بسم هللا الرحمن الرحٌم
معانً اإلرهاب وأصله
هنالك فرق بٌن ما ٌُلصق باإلسالم وبٌن حقٌقة اإلسالم:
هناك فرق كبٌر بٌن الممارسات الخاطبة التً ٌرتكبها أناس ٌجهلون أو ٌتجاهلون حقٌقة اإلسالم ،أو التً
ً
مشوهة عن اإلسالم الذي هو
ٌرتكبها أعداء اإلسالم ،ثم ٌنسبونها ظلما ً وعدوانا ً إلى المسلمٌن ،لٌعطوا صور ًة
بريء من كل هذا ...هناك فرق كبٌر ،وبون شاسع ،بٌن هذه الممارسات الخاطبة ،وبٌن حقٌقة اإلسالم الناصعة،
التً تلٌق بدٌن سماوي ،جاء لٌخرج الناس من ظلمات الجهل والوهم ،إلى أنوار المعرفة والعلم ،ومن وحول
الشهوات إلى جنات القربات.
فما كل ما ٌُلصق باإلسالم من اإلسالم ،وما كل من رفع راٌة اإلسالم ونطق بكلماته ٌمثل اإلسالم وكلما
ارتقى اإلنسان فً ُسلَّم العلم ،استطاع أن ٌفرِّ ق بٌن أصل المبدأ وبٌن ما ألصق به من أفكار بعٌد ٍة عن جوهره بُعد
األرض عن السماء.
قال النبً صلى هللا علٌه وسلم:
تركت فٌكم شٌئٌن ،ما إن تمسكتم بهما ،فلن تضلوا بعدي أبدا ،كتاب هللا وسنة رسوله
فالكتاب الذي هو وحً السماء إلى األرض ،ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه ،وسنة رسول هللا الذي
ال ٌنطق عن الهوى ،وقد عصمه هللا من أن ٌخطا فً أقواله ،وأفعاله ،وإقراره ،ومواقفه وصفاته.
فاهلل هو المشرع ،والنبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ هو المبٌِّن ،وكل إنسان ٌؤخذ منه وٌ َُر ُّد علٌه ،إال النبً ـ
صلى هللا علٌه وسلم ـ وقد الصق باإلسالم على مرِّ العصور والحقب ،ما لٌس منه.
المعنى الذي ورد فٌه اإلرهاب فً الكتاب والسنة:
واإلرهاب لم ٌرد فً الكتاب والسنة إال بالمعنى التالً:
َع صاحبه عن المعصٌة والعدوان
إحداث أثر نفسً من شأنه أن ٌَرد َ
وك ِّل الممارسات الخاطبة ،التً تلصق باإلسالم ظلما ً وعدواناً ،لٌس لها أصل فً كتاب هللا وسنة رسوله،
اللذٌن هما األصالن الكبٌران اللذان تستقً منهما كل المناهج واألحكام.
وسوف ٌتضح من خالل الصفحات التالٌة ،تفصٌل هذه الحقٌقة:
اف ،فهو راهِب والرَّ َهبُوت :الرجل المرهوب.
ورهْ َب ًةَ :خ َ
ِب ٌر َهب ر َه َبا ً َ
جاء فً المعجمَ :ره َ
والراهب :المتعبد فً صومعته.
والرهبانٌة :االنقطاع عن مالذ الدنٌا ،والزهد فٌها ،وطلب العزلة عن أهلها ،وترك الزواج جلبا ً للعبادة.
أرهبه :أخافه وأفزعه ،وجعله ٌرهب جانبه

واإلرهابٌون :مصطلح حدٌث ،وهو وصف ٌُطلق على الذٌن ٌسلكون سبل العنف ،واإلرهاب ؛ لتحقٌق
أهدافهم السٌاسٌة.
وأما اإلرهاب من خالل الكتاب والسنة ،فلم ٌرد إال بمعنى الخوف وإذا شبنا التفصٌل :إحداث أثر نفسً
مثبطٌ ،منع العدوان والظلم
قال تعالى:
هللا َو َعد َُّو ُك ْم َوآَ َخ ِرٌنَ مِنْ دُونِ ِه ْم ََ
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّو ٍة َومِنْ ِر َباطِ ا ْل َخ ٌْ ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َعد َُّو َّ ِ
َوأَ ِعدُّوا لَ ُه ْم َما ْ
َت ْعلَ ُمو َن ُه ُم َّ
هللا ُ ٌَ ْعلَ ُم ُه ْم َو َما ُت ْنفِقُوا مِنْ َ
ف إِلَ ٌْ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم ََ ُت ْظلَ ُمونَ ()06
ٌل َّ ِ
هللا ٌُ َو َّ
ش ًْ ٍء فًِ َ
س ِب ِ
[سورة األنفال]

ب فً القرآن الكرٌم اثنتً عشرة آٌة ،وفً عشر سور هً:
وقد َو َر َد جذرَ :ر َه َ
ففً سورة البقرة:
ٌَا َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ ْاذ ُك ُروا ن ِْع َمت ًَِ الَّتًِ أَ ْن َع ْم ُ
ت َعلَ ٌْ ُك ْم َوأَ ْوفُوا ِب َع ْهدِي أُو ِ
ون ()06
اي َف ْ
ف ِب َع ْه ِد ُك ْم َوإِ ٌَّ َ
ار َه ُب ِ
خافون،
أي
ِ
وكذلك فً األعراف:
ب أَ َخ َذ ْاألَ ْل َوا َح َوفًِ ُن ْس َختِ َها هُدى َو َر ْح َم ٌة لِلَّذٌِنَ ُه ْم ل َِر ِّب ِه ْم ٌَ ْر َه ُبونَ ()450
ض ُ
سى ا ْل َغ َ
س َك َت َعنْ ُمو َ
َولَ َّما َ
ٌخافون،
أي
ِ
وكذلك فً سورة النحل:
َو َقال َ َّ
ون ()54
اي َف ْ
هللا ُ ََ َت َّت ِخ ُذوا إِلَ َه ٌْ ِن ا ْث َن ٌْ ِن إِ َّن َما ه َُو إِلَ ٌه َوا ِح ٌد َفإِ ٌَّ َ
ار َه ُب ِ
ٌخافون،
أي
ِ
وكذلك فً سورة األنبٌاء:
ار ُعونَ فًِ ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
ت َو ٌَدْ ُعو َن َنا َر َغبا َو َرهَبا
صلَ ْح َنا لَ ُه َز ْو َج ُه إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا ٌُ َ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َو َه ْب َنا لَ ُه ٌَ ْح ٌَى َوأَ ْ
َف ْ
س ِ
َو َكا ُنوا لَ َنا َخاشِ عٌِنَ ()06
رهبا ً أي خوفا ً.
وأما فً سورة القصص:
الرهْ ِ
ان مِنْ َر ِّب َك
س ٍ
اح َك مِنَ َّ
اض ُم ْم إِلَ ٌْ َك َج َن َ
وء َو ْ
ضا َء مِنْ َغ ٌْ ِر ُ
اسل ُ ْك ٌَ َد َك فًِ َج ٌْ ِب َك َت ْخ ُر ْج َب ٌْ َ
ْ
ب َف َذانِ َك ُب ْرهَا َن ِ
إِلَى ف ِْر َع ْونَ َو َملَئِ ِه إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا َق ْوما َفاسِ قٌِنَ ()23
الرهب :هو الخوف،
وفً سورة الحشر:
َألَ ْن ُت ْم أَ َ
هللا َذلِ َك ِبؤ َ َّن ُه ْم َق ْو ٌم ََ ٌَ ْف َق ُهونَ ()42
صدُو ِر ِه ْم مِنَ َّ ِ
ش ُّد َرهْ َبة فًِ ُ
الرهبة :إخافة،

وفً سورة األعراف:
ٌم ()440
اس َو ْ
َقال َ أَ ْلقُوا َفلَ َّما أَ ْل َق ْوا َ
س َح ُروا أَ ْع ٌُنَ ال َّن ِ
اس َت ْر َه ُبو ُه ْم َو َجا ُءوا ِبسِ ْح ٍر َعظِ ٍ
استرهبهم :أراد إرهابهم ،أي إخافتهم ،وانتزاع إعجابهم.
ُترْ ِهبُون ،فارْ َهبونٌَ ،رْ َهبُونَ ،ر َه َباً ،الرَّ َهبْ َ ،رهْ َبة ،استرهبوهم كل هذه الفعال واألسماء والمصادر ،مشتقة
الرهْ َبة ،أي الخوف.
من َ
وفً سورة المابدة ،وسورة التوبة ورد من جذر (رهب) الرهبان ،جمع راهب وهو المنقطع للعبادة:
اس َع َد َاوة لِلَّذٌِنَ آَ َم ُنوا ا ْل ٌَ ُهو َد َوالَّذٌِنَ أَ ْ
لَ َت ِجدَنَّ أَ َ
ش َر ُكوا َولَ َت ِجدَنَّ أَ ْق َر َب ُه ْم َم َو َّدة لِلَّذٌِنَ آَ َم ُنوا الَّذٌِنَ َقالُوا
ش َّد ال َّن ِ
سٌسِ ٌنَ َو ُرهْ َبانا َوأَ َّن ُه ْم ََ ٌَ ْس َت ْك ِب ُرونَ ()23
ارى َذلِ َك ِبؤَنَّ ِم ْن ُه ْم قِ ِّ
ص َ
إِ َّنا َن َ
[سورة المائدة آٌة ]23

هللا َوا ْل َمسِ ٌ َح ا ْبنَ َم ْر ٌَ َم َو َما أ ُ ِم ُروا إِ ََّ لِ ٌَ ْع ُبدُوا إِلَها َواحِدا ََ إِلَ َه
ُون َّ ِ
ا َّت َخ ُذوا أَ ْح َب َ
ار ُه ْم َو ُرهْ َبا َن ُه ْم أَ ْر َبابا مِنْ د ِ
س ْب َحا َن ُه َع َّما ٌُ ْ
ش ِر ُكونَ ()24
إِ ََّ ه َُو ُ
[سورة التوبة آٌة ]24

ٌل َّ
هللاِ
صدُّونَ َعنْ َ
اس ِبا ْل َباطِ ِل َو ٌَ ُ
ار َو ُّ
س ِب ِ
ان لَ ٌَؤْ ُكلُونَ أَ ْم َوال َ ال َّن ِ
الرهْ َب ِ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا إِنَّ َكثٌِرا مِنَ ْاألَ ْح َب ِ
ش ْر ُه ْم ِب َع َذا ٍ َ
هللا َف َب ِّ
ٌِم ()20
ٌل َّ ِ
ض َة َو ََ ٌُ ْنفِقُو َن َها فًِ َ
َب َوا ْلفِ َّ
َوالَّذٌِنَ ٌَ ْكنِ ُزونَ ال َّذه َ
س ِب ِ
ب أل ٍ
[سورة التوبة]

وأما فً سورة الحدٌد ،فقد ورد من جذر رهب الرهبانٌة ،وهو االنقطاع للعبادة:
سى ا ْب ِن َم ْر ٌَ َم َوآَ َت ٌْ َناهُ ْاإلِ ْن ِجٌل َ َو َج َع ْل َنا فًِ قُلُو ِ
ب الَّذٌِنَ ا َّت َب ُعوهُ َر ْأ َفة
سلِ َنا َو َق َّف ٌْ َنا ِبعٌِ َ
ار ِه ْم ِب ُر ُ
ُث َّم َق َّف ٌْ َنا َعلَى آَ َث ِ
هللا َف َما َر َع ْوهَا َح َّق ِر َعا ٌَتِ َها َفآ َ َت ٌْ َنا الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا
ان َّ ِ
َو َر ْح َمة َو َرهْ َبانِ ٌَّة ا ْب َت َد ُعوهَا َما َك َت ْب َناهَا َعلَ ٌْ ِه ْم إِ ََّ ا ْبتِ َغا َء ِر ْ
ض َو ِ
ِم ْن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم َو َكثٌِ ٌر ِم ْن ُه ْم َفاسِ قُونَ ()32
[سورة الحدٌد]

وفً الحدٌث الصحٌح ورد كلمة :رهبة ،وراهب ،راهبة ،أرهبهم أرهب ،وكل هذه الكلمات مشتقة من مادة
رهب ٌرهب رهبا ً ،ورهبة ...أي خاف ٌخاف خوفا ً..
من دعاء النبً صلى هللا علٌه وسلم...
اللهم أسلمت نفسً ،إلٌك وفوضت أمري إلٌك ،وألجؤت ظهري إلٌك ،رهبة ورغبة إلٌك َ ،ملجؤ وَ منجا
منك إَ إلٌك
كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌدعو وٌقول:
 ...ر ِ
ب اجعلنً لك شاكرا لك ذاكرا لك رهَّابا ،لك مطواعا ،لك...
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
َ ٌمنعن أحدكم رهبة الناس أن ٌقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه َ ٌقرب من أجل وَ ٌباعد من رزق أن
ٌقول بحق ،أو ٌذكر بعظٌم

قر ظلما ،وَ بغٌا ،وَ عدوانا:
اإلسالم َ ٌُ ُّ
ومع اإلقرار بأن األهداف النبٌلة ،البد لها من وسابل نبٌلة ،فإن الوسابل تأخذ حكم غاٌاتها ،وهذا ما أكده
العالم اإلمام الشاطبً فً كتابه الموافقات:
العبرة فً اتخاذ الوسائل الناجعة ،والمالئمة فً التدبٌر السٌاسً هً نتائجها ومآَتها
فمن األهداف المشروعة النبٌلة ؛ دفع العدوان ،وإزالة آثاره ،استنقاذ الحق المستلب ،تحقٌق العزة ،والسٌادة
التً ُثلمت ،استرداد ما اغتصبه العدو قهراً ،وظلماً ،وعنو ًة.
إذ ٌأبى اإلسالم أن ٌقرِّ ظلماً ،أو أن ٌستمرئ عدواناً،
قال تعالى:
صا َب ُه ُم ا ْل َب ْغ ًُ ُه ْم ٌَ ْن َتصِ ُرونَ ()20
َوالَّذٌِنَ إِ َذا أَ َ
[سورة الشورى]

وقال تعالى:
ٌل ()04
ص َر َب ْع َد ُظ ْل ِم ِه َفؤُولَئِ َك َما َعلَ ٌْ ِه ْم مِنْ َ
َولَ َم ِن ا ْن َت َ
سبِ ٍ
[سورة الشورى]

وقال تعالى:
اب أَلٌِ ٌم ()03
اس َو ٌَ ْب ُغونَ فًِ ْاألَ ْر ِ
ض ِب َغ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق أُولَئِ َك لَ ُه ْم َع َذ ٌ
س ِبٌل ُ َعلَى الَّذٌِنَ ٌَ ْظلِ ُمونَ ال َّن َ
إِ َّن َما ال َّ
[سورة الشورى]

وقال تعالى:
ش ْه ُر ا ْل َح َرا ُم ِبال َّ
ال َّ
ش ْه ِر ا ْل َح َر ِام َوا ْل ُح ُر َم ُ
اع َتدَى َعلَ ٌْ ُك ْم
اع َتدُوا َعلَ ٌْ ِه ِب ِم ْث ِل َما ْ
اع َتدَى َعلَ ٌْ ُك ْم َف ْ
اص َف َم ِن ْ
ص ٌ
ات قِ َ
هللا َم َع ا ْل ُم َّتقٌِنَ ()400
هللا َو ْ
اع َل ُموا أَنَّ َّ َ
َوا َّتقُوا َّ َ
[سورة البقرة]

فاإلسالم ال ٌُقرُّ ظلماً ،وال بغٌاً ،وال عدوانا ً مطلقاً ،سواء أنزل بساحته أم على أمته ،أم أصاب غٌره من
الدول واألمم والشعوب ؛ ألن العدل فً اإلسالم ال ٌتجزأ ،وألن الظلم والبغً محرم لذاته ،وحٌثما كان موقعه وهذا
مبدأ إنسانً حضاري.
كما أن الصالح العام ألمةٌ ،عنً حقها فً االستقالل ،والسٌادة على أرضها ،والتصرف السٌاسً الحرُّ فً
تدبٌر أمرها ،داخلٌا ً وخارجٌا ً بما ٌحفظ كٌانها ،وٌحقق مصالحها األخرى المشروعة ،دون أن ٌكون ألي أجنبً
سلطان علٌها ،أو نفوذ ٌتسرب إلى قراراتها ،أو تدخل فً شؤونها.
كما نعنً بالصالح العام لألمة ،ما أقرته لها الشرابع السماوٌة المنزهة والمواثٌق الدولٌة ،وشرعة حقوق
اإلنسان العالمٌة ،والقانون الدولً العام.

ظهور اإلرهاب واإلرهاب المضاد:
وحٌنما اح ُتلت األراضً ظلماً ،وعدواناً ،و ُ
شردت الشعوب عن طرٌق القتل والتعذٌب ،وهُضمت الحقوق،
و ُنهبت الثروات ،وسكتت الدول الكبرى عن هذا الظلم ،واالغتصاب ،بل واستعملت حق النقض ضد أي قرار
عادلٌ ،نصف الشعوب ،وٌعٌد لها حقها ،هذا اإلرهاب الدولً ٌُعد تعبٌراً عملٌا ً واقعٌا ً عن الحقد الدفٌن ،والحرمان
من الحق اإلنسانً المشروع بسبب اختالل موازٌن العدل فً أعظم هٌبة دولٌة ُعرفت فً تارٌخ اإلنسانٌة من
جراء حق النقض الفٌتو..
لذلك لم تجد الشعوب الضعٌفة بدأ من أن تر َّد على اإلرهاب الدولً والتعصب العنصري ،والهٌمنة
المتغطرسة ،وبسط النفوذ ،والتوسع االستٌطانً على حساب الدول المجاورة ،لم تجد هذه الشعوب المستضعفة
حٌال هذا االستكبار الدولً بداً من أن تر َّد على اإلرهاب الدولً بإرهاب مثله.
اإلرهاب متعدد الجنسٌة والدٌن والهوٌة والقضٌة ،وال ٌمكن أن ٌلصق باإلسالم ،وال أن ٌُلصق اإلسالم به
هو سلوك الضعٌف المظلوم حٌنما ٌواجه خصمه القوي الظالم ..لقد ظهر اإلرهاب بمفهومه الحدٌث فً كل
القارات والدول شرقا ً وغربا ً وشماالً وجنوبا ً ..ظهر فً الصٌن ،وفٌتنام وفً الجزابر ،وأنغوال ،وجنوب أفرٌقٌا،
وفً أوربة ،وفً إٌطالٌا والمانٌا ،وفرنسا ،وفً كوبا ،وفً أمرٌكا الالتٌنٌة...
وما حركة التحرٌر الوطنً فً الجزابر ،وفٌتنام ،وحركة الجٌش الجمهوري االٌرلندي ،وحركة أٌٌتا فً
إسبانٌا ،وحركة السٌخ فً الهند والتامٌل فً سٌرالنكا ،ومنظمة ما رجٌال فً البرازٌل ،وتوباماروس فً أرغواي،
ومونتونٌروس فً األرجنتٌن ،واألولوٌة الحمراء فً إٌطالٌا ،ومنظمة ما ٌنهوف فً المانٌا الغربٌة ،والعمل
المباشر فً فرنسا ،والخالٌا الثورٌة فً بلجٌكا ،إال دلٌل على ذلك...
وما لم نبحث عن السبب الحقٌقً الكامن وراء هذا العنف السٌاسً ،أال وهو الظلم بشتى أنواعه ،وأقسامه،
والتمٌٌز العنصري بشتى صوره وأشكاله ،والعدوان بشتى أسالٌبه وأطواره ،فلن ٌزول اإلرهاب والعنف السٌاسً
إال بزوال أسبابه ،فالحقٌقة الصارخة ،أن العنف ال ٌلد إال العنف.
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