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ى التعرُّف جماعة داعش وما تسعى إلیھ من تحقیق ألھدافھا تحت مسمى ھدفت الدِّراسة إل
. وتبی��ان الخط��ر الناش��ئ م��ن ھ��ذه الجماع��ة وأفكارھ��ا الم��ضللة عقی��دًة وفك��راً        .  اإلس��الم

وكیفی�ة مواجھ�ة انح�راف داع�ش الفك�ري          . وتوضیح ال�صلة الكبی�رة بینھ�ا وب�ین اإلرھ�اب          
واس�تخدمت  .  ومن األعمال التي تقوم بھ�ا    وما موقف اإلسالم من ھذه الجماعة     . والعقائدي

وت��م تق��سیم ھ��ذا البح��ث إل��ى ثالث��ة ف��صول، ك��ل ف��صل . الدراس��ة الم��نھج التحلیل��ي المق��ارن
مفھ��وم اإلرھ��اب ومعن��اه، أش��كالھ  : الف��صــل األول: یحت��وي عل��ى ثالث��ة مباح��ث كم��ا یل��ي 

اب مفھ��وم اإلرھ�� : المبح��ـث األول: (ویت��ضمن ثالث��ة مباح��ث  . وأس��بابھ، وط��رق عالج��ھ  
عناص��ر : المبح��ث الثال��ث . أش��كال اإلرھ��اب وأس��باب انت��شاره  : المبح��ث الث��اني . ومعن��اه

مفھ���وم كلم���ة داع���ش بالتف���صیل، أفك���ار داع���ش    : الف���صـل الثان���ـي ). اإلرھ���اب وأھداف���ھ 
. وتوجھاتھ��ا اإلرھابی��ة عقی��دًة وفك��رًا، كیفی��ة مواجھ��ة انح��راف داع��ش الفك��ري والعقائ��دي 

: المبح�ث الث�اني  . مفھوم كلمة داع�ش بالتف�صیل  : ألولالمبحـث ا: (ویتضمن أربعة مباحث  
كیفی�ة مواجھ�ة انح�راف      : المبح�ث الثال�ث   . أفكار داعش وتوجھاتھا اإلرھابیة عقیدًة وفكراً     

  . موقف اإلسالم من داعش: داعش الفكري والعقائدي، المبحث الرابع

،   الفك��ريداع��ش، ظ��اھرة اإلرھ��اب، العقی��دة اإلس��المیة، اإلنح��راف : الكلم��ات المفتاحی��ة
  .الفكر المتطرف
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ABSTRACT: 

The current study aimed to overview Daesh group and what it 
seeks to achieve under the name of Islam. The study also 
demonstrated the dangers arising from this group and its 
misguided ideas of idieology and thoughts. The study also 
clarified the great link between Daesh and terrorism, how to 
counter Daesh ideological deviation and Islam view of this 
group and its acts. The study used the comparative analytical 
method and it was divided into three chapters and each 
chapter contains three topics as follows: Chapter one 
displayed the concept of terrorism and its meaning, forms and 
causes, and methods of treatment. It includes three topics 
(the first topic overviewd the concept of terrorism and its 
meaning; the second topic addressed the forms of terrorism 
and the causes of its spread; the third topic outlined the 
elements and objectives of terrorism). Chapter two outlined 
the concept of Daesh word in detail, Daesh's ideas and 
terrorist orientations, doctrine and thinking, how to confront 
Daesh's ideological deviation. It included four topics (the first 
topic illustrated the concept of Daesh word in detail; the 
second topic cited Daesh's ideas and terrorist orientations 
doctrine and thought, the third topic pinpointed how to 
confront Daesh’s ideological deviation, the fourth topic 
portrayed the Islamic view of Daesh. 

Keywords: Daesh, the phenomenon of terrorism, the Islamic 
faith, intellectual deviation, misguided ideas. 
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  متهيد

 البشریة حتى ع�صرنا الح�دیث ال تك�اد تخل�و ك�ل      -سبحانھ وتعالى-منذ أن خلق اهللا  
مرحل��ة م��ن المراح��ل أو الحق��ب الزمنی��ة الت��ي م��ّرت بھ��ا الب��شریة م��ن ح��االت العن��ف أو     
اإلرھاب، سواًء أكان ذلك اإلرھاب عل�ى م�ستوى األف�راد أو عل�ى م�ستوى الجماع�ات أو                   

اإلرھ��اب ب��اختالف أفك��ار اإلرھ��ابیین وتوجھ��اتھم عل��ى م��دى       وتختل��ف أس��باب   . ال��دول
وھن�اك عن�صریة    ، وھناك أطماع سیاس�یة أو اقت�صادیة      ، العصور، فھناك مثًال أحقاد دینیة    

وقد أصبح اإلرھاب یتخذ أبع�ادًا دولی�ة،   . عرقیة وما إلى ذلك من دوافع اإلرھاب المختلفة      
 یخ�الف أفكارھ�ا وتوجھاتھ�ا ف�ي        وأصبحت لھ أطراف وأیاٍد ت�ضرب بی�ٍد م�ن ن�ار ك�ل م�ن               

وق��د س��اعد عل��ى تقوی��ة نف��وذ اإلرھ��اب واإلرھ��ابیین ظھ��ور ع��دة      . مختل��ف أنح��اء الع��الم 
جماعات إس�المیة مت�شددة لھ�ا إنحراف�ات عقائدی�ة أمث�ال داع�ش، ال�ذي ی�ـُعد أخط�ر تنظ�یم                  
 تعاني منھ األمة في الوقت الراھن وُیعد مشكلة الع�صر، حی�ث أص�بح لھ�ذا التنظ�یم توّس�ع        

وتمّدد على مستوى األفراد واألم�اكن، وأص�بح ی�رّوج ألفك�اره عل�ى األراض�ي الت�ي ُیق�یم                    
علیھا سواًء في بعض ما ُیسیطر علیھ في الع�راق أو ف�ي س�وریة، كم�ا ب�ات لھ�م مؤی�دون                   

  . ومناصرون ومبایعون بالخالفة في كثیر من بلدان العالم اإلسالمي وغیر اإلسالمي

  :إشكالیة البحث

وب��رغم ماتبذل��ھ ال��دول م��ن  ، إلتفاقی��ات والتعھ��دات لمكافح��ة اإلرھ��اب  رغ��م تع��دد ا
وت�سفك  ، حمایة للفرد وحق�وق الجماع�ة إال أن ھن�اك طوائ�ف تنتھ�ك حرم�ات األش�خاص                    

، وتلح�ق ال�ضرر بال�دول وال�شعوب ف�سادًا ودم�ارًا             ، وتروع األمن�ین    ، الدماء بغیر شرع    
  )عشدا(من ھؤالء المفسدین ھم طائفة مطلق علیھا أسم 

زاعم�ین أنھ�م الخالف�ة اإلس�المیة الت�ي          ، لھا عقیدتھم الخاصة تحت مسمى اإلس�الم        
وھ�ذه ق�د عث�ت ف�ي أرض الع�راق وال�شام       ، قال عنھا الرسول الكریم وتظھر أخر الزمان        

وس�عت ف�ي ت�شویھ ص�ورة اإلس�الم      ، وبثت سمومھا في أجی�ال ال�شعوب العربی�ة          ، الفساد  
  والقتل وغیرھا ، والتكفیر ، أحكام الردة بطرق فعلوھا من فعل أنفسھم مثل 

وبناء على ماتقدم یمكنني أن أصیغ اإلشكالیة بمجموعة من التساؤالت ت�دور ح�ول            
 :السؤال الرئیسي التالي 

 من ھم داعش وما عالقتھم باإلرھاب في ضوء العقیدة اإلسالمیة؟ -

 : ومن خالل ھذا السؤال تتفرع التساؤالت التالیة

 وجھاتھم العقائدیة؟ما أھداف داعش وت . ١

 ما مدى الخطر الذي ینشأ عن ھذه الفئة الضالة عقیدًة وفكرُا؟ . ٢
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 كیف نواجھ االنحراف الداعشي الفكري والعقائدي؟ . ٣

 ما موقف اإلسالم والعلماء منھم ومن اإلرھاب بصفة عامة؟ . ٤

  :تكمن أھمیة البحث في التعرُّف على ھذه المحاور: أھمیة البحث

  باإلرھاب ؟التعرف على داعش وصلتھا -١

 أشكال اإلرھاب وأسباب اإلنتشار وطرق معالجتھ؟ -٢

 أسباب ظھور ھذه الفئة تحت مسمى اإلسالم ؟ -٣

 نفوذھا في بالد الشام وأنتشار أفكارھا بین أفراد الشعوب ؟ -٤

 موقف اإلسالم منھا ومن اإلرھاب بصفة عامة ؟ -٥

  :أسباب اختیار البحث

 : من أھمھا، لقد دفعني للبحث في ھذا الموضوع عوامل عدة

 . شیوع ھذه الطائفة وسرعة ظھورھا تحت مسمى اإلسالم . ١

 . وبثھا للسموم في أبناء المسلمین، الخطر من أفكار ھذه الجماعة . ٢

 .تبنیھا لعدة عملیات إرھابیة تحت مسمى اإلسالم والعرب . ٣

 .الضرر الكبیر الذي لحق بالشعوب العربیة منھا  . ٤

  : أھداف الدِّراسة

 : إلى التعرُّف على ھدفت ھذه الدِّراسة 

التعرُّف على ھ�ذه الجماع�ة وم�ا ت�سعى إلی�ھ م�ن تحقی�ق ألھ�دافھا تح�ت م�سمى                      . ١
 . اإلسالم

 . تبیان الخطر الناشئ من ھذه الجماعة وأفكارھا المضللة عقیدًة وفكرًا . ٢

 . الصلة الكبیرة بینھا وبین اإلرھاب . ٣

 .كیفیة مواجھة انحراف داعش الفكري والعقائدي . ٤

 . ھذه الجماعة ومن األعمال التي تقوم بھاموقف اإلسالم من  . ٥
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  :الدِّراسات السابقة

          بعد البحث عن الدراسات السابقة في اإلنترنت والجامعات والمراكز العلمی�ة ف�ي         
موضوع  بحثي داعش وتوجھاتھم العقائدیة والفكریة  من حیث التشابة الكلي أو الجزئ�ي                

مع وجود بعض الكتب التي ،لموضوع بحثي لم أعثرعلى أي موضوع مشابھ أو مطابق   ،
داعش ومستقبل العالم ، عب�د ال�رحمن البك�ري وك�ذلك     : تناولت جزئیة من ھذا البحث مثل  

 .إرھاب الخالفة ودھالیز التمویل، محمد العمر: أسطورة داعش

  :صعوبات الدِّراسة

لظھ�ور  إن أول ما واجھني من صعوبات عند الكتابة في ھذه الفئة الدینی�ة الحدیث�ة ا               
ھو قلة ت�وفر الم�صادر ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة الت�ي تھ�تم بتوجھ�ات داع�ش عقی�دًة              
وفكرًا ، وصعوبة الحصول علیھا، ومع ذلك فقد حرصت على جمع أكبر قدر ممك�ن م�ن                 
الم��صادر العلمی��ة الخاص��ة المتعلق��ة بھ��ذا الموض��وع وق��د تم��ت االس��تعانة ب��بعض الكت��ب     

. اب بصفة عامة وداع�ش كفئ�ة داخل�ھ تح�ت م�سمى اإلرھ�اب      والمراجع التي تتناول اإلرھ 
أی��ضًا أنح��راف الفك��ر الداع��شي ك��ان ص��عب التحدی��د ال��دقیق لھ��م لكث��رة بلبل��تھم الدینی��ة           

  .والعقائدیة وما یخرجون بھ في وسائل اإلعالم من أفكار منحرفة وعقیدة ضالة 

 : منھجیة الدِّراسة

لي المقارن وأسلوب االضطالع على الكتابات          لقد اعتمدت في بحثي المنھج التحلی
وقمت بمقارنة داعش كفئة ظھرت تح�ت     . والحوارات السابقة للوصول إلى نتائج الدراسة     

مسمى اإلس�الم وب�ین اإلس�الم نف�سھ م�ن خ�الل اإلط�الع عل�ى بع�ض الكت�ب ال�سابقة الت�ي                         
و بع�د  " عتق�ادًا  تناولت موضوع داعش والكتب التي تناولت عقیدة اإلسالم عمًال وقوًال وأ     

قراءة موسعة في ھذه القضیة، استخلصت منھا م�ا یؤی�د موض�وع البح�ث، وقم�ت بكتابت�ھ        
كما ألفت بین ما جمع�ت م�ن معلوم�ات وأح�داث ووث�ائق تاریخی�ة بأس�لوب                   . مع االختصار 
 بحی��ث ت��سلم ك��ل نقط��ة ف��ي البح��ث إل��ى الت��ي تلیھ��ا لتكتم��ل الق��ضیة تأص��یال   . علم��ي من��سق

  .كما أنني ألتزمت األمانة العلمیة في البحث كلھ   .. وتفسیرا وتحلیال
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  بحث األولامل

 مفهوم اإلرهاب ومعناه

  طب اولا

 برف ار 

قبل التعریف بكلمة إرھاب وإب�داء معناھ�ا االص�طالحي ن�ود التعری�ف بھ�ذه الكلم�ة                  
ع��اجم بع��د إعادتھ��ا لم��صدرھا األص��لي الفع��ل الثالث��ي رھ��ب، وبع��د الرج��وع ل��بعض الم       

رھ�ب رھب�ة ورھب�ًا بال�ضم     : المعتب�رة ف�ي اللغ�ة العربی�ة ات�ضح لن�ا معن�ى اإلرھ�اب فیق�ال         
: ترھب��ھ أي: أخاف��ھ، ویق��ال: أرھب��ھ واس��ترھبھ أي: والف��تح والتحری��ك بمعن��ى خ��اف، یق��ال

توعَّده
)١(

 . 

خ�اف،  : رھ�ب ف�الن أي    : خاف�ھ، ویق�ال   :  رھب�ھ رھب�ًا ورھب�ًة وُرھب�ًا أي         :كذلك یقال 
: رّھب�ھ، وف�ي التنزی�ل العزی�ز       : فالن توّعده، ویقال استرھبھ   : ھ وفّزعھ، ویقال  خّوف: وفالنًا

}¹ ¸ ¶{
 )٢(

وصف ُیطلق على الذین یسلكون س�بیل       : ، واإلرھابیون 

العنف واإلرھاب؛ لتحقیق أھدافھم السیاسیة
)٣(

 . 

ومن��ھ اش��تقاق ، إذا خ��اف: ل یرھ��ُب رھب��ًا وَرَھَب��ًاَرَھ��َب الرج��": یق��ول اب��ن منظ��ور

"الفزع: الراھب واالسم الرھبة، والرَھب
)٤(

 . 

: أرَھَب�ھ اس�ترھبھ حت�ى رھب�ھ الن�اس، واإلرھ�اب بالك�سر          ":وجاء في تاج العروس   

"اإلزعاج واإلخافة
)٥(

 . 

 . ما ال یصید من الطیر: واألرھاب بفتح الھمزة

ولھا معنى وھو قدع اإلبل عن    ، زعاج واإلخافة بمعنى اإل : واإلرھاب بكسر الھمزة  

الحوض وذیادھا
)٦(

 . 

                                                           

 . ١١٨للفیروز أبادي، ص القاموس المحیط )١(
 .١١٦:  سورة األعراف، اآلیة)٢(
  ). ١/٣٧٦( المعجم الوسیط، باب الراء، )٣(
 . ، مادة رھب)١/٤٦٣( لسان العرب البن منظور، )٤(
  . ، مادة رھب)٥٣٨/ ٢( تاج العروس للزبیدي، )٥(
  . ، مادة رھب)١/١٤٠( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل الجوھري، )٦(
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یت�ضح لن�ا مم�ا س�بق ذك�ره أن كلم�ة اإلرھ�اب ف�ي اللغ�ة لھ�ا اش�تقاقات وج�ذور م��ن             
تعني : خاف، والرھبة: الفعل َرَھب أو الفعل أرَھَب ورّھب، ومنھا َرَھَب َیرَھب رھبًة أي          

 . ّھب فالنًا أي توّعدهتر: الخوف والفزع، كذلك الفعل ترّھب، فیقال

ب اطا  

ًطب ارف ار 

ال یوج��د اتف��اق دول��ي عل��ى تعری��ف ع��ام لإلرھ��اب، ل��ذلك یوج��د خ��الف كبی��ر ف��ي      
وحتى یتضح األمر نذكر االتجاھات السائدة في تعریف�ھ، علم�ًا ب�أن             ، تعریفھ وتحدید معناه  

 وغی�ر إس�المي، وك�ل    ما سأذكره ھو غیض من فیض ف�ي التعری�ف م�ن منظ�ور إس�المي              
 . ذلك بإیجاز

 : النظریة المادیة: االتجاه األول 

ی�رى أص��حاب ھ�ذا االتج��اه أن تعری�ف اإلرھ��اب یك�ون م��ن خ�الل وص��ف األفع��ال      
المادیة، التي یمكن أن یطلق علیھا لفظ اإلرھاب من دون النظ�ر إل�ى مرتكبیھ�ا ودوافعھ�م               

صل حول وجھات النظر بالنسبة التي قد تكون مشروعة؛ بقصد التخلص من الخالف الحا

إلى الفعل
)١(

 . 

 ... .و، وارتھان األشخاص، وخطف الطائرات، االغتیال: فاإلرھاب عند ھؤالء ھو 

فھذه أفعال إرھابیة، ومن یرتكبھا یوص�ف بأن�ھ إرھ�ابي بغ�ض النظ�ر ع�ن ال�دوافع                   
 . الرتكاب مثل ھذه األفعال

قبل الوفد األمریكي ف�ي ال�دورة   جاء في التعریف المقترح من : ومثال على ما أقول 
أن اإلرھ��اب فع��ل (الثامن��ة والع��شرین الت��ي عق��دتھا الجمعی��ة العمومی��ة ف��ي األم��م المتح��دة   

منسوب إلى كل شخص یقتل آخر في ظروف مخالفة للقانون، أو یسبب لھ ضررًا ج�سدیًا        
ی�ام بفع�ل   بالغًا، أو یخطفھ أو یحاول القیام بفعل كھذا، أو ی�شارك شخ�صًا ق�ام أو ح�اول الق           

)كھذا
)٢(

. 

                                                           

  .٣٧ نشوء اإلرھاب وتطوره واألسالیب المالئمة لمعالجتھ، عبد الرحیم عبد الجبار، ص )١(
  .٣٩ نشوء اإلرھاب وتطوره واألسالیب المالئمة لمعالجتھ، عبد الرحیم عبد الجبار، ص)٢(
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 : وھما، تعریف اإلرھاب وفق النظریة المادیة یھدف إلى تحقیق أمرین

أن أسالیب العملی�ات اإلرھابی�ة ف�ي تط�ور م�ستمر، بحی�ث ال یمك�ن التنب�ؤ بجمی�ع                   . ١
 . األفعال؛ لذا فإن تحدیدھا في تعریف محدد وھو أمر في غایة الصعوبة

ظری�ة المادی�ة أغفل�ت أم�رًا مھم�ًا أال         أن تعریفات اإلرھاب الت�ي اعتم�دت عل�ى الن          . ٢
وھو الھ�دف م�ن اإلرھ�اب؛ إذ اإلرھ�اب یھ�دف إل�ى تحقی�ق أغ�راض سیاس�یة فھ�و فی�صل                   

 . التفرقة بین اإلرھاب والجرائم العادیة األخرى كالسطو والقتل وغیرھا
وقد یجد ھؤالء ما یبرر مسلكھم ھذا بأن التعری�ف بھ�ذه ال�صورة ھ�و الح�ل األمث�ل                   

متاھات القانونیة والمؤاخذات التي تكتنف التعریفاتللخروج من ال
)١(

 . 

والجدیر بالذكر أن ھ�ذا االتج�اه ین�سجم م�ع توجُّ�ھ ال�دول الكب�رى الت�ي تھ�یمن عل�ى                
ح�ق تقری�ر   (العالم الثالث؛ إذ بھذا األسلوب من التعریف تعتبر أن الكفاح المسلح من أجل     

تحدة ھو عمل إرھابيالمقبول من قبل الھیئة العامة لألمم الم) المصیر
)٢(

 . 

 : النظریة الموضوعیة:  االتجاه الثاني

وھ��و االتج��اه ال��ذي یبن��ى عل��ى الموض��وعیة والدراس��ة العلمی��ة الت��ي یق��وم بھ��ا         
الب��احثون المتخص��صون بھ��ذا ال��شأن؛ م��ن أج��ل الوص��ول إل��ى م��ا ت��صبو إلی��ھ اإلن��سانیة    

عتب�ار أھداف�ھ ودوافع�ھ      المعذبة التي تروم ال�تخلص م�ن ھ�ذا الوب�اء، م�ع األخ�ذ بع�ین اال                 

بغض النظر عن األسالیب واألشكال
)٣(

 : وسنذكر عددًا من ھذه التعریفات. 

م الجریم��ة ١٩٣٠ع��رَّف م��ؤتمر فرس��وفیا لتوحی��د الق��انون الجزائ��ي المعق��د س��نة     . ١
االستعمال العمدي لكل وسیلة قادرة على إحداث خطر جم�اعي، ویعتب�ر     : (اإلرھابیة بأنھا 

) في تكوین ھذه الجریمةالرعب عنصرًا أساسیًا
)٤(

. 

ع��رَّف الم��ؤتمر ال��دولي ال��ذي عق��د تح��ت إش��راف ع��صبة األم��م المتح��دة س��نة            . ٢
األفعال الجنائیة الموجھة   : (م؛ من أجل عقد اتفاقیة دولیة لقمع ومنع اإلرھاب بأنھا         ١٩٣٧

ویك��ون الغ��رض منھ��ا أو یك��ون م��ن طبیعتھ��ا إث��ارة الف��زع والرع��ب ل��دى           ، ض��د دول��ة 

)و جماعات من الناس، أو لدى الجمھورشخصیات معینة، أ
)٥(

 . 

ك�ل فع�ل    : (عرَّفت االتفاقیة العربیة لمكافح�ة اإلرھ�اب والجریم�ة اإلرھابی�ة بأنھ�ا             . ٣
یق�ع تنفی�ذًا لم�شروع إجرام�ي     ، من أفعال العنف أو التھدید بھ أّیًا كان�ت بواعث�ھ وأغراض�ھ       

ی�ذائھم، أو تع�ریض   یھدف إلى إلق�اء الرع�ب ب�ین الن�اس أو ت�رویعھم بإ             ، فردي أو جماعي  

                                                           

  . ٣١ نشوء اإلرھاب وتطوره، أحمد جالل عزالدین، ص)١(
 .٣٣٥یمي، ص الوسیط في قانون السالم، محمد طلعت الغن)٢(
 .٣٧ نشوء اإلسالم وتطوره، ص)٣(
 .٣ اإلرھاب أسبابھ ودوافعھ، العمید صبحي السلوم، ص)٤(
 .١٣٨ مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، الدكتور حمید السعدي، ص)٥(
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أو إلحاق الضرر بالبیئ�ة أو أح�د المراف�ق أو األم�الك        ، حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر     

)أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر، أو احتاللھا أو االستیالء علیھا، العامة
)١(

. 

اإلرھ��اب م��ن الوس��ائل الت��ي ی��ستخدمھا : (عرَّفت��ھ دائ��رة المع��ارف الحدیث��ة ب��القول . ٤
 االستبدادي؛ إلرغام الجمھور عل�ى الخ�ضوع واالست�سالم لھ�ا، وذل�ك بن�شر ال�ذعر                  الحكم

)والفزع بینھا
)٢(

. 

العملی��ات العنیف��ة المن��سقة : (وع��رَّف ال��دكتور ص��باح ك��رم ش��عبان اإلرھ��اب بأن��ھ  . ٥

)المادیة والمعنویة التي تحوي نوعًا من القھر؛ بغیة تحقیق غایة معینة
)٣(

. 

یرمي الفاعل بمقتضاھا ، منھج نزاع عنیف: (كرة بأنھوعرَّفھ الدكتور أدونیس الع . ٦
وبواسطة الرھبة الناجمة عن العنف إل�ى تغلی�ب رأی�ھ ال�سیاسي، أو ف�رض س�یطرتھ عل�ى         

أو من أج�ل تغییرھ�ا   ، المجتمع أو الدولة؛ من أجل المحافظة على عالقات اجتماعیة عامة   

)أو تدمیرھا
)٤(

. 

إس�تراتیجیة عن�ف م�نظَّم ومت�صل     : (ینوعرَّفھ اللواء الدكتور أحمد جالل ع�ز ال�د        . ٧
من خالل جملة من أعمال القتل واالغتیال، وخطف الطائرات، واحتجاز الرھائن، وزرع 

تھ�دف إل�ى خل�ق حال�ة م�ن الرع�ب       ، المتفجرات، وما شابھ ذلك من أفع�ال، أو التھدی�د بھ�ا          

)العام؛ وذلك بقصد أھداف سیاسیة
)٥(

. 

 طریقة تحاول ع�ن طریقھ�ا جماع�ة منظم�ة           إستراتیجیة أو : (وعرَّفھ واتسون بأنھ   . ٨
أو ح��زب؛ م��ن أج��ل جل��ب االنتب��اه ألھداف��ھ، أو ف��رض التن��ازالت ألغراض��ھ؛ م��ن خ��الل     

)االستعمال المنظَّم للعنف
)٦(

. 

كل فعل یرمي إلى قل�ب األوض�اع القانونی�ة أو االقت�صادیة         : (وعرَّفھ الوازي بأنھ   . ٩

)التي تقوم على أساسھا الدولة
)٧(

. 

تلك األعم�ال الت�ي تع�رض للخط�ر أرواح�ًا ب�شریة         : (م المتحدة بأنھ  وعرَّفتھ األم  . ١٠

)بریئة، أو تھدد الحریات األساسیة، أو تنتھك كرامة اإلنسان
)٨(

.  

                                                           

 .٤ اإلرھاب أسبابھ ودوافعھ، العمید صبحي السلوم، ص)١(
  .٦٧ دائرة المعارف الحدیثة، أحمد عطیة، ص)٢(
 .٤ اإلرھاب أسبابھ ودوافعھ، العمید صبحي السلوم، ص)٣(
  .٩٣ ظاھرة اإلرھاب السیاسي، أدونیس العكرة، ص)٤(
 .٦ مكافحة اإلرھاب، الدكتور أحمد بالل عزالدین، ص)٥(
 .٨ ظاھرة العنف السیاسي في الوطن العربي، ھیفاء أحمد محمد یونس، ص)٦(
 .٢٧- ٢٦دالناصر حریز، ص اإلرھاب السیاسي دراسة تحلیلیة، عب)٧(
  .١٧ اإلرھاب یؤسس دولة، الدكتور ھیثم الكیالني، ص)٨(
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جملة م�ن األفع�ال الت�ي حّرمتھ�ا الق�وانین الوطنی�ة           : (وعرَّفھ القانون الدولي بأنھ    . ١١

)لمعظم الدول
)١(

. 

تعریف��ًا لإلرھ��اب وذل��ك بع��د ذك��ر : تعری��ف مجم��ع البح��وث اإلس��المیة ب��األزھر  . ١٢
ھ���و تروی���ع اآلمن���ین وت���دمیر : (م فق���ال عن���ھ٢٠٠١أح���داث الح���ادي ع���شر م���ن س���بتمبر 

م��صالحھم ومقوم��ات حی��اتھم، واالعت��داء عل��ى أم��والھم وأعراض��ھم وحری��اتھم وك��رامتھم  
ومن حق الدولة التي یقع على أرض�ھا ھ�ذا اإلرھ�اب        . اإلنسانیة؛ بغیًا وإفسادًا في األرض    

 تبحث عن المجرمین، وأن تقدمھم للھیئ�ات الق�ضائیة؛ لك�ي تق�ول كلمتھ�ا العادل�ة             األثیم أن 

)فیھم
)٢(

. 

اإلرھ��اب : "یق�ول أحم��د زك��ي ب�دوي ف��ي معج��م م�صطلحات العل��وم االجتماعی��ة    . ١٣
الطریقة التي تحاول بھا جماعة منظَّمة أو ح�زب  : یعني بث الرعب والخوف والفزع، أي 

ن�ف، وتوج�ھ األعم�ال اإلرھابی�ة ض�د األش�خاص       أن یحقق أھدافھ عن طری�ق اس�تخدام الع       
سواًء أكانوا أفرادًا أم ممثلین للسلطة ممن یعارضون أھداف ھذه الجماع�ة، كم�ا ُیع�د ھ�دم                   

"العقارات وإتالف المحاصیل في بعض األحوال كأشكال للنشاط اإلرھابي
)٣(

 . 

@ F E D C B A {: یقول اهللا س�بحانھ وتع�الى ف�ي كتاب�ھ الك�ریم      
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 )٤(

 . 
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 . 

إن جمیع ما سبق ذكره من اآلیات الكریمة توضح معنى اإلرھاب اللغوي كما ورد       
في اآلیات بصیغة الترھیب والتخویف والوعید، وأكثرھا یتعلق بالخوف والرھب�ة م�ن اهللا            

ن في بالد سبحانھ، إال أن ما نراه الیوم في العصر الحدیث من إرھاب لآلمنین والمستأمنی        
المسلمین والخائفین یعد وجھًا من أوجھ الفساد في األرض والظلم والطغیان؛ ب�ل إن�ھ یع�د               
م��ن الحراب��ة س��واًء أك��ان ھ��ذا اإلرھ��اب م��ن جماع��ات إس��المیة متطرف��ة مح��سوبة عل��ى        

                                                           

 . ٥١ المصدر نفسھ، ص)١(
   .١٨ اإلرھاب دمار وخراب، داوود بن سلیمان الدھام، ص)٢(
  .  ٢٢أشكالھ وممارساتھ، جالل الدین محمد صالح، ص:  اإلرھاب الفكري)٣(
  .٤٠: سورة البقرة، اآلیة)٤(
  . ٦٠:ألنفال، اآلیة سورة ا)٥(
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داع���ش، أم ك���ان م���ن جماع���ات أو دول معادی���ة لإلس���الم : الم���سلمین مث���ل م���ا ُیع���رف ب���ـ
 المتح�دة األمریكی�ة، وم��ا قام�ت ب�ھ م��ن إرھ�اب وت�شرید وقت��ل       والم�سلمین أمث�ال الوالی��ات  

للم��سلمین ف��ي أفغان��ستان وف��ي الع��راق، ومث��ل إس��رائیل وم��ا قام��ت ب��ھ م��ن ج��رائم ض��د         
اإلنسانیة في فلسطین منذ االحتالل اإلسرائیلي حتى ھذا الیوم، أو كالذي قام بھ نظام بشار 

ّزل ھذا عل�ى ال�صعید ال�دولي، أو    األسد الطاغي ضد المدنیین من شیوخ ونساء وأطفال عُ     
یكون اإلرھاب ناتجًا عن جماعات متطرفة محسوبة عل�ى الم�سلمین م�ن الم�ذھبین ال�سني            

تنظیم داعش والقاعدة وغیرھا م�ن التنظیم�ات المح�سوبة عل�ى أھ�ل ال�سّنة                : والشیعي مثل 
والجماع���ة، أو مث���ل ح���زب اهللا ول���واء أب���ي الف���ضل العب���اس، وغیرھ���ا م���ن المیلی���شیات    

لتنظیمات اإلرھابیة المسّلحة م�ن الطائف�ة ال�شیعیة الت�ي عاث�ت ف�ي األرض ف�سادًا وق�تًال              وا
 .وتشریدًا للمسلمین في كل مكان

ون��ستنتج مم��ا س��بق ذك��ره م��ن التعریف��ات ال��سابقة لإلرھ��اب س��واء الت��ي ت��م جمعھ��ا    
ن وإع��دادھا م��سبقًا ف��ي ھ��ذا البح��ث، أو التعریف��ات الت��ي قام��ت الباحث��ة ب��االطالع علیھ��ا أ    

اإلرھاب یعني كل ھجم�ة عنیف�ة محرَّم�ة عل�ى الب�شر أو الممتلك�ات العام�ة أو الخاص�ة أو           
الم�وارد الطبیعی��ة، تنتھ�ي بالقت��ل والتخری�ب وال��دمار والف�زع والتخوی��ف للب�شر، ك��ل ذل��ك      
ی��سمى إرھاب��ًا وإن تع��ددت أس��بابھ واختلف��ت أش��كالھ إال أن��ھ م��ن أن��واع اإلرھ��اب، ك��ذلك       

 عل�ى ك�ل تنظ�یم متط�رف ومت�شدد یق�وم بقت�ل وت�شرید اآلمن�ین                   مصطلح اإلرھابیین ُیطلق  
واغتصاب حقوقھم وأموالھم، كذلك ُیطلق على كل شخص یقوم بترویع وتخویف ش�خص        
أو ع��دة أش��خاص أو ق��تلھم واس��تباحة دم��ائھم وأعراض��ھم ب��سبب أو ب��دون س��بب بتخط��یط  

ب�الد الم�سلمین،   مسبق أو دون ذلك مثل ما تقوم بھ داعش في العراق والشام وغیرھا م�ن   
 . والتي ھي محور حدیثنا في ھذا البحث

واألھم من ذلك أن إرھاب اآلمنین والمستأمنین عمل مشین فیھ اعتداء على حق�وق              
اآلخرین وال ُیقّره الدِّین اإلسالمي، وأھدافھ غیر مشروعة في اإلسالم سواء أك�ان الھ�دف       

ن القصد منھ التخویف والترھیب الوصول إلى سلطة ما أو إسقاطھا والقضاء علیھا، أم كا
 . ونشر الرعب والذعر بین الناس

  اطب اث

 ارف ار رب

تعری��ف المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المي ھ��و م��ن أف��ضل   
التعریفات لديَّ وأقواھا في بیان محاربة اإلسالم لالعتداء والعنف وتروی�ع اآلمن�ین، وأن�ھ            

ن أقوى مجمع یمثل اإلسالم وأھلھ، فھو یشمل صنوف التخویف واألذى والتھدی�د           صدر م 
والقتل بغیر حق، وما یتصل بصور الحرابة وإخافة السبیل وقطع الطریق، وكل فعل م�ن    
أفعال العنف أو التھدید یقع تنفیذًا لمشروع إجرامي ف�ردي أو جم�اعي، ویھ�دف إل�ى إلق�اء               

ی��ذائھم، أو تع��ریض حی��اتھم أو ح��ریتھم أو أم��نھم أو    الرع��ب ب��ین الن��اس، أو ت��رویعھم بإ  
أحوالھم للخطر، ومن صنوفھ إلحاق الضرر بالبیئة أو بأح�د المراف�ق واألم�الك العام�ة أو       
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الخاصة، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة، أو الطبیعیة للخطر، فكل ھذا من صور الفساد 

Ð Ï Î Í {: ا ف��ي قول��ھ الم��سلمین عنھ��-س��بحانھ وتع��الى-ف��ي األرض الت��ي نھ��ى اهللا 
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.  

وقد شرع اهللا الجزاء الرادع لإلرھاب والعدوان والفساد، وعّده محاربة هللا ورسولھ 
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وال یوجد في أّي قانون بشري عقوبة بھذه الشدة؛ نظرًا . 

قھ، ویؤكد لخطورة ھذا االعتداء الذي ُیعّد في الشریعة اإلسالمیة حربًا ضد حدود اهللا وخل
إرھاب الدولة، ومن أوضح صوره وأشدھا شناعة : المجمع أن من أنواع اإلرھاب

اإلرھاب الذي یمارسھ الیھود في فلسطین، وما مارسھ الصرب في كل من البوسنة 
والھرسك وكوسوفا، ورأى المجمع أن ھذا النوع من اإلرھاب من أشد األنواع خطرًا 

 مواجھتھ من قبیل الدفاع عن النفس والجھاد في سبیل على األمن والسالم في العالم، وعد
  .اهللا

وبنظ��رة عام��ة لھ��ذا التعری��ف نج��د أن اإلرھ��اب ل��یس ل��ـھ دی��ن أو وط��ن أو جن��سیة    
معینة، فھو یصیب الجمیع حیث ال توجد حدود جغرافیة ل�ـھ، فم�سرح عملیات�ھ ی�شمل ك�ل                 

ف�یمكن أن یأخ�ذ خط�ف    أجزاء الكرة األرضیة، كما ال یوجد شكل معین لجرائم اإلرھاب،        
ط��ائرات وتغیی��ر م��سارھا ب��القوة أو ت��دمیرھا، أو أخ��ذ ركابھ��ا رھ��ائن، أو ق��تلھم، أو تتخ��ذ  
شكل تفجیرات للمباني وغیرھا، أو احتالل مواقع واستعمال السموم أو الغازات ال�ضارة،          
وإجماًال كل ما ُیعتدى فیھ على األشخاص من اغتیاالت وغیرھا، واألموال ووسائل النقل          

وال ش��ك أن التق��دم العلم��ي والتقن��ي ال��ذي ی��شھده الع��الم الی��وم أدَّى إل��ى . بأنواعھ��ا المختلف��ة
زیادة خطورة جرائم اإلرھاب وتعقیدھا، س�واء م�ن حی�ث ت�سھیل االت�صال ب�ین العناص�ر          
اإلرھابیة وتنسیق عملیاتھ�ا، أو م�ن حی�ث الم�ساعدة عل�ى ابتك�ار م�واد وأس�الیب إجرامی�ة           

كب���ي تل���ك الج���رائم، مم���ا أدَّى إل���ى ازدی���اد اإلرھ���اب عل���ى جمی���ع   متقدم���ة أو زی���ادة مرت
المستویات، وأصبح من أھم األخطار التي تواجھ المجتمع الدولي، وبالتأمل ال ُیعد إرھابًا             
الكف��اح الم��سلح لل��شعوب الخاض��عة لالح��تالل األجنب��ي م��ن أج��ل تحری��ر أرض��ھا المحتل��ة،  

 وفقًا لمیثاق األمم المتحدة وقراراتھا، والحصول على حقھا في تقریر مصیرھا واستقاللھا
وأن الدفاع عن األوطان فطرة غریزیة عند الب�شر جمیع�ًا، وأنھ�م مارس�وا ھ�ذا الح�ق من�ذ           
أقدم عھودھم وما زالوا یمارسونھ حتى الیوم، وھم بھذه الممارسة یعتق�دون أنھ�م یقوم�ون               

  .حیاتھم في ھذا السبیلبعمل مشروع؛ بل إن من واجبھم القیام بھذا العمل حتى لو فقدوا 

                                                           

  .٧٧:  سورة القصص، اآلیة)١(
  .٣٣:  سورة المائدة، اآلیة)٢(
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 ھؤالء الذین یدافعون عن أوطانھم لم یكونوا بحاجة إلى قرار من أحد أو من ھیئة؛ 
 مفط�ور ف�ي غرائ�زھم ال یمك�نھم التخل�ي عن�ھ أو           -كما قل�ت  -كي یمارسوا ھذا الحق؛ ألنھ      

ا وقد جاءت القوانین البشریة كلھ�ا وقبلھ�ا ال�شرائع ال�سماویة لتؤك�د ھ�ذ               . حتى االستھانة بھ  
وكان اإلسالم من ضمن ھذه ال�شرائع     . الحق، وتأمر الناس بممارستھ مھما كلفھم من ثمن       

التي أمرت أتباعھا بالدفاع عن بالدھم، وعدت م�وتھم ف�ي ھ�ذا ال�سبیل طریق�ًا إل�ى الجن�ة،          
وفي القرآن الكریم آیات كثیرة تح�ض عل�ى الجھ�اد وعل�ى ال�دفاع ع�ن األوط�ان ورس�ولنا                   

ع ع��ن أوطانن��ا، وع��د ذل��ك واجب��ًا عل��ى ك��ل الق��ادرین م��ن الرج��ال    أمرن��ا بال��دفاالك��ریم 
وعلى غرار قوانین األمم المتحدة جاءت االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب التي . والنساء

وقعھا وزراء الداخلیة العرب، فقد جاء في المادة الثانیة من ھذه االتفاقیة
)١(

: 

 بم�ا ف�ي ذل�ك الكف�اح الم�سلح ض�د            ال ُتعد جریم�ة ح�االت الكف�اح بمختل�ف الوس�ائل           (
االح��تالل األجنب��ي والع��دوان؛ م��ن أج��ل التح��رر وتقری��ر الم��صیر وفق��ًا لمب��ادئ الق��انون       

)الدولي
)٢(

 . 

كم��ا أن رابط��ة الع��الم اإلس��المي أك��دت ف��ي بی��ان مك��ة ال��صادر ع��ن مجم��ع الفق��ھ        
 ھ��ـ الح��ق للجمی��ع ف��ي٢٦/١٠/١٤٢٢–٢١اإلس��المي المنعق��د ف��ي مك��ة ف��ي الفت��رة م��ا ب��ین 

الدفاع عن أوطانھم وأعراضھم ضد المحتلین الغاصبین، وأن ھذا الحق م�شروع ف�ي ك�ل                 
ال��شرائع اإللھی��ة والق��وانین الوض��عیة؛ لق��د وق��ع الخ��الف الواض��ح ب��ین الم��صطلحات ف��ي     
تعریف اإلرھاب حتى ل�وحظ عل�ى بع�ضھا العم�وم وعل�ى اآلخ�ر التخ�صیص، لك�ن وبع�د                   

 إل�ى إرھ�اب باللغ�ة العربی�ة        terrorismم�ة م�ن     التحقیق تبیَّن لن�ا أن كلم�ة اإلرھ�اب ترج         
ترجمة غیر صحیحة لغویًا؛ ألن الخوف من القتل أو الجرح أو التدمیر ھ�و مج�رد خ�وف           
مادي یعبَّر عنھ بالرعب ولیس الرھبة؛ ألن الرھبة في اللغة العربیة عادة استخدام للتعبیر 

دید قوة مادیة أو حیوانی�ة  عن الخوف المشوب باالحترام، ال الخوف والفزع الناجم عن تھ     
أو طبیعی��ة، ف��ذلك إنم��ا ھ��و رع��ب أو ذع��ر ول��یس رھب��ة، والكلم��ة ال��صحیحة الت��ي تقاب��ل     

ولكن مجمع اللغة العربیة أقر استخدام كلمة .  ھي إرعابterrorismالمفردة اإلنجلیزیة   
إرھ��اب الت��ي لھ��ا رواج واس��تعمال واس��ع ف��ي ال��رأي الع��ام العرب��ي، وج��رى الن��اس عل��ى     

لھا وأصبحت متداولة ومتعارف علیھااستعما
)٣(

. 

                                                           

 . بیان مكة، مجلة رابطة العالم اإلسالمي)١(
  .٣٤، ص)٥٨(، العدد )وزارة الداخلیة( مجلة األمن، )٢(
 .١٣، ص)٩٩( بیان مكة، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، العدد )٣(
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  املبحث الثاني

 أشكال اإلرهاب وأسباب انتشاره

یرى البعض أن أول العملیات اإلرھابیة البشریة التي عرفھا التاریخ كانت عملی�ة            "
 ابنی�ھ ھابی�ل وقابی�ل فقب�ل     -علی�ھ ال�سالم  -قتل قابی�ل ألخی�ھ ھابی�ل، وذل�ك بع�د أن زّوج آدم              

بیل فقد أبى واستحوذ علی�ھ ال�شیطان وق�ام بقت�ل أخی�ھ، إال أن بع�ض            ھابیل ورضي، أما قا   

"العلماء ال یصنِّفون ھذه العملیة باإلرھابیة وإنما جریمة جنائیة
)١(

 . 

ال ش��ك أن اإلرھ��اب فْك��ر قب��ل أن یك��ون قنبل��ة وس��الحًا ق��اتًال وأش��الء متن��اثرة ھن��ا     
إنسان أو مجتمع ما لت�ؤدي ب�ھ   وھناك، وقد یبدأ اإلرھاب بفكرة ثم تتطور ھذه الفكرة لدى           

إلى المسار الخاطئ، وقد یساعد على تطورھا ظروف معینة مختلفة؛ إما أن تكون ظروفًا 
نفسیة كاض�طراب نف�سي، أو ع�اطفي، أو عقل�ي ل�دى اإلن�سان، أو أن یك�ون اإلرھ�ابي ق�د            
 تعرض في صغره إلى أي نوع من أنواع العنف أو الضغوطات التي جعلتھ إنسانًا عنیفًا،               

وقد تكون ظروف اجتماعیة قد ألـمـّت بالمجتمع الذي یعیش فی�ھ اإلن�سان الع�ادي، فتح�ول        
إل�ى ش�خص إرھ�ابي أو تك��ّون من�ھ جماع�ة إرھابی�ة، وق��د تك�ون ھن�اك ظ�روف اقت��صادیة          
كالفقر والعوز والحاجة تجعل اإلنسان ینخرط في أعمال إرھابیة، أو قد یتم إغراؤه بالمال 

ین، إض��افًة إل��ى قل��ة ال��وعي واإلدراك بمخ��اطر االنخ��راط ف��ي م��ن قب��ل تنظ��یم إرھ��ابي مع��
سلوكیات وأفكار مخالفة ل�سلوكیات مجتمع�ھ اآلم�ن ال�ذي یعی�شھ، أو المجتمع�ات األخ�رى                  

ونّود التنویھ بشكل مختصر إلى أنھ ق�د ورد ذك�ر اإلرھ�اب ف�ي       . المحیطة بھ والقریبة منھ   

القرآن الكریم، وذلك في عدة مواضع
)٢(

. 

 :  في السّنة النبویة، ویمكننا تقسیم اإلرھاب إلى قسمین أساسیینوذكر أیضًا

 ). واإلرھاب المذموم، اإلرھاب المحمود(

 في كتابھ م�ن اآلی�ات القرآنی�ة، أو م�ا            -سبحانھ-فاإلرھاب المحمود ھو ما ذكره اهللا       
ذكره الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من األحادی�ث النبوی�ة ال�شریفة الت�ي فیھ�ا ردع وزج�ر                 

. تخوی���ف ووعی���د للكف���ار والمن���افقین، والمق���صود منھ���ا ھ���و حف���ظ اإلس���الم والم���سلمین و
واإلرھ��اب الم��ذموم مث��ل م��ا ھ��و حالن��ا علی��ھ ھ��ذا الی��وم، وم��ا ن��راه أو ن��سمعھ ف��ي وس��ائل    
اإلعالم م�ن قت�ل وت�شرید واختط�اف وترھی�ب لألبری�اء والم�دنیین واألطف�ال والم�سؤولین            

ى الدولي أو اإلقلیمي، أو كان على مستوى أفراد أو سواًء أكان ذلك اإلرھاب على المستو
  .جماعات كبیرة ومنظمة مثل داعش، أو على مستوى أفراد أو جماعات صغیرة

                                                           

 . ١٥ عبدالعزیز السماعیل، ص اإلرھاب واإلرھابیون، محمد)١(
  .١٢٣ اإلرھاب، بدر ناصر البدر، ص)٢(
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 ولإلرھاب أشكال عدیدة تختلف باختالف توجُّھات اإلرھابیین وأفكارھم وأھوائھم، 
لترھی�ب،  وتختلف باختالف نوعی�ة وطریق�ة الترھی�ب واألداة الم�ستخدمة ف�ي اإلرھ�اب وا               

والت��ي ق��د یك��ون الترھی��ب فیھ��ا بالقت��ل المباش��ر أو بالتع��ذیب الم��ستمر حت��ى الم��وت، أو         
بالتشرید واالغت�صاب وغیرھ�ا م�ن األم�ور الوح�شیة، الت�ي ال یقرھ�ا ال دی�ٌن س�ماوي وال             

عقٌل بشري وال ضمیٌر إنساني
)١(

 . 

 : ویمكننا إجمال أشكال اإلرھاب في عدة نقاط كما یلي

 : مسّلـح اإلرھاب ال-١

ویعني اإلرھاب الذي یقوم عل�ى التفجی�ر والت�دمیر والتخری�ب والمفخخ�ات، والقت�ل             
بكافة أنواع األسلحة الحدیثة أو التقلیدیة، والتشرید أو التھجیر، وُتَنّفذ ع�ادًة بأب�شع الط�رق       
ضمن خطط معدة مسبقًا، أو ب�شكل ع�شوائي دون رحم�ة أو رأف�ة بال�ضحایا م�ن األطف�ال                

یوخ األبری��اء، ویع��دُّ ھ��ذا ال��شكل م��ن أكث��ر أش��كال اإلرھ��اب المتبع��ة ل��دى       والن��ساء وال��ش 
 . التنظیمات المتطرفة والمتشددة

 :  اإلرھاب االقتصـادي-٢

یكون ھذا النوع من اإلرھاب عن طری�ق الح�رب االقت�صادیة الت�ي ع�ادًة م�ا تك�ون                 
ن�ة، أو  ھذه الحرب من دولة كبیرة أو مجموعة دول عظمى معینة ض�د دول�ة ص�غیرة معی              

إقلیم ما، أو مجتمع ما، أو سلطٍة ما، واستخدام ھذا النوع من اإلرھاب كأداة للقضاء عل�ى      
دول��ة م��ا أو ح��زٍب م��ا أو جھ��ٍة تنظیمی��ٍة م��ا؛ بھ��دف ال��سعي النھیارھ��ا، والق��ضاء عل��ى          
اقت���صادھا وم���دخراتھا، واس���تخدام الح���رب االقت���صادیة ك���أداة فّعال���ة ل���سقوطھا وانھی���ار    

ھ واستغاللھ، وھذا الشكل من أكثر أشكال اإلرھاب المتبعة لدى بعض اقتصادھا أو إضعاف
 . الدول العظمى

 :  اإلرھاب الفكري-٣

ویعدُّ أحد أخطر أشكال أو أنواع اإلرھاب؛ ألن اإلرھاب الفكري یجبر ال�شخص       
)٢(

 
أو أشخاصًا أو جماعات أو حتى ُأممًا على الخضوع لفك�ر مع�ین وثقاف�ة معین�ة ح�سب م�ا                    

حة اإلرھ��ابیین وعقی��دتھم وفك��رھم ال��ضال والمنح��رف، وھ��ذا الن��وع م��ن       تقت��ضیھ م��صل 
اإلرھ���اب ُیع���د الّلبن���ة األساس���یة والبدای���ة الفعلی���ة لالنح���راف الفك���ري، واالنج���راف وراء 
األعمال اإلرھابیة والتخریبیة سواًء أكان انتشار ذل�ك الفك�ر المنح�رف عل�ى نط�اق ض�یق           

                                                           

  . ١٢٣ اإلرھاب، بدر ناصر البدر، ص)١(
  . ٥٠ - ٣٢ اإلرھاب دمار وخراب، داود بن سلیمان الدھام، ص)٢(
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 على نط�اق أوس�ع لی�شمل دوًال أو منظم�ات        لمجتمع ما، أو جماعة صغیرة معینة، أو كان       

ومجتمعات كبیرة
)١(

 . 

كذلك یمكننا تصنیف أش�كال أو أن�واع اإلرھ�اب بطریق�ة أخ�رى وم�ن وجھ�ة نظ�ر                    
 : أخرى، حیث یمكننا القول أن ھناك ثالثة أشكال لإلرھاب

اختطاف الط�ائرات أو  :  األفعال اإلرھابیة التي ُترتكب ضمن وسائل النقل، مثل      -١
 أو القطارات أو السیارات المفخخة أو أي من وسائل النقل العامة، وُیعد ھذا الشكل            السفن

من أخطر أشكال اإلرھاب، وقد حرصت حكومات كثیر من دول العالم على مواجھة ھذا              
النوع من أشكال اإلرھاب والتصدِّي لھ، وذلك بعمل اإلجراءات الالزمة، وت�شدید الرقاب�ة         

 . ائل النقل كافةفي المطارات والموانئ ووس

وت�شمل االعت��داء عل�ى ش��خص   :  األفع�ال اإلرھابی��ة الت�ي ُترتك��ب ض�د أش��خاص   -٢
معین أو عدة أش�خاص، أو االغتی�االت الفردی�ة، أو غیرھ�ا م�ن أن�واع األعم�ال اإلرھابی�ة               

 . التخریبیة

:  األفع���ال اإلرھابی���ة الت���ي ُترتك���ب ض���د المن���شآت الحكومی���ة أو األھلی���ة، مث���ل -٣
 البن���وك أو مؤس���سات الدول���ة أو األحی���اء ال���سكنیة، وذل���ك بتفجیرھ���ا، أو االس���تیالء عل���ى

إحراقھا، أو غیرھا من األعمال اإلرھابیة التي تضر بالمصلحة العامة
)٢(

.  

 : أسبـاب نشــأة اإلرھـاب* 

ال یمكننا حقیقًة حصر األسباب المؤدیة لإلرھاب عمومًا، ولكن یمكنن�ا الق�ول ب�أن               "
نف�سیة، وأس�بابًا اجتماعی�ة، وأس�بابًا سیاس�یة وق�د یك�ون ال�دافع لتل�ك               ھناك أسبابًا فكری�ة أو      

 ".األسباب دافعًا اقتصادّیًا أو تربوّیًا أو عقائدّیًا وما إلى ذلك

إن األسباب الفكریة مثًال قد تك�ون ناتج�ة ع�ن الغل�و والتط�رف والت�شدُّد ف�ي م�سائل            
جُّھ���ات الفكری���ة والثقاف���ات ال��دِّین، ی���ساعد عل���ى ذل��ك اخ���تالف ال���دیانات والم��ذاھب والتو   

العالمیة، مما تسبَّب في خل�ق االنح�راف الفك�ري ال�ذي ُیع�د الوس�یلة أو الطریق�ة للوص�ول                     
 . إلى عالم اإلرھاب بكافة أشكالھ وأنواعھ

أم��ا األس��باب النف��سیة أو االجتماعی��ة فیك��ون تأثیرھ��ا مباش��رًا وعمیق��ًا س��واًء عل��ى       
كملھ، فاألشخاص الذین یعیشون ف�ي بیئ�ة تحم�ل       مستوى الفرد أو الجماعة أو مجتمع ما بأ       

یكون�ون أكث�ر عرض�ة للفك�ر ال�ضال المنح�رف،       ، أفكار الغلو والتط�رُّف والت�شدُّد والعن�ف    

                                                           

 . ٥٠ -٣٢ اإلرھاب دمار وخراب، داود بن سلیمان الدھام، ص)١(
 . ٥٠ -٣٢ام، ص اإلرھاب دمار وخراب، داود بن سلیمان الدھ)٢(
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وبیئتھم ھذه ُتصبح بمثابة رح�م ل�والدة اإلرھ�ابیین وأعم�الھم اإلرھابی�ة والتخریبی�ة ون�شر            

فكرھم الضال
)١(

 . 

ثقی�ف الشخ�صي وال�وازع ال�دیني ت�ارة          فالمنحرف في ظل قلة الوعي واإلدراك والت      
 . والتشدد تارًة أخرى إن كان اإلرھابیون من المحسوبین على المسلمین

كذلك األسباب االقتصادیة لھا دور بارز في نشوء اإلرھ�اب والعملی�ات اإلرھابی�ة،              
عن طریق الدعم والتمویل للجماعات اإلرھابیة أمث�ال تنظ�یم داع�ش المت�شدد، إم�ا ب�شراء              

 والعت��اد، أو بت��وفیر الغ��ذاء والم��اء وال��دواء لكاف��ة أف��راد التنظ��یم، أو ك��ان ال��دعم     األس��لحة
بتمویل مشاریعھا الصغیرة والكبیرة؛ لضمان بقائھا واستمراریة مدِّ نفوذھ�ا ون�شر فكرھ�ا              

 . بشتى الطرق والمجاالت الحدیثة

اإلرھ�اب  أیضًا ھنالك األس�باب اإلعالمی�ة الت�ي ُتع�ّد س�ببًا مھم�ًا م�ن أس�باب ن�شوء                      
وانتشاره ومّد نفوذه وتوّسعھ في ظل تطور التكنولوجیا الحدیثة والث�ورة المعلوماتی�ة، فق�د              

عالوًة على التوسع في انتشار ش�بكة اإلنترن�ت،         ، أدَّت ثورة االتصاالت وتقنیة المعلومات    
والتزای��د الملح��وظ ف��ي اس��تخدام البرمجی��ات ومواق��ع التواص��ل االجتم��اعي؛ إل��ى تمك��ین        

ین من تنظیم داعش أو التنظیم�ات األخ�رى م�ن أداء أعم�الھم اإلرھابی�ة وإدارتھ�ا            اإلرھابی
من شتى أنحاء العالم، وقد أصبح الحصول عل�ى المعلوم�ة والبح�ث عنھ�ا وتبادلھ�ا أس�رع                   
بكثیر مما كانت علیھ في ال�سابق، كم�ا س�اعدت التقنی�ة ووس�ائل االت�صاالت عل�ى ت�رویج                     

ی��سّھل انت��شارھا والح��صول علیھ��ا ب��شكل س��ریع ودون األفك��ار اإلرھابی��ة المنحرف��ة، مم��ا 

عناء أو تكالیف ُتذكر
)٢(

 . 

وبھذا نكون قد أوضحنا في ھ�ذا المبح�ث أش�كال وأس�باب ن�شأة اإلرھ�اب، ودواف�ع                  
  . اإلعمال اإلرھابیة واإلرھابیین

                                                           

  . ٩٥ اإلرھاب، بدر ناصر البدر، ص)١(
  .٢٤ اإلرھاب المعاصر بین التنظیر والمواجھة، ھاشم الزھراني، ص)٢(
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  املبحث الثالث

 رتحة ملواجهة اإلرهاب وطرق عالجهاحللول املق

ی���زة األساس���یة الس���تقرار أي مجتم���ع أو أي دول���ة،  إن األم���ن واألم���ان ھم���ا الرك  
ولألفراد في المجتمع دور بارز في استتباب األمن، وذلك إذا قاموا بالتعاون مع السلطات           
األمنیة لكشف أي عملیة إرھابیة قبل وقوعھا، أو مواجھة أي عملیة إرھابیة بعد حدوثھا،         

¿ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À {:  ف��ي كتاب��ھ الك��ریم -س��بحانھ وتع��الى -یق��ول اهللا 

 Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ{
 )١(

 A B C{: ، ویقول اهللا س�بحانھ وتع�الى      

D E GF {
 )٢(

وقد دّلت اآلیات السابقة على وجوب تعاون الم�سلمین عل�ى الخی�ر،             . 

كلم�ة واح�دة، وتوحی�د ص�فوفھم ونب�ذ الفرق�ة       كما دّلت على وجوب اجتماع المسلمین على        
والتباعد والتب�اغض بی�نھم، ونب�ذ اإلرھ�اب وأھل�ھ وُبغ�ضھم ومح�اربتھم والوق�وف ض�دھم            

كل المسلم على المسلم : ((واإلبالغ عنھم أینما وجدوا، یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

))حرام، دمھ ومالھ وعرضھ
)٣(

 .  

اإلرھ�ابیون ھ�م ال�ذین یقتل�ون الن�اس       : (-رحم�ھ اهللا  -ویقول العالم�ة ال�شیخ اب�ن ب�از          
سّببون الم�شاكل بی�نھم وب�ین       بغیر حق وبغیر حجة شرعیة، فیغیرون على الناس أمنھم وی         

)دولتھم
)٤(

 . 

 : الطرق أو الحلول المقترحة لمواجھة اإلرھاب* 

ھناك طرق عدیدة وحل�ول كثی�رة لمواجھ�ة اإلرھ�اب ورد ذكرھ�ا ف�ي كت�ب عدی�دة،            
وفي مقاالت صادرة عن أش�خاص أو جھ�ات حكومی�ة دولی�ة أو محلی�ة ُمعتب�رة، ك�ل جھ�ة            

یانتھا، إال أنھا تتفق جمیعًا في نبذ اإلرھاب والعن�ف       بحسب توجھاتھا وعقیدتھا الفكریة ود    
وإن اختلف��ت الحل��ول أو الط��رق أو المقترح��ات م��ن جھ��ة إل��ى أخ��رى، وق��د قم��ت بتجمی��ع    

 : وإعداد بعض الحلول والمقترحات لمواجھة اإلرھاب بكافة أشكالھ، ومنھا

ة یجب أن تقف جمیع دول العالم حكومات وشعوبًا وقفة صارمة وحازمة لمواجھ            . ١
اإلرھاب والعنف والحدِّ من انتشاره، والقضاء علیھ سواًء أكان اإلرھاب دولّیًا مثلما تق�وم           

                                                           

 .٢:  سورة المائدة، اآلیة)١(
 .١٠٣:  سورة آل عمران، اآلیة)٢(
ضھ باب تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ودمھ وعر،  رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب)٣(

  ). ٢٥٦٤(حدیث رقم ، ومالھ
  . ١٤ فكر اإلرھاب والعنف، عبدالسالم السحیمي، ص)٤(
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بھ بعض الدول العظمى من انتھاك لحرمات الدول ال�صغیرة وم�ا یتب�ع ذل�ك االنتھ�اك م�ن           
إل��خ، أو ك��ان اإلرھ��اب ص��ادرًا ع��ن جماع��ات تنظیمی��ة متطرف��ة   ...اح��تالل وقت��ل وت��شرید
 . وغیرھا من الجماعات األخرىومتشددة أمثال داعش 

یجب الحرص على تنشئة جیل صالح یرفض العنف والتع�دي عل�ى حق�وق الغی�ر              . ٢
والتقلی�ل  ، وینبذ اإلرھاب، والحرص تمام الحرص على الحدِّ م�ن انت�شار الفك�ر اإلرھ�ابي              

 . منھ في المستقبل إن لم یتم القضاء علیھ نھائیًا
أن ی��تم التفكی��ر ف��ي ف��رض العقوب��ات  ینبغ��ي مواجھ��ة ومعالج��ة الفك��ر ب��الفكر قب��ل   . ٣

وتطبیقھا؛ ألن مواجھة الفكر بالفكر أكثر فاعلیة ودقة من السجن والعقوبات األخرى، كما 
أن من یحملون أفكارًا ضالة بحاج�ة إل�ى م�ن یرش�دھم إل�ى ال�صواب والطری�ق ال�صحیح،                     

نة النبوی�ة  ولن یتم ذلك إال بالمناصحة وعالج الفكر بالفكر في ض�وء الق�رآن الك�ریم وال�س                
مثلما یحصل الیوم في مركز األمیر محمد بن نایف للمناصحة من رعایة واھتمام وتوجیھ 
وإرش��اد لبی��ان الطری��ق ال��صحیح م��ن الخ��اطئ لك��ل ن��زالء المرك��ز، ویق��وم عل��ى العم��ل        

 . بالمركز وإعداد برامجھ نخبة من العلماء والمتخصصین في ھذا المجال
تیر ن��ادي أع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس بجامع��ة یق�ول ال��دكتور أحم��د بھ��اء خی��ري س�كر   . ٤

إن أسلوب القھر ومحاربة الفكر والرأي اآلخر یوّرث دائمًا نوعًا من السرّیة            : اإلسكندریة
والحجر على اآلراء أن تنت�شر، مم�ا ق�د یوّل�د انت�شارًا أكث�ر توس�عًا ألفك�ار س�رّیة منحرف�ة                  

تقود في نھایة المطاف إلى األعمال اإلرھابیة
)١(

 . 
قوب�ة عادل�ة تع�الج ق�ضایا وج�رائم اإلرھ�اب واألعم�ال التخریبی�ة، وذل�ك                  تحدید ع  . ٥

بوضع العقوبات المناسبة لمرتكبیھا عل�ى ض�وء الق�رآن وال�سّنة، مم�ا ق�د یح�ّد م�ن انت�شار                     

الفكر الضال والعمل اإلرھابي
)٢(

 . 
توثیق العالقة بین الحاكم والمحكوم سبب في بث الثقة والمحبة واأللفة بین أف�راد              . ٦
م��ع كك��ل، ك��ذلك كلم��ا ك��ان الح��اكم قریب��ًا م��ن المحك��وم زاد ذل��ك م��ن دح��ر اإلرھ��اب   المجت

 .واإلرھابیین
إن : لل��دكتور ع��صام ال��دین العری��ان وجھ��ة نظ��ر ف��ي محارب��ة اإلرھ��اب، یق��ول         . ٧

محارب��ة اإلرھ��اب ال تك��ون إال بمزی��د م��ن الدیموقراطی��ة والحری��ة وإلغ��اء القی��ود عل��ى          

الحرّی���ات
)٣(

م���ة تم���ارس ال���ضغوط عل���ى ُحری���ات األف���راد أو  ، بمعن���ى أن أي ُس���لطة حاك
المجتمعات قد تكون ب�ذلك س�ببًا ف�ي ن�شوء أو تأص�یل اإلرھ�اب ف�ي ذل�ك المجتم�ع أو ذل�ك            

 . الفرد؛ لذا ینبغي حفظ حقوق األفراد والمجتمعات وعدم مصادرة حریاتھم
یجب دعوة اإلرھابیین خصوصًا ممن ھم مح�سوبون عل�ى اإلس�الم إل�ى الرج�وع            . ٨

 وتحكیم كتابھ وسّنة نبیھ وترك ما ھم علی�ھ م�ن ض�الل، وتك�ون     -سبحانھ وتعالى -إلى اهللا   

 v w{: دعوتھم بالحكمة والموعظة والجدال بالتي ھ�ي أح�سن اس�تنادًا إل�ى قول�ھ تع�الى                 

                                                           

 . ٦٢ اإلرھاب، صالح عبد المقصود، ص)١(
 . ٦٠ اإلرھاب تحت المجھر، النقیب محمد العقیلي، ص)٢(
 . ٥٩ اإلرھاب، صالح عبد المقصود، ص)٣(
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 . 

إن الرف�ق ال یك�ون ف�ي ش�يٍء إال زان�ھ، وال      : ((وقول الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم  

))ُینزع من شيٍء إال شانھ
)٢(

 . 

یجب محاربة البطالة في أي مجتمع من المجتمعات والقضاء علیھا؛ ألن بع�ض أف�راد                . ٩
المجتمع العاطلین عن العمل قد یقعون تحت ضغوطات الحاجة والعوز، مما قد یؤدي 
للوقوع في شباك اإلرھابیین تحت تأثیر االنحراف بشتى أشكالھ وأنواع�ھ، ث�م یتط�ور         

لب��اب أو الم�دخل أو الطری�ق إل��ى ال�ضالل والت��أثر    ھ�ذا االنح�راف لیك��ون الوس�یلة أو ا   

باإلرھابیین وأعمالھم وأفكارھم اإلرھابیة
)٣(

 . 
إیجاد مفھوم مشترك لإلرھاب، یكون ھذا المفھوم غیر عنصري وغیر مغرض  . ١٠

وغی�ر مخ�تلط بح��ق ال�شعوب الم��ضطھدة والمقاوم�ة لالح��تالل، والت�ي تتطل��ع إل�ى الحری��ة       
المفھ��وم دولی��ًا، وتحدی��د ومعرف��ة م��ن ھ��و الع��دو ال��دائم     واالس��تقرار، واالتف��اق عل��ى ھ��ذا   

الم��شترك ال��ذي یحم��ل الفك��ر اإلرھ��ابي المتط��رف؛ لمحاول��ة احتوائ��ھ إن أمك��ن احت��واؤه       
وال��سیطرة علی���ھ، أو محاربت���ھ واجتثاث��ھ م���ن ج���ذوره إذا ص��عبت عملی���ة معالج���ة الفك���ر    

بالفكر
)٤(

 . 
 وواض�ح ف�ي توعی�ة       یجب أن یكون لإلعالم بجمی�ع أنواع�ھ وأش�كالھ دور ب�ارز             . ١١

المجتمعات بأكملھا بغّض النظر عن أدیان تلك المجتمع�ات أو ال�دول أو لونھ�ا أو جن�سھا،          
والتركی�ز عل�ى فئ��ات ال�شباب وت��وعیتھم بأخط�ار اإلرھ��اب وأبع�اده ابت��داًء م�ن االنح��راف       
 الفكري وانتھاًء بالعملیات اإلرھابیة، كذلك ینبغي الت�صّدي لم�ا ی�سمى بالعولم�ة اإلرھابی�ة      

والح��ّد م��ن انت��شارھا ومحاربتھ��ا ع��ن طری��ق اإلع��الم وخ��صوصًا اإلع��الم التكنول��وجي        
الح��دیث، س��واًء ع��ن طری��ق مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي أو نحوھ��ا م��ن وس��ائل اإلع��الم     

 . األخرى األكثر حداثة
لألسرة دور بارز في مكافحة اإلرھاب، وذلك بما تقدمھ ألطفالھا من أمن نفسي  . ١٢

ن تأثیر مباشر في عملیة التربیة السویة والت�وازن ف�ي بن�اء شخ�صیة     وعاطفي، ولما لھا م   
كم��ا تكم��ن أھمی��ة دور األس��رة ف��ي غ��رس الق��یم الدینی��ة واألخالقی��ة واالجتماعی��ة   . األبن��اء

الحمیدة واحترام النظام في نفوس أبنائھ�ا، ك�ذلك یكم�ن دورھ�ا ف�ي تعل�یم األبن�اء ض�رورة               
رھ��اب والقت��ل، وغ��رس الكراھی��ة لألعم��ال     ع��دم التع��دي عل��ى الغی��ر، ونب��ذ العن��ف واإل    

 . اإلرھابیة في نفوسھم منذ الصغر

                                                           

 .١٢٥:  سورة النحل، اآلیة)١(
  ). ٢٥٩٤(حدیث رقم ، والصالة، باب فضل الرفقالبر :  رواه مسلم، كتاب)٢(
  . ٤٥ المملكة في مواجھة اإلرھاب، دار القمم لإلعالم، ص)٣(
   .١٧١ – ١٧٠ األدمغة المفخخة، زین العابدین الركابي، ص)٤(
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یجب تعاون المواطنین مع حكوماتھم واقتناعھم بأن ما تقوم بھ األجھزة األمنیة             . ١٣
م���ن مكافح���ة اإلرھ���اب ھ���و م���ن أوج���ب الواجب���ات؛ حفاظ���ًا عل���ى وح���دة ال���وطن وأمن���ھ   

واستقراره
)١(

 . 

                                                           

 . ١٠٩ أبعاد السیاسة الدولیة لمكافحة اإلرھاب، علي فایز الجحني، ص)١(
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  رابعلاملبحـث ا

 لتفصيلمفهوم كلمة داعش با

لق��د ظھ��ر لن��ا ف��ي اآلون��ة األخی��رة ع��دة تی��ارات أو جماع��ات دینی��ة متطرف��ة، ت��ستتر  
بعباءة الدِّین اإلسالمي ولغتھا القتل والتخریب وال�دمار، وھ�ي ت�ضرب بی�د م�ن حدی�د ك�ل                
م��ن ت���سّول ل���ھ نف���سھ معارض���تھا أو مخالفتھ���ا فكری���ًا أو عقائ���دیًا، وم���ن ھ���ذه الجماع���ات  

تنظیم داعش اإلرھابي، الذي ع�اث ف�ي األرض ف�سادًا وتخریب�ًا     المتطرفة ما یسمى الیوم ب   
وتدمیرًا وقتًال وتمثیًال حتى بالمسلمین أنفسھم، وقد أصبح ھذا التنظیم محل اھتم�ام الكثی�ر        
م��ن الب��احثین والدَّارس��ین وال��سیاسیین واإلعالمی��ین؛ لك��شف خفای��ا أكث��ر ع��ن ھ��ذا التنظ��یم   

نحرفة عن المسار الصحیح، وھ�و م�ن وجھ�ة نظ�ر            المنّظم وتوجھاتھ وأفكاره الضالة والم    
الكثیر من الباحثین العدو األول النتشار ال�سالم ب�ین الم�سلمین بجمی�ع ط�وائفھم وم�ذاھبھم                

 في ھذا المبحث بالتعریف أكثر ع�ن معن�ى ومفھ�وم      -إن شاء اهللا  -وسوف نقوم   . اإلسالمیة
م والمت�شدِّد ف�ي أفك�اره    كلمة داعش، والتوضیح عن توجھات ھذا الفصیل اإلرھابي الم�نظّ         

 . وتوجُّھاتھ

وللتعری��ف بكلم��ة داع��ش قمن��ا ب��الرجوع إل��ى أھ��م مع��اجم اللغ��ة العربی��ة الم��شھورة؛  
للبحث عن أصل وجذور ھذه الكلمة، بعد ذلك قمن�ا بإع�ادة الكلم�ة إل�ى م�صدرھا األص�لي               

ج�د لكلم�ة   ، ث�م قمن�ا بالبح�ث ف�ي الم�صادر إلیج�اد المعن�ى؛ فل�م ن        )َدَعَش(من الفعل الثالثي    
داع��ش أي ج��ذور أو أص��ول ف��ي كت��ب المع��اجم والق��وامیس العربی��ة، إال أن��ھ م��ن خ��الل       
المعلومات المتوفرة لدّي ول�دى الب�احثین ال�سابقین ف�ي ھ�ذا المج�ال س�واًء تل�ك المعلوم�ات                
التي تم تناقلھا في وسائل اإلعالم كافة التقلیدیة وغیر التقلیدیة المرئی�ة منھ�ا والم�سموعة،              

ا أن كلم��ة داع��ش عب��ارة ع��ن م��صطلح تناقلت��ھ وس��ائل اإلع��الم كاخت��صار للدول��ة   تب��ّین لن��
سوف یتضح لنا ما ) داعش(اإلسالمیة في العراق والشام، وإذا قمنا بتفصیل حروف كلمة 

 : یلي

 . اختصار لكلمة الدولة): د(حـرف الـــدال 

 . اختصار لكلمة إسالمیة): ا(حـرف األلــف 

 .  لكلمة العراقاختصار): ع(حرف العــین 

 . اختصار كلمة الشام): ش(حرف الشین 

ولو قمنا بتجمیع األحرف السابق ذكرھا مع بعضھا بعضًا لظھرت لنا كلمة داعش، 
التي ُتعد مصطلحًا حدیثًا الختصار الدولة اإلس�المیة ف�ي الع�راق وال�شام، وق�د ق�ام بإیج�اد                    

ر، إال أن الكلمة في الحقیقة   ھذا المصطلح بعض اإلعالمیین والسیاسیین بغرض االختصا      
صار لھا أثرھا ال�سلبي ف�ي نف�وس الكثی�ر م�ن الب�شر األبری�اء الُع�ّزل، ال�ذین ذاق�وا م�رارة               
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القتل والترھیب وعانوا ویالت التشرید؛ حتى بات ھذا التنظیم ھاجسھم ال�ذي ی�ؤرِّقھم ف�ي            
م�سلمین ودول  منامھم، وال�ذي ُیع�دُّ م�شكلة الع�صر الح�دیث اإلرھابی�ة، الت�ي یج�ب عل�ى ال                 

 .العالم كافھ من غیر المسلمین اجتثاثھ من جذوره

یھدف ، یتبنى الفكر السلفي الجھاديباإلرھ������اب، تنظیم مسلح یُوصف ) داع������ش(
  . في العراق وسوریا، ینتشر میة وتطبیق الشریعة سال فة اإل أعضاؤه إلى إعادة الخال

میة في العراق  سال ة اإلبتكوین الدول، بدأ  البغداديعمر زعیم ھذا التنظیم ھو أبو 
 إثر اجتماع مجموعة من الفصائل المسلحة ضمن معاھدة ٢٠٠٦ول   تشرین األ١٥في 

العدید من تّبنى التنظیم وبعدھا ، لھالبغدادي زعیمًا عمر أبي وتم اختیار ، حلف المطیبین
في یوم اإلثنین عمر البغدادي بي وبعد مقتل أ، العملیات النوعیة داخل العراق آنذاك

 أصبح أبو بكر البغدادي زعیمًا لھذا التنظیم١٩/٤/٢٠١٠
)١(

. 

وقد تكون جماع�ة داع�ش ھ�م الخ�وارج ال�ذین أخب�ر ع�نھم الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ              
یخرج في آخر الزمان قوٌم أحداث األسنان، سفھاء األحالم، : ((وسلم في آخر الزمان فقال

یھم، یمرقون م�ن اإلس�الم كم�ا    یقولون من خیر قول الناس، یقرؤون القرآن ال یجاوز تراق   

))یمرق السھم من الرمیة، فمن لقیھم فلیقتلھم فإن قتلھم أجٌر عند اهللا لمن قتلھم        
)٢(

ویقصد . 
أنھ��م ص��غار ال��سن، وحداث��ة ال��سن ف��ي الغال��ب      : أح��داث أس��نان، أي : ف��ي الح��دیث بقول��ھ  

ور والطغی��ان والحم��اس الزائ��د ف��ي غی��ر موض��عھ، غی��ر الم��شروع ف��ي ك��ل  ی��صحبھا التھ��
الكت��ب واألدی��ان ال��سماویة؛ لی��ؤدي ھ��ذا الحم��اس غی��ر الم��شروع إل��ى القت��ل والتخری��ب          
والترھی��ب والتخوی��ف لآلمن��ین ف��ي أوط��انھم وم��ساكنھم، واألدھ��ى واألم��ر أنھ��م ین��سبون      

رآن الك��ریم وال��سنة النبوی��ة، فھ��م  أفع��الھم ھ��ذه الت��ي م��ا أن��زل اهللا بھ��ا م��ن س��لطان إل��ى الق��  
ُیف��ّسرون بع��ض اآلی��ات القرآنی��ة واألحادی��ث ال��شریفة عل��ى ح��سب أھ��وائھم وأم��زجتھم،        
وبطریقة تخدم مصالحھم وتحقِّق أھدافھم، وبذلك یكون تنظیم داعش اإلسالمي المتط�رف            

ریعة قد فھم اإلسالم بشكل خاطئ؛ ألن المغاالة في تطبیق الشریعة أمر غیر مقبول، فال�ش            
اإلس��المیة س��محة، وال��دِّین اإلس��المي دی��ن ُی��سر وس��ھولة، ودی��ن وس��طیة واعت��دال، ودی��ن  

 . رحمة ومحبة وُألفة

وقد أجمع أكثر علماء المسلمین على أن ھذا الحدیث ینطبق تمامًا على داعش، وما     
تقوم بھ من أعمال إجرامیة إرھابیة، وسوف نقوم بتوض�یح كی�ف أن ھ�ذا الح�دیث ینطب�ق               

 : عش أو غیر داعش من التنظیمات اإلرھابیة المسلحة، وذلك كما یليعلى دا

                                                           

 .٢٠١٤/ یونیو١٧ موقع الحدث نیوز، )١(
  ). ١٦٨: (حدیث رقم، یقرؤون القرآن ال یجاور تراقیھم: كتاب،  شرح سنن ابن ماجھ، كتاب المقدمة)٢(
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أن ھؤالء القوم یكونون في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان اآلن، والدلیل على             .أ 

} � ~ { |{: أنن�ا ف��ي آخ�ر الزم��ان قول�ھ تع��الى   
 )١(

ص��لى اهللا -، والرس�ول  

-أّنھ نب�ي آخ�ر الزم�ان، ك�ذلك ح�دیث الرس�ول             :  خاتم األنبیاء والمرسلین أي    - وسلم علیھ
ص�لى اهللا  - أن رس�ول اهللا  -رض�ي اهللا عن�ھ    - الذي رواه أبو ھری�رة        -صلى اهللا علیھ وسلم   

))وأشـ�ـار إل�ى ال�سـبابة والوس�ـطى    ، ُبع�ـثت أن�ـا وال�سـاعة كھ�اتین       : (( ق�ال  -علیھ وسلم 
)٢(

 ،
والقرب المقصود بھ ھنا ھو القرب الذي في علم الغیب عند اهللا، ولیس القرب الذي یعتمد 

لشریف فیما یخص قرب الساعة على حسابات البشر وتوقعاتھم، واآلیة السابقة والحدیث ا
  .إنما ھي داللة على أننا في نھایة الزمان

یقولون من قول خیر البریة ولكن ال یجاوز إیمانھم تراقیھم، وفي روایات أخرى  .ب 
ُیح��سنون القی��ل وی��سیؤون الفع��ل، وإذا تأملن��ا النظ��ر ف��ي تنظ��یم داع��ش وأق��والھم وأفع��الھم   

أن أكثر أق�والھم ق�ال اهللا وق�ال رس�ولھ          : بریة، أي لوجدنا فعًال أنھم یقولون من قول خیر ال       
علیھ الصالة والسالم، ولكن لو تأملنا ف�ي أفع�ال داع�ش مقارن�ًة ب�أقوالھم لوج�دنا أن ھن�اك              
تناقضًا كبیرًا وملحوظًا بین ما یقولون من كالم طیب وبین ما یفعلونھ من أعمال إرھابی�ة     

  .وحشیة في حق األبریاء

، ن��ھ لھ��م وھ��و عل��یھم، ال تج��اوز ق��راءتھم حن��اجرھم    یق��رؤون الق��رآن یح��سبون أ  . ج 
یدعون إلى كتاب اهللا ولیسوا منھ في شيء، وھذه حقیقة تنطب�ق عل�ى تنظ�یم داع�ش مثلم�ا                     
أسلفنا ذكره سابقًا، فقولھم من خیر القول وھو من القرآن وال�سنة، ولك�ن م�نھجھم مخ�الف            

م�ن علم�اء األم�ة اإلس�المیة       تمامًا لم�ا ج�اء ب�ھ الق�رآن وال�سّنة كم�ا أجم�ع عل�ى ذل�ك كثی�ر                      
 .المعتبرین

لیست صالتكم إلى صالتھم بشيء، یحقر أحدكم ص�التھ إل�ى ص�التھم، وص�التھم          .د 
 عل�ى أن  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -أكثر م�ن ص�التكم، وف�ي ھ�ذا الج�زء تأكی�د م�ن الرس�ول          

ھؤالء القوم في نھایة الزمان قوم ظاھرھم طّیب، وھم أھل صالة وعبادة حتى إن الم�سلم      
ن عامة المسلمین ینظر إلى صالتھم وص�التھ فیحتق�ر ص�التھ بجان�ب ص�التھم؛ لم�ا ھ�م            م

علیھ من التقى في الظاھر، والمتأمل في تنظیم داعش یجد أن ظاھرھم الصالح والتقوى،     
فھ��م یق��رؤون الق��رآن ویقول��ون األذك��ار، ولك��ن أفع��الھم وت��صرفاتھم تخ��الف أق��والھم وذل��ك 

 .بإجماع كثیر من علماء األمة

یمرقون من الدِّین كما یمرق السھم من الرمیة ثم ال یرجعون إلیھ، وھم شر الخلق  . ه 
ھكذا أخبر عنھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھم یخرج�ون م�ن ال�دِّین، ووص�فھم ف�ي              
طریقة خروجھم م�ن ال�دِّین أنھ�م مث�ل ال�سھم یم�رق م�ن الرمی�ة، وف�ي ھ�ذا الت�شبیھ بالغ�ة                           

                                                           

 .١: سورة القمر، اآلیة )١(
  ). ٢٩٥٠(؛ ورواه مسلم، حدیث رقم )٦١٣٨( رواه البخاري، حدیث رقم )٢(
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لیسوا على ُھدى، وأخبر عنھم علی�ھ ال�صالة وال�سالم أنھ�م     وداللة على أنھم على ضالل و 
 . شر الخلق

أنھ��م م��ن فئ��ة ال��شباب : أح��داث األس��نان س��فھاء األح��الم، ویعن��ي بحداث��ة ال��سن أي . و 
صغار السن، ولو تأملنا أعم�ار األف�راد المنتم�ین ل�داعش لوج�دنا أن جّلھ�م أو أكث�رھم م�ن           

ت ال��شباب، وعل��ى رأس��ھم زع��یمھم  ال��شباب ص��غار ال��سن إن ل��م یكون��وا جم��یعھم م��ن فئ��ا  
أن عمره حالیًا حوالي : م أي١٩٧١وكبیرھم أبو بكر البغدادي، والذي ھو من موالید سنة 

 سنة، وفي ذل�ك دالل�ة واض�حة عل�ى أنھ�م      ٣٥ سنة، وقد ترأس التنظیم وعمره حوالي  ٤٣
 ویع�د ھ�ذا الج�زء م�ن      . جمیعًا من صغار ال�سن، وعل�ى رأس�ھم كبی�رھم وقائ�دھم البغ�دادي              

الحدیث األكثر دقة في وصف ھؤالء القوم في نھایة الزمان، والذي یعتقد كثیر من علماء         
المسلمین أنھم عناصر داعش، أم�ا الجزئی�ة األخ�رى وھ�ي أنھ�م س�فھاء األح�الم تعن�ي أن                    
عق��ولھم ض��عیفة، ویظھ��ر ذل��ك جلی��ًا ف��ي أفع��الھم ال��سفیھة العنیف��ة ض��د كثی��ر م��ن األبری��اء   

  .خاصًة النساء واألطفال

یقتل��ون أھ��ل اإلس��الم وی��دعون أھ��ل األوث��ان، وم��ا ن��راه األم��س والی��وم ف��ي س��وریا   
والعراق یثبت حقیقة ھذا البند وأنھ من صفات تنظیم داعش، ولو دققنا في أبرز إنج�ازات      
داعش في سوریا لوجدنا أن ھذا التنظیم أبدع ونج�ح ف�ي إجھ�اض الث�ورة ال�سوریة، وقت�ل         

ُع��ّزل ال س��یما األطف��ال والن��ساء، وط��ردھم وإخ��راجھم م��ن      الث��وار والم��دنیین األبری��اء ال  
المن��اطق الت��ي س��یطروا علیھ��ا، مم��ا أدَّى إل��ى زعزع��ة ق��وة الث��وار ال��سوریین المعت��دلین،    
وإلحاق الھزائم والخسائر المادیة والجسدیة بھم، وتقویة نظام بشار األسد الذي یكف�ر ب�اهللا             

تنظیم داعش في سوریا لوجدنا أن مواجھات�ھ  كذلك لو تأملنا حقیقة ما یقوم بھ    . وُیشرك بھ 
مع النظام السوري الطاغي ال تكاد ُتذكر، وإن وجدت مواجھات وقتال حقیق�ي بین�ھ وب�ین               
النظام السوري فھي ألج�ل ط�رد النظ�ام األس�دي م�ن أم�اكن ی�سیطر علیھ�ا التنظ�یم لب�سط                       

یرھ�ا ف�ي تحقی�ق م�ا     نفوذه علیھا، وقد تسبَّب ھذا التنظیم في إضعاف الثورة السوریة وتأخ    
 . تصبو إلیھ في المستقبل من حیاة آمنة ھادئة بعیدة عن الظلم واالستبداد

ونستخلص من ھذا الحدیث وجوب قت�ال ھ�ؤالء الق�وم ال�ذین یخرج�ون ف�ي نھای�ة                  
 . الزمان، وأن في قتلھم خیرًا ومنفعة للمسلمین

واض��ع ویمكنن��ا وض��ع ع��دة تع��اریف لتنظ��یم داع��ش كم��ا ورد التعری��ف عن��ھ ف��ي م 
 : عدة، ومن ھذه التعریفات ما یلي

ھو تنظیم سلفي جھادي ُیوَصف باإلرھاب ویتبن�ى الفك�ر الجھ�ادي، یھ�دف أع�ضاء          
ھذا التنظیم إلى إعادة الخالفة اإلسالمیة وتطبیق الشریعة، وقد بدأ ھذا التنظ�یم ینت�شر ف�ي        
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 ولیبی��ـا ك��ٍل م��ن س��وریا والع��راق ب��شكل كبی��ر، ول��ھ ف��روع أخ��ـرى ف��ي ال��یمن وال��صـومال 

وغیرھــا من بلـدان العـالم اإلسالمیة األخرى
)١(

 .  

وھن��اك تعری��ف آخ��ر ل��داعش م��ن وجھ��ة نظ��ر ُأخ��رى كتنظ��یم، وال��ذي ُیطل��ق عل��ى   
األشخاص المنتمین لھ الدواعش، وھو أن داعش عبارة عن تنظیم جھ�ادي ی�ضم عناص�ر          

د الج�یش ال�سوري     من جنسیات مختلفة، یقاتل النظام ال�سوري وحلف�اءه ال�سابقین م�ن أف�را              
الحر المنشقین عن نظام بشار األسد، الذین استاؤوا من التنظیم بعد أن ش�اھدوا تجاوزات�ھ             

اإلرھابیة من قتل وتشرید في حق اآلمنین
)٢(

 . 

ونستخلص مما سبق ذكره أن تنظیم داعش ھو تنظیم متطرِّف، یتك�وَّن م�ن قی�ادات         
یق ترغیبھم في الجھاد، ووعدھم ب�أن       وأفراد تم استدراج الكثیر منھم إلى صفوفھ عن طر        

یّدعي ھذا التنظیم أنھ یطّبق شرع اهللا بین الناس، وھ�و           . الحور العین بانتظارھم في الجنة    
یقوم بالقتل والتشرید واإلرھاب لآلمنین س�واًء م�ن الم�سلمین أو م�ن غی�ر الم�سلمین، مم�ا                 

، فانتشرت بذلك كثیر م�ن  تسبَّب في ھجرھم لبیوتھم وتشرید الكثیر منھم للبلدان المجاورة        
والبطال�ة وغیرھ�ا م�ن األم�ور الت�ي تع�ود بال�ضرر عل�ى                ، والج�وع ، الفقر: مثل، الظواھر

المجتمع بأكملھ، ویظھر ذلك جلّیًا فیما حصل في س�وریا والع�راق، فاألنظم�ة الدكتاتوری�ة         
ش لھ��اتین ال��دولتین ترعِّ��ب وتقت��ل وُتف��ِسد ف��ي األرض، والتنظیم��ات المتطرف��ة أمث��ال داع��  

 . ُترھب من جھٍة ُأخرى

 :اة التأسیسنو

بي مصعب الزرقاوي في عام أبعد تشكیل جماعة التوحید والجھاد بزعامة  
دن لیصبح تنظیم  سامة بن الألزعیم تنظیم القاعدة السابق مبایعتھ وتلى ذلك م، ٢٠٠٤

ى أقومن ًا صبح واحدأن أالتنظیم من عملیاتھ إلى كثَّف . د الرافدین القاعدة في بال
ن أوبدأ یبسط نفوذه على مناطق واسعة من العراق إلى ، التنظیمات في الساحة العراقیة

عن تشكیل معلنًا في شریط مصور المأل لیخرج الزرقاوي على م ٢٠٠٦جاء في عام 
بعد مقتل الزرقاوي في نفس ، مجلس شورى المجاھدین بزعامة عبداللھ رشید البغدادي

وفي نھایة السنة تم تشكیل دولة ، للتنظیمزعیمًا مھاجر بي حمزة الأالشھر جرى انتخاب 
 .بي عمر البغداديأمیة بزعامة  سالإلالعراق ا

مریكیة والعراقیة عملیة ألشنت القوات ام ١٩/٤/٢٠١٠ثنین الموافق  إلیوم افي 
حمزة أبو عمر البغدادي وأبو كان فیھ ًال استھدفت منز، عسكریة في منطقة الثرثار

  شتباكات عنیفة بین الجانبین واستدعاء الطائرات تم قصف المنزل لیقتالوبعد ا، المھاجر
سبوع واحد اعترف التنظیم في أوبعد . م عالإلوتم عرض جثتیھما على وسائل ا، معاً

شورى الدولة لس یام انعقد مجأوبعد حوالي عشرة ، نترنت بمقتلھما إلبیان لھ على ا

                                                           

  . الموسوعة الحرة/  ویكیبیدیا )١(
 . ٢٠١٤ حزیران، ١٠ جریدة النھار، )٢(
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وفي أواخر . ًا للحربر لدین اللھ سلیمان وزیروالناص، ي خلیفة لھدبكر البغداا بألیختار 
مین العام ألصبح اأحیث ، ني بي محمد الجوالأتم تكوین جبھة النصرة بقیادة م ٢٠١١عام 
قتھا  حتى وردت تقاریر استخباراتیة عن عالدولة السوریة واستمرت الجبھة بقتال ال، لھا

یات المتحدة  الودرجتھا الأك بعد ذل، میة سال إلبفرع دولة العراق االتنظیمیة الفكریة و
بي ألصوتي منسوب تسجیل ظھر بعد فترة و. رھابیةإلئحة المنظمات ا مریكیة على ال ألا

علن فیھا أو، میة سال إلجبھة النصرة ھي امتداد لدولة العراق افیھ أن بكر البغدادي یعلن 
لة میة تحت مسمى واحد وھو الدو سال إللغاء اسمي جبھة النصرة ودولة العراق اإ
 .میة في العراق والشام سال إلا

ني یعلن فیھا عن  بي محمد الجوال ألبعد ذلك بفترة قصیرة ظھر تسجیل صوتي 
یكون���ا ن أو مجلس شورى الجبھة شخ���صیًا ألكنھ نفى ، میة سالإلقتھ مع دولة العراق ا عال

القاعدة في تنظ��������������������������یم علن مبایعة أو، ندماج فرفض فكرة اال، ن عال إلعلى علم بھذا ا
میة وجبھة النصرة العدید من العملیات العسكریة  سال ذلك فإن للدولة اإل، ورغ��م ستانفغانأ

المشتركة
)١(

. 

                                                           

  .٢٠١٤/ یونیو١٧ موقع الحدث نیوز، )١(
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  امساملبحث اخل

 أفكار داعش وت
ً
 وفكرا

ً
 وجهاتها اإلرهابية عقيدة

ُتعتب��ر حرك��ة داع��ش م��ن الحرك��ات اإلس��المیة المت��شددة والمتطرف��ة، الت��ي ت��صّب     
مسلمین، وھي حركة معاصرة نشأت م�ؤخرًا  غضبھا وتجاوزاتھا على اآلمنین حتى من ال  

  .في العراق بعد الغزو األمریكي، وامتد نفوذھا حتى وصل إلى األراضي السوریة

 واألف��راد المنتم��ون لتنظ��یم داع��ش ھ��م عب��ارة ع��ن مجاھ��دین م��ن فئ��ات ال��شباب         
وبعضھم مجاھدین من حركات إسالمیة أخرى تراكمت من بعد الحرب الروسیة األفغانیة 

الروسیة الشیشانیة، وتھدف تلك الحركات أو الفصائل والتنظیمات خاصًة تنظیم          والحرب  
داعش إلى تحقیق عدة عوام�ل، بع�ضھا ق�د ی�صّب ف�ي م�صلحة الم�سلمین ولك�ن ض�ررھا                     

ویبقى االتفاق على أن أفكار داع�ش  . وعواقبھا حقیقًة انقلبت ضد المسلمین دون نفع ُیذكر   
اتلة، ولیس من المعقول أن تكون ھ�ذه الفئ�ة القلیل�ة           إرھابیة متشددة متسلطة على الناس وق     

 -بفضل اهللا-على حق وباقي علماء األمة المسلمین على باطل، فمن المعلوم أن ھذه األمة   
ال یمك��ن أن تجتم��ع عل��ى باط��ل مھم��ا ك��ان؛ حت��ى وإن ح��صلت أخط��اء فردی��ة م��ن بع��ض   

 . علماء المسلمین

رد ذلك في كتاب إدارة التوحش ومن أھداف داعش التي تسعى إلى تحقیقھا كما و
 : ما یلي

تھدف داعش إلى بث الثقة في نف�وس الم�سلمین ع�ن طری�ق محاول�ة إس�قاط ھیب�ة                 . ١
ال��دول العظم��ى المھیمن��ة والم��سیطرة عل��ى ب��اقي دول الع��الم، وم��ن ھ��ذه ال��دول العظم��ى      

ال أمریكا، التي ُتع�د الق�وة العظم�ى األول�ى عل�ى م�ستوى الع�الم، ونعل�م حقیق�ًة بأن�ھ ال مج�             
للمقارنة بین القوات األمریكیة كافة بعدتھا وعتادھا وأسلحتھا وقواتھا البشریة واقتصادھا            

إل�ى إح�راج ال�دول العظم�ى     ) ١(المالي وحلفائھا وبین تنظ�یم داع�ش ال�صغیر ال�ذي ی�سعى      
خاصة أمریكا، كما ت�سعى داع�ش إل�ى إح�راج وتك�ذیب اإلع�الم الم�والي لل�دول العظم�ى،                

القوة ال ُتقھر، حیث یسعى التنظیم إلى مواجھة إعالم ال�دول العظم�ى   الذي یّدعي بأن تلك     
وحلفائھ��ا؛ إلح��راجھم أم��ام الم��سلمین كاف��ة، ولبی��ان أن��ھ ق��ادر عل��ى تفكی��ك ودح��ر الق��وى       

 . العظمى، وقادر على مواجھتھا فكریًا وعقائدیًا وجسدیًا
دد تھدف داع�ش إل�ى محاول�ة م�ّد ون�شر نفوذھ�ا وفكرھ�ا؛ لمحاول�ة ك�سب أكب�ر ع�             . ٢

ممكن من العناصر البشریة المتعاطفة مع ما تقوم ب�ھ داع�ش م�ن أعم�ال إرھابی�ة ال تم�ت             
  .إلى اإلسالم بصلة

تھدف داعش إلى محاولة إضعاف الدول العظمى والكب�رى ف�ي الع�الم، واس�تبدال                . ٣
األدوات التي تستخدمھا في الحروب من حرب إعالمیة ونفسیة إل�ى مواجھ�ة مباش�رة م�ع           

                                                           

 .٨ إدارة التوحش، أبو بكر الناجي، ص)١(
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ف استنزاف أموالھا وإضعاف جیوشھا، ومن ثّم التمھید إلى سقوطھا، مما           تلك الدول؛ بھد  
یعني أنھ سوف یترتب عل�ى ھ�ذه األھ�داف مزی�ٌد م�ن القت�ل والت�شرید والتخری�ب وال�دمار                     
والترھیب والتخویف، وانتشار الفقر والجھل واألمراض واألوبئ�ة، وإلح�اق األذى باألم�ة             

نھ�ا م�ن وجھ�ة نظ�رھم أنھ�ا ت�صب ف�ي م�صلحة         بأكملھا، وإذا كان لدى داعش أھداف یرو    

المسلمین فال شك أّن المساوئ أكبر بكثیر من المنافع المزعومة
)١(

 . 

تھدف داعش إلى اعتماد سیاسة الغلظة واإلرھاب والتشرید والترھیب والقتل في            . ٤
تعاملھا مع كل من یعادیھا، بل ترتك�ب أش�نع وأب�شع أن�واع القت�ل والتع�ذیب، ك�ذلك تعتم�د                      

یاسة الصبر في القتال؛ حتى یتمكنوا من إنھاك أعدائھم في الحروب، واعتمادھ�ا           داعش س 
على سیاسة إشغال العدو وعدم استقراره بفتح جبھات عدیدة، مم�ا ق�د یت�سبب ف�ي إرھ�اب                  
أعدائھم والدول المجاورة لھم؛ بل إنھ یصل بھم األمر إلى قتل أبن�اء ال�سنة مم�ن یخ�الفون              

عتبار أن المنھج السلفي من وجھة نظ�ر داع�ش ھ�و الم�نھج          فكرھم وتوجھھم اإلرھابي؛ با   
الحقیق��ي لإلس��الم، وبقی��ة المن��اھج األخ��رى ھ��ي من��اھج وم��ذاھب للمرت��دین، ع��الوًة عل��ى    
فتواھم بالتكفیر في كل صغیرة وكبیرة وغلوھم فیھ، وقتلھم لكل من خالفھم وإن كانوا من 

ُیعد م�ن أكث�ر التنظیم�ات اإلرھابی�ة         وینبغي التنویھ إلى أن تنظیم داعش       . النساء واألطفال 
المعاص��رة تنظیم���ًا وت��سلیحًا وأفرادھ���ا م���دّربین جی��دًا، كم���ا أنھ���ا أكث��ر اھتمام���ًا بال���شبكة     
العنكبوتی��ة واإلعالمی��ة؛ لب��ث أفكارھ��ا، وإی��صال رس��التھا ال��سیاسیة عب��ر مواق��ع التواص��ل  

أدرك وق��د . االجتم��اعي عل��ى وج��ھ الخ��صوص، أو عب��ر التطبیق��ات األخ��رى ب��شكل ع��ام   
التنظیم مؤخرًا أن للحرب اإلعالمیة دور بارز ومھم وفّعال في تنفیذ مخططات�ھ ال�سیاسیة           
أكثر من حمل السالح وقت�ل م�ن یری�دون قتل�ھ م�ن الم�سلمین وم�ن غی�ر الم�سلمین، وذل�ك                    
عبر مواقع التواصل االجتماعي على وجھ الخصوص، أو عبر التطبیقات األخرى ب�شكل    

-د الحرص على حمایة أرواح الناس وحیاتھم، كما أنزل اهللا عام، وقد حرص اإلسالم أش   
 آی��ات كثی��رة ف��ي الق��رآن بع��ضھا ج��اء بتح��ریم قت��ل ال��نفس إال ب��الحق،        -س��بحانھ وتع��الى 

والبعض اآلخر منھا جاء بالوعید لمن قتل نف�سًا بغی�ر الح�ق؛ ب�ل إنھ�ا ت�ستوي حرم�ة قت�ل                

 نفسھ في بالد المسلمینالمسلم مع ُحرمة قتل الذّمي أو المعاھد المستأمن على
)٢(

. 

كذلك في السّنة النبویة الشریفة جاءت أحادیث عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
تحرم القتل واالعتداء على النفس البشریة، والرسول صلى اهللا علیھ وسلم قدوتنا ومعلمنا 

g f e d c {: وخیر من نقتدي بھ، یقول اهللا سبحانھ وتعالى

r q p o n m l k j i h{
 )٣(

 .  

                                                           

 .٩ إدارة التوحش، أبو بكر الناجي، ص)١(
 .  داعش ومستقبل العالم، عبدالرحمن البكري)٢(
 .٩٣:  سورة النساء، اآلیة)٣(
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أما الھدف الرئیسي لتنظیم داعش منذ بدایة تأسی�سھ فھ�و إقام�ة الخالف�ة اإلس�المیة                "
المزعومة، التي یّدعون فیھا تطبیق الشریعة اإلسالمیة في المناطق العراقی�ة الت�ي س�یطر               

، ثم توّسعت أھدافھ وامتد نفوذه لیشمل السیطرة على المن�اطق ذات األغلبی�ة         علیھا التنظیم 

"السنیة في العراق وسوریا
)١(

 . 

  

  

                                                           

  . الموسوعة الحرة/  ویكیبیدیا )١(
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  سادساملبحث ال

 ..كيفية مواجهة احنراف داعش الفكري والعقائدي

  اطب اول

 طر ار

التكفی��ر س��بب ل��صنوف م��ن االنح��راف وال��ضالل، وأش��د ذل��ك وأعظم��ھ خط��رًا ھ��و  
كم بذلك على األشخاص والجماعات واألنظمة دون فقھ أو تثبت، أو اعتب�ار لل�ضوابط           الح

الشرعیة، وھو ما وقع فیھ بعض األفراد والجماع�ات ف�ي ھ�ذا الع�صر، كم�ا یفع�ل داع�ش                    
من تكفیر األقرباء ورجال األمن وحكام الدول�ة وح�راس ال�وطن، فق�د توجھ�وا إل�ى تكفی�ر                    

، ورتب�وا عل�ى ذل�ك اس�تباحة ال�دماء       اهللا، وال س�نة رس�ولھ   الناس بغیر برھان من كتاب 
واألم���وال، واالعت���داء عل���ى حی���اة الن���اس اآلمن���ین المطمئن���ین ف���ي م���ساكنھم ومعای���شھم،  
واالعتداء على مصالحھم العامة التي ال غنى للناس في حیاتھم عنھا، فح�صل ب�ذلك ف�ساد           

 . كبیر في المجتمعات اإلسالمیة

ح��ذیر م��ن التكفی��ر، والوعی��د ال��شدید لم��ن كّف��ر أح��دًا م��ن  وق��د ج��اءت الن��صوص بالت
 أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ -رضي اهللا عنھ-المسلمین، ولیس ھو كذلك، قال أبو ھریرة 

))إذا قال الرجل ألخیھ یا كافر فقد باء بھ أحدھما: ((وسلم قال
)١(

. 

م��ن دع��ا رج��ًال : (( یق��ول أن��ھ س��مع رس��ول اهللا -رض��ي اهللا عن��ھ-وع��ن أب��ي ذر 

))إال حار علیھ، بالكفر، أو قال عدو اهللا، ولیس كذلك
)٢(

. 

كما دلت النصوص على أن التكفیر ال یتم إال بوجود أسبابھ وانتفاء موانعھ، ولذا قد 
یرد في الكتاب والسنة ما یفھم منھ أن ھذا القول أو العمل أو االعتقاد كفر، وال یكف�ر م�ن                 

وقد ینطق المسلم بكلمة الكفر؛ لغلبة فرح . جود مانع یمنع من كفره كاإلكراهاتصف بھ؛ لو

أو غضب أو نحوھما، فال یكفر بھا لعدم القصد        
)٣(

اللھ�م أن�ت   : (( كم�ا ف�ي ق�صة ال�ذي ق�ال        

))عبدي وأنا رب�ك   
)٤(

ك�ان  : (( بقول�ھ وكال�ذي أخب�ر عن�ھ النب�ي     . ، أخط�أ م�ن ش�دة الف�رح       

                                                           

: ؛ ورواه مسلم في صحیحھ، باب)٣/١٤٥(یھ كافر، من قال ألخ:  رواه البخاري في صحیحھ، باب)١(
 ).٢/٤٥٥(من قال ألخیھ كافر، 

: من كفر أخاه بغیر تأویل فھو كما قال، حدیث رقم: باب،  رواه البخاري في صحیحھ، كتاب األدب)٢(
)٥٧٥٢.( 
 ).١٢/٤٩٨(، )٥/٤٠٤( مجموع الفتاوى، )٣(
 ).٦٠: (حدیث رقم،  من قال ألخیھ المسلم یا كافرباب بیان حال إیمان،  كتاب اإلیمان،  صحیح مسلم)٤(
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إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر : رجل ممن كان قبلكم یسيء الظن بعملھ فقال ألھلھ
ما حملني : ما حملك على الذي صنعت؟ قال: في یوم صائف ففعلوا بھ، فجمعھ اهللا ثم قال        

))فتك فغفر لھعلیھ إال مخا
)١(

. 

فھذا رجل شك في قدرة اهللا، وفي إعادت�ھ       : ( قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا       
إذا ُذري، بل اعتقد أنھ ال یعاد، وھذا كفر باتفاق المسلمین، لكنھ كان جاھًال ال یعل�م ذل�ك،                 

 االجتھ�اد الح�ریص   وكان مؤمنًا یخ�اف اهللا أن یعاقب�ھ، فغف�ر ل�ھ ب�ذلك، والمت�أول م�ن أھ�ل               

)على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من ذلك
)٢(

  .  

إن تنظیم داعش ُیعّد من أشد التنظیمات خطورة على اإلطالق في التكفیر والجرائم 
وبقیة » داعش«البشعة التي تقوم بھا ھذه الطائفة، ویؤكد الدكتور الحمید أن الصراع بین 

مث��ل ك��ونھم ، ن أن یف��سر بتف��سیرات أخ��رى ص��راع س��لطة بی��نھم، أم��ا م��ا یمك��  «الف��صائل 
فھذا مما تردد على ألسنة الكثیر، ولكن ال ، عمالء إلیران أو لدولة المالكي أو لنظام بشار     

 .»شك في أن ھذه األمور تحتاج إلقامة أدلة واضحة وبّینة

دعنا نتكلم في الشيء الذي یمكن الجزم ب�ھ، وھ�و ق�ضیة االس�تھانة               «: ویعود لیقول 
لتكفی��ر، وھ��ذا ل��م یع��د خافی��ًا عل��ى أح��د، وال یحت��اج إل��ى إقام��ة دلی��ل، ومق��اطعھم  بال��دماء وا

 .»وتھدیداتھم وكالمھم في أھل العلم وحكمھم بالردة

» ت�ویتر «أنا ممن حكموا علیھ بھذا الحكم، ول�و اطلع�ت عل�ى ح�سابي ف�ي            «: وتابع
ن��ھ ألدرك��ت ھ��ذا، وق��د حكم��وا ب��ھ عل��ي وعل��ى غی��ري، ك��ل م��ن خ��الفھم یحكم��ون علی��ھ بأ   

لوجدت منھا ما » تویتر«، ولو راجعت المداخالت التي حصلت بیني وبینھم في      »مرتد«
یشیب لھ الرأس، وھؤالء جمعوا بین استباحة الدماء والتكفیر، وك�أنھم ی�رون أن اس�تباحة        
الدماء ال ُتسّلم لھم إال إذا حكموا بالردة، وھذا خلل كبیر في التأسیس الفقھي، وھم ضاھوا   

ائ��ل فحكم��وا بتكفی��ر م��ن ال یحك��م بتكفی��ره بقی��ة طوائ��ف الخ��وارج، فحكم��وا   الخ��وارج األو
بتكفی��ر أھ��ل العل��م، مثلم��ا رأین��اه م��ن تكفی��ر بع��ضھم لل��شیخ عب��دالرحمن الب��راك وال��شیخ       
عب��دالعزیز الراجح��ي، ب��ل لل��شیخین اب��ن ب��از واب��ن عثیم��ین واأللب��اني، ف��ضًال ع��ن ب��اقي     

الدعاة
)٣(

صر العمر ومحمد السعیدي وولید الرش�ودي   من شتى األطیاف، مثل تكفیرھم لنا  
 .»مرتدون«، فكلھم عندھا »داعش«وسعد البریك، وحتى ھیئة كبار العلماء تكفرھا 

أن الع�الم اإلس�المي قب�ل       » داعش«من لوازم مذھب    «ونّبھ الدكتور الحمّید إلى أن      
ص�لى  ظھورھا لم یكن فیھ قائم بالحق، وأن األرض خلت من الطائفة المن�صورة، والنب�ي    

))ال ت��زال طائف��ة م��ن أمت��ي عل��ى الح��ق ظ��اھرین  : ((اهللا علی��ھ وس��لم ق��ال
) ٤(

ال «، وكلم��ة 

                                                           

 ).٦١١٥: (رق الحدیث، باب الخوف من اهللا، كتاب الرقاق،  صحیح البخاري)١(
 ).٣/٢٣١( مجموع الفتاوى، )٢(
  .٢٠١٤/ الثاني  كانون١٤ صحیفة الحیاة، الثالثاء )٣(
 .٢٠١٥/  یولیو٢٥، )١٧١٩٧( صحیفة الریاض، العدد )٤(
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وھي طائفة ف�ي ك�ل ع�صر، ف�أین ھ�م قب�ل وج�ود            تدل على الدیمومة واالستمرار،     » تزال
إنھا كانت في أفغانستان، لكن قبل أفغان�ستان م�اذا یقول�ون؟            : ؟ وقد یقولون  »داعش«دولة  

إذن وبح��سب االس��تقراء ف��إنھم ی��رون أن الكف��ر ب��دأ ف��ي الدول��ة ال��سعودیة من��ذ عھ��د المل��ك   
رة عن��دھم من��ذ ذل��ك عب��دالعزیز فم��ا بع��ده والعی��اذ ب��اهللا، وإذن ف��ال طائف��ة عل��ى الح��ق ظ��اھ  

؟ »القاع�دة «و» داع�ش «وحول السؤال المھم والمؤرق للكثیرین عن الفرق ب�ین      . »الحین
، م�شیرًا إل�ى أن القاع�دة ف�ي     »القاع�دة «منف�صلة ع�ن    » داع�ش «یرى ال�دكتور الحمی�د أن       

األصل كانت أیام أسامة بن الدن تركِّز على العداء ألمیركا تحدیدًا، وكانت مظلة تجمی�ع،     
من ربما كان عنده ھذا البالء ومن یمكن أن یكون دون ذلك،            » القاعدة«في تنظیم   فیكون  

لكنھا كانت تجمع الناس تحت لواء عداء أمیركا فقط، وسبب ذلك أن منھج أسامة بن الدن 
ھ��و الح��رص عل��ى تجمی��ع الن��اس عل��ى بغ��ض أمیرك��ا ومحاول��ة ض��ربھا، وك��ان ال یری��د     

:  بن الدن وانتقد أمورًا عقدیة یقول ل�ھ أس�امة  الخوض في العقدیات، وكل من جاء ألسامة   
، ویحاول أن یھّون من الخالف العقدي، ویجمعھم     »معلیش خلنا اآلن في العداء ألمیركا     «

على ھذا الرابط والقاسم المشترك
)١(

. 

ویتخذ تنظیم داعش اإلرھابي والت�ابعون ل�ھ أی�دیولوجیا التكفی�ر منھج�ًا وفك�رًا لھ�م،              
لتنظیم من س�فك لل�دماء وإزھ�اق األرواح البریئ�ة دون رادع دین�ي            فال عجب بما یقوم بھ ا     

أو إنساني، وزرع الفتنة واستباحة دم�اء اآلمن�ین، واالعت�داء عل�ى المقدس�ات والحرم�ات،           
كما كان الخوارج من قبلھم في نھجھم وصنیعتھم وفكرھم التكفیري، ولذا فھم یكفرون كل 

الداع��شیون ب��سفك ال��دماء وقت��ل األنف��س  م��ن خ��الف معتق��دھم وفك��رھم ال��ضال، فل��م یكت��ِف  
البریئ��ة وح��سب؛ ب��ل تع��دت أعم��الھم اإلجرامی��ة بالتمثی��ل بالجث��ث وإحراقھ��ا وت��صویرھا؛    
لتكون شاھدًا على دمویتھم ووحشیتھم؛ إذ إن تنظیم داعش اإلرھ�ابي الی�وم ل�م یك�ن ل�ھ أن       

المضلة، التي تبرر لھ یستمر وینمو لوال الدعم المالي الذي یتلقاه وبالفتاوى الدینیة الضالة 
اس�تحالل ال�دماء واألم�وال، وزرع الفتن�ة وتروی��ع اآلمن�ین وھ�در الممتلك�ات باس�م ال��دِّین،         

والدِّین براء منھم
)٢(

. 

ومع تزاید خطر المنظمات والتنظیمات والتیارات والجماعات اإلرھابی�ة، وتكثی�ف           
المیة والعربی��ة، ح��ضورھا اإلجرام��ي ف��ي العدی��د م��ن دول الع��الم خاص��ة ف��ي ال��بالد اإلس��  

والمتط��رف والتفجی���ري، وم��ا ترت��ب علی���ھ م��ن إزھ���اق     » فكرھ��ا التكفی���ري «وح��ضور  
لألرواح البریئة، وإخافة للناس، وزعزعة األمن واالستقرار، وتدمیر للممتلك�ات وإت�الف            
لألموال، كان للمملك�ة الت�ي عان�ت كثی�رًا م�ن اإلرھ�اب والفك�ر ال�ضال ق�صب ال�سبق ف�ي                        

، وتك��ریس دع��وة مختل��ف دول الع��الم ومنظمات��ھ   )داع��ش(ال��ضالة الت��صدي لھ��ذه الفئ��ات  
وھیئاتھ الدولیة واألممیة؛ لوقوف العالم یدًا واحدة؛ للتصدي لھذا الخطر المھدد لھا وألمن       

 .شعوبھا دون استثناء

                                                           

ال تزال طائفة : باب قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم، كتاب االعتصام باهللا والسنة، ري صحیح البخا)١(
 ).٦٨٨١: (حدیث رقم،من أمتي ظاھرین على الحق

 .٢٠١٥/  یولیو٢٥، )١٧١٩٧( صحیفة الریاض، العدد )٢(
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 : رأي ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة من داعش التكفیر- 

البیانات والدعوات المنبھة لشدة وِح�دَّة خط�ر ھ�ذا        وقد صدر عن المملكة العدید من       
الشر المحدق بالعالم بأسره، ومنھا صدور العدید من البیانات عن ھیئة كبار العلماء، ومن 

 ٢ المنعق�دة ف�ي الط�ائف ف�ي          ٤٩بینھا بیان أصدره مجل�س ھیئ�ة كب�ار العلم�اء ف�ي دورت�ھ                
إلس�المیة وغیرھ�ا م�ن التكفی�ر        ه؛ بشأن ما یجري في كثیر من ال�بالد ا         ١٤١٩ربیع اآلخر   

والتفجیر، وما ینشأ عنھم�ا م�ن س�فك ال�دماء وتخری�ب المن�شآت وإزھ�اق األرواح البریئ�ة                    
 .وغیرھا

أن التكفی�ر حك�م ش�رعي م�رده إل�ى      : وقد أكدت ھیئة كبار العلماء ف�ي بیانھ�ا إذ ذاك         
لتكفی�ر، ول�یس    اهللا ورسولھ، فكما أن التحلیل والتحریم واإلیجاب إلى اهللا ورسولھ فك�ذلك ا            

كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل یكون كفرًا أكبر مخرجًا ع�ن المل�ة، ولم�ا ك�ان م�رد             
حكم التكفیر إلى اهللا ورسولھ لم یجز أن نكفر إال من دل الكتاب وال�سنة عل�ى كف�ره دالل�ة                     
واض��حة، ف��ال یكف��ي ف��ي ذل��ك مج��رد ال��شبھة والظ��ن؛ لم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن األحك��ام     

 كانت الحدود تدرأ بالشبھات مع أن ما یترتب علیھ�ا أق�ل مم�ا یترت�ب عل�ى                الخطیرة، وإذا 
التكفی�ر، ف��التكفیر أول��ى أن ی�درأ بال��شبھات؛ ول��ذلك ح�ذر النب��ي ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم م��ن     

یا كافر فق�د ب�اء بھ�ا    : أیما امرئ قال ألخیھ «: الحكم بالتكفیر على شخص لیس بكافر فقال      

»ت علیھأحدھما إن كان كما قال وإال رجع
)١(

. 

: وشددت الھیئة على أن التسرع في التكفیر لھ خطره العظیم؛ لقول اهللا عز وجل

} e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

 l k j i h g f{
 )٢(

 . 

تطرق بیان ھیئة كبار العلماء إلى ما نجم عن ھذا االعتق�اد الخ�اطئ م�ن اس�تباحة                  و
ال���دماء، وانتھ����اك األع���راض، وس����لب األم���وال الخاص����ة والعام���ة، وتفجی����ر الم����ساكن     
والمركبات، وتخریب المنشآت، فھذه األعمال وأمثالھا محرم�ة ش�رعًا بإجم�اع الم�سلمین؛            

ومة، وھت�ك لحرم�ة األم�وال، وھت�ك لحرم�ات         لما في ذلك من ھتك لحرمة األنفس المعص       
األم��ن واالس��تقرار وحی��اة الن��اس اآلمن��ین المطمئن��ین ف��ي م��ساكنھم ومعای��شھم، وغ��دوھم      

ورواحھم، وھتك للمصالح العامة التي ال غنى للناس في حیاتھم عنھا
)٣(

. 

 لق�د حف�ظ اإلس�الم للم�سلمین أم�والھم وأعراض�ھم وأب�دانھم وح�رم          :ویضیف البیان  
ا وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمتھ، فقال في انتھاكھ

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا ف�ي           ((خطبة حجة الوداع    
                                                           

  .٢٠١٥/  یولیو٢٥، )١٧١٩٧( صحیفة الریاض، العدد )١(
 .٣٣:  سورة األعراف، اآلیة)٢(
 .٢٠١٥/  یولیو٢٥، )١٧١٩٧(فة الریاض، العدد  صحی)٣(



 - ٢٤٧٥ -

  ، ث�������������������م ق�������������������ال  ))ش�������������������ھركم ھ�������������������ذا ف�������������������ي بل�������������������دكم ھ�������������������ذا  

))أال ھ��ل بلغ��ت؟ اللھ�م فاش��ھد : ((ص�لى اهللا علی��ھ وس��لم 
) ١(

:  اهللا علی��ھ وس��لموق��ال ص��لى ، 
: ، وق�ال علی�ھ ال�صالة وال�سالم        ))وعرض�ھ ، ومال�ھ ، دم�ھ : كل المسلم على الم�سلم ح�رام      ((

))اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة      ((
) ٢(

 م�ن قت�ل    -سبحانھ وتعالى -، وقد توعد اهللا     

f e d c { :  نفسًا معصومة بأشد الوعید، فقال سبحانھ في حق المؤمن

 r q p o n m l k j i h g{
 )٣(

، وق������������ال 

I H G F E {: سبحانھ في حق الكافر الذي لھ ذمة ف�ي حك�م قت�ل الخط�أ              

 Q P O N M L K J{
 )٤(

، فإذا كان الكافر الذي لھ أمان إذا 

فإن الجریمة تكون أعظم واإلث�م یك�ون        ! لكفارة، فكیف إذا قتل عمدًا؟    قتل خطأ فیھ الدیة وا    
م�ن قت�ل معاھ�دًا ل�م ی�رح      : ((أكبر، وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم أن�ھ ق�ال            

))رائحة الجنة
)٥(

. 

 إن المجلس إذ یبّین حكم تكفیر الناس بغیر برھان :ومضى بیان الھیئة إلى القول
من كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وخطورة إطالق ذلك؛ لما یترتب علیھ 
من شرور وآثام، فإنھ یعلن للعالم أن اإلسالم بريء من ھذا المعتقد الخاطئ، وأن ما 

ن سفك للدماء البریئة وتفجیر للمساكن والمركبات والمرافق یجري في بعض البلدان م
العامة والخاصة وتخریب للمنشآت ھو عمل إجرامي واإلسالم بريء منھ، وھكذا كل 

مسلم یؤمن باهللا
)٦(

 والیوم اآلخر بريء منھ، وإنما ھو تصرف من صاحب فكر منحرف 
سالم وال على المسلمین وعقیدة ضالة، فھو یحمل إثمھ وجرمھ فال یحتسب عملھ على اإل

المھتدین بھدي اإلسالم المعتصمین بالكتاب والسنة، المتمسكین بحبل اهللا المتین، وإنما ھو 
محض إفساد وإجرام تأباه الشریعة والفطرة، ولھذا جاءت نصوص الشریعة قاطعة 

? @ E D C B A {: بتحریمھ محذرة من مصاحبة أھلھ، قال اهللا تعالى

 X W V U T S R QP O N M L K J I H G F

 _  ̂] \ [Z Y{
 )٨)(٧(

. 

                                                           

 ).١٦٥٢: (حدیث رقم، باب الخطبة أیام منى، كتاب الحج،  صحیح البخاري)١(
 ).٤٨٨٢: (حدیث رقم،  سنن أبي داود)٢(
 .٩٣:  سورة النساء، اآلیة)٣(
 .٩٢:  سورة النساء، اآلیة)٤(
 ).٦٥١٦: (حدیث رقم، بغیر جرمإثم من قتل ذمّیًا : باب، كتاب الدیات،  صحیح البخاري)٥(
  .٢٠١٥/  یولیو٢٥، )١٧١٩٧( صحیفة الریاض، العدد )٦(
  .٢٠٥ -٢٠٤:  سورة البقرة، اآلیتان)٧(
 .٢٠١٥/  یولیو٢٥، )١٧١٩٧( صحیفة الریاض، العدد )٨(
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لق��د أخب��ر رس��ولنا الك��ریم ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ع��ن الخ��وارج مبین��ًا ص��فاتھم الت��ي  
اعشیین وأشباھھم ممن یعتنق فك�ر التكفی�ر مھم�ا اختلف�ت     تنطبق على خوارج الیوم من الد    

 غ�الون متطرف�ون ف�ي عب�اداتھم     -كما وصفھم الرس�ول الك�ریم     -الجبھات والجماعات، فھم    
وأحك�امھم، ناق�صو فق��ھ وإن ك�انوا كثی��ري عب�ادة، فف��ي خب�ر أب��ي الخوی�صرة أن الرس��ول       

َحُدُكْم َصَالَتُھ َم�َع َص�َالِتِھْم َوِص�َیاَمُھ َم�َع     إنَّ َلُھ َأْصَحاًبا َیْحِقُر َأ: ((صلى اهللا علیھ وسلم قال  
ِص��َیاِمِھْم، َیْق��َرؤوَن اْلُق��ْرآَن َال ُیَج��اِوُز َت��َراِقَیُھْم، َیْمُرُق��وَن ِم��ْن ال��دِّیِن َكَم��ا َیْم��ُرُق ال��سَّْھُم ِم��ْن   

))الرَِّمیَِّة
) ١(

َیْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّھ َرْطًبا    ِإنَُّھ َیْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ َھَذا َقْوٌم       : ((، وفي روایة أخرى   

))َال ُیَجاِوُز َحَناِجَرُھْم، َیْمُرُقوَن ِمْن الدِّیِن َكَما َیْمُرُق السَّْھُم ِمْن الرَِّمیَّةِ      
) ٢(

ثم أشار إلى آیة . 
ة  ح��ین ق��اتلھم ف��ي معرك��  -رض��ي اهللا عن��ھ -ت��دل عل��یھم أف��اد منھ��ا عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب      

ِإْحَدى َعُضَدْیِھ ِمْثُل َثْدِي اْلَمْرَأِة ، آَیُتُھْم َرُجٌل َأْسَوُد((النھروان، وھي وجود الرجل المخدج 

))َأْو ِمْثُل اْلَبْضَعِة َتَدْرَدُر، َوَیْخُرُجوَن َعَلى ِحیِن ُفْرَقٍة ِمَن النَّاِس
)٣(

. 

اس�تحلوا دم�اءھم،   أولئك الخ�وارج ال�ذین اعتزل�وا الم�سلمین ف�ي ص�فین وكف�روھم و        
 وأث�اروا الف�تن والح�روب، وأزھق�ت     -رض�ي اهللا عن�ھ  -وخرجوا على علي بن أب�ي طال�ب        

بسببھم آالف األرواح، وخسرت األمة نتیجة غلوھم وسوء فھمھم بقصد أو بجھل ونق�ص              
علم طاقات إسالمیة، كان یمكن أن تفید األمة وتبنیھا وتساعدھا ف�ي نھ�ضتھا ب�دل التف�رق              

راب، الذي استمر في التاریخ اإلسالمي منذ أن أنشأت الید الخفیة ال�سبئیة    والشتات واالحت 
فك��ر الخ��وارج وفك��ر الت��شیع إل��ى ھ��ذا الی��وم، ال��ذي ن��رى فی��ھ اس��تعار الح��روب الطائفی��ة،    
واشتداد زوابع التكفیر والتطرف، واستحالل دماء البشر من كل الملل والنحل تحت رای�ة              

 وھ�م یھ�دمون ال�دِّین وی�شوھون     -ما یفعل الخ�وارج داع�ش   ك -االجتھاد إلقامة حدود الدِّین     
 .قیمھ وینفِّرون الناس منھ

ھ��ـ واألحف��اد الداع��شیین ف��ي ھ��ذا ٣٧وبتأم��ل دقی��ق ب��ین الخ��وارج اآلب��اء المؤس��سین 
العصر وجدت تشابھًا كبیرًا ف�ي االعتق�اد والممارس�ة، إن ل�م یك�ن تطابق�ًا تام�ًا واستن�ساخًا                 

ألولى؛ لتحقیق الغایة التي رس�مھا مخط�ط الفك�ر الخ�وارجي       مقصودًا للحركة الخوارجیة ا   
األول عبداهللا بن سبأ؛ لتفتیت شمل األمة، ولھدم كیانھا، وإلضعافھا بالحروب والنزاع�ات         
كما ھو حاصل اآلن بتأیید ودع�م م�ن دول أجنبی�ة، وص�مت أو تجاھ�ل م�نھم لم�ا یمارس�ھ                       

» دول�ة الخالف�ة  «ل م�ا ی�سمى ب�ـ    ویقترفھ الخ�وارج الج�دد م�ن ج�رائم باس�م اإلس�الم ف�ي ظ�                
 .بزعامة أبي بكر البغدادي

                                                           

 ).٣٤١٤: (حدیث رقم، باب عالمات النبوة في اإلسالم، كتاب المناقب،  صحیح البخاري)١(
باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الولید رضي اهللا عنھما إلى ، كتاب المغازي، ري صحیح البخا)٢(

 ).٤٠٩٤: (حدیث رقم، الیمن قبل حجة الوداع
 .ھـ١٤٣٥/ شوال١، )١٥٢٧٨( صحیفة الجزیرة، العدد )٣(
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 :ومن أوجھ التطابق واالستنساخ الكامل في االعتقاد والممارسة التكفیر

فمع أن سمتھم المبالغة في العبادة واتباع السنن وحف�ظ الق�رآن الك�ریم وتالوت�ھ، إال                 
رض�ي  -ا عل�ى عل�ي     أن فھمھم لھ قاصر ووعیھم بھ محدود، فالعشرون ألف�ًا ال�ذین خرج�و             

 قّراء حّفاظ عّب�اد جب�اھھم مثفن�ة س�وداء م�ن أث�ر ال�صالة، ولك�نھم اقترف�وا تكفی�ر                       -اهللا عنھ 
. الخلیفة علّیًا ومن معھ من المسلمین، واستحلوا دماءھم، وأوقدوا الفتنة، مما أوجب قتالھم

ویرون وھكذا ھم الخوارج الجدد یكفرون من لم یسمع لھم ویأخذ برأیھم، ویستحلون دمھ           
المسلمین إما كفارًا أو مرتدین، وعلیھم إن أرادوا أن یعصموا أنفسھم ودماءھم أن یسلموا           
من جدید، ثم یبایعوا الخلیفة البغدادي المزعوم، وھكذا ن�رى ط�وابیر الن�اس تح�ت التھدی�د          
والخوف في الرقة والموصل وفي القرى التي استولوا علیھا یقفون ال�ساعات الط�وال ف�ي         

الذي أوكل إلیھ الخلیف�ة البغ�دادي       » األمیر«إلعالن إسالمھم من جدید، ومبایعة      المساجد؛  
 !المزعوم أخذ البیعة من أولئك الخائفین المرعوبین

فق���د اعت���زل الخ���وارج األوائ���ل المؤس���سون    ، »الھج���رة«وم���ن ص���فات دع���وتھم  
ة الظ�الم  فاخرجوا بنا إخواننا من ھ�ذه القری�  «: المسلمین، فقد قال عبداهللا بن وھب الراسي      

أھلھا
)١(

، وم�ن ھن�ا     » إلى جانب ھذا السواد إلى بعض كور الجب�ال أو بع�ض ھ�ذه الم�دائن                
التي ھ�ي دی�ار اإلس�الم إل�ى مجتم�ع آخ�ر جدی�د ھ�و          » الكفر«نبتت فكرة الھجرة عن دیار      

كما یفعل أبو بكر البغ�دادي ب�دعوة الن�اس إل�ى الھج�رة إل�ى دولت�ھ ف�ي          ، المجتمع اإلسالمي 

 ألنھ ال یرى غیرھا إال دیار كفرالرقة والموصل؛
)٢(

! 

ب اطا  

 ال وار

م��ن یت��ابع م��شاھد القت���ل وس��فك ال��دماء وإح��راق أج���ساد األبری��اء الت��ي تمارس���ھا         
، ی�صدم بتل�ك الق�سوة والغلظ�ة الت�ي ال         )داع�ش (المنظمات اإلرھابیة وعل�ى رأس�ھا تنظ�یم         

المستقیم، أو لذلك الذي تكون علیھ تمت بأي صورة من الصور إلى أفعال اإلنسان السوي 
ساحات الحروب من احترام لألس�یر والم�صاب وال�شیخ والم�رأة والطف�ل، لك�ن واق�ع ھ�ذه           
المنظم��ات اإلرھابی��ة یمثِّ��ل ص��ورة مغ��ایرة م��ن العن��ف واإلف��ساد والتنكی��ل غی��ر المب��رر،     

 وف��ي واعت��داء عل��ى الق��یم واألخ��الق اإلن��سانیة، وم��ا ج��اءت ب��ھ جمی��ع ال��دیانات ال��سماویة   
فقی�ام ھ�ذه التنظیم�ات اإلرھابی�ة بت�صفیة الح�سابات م�ع         .مق�دمتھا دینن�ا اإلس�المي الحنی�ف    

البشر على مختلف دیان�اتھم وم�ذاھبھم ومعتق�داتھم وتوجھ�اتھم ب�دون االحتك�ام إل�ى دوائ�ر                 
العدل والتحقیق أمر ال تجیزه ك�ل ال�شرائع، وال تجی�زه وال تق�ره ك�ل األنظم�ة واألع�راف            

لیة، وھو إج�رام وإف�ساد ال یخ�رج م�ن دائ�رة ھ�ذا التوص�یف ب�أي ح�ال م�ن               الرسمیة والدو 

                                                           

 .ھـ١٤٣٥/ شوال١، )١٥٢٧٨( صحیفة الجزیرة، العدد )١(
 .ھـ١٤٣٥/ شوال١، )١٥٢٧٨( صحیفة الجزیرة، العدد )٢(



 - ٢٤٧٨ -

األح��وال مھم��ا ح��اول ھ��ؤالء القتل��ة تبری��ر ج��رائمھم، كم��ا أن��ھ انتھ��اك ص��ارخ لك��ل الق��یم     
 .والمبادئ اإلنسانیة

وبالت��الي ف��إن ھ��ذا الن��وع م��ن العن��ف وقت��ل األبری��اء ب��دم ب��ارد ل��دى ھ��ذه التنظیم��ات  
 منھا اس�تعراض الق�وة والتخوی�ف وت�صفیة الح�سابات، وبع�ث       اإلجرامیة أصبح ثقافة یراد   

الرسائل عبر تلك المشاھد الدامیة والمخزی�ة الت�ي ال ناق�ة وال جم�ل فیھ�ا لھ�ؤالء األبری�اء                    

الضحایا الذین أصبحوا لعبة رخیصة أو أقل من ذلك في أیدي ھؤالء القتلة المجرمین
)١(

. 

 تل�ك النف�وس ال�شیطانیة الملیئ�ة بالحق�د       تمتد األیادي الغادرة الخائنة وتت�سلل متخفی�ة       
والكراھیة؛ لتنفث سمومھا، وتبث أحقادھا وانحرافھا الفكري والنفسي والعق�دي، وترتك�ب         
ما ھو أقوى من الجریمة في أقدس البقاع وأطھرھا وھي بیوت اهللا اآلمنة، وتقتل الواقفین 

دوا أس��لحتھم وأس��لموا ب��ین ی��دي اهللا، وتط��ال ھ��ذه الم��رة أرواح جنودن��ا البواس��ل وق��د أغم��  
فأي فكر ھذا الذي ال یقدر حرم�ة األنف�س   . أنفسھم للوقوف بین یدي اهللا خاشعین مطمئنین    

والدماء، وال یعبأ بقدسیة المساجد والصالة، وھیبة المصاحف والتالوات، ومحراب العابد 
إنھ��م لی��سوا س��وى أحف��اد أب��ي لؤل��ؤة المجوس��ي، ال��ذي قت��ل أمی��ر      ! والمعب��ود ج��ل وع��ال؟ 

 وھ�و ق�ائم ی�صلي بالن�اس ف�ي م�سجد س�یدنا            -رض�ي اهللا عن�ھ    -مؤمنین عمر بن الخط�اب      ال
وحبیبن�ا رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس�لم، وُھ��م عل��ى درب��ھ س�ائرون ی��شتركون ف��ي نف��س    
الوسیلة ویحملون نفس الھ�دف، وھ�و إش�اعة الفتن�ة ف�ي ص�فوف الم�سلمین ون�شر الرع�ب                      

والھلع بینھم
)٢(

. 

ة نظی��ر م��ا تق��وم ب��ھ بع��ض الطوائ��ف م��ن أعم��ال إرھابی��ة  وم��ا تق��وم ب��ھ ھ��ذه الطائف��
وتخریبیة كم�ا تفع�ل بالم�ساجد وقت�ل األبری�اء والم�صلین؛ كم�سجد الق�دیح بدول�ة الكوی�ت،                    
وم��سجد ق��وات الط��وارئ الخاص��ة بمنطق��ة ع��سیر بالمملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، وتفجی��ر       

  .كل ذلك وما تبنتھ داعش من تفجیرات وقتل، تونس

 أكثر التنظیمات نفوذًا؛ ألن لدیھ مقاتلین ُكث�ر، وأس�لحة ومؤی�دین             وتعتبر داعش من  

ومطّبلین في كل مكان وإن كانوا قلة
)٣(

 . 

لقد شھد التاریخ ظھور العدی�د م�ن الحرك�ات اإلرھابی�ة المتطرف�ة م�ن داخ�ل الع�الم                     
اإلسالمي وخارجھ، لكن أحدًا منھ�ا ل�م یك�ن یج�رؤ عل�ى اس�تھداف الم�ساجد وُدور العب�ادة                     

 الصورة البشعة، وقتل المصلین أثناء الصالة ومناجاة الرحمنبھذه
)٤(

.  

                                                           

  .ھـ١٤٣٦/  ربیع اآلخر٢٨، )١٧٠٣٩( صحیفة الریاض، العدد )١(
  .ھـ٢٤/١٠/١٤٣٦، األحد )٥١٦٦( جریدة عكاظ، العدد )٢(
 . داعش ومستقبل العالم، عبدالرحمن البكري)٣(
  .ھـ٢٤/١٠/١٤٣٦، األحد )٥١٦٦( جریدة عكاظ، العدد )٤(
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إنھم لیسوا إال أذناب�ًا لل�شیطان ودم�ى یحركھ�ا أص�حاب المخطط�ات الجھنمی�ة الت�ي                    
ُتعادي اإلسالم، وتستھدف المنھج اإلسالمي المعتدل في عق�ر داره وھ�ي المملك�ة العربی�ة             

 الوس��طي والتجرب��ة الرائ��دة ف��ي وأد   ال��سعودیة قل��ب الع��الم اإلس��المي، وص��احبة الم��نھج    

اإلرھاب وإفشال مخططاتھ، ومواجھة التطرف والتصدي لالنحراف الفكري والعقدي
)١(

. 

كما أنھ م�ن أش�د التنظیم�ات الت�ي ال تكتف�ي بالقت�ل فق�ط، وإنم�ا ترتك�ب أب�شع أن�واع                     
 م�ن   أن�ھ ب�ات  - من وجھة نظري-القتل وأبشع أنواع الجرائم في حق اإلنسانیة، وأنا أرى       

المستحیل مواجھة داعش بالفكر والحّجة؛ ألنھم بلغوا مبلغًا من التشدد والتطرف ال یمك�ن          
مواجھتھ إال بقتالھ ومواجھتھ بالسالح من جمیع دول العالم؛ ألنھ إذا لم یتم قتالھ والق�ضاء              

أن م�ن ت�م ت�شریدھم ف�ي الح�روب س�واًء       : من أھمھا، علیھ فقد یترتب على ذلك عدة أمور    
ھم أكثر ُعرضة ألن یكونوا إرھابیین ومتطرفین، وقد یسلكون ، أو غیر داعشمن داعش 

طریق داع�ش نف�سھ؛ ألن�ھ ال یوج�د لھ�م م�ن یحم�یھم أو ُی�ؤویھم، مم�ا ق�د ی�سھل انح�رافھم                         
وانجرافھم وراء تنظیم داعش أو أي تنظیم آخر متطرف سواء بمحض إرادتھم ومن تلقاء 

 من الممكن أن ُیقدموھا لھم؛ الستمالتھم وكسب أنفسھم، أو بسبب داعش واإلغراءات التي
أم��ا مواجھ��ة داع��ش ب��الفكر أو بإقام��ة الحج��ة أو    . والئھ��م وخ��صوصًا م��ن فئ��ات ال��شباب  

بالحوار فال أظن ذلك ُیجدي نفعًا على اإلطالق، ولكن األھم م�ن قت�ال داع�ش ھ�و الحف�اظ            
ثق�ة ف�ي أنف�سھم وتلبی�ة     على الشباب واألجیال الناشئة وأجی�ال الم�ستقبل واحت�وائھم وب�ث ال     

مطالبھم وتوثیق الصلة بین حكوماتھم وبینھم؛ حتى نقطع بذلك دابر تزوید وإم�داد داع�ش    
بالعناصر البشریة، ونرّب�ي ج�یًال ع�اقًال ومتفّھم�ًا ینب�ذ العن�ف واإلرھ�اب والتط�رف ویتب�ع           

طریق الوسطیة
)٢(

 . 

ك�ان بال�ذات؟ فإن�ھ ال    أما لماذا ھذه الجریمة في ھذا الوقت بالتحدی�د؟ وف�ي ھ�ذا الم    
 :تفسیر لھا سوى اآلتي

ال��ضربات المتالحق��ة الت��ي ألحقتھ��ا األجھ��زة األمنی��ة ب��داعش، وم��ن ث��م الرغب��ة ف��ي   
االنتقام من رجال األمن األشداء البواسل الذین أذاق�وا داع�ش وأذنابھ�ا األم�رَّین، وت�صدوا             

س�تباقیة الناجع�ة الت�ي      لمخططاتھم، وأفشلوا الكثی�ر م�ن عملی�اتھم بسل�سلة م�ن العملی�ات اال              
أحبطت أغل�ب مخطط�اتھم التفجیری�ة، وأبطل�ت أح�زمتھم الناس�فة، وك�شفت ع�ن عمالئھ�م                   
ومجرمیھم، وقضت على آمالھم في إثارة القالقل والفوضى، وإشاعة الفتن�ة والرع�ب ف�ي               
الشارع السعودي؛ بل إن تلك العملیات االستباقیة الناجحة أذھلت العالم بأسره، وأص�بحت    

 . مجانیة ومناھج دراسیة لمراكز ومعاھد األبحاث العالمیةدروسًا

الرد على االنت�صارات المتتالی�ة الت�ي تحققھ�ا ق�وى التح�الف بقی�ادة ال�سعودیة ف�ي           -
الجبھ��ة الجنوبی��ة، وت��شویھ والتقلی��ل م��ن نج��اح قواتن��ا الباس��لة ف��ي الت��صدي لمخط��ط آخ��ر    

وثي وإن تباع��دت قواع��دھما  لزعزع��ة االس��تقرار ف��ي المملك��ة، فالتی��اران الداع��شي والح��   
                                                           

 .ھـ٢٤/١٠/١٤٣٦، األحد )٥١٦٦( جریدة عكاظ، العدد )١(
 . داعش ومستقبل العالم، عبدالرحمن البكري)٢(
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ومنطلقاتھما، فإنھما یلتقیان عند نقطة واح�دة وھ�دف مح�دد وم�صلحة م�شتركة ھ�و تھدی�د                   
أمن واستقرار بالد الحرمین الشریفین، ومن ث�م ف�إن أي تعث�ر ی�صیب أح�دھما ی�شعل ن�ار          

 .الغضب والخوف لدى التیار اآلخر

ُم�شوھة وكاذب�ة للع�الم بأن�ھ     تھدید أمن المملكة خاصة في موسم الحج إلی�صال رس�الة       -
لیس ھناك بلد آم�ن ف�ي الع�الم اإلس�المي وف�ي القل�ب من�ھ ب�الد الح�رمین؛ لم�ا لھ�ا م�ن                    
مكان��ة ف��ي األم��ة؛ باعتبارھ��ا قبل��ة الم��سلمین ومھ��وى أفئ��دتھم ورم��ز وس��طیة الع��الم        

 .اإلسالمي، ومن ثم خلق بطولة وھمیة لداعش توحي بقوتھا ونفوذھا المزعوم
من المملك�ة واس�تقرارھا؛ باعتبارھ�ا الح�صن األكث�ر مناع�ة وال�درع               محاولة العبث ب�أ    -

الواقي لألمتین العربیة واإلسالمیة التي لم تتأثر بھذا اإلرھ�اب األس�ود، وبقی�ت بعی�دة           
عن األزمات الفتاكة التي شھدتھا المنطق�ة ومخط�ط إث�ارة الفوض�ى ال�ذي ط�ال أغل�ب               

 .دول الشرق األوسط
 الحركات والتیارات العنیفة والمتطرفة ع�ن إدراج     لقد عجزت داعش ومثیالتھا من    

المملكة ضمن خریطة مخط�ط إث�ارة الفوض�ى ف�ي المنطق�ة وش�ق ال�صف ال�وطني وإث�ارة               
الفرقة والنعرات الطائفی�ة والعرقی�ة والحزبی�ة، وذل�ك بف�ضل اهللا ث�م بف�ضل وح�دة ال�صف                     

قی�ادة ف�ي تج�اوز      الوطني وتالحم أبناء الوطن خلف قیادتھم الحكیمة، ووع�ي وم�سؤولیة ال           

ھذه المرحلة وتفویت الفرصة عن المتربصین بأمن الوطن واستقراره
)١(

. 

محاولة ھدم المشروع الفكري والحضاري الذي تحملھ المملك�ة بقی�ادة س�یدي خ�ادم               
، وال�ذي ی�سعى ف�ي    -یحفظ�ھ اهللا -الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل س�عود     

ودي فكری��ًا وتنموی��ًا وإط��الق م��شاریع التنمی��ة الب��شریة      ال��داخل إل��ى بن��اء اإلن��سان ال��سع    
واالقتصادیة العمالقة، وخارجیًا من خالل مبادراتھ للم شمل العالم العربي ووحدة الصف            
اإلسالمي في مواجھة التحّدیات التي تمر بھا المنطقة؛ للعبور بھا إلى شاطئ األمان بعیدًا      

م�ة وم�ستقبلھا وس�المة وأم�ن أبنائھ�ا،          عن العواص�ف الھوج�اء الت�ي ت�ستھدف مق�درات األ           
وھو المنھج الذي یتع�ارض ویت�ضاد م�ع م�شروع داع�ش ال�داعي إل�ى الت�دمیر والتخری�ب                

 .والھدم وإثارة الفوضى

ولكن األمر الذي ال جدال فیھ أن كل مخططات داعش باءت وستبوء بالفشل بحول 
لمضي قدمًا في مواجھة ھذه الفئ�ة  اهللا وقوتھ، ولن تزید ھذه العملیة بالدنا إال تعبئة قوتھا ل        

الباغیة ودحر مخططھا اإلرھابي، ولن تزید رجال أمننا البواس�ل إال إص�رارًا عل�ى إنھ�اء      
ھذه العصابة ومحوھا من الوجود والتاریخ، ولنا في تجرب�ة المملك�ة ف�ي مواجھ�ة إرھ�اب             

ّدمت المملكة القاعدة خیر مثال على قدرة المملكة على التعامل مع ھذه العصابات، حیث ق    
للعالم نموذجًا عبقریًا ورائدًا في مواجھة اإلرھاب بقی�ادة الغائ�ب الحاض�ر س�یدي ص�احب       

، وال��ذي وض��ع منھج��ًا ش��امًال   -یرحم��ھ اهللا-ال��سمو الملك��ي األمی��ر ن��ایف ب��ن عب��دالعزیز    
لمحاصرة التیارات المتطرفة، والقضاء في المھد على خططھا وإفشال عملیاتھ�ا المیدانی�ة     
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ة، وھو ال�ذي یرج�ع ل�ھ الف�ضل بع�د اهللا تع�الى ف�ي تبن�ي إس�تراتیجیة ش�املة تعتم�د                  والفكری
المواجھ��ة الفكری��ة والمناص��حة ب��نفس درج��ة االھتم��ام م��ع التعام��ل األمن��ي م��ع الخالی��ا          

وھو النھج الذي یستلھم منھ سمو ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر . اإلرھابیة
 فل�سفتھ وأس�لوبھ ف�ي مواجھ�ة        -یحفظ�ھ اهللا  -ن عب�دالعزیز    الداخلیة األمیر محمد بن نایف ب�      

اإلجھاض بال ھ�وادة عل�ى الخالی�ا النائم�ة قب�ل            : أھمھا، داعش، وذلك باعتماد عدة محاور    
أن تتحرك لتنفیذ عملیتھا من خالل عمل أمني متكامل وجبار، وكذلك من خالل المواجھة   

ع��ب بعق��ول ال��شباب واألطف��ال،  الفكری��ة ال��شاملة لمحاص��رة ال��رؤوس الجھنمی��ة الت��ي تتال  
وتجري لھم عملیات غسیل مخ تجعلھم مغیبین عن الوعي والعقل ومجرد ت�روس ف�ي آل�ة      
قتل ال تدرك ماھیتھ وال مسوغاتھ، أم�ا المح�ور الثال�ث ف�ي إس�تراتیجیة األمی�ر محم�د ب�ن                       
ن��ایف فی��تم م��ن خ��الل المناص��حة، وإع��ادة التأھی��ل لل��شباب ال��ذي س��قط ض��حیة ف��ي ب��راثن   

 .ار المتطرفةاألفك

إن المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة س��تقوم ب��الرد بك��ل ح��زم وش��دة عل��ى تل��ك الع��صابة       
المجرم��ة، وس��تلحقھا بغیرھ��ا م��ن الجماع��ات اإلرھابی��ة المتطرف��ة الت��ي س��حقتھا المملك��ة      
واستأصلت شأفتھا، ولن تفلح تلك األعمال اإلجرامیة في زعزعة أم�ن واس�تقرار المملك�ة     

 واحة لألمن واألمان وللعقیدة اإلس�المیة   -بإذن اهللا تعالى  -لتي ستظل   العربیة السعودیة، وا  

السمحة والمنھج اإلسالمي الوسطي
)١(

. 

إن تحقیق األھ�داف عن�دھم ال ی�تم عب�ر القت�ل وال�دماء والت�وحش والفوض�ى، ولك�ن                  
بكسب العقول والقلوب وانتھاج المنھج اإلسالمي الصحیح، الذي یحمي النفس وال یقتلھ�ا،    

العق��ول وال یف��سدھا، ویح��صن األخ��الق وال ی��دمرھا، فل��یس م��ن ھ��ؤالء الوح��وش  ویرب��ي 
الكاس��رة إال الغطرس��ة والوح��شیة ون��شر الرع��ب والھل��ع ب��ین الن��اس، وع��دم التفری��ق ب��ین    
صغیر أو كبیر ومسلم أو غیر مسلم ذكر أو أنثى، فآلة القت�ل ل�دیھم ھ�ي البادی�ة والج�اھزة              

 یحك��م ھ��ذه الت��صرفات، وال وج��ود ألب���سط     إلنھ��اء أي أم��ر ب��دون محاكم��ات وال ش���رع    
وبالت��الي ھ��ل یعق��ل أن ی��ّدعون بن��اء دول��ة بھ��ذه  . أخالقی��ات الح��روب والنزاع��ات الم��سلحة

الطریق��ة المتوح��شة الت��ي تعتم��د عل��ى األش��الء وال��دماء والظل��م والبھت��ان والت��وحش غی��ر     
، حاكم�ات المسبوق، وعلى اإلمعان في الدمویة والقتل بال سبب وبال ع�ذر ش�رعي وب�ال م         

وإن�ي واث�ق   ! فقط لنزعات تكفیریة متطرفة وتحزبات مذھبیة ما أنزل اهللا بھ�ا م�ن س�لطان           
كل الثقة بأن ھذه كلھا عالمات واضحة على سرعة وقرب انتھاء وزوال ھ�ذه التنظیم�ات          

 .اإلرھابیة الخبیثة

 إن ھ�ذه الثقاف�ة الموغل�ة ف�ي القت�ل والت�دمیر ج�اءت ع�ن            :قال الرمیح في ال�صحیفة    
ق ثقاف��ة االنتق��ام والت��وحش والعدوانی��ة الت��ي تح��ارب ك��ل م��ن ال یتف��ق م��ع م��نھجھم       طری��

المریض والمنحرف، وكذلك من اجتھادات أفراد یحملون الفك�ر التكفی�ري والك�ره والحق�د         
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والغ��ل عل��ى اإلن��سان، وك��ذلك الك��ره لك��ل أوج��ھ الح��ضارة اإلن��سانیة ومعطیاتھ��ا وإیق��اف     

التنمیة البشریة
)١(

. 

إنھ���ا الطوائ���ف أش���د خط���رًا ف���ي مواج���ـھة التنظ���ـیمات : "ن حل���يویق���ول أحم���د ب��� 

"اإلرھـابیة مثـل داعـش وبوكـو حرام 
)٢(

 .  

الوقای�ة خی�ر م�ن الع�الج حت�ى          : "یقول حسن الھتھوتي في مق�ال ل�ھ عل�ى اإلنترن�ت           
على مستوى أجھزة أمن الدولة؛ لمواجھة المخاطر بكاف�ة أش�كالھا، وتھ�دف دائم�ًا للق�ضاء           

من جذورھا أو مواجھة مسبباتھا لمنع وقوعھا، ویمّثل تنظ�یم داع�ش خط�رًا              على الجرائم   
عل��ى األم��ن ب��الوطن العرب��ي بع��د اس��تقطابھ ش��بابًا م��ن جن��سیات مختلف��ة وإقن��اعھم ب��أنھم      
یجاھدون من أجل الدِّین، كما أّكدت مصادر أمنیة على ضرورة مواجھة داع�ش وم�ساندة          

"الدول في حربھا ضد اإلرھاب
)٣(

 . 

توق��ع أن تك��ون عملی��ات قت��ل ھ��ؤالء األبری��اء بھ��ذه الطریق��ة الب��شعة وغی��ر     م��ن الم
أنھ�ا س�تزید م�ن إص�رار        ) ال�دواعش (المسبوقة والتي ال یقرھا دین وال أخ�الق إال بع�رف            

دول العالم على اجتثاث ھذا التنظیم وأتباعھ وفكره العدواني اإلجرامي والذي ینبذه الع�الم    
 لھ��ؤالء األبری�اء وھ�ذا الفع��ل الم�شین وال�شنیع ھدف��ھ     أجم�ع، وداع�ش بھ��ذا القت�ل الجم�اعي    

ترسل بت�صرفاتھا غی�ر     ) داعش(التسویق اإلعالمي؛ كونھا جاء بعقاب غیر مسبوق، فإن         
اإلنسانیة رسائل تھدف لبث الرعب والھلع للمجتمع الدولي عمومًا وخصومھا خ�صوصًا،     

وم تعطین��ا ص��ورة  وھ��ذه الت��صرفات واألس��الیب الوح��شیة وال��ال إن��سانیة بت��صفیة الخ��ص     
واضحة وجلی�ة بالعقلی�ة الداع�شیة المنحرف�ة ولنف�سیات قادتھ�ا وعناص�رھا اإلجرامی�ة م�ن                   

 -ب�ال ش��ك -والمتوح�شة والمتعط�شة لل��دماء الب�شریة، فھ�م     ) ال�سیكوباتیة (ذوي الشخ�صیات  
ی��ستمتعون باألذی��ة واالعت��داء وأل��م اآلخ��رین وتع��ذیبھم والنكای��ة بھ��م، فھ��ذه الت��صرفات          

ثِّل لھؤالء الدواعش انتصارًا موھومًا وكسبًا مغلوطًا وتوھمات بأنھم األقوى، المتوحشة تم
 تفی��دنا وتؤك��د انع��دام األخ��الق اإلن��سانیة العام��ة واإلس��المیة   -ب��ال ش��ك-وھ��ذه الت��صرفات 

خاصة والصفات العربیة والمعاییر األخالقی�ة اإلن�سانیة العالمی�ة، والش�ك أن أح�د أھ�داف               
یر واس��تخدام وس��ائل االت��صال والتواص��ل الحدیث��ة لی��صل    م��ن ھ��ذا الفع��ل ت��سخ  ) داع��ش(

خبرھم ورعبھم لكل إنسان في المعمورة، لذلك یجب أن نحذر الجمیع خاصة الشباب م�ن            
تداول صورھم وعمل دعایة لھم من حی�ث ال ی�شعرون، وع�دم ت�سویق ب�ضاعتھم، وع�دم                

 خ�ور وض�عف ولی�ست    االنخداع بھذه األفعال المشینة والمشاھد السیئة الدمویة، فھي دلیل  
ھذه األخبار والصور إال ھّمھا أن تنقل وتنشر ألكبر ) داعش(دلیل شجاعة وقوة، فلم تنشر
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عدد ممكن من المشاھدین، وھذا م�ا حّررم�ھ دینن�ا اإلس�المي الحنی�ف وأخالقن�ا اإلس�المیة          

من أن نكون أبواقًا لھذه التنظیمات والجماعات اإلرھابیة والخوارج
)١(

 . 

المع��روف ) من��شقي القاع��دة(ر ل��ھ ح��ول عقی��دة ال��ذبح عن��د تنظ��یم   ف��ي أح��دث تقری�� 
، أص��در مرص��د التكفی��ر الت��ابع ل��دار اإلفت��اء الم��صریة تقری��ره الح��ادي ع��شر    )داع��ش(ب��ـ

وأك�د تقری�ر دار اإلفت�اء أن        ". الفریضة الغائبة عند التنظیمات اإلرھابی�ة     .. الذبح: "بعنوان
شقي القاعدة في الذبح ترجع إلى فكر الخوارج المرجعیة الفكریة التي یستند إلیھا تنظیم من

الذین كانوا أول من فعل ھذه الفعلة الشنیعة في اإلسالم، حین أوقفوا الصحابي عبداهللا ب�ن           
خباب بن األرت وسألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اهللا عل�یھم أجمع�ین،           

ث��م . امرأت��ھ وھ��ي حام��لف��أثنى عل��یھم خی��ًرا، ف��ذبحوه ف��سال دم��ھ ف��ي الم��اء، وبق��روا بط��ن 
تط��رق التقری��ر إل��ى ت��اریخ قط��ع ال��رؤوس عن��د الع��رب واألم��م األخ��رى، مؤك��ًدا أن قط��ع   
الرؤوس ممارسة قدیمة عرفتھا البشریة بمختلف أجناسھا وثقافاتھا، وأن ھذه العملی�ة ال�ال            
إنسانیة كانت معروفة لدى بعض العرب في الجاھلیة، وبعد أن جاء اإلسالم لم یثب�ت ع�ن          

بي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ ُحمل إلیھ رأس كافر بعد قطعھ، وال أنھ أمر بحزِّ الرؤوس؛ الن
بل إن النصوص الشرعیة لم تؤسس لمثل تلك العقیدة التي ینتھجھا تنظ�یم من�شقي القاع�دة            

وأكد التقریر أن الكارثة الكبرى تكمن في محاوالت ھذا التنظیم . في القتل والذبح والتمثیل

جاد مبررات من الدِّین الشریف لشرعنة ھذه االنتھاكاتاإلرھابي إی
)٢(

. 

  اطب اث

ر ر طرق د وةدا 

إن تنظیم داعش یعتمد كثیرًا على اإلعالم ویسمیھ بالجھاد اإلعالم�ي ف�ي معركت�ھ               "
مث��ل بقی��ة أن��واع الجھ��اد المتع��ددة، ویكّث��ف حمالت��ھ اإلعالمی��ة الت��ي فاق��ت تنظ��یم القاع��دة      

ھ��ا م��ن التنظیم��ات الجھادی��ة بكف��اءة اإلع��الم، وس��رعة إی��صال الرس��ائل ونوعی��ة          وغیر
الخطاب اإلعالمي باستخدام التقنیة الحدیثة، وتتمث�ل خط�ورة تنظ�یم داع�ش ف�ي أن معظ�م             
مقاتلی��ھ م��ن ال��شباب ال��ذین ول��دوا ف��ي ع��صر الكمبی��وتر واإلنترن��ت وش��بكات التواص��ل         

ت، وق�د نج�ح تنظ�یم داع�ش ف�ي ض�م ال�شباب          االجتماعي ویجیدون التعامل مع ھ�ذه األدوا      
لالنضمام إلیھ في كل من الع�راق وس�وریة وم�ن دول آس�یویة وأوروبی�ة، ول�م یع�د تنظ�یم                  
داعش یعتمد على استغالل الظروف االقتصادیة واالجتماعیة وتدّني مستوى التعلیم ل�ضم           

لالن�ضمام إل�ى   أعضاء لھ؛ بل طّورت آلیات جدیدة لتحقیق أھدافھ تتمثل في تجنید الشباب          
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صفوفھ باألدوات التكنولوجیة الحدیثة، واأللعاب اإللكترونیة، والمالبس التي تحمل شعار          

"التنظیم، وغیرھا من اآللیات األخرى
)١(

 . 

ی�شتغل إع�الم بن�ي داع�ش أھلكھ�م اهللا وأراح         : یقول الدكتور محم�د عب�د اهللا الع�وین        
می��ق ف��ي مخیل��ة متلق��ي خط��ابھم الع��رب والم��سلمین والع��الم م��ن ش��رورھم عل��ى الحف��ر الع 

الشوفیني الكاره لتثبی�ت ع�دد مح�دود م�ن األفك�ار ال�سوداء، والعم�ل عل�ى تكرارھ�ا وك�أن                       
وزارة إعالم داعشیة قد أقّرت منظومة تلك األفكار المشوھة وعّممتھا لكل داعشي، وم�ن        

عل�ى  ذلك تفسیر النصوص واألحداث التاریخیة بما یت�واءم م�ع غ�ایتھم الباطنی�ة، وعمل�وا              
تدلیسھا في فھمھا وشرحھا للتغریر بالعام�ة والجھ�الء وح�دثاء األس�نان؛ للتل�ویح باألم�اني         

 .إلقامة إمبراطوریة إسالمیة جدیدة تنھض على ھدم الدول القائمة وانھیارھا

ومن ھنا ینبغي مواجھة المیدیا الداعشیة وتفكیكھا وتدمیرھا، وتنظیف وجدانیات 
إما بخطاب دیني أو سیاسي أو فكري، وھن�ا أقت�رح لتفكی�ك    من تأّثر بأفكارھا المسمومة   

 : منظومة اإلعالم الداعشي ما یلي

 ضرورة الت�صّدي لھ�ذا الفك�ر الت�دمیري العف�ن ال�ذي انتھج�ھ التنظ�یم الب�اطني                    :أوًال
وتق��ویض أنظم��ة ال��دول العربی��ة وعل��ى رأس��ھا المملك��ة   ، ال��ذي ی��سعى إل��ى خلخل��ة األم��ن  

 . العربیة السعودیة

 إخراج المؤسسة اإلعالمیة من صمتھا ووضعھا في خط المواجھة األول مع            :ثانیًا
وعلیھ��ا أن تعی��د ص��یاغة أدائھ��ا الروتین��ي ، ھ��ذا الفك��ر؛ باعتب��ار أنن��ا اآلن ف��ي حال��ة ح��رب
 . الجامد والمعزول لیتواءم مع المرحلة الحرجة

ة مدّون�ة  وكتاب� ، )إذاعة وتلفزیون(وضع رؤیة فكریة عمیقة لإلعالم الرسمي  : ثالثًا
 . باألفكار الرئیسة التي یدور فیھا الحوار والتحلیل

 تكوین فرق عمل إعالمیة من الكفاءات المثقف�ة الممت�ازة، ووض�ع خط�ة لم�ا                 :رابعًا
 . یحسن أن تؤدیھ من أعمال لتقویض فكر داعش

التأكید على مرجعیة الفكر الداعشي في شكلھ المعلن للغوغاء وللعامة إل�ى             : خامسًا
، ونسبة أفع�ال داع�ش إل�ى الخ�وارج، ووض�ع الموازن�ات المتطابق�ة ف�ي الم�ـُعتقد                   الخوارج

 . والسلوك بین الفئتین أمام المـُتلّقي

 تھیئة فریق فكري متعّمق ف�ي ال�وعي بالتّی�ارات األیدیولوجی�ة ف�ي الت�اریخ                  :سادسًا
 منھ�ا   اإلسالمي؛ كالخوارج والقرامطة والحّشاشین وغی�رھم م�ن الفئ�ات المنحرف�ة لإلف�ادة             

في الموازن�ات، وی�شتغل فری�ق سیاس�ي آخ�ر بدراس�ة وجم�ع الوث�ائق الدال�ة عل�ى اخت�راق                    
 . داعش استخباراتیًا

                                                           

 . ٢٠١٤/  فبرایر١٢ صحیفة اإلعالم اإللكترونیة، شریف درویش اللّبان، )١(
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االش��تغال عل��ى مواجھ��ة ھ��ذه الفئ��ة الخوارجی��ة بأس��لوب الحمل��ة اإلعالمی��ة    : س��ابعًا
 . وعلى المستویات اإلعالمیة كافة، المنّظمة والمعّمقة والمستمرة على مراحل

ن ف��رق عم��ل مثقف��ة واعی��ة بأفك��ار داع��ش ومرجعیاتھ��ا؛ لل��رد علیھ��ا        تك��وی:ثامن��ًا
وفضحھا بمعرفات متعددة في تویتر؛ باعتب�اره األكث�ر انت�شارًا وت�أثیرًا، واس�تخدام األدّل�ة                  
المؤكدة ونشر كل ما یقّوض اإلعجاب بفكر داعش التكفیري وإبانة م�ن وراءھ�ا م�ن دول         

 . وأیدولوجیا

شیة ف��ي ت��ویتر ومالحقتھ��ا ع��ن طری��ق فری��ق فّن��ي     حج��ب المعرف��ات الداع�� :تاس��عًا
 . یتواصل كل لحظة مع إدارة تویتر؛ باعتبار أن داعش تنظیم إرھابي مجرم دولیًا

 تنظیف التعلیم سواًء في المدارس أو الجامعات، وكذلك المؤس�سات الدینی�ة    :عاشرًا
 أو اإلعجاب أو الثقة والمناشط الثقافیة أو اإلعالمیة ممن یمكن أن ُیبدي شیئًا من االرتیاح

 . بالفكر الداعشي

 تقدیم التج�ارب المری�رة س�واًء ف�ي اإلذاع�ة والتلفزی�ون أو ال�صحافة            :الحادي عشر 
الورقیة واإللكترونیة لألشخاص الذین كانت لدیھم سابقة تطرف أو ت�شّدد أو ان�ضمام إل�ى         

س�رار  صفوف داعش ث�م ع�ادوا إل�ى رش�دھم، وسیك�شف العائ�دون وھ�م كثی�رون خبای�ا وأ                    
یجھلھ��ا م��ن ض��ّللھم اإلع��الم الداع��شي؛ ع��سى أن ی��ستفید اآلخ��رون م��نھم ویتك��ون ل��دیھم      

تصور كامل عن وباء ھذه األفكار المتطرفة؛ لتجّنب الوقوع فیھا مستقبًال
)١(

 .  

                                                           

  . ٢٠١٥/  فبرایر١٢كتروني، شریف درویش اللّبان،  صحیفة اإلعالم اإلل)١(
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  سابعاملبحث ال

 موقف اإلسالم من داعش

سالم أو ال شك بأن ما یقوم بھ تنظیم داعش من قتل وأعمال إرھابیة ال تمت إلى اإل
اإلنسانیة بصلة؛ بل ُتعد فسادًا في األرض، ونوعًا من أنواع الحرابة في حق اآلمنین من 
المدنیین وخصوصًا المسلمین منھم، الذین حفظت الشریعة اإلسالمیة حقوقھم في دمائھم 
وأموالھم وأعراضھم، أو الجرائم التي ارتكبوھا في حق المستأمنین والمعاھدین من غیر 

العاملین في بالد المسلمین، أو الجرائم التي ارتكبھا التنظیم من اعتداء على المسلمین 
الممتلكات العامة أو الخاصة في بالد المسلمین، وال یخفى على الجمیع سجل داعش 
الملّطخ بدماء المسلمین، والذي یحمل في طّیاتھ أبشع جرائم التدمیر والتخریب والتفجیر 

! " # $ % & ' ) ( {:  سبحانھ وتعالىوالقتل بغیر الحق، یقول اهللا

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

 : 9{
 )١(

، ونعلم جمیعًا ُحرمة قتل النفس بغیر حق وأنھ ُیعد من كبائر الذنوب، 

q p o n m lk j i h g f e d {: تعالىیقول اهللا سبحانھ و

 { z y xw v u t s r{
 )٢(

، والنھي في ھذه اآلیة یقتضي التحریم؛ 

 -رضي اهللا عنھ- أمر بعدم قتل النفس المحّرم قتلھا، عن أنس -سبحانھ وتعالى-ألن اهللا 
اإلشـراك باللـھ، وقتل النفـس، : أكبر الكبائر: ((أّن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

))وعقوق الوالدین، وقول الزور أو قول شھــادة الزور
)٣(

، ویقول اهللا سبحانھ وتعالى في 

}£ ¤ ¥ ¦ § {: كتابھ الكریم
 )٤(

 . 

م�صلحة  إن جمیع ما سبق ذكره من اآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة ت�صب ف�ي          
 -علی�ھ ال�صالة وال�سالم   - ورس�ولھ    -س�بحانھ -النفس البشریة اآلمنة المطمئنة، فقد حّرم اهللا        

قت��ل ال��نفس بغی��ر ح��ق س��واًء كان��ت تل��ك ال��نفس لم��سلم أو لغی��ر م��سلم م��ن الم��ستأمنین             
والمعاھدین الذین لم یرفعوا سالحًا ف�ي وج�ھ اآلخ�رین، وم�ن یتأم�ل ف�ي ح�ال داع�ش وم�ا                  

 الم�سلمین م�ن خ��راب ودم�ار وقت�ل وت�شرید واس�تھداف لآلمن�ین ف��ي        تفعل�ھ الی�وم ف�ي ب�الد    
أوطانھم یتضح لھ غلظة وقسوة ھذا التنظیم، الذي لھ تاریخًا بدأه بالبیاض لقتالھ المحتل�ین              

                                                           

  .٣٢:  سورة المائدة، اآلیة)١(
 .٣٣:  سورة اإلسراء، اآلیة)٢(
 ). ٥٥٤٧( رواه البخاري، حدیث رقم )٣(
  .٥٦: سورة األعراف، اآلیة )٤(
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األمریكیین واختتمھ بالسواد، وكل یوم یمر من عم�ر ھ�ذا التنظ�یم ی�زداد ب�ھ ف�سادًا وبغی�ًا،               
 . ةوتزداد كراھیتھ في نفوس البشر كاف

إن م��ن نظ��ر إل��ى ت��اریخ داع��ش وكأن��ھ ب��دأ م��ن لحظ��ة  : "یق��ول عب��دالباري عط��وان
ففحلھ�ا  ، دخولھ الشام یكون في غایة السذاجة؛ إذ إن ھذه الجماع�ة ل�م ت�شھد والدة طبیعی�ة                  

الزرقاوي ُعرف بق�سوتھ وغلظت�ھ، ولّم�ا ن�صحھ ش�یخھ المقدس�ي ب�أن یت�رّوى ویت�أنى ف�ي                     
أن�ت ت�رد   : (لرد علی�ھ ص�اعقًا م�ن الزرق�اوي، حی�ث ق�ال      القتل وال یستھدف األبریاء كان ا   

، ك���ذلك أس���امة ب���ن الدن وأیم���ن الظ���واھري اس���تاءا م���ن )إس���فین الفتن���ة ب���ین المجاھ���دین
الزرق��اوي وم��ا ق��ام ب��ھ حت��ى م��ات، وب��دأ ع��صر البغ��دادي ھ��ذا الع��صر ال��ذي ت��ضافر فی��ھ   

یة، وأنھا في أحسن مخترقة وباغ) داعش(الُكّتاب والمشایخ الجھادیون على أن ھذه الدولة 

"أحوالھا مشكوك في أمرھا
)١(

 .  

ك��ذلك م��ا كتبت��ھ جماع��ة أن��صار اإلس��الم الكردی��ة ف��ي الع��راق، وھ��ي الجماع��ة الت��ي 
ح��ضنت الزرق��اوي أوًال م��ن اس��تھداف داع��ش لھ��ا وقت��ل كوادرھ��ا، وم��ا كتب��ھ أھ��ل ال��سنة   

لقاع�دة ف�ي    علماء وعامة من تجاوز داعش لحدودھا، وعلى إث�ر االنف�الت األمن�ي وبغ�ي ا               
الع��راق ن��شأت ال��صحوات، فك��ان م��نھم م��ن ق��صده حمای��ة المدین��ة م��ن بط��ش ال��روافض       

والقاعدة، ومنھم من قصده الكید للمقاومة العراقیة عمومًا والعمالة بشكٍل خاص
)٢(

 . 

أما ھیئة علماء المسلمین في العراق فقد انتقدت إعالن داعش للخالفة اإلسالمیة في 
عالن عن قیام ما یسمى بالخالفة اإلسالمیة في العراق ل�یس أكث�ر             إن اإل : "العراق، وقالوا 

من وھم وسراب وأضغاث أحالم، سواًء من حیث الواقع الفعلي أو من الناحی�ة ال�شرعیة،       
واعتبروا أن إعالن ھذه الخالفة لیست إال خرافة، والبیع�ة المزعوم�ة تّم�ت م�ن أش�خاص                   

ف، فھ��ي بالت��الي ال تل��زم وال مجاھی��ل ل��شخص مجھ��ول ف��ي ص��حراء أو كھ��ف م��ن الكھ��و
وق�د ص�در بی�ان ع�ن ھیئ�ة علم�اء الم�سلمین          ". تعني الم�سلمین وإنم�ا تعن�ي أص�حابھا فق�ط          

كم�ا ُتعتب�ر   . بالعراق التي ُتعتبر الممثل األبرز لعلماء العراق وألھل السّنة فیھا بشكٍل عام           
یة شرعیة ف�ي  الجھة المعنیة بقضیة داعش أكثر من أي جھة ُأخرى؛ ألنھا أعلى ھیئة علم       

العراق الیوم، ومن شأنھا البت في قضایا العراق المصیریة التي من أھمھا إعالن الخالفة 
 : اإلسالمیة على أراضیھا، وفیھ

إن إعالن أي جھة قیام دولة أو إمارة إسالمیة أو غیر إسالمیة في ظّل ھذه 
ذ ذریعة الظروف ال یصب في مصلحة العراق ووحدتھ، موضحًة في ذلك أّنھ سُیّتخ

لتقسیم البلد وإلحاق األذى بالناس، وھذا أمر مبني على قاعدة أساسیة في فقھ مقاصد 
الشریعة اإلسالمیة وھي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان إعالن الخالفة 
اإلسالمیة سیجلب الضرر وُیلحق األذى بالبالد والعباد ولن ُیحقق للمسلمین المنفعة 

ھو ال یعدو أن یكون اسمًا دون حقیقة ومسّمى، وبالتالي فھو ال یجوز المأمولة منھ، ف
                                                           

  .٦٧ القاعدة التنظیم السّري، عبدالباري عطوان، ص)١(
 . ٥٢ص صحوات العراق، محمد عیاش الكبیسي، )٢(
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شرعًا بناًء على فقھ المقاصد والقواعد الفقھیة اإلسالمیة، كما أظھرت الھیئة في بیاٍن آخر 
لھا عدم اكتمال عناصر إقامة الخالفة اإلسالمیة على أرض الواقع، فذكرت أّن ھذه 

ال القتال مستمرًا فیھا، مبینًة أن القائمین علیھا في الخالفة قد ُأعلنت في مناطق ما ز
المناطق اآلمنة منھا في العراق عاجزون عن توفیر الحدود الدنیا من وسائل العیش 

أما علماء الشام فقد . ألھلھا، وبناًء على ذلك فإن إعالن الخالفة غیر ملزمة شرعًا ألحد
ق وتوّسعھا حتى وصولھا للشام، وذلك تبّین موقفھم من قیام الدولة اإلسالمیة في العرا

على لسان رئیس رابطة علماء الشام الشیخ ُأسامة الرفاعي، الذي وصف ُأمراء تنظیم 
ھم ال یخافون اهللا تبارك وتعالى، وھم یستبیحون دماء المسلمین، عالوًة : داعش بقولھ

خ ُأسامة وقد دعاھم الشی. على ذلك واألدھى واألمّر أنھم متطرفون ویكّفرون الناس
الرفاعي إلى الخوف من اهللا، والرجوع إلى الحق ومعرفتھ، والتثّبت منھ عن طریق 
العلماء األجّلاء الثبات الراسخین والمشھود لھم بالصالح، كما دعا الشیخ الرفاعي تنظیم 
الدولة إلى تقوى اهللا ومخافتھ، وعدم استباحة دماء المسلمین واألبریاء، وعدم تكفیر 

ین أو عامتھم، كذلك وّجھ الشیخ الرفاعي دعوة إلى الشباب المنتسبین لتنظیم شیوخ المسلم
داعش، أو المتعاطفین معھم، أو المتحّمسین لھم بأن ُیفّرقوا بین الحق والباطل، وأن 
یتركوا الفئة الباغیة، وأن یقاتلوھم بناًء على ما ورد في كتاب اهللا، قال اهللا سبحانھ 
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كما بّین . 

الرفاعي بأن ما تقوم بھ داعش من عملیات إرھابیة على أرض الواقع في بالد الشام إنما 

 النظامین اإلیراني ونظام بشار األسد الطاغيیخدم
)٢(

 . 

أم��ا بالن��سبة لموق��ف العلم��اء ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، فق��د دع��ت ھیئ��ة كب��ار   
العلماء في بیاٍن لھا أن یكفي اهللا المسلمین ش�ر داع�ش والجماع�ات المتطرف�ة، وقال�ت ف�ي                 

ن جماع�ات اإلرھ�اب والتط�رف       إ: بیانھا الذي نقلتھ على لسان أمینھا الدكتور فھ�د الماج�د          
التي وجدت مناخًا مھیًأ لھا في مناطق الصراعات في العراق وس�وریة م�ن أمث�ال داع�ش                  
والقاعدة وما تفّرع منھما كالنصرة تمارس جریمة مزدوج�ة، فھ�ي ت�ضرب الم�سلمین ف�ي           
أوط�انھم ومق�دراتھم، وتم�ّزق ن�سیجھم ال�داخلي، وم��ن جھ�ة ُأخ�رى ت�شّوه ص�ورة اإلس��الم          

مین أم��ام محط��ات الع��الم التلفزیونی��ة واإلذاعی��ة واإلخباری��ة، م��ن خ��الل م��ا یوثق��ھ    والم��سل
التنظیم ویصوره ومن ثّم یبّثھ للعالم من جرائمھم البشعة التي یأباھا العقل السلیم والفط�رة     
السلیمة والدِّین الق�ویم، كم�ا أص�درت ھیئ�ة كب�ار العلم�اء فت�وى ُتح�ّرم الخ�روج للقت�ال م�ع                

ھم أو تأییدھمداعش أو مناصرت
)٣(

 . 

                                                           

  .٩:  سورة الحجرات، اآلیة)١(
/  رمضان٤ موقف العلماء من داعش، موقع المسلم اإللكتروني، نقلھ ناصر بن سلیمان العمر، )٢(

 . ھـ١٤٣٥
 . م٢٠١٤/  سبتمبر٣ العربیة نت، الریاض، )٣(
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أما موقف علماء األزھر الشریف من تنظیم داعش، فقد تبّین من خالل بیان لعلماء     
األزھر ُوّزع على الصحفیین أّكد فیھ أن تنظ�یم داع�ش تنظ�یم إرھ�ابي، وأن المنت�سبین ل�ھ         
من الخ�وارج والبغ�اة، ویج�ب عل�ى الم�سلمین حم�ل ال�سالح ف�ي وج�ھ ھ�ذا التنظ�یم وقتال�ھ                         

راحة المسلمین من شروره، وقد ذھب بعض علماء األزھ�ر إل�ى تكفی�ر داع�ش،             ودحره إل 
إال أن البعض اآلخر ال یكّفرون داعش وإنما یرون أنھم من الخوارج الُبغاة الطغ�اة ال�ذین            
سعوا في األرض فسادًا وخرابًا ودمارًا وقتًال، واتفق جمیع علماء األزھر على أّنھ ینبغ�ي      

 أینما وجدقتال ھذا التنظیم المتطرف
)١(

 . 

وبھ��ذا نك��ون ق��د بّین��ا موق��ف علم��اء األم��ة اإلس��المیة م��ن تنظ��یم داع��ش المتط��ّرف،  
وإجماعھم على تطّرف ھذا التنظیم وغّلوه وإسرافھ في القتل بأب�شع الط�رق، كم�ا أجمع�وا        
على وجوب قتالھ وبطالن ما یسمى بقیام الخالفة اإلسالمیة في ظل الظروف التي یعیشھا 

 .  كثیر من البلدان العربیة واإلسالمیةالمسلمون في

                                                           

  . م٢٠١٤/  أغسطس٢٣ صحیفة الیوم السابع، )١(
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 اخلامتة

تم بحمد اهللا وفضلھ ومّنتھ االنتھاء من إعداد ھذا البح�ث، والبی�ان فی�ھ ع�ن تنظ�یم               -١

داعش م�ن ع�دة جوان�ب ك�ان م�ن أھمھ�ا التعری�ف بمعن�ى ومفھ�وم داع�ش أو                      

الدول���ة اإلس���المیة ف���ي الع���راق وال���شام، وبی���ان انح���رافھم الفك���ري وبط���الن  

 وبیان كیفیة مواجھتھم، والحّد من انتشار فكر التطرف واإلرھاب          توجھاتھم،

 .لألجیال القادمة

أم��ا الحل��ول المقترح��ة أو التوص��یات الت��ي ینبغ��ي عل��ى الم��سلمین وعلم��ائھم تحقیقھ��ا         

 : لمواجھة داعش فھي كما یلي

وما یترتب ،  التوعیة الدینیة والفكریة والعقلیة على خطورة اإلرھاب بصفة عامة  . ١

 . من مفاسد عظیمة بین الشعوب مسلمین أو غیرھم علیھا

 .التمییز بین مبادئ الدین الحنیف وقیمھ وبین كل مایخالفھ عقًال وشرعًا  . ٢

ینبغي مواجھ�ة فك�ر داع�ش ب�دعوة المنت�سبین إلی�ھ إل�ى اهللا، وبی�ان بط�الن م�ا ھ�م                  . ٣

  . علیھ من تجاوزات وأخطاء تضر باألمة اإلسالمیة أو بقتالھم

حّد من انتشار ھذا الفكر المتطرف ف�ي الم�ستقبل، والوق�وف وقف�ة              ینبغي السعي لل   . ٤

 .رجل واحد على قلب واحد لمحاربة مّد انتشاره لألجیال القادمة

دور وسائل اإلع�الم والعلم�اء األج�الء كبی�ر ج�دًا ف�ي ن�شر الثقاف�ة الدینی�ة وتقوی�ة                 . ٥

 .والحرص الشدید في توعیة الجیل والنشئ ، الوازع الدیني 

اهللا لّي ولعامة المسلمین التوفیق والسداد والھدایة والصالح، وص�لى اهللا  ھذا وأسأل   

  .وسّلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ إلى یوم الدِّین
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  فھرس المصادر والمراجع
  . القرآن الكریم-أوًلا

  :  المصادر والمراجع-ثانًیا

   ات المعوق���: أبع���اد ال���سیاسة الدولی���ة لمكافح���ة اإلرھ���اب   : عل���ي ف���ایز الجحن���ي ..
 ،  )١ط(التحدیات، 

 ن.م.د(، )١ط(إدارة التوحش، ، :  أبو بكر ناجي.( 

  ١ط(مرك��ز الدِّراس��ات والبح��وث األدمغ��ة المفخخ��ة، ،   : زی��ن العاب��دین الرك��ابي( ،
 . دار غیناء: الریاض

 م١٩٩٨، )ن.د(، )ن.م.د(، )ط.د(اإلرھاب أسبابھ ودوافعھ، : صبحي السلوم . 

   مكتب�ة  : ، الناش�ر )ن.م.د( دراس�ة تحلیلی�ة،   -یاسي اإلرھ�اب ال�س   : عبدالناصر حری�ز
  .م١٩٩٦مدبولي، 

   ١ط(أش���كالھ وممارس���اتھ، ،  : اإلرھ���اب الفك���ري : ج���الل ال���دین محم���د ص���الح( ،
 ).١ط(اإلرھاب المعاصر بین التنظیر والمواجھة، ھاشم الزھراني، 

  ه١٤٣٠، )ن.د(، الریاض، )١ط(اإلرھاب تحت المجھر، ، :  محمد العقیلي .  

  ھـ١٤٣٢، )١ط(اإلرھاب دمار وخراب، ، : سلیمان الدّھامداود .  

      ن.د(، األح�ساء،   )١ط(اإلرھ�اب واإلرھ�ابیون، ،      : محمد عبد العزی�ز ال�سماعیل( ،
 ). ت.د(

   ١ط( موق��ف اإلس��الم من��ھ، ،   - أس��بابھ -حقیقت��ھ : اإلرھ��اب: ب��در ناص��ر الب��در( ،
  ). ت.د(دار االعتصام، : ، القاھرة)١ط(اإلرھاب، صالح عبدالمقصود، 

  ن.م.د(،  )ط.د(إرھاب الخالفة ودھالیز التموی�ل،      : أسطورة داعش : محمد العمر( ،
 ).ت.د(، )ن.د(

 دار مكتب���ة الحی���اة، )ن.م.د(، )١ط(ت���اج الع���روس، ، : محم���د مرت���ضى الزبی���دي ،
 ). ت.د(

 ت.د(، )ن.د(داعش ومستقبل العالم ، : عبد الرحمن البكري .(  

 مكتب����ة األنجل����و )ن.م.د(، )٢ط(، لحدیث����ة،دائ����رة المع����ارف ا: أحم����د عطی����ة اهللا ،
  .م١٩٧٥، اإلمریكیة

   أحم�د  : ال�صحاح ت�اج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة، ، تحقی�ق            : إسماعیل حماد الجوھري
  . م١٩٧٩دار العلم للمالیین، : ، بیروت)٢ط(عبدالغفور، 

 ت.د(، )ن.د(صحوات العراق، : محمد عّیاش الكبیسي.(  

 م١٩٨٣دار الطلیعة، : بیروت، یاسي،ظاھرة اإلرھاب الس: أدونیس العكرة. 
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   ظ��اھرة العن��ف ال��سیاسي ف��ي ال��وطن العرب��ي، رس��الة    : ھیف��اء أحم��د محم��د ی��ونس
  .م١٩٩٨ماجستیر، 

  ن.د(، المدین���ة المن���ورة، )١ط(فك��ر اإلرھ���اب والعن��ف،   : عبدال��سالم ال���سحیمي( ،
 .ه١٤٢٨

 ت.د(، )ن.د(، )ط.د(في طریق األذى، : یسري فودة.(  

 ت.د(، )ن.د(القاعدة التنظیم السري، : عبد الباري عطوان.(  

     مصر، مطبعة الحلب�ي،    )٢ط(القاموس المحیط،   : محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ،
 . ھـ١٣٧١

      دار إحی�اء للن�شر،   : ، بی�روت )١ط(ل�سان الع�رب، ،   :  محمد بن مك�رم ب�ن منظ�ور
 . ھـ١٤٢٤

  ،١ط(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة.( 

 دار المع��ارف، : ، بغ��داد)١ط(دراس��ة الق��انون ال��دولي الجن��ائي، ،  : حمی��د ال��سعدي
  . م١٩٧١

 م١٩٨٧، مطابع دار الشعب: مكافحة اإلرھاب، القاھرة:  أحمد بالل عزالدین.  

  ،ه١٤٣١دار القمم لإلعالم، : ، الریاض)١ط(المملكة في مواجھة اإلرھاب . 

 مسلمموقع موقف ال: موقف العلماء من داعش: ناصر سلیمان العمر.  

    نشوء اإلرھ�اب وتط�وره واألس�الیب المالئم�ة     : العقید الركن عبدالرحیم عبد الجبار
 ). ت.د(، )ن.د(، )ط.د(لمعالجتھ، 

 ت.د(، )ن.د(، )ط.د(نشوء اإلرھاب وتطوره، ، : أحمد جالل عز الدین.( 

   دار المع��ارف: الوس��یط ف��ي ق��انون ال��سالم، اإلس��كندریة   : محم��د طلع��ت الغنیم��ي ،
  .م١٩٨٢

  :یات والمواقع اإللكترونیةالدور

 )دار البوابة المعرفیة والتعلیمیة اإللكترونیة ، محمد أبو النور) كایرو . 

 بوابة مصراوي اإللكترونیة .  

 صحیفة اإلعالم اإللكترونیة . 

 صحیفة الفجر اإللكترونیة .  

 صحیفة النھار اإللكترونیة . 

 مركز المسبار للدراسات والبحوث .  




