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ملخص
 يكمن يف منع اإنسان يف ممارسة،اإلرهاب هو استخدام العنف غري املربر أو التهديد به أبشكاله املختلفة
 إمنا جاهد منهج القرآن الكرمي ليقيم نظاما آمنا.شعائره الدينية و حريته االعتقادية وميوله املذهبية والفكرية
 وكانت قوة،أيمن ىف ظله أصحاب العقائد مجيعا ويعيشون ىف إطاره خاضعني له وإن مل يعتنقوا عقيدته
، واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم،اإلسالم ضرورة لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدهتم
 ومل يكن اجلهاد أداة قليلة األمهية وال معدومة الضرورة ىف حاضره ومستقبله،وإقامة النظام الصاحل ومحايته
كما يريد نه البعض هذه القاعدة يقوم نظام أخالقى نظيف تكفل فيه احلرية لكل إنسان جىت ملن اليعتنق
 وحتفظ فيه حقوق كل مواطن، وتصان فيه حرمات كل أحد حىت الذين اليعتنقون اإلسالم، عقيدة اإلسالم
.ىف الوطن اإلسالمى أاي كانت عقيدته

 تفسري يف ظالل القرآن، سيد قطب، أسباب وعالج اإلرهاب والتطرف:الكلمات الدالة
The Concept of Terrorism and Extremism, Its Causes and Treatment
in the Holy Qur’an from the perspective of Sayyid Quṭb
Abstract
Terrorism is the use of the unlawful violence or its various forms to
threat others, such as the prevention of a person in practicing his
religious rites, his freedom of belief, and his ideological and doctrinal
tendencies. Islam struggled to establish a secure system on the earth
where all kind of doctrines can live together under its obedience even if
they are not embracing the doctrine of Islam. The strength of Islam was a
necessity for its existence and its spread and its people's trust in their
faith, and the reassurance of those who wanted to embrace Islam, and to
establish and protect the good order. Jihad was not a tool had a little
importance or necessity in its present and future, as the worst of its
enemies want to propagate against Islam. This is the basis of the divine
system which is brought by Islam, and on this basis, a clean moral
system guarantees the freedom of every human being in the Islamic
homeland, even those who do not adhere to accept Islam.
Keywords: causes and treatment of terrorism and extremism, Sayyid
Quṭb, Tafsir fī Ẓilāl al-Qur’ān
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املقدمة
يف البدء ن ود أن نتحدث عن منهج القرآن الكرمي ،الذي جاء ليقم جمتمعا فاضال متماسكا
متعاوان ،يعيش الناس مجيعا يف ظالله إخواان متحابني سعداء ببعضهم بعضا بعيدا عن
البغضاء واحلقد والكراهية واألاننية الذات ،يوفر هلم أمنا وأماان على أنفسهم وممتلكاهتم.
ِ
يقول هللا تعاىل {اي أايُّ اها الن ِ
وًب اوقاباائِ ال
َّاس إ َّان اخلا ْقناا ُكم من ذا اك ٍر اوأُنثا ٰى او اج اع ْلناا ُك ْم ُش ُع ا
ا
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللا اعل ٌيم اخبِريٌ} سورة احلجرات .اآلية 13
اَّلل أاتْ اقا ُك ْم ۚ إِ َّن َّ
ند َّ
لتا اع اارفُوا ۚ إِ َّن أا ْكارام ُك ْم ع ا

أما اإلرهاب والعنف والتطرف ،فهو خالف ملا يعنيه منهج القرآن الكرمي ،دخيل مل
تعرفه األمة اليت عاشت يف طول املدة تنعم ًبألمن واألمان واالستقرار واهلدوء.
ويف السنوات األخرية بدأت ب الفنت تطل برأسها على اجملتمع اإلنساين بسلوك غري
معهودة ،نتيجة تصرفات بعض األفراد الذين ينتمون إىل أيديلوجية شاذة غري معروفة يف
تلك اجملتمعات املتماسكة املتعاونة.
واحلد األدىن من التعرفات املتعددة لإلرهاب هو أنه القيام إبفزاع اآلخرين ،وبث
اخلوف ىف نفوساهلم أبية وسيلة ،وإذا كان هذا هو مفهوم اإلرهاب يف حده األدىن ،ومن م

فإن ب عض الدول اليت هلا أجندة هليمنة وسيطرة ملقدرات الشعوب ،تتزرع حتت هذا الشعائر
تتهم اإلسالم هو مصدر األصيل لنشئة اإلرهاب وتشجيعه ومحايته.
وبعض الذين يتهمون اإلسالم بتنشئة اإلرهاب ومحايته ،حيتجون بقول هللا تعاىل
ِ
ِ ِِ
ِ
ين ِمن
استاطا ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ اوِمن ِراًب ِط ْ
{ اوأاع ُّدوا اهلُم َّما ْ
اخلاْي ِل تُ ْرهبُو ان به اع ُد َّو اللَّ ه او اع ُد َّوُك ْم اوآ اخ ِر ا
ُدوِنِِ ْم اال تا ْعلا ُمونا ُه ُم اللَّ هُ يا ْعلا ُم ُه ْم ۚ اواما تُ ِنف ُقوا ِمن اش ْي ٍء ِيف اسبِ ِيل اللَّ ِه يُ او َّ
ف إِلاْي ُك ْم اوأانتُ ْم اال
تُظْلا ُمو ان} سورة األنفال 60 :
ومع أن تفسري اآلية الكرمية ال يشري إىل دعوة املسلمني إىل العدوان والتخريب وتدمري
املمتلكات وإرهاب اآلمنني ،وإمنا هي أمر صريح للمسلمني أبن يكونوا على أمت االستعداد
بكل ما هو متاح ما يستطيعون من قوة وسالح وتدريب املستمر ،وهذا هو اإلعداد اجلاد
املتكامل.
وملا كان إعداد العدة يقتضي أمواال ،وكان النظام اإلسالمي يقوم على أساس
{واما تُْن ِف ُقوا
التكافل ،فقد اقرتنت الدعوة إىل اجلهاد ًبلدعوة إىل إنفاق املال يف سبيل هللا ا
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اَّللِ يُ او َّ
اجنا ْح اهلاا اوتا اوَّك ْل
ِم ْن اش ْي ٍء ِيف اسبِ ِيل َّ
ف إِلاْي ُك ْم اوأانْتُ ْم اال تُظْلا ُمو ان  -اوإِ ْن اجنا ُحوا لِ َّ
لس ْل ِم فا ْ
اَّللِ إِنَّه هو َّ ِ
يع الْ اعلِ ُيم} سورة األنفال .61 -60 :8 .وهكذا جيدد اإلسالم
السم ُ
اعلاى َّ ُ ُ ا

اجلهاد والنفقة يف سبيل هللا من كل غاية أرضية ،ومن كل دافع شخصي ،ومن كل شعور
1
قومي أو طبقي ليتمخض خالصا هلل ،يف سبيل هللا ،ليتحقيق كلمة هللا ابتغاء رضوان هللا.
اإلرهاب والتطرف ومسبباته

تدور هذه الكلمة ىف اللغة العربية حول معىن اإلخافة واإلفزاع ،فإذا قيل أرهبه ورهبه يعىن
أخافه وأفزعهم ،كما يقال اسرتهبه أي أخافه إذ استدعى رهبته حىت رهبه الناس ،وطلب أن
يرهبه وخييفه أو عمل عمال لريهبه 2رهب رهبة ورهبا ورهباان – الرجل خاف ،أرهب فالان
خوفه ،اسرتهب فالان خوفه  ،الراهب اخلائف ،وعند النصارى من تبتل هلل واعتزل عن
3
الناس إىل الدير طلبا للعبادة  ،ج رهبان ،واألنثى راهبة.
استخدام العنف غري القانوىن ،أو التهديد به أبشكاله املختلفة ،كاالغتيال والتشويه
والتعذيب والتخريب والنسف بغية حتقيق هدف سياسى معني مثل كسر روح املقاومة
وااللتزام عند االفراد وهدم املعنوايت عند اهليئات واملؤسسات ،أو كوسيلة من وسائل
احلصول على معلومات أومال .وبشكل عام استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ ملشيئة
.
اجلهة اإلرهابية
اإلرهاب  :هو أن تستخدم العنف مع من ليس بينك وبينه قضية  ،وإمنا هو وسيلة
إلرهاب اآلخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه وإجبارهم على أن خيضعوا ملطالبك ،وإ ن كانت
عادلة ىف رأيك ،ويدخل ىف ذلك خطف الطائرات فليس بني اخلاطف وركاب الطائرة عادة
قضية والخالف بينه وبينهم  ،إمنا يتخذهم وسيلة للضغط على جهة معينة مثاللضغط على
حكومة الطائرة املخطوفة لتحقيق مطالب له ،كإطالق مساجني أو دفع فدية أو حنو ذلك،

Sayyīd Quṭub, Fī Ẓilāl al-Qur’ān (Cairo: Dār al-Shurūq li al-tiba‘ah wa alNashr wa al-tawzī‘ wa al-tarjamah, 2004), 3:1544.
Sayyīd Quṭub, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 141.
Al-Mu‘tamad. Qāmūṣ ‘Arābiyy – ‘Arabiyy (Beirut: al-Nāshir Dār Ṭādir li alṭiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 233.
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وإال قتلوا من ركاب الطائرة أو فجروها مبن فيها ،كما يدخل ىف ذلك احتجاز رهائن لديه،
4
اليعرفهم وال يعرفونه ولكن يتخذهم وسيلة ضغط لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل.
ولكن بعض املفكرين يرى صعوبة وضع تعريف موحد حمدد لإلرهاب  ،ويرأىن
التغلب على هذه املشكلة إىل حدما يكون ًبلتعرف على ما يندرج أوال حتت عنوان لفعل
اإلرهاىب.
وردت ىف القرآن الكرمي آايت يدور املعىن حول الداللة اللغوية ملادة اإلرهاب
ومرادفاهتا ،كاخلوف والرعب والروع والفزع والرهبة واألوىل :منها قوله تعاىل { اوإِ ِن ْامارأاةٌ
خافات ِمن ب علِها نُشوزا أاو إِعراضا فا اال جناح علاي ِهما أان ي ِ
الص ْل ُح
ص ْل احا او ُّ
ا ْ ا ُ ا ْ ْا ا
ا ْ
ُْ
صل احا باْي نا ُه اما ُ
ُا ا ا ْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُّح اوإن ُْحتسنُوا اوتاتَّ ُقوا فاإن الل اه اكا ان مباا تا ْع املُو ان اخب اريا} سورة
س الش َّ
اخْي ٌر اوأ ْ
ُحضارت ْاألان ُف ُ
النساء 121 :.
ِ
ني و اذات ِ
ِ
الش ام ِال ۚ
قوله تعاىل { اواْحت اسبُ ُه ْم أايْ اقاظاا اوُه ْم ُرقُ ٌ
ات الْيام ِ ا ا
ود ۚ اونُ اقلبُ ُه ْم اذ ا
ِ
يد ۚ لا ِو اطَّلاعت علاي ِهم لاولَّي ِ ِ
ط ِذراعي ِه ًِبلْو ِص ِ
ِ
ت ِمْن ُه ْم ُر ْعباا}
ت مْن ُه ْم فار اارا اولا ُملْئ ا
ْ ا اْ ْ اْ ا
اواك ْلبُ ُهم اًبس ٌ ا اْ ا
سورة الكهف18 :
ِ
الروع وجاءتْه الْب ْشر ٰى ُجي ِادلُناا ِيف قاوِم لُ ٍ
وط} سورة
ب اع ْن إِبْ اراه ايم َّ ْ ُ ا ا ا ُ ُ ا ا
ْ
قوله تعاىل فالا َّما ذا اه ا
هود ،74 :قوله تعاىل { امن اجاءا ًِب ْحلا اسنا ِة فالاهُ اخْي ٌر ِمْن اها اوُهم ِمن فا ازٍع يا ْوامئِ ٍذ ِآمنُو ان} سورة
ِ
ِ ِ
ت اعلاْي ُك ْم اوأ ْاوفُوا بِ اع ْه ِدي
يل اذْ ُكُروا ن ْع ام ِ ايت الَِّيت أانْ اع ْم ُ
النمل .89 :قوله تعاىل { ااي باِِن إ ْسارائ ا
أ ِ
ُوف بِعه ِد ُكم وإِ َّايي فاارهب ِ
ون} سورة البقرة  . 40 :من اآلايت الوثيقة الصلة مبوضوعنا قوله
ا ْ ْ ا ا ْ اُ
ِ
اخلاْي ِل تُ ْرِهبُو ان بِِه اع ُد َّو اللَّ ِه او اع ُد َّوُك ْم
استاطا ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ اوِمن ِراًب ِط ْ
تعاىل { اوأاع ُّدوا اهلُم َّما ْ
ين ِمن ُدوِنِِ ْم اال تا ْعلا ُمونا ُه ُم اللَّ هُ يا ْعلا ُم ُه ْم ۚ اواما تُ ِنف ُقوا ِمن اش ْي ٍء ِيف اسبِ ِيل اللَّ ِه يُ او َّ
ف
او ا
آخ ِر ا
إِلاْي ُك ْم اوأانتُ ْم اال تُظْلا ُمو ان} سورة األنفال .60 :8
الفرق بني اجلهاد واإلرهاب
العالقة بني إجرام اإلرهاب ،وشرعية جهاد اإلسالم .وإمنا شرع اجلهاد من أجل محاية
اإلنسان ومن أجل محاية املستضعفني من الرجال والنساء والصبيان  ،ومل يشرع اجلهاد
Yūsuf al-Qarḍāwī. Naḥnu wa al-Gharbi as’ilah Shā’ikah wa Ajwabah
Ḥāsimah (n.p.: n.pb., n.d.), 47-48.
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االعتداء أو إلجبار الناس عن الدخول ىف اإلسالم ،وإمنا شرع حلماية الدعوة ولضمان
وصوهلا إىل الناس وحلماية العاملني ىف حقل الدعوة ،وهناك فريق من الناس يظنون أن
اجلهاد شرع إلجبار الناس للدخول ىف اإلسالم من أسلم فله أمان ومن كفر فعليه القتل أو
اجلزية  ،وهذا مفهوم غري صحيح مبرة ،وإمنا هللا سبحانه وتعاىل أرسل رسله ًبحلق واهلدى
إىل الناس ليخرجوا من عبادة العباد إىل عبادة هللا وحده { .ام ْن اك افار فا اعلاْي ِه ُك ْفُرهُ اوام ْن اع ِم ال
صِ
احلاا فاِِلانْ ُف ِس ِه ْم مياْ اه ُدو ان} سورة الروم .44 :30
ا
ويقول سيد قطب :هذه هى قاعدة النظام الرًبىن الذى جاء به اإلسالم ،وعلى هذه
القاعدة يقوم نظام أخالقى نظيف تكفل فيه احلرية لكل إنسان حىت ملن اليعتنق عقيدة

اإلسالم ،وتصان فيه حرمات كل أحد حىت الذين اليعتنقون اإلسالم ،وحتفظ فيه حقوق
كل مواطن ىف الوطن اإلسالمى أاي كانت عقيدته ،واليكره فيه أحد على اعتناق عقيدة
اإلسالم ،والإكراه فيه على الدين إمنا هو البالغ! جاهد اإلسالم ليقيم هذا النظام الرفيع ىف
األرض ويقرره وحيميه ،وكان من حقه أن جياهد ليحطم النظم الباغية الىت تقوم على عبودية
البشر للبشر ،وبعد أن سحق تلك النظم الباغية يدع الناس ىف ظله أحرارا ىف عقائدهم
اخلاصة اليلزمهم إال ًبلطاعة لشرائعه االجتماعية واألخالقية واالقتصادية والدولية ،أما
عقيدة القلب فهم أحرار ،وما يزال هذا اجلهاد إلقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على
املسلمني حىت التكون فتنة ويكون الدين كله هلل ،ومل حيمل اإلسالم السيف إذن ليكره
الناس على اعتناق عقيدة ومل ينتشر ًبلسيف على هذا املعىن كما يريد بعض أعدائه أن
يتهموه إمنا جاهد ليقيم نظاما آمنا أيمن ىف ظله أصحاب العقائد مجيعاويعيشون ىف إطاره
خاضعني له وإن مل يعتنقوا عقيدته ،وكانت قوة اإلسالم ضرورة لوجوده وانتشاره واكمئنان
أهله على عقيدهتم  ،واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم ،وإقامة النظام الصاحل
ومحايته  ،ومل يكن اجلهاد أداة قليلة األمهية وال معدومة الضرورة ىف حاضره ومستقبله كما
يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمني.
ِ
اخلاْي ِل تُ ْرِهبُو ان بِِه اع ُد َّو
استاطا ْعتُم ِمن قُ َّوٍة اوِمن ِراًب ِط ْ
يقول هللا تعاىل { اوأاع ُّدوا اهلُم َّما ْ
ِ
ين ِمن ُدوِنِِ ْم اال تا ْعلا ُمونا ُه ُم اللَّ هُ يا ْعلا ُم ُه ْم ۚ اواما تُ ِنف ُقوا ِمن اش ْي ٍء ِيف اسبِ ِيل
اللَّ ه او اع ُد َّوُك ْم او ا
آخ ِر ا
اللَّ ِه يُ او َّ
ف إِلاْي ُك ْم اوأانتُ ْم اال تُظْلا ُمو ان} .سورة األنفال. 60 :
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فاالستعداد مبا ىف الطوق فريضة تصاحب فريضة اجلهاد ،والنص أيمر إبعداد القوة
على اختالف صنوفها وألواِنا وأسباهبا ،وخيص رًبط اخليل ،ألنه األداة الىت كانت ًبرزة عند
من كان خياطبهم هبذا القرآن أول مرة ،ولو أمرهم إبعداد أسباب اليعرفوِنا ىف ذلك احلني
مما سيجد مع الزمن خلاطبهم مبجهوالت حمرية – تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا -واملهم هو
5
عموم التوجيه.
إنه البد لإلسالم من قوة ينطق هبا ىف األرض لتحرير اإلنسان  ،وأول  :ما تصنعه
هذه القوة ىف حقل الدعوة أن تؤمن الذين خيتارون هذه العقيدة على حريتهم ىف اختيارها،
فال يصدوا عنها وال يفتنوا كذلك بعد اعتناقها ،والثاىن :أن ترهب أعداء هذا الدين فال
يفكروا ىف الوقوف ىف وجه املد اإلسالمى وهو ينطلق لتحرير اإلنسان كله ىف األرض كلها،
واألمر الرابع :أن حتطم هذه القوة كل قوة ىف األرض تتخذ لنفسها صفة األلوهية  ،فتحكم
الناس بشرائعها هى وسلطاِناا والتعرتف أبن األلوهية هلل وحده ،ومن م فاحلاكمية له وحده
سبحانه ،إن اإلسالم ليس نظاما الهوتيا يتحقق مبجرد استقراره عقيدة ىف القلوب ،م
تنتهى مهمته إن اإلسالم منهج واقعى للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات
وتقف وراءها قوى معادية ،فال مفر لإلسالم إلقرار منهجه الرًبىن من حتطيم تلك القوى
6
املادية وتدمري السلطات الىت تنفذ تلك املناهج األخرى وتقاوم املنهج الرًبىن.
إن عرض مبادئ اإلسالم فريضة وأن صيانة احلرمات واملقدسات فريضة ،وأنه اليتم
ذلك إالىف ظل تقدم املسلمني وتفوقهم ورهبة األعداء من التصدى هلم أو منعهم من ذلك
أو االعتداء عليهم وأنه ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ،فكان امتالك القوة اإلرهاب
7

األعداء واجبا.
وضوح حقيقة اجلهاد وأحكامه وصوره ومبادئه ،وبعد وضوح حقيقة مصطلح
اإلرهاب وبعد رفضنا ملعناه الغرىب املرادف العدوان ،وبعد بيان مدلوله ىف مفهوم اإلسالم
وأنه الصلة له ًبلعدوان على اإلطالق ،أنتى إىل بيان طبيعة العالقة بني اجلهاد واإلرهاب،

5

Sayyīd Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 1543.
Sayyīd Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 1544.
7
‘Abd al-Maqṣūd ‘Askar, al-‘Adl wa al-Salām fī Ḍil al-Islām (Cairo: Dār alTawzi‘ wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 2006), 144.
6
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إن امتالك مصادر القوة فريضة فرضها هللا على املسلمني ،ودليل ذلك قول هللا تعاىل
ِ
اخلاْي ِل} سورة األنفال .60
استاطا ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ اوِمن ِراًب ِط ْ
 {اوأاع ُّدوا اهلُم َّما ْ
إن امتالك مصادر القوة اليعىن استعماهلا ًبلضرورة ،بل إن امتالك القوة والقدرة على
استعماهلا قد يغىن عن استعماهلا إذا حتققت األهداف والغاايت الىت من أجلها شرع القتال
ىف اإلسالم ،ورمبا حتققت هذه األهداف والغاايت عن طريق صور اجلهاد واألساليب
األخرى ،وعلى هذا فإن إرهاب األعداء ومنعهم من العدوان على األمة اإلسالمية أوالتعدى
على حرمات املؤمنني ًبإلسالم أو منع هؤالء املؤمنني من تبليغ دعوة هللا إىل الناس كافة
كما أمر هم هللا عز وجل  ،إنه الميكن هلذا اإلرهاب أن حيدث إذا كان املسلمون ضعفاء
جمردين من القوة  ،ومعىن هذا أن اإلرهاب الذى هو نتيجة االمتالك القوة يعد مانعا من
عدواانآلخرين كما يعد وسيلة من وسائل اجلهاد ألنه حيفظ للمسلمني هيبتهم ومكانتهم
8
وكرامتهم ويزيل العقبات من طريق دعوهتم.
ولِلسف هنالك جهات إعالمية ىف الغرب والشرق معنا ختلط بني اإلرهاب واجلهاد
اإلرهاب الذى يدينه اإلسالم ويرفضه ،ولذا فكما بينا اإلرهاب املرفوض ىف اإلسالم ،نبني
معىن اجلهاد الذى يفهم خطأ .كلمة اجلهادمثل كلمة االجتهاد -كلتامها مشتقة من كلمة
جهد ومعناها بذل اجلهد وهو الطاقة أو حتمل اجلهد وهو املشتقة ،ولكن االجتهاد يعىن
بذل اجلهد أو حتمل اجلهد العلمى والفكرى ملعرفة أحكام الشرع واستنباطها من أدلتها ،أما
اجلهاد فهو يعىن بذل اجلهد البدىن والنفسى واملاىل والعملى من أجل الدفاع عن الدين حىت
تكون كلمة هللا هى العليا وهو يبدأ هجهاد النفس م جهاد الشيطان م جهاد الظلم والفساد
9
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ين يُ اقاتِلُونا ُك ْم اواال
ىف اجملتمع م جهاد الكفار واملنافقني { .اوقااتلُوا يف اسب ِيل اللَّ ه الذ ا
ِ
ين} سورة البقرة.190 :2 .
تا ْعتا ُدوا ۚ إِ َّن اللَّ اه اال ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْعتاد ا
إن القتال أو اجلهاد هلل ،ال ألي هدف آخر من األهداف الىت عرفتها البشرية ىف
حروهبا الطويلة ،القتال ىف سبيل هللا ،الىف سبيل األجماد واالستعالء ىف األرض ،والىف سبيل
املغامن واملكاسب ،والىف سبيل األسواق واخلامات ،والىف سبيل تسويد طبقة على طبقة أو
‘Abd al-Maqṣūd ‘Askar, Al-‘Adl wa al-Salām fī Ḍil al-Islām, 145.
Yūsuf al-Qarḍāwī. Naḥnu wa al-Gharbi as’ilah Shā’ikah wa Ajwabah
Ḥāsimah, 49-50.
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جنس على جنس ،إمن ا القتال لتلك األهداف ادحمددة الىت من أجلها شرع اجلهاد ىف
اإلسالم ،القتال إلعالء كلمة هللا ىف األرض وإقرار منهجه ىف احلياة ومحاية املؤمنني به أن
يفتنوا عن دينهم ،أو أن جيرفهم الضالل والفساد ،وما عدا هذه فهى حرب غري مشروعة ىف
حكم اإلسالم ،وليس ملن خيوضها أجر عند هللا والمقام ،ومع حتديد اهلدف حتديد
10
املدى.
يقول سيد قطب :إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما ىف احلياة اإلنسانية ،
ومن م فهى أشد من القتل النفس وإزهاق الروح وإعدام احلياة ،ويستوى أن تكون هذه
الفتنة ًبلتهديد واألذى الفعلى ،أو إقامة أوضاع فاسد من شأِنا أن تضل الناس وتفسدهم
وتبعدهم عن منهج هللا ،وتزين هلم الكفر أو اإلغراء عنه ،وأقرب األمثلة على هذا هو نظام
الشيوعى الذى حيرم تعليم الدين ويبيح تعليم اإلحلاد! ويسن تشريعات تبيح ادحمرمات كالزان
واخلمر وحيسنها بوسائل التوجيه ،بينما يقبح هلم اتباع الفضائل املشروعة ىف منهج هللا،
11
وجيعل من هذه األوضاع فروضا حتمية الميلك الناس التفلت منها.
يعدد القرضاوي أصناف الناس الذين حيتاجون هذا الكتاب ،لفهم قضية اجلهاد فهما
دقيقا ال غلو فيه وال تفريط ،وكأنه استوعب فئات اجملتمع أبسره؛ املسلمني منهم وغري
املسلمني ،احلكام وادحمكومني ،العسكريني واملدنيني ،واملفكرين واملثقفني يف عشر فئات
كاملة أحسبها استوعبت فئات اجملتمع كله.
وهبذا نرى :أن إجياب غزو األعداء كل سنة ،إمنا خيضع يف الواقع لفقه السياسة
للتطور وتعدُّد ِوجهات النظر ،ألنه يقوم
الشرعية ،وهو فقه يتَّسم ًبلرحابة واملرونة ،والقابلية ُّ

أساسا على فقه املقاصد واملصاحل ،وفقه املآالت ،وفقه املوازانت ،وفقه األولوايت ،ويف هذه
األلوان من الفقه جمال واسع لالجتهاد اإلنشائي ،واالجتهاد االنتقائي ،واختالف التنوع،
الرؤى ،دون نكري من فريق على آخر ،ما دام حيرتم الثوابت ،ويرعى
وتعدُّد األنظار و ُّ
األصول الشرعية ،والضوابط املرعية.
مىت يكون اجلهاد فرض عني؟ يذكر الشيخ هنا أن اجلهاد يتعني -أي يكون فرض
عني -يف حاالت معينة وهي:
Sayyīd al-Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 187.
Sayyīd al-Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 189.
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 oعند هجوم األعداء على بلد مسلم.
 oاستنفار اإلمام لفرد أو طائفة معينة.
 oحاجة اجليش إىل خربة فرد معني
12
 oعند حضور املعركة ًبلفعل
اإلسالم جاهد أوال ليدفع عن املؤمنني األذى والفتنة الىت كانوا يساموِنا وليكفل هلم
األمن عن أنفسهم وأمواهلم وعقيدهتم ،وجاهد اإلسالم اثنيا لتقرير حرية الدعوة بعد تقرير
حرية العقيدة ،فقد جاء اإلسالم أبكمل تصور للوجود واحلياة وأبرقى نظام لتطوير احلياة،
جاء هبذا اخلري ليهديه إىل البشرية كلها ،ويبلغه إىل أمساعها وإىل قلوهبا ،فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر ،والإكراه ىف الدين ،فجاهد اإلسالم ليحطم النظم الطاغية ،وليقيم مكاِنا
نظاما عادال يكفل حرية الدعوة إىل احلق ىف كل مكان وحرية الدعاة  ،ومايزال هذا اهلدف
13
قائما  ،ومايزال اجلهاد مفروضا على املسلمني ليبلغوه إن كانوا مسلمني.
اخلامتة

إن التطرف يرتبط مبعتقدات وأفكار بعيدة عما هو معتاد ومتعارف عليه سياسيا واجتماعيا
ودينيا دون أن ترتبط تلك املعتقدات واألفكار بسلوكيات مادية عنيفة يف مواجهة اجملتمع أو
الدولة ،أما إذا ارتبط التطرف ًبلعنف املادي أو التهديد ًبلعنف فإنه يتحول إىل إرهاب،
فالتطرف دائما يف دائرة الفكر أما عندما يتحول الفكر املتطرف إىل أمناط عنيفة من
السلوك من اعتداءات على احلرايت أو املمتلكات أو األرواح أو تشكيل التنظيمات
املسلحة اليت تستخدم يف مواجهة اجملتمع والدولة فهو عندئذ يتحول إىل إرهاب.
التطرف ال يعاقب عليه القانون وال يعترب جرمية بينما اإلرهاب هو جرمية يعاقب
عليها القانون ،فالتطرف هو حركة اجتاه القاعدة االجتماعية والقانونية ومن مت يصعب
جترميه ،فتطرف الفكر ال يعاقب عليه القانون ًبعتبار هذا األخري ال يعاقب على النوااي

Rajab Abū Maliḥ, ustādh bi al-kuliyyah al-shārī‘ah wa al-qānūn,
Jāmi‘ahInsāniyyah, Kedah, Malaysia.
Sayyīd al-Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 294.
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 يف حني أن السلوك اإلرهايب اجملرم هو حركة عكس القاعدة القانونية ومن م يتم،واألفكار
14
.جترميه
 وذلك لشيوع التطرف،إن التفريق بني اإلرهاب والتطرف هو مسألة جد شائكة
 وميكن رسم أوجه االختالف، ومع ذلك فتفرقة ضرورية،واإلرهاب كوجهني لعملة واحدة
15
. التطرف يرتبط ًبلفكر واإلرهاب يرتبط ًبلفعل:بينهما من خالل النقاط التالية
 ولذلك مل جيرب أحدا على، وال تقر العنف،ومبادئ اإلسالم ال تعرف اإلكراه
16

14

15

16

. بل جعل ذلك ًبختيار اإلنسان،الدخول فيه

Wa yulakhkhiṣ al-mufakkir al-Miṣr Fūad Zakariyyā (1927-2010), fī Kitābihi
“Al-Ṣaḥwah fī Mīzān al-‘Uqal” (1987), al-rawābiṭ bayna al-istibdād wa altaṭarrafu qā’ilan: “Law shikta anna al-Khaṣṣ al-‘alāqah bayna al-ikr al-dīnī almutaṭarrif min jihhah wa bayna al-demoqrāṭiyyah wa al-istibdād al-siyāsī min
jihhah ukhrā, laqaltu inna al-demoqrāṭiyyah lā tuḥārib hadhā al-fikr almutaṭarraf, wa innamā tazīlu asbāb wujūdahu, fa al-taṭarrafu al-dīnī lā
yaḍṭahidu fī al-niẓām al-demoqrāṭī. Bal innahu biyāsaṭah, lā yajid al-turbah alṣāliḥah li zuhūrihi. Ammā al-istibdād al-siyāsīfa innahu yu‘ṭī al-taṭarruf kullu
maqūmāt wujudihi, wa yuhayyi’u lahu al-manākh alladhī yusammiḥ lahu bi
al-izdihāt, lakinnahu surān mā yuqma‘ahu aw bi‘anufa idhā tajāwaj ḥudūdan
mu‘ayyanah, wa huwa la budda an yatajāwazu hadhihi al-ḥudūd, li anna altaṭarraf la yumkinhuṣrahu aw rasm (khaṭ aḥmar) lā yaṣaḥ lahu an yut‘adahu.
Wa hakadhā fa inna al-istibdād yadkhulu ma‘a al- taṭarruf fī ‘alāqah shadīdah
al-ta‘qīd: idh innahu yanfa‘uhu wa yaḍurruhu fī anna ma‘an, wa yan‘ishuhu
thumma yakhniqahu fī ḥarakah judliyah ma’suwiyah la mafar minhā.
Wa lā nukhliṭ ayna al-Islām al-siyāsī wa al-irhāb fa al-Islām yaqūmu kulluhu
‘alā al-ḥuriyyah wa yaurfaḍu al-ikrāh bi jamī‘I ṣūrihi wa al-manāḍir allatī
narāhā min khuṭfi al-rahāin ilā tafjīr al-‘urbāt ilā nisf al-ṭāirāt ilā iṭlāq al-nār
‘alā mukhfar shurtah laysat islāman wa lā uṣuliyah bal jarāim yartakibuhā
majrumūn qatlah w al-Islāikhtibār wa iqtinā‘ wasīlatahu al-da‘wah bi al-ḥusnā
wa huwa la yarfa‘u slāhan illā raddan ‘alā ‘udwān wa lā yuqātil illā difā‘an ‘an
ḥaqqa mughtaṣibun wa huwa dīn al-rāḥmah wa al-mawaddah wa al-samāḥah
wa al-ḥilmin wa al-‘afwa wa al-maḥabbah wa huwa salāmun kullihi
tahiyyatuhu al-salām wa rūḥihi al-salām.
Naqlan ‘an Wikipedia al-mawsū‘ah al-ḥarrah. Wa fī Iṭār taḥdīd mafhūm altaṭarraf aqūlu: innahu lā yuhiqqu li man yutbinā mawqifan mutaṭarrifan
‘adāi’yā min al-Islām, an yuḥaddidu mafhūm al-taṭarraf dākhil al-Islām, li
anna ‘adāihi li al-Islām afqiduhu ‘adālatuhu an yakhuḍū fī hadhā al-amr, aw
yuqaddamu durūsan fī luzum al-I‘tidāl wa nabazu al-taṭarraf. Fafāqidu alshay’ lā yu‘tihi wa al-ma‘ādī li al-Islām fāqadu li al- ‘I‘tidā wa al-inṣāf fī
mawqifuhu min al-Islām, wa hadhā ayḍan taṭarrafa illā annahu taṭarrafu fī alittijāhu al-ma‘ākis li al-taṭarraf al-dīnī.
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التطرف يقصد به يف الغالب اخلروج عما اعتاده وألفه الناس من أفكار وسلوكيات
وأحوال ،وال يقتصر التطرف على اجملال الديِن فحسب ،بل قد يطال كل اجملاالت،
السياسي واالقتصادي واالجتماعي وحىت الرايضي منها .ويف اجملال الديِن .ال يقتصر
التطرف على دين معني ،بل هناك متطرفون من أتباع كل الدايانت السماوية والوضعية،
ومن أتباع كل اإليديولوجيات ،فهناك متطرفون يهود ،ومتطرفون نصارى ،ومتطرفون
هندوس ،ومتطرفون علمانيون ،ومتطرفون ملحدون ومتطرفون مسلمون.
إن اإلرهاب والتطرف والعنف مل ِ
أيت اعتباطاا ومل ينشأ جزافاا بل له أسبابه ودواعيه،
ومعرفة السبب غاية يف األمهية ذلك ألن معرفة السبب حتدد نوع العالج وصفة الدواء ،فال

عالج إال بعد تشخيص ،وال تشخيص إال ببيان السبب أو األسباب ،فما إذن هذه
األسباب والبواعث اليت أدت إىل هذا الفكر الضال؟
شتان بني اجلهاد اإلسالمى الذى مل يفرض إال من أجل محاية املقهورين واملظلومني
واجملربين على أن يقوموا ًبلدفاع عن أنفسهم من أجل البقاء ووقاية من االستأصال واإلًبدة
 ،وصوان للكرامة والعرض واملمتلكات  ،وضماان حلرية العقيدة .
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