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 الكتاب بين يدي

ـــى  مواجهـــةمـــن .. والعنـــف ة التطـــرفر ـظاهـــ« :الكتـــاب، الـــذي نقدمـــه اآلثـــار إل
يف سلســــلة مشــــروعاتنا  الســــادس يعتــــرب املشــــروع الثقــــايف اجلمــــاعي، »دراســــة األســــباب

الثقاكــــة والككريـــة الكـــرب  املمتـــد  والااعـــد  أـــذن  ا  تعـــا  والـــ  تنللـــ  أصــــ  ككرتـــا 
ك  منتـــــد  أو ســـــاحة للحـــــاار واملناقشـــــة واملثاقكـــــة واملكـــــاكر  ـــــــــوتصـــــمـم حماورهـــــا لتش

وإزالـــة  ،)اآلخـــر(قبـــال الـــرأي ســـتعداد لواال والتـــدريب علـــى العمـــ  اجلمـــاعي ،واملشـــاور 
ــــــاحلــــــااجز النكس ــــــاكـة علــــــى مســة والككريــــــة وحــــــىت الثقــــــــــــ أو الــــــداخ   )الــــــذات(تا  ـــــــ

والـــــذي ال يعـــــين  عملـــــاً وواقعــــــاً  داملاجـــــا ) اآلخـــــر(مث علـــــى مســــتا  ومـــــن  ،اإلســــالمي
 ،)١٤٨:البقــر (       إقــراره علــى مــا هــا علـــه هاجــادأ االعــرتاف

ومتــرين الــذهن علــى القـــام أعملـــات املراجعــة والتقــامي إ  جانــب تنمـــة احلــس النقــدي، 
ـــــواكتشــــاف اخللــــ  وحتديــــد أس انلالقــــاً مــــن املرجعـــــة  ،باب التقصــــري ومــــااطن القصــــارـــ

الـ  نسـعى إلـهـا تنللـ  مـن التقاميـة الناقد   احملاوالتهذه  ؛يف الكتاب والسنة الشرعـة
علـــه الصـال  والسـالم، نلــك  ،املعصـامإال إ  كـ  إنســا  يؤخـذ مـن كالمــه ويـرد : شـعار
وأـــذلك  ،)أخرجـــه الرتمـــذي( »وَّابُونَ ـَــــ ُر اْلَخطَّـــائِيَن التّ ـْــــ اٌء َوَخيـــــُكـــلُّ ابْـــِن آَدَم َخطَّ «أ  
 إطـــار تصـــب يفحمـــاوالت  هـــي يف حقـقتهـــا النقـــد واملراجعـــة والتقـــاميعملــــات  إ  :نـــر 
 .اجلماعـة الككرية تاأةتمكني للال
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أو علــــى األـــــح نكــــتح ملكهــــا  ،الــــ  نعــــرض هلــــا يف هــــذا الكتــــاب الظــــاهر ولعــــ  
وأكثرهـا  الــام تعتـرب مـن أخلـر القضـايا ،ونستدعـها إ  مـدا  التككر واملراجعة والتقـامي

الـ  تعاظمـت وكـربت حـىت ألغـت املسـتا   اخللـري  أـ  هـي مـن الظـااهر ،اً وتركـباً تعقـد
 حــىت يف حــال غـــاب الكعــ  املــادي ،كلــم يعــد ينجــا منهــا أحــد أقــدر أو أــآخر ،العــاملي

حــث مل  ،اخلاف والقل  النكسـي أــبح قـدراً إنسـانـاً مشـرتكاً  آثارها من  املباشر نر  أ
  كـ  ـلهـا لـشـمتنما امتـد منلهـا أو ـوإمنـ إخل،... التجـار تقتصر العاملة علـى االقتصـاد و 

الـ  يـراد  ،وترويع اآلمنـني ظااهر العنف والتلرف واإلرهاب عاملة كويف مقدمة نل ،شيء
 ؛حتـت شـىت املعـانير واملسـاغات ،إ  مسمـات احلـرب العاملــة مبااجهتهاواالرتكاع  عاملتها

احملــ  واملمــال ومقــدم املـــدا  و كــا  هــي تل أرض املســلمني والــذي يــدعا لالرتـــاب اختـــار
حكــراً علــى أــالد املســلمني  أــات وكــص  العنــف والتلــرف ،الضــحايا وال نقــال التضــحـات

ئاً  حــــث أـــدأ ،وأشـــخاص املســـلمني وحـــىت ديـــن املســـلمني ئاً كشــــ منبـــع اإلســـالم عتـــرب يُ  شــــ
 يارســـودومككـــري الغـــرب ني وكبـــار رجـــال الـــدين ـالسـاســـكثـــري مـــن   لســـنةأالتلـــرف علـــى 

وأنـــه ال ســـبـ  إليقـــاف اإلرهـــاب والتلـــرف والعنـــف إال مبحاــــر  املؤسســـات  ،احلضـــارات
أاســـم  ،واملـــدارس واملســـاجد واملنـــاهج ومجعــــات العمـــ  اخلـــريي والعبـــث أاملكـــاهـم الشـــرعـة

  .»جتكـف مناأع اإلرهاب«
تهدف ــــــلـــا كـــا  العنـــف والتلـــرف واإلرهـــاب هـــا املس هأصنـــ: ونســـارع إ  القـــال

 إجياد البدائ  ال  تشك  العـالج احلقـقـي واحلـرص علـى القتضى نلك قاً ـدحقـقة و 
القـــــم  االــــ  جــــاءت بــــ ،الاســــلـة واالعتــــدال واملعــــاين اإلنســــانـة اجتاهــــات تشــــجـع

 يف أاطنهــا هــذه الــدعاات مثــ  إ : ولكــن خنشــى أ  نقــال ،اإلســالمـة رمحــة للعــاملني
 ،اري وأ  البقــاء لألقــا ـــــاحلض راعـــــــــالص  علـى ككــر  ةقائمــ حاقــد زيــة ــمشـبعة أــروح مت

إضــــاكة إ   ،الــــ  مـــا تــــزال متــــأل كثـــرياً مــــن اخلــــال الغــــريب ةـبـلـــــإ  جانـــب الــــروح الص
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تكزاز ـــــــــــــالكثــــري مــــن االس متــــارسدواكعهــــا والــــ   ىـالــــ  ال ختكــــ ،ات العنصــــريةـــــــزعـالن
إلجيـــاد مســـاغ لعـــدوا�ا علـــى ومـــن مث  والتحـــدي والعـــدوا  لصـــناعة التلـــرف والعنـــف

 . املسلمنيو  اإلسالم
 مـــن وجـــاد ظـــااهر التلـــرف والعنـــفوجمتمعاتنـــا وحنـــن هنـــا ال نريـــد أ  نعكـــي أنكســـنا 

ــ تاقاألـــوجــاد أو حــىت  واملتلــركني يف حـاتنــا الثقاكـــة والدينـــة ميســك ن العــدو مــن أ  متكِّ
والتعرف على  ،ال دو  دراستهاحيي ذال وميارس اإلرهاب الككري ،الذرائع أكتـلها ويصنع
نلـــك أ   ..مـــ  مـــن الســـلبـات لـــديننا وحضـــارتنا وجمتمعاتنـــاحتا منهـــا ومـــا مـــد  إــــاأاتن

وال  ،وال ديـن مـن األديـا  ،التلرف والعنف واملغاال  مل تنجا منها حضار  مـن احلضـارات
ـــة ،ا ـوال زمـــن مـــن األزمـــ ،ثقاكـــة مـــن الثقاكـــات لكـــن اإلشـــكالـة إمنـــا  ،ولـــا أصقـــدار متكاوت

 . كـكـة التعام  معهاقصرها على املسلمني ويف  تتمحار يف 
إ  آخـــر  ...والـــذي نريـــد أ  نقـــرره اأتـــداًء أ  العنـــف والتلـــرف واملغـــاال  واإلرهـــاب

أكـ  أشـكاله  هـا مـدا ) تعـددت األمسـاء واملـات واحـد(هذه القائمة مـن املصـللحات 
  حماولتنا لدراسة أسباأه إمنـا هـي نـاع أو ؛ وألاانه ومساغاته ومهما كانت أسباأه ودواكعه

 ؛تكســري والتحلـــ  ملســبباته ودواكعــه ال وســـلة مــن وســائ  التربيــر والتســايغ حلصــالهمــن ال
وال ينقلــع العنــف علــى  ؛ألننــا نعتقــد أنــه طاملــا أ  األســباب متــااكر  كــذ  العنــف متالــد

 . املستا  البعـد إال مبعاجلة أسباأه
علــى معاجلــة  -كمــا هــا حاـــ  اآل  إ  حــٍد أعـــد  - كمــا نعتقــد أ  االقتصــار

وحنـن هنـا  ؛كـف آثـارهخي قـد رتمـمها ال ينكي العنف مـن األرض وإمنـااالكتكاء أآلثار و ا
لكننـا ضـد االقتصـار  ،نلك من األمهـة مبكـا  نا نعتقد أ ألن ؛لسنا ضد معاجلة اآلثار

، نلــك أ  احلقـقـــة عاجلــة اآلثــار دو  النظــر يف الــدواكع واألســباباحلــ  األمــين ملعلــى 
مل يغن شـئاً وإمنا كا  سبباً يف تــج  ،ت الشااهددلّ  كما ،يناالقتصار على احل  األم
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إ  أنــاء  واحلجــم احلقـقــي دود اللبـعـــةالعنــف واإلرهــاب وإثارتــه واخلــروج أــه عــن احلــ
علــى طريقــة  ،هــا أشــباح العنــف واإلرهــاب وكقــدا  األمــن واالطمئنــا متلؤ  رعـبــة خمـلــة
  .»وداوين أال  كانت هي الداء«املث  

هـاب ال يالـد واإلر  ،كـرد كعـ   ،العنـف د إالـال يالـ عاً أ  العنـفـف عقًال وواقكاملعرو 
 مــا تــزال مســاحة اإلرهــاب لــذلك جنــد أ  ،والشــااهد أكثــر مــن أ  حتصــى ،اإلرهــاب إال

ـــة علـــى اإلرهـــاب ووضـــع الأازديـــاد خاــــة  اانني االســـتثنائـة قـــأعـــد إعـــال  احلـــرب العاملـ
حـــث اســتبدلت قــاانني اللــاارئ حقــاق اإلنســا ، ن نلــك نريعــة النتهــاك اواختــ ،تــهحملارأ

مــن حريــة التعبــري  املــااطننيحرمــا  و ككانــت ســبـًال للتســلط  ،أقــاانني مكاكحــة اإلرهــاب
بحــث عــن الســبب احلقـقــي وإمنــا عنــدما ال يُ  اخللــار  كــ  اخللــار وقــد تكــا   ،والتككــري

  !االنتشار إ  عدم استخدام القا  الكاكـةزياد  عز  تُ 
إ  هنــــاك جهــــات مســــتكـد  وهلــــا مصــــلحة مــــن إشــــاعة أجــــااء : لقــــالونســــتلـع ا

وتـدخالتا يف شـؤو  اآلخـرين واخـرتاق  العنـكةاإلرهاب والتخايف حىت تساغ اارساتا 
لــذلك حتــرص هــذه اجلهــات أشــد احلــرص علــى عــدم  ،ســـادات الــدول وحقــاق األكــراد

ي متـــارس ذيف الاقـــت الـــ ويكشـــف حقـقتهـــا، ،هلـــاو ناتوضـــع تعريـــف لإلرهـــاب حـــىت ال ي
وحتـاول  ،حـىت ال يلاهلـا ،كري ضد كـ  مـن حيـاول دراسـة أسـباب اإلرهـابـاإلرهاب الك

 . اتامه أتسايغ اإلرهاب وإجياد املربرات له
وقـــد حاولنـــا عنـــد تصـــمـمنا للمحـــاور أ  نشـــري إ  أهـــم أســـباب العنـــف والتلـــرف  

لتكـا  حمـ  حبـث  ،واحملـار الـديين ،واحملـار الثقـايف ،واحملار االقتصادي ،كاحملار السـاسي
 . ودراسة

واإلكــاد   ،وحاولنــا خماطبــة خــربات مــن ختصصــات متعــدد  ،وقــد اجتهــدنا مــا أمكــن
ـــأعـــداً عــن األطــر املذهبـــة واللائكـ ،مــن اجلغراكـــا الثقاكـــة إخل، كمــا حاولنــا ... ة واحلزأـــةـــ
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 أعلـت كـ  مـا عنـدهاهلكت و الـ  قـد تكـا  اسـتُ إ  حٍد أعـد جتاوز األمسـاء والعنـاوين 
 . واملؤمترات من حمرتيف الندوات

أصننــا ال نــدعي أــص  هــذا الكتــاب غلــى مجـــع احملــاور امللروحــة، : ونســارع إ  القــال
نلك أ  ظاهر  العنف ظاهر  مركبة معقد ، تتداخ  يف تشـكـلها عـد  أسـباب، يـصيت يف 

تكـاكؤ الكـرص، وانسـداد مقدمتها االستبداد السـاسي، وانعدام احلرية، وغـاب املسـاوا  و 
أقنـة التعبري، حــث االسـتئثار أالسـللة، والسـبب االقتصـادي مـن شــاع الكقـر واحلرمـا  
وقـــام احلقــد اللبقــي، الــذي يــصيت مثــر  لالســتئثار أــالثرو ، والســبب االجتمــاعي والثقــايف 

 .إخل..... والرتأاي 
لكـن  ،بلـغ كـهـا مـا نريـدوال أد من االعرتاف أص�ا حماولة ودعا  للنظر والدراسة مل ن

همـة ولعلنا استلعنا بذا العم  أ  نكتح إحـد  النااكـذ امل ،ما ال يدرك كله ال يرتك جله
نلك أ  اإلنسـا  ال  ،وكـكـة تككريها وتعاطـها مع اإلشكالـة الكبري  ،على عق  النخبة

نعـاين أزمـة أننـا تتمثـ  يف ف أ  اإلشـكالـة الكـرب  للتخلـف والرتاجـع تشـكد كثـرياً لـهَ جيُْ 
 . خنبة ولـس أزمة أمة

 ،يصخـذ وقتـاً طـايالً  ألبـعته وقد يكا  من املكـد اإلشار  إ  أ  إعداد هذا املشروع
خا  من الباحثني أعد أ  تعهدوا االعتذارات لبعض اإل مث  ن العثرات منومير أالكثري م

شـــئاً مــن  أاملشــاركة يف الاقــت غــري املناســب، األمــر الــذي قــد يلحــ  أــبعض املســامهات
املســتقبلـة أســبب ســرعة تــدك   مخاـــة أعــد أ  تكشــكت أعــض استشــراكات ،اإلــاأات
ـــالكـــن يشـــكع  ،املعلامـــات ـــاأن لن ــــس مـــع تبقـــى نتعامـــ  مـــع أككـــار  ن ـــة ول ار قـــد بـــخأحـ

 . يتجاوزها الزمن
أ  نقـــع علـــى الكثـــري مـــن عـــدم  -وحنـــن جـــزء مـــن الااقـــع الثقـــايف -وقـــد ال نكاجـــص 

ـــاملاض  نــا مــا يــزال حيكمهــا التــاهمكثــري م  وأ  احلالــة الذهنـــة الغالبــة عنــد يف التنــاول اعـةــ
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ـــأـــص  كـــ  كـــالم يص ـــالقلم كمـــا خيلـــب ـلح لكـــ  مقـــــــ ام، حــــث مـــازال أعضـــنا خيلـــب أ
 !حت  املشكالت احلركة واالنكعال واحلماسيتاهم أصنه مبزيد من أاللسا  و 

لتــداول وجهــات وال يكاتنــا بــذه املناســبة أ  جنــ  ونقــدر اســتجاأة أعــض البــاحثني 
ــــة لـخــــرج العمــــ  أرؤيــــة مجاعـــــة  النظــــر وقبــــال التعــــدي  يف أعــــض مســــامهاتم، يف حماول

 .منسجمة ما أمكن
ترتـب املسامهات خضع لتاريخ ورودها وحتضريها لللباعة دو   أ  وناد اإلشار  إ 

 .مع االحتكاظ لك  أاحث أقدره وقـمته العلمـة ،أي اعتبار آخر
راء واالجتهــادات الــاارد ، ال متثــ  أالضــرور  وجهــة نظــر حنــب أ  نؤكــد أ  اآلكمــا 

ـة : الازار ، أ  ميكن القال إ  أعضها قد ال ميثلها، أ  ها حم  نظر، لكنها إتاحة الكـر
 .، األمر الذي يعترب من أهداف العم الستلالع الساحة الذهنـة

اار ســـاحة للحـــكضـــاًء واســـعاً و  –كمـــا أســـلكنا   –والكتـــاب أعمـــام مســـامهاته ميثـــ  
  .وتبادل األككار واملثاقكة الككرية، ولـس كتاأاً كقهـاً يقرر أحكام احلالل واحلرام

ويلـب لنا بذه املناسبة أ  نتقدم أالشكر اجلزي  لإلخا  الكتاب والباحثني، الذين 
وإ  اإلخــا  مــاظكي مركــز البحــاث والدراســات، .. أســهماا معنــا يف إجنــاز هــذا العمــ 

اد الكتاب، على الـرغم مـن الظـروف الصـعبة، واإلمكانـات البشـرية الذين شاركاا يف إعد
 . املتااضعة

وا  نسـصل أ  ينكــع أــه، وأ  يكــا  خلــا  سـديد  علــى اللريــ  اللايــ ، وإضــاء  
 ،أكــ  تــداعـاتا متمـــز  وأصــري  ناكــذ ، علــى هــذه احلقبــة اخللــري  مــن مســري  البشــرية،

 وإسـالمه، لكــاد والعقبـات الـ  تـرتأص أـهواأرسـالته  الـاعيتعني املسلم املعاـر علـى 
ال أه للناس مجـعاً وإحلاق الرمحة بم  .يف حماولة للـا

 .إنه نعم املسؤول



 
 
 
 
 

 
 
 

 -١٩ -

  
 والعنف ظاهرة التطرف

 إلى دراسة األسباب ..ة اآلثارهاجو من م
 

 المحاور الرئيسة
 
 



 .مالداللة وااللتباس يف املكها  -
العنف؛ التشدد؛ اإلرهاب؛ الغلا؛ إرهاب الدولة؛ إرهاب الكرد؛ مكهـام : مكاهـم -

  .اجلهاد
 .دواكع النشص  والتاريخ -



االستبداد واالحتقا  السـاسي؛ انعدام تكاكؤ الكـرص؛ وغــاب الشـار ؛ اعتمـاد  -
 .أه  الثقة وإأعاد أه  اخلرب 

وعـــدم االعــرتاف أــه، واالنتقـــاص مــن حقـــاق ) اآلخــر(القمــع وإقصـــاء  حمــاوالت -
 .اإلنسا 

 .االحتالل واارسة سـاسة التحـز، واـلباغ احللال امللروحة أالصبغة األمنـة -
 .املصناع واملسكات عنه: اإلرهاب -



 
 
 
 
 

 
 
 

 -٢٠ -



 .التنمـة، وانعدام كرص العم الظلم والكساد االجتماعي، وكش  مشاريع وخلط  -
 .االنسحاب من التمع، واحلكم علـه عن أعد، والتحال إ  العم  السري -
 .غـاب مؤسسات التمع املدين وعجزها عن االضلالع أرسالتها -
  .العنف األسري، ودوره يف التككك واالحنالل االجتماعي، وأروز ظاهر  التشرد -



 .شـاع التعصب وغـاب ثقاكة احلاار والتعددية، واحلجر على حرية الرأي والتعبري -
 .العجز الثقايف يف الربامج واملناهج عن تقدمي ثقاكة منكتحة تؤه  للتعام  مع الااقع -
حمــاوالت اهلـمنــة احلضــارية، والرتكـــز علــى العــامل اإلســالمي، والــدعا  إ  جتكـــف  -

ــــا  األمــــة إقصــــاء(املنــــاأع  ، والســــكات عــــن إدانــــة اإلرهــــاب )اإلســــالم عــــن حـ
 . والعنصرية يف العامل

 .غـاب النقد واملراجعة للتجارب الساأقة وعدم تصــ  أدب االختالف -


 .غـاب الكقه السديد ملتللبات األمة وطبـعة العصر ومقاـد الدين -
التكلـــف وإدراك حــدود االســتلاعة؛ قــار إ  الكهــم الســلـم ألأعــاد خلــاب االكت -

 .والازكة يف إسقاط األحكام الشرعـة على ناازل الااقع
  .التعصب املذهيب والتحزب اللائكي والعنصري -



 .من استشراف املاضي إ  قراء  احلاضر وأناء املستقب  -
 .ل  وتقدمي خلط عملـة ملعاجلة األسباب املنشئة للتلرفحتديد اخل -
 .رؤية مستقبلـة لسبـ  اخلروج -
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 تقديم 
 سعادة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 فيصل بن عبد اهللا آل محمود

هللا الذي جعل أمة النبوة اخلامتة خري أمة أخرجت للناس، مبا متتلك من  احلمد
قيم إنسانية حتفظ كرامة اإلنسان، وحتقق املساواة، وتقيم العدل، ومتثل أمنوذج 

   : واحلضارات، قال تعاىلالوسطية واالعتدال بني الشرائع واألمم 
          

 .)١٤٣:لبقرةا(
والتطرف  ،ذلك أن تأسيس ثقافة الوسطية واالعتدال، وعدم الغلو يف الدين

يعترب من أعظم خصائص وصفات األمة املسلمة، وأبرز مسات  ،يف الفكر والفعل
نسانية، وشرط رسالتها احلضارية؛ فالوسطية واالعتدال معيار حضاري ورسالة إ

      يؤهل صاحبه للشهادة على الناس 
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ابه ــــــــــارة، وإعادة احلق إىل نصـرية احلضــــــويب مســــــري، وتصــــم األداء البشـقويـــوت
 . بال إفراط وال تفريط

فالشــهادة علــى النــاس والقيــام مبهمــة حتقيــق الوســطية واالعتــدال، يتطلــب تــوفر 
ات وخــــربات تتمحــــور جمموعــــة خصــــائص وصــــفات ومــــؤهالت ومعــــارف وختصصــــ

نة،  ـــــمجيعهـــا حـــول بنـــاء الرؤيـــة الســـليمة املســـتمدة مـــن قـــيم الـــوحي يف الكتـــاب والس
كقـــيم معياريـــة، وال تتـــأتى تلـــك املعياريـــة لممـــة مـــا   تتحقـــق هـــي أوال  بـــذه القـــيم 

عليهـا  فتصوِّب رؤيتها ومسالكها، تصوِّب فكرها وفعلها، حتقق شهادة الرسـول 
  الســماء واالقتــداء بــاملبنيِّ عــن ربــه مــا نــزل إليــه  أوال  بــااللتزام بقــيم

 ، ويف آيــة أخــرى   
      

  
 .)٧٨:احلج( 

، ورســالته محــل هــذه القــيم ونشـــر ول ــــــــفغايــة املســلم تصــويب اقتدائــه بالرس
هـــذه الوســـطية واالعتـــدال بـــني النـــاس، ليشـــيع الســـلم واألمـــن واألمـــان، وُحيـــال دون 

 . التطرف والفساد

: والصــــالة والســــالم علــــى معلــــم النــــاس اخلــــري، املبعــــوث رمحــــة للعــــاملني، القائــــل
خلف عُدولُه، ينفون عنه تأويل الجـاهلين، وانتحـال كل يحمل هذا العلم من  «

حيـــث جعـــل مســـؤولية العلمـــاء ) أخرجـــه البيهقـــي( »المبطلـــين، وتحريـــف الغـــالين
 . والتحريف والتأويل محاية القيم من الغلو: العدول وارثي النبوة يف كل جيل
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 : وبعد
املمتـــدة  »املشـــروعات الثقافيـــة اجلماعيـــة«فهـــذا اإلصـــدار الســـادس يف سلســـلة 

ــار إلــى .. العنــفو  التطــرفظــاهرة «: بعنــوان ،مبشــيئة اهللا تعــاىل مــن مواجهــة اآلث
، يـأ  يف هـذه الظـروف الصـعبة بكـل للياتـا الثقافيـة والسياسـية »األسباب دراسة

 اختلطــــت فيهــــا األوراق، والتبســــت املفــــاهيم، وزُيِّفــــت احلقــــائق، واالقتصــــادية، الــــيت
وغـــــاب أو ُغيِّـــــب العلمـــــاء العـــــدول والفقهـــــاء الثقـــــات، وكثُـــــر األدعيـــــاُء واملـــــدعون، 
وأُوقظـــت الفـــنت الطائفيـــة واملذهبيـــة النائمـــة، واســـُتدعي تـــاريخ الفـــنت ليشـــكل وقـــودا  

 . ىل شيع وأحزابلمحقاد وحمركا  للثارات والعداوات ومتزيق األمة إ
يف ظل هذا املناخ الثقايف املغشوش، الذي تنمـو فيـه احلزبيـة والعصـبية والطائفيـة 
واملذهبيـــة، الـــيت تـــورث احلقـــد بـــدل احلـــب، واجلهـــل والتعصـــب بـــدل العلـــم واملعرفـــة، 
والبدعة بدل السـنة، والتطـرف والغلـو بـدل الوسـطية واالعتـدال، تشـتد حاجـة األمـة 

العــدول والفقهــاء الثقـات والعلمــاء العــاملني إلعــادة األمــور إىل  إىل احلكمـاء واخلــرباء
نصابا، بطرح الـرؤى الشـرعية املقنعـة، ووضـع احللـول، وبنـاء االسـرتاتيجيات، ورسـم 

 . سبيل اخلروج
أن أيــــــة ظــــــاهرة ـــــــــــوال شــــــك عنــــــدنا أن ظــــــاهرة العنــــــف والتطــــــرف والغلــــــو، ش

الحتضا�ا من خـالل تـوفر اجتماعية أخرى، تنشأ وتتشكل وتتنامى يف تربة قابلة 
فهــي . جمموعـة أســباب سياســية واجتماعيـة وثقافيــة واقتصــادية وتربويـة وحــىت دينيــة

ظاهرة مركبة معقدة بطبيعتها، ال ميكن إرجاعها إىل سـبب واحـد، لـذلك فـإن أي 
ول إىل معرفــة جــذورها، والبحــث ـتعامــل مــع الظــاهرة دون احلفــر يف تربتهــا، والوصــ
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ا، واالكتفـاء بقــراءة سـطحها، والتـوهم بإمكانيــة حسـمها مــن يف أسـبابا املنشـئة هلــ
ــــد الظــــاهرة إال لــــذرا  وتأزمــــا   ــــة، فســــوف ال يزي .. خــــالل املواجهــــة واحللــــول األمني

والشــواهد أكثــر مــن أن حتصــى، علــى أن احلــل األمــين بــات عــاجزا  عــن أن يقــدم 
شكل حال  وال ال، حيث ثبت عمليا  أن القمع والعنف ال يـشيئا  يذكر يف هذا ال

 . يولد إال عنفا  وتعميقا  لمحقاد وتوسيعا  لدائرتا
وحنن هنا ال نقلل من أمهية وضرورة وقيمة احلـل األمـين، الـذي يتعامـل مـع آثـار 

لكــن املشــكلة هــي يف اإلفــراط  الظــاهرة يف حماولــة ااصــرتا وتــرميم نوالهــا وآثارهــا،
باســـتخدام احلـــل األمـــين ومـــن مث االقتصـــار عليـــه كعـــالج وحيـــد ملثـــل هـــذه الظـــواهر 
املعقدة املركبة، اليت تتطلب معاجلة األسباب املنشئة هلـا؛ ألنـه طاملـا أن األسـباب مـا 
تـــزال قائمـــة فالظـــاهرة تبقـــى موجـــودة ومرشـــحة للتنـــامي حـــىت ولـــو بـــدا لنـــا أن احلـــل 

 . الذي كبتها إىل حٍني استطاع إ�اءهااألمين 
انعــــدام احلريــــة، : ولعــــل يف مقدمــــة األســــباب املنشــــئة لظــــواهر العنــــف والتطــــرف

وعدم حتقيق املساواة وغياب مبـدأ تكـافؤ الفـرص، وانسـداد قنـوات التعبـري، وانتهـاك 
) بــاآلخر(حقــوق اإلنســان، وعطالــة مؤسســات الشــورى واحلــوار، وعــدم االعــرتاف 

لتطرف يف كثــري مــن األحيــان يتولــد مــن القهــر واإلكــراه ولــيس مــن الفقــر وحقوقــه، فــا
 . واحلاجة

والــــذي نريــــد أن نؤكــــده أن الــــدعوة إىل النظــــر يف األســــباب املنشــــئة لظــــاهرة 
العنـــف والتطـــرف وحتليلهـــا واقـــرتاح ســـبل الوقايـــة والعـــالج هلـــا ال يعـــين حبـــال مـــن 
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مهمـــا كانـــت  ،بعضـــهماألحـــوال تســـويغ ممارســـة العنـــف واإلرهـــاب، كمـــا يـــدعي 
األســــباب؛ ألن ترويــــع اآلمنــــني وإرعــــابم وإلغــــاءهم وقهــــرهم وانتهــــاك حقــــوقهم 
وكــــرامتهم اإلنســــانية، لــــيس مــــن اإلســــالم يف شــــيء، حــــىت ولــــو كانــــت شــــعاراته 

 . إسالمية، وإمنا هي حماولة للتفسري وليس التربير
اإلرهـــاب كشـــف لونعتقـــد أن احليلولـــة دون التحليـــل ودراســـة األســـباب احلقيقيـــة 

والعنـــف، واتـــام أصـــحابه بتســـويغ العنـــف والتطـــرف هـــو نـــوع مـــن اإلرهـــاب الفكـــري 
 . والتغطية على املتطرف واإلرهايب احلقيقي، واحليلولة دون اكتشافه

ويف كل األحوال فالبد من التذكري بـأن املقصـد مـن الـدين هـو إحلـاق الرمحـة 
النبــوة، وأن أي حيــدة عــن بالعــاملني، فالرمحــة هــي الغايــة الــيت مــن أجلهــا جــاءت 

هذا املقصد، فكرا  وفعال  وممارسة، مهما كانت األسباب، ليست مـن التـدين يف 
شــيء، وأن العنــف والغلــو والتطــرف كانــت وال تــزال مــن علــل التــدين الــيت حتتــاج 

 . إىل عالج ناجع
 : وبعد

ب فــال نــدعي أو نــزعم أننــا بــذا اإلجنــاز الثقــايف اجلمــاعي قــد عاجلنــا مجيــع جوانــ
اإلشــــكالية املطروحــــة واســــتوفينا النظــــر فيهــــا، وحســــبنا يف ذلــــك أننــــا فتحنــــا امللــــف، 
واســـــتدعيناه إىل ســـــاحة االهتمـــــام، ودعونـــــا إىل إعـــــادة النظـــــر، يف حماولـــــة الســـــرتداد 
الفاعليـــة وتكـــوين ذهنيـــة التقـــومي واملراجعـــة والتحليـــل واكتشـــاف األســـباب، وتصـــويب 

عنــف والتطــرف، وامــتالك القــدرة علــى لــاوز صــور التــدين، وبيــان بــراءة الــدين مــن ال
 .  اإلصابات اليت حلقت باألمة، بسبب منها أو بسبب مصنوع هلا، خارج عنها
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ونعــــرتف أن مــــا أقـــــدمنا عليــــه يف هـــــذا املشــــروع الثقــــايف يعتـــــرب ملفــــا  مفتوحـــــا  
اســتدعاء  -كمــا أســلفنا  -بطبيعتــه، ال ميكــن أن يُعــاجل بكتــاب أو كتــب، وحســبنا 

حة التفكري والنظر واالجتهاد، إىل جانب توفري اإلطـالع علـى احلالـة املوضوع لسا
الثقافية، أو الواقع الثقايف لعا  املسلمني وتفكري خنبهم على حٍد سواء، وهذا حبد 
ذاته ميثل جزءا  كبريا  من االسـتواء على طريـق احلـل، ودلـيال  هــاديا  مـن أدلــة العمـل 

 . الثقايف املستقبلي، إن شاء اهللا
لحضـــــرة وال يســـــعين مبناســـــبة هـــــذا اإلجنـــــاز الثقـــــايف اجلمـــــاعي، إال أن أتقـــــدم 

، بـوافر صاحب السمو أمير البالد الشيخ حمد بـن خليفـة آل ثـاني، حفظـه اهللا
تــه املســتمرة ملثــل هــذه املشــروعات، الشــكر واإلجــالل والتقــدير علــى تشــجيعه ورعاي

، وتوصــيته الدائمــة بتوســيع دائــرة واألمــر برتمجتهــا إىل اللغــات احليــة، تعميمــا  للفائــدة
 . املشاركة واملسامهة فيها

كمـــا ال يفـــوتين أن أتقـــدم بالشـــكر والتقـــدير إىل اإلخـــوة الكتـــاب والبـــاحثني، 
الــذين كـــان الســـتجابتهم ومســـامهاتم الفضــل يف إجنـــاز هـــذا العمـــل العظـــيم، وإىل 

 ســــالمية،، يف وزارة األوقــــاف والشــــؤون اإلاإلخــــوة يف مركــــز البحــــوث والدراســــات
 . الذين اضطلعوا بعبء هذا العمل، رغم اإلمكانات املتواضعة

 .سائال  اهللا للجميع التوفيق والسداد
  

 . واحلمد هللا رب العاملني
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 تطرفال
 وااللتباس في المفهوم.. ة المصطلحلدال 

( عبد العزيز بن عثمان التويجري دكتورال
0F

*( 
 

الح يتطلـــب احلكمـــة والتبصـــر والرويـــة، حبيـــث يـــتم القضـــاء علـــى مجيـــع ــــــــيد يف اإلصـــــــإن املـــنهج الرش
ادي بصـورة عامــة، الفسـاد املـايل واالقتصـالفسـاد السياسـي و مظـاهر الفسـاد بأشـكاله وصـنوفه، خاصـة 

والفســــاد اإلداري، وبــــذلك تســــتقيم األمــــور، وتنتفــــي األســــباب الــــيت ختلــــق حــــوافز للمتطــــرفني والغــــالة 
 .واملتزمتني والساخطني

لبياً، سـمسـألة نسـبية، فهـو قـد يكـون إجيابيـاً، وقـد يكـون  ،من حيث هو التطرف
فلـيس  ). أوسـطهاور خير األم(ويف كلتا احلالتني فهو مذموم، عمًال بالقاعدة الشرعية 

كــل تطــّرف حيمــل مــدلوًال واحــداً يف كــل زمــان ومكــان، فاملعــاين والــدالالت واملفــاهيم 
ولــذلك فلــيس مــن احلكمــة . ختتلـف مــن حالــة إىل أخــرى، وتتبــاين مــن ظـرف إىل آخــر

الـــذي حيّرمـــه ) الفعـــل اإلجرامـــي(والرشـــد واإلنصـــاف أن حنمـــل التطـــرف علـــى حممـــل 
وإذا عـدنا . فهنـاك تفـاوت بـني تطـرف وآخـر. يرفضـه التمـعالشرع، وجيّرمه القـانون، و 

                                                 
 ).إيسيسكو(المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة .. المدير العام )*(



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
 

 -٢٢ -

جــاء يف  . إىل اللغـة واأللفــا  الشـرعية، ـــد أن التطـرف   يكــن معروفـاً بــذا املصـطلح
جتـاوز احلـّد مـن  الفرق بني اإلفراط والتفريط أن اإلفراط يسـتعمل يف :كتاب التعريفات

ــــادة والكمــــال، والتفــــريط يســــتعمل يف جتــــاوز  ــــب النقصــــان جانــــب الزي احلــــّد مــــن جان
(والتقصري

1F

 .واإلعنات هو التضييق والتشديد ولزوم ما ال يلزم أيضاً  .)١
جانبُـــــه،  ،طـــــرف الشـــــيء :للراغـــــب األصـــــفهاين )مفـــــردات ألفـــــاظ القـــــرآن(ويف 

  :ه تعـــــــاىلـوقولـــــــ. ات وغريمهـــــــاـام واألوقــــــــويســـــــتعمل يف األجســـــــ
آل (   

ن تنقـيص طـرف الشـيء يُتوصَّـل بـه فتخصيُص قطع الَطَرف من حيـث إ ،)١٢٧:عمران
(إىل توهينه وإزالته

2F

٢(. 
ــد يف   ذلــك كــان يف :أيضــاً، أن الغلــّو جتــاُوز احلــّد، يقــال) مفــردات ألفــاظ القــرآن(ـو

 : قـــــال تعـــــاىل ،غـــــال يغلـــــو: غـــــالءُ، وأفعاهلـــــا مجيعـــــاً : الســـــعر
     

 : البخيـــل قـــال تعـــاىل: والشـــديد واملتشـــدد ..)١٧١:النســـاء(
   

  

(إذا أســرع: دَّ فــالن واشــتدـوشــ. )٨:العاديــات(
3F

البــن  )مقــاييس اللغــة(وجــاء يف معجــم .  )٣
(غال الرجل يف األمر غلواً إذا جاوز حّده: فارس

4F

٤(. 
ــــوالغ ــــي اعتقــــادي، وغلــــّو جــ ــلو نوعــــان، غلــــّو كّل ـــ ــ ــزئي عملــــي، واألول متعلــــق بكليــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ات ــ

كثـــر مــن جزئيــات الشــريعة العمليـــة، الشــريعة ومبســائل االعتقــاد، أمـــا الثــاين فمتعلــق جبزئيــة أو أ
(سواءً أكان قوالً باللسان أم عمالً باجلوارح

5F

٥( . 

                                                 
 . ٣٣ص ) م ١٩٩٠طبعة مكتبة لبنان، :بيروت(ت كتاب التعريفا ،علي بن محمد الشريف الجرجاني )۱(
 . ٥١٧ ص) م٢٠٠٣طبعة دار القلم،  :دمشق( مفردات ألفاظ القرآنب األصفهاني، الراغ )۲(
 . ٤٤٧-٦١٣ ص ،مفردات ألفاظ القرآن )۳(
 . ٥١٢ص ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )٤(
 . ٢٥-١/٢٣)م١٩٩٩مؤسسة الرسالة،  :بيروت(مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر عبد الرحمن اللويحق،  )٥(
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جانـــب : ونبقـــى مـــع اللغـــة حيـــث ــــد الوقـــوف يف الطـــرف، والطـــرف بالتحريـــك
والعالقـــة بـــني املعنيـــني اللغـــوي والعـــريف . واصـــطالحاً جمـــاوزة حـــّد االعتـــدال. الشـــيء

اإلنســان وســط شــيء إىل حــّد  اوزـواضــحة، فكــل شــيء لــه وســط وطرفــان، فــإذا جــ
تطـرف يف هـذا الشـيء، أو تطـرف يف كـذا، أي جـاوز حـّد االعتـدال : ل لهـطرفـَْيه قي
وعلــى ذلــك فــالتطرف يصــدق علــى التســّيب، كمــا يصــدق علــى الغلــو، . و  يتوســط

واء، ألن ـــــــد سـكه اإلفراط، وجمـاوزة احلـد، والتفـريط والتقصـري علـى حــوينتظم يف سل
ـــــاً إىل الطـــــرف، وبعـــــداً عـــــن اجلـــــادة والوسـيف كـــــل منهمـــــا جنوحـــــ ـ فالتقصـــــري يف . طـــ

ألن التكـاليف الشــرعية والتفــريط فيهــا تطــرٌف، كمـا أن الغلــو والتشــّدد فيهــا تطــرف، 
   : وإىل هذا نّبه القـرآن الكـرمي يف قولـه تعـاىل اإلسالم دين الوسط والوسطية،

 :اىلـــــــــــــه تعـــــــولـويف ق ،)٢٩:راءــــــــــــاإلس(         

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

وقـــــــــــــــال  ،)٣١:األعـــــــــــــــراف(  
ل فيــه برفــق، فــإن المنبــّت ال أرضــاً قطــع ـين فأوغـــإن هــذا الــدين متــ «: ول ـــــالرس

ـــأخرجــه البــزار يف مس( »ىـوال ظهــراً أبقــ وأخــرج أمحــد أولــه يف مســنده  ،نده عــن جــابرــــــــــ
 .   )6F١( )عن أنس

أبعـد عـن الوسـط حـىت صـار تطـرَّف الرجـل، كـان يف الطـرف، أو  :ويف اللغة أيضـاً 
). فالن تطرف في آرائه، أي يبعد في التشـّدد والتعصـب: (يف الطرف، ومنه قوهلم

واملتطــرف هــو الــذي يكــون يف الطــرف بعيــداً عــن الوســط، واملتطــرف هــو البعيــد عــن 
(كان الرجل متطرفاً فأخذه السَُّبع، أي كان على طرف اجلماعة: االعتدال، ويقال

7F

٢(  .
                                                 

 . ١٥٢ص  )م٢٠٠٤نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،  :القاهرة(وعة المفاهيم اإلسالمية العامة موس )۱(
  .٣/١١٤، الهادي إلى لغة العربحسن سعيد الكرمي،  )۲(
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ُبع(لتأمــل، ألن دير باوهــذا املعــىن جــ وكــذلك هــو . هــو اهلــالك احملقــق للمــرء) أخــذ السَّــ
 .التطرف إلقاء اإلنسان نفَسه إىل التهلكة والضياع والبوار
د يف القاموس معًىن للتطرف حيسن أن نُـورده  الرجـل : لدقتـه، فـالطريف واملطـرفـو

(ال يثبـــت علـــى صـــحبة أخيـــه ملللـــه، واجلمـــل ينتقـــل مـــن مرعـــى إىل مرعـــى
8F

وهـــو معـــىن . )١
 .جدير بالتأمل يف هذا السياق أيضاً 

الـــذي هـــو الغلـــو يف الـــدين، وككـــل ألـــوان الغلـــّو، ومنهـــا الغلـــّو  ،والتطـــرف يف الـــدين
ـــذي هـــو : الالديـــين، هـــو الوســـطية اإلســـالمية الجامعـــة لعناصـــر الحـــق جتـــاوز احلـــّد ال

في ـفـــ. ريطاب غلـــّو اإلفـــراط والتفــــ، أقطـــوالعـــدل مـــن األقطـــاب المتقابلـــة والمتناقضـــة
غلّو إفراط، يؤلّه العقل، وينكر أن يكون الوحي علماً أو مصدراً من  -مثالً  -العقالنية 

ال ســلطان علــى العقــل «: مصــادر العلــم، ويرفــع شــعار التنــوير الوضــعي الغــريب العلمــاين
ويقابـل . »المطلـق«إىل  »النسـبي«ل، ونـاقًال لقدراتـه مـن ـمؤّهلاً العق »إالَّ العقل وحده

اإلفــراط هــذا، ويناقضــه غلــّو تفــريط، يتنكــر للنظــر العقلــي، ويفــرط يف االحتكــام إىل  غلــوّ 
نعمــة العقــل الــيت أنعــم ا  بــا علــى اإلنســان، والــيت هــي جــوهر اإلنســان، ومعيــار متيّــزه 
وامتيــازه علــى غــريه مــن املخلوقــات، ويكتفــي أصــحاب هــذا الغلــو بــالوقوف عنــد ظــواهر 

(النقل
9F

٢(.  
ـــفهـــو يف كلت. اإلفـــراط والتفـــريط يكـــون التطـــرف: نيـرفـــــــوإىل أحـــد الط ـــا احلالتــــــــ ني ـــــــ

ــــجتـــاوز احلـــّد حســـب عبـــارة الراغـــب األصـــفهاين، الـــيت وص وعلـــى هـــذا . ف بـــا الغلـــوــــــــــ
األســـــاس، يكـــــون التطـــــرف مرادفـــــاً للغلـــــو، وممـــــاثًال لـــــه يف املعـــــىن والداللـــــة، ويف الفعـــــل 

  .واملمارسة، ويف األثر والنتيجة
                                                 

 . ١٠٧٤ص ) م١٩٨٧مؤسسة الرسالة، : بيروت( ٢الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط )۱(
 . ٧ص ) م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(لالديني مقاالت الغلو الديني وامحمد عمارة،  )۲(
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لوا مصـطلح التطـرف للداللـة علـى كـل قـول ـتعمــــــــــاء اسـوعلى الرغم من أن الفقه
وكثيرًا ما قد يغلط «: ّد ما ـد عند ابن تيمية يف قولهأو فعل خمالف للشرع، على ح
  : ، فـإن مثـل املفهـوم املـرتبط باآليـة الكرميـة)10F١(»بعض المتطرفين مـن الفقهـاء

يـدل علـى أن كلمـة التطـرف الـيت ) ١١٤:هود(       
  يكــن )   Extrémismeوإىل الفرنســية (  Extremismليزية بــــحرفيــاً إىل اإلـــ تــرتجم
- Fundamentalismرب عنـــه كـــذلك بــــ ـياق الـــذي يعــــاهلا شـــائعاً يف هـــذا الســــاستعمـــ

Radication – Fanatism - Integrisme -  مــع الشــبه املوجــود بــني اللغــة اإلـليزيــة
(ولغات أجنبية أخرى

11F

٢(. 
امليـــــُل إىل أحـــــد الطـــــرفني اللـــــذين يشـــــكالن عنصـــــَرْي معادلـــــة احليـــــاة  فـــــالتطرف إذن هـــــو

اإلنســـانية الســـوية، مبـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك مـــن اإلســـراف يف اإلحنيـــاز، واإلمعـــان يف التشـــّدد، 
والوقــوف موقــف التزمــت واجلمــود اللــذين يُطفئــان شــعلة العقــل، وحيرمــان اإلنســاَن مــن التمتــع 

يف مصلحة مـن هـم يف الـدائرة األقـرب إليـه، مث يف مصـلحة  بنعمة التفكري يف مصلحته أوالً، مث
وإبطـال نعمـة التفكـري . عشريته وأهله ووطنـه، مث يف مصـلحة اإلنسـانية مجعـاء والعـا  مـن حولـه

يف عواقب األفعـال الـيت يرتكبهـا الشـخص الـذي آل أمـره إىل التطـرف، هـو جحـوٌد لفضـل ا  
 .عليه -سبحانه وتعاىل  -على اإلنسان ونكران لنعمه اليت أنعم با 

ــــوإذا كــــان التطــــرف احن ــــرافاً عــــن الفــ ــــــــكرة الســــــــ ــــوية، وانســ ياقاً مــــع نــــوازع الشــــر ـــــ
ونزغات الشيطان، فإن النتائج املرتتبة عليه، مهما تكن الظروف احمليطـة بـه واألسـباب 

 .امل واجلامعـباملدلول القرآين العميق والش ،اٌد يف األرضـاملوجبة له، هي فس

                                                 
 .٣١/١١٤ )مطبعة مكتبة المعارف: الرباط(مكتب الثقافي السعودي في الرباط نشر ال ،انظر فتاوى ابن تيمية )۱(
 . ١٣ ص )م٢٠٠٤ :الرباط(عباس الجراري، ال تطرف وال إرهاب في اإلسالم  )۲(
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ـــــــفالفس ــــــاألرض، هـــــو أوًال حم اد يفـــ وله، وعـــــدواٌن علـــــى خلـــــق ا ، ـاداة   ولرســـــــ
وهــــو مــــا يعــــّرب عنــــه . وإجــــرام بــــاملعىن املطلــــق يف حــــق كــــل إنســــان علــــى وجــــه األرض

 .»الجريمة ضد اإلنسانية«: املعاصر باالصطالح
لى جـنس دون آخـر، ـئة دون أخـرى، أو عــوراً على فـــــــــــطرف ليس مقصـولكن الت

ة للتطــرف إالَّ أنــه جرميــة يف حــق ـال صفـــيــان أو ملــة مــن امللــل، فــأو علــى ديــن مــن األد
اإلنسـانية تسـتحق العقـاب، ولـذلك ال جيــوز عقـًال وشـرعاً وقانونـاً، أن نصـف التطــرف 

، )تطـرف يهـودي(، أو )تطـرف نصـراني(، أو )تطرف إسـالمي(و، بأنه ـمن حيث ه
، )ديـــــــــهنتطــرف (، أو )طرف عربــيــــــت(ه ــــــــبأن هفــــــــ، أو أن نص)وذيــــــتطــرف ب(أو 
 .، ألنه ال دين للتطرف، وال جنسية له)تطرف ألماني(أو 

والتطرف ظاهرة متعددة األبعاد، منها الفكري والثقايف، والديين، والسياسـي، ومنهـا 
وجلميــع هــذه األبعــاد تأثرياتــا علــى الســلوك الفــردي واجلمــاعي، . االجتمـاعي، والنفســاين

وُتوصــم بــالتطرف الــنظم . )اآلخــر(ل مــع وعلــى عالقــة املتطــرف بــالتمع ونوعيــة التعامــ
السياسية، وتتكيف به األيديولوجيات، واملذاهب، واملعتقدات، وقد يغرق التهدون من 

مسلمني ويهوداً ونصارى، فيؤولون التعاليَم والنصوص الدينية  ،فقهاء الديانات السماوية
 .يف وجهة التطرف واالنغالق

تـــا وتنـــوع مضـــامينها تلتقـــي علـــى اإلقـــرار ومجيـــع هـــذه األبعـــاد علـــى اخـــتالف ُمحوال
ال جتــنح إىل التطــرف وال  ،صــغراها وكرباهــا ،لبية التمعــاتـبشــذوذ هــذه الظــاهرة، إذ أغــ

تتخذه من عقيدتا املذهبية السياسية، أو من دينها الذي يـدعو إىل التطـرف والغلـو، أو 
 .يفهمه الشواذ على أنه كذلك

باالكتئــــــاب  احبها بـــــدءاً ــــــــــيب صــــــــــــتصأكيد، ــــــــــة بكـــــل تــــــــالة مرضيـوالتطـــــرف حـــــ
ــــواالنفص ــــام واالنطـــ ـــه االنعـــزاَل عـــن اجلماعـــــ، وت»الـــذات«واء علـــى ـــ ـــــــزين ل اب ـــــــــوينت. ةــ
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ـــــة  ـــــذي يولـــــد احلقـــــد والكراهي ـــــنقص ال بَتلـــــى بـــــا شـــــعوُر ال
ُ
أفـــــراداً ومجاعـــــات  »للغـــــري«امل

واب وهـدى، وأن غـريه خمطـئ ـــــــلى صـور التعايل بظنـه أنـه هـو عــعـــــأو ش ،وجمتمعات
ويغذي التطرَف يف نفس صاحبه اجلهُل املركب، حيث ال يدري أنه . لالـأو على ض

ال يـــدري، بـــل يعتـــرب نفســـه مالكـــاً للحقيقـــة يف املطلـــق، وغـــريه جـــاهًال بـــا، وجمانبـــاً 
 .للصواب يف املطلق

أما عندما يكون التطـرف دينيـاً، فـاملبتلى بـذا الـداء يقفـز بسـرعة مـن احلكـم باخلطـأ 
كــم بتكفـريه وإقصـائه عـن اجلماعــة، وحـىت بتصـفيته جســدياً والضـالل علـى غـريه، إىل احلُ 

والتقرب بدمه إىل ا ، كمـا يـزعم، واعتبـار اغتيالـه جهـاداً يف سـبيل ا  قـد ميتـد إىل شـّن 
حـــرب مقدســـة علـــى التمـــع الـــذي يصـــنفه املتطـــرف املنغلـــق يف زمـــرة املغضـــوب علـــيهم 

ا هــو مــا ينبغــي أن يطلــق عليــه وهــذا هــو الفكــر االستئصــايل األحــادي، وهــذ. والضــالني
(جبميع املقاييس »اإلرهاب«
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مــا أكثــر مقــوالت احلكمــة الــيت نــددت بــالتطرف وأدانتــه وجرَّمتــه، ومــا أكثــر املفكــرين 
الــذين أمجعــوا علــى اعتبــار التطــرف مرضــاً  ،العــامليني املتــألقني يف فهــم الظــواهر االجتماعيــة

 .ضائل العدل والتسامح والتقدموحىت وباًء معدياً، واستنتجوا أنه يناهض ف

إن «: »- VOLTAIREفـــــولتري «واشـــــتهرت عـــــن التطـــــرف مقولـــــة الكاتـــــب الفرنســـــي 
التطــرف حالــة َمَرضــية تتشــكل نتيجــة أعــراض مرضــية تراكميــة تمــر بمضــاعفات خطيــرة، 
ـــة التشـــاؤم  ـــة الحمـــاس لهمـــا، فمرحل وتبتـــدئ بالتعصـــب لشـــخص أو رأي، مـــروراً بمرحل

                                                 
ل تحصين الشخصية الوطنية من تأثيرها، بحث لألستاذ عبـد الهـادي بوطالـب، نشـر حركات التطرف في العالم ووسائ )۱(

، منشورات أكاديمية المملكـة المغربيـة، الربـاط، سـنة )التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي(في كتاب مشترك بعنوان 
 . م٢٠٠٤
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تصـل إلـى مرحلـة الكراهيـة والبغضـاء لألفـراد والمجتمعـات، وتنتهـي والتطّير مـن الواقـع، ل
 .)13F١( »أخيراً إلى نفي الغيرية

التطـرف انـدفاٌع غيـر «: خمتصـراً هـو عن التطرف تعريفـاً  »القاموس الفلسفي«ويعطي 
متــوازن إلــى الــتحمس المطلــق لفكــر واحــد يصــبح معــه صــاحبه أحــادي الشــعور، وفــي 

ســـــة التمييـــــز بـــــين الحســـــن واألحســـــن، والســـــيِّئ حالـــــة اضـــــطراب نفســـــي يُفقـــــده حا
 .)14F٢(»واألسوأ

إن «: »Emmanuel- Kantإميانويل كانت «وعن التطرف يقول الفيلسوف األملاين 
التطرف في المعنى العام للكلمة يعني النطق بأقوال وممارسة أعمال تتجاوز حدود 

 .»التعقل البشري
أن يتجـه «: رت عنه مقولُتهفقد أُثِ »  -ALAIN-أالن «أما الفيلسوف الفرنسي 

شخص أو أكثر إلى حصـر المجتمـع فـي نفسـهما أو جماعتهمـا وإلـى اختصـاره 
 .»وهو التطرف بعينه ،في الذين يتفقون معهما، فهذا خيال مستحيل

لــيس المتطــرف إال قــاتالً يحتــرف االغتيــال، إمــا فعـــالً «: ونقــرأ لفيلســوف آخــر قولــه
. »ضاً عليه، بما يجعله مشـاركاً فـي جريمـة االغتيـالو محرَّ وعملياً، أو مرشَّحاً للقيام به، أ

ـــــونضــيف إىل هــذا التعريــف أن املتطــرف بش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذوذه وانعزالــه عــن التمــع، وإنكــاره علــى التمــع ـ
ـــل، وجماهرتــه باالسثُــمــا يــدين بــه مــن أخــالق ومُ  ــــ ــ ــ ــ ــ  تنكار هلــا، يبــذر يف األمــة بــذور الفرقــة والفتنــةــ

    
(يف القرآن الكرميكما جاء ) ١٩١:البقرة(  
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 . المصدر السابق )۱(
 . المصدر السابق )۲(
 . المصدر السابق )۳(
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وجيب أن نالحظ هنـا أن جـل هـذه األقـوال لفالسـفة أوروبـا قـد قيلـت يف القـرن 
 .وهو األمر الذي يثبت أن ظاهرة التطرف نشأت يف أوروبا ،الثامن عشر

واحلق أن ما من تطرف إالَّ ويُفضي إىل العنف، وما من عنـف إالَّ وينتهـي إىل أسـوأ 
انتهـــاك للقـــانون، واغتصـــاب للحـــق يف توقيـــع العقـــاب الـــذي  النتـــائج، ألنـــه يف حـــّد ذاتـــه

 . ميلكه أولو األمر فقط، إذا اقتضى األمر ذلك طبقاً للقوانني اجلاري با العمل
ية، فــال جيــوز أيضــاً أن ـة دينيــة أو عرقـــوكمــا أنــه ال جيــوز وصــف التطــرف بــأي صفــ
العنـــف (، أو )ميالعنـــف اإلســـال( :يُنســـب العنـــف إىل ديـــن أو عـــرق، كـــأن يقـــال مـــثالً 

فـالعنف عنـٌف فحسـب، وهـو جرميـة يعاقـب عليهـا  ،)العنـف اليهـودي(، أو )رانيـالنص
 .القانون

وجيــب أن نفــرق بــني املمارســة الشخصــية للتطــرف وبــني الــدعوة إليــه، وأن نؤكــد أن 
أن ميـارس دينـه ويـؤدي عباداتـه علـى �ـج مـا، مهمـا  -أي فـرد  -من حـق الفـرد املسـلم 

شــدد علــى نفســه، مــادام قــد اختــاره عــن طواعيــة واقتنــاع وقــدرة عليــه، يكــن فيــه مــن الت
ومادام ال يتجاوز سلوكه الفردي إىل دعوة غريه التباع طريقته، فضًال عن أن تكون هذه 

(الدعوة قائمة على الزجر والعنف
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الــذي هــو إيــذاء  ،فمــا   ينقلــب التطــرف إىل عنــف يف أي شــكل مــن األشــكال

ب املتطـرف يف هـذه . م والتعّدي على حقوقهم، فـال ضـري فيـهالناس واإلضرار ب وحْسـ
وإن كـــان للشـــذوذ أحيانـــاً آثــــار  ،احلالـــة أن يوصـــف بأنـــه إنســـان ذو شــــذوذ لـــيس إالّ 

 .ولكن املقصود هنا الشذوذ الذايت غري املؤذي وغري املعدي ،مؤذية

                                                 
 . ١٦، ص مرجع سابقراري، عباس الج )۱(
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 من أسباب التطرف

فعــل إجرامــّي وممارســة ) La violence - The violence(لــيس مــن شــك أنَّ العنــف 
لوك منحـرف بكـل املقـاييس، ألنـه شـذوذ يف الطبـع، وككـل شـذوذ فـإن للعنـف ـوس ،عدوانية

باب التطــرف والعنــف إمجــاالً متعــددة، ولكــن أمههــا يف نظــر ـوأســ. أســبابه كمــا أن لــه أغراضــه
 :يما يليعرض هلا برتكيز واختصار فالباحثني االجتماعيني والنفسانيني والقانونيني، مخسة، ن

 :األسباب الذاتية: أوالً 
النامجــة عــن قصــور يف الرتبيــة والتعلــيم أّدى إىل ضــعف يف احملصــول املعــريف عــن احلقــائق 

املناسـب  الدينية نتيجة لعوامـل كثـرية، قـد يكـون مـن بينهـا عـدم إتاحــة الفرصــة لتلقـي التعليــم
إمــا جهــًال وختلفــاً، وإمــا يف الوقــت املناســب، أو احنــراف يف املــنهج التعليمــي عــن اجلــادة 

ويف كلتـــا احلـــالتني ال يكـــون التعلـــيم يف املســـتوى الـــذي يـــريب الفـــرد علـــى . تشـــّدداً وتزمتـــاً 
وقد يكون من بينها أيضاً اسـتعداد فطـري مركـب يف الـنفس . مبادئ االعتدال والوسطية

 .مييل بصاحبه إىل الشّدة واالندفاع، وينأى به من الرفق واألناة
 :اب الموضوعيةاألسب: ثانياً 

واء أكانــت ـع واآلفــات الــيت يعــيش الفــرد يف كنفهــا، ســـالناجتــة عــن ظــروف التمــ
ــاً ـاناً، أم قهــراً وإلزامــاً، أم فســـفقــراً وحرمــ اداً يف احليــاة العامــة ممــا يشــكل اســتفزازاً قوي

ادية أو سياســـية أو مذهبيـــة، ـاعية أو اقتصـــد يتعـــرض لضــغوط اجتمــــالـــذي قــ ،للفــرد
أن يتلقى توجيهات منحرفة، متزمتة ومتطرفـة، وأن يسـري يف حياتـه سـرية تفرض عليه 

 .تبعده عن االستقامة
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 :األسباب العامة: ثالثاً 

ال يُهـتم  واليت تنشأ من طبيعة املناخ العام الذي يعـيش فيـه الفـرد ويـرتىب وينمـو يف بيئـةٍ 
م، فيكون مـن آثـار ذلـك فيها بالتوجيه الديين مجلة، أو يروج فيها التوجيه الديين غري السلي

الوضــــع جنــــوُح الفــــرد واحنرافــــه ووقوعــــه حتــــت وطــــأة الظــــروف العامــــة، فينشــــأ ويف نفســــه 
تعداد لالنــــدفاع مــــع األهــــواء، خاصــــة إذا وجــــد يف طريقــــه مــــن يــــدفع بــــه إىل هاويــــة ـــــــاالس

ها، ـكار الـيت آمـن بــــــــاق األفــــــــني بـه باعتنـــــــــــــــة العنـف، إللـزام النـاس احمليطــــــــارسـالتطرف ومم
ري عـــن ســـخطه علـــى التمـــع وتفجـــري الكبـــت واحلرمـــان اللـــذين يعـــاين منهمـــا، يف أو للتعبـــ

 .أعمال إرهابية يائسة

 :األسباب الخارجية: رابعًا 

واملقصود با الدواعي والدوافع اليت تأيت من جهات أجنبية وتتسـبب يف إجيـاد البيئـة 
 التمرد علـى التمـع املناسبة لنمّو أفكار التطرف من أجل الدفع باألفراد واجلماعات إىل

ومعاداته واستغالل سـوء الظـروف االقتصـادية وفسـاد السياسـات العامـة املتبعـة، ملمارسـة 
العنـــف حتـــت ضـــغط تلـــك األفكـــار الـــيت شـــحنت بـــا النفـــوس، لتحقيـــق أهـــداف ختـــدم 

 .مصاحل تلك اجلهات األجنبية

 :األسباب المؤقتة: خامساً 

يت تنشـــأ بصـــورة مفاجئـــة وتلقائيـــة، يف أو األســـباب املتحركـــة، ويُقصـــد بـــا تلـــك الـــ
ظــروف طارئــة، وتــؤدي بــالفرد إىل اعتنــاق فكــرة متطرفــة، لــيس بالضــرورة أن تكــون فكــرة 

رتكــاب جرميــة العنــف يف حــق شــخص أو فئــة حمــدودة، يف وقــت ادينيــة، وحترضــه علــى 



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
 

 -٣٢ -

أن ولغرض حمّدد، مث ال تلبث هذه الدوافع والدواعي أن تضعف ويقل تأثريها قبـل حمدَّد،
 .تتداعى وتتالشى

وملعاجلــة هــذه األســباب اخلمســة، وغريهــا ممــا   نعــرض لــه يف هــذا الســياق، ينبغــي 
العودة إىل فهم الواقع اإلسالمي والدويل، وحتليل املعطيات اليت تتوفر لدى الباحثني عن 

ــــيت تســــود العـــــجممــــل األوضــــ ا  اإلســــالمي، والوقــــوف علــــى التضــــاريس السياســــية ـاع ال
ة، واإلحاطـــة بالتيـــارات الفكريـــة واملـــذاهب العقائديـــة الـــيت تـــروج يف البلـــدان واالقتصـــادي
 .اإلسالمية

ة واالســـتقراء الفـــاحص والتأمـــل الطويـــل، ــــد أن ـالل الدراســـة املعمقــــومـــن خـــ
ــــة العــــا  اإلســــالمي يف هــــذه املرحلــــة، ليســــت ممــــا يســــرف فأوضــــاع التمعــــات  حال

ومـــن الناحيـــة  فتبكـــة، وغـــري مســـتقرةاإلســـالمية مـــن الناحيـــة السياســـية مفككـــة، مر 
ومــن  فاالقتصــادية ضــعيفة، ومتخلفــة عــن ركــب االقتصــاد العــاملي مبســافات بعيــدة
ومـن  فالناحية العلمية والتقانية مرتاجعة، وقاصـرة، ودون املسـتوى املطلـوب مبراحـل

ومن النـواحي األخـرى ال  فالناحية الفكرية والثقافية مشوشة، ومتذبذبة، ومضطربة
ذا كله آثاره وانعكاساته على األفراد واجلماعات، وعلى ـوهل. لى االطمئنانتبعث ع

افية والدينيــة بصــورة خاصــة، ممــا يــوفر الــال لنمــو أفكــار التطــرف ذات ـاحليــاة الثقــ
 .اليمني وذات اليسار

إن الغـــــرب ال خيـــــاف مـــــن تطـــــرف «: رمضـــــان البـــــوطي ســـــعيد يقـــــول الـــــدكتور حممـــــد 
ــاملس ــــ ــاإلس لمني، وإمنـــا هـــو ختـــوف مـــنــ ــــ ــ إن التطـــرف صـــناعة غربيـــة مصـــدَّرة يف . .الم ذاتـــهــ
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الــذي نشــهده أو نســمع عنــه هنــا وهنــاك، إمنــا يــتم ) اإلســالمي(والتطــرف . جلبــاب إســالمي
. )17F١(»التخطيط له يف دوائر غربيـة خاصـة، مث يصـدر ويـوحى بـه إىل عمـالء وخـرباء متمرسـني

لقــدم الراســخة يف العلــوم الشــرعية وهــذا الــرأي الــذي ذهــب إليــه هــذا العــا  املفكــر الــذي لــه ا
ويف الفكـر اإلسـالمي ويف الـدعوة إىل اإلسـالم باحلكمـة وبـاليت هـي أحسـن، يعـّرب، مـن أحــد 
الوجوه، عن حقيقة قائمة ال ختفى على من يفهمون األمـور فهمـاً رشـيداً، ويعرفـون مـا جيـري 

 .يف عا  اليوم معرفة عميقة
كــون معنــاه، إجيــاد العــذر للفئــات الــيت ولــيس معــىن هــذا الكــالم، وال ينبغــي أن ي

متارس العنف حتت دوافـع التطـرف، بـأي حـال مـن األحـوال، فـالعنف منبـوذ ومرفـوض 
ولكننا ننبه إىل أن القوى األجنبية  .من حيث هو، والتطرف مذموم ومنهي عنه ابتداءً 

وســائل الَم والعــا  اإلســالمي العــداء، وتــرتبص باملســلمني كافــة، هلــا ـالــيت تناصــب اإلســ
وأساليب متنوعة ومتعددة لزرع الفتنة يف البلدان اإلسالمية، من أجل زعزعة االستقرار 
فيها، وأن من مجلة تلك الوسائل واألساليب اخلادعة واملموهة، الدفع بفئات من أبناء 
املســـلمني إىل اعتنـــاق األفكـــار املتطرفـــة، علـــى محـــل الســـالح ملمارســـة العنـــف، بقصـــد 

باإلســالم، وإجيــاد األســباب الــيت تعــوق تقــدم العــا  اإلســالمي  إلصــاق تمــة اإلرهــاب
 .ويف ذلك حتقيق ألهداف استعمارية عدوانية عنصرية مشبوهة. وتشّده إىل اخللف

وينبغي أن ال تغيب عن أذهاننا هـذه احلقيقـة وحنـن نبحـث يف األسـباب الـيت تـؤدي إىل 
  .مية باطلةفشو ظاهرة التطرف وانتشار أعمال العنف حتت شعارات إسال

                                                 
 . www.bouti.com/bouti ،رمضان البوطيسعيد موقع الدكتور محمد  )۱(
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 وسائل العالج

ـــأمــا كيــف ميكــن لنــا مع فــإن  ،فـباب التطــرف والغلــو املــؤديني إىل العنــــــاجلة أســــ
لـة مبعاجلـة هـذه األسـباب وحنصـر الوسـائل الـيت نراهـا كفي. هذا ما سنختم به البحـث

 :فيما يلي

 : تجديد الخطاب الديني: أوالً 
، ويُعمل على االستبدال بـاملنهج على حنو عميق، حبيث يُعاد النظر يف الواقع احلايل

املعتمد يف التعليم الديين ويف الدعوة اإلسالمية، منهجاً جديداً يف مضمونه وحمتواه، ويف 
أسلوبه وشكله، حبيث ينفذ التوجيه اإلسالمي للناشئة إىل األعماق، لُيحدث يف الـنفس 

نـا علـى جتديـد اخلطـاب وينبغي أن يكون واضحاً أن التأكيـد ه. التغيَري اإلجيايب املطلوب
، )تجديــد الخطــاب الــديني(الــديين، ال عالقــة لــه مبــا يــرتدد يف بعــض األوســاط حــول 

 .ويقصد به حتقيق أهداف خترج عن النطاق الذي نتحدث فيه

 : مواصلة اإلصالح للشأن العام: ثانياً 
يف التمعـــات اإلســـالمية، بـــاملنهج الرشـــيد الـــذي يعتمـــد احلكمـــة والتبصـــر والرويـــة 

يلة للعمل، حبيث يتم القضاء على مجيع مظاهر الفسـاد بأشـكاله وصـنوفه، خاصـة وس
الفســاد املــايل واالقتصــادي بصــورة عامــة، والفســاد اإلداري، والفســاد يف إدارة الشــؤون 

وبــذلك تســتقيم األمــور يف التمعــات اإلســالمية، وتنتفــي األســباب الــيت ختلــق . العامــة
تطــــرفني والغــــالة واملتــــزمتني والســــاخطني، ملمارســــة حـــوافز للمنحــــرفني والضــــالني مــــن امل

 .أعماهلم اإلرهابية ضد جمتمعاتم، وضد التمعات األخرى
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 :النهوض باقتصاديات المجتمعات اإلسالمية: ثالثاً 
ـــة الشـــاملة، وإقامـــة األنظمـــة االقتصـــادية والسياســـية الـــيت تتـــوخى العدالـــة  ـــق التنمي وحتقي

وبـــذلك يـــتم القضـــاء علـــى الفقـــر بكـــل أنواعـــه . رميـــةوضـــمان حـــق كـــل مـــواطن يف احليـــاة الك
والبـــؤس بكـــل صـــنوفه، واحلاجـــة واهلشاشـــة واحلرمـــان، وهـــي البـــؤر الفاســـدة الـــيت يرتعـــرع فيهـــا 

 .التطرف والغلو واالحنراف والرغبة يف االنتقام من التمع

 :توجيه وسائل اإلعالم: رابعًا 
 ســــلبيتني، واحنرافــــاً وشــــذوذاً، حنــــو التعامــــل مــــع التطــــرف والعنــــف باعتبارمهــــا ظــــاهرتني

ـــار  وحبســـبا�ما مـــن اجلـــرائم الـــيت تـــدخل حتـــت طائلـــة القـــانون، حبيـــث يُراعـــى يف نشـــر األخب
ي ذوالتقــارير الصــحفية املصــورة أو املســموعة أو املقــروءة عــن التطــرف والعنــف واإلرهــاب الــ

 هــذه الــدائرة، يــتّم حتــت غطــاء الــدين، إبــراز الطــابع العــدواين واإلجرامــي لكــل فعــل جيــري يف
وجتنـــب التعامـــل مـــع األحـــداث اإلرهابيـــة مـــن الزاويـــة املهنيـــة الصـــرف، أو مـــن زاويـــة تقـــدمي 

للجمهــور بــدف اإلثــارة وكســب املزيــد مــن مســاحة االنتشــار، وحتقيــق  )المــادة المشــوقة(
 .السبق اإلعالمي ليس إالّ 

 :مراعاة التقيد بالضوابط القانونية: خامساً 
رفني واإلرهــابيني الــذي يتمســحون بالــدين، حبيــث يطبــق القــانون يف يف التعامــل مــع املتطــ

ـــــحقهــم تطبيقــاً دقيقــاً، وال يقــع خــرق أو انتهــاك أو ت جاوز للقــانون، مهمــا تكــن الظــروف، ــ
ألن التجربــــة أثبتــــت أن اإلفــــراط يف التعامــــل غــــري املقيــــد بالضــــوابط القانونيــــة، مــــع املتطــــرفني 

ن ســـبباً يف زيـــادة التطـــرف والغلـــّو والتشـــدد، ويقطـــع واإلرهـــابيني املتمســـحني باإلســـالم، يكـــو 
 .الطريق على من يكون مستعداً للتوبة والرتاجع والعودة إىل سواء السبيل



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
 

 -٣٦ -

 :مراعاة الربط بين هذه الوسائل: سادساً 

يف معاجلــة أســباب التطــرف والعنــف، حبيــث يتــوازى العمــل علــى إصــالح اخلطــاب 
ي وحتقيــق التنميــة الشــاملة الــذي ينبغــي أن الــديين، مــع العمــل علــى اإلصــالح االقتصــاد

يكـــون جـــزءاً مـــن اإلصـــالح العـــام الـــذي يشـــمل مجيـــع الـــاالت، حـــىت يكـــون إصـــالحاً 
حقيقياً ذا فعالية ومردودف إذ ال يستقيم األمر إذا   تتكامـل اجلهـود يف هـذا الـال، ألن 

اد متفشـياً يف املرافـق حماربة التطرف والعنف مـع بقـاء الفقـر مستشـرياً يف  التمـع، والفسـ
وســـيكون  ،العامـــة ويف االختيـــارات والسياســـات االقتصـــادية والتعليميـــة، لـــن حيقـــق املـــراد

 .جهداً غري مثمر، ودوراناً يف حلقة مفرغة
التطـــــرف هـــــو قاعـــــدة إن ممـــــا جيمـــــع عليـــــه اخلـــــرباء اجلنـــــائيون وفقهـــــاء القـــــانون أن 

ة منحرفـة يُـرّوج هلـا فتنهـار طاقـة فقـط، بـل هـو ثقافـ) مشـكلة أمنيـة(، وأنه ليس اإلرهاب
ولـذلك فـإن شـيوع التطـرف حتـت . التمع، وتتشتت يف دوامات طائفية وأفكار غامضـة

 .ستار الدين خطر داهم، ألنه انتهاك لقيم التمع وثقافته
ــــمـــن خ ،كـــان التعامـــل مـــع التطـــرف والعنـــف  ،مـــن أجـــل ذلـــك ـــة ـــــ الل هـــذه الرؤي

جوانــــب املشــــكلة، أمــــراً ضــــرورياً ملعاجلــــة ظــــاهرة  املتكاملــــة املتناســــقة املســــتوعبة جلميــــع
 .التطرف، وللقضاء على العنف الناتج عنها
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 ،أفتوا بغـــري علـــم وفهـــم للواقـــعفـــ ،وتعـــاملوا ،دعـــوا العلـــماابتليـــت األمـــة يف كثـــري مـــن بلـــدا�ا بصـــغار 
بـــ  نن بعـــ  أقـــوامم وتصـــحيااتم  ،وبعلمـــاء ســـلطة يلـــوون أعنـــاق النصـــوص لتوافـــق هـــوى احلكـــام

 .أولئك أحسنوا فال هؤالء أصابوا، وال ،مةاستفزاز ملشاعحي األوفتاواهم فيها 

 

 
فــال يكـــاد خيلـــو نـــاٍد ، اعةـأصــبح احلـــديث عـــن التطــحيف واإلرهـــاب موضـــوع الســـ
والجتد نذاعـة والقنـاة تلفـزة ، ثقاٍيف أو فكحيي أو علمي أو اجتماعي من احلديث عنه

الت يف كثــــري مــــن وحتفـــ  الصــــ و والــــ، نال وتـــحيدد أخبــــاره وحتلــــ  وقائعــــه وأســــبابه
وتعقد املؤمتحيات الدوليـة وغريهـا ، اللغات بتصصي  جزء من صف اتا لتناول وقائعه

ك  ذلك يشري نىل مشكلة معقدة سادت العالفـات البشـحيية وأثـحيت يف ،  أثاره ةملعاجل
من مشاله  ،فالعامل يعاين، جمم  جوانبها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكحيية

                                                 
 ).قطر(.. قاضي محكمة التمييز )*(



 
 
 
 
 

 
 

  ة اآلثار إلى دراسة األسبابهجوامن م ..والعنف طرفظاهرة الت
 

 -٣٨ -

الـــذي يقــــذف ، مـــن موجــــات التطـــحيف واإلرهــــاب ،ن غحيبـــه نىل شــــحيقهنىل جنوبـــه ومــــ
فاليكاد ميحي يوم دون عم  نرهايب ناتج عـن  ،بالبشحيية يف أتون املشكالت واملصائب

فــالتطحيف ظــاهحية عامليــة تتمثــ  يف ، يــرتدد صــداه يف أجهــزة اإلعــالم املصتلفــة، تطــحيف
ـــ، والسياســـي، التطـــحيف الفكـــحيي ه شـــكوى عامـــة واألخالقـــي والـــديين، فالشـــكوى من

بــ  نن الــدول املتقدمــة يف ، ليســت مقتصــحية علــى مايســمى بالــدول الناميــة ف ســب
بــ  نن بعــ  البــاحثني يؤكــد أن ظــاهحية التطــحيف ، أوروبــا وأمحييكــا تعــاين مــن التطــحيف

ويف أمحييكا يقوم الباحثون  ..واإلرهاب احلديثة نشأت وتحيعحيعت يف التمعات الغحيبية
من املذاهب الطائفية الدينية املتطحيفة الـيت تعـحيف باسـم  بدراسة وحتلي  أفكار العديد

وكانت نحدى هذه الطوائو الدينية قد قادت أتباعها نىل االنت ار ) cults(كيولتز 
وعحيفـت جبماعـة ، مستعمحية غويانا قبـ  عـدة سـنواتيف ، اجلماعي يف حادثة مشهورة

نىل االنت ــار تنفيــذاً  الــيت كــان أتباعهــا يؤمنــون بأفكــار دينيــة متطحيفــة قــادتم) جــونز(
(لتعليمات زعيمهم

1F

١( . 
كمــــا تقــــول بعــــ  وســــائ  ،  نن التطــــحيف لــــيس ظــــاهحية عحيبيــــة ونســــالمية ف ســــب

وهـي ظـاهحية محيفوضـة ، بـ  هـي ظـاهحية عامليـة اليكـاد خيلـو جمتمـع منهـا ،اإلعالم الغحيبية
فهــــي خطــــحي علــــى ، وجتــــب حماربتهــــا والعمــــ  بكــــ  وســــيلة للقضــــاء عليهــــا، بالتأكيــــد
ونذا كانت مقاومة التطحيف أمحياً مطلوباً يف العامل فا�ا يف التمعـات املسـلمة  ..اجلميع

ويعم  على جتفيـو  ،ذلك أن اإلسالم يحيف  التطحيف بشىت صوره وأنواعه، أشد طلباً 
ويسعى للقضاء على األساليب والدوافع واملثريات الـيت تقـود النـاس نىل الوقـوع  ،منابعه

 . يف وح  التطحيف ومهالكه
                                                 

  .مينلقدرنا أن نكون مس، عبدالقادر طاش) ۱(
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 : يف التطرفتعر 

 ،مصــــطلح التطــــحيف يف اللســــان العــــحييب يســــتعم  للداللــــة علــــى الوقــــوع يف الطــــحيف
وهو بذا يقاب  مصطلح الوسط ويعين الوقوع وسط الشي ، ويسمى جانب الشيء طحيفاً 

وهـــو خـــحيوج عـــن القصـــد يف كـــ  ، فهــــو احنيـــاز عـــن الوســـط نىل الطـــحيف، أي بـــني طحيفيـــه
(شيء

2F

١( . 
، ان العـــحييب ايـــ  نىل بعـــد نفســـي أو أخالقـــي أحيانـــاً وهـــذا البعـــد املكـــاين يف اللســـ

فاملتطحيف اجلـالس يف الطـحيف قـد يكـون انعزاليـاً أو انطوائيـاً أو صـاحب نظـحية خمتلفـة عـن 
ألنــه اليســتطيع التواصــ  مــع اجلميــع لكونــه يقــع  ؛قــد توصــو أحيانــاً بالشــذوذ، اجلماعــة
   :مـــة الوســـطومـــن هنـــا جــاء وصـــو هـــذه األمـــة يف القــحيآن الكـــحيمي باأل ،بيــنهم

  ).١٤٣:بقحيةال(         
 ،ومكنهــا هــذا املوقــع الوســط مــن أن تقــوم مبهمــة عظيمــة هــي الشــهادة علــى النــاس

 . وهو شحيف مذه األمة العتداما وعدم تطحيفها
أن املقصـــــود ، »علـــــم اإلرهـــــاب«حممـــــد عـــــوض الرتتـــــوري يف كتابـــــه . ويوضـــــح د

وهـي ، د ننسـان أو جمموعـة أ�ـا حتتكـحي احلقيقـةاعتقـا«: بالتطحيف يف واقعنا املعاصحي هو
ولـذلك فهـي جـادة يف فـحيض رأيهـا ، والغري على باطـ  وخطـأ، فقط على حق وصواب

علـــى اآلخـــحيين جبميـــع الوســـائ  وبـــدون أيـــة ضـــوابط، واإلرهـــاب أحـــد وســـائلها لغـــحيض 
 .)3F٢( »معتقدها وتنفيذ مرربا

                                                 
  .لسان العرب )۱(
 . ٤٨ص  ،علم اإلرهاب )۲(
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ــــواملص  ـــــطلح املشــ ـــــهور واملعــــحيوف للتطــــحيف يف الشــ ، »الغلــــو يف الــــدين«حييعة هــــو ـ
(ومعناه التغلب والتشدد حىت جماوزة احلد

4F

١(. 

ويقـــال لـــه التنطـــع ، وهـــو مبالغـــة يف الحيغبـــة بالتمســـك يف الـــدين ولـــيس اخلـــحيوج عنـــه
 .وورد النهي عن ذلك وذمه والت ذيحي منه يف الكتاب والسنة، والتشدد

           : قال تعاىل 

  ).٩-٧:الحيمحن(       

           : وقال تعاىل

  ).١٤٣:البقحية(    

          : وج  وقال عز

 . )١٥٣:األنعام(         

    : فقال ،وقد ذم اهللا تعاىل أه  الكتاب لغلوهم يف الدين

  
 

 
 

 
 

          

 . )٧٧:املائدة(       

والتبشري ، التعسري أنه مطلوب من املسلم التيسري ال ل الكحيمي وقد بني الحيسو 
ُدوا، «: فقال ،ال التنفري يَن َأَحٌد ِإال َغَلَبُه، َفَسدِّ يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ ِإنَّ الدِّ

ْلَجةِ   . )5F٢( »َوقَارِبُوا، َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّ

                                                 
 . ١٤ص  ،التشخيص والعالج :اإلرهاب ،القاهر قمر نقًال عن عبد ،٥٤١ص  ،التوقيف على مهمات التعاريف) ۱(
 . كتاب اإليمان ،البخاري أخرجه )۲(
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  )6F١( »َيسُِّروا َوال تـَُعسُِّروا، َوَبشُِّروا َوال تـُنَـفُِّروا « :يف حديث آخحي وقال 

ـــي « :وقـــال ـــاْلغُُلوِّ ِف َلُكْم ِب ـــبـْ ـــاَن قـَ ـــْن َك ـــَك َم ـــا َهَل يِن، فَِإنََّم ـــدِّ ـــي ال ـــوَّ ِف ِإيَّـــاُكْم َواْلغُُل
ينِ   .)7F٢(»الدِّ

وفيــه الت ــذيحي مــن الغلــو يف : يف الفــتح قــال احلــافظ )8F٣(»َهَلــَك اْلُمتَـَنطُِّعــونَ «: وقــال
 . الديانة

وقد وصو الشارع ، والتنطع يف العبادة باحلم  على النفس فيما مل يأذن فيه الشحيع
( الشحييعة بأ�ا سهلة مس ة

9F

٤(. 

 : العنف -
والتعنيو يأيت مبعىن اللوم ، وقلة الحيفق باألمحي، واألخذ بشدة وقسوة، وهو ضد الحيفق
 . والتعيري والتوبيخ 

، بـــالقول أو الفعـــ  »الغـــري«واملقصـــود بـــالعنو يف اســـتعمال املعاصـــحيين هـــو نيـــذاء 
وذلــك ، منــه مــا يكــون ممنوعــاً وهــو شــحي بالخــالف »الغــري«وهــذا اإليــذاء الواقــع علــى 

حيوعاً ـــــــومنـــه مــا يكــون مش ؛عنــدما يكــون فاعلــه المييـــز بــني حــق وباطـــ  وعــدل وظلــم
وهــذا غالبــاً يكــون يف  ،جتــاوز والشــطط وذلــك نذا نفــذ وفقــاً للشــحيع والقــانون مــن غــري
 . باب العقوبات عندما تقع جناية أو خمالفة 

                                                 
 . متفق عليه )۱(
 . أحمد اإلمام أخرجه )۲(
 . برواية عن األحنف بن قيس ،٢٦٧٠أخرجه مسلم  برقم  )۳(
 . ١٢/٣٠١ ،لباريفتح ا )٤(
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 : التعصب -
واملــحياد بــه يف اســتعمال الفقهــاء االحنيــاز نىل ، التعصــب يــأيت مبعــىن التجمــع والنصــحية
وتقدمي قول علمائه على غريهم من علماء ، مذهب فقهي وجعله فوق املذاهب األخحيى

وهـــذا مـــن اجلهـــ  يف ديـــن اهللا ويف مصـــادر التشـــحييع . نىل الـــدلي  املـــذاهب مـــن غـــري نظـــحي
 . اإلسالمي

الـــذي يحياعـــي متطلبـــات األمـــة وطبيعـــة العصـــحي  ،تـــربز أمهيـــة الفقـــه الســـديد اومـــن هنـــ
 . ونوازله مع التمسك مبقاصد الشحيع وثوابت الدين

، وحيث نن هذا الفقه بذا الوصو السابق قد غاب عن كثري ممن يتصدون للدعوة
يت مسون لت كيم الشـحييعة ولكـنهم يقومـون بأعمـال يف سـبي  ذلـك تسـيء نىل الـدين و 

 ،وهو ما جيلب على األمة الفحيقة والتصلو وتسـلط األعـداء ،وتدفعهم نىل الغلو والعنو
ـًرا يـَُفقِّْهـُه ِفــي «: لـذا كـان الفقيـه يف ديـن اهللا مــحياد لـه اخلـري قـال  َمــْن يُـِرِد اللَّـُه بِــِه َخيـْ

ينِ   . )10F١(»الدِّ

وحنن ، حيـــــــــــــحي ومصـــــــه يف دين اهللا يف ك  عصـفى على ك  عاق  أمهية الفقـوالخي
يف هذا العصحي الذي تقاربت فيه الثقافات واتسعت االتصاالت وتطورت املواصالت 

     : قال تعاىل ،ة نليه من حاجتنا نىل الطعام والشحيابـد حاجـأش
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

  ).١٢٢:التوبة(  

                                                 
 . باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا هللا ،انظر رياض الصالحين في كتاب العلم ،متفق عليه) ۱(
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وكــذلك ، وفقــه أســحياره، ومعحيفــة معانيــه، والفقــه يف الــدين هــو تعلــم العلــم الشــحيعي
قـال ابـن سـعدي يف ، ويف اآلية بيان أمهيـة الفقـه يف الـدين ونشـحي العلـم، تعليم اآلخحيين

ـــــتفس أن : وتنبيــــه لطيــــو لفائــــدة مهمــــة وهــــي، ونرشــــاد، ويف هــــذه اآليــــة دليــــ « :ريهــــ
ويـوفحي ، مصل ة من مصاحلهم العامة من يقـوم بـا أن يعدوا لك ، املسلمني ينبغي مم

، وتـــتم منـــافعهم، لتقـــوم مصـــاحلهم، واليلتفـــت نىل غريهـــا، وجيتهـــد فيهـــا، وقتـــه عليهـــا
ولتكـــون وجهـــة مجـــيعهم و�ايـــة مـــا يقصـــدون قصـــداً واحـــداً وهـــو قيـــام مصـــل ة ديـــنهم 

  )11F١( .»ودنياهم
        :وقال تعاىل مبينًا فضيلة الفقه يف دين اهللا

   ).٨٣:النساء(       

 .)٤٣:العنكبوت(       :وقال تعاىل
َمــْن يُــِرِد «: أنــه قــال عــن النــيب  ،رضــي اهللا عنــه ،وجــاء يف احلــديث عــن معاويــة 

ين  . )12F٢(»...وِإنَّما أَنا قاِسٌم، والّلُه يُعِطي ،الّلُه به َخيراً يـَُفقِّْهُه في الدِّ
، وموافقـاً للمصـاحل الشـحيعية البـد مـن أن يسـبق بــالعلمولكـي يكـون العمـ  صـواباً 

لك صـــاحبه ســـلوكاً خيـــالو ــــــبـــ  قـــد يس، ألن العمــ  قبـــ  العلـــم يكـــون عحيضـــة للصطـــأ
ويحيتكـب أعمـاًال باسـم الـدين وهـي ليسـت مـن الـدين ، الشحيع وهو يظن أنه مع الشـحيع

قول ولذلك ي، ألنه مل يأخذ العلم من مصدره ،نتيجة لفهم خاطئ أو تفسري من حيف
ب اإلمـام البصـاري ومـذا بـوَّ  ،البد من معحيفة املسألة والعلم بـا قبـ  العمـ  :أه  العلم

                                                 
 . ٣/٣١٥ ،تفسير ابن سعدي )۱(
ولـْن تـزاَل هـذِه األمَّـُة ... «وتكملـة الحـديث . .باب من يرد اهللا به خيرًا يفقهـه فـي الـدين ،أخرجه البخاري في صحيحه )۲(

 . »يأتَي َأمُر الّله ْمِر الّلِه ال َيُضرُّهْم َمْن خاَلَفُهم حتىقاِئمًة على أَ 
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قولـــه يتدل علـــى ذلـــك ـــــــواس، بـــاب العلـــم قبـــ  القـــول والعمـــ : قـــوليلم ـيف كتـــاب العـــ
 :تعـــاىل

 
ـــدأ بـــالعلم: قـــال،        وجـــاء يف احلـــديث املتفـــق ، فب

 .)13F١(»ِهِليَِّة ِخَيارُُكْم ِفي اإلْسالِم إذا فـَُقُهواِخَيارُُكْم ِفي اْلَجا«: عليه قوله 
َال َحَسـَد إالّ «الذي رواه البصـاري وغـريه  ، رضي اهللا عنه،ويف حديث ابن مسعود 

ــينِ  ــاُه اللّــُه : فــي اثْنت ــُه مــاًال فُســلَِّط علــى َهَلَكتِــِه فــي الحــقِّ، ورَُجــٌل آت ــاُه الّل رَجــٌل آت
 . )14F٢(»ُمهافُهَو يـَْقضي بها ويـَُعلِّ  الحكمةَ 

مـــحيوراً بفهــــم  والفقـــه يف الـــدين هـــو الـــذي ينطلـــق مـــن كتـــاب اهللا وســـنة رســـوله 
 .فعليهم أنزل وبم نفذ ، الص ابة والتابعني مم باحسان

نىل الحيفيــق األعلــى بعــد أن أبــان لألمــة أصــول دينهــا بيانــاً شــافياً  انتقــ  املصــطفى 
ــــى الغمــــوض عــــن حمكماتــــه ، ســــصةوفصــــ  القــــول املبــــني اجللــــي يف كلياتــــه الحيا ،وافيــــاً  وجّل

الـــال  ،بقولـــه وفعلـــه وتقحييـــحيه ،وأمـــا فـــحيوع الشـــحييعة فقــد أفســـح، وثوابتـــه القاطعـــة، الواضــ ة
 ودرب ، األرحــب الجتهــادات األجيــال املسرتشــدة واملســتهدية بــدي الكتــاب والســنة

يـــاهم الصـــ ب الكـــحيام علـــى ممارســـة االجتهـــاد باجتهـــادهم مثوبـــة عنـــد اهللا نذا أخلصـــوا نوا
 . واستفحيغوا جهودهم يف الوصول نىل محياد اهللا يف تلك األحكام الفحيعية

وحمكمــــات  ،ونىل ثوابــــت ومتغــــريات، نن انقســــام مســــائ  الــــدين نىل أصــــول وفــــحيوع
ـــــــه تعـــــــاىل ،ومتشـــــــابات   : بقول

 
 

 
 

 
       

الـــذي ينـــتج  ،يعـــد تشـــحييعاً واضــ اً لالجتهـــاد، )٧:آل عمــحيان(   
كمــا ينــتج عنــه تعدديــة يف متثــ  ،  ة معتــربة يف فهــم الفــحيوع املتشــابات واملتغــرياتعنــه تعدديــ

                                                 
 . رضي اهللا عنه ،عن أبي هريرة، ١٠٠٧٥أخرجه اإلمام أحمد في مسنده برقم  )۱(
 . باب االغتباط في العلم والحكمة )۲(
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ـــبالغ املبـــني يف  ونن تأصـــي  النـــيب ، الفـــحيوع وتطبيقهـــا يف الواقـــع هـــو القـــول الفصـــ  وال
جمــال  وتحيكــه ، األصــول والثوابــت الــيت تعــد احملجــة البيضــاء الــيت اليزيــغ عنهــا نال هالــك

يعد أيضاً تحيسيصاً لضـحيورة االعتـداد بـاالختالف واعتبـاره حاجـة   التفكحي والتبصحي يف الفحيوع
انه ليس بـاألمحي الغحييـب أن تشـهد فـحيوع الشـحييعة ـذا فـوبناء على ه، كونية ومصل ة شحيعية

رضــي  ،بــ  نن الصــ ابة، بــالحيفيق األعلــى تعدديــة يف االختيــار منــذ أن حلــق املصــطفى 
كن مجعها أو توحيدها على رأي واحد ـول المية أن العقـأدركوا منذ تلك الل ظ ،مـاهللا عنه

يف أمور االجتهاد، وأنه ليس من املصل ة الشحيعية مح  النـاس عامـة وخاصـة علـى رأي أو 
  .اجتهاد واحد يف فحيوع الدين

 حيـث عحيفـت سـاحة العلـم وميـدان املعحيفـة ،ابةـلكه الص ــوهذا هو املنهج الـذي سـ
كمـــا ،  حيوعية تقســـيم تحيكتـــه علـــى آل بيتـــهومـــدى مشـــ خالفـــاً معتـــرباً حـــول مكـــان دفنـــه 

 ، وتســـيري جـــيش أســـامة، اختلفـــوا يف أحـــق النـــاس خبالفتـــه يف ندارة شـــؤون الدولـــة الفتيـــة
وسـوى ذلـك مـن املسـائ  اآلتيـة الـيت تتـابع وقوعهــا ، ومـدى مشـحيوعية قتـال مـانعي الزكـاة

 . وحدوثها يف واقع األمة
بـــني الصـــ ابة حـــول بعـــ  ولـــئن كانـــت بعـــ  االختالفـــات الـــيت تنشـــب أحيانـــاً 

فان وفاتـه ، طئ من املصيبـيبت فيها فيعحيف املص، مسائ  يف الفحيوع حال حياته 
  ًذلـك ألن ، صّريت معحيفة املصطـئ مـن املصـيب يف مسـائ  االجتهـاد متعـذرة قطعـا

بغــ  النظــحي عــن  ،وملــا كانــت العصــمة محيفوعــة عــن مجيــع التهــدين، الــوحي قــد انقطــع
ذلـــك ألن ، فانـــه العصـــمة ألحـــد بعـــد النـــيب الكـــحيمي لنـــيب وقـــحيبم مـــن ا، مكـــانتهم

فــاذا انقطــع الــوحي ، العصــمة قــحيين الــوحي وفــحيع عنــه، والــوحي هــو مصــدرها ومقحيرهــا
 .ومن املعلوم أن الوحي انقطع مبوته ، انقطعت العصمة
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هـــي بدايـــة االجتهـــاد يف   ونذا اعتربنـــا املحيحلـــة الـــيت تلـــت وفـــاة املصـــطفى الكـــحيمي
ــــدين باعتبــــار أن االجتهــــاد الــــذي كــــان اصــــ  مــــن بعــــ   ،وفــــحيوع الشــــحييعة مســــائ  ال

ن أل، ا يقــحيه النــيب أو ينكــحيهـنة عندمـــيصــبح جــزءاً مــن الســ الصــ ابة حــال حيــاة النــيب 
  ،نقحياره لتلك االجتهادات أو عدم نقحياره جيعله من الوحي املعصوم

احة اإلسـالمية  ن املذاهب اإلسالمية توالـت نشـأتا يف السـن :من هنا ميكن القول
ـــةٌ  ـــان حكـــم الشـــحيع، فتنشـــأ االجتهـــادات  كلمـــا دامهـــت واقـــع النـــاس نازل حتتـــاج نىل بي

لة أألن النازلـة تتسـع للفهـم املتعـدد فيصــبح لـدينا بعـد ذلـك مـذاهب يف املســ ؛املتعـددة
ومــن املالحــظ يف ، وســعدت الســاحة العلميــة بثــحيوة فقهيــة متنوعــة، للصــ ابة والتــابعني
، ي للمذاهب اإلسالمية صريورة االنفتاح على االجتهـادات املصالفـةهذا النمو التدرجي

وقبول التهدين املصالفني مع اإلميان املطلق بأن كون الصواب يف االجتهادات واحداً 
بـ  لـيس باإلمكـان أن تكـون ، اليعين كون الوسائ  املوصلة نىل ذلـك الصـواب واحـدة

مــا أنــه لــيس باإلمكــان اعتبــار وســيلة ك،  الوســائ  والطــحيق املوصــلة نىل الصــواب واحــدة
ائ  الوســيلة املثلــى واألحــق باالتبــاع مادامــت العصــمة محيفوعــة ـــــــــواحــدة مــن تلــك الوس
ولكــن حبســب املــحيء االجتهــاد يف هــذا الشــأن اســتناداً نىل الكتــاب  ،عــن مجيــع الوســائ 

علــــى اخــــتالف  ،طحيه العلمــــاء املعتــــربون مــــن أصــــ اب االختصــــاصـنة ومــــا ســــــــــوالس
 . ناهجهمممذاهبهم و 

بعــد ذلــك جيــدر بنــا أن نقــو عنــد أهــداف ومحيامــي املــذاهب اإلســالمية واملــدارس 
، واء كـان منهـا املوجـود واملتبـوع اآلنـــــــس ،الميـــــخ اإلســــــــالفقهية اليت وجـدت عـرب التاري

  :وبالتأم  يف محياميها جند أ�ا تن صحي يف عدة أمور ..أو املدارس اليت انقحيضت
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 : خدمة الشريعة -١
الـذين مسيـت تلـك املـذاهب بأمسـائهم ونسـبت  ،ن شك أن هـؤالء العلمـاءفانه ما م

نمنــا قصــدوا خدمــة اإلســالم وعلــوم الشــحييعة مــن خــالل ضــبط مــحياد  ،هــذه املــدارس نلــيهم
وجتديـد النظـحي يف املعـاين الـيت حتتملهـا تلـك النصـوص الـيت احتضــنت ، الشـحيع مـن الفـحيوع

لوسائ  العلمية واألدوات املعحيفية الـيت وقد استعانت تلك املذاهب بالعديد من ا، الفحيوع
وتعحيف تلـك الوسـائ  ، ميكن توظيفها من أج  الوصول نىل محياد الشحيع من تلك الفحيوع

 . واألدوات بأصول االستنباط واالستدالل

واســـــتناداً نىل تعـــــدد الوســـــائ  واألدوات املعحيفيـــــة الـــــيت وظفتهـــــا تلـــــك املـــــذاهب يف 
ولكــن املقصــد الــذي ، تعــددت املــذاهب وتنوعــت، اســتنباطاتا ملــحياد الشــحيع مــن الفــحيوع

 . تحيومه ك  املذاهب مل يتعدد ومل يتغري قط

نن تعــدد أصــول االســتنباط وطــحيق االســتدالل هــو الــذي أدى نىل تنــوع املــذاهب 
نذ أن ك  مذهب خيت  بأصول استنباط وطحيق استدالل متيزه عن غريه من ، وتعددها
ـــــــووج، املــــــذاهب ــــــاء بعــــــ  أصــــــول االسود اتفــــــاق بــــــني املــــــذاهب نز ــ ـــــــتنباط وطـــــــــ حيق ـ

االستدالل اليعين ذلك متاثًال بينهـا يف النتـائج، ألن االتفـاق علـى األصـ  االسـتنباطي 
فالقياس يعد أصًال استنباطاً متفقاً عليه ، اليعين بالضحيورة االتفاق على محيتبته ومكانته

كنهـــا ول، بـــني معظـــم املـــذاهب وخاصـــة املـــذاهب اإلســـالمية وخصوصـــاً األربعـــة منهـــا
ــــني أصــــ ــــه ب ـــــول االسـختتلــــو يف محيتبت ـــــوطــــحيق االستنباط ـــــ ــــث التقــــدمي ـــــ تدالل مــــن حي

وبعــ  آخــحي يعتــربه أصــًال تاليــاً ، فــبع  املــذاهب تعــده أصــًال تاليــاً لإلمجــاع، التــأخريو 
 . لقول الص ايب
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بــأن تعــدد املـذاهب الفقهيــة يعــود نىل  :وميكـن اخللــوص مـن ذلــك نىل تقحييــحي القـول
، املــذاهب تفكلمــا تعــددت الطــحيق تعــدد، وطــحيق االســتداللتعــدد أصــول االســتنباط 

واعتبــــاراً بانعــــدام نصــــوص قطعيــــة حتظــــحي ابتكــــار أصــــول اســــتنباط أو طــــحيق اســــتدالل 
مــن هنــا ينبغــي النظــحي نىل هــذه املــذاهب الفقهيــة الســائدة والبائــدة باعتبارهــا  ..جديــدة

تلـك املـذاهب مـن  والخيفـى ماقدمتـه، سيما فيما يتعلق بفحيوعه العلميـة، خادمة للدين
وجعلـت العامـة متتثـ  لألوامـحي والنـواهي املـحيادة للشـحيع ، ثحيوة فقهية جليلة تعتز با األمـة

فلوال هذه املذاهب ملا كان مثة ضابط والنظام لتمتثـ  العامـة ملـحياد ، من نصوصه الظنية
عد وفضًال عن هذا فانه ينبغي االعتزاز بتعددية هذه املذاهب اليت ت، الشحيع من الفحيوع

ســم بــه تأقــوى دليــ  علــى ســعة الفكــحي الشــحيعي الفقهــي والســمو املعــحييف الــيت كانــت تق
 . العقلية اإلسالمية

وهـــذا  ؛ومـــن األدلـــة علـــى ســـعة الفقـــه اإلســـالمي كثـــحية اآلراء واالجتهـــادات الفقهيـــة
االخــتالف اليعتــرب مــذموماً بــ  نن الفقيــه النـــزيه عفيــو اللســان غزيــحي العلــم ابــن قدامــة 

، الـــــذي وفقـــــه اهللا خلدمـــــة الفقـــــه احلنبلـــــي خاصـــــة والفقـــــه »بـــــاملوفق«عـــــحيوف احلنبلـــــي امل
فقـــال يف مقدمـــة كتابـــه  ،قـــد عـــد هـــذا االخـــتالف مـــن الحيمحـــة ،اإلســـالمي املقـــارن بعامـــة

وأظهــحي يف كــ  ، وجعــ  هــذه األمــة مــع علمائهــا كــاألمم اخلاليــة مــع أنبيائهــا« :»املغــين«
وجعـ  يف سـلو هـذه األمـة أئمـة ،  رأيهـانىل ىوينتهـ، طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بـا

اتفـاقهم حجـة ، وأوضح بم مشكالت األحكـام، مهد بم قواعد اإلسالم، من األعالم
 . )15F١(»واختالفهم رمحة واسعة ،قاطعة

                                                 
 . ١/٤ ،طبعة هجر، المغني )۱(
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كار املــذاهب وعــدم االعتــداد ـكالم أبلــغ رد علــى الــذين يحييــدون ننـــويف هــذا الــ
ـــــا أن فيـكمـــ  ،اـبـــ ـ ـ ــــلى الـه رداً عــــ ـ ــــذين يتعصــ ـ ـ ـــــزبــــيت بون و ــ ـ م ـــــها مـــن دون فهـون لــــ

 . ووعي سليم

 : نشر العلم والتعليم -٢
نن تعلـــيم املســـلمني أصـــول ديـــنهم وتفهـــيم الناشـــئة يعـــد مـــن املقاصـــد املتفحيعـــة الـــيت 

فمن املعلوم أن األجيال اليت دخلت يف دين اهللا ، تسعى املذاهب اإلسالمية نىل حتقيقها
م واملعحيفة واإلدراك، مما استوجب ـي والفهم تكن على قدر من الوعـي لـاع الوحـبعد انقط

وقــد متثــ  ذلــك يف تفــحيغ العديــد مــن الصــ ابة  ،توظيــو نفــحي مــن أجــ  التوعيــة والتعلــيم
 .لتعليم املسلمني اجلدد أصول اإلسالم وفحيوعه بصورة ميسحية واض ة

ول مشـــس القـــحين األول امجـــحيي وتغـــري األوضـــاع الفكحييـــة والسياســـية فـــبيـــد أنـــه مـــع أ
مل ـة ة و ـ ت احلاجـة ماســأصبـ، المية باألمم األخحيىـواتصال األمة اإلس، ةواالجتماعي

مــن أجــ  توظيــو كــ  الوســائ  والســب  املتاحــة مــن أجــ  الــدفاع عــن العقائــد اإلســالمية 
وصــيانة العقــول مــن االجنــحياف وراء الشــبهات ، ومحايــة الثوابــت مــن الــذوبان يف املتغــريات

 . والشهوات
ا يتعلــق بــه يعــد مــن أوضــح املقاصــد الــيت مــن أجلهــا نن نشــحي التعلــيم الشــحيعي ومــ

نشأت املذاهب، وهي بذلك تعد وسائ  توظو من أج  حتقيق هـذا املقصـد وسـواه، 
وبنــاًء علــى هــذه الحيؤيــة فــان احلاجــة تظــ  ماســة نىل االعتنــاء باملــذاهب نقــداً وحتقيقــاً 

صــــباً ولــــيس تع، وتصـــ ي اً باعتبارهــــا مــــدارس لت قيـــق هــــدف نشــــحي التعلـــيم الشــــحيعي
فـــان هـــذا مـــن األمـــور الـــيت شـــوهت صـــورة اإلســـالم، ، ملـــذهب معـــني أو حتزبـــاً لطائفـــة
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وأطفـــأت نضـــارة الت قيـــق العلمـــي املتجـــحيد، واليوجـــد يف املـــذاهب اإلســـالمية الفقهيـــة 
خصوصاً من يزعم أن احلق معه وماعداه فهو باط ، وما وقـع يف التـاريخ اإلسـالمي مـن 

منــا حصــ  بعــد ذهــاب احملققــني مــن العلمــاء، طعــن وتشــكيك بــني أصــ اب املــذاهب ن
وعنــدما عظــم العامــة أقــوال األئمــة وقــدموها علــى الكتــاب والســنة، حــىت وصــ  األمــحي يف 
بعضهم نىل التشكيك يف الصالة خلو نمام ليس على مذهبه، وهذا التعصـب األعمـى 

وامــ  وبــالطبع مــع أســباب وع ،هــو الــذي أودى باألمــة نىل االفــرتاق واالخــتالف والتنــافحي
 .ب  نن هناك من يعترب التعصب املذهيب هو من أخطحي قوى االستبداد الديين، أخحيى

ومن هنا تصبح احلاجة مل ة من أج  أن نبني للقارئ الكحيمي كيفية التعام  مع 
املســلمني علــى اخــتالف مــذاهبهم العقديــة والفقهيــة وتأصــي  ذلــك شــحيعاً، ألن فقــه 

كــن مــن أهــ  الصــنعة واالختصــاص، فكــ  النصــوص الميكــن أن يتجــحيأ عليــه مــن مل ي
مــن يــدخ  يف غــري جمالــه ويتســور علــى هــذه النصــوص احلصــينة مــن الكتــاب والســنة 
واليسلك املداخ  اليت وضعها العلماء املصتصون فانه بالشك سيقع يف مزالق كبـرية 
تذهب به وتحيدي من يتبعه، وحنن نحيى ونسمع الكثري من ذلك، فالطعن يف املذاهب 

يف بيان مثالبها والت حيي  عليها من غري أن يكون بأسلوب علمي رصني  واالنشغال
ومن صاحب اختصاص مكني فانه يرتتب على ذلك الفنت، والت زب املذهيب الذي 
يــؤدي نىل التكفــري واســت الل الــدماء واألمــوال، ولــيس معــىن مــاذكحي أنــه اليبــني احلــق 

ولكــن اليــتم مثــ  هــذا  ،والعــدل والصــواب يف مســائ  االخــتالف بــ  البــد مــن ذلــك
الذين يحيجعون نىل الكتاب والسنة عنـد النــزاع،  ،البيان نال من أص اب االختصاص

( واليصدرون حكماً بالتبديع والتفسيق نال بناء على دلي  شحيعي واضح
16F

١( . 
                                                 

 . ١٧٤ص  ،احترام المذاهب )۱(
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 كيفية التعامل مع أصحاب المذاهب اإلسالمية

ســــالة اإلســــالم ســــبقت اإلشــــارة نىل أن املــــذاهب اإلســــالمية هــــي مــــدارس لشــــحيح ر 
والبد للمسلم الذي يتعام  مع هذه املـذاهب أن يسـلك ، وخدمة الشحييعة وتعليم الناس

وألن مقصــد الشــارع مــن  ؛ألنــه احلــق والعــدل الــذي جــاءت بــه الشــحييعة ؛الطحييــق الوســط
وكــ  مــا خــحيج عــن الوســط فهــو ، املكلــو احلمــ  علــى التوســط مــن غــري نفــحياط والتفــحييط

: وقـــال ،      : لـــه تعـــاىلوهـــذا مفهـــوم مـــن قو ، مـــذموم
ُلُغوا«  . والقصد هو االعتدال )17F١(»اْلَقْصَد اْلَقْصَد تـَبـْ

والتشـدد ، واليقوم به مصـل ة اخللـق ،كما أن اخلحيوج عن الوسط خحيوج عن العدل
(والتفــحييط واالحنــالل مهلكــة أيضــاً ، مهلكــة

18F

كلمــة ســامية يف   ،رمحــه اهللا ،، والبــن القــيم)٢
، ومصــاحل كلهــا، الشــحييعة عـدل كلهــا« :رمحــه اهللا ،وسـطيتها نذ قــالبيـان عــدل الشــحييعة و 

وعـن ، وعـن الحيمحـة نىل ضـدها، فك  مسألة خحيجت من العدل نىل اجلور، وحكمة كلها
ونن أدخلت فيهـا ، فليست من الشحييعة، وعن احلكمة نىل العبث، املصل ة نىل املفسدة

 . )19F٣( »بالتأوي 
على الطحييق األوسط يف عقيدتا وأحكامها  والريب أن الشحييعة اإلسالمية جارية

ومن تأم  موارد األحكام باالستقحياء عحيف أن احلم  ، التشحييعية وقيمها وأخالقها
 وهو ماكان عليه رسول اهللا ، على التوسط هو املوافق لقصد الشارع وغحيضه

، فقهفالفقيه البالغ ذروة الدرجة يف االجتهاد وال، وخلفاؤه الحياشدون وسلو هذه األمة
                                                 

  .لرقاقأخرجه البخاري، كتاب ا )۱(
 . ٣/١٦٧ ،الموافقات للشاطبي )۲(
 . ٣/١٢ ،أعالم الموقعين )۳(
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والميي  ، فال يذهب بم مذهب الشدة، ود الوسطـهو الذي ام  الناس على املعه
،كما هابم نىل طحيف االحنالل، وهكذا جند الشحييعة وسطًا أبدًا يف مصادرها وموارد

 :قال تعاىل ،ب  جاءت مبا يحيفع احلحيج عنهم ،أ�ا مل تأت حبكم فيه عنت للمكلفني
            

 
 

  
 .)٩١:التوبة(            

            : وقال تعاىل

               

             

 ).٧٨:احلج(      

             : وج  وقال عز

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 .  )١٧:الفتح( 

يف حـديث  فقـد قـال  ،لسنة أيضاً ميسـحية علـى النـاس رافعـة لل ـحيجوقد جاءت ا
اذبــــــح « ..»افعــــــل والحــــــرج« :أل عــــــن مناســــــك احلــــــجــــــــــــسطويــــــ  عنــــــدما كــــــان يُ 

ـتَـَلُهنَّ «: وقوله ، )20F١(»والحرج  ،الغُـرابُ : خمـٌس مـن الـدوابِّ ال َحـَرَج علـى َمـن قـَ
 .  )21F٢(»والكلُب الَعقورُ  ،والعقربُ  ،والفأرةُ  ،والِحَدأةُ 

                                                 
أنَّ رســوَل « ، رضــي اهللا عنهمــاعــن عبِدالّلــِه بــِن عمــٍرو ،بــاب فــي فضــل الحــج ووجوبـه ،أخرجـه البخــاري فــي صــحيحه )۱(

فجـاء . اذبـْح وال َحـرج: ن أذبـَح، قـاللـم أشـُعْر فحلقـُت قبـَل أ: ألونُه، فقال رجلٌ ـلوا َيسـَقف في َحجِة الَوداع َفجعو  الّلِه 
ـَر إال قـال: لم أشُعْر فنحرُت قبَل أن أرمَي، قال: آخُر فقال افْعـل وال : ارِم وال حَرج، فما ُسئُل يوَمئٍذ عن شيٍء قُـدَِّم والأخِّ

 . »حَرج
قالــت  ،عنهمــارضــي اهللا  ،اهللا عمــر عــن عبــد ،فــي بــاب مــا يقتــل المحــرم مــن الــدواب ،أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه )۲(

 . ... قال رسول اهللا  ،رضي عنها ،حفصة
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بــدًال مــن » صــلوا يف بيـوتكم«: عـن أســباب أمـحيه املــؤذن أن يقـول ما ســئ  وعنـد
 . )22F١(»إني كرِهُت أن ُأحرَِجكم فَتمشوَن في الطيِن َوالدَّحض«: » حي على الصالة«

 . )23F٢(»صنعت هذا لئال تحرج أمتي«: عن اجلمع يف الصالة قال وملا سئ  
ـــع ، اط والتفـــحييطفـــال نفـــحي  ،ويظهـــحي ممـــا ســـبق أن الشـــحييعة جـــاءت بالتيســـري ـــو اتب ول

قـد بعيـداً عـن التـأويالت الـيت  ،تباعـاً صـادقاً وسـليماً ااملسلمون كتاب اهللا وسنة رسـوله 
ملـا وقعـوا يف  ،تذهب بم بعيداً عن هـذين األصـلني ومـا يرتتـب علـى ذلـك مـن أخطـاء

. ألنه كلما ابتعد املسلم عن هذين املصدرين وقع يف الشطط وأصابه العطب الشطط؛
وقــد بــني  ،حياثنــا الفقهــي واألصــويل قواعــد تبــني مساحــة هــذا الــدين ويســحي الشــحييعةويف ت

وهــــي القواعــــد الــــيت مل ينظــــحي فيهــــا نىل  ،فيهــــا العلمــــاء أن هنــــاك قواعــــد التيســــري أصــــ ٌ 
 ونمنـا هـي، األعذار الطارئة علـى العبـاد وال نىل تـدارك األضـحيار أو الفسـاد الالحـق بـم

عنــد فقــدان الــدلي  الشــحيعي، أو ســكوت الشــارع  اءً قواعــد تنبــين عليهــا األحكــام ابتــد
ويف املضـار الت ـحيمي، وقـد ذكـحي أهـ  ، األص  يف املنافع احل  :ومثـال ذلك قومم، عنها

فمـن ذلـك ، من القـحيآن والسـنة والعقـ » األص  يف املنافع اإلباحة«العلم أدلة لقاعدة 
الطبـــاع  أي مـــا يســتطاب طبعـــاً ومل تســـتصبثه ،      :قولــه تعـــاىل

     : وقولــه تعــاىل، ع بأســحيهاـوذلــك يقتضــي حــ  املنافـ، ليمةــــالس

                                                 
ــم يحضــر الجمعــة )۱( ابــن عــمِّ محمــِد بــِن  ،عــن عبــد اِهللا بــُن الحــارثِ  ،أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه بــاب الرخصــة إن ل

: يَّ علـى الصـالِة، قـلَحـ: إذا قلَت أشـهد أنَّ محمـدًا رسـوُل اِهللا فـال َتُقـلْ : قال ابُن عّباٍس لمؤذِّنِه في يوٍم َمطيرٍ «: ِسيرينَ 
َفَعَلــُه َمــن هــَو خيــٌر منــي، إنَّ الُجمعــَة َعزمــٌة، َوٕانــي كِرهــُت أن ُأحــِرَجكم : فكــَأنَّ النــاَس اســتَْنَكروا، قــال. صــلُّوا فــي ُبيــوتكم

 . »فَتمشوَن في الطيِن َوالدَّحض
ــــعـــن عبـــداهللا بـــن مس ،بـــاب تـــأخير الظهـــر إلـــى العصـــر ،انظـــر فـــتح البـــاري )۲( أخرجـــه  ،مرفوعـــاً  ، عنـــهرضـــي اهللا ،عودــ

صــنعت «: بــين الظهــر والعصــر وبــين المغــرب والعشــاء، فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال جمــع رســول اهللا ” الطبرانـي ولفظــه 
َجَمـَع َرُسـوُل : وفـي صـحيح مسـلم، كتـاب صـالة المسـافرين وقصـرها، عـن ُمَعـاذ ْبـن َجَبـٍل قَـالَ .. »هذا لئال تحـرج أمتـي

َأَراَد : َفُقْلـُت َمـا َحَمَلـُه َعَلـى َذِلـَك؟ قَـاَل َفقَـالَ : اِء، قَـالَ ـــــَك َبـْيَن الظُّْهـِر َواْلَعْصـِر َوَبـْيَن اْلَمْغـِرِب َواْلِعشَ ِفي َغـْزَوِة تَُبـو  اللَِّه 
 . َأْن ال ُيْحِرَج ُأمََّتهُ 
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ووجــه الداللــة يف هــذه اآليــة أنــه تعــاىل ذكــحي ذلــك يف معــحيض      
 . والمينت نال باجلائز، االمتنان

              :وقوله تعاىل 
               ،)٣٢:األعحياف(

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   

 ).١٤٥:األنعام(   
 )24F١( .صًال والت حيمي مستثىنأ وهذا يدل على أن اهللا جع  اإلباحة

واْلَحـَراُم مـا َحـرََّم اهللا فـي   ،اْلَحَالُل ما أَحلَّ اهللا في ِكَتابِـهِ « : ومن السنة قولـه 
 .)25F٢(»مْ ِكَتاِبِه، َوَما َسَكَت َعْنُه فـَُهَو ِممَّا َعفاَ َلكُ 

غــري ، واملعفـو عنـه هـو مـاالححيج يف فعلـه، فاحلـديث صـحييح بـالعفو عمـا سـكت عنـــه
وقـد . ألن املضـار ورد مـا يـدل علـى حتحيميهـا مطلقـاً ، أن هذا ينبغي أن ام  علـى املنـافع

أن ذلـك كـان بسـبب  ،وهـو مـا يؤيـد داللتـه علـى القاعـدة ،قي  يف مناسبة ورود احلديث
والفــحياء، وهـــذا األشــياء النـــ  عليهــا اليف كتـــاب وال يف  عـــن الســمن واجلـــنب ســؤاله 
 )26F٣( .وهو ما ال ححيج يف فعله، فهي مما عفي عنه، سنة

وأن ، بب ســـكوت الشـــارع عنهـــاـــــــــوقـــد ورد يف بعـــ  النصـــوص مـــا يـــدل علـــى س
إن اهللا « :ففي احلديث ،يسريتة اهللا بالعباد واليت هي من أعظم مظاهحي المحذلك من ر 

                                                 
 . إرشاد الفحول )۱(
ُسـِئَل َرُســوُل اهللا «: ن َســْلماَن، قـالَ بـاب مــا جـاء فـي لــبس الفـراء عـن أبــي ُعثمـاَن عـ ،أخرجـه اإلمـام الترمـذي فــي سـننه )۲(

ـا  ،اْلَحَالُل ما أَحلَّ اهللا في ِكتَاِبهِ : عن السَّْمِن واْلُجبن والِفَراِء فقالَ  َم اهللا في ِكتَاِبِه، َوَما َسـَكَت َعْنـُه َفهُـَو ِممَّ واْلَحَراُم ما َحرَّ
 . »عفى عنهُ 

 . ٧/٢٤فتح الباري  )۳(
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فـال تعتـدوها، وسـكت عـن أشـياء رحمـة  ها، وحد حدوداً فرض فرائض فال تضيعو 
 .)27F١(»لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها

وال علــى ، ألن االنتفــاع باملنــافع املســكوت عنهــا انتفــاع مبــا الضــحير فيــه علــى املالــك
واالســـــتظالل  كاالستضـــــاءة بضـــــوء الغـــــري،،  فوجـــــب أن المتنـــــع واليعســـــحي فيهـــــا، املنتفـــــع
(جبداره

28F

٢( . 

زه ـمن -و قبيح ـاق وهـلناس بدون بيان ماكلفوا به تكليو مبا اليطكما أن تكليو ا
     : ويـدل علـى هـذا املعـىن قولـه تعـاىل - عنه اخلالق عزوجـ 

أي أن اهللا الاكـــم ، )١١٥:التوبـــة(         
فمـا ، على قوم بالضـاللة واملعصـية حـىت يبـني مـم املعاصـي وموجبـات الضـاللة فريتكبوهـا

 . كن كذلك اليكون ححياماً مل ي

ونذا ظهحي من ذلك أن الشحييعة مبنية أحكامها على التيسري والتسهي  فـان الفكـحي 
بغـ  النظـحي عـن  ،واالخـتالف مـن قبـول اآلراء ،من السـعة واملحيونـةكثري اإلسالمي فيه  

اســــتوعب  وأكــــرب دليــــ  علـــى ذلــــك أن النــــيب ، واحلــــق والباطـــ ، الـــحياجح واملحيجــــوح
كـ  ذلـك يـدل   ،وخاطـب امللـوك ،وعقد املواثيـق مـع اليهـود ،علم حامماملنافقني وهو ي

وهــذا ســعة يف هــذه  مــن هــم علــى ملــة أخــحيى، هعلــى أن اإلســالم يقبــ  داخــ  جمتمعــ
نال أن بع  أتباعها نشأت فيهم عصبيات بغيضة ونزعـات مـا أنـزل ، الشحييعة الشحييفة

ورتبــوا علــى  ،تــاب والســنةلــوا فيهــا نصــوص الكوأفهــام مغلوطــة أوّ ، اهللا بــا مــن ســلطان
                                                 

ـــدار قطنـــي )۱( ـــاب والســـنةانظـــر  ،أخرجـــه ال ـــاب االعتصـــام بالكت ـــاري فـــي كت ـــف  ،فـــتح الب ـــرة الســـؤال وتكل ـــاب مـــايكره كث ب
 . رضي اهللا عنه ،مااليعنيه عن أبي ثعلبة

 . ٢٨٥ص ،إرشاد الفحول ؛٣٦٨ص  ،رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية )۲(
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بـ  نن هـذا التعصـب والعنـو والتطـحيف ، هذا التأوي  أحكاماً ختـالو أحكـام اإلسـالم
ومـن محياجـع دينيـة مـا مكا�ـا  ،تغذيه بع  الفتاوى الصادرة ممن ينتسبون نىل اإلسـالم

وبعضها يصدر من أناس ليس لديهم بضاعة من العلم الشـحيعي نال حـبهم ، يف التمع
وهــم اســبون أ�ــم اســنون صــنعاً عنــدما يصــدرون  ،نهج الــذي نشــأوا عليــهللــدين واملــ

وهـذا يـدعونا ألن نفهـم خطـورة الفتـوى ومعحيفـة مـن  ،الفتاوى واألحكام علـى اآلخـحيين
 . اق مم أن يتصدوا ما

فهــي بيــان ، أمــا يف االصــطالح، فــالفتوى يف اللغــة تعــىن نجابــة الســائ  عــن مســألته
 . من النوازل جواباً لسؤال سائ احلكم الشحيعي يف نازلة 

لـذلك كـان ، وخطورة الفتوى تن صحي يف أ�ا توقيع عـن اهللا يف بيـان احلكـم الشـحيعي
سلو األمة يكحيهون التسحيع فيها، ويود أحدهم أن يكفيه صاحبه هذه املهمة، روى أبو 

هـ  رأيت ثالمثائة من أ«: أنه قال ، رضي اهللا عنه،نس اق اممداين عن الرباء بن عازب
 . )29F١( »بدر ما فيهم رج  نال وهو اب الكفاية يف الفتوى

مسعـــت أبـــا حنيفـــة «: نـــه قـــالأ ،صـــاحب أيب حنيفـــة ،كي عـــن أيب يوســـوـوحـــ
يكـون لـه املهنـأ وعلـي ، يع العلم ما أفتيت أحـداً ـوف من اهللا أن يضـلو ال اخل: ولـيق

 . )30F٢(»الوزر
يظهــحي يف فتــواه حكــم اهللا ألنــه ، مــن هنــا يتضــح دور املفــيت يف التمــع اإلســالمي

فهم ـــــــــــــــواملفتــون كمــا وص ..وهــذا حــحيام، هــذا حــالل: يتـتفـــــــــول للمسـتعــاىل عنــدما يقــ
ــــن القــــيم ــــ«: اب بــــم يهتــــدي احلــــريان يف ، ماءــــــــــــــــزلة النجــــوم يف السـهــــم يف األرض مبن

                                                 
 . ۲/۳٥۰ ،الفقيه )۱(
 . ٢/٣٥٦ ،المصدر السابق )۲(
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وطـــاعتهم ، وحاجــة النــاس نلـــيهم أعظــم مــن حـــاجتهم نىل الطعــام والشــحياب ،الظلمــاء
 .)31F١( »مهات واآلباءأفحيض عليهم من طاعة األ

نذ البد للمسلمني من يبني مم أحكـام ، ومن هنا كانت الفتوى فحيضاً على الكفاية
 ؛فوجــب بــأن يقــوم بــه مــن لديــه القــدرة، والاســن ذلــك كــ  أحــد، ديــنهم فيمــا يقــع مــم

ألن كتمـان  ؛ألن من سئ  عن احلكـم الشـحيعي مـن املـؤهلني للفتـوى يتعـني عليـه اجلـواب
           : ال تعـاىلقـ ،العلم الجيـوز

 .)١٨٧:آل عمحيان(  
م َكَتَمــُه أُْلِجــَم يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة بِِلَجــاٍم ِمــْن ـْلِم َعِلَمــُه ثـــَمــْن ُســِئَل عــن ِعــ«:  ال ـوقــ

 .)32F٢(»◌ٍ نَار
ومن فحيوض الكفاية القيام باقامة احلجج العلميـة وحـ  «: قال صاحب �اية احملتاج

ــ، املشــكالت يف الــدين كالتفســري واحلــديث والفــحيوع ،  والقيــام بعلــوم الشــحيع، بهودفــع الشُّ
 . )33F٣(»الفقهية بالقضاء واإلفتاء لل اجة نليهما

 ،وصـــالح ،وتقــى ،لــذلك كــان علـــى مــن يتصــدى للفتـــوى أن يكــون علــى علـــم
 ،مشـاوراً لغـريه، وجمـال الفتـوى واسـع البـاب ،حسن الطحييقة والسـمعة، حليمـاً  ،وعفة

قه واخلالف، وأن يكون واسـع اإلطـالع وذلـك لت صـي  املصـاحل يشم  العقائد والف
مســتعيناً بأهــ  اخلــربة والــحيأي يف النــوازل املعاصــحية ليســتوعب ، العامــة واخلاصــة لألمــة

وأن يكون مسلكه ، األقضية املستجدة واحلوادث الناشئة اليت تعحيض للناس وتقع مم

                                                 
 . ١/١٠ ،األعالم )۱(
 . رضي اهللا عنه ،باب ماجاء في كتمان العلم، عن أبي هريرة ،مام الترمذي في سننهأخرجه اإل )۲(
)۳( ٤/٢١٦ . 
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 ،ذ باالعتبـار التيسـري علـى النـاسمـع األخـ ،يف الفتوى مبنياً على الـدلي  ومقاصـد الشـحيع
ونن املفــيت ، فــان الفقيــه الــذي يعســحي علــى عبــاد اهللا أمــحي ديــنهم ودنيــاهم لــيس مبوفــق

ولـيس الفقـه يف ، الذي يشدد على النـاس يف أفعـامم وتصـحيفاتم مشـدد مـن غـري فقـه
ليس « :رمحه اهللا ،قال الثوري، التشدد ب  الفقه يف التيسري الذي يوافق قصد الشارع
 . »فان التشديد اسنه ك  أحد، الفقه يف التشديد، ونمنا الفقه يف الرتخي  عن ثقة

بـأن ييسـحيوا ، يوصي الص ابة الذين بعثهم لإلفتـاء واحلكـم بـني النـاس وقد كان 
ــرِينَ  « :فمــن ذلــك قولــه ،واليعســحيوا َعثُــوا ُمَعسِّ ــرِيَن َولَــْم تـُبـْ  :وقولــه ،)34F١(»ِإنََّمــا بُِعْثــُتْم ُمَيسِّ

 . »اهللا إنما أراد بهذه األمة اليسر ولم يرد بها العسرإن «
 ،والقواعــد الفقهيــة املوافقــة للكتــاب والســنة تــن  علــى اعتمــاد التيســري علــى النــاس

 :وقاعـــدة، )نذا ضـــاق األمـــحي اتســـع: (وقاعـــدة ،)املشـــقة جتلـــب التيســـري( :فهنـــاك قاعـــدة
 . ، ك  ذلك من أج  رفع احلحيج عن األمة)الضحير يزال(

 ،ونمنـــا يكـــون التيســـري بشـــحيوط، يس يف كـــ  أمـــحي أو حكـــم يطلـــق التيســـريولكـــن لـــ
 : منها

 ،أمـا نذا ظهـحي قصـد الشـارع يف التشـديد، أن يكون قصد الشارع نىل التيسـري -١
فـان التيسـري معـه يـؤدي نىل عـدم الزجـحي  ،مبعىن أن األمحي مقصود منه الزجحي والحيدع مثالً 

سـري هـو دفـع النـاس نىل التسـاه  والتفـحييط كما أنه لـيس املـحياد مـن التي،  ويضعو الحيدع
بـــ  املقصـــود هـــو رفـــع احلـــحيج عـــنهم وتشـــجيعهم نىل ، بأحكـــام الـــدين وأخالقـــه وثوابتـــه

 .االلتزام بأحكام الشحيع

                                                 
 . أخرجه البخاري )۱(



 
 
 
 
 

 
 

 ثقيـــل بـــن ســـاير الشـــمري                                                قهـــي للعنـــف فبعـــد الالفـــي 

 

 -٥٩ -

، ري نمنـا جتلبـه املشـقةـــري، ألن التيسـقة املعتـربة يف التصفيـو والتيســــــوجود املش -٢
، وليســت مشــقة تســت ق التيســري نذ املشــقة جتلــب التيســري، مبنطــوق القاعــدة الفقهيــة

واملشقة ، ألجله، فاملشقات العادية اليت التنفك عنها العادة أو العبادة الجتلب التيسري
وعلى هذا ميكن . اليت تنفك عنها العبادات والعادات فاألوىل فيها أن الجتلب التيسري

 : اعتبار املشقة قسمني
،  وعلى أن يسـتطيعوا املداومـة عليهـامشقة جحيت العادة بني الناس أن يت ملوها : األول

فا�ـــا مشـــقات ميكـــن ، كاملشـــقة احلاصـــلة بالصـــوم واحلـــج والزكـــاة وســـائحي التكـــاليو الشـــحيعية
، والتكليـــو بـــه واقـــع، وهـــذا النـــوع مـــن املشـــقة مشـــحيوع، وميكـــن االســـتمحيار عليهـــا، احتمامـــا

ألنــه مــا مــن  ،اعتبــار فيــه مــن مشــقة وال، احلـبــ  جلــب املصــ، ولــيس املقصــود منــه اإلعنــات
ولـو  ، تكليو نال وفيه مشقة مت ملة أدناها رياضة النفس على تحيك املمنوع لألخذ باملشحيوع

 . خالصاً مل يوجد عصاة وخمالفون  كانت ك  التكاليو يسحياً 
بـــ  حتقيـــق مصـــاحلهم ومـــا فيـــه ، ولـــيس املقصـــود مـــن هـــذا التكليـــو نعنـــات النـــاس

(خريهم يف حياتم وبعد مماتم
35F

١( . 
وقد علمنا من موارد الشيء ومصـادره أن مطلـوب الشـحيع «: السالم عبدقال ابن 

مل رمبـا يسـتلزم أبـ  ، وليست املشـقة مصـل ة، نمنا هو مصاحل العباد يف دينهم ودنياهم
، فانـه لـيس غحيضـه نال الشــفاء، عـاملشـقة مبثابـة أمـحي الطبيـب باسـتعمال الــدواء املـحي البشـ

مشــقة أمل مــحيارة الــدواء ملــا حســن ذلــك كــان غــحيض الطبيــب أن يوجــد  :ولــو قــال قائــ 
 . )36F٢(»فيمن يقصد اإلصالح

                                                 
 . ۳۰٥ص  ،أبوزهرة أصول الفقه )۱(
 . ۱/۳۲  ،قواعد األحكام )۲(
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فهـــو لـــيس مـــن ، وهـــذا النـــوع مـــن املشـــقة لـــيس هـــو النـــوع الـــذي يقتضـــي التصفيـــو
 . مشموالت هذه القاعدة

فــال حتتمــ  نال ببــذل أقصــى ، املشــقة اخلارجــة عمــا اعتــاده النــاس يف طــاقتهم: الثــاين
، بتلو النفس أو املال أو العجز املطلق عـن األداء أو المتكن املداومة عليها نال، الطاقة

وهـذه املشـقة ، وهـو غـري واقـع لتنافيـه مـع مقاصـد الشـحيع، وهذا الجيوز التكليو به شحيعاً 
 . هي اليت تقتضي التيسري

يف أمـور  ،أفـحياداً ومجاعـات ،ا سبق أن اإلفتاء له دور كبري يف توجيه األمـةمميتبني لنا 
فـاذا كانـت الفتـاوى تصـدر مـن أهـ  العلـم الحياسـصني ، االجتمـاعالدين والفكحي والثقافة و 

ويســود فيهــا  ،الــذين يتصــفون بــالورع والتقــوى فــان أثــحي الفتــوى يكــون نجيابيــاً علــى األمــة
أمـا نذا كانـت الفتـوى تصـدر مـن املتعـاملني ، مـالتسامح والتعايش السلمي واحرتام بعضهـ

أو يفســحيون النصـــوص ، ها ماالحتتمــ ـونــالــذين ينـــزلون النصــوص يف غــري منازمـــا أو امل
القحيآنيــة والنبويــة تفســرياً خاطئــاً فــا�م والشــك يوقعــون األمــة يف احلــحيج، بــ  عــن التفســيق 
والعنو والتطحيف سوف يسوء التمع ويكون من آثار ذلك التعصـب املـذهيب والت ـزب 

،  البغضــاءوهــذا مــن أخطــحي األمــحياض الــيت تــوهن األمــة وتنشــحي بينهــا الشــ ناء و  ،الطــائفي
كما يرتتب على ذلك اللجوء نىل القوة لت قيق املبادئ واآلراء الـيت يـؤمن بـا مـن امـ  

 .فكحياً متطحيفاً 

والـذين يقومـون بـذه األعمـال يعتمــدون علـى السـحيية يف التصطـيط والتنفيـذ، ومــن 
 أبحيز األمور اليت يستندون نليها والفتاوى اليت يعتمدون عليها هي تلـك األمـور املتعلقـة

والريب أن ، اد، واحلكم بغري ما أنزل اهللاـــــــــكحي، واجلهـــــــباألمحي باملعحيوف والنهي عن املن
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ـــور مــن ركــائز الــدين الــيت جــاءت بــا نصـهــذه األمــ نال أن فقــه ، وص الكتــاب والســنةــــ
صني ــــــــــــها شـــحيعاً هـــو الـــذي اتـــاج نىل العلمـــاء الحياسـهـــذه األحكـــام ووضـــعها يف مكانـــ

ويعحيفـــــون مقاصـــــد الشـــــحيع ومـــــحياد النصـــــوص الـــــذين ينــــــزلون النصـــــوص علـــــى الوقـــــائع 
  .ل ة األمةــــــــومص

وأفتـوا بغـري علـم  ،وتعـاملوا ،دعـوا العلـماوقد ابتليت األمة يف كثري من بلدا�ا بصـغار 
بـ  نن بعـ   ،وبعلماء سلطة يلـوون أعنـاق النصـوص لتوافـق هـوى احلكـام ،وفهم للواقع

أولئـك  وال، فـال هـؤالء أصـابوا ،ةأقوامم وتصحيااتم وفتاواهم فيها اسـتفزاز ملشـاعحي العامـ
 :كما قال القائ   ،وكال طحييف األمحي ذميم، أحسنوا

 والتغ  يف شيء من األمحي واقتصد    كال طحييف قصد األمور ذميم
ونذا كانــت هــذه املســائ  الــثالث الــيت مــحي ذكحيهــا هــي مــن أغلــب األمــور الــيت يــدور 

فانــه اســن أن ، فــري والتفجــريحومــا الكــالم وتــدفع اجلهــالء نىل التطــحيف والعنــو والتك
نبـــني الفقـــه الـــذي نـــحياه صـــواباً فيهـــا وفقـــاً لنصـــوص الكتـــاب والســـنة ومـــا عليـــه العلمـــاء 

 .الحيبانيون
، ها األفحياد، أو التمعـيقوم ب ،اعيةـرقابة اجتم ي عن املنكحيـحي باملعحيوف والنهـنن األم

وحتقيــق اخلــري ، العامــةأو رقابــة نداريــة تنظمهــا الدولــة مــن أجــ  املصــل ة ، حبســب احلــال
 . ودفع الضحير والشحي عن التمع ، والعدل

وقد ، دل الكتاب والسنة على مشحيوعية األمحي باملعحيوف والنهي عن املنكحي
، فمحية يأمحي به أمحيًا صحيااً ، جاءت داللة القحيآن على مشحيوعيته بأساليب متنوعة

 وأن، مذه األمةول اخلري ـوتارة جيعله من صفات املؤمنني، وأنه من أسباب حص
: اىلـــــقال تع ،األمحي باملعحيوف والنهي عن املنكحيني يف األرض هو ـاية من التمكـالغ
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     : قال تعاىل ،)١٠٤:آل عمحيان(  

 ،)٧١:التوبة(        
          : قال تعاىل

 . )١١٠:آل عمحيان(    
أمحي البد من القيـام ، ذه اآليات وغريها أن األمحي باملعحيوف والنهي عن املنكحيتبني ه

، ســبب لغضــب اهللا ولعنتــه وأن التقصــري يف ذلــك، وأنــه املقيــاس بــني املــؤمن واملنــافق، بــه
وأن صــالح األمــة وخرييتهــا منــوط ، وأن القيــام بــه ســبب مــن أســباب نصــحي اهللا للمــؤمنني

 . بالقيام به
 ،املطهــحية علــى مشــحيوعية األمــحي بــاملعحيوف والنهــي عــن املنكــحي هــذا وقــد دلــت الســنة

ْليُـَغيّـْرُه بَِيِدِه، فَإْن لَـْم َيْسـَتِطْع فَِبِلَسـانِِه، «:  فمن ذلك قوله َمْن رَأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَ
 .)37F١(»فَإْن َلْم َيستطْع فَِبَقْلِبِه، َوٰذِلَك َأْضَعُف اإليَمانِ 

َهــُونَّ َعــِن الُمْنَكـــِر َأْو ـَوالـَّـِذي نـَْفِســ«: ه ـولـــوق ي بِيَــِدِه لََتـــْأُمُرنَّ بــالَمْعُروِف َولَتَـنـْ
َعَث َعَلْيُكْم ِعَقاباً ِمْنُه فـََتْدُعونَُه َفال َيْسَتِجيُب َلُكمْ   .)38F٢(»لَُيوِشَكنَّ اهللا َأْن يـَبـْ

وأن ذلـك ، أنه جيب األمحي باملعحيوف والنهي عن املنكـحي ويظهحي لنا من هديه 
كمـا بـني أنــه نذا تـحيك النــاس األمـحي بــاملعحيوف ،  ن أقلــه اإلنكـار بالقلــبأو ، نمـن اإلميـا

فـان الـبالء والشـحي سينــزل ، ومل يوجـد فـيهم مـن اتسـب يف ذلـك ،والنهي عـن املنكـحي
 . يقتصحي على من ارتكب اإلمث واملصالفة الشحيعية ظاهحياً  وال، بم مجيعاً 

                                                 
 . رضي اهللا عنه ،من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد ،أخرجه اإلمام أحمد ومسلم واألربعة) ۱(
 . عن ُحَذْيَفَة بِن اْلَيماِن،  باب ما جاء في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أخرجه اإلمام الترمذي )۲(
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يـــــدخ  يف مفهـــــوم األمـــــحي ، آدابـــــاً وأخالقـــــاً ، نن تبليـــــغ اإلســـــالم، عقيـــــدة وشـــــحييعة
لذلك كان من حكمـة مشـحيوعية األمـحي بـاملعحيوف والنهـي  ،باملعحيوف والنهي عن املنكحي

والـاهحية ، ألن املعاصي الظاهحية، وطلب الحيمحة من اهللا، توقي نزول العذاب عن املنكحي
وجـ  ينــزل  مـن أعظـم األسـباب الـيت جتعـ  اهللا عـز، وفع  املنكـحيات، بانتهاك احلحيمات

وقد جحيت سـنة اهللا  ،ويستأص  الكافحيين، اب على العاصني، وينتقم من الاهحيينالعذ
 .يف خلقه بذلك
            :قال تعاىل

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

   
 

 .)٧٩-٧٨:املائدة(        
ويظهـحي جليـاً مــن الـن  القــحيآين، أن اهللا غضـب علــى بـين نســحيائي  ولعـنهم يف الزبــور 
واإلجنيــ ، فقــد لعــن داود عليــه الســالم مــن اعتــدى مــنهم يف الســبت، أو لعــن العاصــني 

وســبب ذلــك اللعــن هــو متــاديهم يف  ،عليــه الســالم ،وكــذلك لعــنهم عيســى، مــنهم عامــة
ومتــــحيدهم عــــن طاعــــة اهللا، وزيــــادة ظلمهــــم، وفســــادهم ، العصــــيان ونمعــــا�م يف الضــــالل

مهمــا بلــغ مــن القــبح ، اً عــن منكــحي يقرتفــهفقــد كــانوا الينهــى أحــد مــنهم أحــد، وعــدوا�م
وســياج اآلداب ، والشـناعة، ومـن املعلـوم يف ديــن اهللا أن النهـي عـن املنكــحي عالمـة اإلميـان

  .وقامع الحيذائ  والفساد، واألخالق، وحارس الفضيلة
فــان مــن يــأمحي بـــاملعحيوف وينهــى عــن املنكــحي جيــب أن يكــون صـــاحب  ،ومــع هــذا

أو كان األمحي يتعلق بانقاذ ننسـان مـن هلكـة وهـو قـادر ، لكلذ اً معين اً أو موظف، والية
ألن مـن يكـون عنـده  ؛وهذه مسائ  حتتاج نىل فقه شحيعي وفهـم دقيـق، واليل قه أذى

تطحيف وتشدد يدفعه نىل العنـو هـو مـا يـحياه مـن املنكـحيات لكنـه اليفهـم كيـو ينكحيهـا 
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جيب علـيهم اإلنكـار فانه قد يكون يف واقع احلال ممن ، وما هو الواجب الشحيعي عليه
فــاذا فعــ  تحيتــب علــى فعلــه أو قولــه مفســدة  ، ولكنــه ينكــحي باليــد أو بــالقول، يف القلــب

 . كبرية يف الدين والدنيا

 : وقد ذكحي أه  العلم حاالت يكون األمحي باملعحيوف والنهي عن املنكحي فحيض عني

أل�م مكلفون شحيعاً بالوالية ووجوب ، احلكام ومن ينتدبم ويل األمحي -١
قال  ،دهم القوة ومم التمكني شحيعًا وقانوناً ـبي نم الذيـوه، م باملعحيوفـالطاعة م

  : تعاىل
 

          

 ).٤١:احلج(    

واليــتمكن مــن نزالــة ، مــن يكــون يف موضــع اليعلــم بــاملعحيوف واملنكــحي نال هــو -٢
ة أمـحيه نذا أمـحي، ـــــاعكالزوج واألب، وكـذلك كـ  مـن علـم بقبـول قولـه، وط،  املنكحي غريه

 :أو لغري ذلك من دواعي القبول، قال النووي، ملكانته العلمية أو االجتماعية ،أو �ى
يـتمكن مـن نزالتـه  مث ننه قد يتعني كمـا نذا كـان يف موضـوع اليعلـم بـه نال هـو، أو ال«

أو كـــان  )39F١( »ري يف معـــحيوفــــــــــولـــده علـــى منكـــحي أو تقص نال هـــو،كمن يـــحيى زوجتـــه أو
ألن ذلـك مـن النصـي ة  ؛فانه يتعـني عليـه، ة واألهلية يف املناقشة والادلةعنده من القدر 

: قــال ابــن العــحييب، وكــ  مــن تــحيك مــا يلزمــه فعلــه بالعــذر وجــب اإلنكــار عليــه ،يف الــدين
وقد يكـون فـحيض عـني نذا عـحيف املـحيء مـن نفسـه صـالحية النظـحي واالسـتقالل باجلـدال، «

 . )40F٢( »أو عحيف ذلك منه

                                                 
 . ٢/٢٣ ،مسلم على النووي )۱(
 . ٢/٢٩٣ ،أحكام القرآن )۲(
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مـىت جيـب علـّي « -اإلمام أمحد بـن حنبـ   يعين -أليب عبداهللا قلت : قال نس اق
 .    )41F١( »ختو سوطاً والعصاً  مامل: األمحي؟ قال

ــــى غــــري احملتســــب  - ــــاً عل ــــاً متعين ــــاملعحيوف والنهــــي عــــن املنكــــحي واجب ويكــــون األمــــحي ب
 وذلــك عنــد مــا يتعلــق األمــحي بانقــاذ روح مــن هلكــة وهــو مســتطيع واليل قــه، املنصــوب لــه
فـــاذا مل ينــــزع  ،كمـــن يـــحيى ننســـاناً يعتـــدي علـــى ننســـان وبيـــده ســـالح،  كأذى مـــن ذلـــ

السالح منه فانه سيقتله وهو يستطيع نزع ذلك السالح فانـه يتعـني عليـه نزعـه، وكـذلك 
دفــع كــ  صــائ  عــن نفســه أو عــن ننســان آخــحي، ألن هــذا مــن التعــاون املطلــوب شــحيعاً 

(حيعاً وطبعاً وتحيكه يعد قبي اً ش ،املعحيوف الذي تست سنه الشحييعة
42F

٢( . 
، ألن ذلــــك أضــــعو اإلميـــــان ؛كــــذلك يتعــــني االحتســــاب يف اإلنكـــــار بالقلــــب -

َمــْن رَأى ِمــْنُكْم «: قــال ، واليقبــ  مــن أحــد دعــوى أنــه مل يســتطع اإلنكــار يف قلبــه
ـــْرُه بَِيـــِدِه، فَـــإْن لَـــْم َيْســـَتِطْع فَِبِلَســـانِِه، فَـــإْن لَـــْم َيســـتطْع فَِبَقلْ  ْليُـَغيّـ ِبـــِه، َوٰذلِـــَك ُمْنَكـــراً فـَ

 .)43F٣(»َأْضَعُف اإليَمانِ 
، ألن علــم القلــوب اليطلــع عليــه نال اهللا، فمــن مل ينكــحي يف القلــب فانــه ال نميــان فيــه

 .ولذلك أصبح اإلنكار يف القلب متعيناً 
ومــن أهــم  ،وهنــاك مجلــة مــن الشــحيوط الــيت جيــب أن تتــوفحي فــيمن يتــوىل االحتســاب

حيوف والناهي عن املنكـحي عاملـاً مبـا ـاآلمحي باملع فانه جيب أن يكون ،العلم :هذه الشحيوط
قــال ، وال األمــحي بــه، فاجلاهــ  بــاحلكم الاــ  لــه النهــي عمــا يــحياه، وينهــى عنــه، يــأمحي بــه
 . )٩:الزمحي(           :تعاىل

                                                 
 . ٢/٣١٥  ،المسائل )۱(
 . ٢/٢٩٣ ،أحكام القرآن )۲(
 . سبق تخريجه )۳(
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 ،بالغـاً، مسـلماً  ،فأما احملتسب فلـه شـحيوطه، وهـي أن يكـون عـاقالً « :قال ابن جزي
يــؤدي ننكــاره املنكــحي نىل ال وأن يــأمن أن ، ، عاملــاً مبــا اتســب فيــهقـادراً علــى االحتســاب

ن يعلـم أو أحي فيـؤول �يـه نىل قتـ  نفـس، و ـمثـ  أن ينهـى عـن شـحيب مخـ ،منكـحي أكـرب منـه
 . )44F١(»وأن أمحيه باملعحيوف نافع ،لى ظنه أن ننكاره املنكحي مزي  لهيغلب ع

وذلـــك حســــب  ،ى عنـــهواملـــحياد بـــالعلم هنـــا، علـــم احملتســـب مبـــا يـــأمحي بـــه، أو ينهـــ
وظيفته، فان العلماء عندما اشرتطوا يف احملتسب أن يكون عاملاً بأحكام الشحييعة، فانه 
حممول على أن املأمور بفعله معحيوف يف الشحيع، واملنهي عنـه منكـحي جممـع علـى ننكـاره 
شحيعاً، وهذا اليتأتى نال عن من هو عامل بأحكام الشحييعة، أما احملتسب الذي يكلـو 

، أو شــؤون األســواق، أو النظافــة، أو األمــور الصــ ية، ف علــى اآلداب العامــةباإلشــحيا
وفقــــاً للنظــــام  ،رتط أن يكــــون عارفــــاً بأصــــول وظيفتــــه، فامهــــاً حلــــدود اختصاصــــهـــــــــفيش

 . املعمول به

وهـذا ، مأذونـاً لـه، وأن يكون احملتسب معينًا من قبـ  ويل األمـحي، أو ممـن يفوضـه
أن األمـحي ، طالع علـى أقـواممذي يظهحي بعد اإلالشحيط حم  خالف بني الفقهاء ،وال

وتعيــني احملتســبني حســب اختصاصــهم، ، فانــه مــن حيــث التنظــيم: اتــاج نىل تفصــي 
ـــه ـــذي يقومـــون في ـــيت يقومـــون بـــا، ونـــوع العمـــ  ال ـــة وصـــفة الضـــبط ال ، ومـــدى حجي

ونلزامهم للمصالفني بدفع الغحيامات، فانه البد أن يكون مأذوناً ، وحماضحيهم ،أقوامم
لــه، أمــا نذا كــان األمـــحي يتعلــق بــاألمحي بــاملعحيوف الظـــاهحي تحيكــه، أو النهــي عــن املنكـــحي 

 وهو مستطيع من غري أن يل قـه ضـحير، أو يرتتـب عليـه مفسـدة أكـرب،، الظاهحي فعله

                                                 
 . ٣٦٨ص  ،القوانين الفقهية )۱(
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ألن آحاد املسلمني مطالبون أصالة باألمحي باملعحيوف والنهي ، فهذا الاتاج نىل اإلذن
       : قــــــــــــال تعــــــــــــاىل، عــــــــــــن املنكــــــــــــحي

 .)٧١:التوبة(       

ســيما يف  ،وخصوصــًا يف هــذا الــزمن ،والــذي يــرتجح عنــدنا ننــه البــد مــن اإلذن
ط مـا، ومينـع التعـدي بغـري ـة حىت يكون هناك ضبـؤون العامـاألمور اليت تتعلق بالش

وأن اال بني املتهورين وبني ما يثري الفتنة والفوضى يف التمـع، نذ أن األمـحي  ،حق
ب  البد من املستطيع اخلبري  ،ه ك  أحدـنساً اباملعحيوف والنهي عن املنكحي ليس أمحي 

العارف باألحوال وتقديحي املصاحل واختيار الوقـت والعبـارة والكيفيـة املناسـبة وننـزال 
ألن جتـــاوز احلـــدود الشـــحيعية واألصـــول املحيعيـــة جيلـــب علـــى  ؛زلته الشـــحيعيةـاألمـــحي منـــ

ى واســتباحة الــداء، لــذلك جيــب علــى املســلمني أن التمــع الشــحي والعنــو والفوضــ
يكونـــوا أوىل مـــن غـــريهم يف الحيجـــوع نىل أصـــ اب االختصـــاص والعمـــ  مـــن خـــالل 

ألن مث  هذا هو الذي يشيع يف الناس الثقة،  ؛اهحيةـسات معحيوفة وموثوقة وظـمؤس
حي ام والسمع والطاعة، نعم ذلك ومـع ذلـك الننكــواالنقياد لألوامحي، وااللتزام بالنظ

ق بكــ  ححييــة ملمارســة منكــحياتم بينمــا يضــيق ـأن فشــو املنكــحيات وظهــور أهــ  الفســ
علـــى أهـــ  الصـــالح، ودعـــاة الفضـــيلة، يـــدفع مـــن يكـــون متســـحيعًا الرتكـــاب بعـــ  

تم على الدول والتمعات ـاحلماقات اليت تسيء نىل الدين واملتدينني، ومن هنا يت 
وأن يكــون  ،ة واجتماعيــة وأخالقيــةـيــة دينيــة وقانونـاجل األســباب كلهــا معاجلـــأن تعــ

لكـــي نتجنـــب مظـــاهحي  ،التعامــ  مـــع اجلميـــع وفـــق معـــايري حمـــددة ومتســـاوية وعادلـــة
 .التطحيف والعنو
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 : الجهاد -
يف : قَــالَ  رضــي اهللا عنــه، ،عــن ُمَعــاِذ بــِن َجبَــ ٍ  ،أمــا اجلهــاد فهــو ذروة ســنام اإلســالم

  .)45F١(»موُدُه الصََّالُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه الِجَهادُ رَْأُس اَألْمِر اْالْسَالُم، َوعُ ... «حديث طوي  

وحقيقة اجلهاد يف سبي  اهللا هي العم  على نعالء كلمة اهللا يف األرض بكافة 
ألن الصحياع ؛ ونقامة موازين العدل واألمن يف التمعات البشحيية، الوسائ  املادية واملعنوية

 ..الشحي والطغيان يف خمتلو العصوروالبد من مقاومة ، بني احلق والباط  الينتهي
      : قال تعاىل ،ابقةــــــــواجلهاد مشحيوع حىت يف األمم الس

          
 

  
 

    

 . )١٤٦:آل عمحيان(  
 : ويتعني اجلهاد يف حاالت ثالثة 

نذا التقى الزحفان وتقاب  جيش املسلمني وجيش غري املسلمني فانه جيب  -١
  : لقولـه تعاىل ،حيافـــــــحي املعحيكة واحيم عليـه االنصـــــــــــمن حضالقتال على 

   : وقوله تعاىل، )٤٥:األنفال(       

                                                 
عـن  ،باب ماجاء أمـرت أن أقاتـل النـاس ،َهذا حديٌث حسٌن صحيحٌ  :وقال، خرجه اإلمام الترمذي في سننه بلفظهأ )۱(

يُر َفُقْلـُت َيـا َرُسـوَل اهللا َأْخِبْرِنـي «: ُمَعاِذ بِن َجَبٍل، َقالَ  ُن َنِسـ ُه َوَنْحـ ُكْنُت َمَع النبيِّ في َسَفٍر َفَأْصَبْحُت َيْومـًا َقِريبـًا ِمْنـ
َرُه اهللا َعَلْيـهِ «: النَّاِر، َقالَ  ُيْدِخُلني اْلَجنََّة َوُيَباِعُدِني عنِ  ِبَعَملٍ  ْن َيسَّـ يٌر َعَلـى َمـ يٍم َوإِنَّـُه َلَيِسـ ْن َعِظـ : َلَقْد َسَأْلَتِني َعـ

اَن، وُم َرَمَضـ اَة، َوَتُصـ َكـ ـْؤِتي الزَّ َالَة، َوُت ْيَئًا، َوُتِقـيُم الصَّـ ِرْك ِبـِه َشـ جُّ اْلَبْيـتَ  َتْعُبُد اهللا َوَال ُتْشـ ـمَّ َقـالَ َوَتُحـ َأَال َأُدلُّـَك : ، ُث
وِف : َعَلى َأْبَواِب الَخْيرِ  ْن َجـ ِل ِمـ َالُة الرَُّجـ اُء النَّـاَر، َوَصـ ا ُيْطِفـىُء الَمـ َدَقُة ُتْطِفـىُء اْلَخِطيَئـَة َكَمـ ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ الصَّ

ـَال : ، َقالَ الَّلْيلِ  ـمَّ َقـالَ   َيْعَمُلـونَ   َحتَّـى َبَلـغَ  الَمَضاِجِع َيـْدُعوَن َربَُّهـمْ  َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعنِ  ُثمَّ َت َأَال ُأْخِبـُرَك : ُث
َناِمهِ  ِر ُكلِّــِه َوَعُمــوِدِه َوِذْرَوِة َســ ــالَ : ُقْلــتُ : ِبــَرْأِس اَألْمــ ــى َيــا َرُســوَل اهللا َق َالُة، : َبَل َالُم، َوُعمــوُدُه الصَّــ ِر اْالْســ َرْأُس اَألْمــ

َالِك َذِلـَك ُكلِّـهِ : ثـمَّ َقـالَ .  َسَناِمِه الِجَهادُ َوِذْرَوُة  اِنهِ : َبَلـى َيـا َرُسـوَل اهللا، َقـالَ : ، ُقْلـتُ َأَال ُأْخِبـُرَك ِبِمـ َذ ِبِلَسـ : ، َقـالَ َفَأَخـ
ْتَك أّمك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكـبُّ النَّـاَس فـي َثِكلَ : َيا َنِبيَّ اهللا َوإِنَّا َلُمَؤاَخُذوَن بَما َنَتَكلَُّم ِبِه؟ َفَقالَ : َفُقْلتُ .  ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا

 . »النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم، َأْو َعَلى َمَناِخرِِهْم، ِإَال َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِهمْ 
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 .)١٦-١٥:األنفال(            

ألن ، نذا هــاجم العــدو بــالد املســلمني وجــب علــيهم القتــال دفاعــاً عــن الــوطن -٢
 .افعة الظلم ومحاية األموال واألعحياض مقاتلته من مد

حي نىل اجلهاد والنفري العام فانه يف هذه احلالة جيب على من ـويل األم ـانذا دع -٣
          : لقوله تعاىل ،دعي أن جياهد

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 . )٣٩-٣٨:بةالتو (

وج  لنا رد  وقد شحيع اهللا عز ،ويكون ذلك عندما يقع العدوان على البالد   
            :املعتدين قال تعاىل

     : وقال تعاىل ،)١٩٠:البقحية(    

قال  ،لم واالضطهاد عن املسلمنيـع الظـذا من رفـ، ألن ه     
             : تعاىل

حيعية ويدعو ما احلاكم ـــــــــــولكن جيب أن يكون ذلك حتت راية ش ،)٣٩:احلج(
ونقامة احلق ، اد هو نعالء كلمة اهللا يف األرضـــــــــوألن من أهداف اجله، حيعيـــــــــالش

اكم  وال ،دي اهللاـــــــــفال يهتدى نال ب، ية هللا وحدهـوجع  احلاكم ،والعدل بني الناس
تفحييقًا بينه  ،بي  اهللاـــــــــأو اجلهاد نال مقحيونًا بسومذا اليكاد يذكحي القتال ، نال بشحييعته
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، أو من أج  الثارات واألطماع الدنيوية وحب السيطحية واالستعباد ،وبني القتال
ب  نن من ، فاإلسالم اليحييد من القتال نبادة احلحيث والنس  ونشحي اخلحياب والدمار

لذلك مل يكن  ،ونشحي األمن والحيخاء فوق ربوعها، أهدافه نسعاد البشحيية وهدايتها
وقد أعظم اهللا الثمن للمجاهدين باألنفس  ،اجلهاد بالقتال بالنفس ب  باملال واللسان

          :واألموال قال تعاىل

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

         

 .)١١١:التوبة(         
ولكن البد ملن أراد اجلهاد أن يعد ، والريب أن للجهاد مكانة عظيمة يف دين اهللا

زاع ـوالبد من الثبات والطاعة لويل األمحي وتحيك الن      العدة 
        :قال تعاىل ،الف مهما كانت النتائجـواخل

            

 . )٤٦-٤٥:األنفال(          
ســالم ويلتزمــوا بشــحييعة خــري كمــا جيــب علــى الاهــدين أن يتصلقــوا بــأخالق اإل

نذا أمَّـحي علـى اجلـيش أو  فقد كان رسـول اهللا  ،األنام يف التعام  مع من يواجهون
 :مث قــال لــه ،السـحيية أمــرياً أوصـاه يف خاصــته بتقـوى اهللا ومبــن معــه مـن املســلمني خـرياً 

َر بِاللَّـ ـِبيـــــِم اللَِّه، ِفـي سَ ــــاْغُزوا بِاسْ « ْن َكَفـ ـاتُِلوا َمـ ـ ـِه، اغـْ ِل اللَّـِه، َق ُغ لُّوا، ـُزوا َوال تـَ
ُلوا َوِليًدا ْقتـُ  .)46F١(»...َوال تـَْغِدُروا، َوال َتْمثـُُلوا، َوال تـَ

                                                 
عقوبـة المحــاربين وقطـاع الطــرق عــن ذلـك فــي مســألة  ،الفصــل الثــاني ،السياسـة الشــرعية فـي إصــالح الراعــي والرعيـة )۱(

 . ، ونص الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسيرتلالتمثيل في الق
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ســتجدون «: جلنــده، رضــي اهللا عنــه، ويف وصــية اخلليفــة الحياشــد أيب بكــحي الصــديق
 ،والتقـتلن امـحيأة ،قومًا زعموا أ�م حبسوا أنفسـهم هللا فـدعوهم ومـا حبسـوا أنفسـهم لـه

 . )47F١(»...كبرياً هحيماً  وال ،صبياً  وال
 ،ومع وجود هـذه النصـوص الصـحياة مـن الكتـاب والسـنة وسـرية اخللفـاء الحياشـدين

ووجـــود ويل أمـــحي يـــدعو لـــه علـــى  ،حيعيةــــــــــوأنـــه حتـــت رايـــة ش ،الـــيت تبـــني أحكـــام اجلهـــاد
نال أننا جند من أبناء املسـلمني مـن يتجـحيأ  ،حسب ما اقق مصاحل اإلسالم واملسلمني

ويضـع األمـور  ،الشحيعية فيفسحي النصـوص القحيآنيـة حبسـب امـوى والحيغبـةعلى األحكام 
تست   ، زما وهو ما ينتج عنه تكفري مث عنو وتفجريـزما يف غري منـوين ،يف غري حملها

، فيــه الســحيقة حبجــة أن األمــوال حملــاربني أو محيتــدين واحملــارب واملحيتــد مهــدر الــدم واملــال
ــــذات ا ، والنتيجــــة دمــــار يف املمتلكــــات العامــــة ،حلجــــةوتزهــــق فيــــه األرواح واألنفــــس ل

وهــذا ، وكــ  ذلــك باســم اجلهــاد ،ونزهــاق ألنفــس معصــومة ،ونتــالف ألمــوال مصــونة
نعـــم اجلهـــاد مـــاٍض نىل يـــوم القيامـــة والينبغـــي ألّي ، نتيجـــة للجهـــ  يف فهـــم األحكـــام

د مسلم أن يهون من أمحي اجلهـاد والاهـدين أو يصـفهم بـأ�م خمـحيبني، أو يصـو اجلهـا
آلخــحيين، ألن اجلهـــاد احلــق والاهـــدين ابأنــه رغبــة يف ســـفك الــدماء ومصـــادرة حقــوق 

                                                 
بعـث جيشـًا إلـى الشـام فخـرج يمشـي مـع  ،رضي اهللا عنه ،وفي المدونة أن أبا بكر الصديق ، ١٠٤/ ١ ،أحكام القرآن )۱(

نَّ َأَبـا َبْكـٍر ام مالك في الموطـأ، كتـاب الجهـاد، َعـْن َيْحَيـى ْبـِن َسـِعيٍد أَ ـ، وأخرج اإلميزيد بن أبي سفيان ووصى له بعشرٍ 
دِّيَق َبَعَث ُجُيوًشا ِإَلى الشَّاِم، َفَخـَرَج َيْمِشـي َمـَع َيِزيـَد اْبـِن َأِبـي ُسـْفَياَن، َوَكـاَن َأِميـَر ُرْبـٍع ِمـْن  ِتْلـَك اَألْرَبـاِع، َفَزَعُمـوا َأنَّ الصِّ

ـا َأْن َأْنـِزلَ : َيِزيَد قَـاَل ألَِبـي َبْكـرٍ  ـا َأْن َتْرَكـَب َوإِمَّ َمـا َأْنـَت ِبَنـاِزٍل َوَمـا َأَنـا ِبَراِكـٍب، ِإنِّـي َأْحَتِسـُب ُخَطـاَي : قَـاَل َأُبـو َبْكـرٍ فَ .. ِإمَّ
وا َأْنُفَسـُهْم ِإنَّـَك َسـَتِجُد َقْوًمـا َزَعُمـوا َأنَّهُـْم َحبَُّسـوا َأْنُفَسـُهْم ِللَّـِه َفـَذْرُهْم َوَمـا َزَعُمـوا َأنَّهُـْم َحبَُّسـ: ثُـمَّ قَـاَل َلـهُ .. َهِذِه ِفـي َسـِبيِل اللَّـهِ 

ال : ي ُموِصـيَك ِبَعْشـرٍ َلُه، َوَسَتِجُد َقْوًمـا َفَحُصـوا َعـْن َأْوَسـاِط ُرُءوِسـِهْم ِمـَن الشَّـَعِر َفاْضـِرْب َمـا َفَحُصـوا َعْنـُه ِبالسَّـْيِف، َوإِنِّـ
ًرا، َوال ُتَخـرَِّبنَّ َعـاِمًرا، َوال َتْعِقـَرنَّ َشـاًة َوال َبِعيـًرا ِإال ِلَمْأَكَلـٍة، َوال ًرا ُمْثمِ ـَتْقُتَلنَّ اْمَرَأًة َوال َصِبي�ا َوال َكِبيًرا َهِرًما، َوال َتْقَطَعنَّ َشجَ 

َقنَُّه، َوال َتْغُلْل َوال َتْجُبنْ   . َتْحِرَقنَّ َنْحًال َوال ُتَغرِّ
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ــــكام الشـامللتـــزمني بأحـــ حييعة يف أمـــور اجلهـــاد الميكـــن أن يقـــع مـــنهم دمـــار للمتلكـــات ـــ
 ،ع ذلــك مــن الــذين اليفهمــون فقــه اجلهــاد يف ديــن اهللاـنمنــا يقــ، العامــة أو قتــ  لألبحييــاء

، ونىل الصـادقني مـن الاهـدين، ساءة نىل شعرية اجلهـادويستق  لإل ،فيقع منهم مايقع
زام بــا مـن أســباب ألن االلتـ ؛لـذلك البــد مـن التوعيــة امادئـة بأحكــام اجلهـاد وشــحيوطه

 . النصحي والتمكني

 : الحكم بغير ما أنزل اهللا -

ومـــن  ،أنـــزل اهللا شـــحييعته علـــى هـــذه األمـــة لتت ـــاكم نليهـــا نذا اختلفـــت أو تنازعـــت
سواء كانوا من املسلمني  ،تصاصمني ليس له أن اكم فيما خيالو شحيع اهللااكم بني امل

وأشــد مــن ذلــك مــن مل يعتقــد وجــوب احلكــم مبــا أنــزل اهللا علــى ، أو مــن غــري املســلمني
وعلـــى هــذا فانـــه الجيــوز القضـــاء يف األمــوال واألعـــحياض والــدماء بقـــانون خيـــالو  رســوله،

لقـــوانني املدنيـــة والعقابيـــة مســـتمدة مـــن أحكـــام الشـــحييعة اإلســـالمية بـــ  جيـــب أن تكـــون ا
 .شحييعة رب العاملني

 ،نن مســألة احلكــم بغــري مــا أنــزل اهللا مــن املســائ  الــيت حبثهــا العلمــاء قــدمياً وحــديثاً 
 :وخالصة أقوامم يف هذه القضية تن صحي يف ثالثة أمور

أو ، كم بغـري مـا أنـزل اهللا بـدعوى عـدم صـالحيته أو ج ـداً لـهـأن من تـحيك احلـ -١
  .استصفافاً به أو ختطئة له فهذا محيتد عن اإلسالم

أن مـــن اكـــم بغـــري مـــا أنـــزل اهللا ألجـــ  هـــوى يف نفســـه فـــان ذلـــك معصـــية  -٢
 . ما دام يعتقد أن شحييعة اهللا أعدل وأكم ، الختحيجه عن اإلميان
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لكــن خالفــه  ،أن مــن تــحيك احلكــم بغــري مــا أنــزل اهللا مــع اعتقــاده أنــه أوىل وأنفــع -٣
(ر باحملكوم عليه، أو نفع احملكوم له، فهذا ظامل وليس بكافحيبقصد اإلضحيا

48F

١( . 

أو ، مـن مل اكـم مبـا أنـزل اهللا اسـتصفافاً بـه«: رمحـه اهللا ،نيـقال الشيخ حممد العثيم
وأنفـــع للصلـــق فهـــو كـــافحي كفـــحياً خمحيجـــاً عـــن ، أو اعتقـــاداً أن غـــريه أصـــلح منـــه، احتقـــاراً لـــه

ومل يعتقــد أن غــريه  ومل اتقــحيه،،  وهــو مل يســتصو بــهومــن مل اكــم مبــا أنــزل اهللا ...املّلــة
أو انتقامــاً منــه ، ونمنــا حكــم بغــريه تســلطاً علــى احملكــوم عليــه، وأنفــع للصلــق، أصــلح منــه

وختتلـو محياتـب ظلمـه حبسـب احملكـوم بـه  ،فهذا ظامل ولـيس بكـافحي، لنفسه أو حنو ذلك
 . ووسائ  احلكم 

وال اعتقــاداً أن ، احتقــاراً  وال، اً حبكــم اهللاومــن مل اكــم مبــا أنــزل اهللا ال اســتصفاف 
أو محياعـاة لحيشـوة أو ، ا حكم بغريه حمابـاة للم كـوم لـهـونمن، وأنفع للصلق، غريه أصلح

وختتلـــو محياتـــب فســـقه حبســـب ، فهـــذا فاســـق ولـــيس بكـــافحي، غريهـــا مـــن عـــحيض الـــدنيا
  )49F٢( .»احملكوم به ووسائ  احلكم

                                                 
 . ٦/٢١٢ ،التحرير والتنوير )۱(
 . ٢/١٤٣ ،الفتاوى والرسائل )۲(
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 العالج
ـــمــا أس ،ظهــحيت بــني املســلمني الــيت ،التطــحيف والعنــو ظــاهحيةنن  والبــد  ،باب كثــريةــــ

مــن معاجلــة هــذه األســباب لنقضــي علــى مظــاهحي التطــحيف يف العــامل اإلســالمي أو علــى 
حيــث نن اإلســالم يــدعو نىل احلــوار والادلــة بــاليت هــي أحســن علــى  ،األقــ  احلــد منهــا

 . أساس الود وكفالة احلحيية اليت تسمح باالختالف دون عداء أو كحياهية
فمــن  ؛لعـالج هـذه الظــاهحية صـور متعـددة بنــاء علـى معحيفـة دوافــع التطـحيف والعنـوو 

 :صور العالج
والتصلــي عــن  مــن يرغــب فــي العــودة إلــى الطريــق القــويملفــتح بــاب العفــو  -١

واحلــوار مــع هــذه العناصــحي حــواراً علميــاً هادئــاً يحياعــي العوامــ  الثقافيــة ، مجاعــات التطــحيف
 . حىت يكون لل وار مثحية والدينية والشصصية عند هؤالء،

ألن الـــدين هـــو العنصـــحي األساســـي يف توجيـــه ، تقويـــة دور المؤسســـة الدينيـــة -٢
 : اآلتيةويتمث  هذا الدور يف األمور  ؛الناس نىل جادة اخلري ومحايتهم من الشحي

ألن وظيفــة املفــيت تعــد مــن نحــدى األدوار  ؛االهتمــام مبوضــوع اإلفتــاء الشــحيعي -أ 
ومشاك  اجتماعية ، وز التمعات اإلسالمية ألزمات حضارية كربىاليت أسهمت يف جتا

 ،فكانـــت الفتـــوى األمينــــة الـــيت ينشـــد صـــاحبها احلــــق والعـــدل ومصـــل ة األمــــة، طاغيـــة
 . هي املدخ  األمث  للتعام  مع النوازل ومعطيات العصحي والواقع ،ومازالت
ســـجد ميـــدا�ا والـــيت يعـــد امل، ومـــن مهـــام املؤسســـة الدينيـــة الـــوعظ واإلرشـــاد -ب 
ومـن البـديهي ، الـذي الينكـحي أحـد دوره الكبـري يف التـأثري علـى العامـة واخلاصـة، الحيئيسي

ـــأنــه كلمــا كــان نمــام املس ـــجد أو خطيبــه علــى درايــة واســعة يف علمــه ومنهجــه وأســــ لوبه  ــــ
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ــــكـــان جتـــاوب النـــاس معـــه أقـــوى وأســـحيع وأكثـــحي فاعليـــة، ولكـــي تكـــون املس اجد محياكـــز ــــــ
اري جيب تزويدها باألئمة املؤهلني شحيعياً وعلمياً وخلقياً وخربة نشعاع ديين وثقايف وحض

وينبغـي أن يكـون ذلـك ، األمحي باملعحيوف والنهي عن املنكـحي ونيتول مأل�، يف واقع الناس
كمــا ســبق اإلشــارة نىل شــيء مــن ذلــك   ،بــالطحيق املنهجيــة الــيت بينتهــا األحكــام الشــحيعية

 . فيما سبق
ومعاجلــــة الغلــــو ، تأصــــي  وبيــــان مــــنهج الوســــطية جيــــب علــــى املؤسســــة الدينيــــة -جـــــ

أو ، الحتقـاراوالتطحيف والتعصب املذهيب بـاحلوار العلمـي الحيصـني البعيـد عـن االسـتفزاز أو 
والبـد يف ذلـك كلـه مـن نخـالص ، مع تنمية الوازع الديين لدى أفحياد التمع، احتكار احلق

والعـزوف عـن ، ب والسـنةالوقوف عند نصوص الكتـا، ومن مظاهحي اإلخالص ..العم  هللا
 ،حسـن الظـن باملسـلمنيو ، والحيغبـة يف نصـحية احلـق لـذات احلـق مكامن الفتنـة وزلـة األقـدام،

وغــري ذلــك مــن األمــور الــيت تعمــ  علــى مجــع الكلمــة ونشــاعة األلفــة  ،والتمــاس العــذر مــم
ورة وبيــان خطــ، وبيــان ححيمــة الــدماء وعــدم االســتهانة بــا ،واحملبــة واالحــرتام بــني املســلمني

 .اإلقدام على تكفري احلكام والتمعات لحيد وجود بع  املعاصي
 ،واملقصـــود بـــه حتســـني األوضـــاع الداخليـــة يف كـــ  بلـــد: اإلصـــالح الـــداخلي -٣

ـــة للعمـــ  الـــدعوي وعـــدم مالحقـــة مـــن يـــدعو بالوســـائ   ،ويتمثـــ  ذلـــك يف نعطـــاء احلحيي
 : املشحيوعة ووفق املصل ة العامة، ومن ذلك

 : الحكم وترشيدهاإصالح أنظمة  -أ 
ودعــوة احلكــام ، وذلـك بوضــع األنظمــة والقـوانني الــيت تتفــق مــع أحكـام شــحييعة اهللا

، وعدم وضع القوانني اليت ختالفها خمالفة صحياة ،نىل تطبيق أحكام الشحييعة اإلسالمية
، واالبتعــاد عــن التعســو واالســتبداد ،وعـدم التفحيقــة والتمييــز بــني أفــحياد الشـعب الواحــد
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هـــزة األمنيـــة أن تكـــو عـــن تعـــذيب األبحييـــاء ومصـــادرة احلحييـــات واســـتعمال وعلـــى األج
فالتطحيف والعنو ليس سببه فقـط هـو الطـحيح املتشـدد أو ، د دعاة اإلصالحـالعنو ض

ونمنــا هنــاك عوامــ  أخــحيى تســاهم ، الفهــم والتفســري اخلــاطئ لــبع  النصــوص الشــحيعية
الــيت تســتفز  ،حييـة والثقافيــةفيهـا الــدول وبعــ  التمعـات واملؤسســات واالجتاهــات الفك

ـــدين يف أســـلوبا يف الطـــحيح واملمارســـة فاقصـــاء اإلســـالم وقيمـــه يف بعـــ  ، الشـــباب املت
الدول عن جمال اإلعالم والثقافة والفكحي وعدم نشحياك دعاة اإلصـالح مـن املتـدينني يف 

بــ  نن النظــحية للــدين اإلســالمي عنــد كثــري ممــن يتولــون مؤسســات رمسيــة ، تلــك املناشــط
وعدم االقتناع بقيمه وأحكامه حىت ، ية ونعالمية وتحيبوية هي نظحية عدم الصالحيةثقاف

وصــــ  األمـــــحي عنـــــد بعضـــــهم نىل حتقــــري املتـــــدينني املتمســـــكني باإلســـــالم والـــــداعني نىل 
ك  ذلك يولد يف نفوس كثري من الشباب نزعة الغلو والتطحيف واإلقدام على ،  حتكيمه

 . الح الشام ، والتطهري العاملذلك البد من اإلص، التكفري والتفجري
 : معالجة الفقر والحرمان  -ب

وذلك بالعمـ  علـى توزيـع الثـحيوات الوطنيـة بالعـدل واإلنصـاف وحماربـة �ـب املـال 
يـة قوالعدالة يف الوظائو واألعمال وعدم التمييز فيهـا علـى أسـس طائفيـة أو عحي ، العام

ونخــحياج الزكــاة  ،جلانــب املــايلكــذلك تطبيــق أحكــام الشــحييعة اإلســالمية يف ا،  أو حزبيــة
والتعلــــيم  ،وتــــوفري الحيعايــــة الصــــ ية ،والعمــــ  علــــى مجعهــــا وتوزيعهــــا علــــى مســــت قيها

 .ليشعحي ك  فحيد يف التمع باحلحيية واحلياة الكحيمية، للم تاجني
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 العنف المعاصر
 في البالد العربية واإلسالمية

( العمربن سلمان  رصان دكتورال
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املظــامل وضــياع حقــوق  طريقــة إدارة املــال العــام ومظــاهر الفســاد املــايل واإلداري مصــحوبًة بازديــاد
ــــــــالطبقـــات العليـــا والش مـــن ِقَبـــلِ طوة ـــــــــــــوالساألفـــراد، وممارســـة النفـــوذ  نـــد الطبقـــات عور باحلرمـــان عـ

 .وامتدادها الدنيا مادياً واجتماعياً، أسهمت بنشوء ظاهرة العنف والتطرف

 

 :مدخل
أُمثِّن بتقدير بالغ، ملركز البحوث والدراسات يف قطر حرصه واهتمامه بدراسة ظاهرة 

 . العنف والتطرف وتثريااتا على جمتمعاتنا
ـــة وأن وكلـــي أمـــل ورجـــاء، أن يوفـــق اهللا املشـــاركني يف إعـــداد هـــذ ه الدراســـة النظري

 . يثخذ بثيديهم ويسدد جهدهم ليخرجوا بثعدل وأصدق دراسة عن هذه الظاهرة
                                                 

 ).السعودية(.. داعية وباحث أكاديمي )*(
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واملنتظـــر  ات،ـــــــات، يـــربز بدرجــة كبـــاة يف األزمــــــي ملراكـــز الدراسـوالــدور احلقيقــ
منهــا أن تبتعــد عــن الــامالت فتضــع يــدها علــى موضــع الــداء مهمــا كــان مؤملــاً، وأن 

ضوعية بعيدة عن التضـليل اإلعالمـي الـذي حيـيط باملنطقـة تنتهج منهجية علمية ومو 
 .ولألسف الشديد

ـــــرأي  وإين ألشـــــكر لكـــــم دعـــــويت للمشـــــاركة يف إعـــــداد هـــــذه الدراســـــة، وإبـــــداء ال
نــين بــذلت خالصــة جهــدي إ :ووجهــات النظــر حــول هــذه القضــية، وأصــدقكم القــول

وضـوع خـالل الفـرتة وجتربيت يف صياغة هذه الرؤية ، ومل أهـتم لشـيء كاهتمـامي هلـذا امل
األخاة، وأحب أن أؤكد لكم أن ما جتدونه فيها من مكاشفة فدافعـه الرغبـة يف وضـع 

 .اليد على احلقيقة
و حــديثي إلــيكم هنــا حرصــت كــل احلــرص أن أجتــرد فيــه مــن كــل املــؤريرات اجلانبيــة، 

 .وبنيته على إطالع تام وإملام ومتابعة للظاهرة بعمومها
 .دخللكنين وقبل ختام هذا امل

دة أن تتجــــــاوزوا الطروحــــــات التنظايــــــة اإلنشــــــائية، وأن تتبعــــــوا ـأطالــــــب وبشــــــ
إصداركم هذا خبطوات عملية جادة، نتيجًة للدراسات املوضوعية املوريقة اليت نثمل 

حــول أبعــاد الظــاهرة كلهــا ومــن املصــادر املوريقــة،  -بــإذن اهللا  -أن تتوصــلوا إليهــا 
ة املرجوة، وأن يشمل ذلـك رسـم ـىل النتيجبعيدًا عن أي مؤريرات أخرى ال توصل إ

برنامج عملي تفصيلي خلطوات احلل اليت يشـارك فيهـا كـل صـاحب قـرار وتـثريا يف 
 . ظاهرة العنف
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 مقدمات البد منها
 :مسلمات -

 : من املسلمات يف حقيقة اإلرهاب 
مة ـأن الغلـــو والتطـــرف مستـــان طبيعيتـــان ألي جتمـــع بشـــري، كمـــا أن التفـــريط ســـ -
 .كذلكبشرية  
 .العنف واإلرهاب املعاصر ثثل ظاهرة عاملية ال تت  با جمتمع أو دين -
تتسم الظواهر البشرية بالتداخل والتعقيد، وتتثرير بالظروف واألحوال اليت يعيشها   -

ِـــه مـــع البيئـــات والـــدول مـــن حولـــه، وســـيكون مـــن التبســـيط املخـــل  كـــل جمتمـــع وتفاعالت
 .احلديث عن عامل دون آخر

العنــف متثــل إفــرازاً لواقــع تصــنعه أطــراف عديــدة، وتتــداخل فيــه األطــراف ظــاهرة  -
 .واملسؤوليات

الغلــــو والعنــــف يف التمعــــات غــــا املســــلمة يــــربز كظــــاهرة ملموســــة ومتكــــررة يف  -
وبذرة الصراع متجذرة يف العقلية الغربية القدثة  ..واقعهم االجتماعي والثقايف والسياسي

 .»هانتنجتون«واحلديثة 

 :ن ظواهر العنف العام في المجتمعات الغربيةم -
 .حوادث االنتحار اجلماعي، كما حصل قبل سنوات يف أمريكا -
 .امليليشيات املسلحة املعارضة حلكوماتا واملوجودة بالعشرات لديهم -
 .يف املدارس ويف التجمعات وبني أصحاب املصاحل: حوادث العنف املسلح -
 . هوماتفجاات ضخمة كتفجا أوكال -
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 .تنظيمات اإلرهاب السياسي يف عدة دول أوروبية وآسيوية -
 . عصابات املافيا وترويج املخدرات كلها بضاعة غربية -

الغلــو والعنــف يف التمــع املســلم يقعــان يف ظــروف مرحليــة ومكانيــة خاصــة، ولــيس 
ولقــد حســم أمــر التعامــل معهمــا مــن أول . مســة بــارزة مــن مســات التجمعــات اإلســالمية

عهــد الرســالة، مث وقــع التفصــيل لــذلك يف عهــد اخللفــاء الراشــدين، وكــان هــديهم حجــة 
 .على األمة كلها

 :مغزى التوقيت -
يتمحور تسليط األضواء على اإلرهاب املنسوب إىل املسلمني يف املرحلة األخاة  -

 .ويتم نسيان أو جتاهل إرهاب كل األطراف األخرى
يــدة، وتســلط أعدائــه عليــه لــيس وليــد اليــوم، أزمــات العــامل اإلســالمي ليســت جد -

فلمـــاذا تفجـــرت ظـــاهرة  ،وإخفـــاق كثـــا مـــن حكوماتـــه يف إدارة شـــؤونه لـــيس أمـــراً طارئـــاً 
اإلرهاب يف املنطقة اإلسالمية بذه الصورة وبذا احلجم املكرب واملضخم واملتعدد الصور 

 ؟واأللوان
الرتكيــز السياســي واألمــين  عطــى اإلرهــاب املنســوب إىل املســلمني كــل هــذاملــاذا يُ  -

 ؟واإلعالمي، ويصنع منه القضية العاملية األهم واألبرز
هــل وقــوع أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب يف األراضــي األمريكيــة مــربر كــاٍف  -

 !هلذا التغا؟
املصــاحل األمريكيــة يف أراضــي عربيــة وإســالمية ويف  -مــن قبــل  -لقــد اســتهدفت  -

أوروبيــة ويهوديــة يف أراضــيهم، فلــم حيصــل مــا حصــل احل ـــــــأراضــي غربيــة، بــل حــىت مص
 ؟!ن، فما هو املتغا وما هو السراآل
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هــو اختيــار العــامل اإلســالمي ليكــون العــدو املفــرتض  -فيمــا يظهــر جليــاً  -املتغــا 
 .للعامل الغريب، املتفرد بالقيادة بعد تفكك القوى الشيوعية يف العامل

العــــامل اإلســــالمي كانــــت هــــي حمــــور البحــــث عــــن صــــياغة لطبيعــــة املواجهــــة مــــع  -
املباحثــات الدوريــة املتكــررة بــني القيــادات األمريكيــة والروســية، وحمــور اجتماعــات حلــف 

 .الناتو لسنوات متعددة
ـــــادة األمريكيـــــة ،بكـــــان مـــــن الصـــــعب علـــــى الغـــــر  - أن يتقصـــــد العـــــامل  ،بالقي

فقــادهم . ربرات مقنعـة ومقبولـةـافية جديـدة دون مــاإلسـالمي مبواجهـات وهيمنـة إضـ
 -كما خططوا هلا  -اعة  املواجهة والصراع مع العامل اإلسالمي ـمكرهم إىل أن صن

ولـــذلك نشـــثت وتضـــخمت ظـــاهرة اإلرهـــاب  ،الميـامل اإلســــجيـــب أن تبـــدأ مـــن العـــ
 . املنسوب للمسلمني

فــإذاً القضــية اجلوهريــة الــيت ينبغــي أن نتنبــه هلــا مجيعــاً أن ظــاهرة اإلرهــاب املزروعــة  -
الــيت يفرضــها الغــرب  ،ارج يف منطقتنــا، تــثيت يف إطــار الصــراع الثقــايف واحلضــاريمــن اخلــ

ومــن خالهلــا فقــط جيــب أن نفهــم ونفســر األحــداث، وأن جنعلهــا موجهــاً . علينــا فرضــاً 
 . للحل وحمفزاً للمشاركة يف املواجهة ضمن االنتماء الصحيح

 ا الغــرب أن نقــع فيــه،ينبغــي أن حنــذر مجيعــاً مــن االنــزالق وراء الفــخ الــذي يريــدن -
 بــالرتكيز علــى أن مشــكلة اإلرهــاب مشــكلة داخليــة فقــط وتتحمــل األطــراف احملليــة دون

 .وليتهم ليست حمل شك أو ارتيابؤ غاها املسؤولية عنها، وهذا غا صحيح، بل إن مس
ــــورطني يف  ،اً حكومــــات وشــــعوب ،أخطــــاء العــــامل اإلســــالمي - ــــه املت وأخطــــاء أبنائ

مـــن املســـؤولية، لكـــن األعـــداء جييـــدون اســـتغالل هـــذه  اً جـــزءأحـــداث العنـــف تتحمـــل 
 .األخطاء وتوجيهها ملا تدم مصاحلهم وأهدافهم البعيدة وغا املعلنة
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وتعمــل علــى إشــعال  ،القــوى املتســلطة العامليــة تدرســنا وتــدرس تناقضــاتنا بعنايــة -
قـة، مث يتـدخلون مث ترقبنا نرتبك يف إطفائها ونغفـل عمـن أشـعلها يف احلقي ،األزمات بيننا

 . بعد ذلك يف ريوب الناصح واملنقذ
اآلن يــــتم حماصــــرة العــــامل اإلســــالمي حبكوماتــــه ومنظماتــــه ومواطنيــــه، بــــل وحــــىت  -

ارب وحتاصـر وختسـر العديـد مـن حقوقهـا السـابقة اجلاليات اإلسالمية يف العامل الغريب حتُ 
 .باسم احلرب على اإلرهاب

 :حرب المصطلحات -
علـى اجلهـات املسـتفيدة مـن صـناعة ظـاهرة اإلرهـاب والـرتويج  من أبرز ما يلحظ -

 .هلا، إصرارها على اهلروب من إصدار تعريف مفصل ودقيق لإلرهاب
هـــذا اهلـــروب يكفـــل هلـــم ممارســـة ألـــوان خمتلفـــة مـــن اإلرهـــاب الـــدويل الـــذي تـــدم  -

 مصــاحلهم والــرتويج هلــا باســم الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان وعــن األقليــات، وحــق الــدفاع
بينما هم يف حقيقة األمر يقعون يف مزيد من االنتهاك حلقوق اإلنسان ومن . عن النفس

ويكفــل هلــم التشــنيع . التضــييق للحريــات، فيمــا هــم يتبجحــون باحلفــاظ علــى هــذه القــيم
علـــــى كـــــل ألـــــوان املقاومـــــة املشـــــروعة حلمـــــالت االحـــــتالل إذا كانـــــت يف منـــــاطق العـــــامل 

 .اإلسالمي، ووصمها بصفة اإلرهاب
ومـن األمثلـة  ..حنن وقعنا يف فخ خلـط وتضـليل املصـطلحات، وازدواجيـة املعـايا -
 :على ذلك

فقــدنا القــدرة علــى التمييــز بينهمــا حــىت لــدى بعــض أهــل : اإلرهــاب والجهــاد -
العلــم والــدعوة، حــىت أصــبح اجلهــاد الفلســطيين إرهابــاً وتثييــده فضــًال عــن دعمــه ماليــاً 

 . ذلك يف العراق والشيشان وأفغانستان وغاهاحتريضاً على اإلرهاب، وقل مثل 
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ـــ: المـالكفـــر واإلســـ - ـــكفا املتبـــادل يف واقـــع املسـتعميـــق فتنـــة الت ـ ـــــ ل لمني متث
ـــإن فتنة الت. ـابــــأخطر النتائج لظاهرة اإلره ـ ورطني ـع فيهـا بعـض املتــكفا الـيت وقــ

ميــة داث العنــف والتفجــا، عوجلــت خبطــث مماريــل، فوصــفتهم الوســائل اإلعالـيف أحــ
ومن املهم أن نتذكر أن الظلم والتعدي ال يعاجل . لم بالكفر كذلكـوبعض أهل الع

والبــد أن حنــذر مــن الوقــوع يف حقيقــة . إال بالعــدل واحلــزم، ولــيس بــالظلم املماريــل
عل بثسنا بيننـا ويسـلط بعضـنا ذر منها الشرع، وأن حنذر من أن جيُ ـاخلذالن اليت ح
 . على رقاب بعض

م بالدقــة واإلنصــاف، أصــبحنا ـات شــرعية تتســـمصطلحــ: يـالخــروج والبغــ -
ويتحدث فيها من حيسنها ومن جيهلها، والعدل واإلنصاف  ،نطلقها على عواهنها
ف الـدقيق هلــم والتعـاطي معهــم، وذلـك أدعــى هلـم للتوبــة والرتاجــع ـيكمـن يف الوصــ
ـــوالتجــ. عمــا هــم فيــه ل، وهــذا ين والتعــدي مــدعاة إلريــارة شــهوة االنتقــام والــرد باملث
 . إرهاب بذاته

ينـــربي يف أوقـــات الفـــنت أهـــل األهـــواء والنفـــاق، ليصـــّفوا : التعمـــيم والتخصـــيص -
كما أن . لم والدعوة، فيزيدوا بذلك األزمة فداحةـهم مع خصومهم من أهل العـحسابات

احلــديث عــن ذات املتــورطني يف أحــداث العنــف بتعمــيم دون تفصــيل فيــه جتــاوز وعـــدم 
 .فال بد من التنبه لذلك ،وارق وتبايناتدقة، فهم بينهم ف

دعـــوى اإلصـــالح يـــدعيها اجلميـــع، مـــن األمريكـــان يف : اإلصـــالح واإلفســـاد -
اخلـــارج إىل أتبـــاعهم يف الـــداخل، لكنـــه إصـــالح يـــراد لـــه االقتـــداء بـــالنموذج األمريكـــي 

 .)١١:البقرة(            
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 :الحرب اإلعالمية -
خاها بكـل دهـاء للتهويـل مـن هـذه الظـاهرة، ــــــة مت تسـضخمـالمية الـاآللة اإلع -

ـــــــياســـــالس ،وتطويــــــع املنطقــــــة اإلســــــالمية تبعــــــاً لــــــذلك للمعــــــايا العامليــــــة ية والثقافيــــــة ــــ
 .ة واالقتصاديةـــــواألخالقي

ولقد جتاوبت وسـائل اإلعـالم العربيـة واإلسـالمية مـع هـذه التوجهـات وأصـبحت  -
ل هذه القضية، وتعيد بث املواد اإلعالمية اليت تعيد بث ونشر املواد الغربية بالكامل حو 

 .تعيد تشكيل العقلية العربية وأمناطها السلوكية
فوقعــت يف حقيقــة األمــر يف إرهــاب ال يقــل فداحــًة وخطــراً، إال أنــه ال يظهــر فيــه  -

 . »واحلرب مبدؤها كالم «سفك للدماء، وتدماه ال تظهر آرياره إال بعد سنني 
 م تــدرجوا يف تضــليلهم اإلعالمــي وحــديثهم عــن املتــورطني يفوالبــد مــن التنبــه أ�ــ -

العنـف، مــن احملــدد إىل الغــامض ومــن اخلــاص إىل العــام ومــن األشــخاص بــذواتم إىل الصــفات 
 . ويف هذا خطر توسيع لدائرة االتام، بدالً من التضييق والتحديد ،والسمات العامة

 :فوضى تفسير النصوص -
ســـالمية املطهـــرة للكثـــا مـــن اجلـــرأة يف التفســـا خضـــعت نصـــوص الشـــريعة اإلأُ  -

والفهـــم والتحليـــل، ملـــا يتماشـــى مـــع املرحلـــة اجلديـــدة، حـــىت وقعنـــا يف فوضـــى حقيقيـــة 
ويف هـــــذا ال ثكـــــن تربئـــــة علمـــــاء العـــــامل . لتفســـــا النصـــــوص وتنـــــاول العلـــــوم الشـــــرعية

هلـذه  اإلسالمي من املسؤولية، لكن من اإلنصاف أن ندرك أن حجـم الـدعم والـرتويج
الفوضـــى عـــرب الوســـائل اإلعالميـــة املختلفـــة، مقصـــود ومـــراد لذاتـــه، والوســـائل املتاحـــة 

وعلـى هـذا سـتكون قـدرة العلمـاء يف إقامـة احلجـة علـى املتـورطني يف . ملواجهته حمدودة
 .عمليات اإلرهاب ودفع شبههم حمدودة يف ظل هذه الفوضى
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مسيــة يف كثــا مــن الــدول مــن أكــرب األخطــاء الــيت وقعــت فيهــا بعــض اجلهــات الر  -
اإلسالمية، خلق نوع من التصنيف ألهل العلم والدعوة، ومن مث التفريق بينهم يف فـرص 
التــثريا والقــرار أو يف إمكانــات احلركــة واحلضــور اجلمــاهاي، علــى أســاس مــن القــرب أو 
ــــة أو  ــــة العلمي ــــى أســــاس مــــن األهلي ــــيس عل البعــــد مــــن مصــــلحة األطــــراف السياســــية ول

 . منهجية االستداللاالستقالل و 
هــذا التفريــق، وذلــك الــربط لــبعض العلمــاء والــدعاة بصــاحب القــرار السياســي،  -

والتــثريا يف اجتهــاداتم مبــا تــدم توجهــات صــاحب القــرار، هــو مــن أكــرب األســباب الــيت 
مــن العلمــاء لــدورهم يف معاجلــة ظــاهرة اإلرهــاب، وهــو مــن أكــرب األســباب  اً أفقــدت كثــا 
خصيات علميـــة جديـــدة ومـــؤريرة يف الشـــباب املتـــورطني يف ـــــــــوز شهمت يف بـــر ـــــــالـــيت أس

 . ظاهرة اإلرهاب
 :بين الصمت واإلدانة -

مــن ســنن اهللا الكونيــة اخــتالف النــاس يف تلقــي وفهــم آياتــه ونصوصــه الشــرعية،  -
اآلخر تطرٌف يف  همكما يوجد عند بعض  ،تطرف يف الفهم والتطبيق همفيوجد عند بعض

يفهمــون ويطبقــون مــا تورريــه هــذه  ،وهللا احلمــد ،مــن أمــة اإلســالماإلمهــال، لكــن األكثريــة 
ـــذ ســـنواتم األوىل  ـــة واســـتقامة، وذلـــك أل�ـــم يتعرضـــون من ـــدال وهداي النصـــوص مـــن اعت

 .لنصوص الشريعة بفهمها املعتدل يف بيوتم ومدارسهم
 همقـد يفهـم مـن قراءاتـا الـيت يقـدمها بعضـ بعض النصوص واملفاهيم الشـرعية، -
ور التطرف، واخللل ليس لذات الن  وإمنا لفهـم املتلقـي ــــــــإىل صورة من ص أ�ا تؤدي

أو املــــتكلم، واإلنصــــاف أن يلحــــق هــــذا الفهــــم وتلــــك القــــراءة بثصــــحابا، وأال تــــربط 
ًا مبن ال يتفـق مـع هـذا الفهـم ــــــها احملكمة، وأال تربط أيضـــــــة املطهرة ونصوصـريعــــــبالش

ة ــــــــد األزمـــــــه يزيـــــــان حولـه والرتكيـز عليدور ـرار وراء ذلـك والــــــــراءة، فاالجنـــــــأو تلك الق
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مــع التثكيــد علــى أمهيــة التفريــق . داخلةـــــوال يعاجلهــا، ويباعــد مــن مواقــف األطــراف املت
بــني التــدين امللتــزم بشــرع اهللا وبــني مــنهج التطــرف والغلــو الــذي قــد يســتند علــى بعــض 

 . النصوص بطريقة خاطئة وأفهام مغلوطة
، غـا أن انتشـارها همة قـد توجـد عنـد بعضـمسة التطرف هـي حقيقـة بشـرية واقعيـ -

ومستوياتا ختتلف حبسب الظروف املكانية والزمانية، وحبسب األحوال واألوضاع احمليطة 
بـــــا، وقـــــد يســـــهم املعاصـــــرون للشخصـــــيات املتطرفـــــة يف صـــــناعة مســـــة التطـــــرف لـــــديهم 

 . وتضخيمها وتنميتها حىت تصبح ظاهرة اجتماعية وأمنية
مــن التجــين،  اً علمــاء واخلطــاب الــديين وظــاهرة العنــف، ثثــل نوعــتكــرار الــربط بــني ال -
 .لدائرة االتام واإلدانة، بصورة ال ينبغي أن يقبل با العامل اإلسالمي كله اً وتوسيع
اتـام الصـامتني بـالتواطؤ، هـو نـوع مــن عـدم الثقـة والتشـكيك يف األصـل الــذي  -

وقـد يتنـاقض . نة القول خبلق القـرآنالم، ويذكرنا باالمتحان يف فتـتعيش عليه أمة اإلس
َتُكوُن ِفـَتٌن «: باعتزال الفنت وعدم اخلوض فيها، ومما قال فيها ،مع توجيه النيب  َسـ

ٌر  ا َخيـْـ ي ِفيَهـ ي، َواْلَماِشـ ٌر ِمَن اْلَماِشـ ٌر ِمَن اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم ِفيَها َخيـْ اْلَقاِعُد ِفيَها َخيـْ
 .)1F١( »ِمَن السَّاِعي

ـــد أو متـــواطئلـــيس كـــل  - فقـــد يكـــون ســـكوته لعـــذر شـــرعي ومـــانع  ،صـــامت مؤي
 . كما أن ليس كل مندد صادق يف تنديده  ،معترب

اإلدانــة احلقــة والصــادقة تظهــر مــن الــنهج العــام الــذي عليــه أهــل الــدعوة والعلــم،  -
 .وهو من فروض الكفايات وليس من فروض األعيان ،ويقول به صراحة بعضهم

  ال تبـــالغ وتغلــو يف التشـــنيع والتشــويه، إمنـــا تقــول بالعـــدلاإلدانــة احلقــة هـــي الــيت -
 .واإلنصاف، وال تقف عند حد التخطئة بل تطالب بالبحث عن األسباب وطرق العالج

                                                 
 . مسلم أخرجه )۱(
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 : من هو المحرض على اإلرهاب -
الذي ائتمـنهم اهللا تبـارك وتعـاىل عليـه، يتمثـل بالشـهادة  ،واجب العلماء الشرعي -

وأال يثخذهم يف اهللا لومة الئم، وأن يشهدوا على التجاوزات  ،باحلق والعدل على اخللق
 . ويثمروا باملعروف وينهوا عن املنكر، على نور من كتاب اهللا وسنة نبيه ،واالحنرافات

يــدعي املغرضــون أن شــهادة العلمــاء بــاحلق علـــى واقــع املســلمني اليــوم هــي الـــيت  -
م ال جيـــاملون يف املعاصــــي فالعلمـــاء كمـــا أ�ـــ. حتـــرض علـــى العنـــف، وهـــذا مـــن الباطـــل

واملنكــــرات وال يقرو�ــــا، فهــــم كــــذلك يرمســــون طــــريقهم الشــــرعي قــــوًال وعمــــًال يف كيفيــــة 
 . إصالح املنكرات

واألوىل أن نتنبه إىل أن الواقعني يف حدود اهللا أو املتجاوزين هلـا واملعانـدين هلـا، هـم  -
أهل الغاة واحلميـة والـذين الذين يصدق عليهم أ�م حمرضون على اإلرهاب، أل�م يثاون 

 . قد يكون فيهم من جيهل الطريق الشرعي لإلنكار ويقع يف الغلو والعنف
 :كرامة اإلنسان -

 . جاءت الشريعة املطهرة بكرامة اإلنسان -
الــيت جيــب أن نطبقهــا بعدالــة  ،هــذه الكرامــة وحــدودها هــي مــن القــيم اإلســالمية -

 . ومع اجلميع
ن املتــورطني يف أعمــال العنــف إىل أن �ــدر قيمــة جيــب أال يثخــذنا الغضــب مــ-

وجيـب . وكرامة اإلنسان يف بالد املسلمني، عنـد إطـالق احلمـالت األمنيـة ملالحقـتهم
أن نقدم النموذج اإلسالمي األمثل للتعامل مع هذه القضـايا، وأال نكـون واقعـني يف 

ريع اإلسـالمي الظلم والتعـدي كمـا يفعـل الغـرب يف حربـه لإلرهـاب، وأن نلتـزم بالتشـ
 . العظيم حيال ذلك
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 المنهجية األمثل لدراسة الظاهرة
 
ظــاهرة العنــف وعمليــات التفجــا يف الــبالد العربيــة واإلســالمية، متثــل إفــرازاً لواقــٍع  -

صنعته أطراف عديدة، وسيكون من التبسيط املخل ملثل هـذه القضـية املعقـدة، احلـديث 
 .عن طرف دون آخر، وعن عامل دون غاه

ـــة، السياســـية والعلميـــة  إذ ـــة وغـــا الرمسي تتـــداخل فيهـــا األطـــراف واملســـؤوليات الرمسي
والشـــرعية والقضـــائية واألمنيـــة واالجتماعيـــة واإلعالميـــة، كمـــا تـــؤرير فيهـــا العوامـــل الفرديـــة 

افية واالقتصــــــادية، فضـــــــًال عــــــن املتغـــــــاات ـية واألســــــرية البيئيـــــــة والتعليميــــــة الثقــــــــالنفســــــ
 . خلارجيةواملستجدات الداخلية وا

تناول هذه القضـية املعقـدة جيـب أن ينطلـق مـن شـعور متـواٍز باملسـؤولية واجلديـة،  -
؛ وأن يتحــدث كــل طــرف عــن مســؤوليته اخلاصــة، ال عــن دور ومســؤولية اآلخــرين فقــط

كمـا هـو   -ألن احلديث عن اآلخرين واحلرص على تغطيـة األخطـاء الذاتيـة سـينتهي بنـا 
 . اذب وتصفية حسابات بني شىت األطرافإىل تراشق وجت -الواقع اآلن 

ــــ - ــــك الن زاهة واملســــؤولية، ـمــــا مل تبحــــث الظــــاهرة بــــذا العمــــوم والشــــمول وبتل
فســـتكون اجلهـــود ضـــياعًا لألوقـــات، ومزيـــد ابتعـــاد عـــن الفهـــم الصـــحيح للمشـــكلة، 
وإهــداراً للجهــود املوصــلة إىل طريـــق العــالج احلقيقــي، بـــل قــد نســاهم يف اســـتفحال 

 ..يادهــــا إذا أصــــررنا علــــى األســــاليب القائمــــة يف التعامــــل مــــع الظــــاهرةالظــــاهرة وازد
واملصـــيبة كـــل املصـــيبة أن نتبـــىن عالجـــًا أملتـــه رغبـــة طـــرف أو احنيـــازه لكنـــه ال يعـــاجل 

 .املشكلة يف احلقيقة، بل قد يؤدي إىل تفاقم األزمة وتوسع املعضلة
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تركيــز احلــديث  ة والتحليــل للظــاهرة يف عامــل مــؤرير واحــد، أوــــــــاختــزال الدراس -
علـــى طـــرف واحـــد، قـــد يـــوحي بثنـــه تصـــرف مقصـــود إذا أفـــرد هلـــذا االختـــزال والرتكيـــز 

ومــن املصــلحة احملضــة، ومــن اســرتاتيجيات . والتصــرحيات الرمسيــة والتغطيــات اإلعالميــة
االســـتقرار أن ننـــثى بثنفســـنا عـــن هـــذا املشـــهد الـــراهن، وأن تنـــثى اجلهـــات الرمسيـــة يف 

 . هور مبظهر املتبىن لالختزال أو الرتكيز املنحازاملنطقة بنفسها عن الظ
يتحملهــا كــل عاقــل رشــيد، وإنــه  ،المية هــو مســؤولية مجاعيــةـأمــن جمتمعاتنــا اإلســ -

يل املكاســـــب ـل بتحصــــــؤولية أو أن ينشغــــــذه املســــــد يف هــــــة أن يفـــــرط أحــــــملـــــن اخليانـــــ
 . واالمتيازات

ـــا هـــذا مـــن حقيقـــة أن املنطقـــة ال ـــة واإلســـالمية ختتـــزن يف وحنـــن ننطلـــق يف موقفن عربي
جنباتـــا تارتـــاً طـــويًال مـــن االعتـــزاز باإلســـالم واحلفـــاظ عليـــه والشـــهادة علـــى النـــاس مـــن 
حـوهلم انطالقـاً مـن تعاليمـه وأحكامـه وآدابـه، ومـن هنـا فسـيكون مـن التهـور الشــديد أن 

 . نعاجل االحنرافات الطارئة اليوم بالتهور وبتهديد أمن منطقتنا
ذه الورقــة، جيــب أن يكــون مــن أهــم املنطلقــات الــيت ننطلــق منهــا وحنــن نقــدم هــ -

 : لعالج ظاهرة العنف
خنتلف يف ختطئـة وإدانـة مسـلك العنـف والتفجـاات الـيت وقعـت، والتثكيـد علـى  أالَّ 

 .أ�ا ليست وسيلًة شرعيًة من وسائل اإلصالح املنشود
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 أهم العوامل واألسباب المفرزة للظاهرة

 : ى الفرديعلى المستو : أوًال 

 : عوامل نفسية وبيئية -١
، قــد يكــون مرضــاً هممتثــل احنرافــاً ذاتيــاً عنــد بعضــ:  الشخصــية النمطيــة العنيفــة -

ــــة مباشــــرة، فقــــد تكــــون  ــــدين أي عالق ــــيس للت ــــة، ول ــــاً أو انعكاســــاً ملــــؤريرات خارجي وراريي
 . الشخصية املتطرفة إسالمية أو ليربالية أو يسارية

حلركـي امليـداين، فتكـون تنفيذيـة ملهمـات يرمسهـا غاهـا، قد يغلب عليهـا اجلانـب ا -
 .أو يغلب عليها اجلانب اجلديل الفكري االنطوائي، فتكون تنظاية وقيادية 

كما يوجد بينهما شرحية وسطى كباة ممن لـديهم قابليـة العنـف، ويتوقـف اخنـراطهم 
ــــادر  إىل معاجلــــة يف هــــذا املســــلك علــــى وجــــود العوامــــل واألســــباب األخــــرى، وإذا مل يب

 .الظاهرة وأسبابا احلقيقية فستغذي هذه الشرحية دوامة العنف

 : عوامل أسرية وبيئية -٢
كوجـــود األب املتســـلط، أو غلبـــة الغضـــب والشـــدة علـــى أفـــراد األســـرة أو املنطقــــة 

 . دون أن جيد الشاب عالقات أو وسائل تثريا معتدلة أخرى. والبيئة

 :الظروف المعيشية والمادية -٣
قيقة أن هـذا اجلانـب، ال ثكـن أن يكـون سـبباً رئيسـاً بذاتـه، لكنـه قـد يكـون احل

. ل أن الفقــر يكســر قلــوب أهلــه، والغــىن يزيــدها ريقــًة وجــرأةـعــامًال مســاعداً، فاألصــ
للحرمـان مـن احلقـوق والفـرص،   -يف تقـديرنا  -لكن املشكلة يف هـذا اجلانـب تعـود 
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توجـد مظـاهره يف التمـع، الـذي يعـاين الـذي  ،كما ترتبط بالظلم والعدوان والتعدي
 . منه الفقا والغين على حٍد سواء، فيدفعهما للعنف والتمرد على هذا الواقع

 :المستوى التعليمي -٤
أيضاً من اإلخالل وعدم الدقة أن نقول مبحدودية تعليم املتـورطني يف العنـف، ومـن 

 . هو املفرز للعنفن نوعاً معيناً من التعليم والثقافة إ :التضليل أن نقول
ن التعلــيم اهلزيــل العــاجز عــن بنــاء معــامل الشخصــية إ :لكــن مــن الصــواب أن نقــول

املســتقلة املتمكنــة واملقتنعــة بقاعــدتا العلميــة الــيت حتصــلت عليهــا مــن خــالل مؤسســات 
التعليم أو غاها من مصادر التعليم، عامل مؤرير يف وجود هـذه الشخصـيات مـن حيـث 

 .ناعات واملواقف عند أول مناقشة أو تثرياقابليتها لتغا الق

 : »وهي تمثل السياق التحريضي العام «على المستوى العام : ثانيًا 

 : عوامل علمية شرعية -١

احتاجـــــت الـــــبالد العربيـــــة واإلســـــالمية يف مســـــاة التحـــــديث لبنـــــاٍء إداري ونظـــــامي 
ب بعيـداً عـن لـواألغملختلف املؤسسات والقطاعات، لكن هذا البناء مت يف إطاره األعم 

الرؤيــة العلميــة الشــرعية، ممــا زاد مــن اهلــوة القائمــة اليــوم بــني مــا يفهمــه النــاس مــن ديــنهم 
 . وبني ما يعيشونه يف واقعهم

وهنـــا البـــد مـــن التثكيـــد علـــى أن جمتمعاتنـــا جمتمعـــات مســـلمة، ومـــن الطبيعـــي أن 
، وحينما ال جيدون أمثال حيتاج أفرادها للعلماء الربانيني الذين يلبون حاجاتم الشرعية

هؤالء فسيبحثون عن غـاهم، وبسـبب تلـك الضـرورة الـيت حيتاجهـا أفـراد التمـع ونظـراً 
إىل األفـــراد للقـــرارات اإلداريـــة الـــيت تقيـــد املـــؤهلني عـــن القيـــام بـــدورهم، ينـــدفع بعـــض 

 .أحضان غا املؤهلني
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 : عوامل دعوية اجتهادية -٢

وربطهــــا دائمــــاً باالختيــــارات الرمسيــــة يف الــــبالد التقييــــد للمؤسســــة العلميــــة الرمسيــــة 
الحية، ال لشـــيء إال ـاً أمـــام االجتهـــادات الدعويـــة اإلصــــالمية، فـــتح البـــاب واسعــــاإلســـ

. .ألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـرلطبيعة هذا الدين اليت تريب أهلهـا علـى اإلصـالح وا
 . لكن منهم من تطئ ومنهم من يصيب

قضــــية بالتحديــــد، كثــــااً مــــا يثــــار علــــى الصــــعيدين الرمســــي املشــــكلة أنــــه يف هــــذه ال
 .واإلعالمي احلديث عن الدور اخلارجي وحتديداً بعض احلركات الدعوية واجلهادية

فاحلقيقة أن احلركات اإلسـالمية هـي يف أصـلها . وأحسب أن يف هذا خلطاً وإمجاالً 
 .  حركات إصالحية

ــــــت نفســــــه ال ثكــــــن أن ننكــــــر ضــــــمور امل ــــــة لكــــــن يف الوق ــــــة والدعوي ــــــة العلمي واكب
واإلصـــالحية يف هـــذه احلركـــات ملتغـــاات العصـــر، وذلـــك ألســـباب عديـــدة مـــن ضـــمنها 
القيود الرمسية، وعدم االسـتجابة لنـداءات املصـلحني، فضـًال عـن جوانـب قصـور تعيشـها 

 . هذه احلركات
ولت والبد من االعرتاف بثن اجلهود الدعوية احمللية ذات الطابع العلمي الرتبوي حا

زعات الشبابية احلماسـية واملعرتضـة علـى ـلفرتة ما أن تسدد وتقارب يف احتواء وتوجيه الن
 . جماالت التجاوز وعلى بطء العلماء يف اإلصالح

لكــن علــى إريــر عــدم ريقــة اجلهــات الرمسيــة بــذه اجلهــود، وتبنيهــا ملنعهــا وحماربتهــا 
أصــحابا، ممــا زاد مــن والتضــييق عليهــا، نشــثت أزمــة، انتهــت بإيقــاف هــذه اجلهــود و 

حنـق املتحمسـني ووفـر بيئــة خصـبة، دفعـت بعضــهم إىل االجنـرار وراء مظـاهر العنــف 
والتطرف، يف ظل غياب العناصـر ذات التـثريا املباشـر القـادرة علـى الوقـوف يف وجـه 

 .أي خروج عن منهج الوسطية واالعتدال
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 : عوامل سياسية داخلية -٣

واإلســالمية كانــت متســرعة، ومل تثخــذ باالعتبــار جتربــة التحــديث يف الــدول العربيــة 
ممـن يسـمون عـادًة «التمثيل املتساوي بني صاحب التخصـ  املطلـوب مشـاركته وخربتـه 

وبني صاحب العلم الشرعي والتجربة االجتماعية احملليـة، الـذي قـد يسـهم  »بالتكنوقراط
عصـرية الـيت قـد يكـون يف احملافظة على متاسك التمـع عنـد نقلنـا للتطبيقـات التحديثيـة ال

 . هلا مساس مبسائل شرعية دينية أو اجتماعية بيئية
كمـــا يقـــال ،   ،واحلـــرص علـــى التنميـــة والتطـــوير دفـــع إىل تقريـــب مـــن يتبـــىن العصـــرنة

واألخــذ برأيــه ومشــورته ومنحــه مراكــز القــرار والتــثريا، بينمــا مــن ثلــك الــتحفظ ألســباب 
 .يكون دوره هامشياً شرعية واجتماعية قد ال ثنح هذا الدور أو 

ـــيت  ـــة ال ـــدول عـــدداً مـــن القـــرارات واخلطـــوات الداخلي ـــة اختـــذت بعـــض ال بـــذه اخللفي
فسرت داخل جمتمعاتا احملافظة بطريقـة أريـرت يف مصـداقية هـذه الـدول، إمـا لـذات هـذه 
القــــــرارات واخلطــــــوات أو لتوقيتهــــــا وظروفهــــــا، فــــــإذا أضــــــفنا هلــــــذه الضــــــغوط والتغــــــاات 

ـــبســـلطة احلـــاكم، وهـــي تَ  االجتماعيـــة املفروضـــة ـــة لْق ى عـــدم رضـــا شـــعيب، فقـــدان أي آلي
سياســية إلبــداء الــرأي أو االعــرتاض، أو ســبل قانونيــة للمطالبــة بــالتغيا، فمــن املتوقــع أن 

 .وهذا ما حيدث ،يزداد االحتقان، ومن مث تكون له آريار مدمرة
 : عوامل سياسية خارجية -٤

وليــة الــيت اخنرطــت فيهــا الــدول العربيــة نظــراً وثكــن إمجاهلــا بالعالقــات اإلقليميــة والد
لكن هذه العالقات واملواقـف املصـاحبة هلـا، فسـرت مـن . لطبيعة الواقع السياسي الدويل

بطريقــــة أريــــرت أيضــــاً يف مصــــداقية هــــذه الــــدول وفــــتح الــــال للمزايــــدات  همقبــــل بعضــــ
 . واالجتهادات حول هذه العالقات واملواقف
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 : وتنظيمية عوامل اقتصادية وٕادارية -٥

طريقـــة إدارة املـــال العـــام ومظـــاهر الفســـاد املـــايل واإلداري مصـــحوبًة بازديـــاد املظـــامل 
الشـــعور و مـــع الشـــعور بـــالنفوذ والســـطوة عنـــد الطبقـــات العليـــا وضـــياع حقـــوق األفـــراد، 

 . بنشوء ظاهرة العنف والتطرف أسهمت، باحلرمان عند الطبقات الدنيا مادياً واجتماعياً 

ترقـب املشـهد بتـذمر شـديد، وإن  ،األكثـر يف التمـع ،لطبقـة الوسـطىبينما كانت ا
مل تكــن أشــد تضــرراً، وخصوصــاً مــع تفــاقم مظــاهر اإلخفــاق يف تشــغيل وإدارة قطاعــات 

 . العمل العام، وتفشي احملسوبية

أنـــه مـــن أكـــرب مـــا أوجـــد متـــرداً علـــى الشـــعور  -يبـــدو يل  -هـــذا العامـــل حتديـــداً 
نجـــزات واملكتســـبات، وأضـــعف الوحـــدة االجتماعيـــة بـــني املطلـــوب بـــاحلرص علـــى امل

أطرافها، بل إنه أعطى ظاهرة العنف تثييداً من أطراف كثاة ال تتفق مع املنفذين يف 
أهـــدافهم وبـــراجمهم، لكنهـــا وجـــدت فيمـــا حـــدث تنفيســـًا للكبـــت، وانتقامـــاً للشـــعور 

 .بالظلم واحلرمان

 :العوامل اإلعالمية -٦

المية بدرجـة كبـاة ـــــــــــــع الداخلي يف البالد العربية واإلسـمما زاد يف احتقان الوض
ومل تولـــه اجلهـــات الرمسيـــة عنايتهـــا واهتمامهـــا، منـــع األطـــراف ذات الرؤيـــة اإلســـالمية 
واجتهاداتا الواقعية يف املسائل املعاصرة من إعطائهم الفرص اإلعالمية املتساوية مع 

ــــاكباع بـــثن األنظمـــة احلـغـــاهم، ممـــا ولـــد جـــواً مـــن االنطـــ مة ال تريـــد هـــذه الرؤيـــة، ــــــــ
ولألســــف أن األطــــراف احملتكــــرة لإلعــــالم زادت مــــن هــــذه املشــــكلة وأعطتهــــا بعــــداً 
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حتريضياً، إذ امتألت الوسـائل اإلعالميـة بلغـط حممـوم حـول التطـرف والعنـف، وبيئتـه 
ـــبابه مــن وجهـــوأســ بهات والشــهوات، ولقــد ـاة للكثــا مــن الشـــات نظــر متحيــزة ومث

ث إلريــارة العديــد ممــا كــانوا حيجمــون عــن إريارتــه فيمــا مضــى، وأخــذوا اســتغلوا األحــدا
 -وهللا احلمـــد-الـــيت متيـــز بـــا جمتمعاتنـــا  »بيئـــة التـــدين«يتحـــدريون بكـــل صـــراحة عـــن 

يق ـومطالبني بفتح أبواب التغريب والتضي »طرفـة التكفا والتـبصناع«ني إياها ـمتهم
ـــة، كـــل ذلـــك أع ـــة واخلارجي ـــدعوة احمللي طـــى انطباعـــاً ســـيئاً، وزاد مـــن علـــى حماضـــن ال

العنـــف  تختوفـــات التمـــع احملـــافظ علـــى بيئتـــه الدينيـــة، ووفـــر جـــواً داعمـــاً ألطروحـــا
 . والتطرف

 : عوامل خارجية -٧

والعربيــة واإلســالمية، بــدءاً مــن قضــية فلســطني إىل  ةوتــتلخ  يف األزمــات اإلقليميــ
غاهــــا مــــن األزمــــات العربيــــة إىل  ،إىل احلــــروب يف أفغانســــتان ،أزمــــات اخللــــيج املتتاليــــة
، الــذي أحــرج احلكومــات، ودفــع ف الــدويل منهــا واألمريكــي حتديــداً واإلســالمية، واملوقــ

باملنطقة وشعوبا إىل شعور بالضـعف واملهانـة واملذلـة، وخلـق جـواً مـن االسـتعداد للتهـور 
 . بثي طريقة للخروج من هذا املثزق

من املسـؤولية يف هـذا اجلانـب، أل�ـا كومات تتحمل جزءاً كبااً ـويف رأيي أن احل
مهشــــت متامــــًا دور الــــداخل يف مواجهــــة هــــذه األزمــــات، وأجتــــاوز التفصــــيل يف هــــذه 

شـــبعت حبثـــاً وتفصـــيًال حـــىت أل�ـــا أُ  ؛القضـــية مـــع أمهيتهـــا وتثرياهـــا فيمـــا حنـــن بصـــدده
 .أصبحت من املسلَّمات
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 : عوامل تاريخية -٨

املشــــتهر بــــني النــــاس، أنــــه امتــــداداً وأذكرهـــا هنــــا بإمجــــال شــــديد، فلقــــد أصــــبح مـــن 
للعالقــــات الدوليــــة املتشــــابكة غــــا حمســــوبة االنعكاســــات، تبنــــت بعــــض الــــدول العربيــــة 
واإلســالمية دعــم الاهــدين األفغــان يف مرحلــة حــربم للمحتــل الروســي، وإىل هنــا كــان 

 . املوقف مقبوًال ومتفهماً حىت بثبعاده السياسية
اهلم بــدون تيئــة، وتركــوا هنــاك دون متابعــة، وفــتح لكــن املشــكلة أن الشــباب مت إرســ

الال عرب التمويل املسيَّس لألطراف املختلفة أن تسلط علـيهم وأن حتاصـرهم بعيـداً عـن 
 . التوجيه من األطراف املثمونة
ــــ ــــل وقعــــت ـوحــــني عــــادوا إىل بلدان ــــثهيلهم، ب ــــواؤهم وال إعــــادة ت ــــتم احت هم مل ي

يف خطــث الشــك بــم، ومالحقــتهم واســتفزازهم، اجلهــات األمنيــة يف كثــا مــن الــدول 
ومارســـت مـــع املوقـــوفني مـــنهم صـــوراً مـــن التعـــذيب كمـــا جتـــاوزتم أحيانـــاً إىل أفـــراد 

ممــا أنشــث جتمعــاً  أســرهم، ممــا ولــد لــديهم شــعور متزايــداً باحلاجــة للمقاومــة واالنتقــام،
ا للســــفر مــــع الوقــــت، وانتشــــر بــــني آخــــرين مل حيتــــاجو  احمــــدداً  هلــــؤالء املظلــــومني منــــ

ــــل األخــــتان، لكـــن العوامــــألفغانســـ ـــة قادت هم لالخنـــراط يف ـرى أو االســـتفزازات األمني
التجمع، فثصبح ينمو ويتكامل دون أن تتخذ أي إجراءات عملية ملعاجلة األمر قبل 
اســتفحاله، ســوى األســاليب األمنيــة اخلاطئــة، ممــا مكــن هلــذا التجمــع، وأعطــاه صــورة 

 . البطل املظلوم
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 تزايد االختالف حولهاعوامل ي
 : الخطاب الديني-١

توســــع كثــــااً احلــــديث عــــن هــــذا املصــــطلح السياســــي اجلديــــد، يف ظــــل الضــــغوط 
كما تداخلت اجلهـات الـيت تتحـدث عـن املوقـف الرمسـي احلقيقـي . الداخلية واخلارجية

واملشـــكلة أن آليــات ووســـائل . مــن املســـثلة، فلــم يعـــد أحــد يســـتطيع معرفــة مـــاذا نريــد
 . يها تبدو غا دقيقة وال متثل العموم بشكل صحيحاحلسم ف

مــع الــتحفظ علــى  – »اخلطــاب الــديين«ن احلــديث عــن مســؤولية إ :ومــن هنــا أقــول
دة عن األسباب املؤريرة، وعلـى يْ جتاه ظاهرة العنف هو جتٍن على احلقيقة وحَ  - املصطلح
كمـــا أن   يكون مـــن اخللـــط الشـــديد إطـــالق احلـــديث هكـــذا مبهمـــاً دون حتديـــد،ـهـــذا ســـ

اجلرأة على الدعوة اإلسالمية بعامـة مـن قبـل الـبعض وإتاحـة الـال هلـم يف ذلـك، سـيرتك 
انعكاســـات خطـــاة، وســـيزيد مـــن مشـــكلة التطـــرف والغلـــو، والبـــد مـــن تناولـــه حبساســـية 
شــديدة، ذلــك أن تربيــة سســة عشــر قــرن ال ثكــن أن تــدم، ورجاهلــا وأحفادهــا يتوارريــون 

واألمـر  ،، بـل إن الصـدام هـو املتوقـع»كذلكوهي  «نهج األمثل الدعوة على أ�ا املتلك 
 .حيتاج إىل رويّة وحكمة وبعد نظر

 :التعليم الشرعي -٢
أخـذ احلـديث عـن دور التعلـيم الـديين يف نشـوء الظـاهرة، أبعـاداً مؤسـفة مل نكـن 

ارجي مهمـا تعـاظم فـال يقبـل أبـداً ـــــــــط اخلـغــــــوها، والضـنتوقع أن تنجرف املنطقـة حنـ
لي ـــــــــوافق داخـــــــود تـــــــــيت أنه لوال وجـاعــــوقن. ياديةـــائل الســـمس مثل هذه املسـأن ي

لنا ـوط عنـد بعـض األطـراف املـؤريرة، ملـا وصــغـــــــــــذه الضـالمية مع هــــــــــــيف البالد اإلس
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ودول املنطقـة متكنــت يف مراحــل ســابقة مـن مواجهــة العديــد مــن . إىل مـا وصــلنا إليــه
ويف هـــذا الوقـــت !! اوب معهـــاالضـــغوط األمريكيـــة، فلمـــاذا هـــذه القضـــية يـــتم التجـــ

وإذا اســتمر األمــر كمــا جيــري اآلن، فــال أســتطيع أن أتنبــث مبــا ســيكون مــن  !؟بالــذات
 .تفاقم األزمة وتعقيدها

بل املطلوب أن يكون رائدنا البحث عن املصلحة العامة اليت تريدها األغلبية وحتقق 
 .االستقرار، ولو خالف مصاحل وضغوط القوى اخلارجية والداخلية

بعـض توى التعلـيم الـديين يف ـثمل يف مســاصيل، أدعو فقط للتـودون اخلوض يف التف
ض، ـليل احملــجد أنـه مـن التضــطرف، وعنـدها سنــالـيت واجهـت مشـكلة التـ الدول العربيـة

ومن االنتهازيـة السياسـية أن يـتم احلـديث برتكيـز وإصـرار علـى املنـاهج الشـرعية التعليميـة  
 . لعنفول رئيس يف ظاهرة اؤ كمس

وأخشى ما أخشاه أن نسهم يف تضخيم الظاهرة واستفحاهلا بدًال من ختفيفها بـذا 
 . النوع من التوجهات والقرارات

 : المؤسسات الدعوية واإلغاثية -٣

ن اجلـــدل إ :دون احلاجـــة للتفصـــيل يف هـــذه النقطـــة، أجـــد لزامـــاً علـــي أن أقـــول
احل أطراف تعمل وجبد يف هذه املتزايد عن دور هذه املؤسسات، ينبغي أال حيسم لص

الظروف العصيبة لتحقيق مكاسـب فئويـة وحسـب، وإن إدخـال املؤسسـات الدعويـة 
واإلغاريية كسبب رئيس يف نشوء التطرف والغلو يفتقر إىل املصداقية، ويعوزه الدليل، 

 ).١١١:البقرة(         :قال تعاىل



 
 
 
 
 

 
 

 العمــر رصـان                                       واإلسـالميةالعنـف المعاصـر فـي الــبالد العربيـة 

 

 -٩٩ -

 أسئلة معلقة في طريق العالج

 ي طلب العالج؟ هل نحن جادون ف-
الة ــــــــلول الرتقيعيــة وغـــا الفعـــــــــربى، احلـكالت الكـــــــــالج املشـيغلــب علينـــا يف عــ

 . وغا اجلذرية
والبد للخروج مـن املعضـلة أن نبتعـد عـن هـذا املنحـى، وأن نسـلك املسـلك العلمـي 

 .العملي الواقعي اجلاد
 من يملك إصدار قرار العالج؟  -

 . ولة عن العالجؤ ت اجلهات املستعددت القرارات واالجتهادات، وتداخل
 .وال تدري من هي اجلهات املخولة فعًال بإصدار قرارات العالج الفعالة

 هل يوجد من يعيق العالج؟  -
اهرة، أو بـــالرتكيز علـــى ـليل يف نتـــائج الدراســـة للظــــوإعاقـــة العـــالج قـــد تكـــون بالتضـــ

اإلعاقـــة، أو  جوانـــب دون أخـــرى، أو مبنـــع قـــرارات عـــالج قـــد ال توافـــق قناعـــة صـــاحب
 .بإعطاء الفرصة ملستثمري األزمات

 أين رأي المباشرين للعنف؟ -

 ؟ !ولماذا فعلوا ما قاموا به  -

وهذه املعلومات جيب أن تؤخذ منهم مباشرة وعرب من يثقـون بـم، ال عـرب األجهـزة 
 .األمنية اليت صنعت العداوة معهم، وكانت سبباً مباشراً الستفحال أمرهم

ــــــاألهـــــداف املعلنـــــة والظـــــاهرة لعمليـــــاتم، والـــــيت تصفـــــاملالحظ أن  در عـــــن بعـــــض ـــ
 . جهاتم، قد ال متثل األهداف احلقيقية اليت تدفع هذا العنصر منهم أو ذاك
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 مقترحات للعالج

 :آنية وقريبة المدىمعالجات : أوالً 

 :  الرصد الدقيق للظاهرة -١
عــــض العلمــــاء تشــــكيل جلــــان مســــتقلة متامــــاً وغــــا معلنــــة، ويكــــون أعضــــاؤها مــــن ب

 واملفكـــرين املوريـــوقني واملتـــابعني حلقيقـــة الظـــاهرة مـــع بعـــض رجـــال األمـــن املنتقـــني بعنايـــة،
ليقومــوا حبــوار بعــض عناصــر الظــاهرة ممــن هــم داخــل الســجون أو خارجهــا، ويتــاح هلــم 
احلصول على كل السجالت اإلحصائية للظاهرة، ويكون هدفها دراسة منط شخصيات 

وج برؤيــة واضـحة عـنهم، تســاعدنا يف التقـومي، بـدل التخرصــات املمارسـني للعنـف، واخلـر 
هم احلقيقيـــة، ـوالظنـــون حـــول صـــفات وقـــدرات وطبـــاع وانتشـــار هـــذه العناصـــر، وخلفياتـــ

 .ماعية، ومعرفة دوافعهم بدقة وبتفصيلـومعرفة أوضاعهم املادية واالجت
 : الحوار-٢ 

كما هـو موريّـق، يـدرك   ،ريةاملتثمل يف نصوص الكتاب والسنة ويف تاريخ املساة البش
وكـم فّرجـت بسـببه مـن أزمـات، ولـذا جيـب أال خنتلـف حـول أمهيتـه  ،ما للحوار من أمهية

واحلاجـــة إليـــه ملعاجلـــة هـــذه املعضـــلة، وخباصـــة أن الـــدول الـــيت وقعـــت يف دوامـــة العنـــف، 
وســبقتنا يف املعانــاة منهــا، وجــدت يف آخــر املطــاف أنــه البــد أن يكــون احلــوار أحــد أهــم 

 .سائل املؤريرة يف إ�اء تلك املعاناةالو 
ـــأمــا آليــة التنفيــذ وأس ولة، وأرى املبــادرة ؤ ــــــــــــــلوب احلــوار فهــي مرتوكــة للجهــات املســـــ
 .إىل ذلك قبل فوات األوان
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 : المعالجة األمنية-٣

اهـــا العاجـــل يف مواجهـــة األحـــداث يتفـــق العقـــالء علـــى أمهيـــة املعاجلـــة األمنيـــة، وتثري
ولكنـــــين أدعـــــو إىل إعـــــادة النظـــــر يف . »ال يـــــزع بـــــالقرآن يـــــزع بالســـــلطان مـــــا ألن اهللا«
ة يف عامــة الــدول العربيــة يف املالحقــات والتحقيــق، والتوســع يف ـاليب األمنيــة املتبعـــاألســ
إن «: ال بعــض مــن ال عالقــة هلــم باألحــداث، وقــدثاً قــال احلكمــاءـاف الــذي طـــاإليقــ

 .»اخلطث يف العفو خا من اخلطث يف العقوبة

 : جة اإلعالميةالمعال -٤

إيقــاف اســـتغالل اإلعــالم لإلريـــارة وتصـــفية احلســابات وإلقـــاء الــتهم جزافـــاً، وإعـــادة 
 .النظر يف األسلوب املتبع يف التغطية اإلعالمية لألحداث

 : طويلة المدىمعالجات : ثانياً 

 : تفعيل االنتماء لهذا الدين -١

عــل الـدين ركيــزة أساســية يف مـن املتفــق عليـه أن الــبالد اإلسـالمية ينبغــي عليهـا أن جت
 .وذلك نظراً للطبيعة احملافظة يف هذه املنطقة ،بنائها السياسي واالجتماعي

ومـن املتعــارف عليـه أن األمــن الـداخلي هــو حمصـلة للتجــانس االجتمـاعي بــني كافــة 
 .أفراده وفئاته، اعتماداً على املرتكز األساس الذي يقوم عليه أي جمتمع كان

الل إضعاف األساس الـذي ينبغـي أن ـاجلوا األزمة من خـيعوالذين يريدون أن 
ــــــدول، فإمنـــــــتقــــــ ــــــه هــــــذه ال ا يطلبــــــون حمــــــاًال، ويعرضــــــون بالدهــــــم للتشــــــتت ـوم علي

 .واالضطراب
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 : الشورى والتعبير عن الرأي -٢

كـان لغيــاب القنـوات العمليــة للشــورى الشـاملة، وعــدم وجــود آليـات إلبــداء الــرأي، 
وثها يف البالد اإلسالمية أريره البالغ يف ـرارات العامة أو نقدها وتقأو املشاركة يف اختاذ الق
ومـع وجـود بعـض اخلطـوات املقـدرة يف عـدد مـن الـدول إال أننـا  ..نشوء األزمة وتعميقها

ال نــزال يف بدايــة الطريــق، وحباجــة خلطــوات أوســع، منضــبطة بالضــوابط الشــرعية، إلقامــة 
فعالــــة، الســــتيعاب اآلراء ووجهــــات النظــــر مؤسســــات شــــورية متكاملــــة، وإجيــــاد قنــــوات 

 .املختلفة يف اإلصالح والبناء

 : خطوات إصالحية -٣

اإليعــاز ألصـــحاب القـــرار يف الــبالد اإلســـالمية بثمهيـــة امتصــاص االحتقـــان املتزايـــد، 
. غلها مــن يصــنع ظــاهرة العنــفـواء الــيت يستـــد مــن األجـــوالبعــد عــن القــرارات الــيت قــد تزيــ

قرار واألمن واحلفاظ على الوحدة تتعارض مـع املسـتفزات، وقـد يكـون سرتاتيجية االستاف
مـن املصـلحة تقـدمي خطـوات ملموسـة حتــافظ علـى صـدقية هـذه الـدول داخليـاً، وختفــف 

ســرتاتيجية الداخليــة واخلارجيــة، مبــا يكفــل قــان، وحماولــة مراجعــة السياســات االمــن االحت
 . بدون إخالل حبقوق األقلياتحتقيق الثقة واالحرتام بينها وبني عامة الناس و 

وأن يشمل ذلك احلذر من عمـالء العـدو اخلـارجي ومناصـريه فيمـا بيننـا، واالنتبـاه 
لحية االنتهازيـــة، مـــع ــــــوكـــذلك تفكيـــك شـــبكات النفعيـــة واملص. ألالعيـــبهم ومكـــرهم

وهـذا سيقتضـي . العمل على تفعيل أنظمة املساءلة للجميع، واحملافظة على املال العام
 .حلال تدعيم استقالل القضاء وإصالح أجهزته املختلفةبطبيعة ا
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 : تفعيل دور العلماء -٤

دون قيــود، وتطــوير مؤسســاتم، ومعاجلــة جــو عــدم الثقــة بــم، فهــم مــن أقــدر مــن 
 .بإذن اهللا ،يساهم يف معاجلة املشكلة ويقضي على جذورها

 : تحقيق العدالة االجتماعية -٥

احلقـــوق، ومـــنح الفـــرص بنـــاًء علـــى الكفـــاءة، وذلـــك بالعمـــل علـــى رفـــع الظلـــم، ورد 
كمــا . تند علــى دليــل أو برهــانـني، وإلغــاء الفــوارق الــيت ال تســـوحماســبة املعتــدين واملخطئــ

 . ثكن أن يتم من خالل تفعيل وتطوير وتنويع املؤسسات االجتماعية

 : إصالح جهاز التعليم -٦

وير ـهـاز، والعمـل علـى تطـالل حتقيق توازن يف مـنح املسـؤوليات علـى هـذا اجلـمن خ
حبيـــث نصـــل إىل عمليـــة تعليميـــة تبـــين ، يــــاها وتبـــديلهااملنـــاهج التعليميـــة والرتبويـــة ال تغ

ية املتمكنة من حصيلتها التعليمية، وتقتنع با، وتكون حمصـنة ضـد أي مـؤريرات ـالشخص
ـــة، ولـــن يتحقـــق ذلـــك يف نظـــري إذا كـــان الـــبعض يريـــد مصـــادمة البيئـــة املتدينـــة يف  طارئ

 . وم عليها البالد اإلسالمية بعامةـول اليت ينبغي أن تقـوض األصـها، ويقـمسلمات

 : احتواء الشباب -٧
ــــاء واملســــاجد  ــــربامج الشــــبابية واالجتماعيــــة يف األحي ــــل املناشــــط وال توســــيع وتفعي
واملدارس بشكل علين ونظامي، يستوعب مجيـع الشـباب، وحيسـن تـربيتهم وتـوجيههم، 

حملاضـــن الســـرية، بعيـــداً عـــن أعـــني املـــربني وأوليـــاء األمـــور، ألن أّي لـــئال يتوجهـــوا إىل ا
 .وغموضاً وسرّية اً تضييق على تلك الربامج املعلنة، سيزيد األمر سوء
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 : إصالح اإلعالم -٨

ــزم بــا للوصــول إىل  البــدء بإ�ــاء أزمــة اإلعــالم القائمــة مــن خــالل وضــع ضــوابط يُلَت
املرتكـــز الـــذي حيفـــظ متاســـك التمـــع واســـتقراره، ول واملنطلـــق مـــن ؤ مرحلـــة اإلعـــالم املســـ

تفزاز، ومـن املهـم أن تتـاح الفرصـة لألغلبيـة احملافظـة أن يكـون ــــــــويبتعـد عـن اإلريـارة واالس
هلــا مؤسســاتا وكوادرهــا اإلعالميــة، كمــا أنــه مــن املهــم أن تتفــق الوســائل اإلعالميــة علــى 

تبـــين منهجيـــة إعالميـــة  طلحات بـــدًال مـــن التـــداخل واخللـــط، وعلـــىـــــــحتديـــد وحتريـــر املص
 .تعمل على احرتام وتطوير البناء الثقايف للمجتمع اإلسالمي
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  الثقافي للعنفد عبال

( سعاد الناصر ةدكتور ال
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إجيـــاد مـــربرات الســـتخدام و ، وأفكارهـــا يـــدفع إىل رفـــض قناعـــات اآلخـــرين )الـــذات(لتعصــب لقناعـــات ا
األفكـار مـن أداة للتغيـري والتحـرر واالنعتـاق، إىل وسـائل لقمـع  ، وبذلك تستحيلممارسة العنفالقوة، و 

 .، وإعادة إنتاج األزمة األوىل اليت حاول إصالحها أو تغيريهاالبشر واالستبداد

 

 
إن حتديــد املصــطلح وفهمــه هــو اخلطــوة األوىل الــيت جيــب االنطــالق منهــا للولــوج إىل 

وضــبط  عمــق املوضــوع الــذي حنــن بصــدد بســطه، ألنــه يوصــل إىل توحيــد دالالتــه املختلفــة
ت الثقافــة والعنــف مــن املصــطلحات وملــا كانــ. اإلطــار املفــاهيمي الــذي يقــوم عليــه البحــث

ـــــات الفكريّـــــة : الفضفاضـــــة الـــــيت يصـــــعب حتديـــــدها العتبـــــارات عـــــدة، منهـــــا تعـــــّدد اخللفّي
، وغــري األخــرىوالتخصصــات املعرفيــة وتشــعبها، تــداخلها مــع جمموعــة مــن املصــطلحات 

 .يعني على مقاربة املوضوع هلما ذلك من االعتبارات، أرى أن أحدد فضاء مفاهيمياً 
                                                 

 ).المغرب(.. باحثة أكاديمية )*(
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 : الثقافة: أوالً 

ــــة ــــذاكرة العربي ــــة يف ال ــــاإلدراك واحلــــذق  ،يف معناهــــا اللغــــوي ،يــــرتبط مفهــــوم الثقاف ب
: ، فنجـد عنـد الفـريوز أبـاديةوالتهذيب والتثقيف والتشـذيب النـابع مـن الـذات اإلنسـاني

: ثقفه أي صادفه أو أخذه أو ظفـر بـه أو أدركـه، وقريـب إىل هـذا املعـىن جـاء قولـه تعـاىل
 ، وثقــــف يثقــــف ثقفــــاً )٥٧:األنفــــال(          

(صار حاذقاً خفيفاً فطناً : وثقافة
1F

أن معـىن  »لسـان العـرب«وجند عنـد ابـن منظـور يف . )١
 . جدد وسوى، ويربط بني التثقيف واحلذق وسرعة التعلم: ثقف

ميكـــن إحصـــاء مئـــات التعريفـــات ملصـــطلح «ومـــن ناحيـــة االصـــطالح والتـــداول 
ات يشـي بضـبابية فهمـه، خاصـة إذا علمنـا ـالكم من التعريفـ، ولعل هذا )2F٢( »الثقافة

هم ـال نكاد نعثـر يف مصنفاتـف .لمنيـعلى نسيج الفكر عند املس دخيل بأنه مصطلح
ـــعلــى ه لح مــن ـطـــــــني يف املصـصـــــب إىل ذلــك بعــض املتخصـذهــــــكمــا ي  ،ذه املفــردةـــــ

طلح مصــ وباالحتكــاك احلضــاري مــع الغــرب تبنينــا. مثــل الــدكتور الشــاهد البوشــيخي
الثقافــة مــع مــا تبنينــاه، وأصــبح يشــكل اإلطــار العــام الــذي تتحــرك فيهــا جمموعــة مــن 

ات واملكونــات املميــمة لتمــع مــن التمعــات أو ألمــة مــن األمــم، ـاخلصــائص والسمــ
والقــيم  ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة أو مجاليــة أو روحيــة، الشــاملة ملختلــف املعــارف

ــــاإلنس ـــــانية واألخــــــ ـ ــــكري واإلبــــداع والسـفــــالقية، ولطــــرق التـ لوك والتعبــــري يف خمتلــــف ــــ
 . مناحي احلياة

                                                 
 . ٣/١٢١مادة ثقف،  ،القاموس المحيط )۱(
 . ۲۹لفكر العربي، صمعالم على طريق تحديث ا ،معن زيادة )۲(
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فــات قــد خنــرج مبفهــوم يقــرتب مــن تعريــف يوإذا حاولنــا التقريــب بــني خمتلــف التعر 
إ�ــا  :بقولــه) مشــكلة الثقافــة(الــذي عــرف الثقافــة يف كتابــه  ، رمحــه اهللا،مالــك بــن نــيب

يف الفـرد منـذ والدتـه، وتصـبح جمموعة الصفات اخللقيـة والقـيم االجتماعيـة الـيت تـؤثر «
 :، فنقول»ال شعورياً العالقة اليت تربط سلوكه بأسلوب احلياة يف الوسط الذي ولد فيه

 ،ذلـــك الكــم اهلائـــل املــرتاكم مـــن خمــمون اخلـــربة املعرفيــة واالجتماعيـــة واحلضـــارية«بأ�ــا 
وانني الذاتيـــــة واملكتســـــبة، ومـــــن حمصـــــلة العلـــــوم واملعـــــارف واملعتقـــــدات واألفكـــــار والقـــــ

واألعـــراف والتقاليـــد والفنـــون واآلداب، الـــيت يتفاعـــل معهـــا الفـــرد وتشـــكل شخصـــيته، 
 .»معينة من السلوك والتفكري وتكسبه أمناطاً 

لة لشخصـية أفرادهـا، وبذا املفهوم تكون الثقافة هي اهلوية املميمة ألمـة عـن غريهـا، واملشـكِّ 
بة من جمموعـة مـن العوامـل املتداخلـة الـيت فأي ممارسة سلوكية إجيابية أو سلبية هي عملية مكتس

الشخصــية اإلنســانية هــي مــن صــنع الثقافــة «مبعــىن أن  .تتشــكل مــن الثقافــة الســائدة واملكتســبة
 ونتائجهــا، ومــا االخــتالف املالحــظ بــني شخصــية العــريب والفرنســي واإلفريقــي واألمريكــي مــثالً 

شخصـية نتاجـاً للثقافـة، فهـي أيضـًاً◌ إال نتيجة مباشـرة الخـتالف ثقافـة هـؤالء، وبينمـا تكـون ال
  .)3F١( »خبصائصها وسلوكها العام وسيلة حلفظها واستمرارها

فهـو «: م، فقـالــــــافة يف التمـع بوظيفـة الـدم يف اجلسـبه مالك بن نـيب الثقــــــــــوقد ش
 يرتكــب مــن الكريــات احلمــراء والبيضــاء، وكالمهــا يســبح يف ســائل واحــد مــن -الــدمأي -
فالثقافــة هــي ذلــك الــدم يف جســم التمــع، يغــذي حضــارته، . ليغــذي اجلســد) البالزمــا(

جم يف ـــــــــــــوحيمــل أفكــار النخبــة كمــا حيمــل أفكــار العامــة، وكــل مــن هــذه األفكــار منس
 . »سائل واحد من االستعدادات املتشابة، واالجتاهات املوحدة، واألذواق املتناسبة

                                                 
 . ٤قافة اإلسالمية ودورها في بناء هوية أبناء الغرب والمسلمين في فرنسا، ص ـالحبيب العفاس، الث )۱(
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رتكمات واجلذور وميكن أن نفرق يف كل ثقافة بني مكونات ذاتية ثابتة متثل امل
وميكن أن نستحضر يف هذا . واملرجعية لعقول أبنائها ووجدا�م، وبني مسات مكتسبة

الال األدلة الشرعية املثبتة للمكونات الذاتية الذي تتكون منها ثقافة اإلنسان بصفة 
عامة، قبل أن تدخل عليها مكونات ومسات مكتسبة متغرية، قد تقربه من مكوناته 

: تبعده عنها أو يقوم صراع بينهما، يقول تعاىلاألصلية أو 
 

    

 
 

      
 

 
 

      
 

 
ذلك امليل الطبيعي لإلميان والتدين الذي غرسه اهللا يف كل  يفالفطرة ه). ٣٠:الروم(

وحديث الفطرة يؤكد أن املكونات املكتسبة اليت يعيش فيها اإلنسان توجهه . البشر
َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه «: يف قوله وجهة معينة وذلك 

فإذا كان هذا الوضع ال يقيم التوازن يف فكر اإلنسان . )4F١(»َأْو يـَُنصَِّرانِِه َأْو يَُمجَِّسانِهِ 
الل وسلوكه مبا ينسجم مع فطرته اليت ُفطر عليها، أو على األقل يقرتب منها من خ

لوكه، ويؤدي إىل االضطراب أو االنفصام ـيف ذهنه وس حيدث تناقضاً  اإلميان، فإن ذلك
ملوقعه  يف شخصيته، ويكشف عن خلل عميق يف بنية هذه الثقافة بوصفها عنواناً 

 .وواقعه ورؤيته ومواجهته ملختلف األمور احلياتية

فــة تقليديــة اتباعيــة، لثقا صــارخاً  تنا اليــوم جنــدها منوذجــاً ـوإلقــاء نظــرة علــى ثقافــ
الــيت نملــت لكــل إنســان  علــى ختلــف األمــة عــن ثوابــت دينهــا وقيمــه اإلنســانية تشــهد

الريـــادة وبالتـــايل عجمهـــا عـــن مواكبـــة االرتقـــاء اإلنســـاين حنـــو  ولكـــل زمـــان ومكـــان،
، بــــل أصــــبحت تعــــاين مــــن اجلمــــود والتنــــافر وقصــــور يف املفــــاهيم وضــــمور احلضــــارية

                                                 
 . أخرجه البخاري،كتاب الجنائز )۱(
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تذبــذب يف الو ، لــل يف األذواق اجلماليــة، ناهيــك عــن اخلةالقــدرات العلميــة واإلبداعيــ
  .حرية التفكري والرأي
ورسوخها يف العقل  للثقافة يف الفرد والتمع اإلنساين، واألمهية ومع هذا التأثري

إال أ�ا قابلة للتغيري، وما اآليات املتكررة يف القرآن اليت تثبت أن اإلنسان  والوجدان،
ولنا أمثلة تارخيية  .للتغيري مثل قابليته للجمود تهدليل على قابلي ول عن تصرفاته إالؤ مس

عن مدى إمكانية اإلنسان الذي يريد أن يستقل عن حميطه وثقاقته وجمتمعه، كما جند 
: مثًال يف منوذج زوجة فرعون

 
        

               

 ).١١:التحرمي(  
ـــيت تنتمـــي لإلســـالم أن يظـــل أفرادهـــا منســـجمني مـــع ومـــن املفـــروض علـــى األمـــة  ال

ج اإلســالمي، وتتســع لكــل مــا ـفطــرتم، واســتقبال أي ثقافــة أخــرى ال تتعــارض مــع املنهــ
حيمله مصطلح الثقافة من معان تعرب عـن مـدى التقـدم والرقـي يف خمتلـف جوانـب احليـاة 

باشــــر املــــادي أو الل تفاعلــــه مــــع حميطــــه املـالبشــــرية، وإبــــراز مــــا يبدعــــه اإلنســــان مــــن خــــ
  .البشري، وإبراز املواهب الكامنة فيه وفق معايري ومضامني إسالمية

تفاعـل العقيـدة « :هاـالمية بأنــفإنه ميكن تعريـف الثقافـة اإلسـ ،وبناء على هذا
مـع الواقـع اليـومي عـرب عقـل املسـلم وعاطفتـه،  -أحكامـًا  -والشريعة  -تصورًا  -

، )5F١(»املفــاهيم والســلوكيات والــنظم والفنــون وينــتج عــن ذلــك التفاعــل جمموعــة مــن
 .وتفاعل كل هذا مبا يتلقاه من مؤثرات ثقافية خارجية، تستجيب للقيم واملبادئ

                                                 
 . منبر الشهود التربوي ،الثقافي اإلسالمي نحو استراتيجية للعمل عبد الرزاق المروري، )۱(
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 :العنف: ثانياً 

اره كـــل ــــــــــــــــــــكثـــرت التعريفـــات الـــيت تقـــارب مفهـــوم العنـــف، وهـــي تتفـــق علـــى اعتب
ب والقتل، واء كان ماديًا كالضر ــــــــــــــــتصرف يؤدي إىل إحلاق الضرر واألذى باآلخرين، س

حممـد نـور فرحـات . وقد قـدم د. خرية واالستهماء وفرض الرأي بالقوةــــــــــــــــكالس  أو معنوياً 
إن مفهـــــوم العنـــــف ينتمـــــي إىل طائفـــــة املفـــــاهيم «: نظـــــرة حتليليـــــة ملفهـــــوم العنـــــف فقـــــال

كمــــا أن قــــانون العقوبــــات يتضــــمن إشــــارات متعــــددة . املســــتخدمة يف العلــــوم الســــلوكية
، لكنهـا »الرتويـع«و »التهديـد«و »اإلكـراه«و »القـوة«كــطلح العنف ومرتادفاته،  ــــــــــــــــملص

 . )6F١( »ال ترقى إىل وضع صياغة قانونية فقهية منضبطة ملعىن العنف

 ،شـديدة استجابة سلوكية تتميم بطبيعـة انفعاليـةبأنه  :ميكن القول ،ويف هذا اإلطار
اع أو ، وكــف العقــل عــن قــدرة اإلقنــتنطــوي علــى اخنفــاض يف مســتوى البصــرية والتفكــري

االقتناع، نتيجة تشرب ثقافة معينة، مكتسـبة مـن عوامـل عـدة، كاجلهـل الـديين، وضـمور 
وعدائـه  )اآلخـر(الوسطية، وتقليص مساحة احلريات، ونوعية التعاطي مع املعرفة ورفـض 

 . وغري ذلك
ن هنــاك ترابطــاً عميقــاً بــني مظــاهر العنــف وأدواتــه ومــن خــالل هــذه املقاربــة جنــد أ

 ، ابتــداءً افة الــيت توجــه اإلنســان وتــتحكم يف ســلوكه اخلــاص والعــامـلثقــتخدمة، واــــــــــــاملس
  .اعيةـمتمن العالقات األسرية واالج

                                                 
في الهيئة القبطية اإلنجيليـة للخـدمات االجتماعيـة فـي مصـر، ُعِقـَد لقـاء فكـري حـول ظـاهرة " تحوار الحضارا"منتدى  )۱(

 . م٢٠٠٢سبتمبر /أيلول ٦-٤إشكالياتها وتحوالتها، في الفترة من : العنف في المجتمع المصري
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ـــ فهـــو  )اآلخـــر(ية ـخصــــــــــة يف اهليمنـــة وتأكيـــد مبـــدأ القـــوة، وعـــدم االعـــرتاف بشـرغب
 . والقلب معاً  الوجود، وإنكار الختالفه، وهو تعبري عن فشل العقل ه يفـوحبق

دعــت انســان كمــا العنــف لــيس نمعــة فطريــة لصــيقة بطبيعــة اإل  أنوجيــب التنبيــه إىل
 .وإمنا هو سلوك مكتسبالفلسفات الغربية  ذلك ونظرت له بعض

لم والعــــدوان وامتهــــان كرامــــة ـيــــؤدي إىل الظـــ الم عـــن العنــــف ألنــــهـهى اإلســـــوقـــد نــــ
، )٨٧:املائــــــدة(         : اإلنســــــان، يقــــــول تعــــــاىل

ــِإنَّ اللَّــ «: ول ـويقــ ــَق، ـٌق ُيِحـــَه َرِفي ــا البُّ الرِّْف ــِق َم ــى الرِّْف ــى  َويـُْعِطــي َعَل يـُْعِطــي َعَل
ـــــــفِ  ـــــــ«: ، ويقـــــــول يف حـــــــديث آخـــــــر)7F١(»...اْلُعْن ـــــــُروا،ـَيسِّ ـــــــُروا َوال  ُروا َوال تـَُعسِّ َوَبشِّ
ــُروا للفطــرة  ، وهنــاك عديــد مــن األدلــة الشــرعية الــيت تــرفض العنــف وتعتــربه منافيــاً )8F٢(»تـُنَـفِّ
  .نا لكرامة اإلنسانوامتها

وإذا كــان الســياق اإلعالمــي العــاملي يرتــاح إىل إحلــاق صــفات العنــف والتشــدد «
مـع أن تعـاليم القـرآن والسـنة تـرفض  واحتقـار اإلنسـانية باإلسـالم وأتباعـه، واإلرهاب

ــــ، فمـــا ذلـــك س)9F٣(»ادـوس اجلهــــوال تقبـــل بـــه مهمـــا تـــدثر بلبـــ ذلـــك وتدحضـــه، وى ـــــ
ن احلـرب ـــــم، وشـنهـــــادهم عـن ديـعــــــلمني وإبــــــــعلـى املسيق ــــــاء املربرات للتضـفـــــإض

  .تلو األخرى عليهم

                                                 
 . أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة )۱(
 . كتاب العلم أخرجه البخاري، )۲(
 . ٤٩٠ رقم العدد،مجلة الوعي اإلسالمي ،محمد إقبال عروي )۳(
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 منحرفة اللقيم المظاهر الثقافية المسببة ل
 )أنموذجاً  العنف(

 :عدم فهم النفس -١
حيمــل جرثومــة عــدم فهــم للــنفس وضــعف الثقــة بــا ) اآلخــر(العمــل علــى تــدمري  إن

الذات، وإمنا عرب منظومة جامـدة من خالل ) اآلخر(ودمار هلا، وعدم القدرة على رؤية 
لعنف ممارسة بـني فا. تغذي احلقد والكراهية، وال تقوى على مواجهة املشكالت صراحة

حبرما�ـــا مـــن  الفـــرد يعنـــف نفســـهو ، )الغـــري(ن تكـــون ممارســـة مـــع أاإلنســـان ونفســـه قبـــل 
، تـــذوق حـــب اخلـــري وحـــب النـــاسمـــن الطمأنينـــة واهلـــدوء والرمحـــة والعـــيش يف ســـالم، و 

الرغبة يف احلياة املستقرة املفعمـة عدم و  ول معهم يف عالقة تعارف وحتاور وتعاون،والدخ
الـيت ال تـرى يف  نيـة، واألنانيـة املـدمرةاالفرد معةـويطلـق العنـان لسـيادة النـ ،بالسكينة والـود

 .أي خري) اآلخر(
(ل، وعندما ُيصاب العقلـمر بالدرجة األوىل عرب العقـوفهم النفس ي

10F

بأزمـة يف  )١
شكيله، تتضاءل قدرته علـى نسـج تصـور سـليم يعينـه علـى فهـم نفسـه وفهـم العـامل ت

ب عـن مسـرح يـغيفاعليتـه و ئ نطفـمن حوله، وتضطرب طريقة التعامل معهما، كمـا ت

                                                 
وفـي  .ودون الدخول في تفاصيل تعريفية للعقل يمكن القول بأننا نعني ممارسة عملية التفكيـر والتعامـل مـع المـدركات )۱(

يـرى أن العقــل المســلم يعــاني،  »إعمـال العقــل مــن النظــرة التجزيئيـة إلــى الرؤيــة التكامليــة «دراسـة للــدكتور لــؤي صــافي 
تخمــة فكريــة ناجمــة عــن تراكمــات معرفيــة، تنتمــي إلــى ثقافــات متغــايرة وعصــور متباينــة تجمعــت ضــمن الفضــاء مــن 

العقلــــي دون ترتيــــب أو انتظــــام، هــــذه الفوضــــى التــــي يعيشــــها تتجلــــى فــــي تعايشــــه مــــع منظومــــات معرفيــــة متناقضــــة، 
 . إلى جنب في ضميره ووجدانه ومنهجيات علمية متعارضة، جنباً 
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ت اإلجيابية، فتربز املظاهر الثقافية اليت تفرز القيم املنحرفة واملتطرفة التغريات والتحوال
اإلنســان وقــد فقــد إدراكــه وصــوابه، ووعيــه واتمانــه، تــرى و  املســيئة للــنفس اإلنســانية،

 .تسود عالقاته مبن حوله روح التصارع والتدابر والتنافر والتفكك والصدام
ـــنفس اإلنســـانية ـــا كانـــت معرفـــة ال كمـــا هـــي يف القـــرآن والســـنة، وجتليـــة   ،مـــن هن

جوهرها اإلهلي أوىل اخلطوات الـيت جيـب خطوهـا يف سـبيل اخلـروج مـن سـياق الثقافـة 
همــاً م أقســم بــا بــنص القــرآن، ومصــدراً  ،فــالنفس آيــة مــن آيــات اهللا تعــاىل. ملنحرفــةا

           : تعـــاىلللمعرفـــة، يقـــول 

ومـــــن ال يعـــــرف  .)٥٣:فصـــــلت(          
وحتديــد  ..نفســه ال ميكــن أن يعــرف غــريه أو يفهمــه، فيتخــبط يف ممارســات عدوانيــة

علــه خليفــة هللا يف ، الــيت جتحــامًال لألمانــة اإلهليــة باعتبــاره ،مركــم اإلنســان مــن العــامل
(للمعرفة رالتصو  مهماً من عناصر عنصراً تشكل ، أرضه

11F

الناتج عـن العقـل املسـلم،  )١
، عبادة اهللا سبحانه وتعـاىل :يقوم على ثالثة معامل أساسية هيمضمون اخلالفة  ألن

 وضــبط وتغيــري أحــوال فهــمولــذلك مــن الضــروري  .واإلصــالح فيــه ،إعمــار الكــونو 
، ملـــن أراد إقامـــة عالقــــات ســـليمة مـــع النـــاس، وتغيـــري أحــــواهلم الـــنفس قيـــادة وحتـــرراً 

اإلسـالم يف تربيتـه «وإصالحهم، وتوجيههم الوجهة اليت يرضى عنهـا اهللا تعـاىل، ألن 
ليسهل عليه بعد ذلك التفـاهم  لإلنسان يمكي فيه روح التعادل والتفهم مع ذاته أوالً 

 .)12F٢( »نمع اآلخري

                                                 
أي عـدم الفصـل  ،مرحلة أخـرى تتمثـل فـي السـلوك أو العمـل يست غاية في حد ذاتها، ولكن ال بّد أن تلحقهاالمعرفة ل )۱(

 . بين المعرفة والعمل في التصور اإلسالمي
 . ١٠١ص) م١٩٩٦الهالل العربية للطباعة والنشر، ( ٤رشدي فكار، في المنهجية والحوار، ط )۲(
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اه ـــــــالذي ارتض ،عن منهج اهللا باإلعراضم ـكن أن تتـال مي عرفةذه املـوه
         : ملعباده، وجعله بصائر هل

وما حاالت التيه والعنف والضالل اليت تعيشها البشرية برمتها اليوم  ).٢٠:اجلاثية(
الكتب  سوى نتيجة طبيعية للبعد عن املنهج الذي جاء به الرسل، وإعراض عن

وأي خلل . ملة اليت ما نملت إال من أجل اإلنسان وتمكيته وتبيني غايته يف احلياةـاملن
     : يستشعره اإلنسان جيب أن يرده إىل نفسه، يقول تعاىل

-٧:الشمس(              
فينظر فيها ويف إصالحها قبل أن يبحث عن مصدر اخللل من اخلارج،  ،)١٠

: عاىليقول ت
 

 ).١١:الرعد (           
ولن ينفع أي تغيري خارجي  ،من الداخل كونفاملنبع األساس ألي تغيري جيب أن ي

ألن ما يقع يف اخلارج يصنع يف  ،منعمل عن عمليات التغيري املستمرة داخل النفس
عليه  ،ة، ذلك أن آدمولنا يف قصة بدء اخلطيئة عرب . إجياباً أو سلباً  ،أو شراً  الداخل خرياً 

   : حني عصى ربه وأكل من الشجرة هو وزوجه، سأهلما تعاىل ،السالم

فقال آدم وزوجه ، )٢٢:األعراف(  
    

  
ومل يذكرا أن الشيطان أغرامها، واعتربا أ�ما ظلما نفسيهما ملا حادا  ،)٢٣:األعراف(

هللا تعاىل يكشف عن مراجعة للنفس واحلوار الذي دار بينهما وبني ا. عن وصية اهللا
 . وانتقادها وحتمل مسؤولية خطئها

والوقوف مع النفس ومراجعتها وانتقادها مرحلة ضرورية من أجل االرتقاء با، 
الوعي  فة عامة فإنـوبص. وتكوين املناعة ملواجهة خمتلف الغموات الفكرية والثقافية
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 تشغيل جمموعات هائلة من القواعد عربه، يتم وجسماً  ونفساً  عقالً  ،بأمهية اإلنسان
 الذي يصلح أن ،القرآنية والسرية النبوية العطرة والسنن الثابتة لبناء اإلنسان السوي

    : يقول تعاىل ،يكون لبنة صاحلة سليمة قوية يف بناء األمة

                

 ). ١٠٩:التوبة(         
 يقوم إال على أسس صحيحة تبدأ بقيم التصاحل مع النفس، فالبناء السليم ال

مهما  ،ة، وتنقيتها من مشاعر الكراهية والعدوان لآلخرـوتنميتها مبشاعر احملبة والرمح
      اختلفت معه، لكسب ثقته ومساع صوتا واحرتام مواقفها 

لُُّكْم َأَوَال َأدُ «: يف ترغيب رائع ، ويقول )١٥٩:آل عمران(    
َنُكمْ  َأْفُشوا السَّالمَ : َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه َتَحابـَْبُتمْ  ، قاعدة من قواعد مد )13F١(»بـَيـْ

اجلسور، ألنه بإشاعة حتية السالم تمول حواجم عدة، وتربز أرضية رائعة للحوار وتبادل 
َأِخيَك َلَك تـََبسُُّمَك ِفي َوْجِه «: قاعدة أخرى ويقول مثبتاً  ..ح واملعرفةـالنص

 . )14F٢(»َصَدَقةٌ 
اين اإلميــــان وتعلــــق القلــــب بــــاهللا ـد وغريهــــا الــــيت تصــــب يف معـــــذه القواعـــــوهــــ
ــد بــني الكــون واإلنسـة ُتوحِّــ ـة واحملبـــواملعرفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــ ـ ـ ة والشــفقة ـان، وتــمرع بــذور الرمحـــ

دة الــيت متنحهــا لــروح اإلنســان، واطمئنــان ـة الفريـــبينــه وبــني اآلخــر، وهــي احلقيقــ
د والكره واهلوى، وُتستثار مكامن اخلـري فيهـا لتفـيض علـى  ـمنها احلق نفسه لتنتمع
 .كل النفوس

                                                 
 . أخرجه مسلم، كتاب اإليمان )۱(
 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ : رجه الترمذي، وقالأخ )۲(
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 :إشاعة التعصب وأحادية الرأي ومصادرة الحريات -٢

بل ــــــــب، ومتــد سـرية الــيت تنبــع منهــا ثقافــة العنــف، وتشــيع التعصـــمــن املنــابع اخلطــ
ة، ورفـض كـل شـيء ار ما تعتربه احلقيقة املطلقـيف إط )الذات(احلقد والكراهية، حصر 

 )اآلخـر(مصـادرة حـق و . سوى على نفسـها سوى ما تؤمن به، وعدم قبول أي انفتاحٍ 
ا ـ، وإمن)األنا(املنطق الذي يرى أن احلقيقة ليست يف  ورفضالف، ـاالختاالختيار و يف 

ذه ـوهـ. مل يف إطالقيتهـا بـاهللا عـم وجـلـوتكتـ ،هاـ، حـىت يف نسبيتـ)اآلخـر(تتكامل مع 
أ ـالــــرأي تنســــى وال تعــــرتف أن كــــل فكــــر أو عمــــل إنســــاين حيتمــــل اخلطــــادية يف ـاألحــــ

 الً ـل منـه فعــ، حبكـم إنسـانيته الـيت جتعـوال مطلقاً  وال ثابتاً  دساً ـوالصواب، فهو ليس مق
ات يف أمتنــا اليــوم تقــوم علــى ـولألســف تكــاد خمتلــف اخلاليــا والتوجهــ. ومتغــرياً  دوداً ـحمــ

مــن  وحتييــد الشــورى واحلــوار، ابتــداءً  احلريــات وأحاديــة الــرأي ومصــادرة منطــق اإلقصــاء
ها، ـ، األمــر الــذي يفــرخ ثقافــة العنــف ويرسخــإىل احلــاكموالعــامل بــاملثقف  األســرة مــروراً 

بــالرغم ممــا نســمعه مــن هــذا الطــرف أو ذاك مــن دعــوة للحــوار أو التفــاهم، لكــن تظــل 
منظومــة فكريــة  دعـوات تنظرييــة تفرضــها اللحظـة السياســية أو العاطفيــة، وال تـدخل يف

  .تساعد الناس على االقتناع والتعبري واملمارسة

مــــن  تحــــاالتتناســــل منــــه املطلــــق بــــامتالك احلقيقــــة واحتكارهــــا، اإلنســــان شــــعور و 
إىل رفـــض قناعـــات اآلخـــرين وحقـــائقهم،  هوأفكارهـــا يدفعـــ )الـــذات(التعصـــب لقناعـــات 

العنــــف حبــــق مــــن ممارســــة إجيــــاد مــــربرات الســــتخدام القــــوة، و و وفــــرض حقيقتــــه علــــيهم، 
ــــــــاألفكـــار مـــن أداة للتغيـــري والتحـــرر واالنعتـــاق، إىل وس وبـــذلك تســـتحيل .هايرفضـــ ائل ــ
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. لقمــع البشــر واالســتبداد، وإعــادة إنتــاج األزمــة األوىل الــيت حــاول إصــالحها أو تغيريهــا
وفتنـاً، وإنتاجـاً لكـل أشـكال احلقـد  والتجربة اإلنسانية مع التعصب مل تفرز سوى حروباً 

 .والتدمري بة واإلرهاوالكراهي
(ولعــل نبــذ أدب االخــتالف يف اإلســالم

15F

 ،والتحجــر الفكــري ،وغلــق بــاب االجتهــاد )١
(ومصادرة احلريات

16F

بـذور العنـف بـذا الشـكل الفظيـع الـذي نـراه  عوامـل حامسـة يف منـو )٢
حـىت  ،وقد حذر اهللا عـم وجـل مـن التضـييق علـى النـاس أو إكـراههم علـى شـيء. سائداً 

    : عقــــدي، فكـــل واحــــد لـــه حـــق االختيــــار، يقـــول تعــــاىلعلـــى املســـتوى ال

        : ، ويقـــــــول يف آيـــــــة أخـــــــرى)٢٥٦:البقـــــــرة( 

ــــــــــــــونس(          ــــــــــــــان )٩٩:ي ، واآليت
   :صــرحيتان يف عــدم اإلكــراه علــى الــدين، ومــا علــى املكلــف إال الــدعوة والتــذكري

   
 

 
 

 
 

 هلدايــــــــةا أمــــــــا). ٢٢-٢١:الغاشــــــــية(   
         : فمـــــــن اهللا عـــــــم وجـــــــل

 .)٢٧٢:البقرة(

وتكـــون . وبـــذا يفـــتح الـــال علـــى مصـــراعيه حلريـــة االختيـــار يف خمتلـــف الـــاالت
د التعــايش بــني أصــحاب الــديانات املختلفــة، ـالكلمــة الســواء قاعــدة أساســية مــن قواعــ

قوة واإلكــراه حمظــوراً يف فــإذا كــان احلمــل علــى احلــق بــال. فمــا بالــك بــني األمــة الواحــدة

                                                 
أدب االخـتالف «طه جـابر فيـاض العلـواني،  ؛أدب االختالف في اإلسالم، يوسف القرضاوي: انظر ذلك بتفصيل في )۱(

 . »  كتاب األمة«الكتاب التاسع في سلسلة  »في اإلسالم
فهــوم  إذا لــم يــؤطر بــالقيم الدينيــة واألخالقيــة يظــل قاصــرًا، مــن الضــروري تجــاوز الفهــم القاصــر للحريــة، ألن هــذا الم )۲(

 . يؤدي إلى مزيد من القيود، وٕالى االعتداء على اآلخرين
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اإلســالم، فمــن بــاب أوىل أن يكــون احلمــل علــى مــا كــان ظّنيــاً، أو كــان مــورد اجتهــاد 
 .ونظر منهّياً عنه باعتباره تسّلطاً وقهراً 

ه ال يبقــــــى جمــــــال للممايــــــدات أو ـار واحرتامـــــــالف واالختيـــــــار أدب االختـــــــويف إطــــــ
وحريــة التعبــري واإلقنــاع بوجهــات النظــر، االســتهماء أو احلجــر، وإمنــا تُفــتح أبــواب احلــوار 

ادرة ـأمـا التعصـب والقهـر ومصـ. سواء بني أفراد األمة أو بينهم وبني أفراد األمم األخـرى
 .املتعنت والعنف الغلو يف الرأي واملوقف احلريات فال تميد إال صب الميت على نار

حقيقـة إنسـانية االختالف أمر طبيعي يف اإلنسان، وسليقة جيب أال نتطـري منهـا، و و 
(وإسالمية ال حميص عنها
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، وكلما مسا اإلنسان وترّفع عن أنانيتـه، أوجـد يف ذاتـه وفكـره )١
إضــاءة  ،ضـمن حريـة التعبـري املكفولـة ،واكتشـف يف حـواره معـه ،)لآلخـر(مكانـاً أرحـب 

 لنــواقص نفســه الــيت ال ختلــو منهــا أي شخصــية إنســانية، مــن هنــا كــان االخــتالف دائمــاً 
يف التنـوع الفكـري والتعـدد يف الـرأي الـذي يـؤدي إىل التكامـل يف التمعـات مصدر ثـراء 

مــن مشــيئة اهللا وســنة مــن ســننه  وهــو بالدرجــة األوىل. اإلنســانية، ومحايتهــا مــن االســتبداد
            : يف الكـــون، يقـــول تعـــاىل

  ).١١٨:هود(
ــمش كـــان أمـــراً   واالخــتالف يف عهـــد النبـــوة ــــ ــ للحـــوار والتفـــاهم، يقـــول تعـــاىل  وداعيـــاً  روعاً ــ

ــــــه ــــــى لســــــان نبي ). ٢٤:ســــــبأ(           : عل
ــــــلي عــــن التعصــــب ألمـــر سـويف هـــذا غايــــة التخـــ« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالن الرغبــــة بنشـابق، وكمــــال إعــــــ ــ ــ ــ دان ــ

                                                 
 . ١٣٣و ٥٧انظر محّمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية، ص  )۱(
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ــ، ودعـــوة للحـــوار واالس)18F١(»احلقيقـــة أىن كانـــت ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــن داخـــل  تماع لوجهـــات نظـــر اآلخـــر،ـ
 ا يفـكمــ،  ودـة وإثــراء التنــوع احملمـــوانــب الرمحــالمي أو مــن خارجــه، وتكــريس جلـاجلســد اإلســ

 .)19F٢( »اختالف العلماء رمحة«: الـقول من ق
تشــهد بــذلك مجلــة مــن  واقعــاً  أمــراً  نكــاو  ،اخلالفــة الراشــدةوظــل األمــر كــذلك يف 

األحــداث، وتكشــف عــن واقعيــة الــدين اإلســالمي الــذي يتعامــل مــع النــاس علــى أ�ــم 
(ا فطر اهللا تعاىل خلقه عليهبشر، تتنازعهم عوامل خمتلفة مم

20F

من االختالف يف الـرأي  )٣
كـان يف سـبيل الوصـول إىل احلـق، ولـذلك مل يـؤد لكـن اخـتالفهم  . تفاوت يف الفهـمالو 

مـا «: أنـه قـال ، رمحـه اهللا،وقد ورد عن عمر بن عبـد العميـم. داوةـبم إىل البغضاء والع
كــان قــوًال واحــداً لكــان   ال خيتلفــون؛ ألنــه لــو اب رســول اهللا ـب أن أرى أصحـــأحــ

 . )21F٤(»الناس يف ضيق
عــن غـىن الثقافـة، وزخــم احلضـارة، املــرتبطني  تعبـرياً  وظـل أدب االخـتالف بعــد ذلـك

مــن أن يصــلي بعضــهم  األئمــةومل مينــع  ،اجلغــرايف دىواتســاع املــنســانية بعمــق التجربــة اإل
 هـــم اهللا،، رمحآخــرون وأئمــةوالشــافعي  وأصــحابهحنيفــة  مــثًال أبــو كــانف ،خلــف بعــض

 وال املدينة من املالكية وغـريهم ولـو مل يلتممـوا بقـراءة البسـملة ال سـراً  أئمةيصلون خلف 
ــــيوس أبـــو اإلمـــاموقـــد احـــتجم فصـــلى  إمامـــاً وصـــلى الرشـــيد  ..جهـــراً  د ِعـــف خلفـــه ومل يُ ـــ

يرى  مثالً محد بن حنبل أ اإلمامكان كما    ..الصالة مع أن احلجامة عنده تنقض الوضوء

                                                 
) م٢٠٠٢ر القلـم، دا: دمشـق( ٦عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصـول االسـتدالل والمنـاظرة، ط )۱(

 . ٣٦٤ص
 . ٣/٢٦٨، ابقسرجع الشاطبي، االعتصام، م )۲(
 . سالم، مرجع سابقاض العلواني، أدب االختالف في اإلطه جابر في )۳(
 . ٣/١١للشاطبي،  »االعتصام«ورد في  )٤(
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قـد خـرج مـن الـدم ومل يتوضــأ  اإلمـامفـإن كـان : فقيـل لـه ،لرعـاف واحلجامـةالوضـوء مـن ا
.. »مالـك وسـعيد بـن املسـيب اإلمـامكيف ال أصـلي خلـف «: هل يصلى خلفه؟ فقال

 ،فلــم يقنــت ،رمحــه اهللا ،مــن مقــربة أيب حنيفــة الصــبح قريبــاً  ،رمحــه اهللا ،وصــلى الشــافعي
وقـال  ،»أخالفـه وأنـا يف حضـرته«: فقيـل لـه يف ذلـك، فقـال ،والقنوت عنده سنة مؤكـدة

 . )22F١(»ىل مذهب أهل العراقإرمبا احندرنا «: أيضاً 

وهكذا أدرك األئمة أن االختالف رمحة، فلم حيملوا الناس على الرأي الواحـد والفهـم 
ويكفـــي أن نـــورد واقعـــة تارخييـــة . ينـــاقض االجتهـــاد والنـــواميس الكونيـــة الواحـــد، ألن ذلـــك

، ومــدى لــمخم اإلميــاين للحضــارة اإلســالميةســلمني يف عهــد اتكشــف ســعة مــدارك أئمــة امل
 : وعيهم بضرورة حرية الرأي وعدم التعصب له ولو كانوا متأكدين منه

وأوثقهـم  ثبت األئمة يف حديث املدنيني عن رسول اهللا أرمحه اهللا،  ،مالك كان
من الفقهـاء إسناداً، وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد اهللا بن عمر وعائشة وأصحابم 

رضــوان اهللا علــيهم أمجعــني، وبــه وبأمثالــه قــام علــم الروايــة والفتــوى، وقــد حــّدث  ،الســبعة
الــذي تــوخى فيــه إيــراد القــوي مــن حــديث أهــل » املوطــأ«اهللا، وألــف كتابــه محــه وأفــىت، ر 

احلجاز، كما نقل ما ثبت لديه مـن أقـوال الصـحابة وفتـاوى التـابعني، وبّوبـه علـى أبـواب 
مثــرة جهــد اإلمــام مالــك ملــدة أربعــني » املوطــأ«ن ترتيبــه وأجــاد، وقــد اعتــرب الفقــه فأحســ

، وهـــو أول كتـــاب يف احلـــديث والفقـــه ظهـــر يف اإلســـالم، وقـــد وافقـــه علـــى مـــا فيـــه عامـــاً 
من معاصريه من علمـاء احلجـاز، ومـع ذلـك فحـني أراد املنصـور كتابـة عـدة  سبعون عاملاً 

للخالف،   لناس على الفقه الذي فيه، حسماً نسخ منه، وتوزيعها على األمصار، ومحل ا

                                                 
 . سالم، مرجع سابقاض العلواني، أدب االختالف في اإلطه جابر في )۱(
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ني، ـــا أمـري املؤمنـــــــي«: الـد روي عنـه أنـه قــــــــــــكان اإلمام مالك أول من رفـض ذلـك، فق
ال تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت هلم أقاويـل، ومسعـوا أحاديـث، ورووا روايـات، وأخـذ  

أهـل كـل بلـد  كل قوم مبا سبق إليهم وأتوا به من اختالف الناس، فدع الناس وما اختار
 . )23F١(»وفقك اهللا يا أبا عبد اهللا«: فقال اخلليفة. منهم ألنفسهم

مل  ام مالـك علـى النـاس، إال أنـهـة علـى فـرض اجتهـاد اإلمــالرغم من عـمم اخلليفـبف
وهـذه عظــة تارخييــة . وطلــب منـه أن يــدع النــاس ومـا خيتارونــه دون إكــراه ،يـرض بــذلك

و إمامـاً، فـرض رأي معـني علـى النـاس، أو كـان أ  تبني أنه ليس من حـق أحـد، حاكمـاً 
كتــب الــرتاجم والتــاريخ واملنــاظرات وحنوهــا مليئــة بــالكثري مــن  وبطــون. إكــراههم عليــه

الـرتاث املـذهيب املناظرات العلمية الدقيقة املليئة بأدب االختالف، بل إن إطاللـة علـى 
لمـــاء األوائـــل تبـــني اســـتحكام الـــروابط األخويـــة واإلنســـانية الـــيت كانـــت تنســـج بـــني الع

مجــيًال مــن االحــرتام واحملبــة والعرفــان علــى تبــاين االجتهــادات واخــتالف اآلراء،  نســيجاً 
ألن الغـــرض كـــان عنـــدهم الوصـــول إىل اســـتنباط حكـــم صـــحيح حســـب واقـــع النـــاس 

م  «ومشــكالتم،  ومل يكــن هنــاك مــا ميــنعهم مــن تغيــري آرائهــم إذا ظهــر هلــم احلــق؛ ألّ�ــ
، وألن االخـتالف  »وليس واحد مـنهم مقيـداً مبـذهب وال بـرأيكانوا أحراراً فيما يرون 

األحكام الفرعيـة العمليـة الظنيـة، ال ضـرر فيـه وال خطـر منـه باإلمجـاع، وهـو «كان يف 
، باإلضافة إىل أنه )24F٢(»رمحة باألّمة، ودليل مرونة يف الشريعة، وسعة يف الفقه اإلسالمي

اضات برهانية متكن من تعـّدد احللـول رياضة لألذهان، مبا يتيحه من احتماالت وافرت «
 . )25F٣(»لصاحب كل واقعة مبا يناسب وضعه، ويتناسب ويسر الدين

                                                 
 . مرجع سابق، أدب االختالف في اإلسالم ،لوانيجابر فياض العطه انظر  )۱(
 . ٤٨صبري األشوح، التفكير عند أئمة الفكر اإلسالمي، ص  )۲(
 . ٢٥، صمرجع سابق، أدب االختالف في اإلسالم ،جابر فياض العلوانيطه  )۳(
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ــــومل يعــد أدب االخــتالف ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــإال بعــد أن ش ائعاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليد وأغلــق بــاب االجتهــاد ـاع التقـــــ
 .رافقهما من تعصب العلماء وحتجر نظراتم ومجودها، ومحل الناس على أحادية الرأيوما 

ف والتنوع ومشروعيته وآدابه، واعتباره سنة من سنن اهللا يف الكون والقول باالختال
املعربة عن عظمة اهللا يف خلقه سبحانه، وعن حكمته يف خلق التباين بينهم يف أجناسهم 

أو مربراً للصراع والنـماع والشقاق بني األمم  ولغاتم وعقائدهم، ال ينبغي أن يكون مدخالً 
 :أن يكون دافعاً إىل التعارف، يقول تعاىلوالشعوب واألفراد، وإمنا جيب 

 
  

من أجل التعاون والتآلف وتبادل املنافع واخلريات  ،)١٣:احلجرات(   
كما أنه من اخلطورة العظمى أن يتحول االختالف . وإعمار األرض وإثراء احلياة اإلنسانية

  : بني أبناء األمة الواحدة إىل خصومة وشقاق وصراع ومعاداة، يقول تعاىل

            
ألغراض  مقصود عن ثوابت الدين وحقائقه، حتقيقاً  ، ويصبح اهلدف تولّ )٤٦:األنفال(

      : ذاتية أو طموحات معينة، كما يف قوله تعاىل
      : ، وسقوط بـَّني يف الظلم)١٣٧:البقرة(
م وبني األمم األخرى، فال يكون ـني، أو بينهـ، وزرع الفتنة بني املسلم)٥٣:احلج(

لم، وإمنا يكون خالفاً وزيغاً ـهاد عن عـوحرية يف الرأي واالجت اً ة وتنوعـاالختالف آنذاك رمح
 اً وخصامًا وبالًء وتقويضًا ألركان وحدة األمة، وتشكيكًا يف مقدساتا وثوابتها، واستخفاف

 . بالبحث العلمي الرصني القائم على املعايري املوضوعية
تم فيه ـــــــشهى اهللا عم وجل عن اخلوض يف أي نقاش أو حوار يـومن أجل ذلك ن

         : ، يقول تعاىلعم شأنه ورسوله اهللا 
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، ملا يف ذلك من )١٤٠:النساء(        
 . اجنراف وراء الباطل، أو من استفماز للمشاعر املؤدي إىل العنف

تــداعت فيــه  ومــن الواجــب أن يــدرك أفــراد األمــة يف هــذا الظــرف العصــيب الــذي
عليها األمم، على املستوى الفردي أو اجلماعي، تريد إطفاء جذوة اإلميان الـيت بـدأت 
تتقــد، وتبيــد البــذور الطيبــة الــيت بــدأت تشــق الرتبــة رغــم أيــدي اهلــادمني والعــابثني، مــن 

أن من أهم الواجبات احلفاظ على وحـدة صـفوف املسـلمني، ونبـذ   الواجب أن يدركوا
مهمــا كــان، وأن أرقــى العبــادات إشــاعة روح األخــوة بيــنهم، ألن  إليهــا ئكــل مــا يســي

األمة با تستطيع التصدي لكل العقبات اليت تعيق استئناف احلياة اليت ترضي اهللا عـم 
ال يتنـاىف مـع احلـق يف االخـتالف، بـل يفسـح جمـاالت  وهـذا. وجل وترضـي رسـوله 

حضـارية وثقافيـة، تتـيح فضـاءات  واسعة للحوار واملناقشة وحرية التعبري، بوصفها قيمـاً 
مهمــا اختلفنــا معــه، وللتعبــري عــن احــرتام إنســانيته ) اآلخــر(لإلنصــات واالســتماع إىل 

 . وأفكاره ومعتقداته
مـــن هنـــا كانـــت الـــدعوات املختلفـــة لعـــدم اخلـــوض يف احلـــوار دون التســـلح بـــالعلم 

ــــــواإلميـــــان مـــــن جهـــــة، والرتكيـــــم علـــــى املشـــــرتك اإلنس م يقلاين مـــــن جهـــــة أخـــــرى، كـــــاـــــ
جمـرد لـيس اهلـدف مـن احلـوار «، كفيلة خبلق أرضية للتعـايش والتسـامح، ألن األخالقية

ـه  فّك االشـتباك بـني اآلراء املختلفـة أو حتييـد كـل طـرف إزاء الطـرف اآلخـر، وإمنـا هدُف
األكرب هو إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بني الناس، ومتهيد الطريق للتعاون املثمر 

م املشـــرتكة الـــيت يـــع األطـــراف بـــاخلري، وذلـــك بالبحـــث عـــن القواســـفيمـــا يعـــود علـــى مج
واحلوار بذا املعىن يُعد قيمة . تشكل األساس املتني للتعاون البّناء بني األمم والشعوب
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،  )26F١(»توياتــــــــــها وإشــاعتها علــى مجيــع املسـك بـــحضــارية ينبغــي احلــرص عليهــا والتمســ
م كــل كمــا أن الغايــة ألنــه إذا  ،لوجهــة نظــر اآلخــر احــدو  تكمــن أساســاً يف مــدى تفّهــ

 . تفّهمه مل يتحّول االختالف إىل صراع جيلب العداوة
اآلخـــر واملســـلم الـــذي يطمـــح لتفعيـــل احلـــديث النبـــوي الشـــريف اهلـــادف إىل اعتبـــار 

، لــن يتحقــق لــه األمــر إال يف املــؤمن هــو للمــؤمن كالبنيــان املرصــوص يشــّد بعضــه بعضــاً 
ة التعبــري، وجتــاوز الســقف املــذهيب واحلــميب والرتكيــم إطــار أدب االخــتالف واحلــوار وحريــ

والتنوع واالخـتالف  ال يلغي التعدد البناء احلوار على املشرتك اإلسالمي واإلنساين، ألن
مبـا ينبغـي  ، ويؤدي إىل ممارسة النقد اجلذري ملا هو كائن، التماماً بل يوحد اهلم يف الرأي،

والوعي، وإرساء أسس التغيـري حنـو األفضـل أن يكون وفق قواعد ومنهجية حتديث العلم 
 . ابتداًء من النفس

من األمم األخرى، فال بد يف احلوار معه مـن امـتالك حريـة ) اآلخر(وإذا كان هذا  
احلركــة الفكريــة الــيت ترافقهــا ثقــة الفــرد بشخصــيته الفكريــة املســتقلة، فــال ينســحق أمــام «

كهــا اآلخــر، فتتضــاءل إزاء ذلــك ثقتــه اآلخــر ملــا حيــس فيــه مــن العظمــة والقــوة الــيت ميتل
ـــايل بفكـــره وقابليتـــه ألن يكـــون طرفـــاً للحـــوار فيتجمـــد ويتحـــول إىل صـــدى  بنفســـه وبالت

 . )27F٢( »لألفكار اليت يتلقاها من اآلخر
ـــفاهل ـــــني متقـوار بــني طرفـــــــــدف مــن أي حــــــ ــ ـ ـ ــــ اج أو االخــرتاق، ـس اإلدمـــابلني لي

ت الثقافيـة ووجهـات النظـر املتنوعـة، وإمنا تعويد األفراد والتمعات احـرتام االختالفـا
 وتعلم كيفية التعايش رغم ذلك، األمر الذي يثبت قاعدة التعارف، باعتبارها مكوناً 

                                                 
 . م۲۰۰٦) يونيو -أبريل ( ۳العدد  ،حراء جلةم  م، التسامح في اإلسال ،زقزوق محمود حمدي )۱(
 . ٩٦ - ٩٤ص) م٢٠٠١المركز الثقافي العربي،: المغرب(عبد الرحمن حللي، حرية االعتقاد في القرآن الكريم  )۲(
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 آليـةو  هم،كمـا يريـد هلـا بعضـ  ،أساسًا من مكونات حوار احلضـارات ولـيس تصـارعها
لـــذلك . الـــذي تفرتضـــه ســـّنتا التعـــدد والتنـــوع، حتقيـــق التعـــارف احلضـــاريمـــن آليـــات 

 ، ولــيسمــن أمنــاط التفاعــل احلضــاري اً منطــن قبولــه يف مرحلتنــا احلضــارية الراهنــة يكــو 
يف مواجهة اتامات الغرب أو يف مواجهة سياسـاته الصـراعية،  دفاعياً  اعتذارياً  موقفاً 

 .عن الضعف املادي لألخطار، واستعواضاً  على البقاء ودرءاً  حفاظاً أو 
عـن  وتعبـرياً  ،ثوابت األمة، ومن قضاياهامن ذاتية  انطالقاً  جيب أن يكون احلوارف

ــاً . جمــرد آليــة بــني آليــات أخــرى، ولــيس غايــة بــالوعي  وكــذلك شــريطة أن يكــون مقرون
، حىت ولو كانت مغلفة خبطابات احلوار، )اآلخر(األبعاد الصراعية يف دواعي الطرف ب

اتــــه، بــــالوعي حبقيقــــة أثــــر توازنــــات القــــوى علــــى حتديــــد قضــــايا احلــــوار، وغاي ومقرونــــاً 
وشــريطة أن تتــوافر لــه شــروط احلـــوار الســوي والفاعــل، وعلــى رأســها احلـــوار . ونتائجــه

شــريطة أال تنتقــل ضــغوط الواقــع  البيــين املســبق علــى املســتوى الرمســي والفكــري، وأخــرياً 
فهـم مطـالبون بـاحلوار؛ ألنـه جهـاد العصـر ولـيس . على الرمسيني إىل النخـب واملفكـرين

(اعتذار العصر
28F

١(. 
وط احلـوار األخـرى وأمههـا إخـراج اخلطـاب اإلسـالمي مـن مسـة االنفعـال ومن شر 

علـــى  واحلـــدة والتكفـــري، ألن كـــل هـــذا ال ميلـــك مـــن مـــؤثرات اإلقنـــاع مـــا جيعلـــه قـــادراً 
مقاربــة أوضــاع املســلمني، وطبيعــة مشــكالتم وأزمــاتم، وخيــرجهم مــن الــرتّدي الــذي 

ية رسالتنا، وتصدير القيم اإلنسانية أصابم، أو إقناع اآلخرين بعدالة قضايانا، وبعامل
تعدين لالقتنـاع، إذا ــــايدين املسـليل مـن احملــغـري قـ اً هناك قطاعـك أن ــــــال شو  .إليهم

 .ونميهاً حيرتم عقوهلم ما تلقوا خطاباً رصيناً 
                                                 

  .٣١،، رسالة التقريبحوار الحضارات على ضوء العالقات الدولية الراهنة ،نادية محمود مصطفى نظرا )۱(
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 :عدم ربط المناهج التعليمية بالواقع -٣
مـــني، فـــإذا كـــان إن األداء الرتبـــوي للمؤسســـات التعليميـــة يـــنعكس علـــى األفـــراد املتعل

افر، وضـــــمور يف القـــــدرات ـالوضــــع الثقـــــايف للمجتمــــع واألمـــــة، يعـــــاين مــــن اجلمـــــود، والتنــــ
اإلبداعيــة، وانطفــاء روح االستكشــاف املعــريف، وتراجــع يف املــؤهالت االجتهاديــة للنخــب 

، افية، واضـــطراب يف األذواق اجلماليـــة، وتذبـــذب يف حريـــة التفكـــري والـــرأيـكرية والثقــــالفـــ
لتعصـب وأحاديـة الـرأي والعنـف، فـإن البحـث يف املنـاهج التعليميـة يصـبح ضـرورة وتفريخ ل

الدعامـة األساسـية الـيت تـأيت مباشـرة  يشـكل عاجلة إلعـادة النظـر فيهـا، باعتبـار أن التعلـيم
 . بعد الدور األسري يف تكوين شخصية الفرد يف التمعات اإلنسانية

لألســف، جنــد كارثــة  ،ربيــة بــدون اســتثناءوإلقــاء نظــرة إىل التعلــيم يف جمتمعاتنــا الع
بكـــل املقـــاييس، فهـــو ضـــعيف جـــداً، بـــدائي وضـــحل، ال يرقـــى إىل مســـتوى التطـــورات 

ا وسـيلة للحصـول علـى شـهادة ـالتارخيية، وال يعترب جمءاً فاعًال يف العملية الرتبوية، وإمن
الب وطريقـة وكل املناهج املستعملة تصب يف جمال عدم احرتام عقلية التلميذ والط. ما

تفكريمها، وكبت فكر املتعلم بصفة عامة، واستهجان أسئلته وقرب طموحاتـه، وتوجيهـه 
ـــاع والتقليـــد واالستســـالم للوضـــع الســـائدإىل التعـــود علـــى اال فبـــدًال مـــن أن يكـــون . تب

على احلياة  افظةحملل الساعيضاري احلسلوك ال تدف إىل تنمية ويةتربسيلة و التعليم 
 الفكــر العــدواينبتســريب  ، لقيامــهتــدمريمها طريقــة غــري مباشــرة أداة، يصــبح بواإلنســان

، عليــه واالعتــداء )اآلخـر(الـذي يــريب احلقـد واملشــاعر السـلبية الفاشــلة الــيت تقـوم بنفــي 
مـــن خـــالل التمـــرس علـــى مصـــادرة احلريـــات والفصـــل بـــني األخـــالق واملـــواد املقدمـــة، 

يميـــد  ألمـــر الـــذيارية املغـــايرة، اـــــضاخ والنقـــل البليـــد للتجـــارب واخلـــربات احلــــــواالستنس
 .، وجنوحاً حنو ممارسات غري مسؤولةوتدهوراً  وضع التمع واألمة تعقيداً 
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ال اآلبـــاء غفـــإذا كـــان الطفـــل يفتقـــد قنـــوات احلـــوار داخـــل األســـرة، إمـــا بســـبب انشـــ
وال تقوم عالقات محيمية بني اآلبـاء واألبنـاء هادفـة إىل  باألعمال أو باهتمامات أخرى،

جيــد األمــر نفســه، جيــد علمــاً ) واجلامعــة أيضــاً (ل الــرأي واحرتامــه، فإنــه يف املدرســة تبــاد
ومعرفــة كأ�مــا متصــفان بالكمــال، عليــه أن يأخــذمها دون أي جتــاوز أو انتقــاد، واملعلــم 
يعتمــد علــى أســلوب احلفــظ والتلقــني واإلمــالء الــذي يعيــق العقــل مــن التفاعــل اإلجيــايب 

التحجـر واجلمــود، وسـيطرة األجوبـة اجلـاهمة، وبالتـايل فقــدان  والنقـاش البنـاء، ويـؤدي إىل
 . القدرة على التفكري املتمن السليم، وتكريس الواقع األليم

ة اجلـذور ثـتليمية ككـل يف عاملنـا العـريب جمـبل األدهى من هذا كله، أن املنظومـة التعـ
مــة مــن قــيم األه ملــا حتملـ يــةتدمري  حمـاوالت عـن تــاريخ األمــة وواقعهـا ومســتقبلها، بــل هــي

الكرميــة املطمئنـة، وجتـنح بــا كــل مقومـات احليـاة   تُفقـد أفرادهـا رفيعـة وسـلوكيات فاضــلة،
إىل فضاء معقد يسوده اإلرهاب الفكري، الـذي حيـرم النقـد واملراجعـة واملقارنـة واملقايسـة 
واملناقضة على هدي من قيم الكتاب والسـنة، باعتبـار أن اإلسـالم أعمـق مـا يف الضـمري 

 . لفردي واجلمعي ألمتناا

 لتنميــة الفكــر الــذي ال حييــد عــن عقيــدة األمــة وإذا مل يكــن التعلــيم وســيلة تربويــة
مـن الرباهـني النقليـة والعقليـة، بعيـداً عـن اخلرافــة  وغرسـها يف األعمـاق انطالقـاً ، وقيمهـا

ــــواالحنـــراف والتعقي ــــميلها علـــى واقـــع النـــاس ومتطلبـــات التطـــور والتجديـد، وتنــــــــــــــ د، ـــــــــــ
به لتفعيل األخالق السامية يف سلوكيات حيـاتم، ولتحريـر العقـل مـن ظلمـات  يوالرق

اجلهل والتقليد والتعصب، والتطلع به إىل االجتهاد واالبتكار والنقد، إذا مل يكن هـذا  
 .كله، فإنه يصبح عامل هدم وتضليل وتكريس واقع التخلف والعدوانية
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، فقـــد طــــرح منــــذ جديــــداً  موضـــوعاً لــــيس التعلـــيم يف البلــــدان العربيـــة وتـــدهور واقــــع 
بدايات القرن العشرين يف سـياق فكـر اإلصـالح والتجديـد الـذي انبثـق يف القـرن التاسـع 

، لكــن يف وقتنـــا الــراهن أصـــبح عشــر، كمـــا طــرح يف ســـياق مواجهــة االســـتعمار األورويب
ع ، بعد أن أصبح أعداد املتخرجني املتنازلني عن حق التفكري واإلبدا مشكلة خطرية جداً 

 .يف املائة إن مل أقل مائة يف املائة ٩٩يكاد يكون 
واألمــــة عنــــدما تعجــــم عــــن جتديــــد منظومتهــــا الرتبويــــة والتعليميــــة، الــــيت تضـــــطلع 
بعمليــات جتديــد التمــع وحتديثــه، فإ�ــا لــن تــتمكن مــن مــنح أفرادهــا شــروط التأهيــل 

مـوارد التشــكيل  الـرغم مـن علـى«بأنـه : مـن هنـا ميكـن القــول. ملواكبـة الريـادة احلضـارية
الثقــــايف الكثــــرية، يبقــــى التعلــــيم والرتبيــــة هــــو احملضــــن والــــرحم، الــــذي تــــمرع فيــــه بــــذور 

 ...ومستقبل الشخصية املطلوب تشكيلها، والذي تتخلق وتنمو فيه قابليات اإلنسـان
تقبل، فــــأي ختطــــيط، أو ـات املســـــات، هــــي جمتمعـــــد واملــــدارس واجلامعـــــوتبقــــى املعاهــــ

أو تصــور إلنســانه، وجمتمعــه، أو رؤيـة إلنســان الغــد، بعيــداً عــن استشـراف للمســتقبل، 
ذلك أنه من الواجـب  ،)29F١(»بناء مناذجه، وأمثلته يف املدارس، واملعاهد هو رسم بالفراغ

جعل املؤسسات التعليمية مراكم للتعايش واحلـوار والتغيـري، وإلعـداد شخصـية مسـلحة 
صـنة بقـيم دينهـا وثوابتـه، لتصـبح قـادرة بالعلم واملعرفة وكل آليات التقدم احلضـاري، حم

علــى املشــاركة يف احلــوار حــول املتغــريات والتحــديات الــيت يعيشــها، وعلــى املســامهة يف 
ــــا إرســــاء ؛اختــــاذ القــــرار لنفســــه وألمتــــه ــــا إذا أردن ـــــقــــيم احلــــوار وثقافــــة التس ألنن امح ــــــــــــ
نســـــانية احلضـــــارة العربيـــــة اإلســـــالمية يف بنـــــاء احلضـــــارة اإل والســـــالم، وإبـــــراز مســـــامهة

ة، ــــــــانية املختلفـــــــارات اإلنســـــــارة باحلضــــــــمجعـت هـذه احلض الــيت ،ات التارخييـةـالقــوالع
   .فال مناص من إعادة النظر يف مناهجنا التعليمية

                                                 
 . »التشكيل عقل العربي وإعادةال« كتاب األمةتقديم من ، عمر عبيد حسنه )۱(
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 :الهيمنة الحضارية وتجفيف المنابع -٤
منــــذ االحــــتالل العســــكري للبلــــدان اإلســــالمية يف العصــــر احلــــديث، واألمــــة تعــــيش 

لــتخلص مــن اهليمنــة العســكرية والسياســية والفكريــة والثقافيــة، مــن أجــل ا عســرياً  خماضــاً 
، والســـواعد هشـــة، ال تكـــاد تســـتند إىل عقيـــدة لكـــن تيـــار اهليمنـــة واالحتـــواء كـــان عنيفـــاً 

ومنـذ سـقوط . يقيهـا مـن التفسـخ والسـقوط واال�يـار ،صافية وعمـل خملـص، وعلـم نـافع
ي والعــامل الغــريب بمعامــة أمريكــا ات مــن القــرن املاضــيــاملعســكر الشــرقي يف أواخــر الثمانين

يتجه حنو بلـورة نظـام عـاملي جديـد يسـتفرد بقيـادة العـامل، ويكـون مركـم القـوة يف قبضـته، 
ــــة ومربكــــاً « ــــات املتحــــدة األمريكي ــــاً للوالي هلــــا أل�ــــا  إال أن هــــذا االســــتفراد كــــان مفاجئ

ود هندســـــت قوتـــــا وبنـــــت هياكلهـــــا وفـــــق أمنـــــوذج القطبيـــــة الثنائيـــــة الـــــذي يفـــــرتض وجـــــ
العـــدو ضـــرورة وجوديـــة ميـــنح هلـــا مـــربرات الوجـــود -مبعـــىن أن املنـــافس(...) عـــدو/منـــافس

فعملت على إرغام العامل علـى التكيـف مـع رؤيتهـا، أي (...) وميدها بأسباب االستمرار
، املتمثـــل يف العـــامل ديـــداجلعـــدو وتشـــبثت بال ،)30F١( »إعـــادة تفصـــيل العـــامل علـــى مقاســـاتا

يف السياســات اهلجوميــة ذاتــا الــيت تضــفي املشــروعية علـــى  اهربر اســتمرار اإلســالمي، لتــ
وانطلقـت محـالت منظمـة، باإلضـافة إىل مـا لـديهم . على العـاملاجلديدة السيطرة الغربية 

تشـويه صـورة العـرب واملسـلمني واسـتفمازهم خـالل أكثـر مـن ربـع  من خممون، تعمل على
(قـــرن

31F

ـــة حقيقيـــة ، لتدشـــني عهـــد)٢ احلـــرب « :اً خاصـــ اً هـــا امســـإعطائو  ،حـــرب بـــاردة عاملي
 . »صراع احلضارات«، أو »الصدام بني الثقافات« وأ ،»احلضارية

                                                 
مصــطفى المــرابط، آن األوان النتفاضــة المفكــر، المنعطــف، عــدد خــاص، االســتراتيجية األمريكيــة فــي العــالم العربــي  )۱(

 . ٧، ص٢٠٠٣، ٢٢-٢١:واإلسالمي،عدد مزدوج
تتمثـل فنجد مثًال أفالم هوليود وقصص األطفال األوروبية واألمريكية والصهيونية تصور العربي صـورة نمطيـة شـائعة  )۲(

ومثـل هـذا . فيها كل صفات اإلجرام والعنف والبله، وغير ذلك من الصفات العنصرية التي تفتقر للصـدق والموضـوعية
 . التصور يغذي نزعات الحقد والتعصب
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ــــــلف اجلهـت خمتــــطلقـــــــــان وبـــاملوازاة ــــود تبشــ ــــر وحتتفـــي بقـــيم الغـــــــ ــــرب الليــــ ربايل ـــ
كونية تشكل بالنسبة لإلنسانية سقفاً مل يعد باإلمكـان جتاوزهـا   اليت أصبحت قيماً «

ــــداع أفضــــل منهــــا ــــة واحلضــــارة «أن الغــــرب هــــو مبعــــىن  ،)32F١(»أو إب ــــيم احلداث صــــانع ق
ومالكهــا، وهــذا مــا ميــنح لــه حقوقــًا علــى بقيــة الشــعوب ويف مقــدمتها قيــادة العــامل، 

وترهيبًا، على تبين قيمه واقتفاء  وواجبات وعلى رأسها محل الشعوب األخرى، ترغيباً 
هــي ثقافــة  ةثقافــة واحــدوبالتــايل دأبــت احملــاوالت علــى توجيــه العــامل حنــو  .)33F٢(»أثــره

يـــه، والتشـــكيك يف اخلصوصـــيات الثقافيـــة وفـــرض قـــيم معينـــة عل ،التـــدجنيو  ،اإلكـــراه
ــــة ــــراغ القــــيم اإلنســــانية مــــن مــــدلوالتا الفاعل وتكاملــــت األهــــداف . واحلضــــارية، وإف

السياســـية والعســـكرية واالقتصـــادية مـــع األهـــداف الثقافيـــة والفكريـــة للســـيطرة علـــى 
فيـــة، وإعـــادة تشـــكيل املنطقـــة وفـــق مصـــاحل الغـــرب األرض والثـــروات واملقومـــات الثقا

وثقافته، مبا يدعم مصاحل إسرائيل، اليت يهمها السكوت عن إرهابا وجرائمها، وعن 
 .إرهاب القوى العظمى يف العامل وعنصريتها

اهليمنــة السياســية والعســكرية واالقتصــادية اخلارجيــة واضــحة يف الواقــع  وإذا كانــت
تارخيهــــا الــــدموي العريــــق وســــجلها احلافــــل بــــالعنف  العــــريب اإلســــالمي، تكشــــف عــــن

والعدوان والقتـل واإلبـادة، وعـن قوتـا يف إضـعاف األمـة وتفتيتهـا، فـإن اهليمنـة الثقافيـة 
ـــة  ـــة مهـــدت هلـــا، ونظـــرة علـــى مـــا تنتجـــه األدبيـــات الفكري تكشـــف عـــن عوامـــل داخلي

ــــة، واإلعــــالم، والتعلــــيم تبــــني أن الشــــعوب العربيــــة واإلســــالمية مــــا زال لــــديها  والثقافي
ــــر الس ــــاالســــتعداد لتمري ــــيبــــــ ــــن ن ــــري مالــــك ب  :، رمحــــه اهللايطرة واهليمنــــة عليهــــا، أو بتعب

                                                 
 . ٨مصطفى المرابط، آن األوان النتفاضة المفكر، المرجع السابق، ص  )۱(
 . ٩المرجع السابق، ص )۲(
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ـــــالقابليــــة لالس« ليه مــــن الــــداخل واخلــــارج إلقصــــاء ـ، ضــــمن خمطــــط متفــــق عــــ»تعمارـــــــ
اإلســالم عــن حيــاة األمــة بكــل الطــرق والوســائل، والتشــكيك بــالرتاث واهلويــة والقــيم، 

األمـر الـذي خلـق ردات فعـل انفعاليـة  رية والسياسـية الغربيـة،واالعرتاف باملرجعية الفك
جّرت إما إىل مواقف مهموزة، أو إىل ممارسات عدوانية وعنيفة وصراع داخلي، وبالتايل 

تشـجيع الفسـاد فأصـبح . خلق مربرات جديدة للهيمنة وجتفيف املنابع املادية واملعنويـة
شــاعة الفاحشــة واجلهــر بــا، وتســطيح إل العقــدي واألخالقــي، ورعايتــه، وتيئــة اجلــو لــه

وقولبــة الفكـــر، ومتييــع الــذوق انطالقـــاً مــن وســـائل  ،الــوعي وتغييــب العقـــل أو تدجينــه
اإلعـــالم املختلفـــة وغـــريه، أصـــبح كـــل هـــذا بيئـــة طبيعيـــة تســـاعد علـــى الســـيطرة، وتفـــرز 

 . التطرف والتطرف املضاد
ة اإلسـالم، مسـتخدمة يف وقد جنحت اهليمنة األجنبية إىل حد كبري يف تشويه حقيق

ذلك خمتلف الوسائل واألشكال، باعتبـاره اخلطـر الـداهم الـذي حيـارب احلضـارة والتطـور 
وساعدت املمارسات غـري املسـؤولة لـبعض النمـاذج احملسـوبة علـى املسـلمني . والتحديث

 . يف تمكية التشويه، األمر الذي يميد من تنامي احلقد والكراهية هلذا الدين
ملواجهــة محــالت التشــويه تقــدمي قــدوات مشــرقة، بتمثــل اإلســالم القــائم وخــري ســالح 

ورمبــا يكــون . مشــرفاً للوســطية علــى القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الصــحيحة، تكــون مــثالً 
للجاليــات املســلمة املقيمــة يف الغــرب هــذا الــدور الفاعــل يف تقــدمي أمنــوذج املســلم الصــاحل، 

ية الســامية، ويرســخ قاعــدة الوســطية والتــوازن الــدقيق الــذي ميــد اجلســور، بأخالقــه اإلســالم
ـــه الـــيت حتـــرتم إنســـانية  ـــروح واملـــادة، وبعالقات ، وتقـــدر فكـــره وقيمـــه، وتقـــدم )اآلخـــر(بـــني ال

واملوعظــة احلســنة، واجلــدال بــاليت  اإلســالم بالوســائل املنفتحــة علــى الواقــع، بالكلمــة الطيبــة
 .أو إكراه هي أحسن، فيصل إىل عقل اإلنسان وقلبه دون ضغط
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للتفـــاهم والتعـــايش يف هـــذا  الفاعلـــة أيضـــاً اعتمـــاد احلـــوار جســـراً  املعاجلـــاتومـــن 
الكــــون، والــــدعوة جلعلــــه مــــالذاً آمنــــاً وســــاملًا للجميــــع، مبختلــــف أجناســــهم وأعــــراقهم 
وأديا�م وتوجهاتم، ألنه مهما طغى اإلنسان وجترب، فإن اللني والكلمة الطيبة السبيل 

ملخاطبة كل جبار وطاغية دون  أعماقه، ويبقى التوجيه اإلهلي صاحلاً األول للتوّغل إىل 
      : ار مثــرة ذلــك اخلطــاب، ألن مثــاره بيــد اهللا وحــدهـانتظــ

األمــــــــر الـــــــذي يكشــــــــف أن ) ٤٤-٤٣:طـــــــه(         
اخلطـــاب اإلســـالمي املنطلـــق مـــن أصـــليه القـــرآن والســـنة لـــيس خطابـــاً عـــدوانياً بـــل هـــو 

 .)اآلخر(ي مسامل، إنساين منفتح على خطاب تصاحل

وهـذا ال يعـين أن علــى األمـة أن تستسـلم لعنصــرية القـوى املتطرفـة، وعــدم الـرد علــى 
تفريغ اإلسالم من حمتـواه النضـايل واجلهـادي واختصـاره يف أو  االعتداءات اليت تقوم با،
احلق، وترشيد الفعل وإمنا جيب تفعيل اآليات القرآنية اآلتية ب اجلانب الروحي واألخالقي

اجلهــادي يف ضــوئها، والعمــل علــى تكاملهــا مــع النصــوص القرآنيــة األخــرى الداعيــة إىل 
 :اللني واحلسىن

- 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

   

 .)٦٠:األنفال(          

 .)٦١:األنفال(           -

 .)١٩٤ :البقرة(           -
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-              

               

 .)١٩١-١٩٠:البقرة(         

والتأمل يف مثل هذه اآليات يبني أن املواجهة بالعنف والقتل مل تكن إال بعد 
استفراغ الوسع يف الطرق السلمية، أو رد العدوان، وإال فإن قاعدة احلبُّ هي أساس كل 

 اإلسالم، وهي قاعدة ثابتة تعّلمنا أن حنّب حىت عدّونا، وأن خناطبه عالقة إنسانية يف
 .باليت هي أحسن لنحّوله إىل وّيل محيم

احـــتالل الـــنفس كـــوارث االحـــتالل،  إن ابـــتالء األمـــة باملصـــائب والكـــوارث، ومنهـــا
إىل القيــــام  والفكــــر، واحــــتالل األرض واخلــــريات، يــــدعوها أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى،

مــن  إلحــداث زلــمالت فكريــة يف واقعنــا اإلســالمي، ألن قرونــاً جعــة والنقــد بعمليــات املرا
فكــر املســلمات، والفكــر الثابــت، جعلــت املنظومــة الفكريــة التارخييــة  التخلــف، وهيمنــة

، وألن الرغبـة يف يف عصور معينـة هـو املعيـار األعلـى الجتهاداتا ، وجعلتمقدساً  فكراً 
قول أمري  تدعوها إىل تذكر هيمنة أشد فتكاً  التخلص من هذه اهليمنة أسقطت األمة يف

ابتغينا العـمة يف غـريه  فمهما ،حنن قوم أعمنا اهللا باإلسالم«: رضي اهللا عنه ،املؤمنني عمر
  .»أذلنا اهللا

كـــون تينبغــي أن  ، ولـــذلككبــري ومعقـــد جــداً   والتغيــري احلاصــل يف العـــامل مــن حولنـــا
 ذواتنـــا وعلومنـــا ومناهجنـــابأزمـــة  لـــوعيا علـــى درجـــة كبـــرية مـــن عمليـــات املراجعـــة والنقـــد

لتجديـــد، وخلـــق شـــروط التأهيـــل الفكـــري يف اإلبـــداع وا العمـــق والقـــوةوعالقاتنـــا، ومـــن 
مـــع املؤسســـات الثقافيـــة  والعقلـــي يف خمتلـــف البنيـــات الثقافيـــة، والقيـــام بالتواصـــل اجلـــدي
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 ني واملهتمـــنيبـــني البـــاحثاجلـــاد وخلـــق شـــروط احلـــوار العلمـــي  ،والفكريـــة العربيـــة والعامليـــة
يصــدر عــن رؤيــة معرفيــة شــاملة يولــد منهــا منظومــات لتقــدمي خطــاب إســالمي متجــدد 

، تصحح املفاهيم، وحترر اإلنسان من أخالقية وسياسية واقتصادية ومجالية: فرعية خمتلفة
وإخراجــه مــن حتكــم األبنيــة الفكريــة املســبقة، والعــودة بــه إىل  أســر الواقــع الثقــايف الســائد،

 .يم املعصومة يف الكتاب والسنة، يف معايرته للواقعالتمام الق
املعــايري والثوابــت املعصــومة، الــيت حتققــت مــن «إن العقــل املســلم جيــب أن ميتلــك 

خــالل معرفــة الــوحي، والــيت تشــكل لــه مركــم الرؤيــة واملرجعيــة، ومتنحــه إمكانيــة القــدرة 
اوالت اإللغــــاء، علــــى التصــــويب، والتقــــومي، واملراجعــــة املســــتمرة، وحتصــــنه مــــن كــــل حمــــ

وترسيخ مفاهيمه الرسالية باللغـة الـيت  ، وميتلك الوعي بعاملية دينه)34F١(»واالحتواء الثقايف
قضـاياهم ومشـاكلهم ب وتـأثر فـيهم، مـن خـالل االهتمـاموالـيت حتـركهم  ها النـاس،يفهم

ــــراودهم،  ،الــــيت يعــــانون منهــــا ــــيت ت ــــيت يعيشــــون حتــــت أســــرها، واآلمــــال ال والظــــروف ال
التخفـف مــن   يت تعـيش يف قلــوبم وأفئـدتم؛ لغـة مــن قـد وطـد العــمم علـىواألهـداف الـ

   كســـر القيـــود وفـــك األغـــالل عـــن اإلنســـان،و  كـــل أثقـــال الكراهيـــة والعنـــف

رفـع الظلـم واحليـف و  ،)١٥٧:األعراف(       
  واالستبداد، ونشر األمن واحلرية والعدالة يف التمع الذي يعـيش فيـه أوًال، وبـني النـاس

، واختــاذ مواقــف صــارمة وحازمــة جتــاه كــل مــن يقــوم كلهــم يف شــىت أرجــاء األرض ثانيــاً 
 . جبرائم ضد اإلنسانية واغتصاب احلريات، أي مبعىن أوضح حيمل هّم انبعاث أمة

 
 

                                                 
 . »التشكيل العقل العربي وٕاعادة« :كتاب األمةم تقدي ،عمر عبيد حسنه )۱(
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    : 
 

 تطرفالغياب العدل منبع 

 )*0F( ةان بن فهد العودملس دكتورال
 

وال  ،ة ولو كانت كـافرةـة العادلـاىل ينصر الدولـواهللا تع ،التمعات ال ميكن أن تقوم على الظلم أبداً 
وإعطـاء العـدل : ، لعـل أفضـل عـالج للحيلولـة دون التطـرفينصر الدولـة الظاملـة ولـو كانـت مسـلمة

 ...ةاحلقوق مالية أو شخصية أو سياسيسواء كانت  ،ي احلقوق حقوقهمذو 

 

التطــرف مــن أكثــر األلفــاظ إحلاحــاً علــى ألســن الكتــاب واملثقفــني واإلعالميــني 
وهي كلمة مولـَّدة  ،ااةة بعد أحدا  نيويوك  وتداعياتا ،والساسة يف هذا الوقت

 .غري أةلية
ةـــالن؛ فـــاألول يـــدل علـــى حـــد أن الطـــاء والـــراء والفـــاء أ: وعنـــد ابـــن فـــاكس

(والثاين يدل على حركته فيه ،الشيء وطرفه
1F

١( . 

                                                 
 ).السعودية(. .أكاديميباحث  )*(
 . ٢/٩٠مقاييس اللغة،  )۱(
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(وتطرف الشيء ةاك طرفاً 
2F

١( . 

(من الشيءوالطائفُة والطرف الناحية 
3F

٢( . 

: ومن أقدم من وكد على لسانه لفظ التطرف ابن تيمية، كمحه اهللا، حيث يقـول
 .)4F٣(»...ُمثَّ إنَُّه ِلَسَبِب َتَطرُِّف َهُؤالِء «

 »من الناس من ال حيكي إىل القولني املتطرفني دون الوسـط«: ال يف املسودةوق
)
5F

٤(. 

يــدال فيــه مــا  ،اضر أةــبح فضفاضــاً واســعاً ـومصــطلح التطــرف يف عصــرنا احلــ
حيث إن املفهوم ملصطلح ما يف أي لغة هو عباكة عن ظالل تلقيهـا  ،قرب وما بعد

لـــة؛ تـــؤدي يف النهايـــة إىل عليـــه جتـــاكب اجتماعيـــة وحمّكـــات إنســـانية وحـــواد  طوي
سـواء أقرهـا التمـع أو مل  ،لح يف حمـيط بيئتـهـوظائف ومعاكف خمصوةـة هلـذا املصطـ

 .يقرها

ومتاهـة املصــطلحات ســبب وطيـد للتباعــد يف املواقــف، وحتـول احلــواك إىل نــوع 
ـــة للتعريـــف حبســـب ــــــراخ يف قـــوم ال يســــــــمـــن الص معون، إذ إن التطـــرف هـــو حماول

 . رءاملوقع الذي يشغله امل

                                                 
 . لسان العرب   )۱(
 . مختار الصحاح )۲(
 . ١٩٦/ ٣، مجموع فتاوى ابن تيمية )۳(
)١/٢٠٩ )٤ . 
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فأنـــت إذا افرتضـــت نفســـك تعبـــرياً عـــن الوســـط، الـــذي هـــو كمـــز االعتـــدال 
يلة ـلبه، فالفضـــدانه وتطـــوالتــوازن والفضــيلة، وهــو مقــام يتفــق اجلميــع علــى نشــ

ـــــأكس«ول ـوســـط بـــني كذيلتـــني، كمـــا كـــان يقـــ ـ ـ ني ـنة بـــني السيئتــــوهـــو احلســـ »طوـ
ن القــيم وغــريهم، وهــو ية وابـــالم كــالغزايل وابــن تيمـــاء اإلســـعلمــذا مــا قــركه ـوهــ

: أحـــد معـــاين األمـــة الوســـط يف القـــرآن الكـــرمي يقـــول ســـبحانه وتعـــاىل
  

   
 :، كضـــــي اهللا عنهمـــــاال ابـــــن عبـــــاسـ، قـــــ)١٤٣:البقـــــرة( 

 ؛ جعلكم أمًة ُعدوالً 
اري الناس هذا الـنمط األوسـط، يلحـق بـم التـايل، : ، كضي اهللا عنهوقال علي

 ؛ويرجع إليهم الغايل
فأنـــت حتـــدد مواقـــع  »الوســـطية«نفســـك ممـــثالً هلـــذه القيمـــة الراقيـــة  إذا افرتضـــت

اآلاــــرين تبعــــاً لــــذلك، فهــــذا ميــــني، وهــــذا يســــاك، وذا  ميــــني اليمــــني، وذا  يســــاك 
 . اليساك، وهذا متطرف، وهذا غري متطرف

وتقـــــدير قيمتهـــــا  »الـــــذات«رب هـــــذا امتـــــداداً للمبالغـــــة يف كؤيـــــة ـولنـــــا أن نعتـــــ
اولة لرسـم مـنهج تفكـري اآلاـرين دون ـوالتقدير، وكمبـا حمـ واعتباكها ميزانًا للحكم

 . تر  اخلياك هلم
إن مــــن األشــــخاص مــــن يوجــــد يف نســــيج تكــــوينهم العقلــــي والنفســــي مبــــدأ 
التوازن واالعتدال، وهذه قيمـة شـريفة، ونعمـة غاليـة، ولقـد كـان العلمـاء جيعلـون 

االنســجام بــني قــوى الفضــيلة العليــا هــي فضــيلة العدالــة الــيت تتمثــل يف التوافــق و 
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النفس عن طريق العقل، فال تبغي إحداها على األارى، فيكون مثت توازن بني 
 . قانون العقل وحركة النفس

وبـــإزاء هـــؤالء جبـــل آاـــرون علـــى نـــوع مـــن احلـــدة املتمثلـــة يف تفـــوق ةـــفة مـــن 
ةـــفات الـــنفس علــــى غريهـــا، كصــــفة الغضـــب، أو ةـــفة الشــــهوة، ويفتقـــد التــــوازن 

وحركـــة الـــنفس، فأحيانـــاً يكـــون العقـــل ذا ســـلطة مســـتبدة علـــى دااـــل نظـــام العقـــل 
يف  وســطيةالــنفس، وأحيانــاً العكــس، وفقــدان التــوازن هنــا مؤهــل لصــنع أنظمــة غــري 

 . مناهج التفكري والرتبية، بل والعلم واملعرفة
وهــذا التكــوين الفطــري ذو عالقــة وطيــدة بنــوع االاتيــاك العلمــي والعملــي 

اومه مـــا هـــو أبلـــغ تـــأثرياً، ـالب األحيـــان، مـــا مل يقــــغـــالـــذي ينحـــو إليـــه املـــرء يف 
 . وأعظم وقعاً 

ونتيجـــــة هلـــــذا فإنـــــك جتـــــد ااتيـــــاكات اإلنســـــان وآكاءه، وأمنـــــاط ســـــلوكه وحياتـــــه 
 . متجانسة ؛ أل�ا خترج من مشكاة واحدة

مـن حيـث نظـام  ،وحلسن احلـظ فـإن غالـب النـاس هـم يف دائـرة الوسـط والعـدل
ودائـــرة الوســـط ليســـت ةـــيغة واحـــدة، لكنهـــا  ..وينهمالتعامـــل احليـــايت يف أةـــل تكـــ

 . إطاك عام حيتوي طبقات عريضة من الناس
ويبقـــى أن هـــذه الوســـطية الفطريـــة الـــيت يتحلـــى بـــا أكثـــر النـــاس ليســـت ســـوى 
مؤهــل بقبــول احلــق والتــأثر بــه والتســليم لــه، فهــي نــوع اســتعداد ال يفيــد مــا مل تنطبــع 

 . عليه آثاك اهلداية الربانية



 
 
 
 
 

 
 

 ةدو ان العــملســ                                                        فتطــر لغيــاب العــدل منبــع ا
 

 -١٣٩ -

يه الوحي باملطر، وتشبيه النفس ـنة تشبـا جاء يف الكتاب والسذـوهل
ص من ذلك تشبيه القلب اخلاشع ـدى باألكض الطيبة، وأاـالقابلة لله
  :ل شأنهـال اهللا جـة، قـافل باألكض امليتـلب الغـة، والقـباألكض احلي

 
   

 
    

 
           

 
 

 
 

           
 ).١٦:حلديدا(

 : مث عقب بقوله
           

  
 ).١٧:احلديد( 

فيه إشاكة إىل أن اهللا تعاىل يلني القلـوب بعـد قسـوتا، : قال ابن كثري يف تفسريه
 ...ويهدي احلياكى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد شدتا

اهللا  كضـــي ،األشـــعري مـــن حـــديث َأِىب ُموَســـى، دـوأمحـــ لمـومســـ اكيـويف البخـــ
ـِل « :قَــالَ  َعــِن النَّــِىبِّ  عنــه، ــِم َكَمثَـ َدى َواْلِعْل َن اْلُهــ ـِه ِمــ ـُل َمــا بـََعثَنِــى اللَّــُه بِـ َمثَـ

َأل  ــِت اْلَكــ َبَت اَء، َفأَنـْ ــِت اْلَمــ ا نَِقيَّــٌة َقِبَل َهــ اَن ِمنـْ اْلَغْيــِث اْلَكِثيــِر َأَصــاَب َأْرضــًا، َفَكــ
َها َأجَ  نَـَفَع اللَُّه ِبَها النَّاَس، َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر، وََكاَنْت ِمنـْ اِدُب َأْمَسَكِت اْلَماَء، فـَ

َى ِقيَعـــاٌن َال ـوا، َوَأصــَـ ـْوا َوَزَرعــُـ ـرِبُوا َوَسقــَـ ـَفشـَـ  ا ِهـــ َرى، ِإنََّمـــ ًة ُأْخـــ ا طَائَِفـــ َهـــ اَبْت ِمنـْ
ًأل، فـَـ ـُتْمِســ  ــُت َكــ َعــُه َمــا َه ِفــى ِديــِن اللَّــِه َونـَفَ ـَذِلَك َمثَــُل َمــْن َفقـِـ ـُك َمــاًء، َوَال تـُْنِب

ـْم يـَْقَبـْل ُهـَدى  َعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن َلْم يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَْأسًا، َوَل بـََعثَِنى اللَُّه ِبِه، فـَ
 . »اللَِّه الَِّذى ُأْرِسْلُت ِبهِ 
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 : فيتحصل من هذا املعىن أن االعتدال يقوم على ككنني

كيم الـوحي يف كـل شـاكدة االتباع الصادق ملا جاء عن اهللا وكسوله، وحت: األول
 . وواكدة، وةغرية وكبرية

 . قابلية احملل لذلك، بكون املرء مستعداً لذلك يف تكوينه وجبلته: الثاني

فــالوحي هــو النــوك، واحملــل القابــل لــذلك هــو كاملشــكاة الــيت ينبعــث منهــا النــوك، 
 ،)٣٥:النـــوك(        :ولـــذا قـــال اهللا ســـبحانه وتعـــاىل

(يف تفسري اآلية الكرمية على أحد الوجوه
6F

١(.  

ـــــل هـــــو األكض الطيبـــــة املســـــتعدة كمـــــا يف   ،والـــــوحي هـــــو املطـــــر، واحملـــــل القاب
 . النصوص األارى

ي الربـــاين مـــن الكتـــاب والســـنة، والنـــاطق ـاك هـــو الوحــــذا يكـــون املعيــــوبـــ
ـــــب ــــــــذه احلجــ ـــــم أهـة هـــــــ ـ ـ ـ ـ ــــــل االعتــ ـ ـ ـــــلة الشـدال مـــــن محــــــ ـ ـ ـ ريعة يف كـــــل زمـــــان ــ

يحمـــل هـــذا  «: ل مـــن طـــرقـديث املرســــر يف احلـــىن ظـــاهـومكـــان، وهـــذا املعـــ
ه، ينفـــون عنـــه تأويـــل الجـــاهلين، وانتحـــال ولُ دُ ـلف عــُـ ـالعلـــم مـــن كـــل خـــ

 .)7F٢( » المبطلين، وتحريف الغالين

 
                                                 

 . ٣/٢٩٠ ،انظر ابن كثير )۱(

 . ١/٥٩ ،انظر التمهيد )۲(
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فهــذا الــنص ومثلــه كثــري، يكشــف أن املهتــدين بنــوك الكتــاب والســنة مــن أهـــل 
 . عنهاالعدل واإلنصاف والتوسط هم اجلاّدة اليت يرد إليها من نفر 

        :وهكذا يف سوكة الفاحتة

  
 

 
 

   
 

 
 

    
 

 

        
 

 
 

 

     . 

وذكــر مــا خيالفهــا ذات اليمــني وذات الشــمال  ،فــذكر اجلــادة الوســط املســتقيمة
وفيــه إشــاكة إىل أمهيــة قيــام القــدوة العمليــة احلياتيــة  ،مــن املغضــوب علــيهم والضــالني

 .الوسطية وأن ال  تكون قيمة نظرية فحسبهلذه 

 . والغلو بكل ةوكه وأشكاله هو االستثناء الذي يعزز القاعدة ويؤكدها 

 ،كضـي اهللا عنهمـا ،من الغلو، كمـا يف حـديث ابـن عبـاس وهلذا حذك النيب 
وإيــاكم والغلــو يف  -يعــين حصــى اجلمــاك -مبثــل هــؤالء فــاكموا «: قــال أن النــيب 

  .)8F١( »لك من كان قبلكم الغلو يف الدينالدين؛ فإمنا أه

                                                 
  . ، كتاب مناسك الحجالنسائي أخرجه )۱(
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 أسباب التطرف

 :إن من أهم أسباب التطرف
 :ه تياكان على طريف نقيضيفالعامل اإلسالمي حيتو  ،التأزّم الفكري -١
الــذي ميــاكس تطرفــاً واســعاً بإةــراكه علــى  ،هــو التيــاك العلمــاين: األولالتيــار  -

ات الغربيـــة يف ديـــاك اإلســـالم وبنـــاء نقـــل التجربـــة الغربيـــة بـــل علـــى استنســـاخ التمعـــ
ـــــاة علـــــى أســـــاس مـــــادي غـــــري مـــــرتبط باألةـــــول الشـــــرعية وال حـــــىت املوكوثـــــات  احلي

فهــــي مــــن وجهــــة نظــــره عوائــــق كــــربى عــــن التقــــدم واحلضــــاكة  االجتماعيــــة الفاضــــلة؛
 . والرقي
ويــرى  ،تيــاك مضــاد فهــو يعــاكض كــل أشــكال املدنيــة احلديثــة: التيــار الثــاني -

ومــن شــأ�ا أن جتعــل  ،كب العــاملني، فهــي طريــق لإلفســاد يف الــدينأ�ــا تقطعــه عــن 
 . أنانياً يعيش لنفسه فقط اإلنسان وةولياً 

إضـافة إىل فقـدان لغـة احلـواك  ،وكال الطرفني يف كدات فعل مباينة للطرف اآلار
 . والتفكري الثاقب البناء

زيل  ـنــواألوامــر اإلهليــة وت الجهــل أو الخطــأ فــي فهــم المقاصــد الشــرعية -٢
 . النصوص على غري مرادها

مما حيد  فجوة عميقـة يف  ،تدني المستوى االقتصادي للدول واألفراد -٣
وهــا هــو طوفــان العوملــة جيتــاح العــامل مولــداً أزمــات اقتصــادية ممــا ولــد عجــزاً  ،النفــوس

 . عن أي تعاون دويل جاد أو حسم للمشكالت االقتصادية أو االجتماعية
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 ةـياسية الحاكمــــــــم السـثيــر مــن الحكومــات والنظــعــدم مصــداقية الك -٤
 .فيما تدعيه يف ُمثل وقيم تناقضها يف مماكساتا مع شعوبا

ولعـل  ،المية عن تحكيم شرع اهللا عز وجلـتخلي كثير من البالد اإلس -٥
 .أكثر نزعات التطرف ترفع شعاك احلكم مبا أنزل اهللا

: ه، ومـن قبـل قـال اخلـواكجوهو شعاك ةادق يف حد ذاته، لكن الشأن يف تبعات
كلمـــة حـــق أُكيـــد بـــا «: بقولتـــه املشـــهوكة فـــرد علـــيهم علـــي  »ال حكـــم إال هللا«

 .»باطل

ــــة يف التمعــــات اإلســــالمية ــــة الديني واحنســــاك دوك العلمــــاء،  ،إن غيــــاب املرجعي
ل تلــك التمعــات تعــيش فوضــى ضــاكبة ال �ايــة هلــا، ـاب الــديين جعـــوضــعف اخلطــ

 :وم اهلويةوأسهم يف غياب مفه

هل حنـن أمـة عربيـة إسـالمية ذات مرجعيـة شـرعية كبانيـة تواكـب العصـر وتعـيش 
 مستجداته؟

 من أفكاك وأمناط حياة؟) اآلار(أم حنن أمة غربية نعيش على ما يقدمه لنا 

 هل حنن أمة واحدة ولو تعددت بلداننا وأوطاننا؟
 أم حنن أمم شىت ال كوابط بينها؟ 

 كــــل شــــعب قــــام يبــــين �ضــــة
  قـــــــدمي الـــــــدهر كنـــــــتم أمــــــــةيف
 

 وأكى بنيــــــــــــــــــــــــانكم منقســــــــــــــــــــــــما 
 !هلـــف نفســـي كيـــف ةـــرمت أممـــا؟
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املتمثــــل يف غيــــاب دوك األســــرة واملدكســــة واحملاضــــن  التهتــــك المجتمعــــي -٦ 
مما ينتج عنه الكثـري مـن األمـراض النفسـية واالحنرافـات  ،الرتبوية يف كثري من النواحي

 . العديدة

يرجـــع إىل  التطـــرفالشـــباب إىل  جنـــوح وقـــد أكـــدت الكثـــري مـــن الدكاســـات أن
أو النمـــو املضـــطرب  ،ومـــن أمههـــا عـــدم إشـــباع احلاجـــات الضـــروكية ،أســـباب نفســـية

مــن أســباب % ٧٨بــل إن  ،أو بســبب احلرمــان مــن الوالــدين وااةــة األم ،للــذات
  .هو بديل ملا يعانيه الفرد من احلرمان النفسي تلك الموعاتظهوك 

خ زمخـــــاً هـــــائًال مـــــن املـــــواد الفاســـــدة، ســـــواء ، الـــــيت تضـــــوســـــائل اإلعـــــالم -٧
وغيـــاب الرؤيـــة  ،الت والصـــحف وغريهـــاـكة العنكبوتيـــة أو الــــالفضـــائيات أو الشبـــ

اإلةالحية البنائية لدى هـذه الوسـائل يف محـى تنافسـها علـى كسـب قلـب املشـاهد 
 .وجيبه

، وتوجيههــــا يف غــــري مســــاكها،  عــــدم الفهــــم الصــــحيح للمعــــاني الدينيــــة -٨
 .لزهد وقضية اجلهاد وقضية الوالء والرباء وغريهاكقضية ا

ونــدكة أو قلــة  ،ومثلــه الفهــم اخلــاطئ حلقــوق أهــل الذمــة ومــا هلــم ومــا علــيهم
ممــا يــزج بالشــباب يف حماضــن تربويــة غــري مؤهلــة  ،فــرص العمــل يف كثــري مــن الــدول

 .شرعياً أو علمياً 
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 سبل العالج

هــو  »وية والفطــر اآلدميــةجتــاوز عــدل الشــرائع الســما«إن التطــرف الــذي هــو 
أزمــة حبــق، وتــاكيخ احلضــاكات كلهــا يكشــف عــن منــاذج كثــرية هلــذا التطــرف، وتعــد 
كســالة اإلســالم األمنــوذج األول واألمثــل ملعاجلــة هــذا االحنــراف، لكــن مــع هــذا كلــه 

ش كدود أفعال ونتبادل مـع الغـرب والعـامل األوةـاف، إن ـفلسنا هنا بصدد أن نعي
تصــنع شــيئاً لصــاحلنا، لكــن املهــم أن  ن غــري ملحــة، وقــد الهــذه معركــة كمبــا تكــو 

ندك  أمهية بناء الوعي يف أفراد األمـة؛ لنعـرف مواقـع التطـرف اخلاكجـة عـن اإلطـاك 
اإلســـــالمي، ولعـــــل مـــــن حســـــن الفهـــــم هنـــــا أن نـــــدك  أن الغـــــرب ميـــــاكس ةـــــناعة 
التطرف، ويصـدكها، وقـد تكـون بعـض األطـراف مسـتهلكاً لشـيء مـن هـذا، لكـن 

أن نــدك  أن األزمــة ليســت يف التطــرف يــوم يكــون حالــة تعــرض لــدى بعــض  البــد
الفئات، لكن يصبح األمن العاملي مهـدداً حقيقـًة حينمـا يكـون التطـرف قانونـاً لـه 
شرعيته كما ترسم ذلك دوائر سياسية ومؤسسات متنفذة يف األوسـاط الغربيـة قـد 

هـو املرشـح عامليـاً هلـذا لـو  يتجاوز تأثريها إىل دوائر شـىت، ولعـل األمنـوذج اليهـودي
 . أعطيت الشعوب حرية املوقف والتعبري

 ،علينــا أن منــاكس نقــداً واضــحاً ةــرحياً يف دااــل جمتمعنــا اإلســالميومــع هــذا 
ح احلـــديث ــــــــة«: عـــن اخلـــواكج ه اهللا،ـ، كمحـــدين أن يقـــول اإلمـــام أمحـــدـــــــــــولقـــد ش

ةـحيحة فأحاديـث التحـذير مـن اخلـواكج  ،»ة أوجـهـــــــمن مخس فيهم عن النيب 
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وهـــي يف البخـــاكي ومســـلم والســـنن  ،ال اــالف علـــى ةـــحتها عنـــد أهـــل احلـــديث
وقــد تلقاهــا العلمــاء بــالقبول، بينمــا ال توجــد أحاديــث أاــرى  ،واملســانيد وغريهــا

ةحيحة يف التحذير اخلاص من فئة من الفئات املنحرفة عن سواء السـبيل، وهـذا 
 :كاجع ألموك

إىل آار الزمان، وما جيري بسـببها  منها اطوكة هذه الفتنة وامتدادها -١
مــــن ســــفك الــــدماء، وإزهــــاق األنفــــس، وإكهــــاق التمعــــات، وترويــــع اآلمنــــني، 

وهـذا مشـهود منـذ فتنـة اخلـواكج . وتشويه ةوكة اإلسالم عند أهله وعند غريهم
 .األوىل إىل اليوم

ذه الفئة هي ضمن فئات أهل السنة؛ فهي حتاول االنتمـاء لـنفس ـومنها أن ه
دة األةــلية الــيت تنتمــي إليهــا األمــة يف األاــذ بالكتــاب والســنة، ويف العبــادة القاعــ

ة بأاــذ الــدين، وهــذا جيعــل ـوالزهــد، ويف الشــجاعة والصــدق، ويف اجلديــة والصرامــ
ويشـــفعون هلـــم  ،ويـــرتدد النـــاس أحيانـــاً يف اســـتنكاكه ،ةـــنيعهم حمـــل شـــك واكتيـــاب

وتبعـــات فســـادهم ال  حبســـن نيـــاتم وةـــدق مقاةـــدهم فيمـــا يـــرون ويظهـــر هلـــم،
غري متميـزين  ،وهم داالون يف نسيج األمة ،تقتصر عليهم، بل تتعدى إىل غريهم

 .عنها يف الغالب

 : ومثت حلول كثرية مقرتحة، لعل من أمهها

مــتهم لوفــتح اآلفــاق لك ،تمكــين العلمــاء الربــانيين مــن القيــام بــواجبهم: أوالً 
وكبــــط شــــباب األمــــة بعلمائهــــا  ،وتســــخري إمكانيــــات األمــــة هلــــذا الغــــرض ،إعالميــــاً 
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. هولة الوةــــول إلــــيهمــــــاملوثــــوقني، مــــن اــــالل عقــــد اللقــــاءات املفتوحــــة معهــــم، وس
ــــ الشولـــيعلم العـــاملِ  ــــرعي أنـــه يشـ ــــة حقيقيـــــكل مرجعيـ ــــة للجميـ  ،احلـــاكم واحملكـــوم ،عـــ

 . سواء على حدٍ 
الـيت مـن االهلـا تظهـر  ،إيجاد القنوات العلميـة والدعويـة واإلعالميـة: ثانياً 
ومناقشــة االجتاهـــات  ،وتعريــف النـــاس بــدينهم احلـــق ،ة الصــحيحة لإلســـالمالصــوك 

وإذا مل  ..ولـــيس وكاء القضـــبان ،لقـواء الطــــدة يف اهلــــاحبها نـــوع مـــن احلــــالـــيت يصـــ
البـديل عـن فـإن الدعوة اإلسالمية الصحيحة الناضجة من الكتاب والسـنة  ضتعر 

 :ذلك أمران
 .التطرفوهذا يؤدي إىل  ،نكريشيوع املنكر الفكري واخللقي بال : األول
 .د آذاناً ةاغية من الناسجتاليت  ،الدعوات املنحرفة: الثاين
عقيــدة وأحكامــاً  ،يخــالف اإلســالم أجهــزة اإلعــالم ممــا محاولــة تنقيــة: ثالثــاً 
ومنـــع املســـاس بالـــدين  ،ومنـــع ضـــحايا الفكـــر املنحـــرف مـــن التســـلل إليـــه ،وأاالقـــاً 

 .افداً من كوافد الدعوةوأهله، وةياغته إسالمياً ليكون ك 
وتاكخيهـا وحاضــرها  ضـبط منـاهج التعلـيم وربطهــا بـدين هـذه األمـة: رابعـاً 
، ويعــــرف عصــــره، حــــىت يتخــــرج جيــــل مــــؤمن يعــــرف دينــــه باعتــــدال ،ومســــتقبلها
 .ويؤدي دوكه
 ،يف التمعـــات اإلســـالمية إصـــالح األوضـــاع الشـــرعية واألخالقيـــة: خامســـاً 

دعــم وإجيــاد املؤسســات اإلةــالحية القائمــة علــى و  ،ومحايتهــا مــن االحنــالل اخللقــي
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وكمـــا يوجـــد جهـــاز خمـــتص ملكافحـــة املخـــدكات جيـــب أن  ،محايـــة األدب واألاـــالق
يكـــون هنـــا  أجهـــزة قويــــة ممكنـــة وذات ةـــالحية واســــعة أيضـــاً يف مكافحـــة ألــــوان 

 .اجلرائم اليت ال يقرها الشرع
كانـت احلقـوق سـواء   ،وإعطـاء ذوي احلقـوق حقـوقهم ،ضرورة العدل: سادساً 

فـإن التمعـات ال ميكـن أن تقـوم علــى  ،ماليـة أو شخصـية أو سياسـية أو غـري ذلــك
وال ينصـــر الدولـــة  ،ة ولـــو كانـــت كـــافرةـة العادلــــاىل ينصـــر الدولــــواهللا تعـــ ،الظلـــم أبـــداً 

 .الظاملة ولو كانت مسلمة
يف  على الدعاة والعلماء الراشـدين أن يكونـوا واضـحين وصـادقين: سابعاً 

ًا كان مصدكه، بأوضح عباكة وأبني أيّ  ،م، وأال يرتددوا يف كفض اخلطأ وإدانتهدعوت
إشــاكة، مــع االســتدالل والتوضــيح وبيــان ســوء عواقــب االحنــراف، كــل ذلــك بلغــة 

كمــــا أمــــر اهللا، بعيــــداً عــــن   ،هادئــــة وأســــلوب ســــليم، وباحلكمــــة واملوعظــــة احلســــنة
 أو السب أو االتام بالرباءة التطرف يف معاجلة التطرف، أو إطالق ألفاظ التكفري

مــن الـــدين، فالعـــاِمل يشــكل مرجعيـــة تســـتوجب االتــزان، والعـــدل، وضـــبط العبـــاكة، 
 . وسداد احلكم

 
 .واهللا اهلادي
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 الحرية الفكرية
 في مواجهة ظاهرة التطّرف

( الدكتور عبد المجيد عمر النجار ستاذاأل
0F

*( 
 

ا  ال يكون عالج االستبداد لقطعه عن إنتاج التطّرف إّال بنقيضه الـذي هـو احلّريـة، وهـي مـا حنسـب أّ�ـ
ة، والتطـّرف ا لـديين بصـفة خاّصـة، وذلـك مـا من أجنع ما ميكـن أن ُتعـاجل بـه ظـاهرة التطـّرف بصـفة عاّمـ

تتضا ر عهيه شهادة اطنطا الّرد مع شهادة التاريخ مع شهادة الوقائع الراهنة لينتج من ذلـك مـا يشـبه 
 .اليقني يف هذا الشأن

 

 :تمهيد
بــــالرغم مــــن التشــــخيص غــــري اطوضــــوعي مــــن ِقبــــل جهــــات عــــّدة يف العــــامل لظــــاهرة 

ـــــــالتطــّرف يف النطــاق اإلس ـــزيه هلــذه الظـالتوظيــف غــري النــالمي، وبــالرغم مــن ـ اهرة مــن ـــــــــــ
ِقبــل تهــك اجلهــات،  إ�ــا يف حقيقتهــا تُعــّد ظــاهرة ذات مصــداق يف الواقــع، وذات تــأثري 

                                                 
 ).تونس(.. بحوثاألمين العام المساعد للمجلس األوروبي لإلفتاء وال )*(
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ــي ضــمن الــبالد الــيت توجــد  يهــا، وعهــى اطســتوى  بــالغ يف األحــداث عهــى اطســتوى احملّه
غـري  تشخيصـاً  وبـدل أن يُـرتك أمرهـا لتُبحـث مـن ِقبـل اآلخـرين،  ُتشـّخص. العاطي أيضاً 

غري نزيه،  إنّـه مـن الواجـب عهـى اطسـهمني أنفسـهم أن يولـوا  موضوعي، وتوّظف توظيفاً 
،  هـم أقـدر وبيـان أسـباب وعالجـاً  تشخيصـاً  ،هذه القضية العناية الكا ية بالبحث  يهـا

ـــا ظـــاهرة نابتـــة  ـــيهم، وهـــم أخهـــص يف حبثهـــا باعتبـــار أّن آثارهـــا  عهـــى ذلـــك باعتبـــار أّ�
 .متتّد إليهم قبل غريهم وتداعياتا

عــــّد ظـــــوإذ هــــ اهرة يف غايــــة التعقيــــد، مبــــا هــــي مهتقــــى لهعوامــــل ـذه الظــــاهرة ُت
اجتماعيــة ودينيــة وسياســية وغريهــا،  ــإّن البحــث  يهــا ينبغــي أن يأخــذ  ،اطتشــابكة

ه مـــن اجلـــ د اطبـــذول، وذلـــك مـــن أجـــل ـّدية العهميـــة، وأن يبهـــغ مـــداه مـــن اجلهــــحّقـــ
ومما يؤسـف منـه أننـا بـالرغم مـن . ح وإىل عالج سديدالوصول إىل تشخيص صحي

اه إىل حــّد اآلن، ـري يف هــذا االجتـــدها  إننــا ال نــرى األمــر يســـخطــورة الظــاهرة وتعقـّـ 
اهرة التطّرف من البحث هو جمـّرد االسـتنكار والشـجب، أو ـ أكثر ما تُتناول به ظ

عميا لألسباب اليت يص وبيان سوء اآلثار، أما الدرس الـوال التشخـيف أحسن األح
 الج احلقيقي الذي يربئ منه،  إنه يكاد يكون غائباً ـتوّلد التطّرف، والتوصيف لهع

اً  اهرة، أو هو ميّسها أحياناً ـيف درس هذه الظ يف مواجهـة  ال يغـين شـيئاً  خفيفـاً  مّسـ
هذا التحّدي الذي يواجه التمع بأكمهه، وينذر بآثار بالغـة السـوء عهـى مسـتقبل 

 .ومنّوه استقراره

ّـــه قـــد آن األوان ألن تـــدرس  ،إن مل يكـــن هـــذا األوان قـــد  ـــات ،و يمـــا حنســـب  إن
فة ــــــــبص ومـــا كـــان دينيـــاً  ا عاّمـــاً ـمـــا كـــان منهـــ ،الميـــــــــــــظـــاهرة التطـــّرف يف التمـــع اإلس
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دراسة عهمية تتجه حنو البحث عن األسباب وتوصيف العالج، وأن تتضا ر  ،خاّصة
ية واالجتماعية والدينيـة لهوصـول إىل تشـخيص ـيف ذلك الدرس آليات البحث النفس

رتسال يف االقتصــار عهــى جتــرمي ــــــــــــع، وذلــك بــدل االسـالج ناجـــســهيم يُبــىن عهيــه عــ
ال يف اطعاجلـات األمنيـة الـيت ال تزيـده ـرتســــــــــــا التطّرف، واالسـاآلثار اليت يفضي إليه

مــن تعامــل مــع  ا هــو احلــال الســائد اليــوم يف أكثــر مــا يقــعـ، كمــوانتشــاراً  إال استشــراءً 
 .هذه الظاهرة

ـــل بعمـــا يف ظـــاهرة التطـــّرف ـــبالد اإلســـالمية،   ،ولعـــّل اطتأّم كمـــا هـــي متفّشـــية يف ال
واطســتأن  يف  هـــم ذلـــك بأحــداث التـــاريخ يف الظـــواهر اطشــابة ينتهـــي إىل أّن التطـــّرف 
ظـــاهرة معّقـــدة غايـــة التعقيـــد، مرّكبـــة يف أســـبابا، متشـــابكة يف جـــذورها الـــيت تضـــرب يف 

عمـــاق النفـــوس، وتتشـــّكل يف ثنايـــا التفاعـــل االجتمـــاعي، ولكـــّن اطـــتفّحص األريـــب يف أ
منهــا هــو األغهــظ واألبــني مــن بينهــا،  متشــابك تهــك األســباب واجلــذور يهمــح أّن واحــداً 

يف إنتاجهـــــا، واطغـــــّذي األقـــــوى لـــــدميومتها وتوّســـــعها  وهـــــو بالتـــــايل العامـــــل األكـــــرب أثـــــراً 
ـــة وسياســـية  ،يف  ـــروع خمتهفـــة الســـتبداد، متمـــّثالً واستشـــرائها، وذلكـــم هـــو عامـــل ا  كري

 .واقتصادية وغريها

د منـــه  وحينمـــا يـــتّم العثـــور عهـــى هـــذا العامـــل األكـــرب اطولّـــد لهتطـــّرف، ويقـــع التأّكـــ
صحيحاً، وتنسيبه إىل معموله تنسـيباً يقينيـاً  ـإّن  حقيقياً  اعًال بتوصيفه توصيفاً  عامالً 

ة مـــن مراحـــل البحـــث يف  الظـــاهرة تكـــون قـــد ُأجنـــزت لُتبـــىن عهيهـــا اطرحهـــة مرحهـــة مهّمـــ
الالحقة، وهـي مرحهـة العـالج، وال يكـون عـالج االسـتبداد لقطعـه عـن إنتـاج التطـّرف 
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إّال بنقيضه الذي هو احلرّية، وهي ما حنسب أّ�ا من أجنع ما ميكن أن تُعاجل به ظاهرة 
ا تتضـا ر عهيـه شــهادة التطـّرف بصـفة عاّمـة، والتطـّرف الـديين بصــفة خاّصـة، وذلـك مـ

اطنطــا الــّرد مــع شــهادة التــاريخ مــع شــهادة الوقــائع الراهنــة لينــتج مــن ذلــك مــا يشــبه 
 . اليقني يف هذا الشأن

منها يبدو  بداد اطفضي إىل التطّرف  روع متعّددة،  إّن واحداً ـوإذا كان لالست
يف الظاهرة الراهنة يف  طّرف كما هو متمّثلـل تأثرياً يف إنتاج التـأنّه من أكرب العوام

البالد اإلسالمية، وهو االستبداد الفكري، وهو عامـل ذو أثـر داخهـي يتشـّكل مـن 
تبداد،  يـد ع ـايف لهفرد الذي يسّهط عهيه االســذات التكوين الفكري يف البناء الثق
اّمة حينمــا يشـمل هــذا االسـتبداد شــرائح ـاهرة عــبـه إىل التطـّرف، وليصــبح ذلـك ظــ

هيم والتوجيــه، ومبـا أّن هــذا العامـل يضــرب يف ـنــاس بطريـا الرتبيــة والتعـواسـعة مـن ال
ـل خطـ ورة بالغـة، وحيتـاج عالجـه إىل جهـود مضـاعفة ـذات التكوين الثقـايف  إنـه ميّث

الج إال بتحريـــر الفـــرد وحتريـــر مجاعـــة ـوال يكـــون هـــذا العـــ. عهـــى تطـــاول مـــن الـــزمن
وذلك ما حناول بيانه يف . من استبداد من ربقة ما يسّهط عهيهم  كرياً  األ راد حتريراً 

 .اطقاربة التالية
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 االستبداد والتطّرف
ـــديين مفهومـــاً   ـــه  قـــد يكـــون التطـــّرف ال ختتهـــف  يـــه األنظـــار بـــني موّســـع يف مدلول

ـــديين ذاتـــه ضـــرباً  همومضـــّيا  يـــه، حـــىت ينتهـــي األمـــر ببعضـــ مـــن  إىل اعتبـــار االلتـــزام ال
خــــر إىل اعتبــــار التطــــّرف كمــــا يقــــّدره اآل همضــــروب التطــــّرف، وينتهــــي األمــــر ببعضــــ

وكـــذلك  ـــإّن العالقـــة بـــني . خمـــالفوهم هـــو الـــدين الصـــحيح، وأّن مـــا عـــداه لـــي  بـــدين
التطّرف واالستبداد قد ال تكون بّينة بذاتا بصـفة مباشـرة، إذ قـد يقـال مـا هـي الصـهة 

ام عهـى الشــعوب وبــني اطوقـف الــديين لأل مـثالً   ، ــرادبــني اســتبداد سياسـي ميارســه احلّكــ
حىت يكون هذا اطوقف متطّر ـاً أو غـري متطـّرف؟ أو مـا هـي الصـهة بـني  ،وسهوكاً   هماً 

منهج عهمي تربوي لتعهيم الدين وبني التطّرف الذي يكون عهيه من يتخرّج عهى ذلك 
اطـــنهج حـــىت يُقـــال إّن هـــذا أ ضـــى إىل ذاك؟ ولـــذلك  إنـــه جيـــدر التحديـــد يف كـــّل مـــن 

لبيان الالحا جاريـاً عهـى صـعيد واضـح يف بسـط األسـباب هذين األمرين حىت يكون ا
 .ويف توصيف العالج

 :التطّرف والتطّرف الديني -أ 
 ،أو زمانــاً أو أجســاماً  مكانــاً  ،اء أطــراف األشــياءـانتحــ :ةـيعــين التطــّرف يف الهغــ

ديث عــذاب القــرب أّن أحــد أصــحاب القــربين ـاء يف حـــعــن أواســطها، وقــد جــ مــيالً 
كان ال يتطـّرف «هما يعّذبان إمنا يعّذب ألنه ـوأخرب بأن الرسول  الهذين مّر بما

. أي ال يبتعــد إىل أطــراف اطكــان الــذي يكــون  يــه مــن أجــل التبــّول )1F١(»مــن البــول
                                                 

ـــن منظـــور فـــي اللســـان ) ۱( ـــيس مـــن بينهـــا لفـــظ : مـــادة: ذكـــره اب ـــة للحـــديث ل ـــد أورد ابـــن حجـــر روايـــات مختلف طـــرف، وق
ــ: ألفــاظ: ، وٕانمــا منهــا»يتطــّرف« دار الريــان : القــاهرة( ابــن حجــر، فــتح البــاري: راجــع. وّقىيســتتر، يســتنزه، يســتبرئ، يت

 . ١/٣٨٠) م١٩٨٦للتراث، 
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ا أصـاراة هلــــوجمـــ اب يف عـــامل ــــــــــبح التطـــّرف يطهـــا عهـــى الذهــــــــذا اطعـــىن الهغـــوي رّمبـــ
ها واطتبـّين إياهـا  ـيكـون القائـل بـاأل كار إىل ما  يه مبالغة غري معهـودة عنـد النـاس،  

اين،  يوصـف إذن ـكن أن حيتمهـه موضـوعها مـن اطعــى ما ميــكأمنا قد ذهب إىل أقص
وقـد أصـبح مصـطهح التطـّرف الـديين يطهـا عهـى هـذا . ىنـبأنّه متطّرف عهى هذا اطعـ

ذا ـات الدينيـة،  يوصـف اطتـدّين بــاطعىن حينما يتعّها األمـر باطعتقـدات أو باطمارسـ
اه اطغــــاالة ـداته أو يف مســــالكه إىل أقصـــــف إذا مــــا ذهــــب يف معتقـــــالوصــــ اها يف اّجتــــ

 .والتشّدد
القرآن والسّنة توصيف هلذه احلال الـيت يكـون عهيهـا اطتـدّين، ولكـن  يف وقد ورد

، وذلـك  »الغهـّو يف الـدين«مل يرد تعبري عنها بالتطّرف، وإمنا استعمل لفـظ آخـر هـو 
ــــه تعــــاىل            : كمــــا يف قول

ىن جتـــاوز احلـــّد ـهـــو مـــأخوذ مـــن الغهـــّو يف األمـــر مبعـــ، و )١٧١:النســـاء(   
وت احلـّد الـذي ـدّين مـا يفــأن يظهر اطتـ«ناه ـهّو يف الدين معـاطألوف  يه،  يكون الغ

وقــد عــّرب احلــديث الشــريف عــن ذات اطعــىن بــالتنّطع، وهــو مــا . )2F١(»ّدد لــه الــدينـحــ
، وهـم اطغـالون يف )3F٢(»َهَلَك اْلُمتَـَنطُِّعونَ « :يف من غاىل يف التـدّين قوله جاء يف 

(اطتشّددون  يه ،اطبالغون ،الدين
4F

٣( . 
عهيــه  وبنــاء عهــى ذلــك ميكــن أن نســتعري اطــدلول القــرآين واحلــديثي كمــا جــاء داالّ 

يين يطهـا عهـى طّرف الـدــــــــإّن الت :لهتطّرف،  نقول والً ـــــهه مدلـلفظ الغهّو والتنّطع لنجع

                                                 
 .   ٦/٥١) ت.الدار التونسية للنشر، د: تونس(التحرير والتنوير  ابن عاشور، )۱(
 . كتاب العلم، باب هلك المتنطعون: أخرجه مسلم )۲(
 . نطع، عمق: مادة: راجع ابن منظور، لسان العرب )۳(
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ا ديـن يتـدّين بـه،  ما يعتقـده إنسـان مـا مـن تصـّورات أو مـا ميارسـه مـن أعمـال عهـى أّ�ـ
ــاً ـمــا حــّدده الــدين مــن حــ متجــاوزاً   يهــا مــا هــو األقســى واألشــّد إذا   دود، أو متحّري

 كــّل مــن تــدّين مبــا يتجــاوز . كانــت الــدالالت حتتمــل مــن اطعــاين األيســر واألســهل
هوكية  هـو متطـّرف، وكـّل مـن حتـّرى ــــــــال السـلهمعتقدات واألعمـالتحديدات الدينية 

مـــن الـــدين مـــا هـــو األشـــّد وجعهـــه هـــو الـــدين يف حـــّا نفســـه بهـــه يف حـــّا غـــريه  هـــو 
 .متطّرف أيضاً 

والتطـــّرف الـــديين يف نطـــاق هـــذا اطعـــىن الـــذي حـــّددناه قـــد يكـــون درجـــات متفاوتـــة 
ّين الــــذي يتــــدّين بــــه وأخــــّف الــــدرجات هــــي أن يقــــف التــــد. ّد مــــن بعــــضــــــــــبعضــــها أش

لهـدين اقتنـع هـو بـه، ولكنّـه ال حيجـر عهـى غـريه أن  خاّصـاً  اطتطّرف عند حّد كونـه  همـاً 
دة أّن ــــــــآخــر  يتــدّين بــه، ويعــذره يف  همــه وتديّنــه، وذلــك عهــى قاع يفهــم الــدين  همــاً 

تديّنه هو صواب حيتمل اخلطأ وتدّين غريه اطخـالف لتديّنـه خطـأ حيتمـل الصـواب،  هـذا 
هبية حمدودة تكاد ال تتجاوز ما يسّببه الفهم اخلاطئ لهدين من ــــــتطّرف تكون آثاره السال

عطالة يف التفاعل االجتماعي لهفرد اطتطّرف بذا اطعىن، إذ كّل خهل يف التـدين الفـردي 
ـــينش ـــأ عنــه خهــل يف العطــاء االجتمــاعي لهمتــدّين، وهــو مــا أشـــــــــ إّن « :ار إليــه قولــه ــــ

ك عبـادة اهللا، فـإّن المنبـّت ــــفيـه برفـق، وال تـبّغض إلـى نفسهذا الدين متين فأوغل 
 .)5F١(»أبقى قطع وال ظهراً  أرضاً  ال

                                                 
علـى السـير  والمنبّت هو الذي يغالي فـي حـّث داّبتـه. كتاب الصالة، باب القصد في العبادة: أخرجه البيهقي في سننه) ۱(

ــه ال تحصــل لــه فائــدة، كالمنبــّت الــذي ال  حتــى يرهقهــا فــال تعــود قــادرة عليــه، وهــي اســتعارة لمــن يغــالي فــي التــدّين فإّن
، عـن َأَنـس ْبـن َماِلـٍك، رضـي اهللا عنـه، اإلمـام أحمـد ؛ وأخـرجتحصل له فائدة، بل يبوء بتعطيل داّبته وعدم بلوغ مقصده

 . »َفَأْوِغُلوا ِفيِه ِبِرْفقٍ  الدِّيَن َمِتينٌ  ِإنَّ َهَذا«: َرُسوُل اللَِّه َقاَل  :َقالَ 
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بتديّنــه  ل التطــّرف إىل درجــة أعهــى، وهــي أن يكــون اطتطــّرف متشــّبثاً ـوقــد ينتقــ
أ، وأن تدّين غريه هو الباطـل الـذي ـل اخلطـعهى أنّه هو التدّين احلّا الذي ال حيتم

يف يقينه بذلك يف حدود  لكن مع ذلك يبقى اطتطّرف مكتفياً ال حيتمل الصواب، و 
وهذه الدرجة أخطر من األوىل أل�ا تّيـئ يف نفـ  . ذاته غري داع إليه أو مبّشر به

يه اآلخــرون لــي  ـاطتطــّرف لالعتقــاد بــأّن الــدين احلــّا هــو مــا هــو عهيــه، وأّن مــا عهــ
ؤالء اآلخــرين أو عهــى األقــّل ـاد بكفــران هـــي إىل االعتقـــد ينتهـــذا مــا قـــبــدين، وهــ

ــــاد بضـاالعتق ــــالهلم و سـ ـ ـ ومهما يكن من أّن ذلك قد يبقـى حبـي  الـنف  . همـقـ
ـه تكــون لــه آثــار ضــ اّرة؛ وذلــك ألّن اطتطــّرف يف هــذه الدرجــة ســوف تكــون ـإّال أنّـ

ـــه معامهـــة ســـّيئة ســـواء مـــن حيـــث  معامهتـــه لســـائر التمـــع ممـــن هـــم عهـــى غـــري تديّن
هوكي، وقـد حيـدث ذلـك منـه عـن وعـي ـمن حيث التعامل السـل النفسي أو ـالتواص

 .أو عن غري وعي

والدرجـة الثالثـة مــن التطـّرف هــي تهـك الـيت ال يكتفــي  يهـا اطتطــّرف بـأن حيــب  
راً  بـا عهـى أسـاس أّن  قناعاته يف نفسه، وإمنـا يكـون منا حـاً عنهـا، وداعيـاً هلـا، ومبّشـ

،  يصــبح إذن هــو الباطــل كفــراً أو ضــالالً تديّنــه هــو احلــّا، وتــدّين غــريه اطخــالف لــه 
ائل لنشــره، وتتضــا ر اجلهــود لهــدعوة إليــه، وقــد ـــــــــــتطّر ــه مــذهباً دعويــاً، ُتســّخر الوس

ــتنش ـه هـــــــــــ ويف هــذه . و احلــّا وغــريه هــو الباطــلـأ الفــرق واجلماعــات لنصــرته عهــى أنّـ
اعيـة، وإىل اطرحهة تشتّد اآلثار السهبية لهتطـّرف، إذ يصـبح مفضـياً إىل الفتنـة االجتم

 .الفرقة بني اطسهمني
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، وذلــك حينمــا وقــد يصــل التطــّرف إىل مرحهــة رابعــة هــي أخطــر اطراحــل مجيعــاً 
يعمد اطتطّرف إىل  رض تديّنه الذي يعتقد أنّه احلّا عهى الناس بـالعنف ليكـون هلـم 

، أو ينتهــي بــه تطّر ــه إىل تصــّر ات عنيفــة يف غــري جمــال  رضــه عهــى النــاس، كــأن دينــاً 
أو  ألحكـام دينيـة يف غـري مـا هـو خمـّول  يـه جهـاداً  أو تطبيقـاً  ن نكاية أو انتقاماً يكو 

ا أُعطــي التطــّرف يف هـذه اطرحهــة امســاً . إقامـة حــدود أو مــا شــابه ذلـك آخــر هــو  ورّمبــ
وال شّك أّن التطّرف يف مرحهته هذه يصبح شامًال يف تأثريه السّيئ التمع . اإلرهاب

ــل مســـرية التمـــع يف  تهاكـــاً بأكمهـــه،  تنـــة دمويـــة، وان لـــدماء وأمـــوال، واضـــطراباً يعطّـ
ـرى هـذه التصـّر ات  التعمري، بل قد تصيب هذه اآلثار الدين نفسـه، وذلـك حينمـا ُت

بـأن  هذه حقيقته لي  جديراً  جمرتحة باسم الدين،  يقع يف كثري من النفوس أّن ديناً 
ا ضـون، وتنكفـئ الـدعوة إليـه يّتبع،  يتشّكك  يـه اطتشـّككون وير ضـه الر  يكون ديناً 

 .يف انتكاس عظيم

وليست هذه اطراحـل مـن التطـّرف مبنعزلـة عـن بعضـها، بـل هـي عهـى العكـ  مـن 
ما تنتهي األوىل منها إىل الرابعة، إذ هي ليست  ذلك منفتح بعضها عهى بعض، وكثرياً 

ا ذلـك إال درجات يف عما اإلميان مبا حيمهه اطتطّرف مـن تصـّور لهتـدّين،  كّهمـا ت عّمـ
اإلميان يف نفسه انتقل التطّرف من درجة إىل درجة، وهل العنف اإلرهايب باسم الدين 

مــن  هــم جتــاوز مــا حــّدده الــدين نفســه مــن حــدود، مث تطــّور إىل اعتقــاد أّن  إّال ناشــئاً 
ذلــك الفهــم هــو احلــّا وغــريه هــو الباطــل، مث تطــّور إىل التبشــري بــه والــدعوة إليــه، حــىت 

ته بـــالعنف، وهكـــذا تنتهـــي يف كثـــري مـــن األحيـــان الدرجـــة األوىل مـــن انتهـــى إىل نصـــر 
التطّرف إىل الدرجة الرابعة منه، وذلـك حبسـب مـا يقـوى مـن العوامـل اطسـّببة يف ذلـك 

 .  كما سنبّينه الحقاً   ،واطدّعمة له
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 :سببية االستبداد في التطّرف -ب
غـريه، سـواء كـان ذلـك األمـر االستبداد يف الهغة من استبّد باألمر إذا انفـرد بـه دون 

إّن االســتبداد هــو انفــراد  :ويف االصــطالح الســائر اليــوم ميكــن أن يقــال. ماّديــاً أو معنويــاً 
مبمارســة حــّا مــن احلقــوق دون جهــات أخــرى هلــا يف ذلــك  ، رديــة أو مجاعيــة ،جهــة مــا

ة مسّــي  ــإذا كــان ذلــك االنفــراد متعّهقــاً حبــّا مــاّدي مثــل حــّا الثــروة الوطنيــ. احلــّا نصــيب
حبـّا اطشـاركة بـالرأي يف الشـأن السياسـي  االنفراد به استبداداً اقتصادياً، وإذا كان متعّهقاً 

 كريــاً،  حبــّا التفكــري احلــّر مسّــي اســتبداداً  سياســياً، وإذا كــان متعّهقــاً  العــاّم مسّــي اســتبداداً 
دون مـن لـه نصـيب وهكذا األمر يف كّل احلقوق اطاّدية واطعنويـة إذا مـا وقـع االنفـراد بـا 

مـن أنـه قـال  يمـا يـرى مـن حـّا لـه  ،رضـي اهللا عنـه ،منها، ومـن ذلـك مـا روي عـن عهـي
، أي انفــــردمت )6F١(»كنــــا نُـــرى أّن لنــــا يف هـــذا األمــــر حّقـــاً  اســــتبددمت عهينـــا« :يف اخلال ـــة

 .باخلال ة مبا لنا  يها من حاّ 
قــد تتشــّكل  ولالســتبداد بــذا اطعــىن بــالتطّرف الــديين صــهة وطيــدة، وهــي صــهة

خيوطها من تداعيات نفسية، أو من تأويالت دينية، أو من تأثريات ثقا ية  كرية، 
ي إىل إنتـاج التطـّرف عهـى درجـات خمتهفــة، ـ  اطصـّب لتفضـــولكنهـا تنتهـي إىل نفـ

 ويف كــّل األحــوال يتبــّني مــن مجيــع هــذه اخليــوط أّن التطــّرف الــديين لــي  إّال وليــداً 
القنــوات ورمبــا شــاركتها يف ذلــك قنــوات أخــرى غريهــا، لالســتبداد مــن خــالل هــذه 

الده هو منها، وهو األمر اجلـدير ـتها له، ويف استيـولكّنها تبقى هي األبني يف سببي
 .بالشرح والبيان

                                                 
 . بدد: مادة: ابن منظور، لسان العرب )۱(



 
 
 
 
 

 
 

 د النجـــاربـــد المجيـــع                                  الحريـــة الفكريـــة فـــي مواجهـــة ظـــاهرة التطـــرف

 

 -١٥٩ -

 :التنفيس النفسي -
إّن استبداد طـرف مـن األطـراف حبـّا مـن احلقـوق دون مـن لـه  يـه نصـيب منـه مـن  

بالقهر واطظهومية، وذلـك الشـعور يولّـد  يـه  ّد عهيه شعوراً شأنه أن حيدث يف نف  اطستبَ 
وكثــرياً مــا يكــون الواقــع . لهمقاومــة مــن أجــل ر ــع االســتبداد عنــه ليظفــر حبّقــه اســتعداداً 

حائًال دون أن يثمر ذلك االستعداد مثاراً واقعية بالتمّكن من رّد احلقوق بالفعـل، ولكنّـه 
ف  غــري أنّــه يــنّف  عــن ذاتــه يف اّجتــاه آخــر، وهــو قائمــاً يف الــن مــع ذلــك يبقــى اســتعداداً 

اّجتــاه اإلســقاطات واآلمــال،  تــأيت حينئــذ األ كــار الــيت تعــّوض احلصــول النــاجز لهحقــوق 
اطســتَبّد بــا بآمــال يف احلصــول عهيهــا مبــا هــو آجــل، وُتصــبغ تهــك األ كــار بصــبغة دينيــة 

ـــ  تصـــبح دينـــاً  يهم  يهـــا، وهـــو ضـــرب مـــن يتـــدّين بـــه اطظهومـــون يف حقـــوقهم اطســـتّبّد عه
 .ضروب التطّرف الديين

ولو تأّمهنا حال كثـري مـن اجلماعـات الدينيـة اطوصـو ة بـالتطّرف يف القـدمي واحلـديث 
ومنهـا عهـى سـبيل اطثـال . لوجدنا  يها العديد مـن النمـاذج الـيت ينطبـا عهيهـا هـذا احلـال

حقوقهـــا يف اطشـــاركة تهـــك الفـــرق الـــيت ُســـّهط عهيهـــا االســـتبداد السياســـي حبرما�ـــا مـــن 
السياسية،  نّفست عن ذاتا بتصّور عهد مقبل يعود  يه احلكم إليها عهى يد رجل منها 
يزيل االستبداد ويقيم العدل، وأصبحت أ كار من مثل  كرة الغيبة والرجعة وملء الدنيا 

 .تتدّين به ديناً  كما مهئت جوراً   عدالً 
أّن  ،حتــت وطــأة االســتبداد السياســي ، ــرق حديثــة اســتقّر يف تصــّورها ومنهــا أيضــاً 

السياسة وما يتعّها با ليست مـن مشـموالت التـدّين،  أسـقطتها مـن حسـابا، وجعهـت 
 يمــا ال يعــين، وجتــاوزت إذن مــا حــّده الــدين مــن مشــول تكــون  يــه  اخلــوض  يهــا خوضــاً 

 . مبا  يها احلياة السياسية ،ألحكام الدين مجيع مظاهر احلياة مناطاً 
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، إذ هي حتـت وطـأة الظهـم والقهـر امـتألت اً ـــــمعاكس هت اجتاهاً ـأخرى اجت ومثّة  رق
تبّدين،  أصــبحوا ال يهــوون عهــى شــيء ـــــــــــــــعهــى الظهمــة اطس وغيظــاً  نفــوس أتباعهــا حقــداً 

تكفرييـة تضـهيهية طـن ميـارس  إال عهى االنتقام بأّي وسـيهة أّدت إليـه، سـواء كانـت أ كـاراً 
العنف اطســــّهح والتقتيــــل والتــــدمري واغتصــــاب االســــتبداد، أو كانــــت تصــــّر ات عمهيــــة بــــ

متارس عهى أساسه الـدعوة  دينياً  األموال، وأصبح ذلك عند كّل من أولئك وهؤالء  هماً 
 .إىل اإلسالم عند النوع األول، وميارس عهى أساسه العنف عند النوع الثاين

مية ممــا يقــع اليــوم مــن أعمــال عنــف تتبّناهــا بعــض اجلماعــات اإلســال ولعــّل كثــرياً 
راجع إىل هذا السبب النفسي الذي وّلده االستبداد السياسي ومالحيقه من التعّسف 
والظهم والتسجني والتعذيب،  بعض هذه اجلماعات توّلدت عندها األ كار التكفرييـة 
االنتقامية يف سجون االستبداد، إذ قد دخهـت إىل تهـك السـجون وهـي سـويّة التفكـري 

كّنهــا مبــا اكتــوت بــه  يــه مــن تنكيــل اعوّجــت مفاهيمهــا مســتقيمة يف  همهــا الــديين، ول
باحتقانات نفسية شديدة، وتبّنت من األ كار ما هو يف األقصـى مـن التطـّرف والغهـّو 
ام ولكـــّل مــن يتخــاذل عــن مقـــاومتهم، واهلجــرة مــن دائــرة التمـــع  مثــل التكفــري لهحّكــ

سنحت  رصة اخلروج من  الكا ر إىل خاليا اجتماعية ُتكّون عهى الطهر والنقاوة،  هّما
ام  حسـب  السجن انطها اطنتمون إىل هذه اجلماعات يف عاصـفة مـن القتـل ال لهحّكـ
بل حىت لسياح جـاؤوا مـن جمتمعـات قصـية مسـتأمنني لهسـياحة يف األرض، وقـد صـرّح 
أحدهم إثر جمزرة اجرتحهـا مـع ر اقـه يف مدينـة األقصـر مبصـر ذهـب ضـحيتها عشـرات 

أصـبحت حتـدوه رغبـة  ،نتيجة شعور جارف بـالقهر ،ا  عل ألنهمن السياح بأنّه  عل م
جاحمة يف القتل لكّل مـا لـه بـاحلكم عالقـة مـن قريـب أو مـن بعيـد، وأنـه مل يعـد يشـعر 

 . بأنه ميكن أن خيسر شيئاً 
 .   إنه إذن االستبداد وّلد يف النفوس التطّرف إىل أقصى درجاته
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 :التأويل الديني -

 ّتصـــف بالشـــمول، أصـــبح  يـــه كـــّل تصـــّرف إنســـاين مشـــموالً باعتبـــار أّن اإلســـالم ي 
واجبـاً بالـدين، كمـا يكـون الـد اع  باحلكم الديين، ومن مثّة تكـون مقاومـة االسـتبداد أمـراً 

، ومـن تقـاع  عـن ذلـك  قـد تقـاع  بالـدين أيضـاً  واجبـاً  عن احلقوق السـرتجاعها أمـراً 
واجبــاً، وهــذا  يكــن لونــه أمــراً عــن إقامــة الــدين،  تصــبح إذن مقاومــة أّي اســتبداد مهمــا 

اطعــىن حينمــا تتشــرّبه نفــوس اطــؤمنني  إّ�ــا تنطهــا بــه إىل ســاحة اإلجنــاز العمهــي، وإذا مــا 
يف اططالبــــة بــــاحلّا ومقاومــــة الظهــــم، وبــــني االســــتبداد  ممــــّثالً  ،احتــــدم الصــــراع بــــني احلــــاّ 

التصــّورات ومــن لتآويــل تهــتم  مــربّرات مــن  وممارســيه،  ــإّن شــهوة الغهبــة تصــبح صــانعةً 
األعمال تتجاوز ما حّدده الدين ولكن تسبغ عهيها صبغة دينية،  ينشأ إذن التطّرف يف 

 .خضّم الصراع بني احلّا والباطل بالتأويل اطتعّسف

ا قــّدروا أّن . مــن اطاضــي واحلاضــر ،وهلــذا اطعــىن أمثهــة كثــرية أيضــاً 
ـ ّـ
 فــرق اخلــوارج ط

نــوا الــنف  عهــى مقاومــة ذلــك االســتبداد، ويف احلكــم اإلســالمي آل إىل االســتبداد وطّ 
ــــث مــــن التصــــّورات اطكّفــــرة طــــن ســــواهم مــــن  خضــــّم صــــراعهم معــــه أحــــدثوا األحادي
اطسهمني، ومن األعمال اليت أصبحوا يستحّهون  يها الدماء غيهة ظاّنني أّن ذلك يُعترب 

ركات كثرية ويف العصر احلديث قامت ح. منهم تديّناً وهو يف حقيقته تطّرف يف الدين
تقـــاوم االســـتبداد السياســـي برســـم الواجـــب الـــديين، واســـتحدثت يف ســـبيل ذلـــك مـــن 

ا مـن الـدين  ،أساليب اطقاومة مـا هـو مـن الوسـائل اطتجـاوزة لتحديـد الـدين مفتـني بأّ�ـ
ــة  ا تفضــي إىل حتقيــا مقصــد ديــين هــو مقاومــة االســتبداد وبســط احلرّي عهــى اعتبــار أّ�ــ

بريــاء وإتــالف األمــوال العاّمــة نكايــة يف األنظمــة احلاكمــة والعــدل، وذلــك مثــل قتــل األ
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يف إسقاطها من موقـع احلكـم،  سـقطت إذن يف التطـّرف حـىت درجـة  اطستبّدة، وسعياً 
 .اإلرهاب بسبب االستبداد عن طريا تأويالت دينية متطّر ة

ورّمبـا أّدى االسـتبداد السياســي إىل ضـرب آخــر مـن التطـّرف هــو التطـّرف اطســتكني 
ـــ ـــه ينــــالـــذي ال ين ـــاة العاّمـــة، وذلـــك بفعـــل ـزع إىل العنـــف ولكّن زع إىل االســـتقالة مـــن احلي

تصــّورات تســتقّر يف األذهــان عهــى أّ�ــا ديــن، وهــي يف احلقيقــة تتجــاوز حتديــدات الــدين، 
 االستبداد قد تشتّد سطوته عهى نفـوس األ ـراد واجلماعـات، وتفشـل مقاومتـه لإلطاحـة 

وقــد حتــدث مــن تهــك اطقاومــة الفاشــهة  ــت تنــال التمــع كّهــه بالبــأس، بــه اطــرّة تهــو اطــرّة، 
 يقـر إذن يف بعـض النفـوس أّن هـذا االسـتبداد قــدر مقـدور ال  كـاك منـه، وأنّـه يف بأســه 
أهــون مــن بــأس الفتنــة، وينتهــي األمــر بضــرب مــن التشــريع لــه، والتشــريع طنــع مقاومتــه، 

ـــه ومماألتـــه ـــه، وقـــد يّتجـــه التشـــريع   ويتبـــع ذلـــك تشـــريع لهســـري يف ركاب ـــة ل ومـــّد يـــد اطعون
لالنكفاء عن احلياة العاّمة إىل حياة خاّصة تنشد اخلالص الفـردي بضـروب مـن الـرتّيض 

 .الروحي الذي يتجاوز توجيهات الدين وتعاليمه
ـا 
ّ
وما إخال بعض الفرق اإلسالمية الغالية يف التصّوف إالّ ناشئة مـن هـذا السـبب، إذ ط

الســتبداد نــأت بنفســها عــن احليــاة العاّمــة لهنــاس، وانكفــأت تغــوص يف يئســت مــن ســقوط ا
 . حياة روحية جتاوزت  يها رسوم الدين من مثل أ كار احلهول واالحتاد وما شابها

ما نشأ من أ كار عند بعض  قهاء السياسة تشرع لالستبداد  ويشبه ذلك أيضاً 
، واســـتمراراً  ســـكرية ابتـــداءً نفســـه بالتشـــريع لالســـتيالء عهـــى احلكـــم بغهبـــة الشـــوكة الع

 )السـاعي إىل اإلمامـة(إذا اسـتظهر « :وذلك عهى حنو مـا قـرره إمـام احلـرمني يف قولـه
اً  اماً ـّدى لإلمامــة كــان إمـــبــالقّوة، وتصــ ، )7F١( »، وهــو يف حكــم العاقــد واطعقــود لــهحّقــ

                                                 
مقاربـات فـي قـراءة : كتابنا؛ وراجع في ذلك ٣١٧) هـ ١٤٠٠الشؤون الدينية، : قطر(إمام الحرمين الجويني، الغياثي   )۱(

 .هاوما بعد ٨٣ص )م٢٠٠١دار البدائل،: بيروت( التراث
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ـــــإذا كـــان هـــذا التقريو ـ ـ ـ ـ ـ ــــام اطتـباإلمـــ عّهقاً ـر متــــ ـ ــــه شـوّ رة  يـــــ ـ ـ  يـــه امة  ـــإّن ـروط اإلمـــــ
ة  ما نقـــّدر جتـــاوزاً ـ يـــ ّدد يف الـــدين مـــن أّن اإلمـــام ال ينتصـــب إّال بـــإرادة األّمـــ طـــا ُحـــ

ة ــ : ولعــّل هــذا اطعــىن هــو الــذي أشــار إليــه الكــواكيب بقولــه .وتزكيتهــا وبيعتهــا العاّم
ــ« اظر اطــدقا يف تــاريخ اإلســالم جيــد لهمســتبّدين مــن اخلهفــاء واطهــوك األولــني، ـوالن

ا رتوها عهـى  أّخرين أقواالً ـم وبعض مقّهديهم من العرب اطتـعاجهماء األـوبعض الع
ة عــن سـبيل احلكمـة يريـدون بــا إطفـاء نـور العهـم وإطفــاء  اهللا ورسـوله تضـهيالً  لألّمـ

 .)8F١(»نور احلكمة
يف  ،وقعت بسبب االستبداد ،ولعّل بعض اجلماعات اإلسالمية يف العصر احلاضر

كــــّل تصــــّرف   شـــرعياً  ك الـــذين يــــربّرون تربيــــراً هـــذا التطــــّرف الســــهيب، وذلـــك مثــــل أولئــــ
عن وّيل األمر، ويشرعون لوجـوب طاعتـه  استبدادي يصدر عن احلّكام باعتباره صادراً 

يف ذلـــك، وحرمـــة معارضـــته بهـــه مقاومتـــه، أو أولئـــك الـــذين انســـحبوا مـــن هـــذا اطيـــدان 
ء  يما ال بالكّهية، وسحبوا الدين أن يكون له حكم  يه، وجعهوا ذلك من حديث اطر 

يعنيه،  كّل من هؤالء وأولئك إمنا تعود تصّوراتم ومواقفهم هـذه إىل سـبب االسـتبداد 
ـــّئ  مـــن اإلص ــــــــــــالغالـــب عهـــى النفـــوس، اطي ـــة ــ ـــو كـــان األمـــر جيـــري عهـــى حرّي الح، ول

 وشـورى مــا كـان هلــذه التصـّورات واطواقــف أن تظهـر، وهــي يف كـّل األحــوال تعـّد ضــرباً 
الــــيت  يقــــف عنــــد حــــّد الدرجــــة الثالثــــة مــــن الــــدرجات  ــــاً مــــن التطــــّرف، وإن كــــان تطرّ 

 . شرحناها آنفاً وال يتحّداها إىل الرابعة

                                                 
ـــرحمن ا )۱( ـــائع االســـتبداد ، لكـــواكبيعبـــد ال ـــر(طب ـــّزه إمـــام الحـــرمين ٣٦ص )م١٩٨٨مـــوفم للنشـــر، : الجزائ ، ونحـــن إذ نن

الجويني عن أن يكون مشموًال بهذا التقرير من الكواكبي إال أننا نقّدر أنه في موقفه من االستبداد السياسي قـد وقـع فـي 
 . آراء فيها قدر من الغلوّ 
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 :االنغالق الفكري -

من االستبداد ما هـو  كـري، وهـو اطتمثّـل يف أن ُمينـع اإلنسـان بشـكل أو آخـر مـن 
لفرصة أشكال اطنع من التفكري احلّر، وأن متهى عهيه وجهة نظر واحدة دون أن تتاح له ا

يف أن يطّهــع عهــى وجهــة نظــر أخــرى بهــه أن تتــاح لــه الفرصــة ليعــّرب عــن وجهــة مــن تهقــاء 
ذاته،  هو إذن حجر عهى التفكري اطنفتح احلّر، وإلزام بالوجهـة الواحـدة والـرأي الواحـد، 

تبداد هـو مـا حكــاه القـرآن الكــرمي ـذا الهـون مـن االســـعـن هــ ارات تعبـرياً ـولعـّل أكثـر الشعــ
         :بالرأي عهى قومـه يف قولـه تعـاىل مستبّداً عن  رعون 

 ).٢٩:غا ر(        

ولالســتبداد الفكــري مظــاهر متعــّددة، منهــا التــزام اطعّهمــني يف تعهــيمهم أســهوب 
ا حتشى الرؤوس بكّم من اطعهومات عهى سبيل احلفظ، ـالتهقني اخلالص، وذلك حينم

. يقــع تهقينــه لهتحهيــل والتمحــيص والنقــد واطقارنــةوتصــادر كــّل  رصــة لهتفكــري  يمــا 
ومنهــا أن يُقـــّدم لهمـــتعّهم الــرأي الواحـــد يف اطســـائل حمـــّل التعهــيم، وحتجـــب عنـــه كـــّل 

د عهــى أنـه هــو احلــّا ـومنهـا أن يقــّدم الــرأي الواحـ.   اآلراء األخـرى يف ذات اطســائل
، وذلك لـي  تمل صواباً الذي ال حّا غريه، وأّن كّل ما سواه هو الباطل الذي ال حي

وكـّل هـذه . عن تفّحص ودرس ونقد، وإمنا عن إلغاء ور ـض ومصـادرة بصـفة مبدئيـة
ـــده بالوجهـــة  ـــه نظـــر حـــّر، وتقيي ـــى العقـــل أن يكـــون ل ـــد احلجـــر عه األنـــواع تهتقـــي عن

وم لـــه ـــــ، واحلجـــر عهيـــه أن يتجـــاوز بـــالنظر مـــا هـــو مرسفاً ـالواحـــدة الـــيت ترســـم لـــه سهـــ
ه إليــــه ـــــدرج حتــــت االسوكّههــــا تنــــ. وموّجــــ ضــــي إىل التطــــّرف تبداد الفكــــري، وهــــي تفـ

 . مبسالك متعّددة
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أنه أن يــرّيب الفكــر عهــى الــرأي الواحــد، وهــو الــرأي ـــــــتبداد الفكــري مــن شــــــــــــ االس
الـذي وقـع تهقينـه إيـاه، والـذي أُري أنّـه هـو الـرأي احلـّا، وغـريه هـو الباطـل، وحينئـذ  إنّـه 

، دون أن تكـون لـه القـدرة عهـى احلـوار سيقف موقف الر ض لكّل رأي خمالف يـرد عهيـه
عهـى مراجعـة  ه ونقـده، ودون أن تكـون لـه القـدرة أيضـاً ـ يه، أو مقارنته بغريه، أو متحيص

، بل أما تقّهده من رأي، وعهى تصحيح ما عسى أن يكون قد داخهه من نقص أو خط
 .به كما ورد عهيه، وكما أُريَه ولُّقنه سيكون متشّبثاً 

ــــكـان منهـا ح  ىت ماـح ،واآلراء ـ ـــدينيـًا، ليس كماً ـ ـ ـ ني اططهـا ـهى اليقــة عـيـت مبنـ
إّال ما كان مندرجًا ضمن ما هـو معهـوم مـن الـدين بالضـرورة، وهـي األقـّل مـن بـني 

كام  هي ظّنية حاصهة باالجتهاد، وهي لذلك قابهة ـأحكام الدين، أّما أكثر األح
كــم الواحــد قــد يكـــون ألن يــداخهها اخلطــأ يف الفهــم، وذلــك باإلضــا ة إىل أّن احل

يف ظـرف مـن الظـروف، مث يقتضـي ظــرف آخـر الحـا عهيـه أن يقـع عهيــه  اً ـصحيحـ
  ،ّهه حكم آخر، بنـاء عهـى قاعـدة أّن األحكـام تتغـّري بتغـّري األحـوالـتغيري  يحّل حم

(كما شرحه ابن القّيم
9F

١(. 
لكـّل  تبداد عهيـه، را ضـاً ـــــــــــبـالرأي الـذي ُأشـربه باالس ّبثاً ــــــــــــوحينما يبقـى الفكـر متش

ل، ـــــــــــّبث مبـا هـو خطـأ مـن حيـث األصـما سواه،  إّن تشّبثه هـذا قـد يفضـي بـه إىل التشـ
رباً ـــــــــــبح بتغـّري الظـروف خطـأ، ويصـبح ذلـك إذن ضــــــــــوأص أو التشّبث مبا كان صحيحاً 

ـــــيف التصــــّورات الدينيــــة، يتبعهــــا تطــــّرف يف اطمارســــات الس ،مــــن التطــــّرف هوكية اطبنيــــة ـــــــ
ويـدخل . هـو جتـاوز مـا حـّدده الـدين مـن حـدود ،الفاً ـس عهيها، إذ التطّرف كما حّددناه

                                                 
فصـل «: ، حيـث عقـد فصـًال شـهيرًا بعنـوان ٣/١١) م١٩٩٣دار الكتـب العلميـة، : بيـروت(، إعالم المـوقعين ابن القيم )۱(

 . »في تغير الفتوى واختالفها بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد
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يف ذلك ما يقتضـي االجتهـاد تغـّريه مـن أحكـام مبقتضـى تغـاير األحـوال، إذ لكـّل حكـم 
لســـبب أو آلخـــر مـــن  ،إىل مقصـــده ديـــين مقصـــد شـــرعي،  ـــإذا مل يكـــن احلكـــم مؤّديـــاً 

 . إّن التشّبث به يدخل يف مدلول التطّرف ،األسباب
م الرجـال يف : كمـا هـو معهـوم  ،التحكـيم، وقـالوا قـدمياً لقد ر ض اخلوارج  ال حنّكـ

ديــن اهللا، وانغهقــوا عهــى هــذا اطفهــوم، وحجــروا عهــى أنفســهم النظــر يف غــريه ممــا  يــه 
: ه تعـاىلـة كقولــــــــــــال كمـا وّجهـت إليـه آيـات قرآنيـكيم جمـــــــة ألن يكون لهتحـحـــ س

 
، وحشــروا أنفســهم يف )٣٥:النســاء(        

واحــدة ال يبغــون عنهــا حــوًال، وهــو مــا أّدى بــم إىل تكفــري غــريهم مــن ســائر وجهــة 
حاكمـه وحمكومــه،  ،اطسـهمني، وانتهـى األمـر إىل ممارسـة العنــف ضـّد التمـع بأكمهـه

 .وذلك مظهر من مظاهر األيهولة إىل التطّرف باالستبداد الفكري
ة، إذ ُيسـهم  يهـا وغري بعيد من ذلك ما انتهت إليه بعض الفـرق الصـو ية الغاليـ

األتباع أنفسهم إىل شيخهم،  يفّكر هلم، وال يُريهم إال مـا يـرى، ومينـع عهـيهم إبـداء 
ّطالع عهى ما هو خمالف طا يراه هو من ا يقول ويفعل، كما مينع عهيهم اإلالرأي  يم

أراء غريه، وينتهي هذا اطسهك االستبدادي باحنرا ات كثرية يف التصّورات الدينية يقع 
ّا إال ـها، ويتعّصـبون هلـا، وال يـرون احلــوينطوون عهيـ ،يها الشيو،، ويهتزم با األتباع 

 يهـــا، وقـــد تصـــل تهـــك التصـــّورات مـــن االحنـــراف إىل االعتقـــاد بـــأّن تكـــاليف الـــدين 
(تسقط عنهم أل�م وصهوا إىل اليقـني الـذي هـو الغايـة القصـوى مـن كـّل تكهيـف
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١( ،
 . الستبداد الفكريكان سببه ا  وناهيك بذلك تطّر اً 

                                                 
 . ٧٨٩ص) م١٩٧٩العلم للماليين، دار : بيروت(لرحمن بدوي، مذاهب اإلسالميين عبد ا: راجع في ذلك )۱(
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ويف عصـــرنا احلاضـــر توجـــد مـــدارس عقديـــة و قهيـــة تـــرّيب أتباعهـــا عهـــى أّن احلـــّا يف 
الـدين واحـد هــو الـذي تهّقـنهم إيــاه مـن التصــّورات واآلراء، وأّن كـّل مـا عــدا ذلـك باطــل 

ه من أجل االستفادة منـه،  انغهقـت ـّطالع عهيه والنظر  يه بهه تفّحصينبغي اإلضاّل ال 
عهـــى الـــرأي الواحـــد، نتيجـــة االســـتبداد عهيهـــا حبجـــر التوّجـــه بـــالنظر إىل غريهـــا،  عقـــوهلم

به العــداء لكــّل اطــذاهب األخــرى اطخالفــة، ويف ذلــك ـوتكــّون مــن ذلــك عــداء أو مــا يشــ
زلة الكّهيات، مثل تقصري الثياب وإطالق ـد الذي أُلزموا به جزئيات نـُزّلت منـالرأي الواح

ضـتها ظـروف معينـة قبـل قـرون ولكنهـا استصـحبت إىل الوقـت كام اقتـالهحى، و يهـا أحـ
كامها، ومعامهـة الكفــار ـالـراهن وقـد زالـت ظرو هــا، وذلـك مثـل مفـاهيم دار احلــرب وأحـ

 .بالكراهية والغهظة واضطرارهم إىل أضيا الطريا، وأمثال ذلك كثري
ومن هذا االستبداد الفكري نشأت جمموعات من األتباع ركبت مركب التطّرف  

. لتبّنيها أمثال تهك التصّورات، مث انتقهـت يف تطّر هـا مـن التصـّور إىل ممارسـة العنـف
ولعـّل أكثـر مـا يقـع اليـوم مـن عنـف يف العــامل باسـم اإلسـالم إمنـا هـو ناشـئ مـن ِقبــل 
ـت يف كنـف االسـتبداد الفكـري،  ـانتهى بـا إىل التطـّرف يف  هـذه اجلماعـات الـيت ترّب

إنّه تطّرف سّببه االستبداد بتشـكيل الفكـر تشـكيًال . وكالتصّور تبعه تطّرف يف السه
يؤّدي إىل التطّرف، كما يؤّدي االستبداد ذاته إىل تنفي  نفسي وتأويل ديـين  منغهقاً 

وحينمــا تنكشــف هــذه األســباب  ــإن . ال يفضــيان إال إىل التطــّرف كمــا ســهف بيانــه
 .ألسبابلتهك ا إال إذا كان عالجاً  العالج ال ميكن أن يكون ناجعاً 
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 دور الحّرية الفكرية في معالجة التطرف

إذا كـــان االســـتبداد الفكـــري هـــو أحـــد العوامـــل األساســـية لنشـــأة التطـــّرف الـــذي 
هوك، وهـو ــــــــــكثـرية بـالتطّرف يف الس  ّورات، مث ينتهـي أحيانـاً ـــــــــيبتدئ بالتطّرف يف التص

 ــإّن مقاومــة مــا يثبــت بالتحهيــل اطنطقــي، وثبــت يف التجربــة الواقعيــة، إذا كــان كــذلك 
التطـــّرف ينبغـــي أن تّتجـــه أّول مـــا تّتجـــه إىل عـــالج الســـبب وهـــو االســـتبداد الفكـــري، 
وذلك ال يكون إال بتحريـر الفكـر مـن االسـتبداد،  كيـف يكـون هـذا التحريـر؟ وكيـف 

 من عوامل مقاومة االستبداد؟ يكون ذلك عامالً 

   :الفكر والحرية الفكرية -أ 

 ،هــذه الورقــة يف بّينــاً  وكمــا نريــد أن يكــون مصــطهحاً  ،اطقــام هــذايف  بــالفكر نقصــد
وهلـذا  ..»عهيها عقل اإلنسان يف حبثه عن احلقيقـة النظريـة والعمهيـة جيرياطنهجية اليت «

اطدلول الهغوي، إذ جاء يف معاجم الهغة أّن الفكر هـو إعمـال اخلـاطر  يفالتحديد أصل 
(يف الشيء

11F

كما أّن ذلك اطدلول هو .وعات اطعر ةإىل أنّه حركة العقل يف موض إشارة ،)١
عهيـــه الثقا ـــة اإلســـالمية يف اســـتعمال هـــذا اطصـــطهح، وهـــو مـــا ضـــبطه  اســـتقّرتالـــذي 

. )12F٢(»ترتيــب أمــور معهومــة لهتــأّدي إىل جمهــول الفكــر «: إذ يقــول تعريفاتــه،اجلرجــاين يف 
 .ةالبّني أّن هذا الرتتيب لي  هو إالّ حركة العقل يف البحث عن احلقيق ومن

                                                 
 . فكر: ماّدة ،لسان العرب ،منظور ابن )۱(
ابـــن : وراجــع أيضـــاً ؛ ١٧٦ ص )م١٩٨٥ة فلوجـــل، ـعــن طبعـــ مصـــورة ،مكتبــة لبنـــان :بيـــروت( التعريفـــات ،الجرجــاني )۲(

 :بيــروت( المحصــل، والــرازي ؛١/٢٣) م١٩٤٧ ،ط الحلبـي: القــاهرة(ســليمان دنيــا : تحقيـق ،اإلشــارات والتنبيهــات ،سـينا
 :فرجينــا(بــين المســلمين  الفكريــةدور حّريــة الــرأي فــي الوحــدة : وراجــع كتابنــا ؛٦٨ ص) م١٩٨٤لكتــاب اللبنــاني، ا دار

 . وما بعدها ٢٧ص )م١٩٩٢المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
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الــذي هــو مــنهج العقــل يف  ،النظــر مــن إطــالق الفكــر أهــلهــو شــائع اليــوم بــني  ومــا
ــ ،البحــث عــن احلقيقــة ــ الــيتكار ـعهــى األ  ل إليهــا يف ذلــك البحــث لــي  إالّ وصّ ـيقــع الت

هـو مـن بعـض عـادات الهسـان العـريب، ولكنّـه  كما ،من إطالق اطهزوم عهى الالزم ناشئاً 
واســتعماالته، وهــو مــا آن األوان  اطصــطهحمعــىن هــذا  يف حتديــد إطــالق حيــدث ارتباكــاً 

بـه منهجيـة النظـر  اإلسـالمية مقصـوداً  الثقا ـةلهرجوع به إىل األصل الذي اسـتقّرت عهيـه 
ســــنعتمده يف هــــذا اطقــــام، وكمــــا  كمــــا ،العقهــــي ال حصــــيهة ذلــــك النظــــر مــــن األ كــــار

(اعتمدناه يف جممل حبوثنا يف هذا الشأن
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١(. 
 حركة احلقيقة إىل الوصول أجل من العقل حركة تكون أن فكريةباحلرّية ال ونقصد

 تتفاعل تعامالً   يه احلقيقة معر ة اطراد اطوضوع مع مباشرة بصفة العقل  يها يتعامل
 واألبعاد الذاتية اطعطيات مع اليقينية ومكسوباته الفطرية العقل مكّونات  يه

 العقهية احلركة تهك متنع اليت اطوانع كلّ  عن بعيداً  درُسه، اطراد لهموضوع اطوضوعية
 اطوانع، تهك تقتضيها وجهة إىل با وتنحرف الصحيحة، وجهتها يف تنطها أن من

 وسطوة والشهوات، األهواء استبداد مثل داخهية موانع يف متمثّهة كانت سواء
 عهى به يتسّهط الذي ابـاإلره مثل ية،ـخارج موانع كانت أو ادات،ـوالع األعراف

 :قوله يف  رعون منهج عهى ياسيــــــــــالس هطانـــــــــــالس أو الديين هطانــــــــــالس وذو  عقولال
 به يتسّهط الذياطتعّدد اطظاهر  اإلغواء أو ،)٢٩:غا ر(        

     : قوله يف إبهي  منهج عهى األرض يف اطفسدون النفوس عهى

 ).٦٢:اإلسراء(      

                                                 
 . وما بعدها ٢٧ص ، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين: راجع على سبيل المثال كتابنا )۱(
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ا يكــــون مــــن أهــــّم مــــا نقصــــ بــــالتحّرر الفكــــري يف هــــذا اطقــــام التحــــّرر ده ـورّمبــــ
ـرتك لهمتعّهمــني  ،أو كبـــاراً  صــغاراً  ،الفكــري يف جمــال الرتبيــة والتعهــيم، وذلــك بــأن يُـ

جمـــال  ســـيح ألن يعمهـــوا النظـــر  يمـــا يُهقـــى إلـــيهم مـــن العهـــوم واطعـــارف ليتناولوهـــا 
وينخهوهـــا  ارنة مبـــا هـــو خمـــالف هلـــا،ـعوها لهمقــــبـــالفهم، ويتـــدّبروها بالتعهيـــل، وخيضـــ

ّوة ومــواطن الضــعف، حبيــث تكــون حركــة العقــل ـم  يهــا مــواطن القـــبالنقــد لتتبــّني هلــ
ـــيه اطســـ يهــا حــّرة مــن التوجــ ـــبا ألن يقــع االنت ذ بــالرأي الواحــد ـها إىل األخـــهاء  ي

وارية دائبـة تقـوم بـني اطتعّهمـني ـواه، وذلـك يف حركـة حــوالر ض واإللغاء لكّل ما سـ
إىل تكـــوين  كــــر ســـّيد عهـــى نفســـه، قــــادر عهـــى تبـــّني اطســــالك  واطعّهمـــني تفضـــي

ة حبســـــب مـــــا تســـــتبني بـــــه مـــــن حيـــــث معطياتـــــا ـة الـــــيت تـــــؤّدي إىل احلقيقــــــاطختهفـــــ
طة من اطرّبني واطعّهمني ال ُتري مـن ـية ولي  من حيث ما ُتريه جهة متسهّ ـاطوضوع

اً  ا تقتضــــيه اط احلقــــائا إّال مــــا تــــراه هــــي حّقــــ عطيــــات اطوضــــوعية بقطــــع النظــــر عّمــــ
 .   لهمسائل اطبحوث  يها

ـــبص أيضاً  لـمـتش يةكر ـالف ّريةاحل أنّ  البّني  ومن ـ ـ  التعبري حّرية يةـاســـأس ةـفـ
 حبي  يبقى لرأي تذكر ةـقيم من  ـ هي رأي، من العقل إليه يتوّصل ما عهى

 رأياً  احلاّ  مبيزان اءـ ج النظر يف حبّرية إليه توّصل قد العقل يكن وإن الذهن
 إ صاح من إليه يصري ماـب قيمته من ربـاألك اجلزء الرأي سبـيكت اـوإمنّ  ،صحيحاً 

 من جزء التعبري حّرية إذن  تكون التعبري، يف حبّرية إالّ  يكون ال ما وهو عنه،
 .التفكري حّرية
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 :تجّليات الحّرية الفكرية -ب 

ــــيف ش طا أوردناه آنفاً  يالً ــــتفص ـ ــــاحلّريـة الف  ـإنّ  ،كريةـىن احلّرية الفــرح معـ كرية ـ
ال يكون هلا حتّقا  عهي إّال إذا حتّققت مجهة من العناصر اطكّونة هلا، وهي عناصر 

ضمن العمهية الرتبوية الشامهة اليت   شيئاً  تتكّون بالرتبية اليت تؤخذ با العقول شيئاً 
أي مـن حركـة  ،يؤخذ با اطتعهمون لتستوي عقوهلم بالتدريج عهـى هيئـة مـن الفكـر

تتجّهـى  يهـا مجهـة مـن اطواصـفات الـيت ميكـن أن تعتـرب  ،قل يف البحث عن احلاّ الع
جتّهيات لهحّرية الفكرية، ومن خالل تهك التجّهيات ميكن أن ميارس العقل التفكري 

 .احلّر، وميكن أن يعترب قد توّ رت له احلّرية الفكرية
يف حركتــه لهبحـث عــن  تتمثّـل يف أن يكــون العقـل ولعـّل أّول جتّهيــات احلريـة الفكريــة

احلقيقــة مفتوحــة أمامــه اخليــارات اطتعــّددة يف اطســـهك الــذي يســهكه ليبهــغ تهــك الغايـــة، 
وذلـك حسـبما تقتضـيه معطيـات القضـية منـاط البحـث، ليسـهك يف حبثـه اطسـهك الــذي 
تقتضيه تهك اطعطيـات، دون أن يقـع توجيهـه إىل مسـهك معـّني لينتهـي إىل نتيجـة معّينـة 

 . ّجه خارج عنه وعن تهك اطعطياتمن ِقبل مو 
إّن هـــذا التجهّـــي مـــن جتّهيـــات التحـــّرر الفكـــري هـــو الـــذي أراده القـــرآن الكـــرمي 

الا الكون،  إنّه مل يهزمه مبسـهك معـّني ـلإلنسان حينما وّجهه ليبحث عن حقيقة خ
أو بنتيجة معّينة، وإمنا أرشده ليتعامل مع اطوضوع بصفة مفتوحة ليصل إىل ما يصل 

حبســب مــا خيتــاره مــن مســهك؛ ولــذلك  قــد جــاء يف القــرآن �ــي عــن أن ُيكــره  يــهإل
      : اإلنســــان عهــــى اإلميــــان بــــاهللا كمــــا يف قولــــه تعــــاىل

، وتوجيه إىل البحث الفكري احلّر كما جـاء يف قولـه تعـاىل )٩٩:يون (  
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             :يف نفـــــ  الســـــياق

ه اإلنســان إىل النظــر ، وإذن  ــ)١٠١:يــون (     إّن القــرآن الكــرمي وّجــ
ه، ـاحلّر اطفتوح عهى احتماالت متعّددة، وله أن يصل إىل النتيجة اليت يرتضيها لنفس

 .ولكن عهيه أن يتحمل نتائجها، وذلك هو التحّرر الفكري يف أحد جتّهياته

يطّهع عهى ومن تهك التجّهيات لهحرّية الفكرية أن يّتجه العقل يف حركته الفكرية ل
اآلراء اطخالفة لهرأي الذي ينتهي إليه بتهقني أو بنظر حّر، حىت لو حصـل ذلـك عهـى 
سبيل اجلزم،  إّن االنكفاء عهى الرأي الواحد حينما تكون يف اطسألة آراء متعّددة يعّد 

ومن هذه احلرية أن يند ع الفكـر ليقـف عهـى جممـل . من القيد عهى حرّية الفكر ضرباً 
تعهقــة بــالرأي احلاصــل لــه موا قــة كانــت أو خمالفــة، إذ ذلــك مــن شــأنه توســيع اآلراء اط

، وذلـــك أحـــد وأمشـــل إشــرا اً  دائــرة النظـــر، وإتاحـــة الفرصــة حلركـــة  كريـــة أكثــر انطالقـــاً 
 . مظاهر احلرية

عهــى هــذا التجّهــي مــن جتّهيــات احلريــة  ،بتوجيــه قــرآين ،وقــد انبنــت الثقا ــة اإلســالمية
يف أّن اطفكرين والعهماء اطسهمني يدأبون يف حبوثهم العهمية عهى  الفكرية، وهو ما يبدو

، إيــراد اآلراء اطخالفــة عنــد تقريــرهم آلرائهــم،  ــإذا مل جيــدوها يف الواقــع ا رتضــوها ا رتاضــاً 
 إن «وذلك  يما ُعرف يف منهج التأليف بإيراد االعرتاضات الذي شعاره اطشهور عبارة 

أو مــا هــو يف معناهــا، وذلــك مــا نعــّده أحــد التجّهيــات  »نــا ــإن قيــل قه«، أو »قهــَت قهنــا
 . الرائعة لهتحّرر الفكري يف الثقا ة اإلسالمية

، وهـــو اطتمثّـــل يف أن مـــا هـــو تكمهـــة طـــا ذكرنـــاه آنفـــاً  ات أيضـــاً ـومـــن تهـــك التجّهيـــ
بيل ـــــــــل اآلراء اطختهفـــة الـــيت انتهـــى إليهـــا جـــرّاء البحـــث أو عهـــى سـتبســـط أمـــام العقـــ
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ـــ، ويض جيــري بينهــا اطقارنــة بــالنظر اطــزدوج إليهــا مجيعــاً اإليــراد، مث رب بعضــها بــبعض ــــــ
ـــه مـــن اطبـــ ـــه مـــن منطـــا داخهـــي تـــرتابط  يـــه ـ يمـــا تأّسســـت عهي ّررات، ومـــا انبنـــت عهي

، لتنتهـــي هــــذه ها بشـــواهد الواقـــع تصــــديقاً أو تكـــذيباً ـمقـــدماتا بنتائجهـــا، ويف عالقتــــ
منـــه مــــن القــــوي، واحلـــّا مــــن الباطــــل،  اطقارنـــة بنقــــد مـــا هــــو مطــــروح لتبـــّني الضــــعيف

والصــحيح مــن اخلــاطئ،  ينتهــي االختيــار بنــاء عهــى تهــك اطقارنــة وذلــك النقــد طــا هــو 
 .وأصّح مبىن أقوى دليالً 

 ،وغــري خفــّي أّن اطقارنــة والنقــد يتيحــان لهفكــر حرّيــة يف احلركــة بــني اآلراء اطختهفــة 
ء عهى واحد منها دون غريه، والتشّبث حركة تأّمل وتدبّر ومتحيص، وذلك يف غري انكفا

لنقـد مهـا معـىن زائـد عهـى جمـّرد واطقارنـة وا .. كريـاً  به عهى عالّته، ممـا ميكـن أن يعـّد قيـداً 
طّــــالع والفهــــم، وإن كانــــا  مقّدمــــة هلمــــا ال يتّمــــان إال بمــــا، ولــــذلك حســــبناه أحــــد اإل

 .جتّهيات احلرية الفكرية
 عهى النقد الذايت، ممارساً  رية أن يكون الفكر قادراً ومن بني أهّم جتّهيات احلرّية الفك

مـن مظـاهر  و ـا مـا شـرحناه سـابقاً  ،له بالفعل،  حينما يصل الفكر إىل مجهـة مـن اآلراء
مــن احلســبان  احلرّيـة، مثّ ينغهــا بــا عهــى نفســه، عهــى اعتبــار أ�ـا هــي احلــّا اططهــا، مهغيــاً 

يقيّــد حريتــه يف النظــر، ولكــن  يعتــرب قيــداً  إمكــان مراجعتهــا وإعــادة النظــر  يهــا،  إنــه بــذا
حينما يكون عنده من اطرونـة مـا بـه يفـتح البـاب لهنقـد الـذايت مبراجعـة مـا حصـل لـه مـن 

 .اآلراء عهى أنه حّا  إنه يكون أكثر حرية يف حتّري احلقيقة
ـــ ذايت أن يقـــع الفكـــر يف وســـواس الشـــّك الـــذي ال تثبـــت معـــه ـوال يعـــين النقـــد ال

هه ـّدت معطيــات جـــن، وإمنــا يعــين أنّــه إذا مــا جــحقيقــة يف الــذه ــا مبــا حّصــ ديدة تتعّه
ام، وذلـــــك يف جمـــــال مـــــا هـــــو ظـــــّين عهـــــى وجـــــه ـالفكـــــر مـــــن األ كـــــار واآلراء واأل هـــــ
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،  إّن احلرّية تقتضي أن يعاد النظر  يها عهى ضوء تهك اطعطيـات عسـى أن اخلصوص
رب بــا أخطــاء قــد تكــون تســ ابا، ــــــــــّربت يف النظــر الستتبــّني وجــوه أخــرى لهحقيقــة ُجتــ

واب حيتمـــل اخلطــــأ، ـــــــــــإن رأيـــي ص: ولعـــّل هـــذا هـــو مـــا تعنيـــه القاعـــدة الذهبيـــة القائهـــة
مل الصـــواب، وهـــي القاعـــدة الـــيت عهـــى أساســـها عـــّدل ـوالـــرأي اطخـــالف يل خطـــأ حيتـــ

ا ذهـب إىل مّ ـمن اجتهاداته الفقهية اليت توّصـل إليهـا يف العـراق لـ اإلمام الشا عي كثرياً 
له معطيات أخـرى اقتضـت اطراجعـة والتعـديل، وقـد  عـل كثـري غـريه مـا  تبّينتمصر و 

 عــل، حــىت كــان النقــد الــذايت مســة بــارزة يف الثقا ــة اإلســالمية، وذلــك أحــد جتّهيــات 
 .احلّرية الفكرية

 :للتطّرف الحّرية الفكرية عالجاً  -ج 

ــــــ األسد أكــربـيُعــّد أحــ ،ناه آنفــاً ـرحــــــــــــــــكمــا ش  ،تبداد الفكــريـــــــــإذا كــان االس باب ـ
،  ــإّن نقيضــه الــذي هــو التحــّرر الفكــري بالتجّهيــات وســهوكاً  تصــّوراً  ،يف توليــد التطــّرف

الـــيت ســـبا شـــرحها ســـيكون ال حمالـــة هـــو أحـــد أهـــّم األســـباب الـــيت حتـــول دون نشـــوء 
ولعـــّل هـــذا العـــالج هـــو األكثـــر . االســـتعداد لهتطـــّرف، وتعمـــل عهـــى مقاومتـــه إذا نشـــأ

ـــة يف هـــذا الشـــأن مـــن كـــ ه إىل احملاضـــن  اعهي ـــه عـــالج يُوّجـــ ّل عـــالج غـــريه؛ وذلـــك ألن
الداخهية اليت تنشأ  يها بذور التطّرف، وهي حماضن آليات التفكري يف ذات اإلنسان، 

ّد العوامـــل ـــــــــــــــــيف حـــني تكـــون األنـــواع األخـــرى مـــن العـــالج يف أغهبهـــا عامهـــة عهـــى ص
تحــّرر الفكــري  كيــف يكــون ال ..ة الــيت تــد ع إىل التطــّرف وتغّذيــه وتقّويــهــــــــــــــــاخلارجي
 لهتطّرف؟ عالجاً 
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 :مواجهة التطّرف بالرأي الصائب :أوالً 
أّن التطــّرف هــو يف مفهومــه العــاّم جتــاوز مــا حــّدده الــدين مــن احلقــائا  ذكرنــا ســابقاً 

والباحـــث عـــن احلـــّا يف مســـألة . والتشـــّبث بـــا عهـــى أ�ـــا هـــي احلـــّا الـــذي ال حـــّا غـــريه
 إنـــه يكـــون عرضـــة  ،حبكـــم االســـتبداد ،هـــاً شـــرعية أو يف غريهـــا حينمـــا يكـــون  كـــره موجّ 

لالنتهاء إىل اآلراء اخلاطئـة؛ وذلـك ألّن اطتسـّهط عهيـه اطوّجـه لفكـره يريـد منـه يف الغالـب 
أن ينتهــي إىل نتيجــة ال تقتضــيها اطعطيــات اطوضــوعية لهمســألة اطبحوثــة، وإمنــا تقتضــيها 

لنحهـة،  لـرأي، أو انتصـاراً  تعّصـباً مصهحة ماّديـة، أو : اطعطيات الذاتية لهمتسّهط اطستبدّ 
أو مــا شــابه ذلـــك مــن األســـباب، وحينئــذ  ــإن �ايـــة البحــث سيوّصـــل اطســتَبّد عهيـــه يف 

لتحديـدات الـدين بفعـل  الغالب إىل رأي يكتنفه احتمال كبـري بـأن يكـون خطـأ متجـاوزاً 
عهـى أنـه  ذلك التوجيه الذايت، ومـن مثّـة يتولّـد التطـّرف إذا مـا وقـع التشـبث بـذلك الـرأي

 .ما يكون ذلك هو اطصري يف مثل هذه األحوال هو احلّا، وغالباً 
وهذا هو شأن  رعون حينما كان يوّجه مأله إىل أن ينتهوا إىل ما يراه هو مـن  كـرة 
خاطئة ليحـا ظ عهـى هيبتـه، ويصـّدهم عـن أن يعمهـوا عقـوهلم  يمـا طرحـه عهـيهم الرجـل 

نتيجــة ختــالف مبتغــاه، وتــّدد ســهطانه وهيبتــه، اطــؤمن عســى أن يصــهوا بفكــرهم احلــّر إىل 
وذلــك هــو شــأن شــيو، الصــو ية الغاليــة الــذين . وهــي اإلميــان بنبــوة موســى عهيــه الســالم

ينهــون أتبــاعهم عــن أن يســتمعوا إىل أقــوال غــري أقــواهلم بغيــة أن تســتحكم  ــيهم التبعيــة 
مــــن أمــــوال  هلــــم،  ينجــــّر عــــن ذلــــك منــــا ع معنويــــة مــــن جــــاه وحظــــوة، أو منــــا ع ماّديــــة

شـــأن شـــرحية تـــّدعي لنفســـها اســـم الســـهفية، و يهـــا يهـــزم الشـــيو،  وهـــو أيضـــاً . وخـــدمات
أتباعهم بأن ال يأخذوا العهم إالّ منهم دون غـريهم إذ احلـّا مقتصـر عهـيهم، أمـا مـا عنـد 

وذلـــك هـــو شـــأن كـــّل اطســـتبّدين،  ـــإ�م يســـّدون أمـــام أتبـــاعهم . غـــريهم  هـــو الضـــالل
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وإذا دخــل العامــل . ســهك واحــد هــو مســهك مــا يرونــه هــممســالك الفكــر ليــتمّحض ط
ذلــك  أيف خطـ مــا يكـون ســبباً  الـذايت يف اإللــزام مبـا يــراه اطسـتبّد مــن رأي  ـإّن ذلــك كثـرياً 
 .من أبواب التطّرف الرأي، وحينئذ  إّن االنغالق عهيه والتعّصب له يكون باباً 

حرّة يّتجـه بـا إىل النظـر  ولكن حينما يكون أمام الناظر الباحث  رصة حلركة  كرية
يف معطيات متعّددة، وآراء خمتهفة، ما تهّقاه من شيخه وما تهّقاه من غريه، يف منهج من 
اطقارنة والنقد،  إنه يكون  يما يتوّصل إليه من رأي أقرب ما ميكن مـن احلـّا، إذ ضـرب 

ء اطختهفــــة، الــــرأي بــــالرأي والــــدليل بالــــدليل واحلّجــــة باحلّجــــة مــــن شــــأنه أن ميــــتحن اآلرا
،  يتبـّني الضـعيف منهـا مـن القـوي، والصـحيح مـن السـقيم،  ينتهـي الفكـر وينخهها خنالً 

إذن من هذه احلركة احلرّة إىل األخذ مبا هو أصّح وأقوى، ويبتعد عّمـا يوقعـه يف التطـّرف 
 .من اآلراء الغريبة والشاّذة والضعيفة

اعد اطنهجية حيّرر العقول من وهلذا السبب جاء الدين يف أّول ما جاء به من القو 
االستبداد الفكري الذي ميارسه عهى الناس أصحاب اجلاه االجتماعي باسم التقاليد، 
أو الرهبان والكهنة باسم الدين، لينتهوا جرّاء هذا االستبداد إىل تطّرف يف التشّبث 

ى المية عهـــــــــــــــــواه، وهو شأن الذين عارضوا الدعوة اإلســـــــــــــباطعهود والر ض لكّل ما س
هوم، كما هو ــــــــــــة بهغ  يها التطّرف إىل درجة العنف كما هو معــــــــــــأّول عهدها معارض

اء القرآن الكرمي ــــــــــــهى موقفهم ممن يأيت بعدهم؛ ولذلك جـأن كّل من يكون عــــــــــــش
ّهط عهيهم، ــــــــــــيصيح يف الناس أن حيّرروا عقوهلم بتحطيم نري االستبداد الفكري اطس

طّرف الرا ض، ــــــــــــرة التــــــــــــبم من دائرج ــــــــــــكر حّر خيـا ُعرض عهيهم بفـنظروا  يمــــــــــــلي
           ...: وذلك يف مثل قوله تعاىل
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   : اىلــــ، وقوله تع)٢٤-٢٣:الزخرف(   

،  في كّل من هذا وذاك د ع إىل )٣١:التوبة(      
حلقيقة كما يتبّينها الفكر التحّرر الفكري من سطوة اطستبّدين من أجل الوصول إىل ا

 . لالعتدال وحتول دون التطّرف احلّر، وكما تكون باباً 
وقــــد كــــان هــــذا اطســــهك ديــــدن الفحــــول مــــن العهمــــاء اطســــهمني، إذ تــــراهم يف 
مؤّلفاتم يبسطون اآلراء اطختهفة إىل حّد التناقض، واالجتهادات اطتوا قة واطتعارضة 

ا بالتمحيص واالمتحان والنقد، ليستبني هلم الرأي عهى بساط النظر احلّر، ويتناولو�
وميكـــن باإلحصـــاء أن نتبـــّني كيـــف أّن عهمـــاء التفســـري . هلـــم األصـــوب  يّتخـــذوه رأيـــاً 

كّهمـا كـانوا   وأعدل مـذهباً  وأصّح اجتهاداً  والفقه والعقيدة وغريها يكونون أثقب رأياً 
 ونقداً  سع دوائرها، وأكثر إيراداً أكثر حّرية  كرية يف التوّجه إىل العهوم واطعارف يف أو 

لـــآلراء اطختهفـــة الـــيت تتضـــّمنها، وقـــد كانـــت تهـــك هـــي الصـــفة الغالبـــة عهـــى العهمـــاء 
اطسهمني، وكيف أّن األقـرب إىل التطـّرف مـنهم هـم األضـيا دائـرة يف تنـاوهلم لهعهـوم 

 .        واطعارف ولآلراء اطختهفة  يها

 :خالفمواجهة التطّرف بتقّبل الم :ثانياً 

ــــأس يفضـــي إىل تطـــّرف  ،وخاّصـــة منـــه مـــا كـــان  كريـــاً  ،تبدادـــــــإّن االس :هفنا القـــولـــ
متمّثل يف الر ض اطبدئي لهرأي اطخالف، وذلك باعتبار مـا حيدثـه االسـتبداد يف النفـوس 

ــــــــــــمــن يقــني بــأّن احلقيقــة تنحصــر  يمــا يريــد اطس تبّد مــن رأي، وهــذا الــر ض لهمخــالف  ــ
 يف درجاتــه األوىل لينتهــي إىل درجاتــه األخــرية  يصــبح تطّر ــاً  مــا يتطــّور مــن تطــّرف كثــرياً 
، وذلك حينمـا تصـل درجـة الـر ض إىل التكفـري أو حـىت إىل مـا هـو دون ذلـك مـن عنيفاً 
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هّمـــة الــيت تفضـــي إىل تقبّـــل وحرّيــة التفكـــري هـــي إحــدى اطســـالك اط. التضــهيل والتفســـيا
هـــّم مــــن مالتـــايل مســــهك اطخـــالف مــــن الـــرأي واطخــــالف مـــن أصــــحاب الـــرأي، وهــــي ب

ولــي  اطقصــود . اطســالك الــيت حتــول دون توليــد التطــّرف يف النفــوس والعقــول والســهوك
اطخالف تبّين ذلك اطخالف من الرأي واألخـذ بـه يف مقابـل التنـازل عمـا  )اآلخر(بتقّبل 

 يــراه اطتقّبــل مــن رأي لــّرد التنــازل، أو ألســباب غــري عهميــة،  ــذلك أمــر غــري مطــروح يف
عنـد معـىن التقبّـل  ذا الشأن، وإمنا اطقصود به معان أخرى متعّددة ولكّنها تهتقي مجيعـاً ـه

 . الذي نطرحه يف هذا الصدد
ومــن تهــك اطعــاين الــيت يتضــّمنها التقبّــل اطقصــود يف هــذا الصــدد، والــيت تســهم 

 أن ال ه بالتقّبل النفسي، وهو ما يعينـبنصيب وا ر يف احليهولة دون التطّرف ما نسّمي
يعترب الباحث عن احلقيقة واطتوّصل  يها إىل رأي أّن من توّصل  يها إىل رأي خمالف 
هو عدّو له، وذلك مهما بهغت درجة إميانه برأيه من يقـني،  تـنكمش الـنف  دونـه، 

عــن التعامــل اطعــريف العهمــي، وإمنــا  تبعد إذن مــن دائــرة التعامــل اإلنســاين  ضــالً ـويســ
ها أو أخطأهــا، وهــو لــذلك ـو باحــث عــن احلقيقــة أصابـــالــرأي هــ الف يفـيُعتــرب اطخــ

يف النف  يسمح بالتعـاطي معـه يف خصـوص رأيـه اطخـالف  جدير بأن جيد له مكاناً 
ة مـن نتيجـة موا قـة  لهحوار يف شأنه باحلّجة بقطع النظـر عمـا تنتهـي إليـه تهـك احلّجـ

 .أو خمالفة
 الوجود بقطع النظر عن تقّبهه نفسياً االعرتاف له حبّا  )لآلخر(ومن معاين التقّبل 

احبه مـن ــــــــــــالف وصــــــــــــــتقّر يف الـذهن أّن الـرأي اطخــــــــــه، وذلك بأن يسـدم تقّبهـــأو ع
ـــ، وأن يعـــّرب عـــن نفسوداً ـحّقـــه أن يكـــون موجـــ ــــوانتص وشـــرحاً  ه عرضـــاً ــــــــــ ، دون أّي اراً ــــ

الفه، وأن ـــــــــــتضييا أو حجر، وذلك بنف  القدر الذي يكون  يه احلّا يف الوجود طخ
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 وجـــوداً  ،هـــو اطقيـــاس احملـــّدد لألحّقيـــة يف الوجـــود أـواب واخلطــــكـــون مقيـــاس الصـــال ي
وإذا كانــت مثّــة حــاالت خاّصــة ميكــن أن ُيســحب  يهــا حــّا الوجــود عــن رأي . وعــدماً 

بب أو ذاك مـن األسـباب احملـّددة يف هـذا ـالفني هلـذا الســمن اآلراء أو خمالف مـن اطخـ
اطخالف تقّبـل اعـرتاف حبـّا وجـوده والتعبـري  )اآلخر( الشأن،  إن اطبدأ العاّم هو تقّبل

 .عن نفسه

تعداد لالستفادة منـه، مهمـا كانـت ـاطخالف باالس )اآلخر(ىن تقّبل ـورّمبا يكتمل مع
درجــة خمالفتــه، وذلــك إذا مــا تبــّني باالمتحــان أّن  يــه مــا يفيــد، وتبهــغ هــذه الدرجــة مــن 

طخـــالف قصـــد  حصـــه وحتهيهـــه وتبـــّني أســـبابه التقبّـــل ذروتـــا بالســـعي العمهـــي إىل الـــرأي ا
عســى أن يتبــّني  يــه مهمــح  مستفيضــاً  موضــوعياً  وحججــه ومبانيــه ومآالتــه، ودرســه درســاً 

حّا  يؤخـذ بـه مهمـا اسـتقّر يف بـادئ الـرأي مـن أنّـه رأي خطـأ،  ـذلك االسـتعداد وهـذا 
مــــن التقّبــــل  اطســــعى العمهــــي ُحيــــّالن اطخــــالف يف دائــــرة الــــوعي النفســــي واطعــــريف موقعــــاً 

، وهــو مــا اليتحّقــا حبــال لــو عومــل هــذا اطخــالف باليــأس مــن أن تكــون  يــه أيّــة متقــّدماً 
 .عهى أّي حاّ   ائدة، ومن أن يكون منطوياً 

 )اآلخر(يف هذا التعامل مع  رائعاً  منهجياً  وقد ضرب لنا القرآن الكرمي مثالً 
ة اليت ذكرناها، وذلك ما ورد يقوم عهى التقّبل يف مستوياته اطختهف اطخالف تعامالً 

نبّيه ومجيع اطسهمني من ورائه إىل تقّبل  عهى سبيل اطثال يف قوله تعاىل مرشداً 
      : اطخالفني من أصحاب الديانات األخرى

               
 

 

 ).٢٥-٢٤:سبأ(       



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
 

 -١٨٠ -

التقّبـل النفسـي لهمخـالف، وهـو  جي توجيـه إىلـاد اإلهلـي اطنهـــــ في هذا اإلرش 
ما يتمثل يف تعميم إمكان اهلدى والضالل عهى الفريقني، وبنسبة اإلجرام إىل النف  

 من اإلميان بعك  ذلك يف األمرين،م ـالف، وذلك بالرغـبة جمّرد العمل إىل اطخـونس
مخالف، و يه توجيه إىل تقّبل حّا الوجود والتعبري له. لهمخالف نفسياً  ولكن تأنيساً 

وذلـــك مـــا يـــدّل عهيـــه هـــذا احلـــوار الـــذي ُيســـمع  يـــه عـــرض هـــذا اطخـــالف باهتمـــام 
تفادة ـإىل تقّبل االس ويف هذا التوجيه إمياء أيضاً . عه مبحاّجة لطيفة مؤّنسةموالتعاطي 

ـه ينطـــمــن رأي اطخــ ه مــن احلــّا، وذلــك مــا يــوحي بـــه ـوي عهــى وجـــالف إذا تبــّني أنّـ
،  إذا تبّني أّن هذا اطخالف قد يكون يف اطخالف أيضاً  دى ليشملـتعميم إمكان اهل

ـــه يكــــون إذن مقبــــوالً  ــــل رأيــــه شــــيء مــــن اهلــــدى  إنّـ ،  هــــو إذن مــــنهج يــــدعو إىل تقّب
(اطخالف لهرأي

14F

١(. 

اصم مــن عواصــم ـهفة، الــذي هــو عـــتوياته اطختـــمبســ )لآلخــر(إّن هــذا التقبّــل 
ـــــــالتحّرر الفكـــــــري، ـــــــب إال  التطـــــــّرف ال ميكـــــــن أن حيصـــــــل إّال ب وال ميكـــــــن أن يغي

يف مســـهك معـــّني لينتهـــي إىل رأي  باالســـتبداد؛ ذلـــك ألّن الفكـــر إذا كـــان موّجهـــاً 
تقّر عهـى هـذه ـط مـا هـم يـرون،  ـإّن اطســتبّدين، ولـُريى  قــبتوجيـه اطسـ حمّدد سـهفاً 

هي بـــأّن ـعور نفســـي واقتنـــاع عقــــة، واطنتهـــي إىل هـــذا الـــرأي حيصـــل عنـــده شــــالوجهـــ
ـه ســ يما انته احلّا منحصر تنقبض ـى إليه، وأّن مـا سـواه مـن رأي باطـل، وإذن  إّن

ه نظـره إليـه ـنفس ه دونه، وسيعترب أّن هذا الباطل ال حـّا لـه يف الوجـود بهـه أن يوّجـ
 .ليمتحنه ويبحث عن  ائدة  يه

                                                 
 . ١٣/٢٥٨) م١٩٢٥دار الفكر، : بيروت(الرازي، التفسير الكبير : جع جملة من هذه المعاني فيرا )۱(
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ل بــالنظر احلــّر إىل مجيــع مظــاّن احلقيقــة، ويبســط عهــى ـولكــن حينمــا يّتجــه العقــ
كمــا شــرحناه، مــا اســتقّر يف الــذهن بــادئ الــرأي ومــا هــو   ،اآلراء حمــّك البحــث مجيــع

يسـع مجيـع  نفسـياً  موا ا له وما هو خمالف،  إن ذلك سـيحدث يف النـاظر انفسـاحاً 
اآلراء مبــا  يهــا اطتنــاقض منهــا، وهــذا التقبّــل النفســي  يــه اعــرتاف ضــمين بــأن مجيــع 

ج واطدا عة وإّال مـا وضـعت عهـى هلا حّا الوجود واالحتجا  ،مبا  يها اطخالفة ،اآلراء
بساط البحث، وباطقارنة واالمتحان والنقد سيكتشف أّن اآلراء اطخالفة قد تنطوي 

إذ هــو باحـث عــن احلـّا بنظــر حـر،  تكتمــل  ،عهـى بعــض احلـّا  يســتفيد منـه أحيانـاً 
كمــا شـرحناها، وذلــك مـا حيــول دون توليـد التطــّرف الـذي مــن   ،إذن حهقـات التقّبـل

 .ونفي حّقه يف الوجود ،وإلغاؤه ،ر ض اطخالف :راتهأهّم شعا

ولـــو تأّمهنـــا مـــا ميـــور بـــه واقـــع اطســـهمني اليـــوم مـــن مجاعـــات طابعهـــا العـــاّم التطـــّرف 
بدرجاتـــه اطختهفـــة، وقارنّاهـــا جبماعـــات أخـــرى طابعهـــا العـــاّم االعتـــدال والوســـطية لرأينـــا 

عامــــل االعتــــدال، وأّن االســــتبداد طــــا قّررنـــاه مــــن أّن التحــــّرر الفكــــري هـــو  بّينــــاً  مصـــداقاً 
عهــى الفــرق واجلماعــات القدميــة يف  الفكــري هــو عامــل التطــّرف، وهــو مــا يصــدق أيضــاً 

تاريخ الثقا ة اإلسـالمية، والنتهينـا إىل احلكـم بأنـه كّهمـا اشـتّد ضـغط االسـتبداد الفكـري 
فكريـة  اتسعت خمرجاته مـن اطتطـّر ني، وعهـى العكـ  مـن ذلـك كّهمـا انفسـحت احلريّـة ال

 .بالوسطية واالعتدال كانت خمرجاتا أكثر حتّققاً 

 مــن اجلماعــات اإلســالمية اطوجــودة اليــوم مجاعــات ختّرجــت يف تعهيمهــا وتربيتهــا 
مــن مــدارس تقهيديــة موغهــة يف التقهيديــة، يف بــالد خمتهفــة مــن العــامل اإلســالمي، وهــي 

العقيـدة ويف الفقـه تقّدمـه تهك اطدارس اليت تقتصر يف براجمها عهى اطذهب الواحـد يف 
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ـــة مـــن احلـــوار، وتكـــاد ال تقـــّدم معـــه شـــيئاً  مـــن اطـــذاهب  لرّوادهـــا بطريقـــة تهقينيـــة خالي
األخـــرى يف النطـــاق اإلســـالمي، أمـــا العهـــوم واطعـــارف اإلنســـانية العاّمـــة  إ�ـــا يف هـــذه 
اطدارس منهّي عنها أن تكون معروضة عهى الطّالب لهدرس، إذ هي تشـّوش األذهـان 

 .سد اطعتقدات الصحيحةوتف
ونتيجـــة هلـــذا الضـــرب مـــن االســـتبداد الفكـــري تتخـــرّج مـــن هـــذه اطـــدارس مجاعـــات  

 إن عهى درجة أو أخرى من درجاته، ورّمبا تكـون مجاعـة طالبـان مثـاالً  ،تّتصف بالتطّرف
هلذا األمنوذج الذي شرحناه، وال يفـوت الهبيـب اطتـابع لهسـاحة اإلسـالمية أن يـرى أمثهـة 

هه، عهمـــاً بـــأّن جمـــال هـــذا التمثيـــل ال يتعّهـــا ـذا األمنـــوذج تتطـــابا معـــه أو تشابـــأخـــرى هلـــ
بصدق النوايا واإلخالص  يها، أو بقّوة اإلميان وصالح السمت يف السهوك،  قد يكون 

 .      مع حصول التطّرف ذلك حاصالً 
ويف مقابــل ذلــك توجــد مجاعــات إســالمية أخــرى يف العــامل اإلســالمي ختّرجــت مــن 

سات عهمية ودعوية مبعارف وعهوم إسالمية غري مقتصـرة عهـى مـذهب معـّني، وإمنـا مؤسّ 
هـــي قائمـــة عهـــى اطـــنهج اطقـــارن بـــني اطـــذاهب،  كانـــت ُتطـــرح  يهـــا كـــّل اآلراء لهـــدرس 

من تهك اطؤّسسات أو استكمهت من غريها مبعارف  واطقارنة والنقد، كما ختّرجت أيضاً 
مبــنهج حــواري  ســفات قدميــة وحديثــة، وأخــذتا مجيعــاً وعهــوم إنســانية عاّمــة مــذاهَب و ه

نقــدي،  كــان اطــنهج العــاّم الــذي ختّرجــت بــه هــو مــنهج التحــّرر الفكــري اطنفــتح عهــى 
االحتمـــاالت اطتعـــّددة يف البحــــث عـــن احلقيقــــة،  كانـــت إذن مّتصـــفة بقــــدر كبـــري مــــن 

 .االعتدال والوسطية يف الفكر ويف السهوك معاً 
أن يكــون أكثــر اطوصــو ني بــالتطّرف يف اطشــهد اإلســالمي  ولــي  مــن قبيــل الصــد ة

ـــــالــــراهن هــــم أولئــــك الــــذين ذكرن ـــــسـ، وأولئــــك الــــذين خترجــــوا مــــن اطؤسّ اهم آنفــــاً ـــــــ ات ـــــ
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 رعي أو شــيئاً ـــــــــــالتعهيميــة ذات االختصــاص العهمــي الطبيعــي البحــت، مثّ لُّقنــوا العهــم الش
هــــــم يقفــــــوا مــــــن اآلراء غــــــري خمــــــتّص يف حهقــــــات الــــــدعوة العاّمــــــة،   ســــــريعاً  منــــــه تهقينــــــاً 

واالجتهادات إالّ عهى الرأي الواحد واالجتهاد الواحد،  آل أمرهم إىل أن ُمورس عهيهم 
ــــو  ضــــرب مــــن االســــتبداد الفكــــري،  كانــــت النتيجــــة أن اخنرطــــوا يف دائــــرة التطــــّرف، ول

مــنهم ينتمــون إىل هــذا  استعرضــنا بعــض األمســاء البــارزة اطوصــو ة بــالتطّرف لوجــدنا كثــرياً 
 .نف من اطتخّرجنيالص

ــــة اإلســــالمية العريقــــة، القائمــــة  ــــذين ختّرجــــوا مــــن اطؤّسســــات العهمي ــــك ال وأمــــا أولئ
مناهجهـــا عهـــى اطقارنـــة والنقـــد، واططّعمـــة بـــالعهوم واطـــذاهب اإلنســـانية العاّمـــة، وأولئـــك 
ـــة احلديثـــة مبناهجهـــا القائمـــة عهـــى احلـــوار  الـــذين ختّرجـــوا مـــن اطؤّسســـات التعهيميـــة العاّم

النفتاح عهى خمتهف اآلراء، وتيّسر هلم حتصـيل عهـم شـرعي متـني عهـى أسـاس منهجـي وا
مــا جنــد مــنهم مــن اخنــرط يف دائــرة التطــّرف، وإمنــا هــم الــذين  حــواري مقــارن،  إننــا نــادراً 

أّسســوا لالعتــدال أو اخنرطــوا  يــه، ويســعنا أن نــذكر يف هــذا الشــأن أبــا األعهــى اطــودودي 
ومــا هــذا وذاك  يمــا نقــّدر إال بســبب االســتبداد . جهمــاوحســن البنــا ومــن ســار عهــى �

 . الفكري يف احلالة األوىل، والتحرر الفكري يف احلالة الثانية
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 خالصة

يتبــني ممــا تقــّدم أن االســتبداد بــاب  ســيح يفضــي إىل التطــّرف، وأّن االســتبداد 
تبداد ـســـهـــذا االأن ضي إليـــه، إذ ـتبداد الـــيت تفــــّد أنـــواع االســــالفكـــري هـــو أحـــد أشـــ

يقتضي أن يتشّكل العقل يف طريقة تفكريه عهـى هيئـة ينتهـي  يهـا إىل األخـذ بـالرأي 
تبّد لغــرض أو آلخــر مــن األغــراض، واعتبــاره احلــّا ـمــن ِقبــل اطســ الواحــد احملــّدد ســهفاً 

 . الذي ال حّا غريه
ـد مـن االسـتبداد الفكـري ال تكـون إال بتحريـر  ومواجهة هذا التطـّرف الـذي يتوّل

ر يف حبثه عن احلقيقة من التوجيه اطستبّد، وذلك برتبيته عهى أن يتشّكل حبيث الفك
يتعامل مع مظاّن احلقيقة حبركة حّرة غري موّجهة إال مبا تقتضـيه اطعطيـات اطوضـوعية 

، ومعر ياً  اطخالف نفسياً  )اآلخر(طناط البحث، وحينئذ  إنه سوف ينتهي إىل تقّبل 
معـــــه بـــــاحلوار مـــــن أجـــــل الوصـــــول إىل احلقيقـــــة  ومتعـــــامالً  حبّقـــــه يف الوجـــــود، معرت ـــــاً 

واالســتفادة منهـــا، وذلـــك عنـــوان االعتـــدال والوســـطية، وذلـــك بـــدل الـــر ض واإللغـــاء 
 .والنفي الناشئة من االستبداد واليت هي عنوان الغهّو والتطّرف

 
   .واهللا ويل التو يا
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 لعنفظاهرة االبعد السياسي ل

( ياسر الزعاترة ستاذاأل
0F

*( 
 

ياسي يف إطـار جهـاده الكفـار، ـــــــــكال التكتيـك السـالم، مجيـع أشــمارس رسول اهللا، عليه الصالة والس
إذ قاتــل وهــادن وصــاحل وحتــالف مث نبـــذ العهــد عنــدما انتفــت شـــروطه، وهكــذا مل يكــن اجلهــاد ممارســـة 

فت إىل املصاحل واملفاسد وال إىل ظروف الزمان واملكان، بل سياسة تقوم علـى تقـدير بـالغ عمياء ال تلت
 .الدقة للموقف العام على خمتلف األصعدة

 

حني يتحدث الباحث عن البعد السياسي لظاهرة مـا، فكأمنـا يشـري إىل بعـد عـادي 
ـــأو ثــانوي أو رمبــا أس ـــاسي لظــــ مــا ينطبــق اهرة هلــا أبعــاد أخــرى كثــرية أو عديــدة، وهــو ـــــــــ

ـــعلــى ظــاهرة العنــف لــو كــان يعــين شــيئاً آخــر غــري العنــف مبعنــاه املتــداول يف األوس اط ــــــــــــ
عبية علـى مسـتوى العـامل هـذه األيــام، كـأن يكـون املعـين هـو العنـف بــني ـــــــــمية والشــــــالرس

واحي املـدن، ـــــــــــــطالب املدارس، أو عنف املراهقني واملنحرفني يف املناطق املهمشة يف ض
جــــاتم والعكــــس، أو حــــىت عنــــف بعــــض ربــــات البيــــوت ضــــد أو عنــــف األزواج ضــــد زو 

 .اخلادمات كما يف الدول اليت يتوفر فيها هذا اللون من العمالة
                                                 

 ).األردن.. (وكاتب صحفي باحث )*(
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أمــا ظــاهرة العنــف مبعناهــا املتــداول هــذه األيــام فهــي ظــاهرة سياســية بامتيــاز، وحــني 
 ينطبق ذلك. حتضر األبعاد األخرى فيها ففي سياق أقل أمهية بكثري من البعد السياسي

علــى األبعــاد الفكريــة أو الدينيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة، مــن دون أن يقلــل ذلــك مــن 
أمهيــة تلــك األبعــاد، الســيما حــني يكــون اهلــدف هــو البحــث عــن وســائل فاعلــة ملعاجلــة 

 .اجلوانب السلبية من تلك الظاهرة
نقول ذلك أيضًا ألنه حىت اجلوانب االجتماعية واالقتصادية، بـل وحـىت الفكريـة 
هي يف كثري من األحيان نتاج احلـراك السياسـي، فالسياسـة هـي احملـرك األكـرب للواقـع 
االجتماعي واالقتصادي الذي يسـتجلب العنـف، كمـا أن األفكـار ومنوهـا وانتشـارها 

ـــلة بالسـوعية ذات صـــهــي غالبــاً نتــاج معطيــات موضــ ه مــن وقــائع ـياسة ومــا تفرضـــــــــــ
 .على األرض

العنــف الــذي نعنيــه هنــا هــو ذلــك الــذي يتحــرك علــى  ينبغــي أن نشــري ابتــداًء إىل أن
قاعـــدة سياســـية، بصـــرف النظـــر عـــن هويـــة تلـــك القاعـــدة وصـــوابية رؤيتهـــا أو بوصـــلتها، 
وبصــرف النظــر عمــا إذا كــان نتــاج مبــادرات فرديــة أم بفعــل جمموعــات منظمــة ومدعومــة 

 .من هنا أو هناك
نـا لكـان بوسـعنا وضـع مجلـة لو شئنا صوغ نوع من الفرز أللوان العنف اليت تعنينـا ه

مــن التصــنيفات علــى أســس خمتلفــة، لكننــا ســنكتفي بتصــنيف واحــد يســاعد يف البحــث 
 .عن األسباب والدوافع واألهداف، وصوًال إىل البحث عن اآلفاق املستقبلية

لــو أمعنـــا النظــر يف دوائـــر العنــف الـــيت تعنينـــا وتعــين النـــاس هــذه األيـــام، وخباصـــة يف 
. دةــــــــاسني تتفــرع عنهمــا أنــواع عديــــــــالمية، لعثرنــا علــى نــوعني أســــــــإلساملنطقــة العربيــة وا

 .العنف الداخلي والعنف اخلارجي: أما النوعان الرئيسان فهما
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 :العنف الداخلي، هناك في
ضـــد مـــن يصـــنفون  العنـــف املوجـــه ضـــد االحـــتالل، ويتفـــرع عنـــه العنـــف املوجـــه -

 .بوصفهم متعاونني مع االحتالل
 .لطة السياسية، أو الدولة مبفهومها احلديثالعنف املوجه ضد الس -
 :أما العنف الخارجي فيتفرع عنه أنواع أيضاً  
العنـــف املوجـــه ضـــد العـــدو يف عقـــر داره، ويتفـــرع عنـــه العنـــف املوجـــه ألهـــداف  -

 .عسكرية واآلخر املوجه ألهداف مدنية
العنــف املوجــه ضــد أهــداف خارجيــة لعــدو حمتــل أو ميــارس العــدوان بشــكل مــن  -
 .شكال على الطرف املمارس للعنف، أقله من وجهة نظر هذا األخرياأل

 .العنف املوجه ضد أهداف للعدو أو رموز تنتسب إليه يف بالد املسلمني -

 :الغطاء األيديولوجي -
المية هي اليت تنـتج العنـف السـائد يف هـذه األيـام ــــــيرى كثريون أن األصولية اإلس

لظروف املوضوعية على األرض، وهو أمر تنفيـه يف مناطق كثرية أكثر من السياسة أو ا
ي واحلاضر، بدليل أنه ما من أيديولوجيا إال وكان هلا عنفها ـاملعطيات الواقعية يف املاض

ينطبـق ذلـك علـى الفكـر اليسـاري . اخلاص املنبثق عنها حني تـوفرت ظروفـه املوضـوعية
ـــــــك ـــــــة واهلندوســـــــية، إىل غـــــــري ذل ـــــــان املســـــــيحية واليهودي واخلالصـــــــة أن . وعلـــــــى األدي

األيديولوجيا ال تصـنع الظـروف املوضـوعية للعنـف، لكنهـا تسـتثمر أو تسـتغل مـن قبـل 
. وًال إىل تربيــر أعمــال العنــفــــــورة وصــــــــــالة الــرفض والثـياق تعميــق حــــــــــيه يف ســـــــــــممارس

أمـا التفســري املتشـدد أو املتطــرف الــذي يـربر العنــف يف األيــديولوجيا فهـو حاضــر علــى 
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أو فكــر إال وملــربرات العنــف فيــه مســاحة ميكــن أن تتحــول إىل الــدوام، إذ مــا مــن ديــن 
 .ممارسة حيت تتوفر ظروفها املوضوعية

ـالفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاوى املتطرفـ ـ ـــكانــت وس  ،ريـــــاز التعبــــــإذا ج ،ةــ ـ وفرة، ومــن دون ـتبقى متــــ
ية أو نتـــاج السياســـة، قـــادرة علـــى ـهـــي يف الغالـــب سياســـ ،تـــوفر ظـــروف موضـــوعية

أن  همدراج أو الكتــب، بــل إن بوســع بعضــفســتبقى حبيســة األ ،حتويلهــا إىل واقــع
بســبب غيــاب  ؛يتبناهــا، بــل ويــروج هلــا مــن دون أن يــتمكن مــن حتويلهــا إىل واقــع

 .الظروف املوضوعية

 مشروعية العنف وال مشروعيته؟ -
حييلنـــا ســـؤال األيـــديولوجيا إىل قضـــية املشـــروعية وتوفرهـــا يف بعـــض ميـــادين العنـــف، 

شـــري ابتـــداًء إىل أن املشـــروعية ال ختتلـــف مـــن حيـــث مقابـــل غيابـــا يف أحيـــان أخـــرى، ون
اجلـــوهر عـــن قضـــية الفتـــوى واألفكـــار، ألن املشـــروعية قـــد تتـــوفر مـــن دون أن تـــؤدي إىل 

 .تفجري العنف، كما ميكن للعنف أن ينفجر يف ظل غيابا
ليست هذه السطور حبثًا يف مدى مشروعية هذا الفعل أو ذاك أو المشروعيته، 

الذي هو  ،كال العنفـــــــروعية بعض أشــــــــإن مش :ولـون القلكن ذلك ال حيول د
قد تتوفر يف   ،أو املقاومة حبسب املصطلح السائد ،اجلهاد حبسب املصطلح الشرعي

عن الالعنف كمنهج إسالمي يف عامل  همكثري من األحيان، وال قيمة حلديث بعض
عم ــــــــــن. انــــدالة وحقوق اإلنســـــــارات العـمى شعـــــــىت وهو يبيع أسـيقوم على العنف، ح
المية الداخلية ــــــــــــــعن الالعنف خارج سياق العالقات اإلس همال قيمة حلديث بعض

، اللهم إال إذا كان بوسعهم التنكر )قصة ابين آدم تتحدث عن أخوين ال عن عدوين(
يف القتال، ومعها ذلك احلشد اهلائل من النصوص املتعلقة باجلهاد   ىلسرية املصطف
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        : ورد العدوان مثل قوله تعاىل
                

، بل إن أشكاًال من العنف قد شرعت حىت يف العالقات الداخلية )٤٠-٣٩:احلج(
أمل يأذن اهللا عز وجل بقتال الطائفة الباغية يف حال رفضت اإلصالح . بني املسلمني

 بينها وبني طائفة أخرى من املؤمنني اقتتلت معها؟
 العالقات الداخلية بني الناس والسلطات احلاكمـة مل حيسـم بل إن جدل العنف يف

ألة اخلـروج علـى احلـاكم الظـامل أو الكـافر ـــــــــــــــــــبني املسلمني يف يـوم مـن األيـام، أعـين مس
أو الفاســق، حبســب التصــنيف املتبــىن، وهــي مســألة مــا تــزال موضــع خــالف ميلــك كــل 

، رضــي اهللا عنــه ،احلســني طــرف دليلــه القــوي بشــأ،ا، ويكفــي أن يســتدل اليــزون بواقعــة
) الـــنفس الزكيـــة(خلـــروج حممـــد  رمحهمـــا اهللا، ،حنيفـــة ومالـــك وبواقعـــة تأييـــد اإلمـــامني أيب

وص أخـرى ـــــــــــــــور، فضـًال عـن نصــــــــــــــــعفر املنصـن علـى أيب جــــــــــــــــيم بن احلسـوأخيه إبراه
نة لـيس هـذا جمـال اخلـوض فيهـا، يكفـي ذلـك كـي يكـون لكالمهـم ـــــــــــــــمن الكتاب والس

 .وزن منطقي
ــــــــــــــــن ميـــل احلركـــات اإلسال أـواحلـــ ــــــــــــــــود األخـالمية يف العقـــــ ـــرية إىل رفـــض مبــ دأ ــــــــــــــ

اخلــــروج املســــلح علــــى األنظمــــة، إمنــــا مت علــــى ذات القاعــــدة الــــيت أنتجــــت رأي العلمــــاء 
، أو أنــه إذا ترتــب »د مقــدم علــى جلــب املصــاحلــــــــــــــــدرء املفاس«دأ ـاألقــدمني ممثلــة يف مبــ

ة أن املوقــف هــو ـار، والنتيجــكــــــــــــــــل عــدم اإلنـعلــى إنكــار املنكــر منكــر أكــرب منــه فاألصــ
ل واحلرمــــة، وحــــىت لــــو قيــــل إن بعــــض نتــــاج قــــراءة الواقــــع ولــــيس النصــــوص املتعلقــــة باحلِــــ

اجلماعـــات اإلســـالمية الــــيت مارســـت العنــــف قـــد أجــــرت مراجعـــات لفكرهــــا علـــى هــــذا 
لون متشـبثني بـالرأي اآلخـر، مـا يعـين ـيظـــــــــــــــالصعيد وتبني هلا عدم اجلواز، فإن آخـرين س
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رمبــا دفــع  أ هنــا أو هنــاكـــــألول هــو األفضــل، مــع العلــم أن وضــعاً مــا قــد ينشأن املوقــف ا
 .إىل تبين الرأي اآلخر

نشـــري إىل ذلـــك كلـــه حـــىت خنـــرج املســـألة مـــن دائـــرة اجلـــواز وعـــدم اجلـــواز إىل دائـــرة 
الـيت تأخـذ يف االعتبـار مصـلحة الـبالد والعبـاد، ألن تركهـا يف الـدائرة  ،املدافعة الطبيعية

معترباً ما يفعـل جهـاداً  ،سيؤدي إىل أن يأخذ كل أحد قانون اخلروج بيده املشار إليها
 .يف سبيل اهللا

والالفت أن قراءة  السرية النبويـة يف ضـوء النصـوص القرآنيـة إمنـا تؤكـد أن اجلهـاد ال 
يؤخذ يف إطار من اجلواز وعدم اجلـواز، وإمنـا يف إطـار املصـاحل العليـا لإلسـالم واملسـلمني 

مجيـع  ،عليـه الصـالة والسـالم ،وقـد مـارس رسـول اهللا. ان القـوى ومتغرياتـاومعادالت ميز 
لكفـار، إذ قاتـل وهـادن وصـاحل وحتـالف مث اأشكال التكتيـك السياسـي يف إطـار جهـاده 

نبــذ العهــد عنــدما انتفــت شــروطه، وهكــذا مل يكــن اجلهــاد ممارســة عميــاء ال تلتفــت إىل 
كان، بل سياسة تقوم علـى تقـدير بـالغ الدقـة املصاحل واملفاسد وال إىل ظروف الزمان وامل

 .للموقف العام على خمتلف األصعدة

 :الفضاء الشعبي الندالع العنف وتواصله -
مبعنـاه السياسـي الـذي يعتـرب ظـاهرة تسـتحق الدراسـة  ،حني نتحدث عن العنـف

ــه ال بــد أن يــأيت نتــاج ظـة، فــإن اندالعـــابعــــــــــواملت ـــروف موضـــــــــ وعية، وكــذلك احلــال ـ
ص استمراره، ولعـل البعـد األهـم هنـا هـو ذلـك املتعلـق بتـوفر الفضـاء الشـعيب خيفيما 

ه، إذ مــا مــن ثــورة أو عنــف ميكــن أن ينــدلع أو يتواصــل ـالــذي يطلــب العنــف ويدعمــ
ع عنـــف هامشـــي هنـــا أو هنـــاك، فـــإن ـمـــن دون فضـــاء شـــعيب، وإذا حـــدث أن اندلـــ

ــــن يكــــون ممـــــاستــــ ــــدعم ـ، فضــــنة الشــــعبيةـكنًا مــــن دون تــــوفر احلاضـــــمراره ل ًال عــــن ال
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مع أن غياب هذا البعد األخري لن حيول دون العنف يف حال كان موجهاً  ،اخلارجي
 .لدولةضد ا

يف سياق قراءة ما تشهده املنطقة العربية واإلسالمية من عنف هنا وهنـاك، وبـالطبع 
، مـــن زاويـــة األســـباب والـــدوافع ال بـــد مـــن العـــودة إىل التصـــنيفات الـــيت أشـــرنا إليهـــا آنفـــاً 

 .ولنبدأ بالعنف املوجه ضد االحتالل

 :العنف الموجه ضد المحتلين
ما من شك أن احتالل بلد أو فئة ما لبلد من البلـدان يشـكل سـبباً كافيـاً النـدالع 
املقاومــة أو العنــف، بصــرف النظــر عمــا إذا كــان لــذلك العنــف مــدد خــارجي أم ال، وإن 

 .دول أو مجاعات أو شعوبتطلب تواصل الثورة وانتصارها دعماً خارجياً من 
وما يزيد يف حتمية اندالع هذا اللون من العنف هو أن مجيع الشرائع الدوليـة 

ة مشـــروعة تســـتحق ـه مقاومــــدها لـــه بوصفــــانية مـــا تـــزال علـــى تأييــــوالدينيـــة واإلنســـ
الل هـــي الـــيت تتكفـــل يف غالـــب ـوم فـــإن ممارســـات ذلـــك االحتــــويف العمـــ. التأييـــد

ومة ضـده، لكـن وجـود احملتـل يبقـى سـببًا كافيـًا للمقاومـة مـن األحيان بتصعيد املقا
 .قبل الشعب احملتل

تـــــنهض احلالـــــة الفلســـــطينية كشـــــاهد تـــــارخيي علـــــى ممارســـــات االحـــــتالل وعلـــــى 
مشروعية النضال ضده، لكنها أيضًا شاهد على التباس املفـاهيم يف أبعادهـا الدوليـة 

ثـري مـن جـرائمهم، ويف العمـوم بعد حصول احملتلني علـى شـرعية دوليـة لوجـودهم ولك
فـإن شـواهد القتــال ضـد احملتلـني يف احلالــة العربيـة واإلسـالمية كانــت ومـا تـزال كبــرية، 
آخرها النموذج األفغاين والنموذج العراقي، وقبلهما النموذج األفغاين ضد االحـتالل 

مـن  ،السوفيايت، كما ميكن اإلشارة هنا إىل عشرات املقاومـات ضـد االحـتالل عامليـاً 
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حرب االستقالل األمريكية إىل املقاومات األوروبية ضد االحتالل النازي إىل املقاومة 
الفيتنامية، ناهيك عن التجربة اجلزائرية وعشرات التجارب ضد االسـتعمار يف الـبالد 

 .العربية واإلسالمية
ياق احلــرب علــى االحــتالل، كمــا ـمــن املؤكــد أن أخطــاًء كثــرية ميكــن أن تتــوفر يف ســ

كن أن تقع الكثري من املظامل، فضًال عن اخلالف حول ما جيوز وما ال جيوز، وهـو مـا مي
ينطبــق علــى اســتهداف املتعـــاونني مــع االحــتالل الــذي خيـــتلط فيــه احلــق بالباطــل، نظـــراً 

 .الختالف االجتهادات حول ماهية ذلك التعاون وحدوده

 :العنف الموجه ضد الدولة أو السلطة السياسية
عوامل السياسية اليت ميكنها أن تفجر عنفاً من هذا اللون بصرف النظر كثرية هي ال

عن جدواه مـن الناحيـة السياسـية أو قدرتـه علـى حتقيـق املصـاحل العامـة لألمـة، تلـك الـيت 
جعل منها اإلمام ابن القيم مناط احلكم يف جممل القضايا السياسية، معترباً أن شـرع اهللا 

، مـــع التـــذكري بـــأن »إعـــالم املـــوقعني«، كمـــا يف يكـــون حيثمـــا تكـــون مصـــلحة املســـلمني
 .تقدير املصلحة سيختلف بالضرورة بني عامل وآخر، وبني سياسي وآخر

هناك مجلة من املعطيات ذات الصلة بالسياسة توفرت خالل العقود األخرية وأدت 
 :منها ،إىل مجلة من أحداث العنف يف الساحات العربية واإلسالمية

ًى بالغ األمهيـة مل يظهـر يف واقـع احلـال إال يف القـرنني املاضـيني، معط هناك ابتداءً  -
 ،أعــين مــا يتعلــق باســتلهام الدولــة العربيــة واإلســالمية لنمــوذج الدولــة احلديثــة يف الغــرب

 .مرتبطاً مبسار العلمنة القسرية هلا وحلراك التمع االجتماعي واالقتصادي
قــرون، أعــين تغييــب املرجعيــة اإلســالمية واحلــال أن أمــراً كهــذا مل يكــن متــوفراً طــوال 

احلكــام وظلمهــم لــيس جديــداً، إذ تــوفر يف  بعــض للدولــة والتمــع، علــى رغــم أن فســاد
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ــتبعاد للمرجعيــة اإلسـاحلقــب اإلســالمية، مــن دون أن ينطــوي علــى اســأغلــب  . الميةــ
ة وجــرى اســتبعاد املرجعيــة اإلســالمي ،أمــا يف القــرنني املاضــيني فقــد وقــع ذلــك بالفعــل
ها، األمــر الــذي أحــدث فصــاماً يف ـوإحــالل مرجعيــات علمانيــة شــرقية وغربيــة مكانــ

الواقــــع السياســــي واالجتمــــاعي، وأدى بالضــــرورة إىل بــــروز تيــــارات وحركــــات تنــــادي 
ــــى إيقاعهــــا بــــرز مصــــطلح  ، »الدولــــة اإلســــالمية«بإعــــادة املرجعيــــة اإلســــالمية، وعل

 »تكفـــــري احلكـــــام«مـــــن نـــــوع ، ومســـــائل »ة اإلســـــالميةـتطبيـــــق الشريعـــــ«لح ـومصطـــــ
، إىل غـــري ذلـــك مــن املصـــطلحات الـــيت تشـــري يف جمملهـــا إىل »لية التمعـــاتـجاهــ«و

وضع خاطىء ال بد من تصحيحه، بصرف النظر عن الطريقة أو الوسيلة اليت سـيتم 
 .  ذلك من خالهلا

واجلدير بالذكر أن النخب اإلسالمية، بل حىت عوام املسلمني قـد أدركـوا حقيقـة أن 
غييب الدين من حياة املسلمني كان يف شـق منـه تعبـرياً عـن هـزميتهم أمـام الغـرب وقبـول ت

بإمالءاته فيما يتعلق بالبعد الذي مينح األمة قوتا وحضورها، وقدر ما من وحدتا، وهو 
أن أي نظــام مييــل إىل  :عنوا،ــا ،بــل إن قناعــات واســعة كانــت ومــا تــزال تتــوفر. اإلســالم

 .إىل أشكال كثرية من العقوبات عرضتطبيق الدين سيت
تبعــاً هلــذه القضــية البالغــة األمهيــة مــن الناحيــة السياســية، وألجــل أن ترتســخ يف   -

واقــع املســلمني فقــد جــرى اســتبدال املرجعيــات السياســية واالجتماعيــة بــأخرى مــن لــون 
 خمتلف، وهو بعد له حضوره يف املسألة اليت حنن بصددها، وإن كان ذا صلة مبحور آخر

 .من حماور هذه املعاجلة لقضية العنف والتطرف
ـــــلقــــد جــــرى اســــتبدال النخبــــة اإلس المية ممثلــــة يف طبقــــة العلمــــاء يف األمــــة بنخــــب ـ

ـــة مـــن حـــزبيني وسياســـيني ومثقفـــني، وحـــني اس ــــــعلمانيـــة حديث تعادت األمـــة بعضـــاً مـــن ـ
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ري الـــدين ـصـــلتها بالـــدين كانـــت مرجعيـــة العلمـــاء قـــد تراجعـــت، األمـــر الـــذي جعـــل تفســـ
احــاً بــني يــدي أنــاس لــيس هلــم حــظ كبــري مــن العلــم والفهــم، وبــرزت مرجعيــات خمتلفــة مت

تتحدث باسم الدين، بعضها من الشبان الصغار، السيما بعـد تغييـب املـذاهب وشـيوع 
نة كمصــــدر للفهــــم والتشــــريع ميكــــن ألي أحــــد أن ينهــــل منهمــــا ــــــــــــمقولـــة الكتــــاب والس

 .بشكل مباشر
ولــة احلديثــة يف طبعتهــا العربيــة واإلســالمية، فهــي هنــاك البعــد املتعلــق بســلوك الد  -

من جانب كانت تتمسـك مبرجعيـة خارجيـة لسـلوكها السياسـي، أكانـت املرجعيـة شـرقية 
أيام احلرب الباردة، أم غربيـة قـدمياً وحـديثاً، وهـذا البعـد يـوفر للـبعض ابتـداًء القـدرة علـى 

فعها مـن زاويـة أخـرى يف اجتـاه التشكيك بوالئهـا ملصـاحل األمـة وهويتهـا ودينهـا، لكنـه يـد
ســلوك ســلطوي يــرتجم احتكــار الدولــة احلديثــة للعنــف علــى حنــو بــالغ الفجاجــة يف كثــري 
من األحيان، ما حيّول النخب احلاكمة إىل أدوات للقمع حفاظاً على مكاسبها املهـددة 

بعـــداً شـــرعياً يتعلـــق  ،إىل جانـــب تصـــدرها للمعركـــة مـــع القمـــع والفســـاد ،بأصـــوات متلـــك
رح الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة اإلسالمية بني مجاهري تنحاز إىل دينهـا مـن دون  بط

 . كثري تردد يف أغلب األحيان
اكمة يف معظــم الــدول العربيــة واإلســالمية حامســة يف ـمــن هنــا كانــت النخــب احلــ  -

وضـــع ملـــف احلركـــات اإلســـالمية، أو احلـــراك املنتمـــي إىل هـــذا البعـــد ضـــمن اختصـــاص 
 .األمنية حىت لو حصر نشاطه ضمن إطار من العمل السلمي واإلصالحي الدوائر

لقــد حســمت النخــب احلاكمــة موقفهــا حيــال احلركــات اإلســالمية ومجيــع املطــالبني 
بتحكــيم الشــريعة أو اســتعادة النمــوذج اإلســالمي، بصــرف النظــر عــن مــنهجهم، أكــان 

ـــعنيفــاً أم س األمــر الــذي أفــرز مصــائب  لمياً، حيــث أحيــل امللــف إىل األجهــزة األمنيــة، ــــ
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الــيت انتهــت جتربــة العنــف كمــا يف بعــض الــبالد كبــرية يف أكثــر مــن بلــد عــريب وإســالمي،  
فيهــا باملراجعــات، مــع العلــم أن ذلــك ال يعــين حســم املوقــف ،ائيــاً واحليلولــة دون عودتــه 
 نمــن جديـــد، ألن مــن اســـتندوا إىل الكتــاب والســـنة يف تربيــرهم للعنـــف هــم ذاتـــم الـــذي

ـــع آخـــرون بـــذات رفضـــو  ـــاً أن يقتن ـــيس غريب ـــة، ول ه بعـــد ذلـــك مســـتندين إىل ذات املرجعي
 .املربرات القدمية حني تتوفر أجواء مساندة للعنف قد ال تتوفر اآلن

 :عنف الدولة والسجون
واحلــال أن عنــف الدولــة بتجلياتــه املختلفــة كــان ومــا يــزال عنصــراً فــاعًال يف صــناعة 

، وهـــو عنـــف متعـــدد األشـــكال، يـــأيت يف مقدمتـــه عنـــف العنـــف املقابـــل يف العـــامل العـــريب
 .القمع والسجون وحصار احلريات على خمتلف األصعدة
، ومنـه خترجـت جمموعاتـه األوىل، ففي السجون نشـأت أوىل خاليـا التكفـري والعنـف

ات تكـرر املشـهد الـذي حــّول اجلماعـة اإلسـالمية مـن تنظـيم دعــوي إىل يـنومطلـع الثماني
ما بعد أن أخذ عنف السجون والتعذيب جتليات بالغة البشاعة يف  مجاعة مسلحة، السي
وعنــدما أضـيف قمـع احلريـة ومصــادرة حـق الـدعوة إىل السـجون ومــا . كثـري مـن األحيـان

ميــارس داخلهــا مــن تعــذيب، فقــد وصــل الشــبان اإلســالميني إىل قناعــة مفادهــا أن مــن 
عـــد ذلـــك يف قتـــاهلم ولـــيس مثـــة مشـــكلة ب ،يفعلـــون ذلـــك ال ميكـــن أن يكونـــوا مســـلمني

إىل أن عقليــــة الثــــأر قــــد حكمــــت فصــــوًال مــــن  راقبنياملــــوقــــد ذهــــب كثــــري مــــن . وقــــتلهم
 .املواجهات بني األمن واجلماعات اإلسالمية

ذهـب  يف بعـض الـبالد العربيـة واإلسـالمية تحت آفاق العملية السياسية حني فُ حىت 
لسياســية، وخــاض بعضــهم كثــريون ممــن ســبق أن اتمــوا بأعمــال عنــف يف اجتــاه العمليــة ا

االنتخابــات البلديــة والنيابيــة، لكــن املوقــف مــا لبــث أن انقلــب رأســاً علــى عقــب، األمــر 
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ني بـــــدأت ردود الدولـــــة ـال يقـــــاتلون الدولـــــة، وحــــــــــــــــــــــمـــــنهم إىل اجلب اً الـــــذي دفـــــع كثـــــري 
ابعاً أكثــر عنفــاً، كانــت الــردود املقابلــة تــزداد جنونــاً لتصــل حــد ــــــــــــها تأخــذ طـياتــــــــــــومليش

رطة ومــوظفي الدولــة، وهكــذا كــان الــدم يغــذي الــدم يف متواليــة بالغــة ــــــــــــالش قتــل أهــايل
 .البؤس والبشاعة
ايب بـني بعـض مـن تورطـوا يف ـوار اإلجيــكن احلديث عـن منـاذج مـن احلــيف املقابل مي

أعمال عنف هنا أوهناك، مث جرى احلوار معهم من قبل العلماء، فكان أن عادوا عما  
طروحاتم، على رغم أن األجـواء السياسـية العامـة مل تكـن كانوا يفعلون وتراجعوا عن 

علــى مــا يــرام، لكــنهم اقتنعــوا أن مســار العنــف الــداخلي ال خيــدم برنــامج املواجهــة مــع 
قنـــاعهم بـــأن إمـــن دون أن يعـــين ذلـــك النجـــاح يف  ،العـــدو الـــذي خرجـــوا يســـتهدفونه

لقناعـة مل تتـوفر ألن مثل هـذه ا ؛حاكمهم هو ويل األمر الذي له حق السمع والطاعة
يف كثري من األحيان مع سياسيني كثريين ال يتبنون العنف، بل يشاركون يف الربملانات، 
وكــل مــا هنالــك أ،ــم يفعلــون ذلــك ألنــه املســار املتــاح، ورمبــا األفضــل يف ظــل الظــروف 

 .املوضوعية القائمة
 إن مصـــادرة احلريـــات واعتمـــاد لغــــة العنـــف مـــع التمـــع، بــــل حـــىت مـــع اجلماعــــات
اإلسالمية أو املطالبني بإعادة االعتبار للدين يف حياة الدولة والتمع هي وصفة خالصة 
النفجــار العنــف، يف مقابــل أجــواء مــن احلريــة والعمــل اإلجيــايب الــذي يســتهلك طاقــات 

وجتدر اإلشارة هنـا إىل أن جهـود اإلسـالميني املعتـدلني كثـرياً مـا حالـت . األجيال الشابة
 . رغم توفر أجوائه يف أكثر من بلد عريب دون انفجار العنف

حييلنـــا هـــذا إىل جممـــل السياســـات واألوضـــاع الداخليـــة الـــيت تعـــزز مســـار العنـــف   -
لة الفتـــاوى وتوفرهـــا، ذلـــك أن القمـــع والفســـاد بكـــل أشـــكاله السياســـية أبعيـــداً عـــن مســـ
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تغييـــب إىل جانـــب البعـــد الســـالف الـــذكر املتعلـــق ب ،واالقتصـــادية واإلداريـــة واالجتماعيـــة
رغــم الــنص علــى أن اإلســالم هــو ديــن الدولــة الرمســي،  ،الــدين كمرجعيــة للدولــة والتمــع

مـع تشـجيع املظـاهر املعاديـة للـدين علـى خمتلـف  ،فضًال عن احلرب على املظاهر الدينيـة
األصـعدة، كـل ذلـك سـاهم يف تــوفري املناخـات املفضـية إىل العنـف، أو األرضـية الشــعبية 

 .، أقله يف البدايةجتعله مقبوالً  اليت
د مـــن دوائـــر العنـــف الناجتـــة عـــن الظـــروف اآلنفـــة ـاح يف احلــــفـــإن النجـــ ،ومـويف العمـــ

الـــذكر ال ميكـــن أن يـــتم مـــن دون غيـــاب الفضـــاء الشـــعيب الـــذي حيتضـــنه ويؤيـــده، األمـــر 
الذي حيدث حني يغدو لوناً من العنـف العبثـي الـذي يضـر التمـع وال حيـدث أي تغيـري 

اته السياســـية، بـــل رمبـــا ســـاهم يف تعزيـــز القبضـــة األمنيـــة حبجـــة مكافحـــة إجيـــايب يف مســـار 
 .اإلرهاب

مل تكـــن  بعـــض البلـــدانإن هزميـــة العنـــف يف  :قـــد يكـــون مـــن املناســـب القـــول هنـــا
بســبب الســطوة األمنيــة، علــى أمهيــة ذلــك، بــل جــاءت إثــر اليــأس الشــعيب مــن مســاره، 

ومل يعــد  ،ألضــرار مبصــاحل النــاسومــن مث االنقــالب ضــده، الســيما بعــد أن أحلــق أســوأ ا
ضرر كان ممكناً مراره على حنو حمدود ولكن بالغ الـميلك أفقاً للتغيري، مع العلم أن است

، لكـــن العنـــف مبعنـــاه الـــذي يهـــدد الدولـــة مل يعـــد وارداً بعـــد أن بشـــكل مـــن األشـــكال
وما . لمنياحل اعتباره نوعاً من العبث أو اإلضرار مبصاحل املسـانتهى الفضاء الشعيب لص

مــن شــك أن هــذه األجــواء هــي الــيت ســامهت يف دفــع قيــادات اجلماعــة اإلســالمية حنــو 
 . املراجعاتإجراء 
ـــــمــــن املؤكــــد أن االنس - داد السياســــي يشــــكل املنــــاخ األفضــــل النفجــــار العنــــف، ـ

الســـيما حـــني يتـــزامن مـــع القمـــع والفســـاد والرتاجـــع االقتصـــادي كنتـــاج للفســـاد، ونعـــين 
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عــــدم تــــوفر منــــابر للحــــراك السياســــي والتعبــــري احلــــر عــــن األفكــــار  داد السياســــيـــــــباالنس
والـربامج مـن خـالل األحـزاب والربملـان والصـحافة ومؤسسـات التمـع املـدين، مبـا يســمح 
بتفريغ طاقات النخب السياسية والفعاليات الشعبية، كما يسمح للجماهري بـالتعبري عـن 

ـــيت تف ســـح الـــال أمـــام االحتقـــان واملزيـــد مـــن آرائهـــا ومواقفهـــا خالفـــاً حلالـــة االنســـداد ال
 .االحتقان وصوًال إىل انفجار العنف بأشكال متعددة

يف أكثـــر مـــن بلـــد عـــريب واجهـــت األنظمـــة احلـــراك الشـــعيب بإفســـاح الـــال أمـــام  -
مشــوهة، إال أن ذلــك مل حيــل دون قــدرتا علــى امتصــاص الغضــب العــام ولــو دميقراطيــة 

لى حنو مؤقت قـد ينـذر بانفجـارات شـعبية إذا مـا م ذلك عـكال، وإن تـبشكل من األش
تعــززت مســارات الفســاد والقمــع وتغييــب الــدين أو حماربــة مظــاهره مــع قــدر واضــح مــن 

 .التبعية للغرب وأعداء األمة
قــد يضــاف إىل ذلــك كلــه أســباب أخــرى، رمبــا كانــت ذات صــلة بــالعنف اخلــارجي 

 :أيضاً، من بينها
بعـــــض الـــــيت تنتهجهـــــا  ،القضـــــية الفلســـــطينية سياســـــة التنـــــازالت والرتاجعـــــات يف -

 .ومسامهة الغرب يف تعميقها ،األنظمة العربية
ما يرتتب على ضعف الدولة وعجزها أمام الضـغوط اخلارجيـة مـن ذهـاب هليبتهـا  -
للناس عليها وعلـى انتهـاك سـيادتا، لـيس دعـاة العنـف فحسـب، بـل حـىت دعـاة  ئوجتري

مثـــل املنظمـــات غـــري احلكوميـــة وبعـــض الرمـــوز ذوي االستســالم التـــام لألجنـــدة اخلارجيـــة 
 .العالقة اخلاصة بالغرب

وقـــوع العــــدوان علــــى األمـــة مــــن دون مواقــــف قويــــة مـــن الــــدول تــــنفس الغضــــب  -
 .الشعيب املرتاكم
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 ،حبقوقها ،إن الذي ال شك فيه هو أن وعي اجلماهري العربية واإلسالمية بواقعها
ورة اإلعــالم واالتصــال واتســاع دوائــر قــد أخــذ يتصــاعد يومــًا إثــر آخــر، ففــي ظــل ثــ

التعليم مل يعد بوسع النخب احلاكمة أن تبيع علـى النـاس الـوهم، إذ خيضـع سـلوكها 
ــــديات  ــــيس يف املنت السياســــي واالقتصــــادي واالجتمــــاعي ملبضــــع التشــــريح اليــــومي؛ ل
والصحف ووسائل اإلعالم فحسب، بل حىت يف البيوت وغرف النـوم، وصـار بوسـع 

يتحــدث عــن الثــروات والبيــع والشــراء، بــل صــار بوســع حــىت الســجناء أي إنســان أن 
السياســـيني أن يتواصـــلوا مـــع النـــاس يف اخلـــارج عـــرب اهلواتـــف النقالـــة، بـــل أن يتصـــلوا 

 .بالفضائيات أيضاً 
اد والقمــع، ويف ـاع دوائــر املعارضــة للفســـكل أرضــية واســعة التســـكــل ذلــك يشــ

مــع فــإن ظهــور أنــاس يؤمنــون مبســار حــال ردت األنظمــة علــى ذلــك باملزيــد مــن الق
العنــف يف التغيــري يبقــى كامنــاً، أكــان يف ســياق الــرد علــى األنظمــة وممارســاتا، أم يف 

مــــن مســــؤولية محايــــة  اً الــــذي حيملــــه النــــاس جــــزء ،ياق الــــرد علــــى اإلذالل الغــــريبـســــ
 . أوضاعهم الفاسدة

ترســيخ ثقافــة  ن الــوعي اآلخــذ يف االتســاع مــا زال يشــري إىل مزيــد مــنإ :رمبــا قيــل
الدميقراطية ونبذ العنف حىت لـو جـاء رداً علـى مظـامل واضـحة، وهـو كـالم صـحيح إىل 
حـد مـا، لكـن املوقـف قـد يتغـري الحقـاً يف حـال اسـتمرت املراوحـة السياسـية وتأكـدت 
اجلمــاهري مــن أن املســارات الدميقراطيــة املشــوهة مل تقــدم هلــا شــيئاً علــى صــعيد اقرتابــا 

ــــدينهــــا، وعلــــى صــــعيد حماربــــة الفسأكثــــر مــــن هويتهــــا و  اركة ـاد والقمــــع وتعزيــــز املشــــــــــ
 . السياسية احلقيقية
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 :األبعاد السياسية للعنف الخارجي
ـــــإن ربـــط العنـــف املوجـــه للخـــارج، أكـــان يف عق :ولـداًء القــــيد ابتــــمـــن املفـــ ـ ر ـ

داره، وبصرف النظر عن األهداف، أم يف مواقع أخرى، مبا يف ذلـك داخـل الـدول 
وى النــوع األخــري علــى عالقــة ـو ربــط ضــروري حــىت لــو انطـــهــ ،الميةـالعربيــة واإلســ

ملتبســــة مــــع األنظمــــة احلاكمــــة، ألن أصــــل االســــتهداف بالنســــبة للمنفــــذين كــــان 
 .لألعداءموجهًا 

هلــذا اللــون مــن العنــف أرضــية مهمــة، تتمثــل فيمــا ختتزنــه األمــة مــن إرث ضــخم مــن 
املظامل الغربية يف حق املسلمني، وهو إرث بـدأ الـوعي حبقيقتـه يتصـاعد مـع اتسـاع دوائـر 
التعلــيم وشــيوع العمــل احلــزيب واحلركــي اإلســالمي، إىل جانــب الثــورة اإلعالميــة بتجلياتــا 

 .احلديثة املعروفة
مل تعــــد تقصــــر  ،والالفــــت يف هــــذه املرحلــــة أن النخبــــة العربيــــة، وكــــذلك اجلمــــاهري

هجاءهـــا علـــى األنظمـــة الـــيت تعـــيش يف ظلهـــا، بـــل مـــدت مواقفهـــا الناقـــدة حنـــو القـــوى 
االستعمارية الغربية اليت توفر الغطـاء لتلـك األنظمـة الفاسـدة، حيـث تعمـل علـى ابتزازهـا  

جلمــاهري وهويتهــا ومصــاحلها، يف ذات الوقــت كــي تواصــل فســادها وصــدامها مــع وعــي ا
 .الذي تضغط فيه عليها من أجل تأمني مصاحل الغرب

هكــذا بـــدا املــواطن العـــريب واملســلم واعيـــاً حبقيقــة الصـــلة االســتعمارية البشـــعة بـــني 
ســلوك أنظمتــه وإرادة مرجعيتهــا الغربيــة، وهــي صــلة تقــوم علــى التبعيــة واحملافظــة علــى 

د إبقـاء الـدول العربيـة عـاجزة أمـام الدولـة العربيـة، بـل ومتنازلـة مصاحل الغرب الـذي يريـ
تهالك ومصــدراً للمــواد اخلــام، األمــر الــذي ـومرتاجعــة، إىل جانــب إبقائهــا ســوقاً لالســ
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نظــراً للــرفض الطبيعــي مــن طــرف اجلمــاهري  ،حيــتم صــداماً بــني تلــك األنظمــة ومجاهريهــا
 .وقواها احلية هلذا النمط الحف من العالقة

ها الغربيــة علــى هــذا النحــو، ـة العربيــة ومرجعياتـــالقة بــني األنظمـــني تكــون العــحــ
ة، والوحيدة القادرة على توحيدها ـامعة لألمـداماً ما مع اهلوية اجلـفإن ذلك يفرض ص

وبــــذلك تصــــبح الــــدعوات  ..ة والتوحــــدـلها رقمــــاً قــــادراً علــــى الــــرفض واملقاومـــــوجعــــ
شــكال االســتهداف، بصــرف النظــر عــن هويــة دوية يف األمــة مســتهدفة بكــل أـالوحــ

 .أصحابا

ط عالقــة يصــطدم بــوعي األمــة، الســيما حــني يــوفر احلمايــة ألنظمــة ـهــو إذن منــ
ـــــاد واإلفســــاد وال تأخــــذ مصـــــان ومتــــارس الفســـــع اإلنســـــتقمــــ ها وأمتهــــا يف ـاحل شعوب

 .االعتبار

ألمـة يف لقد مارس الغرب عملية تفتيت وجتزئـة للمنطقـة ال هـدف هلـا سـوى وضـع ا
، كمــا حــارب أيــة دعــوات أو ة واحليلولــة دون تقــدمها مــن جديــدســجن الضــعف والتبعيــ

مشاريع للوحـدة والتعـاون، إىل جانـب حربـه علـى أيـة حماولـة المـتالك القـوة القـادرة علـى 
 .مواجهة العدو

لــيس هــذه حماضــرة يف طبيعــة العالقــة بــني الغــرب االســتعماري واألمــة منــذ ســايكس 
بــدا  ،إننــا أمــام معادلــة بائســة :لــك، ولغايــة اآلن، ولكنهــا حماولــة للقــولبيكــو، أو قبــل ذ

ـــاردة ـــة مـــا بعـــد احلـــرب الب ـــر وعيـــاً بـــا خـــالل مرحل بعـــد أن زالـــت  ،اإلنســـان العـــريب أكث
 .الغشاوة، وانتهت مقولة مواجهة الشيوعية املعادية لإلسالم
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 :انقالب العالقة بين القوى اإلسالمية والواليات المتحدة
الـــيت ســـامهت يف تشـــكيل موجـــة العـــداء للواليـــات  ،عـــامل املهمـــة هلـــذه املرحلـــةمـــن امل

مـا  ،بة النـدالع العنـفـاملتحدة بشكل خاص والغرب بشـكل عـام، ووفـرت أجـواء مناسـ
ـــة العالقـــة بـــني الواليـــات املتحـــدة ومـــا ميكـــن أن نســـميه الظـــاهرة  يتعلـــق بـــانقالب معادل

ية والقـــوى والتجمعـــات الـــيت تـــدعو إىل الـــيت تتشـــكل مـــن احلركـــات اإلســـالم ،اإلســـالمية
 .إعادة االعتبار للمرجعية اإلسالمية يف حياة الدولة والتمع

ال خـــــالف علـــــى أن نشـــــوء احلركـــــات اإلســـــالمية قـــــد جـــــاء رداً علـــــى اهلجمـــــة 
ـــــة  ـــــة اإلســـــالمية يف إدارة الدول ـــــة وتغييـــــب املرجعي ـــــة اخلالف االســـــتعمارية وضـــــرب دول

بصــرف النظــر عــن الطريقــة الــيت  ،بــار لتلــك املرجعيــةوالتمــع، وحماولــة إلعــادة االعت
 .اعتمدت لتحقيق ذلك اهلدف

زوع إىل الســلطة، إال أن أحــداً ـومــع أن رفــع شــعار الــدين والدولــة قــد فهــم منــه النــ
داخل املعادلة اإلسالمية مل يرفض مبدأ أن تقوم السلطة السياسية بالتقدم حنو اهلدف 

، سواًء أكان بسبب نوع النخبة السياسية احلاكمة املذكور، األمر الذي مل يكن متاحاً 
وقناعاتــا، أم بســبب الضــغوط اخلارجيــة القويــة، والــيت مل تكــن لتقبــل العــودة إىل ذلــك 

وإذا ما فكر أحد يف ذلك فـإن . املربع القدمي مبا ينطوي عليه من خماطر الوحدة والقوة
ريــة طْ نــا أن الدولــة القُ ونتــذكر ه. يــد الغــرب الطويلــة ســتجعل حيــاة مشــروعه مســتحيلة

الناجتــة عـــن حقبـــة مــا بعـــد االســـتعمار وســايكس بيكـــو قـــد أصــبحت أضـــعف مـــن أن 
شـؤو،ا الداخليـة يف تتحدى سـطوة اخلـارج وتالعبـه بأوضـاعها الداخليـة، بـل والتـدخل 

ـــة مـــن النجـــاح  ـــة أيضـــاً، علمـــاً أ،ـــا حاولـــت ذلـــك بأقـــدار متفاوت ويف عالقاتـــا اخلارجي
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ن يتكرر يف ظروف عاملية أخرى أو مع ،وض شعيب داخلي، أي والفشل، ما حيتمل أ
 .أن تستعيد قدراً من قوتا وتضامنها إذ جنت من التجزئة الداخلية

لإلسـالم ظل احلال على هذا املنوال زمناً طويًال وقعت خالله عمليـة تغييـب واسـعة 
 .من حياة الدولة والتمع

م هـــو أحـــد أســـلحتها يف مواجهـــة املـــد الـديدة أن اإلســــهنـــا قـــررت اإلمرباطوريـــة اجلـــ
م، فقامـت بتشـجيع اسـتخدامه مـن خـالل ـة مـن العالــذه املنطقـة احلساســالشيوعي يف هـ

األنظمـة « األنظمة املنحازة للمعسـكر الغـريب، والـيت كانـت توصـف يف أوسـاط اليسـار بــ
 .»الرجعية

اطع موضــوعياً مــع ادلة التقـــلون هــذه املعادلــة، معـــالعــاملون لإلســالم مل يكونــوا جيهــ
ـــيس لصـــاحل ة املنحـــازة للغـــرب يف خـــوض املواجهـــة مـــع املــــبعـــض األنظمـــ د الشـــيوعي ول

 . األمريكان
هــــذا اإلدراك مل يكــــن ليحــــول دون تعــــاون الظــــاهرة اإلســــالمية حبركاتــــا ومجعياتــــا 

د الشــيوعي، الســيما بســبب مــا ـوعلمائهــا ومفكريهــا املســتقلني مــع األنظمــة الرافضــة للمــ
علمـاً  ،هلـم وحاجـة بعضـهم إىل املنفـى أو امللجـأ »التقدميـة«مطـاردة األنظمـة  عانوه مـن

كــان قــد ســد األبــواب متامــاً يف وجــه التعــاون مــع   ،القــومي واليســاري ،أن الطــرف اآلخــر
القــوى اإلســالمية، ومل يلحــظ مــا بينــه وبينهــا مــن قواســم مشــرتكة يف ملفــات االســتقالل 

 .واهليمنة الغربية والتحرر والوحدة ومقاومة الصهيونية
فهـــو منــــط مـــن التفكــــري لـــدى القـــوى اإلســــالمية مل يكـــن ألحــــد أن  ،ويف العمـــوم

يشـــكك يف مشـــروعيته، بصـــرف النظـــر عـــن صـــوابه مـــن الناحيـــة السياســـية، فالشـــيوعية  
الميون جياهــــدون مــــن أجــــل إعــــادة ــــــكانــــت متثــــل خطــــراً أيــــديولوجياً، فيمــــا كــــان اإلس
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الم ـــــــــني لإلسـارة هنـا إىل أن العاملــــــــرورة اإلشــــــض مـع. االعتبار للدين يف حياة النـاس
مل يكونوا على توافق مـع األمريكـان، بـل كـانوا علـى الـدوام ضـد منـط احلضـارة الغربيـة، 
وضـــد الــــروح االســـتعمارية يف ســــلوك الواليــــات املتحـــدة والغــــرب، وضـــد مواقفهــــا مــــن 

وعياً مـع فلسطني ودعمها للعدو الصهيوين من دون أن حيول ذلك دون التقـاطع موضـ
 .املعركة ضد الشيوعية واالشرتاكية

اري والقــــــومي اليســــــاري أو ـد اليســـــــافظ املـــــــالل اخلمســــــينيات والســــــتينيات حـــــــخــــــ
ـــ ـــران  ، فيمـــا جـــاءرياالشـــرتاكي علـــى حضـــور كب العـــدوان اإلســـرائيلي علـــى مصـــر يف حزي

الـــذي أخـــذ يرتاجـــع علـــى حنـــو مضـــطرد خـــالل  ،مبثابـــة ضـــربة قويـــة لـــذلك املـــد م١٩٦٧
، فيمــــا حـــــال بــــروز املقاومــــة الفلســـــطينية دون وحــــدوث التغيـــــري يف مصــــرنيات، الســــبعي

 .اتيمالحظة ذلك، إىل أن بدأ أفوله عملياً خالل الثمانين
، فكــان أن الــذي اجتــاح املنطقــة ،صــان اجلــامحكانــت الصــحوة اإلســالمية هــي احل

بوا حثيثاً مـن ات يف أكثر من بلد على حنو قوي واقرت يتقدم اإلسالميون مع ،اية الثمانين
، إىل م١٩٨٩ففي السودان أعلن عـن قيـام نظـام إسـالمي إثـر انقـالب اإلنقـاذ . السلطة

ويف فلســـطني كـــان انـــدالع االنتفاضـــة . جانــب فـــوز جبهـــة اإلنقـــاذ يف انتخابـــات اجلزائــر
ـــادة  ـــة  »محـــاس«وصـــعود املقاومـــة اإلســـالمية بقي ـــدان اجلهـــاد ضـــد الدول وفاعليتهـــا يف مي

 .ل العصب احلساس للمصاحل األمريكية يف املنطقةالعربية اليت تشك
بعـــد انتهـــاء معركـــة أفغانســـتان ومـــن مث حـــرب اخللـــيج تأكـــد األمريكـــان مـــن أن 
الظاهرة اإلسالمية مل تستنفذ أغراضها يف مواجهة الشيوعية وحسب، بل حتولت إىل 

ك، من اخلصم الرئيس للسياسات واملصاحل األمريكية يف املنطقة، وال بد بناء على ذل
 . إعادة النظر يف طرائق التعامل معها
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عند هذه املرحلـة بـدا واضـحاً أن الواليـات املتحـدة قـد اختـذت قـراراً بـإطالق عمليـة 
حتجيم للظاهرة اإلسـالمية، تبـدأ عـرب بـث جحافـل مـن املخـربين باسـم صـحفيني وخـرباء 
بل وكتــــاب يســــتطلعون عوامــــل قوتــــا وضــــعفها لتقــــدمي االستشــــارات حــــول أفضــــل الســــ

ولعلنا نشري هنا إىل موجة واسعة من الدراسـات والكتـب الـيت ظهـرت خـالل . ملواجهتها
 .ات وأوائل التسعينيات، من تلك اليت تعا  الظاهرة بكل حتوالتاي،اية الثمانين

قـد انسـجمت  ،أو معظمهـا يف أقـل تقـدير ،من املؤكد أن الدول العربيـة واإلسـالمية
حبســـب (ديــد، وبــدأت سياســة جتفيــف الينــابيع للظــاهرة متــام االنســجام مــع التحــول اجل

باستهداف مربمج لنقاط التقائها مـع الشـارع الشـعيب، إىل جانـب توسـيع ) التعبري الرمسي
 .دائرة احملاصرة للشق املعتدل منها

كانــت ختوضــها الواليــات املتحــدة ضــد الظــاهرة اإلســالمية   »حــرب بــاردة«هــي إذاً 
يبشــرو،ا بنجــاح مضــطرد، وصــدرت عــدة دراســات حــول فيمــا كــان العديــد مــن اخلــرباء 

املعاهــد الدينيــة وتأثرياتــا علــى اجلمــاهري يف املنطقــة، حيــث طالبــت بــالتخلص التــدرجيي 
ونتــــذكر كيــــف افتخــــر زعــــيم إحــــدى الــــدول العربيــــة الــــيت أغلقــــت تلــــك املعاهــــد . منهــــا

 !!ريكيةبالتخلص منها قبل ذلك التاريخ، معترباً أنه جنب بالده بذلك ضربة أم
ضد الظـاهرة اإلسـالمية مل تكـن  »الباردة«أن احلرب األمريكية  همقد يرى بعض

حربـــًا علـــى اإلســـالم بـــل علـــى احلركـــات اإلســـالمية أو مـــا يعـــرف حبركـــات اإلســـالم 
فـــاحلرب املـــذكورة كانـــت تتقـــدم خطـــوات  ،السياســـي، ولكـــن احلـــال مل يكـــن كـــذلك

ســرائيلية منهاجــاً هلــا، وتــتلخص اإل »املســتنقع والبعــوض«واضــحة متخــذة مــن نظريــة 
اربة البعـوض بشـكل جزئـي أو منفـرد، ـتطيع حمــــــــــإنـك ال تس :تلـك النظريـة يف القـول

وإذا كان البعوض هـو اإلرهـاب . وال بد من أجل حتقيق اهلدف من جتفيف املستنقع
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فـــإن املســــتنقع هــــو اإلســــالم ذاتــــه ومظـــاهر التــــدين يف التمــــع واحلركــــات اإلســــالمية 
ما دام مثة حضور للدين يف نشاطات الدولة والتمع، فإن التدين سيزداد، ف. املعتدلة

مـــــا ميـــــنح القـــــوة للحركـــــات اإلســـــالمية املسيســـــة عمومـــــًا والعنيفـــــة حبســـــب الظـــــروف 
 .املوضوعية احمليطة

هكذا انقلبت الواليات املتحدة على الظاهرة اإلسالمية برمتها، يف ذات الوقت 
ـــاه تلــك الظــاهرة ويسد شــيوعي ختشـــالــذي مل يعــد مثــة مــ تغرق جهــدها، فضــًال عــن ـ

جمـــيء ذلـــك يف ظـــل اســـتقبال حافـــل لإلســـالم يف الشـــارع العـــريب واإلســـالمي، وهـــو 
ة دون حتويلـه إىل جناحـات سياسـية ـاستقبال جعل عنوان اجلهد األمريكي هو احليلولـ
كمـــا وقـــع يف عـــدة بلـــدان عربيـــة   ،يف أي بلـــد، ودعـــم سياســـة مواجهتـــه ولـــو بـــالقوة

مع اإلشـارة هنـا إىل تـزامن ذلـك مـع صـعود كبـري للنفـوذ الصـهيوين يف القـرار  ؛ةمعروف
 .السياسي األمريكي

 :قضية فلسطين كشاهد على الظلم -
من املؤكد أن للقضية الفلسطينية خصوصيتها يف الوعي العريب واإلسالمي، ليس 
لقداســــة فلســــطني وقدســــها وأقصــــاها فحســــب، وإمنــــا لوضــــوح الظلــــم وشراســــته يف 

فاصيلها املاضية واحلاضـرة، األمـر الـذي أخـذ يتضـح مـع اتسـاع نطـاق الـوعي وثـورة ت
إىل بيـــوت  م١٩٨٧اإلعــالم الــيت محلــت انتفاضــتها األوىل الـــيت انــدلعت ،ايــة العــام 
؛ )انتفاضة األقصـى(املسلمني باألخبار وبعض الصور، فيما محلت انتفاضتها الثانية 

ت والصـــورة، وبشـــكل مباشـــر يف كثـــري مـــن بـــدمها وشـــهدائها ومعاناتـــا، عـــرب الصـــو 
 .از أمريكي، وبدرجة أقل غريب رمسياألحيان، وكل ذلك يف ظل احني
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 :السيطرة الصهيونية على القرار السياسي األمريكي
امهت ــــــــمن املؤكـد أن التحـوالت الـيت كانـت جتـري داخـل الواليـات املتحـدة قـد س

ســــلمني، وفيمــــا نعلــــم أن النفــــوذ يف تعميــــق سياســــتها اإلمربياليــــة املعاديــــة للعــــرب وامل
بيــل  «ات، إال أن واليــة يالصــهيوين قــد أخــذ يتعــاظم يف الواليــات املتحــدة منــذ الســبعين

، ومن مث الثانية بدرجة أوضح قد شـهدت تصـاعداً رهيبـاً يف ٩٢األوىل عام  »كلينتون
مســتوى ذلــك النفــوذ ومســتواه وصــل حــدود الســيطرة علــى ملــف السياســة اخلارجيــة، 

علــــى وجــــه  »أوســــلو«الشــــرق أوســــطية منهــــا، األمــــر الــــذي تــــرجم يف مســــار  وخباصــــة
، إىل جانـب احلصـار م٢٠٠٠، متـوز »كامـب ديفيـد«التحديد وصوًال إىل مفاوضـات 

اجلــــائر علــــى العــــراق، وعمـــــوم املواقــــف املتعلقــــة بالشـــــأن العراقــــي، وإن أصــــر الـــــرئيس 
لكـن املوقـف . الل العـراقهيونية بـاحتـــــالب الصـاألمريكي علـى املماطلـة يف تنفيـذ املطـ

، حيــث م٢٠٠٠االبــن بالرئاســة عــام  »جــورج بــوش«مــع فــوز  اً مــا لبــث أن ازداد ســوء
علـــى القــرار السياســـي  ،الـــذين يتــزعمهم الصــهاينة ،ســيطرت جمموعــة احملـــافظني اجلــدد

قـــرن إمرباطــــوري «الـــداخلي واخلـــارجي، وهـــي الـــيت كانـــت أنشـــأت مـــا عـــرف بتجمـــع 
ــــد ــــوب  »أوســــلو«أدركــــت فشــــل مســــار  بعــــد أن ٩٨يف العــــام  »جدي ــــق املطل يف حتقي

ويف هـــذا الســـياق جتـــدر اإلشـــارة إىل مـــا بـــات يعـــرف . »أوســـلو«صـــهيونياً مـــن تســـوية 
جـون «بقلم األكادمييـان املعروفـان  م٢٠٠٦اليت نشرت مطلع عام  »هارفارد«بدراسة 

ياسـة ، واليت أكدت عمـق سـيطرة اللـويب اإلسـرائيلي علـى الس»مريزهامير وستيفن والت
ــــاخلارجيـــة يف الواليـــات املتحـــدة، ووقـــوف الص ــــهاينة خلـــف حـــرب العـــراق وصــ وًال إىل ـ

 .جعل استهداف امللف النووي اإليراين أولوية أمريكية
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 :الموقف الغربي إذ ينحاز إلى الواليات المتحدة
مل  حيـدث منـذ عقـود أن متـاهى املوقــف الغـريب يف املوقـف األمريكـي حيـال امللفــات 

راق ومــا بعــده، ومل ـالل العــام الثــاين للحــرب علــى العـــملنطقــة كمــا وقــع خــاحلساســة يف ا
يتوقـــف األمـــر عنـــد مجلـــة مواقـــف حساســـة وذات داللـــة مثـــل قضـــية احلجـــاب يف فرنســـا 

والدفاع الغريب عنهـا، بـل جتاوزهـا إىل  ،عليه الصالة والسالم ،والرسوم املسيئة للنيب حممد
العراقيـة والفلسـطينية، وقـد أدى ذلـك إىل شـعور  ما هو أهم ممثًال يف املوقف مـن القضـية

إن الغــرب موحـد ضــدنا، وإن بقــي الرتكيــز علــى أمريكــا  :عـام يف أوســاط املســلمني يقــول
 . والصهيونية

يشار هنا إىل أن املوقف الغريب شبه املوحد من قضايا العرب واملسلمني رمبا كان يف 
ني وإرادتـم التحـرر مـن اهليمنـة جانب منه ذا صلة بشعور الغرب مبخاطر صـحوة املسـلم

 .الغربية أو اإلمربيالية الغربية بتعبري أدق
مـــا ينبغـــي أن نـــذّكر بـــه هنـــا هـــو أن هـــذا املســـتوى مـــن الكراهيـــة للغـــرب، وخباصـــة 
للواليـــات املتحـــدة، قـــد راح يغـــذي آليـــات التحـــريض علـــى العنـــف يف ظـــل أجـــواء مـــن 

ية وثقافــــة املقاومــــة يف أوســــاط الصــــحوة اإلســــالمية وانتشــــار مفــــاهيم اجلهــــاد والتضــــح
وحــني يفجــر  ..الشــبان املســلمني، إىل جانــب ثــورة إعالميــة تعــزز الــروح اجلمعيــة لألمــة

شــبان يف عمــر الــورود يف تركيــا ويف لنــدن أنفســهم، فــإن مــن العبــث احلــديث عــن جمــرد 
أفكـار، بـدليل أن دوائـر بريطانيـة عديـدة قــد أكـدت ربـط تفجـريات لنـدن بالسياســات 

وباملناســــبة فهــــذه األجــــواء ال تقتصــــر علــــى الصــــحوة . نيــــة يف الشــــرق األوســــطالربيطا
اإلسالمية، وإمنا تشمل أيضاً أعـداداً كبـرية مـن القـوميني واليسـاريني والنخـب العلمانيـة 
غــري املرتبطــة باألجنــدة األمريكيــة، إذ أن أجــواء هــذه القــوى مشــحونة ضــد السياســات 

 .األمريكية وضرورة مقاومتها وممانعتها
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 :الهجمة على ثقافة المقاومة والجهاد
ما ينبغي االلتفات إليه يف سياق احلديث عـن مسـألة العنـف والتطـرف هـو أن 
 ،هجمــة ال ختفــى علــى العــني مــا زالــت تشــن علــى ثقافــة املقاومــة واجلهــاد يف األمــة

حتت طائلة العنف واإلرهـاب، وهـي هجمـة ال تفـرق بـني عنـف مشـروع وآخـر غـري 
أصوات املخلصني يف احلديث حول ضـرورة التفريـق بـني العنـف  مشروع، وقد حبت

إال أن ذلــك مل جيــد آذانــًا صــاغية، بــل  ،األعمــى وبــني مقاومــة االحــتالل املشــروعة
لقد حتولت كل أشكال الصدقات وجلان الزكاة واملؤسسات اخلريية إىل عنوان اتام 

شـــمل املقاومـــة وبـــذلك مت تعـــومي اإلرهـــاب ومســـاندته لي. بوصـــفها تـــدعم اإلرهـــاب
 .املشروعة أيضاً 

ن هـــذه اهلجمـــة علـــى ثقافـــة املقاومـــة إ :مـــا ينبغـــي أن يقـــال يف هـــذا الســـياق هـــو
واجلهـاد واالستشــهاد إمنـا تســتبطن وضــع األمـة يف إطــار مــن العجـز عــن رد العــدوان، 
أي عدوان، السيما يف هذه املرحلة احلساسة من تارخيها، وما من شـك أن انتفاضـة 

ت يف تسعري هذه اهلجمة عندما وضعت الدولة العربية حتـت وطـأة األقصى قد سامه
تديد وجودي، أو سياسي واجتماعي واقتصادي غري مسبوق يف تارخيها، وقد ترسخ 
املوقف بتعاظم تعاطف الرأي العام العاملي، السيما األورويب مع الشعب الفلسطيين، 

مـن العـامليني، تليهـا الواليــات واعتبـار الدولـة اإلسـرائيلية أخطـر دولـة علــى السـلم واأل
، األمـر الـذي كانـت لـه م٢٠٠٢املتحدة، كما أثبت استطالع االحتاد األورويب عـام 

أصــداؤه القاســية علــى مجيــع اليهــود يف العــامل، مــا دفعــه إىل مركــز االهتمــام يف أروقــة 
القـــرار السياســـي يف الواليـــات املتحـــدة ويف كثـــري مـــن الـــدول األوروبيـــة، وكمـــا علـــى 

 .نفسها »شارون«مة حكو 
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قد سـامهت  ،الذي ال شك فيه أن فلسطني، السيما خالل أعوام انتفاضة األقصى
يف تشــكيل ثقافــة اجلهــاد واالستشــهاد يف األمــة، وقــد حــدث ذلــك جلملــة مــن األســباب 

مـا يتعلـق  وثانيهـا ؛ما تعنيه فلسطني بالنسـبة للعـرب واملسـلمني مـن مكانـة روحيـة أوالها
علــى أرضــها وحســمها مــن الناحيــة الشــرعية والسياســية، أقلــه بالنســبة  مبشــروعية املقاومــة

مـــا ترتكـــه جـــرائم االحـــتالل واغتياالتـــه للقـــادة  وثالثهـــا ؛للغالبيـــة الســـاحقة مـــن املســـلمني
أمــا اجلانــب الــذي ال يقــل أمهيــة . الكبــار مــن آثــار عميقــة يف نفــوس خمتلــف فئــات األمــة

ارع العـــريب واإلســـالمي، فضـــًال عـــن الثـــورة فيتعلـــق بالصـــحوة اإلســـالمية العارمـــة يف الشـــ
 .اإلعالمية اليت نقلت احلدث إىل كل بيت يف العامل اإلسالمي

وقد جاءت مفاجأة املقاومة العراقية اليت مل يتوقعها الغـزاة لتزيـد يف عمـق األزمـة مـع 
ال املشــــروع ثقافــــة املقاومــــة واالستشــــهاد يف األمــــة، إذ متكنــــت تلــــك املقاومــــة مــــن إفشــــ

الذي كان يسـن أسـنانه السـتكمال حلقـات السـيطرة علـى املنطقـة  كي يف العراق،األمري
وهـا هـي ذي . يد الصـهيوين بعـد أن جيعـل العـراق عـربة ملـن يعتـربـووضعها حتت إمـرة السـ

األوضاع يف أفغانستان تتجه حنو مزيد من التصعيد وإضافة املزيد من التوتر حيال مسألة 
 .دها املعاكساملقاومة وثقافتها وتأيت مبردو 

إن ثقافـــــة  :يف ذات الســـــياق املتعلـــــق باهلجمـــــة علـــــى ثقافـــــة املقاومـــــة ميكـــــن القـــــول
االستشــهاد قــد خصــت بجــوم كبــري خــالل الســنوات األخــرية، الســيما بعــد أن أخــذت 
احليــز األكــرب يف احلالــة الفلســطينية، مث امتــدت إىل الســاحتني العراقيــة واألفغانيــة، فضــًال 

 .و إشكايلعن ساحات أخرى على حن
ال صـلة  »االستشـهادية«ن اهلجمـة علـى العمليـات إ :ما ينبغـي أن يقـال ابتـداًء هـو

هلــا البتــة مبســألة اجلــواز وعــدم اجلــواز مــن الناحيــة الشــرعية، ويكفــي أن يــروج األمريكــان 
 .واإلسرائيليون لفتاوى عدم اجلواز حىت يتبني العاقل أهدافها
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ئـرة االسـتهداف يف واقـع احلـال هـو قـدرتا يف دا »االستشهادية«ما يضع العمليات 
لحة، وهــي حالــة مل ـدث األســـعلــى كســر ميــزان القــوى املختــل مــع العــدو املــدجج بأحــ

تكـــن حكــــراً علـــى املســــلمني، فحــــىت يف هـــذا العصــــر مــــارس التاميـــل يف ســــريالنكا هــــذا 
 األسلوب على نطاق واسـع، وإن متيـز بـا املسـلمون يف السـنوات األخـرية يف ظـل اتسـاع
دائــرة املــد اإلســالمي والقابليــة العاليــة للتضــحية يف أوســاط الشــبان املســلمني بســبب مــا 

 .واجهوه من عمليات احتالل
إ،ــا عنصــر قــوة للمســلمني يريــدون نزعــه مــنهم، أكــان مــن خــالل اإلدانــة الشــاملة 
والتجرمي، أم من خالل التشكيك با من خالل بعـض العلمـاء قصـريي النظـر أو أولئـك 

 .ني بأجندات رمسية واقعة حتت وطأة الضغوط األمريكيةاملرتبط

 ولكن ماذا عن العنف األعمى؟

 هممن املؤكد أن ثقافة املقاومة واجلهاد واالستشهاد قد استعملت من قبل بعضـ
ـــيف س وض، وهــو وضــع طبيعــي يف أي حــال، ـة يف النهـــارة مبشــروع األمـــياقات ضــــــــــــ

املقاومة يف األمـة، فضـًال عـن  امل لروحيةـــــــــلكن ذلك ال ينبغي أن يؤسس لرفض ش
امل للظــاهرة اإلســالمية بــدعوى أ،ــا تنــتج اإلرهــاب كمــا هــي ـأن يــؤدي إىل رفــض شــ

، واألصــل أن يــؤدي إىل البحــث عــن »املســتنقع والبعــوض«الرؤيــة اإلســرائيلية حــول 
، إذ جيـب أن من العنف، وبالتايل التخلص منهااألسباب اليت تدفع حنو ذلك اللون 

ن العـــريب واملســـلم أن أنظمتـــه تتحـــرك قـــدماً يف ســـياق رفضـــها للغطرســـة يشـــعر املـــواط
 .األمريكية والصهيونية
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أما العنف األعمـى املتعلـق بالـداخل وألهـداف داخليـة، فـال بـد مـن أن يصـار إىل 
نـــزع أســـبابه الـــيت أشـــرنا إليهـــا يف مكـــان آخـــر مـــن هـــذا البحـــث، فيمـــا ينبغـــي للعلمـــاء 

يســـامهوا يف الرتشـــيد، إذ أن تـــوفر بعـــض املعضـــالت واحلركـــات والنخـــب اإلســـالمية أن 
الداخلية ال ينبغي أن يؤسس حلالة من العنف األعمـى، وال بـد مـن أن يتصـدر عقـالء 

 .األمة مسار اإلصالح بصرف النظر عن حيثيات الوضع وإشكاالته

 :خالصات سريعة حول العنف بشقيه
ن الضــروري التفريـق بــني نعـود إىل التأكيـد أننــا إزاء عنـف حممـود وآخــر مرفـوض، ومـ

. اللونني، كما من الضروري وضع النقاط علـى احلـروف فيمـا خـص املوقـف العـام منهمـا
وحنن هنا لسنا بدعاً، فما من أحد وما من دولة إال ولـه أو هلـا موقـف مـن عنـف حممـود 

 . وآخر مرفوض
ب، بالنســبة للعنــف األعمــى الــذي ضــرب دوًال عربيــة عديــدة وأهــدافاً مدنيــة يف الغــر 

  :فإن األمانة تقتضي القول
دلة ال تتحمــــل املســــؤولية الكــــربى عمــــا جــــرى، ـإن التيــــارات اإلســــالمية املعتــــ

ري مـن الـدم يف ـول دون الكثــالمية هـي الـيت حتــالنية التيارات اإلســولألمانة فإن عق
مثـة اسـتعداد وافـر للعنـف  ،دةـويف دول عربيـة عديـ ..الميةـالسـاحات العربيـة واإلسـ

وارع مــن دون حتفــظ، لكــن مــا حيــول ـزول إىل الشـــمــاهري ودوافــع كثــرية للنــلــدى اجل
النية العلمـــــاء واحلركـــــات اإلســـــالمية، ورمبـــــا خوفهـــــا يف بعـــــض ـدون ذلــــك هـــــو عقـــــ

التحـــرك ضـــروريًا يف مواجهـــة القمـــع والفســـاد ومطـــاردة  ااألحيـــان الـــيت يكـــون فيهـــ
 .الدين يف حياة الناس
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عــرب تعزيــز املشــاركة الشــعبية يف  إالون ل هــذه املعضــلة لــن يكـــمــن هنــا فــإن حــ
ـــددية والتــداول علــى السـدر مــن التعـــري قـــالقــرار السياســي وتوفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ولــو ســبق . لطةـ

ذلــك قــدر مــا مــن التصــاحل مــع الشــعوب واحــرتام هويتهــا ودينهــا مــع احلفــاظ علــى 
ـــاالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة والـــــتخلص مـــــن العجـــــز والـــــوهن وتقـــــدمي التنـــــازالت تلـــــو ـالل واملمانعــــــتقــــــ

كــان منهــا غــري القبــول بالقيــادات املوجــودة، ألن مــا يعــين النــاس هــو   ملــا ،التنــازالت
 .النهج أكثر من األشخاص

إن احلركـــــات  :ال بـــــد مـــــن القـــــول ،مىـف األعــــــة مـــــع العنــــــيف ســـــياق املواجهـــــ
ـــاإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالمية والعلماء مل يقصـ ـ ـ ـ ــ ـ يد، حـىت لـو مل يفعلـوا كـل ـــروا يف املواجهة والرتشـ

ود لكان الوضع يف العامل العريب واإلسالمي ـهلم أنه لوال تلك اجلـما عليهم، مع الع
 .بكثري اً أكثر سوء

ويف أي حال، فإن من العبـث تصـوير الوضـع كمـا لـو أن حروبـاً أهليـة مـا زالـت 
تأكل األخضر واليابس يف العامل العريب واإلسالمي، ولنتذكر أن هذا اجلزء من العامل 

ى قدر مـن التـدافع الـذي يعيش خماضات سياسية وفكرية من الطبيعي أن تنطوي عل
ويف العامل الغريب مل تستقر األوضاع على النحو  ..ينطوي بدوره على قدر من العنف

لية طويلــــة ســــقط فيهــــا عشــــرات املاليــــني مــــن ـالــــذي هــــي عليــــه إال بعــــد حــــروب أهــــ
بـــل ويف ظـــل غيـــاب قـــوًى كـــربى تـــددها مـــن اخلـــارج وتشـــجع انقســـاماتا  ،الضـــحايا

 .حلصارالداخلية أو تضرب عليها ا
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 خالصة القول

إنـــه مـــن دون تغـــري الســـلوك األمريكـــي والغـــريب جتـــاه األمـــة ومجاهريهـــا، فـــإن جتـــارب 
العنف ستتواصـل، السـيما يف حـال اسـتمرت مأسـاة فلسـطني واحـتالل العـراق، ومعهمـا 

القة الغربيــة مــع أمتنــا وجممــل شــعوب العــامل ـائدة يف منــط العـــعمــوم الــروح اإلمربياليــة الســ
 .الثالث
دة، وغـري مسـموح هلـا ـننا أمة معتدى عليها، غري مسموح هلـا بالنهضـة وال بالوحـإ

مطلوب منها أن تبقى . باالنسجام مع دينها وهويتها، وغري مسموح هلا بامتالك القوة
وتقبــل  ،وأن تتنــازل عــن اســتقالهلا وحقوقهــا ،للمــواد اخلــام اً ومصــدر  ،ســوقاً لالســتهالك

ميكـــن أن يكـــون مقبـــوًال مـــن قبـــل طالئـــع التغيـــري يف بالتشـــظي والتبعيـــة، وهـــو وضـــع ال 
األمة، ما يعين أن الرفض سيتواصل، ومعه املقاومـة واملمانعـة إىل أن يصـاغ العـامل علـى 
أسس جديدة بعيدة عن استعباد طرف لطرف آخر، األمـر الـذي لـن حيـدث مـن دون 

دوليـــة تغـــري يف ميـــزان القـــوى يســـمح بنشـــوء تعدديـــة قطبيـــة تســـمح بـــدورها بعالقـــات 
متوازنة، ليس فيما خص العرب واملسلمني فحسب، بل بالنسـبة للعـامل أمجـع، السـيما 
وأن املتضــررين مــن االســتفراد األمريكــي بالعــامل ليســوا قلــة حبــال مــن األحــوال، بــل هــم 

 .األغلبية على وجه هذه األرض
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

 األسباب ار إلى دراسةمن مواجهة اآلث.. والعنف التطرفظاهرة 
 

 -٢١٤ -

  
 



 
 
 
 
 

 
 

 الـــــدالل ســـــامي                                            فـــــي بعـــــده السياســـــي           العنـــــف 

 

 -٢١٥ -

 

 
 
 

    : 
 

 في بعده السياسيعنف ال

 )*0F( سامي محمد صالح الدالل دكتورال
 

إن تعطيـــل اجلهـــاد الشـــرعي قـــد أدى إىل انطـــالق قـــوى الشـــر علـــى املســـتويات احملليـــة واإلقليميـــة والعامليـــة، 
يجــة هــذه النتو  ؛وأفضــى إىل انتشــار العنــف يف أحنــاء املعمــورة وإحــداث خلــل فــادح يف تــوازن األمــن الــدويل

تعتـــرب طبيعيـــة يف ظـــل كبـــت قـــوى احلـــق والعـــدل، الـــيت لـــن تكـــون فاعلـــة علـــى هـــذه األرض إال مـــن خـــالل 
 .والتاامها باانطالقها من قيم اإلسالم 

 

 :  مدخل
تتــــــداول األلســــــنة وتنشــــــر الـــــــفافة والــــــالت وختــــــط أيـــــــدي الكتــــــاب املقــــــاالت 

» اإلرهــــــاب«و »فالعنــــــ«والدراســـــــات وتتناقـــــــل أجهـــــــاة اإلعـــــــالم كلمــــــات مــــــن مثــــــل 
 . »الوسطية«و» التطرف«و

ال ينفـك عـن كالمنـا عـن الكلمـات األخـرى، فالبـد مـن » العنـف«لذا فإن كالمنا عن 
  .سوق دالالت كل منها، حيث إن هذه الكلمات ستتكرر خالل سياقات هذا املبفث

                                                 
 ).الكويت( ..مدير مركز الركن ..باحث  )*(
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إذا مل يكـن : اخلـرق بـاألمر وقلـة الرفـق بـه، وهـو ضـد الرفـق، وعنيـف: لغة العنف -
التعيـري : والتعنيـف.. قاً يف أمره، وكل ما يف الرفق من اخلري ففي العنف من الشـر مثلـهرفي

 .)1F١(»واللوم والتوبيخ والتقريع
وجـــاء يف . ولقـــد اســـتخدمت كلمـــة العنـــف يف االصـــطالح بـــنفس مـــدلوهلا اللغـــوي

ــ « :احلــديث الـــفيح ــَق، َويـُْعِطــي َعَلــى الرِّْف ِق َمــا ال يـُْعِطــي ِإنَّ اللَّــَه َرِفيــٌق ُيِحــبُّ الرِّْف
 .)2F٢(»َعَلى اْلُعْنِف َوَما ال يـُْعِطي َعَلى َما ِسَواُه 

رهب بالكسر، يرهب رهبة «: قال ابن منظور. مـدر رهب: لغة اإلرهاب -
ــــورهب ـــــوالرهب. خــــاف: أي. كــــــم، ورهبـــًا بالتفـريـبالضـــ اً ــــ ـ ــاخلـ: ةـ ــــ ـــــوف والفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . ـاعـ

ـــه واسـوأرهبه ورهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــواس. هـه وفاعــأخافـ: رتهبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس: بهـرتهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تدعى رهبتـه حـىت ـ
 : رهبــه النــاس، وبــذلك فســر قولــه عــا وجــل

   
  

ــــهــي احلالــة الــيت تره: قــال ابــن األثــري. ، أي أرهبــوهم)١١٦:األعــراف( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب، أي ـ
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـاع وختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ـوفـ

3F

ـــره«وجـاء فـي التنـايل يف مـادة . )٣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمثاني» بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة آيـات،  ـ
 .كلها مشتقة مـن املدلول اللغـوي الـذي سقته

 : قال تعالـى
 و) ١٥٤: األعراف(   

   

 و) ٤٠:رةـالبق(
 الرهبة من افوين،ــــــــــــــــــــــــــفخ«: أي). ٥١:لـالنف(   

ـد اخلوف ــــــــــــــــافـون أشــــــــــــــــأي خي«. )4F٤(»حترز«خـوف معه  لقًا أوـــــــــــــــــوف مطــــــــــــــــاخل وهـي

                                                 
 . ٢٥٨، ٩/٢٥٧لسان العرب  )۱(
 . أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب )۲(
 . ١/٤٣٧ ،لسان العرب )۳(
 . ١٤صفوة البيان لمعاني القرآن، ص  ،حسنين محمد مخلوف الشيخ )٤(
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: وقال تعاىل. )5F١(»مـن ربم
 

، )٦٠:األنفال(      
( ختوفون: أي

6F

: وقال تعاىل. )٢
 

        
: وقال تعاىل. )7F٣(»خيافون منكم أكثر من خوفهم من اهللا«، أي )١٣:شراحل(

يتضرعون إليه طلبًا للخري ودفعاً «: ، أي)٩٠:األنبياء(   
 .)8F٤(»للشر

وأما اصطالحًا فإن أعداء اإلسالم واملسلمني قد أضفوا على هذه الكلمة معـىن 
عمومـاً، فقـالوا إن اإلرهـاب  يستفيدون منه لتنفيذ طططاتم اإلجرامية حبق املسلمني

هو القتل والتدمري مطلقاً، مث حـروا هذا املعـىن علـى املسـلمني، وأمـا لفـظ اإلرهـاب 
     : حســب املـــطلح اإلســالمي فهــو مــأخوذ مــن قولــه تعــاىل

 .وذلك بإحلاقه مبدلوله اللغوي الذي ذكرته ) ٦٠: األنفال(  

ــــقــــال يف لس: لغــــة التطــــرف ــــان العـــــــــــ ــــــــــــسابــــن «: ـربــ ـــــط: ـيدهـ ــــــــــرف كــــل شـــــــ ـيء ـ
.  )9F٥(»أطـــــــراف األرض نواحيهــــــا: األزهـــــــري. صــــــار طرفــــــاً : وتطــــــرف الشــــــيء.. منتهــــــاه
         : أبعــد نقطــة مــن الوســط، كقولــه تعــاىل: والطــرف

ولقــد اســتخدم . علــى طــرف مــن دينــه، غــري متوســط فيــه وال مــتمكن: أي): ١١:احلــج(
 .إناال األمر على أشد معانيه وأعنتها هذا اللفظ اصطالحاً علماً على الغلو وعلى

                                                 
 . ٢٢٢ص  ،المصدر السابق )۱(
 . ٤/٨٢تفسير القرآن العظيم،  ،ابن كثير )۲(
 . ٨/٧٤ ،المصدر السابق )۳(
 . ٤٣٠زبدة التفسير، ص  ،محمد سليمان األشقر )٤(
 . ٧/٤٨٢لسان العرب،  ،ابن منظور )٥(
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الوســط، بالتفريــك، «: قــال يف لســان العــرب. مشــتقة مــن الوســط: الوســطية لغــة
فلما كان وسط الشيء أفضله وأعدله جاز أن يقع صفة، ... اسم ملا بني طريف الشيء

ـــــــــل قــــــــــوله تعـــــــــاىل ـــــــــك يف مث  : وذل
   

). ١٤٣:البقـــــــــرة(  
حاً للتدليل على االلتاام بالكتاب والسنة، ولكن اصطال» الوسطية«واستخدمت لفظة 

 .وظفها بعضهم لـرف املسلمني عن اجلهاد ومقاومة أعداء املسلمني

 : العنف واإلرهاب والتطرف والوسطية
ابقة فإننـا سـنجد بينهـا نـوع تـداخل ـات الســإذا دققنا النظر يف تعاريف الكلمـ

إرهــاب، ولكــن اإلرهــاب  ل عنــف فيــهـفــالعنف يتضــمن اإلرهــاب، فكــ. أو تفاصــل
من العنـف وقـد ال يتضـمنه، حبسـب احلـال، فـإن ـوهو مبعىن التخويف فإنـه قـد يتضـ

دو وقد ال ينتج عنفًا، واستباحة أراضي العدو وأخذ ـالح فيه إرهاب للعـإعداد الس
ماله وسيب نسائه وأبنائه عنف، ولكن فيـه إرهـاب للعـدو اآلخـر الـذي مل يقـع معـه 

 .قتال بعد

قد يتضمن تطرفاً إذا مورس بشدة تفوق املطلوب، وكذلك فإن العنـف رمبـا  والعنف 
كان متضمناً يف معىن الوسطية إذا كانت الوسطية تقتضي إعمال اجلهاد إنفاذاً للكتاب 

وكــــذا اإلرهــــاب فإنــــه إذا تقيــــد مبــــدلول الكتــــاب والســــنة فإنــــه يقــــع يف مــــدلول . والســــنة
 .قع يف مدلول التطرفالوسطية، وإذا مل يتقيد با فإنه رمبا و 

وإما التطرف فإنه يقع يف موضـع مـا مـن مسـاحيت العنـف واإلرهـاب، لكـن لـيس لـه 
إن هـــذا الوســـط متطرفـــاً أو أن هـــذا التطـــرف  :موضـــع يف مســـاحة الوســـطية، فـــال يقـــال

 .وسطاً، فإن هذا تناقض قائم بذاته
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نــدها وأمــا الوســطية، فإ�ــا قــد تتضــمن العنــف واإلرهــاب حبســب احلــال، ويكــون ع
العنـــف واإلرهـــاب هـــو الوســـطية، فـــإن مدافعـــة العـــدو الــــائل بـــالعنف واإلرهـــاب يعتـــرب 

 .ك مطلوب فعله بأمر الكتاب والسنةوسطية، ألن ذل

 :العنف بين المبدئية والهوى
البد من التفريق بني استعمال العنف يف إطار خدمة املبدأ وبني استخدامه يف إطار 

ففـي إطـار خدمـة املبـدأ ينظـر إليـه . نـاجم عـن اهلـوىوهـو العنـف ال ،خدمة شهوة النفس
وإن كـان حقـاً . حبسبه، فإن كان املبدأ باطًال فالعنف املبـذول يف سـبيله باطـل وهـم ظلـم

فهــو  ،وأمــا إن كــان ألجــل إشــباع شــهوة الــنفس. فــالعنف املبــذول يف ســبيله فيــه تفـــيل
فهـو مقبـول بقـدر مـا  باطل يف جوهره، ولكن إن وافق يف ذلك حقاً يف وجه مـن الوجـوه
أي النيـة الـيت رافقتـه  -حيقق ذلك الوجه، وهذا القبول هو من حيث ظاهره، وأما باطنه 

 .فاحلساب فيها عند اهللا تعاىل -
 : فأقول، بعد ذلك التعميم ندخل إىل التخـيص

هــو مــا : الم، وهـــو ديــن ربــاين، والثــاينـاألول، هــو اإلســ: يف األرض اآلن مبــدءان
والفــرق بينهمــا أن ديــن اإلســالم حيقــق الســعادة . اين بشــريـوهــو إنســ ســوى اإلســالم،

  : الشـــقاء والضـــنك، قـــال تعـــاىل بعـــض للبشــرية ومـــا ســــوى اإلســـالم قـــد جيلــب

ولـــــذلك فإنـــــه ال عنـــــف يف ). ١٢٤:طـــــه(        
بــنص شــرعي، إمــا آيــة مــن كتــاب اهللا تعــاىل أو حــديث صــفيح ورد عــن اإلســالم إال 
فــــالعنف إن اســــتخدم يف حــــدود الــــنص فهــــو مشــــروع ويوطــــد احلــــق  .رســــول اهللا 

والعــدل، فاســتخدامه يف إطــار حمكــم الشــريعة جالــب للخــري والفــالح، وهــذا ال يكــون 
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واقعيــاً إال يف بوتقــة االحتكــام للشــريعة عمليــاً، أي أن يكــون الدســتور احلــاكم دســتوراً 
 ،)٥٠:املائـــــــــدة(         : قـــــــــال تعـــــــــاىل. إســـــــــالمياً 

فــالعنف يف بعــده السياســي إن كــان يف هــذا اإلطــار فهــو مطلــوب، لــيس لذاتــه، بــل ملــا 
 .حتقق به من املـاحل العاجلة واآلجلة

أما العنف الناجم عن االحتكام ملا سوى اإلسالم فهو بال شـك حمكوم بناعات 
اهلــوى، وهــو إمــا أن يكــون مقننــاً دســتورياً أو غــري مقــنن، بــل مــرتوك إلشــباع رغبــات 

وهذا العنف يفاقم الظلم ويعمق آثاره ويدمر حياة الناس ويقضي . مارسني للعنفامل
إن هـؤالء النـاس املظلـومني لـيس أمـامهم ليتخلــوا مـن . على آماهلم ويكاثر آالمهم

سطوة هذا العنف إال سلوك طريق واحد، لـيس لـه بـديل، أال وهـو اإلسـالم، فلطاملـا  
علــيهم أن يــدفعوا ضــريبة العنــف الظــامل  كــانوا مبتعــدين عنــه يف شــؤون حيــاتم فــإن

وهلـــذا فـــإن املطالبـــة باحتكـــام النـــاس إىل اإلســـالم ينبغـــي أن تأخــــذ ااالتـــا . اجلـــائر
ففــي ضــمن هــذا املعــىن الراقــي ينبغــي أن . العامليــة، أي أن يكــون ذلــك مطلبــاً عامليــاً 

الة إىل  تتوجه جهود املؤسسات اإلسالمية يف طتلف بقاع األرض إليـال هـذه الرسـ
ـــــــة ش       : ـرة بقولـــــــه تعـــــــاىلــــــــيطة مؤطــــــــــعوب البســـــــــــــكاف

ولـــــيس باســـــتخدام العنـــــف يف غـــــري مواضـــــعه ). ١٢٥:النفـــــل(   
الشرعية، فالذين يفعلون ذلـك يتفملـون املسـؤولية أمـام اهللا تعـاىل يف اختـاذهم طريقـاً 

ين وإظهـاره غري شرعي إليـال الرسالة اليت ذكرتا، مما يولد ردود فعل ضد هذا الـد
بغري الـورة اليت هو عليها، وبالتايل يعطلون سبل إقبال الناس يف العامل علـى اإلسـالم 

 .الذي حيمل هلم اهلناءة والرخاء
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 تقنين العنف المبدئي

أقـــد بــذا العنــوان أن توضــع نـــوص قانونيــة تشــرع اســتخدام العنــف انطالقــاً مــن 
  -: إىل العقائد التاليةضمن هذا املفهوم ممكن أن نشري. املبدأ العقدي

  :الشيوعية –١
وهي اليت حكمت االحتاد السوفييت وبعض دول أوربا الشرقية زهاء سبعني عاماً وال 

 .تاال حتكم الـني وكوريا الشمالية وكوبا إىل وقتنا احلاضر
لقـــد وضـــعت األنظمـــة الشـــيوعية قـــوانني جـــائرة وظاملـــة تشـــرع اســـتخدام مجيـــع أنـــواع 

وكـان مـن . مداه املتخيل عقًال ضد كل من تشتم منه رائفـة املعارضـةالعنف، وإىل آخر 
ضــفايا تلــك القــوانني ماليــني املســلمني الــذين قــتلهم الشــيوعيون أو عــذبوهم أشــد أنــواع 
التعذيب وأنكله أو شردوهم إىل سيربيا حيث القوا حتفهم بسبب الربد واجلوع أو الذوا 

اب اجلبـال ووديا�ـا، وقليـل جـداً مـنهم م حيث مات أكثرهم يف شعهبالفرار على وجوه
كــل ذلــك نفــذه الشــيوعيون يف إطــار القــوانني الــيت وضــعوها . مــن بقــي علــى قيــد احليــاة

 .فعاثوا بواسطتها يف األرض فساداً وإفساداً 

 : االستعمار –٢
واسـتخدمت  ،لقد القـى العـامل اإلسـالمي أشـد أنـواع االضـطهاد عـرب قـرون طويلـة

لقــد هجــم املسـتعمرون متمثلــون يف دول حتمــل يف أعماقهــا . ضـده أبشــع ألــوان العنـف
له ـلوا أهــه وقتــــهبوا ثرواتـه ونــاعــــــــلوا بقـــــالم فاحتــــــــالد اإلســــي على بـليبـــــد الــــــــــــــاحلق

ـــــانتهكــــوا أعراضــــهم أو اس أو ســــجنوهم أو عــــذبوهم أو شــــردوهم أو لقــــد . رتقوهمـــــــــــــــ
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أوربـا مـن  مية كثـري مـن دولـــــــــــــوانني الرســـــــة بالقـالت املدعومــرتكت يف هذه احلمـــــــــاش
ويف أيامنـا . نكلرتا وفرنسا وإيطاليا وأملانية والربتغال وإسبانيا واليونـان ويوغسـالفياإمثل 

املعاصرة تستمر احلمالت العسكرية املشبعة باحلقد الــلييب ضـد العـامل اإلسـالمي إمـا 
وذلــك  ،ات دوليــةـالل مؤسســـف النــاتو أو مــن خــحــالأبشــكل مباشــر أو مــن خــالل 

لقــد فعلــت هــذه الــدول اتمعــة يف أفغانســتان ويف . رهــابحماربــة اإل حتــت ظــل قــوانني
إن صـففات التـاريخ لتخجـل أن تكتـب علــى . العـراق مـا مل يفعلـه األوروبيـون األوائــل

ــــــــســــطورها مــــا فعلــــه هــــؤالء الـ ــــــــليبيون يف املســ ــــدولتني مــــن اــــازر ــ لمني يف هــــاتني ال
وثقـت بـــور الفيــديو  ية وممارســات مهجيـة ال يكــاد يــدقها عقــل لــوال أ�ـا قــدـــــــوحش

 .وشهود العيان

لقــد ضــاقت هــذه الــدول املدفوعــة بــروح صــليبية ذرعــاً باالســم الــرد لإلســالم فضــًال 
عن أهلـه ومعتنقيـه، فأحـدثوا يف البوسـنة واهلرسـك وكوسـوفا وتيمـور الشـرقية والفلبـني مـن 

ىت احليوانـات القتل الشـنيع للمسـلمني والتـدمري املريـع ملمتلكـاتم مـاال ميكـن أن حتدثـه حـ
 .املفرتسة والوحوش الضارية يف الغابات النائية

هــــذه الــــدول، وحتــــت ظــــل القــــانون وضــــمن نـوصــــه، اســــتخدمت مجيــــع أنــــواع 
األسلفة الفتاكـة واحملرمـة دوليـاً، حسـب زعمهـم، مـن مثـل القنابـل النيوترونيـة والقنابـل 

فضــًال عــن القنابــل ذات ) ملالنابــا(النوويــة احملــدودة والقنابــل العنقوديــة والقنابــل احلارقــة 
مث هـي مل تـوفر بشـراً وال مسـجداً وال مدرسـة وال مستشـفى وال دور .. التدمري الشـامل

ــــرعايـــة مس نني وال روضـــات أطفـــال وال أســـواق مكتظـــة باملتســـوقني وال منـــازل آمنـــني ــــ
لقــــد دمــــروا كــــل شــــيء، نعــــم كــــل شــــيء، حبيــــث مل يعــــد مــــن املمكــــن أن .. وال.. وال



 
 
 
 
 

 
 

 الـــــدالل ســـــامي                                            فـــــي بعـــــده السياســـــي           العنـــــف 

 

 -٢٢٣ -

ة العنـــف مـــا قـــاموا بـــه وفعلـــوه، فقـــد اتســـع اخلـــرق فيهـــا علـــى توعب معـــاين كلمــــــــــــتس
لقد دفعت شعوب اإلسالم برجاهلا ونسائها وأطفاهلا ورضعها ضريبة االنتماء !!. الراقع

العقدي لـدينهم مـن خـالل تعرضـهم اتمعـني هلـذا العنـف الــلييب احلاقـد املنطلـق مـن 
 .د تارخيية واملقنن بنـوص دستوريةأحقا

 : العالميةالصهيونية  – ٣
لقد متثل تقنني العنف املبدئي فيما خيص الـهيونية العامليـة مـن خـالل اصـطناع 
الكيـــان اليهــــودي يف فلســـطني مــــدعومًا بيهـــود العــــامل وبالـــدول األوروبيــــة والواليــــات 

. علـى أنقـاض أشـالء جثـث الفلسـطينيني م١٩٤٨قام هذا الكيان يف عـام . املتفدة
، وأن الشعوب األخـرى »شعب اهللا املختار«ر واستخدم العنف العنـري حتت شعا

حيــث  ٦٧لقــد كــرس هــذا الكيــان وجــوده بعــد حــرب . مــا خلقــت إال خلدمــة اليهــود
مل يســتكن الشــعب الفلســطيين املســلم . احتــل الضــفة الغربيــة وغــاة وســيناء واجلــوالن

لسطوة ذلك الكيان فانتفض عليه يريد حريته ويروم استقالله، فانقضت عليه آالت 
فية اليهودية احلاقدة مستخدمة أقـى درجات العنف بغيـة إخضـاعه وتشـريده، التـ

فراحـت، وبشـكل يـومي، تقتــل وتعتقـل وتعـذب الرجــال والشـباب والنسـاء واألطفــال 
وتدم البيوت علـى رؤوس سـاكنيها وجتـرف األراضـي وتقطـع امليـاه والكهربـاء وحتكـم 

حــول الضــفة الغربيــة إىل معتقــل  احلـــار وتغلــق املعــابر وتقــيم اجلــدار العنـــري الــذي 
واســـــتخدمت وســــائل التجويـــــع والرتهيــــب والقمـــــع بكــــل أشـــــكاله وأصـــــنافه،  ،كبــــري

واســتهدفت هــذا الشــعب املنــتفض بالطــائرات والــدبابات واملــدرعات وأنــواع القنابــل 
 .قـفاً ورمياً وإهالكاً وعـفاً  ،العنقودية واحلارقة واملدمرة
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 : يةبعض األنظمة العربية واإلسالم –٤
ــــد ضـلقـ ـ ـ ــة العربيـة واإلسـاقت بعـض األنظمــــ ـــ ـ ـ ـ ــــالمية ذرعـًا باإلسـ ـ الم والــداعني ــ

ذاً وإرضـــــاًء ـقًا وتنفيــــــه، ومـــــا ذلـــــك إال حتقيــــــاته وأنظمتــــــكام إىل تشريعــــــإىل االحتـــــ
إن أول ما فعلوه أ�م صاغوا دساتري غري إسالمية، ومن خالل القوانني . ألسـيادهم

أو قتلـوهم،  مـاهللا سـوء العـذاب فـاعتقلوهم وعذبوهـ املنبثقة عنها سـاموا الـدعاة إىل
وأصبفت الدعوة إىل اهللا تعاىل يف . اء يف ذلك بل أحلقوهم بالرجالـمل يوفروا النسو 

بعــض تلــك الــبالد جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون، وأصــبح ارتــداء احلجــاب انتهاكــًا 
 !!للفضيلة جيرمه الدستور

ســـاجد واملـــدارس واملعاهـــد واجلامعـــات لقـــد أحكمـــت تلـــك األنظمـــة رقابتهـــا علـــى امل
والشــركات واملؤسســات يف قطاعيهــا العــام واخلــاص، ودســت جواسيســها وبثــت عيو�ــا يف  

وســــاقتهم إىل  ،كـــل مكـــان فأحالـــت حيـــاة شـــعوبا املســـلمة إىل أشــــبه مـــا يكـــون بـــاجلفيم
 .إنه العنف املقنن الذي تبيفه الدساتري وحتمي فاعليه. أوضاع ال تطاق

 :ماإلسال –٥
      : هـو دين اهللا الذي ارتضاه لعباده، قال تعاىل

    : ، لذا فإنه مرتبط بالعدل حكماً، قال تعاىل)١٩:آل عمـران(

           

احب ــــــــــف املــار فـإن العنــــــــــــذا االعتبـ، ب)٩٠:النفل(   
. د الرفاهيةؤكـــــــــــروع حيقق العدل ويـــــــف مشـــــــــــــــــاىل هـو عنـعـــــــام اهللا تــــــــــكـق أحـــــــــــــــــلتطبي

    : طية، قال تعاىلــــــــــالم هـو دين الوســــــــــومبا أن دين اإلسـ
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، فهذا يعين أن العنف املشروع من خالل النـوص القرآنية )١٤٣:البقرة( 
اءت الشريعة مبا حيقق ـوقد ج). وقد أشرت إىل ذلك سابقاً (ة ـوالنبوية هو الوسطية احلق

 -: مـاحل العباد وحيفظها يف كليات مخس هي

مــــلفة حفـــظ الـــدين، وشـــرع هلـــا مـــن حيـــث الوجـــود الشـــهادتني ومـــن حيـــث  -أ 
 .العدم اجلهاد وإقامة حد الردة

وشــرع هلــا مــن حيــث الوجــود أصــل الطعــام والشــراب،  ،مـــلفة حفــظ الــنفس -ب
 .ومن حيث العدم حد القـاص

ومـن حيـث العـدم  ،مـلفة حفظ النسل، وشرع هلا من حيث الوجود النكاح -ج
 .وحد القذفحد الانا 

وشـــرع هلـــا مـــن حيـــث الوجـــود الطعـــام والشـــراب، ومـــن  ،مــــلفة حفـــظ العقـــل -د
 .حيث العدم حد شرب اخلمر

 ،مــلفة حفـظ املـال، وشـرع لـه مـن حيـث الوجـود املعـامالت املاليـة املشـروعة -هــ
 . ومن حيث العدم حد السرقة

» افقــاتاملو «فــإن حــدود الوجــود والعــدم هــي مــا ذكــره الشــاطيب يف  ،وبشــكل عــام
أحـــدمها مـــا يقـــيم أركا�ـــا ويثبـــت قواعـــدها، وذلـــك : واحلفـــظ هلـــا يكـــون بـــأمرين«: بقولـــه

الل الواقـــع أو املتوقـــع فيهـــا، ـــــــمبراعاتـــا مـــن جانـــب الوجـــود، والثـــاين مـــا يـــدرأ عنهـــا االخت
 .)10F١(»وذلك عبارة عن مراعاتا من جانب العدم

                                                 
 . ٢/٨ ،الموافقات ،الشاطبي )۱(



 
 
 
 
 

 
 

 األسباب ار إلى دراسةمن مواجهة اآلث.. والعنف التطرفظاهرة 
 

 -٢٢٦ -

اعاتـــا مـــن جانـــب احل الشـــرعية مـــن حيـــث مر ـنالحـــظ ممـــا ذكرنـــاه أن إقامـــة املــــ
دود الـيت ذكرتـا، وهـي حـدود عنيفـة حبـد ذاتـا، إال ـاد واحلـة اجلهـالعدم يتفقق بإقام

أن هــذا العنــف حممــود ومطلــوب ألنــه حيقــق العدالــة ويرفــع الظلــم، وهــو الــذي حيقــق 
وبالتايل فإن تعطيل اجلهاد وتعطيـل إقامـة احلـدود ميثـل تطرفـاً وخروجـاً عـن . الوسطية

رافاً حنو الغلو؛ ألنه يعرقل ويبدد حتقيق املـاحل الشـرعية الـيت أرادهـا اهللا الوسطية واحن
     : ، قال تعالــىتعاىل لعباده بإناال كتابه وبأمره باتباع نبيه 

 ). ٨٠:النساء(   
: بقولــه» أعــالم املــوقعني«رمحــه اهللا تعــاىل، يف  ،وضــح ذلــك اإلمــام ابــن القــيمأوقــد 

علــى احلكــم ومـــاحل العبــاد يف املعــاش واملعــاد، وهــي عــدل كلهــا،  إن الشــريعة مبناهــا«
ورمحة كلها، وحكمة كلها، فكل مسـألة خرجـت عـن العـدل إىل اجلـور، وعـن الرمحـة إىل 
ضدها، وعن املـلفة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشـريعة، وإن 

 .)11F١(»أدخلت فيها بالتأويل
الق قــــوى الشــــر علــــى املســــتويات احملليــــة ـإىل انطــــإن تعطيــــل اجلهــــاد قــــد أدى 

وأفضى إىل انتشار العنف يف أحناء املعمورة وإحداث خلل فادح  ،امليةـواإلقليمية والع
إن هــــذه النتيجــــة تعتــــرب طبيعيــــة يف ظــــل كبــــت قــــوى احلــــق . يف تــــوازن األمــــن الــــدويل

ن أحكــام الـيت لـن تكـون فاعلـة علــى هـذه األرض إال مـن خـالل انبعاثهـا مـ ،والعـدل
 .اإلسالم وتعاليمه

                                                 
 . ٣/٣ ،أعالم الموقعين ،ابن القيم )۱(
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 أنواع العنف

هنـــاك زوايـــا عديـــدة ينظـــر مـــن خالهلـــا لتفديـــد أنـــواع العنـــف، وقـــد وجـــدت أن 
  -: أنسبها التـنيف التايل

 :العنف الفردي –١
لقـد انـربى كثـري مـن . وهو عنف متعدد اجلوانـب، ومـا خيــنا منـه اجلانـب السياسـي

البد أن نالحظ أن هـذا . دام العنف الفردياألفراد لتفقيق أهدافهم السياسة إىل استخ
العنف قد ينتهي بالقضاء على صاحبه، وبالتايل فإن هنـاك حالـة مـن االكتنـاز الشـعوري 

ـــه،  ،بوقـــوع الظلـــم الفـــادح ـــه أو القضـــاء علي ـــالنفس للفـــد من الـــذي يســـتأهل التضـــفية ب
ليـات إن أعـداء اإلسـالم يوصـمون هـذه العم. .ويدخل يف ذلك العمليـات االستشـهادية

باإلرهــاب، وهــذه مغالطــة كــربى، إذ كيــف يكــون الوقــوف ضــد االحــتالل الــذي مــارس 
إن العنـف . مجيع أنواع العنف إرهاباً وال يكون االحتالل حبد ذاته هو اإلرهاب احلقيقـي

الفــردي الــذي يقــاوم قــوى االحــتالل هــو عنــف مشــروع ومطلــوب وينبغــي تأييــده ودعمــه 
ق ـع املناصــرين للفــــوتقــع مســؤولية ذلــك علــى مجيــ ومآزرتــه بكافــة الوســائل الـــفيفة،

واء كــانوا أفــراداً أو مجاعــات أو دوًال، وإن عــدم تأييــده أو مباشــرة عرقلتــه أو الوقــوف ـســ
 .ضده هو إقرار ومؤازرة للظلم واجلور

 : العنف الحزبي –٢
وهـــو العنـــف الـــذي متارســـه األحـــااب بغيـــة الوصـــول إىل حتقيـــق أهـــدافها السياســـية، 

 ذلــك االغتيــاالت والتفجــريات وتــدمري املمتلكــات وإطــالق التهديــدات، كــل ويــدخل يف
 . ذلك أو بعضه
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فـإن كـان بقــد مقاومـة احملتـل والتــدي لـه : إن هذا العنـف ينظـر إليـه مـن وجهـني
وإن كـــان بقــــد اـــرد إرواء . فهـــو مشـــروع، بشـــرط أن يكـــون حمكومـــاً بضـــوابط الشـــرع

يعــرض حيــاة األبريــاء وممتلكــاتم للخطــر وبــدون الغليــل مــن األنظمــة احلاكمــة وكــان ممــا 
مــربرات مشــروعة فهــو عنــف مرفــوض، ذلــك أنــه يــؤدي إىل ردود فعــل شــديدة مــن قبــل 
تلك األنظمة، ويف األغلب ينطـوي يف ردود الفعـل تلـك كثـري مـن الظلـم والعنـت واجلـور 

 .يدفع األبرياء ضريبته
 :العنف الرسمي –٣

ظمــة احلاكمــة ضــد شــعوبا فتقــوم مبعاقبــة األن بعــض وهــو العنــف الــذي تقــوم بــه
النـــاس علــــى الكلمـــة وأخــــذهم بالظنـــة، ويـــــبح كـــل إنســــان يشـــك بأخيــــه، فتنهــــار 

إن العنــف الرمســي ال تقــوى الشــعوب . وتتقــوض األواصــر، وتتقطــع األرحــام ،النفــوس
على مقاومته إال يف حاالت نادرة، فهو يعتمد على قواته املسلفة وشرطته وطابراتـه 

األمنية املنوعة، ويفتتح السجون الكثـرية، ويعـذب املعتقلـني األبريـاء، ويعلـق  وأجهاته
حبجـــة  ،املشـــانق، ويعـــدم بالرصـــاص، كـــل ذلـــك بغـــري حماكمـــة عادلـــة أو حـــىت جـــائرة

األحكــام العرفيــة، وكــل مــن مل يقــف معهــا ويـــفق هلــا تلفقــه باملعارضــة السياســية، 
لقـد . أصـًال يف أعـراف تلـك األنظمـةتلك املعارضة اليت ال جيوز أن يكون هلـا وجـود 

من دول العامل، ومن أبرزها األنظمة الشمولية والديكتاتورية  اً مشل العنف الرمسي كثري 
 !! وذات الواجهات الدميقراطية أيضاً 

 :العنف الدولي واألممي –٤
ـــارسـوهــو العنــف الــذي مت لى دول وأمــم أخــرى، كمــا تفعــل ـه دولــة أو أمــة عــــــــــــ
هـذا العنـف مرفـوض . ابقــــــــــي السـوفييتــــــــــاد السـمـا فعـل االحتـبعض الـدول اآلن، وك

. اء عليـهــــــــــعيف وقهـره والقضــــــــــريات الضـه، فهو عنف القوي البتـااز خــبكل أوجه
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إن علــى . طـتعمار وألجــل �ــب الثــروات ومــن أبرزهــا النفــــــــــــــــإنــه عنــف ألجــل االس
 مجيع شعوب العامل أن تقف ضد هذا العنف وأن تقاومه وتتــدى لـه، ألنـه يــادر

لقــــــد . ويســــــرق خرياتــــــا، ويبتــــــا اقتـــــــادياتا، ويتســــــرب إىل خـوصــــــياتا ،حرياتــــــا
اســتطاعت تلــك الــدول الغامشــة وباســتعمال مجيــع وســائل الضــغط أن توظــف األمــم 

فت عليهـا األلقـاب اخلداعـة مـن مثـل املشـروعية الدوليـة ـاملتفدة لتفقيق مآربـا وأضـ
وإن مـن السـخرية حقـاً أن . إلجراميـةتـا ااوما شابه، وما ذلك إال ألجل متريـر ططط

 !!تدعي تلك الدول أ�ا ما تفعل هذه اجلرائم املنكرة إال حملاربة اإلرهاب

 :والمذهبي) العرقي(العنف العنصري  –٥
وهــو عنــف حاصــل وواقــع يف كثــري مــن بــالد العــامل، وإن مــن أهــم أســبابه التعـــب 

ب ممقـوت، وبالتـايل فـإن العنـف إنه تعـ. األعمى الذي ال يستند إىل حق وال إىل دليل
ــــاملرتتـــب عليـــه ينبغـــي التــــدي لـــه وإيقافـــه، ذلـــك أنـــه يـــؤدي إىل س فك الـــدماء وترميـــل ـ

ـــالنس ـــيم األطفـــال وإتـــالف األمــــــــــ ـــــاء وتيت إن . وال، مث رمبـــا ال ينتــــر أحــــد علـــى أحـــدــــــــ
القـــوى االســـتعمارية قـــد تـــرى حتقيقـــاً لـــبعض مــــاحلها أن تـــذكي روح العنـــف العنــــري 

ل إليهـا كمـا حيــل اآلن يف دارفـور ـــــــــتتمكن من وضع قدمها يف أمكنة مل تـواملذهيب ل
إن . أو لتــتمكن مــن تثبيــت قــدمها بشــكل دائــم كمــا حيـــل اآلن يف العــراق وأفغانســتان

إيقاف هذا العنف اليتم إال من خالل العقالء من كافة األطـراف، فهـم وحـدهم الـذين 
 .تعقد عليهم اآلمال بذا اخلـوص
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 فأسباب العن

ازج عوامـل عـدة، تتفاعـل ـال يأيت العنف السياسي من فـراغ، بـل هـو حمــلة متـ
هاية املطــاف تـــرفات تأخــذ ـدية يــنجم عنهــا يف نـــبطريقــة تـاعــ اً مـع بعضــها بعضــ
واد وانضـغاطها يف جـوف األرض مث ـها أشبه ما تكون باصطراع املـطابع العنف، إن

أبرز تلك العوامل عوامل دينية  إن من. تنفجر على شـكل براكني من فوهات فوقية
ادية وثقافيــة وأمنيــة وقانونيــة وإداريــة وتارخييــة ـوعقديــة وسياســية واجتماعيــة واقتـــ
مـن امــل هــذه .. ريها مــن العوامـل األخــرىـوجغرافيـة وبيئيــة وعسـكرية وعرقيــة، وغـ

اوت يف تــأثري كـل عامــل منهـا علــى ـا يـنجم العنــف، علـى تفــالعوامـل أو مـن بعضهــ
ركة العنيفة اليت أفرزتا احملـلة العامة لتلك العوامل، كما أن هذه العوامل امل احل

ـــهلا تأثريات متفاوتة على العنف الناجم عنها حبسب الوسط اليت تعمل فيه، س ـ ـ ـ واء  ـ
ـــكان الوسط فردًا أو حابًا أو شعبًا أو حكومة أو جيش ـ ـ ـ ـــًا أو شـ ـ ـ ـ ـ رطة أو طـابرات ـ

 .أو غري ذلك
وهناك زاويـة أخـرى ميكننـا أن نشـري . ىل أسباب العنفتلك زاوية ينظر من خالهلا إ
إ�ـــا زاويـــة . ويـــة األوىلال يف أمهيتهـــا عـــن الا ـداً ال تقــــة جــــإليهـــا أيضـــاً، وهـــي زاويـــة مهمـــ

- :األسباب املباشرة حلدوث العنف، ومن أمهها
 .مسموعة أو مقروءة أو مرئية ،مـادرة احلريات وكبت الكلمة – ١
 .ممارسة الدكتاتورية وتغييب الشورى االستبداد السياسي و  – ٢
 .ومـادرة حقوق اإلنسان) باسم القانون أو باسم غريه(الظلم  – ٣
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 .تقريب أصفاب النفوذ واجلاه وإقـاء أهل اخلربة والعلم – ٤
 .التضييق املعيشي – ٥
 .انتهاك العقائد واخلـوصيات – ٦
 .استغالل الـالحيات بـورة سلبية – ٧
ويدخل يف ذلك ). سواء كانت فرداً أو مجاعة أو شعباً (لذات االعتداء على ا – ٨

 .احتالل الدول لغريها
إن العنف الناجم من مقاومة ما يدخل يف مضمون تلك العوامل الثمانية هو عنف 

 .هليةويتناسب مع الفطرة اإلنسانية، ويتساير مع التشريعات اإل ،مربر يف اجلملة

  :ردود األفعال على العنف
لعنـــف فعــًال، فـــإن لكـــل فعــل رد فعـــل معـــاكس لــه يف االجتـــاه، ولكـــن يف باعتبــار ا

إن الفرد ال . اوياً له يف املقدارـمس) وهذه يف أغلب احلاالت(حالتنا هذه قد ال يكون 
يســتطيع إذا اعتــدت عليــه الدولــة أن يــرد عليهــا بــنفس املقــدار، بــل رمبــا ال يســتطيع أن 

غياهــب الســجون حيــث ال يعلــم أحــد مــن يــرد عليهــا مطلقــاً، خاصــة إذا ألقــت بــه يف 
 !!البشر أين هو

ى العنـــف تتفـــاوت، وكـــل يعـــرب عنهـــا بقـــدر إمكاناتـــه وحبســــب إن ردود األفعـــال علـــ
ظروفــه، ولكــن يف كــل األحــوال فــالعنف يــرد عليــه بعنــف، وهكــذا تتفــاقم أعمــال العنــف 

فــالعنف األول وهــو العنــف البــادىء فإنــه . ولكننــا نفــرق بــني العنفــني. وتكثــر وتستشــري
لـذا، . نـة اسـرتداد احلـقيـنف يف خانة الظلم، والعنف الثاين املضـاد فإنـه يــنف يف خا

فــإن علــى األطــراف غــري املشــاركة يف هــذا الـــراع، الــذي هــو بــني عنــف الظــامل وعنــف 
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مســرتد احلــق، أن جتتمــع لتأخــذ علــى يــد الظــامل ليوقــف عنفــه، و يف نفــس الوقــت تؤيــد 
وتدعم العنف الذي يقوم به مسرتد احلق، وإال فإ�ا راضية ضمناً بذا الذي حيدث أمام 

ولنأخذ فلسطني مثاًال على ذلك، فإن اليهود اغتــبوا أرض فلسـطني اغتــاباً . ناظريها
مذحبـــة ديــر ياســـني (وشــردوا أهلهــا وقتلـــوهم قــتًال مجاعيــاً ) عــام التقســـيم( م١٩٤٧عــام 

وصــــــادروا أراضــــــيهم وبيــــــاراتم ومســــــاكنهم وســــــائر ممتلكــــــاتم، ) وكفــــــر قاســــــم وغريهــــــا
 م١٩٦٧أعــــــادوا ذلــــــك عــــــام  مســــــتخدمني يف ذلــــــك أبشــــــع وســــــائل العنــــــف، مث إ�ــــــم

فاســـتكملوا احـــتالل فلســـطني مبـــا فيهـــا القـــدس ووضـــعوا أيـــديهم علـــى املســـجد األقــــى 
ـــدمار والشـــنار مســـتخدمني  ـــه ال ـــويالت وأحلـــوا ب املبـــارك، وســـاموا الشـــعب الفلســـطيين ال

مل يسـتكن الشــعب الفلسـطيين هلــذا الـذي حــل بـه فقابــل العنـف بــالعنف . احلديـد والنــار
فمـاذا كــان ينبغــي علــى العــامل ان يفعــل إزاء . واســرتداداً ألرضــه وحقوقــه دفاعـاً عــن نفســه

 ! هذا الـراع املتأجج؟
لقـد وقفــت الـدول األوروبيــة وأمريكــا مـع الظــامل اليهــودي فدعمتـه ماليــاً وعســكرياً 
وسياســـياً، ظهـــوراً مـــن غـــري مواربـــة، ووقفـــت دول أخـــرى معـــه يف البـــاطن ومل تســـتعلن، 

ملتفــــرج، وتوزعــــت الــــدول العربيــــة واإلســــالمية بــــني هــــذه ووقفــــت دول أخــــرى موقــــف ا
 !!املواقف الثالث

لقد اتسم رد الفعـل الفلسـطيين بعنـف هـو أقـل بكثـري مـن عنـف اليهـودي املعتـدي، 
فالشـعب الفلسـطيين شـعب أعـال يقـاوم الرصـاص اليهــودي . وذلـك لتفـاوت اإلمكانـات

ليــدفع كيــد الـــائل ويــرد  أفــال حيــق لــه أن يفجــر نفســه!! بـــدره املكشــوف وباحلجــارة 
مثـل هـذا املثـال ينسـفب كـذلك علـى كافـة القـوى يف العـامل !! هجمة الوحش الكاسـر؟

 .اليت تقاوم عنف احملتل بعنف آخر
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 آثار العنفمن 

لكل نوع مــن أنـواع العنـف، إن كـان فرديـًا أو حابيـًا أو شـعبيًا أو دوليـًا، آثـار 
ــــحبســبه، غــري أن دائــرة هـــذه اآلثـــار تتس ـ ويف كــل األحــوال . تســاع شــدته ورقعتــهع باـ

فأمــا اآلثــار . يةـف ال ختــرج عــن دائــرتني، األوىل ماديــة والثانيــة نفســـفــإن آثــار العنــ
املاديـــة فتفـــدث فـــورًا باعتبارهـــا ناجتـــًا طبيعيـــًا مـــن اســـتخدام العنـــف، ومـــن املمكـــن 

 لقــد متكنــت كثــري مــن الــدول الــيت وقــع عليهــا. إزالتهــا بعــد فــرتة وجيــاة مــن وقوعــه
العدوان من إزالة آثاره املادية، كما حـل للدول اليت خاضت احلرب العاملية الثانية 

ر أو احلـرب األهليـة الـيت امتـدت ـدوان الثالثـي علـى مـــأو حرب الكوريتني أو العـ
ين لفـرتة طويلـة، ـها الامــأمـا اآلثـار النفسـية فتأخـذ عمقـ. سنوات يف لبنان أو غريهـا

إن اآلثار النفسية ترتك بـماتا على كافة . لقرون أحياناً ال بل اـوقد تتجاوز األجي
مـــن اجلانـــب السياســـي مـــروراً باجلوانـــب االقتــــادية  نـــواحي حركـــة التمـــع، ابتـــداءً 

إ�ــا تــرتك نــدبًا يف قلــوب األفــراد الــذين بــم تـــاغ كافــة . واألمنيــة والثقافيــة وغريهــا
 . اجلوانب املذكورة

 ،يف أشـد حاالتـا يـةالعنفاملواجهـة فيهـا  ت جتلـإن معركة كمعركة بدر مثًال، الـيت
وهي االقتتال بني املسلمني واملشركني ومشاركة املالئكة وتسخري اخلليقة، تلك املعركة 

إن املسلمني . اليت وقعت قبل مخسة عشر قرناً، ال تاال ترتك آثارها النفسية إىل اآلن
هم اجلغرافيــــــة ال ياالــــــون يف شــــــىت بقــــــاع األرض وبكافــــــة انتمــــــاءاتم العرقيــــــة ومــــــواقع

يســـتلهمون مـــن تلـــك املعركـــة معـــاين العـــاة الرســـالية واالســـتعالء اإلميـــاين مبـــا جيعلهـــم 
جيددون يف كـل عـام عـاائمهم علـى مقارعـة املعتـدين علـى اهللا تعـاىل مث علـى أخـذهم 
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هـــذا االســـتلهام تـــرك وال يــــاال يـــرتك آثـــاره احلركيـــة الواضـــفة يف مجيــــع  .باألســـباب
إن روح معركــة بـــدر تســـري يف . ثرة علـــى مســرية التمعـــات اإلســـالميةاجلوانــب املـــؤ 

وجــدان كــل مســلم غيــور علــى دينــه حــريص علــى طاعــة ربــه، وهــي الــيت هلــا احلــظ 
 . األوىف يف تأجيج ما جرى من جهاد يف شىت بقاع األرض

إن جــذور اآلثــار النفســية للعنــف تتشــعب ومتتــد كلمــا مــر الامــان، وهــي إمــا إجيابيــة 
وإمــا ســلبية كــالعنف الــذي مارســته الــدول الشــيوعية ) الــذي ضــربته بغــاوة بــدر كاملثــل(

وإذا كان باإلمكـان السـيطرة علـى آثـار العنـف أو إ�ائـه فإنـه لـيس باإلمكـان . والرأمسالية
الســيطرة علــى آثــاره ونتائجــه، خاصــة وأ�ــا قــد تتعــدى كثــرياً مــا كــان يعتقــد أ�ــا ســتقف 

تطيع أن ختتــار شــن حــرب مــا لكنهــا قــد ال تســتطيع أن عنــده، متامــاً مثلمــا أن دولــة تســ
 .ختتار كيفية اخلروج منها

إن العنـــف مـــن الـــدول قـــد يقـــود إىل ردود أفعـــال تتمثـــل يف املظـــاهرات واإلضـــرابات 
واخرتاق القوانني، كما قد يؤدي إىل إتالف مرافق حيوية وخدماتية، ممـا يـرتك آثـاراً ذات 

 .والنظام السياسي مدلوالت مهمة يف البناء التمعي 

د تربيـــر عمـــل مـــا، مـــدبر ـختطـــط لـــه بقــــقـــد ف و ـبعـــض الـــدول العنـــ تســـتغلوقـــد 
 اسـتغالل مسبقاً، وتدعي أنه مقابل للعنف الذي حـل عليها، وخري مثـل علـى ذلـك

لقــد اختــذت الواليــات املتفــدة مــن تلــك األحــداث .. م٢٠٠١ســبتمرب  ١١أحــداث 
لمني يف مجيــع أحنــاء العــامل، وكــان مــن ذريعــة لشــن حــروب ضــروس علــى اإلســالم واملســ

إن تلـــك األحــداث تركـــت آثــاراً خطـــرية يف امـــل . أبرزهــا احـــتالل أفغانســتان والعـــراق
مســرية العمــل اإلســالمي يف بقــاع املعمــورة، حيــث ضــيق علــى اإلســالميني وأنشــطتهم 
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ومؤسساتم وحركاتم باسم حماربـة اإلرهـاب، وقـد مشـل ذلـك التضـييق فـتح املعـتقالت 
رهيبـة كمعتقــل غوانتنــامو ومعتقــل أبوغريـب ومعــتقالت ســرية يف دول أوروبيــة وســواها  ال

كثـــــري، كمـــــا مشـــــل أيضـــــاً اعتقـــــال كثـــــري مـــــن اإلســـــالميني ومــــــادرة أمـــــواهلم وإغـــــالق 
مؤسساتم، كما مشل شن محلة شعواء على كافة األعمال اخلريية اإلسالمية يف طتلف 

تـاال آثــار عنـف تلـك األحــداث تتفاعـل بشــدة وال . الـبالد اإلسـالمية وغــري اإلسـالمية
 .وميتد أوارها عرب القارات

 ؟من يتصدى للعنف وكيف -
إن الباطــل مهمــا اســتمر وانتشــر فــإن للفــق أبوابــاً : ولكننــا نقــول ..إنــه ســؤال وجيــه

تلــــك مــــن وأشــــري هنــــا إىل بعــــض . ســــاحات التـــــدي أخــــرى يســــتطيع النفــــاذ منهــــا إىل
- :األبواب

 .كما هو حاصل يف عدد من ساحات اجلهاد حالياً   ،األعمال اجلهادية -

كاالنتفاضات الفلسطينية أو كتلك الـيت أطاحـت بشاوسيسـكو (حركة اجلماهري  -
 ) .يف رومانيا أو اليت أطاحت بالشاه يف إيران

 .أنشطة النقابات واملنتديات والروابط الطالبية  -

 .ت واألشرطة وسواهاوسائل اإلعالم املنوعة كالفضائيات والـفافة والال -

األحــــااب والتجمعــــات املنظمــــة ومؤسســــات التمــــع املــــدين ومنظمــــات حقــــوق  -
 .اإلنسان

 .مراكا البفوث والرتمجة والنشر -
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الــــذي تقــــوده اموعــــات االســــتكبار  ،تلــــك هــــي بعــــض بوابــــات التـــــدي للعنــــف
 .العاملي

جـة كبـرية إن هذا التـدي للعنـف االسـتكباري البـد لـه مـن رجـال متميـاين علـى در 
 .من الوعي ومقدرة فائقة على الـرب والتفدي

 : العنف بين الديكتاتورية والديمقراطية
الدميقراطيــة عــن ممارســة شــىت أنــواع الــيت تــدعي ال تتخلــف األنظمــة الديكتاتوريــة وال 

العنــف يف كافــة أبعــاده، وخاصــة البعــد السياســي لــه، غــري أن كــل نظــام يـــطبغه بلونــه 
 .اخلاص به 

نظمة الديكتاتورية تتقلص مسـاحة احلريـة إىل حـد كبـري، حبيـث ال تكـون يف ففي األ
ســواء كانــت ديكتاتوريــة النظــام احلــاكم  -النهايــة مقتـــرة إال علــى أفــراد النظــام احلــاكم 

إن هذه األنظمة تلجأ إىل تأميم اإلعالم وإىل صـياغة منـاهج التعلـيم . -فردية أو حابية 
وظيف هذه التوجهني حتقق مرادها على الطريقة الفرعونية وبت. وفق ما خيدم ديكتاتوريتها

ـــــدما قـــــال طاطبـــــاً شـــــعبه               :عن
 ).٢٩:غافر(

ون يف ــــــــلوب فرعــإن الـياغة الواقعية هلذين التوجهني تتمثل يف اتباع نفس أس
طر الداهم الذي ــــــتشاروه يف روعه موحني له باخلـــــموقفه ممن عارضه عندما نفخ مس

      : عليه السالم، على نظامه الطاغويت ،ه موسىميثل
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أي البطش باملعارضني باستخدام أشد أنواع  ،)١٢٧:األعراف(   
العنف، وهذا دأب أصيل يف النظام الديكتاتوري وليس أمرًا طارئاً، إذ كان فرعون قد 

       : آمنوا ملوسىأمر من قبل ذلك بالتمثيل بالسفرة الذين 

             

وكان من قبل ذلك بعشرات  ،)٧١:طه(        
إليه خرب احتمال أن تلد امرأة من بين إسرائيل من يقوض  اـالسنني قد أمر، عندما من

     : تل كل وليد ذكر منهم،  قال تعاىلـعرشه، بق
 

 
 

            

 ). ٤٩:البقرة(   
يتبــني لنـــا ممـــا ذكـــرت أن ممارســـة العنـــف بأقســـى صـــوره هـــي حالـــة لــــيقة باألنظمـــة 

ولذلك فإنه حتـت طائلـة العقـاب العنيـف . الديكتاتورية ال تنفك عنها حبال من األحوال
لق ألســـنتهم وال ختـــط ـب أن ال تنطــــبقـــانون أو بغـــري قـــانون فـــإن علـــى مجيـــع أفـــراد الشعـــ

 . مبا يرضي النظام احلاكمأيديهم إال 
إن تـأميم وســائل اإلعـالم يكفــل للنظــام السـلطوي احلــاكم حتقيـق هــذا اهلــدف، وإن 
صــياغة منــاهج التعلــيم وفــق مــا خيدمــه حيقــق لــه أن تــرتىب األجيــال علــى هــذا اخلضــوع، 
ويـــــبح اخلنــــوع طبعــــاً متأصــــًال فيهــــا، ويف كــــل األحــــوال يـــــبح اخلــــوف مــــن معارضــــته 

 . اجلماهري ومهيمناً على أقواهلم وتـرفاتممعشعشاً يف قلوب 
إن هــذه األنظمــة الديكتاتوريــة الشــمولية ال تــرتدد أبــداً يف تـــفية أو تعــذيب أقــرب 

ـــاس إليهـــا، وإن كـــان مـــن ض ار ـــــــــمن منظومتهـــا، إن وجـــدت فيـــه أدىن تـــردد يف إظهــــــالن



 
 
 
 
 

 
 

 األسباب ار إلى دراسةمن مواجهة اآلث.. والعنف التطرفظاهرة 
 

 -٢٣٨ -

صــة إذا  مراســم الــوالء هلــا أو التبــاطؤ يف تنفيــذ مــا ينــاط بــه مــن مهــام ومســؤوليات، وخا
كما أ�ا تـطنع املـؤامرات الـيت تـدعي أ�ـا قـد حيكـت ضـدها . كانت ذات طابع أمين

لتنجا تـفية معارضيها بأسرع وقت، سـواء كـانوا مـن أفـراد الشـعب أو كـانوا يف السـلك 
 . العسكري أو األمين

هـذه األنظمـة الديكتاتوريـة  حتـيط، ولتفقيق أقــى درجـات الضـبط األمـين لنظامهـا
نفســها بأســورة مــن املؤسســات األمنيــة الباطشــة، كــل منهــا لــه مســمى وعليــه  ،الشــمولية

وإنــك . مســؤوليات حتــدد لــه، وتقــع حتــت أمرتــه اموعــة مــن األجهــاة املخابراتيــة الفاعلــة
لوبني هلــذه األجهــاة، وكــًال مــنهم حمتــار يف أمـــره، وال ـلتجــد كثــرياً مــن أفــراد الشــعب مطــ

 !!. م يدري من أي منها سيأتيه املوت الاؤا

إن هــذا العنــف الــديكتاتوري يســتفرغ مجيــع طاقــات املقاومــة مــن نفســيات اجلمــاهري 
    :عليــه الســالم، لفرعــون ،وجيعلهــم عبيــداً للنظــام احلــاكم، كمــا قــال موســى

 ). ٢٢:الشعراء(       

ة الديكتاتوريـة ال يقـف عنـد حـد الـذين أوقـع علـيهم اتاماتـه، ـمـــــــــــإن عنـف األنظ
اً، كما ــــــــــم أيضـائهم بل ومعارفهــــــــــهم وأوالدهم وأقربـمل زوجاتــــــــــزهم لتشجاو ــــــــــبل تت

ب األمــين لرعايــاهم يف تلــك الــدول، وقــد ال ـوم بــدور التعقـــأن ســفاراتم يف اخلــارج تقــ
تتــورع عــن مباشــرة اغتيــاهلم أو خطفهــم مث شــفنهم بطــرق ســرية إىل بالدهــم لتتلقــاهم 

الت متــــنفهم األمــــان وتســــتدرجهم هنــــاك قوافــــل اجلــــاارين واجلالديــــن، ويف بعــــض احلــــا
للرجوع إىل أوطا�م مث تعتقلهم لتدخلهم يف أتون سجو�ا الرهيبة، فما يعلم أحد غـري 

 . اهللا يف أي واد يتم إهالكهم
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ويف بعـــض الـــدول الدكتاتوريـــة يقـــوم النظـــام احلـــاكم بــــب جـــام غضـــبه علـــى شـــعبه 
وتدمي منازهلا علـى رؤوس فتقوم دباباته وطائراته بقـف مدن بكاملها  ،بشكل عشوائي

مث يقوم بإخفاء األعداد احلقيقية لضفاياه !! سكا�ا، يفعل ذلك دون أن يرف له جفن
 . من الرجال والنساء واألطفال يف ظل تكتيم إعالمي شامل

ة الديكتاتوريــــــة تقــــــوم األجهــــــاة األمنيــــــة بــــــإخراج املعتقلــــــني ـويف بعــــــض األنظمــــــ
ملة دون حماكمة مث متفو آثارهم بوضعهم اموعات اموعات وتقوم بإعدامهم باجل

 . يف قبور مجاعية
الدميقراطيــة، وباالسـتقراء والتتبــع، فــإن فيهــا مــن العنــف يف الــيت تــدعي وأمـا األنظمــة 

ة الديكتاتورية، غري أ�ا تدعي أ�ـا مـا تفعـل ذلـك إال ـإطار البعد السياسي ما يف األنظم
أن تتجـاهر بأ�ـا تفعـل ذلـك بـدون أي غطـاء يف مظلة القانون، وقد تبلغ اجلرأة ببعضـها 

اء دول فــإن احلــرية تتملكنــا، إذ تــذكر ـوعنــدما نريــد التــدليل علــى ذلــك بــذكر أمســ. قـانوين
 من وتدع من؟ 
اليت  ع ضريبة عنف تلك الدولـكل أخص هم أول من يدفـالميني بشـإن اإلس

دميقراطي وتلقي به لع لباسها الـوبـورة عامة فإن تلك الدول خت. الدميقراطية تدعي
إ�ـا متـارس العنـف املتطـرف . جانبًا عندما يتعلق األمـر بـأي قضـية تتعلـق باإلسـالم

ها علـــى ـواء يف ســـجو�ا أو يف احتالهلـــا لـــبالدهم وهجماتــــجـــداً ضـــد املســـلمني ســـ
وعنــــدما . ديــــارهم وســــفكها لــــدمائهم وانتهاكهــــا ألعراضــــهم وتــــدمريها ملمتلكــــاتم

إىل النظـام الـدميقراطي ) أبـان االحتـاد السـوفييت(وعي ـلشيام اـحتولت روسيا من النظ
ـــــها الوحشـة ممارستــــمل يغـــري ذلـــك مـــن طبيعـــ ية شـــيئًا، فهـــا هـــي يف ظـــل الدميقراطيـــة ـ
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متارس العنف القاتل ضد الشيشان كما كانت متارسه يف ظل الشيوعية الديكتاتورية 
 . يف أفغانستان

وطـــابرات وحـــرس خـــاص وأمـــن  إن مجيــع أجهـــاة الدولـــة األمنيـــة مـــن جـــيش وشـــرطة
مركـــاي وغريهـــا مـــن الوحـــدات واملســـميات، تســـتخدم العنـــف الشـــديد ومتارســـه يف ظـــل 
األنظمـــة الدميقراطيــــة بــــنفس مســــتوى املمارســــة يف األنظمـــة الشــــمولية، كمــــا أ�ــــا تقمــــع 
الشــعب إذا خرجــت مظاهراتــه أو أضــربت نقاباتــه بــنفس مســتوى القمــع الــديكتاتوري، 

 . سواء بسواء
أن العنف يف األنظمة الدميقراطية ال ميارس فقط من قبل األنظمة احلاكمة، بل غري 

متارســه األحــااب أيضــاً إزاء بعضــها بعضــاً، وقــد يـــل هــذا النــوع مــن العنــف بينهــا إىل 
وأحيانـاً ميـارس النـواب العنـف ضـد . مستوى املواجهات اجلماهريية والتــفيات اجلسـدية

 !!نبعضهم بعضاً وهم حتت قبة الربملا
 -طاً بــاحلق والعــدل ـا أن العنــف، مـا مل يكــن منضبــخنلـص مــن ذلـك بنتيجــة مفادهـ

فإنه سيبقى مسـة ملتــقة باألنظمـة احلاكمـة  -وهذا ال يكون واقعياً إال يف ظل اإلسالم 
بغـض النظـر عـن طبيعـة مســمى  ،ها واإلمكانـات املتاحـة بـني يـديهاـمتارسـه حبسـب قدراتـ

 . أو دميقراطياً أو سوى ذلكحكمها، إن كان ديكتاتورياً 
، تـدعي أ�ـا )الدميقراطيـة(دة األمريكيـة ـاً أن الواليـات املتفــوإنه من السخرية حقـ

�ـــا ســـتفقق للشـــعوب احلريـــة واألمــــن أتريـــد نشـــر الدميقراطيـــة يف العـــامل حيـــث تــــاعم 
والرخــاء، فــإذا بــا تســتخدم جيوشــها اجلــرارة إلبــادة تلــك الشــعوب الــيت تريــد أن حتقــق 

 !! ا تلك الدعاوى العريضةفيه
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  :العنف والمخاضات الدولية
ـــ ـــة إىل حـــني ســــامت ـــاردة مـــن بعـــد انتهـــاء احلـــرب العامليـــة الثاني قوط ـدت احلـــرب الب

حـــل بــذا الســقوط خلــل كبــري يف التــوازن . االحتــاد الســوفييت وتفتتــه إىل دول مســتقلة
. سارات السياسية الدوليةة على املـالدويل، لكنه استقر لـاحل اهليمنة األمريكية الشامل

ري أن االســتقطاب األحــادي األمريكــي حفــا دوًال أخــرى علــى أن يكــون هلــا موضــع ـغــ
 . قدم يف السياسة الدولية

وقد برزت دول مثل الــني كقـوة  اقتــادية وعسـكرية وكوريـا الشـمالية كقـوة نوويـة 
ا شـــأن مـــؤثر  وكـــذا الباكســـتان واهلنـــد كقـــوتني نـــوويتني فضـــًال عـــن دول أخـــرى أصـــبح هلـــ

كإيران، كما اتسع نطاق نفوذ احللف األطلسي بعد أن أصبح عدد الـدول املنتسـبة إليـه 
 . ستة وعشرون دولة

ي كــديك فقــد ريشــه نتفــاً وخــارت ـاد السوفيتـــلقــد خرجــت روســيا بعــد ســقوط االحتــ
غــري أن الطفــرة اهلائلــة يف . قــواه قســراً ممــا أفقــدها دورهــا كمــؤثر رئــيس يف الوضــع الــدويل

أســعار الــنفط والغــاز قــد أعــادت لروســيا مكانتهــا االقتـــادية، كمــا أ�ــا حظيــت بالــدعم 
األمريكـــي واألورو  يف حربـــا ضـــد الشيشـــان، وذلـــك الحتـــاد رؤامهـــا يف حماربـــة اإلســـالم 

 . مستظلني بدعواهم حماربة اإلرهاب
لقــد تغــريت معــامل الــــراع علــى مســتوى اخلريطــة العامليـــة مبــا أفضــى طاضـــه إىل 

االت عديدة من العنف اهلائل، تتناسـب قـوة وارتفـاع وانـدفاع أمواجهـا مـن حجـم ح
التبــدالت واملتغــريات والتكــتالت الــيت حـــلت، وال يــاال عنــف هــذا املخــاض األول 

  -:وميكننا أن جنمل عدة أسباب رئيسة لذلك على النفو التايل. مستمراً 
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 .بروز الـفوة اإلسالمية على املستوى العاملي - ١
 .اجلهاد يف أفغانستان والذي كان سبباً رئيساً يف اال�يار الشيوعي - ٢
 .تفكيك االحتاد السوفييت - ٣
 .قيام دولة طالبان يف أفغانستان - ٤
 .م ٢٠٠١أحداث احلادي عشر من سبتمرب  - ٥
 -يف األغلــــب  -االنتفاضــــات الفلســــطينية املتتاليــــة والــــيت متفــــورت شــــعاراتا  - ٦

 .حول اإلسالم
داث اتمعـــــة، لكننـــــا نالحـــــظ أن القاســـــم ـصـــــاحب العنـــــف تلـــــك األحـــــ لقـــــد

ولقد انربى عدد كبـري مـن الكتـاب . املشرتك يف ذلك كان هو احلرب على اإلسالم
اديني الغـربيني ومراكـا الدراسـات والبفـوث يف أوروبـا وأمريكـا ـني واالقتــوالسياسي

م اآلن علــى التضــاد بيـــن ددوا بـــريح العبــارة أن الـــراع الــدويل قــائـولوا وليفـــليقــ
متمـــثًال (وبـــني الغـــرب ) موم بـــدون أن متثلـــه دولـــةـهكـــذا يف العـــ(الم ـاإلســـ: حمـــورين
رتاليا ودول أخـــــــرى تـــــــدور يف ـاد األورو  وأمريكـــــــا وروســـــــيا واليابـــــــان وأســــــــباالحتـــــــ
  .)فلكهم

ــ ــالـ« :وانـويف مقالــة بعن ــ ـ ــدام القــ ــ ـ ــادم بــني الغــرب واملســ ـ ـ ـ ـــنش» لمنيــ ـ ـ ـ ـ رت يف ـ
عــام اــاميع حابيــة وسياســية وإعالميــة «، أشــار الكاتــب إىل م٢٠٠٦أكتــوبر  ٣٠

بريطانية على مواجهة سلوك وعادات وتقاليد اجلالية املسلمة يف بريطانيا باعتبارها 
فرك يف معظم الدول األوروبية وأمريكا، ـويتفاقم مثل ذلك الت. )12F١(»اليةـــحالة انفـ

 .مما يهدد بتطور تلك املواجهات إىل صراعات خطرية 
                                                 

 . م٢٠٠٦نوفمبر  ١١هـ الموافق  ١٤٢٧شوال  ٢٠ ،القبس الكويتية )۱(
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 نماذج من العنف

لــــيس كــــل العنــــف ممقوتــــاً ومكروهــــاً، بــــل هــــو علــــى  ،يف البعــــد السياســــي والعقــــدي
ــــوجهـــني، األول عنـــف مش روع وهـــو إلحقـــاق احلـــق وإزهـــاق الباطـــل ومقاومـــة الظلـــم، ـــــ

وسأسوق منـاذج . والثاين عنف غري مشروع وهو حملاربة احلق ونشر الباطل وإشاعة الظلم
 .لكال الوجهني 

 :العنف المشروع: لالوجه األو
اجلهــاد يف ســبيل اهللا، وأدلتــه مــن الكتــاب والســنة كثــرية جــداً،  :النمــوذج األول -

             : قـال تعــاىل

، )٢١٦:البقـــــــــــــــــــــــــرة(             
       : وقـــــــال تعــــــــاىل

 
 
 

    

   : ، وقـــال تعـــاىل)٤١:التوبـــة(       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
       

     
 

 
 

          
      : ، وقـــــــــــال تعــــــــــاىل) ٢٩: التوبـــــــــــة(

حروبــه كلهــا، ابتــداًء  ول ـار خــاض الرســــــــــــــويف هــذا اإلط). ٣٦:التوبــة(  
بـــين قينقـــاع، أحـــد، بـــين النضـــري، : مـــن غـــاوة بـــدر إىل غـــاوة تبـــوك مـــروراً بغاواتـــه الشـــهرية

بــين قريظــة، بــين املـــطلق، خيــرب، فــتح مكــة، حنــني، الطــائف، تبــوك، ســوى  األحــااب،
مث مــا جــرى بعــد ذلــك مــن حــروب . عــدد كبــري مــن الغــاوات األخــرى والســرايا والبعــوث
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الــردة مث فــتح بــالد فــارس وبــالد الــروم مث التوغــل شــرقاً يف آســيا والتوغــل غربــاً وجنوبــاً يف 
 . إفريقيا مث مشاًال يف أوروبا

املشــروع،  عــلذه احلــروب مــع مــا صــاحبها مــن عنــف تـــنف يف إطــار الفإن كــل هــ
وذلك ألنه جهاد إلعالء كلمة اهللا تعاىل وإلخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب 
العبـــاد ليكـــون الـــدين كلـــه هللا ومـــن أجـــل أن ال تكـــون فتنـــة، مـــع مراعـــاة عـــدم قتـــل غـــري 

 . احملاربني من النساء والـبيان
ــانيالنمــوذج ال - مقاومــة احملتلــني علــى مــدى التــاريخ اإلســالمي، ومــن أبــرزه يف : ث

املاضي مقاومة غاوات التتار ومقاومة اهلجمـات الــليبية علـى طتلـف الـبالد اإلسـالمية 
مــن ) حنســبهم كــذلك(وخاصــة القــدس، وقــد خلفــت هــذه اهلجمــات ماليــني الشــهداء 

 الحـتالل اليهـود وكـذا مقاومـةويف الوقت احلاضر مقاومـة الشـعب الفلسـطيين . املسلمني
 .ب اإلسالمية هلجمات الغااة واملستعمرينو الشع بقية

 :العنف غير المشروع: الوجه الثاني
القتــل والتــدمري وإهــالك احلــرث والنســل الــذي تقــوم بــه : كثــر داللــةالنمــوذج األ -

 . قوات الكيان اليهودي يف فلسطني
ها القوات اليهودية بشكل يومي يف فهناك الكثري من املذابح والازر اليت ترتكب

وهـذا . م١٩٨٧أحناء الضفة الغربية وقطاع غاة منذ انـدالع االنتفاضـة األوىل عـام 
الــرزاق أبـو جـــرز عـــن  يف غــاة عبــد -كشـــاهد عيــان   -ينقلــه مراســل القـبس  جمنـوذ 

بعد أن أعلنت انسفابا (م يف بيت حانون ٢٠٠٦نوفمرب  ٨املذحبة اليت نفذتا يف 
ــــــوفمرب  ٧يف  منهــــــا ــــــيقــــــول املراس). م٢٠٠٦ن ـ ــــــدمة، أسـصــــــ«: لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ول، ـف، ذهــــــــ

استنكار، كل ذلك ال يـرف يف مـرف الازر الـيت ختـــت بـا إسـرائيل للفـم 
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ألطفــال ونسـاء نـــبت هلــم الـدبابات اإلســرائيلية كمينــاً، وذلــك  الفلسـطيين العــاري،
اهم بالعودة مما أغر  م٢٠٠٦نوفمرب  ٧بادعائها االنسفاب من بلدة بيت حانون يف 

 .»إىل منازهلم املدمرة، لكن قذائف الدبابات حرمتهم من استقبال فجر �ارهم
أشــالء وقطــع «: مث يـــف مــا حــل بأســرة بأكملهــا مــن جــراء تلــك القــذائف فيقــول

مــن اللفــم وبقــع مــن الــدماء اختلطــت بركــام وحجــارة منـــال عائلــة العثامنــة الــيت ســقطت  
اهلا املكــــون مــــن أربعــــة طوابــــق بقــــذائف ـمنــــ كاملــــة بــــني شــــهيد وجــــريح بعــــد اســــتهداف

ــ. الــدبابات اإلســرائيلية بشــكل متعمــد ال ـهــرع املواطنــون مــع ســقوط أول قذيفــة علــى من
ومــــن بــــني . العائلــــة الســــتطالع مــــا جــــرى فالحقــــتهم قــــذائف االحــــتالل داخــــل املنـــــال

الشــهداء أطفــال قطعــت رؤوســهم وأطــرافهم، ومواطنــون قضــوا وهــم نيــام علــى أســرتم، 
بركــة كبــرية مــن الــدماء جتمعــت علــى بــاب . خــرون كــانوا يهمــون بالــذهاب إىل املدرســةوآ

وأوضـــح الشـــهود أن املـــواطنني . الـــيت استشـــهد ثالثـــة عشـــر مـــن أفرادهـــا ،منــــال العثامنـــة
املنكوبني أصبفوا جيرون يف الشوارع بشكل عشوائي حبثاً عن أماكن آمنة لالحتمـاء مـن 

ل مكان إىل أن وصلوا إىل مدارس وكالة الغوث الدوليـة محم القذائف اليت طاردتم يف ك
واكتظـــت أســـرة وجنبـــات مستشـــفى كمـــال عـــدوان . علـــى أطـــراف البلـــدة لالحتمـــاء بـــا

ومستشفى العودة مشال القطاع جبثث الشهداء واجلرحـى، ومت حتويـل العشـرات مـنهم إىل 
 . )13F١(»مستشفى يف مدينة غاة الستكمال العالج

 -:النموذج إىل ممارسات يهودية وحشية وبشعة جداً، منها وأخرياً أشري ضمن هذا
طـــرد اليهـــود للفلســـطينيني مـــن أراضـــيهم واغتــــابا وتشـــييد آالف املســـتوطنات  -

 .عليها وإسكان املهاجرين املغتـبني فيها
                                                 

 . ٩/١١/٢٠٠٦ ،القبس الكويتية )۱(
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التهدمي املنتقـى والعشـوائي ملنـازل الفلسـطينيني سـواء بالقــف اجلـوي أو املـدفعي  -
نتفاضة أو القيام بأعمال استشهادية، وتقدر املنازل اليت استهدفت حبجة املشاركة يف اال
 .بعشرات اآلالف

اقتفام املنازل وأهلها فيها وتدمري أثاثها وحتطيم حمتوياتا واعتقال شبابا وإشاعة  -
 .الرعب واهللع يف نسائها وأطفاهلا

علـــــى ديف الــــــاروخي املباشـــــر ـاغتيـــــال الفلســـــطينيني الاهـــــدين وذلـــــك بالتهـــــ -
وبذه الطريقة الوحشية مت اغتيـال عـدد كبـري مـن . السيارات أو الدراجات اليت يستقلو�ا

العايـا  دين مـن محـاس وغريهـا ويف مقـدمتهم الشـيخ أمحـد ياسـني وعبـدـادة الاهــأفراد وق
 .الرنتيسي وغريمها

 : صة القولالخ
الـــذين  ،العـــاملينيإن أمـــة اإلســـالم هـــي األمـــة املســـتهدفة حاليـــاً مـــن قبـــل اإلرهـــابيني 

ـــــميســــكون بامــــام األمــــور يف دوهلــــم ويوجهــــون آالتــــم العس كرية وإمكانــــاتم اإلعالميــــة ـــ
 وقــواهم االقتـــادية ملمارســة أنكــى وأشــد أنــواع العنــف الســتباحة مقدســات هــذه األمــة

إن قـــدر هـــذه األمـــة أن . العظيمـــة الـــيت شـــرفها اهللا تعـــاىل حبمـــل رســـالته إلبالغهـــا للنـــاس
ــــــ ستكـــــون دائمـــــاً يف     : احات املواجهـــــة مـــــع أعــــــداء اهللا تعـــــاىلــــــ

 ) .٤٠:احلج(      
 

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 للعنف يجتماعاال لبعدا

( شعاع هاشم اليوسف ةدكتور ال
0F

*( 
 

مــن أهــم مســببات احليــاة الطيبــة يف اعتــداهلا تصــبح أل�ــا  ،حيــاة البشــرية الــدور األهــم يف لألديــان
إىل أن اإلميـان العميـق بـاهللا تعـاىل وتقويـة  وقـد توصـل البحـاث. واهلدوء النفسي البعيـد عـن العنـف

 .من أخطر مسببات العنف والتطرف ن أقوى دواعي الشفاءالصلة به م

 

كل االجتماعيــة ا املشــ هــاتتعــدد األســباب املؤديــة ملظــاهر العنــف املختلفــة، ولعــل مــن أمه
وما تؤدي إليه من احنرافات نفسية وعقد سيكولوجية تـدفع الفـرد الـذي يعـاين منهـا النتهـاج 

ثارهـــا آل يف تالفيـــف هـــذه األســـباب و إن الـــدخو . سياســـة العنـــف يف حياتـــه اخلاصـــة والعامـــة
ــا لتــلليف كتــ  خاصــة بــا،  ن موضــوع ذلــك ألالســلبية تتــاج لوقفــة وويلــة مفصــلة بــل وـر

ميكــــن حصــــر املشــــاكل إال أنــــه العنــــف االجتمــــاعي يتــــداخل مــــع مواضــــيع كثــــرية ومتنوعــــة، 
 : االجتماعية املسببة للعنف حس  أمهيتها يف احملاور األربعة التالية

                                                 
 ).قطر(. .باحثة وأكاديمية )*(
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ــــةال: أوالً  املؤديــــة ملظــــاهر العنــــف األســــباب م ـشــــك يف أن البطالــــة مــــن أهــــ ال :بطال
ومــع . اريع وخطــط التنميــة يف تــوفري فــرص العمــل الكافيــةـاملختلفــة خاصــة بعــد فشــل مشــ

ة البطالــة ـريية الرمسيــة واألهليــة واالجتماعيــة عــن االحتــاد يف مواجهـــسات اخلـــــــــتغيــ  املؤس
. داثــــــب  جلنــوح األحــــــوكالمهــا مس راءــــــقــر والثالفاقم كــل مــن ـإىل تفــفــإن ذلــك قــد أدى 

د أتــــاح الرفاهيــــة لــــبعض األفــــراد علــــى ـفقــــ ،علــــى ذلــــكاعي ـالفســــاد االجتمــــاعد ـــــــــوقــــد س
اللجـــوء للعنـــف للحصـــول  إىل ممـــا أدى للشـــعور بـــالظلم وبالتـــايل ،ريةـحســـاب الطبقـــة الفقـــ
 .على بعض احلقوق

غياب احلوار اهلـادئ  :إلنسانيةغياب الحوار الهادئ والتسامح الديني والنظرة ا: ثانياً 
التعصـــ  الـــديين والنظـــرة العنصـــرية يف موجـــات مـــن أثـــار  ،والتســـامح الـــديين والنظـــرة اإلنســـانية

 .موجات قوية من العنف يف معظم أحناء العاملتلتها اللون واجلنس 
 يف العصر احلايل تتفـاقم معـدالت :زيادة معدالت الطالق وزيادة العنف األسري: ثالثاً 
العنــف بــني أفــراد األســرة الواحــدة ممــا يــؤدي للتفكــك األســري والتشــرد الفكــري  ق ويــزدادالطــال

ــا للتشــرد اجلســدي أيضــاً  والنفســي احلكــم و نســحاب مــن التمــع يف ظــل التشــرد يــتم اال. بــل ـر
 . عليه بقسوة مث التحول للعمل السري العنيف

اب وممارسـة العنـف ـكتسـقـد يـتم ا  :وسهولة الوصـول إليهـا لتقنيات الحديثةا: رابعاً 
راً، ــــــــهًال وميســــــول إليهـــا ســـــــبح الوصـــــــديثة الـــيت أصـة التقنيــات احلـــطــــــــــالل وبواسـمــن خــ

إمــا بالتقليــد أو عــن عمــد  ةـلت ســبل ووســائل العنــف املتنوعـــوهــي بــال أدىن شــك قــد سهــ
 .وختطيط

 :على النحو اآليت ،كل على حدة  ،وسوف نقوم بشرح هذه احملاور
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 لعنفا اتمسبب

(البطالة: أوالً  -
1F

١(:  
املؤدية ملظاهر العنف املختلفـة خاصـة بعـد فشـل األسباب شك يف أن البطالة من أهم  ال

ومــع تغيــ  املؤسســات اخلرييــة الرمسيــة . مشــاريع وخطــط التنميــة يف تــوفري فــرص العمــل الكافيــة
 إىل تفـــاقم كـــل مـــنواألهليــة واالجتماعيـــة عـــن االحتـــاد يف مواجهــة البطالـــة فـــإن ذلـــك قــد أدى 

فقـد علـى ذلـك الفسـاد االجتمـاعي وقد ساعد . وكالمها مسب  جلنوح األحداث الفقر والثراء
 إىل أتــاح الرفاهيــة لــبعض األفــراد علــى حســاب الطبقــة الفقــرية ممــا أدى للشــعور بــالظلم وبالتــايل

 .اللجوء للعنف للحصول على بعض احلقوق

وهـي مشـكلة تتفـاقم كـل يـوم  تعت  البطالة من أهم املشاكل الـيت تـدد العـامل برمتـه،و 
. بســب  زيــادة عــدد ســكان العــامل أوًال، وثانيــاً بســب  ســيطرة اآللــة يف مجيــع مواقــع العمــل

وتــ ز البطالــة   .هكــذا يتحــري الشــاب يف كيفيــة صــرف واقاتــه وحتقيــق مــا تصــبو إليــه نفســه
نظــــراً لتــــوفر الوقــــت متزامنــــاً مــــع قــــوة الشــــباب ونشــــاط اجلســــد  حنــــرافكــــلهم مســــب  لال

 ،معدالت البطالة يف العامل البد مـن توقـع ازديـاد مظـاهر العنـف ارتفاعومع  ..ألعصابوا
 : وكما قال الشاعر أمحد شوقي

 مفسدة للمرء أي مفسدة  إن الشباب والفراغ واجلدة  

                                                 
دراســة (ال للعنــف ، ســيد عــويس :اآلتيــةلمراجــع إلــى ايمكــن الرجــوع  ول هــذا الموضــوعحــللمزيــد مــن التفاصــيل  )۱(

خرافــة الحضــارة األوروبيــة  ،عطيــة عــامرم؛ ١٩٨٨) ٤٥٤(، دار الهــالل )علميــة فــي تكــوين الضــمير اإلنســاني
لمعرفة النظرية االجتماعية، ترجمة محمد حسين غلوم، عالم ا ،إيان كريب ؛)م١٩٩٠ نجلو المصرية،مكتبة األ(
ـــة واإلعـــالم، : بغـــداد( لســـامرأزمـــة الحضـــارة، ترجمـــة فيصـــل ا ،جوزيـــف كـــاميلريم؛ ١٩٩٩) ٢٤٤( وزارة الثقاف

 . )م١٩٨٤
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 : الشباب المدمن والجنح -
 بالبطالـةألسـباب كثـرية منهـا مـا يتعلـق  داثـحيعاين العامل أمجع من تزايد جنوح األ

ارجية مثل البيئة احمليطة باألحداث واملستوى االقتصادي ووسائل اإلعالم اخلعوامل أو بال
وقـد يكـون األحـداث . املخدرات وغريها من مشاكل احلضارة احلديثـةانتشار والسينما و 

وعليـــه ميكـــن حصـــر أســـباب االحنـــراف يف  ،اجلـــاحنون ضـــحية لتوجيـــه خـــاوئ مـــن أســـرهم
 :مخسة حماور هي
مث االحنـــراف التقليـــدي لألقـــران  ؛عـــريف بســـب  اجلهـــل بقـــيم الصـــواب واخلطـــلاالحنـــراف امل

ويليـــه االحنـــراف الشـــهواين  ؛ويســـمى االحنـــراف العـــريف وهـــو تقليـــد األصـــحاب لبعضـــهم بعضـــاً 
مث  ؛الذي تتوخى منه املتعة واللذة وهـو الـذي تسـاهم التقنيـات احلديثـة يف تفشـيه بـني الشـباب

ط مـع قـيم أخـرى يســعى إليهـا املنحـرف؛ مث أخطرهـا االحنــراف االحنـراف الوسواسـي الـذي يــرتاب
 .القيمي الذي يعتقد املنحرف أنه تقق باحنرافه القوة والسيادة

احنراف األحداث خيتلف عن اجلنوح، فاالحنراف أو اخلروج عن القانون سلوك إنسـاين و 
التجـاوز  لـىع ال يرضى عنه التمع، أما جنوح األحداث فهـو اخلـروج علـى قاعـدة أو اتفـاق

وعـــــدم االلتـــــزام، وقـــــد حـــــدد علمـــــاء االجتمـــــاع ســـــلوك اجلـــــانح ـســـــتوى خطورتـــــه، ومـــــدى 
ـــــه ـــــنظم الســـــائدة في ومـــــن . اســـــتمراريته وتكـــــراره، ووجـــــود االــــــاه العـــــدواين حنـــــو التمـــــع وال

الســـلوكيات اجلاحنـــة الشـــائعة الـــيت يرتكبهـــا األحـــداث الســـرقة واالعتـــداء واملشـــاجرة، وخمالفـــة 
، واهلــــروب مــــن البيــــت واملدرســــة، والســــهر خــــارج البيــــت )الغــــري(مري ممتلكــــات املــــرور، وتــــد

واملعاكســـات التليفونيـــة، واللـــواط والســـكر واســـتخدام املـــواد الكيميائيـــة أو املخـــدرات ومجيـــع 
هناك مناذج شخصية أخـرى متيـز اجلـاحنني و . الشرور مما سهل تناوله يف ظل التقنيات احلديثة

رتبط سـلوكهم بضـعف الشخصـية، إضـافة املـملصـابون باهلسـترييا و عن غريهم مثـل العصـابيني ا
املتخلــف  وهنــاك اجلـانح املعــاق أو. قبــل مرحلـة البلــوغ نإىل اجلـاحنني املــراهقني الـذين ينحرفــو 
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ـــــيشهــــم ممــــن يــــلتون مــــن أوســــاط اجتماعيــــة فقــــرية و  كلون نســــبة كبــــرية، ولــــديهم نقــــص يف ـــــ
قــدرة علــى حتمــل ضــغوط البيئــة احمليطــة بــم،  هــم أقــل ،النــواحي الثقافيــة والعقليــة والتفاعليــة

كمـــا أ�ـــم تتـــاجون    ،لكـــن تـــوفر التـــدري  االجتمـــاعي جيعلهـــم يف حـــاالت قابلـــة للتحســـن
ــــث تكــــون اســــ ــــدري  يف التعامــــل مــــع اآلخــــرين حي تجابتهم ســــريعة للتغــــريات ـكــــذلك إىل ت

كيــــف املالئمــــة يف البيئــــة، وقــــد تكــــون مشــــكلتهم الوحيــــدة هــــي أ�ــــم قــــد ضــــلوا الطريــــق للت
 .االجتماعي السليم

وعلــى ســبيل املثــال ويف  ،احنــراف األحــداثزيــادة تتحــدث وســائل اإلعــالم املختلفــة عــن 
أن عـــــدد  م٢٠٠٠ دراســـــة ختـــــص دولـــــة قطـــــر، أوضـــــحت إحصـــــائية رمسيـــــة نشـــــرت يف مـــــارس

قـــد بلـــغ  م١٩٩٩حـــىت العـــام  م١٩٩٤جنحـــوا يف قطـــر خـــالل األعـــوام مـــن  ناألحـــداث الـــذي
ــــرهـــا كـــان يف جـــنح ضحالـــة متنوعـــة أكث) ٨٤٣( جنحـــة ) ٣٦٨(د املـــال العـــام، والـــيت بلغـــت ــــ

ضـد األخـالق واآلداب ) ١٣٢(حالـة و) ١٨٤(تليها جنح ضـد حيـاة األشـخاص الـيت بلغـت 
ـــايا أخـــرى مل توضـــحها اإلحصـيف قضـــ) ١٤٨(ضـــد املـــذيبات الكيميائيـــة و ) ١١(و . ائيةــــــــــــــــــــ

فقــد بلــغ عــدد  ،يــد مــن املهــنوزعت مــا بــني العدـــــــــــــــــــــأمــا احلالــة الوظيفيــة ملــرتكيب هــذه اجلــنح فت
اب ــــــــــــــــــــحيـث مت احتس ،والباً متكـرراً ) ٧٢٠(خالل الفرتة نفسها  الطلبة الذين ارتكبوا جنحاً 

 م١٩٩٤نوات مـن ــــــــــــــــــــوهـؤالء الطلبـة موزعـون علـى الس. مرة واحدة لعدة توقيفـات مـن اجلـنح
جنحــــــة عــــــام ) ١٢٠(و م١٩٩٤جنحــــــة هلــــــم عــــــام ) ١٣٢(حيــــــث مت تســــــجيل  م١٩٩٩إىل 

جنحــــة عــــام ) ٨٩(و  م١٩٩٧جنحــــة عــــام ) ١٢٣(م ١٩٩٦جنحــــة عــــام  )١٢(و م١٩٩٥
حـــاالت ) ٤(وبلــغ عـــدد اجلــنح الـــيت ارتكبهــا عمـــال . ١٩٩٩جنحــة عـــام ) ١٢٤(و م١٩٩٨
أمــــا بالنســــبة جلنســــيات مــــرتكيب اجلــــنح . عــــاوالً عــــن العمــــل) ١١٣(حــــاالت و) ٦(واجلنــــود 

نســـيات خليجيـــة، مـــن ج) ٥٢(حالـــة لقطـــريني و) ٥٩١(أوضـــحت اإلحصـــائية أن مـــن بينهـــا 
هكـــذا جنـــد أن أكـــ  نســـبة للجنـــوح . مـــن األجانـــ ) ١١٢(ومـــن دول خمتلفـــة  لعـــرب) ٨٧(و

 .ميثلها العاولون عن العمل
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 : ثقافة وأعمال العنف تجتاح شباب العالم -
يف تـــدين مســــتويات  البطالــــة مل تـــذب احلضـــارة احلديثــــة الفـــرد كمـــا ينبغــــي، بـــل ســـامهت

هنـاك مشـاهد مكثفـة للعنــف  :واألدلـة علـى ذلـك كثـرية ،راقيـةالسـلوك املهـذب واألخالقيـات ال
اجلــــــنس املفضــــــوح يف يوجــــــد ، كــــــذلك ووســــــائل اإلعــــــالموالقســــــوة تظهــــــر عــــــ  الفضــــــائيات 
الــيت يقبــل عليهــا شــباب اليــوم إقبــاالً شــديداً وتعضــدها تلــك  ،املسلســالت واألفــالم الســينمائية

سـينمائية العنيفـة حبـذافريها علـى أرض يطبـق الشـباب هـذه املشـاهد القـد و . اخلمور واملخـدرات
ظهــرت بالفعــل بشــاعة العنــف يف عمليــات القتــل اجلمــاعي يف الكثــري مــن الــازر وقــد  ؛الواقــع

 . ع  العامل
 ،واملـراهقنييستمر مسلسل العنف من خالل صـناعة برجميـات احلـروب املركبـة لألوفـال 

مري والقتل واإلبادة بكـل أنواعهـا، وهي برامج ألعاب ترفيهية لكنها ترسخ وتدعم ممارسة التد
بـــل لقـــد تســـببت هـــذه الـــ امج الرتفيهيـــة يف زوال احلـــواجز بـــني احلقيقـــة واخليـــال وبـــني الـــوهم 

ممـا  ،والواقع مما نتج عنه الكثري من االضطرابات العصبية والنفسية وعدم القـدرة علـى الرتكيـز
قــد يــؤذي الفــرد نفســه نتيجــة  أدى إىل اخللــل يف وــرق تعبــري الفــرد عــن رغباتــه وحركاتــه؛ بــل

 !  اختالط األمور عليه
. اهد العنــف وقــد ال جيــد بلســاً يف ممارســتهـهوايــة مشــالشــباب هكــذا قــد تتكــون عنــد 

يقلـده الشـرق و  ،وما يزال الغرب ماضياً يف تصميم برامج متجد العنف وتسهل الطريق إليه
لــى ســبيل املثــال ال احلصــر وع. إىل تفشــي ثقافــة العنــف يف العــامل أمجــع يديــؤ يف ذلــك ممــا 

مـن مرعبـة بتقـدمي عينـة  ،م١٩٩٧قام الدكتور حممد الرميحي يف الثامن من يوليـو مـن عـام 
قــد ـواضــيع العنــف حــىت أن الكتــاب واملهتمــني  ،رقــام املظهــرة للعنــف يف دولــة الكويــتاأل

حياتنـا  بلشـكال خمتلفـة يف العنـف يظهـرو . وضع احللول املختلفـةتبينوا اخلطر، فسامهوا يف 
اليوميــة بــدءاً مــن القيــادة املتهــورة للســيارات إىل الســلوك اليــومي الزاخــر بــالعنف يف القــول 
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والبــد مــن العمــل علــى  ،مــر تتعــرض لــه معظــم التمعــات يف العصــر احلــايلأوالعمــل، وهــو 
 .ـفيف منابعه

للباحــث  »أوقفــوا العنــف«: الــيت ظهــرت يف كتــاب م١٩٩٩وحســ  إحصــائيات أكتــوبر 
والــدليل علــى ذلــك أن مــا  ،فقــد حــدث ارتفــاع متزايــد يف أعمــال العنــف »وف نايــككريســت«

كانـت نتيجـة م  ١٩٩٨/ م١٩٨٩يقارب من نصف حاالت الوفيـات املسـجلة مـا بـني األعـوام 
% ٢١وقــد أثبتــت إحصــائيات البــوليس الــدويل أن . ألســباب مشــاجرات وقعــت بــني الشــباب

بســب  اجلــنح اجلنائيــة مقارنــة ـــا يقــارب  م١٩٩٩مــن األفــراد قــد ألقــي القــبض علــيهم يف عــام 
إىل  م١٩٩٠يف عـــام % ٩أمـــا أعـــداد املصــابني فقـــد ارتفـــع مـــن . اتييف بدايــة التســـعين% ١٣
وكثــــرياً مــــا يكــــون الضــــحايا مــــن أبنــــاء األســــر الــــيت تنتمــــي للطبقـــــة . م١٩٩٩يف عــــام % ١٥

 .أو أسر غنية مرتفة املتوسطة واليت ال تعاين من مشاكل بينما ينتمي اجلناة ألسر متفككة
ايري األخالقيـة املتعـارف عليهـا ممـا ـات العنيفـة واملعــكذلك يتـلرجح الشـباب بـني التوجهـ
ولتفــــادي تلــــك الظــــاهرة واحلــــد منهــــا أصــــدرت . قــــد يــــؤدي للعزلــــة أو االنفتــــاح غــــري احملــــدود

قـــراراً يقضـــي بدراســـة وتفهــم أحـــوال اجلـــنح الـــيت  م١٩٩٨الســلطات الفرنســـية يف بدايـــة عــام 
كذلك قامت فرنسا بإعداد . يرتكبها األحداث قبل استدعاء الشروة وعرضها على القضاء

اإلصـالحات املدروسـة وختصـيص اجتمـاعيني وبــاحثني ملناقشـة مشـاكل وـالب املـدارس قبــل 
شك بلن الوضع بـني الشـباب عامـة ال يسـاعد علـى تنميـة القـدرات املزاجيـة  وال. استفحاهلا
. ني بلـــة هـــو ســـهولة حصـــوهلم علـــى التقنيـــات دون تقنـــني أو مراقبـــةوممـــا يزيـــد الطـــ ،املتوازنـــة

دوات بعــد أن حتملــه هــذه اليــد مــن أىل اليــد، ومــا ميكــن إالعنـف قــد يبــدأ باللســان مث يتحــول 
 .ذلك، بدءاً من السوط وانتهاء بسالح عادي قاتل أو سالح متطور جداً 
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١(: 

التعصـــ  موجـــات مـــن  غيـــاب احلـــوار اهلـــادئ والتســـامح الـــديين والنظـــرة اإلنســـانية أثـــار
موجـــات قويـــة مـــن العنـــف يف معظـــم أحنـــاء تلتهـــا الـــديين والنظـــرة العنصـــرية يف اللـــون واجلـــنس 

املتعصـــ  للـــرأي الـــذي يريـــد أن يســـري  قنـــاع أوالعنـــف هـــو ســـالح العـــاجز عـــن اإلو .. العـــامل
والميكــن وضــع الت يــرات لتســويق . واه حــىت يســود منظــوره يف احليــاة والتعامــلالنــاس علــى هــ

البـد أن يكـون بـل  ،سـباب لـه كاالسـتفزاز وغـريهالعنف بشكل عابر ومتسـرع أو اخـتالق األ
الدميقراويـة السياسـية و . ليه بطريقة منظمـة كمجتمـع متحضـرإالقانون هو السيد الذي نلجل 
الجتهـــــاد االجتمـــــاعي خاصـــــة يف الظـــــروف العامليـــــة املعقـــــدة البـــــد أن تـــــرتبط بالتعدديـــــة يف ا

 . واملتسارعة يف كل يوم
فـــــراط يف ول هـــــو اإلاأل: مـــــرينأشـــــكال العنـــــف هـــــي حمصـــــلة أاالســـــتمرارية املتصـــــاعدة يف 

والثــاين هــو فــرط  ؛االحتمــاء بــا مــن القــانونمث حســاس باالنتمــاء إىل فريــق أو تيــار أو دعــوة اإل
وهـــذا األســـلوب ينســـف مبـــدأ  ،ك احلقيقـــة كاملـــة غـــري منقوصـــةبـــامتالذلـــك االنتمـــاء حســـاس إ

ــــاً مــــن أركــــان التحــــري واالستقصــــاء تظهــــر وبنــــاء علــــى ذلــــك . األمانــــة العلميــــة الــــيت تعتــــ  ركن
فـراط يف التعصـ  مـذموم إوهـو ! جابـات ومجيـع احللـولتعتقد أن لـديها كـل اإل اليت اتموعال
 . منهي عنه شرعاً وخلقاً وقانوناً بل 

ربـــة التعصـــ  تبـــدأ بـــاالعرتاف بـــلن نقـــائص البشـــر كثـــرية وبلنـــه ال يوجـــد شـــخص  إن حما
مـا ميثـل حقيقـة اجتماعيـة يف جمتمـع قـد ال يعـد كـذلك يف جمتمـع و كامل وخال من العيوب، 

 . لكل جمتمع ـربته فيما ُجيتهد فيه وتقق املصاحل اخلاصة بههكذا فإن  ،آخر
                                                 

 :نقــد العقــل المتخلــف ،يوســف عــوض :اآلتيــةلمراجــع إلــى ايمكــن الرجــوع  الموضــوعهــذا  حــولللمزيــد مــن التفاصــيل  )۱(
فـي الطبيعـة ، علـي الـوردي؛ )م١٩٨٥ دار القلـم، :بيـروت( يبحث في أزمة الوجـود الحضـاري عنـد فقـراء العصـر التقنـ

 الصــراعات، ترجمــة فاطمــة السنوســي ،إدوارد دي بونــو؛ )م١٩٩٦منشــورات األهليــة للنشــر والتوزيــع، : عمــان( البشــرية
عــــالم المعاصــــر واإلعــــالم قـــراءة فــــي اإل :اإلعــــالم، محمــــد منيـــر ســــعد الــــدين؛ )م١٩٩٧المجمــــع الثقــــافي، : أبـــوظبي(

 . )م١٩٩١دار بيروت المحروسة للطباعة والنشر، : بيروت( مياإلسال
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دانـــة وـــرف جيـــوز ألي وـــرف أن يســـتغلها إل وال ،زمـــة يف حقيقتهـــا تثقيفيـــةوقـــد تكـــون األ
وذلـــك علـــى عكـــس مـــن يظـــن أن التعصـــ  الـــديين هـــو احلـــل . آخـــر لســـب  سياســـي أو ديـــين

األمثل ملشاكل البشرية مما ينشر الكراهية بني األديـان بـل وبـني أصـحاب املـذاه  املختلفـة يف 
ألن الغفلــة قــد  ؛اتيــتعلم ويســتفيد مــن الــدروس والعــ  والعظــ والبــد للفــرد أن. الــدين الواحــد

ويف هذا ظلـم شـديد يقـع علـى اإلنسـان  ،ال يرى أبعد من مواقع قدميه تسرق اإلنسان فتجعله
، أخالقيــة علــى ثوابــت ئاإلنســان مطالــ  بــلن يتكــ .ونفــاد الصــ  ويورثــه األنانيــة وضــيق األفــق

دق شــارة بصــكمــا أن اإل  ،وأن يتحلــى حبســن األخــالق وســعة األفــق ،أن يــؤمن بقــيم إنســانيةو 
وىل حـــىت ال تتحـــول االســـتقامة االجتماعيـــة إىل إىل مواضـــع التشـــوه يف جمتمعنـــا هـــي اخلطـــوة األ

ويلة ومل جيـر ـة لسـنوات وــواجلدير بالذكر أنه قد مت ـاهل العنف كدراس. شكال مظهرية فقطأ
رخــاء واجلــذب حــىت تفشــى وحتــول الغضــ  تصــويبه يف وقتــه بــل تــرك للتفــاعالت الداخليــة واإل

 . مث إىل مظاهر اإلرهاب املختلفة إىل تعص  مث إىل عنف الطارىء
 : ظاهرة اإلرهاب - 

 وهي ليست مقصـورة علـى العصـر احلـديث ،اإلرهاب ظاهرة اجتماعية ذات عمق تارخيي
ختري  املنشـتت العامـة واسـتهداف األبريـاء إل�ـاء حيـاتم  :لنهبوميكن تعريف اإلرهاب . فقط

عليـه إرهــاب يف وســائل اإلعـالم العامليــة إرهابــاً يف الواقــع، ولــيس كـل مــا يطلــق . دون وجـه حــق
مـن أهـم مالمـح القـرن  ،ألغراض سياسية واقتصادية ودينيـة ،إذ أصبح استخدام تمة اإلرهاب

إن اإلرهــــاب . هــــذه املمارســــة هــــي وســــيلة جديــــدة مــــن وســــائل اإلرهــــابو  ،الواحـــد والعشــــرين
ت ار مثــو ميثــل اجلــذور الــيت حتمــل ســاق الــذي  ،الفعلــي ميثــل احملصــلة النهائيــة لإلرهــاب الفكــري

 . اإلرهاب الفعلي
أن جيـــد ميـــداناً رحبـــاً وترحيبـــاً بـــني بعـــض شـــرائح ) الغلـــو(وقــد اســـتطاع اإلرهـــاب الفكـــري 

وإذا كـان مفهـوم الصـحوة ينطبـق علـى . والعـودة إىل اهللا) الصـحوة(التمع نتيجـة ارتدائـه ثـوب 
ميكــــن إنزالــــه علــــى واقــــع اجلزيــــرة العربيــــة علــــى وجــــه بعــــض أجــــزاء العــــامل اإلســــالمي إال أنــــه ال 

يثبـت علـى مـدار التـاريخ أن االرتـداد عـن اإلسـالم أو عـدم ممارسـة أحـد حيـث إنـه مل التحديد 
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وهــذه داللــة  ،أركانــه أو اســتحالل الكبــائر قــد أصــبح يومــاً مــن األيــام ظــاهرة يف جزيــرة العــرب
  .ر إىل أبسط األدلة وال اهنييفتقيف هذه املنطقة على أن احلديث عن وجود صحوة 

ومــن أهــم العوامــل الــيت أنبتــت اإلرهــاب الفكــري األخــذ بــالرأي الواحــد وذم آراء املخــالفني 
وكمثـال جيـد علـى التعدديـة . بغض النظـر عـن حججهـم دون متييـز مـا بـني اخلـالف واالخـتالف

اإلسـالمي وهـو إمـام  ن اإلمام أبا حنيفة كان مؤسس مدرسة أهل الـرأي يف الفقـهالفكرية نذكر بل
 . جليل شهد له كبار األئمة بالعلم والتقوى والورع

وممـــا ــــدر اإلشـــارة إليـــه أن حماولـــة عـــزل علـــوم الشـــريعة عـــن العلـــوم األخـــرى كانـــت هـــدفاً 
إعـادة هيكلـة إذن البـد مـن لتخريج أجيال متناحرة مصنفة إىل علمـانيني وأصـوليني،  استعمارياً 

نشـاء كليـات تقـدم العلـوم الطبيعيـة والتطبيقيـة واالجتماعيـة جنبـاً اجلامعات اإلسالمية وذلـك بإ
 .إىل جن  مع الشريعة

ـــا آلدم وآدم مـــن تـــراب ـــن ننســـى أن كلن علينـــا نشـــر فضـــيلة التواضـــع والتســـامح بـــني و  ،ول
ــــــدة. البشــــــر ــــــه يلخصــــــه املقــــــال املنشــــــور يف جري بتــــــاريخ  »الشــــــرق األوســــــط« ومــــــا نرمــــــي إلي
 :)3F١(»التسامح الديين«بعنوان فضيلة  ،للكات  خالص جليب م،٢٣/١/٢٠٠٤

                                                 
طـار رأس الملـك تشـارلز األول وولـدت الجمهوريـة فـي بريطانيـا  ١٦٤٩فـي عـام « :م، يقول الكاتب٢٣/١/٢٠٠٤ ،الشرق األوسط )۱(

ليهود بالعودة إلـى بريطانيـا فسمح ل» التسامح الديني«وكان أهم شيء فعله شق الطريق إلى الملكية الدستورية و. على يد كرومويل
وٕاذا كانــت عظــام كرومويــل قــد أصــبحت فــي المزبلــة فهــو لــيس مهمــًا والمهــم هــو والدة الملكيــة . بعــد أن طــردوا منهــا ثالثــة قــرون
هـرب إلـى هولنـدا الـذي » جـون لـوك«والفضل في عمل كرومويل يعـود إلـى فيلسـوف مشـهور هـو . الدستورية ونهاية الحكم المطلق

م إلـى بريطانيـا ١٦٨٩إنـه عنـدما رجـع فـي واليـة ولـيم الثالـث عـام » ويـل ديورانـت«ويقـول عنـه المـؤرخ . »عصب الدينيالت«في جو 
كـان األول . دفع للطباعة ثالثة كتب جعلت منه أحـد نجـوم الفكـر فـي التـاريخ» عام العجائب«كان يناهز الستين، وفي سنة واحدة 

اإللهـــي للملــوك وقـــال بنظريــة فصــل الســـلطات وأرســى فيهـــا قواعــد الديمقراطيـــة رفـــض فيــه الحــق » بحثــان عـــن الحكومــة« :بعنــوان
الضـوء فقـد قـام » نيـوتن«وكمـا حلَّـل صـديقه . »مقـال فـي الفهـم اإلنسـاني«و» رسالة عن التسامح الديني«: السياسية، واآلخران هما

نه يجب أن ينتقل من التسامح بين أبنـاء الـدين إ :»التسامح الديني«ويقول لوك عن . لوك بتحليل النفس اإلنسانية والعمل السياسي
كـــان عملـــه أو وظيفتـــه ألنـــه وثنـــي أو مســـلم أو  يجـــب أال نســـتبعد إنســـانًا أيـــاً «: الواحـــد إلـــى التســـامح بـــين أبنـــاء الـــديانات المختلفـــة

ركـا الجنوبيـة فقـد تـأثر وٕالـى أمي. »إعالن حقوق اإلنسان«في تفجير الثورة الفرنسية و» جان لوك«وأثرت أفكار المناضل . »يهودي
كـوادور وبوليفيـا وبيـرو بـين عـامي زويال واإلـسـباني هـي كولومبيـا وفنـسيمون بوليفار بفكر لوك وحرر خمس دول من االستعمار األ

» نحـو السـالم الـدائم«كتابـه عـن » كانت«هكذا ترك لوك آثاره على جو التنوير والتسامح الديني في أوربا فأخرج . ١٨٢٥و ١٨١٩
إن أكبـر نكبــة تحيـق بـالفكر هــي التشـدد ألنــه يعمـل ضـد قــوانين الطبيعـة التــي  .زعة اإلنسـانية مـن روتــردامـبالنــ» يرازمـوسإ«وظهـر 

وزيــادة . فزيــادة البوتاســيوم أو نقصــه فــي الــدم إلــى الحــد الحــرج تقــود إلــى توقــف القلــب باالســترخاء أو االنقبــاض. تقــوم علــى التــوازن
والكهربـاء جيـدة عنـدما ترفـع النـاس فـي المصـاعد ولكنهـا قاتلـة إذا نزلـت . الكبـد بمـرض ويلسـون النحاس في الجسم يقود إلى تشـمع
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(تفاقم معدالت الطالق وزيادة العنف األسري: اً ثالث -
4F

١( : 

 ،رة الواحــدةـــــالعنــف بــني أفــراد األس الطــالق ويــزداد دالتـر احلــايل تتفــاقم معـــــــــــيف العص
ـا للتشـرد اجلسـدي أيضـاً  ،مما يـؤدي للتفكـك األسـري والتشـرد الفكـري والنفسـي ويف . بـل ـر

                                                                                                                            
وأفضل حالة للطاقة هي أن ال تجمد وال تتفجر، والمـاء جيـد إذا حـبس خلـف السـد، وهـو مـدمر إذا . من السماء على شكل صاعقة

وال يولـد الطفـل مـن رحـم أمـه . االنقبـاض واالنبسـاط وعضـالت الجسـم ليسـت فـي حالـة تـوتر بـل هـي بـين. جاء على شكل الطوفان
. والخــوف مــن العقــارب ضــروري للحفــاظ علــى الحيــاة، ولكــن زيادتــه تــدفع صــاحبها إلــى الرهــاب والجنــون. بــدون الــتقلص واالرتخــاء

. لمجتمــع هــو العــدلوأفضــل شــيء يتحقــق فــي ا. والفلســفة الصــينية تقــوم علــى مبــدأ تبــادل الســلبية واإليجابيــة ويســمونها الــين واليــانغ
ومن هذه المعاني وصل الفالسفة إلى شيء سموه الوسط  ،وخير حالة تعيشها النفس هي الصحة النفسية بتوازن الغرائز والعواطف

والكــرم هــو مــا بــين . فالشــجاعة هــي وســط بــين الخــوف والتهــور. هــي وســط بــين رذيلتــين -بتعبيــر أرســطو  -وكــل فضــيلة . الــذهبي
ولذا فإن التشدد هو ضد . عن هذا القانون» التدين«األمور أسود أو أبيض وال يخرج  فليست ،دأ الثنائية خطأومب. البخل واإلسراف

. نكهـة إن التدين يشبه الملح والهورمونات في البدن فمن دون الملح في الطعـام يفقـد كـل. قوانين الحياة وهو يدمر نفسه ومن حوله
وبقــدر حاجــة البــدن الضــرورية للملــح بقــدر تســممه إذا زادت . إلــى آلــة ال معنــى لهــا تنقلــب الحيــاة= =ومــن دون التــدين فــي الحيــاة

إذا أخذ التدين بجرعته المناسـبة . فهذه هي جدلية التدين والتعصب. ولكن قبضًةً◌ من ملح في الطعام تجعل النفس تعافه. الجرعة
انقلب الوعي إلى تعصب والحياة إلـى جحـيم ال يطـاق  وٕاذا زادت الجرعة. وامتزج بالوعي أعطى للحياة معنى ونشر الرحمة والحب

فهــذه  ،وانقلــب المجتمــع إلــى مصــحة أمــراض عقليــة مــن دون أســوار وقضــبان وأطبــاء. ضــد الحيــاة والــدين» تــدين«وظهــر للســطح 
ظــاهرة و . مــا مــن شــيء إال عنــدنا خزائنــه ومــا ننزلــه إال بقــدر معلــوم وٕانــه ). الــذهبي(القيمــة الحديــة لألشــياء ضــمن وســطها 

مفـاده أن صـاحبه يملـك » وهـم«وهي تأتي مـن خـالل . التكفير تعني أن طرفًا يحكم على طرف آخر منافس أنه حرم من رحمة اهللا
االنغالق على النفس وبناء طريق أحادي تمامـًا كمـا فـي طـرق سـريعة مـن دون عـودة : الحقيقة النهائية المطلقة، وتقود إلى كارثتين

 . فيها
وقـد تخـرج نسـخ مـن إسـالم ضـد اإلسـالم وتـدين . بقـدر تمليحـه بـالوعي أو تسـميمه بالتعصـب وقد يكون عقـالً  نوناً التدين قد يكون ج

) التنظـيم(و) الحـبس(بـين : تخضع إلـى ثـالث معـادالت) الدين(أو ) الجنس(أو ) الكهرباء(أو ) الماء(وأية طاقة سواء . ضد الحياة
وهــو يولــد الكهربــاء بالســدود، ويســقي األرض بانتظــام فيحيلهــا . بعــوض مــع الركــودفالمــاء يأســن ويصــبح مســتنقعات لل). االنفــالت(و

نفلــت فاجــأهم السـيل العــرم، فمزقــوا كــل ممــزق اوســد مـأرب كــان جنتــين عــن اليمــين والشـمال، وعنــدما . حـدائق ذات بهجــة للنــاظرين
. ال يسـتغني عنهــا إنسـان ومؤسسـة وبيــتقــد تكـون صـاعقة فـي الســماء، كمـا يمكـن حبســها بسـلك فـ) الكهربـاء(و. وأصـبحوا أحاديـث

المرشـدة فـي  والطاقـة الروحيـة غيـر. رة السـعيدةالمسجون يولد الهلوسات، والمنفلت يقود إلى اإلباحية، والمنظم إلى األس) الجنس(و
رشــة ملــح إلــى و . الـدين قــد تنــتج إرهــابيين مثــل الصــاعقة التــي تحــرق وتــدمر، كمــا قـد تنــتج حضــارة تشــع بــالعلم والتســامح واإلنســانية

فكلهـا طاقـات خاضـعة لقـوانين . ، وقبضة منه تجعل الـنفس تعافـه، وكـذلك التـدين والتشـدد والتفكيـر والتكفيـرالطعام تجعله مستساغاً 
أجهزة األمن قد توقف اإلرهاب حتى حين، ولكنها تفعل مثل حبة األسبرين مـع ارتفـاع الحـرارة، فـيظن . اهللا التي قد حلت في عباده

 وما لم يقض على فكر اإلرهاب، فإنه سينفجر كـل مـرة علـى نحـو أشـد تـدميراً . الجراثيم تتكاثر بدون توقفلكن تعافى  المريض أنه
اإلســكندر أمــا يغيــر علــى النــاس بســفينة،  الــذيومــا تفعلــه أميركــا ضــد اإلرهــاب هــو تكــرار لقصــة اإلسـكندر مــع القرصــان . وترويعـاً 

 . »!ينهب البحار بأسطولف
رؤيـــة تأصـــيلية، وزارة .. ســـعاد عبـــد اهللا الناصـــر، قضـــية المـــرأة: اآلتيـــةالمعلومـــات يمكـــن الرجـــوع إلـــى المراجـــع للمزيـــد مـــن  )۱(

علــــي أمـــــين م؛ ٢٠٠٣) ٩٧(قطــــر، كتـــــاب األمــــة  -األوقــــاف والشــــؤون اإلســـــالمية، مركــــز البحــــوث والدراســـــات، الدوحــــة 
 ،)٢١(سـتراتيجية ز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االمركـ القيم اإلسـالمية والقـيم الغربيـة، سلسـلة دراسـات عالميـة، ،المزروعي

عبـد اللطيـف محمـد م؛ ١٩٨٦ ،، الكويت)٩٩(تمع، عالم المعرفة ـال مرآة المجـاألطف ،اعيلـسمإاد الدين ـمحمد عمم؛ ١٩٩٩
 . م١٩٩٢) ١٦٠(، عالم المعرفة )دراسة نفسية(رتقاء القيم ا ،خليفة



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
 

 -٢٥٨ -

نســـحاب مـــن التمـــع واحلكـــم عليـــه بقســـوة مث التحـــول للعمـــل يـــتم االقـــد لتشـــرد ظـــل ذلـــك ا
 : السري العنيف

يتنـــاول مصـــطلح العنـــف األســـري مجيـــع مظـــاهر القلـــق النفســـي الناــــة مـــن اضـــطراب 
بــدءاً مــن النظــرات القاســية والصــوت العــايل مث الصــراخ وحتطــيم  ،فــراد األســرةأالعالقــة بــني 

وقــد أثبتــت دراســة وبيــة . نتهــاًء بالقتــل غــري العمــد أو العمــداو األثــاث إىل الضــرب املــ ح 
اب قــد زادت يف العــامل ـبــلن مبيعــات األدويــة املهدئــة لألعصــ م٢٠٠٢صــدرت يف نــوفم  

أن غالبية املسـتهلكني مـن الشـباب كما ،  م١٩٨٨أمجع بنسبة أكثر من الضعف منذ عام 
يـــث تشـــري األرقـــام إىل أن ح ،تـــدل هـــذه الدراســـة علـــى قلـــق نفســـي عـــامليو . هـــم اإلنـــاث

يف املائــة مــن كافــة املرضــى يف أحنــاء العــامل، وأن  ٧,٥املرضــى النفســيني ميثلــون اآلن نســبة 
ـــة مـــن اجلـــنس اللطيـــف ٧٠ يؤكـــد و . ســـنة ٤٤و ١٥ثلـــثهم مـــا بـــني  تـــرتاوح أعمـــار يف املائ

الج علنـــاً مــن دون خـــوف أو  ـلبون العـــصـــبحوا يطــأاملرضــى قــد  مـمعظـــ نأالطــ  النفســي 
 . ملشاعرهم أو ما يساورهم من قلق وكتبة كبت

نسـاء بريطانيـا مـن % ٤٠ أن م٢٠٠٠دراسة بريطانية صـدرت يف مـايو مـن عـام  نشرتو 
بينمــا األحــوال االقتصــادية ومســتوى املعيشــة ، يــنمن باملهــدئات نوأ�ــ ،قــد فكــرن يف االنتحــار

 مـــل أو احلـــ  أوأمـــا األســـباب فقـــد تكـــون عالقـــة فاشـــلة يف الع!  مرتفـــع يف معظـــم األحـــوال
زهلا ـخـارج منــعمـل املـرأة أن تؤكـد هـذه الدراسـة و . يف األسـرة الـزواج أو مضـايقات يف العمـل أو

 .هاصاحل قد ال يكون يف

ـــيت تنـــاقش العنـــف األســـري مـــع وضـــع األســـباب  وقـــد صـــدرت الكثـــري مـــن التقـــارير ال
العنــف  واحللــول حتــت الهــر، كمــا تعــددت وتنوعــت الكتــ  والدراســات احملللــة ألســباب

  :األسري؛ لكن ميكن تلخيص األسباب الكامنة وراء ذلك يف النقاط التالية



 
 
 
 
 

 
 
 شــــــــعاع اليوســــــــف                                                   عنــــــــف للبعــــــــد االجتمــــــــاعي لا

 

 -٢٥٩ -

ممـــا أدى إىل تشـــوش االقتصـــاد العـــاملي وإىل التخطـــي  ،أزمـــة الطاقـــة المعروفـــة عالميـــاً  -
االقتصــادي للحــدود القوميـــة ممــا ســب  قالقـــل االقتصــاديات الوونيــة وتفـــاقم مشــاكل الـــديون 

ممـا أدى إىل  ،كس ذلك كله على اضطراب املوازنة االقتصادية لألسـرةوقد انع. والفقر والبطالة
  .ظهور العنف بسب  املادة

باإلضــــافة إىل انتشــــار األســــلحة وتفشــــي اإلرهـــــاب  ،أزمــــة األمــــن المعروفــــة عالميــــاً  -
وتسهيل أفكاره ووسائله من خالل اإلنرتنت؛ كل ذلك أدى إىل قصـور التوقعـات يف مكافحـة 

 .مما أدى إىل تنامي ظاهرة العنف بني األفراد ،األسريةاجلرائم الفردية و 
ـــة - وصـــياغة األحـــداث الكاذبـــة  ،مثـــل إلغـــاء اخلصوصـــية ،ظهـــور األمـــراض اإلعالمي

ــــالي  امللتويـــة الـــيت جعلـــت الشـــك هـــو السـوغـــري ذلـــك مـــن األســـ ،بصـــورة مقنعـــة ائد بـــني ـــــــــ
 ،بيـع الفسـاد األخالقـيسهل تطفقد تداخل الثقافات واختالط القيم األخالقية أما . األفراد
ــــهكـــذا ســـاءت السو  لوكيات العامـــة واختفـــت بعـــض القـــيم واملبـــادئ العليـــا حـــىت بـــني أفـــراد ــــــ

 .األسرة الواحدة
مثـــل  ،أنـــواع عديـــدة مـــن التقنيـــات الحديثـــةعلـــى الوالـــدين أو إدمـــان انشـــغال  -

دمانـه إلؤون أسـرته ـعلـى سـبيل املثـال فـإن عـدم اهتمـام األب بشـف. اهلاتف والتلفاز وغريها
التقنيــات األخــرى قــد يعــين الكثــري مــن املشــاكل خاصــة يف التمعــات ملتابعــة اإلنرتنــت أو 
يقــــوم األوفــــال ـحــــاوالت  حيـــث ،وتتضــــخم املشــــكلة عنـــد انشــــغال األم أيضــــاً . الصـــغرية
يتزايـد األوالد املنحـرفني الـذين يشـبون مـن غـري هكذا . الي  عنيفةـنتباه منها أسجلذب اال

من الطبيعـي أن يتحـول هـؤالء إىل عناصـر موبـوءة و  ،إىل تزايد عدد اجلنوح رعاية مما يؤدي
 .يف التمع وهدامة

ــــا لفــــرتات وويلــــة اعتمـارج املنـــــــــــــــــــغال األب واألم يف العمــــل خـــــــــأمـــا انش اداً علــــى ـــــــــــزل ـر
على اخلـدم، فقـد أثـر علـى التماسـك األسـري وعلـى أخالقيـات  وأبدائل من التقنيات احلديثة 
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 وقــد أثبتــت األحبــاث أن مــن أهــم أســباب احنــراف. تفــاقم مشــاكل الطفولــة الــنشء ناهيــك عــن
هو دور األسرة نفسـها يف إجيـاد بيئـة لالحنـراف، مثـل عـدم تقبـل الطفـل يف أسـرته أو  األحداث

ـــة ـــة أو معنوي ـــز يف األســـرة الواحـــدة إىل تنميـــة . رفـــض وجـــوده ألســـباب مادي كمـــا يـــؤدي التميي
كـــذلك . ممـــا يغـــذي املشـــاعر العدوانيـــة املؤديـــة إىل العنـــف مشـــاعر الغـــرية واحلقـــد بـــني األوفـــال

ـــة الزائـــدة للطفـــل أو تنميـــة الشـــعور بالـــذن  إىل قيامـــه بتجريـــ  االحنـــراف وقـــد . تـــؤدي احلماي
تـدث االحنــراف الوسواسـي نتيجــة اخلـ ات املؤملــة الـيت ميــر بـا الطفــل خـالل الســنوات اخلمــس 

رمـــان يف ســنوات التنشــئة األوىل أو لألوفـــال وقــد يكـــون اجلنــوح بســب  احل. األوىل مــن حياتــه
 .الذين عانوا من اإلمهال التام أو ألوفال جمهويل األبوين غالباً 

أن التقنيـــات احلديثـــة مل تســـاعد املـــرأة علـــى حتقيـــق األســـرة الكاملـــة، بـــل إن بعـــض ويبـــدو 
ملعنويـة بــالرغم اء العـامالت يقمــن بالعمـل وبرتبيــة األوفـال دون مســاعدة اآلبـاء املاليــة أو اـالنسـ

لمـــرأة حـــني والبــت باملســـاواة وبالعمـــل خـــارج والرجــل قـــد يوجـــه اللــوم ل. مــن وجـــودهم الفعلـــي
ـاه أبناؤ فرصة ساحنة للتخلي عـن مسـمع أنه وجدها زل ـاملن وبـدالً مـن . ه منهـائـولياته ـاههـا ـو

تلـــك الـــيت !  أن تضــع النســـاء املتعلمـــات مصــلحة الـــنشء واألســـرة وضـــعن املطالبــة باحلريـــة أوالً 
مـــن أن يـــتم إصـــالح األحـــوال ومقاومـــة املظـــامل  الً انقلبـــت وبـــاالً علـــيهن وعلـــى أوفـــاهلن؛ وبـــد

الة فـال شـك بـلن ميـزان ـعندما تعمل املرأة ويعاين الرجـل مـن البطـو . قامت احلرب بني اجلنسني
ا د التقنيـات، هكــذو األسـرة يصـبح خمـتًال، فالرجــل ال ميلـك مقومـات العنايـة باألوفــال رغـم وجـ

 . تنقل  األدوار وتعاين النساء واألوفال معاناة جديدة
 ،واجلـــدير بالـــذكر أن املـــرأة متثـــل حاليـــاً أكثـــر مـــن نصـــف القـــوى العاملـــة يف معظـــم الـــدول

دولــة يف العــامل، وســوف تثبــت األيــام بــلن  ١٣٠وذلــك بعــد أن دعمــت حقوقهــا يف أكثــر مــن 
أظهــرت فقــد وعلــى ســبيل املثــال . لنكــاالً ووبــاالً علــى تلــك الــدو  ســوف تنقلــ  تلــك احلقــوق

مـــن القـــوى % ٧٠بـــلن ) تصـــنف مـــن دول العـــامل الثالـــث(حصـــائية يف مملكـــة البحـــرين إآخـــر 
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بينمـــا يتعـــرض الرجـــال للبطالـــة الـــيت ! العاملـــة يف الـــوزارات ومؤسســـات الدولـــة هـــي مـــن النســـاء
ريكــــي ويف التمــــع األم. رفعــــت باملقابــــل مــــن معــــدل اجلــــرائم واللجــــوء للخمــــر واملخــــدرات

سياســـة «علـــى العالقـــة بـــني رجـــل وامـــرأة اليـــوم مصـــطلح  »بيـــيت فريـــدان«أولقـــت الكاتبـــة 
وبعـــد أن كانـــت مـــن النشـــطات يف ولـــ  التحـــرر واملســـاواة إال أ�ـــا يف كتابـــا ! »الكراهيـــة
قـــد ركـــزت علـــى حتـــول  م،١٩٩٨الـــذي نشـــر عـــام  »BEYOND GENDER«اجلديـــد 

وأكدت بلن النسوية قد دمرت اجلماعة  ،العامةاحلركة النسوية إىل حركة مغايرة للمصلحة 
ـــه ـــة جديـــدة يف دعـــم األســـرة واســـرتداد التمـــع املتماســـك  الوونيـــة؛ وعلي ـي ـــادي بر فهـــي تن

زل املتفرغـة لرتبيـة أوفاهلـا والعنايـة بلقاربـا دون االعتمـاد الكلـي ـاملرتاحم الذي متثله ربة املنـ
 . على التقنيات أو على اخلدم واملربيات

قـــد تضـــل نســاء اليـــوم الطريـــق القــومي ويســـرن بتليـــة دفــع األنانيـــة ويرفضـــن  ،قابــليف امل
ـــة ـــازل وللـــرتاحم وصـــلة ذوي القـــرىب نظـــرة رجعي  لقـــد. املراجعـــة والتقـــومي وينظـــرن لربـــات املن
حقوقيـــــاً  ،رصـــــدت اجلمعيـــــة األمريكيـــــة للمـــــرأة العاملـــــة أدوار املـــــرأة يف املائـــــة ســـــنة األخـــــرية

، ومــن أهــم م٢٠٠٤  ـذلــك يف تقريــر مــؤمتر الدوحــة يف نوفمــونشــرت  ،وإحصــائياً وصــحياً 
يف الـدول الناميـة بشـكل خميـف ممـا الق ـالطـحــاالت تزايد ما لفت األنظار يف هذا التقرير 

شــك يف أن البيــت املنقســم بــالطالق قــد يلقــي  الو . لظهــور مشــاكل العنــف املتنوعــة ىأد
ون الشــعور ـني أو معقــدين ويعيشـــفتجعــل مــنهم بائســ ،ظــالًال ســوداء تــنعكس علــى أبنائــه

وتبعـــاً لـــذلك فـــإن . بـــالنقص، فـــال يكـــون التعـــويض عنـــدهم غـــري النقمـــة والرغبـــة يف اجلرميـــة
يتعرض كافة كيانه للتمزق وف ـوس ،ذه النتائجـادراً على حتمل هـجمتمعاً صغرياً لن يكون ق

املسـؤولني وضـحايا إن هؤالء األفـراد هـم يف الواقـع ضـحايا اآلبـاء واألمهـات غـري . والدمار
الــذي مل يضــع قــوانني رادعــة تضــمن حيــاة عائليــة كرميــة ومســتقرة لتحمــي أجيــال  ،التمــع

 .الوون من الضياع
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حــاالت الطــالق يف تزايــد مســتمر، وعلــى ســبيل املثــال مت  تظهــر ،ويف دول جملــس التعــاون
ــــواردة إىل احملــــ% ٦٠رصــــد أعــــداد القضــــايا األســــرية حــــىت باتــــت تشــــكل  اكم مــــن القضــــايا ال

ومعظمهــا يف  م٢٠٠٥عــام  خــالل% ٤٥إىل وقــد وصــلت نســبة الطــالق يف جــدة  ،الســعودية
 إىلويعــود ذلــك إىل اجلهــل يف فــن احليــاة الزوجيــة و !  مراحــل الــزواج األوىل أي ســنة أوىل زواج

مــن خــالل الــدورات  وميكــن اكتســاب ذلــك ،افتقــاد ثقافــة مــا قبــل الــدخول يف احليــاة الزوجيــة
الــيت  ،األســرةتم بــا ـتــجيــ  أن إن تلــك الــدورات . ةـ تقــام يف مراكــز متخصصــواحملاضــرات الــيت
 ،زل والســيارةـوتيئــة املنــ ،إىل أشــياء ثانويــة مثــل أيــن تقــام مراســم الزفــاف اليــوم ذهــ  اهتمامهــا

تعامـل الزوجـة مـع يـة كيفو  ،نيالـزوجعلـى ومـا جيـ   ،والتغافل عن تيئـة أبنـائهم للحيـاة الزوجيـة
 . الزوج والعكس

منهــا عــدم رفــع قضــية قبــل أن متــر  ،ويف مواجهــة هــذا األمــر كــان ال بــد مــن إجيــاد آليــات
علـــى مكتـــ  إصـــالح ذات البـــني ليقـــوم بالتنســـيق مـــع احملـــاكم واجلهـــات املختصـــة الســـتقبال 

إىل مقــابالت شخصــية مــع خمتصــني يف  وخضــوع الطــرفني ،وخاصــة حــاالت الطــالق ،احلــاالت
مث بعـد ذلـك يـتم توثيـق مـا  ،لشرعي للوصول إىل حلـول مرضـيةاجلان  النفسي واالجتماعي وا

 . مت االتفاق عليه من شروط وإعادتم إىل اجلهة اليت قامت بإحالتهم
وكـذلك  ،منهـا اخلطـل يف االختيـار ،هةـإن غالبية مشـاكل الطـالق هلـا أسـباب متشابـ

جلهـــل عنـــد أو ا ،واجلهـــل بثقافـــة احليـــاة الزوجيـــة ،نيـغيـــاب الـــوعي األســـري لـــدى الزوجـــ
لط ودكتاتوريــــة علــــى ـها جمــــرد تســـــالرجــــل يف معرفــــة معــــىن القوامــــة وتفســــريه هلــــا علــــى أنــــ

ها ـية علــى أنـــوقــد ال ينظــر الرجــل إىل احليــاة الزوجــ. ا منــهـهــا يــؤدي إىل نفور ـممــ ،الزوجــة
ممــا قــد جمــرد اســتمتاع فيــه نــوع مــن التســلط مــن قبــل الرجــل يظــن أ�ــا بــل  متبادلــة شــراكة

 .املرأةيهني كرامة 
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 : العنف الجنسي ضد اإلناث
تتعــــرض اإلنـــــاث بشـــــكل خـــــاص للعنـــــف اجلنســـــي نظـــــراً لضـــــعفهن اجلســـــدي مقارنـــــة 

مــرأة واحــدة مــن أصــل أربعــة يف العــامل تتعــرض ابالــذكور، وقــد ذكــرت بعــض التقــارير بــلن 
أل�ـا تشـري إىل  ؛من الضروري التحقـق مـن دقـة هـذه األرقـام واسـتكماهلاو للعنف اجلنسي؛ 

تقريــر  ظهــرت يفآخــر إحصــائية ملمارســات العنــف ضــد اإلنــاث إن . ت خطــرية جــداً دالال
مجيـع أشـكال  وقـد أشـار إىل م،٢٠٠٢كتـوبر مـن عـام أمنظمة الصحة العاملية الصـادر يف 

سـرتاليا أسـتناداً إىل دراسـات أجريـت يف او . العنف ومـن أمههـا العنـف األسـري بـني األزواج
% ٧٠و ٤٠مـا بــني  التقريــر أن يعتـ  ،لواليـات املتحــدةفريقيــا واأســرائيل وجنـوب إوكنـدا و 

كمـــا تؤكـــد . وقـــد قـــتلن بليـــدي أزواجهـــن أو شـــركائهن ،ايا العنـــفـمـــن النســـاء هـــن ضحـــ
كــراه اجلنســي خــالل أول عالقــة جنســية النســاء قــد تعرضــن لإل  مــن% ٣٧الدراســات بــلن 

سـتطالع اال من النسـاء اللـوايت مشلهـن% ٢٠ - ١٠كما أكدت الدراسة أن ما بني . هلم
قــد تعرضــن للعنــف اجلنســي علــى أيــدي  م٢٠٠١ – م١٩٩٩بــني عــامي  بلــداً مــا ٤٨يف 

 . شركائهن يف مرحلة من حياتن
يظهــــر يف الشـــــمال واجلنــــوب والشــــرق والغــــرب يف الــــدول الغنيـــــة ، والعنــــف ضــــد النســــاء

 . كانت الديانة والتقاليد االجتماعية ومهما ،والفقرية
فـراد األسـرة أضـغوط احليـاة احلديثـة الـيت يعـاين منهـا مجيـع ولعل من أهم أسباب العنـف 

كمـا أن افتقـاد احلـوار . دون استثناء، مما جيعل للقوي حق التنفيس ضد الضعيف يف األسـرة
. البناء وغياب تعلم األسالي  املنطقية حلل املشـاكل قـد يفـاقم مـن أسـالي  العنـف األسـري

ارات حــل املشــكالت األســرية للمقبلــني علــى وتشــري الدراســات إىل أمهيــة تعلــم أســالي  ومهــ
كمـا ــدر اإلشـارة إىل وجـود . وذلـك للتخفيـف مـن مظـاهر العنـف األسـري ،احلياة الزوجيـة

والبـــد مـــن التشـــجيع علـــى دراســـتها  ،املشـــاكل األســـريةل مقـــررات دراســـية جامعيـــة تتعلـــق حبـــ
 .لكال اجلنسني
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 : إليها سهولة الوصولالتقنيات الحديثة و : اً رابع -

الـيت أصـبح  ،د يتم اكتسـاب وممارسـة العنـف مـن خـالل وبواسـطة التقنيـات احلديثـةق
دىن شــــك قــــد ســــهلت ســــبل ووســــائل العنــــف أالوصــــول إليهــــا ســــهًال وميســــراً، وهــــي بــــال 

لقد توغلت العوملة األخالقية عن .. إما بالتقليد أو بالعمد والتخطيطاالجتماعي املتنوعة 
ومـــن دالئلهـــا انتشـــار اجلـــنس يف خصوصـــية الفـــرد؛ نـــت الفضـــائيات واإلنرت اإلعـــالم و وريـــق 
كـــذلك . وظهـــور األمـــراض املرتتبـــة عليهـــا كاإليـــدز وخالفـــه ،واســـتخدام املخـــدرات ،املثلـــي

ســامهت التقنيــات احلديثــة يف خفــض  حيــث ،تفشــى التــدخني وتنــاول اخلمــور واملســكرات
 . سعرها وسرعة تداوهلا

أن نشــــري إىل تقريــــر منظمــــة الصــــحة البــــد  ،يف ســــياق التحــــذير مــــن اكتســــاب العنــــفو 
مليــون شــخص يقضــون  ١,٦أكــد أن  الــذيو  م٢٠٠٢كتــوبر مــن عــام أالعامليــة الصــادر يف 

كمـا ! ونصـف هـؤالء يقضـون عـ  االنتحـار امليسـر بالتقنيـات ،سنوياً بطريقة عنيفة يف العامل
 هـي رابـعو  ،مـن عمليـات االنتحـار يقـدم عليهـا الرجـال% ٦٠أشار التقرير إىل أن أكثر من 

لقـد مشلـت الدراسـة  .سـنة ٤٤و ١٥شخاص تراوح أعمارهم مـا بـني أأسباب الوفيات لدى 
 بينمـــا متثـــل! أن احلـــروب حتصـــد فقـــط مخـــس هـــؤالء الضـــحاياوأوضـــح التقريـــر  ،ســـبعني بلـــداً 

األوفـــال  ية ضـــدجـــرائم القتـــل حنـــو ثلـــث الوفيـــات النامجـــة ويشـــمل ذلـــك التجـــاوزات اجلنســـ
وقــد . ذلــك مــن املظــاهر املتنوعــة للعنــف الفــردي أو اجلمــاعي ني وغــريـنـــــــــــــوالعنــف ضــد املس
أي ـعــدل شــخص   ،شخصــاً يف العــامل ميوتــون يوميــاً يف جــرائم قتــل ١٤٢٤أفــاد التقريــر بــلن 

 ! دقيقة كل

اهم يف تضـخم معـدالت ـتسـ الـيتارها، ـوآثـ ديثةـالتقنيـات احلـبعضـاً مـن  يف ما يـليتونذكر 
 : العنف
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  :التقنيات اإلعالمية -١

على املستويني  ،لقد سامهت التقنيات اإلعالمية يف عمليات غسل األدمغة البشرية
 الو  !جــادة لتغيــري الســلوك الفــردي بشــىت الوســائلأحبــاث بــل توجــد  ،الفــردي واجلمــاعي

ًال ـوفـ ،ًال أم امـرأةـسواء كان رجـ(د تعبَ ـسشك يف أن التقنية املعاصرة قد وورت الفرد امل
. لبات السوق ولـدعايات التقنيـة السـائدة حـىت وإن كانـت عنيفـةاخلاضع ملتط) أم شيخاً 
وذلك  ،دور املتحكم يف سلوك الفرد إلكرتونياً بالنات البث اإلذاعي والتلفازي ـإع وتقوم
كــل ذلــك و ! اه العنــفــــاة وغســل األدمغــة بـعــن وريــق ال جمــ كم عــن بعــد أوـبالتحــإمــا 

بل انتهاك حريته الشخصية وتدمري كل ما ال انتهاك التكامل العقلي للفرد ـيدخل يف جم
ــــاه العنـــف فتـــتم بكـــل اكري بـأمـــا قولبـــة التفـــ. نصـــت عليـــه املواثيـــق واألعـــراف واألديـــان

عن وريق نشر األفكار املسمومة يف أجهزة اإلعالم املختلفة واليت غالباً ما  سهولة ويسر
ـــاع الشـــعوب ـمارســـة العنـــف ألهـــون األســـباب ـــ ،حتقـــق أهـــدافها يف إقن ل قـــد أسســـت ب

وســـائل اإلعـــالم والدعايـــة اجلماهرييـــة دعـــائم العوملـــة الشـــمولية، كمـــا تغلغلـــت يف احليـــاة 
سـيطرتا علـى ظهـرت و  ،الشخصية حبيث مل يعد هناك فرد مستقل فكرياً علـى اإلوـالق

 . مجيع أفراد األسرة
 : اإلنترنت -٢

ى املعلوماتيـة مـن خـالل الـيت تتـورط فيهـا التمعـات املعتمـدة علـ املخـاور هناك الكثري من
 ،جمتمعــاً بضــوابط صــارمة نرتنــتجمتمــع اإل األمــر الــذي يتطلــ  بــذل اجلهــد ليكــون ،اإلنرتنــت
ومل يوجـــد لتـــدمري التمـــع، لكـــن مـــن  ،د ليخـــدم البشـــرية والتواصـــل فيمـــا بـــني النـــاسِجـــفقـــد وُ 
ت عوبة ـكــــان حصــــر املخــــاور األخالقيــــة وأمـــــراض العنــــف الــــيت تتــــورط فيهــــا التمعـــــاـــــــــــالص

وقــد يكــون الســب  يف ذلــك هــو . وغريهــا نرتنــتاملســتعملة للمعلوماتيــة مــن خــالل مقــاهي اإل
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ــــالتقـــدم التقـــين املطـــّرد وتطـــور االخرتاعـــات بســـرعة مدهشـــة حـــىت أن معظمهـــا ُتفـــظ بص ورة ـــــــــــ
 .فــراد مــن خماورهــاعطــاء صــيغة واضــحة حلمايــة األإوهكــذا الميكــن  ،ســرية مــن قبــل مكتشــفيها
بل مـن الصـع  جـداً وضـع مراقبـة نظـراً إىل  ،نرتنتد تنعدم يف شبكة اإلومن املعروف أن القيو 

املســـاحات العامليـــة الـــيت يعمـــل ضـــمنها هـــذا النظـــام، لـــذا يكـــاد جيمـــع االختصاصـــيون علـــى أن 
اإلنرتنــت اخــرتاع عظــيم وخطــري يف آن واحــد، وحتديــداً يف العــامل الثالــث حيــث يصــبح موضــوع 

زالتـه للحـدود إضبط على رغم تلمينه سـرعة االتصـال و التواصل وتقنياته حساس بشكل غري من
 . اجلغرافية بني البلدان

وتتعــدد مظــاهر العنــف الــيت ميكــن تعلمهــا مــن خــالل الشــبكة بــدءاً مــن التقليــد األعمــى 
ويف غيـــاب الرقابـــة تكثـــر املخـــاور . وانتهـــاًء بـــتعلم صـــنع القنابـــل واملتفجـــراتالســـلبية لمظـــاهر ل
شـــركات ال ختضـــع أليـــة ســـلطة أو رقابـــة خاصـــة أن الال الشـــبكة ضـــرار النامجـــة عـــن اســـتعمواأل

تصــاالت جلهــة تـــلمني خطــوط اهلــاتف لالتصـــال عـــالم أو مــن االســواء مــن وزارة اإل ،ومرجعيــة
ة لالتصــال بشــبكة اإلنرتنــت ـاجية أو عــ  الصــحون الالقطـــليــاف الزجــرتكني أو بشــبكة األــشــ

 . اخلارجية
ــــــمـــــع األـاق  القـــــانون علـــــى مجــــــوكمـــــا يعـــــ الية والقيـــــام بالنشـــــاوات ـوال بطريقـــــة احتي

 ،جراميــة كــذلك البــد أن تــنظم أمــور اســتعمال اإلنرتنــت بوضــع أجهــزة رقابــة علــى املــواداإل
من املسؤول عن شبكة اإلنرتنت وأين لكن . اليت تنشر حىت ال تكون مباحة إىل هذا احلد

ئل العنــف؟ أم هــي تصــل التعــدي؟ هــل املــذن  هــو مــن زّود الشــبكة ـعلومــات عــن وســا
الشــركة الــيت تــؤمن االتصــال؟ أم هــو الشــخص الــذي يتلقــى املعلومــات وتفظهــا يف جهــاز 

 احلاسوب لديه؟ 
ؤول، ـــــــــــهـــــو املس) provider( منلبـــــلن املـــــ :ولـانوين مييـــــل إىل القــــــــــــــــــــــاد القـاالجتهــــ

عية ر ـــــــــــألن لــه فروعــاً يف البلــد املعــين حــىت ولــو كانــت الرســالة غــري الش ؛انونـويطبــق عليــه القــ
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ــ ،ارجـآتيــة مــن اخلــ ـــوملن. ام ببثهــاـو الــذي قـــمن هــلفــإن امل ـ ــــــع ظـ ـ ـ ـ ــهور الفضــ ائح البــد مــن ــ
وأن أي  ،ات حتفــظ حقــوق اإلنرتنــت وال تتعــارض مــع القــيم الــيت نــؤمن بــاـوضــع تشريعــ

ن يُغلــق، كمــا أن علــى الدولــة واهليئــات الرمسيــة الــيت تعــىن أموقــع ال خيــدم البشــرية جيــ  
. داً حلريــة اســتعماله ليكــون فقــط بــدف نفعــي خاضــع للقــيممــور أن تضــع حــدو بــذه األ

وعلى وزارات الشؤون االجتماعية والرتبوية أخذ خماور اإلنرتنت على حممل اجلد وما قد 
 .تؤول إليه مستقبالً 

 : المشاكل األسرية التي برزت من خالل استخدام شبكة اإلنترنت -
قـات العاوفيـة الـيت تـؤدي إىل مشـاكل شـيوعاً التعـارف والعال ملشـاكلاذه هـ من أكثرلعل 

 : وأكثرها انتشاراً ألنه من أخطر املشاكل  ؛اجتماعية، ونضرب املثال التايل
دارة العامـة دارة مكافحـة جـرائم اإلنرتنـت بـاإلإمتكنـت  م٢٠٠١يف العاشر من ديسـم  

ونة بعد من ضبط مواون قام بانتحال اسم موا ،للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية املصرية
احلصول على كل بياناتا الشخصية ونشرها على برامج احملادثة على شبكة اإلنرتنـت، معلنـاً 

وأكــدت حتريــات اإلدارة بــلن ! عــن رغبتهــا يف إقامــة عالقــات جنســية مــع أوــراف احملادثــات
وراء تلك الواقعة صاح  معمل لطبع األفالم الفوتوغرافية وحتميضها كان قد استغل معرفتـه 

ت جارتـــه يف إنشـــاء موقـــع وضــع عليـــه صـــورتا علـــى احلاســوب اخلـــاص بـــه، معلنـــاً عـــن ببيانــا
اماً منهـا بعـد رفضـها مبادلتـه ـوذلـك انتقـ! ية لكـل مـن يرغـ ـالقات جنســرغبتهـا يف إقامـة عـ

حيــث مت ضــبط أكثــر مــن  ،هــذه الواقعــة ليســت األوىل يف نوعهــا بــل ماثلــة للتكــرار. اجلــنس
ومـــن أشـــهر القضـــايا أيضـــاً ضـــبط . فيهـــا شـــبكة اإلنرتنـــتتخدمت ـعشـــرة قضـــايا مشـــابة اســـ

ــــني الرجــــال عــــ  مواقــــع خاصــــة علــــى ــــــــــشــــبكة للتحــــريض علــــى ممارســــة الش ذوذ اجلنســــي ب
وحكمت احملكمـة عليهمـا بـاحلبس ثالثـة  ،اإلنرتنت، وقد مت القبض فيها على وبي  ومهندس

 !أشهر فقط
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 : دخل القاموس الطبيالعنف ويثم اإلدمان على اإلنترنت مرض يسبب العصبية  -

ول يف العقـــــدين ـاتية يف أن يتحــــــواملعلومـــــ بكاتــــــــــي  والشـــــــــاع احلواسـلقـــــد جنـــــح قطـــــ
وه؛ وتكمــن املشــكلة الــيت ـومريــدوه ومشجعــ هــم لــه شــركاتهمادي ـاع اقتصـــاملاضــيني إىل قطــ

التشــجيع إىل هــوس وإىل حالــة  تــذر منهــا املختصــون منــذ فــرتة هــي إمكانيــة حتــول هــذا
وهــو مــا ناقشــه اخلــ اء الصــحيون علــى هــامش املعــرض الــدويل للحواســي  مرضــية دائمــة؛ 

وعلــــــى هــــــامش معــــــرض . أملانيــــــا/يف هــــــانوفر م٢٠٠٣والــــــذي عقــــــد يف مــــــارس ) ســــــيبت(
مليـون مـدمن علـى شـبكة مـن اإلدمان يف هامبورغ وجود أكثر  قدر مركز شؤون» سيبت«

شة احلاسوب حىت مطلـع خلف شا يعمدون إىل اجللوس أملانيا وحدها؛ هؤالء اإلنرتنت يف
رهــاق إوقــد تــؤدي إىل  ،العمــل الفجــر، وهــي حالــة مرضــية تــؤثر علــى كفــاءة اإلنســان يف

  .عصاب املؤدي بدوره للعنفاأل

لكــل مــن حــاالت اإلدمــان علــى الكحــول واملخــدرات  اً أعظمــ اً مشــرتك اً إن هنــاك قامســ
لوضـــع الشخصـــي فقـــدان الســـيطرة علـــى الـــنفس مـــع إمهـــال ا: والقمـــار واإلنرتنـــت أال وهـــو
ــــة قــــد تصــــي  املــــوظفني احملبطــــني وبعــــض ربــــات البيــــوت  واحملــــيط االجتمــــاعي، وهــــي حال

ألن  ؛ريهـكــ  مــن غــأاإلنرتنــت  طر إدمــانـويبــدو خــ. عـلف فئــات التمـــوالعــاولني مــن خمتــ
 ســتخدام؛بــل قــد يشــجع عليــه يف بدايــة اال ،انكبــاب اإلنســان علــى اإلنرتنــت غــري مــذموم

كــذلك يــؤثر إدمــان   ،آثــاره علــى صــحة اإلنســان الكحــول واملخــدراتوبينمــا يــرتك إدمــان 
حمسوســة ممــا يزيــد مــن  اإلنرتنــت قــد ال يــرتك آثــاراً  امليســر علــى دخــل الفــرد، إال أن إدمــان

أمـــام عيـــون  البـــد مـــن إدخـــال لوحـــة حتـــذير تـــنهض أوتوماتيكيــاإذن . تعقيــدات املشـــكلة
وأنــت  منــذ مــىت !حــذرا«ل اللوحــة مســتخدم الشــبكة حــال ـــاوز دخولــه فــرتة معينــة، وتقــو 

 !»داخل الشبكة
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 : )مصادر سهلة لتعلم العنفباعتبارها ( الفضائيات -٣
والتســلية بــل تعــدت إىل مرحلــة  مــن الواضــح أن وظيفــة األعمــال التلفازيــة مل تقتصــر علــى الرتفيــه

 وإدخــــال أمنــــاط جديــــدة علــــى أي، وتشــــكيل الــــرأي العــــام ،أكثــــر خطــــورة، وهــــي صــــياغة التمعــــات
ـــدى الشـــباب ،وتوصـــيل األفكـــار ،جمتمـــع ـــة هـــذه و . واألوفـــال وتشـــكيل العقـــول خاصـــة ل نظـــراً ألمهي

 :هي ثالثة حماور رئيسةاحلديث عن ميكن وعليه النقطة فإنه البد من اإلسهاب فيها، 
 .ومواقع الشبكة ال امج اليت يشاهدها الطفل يف الفضائياتنوعية  -أ
 .الطفل على تلفةخالتلثري االجتماعي لل امج امل -ب
 . سلوك وتفكري الطفل  امج علىالاحللول اليت ميكن با مواجهة سلبيات  -ج

ـــيت تبـــث براجمهـــا علـــى مـــدار اليـــوم  أمـــا بالنســـبة للقنـــوات الفضـــائية اخلاصـــة باألوفـــال وال
 : عدة أقسام هي فيمكن تصنيف املواد املقدمة من خالل هذه القنوات إىل

واملسلســالت واألفــالم  ج؛لروائيــة ومسلســالت الكــارتون املــدبأفــالم الكــارتون القصــرية وال
 الشـــك يف تـــلثرو  .وبـــرامج املســـابقات البشـــرية واألفـــالم والـــ امج العلميـــة؛ واألغنيـــات املنوعـــة؛

أولــق علــى  همحــىت أن بعضــ، الــذي أصــبح صــديقه احلمــيم ،بكــل مــا يقدمــه لــه التلفــاز الطفــل
ــــــد إال أن كثــــــرية   ئفــــــاز مســــــاو ورغــــــم أن للتل! التلفــــــاز لقــــــ  الوالــــــد الثالــــــث لــــــه بعــــــض الفوائ

وعات عديــدة دون اللجــوء للقــراءة، كمــا ـاإلملــام ـوضــ الطفــل ورقــد أصــبح ـقــدو واإلجيابيــات، 
املعلومة إليـه بشـكل سـهل وسـريع؛ حـىت أن الرتبيـة احلديثـة  يساهم الصوت والصورة يف توصيل

  .تعليمية تستخدم التلفاز اآلن كوسيلة
ـــار اال ـــة السوتـــتلخص اآلث ــــجتماعي ـــ امج التلفـــاز يفـــ ـــد والـــدخول إىل  لبية ل احملاكـــاة والتقلي

غــــري قبــــل األوان؛ هكـــذا يــــتم تكـــوين انطباعــــات وجـــنس عـــامل الكبــــار ــــا يشــــمله مـــن عنــــف 
كــذلك  .وزيــادة ظــاهرة االســتهالك املــادي ،ســع الفجــوة بــني ثقافــة الطفــل والتمــعتتو  ،ســليمة
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وقــت  دواســتنفا ،والتوقــف عــن ممارســة األلعــاب ،عيــةالعالقــات االجتما مــن الســلبيات احنســار
 :وميكن يف هذا الصدد ورح بعض احللول كما يلي .التلفاز أمام الطفل
ـــ دام التلفـــازـدم استخــــعـــ - ـــد مـــن  ،الـلألوفـــ سـكجلي األوفـــال  تقنـــني مشـــاهدةبـــل الب
وب الــــتحكم يف اختيــــار الــــ امج املطلــــمــــع حتديــــد ســــاعات حمــــددة للمشــــاهدة ـعــــىن  ،للتلفــــاز
 . مشاهدتا

مــع  ،وجــود الكبــار مــع الصــغار أثنــاء عمليــة املشــاهدةبإحكــام الرقابــة األبويــة البــد مــن  -
جيابيـة تنبـيههم للجوانـ  اإلمـع  ،حماولة فتح حوار مع الطفل أثناء املشاهدة عما يـدور أمـامهم

 .والسلبية يف املوضوع
وســائل الســتخدام التلفــاز مــع إجيــاد  ،علــى املشــاهدة النقديــة األوفــال تعويــدالبــد مــن  -

 .التجارية وحماولة شرح جمال املبالغة فيها مع مراقبة اإلعالنات ،للمساعدة يف النمو املعريف
بضـرورة احـرتام املشـاهد  ،احملليـة واخلليجيـة ،ولني يف حمطـات التلفـازؤ ميكن مناشدة املس -
  .التمع جداً يف هذا واعتباره جزءاً وكياناً مهماً  ،الطفل
إجيــاد اســرتاتيجية يف اإلعــالم البــد مــن  ،الــ امج املختلفــةثلهــا متواجهــة األخطــار الــيت مل -
يف تشــكيل عقــول الناشــئة،  حبيــث يكــون إعالمــاً متطــوراً يلعــ  دوره كســلطة هلــا دور ،العــريب

الــذي أصــبح يعــيش يف ، والبــد أن تتجــه اســرتاتيجية اإلعــالم العــريب إىل األســرة العربيــة والطفــل
ـيــة اإلعالميــة اجلديــدة البــد أن تقــوم بــا مؤسســات إعالميــة .ةزمــن العوملــ ضــخمة  إن هــذه الر

تستطيع عن وريقهـا  اليت ،متلك أساسيات التقنية املتقدمة ومزودة باملعلومات واملادة اإلعالمية
 . اهليمنة على عمليات البث والتوزيع يف العامل العريب

ـــتتصـــدر الرس - بـــرغم احتـــواء يف بـــرامج األوفـــال، ة ــــــــــــــضوم املتحركـــة قائمـــة املـــواد املعرو ـــــــــ
ســواء اللفظيــة واحلركيــة  ،كميــات هائلــة جــداً مــن العنــف بلشــكاله املختلفــة هــذه الرســوم علــى

ــــواملادي ـــــــــمـــادة إعوذلـــك لكو�ـــا  ،ةـــــــ ـــة جـــاهزةـ ـــه . المية غربي كـــون منتجـــني نالبـــد مـــن أن وعلي



 
 
 
 
 

 
 
 شــــــــعاع اليوســــــــف                                                   عنــــــــف للبعــــــــد االجتمــــــــاعي لا

 

 -٢٧١ -

ــــة لننــــا، جيــــدين بــــدل أن نظــــل مســــتهلكني  فس الغــــربوأن نطــــور مــــن وســــائل التقنيــــة احلديث
  .ألوفالنا جبودة ما نقدمه هلم

 : )تطبيع القتل لدى األوفاللباعتبارها أدوات (ألعاب الحاسوب  -٤
ولــن تضــطر إىل أن  ،احلاســوب قــد يكــون اهلديــة املناســبة للحــد مــن نشــاط وفلــك الزائــد

تتعـــ  نفســـك ـســـاعدته يف االختيـــار، فخيـــاره جـــاهز بســـب  املعرفـــة الـــيت حصـــل عليهـــا مـــن 
وقـــد يصـــبح . زلـومـــا عليـــك إال توصـــيل احلاســـوب بتلفـــاز املنـــ! ذوي اخلـــ ة يف املدرســـة زمالئـــه

انشــغاًال، لكنــك لــن تــتمكن مــن االســتمتاع بــ امج التلفــاز إال بعــد وصــالت مــن  الطفــل أكثــر
ولـــن تبـــدأ رحلتـــك مـــع الراحـــة ألنـــك  ،ألن عليـــك أن تشـــرتي لـــه تلفـــازاً ملونـــاً خاصـــاً  ؛الصـــراع
وقـد تظـن أنـك الـرابح وخباصـة ! بـني أوالدك إذا كـانوا أكثـر مـن واحـد شغل بفك االشتباكنست

عنـك؛ ولكـن لألسـف فـإن  بعد أن ختلصت من إزعاج األوالد يف حبسهم مع احلاسوب بعيـداً 
 . ما قمت به مل يكن سوى خطل يف حق أوالدك

صــحيح أن أللعــاب احلاســوب فوائــد، كالتــدرب علــى ســرعة رد الفعــل، والقيــام باحلركــة 
يحة يف الوقت املناس ، ودقة املالحظة واالنتباه، هذا عدا عـن أن العديـد منهـا يقـدم الصح

بـل . اصة إذا كانت اللعبة مصممة أصًال لتكون لعبـة تعليميـةـلالعبها معلومات إضافية، وخب
إن بعـــض املؤسســـات األمريكيـــة قـــد وجـــدت أنـــه ميكـــن بتصـــميم ألعـــاب احلاســـوب بلســـلوب 

كمــــا أن أحباثـــــاً . ال املصــــابني بصــــعوبة يف القـــــراءةـ  األوفـــــدة علـــــى تــــدريـاعــــــــــــــني املسـمعــــ
قـــد أثبتـــت أنـــه مـــن املمكـــن اســـتخدام » ناســـا«ملؤسســـة الفضـــاء والطـــريان الوونيـــة األمريكيـــة 

الـــذين يتميـــزون باحلركـــة املســـتمرة لزيـــادة فـــرتات االنتبـــاه  ،ألوفـــالاألعـــاب حاســـوب ملعاجلـــة 
 . والرتكيز لديهم

ــــاب احلواسفـــإن ألعـــ ،ولكـــن يف املقابـــل هـــذه األلعـــاب تركـــز معظـــم ي  مليئـــة باملخـــاور، ـــــــ
زعــاج اإلمــن » ترتــك«علــى القتــال الــدموي الوحشــي الــذي تقشــعر لــه األبــدان، فاللعبــة الــيت 
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ــــة يس ـــــهــــي لعب ــــدماء مــــن جســــمه  ـــــ تمتع فيهــــا بضــــرب خصــــمه حــــىت يقطــــع أوصــــاله وختــــرج ال
وقـد تكـون اللعبـة عبـارة ! ر دماً كالنوافري، مث يقطع رأسه وميسكه مزهواً بانتصاره عليه وهو يقط

عـــــن قيـــــادة ســـــيارات ووـــــائرات ختلـــــف الـــــدمار وكـــــرات اللهـــــ  املبهـــــرة الـــــيت تصـــــي  ضـــــحايا 
ا كانت أحداث احلـادي عشـر مـن سـبتم  مسـتقاة األفكـار مـن إحـدى ألعـاب ! عشوائيني وـر

لعبـون فهـل عـذرك أنـه ال بـلس بـذلك مـا دام كـل األوالد ي. احلواسي  اليت هزت العامل بلكمله
بــذه اللعبــة؟ ولكــن هــؤالء األوالد مييلــون للعنــف الزائــد فهــل تــدع وفلــك غارقــاً بللعابــه املــدمرة 

 !  ؟وتعلم نبله بعد حني
الدمويــة فهــي األكثــر انتشــاراً علــى جهــاز » ســرتيت فــايرت« أو »حمــاربو الشــوارع«أمــا لعبــة 

لطفـل عنـدما يلعـ  بتلـك وميكنك ببساوة مالحظة األشكال الـيت يتغـري فيهـا وجـه ا. األلعاب
فمــن تركيــز كامــل علــى الشاشــة لتســديد مــا ميكــن مــن ضــربات قاتلــة علــى جســد عــدوه  ،اللعبــة

مث الفرحــة عنــدما تتــاح لــه  ،ومــع حتريــك يــده وأصـابعه بعصــبية علــى جهــاز الـتحكم ،االفرتاضـي
ط فيهـــا اعر الــيت ختــتلـدقــائق وويلـــة مليئــة بــالعنف واملشـــ. .إمكانيــة االنتقــام مــن خصـــمه بقتلــه

ولكـن مـا نسـليه بـه ! يءالدموية والقسوة وح  االنتقـام يف عقـل ونفسـية وفـل قـد نصـفه بـال  
 . هو أبعد ما يكون عن معاين ال اءة

وا إىل غـرفهم إلكمـال ـهم، حـىت يتوجهــوبعض األوفـال ال يكـادون يصـلون إىل بيوتـ
أصــحابم، وكلمــا كانــت أكثــر  لعبــة األمــس أو لتجربــة لعبــة جديــدة حصــلوا عليهــا مــن

وقـد يصـل  ،وفجـلة تـرى األوفـال وقـد كـ وا مـع هـذه األلعـاب. دموية كانت ممتعة أكثـر
بم احلال إىل تفضيل العزلة واالبتعاد عن الناس، مع ضعف يف التحصيل العلمي ووهـن 

. ة إذا صــاح  ذلــك اللعــ  العنيــف تنــاول الطعــام اجلــاهز غــري الصــحيـد، خاصـــاجلســ
ـــد الكـــالم بـــني األوفـــال وظهـــور بعـــض اآلثـــار  كـــذلك مـــن املالحـــظ انتشـــار التلعـــثم عن

 ! النفسية األخرى
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ـــتمكن اآلبـــاء مـــن معاجلـــة ذلـــك بســـهولة بـــل ســـوف جيـــلرون بالشـــكوى مـــن عـــدم  ولـــن ي
. »األلعـاب احلاسـوبية«معرفتهم ـا حصل ألوالدهم الذين مل ترموهم من أي شيء وبالـذات 

نفـــوس األوفـــال اآلن قـــد يظهـــر أثـــره فيمـــا بعـــد فيمـــا يســـمى  وهـــم ال يـــدرون أن مـــا ينغـــرس يف
ســت ر هلــم كــل فعــل ســيئ ومــؤذ فيمــا » األلعــاب احلاســوبية«إن تلــك !  »التطبيــع مــع القتــل«
خاصــة وأن األحبــاث تشــري إىل أن العقــل البــاون لألوفــال الــذين تقــل أعمــاهلم عــن ســبع  ،بعــد

ولـن يكـون احلـل حبرمـان .  عمـر أكـ سنني حيث تـتفظ ــؤثرات العنـف فيـه أكثـر ممـن هـم يف
األوالد مــن األلعــاب، بــل ميكــن البحــث عــن لعبــة حاســوب مفيــدة؛ كمــا ميكــن حتديــد ومراقبــة 
نوعية األلعاب وما هو مصدرها، مث حتديد أوقات اللع  مع تشـجيعهم علـى ممارسـة األنشـطة 

 .الرياضية واالجتماعية املختلفة
ـوس األوفـــال بالـــذات إال إذا  طر مســـلخطـــفهـــي مواقـــع اإلنرتنـــت اإلباحيـــة أمـــا  علـــى ر
وقــد وافقــت احلكومــة األمريكيــة علــى اقرتاحــني للحــد مــن . عــ  الفلــرتة الدوليــة تهمأمكــن محــاي
حيـــث حـــرم االقـــرتاح األول إنشـــاء أي مواقـــع ـاريـــة إعالنيـــة علـــى  ،املواقـــعتلـــك الوصـــول إىل 

ـــاين علـــى وـــرح بـــرامج بينمـــا نـــص ا. شـــبكة اإلنرتنـــت لتوزيـــع ونشـــر املـــواد اإلباحيـــة القـــرتاح الث
ومن املـرجح أن يـتم توزيعهـا علـى املـدارس واملكتبـات الـيت تتصـل  ،حاسوبية تعمل عمل الفلرتة
 .ـواقع اإلنرتنت اإلباحية

ـــــذين يس ـــــات لألوفـــــال ال ـــــذكر بعـــــض اإلجيابي ـــــد أن ن ــــــوالب ـــــت، لكـــــو�م ــــ تخدمون اإلنرتن
ر عامليــة وحبيــث ــــــــلهم أكثــعــ اوة، كمــاـــــــــــهم بصــراحة وبســـــــتعلمون كيــف يعــ ون عــن أنفســــــــي

كـــذلك مـــن اإلجيابيـــات لألوفـــال الـــذين يســـتخدمون اإلنرتنـــت حتـــوهلم إىل . ال حتـــدهم حـــدود
كـذلك تسـاهم الشـبكة يف تـوفري جمـال . أوفال أكثر تساحماً ــاه االختالفـات العرقيـة والثقافيـة

كـــذلك . أو ســـلوكية الرعايـــة االجتماعيـــة للمـــراهقني واملعـــاقني أو املصـــابني باضـــطرابات نفســـية
تــتم بعــض املواقــع بقطــاع اخلــدمات حيــث ميكــن للطفــل املــريض مــن التمتــع خبــدمات الشــبكة 
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ـــاملتصــلة بالبحــث عــن الوظــائف واملصــارف والتس وق عــ  اإلنرتنــت وغــري ذلــك مــن اخلــدمات ـ
 .اليت متتد اليوم على نطاق واسع

مــا جــاء يف األوفــال ديثة علــى ـورة التقنيــات احلـــخطــتــ  حــول ل مــن أبــرز مــا كُ ـولعــ
الشـــــــــرق «جريـــــــــدة يف  م،٢٠٠٢/ ٢٦/١١ ور بتــــــــاريخـاملنشـــــــــ ،حـسوســـــــــن األبطــــــــ لاقــــــــم

 .)5F١(»األوسط

                                                 
الذين يغبطون أطفال اليوم على هدايا العصر الملغومة  ،عز مجدها كما يروج بعض المتفائلينالطفولة ليست في «: تقول الكاتبة )۱(

ولـم يعـد مـن شـك فـي أن ديزنـي النـد بمباهجهـا وأفـالم الكـارتون بغوايتهـا . اآلتية إليهم عبـر األطبـاق الالقطـة أو األقنيـة اإللكترونيـة
هي الواجهة اللماعة التي تخفـي وراءهـا الفخـاخ المنصـوبة لتصـيد الفضـول  وأجنحة األلعاب المدللة في المراكز التجارية الضخمة،

بــأن القــرن العشــرين سيشــهد ثــورة يتشــكل  م١٩٠٠وقــد تنبــأ علمــاء الــنفس منــذ عــام . الطفــولي واســتغالله بــأدهى الســبل فنيــة وأناقــة
ن كل مـا إحيث  ،لى ما لم يكن في الحسبانخاللها مفهوم جديد للطفولة، وبعد مائة سنة على تلك النبوءة فإن الموجة قد وصلت إ

وأن  ،وكــل الدراســات حــول التلفــاز واأللعــاب واإلنترنــت والســينما تفيــد بــأن الطفولــة ُتخطــف بالفعــل. زاد عــن حــده ينقلــب إلــى ضــده
عالنـات وٕاذا وضعنا العنـف والجـنس جانبـًا، فـإن اإل. الصغار يتعرضون لجلد نفسي وغسل دماغ لصالح أحالم هذه الشركة أو تلك

آالف إعالن في السنة، بينما يرتفـع عـدد اإلعالنـات التـي يشـاهدها  ٣وحدها كافية إلحداث الزلزال، إذ يشاهد الطفل الفرنسي مثًال 
الطفل األميركـي إلـى ثالثـين ألفـًا، بحسـب اتحـاد المسـتهلكين هنـاك، وال أحـد يعـرف بطبيعـة الحـال، عـدد تلـك التـي يشـاهدها الطفـل 

ألن هــؤالء ال يميــزون قبــل ســن  ؛الســويد حســمت أمرهــا ومنعــت اإلعالنــات فــي فتــرات البــث المخصصــة لألطفــال العربــي، إال أن
إن اإلجراء السويدي الجريء ناجع بحـدود، إذ أن إحصـاءات . الثانية عشرة بين اإلعالن والبرنامج الوثائقي أو بين الحقيقة والخيال

ار، موجه في األصل للكبار، وبأن أدمغة األطفال منبهة بحيث تلتقط ما لهـا ومـا أخرى تشير إلى أن ثالثة أرباع ما يشاهده الصغ
العود الطري قبل أن تكسره مشاهد الغدر والقتل والتشويه  لغيرها، ولذلك فالعمل جاٍر في دول أوروبية عديدة لتخفيف الصدمة على

الم األمريكية التي تعرضها الشاشات الفرنسية تحوي مشاهد ئة من األفافي الم ٨٠فقد تبين أن . والمطاردات بين األخيار واألشرار
، وهـو مـا يتنـاقض تمامـًا مـع »يجـب أن تحطـم اآلخـر كـي تـربح«: مثيرة لالضطراب، وهذه األفالم تحمل في غالبيتها رسالة مفادها

له يحتــاج إلــى عــالج لحــل مــن يلجــأ إلــى العنــف لحــل مشــاك«: التقليــد التربــوي المتعــارف عليــه الــذي يحــاول أن يقنــع األطفــال بــأن
وٕاذا أضفنا إلى كل مـا سـبق أن األطفـال الفرنسـيين يشـاهدون التلفـاز بمعـدل ألـف . هكذا فإن المفاهيم تتضارب حد التضاد. »عقده

واألرجح أن األرقام العربية ليست بعيدة عن هذه الحدود  -ساعة في السنة، أي ما يوازي الوقت الذي يقضونه على مقاعد الدراسة 
لمن ستكون الغلبة في المعركة الدائرة بين األستاذ بإمكانياته المتضائلة والمنتج بمعداته سـريعة : فإن السؤال الحرج المطروح هو -

خاصـــة أن األهــــالي بـــاتوا أشــــبه بالمخـــدرين، وقـــد مســــتهم الفتنـــة بــــأخطر ممـــا فعلـــت بــــأوالدهم، وغـــدوا أكثــــر تعلقـــًا مــــنهم ؟ التطـــور
إذا لـم «: لـذلك فحـين يقـرر األهـل معاقبـة أحـد أوالدهـم يقولـون لـه بثقـة وحـزم.ج األلعاب والدعايات أيضاً بالمسلسالت واألفالم وبرام

وأيــة » مكافــأة يســتحقها المجتهــد«، أي أن الشاشــة ومــا ترشــح بــه مــن مــؤثرات مموهــة هــي فــي الالوعــي »تــدرس تحــرم مــن التلفــاز
وبمـا أن . اق اإلنترنـت، ومـن يفلـت مـن قبضـة هـذا يقـع فـي شـباك ذاكواألسوأ مـن ذلـك أن مـدمني التلفـاز هـم أنفسـهم عشـ!  مكافأة

 . »سعى الحتواء مضامين الشاشات وتطويعها وتهذيبهافالبد أن نالقضية على هذا القدر من الجدية، 
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 : الهاتف الجوال ودوره المباشر في التفكك األسري -٥

قــد يظــل الفــرد قابعــاً يف و !  يف هــذا العصــر خيتصــر اجلــوال املســافات البعيــدة والقريبــة أيضــاً 
هكـــذا ينقطـــع التواصـــل احلمـــيم بـــني !  بـــاجلوال الغرفـــة الـــاورة أخيـــه يفغرفتـــه اخلاصـــة وتـــادث 

وختتفــي تلــك النظــرات املــؤثرة ليحــل مكا�ــا الصــراخ والشــجار حــول مــن ســيدفع  ،أفــراد األســرة
ويف منظـــور آخـــر أكـــدت دراســـة حديثـــة بـــلن الرســـائل . ة الـــثمنظـــتلـــك الفـــواتري الطويلـــة الباه

باً جديــــداً ألســــباب العنــــف والطــــالق يف دولــــة املوجهــــة عــــ  اهلواتــــف النقالــــة قــــد أضــــافت ســــب
وقــد نظــرت . صــالً مــن نســبة ارتفــاع الطــالق بــني أبنائهــاأالــيت تعــاين  ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة

دائـــرة اإلصـــالح والتوجيـــه األســـري يف حمـــاكم ديب، والـــيت تتـــوىل مهمـــة إصـــالح ذات البـــني بـــني 
ة إىل الطـــالق بســـب  الرســـائل الـــواردة األزواج، يف الكثــري مـــن حـــاالت اخلـــالف الزوجـــي املؤديـــ

  .ع  اهلاتف النقال

وحالــة أخــرى ســببها قــراءة زوج لرســالة عاديــة علــى هــاتف زوجتــه أرســلها مــدير الشــركة 
غلــظ اإلميــان علــى أن ال تبقــى أالــيت تعمــل بــا الزوجــة علــى ســبيل املمازحــة، وحلــف الــزوج 
يـــة اســـتمرت ســـت ســـنوات وأمثـــرت زوجتـــه يف ذمتـــه، وأن الرســـالة ســـتكون �ايـــة لعالقـــة زوج

ويقــول املوجــه األســري يف حمــاكم ديب بلنــه مل يكــن متوقعــاً أن تصــبح الرســائل . بريــاءأأوفــال 
اهلاتفيــة ســبباً رئيســياً للطــالق، لكــن تعــدد احلــاالت الــيت تنظرهــا الــدائرة تشــري إىل أننــا أمــام 

لزوجــات يقمـن بعــد ظـاهرة تســتوج  النظـر فيهــا وتوعيـة النــاس خبطورتـا، خاصــة أن بعـض ا
. ويكتشـــفن حقـــائق غـــري متوقعــــة ،ة هلــــذه الرســـائلقـــراءة الرســـائل باالتصـــال باألرقـــام املرســـلِ 

ـــة يف اإلمـــارات يف العـــام  اجلـــدير بالـــذكر أن دراســـة أعـــدتا وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعي
أصــــبحت مــــن األســــباب الرئيســــة  ،وخاصــــة اإلنرتنــــت ،أكــــدت أن التقنيــــة احلديثــــة م٢٠٠٢
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ق يف اإلمــارات، ســواء مــن جهــة انشــغال الــزوج عــن أســرته لســاعات وويلــة؛ أو لظــن للطــال
الزوجة بلن زوجها على عالقة بامرأة أخـرى قـد تكـون يف بلـد آخـر علـى بعـد آالف األميـال 

ا   .نتحل صفة امرأةاأصًال رجًال » هي«وـر

 : التفنن في وسائل التعذيب في تعليم التقنيات الحديثةدور  -

التقنيـــات احلديثـــة قـــد أثـــارت القلـــق مـــن الـــيت تظهـــر مـــن خـــالل التعـــذي  إن وســـائل 
كـــذلك . ان يف حرمـــة البـــدن وســرية احليـــاة اخلاصـــةـحيــث عـــدم توافقهـــا مـــع حقــوق اإلنســـ

 تدث اليوم انتهاك واضح يف حريات األفراد يف املراقبة الفكرية والبدنية مـن خـالل أجهـزة
وبتسـهيل . تخدام املعلومـات الشخصـيةـل اسـالبصرية والسـمعية واملراقبـة مـن خـال التنصت
ري دون ــة خمططات ومـؤامرات ـاألرواح ال يئة حتت رمح التقنيات احلديثة صار مصريمن 

عــــدل أو شــــفقة ممــــا يعــــرض األبريــــاء للتــــدمري والقتــــل الــــاين، ويف أحســــن احلــــاالت للنبــــذ 
ــا للســل  واالغتصــاب والقهــر والتشــريد والن ومل تغــري التقنيــات . فــيوالتجويــع واإلهانــة وـر

 اً لقــد أزهقــت احلــروب احلديثــة ماليينــ ،ها ضــراوةـراسة احلــروب بــل لقــد زادتـــاحلديثــة مــن شــ
الـــيت وهبهـــا اهللا عـــز وجـــل  ،ها الثـــروات البيئيـــة والـــنعمـة، والتهمـــت بنريانـــــــــمـــن األرواح ال يئ

(بكل سخاء للبشرية
6F

١(. 

                                                 
األوقــاف ، وزارة )رؤيــة نقديــة(ظــاهرة العولمــة ، مــراد محمــد بركــات: اآلتيــةلمراجــع ى الــإللمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الرجــوع  )۱(

شـعاع هاشـم اليوسـف، التقنيـات ؛ م٢٠٠١ ،)٨٦(قطر، كتاب األمة  -والشؤون اإلسالمية، مركز البحوث والدراسات، الدوحة 
، )١١٢(قطـر، كتـاب األمـة  –، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مركز البحوث والدراسات، الدوحـة )فوائد وأضرار(الحديثة 
؛ )م١٩٩٤ األهـالي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،: القـاهرة( ،فوضى القرن العشرين: ضارةالح انتحار ،شوقي أبو شعيرةم؛ ٢٠٠٦

عمــران أبــو  اآلثــار االجتماعيــة للعولمــة، ترجمــةو حــاالت فوضــى  ،UNRISDمعهــد بحــوث األمــم المتحــدة للتنميــة االجتماعيــة 
اب، رســالة المســلم فــي حقبــة العولمــة، وزارة نخبــة مــن البــاحثين والكتــ؛ )م١٩٩٧ المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،( حجلــة

م؛ شــعاع هاشــم اليوســف، حضــارة العصــر ٢٠٠٣قطــر،  -األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، مركــز البحــوث والدراســات، الدوحــة 
  .م٢٠٠٢ قطر، -المجلس الوطني، الدوحة  الحديث، واقع من منظور مختلف،
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 العنف  جالع

 : ، من ذلكاهرة العنف االجتماعيملعاجلة ظاحللول جمموعة من  ورحميكن 

 : حلول اجتماعية :أوالً 
 :ية ملعاجلة العنف كما يليجتماعميكن ورح بعض احللول اال 
ـــــام بـــــلدوار خمتلفــــــقـــــد حتـــــ -١ ة للتصـــــدي للمشـــــاكل ـاول مؤسســـــات التمـــــع املـــــدين القي

لعنــف مــن االجتماعيــة املســببة للعنــف، لكنهــا حــىت اآلن مل تعــط احللــول املناســبة الــيت تقمــع ا
شـك بـلن الــدور  وال. البـد مـن العمـل بكفـاءة أكـ  ملواجهـة هـذا املـرض العضـالإذن  ،جـذوره

نـه إحيـث  ،ملسـامهة يف تقنـني تقنيـات العنـفباوذلك املؤسسات احلكومية األك  مطلوب من 
لـــيس املقصـــود بالتقـــدم التقـــين تســـهيل احلصـــول علـــى التقنيـــات كيفمـــا اتفـــق مـــع ضـــياع القـــيم 

 . ، لكن البد من املراقبة اجلادة والتوجيه املستمروالوونية االجتماعية
خلق عقليات تابعة ومضطربة تام إىل اإلعالم بوصفه السب  يف تشري أصابع اال -٢

وعليه جي  أن تكون لقنوات اإلعالم املختلفة . ذات نفسيات مشتتة بني األصالة والعوملة
لكليــات اإلعــالم وــرح ذلــك التخصــص  أدوار فعالــة يف حماربــة مظــاهر العنــف، كمــا ميكــن

وعمل الكثري من البحوث والدراسات حىت توجد األصوات اإلعالمية القوية القـادرة علـى 
ـــديين إن خـــط اإلســـالم علـــى اإلنرتنـــت وبعـــض . مناهضـــة التفســـخ األخالقـــي والتســـي  ال

لتواصـل برامج القنوات اإلسالمية الفضائية، صاحلة ألن تكون منارة للفكر احلـي املتـللق ول
اإلسـالمية حباجـة إىل  وال ري  يف أن بعض برامج القنوات. الروحي الراقي مع روح العصر

دراســات مستفيضــة ودقيقــة قبــل البــدء بــا، ويف هــذا الصــدد عليهــا القيــام بتطــوير ثقافتهــا 
الدينية ـا يتناس  وروح العصر، أما اإلعـداد للجانـ  الثقـايف منهـا فـلمر شـديد اخلطـورة؛ 

القنوات تعرض على جمتمعات ال تعرف شيئاً عن اإلسالم، بـل تعـرض علـى مـن ألن هذه 
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أو بتغليــ   ،هــم حمــاوون بعشــرات احملطــات الغربيــة ذات املفــاهيم املضــادة لألديــان عمومــاً 
كــذلك قــد جنــد يف بعــض احملطــات ذات التعدديــة . املــادة علــى التــدين يف أحســن األحــوال
ومـن األفضـل الرتكيـز علـى التـدين كبـديل روحـي  ،الثقافية أن صوت األديان ضـعيف جـداً 

وتقـوميي ملعاجلــة االحنــراف اخللقـي الــذي مــا تـزال تفــرزه حضــارة الغـرب والــذي يقضــي علــى 
ألــوف الشــباب يف كــل عــام باالنتحــار أو بإدمــان املخــدرات أو بارتكــاب العنــف واجلــرائم 

التطـوير الـدائم للعقائـد هكذا تقع على علماء الدين والنفس واملـربني مسـؤولية . األخالقية
ــــة لألجيــــال املعاصــــرة ــــة أهــــدافها توعوي ــــة ذات أســــالي  حديث . وصــــبها يف وســــائل إعالمي
والشـك يف أن إشـباع الرغبـات البيولوجيـة والتسـلطية بعيـداً عـن القـيم الدينيـة يوصـل الفــرد 

 .إىل التهلكة ال حمالة كما يوصل الدول واحلضارات إىل اال�يار
. نبــذ العنــف يف اً جيابيــإ اً األســرة واملدرســة والتمــع دور لكــل مــن ن شــك فيــه أ ممــا ال -٣

كو�ــــا قـــد اخرتقــــت يف العــــامل ) األم واألخـــت والزوجــــة واملعلمـــة(وقـــد نركــــز علـــى دور املــــرأة 
وقبــل أن . اإلســالمي فضــاءات العلــم واملعرفــة بــل وأصــبح هلــا يف التمــع حضــور ثقــايف متميــز

امل اإلســـالمي بـــالنظر يف مشـــاكل املـــرأة كقضـــايا العنوســـة تقـــوم احلركـــة النســـائية يف دول العـــ
يســببها عمــل املــرأة، قــد والطــالق، البــد هلــا مــن توليــد اـاهــات جديــدة حــول املشــاكل الــيت 

. هذا الذي أصبح موضة العصر تسعى معظم النساء من أجله دون النظـر لسـلبياته املتعـددة
الــيت تضــر بالصــحة النفســية  ،لتقنيــاتااخلــدم و  االعتمــاد الكبــري علــى الســلبيات ومــن أخطــر

لقــد آن اليــوم الــذي . يف شــيوع العنــفمهــم وهــي بالشــك عامــل  ،واجلســدية ألفــراد العائلــة
 اً وذلـــك بـــلن تضـــع دراســـات وحبوثـــ ،تســـتيقظ فيـــه احلركـــات النســـائية يف دول العـــاملالبـــد أن 

لك البـد أن كـذ. جادة عن أثـر عمـل املـرأة علـى تربيـة وصـحة الـنشء وعلـى اسـتقرار األسـرة
نسـلط الضــوء علــى ظـاهرة اســتقدام اخلــدم واملربيـات ومالزمــة التقنيــات ألوفالنـا وتــلثري ذلــك  

 .كله على نسبة الطالق املتصاعدة وعلى ظهور أمراض العنف املستعصية
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حبيـــث يكـــون مـــن أهـــم أدوار احلركـــة  ،كـــذلك البـــد مـــن وقفـــة تلمـــل وتـــدبر يف هـــذا الـــال
الــيت ســبقتها يف معاجلــة  ،األمــم األخــرى الــث االســتفادة مــن ـــاربالنســائية يف دول العــامل الث

ئـة عـام وبـالرغم اوبعـد أكثـر مـن م. قضايا املرأة، خاصة وأن تلك األمم ــين اليـوم املـر والعلقـم
من الثقل اجلوهري للمرأة األمريكيـة يف سـوق العمـل إال أن احلركـة النسـائية األمريكيـة تراجعـت 

لعاملــــة، بــــل وانصــــبت اجلهــــود اليــــوم علــــى توضــــيح اآلثــــار الســــلبية بشــــدة عــــن تشــــجيع املــــرأة ا
 ســواء علــى مســتوى تربيــة األجيــال أو ،االجتماعيــة والصــحية والرتبويــة النامجــة مــن عمــل املــرأة

االتكـال علـى ال بسـب  توظيـف النسـاء أو بسـب  ـالة الرجــعلى مسـتوى املنافسـة وانتشـار بطـ
. حلركــة النســائية األمريكيــة كتبــاً مضــادة لعمــل املــرأةوقــد نشــرت بعــض الرائــدات يف ا. التقنيــات

 Work A مّ عمــــل أُ «مؤلفــــة كتــــاب  »ديبــــورا فــــالوس«وعلــــى ســــبيل املثــــال فقــــد اســــتقالت 

mother’s« جــني «أمــا الكاتبــة . مــن عملهــا كمــديرة جلامعــة أمريكيــة وتفرغــت لرتبيــة أوفاهلــا
ــاً بعنــوان  »شــرويدل ـربــة عمــل النســاء وســط  تشــرح »وحــدي يف الزحــام«فقــد أصــدرت كتاب

زل ـالرجال وما يتعرضن له من مضـايقات غايـة يف الصـعوبة واحلـرج باإلضـافة لضـغوط تـدبري املنـ
ـــة األوفـــال ـــوان . وتربي ـــدقيق يف كتـــاب بعن  »اجلـــنس الثالـــث«كمـــا مت شـــرح ذلـــك بالتفصـــيل ال

الــذكورة  الــيت تؤكــد تشــرب النســاء العــامالت جبرعــات كبــرية مــن »باتريشــيا مــاك وم«للمؤلفــة 
والعدوانيــــة، هكــــذا ظهــــر اجلــــنس الثالــــث يف حضــــارتنا احلديثــــة بشــــكل امــــرأة خيــــالط تكوينهــــا 

 . ريةو وتصرفاتا ومزاجها الكينونة الذك
ـــا ــــدر اإلشـــارة لكتـــاب  ـــر النســـاء يف أمريكـــا«وـر ـــة  »أســـطورة حتري ـــة األمريكي للكاتب

أة وختـــرج بنتيجـــة الـــيت تســـتعرض فيـــه دراســـات عديـــدة حـــول عمـــل املـــر  »ســـيلفيا هوليـــت«
حتميــة أال وهــي اســتحالة تــوفر الشــروط املالئمــة للتوفيــق بــني تربيــة الــنشء بصــورة ســليمة 

زل؛ إضافة إىل الضرر الكبري النـاتج مـن اسـتخدام التقنيـات ـوبني أداء عمل جاد خارج املن
 .السريعة يف الطبخ والتنظيف وغري ذلك
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ـــأمــا أســتاذ العلــوم الس ـ ـ يف نيويــورك  »ز ســييتـكوينــ«كليــة يف   »أنــدرو هــاكر«ية ـياســـ
ـــ )٧٧(لة املـــرأة يف العـــدد ـفقـــد نشـــر يف جمـــ ة القاوعـــة حـــول تراجـــع ـمقـــاًال مـــدعماً باألدل

وذلـــك نظـــراً لطغيـــان ســـلبيات العمـــل علـــى  ،التمـــع األمريكـــي عـــن تلييـــده لعمـــل املـــرأة
شــاكل اإلجيابيــات وبالــذات يف مــا يتعلــق باألمومــة وصــحة املــرأة، باإلضــافة لعــدد مــن امل

 .الصحية واالقتصادية والسياسية والرتبوية اليت أثبتت خطـورة خـروج املـرأة لسـوق العمـل
ومنهـا حقـوق درت الكثـري مـن الكتـ  األجنبيـة الـيت تعـاجل تلـك املشـاكل، ـبعد ذلك صـ

كسـكرتري (املرأة اليت مت اكتسابا على حساب الرجل الذي عادة مـا يفقـد فـرص العمـل 
إن دور احلركة النسـائية . اهية والتنافس البغيض يشتعل بني اجلنسنيل الكر ـمما جع) مثالً 

المية هـــو التصـــدي لعمـــل املـــرأة مـــن دون ضـــرورة جريـــاً وراء مـــا يســـمى ـيف الـــدول اإلســـ
 . باحلرية واملساواة

  :حلول عملية: ثانياً 
 :اإال أنه يبقى أن من أمههللحد من أسالي  العنف العملية احللول الكثري من ورح ميكن 

 : تعزيز اإلبداع -
إن متطلبـــات األمـــة اإلبداعيـــة جيـــ  أن تكـــون قائمـــة علـــى التـــوازن بـــني متطلبـــات العقـــل 

أدق عبـارة إن  .ولن تتغري أحوال األمة إبداعياً إال إذا نبذت فكرة قبول الفـراغ ،والروح واجلسد
والثقافـة وصـبها لوصف اإلبـداع هـو أنـه صـناعة متميـزة السـتثمار أفكـار العلـم والـدين والتمـع 

ميكنـه اكتسـاب أنـه  لكن هل يولد الفـرد مبـدعاً أو متميـزاً أو. يف قوال  جديدة مفيدة للبشرية
 اإلبداع؟ 

  قدراتــه، بــدءاً ـــــــــــهل تطــوير اإلبــداع لــدى األفــراد كــل علــى حســــــــنــه مــن السإ :واجلــواب
تطلــ  ذلــك يقــد و  .مــن الكتابــة وحــىت تنميــة مهــارة االخرتاعــات البســيطة الــيت ال تضــر البيئــة
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هم الفرصــة الستكشــاف ـ مث إعطـا ،تـدري  األوفــال علـى االكتشــاف املبكــر للبيئـة مــن حــوهلم
وال شـــــك يف أن أدوار كـــــل مـــــن األســـــرة واملدرســـــة والتمـــــع  .عـــــوامل اجلمـــــال يف العـــــامل بلســـــره
وميكــن تلســيس عــدد مــن املراكــز الشــبابية املتخصصـــة يف . واإلعــالم تســاهم يف صــناعة املبــدع

ــة مــع ،بــداع ممــا يشــبع كافــة اهلوايــات واملواهــ تطــوير اإل ـي كمــا   ،إضــفاء الشــفافية ووضــوح الر
 . تعطي القوة واهلمة للنفس البشرية

أل�ــا مل تتطــور  ؛واناتــــــاس مــن احليــــــــت أجنــــفكمــا انقرض ،ويرـاإلبــداع إىل تطــتتــاج 
م قــد تنقــرض األمــ ،أو مل حتســن التــلقلم مــع معطيــات الطبيعــة اجلديــدة، لألســباب نفســها

ومــن هنــا نضــع عــدداً مــن . تــداركها األجيــال اجلديــدة بــالتطوير والتحــديثت  أنإبــداعياً إالّ 
ميكــن تلخيصــها  ،بــداع أنشــطة ممتعــة ومفيــدةإتغالل الوقــت يف ــــــكيفيــة اسيف  االقرتاحــات 
 :فيما يلي
 .صقل املهارات اليدوية يف صناعة النسيج والسدو والتفصيل واخلياوة وغريها -١
 .يف الدورات اخلاصة بصناعة اخلزف بكافة فنونه وأشكالهاملشاركة  -٢
ــــزييت والتصــــوير الفوتــــوغرايف واخلــــط العــــريب والزخرفــــة  -٣ تنميــــة هوايــــة النحــــت والرســــم ال
 .وغريها
 .والتمثيل وغريها األناشيد اإلسالميةاملشاركة يف فنون املوسيقى و  -٤
باســـــتخدام التقنيـــــات  خاصـــــة ،املشـــــاركة يف فنـــــون اجلرافيـــــك بالوســـــائل املختلفـــــة -٥
 . احلديثة
 .متابعة عرض األفالم الرتفيهية والتعليمية والتدريبية يف الاالت املختلفة -٦
 .املشاركة يف الدورات اخلاصة باحلواسي  وبراجمها املختلفة -٧
 .املشاركة يف الدورات اخلاصة بال امج الرياضية املختلفة -٨
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 .الدفاع املدين واإلسعافات األوليةالتدري  على األجهزة احلديثة يف  -٩
 .التدرب على ورق الطهي الصحي وتقدمي األوباق بطريقة مميزة -١٠

 .هتمام بوايات خاصة كجمع الطوابع والشعارات التذكارية وغريهااال -١١

 .املشاركة يف ال امج املهنية كالنجارة واحلدادة والصباغة والسمكرة وغريها -١٢

ال شـــك يف أن التطـــوع خدمـــة : واخلـــري لإلنســـانية مجعـــاء تنميـــة حـــ  التطـــوع -١٣
ـــا حتتـــاجو إنســـانية جليلـــة،  اإلميـــان باألهـــداف اإلنســـانية روح تعزيـــز  فكـــرة التطـــوع إىل ـر

التضــامنية الــيت تقــوم عليهــا فكــرة التطــوع وبالعمــل العظــيم الــذي يؤديــه اإلنســان خدمــة 
إن . ومـــردوده النفســـي املـــبهجللمجتمـــع بـــال مقابـــل مـــع توعيـــة األجيـــال بلمهيـــة التعـــاون 

جـــذب األفـــراد لالخنـــراط يف حقـــل العمـــل اإلنســـاين العـــام يســـتلزم نشـــر املعـــاين الســـامية 
للتطوع كفرصـة مواتيـة لتخفيـف املعانـاة عـن اآلخـرين، والكتسـاب الرضـا عـن الـنفس ممـا 

يـام ع يف اعتبارهـا أن حسـن قـباملقابل على الدولـة أن تضـ. ومعىن اً جيعل حلياة الفرد هدف
الفـرد بـالتطوع مرهــون بالتقـدير والعــدل وتنميـة الــوالء للـوون واإلحســاس باملسـؤولية حنــو 

من امليزانية لتحقيق  اً إن أي حقل من حقول التطوع يستلزم املبىن املناس  وقدر . التمع
وع لــيس ـواملتطــ. الكثــري مــن احتياجــات املتطــوعني التدريبيــة والنفســية والرتوتيــة والثقافيــة

 دمه أوالً ـبات الــيت تعــرتض تقـــوير والرقــي وكــذلك إلزالــة العقـــجامــدة بــل تتــاج للتطــأداة 
للمهارات احلياتية بصورة  اً وع تتبع مركز ـوال بلس أن تنشل مراكز خاصة بتعلم التط .بلول
ريية مدروسة يتطل  ـإلمكانات البشرية، ولن ننسى أن القيام ـشاريع خل اً ة أو مركز ـعام

وميكــن أن يــتم ذلــك عــن وريــق إحلــاق الشــباب بــدورات تلهيليــة خاصــة  تــلهيًال خاصــًا،
وقــد حرصــت املؤسســات الغربيــة علــى إنشــاء أقســام خاصــة بالتــدري   ؛بالعمــل اخلــريي

جدات العمل اخلـريي ومـا يـرتبط ـحبيث تواك  مست ،والتلهيل، تقوم باإلعداد والتدري 
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 أن توفري خدمة اإلنرتنـت سـوف وال شك يف. با من تغريات اجتماعية وانفعالية وغريها
كما سوف يتم تنفيذ الدورات بالسرعة   ،تسهل املهام وحتقق األهداف على أكمل وجه

املطلوبــة، كمــا تطالعنــا وســائل اإلعــالم املختلفــة بلنشــطة اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة 
إن الـدور  .متمثلة ـشاريعها وإجنازاتا يف جمال الدعوة وأعمال اخلري على مسـتوى العـامل

يظهــر مــن خــالل مواقــف مشــرفة خمتلفــة ميكــن اخلرييــة البــارز الــذي تقــوم بــه املؤسســات 
 :تصنيفها إىل التايل

 .مشاريع إقامة املساجد وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكرمي -
 .إنشاء املراكز الصحية -
 .حفر اآلبار اليت يزداد عددها بصورة مطردة -
هلا دور عميق يف إرسـاء مبـادئ الكفالـة اإلسـالمية اليت يتام املشاركة يف تنظيم كفالة األ -

 .والتعاوف اإلنساين
كـــذلك تظهـــر مشـــاركة املؤسســـات اخلرييـــة يف محـــالت اإلغاثـــة الفعالـــة أثنـــاء الاعـــات  -

والفيضـانات وتقــدمي املســاعدات املاديــة والعينيــة، كتوزيــع املــواد الغذائيــة أو األمــوال علــى األســر 
  .ضررةاحملتاجة واملت

داء الــدعم للجمعيــات اخلرييــة ومجعيــات مكافحــة الســروان أو ـمســاعدة املعــاقني أو إســ -
 .السكري وغريها من اجلمعيات التوعوية

املشــــاركة يف احلمــــالت التطوعيــــة اخلاصــــة باإلغاثــــة يف الــــزالزل والاعــــات وغريهــــا مــــن  -
 .الكوارث الطبيعية

نســــان بصــــورة عامــــة واملــــواون بصــــورة امهة يف نشــــر التوعيــــة حبقــــوق اإلـــــــــميكــــن املس -
 .ة؛ كذلك الدفاع عن قضايا اجتماعية أو التنويه بلعمال تستحق اإلشادة باـخاص
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 : حلول عالجية نفسية: اً لثثا
، مـــن خـــالل يـــة النفســـية للحـــد مـــن أســـالي  العنـــفاحللـــول العالجعـــدد مـــن وـــرح ميكـــن 

عنـــد املتزنـــة للشخصـــية املرتابطـــة للتـــوازن النفســـي ومـــن مث يصـــل الفـــرد أســـاس االرتكـــاز إىل أن 
 :حتقيق ما يلي

وجـــود إشـــباع عـــاوفي وروحـــاين ممـــا مـــع  ،باع معقـــول للحاجـــات البيولوجيـــةـوجـــود إشـــ -
مـــع تكامــل القـــدرات واألنشــطة العقليـــة العامــة ،كــذلك عنـــد يف الغال  املعتـــدل تققــه التــدين

 .التوافق االجتماعي
 لســلبية وتزيــد مــن األحاســيس اإلجيابيــةوجــود أعمــال ذات إجنــازات ختفــض التــوترات ا -
 .واملشاركة يف التطوع االجتماعيرتفيهية النشطة مثل األ
ـــلوم الــنفس واالجتمــاع وعلـقــد قطعــت عــو  ـــوم مــا وراء الطبيــــــــ ــــــعة شـــ ـــوواً كبــ ـــرياً للوصـ ول ــــــ

ـــادات ب إىل مـــا يســـمى ـــاة حلـــل املشـــاكلاعي ــــالنفس لتـــدري  علـــى احلي بـــدوء بـــدون أدويـــة،  يةــــــــ
مــدرب احليــاة . ة تفكــريهـط حياتــه ووريقـــتعد لتغيــري منـــــــــــــساملالفــرد مــن بع احلــل ــــــــــأن ينرط ـــــــــــبش
خص الــذي ــــــــويعــين أن صــاحبها هــو الش ،هــو اســم املهنــة باللغــة اإلجنليزيــة» life coach« أو

الناس كيف يديرون دفة حياتم يف االـاه الصحيح، ويف اكتشاف الطاقـات  يستطيع أن يعلم
ــــل مـــع اكتشالكامنـــة الـــيت قـــد ـعلهـــم يف حـــال أفضـــ ــــــــــــاف وـــرق جديـــدة حلـــل املشـــــــ  .كالتـ
واجلانـــ   ،واملـــال ،والعمـــل ،والتمـــع ،احلـــ  :هـــي ،وتتـــلثر شخصـــية اإلنســـان خبمســـة عناصـــر

. خلـــــل يف أحـــــدها جيعـــــل اإلنســـــان أســــرياً للفشـــــل وحباجـــــة إىل مـــــدرب للحيـــــاة وأيُّ  ،الروحــــي
تلــف عــن املعــاجل ومـدرب احليــاة خيتلــف عــن الطبيـ  النفســي فهــو ال يكتــ  أدويـة ملرضــاه، وخي

الروحــاين فهـــو ال يلجـــل إىل وقـــوس الســـحر والـــدجل ومـــا شـــابه، كـــل مـــا يفعلـــه أنـــه جيلـــس مـــع 
ــــمثـــاين جلس» املـــريض« ووريقـــة العـــالج الـــيت يتبعهـــا  ..ات كحـــد أقصـــى، للوصـــول إىل عـــالجــــ

ـيــة مل يلتفـــت  عــادة مــدرب احليـــاة أنــه ينـــاقش جوانــ  املشـــكلة املختلفــة، فقـــد تكــون هنـــاك ر
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يف حـــني يعمـــل الطبيـــ  النفســـي علـــى و . ميكـــن أن يوصـــل إىل احلـــل ءجانـــ  مضـــيإليهـــا، أو 
عالقــــات قدميــــة، مثــــل اإلدمــــان، أو االكتئــــاب، أو العقــــد النفســــية فــــإن عمــــل املــــدرب يــــرتبط 

وقـــد يكــون الفـــرد ناجحـــاً مـــن . باملســتقبل وحـــل مشـــاكل الواقــع خاصـــة تلـــك املرتبطــة بـــالعنف
قــد ألن التمــع مل يرتكــه يفعــل مــا تــ ، و  ،لفشــلوجهــة نظــر التمــع لكــن بداخلــه إحســاس با

 .أحد أسباب فشل الكثريين ممن جيدون يف العنف متنفساً التمع ضغوط تكون 

 : تعزيز المودة والعالقات الطيبة :رابعاً 
تـــزداد وعلـــى ذلـــك  ،يف ظـــل حضـــارتنا املعاصـــرة قـــد يفتقـــد الفـــرد املـــودة والعالقـــات الطيبـــة

املـــودة تطيـــل العمـــر وتفيـــد صـــحة اإلنســـان اجلســـدية عالقـــات وال شـــك يف أن . موجـــة العنـــف
ُجيمـــع علمـــاء الـــنفس والكيميـــاء احليويـــة علـــى أن اإلنســـان ال يســـتطيع بـــل  ،والنفســـية واملعنويـــة

ـــة مـــن دون احلـــ  ـــاة ســـوية وويل ـــه مفهـــوم احلـــ  واســـع جـــداً و . العـــيش حي يتســـع ليشـــمل ألن
فيهــا املــرء علــى عمــل  شــطة الــيت يركــزمجيــع األن؛ و وغريهــا مــن االهتمامــات اخلاصــة اهلوايــات

بـني النسـاء أن نصـي   ومـن أسـباب وـول العمـر .تنقطع معه عالقته بـالزمن هـي أنشـطة حـ 
فهـن عناصـر  ،وآبـاء تبـو�ن وأوفـال تبـو�ن ،فلديهم أحباب تبـو�ن ،احل  يف حياتم أك 
 . رضاحلنو الرئيسة على األ

ــــشوقـــد أ إىل أن الرغبـــة  م٢٠٠٤يف عـــام » لتـــاميا«يف جملـــة  نشـــرت ة علميـــةــــــــــدراس تر اــــــــــ
ــــــــميكـــن التعـــرف عليهـــا حلظـــة خـــروج الطفـــل مـــن رحـــم أمـــه واس ،يف احلـــ  رغبـــة فطريـــة تقباله ـــــــ

ه إىل حضــــن ــــــــــــــــعنــــدما يرفـــع ذراعـــــيه إىل أعلـــى معــــ اً عـــن احتيـاجوذلـــك  ،يــــــــــــــــللعـــامل اخلارج
املتكاملــة  القةـعر بــاحلنني إىل مــن تتضــنه حــىت يصــل إىل العــــــــــــــــان يشـــــــــــــــمث يظــل اإلنس ،تتويــه
ــــــــمـــع ش ــــــــوقـــد تبـــني للعلمـــاء أن تلـــك الرغــــبة مس. ريك حياتـــهـــــــ للة معقـــدة تظهـــر يف مـواقــــف ـــــــ

صــحة  مــن لعلمــاءاقــد تلكــد و  .معينــة مثــل حلظــات الشــعور بــاخلوف أو يف املواقــف امللســاوية
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ـــتوصكمــا . ة احلميمــة تنشــل يف املــخـمــن العالقــ %٩٥إن  :الفكــرة الــيت تقــول ــــــلت الدراســـــــــــــ  ةـ
ً بالكلمات العاوفية واملزاج واملناخ احمليط بـا، يف حـني أن الرجـل إىل أن املرأة  أكثر تلثرا

 القلــ  وجهــاز املناعــةمث ة احلــ  هلــا تــلثري علــى املــخ ـعالقــو  .أكثــر تــلثراً بــاملؤثرات املرئيــة
اإلجيابيـــة هــو املســؤول األول عــن اآلثــار  »وكسيتوســنياأل«ن هرمــون إ .والغــدد املختلفــة
وعنــدما يفــرز هــذا اهلرمــون فإنــه يســري يف الــدم وينتقــل إىل  ،الوديــةقة الـوويلــة املــدى للعــ

ة البعيــــدة، وهــــذا يــــؤدي بــــدوره إىل تنظــــيم حــــرارة اجلســــم ـمجيــــع األنســــجة حــــىت األنسجــــ
كمـا الحـظ البـاحثون االرتبـاط  .اعد على التئـام اجلـروح وختفيـف األملـوضغط الدم ويس

ثــدي عنــد املــرأة وســروان ال وســتاتا عنــد واخنفــاض اإلصــابة بســروان التبــادل املــودة بــني 
الرجـــل، وهـــي عالقـــة غـــري مفهومـــة حـــىت اآلن بالنســـبة للعلمـــاء ومـــا زالـــت أحبـــاثهم تـــدور 

  .حول إجياد تفسري هلا

 : دينناء العقيدة وااللتزام بمبادئ الب: خامساً 
ـــــد ترتفـــــع بكرامـــــة اإلنســـــان ـــــدة التوحي وحتـــــرر العقـــــول مـــــن اخلضـــــوع للخرافـــــات  ،إن عقي

ديــات، وهــي تلقائيــاً تنتهــي إىل املســاواة بــني النــاس؛ ألن خــالقهم واحــد، وهــم مجيعــاً عبيــد واملا
ـــه ـــد البشـــر ـختلـــف أعـــراقهم ولغـــاتم. الواحـــد هلـــذا اإلل ـــز اإلســـالم بالقـــدرة علـــى توحي  ،ويتمي

وال . ة حـــىت علـــى النبتـــة واحليـــوانـوالنهـــي عـــن التفرقـــة العنصـــرية، واحلـــث علـــى العطـــف والشفقـــ
ـــه قلـــوب البشـــر شـــك يف أن هـــ ـــذي افتتحـــت ب ذه املواقـــف اإلنســـانية هـــي املفتـــاح الســـحري ال

للتوجــــه حنــــو اإلســــالم، الــــذي أتــــاح الفرصــــة ألهــــل األديــــان األخــــرى بــــلن تكمــــوا بشــــرائعهم 
وقمــــة التســــامح ! وهــــو مــــا مل تبلغــــه أنظمــــة حديثــــة تتبــــاهى حبفــــظ حقــــوق اإلنســــان ،اخلاصــــة

ويف ذلــك الكثــري مــن التســهيل ومــن  ،مــن كتابيــةاإلســالمي تظهــر يف الســماح للمســلم بــالزواج 
، لقــد أصــبحت مقولـــة عمــر بــن اخلطـــاب .تقويــة وشــائج القــرىب بـــني املســلمني وأهــل الكتـــاب



 
 
 
 
 

 
 
 شــــــــعاع اليوســــــــف                                                   عنــــــــف للبعــــــــد االجتمــــــــاعي لا

 

 -٢٨٧ -

ـــمــىت اس«هرية ــــــالش رضــي اهللا عنــه، ة تفتــتح ـمقولــ » تعبدمت النــاس وقــد ولــدتم أمهــاتم أحــراراً ــــــــ
كمـا وقـد مت تطبيـق . الظلم واالسـتبداد وجدير باملسلمني اليوم أن تاربوا با ،با دساتري العامل

فهـــي حضـــارة الرمحـــة باملســـاكني  ،هـــذه العبـــارة بشـــكل واســـع علـــى امتـــداد احلضـــارة اإلســـالمية
ــــى هــــذا األســــاس . والضــــعفاء وصــــيانة حقــــوق األقليــــات ــــتمكن املســــلمون اليــــوم، وعل ــــا ي وـر

ني، فتكـون احلضـارة اإلنساين، من استنباط قانون دويل للمسـلمني يـنظم عالقـاتم بغـري املسـلم
اإلســــالمية هــــي حضــــارة املســــتقبل مــــن حيــــث األمــــن والســــالم االجتمــــاعي يف خمتلــــف صــــوره 

 .اإلنسانية املتطورة الراقية
وكما زود اهللا عز وجل اجلسم باملضادات احليوية اليت تقاوم امليكروبات، كذلك البد 

ملهدد لسالمة من وجود أجسام مضادة وقائية ملواجهة العنف الفكري واألخالقي ا
. وال يوجد أفضل من الثقافة الدينية املتماشية مع روح العصر ملواجهة هذا العنف ،التمع

 :ويف الدين اإلسالمي الكثري من اآليات القرآنية اليت حتث على تزكية النفس ومنها
 ،)٩-٧:الشمس(             

        
   

   
 

 

    كذلك احلرص على الكلمة الطيبة ). ٣-١:رالعص(   

               

          ،)٢٥-٢٤:إبراهيم(     

 ).٥٣:اإلسراء(         
تؤكـــد مثـــل هـــذه املعـــاين وتـــدعو هلـــا، ة ـريفـــــــاديث الشــــــــــمـــن األح اً كثـــري كمــا أن هنـــاك  

ُن اْلُخُلـقِ  « :مثل وُء اْلخُـ « ؛)7F١(»اْلِبرُّ ُحْسـ ْؤمٌ ـُسـ ْؤِمُن ِبالطَّعَّـ  « ؛)8F٢(»ُلِق ُشـ ـْيَس اْلُمـ اِن، ـَل

                                                 
 . مسلم، كتاب البر والصلة واآلدابأخرجه  )۱(
 . أبو داود، كتاب األدبرجه أخ )۲(
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ـــِذيءِ ـَوال اللَّعَّــ  اِحِش، َوال اْلَب انِ « ؛)9F١(»اِن، َوال اْلَفـــ َن اِإليَمـــ ْعَبٌة ِمـــ ِإنَّ « ؛)10F٢(»اْلَحيَــاُء ُشـــ
ـِق َدَرجَـ  اِئمِ ـالرَُّجَل َلُيْدِرُك ِبُحْسِن اْلُخُل اِئِم اْلَقـ َم «وكـذلك  ؛)11F٣(»َة الصَّـ ا بُِعْثـُت ألَُتمِّـ ِإنََّمـ

 . )12F٤(»َصاِلَح اَألْخالقِ 
وغـرس  ،كذلك فإن املبادئ اإلسالمية حتث علـى تربيـة النفـوس، وعـالج أمـراض القلـوب

 ة الطاعــــات، إ�ــــا أيضــــاً ـا يف ممارســـــتــــدري  علــــى الصــــ  والرضــــالوانتــــزاع الرذائــــل، و  ،لفضــــائلا
والرتبيـة اإلسـالمية تعتمـد علـى متاسـك . ال هـذا الكـونحضارة النظافة والطهارة والتلمـل يف مجـ

وحتث على عالقـات حسـن اجلـوار ومكـارم األخـالق، فهـي مثاليـة يف مقاومـة سـلبيات  ،األسر
 .احلضارة املعاصرة املتمثلة يف التفكك واالحنالل

يوجـــد يف العـــامل مـــا يربـــو علـــى ثالمثائـــة  ،باإلضـــافة لألديـــان الســـماوية الثالثـــة املعروفـــة
احلـروب  ، هكـذا تظهـروما يزيد على ثالثة آالف مذه  متفرع مـن تلـك العقائـد ،يدةعق

توجهــات الفــرد احلــديث حنــو األديــان  ل مــنقلــممــا يالطائفيــة والعنصــرية والتفكــري املتزمــت 
من املربني ومـن علمـاء الـدين تطـوير سـبل املواءمـة بـني أسـس ذلك يتطل  و  ؛بصورة عامة

لكــن . احلديثــة الضــرورية جــداً لبنــاء كيــان الفــرد املعاصــر التــدين وبعــض معطيــات احلضــارة
باملقابل توجد إجيابيـات كثـرية لـدى الفـرد معتـدل التـدين، وال شـك يف أن العقيـدة املتوازنـة 

 ..أســـالي  العنـــف املختلفـــةإمنـــا هـــي حصـــن حصـــني يف مواجهـــة ) دون إفـــراط أو تفـــريط(
حتديــد توجهاتــه ويف تنظــيم حياتــه ويف هــم يف موملبــادئ العقيــدة الــيت يــؤمن بــا الفــرد دور 

 ،حيـــاة البشـــرية الـــدور األهـــم يف ك يف أن لألديـــانـوالشـــ. جعلـــه متناغمـــاً مـــع أدوار احليـــاة
. من أهم مسببات احلياة الطيبة واهلدوء النفسي البعيد عن العنفيف اعتداهلا تصبح أل�ا 

                                                 
 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ :الترمذي، وقالأخرجه  )۱(
 . البخاري، كتاب اإليمانأخرجه  )۲(
 . اإلمام أحمدأخرجه  )۳(
 . اإلمام أحمدأخرجه  )٤(
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إلميـان العميـق بـاهللا تعـاىل إىل أن ا يف أمريكـا »ديوك وبتيلـور«وقد توصل البحاث يف جامعة 
أدلــة كثــرية هنــاك كمــا أن   ؛مــن األمــراض النفســية وتقويــة الصــلة بــه مــن أقــوى دواعــي الشــفاء
وقـد . وتعـاىل يبعـث السـالم والسـكينة يف الـنفس دامغة تؤكد أن الرباط الروحي باهللا سبحانه

 مـــادة جديــــدة يف مناهجهــــا »تكســــاس ســـاوث ويســــترين«يف جامعــــة  أدخلـــت كليــــة الطـــ 
 .تتعلق بالروحانيات وكيفية الدعاء لنشر السالم

آالف الــــدوالرات  مريكيــــةاأل بالواليــــات املتحــــدة رصــــدت معاهــــد الصــــحة القوميــــةكمــــا 
قـــد مشلـــت هـــذه و . ثبـــات العالقـــة بـــني الـــدعاء ودوره يف إحـــالل الســـالمإحـــول  ةإلجـــراء دراســـ
 ،ن علـــى الصـــالةوكشـــفت أن الـــذين يواظبـــو  ،مـــن أربعـــة آالف شـــخص همـــة أكثـــرالدراســـة امل

ـــذين وهـــم يتمتعـــون بضـــغط دم  ،ال يواظبـــون علـــى الصـــالة يتمتعـــون بضـــغط دم أفضـــل مـــن ال
كــان املــرء أتقــى لربــه كــان ضــغط دمــه  وأنــه كلمــا! أفضــل مــن الــذين ال يــؤدون الصــلوات بتاتــاً 

الصـلوات ويتلـون  كمـا أن النـاس الـذين يـداومون علـى. خنفاضاً ومييل إىل السالم واملـودةاأكثر 
يـــلمترون بـــلوامر  ألمراض مـــن الـــذين البـــاات مـــن كتـــاب اهللا يكونـــون أقـــل عرضـــة لإلصـــابة آيـــ

 .االكت  السماوية وال ينتهون عن نواهيه
 »ســاستك«ة امعــجب »ســانت لــوك«كمــا كشــفت دراســة أجريــت علــى املرضــى ـستشــفى 

، %١١تتحســـن حـــالتهم الصـــحية بنســـبة  بــلن املرضـــى الـــذين جيـــدون مـــن يـــدعو هلـــم بالشـــفاء
املــريض ال يعلــم بــلن مثــة مــن  م أفضــل مــن الــذين ال جيــدون مــن يــدعو هلــم، حــىت لــو كــانوهــ

خيفــف مــن حــدة التــوتر  للــنفس الــدعاءومــن املعــروف أن  .يــدعو لــه أي الــدعاء بظهــر الغيــ 
بظهــر  ىمرضـلل خيفــف دعـاء اآلخــرينلكــن كيـف  ،علـى جهــاز املناعـةإجيابيــاً الـذي يــؤثر تـلثرياً 

 من وولة املرض؟  الغي 
ـــالتفسو  ـــري الوحيــد هــو قــدرة الفــرد الصـــــ ـباركــة اهللا  ،مــن واقتــه اً   بعضــأن يهــاحل علــى ــــــــــ

ئة ادراســة مشلــت تســعم »الكومنولــث« وقــد أجــرت كليــة الطــ  جبامعــة. ملــن يريــد ،عــز وجــل
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ــــويتهم  أن أولئــــك الــــذين يضــــعون الــــدين يف عــــن  توأمــــاً، كشــــفتنيوواحــــد ومخســــ مقدمــــة أول
نظـــرائهم  كتئـــاب أو بإدمـــان الكحـــول أو التـــدخني مـــنة لإلصـــابة باال ـيكونـــون أقـــل عرضـــ

تكـــــون أكثـــــر ســـــعادة  كمـــــا أن حيـــــاتم الزوجيــــة  ،الــــذين ال يرعـــــون يف اهللا ذمـــــة وال عهــــداً 
الـذين  األمريكيـة بـلن النـاس »نيوزويـك«ديثاً يف جملـة ـف تقريـر نشـر حــكمـا كشـ  .واستقراراً 

جيـدة  اوية يتمتعـون بصـحةال ينقطعون عن املساجد أو هلم عالقـة بـلي مـن الكتـ  السـم
يف عـــالج  اً همـــم اً اء بـــلن لقـــوة اإلتـــاء العقائـــدي دور ـوجيـــزم العلمـــ. وحيـــاة مســـاملة ســـعيدة

األمــراض، وهــذه املفــاهيم الوجدانيــة قــد غــريت مــن توجهــات الطــ  احلــديث وأحــدثت بــه 
 . همةعدداً من التطورات امل

، وذلـــك بتكـــاتف األيـــادي نتمـــىن أن يتحـــول العـــامل إىل واحـــة أمـــن وســـالم ،ويف اخلتـــام
ـــانس األفكـــار واملعتقـــدات، األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل انصـــهار األجنـــاس  وتكـــاثف اإلرادة ـو
واألعـراق حـىت ختتفـي احلـروب وتصـبح لـدى األجيـال القادمـة جمـرد ذكريـات مؤملـة تـدل علــى 

التعلـيم كما نتمىن أن ينص  كل االهتمام العاملي حنـو تطـوير . غباء الفرد يف األزمان الغابرة
إن هـــذا الوضـــع . وتطويـــع التقنيـــات حملاربـــة الفقـــر واجلـــوع واكتشـــاف مصـــادر جديـــدة للميـــاه

ـيـــة مجاعيـــة وقبـــل ذلـــك تـــلمالت فرديـــة نلمـــل أن  ،الراقـــي إنســـانياً تتـــاج إيل إرادة دوليـــة ور
 .تتحقق حبيث يصبح هذا احللم حقيقة
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 البعد السياسي للعنف

( عثمان أبو زيد عثمان دكتورال
0F

*( 
 

ستحضـــر هـــذه وهــه إعالميًـــا، لــذلك ال بـــد مــن أن تُ لقــد صـــار اإلرهــاب احلـــديث يف كثــري مـــن وج
ـــــيف موضــــع اس ،مبختلــــف مــــواقعهم ،اإلعالميــــني مــــن احلقيقــــة، الــــيت جتعــــل تغالل ألطــــراف تــــدير ــــ

 .الساحة األخطر اليت تعترب اإلعالم، معاركها واار  إرهابا يف ساحة

 

 :يمدتق
إن الشــيء الوحيــد الــذي جيعلهــا صــعبة الفهــم : يقــال عــن النظريــة النســبية آلينشــتني

 ! هو سهولتها
تبــدو سـهلة مـن حيـث داللتهــا . عنـدما ننظـر إىل مشـكلة العنــف تبـدو سـهلة ممتنعـة

نعــة عنــدما نريــد التــوقي منهــا اللغويــة، صــعبة عنــد التفكــري يف الــدوافع املؤديــة إليهــا، وممت
 .وإبصار سبل العالج واحللول

                                                 
 ).السودان(.. يماديكث أحبا )*(
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ــــومش ، أو كتابــة وصــفة عالجيــة، )األطروحــة(مثــل هــذه ال يكــون حلهــا بصــيغة  كلةٌ ــــــ
ألن التعامـل الفعلـي معهـا يكـون يف امليـدان، حيــث احلقـائق الصـلبة، الـيت ينبغـي مواجهتهــا 

 .لتفاوض والتحكيمبعمل سياسي ودبلوماسي دؤوب عن طريق االتصال واحلوار وا
ن عمليات بناء السالم ار عادة عـرب طريـق طويـل، لتهيئـة املنـاخ إ :ومن نافلة القول

السياســي، ووضــع املبــادئ العامــة وحتريــر مواضــع االخــتالف، والتفــاوض الشــاق للتوصــل 
مث تبــدأ بعــد ذلــك جهــود حفــظ الســالم وتعزيــزه، وحتتــاج هــي  ،إىل اتفاقيـات ومصــاحلات

 .ة سياسية وعمل شاقإىل إراد أيضاً 
آن يف بيئــة مــن الــوعي الزائــف واإلدراك املشــّوه، ــــــــــــــوألن العنــف والعنــف املضــاد ينش

المي املتـأزم، ـــــــــــــياسي واإلعـــــــــــــاب الســـــــــــــفال بـد مـن تصـحيح هـذه البيئـة، وتعـديل اخلط
 . وما يتبادله طرفا الصرا  من كيد واتامات

تويات، البــد مــن ـواملســ واحــد إىل ظــاهرة مركبــة متعــددة الصــور حــني ننظــر مــن بعــدٍ 
ال  »البعـــد السياســـي«وتناولنـــا . ىت تكـــون النظـــرة شـــاملةـاستصـــحاب األبعـــاد األخـــرى حـــ

عند موضـو  احلريـة أو الشـرعية، بـل يسـتوعب ـمـل جوانـب بنـاء التمـع بوصـفه  ينتهي
وتظـــل التنميـــة السياســـية والتـــوازن االجتمـــاعي، ذات قضـــايا متشـــعبة . مشـــروعاً متكـــامالً 

، منهـــا مـــا هـــي ذات صـــلة بـــاالحتالل اخلـــارجي، ومنهـــا األزمـــات الداخليـــة مـــن األبعـــاد
وتعطيــل  ،وعــدم االعــرتاف املتبــادل ،وانســداد آفــاق املشــاركة السياســية ،غيــاب احلريــات

 . وانعدام تكافؤ الفرص ،آلية احلوار
إن العنــــــف السياســــــي هــــــو جــــــوهر األزمــــــة احلاضــــــرة يف غالــــــب ـتمعــــــات العــــــامل 

مــع  ،أن يكــون قــرين العمــل السياســي يف كثــري مــن الــدول اإلســالمية اإلســالمي، ويكــاد
اختالف يف التفاصيل مـا بـني دولـة وأخـرى، وال شـك أننـا حباجـة ماسـة إىل دراسـة هـذه 

 .املشكالت املعاصرة وفهم أبعادها مجيعاً 
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 :مفهوم العنف بين األدب والفلسفة
األمر وقلــة الرفــق العنــف اخلــرق بــ: يف معــىن العنــف) ان العــربـــــــــــلس(يــذكر صــاحب 

 :به، والعنيف الذي ال حيسن ركوب اخليل، قال الشاعر
 فهم ثقال على أكتافها عنف ُهزموا  مل يركبوا اخليل إال بعدما 

 »ألبــري كــامو«فهــذا . ويف األعمــال األدبيــة عنايــة خاصــة بالصــرا  وظــاهرة العنــف 
الوجـود الـذي أتـى الذي حيمل سيف الذبح البتار، يستأصل به ) املتمرد(يشخص حالة 

كيف استولت األفكـار العدميـة علـى قـادة البشـر فنجحـوا يف : »كامو«يسأل . ليحميه
حصد األرواح وإذالل معىن الوجود البشري، وكيف اكنوا من قتل سبعني مليون إنسـان 

( يف القـرن العشريـن؟ خالل مخسني عاماً 
1F

١(.  
 ل يف إحـدى رواياتـه وصـفاً علـى لسـان البطـ »أمـني معلـوف«ونقرأ للكاتـب اللبنـاين 

أقسم باهللا الذي جعلين أجوب الدنيا «: ملظاهر العنف يف القرن الساد  عشر امليالدي
الواســعة، اهللا الــذي جعلــين أعــيش عــذاب القــاهرة كمــا عشــت عــذاب غرناطــة، أنــين مل 

أهـذه هـي احلـرب ! أقارب قط هـذا القـدر مـن املتعـة يف الـذبح والقتـل والتـدمري والتـدنيس
... يامنا؟ إن أشجع الفرسان قد يقتله مـن بعيـد نـاف  يف مزمـار بـذه البنـادق اللعينـةيف أ

   )2F٢(.»�اية احلروب املشرفة ...إ�ا �اية الفروسية
وإذا كـان األدبـاء يكتفـون بالوصـف وإبـداء املشـاعر اجيـًدا أو تقبيًحـا للعنـف، فــإن 

تم بطبيعــة احلــال إىل إجابــات علمــاء الفلســفة يتعمقــون يف التحليــل، وإن مل تنتــه حتلــيال
فة إىل التصــرف العنيــف علــى أنــه فعــل خــارج عــن العــادة وأنــه ـــــحامســة، فقــد تنظــر الفلس

                                                 
 . ٨٧ - ٨٦، ص م١٩٥٣ألبير كامو، المتمرد،  )۱(
 . م١٩٩٧أمين معلوف، ليون اإلفريقي،  )۲(



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
 

 -٢٩٤ -

إن حالــــة العنــــف ال ميكــــن للتفكــــري أن يصــــل إىل كنههــــا : قــــال بعضــــهم. غــــري وصــــفي
وهكـذا فـإن التنـاول الفلسـفي للمشـكلة . وحقيقتها، أل�ا حالة مناقضة للتفكري واملنطـق

 .قدم من أجوبةيامنا أسئلة وإشكاليات أكثر مما ضع أمي
أصــبح العنــف موضــة يف العلــم ويف  «: »لــورنس. ج«كتــب الفيلســوف األمريكــي 

فمـاذا . إنـه يثـري العديـد مـن املسـائل املختلفـة، ويفسـح املكـان لـآلراء املتناقضـة. السياسة
ون؟ أهـــي عـــدوة اثـــل ظـــاهرة العنـــف؟ هـــل اثـــل قـــانون احليـــاة أم اثـــل انتهـــاك هـــذا القـــان

اإلنســـان والتقـــدم والنظـــام، أم هـــي علـــى العكـــس أســـا  هـــذه األمـــور ومصـــدرها؟ أهـــي 
وســيلة عقالنيــة للعالقـــات السياســية أم أداة إفنــاء ذايت؟ أهـــي نتيجــة العــادات املكتســـبة 

أم  مرضــياً  د العنــف شــكالً ـية والفطريــة؟ هــل يعـــررها بعــض الغرائــز الطبيعـــوالثقافــة أم تقــ
أن  -بـل جيـب  -ادي وا  وإرادي يستطيع فاعلـه ـلوك البشري؟ أهو ارتكا  عـللس إرادياً 

حيمل مسؤوليته التامة والكاملة؟ هـل يسـتطيع التمـع أن يسـتدرك ويزيـل أسـباب العنـف 
ومصادره من املمارسة االجتماعية أم أ�ا تتالشى من تلقاء نفسها وتزيل نفسها بطريقـة 

 .)3F١(»طبيعية؟
 :العنف ذات المحتوى التاريخي العنف العاجز وحوادث

خاصــاً  العنــف موجــود يف كــل زمــان ومكــان، وهــو ظــاهرة عامليــة ولــيس منطـــًا ثقافيــاً 
مبجتمــع أو فئــة مــن البشــر، وال نــرى أن ـتمًعــا ميكنــه حتاشــي العنــف بالكامــل، ولكنــه 

يف  -نوًعـــا مـــا  -يســـتطيع تفـــادي الظـــروف الـــيت تـــؤدي إليـــه أو احلـــد منـــه، أو الـــتحكم 
 .له ومظاهرهأشكا

ـــاك  -مثـــل أي كـــائن حـــي  -إن التمعـــات  تتعـــرض لعمليـــات تفاعـــل وتغيـــري، فهن
تقرار االجتمـــــاعي، وهـــــي مـــــا تعـــــرف ـــــــــــتغيـــــريات ضـــــرورية وطبيعيـــــة للحفـــــاظ علـــــى االس

                                                 
 . ١٦، ص١٩٨١دينسوف، نظريات العنف في الصراع األيديولوجي، . ف )۱(
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وهنــــاك . باحلركــــات الدوريــــة املرحليــــة والتغيــــريات ذات الصــــلة بتمــــايز البنيــــة االجتماعيــــة
لتـوازن االجتمـاعي؛ قـد تكـون حمـدودة كاالحتجاجـات التقلبات النامجة عن احلاجة إىل ا

ـــة  ـــل التـــوترات والثـــورات والطفـــرات االجتماعي الســـلمية والتظـــاهرات، أو غـــري حمـــدودة مث
 .العنيفة

ففـي الطبيعـة تـرتابط األجسـام . عمـا يوجـد يف الطبيعـة وال ختتلف هذه الصورة كثـرياً 
وقـد أثبتـت البحـوث العلميـة . من خالل حركة الـذرات واجلزيئـات داخلهـا لتتولـد الطاقـة

احلديثة أن هذه اجلزيئات تتحرك حركة مرتابطة منتظمة ال تشوبا شائبة، ولكن هناك ما 
وال ختتلــف . زف هــذه الطاقــة وتــدمر هــذا الــرتابطـيســمى البالوعــة احلراريــة الــيت قــد تستنــ

معــات فعالــة ، فالتمعــات املرتابطـة هــي ـتالصـورة يف التمعــات البشــرية عـن ذلــك كثــرياً 
ومــؤثرة، وعلــى النقــيض مــن ذلــك فــإن التمعــات غــري املرتابطــة هــي ـتمعــات غــري فعالــة 

 )4F١( .وتسري على غري هدى من أمرها
وبنــاء عليــه ال بــد مــن التمييــز بــني حركــات سياســية تســتند إىل القــوة وبــني حركــات 

 .يتهزف طاقة التمع وحيو ـتستن) البالوعات احلرارية(العنف ذات الشبه بـ 
القــــوة عمليــــة تغيــــري هادفــــة ذات حمتــــوى تــــارخيي، والعنــــف اســــتخدام للقــــوة املاديــــة أو  

 .التهديد باستخدامها دون أن يرتبط ذلك خبط سياسي ذي مصداقية، ـرد عمل عاجز
يقـع التمييـز بـني القـوة والعنـف، فهنـاك اللعبـة القويـة وهنـاك اللعبـة  ،حىت يف الرياضـة

 ! اخلشنة
للتمييز، هو وجود مقدرة وإرادة للتصـرف وتوجيـه اإلمكانيـات املتاحـة يف واملعيار األهم 
وعلـــى ذلـــك ففـــرق مـــا بـــني حركـــات التغيـــري السياســـي الـــيت اســـتكملت . االجتـــاه الصـــحيح

 . ، وبني ردود الفعل اهلوجاءراشداً  شروطها ومقاصدها وتعاملت مع الواقع تعامالً 
                                                 

 . ١٠٩-١٠٧ -٧٣بتصرف من أحمد زويل، رحلة عبر الزمن، ص ) ۱(
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حابه ـــــــــــورمبــا تــور أص. وعي الزائــفياسي يتغــذى علــى األوهــام بــالقوة والـــــــــــالعنــف الس
يف نـــزا  دمــــوي لــــرد ظنــــون تســــاورهم بـــأ�م حيققــــون الرغبــــة يف اخلــــالص، فــــال تلبــــث أن 

 . تطويهم شبكة معقدة من ردود الفعل واملواقف املتالحقة فيسلمون أنفسهم للحوادث
وما أكثر الثورات الدينية اليت مل تعتصم بالعصبيات القوية يف قتاهلا للحكومات 

كما يقول ابن خلدون -الظاملة فأصابا ما أصابا، وذلك ألن أحوال امللوك والدول 
راسخة قوية ال يزحزحها وال يهدم بناءها إال املطالبة القوية اليت من ورائها عصبية  -

ومـن هـذا البـاب أحـوال الثـوار القـائمني بتغيـري املنكـر مـن العامـة «: القبائل والعشائر
بون إىل القيام على ـبادة وسلوك طرق الدين يذهـمن املنتحلني للع والفقهاء فإن كثرياً 

ني إىل تغيـري املنكـر والنهـي عنـه واألمـر بـاملعروف رجـاء يف ـأهل اجلور من األمراء داع
لثون بـم مـن الغوغـاء والـدمهاء ويعرضـون ـفيكثـر أتبـاعهم واملتلثـ ،الثواب عليه من اهللا

ون يف هــــــذا الســــــبيل مــــــأزورين غــــــري لكـأنفســــــهم يف ذلــــــك للمهالــــــك، أكثــــــرهم يهــــــ
  )5F١(.»مأجورين

هـــذا، ومـــن املشـــهور يف التفكـــري اإلســـالمي أن إزالـــة املنكـــر باليـــد تشـــر  ملـــن ميلـــك 
 .القدرة على التغيري، وبشرط أن ال يرتتب على إزالة املنكر منكر أكرب منه

إن التهور إىل العنف مظهر ضعف ال مظهر قوة، ذلك أن القوي هو من يكون 
ا يف قدراتــه، مــع التــزام بقواعــد احلــرب وأحكــام القــانون، وليســت  راً مســيط ومتحكًمــ

غاية احلرب املنظمة سحق العدو وإبادته بل إرباكه وتشتيت قواه إىل درجة انعه من 
 . القتال بكفاءة

 
                                                 

 . ٥٩المقدمة، ص  )۱(
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  :في ضوء مشكالت التنمية السياسية العنف

وبعـد  ،وبعـد ثقـايف ،ديكمـا أسـلفنا؛ بعـد اقتصـا  ،إن ظاهرة العنف هلـا أبعـاد خمتلفـة
وهي أبعاد مرتبطة ومتحدة، ويسـتدعي املـنهج السـليم . اخل…اجتماعي، وبعد سياسي 

  .تناوهلا منفصلة
انفجــار العنــف يف ـتمــع مــا وإحلــاق األذى باألبريــاء وإتــالف البشــر واملمتلكــات، 

يف  يعين وجود حالة من االختالل والتناقض الكامن، وهـو مؤشـر أن هـذا التمـع أخفـق
اقتصاديًا أو سياسًيا، ولعل البعد السياسي مـن أهـم أسـباب  ،أدائه على وجه من الوجوه

 . العنف إن مل يكن أمهها على اإلطالق
با  حاجاته املادية، لكنه ال ـاطه حنو إشـان يوجه قسمًا كبريًا من نشـإن اإلنس

اف واالحرتام يكتفي مبتطلبات الرفاهية املادية وحدها، بل هناك حاجته إىل االعرت 
وكلما . ألنه ميلك كرامة وقيمة ذاتية ،ويعتقد كل إنسان أنه مستحق هلذا االحرتام. أيضاً 

توى اإلنسان يف معيشته ومساواته يف احلقوق تيأت متطلبات أكثر ـارتفع مس
: لقد ربط القرآن الكرمي بني تكرمي اإلنسان ورزقه من الطيبات، قال تعالـى. رتافـلالع
             

 ). ٧٠:اإلسراء(      

ولــذلك  ،ويــدخل النــا  يف صــرا  مميــت إذا مــا انتقصــت كــرامتهم وأهــني اعتبــارهم
(أن الفعل اإلنساين األول هو الصرا  من أجل االعرتاف »البعض«يرى 

6F

١(.  

                                                 
 . ١٥٨فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ واإلنسان األخير، ص ) ۱(
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. إن عالقــــة السياســــة والعنــــف عالقــــة الســــبب والنتيجــــة، عالقــــة العلــــة واملعلــــول
 . يبدأ عندما تفشل السياسة، والعنف هو املقابل لالقتنا  فاإلكراه

والتمع السياسي الراشد يكون قادرًا على حتويل احلوار الطبيعي املوجـود يف الشـار  
ويف كــل مكـــان إىل حـــوار مؤسســـي رمســـي يعـــرب عـــن نفســـه يف شـــكل منظمـــات سياســـية 

 .)إخل …أحزاب، مجعيات، برملان، مؤارات (
 ،بالتحضر عندما تكون قادرة على احلد من أسـباب العنـفوتوصف التمعات 
وقد شهد العامل حتوالت مهمة بذا الصدد عندما أصبح . وال سيما العنف اجلسدي

علــى اســتدامة االحتكــار الكامــل لوظــائف  املركــز السياســي يف الدولــة احلديثــة قــادراً 
قطــــع الطريــــق العنــــف، فيمــــا كــــان الشــــائع يف الدولــــة مــــا قبــــل احلديثــــة، اللصوصــــية و 

وسيلة لفرض الطاعة على رعاياه يف  والعداوات الدموية، ومل يكن املركز ميتلك دائماً 
وعلــى الــرغم مــن أن . القطاعـات النائيــة مــن األطــراف إال عــن طريــق اســتعراض القــوة

الكثــري مــن نظــم احلكــم السياســية قبــل احلديثــة اعتــادت إظهــار طابعهــا االســتبدادي 
ى سلطا�ا املوضوعي يف العالقات االجتماعية اليومية كان املتعطش للدم، فإن مستو 

 )7F١( .نسبًيا منخفضاً 
ومــع ذلــك فإنــه جيــب اإلقــرار بــأن التقــدم يف آليــات الســيطرة والضــبط يقابلــه اليــوم 

فــإن القــرن احلــادي  :تقــدم مماثــل يف آليــات العنــف والتــدمري، وكمــا يقــول أحــد املــراقبني
والفوضـى، فقـد أصـبح التقـدم التقـين يتـيح حلفنـة  والعشرين معرض ألن تسـحقه التقنيـة

 . أن يفعلوا ما كان حيتاج يف السابق إىل جيوش جرارة) اإلرهابيني(من 

                                                 
 . ٢٧٨م، ص٢٠٠٢أنطوني جيدنز، بعيًدا عن اليسار واليمين،  )۱(



 
 
 
 
 

 
 
ـــــــــــد نعثمـــــــــــا                                                   لعنـــــــــــف لسياســـــــــــي الد عـــــــــــبال  أبوزي

 

 -٢٩٩ -

مثـــة ظـــروف خمتلفـــة فرضـــت العنـــف بشـــكل الفـــت يف املرحلـــة الـــيت أعقبـــت زوال 
االســتعمار، ومــن ذلــك أن الــدول املســتقلة واجهــت أزمــات التنميــة السياســية دفعــة 

أن آلـت مقاليـد األمـور إىل احلكومـات الوطنيـة اسـتعرت أزمـة الشـرعية  ومنذ. واحدة
ــــراد عــــن القــــانون وعــــدم اإلذعــــان للنظــــام السياســــي  خبــــروج بعــــض اجلماعــــات واألف

وقـــد تكـــون بعـــض الـــنظم حققـــت مشـــروعية بإقامـــة الدســـتور . واخلضـــو  لـــه طواعيـــة
كمـا بـرزت . اوالقوانني، ولكنها بقيت ناقصة الشرعية لعدم خضو  الكافـة لسـلطا�

، وجتـذرت هـذه األزمـة بسـبب ضـعف الـوالء )الوحـدة الوطنيـة(أزمة التكامل القـومي 
امات عميقة عرقية أو جهوية أو دينيـة، ورمبـا ـام أو الدولة، وحلدوث انقسـالعام للنظ

وإذا مــا . صــار والء األفــراد لقبــائلهم أو أحــزابم السياســية أقــوى مــن والئهــم للدولــة
صـــية أو مصـــلحة حزبيــــة مـــع املصـــاحل العليـــا الوطنيـــة، آثــــروا تعارضـــت مصـــلحة شخ

 .والءهم القبلي أو الفئوي أو احلزيب
وبرزت أيًضا أزمة احلريـة وأزمـة املشـاركة السياسـية وأزمـة االتصـال والتغلغـل، وبتفـاقم 

انفتحـــت الســـاحة السياســـية علـــى دورات ال حـــد هلـــا مـــن العنـــف  هـــذه األزمـــات مجيعـــاً 
 .السياسي

. ألزمة الشرعية اثالت يف الصرا  بني الفكرة العلمانية والفكرة اإلسـالمية وقد رأينا
علمـــاين وآخــــر إســــالمي، علــــى أســــا  أن  :إذ مل يكـــن التعــــايش ممكنـــــًا بــــني مشــــروعني
 . وصول أحدمها إىل النفوذ هو نفي لآلخر

قـــــدم اإلســـــالميون مشـــــروعهم علـــــى أنـــــه املشـــــرو  احلضـــــاري األصـــــيل يف مواجهـــــة 
ــــــتقالل يف مواجهـــــة اهليمنـــــة األجنبيـــــة، والشــــــــــاالساالغـــــرتاب، و  ورى وحكـــــم األمـــــة يف ــــــ
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وقــد ُوصــم أصــحاب هــذا املشــرو  بــأ�م أعــداء الدميقراطيــة واحلريــة، . مواجهــة االســتبداد
وعمـــدت بعـــض الـــدول إىل . ثقافـــة ســـالم بـــل هـــم دعـــاة عنـــف وفتنـــة نوأ�ـــم ال حيملـــو 

 . القانوين حماصرة التيار الديين وقمعه ومنعه من العمل السياسي
أكثـر دقـة، يظهـر يف احلقيقـة أن االنقسـامات احلـادة علـى أسـا  ديـين  ولعل حتلـيالً 

أو عرقي أو جهوي، هي أعراض ألمـراض يف صـميم الـنظم السياسـية، ومـن الطبيعـي أن 
ال يتحقق االستقرار املنشود مبحـض السـيطرة اإلداريـة واألمنيـة، بـل يتطلـب األمـر حتقيـق 

إتاحـــــة احلريـــــات وتثبيـــــت الشـــــرعية واملشـــــاركة السياســـــية واالتصـــــال التنميـــــة السياســـــية ب
 . واالعرتاف الشامل بصون حقوق اإلنسان وكرامته

ـــاحلوار يتجـــاوز ـوتوصـــف السياســـة بأ�ـــا حـــوار واســـ ـــات التمـــع، وب ع بـــني فعالي
. ات داخليـة خطـرية معـرض لال�يـارـاب بتناقضـوالتمع الذي يص ؛التمع تناقضاته

حبقوقهم وكرامتهم  التمع هلذا املصري أنه ينكص عن إعطاء أفراده اعرتافاً ومما يعرض 
 .اإلنسانية

إن السياسة اجليدة تسعى إىل الوقاية من التناقضات واالنشقاقات احملتملـة وجتفيـف 
ـــنجم مـــن  ـــالتعرف علـــى املســـببات، وتوقـــع مـــا ميكـــن أن ي مصـــادر القلـــق االجتمـــاعي، ب

ـــ العنـــف لـــيس نتيجـــة مباشـــرة للواقـــع املوضـــوعي بـــل هـــو ذلـــك أن . زاعات والتـــوتراتـالن
انعكــا  هــذا الواقــع يف النفــو ، واإلدراك غــري الصــحيح لــذلك الواقــع، ومــا يرتتــب عنــه 

 . الشعور بالغنب والعداء واإلحباط من وجود
ــــتاج الـــبالد إىل أسـوحتـــ ـــــــ ة أن ـس للتنظـــيم حـــذراً مـــن الفوضـــى، فمـــن حـــق الدول

ضاد وأن تبسط هيبتها، ومع ذلك، فإنه إذا وقع نزا ، اار  القوة إلبطال العنف امل
فــال ينبغــي املبــادرة إىل االســتخدام الفــارط للقــوة، ذلــك أن العنــف حــني يقــع تكــون 
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مســؤوليته مشــرتكة، إذ يعــين أن الطــرفني أخفقــا يف خلــق التفــاهم والتعــاطف املتبــادل 
مـن شـأنه  )خـراآل(ومن املؤكد أن التفاهم الصـحيح مـع . وفهم وجهة النظر األخرى
 .)الذات(أن يهيئ قدرة أكرب لفهم 

إنــه مهمــا أعطيــت مــن فــرص للمشــاركة السياســية وفــرص احلــوار، تظــل  :وقــد يقــال
هنالك فئة من النا  يف كل ـتمع لديهم قابلية للعنف واالنـدماج فيـه مبـا ينطـوون عليـه 

العنف قبل أن يتجسد يف عمل مادي تدمريي . من تعصب يعميهم عن التفكري السليم
ال  ،سب هو مواجهة الفكرة بـالفكرةوالتعامل املنا. أو تفجريي هو فكرة يف عقل إنسان
 . استئصال األجساد بدافع االنتقام

عـــــن دعـــــاة العنــــــف  ع ال يكــــــون خمتلفـــــاً ـئصال والقمــــــإن مـــــن يفكـــــر باالستـــــ 
املوجهــــة  ،بها أن اــــار  القــــوة املنظمــــة بالقــــانونـوالتطــــرف، ألن الدولــــة مــــن واجــــ

 . بأهداف وغايات
طاب وردود الفعــل املتواليــة وتــدد وال شــك أن مواجهــة العنــف بــالعنف تزيــد االســتق

الصــرا  بــني القضــية ونقيضــها يــؤدي إىل إزالــة القضــية ونشــوء . .بنتــائج ال حتمــد عواقبهــا
 .قضايا أكرب منها

ويف حاالت الصرا  بالعنف، توجـد صـعوبة كبـرية يف االنتقـال مـن مرحلـة االقتتـال 
ات تعـــد مـــن أصـــعب بـــل إن إقنـــا  األطـــراف للجلـــو  إىل طاولـــة املفاوضـــ. إىل احلـــوار
أن مواجهــــة اخلصــــم يف احلــــوار والتفــــاوض أشــــد صــــعوبة مــــن  همويــــرى بعضــــ. املراحـــل

، »عــزت بيجــوفيتش«يقــول الــرئيس البوســين األســبق علــي . مواجهتــه يف ميــدان القتــال
ومحـــل  ابـــاً تغل حطَّ ـــــيف ذلـــك أنـــه مـــار  كثـــريًا مـــن األعمـــال يف حياتـــه، اش رمحـــه اهللا،
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حملـاكم، ولكنــه وجـد العمـل التفاوضـي أصـعب األعمــال واشـتغل يف ا ،الطـوب واحلديـد
  )8F١(.على اإلطالق

اإلرهــاب أصــعب ) حــروب(إذا كــان األمــر كــذلك يف احلــروب شــبه النظاميــة فــإن 
، وال يعــرف علــى وجــه الدقــة قيــادات سياســية أو ميدانيــة بكثــري ألنــك حتــارب أشــباحاً 
ل ومحايـة التمـع، حـىت وتكـون األولويـة عندئـذ دفـع الصـائ. تسـتطيع أن تتحـاور معهـم

إذا جنحــوا للســلم وأمكــن اجللــو  معهــم يف حــوار مباشــر أو غــري مباشــر فهــو الســبيل 
  .األوفق للحل

 :أزمة االتصال والتغلغل 
نتوقف بشيء من التفصيل عند واحـدة مـن أزمـات التنميـة السياسـية ألمهيتهـا، هـي 

  .أزمة االتصال والتغلغل
مـــــل مـــــع اإلرهـــــاب واقـــــع وملمـــــو ، إذ تتعـــــاىل ولعـــــل التحـــــدي اإلعالمـــــي يف التعا

ــــد  ــــف إىل اجي األصــــوات أن وســــائل اإلعــــالم تنحــــرف عــــن وظيفتهــــا يف مكافحــــة العن
  .اإلرهاب والتحريض عليه

، هناك كثري من مشكالت العنف اليت فرضت نفسها على الساحة الدولية أخرياً 
الصـــراعات  ظلـــت فمـــثالً . تفاعلـــت بســـبب قـــدرات االتصـــال الـــيت تيـــأت يف العـــامل

يف إقلــيم دارفــور الســودانية ســنوات طــوال، ) اجلــرون والقــرون(التقليديــة مســتعرة بــني 
لقــد وصــل عــدد القتلــى يف بعــض املواجهــات يف ســنوات . دون أن يســمع بــا العــامل

أمــا يف عصــر اهلواتــف النقالــة . الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين إىل مثانيــة آالف قتيــل
 . رضت املشكلة نفسها على العامل بشكل سريع جداً واألقمار الصناعية فقد ف

                                                 
 . منهاعلي عزت بيجوفيتش، سيرة ذاتية وأسئلة ال مفر : انظر) ۱(
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إىل جانـــب أنـــه ضـــاعف مـــن إمكانيـــات وصـــول احلـــدث إىل  ،واإلعـــالم الـــدويل
. ويقـــــارة لألخبـار جريـــًا وراء اإلثـارة والتســـــــــاجلمهـور، فإنــه يقـوم علــى االنتقائيـة الض

ول مــا صــار عليــه املشــهد اإلعالمــي العــاملي مــن تنــافس جتــاري إلشــبا  فضــ ىوال خيفــ
املشــــاهدين باجلديــــد مــــن األنبــــاء، ويف ســــبيل ذلــــك تتنــــازل حمطــــات التلفزيــــون ودور 
الصــحف عــن أخالقيــات املهنــة، ورمبــا نقلــت عــن العناصــر املتهمــة بــالعنف نفســـها 

نرتنت التصرحيات التحريضية حبجة أن املشاهد سوف يتلقى هذه املادة عن طريق اإل
 .والفيديو الشخصي

وي عليهــــا مــــن ديناميكيــــة وحركــــة، تظــــل أكثــــر املــــواد إن حــــوادث العنــــف مبــــا تنطــــ
اإلعالمية جاذبية، وهذه امليزة نفسها توظفهـا حركـات العنـف لكسـب االهتمـام وإحلـاق 
مزيد من املعاناة باألبرياء، وقد يسـتغلون حاجـة اإلعـالم إىل اإلثـارة، فتعمـد إىل تضـخيم 

اإلعـــالم مبـــدى غرابتهـــا  عملياتـــا وتغيـــري أســـلوبا، ألن حـــوادث العنـــف باتـــت تقـــا  يف
 .وقع من ضحاياتودمويتها وبقدر ما 

ـــع بقـــدرات يف تكتيكـــات  ويضـــاف إىل مـــا ســـبق أن مجاعـــات العنـــف صـــارت تتمت
. اهدينـــــــــــــيما توظيــف عنصــر التوقيــت للوصــول إىل أكــرب قــدر مــن املشـالدعايــة، والســ

ىل إ ،مبـــا فيهـــا جهـــات غربيـــة مثـــل االحتـــاد األورويب ،لكـــل ذلـــك ذهبـــت بعـــض اجلهـــات
ــــكري بإعـالتفــــ ـــــادة النظــــر يف اســـــــــ ــــة(رتاتيجية التعامــــل مــــع احلــــوادث ـــــ ، وبــــدأت )اإلرهابي
ـــــتتس هـــــل يصـــــبح مـــــن الضـــــروري املســـــارعة إىل نشـــــر أنبـــــاء احلـــــوادث : اءل يف جديـــــةـــــــــ

أم يتم اللجوء إىل منع النشر ما أمكن ذلـك؟ وإىل أي مـدى ميكـن التسـامح ) اإلرهابية(
 ؟)اإلرهاب(مع أخبار 
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أمــا املقـدور عليــه فهـو إجيــاد تقاليـد مهنيــة وقــوة . ممكــن بطبيعـة احلــال املنـع التــام غـري
أخالقية ترتقـي بـاألداء اإلعالمـي فـوق أهـواء السياسـة، بوضـع املصـلحة العامـة فـوق كـل 

زاعات مبـا ال ـبذلك وحده ميكن الكف عن تأجيج املشاعر والتفنن يف عـرض النـ. اعتبار
 .طائل من ورائه

ال بـــد مــــن أن يضــــع . يف كثــــري مـــن وجوهــــه إعالمًيــــا لقـــد صــــار اإلرهـــاب احلــــديث
اإلعالميون نصب أعينهم هذه احلقيقة، وأن هذه التطورات جتعل اإلعالميـني يف موضـع 
استغالل ألطراف تدير معركتها يف سـاحة اإلعـالم، وقـد اسـتطاعت مجاعـات العنـف أن 

ذلــك أن الصــور واملثــال الواضــح علــى . تــنجح يف توجيــه اإلعــالم وفــق أهــدافها ومراميهــا
واخلطابـــات املتداولــــة يف اإلعـــالم تقــــدم خـــدمات مزدوجــــة، فهـــي مــــن ناحيـــة جــــزء مــــن 

ـــتم تســـريب رســـائل مشـــفرة عربهـــا  أغلـــب (التفـــاوض مـــع الطـــرف اآلخـــر يف الصـــرا ، وي
انتهـت فـرتة اختطــافهم  ،الـذين كثـرت صـورهم يف وسـائل اإلعـالم ،املخطـوفني يف العـراق

 ).  �اية سلمية
منــــوذجني للتعامــــل مــــع العنــــف؛  »نعــــوم تشومســــكي«ألمريكــــي عــــرض املفكــــر ا

كا مـع ــــــومنوذج أمري ،ديــــوري األيرلنـاين يف التعامل مع اجليش اجلمهـالنموذج الربيط
ائل اإلعــالم ـــــــــــيف كــال النمــوذجني اســتخدام كثيــف لوس. مــا يســمى اإلرهــاب الــدويل

مـــن  وهنـــاك بعـــض الـــدرو  والقواعـــد املستخلصـــة. مـــع تبـــاين واضـــح يف األســـلوب
ــــها أن يكـــون التنـــاول اإلعـالنمـــوذجني، مـــن أمهـــ اويــــًا ـــــالمي للحـــدث اإلرهـــايب مســـــ

واهلـــدف مـــن ذلـــك نقـــل احلـــدث يف حجمـــه . حلجـــم اجلرميـــة دومنـــا زيـــادة أو نقصـــان
كـــي ال حيــدث أثـــر غـــري مطلــوب يف اجلمهـــور، ذلــك أن إدراكهـــم الـــواقعي   ،الطبيعــي

 »هارفارد«يوجز أحد أساتذة . باحلدث هو الذي يدفعهم إىل اختاذ املوقف املناسب
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فمـن الضـروري أن يعـرف النـا  العـاديون مـا جيـري  »Telling it like it is«: بقولـه
لعني علــى التفاصــيل الــيت تمهــم مهمــا كانــت ـحــوهلم مــن حــوادث، وأن يكونــوا مطــ

 . سيئة، وإال فكيف هلم أن يساندوا أو يؤيدوا
كمــــا يقولــــون، فعلــــى   ،مفرحــــةإن األخبــــار يف عمومهــــا ليســــت أحاديــــث مجيلــــة أو 

وســــائل اإلعــــالم أن تــــنهض مبهمــــة التوعيــــة يف املشــــكالت ذات الصــــلة مبصــــري النــــا  
ويف  ؛عليها العنايـة بإرشـاد اجلمهـور إىل كيفيـة التصـرف عنـدما يتعـرض للخطـر ؛وحياتم

أوقــــات األزمـــــة ال يقتصـــــر دور اإلعـــــالم علـــــى تقــــدمي األنبـــــاء والتحلـــــيالت، بـــــل تقـــــدمي 
 .وإشراك اجلمهور العام يف درء األخطار) قذة للحياةمعلومات من(

 : نحو موقف إسالمي جماعي من العنف
لـيس املقصـود وضـع مفهـوم . من املمكن تطوير موقف إسـالمي مجـاعي مـن العنـف
املقصـود هـو منهجيـة للعمـل . أو تصور فما أكثـر مـا كتـب يف ذلـك مـن اآلراء واألفكـار

 .صر وواقع املسلمنيالسياسي واالجتماعي تراعي ظروف الع
ونعلـــم قـــوة األســـس املنهجيـــة والفكريـــة للســـالم يف اإلســـالم، وفهـــم املســـلم ملشـــكلة 
العنــف ال يقــف عنــد اإلدراك أن اإلنســان مــتهم باإلفســاد وســفك الــدماء، بــل يتجــاوز 

 . ذلك إىل العمل ملا يدفع عن اإلنسان هذا االتام
، )٣٠:البقـــرة(          : يف قـــول املالئكـــة
ـــدليــل علــى أ�ــم علم ــــلق األرض هــو صـوا أن مــراد اهللا مــن خـــــــــــــــــ الحها وانتظــام أمرهــا، ـ
 -رو القـرآن الكـرمي ـــــــــــــــكمـا يقـول مفس  -تفهام املشـوب بالتعجـب ـــــــــــــــوإال ملا كـان االس

اد وسـفك الـدماء هـو أن ـــــــــــــــويرى أحد مفكرينا احملدثني أن املغزى مـن ذكـر تمـة اإلفس
 . ال يعلمه هؤالء املتهموناهللا تعاىل يعلم يف هذا اإلنسان ما 
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ـــالش يقــول إ�ــم يبخعــون املوضــو  ويضــيعون املغــزى واهلــدف «: ي  جــودت ســعيدـ
من اخلرب، حينما يتناولون اجلانب الذي ال يتصل حبل املشكلة اليت أراد اهللا أن يسـوق 

 .)9F١( »اخلرب من أجله
ات مبيــزة لقــد أثبتــت اآليــات الكرميــة بعــد ذلــك أن اإلنســان ايــز عــن ســائر املخلوقــ 

 . التعلم والتفكري الذي يتجاوز با مشكالته

إن املسلمني العاملني يف الشأن العام حمتاجون إىل اختاذ موقف مجاعي مـن العنـف، 
إىل  ذلك أن العمل السياسي حبكم الطبيعة التنافسية، تتعرض مسارات النا  فيـه دائمـاً 

سـامهوا يف تـدعيم االنقسـامات قـد ) اإلسـالميني(االحنراف عن غاياتا، ومن املمكن أن 
وقــد حــاول خصــومهم أن يثبتــوا أ�ــم هــم القــوى . يف التمــع والتــورط يف هــذا االحنــراف

وذهـــب هـــؤالء اخلصـــوم إىل دمـــغ املســـلمني عموًمــــا  )10F٢( .الرئيســـية الـــيت مارســـت العنـــف
وحنــن نعلــم أن طائفــة مــن املســلمني قــد . بــالعنف والــزعم بــأ�م ال ميلكــون ثقافــة ســالم

لمني هــو ـــرد اختــزال ـت يف العنــف، ولكــن التعمــيم بوجــود ثقافــة عنفيــة لــدى املســتورطــ
والصحيح أن املسلمني وجدوا أنفسهم موضوًعا للعنف يف ظل نظم مل يشـاركوا . مضلل

 . يف صنعها بعد جالء االستعمار من دوهلم

ـــة القـــول إن العنـــف الـــذي وقـــع علـــى املســـلمني أضـــعاف مـــا وقـــع علـــى  :ومـــن نافل
حـــىت بعـــد أن حتققـــت هلـــم  ،وقـــد حصـــل قطـــع للطريـــق أمـــامهم بوســـائل عنيفـــة .غـــريهم

  .أو الكفاح السياسي، والشواهد على ذلك ماثلة ةالشرعية عن طريق الدميقراطي

                                                 
 . )م١٩٩٧دار الفكر، (كتاب كن كابن آدم : انظر )۱(
 . )م١٩٩٢مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(حسنين توفيق، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية  )۲(
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الميني، فـإن عليــه ـــــــــية لإلسـياســــــة يف اخلـربة السـوملـن يريـد أن ينظـر نظـرة منصفــ
ل النـا  أقـرب ـعية وهـي جعـة؛ هناك السياسة الشر ـورتني يف السياسـأن يفرق بني ص

ـــة  ـــيت تبـــين العالقـــات اإلجيابي ـــاة ال إىل الصـــالح وأبعـــد عـــن الفســـاد، إ�ـــا سياســـة احلي
وتؤلف بني املختلفني، وحترك النا  حنو مصاحلهم، وتناقش األمور فيها على أسا  

 . احلوار املوضوعي

ة خالفيــة سياســة التنــاز  واملنــاورات، جتعــل كــل أمــر يف التمــع مشــكل وهنــاك أيضــاً 
بـني املختلفـني، يتخـذ  للصرا ، حىت الدين نفسـه الـذي أنزلـه اهللا تعـاىل حكمـاً  وموضوعاً 

هنــاك بطبيعــة احلــال مســلمون ميارســون السياســة بــاملنهج . يف هــذه احلالــة مــادة للخــالف
األول وآخــرون يتخــذون ســبيل العنــف والصــدام، وهــؤالء وإن كــانوا ـبــولني علــى ذلــك 

 .  فمن املمكن إصالحهم

بعــض اإلســالميني فكــروا مبــنهج خــاطئ عنــدما اعتقــدوا أن العنــف هــو الطريــق 
لقـــد أضـــحى . عوا يف اخلطــأ الـــذي وقعـــت فيـــه طوائــف أخـــرىـالوحيــد للتغيـــري، ووقـــ

العنــف عقيــدة مطلقــة للفوضــويني يف ثــورات القــرن الثــامن عشــر يف أوروبــا، ونظــر 
وأنـه ) العنـف الثـوري(ثـورة الشيوعيون والفاشيون إىل أن العنف وحده هو وسـيلة ال

ومـن مفارقـات . هو القوة املبدعة يف التاري ، وعلى ذلك انبىن فكر اليسار اجلديـد
ة الــيت قامــت علــى أســا  العنــف وحــده، حتللــت وا�ــارت مبنطــق ـالقــدر أن األنظمــ

 .العنف وحده

ين فئــات ترفــع رايــة الــد«علينــا أن نعتــرب مبصــري الشــيوعية والنازيــة، عنــدما تظهــر فينــا 
احلنيف، وشعارات تطبيق الشريعة السـمحة، لكـن هـذه الفئـات ال حتـتكم يف مشـكالتا 
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إىل شــر  اهللا القــومي، فلــيس أهــون عنــدها مــن إراقــة الــدماء املعصــومة، وانتهــاك احلرمــات 
 .)11F١(»بزعم إنكار املنكر

مثة أجيال من الشباب نشأت يف مجاعات قليلة العلم والفهم الشـرعي، ومل تكـن  
الح، وكلمـا قــابلتهم مشــكلة فزعــوا ـــــــــــــــــــتخدام السـمــن خــربات احليـاة ســوى اســلـديهم 

إ�ـم كثـريو الشـبه بـاخلوارج الـذين . ون احلل يف أشفار بنادقهمـــــــــــــــــإىل سالحهم يلتمس
خرون ممـــن يضـــيع ـــــــــــــــــــبق يف العلـــم أو الفقـــه، بـــل كـــانوا يسـمل يعـــرف عـــنهم كـــذلك ســـ

صــف اخلطبــاء بالضــالل الوقــت يف اخلطــب واجلــدال، وهــذا شــاعرهم الصــلت بــن مــرة ي
 :حني يقول

 ضل سعيهم  ما كان أغىن رجاالً 
 عن اجلدال وأغنـاهم عن اخلطب

  إين ألهونكم يف األرض مضطرباً 
 مايل سوى فرسي والرمح من نشب 

وهنــاك يف بعــض هــذه اجلماعــات، مــن عمــل علــى حتويــل فــائض الطاقــة لــدى  
وهنـــاك لألســـف قـــادة . فالشـــباب إىل عنـــف، وتوجيـــه مثاليـــاتم األخالقيـــة إىل تطـــر 

سياســيون عمـــدوا إىل اســتثمار طاقـــة الشـــباب لتحقيــق مـــأرب سياســي يعـــود بفائـــدة 
ولعـــل كاتـــب هـــذه الســـطور عـــايش حبكـــم . شخصـــية هلـــذا القائـــد السياســـي أو ذاك
ايل يف بلده، كيف أن بعض الزعماء كانوا ال ـمشاركة سابقة يف العمل الطاليب والنض

تنظيمـــاتم الشـــبابية والطالبيـــة، ومل يكونـــوا يتورعـــون  جيـــدون متنفســــًا إال مـــن خـــالل
 .أحيانًا من تعريض هؤالء الشباب للقتل حىت تتأجج املشاعر احملفزة للعنف

                                                 
 . ١٣العنف في العمل اإلسالمي المعاصر، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ص ) ۱(
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إن عمر الشباب فرتة عبور مهمة يف حياة اإلنسان، ومـن خصـائص الشـباب تعلقـه 
عايــة والرتبيــة، باملثــل ونزوعــه إىل إثبــات الــذات وتطلعــه إىل التغيــري، والواجــب تعهــده بالر 

 .  وإشبا  حاجاته الطبيعية يف املشاركة اإلجيابية وتطلعاته األخالقية
مــن املمكــن أن يكــون يف كــل ـتمــع دوا  لثــورة الشــباب، ولكــن الشــباب ال يصــل 

 . إىل حد العنف إال إذا أثاره مهيجون متحمسون للتغيري بالعنف
هم القلة، وبني التيار العام  هناك إذن اختالف بني مسلمني انتهجوا العنف وهؤالء

للمســلمني الــذي التــزم طريــق الســالم، مبــا فيــه حركــات التغيــري اإلســالمي الــيت امتلكــت 
مصريها وتوسلت إىل أهـدافها باخلطـة املرسـومة واخلطـى احملسـوبة، فحققـت أهـدافها، أو  
كــادت أن تصــل إىل أهــدافها، وإن كــان بعضــها قــد قطــع أمامهــا الطريــق، فُأركســت يف 

 .رات متجددة من دورات العنفدو 
عندما ندعو إىل موقف مجاعي مـن ظـاهرة العنـف يف العـامل اإلسـالمي، نريـد التزاًمـا 

. جيعـــل العنـــف شـــيًئا منبـــوذاً  -حســـب خمطـــط مـــا  -ينســـق ســـلوك األفـــراد واجلماعـــات 
ـــدى العـــدد  ـــة ذهنيـــة متشـــابة ل واملوقـــف اجلمـــاعي اســـتعداد وموقـــف مشـــرتك، وهـــو حال

 . األغلب من النا
واملوقـــف اجلمـــاعي لـــيس بالضـــرورة حالـــة عامـــة، ولكنـــه شـــيء ثابـــت ومطـــرد، غـــري  
ولنضــرب مثــاًال علــى ذلــك النفــور ممــن يقــارب اليــوم عمليــات خطــف الطــائرات . عــارض

واالغتيــال السياســي، فهــي أعمــال إرهابيــة مســتهجنة، وكــذلك أعمــال التفجــريات وقتــل 
تينيات والســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين، وإذا مـــا نظرنـــا إىل اخللـــف، إىل الســـ. املـــدنيني

ــا، إذ كــان الكثــري مــن النــا  يرو�ــا  وجــدنا املوقــف العــام مــن تلــك األعمــال موقفــاً  خمتلًف
 .أعماًال بطولية ال غبار عليها
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ـــا واألخـــرى مـــن الـــدول  ـــدولتني إحـــدامها يف وســـط إفريقي ـــاالن آخـــران ل ـــاك مث هن
لــزمن، وتأســس فيهمــا بســبب الفظــائع العربيــة، شــهدتا حروبًــا أهليــة فــرتة طويلــة مــن ا

واألهوال موقف مجاعي معارض للحرب، فعندما تكررت وضعية احلـرب األهليـة مـن 
 .جديد، وتعززت أسبابا، مل تقع احلرب

لقـــــد توصـــــلت هاتـــــان الـــــدولتان إىل موقـــــف مجـــــاعي ضـــــد العنـــــف بعـــــد أن قـــــدمتا 
فوضـــى والعـــذاب تضـــحيات كبـــرية يف األنفـــس والثمـــرات، وأنفقتـــا ســـنوات طويلـــة مـــن ال

واملــوت واملســغبة، ومــن املؤســف أن جبهــات العنــف املفتوحــة اآلن جلهــا أو كلهــا داخــل 
 .نطاق العامل اإلسالمي

ر على وجود الفكرة فحسب، بل يتعدى ـــــــــصـاعي ال يقتـالم االجتمـــــإن الس
: يقول اهللا تعاىل ،عيـإىل حتويل الفكرة إىل إميان يوجه السلوك الفردي والتم

: ويقول تعاىل ،)٢٠٨:البقرة(        
    

 
   

 
  

 
        

 
 .)٥٥:القصص( 
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 التعصب المذهبيو  التحزب

 )*0F( حمزة أبوفارس دكتورال
 

 ،أن جنعـل نناهجنـا وأحادُثنـا يف اإلذاعـات ،ن  الــق  الـ  ُقضــى بـا علـى التعصـب، جبميـع أشـكاله إن
والتحــقر نــ  التضليــد  ،جنعلهــا تــقيب املســلم علــى اتبــاع احلــق أُــ  وجــده ،إخل... املســموعة واملقئيــة واملكتوبــة

 .املخالف واالعرتاف حبضه يف االختيار) اآلخق(األعمى؛ كما أن ن  أهم نتـلبات الدُ  عدم إكقاه 

 

 :البعد الفقهي للعنف والفقه المطلوب -

الــذي  ،»)الفقــه المطلــوب(البعــد الفقهــي للعنــف « القابــع ملــا كــان نوضــوع احملــور
التعصــب املــذهيب «يف  اخــرتت ننــه الكتابــة ، فضــدواســعاً  اخرتتــه نــ  بــني حمــاور الكتــاب،
عمليـــة  واخـــرتت حلـــوالً  ،وأثـــق ذلـــك يف إذكـــاء العنـــف ،»والتحـــزب الــــائفي والعنصـــقي

وال أخفـي صـعوبة الكتابـة  ،إلبعاد هـذا التعصـب والـتخلص ننـه أو ختفيفـه إىل حـد كبـري
  .فأطقافه نتناثقة ويف الوقت نفسه نتشابكة ،يف هذا املوضوع

                                                 
 ).ليبيا.. (طرابلس.. جامعة الفاتح ..باحث )*(
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ولكـــ   ،ــــابهين ال أكتـــب إلرضـــاء أحـــد وال إلغوقبـــل أن أبـــدأ الكتابـــة أنبـــه إىل أ
فـأقول واهللا املسـتعان  ،ولي  عـ  تبيـني نـا أراه يف هـذه املسـألةؤ بتوجيه ن  إحساسي مبسـ

 .وعليه التكالن 

  :التعصب المذهبي والطائفي والعنصري -
: قـــال  ،إن للتعصـــب بكـــل أنواعـــه دوراً كبـــرياً يف إجيـــاد ظـــاهقة العنـــف والتــــقف

ــْيَء يـُْعِمــي َوُيِصــمُّ ُحبُّــَك ال«  ،ولــذلك عمــل اإلســالم علــى عــالج هــذه الظــاهقة ،)1F١(»شَّ
حــي ُســـود التمـــع املســلم الوئـــام والعـــدل  ،وأنــق املســـلم بــالوقوف نـــع احلـــق أُنمــا كـــان

 .واإلحسان 
 . قد تـلب املنهج أن تكون هذه الورقة يف نضدنة وأربعة نباحث

  .وفيها تعريف للتعصب :المقدمة

  .ول في التعصب العنصري وآثاره وموقف اإلسالم منهالمبحث األ

  .المبحث الثاني في التعصب الطائفي وآثاره وموقف اإلسالم منه

 .المبحث الثالث في التعصب المذهبي وآثاره وموقف اإلسالم منه

 .ع في طرح أفكار لعالج هذا التعصبالمبحث الراب

                                                 
 . ، كتاب األدبأبو داود أخرجه )۱(
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 المقدمة
 :تعريف التعصب -

  :التعصب لغة
والبـــاء أصــل صـــحيح واحـــد ُــدل علـــى ربـــط شـــيء  دالعــني والصـــا: فـــارس قــال ابـــ 

(بشيء نستـيًال أو نستدُقاً 
2F

١( . 
وكل نا ُعصـب  ،العمانة: ابةـوالعص ،طواه:  وعصبه ،دـاشت: انعصب: انـاللس ويف
  .مجاعة نا بني العشُق  إىل األربعني: والعصبة والعصابة. به القأس

ـق آخـق قيـلف ،وقد تعصبوا عليهم إذا جتمعوا والعصـيب  ،تعصـبوا: إذا جتمعوا علـى فُق
 .ن  ُعني قونه على الظلم 

: والتعصــب ..؛ أل�ــم ُعصــبونه أي حييـــون بــهاألقــارب نــ  جهــة األب: والعصــبة
(نصقناه: وتعصبنا له ونعه ،احملاناة واملدافعة

3F

٢(  . 
 : اصطالحاً التعصب 

أو هو االحنياز  ،ة والنصقةفهو ُدور حول الشدة واحملانا ،ال ُتعدى نعناه اللغوي
ونبـذ املخـالف  ،كان على خـأ أو صـواب  ،إىل ن  حيبه أو ُؤن  مببادئه أو بين جنسه

فقمبــا احنصــق هــذا . ولــو كــان علــى صــواب واضــح ،وختـئتــه وعــدم اتباعــه ،بضــوة وعنــف
 طـــقد ورمبـــا انتـــد إىل أقصـــاه فتحـــول إىل ،امليـــل علـــى املؤالـــف ونبـــذ املخـــالف بـــاألقوال

 .أو قتله آخق األنقاملخالف 
                                                 

  .)عصب (  ٣٣٦/  ٤ ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس )۱(
 . عصب: مادة ٢٩٦٦ – ٢٩٦٤/  ٤ابن منظور، لسان العرب،  )۲(
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 المبحث األول
 التعصب العنصري وآثاره وموقف اإلسالم منه

 ،ون عليهــاـــــــدة األرض الــ  ُعيشـات النـاس بعـــهم بـبعض علــى وحـــــــــــــتقتكـز عالق
. أو عنصق وجـنس ُنحـدرون ننـه ،أو نصاحل جيتمعون عليها ،أو وحدة لغة ُتفاوون با

ولــو أدى ذلــك إىل  ،نصــدر اتفــا  وتناصــق بــني هــؤالء وتشــكل هــذه القابـــة يف الغالــب
فـــالظلم علـــى رأي هـــؤالء لـــيس الـــذي ُضـــع ممـــ  تشـــرتك نعـــه يف إحـــدى  ،»الغـــري«ظلـــم 

 .إذا وقع ن  غريهم وإمنا ُسمى ظلماً  ،املضونات السابضة
ية أو ة اجلنســـــب الــــذي ُنشــــأ عــــ  القابــــــث التعصـــــنا يف هــــذا املبحـــــوالــــذي ُهمــــ

ة  .)التعصب العنصقي(آخق  أو بتعبري ،العنصُق
عقفت كثري ن  الشعوب قبل اإلسالم وبعـده هـذا النـوع نـ  التعصـب الـذي ُنحـاز 

 ..وقد عقفه العقب يف جاهليتهم ،نظلوناً أو ظاملاً  ،فيه اإلنسان احنيازاً كانًال إىل عنصقه
أو  ،وهذا التعصب قد ُتسع حي جيعـل اإلنسـان ُنتصـق لضبيلتـه مجيعهـا نـ  قبيلـة أخـقى

ـــيق أحيانــاً  -علــى بعــد  ولــو كــان جيتمــع نعــه نســباً  -ل نــ  عنصــق آخــق قــ حــي ال  ُو
 .عقف اإلنسان فيه إال نفسه وأسقتهُ

: ولعل أحس  قانون ميثـل هـذا النـوع األخـري جـواب أعـقايب يف اجلاهليـة عنـدنا سـئل
فضيـل  ..العدل أن أغري على جاري فأسلب ننـه نالـه: نا هو العدل يف نظقك ؟ فأجاب

الظلم أن ُغري عليَّ جاري فيسرتد نين ناله: ونا الظلم يف نظقك ؟ فضال: له
)
4F

١( . 

                                                 
للمجمــع الفقهــي اإلســالمي  )١٧(بحــث قــدم للــدورة  ،»ت التــي تواجــه اآلمنــينالتفجيــرات والتهديــدا«نصــر فريــد واصــل،  )۱(

 . ٢٠م، ص  ٢٠٠٣ /هـ ١٤٢٤ ،المنعقد في مكة المكرمة ،التابع لرابطة العالم اإلسالمي
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 ،هـذا هـو الضـانون وهـذا هـو املعيـار الـذي ُـوزن بـه العـدل والظلـم يف جاهليـة العــقب
وال أحســـبين حباجـــة إىل  ،ان يف جاهليـــة اليـــومتـــوهـــو نفســـه الـــذي تـــوزن بـــه هاتـــان  الضيم

 .على ذلكالتدليل 

حــي إنــه ُــــقهم إىل التحــالف  ،ي كــان ســائداً عنــد العــقبهــذا التعصــب العنصــق 
وتقتـب عليـه أن سـاد الظلـم يف التمـع حـي إن شـاعقهم ُسـجل ذلـك  ،أفقاداً ومجاعـات

 :لتمع الذي ُعيش فيه إذ ُضولتعبرياً ع  القوح السائدة يف ا

عاً  (وإال ُبد بالظلم ُظلم جقيء ني ُظلم ُعاقب بظلمه      سُق
5F
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وكـذلك وحـدة املولـد واملنشـأ  ،ن وحـدة اللغـة ربـاط نهـم بـني الشـعوبوال نشك أ
ونــع  ،ولعــل أقواهــا عنــد التجقبــة العنصــق واجلــنس ،ووحــدة املصــاحل املشــرتكة ،واجلــنس

(ذلك جنـد هـذه العوانـل زائفـة
6F

ال تصـمد عنـد االنتحـان؛ ألن املصـاحل تتغلـب علـى  ،)٢
د التفكري يف املصلحة الشخصية فعند نضـة نا جت ،واملصاحل تتـارب وتتعارض ،البضية

ة أو على األكثـق الضبليـة أو نـا ُشـابها عنـد الـذُ  انـدثقت أو كـادت تنـدثق  أو األسُق
هلــــذا جنــــد الشــــعوب الــــ  بنــــت ســــلوكها وتعانلهــــا نــــع اآلخــــُق  علــــى هــــذا . أنســــابم

تضـار وانتهـان؛ تنظق إىل غريها نظـقة اح ،صق واجلنسـأعين النظق إىل العن ،اســــــــــــــــــاألس
ادة واآلخـقون ـفهـم السـ ،أل�ا تشاهدهم نـ  علـو نالحظـة الفـق  بينهـا وبـني اآلخـُق 

وهـم  ،قون فضـقاء وخـدمــــــــــــواآلخ ،قفون يف كنـوز األرضــــــــــــــــــــياء ُتصـوهم األغن ،العبيد
 .واآلخقون ال ُستحضون ذلك ،ناعمة هلم احلق يف حياة رغدة -وحدهم  -

                                                 
 . ١٠٩القائل زهير بن أبي سلمى في معلقته، تنظر جمهرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي، ص  )۱(
 . ١٣٧الم الثقافة اإلسالمية، ص عبد الكريم عثمان، مع )۲(
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عنــد أنــم أخــقى   عنــد العــقب كمــا كــان ســائداً  هــذا التعصــب كــان ســائداً  :تقلــ
 ولـو أنـه ُغــى بأغـيـة ،وهو نوجود يف عاملنـا اليـوم ،ودة يف ذلك الوقتــــــكانت نوج

 .ال حتجبه كثرياً  -يف أغلب األحيان  -
ونــ  األنثلــة الواقعيــة اليــوم علــى التعصــب للــدم واجلــنس والعنصــق نــا نــقاه عنــد 

وأن  ،فهم ُدعون أ�م شعب اهللا املختار ،الذي احتلوا فلسـني وطقدوا أهلها اليهود
وإمنــا ُعــانلون  ،أي األمميــون الــذُ  ال جيــب أن  تكــون هلــم كقانــة) اجلــومي ( غــريهم 

 .نعانلة البهائم 
ينيني وطـقدهم نـ  فتضتيـل الفلســ ،أنا أثق هذا االعتضاد وهذه النظقة فواضح للعيان

)  اجلـومي(ومبـا أ�ـم نـ   ،ألن الفلســينيني ميثلـون خــقاً علـى اليهـود ؛أرضهم حق لليهـود
نســائهم وأطفــاهلم وتضتيــل رجــاهلم و  ،فهــم ال حــق هلــم يف أرض وال يف نــال وال اســتضالل

 .نباح ال حقج فيه
فهـو  -ولـو دخـل عليـه األول داره بالسـالح  -أنا قتل ُهودي ن  قبل الفلســيين 

 .عني الظلم 
 :التعصب العنصري موقف اإلسالم من

ُتصفون  -كما وصفنا سابضاً   –كان العقب   ملا بعث اهللا خامت األنبياء واملقسلني 
ة نـه كـل بــ  ننهـا ُعتضـد أ  بـل أحيانـاً  ،فكل قبيلة تعتضد أ�ا أفــل نـ  غريهـا ،بالعنصُق

ويف حـقبم وســلمهم  ،وعلـى ذلــك سـاروا يف حيـاتم ،أعلـى وأمسـى نـ  غــريه نـ  البــون
 .وثاراتم 

    : وأوقف هذه النظقات ،جاء اإلسالم فألغى هذه النعقات

      
 

         

 . )١٣:احلجقات(   
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أن ُكـون نـا ُظهـق نـ  اخـتالف الشـعوب والضبائـل  -حسـب اإلسـالم  -فال ُصح 
 .وإمنا جيب أن ُكون وسيلة للتعارف والتعاون ،للتباغض والتناحق واألجناس سبباً 

فـــال جيـــوز أن  ،ُورثهـــا اهللا نـــ  ُشـــاء ،ُعمقهـــا اإلنســـان بـــاخلري ،األرض فهـــي هللاأنــا 
 .)٦٦:احلج(           : قال تعاىل ،تتخذ نعبوداً 

      :قـــــــال تعـــــــاىل ،وال ُصـــــــح يف اإلســـــــالم التفـــــــاخق بالنســـــــب

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

            

 . )٢٤:بةالتو (         
اْشـتَـُروا أَنـُْفَسـُكْم،  -َوَهاــــــــأَْو َكِلَمـًة حنَْ  - يَـا َمْعَشـَر قـُـَرْيشٍ  «: ول اهللا ــــــقال رس

ال ُأْغِني َعْنُكْم ِمـَن اللَّـِه َشـْيًئا؛ يَـا بَنِـي َعْبــِد َمنَـاٍف ال ُأْغنِـي َعْنــُكْم ِمـَن اللَّـِه َشـْيًئا؛ يَـا 
ـَة َرُسـوِل اللَّـِه ال َعبَّاُس ْبَن َعْبِد اْلُمطَّ  ِلِب ال ُأْغِني َعْنَك ِمَن اللَِّه َشـْيًئا؛ َويَـا َصـِفيَُّة َعمَّ

ـٍد َسـِليِني َما ِشْئِت ِمْن َماِلي ال ُأْغِني  ُأْغِني َعْنِك ِمَن اللَِّه َشْيًئا؛ َويَا فَاِطَمُة بِْنَت ُمَحمَّ
 .)7F١( »َعْنِك ِمَن اللَِّه َشْيًئا

العصـبية اجلاهليـة  وقـد وصـف  ،)8F٢(»نَّا َمْن َدَعا ِإَلى َعَصِبيَّةٍ لَْيَس مِ «: وقال 
َدُعوَهـــا فَِإنـََّهـــا «: ويف صـــحيح البخـــاري. )9F٣(»َدُعوَهـــا فَِإنـََّهـــا ُمْنِتَنـــةٌ «: ننفـــقاً ننهـــا بضولـــه

ـــةٌ  ــــوذلـــك يف الواقعـــة الـــ  وقعـــت يف غـــزوة املُقس )10F٤(»َخِبيَث  ،يع بـــني نهـــاجقي وأنصـــاريــ
  .ى كل رجل قونه للنصقةإىل أن ناد فأدت

                                                 
 . أخرجه البخاري،كتاب الوصايا )۱(
 . أخرجه أبو داود )۲(
  .كتاب تفسير القرآن البخاري،أخرجه  )۳(
  .كتاب المناقب البخاري،أخرجه  )٤(
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ة وبــــني الــــذكور  ،وإذا أدخلنــــا يف التعصــــب العنصــــقي التمييــــز بــــني األلــــوان البشــــُق
 ،نـ  التمييـز املبـين علـى اجلـنس واإلناث فإننا جند هذا التمييز ُتبع نا حتـدثنا عنـه آنفـاً 

وعنـــد غـــريهم   ،يف العـــقب قبـــل اإلســـالم وقـــد كـــان هـــذا  النـــوع نـــ  التعصـــب نوجـــوداً 
فمــا زالــت بعــض  ،إىل ُوننــا هــذا يف كثــري نــ  البلــدان بــل ال ُــزال نوجــوداً  ، ،كــذلك

  .ممنوع ننها األلوان األخقى ،عنياملـاعم يف بعض الدول حكقاً على لون ن
؛ إذ ال قيمـة هلـذه الفـقو  جـود هلـذا التمييـز والتعصـب اللـوينأنا يف اإلسالم فـال و 

بـل  ،فيـه مجيـع األلـوان جمـقد نظـق ومل ُك  هـذا املوقـف الـذي ُسـوى ،يف نظقة اإلسالم
فموضـع بـالل بـني الصـحابة نعـقوف يف  ،يف احلــارة اإلسـالنية إن  ذلك طبق عملياً 

ة  . السرية النبُو
ويف احلــج تلتضــي األلــوان علــى صــعيد واحــد  ،ففــي املســجد ُلتضــي األبــيض واألســود

جيعلـه   عنـه،، رضي اهللاوهذا أسانة ب  ُزد ب  حارثة ،دون شعور باالستعالء أو الفقو 
إذ قـد حـدثت وفـاة  ،غـري أن اجلـيش ال خيـقج -وهو أسود  -قائداً للجيش  القسول 

 .، رضي اهللا عنهفأنفذه أبو بكق ،أثناء ذلك رسول اهللا 
ــــس ليفاوضـــه بقئاسـإىل املضوقـــ ، رضـــي اهللا عنـــه،اصـوهـــذا وفـــد عمـــقو بـــ  العـــ ة ــــ

فلمـــا وصـــلوا إىل املضـــوقس  - اً وكـــان أســـود - ، رضـــي اهللا عنـــه،عبـــادة بـــ  الصـــانت
حنوا عين هذا األسود وقدنوا غريه : فضال هلم ،فهابه املضوقس لسواده ،تضدنهم عبادة

وهــو خرينــا  ،إن هــذا األســود أفـــلنا رأُــاً وعلمــاً : فضــال مجيــع رجــال الوفــد ،ُكلمــين
املضـوقس  وملـا أنكـق ،وقـد أنَّـقه األنـري دوننـا ،إىل رأُـه وإمنا نقجع مجيعـاً  ،واملضدم علينا

(شقحوا له أن السواد غري ننكق فيهم ،ذلك
11F

١(  . 
                                                 

 .  ٦٥ – ٦٤مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، ص  )۱(
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ـة ـــــــي الـاالت املهينـة حتـت شـتعمال للمـقأة يف شــونا نقاه اليوم ن  اس عار احلُق
نوه هلا مبصـلحات فارغة ندروسة  نا هو إال ضقب ن  ضقوب هذا التعصب وإن ُز

 الم كتابــاً كــل ذلــك تناولــه اإلســ. وفـــ  هلــا بعـــه  ،عميــت علــى كثــري نــ  النســاء
بل الفـل كله ُقجع للتضوى واتبـاع أوانـق  ،فلم جيعل للون وال للجنس فـالً  ،وسنة
 .ُولد ومل تك  له صاحبة وال قُقب الذي مل ُلد ومل ،اخلالق

ـــذكور واإلنـــاث يف بعـــض  ـــد أن نبـــني نـــا قـــد خيــــق بالبـــال نـــ  الفـــقو  بـــني ال وال ب
الفقو  يف اخللضـة اجلسـمية فلـيس هـذا  إن هذه الفقو  تتبع: الاالت يف اإلسالم فنضول
وال أن  ،فـال ميكـ  أن ُكلـف القجـل باإلجنـاب واإلرضـاع نـثالً  ،ن  قبل التمييز التعصيب

 .تكلف املقأة بالوظائف ال  خلق هلا القجل 

 :إثارة هذا التعصب لدى المسلمين

ة نـــ  قونيـــة ووطنيـــة وغريهـــا  يف ُعمـــل أعـــداء اإلســـالم علـــى إثـــارة النعـــقات العنصـــُق
وقــد وضــعوا لــذلك اســرتتيجيات ندروســة كانــت  ،املســلمني حــي ُبعــدوهم عــ  دُــنهم

ـــالت ُـــتحكم فيهـــا أعـــداء اإلســـالم وأشـــقبوهم هـــذا  ،نتيجتهـــا تشـــتت املســـلمني يف دُو
بعـد  ،التعصب حي أصبح املسلم الذي ُذبح أخـوه علـى نضقبـة ننـه ال تتحـقك لـه شـعقة

اْلُمْســـِلُم َمـــْن َســـِلَم اْلُمْســـِلُموَن ِمـــْن  « : مبـــا وصـــفه بـــه رســـول اهللا  أن كـــان نتصـــفاً 
 )13F٢( » ...اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، ال َيْظِلُمُه َوال ُيْسِلُمهُ «.. )12F١(»ِلَسانِِه َوَيِدهِ 

 

                                                 
 . البخاري، كتاب اإليمانأخرجه ) ۱(
 . كتاب المظالم والغصباري، البخأخرجه  )۲(
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 المبحث الثاني
 التعصب الطائفي آثاره وموقف اإلسالم منه

 .نةع بينها فكق نعني أو نبادئ نعياجلماعة ن  الناس جيم :الـائفة
والتعصب للـائفة املضصود ننه االحنيـاز الكانـل واالنتصـار جلماعـة نـ  النـاس فكـقاً 

تكـتالت وهذا ُظهق يف كثري ن  ال. وعمًال نع ختـئة غريهم ووصفهم باألوصاف املضيتة
 .والتحزبات قدمياً وحدُثاً 

وقد علمنا الضقآن الكقمي األدب يف حماورة املخالف حـي ولـو كـان غـري نشـكوك يف 
ــ ،باطلــه وذلــك يف نثــل قولــه  ،زل الــ  مساهــا علمــاء البيــان نشــاكلةـوهــو أرقــى أنــواع التن

               : تعـــــــــــــــاىل

 .)٢٥-٢٤:سبأ(      
 ،فما بالك مبحاورة املسلم ،إذا كان هذا احلال نع الكافق املخالف يف الدُ  :قلت

 .ولو كان يف نظقك خمـئاً 

 :أسباب التعصب
 :ك  تلخيص األسباب ال  تقسخ هذا النوع ن  التعصب يف النضاط التاليةمي
 :التعصب لشيخ معين وجعله معياراً للحق -١

وأصـــبح احلـــق  ،فـــإذا انضلـــب األنـــق وانعكـــس ،إن األصـــل أن ُضـــاس القجـــل بـــاحلق
حـي  ،وكلمـا تكـقر ذلـك رسـخ هـذا التعصـب ،نتج ع  ذلـك تعصـب ،ُعقف بالقجال
 .ُستبني التابع خـأ املتبوععب أن ُصبح ن  الص
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ولضــد رأُـــت رجـــًال «: عــ  الغـــزايل قولـــه وقــد تعـــقض لـــذلك اإلنــام املـــاوردي نـــاقالً 
فكـان جوابـه عنهـا  ،وقـد اسـتدل عليـه اخلصـم بداللـة صـحيحة ،ُناظق يف جملس حفـل

ونــا مل ُــذكقه  ،ووجــه فســادها أن شــيخي مل ُــذكقها ،إن هــذه داللــة فاســدة: أن قــال
 .)14F١( »هالشيخ ال خري في

ن  الغلو يف تضـدُس األشـخاص مبـا  -يف الغالب  -ب ُنشأ ـفهذا النوع ن  التعص
كمــا وصــف الضــقآن   ،إىل اعتضــاد العصــمة فــيهم أو يف النهاُــة إىل عبــادتم ُصــل أحيانــاً 

        :الكــــقمي حــــال بعــــض النصــــارى

 .)٣١:التوبة(     

يث أحاطوا بعض الصاحلني أو غريهم لمني حـوفة ن  املسـدث لبعض املتصـوكما ح
 .  انتد بم التضدُس إىل أن أصبح كالنهم شقعاً  ،باالت ن  الكقانات

 .وكتب الرتاجم نليئة بضصص ن  هذا ال ُضبلها شقع وال ُستسيغها عضلٌ 
 :التنقص من المخالف  -٢

ســخقون ننهــا ردة فتــأيت  ،ممــا ُســبب يف التعصــب لـائفــة نــا أن خمالفيهــا ُتنضصــو�ا ُو
 .ُكون أهم آثارها التعصب لـائفتهم وحماولة االنتصار هلا بكل الـق  ،الفعل شدُدة

 :المناظرات العلنية -٣
فيصـعب  ،إن حظوظ النفس تظهق يف حالة املناظقة العلنيـة فتفسـد نفـوس املنصـفني

صــــعب علــــيهم القجــــوع إىل احلــــق ،علــــيهم القجــــوع عــــ  قــــول ظهــــق بـالنــــه فيضــــوى  ،ُو
هـــذا يف املنـــاظقات الـــ  ُأتيهـــا أصـــحابا نـــ  كـــال . هلـــوة بـــني الفـــُقضنيالتعصـــب وتـــزداد ا

 .على خصونهم وإفحانهم ننذ البداُةالفُقضني قاصدُ  الغلبة 
                                                 

 . ٧٦؛ وينظر محمد الخزنذر، فقه االئتالف، ص ٧٨الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص  )۱(
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 :الترفع والنظر من علو لآلخرين -٤
ــاً  -وهــذا حيــدث   ،بســبب التزلــف نــ  قبــل بعــض الوصــوليني لــبعض الضــادة -غالب

نـــون هلـــم نـــا هـــم فيـــه نـــ  باطـــل ووـــو  ،فيُز  ،�م أ�ـــم اختصـــوا مبيـــزات عـــ  بضيـــة البشـــقُو
بـة  وقـد ُضـف هـذا األنـق عنـد  ،  ُصـدقو�م -يف بداُـة األنـق  -فينصتون إليهم نع الُق
 -نــ  جــقاء ذلــك-وقــد ُــزداد إىل أن ُصــل بــؤالء املمــدوحني  ،إقنــاعهم بــذه اخلصوصــية

ادعــــاء بـــل ُصـــل يف بعـــض األحيـــان إىل  ،إىل االعتضـــاد بـــأ�م ليســـوا نـــ  جـــنس البشـــق
          : كمـــا حـــدث لفقعـــون  ،األلوهيـــة

 :بضولـــه –عليـــه الســـالم  –فضـــد خاطـــب نـــيب اهللا نوســـى  ،)٣٨:الضصـــص(  

      
وخاطـــــــب قونـــــــه  ،)٢٩:الشـــــــعقاء(  

 : بضوله
  

 . )٢٤:النازعات(  
 :الجهل وضيق األفق -٥

ُسـبب انغالقـاً ُنـتج عنـه تعصـب وعـدم املعقفـة بـاآلخق  ،اجلهل بالشـيء وعـدم نعقفتـه
الضــدرة أو عــدم  ،وســبب ذلــك إنــا عــدم تــوفق فقصــة لإلطــالع. ملــا تعقفــه ضــد نــا ال تعقفــه

تبـاعهم بـالضوة أو املنـع أل ،أو التوصية ن  قبل قادة بعض اجلماعـات أو املسـؤولني ،عليه
ـــف نـــ  اإلطـــالع علـــى أراء  يف وهـــذا ُتــــح  ،ونناقشـــتها »الغـــري«أو التهدُـــد أو التخُو

ــــــة التعســــــفية ــــــادات  ،الــــــدول واجلماعــــــات والضيــــــادات الدكتاتوُر أو بســــــبب إخفــــــاء الضي
 . الـق  الصوفية كثرياً بعض وهذا حيدث يف  ،تباعهم أاملعلونات احلضيضية ع  

 :وحيـقين يف هذا الال نثاالن ن  حياتنا املعاصقة 
ملتحـــــدة أن أســـــقة نســـــلمة نـــــ  الشـــــمال اإلفُقضـــــي كانـــــت تســـــك  الوالُـــــات ا :األول
ــلت هـــذه األسـفأدخـــ ،يةـاألنُقكـــ ــ ــ ــ ـــقة ابنتهـــا املدرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومل متـــض أُـــام حـــي جـــاءت البنـــت  ،ةــ
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ــــحت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكي ألهلها كيـف كانـت املدرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــور الـدُ  اإلسـ ــ ــ  ،اليةـالني للـلبـة بـأنور خيـــــ
نــ  هــؤالء  -واحلالــة هــذه  -فمــاذا ُنتظــق  ،ةـا إال يف ذهــ  هــذه املدرســـال وجــود هلــ

وإنا عمداً  ،نا جهالً إ ،تهم وأخفت عنهم احلضيضةـرسالـلبة الذُ  كذبت عليهم ند
 ؟وهو األظهق
طالـب نسـلم كـان ُـدرس يف كنـدا تـزوج فتـاة كندُـة أسـلمت علـى ُدُـه : الثاني

ولكـ  األنـق سـار علـى عكـس  ،الم ابنـتهمـــبل وننعـوا إس ،وننع الوالدان هذا الزواج
دون عد االنتهاء ن  دراسته   انتضل هذا الـالب ب ،فضاطعوا صهقهم وابنتهم ،نا ُُق

ولكــــنهم  ،وكــــان ُتصــــل بأصــــهاره بــــني احلــــني واآلخــــق ،إىل إحــــدى الــــدول األوروبيــــة
 .ناضون يف املضاطعة

وبعـــد ســـنوات . لة والـــدُهاـية صـــعبة نـــ  نعانــــة يف حالـــة نفســــوكانـــت الزوجـــ
ــ ،أعــين والــدي البنــت ،مــابالنــت قلو  ارت فقحــب بــم صــهقهم وبضــوا  ،هاـفجــاءوا لُز

وقـد كـانوا ُتوقعـون  ،ها ُعانلها باحلسـىنـون كيف كان زوجـابنتهم ُالحظنع  أُاناً 
فتعجبـوا  ،وجود سيارة فارهـة لـدى صـهقهم معكس ذلك لك  الذي لفت انتباهه

ه أن ميتلكـــوا نثـــل هـــذه ـح دُـــنكم ألتباعــــوهـــل ُسمـــ: وبـــادروا بســـؤاله ،نـــ  ذلـــك
ــ ،نعــم: الســيارة ؟ فأجــاب بضولــه دد ُضــدر ـي عــننهــا وبــأ الك أحســ ـوُســمح بانت

 .عليه املسلم

وأغلـــب  ،أرأُــت هــؤالء املســاكني كيـــف كانــت نعلونــاتم عـــ  اإلســالم وأهلــه
د النخلـالظ  أن وسريكبها  ،هم كانوا ُعتضدون أن الزوج سيسكنها يف كوخ ن  جُق
 .بغالً  محاراً أو
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 .ا كيف ُعمل اجلهل عمله يف التعصبفانظقو 
صب وختـئة   األوية مبكان يف إجياد التعوهذه النضـة جتقنا إىل تبيني سبب آخق ن

 :اآلخُق  ونضاطعتهم وهو
 :غياب الحرية واألمن  -٦

ــة ُســتـيع كــل أحــد أن ُظهــق نــا عنــده دون خــوف أو وجــل وعنــد  ،يف وجــود احلُق
فتتــــح  ،تـــوفق األنـــ  ُســـتـيع  كـــل واحـــد أن ُنـــاقش فكـــقة اآلخـــق بـــدوء ودون تدُـــد

 وإذا أبغــت رأُـاً  ،وأحببتـه فعـ  خيـار وقناعـة أنقاً فإذا اتبعت  ،األفكار لكل ذي عينني
 .    فع  خيار وقناعة كذلك

 : البيئة والتنشئة االجتماعية -٧
اعة أو قبيلــة أو ـئة يف بيــت ُتعصــب للــون نعــني أو فكــقة نعينــة أو مجـــنعــم إن التنشــ

 ،فإذا كثقت أسق نثل هذه ،سوف ل  ُنتج إال أفقاداً نتعصبني ،ُنتضص اآلخُق  ،جنس
 .فإن التمع كله أو نعظمه سيكون كذلك 

وإذا وجدت يف هذه األسقة ن  حياول التنصل ن  صبغتها هـذه فسـيخوض صـقاعاً 
قاً نع أسقته  .بل نع نفسه كذلك  ،نُق
 ببــــــافة كانـت ممتنعـة عـ  الـزواج بسـاة على درجة نـ  الثضــــــت أن فتـولضد علم

ونا خقجت ن  هذه الدوانـة  ، د اآلخُقـقتا ضـــــــــنا رأته ن  نظقة استعالئية يف أس
ونـا كانـت لتبـوح بكـل هـذه التفاصـيل  ،فتخلصت مما تشعق به أسقتا ،إال بعد ألي

 . ثضتها يف بعض ن  بثتهم أحزا�الوال
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 الثالث مبحثال
 وآثاره وموقف اإلسالم منه التعصب المذهبي

 .نشتق ن  الفعل ذهب ،اسم نكان الذهاب :املذهب لغة
 .ذهب إليه إنام ن  األئمة يف األحكام االجتهادُةنا : ويف االصـالح

يف الفضـه والعضائـد إىل : وإذا أردنا أن ندخل املـذاهب العضدُـة هنـا ال بـد نـ  إضـافة
 .العبارة السابضة 

وإمنا نقت مبقاحل حي تكونت  ،وال شك أن تلك املذاهب مل تتكون بني ُوم وليلة
وإمنـا نسـبت إىل أشـخاص  ،ن  التسانح ولذا فإن نسبتها إىل أشخاص فيه نوع ،أصوهلا

(بأعيا�م أل�ا نـجت واكتملت عندهم
15F

١(. 
 :وال بد لنا وحن  نتحدث ع  التعصب املذهيب أن نضسم هذا املبحث إىل قسمني

 -هنــا  -ونضصــد بــا الفــق  اإلســالنية وال نتعــقض  ،التعصــب يف املــذاهب العضدُــة
 .التعصب يف املذاهب الفضهيةو ، لغري املسلمني

 :العقدية وأثره على واقع المسلمينالتعصب في المذاهب : أوالً 
د هنا أن نتعقض لنشأة املذاهب العضدُـة ـل حيتـاج إىل  ،وال نُق فـذلك نوضـوع طُو

(حبـث خــاص وقـد كتــب فيـه قــدمياً وحـدُثاً 
16F

وإمنــا ُعنينـا التعصــب العضـدي ونــا جــقه . )٢
 .على األنة اإلسالنية قدمياً وحدُثاً ن  فنت كضـع الليل

                                                 
 . ٧عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص  )۱(
ومـا  ٩٦ص  ،تـاريخ المـذاهب اإلسـالمية ،أبـو زهـرة؛ ٦٤–٣٩، ص مقـاالت اإلسـالميين ،ينظر أبـو الحسـن األشـعري )۲(

 . بعدها
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لمني قـــدمياً ــــــــوخنتـــار يف هـــذه الورقـــة تعصـــب اخلـــوارج ونـــا جـــقه نـــ  أثـــق علـــى املس
 .وكيف عاجله بعض الصحابة 

رضـــي اهللا عنـــه، بعـــد أن رضـــي  ،ملـــا خـــقج بعـــض النـــاس علـــى علـــي بـــ  أيب طالـــب
ــ ،بــالتحكيم وكفــقوه ــ  هلــم بعــض قادت فــق   وانضســم النــاس إىل ثــالث ،ذا األنــقهم هـــوُز

 :هم
(وقسم ن  هؤالء غال فيه حي نسبه إىل األلوهية ،فققة شاُعت علياً  -

17F

١(. 
(فققة خقجت عليه وأعلنت احلقب ضده فسموا حينئذ باخلوارج -

18F

٢( . 
 .انفققة مل تسلك نا سلكه الفُقض -

يف ضــعف األنــة  ســبباً  -بــدوره  -وكــان التعصــب  ؛ســبب هــذا االنضســام التعصــب
 ،إىل نشــق الــدعوة والــدفاع عنهــا -جبســم صــحيح  -فبــدل أن تتجــه األنــة  ،وكثــقة الفــنت

 .وتـمد جقاحها  ،أصبحت تعاجل أنقاضها
 :تني األوىل والثانية كانوا قسمنيونالحظ أن الناس يف كل ن  الفقق

وال ُفكق بعضلـه  ،فال ُفتح أذنيه خلـاب ،قسم متك  ننه التعصب حي أعمى قلبه
صوصاً إذا حاول أحد أن خ ،بل كل ُوم ُزداد تعصبه ،فهذا استمق يف غلوائه  ،املستضل

 .ُبني له احلق 
 ،م مل ُــتمك  ننــه التعصــب ذلــك الــتمك  فقجــع إىل احلــق بعــد أن تبــني لــهـوقســ

هـــ نــذكقها  ٣٨ي يف تارخيــه ننــاظقة ابــ  عبــاس هلــم ســنة ـوقــد نضــل لنــا اإلنــام الذهبــ
 :لفائدتا

                                                 
 . ٦٣–٥٢، ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: اإلمام الرازي في ،ينظر فرق الشيعة )۱(
 . ٥١–٤٦، ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: اإلمام الرازي في ،ينظر فرق الخوارج )۲(
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قـــال ابـــ  عبـــاس  ،وهـــم ســـتة آالف أو حنوهـــا ،ملـــا اجتمعـــت اخلـــوارج يف دارهـــا«
قال . ين أخاف عليكفإ: قال. ُا أنري املؤننني أبقد بالصالة لعلي ألضى هؤالء: ليلع

 .كال: اب  عباس
 .وكان جهرياً مجيًال . فلبس اب  عباس حلتني ن  أحس  احللل

ــاً :  فلمــا رأوين قــالوا. فأتيــت الضــوم: قــال ابــ  عبــاس ه ونــا هــذ. ُــا ابــ  عبــاس نقحب
حلــة نــ  أحســ   د رأُــت علــى رســول اهللا ـ؟ لضــونــا تنكــقون نــ  ذلــك: ة؟ قلــتـاحللــ

        :   تلـــــــــــــــوت علـــــــــــــــيهم: قـــــــــــــــال. احللـــــــــــــــل
 

 
 فما جاء بك؟ : قالوا ،)٣٢:األعقاف(

وال أرى  ونــ  عنــد أصــحاب رســول اهللا  ،جئــتكم نــ  عنــد أنــري املــؤننني: قلــت
 .وألبلغنهم نا تضولون ،وألبلغنكم نا قالوا. ننهم فيكم أحداً 

 وصهقه ؟ اب  عم رسول اهللا فما تنضمون ن  
 : فـــــإن اهللا ُضـــــول ،ال تكلمـــــوه: فضـــــالوا ،فأقبـــــل بعــــــهم علـــــى بعـــــض

   

 
اب  ، نا مينعنا ن  كالنه ،نا مينعنا كالنهم: وقال بعـهم ،)٥٨:الزخقف( 
دعونا إىل كتاب اهللا عم رسول اهللا   .ُو

 :ننضم عليه ثالث خالل: فضالوا: قال اب  عباس
 .واحلكم هللا  ،قجالحكم ال: األوىل
ل قتــاهلم فضــد حــل فـإن كــان قــد حـ ،فلــم ُســب ومل ُغــنم) ُــوم اجلمـل(قاتــل : الثانيـة

 .وإال فال ،سبيهم
أنـــري املـــؤننني فهـــو أنـــري فـــإن مل ُكـــ  ) أنـــري املـــؤننني(أنـــه حمـــا نفســـه نـــ  : الثالثـــة
 .املشقكني
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 ؟  هل غري هذا: قلت
 .حسبنا هذا: قالوا
ونــا : هللا وســنة رسـول اهللا أراجعـون أنــتم؟ قـالوااإن خقجـت لكــم نـ   كتـاب : قلـت

 .مينعنا
   : فإين مسعت اهللا ُضول يف كتابه ،أنا حتكيم القجال يف أنق اهللا: قلت

 ،وذلك يف مث  صيد أرنب أو حنوه قيمته ربع درهم ، )٩٥:املائدة(    
       : جها فضالو وحكم يف اخلصام بني املقأة وز 

 .)٣٥:النساء(     
 .نعم: قالواأخقجت ن  هذه ؟ 

   :؛ ألن اهللا ُضـول)عائشـة(وأنا الثانية فـإن يف الـذُ  قـاتلهم علـي أنكـم 

وإن زعمـتم أ�ـا . ها ليسـت بـأنكم فضـد كفـقمتـفـإن زعمـتم أنـ ،)٦:األحزاب(  
 .فأنتم بني ضاللتني. أنكم فال حيل سباؤها
 .نعم: ؟ قالواأخقجت ن  هذه

ُــوم احلدُبيــة جــقى الكتــاب بينــه وبــني  أنــا تعلمــون أن رســول اهللا : ثــةوأنــا الثال
 سهيل ب  عمقو ؟
. فضـالوا ..هذا ما قاضـى عليـه محمـد رسـول اهللا: يا علي اكتب: ولـفضال القسـ

اللهـم : ولكـ  اكتـب امسـك وامسـك أبيـك فضـال ،لو علمنا أنـك رسـول اهللا نـا قاتلنـاك
: ُــا علــي اكتــب:   قــال ،اها بيــدهـفمحــ  أخــذ الصــحيفة  ،إنــك تعلــم أنــي رســولك

 .فواهللا نا أخقجه ذلك ن  النبوة. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اهللا
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 . )19F١( »فقجع ثلثهم. نعم : أخقجت ن  هذه ؟ قالوا 
نضـل نـا ذكـقه شـيخ نفيكفي أن  ،أنا الذُ  متك  ننهم التعصب فأعماهم ع  احلق

 .الب احلضائق يف أدنغتهمل على انضاملؤرخني اإلنام الـربي مما ُد
إن اخلارجـة الــ  أقبلـت نـ  البصــقة جـاءت حــي : قـال الــربي عــ  محيـد بـ  هــالل

فــإذا هــم بقجــل ُســو  بــانقأة علــى  ،فخقجــت عصــابة نــنهم ،دنــت نــ  إخوا�ــا بــالنهق
ب  اأنا عبد اهللا : ن  أنت؟ قال:  وقالوا له ،فدعوه فتهددوه وأفزعوه ،فعربوا إليه ، ،محار

وكـــان ســـضط  -  أهـــوى إىل ثوبـــه ُتناولـــه نـــ  األرض  ،حب رســـول اهللا خبـــاب صـــا
فحدثنا حبدُث ! ال روع عليك: قالوا له ،نعم: قال ؟أفزعناك: فضالوا له -عليه ملا أفزعوه

عـــ   ،حـــدثين أيب: قـــال! نفعنـــا بـــهلعـــل اهللا ُ معه نـــ  النـــيب ــــــــــحبـــدُث س ،عـــ  أبيـــك
ي ــــــــميس ،القجـل كمـا ميـوت فيهـا بدنـهميوت فيهـا قلـب  ،أن فتنة تكون« ،رسول اهللا 

صـــبح فيهـــا كـــافقاً  ـــاً ُو صـــبح فيهـــا كـــافقاً وميس ،بـــا نؤنن ــــُو ـــاً، فضـــالواــــــ هلـــذا : ي فيهـــا نؤنن
 نـا تضـول يف: قـالوا ،فما تضول يف أيب بكق وعمـق؟ فـأثىن عليهمـا خـرياً   ،احلدُث سألناك

ا تضـول فمـ :الواإنـه حمـق يف أوهلـا ويف آخقهـا؛ قـ: قـال؟ عثمان يف أول خالفته ويف آخقهـا
وأنفـذ  ،وأشـد توقيـاً علـى دُنـه ،إنـه أعلـم بـاهللا نـنكم: ؟ قاليف علي قبل التحكيم وبعده

واهللا  ،قجــــال علــــى أمسائهــــا ال علــــى أفعاهلــــاوتــــوايل ال ،إنــــك تتبــــع اهلــــوى: فضــــالوا. بصــــرية
 فأخذوه فكتفوه   أقبلوا به وبانقأته وهي حبلى نتم حـي ،لنضتلنك قتلة نا قتلناها أحداً 

فضــال  ،فأخـذها أحــدهم فضـذف بــا يف فمـه ،نزلـوا حتـت خنــل نـواقق  فســضـت ننـه رطبــة
 ،  أخـذ سـيفه فأخـذ بيمينـه ،فلفظهـا وألضاهـا نـ  فمـه! وبغـري مثـ  ،بغري حلها: أحدهم

فــأتى صــاحب  ،فضــالوا هــذا فســاد يف األرض ،ُزق ألهــل الذنــة فـــقبه بســيفهـفمــق بــه خنــ
                                                 

 . ٥٩٠–٥٨٨، ص اء الراشدينفعهد الخل ،تاريخ اإلسالم ،الذهبي )۱(
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ق فأرضــــــــاخلن قهـاه نـــ  خنــــــــــــــــُز لـــئ  كنــــتم  :  اب قــــالـــــا رأى ذلــــك نـــنهم ابــــ  خبفلمـــ ،ُز
إين ملســـلم ؛ نــا أحـــدثت يف اإلســالم حـــدثاً  ،صــادقني فيمــا أرى فمـــا علــيَّ نـــنكم بــأس

 ،فجـاءوا بـه فأضـجعوه فـذحبوه وسـال دنـه يف املـاء! ال روع عليـك: قلتم ،وينولضد أننتم
  . )20F١(»ا بـنهافبضقو ! أال تتضون اهللا ،إمنا أنا انقأة :فضالت ،وأقبلوا إىل املقأة

وأنا أثق هذا التعصب على حياة املسلمني اليوم فيجسده نا ُضع ن  حوادث قاتلـة 
 ،وهـــو يف العـــقا  أوضـــح ،فظيعـــة بـــني بعـــض الفـــق  اإلســـالنية يف أفغانســـتان وباكســـتان

حيــث جيــق التعصــب بعـــهم إىل التعــاون نــع جــيش االحــتالل الــذي جــاء ليــدنق العبــاد 
فســــد الــــبالد  وهــــل هــــذا إال تكــــقار ملــــا فعلــــه اخلــــوارج يف  ،م املســــلمنيضــــد إخــــوا� –ُو

  ؟وال  تقكنا بعـها خشية اإلطالة ،احلوادث ال  حتدثنا عنها آنفاً 
نا ُلهج به بعض املتعصبني ن  جتُقح لعلماء األنة ال ُستثين نـنهم إال  وميثله أُـاً 

 .وحي الذُ  استثناهم حلضهم الذم بـُقضة أخقى ،قليالً 
ي العامل اإلسالني يف العضود األخرية بشقذنة ن  الـقحني أو إن شـئت ابتل :أقول

ح بــدل التعــدُل ،قلــت علمــاء اجلــقح والتجــُقح  ،وال تظــن  أين أخـــأت فكتبــت التجــُق
خصوصـاً الـدعاة  ،خيـئون النـاس مجيعـاً  ،)التعدُل(فهؤالء ال توجد يف نعامجهم كلمة 

م بعــــض الغوغــــائيني ممــــ  ال علــــم وتــــبعه. وكــــأن املســــألة ندروســــة وخمـــــط هلــــا ،نــــنهم
نـ  اإلرهـاب  ميارسـون علـيهم أنواعـاً  ،فأصبحوا جيوبون الـبالد ُصـنفون النـاس ،عندهم
ال ُأخـذون الفضـه . اإلرهـاب السياسـي والعسـكقي ،ُفو  يف أغلب األحيـان ،الفكقي

 ،بــل ال ُصــلو�ا ،إال نــ  أشــخاص نعــدودُ  ال ُتعــدى عــددهم أصــابع اليــد الواحــدة

                                                 
 . ١١٩/  ٣خ األمم والملوك، الطبري، تاري )۱(
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نيـزا�م . وال ُؤخـذ ننـه ،ال ُسـمع إليـه ،فهو ندخول يف عضيدته ويف فضهه ونا عداهم
ق اهلاتف  .يف القجال نا خيربهم به هؤالء ع  طُق

 نا قولكم يف فالن؟: سؤاهلم
 .ساقط: اجلواب

اسـتغلهم بعـض احلكـام  ،جلبوا على األنة فتناً نظلمة كضـع الليل. والباقي نعقوف
 .وألنق نا جذع قصري أنفه ،حلاجة

د  علــى فضــقاء املســلمني ال ـوالتصــ ،لوطـنغــ ،يف نظــقتم ،جهــاد املســلمني األعــداء
 .ن هؤالء املسلمني عضيدتم ندخولةميثل ققبة ؛ أل

 .فال ُناقش أنقهموأنا الزائغون  ،أنا الظلمة فال ُتعقض هلم
 .تأثريهم على واقع املسلمني نعقوفو  ،وباجلملة فإن أنقهم نكشوف للجميع

 :الفقهية وأثره في تفرق المسلمين عصب في المذاهبالت: ثانياً 
ــد أن أتعــقض لنشــأة املــذاهب الفضهيــة فهــذا لــيس نوضــوعنا ولكــ  البــد نــ   ،ال أُر

 :دلف ننها إىل نا حن  بصدده فنضولنضدنة نوجزة ن
على  حتدث احلوادث فيستفي فيها فيجيب نعتمداً  يف حياة القسول الكقمي 

بارك صوابم ،حابهوجيتهد أص ،الوحي بنوعيه  .فيصلح خـأهم ُو
وجيتهــدون  ، كــان صــحابته ُقجعــون إىل كتــاب اهللا وســنة رســوله  وبعــد وفاتــه 

 .ونا أوتوا ن  الفهم ،فيما ال جيدونه فيهما اعتماداً على األشباه والنظائق
وكــانوا  ،علــى نســتوى واحــد يف الفهــم واالســتنباط ،رضــي اهللا عــنهم ،ومل ُكونــوا
طالع بعـهم إفإذا كان هذا االختالف نقجعه إىل عدم  ،ض األحيانخيتلفون يف بع

وإذا كـان نقجـع االخـتالف  ،فإنه مبجقد أن خيرب مبـا غـاب عنـه ُقجـع إليـه ،على سنة
 .ننهم ُف  مبا ُقاه غري عائب غريه  فإن كالً  ،إىل اختالف الفهوم
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 ،ألحيـــانوكثـــرياً نـــا كـــان ُنشـــب بيـــنهم النضـــاش الـــذي ُصـــل إىل احلـــدة يف بعـــض ا
ولك  سقعان نا ُنتهي إنا إىل تسليم أحد الفُقضني لآلخق أو استمقار كل على فهمه 

 .وكأن شيئاً مل ُك 
فضــد دربـــم  وهــذا االخــتالف يف االجتهــاد تعــودوه يف حيــاة القســول الكــقمي 

ة حيث طلب ننهم القسول الكقمي ظوخري نثال نسألة النداء إىل غزوة بين قُق ،عليه
وملا  ،جابة هلذا األنقـفخقج الصحابة است ،ةظأحد العصق إال يف بين قُقأن ال ُصلي 

ق قبل الوصول فاواً ن  أنقه  اإلسقاع  ضا  الوقت صلى بعـهم العصق يف الـُق
وملا أعلم  ،ةظوأخق بعـهم الصالة حي غابت الشمس ووصل إىل بين قُق ،ليس إالّ 

ضـان مل ُعنـف أحـداً   النيب إذا   ،دليـل املوافضـة علـى االجتهـاد ؛ وذلـكمبا فعـل الفُق
 .كان النص حيتمل أكثق ن  فهم

وبـدأت املـذاهب الفضهيـة  ،وهكذا انتضل علم الصحابة إىل التابعني   إىل تابعيهم
صـاحب نـذهب وصـل  وغـداً  ،ألحـد التهـدُ  وكان العامل ُكون اليوم تلميـذاً  ،تتبلور

وأصـــبحت  ،تهــاد املـلــق ُتـعـــعإىل أن بــدأ االج ،إليــه بتــوفق شــقوط االجتهــاد فيـــه
وتضلصت أخقى  ،وانتشقت بعض املذاهب الفضهية وكثق أتباعها ،السمة الغالبة التضليد

  ظهــقت بعــض الشخصــيات اإلســالنية  ،وعــم ســبات عميــق اســتمق ققونــاً . حــتمنوا
الفضهية اإلصالحية ال  حاولت أن تنبه املسلمني علماً وعمًال فشاُعها أناس وحاربـا 

 .آخقون
وخالل فرتة اجلمود ال  حتدثنا عنها بـدأ التعصـب املـذهيب الفضهـي ُلعـب دوراً كبـرياً 

ولكنــه   ،واحلــق أن التعصــب نوجــود ننــذ بداُــة وجــود املــذاهب الفضهيــة ،يف تفتيـت األنــة
فـال  ،ولذلك جند النجباء ن  الـلبة ُتنضلون بني أئمـة أصـوهلم خمتلفـة ،كان ميثل شذوذاً 
 .ُعانل ن  فعل ذلك نعانلة املار  كما حدث يف الضقون املتأخقة وال ،ُعد ذلك عيباً 
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 : من أسباب التعصب المذهبي

ــــــــــــــوهــذا اإلفــقاط جيــق ص ،د واإلفــقاط يف األنــورـوهــو جمــاوزة احلــ :البغــي -١ احبه ـ
واباً وإذا كـقه ال ُـقى ــــــــــــفإذا أحب ال ُـقى إال ص ،لو يف الكقهـلو يف احلب وغـــــــــــإىل غ

وقلـيًال  -وإذا انتفض عضله نـ  غفلتـه وتنبـه نـ  غفوتـه  ،بلجإال باطًال ولو كان احلق أ
ل يف احلالتني -نا حيدث ذلك  وجلأ إىل َيلِّ أعنـا  األلفـاظ وحتميلهـا  ،سارع إىل التأُو

 .ال حتتمل نا

كفي أن ننبه إىل أن الضقآن الكقمي ذكق  ،واألنثلة كثرية ال حاجة إىل جلبها هنا ُو
 :قال تعاىل ،لذُ  أوتوا الكتابذلك يف نعقض حدُثه ع  اختالف ا

            
 

 

 
 

 
 

 
  

    
 

 
 

 
 

         

   
 

 .)٢١٣:البضقة( 

           : وقال سبحانه

 . )١٩:آل عمقان(         

ال أو جاه أو ننصب ـهيه ن  نـتـــــــــواه النفس وتشـوهو كل نا ت :الهوى -٢
ُتحضق به  فإذا صادف هوى القجل شيئاً  ،باب التعصبـوهو ن  أس. اءــــــــأو نس

فيرتك اإلنصاف والعدل يف أحكانه  ،وكقه ن  خيالفه ،ودافع عنه ،هذا اهلوى أُده
 .على كل شيء 
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    :ن  ذلك قوله تعاىل ،ز كثرياً ـــــــوقد ورد ذم اهلوى يف الكتاب العُز

       : ، وقوله)٢٦:ص(      

 . )٥٠:الضصص(    
. اجلهـــل هـــو االعتضـــاد اجلـــازم غـــري املــــابق للواقـــع: الجهـــل والقصـــور العلمـــي -٣

ة فــيظ  أن نــا ـوقــد ُنســى هــذه احلضيضــ ،لمـجيهــل أكثــق ممــا ُعــ –يف الغالــب  -واإلنســان
فينكق على املخالف نا ُضولـه ال لشـيء  ،لـريه هو الباطـونا علمه غ ،علمه هو الصواب

وإذا كان نقكبـاً فـال ُغـري  ،اع احلقـفإذا كان اجلهل بسيـاً ارتفع مبجقد مس ،نه جيهلهإال أل
 .فيه مساع احلق شيئاً 

خاصـــة  ،وأكثـــق نـــا حيـــدث نـــ  تعصـــب نـــذهيب ُـــأيت نـــ  اجلهـــل والضصـــور العلمـــي
فينضلـب  -نـع هـذا الضصـور  -عندنا ُضوم بعض الناس بأنق مبعقوف أو �ي ع  ننكـق 

 .نكق نعقوفاً لكو�م ظنوه صواباً وامل ،وف ننكقاً لكو�م مل ُعقفوهاملعق  -أحياناً  -
حـــدث يل نـــقة أن أفتيـــت جبـــواز حـــج املـــقأة : ، رمحـــه اهللاُضـــول الشـــيخ حممـــد الغـــزايل

وهو ُقتعش ن  الغـب  -فإذا طالب نكفوف ميسك بيدي  ،وحدها يف القفضة املأنونة
 كيف تف  بذا احلكم املخالف للسنة؟: ُضول -

 .رضي اهللا عنهما ،إمنا أنضل نذهيب الشافعي ونالك :قلت
 .وا خيالفان السنة: قال
 .وا ال خيالفان السنة : قلت

(  شقح له ذلك
21F

١( . 

                                                 
 . ٨٩محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص  )۱(
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 : مظاهر التعصب بصورة عامة والمذهبي على وجه الخصوص
وتبـــدو آثـــاره علـــى  ،ملـــا ُســـود التعصـــب جمتمعـــاً نـــا ُظهـــق ذلـــك واضـــحاً يف نالحمـــه

 :ون  نظاهق هذا التعصب ،ملهم وجاهلهمعا ،تصقفات الناس
 : كتمان الحق ولو كان ظاهراً  -١

به عـ  بـل وال ُتـورع صـاح ،ن  نظاهق التعصـب أن ُكـتم احلـق نهمـا كـان واضـحاً 
ه صورة   .»الغري«الكذب لتشُو

 .ولعل النوازل، قدمياً وحدُثاً، تبني هذا األنق
 :التحذير من المنصفين -٢

ون  هذا اجلنس الذي ُفعله أهـل التعصـب فـقارهم نـ   «: رمحه اهللا قال الشوكاين،
وحتـــذُقهم للعانــــة  ،أو أخـــذ عـــنهم ،وطعـــنهم علـــى نـــ  اتصـــل بـــم ،علمـــاء اإلنصـــاف

وإخبارهم هلم بـأن ذلـك العـامل سيــلهم وخيـقجهم  ،وللـلبة ع  جمالسة ن  كان كذلك
نــاع   –حـذُق واإلنـذار عند الت –  ُذكقون  ،ا هم فيه ن  املذهب الذي هم عليهـمم

لتهــب طبــع نــ   ،لــقد مساعهــا ُثــور غـــب كــل نســلم ،ُـعنــون بــا علــى ذلــك العــامل ُو
 . )22F١(»...ُسمع ذلك كائناً ن  كان 

 :قلب معاني األلفاظ -٣
عــى نعـىن ،فيفـقغ اللفـظ نـ  نعنـاه ،ن  نظاهق التعصب أن تضلب نعاين األلفاظ  ُو

تضيم ـالزندقــة الــذي أصــبح ُـلــق علــى نــ  هــو نســفمــ  ذلــك لفــظ  ،اً ـــجدُــداً ننفــقاً وبغي

                                                 
 . ١٢٨الشوكاني، أدب الطلب، ص  )۱(
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حـي ولـو علـى نفسـه خاصـة  ،حياول تـبيق نا ميكنه نـ  األحكـام الشـقعية ،ن  املسلمني
 ،بعــد أن كــان هــذا اللفــظ حيمــل نعــىن نــ  أظهــق اإلســالم وأبـــ  الكفــق ،أو علــى أســقته

م ُعقفون نعناه فأصبح إذا أطلق على شخص هذا اللفظ مبعناه الثاين ُنفق الناس ننه؛ أل�
 .وال ُشقحون هلم السبب الذي لبسوه به يف صورته اجلدُدة ،األول

حـي يف التمعـات اإلسـالنية  -أصـبح ُـلـق  ،ون  ذلك لفـظ اإلرهـاب ونشـتضاته
  .لى كل غيور ن  املسلمني على دُنهع -ون  باب أوىل التمعات غري املسلمة

شوكاين أُـاً أنه رأى يف بالده كيف تغـري ون  أنثلة تغيري نعاين األلفاظ نا ذكقه ال
تنـافس فيـه املتنافسـون ،نصـلح السنة صـار يف  ،فبعد أن كـان ُفتخـق باالنتسـاب إليـه ُو

ة افرتاء ننهم على أهل العلـم  وايل نعاُو اصـالح املتعصبة ُـلق على ن  ُعادي علياً ُو
(واجرتاء على املسلمني

23F

١( . 

 :قصر الحق على شخص واحد -٤
وأن الباطــل نــا  ،ب أن ُكــون احلــق نضصــوراً علــى نــا ُضولــه فــالنـالتعصــ نــ  نظــاهق
 .ُضوله ن  خيالفه 

وقد أشار عز الدُ  ب  عبد السالم إىل أن بعض املضلدُ  ُتمك  التضليد ننـه حـي 
(جيعله نعتضداً أن احلق ننحصق يف نذهب إنانه

24F

٢(. 
أجقأ الناس علـى « :وقد ذكق خـورة ذلك اإلنام سحنون ب  سعيد املالكي حيث قال

 .)25F٣(»ُكون عند القجل باب واحد ن  العلم فيظ  احلق كله فيه ،الفتيا أقلهم علماً 
كــدت أقــول طالــب (فكــم نــ   ،حنون ُظهــق واضــحاً يف زنننــاـوهــذا الــذي قالــه ســ

                                                 
 . ١٢٨أدب الطلب، ص  ،الشوكاني )۱(
 . ٢/١٣٦ ،قواعد األحكام ،ابن عبد السالم )۲(
 . ٤/٧٥ترتيب المدراك،  ،عياض )۳(
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ـــعلــم فوجــدتا ال تص  ،نبتــدئ ُظــ  أنــه انتهــى ال ُعــقف الفاعــل نــ  املفعــول) د  عليــهــ
فيجــــب أن نتــــدرب نــــ  جدُــــد علــــى صــــواب النحــــو  ماعه نتحــــدثاً ـفــــإذا قــــدر لــــك ســــ

والصــقف ممــا حــل بــك نــ  مساعــك نصــب املقفــوع ورفــع املخفــوض حــي انضلــب علمــك 
 .وكاد ُثبت عندك أخـاؤه ن  تكقارها

 - در لـالس العلـم ُقفـع صـوته بالفتيـا نتشـنجاً قـائالً ـكم ن  هؤالء ن  نتص  :قلت
وعنــد فــقض  ،ال عنــد أهــل العلــمهــذا الصــحيح الــقاجح نــ  األقــو  -عنــد فــقض تواضــعه 

وكأنه عد املخالفني ملا قاله ال وجود هلم  ،الفاً أصالً ـنسيانه للتواضع ال ُذكق أن لضوله خم
 .حي ولو نثلوا اجلمهور

نـ  نالـك هـذا؟ : ون  هؤالء إذا ذكقت له قـوًال ملالـك يف نسـألة أرغـى وأزبـد وقـال
 !!! أكان نالك ُعقف السنة وحيفظ الضقآن ؟ 

 ،هــذا قــول نالــك: اطبــكإن وافــق أحــد أقــوال نالــك هــواه ارتفــع تشــنجه وخلكــ  
نتابـك  ..وكفى به حجـة الشـك فـال تـدري أنالـك األول هـو نالـك  -واحلالـة هـذه  -ُو
 الثاين أم غريه ؟

 :موقف اإلسالم من التعصب المذهبي
 ،ونـع ذلـك ،اإلسالم مينع التعصب جبميع أنواعـه إال التعصـب للحـق عنـد اتــاحه

 .هذا التعصب للحق ال ُسمح بأن ُهـم حق املخالف نهما كان  فإن
ب للون أو اجلنس أو العنصق فضد حاربا اإلسالم حقبًا ال ـأنا بضية أشكال التعص

       : قال تعاىل ،نبينًا أن اإلنسان نكقم ،هوادة فيها
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 .)٧٠:اإلسقاء(
     ال فـل ألحد على آخق  ولذلك ،وأنه ن  أصل واحد

   ،)١٣:احلجقات(    
 

 
 

 
 

      

بق أن ذكقنا نقتبة ـوقد س )١:النساء(         
 .وبعد وفاته ود ن  الصحابة يف حياة النيب ـالس

ْو اْنُصـْر َأَخـاَك ظَاِلًمـا أَ «اهلية شـعار ـوقد كـان يف اجلـ ،وننع اإلسالم نناصقة الظلم
اْنُصـْر «: فضـد قـال  ،فجاء اإلسـالم فحـافظ علـى لفظـه وعـدل نفهونـه ،»..َمْظُلوًما

ـــققهق : قَـــالقوا.. َأَخـــاَك ظَاِلًمـــا َأْو َمْظُلوًمـــا ـــققهق َنْظلقوًنـــا َفَكْيـــَف نـَْنصق ـــوَل اللَّـــِه، َهـــَذا نـَْنصق َُـــا َرسق
 .)26F١( » تَْأُخُذ فـَْوَق َيَدْيهِ : ظَاِلًما؟ قَالَ 

تباعـه وبـني سـبب نـ  أقـوى أسـباب ادُس األشخاص ليحول بـني وننع اإلسالم تض
إىل  ،وهـــو أفـــل اخللـــق بـــال انـــرتاء وقـعـــاً هلـــذه املســألة عمـــد رســـول اهللا  ،التعصــب

ال ُتْطُرونِــي َكَمــا «: فضــال  ،ل النصــارىـاالة فيــه فيفعلــون كمــا فعـــحتــذُق أنتــه نــ  املغــ
  .)27F٢( »َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُهُ : ا أَنَا َعْبُدُه، فـَُقوُلواَأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم، فَِإنَّمَ 

 ،خاصــــــــــون األشـــــــــــــــــال ُضدس ،ة النبــوةــــــــجــيالً نتخقجــاً يف ندرس ولــذلك خلــف 
 ،باألنثلـــة ةوحيــاة الصــحابة نليئــ. وال ُظلمــون وال ُقضــون بــالظلم ،ُتعصــبون إال للحــق وال

ادل فيـه أحـد هـو أنـه ال ُفصـل بـني ولكننـا نــقب نـثالً واحـداً ال جيـ، جلبها ُـيل احلـدُث
. أي خملـو  علـى وجـه األرض أن ُتسـاوى نـع بضيــة املسـلمني نـ  سـاعته إذا دخـل اإلســالم

                                                 
 . ) ٥/٧١فتح الباري ( المًا أو مظلومًا باب أعن أخاك ظ, ظالمكتاب الم ،أخرجه البخاري )۱(
 . واذكر في الكتاب مريم :باب قول اهللا تعالى ،كتاب حديث األنبياء) ٦/٣٥٥فتح الباري ( أخرجه البخاري  )۲(
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(أنا تسانح اإلسالم نع غري أهله ونعانلته إُاهم فأنثلته ال تعد وال حتصى
28F

١(.  
أنـــا االخـــتالف يف الـــقأي ووجهـــات النظـــق واألحكـــام االســـتنباطية فهـــو ضـــقورة 

وقــد تعقضــنا ملثــال . خــتالف البشــق يف نســتوى ذكــائهم وتفكــريهم وفهمهــمحيتمهــا ا
 .درب صحابته على ذلك يف حياته  ُدل على أن النيب 

تنـاظقون يف نسـائل كثـرية ،  استمق ذلك بعد وفاتـه  ،وقـد نـق بنـا أ�ـم ُتجـادلون ُو
  وال ُــنضص نــ  حمبــة بعـــهم لــبعض وال نــ ،ولكــ  ذلــك ال ُــؤثق علــى عالقــاتم شــيئاً 

 .أخوتم  ال  ققرها الضقآن الكقمي 
وهذه بعض املسائل ال  اختلف كبار الصـحابة فيهـا ومل ُـؤثق هـذا االخـتالف علـى 

 : نسرية حياتم
 .نشهورة ،رضي اهللا عنهما ،وقصة عمق وأيب بكق اختلفوا يف نوته  -١
 .اختلفوا يف  نكان دفنه  -٢
 .اختلفوا يف قتال أهل القدة -٣
 .يف توُرث اجلدة اختلفوا -٤
 .اختلفوا يف نسألة االستئذان -٥

وقــد   ،وهــذه األنــور كلهــا اتفضــوا فيهــا بعــد اخلــالف ملــا نضلــت إلــيهم الســنة يف ذلــك
 .كانت غابت ع  بعـهم 

ـــنهم أوســـع وقـــد اســـتمق أكثـــقه دون  ،أنـــا يف الفـــقوع الفضهيـــة فضـــد كـــان اخلـــالف بي
. م ُعــب بعـــهم علــى بعــضفلــ ،ونــع ذلــك اتســعت صــدورهم هلــذا االخــتالف ،اتفــا 

                                                 
ــ )۱( ينظــر و  ؛جامعــة آل البيــت بــاألردن فــي العــام الماضــي هعرضــنا منهــا نمــاذج فــي بحــث شــاركنا بــه فــي مــؤتمر نظمت

 . فقد جمع فيه أمثلة كثيرة, التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم : محمد الغزالي
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 :   وهذه مناذج ن  اخلالفات الفقعية
 . ال ُقى التوقيت يف املسح على اخلفني ،رضي اهللا عنه ،كان عمق  -١
رضـي اهللا  ،فـأبو بكـق ،اخلالف بني أيب بكـق وعمـق يف نـرياث اإلخـوة نـع اجلـد -٢
 .ُشقكهم نعه ،رضي اهللا عنه ،وعمق ،فيحجب به اإلخوة ُقى اجلد أباً  ،عنه

وكتـــب الفضـــه املضـــارن والتفاســـري وشـــقوح احلـــدُث نشـــحونة مبثـــل هـــذه املســـائل الـــ  
 ،وبضــي كــل علــى رأُــه ملــا مل ُكــ  دليــل قــاطع ُقجــع إليــه اجلميــع ،اختلــف فيهــا الصــحابة

 .وإمنا هو االجتهاد 
 .واألنق نفسه تكقر بل استمق يف عصق التابعني وتابعيهم 

ثــة نــ  أئمــة الفضــه فيأتيــه اجلــواب خمتلفــاً فهــذا عبــد الــوارث بــ  ســعيد ُســأل ثال -١
فضــد ســأل أبــا حنيفــة وابــ  أيب ليلــى وابــ  شــربنة عــ  حكــم البيــع الــذي ُصــاحبه . متانــاً 
ونــــ  اآلخــــق أن البيــــع  ،فكــــان اجلــــواب نــــ  أحــــدهم أن البيـــع والشــــقط بــــاطالن ،شـــقط

ودلـل كـل نـنهم . ون  الثالث أن البيع صـحيح والشـقط صـحيح ،صحيح والشقط باطل
 .ى نا ذهب إليه عل

وكــذلك بــني الشــافعي وشــيخه  ،الف بــني نالــك والليــث نعــقوف نشــهورـواخلــ -٢
 .نالك 

لكــ  هــذا االخــتالف الـــذي ذكقنــا أنثلــة نـــوجزة ننــه كــان ال أثـــق لــه علــى النفـــوس 
وتصــقفات أصــحابا جتــاه نــ  خــالفوه؛ ألن خالفهــم كــان نبنيــاً علــى أدب اإلســالم يف 

 :م نعامل هذا األدبوهذه أه ،املخالفة يف القأي
 .ُتحاشون اخلالف نا أنك  -١
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 .املسارعة إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  -٢
 .كانوا ُعتربون االستدراكات نعونة ن  بعـهم لبعض   -٣
ــــــوال ُنس ،مكـــــانوا يف اخـــــتالفهم ال خيـئـــــون اآلخـــــُق  وال ُســـــبو�  -٤ بو�م إىل ــــــ

تـــقجيح آرائهـــم نتأدبـــة غاُـــة  بـــل كانـــت عبـــاراتم يف ،اجلهـــل أو نـــا ناثلـــه يف العبـــارات
 .أو ال ُعجبين ،أو أكقه ذلك ،هذا أحوط أو أحس : فتجد أحدهم ُضول ،األدب
 .التزام التضوى واإلخالص والتجقد ع  اهلوى وعدم التعصب لألشخاص  -٥
فهـذا أبـو ُوسـف ُصـلي  ،وأنواتـاً  ءً أحيـا ،كانوا ُتأدبون يف حــقة خمـالفيهم  -٦

الة باطلـــة النتضـــاض ـف ُـــقى أن الصــــع أن أبـــا ُوســـنـــ ،جمـيد وقـــد احتــــخلـــف القشـــ
 .الـهارة

وهذا أمحد ب  حنبل جييب ن  سأله عـ  الصـالة خلـف نـ  مل ُتوضـأ نـ  القعـاف 
 كيف ال أصلي خلف اإلنام نالك وسعيد ب  املسيب ؟: واحلجانة قائالً 

 .وقد صلى الشافعي بضقب نضربة أيب حنيفة فلم ُضنت
أن جيــرب النــاس علــى اتبــاع نوطئــه عنــدنا اقــرتح عليــه ذا نالــك مل ُــقض للخليفــة ـوهــ
 .ذلك

أنــا األدب يف التخاطــب بالكتابــة فيمثلــه رســالة نالــك إىل الليــث ورد الليــث عليهــا 
هــو أدب اخلـــاب نــع  –هنــا  –والــذي ُهمنــا نــ  هــاتني القســالتني  ،نوردوــا خمتصــقتني

 :االختالف
إين أمحد اهللا إليك الذي ف ،سالم عليك ،ن  نالك ب  أنس إىل الليث ب  سعد«

وعافانــا وإُــاك  ،عصــمنا اهللا وإُــاك بـاعتــه يف الســق والعالنيــة ،أنــا بعــد. ال إلــه إال هــو
أنــه بلغــين أنــك تفــ  النــاس بأشــياء خمالفــة ملــا  –رمحــك اهللا  –اعلــم . نــ  كــل  نكــقوه
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 زلتكـوأنـت يف إنانتـك وفــلك وننـ ،دنا الـذي حنـ  فيـهـعليه مجاعة الناس عندنا وببلـ
 ظقـفانـ... اء ننـكــــــادهم علـى نـا جـــك واعتمــــــم إليبلهـــــة ن  قـل بلدك وحاجـن  أه

واعلـم أين أرجـوا أن ال ُكـون دعـاين إىل  ،فيما كتبت لك فيه لنفسك -رمحك اهللا  -
فـأنزل كتـايب  ،والظـ  بـك ،والنظق لك ،نا كتبت به إليك إال النصيحة هللا تعاىل وحده

 .مل آلك نصحاً فإنك إن فعلت تعلم أين  ،زلهـننك نن
والسـالم عليـك  ،وفضنا اهللا وإُاك لـاعته وطاعـة رسـوله يف كـل أنـق وعلـى كـل حـال

 . )29F١(»ورمحة اهللا وبقكاته
 ،د إليـك اهللا الـذي ال إلـه إال هـوـفـإين أمحـ ،الم عليـكـــــــس «: ون  جواب الليث

ـــعافانــا اهللا وإُــاك وأحس ،أنــا بعــد تابــك قــد بلغــين ك ،  لنــا العاقبــة يف الــدنيا واآلخــقةـــ
فــأدام اهللا ذلــك لكــم وأمتــه بــالعون علــى  ،تــذكق فيــه نــ  صــالح حــالكم الــذي ُســقين

ادة على إحسانه وذكقت نظـقك يف الكتـب الـ  بعثـت بـا إليـك وإقانتـك  ،شكقه والُز
فإ�ـــا كتـــب  ،أتتنـــا فجـــزاك اهللا عمـــا قـــدنت ننهـــا خـــرياً  ،إُاهـــا وختمـــت عليهـــا خبامتـــك

وذكـقت أنـه قـد أنشــك  ،قك فيهـاـــــــــها بنظـيضتـانتهت إلينا عنك فأحببـت أن أبلـغ حض
ورجـوت أن ُكـون  ،نا كتبت إليك فيه ن  تضومي نا أتاين عنك إىل ابتـدائي بالنصـيحة

 ،وأنـه مل مينعـك نـ  ذلـك فيمـا خـال إال أن ُكـون رأُـك فينـا مجـيالً  ،هلا عندي نوضـع
ه مجاعـة النـاس وأنه بلغك أين أفـ  بأشـياء خمالفـة ملـا عليـ ،إال ألين مل أذاكقك نثل هذا

وأن  ،وأين حيق علي اخلوف على نفسي العتماد ن  قبلـي علـى نـا أفتـيهم بـه ،عندكم
وقـد أصـبت بالـذي   ،وبـا نـزل الضـقآن ،الناس تبع ألهل املدُنة ال  إليهـا كانـت اهلجـقة

وأنـا أحـب توفيـق ... ووقع نين باملوقع الذي حتب  –إن شاء اهللا  –كتبت ن  ذلك 
                                                 

 . ٢٤٨–٢٤٧، ص انتصار الفقير السالك ،الراعي ؛٤٣–١/٤١، تريب المدارك ،عياض )۱(
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ونا أخاف ن  الـيعة إذا  ،ائك ملا أرجو للناس يف ذلك ن  املنفعةاهللا إُاك وطول بض
زلتك عنـدي ورأُــي ـفهــذه ننـ -وإن نـأت الـدار-نـع استئناســي مبكانـك  ،ذهـب نثلـك
وال تــرتك الكتــاب إيل خبــربك وحالــك وحــال ولــدك وأهلــك وحاجــة إن   ،فيــك فاســتيضنه

صـــاحلون  كتبـــت إليـــك وحنـــ   ،فـــإين أســـق بـــذلك ،كانـــت لـــك  أو ألحـــد ُوصـــل بـــك
 ،نسأل اهللا أن ُقزقنا وإُاكم شكق نا أوالنا ومتام نا أنعـم بـه علينـا ،نعافون واحلمد هللا

 .)30F١( » والسالم عليك ورمحة اهللا
فأنــا  ،دمياً وحــدُثاً ـألة اختلــف فيهــا العلمــاء قـــوخنــتم هــذا املبحــث بــالكالم عــ  نســ

؛ وذلــك لســعة ف بصــدر رحــب ومل ُعنــف بعـــهم بعـــاً الضــدناء فضــد تلضــوا هــذا اخلــال
وأنــا املعاصــقون فضــد وضــعوها فــو  نســتواها وعنــف بعـــهم  ،علمهــم واتســاع نــداركهم

هذه املسـألة هـي رفـع األُـدي يف الصـالة . ؛ وذلك لضلة العلم وضيق األفقبسببها بعـاً 
 .يف غري تكبرية اإلحقام
يف  وأفقط بعـهم ،وقد أكثق أهل العلم بالكالم يف هذا الباب«: قال اب  عبد الرب

 .»وال وجه لإلكثار فيه ،عيب ن  مل ُقفع
صـــليت إىل جنـــب أيب حنيفـــة فقفعـــت ُـــدي عنـــد : وروي عـــ  ابـــ  املبـــارك أنـــه قـــال

 أردت أن تـري؟: فلما انضـت صاليت قال يل. القكوع وعند القفع ننه
ـد أن ُــري؟ ) ُعـين عنـد تكبـرية اإلحـقام(وهـل نـ  رفـع ُدُـه يف األوىل : فضلت له ُُق

(فسكت
31F

٢(. 

                                                 
 . ١٠٠ – ٩٣/  ٣ابن القيم، إعالم الموقعين،  )۱(
 . ٢٢٩–٩/٢٢٨ابن عبد البر، التمهيد،  )۲(
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كان عندنا مجاعة ن  علمائنا : ضل اب  عبد الرب أُـاً ع  أمحد ب  خالد قولهون
اعة ـــــومج ،ته عـ  نالـكــــــدُث اب  عمـق ورواُــــــالة على حــــــم يف الصـقفعون أُدُهـــــُ

 ،فمــا عـاب هــؤالء علـى هــؤالء ،مـــاسـون إال يف اإلحـقام علــى رواُـة ابــ  الضـــــقفعـــــال ُ
 )32F١( .وال هؤالء على هؤالء 
 -مبناسـبة افتتـاح نسـجد  -كلم بعض نـ  لـه نصـيب نـ  العلـم ويف عصقنا هذا ُت

وال رفـــع  ،فينفـــي نفيـــاً قاطعـــاً وجـــود أحـــد ُضـــول بوضـــع اليمـــىن علـــى اليســـقى يف الصـــالة
ــــدي يف غــــ ــــرية اإلحـــــاألُ ــــة صحيحــــ ،قامـري تكب ــــذلك عــــ  رســــول اهللا ـوال رواُ وال  ة ب

أن الذي قاله  - ُضيناً  -علم قال ذلك وهو ُ ،الصحابة وال التابعني وال األئمة املتبوعني
فإنـا هللا  ،ولكنه التعصـب املضيـت الـذي جيـق صـاحبه إىل الكـذب الصـقاح ،ليس صحيحاً 

 .وإنا إليه راجعون
أنــا صــب اللعنــات والســب بســبب التعصــب وكقاهــة املخــالف فالســاحة اإلســالنية 

(نليئة به يف عصقنا هذا ونكتفي مبا أوردناه 
33F

٢(. 
 تغيــري العبــارات يف الكتــب مبــا ُوافــق هــواه أو ؤدي إىلوأنــا التعصــب الــذي ُــ

د على التعص ،بـع أنواع التعصـريه فم  أفظـهوى غ ب العادي بأنه خيانة ـوهو ُُز
(ال أنانة

34F

٣(. 
فاملتعصـــب غـــري اخلـــائ  ُكفيـــه أن ُـــقد علـــى كـــالم العلمـــاء الـــذي ال ُعجبـــه إنـــا 

هذا نا ال ُفعلـه غريه فأنا أن ُ ،أو بتأليف نستضل ،بالتعليق على كالنهم بعد إثباته
 .عامل حيرتم نفسه

                                                 
 . ٢/١٢٤البر، االستذكار،  ابن عبد )۱(
 . نحيل إلى كتاب الشيخ محمد عوامة في أدب الرأي )۲(
 . ٧٨ – ٧٧ص رجع السباق، مال )۳(
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 المبحث الرابع
 والمذهبي على الخصوص عالج التعصب عموماً 

ــــــأتى بدراســــــة أســــــبابه  ــــــاره ُت إن اخلــــــقوج نــــــ  نــــــأز  التعصــــــب والضـــــــاء علــــــى آث
 .فالتشخيص نقتبة قبل إعـاء الدواء  ،وتشخيصها

ل  وقعت بـني علمـاء وعقفنا كثرياً ن  االختالفات ا ،وبعد أن درسنا هذه األسباب
وأن  ،إىل إزهـــا  األرواح الـــذي ُـــؤدي أحيانـــاً  ،األنـــة دون أن جتـــق إىل التعصـــب املضيـــت

بعد كـل هـذا أرى أن املسـألة تعـاجل  ،والشاذ ال حكم له ،التعصب يف األنة كان شذوذاً 
 ولك  البد ،وال نـلب تـبيضها فجأة أو بني ُوم ليلة ،باألنور اآلتية جمتمعة غري ننفقدة

 .ن  التدرج 
إن تعصــب األعــداء علينــا وعلــى دُننــا ســببه نــ  : وقبــل أن أذكــق هــذه النضــاط أقــول

أقول وال  ،الم وتوضيح نعامله مل  جيهلهـوة إىل اإلسـفنح  نضصقون يف الدع ،عند أنفسنا
 ،ولكــ  أقــول إ�ــا دون األنــل املنشــود ؛ وذلــك ألســباب نتعــددة ،إن الــدعوة اآلن خمتفيــة

صــورة اإلســالم احلضيضيــة ُعــقف اخلصــوم أن اإلســالم ال ُنظــق إىل الصــور وال فعنــدنا تظهــق 
 .واخلوف ن  اهللا والعدل بني الناسوإمنا النظق إىل التضوى  ،إىل األلوان

ال ُضال إن ذلك ضقب ن  اخليـال الـذي ال وجـود لـه يف الواقـع ؛ ألنـا  نضـول قـد وجـد 
كنفــه املســلم وغــري املســلم حيــاة آننــة   فعــاش يف ،يف الواقــع ردحــاً نــ  الــزن  حكــم اإلســالم

 .ونا وجد فهو قابل أن ُوجد نقة أخقى إذا توفقت ظقوفه  ،نـمئنة
قـل أصـبح نقجع إىل احلدُث ع  األنور الـ  إذا تـوفقت غـاب التعصـب أو علـى األ

 :وهذه أوها ،ميثل شذوذاً 
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هم ن   قلت مبعناها اإلسالني حي ال ُف :الحرية الكاملة بمعناها اإلسالمي -١
ة اإلباحية الغقبيـة ـة علـى شـعار الغـقب ،كالني أين أنادي باحلُق الـ  فــحت  ،أو باحلُق

ــة الــ  . ؛ أل�ــا كيــل مبكيــالني وبيــع وشــقاء بعملتــنيدوليــاً  نــادي بــا هــي تلــك الــ  ناحلُق
ــة  ــة العبــادة والتفكــري وإبــداء الــقأي والــدعوة إليــه بــالـق  الســلمية وحُق تـــم  للنــاس حُق

 .التعليم 
ــة حصــ : لت هــذه املنــاظقة الــ  ذكقهــا عيــاض يف نداركــه حيــث قــالـحتــت هــذه احلُق

 ،عليه رجل ُهودي ،اب حممد ب  سحنون دخل مبصق محاناً ـن  أصح وذكق أن رجالً «
فلمـــا حـــج حممـــد بـــ  ســـحنون : لضلـــة نعقفـــة القجـــل ،اظق نعـــه القجـــل فغلبـــه اليهـــوديـفتنـــ

 أصـلحك اهللا -انـض بنـا  -: ميذهفلما دخل نصق قال اب  سحنون لتل ،صحبه القجل
 .إىل احلمام الذي عليه اليهودي

املنــاظقة نــع اليهــودي   ) أي بــدأ ( وأنشــب  ،فلمــا دنــا خــقوج حممــد ســبضه القجــل
  رجـع نعـه إىل  ،فصالها حممد ،جاء حممد فأخذ يف نناظقته حي حانت صالة الظهق

وقــد اجتمــع النــاس  ،اآلخــقة   العشــاء ،  املغــقب ،املنــاظقة حــي كانــت العصــق فصــالها
ـــه املغـــقيب ُنـــاظق اليهـــودي: وشـــاع اخلـــرب مبصـــق فلمـــا كانـــت صـــالة الفجـــق انضــــع  ،الفضي

وهـو ميسـح  ،فخـقج حممـد. فكـرب النـاس وعلـت أصـواتم ،اليهودي وتبني له احلـق فأسـلم
كــاد أن جيــقي علــى ُــدُك فتنــة . ال جــزاك اهللا خــرياً : وقــال لصــاحبه ،هـالعــق  عــ  وجهــ

افتــنت  -لـــعفك  -فــإن ظهــق عليــك اليهــودي  ،ـفتنــاظق ُهودُــاً وأنــت بـعــ ،ةـعظيمــ
 .)35F١(»ن  قدر اهللا فتنته

ـــة نـلضــة دون أن ُتلضـــى أد  تـــــفانظ  ،دـــــــــدُـقوا كيـــف حتـــدث هــذا اليهـــودي حبُق
        : ونصدا  ذلك يف الضقآن الكقمي ،فلما اقتنع أسلم

 .)٢٥٦:البضقة(   
                                                 

 . ٤/٢١٥عياض، ترتيب المدراك،  )۱(



 
 
 
 
 

 
 

 فــــــــــارس حمــــــــــزة أبــــــــــو                                          التعصــــــــــب المــــــــــذهبي  التحــــــــــزب و 

 

 -٣٤٧ -

ـة الـ  مسحـت  ملختلـف الفـق  بـل وملختلـف الـدُانات أن تعضـد املنـاظقات هذه احلُق
 .املفتوحة يف بيت املضدس وغريه كما خيرب با الضاضي أبوبكق ب  العقيب يف رحلته

ـــة الــ  ال ميكـــ  أن تكــون إال حتـــت ســلـان عـــادل ال ختشــى القعيـــة ننـــه  هــذه احلُق
 .وال ظلماً  حيفاً 

فيصـل  ،ُولـد التعصـب ،ب آخـقفإن الظلم واحليـف واملـيالن إىل جانـب علـى حسـا
 .ع  نكان الظلم  اً ولو كان بعيد ،ه إىل الظامل نفسهأذا

فـإن  ،وهـذا داخـل يف النضــة السـابضة :رفع اإلرهاب الفكـري بجميـع أنواعـه -٢
ه يف اجلهتني املتضابلتني   .ممارسة اإلرهاب الفكقي تنتج التعصب وتضُو

ني هـــذا اإلرهـــاب الـــذي كـــان وقـــد عـــاش بعـــض العلمـــاء األفـــذاذ يف العـــامل اإلســـال
وعنـــدنا أنثلـــة كثـــرية يف التـــاُرخ  ،ميـــارس علـــيهم نـــ  قبـــل بعـــض الفئـــات ملصـــاحل خمتلفـــة

حيـث ننـع نـ  االفتـاء يف بعـض نسـائل  ،ن  ذلـك نـا حـدث لإلنـام نالـك ،اإلسالني
(الـــــــال 

36F

(واإلنــــــام أمحــــــد يف نســــــألة خلــــــق الضــــــقآن ،)١
37F

(وأيب إســــــحا  التونســــــي ،)٢
38F

٣(، 
(والبـاجي

39F

(الـدُ  بـ  عبـد الســالموعـز  ،)٤
40F

(وابـ  تيميـة ،)٥
41F

(والشـاطيب ،)٦
42F

وهلـم جــقا إىل  )٧
(بل يف ُوننا هذا احملنة أعظم واالبتالء أكرب. ُوننا هذا

43F

٨(. 
                                                 

 . ترتيب المدارك ،عياض )۱(
 . والمحنة مشهورة ذكرها كل من ترجم له )۲(
 . ٦٢ – ٨/٥٩، ترتيب المدارك ،عياض )۳(
 . ١٥٧–١١٥ينظر تحقيق المذهب للباجي، ص  ،لك أثناء تدريسه للبخاريحدث له ذ )٤(
 . ٨/٢١٠الشافعية الكبرى،  تطبقا ،ابن السبكي )٥(
 . ١٦٠–١٥٦,  ١٤/٦٠ية والنهاية البن كثير خصوصًا، ينظر مواضع كثيرة من البدا )٦(
 ،المعهـد الـوطني العـالي ألصـول الـدين ،اتمجلـة الموافقـ ،البدع وموقـف اإلمـام الشـاطبي منهـا ،حمزة أبوفارس: ينظر )۷(

 . ٣٦٣ – ٣١٩ص  ،م١٩٩٢ ،العدد األول ،الجزائر
 . يمنعنا من التصريح والتوضيح نفس المشكلة التي نتحدث عنها في هذه الفقرة )۸(
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إن تــدُرس الـلبــة  :عقديــة وفقهيــة ،تــدريس المــذاهب اإلســالمية المختلفــة -٣
ُعتمد يف  شُقـة أن ،ُذهب التعصب ،يف املقاحل املتضدنة خصوصاً  ،املذاهب املختلفة

 .صونهاال بأقالم خ ،ال  كتبت بأقالم أتباعها ،إعـاء املعلونة املصادر األصلية

حــــولتهم إىل  ،إنــــك إن عممــــت هــــذا األنــــق علــــى كافــــة التخصصــــات: وقــــد ُضــــال
 .نع أن ختصصهم بعيد ن  ذلك  ،نتخصصني يف هذا الال

ُعـون نبذة نوجزة وإمنا  ،ال أقصد التوسع يف هذه الدراسة لغري املتخصصني: أقول
 .ع  الفق  العضدُة 

فـــال بـــأس أن ُبـــدأ نـــع  ،وأنـــا تـــدُرس املـــذاهب الفضهيـــة املختلفـــة فهـــو نهـــم جـــداً 
وكلمــا تضــدم بــه العمــق علمنــاه فضــه املــدارس  ،الـالــب باملــذهب الفضهــي الســائد يف بلــده

 .األخقى بأدلتها دون تعصب 

وســــعان نــــدارك الـالــــب فمــــادة الفضــــه املضــــارن ونــــادة أســــباب اخــــتالف الفضهــــاء ت
 .وتبعدان عنه التعصب 

ال ُعقفــون  -كمــا قــال ســحنون   -الــذُ   ،وقــد لــوحظ عــ  بعــض العلمــاء املنغلضــني
متكنهم ن   ،لوحظ تقاجعهم يف عباراتم ،ن  احلق إال وجهاً واحداً ُظنون كل احلق فيه

هـذا هـو : لفبعد أن كان جوابم للسـائ ،غري نذهبهم السائد ،املذاهب الفضهية األخقى
إذ  ،بــدأت العبــارات تأخــذ جمــقى آخــق... ونــا ســواه باطــل  ،وهــذا هــو الصــحيح ،احلــق

 . ويف املسألة أقوال ،يف املسألة خالف للعلماء: أصبح ُضول

ــــــولــذلك كــان الش ــُــقى أن اعتيــاد االس ،رمحــه اهللا، يـاطب تدالل ملــذهب واحــد ــــــ
فيـورث  ،طـالع علـى نأخـذهإ رمبا ُكسبه نفوراً أو إنكاراً ملذهب غري نذهبه ن  غري
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ذلك حزازة يف االعتضاد يف فـل األئمة الذُ  أمجع الناس على فـلهم وتضدنهم يف 
(واضـالعهم مبضاصد الشارع  وفهم أغقاضه ،الدُ 

44F

١(. 

ـــاء  :االعتنـــاء بـــأدب الخـــالف -٤ ال بـــد الجثتـــات التعصـــب املـــذهيب نـــ  االعتن
وخنتار لـه  ،لدراسية وبقاجمنا اإلذاعيةفيجب أن ُأخذ حيزاً ن  نناهجنا ا ،بأدب اخلالف
وال نانع نـ  إعـادة صـياغتها إذا   ،ة ن  الكتب املعتمدةيواألنثلة احلضيض ،العبارات املؤثقة

 .كانت األلفاظ فيها صعوبة على فهم الناشئة 
ـف  ،وال بد ن  تـدُرس منـاذج نـ  سـري علمائنـا نـ  خمتلـف املـذاهب الفضهيـة والتعُق

والرتكيــز علــى كيفيـــة  ، ُعــقف نــ  ُنضصــهم قــدره فيضــف عنــدهحــي ،مبــبلغهم نــ  العلــم
وســة الــ  أودعهــا سوالبعــد عــ  بعــض األخبــار املد ،احــرتام علمــاء األنــة بعـــهم لــبعض

بعــض املغقضــني أو الغــافلني ممــا ُــوحي بــنضص العلمــاء والعيــب فــيهم ؛ ولــذلك البــد نــ  
ـية واالعتــدال ال ـوســني ُتصــفون بالـإعــداد هــذا املــنهج بإتضــان نــ  قبــل أنــاس نتخصصــ

 . ُهمهم إال إنضاذ األنة
 –خاصــة يف ابتــداء الــتعلم  –وعــدم االعتمــاد  ،النصــح باألخــذ عــن الشــيوخ -٥

ومبـقور  ،فإن ذلك ُدخل كثرياً ن  العلـم نغلوطـاً  ،على الكتب ونا شابها يف فهم الفضه
ونـا هـو إال  ،عنـه فيـدافع ،تضق هذا األنق يف فهـم الـالـب فيحسـبه علمـاً ُضينيـاً ـالزن  ُس

 .حاصل فهمه السضيم 
بـة طالبـة تعمـل حبثـاً فضهيـاً لدرجـة علميـة جـاءتين نتحـرية  ،ولضد جـاءين ننـذ نـدة قُق

وملـــا أرادت إثباتـــا يف حبثهـــا  ،نـــ  عبـــارة ألحـــد الفضهـــاء الشـــافعية فهمتهـــا فهمـــاً خاطئـــاً 
نفـــس وبـــني كـــالم نؤلـــف آخـــق يف  ،بـــني كـــالم املؤلـــف هـــذا أحســـت أن هنـــاك تناقــــاً 

                                                 
 . ١٣٢–٣/١٣١، الموافقات ،الشاطبي )۱(
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تنـاقض الـذي فهمتـه وذهـب ال ،قحت هلـا عبـارة الفضيـه احنـل اللغـز لـدُهاـوملا شـ ،املذهب
 .يف بداُة األنق

؛ ألن األسـتاذ وهـو اختيـار األسـاتذة األكفـاء ،خـقلك  هنا جيـب أن ننبـه إىل أنـق آ
وإننـــا  ،إن كـــان نفســـه قاصـــقاً عـــ  شـــقح املســـائل الفضهيـــة فمـــاذا ســـيكون نصـــري الـالـــب

ناقشـــون أحباثـــاً فضهيـــة علـــى نســـ لنعـــقف أســـاتذة توى املاجســـتري والـــدكتوراه مل ـُشـــقفون ُو
فظنـوا أن املؤهـل ال بـد  ،ا غـقهم نـا حيملـون نـ  شـهادة ونؤهـلـوإمنـ ،ُشموا للفضه رائحة

 .نُق  ببعـهما يف واقعنا املعاصقوال عالقة لأل ،أن ُكون صاحبه عاملاً 
ة تلـك األعـداد اهلائلـة الـ  تـدرس فإذا أردنا أن نقجـع األنـق إىل نصـابه فيجـب غقبلـ

 .ولك  البلية كادت تعم ،وال أخفي أن األنق نسيب يف البالد اإلسالنية ،يف جانعاتنا
ـــتالف والشـــر فـــي  -٦ ـــر فـــي االئ ـــد أن نغـــرس فـــي شـــباب األمـــة أن الخي ال ب

وهذا نا جيب أن تتجه . وحيذر ن  التشقذم ،وأن اإلسالم ُدعو إىل الوحدة ،االختالف
 .قادة الدعوة عوة إليه جهود علماء األنة وخصوصاً إىل الد

 ،كما جيب أن نبني أن االختالف يف الفـقوع املسـتنبـة اجتهـاداً ضـقورة ال بـد ننهـا
 .وال ُؤثق هذا االختالف شيئاً على احملبة واالنتماء والنصقة 

 ،وذلـك بعـد النــج الـبيعـي ،ترسيخ فكرة أن الفتوى ال يعالجها إال أهلهـا -٧
 .فإذا حصدت قبل وقتها فإنه ال طعم هلا  ،الـبيعي؛ ألن العلم كالفاكهةوقلت 

فـإن نـ  طـوى دراسـته طيـاً أو قـعهـا  ،وهذا النـج ال ُأيت إال بعد املـقور مبقاحـل
قبل إبا�ا ُصد  عليه قول أيب حنيفة لتلميذه أيب ُوسف عندنا جلس للتدُرس دون 

فـــذهب  ،مخســـة أســـئلة وعلمـــه اجلـــوابفأرســـل إليـــه أبـــو حنيفـــة رجـــًال ســـأله  ،اســـتئذان
فعلـم  ،فأجابـه القجـل ،واباـأله هـذه األسـئلة فلـم ُعـقف جــــــــالقجـل إىل أيب ُوسـف فس
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ع إىل درس ـــــفقج ،هـل األنــق قبـل أوانــــــــــه تعجـــــوأن ،هــــــة بعثـفــــــــف أن أبـا حنيــــو ُوســـــأب
(تحصقمتتزببت قبل أن : فضال له قولته املشهورة ،أيب حنيفة

45F

١(.  
ستحيل  ،صل إىل نقحلة الزبيب إال بعد نقوره مبقحلة احلصقمنعناه أن العنب ال ُ ُو

(وهذا حال املستعجلني ،أن ُتعداها
46F

٢(. 
ِق، َنْوَىل عقَمَق ْبِ  عقبَـْيِد اللَِّه، َعْ  َأِيب َسَلَمَة  ،ويف املوطأ ـْ ْبِ  اَعْ  َناِلك، َعْ  َأِيب النَّ

ـــالَ  ـــِ  َعـــْوٍف أَنَّـــهق َق َنـــا ُقوِجـــبق اْلغقْســـَل؟ : تق َعاِئَشـــَة، َزْوَج النَّـــِيبِّ َســـأَلْ : َعْبـــِد الـــقَّْمحَِ  ْب
ََُكـَة َتْصـققخق فـََيْصــققخق : فـََضالَـتْ  َهـْل تَـْدرِي َنـا َنثـَلقـَك َُـا أَبَــا َسـَلَمَة؟ َنثَـلق اْلَفـقُّوِج، َُْسـَمعق الدِّ
( ِإَذا َجاَوَز اْخلَِتانق اْخلَِتاَن فـََضْد َوَجَب اْلغقْسلق .. َنَعَها

47F

٣(. 
أحدوا أن أبـا سـلمة  : حيتمل نعنيني... ل تدري ـه: وقوهلا: هـاجي يف شقحـلبقال ا

ـتكلم فهـا ،كان يف زنان الصبا  ،وقبل أن ُبلغ حـد اجلمـاع ُسـأل عـ  نسـائل اجلمـاع ُو
كـــالفقوج الـــذي ُســمع الدُكـــة الــ  بلغـــت حـــد   ،وهــو ال ُعقفهـــا إال بالســماع نـــ  غــريه

 .  دوإن مل ُبلغ ذلك احل ،الصقاخ فيصقخ نعها
والثــاين أن أبــا ســلمة كــان صــبياً مل ُبلــغ نبلــغ الكــالم يف العلــم إال أنــه كــان ُســمع 

(القجال والكهول ُتكلمون يف العلم فيتكلم نعهم
48F

٤(. 
العلــم  :علــى فقــه األولويــات ،عــالمهم وجــاهلهم ،البــد مــن تــدريب النــاس -٨

شــــيخ علــــي ورحــــم اهللا ال ،وأويتــــه ختتلــــف بــــاختالف هــــذه املقاتــــب ،نقاتــــب ودرجــــات
ـــالـنـــاوي الــذي كــان ُشــقح دائمــاً هــذه املس شــدد علــى أويتهــا ،ألةــــ وقــد ظهــق يل . ُو

                                                 
 . ٤٢٥ – ٤٢٤ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص  )۱(
 . ٤٩حات في أدب الرأي، ص صف, محمد عوامة )۲(
 . باب واجب الغسل إذا التقى الختان ،كتاب الطهارة،  ١/٤٦مالك، الموطأ،) ۳(
 . ٩٦/ ١الباجي، المتقى،  )٤(
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مبـواط  الـداء  عاملـاً  رمحـه اهللا، فـنـاً  ،فضـد كـان ،ماعهـــأوية نا كان ُضوله بعـد فـرتة نـ  س
 .يف واقع املسلمني

ــاتوال أ   إن  ،؛ ألن هــذه الورقــة مل تعــد لــذلكســتـيع هنــا أن ارتــب هــذه األولُو
قتبــة باســتثناء شــيء لــه امل ،ذه املقاتــب ختتلــف نــ  زنــ  إىل آخــق ونــ  نكــان إىل آخــقهــ

 .األوىل نـلضاً وهو العضيدة
لصــحابته عــ  ســؤال  أنــه هلــذا الســبب كــان جــواب النــيب  واهللا أعلــم، ،وأحســب

 خمتلفــاً نـ  صــحايب آلخـق؛ إذ قــد وضـح لــه  –أي األعمــال أفــل؟  :وهـو –واحـد 
نهم فضدنــه يف املقتبــة األوىل؛ لعلمــه باســتضانة اجلوانــب األخــقى وجــه الضصــور عنــد كــل نــ

 .عند السائل
عاملهم وجاهلهم؛ ألن اجلاهل جيب أن ُعلم وجوب السـؤال  :وقلت يف نبدأ الفضقة
وألن العــامل جيــب أن خيــرب نــ  ال علــم عنــه عــ  األهــم قبــل  ،عــ  األهــم نــ  أنــور دُنــه

وال  ،حكــام الزكــاة علــى نــ  ال جتــب عليــهال جيــب تعلــم أ: ولــذلك قــال العلمــاء ،املهــم
 .وال احلج على غري املستـيع وهكذا  ،الصيام قبل وصول وقته

وهــو تـابع ملســألة  :مإشـغال الشــباب بهمـوم األمــة حتـى يجعلوهــا رأس مـاله -٩
ات فإن العاقل إذا وجد نسلماً ُهم كافق بذحبه جيب أن ُنضذه فوراً ن  هذا  ،فضه األولُو

اجللســـة  ال أن ُضــول انتظـــق أعلمـــك كيــف جتلـــس -قــادراً علـــى ذلـــك إن كـــان  -الضتــل 
 .الصحيحة يف التشهد نثالً 

نــ  املعــارك الــدائقة بــني  –وقــد حــدث نثلــه نــ  قبــل  –وشــبيه بــذا نــا تــقاه اليــوم 
ويف الوقــت  ،أو قـل املتعلمــني يف نسـائل اجتهادُــة اختلفـت فيهــا الفهـوم ،بعـض العلمــاء

 ،لمني نــ  بــين جنســهم تــارةـالظلــم الــذي حيــل باملســ نفســه ال ُنـضــون ببنــت شــفة ضــد
 .ون  أعدائهم تارة أخقى
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ــــاً  الً  أو ُـــــيع القجــــل وقت  تحب وجيهــــد نفســــه ملعقفــــة راجحــــه نــــ يف نناقشــــة نســــ طــــُو
 .نفع املسلمني أو ُنضذهم ن  كارثةُورتك بذل اجلهد فيما هو نتخصص فيه مما ُ ،نقجوحه

 ،أنه نق بصيديل نسلم ،حدُث له باإلذاعةيف  ،رمحه اهللا ،ذكق الشيخ حممد الغزايل
رأى وملـــا  ،ألة أحــد ننــدوبات الصــالةـُنــاقش آخـــق بتشــنج يف نســ ،لــه حققــة علــى دُنــه

نتمنيـــاً وال شـــك أن ُكـــون  ،الشـــيخ فـــقح وطلـــب ننـــه أن ُعــــي رأُـــه يف املســـألةالصـــيديل 
قـال . منعـ: ؟ قـالأنـت نسـلم حتـب اخلـري للمسـلمني: لهفبـادر الشـيخ بسـؤا ،القأي لصاحله

ـة الـ  تأتينـا نـ  كـل نكـان هـل هـي : الشيخ إذاً اتقك هذا وانتبه لتخصصـك وراقـب األدُو
فعالــة أو ال ؟ هــل نــا زال تــاُرخ صــالحيتها مل ُنتــه بعــد ؟ فإنــك إن فعلــت هــذا خــدنت 

 .ل  تناقشها فاتقكها ألهل التخصصأنا املسألة ا ،املسلمني خدنة جليلة
رجــًال ليســأل ابــ  عقفــة الــورغمي يف تــونس عــ  وانظــق كيــف ُقســل علمــاء األنــدلس 

بعـد عشـق سـنوات  ،وكذلك ُفعل أهل سـال يف املغـقب ،نسألة دعاء اإلنام بعد الصالة
وقـد  ،انظـقوا كيـف ُفعلـون ذلـك والعـدو حـوهلم ُـرتبص بـم: أقول. ن  نسألة األندلس

 ؟فأُ  هذا ن  ذاك ،بالد اإلسالنيةأخذ بعض ال
فـإن  ،يع الوسائل المتاحة إلى التوسط واالعتـدالدعوة الناس عن طريق جم -١٠

 .وة بتـبيق األنور ال  سبق ذكقهاوتكون هذه الدع ،ذلك ُذهب التعصب جبميع أنواعه
الــ  هــي انســالخ  ،باالعتــدال والتوســط أن نتبــع األقــوال الشــاذة -هنــا  -وال نعــين 

 .ر علماء األنةسنة كما فهمها مجهو تباع الضقآن والاولكننا نعين با  ،ن  الدُ 
ــل حيتــاج إىل حمــور خــاص وإمنــا تكفينــا  ،وقــد كتبــت فيــه الكتــب ،وهــذا نوضــوع طُو

 . هنا اإلشارة إىل أويته
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سبق أن ذكقنا أن ن  أسـباب  :تربية المسلم على اتباع الحق، أين وجده -١١
ع ـــــــــيـذا فـإن مجـامل الفـالين ؛ ولــماً نـع العــــــــواب دائـــــــلم أن الصـــــــالتعصب أن ُعتضد املس

 .فوجب أن ال تؤخذ األحكام إال ننه ،ونا ُضوله غريه باطل ،ُضوله حق نا
أن جنعـــل  ،وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن نـــ  الــــق  الـــ  ُضــــى بـــا علـــى التعصـــب الفضهـــي

 ،والـالت املتخصصـة يف علـوم الشـُقعة ،املسـموعة واملقئيـة ،نناهجنا وأحادُثنا يف اإلذاعـات
 ،عـين إدارات األوقـاف واجلانعـات اإلسـالنيةوالكتب ال  تصـدرها املؤسسـات املتخصصـة أ

 ،وحتقره نـ  التضليـد األعمـى ،جنعلها تقيب املسلم على اتباع احلق أُ  وجده ،ونا يف حكمها
ولكـــ  ذلـــك حيتـــاج إىل  ،وهـــذا ُســـتدعي تــــافق اجلهـــود نـــ  املخلصـــني للشـــُقعة اإلســـالنية

 .دُث إىل ن  بيدهم أنور املسلمنيأنوال فريجع بنا احل
غـــري علمـــاء الســـالطني الـــذُ  نـــل النـــاس  – احـــة الفرصـــة لعلمـــاء األمـــةإت -١٢

نـ  غـري  ،حتى يوجهوا الشـباب إلـى خيـر مـا فيـه األمـة –مساعهم ونفقوا ن  كالنهـم 
؛ أل�ـم )الـقمسيني(فإن الشباب أصبحوا ال ُثضـون بالعلمـاء  ،توجيه وال ضغط ن  احلكام

ــوجههم الثضــة فــإن الكــالم ُــدخل نــ  أذن وإذا انعــدنت  ،ُعقفــون ســلفاً نــ  ُضــودهم ُو
 .وخيقج ن  أخقى دون أن ُعقج على الضلب

 ،ق ال سـاحل لــه ؛ ألنـه ميثــل وـاً واقعــاً حبـالكــالم يف هـذا املوضــوع : ويف اخلتـام أقـول
  .عسى أن تتاح فقصة أخقى الستكمال احلدُث ،فلنكف الضلم ع  الكتابة

  .وآخق دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 . على سيدنا حممد وعلى آله وصحبهوصلى اهللا
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 عنف األسريال
 لتجاوزل اتمدخل للفهم وآلي

( حليمة بوكروشة ةدكتور ال
0F

*( 
 

العنـف األســري ظــاهرة خطــرية مؤذنــة خبــراب العمــران، وأ�ــا مل تظهـر وتتجــذر يف جمتمعاتنــا مــن 
المية، ــــــــفـــراغ، وإمنـــا جـــاءت نتيجـــة ثقافـــة مشـــوهة تشـــربتها شـــرائح واســـعة مـــن جمتمعاتنـــا اإلس

 .ءاً من ثقافتها، وألبستها يف بعض األحيان لبوس التدين واحلرص على اخلريوريريتا جز 

 

 :قدمةم

علــــى اخــــتالت توجهــــاتم وصــــــاتم، علــــى أن  ،ة البــــاحثنيـلقــــد اتفقــــت كلمــــ
ِدم عليهـــــا الشخــــــاهرة َمَرضــــــري ظــــــــــــــالعنـــــف األس وابه، ـص عنـــــدما يفقـــــد ريــــــية، يـُْقـــــ

وية ـــــــــــخـية الســــــــــن الشفقت علـــــى أـــــــــــاه، كمـــــا اتــــــــه وأنـــــــــزوات نفسـتجيب لنــــــــــــــويس

                                                 
 ).الجزائر(.. باحثة أكاديمية )*(
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له وال حـــىت ــــــاهلا ال تقـــدم علـــى هـــذا العنـــف وال تقبـآالت أفعــــــــــــمبربة ـبطة واملعتــــــــــــــاملنض
ـــه مـــع هـــذا اال ـــه، غـــري أن ـــأقبح تـــدعو إلي تفـــاق  علـــى جتـــرمي الظـــاهرة ونعـــت ريـــاحبها ب

عل الواحد منا يتساءل عن سر ـالنعوت، جندها يف ازدياد مستمر وبوترية مروعة، مما جي
 :هذه املفارقة

فهـل مثـة مـرض عضـال أريـاب الشــعوب املعاريـرة جعلهـا رغـم إدراكهـا جلـرم العنــف 
 األسري جتنح إليه جنوحها للسلم والرتاحم؟ 

 أم أن العوامل املعقدة احمليطة باألسرة حسمت وضعها لـاحل العنف؟ 

تغييـب  ومـا يسـمى تأديبـاً مشـروعاً أدى إمـا إىل بني ما يسمى عنفاً  أم أن مثة خلطاً 
 إدراج األول يف الثاين؟  مسمى، أوالعنف ك

م أجوبــــة مقنعــــة هلــــا ليــــتم فهــــم هــــذه ـا وتقديـــــهــــندوت عـأســــئلة يتوجــــب الوقــــ
م يــتم جتاوزهــا، وهــو مــا حيــاول هــذا البحــث ـعميقــًا، ومــن ثــ رية فهمــاً ـالظــاهرة اخلطــ

بابه ـه وأبعـــاده، وكـــذا أســــوم العنـــف وحجمــــالل بيـــان مفهــــأن جييـــب عنـــه مـــن خـــ
 .وطرق عالجه
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 المصطلح والمفهوم ..ف األسريالعن
بأنـــه اخلـــرق بـــاألمر، وقلـــة الرفـــق بـــه، وهـــو ضـــد  »لســـان العـــرب«يعـــّرت العنـــف يف 

والعنيـف مـن ال رفـق لـه بركـوب اخليـل والشـديد مـن  .وأعنف الشيء أخذه بشـّدة. الرفق
  )1F١(.، والتعنيف هو التعيري واللومالقول والسري

وك يهـدت إىل إيـذاء اآلخـرين، وهـو سـل: ريـطالح فقـد عـرت بأنـهأما العنف يف اال
وعــرت أيضــاً بأنــه . »الغــري«يتضــمن اإليــذاء البــدين واهلجــوم اللفظــي، وتــدمري ممتلكــات 

وهـــو مـــن أهـــم مشـــاكل  ،انتهـــاك ينـــتج عنـــه تـــأثريات عاطفيـــة، إىل جانـــب الضـــرر البـــدين
(الـحة النفسية

2F

٢(. 
ألنه  ؛تُه ورهطُُه األْدنـَْونَ عشري : أُسرُة الرجل« :وأما األسرة فقد عرفها ابن منظور بقوله
 .)3F٣( »يتقوى بم، واُألسرُة عشريُة الرجل وأهُل بيته

الوحــدة االجتماعيــة األوىل الــىت تــدت إىل احملافظــة علــى : ريــطالحوهــي يف اال
 نواة التمعوإحدى العوامل األساسية يف بيان الكيان الرتبوي، وهي النوع اإلنساىن، 

(له ساسيةاخللية الطبيعية واألو 
4F

٤(. 

                                                 
؛ ٢٥٩، ٢٥٧، ص ٩م) م١٩٩٥دار صــــادر، : بيــــروت( ١، طلســــان العــــربانظــــر محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور، ) ۱(

، تحقيـــق إيميـــل بـــديع يعقـــوب، ومحمـــد نبيـــل الصـــحاح، تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــةاد الجـــوهري، وٕاســـماعيل بـــن حمـــ
ــــي، ط ــــب العلميــــة، : بيــــروت( ١طريف ــــوب الفيــــروز آبــــادي١٢٧، ١٢٦، ص٤م) م١٩٩٩دار الكت : ؛ ومحمــــد بــــن يعق

 . ٧٥٦ص) م٢٠٠٣دار الفكر، : بيروت( ١طالقاموس المحيط، 
: منشور ضمن كتـاب بحـوث المـؤتمر الـدوليفي مكافحة جرائم العنف والتطرف، دور التربية انظر عزة فتحي علي، ) ۲(

مطبوعــات جامعــة : القــاهرة(العلــوم االجتماعيــة ودورهــا فــي مكافحــة جــرائم العنــف والتطــرف فــي المجتمعــات اإلســالمية 
 . ٤/١١٠) م١٩٩٨األزهر، 

 . ٣١٠صالقاموس المحيط، الفيروز آبادي، ؛ ٤١٠، ص٢مالصحاح، ؛ الجوهري، ٢٠، ص ٤، ملسان العرببن منظور، ا) ۳(
؛ أحمــد محمــد عســال، ١٨ص) دار الفكــر العربــي، غ، م: القــاهرة(  تنظــيم اإلســالم للمجتمــعانظــر محمــد أبــو زهــرة،  )٤(

 . ١٤٣ص) م١٩٨١دار القلم، : الكويت( ٤، طاإلسالم وبناء المجتمع
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وأســاس األســرة يف اإلســالم هــو الــزواج، وهــو ارتبــاط رجــل وامــرأة بربــاط شــرعي 
واألســــرة يف اإلســــالم تبــــدأ باألســــرة . ُمعلــــن ترتتــــب عليــــه حقــــوق وواجبــــات متبادلــــة

الـغرية الضيقة اليت تتكون من األب واألم واألوالد، وتنتهي باألسرة املمتدة املوسعة 
األعمــام والعمــات واألخــوال واخلــاالت و واألخــوات  خــوةواألب واإلالــيت يشــكل األم 

 .وأوالدهم جزءاً منها

والعنف األسري هو االستخدام غري الشـرعي للقـوة أو التهديـد باسـتخدامها بـدت 
إخضاع فرد من أفراد األسرة إلرادة الطرت الذي يريد فرض سلطته بالعنف، مما يتسبب 

 .يف إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية

 :شكال العنف األسري وأنواعهأ

يعّد العنف من املوضوعات املعقدة حيث تتعدد أشكاله، و صتلف أسبابه وأبعاده، 
عنف أسري وعنف مدرسي وعنف إعالمـي : لذا عمد علماء االجتماع إىل تقسيمه إىل

العنـــف اجلســـدي والعنـــف : إخل، ويقســـمونه باعتبـــار أنواعـــه إىل ثالثـــة.. وعنـــف سياســـي
 .نف النفسياللفظي والع

والعنـــف األســـري الـــذي هـــو أحـــد أنـــواع العنـــف املمـــارس يف التمـــع وأخطـــره، هـــو 
العنــف الــذي حيــدث يف إطــار مؤسســة األســرة وبــني أفرادهــا، حبيــث يتنــاول العنــف بــني 
الزوجني، وعنف اآلبـاء مـع األبنـاء، وعنـف األبنـاء فيمـا بيـنهم، وعنـف األبنـاء حنـو كبـار 

 : يف أشكال وريور أمههاويتمظهر هذا العنف . السن
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 ضرب واحلبس والطرد، العتداء اجلسدي الذي يشمل اال -
 . غتـابعتداء اجلنسي املتمثل يف التحرش اجلنسي واالاال -
 .عتداء النفسي أو اللفظي من خالل السب والشتم واإلهانةاال -

 :حجم ظاهرة العنف األسري وتداعياتها
تفشيها وتـاعد وتريتـا يف ذات الوقـت، فقـد إن املسح العاملي لظاهرة العنف يبني 

م أن امــرأة مــن كــل ثــالث نســاء تعرضــت يف ٢٠٠١أحـــت التقــديرات العامليــة يف ســنة 
وأعلـن جملـس الشـيوخ األمريكـي أن  )5F١( .حياتا إىل اعتداء جنسي أو جسدي أو نفسي

دوالر مليـار  ٥,٨عتداء اجلنسي يكلف اخلزينة األمريكيـة أكثـر مـن العنف اجلسدي واال
( سنوياً 

6F

٢(.  

م أن نســـبة ٢٠٠٠ســـنة  )UNICEF(وقـــد أعلنـــت منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة 
ســنة يف وأنـه % ٥٠إىل  ٢٠النسـاء والبنـات الالئـي تعرضــن للعنـف األسـري تــرتاوح بـني 

م غاب من تعداد سكان العـامل حـوايل سـتني مليـون امـرأة ذهبـت ضـحية العنـف ٢٠٠٠
ذت تـدابري مواجهـة ظـاهرة العنـف علـى النسـاء والبنـات ال األسري، وأن البلدان اليت اصـ

 )7F٣(.دولة ٤٤تتجاوز 

أما مسح ظاهرة العنف يف جمتمعاتنـا العربيـة واالسـالمية، فإنـه يكشـف انتشـار هـذه 
ــــــالظـــــاهرة وتـ ــــــبش اعد وتريتـــــا، فقـــــد أريـــــبح العنـــــف متبـــــادالً ـ كل واســـــع بـــــني األزواج ـ

                                                 
 http://www.infoforhealth.org/pr/l١١edsum.shtml،  "إنهاء العنف ضد المرأة"انظر، تقرير منظمة  ) ۱(
 /http://www.infoforhealth.orgانظر،  )۲(
 htm.٠٠pr٤٥/http://www.unicef.org/newslineم في ٢٠٠٠انظر تقرير اليونيسيف لسنة  )۳(
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واألخـــوات وبــني األبنـــاء وكبــار الســـن مـــن  والزوجــات وبـــني اآلبــاء واألبنـــاء وبــني اإلخـــوة
بني الفئات املثقفة وغري املثقفـة، وبـني الفئـات الغنيـة  أجداد وجدات، كما أريبح منتشراً 

 .والفقرية
تناولــت أشــكال العنــف  ،ففــي دراســة ريــادرة عــن املركــز القــومي للبحــوث بالقــاهرة

يف التمـــع املــــري،  ضــّد املـــرأة، تبـــني أن العنـــف األســـري هـــو أكثـــر املمارســـات العنيفـــة
كمـا أثبتـت أن  . أو زوجـة أو ابنـة علـى املـرأة بــفتها أّمـاً  سواء أكان هذا العنـف ممارسـاً 

ب، وســــوء املعاملــــة، والســــخرية، الضــــر : هــــذا العنــــف يتجلــــى يف أشــــكال خمتلفــــة منهــــا
( ستهزاء، والتهديد باإليذاء والعقاب، إضافة إىل التهديد املستمر بالطالقواال

8F

١(. 
دراسة أجراهـا مكتـب مكافحـة اجلرميـة بـوزارة الداخليـة تفشـي ظـاهرة إيـذاء  وأكدت

مــــن األطفــــال % ٤٥حيــــث اتضــــح أن  ،األطفــــال يف التمــــع الســــعودي بشــــكل عــــام
(يتعرضون لـورة من ريور اإليذاء يف حياتم اليومية

9F

٢(. 
كـــأفراد ومؤسســـات تربويـــة واجتماعيـــة،   ،ملـــاذا ال يـــزال شـــعورنا: والســـؤال املثـــار هـــو

 حبجم املشكلة ضعيفاً، رغم انتشارها واستفحاهلا يف التمع؟
 :لعل اإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف نقاط أربعة

 :طبيعة المشكلة ذاتها: أوالها
ديدة يف ـــــــــاسية شـــــــــوريية يضــــــفي عليهــــــا حسـاكل األســــــرية باخلــــــــــــــــــام املشـــــــفاتس

مالحظــة هـــذه وميكــن . شــديداً علــى التكـــتم عليهــا وعــدم إثارتـــا اً مناقشــتها بــل وحرريـــ
حتـاد الــوطين للمـرأة التونســية حـول العنــف الزوجــي اإلشـكالية جبــالء يف دراسـة أجراهــا اال

                                                 
 . ٢٦، ص٢٠٠٣، ديسمبر ٨٧، العددمجلة الفرحةانظر ) ۱(
 htm.socity/socity٠١/٠٤-٠٤-٢٠٠٤/http://www.alwatan.com.sa/dailyانظر  )۲(
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مــن النســاء اللــوايت يتعرضــن للعنــف يلجــأن إىل % ٥١,٨م، تبــني فيهــا أن ١٩٩١عــام 
% ٤,١إىل احملـــاكم، و% ٣,٥فقـــط إىل مراكـــز الشـــرطة، و% ٣,٩العائلـــة، بينمـــا تتجـــه

م ١٩٨٩كمــا قــدرت إحـــاءات ماليزيــة وطنيــة أجريــت ســنة . .يــةجتماعإىل املرشــدة اال
تعرضــت للضــرب مــن  ١٥امــرأة فــوق ســن %  ٣٩مليــون أو مــا يعــادل  ١,٨أن حــوايل 

قبــل زوجهـــا أو ريــديقها، غـــري أنـــه مل تتقــدم إىل قســـم الشـــرطة بشــكوى رمسيـــة إال تســـع 
(وتسعمائة امرأة

10F

١(. 
ساســـية الـــيت تتســـم بـــا كالية اخلـوريـــية واحلـاءات تعكـــس إشــــذه اإلحـــــفمثـــل هـــ

 .املشاكل األسرية
 :الشرعية الثقافية الممنوحة للعنف األسري: ثانيتها

 فالســــلوك العنيــــف مــــع الزوجــــة واألبنــــاء يلقــــى يف بعــــض األوســــاط األســــرية قبــــوالً 
اجتماعياً، بل ويـدرج يف إطـار تأديـب الرجـل ألفـراد أسـرته، األمـر الـذي جيعـل الزوجـات 

توبيإ إذا أقروا بوقوع اإليـذاء علـيهم، ألن التمـع ينظـر إىل هـذا واألوالد عرضة للنقد وال
علـــى أنـــه مــــيب مبتـــغ لــــالح  اإليـــذاء بوريـــفه معيـــاراً تأديبيـــاً، وينظـــر للمـــؤدب غالبـــاً 

الزوجة واألوالد، وأن طبيعة القوامة وثقل املسؤولية وعبء الرعاية تتطلب أحياناً خشونة 
 . تضمن انتظام األسرة وحسن سريها

 :سريقلة اإلحصاءات والبيانات الكاشفة لحجم ظاهرة العنف األ: ثتهاثال
فاإلحــاءات املتـوفرة ال تعكــس حجـم املشــكلة، أل�ـا ال متثــل إال احلـاالت الــيت ّمت 
 اً التبليـــغ عنهـــا، يف حـــني أن احلـــاالت املتســـرت عليهـــا العتبـــارات اجتماعيـــة متثـــل أضـــعاف

تـوفرة تفتقـد الدقـة واملوضـوعية، أل�ـا تعتمـد مضاعفة ملا مت رريـده، مث إن اإلحــاءات امل
                                                 

 http://www.wao.org.my/research.htm#domesticانظر،   )۱(
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فقـط البالغــات الــيت تـرد إىل الشــرطة، أو بعــض املؤسسـات الرمسيــة الــيت تبلّـغ عــن اجلــرائم 
ـــــيت تـــــتم داخـــــل مؤسســـــة األســـــرة، كمـــــا أن املؤسســـــات اخلدميـــــة واالجتماعيـــــة مثـــــل  ال

املمـارس  املستشفيات واملدارس ال تقوم بتسجيل حاالت العنف من اإلساءة أو الضرب
( ضّد األبناء والزوجات إالّ إذا دخل العنف يف إطار التجرمي

11F

١(. 
 :إنكار وجود مثل هذا العنف: رابعتها

وهـــو ســـبب لكنـــه يف ذات الوقـــت نتيجـــة منطقيـــة للنقـــاط الســـابقة، فـــالتكتم علـــى 
تأديبيــاً،  العنـف األســري باعتبــاره خـوريـية أســرية، ومنحــه شــرعية ثقافيـة باعتبــاره معيــاراً 

لــة اإلحـــاءات والبيانــات املوضــوعية الــيت تكشــف حجــم املشــكلة، كــل ذلــك جعــل وق
الكثري من النـاس يعـد العنـف األسـري يف جمتمعاتنـا العربيـة واإلسـالمية حـاالت اسـتثنائية 

هتمـام املبـالغ فيـه مـن قبـل ال ترقى إىل مستوى الظاهرة االجتماعيـة وال تسـتدعي هـذا اال
 . نييجتماعاملختـني النفسيني واال

ـــيس فقــــلق يف موضــــهـــذا ولعـــل املقـــ اهرة، وإمنـــا ـط حجـــم الظــــوع العنـــف األســـري ل
يف اإلخــالل بوظيفــة األســرة، هــذه األســرة الــيت تعــد  طــرية، واملتمثلــة أساســاً تــداعياتا اخل

اللبنــة األوىل واألساســية يف قيــام التمعــات و�ــوض األمــم واحلضــارات، ولقــد رســم ديننــا 
 :ف حتمي أسرنا منهااإلسالمي احلنيف وظائ

 :ستقرار النفسياال: أوالً 
          :قوله تعاىلوهو ما جاء التعبري عنه يف 

 
 

            
         : وقوله تعاىل ..)٢١:الروم(

                                                 
 . ١٤٢ص ) م١٩٩٩دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة(  العنف األسريإجالل إسماعيل حلمي،  )۱(
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ؤولية ـــــــكزاته، ألن من مســـــأحد معامله ومرت) ١٨٩:األعرات(  ... 
لنفسي واألمن واحلماية لكل أفرادها السيما األحداث منهم، ستقرار ااألسرة توفري اال

طرياً ينشأ  وهي أقدر مفاريل التمع على القيام بذه  املهمة، أل�ا تتلقى الطفل غـناً 
 .يف أحضا�ا مدة قبل أن حيتك بالعامل اخلارجي

بــــاء وأبنــــائهم لــــه األثــــر البــــالغ يف ضــــمان ســــالمة إن إشــــاعة املــــودة واأللفــــة بــــني اآل
تكوينهم النفسي، وبنـاء شخــيتهم العاطفيـة، واإلخـالل بـذا البعـد  يعـرض األبنـاء إىل 

 .اضطراب نفسي وسلوكي تكون له عواقبه الوخيمة
 :اعيةـالتنشئة االجتم: ثانياً 

فاألسرة ليسـت أسـاس وجـود التمـع مبـا تؤديـه مـن وظيفـة بيولوجيـة فحسـب، بـل 
واإلطـــار الـــذي يتلقـــى فيـــه  ،الســـلوكوالدعامـــة األوىل لضـــبط  ،مــــدر األخـــالق«هـــي

، ذلــك ألن األســرة هــي العامــل األول يف )12F١( »اإلنســان أول دروس احليــاة االجتماعيــة
عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على «عملية التنشئة االجتماعية، والتنشئة االجتماعية 

بة، التفاعـــل االجتمـــاعي، وتـــدت إىل إكســـاب الفـــرد ســـلوكاً ومعـــايري واجتاهـــات مناســـ
، فــإذا مل تــنم األســرة )13F٢(»اجتماعيــة معينــة متكنــه مــن مســايرة احليــاة االجتماعيــة اً وأدوار 

اعل اإلجيــاـ مــع التمــع مــن خــالل تــذيب ســلوكهم وإكســابم ـيف أفرادهــا هــذا التفــ
، ومع أفراد التمع ثانياً، نشأ يف التمـع جيـل مهارات التواريل البناء مع أنفسهم أوالً 

 .طية إقـائية ال حتسن إال أسلوب اإلرهاب الفكري والعنف اجلسديذو عقلية تسل

                                                 
ث العلمـي، الجامعـة األردنيـة، منشـورات عمـادة البحـ: األردن( دراسـات فـي علـم االجتمـاع األسـريموسى أبو حوسة،  )۱(

 . )م٢٠٠١
 . ٢٤٤ص) م١٩٨٤عالم الكتب، : القاهرة( علم  النفس االجتماعيحامد زهران،  )۲(
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 أسباب العنف األسري
 ةتـــرتبط ظـــاهرة العنـــف األســـري بالعديـــد مـــن العوامـــل الرتبويـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــ

واالقتـــادية، فهــي ظــاهرة مركبــة متعــددة اجلوانــب ال ميكــن تفســريها بعامــل واحــد فقــط، 
ريــــات خمتلفــــة ومتضــــاربة يف بعــــض األحيــــان يف تفســــري األمــــر الــــذي أدى إىل ظهــــور نظ

وتعليــل ظــاهرة العنــف، ومبــا أن هــذا البحــث لــيس  دراســة هلــذه النظريــات، فإنــه ســريكز 
ا العنــف، مستحضــراً قــدر اإلمكــان الســياق الثقــايف والرتبــوي ذعلــى األســباب احملوريــة هلــ

ليــه فــإن أهــم مــا وع. واالجتمــاعي واالقتـــادي الكلــي، الــذي نشــأت فيــه هــذه الظــاهرة
 :حمورية لظاهرة العنف ما يلي ميكن أن تعده الباحثة أسباباً 

  :سيادة ثقافة العنف: السبب األول
إن الفهم املنقوص أو املشّوه للدين، وجتّذر بعض األفكار والتقاليد املوروثة املكّرسـة 

تلـــك الـــيت  ،نثـــىللنظـــرة الدونيـــة للمـــرأة، والرؤيـــة اجلاهليـــة لطبيعـــة العالقـــة بـــني الـــذكر واأل
حتكمهــــا ثنائيــــة التملــــك واالســــتعباد، وتُتــــداول فيهــــا بفهــــم مشــــوه أحاديــــث نبويــــة مثــــل 

ــــُت آِمــــًرا َأَحــــًدا َأْن َيْســــُجَد َألَحــــٍد َألَمــــْرُت النَِّســــاَء َأْن َيْســــُجْدَن  «: حــــديث لَــــْو ُكْن
ُخِلَقــْت ِمــْن ِضــَلٍع، َوِإنَّ  اْستَـْوُصــوا بِالنَِّســاِء، فَـِإنَّ اْلَمــْرَأةَ «: ، وحــديث)14F١(» َألْزَواِجِهـنَّ 

                                                 
صـحيح اإلسـناد : الحديث أخرجه الترمذي وقـال حـديث حسـن غريـب، والحـاكم فـي المسـتدرك علـى الصـحيحين، وقـال )۱(

مـز لـه األلبـاني فـي تخـريج أحاديـث إرواء الغليـل بالصـحة، وقـد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقـه الـذهبي، وقـد ر 
" فـي الروايـات: اختلف المتقدمون في صحة الحديث حيث رد ابن حـزم سـند الحـاكم واألسـانيد األخـرى، وقـال الشـوكاني

 ،"فهذه أحاديث في أنه لو صـح السـجود لبشـر ُألِمـرت بـه الزوجـة لزوجهـا يشـهد بعضـها لـبعض، ويقـوي بعضـها بعضـاً 
ــ(مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد انظــر تفاصــيل تخــريج الحــديث عنــد علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي،  دار الكتــب : روتبي

دار إحيــاء التـــراث : بيـــروت( ٢، طالمحلــى باآلثـــار؛ ومحمـــد بــن علـــي بــن حـــزم، ٣٠٩، ٤/٣٠٧ )م١٩٨٨العلميــة، ط
دار : القـاهرة(من أحاديـث سـيد األخيـار ؛ محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار ٣٦١، ١١/٣٦٠) م٢٠٠١العربي ، 

: بيــروت( ٢؛ محمــد ناصــر الـدين األلبــاني، إرواء الغليــل فـي تخــريج أحاديــث منـار الســبيل، ط٦/٢٠٨) الحـديث، غ، م
 . ٧/٥٥) م١٩٨٥المكتب اإلسالمي، 
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َشـْيٍء ِفـي الضِّـَلِع َأْعـالُه، فَـِإْن َذَهْبـَت تُِقيُمـُه َكَسـْرتَُه، َوِإْن تـَرَْكتَـُه لَـْم يـَـَزْل َأْعـَوَج، َأْعَوَج 
َمــا رَأَْيــُت ِمــْن نَاِقَصــاِت َعْقــٍل َوِديــٍن َأْذَهــَب لُِلــبِّ «: وحــديث، )15F١(»فَاْستَـْوُصــوا بِالنَِّســاءِ 

نَـًة َأَضـرَّ َعلَـى الرَِّجـاِل «: وحـديث، )16F٢(»ُجِل اْلَحازِِم ِمْن ِإْحـَداُكنَّ الرَّ  َمـا تـَرَْكـُت بـَْعـِدي ِفتـْ
فــــرأى بعــــض ضــــعيفي الفهــــم أن مثــــل هــــذه األحاديــــث أعطــــت احلــــق  ،)17F٣(»ِمــــَن النَِّســــاءِ 

واء كانـت زوجـة ـــــس ،ة العنـف ضـد األنثـىـــــــــلط وممارســــــــــللمجتمـع الـذكوري للهيمنـة والتس
فعلــى مســتوى احليــاة الزوجيــة أســقطت هــذه الثقافــة مــن منظومــة املعاشــرة . م أختــاً أم بنتــاً أ

ــــالزوجيـــة بنـــد احلقـــوق، ومل تس ـــتبق غـــري بنـــود الواجبـــات الـــيت تضـــخمت واتســــــــ عت حـــىت ــــــــ
مشلـــت األمزجـــة الشخــــية واملوروثـــات الثقافيـــة، وغابـــت أو غيبـــت أحاديـــث كثـــرية تضـــع 

دعو إىل احــرتام الزوجــة، واإلحســان األحاديــث األوىل يف نســقها الـــحيح، أحاديــث تــ
ــــرُُكْم «: إليهــــا وجتنــــب ضــــربا، مــــن مثــــل قولــــه  ــــرُُكْم َألْهِلــــِه، َوأَنَــــا َخيـْ ــــرُُكْم َخيـْ َخيـْ

ال َيْجِلــــُد َأَحـــدُُكُم اْمَرأَتَــــُه َجْلــــَد اْلَعْبــــِد ثُـــمَّ ُيَجاِمُعَهــــا ِفــــي آِخــــِر «: وقولــــه )18F٤(»َألْهِلـــي
َخاِدًمــا لَــُه،  وُل اللَّــِه ــــــَمــا َضــَرَب َرسُ «: نــيب فة الــــــــة واريـــــــــــائشـ، وقــول ع)19F٥(»اْليَـــْومِ 
 ،رضــي اهللا عنهــا ،لفاطمــة بنــت قــيس ، وقــول النــيب )20F٦(»، َوال َضــَرَب بَِيــِدِه َشــْيًئااْمــرَأَةً َوال 

                                                 
حــديث ) م٢٠٠٠دار الســالم للنشــر والتوزيــع، : الريــاض( ٢، طصــحيح البخــاريانظــر محمــد بــن إســماعيل البخــاري،  )۱(

 . ٥١٨٦رقم 
دار السـالم : الريـاض( ٢، طح مسـلمـصحيـاج القشـيري، ـ؛ ومسلم بـن الحجـ٣٠٤حديث رقم،  اري،ـح البخـصحيانظر  )۲(

 . ٢٤١حديث رقم ) م٢٠٠٠للنشر والتوزيع ، 
 . أخرجه البخاري، كتاب النكاح )۳(
بن حبـان فـي صـحيحه، انظـر، محمـد ناصـر الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ا )٤(

مكتبـة المعــارف للنشـر والتوزيــع، : الريـاض( سلســلة األحاديــث الصـحيحة وشــيء مـن فقههــا وفوائــدهاالـدين األلبـاني، 
 . ٢٨٥حديث رقم ) م١٩٩٥ط

 . أخرجه البخاري، كتاب النكاح )٥(
 . أخرجه ابن ماجه )٦(
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ــــــــتشـــــــدما اسـعنـــ ــــمعاويارته يف ــ :  جهـــم عنـــدما تقـــدما خلطبتهـــايان وأــفـــــــــــــة بـــن أـ ســــــــ
َوَأمَّــا أَبُــو َجْهــٍم «: لمـــــــويف روايــة ملس(» َعــْن َعاتِِقــهِ  َأمَّــا أَبُــو َجْهــٍم فَــال َيَضــُع َعَصــاهُ «

، َوَأمَّـا ُمَعاِويَـُة َفُصـْعُلوٌك ال َمـاَل لَـُه، اْنِكِحـي ُأَسـاَمَة بْـَن زَيْــدٍ  )»فـََرُجـٌل َضـرَّاٌب ِللنَِّسـاءِ 
رًا َواْغَتَبْطتُ ، فـََنَكْحُتُه َفَجَعَل اللَُّه ِفيِه خَ اْنِكِحي ُأَساَمةَ : َفَكرِْهُتُه، ُمثَّ قَالَ   .)21F١(»يـْ

يف التعامــل مــع أهلــه، الــيت أحســن ابــن القــيم    هديــهالــيت تبــنيِّ  ،هــذه األحاديــث
.... حســن املعاشــرة، وحســن اخللــق: أزواجــه وكانــت ســريته مــع« :تلخيـــها عنــدما قــال

رُُكْم َألْهِلي: وكان يقـول رُُكْم َألْهِلِه، َوأَنَا َخيـْ رُُكْم َخيـْ بـني أن اللجـوء أحاديـث ت ،)22F٢( »َخيـْ
 .إىل الضرب حالة استثنائية تـلح لظروت حمدودة

كما أّريـلت هـذه الثقافـة املشـوهة ملبـدأ التسـّلط يف عالقـة األبنـاء باآلبـاء، فمـادام 
اء، ويزيــد الطــني بلــة ــــالطفــل ابنــك فهــو ملكــك ومــن حقــك التـــرت فيــه كيفمــا تش

ــــه نَــــاءَكُ  ..«:  تــــرويج الفهــــم املشــــوه ملثــــل قول ــــُروا أَبـْ ِنيَن، ُم ْبِع ِســــ ْم بِالصَّــــالِة ِلَســــ
نَـُهْم ِفـي اْلَمَضـاِجعِ  ـوا بـَيـْـ ِنيَن، َوفـَرُِّق َها ِلَعْشِر ِسـ ، الـذي يـرى فيـه )23F٣(»َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

ب ــــــــــازم فيـه، ويغيـــــــدة للحـرب، وحممـــــــلقة للضـة مطــرعيــــــــم شـري الفهــــــــــعض قاريــــــب
حفظهــا وفـق مــنهج  ّوه مفهــوم أن األبنـاء أمانــة والواجـبـــــــــــــــــذا الفكــر املشـار هــيف إطـ

رية مثـل ــــــــــــــــاهللا تعاىل، وتغيب يف ذات الوقت أحاديث كثرية تبني حقيقة العالقة األس

                                                 
 . ٣٧١٢، و٣٦٩٧حديث رقم  صحيح مسلم،انظر  )۱(
مؤسسـة الرسـالة، ومكتبـة المنـار اإلسـالمية، : بيـروت( ٢٧، طفي هدي خيـر العبـاد زاد المعادانظر ابن قيم الجوزيـة،  )۲(

 . ١٥٢، ١/١٥١) م١٩٩٤
مكتــب التربيـــة العربــي لــدول الخلـــيج، : الريــاض( ١، طصـــحيح ســنن أبـــي داودانظــر محمــد ناصــر الـــدين األلبــاني،  )۳(

حــديث ) م١٩٨٢المكتــب اإلسـالمي، : بيـروت(  ٣، طامع الصــغير وزيادتــهوصـحيح الجــ، ٥٠٨حـديث رقــم ) م١٩٩٥
 . ٣٩١٤رقم
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ــا «:  قولــه ِغيَرنَا، َويـَْعــِرْف ِلَعاِلِمَن لَّ َكِبيَرنَــا، َويـَــْرَحْم َصــ ــْم ُيِجــ ْن َل ْن ُأمَِّتــي َمــ ــْيَس ِمــ َل
ا فقــال لــه األقــرع نً ــــــــــسَ ل حَ بَّــ قَـ  ي ـأن النبــ«ائب بــن يزيــد ــــــــســـال، وحــديث )24F١(»َحقَّــهُ 

ال يـَـْرَحُم اللَّـُه  :فقـال النـيب  ،مـنهم لقد ولد يل عشر مـا قبلـت واحـداً  :بن حابسا
ـــْرَحُم النَّـــاسَ  وهـــو  احلســـن ركـــب علـــى ظهـــر النـــيب «: وحـــديث أن، )25F٢(»َمـــْن ال يـَ
كرهـــت أن أقـــوم مـــن الســـجود حتـــى : يف الســـجود وقـــال ســـاجد، وتـــأخر النـــيب 

كـان يــلي وهـو حامـل أمامـة  وأنـه عليـه الــالة والسـالم ،يقضي نهمه مـن الركـوب
ـُه  «: ، وقـول النـيب )26F٣(»فـإذا قـام محلهـا وإذا سـجد وضـعها ،بنت زينـب اَن َل َمـْن َكـ

ـِه، ُكــنَّ لَــُه  ْن ِجَدتِـ اُهنَّ ِمــ َقاُهنَّ، وََكَســ ، َوَأْطَعَمُهــنَّ، َوَســ بَـَر َعلَــْيِهنَّ ثَــالُث بـَنَــاٍت َفَصــ
  )27F٤(.»يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِحَجابًا ِمَن النَّاِر 

هــــذه األحاديــــث تبــــني أن الضــــرب حالــــة اســــتثنائية ال يقـــــد منهــــا االنتقــــام مــــن  
األوالد، وإمنا يلجأ إليه عنـدما تسـتنفد كـل الوسـائل، وعنـدما يـرتجح للوالـد أ�ـا سـتكون 

 .مربحاً  على أن ال يكون ضرباً  ،جمدية
ا ويتعامـــل معهـــا كمســـلمات هة وجـــدت مـــن يتبناهـــاحلاريـــل أن هـــذه الثقافـــة املشـــوّ 

وحقــائق قطعيــة، واألخطــر مــن هــذا هــو أن تتــوىل هــذه الثقافــة املشــوهة مهمــة التســويغ 
ــــللعنــــف والتأري ـــــيل لــــه مــــن خــ ـــــالل تعويـــــ ــــل هــــذا العنـــ ـــــد املــــرأة واألوالد تقّب ف وحتّملــــه ـــــ

 . والرضوخ إليه، األمر الذي جيعل الطرت املمارس للعنف يتمادى يف عدوانه

                                                 
 . ١٤، ص٨، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ، انظر الهيثميإسناده حسنوقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني  )۱(
فــي األوســط، وقــال أخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك، وقــال صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخرجــاه، وأخرجــه الطبرانــي  )۲(

 . ٨/١٥٨، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: انظر الهيثمي. الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات
 . ١٢١٢ حديث رقمصحيح مسلم، ، و٥١٦حديث رقم  صحيح البخاري،انظر  )۳(
 . ٢٩٤م ، حديث رقسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاانظر محمد ناصر الدين األلباني،  )٤(
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  :بية األسريةالتر : السبب الثاني

العنــف لــيس غريــزة فطريــة، فــال يوجــد شــخص عنيــف أو عــدواين بــالفطرة، بــل هــو 
ســـلوك مكتســـب يتعّلمـــه الفـــرد خـــالل مراحـــل العمـــر املختلفـــة مـــن املعـــايري واالجتاهـــات 

(االجتماعية املكتسبة
28F

١(. 
ـــة لألفـــراد، فـــإن  ومادامـــت األســـرة هـــي العامـــل األول يف عمليـــة التنشـــئة االجتماعي

. رتبيــــة العنيفــــة الــــيت ينشــــأ عليهــــا الفــــرد يف أســــرته هــــي الــــيت تولّــــد لديــــه العنــــفأســــس ال
ـــتهم  فاألطفـــال العنيفـــني إمـــا أن يكونـــوا ضـــحايا مباشـــرين لــــور العنـــف املختلفـــة يف بيئ
األســرية، أو يكونــوا ضــحايا تربيــة خاطئــة تتبــىن العنــف طريقــة يف التواريــل مــع اآلخــرين، 

فة لدى األطفـال فيتحّولـون بـذلك مـن موضـوع للعنـف األمر الذي يعّزز السلوكات العني
بـاء مـن سـوء معاملـة، فينشـأ مثال ذلك مايرد على األمهات من قبـل اآل. إىل ممارسني له

 .األبناء الذكور على عدم احرتام املرأة وتقديرها، والتعامل بعنف معها
فـاهيم وقـيم وأبرز مـا مييـز الرتبيـة األسـرية القائمـة علـى العنـف اعتمادهـا يف غـرس م 

واملعنوية كالسـخرية واالسـتهزاء  ،اجتماعية على سلسلة من العقوبات اجلسدية كالضرب
وهلــذا األســلوب العنيــف مــن الرتبيــة انعكاســات ســلبية علــى شخـــية . والشــتم والتعيــري
، ألنـه يســتهدت باألسـاس كرامتــه وشـعوره االعتبــاري، األمـر الــذي مينعــه تهالطفـل ونفســي

ربوي إجياـ، عدا تضخيم السلطة الوالدية على حساب حاجات من حتقيق أي هدت ت
 .الطفل الرتبوية

ــــإن الدراســـة التحليليـــة لظـــاهرة العنـــف األس ري تؤكـــد أن اعتمـــاد العنـــف وســـيلة ــــــ
 ،تربوية يف بعض األوساط األسرية يعـود إىل أسـباب نفسـية واجتماعيـة وثقافيـة متنوعـة

                                                 
االغتــراب والتطــرف نحــو العنــف، ؛ عبــد المختــار محمــد خضــر، ١٧، صالعنــف االســريإجــالل إســماعيل حلمــي،  )۱(

 . ٦٤-٦٣ص) م١٩٩٨دار الغريب، ط: القاهرة( دراسة نفسية اجتماعية
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ومن أهم . ذه املشكلةف العالج هلوال شك أن معرفتها سيسهم بقسط وفري يف توريي
 :هذه األسباب

 .اجلهل الرتبوي للوالدين بتأثري أسلوب العنف على نفسية الطفل وشخـيته -١
ما  إعادة إنتاج أو تكرار الوالدين لألسلوب الرتبوي الذي مورس معهم، فكثرياً  -٢

 .لـغرلرتبية التسلط اليت عاشوها يف ا يكون أسلوب الوالدين العنيف انعكاساً 
االعتقـــاد بـــأن اســـتخدام العنـــف يف الرتبيـــة هـــو األســـلوب األســـهل واألجنـــع يف  -٣

 .فرض النظام وتكريس الطاعة
للمنهجيـة الرتبويـة  االفتقار إىل الوعي الرتبوي بطـرق التعامـل مـع األطفـال وفقـاً  -٤

 .الـحيحة
 أسـلوباً وأمام هـذه األسـباب املتنوعـة واملتداخلـة جيـب التأكيـد علـى أن العنـف لـيس 

 :تربوياً، العتبارات أمهها
ة، فـإن األمـر ــــباط والطاعــــــاعد علـى زيـادة االنضـــــــة وإن كانت تســـــوبـإن العق: أوالً 

جـذرياً، ذلـك ألن اإلفـراط يف اسـتخدام  دير مؤقت وليس حـالً ـال يتعدى كونه عملية ص
العاجــل،  الســلطة الوالديــة جتعــل الطفــل إنســاناً يفتقــر إىل الرقابــة الذاتيــة وخيشــى العقــاب

(فهو يرهب السلطة طاملا هي حاضرة، وال يأبه با كثرياً إذا غابت
29F

١(. 
إن احلـــاالت الـــيت يتعـــّرض فيهـــا الطفـــل للعنـــف الرتبـــوي الســـيما الضـــرب : ثانيـــاً 

تكون نامجة عن انفعـال ينتـاب أحـد الوالـدين ورغبـة ملحـة يف التنفـيس عـن الغضـب 
وزونـــة تســـتهدت حتقيـــق هـــدت لتقـــديرات م وضـــغوطات احليـــاة، فهـــي ليســـت نتاجـــاً 

 . تربوي معّني 
                                                 

 . ١٣٤صاالغتراب والتطرف نحو العنف، دراسة نفسية اجتماعية، انظر عبد المختار محمد خضر،  )۱(
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 .إن العنف الرتبوي يسبب للطفل إعاقة نفسية وفكرية: ثالثاً 
 اً س عليــه عنفــأمــا اإلعاقــة النفســية فتتمثــل يف تطويــع الطفــل للخضــوع لكــل مــن ميــارِ 

كمــا جيعــل مــن عنـــر الســلبية ومــا تتضــمنه مــن .جســدياً أو إهانــة معنويــة أو إرهابــاً نفســياً 
وقـد يُنـِتج . وانطوائية وعدم حتّمـل للمسـؤولية أهـم معلـم مـن معـامل شخــيته عجز وقـور

ــــز بــــالروح التســــّلطية  منوذجــــاً  العنــــف الرتبــــوي علــــى املســــتوى النفســــي أيضــــاً  عكســــياً يتمّي
واالنتقامية، ذلك أن القهر الرتبوي وما يشمله من سخرية وازدراء واستهزاء بالشخص تثري 

وقــد أكــدت . زوع إىل اســتخدام القــوة للــرد ورفــع القهــرـة والنــيف الفــرد روح احلقــد والكراهيــ
الكثـــري مـــن الدراســـات أن األطفـــال الـــذين يعـــاملون بوحشـــية وعنـــف يف طفـــولتهم يســـعون 

نتقام يف الكرب بارتكاب جـرائم العنـف، كمـا تنشـأ عنـدهم مشـاعر التمـرد علـى السـلطة لال
(الوالدية وعلى ممثلي أي سلطة بـفة عامة

30F

١( . 
ع ابــن خلــدون هــذه اآلثــار املــدمرة للعنــف الرتبــوي يف مقالــة حكيمــة يف ولقــد مجــ

ـاه بالُعسـف «: قال فيها »يف أن الشدة على املتعلمني مضرة بم« :فـل مـن كـان َمْرَب
من املتعلمني أو اخلـدم، غلـب عليـه القهـر، وضـاقت نفسـه، وذهـب نشـاطها،  ،والقهر

وعلمــه املكــر  ،ي بــالقهر عليــهمــن انبســاط األيــد ومحــل علــى الكــذب واخلبــث، خوفــاً 
واخلديعة لذلك، وريارت لـه هـذه عـادة وخلقـاً، وفسـدت معـاين اإلنسـانية الـيت لـه مـن 

ـــزله، وريـه ومنـــــــــــحيــث االجتمــاع والتمــدن، وهــي احلميّــة والــدفاع عــن نفس ار عيــاًال ـــــــــ
علـــى غــــريه يف ذلــــك، بــــل وكســــلت الـــنفس عــــن اكتســــاب الفضــــائل واخللــــق اجلميــــل، 

 .)31F٢(»فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها، فارتكس وعاد يف أسفل السافلني
                                                 

دراسة نقدية لبحوث العنف أو التطرف فـي العـالم العربـي ر رمضان عبد الستار أحمد وٕالهام عبد الرحمن خليل، انظ )۱(
العلـوم االجتماعيـة " منشـور ضـمن كتـاب بحـوث المـؤتمر الـدولي مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى البحـوث فـي مصـر،

) م١٩٩٨مطبوعــات جامعــة األزهــر، : قــاهرةال(ودورهــا فــي مكافحــة جــرائم العنــف والتطــرف فــي المجتمعــات اإلســالمية 
 . ١٢٦وص ٦٩ص  االغتراب والتطرف نحو العنف، دراسة نفسية اجتماعية،؛ عبد المختار محمد خضر، ٤/٦٤

دار نهضـة مصـر : القـاهرة(  ٣علي عبـد الواحـد وافـي، ط ، تحقيق وضبطالمقدمةعبد الرحمن بن محمد بن خلدون،  )۲(
 . ١٢٥٤- ٣/١٢٥٣)  م١٩٨١للطبع والنشر، 



 
 
 
 
 

 
 

 كروشــــةبو  ةمــــليح                                 تجــــاوزليــــات للفهــــم وآلمــــدخل ل ..ســــريالعنــــف األ

 

 -٣٧١ -

ــــداع واال ــــل طاقــــات اإلب ــــل يف تعطي ــــة فتتمث ــــة الفكري بتكــــار يف شخـــــية أمــــا اإلعاق
الرتبوية أن النجاح والتفوق الدراسي كانا على فقد أثبتت الدراسات االجتماعية . الطفل

الــدوام مــن نـــيب األطفــال الــذين ينتمــون إىل أوســاط اجتماعيــة تتمّيــز بــاحلوار واحــرتام 
مؤكدة أن الرتبية املتسلطة مـن شـأ�ا تفريـغ اإلنسـان مـن حمتـواه، واسـتالب  ،الرأي اآلخر

(جوهره اإلنساين، وقتل طاقة التفكري املبدع لديه
32F

١(. 
ام هذا التشويه الفظيع الذي حيدثه العنف الرتبوي يف الشخـية اإلنسـانية جيـب وأم

كره الفكـر الرتبـوي اإلسـالمي وال نظريـات ـاب يف الرتبيـة مل ينــالتأكيد على أن مبدأ العق
ومل جيعلــوه الوســيلة  ،ديث، ولكــن أحــاطوه  بســياج مــن الشــروط والقيــودـعلــم الــنفس احلــ

الســلوكات اإلجيابيــة وتـــحيح الســلوكات الســلبية، بــل جعلــوه األوىل والوحيــدة يف تعزيــز 
 . ألسلوب الثواب من مدح وتشجيع وحتفيز تالياً 

مث مهمـا ظهـر مـن الــيب  ...«: يقول أبوحامد الغزايل عن مـنهج تأديـت الــغار
من خلق مجيل وفعل حممود فينبغي أن يكرم عليه، وجيازى عليه مبا يفرح به وميدح بني 

فإن خالف ذلك يف بعض األحوال مرة واحـدة، فينبغـي أن يتغافـل عنـه، أظهر الناس، 
وال يهتك سره، وال يكاشفه، وال ُيظهر له أنه يتـور أن يتجاسر أحد على مثلـه، وال 
ســيما إذا ســرته الـــيب واجتهــد يف إخفائــه، فــإن إظهــار ذلــك عليــه رمبــا يفيــده جســارة 

ة فينبغي أن يعاقب سـراً ويعظـم األمـر حىت ال يبايل باملكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثاني
إيـــاك أن تعـــود بعـــد ذلـــك ملثـــل هـــذا، وأن يطّلـــع عليـــك يف مثـــل هـــذا : فيـــه، ويقـــال لـــه

 . )33F٢(»فتفضح بني الناس

                                                 
 . م١٩٨٥، آذار٤٦٠، مجلة العربي، الكويت، العدد اإلرهاب التربوي وطفة علي، )۱(
 . ٣/٦٥) م٢٠٠٢دار الكتب العلمية، : بيروت( ٢طإحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي،  )۲(
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ـــــومــع إقــرار الغــزايل مببــدأ العقوبــة كوس ـــيلة متــأخرة للعـ  ؛الج فإنــه حيــّذر مــن تكرارهــاـــــ
وال تكثـر القـول «: ث يقـولألن ذلك يفقدها مسة الردع بسبب تعـّود الطفـل عليهـا، حيـ

عليه بالعتاب يف كل حني، فإنه يهّون عليه مسـاع املالمـة، وركـوب القبـائح، ويسـقط وقـع 
 .)34F١(»الكالم من قلبه

 :العوامل المجتمعية: السبب الثالث
إن ازديــاد معــدالت العنــف األســري ال ميكــن فـــله عــن الظــروت الـــعبة والتــأثريات 

ا األســـرة يف جمتمعاتنـــا العربيـــة واإلســـالمية مـــن جـــراء الشـــديدة الـــيت تعّرضـــت وتتعـــّرض هلـــ
التحـوالت االجتماعيـة والسياسـية واالقتــادية؛ حيـث إن ارتفـاع معـدالت البطالـة، وعــدم 

هم ال دور هلـم ـياسي الـذي يشـعر أفـراد التمـع أنــاملساواة يف فرص العمـل، والتهمـيش السـ
العنف السياسـي الـذي يسـتخدم القـوة يف القرارت السياسية اليت حتّدد ظروت معيشتهم، و 

كــل هــذه الظــروت الـــعبة الــيت حتــيط . ..أو يهــّدد باســتخدامها لتحقيــق أهــدات سياســية
بـاألفراد يف إطـار العمـل واحليـاة االقتـــادية والسياسـية تـؤدي إىل تكـوين شـحنات انفعاليــة 

به للتنفـيس وتفريـغ  يتم تفجريها وتفريغها يف إطار األسرة، باعتبارها الال اآلمن واملسموح
علـى العالقـات الزوجيـة وعلـى حيـاة  وكـل ذلـك يـنعكس سـلباً . شـحنات الغضـب والـرفض

 .األطفال ومنوهم االجتماعي والنفسي
غــري أن العنــف السياســي واالقتـــادي لــيس هــو الــدافع املباشــر لالجتــاه حنــو العنــف 

ن ريــراعات ســتبداد السياســي مــاألســري، ولكــن مــا يـــاحب التــدهور االقتـــادي واال
رئيســـاً مثـــل العامـــل الثقـــايف  وضـــغوط نفســـية تـــؤثر علـــى أفـــراد األســـر، فهـــو لـــيس عـــامالً 

 .والرتبوي، ولكنه داعم هلذا العنف ومغذ له
                                                 

 . المرجع نفسه )۱(
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 تجاوز ظاهرة العنف األسريل اتآلي

ال ميكــن جتاوزهــا بســرد عفــوي تلقــائي  ،إن العنــف األســري ظــاهرة متعــددة العوامــل
وعظيـة العامـة، بـل األمـر حيتـاج إىل برنـامج عمـل تبـذل فيـه حلزمة من األفكار الوريـفية ال

املؤسسات التعليمية والرتبوية والدعوية واملنظمات االجتماعية واحلقوقية ووسائل اإلعالم 
جبـارة  للحــّد مـن هــذه الظـاهرة أوًال، ومعاجلــة آثارهـا الســّيئة علـى الفــرد  املختلفـة جهــوداً 

 .وعلى التمع ثانياً 
علـى : بوريـفه ظـاهرة االجتماعيـة، يكـون علـى مسـتويني ،األسـريإن عالج العنف 

 . وعلى املستوى العملي امليداين ؛مستوى املفاهيم

 :على مستوى المفاهيمعالج العنف األسري : أوالً 
ـــة تغيـــري الســـلوكات واملمارســـات تكـــون بتغيـــري األفكـــار املتخفيـــة وراء هـــذه  إن بداي

ة والتــــورات الـــيت تســـوغ العنـــف األســـري، الســـلوكات، مـــن خـــالل جتـــاوز األطـــر الثقافيـــ
 :وتؤريل لثقافته يف الوعي ممارسيه، وذلك من خالل

، هـذه بـث الفهـم الصـحيح لإلسـالم فـي طبيعـة العالقـة بـين الرجـل والمـرأة -١
 : العالقة اليت أقامها اهللا تعاىل على أساسني 

: اىلـــــوله تعلق مراعاة حدود اهللا يف العالقة الزوجية، تـديقاً : اس األولـاألس

 
) ٢٢٩:البقرة(             

: وقوله تعاىل
 

: وقوله) ١٨٧:البقرة(      
 

  

، وذلك بالتزام األحكام والضوابط اليت )١:الطالق(      
 .نظم با املوىل سبحانه وتعاىل العالقة الزوجية
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: ه تعــــــــاىلـا يف قولـــــــــكرهــــــــالــــــــيت ورد ذ  ،رة بــــــــاملعروتـــــــــــــــاشـاملع: اس الثــــــــانيــــــــــاألس

      :، وقوله تعـاىل)١٩:النساء(   

واملعروت يف املعاشرة الزوجية ما تعـارت عليـه أهـل الــالح  ..)٢٢٩:البقرة(  
من حسن املعاشرة وحسن اخللق مع اآلخر، وقـد أحسـن الغـزايل وريـف أخـالق معاملـة 

واعلـم « :عنـدما قـال ،هـا كـذلكالزوج لزوجته، وهو ما يـدق على معاملة الزوجة لزوج
 أنــه لــيس حســن اخللــق معهــا كــف األذى عنهــا، بــل احتمــال األذى منهــا، واحللــم عنــد

الكـــالم، وتجـــره  فقـــد كانـــت أزواجـــه يراجعنـــه برســـول اهللا  اقتـــداءً  ،طيشـــها وغضـــبها
ـــِرُف «، رضـــي اهللا عنهـــا، وكـــان يقـــول لعائشـــة، إىل الليـــل الواحـــدة مـــنهن يومـــاً  ِإنِّـــي َألْع

ِإنَِّك ِإَذا ُكْنـِت : وََكْيَف تـَْعِرُت َذاَك يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَالَ : قـُْلتُ : قَاَلتْ .. َبِك َوِرَضاكِ َغضَ 
ـــى َوَربِّ ُمَحـــ: رَاِضـــَيًة قـُْلـــتِ  ـــِت َســـاِخَطًة قـُْلـــتِ ـبـََل ـــَراِهيمَ : مٍَّد، َوِإَذا ُكْن ..  ال َوَربِّ ِإبـْ

 .)35F١(»ال اْمسَكَ َأَجْل، َلْسُت أَُهاِجُر إِ : قـُْلتُ : قَاَلتْ 
هــذه  تفعيــل منظومــة القــيم اإلســالمية المنظمــة للعالقــات داخــل األســرة، -٢

املنظومـة الـيت تقـوم علــى املـودة والرمحـة والتواريـل والتســامح والتناريـح والتناريـر وغريهــا 
 ،الـيت جيـب أن يكـون هلـا وجـود ملمـوس يف واقعنـا األسـري ،مـن القـيم القرآنيـة والنبويـة

ولعــل أهــم عامــل يؤســس . ســتبدال العنــف األســري بالســعادة األســريةحــىت يتســىن لنــا ا
باعتبـاره واحـداً مـن أهـم العوامـل الـيت ال بـد مـن ترسـيخها يف  »احلـوار«هلذه القيم هـو 

رة علـــى حســن التواريـــل مـــع أســرته، فالشخــــية احملـــاوِ  ســلوك الفـــرد حـــىت يكــون قـــادراً 
والعـــاطفي والســـلوكي مـــع تعكـــس وبشـــكل كبـــري قـــدرة ريـــاحبها علـــى التفاعـــل املعـــريف 

                                                 
 . أخرجه البخاري، كتاب األدب )۱(
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اآلخــرين، األمــر الــذي جيعــل احلــوار أهــم قيمــة حتتاجهــا األســرة لتنشــئ أفرادهــا تنشــئة 
ــــرتابط األســــري وهــــي ــــة ال ــــه بفضــــل احلــــوار نضــــمن جنــــاح ثالثي  ،التواريــــل: ســــوية، ألن

ثالثيــة متكننــا مــن حــّل خالفاتنــا وفــك نزاعاتنــا وحتويــل أي مناســبة . والتفــاهم، والتوافــق
 .فررية ملزيد من التالحم للتفكك إىل

إن التأســيس لبيئــة احلــوار الفعــال يف األســرة يقتضــي إعــادة تشــكيل بعــض القناعــات 
فيما خيص مفهوم احلوار ودالالته، حبيث تـحح بعـض املفـاهيم اخلاطئـة الـيت تـربط بـني 
احلـوار وضـعف الشخـــية والعجـز عــن املواجهـة، املفــاهيم الـيت تــرى أن القـوة والشــجاعة 

        :م ال ترتمجهــــا إّال القاعــــدة الفرعونيــــة يف التواريــــلاإلقــــداو 

يف حني أن العنـف مـن املنظـور النفسـي يعكـس ) ٢٩:غافر(     
ريورة من ريور الضعف لدي اإلنسان، ألنه ميثل لغة التخاطب األخرية اليت يلجـأ إليهـا 

 .اإلنسان عندما يعجز عن إقناع اآلخرين بوسائل احلوار العادية
وجـه مـن أوجـه  ورة من ريور القــور الـذهين حيـال موقـف مـا، وهـو أيضـاً ـكما ميثل ري

 .العجز يف األسلوب، والعجز يف اإلبداع يف حّل املشكالت ومواجهة املعضالت

 :على المستوى العملي الميدانيعالج العنف األسري  :ثانياً 
ثاره عظيمة، وميكـن فسيح، وآفيه العمل  فمجالٌ  ،أما على املستوى العملي امليداين

 :تقسيم املستوى العملي امليداين إىل ما يلي
 :على مستوى التشريعات القانونية -١
للحســم  إنشــاء حمــاكم خاريــة تعــىن مبشــكالت العنــف األســري، وذلــك تســريعاً  -

 .يف القضايا العائلية، ومراعاة حلساسية وخـوريية املشاكل األسرية
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ري، ــــــول دون وقـوع العنـف األسـة وقـوانني رادعـة حتــريعات واضحـــــــن تشـــــس -
 .أو على األقل دون تكراره والتمادي فيه

ســـن قـــوانني وقائيـــة حملاريـــرة العنـــف األســـري، ووضـــع تـــدابري اســـتعجالية للتـــدخل  -
 .السريع عند وقوعه

 :على مستوى المؤسسات الرسمية -٢
هلــا  ىن لـه متابعـة املشـاكل الـيتـإنشـاء مركـز وطـين حلمايـة األسـرة مـن العنــف، يتسـ -

عالقة بالعنف األسري، ورريد احلاالت واملظاهر اليت متثلـه، وإعـداد التقـارير والدراسـات 
وعلــــى املركـــز أن يقـــوم بوضــــع اســـرتاتيجية وطنيـــة عمليــــة للتعامـــل مــــع . اإلحــــائية عنـــه

يستعني فيهـا باجلهـات املختــة مـن مؤسسـات الدولـة واملراكـز  ،حاالت العنف األسري
راكــز ومجعيــات التمــع املــدين للحــّد مــن تفشــي ظــاهرة العنــف البحثيــة يف اجلامعــات وم

 .األسري
إنشاء دار لرعاية ضحايا العنف األسري تتكفل بم ريثما تتم إجراءات التحقيق  -

عتــــداء اجلنســــي واملعاجلــــة؛ دار تســــتوعب احلــــاالت اخلطــــرية الســــيما تلــــك املتعلقــــة باال
 .والضرب املربح وحماوالت التعذيب والقتل

يني يف ريــــاتخمـــن اال اً د مراكـــز للرعايـــة االجتماعيـــة والنفســـية توظـــف عـــددإجيـــا -
جمال علم النفس والـحة النفسية واخلدمة االجتماعية تقوم مبساعدة األولياء علـى حـّل 

 .املشكالت النفسية والسلوكية ألبنائهم
 :على المستوى األكاديمي -٣
لظـــــاهرة واملمثلـــــون عقــــد ملتقيـــــات حـــــول العنــــف األســـــري حيضـــــرها املهتمــــون با -

ــــيم  ــــة، ووزارات الرتبيــــة والتعل ــــة النفســــية واالجتماعي ملختلــــف القطاعــــات مــــن دور الرعاي
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ل ــــــــــــدت هــذه امللتقيــات إجيــاد نــوع مــن التواريـحة، واجلمعيــات اخلرييــة، يكــون هــــــــــوالـ
تواريـــل ميكنهـــا مـــن توريـــيف فعـــال للظـــاهرة،  ؛بـــني البحـــث األكـــادميي والواقـــع امليـــداين

ئمــة ملعاجلــة الواقــع، وجتنيــب البحــث العلمــي املناقشــات النظريــة يات مالــــــــــــوتقــدمي توري
 .املغرقة يف التجريد

كمـا هـو   -ري، بدل الرتكيـز ـف األسـكال العنـدانية شاملة ألشـالقيام ببحوث مي -
علــى نـــوع واحـــد مـــن أنــواع العنـــف األســـري كضـــرب  -شــأن أغلـــب الدراســـات املتـــوفرة 

هر العنف لديهم، ذلك ألن دراسة منط واحد مـن ألطفال ومظااالزوجات واإلساءة إىل 
. العنــف األســري ال ميكــن أن يفيــد يف شــرح وتفســري أشــكال خمتلفــة مــن العنــف األســري

وضروري أن تقام هذه البحوث على عّينـات واسـعة متثـل التمـع جبميـع شـرائحه وفئاتـه، 
م، أل�ـا ال تعتـرب إذ أن أغلب نتائج البحوث املقدمة يف العنف األسري غري قابلة للتعمي

حامســة، العتمادهــا علــى عينــات ريــغرية وتقــارير ذاتيــة يف أغلــب األحيــان ممــا يقــدح يف 
 .دقتها وموضوعيتها

  ،إقامة مشاريع حبثية تتضافر فيهـا جهـود البـاحثني املتخـــني يف خمتلـف العلـوم -
يـع كعلم االجتماع وعلم النفس والقانون والطب، حـىت متكـن اإلحاطـة بالظـاهرة مـن مج

 .جوانبها
 :على مستوى مؤسسات المجتمع المدني -٤
تـــــتم بتأهيـــــل الشـــــباب  ،إنشـــــاء مراكـــــز ومشـــــروعات وبـــــرامج لإلرشـــــاد األســـــري -

والفتيــــات املقبلــــني علــــى الــــزواج لبلــــوغ النضــــج الوجــــداين والعقلــــي والنفســــي املطلــــوب، 
ـــوتعلــيمهم املهــارات الضــرورية إلدارة حيــاة أســرية مس ـــال الفعَّــال تمهــارة اال: تقرة مثــلـــ

 .بني الزوجني، ومهارة التفاوض وحّل املشاكل
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وتــدريبهم  ،س العالقــات األســرية الناجحــةـإعــادة تأهيــل وتوعيــة األســر بأســ -
علـــــــى املهـــــــارات النفســـــــية واالجتماعيـــــــة وأســـــــاليب ضـــــــبط الـــــــنفس والـــــــتحكم يف 

ــــــــنفعـــــــاالت، ومهـــــــارات التفـــــــاال اع ـارة احلـــــــوار واالستمــــــــومهـــــــ ،زاعـاوض وإدارة الن
اجات اآلخــرين وتفهمهــا والتعبــري عنهــا، وكــّل مــا مــن شــأنه مســاعدة األســر ـالحتيــ

وال شك أن . اـمار مشاكلها يف توثيق الروابط بني أفرادهـعلى جتاوز خالفاتا واستث
ات ستســهم يف ريــياغة وإنضــاج ريــور ومنــاذج ريــحية ـمثــل هــذه الــربامج واملشروعــ

 .للعالقات األسرية

رتبــوي علــى مســتوى األســرة، ويــتم ذلــك مــن خــالل برجمــة تنميـة وتطــوير الــوعي ال -
دورات علمية لآلباء تساعدهم على حسن فهـم نفسـية أبنـائهم، وتعلمهـم أسـس الرتبيـة 

 . املتوازنة، ومنهجية معاجلة مشاكل األبناء، وطرق اكتشات مواهبهم وتنميتها
  :على المستوى اإلعالمي -٥
وعة واملرئيـة مهمـة التوعيـة االجتماعيـة ـمــــائل اإلعالم املقروءة واملســـــوس بىنتت -

يف موضوع العنف األسـري، ذلـك أن وسـائل اإلعـالم أريـبحت مـن أهـم املؤسسـات 
الــيت تســهم يف تربيــة الــنشء وريــياغة القــيم وغرســها يف التمــع، وهــو مــا ميّكنهــا مــن 
املسامهة الفعالـة يف التعريـف بظـاهرة العنـف األسـري وبيـان خطورتـا وسـبل حماريـرتا 

 .معاجلة آثارهاو 
مواجهــة القــيم الثقافيــة الغربيــة الــيت حتــاول ريــياغة مفهــوم جديــد لألســرة وأدوارهــا  -

 ،ووظائفهـــا، وغرســـها يف التمعـــات العربيـــة، هـــذا املفهـــوم الـــذي حيـــاول النظـــام الرأمســـايل
 مـــن الثـــورة اإلعالميـــة املعاريـــرة، تعميمـــه علـــى العـــامل اإلســـالمي وتقدميـــه بـــديالً  مســتفيداً 

 .   م اإلسالميةللقي
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 خالصة القول
 

ة خبــراب العمــران، ـممــا ســبق يتبــني أن العنــف األســري ظــاهرة خطــرية مؤذنــ
وأ�ا مل تظهر وتتجذر يف جمتمعاتنا من فراغ، وإمنا جاءت نتيجة ثقافة مشوهة 
تشــربتها شــرائح واســعة مــن جمتمعاتنــا اإلســالمية، وريــريتا جــزءاً مــن ثقافتهــا، 

حيان لبـوس التـدين واحلـرص علـى اخلـري، كمـا أ�ـا كانـت وألبستها يف بعض األ
يف الرتبيــة والتعلــيم، أضــف إىل ذلــك  نتيجــة تربيــة أســرية تبنــت العنــف منهجــاً 

تراكمــات اجتماعيــة واقتـــادية وسياســية ســامهت جمتمعــة يف تســريع انتشــارها 
 . وجعلها سيدة املوقف يف اهلروب من املواجهة احلقيقية للمشكلة

الج مشــكلة العنــف األســري وجتــاوز هــذه الظــاهرة، جيــب أن يطــال فــإن عــ ،وعليــه
حبيث تعتقد اعتقاداً جازماً أن العنـف األسـري ال حيـل  ،مفاهيم شعوبنا اإلسالمية

لــيس بالـــرعة ولكــن   املشــكلة وإمنــا يزيــد يف تعقيــدها، وأن الشــديد كمــا قــال
ِديُد بِالصُّـَرَعة« :الذي ميلك نفسه عند الغضـب ِديُد الَّـِذي لَْيَس الشَّـ ا الشَّـ ِ، ِإنََّمـ

، فتأديب الزوجة واألوالد إن جتاوز اهلدي النبـوي )36F١(»َيْمِلُك نـَْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ 
يف نظــر اإلســالم، وريــار ظلمــاً واعتــداًء علــى اآلخــرين، ال جيــىن مــن  كــان ضــعفاً 

  .ورائه إال تعقيد للعالقة، وإيذان خبرابا

                                                 
 .كتاب األدب أخرجه البخاري، )۱(
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ال يــزع بــالقرآن، فإنــه يتوجــب علــى الدولــة ممثلــة  ومبــا أن اهللا يــزع بالســلطان مــا
مبؤسساتا الرمسية أن تسن قوانني وقائية تضمن عدم تفشي الظـاهرة، وقـوانني رادعـة 
للمتمادين يف هذه اجلرمية، أل�ا إن مل تفعل هلكت األسرة، وهلكت معها الدولـة؛ 

الت توعية وترشـيد والتمع املدين مسؤول مسؤولية مشرتكة مع الدولة يف القيام حبم
  .للحد من انتشار الظاهرة يأسر 

رمســـي  ، ووعـــيٌ نـــفعال ، مشـــكلةكلةـشـــاملورة ـفـــردي خبطـــ فـــإذا اجتمـــع وعـــيٌ 
سات التمـع املـدين باملسـامهة ــــائية وعالجيـة، ووعـي مؤسـبضرورة سـن تـدابري وقـ

ـــــيف احلـــد مـــن انتشـــار هـــذه املش اتنا إىل مـــا حيقـــق هلـــا ـارت أمـــور جمتمعــــكلة، ســـــــ
ــــــيـان والرفاهـواألمــــ األمــــن ـــــة، وكانــــت منوذجــــ ـــــحيت اً ــــــ ــــــذى بــــه يف قــــــ ــــــوة الرتابــــ ط ــــ

 .األسري واألمان االجتماعي
 

  .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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 لمعنف الفقهيالبعد 
 الفقه المطموب

 (*) ةدوسف الكو ي دكتورال
 

ـ بأهعػاؿ نػعقعل مػا ما زنػث  مػا تطرفػ هو خػم  ثمػل  تقتػل انػثـ عااػاا سالػثتت تثلػيفـا ارا ػ    ت نقػا
 لمخػػػػػتطش  صػمر ت يفـ هبػه ػػػػػػػنػث  تثلاا مػا ت عػاس  ا ايػ  تممعقػو ت عػثاتف ا ا إضػاهل إذل إاػيفؼ  ممػمتؿ

  عهيؤدي إذل ت عا  التى اعفري ت ك رييا ممما 

 

 :ةمدقم
ت ػػهي كفػػ  طػػا تارعػػه ت فػػمز ات  ػػعاد   اأكػػـ  تا ت رشػػ يل امػػاا التق ػػا هبػػهت تثلػػيفـ

اسف خػػػػػهت    (321)طػػػػػه          ات عػػػػػل  ات  ػػػػػقاد  
احلاا  كػػ  ػػػػػعتػػه  ا ػػثتا ا ت ػػثيا خػػم  رػػاـ تسديػػاف هنػػث زاد  تا لػػراااه ااعػػاذل دبػػا رن

جم مع ػػا اي يرصػػادـا اي ػػههبا ػه ػػم ديػػا ت ففػػ   ت ػػ  يع ػػ اهػػيف سنتػػد أبػػثتا  ا قػ  ازمػػاف
                                                 

 (.السودان).. عميد كمية المك نمر الجامعية ..باحث (*)
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 ا بػػيف ايػػػققد اي وػػػ وا ا نػػث ا ػػػ  إ قعػػا خػػػهت تثلػػػيفـ ػبػػيف مشػػػنل اي العػػنا ايصماػػػ
 كاان أمػػل تثلػػيفـ أمػػل الػػفاا بػػو تسمػػم ػ ا قػػاا مػػا كػػ  إهػػ تط أا افػػ ي ا هػػ

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 ( 341)ت رن   

ات ملػػ  خعػػا خػػم تاقػػار اتس ػػمدا كاػػا ينػػاؿ   ػػ ي  »رضبػػه تا   اينػػمؿ تبػػا ك ػػري
أي أنػ ه م  االػفاا    ممػه اكػاف رلػمؿ تا « أال  ت عػ   ا ػراا ادترتا أي  ريخػا

كاػا ت صيف  ت ملفى ت ػ  خػأ أهيػ  ت صػتمتي اخػأ ت عصػ ا  »ا رااا اما ذ ك أيياا  
 « بقعن   ت صااح اغريخا
أف يتصػػػد هبػػػهت تثلػػػيفـ مػػػا يشػػػم  صبا ػػػه  امػػػا ا ػػػن م ػػػ   ما كػػػا زنػػػااؿ بعيػػػ

ػػػ   ػػػفات   ا ػػػثتا  اايععػػػه بػػػه ك أا داف أف ينصػػػثا هأو ػػػا أوػػػمتؿ خػػػؤيت أ ػػػم  ايعكا
إف ت عقػل تحل ػعل ي رب ػا »ا كػا  ملػق  ػث انػ ر العػث هن ا عػا   اأ اا  اقل و ػعل

العػػػثما  ػػػاؿ   ا اػػػ ؤ خػػػؤيت خػػػم ت ػػػهيا اعراػػػأ هبػػػم رلػػػمؿ تا ه ػػػ  يػػػ« ت عاػػػ  ت  ػػػقأت
  (3) «َسَيْخُرُج ِفي آِخِر الزََّماِن قَ ْوٌم َأْحَداُث اأَلْسَناِن ُسَفَهاُء اأَلْحالمِ »

أوػثت  تسلػعاف  تطػ تد أ ػم نػرا ا لػف ات تسوػيفـا »ينمؿ تحلػاه  تبػا وجػ   
  « النمهلم رديئل

ت رصػري  اكػمف العػث كاػاؿ ت  ػا اك ػ   ت رجػار   إف ت ر رػن ا ػم » اؿ ت عماي  
ا اونقنػػػػل إذت مػػػػا ت رنػػػػى تحلاػػػػاس مػػػػ   تػػػػل ت عتػػػػم اانػػػػ    ت رج يػػػػل «ا ػػػػم  ت عنػػػػ 

  اتثال تض الا أخ  ت هك  كاف ت رف ؼ ات غتم ي حما ل 

                                                 

 .  أخرجه مسمم، كتاب الزكاة (1)
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اي لػػقاا   تمااػػل تس ػػري ا مػػا  رػػ   مب يػػات اإاػػيفؼ  اهػػ ف مػػا ينػػـم بػػه خػػؤيت
 عاس هنث تراكرمت به صبعاا ما تطمبناي مع ا  أ م ينرتمف ت عفس  تااؿ اا اي   ممل ات

ت   وػـ  تا إي بػاحلد مػا إ ػمت م مػا تط ػتاو اخػه  كرػري  ال قاػلا أا  ػرت م  غػري 
تط ػػتم ت ػػهي ي ي ػػراد ت نرػػ  كاط ػػرأما  أا مػػا خػػم   وكاػػه ممػػا ارعا ػػث مع ػػم 

تهتما هػػ  م اإف كػػاامت غػػري م ػػتاو تحلكممػػاي تثلػػيفمقل ات ع بقػػل  يفلػػرفاد  مػػا  ػػ  
ه ػػم ي ي ػػرانمف ت نرػػ  ايرنػػمز  ػػرت م طاطػػا أ ػػم اهػػثات إ قعػػا بفػػ ؽ ا ار ػػا ت ثا ػػل 
امسان هلم باث املا ه م ربػن ضباير ػا اذمر ػا اأمع ػا بػ  ب خػا ا  ػف اك سف ذ ػك 

 ي غر م   تثليفـ 
 تقتػل انػثـ عااػاا  ا كا  ملق مػا زنػث  مػا خػؤيت ت غػا و تطرفػ هو خػم  ثمػل

ارا ػػػ  خػػػه  تاثمػػػل   أهعػػػاؿ نػػػعقعل  اسالػػػثتت تثلػػػيفـ امػػػا يػػػرتب  بػػػه مػػػا تطرتبصػػػو
ا اكػػم مػػا إاػػيفؼ  ممػػمتؿ  ػػ تت اتػػك ت رفجػػريتي ت ػػ  اػػثما  مػػا ارت  ػػا حمػػاؿ ذباريػػل 
ابعاياي القارتي ا ر   مراتح ما تطثاقو تسب ياتا خهت إضػاهل إذل ا ايػ  تممعقػو مػا 

 ا ااصمي  تثليفـ هبهت ت م ه تطشم  مما يعا  التى إبعاد ت ك رييا العه ت عاس
 ػػه ك هػػ ف ةػػاخ   ت غتػػم خػػه   ػػث أ ػػران مػػا ت نيػػايا ت شػػا كل ت ػػ  امت ػػه تسمػػل 

ا نػث ا ػررن   أضػ تر بتقغػل باسمػل تثلػيفمقل ممػا نػم   اتثليفمقل   الص خا تحلثيث
 م  ت هي أا م ت عيفو صباؿ ت صام  تثليفمقل اال    تط ري ا تس

ا نث ت رتي خهت ت راث م اذنل مىن   اشخق  االيفو خػه  ت  ػاخ   مرع ضػاا 
اذكػ  بعػض مػا تسلػرا  ت ػ  الاتػن التػى بػ از خػه   ا رعض  فاي أا ئك ت غا و

كاػػػا اعاا ػػػن أييػػػاا بعيػػػاا مػػػا ت ػػػاايي  تا ػػػاذنل   الػػػيفو خػػػه  ت  ػػػاخ     ات  ػػػاخ  
  اوتافري  التى تثليفـ اتط ت
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  «غمو»في مفهوم كممة  -
ػػػػػػػاا ي ر ػت تفػػػ  اػػػ ىي يرنػػػ اوػػػى ػػػػػثمه كػػػ  و ػػػم مصػرخػػػػ اخػػػمت  هع مػػػأ  تارهػػػػ

  مػػػػػػػػػػػاف أاػاس الػا أا يػثه  أ اوػرف هػدب تم ػػػػػػػػػػػػبر ال ت غتم ات رف ؼ اخم  ق  االاا أ
 ىنربثيػث معػ ي ين  ذ ك يبػث مػا اىه افم ت غتم ات رف ؼ اخم غا مف مرف ه لهتا

 فػػػػاظ اتطصػػػػفتااي تس أي ربثيػػػػث معػػػػىن اف ذ ػػػػك هػػػػ امف ممػػػػه لاذبتقػػػػ خػػػػهت ت تفػػػػ 
يفـ ػلػػينػػمؿ نػػق  تث اايق ػػ  ت م ػػمؿ  تاػػد ات صػػمت  يفوػي ػػ   ت عػػ اتط ػػرخثمل

 لا فػاظ عاتػل امعػاف مشػرر أت عػاس لػرره  ما اػلتع ف ك ريتا  ه  »ا رضبه تااقهقتبا ا
ا اػػا ػػم لػئ  كػ  مع  ااظػ فػأ يفؽػطػإ ىف التػػاعاديػتو يرخا ػااف ايرػذبػث ت   ػػ وػى

ف أد قتػه دل يتػـل  ا ػم الػ ؼ اف يعػ ؼ د قتػهأما  ا ه دل يرصمر  هيػيفا الػا  الا معىن
خػػهت  ا ػػث يكػػمف اث يكػػمف    م ػػه اػػمع مػػا ت صػػمت ػبػػ   ػػ ا فه يكػػمف ئفئػػاا ػمػػا  ػػ
ثيػث ذنقػل ربأ هاػا خعػا اػ ز (3)«ا ػث يكػمف ت صػمت     ػمؿ  ا ػث امػا ا ػه مصقراا 
   فاظتس معىن

  ؟ما هو المقياس
منقػػػاس د قػػػد امقػػػلتف لػػػتقم ي  ذلإربرػػػاو « غتػػػم»ـم كتاػػػل ػثيث مف ػػػػف ربػػػأونقنػػػل 

   هقه اي نف  خبس
 عرف الناس: 

الػػػػ تؼ ت عػػػػاس مرفاااػػػػل ابقئػػػػاهتم أف س كاا ػف يكػػػػمف منقالػػػػأتح الػػػػ ؼ ت عػػػػاس ػػػػػػػيص ي
ت رػػػلتـ ت ػػػهي يعرػػػ   ا متاهػػػػػػػػػ  ن هاػػػع م ت  ػػػادل  عف ػػػه ت غػػػارؽ ائرتفػػػل ااػػػ بقر م لمررايعػػػ

                                                 

 .  33/333 ،الفتاوى (1)
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 ا وػػػىأ اثدػػػػػػػػػمػػػا ت رش اا امالػػػ (تحلجػػػا )يفمأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلتث ات ػػػلي قلػت تاػػػ اتػعل ب الفػػػػػػػػػػت  
 ػ ؤ أا  تطنابػ  طا فػل   ت ػثيا ما ت غتػم   اا يف    صباالل امالػت ص ىتحل ص الت

ػػػػػػاا ا ات بػػػػا ف ت ض اف يفػػػػاا ػ  تيكرفػػػػػاعرػػػػ ػ ػ ػ ػ  ػػػػه اتس اات كرػػػػا   ا  غت صػػػػ بػػػػو يم ػ
 ئرتفػػػػػمف   اذات  ػػػػػمأاخكػػػػػهت ت عػػػػػاس مرفػػػػػااامف    اقل انصػػػػػريتا ػبػػػػػا     ت ش الػػػػػ

    ي ا ػػػ  ت ف ػػػاد إا ا ف يكماػػػمت منقالػػػاا أهػػػيف يصػػػتامف  اخػػػمت  مأ

اطنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس (ا ه13)تطؤمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف       
   ت تغل ات ش ع خم ت صاقح

 :لغة الغمو
 ا كػا اكرفػأ بفػ ؼ ابا شػ ح اتثييػاح «غتػم»ل مػاد   نث اعاا ن تطعا م ت تغمي

 ما ذ ك  
   م ػه اعػاذل زدي  ت غتم  ترافاع ت شأت اعااز  تحلث هقها امعه اؿ تبا دريث تس

زخػػػػ ي  غػػػػيف   ت ػػػػثيا ا ػػػػاؿ تس   ي ذبػػػػاازات تطنػػػػثتر أي      
ذت تحن ػػػ  ابػػػ  ا إ« حلػػػم ت ثتبػػػل اغػػػاذل»  ا ػػػاؿ تبػػػا زك يػػا  ذت  ػػػااز تحلػػػثإ يغتػػم غتػػػمتا 

ت غػيف    ػ أي الا  م  امسا االتم  اينمؿ  اوم   اف ت عػ    إاذ ك ي يكمف 
 تيرافاع اعااز  ت نثر   ك  نأت  

لي ػا  ت رعػػػ اتم   ػػػااز وػػػث ػػػػػمػػػ   يغا اتسػػػػػػػػػػػػػػػيف   ت ثيػػػػػػاغ
   

 ا
ي ِ »  ا  تحلػػثيث ت شػػػ يق أي ت رشػػػثد هقػػه اعػػػااز  تحلػػػث   (3)«ِإيَّ   اُكْو َلاْلَُُّ  وَّ ِف   ي ال   د 

اتغرتػػػػن  ترافعػػػػن هجػػػػاازي و ػػػػا  ريخا غتػػػػمتا ػػػػػػػػػػػػػغتػػػػن ت ثتبػػػػه   ل  ا ػػػػاؿ تبػػػػا لػػػػقم 
                                                 

 .  أخرجه النسائي، كتاب مناسك الحج (1)
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مػػػا بػػػا   عػػػث   غتػػػمتا  ا  تطصػػػراح تطعػػػري  غػػػيف   ت ػػػثيا كلػػػ تع  تثؿاتيغػػػريف   ت  ػػػري
 اث  ػااز وػ غتػمتا  مػ بػادي  غػيف   تسأ ػااز تحلػث  ا ػاؿ ت فػرياز  ثد وىشاصتم اا

ا ااز تطػثؤ ا   غيف ت   م  تراف    ذخابها  ات غايل ىابا   م غتمتا  ره  يثيه س ص
ي ِ » ا ري  غيف هقهت ع ايل يبا تس هقه اعػااز  تحلػث   أي ت رشثد  «ِإيَّاُكْو َلاْلَُُُّوَّ ِفي الد 

   ػث اي  غػا مي ا»ا  راتيػل  ا(3)«َأال ال تُ َُاُلوا ِبُصُدِق الن َساءِ »امعه وثيث الا  
اعػااز  ت نػثر   كػ    ػ  ت غػيف  تيرافػاعأا    أي ي ارػا غمت   ك ػ   ت صػثتؽ «ت ع ػات
 نأت  

 :  الغمو شرعا  
            اؿ اعاذل

(ا 11تطا ث  ) 
    َاهَلَػػػػا  َهََّ    َل اْلُمتَ َنو ُ     ونَ  »   ػػػػاؿ  «ِإيَّ    اُكْو َلاْلَُُّ    وَّ ِف    ي ال    د ي ِ  »  ا ػػػػاؿ 

ك «هعػػػاهلمأ ػػػمتهلم ا أ خػػػم تطرعانػػػمف ت غػػا مف تحلػػػاازاف تحلػػث  » ػػػاؿ ت عػػماي  ا (2)«يف اػػا َ 
ُدلا َعََّ     »كػاف ينػمؿ  ف رلػمؿ تا أ اتا العػه أرضػ ااس با ما ػكأاالا  ال ُتَش د 

َد الََّّ  َد َعََّْيُكْو، فَِإنَّ قَ ْوًما َشدَُّدلا َعََّ  أَنْ ُفِسِهْو َفَشدَّ ُه َعََّْيِهْو، فَِتَّْ َل أَنْ ُفِسُكْو فَ ُيَشدَّ
يَارِ     (1)«بَ َقايَاُهْو ِفي الصََّواِمِع َلالد 

 اأمانػ اله تا بنػمؿ  عااز  وثاد»خم   ف ت غتم ت فيفواا أب  نمؿاف أذف شنكا إ
 « ا تالرنادأهع  

                                                 

 .  أخرجه أبو داود، كتاب النكاح (1)
 .  عممأخرجه مسمم، كتاب ال (2)
 .  أخرجه أبو داود، كتاب األدب (3)
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  :لغالين في كل عصراصفات  -
 م اػػػػارسن ىخػػػػؤيت ت غػػػػا و تطرفػػػػ هو ذبػػػػثخم يشػػػػرتكمف    ػػػػفاي التػػػػ فأات مت ػػػػ  

  هاا اتك ت صفاي ات فمي 

 الطعن والتضميل: -1
بػاا او الػا ت عػثؿ ات صػمت   اايػتقت م اتحلكػم التػق م ؤتهلػث ل اػأف ت فعػا   إ

 يذ ت صػػفل   مم ػػق ا ػػث ذبتػػن خػػه  اا ئػػك ت غػػا و تطرفػػ هوأبػػ ز  ػػفاي أخػػم مػػا 
ذا  هنػػػػث الػػػػث  ك وػػػػو  ػػػػاؿ  يارلػػػػمؿ تا تالػػػػثؿ اػػػػأ مػػػػ  رلػػػػمؿ تا قت را  تاميصػػػػ  
اتاػػ او الػػا  اوكػػم التقػػه بػػا مر ارع مػػا حماػػث رلػػمؿ تا أالػػثؿ ا أاف ػػه   تاميصػػ  

رضبػػه ا ينػػمؿ تبػػا اقاقػػه ااخػػه  ت صػػفل يزمػػر م الػػ  ت رػػاري  ت فميػػ  كت عػػثؿ   ت ن ػػال
  ػم  ػار مفأاصباالػل تط ػتاو  ؤ اػل تهلػثأ ػ  ضػيفهلم تالرنػادخم   أه ػؤيت   »تا

  (3)« م ضا مفأالا ت عثؿ ا 
 كثار من العبادة:ال  -2

َيْخ  ُرُج قَ   ْوٌم ِم  ْ  أُمَّتِ  ي يَ ْق  َرُءلَن اْلُق  ْرآَن   »وقعاػػا  ػاؿ  ا ػث اعرػػأ بػػه ك ت  لػػمؿ
لَْيَس ِقَراَءُتُكْو ِإَل  ِقَراَءتِِهْو ِبَشْيٍء، َلال َصالُتُكْو ِإَل  َص التِِهْو ِبَش ْيٍء، َلال ِص َياُمُكْو 

  (2)«ِإَل  ِصَياِمِهْو ِبَشْيءٍ 
ا ػث  امػ  تنػر   بػه ت غػا مفأف آمػا  ػقاـ ا قػاـ اذكػ  ااػيفا   ػ   را غل   ت عرػاد هاط

  ت ر ادخم   ت ريفا  ات عراد     شث «ت ن تت»ال همت بالم 

                                                 

 .  22/494الفتاوى،  (1)
 .  أخرجه مسمم، كتاب الزكاة (2)
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 ػػػ و تبػػػا متجػػػم أ   ارضػػػأ تا العػػػه اهتاػػػا مػػػاي التػػػأ»  (3)مزيػينػػػمؿ تبػػػا ت ػػػ
القعػػه  اكاػػ  اهتػػم رنػػلع ادل يػػركتم اهنفػػ  الرػػث تا بػػا  عفػػ  يثيػػه ار تقػػه ا قنرػػ 

          ا عػػػ  ينػػػ أ  ادب ػػػاار حماػػػأ هتػػػم رنػػػلع

  هنقػ   ػه ا فػ    ػااه هجػلع ىه  ر ػقيفف التػػف القعقأا  ا را ا ىػو إخل    
   اأمسػ  اكػاف ر ػيفا  اذكػ  تاأي  كػمف   ت ػثاقا ممتاػاا أف أكػ   أ  دل ذبلع؟ هناؿ

 « ت  جمد ) ععه تا(  ر ره أ  
 ات عفس لالكق ذ ت فا ث  ما ت عراد  خأإ ااف  م هبه  ت عراد أ تكم ا كع م دل يل 

 ادل الؾ ا يف  مأهتم هته   اشب  ات شج  بيف اراح هكاان الراد  كا  ث بيف
     اؿ اعاذل اي هلهتإ الن ها عرادتي مان   اافمل م

 
  

   (ا ا اؿ اعاذل  44)ت ععكرمي      

 (  381رن   )ت           
امػا ت ػريفا   اي ت ػمعإامػا ت صػقاـ  ا  ػي ت  ػإ م مػا ت نقػاـ ػهاا كاف اصقر

ييكفأ   ت رعثي  ةاخ  تحلاؿ ا م بتغ   »با وج ت ه ك ينمؿ  ات صمي ي بحإ
ت ن ػم  ه سنرػ  بػاطا وا ػ ت غايل   ت عراد  ات رنشػق ات ػمرع وػى مد برعثيتهػتطش 

 تط تاو   ىالت
 ثيػػػػػػػثيػػػػػػػػا ػػػث كػػػاامت ن اات فػػػم  لبا غت ػػػ ا مف تطرف هػػػػمفػػػػػػػػػػػػت غخػػػؤيت ا نػػػث الػػػ ؼ 
 هالػراتمت دمػات تط ػتاو ه قعػاا  بتغن نثهتم وثتا  ا ث اتط تاو ىت ن م  ات ععق الت

 ا ػػاف اغػػريخم هنػػثخػػ  تسألػػيفـ الػػثتت تثأمػػا أ االػػمخم ا رتػػمخمه ا   اال تضػػ مأمػػمتهلم ا أا 
                                                 

 .  تلبيس إبليس (1)
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يَ ْقتُ َُّ   وَن َأْه   َ  »  هنم ػػػبالػػػا خػػػه  ت صػػػفل  خ اا ت  لػػػمؿ الػػػق اا كػػػمخم هتػػػم يػػػؤذاخم
  (3)«اإِلْسالِم َلَيَدُعوَن َأْهَ  اأَلْلثَانِ 

ت غػػا و تطرفػػ هو    ا نػػث لػػج  ت رػػاري  ت نػػث  اتحلػػثيث  ػػاا ق لػػمدتت هلػػؤيت
طػػ ين م الرػػث تا بػػا   نػػأ تاػػمترو  »  (2)اػػا ذ ػػك خػػهت تطم ػػق تطػػ اعه اخػػهت ت شػػأف

 ااعػم  ربػث عا   ػاؿ  ربث ه الا رلػمؿ تا بقك وثي اا أ  خ  مسعن ما تنا م  را  ه
ات نػا م  ات نػا م ت ناالػث هق ػا  ػري مػا لاه ذك  هرعأ يب زنث  الا رلمؿ تا أمسعن 
تا  دركػن ذ ػك هكػا الرػثأف  هػ ااتطانأ هق ػا  ػري مػا ت  ػاالأ اما تطانأ ري هق ا 

    ػػػاؿ  اعػػػم قػػػك ربث ػػػه الػػػا رلػػػمؿ تا بأاػػػن مسعػػػن خػػػهت مػػػا أ  تهنػػػا م ا تطنرػػػمؿ
ـ ا ث  أابن ات بفا  ااه ن تؾ اع أه ه اؿ دمه كػري ت ع  ا هي بمت العنػنف ىالت م ػهنثم

بع ػ اتف  -تحلاػ  با  طػم  ك ػري  -اال مت ربن خن  ممت ري  ابفع ا اكاان ورتى الاا  
 ون ػاا  ػههتا بغػريأوػثخم  أهنػاؿ  اوثخم هنػهؼ هبػا   هقػهأ هخا أه له نفن رطر
خػػ  لي  سػ ػػه ي ػػل  هاػػ  بػػه  عػػأوػػثخم لػػقفه ا أات ػػرتط  امػػا هقػػه هتف  ػػا اابغػػري شبع ػػا

لي  هارضػا  ػهتنػأ  ػاوم تاعػ ارضهنػا مت  خػهت ه ػاد   تسا ت همل هي به به رن به هقػه
 «   شبعه

 ى  ػػػم  انػػػث  االعػػػق التػػػ  ت غػػػا و تطرفػػػ هو  تا ػػػتاو ات كػػػاه يا ه ػػػه  معامتػػػل
      ف ينػمؿ آبقعاػا ت نػ   ااممتدالػه  تكػاه يا  فػقتط ػتاو ا ػو ا 

كقػػػق الك ػػمت تميػػػل رألػػػاا  هػػػاا    ( 22)ت فػػرح        
  النم ىالت

                                                 

 .  أخرجه البخاري، كتاب التوحيد (1)
 .  تلبيس إبليس (2)
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و ػمت أه ل رػ    رهنػأبػا وهيفػل أبػا الفػات  ف ات ػ أوكػأ »   آا  مش ث 
 اياخمإاكم هاالرل مت ادالمين ا أما ن ف خهت  قسأ  خ  ت  هنلهناؿ ات   س اتامترو

اػػن أهنػػا مت  مػػا  ا ػػق مإ هخػػ و   نػػأاك   ػػه تهنػػا م  ات عفػػم ىنػػ همت التػػأكػػاامت  ػػث ا 
   ث متهنا  اوثاد   اؿ  مش كمف م رجرياف  ق اعمت كيفـ تا ايع همت ؟ اابكأا 
ا عػ  ينػمؿ   ػث  رتػن  اوكػام مأهجعتػمت يعتاماػه     ااكما  اؿ  هعتامااا  ػاؿأ
  ػاؿ ا اؿ   قس ذ ػك  كػم ا متاعاإكم ا هامشمت مصاورو ه   ا مت   اا اما معأأ

             تا ارػػػػػػارؾ ااعػػػػػػاذل

ذتؾ   بعػض    ػا مت ذلإهع ػ  بعيػ م  ابتغماا مأمععاأه( 6)ت رمبل     
  «بتغمت تطأما صبع م وىأ كم ه ارات ب

 :قمة الفقه -3
  اعػػاذلم  كرػػا  تا ػػهن  اي خػػؤيت ت غػػا و تطرفػػ هو ضػػعقػآهػػ ؤف مػػا كػػ  إ
ػػػػػػػػال ػػػػػرل لعػػػػػ ػػػػػػاانص م ه ػػػػػػ ػػػػػا تػػػل ا مػ ػػػمت ه اػػػػػػػػػػػػػػػػػث بػػػه ك لػػػ ػػػػػثب خم ااػػػػػ عنت م ػ

 خػػػهت تطعػػػىن ذلإ ا ػػػث د عػػػا رلػػػمؿ تا  االػاػػػلتؿ ت عصػػػمص معازهلػػػا ت صاقػػػإ االػػػثـ
هنػث نػ ث هلػم  (3)«يَ ْقَرُءلَن اْلُقْرآَن ال ُيَجاِلُز َحَناِجَرُهوْ »  اؿ هق م  تافري وقث

 ػػػاؿ  اات نػػػ تت   كرػػػا  تا امػػػ  ذ ػػػك خػػػم مػػػهممممف بك ػػػ   ت ػػػريفا   تا رلػػػمؿ
ػػػػػػػػ   ى  التر ي م ا إهلم هقه و    م  قسإ ماي ػػػػػػػػػ اؿ ت ع  »ج ػبا وتاه  ػتحل ا م ػ

تطفتػػم  اعنتػػه ااػػثب    فس ك تػػمهبم ذلإف يصػػ  أالػػا  هيػػيفا  اوتػػم  م ذلإي يصػػ  
   «ت نتم بم ماله  

                                                 

 .  أخرجه مسمم، كتاب الزكاة (1)
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مػػػػػاـ تث ػػػػػاؿ  ت غػػػػػا و تطرفػػػػػ هو ت  ػػػػػأت  ا ئػػػػػكأ قػػػػػك اصػػػػػمي  ت صػػػػػاابل  ف ػػػػػم إا 
اََكػػاَف تبُػػا  ال َاػػَ  يَػػػ َتخ ُم َنػػ َتَر َ ُتػػَد ت ت ػػَها َا َػػاَؿ  إَاػ   ػػم  تُافََتن ػػمت َإذَل آيَػػاي   »  (3)ت رخػػاري

  (2)«اَػلََ ُن َ  تُ ك ف اَر َهَجَعت مَخا اَلَتى تُ ا ُؤَمَعوَ 
 ممػا يررػ  تحل اريػل مػا  بػه ك ا ػاؿ    تبػا الاػ  ل ػ أيعثما مس  لعقث با  رري ر اال

             تطرشػػػػػػػػػػابه  ػػػػػػػػػػمؿ تا اعػػػػػػػػػػاذل
ذت  هػ( 3تساعػاـ )         اف مع ػاأاينػ  ( 44)تطا ث  

نػ ؾ هقخ  ػمف هقنرتػػمف أكفػ  ب بػػه هنػث  مػاـ زنكػم بغػري تحلػد  ػػا مت  ػث كفػ  امػاات تثأر 
  لي م يرأا مف خه  تمين سأار م

 ػػاؿ  يكفػػ اف تط ػػػتاو  لذت لػػػئ  الػػا تحل اريػػإف تبػػا الاػػ  كػػاف إ  »(1)  ػػاؿ اػػاه 
  هقعاك ػػػا أااػػػأاق م تطػػػ   اايعكاػػػمف ت ع ػػػات   الػػػثدخم امػػػمتهلمأا  اي ػػػراتمف دمػػػاتخم
  «ود با نر  مع مأ وثتا أالتم أ هيف ات     مع م اهلا زاو

ا ػػثؽ ت  لػػمؿ  اانػػعاالل   ت  ػػتمؾ ا  تحلكػػما ػػمر  اخكػػهت لػػفاقل   ت ف ػػم
ُيْحِس   ُنوَن اْلِقي   َ  َلُيِس   يُفوَن اْلِفْ    َ  َََ يَ   ْدُعوَن ِإلَ          »  ذت ينػػػمؿ هػػػق مإ ت كػػػ   

  (4)«ِكَتاِب الََِّّه َللَْيُسوا ِمْنُه ِفي َشْيءٍ 
 

                                                 

 .  33/383البخاري،  (1)
 .  أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين (2)
 . 383-3/380الشاطبي، االعتصام،  (3)
 .  أخرجه أبو داود، كتاب السنة (4)
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 :الحمم ةحداثه السن وسفاه -4
 لفاخػػػػػػػػت  ػػػا ال لوثت ػػػ» ؤتهلػػػثرق  ت عػػػثؿ ا ػػػػػػػػالػػػا ل تطرفػػػ هو ىاممػػػا  ػػػمو  التػػػ

َس  َيْخُرُج ِف  ي آِخ  ِر الزََّم  اِن قَ   ْوٌم َأْح  َداُث اأَلْس  َناِن   » نم ػػه  اذ ػػك مصػػثت اا  «تحلتػػم
را ا ػػػػػ ػػػم نأتطػػػ تد  لػػػعافوػػػثت  تسأ»ينػػػمؿ تحلػػػاه  تبػػػا وجػػػ    «ُس   َفَهاُء اأَلْح   المِ 

ت رصػػري  اكػػمف العػػث    ف ت ر رػػن ا ػػم إ  » ػػاؿ ت عػػماي   «النػػمهلم رديئػػل  وػػيفـلػػف ات تس
 « كااؿ ت  ا اك    ت رجار  ا م  ت عن 

 اوكامػػهأدرتلػػل ديعػػه ااعتػػم  ى رػػ  التػػألػػيفـ نػػرا  تث فأا  الصػػ اا خػػهت رغػػم 
ف بعيػػ م أ يإاضبػػاس  االػػلـ    ػػيفص  إبصػػثؽ ا     ترػػه هاال اػػ ا ػػه   ت را ػػك بػػهأا 

هكػػ   ااوكاػػه التق ػػااػػه هلػػا قاانق مػػمر  ا  اػػه  م ا ك ػػريتا أ  ػػ و الػػا تيالرػػثتؿ  تػػقيفا 
  فري   ممرتا أذ ك  ى غا   اال م خقعاي ارام الت

 من صفات الغالين اليوم: -
ا ت رف ؼ اتطرفػ هو الماخم مع اؼ  ىزياد  الت اتطرف هو مؤ  تا ى ييفو  الت امما
 الص      ك 

 مور: تهويل األ -1
 ىاعفػػػػف أك ػػػػ  مػػػػا ون ػػػػا كػػػػأ خػػػػاؤ الفاإمػػػػمر تافقفػػػػل ا اتطػػػػ تد بر ميت ػػػػا اع ػػػػقم تس

 الراداه   اك    م  و ا  صث  هقغارل اك   مما يعرغأأتط راراي اتطك اخاي 
 سباب التهوي : أم   -
تاتػػػ  بػػػو تطعػػػثا  ات مت ػػػم  ذلإ ؤدأممػػػا  اوكػػػاـالػػثـ ت عتػػػم دب تاػػػم تس -أ
ػػػاتحل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ تـ اتطػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػػػثا  همؽ مػا ي ػفأ تطعػالأه اك ا ػ ػػػالأا  اادػرػػ ػ مؽ تطكػ ا  هػ فأػػ

  مؿ ت فنه أكرم   ذلإ ه ك يعرغأ ت   مع  اما ي راد
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ػػػػػؤيت ت شػخػػػ تانػػػثتح   ذخػػػا -  ا ك ػػػ   مػػػا  ػػػ أات امسعػػػمت الػػػا هيػػػ   ارا ػػػػػػػػػػ
  ت  ػػػػػعا اتط ػػػػػراراي كا رنصػػػػػري    صػػػػػريف ت رنأ اتي رػػػػػلتـ با  ػػػػػعا اتط ػػػػػراراي

 ي انصري   ت كااؿ  ات مت راي
 ؤدأممػػػا  ات م هبػػػه  ت  ػػػعا اتط ػػػرارايػبعػػػض تط ػػػتاو اا اخػػػ تلػػػر اال -و

 ذلإا  ا كه كا مت ػػمػػػػػػػػا ىرام ات عنمبػػل التػػػػػػػػػمػػثح تط  را  طليػػث مػػاػػػػػػػػػػػػؤيت ت شػهبػػ
ى  ػم زنػاه مف التػأمػع م  نػعمرتا  اهعتػه كػاحل تـ ىاكار تطك ا  ات ل ػ  التػإتطليث ما 

 ت ثيا  خهت
 :َّتهوي لنماذج  -

 في الفرلع:  -
  ا رػو  مػاـ اشات  يفاو  ت    كػ  بإو   م جث ما تط ا ث ا تان اـ تطصت

َة اْلَح ر  ِم ْ  فَ  ْيِ  »   هئرتفو ب م  يفه م   ه ػم  م ػ أَبْ ِرُدلا بِالصَّ الِة فَ ِإنَّ ِش دَّ
 مػػػػ   ػػػػقسف تسأات أ ػػػػ اف ر آمػػػػ  يبػػػػث مػػػػا اعفقػػػػه  ا ف تسأ أؤهاػػػػع م مػػػػا ر  (3)«َجَه    نَّوَ 

ف  ػػػار تطصػػػتمف باط ػػػجث   أ ذلإهػػػا رتفمت  امػػػ  انػػػثي يأبػػػ تد ثتمػػػ  أف أا  ا تم ػػػم 
  م  هقه  تعث  أا تيلرارا  ا غايل ما يكمف تسأ ارنادبقعاا تحلثيث  إل اصباالرو
 ال قيدة:  في -

تاػيفؼ اال ػم ضػ ر   هاا ػ  ( ل )رؤيػل ت كفػار رهبػمأػػػػػػػػػػػيفؼ وػمؿ م ػوث   
دبا   ذ ك ااا  م بعيػػػػػػػيف   تق بعيػػػػػػػالعمت هرتكمت ت صا  ات اايفػػػػػػػ  مت اهتػػػػػػػف تهرأ ذلإ

                                                 

 .  أخرجه البخاري، كتاب بدء الخمق (1)
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 قعػػػر م  لرلػػػا  ا(3)رضبػػػه تا الػػػيفـ تبػػػا اقاقػػػل ػػػق م نػػػق  تثإهكرػػػم  ا ػػػيف  ت اعػػػل
هنػػاؿ   الػػق طػػا وػػث أاا ا ت صػػمت  اوػػثاد تاػػيفؼابػػو   امػػ خم ارنراػػ   ت ػػمأ
 ا«م    ذ ػك  فقػقهػاس اخػهت تحلػث ذلإ ل أم  يرتػغ هبػه  تط ػف تسأكعا ا ا  ما»

ينػػاع إ ل  ق ػػن مػػا تط اػػاي ات ػػ  يعرغػػأ ك ػػ   ت كػػيفـ هق ػػا ا أتط ػػ ف خػػه إ  »ا ػػاؿ
ايم ػػػػػم اف يػػػػػد ت نتػػػػػم  ااشػػػػػرن  نػػػػػعارتا  ىيرنػػػػػ اتاا ػػػػػل وػػػػػى ت عامػػػػػل ذلإذ ػػػػػك 
ممػا يم ػم تط ػا      ل هقاػا التاػن  أخه  تط  ا ق ن»  (2) اؿإذل أف «    تسخمتت

ا ػث ت رتػق هق ػا  اارػاعتا  لخػ  لػعأالػامر م  اكتامت هق ا  رتعا ف ت هيا ه ااتطناطعل
ات عاس بعثخم    اتا الع م أرض اما دل ير ا  ات ايرناطعمت كاا ت رتق ت صاابل

ا رضػأ ـ تطؤمعو الا شػلأكنمؿ  ا ا مت هق ا كتااي غتق ل ا  ت ثاقا رؤيل ت عيب 
ا م أهاا  ام  خهت ا«ت ف يلال م أربه هنث  ؤرأ  ف حماثتا أما زالم »تا الع ا  

   خػػ  ت  ػػعلأمػػا   متمػػاا أضبػػث أمػػاـ اكػػه ك اػػاة  تث ااي اناطعػػاا  لتع هتػػا  تا ػخػػهت ت عػػ
اكػػاف  ا ػػمتيترافػػاع تس ذلإدي تطعػػاة   أ وػػى « اد   تعشػػ   با عػػلػػػػت ش» ل أػػػػػػم 
م ػا   ا ػري  ذلإ    «مرعػ  الػا ت شػ اد تاغري  يػ اف ت شػ اد  ادل ي جػ ات مػا  ضبثأ

  ك ري خهت  
ك   مػا أوكػاـ هػما تي ػريفؼ   تسأا »    ذ ك ارضبه تا ااينمؿ تبا اقاقه

دل يرػػػد بػػػو تط ػػػتاو  ا مكػػػاف كتاػػػا ت رتػػػق م ػػػتااف   نػػػأت هتػػػا  تا ا ف يعيػػػر أ
   (1)«  م أي  لالصا

                                                 

 .  6/425الفتاوى،  (1)
 .  3/333الفتاوى،  (2)
 .  3/330الفتاوى،  (3)
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 الرأي: باالستبداد  -2
 (ت غػػػري)ي أتيالػػػرتتؼ بػػػ   ي االػػػثـأبػػػ ز معػػػادل ت رفػػػ ؼ تحلػػػثيث ت رعصػػػم  تػػػ  أامػػػا 

هقرجػػااز وػػث  ا ػػث يرػػا غ بعيػػ م ااكػػار مػػا العػػث  مػػا تحلػػد مػػا دتـ  ا فػػهإا  ااه اػػه
    ت ر فقه  ت أي تم

   سباب ذلل االستبدادألم  
 ػػ يا رتت تمآ ىامػا دل يفتػ  التػ االػادت  ف مػا   ػ  نػػقئاا ت عتػم  اذ ػك س ل تػ -أ

 اه لقرا ك دبا العث   أ ايرع ؼ التق ا ينك
تطػػ ت هرجعتػػه يرا ػػك  ىالتػػ اتطقػػمؿ ت عف ػػقل اػػؤ   ييػػاا أهػػاهلمؤ   ارػػاع تهلػػمؤت - 

    يا ااصا مرتت تمااصث  الا تيلرجابل م ايهأب  
 :ةمفاهيم خاطئ -

 ات ا  ات نمتالث ما تطفاخقم تااطئل  رعض اما ضاا ما يرا ك به خؤيت بعياا 
ه ػػم الػػا ي أدنػػا اشػػإ ػػاقال ا  دل اكػػا  ػػيفا أا خػػأ أ ت ػػ  ه اػػن ه اػػاا غػػري  ػػاقح

 اما ذ ك  مهلم   اطئ غري لتقم ا
 الحق لاحد ال يت دد:  -1

 اه خؤيت كاا يعرغػأػل دل زن ا ه اه اي افرقنػا كا   تحلنقن احػاخهت  مؿ  اق
  ت مت ػػػػ  اافػػػػس تسمػػػػ  أا   ف تحلػػػػد اتوػػػػث ي يرعػػػػثد أ قػػػػث ي بػػػػث معػػػػه اخػػػػم  ه عػػػػاؾ
  ع   ت عاس ه م   ااف  ىما يرجت محب أما  اتحلنقنقل
 زنل ػػػػػػت ناطعػػل ت ص لد ػػ ػػاـ التقػػه تسأا ت  و ج  الء: أظه  را ال لن  ا لج  الا أو قس   -أ
تحلػػػ  ي يصػػػح »ا «ـم خػػػم رميػػػافػػػػػت ص   ػػػػػػػف نأا » ا«تا اتوػػػث ينػػػ يك  ػػػه»  م ػػػ 
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مػػ  هق ػػا اتوػػث   ت مت ػػ  اافػػس تس ه ػػه  تط ػػا   اا ريخػػا تحلػػدا «لبػػثاف ت م ػػمؼ بع هػػ
  اخم ةاخ   عا هيف رنمز هق ا تي ر اد

هػػػيف ا ػػػرفق  ت ػػػـل بػػػه   امعػػػاف   عػػػث لد رػػه حمراتػػػأاخػػػم خف   ي عَّين   ا:  لقس   و -ب
ه ػػػاـ الاػػػاؿ ت عنػػػمؿ اتسإه ػػػهت ت ن ػػػم ي ػػػمغ هقػػػه تي ر ػػػاد ا  ااؿتس كجلمعػػػا با ن ػػػم
  ت صمت  ذلإؿ هقه ت  ث  تم مؿ رهيا رتتاتيلرعراط اتم

ػػػػػػمز   خػػػػػهت ت ن ػ ػػػػػه ك ي رنػػػػػ غ ػػػػػػػ ػػػػػ يا اا مق ػػػػػا با ليتم رتتآف ايػػػػػ   بػػػػػأم ػػػػ
ينػػػمؿ نػػػق  ا «تحلػػػد اتوػػػث ي يرعػػػثد  »ؿ ات ف ػػػاد ات ػػػرفيفف ربػػػن  االػػػث ات يػػػيف

وكػػاـ كا ر ػػاد تط ػػػرث و ات ر ػػاد ت عتاػػات   تس»ا رضبػػه تا  لػػيفـ تبػػا اقاقػػهتث
ربػ    ػاي أ ذلإافػس كػ  اتوػث مػع م بفا فػل أ لربعػأ ىذت  ػت ه ات كعرل ل   ىالت

  ل ت كعرل  ذلإات هي  تأ  ربعه  اقالف  يف  تس ت نرتل خعاؾ ه فأادخم ػيالرن
ِإَذا    »اػه  ػاؿأ   تفا كاا   ت صاقح الا ت عػيب أ ه  اتوث اخم تطصقم ت هي

َد ثُ  وَّ َأْخوَ  َ   َه   َو َفاْجتَ  َراِن، َلِإَذا َحَك   ََّ  ُه َأْج   َد ثُ  وَّ َأَص  اَب فَ  َه   اِكُو َفاْجتَ  َو اْلَح   َحَك  
ََُّه َأْجرٌ     (3)«فَ 
 :حبات ضاللةالمست ليف القَّوب بترك اعتبار ت -2

 ديػػع م ردتا  و ػػري  ذلإبعػػض ت عػػاس  رػػأ قق  تػػم  تط ػػتاو اردخػػم  ى ػػث ي ػػع
 هم ػػػثاا مػػػا ي مقػػػه با ر ػػػااف اا ػػػث يػػػرتؾ   لػػػرق  ذ ػػػك بعػػػض تط ػػػراراي اصبػػػقيفا 

 ا اوره  ث غابن العه ونا د  قئه هت ت عا  ةا ل اات ييفؿ

                                                 

 .  أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة (1)
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ق خػػه  ت نتػػم   قأاػػ ذلإف ينصػػث أ ت  ػػ   ي ػػرام»ا رضبػػه تا  ينػػمؿ تبػػا اقاقػػل
  ا  خػػهتعػػال ػػم مػػا مصػػتال هأ  قق   ت ػػثياأف مصػػتال ت رػػس كرارايػبػػرتؾ خػػه  تط ػػ
اكػػ  أاكاػػا  اق ت نتػػم قاػػأ  بنا ػػه مػػاإ  أؤ اغقػػري بعػػات ت رقػػن طػػا ر  كاػػا اػػ ؾ ت عػػيب 

تاػيفؼ   )ا ػاؿ مرااػاا   تفػه ىسبػاـ ت صػيف    ت  ػف     ػتإال اػاف  ىمد التػػ عمتبا 
   «(ن 

 : ةخراف قلرقائاعتبار ا -3
ف أطػػاذت؟ س ػػم رأات  لاي مػػمف مػا يػػركتم   ت   ػػا د باا تهػ ا ػث ا ػػثاا بعػض ت عػػاس

اخػهت  اا   تل ت نصاص هعاامت تحلكمأخ  ت رصمؼ أم  خم تس ت هيا يك  اف   خهت
 ىف كرػم ت  ػعل مشػراتل التػأخػؤيت  أا ػث ا ػ اهلػم  ريتا  ا م   ات  كاف اذبااز ممعمع

مػػا ي  ػػد  ىا ػػث كػػاف ت  ػػتق زن  ػػمف التػػ ات عفػػمس  ػػيفحإمػػا ت   ػػا د ا واديػػث ك ػػري  أ
مػا  يػايا  ل يػق لمػا ما ػ رل  إ وػم  أ وثيث يػ ؽ  ػه  تػيب  »هنث  اؿ بعي م ات نتم 
   (3)«ن يح
 اعتبار الت ني جبناً:  -4
ايرتيػػث   دالماػػه ايصػػ   دبػػا يرػػأى ت ػػو ات يػػعق اتصػػد لف هتاػػأ ييػػاا أيعػػا أار 

اخهت  اااؤلس ت ناالث   ا ركا  ت عث رعج    عاهبل ت  اطو وىاي ي ؤذتس ىالت
هنػه  ذلإت ػثالم  ربرػاو  فأ أتا نػث غػا  الػا  ػاوم خػهت ت  ػا ت  ػ اما لمت ت  ا

ات رػثرو  ؤذتسى ف ت صػ  التػأا  اا ػ  الاقػد ذلإ ػيفح ربرػاو ف  فػمتي تثأا  اد قد
 تدبجػأ ػاابه أ يفاػئا ه هت رلػمؿ تا  امعادل هنه ت     ا ماه ما  تافمتي 

                                                 

 . 333ابن الجوزي، تمبيس إبميس، ص  (1)
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َر َحتَّ     »ت ص  ايع اخم الا ت عجتل ذلإايثالمخم  ت عص  ا اأَلْم  ََ َلالََِّّه َلُيِتمَّ َّ الََُّّه َه 
 َِ ْئ  َ اُف ِإال الََّّ  َه َع  زَّ َلَج   َّ َلال   َرَمْوَت ال َيَخ   َ  اْلَمِدينَ  ِة ِإلَ    َحْ    ُِ ِم   يَر الرَّاِك   َيِس  

   (3)«ْ ِجَُّونَ َعََّ  َغَنِمِه َلَلِكنَُّكْو َتْست َ 
مري تطؤمعو الا  با أ ه هت خم ا  ات رأين لار تطصتامف تحلثدافػدر  ت ص ىاالت

 ه ػػ  كػػاف اايػػؤ   خػػهت ا ػػيفوه هقنػػثـ خػػهتإيرػػثرو    ا رضػػأ تا العػػهاالرػػث ت عليػػل

  !؟ضعقفاا 
   :ةلمداهن اعتبار المداراة نفاقاً  -5
 هختفػمت بقع اػػا  تفػػاا  الاتطثتخعػػ  تت راققػػل بػو تطػػثتر  يعػا بعػػض ت عػاس ي زن ػػعمفأار 
 ذلإنػػ ي  ايػػثالم  بتفػػق حلا ػػل ت ػػثالم   أتت نػػمؿ    ػػ  لػػ يتػػو لات دتالقػػأذت ر  هػػ الػػقئاا 

ذت كػاف بقع اػا إايلػقاا  اتطثتخعػل ىذ ك ضبتػمت خػهت التػ اتأذت ر  ه اه ما ن   اتانات لم أ
   يفؼ

    المداراة لالمداهنة لفرق بي ا -

 أتالػيفـ   نػتث مػا نا ق  لممنما  فلبقعاا تطثتخعل  ليفمأإ تد   ف تطثترتإ
قاخم  ابػػث ت ػػهيا يت  ػػمف ارتت ت شػػ متي ايرقعػػمف ديػػع م اتطعػػاهنو  ػػفايمػػا  أبػػ  خػػ

 نػػ تر ت  ػػقئو تانػػاتا بعػػض تس   دالماػػه مػػ  تطػػثترت   ػػث تلػػرخثم ا ت  لػػمؿ ت كػػ   ا 
 ػػػاا َأف  َر  ػػيفا تُلػػػَرُأَذَف اَلتَػػػى اَلػػػُا اَلاَ َشػػَلا رضػػػأ تا الع»ا  ػػ و ت رخػػػاريأهنػػػث  ا شػػ خم
ػا َ تَػَس َافَت ػَد بِْفَس َأُخ و اْلَ ِش يَرِة، َلبِ ْفَس ابْ ُ  اْلَ ِش يَرةِ هَػَتا ا َرآ    َػاَؿ   ت ع يبِّ     هَػَتا 

                                                 

 .  أخرجه اإلمام أحمد (1)
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ػػا تُافَتَػػَد ت     ػػ    َا َػػُن  َػػه  اَلاَ َشػػل   يَػػ ت ع ػػيب   ا َرل ػػمَؿ ت ت ػػَها َ  َاُ َ ػػَه َاتاُػَرَ ػػَ  إَ َُقػػَها هَػَتا 
ػػػَ   ػ ُتػػػَن  َػػػه   َكػػػَهت اََكػػػَهتا     َافَت ُنػػػَن َ  َاُ َ ػػػَه َاتاُػَرَ ػػػُفَن إَ َُقػػػَه؟ هَػَنػػػاَؿ  َوػػػَو رَأَيُػػػَن ت     

يَا َعاِئَشُة، َمَت  َعِه ْدتِِني َفحَّاًش ا؟ ِإنَّ َش رَّ النَّ اِس ِعْن َد الََّّ ِه َمْنزِلَ ًة يَ  ْوَم   َرل مؿ  ت ت َه 
  (3)«ِقَياَمِة َمْ  تَ رََكُه النَّاُس ات  َقاَء َشر اِ الْ 

 :المداراة لالمداهنة الشبه بي  -
تطعتػا با ف ػد  لغقر ا اؿ ت ن طيب    تحلثيث  متز» ينمؿ تحلاه  تبا وج  

هتم ت ػػمتز مػػثتر    لت رثالػػ ذلإا ت فاػػ  احنػػم ذ ػػك مػػا ت ػػمر   تحلكػػم ات ػػثالات أ
تطػثتر   ات فػ ؽ بػو  »   ػاؿ ا«تطثتخعػل   ديػا تا ذلإتانات ن خم مادل يؤد ذ ػك ا 

 لمراوػػ اخػػأ اذنػػا معػػاا  اأا ت ػػثيا أاحل ت ػػثاقا ػػػػػػػػػثترت  بػػهؿ ت ػػثاقا  صػف تطػػأاتطثتخعػػل 
 تطػثترت » ا ػاؿ تبػا بفػاؿ  ا«خأ ا ؾ ت ػثيا  صػاحل ت ػثاقا لاتطثتخع كاردبا تلرارن

ػػػػػغت كتاػل ااػ ؾ تث ض ت عػاح  تعػاس ا ػوػيفؽ تطػؤمعو اخػأ  فػػػػػػػػػمػا أ  هلػم  ظيفػ
ف تطػػثترت  خػػأ تطثتخعػػل أاةػػا بعيػػ م  لك فػػألػػرا  تس ؤ ػػم أاذ ػػك مػػا  ا  ت نػػمؿ

 أتت شػ ى ق ا اتطثتخعل ما ت ثخاف اخم ت هي ي    التإمعثا   ف تطثترت س ك هغت
ػػػػػ ػا معانػ   ت فالأات بػت عتاػ اه  خا ااي رت باطعه ة ػار ت  ضػا دبػا خػم هقػه مػا إد ا ػ

  . «التقه اكارإغري 
ااػػػػ ؾ  اابا فالػػػػد   ت ع ػػػػأ الػػػػا هعتػػػػه ااتطػػػػثترت  خػػػػأ ت  هػػػػد با اخػػػػ    ت رعتػػػػقم

 ااكػػػار التقػػػه بتفػػػق ت نػػػمؿ ات فعػػػ اتث اوقػػػث ي ي  ػػػ  مػػػا خػػػم هقػػػه االتقػػػهظ غػػػيفتث
  (2) فه احنم ذ كأا ذلإذت تورق  إايلقاا 

                                                 

 .  أخرجه البخاري، كتاب األدب (1)
 . 333-33/338فتخ الباري،  (2)
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 الناس: كظ  هال -6
ف رأات صبقػ  ت عػاس خػا كو أ ثر ػل  لمت ت  ا مرتغػاا غ يرػاا   ث بتغ هبم االاا أيعا أر 
ِإَذا »َ اَؿ   اَلُا َأيب خ َ يُػَ َ ا رضأ تا العها َأف  َرل مَؿ ت ت َه  ت صاقح ف تحلثيثأم  

َو َأْهََُّكُه   وْ  ُ  َهََّ   َل النَّ   اُس فَ ُه     ىراي أختك ػػػم التػػػ  »ت عػػػماي  ػػػاؿا (3)«قَ   اَل الرَُّج   
 ل ػػػات   راتيػػػ اػػػهأايؤيػػػث   ا نػػػ أات  هػػػ   ارهػػػ  ت كػػػاؼ اهرا ػػػا  ا  ػػػو مشػػػ مريا
نػػػثخم أيعػػػ  ا )«ختك ػػػمأه ػػػم »تسا قػػػات   ا صبػػػل لػػػفقاف ت  ػػػمري  لرايعاخػػػا   وتقػػػ

م ػػااي م اينػػمؿ   قػػم ت عػػاس ايػػهك عمععػػا  ييػػلتؿ ت   ػػ  ي» (   ػػاؿ تافػػايب خيفكػػاا 
مع م دبا  وايا  أم ػلأأي  اختك مأذت هع  ذ ك ه م  ه ااحنم ذ ك ه ث ت عاس اختكمت

اه أارؤيره  ت عجم بعف ه ذلإذ ك   دتأاردبا  اهق م ل    القر م ات م قعما تثيتانه 
 « و ا مع مأ

 م  لو يكفر الكافر فهو كافر:  -7
  مػػا يت رػػمف ت عػػاس ب ػػقاط ت ركفػػري  ػػمهلم ل  ػػعأ ىتنػػر  ي التػػ امػػا ت عرػػارتي ت ػػ 

سنػا ف م     ركفػري مػا ا عتمت خه  ت ناالػث  م ػمغاا ا «كاه  ما دل يكف  ت كاه  ه م»
با كاه  ت هي ما دل يكف   يكمف م تػه خػم ت شػخ  )تطنفػمع  ف تط تدأي م  اتحلنقنل أر 

مػا  مػا كػاف كػاه تا  اأ ات ش اط اتارفػن العػه صبقػ  تطمتاػ  بكف  ( ت هي امه ي هقه صبق 
 مػػػا مػػػاأا  اهاػػػا دل يكفػػػ  خػػػؤيت اأم ػػػاهلم ه ػػػم مػػػ ت م ابػػػثتا ألػػػيفـ ت رثتيػػػل ادل يػػػث   تث

 ف ذ ػكأهمت رعػا اعتقاػه ابقػاف   لا نرأبك ري ما ت ش كقاي      ىاأليفـ ا تالرنث تث
  ر  اكفري   ن كاا اكف تا 

بركفػػري ت عػػػاس  مػػا تهتاػػه ىت مخػػا  التػػبػػا الرػػػث اي  ػػ  ذ ػػك   رد ت شػػق  حماػػث 
تهلجػػ    بػػا عاـم اام ػػم كف ػاػػا اػػإات ر رػػاف م ػػ   ػػمهلم   مػػا ت كػػه أا »   ػػاؿ ابػػا عاـم

                                                 
 .  أخرجه مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب (1)
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خػهت  ام ػ  ااػا اكفػ  مػا دل يكفػ  امػا دل ينااػ إا  اة ار ديعػهإ ىتما  ثر ال ى قعا التإ
 اك  خهت ما ت كه  ات ر راف ات هي يصثاف به ت عاس الا ديػا تا اضعاههأضعاؼ أا 

 « ارلم ه
 ت  ػػػميثي ت رغػػػثتدي  ذلإت مخػػػا    رلػػػا ره  ف ينػػػمؿ ت شػػػق  حماػػػث بػػػا الرػػػثأ ذلإ

  الجراا اكار م غري  اقال هقا أف أالم ز أا   ػي ما تارعإق  ػكف  ت اأين أاما ذك ي »
   «ا ععػمف؟أ الارؼ اأكاه   اأخ  ينمؿ خهت م تم  ا  خهت   الن  الا  ػكقق يث 

الػػ ؼ ديػػا ت  لػػ    بعػػث مػػا  كفػػ  مػػاأاػػا أه»  ينػػمؿ ت شػػق  حماػػث بػػا الرػػث ت مخػػا   
ث مػل اا تحلاػك ػ  تسأا  كفػ  أاخهت ت هي  اما هعته ؤت عاس العه االاد ىا  ال هه لرها

   « ق مت كه ك
ف كػ  إ » ينمؿ هق ػا  ارضبه تا اسبقال ليفـ تبا شق  تث لا  ذ ك كتال  امع

دل انػم التقػه تحلجػل دبػا  ػاتي بػه    مػا اشناف حب م ذ ك   باا هععث  ما تثأما 
ي مػا كػاف إمؤمعػمف بػاا ارلػم ه  خػ  ت صػيف أف الامػل أاخػهت يرػو  ا رار دل يكفػ تس

ة ػ  أه ػهت  ػقس دبػؤماا اكػ  مػا  شنػاف بت ػااه ايػرفا ت كفػ  با  لػمؿثمعاهناا ي    ت
ا ممػاخػم  اااقه ما ذ ػكأ شناف حب م ماثتما  ه ه م مؤما  ليفـ ادل يكا معاهناا تث

  خهت صبق  تطرعػازالو  شنافا ايث  ما تث  سن و ما ت عار ا م كاف    تره م ناؿ ذر 
مػػػا  يإل ػػػػػػت ع ما ا ػػػم كػػػاف ي يػػػث  ا ثخػػػػػػػػػت ػػػريفؼ الن ىثر التػػػػاي ات نػػػػفػػػػػػ  ت ص

مف خػه  عقي ػرف ي ك  خمأ أا  م ه لمره ت عأدل اث    يع ؼ تا كاا يع هه ارقه 
  (3)«امع هر م شنا مإب  يث تم ا ااكمف معازهلم مرفاضتل حب م  اتطع هل

                                                 
 .  333 -3/333الفتاوى،  (1)
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  التطرف والغمو سبابأ
ةػػػاخ   ا   غتػػػمت ةػػػاخ   ات  ػػػمتخ  ك ػػػري  ا ػػػررن   بػػػ از م ػػػ  خػػػه  لػػػرا أخعػػػاؾ 

 ت را ق  ي تحلص   لرق  ىلرا  التت ركفري اةاخ   ت رف ؼا اما ضاا خه  تس
 سباب اجتماعية: أ -1

هػػػرعض  الػػػ خم اطرقعػػػل ت عيف ػػػل بقع اػػػاأ ذلإي  ػػػ  لػػػرم افػػػ ه م  ابعػػػض ت شػػػرا 
تحن هن الا خثي رهبا   ك ػري مػا اعا قاػه  ليفـ وىتث الثتتأ  ي دبكا ث أل   ث اتس
ت ػػػػهيا يعػػػػأااف الػػػػا عارتهتػػػػا   انا قػػػػث  ابرعػػػػا قم ت ػػػػثيا بعا  ػػػػا تطترػػػػلموأ ىاك ي التػػػػأهػػػػ

 اار عقػل زبتفػاا  ؤ ػ  ألػخ يل اتلػر لتت ا   لػقئلا اػار   ق م ا ػ  إ هي اع   أا  ات اختقل
 ذلإ ػػأ بعػػض ت شػػرا  أممػػا  ا ػػ ت مأمػػا ممقػػلتي  ايررػػ  ذ ػػك   ػػم    تطعامتػػل او مػػاف

 ت  خ  ات عنال  ا  تلرخثتـ ت ععق اتهل ا  ات عل ل
  مؾتت  ػ  خػهت ع م م َ خػؤيت ت شػرا  اا ػ  ؾاما ت نفاالاي ت   اؤ     لتم 

 اايلقاا   داؿ ت عادل ت  ا ث ت فنري ااضاع لقئلأت امعاي اتطثترس اماهبا ما 
  ػػػػػيفؽاختقل   تسػحلػػػػػاد اتطفػػػػػاخقم ت ػػػػػا يػػػػػثرس ا  يػػػػػاي ت كفػػػػػ  اتثػاك ػػػػػري مع ػػػػػ

ا اػػػػثريس ت  ناهػػػػل أمػػػػ  الػػػػثـ تخراػػػػام م بعشػػػػ   اراػػػػاعاتي رصػػػػاد ات  قالػػػػل اتي 
 يعرغأ   ليفمقل كااتث
 :  ةسباب نفسيأ -2

 ال جَّة:  -أ
  رَػػػػ    اا ػػػافات عجتػػػل غ يػػػػل  اف ػػػقل   تث الػػػرا  ت عف ػػػػقل ت عجتػػػلتس امػػػا خػػػه 

 ( 33)تثل تت         اؿ اعاذل االتق ا



 
 
 
 
 
 
 
 ةودلكوايوسوف                                                 .. الفقه المطمووبمعنفل الفقهيد عبال
 

 -330- 

     ػاؿ اوف ممت ػق الثيػث  مػا تلػرعجاؿ تط ػتاآا ث    التقعا ت ن  

            

            
 ( 11-16تسارقات )

اػػػػه طػػػػا ذكػػػػ  أا ػػػػاف خاخعػػػػا الجتػػػػل تث اتحلكاػػػػل   ذكػػػػ » ك ػػػػري  بػػػػات ػػػػاؿ تحلػػػػاه  
هنػػاؿ  ا  ت عفػػمس لػػ الل تيارنػػاـ مػػع م اتلػػرعجتن ذ ػػك ا ػػ  تط ػػر ل و با  لػػمؿ 

  اعاذل
 

   («11)تسارقات      
   ف   ت عجتل مي  س ام اا بر هير األيفـ  ااا الا ت عجتل ا اتث

 ال جَّة:  دلافعم  
 ات عاطفل ت احمل    تحلاالل ت فا    -
   ت ف اد تارشار ك ري ما م اخ  -
      شب   ت  ث ات عا    تحلاؿ    ت شثيث لت  غر -
 ت رج بل    اتا   ااثر   تل ت راا   -
اي  امػا ونػه ت رنػث  ثـ مػا ونػه ت رػأ ري ايػؤ  ػهقنػ ايفحػ ػ  تثت فنػ    مػع  -

 ا مياي  زن ا لتمؾ لتم تس
   التق ا   نهقرعج  مفا رر ا دبا ي ت    بفرقعل ت عفس ت رش يل -
   تهلمؤ -
 ع  ال جَّة:   سالم ينهاإل

ا اَػػػَلَؿ َمُعػػه  ل ػػم » تا الع ػػا  أرضػػ ا ا ػػن الا شػػل ػا اَػػػَلَؿ َأا َؿ َمػػ َػ َا تُ ا َفص ػػَ ا َإدن  َرٌ  َمػػ
ا َذُكػػ   تُ َع ػػَل َات ع ػػاَرا َوػػى  َإَذت  َػػاَ  ت ع ػػاس  َإذَل تَثلُ  ـ ا َا َػػُم ػػػػػػػػَهقَ ػػ يفـَ اَػػػَلَؿ تحُلَػػيفؿ  َاتحُلَػػَ ت
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ػ ػػػػػػػػػُأت  ي َاشُ ػػػػػػػػػػػػَلَؿ َأا َؿ نَ ػػػػػػػَ ا ا  مت ي اَ ػَ ب مت تُاَػ ػمتػػػػػػػػػػُاَ  َ َنػػ تا َا َػػُم اَػػػَلَؿ ي اَػُلا ػ َ  أَبَػػثا  ثَع  تاَُُاػػ
ت  لػار رلػمؿ تا  ا   ت صػ  ات رػأين اخهت تطع   ىهعت (3)«َ َنا  مت ي َاثَع  ت لِّاَا أََبثا

   ذت ما اعجتمتإ اابه الا ت عجتل ى أما كاف يع  هك ريتا 
ا رضأ تا العها  َاَؿ  َنَكُماَا َإذَل َرل مَؿ ت ت َه  َاخ َم م رَػَملٌِّث  اَلُا َ ر اَ  ُبَا تَسَريِّ

َكاَن الرَُّج ُ  » ا َ ه  َ  َة ِّ تُ َكُعَرَلا  ػ ُتَعا َ ه   َأي َاُ رَػُعَص    ََعاا َأي َاُثال م ت ت َه  ََعا؟  َاَؿ  بػ ُ دَ 
ََُّكْو ُيْحَفُر َلُه ِفي اأَلْرِض فَ ُيْجَ  ُ  ِفي ِه فَ ُيَج اُء بِاْلِمْنَش اِر فَ ُيوَض ُع َعََّ   رَْأِس ِه  ِفيَمْ  قَ ب ْ

ُا َذِلَل َع ْ  ِدينِ  ِ  َلَما َيصُ فَ ُيَشقُّ بِاثْ َنتَ يْ  ُُ بَِ ْمَش اِ  اْلَحِدي ِد َم ا ُدلَن َلْحِم ِه  دُّ ِه، َليُْمَش 
ا اأَلْم َر َحتَّ   َيِس يَر  ََ ُا َذلِ َل َع ْ  ِدينِ ِه، َلالََّّ ِه لَيُ ِتمَّ َّ َه  ٍِ َلَم ا َيُص دُّ ِمْ  َعْظٍو َأْل َعَص

َ اَء ِإَل  َحْ َرَمْوَت ال ُِ ِمْ  َصن ْ َِ َعََّ  َغَنِم ِه َلَلِك نَُّكْو الرَّاِك ْئ  َ  َيَخاُف ِإالَّ الَََّّه َأِل ال
  (2)«َتْستَ ْ ِجَُّونَ 

يمضح مع    ا رضأ تا العهات  تنثيا الا  با الرث ت عليل اخاخم  امس تاتفات 
ت شػػػا  تطختػػػ  تطػػػرااس )الرػػػث  مػػػ  تبعػػػه   ػػػيفح تط اػػػ  ت عػػػا ح مػػػا  ػػػيفؿ وػػػمتر تث

ف سبيػأ طػا ا يػث أمػا شنععػك ا بػ أيػا »رث ت عليػل  ػالا  با ال  اؿ الرث تطتك با اتطتك(
   ذ ك  غتن يب ابك ت نثارأذت إبارل أما ت عثؿ؟ هم تا ما كعن 

ؤ   أهػ مػمروقػأ تسأف أريػث ين سإا  اض ت عاس رياضػل ت صػعمراِّ أدنا إ ايا ب    اؿ
 «  ما طا  ت ثاقا هقعف ات هله  اي كعمت هله   و معه طاعاا أ ذ ك وى
 ا ػػ   اػػن غػػثتا أمػػا  امػػري تطػػؤمعوأيػػا »  ييػػاا أ ػػ   ػػاؿ  ػػه الرػػث تطتػػك آمم ػػق  ا 
يػػا بػػ ا   هتػػم ربق ػػا؟ هنػػاؿ لرأيػػن لػػعا  اهتػػم سبر ػػا ليػػن بثالػػأر   هنػػاؿ  كأذت لػػإ  بػػك 

                                                 

 . أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن (1)
 .  أخرجه البخاري، كتاب المناقب (2)
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اال هػػن  ايرػػه مػػا  رػػ  اف ػػأأي ر أبػػ  ر   هنػػاؿ ؟يرػػهأر  أي؟ أـ ر إرل   ضبتػػك ت  القػػل أتٌ أنػػ
ين اتا  هػ ارل ا ػلتؾ مػا ا ػث  ػريتا إرضبػك   بم أناؿ  ه ان  ا  ؟ هأاؿا هاا ؤ اك م أ
  مػ  النػث  النػثف  ممػك نػثات خػهت تسإبػ   يػا اتاػريى المتف التػف اكمف ما تسأر م أ

مت التػػأ نػػف يفرأمػػا آيػػثي م دل أتارػػلتع مػػا    ىالتػػ ريػػث مكابػػثهتمأمػػا  امػػى  االػػ ا   االػػ ا 
مػا  لأ حمجاػػف ي ػ تؽ   لررػأأ مػا خمف التأت ثاقا  ااتا  لاتؿ ااك   هقه ت ثمات هرناا 

ازنأ هقه  لياـ ت ثاقا اخم شنقن هقه بثالأيـم ما  بقكأ ىيت التأي ف يأ ىدـا أا ما ا ض
  «؟ ممعا باحلد اخم  ري تحلاكاو زنكم تا بقععا ابو ا وىللع

 مػػا أردي مػػا تحلػػد وػػى ىالتػػ مػػا طػػااال  ت عػػاس» اينػػمؿ الاػػ  بػػا الرػػث ت عليػػل 
 « اقا نقئاا ب فن هلم ما ت ث

 االست الء بالواعة:  -ب
 ت كػػ »  ت ػػ  تبرتػػأ هبػػا طا فػػل مػػا ت غػػيف  الػػرا  ت عف ػػقل تافػػري  كػػه كامػػا تس
 افملػػ م لالرػػاد  تا ت  ػػاخ   اأك ػػ ات مع ػػا  كػػا هػػاهتم م ت رػػ ى رتمت التػػأهػػ ا«اتيلػػرعيفت

 فأيت خػػػػؤ  أاا ػػػػ االصػػػا  االرػػػػادتا  اهػػػػاورن ات غػػػػريخم ا ػػػػق م ت كػػػػ  اتيلػػػرعيفتإهر ػػػت  
 م ايفا   ا اف برعاري ةاخ    تثغف يعشأي  ف يكمف  ت اخ  ات راطا معاا أت رعاري يعرغأ 

 اباطعػه بػثاتـ لباارػاع ت  ػع  مػا الاػ  ةػاخ  »  اؿ نجاع با نجاع ت ك مػاين  ات راطا

  «ه تلره ئدل زبف ااكق بص   الا ت اـر ااتالراد تحليفؿ اتط ت رل
ي كااػػػػن إا  ااعػػػػا مفػػػػا رمف برعاػػػػري ت  ػػػػاخ أاػػػػا ك  ات رػػػػاطا هػػػػعاا مفػػػػا رمف برعاػػػػري

 ت    باطع ػػػا هق ػػػمف العػػػثخا ػا كع ػػػا رباػػػ  تاػػػ طقػػػم ت ػػػ  ا  ػػػ  دب  ػػػ    اخصقلػػػػػػػت ش
   كاا ناخثاا مؤ  تا ا  ايفؼ تطاؿإت نر  ات  فك اخرك ت ع ض ا 
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 التطرف والغمو عالج

ػػػػػه  ت  ػػػاخ   الػف ت عػػػيفو هلػػػأارغػػػم  ارل    اأػػػػػلمع ػػػا  تس اامرعػػػثد  ا ته ك ػػػري ػػػ
 ا اػل ت ملػا    ىالقتل خأ الت ىركل التأف أاد أين أي إ االيفـ اغري ذ كم  اتثتس

  الػيفو خػه  ت  ػاخ    لػا قم ت عا اػلهاحلمتر مػا تس كي اخأ تحلمترإ اذن اأاما 
 اا  قك دنمذ إا 

 أرضػػ اطا ػػم افػػمع تبػػا الرػػاس يبأبػػا  أالتػػ اوػمػػري تطؤمعػػأ ىطػػا تاشػػد تاػػمترو التػػ
 اا عػثع تحلػاؿ يبػا الرػاسك رنػثخم ذلإمبمت  ف يأ ىعا شر م احماارهتم ال ط اتا الع اا

    قن  التقعا ما وث  اتا الع اا أرض
سن  ػػمف التػػى  لطػػا ت راعػػن تحل اريػػ  » ػػاؿ االع اػػا تا أرضػػ االرػػاس ابػػتالػػا 

 ػاؿ  دال ػم  امري تطػؤمعو   ػار مف التقػكأ اقه ت     هقنمؿ  ياأ اؿ   ع  ي التأا 
 ب د با صيف  هػيف افرػ  وػىأمري تطؤمعو أ تاا كاف ذتي يـم  تن  ياسن  متا ه وى

 ام مػا ت  ػ   ا ػمخ لا ذت خػم م ػ هػا  اؿ  هث   التق م اخم  ا تمف اآيت ت نـم
  تهنػا م  لا اػ  م وفػ التػق م ابػ ا تث غػم ػيثي ػأف أ   ت  جمد    راخم كأا ث 

يػن أا اعقرػمف مػ ؟ هتنػث ر  اؿ  مػ ؟ما  ات بك يا تبا الراس؟ اما خه  تحلتل التقك
    ل يػػي خػػه  تمأ ػػاؿ    ػػ   لاو ػػا مػػا يكػػمف    قػػا  شنعقػػأ رلػػمؿ تا 

  ما ات بك؟ هناؿ  تهنا م  (3)           
اما العث تبا الػم  اوثأا قس هقكم مع م   اا  رلمؿ تا أ ئركم ما العث 

                                                 

 . 303ابن الجوزي، تمبيس إبميس،  (1)
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بتغ م أ ئن سبتغكم الع م ا  اتهيا برأالتم أف اخم آاالتق م الؿ ت ن  ا تا  رلمؿ
 ف تا ينػػمؿ   هػػ ي زبا ػػامت   يشػػاا »  بعيػػ م  ػػاؿ االػػعكم

   
  

مػاذت    اؿ   تػن اا  يف لأهتعكتاعها  اؿ هكتا  مع م ر يفف  ىهناؿ بعي م  بت
ا اؿ تا  ام  تاأم ت   اؿ   وكا    ا مت؟ ما خا  هنتن   يف اا   انارم التقه؟  ا مت

اػػه  ه  هنػػا مت ؟ييػػاا أامػػاذت   اثػ ػػاؿ   تػػن خػػه  اتوػػك        اعػػاذل
كػػاامت مػػؤمعو مػػا وػػ   رػػاهلم ا ػػئا كػػاامت كػػاه يا  نػػث  هتػػئا ا ااػػ  ادل ي ػػم ادل يغػػعم

 امػري تطػػؤمعوأا اف ػػه مػا حمػا    ػا مت ؟ييػػاا أامػاذت    ػػاؿ   تػن كوػ   رػاهلم الػرق م
اقػػركم مػػا  أف إيػػركم أر أ تػػن     ػػاؿ ؟ت كػػاه يا مػػريأمػػري تطػػؤمعو ه ػػم أف دل يكػػا  هػػ

 !اما عا ي ا     تأا  عمف؟  ا م  رلم ه ما يعنض  م كم خهت لكرا  تا الع
      اؿ   كرابه ف تا م  تا هأم ت   اؿ   ما وكا أ اؿ   تن  

                  

  ازا  ا أ ا اؿ   تط  ا (24)تطا ث     
 

    

 وكم هصري تا ذ ك إذل (14)تطا ث          
 يفح ذتي بقع م إهعانثاكم تا أاعاتمف وكم ت   اؿ   دمات تط تاو ا  ات   اؿ

 اؿ     خهت أهي  ى ا مت  بت ؟ أم  ترام شبعه رب  درخم ا  بي  أ  وكم  أا هي أ
   ا مت  اعم ؟خه     ن ماأ

 تػػػرم  ف مكػػم الا شػػل؟ هػػأهر ػػػرمف أ اادل يغػػعممػػا  ػػم كم   ااػػػ  هتػػم ي ػػم أه   ػػاؿ
معػػػا هنػػػث  أف  تػػػرم  ق ػػػن بإا  اا ػػر ا اا ػػػرا  مع ػػػا مػػػا ا ػػػرا  مػػػا غريخػػا هنػػػث كفػػػ م

  ى  بتت   ن ما خه ؟  ا م أ اارم ا دداف بو ضيف روأه اكف م
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ػػػػا اف م كم  حمػػػػػػػػمػػا  أاؿ  ا ػ ػػ ػػػػمػػ   تطؤمعإ امػػه ػ ف إمف  ػػػػاػػقكم دبػػا ا ضآاػػا أو هػ
  الػػ ق  بػا الاػػ ا  ػػاؿ رلػػمؿ تا  بػػا لػػفقافأيرقػػل وػػو  ػاحل أ تا يػػـم تحلثػارػ
بػػم لػػفقاف أهنػػاؿ «  ه  َا م  ا ص  ال  عَّي  ه محم  د رس  ول ال :َّي اكت  ِ ياع  »

 ا ااتعػػاؾ اػػك رلػػمؿ تا مػػاأا ػػم اعتػم  ااػػك رلػػمؿ تاأبػػا الاػػ ا  مػػا اعتػم  الػ ق 
 ه  َا م  ا: ام    ي  ا عَّ  ي لاكت  ِ ،ن  ي رس  وللأالَّه  و ت َّ  و »   ػػاؿ رلػػمؿ تا 

 ػاؿ  ه  ػ  «   ب و س فيان لس هي  ب   عم رلأعَّيه محمد ب   عب د ال ل  اصوَّ 
 .أ خػ صبعوأبعي م هنرتمت   فاف ابنأأمع م 

اخػػهت يؤكػػث  تقػػاا أف تحلػػمتر بػػو تطخرتفػػوا خػػم مػػا أألػػ  ت  ػػر    الػػيفو تسمػػمرا 
أف إذف يبػػػث  تجاقػػػ  أف زنػػػأ ذ ػػػك طاطػػػا أاػػػه كػػػاف باحلكاػػػل اتطمال ػػػل تحل ػػػعلا اطاطػػػا 

 ت اق  ي ي يث به ك إي تث يفح 
 

  اتا ارل ت رمهقد
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 وشهرم       محم     ود                                   التط      رف ة لظ     اهرةي      هقفلباب الثقافي     ة واس     األ
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 األسباب الثقافية والفقهية
 التطّرفلظاهرة 

 (*) محمود عبود هرموش دكتورال
 

فيػػم ابػػالع ا وبػػم فا تمػػرؼ وت: ػػلر يػػلؿد  ا تفيػػإل لػػ دب اجػػ ؼ  ػػاى، ص  فا ت ػػرد  ػػ  ا ػػل   جت
فوفػػػػإلأر رملخ اف،ػػػػا م  فرةػػػػاو اورلػػػػا اخػػػػ  ف ػػػػل  قػػػػح  اػػػػاف ، ػػػػ:   فملف   أاػػػػت فر  ػػػػاي  ا ػػػػرملخ 

 .  فملف أبتوإل    ا غرفر  فملف   خيلض لي:ا    قم    ل (آل،را)

 

 تإلا،قه:ا  فشػإلة « األسباب ا ثفاليا فا ففهيا» دفإمنا مجوت لني هذأ  ا اببني
ووقفه:ػػػػا لبو ػػػػه:ا ا رسػػػػم اوػػػػادل ا غقػػػػل  فا تمػػػػرؼ  فسػػػػلؼ ملفةػػػػ  ا  ػػػػ ـ يػػػػلؿ 

سػلو ؛ مرأفا فا شيخا تو    ق:ذه  ملف اخ ب  ملف اجل:ا ا  ملف ا  األسباب اآلوياد
اسػػػػتو:اؿ اف ػػػػمق ات ا  ػػػػر ؛ ا تبػػػػإلأع فا ت فػػػػر؛ ا توااػػػػ  اػػػػع ا ب ػػػػلص ا شػػػػر يا

 اىلػػراط؛ اجقػػب لػػني ا ،ػػت ؼ افػػ ذفف ليػػ  فلػػني اجػػ ؼ  ػػر افػػ ذفف ليػػ ؛ الاضػػوها
   فا تفرأب ا األمساو فا  فات.

                                                 

 (.لبنان).. باحث (*)
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  :والشيخالتعصب لممذهب أو الحزب، أو الجماعة، أو الطريقة  :السبب األول

 فإل قيض اهلل وواذل  إلأب  اخبيم ملئ:ا ل  و  فةهالذة نػب و يفػا اهلل  ػم 
ػػا إلأ  ف  ػ ػ ػ ػ ػ قني فحترأػم ا غػا ني  ف ػاف  ػم ػاف افقا  نفلا    دأػ  اهلل و فأػ  افبمػػػ
ػػػػػػا قػػػإلـ  ػا األاػػػ ػ ػ ػ ػ ػ بهم لا رضػػػح ػ:او األاػػػا  قػػػح وقفػػػ  اذاهػػػػع  قػػػػإلؽ  فقػػػإل ملمجػػػػ

ػػػػبػفا فبػػلؿ فملفة ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػلا لػػ  اػػ  ا بظػػر ا ملد ػػا ا شػظػػر لي:ػػا قااػػا ا بػلا  قػػح األاػػػ ػ ػ ػ ػ ػ رع ػ
ػػػػتشراؼ األد ػػا اػػ   ػػر وو ػا إلق اػػع اسػػػفاورلػػا ملسػػرارق فافػػ ػ ػ ػ ػ ػ   ف  حتػػر ؽ  قػػح ػ

ػػػيإٍل   أفرق ملف ئك األئ:ا ا ف  ػ ػ ػ ػ قح ملنػ    لػ س لتفقيػإل ػ و  فقإل نػ   ق:اننػا  ػػػ
 ػر يْْبٍ ابهم ف    حيا  ا بظر ا األد ا ف لارضها ف يفيا ا ستفادة ابهػا اػ  

  قل ف  وو  .
فقػػإل مل ػػيبت األاػػا اىسػػ ايا  ػػذا ا قػػلف اػػ  ا تو ػػ  افػػذه  لاػػب  اجلهػػ  

ها فافا ػػػإلها فاوانيهػػػا األ ػػػقيا ملف ػا د ئقػػػػر اورلػػػػلص اػػػ   ػػػػفاجل:ػػػلد  قػػػح ا ب ػػػ
 .ا تبويا

ألن  ملشار  ػا ا ا تشػهإل  فالػا   ؛ل:  ملاثقا هذا ا تو    ار إ بع مليإل اف قني
 رمح  اهلل.  ذ ر ذ ك ا إلهقلخ  مليب يبيفا    قح ورؾ اذه  

فقػإل ههػر ا .. فهذا ا قلف ا  ا تو   فةإل لني مله  اخإلأث فمله  ا فف  قإلديا  
ػَم وو ػػبهم   ملأاابػػا هػػذق لفػػإل  ػػ  مجا ػػا بػػ  أباػػبلف ملنفاػػهم  ق ػػإلأث فاألمػػر مِحَػ

ييػػػث اّ قُػػػلا  تػػػاَب لػػػتر ا بػػػارخ ا شػػػرح   فحتػػػرقهم  قػػػح ،ػػػر  تػػػاب لوػػػإل  تػػػاب اهلل
ا ػػذخ  ػػبف  ملاػػر افػػلابني ا  قػػم اخػػإلأث اىاػػاـ ملمحػػإل لػػ  ي ػػر   ر ا ب،ػػارخ ػػ ي

 ليب:ػا هػل  بػإل لوػضٍ   فا تػْبق خ،ػرفف اتذلػذلا  ا  فيإلوػ   رمح  اهلل ووػاذل  ا واف ين
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ففػا  ػلرفق اتذلػذلا  ا  فيإلوػ   ؛ابهم ذف مل،ماو ملساسيا ا ولييػإل األ لهيػا فا رللليػا
ل  ا ققل م يىت ملفقإل مجا ا ابهم ا بار مب قإلات ا  ف   مل،ماو ا ا تلييإل هاف  تا

 .هذا ا  تاب ا وظيم
 هذق ملاثقا رملأباها فحن  ا طق  ا وقم ف يات ي اأات وفاؿ!!

إف هذا ا تو   فا غقل هل ا ذخ دلع لبوض  با ر ا   لة اىس ايا إذل هاهرة 
 ا تمرؼ فا غقل.

 ػػ لة إسػػػ ايا ابار ػػػا  إف ا بػػاهر ا وػػػارأخ ا ف ػػػر اىسػػ ا  أػػػر  ملف هبػػػاؾ
ي قت ا األاا لوإل ا ػّذؿ ا ػذخ مل ػا ا  فا  ػغار ا ػذخ ُابيػت لػ  فاػا سػبب   ػا 

فذ ػك ا ا فػرف ا ثػاا  ا  ػرخ  ػر ملف فاقػع   ا غ ف افغلرل ا ذخ اّ ؽ  يػاف األاػا
وقػػك ا  ػػ لة قػػإل حتػػلؿ إذل ةػػٍل بقػػػلٍو لاىرهػػاب ا ف ػػرخ ا ػػذخ نشػػ  اػػ  سػػػقما 

افػػػذاه  ا ففهيػػػا اػػػ  ةانػػػ  فلػػػني افاورأإلأػػػا لوػػػض ملوبػػػاع ا افذهبيػػػا ا ػػػ  دتثقػػػت 
ُق ا فػػرف لوقػػح ا ػػر م بػػا شػػهإلَ  ..فاألشػػورأا فليػػبهم فلػػني اخشػػلأا اػػ  ةهػػا مل،ػػر 

أاف ا    لة إس ايا ابار ا  قح ملأإلخ ملئ:ا ملرسلا  فيإلة ا االُع  فا ثاا  ا  ر 
  إ  ملف  ػلت ا غػ ة  ا اقم فردفا  قح اىخاد فا  نإلقا  فيػارللا األهػلاو فا بػإلع

 اف هل ا  لت افػإلفخ ا ػذخ ملر ػل وقػك ا  ػ لة افبار ػا فملةه ػها ا اهػإلها 
 لانفقبت إرهالا  فمل ل يا ات ارلا.

فػػا دا ػػت  ػػم دف ػػا ا وقػػم   إلرأاػانظػػر إذل ا فػػ» درمحػػ  اهلل  : ػاـ ا فاسػػػقػػاؿ اىاػػ
 ؟ ػػإل ل م ت  ػػػػػػػػػػػػر م  فدل أاػػػػم اػػع اػػ  دل أفػػ  مبشػلف اػػاذا ةػػر  ابهػػػػػػػملأػػاـ اف ا

ػػػػػػلف ػػػػػإل ضػ ػػػػػػػا دفنػلاـ فملفذفا بػػػػػلا األ ػػػػػ بػػػػػػػػػػػلا  فسػا  فملهيبػػػػػرلت ملئ:ػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػ  ا تػػػػػػػ ارأخ ػ
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  فإف  همػلداو ا وػػػارأخ يياوػػػػػػػػػػا سػػػػػني  ف ػػاف نفمػبػػػػػػػػػػػاق  قػػػح هػػل و افتو ػػػػػػػػفملي 
فاجل:لد فوبلأر األذهاف لوقػـل األفائػ ... إ  ملف ا غقػل   لف افافاا اخشلػ انلا أ  :

ني اػ  ػفقػإل ي ػقت لتبػا لػر اػ  ملةقهػا إاػاـ اخراػ  مػش قائإلهػػ اف رائإلهم  فا بم
 .(ٔ)«اورأإلأا فمارت   بيتهم  قح األشورأاػ:ا دا ت دف ا افػاز ييبػا وراؽ إذل اخ 

  دفقاؿ ملأ ا  فهل أ لر اخا ا ا   خ ت إ يها وقك ا   لة
اػ  سػػْب وػػارأخ اخػػالا الػػ  ي ػػر افاػ:ح لا ػػإلرر ا  اابػػا مل،ػػذق اػػ  ذ ػػك اففػػيُم »
إذ أػػر  ملف ا وػػادل اجلقيػػ  ا ػػذخ هػػل زأبػػا   ػػرق  فوػػاج دهػػرق  ػػاف   أػػ اُ   قػػح اففوػػإل 

نفا  ا  اىلك  قي  فا اواأا ل  لي:ا ُأ ّفرُُق  فحُيػ   داػ  يػىت  ػار خيشػح  قػح نفاػ  
ف  ا  رايم ملف اب م  :ا   ت  ا شي،ل،اػفمللق   إلق اخـرػَاْ  مل،ذْت اب  ا اُ   فملقو
فملنػ  اػع زاانتػ  ف لنػ   ػار   إلأ  ا ومار وق:يذ اىااـ ا بػلفخوفرمل ذ ك ا ورمجا   و ا 

ةقل ليت  أت لب دائ:ا  فميفا مليإل ا ف اة ل  ا إديان  فلراوو  ا   ػ  اػا أ فػرق  ف فػإل 
فرفع شػيلخ   ملرأفت دااو حمراػا ف ػذب مللرأػاو لا اػ   فا بفػ  فاىهانػات لاسػم ا ػإلأ 

 .(ٕ)«فشباف مل لااا  فسبني
ألهنػػػا وبػػػني األسػػػباب ا ػػػ  دلوػػػت إذل ا غقػػػل   لمل ػػػا فقػػػإل نفقػػػت هػػػذق ا ب ػػػلص

 فاحملما افه:ا ا ا تارأخ.  فق ت  قح ا   لة اىس ايا ا وقك اخفبا

                                                 

 .  وما بعدها، مؤسسة الرسالة 33ص ،رسالة الجرح والتعديل (1)
 .  41-40ص ،رسالة الجرح والتعديل (2)
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 :السبب الثاني: سوء التعامل مع النصوص الشرعية

رسني فطقبا ا وقم ملف  غا ا ب لص ا شر يا ه  اا  افورفؼ  إل  ا بايثني فا إل
ا قغا قإل أورتأها  لارض  ػإلة اػ  ييػث ا إل  ػا   ػافبملؽ  ا قغا ا ورليا  فملف هذق 

فقػػػإل أورتأهػػػا اىمجػػػاؿ  فا شػػػرتاؾ   فافػػػلفؿ  فاففهػػػـل  فا ػػػب   فا ظػػػاهر  فا  ػػػرأر
ر ذ ػػك بػػا قػػإل ػلص ف ػػػػػػػػػػػػػـل فاج ػػػػػػػػػػػػذؼ فا و:ػ:ار فاخػػػػػػػػػاز فاىضػا فالػػػػػػػػػػفاخفيف

 خي  لا فهم.
ظػٍر سػإلأإل لي:ػا قػإل أوػرض  ػا ذق ا ب ػلص حيتػاج إذل اهػارة لائفػا  فنػفا باهر ا ه

هػذا لاىضػالا إذل   ا  هذق ا ولارض افتوإلدة فوفإلمي لو ها  قػح لوػض  بػإل ا توػارض
اػػا قػػإل أ تبػػم هػػذق ا ب ػػلص اػػ  ا فػػرائ  فاأليػػلاؿ ا ػػ  و أػػإل اػػ  ا غ:ػػلض فاىشػػ اؿ 

  إل  ا باهر ليها.
 ابهاد  فا وا م ا     ذ ك ملالر

  ف ػػػلارض وقػػػك ا ػػػإل  ت  ا د   ػػػافاورلػػػ  ا فهػػػم ا ػػػإلقي   تفاػػػر ا ب ػػػلص -مل
 فهذا أتلقم  قح اورلا ا قغا  فد   ا.

لإنػ  افبػني    قيػ  ا  ػ ة فا اػ ـ   رض ا ب   قح اػا ليبػ   ػاي  ا شػرع -ب
    اهلل.
إف     ػػػرض ا ػػػب   قػػػح اػػػا له:ػػػ   ق:ػػػاو األاػػػا اػػػ  ،ػػػ ؿ ا تفيػػػإل لاىمجػػػاع -ج

  انت افا  ا إمجا يا.
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ؼ ا اػائإل ا   ػر ا تشػرأع فا و ػلر اف:تػإلة اػ  لوػإلق  ػرض ا ػب   قػح ا وػر  -د
 إذا دل أتبإلؿ ذ ك ا ورؼ.

اجل:ػػلد  قػػح هلاهرهػػا اػػ   ػػر ا بظػػر إذل  دفاػػ  ملنػػلاع سػػلو ا توااػػ  اػػع ا ب ػػلص
 افا إل وقك ا ب لص فرفيها  ف ققها فمل راضها.

ا  فاجل:لد  قح ا ب ػلص مللػإلا  ضػ ؿ»رمح  اهللد   فقإل قاؿ اىااـ ال  قيم اجللزأا
 .(ٔ)«ا إلأ  فةه  مبفا إل ا وق:او ا االفني فا اقم افاضني

ا ػػذأ  ،رةػػلا     هػػذا افػػبها ا ا توػػاط  اػػع ا ب ػػلص ا  هػػإل اجػػلارجػػػػػػػػػػفقػػإل نش
ف فػػرفق مل،ػػذا  لظػػاهر قل ػػ  ووػػاذلد   ب  ل ػػرة ا ت  ػػيمػػػػػلا  رضػػ  اهلل  بػػ    قػػح  قػػ 

هػػػل إذف  ػػػالر إف  قيػػػا  قػػػإل يّ ػػػم ا رةػػػاؿ ل د( قػػػا لاٚ٘)األنوػػػاـد     
تبادا  إذل لوػػض ا ظػػلاهر ػػػػػفقػػإل  ػػـ   ػػ  هػػذا افػػبها اجمػػر و فػػر ا و ػػاة اػػ  افػػلابني اس

       د اػػػػػػ  ا  تػػػػػػاب فا اػػػػػػبا  فل ػػػػػػ  ووػػػػػػاذل

يييي َو يَيْزنِييييز َ ُهييييَو ُمييييْ ِمو  د » فل ػػػػ  ( ف ٘ٓٔا ب ػػػػ د)  َِ   (ٕ)«ال يَيْزنِييييز الزيانِييييز 
 .(ٖ)«، َ ِقَتالُُه ُكْفر  ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوق  »ف فل  د 

  فقػػػإل د،ػػػ   :لاهػػػا ا ت، ػػػي   تإل ؿػػػػػلاهر فاهيػػػا ا سػػػػػػػػػف  خيفػػػح ملف هػػػذق ا ظ
             فا  األد ػا اف،  ػا  ػا قل ػ  ووػاذلد

 (.ٛٗا بااود )   

                                                 

 .  دار الفكر 3/89 ،ين عن رب العالمينعإعالم الموق (1)
 .  اب المظالم والغصبكت أخرجه البخاري، (2)
 .  كتاب اإليمان أخرجه البخاري، (3)



 
 
 
 
 

 
 

 وشهرم       محم     ود                                   التط      رف ة لظ     اهرةي      هقفلباب الثقافي     ة واس     األ
 

 -415- 

بيي   »د ادؽ اف ػػإلفؽ ػػػػػػػػػػا ػػذخ مل،ػػْب ليػػ  ا    ارخػبا يػػإلأث ا ب،ػػػػػػػػػػفاػػ  ا ا
؛ (ٔ)«ا  فيييز قلبيييه مبةييياخ َبييي  ميييو  يييردخ ميييو  يميييا اهلل يخيييرن ميييو ال يييار ميييو كييي
َما ِمْو َعْبٍد قَاَخ ال ِ َلَه ِ ال الليُه »قاؿد  فهل ملف ا ب    فيإلأث مليب ذر  بإل ااقم

َة اْلَ  ييي َ  ََ ِ ال َدَ يي َرَؽ؟ قَػػاَؿد ثُييمي َميياَت َعلَييك َ لِيي َ ِ ْ  زَنَييك .. قُػْقػػُتد َفِإْف َزَ  َفِإْف َسػػ
ػاَؿ ِا َ ِ ْ  زََنك َ ِ ْ  َسَرقَ ْقُتد َفِإْف َزَ  َفِإْف َسَرَؽ؟! َقاَؿد .. قػُ َ ِ ْ  َسَرقَ    َم م ػا ُم  َق
 «.َعَلك َرْغِم أَْنِف أَِبز َ ر  ا ر اِلَوِاد 

ل ا  قػػػح اػػػ  اسػػػت   شػػػيئا  اػػػ  وقػػػك ػفملاػػػا ا ظػػػلاهر ا ػػػ  ووقفػػػلا  ػػػا لإهنػػػا حم:ػػػ
،ػاص فهػل ا  ػذب  قػح اهلل ا  ا لهػل  ػذبػذب اف،رج اػ  افقػػا  بائر  فملاا ا  

 ا تشرأع.
َِ َو يَيْزِنز»فملاا قل    ملخ  ااػ   « َ ُهَو ُمْ ِمو   »  ملخ فقت ا    «ال يَيْزِنز الزياِنز 

ف :ػػا فرد  ػػ  ا اػػقم  فػػر دفف    ف قػػح  ػػ  يػػاؿ لهػػل  فػػر نو:ػػا    فػػر اقػػا  اىديػػاف
  ا  قػػح لوػػضفهػػذا نػػاوا  ػػ   ػػإلـ  ػػرض األد ػػا لو ػػه  فهػػل   خيػػرج اػػ  افقػػا   فػػر

 فوفييإلا  فمقفها  فولضي ا  ل:قها.  خت ي ا   و:لاها
ملوػػلا اػػ  ييػػُث ةهقهػػم  ػػذا افبػػإلمل فهػػل   رضػػ  اهلل  بػػ   لػػاجلارج فػػا  فػػرفا  قيػػا  

لػػإهنم دتاػػ لا لظػاهر قل ػػ  ووػػاذلد   ا بظػر ا ا ب ػػلص فا تبػار لو ػػها لػػا بوض اآل،ػر
فهػل ملنػ  اػ  ا وشػرة افبشػرأ   ف فقلا    األد ا اجل ئيا األ،ػر      

                                                 

ُل َأْهدُل اْلَجِندِة اْلَجِندَة » َقاَل: َعِن النَِّبيِّ كتاب اإليمان، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضي المَّه َعْنه،  أخرج البخاري، (1) ُُ ْْ َيد
ْرٍَْل ِمْن ِإيَمانٍ َوَأْهُل الِناِر الِناَر ثُِم َيُقوُل الِمُه َتَعا َُ ِرُجوا ِمَن الِناِر َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِه ِمْثَقاُل َحِبٍة ِمْن  ُْ  .  «...َلى: َأ
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فاػػ  ملهػ  ليتػػ  افمهػػرأ   لاجلبػا  فملنػػ  اػػ  ا اػالفني األف ػػني  فملنػػ   ػهر رسػػلؿ اهلل 
 دا ػػػذأ  قػػػاؿ اهلل لػػػيهم

 
         

 (.ٖٖ)األي ابد  
أفػػلؿ اىاػػاـ حم:ػػإل   فه ػػذا لػػاجل:لد  قػػح ا ظػػلاهر  ػػاف ا اػػ:ا ا بػػارزة  ق،ػػلارج

أت:اػػػ لف لػػػا ظلاهر  ف  أت ػػػافزفف  -ملخ اجػػػلارج -ف ػػػانلا » درمحػػػ  اهلل  مللػػػل زهػػػرة
ذ ك ا ظاهر إذل افراح فافف إل  فاا أظهر  م لادئ ا رملخ أففلف  بإلق ف  حييإلفف 

 .(ٔ)« ب  قيإل ملمنقا
  أل  ال  ف ار شل تهم فقإل ولار  ذ ك افبها  بإلاا و إل   ق  ل  مليب طا 

  سػػايا ا ف ػػر اىسػػ ا  ل  ػػل   فقلا ػػإلقم لػػإلمل لػػا ظهلر  قػػح   فا بهػػرفاف ا يػػرفراو
رمحه:ػا   فاشتإل سا إلق  قح أإل إاااني مهػا دافد لػ   قػ  ا ظػاهرخ فالػ  يػـ  ا ظػاهرخ

ف ػػػذ ك   ف ػػػاف اػػػ  مل ػػػل :ا إةػػػراو ا ظػػػلاهر  قػػػح الاردهػػػا فنبػػػذ ا توقيػػػ  فا فيػػػاس  اهلل
 ا قت ار  قح ابملؽ ا ب لص دفف ا ت:اك مبفاهي:ها.

فمل  اػػػػلا  ػػػػايب    فليبػػػػلا  يللػػػػ   اػ قػػػػح ذ ػػػػك افبهػػػػفقػػػػإل رد  ق:ػػػػاو افػػػػذاه  
ف اف رمح  اهلل سقيب   لاب  إن ارق ا فياس فا توقي   لإ  ااات أ و  اجرفج ابها

سػػػيم اخ ػػػاج  » دا قاػػػاف  قػػػح ا وق:ػػػاو فا ففهػػػاو يػػػىت ضػػػرب لقاػػػان  افثػػػ  لفيػػػ 
 «.ف ااف ال  يـ 

فلػػإلملت   ةإلأػػإل فقػػإل ههػػرت ذأػػلؿ هػػذا افػػبها  قػػح سػػايا ا ف ػػر اىسػػ ا  اػػ 
 ط ئو  وظهر  قح ملأإلخ ملناس  م  ااف ال  يـ  ف     يل  م  ق: .

                                                 

 .  تاريخ المذاهب لإلمام محمد أبو زهرة (1)
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لبإلملنا نا:ع هبػا فهبا ػك اػ   :ػإل  قػح ا ب ػلص لػ  أفبقػلف وػ فأ   ف  ووقػي   
أفػػػػػرملفف ا ب ػػػػػلص لويػػػػػإلا   ػػػػػ  مليلا ػػػػػا فقػػػػػرائ  مليلا ػػػػػا    ف  قياسػػػػػا  ف  است اػػػػػانا  

 ض لإلهيات ا فبلؿ.فأ إلرفف ا فتاف  فاألي اـ ا   وباق
هػذق  دلفػاؿ  ار فا ػ رفعػػػػػػػػػػػئ     ز اة ا ث:ػػػػػػػػػا هذق ا فتاف  ملف مليإلهم سػفا  ملاثق
      لدا   قػػػػػػػػح هػػػػػػػػاهر قل ػػػػػػػػ  ووػػػػػػػػاذلدػمجػػػػػػػػ    ز ػػػػػػػػاة ليهػػػػػػػػا

اػػع ملف  فػػا اخ ػػاد أمقػػ  ىػػازا   قػػح  ػػ  اػػا  فا ث:ػػار وفمػػم ف  حت ػػإل!( ٔٗٔ)األنوػػاـد
ُُي ا ال يياَس ِفيز د »بػ  قػلؿ ا رسػلؿ فا   بي  اىنااف ا  مل :اؿ يايا فاوبلأػا َ َهيْة َي

َََصييييا ُِد أَْلِسييييَ ِتِ مْ  -َعلَييييك َم َيييياِ رِِهمْ ملَْف  - ال ييييياِر َعلَييييك ُ ُ ييييوِهِ مْ  . فابػػػػ  قػػػػل مد (ٔ)«ِ ال 
 فا فتاف  ا  هذا ا فبي   ثرة أ يُ     ذ رها اففاـ. ..«ي اد األسبلع»

ل و فأفػلؿ ػٍت اػ  هػػاػ  افػاؿ لي ويػ  افػإل ا بػاس َأ ػيُع ابػ  ابقػ  ػملي»د اؿ خ،رػاث
ألنػػػك ملضػػػوت افػػػاؿ فرسػػػلؿ اهلل هنػػػح  ػػػ  إضػػػا ا افػػػاؿ  فاوقػػػـل ملف   اسػػػتغفر اهلل د ػػػ 
 «.أف إل لإضا ت  وبذأرق ا  ر فة  ي  لؿ ػا رس

 أ  ا ب ػلص ػإف هذا افػبها سػقك ل  ػ ال  ابه ػا  ارالفػا   ػ  ف زاػا   بػ  فهػل سػلو وبػ
ملف ئػك شػرار » دلفػاؿ ا  به:  رض  اهلل لفإل سئ  ال   :ر  اجلارج قح الاردها  :ا لو  

 «.،ق  اهلل انمقفلا إذل خأات ن  ت ا ا  الرأ  ل :قلها  قح افلابني
إف هػػذا افػػبها إذا رفج  ػػ  فاشػػتإل  ػػلدق لإنػػ  سػػلؼ أ ػػلف  :ػػ   اه:ػػا  ا يػػإلفث 

ذل محئػػا ا  ػػرا ات ملمنػػاٍط اتبل ػػا اػػ  ا غقػػل  فا تمػػرؼ ا ػػذخ أفػػلد ا  ػػ لة اىسػػ ايا إ
افذهبيػػا  فا ف رأػػا  فسػػره   اهػػ  هػػذق األاػػا لا  ػػرا ات فلا ػػا إذا و ػػإل   ػػ  ملئ:ػػا 

   قإلر اهلل.  ةهقا  م  ااف ال  يـ  ف يل  م  ق:   ف بإلها حت  ا  ارما
                                                 

 .   وقال: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  أخرجه الترمذي، (1)
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 السبب الثالث: التبْيع والتكفير:

 ؟ة ا تمػػرؼاػػا القػػع ا بإل ػػا اػػ  هػػاهر  دفمللػػإلمل لا تبػػإلأع لتلةيػػ  هػػذا ا اػػلاؿ فهػػل
فقب  حتإلأإل اجللاب   لإل  با ا  افإلاا نبػني ليهػا ملاػلرا  اه:ػا و شػم  بػا ةلانػ  

فهػػػ  ملف ملهػػػ  ا وقػػػم قػػػإل وورضػػػلا  ػػػذق افاػػػ  ا قػػػإلديا  فا،تقفػػػت ابػػػاه هم   اخفيفػػػا
   :ػػا ا،تقفػػت فةهػػات نظػػرهم ا وفاػػي:ا ا   فااػػا  هم ا حتإلأػػإل افهػػـل ا بإل ػػا
 داسني رئيانيف انت نتائا ملحبامهم وفـل  قح ملس

أف ػػػػػإل   د ملف ا بإل ػػػػػا طرأفػػػػػا ا ا ػػػػػإلأ  يرت ػػػػػا و ػػػػػاه  ا شػػػػػرأوااألسييييياس األ خ
 لا اقلؾ  قيها افبا غا ا ا توبإل هلل وواذل.

ملخ   لا بإل ػا  قػػح هػػذا األسػػاس   و ػػلف إ  ا ا ػػإلأ   فاػػ  ،لا ػػها ملهنػػا يرت ػػا
فهػا اػ  اقرتاهنػا  يل  ا مل ػ  شػر    ػ ير  فملف هػذق ا مرأفػا اف،رت ػا   لػإل ا حتفي

لقل ختقم قيإٌل ا  هذق ا فيلد دل أ   ا اقلؾ ليػ  لإل ػا ا   لف إل ا توبإل  فافبا غا لي 
 ا إلأ   فيفيفا هذق ا بإل ا   و لف إ  اذالاا.

 رمح  اهلل وواذل.  ف ذا ا جتاق سار اا ك فَاْ  فاَلَ  اذهب   ا شاط 
ا ،ا م ا ابا ابها لهل اذاـل ل:  ا مب،ا فا ا اباػد قيإل ا بإل األساس البانز

ف قح هػذا األسػاس لا بإل ػا  بػإلهم اذالاػا فحم:ػلدة    فاا فال  ا ابا لهل حم:لد
فا هذا ا جتاق سار ا شالو  فمجقٌا ا    لاحمل:لدة اا فالفت مل    اوتْبا  ا ا شرع

مل ػػ ال   ػػا و  لػػ   بػػإل ا اػػ ـ  فاػػ  افتػػ ،رأ  اىاػػاـ ا بػػلفخ فالػػ  ي ػػر فمل يػػاف 
ض  اث  ال  األمػر  فالػ  ا وػريب افػا    فالػ  رةػ  اخببقػ  ف ثػرفف   حي ػلف  مللا

فشػػػػر يا فهػػػػ    ريػػػػم اهلل اجل:يػػػػع  ف،ق ػػػػلا ملف ا بإل ػػػػا  غلأػػػػا فهػػػػ  اخاػػػػبا   ثػػػػرة
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 تفادأػػا فهػػ  ا ػػ  وفػػلد  ػػايبها إذل اف   فلإل ػػا لر يػػا   خُتْػػرُِج اػػ  افقػػا  افذالاػػا
 ااتبفع ا   ؿ.

  ا  قح هذا األساس.حنام الضلع ا بإلافقإل 
اط ا ب ػث ا وق:ػ  اػ  ػإلأإل  ي ،ػذ ييػ ا  ا لاػػإ  ملف هذا افلضلع  اد ا  ةػ

 قػح ،ػ ؼ اػػا   ا  ػرقػةإلأػإل فالتػإلمل  ػ  لرأػ  أبت ػر فبه ػ  فاذهبػػ  فنفػض ابهػ
ولاضػػع  قيػػ  ا وق:ػػاو قػػإلديا   فنفػػض  ػػ  لرأػػ  اةتهػػاد  ػػرق لا ةتهػػاد  قػػح ،ػػ ؼ 

وػػراع ا فيػػلد افوتػػْبة ا ا بإل ػػا لقػػم أفت ػػر ا تبػػإلأع ا  ا فلا ػػإل ا وق:يػػا افاػػق:ا! فدل
اجلانػػ  ا توبػػإلخ يػػىت ،مػػا إذل اجلانػػ  ا وػػادخ  فدل أػػراع ا ا بإل ػػا ق ػػإل  ػػايبها 

فدل أػػراع ا ا بإل ػػا  لهنػػا يرت ػػا  ارأػػا  ػػ  ملخ   فهػػ  لوقهػػا لػػإلالع ا وػػادة ملف ا توبػػإل
ػرَِد ا تبػػإلأع ا افاػػائ  ا  ففهيػػا ا وق:يػػا اج ليػػا  د يػػ  شػػر   هػػق  ملف قموػػ  لػػ  طُػ

 اجلهر لا با:قا ا ا   ة فاجلهر لػإل او ا فبػلت ا ا ف ػر اػع  ػ  اػا فرد ليه:ػا 
 ا  األد ا فاآلمار.

فقػػػإل ملد  ا تبػػػإلأع إذل ههػػػلر لػػػلادر ا تمػػػرؼ  بػػػإلاا فقػػػع اجقػػػب ا و يػػػ  لػػػني 
ادأػا   لف ملف ػاؼ ا بإل ػا ا  تفػا بإل ا ا فر يا فا بإل ا ا  تفادأػا  ف ػار ا غػ ة أبػ

ا لاردة ا مل  اب ا فرؽ فاألهلاو ا  ػا ا  قػح اػ  ةهػر لا باػ:قا ملف ةهػر لػإل او 
ا  هذق األف اؼ افرفؽ اػ  ا ػإلأ  فا ػذفد  ا فبلت ا ا ف ر  ملف ولس   لا ب  

فهذق      اخلض  فاخرااف ا  ا شفا ا ا وظ:ح  إهنم وْاَلد  فةلههم أـل ا فيااا
 تفادأا ا  مله  األهلاو ل إلث ،قب   يٌ  األف اؼ ،ا ا ل   اب ا بإلع ا 

ا ػػػ  وفػػػلد  ػػػايبها إذل   لػػػني ا بإل ػػػا ا فر يػػػا ملف اىضػػػاليا فلػػػني ا بإل ػػػا ا  تفادأػػػا
اع ملف ا  ا بإلع اىضاليا ملف ا فر يػا اػا   أ ػإلؽ  قيهػا إ  ا سػم لفػب    ا   ؿ
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   :  سرؽ يبا   أرتو   قح سػرقتها ي ػم ا فمػع فإف  ػإلؽ  قيػ  اسػم ا اػرقا
 فقإل ذ ر ذ ك ا شاط  نفا  فهل ب  سار ا ا جتاق األفؿ.

 أساس اال تالف فز هذه المس ل :
 .(ٔ)« َُكةا ِبْدَعٍ  َضالَل   ... » دا بإل ا يإلأثفملساس ا ،ت ؼ ا وفايم 

ا بإل ػػػا نظػػػرفا إذل  لا ػػػذأ  وشػػػإلدفا مل،ػػػذفا لو:ػػػـل هػػػذا اخػػػإلأث  فا ػػػذأ  قاػػػ:لا
  دملارأ 

 َُكيةا  »ائفا اػ  األيادأػث قػإل ،  ػت  :ػـل يػإلأث ملف هباؾ ط داألمر األ خ
 «.ِبْدَعٍ  َضالَل   

 .(ٕ)«نِْوَم اْ ِبإْلَ ُا َهِذقِ »د ا رتافأرا  هذق األيادأث قلؿ  :ر ا 
ػػا »د قػػػاؿ  بإلق  ػػػ  ىاهػػػإلػػػػػػا  ػػػ ي   لا  ارخػاػػػا رفاق ا ب،ػػػفابهػػػا  َدَ،ْقػػػُت ملَنَػ

ِ إَل لَػػػِإَذا َ ْبػػػ  اِ ٌل ِإذَل َفُ ػػػْرَفُة لْػػػُ  ا ػػػ  لَػْرِ اْ َ:ْاػػػ ا  َةػػػ َر  َرِضػػػ  ا ق ػػػ  َ ْبهَ:ػػػ إُل ا ق ػػػِ  لْػػػُ  ُ َ:ػػػ
ػػاَؿد َلَاػػػ َْ َباُق َ ػػػ ْ  ِ إِل َ ػػػ َة ا   ػػػَ ح  قَػ ق لَف ِا اْ َ:ْاػػػ ػػاٌس ُأَ ػػػ َا َفِإَذا نَػ َرِة َ اِئَشػػػ  ُيْ ػػػ

ها لإل ػا اذالاػا فإ  فػا  ػ ها ا  ػ الا ػف يل ارادق ملن  (ٖ)«َ  ِ ِْم؟ لَػَفاَؿد ِلإْلَ اٌ 
لفػإل مل،ػرج الػ  مليب شػيبا  ؛فهذا اا ول إلق ا رفاأػات األ،ػر   ـ مجا ا ا افا إلا  را

 دس  ت ال   :ر      ة ا   ح لفاؿ دلإسباد   ير    اخ م ل  األ رج قاؿ
 فارادق    ا مجا ا ملف ا افا إل. (ٗ)فنو:ت ا بإل ا  لإل ا

                                                 

   .كتاب الجمعة أخرجه مسمم،؛ الحديث االعتصام لمشاطبيانظر  (1)
 .  كتاب صالة التراويح أخرجه البخاري، (2)
 .  كتاب الحج ،أخرجه البخاري (3)
 .  الدار السمفية، 408/ 2 ،ابن أبي شيبة (4)
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اوبوػت  دباد  ػ ير  ػ  سػويإل لػ   :ػر ا فرشػ  قػاؿػػػػػفمل،رج ال  مليب شيبا لإس
ملخ ا   ف ػػاف إذا رخهػػم أ ػػقلهنا  مللػػا  بػػإل اهلل لػػ   :ػػر ألووقػػم ا اػػب ا ملخ ا  ػػ ح

فهبػػاؾ طائفػػا اػػ  األيادأػػث  ..اػػ  ملياػػ  اػػا مليػػإلملا سػػب تهم هػػذق دقػػاؿ  مجا ػػا
 .« َُكةا ِبْدَعٍ  َضالَل   »ا   ي ا ا   و قر ي  ا  خإلأثد 

 ووػػػاذل  لفػػػإل قػػػاؿ ا رمحػػػ  اهلل  فبػػػ  قػػػاؿ لت، ػػػي  هػػػذا اخػػػإلأث اىاػػػاـ ا بػػػلفخ
فافػراد لػ    هػذا  ػاـ ي ػلص« فيإلأث    لإل ا ضػ  ا»شري   قح   ير ااقمد 

 .(ٔ)«له  افرادة لا بإل ا  احملإلمات ا    يل ا ا شرأوا اا أشهإل  ا لا   ا
  اهلل  ا شري   قػح سػب  ا رتاػذخ  بػإل ػرمح  ريبػالا مللل ل ر ال  ا وػفقاؿ اخ

َدثَاِت األُ َ ِ ييييا  د »  ػقل ػػ ا ق:ػػلا  ق: ػػم اهلل ملف احملػػإلث  قػػح  د(ٕ)«ُمييورِ ُكْم َ ُمْحيي
 لهذا لاط  قموا    لة فا و:  مبفت ح اىرادةػ  إ  ا شهػحمإلث  يل    مل   نيػقا:
او ػفحمػإلث حي:ػ  ليػ  ا بظػر  قػح ا بظػر لهػذق سػبا اجقفػ  ملخ هل ا بإل ػا ا  ػ  ا»

يػػػػا ا ػػػػلاردة ا اخػػػػإلأث  ياػػػػت  قػػػػح فافهػػػػـل   اػػػػ  ملف ا  ق (ٖ)«فاألئ:ػػػػا ا ف ػػػػ و
  :لاها.

ف ػ  لإل ػا »إهنػم نظػرفا إذل سػياؽ اخػإلأث لفػا لا إف سػياؽ يػإلأث  :األمر البيانز
اػػ  هػػذق ا فػػرائ  ملف  ؛أػػإلؿ  قػػح  ػػرؼ اخػػإلأث  ػػ  ا و:ػػـل لإل  ػػا ا فػػرائ   «ضػػ  ا
 د اخػإلأث... إذل ملف قػاؿ «عل ُم بسي تز» دملار مل  ال  ملف   لا ابا لفاؿ ا رسلؿ 

فػػا ملاػػر     لػػإف ا رسػػلؿ ا  ػػرمي«  ييياكم  محييدثات األمييور فييد  كيية محدثيي  بدعيي »

                                                 

(1)  6/153.   
   .أخرجه الترمذي، وقال: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ   (2)
 .  انظر عارضة األحوذي عند كالمه عمى هذا الحديث (3)



 
 
 
 
 

 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ظاهرة التطرف والعنف..

 

 -422- 

مل ػػ ال  لػػا ت اـ سػػبت  فسػػبا ،قفائػػ  ا راشػػإلأ  اقت ػػح ذ ػػك ملف حيػػذرهم اػػ  افالقهػػا 
  امقػػ  حمإلمػػا فإ    رضػػ  اهلل  ػػبهم  بإل ػػا اف،ا فػػا  اػػبت  فسػػبا ،قفائػػ فهػػ  ا 

فهػػذق قرأبػػا   فياشػػاهم ذ ػػك  اهلل  ػػاف ا ر يػػ  األفؿ هػػم ملفؿ اػػ  مليػػإلث ا دأػػ  
وا ف  أفه:ػ  فهػذا  ػ ـ أفه:ػ  ملهػ  ا فػ  فا  ػب قلأا  ارلا  ق إلأث     :لا .

فاػ   ػإّل  بػ  طوػ   قػح ا  ػ الا لا لتػإلاع   ا إلمهاو ا  ا وااا ف  مل اةم ا مبػاع
لقيل ا  ا وقم ف  ا  ا إلأ  ملف حنتاط   ا   اآلفػفا ت أإل  قح شرع اهلل  :ا هل ي

ف  حنتػاط  إل  ػا اجػاص فهػ  قمويػا فا فموػ    ا ا واـ فه  هبيا  بإل األ ثر إل  
 .افإلـ  قح ا ظ 

لوإل هذا  ق  نل إل ملف ا بإل ا فا،ت ؼ ااا ك ا وق:او ليها  ػاف سػببا  ا ي ػلؿ 
فلا ا  بإلاا أمق  ا تبإلأع ا ااائ  ، ليا ورّدد ليها نظر التهإلأ  فد،قػت   ا غقل

 لاا  ف، ل ا  فإط قا  فوفييإلا .ا ا ااني األد ا  :
ف ػػػػم اػػػػ   ػػػػراع يػػػػإلث يػػػػىت ا ليػػػػلت اهلل ا ق ػػػػاأا ، ليػػػػا لاػػػػب  ا،ػػػػت ؼ 

 افشارب فافباها ا ا بإل ا.

 :التكفير
فا ت فػر اػ  مل،مػر اػا  ؛ملنت  الر ملف أػا  ػالر دفملاا ا ت فر لهل قلؿ إنااف آل،ر

 رض .ألن  أقـ   قي  سفلط   :ا دا   اا   ف  ؛أبب  ل  ا ش، 
  فملفؿ ههػػػلر هػػػذا افػػػبها اجمػػػر هػػػل   ػػػر اجػػػلارج ا ػػػذأ   فػػػرفا  قيػػػا  فاجل:ا ػػػا

فقػػػػإل است  ػػػػ   قػػػػّ    فاناػػػػق،لا  ػػػػ  مجا ػػػػا افاػػػػق:ني فطػػػػا بلهم ا ا بهػػػػرفاف ف رهػػػػا
 شل تهم فمل اد اخ  إذل ن ال .
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م ههػػػر هػػػذا ا ت فػػػر ا زاػػػ  ا رال ػػػا ا ػػػذأ   فػػػرفا ا  ػػػ الا ف وبػػػلا ا و ػػػر األفؿ 
فشػػ   ذ ػػك لرأفػػا    م اػػ  وػػ مر مببشػػرأهمػم سػػقك طرأفهػػ  ا اػػقم فوػػْبملفا اػػبهمفسػػبلا 

فوروػػػ   قػػػح ذ ػػػك اخ ػػػم حبػػػ  ا ػػػإلااو اػػػ   ػػػ    ا ػػػادا  أراػػػ  ا فرأػػػ  اآل،ػػػر لػػػا ت فر
ا فػػرأفني  ف ػػ  ذ ػػك   طائػػ  حتتػػ  ف  د يػػ   قيػػ  فإمنػػا هػػل  قػػل لغقػػل فومػػّرؼ افالػػ  

فلػػ    ف  ػػبيا افالػػ    ػػبيا  اهقيػػاومػػّرؼ  فةهػػ  افالػػ  ةهػػ   فةاهقيػػا افالػػ  ة
  لج فدتلج ف   ا م  ألاا ابها إ  اهلل وواذل.

 دَُم تُف ر المسلم

ملمجع مله  ا ابا فاجل:ا ا  قح ملن     لز و فر ااقم ملقر لا شػهادوني لػذن  
ف   ػػلز و فػػر ملهػػ  األهػػلاو اػػ  ملهػػ  ا فبقػػا ف  و فػػر مليػػإل إ  إذا ملن ػػر   ارو بػػ 

ملف  :ػ   :ػ    ػيل  ػ  و فأػ   ؛ب  ػرأر ا فػرخف إلأ  لا  رفرة  ملف  ػذّ اوقلاا  ا  ا
 إ  ا  فر.

ففػػػا ا ا ت فػػػر اػػػ  ،مػػػلرة لفػػػإل ذ ػػػر لفهػػػاو اخبيفيػػػا ملف ا رةػػػ  إذا و قػػػم ل ػػػ ـ 
حيت:  ا  فر لبابا واع فواوني لافئا فدي   و فأق  للة   ر ا فر لبابا فايإل لافئػا 

 لإن    أ فر.

ا ها ػػ  اػػا وػػرؾ ا ت فػػر ػفر ليهػػػذق األاػػا فاػػا لوػػ  ا ت ػػػهػػ ارأخػفاػػ  نظػػر ا وػػ
ػػػػاػػ  ، ػػػػا ةػآٍس فاػػػػ خ فاػػػػ ػ ػ ػ ػػػػا اػػػ  فأػػ  فمبػػػلر ف ظػّرق  قػػػح األاػػػ  ػػػ     ائم األاػػػلرػ

ػػػػقا ا ػػإلأ  فا ػػلرع فاسػرملة فقػػػذ ػػك لاػػب  اجلػػ ػ ػ ػ ػ ا ػػذخ ا تػػْبفق لػػراوة   ت  اـ اجلهػػ ػ
 ا  افشر ني.
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رح فا توػػػإلأ   بلانػػػا  ػػػػػػػػاجلا ت  ا في:ػػػا ا ػػػػػػذ ػػػر اىاػػػاـ مجػػػاُؿ ا ػػػإلأ  ا فػػػامس  ا رس
 «.محقُا األ  ـ احملففني  قح افتففها اف فرأ » دقملمسا

فّػا اسػتف   ا راػُ  لػا ت فر  فا ت ػقي  جيػار ا وق:ػاو ا ابت ػم »رمح  اهللد   قاؿ
قرفف األ م األفذل ا  ا  رة  ض ت  ف و ا ففهاو  ف للت سهاـ ا ػردفد ا فةػلق 

 ػل ملا ػ  ملف أ فػر افػرو  داػا اوبػاق   قػيهم ا رمحػا  بفيازا :  ذ ك يىت قاؿ لفهاو اخ
اػػ  واػػوٍا فواػػوني فةهػػػا  فاػػ  فةػػ  خ،ػػػر   أ فػػر أػػرةر  ػػػإلـ ا ت فػػر  قػػح ا ت فػػػر 

 . (ٔ)«جمرق ا ا إلأ 
فدل أشػػػتإل ا راػػػ  لػػػا ت فر  فاىرهػػػاؽ ألةقػػػ   فاىرةػػػاؼ لػػػ  ا   ػػػر اػػػ  »قػػػاؿد 

 «.ا و لر اث  ا فرف ا ثاا  ا  رخ
ا ف اة لافاار ا إذل ا ت فر فهإْلِر ا إلااو لابب  لبػاو   قػح مل ػ  لوض  فقإل اشتهر

ل:ػػ  و قػػم ل ػػ ـ اػػلهم  ق فػػر يػػّ    ملّ ػػقُلُق فهػػل ملف وللػػا ا  نػػإلأ   بػػإلهم  ػػر افبل ػػا
هم أته:لنػ  لا  نإلقػا فا  نػإلأ    ػألنػ ؛دُاُ  ف ػل وػاب ابػ  فملنػاب ف ػار اػ  ملفرل األ بػاب

 وفب  وللت   بإلهم.
ييػػث انفقػػ  لرأػػ     اػػايا اىسػ ايا افوا ػػرة  ػػذا افػػرض ا و ػاؿفقػإل مل ػػيبت ا

 .أ فرفف هذا فأات قلف دااو ذ ك  ا  اجلفاة ا غ ة ا  د اة إذل ق اةٍ 

                                                 

 .  39ص ،قاسميرسالة الجرح والتعديل لم (1)
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 السبب الرابع: استعمال المصطمحات في غير مواضعها:

فهػػػ  ملف   ف ػػػ  نت ػػػلر هػػػذق افاػػػ  ا لػػػ  لػػػإل اػػػ  فضػػػع افإلاػػػا أت ػػػر  ػػػا افػػػراد
ملخ فضػع اخفػائ  ملف األمسػاو  قػح ااػ:يا ا  ػإل ملهنػا   ختػرج   ا لضػعافاتفرئ  و:قيا 

 دفه   فملف  :قيا ا ت،اط    خترج  بها     يفائ   ملف ملمساو م ما
 :الحة ة  اللغوي 

فه  ا   فضوها مله  ا قغا  ففاضوها  ر اتوني فه  ملسب  اخفائ  فةلدا   لضع 
 فابها اىنااف.  فا ا إلالا     اا أإلب  قح األرض ا  ييلاف

 دالحة ة  العرف  م 
فهػػ  ا ػػ  اسػػتو:قها ملهػػ  ا وػػرؼ لبػػلع اػػ  ا ت، ػػي  لػػبوض مللػػراد اخفيفػػا ا قغلأػػا  
 اسػػػػتو:اؿ  فػػػػا ا إلالػػػػا  ػػػػذات اخػػػػلالر فاألهػػػػ ؼ  ملف ا ػػػػ  واػػػػتو:   قر ػػػػلب فمحػػػػ  

 األمفاؿ  فقإل  انت ا ا قغا     اا أإلب  قح األرض.
 :الحة ة  الشرع  م 

فقهػػػا  ػػػرؼ ا شػػػرع فاسػػػتو:قها ا اوػػػة ،ػػػاص  قفػػػا ا  ػػػ ة  فا   ػػػاة فهػػ  ا ػػػ  ن
 فاخا لهذق اخفائ   ا اواٍف شر يٌا  ر اوانيها ا قغلأا.

  ياػ  اػلردق ػ ث لي :ػػػػػػػػػػػػػػائ  ا ثػػػػذق اخفػر   قػإل أػرد  ػػػػػػػػاب ا شػػػػػػػػفاجم
  ف  ،ػػ ؼ ييبئػػذ  ف  ػػ  اجػػ ؼ أ ػػلف لي:ػػا  ػػل و امحػػت هػػذق اخفػػائ  ا ػػث ث

ا ا شر يا لإف ووذرت أ ار إذل ا ورليا لإف ووذرت ػم اخفيفػر إذل وفإلأاػلوبإلئذ أ 
ػػػػػار إذل اخفيفػػػػػػػػػػػػػػأ  د لؿ ػػػػػػػػػػػػػػاو قػػػلؿ ا رسػألةػػػ  ذ ػػػك محػػػ  ا وق:ػػػ ؛ا ا قغلأػػػاػػػػػػػػ
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ا َ َماَعي   » ا فَيْوقَيُ َمي  ػا اا  ػ ة اجل:ػ قػح اخفيفػا ا شػر يا اػ    ػ (ٔ)«اثْيَ اِ  َفَمي
لخ فهػل  ػ ا واػ:يا ا مبػني مجا ػا ف  ا ا ت ار ا ا افر ف يل  قح افوػة ا قغػ

 قػػػح ا  ػػػ ة ا شػػػر يا اػػػ  « الطيييواف بالب ييي   يييالة»د  :ػػػا محقػػػلا قل ػػػ    ؛ غػػػا  
 قإل لوث  بياف ا شر يات. ألف ا رسلؿ  ؛اشرتاط ا لضلو فحنل ذ ك

إذا  ق:ت هذا ف ق:ت ملف ا ت،اط  حم:لؿ  قح  رؼ فاضوي   لا قم ملف ا  
ف ػػػمق ات ا  ػػػر الاضػػػوها فلغػػػر  ػػػرؼ ملهػػػم ملسػػػباب ا غقػػػل اسػػػتو:اؿ اخفػػػائ  فا

 ملهقها.
 فحن  نالؽ لوض األاثقا ا   أت ر  ا افف لد.

 هذق ا قفظا  ا يفيفتافد.. «اجلارج»استو:اؿ  فظا  دافثاؿ األفؿ
 األفذلد فه  يفيفا  غلأا  فه  امق  اجرفج  قح األار  ملف ا بظاـ.

 ػا   جل:ا ػا فاناػق،لا  ػ  األاػافهػ  لرقػا ،رةػلا  ػ  ا  فيفيفا  رليا  ملف شر يا
ملل ارها ف فائإلها اجا ا ا  رلض ل رة ا ت  يم فو فر مل  اب ا  بائر فاست  ؿ 

 ا إلـ اخراـ.
فقإل ،قب ا باس ،قما    يبا  لني هذأ  اف مق ني ل د  ذ ػك إذل ههػلر ا غقػل  

 .قإلديا  فيإلأثا    فا تمرؼ ا سايا ا ف ر اىس ا 

                                                 

 .كتاب اآلذان أخرجه البخاري، (1)
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 :بين االُتالف المأذون فيه وبين الُالف غير المأذون فيه الُمط :السبب الُامس

ضإل ا للاؽ  فا م يا   قم أت:   اىنااف ا  ،    حتفيػ  اخػ    اج ؼ  غا  
 ملف إلماؿ ا باط .
 فاب  افرتدد لني األارأ .  ل:ب  احمل:لد  فاب  افذاـل  فاج ؼ ملنلاع

  ل ،ػػ ؼ افاػػقم اػػع ملهػػ  األهػػلاوفهػػ  لػػاحمل:لد اػػا ملاػػ ق اخػػ   فقػػاد إ يػػ  ا وقػػم
         فل ػػػ  ووػػػاذلد    و فاةبػػػان ل:،ا فتػػػ  أل

 (.ٛٔ)اجلامياد      
 فملاا اج ؼ افذاـل لق  م ث  لرد

لويػػإلا   ػػ     ؼ افبػػق  قػػح ا ػػل  فافيػػ  إذل يظػػلظ ا ػػبفلػاجػػ دورة األ لييكيالصيي
 اخ .

  دقاؿ وواذل  لاو ا ابي ػق     سػايب     اخ  فأ ػل  حييإل ل ػفا 

            
 (.ٚٛ)ا بفرةد

فهل  فا  زاا   فهل ضإل ا وقم  د اج ؼ افبق  قح اجله الصورة البان  
فقإل ذ ر ا فرخف ا  رمي  قح  ااف رس  اهلل  ْيبَػُهم  قح   أله  ا  فر فا   ؿ
  د    قي  ا ا ـالسح لفاؿ وواذل ي اأا    قـل  ملقلااهم لاب  اجله 

       
 

   
 

 
 

  (ٖٛٔ)األ راؼد  
      د فهل خياط  قلا     قي  ا ا ـ فقاؿ    نلح
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    د   قي  ا ا ـ(  فقاؿ  قح  ااف  احلٜٕ)هلدد  

ذرائع ا    ا افإلااػفاجله (..ٖٕ)األيفاؼد      
  ػإلأإل  قح ، :ػلإف اجلاه  قإل أبإللع لاىن ار ا ش  افف يا إذل ا غقل فا تمرؼ

  ف  أ لف ذ ك اىن ار اببيا   قح ملاارة   ي ا إ  اا دلع إ ي  اجله  فاخ: 
لدأا ػباب افػليذ ر ملف ا  األس  اـػاط  ا ا  ت ػفهذا اا أل إلق ا ش  فا وياذ لاهلل

  فا ت،رص  قح اوانيها لا ظ  ا   ر ا تثبت  فا إل ا شرأوا  مبػإذل ا تفرؽ اجله
ف  أ لف ذ ك ا  راسخ ا ا وقم  مل  ور  ملف اجلارج    ملف األ،ذ  ا لا بظر األفؿ

هم ػلؿ ف فهم ل نػألف ا رس ؛هم ا  ا راياػ يم ،رةلا ا  ا إلأ   :ا خيرج ا ا
أتففهلف ل  يىت أ   إذل     فاهلل مل قم  أوق  أفرملفف ا فرخف    افز وراقيهم

 .(ٔ)ألف ا فق  حم  ا فف  ؛ققل م
لػػ   «ا غػػر»فهػػل ا يت ػاج لفػػلؿ    ؼ افبػػق  قػح ا تو ػػ ػاجػػ دالصيورة البالبيي 

 فقإل سب  ا   ـ لي .  فا  ملهم ملسباب ا غقل فا تمرؼ  د ي 
أػػرتدد ا ػػ    فملاػػا اػػا أػػرتدد لػػني افػػإلح فا ػػذـ لهػػل اجػػ ؼ ا األاػػلر ا فر يػػا ا و:قيػػا

فقػإل أػػرتةر لو ػها  قػػح لوػض لافرة ػػات   ليهػا ا بظػر ياػػ  اػا أتباز هػػا اػ  األد ػػا
 افوتْبة.

:قا ػػػػػػ ؼ ا اجلهر فا باػ اج   ا ا ا فف ػػػػػقا هذا ا بلع األالر اج ليػػفا  ملاث
 ملف لإل او ا فبلت ا ا ف ر.

                                                 

 .  /2 ،االعتصام (1)
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ل ه  اخإلأث » دا فيم ا اورض   ا     ا فبلت ا ا ف رال  أفلؿ اىااـ 
فهػم ملشػور   ب   بػإل ا بػلازؿ ف رهػاػ   فلني اػ  است اػػاستفب  اتلسملف لني ا 

فأرت ػػلف ييػػث  لهػػم أفبتػػلف ييػػث قبػػت رسػػلؿ اهلل   إلأث اػػ  ا مػػائفتنيػلاخػػ
ذا لػ  أب ػرفف ػبا  فاػع هػػق  فور ػ  سػػفأفل ػلف لوػ  ور   ليفتإلفف ل  ا لوقػ  فور ػ 

ف  ملف لا قػػ  يػػا م   ل ػػلف لإل ػػاف  أف  ف  أ رهػػلف لوقػػ   قي ػ قػػح اػػ  دافـ  ػػ
ػػػ قا ػ ػ ػػػػ :ػػا   أب   باػػ ػ ػ ػػػإل ا بػػلازؿ  ف  أػػرفف ور ػػ  لإل ػ رفف  قػػح اػػ  ملن ػػرق  بػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ   اػػ

إذل ملف   «فاػ  وػرؾ لفػإل ملياػ   ل  ا  قبت لفإل مليا   ف  وار   يا فا   قابا
فهػػذا    ا ػػذخ   أوبػػم اػػ  لوقػػ  ف  اػػ  ور ػػ   فهػػذا اػػ  ا ،ػػت ؼ افبػػاح»قػػاؿد 

إلات فملنػػػلاع األذاف ػ ؼ ا ملنػػػلاع ا تشهػػػػف اجػػػ   ة  فور ػػػ ػ  ػػػ رلػػػع ا يػػػإلأ  ا ا
 .(ٔ)«فاىقااا

اػػ   ػػ ـ اىاػػاـ الػػ  ا فػػيم أت ػػر ملف اجػػ ؼ ا ا فػػرفع ا و:قيػػا فا ػػ  أفػػاؿ ليهػػا 
راةر فارةلح ف  أفاؿ ليها ي  فلاط  ف  سبا ف  لإل ا لهػل ،ػ ؼ اوتػْب فاػ ذفف 

اف ي     ملةراف فاف،مئ    لي    ع لي  ا ةلرل  اجل:ي  ف  وثرأ  لي   قح مليإل  لي 
إذا ،ق ت لي  ا بيا فلػذؿ اجلهػإل فانتهػح ا ػل    ملةر فايإل  قح اةتهادق فول،ي  اخ 

 فا تو  .
 ضوابط  قواعد:

ببا  ا ػػػػػػػػػػػػػها سػ  لػػػػػػػػػػػػاف اجلهػا ػػػ   ػػػػ  لالبػػػػػػػػػػم ا  ػملهػػػػارة إذل ػػػػػػػػػػػػػػا اىشػػػػػيػفاػػػ  األمه
 ؼ احمل:ػػػػػلد ػملف ا،ػػػػت ط اجػػػػ   ذفف ؼ  ػػػػر افػػػػػ ؼ افػػػػ ذفف لػػػػ  لاجػػػػػا،ػػػػت ط اجػػػػ

.  لاج ؼ افذاـل
                                                 

 .  1/70مختصر زاد المعاد،  (1)
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هذق ا فلا إل  اف اجله    هباؾ قلا إل  ق:يا   لإل ا  ارا ا ا ا افا  ا اج ليال
  ا سببا  ا  ملسباب ا  راع فههلر ا غ ة اجلفاة هبا فهبا ك.

 دملمههاا  ف 
 ا إلراأػػػػػػػا ا تااػػػػػػػا ل سػػػػػػػباب اجػػػػػػػ ؼ ا ففهػػػػػػػ    ػػػػػػػا ،ت ؼ اخا ػػػػػػػ  ا -ٔ

ا م  ففةػػلد األ فػػاظ ذات ا ػػإل  ت ػف ػػإلـ لقػػلغ اخػػإلأث  قفرأػػ  اف،ػػ ا فػػراوات 
ا ػػػذخ   هرػرتؾ ا قفظػػػ   قفػػػا ا مػػػػلؿ لافشػػػػاو األ ػػػػا  ق:ػػػػافتوػػػإلدة فا ػػػ  أا:يهػػػ

ل يا ػإل األ ػػػض ا فلا ػػػ لهم ا لوػػػملف  ا،تػػ  هرػا لػػني اخػػيض فا مػػػأػػرتدد ا ا قغػػ
 فضلالب ا ستبباط.

  ملف التهإل ا افاائ  ا     ن  ليها ا ةلر  قػح اةتهػادق   لإل ا  اورلا -ٕ
 لإف مل اب لق  ملةراف فإف مل،م  لق  ملةر فايإل.  فاىم  ب  ارللع

ف ػل  ػر ذ ػك   ألنػ    اةتهػاد ملفذل اػ  اآل،ػر ؛اد   أبفض مبثقػ ػملف ا ةته -ٖ
 فا لف  اةتهاد ا ا إلنيا أبة  قي  ي م شر  .

  فوفػإلأر رملخ اف،ػا م   اى، ص  فا ت رد    ا ػل   ا تفيإل ل دب اج ؼ -ٗ
ف،فػػض ا  ػػلت ملمبػػاو   فوػػلقر ملهػػ  ا وقػػم  فرةػػاو اورلػػا اخػػ  ف ػػل  قػػح  اػػاف ، ػػ: 

  فملف   أاػػت فر ، ػػ:  ا   ف ػػ:ت  إ   بػػإل اخاةػػػ  فمستػػا  قػػح هإلأػػػاحملالظػػ  ف لارػاخػػ
اجػػ ؼ  ثػػرة فقػػإل  فخداب ..فملف أبتوػػإل  ػػ  ا غػػرفر  فملف   خيػػلض لي:ػػا    قػػم  ػػ  لػػ 

 ذ رها اجمي  ا بغإلادخ ا ا ففي  فافتفف .

إذ   إن ػػػػار ا ااػػػػائ    ملنػػػػ    أب ػػػػر اف،تقػػػػم ليػػػػ  فإمنػػػػا أب ػػػػر افتفػػػػ   قيػػػػ  -٘
 اج ؼ.
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هػػذا ف   افػػذاه  اج ليػػا ااػػت با ةل:را ػػا  ملف اجػػرفج اػػ  اجػػ ؼ ااػػت   -ٙ
 ب .   الاط  ا شّ ستْباو  قإلأ  فا بوإل ا  لاب ا يتياط فا لرع  فا 

ملف    ا  قاؿ قل   ملف رمل  رملأا    أ لف ابتإل ا   بإل ا فائػ  مبفالقػ  لبػاو  قػح  -ٚ
ف ػل  ػر ذ ػك   ػاف  ػ  اػ  قػاؿ قػل   ابتػإل ا   بػإل   ا ذخ    لز    ووإلأػ   اةتهادق

 فهذا ألدخ إذل وبإلأع األاا  قها.  ا فائ  مبفالق 

إلق  ػػػفا اخ يػػػا   ػا   وففػػػػاألد ػػػ قب  قػػػح ملخ د يػػػ  اػػػ ػملف ملخ اباقشػػػا واػػػ -ٛ
لػ  أبفػػح ا ػػإل ي  ي ػا  بػػإل  ػػايب  إ  إذا   سػي:ا إذا دل وػػل  قػػح مل ػ   ػػ ير اوتػػْب

مبت نا،  مبا أفمع ا شك ملف خت ي   لإل ي    ير  ملف مبا خيرة      ػفا اخ يػا 
 للة  ا  ا لةلق افوتْبة.

 إشواؿ ا  را ات ا    اف اجله   ا سببا  اه:ا  ا  هذق ه   لوض ا فلا إل
ا ا  ػػ لة اىسػػ ايا افبار ػػا ا مل ثػػر ػا ف رأػػا فههػػلر ا غقػػل فا تمػػرؼ  قػػح سايػػ

ا ػػ  أوتػػْب    ا   لقػػذ ك ههػػر اػػ  أب ػػرفف افاػػائ  ا ةتهادأػػاػلػػ د ا وػػادل اىسػػ
 ؼ ليهػػػػا ا ذفنػػػػا  شػػػػر ا   اثػػػػ  ااػػػػ  ا اجلهػػػػر لا باػػػػ:قا ا ا  ػػػػ ة  فااػػػػ  ا ػاجػػػ

هاد ػهاد مب رد ا ةتػا  فلإلمل نفض ا ةتػا تابير لا اب ف فإل   ا فبلت ا ا ف ر
يا وب   قح ملن    أبفض ا ةتهػاد ػإلة ا ففهػاف اع ملف ا فا ػا   ر د ي  ملف لره

ف  خيػػػرج اػػػ    فرملأبػػػا اػػػ    أتػػػلرع ا ملي ااػػػ  فلتافأػػػ  اػػػ  يا فػػػا األئ:ػػػا» مبثقػػػ 
هػ  لفلا ػإل ف ػّ  ذ ػك لاػب  اجل« اع ملف اجرفج اػ  اجػ ؼ ااػت    ، لهم

 اج ؼ فضلالم .
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 :راط والتفريط في األسماء والصفاتاإلف :السبب الساْس
إف افاػتفرئ  تػارأخ ا ف ػر اىسػػ ا   ػإل ملف ااػ  ا اجػػلض ا ملمسػاو اهلل ووػاذل ف ػػفاو   
 انػػت  ػػاا   ملساسػػا  ا ههػػلر ا غقػػل فا نفاػػاـ فسػػببا  اه:ػػا  اػػ  ملسػػباب اولقػػات ا  ػػ لة 

ا ػػػػذخ قػػػػاـ لػػػػ  ا تتػػػػار  قػػػػح لػػػػ د   إلها ا تػػػػارأخ  فػػػػ  ا غػػػػ ف ا واػػػػ رخا ػػػػ  شػػػػه  اىسػػػػ ايا
 افاق:ني فا   دتثقت  قح ملأإلخ ا وق:او الإلدأ  ا ا فرنني ا االع فا ثاا  ا  رأني.

 لفإل ههر القفاف اتباأباف ا اا  ا ا  فاتد
فنوػػت ا بػػارخ   د ةػػبر إذل افبا غػػا ا و فأػػ   ػػفات ا بػػارخ ووػػاذلالموقييف األ خ

 فمح   لاو هذا افلقم اجله:يا فافوت  ا.  فات افوإلـفل 
د فقػػػإل ةػػػبر إذل افبا غػػػا ا اىمبػػػات  قػػػح يػػػإل أفػػػلد إذل ا تشػػػبي  الموقيييف البيييانز

 .فمح   لاو هذا افلقم الا:ا  فا ت ايم
بػا  ػاف  ػ  األمػر   فقإل لرز هذاف افلقفاف لرفزا  قلأا   قح سايا ا  ػ لة اىسػ ايا

يم األاػػػػا إذل اػػػػذهبني اتبػػػػايرأ   فاتمػػػػرلني  ػػػػاف  :ػػػػا ملمػػػػر سػػػػيئ  قػػػػح ا  بػػػػر ا وفاػػػػ
 ا   لة اىس ايا افوا رة!

ذأبػػػك افػػػلقفني فلػػػني افلقػػػم ا لسػػػب   رمحػػػ  اهلل  فقػػػإل  ػػػلر  بػػػا اىاػػػاـ ا ػػػذه 
ف  رأػ  ملف لوػض  ق:ػاو ا بظػر لػا غلا ا ا بفػ  » درمحػ  اهلل  أفػلؿ  اخفي  لا فبلؿ

ػػػػػرأفا ػػػرد  فا ت فأػػػ   فا ت  يػػػىت فقوػػػلا ا لإل ػػػا ملف ا نوػػػت    أ  لػػػ  :همػم  فا تبػػػػ
مبػػػات فقبػػػلؿ ا بػػػارخ لبوػػػلت افوػػػإلـف   :ػػػا ملف مجا ػػػا اػػػ   ق:ػػػاو األمػػػر لػػػا غلا ا اى

فلػػػإلع هػػػذا      ففقوػػػت ا بغ ػػػاوغا  ػػػويم  ف  ػػػلا لا اػػػبا فا وبػػػاع ل  ػػػ  ا شػػػ
ا  اليإلا  ل ـز فنولذ لاهلل ا  افراو ا ا إلأ   فملف ن فر ااق:  ف فر هذا هذا  هذا

 . (ٔ)«قل   فهل أفر ا  ذ ك ا  ـز فأبّ ق فأوظم ا رب ة  ف  
                                                 

 . 506/ 10 ،سير أعالم النبالء (1)
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  قم افهػػم ف ػر افهػم اػ  األ فػػاظػفقػػإل لاػر  ق:ػاو ا اػ دققػت»  دفقػاؿ ملأ ػا  
فخأات ا  فات فمليادأثها دل أتورضلا  ت فأقها مل    فه  ملـ   لا اه:ا  ب با  ػفاا مللف
لوقم قموا  ملف قراو ا فإارارها   ملف يت:ا   بادرفا إ ي لقل  اف و فأقها سائغا     ا إلأ 

لبػػلا  لػػذ ك فناػػ ت اقتػػإلاو    قػػح اػػا ةػػاوت هػػل اخػػ    وفاػػر  ػػا  ػػر ذ ػػك
 .(ٔ)«لا اقم اوتفإلأ  ملهنا  فات اهلل است مر اهلل لوقم يفائفها

ل:ػػػا أب ػػػر   نوػػػلذ لػػػاهلل اػػػ  ا تشػػػبي  فاػػػ  إن ػػػار مليادأػػػث ا  ػػػفات»د فقػػػاؿ ملأ ػػػا  
فإمنا لوإل اىدياف  ا افاااف اذالااف و فأقها ف رلها    الضلع   ابها ا  لف ا ثالت 
ل:ػػا ملف ػػا ا اػقم ف  يرلػػلا مل فاههػػا  ػ  الاضػػوها لػػ  خابػلا  ػػا فملارفهػػا  :ػػا   اجمػاب
 ةاوت.
ا ثػػايند افبا غػػا ا إمبا ػػا فو ػػلرها اػػ  ةػػبل  ػػفات ا بشػػر فوشػػ قها ا  مقػػل اف
 خل اا قاؿ.إ ...لهذا ةه  فض ؿ  ا ذه 

فهذاف افلقفاف ا اخفيفػا الةػلداف ابػذ فةػلد لإل ػا اجله:يػا فاففاوقيػا ابػذ ا فػرف 
لفػلؿ   فإمنا اشتإل سا إل هذق ا ظػاهرة ا ا فػرف ا اػالع فا ثػاا  ا  ػرأني  ا ثاين ا  رخ

اجله:يػا فاففاوقيػا   د بفاف اا  قح األرض شر ابه:ػا»رمح  اهللد   ا فاض  مللل ألسم
هػ لإن  راػاق مللػل يبيفػا ٓ٘ٔففاوقيا اوباع افاو  ل  سقي:اف ا بق،  افتلىف سبا فأوق لا
فمللػرط   لإن  قػاؿ مللػرط ةهػم ا نفػ  ا تشػبي  يػىت قػاؿ إنػ  ووػاذل  ػيل لشػ و  لا تشبي 

 .(ٕ)«افاو  ا اوة اىمبات يىت ةوق  اث  ،قف 
 أثر هذيو الموقف و علك الصحوة اإلسالم   المعا رة:

  لقفػػاف افتوارضػػاف لػػإلوا لػػا ظهلر  قػػح سػػايا ا ف ػػر اىسػػ ا  افوا ػػرفهػػذاف اف
فات ا ػػػػرب ةػػػػ  ف ػػػػ  اػػػػ  ،ػػػػ ؿ افبا غػػػػا ا ػػػػػػػػػػ ئع اجله:يػػػػا افب ػػػػرة   ػػػػػػلظهػػػػرت ط

                                                 
 .  المرجع نفسه، نفس الجزء والصفحة (1)
 .  123/ 1معارج القبول،  (2)
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 :ػػػػا لوػػػػ  افوت  ػػػػا ملأػػػػاـ    ف فػػػػرت افاػػػػق:ني  فاسػػػػت:ا ت األنظ:ػػػػا  ا ت رأػػػػم فا ت فأػػػػ 
فراػػت   فداػػاوهم فمل راضػػهم فاسػػتبايت هػػذق اففرقػػا ا  ػػا ا ملاػػلاؿ افاػػق:ني  افػػ الف

 يا فيها لا تشبي  فا ت ايم.
  فهػػم ققػػا اػػ  لػػ د افاػػق:ني ا يػػـل  ف ػػذ ك ههػػر ا فرأػػ  اآل،ػػر افبػػا   ا اىمبػػات

فخ،ػر أفاػرق   فقإل مسوت مليإلهم أفػلؿ لػاجلقلس  قػح ا وػرش ا وفاػر  ػفا ا سػتلاو
«  :ػػػا أقيػػػ     ػػػ » د م أرضػػػ   فقػػػ  ف فػػػلؿ ملاثا ػػػ  لفل ػػػ   فؿ فاخر ػػػا اخفيفيػػػاػلا بػػػ

فخ،ػػر أفػػلؿد إف اهلل  ؛اػػ   ػر وفاػػر «هػػل اسػػتلاو  :ػا أقيػػ     ػػ » دفاألفذل ملف أفػلؿ
  قل نبي  او   قح  رش  أـل ا فيااا.

 فهذا  قب ا  فةهنيد
 ملف لوض ا وق:او  ال  ي ر أذ ر اخإلأث لإلفف  فا )او ( داألفؿ
أػػإلفر  قػػح  بػػاد لػػ  أوفػػلب ألنػػ   ؛ملف هػػذا اخػػإلأث ضػػويم  فهػػل األهػػم دا ثػػاين

 .(ٔ)فقإل  يب  ا ذه   فحم:إل ل  ل ي  فهل ا مرب اخإلأث
 د قػذه   قػاؿ رمحػ  اهلل   :ػا ا افيػ اف   فقإل ملن ػر ا وق:ػاو  قػح ىاهػإل هػذا ا فػلؿ

     فِاػػػْ  ملْن ػػػر اػػػا ةػػػاو  ػػػ  ىاهػػػإل ا ا تفاػػػر ا قل ػػػ  ووػػػاذلد »

 .(ٕ)ورشقاؿ  قا  او   قح ا ( ٜٚ)اىسراود   
فقإل دلع هػذاف افلقفػاف افتوارضػاف ل ثػر اػ  شػباب ا  ػ لة إذل اجلبػلح فا غقػل 

دتااػػا      ػػػػػػػػػػت   يرااوػػػػ فرق فأاػػػػػػػػػع ا فرأػػ  اآل،ػػر فأذ  ػػ  لرأػػ  أبػػإل  ػفمل،ػػ  مرؼػػػػػػػػفا ت
  فرف ا رالع إذل ا ثاا  ا  رخ!! :ا ي   ا ا تارأخ  فاا لوإل ا

                                                 

 .  .11/536انظر سير أعالم النبالء،  (1)
 .  4/309ميزان االعتدال،  (2)
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 ما هو الموقف الوسط؟
ا  هػذق افاػ  ا القػم ا  ػ الا فا تػالوني فا وق:ػاو  فافلقم ا لسب هل ا لقلؼ

 ا لػػ  ثر اػػ  اىديػػاف فا تاػػقيم فرد يفيفػػا  لا  ػػ الا دل أتورضػػلا  ػػذق افاػػ  ا وػػااقني
  لبػلا   ػا اػ   ػر  و ييػم ف  جتاػيم ف  و فأػ   هذق األمساو إذل ا ػرب ةػ  ف ػ 

راسػػػػػ،لف  :ا ػػػػػك ف قػػػػػح هػػػػػذا افػػػػػبها سػػػػػار ا تػػػػػالولف فملوبػػػػػا هم ف ػػػػػذ ك ا وق:ػػػػػاو ا 
لػػػ  اإل فمليب يبيفػػػا فا شػػػالو  فملمحػػػإل ػلؿ فا قيػػػث لػػػ  سوػػػػفاألفزا ػػػ   فا  هػػػرخ فا  ػػػ

 ريم اهلل اجل:يع.  يبب 
 ػػاف ا  هػػرخ فا  ػػلؿ » دقػػاؿ ا    ػػائ  ا شػػرح ا تفػػاد ملهػػ  ا اػػبا  فهػػذق ملقػػلا م

 دملخ مليادأث ا  فات  :ا ةاوت  فلابإلق إذل ال   ييبػا قػاؿ« أفل ف ملارفا األيادأث
فقػػػاؿ  ..«  ا ا فػػػرخف لفراووػػػ  وفاػػػرق    يػػػم ف  اثػػػ ػ ػػػ  شػػػ و ف ػػػم اهلل لػػػ  نفاػػػ»

س  ت اا  ا  فاألفزا   فا ثلرخ فا قيث لػ  سػوإل  ػ  هػذق األيادأػث » دا ل يإل ل  ااقم
 .(ٔ) «ملارفها  :ا ةاوت ل   يم دلفا لا  ا   ليها ا  فا

اتبادرا  سل با  ػ  هػذا  فملاا ا  و فؿ لوض ا  فات ليبظر لإف  اف و فأق  قرأبا  
د فا هػػذا افوػػة أفػػلؿ الػػ  دقيػػ  ا ويػػإل  فإف  ػػاف لويػػإلا  رددنػػاق فاسػػتبوإلناق  ا ت فأػػ 

فاػ    فاا نفل ػ  ا األ فػاظ افشػ قا إهنػا يػ  ف ػإلؽ  قػح ا لةػ  ا ػذخ ملرادق اهلل»
 اف ا وػرب فوفه:ػ  اػ  ياطبػا مػأفت ػي   اػاا ؿ شيئا  لإف  اف و فأق  قرأبا   قح ملف  

فإف  ػػاف و فأقػػ  لويػػإلا  ولقفبػػا  بػػ  فاسػػتبوإلناق فرةوبػػا إذل   دل نب ػػرق  قيػػ  فدل نبإل ػػ 
 .(ٕ) « أ ػا فا إلة ا اىدياف اع ا تب

                                                 

 .  304/ 1الذهبي، تذكرة الحفاظ،  (1)
 .  77الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  (2)
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ففا ورةم ا ذه   ل  ، ديػا ا سػر مل ػ ـ ا بػب و ذ ػر   اػ  اػ  ملف اػ  دل أفػر لػ ف 
ليئػػا .  قػػ  ا ػػذه   قيػػ  اهلل  قػػح  رشػػ  لػػلؽ سػػبع مسافاوػػ  لهػػل  ػػالر يػػ ؿ ا ػػإلـ ف ػػاف اا ػػ  

فقػػإل وػػ فؿ ا ذ ػػك يػػإلأث   ف تالػػ  هػػذا )أوػػق الػػ  ، ديػػا( ا ا تلييػػإل ىقػػإل  بػػر» دلفل ػػ 
فملاػا ا اػقم ل:ػا ،اضػلا ا ا ت فأػ  ف  ػ  خابػلا   لقيوذر ا  و فؿ لوػض ا  ػفات  ا  لرة

انػ  ف فلا فللضلا  قم ذ ك إذل اهلل فرسل  . ف ل ملف    ا  مل،مػ  ا اةتهػادق اػع  ػ ا إدي
. (ٔ)«ريػم اهلل اجل:يػع  فول،ي   وباع اخ  ملهإلرناق  فلإل باق  فّ  ا  أاػقم اوبػا اػ  األئ:ػا

 .إن  أب ر لا تفل  فا لرع  ل:ا مليا  هذا ا   ـ فاا مل إل  
 هذا هل افلقم ا لسب ا  اا  ا خأات ا  فات فمليادأثها  نلا   ا  :ا ةاوت

 دهذق األاا فسادا ا ف  أاوبا إ  اا فسع  إلر   قح اراد اهلل
 

   

 .(ٖ٘خؿ  :رافد)       
لفإل فرد ا ت فأ   قح  ااف   ؿ لوض ا  فاتفاع ذ ك   نتشإلد  قح ا  ملفّ 

       لهذا اىااـ ىاهإل أفلؿ ا قلؿ وواذلد   ملئ:ا ةهالذة

 «.ملخ  قح اا ضيوُت ا  ملار اهلل» (دٙ٘)ا  ارد     
       لؿ ا قػػػػػػػػػػػلؿ اهلل ووػػػػػػػػػػػاذلد  فهػػػػػػػػػػػذا ا شػػػػػػػػػػػالو  أفػػػػػػػػػػػ

 .رب ل  وتلةه  إ  إ يها ل أ  اا  بت ا شرؽ ملف   ملخ قبقا اهلل( ٘ٔٔ)ا بفرةد
        دفهػػػذا اىاػػػاـ الػػػ  وي:يػػػا أتػػػ فؿ افويػػػا ا قل ػػػ  ووػػػاذل

 ل هنا اويا  قم   اويا ذات.( ٗ)اخإلأإلد
ؿ اهلل ا وفػػػل فا واليػػػا  فملسػػػ  سػػػتموت وإلفأبػػػ  ف تالتػػػ   قػػػح   ػػػ  اػػػقهػػػذا اػػػا ا
 فملف  و  ا و:   لةه  ا  رمي.  فيا  اجتاـ

                                                 

 .  14/374و  373/ 14سير أعالم النبالء،  (1)
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 التطرف.. وأزمة العقل المسمم
 (*) أحمد بوعود دكتورال

 

كسبها رضبة ورقة ورفقًا ة اليت توصل إىل ترقيق القػلوب وتإعراض الشػباب عن اجلوانب الرتبويإف 
يف التعامل مع خػلق اهلل، واالعرتاؼ بتكرؽلػو يشػكل رب ػـ ربػػع للعإلػل اي ػػعمص ادلعاصػر  وىػ ا 

  حلر ات العامػلة ادلراجعة لتصبح الرتبية النبوية ثابتػًا رئيسًا يف مقعمة برارلهايتطلب من ا

 

 :دييمت
لػة إف ادلتأمل يف واقع ادلسػلإل  اليػـو ليصػاب بالعىشػة واال ػت راب، ديػ  غلػع صب

 من التناقضات ؽلكن اختزاذلا يف مظهرين  بريين:
 متااؿ لو   : إعراض عن دين اهلل تعاىل وال فلة عنو وععـ االاألول
عمص احلنيػػإ إىل دػػع اخلػػروج ػ: غلػػو وتطػػرؼ يف ابخػػ  بتعػػاليا الػػعين اي ػػالثااي  

 عن مقاصعه ورودو 

                                                 

 (.المغرب).. باحث اكاديمي (*)
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عه  ولعػػػػػل ػػػػػػػػػعـ، ال يف نصوصػػػػػو وال يف مقاصػػػػػػػػػػػلبياف ال يقرعلػػػػػا اي ػػػػػػػػػوىػػػػػ اف مظهػػػػػراف  
ادلظهر الااين يشكل رب ـ خطر على اي ػعـ، بنػو يلصػق بػو مػا لػي  منػو، وينفػر منػو، ويقػعـ 

ويضػاعإ مػن ربزماتػو،  ،ورة مشوىة ورىيبػة للنػاس، وغللػب علػى اي ػعـ وادلسػلإل  الػويعتص
 خاصة وضلن يف وقت ػلتاج فيو اي عـ إىل تعزيز وجوده وبسط رضبتو للعادل  

 وإنػػو مػػن الظلػػا ربف ننسػػب ىػػ ه الظػػاىرة إىل اي ػػعـ وىػػو منهػػا بػػري ، ربو صلعػػل ذلػػا ربصػػعً 
ـرات الوقػػت والواقػػع ادلعاصػػر  فيػو، وىػػو منهػػا خػػاؿ،  إلػػا ربنػػو ـر ذلػػو دبػػ مػػن اخلطػػأ الفػػادح ربف نػػ

يقتضػػػص البيفػػػ  عػػػن جػػػ ورىا ومعرفػػػة ادلسػػػار الػػػ ي  العنػػػإ وضػػػ و و  إف البيفػػػ  يف  ػػػاىرة
قطعتػػػػو بتعػػػػرؼ مػػػػوا ن اخللػػػػل الػػػػيت ربفضػػػػت علػػػػى فشػػػػو ىػػػػ ه الظػػػػاىرة وا ػػػػتفيفاذلا  ولعػػػػل مػػػػن 

فهػا الػعين ومقاصػعه وبتصػور النػاس  خبلػل يف إف  اىرة التطرؼ تتعلػق رب ا ػاً  :الصواب القوؿ
لػػو، مػػع عػػعـ إغفػػاؿ مػػا  ػػاف للعامػػل السيا ػػص مػػن تػػأثري واضػػح فيػػو  و إللػػة وادػػعة: إف ىػػ ه 

 الظاىرة تشكل رب ـ مظهر من مظاىر ربزمة العقل اي عمص! 
إف االضلراؼ عن الفهػا السػليا لال ػعـ اضلػرؼ بالنػاس عػن فهػا مقاصػعه ورودػو، 

 ـو والعبادة رياضة ودر ات،  إلا ربصبح ايؽلاف والتقوى رلرد فأصبيفت الشريعة رلرد ر 
ال ينػػػتن عنهػػػا عإلػػػل  وىكػػػ ا غابػػػت الرضبػػػة عػػػن معػػػامعت  السػػػلوؾربفكػػػار بعيػػػعة عػػػن 

 ؛معػػامع ا مػػع غػػريىا، مناقضػػ  مػػا دعػػا إليػػو ديننػػا نادلسػػلإل  فيإلػػا بيػػنها، ناىيػػو عػػ
 وصلها إليو ضاؼ إىل ى ا قلة فها للواقع ال ي يعيشو ادلسلإلوف وما ربي

 من ىنا دعت الضرورة إىل حب  ى ا ادلوضوع من خعؿ النقط اآلتية:
 اجل ور ابوىل للتطرؼ  -
 ربزمة العقل ادلسلا  -
    تصور خا ئ «اجلاىليةمفهـو » -
 داجتنا إىل فقو الرضبة النبوية  -
 العنإ ومصري اينساف ابخروي        -
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 الجذور األولى لمتطرف

إف التطػػػرؼ الػػػ ي تكتػػػوي بنػػػاره اَّتإلعػػػات  :صػػػواب إذا مػػػا قلنػػػاقػػػع ال صلانػػػب ال
، وإظلا ىو ذو ج ور ضػاربة يف القػعـ، ديػ   هػرت بػوادره  اي عمية لي  وليع اليـو

ػُن رَبِن نُػْعػاٍ »ابوىل يف رلتإلع النبوة   إلا يف احلعي  الػ ي يرويػو  ػاَؿ:  ،َعْبػُع الػرمضْبَِن ْب َق
ْعُت ربَبَا َ ِعيٍع اخْلُْعرِ  ، ِإىَل َرُ وِؿ ِن  َاِلٍب، َرِضص اللمو َعْنويم يَػُقوُؿ: بَػَعَ  َعِلصُّ ْبُن ربَ َسَِ

إَلَها بَػػػْ َ  اللمػػِو  ػا، قَػػاَؿ: فَػَقَسػػ ْن تُػَراَُِّػ ُروٍظ ََّْ رُبَصمػػْل ِمػػ ٍْ َمْقػػ َن الْػػَيإَلِن ِبُ َىْيبَػػٍة يف رَبِد ِمػػ
َنَة ْبِن َبْعٍر، َوربَقػْ  داِبٍ ، َوَزْيِع اخْلَْيِل، َوالرماِبُع ِإمما َعْلَقإَلُة َوِإمما رََع ْبِن ربَْربَػَعِة نَػَفٍر: بَػْ َ ُعيَػيػْ

َُالِ    قَػػاَؿ: ػَعػ  ْن َىػ قم َُِّػَ ا ِمػ يَفاِبِو: ُ نمػا ضَلْػُن رَبَدػ ْن رَبْصػ ٌل ِمػ اَؿ َرُجػ ػُن الطَُّفْيػِل   فَػَقػ اِمُر ْب
ػَو النمػػِ م  اي َأال تَااَمَنونو   فَػَقػػاَؿ:  فَػبَػلَػػَ  َذلِػ و   َ  َااا ن  َوأَ َا اَمتُ  ي َِا َميت  اا ،ِ ُ ن َنااَ  ا اا  ال اا َأن 

يتَ  اا َِ َ يَحي َوَن َميت  َباا اا ،ِ ُز ال ، نَاِ ػػ ِرُؼ الْػػَوْجَنتَػْ ِ ، ُمْشػػ نَػػػْ ِ ٌل َغػػاِئُر اْلَعيػْ ـَ َرُجػػ ا ؟! قَػػاَؿ: فَػَقػػ
ػا َرُ ػوَؿ ال اَؿ: َي ُر اِيَزاِر، فَػَقػ إلم َهِة، َ ػ ُّ اللٍّيْفَيػِة، زَلُْلػوُؽ الػرمرْبِس، ُمَشػ لمػِو، اتمػِق اللمػَو   اجْلَبػْ

َِ َقاَؿ:  َْا   اأَلَر   َأَن اَوَِاَلَكي َأَوَل َّ، َأ ػاَؿ َِات،ق اَ  الل،ا َ تن َأَحا ُل   َق ػاَؿ: ُمم َوىلم الرمُجػ ؟ َق
ِنَلال  َخاِلُع ْبُن اْلَولِيِع: يَا َرُ وَؿ اللمِو، رَبال رَبْضِرُب ُعنُػَقُو؟ َقاَؿ:  ُناوَن     الي َلَعل،ا ن َأَن َِ

إ     : َقاَؿ َخاِلٌع: وََ ْا ِمْن ُمَصلٍّ يَػُقوُؿ بِِلَسانِِو َما لَْيَ  يف قَػْلِبِو   َقاَؿ َرُ وُؿ اللمِو فػَ 
َْ َعااَ   انلنااو   الو،اايس  َوال َأ نااَّ،  َو بنطنااو َامن َ  لَااَ  أنوَنااَ  َأَن أَ َاقناا    قَػػاَؿ: ُمم َنظَػػَر ِإلَْيػػِو َوُىػػ

، فَػَقاَؿ:  يو زن إ  ، ن ََِخا ن ُمَقإٍّ ِنَ ا لناوَن ك َتايَ  الل،ا   َرَ َ اي ال  َوَم َِاتاَ َ ا  َاا َْا ِ ا    َْ  ِ   َ جن ن ا
ُ،ة   َ  ال ،ن  َم ن ن  ،ِ ِ   َكَمي ََِم نقن ال َ  الد  َ ي ََِم ن نوَن ن  َ ْن   (ٔ)«َحَويج 

                                                 

 .  اخرجو البخاري (1)
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علػػػى  ، ثػػػائراً فػػػانظر ىنػػػا إىل ذلػػػو الرجػػػل الػػػ ي جػػػا  ي لػػػ  القػػػوؿ لر ػػػوؿ اهلل 
ـنا احلبيب القسإلة اليت قسإلها ر  بأف ب رة الاورة والتطرؼ لن تقػإ   وؿ اهلل    وؼل

، عنػع ىػػ ه احلػػع، بػػل  ػتتلوىا مواقػػإ ربخػػرى مػػن قبػػل نػاس يتلػػوف  تػػاب اهلل تعػػاىل ر بػػاً 
 لكن ينقصها فها العين وفقو مقاصعه 

ى ه الاورة لكوف الرجل من ربىػل  ومع ى ا، صلع احللا ال ي قابل بو ر وؿ اهلل 
منػو  إىل نصػابو درصػاً  يرد ابمر دائإلػاً  وَّ ينقب عن قلبو وال بطنو    القبلة يصلص، 

 على ععـ اصلرار ادلسلإل  ورا  التطرؼ وما ينتن عنو شلا يهعد آخر ا 
وقع يعرتض معرتض بأف التطرؼ، وما ينتن عنو، ىو ربمر َّ ؼلل منو رلتإلع، ولي  

علػى ربف واب ربف نعا، مػع التأ يػع دبجتإلع بعينو، ربو ديانة بعينها  ورب ارع إىل اجل خاصاً 
      :الػػػػػػػعين اي ػػػػػػػعمص إظلػػػػػػػا جػػػػػػػا  رضبػػػػػػػة للعػػػػػػػػادل 

     اً:وىػػػو ديػػػن و ػػػط وربمتػػػو ربمػػػة و ػػػط(، ٚٓٔ)ابنبيػػػا :
 فإلا ناقض ى ين ادلبعربين ا توجب الوقوؼ عنعه ونب ه  (،ٖٗٔ)البقرة:

َّتإلػع اي ػعمص  ػتطررب علػى ا ،رضػص اهلل عنػو ،ومع مقتل ايمػاـ عاإلػاف بػن عفػاف
 ربوالت خطرية ربصابت العقل اي عمص بعاىة ا تفيفلت مع توايل السن :

  :عنف الدولة -1
ربوؿ ملػو  وقػع ربخػـ  ، رضػص اهلل عنػو،بعع اخلعفة الرا عة، بعرب دكػا معاويػة 

مػوىل ربـ  ،عػن  ػفينة ، ونسوؽ ىنا دػعيااً عي ػيف رب ار من د وؿ اهلل ػب لو ر 
إذا صػػػػلى الصػػػػبح ربقبػػػػل علػػػػى  قػػػػاؿ:  ػػػػاف ر ػػػػوؿ اهلل   ،ارضػػػػص اهلل عنهػػػػ ، ػػػػلإلة

ااي :ربصػػيفابو فقػػاؿ ، فقػػاؿ: أُِاا  رأا اللُلااة رِ  أُِاا  رأا ؟ قػػاؿ: فصػػلى ذات يػػـو
ي إلا ، فوضػعت ػػػػػديل بػو مػن الس ؟ فقاؿ رجل: ربنا رربيت يػا ر ػوؿ اهلل  ػأف ميزانػاً رِ 
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كػػر يف  فػػة ووضػػع رببػػو بكػػر يف  فػػة ربخػػرى فرجيفػػَت بػػأن بكػػر، فرفعػػت وتػػرؾ رببػػو ب
مكانو، فجص  بعإلر بن اخلطاب فوضع يف الكفة ابخػرى فػرجح بػو رببػو بكػر، فرفػع 
رببو بكر، وجص  بعاإلاف فوضع يف الكفة ابخػرى فػرجح عإلػر بعاإلػاف، م رفػع عإلػر 

 الاة  الو وة ثالثون م قاؿ:  وعاإلاف ورفع ادليزاف  قاؿ: فت ري وجو ر وؿ اهلل  
  (ٔ)ث  ُِون الملك عينيَ 

: قػػاؿ: قػػاؿ ر ػػوؿ اهلل  ، رضػػص اهلل عنػػو،لػػى يف مسػػنعه عػػن ربن ذروروى رببػػو يع
   (ٕ) «أول ن  ِ دل سوت  رج  ن  بو  أنُة»

ولعػل ادلػراد باحلػعي  »وعلق عليو ابلبػاين يف  لسػلة ابداديػ  الصػيفييفة بقولػو: 
  (ٖ)«ت يري نظاـ اختيار اخلليفة وجعلو وراثة

إعطايت ىػص ،   إلا قاؿ ر وؿ اهلل  ،لبيعة، واتياراً ػلإل   ورى واخػَّ يعع ربمر ادلس
    ، ربي عن رضى ودب و عمة قلب(ٗ)بفقة الُد وثم ة القلْ

 والبيعة عقع اجتإلاعص، ب  الراعص والرعية، مر ب من عقعين اثن  علا: 
       إليع على رب ا و بتطبيق  ريعة اهلل: ب  )الشعب واحلا ا( يلتـز اجلعقد إِمين -  
احل ابمػػػة وفػػػق ػػػػػػػػػػقيػػػق مصعب وويل ابمػػر لتيفػػػػػػػػعقػػػع بػػػ  الش : وىػػػوعقااد أدات - 

   ريعة اهلل
                                                 

؛ ومشرركاة 3875وانظرر مثمررو  نررد األلبراني يرري  رحيد ابرري داود   ؛4438رقررم  75/ 3رواه الحراكم يرري المسرتدرك   ( 1)
 .    وقال: حديث  حيد4435؛ وكتاب السنة 6444  الم ابيد

 . 2582رقم  544/  4ذكره األلباني يي  حيد الجامع ال غير   (2)
 . 4749رقم  334/  4سمسمة األحاديث ال حيحة   (3)
  ويرررري ىررررذا الحررررديث: 3/4472يرررراي ببيعررررة الخم رررراي األول يرررراألول   ررررحيد مسررررمم  كترررراب اجمررررارة  برررراب وجرررروب الو  (4)

   «…  َوَمْن َباَيَع ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه َوَثَمَرَة َقْمِبِو َفْمُيِطْعُو ِإِن اْسَتَطاعَ …»
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 :عنف ضد األئمة األربعة -2
 :اإلنيم األعظ  أبو حوُفة الوعمين -

 ٓ٘ٔللهجػرة  وتػويف  ػػنة  ٓٛىػو النعإلػاف بػن ثابػت بػن زو ػص،  ػويف ادلولػع  ػنة 
 ب  دكا ربموي ودكا عبا ص  للهجرة  عاش سلضرماً 

 ما مرة ربف يلص القضا  لكنو َّ يستجب  وقع ع بو من  لب من ربن دنيفة غري
ربجػػػل ذلػػػو وايل العػػػراؽ يزيػػػع بػػػن ىبػػػرية يف عهػػػع مػػػرواف  وَّ يكػػػن ايبػػػا  فقػػػط  ػػػبب 

زلنػػة ادلعػػروض عليػػو دػػ  يعػػرؼ » :ع اخلضػػريػا،  إلػػا يقػػوؿ الشػػي  زلإلػػػالضػػرب، وإظلػػ
لعولة ال  تولوا عإلعً مقعار والئو للعولة  فإف العلإلا   على ما يظهر  انوا ؽلتنعوف ربف ي

ح ىػػ ا مػا قالػو رببػو دنيفػة عػن زيػع بػػن ػويوضػ  (ٔ) «ذلػا ػلبوهنػا لػ ع يكػوف ذلػو تأييػعاً 
ضػاىى خروجػو خػروج »ال ي خرج يف ملو ىشػاـ بػن عبػع ادللػو:  ،علص بن احلس 

   (ٕ)«يـو بعر ر وؿ اهلل 
يكػػوف دنيفػػة ربف  مػػن ربن  طلػػبويف عهػػع بػػع العبػػاس، صلػػع رببػػا جعفػػر ادلنصػػور ي

الع اب  إهنا  ، ومع ى ا الرفض صلع ربيضاً والرفض نفس للعولة، لكننا صلع ربيضاً  قاضياً 
ػلكػػص لنػػا علػػى  « ػػ رات الػػ ىب»زلػػاوالت مبكػػرة لتػػعج  العلإلػػا   فهػػ ا صػػادب 

َمن  ينػػازؿ رببػػا دنيفػػة يف »ور: ػػػػػػػػػاف الربيػػع بػػن يػػون  داجػػب ادلنصػػػػػػلس رربيػػت ربمػػري ادلػػ
تق اهلل، وال تشرؾ يف ربمانتو إال من ؼلاؼ اهلل، واهلل ربمر القضا ، ورببو دنيفة يقوؿ: ا

ما ربنا دبأموف الرضا، فكيإ رب وف مأموف ال ضب؟ ولو اذبػو احلكػا عليػو م ىػعدتع 
ية ػلتػاجوف ػػػػػػػػػػخػرتت ربف ربغػرؽ، ولػو دا يف الفػرات، ربو ربف تلػص احلكػا ال ربف ت رقع

                                                 

 .  234ص   تاريخ التشريع اجسالميمحمد الخضري   (1)
 . 496ابن ابي الوياي  طب ات الحن ية  ص  (2)
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اؿ: قػػع تصػػلح  فقػػإىل مػػن يكػػرمها لػػو، فػػع ربصػػلح لػػ لو  فقػػاؿ لػػو:  ػػ بت ربنػػت 
علػػػػػى ربمانتػػػػػو وىػػػػػو   ،  يػػػػػإ ػلػػػػػل لػػػػػو ربف تػػػػػويل قاضػػػػػياً دكإلػػػػػت يل علػػػػػى نفسػػػػػو

 فكاف مصريه الضرب والع اب والسا   (ٔ)«  اب
 :اإلنيم نيلك ب  أ س -

للهجػرة  وتػويف  ٖٜ ػنة  ،مػعين ادلولػع  ىو مالو بن ربن  بن ربن عػامر ابصػبيفص
  ػىٜٚٔ نة 

قومتػو ضػع ربن جعفػر لز يػة يف زلإلع الػنف  ا ،رضبو اهلل ،وقع  انع ايماـ مالو
بػػاي راه، ولػػي  علػػى مسػػتكره بيعػػة  فكػػاف يكاػػر مػػن  الػػ ي  انػػت بيعتػػو ،ادلنصػػور

َْاالق  »: دعي  الن   ، بف النػاس ربي يف إ ػراه، (ٕ)«ال َ الَق َوال َعَتيَق ا ا  إ 
 انوا ػُلَلمفوف بطعؽ ربزواجهػا إف ىػا نقضػوا بيعػتها  فإلػا زاؿ يعػ ب يف ىػ ا دػ  

   (ٖ)ت  تفواطللع
مػػا »ضبػػل إىل ب ػػعاد وقػػاؿ لػػو واليهػػا:  ػلكػػص صػػادب الشػػ رات ربف ايمػػاـ مالكػػاً و 

بػن عبػاس اتقوؿ يف نكاح ادلتعػة؟ فقػاؿ: ىػو دػراـ  فقيػل لػو: مػا تقػوؿ يف قػوؿ عبػع اهلل 
فيها؟ فقاؿ:  عـ غريه فيها ربوفق لكتاب اهلل تعاىل  وربصر على القوؿ بتيفرؽلها، فطيإ 

  فكاف يرفع القػ ر عػن وجهػو ويقػوؿ: يػا ربىػل ب ػعاد، مػن َّ يعػرفع بو على ثور مشوىاً 
  (ٗ) «بو فليعرفع، ربنا مالو بن ربن  فُعل ن ما تروف بقوؿ  واز نكاح ادلتعة وال ربقوؿ

                                                 

 . 228/ 4  شذرات الذىبابن العماد   (1)
 .  4/659  كتاب الطالق  باب طالق المكره والناسي  وسنن ابن ماج (2)
؛ 5/532  ابرن األثيرر يري الكامرل يري التراريخ  4/427  تاريخ الطبرري  8/84انظر الذىبي يي سير ا الم النبالي   (3)

؛ السررريوطي يررري تررراريخ 4/425ة ا رررالم مرررذىب مالرررك  ال اضررري  يرررار يررري ترتيرررب المررردارك وت ريرررب المسرررالك لمعريررر
 .  254الخم اي  ص 

 .  294/ 4  شذرات الذىب (4)
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س الشياع  -  :اإلنيم نحمد ب  إدِر
وىو رببو عبع اهلل زلإلع بن إدري  بن العباس بن عاإلاف بػن  ػافع ادلطلػ   ولػع 

   ػىٕٗٓ  وتويف  نة ىػ ٓ٘ٔ نة 
ا ػػػا الشػػػافعص رضبػػػو اهلل بالتشػػػيع، يف عهػػػع ىػػػاروف الر ػػػيع، بػػػاليإلن، وىػػػص مػػػو ن 
الشيعة آن اؾ  و اف يكار من ذ ر ايمػاـ علػص  ػـر اهلل وجهػو واال تشػهاد دبناقبػو  ودلػا  

  ار ا امو بالتشيع والرفض قاؿ:
 (ٔ)افضصفليشهع الاقعف ربين ر       دب آؿ زلإلع    إف  اف رفضاً 

بشػأنو ضبل ايماـ مػع تسػعة مػن العلػوي  إىل الر ػيع بعػعما  تػب  ػىٜٛٔويف  نة 
 إف تسػػػعة مػػػن العلػػػوي  ربر ػػػوا، وإين ربخػػػاؼ ربف ؼلرجػػػوا  وإف معهػػػا رجػػػعً »الػػػوايل يقػػػوؿ: 

ادلقاتػل عليػو  يقاؿ لو زلإلع بن إدري ، ال ربمر يل معػو وال هنػص، يعإلػل بلسػانو مػا ال يقػعر
  فكػػػاف مصػػػري التسػػػعة (ٕ)«ربف تبقػػػى احلجػػػاز عليػػػو فػػػاضبلها إليػػػوبسػػػيفو  فػػػإف ربردت 

 القتل، وصلا ايماـ الشافعص حبسن  لإلو وتعخل صادبو قاضص القصر 
وخػػرج الشػػافعص مػػػن »: ويعلػػق اب ػػتاذ عبػػع السػػعـ في ػػو علػػى ىػػ ه الواقعػػة قػػائعً 

  (ٖ) «التهإلة وصلا بررب و، وتعلا الشافعص ربف ال يزج بنفسو يف صراع  يا ص
ولكػػػن دبػػػاذا نفسػػػر مسػػػانعة الشػػػافعص لييفػػػن بػػػن عبػػػع اهلل بػػػن احلسػػػن ادلاػػػ  يف 

ديػػ    راتػػػػػ،  إلػػا ػلكػػص ذلػػو صػػادب الشػىػػٖٜٔخروجػػو، بػػل ومبايعتػػو،  ػػنة 
قاـ ػلص بن عبع اهلل بػن احلسػن ادلاػ  وبػ  دعاتػو يف ابرض، وبايعػو  اػريوف »قاؿ: 

                                                 

؛ الررذىبي  سررير ا ررالم 299/ 4؛ ابررو ن ررر السرربكي  طب ررات الشررايعية الكبررر   453/ 9ابررو نعرريم  حميررة األوليرراي   (1)
 .  44/58النبالي  

 .  4/323 شذرات الذىب  (2)
 .  24ة يي حياة ال  ياي  ص المحن بد السالم ييغو   (3)
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لإلػػػا  زلإلػػػع بػػػن إدريػػػ  مػػػن ربىػػػل احلػػػرم  والػػػيإلن ومصػػػر والعػػػراق ، وبايعػػػو مػػػن الع
 ؟ (ٔ)« الشافعص   

ورثػػة  ابمػػة،إف ماػػل ىػػ ه الوقػػائع تػػعؿ علػػى ربف ربمػػر احلكػػا َّ يكػػن لريضػػص علإلػػا  
  ابنبيا ، ال تبعاد ربىلو وربخ ىا البيعة  رىاً 

 :اإلنيم أحمد ب  حو   -
 ػىػػٗٙٔىػػو ربضبػػع بػػن دنبػػل بػػن ىػػعؿ الػػ ىلص الشػػيباين ادلػػروزي  ولػػع بب ػػعاد  ػػنة 

  ػىٕٔٗاهلل عليو  نة  وتويف رضبة
القػرآف   قضػية خلػق وب  رنا لالمػاـ ربضبػع نتػ  ر ذلػو العػ اب الػ ي  ػيإلو بسػبب

وما  بب تلو الفتنة إال سبكن الفكر االعتزايل من القصر وا ػتيفواذه علػى ربىلػو  ذلػو 
لضػرب العلإلػا  والفقهػا  الػ ين  ػانوا ؽلالػوف ربىػل  ربف القضية  عمية مت تو يفهػا  يا ػياً 

ا  ػ  ومػػا  ػػاف ىػػ ا لييفػػعث لػػو  ػػاف احلكػػاـ ربىػػل نظػػر، وجلنبػػوا العلإلػػ(ٕ)اجلإلاعػػةالسػػنة و 
وابمة مال ى ه القضايا اليت فرقت ابمة وبعدت جهودىا  وى ا ما يعفعنا إىل التأ يػع 
مرة ربخرى على إعادة النظر فيإلا َسص بعلا الكعـ، ويف الفرؽ الكعمية الػيت  انػت مػن 

 شبار ربوؿ اخلعفة إىل ملو 
 ولقػػع ا ػػتإلر صػػإلود ايمػػاـ يف ىػػ ه املنػػة ربيػػاـ ادلػػأموف وادلعتصػػا والواثػػق، مػػن  ػػنة

 نة تويل ادلتو ل ال ي ترؾ الناس  ػى ٕٖٕدي   اف ادلأموف ىو احلا ا، إىل  ػى ٕٛٔ
 الختيارىا ورببطل الععوة إىل القوؿ خبلق القرآف 

واالجتهػػػاد  إذا  ػػػاف ىػػػ ا يقػػػع لعئإلػػػة ابربعػػػة، وىػػػا  ػػػامة ادلسػػػلإل  يف العلػػػا
  غريىا وال  و  صيبربوفر من التع يب والتعج  ي اً والورع، فإف نصيب

                                                 

 .  4/338  ابن العماد   شذرات الذىب (1)
 .  وما بعدىا 35قطب م ط ى سانو  ادوات النظر االجتيادي المنشود يي ضوي الواقع المعا ر  ص  :انظر (2)
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 أزمة العقل اإلسالمي
قبػػل  ػػع بػػاب االجتهػػاد  ػػاف االجتهػػاد الػػ ي يصػػعر مػػن اَّتهػػعين يتإليػػز دبإليػػزات 

 صلإللها يف:
 ر ػػػػوؿ اهلل  وصػػػػيةعلػػػػى  قائإلػػػػاً اجتهػػػػاد الصػػػػيفابة رضػػػػص اهلل عػػػػنها   ػػػػاف: ربوالً 
ربخػ    ػاف    ىػ ه الوصػية إف(ٔ)«ت علو    ورا باُ  العيبادِ  نا  الماننوُ »ة: ػال الي

ربو  ذ ػراً  اار التػارؼلص ال صلػع ذلػػرضػص اهلل عػنها، فػإف بعػع االنكسػ ،ُّا الفقها  الصيفابة
و ػػائإ احلػػا ا، فػػإف احلكػػا  إلػػا رربينػػا قػػع  ا تشػػارة العابػػعين مػػن  ولػػ ن  انػػت مهإلػػة ربثػػراً 

َ سػة العلإلػا  اضلرؼ عن منهاج النبػوة، وافرتقػ ت العولػة عػن الػععوة، ودصػل  ػرخ بػ  م
َ سة احلكا  والصواب ربف تكوف العولة خادمة للععوة وراعية ذلا   وم

 وىك ا،  اد االجتهاد الفردي ال ي  اف من العلإلا  ابف اذ  إلا رربينا 
غلػػػع غػػػزارة يف قضػػػايا  بعػػػع االنكسػػػار التػػػارؼلص : إف النػػػا ر يف اجتهػػػاد العلإلػػػا ثانيػػػاً 

اج والطػػعؽ واحلنػػ  والعبػػادات، مقابػػل نػػزر يسػػري يف قضػػايا ابمػػة واَّتإلػػع والععقػػة الػػزو 
وشلػا يقضػص بالعجػب ربهنػا »مع النظاـ احلػا ا  ويعجػب الشػي  زلإلػع اخلضػري فيقػوؿ: 

دل ػػات ادلسػػائل الػػيت  ػػعوا يف إبػػراز اجلػػواب عنهػػا، وىػػص  موضػػوعات رب ا ػػاً  ةازبػػ وا ثعثػػ
  عقها، وابؽلاف واحلن  الرقيق والتصرؼ فيو، والزوجة و 

فأمػػػػػا الرقيػػػػػق فيظهػػػػػر ربنػػػػػو  اػػػػػر يف ربيػػػػػعيها  اػػػػػرة وجهػػػػػت ربفكػػػػػارىا إىل العنايػػػػػة 
مػػػن رببػػػواب ادلعػػػامعت إال ورب اػػػر مسػػػائلو مبنيػػػة علػػػى عبػػػع  فػػػع تػػػرى بابػػػاً  ،بأدكامػػو

 وجارية، ترى ذلو يف البيع وايجارة والشر ة والرىن والوصية والعتق وغري ذلو 

                                                 

 . 374/ 44  رواه الطبراني يي األوسط (1)
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هعت الفكر لعلص ربصل إىل ما وجو ربفكارىا إىل ىػ ه ادلسػائل وربما  عقها فقع ربج
 :لقلنػاا ولو  انت مػن ادلسػائل الػيت يتصػور وقوعهػا ولػو مػن ىػ ، اليت وضعوىا فلا ربوفق

إهنا يهي وف لليفوادث ربجوبتها د  ال يتوقإ مفػت ربو قػاض إذا  ػ ل عنهػا، ربمػا وىػص 
 ى زمن ب ؿ فيها شلا يصعب تصور دصولو فإف العجب يزداد واب إ يشتع عل
 أهنا ا تيفضروا    معىشاً  ربما ابؽلاف والن ور فهص حبر ال  ادل لو، ترى فيو تنويعاً 

  ل ما يصوره اخلياؿ من ابؽلاف ف  روه وذ روا جوابو، مع ربف يف ذلو رب يا   ارية جعاً 
   (ٔ)«ؼلتلإ العرؼ فيها باختعؼ البعد

العواقػب علػى   ػوربخطػر اآلثػار ورب اف لسع بػاب االجتهػاد نتػائن خطػرية  ػاف ذلػا ربو 
الفكػػر اي ػػعمص عامػػة، والفكػػر الفقهػػص خاصػػة  فلػػا نعػػع نليفػػ  ذلػػو التوقػػع والتػػوىن 
َلفػػػات َستهػػػا اب ا ػػػية التكػػػرار  واحليويػػػة يف ادلنتػػػوج الفكػػػري العدػػػق، وإظلػػػا بتنػػػا نقػػػررب م

علػى  تػب الفقػو وابصػوؿ، بػل  ػل  ػل ربجنػاس الفكػر  واجلإلود    وى ا لي  مقصػوراً 
وايبػػػعاع  ورغػػػا ىػػػ ا،  ػػػاف يظهػػػر مػػػن دػػػ  آلخػػػر منتػػػوج فكػػػري ػلػػػاوؿ التإلػػػرد علػػػى 
ابعػػػراؼ التقليعيػػػة السػػػائعة والػػػتال  مػػػن موروثػػػات اجلإلػػػود الػػػيت ربخػػػ ت تػػػتيفكا يف 

 الفكر والفقو   
 تلو النتائن اليت صلإلت، يف نظرنا، عن  ع باب االجتهاد صلإللها يف:

ة: فبعػع ربف ُ ػع بػاب االجتهػاد، والػ ي  ا تفيفاؿ القطيعػة بػ  الػععوة والعولػ -ٔ 
بػػػ  الػػػععوة والعولػػػة،   ػػاف مػػػن نتػػػائن فصػػػل الػػععوة عػػػن العولػػػة، ازدادت اذلػػػوة اتسػػاعاً 

ت القطيعػػة بػػ  مَ سػػة احلكػػا ومَ سػػة العلإلػػا ، إال مػػا  ػػاف مػػن تػػعج  ابوىل وتقػػوم 
 للاانية وادتضاف غري  رعص ذلا 
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ت تسػتقبل  ػل معػارض لليفكػا، ويتب  ى ا ابمر من خعؿ السجوف اليت  انػ
ربو التعػػػ يب الػػػ ي  ػػػاف يطػػػاؿ  ػػػل عػػػاَّ ال ينصػػػاع للتوجػػػو السيا ػػػص العػػػاـ للنظػػػاـ 

 ينكر ذلو  ، وال رب ن ربف ربدعاً احلا ا
الفجػػوة بػػ  الشػػريعة والواقػػع: فتوقػػإ االجتهػػاد يعػػع ذباىػػل متطلبػػات الواقػػع  -ٕ  

سػػاف مو ػػب الشػػريعة الػػيت إظلػػا ها ربو ليوا ػػب ُّػا اينػمػن ربدكػػاـ وفتػػاوى وآرا  لينصػػلح بػػ
جا ت لتارجو من  لإلات الشرؾ والظلا إىل نور التوديع والععؿ  لكن بعع  ع باب 

عػػػن  االجتهػػػاد بػػػعت آرا  السػػػابق  ىػػػص صػػػادبة الكلإلػػػة يف واقػػػع مت ػػػري سلتلػػػإ سبامػػػاً 
َثر يف   ابقو  من ىنا ربصبيفت  ريعة اهلل عػز وجػل رلػرد ربفكػار نظريػة ال تسػتطيع ربف تػ

زيل مػاداـ ربنػو ػلتػاج إىل اجتهػػاد ػو تصػلح واقعهػا ربو توجػو ديػا ا  بػل دػ  التنػالنػاس رب
 من اخللط والتابط  فقع غعا ضرباً 

إعػعـ ادلػوقع  عػن رب »إىل ايعػعف يف  تابػو  ،رضبػو اهلل ،وى ا مػا دفػع ابػن القػيا
 ربف: «العادل 
بػػػػالقرائن فهػػػػا الواقػػػػع والفقػػػػو فيػػػػو وا ػػػػتنباط علػػػػا دقيقػػػػة مػػػػا وقػػػػع »ال بػػػػع مػػػػن  -

    فالعاَّ من يتوصل دبعرفة الواقع والتفقو فيػو وابمارات والععمات د  ػليط بو علإلاً 
 إلا توصل  اىع يو إ بشق القإلي  من دبر إىل معرفة   ،إىل معرفة دكا اهلل ور ولو

ائتوين بالسك  د  رب ق الولػع بينكإلػا  :بقولو و إلا توصل  ليإلاف  ،برا تو وصعقو
  (ٔ) «ابـ    إىل معرفة ع 

الفتػػػػػوى تت ػػػػػري حبسػػػػػب ت ػػػػػري ابزمنػػػػػة وابمكنػػػػػة وابدػػػػػواؿ والنيػػػػػات والعوائػػػػػع،  -
ىػ ا »واحلكإلة يف ذلو ربف الشريعة بنيت على مصاحل العباد يف ادلعػاش وادلعػاد  قػاؿ: 

                                                 

 .  4/87  موقعينإ الم ال (1)



 
 
 
 
 
 
 

 احمرررررررررررد بو رررررررررررود                                           التطررررررررررررف.. وازمرررررررررررة الع رررررررررررل المسرررررررررررمم
 

 -449- 

وقػع بسػبب اجلهػل بػو غلػط عظػيا علػى الشػريعة ربوجػب مػن  ،فصل عظػيا النفػع جػعاً 
 بيل إليو ما يعلا ربف الشريعة الباىرة اليت يف ربعلى رتػب احلرج وادلشقة وتكليإ ما ال 

ادلصاحل ال تأيت بو  فإف الشريعة مبناىا ورب ا ها على احلكا ومصاحل العباد يف ادلعاش 
 لها ومصاحل  لها، ودكإلة  لها، فكل مسألة خرجت عن الععؿ   وىص ععؿٌ  ،وادلعاد

فسػعة وعػػن احلكإلػة إىل العبػػ  إىل اجلػور وعػن الرضبػػة إىل ضػعىا وعػػن ادلصػليفة إىل ادل
فليست من الشريعة وإف ربدخلت فيها بالتأويػل  فالشػريعة عػعؿ اهلل بػ  عبػاده ورضبتػو 

ربمت داللػػػة  بػػػ  خلقػػػو و لػػػو يف ربرضػػػو ودكإلتػػػو العالػػػة عليػػػو، وعلػػػى صػػػعؽ ر ػػػولو 
   (ٔ) «    وربصعقها 

ل الفقهيػة إف دعوث الفجوة ب  الشػريعة والواقػع إظلػا ىػو بتوقػإ البيفػ  يف ادلسػائ
،  ومػن جهػة ربخػرى باتبػاع وتقليػع السػابق  والتػزاـ آرائهػا وفتػاواىا ،وابصولية من جهػة

  إلا ىو الشأف يف فتوى إمامة ادلستويل بالسيإ 
ا ؿ:  يػػإ عػػاش ادلسػػلإلوف  يلػػة عشػػرة قػػروف علػػى نتػػاج القػػروف ػػلػػق لنػػا ربف نتسػػو 

 ابوىل؟!
ػػاـ الشػجري جػػػػا  ايمػػػػػن اذلػػػػػويف القػػػػرف الاامػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ػىػػػػٜٓٚرضبػػػػو اهلل ) ،صػا بػػػػػ

ػػػبػأعلى صػوتو: إف الش  راً ػوزلػ  راً ػونادى من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ريعة يف خطػر، وا ػتنهض اذلإلػا مػن ػ
ات  ػػػع بػػػاب االجتهػػػاد ىػػػعدت ػربجػػػل احلفػػػاظ عليهػػػا وعلػػػى مقاصػػػعىا، بف سللفػػػ

وضع الشرائع »ة اي عمية  إلا ىعدت ودعة ادلسلإل   فقاـ ينبو على ربف ػالشريع
ػػػو دلصػإظلا ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادلقص»، وربف (ٕ) «ل مًعاػالعاجل واآلجاحل العباد يف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػع الشػ ػ ػ ػ ػ ػ رعص ػ
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  يكػػوف عبػػًعا هلل اختيػػاًرا،  ػمػػن وضػػع الشػػريعة إخػػراج ادلكلػػإ عػػن داعيػػة ىػػواه، دػػ
  (ٔ)« إلا ىو عبع هلل اضطراًرا

 ،ومػػا دامػػت  ػػو ة اي ػػعـ قائإلػػة، وبيضػػة اي ػػعـ َّ تنكسػػر بعػػع، فػػإف الشػػا  
ـوا عػػن رضبػو اهلل، ومػػن  ػبقو، َّ يتكلإلػػوا عػن ودػػع ة ادلسػلإل ، ذلػػو ابمػر اجلػػامع، فعػ

، فجعير بعلإلائنا ربف يسػألوا: ربيػن  مقاصع الشريعة يف صي ة دفا ية ال مطلبية  ربما اليـو
ودعة ادلسلإل ؟ ربين ىػص  ػو تها؟ ربيػن ىػص  ػريعتها؟ وىػ ه خطػوة ربوىل يف دػل ربزمػة 

 العقل اي عمص 
اهلل عز وجػل سبػاـ العبػادة، وال و وغفل عنو، فإنو ال يعبع ػإلن ربعإلى بصره عن واقعف

يوفيهػػػا دقهػػػا   إلػػػا ربف مػػػن اعتػػػـ نصػػػوص القػػػرآف وصػػػيفيح احلػػػعي  دوف فهػػػا دقيقػػػة 
درا ػػة اَّتإلعػػات، وفهػػا واقعهػػا،  واقعػػو فإنػػو ال يقػػعر علػػى االجتهػػاد والت يػػري  ذلػػو ربف

، التعامػػل معهػػا السػػبيل إىل معرفػػة  يفيػػةوتارؼلهػػا وثقافتهػػا ومعادال ػػا االجتإلاعيػػة، ىػػو 
إذا غفلػػػت احلر ػػػة الت يرييػػػة عػػػن الواقػػػع يف عإللهػػػا فػػػإف   و إىل تقػػػْو  ػػػلو ها بشػػػرع اهللو 

 وى ا يوصل إىل العنإ  مصريىا ربدع ثعثة: التأخر، ربو الفشل
رربينػػػا فقهػػػا  » ربزمػػػة التعامػػػل مػػػع الواقػػػع فيقػػػوؿ:الشػػػي  القرضػػػاوي  ويلاػػػ  لنػػػا

ختعؼ عليها، ربو تأجيلها إىل ابوراؽ يقاتلوف على رب يا  ؽلكن التسامح فيها، ربو اال
ال  قػـو ػػػػػريية، تتعلػق بػالوجود اي ػػػػػػػػػلوف قضػايا ديويػة مصػد ، وي فػ عمص  لػو، وىػ

قػػع ال ينقصػػها الفقػػو، ولػػ ن جػػاز تسػػإليتها )علإلػػا ( فػػع غلػػوز تسػػإليتها )فقهػػا ( لػػو  
  (ٕ)« انوا يعلإلوف
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 تصور خاطئ ..«الجاىميةمفيوم »

،  ػوا  ادلتعلقػػة بػالعنإ ربو التكفػػري تطػػرؼينطلػػق منهػا ال « ػرعية»ىنػاؾ منطلقػػات 
ومػػا علػػى ذلػػو  ويف مقعمػػة ىػػ ه ادلنطلقػػات ذاؾ التصػػور اخلػػا ئ الػػ ي يصػػإ اَّتإلػػع 

، ومطابقتهػػا للجاىليػػة الػػيت «اجلاىليػػة»ػاي ػػعمص ادلعاصػػر واحليػػاة اي ػػعمية ادلعاصػػرة بػػ
لإل  عا ػػػػها العػػػػرب قبػػػػل نػػػػزوؿ الر ػػػػالة  ومػػػػن  ػػػػأف ىػػػػ ا احلكػػػػا ربف غلػػػػري علػػػػى ادلسػػػػ

عإلػػا ؽلكػػن ربف  ر   معاصػػري الػػودص    فضػػعً ػادلعاصػػرين مػػا ربجػػري علػػى الكفػػار وادلشػػ
 غلري على  غري ادلسلإل  

الػػ ي  ػػاف  ،رضبػػو اهلل ،ولعػػل ربوؿ مػػن رب لػػق ىػػ ا الوصػػإ ىػػو الشػػهيع  ػػيع قطػػب
اليػػػـو يف جاىليػػػة  اجلاىليػػػة الػػػيت عاصػػػرىا اي ػػػعـ ربو رب لػػػا   ػػػل مػػػا دولنػػػا »يػػػرى ربننػػػا 

صػػػػورات النػػػػاس وعقائػػػػعىا، عػػػػادا ا وتقاليػػػػعىا، مػػػػوارد ثقػػػػافتها، فنػػػػوهنا جاىليػػػػة   ت
دػػ  الكاػػري شلػػا ضلسػػبو ثقافػػة إ ػػعمية، ومراجػػع إ ػػعمية،  .وآداُّػػا،  ػػرائعها وقػػوانينها
 ، ىو   لو من صنع اجلاىلية!!إ عمياً  وفلسفة إ عمية، وتفكرياً 

اي ػعـ يف عقولنػا، ل لو ال تستقيا قيا اي عـ يف نفو نا، وال يتضح تصور 
اه اي ػػعـ ربوؿ ػا مػػن النػػاس مػػن ذلػػو الطػػراز الػػ ي ربنشػػػيل ضاػػػأ فينػػا جػػػوال ينشػػ

  (ٔ)«مرة
لػػػو انعكا ػػػات خطػػػرية علػػػى  ،علػػػى إ عقػػػو ،إف وصػػػإ اَّتإلػػػع واحليػػػاة باجلاىليػػػة

ادلػػنهن ادلسػػتاعـ يف الت يػػري؛ ذلػػو ربف تشػػاي  الواقػػع ىػػو الػػ ي يػػعلنا علػػى ادلػػنهن 
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ومػػا داـ التشػػاي  ُّػػ ا الشػػكل، فػػإف ادلػػنهن  ػػيكوف يف مسػػتوى مػػا ادلإلكػػن اتباعػػو  
إف ربوىل »: دعياو عنو قػائعً  ،رضبو اهلل ،ي ري ى ه اجلاىلية   وى ا ما يتابع  يع قطب

اخلطػوات يف  ريقنػػا ىػػص ربف نسػػتعلص علػػى ىػػ ا اَّتإلػػع اجلػػاىلص وقيإلػػو وتصػػوراتو  وربال 
لنلتقص معو يف منتصإ الطريق   ػع! إننػا  اً ربو  اري  نععؿ ضلن يف قيإلنا وتصوراتنا قليعً 

وإيػػاه علػػى مفػػرؽ الطريػػق، ودػػ  نسػػايره خطػػوة وادػػعة فإننػػا نفقػػع ادلػػنهن  لػػو ونفقػػع 
   (ٔ) «الطريق!

مواجهة ى ا الواقػع  لػو »رضبو اهلل، احلر ة اي عمية إىل  ،وىك ا يععو  يع قطب
ت والتصػػورات، وتواجهػػو بػػالقوة لتصػػيفيح ادلعتقػػعا فدبػػا يكاف ػػو   تواجهػػو بالػػععوة والبيػػا

واجلهاد يزالة ابنظإلة والسلطات القائإلة عليها، تلو اليت ربوؿ ب  صبهرة النػاس وبػ  
  (ٕ) « التصيفيح بالبياف للإلعتقعات والتصورات   

 ريق  هل إىل التكفري والتطرؼ والعنػإ  ومعػ  ىػ ا  بإ عؽ إف احلكا باجلاىلية
  «داموا َّ يتبنوا ما ربعتقعهربف الناس  لها على ضعؿ ما »

تػػاري  ابمػة اي ػعمية يف مقعمػة ىػ ه الورقػػة،  جانبػاً مػن ربف عرضػنا َّ يكػن عباػاً 
ونكشػإ عإلػا ورثػو ادلسػلإلوف  ،وإظلا ربردنا ربف نبػ  التيفػوالت اخلطػرية الػيت عرضػت ذلػا

عي، ػػػػػػػػػعمص ادلعاصػر بالرا ػفقػو للواقػع ربف نصػإ اَّتإلػع اي ػالاليـو  ولعلو من  و  
ربف نصػػفو باجلاىليػػة  ذلػػو ربف  و بػػاَّتإلع اي ػػعمص اخلػػال   لكػػن، مػػن الظلػػا ربيضػػاً رب

لوؾ ػػػػػػػػتتجلػػى يف الس والعقيػػعة الصػػاحلة جػػ وة  امنػػة ،بقايػػا اخلػػرياحليػػاة اي ػػعمية ُّػػا 
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العػاـ للإلسػػلإل ، ويف ربخعقهػػا وتضػػامنها وتعػػا فها، ويف دػػبها للاػػري، ويف غػػري ا 
امػػػػا ا ضلػػػػوه، و ػػػػ لو يف خشػػػػيتها مػػػػن رُّػػػػا علػػػػى ديػػػػنها رغػػػػا عػػػػعـ الوفػػػػا  بالتز 

ػػِإفرب»وتعظػػػيإلها لنبػػػيها   ـجػػػاتو  اغ ػػػ ا ادػػػ نمػػػ دلسػػػلإل ،ا  بػػػ نمػػػ جػػػعوُ  فَػ  مت
 تػػػاري و  يننػػاد    اىليػػػة؟ج لهػػا   بمػػػةا فرب كػػاضل لنػػػارا ىػػلرب نمػػػ اىػػ نمػػػ منػػافق ،و 
 نمػػ زيلػلتنػػا هػػعع لػػىع بوؿا النتقػػاؿا  ػػريةو  صػػيفابتو،و   لنػػ ا دػػعي و  قامتػػو،إ
  هػػاررب عئكػػةم يهػػاف نعزلػػةم قعػػةب ومػػاً ي اف ػػ  امػػ ي ػػعـا فرب نبُ نػػاتُ   ػػعـ،ي اىليػػةج
 لوإ ال وزةد خلد نم عا،  نلكفارا  لشيا ا يهاف عيشت نعزلةم خرىرب قعةب قابلهات
 خػلد قػعف ر ػالتو،ب ومنػاً م  إلػعزل نبػوةب صػعقاً م ودعانيتػو،ب اىعاً  ػ عرتفاً م هللا الإ
  لكفرا نم خرجو  ي عـا

 َّتإلػػػػعا ُهػػػػر َ  ىػػػػلو  ا ا،بُر ػػػػو و  جلاىليػػػػةا قايػػػػاب نمػػػػ ِزبالَ  ْربَةَ َضػػػػ لا ػػػػ لىػػػػ كػػػػنل
 عيليػػػ فرب غػػعو  ليػػـوا تإلػػعرل نمػػ نتظػػرن  دػػ جلاىليػػةا خائػػلد ل ػػ  نمػػ بوؿا ي ػػعمصا
    (ٔ)« ضعلة ؟و  بععةو  جاىليةو  فر   هوف إالو  عئكيةم ـا ةب

دلعاصر باجلاىليػة، ولعل من دق القارئ ربف يسأؿ: إذا َّ نصإ اَّتإلع اي عمص ا
 فبإلاذا نصفو ؟ وىو غري خال  اي عـ؟

دلػػا عليػػو  نبويػػاً  قرآنيػػاً  لع ػػتاذ عبػػع السػػعـ يا ػػ  يعطػػص وصػػفاً  ربقتطػػإ ىنػػا  عمػػاً 
مػ  اخػتلط احلػق بالبا ػل، ودخػل اي ػعـ علػى اجلاىليػة »ادلسلإلوف اليػـو دػ  يقػوؿ: 

عـ فعكػػػرت صػػػفوه، فتلػػػو ت اجلاىليػػػة  ر ػػػا علػػػى اي ػػػا ػػػب، ربو ربعػػػادفبقػػػص منهػػػا رو 
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لفتنػػة دكػػا نبػػوي، الفتنػػة ربّفػػ  ودكإلػػة ولػػزـو جلانػػب ا"الفتنػػة"  الفتنػػة مفهػػـو زلػػوري، 
  (ٔ) «التيفري والصواب

يف  بصػػبهاينب الراغػػا رة  وقػػاؿمػػ ت  ػػ لقػػرآف الكػػْرا يف «نتفػػ» ادةمػػ قػػع وردتو 
 يف ا ػػػتعإللو  دا تػػػو،ر  نمػػػ ودتػػػوج تظهػػػرل لنػػػارا لػػػ ىبا دخػػػاؿإ لَفػػػنْت ا صػػػلربً »: تعريفهػػػا

 ليػػػوإ عفعيػػػ يإلػػػاف سػػػتعإلعفي هنإلػػػارب يف البع  ػػػ  لفتنػػػةا جعلػػػتو لنػػػار    ا ينسػػػافا دخػػػاؿإ
  (ٕ)« تعإلاالً ا رب ارو  ع م  هررب لشعةا يف علا  و رخا و  عة  نم ينسافا

 حاجتنا إلى فقو الرحمة النبوية:
ية للععوة اي عمية ومنهاجهػا الواضػح، إذا مػا ػالسإلات اب ا  رية الن  ػيف  

 ينري لنػا  ػبيل الػععوة يف ىػ ا العصػر للرضبةدر ناىا وتعإلقنا يف فهإلها ا تالصنا فقًها 
  فيعخل الناس يف دين اهلل ربفواجاً  ويعطيها مع   امياً 

ػػػػػػومػػػن يس ػ ػػػػػػرية النػػػػػػػػػتعرض السػ ػ ػػبوية الشػ ػ ػ ػػ ا ب النػػػػاس ػؼلػػػػ ع النػػػػ  ػة غلػػػػػريفػػػػ
لها وؼلػػا بها دسػػب قػػعرا ا،  إلػػا  ػػاف يراعػػص ربدػػواذلا ػعامػػامها، ويػدسػػب ربفهػػ
ليها، ويرفػػػع عػػػنها ػها وييسػػػر عػػػػها ويػػػرربؼ بػػػػط وادلكػػػره، ويعتػػػـ داجاتػػػػيف ادلنشػػػ

ا منهػا ال ػاحلرج    إن ػػػها معمح رب ا ػية للػععوة النبويػة، نعػرض بعًضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تاعص ػ
ػػاًجا واقعًيا وا ػـ واحلكا، لتكوف ب لو منهػالع ػ ػ ػ ػػػ  اً ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًع للععوة إىل ًع و امػامػ

 اهلل عز وجل 

                                                 

 .  488سالم ياسين  العدل.. اجسالميون والحكم  ص ل بد ا (1)
   .«يتن»مادة  ،الراغة األصفهاوي، مفردات القر آن (2)



 
 
 
 
 
 
 

 احمرررررررررررد بو رررررررررررود                                           التطررررررررررررف.. وازمرررررررررررة الع رررررررررررل المسرررررررررررمم
 

 -455- 

 مخاطبة الناس حسب األفيام ودرجات الوعي:  -أ
ربدرى بأفهػػػػاـ النػػػػاس ودرجػػػػات وعػػػػيها، ومػػػػن م  ػػػػاف ؼلػػػػا بها   ػػػػاف النػػػػ  

ثُوا »رضػػص اهلل عنػػو: ، حبسػبها، وىػػ ا موافػػق دلػػا ربخرجػو الباػػاري موقوفًػػا علػػى علػص عٍّ َدػػ
   ويتضح ى ا شلا يلص: (ٔ)«ْف ُيَك مَب اللمُو َوَرُ ولُوُ رَبربُِبُّوَف ربَ  ،النماَس دبَا يَػْعرُِفوفَ 
قػػاؿ قػػاؿ رجػػل: يػػا ر ػػوؿ اهلل، دػػعثع حبػػػعي   ،إلػػارضػػص اهلل عنه ،عػػن ابػػن عإلػػر

ب  بالة نودعي اإن كوت ال ت اهي اإ ا  ِا اكي واِامس : »واجعلو موجزًا ؟ فقاؿ 
  (ٕ)«نمي ا  أِدي الويس تعش ْوَُيي وإِيك وني ِعت ر نو 

قػػعرة الرجػػل علػػى  ولكػػن مػػوجزًا، ويراعػػص  دػػعيااً  جػػل يطلػػب مػػن النػػ  فالر 
 اال تيعاب فع يزده على ثعث 
 ناَ : ال إ لَاَ  إ ال »فَػَقػاَؿ:َعلٍّإْلِع َ عًمػا ربَُقولُػُو   قَػاَؿ:  وَجاَ  ربَْعرَاِنٌّ ِإىَل َرُ وِؿ اللمػِو 

َك لَاا ني الل،اا ن َأَك َاااا ن كَ    ُااَ اي َواَلَحَماادن ل ل،اا   َكث ُااَ اي سنااَ َحيَن الل،ااا   َر   الل،اا ن َوَحااَدهن ال َ اا ِ 
ُ ااُ    ال  اَلَح َة إ ال ب يلل،اا   اَلَعلِ  ، َفإَلػػا يل؟ «اَلَعايَلم َُ ي ال َحااَوَل َوال  انااو، َُالِ  لِػػَرنٍّ    قَػػاَؿ: فَػَهػ

د    ي َواَرزنَ و  »قَاَؿ: ُقِل:  َْ َْف َ  ل  ي َواَرَحَمو  ي َوا   (ٖ)«الل،من ، ا
فػػػػانظر إىل ابعػػػػران، وىػػػػو ادلعػػػػروؼ بػػػػالطبع احلػػػػاد والفهػػػػا السػػػػاذج واالنفعػػػػاؿ 

َّ يعنفو، بل علإلو دعاً  وقػعر فهإلػو،  السريع، يقوؿ: ى ا لرن، فإلايل ؟ والن  
 فع ؽلكنو ربف يعلإلو ما ال يطيق ربو ما يسبب لو دنًقا وغضًبا على اي عـ  

                                                 

 .  كتاب العمم  اخرجو البخاري (1)
فَقَياَل: يَيا  هللا عىه، قَاَل: َجاَء َرُجٌل إِلَى الىَّثِييِّ  وأخرج اته ماجه َعْه أَتِي أَيُّىَب، رضي  4424الطبراني  األوسرط   (2)

ِ، َعلِّْمىِي َوأَْوِجْز.. قَال:  َذا قُْوَت فًِ َصالإ»َرُسىَل هللاَّ ِِ ََ ِوِ ِ اْيٍَِ ََْ  فََصلِّ َصالةَ ُهَودِّعٍ، َوال ِتََكلَّْن بَِكال ِتِ ْْ
ْْ،،ُ َوََ ََِرُز ِه ْْ ٍم ِتَ

ٌِْدي ايَّْا ِ  ا فًِ ََ    .«َعوَّ
 .  49/  47 حيد مسمم بشرح النووي  باب يضل التيميل والتسبيد والد اي   (3)



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجية اآلثار إلى دراسة األسباب ظاىرة التطرف والعنف..

 

 -456- 

بعػػػران اآلخػػر الػػػ ي تبػػوؿ يف ادلسػػػجع، ابعػػػران، ربتػػ  ر ا اوإذ ربتكلػػا عػػػن ىػػ 
   وربت  ر تلو ادلعاملة اللطيفة اليت عاملو ُّا 

ْعػػػُت ِمْنػػػَو قػػػاؿ:  ،رضػػػص اهلل عنػػػو ،وىػػػ ا يزيػػػع بػػػن  ػػػلإلة يَػػػا َرُ ػػػوَؿ اللمػػػِو، ِإينٍّ قَػػػْع َسَِ
ْثِع ِبَكِلإَلػػٍة تَ  ات،ااَّ  »ُكػػوُف صِبَاًعػػا   قَػػاَؿ: َدػػِعياًا َ اِػػريًا رَبَخػػاُؼ رَبْف يُػْنِسػػَيِع ربَوملَػػُو آِخػػرُُه، َفيَفػػعٍّ

   (ٔ)«الل،َ  ا َُمي تَاَعَل ن 
فيزيػػع بػػن  ػػلإلة يريػػع  لإلػػة جامعػػة ت نيػػو عػػن تػػ  ر وا تيفضػػار مػػا  ػػبق، دػػ  إف 

بأنو غري رلـ علػى مػا ال يعلػا ومػا قػع نسػص، وذلػو بقولػو:  نسيو  فتو، وغليبو الن  
 ! ى ا الكعـ! و ا ىو بلي ، و ا ىو موجز «ات،َّ  الل،َ  ا َُمي تَاَعَل ن »

 مخاطبة الناس حسب قدراتيم: -ب

ٍـّ َىػػاِنٍئ، رضػػص اهلل عنهػػا، قَالَػػْت: ربَتَػْيػػُت ِإىَل َرُ ػػوِؿ اللمػػِو  فَػُقْلػػُت: يَػػا َرُ ػػوَؿ  َعػػْن رُب
ُْت َوَضُعْفُت َوَبُعْنُت   فَػَقاَؿ:  َ  ن يَئَة َن ،ة ي َك    ي الل، »اللمِو، ُدلمِع َعَلى َعإَلٍل، فَِإينٍّ َقْع َ ـِ

اَ ج   َِ اَ  ن يئَاة  اَااَ س  ننَلَ ا   نن اَ  ن  َواَحَمد ي الل،َ  ن يَئَة َن ،ة ي َوَسا  ح   الل،اَ  ن يئَاَة َنا ،ة ي َ ُاَ
َ  ن َ  ن يَئة  َر َاَ ة   َ  ن َ  ن يَئة  َبَد َة ي َوَ ُاَ   (ٕ)«ا   َس  ُ   الل،  ي َوَ ُاَ

َّ تعػػع تقػػوى علػػى  يػػق، امػػرربة  بػػرية وضػػعيفة،ولعػػل ىػػ ا احلػػعي  غػػع عػػن  ػػل تعل
ـىػػا وضػػعفها، ومػػا ىػػو خػػري ذلػػا مػػن  ربعإلػػاؿ الػػـ، والر ػػوؿ  يصػػإ ذلػػا مػػا ينا ػػب  

 فرس ملجا يف  بيل اهلل، وخري من مائة بعنة، وخري من مائة رقبة  
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 َع النمػػِ ٍّ وَعػػْن َعْبػػِع اللمػػِو بْػػِن َعإْلػػرِو بْػػِن اْلَعػػاِص، رضػػص اهلل عنهإلػػا، قَػػاَؿ: ُ نمػػا ِعْنػػ
   َفَجػػاَ  َ ػػْيٌ  فَػَقػػاَؿ: «ال»َفَجػػاَ  َ ػػابٌّ فَػَقػػاَؿ: يَػػا َرُ ػػوَؿ اللمػػِو، ربُقَػبٍّػػُل َوربَنَػػا َصػػاِئٌا؟ قَػػاَؿ: 

:    قَػػاَؿ فَػَنظَػػَر بَػْعُضػػَنا ِإىَل بَػْعػػٍض، فَػَقػػاَؿ َرُ ػػوُؿ اللمػػِو « َاَعاا َ »ربُقَػبٍّػػُل َوربَنَػػا َصػػاِئٌا؟ قَػػاَؿ: 
ا ن  َ َد َعل َمتن ل  َ » َِ ََُخ ََِمل كن  َاَف ي إ ن، الش، ُنَ  إ َلى بَاَعض  ِن ، وقػعرة الشػي  (ٔ)«َ َظَ  بَاَع

 ليست ىص قعرة الشاب  
َها، ربَنػمَها قَاَلْت: يَا َرُ وَؿ اللمِو، نَػػَرى اجلَِْهػاَد  ِمِنَ ، َرِضص اللمو َعنػْ َْ ٍـّ اْلإُل وَعْن َعاِئَشَة، رُب

ا نورَ »ُع؟ قَاَؿ: ربَْفَضَل اْلَعإَلِل، ربََفع صُلَاىِ  َميد  َحجٌّ َن اَ ََِ  اَل   ُ  ، َأَا ، فػادلرربة َّ (ٕ)«ال.. َل
 ربـر اجلهاد ثوابًا وربجرًا، فاحلن بالنسبة ذلا ربفضل اجلهاد  

     : يقػػػوؿنعػػػا، صػػػعؽ اهلل  ػػػبيفانو وتعػػػاىل ديػػػ  

           
 (  ٕٛٔ)التوبة:

َ  وعن َعْبع الرمضْبَِن ْبن َعْبػِع ال ػٍو ِدػ ػَن َماِل ػٍو، رَبفم َ ْعػَب ْب ػِن َماِل ػِن َ ْعػِب ْب لمػِو ْب
ا ربَنْػػَزؿَ  ْعِر َمػػ ػػ َعػػاىَل يِف الشٍّ بَػػاَرَؾ َوتَػ َزَؿ اللمػػُو تَػ ربَنْػػ
بَػػاَرَؾ  ربَتَػػى النمػػِ م  (ٖ) اَؿ: ِإفم اللمػػَو تَػ َقػػ فَػ

َت، وََ ْيػَإ تَػػَرى ػْع َعِلإْلػ ا َق ْعِر َمػ َزَؿ يِف الشٍّػ اَؿ النمػِ ُّ  َوتَػَعاىَل َقْع ربَنْػػ َقػ إ ن، »: ِفيػِو؟ فَػ
ي      َِ َُف    َول  َِ دن ب   ْ ِنَ ي   َ   (ٗ) «اَلمنَنن 

َىعتو!فانظر ربخص  يإ تععدت صور اجلهاد بتععد قعرات ادلاا َ   ب وم
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يَفاِب النمػػِ ٍّ  »وعػػن ربن ذر ال فػػاري رضػػص اهلل عنػػو،  ْن رَبْصػػ ا ِمػػ قَػػاُلوا  رَبفم نَاً ػػ
ػػػا َرُ ػػػػ لِلنمػػػػِ ٍّ  لٍّص، : يَػ ا ُنَصػػػػ لُّوَف َ إَلػػػػ ػػػاُبُجوِر، ُيَصػػػػ ثُوِر بِػ ُل الػػػػعُّ َب رَبْىػػػػ وَؿ اللمػػػػِو َذَىػػػػ

َواذلِِْا   قَػػاَؿ:  ػوِؿ رَبْمػػ ُقوَف ِبُفُضػػ ػعم َتَصػػ ػوـُ، َويَػ ا َنُصػػ َأَو لَااََُس  َااَد َجَعااَ  »َوَيُصػػوُموَف َ إَلػػ
َدَ َةي وَ  اا  َُحة  َباا َِ اا   َت ُن َ  َنااي َتل،ااد، نوَني إ ن، ب  اا ُن َدَ َةي وَكناا   الل،اا ن َل َُ  ُااَ ة  َباا كناا   َت

َُا    َُدة  َبَدَ َةي وَكن   تَاَمل َُلة  َبَدَ َةي َوَأَنَ  ب يَلَمَع نوف  َبَدَ َةي َو َاَمَ  َعَ  ننَو َتَحم 
ع  َأَحد كنَ  َبَدَ ةَ  َِ ْهَوَتُو  «َبَدَ َةي َوا   بن ُعنَا َ ػ ػأيت رَبَدػ وَؿ اللمػِو، ربََي ػا َرُ ػ ػاُلوا: َي    َق

ي و َزَري »ُكوُف َلُو ِفيَها رَبْجٌر؟ َقاَؿ: َويَ  َُا   ا َُما يَن َعَل َ ام  َأَكا َعَمي ا ا  َحا َِا اَو َو َأرََأَِاتنَ  َل
ي َكيَن َل ن َأَجَ ا َعَمي ا   اَلَحالل  َِ َ ل َك إ َذا َو َُ   (ٔ)«َا

ال  ال ؽللكوف ما يتصعقوف بو، وربىل العثور يعإللوف ابعإلاؿ نفسػها ويفوقػوهنا  فه
مراعػػػػاة لقػػػػعرا ا يػػػػ  رىا بأعإلػػػػاؿ  ومػػػػن م يفوقػػػػوهنا يف ابجػػػػر، والنػػػػ  بصػػػػعقا ا 

 بسيطة يف قعرىا عظيإلة يف ثواُّا دباابة ثواب الصعقة 
 مراعاة أحوال الناس في المنشط والمكره:  -ج

ؼلا ػب النػاس ويعػاملها دسػب ربفهػامها وقػعرا ا،  ػاف  و إلا  اف ر وؿ اهلل 
ربف مػػػا ال يصػػػلح  اً ا ، فيقينػػػػعة والرخػػػػكره، يف الشػػػػوادلػػػ ص ربدػػػواذلا يف ادلنشػػػطػربيًضػػػا يراعػػػ

لالنسػػػػاف يف الرخػػػػا  قػػػػع يصػػػػلح لػػػػو عنػػػػع الشػػػػعة، وقػػػػع رربينػػػػا ربمالػػػػة مػػػػن ىػػػػ ا يف بعػػػػض 
 :، من ذلوالتشريعات القرآنية
  إقامػة دػع السػرقة يف احلػرب دفاً ػا علػى موقػع ادلسػلإل  وقػو ا  منع النػ  

ػِن رَبِن ربَُميمػةَ  ػُو  َعْن ُجَناَدَة ْب اُؿ َل اِرٍؽ يُػَقػ ػُأيتَ ِبَسػ ِر َف ػِن ربَْرَ ػاَة يف اْلَبيْفػ ِر ْب َع ُبْسػ ػاؿَ: ُ نمػا َمػ َق
                                                 

 .  اخرجو مسمم  باب الزكاة (1)
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وَؿ اللمػِو  ْعُت َرُ ػ َِاد ي ا ا  »يَػُقػوُؿ:  ِمْصَعٌر َقْع َ َرَؽ خُبِْتيمًة، فَػَقاَؿ: َسَِ ال تانَقَطاعن اأَل
َف   َوَلَوال َذل َك َلَقَطَعتن ن  ،ِ   (ٔ)«ال
ح اجلػػامع الصػػ ري: قولػػو: يف السػػفر، ربي  ػػفر ال ػػزو، سلافػػة ربف قػػاؿ العزيػػزي يف  ػػر 

  (ٕ)يليفق ادلقطوع بالععو، فإذا رجعوا قطع، وبو قاؿ ابوزاعص
رجػػل فػػأمر باالغتسػػاؿ، فاغتسػػل، و ػػاف مصػػابًا  ػػرح،  ع النػػ  ػوادػػتلا علػػى عهػػ

ااَفيَت اَلع اا    َاتَالنااوهن  َاااتَاَلمن ن الل،اا ني أَلَااَ  َِ »فقػػاؿ:  فإلػػات، وبلػػ  ذلػػو ر ػػوؿ اهلل  ااَ     ُن
َُِّنالن    (ٖ)«ال

فَػاْجَتإَلَع  َماَت َميٌٍّت ِمْن آِؿ َرُ ػوِؿ اللمػِو  »قاؿ:  ،رضص اهلل عنو ،وعن ربن ىريرة
َهػػاُىنم َوَيطْػػُرُدُىنم، فَػَقػػاَؿ َرُ ػػوُؿ اللمػػِو  ـَ ُعإَلػػُر يَػنػْ َدَعمناا ، َِااي »: النٍَّسػػاُ  يَػْبِكػػَ  َعَلْيػػِو، فَػَقػػا

َْ عنَم ين اَ  َْ ننَليَ ي َواَلَعَمَد َ  ِ  َعَةي َواَلَقَل    (ٗ)«إ ن، اَلَعََُ  َدان 
 ،قػػعر احلالػػة النفسػػية للنسػػا ، وادلصػػيبة الػػيت دلػػت، فطلػػب مػػن عإلػػر فالر ػػوؿ 
 ربف يرت هن و أهنن   ،رضص اهلل عنو
ا فقػاؿ لػػو:  نا إلػلػ إلػا يع ربف نقػعر دالػة ادلسػلا يف مرضػو، عنػعما عػاد مريًضػ

َز بُػرٍّ    َقاَؿ النمِ ُّ «م  َني َتَشتَ » لن بانا   »: ؟ َقاؿَ: رَبْ َتِهص ُخبػْ َواَدهن  ن اَا َنَ  َكيَن ع 
ُااا    َعاااَإ إ لَاااى َأ   َُ اَ َل ػػاَؿ النمػػػِ ُّ «اَا َْي »:    ُمم قَػ َُ د كنَ  َ ااا ضن َأَحااا تَاَمى َنااا ِ  إ َذا اَ ااا

ُنَطع َم ن  َل   (٘)«اَا
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 اعتبار حاجات الناس والرأفة بيم: -د
ـ رضبػػػة للعػػػادل ، يلػػػ  داجػػػات النػػػاس مػػػا دامػػػت ال زبػػػالإ الشػػػرع   جػػػا  اي ػػػع

 ونعرض ىنا ربمالة من السنة الشريفة  
َدوا ز ػاة الفطػر قبػل ربف ؼلرجػوا إىل ادلصػلى، وقػاؿ:   اف الن   يػأمر النػاس ربف يػ

   (ٔ)«   أْووْ  ع  الِنال»
لبػا ا، وال يف توجيهاتػو يراعػص داجػات النػاس ومتط انظر  يإ  اف ر وؿ اهلل 

ؼلػػرج عنهػػا    وىنػػا قػػعر داجػػة الضػػػعفا  بػػأمر ادلسػػلإل  تأديػػة صػػعقة الفطػػر ربوؿ يػػػـو 
  (ٕ)العيع، د  يتيفقق ايغنا  فع يطوفوا يف ابزقة واب واؽ لطلب ادلعاش

قَػْع وعن َجاِبر ْبن َعْبِع اللمِو ابَْنَصارِيم، رضص اهلل عنػو، قَػاَؿ: ربَقْػبَػَل َرُجػٌل بَِناِضػيَفْ ِ وَ 
 َجػػػَنَح اللمْيػػػُل فَػَوافَػػػَق ُمَعػػػاًذا ُيَصػػػلٍّص فَػتَػػػػَرَؾ نَاِضػػػيَفُو َوربَقْػبَػػػَل ِإىَل ُمَعػػػاٍذ، فَػَقػػػرربَ ِبُسػػػورَِة اْلبَػَقػػػرَِة ربَوِ 

َقاَؿ َفَشَكا إِلَْيِو ُمَعاًذا، فػَ  النٍَّساِ ، فَاْنطََلَق الرمُجُل، َوبَػَلَ ُو رَبفم ُمَعاًذا نَاَؿ ِمْنُو، فَأََتى النمِ م 
ا     اَساَ   -، َثعَث ِمرَارٍ َأاَيت  َ ربَْو  - َِي ننَعيذني َأاَات،يَن أََ تَ »: النمِ ُّ  َِ اَاَلَوال َبال،ََُت ب 

ِ،اع ُ ن  َُ  ُا ن َوال ََْشاىي اَإ  ،ا ن ِنَلال   َورَاَتَك اَل يي َوالل،َُا   إ َذا َِا َْ ِنَحي رَب َكي َوالش،َمس  َو
   (ٖ)«َوذنو اَلَحيَجة  

ُنَخف َ ي »قاؿ:  ويف رواية ربخرى ربف ر وؿ اهلل  َل إ َذا َبل،ى َأَحدنكنَ  ل لو،يس  اَا
 ،ِ من ن ال واَ ق ُاع ُاااااَاإ ن، ن  ،ِ َُ   اَ  َوال ُنَطاو َل ال،ى َأَحا ااااَُ ي َوإ َذا بَ اَ  َواَل َل ِ ا   اَا َف دنكنَ  ل وَا

  (ٗ)«َني َ يتَ 
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الصػػ ري والكبػري والضػػعيإ  لػب الرربفػػة بأصػيفاب احلػػاالت اخلاصػة، ب فالر ػوؿ 
 !والسقيا وذي احلاجة    إهنا رضبة اي عـ و عتو

 واقررب معص ى ا احلعي  تتضح لو وادعة من ربَسى َسات اي عـ:  
فَػَقػػػاَؿ: َىَلْكػػػُت يَػػػا  اَ  َرُجػػػٌل ِإىَل النمػػػِ ٍّ ػاَؿ َجػػػػَعػػػْن رَبِن ُىرَيْػػػػرََة، َرِضػػػص اللمػػػو َعْنػػػو، قَػػػ

ااكَ »: َرُ ػوَؿ اللمػػِو، قَػػاؿَ  َُ َل َْ ااَ  »؟ قَػػاَؿ: َوقَػْعػػُت َعلَػػى اْمػػررََبيت يف َرَمَضػػاَف   قَػاَؿ: «َوَنااي َأ َْ
اادن َنااي تانَعت ااَّن َر َا َااةَ  ااَتط ُعن َأَن َتلنااوَم َ ااَمَ َِ   ننَتتَاايب َعَُ   »؟ قَػػاَؿ: ال   قَػػاَؿ: َت   َِ ؟ «اَاَمااَ  َت
ُ  »قَػػاَؿ: ال   قَػػاَؿ:  اا َِ اات َُ  ن  اادن َنااي تنَطع اا ن س  َ  ػ؟   قَػػاَؿ: ال، قَػػاَؿ: ُمم َجلَػػ«َُوياَاَمااَ  َت  

َهػا «د،َق ب َماَ ااَتلَ »ِبَعَرٍؽ ِفيِو سَبٌْر فَػَقاَؿ:  فَُأيتَ النمِ ُّ     قَػاَؿ: ربَفْػَقػَر ِمنمػا، َفإَلػا بَػػْ َ البَػتَػيػْ
َْ »ُمم قَػػػاَؿ:  َدػػػ م بَػػػَعْت ربَنْػَيابُػػػُو، ربَْىػػػُل بَػْيػػػٍت رَبْدػػػَوُج إِلَْيػػػِو ِمنمػػػا   َفَضػػػيِفَو النمػػػِ ُّ  ااا َْ اَذ

َلكَ  َْ   (ٔ)«اََمَ ع َم ن َأ
وا ػػػعة للػػػععوة إىل اهلل عػػػز وجػػػل برضبػػػة ولػػػ   ىػػػ ا احلػػػعي  وربماالػػػو يفػػػتح لنػػػا آفاقػػػاً 

 ورفق، وما ربدوج ى ه الععوة إىل مال ى ه ادلواقإ  
ػأَ  ُ نما َمَع النمػِ ٍّ  »اؿ: ػق ،رضص اهلل عنو ،اريػوعن ربن ذر ال ف َفٍر َف َراَد يِف َ ػ
ََذٍَّف لِل ََذٍُّف رَبْف يُػ اَؿ النمػِ ُّ ػاْلإُل َقػ ا  دَ »: ظُّْهِر، فَػ ػُو: «َأَب اَؿ َل َقػ ََذٍَّف، فَػ ػ    ُمم رَبَراَد رَبْف يُػ

َ  التػُّلُػػ  «َأبَاا  دَ » نَػػا يَفْ َقػػ ػ   َدػ م َرربَيْػ َُ   »: صُّ ػاَؿ النمبِػػ ػوِؿ   فَػ َ  اَااا اا َة اَلَحاا   ن  د، اا إ ن،   
َذا و،َ ي اَااإ  َتد، اَلَحاا ُّ اَااَمَب  دنوا ب يلل،ااالة   َجَماا وىػػ ا اتقػػا  لليفػػر الشػػعيع الػػ ي ، (ٕ)«اَ اا
 يضر باجلسا 

                                                 

 .  7/235  ي نيار رمضان ووجوب الك ارة الكبر  ييو حيد مسمم بشرح النووي  باب تحريم الجماع ي (1)
   .5/449  ؛  حيد مسمم بشرح النووي  باب استحباب اجبراد بالظير539  535   حيد البخاري بشرح ال تد( 2)



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجية اآلثار إلى دراسة األسباب ظاىرة التطرف والعنف..

 

 -462- 

ػْت ِن بَػَوا ِ ػوَعػػ   ص اللمػػو َعْنػػو، قَػػاَؿ: َ انَػ ، َرِضػػ َراف بْػػِن ُدَصػػْ ٍ َأْلُت ػػػػػػػن ِعإْلػػ رُي َفَسػػ
اَؿ: َعػػِن الصمػػع النمػػ م  َقػػ َتط  »ِة، فَػ اا َِ َن لَااَ  َت يي اَااإ  َن لَااَ  َباا   َ يئ َماا َداي اَااإ  اا َع اَاَقيع 

  ْ َتط َع اَاَعَلى َجَو َِ   (ٔ)«َت
 التيسير ورفع الحرج:  -ـى

   مػػػن خصػػػائ  التشػػػريع اي ػػػعمص رفػػػع احلػػػرج، يقػػػوؿ اهلل عػػػز وجػػػل: 

ونوا َوال : »(، وقاؿ ٛٚ)احلن:        ُ ا نواي َوَسا  ِ ِ  نوا َوال تانَع َِ
  (ٕ)«تانوَاف  نوا

رَبفم ربَْعرَابِيًّػا بَػاَؿ يف اْلإَلْسػِجِع فَػاَػاَر إِلَْيػِو النمػاُس ليَػَقُعػوا  ،اهلل عنػو رضػص ،وعن ربن ىريػرة
اَ  َنايت  »: وُؿ اللمِو ػاَؿ ذَلُْا َر ُ ػبِِو، فَػقَ  قنوا َعلَاى بَاَول ا   َذ نوبَاي ن   ِ َْ َساَ اَل ربَْو  - َدعنوهن َوَأ
َ  َولَ  - ن َ  َنيت    ِ  ِ ِ  ِ  َ اَإ  ،َمي بنع َثتنَ  ننَُ َعثنوا ننَع    (ٖ)«َ  تان اَ

، وإظلػػا  ػػاف عاًمػػا يشػػهع بػػو  وتيسػػري النػػ   َّ يكػػن ربمػػرًا خفيًػػا ربو خاًصػػا مػػع قػػـو
اَبْزَرؽ بْػػِن قَػػػْيٍ  قَػػاَؿ: ُ نمػػا َعلَػػى َ ػػاِ ِئ نَػَهػػٍر بِػػاَبْىَواِز قَػػْع َنَضػػَب َعْنػػُو »اجلإليػػع، فهػػ ا 

َعلَػػى فَػػَرٍس َفَصػػلمى َوَخلمػػى فَػَرَ ػػُو فَاْنطََلَقػػِت اْلَفػػَرُس، فَػتَػػػَرَؾ  اْلإَلػاُ  َفَجػػاَ  ربَبُػػو بَػػػْرزََة اَبْ ػػَلإِلصُّ 
عتَُو، َوِفينَػػػا َرُجػػػٌل لَػػػُو ررَْبٌي، ػػػػػػػػػػَصػػػعتَُو َوتَِبَعَهػػػا َدػػػ م ربَْدرََ َهػػػا، فََأَخػػػَ َىا، ُمم َجػػػاَ  فَػَقَضػػػى صَ 

ِمْن رَبْجِل فَػَرٍس! فََأقْػَبَل فَػَقػاَؿ: َمػا َعنػمَفػِع  فََأقْػَبَل يَػُقوُؿ: اْنظُُروا ِإىَل َىَ ا الشمْيِ  تَػَرَؾ َصعتَوُ 
لمْيُت َوتَػرَْ تُػػُو ََّْ آِت ػػػػػػػَوقَػػاَؿ: ِإفم َمْنػػِزيل ُمتَػػػرَاٍخ فَػلَػػْو صَ  وَؿ اللمػػِو ػػػػػػػرَبَدػػٌع ُمْنػػُ  فَاَرقْػػُت َر ُ 

  (ٗ)«ِسريِهِ فَػررََبى ِمْن تَػيْ  ربَْىِلص ِإىَل اللمْيِل   َوذََ َر ربَنمُو َقْع َصيِفَب النمِ م 
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 العنف ومصير اإلنسان األخروي
إذا  ػػػاف العنػػػإ ػلػػػوؿ دعػػػوة ادلسػػػلإل  مػػػن ر ػػػالة رضبػػػة إىل  ػػػبح سليػػػإ، ومػػػن 
دضػػارة بنػػا ة رائػػعة إىل دضػػارة متيفللػػة قابلػػة للػػ وباف يف الػػعنيا، فإنػػو يعػػرض صػػادبو 

يػـو  بف ذمتو ُتش ل بعا  وربعراض الناس، فيكػوف مصػريه غػعاً  ؛إىل غضب اهلل ونقإلتو
َّ يفتػػػأ  وىػػو يف ربمػػػ  احلاجػػة إىل احلسػػػنات  لػػ ا، فػػػإف ر ػػوؿ اهلل  القيامػػة درجػػػاً 

ػلػػػػ ر النػػػػاس مػػػػن التطػػػػرؼ والعنػػػػإ وال ضػػػػب والاػػػػورة، ويػػػػععو إىل التإلسػػػػو بالرضبػػػػة 
 والتسامح و ظا ال ي ، مع ادلسلإل  وغريىا  

 وى ه منهيات هنى عنها ديننا:
 :اختيار العنف -1

قػػع يكػػوف مػػرده إىل  لإل  زبتػػار العنػػإ و ػػيلة ومنهجػػاً لعػػل  هػػور  وائػػإ مػػن ادلسػػ
الواقػػع الػػ ي يبصػػر يبػػو، وإىل غيػػاب فقػػو إىل     ػػو  الطبػػع الػػ ي َّ غلػػع ايؽلػػاف  ريقػػاً 

 بالعواقب، إذ غياب فقو الواقع  بب يف الفشل، والفشل يوصل إىل العنإ 
ال ااااَّ  إن اهلل ِحاااْ» قػػػاؿ: عػػػن ربن ربمامػػػة البػػػاىلص رضػػػص اهلل عنػػػو ربف النػػػ  

يه  ِ عُ  على ال اَّ ناي ال ِعاُ  علاى العوا  يِو بيفانو وتعػاىل ػػػػػػػ  ومػاداـ اهلل  (ٔ)«ِو
ف إعنإ، وال ربجػر لالنسػاف عليػو، بػل  ال يرضى العنإ فإنو ال يرضى العإلل الناتن عن
 اهلل  بيفانو وتعاىل ال يع  على عإلل فيو عنإ 

                                                 

ْوجِ الىَّثِييِّ   95/ 8  7475رقم   المعجم الكبير لمطبراني (1) ََ ِ  وأخرج مسلم َعْه َعائَِشيََ،  ٌَِا »قَياَل:  أَنَّ َرُسيىَل هللاَّ

َ َزفٌٍِق ٌُِحبُّ ايسِّ  ِْْطً َعلَى َها ِسَواهُ َعائَِشةُ، إِىَّ َّللاَّ ِْْف َوَها ال ٌُ ِْْطً َعلَى اْيُْ ْفِق َها ال ٌُ ِْْطً َعلَى ايسِّ  .  «ْفَق، َوٌُ
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يدة وال  كةي ون  ِح م ا»: ويقوؿ الن     (ٔ)«ل اَّ ِح م الخُ ال اَّ اُ  الِل
رضػػػص اهلل  ،وال يعتقػػعف ربدػػع ربف الرفػػق مطلػػوب مػػع ادلسػػلإل  فقػػط، فهػػ ه عائشػػة

ـُ َعَلْيُكْا   قَاَلْت  َدَخَل َرْىٌط ِمَن اْليَػُهوِد َعَلى َرُ وِؿ اللمِو »تقوؿ:  ،عنها فَػَقاُلوا: السما
ـُ وَ  ػا َنَمااَل »: اللمْعنَػُة   قَالَػْت فَػَقػاَؿ َرُ ػوُؿ اللمػِو َعاِئَشُة فَػَفِهإْلتُػَها، فَػُقْلتُ: َوَعَلْيُكُا السم

ُّْ ال  َاََّ ا   اأَلَن   كنل       فَػُقْلُت: يَػا َرُ ػوَؿ اللمػِو، ربَوََّْ َتْسػإَلْع َمػا «َِي َعيئ َشةني إ ن، الل،َ  ِنح 
ُن َ »: قَاُلوا؟ قَاَؿ َرُ وُؿ اللمِو  : َوَعَلَُ   (ٕ) «َ َد  انَلتن

ذج  امػػل يف الرفػػق، يعلإلنػػا الرفػػق مػػع ربي  ػػاف، دوف ربف نرضػػى العنيػػة يف ىػػ ا ربظلػػو 
ديننػػا، مػػع ذوي الطبػػاع اخلشػػنة، ومػػع الكفػػار وادلشػػر    ولعػػل تسػػليط  ػػيإ التكفػػري 

 والتفسيق لي  من الرفق يف  ص  
 :سفك الدماء بغير حق -2

ََُ  َأو،لن َنااي ِان » قػػاؿ: قػػاؿ ر ػػوؿ اهلل  ،وػرضػػص اهلل عنػػ ،ودػعػػن ابػػن مسعػػ َِااى بَااا َق
َنيت   َُيَنة  ا   الد    فأي دـ ربىرؽ ب ري دق يعػرض صػادبو لعقػاب اهلل (ٖ) «الو،يس  َِاَوَم اَلق 

 تعاىل 
أَبَاَْاااضن الو،ااايس  إ لَاااى الل،ااا    »قػػػاؿ:  وعػػػن ابػػػن عبػػػاس رضػػػص اهلل عنهإلػػػا ربف النػػػ  
َساالم  سناو،  ي َوننَ َتغ  ا ا  اإل  َد ا   اَلَحَ م  ََُْا   َثالثََة: ننَلح  ْن َدم  اَنا  ب  ب  ل ُ،اة ي َوننط،ل ا  ْ َة اَلَ ي

اااََّ َدَنااا ن  انَم ِ    ربمػػػا  ػػػفو الػػػعما  بػػػععوى اجلهػػػاد والعقوبػػػات فهػػػو لػػػي  مػػػن (ٗ)«َحاااَّ  لُ 
َوف ادلسػػػلإل  يف رلتإلػػػع  اختصػػػاص ابفػػػراد واجلإلاعػػػات، وإظلػػػا مهإلػػػة القػػػائإل  علػػػى  ػػػ

 توفرت فيو  روط النظاـ اي عمص 
                                                 

 .  348/ 2  2458رقم   المعجم الكبير لمطبراني (1)
 .  5565البخاري  كتاب األدب  باب الريق يي األمر كمو  رقم  اخرجو (2)
 .  6374دم امرئ بغير حق  رقم  البخاري  كتاب الديات  باب من طمب اخرجو (3)
 .  البخاري  كتاب الديات اخرجو (4)



 
 
 
 
 
 
 

 احمرررررررررررد بو رررررررررررود                                           التطررررررررررررف.. وازمرررررررررررة الع رررررررررررل المسرررررررررررمم
 

 -465- 

 التأويػػل ربف نقيػػع الػػعـ ادلسػػفوؾ ىنػػا بػػعـ ادلسػػلا  فػػادلراد دـ ولعلػػو مػػن التعسػػإ يف 
ادلسلا وغريه  وما ربدوجنا اليػـو إىل النظػر يف ماػل ىػ ه ابداديػ  لنعػرؼ واجباتنػا ضلػو 

        وقع وصإ اهلل عز وجل عباده بأهنا  ،اينسانية

 ( وذلو يف معرض  عمو عن عباد الرضبن ٛٙالفرقاف:)  

 :المعاىدقتل  -3
ها ومػػن صبيػػع جوانبهػػا  ولعػػل مػػن َسػػات التعػػعد الاقػػايف  ػإف اي ػػعـ نظػػا احليػػاة  لػػ

 اػػرة ادلعاىػػعات وادلواثيػػق العوليػػة  وإذا  ػػاف قػػع  ػػاع يف دياتنػػا ادلعاصػػرة نقػػض ادلواثيػػق 
، فػػػإف اي ػػػعـ عاديػػػاً  وادلعاىػػػعات العوليػػػة واي ػػػا ة إىل ادلتعاىػػػعين، وربصػػػبح ذلػػػو ربمػػػراً 

ااَدا لَااَ  َِاا  َ   َناا َ »: قػاؿ ر ػػوؿ اهلل  ،علػػى مػػن يقتػػل معاىػػعاً  عد الوعيػػعػ ػ َْ  َاتَااَ  ننَعي
َُ ة  َأَربَع َُ  َعيَني  ِ َحَمي تنوَجدن ن َ  َن    (ٔ) «رَائ َحَة اَلَ و،ة  َوإ ن، رِ 

وإف من مقاصع الشريعة اي عمية التعارؼ والتعاوف والتكامل ب  اينسانية 
     ذل ا يف قوؿ اهلل عز وجل: ع ربصعً وصل ،رغا اختعؼ العيانات

               

 ( ٖٔ)احلجرات:    
عـ والتعاوف معها ىو ما َّ ؽلنعو القرآف ػوالتعارؼ مع ادلاالف  لعين اي 

            الكْر دي  يقوؿ اهلل تعاىل: 

 ( ٛ)ادلإلتيفنة:           

                                                 

 .  اخرجو البخاري  كتاب الجزية والمواد ة (1)
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     ربف ى ا التعارؼ والتعاوف ؽلهع لو قوؿ اهلل تعاىل: إلا 

                 

 ( ٛٓٔ)ابنعاـ:      
اليت ينب ص ربف غلتإلع دوذلا ادلسلإلوف  ،وظلوذج التعاوف والتكامل ىو الكلإلة السوا 

         إلا يقوؿ اهلل تعاىل:   ،مع ربىل الكتاب

                

 ( ٗٙ)آؿ عإلراف:          
الوفػػا   وىػػ ا مػػا يػػتا اليػػـو بوا ػػطة ادلعاىػػعات وادلواثيػػق العوليػػة، ومػػن  ػػيإلة الر ػػوؿ 

ُسن ب يَلَعَمد ي َوال َأَح  سن الَ ان ندَ »: بالعهود واملافظة عليها، يقوؿ    (ٔ)«إ     ال َأ  
ربف سباػػل ىػػ ه ادلعػػاين لػػن تفيػػع فيػػو قػػرا ة  ،رض ادلػػوجزبعػػع ىػػ ا العػػ ،واجلػػعير بالػػ  ر

لكػل  نزذلػا اهلل تعػاىل تبيانػاً ربالكتب والعكوؼ على ابدادي  النبوية، ود  اآليات اليت 
ال بػػع منػػو، وإظلػػا ال بػػع يف ذلػػو مػػن تربيػػة دائإلػػة ومتواصػػلة تنصػػح   ػػص ، وإف  ػػاف ربمػػراً 

 وتوجو وذبنب ادلسلا ادللتـز عارات الطريق  
يف التعامػل مػع  إعراض الشباب عإلا يرقق القلوب ويكسػبها رضبػة ورقػة ورفقػاً وإف 

خلػػػق اهلل ليشػػػكل رب ػػػـ ربػػػع للعإلػػػل اي ػػػعمص ادلعاصػػػر  وىػػػ ا يتطلػػػب مػػػن احلر ػػػات 
يف مقعمة برارلهػا   إلػا ربف فهػا ربػوالت  رئيساً  العاملة ربف ذبعل من الرتبية النبوية ثابتاً 
مليفػػة وعاجلػػة علػػى العلإلػػا  وادلفكػػرين القيػػاـ تػػاري  ابمػػة اي ػػعمية يشػػكل ضػػرورة 

 عوض االن إلاس يف مناقشة جزئيات وفروع ال تزيع إال نار التطرؼ ا تعااًل 
 

                                                 

 .  اخرجو ابو داود  (1)
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    : 

 

 عنف  الاالستبداُد  عيصن عندما
 (*)عمر عبيد حسنواألستاذ 

 

االئػػر  اا الا تئػػ   العنػػو لالرفػػاؼ ةػػتداخ  رػػ اسب بػػ خ وئػػ تت ا ياػػ، مت ل ػػ اب ت ت   نمػػت  
  لإغلػتا الرطف ػا الاػاب ا ول ال ةن ػا للظلػم لالفط ػتف  ل ػت ةكػايس تلػه لةاػرر ع  لالظلم االجرمتب 

تت لالرح ةتت الثقتف ا لال ةن ا لزلتلالت اذل منا ل ذلةب اذل،ةا  ح ث ةرحتلو اجل ت  ن ادلمترئ
 .لالفتغ،ت لاالحربلؿ.. لال ئ  ب للخالج إال بتحل،ار لالا،رى  لقتةا لببلجتً 

 

م،ا؛ ػػ ا ا احل تخ  للاقع  اػػػػػػنا ك،ي ا لحق قا ب ،ل،ج ا  تضػػػػػػػػػػلاالسربلؼ ئن،ع رال
          رك،ةن  ألهنت  ر،ل خ  ن وصب اخللق لال

            
 

 

           
 

   

ا لمثاا ت  ت ؽلكن وف يفلق ػػػػػػ(.. للعب  ن ل،اـي دذس احلق قٕٛ-ٕٚ)فتطا   

                                                 

 مدير مركز البهوث والدراسات.. )قطر(.( *)
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اليت حتكممت ي،ا  س لق،ايني احلاكا االجرمتب ا لب،ا ب  «ئنا الر افع احلضتري»بل    
نػا الر افػع دذس  ؤاي ب لردت إىل  ت ؽلكن ػػػػػػػػػ. لئػتري.ػػػػػػق،ط لالنم،ض احلضػػػػػالا

ول  ت وطلق بل   بعضمم  «الر الؿ احلضتريئنا »ول  «حاكا احلضترخ» ام ر  بػ
 . «ال لرات احلضترةا»

إف الر افع احلضتري  ول ئنا ادل افعا  ل ات بمل ػا ب ث ػا باػ،ا  ا لإظلػت حتكممػت قػ،ايني 
لكمم لاالئر عتت لالق رخ بلى الراخري  الػيت  ؤدػب لزلاكتت اجرمتب ا ةرفلب الرعت ب  عمت ا

دلطتل ػػا قػػتي،ف بػػوسا  ول قػػ ر بقػػ ر  لوػػذا الكمػػم لاالئػػر عتت ةرضدػػب اإلياػػتف إىل االضػػفبلع 
ػ  دلاػريخ احلضػترخ  لحت،ةػب الرنػ،ع لاالسػربلؼ إىل  رػ ر إ ػااٍ   بتل لر احلضتري الكتبب  لادل،جِّ

ةش لحتػػتلر لصػػ،الً إىل بنػػت  ادلاػػسكتت اإلياػػتي ا  لإغنػػتٍ  لفاػػحا  نػػتفس ل  ػػ اف  كت ػػب ل عػػت
لالعمػػب بلػػى االبػػساؼ ب،جػػ،ا الرنػػ،ع ادلقػػار بضصػػب اخللػػق  الػػذي ةرػػ   الق ػػ،ؿ بتخلر،صػػ تت  
ول اذل،ةػػػػتت الثقتف ػػػػا  ول الػػػػذات احلضػػػػترةا  لاالقرنػػػػتع بػػػػضف تلػػػػه دػػػػ، ئػػػػ ب الر،الػػػػ  لالر،ل ػػػػ  

 لالربلق  لالنم، لاال ر اا لاالر قت .
ن ادل افعػػػا بػػني ادلرن،بػػتت لادلخرلكػػتت دػػ  ادلممػػتي احلضػػتري  لئػػ  ب النمػػ، تلػػه وف ئػػن

لاحلااؾ لاالر قػت  لالركتبب لالكتبل ا  لإضػتفا بق،ٍؿ إىل بقب  لسػربات إىل سػربخ  إت ال ؽلكػن 
بقػػبلً لال لاقعػػػتً وف ةكػػ،ف اخللػػق ياػػخا لاحػػػ خ ا كػػب طػػ  ؛ ألف تلػػه ةعفػػب قػػ،ايني احل ػػتخ 

 ت ب لةنتقض وصب ق تـ احل تخ االجرمتب ا. لاألح ت  لالرك
لقػػػ  ةكػػػ،ف  ػػػن مثػػػاات ادل افعػػػا ال ػػػتريخ  بكػػػب زلاكت ػػػت لق،اي نمػػػت االجرمتب ػػػا  الرػػػ الؿ 

(  فتحلضػػػػػػترخ  ترؼل ػػػػػػتً ٓٗٔ)آؿ بمػػػػػااف      احلضػػػػػتري 
عت ػػػػػػػػػػػػػػػحاكػػػا اا مػػػػا ل رح،لػػػا  ا  كػػػن حكػػػااً بلػػػى جػػػنس ول لػػػ،ف ول جطااف ػػػت  لإظلػػػت سض

 ػػري ادلاػػرما لحػػب االئػػر  اؿ  فكثػػري  ػػن احلضػػترات ئػػتات   بػػتات  لئػػقفت حلاكػػا الرط
بنػػػ  ت لصػػػلت إىل  احلػػػا وصػػػ حت  عمػػػت بػػػتجيخ بػػػن الرط ػػػري لالرك ػػػو لاالر قػػػت   كمػػػت وف 



 
 
 
 
 
 
 

 عبيدددد هسدددن عمدددر                                                يصدددنال ابسدددتبدادف العندددف   عنددددما
 

 -644- 

الكثػػػري  نمػػػت ئػػػقفت   هنضػػػت  ل اضػػػت لوصػػػتوت الػػػ،دن    عتفػػػت لائػػػرضيكت  اػػػري ت  
 لنم،ض. للذله ق،اي ن  لب،ا ل  ادلؤ اخ ا الاق،ط لا

لقػػ   كػػ،ف اإلطػػكتل ا الك ػػريخ   ترؼل ػػتً   رمحػػ،رخ حػػ،ؿ الق ػػ،ؿ وػػذا االسػػربلؼ لالرنػػ،ع  
لك ك ا إاار    ول ك ك ا الرعت ب  ع   لإاارخ بمل ا ادل افعا احلضترةا  لق ،ؿ الاااكا اإلياػتي ا 

اضػػػتً  ػػن ح ػػػث ادل ػػػ و  لاالقرنػػتع وف )ا سػػػا(  ،جػػػ،ا بمل ػػتً  لدػػػ، بف  عػػػا اسربلفػػ  ةاػػػكب زل
حضترةتً  لوي   اتدم حضتري  ل اترؾ ا بنت  احلضترخ  لوف ئتحا الكعػب احلضػتري   ػ اف 

 ةراع دلاتبقا اجلم ع  للعفت  اجلم ع.
لائػػرقاا   ػػترةض احلضػػترخ ةػػ لب بلػػى ويػػ   ػػت  ػػن و ػػا  ػػن األ ػػم إال ل رلػػه  ػػت  ق  ػػ  

 لرمت  ول بلػػػى حضػػػترةتً  ئػػػ،ا  بلػػػى  اػػػر،ى إياػػػتهنت  لدػػػ، وصػػػب احلضػػػترخ لدػػػ فمت للئػػػ
 ار،ى ال  ئا لاجلطااف ت لادلنتخ لادل،ارا لاخلت تت  لحب األئ،اؽ االئرمبلك ا  اليت ئ،ؼ 
حتاؾ بجلا الرق ـ لاإليرتج  ول دػ  بلػى األقػب زلػب الائػتلا )ادلاػرقِ ب( ول ادلرلقػ  الػذي 

كػتف ةرم  ن سبلل  الرط ري.. فػػ )ا سػا( بلػى كػب األحػ،اؿ طػاةه حضػتري بمل ػتً  ئػ،ا   
 ػػن و ػػا االئػػرجتبا  ادلػػؤ ن بػػتلق م احلضػػترةا يكاػػمت  ول كػػتف  ػػن و ػػا الػػ ب،خ  زلػػب طػػا  
الق م ل كتبلمت.. لل، كتف اخللق ياخا لاحػ خ  ربرلػا بلػى فعػب لاحػٍ  دلػت كػتف دنػتؾ ااع 

 للن ،خ لالرط ري لاإلصبل . 
إياػػتف لكػػب لالرنػػتفس احلضػػػتري دػػ، ئػػتحا الركتبػػب احلق ق ػػا  الػػيت ةفػػا   ػػن سبلذلػػت كػػب 

و ػػػا لكػػػب حضػػػترخ  ػػػت بنػػػ دت  لحتػػػتلؿ وػػػت  رلػػػه  ػػػن اإل كػػػتف لب،ا ػػػب اإلقنػػػتع ق ػػػتاخ ادلاك ػػػا 
احلضترةا. فتلاتحا احلضترةا ادلاسكا زلٌب لل  تف لال بلغ لال فتع بن القػ م  لب ػتف الاطػ   ػن 

 الط   لاإلغاا  وت ف   ئعتاخ ال ااةا.
لت  ترؼل ًت وطكتاًل لول،ايًت  ن الكعب لكن إاارخ دذس ادل افعا لالرعت ب  عمت مح

ائُرخ  ت ف   كب األئلحا لال،ئت ب ادلتاةا لادلعن،ةا  لياضت ح،ل  فلاكتت  رع اخ 
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ل رن،با  حب ق  لصلت بن  بعضمم الئرخ اـ العنو لالق،خ ا زلتللا إللطت  )ا سا(  
             ةق،ؿ  عتىل  

 
 

 
 

              

  
 

              

              

 (.ٖٓ-ٕٚ)ادلت  خ          
لدكذا ب و الرترةض اإلياتين  لحتاكت بجلا احلضترخ  لئترت ئنن ادل افعا حب 
ادل،اجما   ا ق  ل ا كس   ا ق  إىل ادلار،ى اإلياتين ل ا كس إىل  ار،ى طاةعا 

        ت  ح ث الكاتا لئكه ال  ت   الطت

 (.ٖٓ)ال قاخ  ...  

 فكرة الصراع:  -
ال بػػػػػ   ػػػػػن االبػػػػػساؼ وف اللجػػػػػ،  إىل القػػػػػ،خ لالعنػػػػػو لادل،اجمػػػػػا لالرحػػػػػترت لاإلربػػػػػتت 
لاإلردػػتت كػػتف لال ةػػياؿ  بلي ػػتً دلاػػريخ احلضػػترخ  ةضػػ ق لةراػػع لكنػػ  ال ةنقفػػع  لػػ  فلاػػكت   

  الػػػػيت قت ػػػػت بلػػػػى إلطػػػػت  )ا سػػػػا( لبػػػػ ـ اإلقػػػػاار  قػػػػ  ا ال،جػػػػ،ا ل ربرا ػػػػ  لحػػػػب حضػػػػترا 
لاحل ػػتخ  واػػ،غتت لترا ػػع لفلاػػكتت  اػػ عا دػػ  يكاػػمت بتلسد ػػب لالسب ػػب  لالاػػ،اد  ا 
ال،اقػػع وكثػػا  ػػن وف حترػػى  حػػب لصػػب األ ػػا بػػ عض الكلاػػكتت إىل ابر ػػتر وف األصػػػب ا 

لاػػلم ال جػػاج بػػن ك،هنػػت د يػػا  ؤقرػػا دلعػػتلاخ احل ػػتخ دػػ، احلػػات لادلطتل ػػا بػػتلق،خ  لوف فػػسات ا
 االئرع اا حلالت وساى. 

ػػػػػػتج إىل كثػػػػري  ػػػػن ادلاػفػػػػتحلالت لادل،اجمػػػػػتت ال ػػػػ،ـ وص حػػػػػت ال حترػػػػ ػ ػ ،غتت  فقػػػػ  ػ
ػػػاحلات االئ»،غ الع لاف  ن ق  ب ػػػػػلحتت بج  ا لغاة ا  اػابُر بت ذلت  رف   «ر تق اػ
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ػػػػاذلج»ول  ػ ػػػال ف»ول   «تب ػػ،ـ ال فػػػ ػػ ػػػػااليرر»ول  «،  ػتع اذلجػػػػػ ػػػػتر حلقػػ،ؽ اإلياػ ػ   «تفػػ
لناػا »  ول «إلغلػتا ادلػبلتات اإلياػتي ا»ول  «محػتةا األقل تت»  ل«إلقاار احلاةتت»ول 

... لدكػػذا  ل رجػػا وف بعػػض الكبلئػػكا «حملتربػػا اإلردػػتت»ول  «قػػ م احلاةػػا لال ؽلقااط ػػا
اقراػػتـ  روى ا احلػػالت يعمػػا دلعتجلػػا  اػػكلا اليةػػتاخ الاػػكتي ا ادلفػػااخ الػػيت  اػػترؾ ا

ل كاةس الكقا ا سريات األرض  ألف اخلريات  نم، وت ةامى الالالا الع اةا ال ف ئا 
 ب نمت الرياة  الاكتين ةنم، وت ةامى الالالا اذلن ئ ا تات الفكاات الن،ب ا. 

للقػػ   ،لػػ  بػػن دػػذا كلػػ  فلاػػكتت سفػػريخ  ػػؤ ن بككػػاخ الرػػااع لادل،اجمػػا لاذل منػػا لإلطػػت  
جلػا احلضػترخ لرحلػا العلػم لئليرػتج الرقػا إىل  ػت ػلقػق ذلػت الاػ فاخ لاذل منػا )ا سا(  ل ،جػ  ب

 لغل ا الق،خ  لاإليرتج األايب لالثقتا دلت ةائض ذلت فلاكا الق،خ لةا،غمت. 
إتف ةػػتداخ العنػػو لادل،اجمػػا لاإلردػػتت ةػػتداخ شلرػػ خ  ترؼل ػػتً   ضػػ ق ل راػػع  ج ػػ، ل رقػػػ   

 كػػتف لي ػػتف ول اةػػن  دػػ  ةػػتداخ رافقػػت ال،جػػ،ا ال اػػاي  لكػػن ال  نقفػػع  للػػ س ذلػػت د،ةػػا ول
بلػػػى األرض  لدػػػ  صػػػنتبا باػػػاةا ولالً لوسػػػرياً حػػػب لػػػ،  ،رئػػػت بتئػػػم القػػػ م ال ةن ػػػا  لجػػػت ت 

 فلاكرمت مثاًخ لل،ٍف  ن الر ةن ادلطا،ش للرربةا ل ا،ةغ االئر  اا لالرالط. 
االغػػسار بػػتلق،خ  لطػػم،خ للعػب  ػػن وسفػػا الافػػع دػػذس ادلطتل ػػا احلضػػترةا  االئػػرك تر  ل 

اذل منػػا بلػػى )ا سػػا(  لزلتللػػا ا ػػغ اةػػن ول حضػػترخ ول و ػػا بػػتلعنو للصػػممت بتإلردػػتت  
حػػب ةاػػكب تلػػه  اػػ،غتً للرػػ سب ا طػػضهنت لالاػػ فاخ بلػػى  ،ارادػػت لالػػرحكم ورػػريدت؛ 
لػػذله  رػػا الؿ اذل منػػا لاالغػػسار بػػتلق،خ لابرمػػتا ئ تئػػا الراػػلط لاالئػػرعمتر بلػػى بػػ ـ 

لابرمتا  عاةكتت زل اخ للعنو لالرفاؼ لاإلردتت ادلقرػ،ا  األ ػا الػذي ؽلكػن ذلػت لضع 
وف  ضع د  الف ئت ا اخللػق الركاػريات لادلاػ،غتت الػيت  نتئػ مت ل اػكب ذلػت الذرةعػا.. 
لل س تله فقط  لإظلت حتتلؿ وف  كاض ي،بتً  ن اإلردتت الككاي لرفترا كب  ػن ػلػتلؿ 

 مػػت لةنظػػا ا وئػػ توت  لةقػػـ، وقتربػػا ل قتريػػا دلمترئػػرمت وف ة حػػث الظػػتداخ  لػلػػار  كم، 
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ليرت جمت  ل رمم  بضي  بذله العمب ادل،ضػ،ب  ةاػكب  اػ،غتً لاابمػتً لئلردػتت لالرفػاؼ  
لقػػػ   لحقػػػ  بػػػتدلرفافني  ل بلحقػػػا بكػػػب وئػػػلحرمت؛ أليػػػ  برعاةكػػػ  لئلردػػػتت لب تيػػػ  لؤلئػػػ تت 

 . اخلك اادلنائا ل  ةنطص بل مت طعت مت لةكاو وئتل  مت 
لػػػذله بق ػػػػت  كػػػػتد م الرفػػػاؼ لالعنػػػػو لاإلردػػػػتت لالرعرػػػب بت مػػػػا ل لر اػػػػا لسلرلفػػػػا 
لك ك ا  لد  وقات لؤلطػ ت   نمػت لل،اقػع  لالػذي ةرجػاو لػلػتلؿ  نتقاػرمت كضيػ  ةاػري ا حقػب 
ولطػتـ  ح ث ال ةام  بذله إال لعمبل  احلضترخ ادلم منا ادلرالفا يكاػمت  الػذةن ال ؼلاجػ،ف 

 الالفتف الظتا ول  ثقك  الالفتف ادلار  . بن فقمت  
لالػػػػذي ضلػػػػب وف يؤكػػػػ س ابرػػػػ اً  وينػػػػت يػػػػ ةن العنػػػػو لالرفػػػػاؼ لاإلردػػػػتت  إىل آسػػػػا دػػػػذس 
القت مػػا  ػػن ادلرػػفلحتت   ػػن وي جمػػا جػػت   ئػػ،اً   ػػن األفػػااا ول اجلمتبػػتت ول الرنظ مػػتت 

 ػػػن ارائػػػا دػػػذس  ول الػػػ لؿ  لحتػػػت وي  اػػػ،غ ول ئػػػ ب ول  ػػػربر  لكػػػن تلػػػه ال ؽلنعنػػػت وبػػػ اً 
الظ،ادا لالركر ش بن وئػ توت ا زلتللػا للرحقػق  ػن لج،ادػت فعػبلً ل ػن   ك ك ػا ال،صػ،ؿ إىل 
احلػب  تلػػه وف احلػػب األ ػػا الػػذي  ػت ةػػياؿ  عرمػػ اً بػػادن بلػػى فاػل  لبجػػيس بػػب حتػػ،ؿ ل رػػ   

 ئ  تً ل ،ق اً إل ترخ الرفاؼ لصنتبر . 
 ػػػػن لج،ادػػػػت لحجممػػػػت ل ػػػػن   األئػػػػ تت  فػػػػتلظ،ادا ادلعلنػػػػا يكاػػػػمت  تجػػػػا إىل الرحقػػػػق

الكت نػػػا لرا دػػػت  لحتاةادػػػت  ػػػن االلر ػػػت  ادلقرػػػ،ا وكػػػتد م اجلمػػػتا بضد افػػػ  ادلعلنػػػا لالػػػ فتع بػػػن 
الػػػنكس لادلقتل ػػػا لبلحػػػربلؿ لرا العػػػ لاف  ل ػػػت إىل تلػػػه  لدػػػب دػػػذس الظػػػ،ادا  حػػػتؿ لج،ادػػػت 

كب ترا ػػع ل اػػ،غتت العػػ لاف فعػػبًل  دػػ  ط  ع ػػا ا حضػػتر نت لرلرمعت نػػت وـ وهنػػت  رػػن،با لراػػ
 لاذل منا بل نت  حب لل، كتف بعض والا ت  ن با جل  نت؟ 

كاي الػػذي ػُلػػتط ػػػػػػػػػػػػػترع إىل القػػ،ؿ  بضيػػ  قػػ  ةكػػ،ف دػػػذا ادلنػػتخ  ػػن اإلردػػتت الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليا
 ب  لبػذؿ ػػػػػػػػػػػػػػػمى ال ـ، بتلرفاؼ لاإلردتت  لةُفترا ب  كب  ككػا لبتحػث بػن الاػػػػػػػب   ت ةا

ا  ػػػتر  دػػػ، باػػػ ب وف الاػػػمت  بتل حػػػث ا األئػػػ تت قػػػ   اجلمػػػ،ا لبلقررػػػتر ا النظػػػا بلػػػى
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ػر،ى ال للػػا ػػػػػػػػػػػػػػ،ا  كػػتف تلػػه بلػػى  اػػػػػػػػػو الكتبػػب احلق قػػ   ول اإلردػػػتيب احلق قػػ   ئػػػػػػػػػػػػػةكا
ول األفػػااا ول اجلمتبػػتت  فػػلتا بتلػػذي ةػػ ب  زلتربػػا اإلردػػتت ول ةعلػػن احلػػات بلػػى اإلردػػػتت 

ررػػػػتر بلػػػػى النظػػػػا ا يرػػػػت   لآ ػػػػتر بتدل ػػػػتً صلػػػػ س  رل اػػػػتً بتإلردػػػػتت ل اػػػػ  تً لػػػػ   تلػػػػه وف االق
اإلردػػتت ةػػؤتف  ػػن جتيػػب بتئػػرماارس ل قػػت  وئػػ تب   لةػػؤاي  ػػن جتيػػب آسػػا إىل القػػ ض بلػػى 
القر ػػػب لزم ػػػيس ل كك نػػػػ  لإبقػػػت  القت ػػػب بلػػػػى ق ػػػ  احل ػػػتخ ؽلػػػػتر  االئػػػرماار ا بمل ػػػا القرػػػػب  

ف كاػػػو القت ػػػب... ل اػػػرما ا العػػػتا األحػػػياف لالك،اجػػػع لاإلاايػػػا لالطاػػػتلات الػػػيت حتػػػ،ؿ ال 
 ل ط  ب الا ب الذي ال ب  وف ةعاؼ ل  فب العجب. 

إف إطػػػتبا جػػػ،  ػػػن اإلردػػػتت الككػػػاي لالا تئػػػ   لك ػػػب اال ت ػػػتت ادلرعػػػ اخ لكػػػب  ػػػن 
ػلتلؿ ال حػث ا وئػ تت اإلردػتت  لا ت ػ  بضيػ  ةرعمػ  إغلػتا ادلاػ،غتت لئلردػتت  قػ  ةكػ،ف 

نعػا ادليةكػا  لإبػااي ال،جػ  احلق قػ  دلػن ةرػنع  ااس اخل،ؼ شلت ةس ب بلى تله  ػن إئػقتط األق
اإلردػػتت ول ةرػػفنع  ل كػػ،ف  اػػ،غتً للرػػ سب ا طػػؤلف ا سػػاةن  لاسػػساؽ ئػػ تاات الػػ لؿ  
ل ؤئات ت األ ن ػا  لويظمرمػت ادلتل ػا  ل نتدجمػت الرعل م ػا  لاإلببل  ػا  لإبػتاخ  اػك لمت لفػق 

 ئ تئر  ل قتفر  بتئم زلتربا اإلردتت.
م تت  ول وةػػػػػا ةػػػػػتداخ ػػػػػػػنػػػػػو لالرفػػػػػاؼ لاإلردػػػػػتت  بلػػػػػى سلرلػػػػػو الراتداخ العػػػػػػػػػػإف ة

كب ل ر لػ،ر ل نمػ، ل رػ  ػػػػػل  ا  ال ؽلكػن وف  راػػػػػتب ا كتيػت وـ ئػتي ا  إغلػػػػػػتب ا ول إياػاجرم
تبل تت لالكااغػػتت  ػ تت ادلرػػ،فاخ لالقػػػػػػػػػػػػػػا لاألئػالط ادلبل مػػػػػػػػػػػػػ ػػت ا زػػ  ادلنػػتخ ادلنتئػػب لالا

ت بتلراػػكب  لػػذله فػػلف الرعت ػػب  ػػع وي ةػػتداخ ول إف طػػئت فقػػب  الكجػػ،ات الػػيت  اػػم  ذلػػ
باكب ئل م ال ةرحقق إال بتلنظا إىل ج،اي مت  ن يلاةت  رع اخ للب مت  لاإلحتطػا بعلممػت؛ 
 له اإلحتطا ادلقر،اخ اليت  عػا ارائػرمت لحتل لمػت إىل بنتصػادت األئتئػ ا لوئػ توت الا  اػا 

اخلفػػػػػػا ول إف طػػػػػػئت فقػػػػػػب ل ػػػػػػن   قاا  ػػػػػػت قػػػػػػاا خ صػػػػػػح حا  كػػػػػػن  ػػػػػػن فمممػػػػػػت  للضػػػػػػع 
 االئسا  ج ا حملتصا ت لاحل ل،لا الف ا ر اادت ا حتؿ سف،ر ت لال    وعتجلرمت. 
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تله وف الكثري  ن ادلرعت لني  ع الظػ،ادا االجرمتب ػا لالا تئػ ا لاإلياػتي ا بػن جمػب 
  قػػ  ةػػذد ،ف بامةػػا   راػػاخ إىل  ػػا  م ا  ػػتر لالنػػ،ا   بنمػػت -كمػػت وئػػلكنت   -ول بػػن قرػػ  

لالر،دم بضف القضت  بلى ا  تر ول ك ت الظتداخ دػ، قضػت  بل مػت  الف الرن ػ  إىل األئػ تت 
ادلنائا اليت  اكب احملاكتت األئت  ذلػت  لوف العػبلج احلق قػ  ةرفلػب  بعػ  ارائػا الظػتداخ 
لاإلحتطا بعلممت  الر،ج  إىل  عتجلػا األئػ تت ادلناػئا  ضػمن سفػا   رلئػا برػ،فري كػب  ػت 

 لعبلج  ن َوَجٍب لوالات ل ااحب لاسر ترات    اي ا للنظا ا   ى صلتبا احلل،ؿ. ةرفل   ا
لال طػػه وف الظػػتداخ  وةػػا ةػػتداخ  حػػب  راػػكب ل ر لػػ،ر ل  ػػ و بػػتلظم،ر  ةاػػتدم برك،ةنمػػت 
رلم،بػػػػا وئػػػػ تت لب،ا ػػػػب لالافػػػػع ل ػػػػ اسبلت  ر اسلػػػػا  لػػػػذله فػػػػلف اإلحتطػػػػا بعلػػػػم الظػػػػتداخ 

لوئػػ تت ياػػ، مت لا ػػربلؾ القػػ رخ بلػػى إبرػػتر احللػػ،ؿ لالعبلجػػتت  لحتل لمػػت إىل بنتصػػادت األلىل
ادلنتئػػ ا لاألبعػػتا ادلساك ػػا ذلػػت ال ةرحقػػق ا النظػػا إل مػػت  ػػن بُعػػٍ  لاحػػ  ول جرػػص لاحػػ   لإظلػػت 
ةرفلػػػب  ػػػ،فا رلم،بػػػا جررػػػتت بلم ػػػا ل عاف ػػػا  كػػػ،ف وثتبػػػا احلػػػ،ا  ادلرعػػػ اخ   رضػػػتفا   عػػػتً 

بلػػػى إبرػػػتر لإيرػػػتج احلػػػب النضػػػ    لػػػذله فل اػػػت ادلاػػػكلا ا لراػػػك ب العقػػػب اجلمعػػػ  القػػػتار 
 ق ةايت دػ  ا االقررػتر بلػى  عتجلػا الظػتداخ وحتصػاخ آ تردػت ول بس ػ م آ تردػت  ػع اإلبقػت  بلػى 

تر بلى النظا إل مت  ن سػبلؿ بعػ  لاحػ   ول جرػص لاحػ   ول ػاألئ تت ادلنائا ذلت  ول االقرر
 لبق دت  كمت ةقتؿ.  بقب لاح ؛ فلكب ةتداخ ودب حلمت

 التعامل مع الظاهرة:  -
 لالرعت ب  ع الظ،ادا بمل تً ؽلكن وف ةضسذ  بل ا ازتدتت 

ةنػيع إىل الاةتاخ لائراااؼ ادلارق ب لزلتللا قاا خ ال،اقع لادلقػ  تت ب قػا  ل ػن    اتجاه
لف  اػػػػكب ةضػػػػع اخلفػػػػط لالػػػػربا   الثقتف ػػػػا لالا تئػػػػ ا لاالقررػػػػتاةا لاالجرمتب ػػػػا للح ل،لػػػػا ا
 الظتداخ الال  ا  لبذله ةكك  اهلل ادلؤ نني القرتؿ لالضحتةت )لضع سفط لقت  ا(؛ 

غلرمػػ  ا زلتصػػاخ ا  ػػتر الاػػل  ا لالنػػ،ا   الضػػترخ لإةقتفمػػت  ثلػػ  ا تلػػه  ثػػب  ػػن  واتجاااه
ةقػػػ ـ إئػػػعتفتت ولل ػػػا ل،قػػػو النػػػػيؼ  ل ػػػن   حتل ػػػب الظػػػتداخ لارائػػػا األئػػػ تت ادلناػػػئا ذلػػػت  

  له األئ تت  لاخلل،ص إىل العرب اليت  كن  ن ب ـ  كااردت؛ ل عتجلا 



 
 
 
 
 
 
 

 عبيدددد هسدددن عمدددر                                                يصدددنال ابسدددتبدادف العندددف   عنددددما
 

 -644- 

ئا ػػػػػػػػتداخ لاألئػ تت ادلناػب ادلساك ػا للظػػتر لإاراؾ الع،ا ػػػػػػػال ةػرمكن  ػن إبر واتجاه
ذلػػػت لادلنػػػتخ الػػػذي دػػػ  بت رػػػ اادت لظلػػػػ،دت  أليػػػ  ال ةاػػػرف ع وف ةرجػػػتلي  احلػػػا اإلحاػػػت  

ر إ ػػت بػػتلرع،ةض ادلػػتا ول بتلك ػػت  لادلنػػع  بو تردػػت  لػػذله  نرمػػ  رمةرػػ  بنػػ   عتجلػػا ا  ػػت
لالعقتت  لشلترئػا احلػب األ ػا  الػذي قػ  ةط ِّػب الظػتداخ  ؤقرػتً لكنػ  كمػت دػ،  اػػتد  ال 

 ةعتجلمت لال ػلقق ال،قتةا  نمت  ارق بًل. 
للعلنػػػت يقػػػ،ؿ دنػػػت  بػػػضف الرعت ػػػب  ػػػع دػػػذس الظػػػ،ادا بلػػػى العمػػػـ، ة قػػػى  رضرجحػػػتً بػػػني 

 تدن رني  
لبػػػػ ـ اإلاراؾ ألئػػػػ توت لحجممػػػػت لآ تردػػػػت لبػػػػ ـ  التهااااواال واهستسااااها ذىنياااا   -

      الاػػػػػػع  ال ػػػػػػربلؾ األالات لالرخررػػػػػػتت لئلحتطػػػػػػا بعلممػػػػػػت 

(  لإظلت االقررػتر بلػى  ،اجمرمػت بتحلمتئػتت لالاػعترات لالاػجب ٜٖ)ة،يس  
مػػا لادلػػتؿ لحػػب لاإلاايػػتت لالنػػ لات لادلػػؤ اات الاػػ تح ا  الػػيت قػػ   نرمػػ  إىل إضػػتبا الع

األجػػا  بلػػى الػػاغم شلػػت ؽلكػػن وف ةُعرػػذر ألصػػحتوت  ػػن الن،اةػػت الاػػل ما؛ لال يػػ ري ك ػػو 
ؽلكػػػن دنػػػػت إيا  دػػػػذس اإلطػػػػكتل تت الك ػػػػريخ لاخلفػػػريخ وف ةُعرػػػػذر للكاػػػػب بتلن،اةػػػػت الاػػػػل ما  
لك و ؽلكن وف  ،صو بتلال ما حب لل، ويرجت بمبًل  طا،طػتً غػري ئػل م  لوصػ حت 

ص  ػػن ادلاػػػؤلل ا  لحجػػب بمل ػػػتت النقػػ  لالرقػػػ،ق لادلااجعػػا لحتق ػػػق العػػػربخ ترةعػػا للػػػرخل
لالامت  بت ر اا حتالت الطكلا ل ط  ب ال،ب  لط ،ع الط،غت  ا  اليت ق   ك،ف  ن ل،اـي 

 تدن ا االئرامتؿ  ا كثري  ن األح تف؟
ض بعػػ -دنػػت للرقل ػػب  «قػػ »ل -لا ادلقتبػػب قػػ  صلػػ   ذىنياا  التهواااال واهساات ال   -

الذدن تت اليت  رعت ب  ع الظتداخ بكثري  ن الرم،ةب  فرقع ا  ت ةامى بذدن ا االئرحتلا  
باػػ ٍب  ػػن العجػػي بػػن إاراؾ حجممػػت احلق قػػ   لافرقػػتا ضػػ ط الناػػب ا العنتصػػا ادلك،يػػا 

ػا بػػػػػني ػػػػػػػػػػػػتريا لادل،ا  ػػػػػػػػػػػػت  لالرق،ةػػػػػػم لادلقػػػػػػػػػػػكن  ػػػػػن الق ػتر لػػػػػؤلالات الػػػػػيت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػذلػػػػػت  لاالفرق
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كتي تت  األ ػػػػػػػا الػػػػػػػػُم،قع ا حتلػػػػػػػا اخلػػػػػػػيي لالعجػػػػػػػي  ل ػػػػػػػن   اذلػػػػػػػالت ػػػػػػػػػػػػػػ تت لاإل ػػػػػػػػػػػاأل ن
لاالياػػػحتت ول اللجػػػ،  لاالر ػػػت  صػػػ،ت )ا سػػػا( إلبػػػبلف العجػػػي لائػػػرج ا  احلػػػب  األ ػػػا 
الػػػذي قػػػ  ةػػػؤاي إىل  كػػػاةس الظػػػتداخ  ل كػػػاةس حتلػػػا العجػػػي بػػػن الرعت ػػػب  عمػػػت لإبرػػػتر 

  ائر بت  )ا سا( للحمتةا لال،قتةا. ادل اسب احلق ق ا للرعت ب  عمت  لاؽل، ا احلتجا إىل
ل  ػػ   تً  قػػ  يػػاى وف ادلاػػكلا  ا الرعت ػػب  ػػع الظػػ،ادا لاألي ػػتت لاإلصػػتبتت لحػػتالت 
االئرعرػت  لالعجػػي النتزػػا بنمػت  إظلػػت دػػ، باػػ ب بػ ـ اسػػ،ؿ ال  ػػ،ت  ػن وب،اوػػت  كمػػت ةقػػتؿ  

طػػئت فقػػب  ودػػب حلمػػت  تلػػه وف لكػػب إطػػكتل ا ول وي ػػا ول ةػػتداخ وب،اوػػت ل كت  حمػػت  ول إف
لبقػػػ دت  لدػػػم الػػػذةن ةاػػػكل،ف رلم،بػػػا الرخررػػػتت  الػػػيت  رلػػػه األالات الػػػيت  كػػػن  ػػػن 
إاراؾ الظػػػػػتداخ  ػػػػػن كػػػػػػب ج،اي مػػػػػت  لاإلحتطػػػػػػا بعلممػػػػػت  لإاراؾ وئػػػػػػ توت  لإبرػػػػػتر سلتطادػػػػػػت  
لاالدرػػػػ ا   ػػػػػن سػػػػػبلؿ دػػػػػذس الرخررػػػػتت لاألالات إىل طػػػػػاؽ حلمػػػػػت ل عتجلرمػػػػػت  ول حاػػػػػن 

ك و  ن آ تردت  للضع سفا ط،ةلا األجب دلعتجلػا وئػ توت   ػث ةػ ا ف مػت كػب إاار ت  لالرخ
صتحب اسررػتص لسػربخ بػ ل،س  لةػرم الرػ الؿ لادلثتقكػا لالراػتلر لادلقتربػا بػني ا را  لل،صػ،ؿ 

 إىل الاوي الرت ب لاخلفا النض جا.
،ابػػػ  لكػػػن ادلاػػػكلا ا لاقعنػػػت الثقػػػتا  كمػػػن ا غ ػػػتت وات ادلعافػػػا لزػػػتلي وباػػػط ق

  ح ػث الكثػري  نػت  ػت ةػياؿ «احلكم بلى الا   فاغ بن  رػ،رس»ادلنفق  اليت  ق،ؿ  بضف 
         ةقُكػػ، وػػت لػػ س لػػ  بػػ  بلػػم  لكػػضف دػػذس ا ةػػا  

(  قررػػا ا صػػ،ر الرػػ ةن الػػيت ٖٙ)اإلئػػاا         
،اؿ بلى االئريااخ  ن ضلن بل مت بلى ادلنتبا لو تكن ال،بظ لاإلرطتا  ول ا وحان األح

ط تبػػا الكرػػب لاألئػػكتر  الػػيت ال يرػػ ب لنػػت  نمػػت إال الف تبػػا  ول االكركػػت  بػػربللخ ا ةػػا 
ا حاػػػنتت  بقػػاا خ كػػب حػػاؼ  نمػػت قػػاا خ بػػبل فقػػ   لبػػذله  راػػات ػػػػػللحرػػػ،ؿ بلػػى با

ا إل نت بلب الر ةن  ن األ م الاتبقا  الذةن كتي،ا ال ةقاولف الكرتت إاّل و ػتين؛ ل اػرما 
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ح ت نػػت ل عت لنػػت  ػػع قضػػتةتيت حتلػػا الرخلػػو  الػػيت  ػػنعكس بلػػى فممنػػت لق منػػت ا الكرػػتت 
لالاػػػنا  لي قػػػى يعػػػ ش حتلػػػا لالرخلػػػو لالعت  ػػػا  ح ػػػث اكػػػتف القاةػػػا ئػػػ،ؽ ادل ةنػػػا  كمػػػت 

 ةق،ؿ ودب االقررتا  ف عض الاجتؿ بن يت  ت ةيال،ف  بلحم  ةكمم،ف كب ط  . 
لاألي ػػػتت ول اإلطػػػكتل تت ؽلكػػػن وف  كػػػ،ف رلػػػاا دػػػذا بػػػبللخ بلػػػى وف بعػػػض اإلصػػػتبتت 

حػػػػتالت فااةػػػػا  ول حػػػػتالت بترضػػػػا يتزػػػػا بػػػػن را فعػػػػب آين  ا  رػػػػب إىل  اػػػػر،ى الظػػػػتداخ 
لحجممػت  لإظلػػت دػ  ةػػاؼ طػتر  ول را فعػػب ال ةل ػػث وف ةنرمػ  بتيرمػػت  ئػ     لكػػن ادلاػػكلا 

ب  ػػن احل ػػا ق ػػا  ول تدن ػػا إظلػػت دػػ  ا تدن ػػا الرم،ةػػب لالرضػػخ م الػػيت وطػػايت إل ػػ   الػػيت قػػ  زعػػ
الرم،ةن اليت ال  ق ر األ ػا حػق قػ رس ل ػ رؾ وبعػتاس  ف ػؤاي اإلعلػتؿ إىل الركػتقم لالرػضـي لحكػا 

ل عظػم النػتر  ػن »رلاى بم ق ا اجملرمع  وي ةرح،ؿ  ن و ا بػترض ا ةُرػ ارؾ إىل ةػتداخ.. 
 .  « اررطا الاار

 الثقافة البديمة: -
 ػػػن )تدن ػػػا الرمػػػ،ةن لاالئراػػػمتؿ( ل ػػػن احلتلػػػا الذدن ػػػا  لا  قػػػ ةايت وف طاةػػػق اخلػػػبلص

ادلقتبلػػا )تدن ػػا الرم،ةػػب لالرضػػخ م لاالئػػرحتلا لالعجػػي(  لا كل ممػػت  فك ػػو لفقػػ اف  ػػ،ايف 
لادرياي للناب  إظلت ةرفلب العمب بلى بنت   قتفا ب ةلػا   ػؤ ن بضعل ػا االسررػتص لضػالر    

،ئػػػػ لا لاألالات لكمػػػػم الظػػػػ،ادا لحتل لمػػػػت إىل ل ثػػػػق بػػػػتخلربخ  لك ػػػػو وف تلػػػػه دػػػػ، الاػػػػ  ب لال
بنتصػػػػادت لوئػػػػ توت األلىل  لالنظػػػػا ا ج،اي ػػػػػمت  ػػػػن اليلاةػػػػت   ػػػػػعتً  لدػػػػػذا ال ةرػػػػض ى إال برػػػػ،فري 
ػػن  االسررتصػػتت ادلرعلقػػا  م ػػع اجل،ايػػب    ػػث  ُػػاى الظػػ،ادا  ػػن   ػػع يلاةتدػػت  ح ػػث ؽلكِّ

تت ادلر،قعػػػا  لإاار ػػػت و نػػػت  لق،بمػػػت  تلػػػه  ػػػن إبرػػػتر احلػػػب لادلخػػػاج الرػػػح   لرجنػػػب األي ػػػ
 ل عتجلرمت بع  لق،بمت بضقب ق ر  ن اإلصتبتت.

لقػػػ  ةكػػػ،ف ادلفلػػػػ،ت ا الثقتفػػػا ال  ةلػػػػا وف  ا كػػػي بلػػػػى احلػػػ،ار بػػػػني دػػػذس الرخررػػػػتت 
ت   كرػػػػ،   ػػػػربلق  ف ػػػػ  تدن ػػػػا الرمػػػػ،ةن  ػػػػع تدن ػػػػا ػػػػػػػاةفا وف ةكػػػػ،ف احلػػػػ،ار ا فضػػػػػػػػ  عػػػػتً  ط
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برػػ اؿ  ول  قتفػػا االبرػػ اؿ لايضػػ تط الناػػب  لبػػ ـ اسػػربلؿ الرم،ةػػب  ل نػػر  تلػػه تدن ػػا اال
    قتفػػػا ػ(   ػػث ةُػَعمػػم تلػػه ل رػػٛ)الابػػ        ادلقػػتاةا 

و ا لل س رمةا طل ا لوصحتت اسررتصتت  طلقا بلى يكامت  لبذله لح س  ااُّ األ ػ،ر 
ع ا ا بتا  إىل يرتوت  لجلص  ن حتلا الرا،ةش لالك،ضى الذدن ا  اليت ق   ك،ف ط  

األ ػػػػا ا حتلػػػػا ائػػػػرق تذلت للظػػػػتداخ ول اإلطػػػػكتل ا ول األي ػػػػا  ل رػػػػ   غػػػػري ط  ع ػػػػا حتلػػػػا 
ائػػرمااردت بلػػى دػػذس احلػػتؿ الف وف  ػػاّا إىل ودػػب االسررػػتص لالنظػػا لل،صػػ،ؿ إىل حلػػ،ؿ 

          ةا  ةقػػػػػ،ؿ  عػػػػػتىل  ػػػػػػػػػػػتت رلػتجلػػػػػػػل ع

            ... 
تلػػه وف ادلمػػم دػػ، الػػاا إىل ودػػب العلػػم لالرخرػػص  لبػػػ ـ االئػػرماار ا  ( ٖٛ)الناػػت  

اإلتابػػػػا لاإلطػػػػػتبا لررحػػػػ،ؿ  ػػػػن حػػػػػتلا ط  ع ػػػػا ا بػػػػ  مت إىل حتلػػػػا غ،غت  ػػػػا ف،ضػػػػ،ةا ا 
 ائرمااردت لا ر اادت.

 صناعة الظواهر:  -
لقػػػ  ةكػػػ،ف  ػػػػن ادلك ػػػ  وف يعػػػاض لقضػػػػ ا  لضلػػػن برػػػ ا النظػػػػا ا الظػػػ،ادا االجرمتب ػػػػا 

ياتي ا اليت  فك، بلى ئػف  اجملرمعػتت بػني حػني لآسػا  دػذس القضػ ا دػ  وف الكثػري  ػن لاإل
الظػػػ،ادا الفتف ػػػا قػػػ    ػػػ ل ةػػػ،ادا غاة ػػػا بػػػن جطااف ػػػا ال لػػػ  لاؽلطااف ػػػا اجملرمػػػع ل ترؼلػػػ  الثقػػػتا 
لاحلضػػػتري لق مػػػ  ال ةن ػػػػا  دػػػ  ةػػػػ،ادا اس لػػػا بلػػػػى اجملرمػػػع لياػػػػ ج  االجرمػػػتب  لالثقػػػػتا  

 ػػتً  يرلبػػتً ا غػػري جاػػ س  لي رػػتً ياػػتياً ة،ضػػع ا غػػري  ابرػػ   ل اػػكب تلػػه  اػػكب بضػػ،اً غاة
ترةعػػػػػا ل اػػػػػ،غتً لرحق ػػػػػق وغػػػػػااض لودػػػػػ اؼ سك ػػػػػا لغػػػػػري  نظػػػػػ،رخ؛ بلػػػػػى  اػػػػػر،ى )الػػػػػذات( 

قتطمت  فكػػم ػػػػػػػػػع،ت لق ػػتـ احلضػػترات لإئػػػػػػػػػػػػل)ا سػػا( لدػػذا لػػ س غاة ػػتً ا  ػػترةض األ ػػم لالا
م الرحاةػػػا  لدػػػ  ا ػػػػػػػػػػح تت بتئػػػػػػػػػػػػػري  ػػػن الرض ػػػن ادلعػػػترؾ ادلكرعلػػػا الػػػيت ةكػػػ،ف لق،ادػػػت الكثػػػ
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 ا  ػػػػػػػػػ تئػػػػػػػػػ،ؿ إىل احللػػ،ؿ الاػػػػػػػػػ بت  )ا سػػا( لال،صػرػػػػػػػػػػػػػػاةه لائػػػػػػػػػػمت إظلػػت افرعلػػت للرحػحق قرػػ
ت تت العم لػػا  ػػػػػػػػػػػػػـ،  ول بنػػت  اليبػب ادلعػػترؾ االيرختب ػػا  ول حتق ػػق الطل ػػا بلػػى اخلرػػػػػػػػػػػػػػول كا

 ول  رك ا احلاتبتت ال لل ا لاإلقل م ا ب  ت  ا ساةن. 
ا لوئػػمب صػػنتبا الظػػ،ادا الاػػل  ا لاألي ػػتت  لادلعػػترؾ ادلكرعلػػا  لالرػػ ا تت ل ػػت وكثػػ

سااادت ا إطػػػػػػتر األ ػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػ ا  لائػنت الرترؼلػػػػػػػا لادلعاف ػػػػػػا لالفت ك ػػػػػػا  لإةقػػػػػػتظ الكػػػػػػػػػػػػػػادلذد  
لالاػػع،ت ادلرخلكػػا؛ ألهنػػت رصػػ   جػػتدي بضجاػػتادت لغ  ػػا رملئػػمت  لتلػػه ةظمػػا باػػكب 

)لال يعػػا دنػت غػري ادلرعلمػػني األ  ةػا  لإظلػت يعػػا  تً جمػتالً ػجلػ  بنػ  ت ةرخػذ النػػت  رملئػ
لم،ف النػت   ػت ال ةعلمػ،ف ف كرػ،ا ا ػت  لاحلكمػت  لاخلػربا ( ف عػػغري ادلرخررػني  ػن الكقمػ

لُّ،ا  ةقػػػ،ؿ الائػػػ،ؿ  لُّ،ا لُةِضػػػ َ  ااضِت  اع اااا »  واؽ ادلاػػػت ب َف ِضػػػ ِبِع الضِ لضااا ااا ِض ِإنَّ اللَّاااو  ه اا 
َ ا   اا نضت ِ ِعِو ِمال  الض ِ  ا اتَّ َض اِابضِق ع اِلم ا تَّى ِإذ ا ل  اِء، ح  بضِع الضِ ل م   ِ َ  ِب ِباِع الضِ لض ِض ب اِد و ل ِكالض اا 

َلوا ، ف و اَلوا و أ ا ا ََ ا ِبي يضاِر ِعلضا تا وض ِِِلوا ف اف فاض ا ِجهَّاه ، ف ِسا   ػ  تلػه وف الكقػ(ٔ)«النَّاِس رِِءوس 
حكظػ  لإظلػت ةرعػ ى تلػه إىل الػ،ب  لالعلم لالكر،ى ال ةقررػا بلػى محػب الػنص الاػاب  ل 

َو »ةق،ؿ   لالكق   لالائ،ؿ  ِض اِماِل ِف ِو ِمنضِو، و ِربَّ ح   ِ َو ِإل ى م الض ِىو  أ فاض ِض اِماِل ِف فا ِربَّ ح 
ِِيوَ   .(ٕ)«ل يضس  ِبف 

للعػػػػػب تلػػػػػه ةكاػػػػػا الكثػػػػػري  ػػػػػن ادلعػػػػػترؾ لادل،اجمػػػػػتت ادلكرعلػػػػػا  الثقتف ػػػػػا لالا تئػػػػػ ا 
بلى ورض اإلئبلـ لادلالمني ال ـ،  ح ػث يقػ ـ ذلػت األرض لالعاكاةا  اليت   لر رحتدت 

لادلتؿ لحب اإلياتف  لُ تر  بل نت  لد  وط    ت  ك،ف بعق،ا إتبتف بتلنا ا لنت  ح ث 
ال س تر لنت ف مت؛ ألينت ال ظلرله ف مت روةتً لال إرااًخ  حب للػ،  ،علنػت تلػه  لالػيت ال  كػتا 

 باكب ول بوسا. جل،  نمت بقعا  ن ببلا ادلالمني 

                                                 

 .  أخرج  البخاري، كتاب العمم (1)
س نٌ  (2) ِديٌث ه   .  أخرج  الترمذي، وقال: ه 
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لق  ال ةرفلب األ ا كثػرياً  ػن النظػا الكراػتؼ وف  عظػم الظػ،ادا الػيت قػذفت وػت حق ػا 
الع،دلػػا  لوحلقػػت العػػ لى لال،بػػت  الطاةػػب بػػتلكثري  ػػن اجملرمعػػتت  وػػ ؼ الرمكػػني للم منػػا 
لالراػػػلط لائػػػررياا احللػػػ،ؿ لاخلػػػربا   دػػػ  ةػػػ،ادا غاة ػػػا بػػػن  ابػػػا اجملرمػػػع لياػػػق  احلضػػػتري 

رؼلػػػػػ  لق مػػػػػػ  ال ةن ػػػػػا ل قتل ػػػػػ س االجرمتب ػػػػػا  دػػػػػ  وقػػػػػات  ػػػػػت  كػػػػػ،ف إىل وطػػػػػ ت  لولدػػػػػتـ ل ت
لج،ةكتت لس تالت لص،ر بع  خ بن احلق قا لال،اقع  لةكك  الق،ؿ  بضهنت  رن،با لراػ،قؽ 
ا ببلا ادلالمني  إلهنتؾ قػ، م  لائػرنكتا  ػ،ارادم  لائػرماار جلكمػم لضػعكمم لحػتجرمم 

 إىل )ا سا(.
ري  ػػػن األح ػػػتف  لبلػػػى األسػػػص ا  احلػػػا غ  ػػػا الكقمػػػت  لاخلػػػربا   ودػػػب العلػػػم فكػػػ  كثػػػ

لالرخرػػػػص لال رػػػػريخ النتفػػػػذخ  لبػػػػالي اخلف ػػػػت  ليبت ػػػػتت الاػػػػعترات لاحلمتئػػػػتت لاذل،جػػػػتت 
لالائػػػم بػػػتلكااغ  جػػػرلط األ ػػػ،ر  لجػػػاج بػػػن الاػػػ فاخ لاإلحتطػػػا  لةلكمػػػت ئػػػ،  الرقػػػ ةا  ل قػػػاو 

حجممػػػت  ل اػػػرنك  الفتقػػػتت لاأللقػػػتت  ل كػػػ،ف وطػػػ    بض ػػػ ةتت ستطئػػػا  فرضسػػػذ وكػػػرب  ػػػن
بفحػػػػن ادلػػػػت  ول طػػػػ،احني اذلػػػػ،ا   لبػػػػذله  رحػػػػ،ؿ اجملرمعػػػػتت  لستصػػػػا ادلرخلكػػػػا  إىل   ػػػػتاةن 
زػػػػػترت لاسر ػػػػػتر لؤلفكػػػػػتر لاألئػػػػػلحا لوئػػػػػ،اؽ لبلئػػػػػرمبلؾ  ل رحػػػػػ،ؿ  ػػػػػن اإلبػػػػػ اع لاإليرػػػػػتج 

 عػػ ش  احلػػا ضػػبلؿ الاػػع ؛  لاالر قػػت  إىل االئػػررياا لالركػػ ةس لإبػػتاخ إيرػػتج الرخلػػو  وي
 لاإلطكتل ا دنت وهنت ق  حتاب وهنت حتان صنعتً.

لوسفا  ت  كػايس ادلاحلػا  ول احلتلػا  دػ  اجػتت يبت ػتت اةن ػا لئ تئػ ا ) احلػا اجػتت 
الامل  اجلمتؿ الف  ؤدب  با ب حييب ول طت ك  ول  ذديب ول بنرػاي...(  ػن الػذةن 

وئت  ادلاكلا؛ دذس ادلاحػلا اخلفريخ حتب بتأل ػا ول  ةنتط وم  ق ةػم احلب لدم ا احلق قا
حترػػػػلمت  لبنػػػ دت ةرحػػػ،ؿ احلػػػب إىل  اػػػػكلا  لبنػػػػ دت  ػػػت وئػػػمب صػػػنتبا الظػػػ،ادا لإقت ػػػا 
ويرػػتت لويالـ  ػػن وطػػ ت   ،د، ػػا إلغلػػتا ادلاػػ،غتت للم منػػا لالطػػيل لاالحػػربلؿ ل كمػػ م 

له ةرحػػػػػ،ؿ االئػػػػػرعمتر األفػػػػػ،اس لإطػػػػػتبا اخلػػػػػ،ؼ لائػػػػػر بت  ادلعتدػػػػػ ات ال فتب ػػػػػا  لبػػػػػذ
ادلكاػػػ،ؼ للػػػ عض  ادلاػػػرنك  للمػػػ،ارا لاخلت ػػػتت  إىل ائػػػرعمتر  اػػػك،ت بنػػػ    فلػػػ،ت 
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ل ػػ ف،ع األجػػػا  س،فػػتً  ػػػن حاكػػا األطػػػ ت  لاأللدػػتـ  للح ل،لػػػا الف الرفػػاؼ لاإلردػػػػتت  
لتلػه إظلػت ةكػ،ف بنػ  ت يرػ   ال يػ ري وف دػذا االئػرعمتر اجل ةػ  دػ، الػذي ؼلػّ،ؼ  ػػن 

ص،ر الرفاؼ  لةم،ِّؿ  ن سفادت  ل اكب تله  ا،غتً ل،ج،اس لد منر  األط ت  لةرنع 
لحتكمػػػػ   لبػػػػذله  رحػػػػ،ؿ ادل،اجمػػػػا ل  ػػػػ اهنت لبنتصػػػػادت لركػػػػ،ف بػػػػني ال للػػػػا لبػػػػني األ ػػػػا 
لالاعب  ف يااا اإلهنتؾ  لُ  ض وئ تت العنػو لالرفػاؼ  ليكاػا وئػلحرنت بضةػ ةنت  ليقػع 

   ف وف يكػػػ،ف ولا برػػػريخ  بعلػػػب الرػػػ ةن الػػػيت وئػػػقفت األ ػػػم الاػػػتبقا ال 

 (.ٕ)احلاا        
ل ػػػن األالات الػػػيت  عػػػني بلػػػى فقػػػ  الظػػػ،ادا االجرمتب ػػػا لالرعػػػاؼ إىل وئػػػ توت  الػػػيت قػػػ  
 ط ػػب ا العقػػب ال ػػتطن  ول الػػ،ب  ال ػػتطا  لالػػيت ةرعػػني الرنق ػػب بل مػػت لزلتللػػا ائرحضػػتردت 

كب صػػػح    القنتبػػػا ولالً بػػػضف النظػػػا ا وةػػػا لكمػػػم الظػػػتداخ ل ػػػن   ك ك ػػػا الرعت ػػػب  عمػػػت باػػػ
ةػػػتداخ لإسضػػػتبمت لل رائػػػا الف ائرحضػػػتر القػػػ م  الػػػيت  اػػػكب ادلاجع ػػػا ل ػػػرحكم ا ئػػػل،ؾ 
اجملرمعػػتت لاأل ػػم ل  ػػع إيرتجمػػت األايب لواب ت ػػت ا سلرلػػو   ػػتاةن الككػػا لبنػػت  احلضػػترات  

 النظػػا ا  ػػترةض دػػذس اجملرمعػػتت ا وي القػػ م لالرقتل ػػ  الػػيت  ػػؤ ن وػػت )بػػتا األفكػػتر(  ل ػػن  
رلػػػااس العػػػتـ  الف الر،قػػػو بنػػػ  بعػػػض النقػػػتط الػػػيت ؽلكػػػن وف  عرػػػرب طػػػتتخ ول يتطػػػيخ بػػػن دػػػذا 
اجملػػاى؛ ألف الرػػترةض دػػ، يػػ،ع  ػػن زلِّػػ  الظػػتداخ لزاػػ  دت ا ال،اقػػع  لباليدػػت  ػػن اخلكػػت  إىل 

 ػػن ادل ػػتا  إىل الػػربا    فاػػ،ؼ الع ػػتف  ل ػػن الككػػا إىل العقػػب  ل ػػن النظاةػػا إىل ادلمترئػػا  ل 
  ىن ال رائا بتلكاب. 

لل س دذا فقط  لإظلت وةضتً  رفلب ادل،ض،ب ُا ائػركمتؿ وضػبلع  ثلػث النظػا  لتلػه 
رق ب ادلتضػػ   لدػػ، مثػػػاخ للرػػترةض  لحت ةػػ   كتيػػ  ػػػػػػػػػ اػػن قػػاا خ ال،اقػػع ول احلتضػػا؛ أليػػ   ا

تكم إل مػػت  تلػػه وف الظػػ،ادا ب قػػا  ػػن الرػػترةض  ل ػػن  نظ، ػػا القػػ م الػػيت  ػػؤ ن وػػت األ  ػػا لحُتػػ
دػػػػ  ا هنتةػػػػا ادلفػػػػتؼ إفػػػػااي  قػػػػتا  ول  اػػػػك ب  قػػػػتا  ول طػػػػتكلا  قتف ػػػػا لكػػػػب  ػػػػن القػػػػ م 
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ب بػػػػني تلػػػػه لبػػػني كػػػػب  ك،يػػػػتت ػػػػػػػػػتا لالركتبػػػػػػػػػلادلاجع ػػػتت لالرػػػػترةض لالر ػػػتاؿ ادلعػػػػاا لالثق
 ال،اقع  دذا إضتفا إىل فمم ئنن لق،ايني احلاكا االجرمتب ا.

وف الظػػتداخ غاة ػػا بػػن قػػ م األ ػػا لاجملرمػػع ل ترؼلمػػت الف،ةػػب  لغاة ػػا بػػن )بػػتا فػػلتا   ػػني 
وفكتردػػت( باػػكب بػػتـ  ل ،رل مػػت لب ئرمػػت الثقتف ػػا ل ابرمػػت احلضػػترةا  بكػػب  نرجت ػػت الرترؼل ػػا  
فمػػػ  بػػػبل رةػػػب ةػػػتداخ غاة ػػػا   رػػػن،با طتر ػػػا  ول بترضػػػا   نرػػػتت األ ػػػم كحػػػتالت  اضػػػ ا  

لضعو لالرحلب لالرخلو لاالضلفػتط لالكػااغ  الػذي ؽلكِّػن )ا سػا(  ،ل ت ا  ابرمت با ب ا
 ػػػن اال رػػػ اا لالع ػػػث وقػػػ رات األ ػػػا كمػػػت ةاةػػػ   لغ ػػػتت العلمػػػت  العػػػ لؿ ادلمترئػػػني حلاائػػػا 
احلق قػػا لاالئػػرقت ا  النػػتفني للطلػػ، لالرحاةػػو لالرضلةػػب لاجلنػػ،  بكػػب وطػػكتل   القػػتارةن بلػػى 

 نق ا.إبتاخ األ ا للجتاخ لال  ضت  ال
ليعرقػػ  ويػػ   ػػت  ػػن و ػػا ول حضػػترخ إال لرافػػق  اػػري ت وظلػػتط  ػػن الطلػػ، لالرفػػاؼ لاخلػػالج 
لالرا ا؛ ألهنت حتالت  نرػتت األ ػا بنػ  بعػض ادلنعفكػتت لالنكاػتت لرالا األفعػتؿ  للػ س 
األفعػػتؿ  لكػػن ا هنتةػػا ادلفػػتؼ  قػػت  احلضػػترات بقػػ ر ت بلػػى الرجػػتلي لالررػػح   لالررػػت  

)ا سػػػا( لالقػػػ رخ بلػػػى زلتصػػػاخ بػػػؤر الطلػػػ، لالعنػػػو لالرفػػػاؼ لاإلردػػػتت  ليكػػػ   ػػػع يكاػػػمت ل
 م ف مػػت  تبرػػا ل عرػػ، ا ػ ا لالرج ةػػ   ستصػػا بنػػ  ت  كػػ،ف ادلعػػتةري لالقػػػي،ابػػت الاػػ،   لالرجػػ

 لسترجا بن لضع اإلياتف يكا   الذي د، زلب دذس الظ،ادا. 
تف ػػػػػا ئػػػػػػػل،ك ا   اػػػػػػػكن ا لالعنػػػػػو لالطلػػػػػػ، لاإلردػػػػػتت ا احملرػػػػػػلا النمت  ػػػػػا ةػػػػػػتداخ  ق

األبمتؽ  ل ضيت مثاخ دلت  علمنتس لروةنتس   ت طػكقب تاكا نػت لصػنع سل لرنػت  ح ػث الثقتفػا دػ   
ا الرعاةو النمت     ت ة قػى ا بقلنػت ال ػتطن  ػن الػ لافع لاحملاكػتت للاػل،ؾ لآل ػا الرعت ػب 

  ع ادل،اقو  بع  وف يناى  ت  علمنت. 
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 بيةالصراع في الحضارة الغر 
   فمسفة الصراع -

لػػػذله فقػػػ  ةكػػػ،ف  ػػػن ادلك ػػػ  وف يكػػػر  بعػػػض الن،افػػػذ بلػػػى  اػػػريخ احلضػػػترخ الطاب ػػػا  الػػػيت 
 اػػكب )ا سػػا( ليقػػ ـ بعػػض النمػػتتج الككاةػػا لالاػػل،ك ا بلػػى ادلػػ،رلل الثقػػتا الطػػايب  لعلمػػت 

الثقتف ػا    ك   القتر  لال تحث ا  كاري الكثري  ن إفاايا ت لب،ا ب  اك لمت لصػنع طػتكلرمت
الػػػيت  عمػػػب بل مػػػت ل رعت ػػػب  ػػػن سبلذلػػػت؛ ألف الثقتفػػػا دػػػ  ال ،صػػػلا احلق ق ػػػا لرح ةػػػ  ال،جمػػػا 

 ل طذةا احلاكا. 
لضلػػػن بنػػػ  ت يعػػػاض ذلػػػذس األلػػػ،اف  ػػػن العنػػػو لالرػػػااع لادل،اجمػػػا  الػػػيت ط عػػػت احلضػػػترخ 

  بػػذله الطاب ػػا لرافقػػت  اػػري ت لال  ػػياؿ  لكػػن بضطػػكتؿ لولػػ،اف  اػػرح  ا لرلػػ اخ  ال يقرػػ
الساطػق الكبل ػ  لائػر  اؿ احلػ،ار بتدل،اجمػا  لالاػق،ط ف مػت ةػااا لنػت  ػن )ا سػا(  لجايػػت إىل 
 ػػػػػت ةاةػػػػػ   لصػػػػػنتبا رالا وفعتلنػػػػػت  بقػػػػػ ر  ػػػػػت دػػػػػ  زلتللػػػػػا لراػػػػػم ب الركاػػػػػري لالكمػػػػػم لادلقتربػػػػػا 

 لاالئرنرتج  لعب تله ػلقق الا  ب للكمم لالركتدم لال،قتةا احلضترةا.
الطاب ا بلى الرج ا  لالرجػتلي  لصػنتبا ادلاػ،غتت  لصػنتبا األبػ ا    و ت ق رخ احلضترخ

لطن ادلعترؾ حتت طب ادلام تت  لزلاضتت الرق ـ لاإلب اع لاإليرتج  لبجييت بن الرجػتلي  
 فلذله وئ تت لرلتالت وساى. 

لاحلق قا اليت ال  ق ب الل س وف ياق احلضػترخ الطاب ػا  ول باػكب واؽ الثقتفػا الطاب ػا 
خرلػػػو ولػػػ،اف ط كمػػػت الػػػ ةا لالا تئػػػ    ػػػن كػػػت ،ل ك  إىل ور ،تكاػػػ  إىل بال اػػػرتييت  و

ل ن إقفتب  إىل اطساك  إىل رودتا  لالاػ،اد  وكثػا  ػن وف حترػى  لئػ،ؼ يػضيت بلػى 
ظلتتج  نمت  إظلت قػتـ بلػى فكػاخ الرػااع  وعػىن وف ج ل ػا احل ػتخ ا الثقتفػا الطاب ػا إظلػت دػ  

لائػػرمااردت احلضػػتري ةكػػسض ول ةرفلػػب افػػساض لجػػ،ا العػػ ل احملػػاض الرػػااع لادل،اجمػػا  
للحاكا  الضت ن للرمتئه لب ـ االيكجترات ال اسل ا  لا حتؿ ب ـ لج،ا ب ٍل ةؤاي 

 دذا ال لر فلُ رنع الع ل  حب لل، لعلتً.
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 ا  ػػربوقتفا وف الامةػػا ال ةن ػػا  ول العق ػػ خ ال ةن ػػا ا احلضػػترخ الطاب ػػا  ػػػػػػلاألسفػػا ا دػػذس الث
ول  اػػرف ع وف  رنػػػيس بػػن فكػػاخ الرػػااع  ح ػػث  نفلػػق  ،رل ت ػػت  ػػن الككػػا ال ،يػػتين لالال ػػتين  
 ػػػن الرػػػااع بػػػني ا ذلػػػا  لالرػػػااع بػػػني اإلياػػػتف لا ذلػػػا  حػػػب لقػػػ  ايرمػػػى األ ػػػا بػػػتلكثري  ػػػن 

 «ي راػ »الذي وُبلن بلى لاػتف ف لاػ،فمت الك ػري   « ،ت اإلل »ادلككاةن إىل إببلف صاة   
 فضاى األ ا ف مت بع  احل ا ا إىل ادل،ت ادلفلق  ل ا ؤ اإلياتف.

لالرػػػااع وصػػػبلً ةقػػػـ، بلػػػى إلطػػػت  لإهنػػػت   -لج ل ػػػا دػػػذس احلضػػػترخ القت مػػػا بلػػػى الرػػػااع 
لػػػػرحكم  قتفػػػػا  -كمػػػػت وئػػػػلكنت   -ايفلقػػػػت  ػػػػن الككػػػػاخ ال ةن ػػػػا  -)ا سػػػػا( لإئػػػػقتط  صػػػػاةعتً 

  لػػذله صلػػ  وف احملاكػػتت احلضػػترةا لادلاػػتله اإلياػػتف لفلاػػكر  بػػن الكػػ،ف لاإلياػػتف لاحل ػػتخ
ال ااةا لالرعتط   ع احل تخ  اػك،ف برلػه اجل ل ػا.. فمػن الرػااع بػني ا ذلػا ا كػب الثنت  ػتت 
ا الرػػترةض الػػ ةا الػػ، ا  ػػن  ثػػب الرػػااع بػػني آذلػػا النػػ،ر لالظلمػػا  لاخلرػػب لاجلػػ ت  لاخلػػري 

ؽلثػػب اجلػػذلر لادلاجع ػػتت للمػػ،رلل الػػ ةا  لالاػػا  لدكػػذا  دػػذا الرػػ،ارل الثقػػتا لاالجرمػػتب 
دػ  ا وصػلمت بق ػ خ ل ن ػا   «ي راػ »اليت وطايت إل مػت بنػ   « ،ت اإلل »الطايب.. حب فكاخ 

ح ػػث كػػتف العقػػب ال ،يػػتين ػلكػػم وػػ،ت بعػػض ا ذلػػا؛ لل اػػت بق ػػ خ الكػػ ا  بػػن طاةػػق وحػػ  
تت الق ؽلػا  كمػت ةػذكا الاػري ا ذلا سترجا بن دػذا ادلػ،رلل  بػب دػ   ،جػ،اخ وةضػتً ا ال، ن ػ

 .«صخاخ احلق»ا كرتب   «آر ا فن الي»
ال إلػػ  لاحل ػػتخ  -إف الرػػااع بػػني اإلياػػتف لا ذلػػا قػػتا العقػػب الطػػايب إىل فكػػاخ إلطػػت  اإللػػ  

فرػػػب الػػ ةن بػػػن  ػػ بري الػػػ ي ت  فرػػب النتئػػػ،ت بػػن البلدػػػ،ت  إىل فكػػاخ الرػػػااع  ػػػع  - ػػتاخ
 الف قػػػتت  لالرػػػااع بػػػني األلػػػ،اف  لالرػػػااع بػػػني الػػػػ ةن الف  عػػػا لقمػػػا الف  عػػػا  لالرػػػااع بػػػني

لالعلػػم  لبػػني رجػػتؿ الكن اػػا لرجػػتؿ الا تئػػا  لبػػني األجنػػت  لاألبػػااؽ  لبػػني الاجػػب لادلػػاوخ  
لادلتركاػػػػػ ا لالاودتل ػػػػػا  إىل صػػػػػػااع األاةػػػػػتف  لصػػػػػااع الق،  ػػػػػػتت لاأل ػػػػػم لالثقتفػػػػػتت  لصػػػػػػااع 

الػػذي ابرػػرب هنتةػػا  «ف،ك،ةت ػػت»ول  ػػن بعػػ س ل ػػن ق لػػ   «صػػت ،  ب دنرنطرػػ،ف»احلضػػترات بنػػ  
 الرترةض اإلياتين ا ايررتر الاودتل ا ا صاابمت  ع   ع وب ا مت لصابمم  لايرمت  الرترةض. 
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للعػػػب  ػػػن الف  عػػػ  وف ة،لػػػ  الرفػػػاؼ ا وحاػػػت  دػػػذس احلضػػػترخ ول ا رمحمػػػت  لةاػػػر ب  
 د، احلب. تله ابرمتا وف الث،رخ لالعنو لاإلردتت لالرفاؼ لاإلربتت 

 للنضيت بلى بعض النمتتج لاأل ثلا  
فكػػػ  ب ئػػػا دػػػذس احلضػػػترخ ياػػػضت الكتطػػػ ا لالنتيةػػػا لالبلئػػػت  ا لاالئػػػرتل ن ا لال مػػػني ادلرفػػػاؼ 
ل  ػػػػع النظػػػػاات العنرػػػػاةا  الػػػػيت  عرػػػػرب اذل منػػػػا لالراػػػػلط لالقػػػػ،خ لادل،اجمػػػػا دػػػػ  ئػػػػ  ب الرعت ػػػػب 

 ، ػت  »ول كمػت ةقػ،ؿ الك لاػ،ؼ اإليكل ػيي   «ىال قػت  لؤلقػ، »لالرك،ؽ  لالاعتر ادلافػ،ع اا مػتً 
لالكػػػب ا حػػػات   اإلياػػػتف لئلياػػػتف ت ػػػب»ـ( ا ب تر ػػػ  ادلاػػػم،رخ  ٜٚٙٔ-ٛٛ٘ٔ) «دػػػ،بي

لاحل ػػتخ رلػػتؿ للقػػ،خ ال تطاػػا بتلناػػ ا لؤلق،ةػػت ...   «ضػػ  الكػػب  لال،احػػ  ا حػػات ضػػ  اجملمػػ،ع
  «فائػػػتف ادلع ػػػ »اخلترقػػػا ل «بفػػػا  النتئػػػه»لال  ػػػياؿ  ػػػؤل ادلخ لػػػا األلرلب ػػػا صػػػ،ر لقػػػ رات 

لوئػػتطري ال فػػ،الت لطػػبلالت الػػ  ت  ا احلػػالت الرػػل   ا  الػػيت ائػػرمات قػػايني  ػػن الي ػػتف  وػػت 
ةقػػػػترت باػػػػاخ وج ػػػػتؿ  لةناػػػػض اإلياػػػػتف ل راػػػػكب  قتفرػػػػ  ا دػػػػذا ادلنػػػػتخ  ا الرعلػػػػ م لاإلبػػػػبلـ 

 لالرترةض لالالاةا لاألات لالقرا لاحلكتةتت الاع  ا... إخل. 
كػػػػن  لػػػػه األفكػػػػتر ا إطػػػػتر ادلعػػػػترؼ ال ػػػػتراخ  لإظلػػػػت  فػػػػ،رت إىل  اػػػػر،ى العقت ػػػػ  لا  

ال ةن ػػا  الػػيت حاكػػت  يةػػ اً  ػػن اجلنػػ،ا لبلطلػػااط ا احلمػػبلت الرػػػل   ا لقرػػب ا سػػاةن لالكرػػه 
وػػػم  قابػػػتً إىل اهلل  ل ػػػت  ػػػياؿ حتػػػاض ل ػػػ فع الرحاكػػػتت اجل ةػػػ خ لاالئػػػرعمتر اجل ةػػػ  لصػػػنتبا 

اكل،ا وئ تبتً ل ا،غتً للر سب لدلية   ػن اإليرػتج العاػكاي لطػن احلمػبلت األب ا  اجل ا  ل 
 العاكاةا  اليت  عررب قما العنو. 

يعػػػ،ا إىل القػػػ،ؿ  بػػػضف فكػػػاخ الرػػػااع  ػػػع اإللػػػ  لالف  عػػػا لاحل ػػػتخ لاحلضػػػترات لالثقتفػػػتت  
، ياػػق لفلاػػكر  وف ال قػػت  لؤلقػػ،ى اجل ػػتر لاألكثػػا بفاػػتً لاأل لػػه ألئػػلحا الكنػػت  ال اػػاي  دػػ

 قػػتا لحضػػتري ةرفلػػب اا مػػتً إطػػتبا القلػػق لياػػا حػػتالت اخلػػ،ؼ لالابػػب لالرػػ، ا لصػػنتبا 
 لا ادل افعػػػػا احلضػػػػترةا ا  قتبػػػػب )ا سػػػػا( ػػػػػػػػػػػاألبػػػ ا  لشلترئػػػػا ادل،اجمػػػػتت؛ ألف تلػػػػه دػػػػ، لئ

لحا الكااةػػػا إىل ػػػػػػػػػابرػػػ اً   ػػػن احلػػػالت احملل ػػػا لاإلقل م ػػػا إىل احلػػػالت العتدل ػػػا  ل ػػػن إبػػػ اع األئ
 وئلحا ال  تر الات ب.إيرتج 
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 الصراع في الممارسة:  -
لقػػ  ةكػػ،ف  ػػن ادلك ػػ   بعػػ  وف ولق نػػت يظػػاخ بلػػى بػػتا األفكػػتر  ا ائػػرعااض الكلاػػكتت 
لالرنظ مػػتت ادلرفافػػا  ػػن يتيةػػا إىل فتطػػ ا إىل ال ئػػت  ا إىل كػػب  نظمػػتت ال مػػني ادلرفػػاؼ  وف 

كتر لادلاجع ػػتت ول اخللك ػػتت ػت ذلػػذس األفػػريخ الػػيت  عرػػرب زل ػػتػتت اخلفػػػيػػذكا طافػػتً  ػػن ادلمترئػػ
 الككاةا ذلذا الناق الثقتا. 

فػػػتحلمبلت الرػػػل   ا  بكػػػب وئػػػ توت ليرت جمػػػت  لالػػػيت قتادػػػت لحػػػاض بل مػػػت رجػػػتؿ الػػػ ةن 
لادللػػ،ؾ الػػذةن ػلمػػ،ف الػػ ةن لؽلثلػػ،ف إرااخ اهلل بلػػى األرض لافع،دػػت بتزػػتس العػػتا اإلئػػبل    

رمػػػت ليرجػػػت بنمػػػت سػػػبلؿ قػػػايني  ػػػن الي ػػػتف   ػػػن  ػػػضج   األحقػػػتا لا  ػػػتر اخلفػػػػريخ الػػػيت رافق
 ال ةن ا   ت  ياؿ  كعب فعلمت ا العقب الطايب.

لحا نت وف يق،ؿ  بضف  ت لقع ا ئتحا ب ت ادلق   لح دت  ػن الضػحتةت قػ  زػتلي 
الراػػعني ولكػػتً حػػب غػػاؽ األقرػػى بتلػػ  ت   دػػذا حرػػب بضئػػلحا  لػػه األةػػتـ  ليقػػ،ؿ   ػػت 

تؿ الطايب بت ا  اػ عتً بال  احلالت الرل   ػا؛ ل  ف،بتً وت  دذس الال  لالثقتفا ةياؿ ادلخ 
 ػػت ل ثػػػت وف رافقرمػػػت ا حػػػالت االئػػػرعمتر احلػػ ةث )اجلنػػػااؿ غػػػ،رل بنػػػ  ت اسػػػب ا اػػػق 
للقو بلى قرب صبل  ال ةن األة،يب لقتؿ ق،لر  الامريخ  ا ف ايرمت احلالت الرل   ا(  

م ل ت ة  ل  ن األف،اس بمت جك  الر لر ق ب وف ةرحكم ف مت ل ت يبلحظ   ن فلرتت الك
اللاػتف لةك ِّكمػػت   ػن لئػػم ادل،اجمػتت بضهنػػت ا رػ اا حلػػات صػل   ا  للػػ س تلػه فقػػط بػػب 
دػػ  حػػات صػػل   ا  ئػػ،ا  بلػػى  اػػر،ى وكػػرب الا ػػ،ي الا تئػػ ا ول الككاةػػا ول وكػػرب الا ػػ،ي 

ـ ذلػػػػػت بػػػػػني حػػػػػني لحػػػػػني )الائػػػػػػـ، ال ةن ػػػػػا  لحػػػػػب بػػػػػتت  اخػػػػػػري رلػػػػػػتالت الكػػػػػن لاإلبػػػػػػبل
     حتً بلػػػػػػى  ػػػػػػت جك ػػػػػػ  الرػػػػػػ لر  ػػػػػػػػػػػااً لاضػػػػػػػػػػػالكترةكت ،رةػػػػػػا(  ػؤط

 (. ٛٔٔ)آؿ بمااف       
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لئػػ،ؼ ةاػػرما الرػػااع  ػػن لجمػػا يظػػادم؛ أليػػ  ؽلثػػب ج ل ػػا احل ػػتخ  حػػب ةنرمػػ  الرػػترةض 
لالرعػػػػػتلف لالاػػػػػااكا بتلنرػػػػػا لئػػػػػ تاخ القػػػػػ م احلضػػػػػترةا الطاب ػػػػػا  بع ػػػػػ اً بػػػػػن  كػػػػػتد م الرعػػػػػتةش 

احلضػػترةا  لحػػب بنػػ  ت ةرعػػاض ائػػرخ ا مم للقػػ،خ ألي ايركتئػػا ا بػػ ـ بلػػ،غ اذلػػ ؼ  فػػلف 
تله ةعيى إىل الرقرري ا ب ـ ائرعمتؿ الق،خ الكتف ا.. لئ،ؼ لن ة،قك،ا الرااع حػب ةلطػ،ا 

 (.  ٕٓٔ)ال قاخ     ...  )ا سا( لةؤ ن بق ممم لئ تا م 

 ري: الصراع وقود حضا -
ادل،اجما لالرااع لطن احلالت د، لقػ،ا دػذس احلضػترخ  ح ػث ا ةقررػا تلػه ا بعػض 
األح ػػتف بلػػى )ا سػػا( ادلطػػتةا ا الػػ ةن لالثقتفػػا لاحلضػػترخ لإظلػػت ا رػػ  لرػػااع  ػػع وبنػػت  الثقتفػػا 

 ال،اح خ لال ةن ال،اح . 
ـ   لػػػه ٜٛٛٔل ػػت  ػػػياؿ الػػػذاكاخ حتمػػػب صػػػ،راً بػػن احلػػػات اإلئػػػ تي ا األ اةك ػػػا بػػػتـ 

احلػػات الػػيت  مػػ ت الاػػ  ب و ػػتـ الرحػػتلو األ اةكػػ  الربةفػػتين ا القػػاف العاػػاةن سػػبلؿ 
حػػابني بػػتدل رني  لك ػػو طػػكلت دػػذس احلػػات يقفػػػا حتػػ،ؿ حق ق ػػػا ا الرػػترةض احلػػ ةث  إت 
طػػػم ت ةمػػػ،ر ال،الةػػػتت ادلرحػػػ خ األ اةك ػػػا كقػػػ،خ بتدل ػػػا  رػػػ   فت عمػػػت اإل رباط،رةػػػا بػػػرب 

 العتا   ع . 
 ال ةن  بن تله  ل 
 ـ(.ٖٛٚٔ-٘ٚٚٔحات االئرقبلؿ األ اةك ا ) -
ولػػو  ٓٓٚـ( ح ػػث ئػػقط إبتهنػػت حػػ،اا ٜٖٜٔ-ٖٜٙٔلاحلػػات األدل ػػا اإلئػػ تي ا ) -

ولػو طػخص ا الطػترات  ٘ٔولػو طػخص  لقرػب  ٖٓطخص ا ادلعػترؾ  كمت وب ـ حػ،اا 
 اجل،ةا. 
ضػػحتةت  لػػه احلػػات  ـ( ح ػػث بلػػغ بػػ ا٘ٙٛٔ-ٔٙٛٔلاحلػػات األدل ػػا األ اةك ػػا ) -

 رجب. ٓٓٓ.ٓٓٙاألدل ا ح،اا 
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 ـ(.ٕٕٜٔ-ٜٛٔٔلاحلات األدل ا الالئ ا ) -
 ـ(. ٜ٘ٓٔ-ٜٗٓٔلاحلات الالئ ا ال تبتي ا ) -
 ل ػػ،ف جنػػػ ي   ٘ٙـ( ح ػػث  ػػت  ع ئػػا حػػ،اا ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔلاحلػػات العتدل ػػا األلىل ) -

  ل ،ف الالر.  ٚٛٛ.ٕٔٛ بلةني جن ي  لق رت الكلكا االقررتاةا  ٛلبلغ ب ا القرلى 
ـ( ل ػػػػت ائػػػػرخ ـ ف مػػػػت  ػػػػن وئػػػػلحا الػػػػ  تر ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔلاحلػػػػات العتدل ػػػػا الثتي ػػػػا ) -

الاػػػت ب  ح ػػػث ولق ػػػت القنتبػػػب الذرةػػػا بلػػػى  ػػػ ةنيت دريلطػػػ مت ليتغػػػتياك  ال تبػػػتي رني  لطػػػم  
العػػػػػػتا ولؿ ضػػػػػػحتةت ائػػػػػػرخ اـ الاػػػػػػبل  الػػػػػػذري  الػػػػػػذي  ػػػػػػتةياؿ بقتةػػػػػػت  اضػػػػػػتس بلػػػػػػى وِئػػػػػػاقخ 

 رػػػػػتبتً  ٕٖ٘ٗٚقرػػػػ بًل  ل ٓ٘ٔٛٚ.. للقػػػػ  قػػػػػ ر بػػػػ ا ضػػػػػحتةت دريلطػػػػ مت بػػػػػػ ادلاراػػػػك تت
 كقػػػ،ا  وضػػػو إىل دػػػذس األرقػػػتـ ال،ف ػػػتت الػػػيت حػػػ  ت ير جػػػا  ٖٓٓٓٔإصػػػتبتت سفػػػريخ  ل 

 لئلطعتع الذري بع  تله. 
   ػػػن ػبلؿ العػػػااؽ ل ػػػت  ،قعػػػػتفا إىل احلػػػات األ اةك ػػػا الك رنت  ػػػا لحػػػات احرػػػػدػػػذا إضػػػ -

 ضحتةت.  
كر  ارائػػا  ترؼل ػػا فاياػػ ا ح ةثػػا  ػػن وف ئػػلفتت االئػػرعمتر الكاياػػ ا  للعػػب  ػػت كاػػ

ولػػو جيا ػػاي ككئػػااف  ٕٗالػػيت احرلػػت اجليا ػػا ألكثػػا  ػػن  ت ػػا ل بل ػػني ئػػنا  ائػػرخ  ت 
ـ  لقتلػت ٜٓٙٔ/ٓٔ/ٖٔزترت ا  كجريدػت ولىل قنتبلمػت الن،لةػا ا صػحاا  اجليا ػا  ا 

احلم،اةػا  لج ػب بلػ  بكلػ   ةاػكب يتفػذخ  ال رائا  إف فايات وجات الرجػابرني ا بلػ خ
وسػػػاى بلػػػى شلترئػػػتت العنػػػو لاإلكػػػااس لالظلػػػم لالرػػػ،حش ا االئػػػرعمتر احلػػػ ةث  الػػػذي 
ةعرربس كثريلف ا ر اااً للحالت الرل   ا ل قتفرمت  لا ر اااً لكلاكا الرااع لادل،اجما  اليت 

لثقتفػا األ اةك ػا   ممػت حتللػت  عررب احملاؾ األئت  للثقتفػا لاحلضػترخ األلرلب ػا للرةثرمػت ا
الرخكػػ  لرا  طػػعترات الرحػػ ةث لالرمػػ ةن لياػػا قػػ م ال ؽلقااط ػػا لمحتةػػا حقػػ،ؽ اإلياػػتف 

 ل قاةا ادلرري لاحلاةا ال ةن ا... إخل. 
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تت ػػػػػػػػػػػػرعااض   ػػن األفكػػتر لادلعرقػػ ات لاألفعػػتؿ لادلمترئػػػػػػػػلضلػػن ال ياةػػ  وػػت و  نػػت بلػػى ائ
تين ػػػػػػػػػػػػػردػػت اإلغلػػتيب ا الكاػػو لاالبركػػتر لاإلبػػ اع اإلياوف يطمػػط احلضػػترخ الطاب ػػا حقمػػت لال 

ل ػػت لفا ػػ   لستصػػا ا ببلادػػت   ػػن  اػػتحتت احلاةػػا لحقػػ،ؽ اإلياػػتف  الػػيت ةع اػػمت إياػػتهنت 
لادلقػػػػ م ف مػػػػت  لكنػػػػت ورايػػػػت وف يقػػػػ ـ بعػػػػض النمػػػػتتج لالن،افػػػػذ الػػػػيت  كػػػػن  ػػػػن القػػػػاا خ بض  ةػػػػا 

ذلػػذس احلػالت لادل،اجمػػتت  ل ػت  ضػػماس  ػػن  صػح حا لل،صػػ،ؿ إىل األئػ تت لالػػ لافع احلق ق ػا
العػػ لاف ادلاػػرما بلػػى بػػتا ادلاػػلمني    ػػث وصػػ   لكضيػػ  إكاػػري احل ػػتخ لرلػػه احلضػػترخ  حػػب 

،ؿ  إف دػػػذس العػػػ الخ لقعػػػت ا كثػػػري  ػػػن األح ػػػتف ا محػػػضخ بمػػػى األلػػػ،اف  فضفقػػػ  ت ػوينػػػت لنقػػػ
علم ػػػا  فػػػسى كػػػب ادلاػػػلمني الرم  ػػػي  ف ػػػ وت  فلػػػق وحكت ػػػتً بت ػػػا دػػػ  وقػػػات للعت  ػػػا  ػػػن ال

إردػتب ني   ضسػػذدم  اةػػاخ فعػػب بعػػض األفػػااا  بلػػى الػػاغم  ػػن اإلاايػػتت ذلػػذس األبمػػتؿ  لوكثػػا 
 ن تله  ال،ق،ع ا ال،رطتت الثقتف ا  اليت زتليت كب بقب ل نفق  بفا  طػعترات الكتطػ ا 

 رئػ،ل  األ ػني اإلئبل  ا  لابر تر ال ةن اإلئبل    ن ع اإلردػتت  ل رػنع اإلردػتت  لإف 
 ا ةضت إال بتلسلةع لالا،  لاإلربتت لاإلردتت!  

لػػذله حت،لػػت احلػػات  الػػيت ةتدادػػت احلػػات بلػػى اإلردػػتت  إىل احلػػات بلػػى اإلئػػػبلـ  
لالاػػػع  القػػػربلع لطػػػػب كػػػب فكػػػا ول هنػػػ  ول  قتفػػػا ول  تبػػػا ول ياػػػتط ول ابػػػ،خ  ػػػّت إىل 

لعنػػػػو لاإلردػػػتت.. للػػػ، كػػػتف تلػػػػه اإلئػػػبلـ برػػػلا  كػػػب تلػػػه ةػػػػرم بتئػػػم زك ػػػو  نػػػتبع ا
صػػػح حتً القرضػػػى األ ػػػا بػػػ ـ الرعمػػػ م  للضػػػػع ال ػػػ ةب الرػػػح   الاػػػل م ادلعرػػػ ؿ  للكػػػػن 
ادلقرػػ،ا لػػ س زك ػػو  نػػتبع اإلردػػتت لإظلػػت زك ػػو  نػػتبع اإلئػػبلـ  لزلتللػػا حابػػ  لاقربلبػػ  

ةكػػ،ف بػال  صػل   ا ائػػرعمترةا حتقػ خ  لكػن دػػذس ادلػاخ بػػ لف رفػٍع لاػعتر الرػػل ب  حػب ال 
 دنتؾ ائركياي لائرنكتر لك ري حتٍ .
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 من أسباب العنف ومحركاته

 ظاهرة مركبة:  -
يعػػ،ا إىل الرضك ػػ   بػػضف العنػػو لاإلربػػتت لالرفػػاؼ دػػ، ةػػتداخ إياػػتي ا ال جػػص اةنػػتً ول 
جناػػتً ول ل،يػػتً ول ط  عػػا ول جطااف ػػت.. حػػب بنػػ  ت  رػػ،فا ذلػػت الكلاػػكتت  الػػيت  عف مػػت ادلاػػ،غ  

وسػػػػرياً ةػػػػتداخ  قتف ػػػػا  اك ػػػػا ول  عقػػػػ خ  ةاػػػػتدم براػػػػك لمت بػػػػ خ بنتصػػػػا لوئػػػػ تت فمػػػػ  ولالً ل 
(  كمػػػػن لرا  ٗٛ)اإلئػػػػاا        رن،بػػػا لررػػػػ   طػػػػتكلا  قتف ػػػػا  

 ب وطمػتع ةػتداخ ول سك ػػا؛ لوف دػذس الظػ،ادا ػػػػػػػػػػػػػػل،ؾ الع لاين بلى )ا سا( ادلطتةا باػػػػػػػػػػػػالا
ا لرػػػ،فا ةػػػالؼ  ع نػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لاأل ػػػم ير جقػػػػتف ا ول احلػػػتالت قػػػ  ؽلػػػا وػػػت األفػػػااا لالػػػ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث

ئا ذلػػت  ػػػػػػػػػػػ تت ادلناػػػػػػػػػػػػػبنػػ  الرعت ػػب  ػػع الظػػتداخ وف ينظػػا ا األئ -كمػػت وئػػلكنت-لػػذله ال بػػ  
،ؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبػػػػ ـ االقررػػػػتر بلػػػػى  عتجلػػػػا ا  ػػػػتر؛ ألف ائػػػػرماار الظػػػػتداخ لزػػػػذردت ل ،ضػػػػعمت ئ

بػػػن  عتجلػػػا تدلت ائػػػرمات األئػػػ تت ادلناػػػئا ذلػػػت  لدػػػذا ال ةعػػػا الر،قػػػو ول العػػػ لؿ ػةاػػػرما طػػػ
تؼ الضػالري للمػاةض  لكػن ػت دػ، ؽلثػب حتلػا اإلئعػػا  تر؛ ألف  عتجلا ا  تر لػ س س ػتراً لإظلػ

بلج النػػػتج  لال،قتةػػػا  ػػػن ادلػػػػاض ػػػػػػػػػػػػػػػراتري ةنظػػػا ا العػػػػػػػػػػػػال ؽلنػػػع تلػػػه  ػػػن باضػػػ  بلػػػى ائ
 لاحل ل،لا الف إي تي .

اا ا  تر  حب احلب األ ا لظتداخ العنو ة قى  فل،بتً كعبلج  ؤقت ػل،ؿ الف ا ر 
حب لل، ا ةاكب حبًل  لكن ب ـ الر،ايف ا الرعت ب  ع  لب ـ إاراؾ ادلاتفا ب نػ  لبػني 

 ح لا حق،ؽ اإلياتف ق  ةنرم  ب  ألف ةك،ف  اكلا ب ؿ وف ةك،ف حبًل.
كلا ول اإلطػػػكتل ا  وف العنػػػو ةػػػتداخ  عقػػػػ خ  ال ةعػػػ،ا  اػػػك لمت لاػػػ ب لاحػػػ  ػػػػػفتدلا

 تئ ا لاقررتاةا لاجرمتب ا لطاب ا ل اب،ةا... إخل. لإظلت لر،فا رلم،با وئ تت  ئ 
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و ػػػت وف ةُػػػ  غ اإلئػػػبلـ ول بػػػتا ادلاػػػلمني ول العػػػتا اإلئػػػبل   بػػػتلرفاؼ لاإلردػػػتت الف 
تئمت ػػػػػػػػػػػػػػػئػػػػػػػػت ا العقت ػػػػػػػػ  لاألاةػػػػػػػػتف لاجملرمعػػػػػػػػتت فػػػػػػػػذله ةعػػػػػػػػ،ا دل،اقػػػػػػػػو لالافػػػػػػػػع دػػػػػػػػ  ا وئ

اػػت  ،ضػػ،ب ا  بلػػى كػػب   إىل جتيػػب الػػ لافع االقررػػتاةا لالا تئػػ ا  فمػػ  ل «وة ة،ل،ج ػػا»
حػػتؿ  كمػػػت وف احل ل،لػػػا الف الركرػػػ ش بػػػن األئػػػ تت احلق ق ػػا لئلردػػػتت دػػػ، يػػػ،ع  ػػػن الرطف ػػػا 
بلػػػػى اجملػػػػـا احلق قػػػػ   ول احملػػػػاؾ احلق قػػػػ   ول كاػػػػو ادلاػػػػ ب احلق قػػػػ   حػػػػب وينػػػػت يعرقػػػػ  وف 

اػػمت  االقررػتر بلػى  عتجلػا ا  ػػتر ةرحػ،ؿ ل رػ    اػتعلا ئػػل  ا  ػؤاي إىل إسكػت  اجلاؽلػا لال
 للعنو بتال ر اا. 

 ػػػن دنػػػت ؽلكػػػن  كاػػػري إطػػػتبا  نػػػتخ اإلردػػػتت الككػػػاي  لادلاػػػتعلا بلةمػػػتـ كػػػب  ػػػن ػلػػػتلؿ 
ال حػػث بػػن الاػػ ب ويػػ  ةاػػ،غ اإلردػػتت لة،جػػ  لػػ  ادلػػربرات    ػػث  رػػ   احملرػػلا ادلاػػتعلا 
برنتبا اإلردتت  لق  ةك،ف دذا  قر،ااً إلغلتا  اػ،غ للحػات لالرػ سب لالرعاػو لاذل منػا 

 الع لاف بلى  ترةض األ ا ل قتفرمت لبق   ت ل نتدجمت... إخل. ل 
لا  ق ةايت وف ببلج ةتداخ العنو لالرفاؼ لاإلردتت  الػيت بػ وت  ضسػذ طػكبلً بتدل ػتً  
لال،قتةا  نمت  ةرفلب إسضتع دذس الظ،ادا ل رائتت  ،ض،ب ا ل رضي ا غري  نحتيخ   ػن ق ػب 

إلياػػتي ا   عػػتً  لا  قػػ  رمت ال رائػػتت الاػػػاب ا؛  رخررػػني باػػعب ادلعافػػا االجرمتب ػػا لا
ألف دذس الظ،ادا  عق خ ل اك ا  بع  اً بن احلل،ؿ لادلقسحتت االرزػتل ا  الػيت قػ  ال جػاج  ػن 
قاةػػب ول بع ػػ  بػػن احلػػب األ ػػا  الػػذي ةعتجلمػػت بتلاػػ،ط ب نمػػت ةعتجلمػػت احلمتئػػ ،ف بتلرػػ،ت 

 لالضج   لاإلاايا. 
 عظم احلل،ؿ حب ا ف  قاة ػتً  كػتا  نحرػا وعتجلػا ا  ػتر  لػذله لبتإل كتف الق،ؿ  إف 

 يبلحظ وف ةتداخ العنو لالرفاؼ لاإلردتت اا ما االيكجتر ل اطحا لبلئرماار. 
لاحلػػب األ ػػا ادلعرمػػ  دلعتجلػػا ةػػتداخ العنػػو ا بػػبلا ادلاػػلمني  لطػػم ا كثػػري  ػػن األح ػػتف 

،اب  لاأل ػػػػػػػ،اؿ ػػػػػػػػػػػػػػلحا لالاػػػػػػػػػػػرخ ـ لػػػػػػػ  األئػػػػػػػػػػػبلـ  لادلكترقػػػػػػػا اخلفػػػػػػػريخ وف ُ اػػػػػػػػػػػػػػػوعػػػػػػػتااخ اإلئ
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اإلئػػػبل  ا  األ ػػػا الػػػػذي ا ةػػػيا العنػػػػو إالّ ضػػػاالخ لاطػػػػر اااً لا رػػػ اااً  بػػػػب ؽلكػػػن القػػػػ،ؿ  إف 
 عتجلػػا العنػػو بػػتلعنو ؽلكػػن وف ةػػرمحض ل كػػ،ف وحػػ  األئػػ تت الا  اػػا ا ائػػر بت  العنػػو 

 بعػض الػػ بلا اإلئػػبل  ا  لائػرماار ادل،اجمػػتت ال ا  ػا  لال واؿ بلػػى تلػه شلػػت دػ،  امػػػ،ا ا
بػػػػب ا كلمػػػػت  لكػػػػن بضقػػػػ ار لولػػػػ،اف  ركتل ػػػػا؛ ح ػػػػث بفػػػػب الاػػػػحا  ل  ػػػػني وف اإلئػػػػبلـ دػػػػػ، 
ادلارم ؼ ا احملرلا النمت  ا  لوف بػتا ادلاػلمني دػ،   ػ اف العنػو الػا  س  بلػى الػاغم  ػن  

دػػ، الػػذي  كػػب ال،ئػػت ب لاحللػػ،ؿ األ ن ػػا ول  ػػت ةقػػع ا إطتردػػت؛ ألف اإلئػػبلـ لبػػتا ادلاػػلمني
 اسرري الع ل ال  ةب حلضترخ الرااع  بع  ئق،ط ادلتركا ا. 

لضلن وذا ال ياة  وف يعك  ادلالمني ول ببلا ادلالمني  ن ة،ادا العنػو لالراػ ا لالطلػ، 
لالكااغػػػػتت ادلذد  ػػػػا لالفت ك ػػػػا لالعنرػػػػاةا  الػػػػيت ؽلكػػػػن وف  اػػػػكب وئػػػػ تبتً ؽلرػػػػ  وػػػػت )ا سػػػػا( 

 ل اكب ل  رجع الر ى. 
قا وف  قتفا العنو  ول ةتداخ العنو  د   ن الظ،ادا ادلعق خ ادلساك ا الػيت  اػسؾ فتحلق 

ا  ك،ةنمػػت وئػػػ تت ااسل ػػػا لسترج ػػػا   رضػػػتفا   عػػتً لراػػػك ب السبػػػا ادلن رػػػا للعنػػػو لالرفػػػاؼ 
 لاإلردتت لالطل، لالرا ا. 

 األسباب والمحركات:  -
 مػػػػت ح ثمػػػػت لجػػػػ ت  لدنػػػػتؾ لللظػػػػتداخ وئػػػػ تت بت ػػػػا  ول إف طػػػػئت فقػػػػب  اػػػػسكا   بلي 

 إضتفا لذله وئ تت ستصا بكب بل  لو ا لبق  خ ل قتفا.
 االستفزاز والتحدي:  -

لا  قػػ ةايت وف  ػػن ودػػم وئػػ تت الظػػتداخ ا بػػبلا العػػتا اإلئػػبل    الػػيت وصػػ حت الف 
ربلؿ ل ػػػػت ةرػػػػتح    ػػػػن فػػػػاض وظلػػػػتط لبػػػػتاات ػاحتً للعنػػػػو لاالحػػػػػػػػػػػػػت ا بػػػػبلا العػػػػتا  اػػػػػػػػػػػػػػػئ

رطبلؿ للمػػ،ارا لادلػػ،اا األلل ػػا لاخلت ػػتت  ػػػػػػػػػػػػ م اةن ػػا  ل ػػت ةمػػ ؼ إل ػػ   ػػن ائل قتفػػتت لحػػب قػػ
ركيايات لالرحػػػ ةتت ػػػػػػػػػػػػػػل ػػػت ؽلترئػػػ   ػػػن اذل منػػػا لالقمػػػع لالقمػػػا لالكقػػػا  دػػػذا إضػػػتفا إىل االئ
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الثقتف ػػا لال ةن ػػا لزلػػتلالت  ػػذلةب اذل،ةػػا  لفػػاض  نتدجػػ  لبتاا ػػ   لاحرقػػتر بػػتاات األ ػػا  
ركيايات لحتػػػػػ ةتت ػػػػػػػػػػػػػػػكب ائػػػػػػػػت ادت ال ةن ػػػػػا  كػػػػػب تلػػػػػه ةاػمت لطعػػػػػػلاالئػػػػػرمتيا بعق   ػػػػػ

لزلاكػػػتت لزلاضػػػتت لػػػال  األ ػػػا لرجمػػػع طتقت ػػػت للم افعػػػا لادل،اجمػػػا لبليعرػػػتؽ لالرحػػػػار 
لاالئػػػرقبلؿ لاخلػػػبلص الػػػ،طا  لدػػػذس ادلقتل ػػػا لإف كتيػػػت بن كػػػا األاا  إال وهنػػػت  اػػػالبا 

 لل فتع بن النكس. 
ل ورض ادلالمني باكب بتـ  كتيت لال  ػياؿ لبتإل كتف الق،ؿ  إف بتا ادلالمني  و

زلػػبًل لبلئػػرعمتر لالعػػ لاف  القػػ ق لاحلػػ ةث لاألحػػ ل  لػػذله ا  ر،قػػو ف ػػ  ادل،اجمػػتت 
رافقمػت  ػػن  لحػتالت الػ فتع لادلقتل ػػا ل ػ،رات الرحاةػا  ابرػػ اً   ػن احلمػبلت الرػػل   ا ل ػت

  الػذي ا  ػن   نػ  غيل باكاي لاقررػتاي ل قػتا لئ تئػ    ػالراً بتالئػرعمتر احلػ ةث
وي بلػػػػ   للصػػػػ،اًل إىل إقت ػػػػا إئػػػػاا  ب الػػػػيت  ثػػػػب القتبػػػػ خ ادلرق  ػػػػا لادلاػػػػرماخ لبلئػػػػرعمتر 

 «حق ػػػا الع،دلػػػا»االئػػػر فتين  لايرمػػػتً  ال ػػػـ، بتالئػػػرعمتر األحػػػ ل  لدػػػ،  ػػػت وطلػػػق بل ػػػ  
حت،ةػب ح ث اذل منا الا تئ ا لالثقتف ا لاإلببل  ا لاالقررتاةا لالرجترةا لل لؿ األق،ى  ل 

ال لؿ إىل  ر ر للخت تت لالفتقتت لوئػ،اؽ لبلئػرمبلؾ  لحت،ةػب لجمػا ئػ،اب  وبنت مػت 
ص،ت  عت ب ل رتيع حضترخ األق،ى  لبق،ؿ وبنت مت  لررب سربا ت ا  ااكي ارائتت 

 احلضترخ ادلم منا لسلتبادت.
خ لبتإل كػػػتف القػػػ،ؿ  بػػػضف إئػػػاا  ب  كقتبػػػ خ ائػػػرعمترةا  رق  ػػػا  كتيػػػت لال  ػػػياؿ بػػػؤر 

العنػػو لالرػػ، ا لالرفػػاؼ لإردػػتت ال للػػا  تلػػه وهنػػت ائػػرعمتر  ػػن يػػ،ع سػػتص  ائػػرعمتر 
قت م بلى الامةا ال ةن ا  لا دذا  ن االئركياي لالرح ي  ػت ف ػ   إضػتفا إىل ق ت مػت بلػى 
االئػػر فتف الػػذي ةعػػا اقػػربلع ودػػب األرض لائػػر  اذلم  فمػػ، حتػػٍ  اةػػا ل قػػػتا لحضػػتري 

 ئ .. إخل.للطا لاقررتاي لئ ت
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للػػػػذله  وسػػػػذت ادلقتل ػػػػا  ترؼل ػػػػتً وطػػػػكتاًل  ػػػػن ادل،اجمػػػػتت  لستصػػػػا بعػػػػ  وف فاػػػػلت 
األيظما اليت قت ت بلػى وئػت  الرحاةػا  لطػترات سرػ، مت بلػى وئػت  الرحاةػا  لا ػات 
احلاةتت بتئم الرحاةا  لوهنكت االقررتا بتئم الرحاةا  لكممت األف،اس لطترات احلاةتت 

فجػػػت ت بتئػػػم الرحاةػػػا وةضػػػتً  فلػػػم ةػػػيا تلػػػه األ ػػػا إال س ػػػتاًل  لفاضػػػت ويظمػػػا الفػػػ،ار   
حاكتت الرحاةا لادلقتل ا ك  ةب  فتصف  ت بتلكثري  ػن األيظمػا  الػيت فاػلت ا الرحاةػا 
لالػػػػػيت حت،لػػػػػت بمل ػػػػػتً لراػػػػػكب طػػػػػ،ؽ محتةػػػػػا إلئػػػػػاا  ب   نتصػػػػػب حاكػػػػػتت ادلقتل ػػػػػا العػػػػػ ا  

متت بػني الاػعب لاحلك، ػا  بػني األ ػا لاخلر، ا لادلبلحقا دلرلحا إئاا  ب  ف  وت ادل،اج
لال للػػػػا  بػػػػني  ؤئاػػػػتت األ ػػػػن لالعاػػػػكا لسلتفادػػػػت لبػػػػني  ؤئاػػػػتت اجملرمػػػػع ادلػػػػ ين  بػػػػني 
ادلقم،بني لادلقم،رةن لبني الظلما لادلار  ةن  لإف طئت فقب  بني الاػ،اب  لاألا طػا  بػني 

،ج ػالػػػػذي ؽلػػػػلمني  ػػػػػػػػػػػػم ادلاػا... لدكػػػػذا ةكػػػػتا ةكػػػػ،ف حػػػػتؿ بتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لادلعافػػػػػػػػػػالقػػػػ،خ ال تطا
بػػتلعنو لاالضػػفاات  لال ةرػػ،رع الكثػػري  ػػن ادلاػػؤللني ف ػػ  بػػن كاػػا وئػػلحر  بضةػػ ي وبنت ػػ   

 (.ٕ)احلاا           
 تدواال ظاىرة اإلرىاب   -

لاألسفػػػػا ال ػػػػـ، زلػػػػتلالت  ػػػػ لةب ةػػػػ،ادا اإلردػػػػتت  لب،دلرػػػػ   ليرابرػػػػ  ا كػػػػب وضلػػػػت  
الج بػػػ  بػػػن وئػػػ تب  ل اػػػكب  اػػػ،غ  ػػػ سب ادلعمػػػ،رخ إلبػػػبلف حػػػات بتدل ػػػا ج ةػػػ خ  لاخلػػػ

لإبػػتاخ ائػػرعمتر للعػػتا باػػكب بػػتـ لالعػػتا اإلئػػبل   باػػكب سػػتص  باػػعترات ج ةػػ خ. 
لػػػذله فتدل،اجمػػػا حتلػػػا  اػػػرماخ  لاجلمػػػتا  ػػػتٍض  لاإلئػػػبلـ دػػػ، الػػػ رع ال،اق ػػػا لؤل ػػػا  ػػػن 

حترمػػػ  الػػػذلبتف  لالقػػػ،خ ال افعػػػا للرحػػػار  فػػػتلث،رات لاحلاكػػػتت لادلقتل ػػػتت كتيػػػت   عمػػػت 
بتإلئبلـ  ل نفلق  ن   لكتف اجلمتا د، الناػغ ادلمر  الذي ةمب األ ا احل تخ؛ َضِمن لال 
ةػػػياؿ ةضػػػمن ذلػػػت االئػػػرماار  لػلقػػػق ذلػػػت الرػػػم،ا  لؽلػػػ دت بتلفتقػػػتت اذلت لػػػا ا ادل،اجمػػػػا 

 لال فتع  كمت ؽل دت بتدلاالب ا لال افع ا لبلئرامتا.
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اار االئػػرعمتر بتلعػػتا اإلئػػبل    لػػذله كػػتف فتجلمػػتا كػػتف الػػال  الػػيت حتلػػت الف ائػػرق
ولؿ  ػػت ةر،جػػ  إل ػػ  لةاكػػي بل ػػ  االئػػرعمتر لاذل منػػا  ػػن ج ةػػ  دػػ،  اػػ،ة   كمػػـ، اجلمػػػتا  ا 
زلتللػػا الغر ػػتؿ ل اػػ،ة   قتفػػا األ ػػا  لإطكػػػت  فتبل رمػػت  ل ػػن    ػػ ج نمت لالاػػ فاخ بل مػػت  ول 

دلثقكػني  الػػذةن ؽلترئػ،ف العمتلػػا الثقتف ػػا احر،ا مػت بلػػى وقػب  قػػ ةا  لإغلػتا طػػتب،ر سػت س  ػػن ا
ا بػػػبلا ادلاػػػلمني  لةاػػػكل،ف ئػػػ،قتً را جػػػا للعمتلػػػا الا تئػػػ ا  لال ةعػػػ ـ األ ػػػا لجػػػ،ا بعػػػض 
فقمت  الالفتف  الذةن غلميلف الكرتلى البلي ا  لؽلترئ،ف بذله الر ل س لالرضل ب لالػسلةض 

اػريات اخلتطئػا لقػ م الػ ةن  الػيت قػ  ادلفل،ت.. كمت ال ةع ـ لج،ا بعض الكمـ، ادلع،جا لالرك
 ق،ا وصػحتوت دلمترئػتت طػتتخ  اػ  بلػى ةػ  العػ ل ل ،جػ  لػ  ادلاػ،غ.. لكػن الثتبػت  ترؼل ػتً 

 وف دذا ال ةن ةنك  بن  اخل ث كمت ةنك  الكري س ث احل ة . 
لاحلق قػػا وف  ػػترةض االئػػرعمتر بضطػػكتل  لول،ايػػ    ػػن ايرػػ ات إىل يظػػتـ ال،صػػتةا  ح ػػث 

اإلئبل   الف ئن الاط  لد،  تجا إىل األلص ت  لايرػ ات الااطػ ةن ل ػ بالا طػضي   العتا 
إىل االحػػربلؿ إىل االئػػرعمتر االئػػر فتين  كػػتف الاػػ ب الػػا  س لرا  جلػػو العػػتا اإلئػػبل   
لاضػفااب  ل كاقػ  إىل فػاؽ ل ػذادب لطػ ع لط،ا ػػو  غػذادت ادلاػرعما لررػ   ولطت ػتً  ،ق، ػػا 

كػػب حػني ةاةػ س  ػػن ؽلاػك،ف بتلكر ػب؛ فقتبل ػػا العنػو لالرفػاؼ لاحلػػالت قتبلػا لبليكجػتر ا  
الفت ك ػػػا لادلذد  ػػػا لالعاق ػػػا لالرعرػػػ  ا ا وئتئػػػمت إظلػػػت  عرػػػرب  ػػػن يرابػػػا ادلاػػػرعما لصػػػنتبر  
لزتر ػػػ   حػػػب لقػػػ  لصػػػب األ ػػػا إىل وسفػػػا ارجػػػتت االحرػػػ،ا  لاالسػػػساؽ  لتلػػػه بػػػت ربلؾ 

لاالئػػرع اا للرضػػح ا لررػػ   زلػػبًل لررػػك ا احلاػػتبتت القػػ رخ بلػػى  ،ة ػػو اجلمػػتا لادلقتل ػػا 
ال لل ػػػا لاإلقل م ػػػا بػػػ  ت  اجملتدػػػ ةن ادلاػػػلمني؛ لكػػػن بعػػػ  ائػػػرنكتا الطػػػاض لحتق ػػػق اذلػػػ ؼ 
ةرح،ؿ اجلمتا لاجملتد لف ل ر ح،ا  رفافني  را اةن سفاةن بلػى العػتا كلػ )!( دػذا بػ ا 

ةا لراػ،ة   عػىن اجلمػتا لا طػ  بػتلرفاؼ بن اجلم،ا الثقتف ا لالا تئ ا لاإلببل  ا لاالقررػتا
 لاإلردتت لالعنو  لالرخ،ةو  ن رلاا طاح .
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لا ةقررػػػا األ ػػػا بلػػػى  فػػػتراخ لزلتصػػػاخ اجملتدػػػ ةن لادلقػػػتل ني  بلػػػى ادلاػػػر،ى العػػػتدل   
لاإلغاا  وم  للصممم بضباع النع،ت  لرئػم صػ،ر  اػ،دا لكعلمػم  لالراػك ه بن،اةػتدم  

مػػتا ائػػرفتب،ا وف ؼلسقػػ،ا افتبػػتت ادلاػػلمني  لةرػػنع،ا بػػ اسلمت لال ينكػػا دنػػت بػػضف وبػػ ا  اجل
الكثػػػري  ػػػن الرػػػ،ر ادلاػػػ،دا لادلمترئػػػتت غػػػري ادلاػػػالبا  ل كػػػ،ف تلػػػه  اػػػ،غتً ذلجمػػػػرمم  
يق،ؿ  ا ةقررا األ ا بلى  فتراخ اجملتد ةن وةنمت كتي،ا  ل اػ،ة  صػ،ر م  لإبػبلف احلػات 

بػػا اإلردػػتت  إىل الرعػػ ي بلػػى  نػػتد  الرعلػػ م بلػػ مم  لإظلػػت زػػتلي األ ػػا  حتػػت  اػػمى زلتر 
لالسب ػػػػػػا لاإلبػػػػػػبلـ ل ؤئاػػػػػػتت العمػػػػػػب اخلػػػػػػريي  بػػػػػػ ب،خ زك ػػػػػػو  نػػػػػػتبع العنػػػػػػو لالرفػػػػػػاؼ 
لاإلردتت  لكتف ا  ق  ا تله زلتللا اقػربلع قػ م اجلمػتا  لإئػقتط آةت ػ  لوحتاةثػ  ل ، ػ  

اال رػ اا بعػ  تلػه إىل لارلئػ  لكػب  ػت ةررػب بػ  بلػى  اػر،ى الرعلػ م لاإلبػبلـ لالثقتفػا  ل 
 ؤئاػػػػتت العمػػػػب اخلػػػػريي  لا ت مػػػػت كلمػػػػت برطذةػػػػا اإلردػػػػتت لالرفػػػػاؼ لزلتصػػػػاخ رئػػػػتلرمت  

 ل فتراخ القت مني بل مت.
ل ترؼلػػ  بػػتلرفاؼ  للػ س تلػػه فقػػط  لإظلػت زػػتلي األ ػػا إىل ا ػػػتـ اإلئػبلـ لرئػػ،ل  

    -كنتكمػػت وئػػل-لاإلردػػتت  لويػػ   ن ػػع اإلردػػتت ل رػػنع   للعػػب فلرػػتت الكػػم 
( كتيت ال ل ب لالاتد  النظاي  إىل جتيب ٛٔٔ)آؿ بمااف     

رم ؼ لكتيػػػت الن،اةػػػت صح حػػػػا ػػػػػػػػػادلمترئػػػا العمل ػػػا؛ فلػػػ، كػػػتف اإلردػػػتت لالعنػػػو دػػػ، ادلا
لكػػتف األ ػػا ةعػػا  اػػج ع  نػػتد  االبرػػ اؿ  لالرضك ػػ  بلػػى القػػ م اإلياػػتي ا  لإبػػااي صػػ،ر 

بل  ا  بػػب يقػػ،ؿ  لػػ، كتيػػت الن،اةػػت صػػح حا لصػػتاقا الراػػت   لالرعػػتةش ا احلضػػترخ اإلئػػ
لاػػػع،ا إىل  ضصػػػ ب ل ضئػػػ س القػػػ م اإلئػػػبل  ا  ألهنػػػت لحػػػ دت الكك لػػػا وحتصػػػاخ اإلردػػػتت 
ل م اػػػ  لإلطت ػػػ   لألفاػػػح،ا اجملػػػتؿ للعلمػػػت  العػػػ لؿ  الػػػذةن ةنػػػتط وػػػم محػػػب قػػػ م الػػػ ةن 

او، كاال ماال  ا مال ى ا ال لاَ »الرح حا ليك  الرحاةو لالرضلةب لادلطتالخ   خلا  عِدوِل
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  لكػن ادلاػكلا وف (ٔ)«انفون عنو تفواال الجاىليال، واات ا  المبطليال، وت را  اليااليال
اإلئػػػػػبلـ دػػػػػ، ادلاػػػػػرم ؼ  لدػػػػػ، العػػػػػ ل ال ػػػػػ ةب  لػػػػػذله كتيػػػػػت ادل،اجمػػػػػتت لالرػػػػػ ا تت 
لاجملتدػ ات لادلقتل ػػتت  الػػيت  ػب للػػ فتع بػػن القػػ م اإلئػبل  ا  ئػػ،ا  وصػػتبت ا فعلمػػت وـ 

ل،ئػػ لا؛ لكػػتف االحػػػربلؿ لاالئػػرعمتر  بكػػب  ترؼلػػ   دػػػ، الاػػ ب الػػا  س بػػب دػػػ، وسفػػضت ا
ئػػ ب األئػػ تت   عػػتً لرا  كػػب  ػػت ؽلكػػن وف ةكػػ،ف  ػػن  ،اجمػػتت ل رػػتا تت لشلترئػػتت 

 . لرلتد ات ل ،رات حتاةا   ن ح ث ادل  و

 االستهداف لموعي اإلسالمي: -
ػػػػػػا ةرػلدنػػػػتؾ حق قػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لعنػػػػو لال حػػػػث ا تداخ اػبلـ بػػػػن ةػػػػػعب زتليدػػػػت بنػػػػ  الكػػػػػ

ػػػوئ ػ ػ ػ ػ بلـ كػتف لال ةػياؿ ةاػكب رل  ػا  دذس احلق قا د  وف اإلئػػذلردت العم قػ توت ول جػ
ػػػػادلقتل ا لبلئرعمتر لاالحربلؿ  لسليف الرض ػ ػ ػ ح تت  لوف  ،رات الرحاةا ل بلا ادلالمني ػ

ادلارعَماخ كتيت ا حق قرمت  ،رات جمتاةا إئبل  ا  لل، وف يرت جمت ُئاقت ا  احلا 
  االئرعمتر إال وف تله ا ةُطريِّ  ن احلق قا ط ئًت  كمت وف اإلئبلـ  ترؼل ػتً طػكقب  ت بع
ا  ػػػػػن الرػػػػػذلةب ا لجػػػػػ  زلػػػػػتلالت االئػػػػػرعمتر الثقػػػػػتا لاذل منػػػػػا ػا لؤل ػػػػػػ،ف ادلتيعػػػػػػاحلرػػػػػ

 احلضترةا. 
،ر ت األلضػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػت وف صػػػػػ،ر ادلقتل ػػػػػا لادل،اجمػػػػػتت لاجملتدػػػػػ ات ادلعتصػػػػػاخ  لص

الئرعمتر االئر فتين  بلى سلرلو األدػت  لالراػم تت الػيت وسػذ ت   ػن فلافني ل قتل ا ا
 ػػػ،رات إىل وبمػػػتؿ ف ا  ػػػا إىل  قتل ػػػتت لايركتضػػػتت  كتيػػػت كلمػػػت  ػػػؤطاخ بتإلئػػػبلـ  الػػػذي 

اا  ب  بكػب ػػػػػػػػػماخ  حػب لنكػتا يقػ،ؿ  إف إقت ػا إئػرػػػػػػػػػكب زلاكمػت للق،ادػت لرلحمػت ادلاػػػػػػػػةا
ل ةن ػػػا  كتيػػػت لرا  اي عػػػتل  ػػػت دػػػ  بتلرػػػح،خ  ػػػت محلػػػت  ػػػن ائػػػركياي لحتػػػٍ   بلػػػى الامةػػػا ا

                                                 

 .  أخرج  البيهقي (1)
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اإلئػػػػبل  ا  ول حاكػػػػا الػػػػ،ب  اإلئػػػػبل    ل  لمػػػػت إىل العاػػػػكاخ لالعمػػػػب اجلمػػػػتاي الكػػػػ ا    
الذي ب و ةُ،صو بتلرا ا لالرفاؼ   بتإلردتت    ث وص   ةُ،ئم ب  كب  ن ةنرمػ  إىل 

 اإلئبلـ ول ة ب، إل     ممت كتيت لئت ل .
ن غت  ػػػا بػػػن سرػػػ،ـ اإلئػػػبلـ لوب ا ػػػ   لدػػػ  وف إطػػػكتل رمم ا ا  كػػػػلدػػػذس احلق قػػػ

احلق ق ا د   ع اإلئبلـ  كمك،ِّف لثقتفا األ ػا لحضػتر ت ل ترؼلمػت  لكمحػاِّؾ دلقتل رمػت 
لجمتادػػػػت  فكػػػػتف ال بػػػػ   ػػػػن الرحضػػػػري بلػػػػى ادلاػػػػر،ةتت كتفػػػػا ل،ضػػػػع حاكػػػػتت الػػػػ،ب  

ل ػػػا  لاخلريةػػػا اإلغت  ػػػا  ا مت ادلتػمت الا تئػػػ ا لاجلمتاةػػػا ل ؤئات ػػػػاإلئػػػبل    برنظ مت ػػػ
ستيػػػا الرفػػػاؼ؛ لا  ق  ػػػا دػػػذا الرحضػػػري احملػػػتلالت ال ا مػػػا السػػػساؽ دػػػذس احلاكػػػتت  
لائػػػركيايدت  لإحااجمػػػت إلسااجمػػػت إىل شلترئػػػتت  اػػػ،ِّس صػػػ،ر ت ل ظمادػػػت وظمػػػا العنػػػو 

 لاإلردتت لالرفاؼ. 
  لإىل حػػ  بع ػػ   للعػػب اإلطػػكتل ا األسفػػا ال ػػـ، وف سرػػـ، اإلئػػبلـ لوبػػ ا س ائػػرفتب،ا

ج،ةػػو لإقنػػتع بعػػض الق ػػتاات  ػػن القػػت مني بلػػى الاػػضف الا تئػػ  وف الرم ةػػ  ذلػػم لاخلفػػ،رخ 
بلى  ،اقعمم لويظمرمم إظلت د   ن االزتدتت لادلؤئاتت اإلئػبل  ا الػيت  اػكب ذلػم ولطت ػتً 
با  ،ق، ػا ئػػ،ؼ  نكجػػا وػػم  لالةعػ ـ وبػػ ا  اإلئػػبلـ ا إ  ػػتت تلػه  ػػن  قػػ ق ظلػػتتج  رػػن، 
 -ل م ػػضخ للػػ لر ادلفلػػ،ت  لوف الاػػػ  ب إىل احلمتةػػا  ػػن الراػػػ ا لالرفػػاؼ  يةػػ اً  ػػن االيكرػػت  

األ ػا الػذي ايرمػى إىل إحتطػا ويكاػمم لقرػ،ردم  -لااليكرت  ةعػا الرحػ ي لاذل منػا احلضػترةا
لبالطػػمم بكػػب اخلػػترجني بلػػى اإلئػػبلـ  ادلختصػػػمني لػػ   فكػػتف تلػػه إتكػػت  للعنػػو ليةػػػتاخ 

  . الفني بل
لدنػػػت بػػػ وت صػػػ،ر سفػػػريخ  ػػػن ادل،اجمػػػا لالرفػػػاؼ  لاطػػػرعلت ادلعاكػػػا الػػػيت  حػػػ،رت 
رحتدت ا ببلا ادلالمني  بني األيظما لالاع،ت  لكتيت النرت   الكتجعا ال ػـ، وف القت ػب 

 لادلقر،ؿ  ن ادلالمني!
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 تحالف الجبت والطاغوت: -
ةػػػػػا  كتيػػػػػت األسفػػػػػا للعػػػػػب  احلػػػػػا  ػػػػػت بعػػػػػ  االئػػػػػرعمتر  لال يقػػػػػ،ؿ االئػػػػػرقبلؿ لالرحا 

لاألطػػ   تلػػه وف دػػذس ادلاحلػػا ادللحقػػا وصػػبًل بتالئػػرعمتر  لالػػيت ئػػتدم االئػػرعمتر بتسر ػػتر 
يبمت مػػت لبل رػػ اا بائػػتلر   لالق ػػتـ وممرػػ  بتل،كتلػػا لالن تبػػا بنػػ   ح ػػث وُغر لػػت لُوجمضػػت 

حا ػت بلى ة دم حاكتت ادلقتل ا لاجلمتا ل ،رات الرحاةا  اليت كتفحت بتئػم اإلئػبلـ  ل 
 ن مثاات بملمت  ل ضيت ال  ةب العم ب ادل بػـ،  ن االئرعمتر  ادل،اا ل   الذي ال ؽلكػن وف 
ػلكػػػػػم ول ةاػػػػػرما إال ملػػػػػق وجػػػػػ،ا   ػػػػػن اإلردػػػػػتت  لالابػػػػػب  لالقمػػػػػع  لويظمػػػػػا الفػػػػػ،ار   

 لاالئر  اا الا تئ   لائرخ اـ العنو لاإلقرت  لادلفتراخ.
يظمػػػػػػا دػػػػػػ  وطػػػػػػ    ػػػػػػت  كػػػػػػ،ف بتدلخػػػػػػػتفا لمني وػلقػػػػػػ   ػػػػػػاؾ االئػػػػػػرعمتر ا بػػػػػػبلا ادلاػػػػػػ

ِما بلػػػى ربتةرمػػػت لابممػػػت بكػػػب  ػػػت  رفل ػػػ   ح ػػػث كػػػتف ادلقػػػـ،  ل ؤئاػػػػتت األ ػػػن  لَئػػػ
األئػػػت  دلمترئػػػرمت دػػػ، ائػػػرخ اـ القػػػ،خ ال تطاػػػا لاإلردػػػتت لاإلربػػػتت لالعنػػػو دل،اجمػػػا 

خلػػو االجرمػػتب  اخلرػػـ،  لك ػػرمم  لالرطلػػب بلػػ مم بضةػػا لئػػ لا  لكػػتف تلػػه  كاةاػػتً للر
ا كب ط    ب ا والات القمع لاإلردتت لوئتل     لاالئر  اا الا تئ   لغ تت احلاةػا 
لادلاتلاخ ل كػتفؤ الكػاص  لاياػ اا وقن ػا ادلاػتركا الاػع  ا  ل ػت ة،ر ػ  تلػه  ػن االحرقػتف 
الا تئػػػ  ل رػػػتارخ كاا ػػػا النػػػت  لإدػػػتيرمم  ل فػػػتراخ كػػػب صػػػتحب روي لبقػػػب  ل قػػػ ق 

ا للػػ، كػػتي،ا  ػػن الابػػتع لالر،افػػ   ل فػػتراخ ودػػب اخلػػربخ لالعلػػم لاالسررػػتص  وصػػحتت الثقػػ
لإةرػتؿ النػػت  إىل حػتالت  ػػن اإلح ػتط لال ػػض  لاالئػركياي  األ ػػا الػذي ئػػ،ؼ ةػػ فعمم 
باػػػكب ط  عػػػ  لبكػػػ،ي إىل اللجػػػػ،  إىل القػػػ،خ لشلترئػػػا العنػػػػو  فتلقػػػػت مني بلػػػى قمعمػػػػػم 

لحكما لإظلت  الف،ا بل مم بتلق،خ  ف فعمم دػذا  لقمادم ا ةرك،ق،ا بل مم بعلم ول  عافا
 إىل اللج،  إىل الق،خ لالعنو.
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لا ةػػػػب دػػػػذا ادلنػػػػتخ  الػػػػذي ةراػػػػم بتيعػػػػ اـ  عػػػػىن ادل،اطنػػػػا لحقػػػػ،ؽ ادلػػػػ،اطن  لدػػػػ ر  
كاا ر   لحت،ةل  إىل كػت ن  قمػ،ر   قمػ،ع   اػل،ت احلاةػا   ممػش  ةػت س  فتقػ  للق مػا 

ن رل  ادلقتل ػا لالػ فتع بػن ادلعػتين لاحلقػ،ؽ الػيت غلػب لاالبر تر لاأل ب  ةكرق  دذا ادل،اط
وف ة،فادت ل  ال،طن  ف فا  بلى يكا  ل ن ح،ل  الاؤاؿ الك ري  بن  تتا وقتـل لواافػع؛ 
فتلع ل ال غل   ػت ةاػل ا إةػتس  فمػت بنػ ي  ػت وساػى بل ػ   دػذا إف ا ةكػن العػ ل وكثػا 

 رمحا ا بعض األح تف؟
ةػا لال ؽلقااط ػا لالنقػ  لادلااجعػا  ّكنػت إلئػاا  ب  لضػمنت لذله ؽلكػن القػ،ؿ  بػضف احلا 

ائػػرمااردت لقػػ ر ت بلػػػى  عتجلػػا وسفت مػػػت  لوف االئػػر  اا لالقمػػػع لالقمػػا وئػػػس ذليؽلػػا الػػػ لؿ 
 العاب ا ل ،اا ايركتئت ت ل كاةس جلكمت. 

ا للػػػ س االئػػػرئثتر بػػػتلثالخ لاالئػػػرطبلؿ للجمػػػ،ا ال اػػػاةا    ػػػث ةرحػػػ،ؿ اجملرمػػػع إىل كرلػػػ
دػذس الرػ،رخ الػيت كتيػت لال  «ويت  ةعمل،ف لال ةضكل،ف  لويػت  ةػضكل،ف لال ةعملػ،ف»وحقتا  

 ياؿ  اػكب  ن عػتً للحقػ  لاالحرقػتف لالظلػم لاالجرمػتب    ػ،رل ولطت ػتً اجرمتب ػا  ،ق، ػا  ال 
 ل ػػػث وف  نكجػػػػا بنكػػػػتً ل فافػػػتً لإردتبػػػػتً ل ػػػػضراً لايرقت ػػػتً؛ لال  عػػػػ ـ ا ال،قػػػػت يكاػػػ   ػػػػن إغلػػػػتا 
ادلا،غتت االجرمتب ا  لحب الااب ا  فتلظلم االجرمػتب   ػنجم لركػاةض اإلردػتت لالرفػاؼ  
لال  ػػياؿ صػػ،ر العنػػو لاإلردػػتت لحجػػم الضػػحتةت الػػيت افعرمػػت ال اػػاةا باػػ ب ائػػرطبلؿ احلقػػ  
الف قػػ   ػػن ق ػػب الثػػ،رخ الاػػ ،ب ا  ػػؤل الػػذاكاخ  لئػػ،ؼ  ركػػار  ػػ،رات اجل ػػتع لادلظلػػ، ني طتدلػػت  

 ت  ،ج،اخ. كتيت وئ تو
 الطاغوت السياسي:  -

ل، حتللنت ائرقاا   ترةض ح،اا يرو قاف  ػن  ػترةض بتدلنػت اإلئػبل    ح ػث إف  لػه 
الكسخ كتيت  اكب يقفا الرح،ؿ ا الكثري  ن اجملرمعتت لودلمت لػ س،ؿ العرػا  لو تحػت 

رمػػػػت الرعل م ػػػػا ذلػػػػت اإلفػػػػتاخ  ػػػػن زتروػػػػت  لبنػػػػت   ؤئاػػػػت ت  ل اق ػػػػا طػػػػع،وت  لاالر قػػػػت  بضيظم
 لالرقن ا  لاإلفتاخ  ن االيكرت  ل ،رخ ادلعل، تت  لبنت  االئرقاار  
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ل، حتللنت ائرقاا  يرو قاف  ن ب   ق تـ إئاا  ب بلى العنو لاإلردتت  كقتب خ 
 ارماخ لبلئرعمتر  ل ت الي مت ا العتا العايب  ن االيقبلبتت لاالضػفاابتت لاإليكػتؽ 

 مت  ن احلاةتت  لليع  ن اال ت تت لاإلاايتت لالرخ،ةنػتت  العاكاي  ل ت ُكِ ت با 
ل ت صنع  ن اليبت تت ادلطا،طا  ل ت طتع  ن اإلردتت الككاي لاالئػر  اا الا تئػ  
لالقمػػا لالظلػػم االجرمػػتب   ل رػػتارخ احلاةػػتت  لإدػػ ار حقػػ،ؽ اإلياػػتف  لإبػػ اـ   ػػ و 

ةػا  ل ػت ائػرر ع تلػه  ػن كػرم   كتفؤ الكاص  بتئم الرحضري للمعاكا لاالئػرع اا للرحا 
كػػػػب فػػػػم  ل عف ػػػػب كػػػػب بقػػػػب  لباػػػػكاخ اجملرمعػػػػتت العاب ػػػػا لباػػػػكاخ الفل ػػػػا لالعمػػػػتؿ 
لالكبلحني ل ت إىل تله  لالر،رخ ادلرخلكػا الػيت  اػكلت  ػن سبلذلػت  ؤئاػتت األ ػن  
ح ػػػث  اػػػكب  عظػػػم رجتذلػػػت لالقػػػت مني بل مػػػت  ػػػن العػػػتطلني بػػػن العمػػػب  الكتطػػػلني ا 

ةن بلى كب يتج   ال تحثني بن الالفا دلعتجلا  اكب النقص  لػذله ارائرمم  احلتق 
فتلكثري  نمم بتت غري  ؤدب دلممر   لغتل تً  ت ة فع  الثضر لاحلق  إلةذا  النت   ب لف 
حػػق  لبػػذله ةرحػػ،ؿ إىل بػػب  بلػػى النظػػتـ يكاػػ   ةيةػػ   ػػن وليارس لزلتصػػا   لبيلرػػ   

 لحب كااد ر .  
 سػػػا( ُجرػػػتر  ػػػن وصػػػحتت ادلػػػؤدبلت العتل ػػػا لالكفنػػػا لاقػػػا ب نمػػػت دػػػذس العنتصػػػا بنػػػ  )ا

 ادلبلحظا لا ياف الاخر ا  يظااً لف  عا لسف،رخ ادلمما ادلن،طا وت.
لإتا وضػػػػكنت إىل تلػػػػه وف جاةػػػػب ادلؤئاػػػػتت الرنظ م ػػػػا األدل ػػػػا لالاػػػػع  ا لاسساقمػػػػت  

لاإلئػػبلـ كػػتف كتيػػت لال  ػػياؿ  اػػكب اذلػػتجس الػػ ا م إلئػػاا  ب لائػػرقااردت  لوف اجلمػػتا 
لرا  ادل،اجمتت   عتً  لوف الر،جػ  إىل  اػ،ة   كػتد م اجلمػتا لاسػساؽ الرنظ مػتت العت لػا 
ا رلػػػتؿ ادلاػػػتب ات اخلريةػػػا لالػػػ ب،خ دػػػ، الاػػػ  ب لضػػػمتف ادلاػػػرق ب لقتبػػػ خ االئػػػرعمتر  
 ألاركنت دلتتا ةعتالف اإلئبلـ  لةفترالف اجلمتا لاجملتد ةن  لػلتصالف  ؤئاتت اإلغت ا 

 لةنعر،هنم بكب الركتت لالنع،ت؟ 
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ػرعمتر  ل ػػػت وطػػػتبر   ػا ادلعاػػػػكاخ  ا  احلػػػا  ػػػت بعػػػ  االئػػػ ػرعمتر لاأليظمػػػ فتالئػػػ
ػرمااردت  كػتف لرا    ن االئر  اا الا تئ  لالظلم االجرمتب  للرمػكني ل قت مػت لائػ
جػػػػػب االضػػػػفاابتت لالعنػػػػو لالرفػػػػاؼ.. إىل آسػػػػا األلصػػػػػتؼ لادلساافػػػػتت الػػػػيت بػػػػ و 

 وت اجلمتا  الف الرراة  بذله. ة،ئم 
ا دػػذا ادلنػػتخ الكتئػػ    ػػن االئػػر  اا الا تئػػ  لالظلػػم االجرمػػتب  لاإل ػػاا  بػػبل ئػػ ب  
ل كػػػػػاةس األحقػػػػػتا  لالرضصػػػػػ ب لالرضئػػػػػ س لكػػػػػب الرنتقضػػػػػتت ا اجملرمػػػػػع  لغ ػػػػػتت ادلاػػػػػالب ا 

لعنرػػاةا  كػػتف ال بػػ  الكػػربى  لايرقػػتص األ ػػ،ر اجلت عػػا  لايكجػػتر األلطػػػتـ الفت كػػػ ا لادلذد  ػػا لا
 ن يا،  ص،ر لظلتتج لشلترئتت بن كا  ألئ تت لالافع طػب.. لألهنػت كلمػت حتػتلؿ وف  كػرش 
بػػػن  اػػػالب رمت لبفت مػػػت السا ػػػ  لالرػػػترؼل  لالق مػػػ  كتيػػػت  اػػػرظب بتدلظلػػػا اإلئػػػبل  ا  الػػػيت 

 محلت قتفلرمت الطث لالامني  لدذا ط  ع . 
اليت وُطلق بل مت يلراً لورتيتً بعمػ،ا االئػرقبلؿ  ا ةب األيظما ادللحقا بتالئرعمتر  

لشلترئػػت ت القمع ػػا  الػػيت جعلػػت الاػػع،ت حتػػن لعمػػ،ا االئػػرعمتر؛ ألهنػػت كتيػػت زػػ  بلػػى 
األقب  اتحتت  ن األ ن لاأل تف لاحساـ حقػ،ؽ اإلياػتف  بت ػت الاػع،ت  ػ فع ضػاة ا 

ت األلىل ذلػػػذس األيظمػػػا االئػػػرقبلؿ  ػػػن ا مػػػت لطعت مػػػت لو نمػػػت لحاةرمػػػت  لكتيػػػت اإلاايػػػت
ادلاػػرلحقا بتالئػػرعمتر وهنػػػت ئػػاقت  وعتليػػػا االئػػرعمتر  مثػػاات  ػػػ،رات لحاكػػتت الرحاةػػػا 
الػػ،طا  الػػيت كػػتف اإلئػػبلـ زلاكمػػت لاافعمػػت لحت  مػػت  ل نكػػات لػػ  ت  الاػػم ا  لودػػ افمم 

تف ػػػا لقػػػ م األ ػػػا ل اجع ت ػػػت ل ترؼلمػػػت احلضػػػتري  ل عػػػتااخ  عتالػػػا األ ػػػا االجرمتب ػػػا لالثق
ل ترؼلمت  حب جت   عظم قتاخ احلقب  ا  احلا  ت بعػ  االئػرعمتر   ػن العاػكا؛ حػب 
لل، سلع،ا ول اػرمم العاػكاةا فػلهنم ا ةنخلعػ،ا  ػن بقل ػرمم لشلترئػت م القمع ػا؛ لكتيػت 
ادل،اجمػػػتت  الػػػيت قػػػػ   كػػػ،ف وطػػػػ   فافػػػتً لبنكػػػتً دلػػػت ةػػػ اسلمت  ػػػن اإلح ػػػتط لس  ػػػا الظػػػن 

لػػا وطػػ  ئػػ، اً  ػػن  احلػػا االئػػرعمتر؛ لألف ةلػػم تلي القػػا  وطػػ   ػػاارخ   لالػػساي إىل  اح
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كتيػػت ادل،اجمػػتت لكػػتف العنػػو  لكػػتف القمػػع  لكمػػت وئػػلكنت  بػػ ويت  احلػػا سفػػريخ  بػػ ويت 
يكاػػػا وئػػػلحرنت بضةػػػ ةنت لرػػػت  )ا سػػػا( الف وف ةػػػ ري ودػػػب العمتلػػػا الثقتف ػػػا لالا تئػػػ ا 

 ،ف لكظ الن،اخ بع  ائرنكتا الطاض  نمم. بضهنم  ن ورسص النت   لوهنم ئ،ؼ ةُلَكظ
لكػػػتف  ػػػن الف  عػػػ  جػػػ اً ا  نػػػتخ دػػػذس األي ػػػتت ادلربلحقػػػا  الػػػيت ةضسػػػذ بعضػػػمت باقػػػتت 
بعػػض  لدػػذس ادل،اجمػػتت العن كػػا لادلاب ػػا لادلرفافػػا  الػػيت قػػ   اػػر    كػػب زلػػـا ا ئػػ  ب حتق ػػق 

  يك  قػ م الرضػح ا لالاػمتاخ   اليت« قتفا ادل،اجما»الطل ا بلى اخلرم  وف ةناض  ت ةامى بػ 
لادل،ت  ا ال،قت الذي ق  ُ اقط بلى اخلرم  لد، اخلرم الا تئ   كػب صػكتت األبػ ا  
لئلغاا  و،اجمر    ن ولصتؼ الككتر لادلنػتفقني لالظلمػا لادلراػلفني  لبتلرػتا  اػر    الػ  ت  

ر ادلاػتي خ  لػذله ال بػ  لاأل ،اؿ لاألطكتؿ لالنات  ل ػت إىل تلػه؛ ألهنػت  عرػرب تلػه  ػن األ ػ، 
  ن    ريدت إهنتكتً للخرم.

لا  كػػػػن شلترئػػػػتت ويظمػػػػا القمػػػػع ول اخلػػػػ،ؼ )برع ػػػػري واؽ( الػػػػيت  ػػػػتر  إردػػػػتت ال للػػػػا 
بضحاػػن حػػتالً  ػػػن شلترئػػا بعػػض الرنظ مػػػتت لاألفػػااا  فقػػ  ا رػػػ  إردتوػػت إىل الناػػت  لالاػػػ ،خ 

ب ضػػػطط لإهنػػػتؾ بع ػػػ اً بػػػن وي لاألطكػػػتؿ  ل ترئػػػت وئػػػ،و ويػػػ،اع ادلمترئػػػتت ال،حاػػػ ا ك،ئػػػت 
 كمـ، للماؤلل ا... لدكذا    لر ا بػبلا العػتا اإلئػبل   الػ لا ا اجلمنم ػا بػني وبنػت  األ ػا 
ال،اح خ  لةرح ا العنو لالرفاؼ لئ لا لاح خ  بػني األ ػا لال للػا  لالاػع،ت لاحلك، ػتت  

 لبذله يع،ا إىل ابتلى اجلتدل ا لطل،ا ت ليكجا كب ولطت مت.
 جبت الكهاني:ال -

لقػػ  ةكػػ،ف  ػػن األئػػ تت  ول  ػػن اإلطػػكتل تت الك ػػريخ ا دػػذا اجلػػ، األيق  ل ػػت ةناػػئ  
(  الػػػذي ةط ّػػػب بف  عػػػا احلػػػتؿ العلمػػػت  العػػػ لؿ  ػ ػػػن فكػػػا األي ػػػا لفقػػػ  األي ػػػا )فكػػػا  ػػػ ضيـل

الذةن ةاط لف النت   لةع،الف وم إىل حتلا االبر اؿ  لةنك،ف بن الق م  ػت وحلػق وػت فكػا 
ا  ػػن الطلػػ، لالرحاةػػو لالرفػػاؼ لااليرحػػتؿ  إضػػتفا إىل غ ػػتت الكقػػ  الاػػاب  الاػػل م  األي ػػ



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ظاهرة التطرف والعنف..

 

 -446- 

ل ت ةارر ع  تله  ن الع ث بتألحكتـ الااب ا لإئقتطمت بلى غري زلتذلػت  لراػكب  اػ،غتً 
 للممترئتت ادلرفافا  لإبفت مت غفتً  طاب تً. 

 اػم ر   ةساجػع لةضػعو   كمػت اصػفلحنت بلػى «األيق»لذله  ا دذا ادلنتخ ادلضيـل ول 
 ض ري ادلؤئاا ال ةن ا باكب بتـ لالاد ا باكب ستص  ل رمحض  ممرمت ا  اػ،ةغ وبمػتؿ 
وجميخ القمع لالظلم الاد ا  لإبفت مت ادلاالب ا لالكر،ى  لإال فا،ؼ ةنتؿ رجتذلت  ػت ةنػتذلم  

بػػػضف  للاػػػلفا  ل ػػػن دنػػػت يقػػػ،ؿ  «رو  بػػػ، ني»لبػػػذله  رحػػػ،ؿ بػػػن وصػػػب  ممرمػػػت لررػػػ   كػػػػ
األيظمػػا الاد ػػػا ائػػرفتبت وف  اػػػ س ادلؤئاػػا ال ةن ػػػا ا ال،قػػت الػػػذي ا  اػػرفع ادلؤئاػػػا 
ال ةن ػػا وف  ػػ ةِّن ئ تئػػا ال للػػا  إف صػػ  الرع ػػري  لبػػذله فقػػ ت رئػػتلرمت لفقػػ ت الكثػػري  ػػن 
الثقا وت  لبجيت بن الق تـ ب لردت  لكتيػت الاػ ب الػا  س ا ايكػبلت الكقػ  لق ػتـ الكرػتلى 

 ا اليت ق   يك  العنو لالرفاؼ لاالضلااؼ. اجلتدل
للػػػ س وقػػػب  ػػػن تلػػػه سفػػػ،رخ ق ػػػتـ يبت ػػػتت اةن ػػػا ا ادلقتبػػػب  اكػػػب األي ػػػتت لةق،ادػػػت 

 الاترع  ل  ا يبت رمت بل    لحتتلؿ وف جفو ئلفا ال للا بق،خ الاترع. 
 دػػذس اليبت ػػتت ول الق ػػتاات ل اػػت وقػػب سفػػػ،رخ ا اإلقػػ اـ بلػػى فرػػتلى سفػػريخ إلرضػػت 
الاترع  لضمتف ائرماار اليبت ا  لل، كتف ف مت دبلؾ و ا؛ ألف اليب م ال ةا د، األ ا  لدػ، 
ق ر األ ا  فلم ةع  بذله ؼلرلو بن احليت القت    لالقت ػ  ادللمػم  لالػيب م األلحػ   لال فػب 

طػػب القت ػػ   ل...؛ اسػػربلٌؼ ا العنػػتلةن لا كػػتٌؽ ا ادلمترئػػتت لادلضػػت ني  ل عػػػتالا صػػع ا  بت
 ةرترع ول ة،اج  بتطبًل  لاأل ا بني حجاي الاحى.

 الفكر األزيم: -
لاألسفا  ن تلػه  ػت وي ررػ   ابػا العنػو لادل،اجمػتت  ػن و ػاا   ػؤ نني جػ ااً  زػاولا 

كتـ الاػػاةعا بػػبل بلػػم لال فقػػ    وسػػذلا ال  عػػا أليكاػػمم )ب عػػا اإل ت ػػا العظمػػى( ػبلػػى وحػػ
ل تت  ػػ،ايي  رفل ػػػتت ال  عػػا  فػػػضبف،ا أليكاػػػمم ؤل ػػػػػػػػػالف وف ؽلرلكػػ،ا وةػػػا  ق، ػػتت ول  ا
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احلػػق ا إبػػبلف احلػػات لاجلمػػتا  لائػػر تحا احملػػـا  ػػن الػػ  ت  لاأل ػػ،اؿ لاألبػػااض  لاحلكػػم 
ل ا لالااخ  فا،غ ذلم تله إ بلؼ ادلمرلكتت العت ا  لقرػب ػتت بتلككا لاجلتدػبلى اجملرمع

 ػػث ا األحكػػتـ لإئػػقتطمت بلػػى الناػػت  لاألطكػػتؿ؛ ألف اخلرػػـ، ةرسئػػ،ف فػػ مم  لبػػ و الع
 غري زلتذلت.

  لوجػػ،ا  ادل،اجمػػا فقمػػت  ال بلػػم «األيق»يقػػ،ؿ  لقػػ  جػػت   ػػن سػػبلؿ الككػػا ادلرػػضـي  ول 
ذلػػم   ػػنمم الفتلػػب  ل ػػنمم العت ػػب  ل ػػنمم صػػتحب احلافػػا  ل ػػنمم ل ػػنمم شلػػن ال ببلقػػا ذلػػم 

فلػػب تلػػه وكثػػا  ػػن ل ػػت  بتلكقػػ  لالاػػاع  لكػػب بضػػتبر  ايراػػتب  إىل  نظػػ م إئػػبل    لا ةر
  عني لطكب شل ي.

و ػػػاا   تبػػػػتت  ػػػتر  العنػػػو لالقػػػػرب لالطػػػ ر  ل ػػػرمم كػػػب  ػػػن ةػػػاى غػػػػري روةمػػػػت بتدلمػػػػتألخ 
لالنكػتؽ  لق  ةاكب ادل،جا لةارطب الاعػترات اإلئػبل  ا لةارػػخ  مت ا حتاةػه األ ػا  ػن ال 

سػا( لرػنتبا دػذس الرػ،ر ادلاػ،دا فقػ  ل  لال اةن  بػب قػ  ةكػ،ف بػ لاً   ئ،ئػتً  ػن ق ػب )ا 
 إلجمتض الق م اإلئبل  ا لفق  الثقا وت. 

إف إئػػػقتط القػػػ م اإلئػػػبل  ا بلػػػى غػػػري زلتذلػػػت  لالع ػػػث ف مػػػت بلػػػى وةػػػ ي بعػػػض اجلملػػػا 
لادل ئ،ئػػػني  ػػػن قل لػػػ  العلػػػم لالكقػػػ   ول زلتللػػػا  ػػػ جني القػػػ م اإلئػػػبل  ا لاألحكػػػتـ الاػػػاب ا 

ادلاػر  خ  دػ، يػ،ع  ػن زلتربػا القػ م لالن ػب  نمػت  بلػى وةػ ي لرت  الالفتت الفتغ ا الطتمشا 
وبنت مػػت  وكثػػا شلػػت ةنػػتؿ  نمػػت وبػػ امدت  للػػ س  اػػر ع اً ا زلػػتلالت االسػػساؽ دػػذس وف ةاػػتدم 
األبػػػ ا  برػػػنتبا دػػػذس الرػػػ،ر ادلاػػػ،دا  ألف تلػػػه ةاػػػكب الاػػػبل  األ ضػػػى ا زلتربػػػا القػػػ م 

  لرجػػػت  سبلصػػػمت  بلػػػى طاةقػػػا ادلثػػػب القت ػػػب  اإلئػػػبل  ا  رك ػػػيخ حضػػػترخ األ ػػػا ل عقػػػ  و لمػػػت
 .  «اقفع،ا الاجاخ بكاع  نمت»

إف بػػ ـ إاايػػا دػػذس االجرمػػتاات لادل،اجمػػتت لصػػ،ر العنػػو  لاػػ ب ول  سػػا  بذرةعػػا 
وف تلػػه ؽلكػػن وف ةرػػب ا  رػػلحا وبػػ ا  الػػ ةن لالػػ،طن  لةػػؤاي إىل سلخلػػا الرػػك،ؼ  
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ايعػػ اـ الثقػػا بػػتلق م اإلئػػبل  ا  للصػػػممت  قػػ  كلكنػػت الكثػػري  ػػن الػػ  ت  لاأل ػػػ،اؿ  لواى إىل
 بتالضل تي حب بن  بعض ادلرعتطكني  عمت.

للعلنت يق،ؿ  بضف األب ا  ائرفتب،ا وف ػلقق،ا  وروم ف نت  لوف  ثػب دػذس الرػ،ر ادلاػ،دا 
بػػن قػػ م الػػ ةن  الػػيت  ػػتر   ػػن ق ػػب بعػػض اجلملػػا  ػػن وبنت ػػ  ول  ػػن بعػػض الا ػػ،ي لوصػػحتت 

اػػ،غني للفط ػػتف  دػػ  وسفػػا ا احلاػػتت النمػػت   بلػػى اإلئػػبلـ لادلاػػلمني ادلاػػ،  ال ةن ػػا ادل
 ػػن وب ا ػػ ؛ ألهنػػت شلترئػػتت ال ةاضػػى وػػت بقػػب لال اةػػن  لاألسػػػفا  ػػن تلػػه  ،اطػػػضخ طػػ ،خ 

 اجلمتدري احلتط خ ول يبت تت الا،ارع. 
إف الرضل ب ال ةا لالثقتا ةرعتةم لةار  سفاس وكثا فضكثا بن  ت ةرح،ؿ ب ا شلػن 

ملػػػ،ف دػػػتت الػػػ ةن إىل ئػػػ يا لبلئػػػر  اا الا تئػػػ  ل اػػػ،غني لكعلػػػ   لبػػػذله ةلػػػرحم ػل
اجل ت ال ةا لالفتغ،ت الا تئ .. ب نمت ةذدب ب ا آسا  ن وصػحتت الائػـ، ال ةن ػا 
إىل  تبػػػتت الرفػػػاؼ لاإلربػػػتت لادل،اجمػػػا  بػػػتحلق لبتل تطػػػب  فػػػتلرحم اجل ػػػت  ػػػاخ  تي ػػػا 

ما ال تطػب ةنػتيؿ ال تطػب  لةعػم فكػا األي ػا  قتفػا بتلفػتغ،ت تي اللػ،ف اجلمػتدريي  لةاػر
اجملرمع  لة  و الروكب لاالضلبلؿ لاللجػ،  إىل )ا سػا( ل حقػق األ ػن لالاػبلـ  لبنػ  دػذس 

رعمتر حلكػػظ األ ػػن؛ للػػ س تلػػه فقػػط ػر بت  االئػػػػػػػػػػالػػ لرخ احلضػػترةا ةرػػب احلػػتؿ إىل ائ
  لإظلت د، ال ـ، ائرعمتر  االع   ف،ع األجا  لهلل األ ا.
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 معالمينلحضارة النبوة.. رحمة 
لئػػػع تً  نػػػت الئػػػركمتؿ الرػػػ،رخ  بعػػػ  وف  كلمنػػػت بػػػن فلاػػػكا احلضػػػترخ الطاب ػػػا لك ػػػو وف 
ج ل رمت قت ما بلى فكاخ الرااع  لو  نت لػذله بتألالػا  ػن بػتا وفكتردػت  كمػت و  نػت بلػى فػر  

ى حػٍ  ئػ،ا   قػ  ةكػ،ف  ػن ي،افذ لئلطبللا  نمت بلى شلترئت ػمت ول بػتا وط ت ػػمت لوفكتردػت بلػ
ادلك ػػ  بعػػ  دػػذا وف ضلػػتلؿ ا ادلقتبػػب  لبقػػ ر  ػػت ةاػػم  بػػ  اجملػػتؿ  وف يػػضيت بلػػى تكػػا فلاػػكا 
احلضترخ اإلئبل  ا  ول  ت ؽلكن ابر ترس فلاػكا الن ػ،خ اخلت ػا  الػيت ايرمػت إل مػت وصػ،ؿ الن ػ،ات 

الػيت ط قػت ا بػتا النػت   ا احلضترخ لالرػترةض اإلياػتين؛ إضػتفا إىل بعػض الرجل ػتت العمل ػا
لال  ياؿ حب ة، نت دذا  بلى الاغم  ن حتلا الرخلػو لالساجػع الػيت ةع اػمت ادلاػلم،ف ال ػـ،  
لك ػػو وهنػػت  ػػت  ػػياؿ  طػػاي إياػػتف احلضػػترخ ادلعتصػػاخ  بلػػى سلرلػػو  ،اقعػػ  ا الاػػلم احلضػػتري  

جملرمعػػػػتت ا الاػػػػلم بتبرنػػػػتؽ ق ممػػػػت لاإلؽلػػػػتف وػػػػت لاإلبجػػػػتت بق ممػػػػت ل عف ت ػػػػت   ػػػػن وا  ا
احلضػػتري إىل ورقتدػػػت ا ادلاػػر،ى ادلػػػتاي  دػػذا بلػػػى الػػػاغم وةضػػتً  ػػػن صػػ،ر الراػػػ،ة  لالرية ػػػو 

 لادل،اجما اليت ؽلترئمت وب ا  اإلئبلـ. 
 الرحمة لمعالمين: -

للعلنػػػت يقػػػ،ؿ دنػػػت  إف القتبػػػ خ األئػػػت   ول الاك ػػػيخ األئػػػت  الػػػيت  قػػػـ، بل مػػػت فلاػػػكا 
لػػػػق  نمػػػػت ل اػػػػكب  قرػػػػ اً ذلػػػػت  وعػػػػىن وهنػػػػت  نفلػػػػق  نمػػػػت ل اػػػػعى احلضػػػػترخ اإلئػػػػبل  ا ل نف

  بكب وبعتادت ل  ل،ال ت  حػب لقػ  حرػا «الامحا»لرحق قمت بلى  ار،ى اإلياتف  د   
     القػػػػػاآف الكػػػػػاق رئػػػػػتلا الن ػػػػػ،خ اخلت ػػػػػا لحػػػػػ ا دػػػػػ فمت بق،لػػػػػ   

ػيةب  ػػػػػػػا  لطػا الرنػتدلني دػػػنت دلػن لػػ  وا  إدلػتـ بتلعاب ػػػػػػػػػػػػػ(.. لالعٚٓٔت  ػػػػػػػػػػػػػػػػ)األي   
تىل  ػتف لإظلػػػت  رجػػػتلي إىل العػػػ،اا األسػػػاى   عػػػتً  ةقػػػ،ؿ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػا بلػػػى بػػػػتا اإلياػػػػػػػػػػػػػػال  قرر
             

 
  

 
 

(  حب جعب اهلل ئ حتي  ل عتىل ادلخل،قتت  بلى  ن،بمت بضػ،ةتً ٖٛ)األيعتـ    
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 سافقا بضصب ادلناض  ةقػ،ؿ  عػتىل  للة كا   ناضدت لوصلمت لاح .. فم   رجتياا  روس ا 
                  

 (.٘ٗ)الن،ر                
فتلامحػػا  لدػػ  وبلػػى ارجػػتت الاػػم، لالاقػػ  لالرعػػتطو لاحلنػػ، لالاوفػػا لاإلحاػػتف  لدػػ  

النػػت  دػػ،  ن ػػع صػػكتت لسرػػت ص اخلػػري   عػػتً  دػػ  غتةػػا الاػػاةعا لقتبػػ  ت  فػػتلساحم بػػني 
الرَّاِحِماااااون  »ئػػػػ ب  نػػػػػيؿ رمحػػػػا اهلل بلػػػػ مم  لرمحػػػػا اهلل  قرضػػػػ  وةضػػػػتً الػػػػساحم بػػػػني النػػػػت   
َض م اااالض ِفاااح السَّااام اءِ  ِك ِْ اا ااارضح مض ِماااوا م اااالض ِفاااح األ رض م اِل، ارضح  َِ الااارَّحض   فتلامحػػػػا ا (ٔ)«اا ااارضح ِمِه

ت ػػػػب الف القاػػػ،خ لاجلكػػػػت  احلضػػػترخ اإلئػػػبل  ا دػػػػ   ع ػػػتر الاػػػل،ؾ الااقػػػػ  ادلثػػػري لبلقرػػػ ا   احل
            لااليرقػػػػػػػػػػتص  قػػػػػػػػػػتؿ  عػػػػػػػػػػتىل  

 (.  ٜ٘ٔ)آؿ بمااف     

   الرحم  على أْر الم رك   -
لق  ال يارطات ا حضترخ اإلئػبلـ إتا بلمنت وف الامحا د   ن وبلى الق م ادلفل،بػا 

 ا لالعمل ػا  ح ػث ال غلػ،ي حب بلى ورض ادلعاكا  ورض ادل،اجمػا لالاػ،كا لالرع ئػا النكاػ
ا ادلعاكا اخلالج بن الق م  ال غل،ي وف ةُقرب طكٌب ول ا اوخ ول ط ض ك ري ول بتبػ   نقفػع 
لع تا    لوال ةُقفع طجا  لال ةُعقا ح ،اف إال دلضكلا.. لا دذا اجملتؿ ظلتتج كثريخ  عالفا 

يكاػػمت ال ةػػربر طػػنمت ا بل  ا؛ حػػب احلػػالت ػري احلػػالت لالطػػيلات اإلئػػػمت  ػػن ئػػػا  ظتيػػ
ل،لا الف الضػػػط،ط ػا  لحتق قػػػتً حلاةػػػا االسر ػػػتر  لاحل ػػػػبلـ إال افتبػػػتً بػػػن طػػػ ،ع الامحػػػػاإلئػػػ

     لاإلكاادػػػػػػػػػػػػػػػػػتت لالعنػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ةقػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ؿ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػتىل  
 (  وي حب ال ةكاس إياتف لغُلرب لةُعنو لُ حمب بلى  ت ال ؼلرتر.ٜٖ)األيكػتؿ 

                                                 

ِهيحٌ  (1) س ٌن ص  ِديٌث ه   .  أخرج  الترمذي، وقال: ه ذ ا ه 
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 الرحم  بال يوان  -
ػبل  ا لدػػػػ فمت  ال  قررػػػػا بلػػػػى بػػػػتا ػػػػػػػػػػػػػترخ اإلئػػػػػػػدػػػػ   ا كػػػػي احلض ػا  الػػػػيتػػػػػلالامح
ِفاح  »  لإظلت  رجتلي إىل الك،ف كل     ،ايت ػ  لي ت ت ػ   ةقػ،ؿ  -كمت وئلكنت-اإلياتف 

ر   اا بِااَد ر ةضب ااَ  أ جض رََّة »  لةقػػػ،ؿ  (ٔ)«ِكااالك ك  ر أ ة  النَّاااار  ِفااح ِىاا ل ااِ  امضاا  )لاذلػػاخ  ػػن الاػػ تع(د خ 
ا، ف اا  اا ه  تَّااى م ات اا ض ر ب ط تاض ِْ ح  اِش األ رض اا  ِ الض خ  اِل ِماا ا ت فضِكاا ه  ل تاض اا ح  أ رضس  ا و ه ِىاا اا ه  تاض ح  أ ةض  م  ال ِىاا

 . (ٕ)«ى  ضه  
ات دَّ ع ل يضاِو »لة،ب  ادلالم ب س،ؿ اجلنػا إتا ويقػذ كل ػتً  ػن العفػش   َض اح ف ا ِِ ن اا ر ِجاال  ا مض با ياض

ااار     ََّ خ  اااا،  ِااا ه  اااِرب  ِمناض  ِ ااار ا ف  ااا     بِِاض اااِا ا فضِكااااِل ال اَّااار   ِماااال   الض  ط اااِف فا نا  ََ اا لضه  ف اااَِذ ا ِىاااو  ِبك لضااا
ََّ ر ِ ااح   ِو بِِفيااِو،  ِاا ََّ أ مضس ااك  َ  ِخفَّااِو  ِاا اا ا ِم ضاااِل الَّااِ   با ل اا   بِااح، ف م  اا   اادض با ل اا   ى  ااا    ل ِ   ِ الض  ط ااف، فا 

ِ ك ر  اللَِّو ل وِ، فا ي ف ر  ل وِ  ، ف   َ ِ ى الضك لض  .  (ٖ)«ف س 
 اق  التسَير واهرتف -

للػػ س تلػػه فقػػط  بػػب الاػػع،ر بتدلاػػؤلل ا زػػتس محتةػػا ادلاافػػق لبػػ ـ  ل، مػػت لا  قػػ  رمت 
الافػق بػتحل ،اف  حػػب لقػ  لصػلت احلضػػترخ اإلئػبل  ا إىل وف ؼلرػص ودلمػػت ولقتفػتً للح ،ايػػتت 

 ادلاةضا. 
 فتلروس   ع الف  عػا بكػب  ك،يت ػت ل ،ج،اا ػت  فػبل  ضل ػ  دلظػتدا الف  عػا ل عف ػب لعقػب
اإلياػػػػتف  لال صػػػػااع  ػػػػع الف  عػػػػا لقمػػػػا ذلػػػػت لإظلػػػػت  اػػػػخري لار كػػػػتؽ بلحاػػػػتف  ةقػػػػ،ؿ  عػػػػتىل  

                
         (  ٖٔ)اجلت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

                                                 

 .  أخرج  البخاري، كتاب المساقاة (1)
 .  أخرج  مسمم، كتاب التوبة (2)
 .  أخرج  البخاري، كتاب المساقاة (3)
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ِإنَّ  »  ائػػػػػػػ،ؿ (  لةقػػػػػػػ،ؿ الٗٔ-ٕٔ)النحػػػػػػػب      
ِسااِنوا  َض ف ف حض اِت ِإذ ا ذ ب  ض ل اا  ، و  ِِتاض ِساِنوا الض َض ف ف حض َء، ف اَِذ ا  ا تا لضااِت احض  َ ااان  ع ل اى ِكااالك  س  َ  اإِلحض ت ا اللَّاو  ك 

َ فضر ت ِو و لضِيِرحض ذ بِي  ت وِ  َض  بض    ، و لضِيِ دَّ أ ح دِِك  .(ٔ)«ال ك
بلؼ دل،جػػػ،اات الف  عػػػا  حػػػب العرػػػك،ر لإف اهلل ئػػػت ب ادلاػػػلم ةػػػـ، الق ت ػػػا بػػػن وي إ ػػػ

م الض  ا ت ال  ِعصضِفور ا ع ب   ا ع جَّ ِإل ى اللَّاِو ع ا َّ و ج االَّ اا اوض   »  ةاك، إىل اهلل الع ث ب     ةقػ،ؿ 
ف    َ  ناض تِالضِنح ِلم  ِض َض اا  ، ِإنَّ ِفالا ا  ا تا ل ِنح ع ب   ا و ل  ِِوِ   ا ا ر بك ِِي ام ِ  اا     .(ٕ)«الض

ا   عمػت  ضػػترخ اإلئػبلـ دػػ، اهلل  زلػػب اإلؽلػتف  دػػ، الػامحن الػػاح م  للػػ س ل نفلػق الامحػػ
 الع ل القتدا ادلارم ؼ لئلياتف  ادل،اج  ل   ادلررترع  ع .

 األخوة.. ووحدة األصل:  -
ت  ا حضترخ اإلئبلـ لفلاكر  وف ال ااةا   عًت  نح رخ  ن وئاخ ػل ن الاكت ي األئ

     اتف  وحب وـ كاس  ةق،ؿ  عتىل  لاح خ  لوف اإلياتف وس، اإلي
 

 
 

               

      تىل  ػتؿ  عػ(  لقٔ)النات      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

     
 (.ٖٔ)احلجاات 

                                                 

ِهيحٌ أ (1) س ٌن ص  ِديٌث ه  : ه ذ ا ه   .  خرج  الترمذي، وق ال 
 .  أخرج  النسائي، كتاب الضهايا (2)
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لبػػػػذله فػػػػبل رلػػػػتؿ للرعػػػػتا لالرم  ػػػػي لالكػػػػ،ارؽ باػػػػ ب اللػػػػ،ف لاجلػػػػنس لالقػػػػـ، لالػػػػذك،رخ 
لي  قػػػػار بضصػػػػب اخللػػػػق  لوصػػػػب ادلرػػػػ ر ال،احػػػػ   لالركتضػػػػب إظلػػػػت ةكػػػػ،ف لاألي، ػػػػا  فتلراػػػػت

بتلرنتفس لالكاػب ا إطػتر  كػتفؤ الكػاص؛ ل  ػياف الكاا ػػا العفػت  األفضػب )الرقػ،ى(  فػبل 
ق مػػػػػا ا اإلئػػػػػبلـ للكػػػػػ،ارؽ القاػػػػػاةا الػػػػػيت ال ةػػػػػ  لئلياػػػػػتف ف مػػػػػت  لإظلػػػػػت الركتضػػػػػب بتلعمػػػػػب 

َض با نِااو  »ةقػػ،ؿ   كػػـا األ قػػى  لالائػػ،ؿ لالكاػػب  فتلركتضػػب لادلكتضػػلا كاػػ  ا  لاأل ِت أ ااضاا
الض تِااار ابَ  و ا   »  لةنمػػى بػػن الركػػتسا بتألحاػػتت لاألياػػتت  (ٔ)«آد    و آد ِ  ِماا اا ي الَّ أ  اض ل يا نضت ِهاا

ف ِ  بِف   ال  الضِج ضاالِن الَِّتاح ت ادض َض ِما ِتِه الض ِعادَّ و ن  ع ل اى اللَّاِو ِما اَ  أ وض ل ي ِكواالَّ أ ىضا َض ِبرِج  ر ِى َض ا ف  اضِفه ا
ا  .. لكػػتف الرضك ػػ  بلػػى دػػذس الاكػػت ي لالاػػمتت احلضػػترةا  ػػن آسػػا لصػػتةتس (ٕ)«النَّاات ال  

سف ػػػا حجػػػا الػػػ،ااع  ح ػػػث الرضك ػػػ  بلػػػى  ق، ػػػتت حضػػػترخ اإلئػػػبلـ  لفلاػػػكرمت  لوعل ػػػا 
بػػذله ة رػػا  ػػت ئػػ،ؼ ةكػػ،ف ا ادلاػػرق ب  ػػن  محتةرمػػت  لبػػ ـ  ،د نمػػت  لكػػضف الائػػ،ؿ 

  الف  ع ا. ايرمتكتت ذلذس احلق،ؽ
كمػت وف  ػن احلقػػت ق ادلقػارخ طػابتً للاقعػػتً ا حضػترخ اإلئػبلـ لفلاػػكر  لجػ،ا الرنػػ،ع ا 
اخللػػػق بعت ػػػا لال اػػػا ستصػػػا  لويػػػ  ئػػػنا ك،ي ػػػا لَسْلِق ػػػا ئػػػترةا ا احل ػػػتخ  لويػػػ  ئػػػ  ب النمػػػ، 

لق ت ػب  تي  ل عتىل جعلنت  بضصػب اخللػق  طػع،بتً ػلالسق  لاال ر اا  لزلب ادل افعا  فتهلل ئ ح
    لجعػػػػػػػب  ػػػػػػػن آةت ػػػػػػػ  اسػػػػػػػربلؼ ولاػػػػػػػنرنت لول،اينػػػػػػػت  ةقػػػػػػػ،ؿ  عػػػػػػػتىل 

            

(  لةقػػػػػػػػػػػػػػػػ،ؿ  ٕٕ)الػػػػػػػػػػػػػػػػاـل     
       

(  ٜٔٔ-ٛٔٔ)دػػػػػػػػػػػػػ،ا            

                                                 

 .  أخرج  أبو داود، كتاب األدب (1)
 .  أخرج  اإلمام أهمد (2)
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لبعػػػػض ادلكاػػػػاةن ةػػػػذدب ا  عػػػػىن ا ةػػػػا وف اهلل سلقمػػػػم لبلسػػػػربلؼ  فِعلقػػػػا اخللػػػػق لغتةرػػػػ  
لرنػػ،ع  الػػذي بػػ  ةكػػ،ف اإلغنػػت  لاإل ػػاا  لالر ػػتاؿ ادلعػػاا لالثقػػتا لالنمػػ، لاالر قػػت  اسػػربلؼ ا

لالرنػػػػتفس لالرحػػػػاةض احلضػػػػتري.. ف،جػػػػ،ا )ا سػػػػا(  ػػػػن لػػػػ،اـي ائػػػػرماار احل ػػػػتخ  لجػػػػ ل رمت  
 لئننمت ا ادل افعا لادلنتفاا لادلطتل ا الااةكا. 

 التنوع سبيل التكامل:  -
ر  بن غريدت بتبر تر وف دػذا الرنػ،ع لاالسػربلؼ لالر ػتةن ل رم ي حضترخ اإلئبلـ لفلاك

    إظلػػػػػػػػػت دػػػػػػػػػ، ئػػػػػػػػػ  ب الرعػػػػػػػػػتةش لالرعػػػػػػػػػتلف لالركت ػػػػػػػػػب لالرعػػػػػػػػػترؼ  

      فػػتأل  ي لاألكػػـا لاألفضػػب دػػ، األكثػػا بفػػتً  لإحاػػتيتً  

   ن سػري   لوف األقات  األحب إىل اهلل  األيكع للنت   ئئب رئ،ؿ اهلل   
 .(ٔ)«أاف  الناس للناس» النت ؟ قتؿ 

لاإلياتف ا حضترخ اإلئبلـ سلل،ؽ  كػـا  كضػب بضصػب اخللػق  الف النظػا إىل ل،يػ  
(  ٓٚ)اإلئػػاا        ول جناػػ  ول حػػب  عرقػػ س  ةقػػ،ؿ  عػػتىل  

تت ػػػػػػق إتا رلبػػػت بػضي بنػػو ول إربػػػػػػػػػػػػتي ا ال  رحقػػػػػػػا اإلياػلدػذا الركػػاق اإلذلػ  لالكاا ػػ
ػتر  ػػػػػػػػػػم لحتق ػػق الكاا ػػػا  ػػ،فا حاةػػا اإلرااخ لاالسر ػػػػػػػػػػ،اـي الركاةػول إكػػااس  تلػػه وف  ػػن لػػ

ت  ول إلطػػػػت  ػػػػػػػػػػػػع ول إقرػػػػػػػػػػػػفػػػػػضي إكػػػػااس ول إجػػػػػ تر ول بنػػػػػو ول إردػػػػتت ول ج،ةػػػػو ول قم
بػػ لاٌف بلػػى إياػػتي ا اإلياػػتف  لإلطػػت  لكاا رػػ   ل ضلػػ  لل اػػا بلػػى ال اػػا  لابرػػ ا  بلػػى 

.. لح ػػػث إف اإلياػػػ تف سللػػػ،ؽ بتقػػػب  لبػػػذله فمػػػ،  ػػػػكلو إرااخ اهلل بلدتيػػػا سلقػػػ  ادلكػػػـا
 اػػػؤلؿ  فػػلف  ػػن لػػ،اـي ادلاػػؤلل ا احلاةػػا  إت ك ػػو ُةاػػلب اإلياػػتف حاةػػا اإلرااخ لالعمػػب 

 ل ن   ُةاضؿ بمت ةكعب  إف كتف ال ؼلرتر  ت ةكعب لةعرق ؟! 
                                                 

، وصدددهه  ال دددديا ناصدددر الدددددين األلبدددداني جدددي سمسددددمة األهاديددددث 4/444/4أخرجددد  الطبرانددددي جدددي المعجددددم الكبيددددر،  (1)
 .  الصهيهة
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لذله كتف طػعتر حضػترخ اإلئػبلـ لفلاػكر  لسفتبػ  إىل النػت    عػتً  
 

 
م الاػػػت ا بلػػػى ارت الن ػػػ،خ  بلػػػى ب ػػػتف طاةػػػق الاطػػػػ  لاإلغػػػاا  ح ػػػث  قررػػػا رئػػػتلا ادلاػػػل

تف لحاةرػػ  لالرنكػػري ػػػػػػػػتا لكاا ػػا اإلياػػػػػػػبت  تبػػػ   لب ػػتف طاةػػق الطػػ  لالظلػػم لاإلكػػااس لاإلفا
  ن ئل،ك . 

ػػػػػػلوػػػػػذا االبر ػػػػػتر  كػػػػػ،ف شلترئ تىل  فك ػػػػػو لاهلل ػ تيتً أللا ػػػػػا اهلل  عػػػػػػا اإلكػػػػػااس برػػػػػػػ
ةقػػػػ،ؿ  

 
تئػػػػػم الػػػػ ةن لطتبػػػػػا اهلل؟ فمػػػػب ُةفػػػػتع اهلل لضلػػػػن ظلػػػػتر  اإلكػػػػااس ب 

وعرػػػػػ ر ؟ ح ػػػػػث ال ؽلكػػػػػن للماػػػػػلم وف ةاػػػػػمع قػػػػػ،ؿ اهلل  عػػػػػتىل  
 

ل ػػػػػن    
ؽُلتر  اإلكااس؛ كمت ةك،ف اال رنػتع بػن إكػااس النػت  لإج ػتردم بلػى )الػ ةن( دػ، طتبػا 

 هلل لائرجتبا أل اس. 
لػػػػـي بػػػػن تلػػػػه  نػػػػ،ع األاةػػػػتف لطتدلػػػػت وينػػػػت ئػػػػلمنت  ق قػػػػا الرنػػػػ،ع لاالسػػػػربلؼ ا اخللػػػػق ف 

لالثقتفتت لاألفػكتر لادلػذادب لادلػلب لالنحب ) ن،ع االسر ترات(  للػ،ال لجػ،ا  ػن ال ةػؤ ن دلػت  
كتف دنت ااع لق،ل   عتىل  

   
 لال،اقع ال ب تله.   

لساػػػػ ا وف ػلمػػػب حػػػبُّ اخلػػػري للنػػػت  ادلػػػؤ َن  الػػػذي ةاػػػػري بلػػػى قػػػ ـ الن ػػػ،خ  بلػػػى 
رنػػتؽ احلػػػق )بفػػت  الن ػػ،خ( جػػت  الرحػػذةا لالنمػػ  اإلذلػػ  لحتػػػ ة  ادلممػػا إكػػااس النػػت  الب

   (  لةقػػ،ؿ  ٕٛ)النحػػب       ب قػػػا  ةقػػ،ؿ  عػػتىل  

(  لةقػػػػػ،ؿ  عػػػػػتىل  اػػػػرنكااً  ػػػػت ػُلرمػػػػب ٛٔ)العنك ػػػػ،ت      
          وف ةقػػػع  حػػػب للػػػ، بػػػ افٍع سػػػرّي  

 
 

 
  

 
   لةقػػػػ،ؿ   ( ٜٜ)ةػػػػ،يس     

         عػػػػػتىل  ػم األ ػػػػػا بق،لػػػػػػ(  لػُلاػػػػػٕٕ)الطتطػػػػػ ا    

(... إىل آسػػػا ا ةػػػتت تات ٘ٗ)ؽ         
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ػػػادلا ػػػػػػريخ ا القػػػػػاآف  حػػػػػب ةكػػػػػ،ف ادلاػتت الك ػػػػػػتحػػػػػػ ػػػػػػلم بلػػػػػى حػػ ػ ػ ذر لب نػػػػػا  ػػػػػن و ػػػػػاس ػػ
 لوئل،ت اب،  . 

ر ػػتر لاحل ل،لػػا الف اإلكػػااس  لػػذله يقػػ،ؿ  إظلػػت ُطػػاع اجلمػػتا وصػػبًل لرحق ػػق حاةػػا االس
إ ػت بلػى الكػالض الككت  ػا  -فتدلالم ا حضترخ اإلئبلـ لفلاكر  ةُكاض بل   وف غلتد  

ف قػػ ـ يكاػػ  ل تلػػ  ا ئػػ  ب حتق ػػق حاةػػا االسر ػػتر للنػػت     -لإ ػػت بلػػى الكػػالض الع ن ػػا
لمحتةا إراا ػمم  لحكظ كاا رمم  طعترس إضتفا إىل ق،ل   عػتىل  

 
عػتىل  ق،لػ    

 (. ٜٖ)األيكتؿ       
لالكرنػػػا ا واؿ  عتي مػػػت دػػػ  شلترئػػػا العنػػػو لاإلكػػػااس بلػػػى النػػػت  حلملمػػػم بلػػػى س ػػػترات 
لوفعتؿ ل ات  ن قنتبرمم  فضةن  كمـ، اجلمتا  ن اإلردتت لالعنو لالرفاؼ  لد، إظلػت جػت  

 حلمتةا النت   ن اإلردتت لالعنو لالرفاؼ؟
ث بػػن وبعػػتا اجلمػػتا ل  تاةنػػ  للئػػت ل  الكثػػريخ لادلرعػػ اخ لقػػ  ال ةراػػع اجملػػتؿ للحػػ ة

لادلرفػػػػػ،رخ  لوف اجلمػػػػػتا وعػػػػػىن القرػػػػػتؿ دػػػػػ، إحػػػػػ ى لئػػػػػت ل  لبعػػػػػض   تاةنػػػػػ   لدػػػػػ، احلتلػػػػػا 
االئػػػػرثنت  ا لػػػػاا العػػػػ لاف لافػػػػع الظلػػػػم بػػػػن األلطػػػػتف لاإلياػػػػتف  لاحل ل،لػػػػا الف ايرقػػػػتص 

محتةا اجملرمع لمحتةا اإلياتف لل س  إياتي ر  لكاا ر .. لاجلمتا غتل تً  ت ةااع لةم ؼ إىل
   إلقت ا اجملرمع لبنت  اإلياتف  فلػذله رلتدػ ات للئػت ب وسػاى  ةقػ،ؿ  عػتىل  

(  فػػػػػػػػػػػػػػػتلقاآف بكػػػػػػػػػػػػػػػب ٕ٘)الكاقػػػػػػػػػػػػػػػتف       
 ضػػت  ن  لسفتبػػ  لوطالحت ػػ  ل اب رػػ  النكاػػ ا لالعقل ػػا لوحكت ػػ  الكقم ػػا  إظلػػت دػػ،   ثػػتؽ 

ات بكعب العرت لق، ػمت لال  ػ  الا و لفتبػل ر  لال بتلقػ،خ اجملتد خ؛ ل عجيخ اإلئبلـ ل 
ادلتاةػػػا  لإظلػػػت  عجي ػػػ  ادلاػػػرماخ دػػػ  ادلعجػػػيخ الككاةػػػا ادلعاف ػػػا  الػػػيت  حػػػ،رت حػػػ،ؿ بنػػػت  

 اإلياتف الرت  لإبتاخ  اك ل . 
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 حضارة المعرفة: -
ايفلقػت لذله ؽلكن الق،ؿ  إف حضترخ اإلئػبلـ لفلاػكر  إظلػت  حػ،رت حػ،ؿ ادلعافػا  ل 

لا  نػػػػيؿ آةػػا الاػػػ و لال ادل،اجمػػػا إال بنػػػ    نمػػت  فكػػػتف ولؿ  ػػػت يػػيؿ  ػػػن الػػػ،ح   
 عػػاض اجملرمػػع اإلئػػبل   إىل العػػ لاف  لطػػابت آةػػا الاػػ و لػػاا العػػ لاف  تلػػه وف ادلعافػػا 
د  الق،خ احلق قػ ا  د  الق،خ ادلايا  اليت  اقى بعقب اإلياتف ل  ا إراا ػ   ل رػ،ت  نفقػ   

كاا رػػػ  ل كتيرػػػ .. لالقػػػاا خ لاإلقػػػاا  لالعلػػػم لالػػػرعلم دػػػ   اػػػتحا اجملتدػػػ خ احلق ق ػػػا لحتكػػػظ  
 لاجلمتا األكرب. 

فتأل ا ادلالما ا جػاج للنػت   ػن سػبلؿ اجلػػطااف ت ول اللػ،ف ول اجلػنس ول الف قػا  لإظلػت 
وساجػػػت ل اػػػكلت  ػػػن تلػػػه   عػػػ    اػػػكلت  ػػػن سػػػبلؿ 

   ػػػن سػػػبلؿ ادلعافػػػا   
 عػػػتً  لدػػػ  األ ػػػا ال،ح ػػػ خ  حضػػػترةتً ل ترؼل ػػػتً  الػػػيت  اػػػكلت  ػػػن سػػػػبلؿ  ادلرتحػػػا للنػػػت   

كرتت  لا رػ ت ل ،ئػعت  ػن سػبلؿ الككػاخ  لائػرقف ت كػب ويػ،اع اجلػنس ال اػاي  بكػب 
جطااف رػػ  لول،ايػػ  لولضتبػػػ  االجرمػػػتب ا  فجػػػت ت حضػػترخ إياػػػتي ا  لكػػب جػػنٍس ول لػػ،ف ول 

 جطااف ت ف مت ير ب.

تين  لالركت ػػػػػػػػب اإلياػػػػػػػػتين  لالرعػػػػػػػػتةش اإلياػػػػػػػػػتين ػػػػػػػػػػػػػػػػياسؾ اإلػترخ ادلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػ  حض
  لي ، ػػت اخلت ػػػا  ثػػب ادلاػػػسؾ الن ػػ،ي  ول  اػػسؾ الن ػػ،خ  ترؼل ػػتً  ح ػػث ابسفػػت 
بػػػتلن ،ات الاػػػتبقا  لإل مػػػت ايرمػػػت وصػػػ،ذلت  لدػػػ  الػػػيت كملػػػت ال نػػػت  الن ػػػ،ي ل طػػػ ل  اػػػسكتً 

     إياػػػػػػتي تً  ترؼل ػػػػػػتً  لكػػػػػػتف  ػػػػػػن آسػػػػػػا  ػػػػػػت يػػػػػػيؿ  ػػػػػػن الػػػػػػ،ح  
لايرمػى  ( فتإلكمتؿ لاالكرمتؿ إظلت دػ، للػ ةن الػذي بػ و بػواـ  ل ػا بتألي  ػت    عػتً ٖ)ادلت  خ 

با يضت ااا  ِإنَّ م   ِلااح و م   ااال  األ اضِبي اااِء ِمااالض  ا بضِلااح ك م   اااِل ر ِجاااَل با ن ااى»  إىل اإلئػػبلـ  ةقػػ،ؿ الائػػػ،ؿ 
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ِااا   ل ِبن اا َ  ل ااِو ِإه م وض م  ن ِو و أ جض اا س  بِااون  ل اااِو  ف ف حض اِو و اا  ضج  اون  بِا الض ز اِوا اااَ ، ف ج   ااال  النَّاااِس ا ِطوفِا ِماا
ِ ِه اللَِّبن  ِ  ِِوِلون   ى ال ِوِا   ض ى  َِ النَِّبيكيال  ؟ قَتَؿ  و اا  اِت  .(ٔ)«ف ف ا ا اللَِّبن ِ  و أ ا ا خ 
رمت لادلاسؾ الن ،ي  لادلاسؾ احلضتري  لذله فلف رئتل فم  ي ،خ ادلاسؾ اإلياتين 

األلىل ال بلغ ادل ني  لإحلتؽ الامحا بتلعتدلني  لرلتد  ت افع للظلم لالع لاف لاحل ل،لا الف 
      القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لالعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لاالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمتا  

(؛ ألف إلطػت  إرااخ االسر تر لايرقتص إياػتي ا اإلياػتف لإلطت ػ  لإكاادػ  وطػ  ٜٖ)األيكتؿ 
  (.ٕٚٔ)ال قاخ       بل    ن القرب 

لذله يق،ؿ  إف  ن األ ػ،ر اخلفػريخ ال ػـ،  اػ،ة  ودػ اؼ اجلمػتا ل عتي ػ   لشلترئػا اخللػط 
لالرػػ ل س ادلرعمػػ  بػػني  كمػػـ، اجلمػػتا ل كمػػـ، اإلردػػتت لالعنػػو لالرفػػاؼ؛ لاجلمػػتا إظلػػت طػػاع 

  دلعتجلا تله لاحل ل،لا الف لق،ب .
إلببلـ لادلنتد   جا زك و تت الرعل م لالثقتفا لاػإف زلتللا إلطت  اجلمتا  ن  ؤئا

 نتبع اإلردتت  الف  اج ع ول  ق ق  لل ػ ةب ادلعػػر ؿ  ول  رػ،ةب بعػض اجلنػ،  ال،اقػع 
ول ادلر،قػػػع؛ دػػػ،  اػػػتعلا ا  ػػػضج   اإلردػػػتت ل اػػػج ع ؛ فػػػتأل ا الػػػذي ا ةعػػػ  ستف ػػػتً وف 

تت لالعنػػػو لالرفػػػاؼ  لرت ضػػػترخ يتفعػػػا  ح ػػػث ػبلـ دػػػ، ادلاػػػرم ؼ للػػػ س اإلردػػػػاإلئػػػ
دم لةاػػػػتدم تلػػػػه ب قظػػػػا األ ػػػػا  لإبرػػػػتر وبػػػػ ا مت  لاالئرماػػػػتؾ بق ممػػػػت  ل  افعػػػػا ئػػػػت

 سر، مت. 
لاجلمػػػتا دػػػ، إحػػػ ى لئػػػت ب  اب ػػػا األ ػػػا  لاالر قػػػت  وػػػت  لضػػػ ط  اػػػتردت  للػػػ س و ػػػااً 

ا ال   ػػي  لإظلػػت للجمػػتا آاات لوحكػػتـ لودػػ اؼ ال بػػ  ػػػػػ نكلرػػتً  لال حاكػػا قػػ،خ بم ػػت  بتطا
  تاخ  ن وبلى الع تاات  فم، رو  ئنتـ اإلئبلـ.  ن االلرياـ وت  لد، ب

                                                 

 .  رج  البخاري، كتاب المناقبأخ (1)
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تالت ػػػػػػػػػػ،ؿ حػػػػػػػػػػلػػػػػػذله ف،قػػػػػػ،ع بعػػػػػػض اجلنػػػػػػػ،  ول اخلفػػػػػػض ا   ػػػػػػػتاةن ادلعاكػػػػػػا  ول حر
ائػػرثنت  ا  ول الرعاػػو ا ائػػرعمتؿ بعػػض احلقػػ،ؽ لادلمترئػػتت ل ف  ػػق األحكػػتـ  ال  طػػػري 

إىل  رػ،ةب شلترئػت  ؛  ن حق قا اجلمتا ط ئتً  لال  ق،ا إىل العمب بلى إلطػت  اجلمػتا  لإظلػت 
ألف الطتةػا ال  ػػربر ال،ئػػ لا ا طػػاةعا اإلئػػبلـ؛ لا ضػػ،  تلػػه كلػػ  ؽلكػػن القػػ،ؿ  إف اجلمػػتا 
فعػػب حضػػتري إياػػتين للػػ س بمػػبًل إردتب ػػتً بن كػػتً؛ لإف ا رفػػت  بعػػض وصػػحتت الكقػػ  القل ػػب 

 ككػػري  لالػػامى القتصػػاخ لادلرحماػػني خل ػػ،ؿ اجلمػػتا لإبػػبلف ويكاػػمم و ػػاا  للجمػػتا  ؽلترئػػ،ف
ادلاػػػػػلمني  باػػػػػ ب بعػػػػػض األسفػػػػػت  لاخلفتةػػػػػت  لةاػػػػػقف،ف بلػػػػػ مم وحكػػػػػتـ آةػػػػػتت الككػػػػػتر 
لادلنػػتفقني  لةع ثػػ،ف بػػتألرلا  لاأل ػػ،اؿ لاأل ػػن  لةالِّبػػ،ف اجملرمعػػتت  لةقرلػػ،ف بػػ لف    ػػي  
لةاػػػػػػر  ح،ف ا ػػػػػػت  األلالا لالناػػػػػػت  ل ػػػػػػت إىل تلػػػػػػه  لُةاػػػػػػقف،ف األحكػػػػػػتـ الاػػػػػػاب ا بلػػػػػػى 

هنت اار حات ول اار جتدل ا  ل ت إىل تلػه  ل اػ،غ،ا فعلػرمم  فمػذا اجملرمعتت  للصممت بض
 اػػػػ،ة  حلق قػػػػا اجلمػػػػتا  لب ػػػػث بضحكت ػػػػ  ل كم، ػػػػ  لآاابػػػػ  ل قتصػػػػ س  قػػػػ  ةكػػػػ،ف ألبػػػػ ا  

 اإلئبلـ ير ب ا صنتبا تله  حب لل، ئقط ا فختسمم بعض بافت  ادلالمني. 
أل ػػن لئلياػػتف لاجملرمػػع  لوف لة قػػى وف ياػػري إىل وف األصػػب ا اإلئػػبلـ حتق ػػق الاػػلم لا

        اإلتف بتلقرتؿ  لدػ، ائػرثنت   ةقػ،ؿ  عػتىل  

 
 

( إظلػػت طػػاع افعػػتً لبلبرػػ ا   لرفعػػتً للظلػػم  لمحتةػػا لؤل ػػن  ٜٖ)احلػػ     
لحتق قػػػػػتً حلاةػػػػػا االسر ػػػػػتر  لار اً للكرنػػػػػا  لوف لئػػػػػ لر  ا سفػػػػػتت )ا سػػػػػا( الػػػػػ ب،خ بتحلكمػػػػػا 

ف ابرمػتا ادلعافػا لحتق ػق االقرنػتع دػ، لئػ لا دػذا الػ ةن ل  ػ اف رلتد ا ػ   لادل،بظا احلانا  لو
 لوف واا   لئبلح  القلم  فم، احملاال احلضتري ل نت  احلضترخ اإلياتي ا. 

فتإلئػػػبلـ اةػػػن الاػػػبلـ  لالػػػ س،ؿ ا الاػػػلم لالاػػػبلـ ل ػػػ،فري األ ػػػن لاأل ػػػتف لائػػػر  اؿ 
ذا لػػ س س ػػتراً ا اإلئػػبلـ لإظلػػت دػػ، اةػػن  ػػن احلػػ،ار بتدل،اجمػػا دػػ،  ػػنم  ابػػ،خ اإلئػػبلـ  لدػػ
       الػػػػػ ةن  لائػػػػػرجتبا أل ػػػػػا اهلل   عػػػػػتىل بق،لػػػػػ   
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(.. ٕٛٓ)ال قػػػػػاخ           
فتلالم لالابلـ لاأل ػتف  ػن سرػت ص ادلػؤ نني لولا ػا الػامحن  لالعػ لؿ بنػ  ئػق،ط ا طاةػق 

           ل ػػػنم  الاػػػػ فتف 

 (.  ٖٙ،ر )الن  
حب إتا اضػفا ادلاػلم،ف لػ س،ؿ القرػتؿ باػالط  لوحكت ػ  ادلعالفػا ا  ظتهنػت  ػن كرػب 
الكق   لبع  اس،ؿ ادلعاكا رغب بػ لدم ا اذل يػا لإةقػتؼ القرػتؿ  فمػت بلػى ادلاػلمني إال وف 

(  ٔٙ)األيكػػػػػػػتؿ          ةاػػػػػػػرج  ،ا أل ػػػػػػػا اهلل  
لػػ،  ا وفػػق ادلعاكػػا  فحتلػػا الاػػلم كتيػػت لال  ػػياؿ دػػ  حػػب للػػ، كػػتف النرػػا لطػػ كتً لالطل ػػا  

ادلنتخ ادلبل م لل ب،خ  ألف لئ لرمت احلجػا لالربدػتف  للػ س القػ،خ لالقمػا لاحلاػتـ  لا ةكػن ا 
العنػػػو سػػػري ا كػػػب الظػػػالؼ لاألحػػػ،اؿ  لاهلل ةعفػػػ  بلػػػى اللػػػني  ػػػت ال ةعفػػػ  بلػػػى الاػػػ خ  

اااِداِد بِالَصااا»ةقػػػ،ؿ   لالائػػػ،ؿ  َِّ اااِو ِعنضاااد  ل ااايضس  ال ِلاااِ  اا فضس  اااِداِد الَّاااِ   ا مض َِّ اااا ال ر ع ِ ، ِإاَّم 
 َِ   لاالئػػػرقاا  ةؤكػػػ  وف اإلئػػػبلـ ايراػػػا ا كػػػب العػػػتا  قاة ػػػتً لال ةػػػياؿ  بلػػػى (ٔ) «....الضي و ااا

 الاغم  ن ضعو ل ضسا ادلالمني  بتحلجا لال ب،خ لالالم لل س بتلكر  لالقرتؿ لاحلات. 
  بػػضف  ػػ،فري األ ػػن لالاػػبلـ لاأل ػػتف دػػ   ػػن  قتصػػ  لياػػرف ع القػػ،ؿ بكػػب اطمئنػػتف

الػ ةن  لادلنػػتخ ادلبل ػػم ال رػػ اا اإلئػػبلـ  فػػتهلل ئػػ حتي  ل عػػتىل دػػى صػػل  احل ة  ػػا )الكػػر  
ادل ػػػني(  لوف فتبل ػػػػا لئػػػت ب لوالات  نػػػػتخ الاػػػػلم لاحلاةػػػا لئػػػػبلحمت احلجػػػا دػػػػ، األقػػػػ،ى 

ػلملنػػػت بل مػػػت وبػػػ ا  اإلئػػػبلـ  لاأل ضػػػى شلػػػت حتملػػػ  فػػػسات ادل،اجمػػػا لالاػػػبل   الػػػيت قػػػ  
ف تحلاتبتت ال اػاةا ال اػ فا لاالئػرقاا  الرػترؼل  يػ رؾ وهنػم دػم األ لػه للقػ،خ لاجلػربلت 
لضلػػن األ لػػه للحجػػا لالع الػػا  لػػذله فػػلف اخلػػري اا مػػتً ا وف ةككػػ  اهلل ادلػػؤ نني القرػػتؿ  

                                                 

 .  أخرج  البخاري، كتاب األدب (1)
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           ادلكالس إئبل  تً  ةقػ،ؿ  عػتىل  

     (  لةقػػػػػػػػػػػػػػػ،ؿ  ٕ٘يات )األحػػػػػػػػػػػػػػػ   

 (.  ٕٙٔ)ال قاخ  
فتلاػبلـ لاأل ػن  ئػ،ا  ا تله األ ػن الاػ تئػ  ول االجرمتب   علت  ن َوَجبِّ 

ػػػالنعم ا اإلئبلـ  ح ث ا نت اهلل بلى قاةش  القتب خ ال ا ػ بلـ  ػػػػاةا لنػيلؿ اإلئػ
     بق،ل   

 
   

 
 

 
 

 
  

لالالم لاضلاتر العنو لالسلةع لاإلردتت (  فتأل ن ٗ-ٖ)قاةش    
لاإلربتت  ن ودم دػتت اجملرمػع ادلرحضا  ول إف طئت فقب علت  ع تر احلضترخ  ن 

 بعض ال،ج،س  بب  ن كب ال،ج،س. 
لالبلفػػػت حقػػػتً وف ق لػػػا ادلاػػػلمني )لجمػػػرمم( د ػػػت ال  ػػػت احلػػػااـ  لدػػػ  الػػػيت ةرجمػػػ،ف   

 ػػاخ ا العمػػا بلػػى األقػػب  لةعرمػػالف كلمػػت و  حػػت إل مػػت كػػب ةػػـ، تػػس  ػػاات  لػلجػػ،ف إل مػػت 
ذلػػػم الكاصػػػا  لدػػػ  بكػػػب ولصػػػتفمت ل ،اصػػػكت ت لوحكت مػػػت لاحػػػا للاػػػلم لاأل ػػػن  ةقػػػ،ؿ  عػػػتىل 

(  فتلقرػػػػتؿ لاالبرػػػػ ا  لقفػػػػع الاػػػػجا ٜٚ)آؿ بمػػػػااف       باػػػػضهنت  
.. دػػذس ادلعػػتين الك ػػريخ ةع اػػمت  احلػػتج لادلعرمػػا  لبقػػا احل ػػ،اف لصػػ  س كلمػػت زلظػػ،رات ا احلػػـا

ح ث ؽلثب احل  فسخ  ػ رةٍب بلػى الاػلم لاأل ػن  ل رػ،ةٍب للماػريخ  لاطلػبلٍع  ػن األسفػت   
لالعيؽلا بلى ب ـ الع،ا  ح ػث ةػ سب اإلياػتف وػذا الناػه الرػ رةب ا قضػت  فػسخ ئػلم  ػع 

،جػػػ  الػػػنكس لال  ئػػػا لاجملرمػػػع ل  ػػػع ادلخل،قػػػتت  ل اػػػكب تلػػػه وظل،تجػػػتً ةاػػػسا  عتي ػػػ  كلمػػػت  
 للحـا ا صبل   ة،  تً   ن طل،ع الكجا إىل غاق الل ب. 

لل س تله فقط  فلق  باؼ العات ق ب اإلئبلـ  لدم  تاخ اإلئبلـ لقتب    األلىل 
اليت محلر  للنت   وربعا وطما  امى بن دم األطما احلـا   اكب  لث الانا   عررب فسخ 



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ظاهرة التطرف والعنف..

 

 -444- 

ـا لوقادت  ػػػػػػ  دذس احلػػػػػبلـ وكػػػػػػػػػاإلئ تكمت  لدلت ييؿػػػػػػػػػ،ي ايرمػػػػػػػ   ال غلػػػػػػػبلـ  قػػػػػػػد يا لئ
   قتؿ  عتىل  

 
      

 
    

(  ٖٙ)الر،با      
       

     
 (. ٕٚٔ)ال قاخ  

فتلابلـ لب ـ العنػو لادل،اجمػػا دػ، األصػب  لادل،اجمػػا لالعنػو دػ  االئػرثنت   لال   ػت  
اا  الرػػترؼل   لقػػاا خ احلتضػػاخ  ؤكػػ  وف األ ػػا ادلاػػلما إال لػػاا العػػ لاف ل  افعػػا الظلػػم.. لاالئػػرق

لاحلضػػػترخ اإلئػػػبل  ا  ترؼل ػػػتً كتيػػػػت لال  ػػػياؿ زلػػػب ائػػػػرم اؼ لبػػػ لاف لائػػػرعمتر  لوف األ ػػػػا 
ادلاػػلما ائػػرفتبت وف  اػػكب  ػػن ادل افعػػا بقػػ م اإلئػػبلـ قػػ،خ  تيعػػا  ػػن الاػػق،ط لالػػذلبتف  

حػػػػػب وف القػػػػػ م احلضػػػػػترةا اإلئػػػػػبل  ا  لاافعػػػػػا للنمػػػػػ،ض لالرجػػػػػتلي حلػػػػػتالت الػػػػػ،دن لاإلهنػػػػػتؾ 
ائػػػرفتبت وف  قلػػػب ادلعتالػػػا ول ادلاػػػلقما احلضػػػترةا القت لػػػا  بػػػضف ادلطلػػػ،ت اا مػػػتً  ،لػػػع برقل ػػػ  
الطتلػػب؛ و ػػت ا  ػػترةض احلضػػترخ اإلئػػبل  ا فكتيػػت حضػػترخ ادلطلػػ،ت لق مػػ  وقػػ،ى  ػػن ئػػ،اب  

 الطتلب لق،    فرح،ؿ الطتلب ل ؤ ن بق م ادلطل،ت لةناادت.
 سمات حضارية:  -

لبلػػى العمػػـ، ؽلكػػن القػػػ،ؿ  بػػضف حضػػترخ اإلئػػبلـ لفلاػػكر   ول قػػ م اإلئػػبلـ ا الكرػػتت 
 لالانا  
      ػػػػػػػػػػػػ ؼ إىل إحلػػػػػػػػػػػػتؽ الامحػػػػػػػػػػػػا بتلعػػػػػػػػػػػتدلني   -

 (.ٚٓٔ)األي  ت  
         ثػػػب ادلاػػػسؾ اإلياػػػتين لعفػػػت  الن ػػػ،خ ادل ةػػػ    -

 
 

   
 

         ...  
 (.ٖ)ادلت  خ       (  ٖٔ)الا،رى 
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 اةا ك،ي ا  كمت  ؤ ن بتالسربلؼ  ػ ؤ ن بتلرن،ع ال ااي كحق قا با -
  

               
 (. ٛٔٔ-ٚٔٔ)د،ا 
   ػػػػػؤ ن بتلرعػػػػػتةش لالرعػػػػػتلف لالركت ػػػػػب بػػػػػني احلضػػػػػترات لالثقتفػػػػػتت  -

 (.ٖٔ)احلجاات    
ا( ل عرػربس  ،اطنػػتً ا رلرمعمػت لزلػػب احلػ،ار لادلنتقاػػا لادلثتقكػا لالػػ ب،خ   عػسؼ بػػ )ا سػػ -

َ  » ل  ب،س بتحلكمػا لادل،بظػا احلاػنا  لزتالػ  بػتليت دػ  وحاػن  لحتػـس  ،اطنرػ   أ ه م االض ظ ل ا
ااايضِ ا بِي يضااا  َ ااا   ِمنضاااِو  ِ ص اااِو، أ وض ك لَّف اااِو فا اااوضق  ة ا  تِاااِو، أ وض أ خ  ا، أ ِو اااضتا  اااَس، ف ف ا اااا ِم  اِىاااد  َِ اا فض ِر ِةيااا

ِِي ام  ِ   .(ٔ)«ح ِجيِجِو اا وض   الض
ا لادلككاةن ا حضترخ الطػات ال ػ،ـ  ػثري  ن الكبلئكػلال واؿ بلى تله  ن وف الك

 ػػن الػػ ابني إىل احلػػ،ار بػػني احلضػػترات  ػلػػتلل،ف ائػػرلمتـ رل  جت عػػا قاط ػػا األي لاػػ ا 
تي ت )ا القػػػػػترخ األلرلب ػػػػػا( كػػػػػضظل،تج بل   ا إئػػػػػ ػتزل ا بنػػػػػ  ت كػػػػػتف احلكػػػػػم اإلئػػػػػػالراػػػػػ

للرعػػػػػتةش  ب نمػػػػػت وقت ػػػػػت ق ػػػػػتاخ  ػػػػػت ةاػػػػػمى  ػػػػػالت االئػػػػػسااا  الػػػػػيت وبق ػػػػػت احلكػػػػػم 
اإلئبل    احملترؽ لزلتكم الركر ش  ل ترئت الرعذةب لاحلاؽ لالرمجري لكػب  طػتةا ا 

 ال ةن لادلذدب.
لمني ػػػػػػػػػ،ا للماػػػػػػاضػتةا لالرب لالعػ ؿ لآلساةن  الذةن ا ةرعػػػػػػ ـ األ ػن لاحلمػػػػػػ ق -

              بتألتى لاالبر ا   

  
 

   
 

 (.ٛ)ادلمرحنا      

                                                 

 .  أخرج  أبو داوود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء (1)
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لمني  ل ػػؤ ن لػػ  ال،صػػ،ؿ ػػػػػػػػرجري لالبلجػػو لاحملرمػػ  بتدلاػػػػػػػػػػػ قػػ ـ احلمتةػػا لاأل ػػن للما -
   إىل  ض نػػػػػ   

 
        

 (.ٙ)الر،با   
ػتف لاحػػػػػػػساـ إراا ػػػػػػػ    ػػػػػػػؤ ن  اةػػػػػػػا االسر ػػػػػػػتر لكاا ػػػػػػػا اإلياػػػػػػػ -

   
  

 (.  ٕٙ٘)ال قاخ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ ن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتألس،خ اإلياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ا   -

           
 (.ٖٔ)احلجاات 

 ػػؤ ن وف اإلياػػتي ا  نحػػ رخ  ػػن وصػػب لاحػػ    -
 

      

 (.  ٔ)النات     
ال  اػػػػػػػاع الػػػػػػػػقرتؿ لادل،اجمػػػػػػػػا إال لػػػػػػػاا االبرػػػػػػػ ا    -

 
   

 
 
 

 
 

 
 

        
 

 (.  ٜٓٔ)ال قاخ 
 اراػػػػػعا بتدلاػػػػػؤلل ا زػػػػػتس الكػػػػػ،ف لاإلياػػػػػتف لاحل ػػػػػ،اف لاحل ػػػػػتخ   -

 
  

 
   

 
 

 
 

د خ ل ِ  امضار أ ة  النَّاار  » ( ٖٛ)األيعػتـ        
ا ت فضِكااِل ِما )لاذلاخ  ن الا تع(ِفح ِىرََّة  ه  اا و ه ِىاح  أ رضس ال تاض ه  تاض اا، ف اال ِىاح  أ ةض  م  ه  ااِش ر ب ط تاض  ِ الض خ 

ِْ ح تَّى م ات  ض ى  ضه    .(ٔ)«األ رض
 عرػػػرب ادلػػػاوخ طػػػاةكا الاجػػػب ا بنػػػت  احل ػػػتخ  فمػػػ   رلػػػه األدل ػػػا الكت لػػػا كمػػػت  رلػػػه  -

حاةػػػا اإلرااخ لاسر ػػػتر الػػػيلج لإبػػػااـ بقػػػ  الػػػيلاج  لذلػػػت حػػػق اخللػػػع لاالفػػػساؽ  كمػػػت ذلػػػت حػػػق 
 اخ  ال غلػػػ،ي بضػػػلمت ػػػػػػػػػػػػؤلف األئػػػػػػػػػػ،رخ ا إاارخ طػػػػػػػػػادلا

 
(  ٜٔ)الناػػػت    

                                                 

 .  أخرج  مسمم، كتاب التوبة (1)
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          لال إكاادمػػػػػػػػػػػػت ا ااسػػػػػػػػػػػػب األئػػػػػػػػػػػػاخ  

 (.  ٖٖٕ)ال قاخ  ...
ل قار بضف ادلاوخ زلٌب للركتل و الااب ا لاالضفبلع بتل،ةت و االجرمتب ػا لودل ػا  -

      ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػ،االخ ا الا تئػػػػػػػػػػػػػػػػػا لاإلاارخ لاحلاػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  

ل نتصا ل  ػتةع (  ل ؤ ن ل  افع ٔٚ)الر،با       
      ل ػػػػػػػػػػػػػػتجا... إخل  

 
     

 (.ٓٔ)ادلمرحنا    
        عرمػػػػػػػػػػ   ع ػػػػػػػػػػتر وف األكػػػػػػػػػػـا دػػػػػػػػػػ، األ قػػػػػػػػػػى   -

 (.ٖٔ)احلجاات 
 نفسية: معرفية و مرتكزات  -

إضػػتفا إىل  ػػت ئػػ ق  ػػن دػػتت للحضػػترخ اإلئػػبل  ا  ؽلكػػن وف ياػػري إىل بعػػض ادلا كػػيات  
نػػػت  احلضػػػتري لالػػػيت  اػػػكب األئػػػس النكاػػػ ا لادلعاف ػػػا لل نػػػت  الثقػػػتا لالكعػػػب الػػػيت ةقػػػـ، بل مػػػت ال 

احلضػػػتري  لالرقػػػ،ى  ػػػن اإلردػػػتت لالعنػػػو لالرفػػػاؼ  لحتق ػػػق الناػػػ   االجرمػػػتب  ادلرجػػػتيس  
 بع  اً بن احلق  لالقما لايرقتص حق،ؽ اإلياتف  لةضيت ا  ق  رمت  

اإلياػػػتف  لا الػػػ ا اخ اإلؽلػػػػتي ا لبنػػػػت    اإلياػػػػتف وسػػػػ، األخاااوة فاااح الااادالرة ال ااااالمي  -
ََّ »      األظلػػ،تج ادلنكػر  ادلثػػري لبلقرػ ا   َض ح تَّاى ِاِ ا ادِِك ِماِل أ ح  ْض ه ااِا

ََ لِنا فضِسوِ   . (ٔ)«أل ِخيِو م ا ِاِ 
تب  ػر،ى الا تئ  لاالجرمػ  تله وف غ تب  بلى ادلاال د  حتى م  الَصو  -
 ب العنو لالرفاؼ  ػد، فر

 
(  ٜٓ)النحب       

                                                 

 .  أخرج  البخاري، كتاب اإليمان (1)
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 ( ٛ)ادلت  خ            

 
 (. ٕ٘ٔ)األيعتـ         
  لدػػػ،  ا  ػػػا فػػػ،ؽ  ا  ػػػا العػػػ ؿ  ح ػػػث العػػػ ؿ ةعػػػا إ تحػػػا  كػػػتفؤ الكػػػاص اإلحساااان -

لإبفت  كب تي حق حق   ب نمت اإلحاتف ةعا وال يكرك  بلبفت  النت  حقػ،قمم بػب يرنػتيؿ 
ءَ »ض حقنت  ذلم بن بع َ حض َ  اإِلحضس ان  ع ل ى ِكالك   .  (ٔ)«ِإنَّ اللَّو  ك ت 
     لدػػ  الطتةػػا الػػيت جػػت ت  ػػن وجلمػػت الاػػاةعا   الرحماا   -

 . 
(  ٜٜٔ)األبػػػػػػػااؼ            ال فاااااااو -

 .  (ٕ)«اذىبوا ففاتَ الطلِاء»
         لد،  كض ب ا سػا بلػى الػنكس  اإلا ار -

 (.  ٜ)احلاا   
ََ لِنا فضِسوِ »  ال َ - ََّ أل ِخيِو م ا ِاِ  َض ح تَّى ِاِ  ِماِل أ ح دِِك ْض  .(ٖ)«ه اِا
 .(ٗ)«النَّاِس با ِنو آد    و خ ل ق  اللَِّو آد    ِمالض تِار ابَ »  المساواة -
ػػػػ ا ات بتإلحاػػػػػ الات لاالبرػا العػػػػػتجلػػػػ  ل عالا  بالتح ىح أحساالدف - ػػ ػػ ػ تف  ػ

                

  
  (.ٖٗ)فرلت   

                                                 

ِهيحٌ  (1) س ٌن ص  ِديٌث ه   .  أخرج  الترمذي، وقال: ه ذ ا ه 
 .  تح مكةجي ج من خطبة الرسول  (2)
 .  أخرج  البخاري، كتاب اإليمان (3)
ِديٌث غ ِريبٌ  (4)  .  أخرج  الترمذي، وقال: ه ذ ا ه 
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     اهعتراف با )اآلخر( ومجادلتو بالتح ىح أحسال -

 (. ٙٗ)العنك ،ت       
         الدعوة بال كم  والموعظ  ال سن  -

 (. ٕ٘ٔ)النحب   
  لزلتللا االيفبلؽ  ن ورض  رجتياا   ااعتماد ال وار والت ا  أدب الم رف -
             ادلاسؾ اإلياتين  لبنت

 (. ٗٙ)آؿ بمااف 
لدكذا  فلف االئرقاا  ا تله ةف،ؿ لةف،ؿ  لكن  ت و  نػت بلػى تكػاس دػ، ظلػتتج لي،افػذ 
لئلطبللػػػا  نمػػػت بلػػػى حضػػػترخ اإلئػػػبلـ ل قتفرػػػ   لدػػػ  ل اػػػت ق مػػػتً س تل ػػػا  ثتل ػػػا برػػػ ا بػػػن 

 اػػػريخ احلضػػترخ اإلئػػػبل  ا ا كػػب برػػػ،ردت   الرف  ػػق  لإظلػػت دػػػ  ظلػػتتج لبلقرػػػ ا   حكلػػت وػػت
 ضػػػػ ق ل راػػػػع لكنمػػػػت ا  نقفػػػػع  لركػػػػ،ف الػػػػ بلً بلػػػػى سلػػػػ،ا اإلئػػػػبلـ لق ر ػػػػ  بلػػػػى اإليرػػػػتج 

 احلضتري ا كب ي تف ل كتف لإياتف. 
 في الشورى.. وقاية وعالج:  -

 الا،رى كق ما اجرمتب ا لئ تئ ا ل اب،ةػا لإاارةػا  بػ  اً  ػن األئػاخ ل ػالراً بتدل رئػا
لاجلت عػػا لادلعمػػ  لالنػػتاي ل نػػتد  السب ػػا لالرعلػػ م لاإلبػػبلـ ل ؤئاػػتت  ػػت ةاػػمى ال ػػـ، 
وؤئاػػتت اجملرمػػػع ادلػػػ ين لا  ق  ػػا تلػػػه كلػػػ  ادلؤئاػػػتت الا تئػػ ا   عرػػػرب  ػػػتع األ ػػػا  
كل   لادل  اف األئت  لر الؿ الاوي لاحل،ار لا ررتص وئ تت العنو لالرفاؼ لاإلردتت 

لاالحرقتف؛ لل س تله فقط لإظلت دػ  اللقػت  الاػتا  ػن العنػو لئت ا وطكتؿ الرعرب 
لالرفػػػاؼ  احملقػػػق للمنتبػػػا لال،قتةػػػا  تلػػػه وف الاػػػ،رى دػػػ  الا ػػػا الػػػيت ةرػػػنكس ف مػػػت الكػػػاا 

 لاجملرمع  فرُح،ؿ الف ئت ا االسرنتقتت. 



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ظاهرة التطرف والعنف..

 

 -444- 

 د    والِور 
رمػع رل   ةقػ،ؿ  عػتىل لاصػكتً أبرز خصالص المجتما  المسالَ وسامات حواارة اإلساال  -

        لةقػػػػ،ؿ سلتط ػػػػتً الائػػػػ،ؿ     ادلاػػػػلمني  
 لريئ  القتب خ األئت  ا رلرمع ادلالمني بلى ا ر اا العر،ر. 

  نت دػػػػػػػذا الرنػػػػػػػػيةب  ػلإتا لضعػػػػػػػ
 

 
 

   
 

    - 
ا إطترس الي ا  وي ق ب تاا باا قايتً  ح ػث كػتف احلكػتـ إ ػت آذلػا  -بلى سل،اس لا ر ااس

كن سلػػػتلكرمم لال  عترضػػػرمم لال الرقػػػ ـ ػذةن إلرااخ اهلل  ال ؽلػػػػرحػػػ  ني بتئػػػم ا ذلػػػا ل نكػػػول  
بني وة ةمم؛ ألف ا تله  عرػ ا لسلػػتلكا أل ػا اهلل  فجػت  اإلئػبلـ ل كػه دػذا االر  ػتط أللؿ 
 اخ ا  ػترةض ال اػاةا بػني احلكػم لاألل،د ػا  لةع ػ  احلػتكم إىل لضػع  ال اػاي  غلػاي بل ػ  كػب 

غلػػاي بلػػى ال اػػا  ػػن سفػػض لصػػ،ات لحتجػػا إىل ا سػػاةن  للضػػع األطػػا الا تئػػ ا لالقػػ م  ػػت 
الا تئ ا لاالجرمتب ا ل ح،ؿ بذله الف االئر  اا الا تئ  لالظلم االجرمتب   الذي ة،لػ  

 العنو لالرفاؼ لاإلردتت. 
قتةػػػػا فػػػػلتا لضػػػػعنت دػػػػذا الرنػػػػػيةب ا إطػػػػترس الرػػػػترؼل   واركنػػػػت ق مػػػػا دػػػػذا العػػػػبلج ادل كػػػػا ل، 

 اجملرمعتت. 
  ل اػػػك ب طخرػػػ ر  االئػػػرقبلل ا  ل فمئنػػػ  تِاا ر الفااارد بِيمتاااو وكياااااو و يمااا  رأااااو -

بلى  ارق ل   الف  كتجوت  دلاػتركر  بتجػتت القػاار  لبػذله ةرػ   دػذا القػاار  ػن اسر ػترس  
  ن بعض ال،ج،س  لل س  كادتً بل  ؛ ألي  ئتدم بليات  . 

  فتلاػ،رى  اػكب ف  والم اورة والمنااظرة والمجادلا فرصو لتداو  اآلراء، والم ا  -
 اػػػتحا ئ تئػػ ا لاجرمتب ػػا دػػ  وطػػ    ػػػت  كػػ،ف بتدلنػػتطق احلػػاخ ا االقررػػتا  بع ػػ اً بػػػن وي 
رقتبػػػػا ول ق ػػػػ   لا دػػػػذا  ػػػػت ف ػػػػ   ػػػػن الرػػػػ رةب بلػػػػى احلاةػػػػا  لفػػػػر  قنػػػػ،ات الر،اصػػػػب  ل كاةػػػػغ 

 االحرقتف الا تئ  لالككاي لاالجرمتب . 



 
 
 
 
 
 
 

 عبيدددد هسدددن عمدددر                                                يصدددنال ابسدددتبدادف العندددف   عنددددما
 

 -444- 

  فمػػػ  اجرمػػػتع بقػػػ،ؿ ا بقػػػب  ادة ماااال كاااال اآلراء فاااح اتَااااذ الِااارارفرصااا  ل فااا -
 لايضمتـ زترت إىل زابا. 

  الػذي ةػؤاي إىل االئػرئثتر بػتلاوي  لاالئػرئثتر تِوح على الدكتاتورا  وحكاَ الفارد -
 بتحلكم  لاالئرئثتر بتدلتؿ  لحتقق ائراعتر ادلاؤلل ا لالاقتبا. 

  ل خػاج بعػ  ادلاػتلرخ ِليباو علاى وجوىاو جمي اا  مجا  وميدان إلاوا  الرأ  ب اد ت -
روةػػػتً يضػػػ جتً  رييػػػتً  عرػػػ الً بع ػػػ اً بػػػن اإلفػػػااط لالركػػػاةط  تلػػػه وف الرحػػػتلر لالػػػربلق  الككػػػاي 
ل  ػػػػػتاؿ لجمػػػػػتت النظػػػػػا ةنػػػػػر  روةػػػػػتً  عرػػػػػ الً بع ػػػػػ اً بػػػػػن الرفػػػػػاؼ لالطلػػػػػ،.. فتلاػػػػػػ،رى   ػػػػػ اف 

فاؼ  لحتػاةه لآلرا   ل الةض للعقػ،ؿ  ال ررتص كب وطػكتؿ الرماا لالعر تف لالعنػو لالرػ
 لائرن تت للحل،ؿ. 

ْون ال ياااة -   ح ػػث ال ةقررػػا الردػػت بلػػى اسر ػػتر احلػػتكم فقػػط أداة إلدارة جمياا  َاا
لإظلػػػت ةرجػػػتلي إلاارخ   ػػػع طػػػؤلف احل ػػػتخ.. فػػػض  الػػػ بل   ا  قػػػ ةايت  ةكمػػػن ا غ ػػػتت  قتفػػػا 

  ػع وياػفرنت  ل اكمػت  علقػا بلػى ادلنػتبا الا،رى لاحل،ار  لغ تت شلترئا الا،رى لاحل،ار بن 
 لا ئتحتت ال،بظ لاإلرطتا. 

لق   ك،ف اإلطكتل ا اليت يع امت  كثماخ للرخلػو  وف ح ت نػت حت،لػت إىل طػعترات يكػت ا وػت 
ليكػتسا  الف وف ةكػ،ف ذلػت يرػػ ب ا ح ت نػت العمل ػا  ح ػػث حػتؿ الػػكثري  نػػت  ػع الاػ،رى كحػػتؿ 

  حكم  ن لت ةك،ِّت بل   واا  لاجب  كر،ت. الذي ةارطاؽ لقر  ال حث ا
يػػياؿ بعػػ  وربعػػا باػػا قايػػتً  زلّملػا بػػتلكثري  ػػن ادلوئػػ  لاإلصػػتبتت  ير جػػا لبلئػػر  اا  ل ػت

الا تئػػػ   يفػػػا  إطػػػكتل ا  دػػػب الاػػػ،رى ُ لي ػػػا وـ الاػػػ،رى ُ ْعِلمػػػا؟ ليكركػػػ  بتجلػػػ ؿ حػػػ،ؿ 
 بن شلترئرمت.  إليا  ا الا،رى لإببل  رمت لاجل ؿ ح،ؿ  كتد ممت لاالال ت

رنػػػيؼ ف مػػت طتقت نػػت لو ،النػػت لوطختصػػنت  الف ػػػػػػػػلقػػ  ياػػتؽ إىل  عػػترؾ ليػػ سلمت ليا
ح ػػػث الكعػػػب لإاارخ  -وف يػػػ رؾ وبعتادػػػت ب قػػػا؛ لكػػػم وسػػػذ  نػػػت تلػػػه لقرػػػتً لجمػػػ اً ل ػػػتاًل 
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ا  ػل  ػػػػػػتف   ػػػػػػيخ الاػػػػػػ،رى بػػػػػػن ال ؽلقااط ػػػػػػ -، نتػ ا ب ػػػػػػ  سرػػػػػػػػػػػػػػ تئػػػػػادلعاكػػػػػػا الككاةػػػػػػا لالا
 ػػا  لاسلنػػت  عػػترؾ  قتف ػػا لئ تئػػ ا ا  ،اجمػػا ال ؽلقااط ػػا  ل ككػػري ل عترضػػرمت لل ؽلقااط

ابت ت  لكضف ادلعاكػا بػني ال ؽلقااط ػا لبػني الاػ،رى  بع ػ اً بػن فقػ  لاقعنػت ب قػا  تلػه وف 
ادلعاكا احلق ق ا   لر ال ـ، بني ال ؽلقااط ا لاالئر  اا الا تئ  القتبع ا ببلايت  ادلماه 

ر  اا الا تئػ   لافػتع بنػ   طػئنت ػا لل ؽلقااط ػا دػ   كػني لبلئػبضيكتئنت  لوف وي   افعػ
وـ وب نػػػت؛ بلمػػػتً بػػػضف ال ؽلقااط ػػػا دػػػ  الػػػيت  رػػػ   لنػػػت فاصػػػتً  ػػػت ةل ػػػث وف ةطرتذلػػػت االئػػػر  اا 
الا تئػػ ؛ للػػ س وقػػب  ػػن تلػػه طػػضيتً   افعػػا ال ؽلقااط ػػا كفاةقػػا لػػئلاارخ لاحلكػػم؛ ألهنػػت 

ف االئػػر  اا الا تئػػ  لالظلػػم االجرمػػتب   ػػن ق مػػا غاب ػػا ل اػػت  ػػن ي ػػتت ورضػػنت  لكػػض
 ي،ا    قتفرنت لحضتر نت! 

لل س وقب  ن تله وةضتً  ت ويكقنت  ن  تؿ لق  نت  ن رجتؿ ل ضح تت  ن ق ب ا 
بلـ ا  عاكرمػػت ضػػ  الاودتل ػػا  ل ػػن   روةنػػت ػػػػػ ،اجمػػا ادلتركاػػ ا لالاػػ ،ب ا دلنتقضػػرمت لئلئ

ب ا دلرػلحا الاودتل ػا لك ػو حت،لػ،ا إىل رلػا ني  ػن  ت ايرمى إل ػ  حػتؿ الػذةن افعػ،ا الاػ ، 
يػػػ،ع سػػػتص  ال ةرمرعػػػ،ف  قػػػ،ؽ رلا ػػػ  احلػػػات؛ لدكػػػذا  ػػػ لر الاحػػػى  ليقػػػ م  عتركنػػػت ا 
فااغػػػتت ةادمػػػت غرييػػػت  ل عػػػ ش ببلايػػػت العنػػػو لالرػػػ، ا لالرفػػػاؼ كػػػلفااي ط  عػػػ  الئػػػرماار 

  ا ال،قػػػػت الػػػػذي  اا قنػػػػ،ات الرع ػػػػريػػػػػػػػالكاػػػػب لاإلح ػػػػتط لغ ػػػػتت الاػػػػ،رى لاحلػػػػ،ار لايا
 فػػػ،رت ف ػػ  بنػػ  ا سػػاةن والات للئػػت ب لولب ػػا ائػػرفبلبتت الػػاوي لائػػر  تيتت قػػػاا خ 
 ،جػ  الػػاوي العػتـ لحت،ال ػػ   فضصػ حت بلمػػتً ةكػتا ال ؼلفػػو؛ فكثػري  ػػن ائػر  تيتت الػػاوي 
   ن   ؤطااً  ا قتً بن النرت   اليت  رري إل مت االيرختبتت  و ت ضلن فمت يياؿ ي  ي ليع 

ا إليا  ػػػا الاػػػ،رى لإببل  رمػػػػت  لةاػػػرما إذلتميػػػػت بع ػػػ اً بػػػػن اجملػػػتالت اجمل ةػػػػا لنػػػت لأل رنػػػػت 
 لحلضتر نت لللعتدلني. 
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 خالصة القول

تداخ  اك ػػػا  عقػػػ خ  رػػػ اسب ػاؼ ةػػػػػػػتداخ العنػػػو لالرفػػػػلضلػػب وف يعػػػتلا الرضك ػػػ  وف ة
بلػى األغلػب  فتلعنو الكااي ق  ةاا إىل ئػ ب لاحػ  -كمت وئلكنت   -ف مت ب خ وئ تت 

ول وكثػػا  لكػػن بنػػ  ت  رػػب اإلطػػكتل ا إىل  اػػر،ى الظػػتداخ فااُّدػػت إىل ئػػ ب لاحػػ  ف ػػػ  
الكثري  ن الاذاجا لالر ا ط لالرم،ةن  الذي ال ةقب بن الر،دم لالاذاجا بضف حاػممت 
لاقربلبمت ؽلكن وف ةرحقق بتحلب ال،اح  األ ا  ول بتلعبلج األ ا  لبن دت ةر   حتلنػت  

   ن الا ضت  بتلنتر. كتدلارجري
 تت الا  اػػػػػػا لناػػػػػػ،  الظػػػػػػتداخ لظل،دػػػػػػت ػلسبلصػػػػػػا الػػػػػػاوي ا  قػػػػػػ ةايت وف  ػػػػػػن األئػػػػػػ

لفا  لاالئرئثتر بػتلثالخ  لإغلػتا الرطف ػا الاػاب ا ول ال ةن ػا  ػثتر بتلاػل  اب ت ت  االئرئ
مت فررػػ   وئػػ تبتً  يةػػ  ػرقب بذا ػػػل ػػت ةكػػايس تلػػه لةاػػرر ع   ػػن ادلمترئػػتت الػػيت قػػ   اػػ

الظػػػػتداخ  عق ػػػػ اً لزػػػػذراً لسفػػػػ،رخ  ل اػػػػتدم برك ريدػػػػت ل ،ئػػػػ ع يفتقمػػػػت لا رػػػػ اا آ تردػػػػت  
 ك حاجا كاخ الثل . 

للعلنػػػػت يقػػػػ،ؿ  بػػػػضف االئر ػػػػػ اا بتلاػػػػػلفا ةاػػػػػر ب  ول ة،لػػػػ  ول ةقرضػػػػ  االئػػػػرئثتر 
ػػ،رل القمػػػػع  لالقمػػػػا  لاإلقرػػػت   لالرضلػػػػ   لاجلػػػػربلت   بػػػتلثالخ  فتالئػػػػر  اا الا تئػػػػ  ةُػ

تي ا اإلياػػػػػتف  لاذلػػػػػ ر لكاا رػػػػػ   ػا اخلػػػػػ،ؼ لالابػػػػػب  لاإللطػػػػت  إلياػػػػػػلإطتبػػػػػلالفط ػػػػتف  
ل عف ب  لكت    ل فترا    لك ر   لحا تي   ن الرككري احلا لشلترئا الرككػري  لاياػ اا 

تا القػػ،خ بػػ ؿ احلجػػا  ل قػػ ق ودػػب ػتركا بػػتلاوي  لابرمػػػوقن ػػا الرع ػػري  لاحلا ػػتف  ػػن ادلاػػ
ػػػ  بلػػػػى وصتكم لح،اطػػػػ ػالثقػػػػا لالػػػػ،ال  للحػػػػ ػػػػػتت اخلػػػػربخ لادلعافػػػػا  لا اػحػػػػػ ػ تع دػػػػ،اجس ػػ

اخلػػػ،ؼ  باػػػ ب الرجاػػػس بلػػػى  رػػػافتت النػػػت  لوفكػػػتردم  ل ػػػت ةر،لػػػ  بػػػن تلػػػه  ػػػن 
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شلترئتت الثضر ل رك ا احلاتبتت لالكرب لالرعتا ل ع،ةض  اكب النقص ل طف ا الكاب 
 ا احل تخ اجلتاخ. 

 لف بنػػ س ػلني الػػذةن غلػػػر  اا الا تئػػ  ي،ب ػػتت الكتطػػػرقفب االئػػػتل تً  ػػت ةاػػػلغػػ
 ترةن لال كرت ،رةني دم الذي ةارض الف ػر  ةن لاجلػ،ؿ  بضف ادلاػكن القػبط رمم  حب ل م
لفا  لالنت   ن ح،ذلم وط   ب عض ادلخل،قتت الػيت حتػ ط  ت ػب ط ػق ػبتلرراؼ ا الا

احللػػػػػػ،ى  ف اػػػػػػكل،ف ط قػػػػػػا ةاػػػػػػرخكمم احلػػػػػػتكم ادلاػػػػػػر   ف حػػػػػػ،ذلم إىل قف ػػػػػػع  يةػػػػػػو  
ؽ  ػػ حمم ل ػػت ةلقػػ،ف بل ػػ   ػػن األلقػػتت الكتتبػػا   ػػن  ثػػب اإلذلػػتـ رخػلةاػػ ك،ي  فُ رػػ ِّ

لال ف،لػػػػا لالػػػػذكت  اخلػػػػترؽ  لبنػػػػ دت  رحػػػػ،ؿ االيكاػػػػترات إىل ايررػػػػترات  لالكاػػػػب إىل 
صلػػت   لحترػػب اجملرمػػع  قتفػػا الع ،اةػػا ادلر تالػػا.. فمػػ، ةػػذبن ذلػػم طل ػػتً ل بمػػػ  ل اػػػتي    

لضػػػػمتف  رػػػػتحلمم ل كتئػػػػ مم  الػػػػيت ال  ػػػػؤدلمم  لضػػػػمتف ائػػػػرماارس  لدػػػػم ةػػػػذبن،ف لػػػػ 
إ كتيت م الذا  ا للحر،ؿ بل مت  فرر    اب،طا ب،ج،اس  لكضي  الاياؽ احمل   ادلم ت  

 )!(  ةع  دم لةع  لي 
  ا تلػه احلا ػتف ػو  الذي ةر ب كب طػ    لا  قػػتيق  لالعاػا دذا اجل، اخل
اجلػػػػ ش  ػػػػن الػػػػ فتع بػػػػن الػػػػ،طن لرا تي ا   رحػػػػ،ؿ وجمػػػػيخ األ ػػػػن ل ػ ػػػػن الكاا ػػػػا لاإلياػػػػ

األبػػػ ا  لالفػػػت عني إىل محتةػػػا احلكػػػم ل فػػػتراخ الاػػػعب  لبنػػػ دت ةرحػػػ،ؿ اإلياػػػتف إىل 
لطػػم  م ػػض لبليكجػػتر لالعنػػو لالرفػػاؼ لفعػػب وي طػػ  ؛ أليػػ  فتقػػ  لكػػب طػػ    ل فػػترا 

 ا كب ط  .
بلػػػى لحػػػب ةضػػػمن االئػػػر  اا حتق ػػػق ادلنػػػتفع جل ػػػ،ش األ  ػػػتع لبنتصػػػا األ ػػػن لاإليكػػػتؽ 

احملتئ ب ال ب  وف ةارض ا بػتلثالخ  لبنػ دت ةرحػتلو لةلػرحم رو  ادلػتؿ  ػع الا تئػا  لؽلرػ  
الكاػػػػتا ل نػػػػتؿ كػػػػب يػػػػ،اح  احل ػػػػتخ  االجرمتب ػػػػا لاالقررػػػػتاةا  ل اػػػػب اجملرمعػػػػتت  ل ر،قػػػػو 
احملاكػػتت االجرمتب ػػا  ل نػػرعش ال فتلػػا  لةكثػػا احلا ػػتف  لةعػػم الكقػػا لالقمػػا  لةنمػػ، احلقػػ   
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لقػػ م  لُةاػػركي النػػت  ا بقت ػػ دم لقػػ ممم ل قتل ػػ دم االجرمتب ػػا  فػػبل  نمػػ، ا ل نرمػػه ا
،ى الاتةلػػا لاإلبتح ػػا  لال  رقػػ ـ إال وجمػػيخ القمػػع لالرجاػػس  لال  رػػ،فا احلاةػػا ػػػػػػػػػػػاجملرمػػع ئ

 إال دلمترئا الاتةلا.
كػب ا دذا ادلنتخ القلق فتق  الرػ،ايف  الػذي ػلػـا النػت   ػن احل ػتخ الاػ،ةا  لةطلػق بلػ مم  

رلػػتالت احلاكػػا لالكاػػب لالرع ػػري لحتق ػػق الػػذات  إىل جتيػػب االئػػركياي لالرحػػ ي  ػػن ِئػػْقط 
النت  لربتبمم؛ ةرح،ؿ اجملرمع إىل ئتحا  يرلبا بتأللطػتـ ادلؤدلػا لبليكجػتر  لإىل باكػتف ك ػري 

 ةلق   مم  اليت ق   ضيت بلى األسضا لال تبس. 
لاجلنػػػ،  لاجلػػػاا م ادلنظمػػػا لالراػػػاا لالرككػػػه ا دػػػذا اجلػػػ،   نمػػػ، ال فتلػػػا لالكقػػػا لاجلػػػ،ع 

األئاي لالعرتبتت  اليت قػ   اػرظب بظػب األيظمػا ادلاػر  خ  بػتحلق لال تطػب  ل كثػا الػذرات 
 الرطريخ اليت  رجمع ل رحتلو لراكب ةتداخ الرفاؼ.

دذا الفتغ،ت الا تئ  لادلتا  ةرفلب بف  عا احلتؿ  ،فري ط قا  ن ادلثقكني اخل،يا 
 م لفقمت  الالفتف  الذةن ة  ع،ف اةنمم بعاض  ن ال ي ت قل ب  دلمترئا الِا ايا دلاؤلل ت

لإغلتا ادلا،غتت الا تئ ا لالااب ا ذلذا الفتغ،ت  فلكب طتغ،ٍت كمنر   الذةن  اا ب 
ذةايت  ن  اات بلب الر ةن بن  األ م ػوبنتقمم لكنػي الذدب لالكضا  بلى الاغم  ن حت

  ب دبلكمم لايقااضمم ح ث دلك،ا بتلفتغ ا  ةق،ؿ  عتىل  الاتبقا  اليت كتيت ئ 

           

   
 

 
 

       

(  آةا ييلت ا رجتؿ الفتغ،ت ال ةا لل س ا ٖٗ)الر،با     
الفطتخ؛ ألهنم األسفا ا صنتبا الرضل ب  ل ط  ب ال،ب   ل عف ب الكتبل ا  لبن  تله 

 لرحتلو غري ادلق    ول الثتل،ل غري ادلق    لد،   رب األي ا إىل ا
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  والطاااااالوت اهجتمااااااعح واه تصااااااد   االئػػػػػرئثتر بتلاػػػػػلفا؛ الطاااااالوت السياساااااح
)الكمتيػػػػا ال ةن ػػػػا(  االئػػػػرئثتر بتلركاػػػػري الػػػػ ةا لابرػػػػ اع احل ػػػػب  والجباااا االئػػػػرئثتر بػػػػتلثالخ؛ 

 الااب ا  اليت  اكب ادلا،غ لالطفت  الااب  ال ةا لذله. 
لػػػػػ س وقػػػػػب طػػػػػضيتً لسفػػػػػ،رخ  ا صػػػػػنتبا الرفػػػػػاؼ لالعنػػػػػو ل ػػػػػ،فري وئػػػػػ تب   تدن ػػػػػػا ل 

الرج ػػ ش  للكػػب طػػتغ،ٍت ج اػػ   لالرحاػػ    لالرحمػػ س  لاخلفػػب الايتيػػا  لااليكعػػتؿ  
لإغػػػػااؽ الاػػػػتحا الثقتف ػػػػا لال ةن ػػػػا وجم،بػػػػػا  ػػػػن ادل ػػػػتا  لالاػػػػعترات  لإتكػػػػت  بتطكػػػػا 

 عفامت إىل شلترئا االئرامتا  طمعتً ا ي ب اجلمتدري ل ضج جمت لربفمت بااةتت اجلمتا ل 
الثػػػ،ات لالكػػػ،ي بتجلنػػػا  لإ تر ػػػت لائػػػركيايدت مفػػػ،رخ ال،اقػػػع ل قػػػب ضػػػط،ط   ل ػػػن    اكمػػػت 
دلرػػػريدت  بعػػػ  وف حتققػػػت اليبت ػػػتت  الف وف  ضػػػع األلب ػػػا الاػػػاب ا حلاكرمػػػت  لاخلفػػػط 

ا لاالئػػػرفتبتت ادلرػػػ،فاخ  ادل رلئػػػػا لادل،ضػػػ،ب ا لكعلمػػػت  لالرقػػػ ةا الػػػ ق ق للظػػػالؼ احمل فػػػ
فررحػػ،ؿ إىل ولطػػتـ  ،ق، ػػا  نكجػػا دنػػت لدنػػتؾ  لقػػ   نكجػػا بنكاػػمت لوجرمعمػػت؛ تلػػه وف 
ايعػػ اـ الامةػػا لاالئػػسا  ج ا للعمػػب ةؤدػػب دػػذس اجلمػػتدري ادلرحماػػا لبلئػػرطبلؿ لالرحاةػػه 
لاالسػػػػساؽ  لاالئػػػػرع اا لرقػػػػ ق الرضػػػػح تت ا غػػػػري  ،اضػػػػعمت لي تهنػػػػت ل كتهنػػػػت   رحػػػػ،ؿ 
لرر   سلييتً للرضح تت لوالات ُ ركقى ب  ت مت احلاتبتت اإلقل م ػا لال لل ػا  كمػت  قكػي 

 بلى وكرتفمت يبت تت ال  قرا ا ائرطبلذلت وةضتً ل نت  يبت رمت.
 سبيل الخالص: -

إف وصب العنػو لالاػا لاإلردػتت لالعػ لاف كػت ن ا  اػلط اإلياػتف بلػى اإلياػتف  لإف 
 ئتت الظتدلا وسذت ا الرترةض وطكتاًل لول،ايتً  رع اخ. دذا الرالط لدذس ادلمتر 

 )وقنتف األرض(  مال  األْر على ال امليال فيهافرترخ كتيت  تر  بر،رخ  -
؛ ل عػالؼ  ترؼل ػتً دهاااااااااااليال عنااااااااااال على ال امااحَ ال ماااااصم ػل ترخ  تر  بتئ -

  ت وح ل تله  ن ضحتةت ل ،رات  



 
 
 
 
 
 
 

 عبيدددد هسدددن عمدددر                                                يصدددنال ابسدددتبدادف العندددف   عنددددما
 

 -444- 

  لادلرحػػػ  ني بتدػػػ   ف مػػػت دػػػ  بنظػػػتـ األْر ال كاااا ، خلفااااء ا  فاااحل ػػػترخ بتئػػػم  -
   «احلكم الث ،قااط »

  ح ث رجتؿ ال ةن لالكمنا  الػذةن ػلركػالف فمػم تمارس السلط  باسَ الداالل ترخ  -
الكرػػػػتت ادلقػػػػػ    ل را مػػػػػم ق ئػػػػػ ا  لدػػػػػم ال،ائػػػػفا بػػػػػني اهلل لب ػػػػػتاس لق ػػػػػ،ؿ الر،بػػػػػا لغكػػػػػااف 

يػػػ  ا ةقررػػػا بلػػػى اي ػػػت اإلياػػػتف بػػػب ا رػػػ  الػػػذي،ت  فكػػػتف دػػػذا  ػػػن وطػػػ  ويػػػ،اع الراػػػلط؛ أل
 للرحكم ورريس لآسا    

  لال ةط ػػب بػػن بتلنػػت  ػػت   ال ِيِياا  فااح ال ااورةا  صاااحب  المصل اااالطبِاال ػػترخ بتئػػم  -
 فعلر  ادلتركا ا لجح ممت الاتة ريي 

   ال  ب ال اكَ وال  ب الِالدل ترخ بتئم  -
  ا(  )ودلتي ت ف،ؽ اجلم ع(.)النتيةا لالكتط ال رق المتفوقل ترخ بتئم  -
 .     ...الِ َ المَتارل ترخ بتئم  -

م ارباااا  »و ػػػػت الرػػػػ،رخ األحػػػػ ل فمػػػػ  الراػػػػلط لإدػػػػ ار كاا ػػػػا اإلياػػػػتف لحق،قػػػػ  بتئػػػػم 
 .«اإلرىاب

 لدكذا ةارما الرالط  لؽلر  الاا لالعنو لاإلردتت لاإلربتت لالرضل  بلى الع تا. 
لالابلـ  ت ا ةُ،قو دذا الراػلط  لةُناػض  ضلػ  اإلياػػتف  لال ؽلكن للعتا وف ةنعم بتأل ن

ف مػت  -بلى اإلياػتف  لال ةرحقق تله إال بػتلع،اخ إىل اا ػاخ اإلؽلػتف بػتهلل ال،احػ   الػذي ةعػا 
ولؿ  ػت  -وف اخللق   عػتً حقػ،قمم للاج ػت م لاحػ خ و ت ػ   لوف دػذس ال،ح اي ػا  عػا  -ةعا 
 ادلاتلاخ.  - عا 

ن   ػػػن ػػػػػػػػػػػ ةػتؿ الػر  لمحتةرػػػ   ػػػن الكمػػػتف لرجػػػػػػػػػػػػػتف ال بػػػ   ػػػن حاائػؽلػػػلكػػػن دػػػذا اإل
قمم ال،احػػػ   ةررػػػل،ف بػػػ   ػػػن غػػػري ػتلى النػػػت  و ػػػتـ ستلػػػػلفتف  لبػػػذله ةراػػػػفقمػػػت  الاػػػ
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لم لباػػو لبػػ لاف لإردػػتت ػؤلل رمم و ت ػػ  بػػن كػػب ةػػػػػػػػػػراعالف  اػلائػػفا ال اػػا  لةاػػ
األحكػػػػػتـ لاليلاجػػػػػا  اب   إىل جتيػػػػػب  ف  ػػػػػقػػػػػػػػػػػػػ  الاػا الػػػػػ ي ت لكػػػػػب  ػػػػػن ةرجػػػػػتلي احلػػػػػ

 لالعق،بتت الااب ا.
لئ،ؼ ال ةر،قو الاا لالعنو لاإلردتت  ت ا  ناض ا ذلا  للكب برٍا آذلػا لويرػتٌت 
ليرب لج ت لطتغ،ت  لبذله  رحقق ادلاتلاخ ل كتفؤ الكاص  ل ر،فا حاةا االسر ػتر  لال 

 ةك،ف تله إال بتإلؽلتف بتهلل لالككا بتلفتغ،ت. 
           ةق،ؿ  عتىل  

 (  لةق،ؿ  ٖٙ)النحب   
      

     
 (.ٕٙ٘)ال قاخ  

 

 لاحلم  هلل  ن ق ب ل ن بع .
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 فقهيلابعد ال
 عنفال ةمعالجفي 

 (*) نورالدين بن مختار الخادمي دكتورال
 

قد يكون  ملطلوونا ملومونر سةملموخ صة ململوخ طن ون مث صو) صهوال دائو( ملوةودملااقل دائو( مل قومومثقل 
دائوو( ملوةيووميال دملالتوودصم قل مثقل دائوو( ملواوونملا قل ل دائوو( ملطسم ووآالثقودائوو( ملطنملاتوومثقل دائوو( ملطوو

 .دملقممً  بامًء صيراممً شر ممً د  ثئماخ  مصخ دائ( ملوةدملاعقل دائ( ملطنملطاخق... واجيا صاهم

 المقدمة:
مخ وووووووووووومصر. دهوووض ق وم  مطاوووم ملطيوووولر ملواووونملا  ملوووو   راهوووووووووووووود تماووووخ ملوياوووخ صووو)   وتيووو

مةيخ. دهوووض وووووووووميم ملحلممتموووخ دملحل ووووووووريهم صووو) ملواووونملا  دملوئ ودة دصةدمل ووووخ صوووع  ووووشوووماكخ دصيئووو
رة وووووووووخ دظمهووووووووواة يف ملوفكووور ديف ملوةووومةيل ديف ملونملقوووعل  وووري   وووم  مووووخ  مة ذملث جووو دة صر ووون 

هم دتوووقا ولوووردء وطمةاوووخ ال تيوووق  ووو)  ئمئوووخ ملوفلووورة دملوووودي) دملو وووا)ل د سموووم ت يووور   مةمبووو

                                                 

 (.تونس). أكادامي. باحث (*)
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 خ دملطغ يووخ .وووم. دصوووع هووو مل اهووض ذملث تثووومة  لوووريةل ذملتمووومً وملوظووردا ملطسسيوووخ  ومهوووم  د ملطد  ووو
جووا ملوةوونر هوون ملعقوودملر  وووحل ملطيم ووخ ملحلئمئمووخ  مووةم م . دملونملدتجوو ً  ل  وومج ً ممً ودصن ن وو

د و موووومً  س قم وووودة ملويوووو  ل ثئماموووومً و مل يوووود ن  س ت ممووووم دتثمةهووووم دجوووو دةهمل دهووووومهرهوووودصظ
ممً دسدوممًل دومس مبجورس ملطيم ومث ملولوكومخ  د ملأةوأ ة  د ملطةةونةة ودصاهجممً د  مةيمً دجمة ي

دمم ال يكنِّ  ملوددملء ملولميف دمل نملا ملوكميف واماوخ ملوياخل   دملطقةة  دملويمطفمخل  د  ري ذوك
 .أي ً واكرملً دتا

د ومووووو(ل اوووووا  ملطيم وووووخ ملحلئمئوووووخ ياةغوووووض    تة موووووس  ووووووحل خمةووووووخ مل بيووووومس دملواووووونمل ض ملوووووو  
 يملت ووو ةو  د جووورث يف صلوووكوخ ملوياوووخل صووو) ذووووك ملوةيووود ملواف وووض دملالجة وووم ض دملالقةملووومس

ملعقوم وووضل دملوةيووود ملووووديا مل   قوووض ملوووو ي يلوووكا   ووود دملو ممموووضل دملوةيووود ملوووودد  دملويووومطض د 
 د دصمً.  مل بيمس ملورام خ يف ه ه ملطلكوخل دجنسملً 

ملوووو ي  ل صض هووون ملعطوومة ملوفكووري دملحل ووومةي ملطرجيووضودملوةيوود ملوووديا ملولووور ض ملعموو
ظمك)    تالوق صا( دتينس  وم( يف  مفمخ ملوةيمصا صع ملطلكوخل قةا د ثامء دبيد دقن هومل 

وووووو.ووو مل ملوةيووود صووو)    دذووووك طوووم و نة قوووني دام وووا يف ملوةووومةيل دمل غرملاموووم دملوةم وووخ دملأة وووع و
ملو ي تةئمطع هنية( د مانتة(  قملآل رددملوافس سمل ا ملويممل ملعم صضل دطم و( ص)  ثر يف 

دموووريدةت( صوووع ملعمووو ر يف ملطلوووخلل ملعت ووومي دمللوئوووض دملحل ووومةي دملوي ووورمليل ديف  ئموووق 
د مووووةما دتثوووومة ملوةوووونتر دملوةاوووومان دملوةملوووومسرل ديف باوووومء  و ض دساووووع ظوووونملهرووووووملوةيووووميال ملو 

ملحل مةة ملعت متمخ دجت ير قمم ملو وم دملو  م خ دملوراقل دترممل صيمي ملوةدملاع دملوةاماس 
دملوةملمٌف دملوةهمقخل سد     يكن  ذوك  وحل   ما مللملنصممث دمل.نيومث دملوومومث 
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وووووووووومودملونطا و و ووووووووووو   (ل دائوووووووومً متووووووووووأ  بآوممتوووووووو( د مفمومث دملووووووووو ملتممث. د ووووووووا هوووووووو مل يةاووووووووو و ةجد وو
 ص) ملطرجيممث دمللوفممث. دملتل قمً  لدملط ة دث

ديئنر  وحل ملوةيد ملوديا ملعم صض ملوكوض دملعمجم  صم ظمك)    ت  م( بموةيود ملوفئهوض  د 
ملوووو ي يةيووووق بململووونة بمطاظنصوووخ ملوفئهموووخ ملوةلووورييمخ ملوووو   لملويووووم ملوفئهوووض  د ملواظووور ملوفئهوووض
دصاهجموومًق ملووو  ت ظهوور مل  كوومر دتنجوود ملحلووون  دت ووة   صيراموومً تكوون  مبهمبووخ ملآلومووخ  د ملوملوومغخ د

أيا ملوودي) يف ملونملقوع دملحلمومةل دوة ئموق ملطيمسووخ ملواظريوخ وملط مة  د دس ملوةدملاا دتفوة  ملآلاومل وةاو
 دملوةلةمئمخ يف جم ا  لما ملودي) دتيموم ( دتنجمهمت(.

هوو مل ملوةيوودل موومكن  صوو)  د   ووا     ووه هوو ه ملطلووكوخ يف  وونء هوو مل ملوةيوود  د ملتل قوومً 
  وووود ملطوووودمل ا ملو ووووردةيخ وورصوووود دملوةلوووو مو دملطيم ووووخ دملطةمبيووووخل دهوووون ال ي غووووا  وووو) ملطوووودمل ا 
مل  ووووورب دمل بيووووومس مل  ووووورب ملطةملووووووخ بمالقةملووووومس دملأة وووووع دملوةم وووووخ دملو ممموووووخ دملوهئماوووووخ دملوةووووومةيل 

 دملوي قمث ملوددومخ دملطلك ث ملويمطمخ.

يت ط وون مث  هووريةل صاهووم ص اصووخ ملودقووخ دملوي ووقل دملقةملوومةي  وووحل ملوةيوود ملوووديا ملوفئهووض يوو 
بووومونملقع ملوووو ي تلوووكا ملطرجيموووخ ملودياموووخ ملعمووو صمخ  هوووم  دصرمل ووومة ملوة ملوووو ملويو وووضل دمل ةةووومةملً 

 ملطكنتمث دملود مام و(.

غوممً دصيونصمتموووومًقل وووووودش كوخ مبووووم هوووون صةووووم  داصاموووومً ووووووودقوووود  مدوووووو ملعجمبووووخ  وووو) هوووو ه ملطل
اهوون ةملجووع  س ملوظووردا ملووو   ةووا   د  ووو ً  مً ووووووووووئملهمر يف ملحلووال دصووم  ووم  تووووووووووود مدوووو ملعم

 (امهووم ملوة ووهل ائوود  ةةووو   وووا ص وونسملت( يف صكووخ ملطكرصووخل ديف د ووع صوو ض  سة وو( صووم ة
مبنجا  مسثخ ص مخ  فخ ملهلل امهم  او(ل    وم و تووك ملط ونسملث  اود ملويونسة  س تونتس 
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ل د ووا هوو مل يف ص ً ةيمسة مل. ووخل ا  وومس  ةمبووخ ملوة ووه  وومووووووووورملءل    ووأر ملوةم ووه  وووحل ملموووووووووملل 
اصوووو) قومووووال صرمل وووومة وشجووووا ملووووودس ووالوووورل دملمووووةجمبخ وووووود نة  س ملوكةمبووووخ يف هوووو مل ملطن وووونن. 

   وو  وحل ب   قملمةب مل هد. 

مخ وةما ملوفئهوووواخل دبووومويونر ملوفئهموووخل دبم مووووخ هووو مل ملوة وووه توووددة بووو  ملطووورملس بمويوووود لووو
 ي( ص) ه مل ملوة ه. وا يف صن  مل صفملومخ . مل ملوياخ. د ا هوم خ ملوفئهوووياخل دبمطي

دت ووور س نملتوووم     ل تووو( د  ذووووك دملوئووومسة  ومووو( لدملهلل  مووو   ايووومسة ملوةناموووق دملوة وووديد
 ملحل د هلل ةا ملويمط . 

 دصوحل ملهلل  وحل تةمام حم د د وحل تو( دص ة( دموم. 
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 العنفحقيقة المراد ب
وغنيوومً دملةسملً يف اووردن  لو مً ملطوورملس بيةوومةة ملوياووخ ملووونملةسة يف هوو مل ملوة ووهل ملوياووخ بم ةةوومةه صملوو

صيراموخ  و موخ د ئوون  اكريوخ د  وومةيخ  هورية قوود تامدوةو(  قوو ر  ودة د.جووو بو(  و وواخ شو ل توونةس 
 تيريف( دتة  صدونو( دترمم  مةمب( د صمةملت( دت ة   ونو( دصيم مت(. 

ةيريفوومثل دقود  ثور  ووا ذووك بمطالوئوومث ملوفكريوخ دملط هةموخ دملوةم مووخ دملوهئماموخ  صوو ما هو ه ملو 
مل صووور ملوووو ي ت   س تةمياووومث دمل ة اووومث يف  وووة  ملطووودون  دجتوموووخ صووواه  ملوةيمصوووا دبموووم  ملحلوووون . 

دصن ن ممً دصاهجممً دثئماممً د سبممًق      دس ملطرملس بموياخ يف ه مل  دو وك  م  ص) ملو ردةي دصيراممً 
ل بغموووخ بووو(  ديووود بووو( قملوة وووه د    بووو   ئمئةووو( د  وووة  صدونوووو( دسملارتووو( دصالوئمتووو( دمووومار صوووم يةيوووو

 ملطالوق مل مممض ط مة ه مل ملوة ه.
 تعريف مختار لمعنف:

 ر ايوً ل  ل مونملء   وم  قونالً قملوغوريد د  ووحل  قملوو ملثدملوياخ هون  وا موونل  ودملاض دملقوع  ووحل 
بووودي)  د  ووورل  د صووو ها  د تماووووخ  دمووونملء   وووم  صووومسةملً صووو) اووورس  ر صووو) مجم وووخل دمووونملء  وووم  صوووقةملً 

 .قٔد ر  م   ري صقة د ري صف ر ت متمخ  د  ممتمخ 
ووونل ملال ةووووديرملس بمو  و و وودملاض ملو و  قملوو ملثدق ود دبغوض  ووحل  ووونل ملو ي امو( مل ةودملء دتيووو

 . قملوغريد د  ق 
                                                 

عددرف العنددف بتعرافددات كثاددرة مددي المطددة ومددي ا مددطكر. ومددن ذلددك مددا ذكددرب ابددن منظددور مددي لسددان العددرب بقولدد    (1)
واعتندف األمدر أ دذب بدالعنف.  ،مدي أمدرب رماقدا  اكن وهو عناف إذا لم  العنف ال رق باألمر وقمة الرمق ب . وعنف  تعنافا  

 .  4/444عالى اعطي عمى الرمق ما   اعطي عمى العنف. لسان العرب ومي الحداث إن اهلل ت
مي الموسوعة العرباة بأند  )كدل معدل ددداد وقداس ا الفد  مجدر  طباعدة وجدود الدديء أو الكدا ن الدذ    وجاء تعراف

مدن     احمل عما  أو عندب هذا الفعل. وانطبق هذا المفهوم لمعنف عمى جماع أنواع الكا نات الحادة ودرجاتهدا ندزو 
اإلنسدان إلدى الحادوان،  ادر أن األرجحادة مدي التنداول لمعنددف الحقاقدي تكدون أجدد  بقمدرب عمدى المجدال اإلنسدداني. 

)العنددف( اسددت دام القددوة بمددورة  اددر مدددروعة أو مطابقددة لمقددانون. واجددب التمااددز بددان العنددف المدداد   وهددو أا ددا  
د، وأدددكال  كثاددرة، أمددا الثدداني مهددو احدددث عندددما اكددون والمعنددو ، مدداألول هددو العنددف المبادددر الددذ  اتندداول األجسددا

ولمعندف أددكال ووسدا ل  من ممارسة حقوق  األساساة أو عندما امس مي وجودب وكرامت  وسكمت  اإلنسان محروما  
ن تطاددددرت المسددددماات، ومنهددددا الحددددروب وا  ددددطهاد والقمددددع والجددددور والجددددوع   ،السدددداطرة(و  والرعددددب النددددوو كثاددددرة واغ

 .626-625، ص 1، مجم1986، 1رباة، معهد اإلنماء العربي، طسفاة العالموسوعة الفم
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ل   د تلةمئموومً  بايئم هووم يف صووم يووسسي  س تيامفهووم د  ام ووم اكريوومً  قملووو ملثدديةملوونة ملوياووخ  وووحل 
م مل ذب دملو رةل مبجمامة ملوفلورة دبةفنيوو     تئع يف تلرا ملوفكر  د تلرا ملو ونل دمم يو ق  

ملطملووومٌف دبووومع    بوووموةنملا  دملال ةووودمل  دملونمووولمخل دبمموووة ئمل ملوة سيوووا ملواف وووض دملويئوووما ملوةووودي 
  د تف ممً  د صموممً.  ج ديمً  قملوغريدودملطم  دملونظمفض ب ةا ملع رملة ب

ت ومي  د ملوةم وضل  مال ةوودملء ملع قملآل ورداوريملس بو( ملال ةودملء  ووحل  قملوغوريد صوم ملوياوخ ملونملقوع  ووحل 
 وووحل مل تفووس دمل طوورملا دمل   وومءل دملال ةوودملء  وووحل ملوي وورمل  دملوةم ووخ دملطالوو مث دملطسم وومث ملوي ومووخ 

 دملالجة م مخ دملومل مخ د ريهم...
د ةومةة دملوئون  دملوفيواق ملوونملةسة يف تيريووخ ملوياوخ يورملس  وم صووم يملولو   ومو( بوموياخ ملوئوون  د د 

 فيوض د د ملوياخ ملوي وضق. ملوياخ ملووفظضقل دملوياخ ملو
دملوياخ ملوئن  هن  ا  اخ حمو( ملوالق دملوةوفظ. د شكمو(  هريةل صاهمل ملو ا دملولةم دملوهوا 

 دملوة ريض دملود ميخ ملطغر خ دملوةكفري دملوةف مق دملوة ني) دملوةيمري...
ض.  صم ملوياخ ملوفيوض ا  و( ملومد دصم يف صيامهم د ك همل  د حمو( ايا ملعت م  دتملرا( ملوي وو

د شكمو(  هريةل دصاهمل ملوئةا دقلع ملوي ن دتةديد ملطم  دهدر ملوةاميخ د ت ا ملطأةد مث دملطغردممث 
د لووخ ملولوومارملثل دتونيووه ملوةم ووخ د ووا صووم يوووسسي  س ترديووع ملآلصاوو  دقةووا ملطوودتم  د ريووا ملووووم  

 د ا مس ملوي رمل . 
ددممةمة(ل  د تقيره دت ونيغ(ل  د دصملمسة ملوياخ هض مل هخ ملو  يملدة صاهم ملوياخل منملء بفيو(  

ملوة ريض  وم( دملوة لوم  وو( دملوة وخل  ووحل  صو مب( د طرملاو(. دهو ه ملطملومسة قود تكون  صة هووخ يف اورسل 
  م هن ملحلم  يف ملال ةودملء ملوفورسي بمو ورقخ دملوئةوا دملال ةملوما دملو ورا دملالاوخلملءل دقود تكون  صة هووخ 

مجم وووخ اكريوووخ  د ص هةموووخ  د  رقموووخ جتووومه  اووورملس  د   وووخل   وووم هووون ملحلوووم  يف ملال ةووودملء ملوملووومسة صووو)ميف مج
 مجم مث   رب خمموفخ دصيمة خ دصاما خ ووج م خ ملو  صدة صاهم ملوياخ.

دقد تكن  جهوخ ملوياوخ  و وك سدووخ صوم  د صاظ وخ  مطموخ  د  قوم موخل دهو مل يةملونة بململونة 
 يف ملال ة   مل جايب  د ملوياخ ملودمل وض.
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 موووووةما ملودياموووووخ دملو ووووو مديخ  د ملون ووووويمخ مل ة ووووومخقل مل ملود موووووةما ملوياوووووخ  هوووووريةل صاهووووو 
خ دملط هةموخ دملولمافموخ دملالجة م موخ دملو مممومخ دملالقةملومسيخ دملوهئماموخ دملحل ومةيخ ودمل مةما ملويرقمو

 بنج(  مر. 
دملطهوم صوو) تيودس هوو ه مل مووةما    ملوياوخ ال سيوو) ووو( دال دطو) ووو( دال جوواس وو(ل اهوون ظوومهرة  
ملجة م مووخ تفراهووم ظووردا خمةوفووخ دتظهوور يف بم وومث د  وومةملث صةيوودسة ل  د  موووخ تف وومخ د قٔد ت وومتمخ

 ملطيةئدملث دمل سيم  دملوئمم دمل  رملا مل   قمخ دملعت متمخ. 
. د وموو( اووا   موووخ ملوياووخ هووض  موووخ ديهمً ول ديف ملونملقووع  وو مل دمل وو  دجوووض يف ملوةوومةيل قوودظممً ودهوو

مصوووورهم دصكنتم ووووومل دتةلووووومبك مل د ةووووووخ ظرداهوووومل دتةلووووويا  اوصيئوووودة دصخلمل ةوووووخل تةيوووودس  مةم ووووو
هم ومةيخل دتةووووودمل ا صووووونةهم دصظمهرهووووومل دتةاووووونن صلك تووووووم مخ دملحل ووووووهم ملواف ووووومخ دملالجة ووووووصيلممتووووو
 همل دتة مةن تثمةهم يف ملالتةلمة  ذمل مل تئم ملطيم خ ملحلئمئمخ .م. وهم دصايرجمتودصي  ت
د  وونمل  طةميووخ ملحلموووخ  دصوو)  ل اووا  ملطيم ووخ حلموووخ ملوياووخ ياةغووض    ت لوور  بووافس ص ووةنيمث 

ملويافمووخل صوو)  مووه ملوةيئوود دملوخلمل ووا دملوةلوومبك دملوةوودمل ا دملوةفوورنل دصوو)  مووه ملمووةد مء ملطيم ووخ 
مل  ةيووخ دملحلئمئمووخ دملوي مئووخل مبيم ووخ مل مووةما دملطوودمل ا دملطالوئوومث دبيوودر ملالقةملوومة  وووحل ملآلثوومة 

يوووخ ملواف ووومخ دملالجة م موووخ دملواةوووما  دملطوووآالثل دصووو)  موووه ملتلووونملء هووو ه ملطيم وووخ  ووووحل مجموووع مل سد 
 ووووحل ملتلووونملء هووو ه ملطيم وووخ  ووووحل ملوةووودملبري  دملالقةملووومسيخ دملو مممووومخ دملوهئماموووخ دملويو موووخل هووو مل ا ووو ً 

ممممث ملونقماموووخ دملال ةممطموووخ ملوووو  تة  وووا ووياوووخ قةوووا دقن ووو( د ونوووو( دتة ووون  وووو( قةوووا ووووووودملو 
وكوا ملويامصور دملطكنتومث  ملشةيم  تريملت( دملشةدملس .مة(ل  ي    تكن  ه ه ملطيم خ   ومةيخ شومصوخ

ملعت وومتمخ دملوهئمامووخ دمل صاموووخ دملوي رملتمووخ  وو  ية ئوووق مل صوو) دي وونس ملو ووووم ديةجوو ة ملوناوومل ملوةاووومء 
 ملطةدن. ردملوةيميال ملطه ر دملوة  
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 العنف من منظور فقهي إسالمي

اووخ اظوور  س  موووخ ملويملطاظوونة ملوفئهووض ملعموو صض هوون   وودب ملطاوومظري ملطيرامووخ دملحل وومةيخ ملووو  ي  
 وووحل دائهووم ديف  ووناهم. ا موووخ ملوياووخ ياظوور  ومهووم صوو) صاظوونة ممممووض دصاظوونة ملقةملوومسي دصاظوونة 
ملجة ووم ض دصاظوونة قوومتني دسمووةنةيل   ووم ياظوور  ومهووم صوو) صاظوونة ائهووض  موو صض ييووق  وو) صرجيمووخ 

 ملودي) ملعم صض د وفمة( ملولر مخ دصاظنصة( ملوفئهمخ ملويمصخ دملوكومخ دملطةكمصوخ. 

ةيودس ي ووةجما ولةميووخ ملطيم وخ ملولوومصوخ دملحلئمئمووخ حلمووخ ملوياووخ دملصةوودملسمل م دهو مل ملواظوور ملط 
م  توو( ي ووةجما طةلوةوومث  و مووخ  ململوومخ دصاهجمووخ  ة هووم سدمل ووض ودملتةلوومةهم دتيمظ هوومل   وو

هم دظرداهم    ة  ملحلون  ملوي ومخ دملط مة  ملآلصاخ دملوةدملاا وملور ةخ يف اهم ملطلكوخ داهم  مةمب
 ملطاممةخ .م. 

مث ملوفئهمووخ دمل صووونومخل هووو مل ملطيوووىن وىن سقموووق يف ملودةملمووووما  ووو وك  س صيووودهوون ي ةجووو 
مخ تةيوووق ب ايووم  ملطكوفوو  دمل قوونمل  دمل   ووم  دخمةوووخ ملوةملوورامثق. وكمر ملولر وووهوون    مل  وو

وووووونل  د تملووورا يئووونر بووو( ملعت ون مووووملوووو ي هووو لم  ايوووا ملوياوووخو ه مل ايوووودصووو) هووو و و م  بلريوووق و
ا ت اووم  بوو(   كمصوو( ملولوور مخ دتوورتة  بوو(  ونووو( ملوفئهمووخل ومل ملوفيوومشرل دهوو وصةمشوور  د  ووري صةوو

مت(ل دباوووووومء  وووووووحل صاهجمووووووخ ملواظوووووور دملالجةهوووووومس ومت( دقرملااوووووو( دصيلمووووووونملو( دص ب ووووووو  ووووووا   وووووو
ووووووومخ دملالموملالمةاةمطووووو و و و وووووو(  صو ديومخ ملطةئووووورةة يف  وووووونر ملوفئووووووةدالومخ دملوةوووووو و دارد وووووًم دصئمصووووود  نالً وو

 دقنمل د د نملب . 

خ ب مووووةم م د ون.ووووم دخمةوووووخ وخ هوووو ه ملحلمووووووخ ملوياووووخ صياوووومه   مووووودملطاظوووونة ملوفئهووووض حلمووووو 
 صةامموووئمً   صض ملطةكمصوووا دملطةامموووقل بم ةةووومةه باووومء صيرامووومً وص ب وووم م  س ملوووور ي ملوفئهوووض ملعمووو
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دصاظنصخ شر مخ صةكمصوخ ملطيمي دمللملماول دصخلملبلوخ ملوفوردن دمل صون ل دصةنملصووخ مل أامومث 
 مي دملطئمصودل دوومس بم ةةومة هو مل ملوور ي  ك ومً وملوظونملهر صوع ملطيوبموكوممثل دصةنملائخ ملطةومي د 

جأامووًم  د تنجمهووًم ار مووًم  د صنقفووًم موول مًم  د ظمهريووًم  د صيووأداًل  وو) جم ووا ملحلئمئووخ ملولوور مخ 
ملعمووو صمخ ملطةئووورةة ص موووع تملنصوووهم دصيمتمهوووم د  كمصهوووم دقرملااهوووم دموووممقم م د  ووونر  سوةهوووم 

 د قيمث صةمساهم دقنمل دهم.
دهوو مل هوون ملطيووىن ملووو ي قملوودت( بيةوومةة دملويووونر ملوفئهمووخقل دملووو  سووووو  ووم  وووحل ملطيراووخ ملونمل مووخ  

دملودقمئوووووخ بووووو  نمل  ملوفئووووو( يف جأاممتووووو( د وممتووووو( دقنمل وووووده د صووووونو( دصئمصوووووده دتسملا ملال وووووة ا امووووو( 
سملء دص موك ملالجةهمس دملوخلجم  ام( دصامه  صيمصووخ ملونملقوع دملحلمومة دص وميرة ملوةلونة دايوا ملوة  ور د 

 ملعبدملن ملعت مي يف بكا  تنمل ( د شكمو( د بيمسه. 
امويةومةة هاووم  ةوومةة شومصوخ دص ووةغرقخ   مووع  ارملسهوم دصفرسمل ووم ملطيرامووخ دملطاهجموخل دوم ووو  ةوومةة 
جأامخ  د جمةأ ة  د ص  نذة بلريئخ تئومديخ تئةملور  ووحل صيراوخ مل  كومر مل أاموخ دملوفوردن ملوفئهموخ ملوو  

 ويونر د  دب صكنتم م د امصرهم. هض   دب  امصر ه ه مل
يلوكا ملعطومة ملويو وض   قدبامء  وحل ه ملل اا  دملطاظنة ملوفئهض ملعم صضق  د دملويونر ملوفئهمخ 

ووم   ومهووم  موووخ ملوياووخ مب ةوووخ  ملولوور ض ملطرجيووضل  د ملطاظنصووخ ملطيرامووخ ملعموو صمخ ملطةكمصوووخ ملووو    
 مس ملحلون  .م. ص ب م م دصيلمم م ص)  جا اه هم دصيم ةهم د صم

دتةيوووق  وو ه ملويووونر ملوفئهمووخ  صوونة  مةجمووخل  م هوومث  ووري ملوفئهمووخ دملوةملوورامث ملونملقيووخ  املء 
ملوي ووا ملوفئهووض دجتوومه   وو ر ملوفئوو( دةجمالتوو( دصسم وومت(ل دملطنملقووخ صوو) مل سملء ملولوور ض ملعموو صض 

صووو) دملموووةةيمس بنجووو(  ووومر. د.ووو ه مل صووونة  ثرهوووم يف  ووو م  سدة صهوووم وويوووونر ملوفئهموووخ يف  ئموووق مل 
 ملوياخل دهن صم ماةما( يف ثاميم ه مل ملوة ه. 
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 المراد بالعموم الفقهية
 

 د  صم يةةمسة  س ملو ه) ص) ه مل ملوياونمل  هون  ةومةة دملوفئهموخقل دملوفئهموخ ت وةخ  س ملوفئو(. 
دملوفئوو( يف ملووغووخ هوون ملوفهووم ملووودقمق دملويوووم ملوي مووق بووم صنة دمل شووممء دمل ايووم  دملحلئووماق دموومار 

 ونصمث دملطيلممث. ملطي
 صم ملوفئ( يف ملالصل   ملولور ض ام لووق  ووحل  ووم مل  كومر ملولور مخ ملعمو صمخ ملوي وموخ ملوهمبةوخ 

 ب سوةهم ملوةفملمومخ ص) ملوئرت  ملوكرمي دملو اخ ملواةنيخ. 
دصوو) هاوومل اووا  ملوفئوو( ملعموو صض يلوو ا   كوومر ملحلوو   دملحلوورملر دملونملجووا دملطاووددا دملطكووردهل 

اوومو دق ووميم ملونجوونس دتوونملا  ملحلموومة. دتهةووو هوو ه مل  كوومر دتظهوور دتووخلج  مبنجووا ملطةيّوئووخ ب ايووم  ملو
بمووم  ملوئوورت  دملو وواخل دمبئة ووحل ملواظوور ملالجةهوومسي ملطةووا  ومهوومل دملطرمل ووض ط ووموك( د سدملتوو( ملعمجم مووخ 
 دملوئممممخ دملالمةمل  مخ دملالمة  متمخ دملالمةمل مبمخ دملالموةئرملامخ دملو ةملايموخ دملو وممقمخ دملطئمصوديخ

 دملوئنمل ديخ دملو نملبلمخ دملالمةدالومخ دملوة ديومخ بنج(  مر.
 ئمئوووخ صيراموووخ شووور مخ ية ووودس مبنجةهوووم صيوووىن ملوفئووو(  -باووومء  ووووحل هووو مل ملطفهووونر  -دي  وووة وو 
صووو) ملودالووووخ ملالموووةغرملقمخ ويةووومةة دملوفئووو(قل  ذ تلووو ا هووو ه ملويةووومةة ملوفهوووم ملوووودقمق  دص ووو نت(ل ملتل قووومً 

  - دمل مصيخ بمولضء  د مل صر ملطرملس ائهو( دتيئوو( دملويووم بو(ل دملتل قومً دملويوم ملوي مق دملع مطخ ملونمل مخ 
صو) ملودالووخ ملالصول  مخ ملطةيومةا  ومهوم يف جمومالث  هورية دصامموةمث  وّدة صو) صئمصومث  -  وك 

صوووم تووودّ   ةوومةة ملوفئووو(  ووووحل جم ووونن مل  كووومر مل أاموووخل د ووووحل  ملوي ووا ملوفئهوووض د سملء ملوفئهووومءل  ذ  هوووريملً 
دصئمصودهم دقنمل ودهم دص وموكهم دخمةووخ صيلمم وم دصيونصم وم ملوو   ودسهم دتظهرهوم  سوةهم د صن.م 

 دترج  بماهم دتفّيا سدةهم دتي ق  ثرهمل د ري ذوك.
اه ه ملحلئمئخ ملطيرامخ ملولر مخ ملط ة وملخ ص) ه مل ملطفهنر ملولمصا ويةمةة ملوفئ(ل هض  ن  ملوفئو( 

مة  ّومم ووومل  د  ووون  ملوفئووو( ملعمووو صض جم ن ووووخ ملعمووو صض جم ووونن مل أامووومث ملولووور مخ ملونملقيوووخ يف  طوووو
مل  كووومر ملولووور مخ مل أاموووخ ب سوةهوووم ملوةفملووومومخل دبكومم وووم مل صووونومخ دملوئنمل ديوووخ دملطئمصوووديخ دملطنملاتموووخ 
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ر مخ ووووووووووووأيا ملط ووووةن  دملطيووووردا يف ملطاظنصووووخ ملولوخ دملو وووونملبلمخل داووووق صوووواه  ملوفهووووم دملوةاووووووووووووودملوخلجم م
ملووو ي يرقووحل  س  قملويووونر ملوفئهمووخد   تملوولو   وموو( مبملوولو   دملطددتووخ ملالجةهمسيووخ. دهوون ملووو ي ظمكوو)

سةجووخ ملووئووا ملويو ووض ملووودمل   وووحل صن وون ( دص وو نت( ملطة هووا يف ائوو( مل  كوومر ملوفر مووخ دمل أامووخ يف 
  طمة  ومم م ملطةان خ مل مصيخ دمل صن ل دملطئمصدل دملو نملب ل د ري ذوك دمم يوض بممت( ال ئمًق. 

م  ه ه ملحلئمئوخ بةموم  صوم يةكون  صاو( ملوفئو( ملعمو صضل  ذ يةكون  دظمك)    تفملا ملوئن  يف بم
ملوفئووو( ملعمووو صض صووو)   كووومر جأاموووخ ار موووخ دصووو)  سووووخ تفملووومومخ .ووو ه مل  كووومر دصووو)  ومووومث شووور مخ 

 صةان خ دصةيدسة بةيدس ص دة مث مل  كمر دصملمسة ملالمةاةم  دصامه  ملالمةدال . 
 حل ملوا ن ملآليتلدظمك)    تة  بةيض ملوةفملما ه ه ملطكنتمث  و

 :مكونات الفقه اإلسالمي )أو العموم الفقهية(
 :األحكام الشرعية العممية الجزئية :أولا 

دهووض مل  كوومر ملوفئهمووخ ملوفر مووخل  نجوونا ملع  ووم   س ملطةجوومدة دملطة وومدةل دملوراووق يف  
طةيوئوخ  و) مل صهووخ ملطةكورةة مل ملوئن  دملأمسوخ دملطيمصوخل د صكم  تملنيا ملط موخ. هو مل ا و ً 
دملونصووومخ دايوووا مللوووري د سملصةووو(  بنجووونا ملوأ ووومة د ووورمي ملوظووووم دملال ةكووومة دملوخل موووا يف ملونقوووخ

 ية(. ددتي
 :األدلة التفصيمية المتعمقة باألحكام الشرعية العممية الجزئية: ثانياا 

دهوووض ملآليووومث ملوئرتتموووخ دمل  مسيوووه دملو وووا) ملواةنيوووخ ملوووو  تةوووّ  هووو ه مل  كووومر ملوي وموووخ مل أاموووخ. 
يف دجووونا ملع  وووم   س ملطةجووومدة  قٖٛلملوةئووورةد     .ووومل قنوووو( تيووومسل دصهم
َُ ل »مدةل دقنو( ووووودملطة  وَمُن ِموْن َيوْيِإ ِإالَّ َيواَن َُ َ اَل يُوَوْ  قٔد«ِإنَّ الرِّْفَق ال َيُكووُن ِفوي َيوْيِإ ِإالَّ نَانَو
 مسلووووووووووووووووووقنوو( تي م  ملوور ي وووووووموخ دتملووووووووونيا ملط ووووووو( يف  صكوم  تملو ل دصهمووونا ملوراوق دملوووووووووويف دج

 
   .قٕٗلمة د          

                                                 

، كتداب البدر والمدمة واآلداب، بداب م دل الرمدق، موسدوعة السدنة، الكتدب السدتة وددروحها، مي محاح  أ رج  مسمم (1)
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 :األصول الشرعية المؤسسة لألحكام الشرعية العممية الجزئية :ثالثاا 
دهض ملو  تيرا ب صن  ملوفئ(ل  د  صن  مل  كمرل دهض مل صن   د مل موس ملوو  يةنّصوا 

مل أامخ د ثةم وم  هم د ي تكن  دمموخق عظهمة ه ه مل  كمروهم د ي تنّصاقل  د ملو  يةنما بوب
 دتئريرهم. 
دبيوووض شووونملهد هووو ه مل صووون  دصظمهرهوووم ية هوووا يف تئريووور  صوووا ملوئووورت  ملوكووورمي د نتووو( صملووودةملً  

وو كووم  وووحل  ايوووم  ملوةلوور دتوونملا  ملحلمووومة   مصووومً دصئدموومً دصهم اوومً د م ووومً   ممموومً وش كوومر دصرجيوومً 
 دق ميم ملونجنس دملحل مةة دملوي رمل .

مر ت صوووم ث  هووورية   وووربل تةيووووق بمطيووومةا ملووغنيوووخ دملولووور مخ دتخلتوووا  ووووحل هووو مل ملوة صوووما ملويووو
دمل   قمخ دملوةمةطمموخ دملحل ومةيخ ملوو  ضمنيهوم ملوئورت  ملوكورمي بم ةةومة صرجيمةو( ملويمصوخ دصملودةية( ملودياموخ 
مل مصيخ. دتيرا ه ه ملوة صم ث يف جمم.م ب صن  ملمةاةم  مل  كومر  د قنمل ود مل صون  دملالجةهومس. 

 نجا ملط  ن  ملطيريف دملطاه  ملالمةدال  ويوم مل صن . د ا ه مل ية دس مب
دملوة هموا مل أاووض .وو مل قوود يئة وض ملووورب  بوو  ملحلئمئووخ مل صوونومخ ملطملودةيخ ووئوورت  ملوكوورميل دبوو  قوون  

ملعت وومي ملطنملاووق  د ملط ووموخل ملطةجوومدة  د ملطة وومدةل ملط وومير  د  قملآل ووردملحل ووىن دص اصووخ ملوراووق جتوومه 
 مل ملوة هموووا    ملوئووورت  ب صووونو( ملوكوووقب د م ووو( ملويمصوووخ يسصوووا  د يسموووس  س ملوئووون  ملطكووومبرل دصفووومس هووو

 ملحل )  د ملوئن  مل   ) دص اصخ ملوراق يف مل صر  و(. دي ةفمس ه مل ملوة ممس ص)  ّدة  صنةل
ي وووةفمس صووو) ملحلئوووماق ملوئرتتموووخ ملالموووةئرملامخ ملع  ووومتمخ دملورائموووخل  ي  تووو( ي وووةفمس صووو)   ووونر  -  

صوو) صن وون م م  د صيووىن  أاموومث ملوئرتتمووخ ملووو  جتيووا صوو) ملع  ووم  دملوراووق صن وون مً ملواظوور يف مجمووع مل 
 ص) صيمتمهمل بةفمدث يف صرملتا ملون ن  دطرل ملودالوخ دسةجخ ملطرملس د ري ذوك.

 قنو( تيمسل  لدص) ه ه مل أاممث 
ل دقنو( تيمسل قٖٛلملوةئرةد    

ل دقنو( تيمسل قٜٓلملوا اد          
 ل دقنو(ل قٙٗلملوياكةنثد         

 

 . قٛٔلملوأصرد     
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ددموووووم يةيووووووق  ووووو ه مل أامووووومث صنمل وووووع دصيونصووووومث قرتتموووووخ صةان وووووخ  شووووومةث  س صيووووومي ملحل وووووىن 
و  دمل تةموومء صوع  قوونملصهم دبم ووم مل ووووووووووون مً دصاهجوومً وو رمووووووووم - صووه ً  -دملع  وم  دملوراووق بم ةةمةهوم 
مللووموق تةوومةل دتيووومسل  د بم ةةمةشمووم  ملوووخ صوو)  ملووم  ملطيووردا دمللوووريل   د بم ةةمةهووم صوو) صووفمث

  د وئمً مسمديمً د ت متممً صئملنسملً دصرملسملً هلل  ّأ دجّا.
دمبنجووا ملواظوور يف هوو ه مل أاموومث دملطيلموومث ملوئرتتمووخ تةئوورة هوو ه ملوكومووخ ملوئرتتمووخ مل صووومخ ملووو   

 ملوو . تةفرن  اهم  ملوخ دصظمهر ملوراق دملع  م  دملورمحخ د 
ي وةفمس صوو) ملحلئوماق ملوئرتتمووخ ملطةملووخ بووموراق دملحل ووىنل دذووك   ئمئووخ ملوفلورة ملووو  يئّرهووم  –ا 

ملوئووورت  بم ةةمةهوووم مللوئوووخ مل صوووومخ ملأونبوووخ  ووووحل  وووّا ملحل وووىن دملوراوووقل د  ئمئوووخ مل.دمليوووخ دملعصووو   
وأر تئريوور ملحل وووىن دملو ووممء دمللووري د وووريه صوو) ملطيووومي ملووو  ية وووم  ووم  ةوووما ملهلل  ووأ دجوووال دملووو  ت وووة

دملوراووقل  ذ  ئمووق  ئمئووخ مل.دمليووخ يف تفوونو ملواوومو يةنقووخ  وووحل خموومولةهم دملوملووق  وووحل ذوووك. دهوو ه 
ملط مولووخ ووو) تووددر دووو) تفيووا  ال مب اصووخ ملوراووق د سملصووخ ملحل ووىنل  ذ ايووا  ووّا ذوووك صظاووخ ملط مولووخ 

 دجوا تثمةهم دانملادهم.
ملولووور مخ تلوووّكا   ووود مل موووس ملطرجيموووخ    مل صووون   دملل صوووخ صووو) هووو مل ملطكوووّن  ملوهمووووه هوووض

وش كمر ملولر مخ ملوي ومخ مل أامخل مباهجمخ شر مخ دوغنيخ دمممقمخ ددملقيمخ حموددسة دص وةنطخ دصيرداوخ 
 دصمللو   ومهم مباهجمخ ملمةاةم  مل  كمر ص) صدة م م د صن.م دصظم م.

 :: القواعد الشرعية الفقهيةرابعاا 
د ملوفئو(ل  د وم  ملويو ومء دملوفئهومء بئنمل وو صمخ ديف    وودهض ملو  تيورا يف ملودةملمومث ملعمو

ملوئنمل د ملوكومخ ملوفئهمخ. دهض مبهمبوخ مل طور مل مصيوخ دملوملومك ملوكوقب دملوئونملت  ملويمصوخ ملوو  تالةوق 
 وووحل جأامم ووم ملوفئهمووخل دتةفوورن  اهووم مل  كوومر ملولوور مخ مل أامووخل اكوو   هوو ه ملوئنمل وود هووض مبهمبووخ 

مر مل أاموخ د نيهوم د وم   ومل صو)  جوا  ئموق بيوض مل هودملا ملوئنملوا ملوو  جت وع هو ه مل  كو
ملويو مووخ ملولوور مخ دملعت ووومتمخل  مو ووملرة  ووووحل هوو ه مل أامووومث ملوكهوورية ملطةكووومثرةل دملوووة كم امهوووم 

وووووكم شوم.م طيراخ  ودمر خ ملمة  مةهمل د    و و ر ض  د تنجم( سيا يف ق ومخ صو) ق وميم ملواومو و
  د تماوخ ص) تنملا  ملويملر دملحلممة.
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 وووو) دةدس  هوووودملا  هوووورية   ووووربل  جوهووووم سّدتووووو هوووو ه ملوئنمل وووود ملوفئهمووووخ داّيوووووو   مل ا وووو ً هوووو
د ّ ئوووو. دباووومء  ووووحل هووو ملل اوووا  ملوئنمل ووود ملوفئهموووخ  وووري مل صووون  ملولووور مخ ملوفئهموووخ د ي  وووري  صووون  

 صووم صميووا  ووا دمل وود صاه ووم  و وومً  قٔدملوفئوو(قل دبماه ووم صوو) ملوفووردل  وووحل ملط ووةنب ملط وو ني ملطاهجووض
 ووووحل  ممتووو( دباممتووو(  ووومصً  المسووو( د انملتووو(. دويوووا  بووورا اووورل بووو  ملوئنمل ووود ملوفئهموووخ  سملالً  قما ووومً ب ملتووو(

دمل صوون  ملولوور مخ صووم يةملووا مبن وونن  ووا صاه وومل  ذ يكوون  صن وونن ملوئنمل وود ملوملوومك ملوكومووخ مل مصيووخ 
 ووجأاممث مجيمً صمسيمً دشكوممً د جرملاممً بملنةة  موملخ د ومخ  د  موةخ دطم مخ.

  ملولر مخ اهن ملواظور ملالجةهومسي ملالموةاةمطض بةيوده ملووغوني دملولور ض دملو وممقض  صم صن نن مل صن  
ض دملوووونملقيضل ديف هووو مل صووو) مل هووود ملويئووووض دملووووخلمل م مللوووقي دملوةووودمل وض ملطيوووريف صوووم صميوووا صن ووونن طمدملوةووومة 

ل د دموع د ئو ً  مل صن  ملولور مخ    وق صو)  موه ملوفكور دملوةيئوا دملوةودبرل د مجوع صو)  موه ملطيوونر تئو ً 
  مه ملوف مث ملوامظرة دملويئن  ملوفم ملخ. ص)

د  مل يةنب ملوفرل مل برا دمل ظهر بو  ملط ووك ل د    متوم يلوخل م  يف ملولومبع ملوكووض ملعمجوم   
ملوووو ي يظهووور مل أامووومث ديئرهووومل  وووري    هووو مل ملولووومبع ملوكووووض يف ملوئنمل ووود ملوفئهموووخل هووون طووومبع مل  وووع 

ةظهمة  ووم.  صووم يف مل صوون  ملولوور مخل اهوون دملحلملوور دملو ووة  دملو ووملرة   وورمل  ملمة  وومةهم دملالموو
طوووومبع ملواظوووور دملوةجريوووود دملالمووووةاةم  دملالمووووة رمل  بنمووووما  مل سوووووخ ملواملوووومخ دبوووو سدملث ملووغووووخ دقنمل وووود 

 ملالمةاةم  ملطيرداخ.
دهووو مل ملوةفريوووق ملصووول   دملموووةي م ل دهووون ص فووور ا صيوووريف دصاوووة  شووور ض  بد ةووو( ااووون  ملعمووو ر 

يف صيراووخ مل  كوومر ملولوور مخ ملوي ومووخ  ملوفئهمووخ صفموودة جوودملً د  وومةة ملط ووو  . دصيراووخ هوو ه ملوئنمل وود 
 مل أامخل دذوك  وحل  دج(  دةل دصاهمل

 ّ  صيراوووخ ملوئنمل ووود ييووو   ووووحل صيراوووخ مل أاموووومثل دذووووك صووو) جهوووخ ملحلملووور دمل  وووع دموووور خ  -
قم وودة دال دملجووا صووع ملويجووأقل  صكاوو( ملمة  وومة   -صووه ً  -ملالمة  وومة دملالمووةظهمة. ا وو)  وورا 

. ه ملوئم ودة. دصو) ذووك ةاوع دجونا تغموري ملطاكور  ووحل ملويومجأ  و)    تكن  ارد مً  ا مل أاممث ملو
                                                 

)عمدم القواعدد الددرعاة(، ممانظدر إلاد  لزادادة النظدر الددقاق مدي هدذب  دالموسدوم بدبانت هذب الفروق بالتفمدال مدي كتدابي  (1)
 الفروق.



 
 
 
 
 
 
 
 ندددور الددددان ال دددادمي                                            فعندددال قهدددي مدددي معالجدددةفلا بعددددال
 

 -549- 

ملوةغمريل د  و ملة مل مهوا ب  كومر دائو( ملطيوردا دملطاكور يف د وع ملو ممموخ ملولور مخ دملآلومومث ملوي وموخ 
و وكل دتفض ملحلر   ) ملو م و ملطةنقخ ملو ي مل يةةو  وو( دجو( ملحلوق صوع ب وو( جهودهل د وري ذووك 

 هد ملو  ي ها  سةملجهم  د   رملجهم مبنجا ملوئم دة ملوفئهمخ ملويمصخ ملط  نةة. ص) ملولنمل
نة تظوووورة  ومووووخ ال جأامووووخ دال وومخ ملوكومووووخ ملووووو  تاظوووور  س مل صووووود ضمئووووق ملويئووووو   صيراووووخ ملوئنمل وووو -

تةيم وومخل  ي تاظوور  س ملطاظوونة  وموو( صوو) مل  كوومر دملوفووردن دملطيلموومث تظوورة يو ووق امهووم ملوظوومهر صووع 
 ةىن صع ملطيىن د ري ذوك.ملوةمط) دملط

.ق ..فةو ل ملوئ ومةل ملوود مةل ملطكوفو ل   تخلىب  ئومومث ملط وو   دملويو ومءل ملط دص) ملطهم  هريملً 
تيومصً  تكمصومومً دتامموئممً. دصيوونر  قملآل وردد قملوو ملثد وحل ملطاهجمخ ملوكومخ ملطةكمصوخ ملو  تةيمصا صع 
 اصم  دوكا صكم  دوكا  م .     سياام سي)  وض دسي)  مر وكا ملويمط  دوكا

ض ملعمجووم  ووو وك يةيوووق مبيمصوووخ ملط وووم وو  ووموخ ملوووديا دسموو  هوو ه ملطيمصوووخل ودملطهووم  ملوةئريةوو 
اهووو مل ال ية ووودس  كوووم جأاوووض  د صيونصوووخ جمةوووأ ة  د سوموووا جموووأ ل د سموووم ية ووودس مبنجوووا ملواظووور ملوكووووض 

ملوو  تةفورن  اهوم مل أامومث. دوو) يةو تحل  ملطةكمصا مل مصع  أاممت( يف  نء ملوكوممثل دملحلمدي ووكوممث
هووو مل ملواظووور  ووو مل ملولووومبع دمللملمملوووخ  ال صووو) وووود  صوووم ا ملوووووا ملوكمصوووا دملويئوووا ملطةكمصوووا دملوفهوووم 

 ملوي مق دملعطمر مل مصع دملطمتع   ا ص ةلمن ملوةلر. 
    صيراخ ملوئنمل د ضمئق صئملنسملث مل  كمر دتثمةهم دتةماجهم ملحلئمئمخ ملوا  جوهم شرن ملهلل -
 كووومر ملولووور مخ مل أاموووخل دذووووك  ّ  هووو ه ملوئنمل ووود تلوووة ا  ووووحل مجووووخ ملويامصووور مل مممووومخ تيووومس مل 

دملحلئووووماق ملال ةةمةيووووخ دملطيانيووووخ ملووووو  تووووسسي  س  ئمووووق هوووو ه ملطئملوووونسملث دملواةووووما ل  ذ يكوووون  تلةمووووق 
صكنتم ووم دووومس  ئمئموومً د منيوومً دايوموومً حلئووماق ملوئنمل وود دصوودونال م د  مل  كوومر ملولوور مخ مل أامووخ تةمجوومً 

  وحل   ا  صو( دصال ( دصاةة(. تةمجمً 
 : المقاصد الشرعية:خامساا 
دهض  ميمث د هدملا دِ كم مل  كمر ملولر مخ ملوي ومخ مل أامخ. دصيوونر    ملولومةن تيومس  

قوود شوورن هوو ه مل  كوومر مل أاموووخ وة ئووق  ميم ووم د هوودملاهم يف  مووومة ملواوومو صوووا صووم يملوووو هم 
 صر مة ملهلل دملوفنا صامت( د ريملت(.  ديافيهم يف ستممهم دجوا
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دملويوم مبئمصد ه ه مل  كمر صيوددس صو) قةموا ملويوونر ملولور مخ مل مممومخ ملوو  يةنقوخ اهوم 
 ملودي) دتلةمئ(  وحل صيراةهم دملعطمر  م.

 مووو صممً  مامووومً دتةماجمووومً عظهووومة مل  كووومر مل أاموووخ  دتك ووو)  شممةهوووم بم مووومو يف  ن وووم  طووومةملً 
هم د ئمئهم بموكمفموخ ملوو  ية ئوق امهوم ملحلكوم داوق صورملس ملحلوم م دصئملونسهل مبرمل ومة صوم د سملاهم دتفيمو

يخلتووا  وووحل هوو مل ملحلكووم صوو) صملوومٌف صوووا ملطاووماع دساووع ملطفمموود مباهجمووخ حموودسة دصيونصووخ يف  وووم 
 .دتائم مً  أيً  دتفيمً  دترجم مً وملطئمصد دملواظر ملطملو ضل اه مً د ظهمةملً دتا

يووووريف دملطاهجووووض صيمصوووووخ مل  كوووومر ملولوووور مخ مل أامووووخ مبيووووأ   وووو) صئمصوووودهم دييوووود صوووو) ملللوووو  ملط
د ملوورهم يف  لدبئملوورهم  وووحل ظنملهرهووم دشووكومم م لدبملووراهم  وو) صيمتمهووم دصآال ووم دتثمةهووم لد ميم ووم

ملو  جتيوا   وا د سملء  لجمتا ص) ملوئنملوا دملوظنملهر دملولكوممث دملوملنة ملطا ن خ دملط ةوخ دملطكرةة
ص)  ا حمةنمله ملطملو ض دص  نت( ملحلمميت دملحل مةي دملعت ومي  امة مً  د راممً  سملء توممً ه ه مل  كمر  

 ملوامهض دملطأسهر دملطةئدر.
صيمصوووخ هوو ه مل  كوومر ملولوور مخ مل أامووخ  - وو وك   -دييوود صوو) تفووس ملللوو  ملطيووريف دملطاهجووض 

ون  ملووغوووني دصوووم مهري دملطووودوموض  ووووحل مل متوووا ملوظوووودي ملوةيووووومباهجموووخ يلغوووحل امهوووم مل متوووا ملطئمصووو
يةلوة( ملوةاومء ملطيوريف ملولور ض صو) صيوم  دصيلمومث تةكمصوا صوع مل متوا ملطئمصودي دال تيمة و( دال 

 تةلو( دال تفنت(.
دصووو) هاووومل اوووا  ملالوةفووومث  س ملطئمصووود ملولووور مخ يف صيمصووووخ مل  كووومر مل أاموووخ ياةغوووض    يكووون  

داوووق صاهجموووخ ملالجةهووومس ملطئمصووودي يف  سد   اووورمل   د تفوووري . دهووو مل ية ووودس مل ةووودملوممً  دمووولممً  ملوةفمتووومً 
دتوودومً  دسالالثل د  ووا ص ووموك  ملمووة رمل  مل أاموومثل   ووا طةميووخ هوو ه مل أاموومثل صن وون مً 

 ملواظر دصرملتة( د  نملو( دصم يير  و(.
ونموووولمخ ملولوووورييخل       هوووو ه ملونموووولمخ ملطئمصووووديخ  ئووووق دموووولمخ مل  كوووومر مل أامووووخ ملتيكمموووومً 

 تمخ دما) ملحلممة دملوكن .دص ميرة ونملمخ ملوفلرة ملعت م
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دملوة هموووا ملوةئووورييب طرمل ووومة ملطئمصووود ملولووور مخ يف تئريووور مل  كووومر مل أاموووخل صهوووم  ملوئووون  ملحل ووو) 
دص اصخ ملوراقل  ذ تئرير صنةة ص) صنة ملع  م  خبملنة جهخ صم د م هوخ ملو مممومخ  د مل هوخ 

نة ظورا صوم د مووخ صوم ملوديامخ ملط موفخقل دخبملنة جمم  صوم د  جوم  ملوخلبموخ دملع و رقل دخبملو
موخ ملال ةكومل ملولومافض يف د وع صوم  د اصو) و   د  ومةي يف اص) صيوموخ تنتر اكري  د   ود  

صووم...قل اةئريوور هوو ه ملوملوونةة مل أامووخ دملوفر مووخ دبوومواظر  س  ملنصووهم د وومق سملار ووم دملرم وومةهم يف 
دصئمصود  قملآل رديمصا صع ملوأصم  دملطكم  دملحلم ق ية مس  وحل  وم  مر د طمر  مجم  مبئمصد ملوة

دتو ثريملًل س ونة د لمبوًم د ونملةملً دتودملايمً...قل بوا ية موس  ووحل صيوىن صئمصودي   وم  ملوةيميال دتو ثرملً 
د وحل  ئمئخ  مامخ  وقب تةملوا مبئمصود مللووق دملالموة  ا دملولوهنس ملحل ومةي د  ومةة مل ة  

 ملورمح).دتأي  ملوةم خ دصاع ملوي رمل  د قمصخ ملوةامم  وملمٌف ملعت م  د ة مء 
 ت متمًم صانطًم  ك ( ملوفئهض مل أاضل   دب  دتكن  ه ه ملوملنةة مل أامخ بم ةةمةهم اي ً 

ملوملوومك دملوكمفموومث ملووو  ت ووهم يف  ئمووق جم ووا ملطئمصوود ملويمصووخ دملوغميوومث ملوكووقبل  ذ يكوون  
 المةيلما( دملمةئرملب( دتئرية( ص) سملاورة ملوةكوموخ  د  س موو( ملع  م  وآل ر دملوراق ب( مةم ً 

ل ده مل هن    ةمموخ ملودي) دملالمة  ال د   صئمصد ملوةكومخ دملالصةهم  دملولهنس قٔدامهم
 د ئمق ملطئملنس.

 سادساا: النوازل الشرعية:
أ  بموفرس  د ملأة ع  د مل صخ  د ملويمملل  اماووخ وملوانملا  هض مجع تماوخل دملواماوخ هض ملونملقيخ ملو  تا

وكخلدتمووخ  وو) ملالمةا وومل دملوةجوومةة ملع دملعةهوومال هوو مل ا وو ً  ملال ةةوومو ملحلوورملةيل دملوينطووخل دملوياووخ
 دملوةقن بم   مء. 

دهوووض ت ووو حل  ووو مل ملالموووم  اووود ملطموكموووخ بململووونةل دذووووك وة مأهوووم  ووو) مل مسووومء ملطرملساوووخ .ووومل  
 م ق وووومخ دملونقووووماع دملوفةوووومدب دمل جنبووووخ دملط ووووماال دعارملسهووووم مبيووووىن خمملوووونة امهوووومل هوووون  ون.ووووم 

 تيئدهم دتدمل وهم. دصةم ةةهم دشد م د 
                                                 

بإاجدداد الممددالك وتكثارهددا وبدددرء المفاسددد أو تقمامهددا، أو بحمددل اإلنسددان عمددى التكماددف والتدددان  واعبددر عددن هددذا أحاانددا   (1)
 وا متثال.
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دملوةيةوووري بوووموانملا  ملولووور مخ   وووم صووو) ملوةيةوووري بوووموانملا  ملوفئهموووخل دذووووك التملوووم  مل دس خبملووونة 
 د  نر مل ق مخ دملحلنملسث ملط ةجدةل دالتملم  ملوهمتموخ بومحلنملسث مل أاموخ ملوفر موخ ملوو  تكون  صن ون مً 

س  ةوووري تظووور ملموووةاةمطضل دملوووو  ووفوووردن ملوفئهموووخ ملوووو  ال  ةوووم    وفئووو( مل  كووومر مل أاموووخ  د صن ووون مً 
 يةنصا يف ت ر صلماهم  س  صدملة  كم جأاض  مة  م. 

 صم ملوانملا  ملولر مخ اهض صيئدة دصة يخ دصةدمل وخ دصةلومبكخل دصهم.وم تماووخ ملوياوخ دملعةهومال اهوض 
صووو)   لووور ملواووونملا  ملطيمصووورة د  ئووودهم دتوة وووهم بغريهووومل دهوووض  ةوووم   س تظووور  وووري ي وووري وفه هوووم داوووك 

 ن هم دةاع وة هم دبمم   ون.م د ديد   كمصهم د سملصخ صيم ةهم.   
دهووو مل صوووم  ووورا بفئووو( ملواووونملا ل دهووون ملواظووور ملوووودقمق يف ملونقوووماع دملواظووور يف  ئمائهوووم د نملة وووهم 
دص ب م م دتفر م م دصآال مل ده مل  صر شمل دسقمق دص ) ال ياهض ب(  ال ملوئق ملوهمقوا دملطودقق 

 . ملوفم و دملط وو ملوملمسل
وواظر مل أاض يف مل  كمر دملط ماا دملونقماعل  صه مً   وممً   د وم(ل اا  صيراخ ائ( ملوانملا  ييد  طمةملً 

يف صيم ووووخ مل  كوووومر ملولوووور مخ ملوي ومووووخ مل أامووووخ. دبغووووري ملع مطووووخ  وووو مل ملويوووووم تةاوووومثر   صووووم ً  دصاهجوووومً 
. دملهلل موة مت( اونل  وا مل أاممث دتةيمة  ملطيلممث دتةملمسر ملعةملسملث دتةجمىف ملحلون  دملطيم ومث

 ذي  وم. 

 :: المستثنيات الشرعيةسابعاا 
دهض ملو  جتري  وحل   ا مل صن  دملوئنمل د ملويمصوخ يف ملموة رمل  مل  كومر مل أاموخ ال ةةومةملث 

 شر مخ ةج و ملالمةهامء د دوو  ) مل صا.
ييوود  دتوورس ملط ووةهاممث يف  صوون  ملوفئوو(  د  صوون  مل  كوومر ل  ووم هوون ملولوو   يف ملالمة  ووم  ملووو ي

ملمةهامء صو) ملوئمومو مل ووضل  د ملموةهامء صو) ملوودوما ملوكووض طملوو خ جأاموخ ةملج وخل  د ملموةهامء صو) صئة وحل 
ملوي وونر طنجووا  ملوونة  صوور صلووردن ةملجوو ل د  ووم هوون ملولوو   يف ملالمووةهامء يف مل  وونمل  دمل شوو مة 

 دمل  كمر دمل سوخ دملطئمصد دملويوا دملوئرملا) دتملمةيخ ملولرييخ...
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د  د صونة  د  ومالث ونمل د ملوفئهمخ ص)  و   ملموةهامء شنملهوومث يف ملوئ  م ترس ملط ةهام
م تو وق بئنمل ود   ورب دتةفورن  و) قنملووا وم وتمبيخ ووئ ال تكن  ارد مً  دة دصادةجوخ امهومل د سّمو

  وورب. دصوو)  صهوةهوومل ملمووةهامء صيمقةووخ مل وومي صوو)   وونر قم وودة دملو وورة يووأمل قل  ذ ال بوود    
مي طملوو خ ملأوا  ومو( د هوو( د فوظ ملحلئونل دمل صو) د ئموق و  ملو ورة دملعيو ر  ووحل مل ووي 

 ملورسن دملوأجر. 
د ملووو  ت ووةهىن صوو) قنمل وود وصوو)  وو   ملمووةهامء صوومك دقنملوووا تكوون  مبهمبووخ ملوئنمل وو  ووم توورس 

  دة دال  قة وويرا ملولمةئق ملط ةهامة ص) قم ودة دملطيوردا  راومً و  رب   ق د  م د مجعل  ئم 
 وووودة دملويوووومسة حمك ووووخقل دملط ووووةاد يف ملالمووووةهامء هوووون  وووودر ملال ةةوووومة  مطلوووورد  شوووورطًمق دصوووو) قم

بووووم  رملا ملولمةاووووخ دملحلمسثووووخ دملويمة ووووخل  ذ ال  ووووقة  ال بوووومويرا ملطنجوووونس دملطلوووورس دملطي وووون  بوووو( 
 و) ملولورد  مل  ورب ال ةةومة  أملن دملحلونملسث ملونملقيوخ دملط وةجدةل هو مل ا و ً ودملو مبق وئ ميم ملواو
 ملويرا دملوي ا ب(. 

ملط ةهاممث يف ملطئمصد ملولر مخ  ممةهامء ملطملمٌف ملطوغومة صو)   ونر ملطئمصود ملطلورد خل   م ترس 
ورج ووم  شوور ض صيةووق د صوومال  ذ ملطملوومٌف ملطوغوومة يف ملطمووأمل  ملولوور ض ملوملوو م  ديف ملطيموومة ملطملووو ض 
ٌف مل صمال هض جمرس صاماع صلرد خ ال  و بملوخ حلئمئخ ملطملمٌف د اههم دجنهرهمل  صم وكن م صملوم

مل مخ دشكومخل  د وكن م صملمٌف  مئخ دحمددسة دصا  رة يف صئمبا تفنيو صملمٌف  دمع د مشوا 
د  ووومل د صوووم وكن وووم صملووومٌف صسقةوووخ دجموووأ ة دصهوووأداة دص ووولربخ يف صئمبوووا ت وووممع صملووومٌف  سدر د مجوووع 

 د  ة  د موم.
صوغومة يف تظور  دص)  صهوخ ذوكل صملو خ ملال ةكمة ملويومطض دملوينطوخ ملالقةملومسيخ ملحلمديوخ طاوماع

ملولرن دصئمصده ملحلئمئمخل  ذ ه ه ملطاوماع تو يت  ووحل   وما ملالموةه مة ملطوم  دملحل ومةي ملويومطضل 
د وحل   ما تكوماس اورة ملوةا موخ دملويدملووخ بو  ملولوينا دمل صوم د ئموق ملوةونملا  ملوغو ملاض دمل صو) 

 ملالبةوووأملاي  ملالقةملووومسي دملو ووووم ملالجة وووم ض. دهووو ه ملطاوووماع ال  ئوووق مووونب صلووومصع ملال ةكووومةي 
 دشر مث دسداًل دصاظ مث  قوم مخ دسدومخق. د ارملسملً 
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  ووووم توووورس ملط ووووةهاممث يف   وووونر مل  وووونمل  دمل شوووو مة دملوةم وووومث دملحل وووومةملث ديف  وووودة 
صدة مث دصظم  سومومخ دشر مخ دوغنيخ دمممقمخ ددملقيمخ. ديةجدس ه مل ملالمةهامء بنةدس صنجةمت( 

أيا دملوخلجم  ودملت( دحمدسملت( داق ص وكمخ ملوفهم دملوةادملتةفمء صنملتي( د وخ قنملس ( دجم ا صسي
 ملطيرداخ دملط ةنطخ.

 قرهوووم ملولووورن يف  د ووووحل ملوي ووونرل اووواّ    وموووخ ملالموووةهامء ملولووور مخ  ئمئوووخ  مووو صمخ سقمئوووخ جووودملً 
صاظنصةوووو(ل دس ووووو  ومهووووم ملحلموووومة يف  ر ةهووووم د  نمل.وووومل دج وووودهم ملويو وووومء دملأةهوووودد  دملوئئوووون  يف 

 تظمةهم ملطةان خل دهض  وم   موق دصورمل  ةقموق تةةووحل امو( مللونملةل د  وو امو(    م.م ملط ةوفخ د 
ملوافوونول دتووأ  اموو(  قوودملر  هوورية  الّ صوو) دائوو( ملوةوومةي د يووده دثةةوو( بووموئن  ملوهمبووو يف ملحلموومة ملووودتمم ديف 

 ملآل رة.
دتةملووا ملط ووةهاممث ملولوور مخ بم  كوومر مل أامووخ ملتملووم  ملالمووةهامء صوو) مل صووال صوو) جهووخ   وورمل  

وفوورن ملط ووةهىن صوو) مل صووال  د   وورمل   موووخ صيماووخ صوو) ملحلكووم مل أاووضل  د   وورمل  شوو و صيوو  صوو) مل
  كم جأاض  د اةنب جأامخ  د صنةة جأامخ.

دملطةفئ( ملو ي ال يدةل ملط ةهىن   صهوخ دصنة داردنل دملو ي ال يدةل ملالمةهامء   ئمئخ صيراموخ 
ل اه مل ملطةفئ(   مل دمل هوا ملالموةهاماضق قٔددص وكمخ صاهجمخ دا) شر ض سمل   وحل ذملت( دصةملا بغريه

ورملا وخ ملوةفئو(ل ونقن و( يف سملاورة صو) مللوو  ملويجموا بو   دال  و  صلوة مً  ال ظمكا(    يكن  صةفئهومً 
ملطةلووم مثل دصوو) ملوة وونيخ بوو  ملط ةوفوومث دملوةفرقووخ بوو  ملطة وومث ثل دهوو مل  وو  ملو وو   دملوةيوود  وو) 

 مق يف  ممل ملواظر دستمم مل ثر.ملودي) دصدونو( دصئملنسهل دهن    ملو 
دصهووم  د ملوئوون  ملحل وو)ل ص اصةوو( ملوراووق بوومآل رق يالةووق  وموو( قوومتن  ملط ووةهاممث ملولوور مخل صوو) 
جهووخ  ووة  ملوملوونة دمل  وونمل  ملووو  ال ي ةةووع امهووم ملوئوون  ملحل وو) دال ي وو ار امهووم ملوراووقل  ملوونةة  يوو ر 

خ ملوئوووون  صووووع ملطةهوووومد  يف دملجةمتوووو( ل د ملوووونةة مل ة وووومس  وظوووودتف ووووممً  مل وووومي دملوةلووووديد  وموووو( ج ووووديمً 

                                                 

األخ عبدددد الدددرحمن الددددعكن مدددي مجمدددة البحدددوث الفقهادددة  سدددتثناء بحدددث األسدددتاذ الفا دددلا مدددن البحدددوث الفقهادددة مدددي  (1)
المعامرة. وبعض معمومات معممة القواعد الفقهاة التي انهض بها مجمع الفق  اإلسدكمي بجددة، والتدي  ممدت مدي 

 .بعض محتوااتها معمومات عن مستثناات أو استثناءات القاعدة
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دة  وووووحل ملوةووووا ملوغووووماي ووووووووووووووسدوممت( صوووو) مل باوووومء دملوة صموووو  دملطوووونملطا  دملونملاوووودي)ل د ملوووونةة ملولووووووووودص 
 دملو م ر ملطف د دملومةا دملطردن دملط را دملط وا. 

دملموووةهامء هووو ه ملوملووونة دملةس دثمبوووو مبووونملةسه دصئمصوووده دقنمل ووودهل دهووون ص وووةن  مبيوووميريه دحمةووونر  
د ا ه مل يئرةه  ها ملوة ئمق د ص ما ملواظر دملوةودقمق   وا صيلممتو( دص ب ومت( دحمدسملتو(  مبنملايا(

دجممالت(. دو وك تام  بموملنة ملط ةهامة  نملب  دةدملب  جتيوهم صسسملة  وحل صواه  قونميل ال  اورمل  امو( 
ةيدي دصاوع دال تفري  دال صةموغخ ام( دال تفنيول  ذ     ي ر مل مي دصنملجهخ ملوةا ص ةن  بيدر ملو

ملوةغووض دساووع ملوةهوومد  دملوةئملووري دصرمل وومة  ووا شووضء   ووة( دت ووةة( دجهةوو( دمسةوو( دةمسوو( د ئمئةوو(ل دملهلل 
 مل.مسي  س منملء ملو ةما.

 :: الخالفيات الشرعيةثامناا 
ديرملس  م ملوئ ميم دملط ماا دملوفوردن ملوو  مل ةوفوو امهوم  تظومة ملويو ومء دمل ضمملوا جتمههوم ملتفومل  

بيدة  امدي)ل صاهم دائ( ملل اق  د دملل ا ملوفئهضق  د دملوئ وميم ملل اموخق  صم. دهض ملو  تيرا
  د دملط ةوخ ام(قل د ري ملطةفق  وم( يف   كمر ملودي) د ونص( دصيمةا(. 

ده ه ملل اممث شديدة ملالةتةم  بمويوم ملوفئهض ملوفر ض  د بوموفردن ملوفئهموخ دمل  كومر مل أاموخل 
ملويئمووووودة  د  ووووووم ملوكووووو رل دبيووووووم  صووووون  دصاووووومه  ملالموووووةاةم  د    متوووووو تووووورتة  بنجووووو( صوووووم بيووووووم 

 دملالجةهمسل دبئ ميم ملوفكر دملطيراخ دملحل مةة دملطدتمخ دملوي رمل .
ص)  دة جهومثل اهون صهوم صو) جهوخ  دملةتةمطهم بم  كمر ملوفئهمخ ملولر مخ دمل أامخ صهم جدملً  

-ملوفئهمخ دتئرةثل دهن صهوم  تئرير ملال ة ا يف مل أاممث دملوفردن ملوفئهمخ دو وك قمصو ملط ملها
 لدبمأةهد ملواومظر امو( ص) جهخ تئرير  مةما ه مل ملال ة ا ملطةملوخ بمواو ملولر ض تف ( -  وك

صوو) جهووخ مل ة وومس ملوخلجووم   اوود دجوونس ملال ووة ا  - ي وومً -دبوومونملقع دصةغريملتوو( دصيلممتوو(ل دهوون صهووم 
وشصر بمالصةهم  د   م  ملودي) دتفيموو(  صرمل مًة وو ئمصد دملطملمٌف دص ميرًة وونقماع دملويئن  دملمةجمبخً 

 دتئريره يف ملوافنو دملحلممة.
دت  ووووة وو صوووو) صيراووووخ ملل اموووومث ملولوووور مخ ق وووومخ  سبمووووخ    قمووووخل تسمووووس وملوووومم خ صوكووووخ  

  امووخل تيوورا ملآل وور دتفهووم  جةوو( دتووةفهم ط موفةوو( دتيوو ةه دتاملووف( دتةجوومدا  وو)  ل وو( دمووهنه 
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تيمدتمووخل صوو)  جووا  ووري ملوملوونملا دملونصوون   س ملحلووق دباوومء دتي ووا صيوو( يف سملاوورة تكمصومووخ تنمل وويمخ 
 . مللري ملطلخلل دص    ممتام مجميمً 

دال شووووك    هوووو ه ملوئ ووووومخ مل سبمووووخ مل   قموووووخ يف  وووووم مللوووو ا ملوفئهوووووض دملحل وووومةي تيووووورا 
بووو سا مللوووو ا دملحلووونملة دملوةيمصوووا دملوةيووووميال صوووع ملآل ووور ملوفئهووووض دملطووو هيب دملالجةهوووومسي  ملصووول  مً 

 (  مر. دملحل مةي بنج
هووو مل مل سا هووون ص ووووكمخ    قموووخ وفظموووخ د  وموووخ تيوووق  ووو) صيراوووخ  و موووخ دملمووويخ دشووومصوخل  

رمن ملوةنملصا دملوةيومد  صوع ملآل ورل دجت ود  ئوموخ اريودة  دطن ممً  بمطاممً  دتيكس  ةملسة  ئمئمخ دتنجهمً 
و ي يود  يف ملمةةيمس ملوةيملا ملط هيبل دقا    ش ول دمل ها ملط هيبق  د قا دملوةجمها ملط هيبق مل

 د ثرملً. دصن ن مً داي ً   وحل  قملمء ملآل ر د در ملالهة مر ب(ل ذملتمً 
دباوومء  وموو(ل اووا  تاوومد  هوو ه ملل اموومث بوومطفهنر ملويو ووض ملونملمووعل بةاوومد   مووةمب( د صوونو(  

 اممث بلمبيهووووم مللوئووووض ملوئم ووووض ملطن وووون ض ودصامهجوووو( دخمةوووووخ صةيوئمتوووو(ل دبةاوووومد  هوووو ه مللوووو
ل اووا  تامد.ووم  وو ي) ملال ةةوومةي) ممسمووس طاظنصووخ صةكمصوووخ يف ق ووميم ملعت وومي ملحل وومةي ملطةوودن

ووووو ت( دص وملل ا دصلة  و و و و و وق  ومو( ملموم د ووم مللو اق  د دائو( مللو اق وماو(ل ظمك)    تلووو
مل أامومث ملل اموخق  و )  طومة صيوريف د د دتظريخ ملل اقل دملو  تيمًف صن ونن ملل امومث  د 

وووومة صاهجموووخ  و موووخ دصن ورمل ووو(ل مبوجووومصع وكوووا صفرسملتووو( دصكنتمتووو وو و و و و ن مخ ددملقيموووخ دباماموووخ دامقموووخ وو
 تكمصومخ دتيمدتمخ. 

دص) هامل اات( ظمك) ملوئن ل ب   تامد  مل  كمر ملولر مخ مل أامخ مبيأ   )  سةملل ه مل ملويووم  
د ماموومًل اووا  هوو مل ملوةاوومد  موومنةث ملطوواه  ملوةجأي ووض عيوورملس مل  كوومرل   د بموةغم وض  اوو( دووون جأاموومً 

س ملطيم وومث مل أامووخ دملوةي وومخل د س ملوةووودملاا ملو وول مخ دملولووكومخ ملووو  ال تيوومًف تفوووس دموومسسي  
  م ينةث( هو مل ملوةاومد  صو) ايومسة ملوةيملوا  ملطلك ث د  ق مل اصمث دبنملط) مل صنةل ه مل ا  ً 

نملهر صوووو) ملوةكفووووري وملطوووو هيب دملولوووومافضل دصوووو) تيوووومظم حلوووومالث ملوةوووونتر دملوةوووو صر دملوةيكوووورل دةمبووووم وظوووو
دملوةيامووخل دةمبووم يووسسي يف ت وور صلماوو(  س مووم مث ملوفةاووخ دملالقةةووم  دملحلووردا مل هومووخ دملوةف وومق 

 دمممسة ملال ة   دهم اخ ملوةا. 
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صو) مل صهوووخ ملل امووخ ملوةئريةموخل ملوفيووا ملوفوو ي ملط ةووخ يف  رظموو( بوو  ملويو ومء دسمل ووا ملطوو ملها د 
  دملوةيمصوا ملوظونة. دييونس هو مل مللو ا ملوو  يوخلملد  تلومطهم بو  ملالموةه مة ملطةوم  قٔد موي ا بموةانل

 س مجوووووخ  صوووونة تظريووووخ د  ومووووخ تةيوووووق بمطوووودةل ملولوووور ض دملواملووووض دملطئمصووووديل دبمواةمجووووخ ملحلمصوووووخل 
دبموي قوووخ بووو صنة   ووورب دمبيلمووومث  مةجموووخ  هووورية .وووم سدةهوووم د ثرهوووم يف بموووم  ملحلكوووم دتةمماووو( دتئريوووره 

 دترجم ( دصرملجية( د ري ذوك. 
دتوووودومً   دبممتوووومً   مل ملو ووووممل و ووووو صوووود نملً  س  ئمووووق ملوئوووون  يف هوووو مل ملطهووووم دملحلووووق  تووووا يف هوووو 

دترجم مً دتئملمدملً...ق دذوك    صها ه مل قد ي فض  وحل ه مل ملوة ه طمبع ملوةفريع ملوفئهضل دةمبوم 
 قد يي ق  موخ ملل ال درم) تالد ملالتفمل  د ملونامل  د ملل ا ملوفئهض ملحل مةي.

دة  يوا طةميوخ ملوة وه دصاهجمةو(    تاومد  هو مل ملطهوم  ياةغوض    دوك) ملو ي  س ن  ومو( مبنجو 
   ) صةمسئ صيونصخ صاهمل

    ه مل ملطهم    يف دملجةهمسي تالةق  وم( قنمل د  وم ملل ا دقنمل د ملواظر دملالجةهمس. -
   ة ي بيووووض ملويو وووومء باتكوووومة ملوي ووووا يف ملوةاوووونل ملوربنيووووخ ييوووود صوووو) قةمووووا  تكوووومة ملطاكوووورملث  -

ووومس ملطةفووق  ومهوومل دووو وك دجووا    يو ووق مبوواه  تلةمووق قنمل وود ملطيووردا دملطاكوور ملط ةوووخ امهووم د 
ل د   تكوون  هاوومل صملوومٌف ملطاكوور ملط ةوووخ اموو( بموموود دملوئوونةملط ةوووخ اموو(. دصوو) ذوووكل  وودر تغمووري 

 ةجوو  صوو) ملطملوومٌف ملطنجوونسةل د   يةوونس ملوةغمووري صووم ا هوو مل ملوةغمووريل دهوون د  مل صوور  د صوو) يئوونر 
 ك. صئمص(ل د ري ذو

د ووا هوو ه مل صوونة ملطةيوئووخ مبوواه  ملواظوور يف هوو ه ملوملوونةة ال جتمووأ يف  ووا مل  وونمل   لوومم ملوةاووك 
نبم( بمال ةووودملء دملوةياموووخل دذووووك وووونةدس مللووو ا يف  كوووم وووووووووملوووو ي يةيمصوووا بموربووومل  د ملوةيووور  طا 

خ يف ملوي ا   مل ملوةاكل دويدر ملوفمادة صو) دممةموخ ملوياوخ يف صاوع هو ه ملطيومص ثل دوةئوديرملث  مط و
 أيا. وملوفهم دملالجةهمس دملوةلةمق دملوةا

                                                 

نما اتعمدق باإلنسدان الموظدف أو العامدل مدي هدذا   اتعمق هذا المثال بنفس المعاممة الربواة أو المع (1) امكت األ ر ، واغ
 .نظار عمم  اإلدار  البنك، والذ  اتقا ى أجرا  
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 :: الفروق الشرعيةتاسعاا 

ي ووورملس بوووموفردل مل صووونة ملوووو  تفوووخلل  وووم ملطةلوووم مث يف ملوملووونة دملطةووومي دمل مسووومءل  ذ    هووو ه 
يف ملوةفريوق  ملطةلم مث  ةوخ يف ملحلئماق دملطيمي دمل  كمر ملولر مخ. دملويوم بموفردل صهم جودملً 

مل ايم   د مل صنة ملطةلم خ يف ملوظمهر دملطةىن دملط ةوفخ يف ملحلئمئخ دملطيىن. دصهم  ب  مل شممء  د 
ذووكل ملوةفريوق بو  ملورشونة دمل.ديوخل دبو  ملوةموع دملوربومل دبو  ملواكوم  دملو وفم . دهاومل صوم ي يورا 
بووموفردل بوو  ملوئنمل وود دبوو  مل  كوومر دبوو  ملطملوولو مث... دقوود تاوومد  ملويو وومء قوودظمًم د وووديهًم 

ممء  هرية ص) ه مل ملويووم ملوودقمق دملورقموق دملوي موق. دهون يف  مجوخ   مودة دصو وخ وأيومسة ملواظور  ش
اموو( د ووري   اووناه د ظهوومة  شوورملقمت( د توونملةه ع وومءة ملولريووق د توومةة ملو ووةما طنملجهووخ ملطلووك ث 
ملوينيملخ دجتمدا ملومل رملث ملويظمر ص)  جا ملونصن   س ملطئملنس ب قنر ملونمماا د ا ا ملطئمصد 

  ن  ملوةدملاا د موم ملواةما . د 

دتماوووخ ملوياووخ يف  ملوورتم ملحلم وور توة ووو بيةوومةملث تةلوومب( صيهووم  د تةوووةس دتةملووا  وومل دصوو) 
ذوووكل  ةوومةة ملعةهووما دملوةوودصري دملولوودة دملوغوظووخ دملوةي ووريل د ةوومةة مل هوومس دملوئةووم  دملطئمدصووخل د ةوومةة 

 ملويئنبخ دملوة سيا دملوةيأير. 

ملطمللو مث دبمم  صرملسمل م د ة  صدونال مل بامء  ووحل  وونر ده مل  و( يد ن  س  رير ه ه 
 صةامومً  صو)  ووم ملوفوردل ملوو ي يفورل بو  هو ه ملويةومةملث تفريئومً  ملولرييخ داان م دصيلمم ومل دملتل قومً 

 وووحل  لووخ ملحلئووماق دا ووو ملوةوونملط) دجوورس ملونقووماع دتئملووض مل أاموومث د ووة  ملووودالالث دةمووم 
مر   مل ملويوم د مماة صام ة( مريمل ملوفهوم ملوودقمق وشصونة ملوي اقل د ري ذوك. د   ا    ملعط

دمووماهض بمط وو وخ ملطملوولو خ دب ووة  صوودون.م د ديوود  ثرهووم دتفووض ملووووةس دملالشووةةمه  اهوومل دهوو مل 
  ري  هري. دملهلل  ري ملورملاق . 
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 :عاشراا: الضوابط الشرعية
هووووض ملولووور ض اه وووومً دتيئووووً  ديووورملس  ووووم مجووووخ مل صوووونة ملطيرامووووخ دملطاهجموووخ ملووووو  ت وووة  ملواظوووور ملوفئ

أيً  دتفيمً .  ي   م مل صونة ملوو  ت وة  يف ت ور ملطلوما ودترجم مً دتائم مً دتا دملمة رملجمً دملجةهمسملً 
 مل  كمر مل أامخل باظهمةهم دتئريرهم دتفيموهم. 

دصالئوًمل دهون  وردةة صو وخ د مجوخ الاصوخ وة ئموق  د ئو ً  دملو ة  هام  صر صلونا شر مً 
 ض دملطئملنس ملوديال دوة ديد مل صنة داق  ئمائهم دصمهمم مل د  ا صيميري ملتفمقمخ ملطرملس ملولر 

تملوومخ د ئومووخ دصالئمووخ ددملقيمووخل  ي    ملو ووة  ضموودس ديةوو  ديئوودة ملطوودون  دملطي وون  دملطلووونا 
دملطالنسل ص) تم مخ ملووغخ ملحلمصوخ ونجنههمل دص) تم مخ ملووردملب  ملحلنملصوا ملوو  جت وع بو  ملطةفورل 

 ملطربن ل دصو) تم موخ ملوةم ومث ملوهئماموخ ملحلومص ث طفرسمل وم ملوو  ت وهم يف ملو وة  دملوة ديود د نت
 دملوةمم  دملوةدقمق. 

مال م دصامشوولهمل دهوون صةهوونث يف ااوون  ودائوو( ملو وونملب   صوور صيووردا يف  ووا ملووودتمم مب ةوووخ جموو
جةهومس دملوة ديوا دملوةيوموا داو) ري دا) ملوردمليخ دملودةمليخ داو) ملالو صمخل  ف) ملوةف وخ ملولر مخ ملعموملطاظنص

 ملط مةمخ ملوملنامخ ملورد مخ دا)   مةة مل ة  دصام خ ملحل مةة...
ائ( ملو نملب  صدةل يف  ا ملويونر دملوفان ل دونال ملو نملب  طم ت م و ه ه ملويونر  ووحل قم ودة 

 مةيمً تةدملدو(  ت متممً د  ملويو مخ ملطن ن مخ دملطاهجمخ ملوك خ دملطةئاخل دطم ظوو ه ه ملوفان  صلخل مً 
 ملويئن  دت  ) و( ملوافنو.

دملوفئ( بم ةةومةه   كمصوًم شور مخ جأاموخ  ك و( هو ه ملو ونملب  دتسم و( مجووخ ملووردملب  دملحلوددس 
ملطيرداووخ ملوهمبةووخل اهوون ص ووةن  ب ووة   صوونو( دقنمل ووده دصدة متوو(ل دهوون ص ووةن  بغميمتوو( دصئمصووده 

مطموووووخ دملعت ووووومتمخ دمل   قموووووخ د مووووورملةهل دهووووون ص وووووةن  ب ووووو مت( د ملماملووووو(   ووووو خ ملونملقيموووووخ دملوي
هنوخ صوو)  ووري تفووري  دال تفنيووول ووووووووووو م خ دملوراووق دملوووو  دملو ووووووووود  ملمملووخ ص ووميرت( ووفلوورة دملو 

أ  امهووم وميم هووم دصمووود ملحلووون  ملطامموووةخ .وومل دهووون ودهوون  وو وك ص وووةن  مباممووةة( ونقمايووو( ملووو  يةاووو
مل أاوض  وري  ومة   و) ملطيهونس  برد  ملطن ن مخ دملطالئموخ دملويئوموخ ملوو  جتيوا ملحلكوم ص ةن   ي مً 
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ملعم صض ملوةيةديل  د ملطيهنس ملطيئن  ملطيىن دملوفمادةل  ذ ال ي ة مغ ملمةاةم   كم جأاض صمميف 
 ه ي) ملطيهنسي)ل  ئن    ة ملوظمهريخ ب   تملري  ملوةكور بمطنملائوخ  ووحل ملووأدمل  ال يكون  صو م مً 

 وحل     ذ  ملوةكر ص  م م.دال صيةقملًل تئمدملً بظمهر ملوةنجم( ملواةني ملو ي ياو  
دويوووا ملو وووةا يف تئريووور هووو مل ملطيوووىن ملوفئهوووض مل أاوووض ملوغريوووا ييووونس  س ملتةفووومء ملو وووة  ملطووودون  
دملو ووممقض وةمووم  هوو مل ملطيووىنل ذوووك    ملوةاملوومو بموملوو مث ووةكوور يوو يت يف مووممل ملونصووخ ملوغموووا 

ووك يف ملللومال  ذ مل بووك ووةكر يف ش   ملواكم ل دي يت ومد   ووحل ملوة  وخ  د مل ة ومس مل موونا مل ب
هام هن ص و ملوةكر طاممةة( وو ممء ملو ي ظمايهم ص) ملوةملري  بموك رل د ت( يف صن ع ملحلمجخ  س 

 ل د ت(  س حل وو ممء دملحلل خ د وأر وو خل دملوخلبمخ د بيد وو ر  دملوياو.ملوةمم  امكن  بممتمً 
دمل ةةمةه صنملائخ صاهم دصلمبئخ ده ه ملطيمي  وهم هض صيمي  مبلخ وو كم  وحل ص و ملوةكرل 

 طم يف تف هم دقوةهم.
 س ص ةهمل دهون صو) تونملةس ملط وموك  دون تكو و ملوةكر دصر و بمطنملائخ وكم  ه مل صا مامً  

مار ملونمماا  وحل ملطئملنس ملونمل دل دهن صع ذوك صنةة تومسةة د مووخ  مصوخ تكون   ومهوم بيوض  دت
   ووغموا دملولماع.مل بكمة ولةماع د نملاد  مصخل دوك) سد   بلم

دص) مل صهوخ ملطيرداخل ص  وخ تكفري  ت م  بفيوا صيو   د دممةموخ صيماوخل امملودة مبنجوا هو مل  
ئ(  د تةدييوو(ل دوكوو) صوو)  ووري صرمل وومة مملوفيووا  د ملط مةمووخ  كووم جأاووض بةكفووري هوو مل ملوفم ووا  د تف وو

 وري صرمل ومة أ وا مل صونة أ ا ملو نملب  ملووغنيخ دملولر مخ دملحلمومخ ملو  ت وة  هو مل ملوةكفوريل  ي صو) 
فووريل  وو   ي لوووق  وووحل ملووو ي ي ووة ئ(ل د   ي لوئوو( ملووو ي يكوون  كملووو  يملوو     ي لوووق امهووم وفووظ ملوة

 و(ل د   ي لوق يف صنمل ي( دجممالت( ديف سملارت( ملوملنةة.  ه ً 
دبغمما ملوفئ(   ه ملو نملب  يكن  دصخ ملوكفرل  صوم دملقيومً  ووحل  وري صوم ة( ملوو ي يايوو بو( 

دص ن مت(ل د صم صيددصمً د ري صلوق د ري صنج( وملوم ة( ملوو ي يووأر    يايوو بو(ل دهون صوم  طنجةمت(
بوووموير  ال بووومولن ل   وووم يئوووم  يف ملطهوووا ملويووومصّض  يوووسسي  س قووووا ملحلئوووماقل ددمحوووا ملو ووووم صنجهووومً 

ملوةنت ووضقل ديخلتووا  وووحل هوو مل مللووو  تكفووري ص وووم بغووري  ووقل  د موووا  فوور  وو)  وومارل دهوو مل  ووو( 
 د  مةة. دماننل سيامً 
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دبامء  ومو(ل اوا  ملونصوخ بوموكفر  د بيدصو( ص و وخ   مموخ د لوريةل دياةغوض    تكون  سملار وم 
ص ووةنطخ ب وونملب   و مووخ دصاهجمووخ د   قمووخ د ململوومخ د صماووخ دصوومسقخل دياةغووض    يكوون  هووداهم 

ةملسة ملوةملفمخ ملودي) دملطيةئد دمل صخ دمل ص) دمللريل دومس صرصمهم ص ميرة مل.نب  د صأملدوخ ملو مممخ  د  
 دملالتةملمة وو ملث  د ملط ها  د ملعقوممل  د صأملدوخ ملوةلني( دملوةلهري دملوةهنير د ري ذوك.

د  وك ملونصخ بموةد خ  د بملممتوخ  د بوموغون  د بومويةنل  د بمعمورملا دملالرمورملال اكوّا هو ه 
ا هووض مل دصووما ال ياةغووض    تلوووق  وووحل  نملة ووهم دصلوئم وومل دتملوودة صوو)  ووا صوو) هووّا دسّال بوو

أ.م وهمل دملوو  ياووأ  يف موممقم م دص مةملتووص) مل دصما ملو  .وم  ئمائهوم د صمة وم دشونملهدهمل دملوو  تاو
مامخ  د ملو مممووومخ  د ملالجةهمسيوووخ. دملوووو   ووودس دت وووة  مبمأمل وووم وصوووم ا ملوملووو  مخ ملويو موووخ  د ملوئ ووو

 ملووغني دملالصل  ض دمبيممةهم ملطن ن ض دملطئمصدي دملوةكمصوض.
تملووما بوو(  صووخ صوو) مل صووم  د مجم ووخ صوو) مل  م وومث    ترمووا مل  كوومر دتلووووق  د  لوور صووم

ملوايووونثل صووو)  وووري  ووومب  دال ةملبووو . د تكوووحل صوووم تةةووووحل بووو( ا وووخ  و موووخ  د هم وووخ ائهموووخل    تةامقوووا 
  كمصمً ائهمخ جأامخ تمةطممخ قدظمخ د   ت نقهمل   يم مث دبدملاا طلك ث صيمصرةل دوك) ص) 

د نملبلهم ملوةمةطممخ ملو   و مبنجةهمل دت م و   ون  طلك  م ملونملقيخ  ري ملوةفمث  س قمنسهم 
 يف  ما(.

   وودهوو مل هوون  وو  ملعمووئم  دملوةي ووخ يف ملوي ووا ملوفئهووض دملمووةاةم  مل أاموومث ملوفئهمووخل دهوون 
 ملعةمم  دملعط ل دملالتف ث ص) ملوردملب  دمل نملصع دملو نملب .

مل  كوومر ديفملووا صنملقووخ ملولوورن يف توونملا       ووا ملوفئموو(  د ملطةفئوو( مل أاووض ملووو ي يفوورن  
ملحلموووومة دتفمصووووما ملويملوووور دملونملقووووعل ياةغووووض  وموووو( ملمة  وووومة ملو وووونملب  ملويمصووووخ دمل نملصووووع ملويئديووووخ 

ووكووووض  دمل   قموووخ دملوةلووورييمخ دملوهئماموووخ ملوكوووقبل  ووو  يكووون  مل أاوووض ملطةنصوووا  ومووو( ملتيكممووومً 
 ًم  صووو(ل جموومىف وفلرتوو( دخمموفوومً دصا ووةلًم بوو( دصةام  ووًم صيوو(ل ال    صميووا صوو) هوو مل مل أاووض   اوو

 وويئمدة  د مل   ل  د طملمٌف ملوامو يف ملودتمم دملآل رة.
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 عنفماألسباب الفقهية ل

 موووخ ملوياووخ .ووم  مووةما  هوورية تةيوووق بيووونر دق ووميم صيرامووخ د  وومةيخ دثئمامووخ صةان ووخ. دصوو) 
هومل اه ومً دتاظوريملًل تلةمئومً ه ه مل مةما صم يةيوق بمويونر ملوفئهموخل دبكمفموخ ملوةيومطض دملوةيمصوا صي

 أيً ل ترجم مً دتائم مً.ودتا
با    ملوياخ ملطة دث  ا( يف ه مل ملو ممل هن ملوياخ ملو ي ييوّق  و)  اهومر ددممةمومث ائهموخ 

 وووحل اهووم  يف خمةوووخ ملويووونر ملوفئهمووخ ملطةّماووخ يف هوو مل ملوة ووهل  ي    هوو مل ملوياووخ قوود ية مووس   ممتوومً 
كمر جمووورسن  ووو)  صووونو( ملوفئهموووخ ملالموووةاةمطمخ  د  ووو) صئمصوووده ومهري وش وووو وووريف وواملووونة داهوووم ظووو

 د ميمت( ملولر مخل  د  )  سبممت( د   قمة( ملل امخ دملحلنملةيخ.
دص) هامل اا  ملحلديه  ) مل مةما ملوفئهمخ ملطسسيخ  س قممر  مالث  د ظنملهر صو) ملوياوخ قود 

تف وهمل دبم هوخ ملوو  يملودة صاهوم  يةلرل  س  امصر  ّدةل تةيوق بكمفمخ ملوةيمصا صوع ملويوونر ملوفئهموخ
 ملوي ا ملوفئهضل دبم همث مللمةجمخ دملطن ن مخ ملو  .م ملتملم  صم بموفئ( دةجمالت( دهم مت(.

 أولا: أسباب العنف المتعمقة بكيفية التعامل مع العموم الفقهية:
ر هووض صاظنصووخ صيرامووخ شوور مخ صةكمصوووخ تة مووس  ومهووم مل  كووم -  ووم ذ وورث   -ملويووونر ملوفئهمووخ 

ملولر مخ ملوفئهمخ مل أامخل داق صاهجمخ ت ديومخ دملجةهمسيخ ددملقيمخ حمدسة دص وةنطخ يف ملطدّدتوخ ملولور مخ 
 ديف ملوةمةيل ملوةلرييض ديف ملطسم مث ملالجةهمسيخ يف ملويملر ملحلم .

دملع وو    وو ه ملويووونر ملوفئهمووخ دص وو نتًم دصاهجووًمق قوود يكوون    وود مل مووةما ملورام وومخ يف 
 د يف ملوة صووما دملوةقيوور .وو مل ملوياووخل  د يف ملمووةةئما( دتغ يووخ صوونملةسه ملوفكريووخ قموومر  موووخ ملوياووخل 

دملو ون مخل ص)     بيض ملط ّن مث ملواظريخ دملوئرملءملث ملوة ديومخ دملوةف رييخ ملو  تيكس مللوا 
 ملو ي ت ملما ب( ه ه ملطاظنصخل دملطر  ملو ي ي ةةوحل ب( بيض ملويمصو  يف جمم  ه ه ملطاظنصخ. 

  مل مللوا يك ) يف   د مل صنة ملوةمومخلدملحلق    ه
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ل ملمووةةيمس  وووم  د بيووض ملويووونر ملوفئهمووخ دطر هووم د وودر ملال ة وومس  ومهووم يف ملواظوور األموور األ   -
دملالجةهووومس يف مل ايوووم  ملعت وووومتمخل ديف  صمووومس ملحلووووون  دمل  كووومر مل أامووووخ .ووومل  ممووووةةيمس  ووووم ملطئمصوووود 

 م ملط ةهاممث ملولر مخل  د  وم ملو نملب  ملولر مخ.ل  د  وم ملل ا ملوفئهضل  د  وملولر مخ صه ً 

   ملمةةيمس   د ه ه ملويونر هن ملمةةيمس ورد  دجنهر مل  كمر دملحلون  مل أامخ ملطةنصا  ومهم   
بووووومواظر ملوئمصووووور دملويووووومجأ دملو ووووول ض دملولوووووكوضل امموووووةةيمس ملطئمصووووود هووووون ملموووووةةيمس أ وووووا ملواةوووووما  

ملحلوون  دمل  كومرل دملموةةيمس  ووم مللو ا ملوفئهوض هون ملومل  مخ دملعص  مخ دملطافيمخ وةلةمق هو ه 
ملمةةيمس أم  ص) ملو يخ دملطردتخ يف جمم  ملحلكم دملالجةهمس دملال ةممة د صكوم  ملوة ومدة دملوةيوميال صوع 

د ئمق ملووردملب  مل  نيوخ دملعمو صمخ دملويو موخ بو   صو ما ملطو ملها دملالجتمهومث دملطودملةو  قملآل رد
نج(  مر. د  وكل اا  ملمةةيمس  وم ملط ةهاممث قد صميا مجمع مل  نمل  ملوفئهمخ دملولر مخ دملوفكريخ ب

صة وومديخ صووع مل ووة ا  مووةم م دظرداهوومل ديف هوو مل صوو) ملوياووو دملولووّدة دملط موفووخ ملطالئمووخ دملطامق ووخ 
ل دملوهوونملا ملولوور مخ صووم صميووا ملحلوو   ص وومديمً وو وورملرل دصووم ضموون  ملطيووردا صاكوورملًل دملو ووردةي  مجموومً 

 دصاكر دملقيمً دقةم  صاهجمً. م  شر مً . ده مل حم ئمبمً 
 صووم ملمووةةيمس  وووم ملو وونملب  ا شووك  توو(  ممووع د  وومالل دهوون صوود ا ملوةفوووو صوو) ملووودي) دتسملبوو( 
دتكمومف(ل  د صئدصخ و تف ث ص) ملوفلرة دملو و م خ دص وةلمن ملواومو دصئوددة ملطكوفو . دهو مل  وو( 

 صافض يف سي) ملهلل دما) ملوكن  دملحلممة.
 ) يف  در ملمةةيمس  ي  وم ص)  ونر ملوفئ( ملو اصوخل  ي  تو( يةيو   ووحل كوا ي       ه مل ملل

ملواوووومظر يف مل  كوووومر دملحلووووون  ملمة  وووومة صوووودة مث هوووو ه مل  كوووومر د مممووووهم دصرجيمةهووووم يف مل صوووون  
دملطئمصود دملوئنمل وود دملالمووةهامء دملو ووة  دملوة ديودل دذوووك بغوور  ملونصوون   س ملحلكوم مل أاووض ملووو ي هوون 

 ملوام جخ ملط ة وملخ ص)  ا ملويونر ملوفئهمخ ملو  تاة  ه ه ملوه رة.ملوه رة ملحلئمئمخ د 
دال يظووو) ملوظوووم     ملطووورملس بممة  ووومة  وووا ملويوووونر ملوفئهموووخ هووون ملموووةد مء .وووم مجميهوووم دبوووافس 

مخ ملونملقيووخ ملطوورملس   جهووم دمل وونملا  اهوومل ووووووووووةنب ملوكّ ووض دملطاهجووضل  ي    ييوور  ملطةفئوو( ملوئ ووووووملط 
بيود تفملومال ومملوا يف ت ور صلماو(  بيد  وومل دتفملوم ً  ئهمخ  و مً د   يير هم  وحل ه ه ملويونر ملوف

  س  ديد ملحلكم ملطامما.
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   هوو مل ملالمة  وومة  وو ه ملوكمفمووخ ووومس هوون ملطوورملس بممووةد مء ملويووونر ملوفئهمووخ مجميهووم يف ملحلكووم 
 وووووحل ملوئ ووووميم دملواوووونملا ل دذوووووك  توووو( ص ووووة ما  د صةيوووو ة ملونقوووونن وةوووودمل ا هوووو ه ملويووووونر دتلوووويةهم 

بي ووهم دبيووضل دوةفوومدث هوو ه ملويووونر صوو)  مووه  قوودملة   وونةهم د  جوومر  ملوون.م يف  دتلوومبكهم
صيم خ ملونقوماع دملواونملا ل  ذ هاومل دقوماع ضم ور امهوم ملطيوىن ملطئمصودي   هور بكهوري صو)   ونة ملطيوىن 
ملالموةهاماضل دهاومل توونملا  يئوا امهووم ملالوةفومث ملووغووني دملطةوىن ملولووكوض ومكهور امهووم ملواظور  س ملحلئووماق 

 يمي دملعط قمث ملالصل  مخ دملويرامخ دملوةم مخ.دملط
دزموووووو يف ت وووور صلمااووووم  س  تاووووم تريوووود بممة  وووومة مجمووووع ملويووووونر ملوفئهمووووخل    ووووم  ملطوكووووخ ملحلمديووووخ 

أيوهم   ووا صرملتووا ملواظوور دص ووةنيمث ملحلمجووخ ملطيرامووخل دووو وك تةفوومدث وط وو ن  دصوواه  هوو ه ملويووونر دتاوو
تةفووومدث  ظووونا هووو ه ملويوووونر د تملوووةةهم صووو)  موووه   ووونةهم سةجووومث ملالموووةد مء د  جمصووو( دصئووومسيره د 

 دت ثريهم يف  صممس ملحلكم مل أاض دملحلا ملعص  ض ملطامما. 
دملةتةووم  هوو مل مل صوور  موووخ ملوياووخ دقممصهووم  د تامصمهووم يف ملأة ووع ملعموو صض  د يف  ووريهل  سمووم هوون 

تةووما  ال ووة   ملطاظنصووخ  ملةتةووم  صالئووض صوو) ملونجهووخ ملويو مووخل ذوووك    قموومر هوو ه ملحلموووخ ملويافمووخ هوون
بوم ة     وود  امصوورهم دملمووةةيمس بيوض  ونصهووم دصيمةاهوومل  ممووةةيمس قم ودة ملالمووةهامء ملولوور مخ ملووو  

مل طفم  دملوا مء دملولمنل ص) قةم.م  د ملوةير  .م  ثامء ملحلوردال دذووك التةفومء  - صه ً  -ت ةها 
نر قةوم  مل  ودملء ملوةوو  اصو) ملحلوردا  وخ قةوهم دويدر مل ددب صو) ذووكل اهوسالء ي  وةهان  صو)   و

دملال ة   د ثامء ملودامن  ) مل دطم  دملوي رمل  دمل بدمل . دقد ثةو هو مل ملحلكوم بومواو ملولور ض   وم 
 هن صيردال د  وا مبيىن ملالمةهامء ص)   نر ملحلكم.

ال ووظ صيووض  مووخ    هوو مل ملطهووم  ملمة  وورث اموو( ملويووونر ملوفئهمووخ ملطةان ووخل  وووم ملطئمصوودل  وووم 
نمل دل  وم ملو نملب .  ري    ملمة  مة  وم ملط ةهاممث ملمة  ر بدةجخ   قل دذوك  تام  صمر ملوئ

ل دذووووك التةفوومء  وووخ هوو مل مل صوووا  د اووخ ال صمووونا واووم    تو ئهووم بم صووا موووخ  مصووخل دصوونةة صيم
 طرمل مة ملورملج  ملوغموال  د وةئدير مل صو  دمل ت ا. 
أ  يف صنمل وووي( وووووحل  صووونو( دملطا وووة  مبيوووميريه دملطاووودهكووو مل يةةووو  ووووك قووومتن  ملالموووةهامء ملطةوووا  

دصممسياوو(ل دملآليووا  س تةماجوو( دصامايوو(ل د ووا هوو مل يئوودة مبئوودملةه ملالجةهوومسي ديوونا  مبمأملتوو( ملولووور ضل 
 دوكا صئمر صئم  دوكا  مسث  ديه.
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ل ملعاوورمل   د ملوةفووري  يف ملمووة دملر  وووم ائهووض  د بيووض ملويووونر ملوفئهمووخ بغوور  األموور النوواني -
 س ملحلكم  د ملحلوا ملولور ض مل أاوض. دملعاورمل  هون ملطةموغوخ  د ملوغوون يف ملالموة دملرل دملوةفوري  ملوةنصا 

 هن ملوة مها  ري ملو نس  د ملعشمم   د ملوةئملري يف ه مل ملالمة دملر. 
دملطيمسووووخ ملولووور مخ دملطالئموووخ يف ملالموووة دملر هوووض ملوةنمووو  بووو  طوووريف ملعاووورمل  دملوةفوووري ل مبيوووىن  

 .دصالئممً  دصاهجممً  ةد  دملطةنملا  دملونملقخ  وحل ملحلد ملطلونا شر ممً ص اصخ ملالمة دملر ملطي
دصهم  ملعارمل  يف ملالمةي م ل ملعارمل  يف ملمةي م  ملطئمصد ملولور مخ دملطةموغوخ يف ملوةينيوا  ومهوم 
دملالوةفوومث  ومهووم يف صنمل وويهم ديف  ووري صنمل وويهمل دبكمفموومث دصوومك تفوونث ملطوورملس ملولوور ض ملحلئمئوووض 

ئمئمووووخ دتنقووووع ملواووومو يف سدملاوووور مل.وووونب دملولووووهنة دملالتفووو ث دملوةفوووووو صوووو) ملووووودي) دتيلوووا ملطملوووومٌف ملحل
دصاهجمومًق  دتيموم ( دتكمومف(. دصهم  ذوك ملطةموغخ يف صئملد ملوةم ري دملو  م خ بكمفمخ  ريةخ د و مومً 

 سث  س  ارملغ قم دة ملوةم ري دملو  م خ ص) حمةنملهوم ملولور ض دملوةكومفوض دملطئمصودي ملحلئمئوضل مل صور 
 وومل  امووئم    ال هم ملووو  ال تملوو وم   ووّدة تكوومومخ  د تائوومو بيووض صلونبمتوووي  سب  س  مئووملووو 

ملوةجرس بكمفمخ  اةمامخ جمرسة  ) شردطهم دصلرد مةهمل د ة ممع ق ميم ملعظمم  دملويئمدة دقمم ملوة  ر 
بو  صنجوا دمللملنصمخ دمل.نيخ  و  انمل  ملط محمخ ملطلوئوخ دملطرمووخل دملوة ومص  ملوو ي يورسسه ملوكهوري 

 دال  مب  دال  د دال صيممة.
مالث ملوياخ ملووفظمخ  د ملوي ومخل ب ةا صوم يورمله ودي  ودقد يسسي  د يي ق ه مل ملعارمل  ملطئمص

 صوو ما هوو مل ملوياووخ صوو) جتوومدا طلووونا ملووودي)ل د وومد  يف  سملء دملجووا ملوفكوور دملعاةوومءل دص ووميرة 
.وه  ووخ ملولوهرة دملووقدال دهو مل  وو( يف وره وشهنملء مللمصخ دملويمصخل دجري دةملء ملطةمن ملودتمني  د 

 ص مب( ب ت( ملرمرملا اكوري د  ووض صموا صايو( دصودهل دصموا  تكومةه دتغموريه دوون بم ة ومس ملوةياموخ 
 د ملوةووو امخل دهووون صوووم يوووسسي  س تلووو ة ملوياوووخ يف  وووم  صووو)   نملوووو(ل دةمبوووم  س سمووونه دتلووونةهل بووونةدس 

  مةما   رب تغ ي( دتئني(.
دة ملو وو م خ  وو وكل  ذ وري دقم ووووق بئم وودة ملوةم وووفووري ل هوون ملطهووم  ملطةيوودملطهووم  ملونملقووع يف ملوة

ل مل صووور ملوووو ي -صوووه ً -يفوور  بيوووض ملوئوووما   بموي وووا ملوفئهوووض يف قم ووودة ملوةم وووري د ثرهوووم يف ملحلووو  
يسسي  س  شكم   امفخ  مالاس مر دملوةدملاع دصم يخلتوا  ومهوم صو)   ورملة دصفممود تيوق  و)  ةملسة 

  ثر دتةمجخ واظر ائهض ملمةةيد قم دة ملوةم ري  د قوا ص) تثمةهم دسدةهم.ايا ملوياخل د سمم هض 
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دال  ثوورملً  وو)  شووكم  ملوياوووخ مل  ووربل  ذ تلووخلل مجميهوووم يف  دهوو ه مل شووكم  ال تئووا  لووورملً 
 ه ل ملوافنو  د ه ل  طرملاهم د   ماهم دانملث بيض صامايهم د ئنقهم.

 ووو م خل ام ووومئن  سملار وووم ديئووووون    وووم يفووور  بيوووض ملوئوووما   بموي وووا ملوفئهوووض يف قم ووودة ملو
تثمةهم  س ملط ةنب ملو ي يملة  ام(  ص ما هو مل ملوي وا  ومئض ملوملوددة دشوديدي ملطيمصووخ دقومووض 

 ملالتملم  صع ملآل ر.
ديوقة هو مل د وريه وئمومر صوونة صو) ملوياوخل تةيووق بموغوظووخ يف ملوئون  دمل فومء يف ملوةنملصوا دملولوودة 

 د صموموومً  د صيانيوومًل ب ووةا ملت وودملس  ملآل وور د ذمليةوو( بوودتممً  يف ملطيمصوووخل دةمبووم ية وون  هوو مل  س تيامووخ
مل اووق ملوفكوووري دملوووو ها دملتيووودملر ملوة ووومص   د قووووخ ملطيمصوووخ ملو ووو  خ ملوووو  هوووض صئملووونس وولووورن دصووورملس 

 وولمةن دالرة وةا ملوةلر مجميمً.
دال  دملحلق ملو ي ياةغض    يملمة  وم( هن ملوةنم  يف قم ديت ملوةم ري دملو  م خل ا   ارمل  امهم

تفري ل  ذ   شمم يسسي  س   ا ملطلونا ملولر ض دملطئة وحل ملطئمصوديل دصو) صيومي ملوةنمو  يف 
ملوةم ووريل    موووو( مب وو نت( ديف صنمل وووي( دبلوووردط( دبملووددةه صووو)  هوووو( ملأةهوودي) دتنجهووو(  صووو مب( 

الريووخ ملطكوفو .  صوم صيوومي قم ودة ملو و م خ اةي ووا بوافس ملطمووأمل  دملطيمومةل اةكون  ملو وو م خ  ملووخ 
أوخ يف جمم.م صنجهخ  س  ص م م ص ةنطخ ب نملبلهم. ده مل  وو( ية ودس با  وم  ملطاظنصوخ ود ممتمخ صا

 يف مجمع  ونصهم دصكنتم م دبدقخ صاهجمةهم دتومم م. 
 ثانياا: أسباب العنف المتعمقة بالجهة المتفقهة:

 م ومً د اةومء دق ومء دتوودديامً مل هوخ ملوفئهموخ هوض مل هوخ ملووو  يملودة صاهوم ملوي وا ملوفئهوضل  هوومً دتيو
كوون  اوورسملً   ووم هوون ملحلووم  بموا ووةخ ووفئموو(  د ملطفوو   د  ووممل ملولوورييخ دارد هوومل  تدتئاماوومً. دهوو ه مل هووخ 

  م تكن  ه ه مل هخ هم خ مجم مخ  د صسم خ صاظ خ دص ئ اَّاخ   م هن ملحلوم  بموا وةخ .م ومث ملعاةومء 
مث دملوكوممث دملطيمهد ملو  جتيا ص)  وم ملوفئ( دملعاةومء دجممصع ملوفئ( دصرمل أ ملالجةهمس دصئمة مل مصي

 دملالجةهمس   د  ململم م د   م.م.
دصسم وومثقل دتةفوومدث مسمتوو( دصامهجوو( صوو)  ديةفوومدث ملوي ووا ملوفئهووض .وو ه مل هوومث د اوورملسملً 

 مه ملوي ق ملويو ض دملومل   ملوةأ ني دملع مطخ بومونملقع دملويووم بمويملور دملطيم وخ مل صوموخ دملطةماوخ 
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  وونمل  مللمصووخ  وو ه مل هوومث د و وومً دتأ مووخ د سملءقل دبةفوومدث ملوةم وومث و وونيخل دذوووك بةفوومدث ملدمل
 ملوهئمامخ دملالجة م مخ دملو ممممخ ملو  تسسي امهم ه ه مل همث    م.م ملوفئهمخ د سدملةهم ملعاةمامخ.

 ملطخلتوا دبلةميخ هو مل ملوي وا دبوددةه ملعصمومف ملوفيوم  ية ودس ملوملون  ملوهئوميف دملعت ومي دمل صوا
  وحل ه مل ملوي ا د وحل ه مل ملوددة.

دصووو) هاووومل اووواّ  تلووورل مللووووا  د ملوئملووونة  د ملالرمووورملا  س طةميوووخ هووو مل ملوي وووا ملوفئهوووض ديف سدةه 
دةمموة(ل قد يكن    د مل مةما ملورام مخ يف تلنء  مووخ ملوياوخ دظهونة دملقوع ملوةلودس  د تغ يوخ بيوض 

ك بوو   ت ووةاد   وودب هوو ه مل هوومث  س سموو  دمل وود   وونمل  ملال ةئووم  ملطوو هيب دملوةوونتر ملالجة ووم ضل دذووو
ص) ملوئرملءة ملوفئهمخل  د ملالرممما  س بيض ملوةكة ثل  د ملحلممس ملوةمرل  د  ري ذوك دمم ضمون  هو ه مل هوخ 

 ملوفئهمخ  ) ص مةهم ملولةميض يف ملوي ا ملوفئهض ديف ملعص   دملوةنجم( دملعاةمء دملوةمم . 
   دملوائوووماو ملوووو  قووود تملوووما هووو ه مل هوووخل دقووود دظمكووو)    تووونةس يف صوووم يووووض  هوووم هووو ه مل  ووو

 تة ةا يف ملوياخ بلكا ص) مل شكم  د جم ص) مل  جمر دبملنةة ص) ملوملنة ل
االسووتَاد إلووط ناوو   ااوود موون الهووراإت المهل ووى التووي  ا ووض إلووط الت ووا ض الام ووي إلووط  -

يف مل  وو  بووم  ن   ل  د ملوئوورملءة ملوفئهمووخ ملووو   مووا  س ملوةلوودس دملوغووون دملعاوورمل التلووا ن  التهروو ر
ص) ملطةوئ  ملو ي) يلدسد   وحل  تف هم  د  ووحل  وريهم يف  دملوي ا بم ا ال ده مل قد ينجد جم ً 

ل دهون صوم يوسسي  س تونن قملآل ردجمم  ملوةيةد دملالصةهم  ملوليماريل  د يف جمم  ملوةيمصا دملوةنملصا صع 
 ووحل    و(  ووحل صوم يكون  املاودملً ل قملوغريدص) ملوياخ صع ملوافس دملوةلديد  ومهمل  د تنن ص) تيامخ 

ملولمقووووخ ملعت وووومتمخل دبايئم وووو( يف سملاوووورة صوووو) ملوةكوووومومخ ملولوووومقخ مللمةجووووخ  وووو) ملحلوووود مل دموووو  دملطئوووودملة 
 ملطامما ط ةلمن ملوامو دطلونا ملودوما دطرملس ملولمةن.

دقووود تكووون   شوووم خ هووو ه ملوئووورملءة ملوفئهموووخ ملوةلووودسيخ بووو   جموووم  صووو) ملواووومو دبم ة ووومس بيوووض 
وم مووخ دملع  صمووخ دملوهئمامووخ ملطةم ووخل دمب ووميرة بيووض  هوونملء ملويمصووخ ملووو ي) يةيوومطفن  يف ملونمووماا ملوةي

خقل دمبنملائوخ طةوماع بيوض ملوود مة ودس د وو  اونمل  مل  ون  دمل بور  وو صووووووووملوغموا صع  لما ملوةل
 د ملون ما ملو ي) طمولن  ب  ملللما ملود ني دملون ظض ملطرشود دملطةو  وةنجمهومث  مصوخ دتملوما  
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لوئخ تملو  ص)  مه   نصهم دمشن.م    ت وئوحل  و مل ملوةي وممل اواّ  هوسالء طمولون  بو  جم وخ دص
هوووو مل ملللووووما ملووووود ني دملووووون ظض دبوووو  ملللووووما ملوفئهووووض ملعاةووووماض ملووووو ي تةغووووري اموووو( ملوةممتوووومث 

ل ديملو  دملطيم مث دملوةدملاا   ا صئمصمث مل  نمل  دمل ش مة. دقد يملو  ام( مل   ا  مامً 
ديملوو  صوم سد  ذووك  ووحل    ال ياوأ   و) مل س  ملأوأئ ملوو ي توق  بو( ملو صوخ  ت ورل ملوكمصا  مامً 

 ديمل  ب( ملوةكومخ دضمملا ب( ملوهنملا دياةفض ب( ملويئما.
هوون مل ةجوو  دمل  وووا يف  ووم  ملعاةوومء  اووومس ملووجوونء  س مل ا ووا  د مل شوود  د مل ثئووا سملا وومً 

مل قووال ااتّوو( ووومس هوون مل ةجوو ل د ووا دملوئ وومء دملوةنجموو(ل د وو وك ملووجوونء  س مل ي وور  د مل مووها  د 
هوو مل ية وودس   ووا صئمصوومث مل  وونمل  دمل شوو مة دصرملتووا مل تظوومة دص ووموك ملالجةهوومس دصوكوومث 

 ملوامظري) دملأةهدي) دملوفئهمء دملطفة .
هووووم يف تفوووونو  هوووورية صوووو) ملطئووووودي) دملطةيو وووو  ءة ملوفئهمووووخ دتئرير ائوووود تكوووون   شووووم خ هوووو ه ملوئوووورمل

عشووم خ ثئماووخ ملوةلوودس دملوغووونل دووة ووةا يف  وومالث ملوياووخ دملوةيامووخل  دملطةةوودا ل قوود تكوون  مووةم ً 
هم ملووو ي) قوود وريهم صوو) ملوئوورملءملث ملوفئهمووخ مل  ووربل دخبلوو   ص مبووودذوووك صوو)  وو   ملال ةئوومس خبلوو   وو

هم خموووموفن   د وقل دملوووو ي) قووود يملوووافن   ووووحل  تووودتلةمئووومً  يايةووون  بموةهووومد  يف مل سملء ملوفئهوووض داه ووومً 
قد يكن  و وك  ثره يف تغومظ ملوئن  دتلديد ملوةيمصا دملونقنن يف  تنملن دصنة صمةقن   د صا ران ل د 

 ص) ملوياخ دملوةيامخ صع هسالء.
د يكون  ملرمموما هو ه مل هوخ ملوفئهموخ  س   ودب ملوةكوة ث  د مل  م ومث  د مل  وأملا  د و  م ق

ةيأا ه مل بململونة ملطاظ مثل صد مة ال مصهم مبم تدي) ب( توك ملوةكة ث ملو  مت ملالرممما  ومهمل دي
 ث دبو  ملوفريوق ملطو هيب  د ملوفئهوض ملوو ي وم امث دتونترملث يونب تووك ملوةكةوو اودصم تكون  هاومل صلو
 صدة صا( مل مر مل هخ.

ل دهو مل يكون  صود مة انح ان الجلوى المهل وى إلوط إاودت التكوتفك المكريوى ي  ال  اسو ى -
قمووخ  س هوو ه مل هووخ ملوفئهمووخل مل صوور ملووو ي وةلوورل ملوةه ووخ ملويئديووخ  د ملويو مووخ  د ملالجةهمسيووخ  د مل   

يفئوووودهم صملوووودملقمةهم ملويو مووووخ دي وووووةهم سدةهووووم يف  ئمووووق ملويوووووم ملواووووماع دملوفكوووور ملو ووووني دملول ملوووومخ 
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وئمووومر ملويئوموووخ ملطينجوووخ  د ملول ملووومخ ملط ووولربخ دملطهأدصوووخ  د ملطووواه   ةةمً وووووووووملطيةدووووخل دهووون صوووم يكووون  م
 اكر  امخ  د مونل صةلدس دصيمصوخ قمممخ.ملطغم   د ملطةلدس دمم يكن  و(  ثره يف قممر 

بهةنتو( مبسيدملتو( دصنملاتمتو( ملولور مخل  دقد يكن  . مل ملالرممما  مةما صقةملت(ل دقود يكون  صلورد مً 
دقوود يكوون   ووري صلووردن د ووري صئملوونس بوو( موونب ملور ةووخ يف ملط ووميرة دمل ووري دةملء ملولووهرة دملو وويض  س 

 بيض ملطكمما دملوو ملث ملويمجوخ. 
موك( ملولوور مخل دقوود ال ومما ية وودس مبيلممتوو( دص وووحلكووم  وووحل صلوورد مخ هوو مل ملالرموود وموو(ل اووا  مل

يوودةل ملويمصووخ د وودس صوو) مللمصووخ طةميووخ هوو مل ملالرمموومال بووا قوود ية وور ن  يف  طوو ل ملحلكووم  وووحل هوو مل 
ملالرممما د ط ل ملحلكم  وحل هو ه مل هوخل  صوم بم ةةمةهوم جهوخ صيةوقة دصئةنووخ دحموا ثئوخ دسيو) د صمتوخ 

 م ةةمةهم جهخ صة مذوخ دصاهأصخ دصةنملط خ صع ملوكةوخ ملو  ملرمماث  ومهم.د ومل  د ب
دملطهووم صوو) هوو مل  ووو(    ملهةووأملا صكمتووخ مل هووخ ملوفئهمووخ دملويووممل ملوفوورس  د ملطسم ووخ ملطاظ ووخق دتلوورل 
ملوةه خ  ومهم قد يسد   س ائدمل  ملطرجيمخ ملويو مخ  د   يما سدةهم يف ملوخلبمخ دملوةيومم دملوةهئمخ  ووحل 

  خ دملونملمخ دملطيئنومخل د وحل ساع ملوةيامخ دملوةلديد دملوةهئما. ملو  م
دقد يكن  .و مل ملالهةوأملا  موةمب( ملطةيوئوخ بم هوخ ملوفئهموخ تف وهمل  د بي ونر ملطةوئو  دملطةيو و ل  

 د صهووومث   ووورب .وووم صآة وووم يف دجووونس هووو مل ملالهةوووأملال ديف    يهجووور ملوفئهووومء دياملووورا ملواووومو  ووو) 
  مودصحل.  ل دقممسملث دشممخ د بلمالً جّهمالً  مً ملويو مء ومة  دمل ةؤدم

الح اد التام للجلى المهل وى نون يت  كتوض ي   جاوف نوافف  مم ود لَقور النهافوى المهل وى  -
وةيووق  وو)  ئومووخ  ل دهوو ه  كووس ملوملوونةة ملو وومبئخل دهووض توورس   ممتوومً الاعتدلووى  الوسووو ى  الاتواننووى

تو ئ ونِّر  ملونملقوع  ووحل ثاماموخ صلوئوخ د بومض د مونسقل  ائهمخ ملت  مبمخ  د ملتلنملاموخ  د تلومؤصمخ  د ظمهريوخ
صم ظمما  دل د    ك ( دمل دل د هريملً ودتةيمصا صع ملوةانن ملوهئميف دملو مممض دملوةم ض  وحل  ت( شضء دمل 

 . وةيامخدجنا ملوفرملة دمل.ردا د ط ل ملوةكفري دمل  س ه مل ملحلكم
ييض دملالجةهوووومسي دملوخلبوووونيل صووووم يووووخلل هوووو مل ملحلموووومس ملو ووووويب ملوفوووورملغ ملوفكووووري دملوةلوووور  د هووووريملً 

دملوة نيك ووةدملاا دمل طرد مث مل  رب  ض ت    بأصمر ملطةمسةة دب صنة ملوئممسة دمبلويا ملوريومسةل 
 هووورية صووو) ملويووووم ملواوووماع دملوةيوووومم ملووووديا دملوفئهوووض ملطيةووود    بوووا    هووو مل ملحلمووومس قووود ضمووورر  جمووومالً 
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دذووك بمة ومء هو ه مل جموم  يف  دملطةنملا ل دصو) ملوفكور ملعمو صض ملونمولض دملوونملقيض دملحل ومةيل
صموووومسي)  هوووورية صوووو) صموووومسي) ملطيراووووخ ملولوووور مخ ملوظمهريووووخ ملحلرامووووخل دصوووو) صموووومسي) ملوهئماووووخ ملوةجأي مووووخ 
دملوةةيم مخ ملو  تلكن ص) ارمل مث ص  نتمخ  م صمخ  هرية مبنجا ملوةفئ( ملو ريع  د ملوةيوم  ) 

 بيدل  د ملوةهئمخ ملطنج(.
موووما دملحلمووومسق هووون ملالرمموووما ملطيةووود   د ملحلمووومس ملعصمووومفل  ي دملحلوووق    ملحلووود مل دمووو  دبووو  ملالرم

 ديد ملطنقخ بامء  وحل صيةقملتو( ملولور مخ دصنملاتمتو( ملطئمصوديخ دظرداو( ملونملقيموخ. دملحلكوم  ووحل ملولوضء 
هن ملو ي يةنملصوا صوع مل  موع دصوع مللمصوخ دملويمصوخل  -يف ملواظر ملومل م  -ارن  ) تملنةه. دملوفئم( 
مل  مهري ملونملميخق ده مل ملوةنملصوا ية موس  ووحل جم وا    وم  ملويوونر ملوفئهموخ  صع ملوةكةا ملط هيب دصع

ملط  نةةل د وحل صرمل مة قنمل د ملطنملاتمث ملولر مخ دقنمل د ملطملمٌف دملطفممد داق صاهجمةهوم ملودقمئوخ ملوو  
 ييراهم ملورملم ن  ديدة هم ملوئئن  ص)  و مء مل صخ دائهمء ملولرييخ.

ل نوودم  وا وود هلود ووا   راكالووا المهلووي  االهتلووادتنوودم  واوود الجلوواك المهل ووى     -
دهن صم يسسي  س تةمي) ملطنملقخ دظهنة ملالجتمهمث ملطةيمة خ  د ملطةاما خل مل صر ملو ي ي هم يف قممر 
 مالث صو) ملوةاومار دملال ةكومل  د ملوة مصوم دملالاةةوم ل دهو مل  وو( صظهور صو) صظومهر ملوياوخ دصونةة 

 ص) صنةه. 
 ه مل هوونس يوونار ملوكهووري صوو) مل دقوومث دضمووق ملوكهووري صوو) ملع وومامث هوو مل ا ووً   وو)    تن موود هوو

 دي هم يف تائمخ  هري ص)  جنملء ملوةنتر ملط هيب دملوةامان ملوفئهض دملو ونل ملويافض.
ل  مالت و ما صوو) ملونملقووع دملوفوورملة صوو) صيم ووخ ال وولة ى التووي نل لووا بعوو  الجلوواك المهل ووى -

 د  كمصووو( ددصوووميمهل دتاةمههوووم مبوووم يةيووود  اهوووم ملطلوووك ثل د ووودر تلووونير ملوووو ملث دتووو  ريهم ب يووومر ملهلل
 فوةهوم ملوئوةمووخ دملوو ومتمخ دملويئومووخل دملال ةفومء بموملوون  د ودر ملو وويض  س ملطو صن ل د لوور ملوووافس يف 
شمنصهوم ملطمسيووخ  د ملويمجوووخ دموونقهم وو  ووميرة صوو)  وري  وووم دوو يمصوورة صوو)  ووري  ئووا دوو نمل ةووخ سد  

 و. دال  ن  دال قنة  ال بمهلل. قلي  بئو دال  ة مً  د ضل ا  ظهرملً 
ش ل دهض توةئض  وهم يف تئم س ملوفئم(   دة دصنةملً  دملحلق    ه ه ملو وةمخ تة    شكمالً 

دملوفووووورس  د مل.م وووووخق  ووووو) ملوئمووووومر بوووووددةه ملولووووور ض ملوخلبوووووني د ووووو) ايوووووا  ثوووووره ملحل ووووومةي دملوي ووووورملي 
 دملعص  ض دملطملو ض. 
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 :يةأسباب العنف المتعمقة بالجهات األجنبثالثاا: 
ملأومصع  -مويونر ملوفئهموخ تف وهمل دال بم هومث ملوفئهموخ دملوفئهومء به ه مل مةما ال تةيوق 

دسدة ملعاةمء...قل د سّمم تةيووق صهومث  جاةموخ قود يكون  .وم سدة صوم يف قمومر ملوياوخل  -ملوفئهمخ 
ري تنجموو(. دهوو مل ملوووددة ية وودس   ووا طةووماع هوو ه مل هوومث غووري قملوود دبغووبئملوود د لووم   د ب

م م دصامهجهم دتنجهم مل د  ا صنملقفهم ص) ملوفئ( د ونص(ل د  ا تيمصوهم دتنملصوهم دمممم
صع مل همث ملوفئهمخ دصع صسم مث ملوفئ( دهم مث ملالجةهمس دملعاةمءل دصع جم ا مل سملء ملولر ض 

 دملوي ا ملوديا. 
ع مل هومث دظمك)    تنةس يف صم يوض  هم مل مموما ملطةةيخ ص) قةا ه ه مل همث  املء تيمصوهم صو

 ملوفئهمخ دةجمال م د   م.مل 
ل دملمووةةيمس  وومر ووفئهوومء دسدةهووم دةمووموةهم يف تلوور ملويوووم اإلقروواإ الكلووي للعلوووم المهل ووى -

 د شم خ ملوهئماخ دبامء ملأة ع دملحل مةة.
ده مل يو ي قِّ  )  وفمخ اكريخ دص هةمخ ال تيخلا بمودي) دال تئةاع  ونوو( دبدملاوو( د  كمصو(. دوكو) 

 ية ئووووق يف ملونملقووووع بموملوووونةة ملوكومووووخ دملطمصوووودقمخل  ذ يةئووووحل ووفئهوووومء دجوووونسهم دسدةهووووم ملويو ووووض هوووو مل ال
دملحل مةيل ص)     تيدس صنة د مفممث ه مل ملونجنس دملوددةل  ةوئض ملويووم صو) بلون  ملوكةوال دصو) 

بوووو ي  ووووم  صوووو)  د  وووومةيمً   و وووواخ ملويو وووومء ملووووو ي) ياوووودجمن  يف ملأة ووووع دال ظمكوووو)  قملوووومؤهم ملجة م موووومً 
  نمل ل دص) بيض ملطاممةمث ملو  تةم  بم مفمة دملور  ث دملطةمسالث.مل 

د ممموووممً يف تلووونء  ووومالث ملوياوووخ   ةوووريملً   دال شوووك    هووو ه ملولريئوووخ ملعقملووومامخ موووةكن  موووةةمً 
دتامصمهووم دتيمظ هووم دملتةلوومةهمل  ذ  قملوومء هووسالء ملوفئهوومء دصاووع قموومر ملطسم وومث ملوفئهمووخ موومسسي  س 

خ ملوهئماموووخل  د  س ملطيراوووخ ملطهوووأداة دملط ووولربخ دملو ووول مخ ملوووو  ال   وووع يف مل هوووا بموووودي) د س مل صمووو
تلوووكوهم دتكن ووووم طاهجمووووخ ملوةيووووومم دملوةكووووني) ملطةكمصوووووخ دملطةامموووئخ. دهوووو مل  ووووو( بنملبووووخ ووفكوووور ملطيوووون  

 دوو ونل مل  ر  ملو ي يكن  ملوياخ   د صظمهره د  صمت(. 
قملوووومامخ  وووووحل ملس وووومء اوووورملغ ملوفئهوووومء  د  جووووأهم دال صمووونا ملالتكوووومء يف مل ة وووومس هوووو ه ملولريئووووخ ملع

نو ووووووميرة ملونملقوووع ديف ملع وووماخ وو جة وووعل  ذ ال يسيووود هووو مل ملالس ووومء ملونملقوووع ملو وووووووووونةهم يف ص ووووووودقمل
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ملووو ي يأ وور بموفئهوومء ملويوومصو  دملط وومشم  دملواوون م  ملطة مووأي)ل دال تسيووده ملحلئمئووخ ملويو مووخ ملووو  توو ىب 
خ دملودقوووخ دملع مطوووخل انجووونس ائموو( اووومةغ  د جم ن وووخ ائهووومء ملوةي وومم دملعطووو ل ملأووورسي) صووو) ملطن وون م

ص ئ ملِّري) د ري صة مأي) ال ييا مل مر  ا ملوفئهمء ب وكل اه مل تي مم بمطا دجها  ةري دتقير صورسدس 
 صلرد .
ملووو ي ال يئملووض ملويووونر ملوفئهمووخ  وهووم  د  ووا ملويوومصو  يف ملحلئووا ملوفئهووضل  لاإلقروواإ االنتهووا ي -

ومئملم(ل ديل ا ه مل ملالتةئمء بيوض مل شو مة ملوفئهمو ل  د بيوض ملط ومص  ملطيراموخ  د سمم ياةئض شم مً 
مء بيوض ملوفئهوومء ملووو ي) ال وملوفئهموخل  د ملتةئوومء بيوض مل  وونمل  دمل جونملءل امتةئوومء مل شوو مة صياومه  قملوو

تنملاوووق  وووومهم جهوووخ صوووم  د  ةووووخ صووومل الجتووومههم ملطووو هيب ملوفئهوووض  د ولوووجم ةهم دجووور  مل  د ووووةيض 
 ت ر.دتيمظم  قهم د ثرهمل  د  ي مةا دملآلةملءل  د الت من شهر م  ملطنملقخ

 صم ملتةئمء ملط مص  ا يامه  قملمء بيض ملط مص  ملطيرامخ ملولر مخ دملطن ون مث ملوفئهموخ ملوو  ال 
ت ووومير بيوووض ملوةنجهووومث دمللمووومةملث ملوفكريوووخ  د ملوهئماموووخ ملو ووومادةل دهووون صوووم يوووسسي  س  اووورملغ ملويوووونر 

 ص) حمةنيم م د ئمائهم ملطكنتخ .م. ملوفئهمخ ص)  هري
ديال   و) هو مل اكور صهوأدا دتكوني) يلوكن صو) ارمل ومث  هورية قود توسسي  س ارمل ومث موون مخ  

د  ووووومةيخ .وووووم  ثرهوووووم يف ملتيووووودملر ملونمووووولمخ دملو ووووو م خ دملع وووووماخل ديف  ملووووون  ملوةووووونتر دملال ووووولرملا 
 دملوئ قا.

اممةمث  د ملوظردا  د ملطئمصمث ملوو   صم ملتةئمء بيض مل  نمل  دمل جنملء ا يامه  قملمء بيض ملط
أ  امهوووم ملوفئووو( د ونصووو( وو يم وووخ دملوةنجمووو( دملعصووو  ل  د ملونقووونن يف مووونء مل ةمووومة مل  ووونمل  ملوووو  ويةاووو

تة ئوووق امهوووم ملعاووومسة صووو) ملويوووونر ملوفئهموووخ دصووو) تنجمووو( ملوفئهووومء د موووهمصهم يف ملواهووون  ملالجة وووم ض 
 ةوومة  موونء ملطنملقووع د بيوود ملطيووممل والوور ملوفئوو(  ةوومة  دقوومث صمةووخ ووةووه ملوفئهووضل  ددملحل وومةيل  وو      

 د ري ذوك  هري. لدتيومم  ونص(
مل  ونمل قل مومسسي  س  قملومء جأاوض  -ملط مص  -   ملالتةئمء بملنةه ملوه ث دمل ش مة

دبي وووض وووووددة ملوفئهووووضل دموووم ا بوووم نهر ملوكمصووووا دملوةاموووم  ملطةكمصوووا وويووووونر ملوفئهموووخ د ثرهووووم 
 م يسمس  س ثئماخ مل.ر  دملطر  دملوياخ دملوةيامخ.ملحل مةي دملو و ض دمل صا دم
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 عنفمالمعالجة الفقهية ل
 

بيد    بمام  ئمئخ ملويونر ملوفئهمخ بم ةةمةهم صاظنصخ صيرامخ شور مخ صةكمصووخ دصةامموئخل دبيود 
   بمام  موةما ملوياوخ صو) صاظونة هو ه ملويوونر ملوفئهموخ دصو) صاظونة ملوئوما    ووحل ملوي وا ملوفئهوض 

موومً دصسم ووممً دصوو) صاظوونة بيووض مل هوومث مل جاةمووخ مبنجووا تيمصوهووم صووع ملوفئوو( د ونصوو( دمجم  ارسيوومً 
دةجمالتوو( دجممالتوو(ل اةيوود هوو مل ملوةمووم   ووو( صموودة باووم ملحلووديه  وو) مل ثوور ملووو ي تريوود ملونصوون   وموو( 

 صةاوم  دملواةمجخ ملو  ترتن  س  ئمئهم يف دملقيام ملوفئهوض دملعمو صض ملطيمصورل  دصوخ وودياام ل د صاومً 
  سملء ائهض د  ا شر ض قنظم  دصنائ  دمديدي). دوام دجمة يمتامل دتئريرملً دس

د تئملووود  ووو مل مل ثووور  د ملواةمجوووخ صوووم ظمكووو)    تملووولو   ومووو( بمطيم وووخ حلمووووخ  د ظووومهرة ملوياوووخ 
د مةم م دصقةمل م ص) صاظنة ائهض دجأاوض ار وضل د ووض  صون  دصئمصودي د سف د   قوض دثئوميف 

ظوونة ملويووونر ملوفئهمووخ بم ةةمةهووم صاظنصووخ صيرامووخ ذملث صيووممل د ملووماول دذملث د  وومةيقل  ي صوو) صا
ثنملبو د ونملب ل دذملث سالاوا دتثومةل دذملث صوآالث دتاوملل  ووحل ص وةنب ملعتةوم  ملوهئوميف دملولوهنس 

 ملحل مةي دملوئممر برمموخ ملوةكومخ دملالمة  ا.
 دظمك)    تقا صفمصا ه ه ملطيم خ ام م يوض ل

 ستراتيجية الفقهية( المعاصرة:ياغة الخطة الفقهية )العوة إلى صأولا: الد
ه مل ملطلردن ملطد ن  وم( هن مبهمبخ ملعطمة ملواظري ملوفكري مل مصع طفرسملث ملوفئ( ملعمو صض 
د ونصوو( د صوونو( دصئمصووده دقنمل ووده دصةيوئمتوو( ملط ةوفووخ دصلووة  ت( ملطةيوودسةل ملطوودةدو مباهجمووخ 

مار اموو( مل هوونس دتةكمصووا اموو( مل سدملة دائوو(  وواظرييووخل تةسةملموومخ جمصيمووخ دصنموون مخ د ئمئمووخ دت
مل جمووووووم   وهوووووومقل دي ووووووة تس اموووووو( بيووووووونر ملويملوووووور دتئاممتوووووو( دملط ووووووة دثمث ملويو مووووووخ دملوةئامووووووخق 

مةي دائووو( ملواووونملا  ملطيمصووورةقل دير وووأ امهوووم  ووووحل مل متوووا ملوةلةمئوووض وجدملث ملعتةوووم  ملحل وووودص ةووو
ووئ ووميم دملواوونملا  دائوو( ملوةوودملااقل دينجوو(  س وض ملووو ي يهوودا  س  صموومس ملحلووون  دملوةوودملاا ودملوي وو

مجمهري مل صخ دا م م دزمةهم د   صهم دائ( مل صخقل دال يا حل ائ( مل دطم  دملودد  ملونطامخ دائ( 
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ملطنملطاخ دملطدتمخقل   م ينج(  س  ري ملط و   وميمًف بيض ملوئ ميم ملويمطمخ يف بيوض ملأة يومث 
مطمخ ق ووميم مل قوموومث دملويرقموومث وميم ملويووومطضقل دصوو) هوو ه ملوئ ووملوددومووخ دائوو( ملويووممل  د ملوفئوو( ملويوو

دائ( مل قوممثق. دياةغض    ي ْدةو ه مل ملطلردن ملوي  ل بآوممث يةكمصا امهم ملويئوض دملطالئض 
دملونملقيض صع ملطلونا ملولر ض ملوديا دمللوئض دائو( مل دونيومثل دائو( ملطوآالثل دائو( ملطنملاتومثل 

 ير...قدائ( ملوةدملبري دملوةئمس
ده مل ملطلوردن يهودا  س تكوني) ملويئوموخ ملوفئهموخ ملطيمصورة ملطة م وخ  ووحل داوق ملطاظنصوخ ملطيراموخ 

أو(  ن وودة وملوفئهمووخ ملطةكمصوووخ دملطةاممووئخ ملووو  تفهووم ملووودي)   ووم اه وو( مل دملاووا دتةيمصووا صووع ملولوورن دتاوو
  ووما جمتووا ت وورل   صةكمصوووخ دصيراموومً دصاهجموومًقل دووومس  وو جأملء صةفرقووخ ي يةووىن امهووم صمتووا  وووحل

 موياميوووخ بم متوووا ملوفر وووض  ووووحل   وووما مل متوووا مل صووون ل  د مل متوووا ملطئمصووودي  ووووحل   وووما 
 مل متا ملوظمهري دملووغني  د  ري ذوك.

دتكني) ه ه ملويئومخ يل ا  ئوموخ ملأةهود دملطفو  دملوئم وضل د ئوموخ ملوئومام بو ي تونن صو)  
ملولوووور ض د  جووووم  ملوخلبمووووخ دملع وووو ر   توووونملن مل سملء ملوفئهووووض ديف  ي جمووووم  صوووو) جموووومالث ملوي ووووا

دملوةووودةيس دملعسملةة دملوة لوووم ...ق.   وووم يلووو ا تكوووني) هووو ه ملويئوموووخ  ئوموووخ ملعت وووم  ملط ووووم 
ملطكوووخ  وووحل دجوو( ملوي وونر. دية وودس هوو مل ملوةكووني)  وووحل داووق  ململوو( دجموومالث   ووو( دخمةوووخ 

  سدملةهل د ري ذوك. 
مخلملتمجمخق ملوفئهمخ ملولور مخ لخ دملالمو ه ه مللووممث ياةغض    تة مس  وحل  مواكا ه ه ملويئ

م دمل ثووور وملحل ووومةيخ ملطيمصووورة ملطةكمصووووخ دملوامه وووخ دملوةمتموووخ دملونمل ووودةل دذووووك وة ملوووما ملطاةووون  ملطةام ووو
 ملطةكمصا  وحل صيمد ملوفيا دملط مةمخل بامء  وحل ملوفهم ملو ومم دملويوم ملوي مق.

دص ن م م دصقةمل م ملولر مخ دو و هام بملدس تفملما ص ماا ه ه ملللخ دحمةنيم م ملواظريخ  
دملونملقيمووخ دتومم ووم ملوي ومووخ ددمووماوهم ملويملووريخ د ووري ذوووك دمووم صموووض  ئمئووخ هوو ه ملللووخ دصمهمةهوومل 
اوووو وك صووووخلدل طاممووووةخ   وووورب تئة وووومهم ظرداهووووم دصقةمل وووومل د ومهووووم  ووووردةمل م د مجم ووووم ملطيرامووووخ 

    هوو ه ملللووخ ملوفئهمووخ مووةكن  مبهمبووخ دملطاهجمووخ دملونملقيمووخل د سمووم  دس ملعشوومةة يف هوو مل ملو ووممل  س
ملعطوووومة ملويو ووووض دملوهئووووميف ملويوووومر يف صيم ووووخ  موووووخ ملوياووووخ صوووو)  وووو   صيم ووووخ مل وووو دة دمل   وووومل 
دمل موووةما ملحلئمئمووووخ ملووووو  توووسسي  س ملوياووووخل  د تغ يوووو( دتا موووو(ل  د توووقة دت وووونغ ووووو(ل  د تامصووووره 
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) دةمووموة(ل د وووحل صوويمد مل صووخ دتسيوودهل  د ت ووكو  اوو( دال تةووم  خبلووره د وورةه  وووحل صوويمد ملووودي
دشوووهنسهمل د ووووحل صووويمد ملويوووممل د   ووومةهل د ووووحل صووويمد ملوئوووما   بوووموياخ  تف وووهم دملوووو ي) قووود 
ية رةد    هر ص)  ريهم  ملن  ه مل ملوياخل ب ةا صم ييونس  وومهم صو)   ورملة د  لومة ستمنيوخ 

ةوومار ملوووو تنال  د  رديووخل بدتمووخ دتف ووومخ د مووريخ دملجة م مووخل ائووود يةوونء   وودهم  د بي وووهم بووا   
 ئةوووا تفوووس صيملووونصخل  د  ملووون   مووووخ صووو) ملومووو و توووسسي  س ملومووو و صووو) ملوووودي) تف ووو(ل  د  س 

 ص)  ري صنجا شر ض و وك. قملوغريدمللرد  صا( دملوكفر ب(ل  د  ا مس ت ا  د  رثل  د  ذمليخ 
ا    صيم خ ج دة ملوياخ مبنجا ه ه ملللخ يكن  مبهمبوخ ملطيم وخ ملعمو صمخ ملولومصوخ ملوو  تةو 

د ةمسيومً د موريمً دملجة م موومً د   قمومً د  وومةيمً شومصً ل ية ئووق  ش ملومخ ملعت وم  ملط وووم باومًء  ئووديمً 
 ووو) طريوووق ملوةيوووومم ملووووديا ملولووومصا دملطةكمصوووا دملطاهجوووض دملطدةموووض دمل ووومصيض دملأة يوووض دملع  صوووض 

بموكفوووومءة ملويو مووووخ دملوهئووووميفل ديئوووونر بوووو( ملطة ململوووون  دمللووووقملء دملويوووومةان  صوووو) ملويو وووومء ملطلووووهنس .ووووم 
دقمتنتمووومً دةمسمووومً دصمسيووومً دصووودتممًل دملوئووومسةي)  ووووحل  دمل   قموووخ دملوخلبنيوووخ دملحل ووومةيخل دملطووود    صيانيووومً 

  ووووو) ملوةيوووووومم دملوةنجمووووو( دملوخلبموووووخ دملوةاووووومء ملحل ووووومةي دملطنملاتوووووخ بووووو  خمةووووووخ ملحلمجووووومث دملو مممووووومث 
 ودر ص وميرة مل هونملء مللمصوخ دملويمصوخل دملط ةجدملثل دملو ي) .م  قودملة صو) ملطن ون مخ دملالموةئ ومخ د 

ملالتفمقمخ  د ملونامقمخ  د ملل امخ  ري ملوملدملصمخ ملويافمخل   د در ملوملدملر صع ملآل رل دملو يض  س مللل
خ  ووحل ملوورد  ملوةفريئموخ دملوةةم ديوخ دملوةنتريوخ دملوةام ريوخ ملوو  ود يهومة ملوورد  مل  م موخ دملوةج ميموخ دملوةنامئمو

ملوياووخ  وووحل ملوراووقل صووع دةدس صووم يوورج  ملوووو   د ملوراووقل ديووداع ملوياووخ تئوودر ملولوودة  وووحل ملوووو   د 
 دملوةلدس دملوي ر.

   ه مل ملوةيومم ملولر ض ملوديا ملو ي يئونر بو(  صو مب( د هوو(ل ياةغوض    يئوع  لد ري بموئن 
يف بم ووووخ  ت وووومتمخ د  وووومةيخ تةكمصووووا امهووووم  ووووا مل بيوووومس ملوهئمامووووخ دملو ممموووومخ دملالجة م مووووخ يف باوووومء 

ة  ر د قمصوخ ملحلمومة  ووحل ملوكرملصوخ دملويود  دملحلريوخ دت مومس ملواظومر ملويومر دمللومة  ووحل ملعت م  ملط
صةوود   مووماة ملحلووق د سملء ملونملجووا د ئمووق ملويوومال ملوكوورمي دملطيوومك ملو وويمد ملووو ي تةكماوو  اموو( اوورة 
مل قنملث دمل ةاملل دتةاماس امو( ملعةملسملث مللرييوخ دملعسمماموخ دتة وع امو( ا ومءملث ملوي وا ملالجة وم ض 

مار امووو( مل هووونس دتةنملصوووا امووو(  ووومىف امووو( ملوافووونو دتةوووآوخ امووو( ملوئوووونا دتةووووووووودملن ملطووودي دتةملدملعبووو
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ل د ري ذوك دمم ينجد ملوةم وخ ملحل ومةيخ ملودملايوخ د مريمً  دملجة م ممً  دمل.م مث دملطاظ مث صيراممً مل ارملس 
 ال تووداع مل  ووم   س ملعتةووم  دملوا وومء ل دملطدان ووخ بئوونة  ظمم ووم دةموونل  ةملس ووم ووةاوومء دملوةي ووريل دملووو 

خ عصموومس ملوياووخ  د ملوة ووةا اموو( باصموومس  مووةمب( ملوهئمامووخ دملالجة م مووخ ظووملوكهوورية دال ملوةكوومومخ ملوةمه
دملالقةملوومسيخ دملو ممموومخ دملوددومووخل  د تقيووره دملو ووكنث  اوو(ل  د ملطةوومالة بوو(ل  د ويوودر صيم ووخ تثوومةه 

 ووووموك( بموةوووودملاا ملحل وووومةيخ دتةماجوووو( د وووودر تلنيئوووو( دتئومووووو(  د صايوووو( دموووود صدمل ووووو( د  وووو ل ص
دمللممةملث ملو ممممخ دملوملمك ملوةا نيخ دملالقةملمسيخ دملحلوون  ملالجة م موخل دبمطلوردن ملحل ومةي ملويومر 

 ملو ي ييمًف ملون ع برصة( دملطلكوخ بكا صةيوئم م دصلة   م دصفرسمل م دق ميمهم.
 مبررات المعالجة الفقهية لمعنف:

 ص ةنيمثل خه ه ملطقةملث  وحل ث ث
دط ووو وخ  لويووو    اووود دجووونس ملوووودملءملسصوووا ط ووو وخ ملطوووقةملث ملولووور مخ ملعمووو صمخ ملوووو  ت  -

أملن. قوووم  ودملوملووو   اوود تلوونء ملواوو لدملعصوو    اوود ظهوونة ملللوو  لملوةملوو م   اوود دجوونس مللوووا
تيوووووووووووومسل 

 
        قل دقووووووووووووم ل ٕٛٔدملوا وووووووووووومءل   

 
 

   وو يم خلقل ه ه ملطقةملث ملو  تئرة طريئةٜدملحلجرملثل  ... 
 طريئخ ملونقميخ قةا ظهنة ملودملء  د ملطر   د مللل ل بم ة مس ملوةهئمخ  وحل صاع ملوةيامخ.  -
طريئووخ ملويوو   ملوفيوووض  اوود ظهوونة ملووودملء دبووردا ملطوور . دهاووم ية وودس ملويوو   دتن وو( د ج وو(  -

 دصدت(   ا طةميخ ه مل ملودملء دص م فة( دصلم و(... 
ئووخ ملولوور مخ طاظنصووخ ملووودي) ملأمامووخ ووياووخ صوو)  مووه ملطةوود  هوو ه ملطووقةملث هووض ملووو  تئوورة ملحلئم

 ص مب( ملولور م ل   ئمدصوخ  دصخلد مً  بن ن  دسقخل دصم  م  حمدسملً  دملوةفملمال  ال صم  م  صلرد مً 
ملوةا ملطيةودي دملوغمصوا دتيامفو( ولورسه د  رملجو( صو) ملووديمة دمل دطوم  دصاوع خمومطره ملطمسيوخ دملطيانيوخ 

 قمخ دملالقةملمسيخ دملالجة م مخ دملوةم مخ.دملوهئمامخ دمل   
د اقمصوووخ ملويئنبووومث دمل  كووومر مل أملاموووخ ملولووور مخ دملواظمصموووخ  ووووحل ملطيةووودي) دملأووورص  دمل اووومة 
بلووووورد  دتفمصوووووما دملةسة يف  ةوووووا ملوفئووووو( دملوئ ووووومء دمل  كووووومر دملو ممموووووخ ملولووووور مخ دملوئووووونملت ل 

 م.م مث ملوئ مامخ دملوئمتنتمخ...دباشرملا د  مل صر  د ملحلم م  د ص) يكن  يف صيامه د ك (ل  
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ري د فموووووخل ود اقمصوووووخ بيوووووض ملوةووووودملبري ملوخلبنيوووووخ دملوة سيةموووووخل  ة سيوووووا مل باووووومء ب ووووورا ي ووووو
ل ممً و د تف وو وممً ومسة  وو) ملطووريض  ئوووا ملوملوووع ملوةملوورا ملويامووخ  د ملو وورة ملوة ووونة طاووومةمخ ملوئووود   وو

مل   د  ت م ق  د هجنر ملوغمصا ماا د من ونس ملوملوم   اد دجودملودامن  ) ملوافس  د ملوير   د ملط
 د  ديد ملو مةل دملطمةل دملوظمملل افض صها ه ه مل  نمل  صمد ملطدملاع  ) تف (  د  ر (  د صمو( 

بو  مل ةمومة ط مةموخ تونن صو) ملوياوخ ملووفظوض د اهور ملطيةودي د نيفو( صو) مونء   وو(ق  د  صدان مً 
  ةدملء دملوةغض دملعا مس. ملوةدي وداع مل ذب دملو رة ملط و   وم( مبنجا ملوةيدي دملال

   صنمل وووع ملوياوووخ حمووودسة دحمملووونةة دصووو) ملط كووو) ايووومسة تووودقمئهم د ئمئهوووم بووومواظر دملالموووةئرملء 
دبموي ا ملوفئهض مل  م ض دملأ يض دمل مصيضل ده مل يافض  ن  ملهلل  امء ملال ة ا ملو صمم دملوةلةمق 

خ يف  نء ملطاظنصخ  وهمل دومس مل  ن  وةيض ملواملنة دمل  كمر ملو  تةامد  ايا ملوة سيا دملوةيام
  وحل داق بيض مل هنملء ديف بيض مل جنملء. 

دصم ظمك)    تئرةه يف بمم  هو ه ملحلئمئوخ ملولور مخ ملعمو صمخل    ملوودي) ملعمو صض سيو) ملورمحوخ  
دملو ووووم دملو ووو م خ دملوراوووق ملو ووونس دملووووو  ملطلوووونا دملو وووهنوخ صووو)  وووري تئملوووري دملوة فموووخ صووو)  وووري 

ق بوو( صوو) مل مصوومث  د وملوةلوورا  د ملوغووون  د ملوياووخ  د ملعةهووما  ال مبووم  وملوو تيلمووال دووومس اموو( صوو)
شووةهمث  د دممةموومث صيماووخ ياةغووض    توو  ر د   تف وور د   تيوومًف د   تةجوومدال د   ال تة وو  صاهووم 

 ذةييخ وة  ما ملعم ر د صة( دسدو( د و ما( ص سدومخ ه مل ملوغون دملوةلرا دملوياخ. 
تسموووس طالوووق ملو  اوووخ يف ملوي وووا ملوفئهوووض ملعاةوووماض دملوةيوم وووض ملوووو   لالاةووورراك التاريخ وووى -

ملوةهئموووخ  ووووحل مووو صضل ملطةووا دملعصوو  ض دملحل ووومةيل صووو)  وو   ملطلووونملة ملوفئهوووض  ووق ملوةووومةيل ملع
دملوةغمري بمحلك خ دملطن ظخ ملحل اخ دملأمسوخ بمو  هض    ) دملومدةة مل.مساوخ  س تئريور ملحلوق  لدملوةيومم

جوونء  س ملوةيامووخ بكووا صوونةه د ونملتوو( ملوئنومووخ دملوفيومووخ دملوفرسيووخ دمل  م مووخ. دهوو مل دملحلئمئووخل د وودر ملوو
ملطالووق ملو  افووض صةهوونث يف شوونملهد ملوةوومةيل دخمةوووخ   نملووو( دصوودوا  وموو( دص ةلووهد ووو(. د ووم  هوو مل 
صيردا يف صظمت( دصنملةسه. دهن صمو ة ملوئون  ب وردةة تفيموا ملطيم وخ ملوفئهموخ حلمووخ ملوياوخ يف ملويملور 

 ملو ي هن ملصةدملس دتنملصا وويملنة ملوةمةطممخ ملو مبئخ. ملحلم 
ملو   امسث يف   هر ص) صنقع ديف   وا مل  نمل  ب   مةما  لالاةرراك الواقع ى الاعاصرت -

دة دملوغوظووخ ال يووسسي  س  ةووري تةووما  دال  س صوو م  صملوومٌفل د    ووم  قوود ووووووملوياووخ دملوةلوورا دملول
فمء  ومووووا  د ملوامووووا صوووو) ووووووووووملوظرامووووخ ملوأملاوووووخل  اش  ثوووووووووووخ  د ملوملووووووووووما  مل أامووووووووووووووو سب  س بيووووض ملواة
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شووو و  د ا وووخ  د ص وووميرة بيوووض مل هووونملء دملور ةووومث دملوئام ووومثل  د  ثةووومث ملوووو ملث وفوووخلةل  د  ثووومةة 
 ملع جما د بدملء ملورهةخ دملطهمبخل  د صم شم ا ذوك.

يةدووووخ دقووود تةووو  يف صامموووةمث  هووورية    ص اصوووخ ملطيم ووومث ملولووور مخ ملوي وموووخ دملوفئهموووخ ملورصوووماخ دملط
دمل.مساووخ دملحلكم ووخ هووض ملط مةمووخ ملو  مووخ دملونملقيمووخ دملطالئمووخل دملووو   ئئووو صيم وومث  ئمئمووخ د ت وومتمخ 
د صووو  مخ صةاموووخ  ووووحل صنملاتووومث ةصوووماخل دصرمل موووخ لملنصوووممث حمووودسة تووو ءر امهوووم ملطلوووونا ملوفئهوووض 

دتمووخل  وو ) صيمسوووخ د مجوومث ملونملقووعل دتنملائووو امهووم خمةوووخ مل تظوومة ملوفكريووخ دملط هةمووخ دملو ممموومخ دملط
 دامقمخ دةد  تيمدتمخل يينس  ريهم  وحل مل  معل دييم تفيهم ملوكا دملوكماخ. 

دهووو مل ي وووةاد بم مووومو  س ملودةمليوووخ ملونملمووويخ دملطيراوووخ مل مصيوووخ مباظنصوووخ ملويوووونر ملوفئهموووخ يف  صووون.م 
متووو( دصةغريملتووو(ل د ومم وووم دصئمصووودهم دارد هوووم د ملماملوووهم دتومم ووومل د س ملعطووومر ملوووودقمق بووومونملقع دصةلوة

 دب  نمل  ملأة ع د ممةملث ملوددوخ ملونطامخ دطةميخ ملطر وخ د د من ملويممل
دقد  ئئو ه ه ملطيم ومث ملحلكم وخ تثمةهوم ملولمةوخ د صودث ملللوما ملوفئهوض دملولور ض بينملصوا 

 دجنسه د ئق  مهمصمت( ملوخلبنيخ دملوةيوم مخ دملوةهئمفمخ دملحل مةيخ. 
 لمعنف:ثانياا: سبل المعالجة الفقهية 

يرملس بيةمةة دملو ةاق مجوخ ملط وموك دملط ومةملث ملوو  يةن مهوم ملوئوما ن  بوم سملء ملوفئهوض دمب ةووخ 
جممالتووو( دصووونةهقل د وووريهم صووو) ملويووومصو  يف  ئووون  صيراموووخ د ممتموووخ   وووربل صووو)  جوووا  وووة  صئمةبوووخ 

اظنة ملوئريوا  ووحل ل  د بةائمو  ج هم دتئوما تثمةهم يف ملطصةنملاتخ طيم خ  موخ ملوياخ با ماهم  وممً 
ل ث ملوفئهموووخل دبم هووومث  وووري ملوفئهموووخل دبم هووومملوووا هووو ه ملو وووةا بووو صنة صيراموووخ  و موووخدتة. مل قوووا.

 دمباهجمخ  ئمق ذوك دتفيمو(. 
 دظمك)  يرملس ه ه ملو ةا  وحل ملوا ن ملآليتل  

 سبل المعالجة عمى مستوى المضمون الفقهي: -
صيوريف دحمةونب  و وض صةكمصوا دصةامموق  دذوك ب ردةة ملوياميوخ  و مل ملط و ن  ملوفئهوض  اطومة

دصةام مل د  اهجمخ يف ملوفهم ديف ملوّةلةمق دملوّةفيما مبم ضمّئق ملويئوّمخ ملوفئهمخ ملطةكمصوخ ملّو  ال ترب 
م ملويئومّوووخ ملوّووو  يكووون   سملؤهوووم ملحلموووميت دملحل ووومةي ملتيكممووومً  ووياوووخ موووةمً  دال ووةلووورا طريئووومًل د سّمووو

 ئمئخ دصدوناًل دصاهجمً.دتةمجمً . مل ملط  ن  ملوفئهضل  
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د ئمئووخ هوو مل ملط وو ن  قوود بماةوو( يف بوودمليمث هوو مل ملوة ووه دثاميوومه. ديوورملس بوو(  ئمئووخ ملوفئوو( بكووا 
اانت( د ونص( دص مع  صونو( دارد و( دبكماوخ صئمصوده دصظومهره دبكوا تسملبو( د   قو( دبلو  ص ملهةو( 

 و ن   ووحل صويد ملوخلبموخ دملوةيوومم دصامهج( دصيم مت( دص ميرملت( دصنمل ةمتو(. اواذمل  وو ملوياميوخ  و مل ملط
دملللمبووووخ دملوةوووودةيس دملعاةوووومء دملالجةهوووومس دملوئ وووومء دملوةلووووريع دملوةئاوووو  دملع وووو ر دملوةووووددي) دملوةهئمووووخ 

ظرملث دملطامقلووووومث دملوووووومدةملث دملواوووووددملث دملأووووومصع دمل مصيووووومث مدملوةاظوووووري دملوةووووو ومخ دملوة ئموووووق دملطاووووو
 وو متخ ملويو مووخ هوو ه تظووا  ووري  فمووا د ا ووا بوو   ملو لدمل  يموومث دمل نملصووعل ااتوو( صوو) ملط كوو) ملوئوون 

مووةما يف صيم ووخ  وومالث ملوياووخل  د يف ملوةوونقض صاهووم قةووا دقن هوومل بااملوووخ مل مووةما ملويو مووخ دملطيرامووخ 
ملو  تسسي  ومهومل دبملومم خ ملويئومومث ملوهئماموخ دباومء ة ي  ومر ائهوض  مو صض ياةو  ملوياوخ ديدياو( دال 

 ييةئده دال يةيةد ملهلل تيمس ب(.
مثن ووو( دتفملووموهم د وموهوومل مبووم وهوو مل ملط وو ن  ملوفئهووض قوود يرقووحل  س سةجووخ  ديوود صن ن وودويووا 

ي ووةجما ونملقووع ملويملوور دي وومير ق ووميمه د نملسثوو( بوورد   صووموخ دصةد ووخل دمبووم صموووض  ئووماق صفوورسملث  
 هوورية .ووم ملتملووم  صووم  موووخ ملوياووخ دبمجتمهوومث قرملءمل ووم دملوةيوومطض صيهوومل دمبووم يوودقق ملوئوون  ملويو ووض يف 

 مث ه ه ملطن ن مث دصدونال م دجممال م دصةيوئم م. صمهم
 دص) ه ه ملطن ن مثل

دائوو( مل  يموومثقل دائوو(  لدائوو( ملوةوودملاا قل دائوو( مل قوموومثقل دائوو( ملطنملاتوومثقل دائوو( ملطووآالثق 
دائو( ملوةودملاعقل ملطسم مثقل دائ( ملواونملا قل دائو( مل هومس ق ل دائو( ملوةيوميال دملالتودصم  صوع ملآل ورقل 

 ..ملطاخ ق.دائ( ملطن 
صيراموومً شوور ممًل ووو(  دتئةووا هوو ه ملطن وون مث ملودةملمووخ ملويو مووخ ملوة ململوومخ ملودقمئووخ وةجيوهووم باوومءملً 

صدونووو( د ثووره يف جموومالث  ممتمووخ  هووريةل صاهووم جمووم  ملوةيمصووا صووع ملط ووموخ د ديوود توونن ملوةملوورا  املءه 
 بممةةيمس ملوياخ  فرن . مل ملوانن. 

خمةوفووخ دتناووق  ةملسملث صةان ووخ.   وودة دجت ووع جهوونسملً دهووض جتوووض  ئووماق  هوورية دتراووع صةلووم مث 
يف ملوياميوخ بمط و ن  ملوفئهوض ملطالونس يف  ملورتم ملحلوم  ديف ص ووةئةوام  جوديرة بمالهة ومر  موهمصمً  ضدهو

 ملوئريا بململنة.
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 ل المعالجة عمى مستوى المضمون المعرفي العام:بس -
ملعت ووووم  د يوووووم ملوووووافس د وووووم ديوووورملس بمط وووو ن  ملطيووووريف ملويوووومر حمةوووونب  ووووونر ملوكوووون  دملحلموووومة د 
 ملالجة من د وم ملوةمةيل د وم ملالقةملمس د وم ملعسملةة د وم ملوةم خ...ق

ةم   س ه ه ملويونر  يف صرملتا ملال ةمم ل ديوةفو  ومهم ب قدملة خمةوفوخ ع  وم   -بةفمدث  -دضم 
ملويووونر  وووحل  ذوووك بمطاهجمووخ ملطيرداووخ يف ملعاوومسة صوو) هوو ه سل دية وودأي ً ودتاوو ملط وو ن  ملوفئهووض اه وومً 

 ص ةنب  سملء ملوةكومخ ملولر ض ملعم صض. 
 لد هموممً  دويا ص) قةما ذوك جأاممً 

ملالوةفومث  س  ووم ملوةومةيل يف اهوم ملونقوماع دملال ةةومة بموئملوو دصيراوخ ملط ب ومث دملوظووردا  -
 و ة  ص مة ملحلنملسث دتلنةهم. 

نجةهووومل بم ةةووومة  ووون  هووو ه ملالوةفووومث  س ملويوووونر ملعت ووومتمخ داهوووم   ووونمل  ملووووافس دملأة وووع مب -
مل  وونمل  صيووددسة صوو) قةمووا شوورد  ملواظوور دملالجةهوومس دملمووةاةم  مل  كوومرل  ذ تووو ملويو وومء  وووحل    

صووو) شووورد  ملالجةهووومسل دي  وووما  س هووو مل ملولووور   صيراوووخ ملونملقوووع دملويووووم بووو  نمل  ملويملووور ييووود شووورطمً 
ئمصوود دملطووآالثل د ووري ملولوورد  ملطئوورةة مل  وورب  لوور  صيراووخ ملووواو دصيونصمتوو( دصدونالتوو( دصيراووخ ملط

 ذوك. 
طيراوووخ ملط ووو ن  ملوفئهوووض  صك ووو ً  ل  د شووورطمً د موووهمصمً  امكووون  ملالوةفووومث  س هووو ه ملويوووونر  نتووومً 

 أيو( يف  ة  ملونملقع. وملولر ض دحل ) تا
د ري بوموئن ل    صرملتوا ملوياميوخ بمط و ن  ملطيوريف ملويومر د ملوكوني دملحلموميت دملعت وميق تة ودس 

ملوفئهمخل دطةميخ ملطن ن مث ملوفئهمخ ملطدةدموخ دصودب   ئهوم دتوة وهم   ا  مجممث ملطسم مث 
  ه ملويونرل د  ا ملوةم مث ملوفكريخ دملوهئمامخ دملالجة م مخ ملو  تظهر امهوم هو ه ملطن ون مث دتالو  

 امهم ملوانملا  دملحلنملسث ملطدةدمخ دملطيم خ. 
ق يف  ئموووق ملوةاوووومء ملويئوووووض دقووود ت ووووهم هووو ه ملطيوووومةا دملولووور مخ دملوكنتمووووخ دملحلممتموووخ دملعت وووومتمخ

دملطيوووريف ملطةووونملا  دملطةكمصوووا دملطوووةفهم دملوووونمل ض  موووو( دصآوووو(ل ب ملتووو( دبغوووريهل دموووم ي وووةةيد صيووو( ملوياوووخ 
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دي وووةئة  امووو( ملطووواه  ملطنصووونا بكنتووو(   ووومسي مل متوووا دصةةووونة ملواةوووما  دصئلووونن ملوةيمصوووا دصهوووأدا 
 ملحلئماق دملطيمي دملطئمصد. 
ملقوخلمل  بيوض ملطفورسملث ملويو موخ ملوو   ل وةنب هو ه ملط و ن  ملطيوريف وحل ص لدةمبم يكن  ص) ملطفمد

تملو  وةكن  صن ن مث صدةدمخ دحمئئخ دصفهنصخ ص) قةا ملوئما   بموي ا ملوفئهض ملولر ض. دصو) 
ائووو( دد ذووووكل دائووو( ملووووافسق ددائووو( ملأة وووعق ددائووو( ملوة  ووورق ددائووو( ملوي ووورمل ق ددائووو( ملالموووةه مةق

 ملوةم خق ددائ( مل ة ق.  ملطدتمخق ددائ( ملطنملطاخق ددائ(
مء  د وأيووومسة  وووم ملطيونصووومث دملوةممتووومث  د و مل ملالقوووخلمل  يووو يت أووورس تانيوووع يف مل مسوووودال  ظووو)    هووو

مث دمل  ووومث د سموووم يووو يت وم ووود وو مخل   وووم ي ئوووم ق يف بيوووض ملودةملمووووص وووميرة وولوووماع د د ملطن وووخ ملويووو
صو)  ر دملوة وما دملوة ئموقل مبوم طمودر  هوريملً  مجخ صيرامخ دصاهجمخ ددملقيمخل دومفرس ه ه ملطفرسملث بمو  

ملطةلوةمث ملطيرامخ دملحل مةيخ دملوةا نيخل دمبم ضمئق تةما  صه خ  ووحل صويمد اهوم مل صونة د سملء ملو وونل 
 ملطامما دايا ملط ميرة ملطلونبخ ملجة م ممً دبم ممً د  مةيمً.

 ئمئووخ دتفمصووما ملوي ووا  دافئوو( ملوة  وورق صووه ً قوود يوورملس بوو( مجووع  ووا مل  كوومر ملوفئهمووخ ملووو  تةوو 
ملحل ووووومةي دملعتةوووووم  ملوهئوووووميفل  موملووووواماع دملحلووووورا دملوأةمل وووووخ دملعجووووومةة دملالموووووةه مة ملطوووووم  دملوةيووووومص ث 
ملالقةملوووومسيخ دمل   وووووم  ملوةم موووووخ دملو وووووون ممث مل موووووريخ دملالجة م مووووخل اكوووووا هووووو ه مل ايوووووم  دملوةملووووورامث 

خ. دمجيهووم د برملاهووم دةبلهووم مبن وونن ملعت وومتمخ  سمووم هووض  ايووم  قوود ملةتةلووو  ووم   كمصهووم ملوفئهمووخ ملولوور م
ملحل وومةة دصوودون.م دتوة وووهم بوومونملقع ملحل ووومةي ملطيمصوور دصئة وووممت( دصةلوةمتوو( دتامقووو( دتثوومةهل ي وووةجما 

   مجووع صمستوو( د ووة  وحلمجوخ صاهجمووخ د  مسظممووخ يف  اوورملس صن ونن ملوة  وور ملعموو صض بموةمووم ل صو)  وو
 ملوةمةطمض دملطيمصر وو  مص .  صظمت( ص) ملطددتخ ملولر مخ ملعم صمخ دص) ملونملقع

    ئمووووق ملوئوووون  يف صن وووونن وم مخ د ممتمووووخل صوووو)  وووووما  وووو وك حلمجووووخ صيرامووووخ دملجة ووووودي ةجوووو
 ملوة  ر دتنجم( ملوامو  وم( د قام هم ب( دمحوهم  وحل تفيمو( دجت مده يف دملقيهم د مم م. 

د ئمئةوووو(  مةيوووووووووونن ملوة  وووور دبموفيووووا ملحل وووووووووورق ملويوووووم ملووووودقمق مبن وووووودائ( ملوة  ودقوووود يوووورملس بوووو
دصقةملتوو( د نملصووا ذمم وو( دتوو ثره بغووريه دتوو ثريه يف  ووريهل دهوون صووم يوود ن ملط ووو   دملويوومصو  يف ملحلئووا 
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مةملث وووووووا) دملموووةه مة ملونملقوووع دملوةووومةيل دملواظووور دملال ةةووومة  ئوووماق ملحل ووومةة دمب ووووووملوفئهوووض  س صيراوووخ ملو 
اه ووخ دملالاسهوومةل دهوون صووم ضمئووق مل صووم دصآال ووم د  وومام م ملعت وومتمخ د مووهمصم م يف ص وورية ملوةاوومء دملو

ملويئومخ ملوام جخ دملطةد خ يف ملوةيمصا صع صاع ملحل ومةة دباومء ملوي ورمل  مبرجيموخ  مو صمخ تة موس  ووحل 
 ملويوم بموفئ( داانت( دصاظنصة( ملطلمة  ومهم يف صنمل ع  دة ص) ه مل ملوة ه.

م ملويووووم ملوووودقمق د ةوومةة دملوفئووو(ق ملوووونملةسة يف صن ووونن ملوة  ووور ديف ملطن وون مث مل  وووربل يووورملس  ووو
 س  دملطيراوووخ ملونمل موووخ دملونملمووويخ دمل مصيوووخ  ئمئوووخ ملط ووو ن  ملطيوووريف  د ملطن ووونن ملويو وووضل دهووو مل ملموووةامسملً 

 -  ووم هوون صيووردا -ملودالوووخ ملووغنيووخ دملالصوول  مخ دملطيرامووخ ملولوور مخ ويةوومةة ملوفئوو(ل  ذ يلوووق ملوفئوو( 
 هو(ل قوم  تيومسل  وحل ملوفهم ملودقمق دملويوم ملوي مق بم صر ملو ي يرملس اه ( دائ

    

   
 قل دقووووووم  تيوووووومسل ٛٚدملوا وووووومءل 

      
 

 ق.ٜٔدهنسل
دهوو مل يس وود صووم ذهةووو  وموو( صوو)    ملويووونر ملوفئهمووخ ملووو  يةيوو  ملمة  وومةهم يف ملونملقووع دملحلموومة هووض 
 ووووونر ملوفئوووو( ملطةان وووووخ د اووووردنل  صوووون ل قنمل ووووودل صئمصوووودل   اموووومث د سبمووووومثل توووونملا ل ص وووووةهاممثل 

ل...قل دبكمفموووخ صيراموووخ سقمئوووخ د  مئوووخ ت ةئملوووض ملحلئوووماق دت وووةئري ملطنمل وووع دت وووة وو ملواةوووما  اووورد 
 دتنجد ملوملمك دملوةدملاا دجت ع ب   ا ملطيلممث دملطيونصمث دملعامسملث دملوةمامث. 

 سبل المعالجة عمى مستوى الجهة الفقهية: -
ة صاهوم ملوي وا ملوفئهوض هووض مل هوخ ملوفئهموخ دملوفورس ملويوممل  د ملطسم وخ ملوفئهموخ...ق ملوو  يملود

دونالث وملور ) مل ممو يف  قمصخ ملوي ا ملوفئهض ملطةكمصا دملطةاممق دملوامهض ملو ي صم ود  وق صو
ملطاظنصوووخ ملطلووومة  ومهوووم. دهووو مل يووود ن  س   ووودملس ملول ملووومخ ملوفئهموووخ د ووووحل ملط وووةنب ملوفووورسي  د 

ئممر بموددة ملوفئهض  ووحل ملفمث  و مخ دتربنيخ ددملقيمخ تسهوهم ووبخ وض..ق ملطةملفومل  م ض دملورمس
ل دملطيمدتووخ ل دملوةةلووري ال ملوةافووريء ال مل.وودرل دملوةج مووع ال ووةفريووق   وو) ملونجوونهل صوو)  مووه ملوةاووم

نس وملوة فموخ ملطئملود ديد ملطو صنرل وووووونس ال ملوةلودملطلمد خ ال ملطلم  وخ دملطيمتودةل دملوة وهما ملو و
 ال ملوةيامخ ملطرسدس. 
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صنوووخ مبووم  ووم   وموو( مل موو ا صوو) مل ا ووخ مل  وو ر ملووو ي) دتوو  رتم هوو ه ملول ملوومخ ملوا نذجمووخ ملط 
ق بوورد  صاظنصووخ ملوفئوو( دملولوورن يف تكمصوهووم دتاممووئهمل اكووم  .وووم تلووةينمل دصوكووخ ةملموو خ د سملء بوومةاملً 

شوووو  م دشوووو دهم يف ملعصوووو   دملوةاوووومء ديف ملمووووة رملة ملو وووواد ملويو ووووض دتوووورمل م ملواةووووم  ملحل وووومةي بكووووا 
 صكنتمت( د تنمل (. 

 ول ملمخ ملوفئهمخ ملطد ن  س   دملسهم يف  ملرتم ملحلم  دص ةئةوام ملوئريالدجم ا صيممل ه ه مل
دقوونة دجودملةة  سملءل دشووجم خ ايووال د ةملسة  صوو  ل  لبا مطووخ دسقووخ العلو  باَوومووى المهووَ -ٔ

 مار.  دتنملاق دترملب ل صع صم ضمملا ص) مللقملث دملوةجمةا دملوخلمل م دملوة
 يمةا ملوافس دملأة ع دملوةمةيل. ده مل مل صر ل  العل  بالاعارف الاترلى باَوومى المهَ -ٕ

صةفوووومدث اموووو( صوووو)  مووووه تفوووومدث صرملتووووا ملويو وووومء دصهوووومر ملطسم وووومث دجموووومالث ملوفئوووو( دصن وووون مت( 
 دتنملاو(...

د  وووونمل  ملويووووممل دظووووردا ملووووونط) د وووومالث مل اوووورملس دمل  يموووومث  العلوووو  بووووالواقف  العروووور -ٖ
دملوةمنونجموووم دملوةم وووخ دملع ووو ر دمل مووورة  دملطاظ ووومثل دمب ةووووخ ملواووونملا  دملط وووةجدملث يف ق وووميم ملولوووا

 دملالقةملمس دملوةيومم...

ية دس   ا  تنملن ملوانملا  دملط ةجدملثل د  وا سقةهوم دتلويةهم دتودمل وهم  -  وك  -ده مل
 دملةتةمطهم بغريهم. ديف    م  ه مل ملويوم دتلةمئ( تيرا صاهجمة( دملطئدملة ملطلونا صا(. 

ملووو  ياةغووض    يكوون   لويووى  األقفق ووى  الح وواريىالرووفا ى العهديووى  التعةديووى  الترب -ٗ
 ومهووم ملوفئموو( ملطيمصوور  د مل  م ووخ ملوفئهمووخل  ذ    هوو ه ملوملوو  مخ ال تئووا  شممووخ  وو) ملوملووفخ ملويو مووخ 
ملوفئهمخل ص)  مه قنة ملوة ثري دملحل ا  ووحل ملوفيوا دملحلوه  ووحل ملالقةودملء دملالقةفومءل دصاوع ملال وة ا 

صظمهر ملولي) دملوةلكمك دملالمة فما بموفئهمء دملويو مء دسدةهم  ملط صنرل دساع بنملسة ملوفةاخل دسةء
 ملوةيوم ض دملعاةماض دملوةممي دملحل مةي. 

غمء  س ملوفئموو( ملويووممل ملطايوونث بموةئملووري  د ودر ملعصوووخ  وومر ملوياووودقود يكوون  صوو) سدمل ووض قموو
د يةوووم   ووودر ووووا يف  ئمدتووو( د ظممتووو(. دقوووخبملوةهووومد  يف ملواووونمل ض ملوخلبنيوووخ دمل   قموووخل  د ملطوووةهم 

ل امئع ملعصغمء  س ملوفئم( ارصخ ملعصغمء  س  ريه دم) ومس و(  هري  ومل  د ومس و(  وم  ص ً 
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ملطملغض دملطةوئض يف سملارة ص) ملالرمرملا ملو ون ض دملال ة   ملوفكريل دمم يكن  و(  ثوره يف بونملسة 
 ملوياخ دصدمل ا ملوةيامخ. 

د ووودر ص وووميرة مل هووونملء مللمصوووخ دملويمصوووخل ل يجاب وووىالاروووداق ى  الاويوووون ى  الح اديوووى اإل -٘
د وووودر ملالمووووةجمبخ وو ووووغن  ملودمل ومووووخ دمللمةجمووووخ دملالجة م مووووخ دملو ممموووومخ دملطدتمووووخل د مشووووض ملأم ووووخ 
دملطنملجهوووخ صووووع مل  هووونة  د ملوا ةووووخ  د ملو مموووخل دملوي ووووا  ووووحل ملوةئريووووا دملوةناموووق دمجووووع ملولوووو ا دة ا 

 د ووري بمويوممل ملوفئموو( ملوئوق ملووونمل ض    يكون   بوومً  .-  وا ملطةووم  دملطلوردن - قملوغووريدملوملودن د  و ملة 
ووكال دذوك بفيا صنملاتخ دصئمةبوخ شور مخ ددملقيموخ جت وع بو  صر ومث ملهلل تيومس د ودر  ووج مع دجمصيمً 

ملالرموورملا ملوووديال دبوو  خمةوووخ ملحلمجموومث دملطملوومٌف مل  م مووخ دملوفرسيووخ دملونطامووخ دملودمل ومووخ. دهوو مل  ووو( 
 ل دمبم بم  ص) ملور ي دصم ال ل دط) جم  يف ملولرن دمم . ضمملا ب ةا ملطةم  دملطةم 

ديف سيااوووم دشووونملهد تمةطماوووم دثاميوووم صوووددتةام صوووم يسموووس .ووو مل ملطووواه  ملوئووونمي وويوووممل ملوفئمووو( ملطووووم 
 مسل ملووو ي يكوون  سيدتوو( قوون  ملهلل تيوومس لوئ) ملوملوووملطةةملوور ملحلكوومم ملطةوو

 
     

 ق .ٛٛدهنسل  

دبم مووومًل ارسيووومً  ل  و مووومً قالغ ووور) الاوووراكرت  إداموووى اإلفوووادت مووون  د ام الوووتعل   الاراهعوووى -ٙ
طو ن  ووحل ملطاوة  دمجم ممًل د در ملال ةفمء بةملدير ملطيراخل با ال بد ص) ملالمةريملس دملوةهئموخ  وق ملع

ملطيريف ملطةجدسل دملمةةيمس ملولينة بموةفنل ملويو ض  د ملوخلبني دملوةأ نيل دمود صاماو  ملويجوا دملوغوردة 
 د در قملد ملولهرة دملوقدال دصأملدوخ بيض ملوو ملا  ملويمجوخ دملطاماع ملطمسيخ دملطيانيخ ملوو   هوريملً بمو ملثل 

 صم ي مدر  م ملولملم  ملطوين .  صم ت ك)  ومهم ملوافس ملوغماوخ د هريملً 
 سبل المواجهة عمى مستوى الجهة غير الفقهية: -

يكون  جموم  صم مخ دملوائمبمخ دملوهئمامخل د ا مل هخ  ري ملوفئهمخ تل ا مل هخ ملوفكريخ دملو ممممخ دملطدت
   وهم  ري ملأم  ملوفئهض  وحل صيمد ملعاةمء دملالجةهمس دملوةيومم دملوئ مء دملوةاظري دملعص  . 

دصوووو) هاووووم ظمكااووووم    تة وووودث  وووو) مل  يموووومث ملوهئمامووووخ دمجيموووومث ملأة ووووع ملطوووودي دمل  ووووأملا  
وئمتنتمووووووخ دملعقوم مووووووخ دخمةوووووووخ ملوةاظم وووووومث ملو ممموووووومخ دمل.م وووووومث ملحلئنقمووووووخ دملع  صمووووووخ دملطاظ وووووومث مل

 دملوةكة ث ملوكهرية دملطةكمثرة. 
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 دملطرملس بددة ه ه مل همث د  ري ملوفئهمخق يف  ئمق صيم خ  موخ ملوياخ  صرمل ل 
ل دهوون    تئوومم هوو ه مل هوومث ممممووم م د ممةمل ووم  وووحل  موومو ملطاظنصووخ ملوديامووخ األموور األ   -
ملحل مةيخ ملوكنتمخ ملطاةجخ دملطةد خ دملويمسوخ دملو نيخ دملطنائخل دملو  تيمًف  صمخ دملوهئماخ ملعت متمخ د وملعم

 دجووووقملً  ملوياووووخ دصووووم يف  ك وووو( دصياوووومه صيم ووووخ ج ةيووووخ د صووووومخل تنقموووومً د نطوووومً د  جوووومً د صوووو  مً 
 دتيني مً. 
ل دهن    تسمس ه ه مل همث   قم م صع مل همث ملوفئهمخ  وحل  موس جتووا األمر الناني -
 اة  ملوياخ د اع ملولر دملولدة دملوة مصا دملوةآصر دمل فمء دملوةةم ض. مللري دت

 دص) ه ه مل مسل  

ديف  سملاهم ملوي وض ديف ةجمال م د   صهوم  ااترام الجلاك المهل ى في  خررلا الاعرفي -
د ارملسهمل ا  صمنا ووجهمث  ري ملوفئهمخ    تةد ا يف  ملو مل همث ملوفئهمخل دملويكس ص م . 

ر هوو مل ملوةوود ا دملوةجوومدا  س دممةموومث  مط ووخ د اهوومر صغونطووخل ترتةووو  ومهووم ةسدس ايووا دقوود ت   صوو
 امفووخل د .ةووو ملطلووم ر يف تفوونو ملطامصووري) ووفئوو(ل دسايووو بي ووهم  س ملونقوونن بئملوود دبغووري قملوود 

  ا(  د ال صةمالة ب(...  د  نتمً  د مكنتمً  يف سملارة ص) سدملار ملوياخل تاظريملً 

جممً ددملقيمووومًقل دوووومس صوو) ملويووود  يف ملوئووون ل    ودصاهوو ن ض دصيرامووومً ون ووواووومس صووو) ملطالئووض دملط 
تاةملووا جهوومث  و مووخ ال   قووخ .ووم بمولوو   ملوفئهووض ملولوور ضل    تاةملووا ومباةوومء دملوة ديووال دةمبووم 

 ووةجامد دملوةهمم  دملوة ريض وةام  ص) مل هخ ملوفئهمخ شم م صم. 
ياةغوووض    ي ووواد  س  صووو مب( دجهمتووو(  دملحلوووق ملوووو ي ياةغوووض    يملووومة  ومووو(ل    مل سملء ملوفئهوووض

ملطة ململوووخ دملطةكنتوووخ دملوووو  .وووم ملوملووو  مخ ملطيراموووخ دملطاهجموووخ دملورمسموووخ دملولووويةمخ ملوووو  تسهوهوووم طأملدووووخ 
 ملوالم  ملوفئهض بكا  بيمسه دصةلوةمت( ديف ممار جممالت( دصممسيا(. 

ووووووولم  يف  ي شو   صيوريفل  مو ملل د  م ي ئم  يف ملول   ملوفئهوضل ااتو( يئووده و و    ملوفو وفض و
 د ملوليب  د مل.ادمضل  ذ ال بد ص) صرمل مة ملوة ملو ملويو ض دمل هومخ ملطيرامخل    ت ئمر مل صنة 

 بمطمأمل  ملومل م . 
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د وودر ملالموة فما بوددةهم دةموموةهم ملحل ومةيخ ملوي رملتمووخ.  مَوف االسوتلماإ بومنفم المهوَ -
مءل د   يةه وووونمل يف  و هووووم دصووووم صملووووو خ ملأة ووووع يف    ي  وووو ر صوووو) ائموووو(  د مجم ووووخ صوووو) ملوفئهوووو

 -دملوغةومء  -دتكنياهمل د   يةوموك يف ذووك  س سةجوخ ةصوض هوسالء بمو و ملجخ  د ملويةو( ددملودةدشوخ 
ل دال ضما ملطلكوخل با ممكن  هن ملطلكوخ ملو  يكن  صو) دملحل قق؟ اه مل ال يأيد مل صر  ال منءملً 

 صنةهم ملوة نيك ووياخ دت مم ( دتغ ية(. 

دملعاومسة صاهوم دملو ويض  س ملوةنملاوق  المهل ى من قةض الجلاك المهل ى ااترام الجلاك غ ر -
دملوةيوومد  طووم اموو( مللووري ملويوومر دمللوومة. دهوو مل ية ئووق داووق ةؤيووخ تةةوو  يف  وونء صيلمم ووم دص ب ووم م 

 دمممقم م. 

صوم يةملوا باقملومء  دةمبم يكن  ص)  مةما قممر ظنملهر ملوياوخ دتو ج   ومالث ملوملورملن دملوئةوم ل
دملمةةيمس  هري ص) ملوفئهمء دمل مصهم بمويجأ دملوفلا دملوة وخ دملوخلملجعل مل صور ملوو ي  سب سدة ملوفئ( 

 س شمنن ملوفرملغ ملوفكري د س ظهنة ةسدس مل ايم  دملويامفخ د ريهمقل د س بردا  شوكم  صو) ملطنملجهوخ 
ميل دملطملوومسصخل  د  س دقوونن  وومالث صوو) ملوةوونتر ملوفكووري دملوةيكوور ملالجة ووم ض دملت وودملس مل اووق ملعت وو

 دمم شكا   د  مةما قممر ملوياخ د  د صدمل و( ملونمل  خ دمل ممممخ. 
   مل هومث ملوفئهموخ  وق ملوةومةيلل ديف ملونملقوع يف  هوري صو) صامموةم مل ظووو صسم وخ  لدملل صخ

ل دقوووونة صةنملصوووووخ دصيانيوووومً  ةملمووو خ دام وووووخ يف ملأة ووووعل دجهووووخ صد نصوووخ صوووو) ملو ممووووخ دملويمصووووخل صمسيووومً 
ملطسم ووومث دمل هووومث. دبئمووومر هووو ه مل هوووخ تنملصوووا ملو ووواد ملطيوووريف ملولووور ض دصةآ موووخ صوووع  ريهوووم صووو) 

 ملوفئهض د ئئو   دب  وئمث ملوةامء ملحل مةي ملويمر. 

   :عنفلمآليات المعالجة الفقهية ثالثاا: 
يرملس   ه ملآلوممث جم ا مل سدملث ملعجرملامخ دملوكمفممث ملوي ومخ ملو   ئق ملطيم وخ ملحلئمئموخ حلمووخ 

  ملآلةملء دمل اكمة ملطيراموخ دملوهئماموخ دملوفئهموخ  ووحل دجو( مللملونة  س صومك د وون  نِّ ملوياخل دملو   
 تلةمئمخ دتافم يخ صئددة  ومهم دقمبوخ ووة ئمق دووةئنمي دملطرملجيخ دملوةمل م . 

دتةملوووا هووو ه ملآلومووومث مبجووومالث صيمصووورة  هوووريةل  مأوووم  ملع  صوووض دملأوووم  ملوةيوم وووض دملأوووم  
 ملطم  دملوئمتني دمللريي د ريه.  ملوة هض ملويو ض دملأم 

 دظمك)    تنةس ه ه ملآلوممث  وحل ملوا ن ملوةم ل
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 اآلليات اإلعالمية والمعموماتية: -
دهوووض مل سدملث ملوي وموووخ ملوووو  ظمكووو)    تيووومًف  مووووخ ملوياوووخ  ووو) طريوووق دموووماا ملع ووو ر ملوئدظموووخ 

تخلتوول مل قورملة خل شوةكخ ملعملورملسينل ملوةوفأةل ملوملو خل ملأو ث...قل دمل ديودة دملولومث ملوف ومامد
 مةصوومًق يف هوو مل ملأووم ل دال  مجووخ  س  ر وو(  ملطرتووخ  د ملطدجمووخ..ق. دقوود  وورا  ملوورتم ملحلووم  دطنامتوومً 

د وموووو( دتئدظموووو( صوووو) جهوووخ  سملاوووو( ملطةيوووووق بمللوووما ملوفئهووووض ملولوووومصا وملووونةه ملعاةمامووووخ دملالجةهمسيووووخ 
 دملوةيوم مخ دملوةهئمفمخ دملوةدديامخ... 

 ممي يئة ض ملوئن  ب ردةةلدملال ةملمة ملوة
 دجمصيوومً  سقمئوومً  دصاهجموومً  دصن وون ممً   و موومً  تئنظموومً   هوووي  الاوهووود اإلنفمووي  الاعلومووا ي -

ل صووو)  جوووا ملالتلووو ل صاووو( وي وووا ملط وووةئةال   ووو مل بيووو  ملال ةةووومة مجووووخ داوووم  ً  دهمساووومً  دصن ووون ممً 
 . صممبممث دس  هم دتلنيرهم دتفيموهمملو وةممث دت امهم دمجوخ ملع

 ودس ملو ممموخ ملع  صموخ  ية  قوى إنفم وى فهل وى هاان وى  نالا وى  يواملى  متكاملوى -
دملوفئهمخ دملولر مخ دص مصماهم دتومم م دقنملتماهم د نملبلهم دجممال م دتثمةهمل د ودا هو ه ملللوخ  س 

خ شور مخ بامء ملوةكني) ملوفئهض دملوةامء ملولر ض ملو ي يسمس ون ض سيوا صةكمصوا دصةامموقل د س ثئماو
 مصووخ دصنموويخ تة ووم بهئماووخ ملوةاوومء دملع ووماخ دملو وو م خ ملطلوورد خ دملوةم ووري دملوةوودة  دملالتوودصم  ملوةاوومّء 
دملوةنملصووا ملطفموود وووو ملث دووغووريل دملووو ي يئوورة تكمصووا جموومالث ملوي ووا ملع  صووضل دتةاممووق امهووم ملطوومسة 

يوخ صوع ملطومسة ملوخلامهموخ دملطومسة ملوةهئمفموخ ملعاةمامخ صع ملطمسة ملوخلبنيوخ دملون ظموخل دملطومسة ملع  صموخ دملع ةمة 
 دملحل مةيخ بنج(   م.

دويا ملوةدمليخ تكن  بةيه حملمث جديدةل  د تد مم بيوض ملولومث ملطنجونسة يف هو مل ملالجتومهل 
 دمم يكن  و(  ثره يف  ئمق ه مل ملوةامء ملطالنس دملط صن . 

 اآلليات البحثية والتأليفية: -
 مجووخ  ةوورية دصو ووخ ع وومسة ملواظوور يف  هووري صوو) جنملتةهووم ملطاهجمووخ  نثاووم ملوفئهمووخ ملطيمصوورة يف 

دمل موووونبمخل بغموووخ ملالةتئووومء  وووم وة ووود  مجووومث ملأ وووع دمل صوووخ ام وووم د ووويو وووو( صووو) تةوووما   و موووخ 
 . دتا نيخ د  مةيخ
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ديغوووووا  وووووحل هوووو ه ملوة وووونث ملوةجأاووووخل دملوةكوووورملةل دملالةجتووووم ل دملوةي ووووممل دملوغوووور  ملويو ووووض 
سة  د ترقمووخل دمل.وودا ملوةجوومةي ملور ووضل دص ووميرة بيووض مل  وودملث ملول ملووض وو ملوون   وووحل شووهم

دملونقماع ملالجة م مخ دملطدتمخل دملالمةه ل ملع  صض دملود ماضل دت نيق بيض ملطنملس   ) صامه  
 ملودةملمخ دصئرةملث ملوةيومم د ري ذوك. 

 ووخ د صيرامومً    ه مل ملوةو ومخ مل ية موس  ووحل قم ودة ملعطومر بمطاظنصوخ ملوفئهموخ ملطةكمص لدملل صخ
دصاهجموومً د  وومةيمًقل د سمووم ت مووس  وووحل اوورن صوو) ارد هووم  د ة وو) صوو)  ة م وومل  مةتكووماه  وووحل تم مووخ 
 ظممتموخ مبيووأ   و) ملوام مووخ ملوي وموخ مل   قمووخل  د ملةتكوماه  وووحل جمتوا ائهووض جأاوض سد  ةبلوو( صمتةوو( 

 ملطئمصدي دمل صن  ملويمر. 
صوو) ملوةكووني) ملط وولرا دملوةاوومء ملوهئووميف  هئووخ  دجهوومً دهون صووم  دةث يف  جمووم  ملوةوئووض دملوووةيوم دملوة

ملطلونه. دوكوو)ل ديف ذملث ملونقوول ي ووجا وووةيض مل   وم  ملوة همووخ دملوة ومفمووخ مللمصوخ دملويمصووخل مل وودة 
دملالبةكوووومة دملع ووووماخ دملعمووووهمر ملواوووون ض ملوةا ووووني ملحل وووومةيل دملعمووووهمر يف ملوةاوووومء ملوفئهووووض ملولوووور ض 

 ملطةكمصا دملطةاممق دملوةامء.
 ه مل   ووم   ةووم   س توورمل م توون ض صيةووقل د س تنموومع سملاوورة ملعاوومسةل د س ملووورب   ووري    هوو 

ب دج( ملوهئماخ دملطيراخ مل  رب دمبجومالث ملوةا موخ دملع  ومةل  و   ئوق ملعموهمر ملحل ومةي دملوةومةطمض 
 ملط صن . 

 دص) قةما ملآلوممث ملطلرد خ دملطئخل خل ت  ر صم يوضل
 مخ دملوفئهمخ.  ة  ملحلمجمث ملطيرامخ ملولر  -
ملوةا مق ب  خمةوخ ملطسم مث ملوة همخ ملوكهورية  د بو    وةهوم  د بو   ودس صاهوم. دظمكو)     -

يكوون  هوو مل ملوةا وومق بوو   وودس صوو) مل مصيوومث  د  وودس صوو) ملأوومصع ملوفئهمووخ دملطرمل ووأ ملوة همووخ يف بوو س 
 . مللوم   د ب س ملطغرا ملويرف صه ً 

صووخ دملوفماوودة ملوكةوورية  وووحل ص ووةنب تلوونير ملوة ووه دتفيمووو( لملوياميووخ بوومطفرسملث ملوة همووخ ذملث  -
 دملورقض ملويمر.  ةملوةا مخ دملحل مة 

 دص) ه مل ملوئةمال  
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ملوياميخ مبفرسة د  رير ملطملولو قل دبموم  ملطورملس صاو(ل دملطملولو مث ملطةملووخ بو(ل دتائم و(  - ٔ
ملويو ووض دملحل وومةيل أيو( يف جممووو( دصنملقيوو(ل د ووة  صدونووو(ل دةصوود صوو ت( بوومآل ر ودمووم  وودملهل دتاوو

 دةمم تثمةه د ري ذوك. 
ملووو ي هوون يف  مجووخ صيرامووخ شووديدة وةمووم  صياوومه د ئمئةوو(  قصملوولو  ملوياووخددصوو)  صهوووخ هوو ملل 

دتةم  ملطمللو مث ملطةملوخ ب(ل   مللو  ملعةهما دمل همس دملوئةم  دملوة سيا دملوةيأير دملويئنبخ د ري 
 وووة  ملطووودون  ملويو وووض د وغوووخ دملصووول  مً ذووووكل اوووا  بموووم  هووو ه ملطملووولو مث د ريووور صووودونال مل ب

قل دبافووض ملوةلوومب( بماهوومل دب ووة  ملو ووونل دملط مةمووخل اووا  هوو مل ملوةمووم  مووم دس ملوملوو م  دملمووةي مالً 
د وووريه يف ملوفهوووم دملوةيئوووال ديف ملوةلةموووق دملوةاأيوووال ديف ملطاووومظرة دملطامقلوووخل ديف جمووومالث  ممتموووخ  هوووريةل 

 ا ص) ملو دملث دملط ةوكمث. دمميفض ص) ملطهمترملث دت ممع مل دقمث دملوام
طفوورسة د ريوور ملطملوولو ق. ديوورملس بوو( بمووم  مل دجوو(  أملنل دقوود يكوون  هوو مل ار وومً و ريوور حمووا ملواوو - ٕ

ملالتفمقمخ دمل دج( ملال ة امخ دمل دج( ملو  يئع امهم ملوخلسس دملال ة ا دملالوةةمول  ري    هو مل ملووخلسس 
ملالتفوومل دملحل وومل مبنجووا ايوومسة ملواظوور د ئمووق صووم يملووري رموون ملون وون  د  دملال ووة ا دملالوةةوومو  هووريملً 

 مل صر د جرملء ملطلمدةة دملومدةة د ةملسة  ري ملوملنملا دملوملدل دملومل خ. 
مل ة مس ممممخ ملوئرملة ملوة هض ملويو ضل بامء  وحل سةملممث سقمئوخ د  مئوخ. ديورملس بوموئرملة هاومل صوم  -

كم شوور ض ار ووض  د  وومرل وخ  د  ووماض ملأ يووض ملووو ي يوواو  وووحل اةوونب جأامووويلووة( ملوئوورملة ملوفئهووض ملعاةوو
. دهوو مل صهووم يف   ووم  د   وةموومً   وموومً   دملووو ي ي ة وو  يف شووكا قوورملة دمل وو  دصوونجأ دجم ووع  وموو(  مجم وومً 

مل صوونة دبمووم  ملطلووونا. دصهمووو( يف صن وونن ملوياووخل    يملوودة قوورملة خبملوونة تيريووخ ملوياووخ دجممالتوو( 
  سيا ملطمةل دملومليب...د ك ( دملوةفريق بما( دب  صئمدصخ ملوةا د ئنبخ مل مي دت

 اآلليات التعميمية: -

ديرملس  مل بمال ةملمة ملطفمدل ملط مةملث ملو  تسسب يف صرمل ا ملوةيومم ملط ةوفخ. ديةي  هام ايومسة 
 ملالهة مر مبم يمللو   وم( بموةيومم ملوديا ملولر ض ملو ي ياةغض    ترمل حل ام( مل صنة ملوةمومخ ل

ةّووما ملوئوورتي دملورد ووخ ملوئرتتمووخ  س ملوة وور  صوو)  ملوونو( يف  ووا صرمل ووا ملوةيووومم صوو) ملو - ك 
 وخلمل م تيوم ض تدةصمض صةلنة  ق صرمل ا ملوةيومم  وهم.  ملطيهد  د مل مصيخل   متمً 
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ملتةاوومؤه  وووحل ملطاظنصووخ ملولوور مخ ملوفئهمووخ ملطةكمصوووخ دص ووميرت( وونملقووع دملحلموومةل دذوووك صوو)  جووا  -
 هم دملطةكمصوخ يف تكنياهم دملوفم وخ يف حمملهم.  ئمق ملول ملمخ ملويو مخ ملوفئهمخ ملطةج ةة يف هنية

 صرمل مة ص ةني  ص) ملوةكني) دملوةيومم ل -

ص ةنب ملوةكوني) ملولور ض ملوفئهوض ملويومر ملوو ي يلوخلل امو(  وا ملطةيو و   ووحل مل وة ا ل األ  
 ململم م دتنجهم م دصرمل ا تيو هم. دقد يرمل حل يف ه مل ملوةكني) بيوض ملوةاوننل ال وة ا بيوض 

 وووحل  وود  س  صوو) ملوة ملووما ملووو ي يكوون   ل دوكوو) ملطهووم    يكوون  هوو مل ملوةكووني) صةاموومً ملوة ململوومث
 ري  فما وملمم خ ملول ملمخ ملطةنملاتخ دملطيةدوخ دملطا ج خ صوع ذمل وم دهنيةهوم دحمملهومل دهون صوم يةيود 

 ملوفرملغ ملويو ض دملوخلبني ملو ي ية ةا يف ملوياخ دملوةلرا دملالرمرملا. 

ملوفئهووض مللوومة ملووو ي طمووةو بووةيض ملوا ووا دملوف وومث ملووو   ص ووةنب ملوةكووني) ملولوور ض لالنوواني
موووةنج( طأملدووووخ تلوووم  شووور ض ائهوووض صيووو ل  الوووم  ملعاةووومء دملعصمصوووخ دملوئ ووومءل دتلوووم  ملوةووودةيس 
دملوةئاوو  دملووون ظ دملعةشوومس دملطرملقةووخ ملولوور مخ دملولووسد  ملعموو صمخ ملطةان ووخ. ديف هوو مل ملط ووةنب يةوئوووحل 

 دبآوممث ام وخ دصه رة.ملودملةو ملطاظنصخ  مصوخ دبدقخ  ةرية 

مل خلر ملوةيومم ملولر ض دتئدير  هو( د ةبمب(ل دملمةةيمس ملط وفمث ملوئدظموخ ملوةموموخ ملوو  جتيوا صو)  -
ملوةيوووومم ملووووديا صووود مة وو ووو ريخ دملوةاووودة دملطوووأ  دملالموووةائمة. دهووو مل يووود ن  س   لووومء هووو مل ملوةيوووومم 

مخ  وحل  ورملة بيوض ملطونملس ملويو موخ مل  وربل ص ة ئمت( ملطمسيخ دملطيانيخل     ت اد  وم( ملو نملةا ملويمو
 حل بمود م ملطمسي دملوئمتني دملع  صض ملو ار و(.ظد   تقا تثمةه يف ملأة عل د   ضم

 اآلليات الخطابية واإلرشادية:  -
 داكورملً  دهض ملونمماا ملطةةيوخ يف جموم  ملللمبوخ دملعةشومس ملووديا دملوود نة  س ملعمو رل   كمصومً 

قوونة توو ثري دملت وومن سملاوورة ملالتملووم  صوو) مووماا جووديرة بموياميووخ دملالهة وومرل طووم .ووم د  وومةة. دهوو ه ملون 
 ووو)  ووون  بيوووض هووو ه ملونموووماا ترقوووحل  س سةجوووخ  دسظمنصوووخ ملالتملوووم  دملطووورملسه دملتةظمصووو(. هووو مل ا ووو ً 

ل   لةووخ مل  يووخل دهوو مل ووو(  ثووره دسدةه يف تنجموو( ملآل وور دتهئمفوو( دتربمةوو( ملونملجووا دملطفوورد  شوور مً 
 ملللما د ةملسة ملطةكوم.  دمحو(  وحل حمةنب
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يف هووو مل مل سملءل مووونملء  ووووحل   ةوووريملً   دملواووومظر يف بيوووض مل سملء ملوي ووووض .ووو ه ملونموووماا يووودةل تئملووومً 
صوويمد ملط وو ن  دملوةوونبل  د  وووحل صوويمد ملطوواه  دمل مووونال  د  وووحل صوويمد ملعاوومسة صوو) تئاموومث 

 د مل هوووخ ملوووو  تةووونس   وموووخ ملويملووور ملوةمدمل نجموووخ دملوةيوم موووخ دملع  صموووخل  د  ووووحل صووويمد  هوموووخ ملوفووورس 
ملللمبخ دملعةشمس. ده مل  و( ضمةم   س تئنمي سقمق دشومصال دمبن ون مخ د و موخل دبواةملسة تالود ملوةاومء 

 دتريد ملعص   دت يحل  س مل ا ا دمل صو  دمل قنر. 
    وووحل مل هومث ملوئما ووخ  وووحل  صور ملللمبووخ دملعةشوومس دملوةن مووخ  لدصوم ظمكوو) قنووو( يف هو مل ملوملوودس

امخل      ) ص)  سملاهم يف ملطر وخ ملورملهاخل د   ت ة   لوخ شومصوخ ونظمفةهوم يف ملط وةئةال د   ملودي
تفموود صوو) دمووماا ملالتملووم  دصوو) ملطاةجوومث ملويو مووخ دملوةكانونجمووخ دصوو) ملوةلوونة ملطيووريف يف جمووم  ملوووافس 

ئماوووخ ملونمل موووخ ل مبوووم طمووودر ةموووموةهم دسدةهوووم يف تئريووور ملوهتلوووكما ملويئووون  د صمووومس ملوووور ي ملويووومردملأة وووع د 
 دملطةنملاتخل دبامء ملول ملمخ ملو نيخ ملطيةدوخ ملط مفخ دملوامه خ. 

خ  س ملوئممر   ه ملونظمفخل تكن  دم) ية ور  صو) مل مصيومث بيود هدويا مل ارملس  د مل همث ملطنج
ل صوو) ملطيوومةا ملولوور مخ دملحلممتمووخ دملع  صمووخ دمل  مهرييووخل ووئموومر  وو ه ملونظمفووخ  مووماة صووم يكوون  الاصوومً 

 ملورملادة. 
 اآلليات المدنية والجتماعية: -

دهوووض مجووووخ ملط ووومةملث ملطوووسسملة يف  طووومة مل مووورة دملأة وووع دصاوووم ض ملحلمووومة ملويمصوووخل دذووووك بخلمووومل 
 مث دملوةاظم وووووومث ووووووووووووووملطيوووووومي دملوئوووووومم ملوديامووووووخ ملولوووووور مخ ملوفئهمووووووخ يف موووووومار ملوف وووووومثل دباقمصووووووخ ملطسم

ملووو  ت ووةئلا ملواوومو دت ووةن ا طمقووم م د رملاووأهم ملالجة م مووخ دملوهئمامووخ ملطووسطرة دملطنجهووخ دملوةمتمووخ د 
 د  د  ا مون مم م دتةيد  اهم ملوفرملغ دملوةلموخ دملورتمبخ ملو  ظمك)    تسسي  م  س ملوياخل تفكريملً 

 . دتيأيأملً  تد م مً  دممةمخ  د
دال شك    . ه ملطسم مث  ثرهم يف  ئمق ملونامر ملطدي دملو ووم ملالجة وم ض دتةو  ملوياوخ 

دملوغون دملالتأدملء دملولينة بموم و دملع ةم ل دال مم م ملطسم مث ملو  .م ملوةململ   هر دملوةلرا 
بمولوووو   ملوفئهووووضل  مط ووووجد دملوكةووووما ملوئوووورتي دملأوووووس ملويو ووووض ملوفئهووووض دمل  يموووومث ملوئرتتمووووخ 

 دملحلديهمخ دملوفئهمخ. 
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 اآلليات المالية والخيرية: -
وموووخ دصووو) قةوووا ةجوووم  ملطوووم  دمل   وووم  دهوووض مجووووخ ملط ووومةملث ملطوووسسملة يف  طووومة مل دموووم  ملطم

د صوووو ما ملطلوووومةيع مللرييووووخ دملع مثمووووخل دذوووووك بة ملوووومو جووووأء صوووو) هوووو ه مل صوووونمل  دمل   ووووم  
ومبمووهمر يف صيم ووخ ملوياووخ بنجوو(  وومر دصيم ةوو( بنجوو( ائهووض  وومةل صوو)  وو   ملعتفوومل  وووحل 

هوم تفةئور  س ملطوم  صةلوةمث ملآلوممث ملع  صمخ دملوة همخ دملوةيوم مخ دملطدتموخل اهو ه ملآلومومث د ري 
د ةم   س ملوي ا مللوريي ملوو ي ال يئةملور  ووحل بيوض ملأومالث ملوئدظموخ ملوةئومديوخل   جوم  باومء 
ملط مجد د شةمن مل ماي  دصنملجهخ ملوكونملةث ائو ل اماةغوض  ووحل هو مل ملوي وا مللوريي    يةيودب 

ملوو ي مومكن  وو( ه ه ملأمالث وملو ا جموم  ملوةهئموخ ملوفئهوض ملوكمصوا دملوةاومء ملولور ض ملويومرل د 
 ثره يف صيم خ ملوياخ دصدملدملة  مةمب( د ةبمب(ل با    ملأم  مللريي ضمةم   س تنجم( ائهض  صن  
دصئمصدي د  مةي عقامن  ص مب( ب ردةة ملوةفئ( يف  دج( ملعتفمل ملطم  ملطةيدي ال ملوئمصرل 

عتفوومل  وووحل صرمل ووأ ملطةجوودس ال ملوةئومووديل ائوود يكوون   تلوومء حملووخ ا وومامخ ائهمووخ  مصوووخل  د مل
دس  وملوة نث د قملء ملوة هل صها ملعتفمل  وحل ملأمالث ملوةئومديخ  ا ا د هم. ده مل تف ( ية

  ا ملورؤيخ ملولر مخ ملوفئهمخ ملطئمصديخ ملحل مةيخ ملو  ت ة  ور  وا ملطاظنصوخ ملطيراموخ ملولور مخ 
 ملطلمة  ومهم يف ه مل ملوة ه.

 اآلليات المؤسسية: -
ديمث ةووو ووومةملث ملونملقيووخ يف  طووومة ملطسم وومث ملولووور مخ د جموومصع ملوفئووو(ل صاديوورملس  ووو ه ملآلوموومث ملط

 ملحلنملةل صرمل أ ملوة نثل هم مث ملعاةمءل سدة ملويوم دملوةدةيسل دملطس رملث...ق. 
دقود تةوودمل ا هوو ه ملآلوموومث صووع بيووض ملآلوموومث ملطوو  نةةل  ةوودمل ا هوو ه ملآلوموومث صووع ملآلوموومث 

ي عارملس ه ه ملآلوممث بمو  ر هن مل شممخ ملوةموغخ . ه ملوة همخ دملآلوممث ملوةيوم مخل دوك) ملو ي س م
ملطسم وومثل  وووحل ص ووةنب باوومء ملطيراووخ ملوفئهمووخ ملطةكمصوووخل دذوووك طووم تة ووم  وو ه ملطسم وومث صوو) 
مسووومث ملوة ملوووو دمللوووقة دملوي وووا مل  وووم ض دملولووومبع ملوئووومتني دملوووود م ملطوووم  دملوملووو  مخ يف مل ووومذ 

 ملأة ع دملعامسة ص) خمةوخ ملطنملةس ملطيرامخ دملو ممممخ دملطمومخ ملوئرملةملث دملوةنصممث د صكم  ملوة ثري يف
 دملطدتمخ سمل ا ملوددوخ ملونطامخ  د يف ملأة ع ملودد . 
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دظمك) . ه ملطسم ومث     ئوق ملولوضء ملوكهوري  ووحل ص وةنب باومء ملول ملومخ ملعمو صمخ ملطةأتوخ 
قرملةمل ومل دصو)  و   تا ومق ملو مممومث دملطةنملاتخ دملطيةدوخ دملونملمخل ص)  و   مممموم م د   م.وم د 

دتن موود مل هوونس دجت موووع ملولمقوومث د صموومس ملوملووومك ملوي ومووخ وواهوون  ملوفئهوووض دوووون ض ملولوور ض. دهوووض 
جووديرة بوو وكل وو وو مث ملطوو  نةة دوكن ووم تلووكا  وئوومث ملونصووا بوو  ملحلكنصوومث دملولووينا دبوو  

 ملويمصخ دمللمصخ دب  دملقع ملحلممة دصئمصد ملودي).
يوا ملوئون ل    صسم وخ صو) هو ه ملطسم ومث د  ج وع ملوفئو( ملوفو ي..ق قوود دال يكون  صو)  ر 

تكوون  ملطةيوونث ملووو ي صموودس  صوور هوو ه مل صووخ  د  صوور هوو مل ملووودي)  وووحل ة و ملطماووخ ملحلم وورةل اهووا ت  
مل دمل  .وو مل ملأ ووع  د توووك مل.م ووخ  وو  توواهض خبلمباووم ملوفئهووض دمباظنصةاووم ملولوور مخ ملوفئهمووخ دبي مةتاووم 

 خ ؟ ملحل مةيخ ملويظم 
 اآلليات اإلنسانية واألخالقية والحضارية والسممية: -

دهض مجوخ ملحلون  دملط موك دملو ون ممث ملو  ي رمل حل امهم صيىن ملو  م خ دملوملو  دملويفن دملوراوق 
ل  د صوووع ملوووو ي) يئيووون  يف ملوياوووخ  د ي وووةدةجن   ومووو(  د ضم  وووون  يمً ومطخل مووونملء صوووع ملواووومو مجموووودملط ووو

ملوئورملءملث مللمط ووخ وواملونة دمل  كوومر دمل د ومن دملطيلموومثل  د بةنجموو(  ومو(ل موونملء بم ة ومس بيووض 
د ريض ص) قةا بيض مل همث ملو  ت ةفمد ص) ملوياخ د ئق ب( انملاد  هريةل  ووحل   وما  ئونل 

 ملوامو دقمم ملودي) د ص ما ملوياخ  تف هم. 
يومس امهوم    تيمًف  مالث ملوياخ  د بي هم برد   ص  مخ دت محممخ دموو مخل ت   دصهم جدملً 

ملوهئوووخ دملوةووونملا  ووئوووما   بوووموياخل دي يووومس  سصووومجهم يف ملووووددةة ملالجة م موووخ دملونطاموووخل دت رملجوووع امووو( 
تفنو  هرية د صنة خمةوفوخ قود تكون   موه و بلريوق  د بوآ ر يف قمومر ملوياوخ دملتةلومةهل دت ةجاوا 

خ دملع  ومتمخ ملعيهمةيوخقل  ذ دومخ ملطكما وخقل ال ملطيم ووم خ دملويووامهم ملآلثومة ملو ووةمخ ملطخلتةوخ  ووحل ملطيو
ملطيم وووخ بمويووود   صووور صلوووردنل دامووو( تهةوووو ملحلئووونل  صووو م مل د ووو وك ملطيم وووخ بمع  وووم   صووور 

ل دام( تهةو ملطكمةر  ةبم مل دملهلل تيمس قد  صر بمويد  د صر بمع  م ل د صور بايةومء صلردن  ي مً 
يافوو   د ملطةيافوو

 
  هووم صوو)  باوومء جووودتام دصوو) ذدي قربةاووم. ذي ملوئوورىبل دهووسالء  د بيووض هووسالء ملط
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دص) ملط ك)    ت يمًف  مال م بامء  وحل ملطيمي ملوه ثوخل  ووحل صيوىن ملويود  ملوو ي ت وةئر امو( ملحلئونل 
صيوىن ملوئرملبوخ  دتهةو  ص م مل د وحل صيىن ملع  م  ملو ي ي ةىن  وحل ملويفن دملوةاما  دملعيهمةل د وحل

كما ووخ د وودر ملطيمصوووخ بمطهووال دةمبووم باشوويمة هووسالء بئوورملبةهم ملووو  ي ووةوأر دصوووهم دتي مئهووم بيوودر ملط
 دتئريةهم ص)  مم  ملوئرملبخ دملمخلجم هم  س ساء ملأة ع دة ميخ ملوددوخ دشهمسة مل صخ. 

     ملوكةووري هوون ملووو ي ييوود حمووا صاةهووحل ملع وورملر د ميووخ ملوملووق دشوودة ملوة  ووا د  ووق ملور ةووخ يف 
مل دصما وكقه ملودمل   ووحل   وق  قتو( دقونة  ظممتو( دشودة  ملعص   دملويفن دملط محمخل ددصف(   ه

 رص( دت   تظره د هرة صم صر  وم( ص) ملوانملا  دملطملم ا دملولدملادل ده مل ملوكةوري ياةغوض    يكون   
يف  يهوومة صووم هوون تث  يف  فوونه دةائوو( دمسم ةوو(ل د ةووريملً  يف  ئووو( دتنملاتوو( دمل ة ووم   قتوو(ل د ةووريملً   ةووريملً 

ف ووما مل  وورب ملآلجوووخ  وووحل ملووودتمم ملويمجوووخل  وووحل صووم هوون  ووما)ل ديف ت
     

 قل ٚٚدملوا مءل
    

 ق.ٗدملو  حلل  
دملوكةري ملوو ي يملودة صاو( ملويفون  و) ملوةياموخل هون ملعت وم  ملوفورس ملوو ي قود ي ةةووحل بياوخ صيو  
يوو يت  ووووحل بدتووو(  د صموووو(ل دهوون ملوف وووخ  د ملوددووووخ  د ملوكموووم   د ملوةكةوووا ملووو ي قووود ي  وووو   ومووو( بيوووض 

صوود ند   س ملوملووو  دملو وووم دملويفوون دملط وومحمخ  يل دهووسالء مجميوومً ن اووملوياووخ ملطوومسي  د ملووفظووض  د ملطي
 قل دقووووم ل ٕٛٔدملوا وووومءل    دملع  ووووم . قووووم  تيوووومسل 

  
 

   
      قل دقووووووووووم ل ٕٛٓدملوةئوووووووووورةل  

 قل دقم ل ٜٕٔدملوةئرةل
    

 ق.ٜ٘ٔدملوةئرةل  
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