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 دراسة مقارنة ُب ضوء ؛رالدوافع احلربية ُب العصر اجلاىلي واحلاض
 ةياإلسالم ماتيالتعل

 *زلمد زيد لکوي
ىناك دوافع كثَتة وبواعث عديدة ومتنوعة للحروب كاحلمية اجلاىلية، وإظهار الشجاعة، والرياء وحب الذكر 

جرائها منذ نشأهتا إىل يومنا وغَتىا من البواعث واألسباب اليت اجتاحت البشرية حروب طاحنة من 
 جعلت الناس يتصورون أن احلروب تشن ظلما وعدوانا إلراقة الدماء فحسب  فنفروا حىت عن اسم احلرب..ذاى

غَت أن احلر ب ُب السَتة النبوية جاءت نزيهة وبعيدة كل البعد عن ىذه البواعث الدنيئة والدوافع  
دافع األصلي واحلقيقي ذلا والذي يفتقر إليو البواعث الفرعية العدوانية، فتميزت بباعث ديٍت أخالقي ىو ال

 األخرى، أال وىو الرغبة ُب إعالء كلمة اهلل وإزالة الشرك والكفر عن البشرية.
 لنقارن بُت العصور ُب األىداف احلربية ـ وضوعاأىداف احلرب واحد واحد منقدم ف 

   :نهب الثروات و الموارد لآلخرین -۱
احلرب کان ذلا مکانة مهنة الوطنی فی العرب ـ النقص فی ادلوارد الکسبيو ، ندرة االحتياجات احلياة و بغياب 
االنضباط اجلماعی أصبحت العادة من القتال قوی جدا فی العرب أهنم کانوا يعتمدون القتل و سفاح الدماء و 

 1السلب و النهب کما من صفاهتم ولکن من مفاخرىم ـ  
االشياء التی ربرضهم علی ىذه ادلهمة ادلروعة )احلرب( کانت احدىا رغبة الغنيمة  "يضا و کتب أ 

عندما کان احد من العرب عقد سالحو کانت الرغبة االولی التی کانت قادمة فی قلبو أن يکون لو الکثَت من 
رذيل رأيهم ـ و العزة احلقيقية   الغنائم و االماء و العبيد ـ ادلال الذی أخذ من التجارة أو العمل و اجلهد کان مال

ـ کان القبائل ادلختلفة  ةالذی أحضر بعد النهب من ساحة ادلعرک‘‘ الطيب ’’ کانت عندىم فی حصول ادلال 
ىذا ـ ـ ـ  يغَتون بعضهم علی بعض ليال و هنارا لکی ينهبوا الغنم و اجلمل و االماء و العبيد و ادلال و ادلتاع ـ

احلرب الىل العرب و کان عقالء العرب حیسبون احلرب عبثا دون النتيجة ما نالوا النهب کان من اول اغراض 
کان يقول اکثم بن سيفی من کان رجل متمرس و فريد ان اىنأ الظفر کثرة األسری و خَت الغنيمة ـ   فيها ادلال

 2ـ " ادلال
"ادلثقف" و ىذا ما کان وصف اإلنسان اجلاىلي و اآلن أقدم بعض األمثلة من العصر احلاضر  

فقد ًب توجيو معظم استثمارات ادلستعمرين إلی اقتصادات ادلستعمرين اآلخرين أو إلی  ادلاضي القريب ـ و ىي "
انيون والفرنسيون واألدلان أطراف خارجية، مثل األرجنتُت والواليات ادلتحدة ـ وقد فعل ذلك الزعماء الربيط

 باب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بادلکانة ـ فهم دزرائيلي، وديل کاسيو تبنوا اإلمربيالية، ُب ادلقام األول، ألسالذين
 
 ۔اوکارا، باکستان ،شعبة علوم اإلسالمية، جبامعة اوکارازلاضر، *
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 3وبسمارك أن االستعمار يعٍت استنزاف خزائن دوذلم ـ"
للمنافسة و صلد ُب ىذا ادلوضوع أن " أصبحت کوريا و منذ أواخر القرن التاسع عشر موضعا  

بعد ان بزغت کقوة  ۹۱۹۱الصينية والروسية، حيث ضمت اليابان کوريا منذ العام  -االستعمارية اليابانية
صناعية، و عملوا علی استغالل ادلصادر الکورية، و امهها االرز الذي کانت تصدر منة کميات کبَتة، 

 4ـ" ۹۱۹۱ -۹۱۹۱فاستمرت السيطرة اليابانية عليها للفًتة من 
وأكد أن أحد أىداف الواليات ادلتحدة من غزو العراق كان السيطرة التامة تب أيضا"و کُ  

عليو،واستخدام ادلخزون النفطي وادلوقع االسًتاتيجي لو ُب سبديد فًتة القطب الواحد، إال أن ىذا مل يتحقق بعد 
 ـ مرور تسع سنوات

لإلطاحة بالزعيم العراقي السابق صدام  ۳۱۱۲وكانت الواليات ادلتحدة قد احتلت العراق ُب عام  
حسُت، حبجة أنو ديكتاتور ولديو أسلحة نووية، وىو ما مل يثبت حىت اآلن، وأكد أحد ادلهندسُت الذي 

 5"اعتمدت عليهم اإلدارة األمريكية السابقة، أن واشنطن ضخمت أكاذيبو بشأن برنامج العراق النووي.
اىلي واإلنسان ُب القرن العشرين و الواحد و العشرين الراىن ـ ىل يُری أي فرق بُت عقلية البشر اجل 

ْنَساُن  (و قال العلي الکبَت"۹۳۱: ۹")النساء  َوُأْحِضَرِت اأْلَنـُْفُس الشُّح  و لذالك قال اهلل عز و جل "  وََكاَن اإْلِ
( ـ فإذا ينسی ۱: ۹۱۱")العاديات  يدٌ َوِإن ُو حلُِبِّ اخلََْْتِ َلَشدِ  ( و قال جل جاللو "۹۱۱: ۹۱")اإلسراء  قـَُتورًا

اإلنسان ربو و حقيقتو و عاقبتو، يفکر للدنيا و ما فيها فقط ، و حیرص علی غزارة ثروهتا حتی حیارب ذلا علی 
َلْو   "ملسو هيلع هللا ىلص سواء و ان کان ىو ُب العصر اجلاىلي أو ُب القرن الواحد و العشرين ـ مصداقا لقول النيب الکرًن 

  6" اِديَاِن ِمْن َماٍل الَبـْتَـَغى ثَالِثًا ، َوالَ دَیْألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال  التـُّرَابُ َكاَن اِلْبِن آَدَم وَ 
اإلسالم يشرع اجلهاد فقط إلعالء کلمة اهلل و ينفی جلميع صور احلرب دلصاحل الدنيا ـ قيل للغنيمة  

ٌر : أَنـَْفْلُت ُفالنًا َونـََفْلُتو : َأْعطَْيُتو ناِفَلًة  قَالَ  "األنفال" ُب القرآن يعٍت الزائد کما ورد ُب "تاج العروس" أن " َشَِ
ْعُروف.

َ
فادلعنی أن الغنيمة ليست هبدف  7"ـالن فل والنافلة :ما كان زيادًة على اأَلصل و قيل أيضا " ِمَن ادل

 أساسي بل ىي نفل و فضل ضمٍت مع اذلدف األساسي، األعالء لکلمة اهلل ـ 
قد أبان اهلل عز وجل مكانة اإلخالص َب اجلهاد َب آيات مستقلة ليميز بُت جهاد أىل اإلدیان ،  

ال ِذيَن َآَمُنوا يـَُقاتُِلوَن َب َسِبيِل الل ِو َوال ِذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن َب َسِبيِل  "وجهاد أىل األوثان قائاًل 
 ( ـ۹:۱۴النساء")الط اُغوتِ 

ألصحابو مكانة اإلخالص َب شعَتة احلرب واجلهاد َب مواقف  ملسو هيلع هللا ىلصقد أبان النىب و  
قَاَل َجاَء َرُجٌل  "فقد أخرج اإلمام البخارى رمحو اهلل من حديث أىب موسى األشعري أنو قال  ـ عدة من سَتتو

لِلذِّْكِر َوالر ُجُل يـَُقاِتُل لِيُـَرى َمَكانُُو َفَمْن ِإىَل الن يبِّ صلى اهلل عليو وسلم فـََقاَل الر ُجُل يـَُقاِتُل لِْلَمْغَنِم َوالر ُجُل يـَُقاِتُل 
 8"ُب َسِبيِل اهلِل َقاَل َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِىَي اْلُعْلَيا فـَُهَو ُب َسِبيِل اهلِل.
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،  فلم يعترب النىب أن من قاتل للمال وادلغنم أو قاتل ليذكر من اجلهاد َب سبيل اهلل ، فلكل عمل نية
وىذا األعراىب يسأل عمن مل يقصد بنيتو إعالء راية التوحيد ، بل جل ما طلبو الذكر وادلال ، فوافقت نيتو نية 

 أىل اجلاىلية ، فأىن يكون لو األجر .
لألقوام و هنب ادلوارد  یاجلشع عل فالفرق بُّت بُت العصور فی ضوء ىؤالء األمثلة ُب الغرض "

ك التماثل بُت العصر اجلاىلي و احلاضر و کيف اإلسالم منفرد حسب تعليماتو ی" ـ و کيف ىنالبلدان األخر ا
 ُب ىذا الدافع احلريب ـ

  الرغبُة في السيطرة والسيادة: -۲
بعض القبائل كانت ترى احلرب أمرًا طبيعيًا لتسود، وتسيطر، وتستأثر بالرئاسة ُب العصر اجلاىلي 

األوس واخلزرج، وكاحلرب اليت دارت بُت بٍت يربوع من سبيم وادلناذرة، والسؤد، كاحلرب اليت دارت ُب يثرب بُت 
 الردافة عنهم، وعرف ىذا اليوم بيوم ِطخفة. بسبب رغبة ادلناذرة  ُب ربويل

 يدعوىمبکر  يلةقب یارسل ال َتةمن ان ادلنذر بن السماء ملك احل یىذا السبب فيما رو  يتجلیو  
 يبلغ یقلة جبل اوارة،حت یعل يذحبنهمفان ظفر هبم ل يهمال يسَتننذر لذلك، فحلف ادل يوطاعتو،فابوا عل یال

ـ واهنزمت بکر واسر ادلنذر من بکر  يداُب مجوعو،فالتقوا باوارة، فاقتتلوا قتاال شد يهموسار اليض،الدم احلض
ی عل یبکر اللعن!لو ذحبت کل  يتلو اب يلفق ـ جیمدجبل اوارة،فجعل الدم  یفامر هبم فذحبوا علَتة،کث  یاسر 

 ـ  يضاحلض یادلاء،ففعل فسال الدم ال يوولکن لو صببت عليض،االرض مل تبلغ دمائهم احلض
ونزال مکة فکان  يمن،العرب، خرجا من ال ياءمن اح يُتابن ىشام عن ح َتةکذلك ما جاء ُب س  و 

من  يعشروکان کل منهما  يدعالسم يراسهمباسفل مکة  یمضاض بن عمرو و ح يراسهممکة  یباعل یح
 ينهمامکة من التجار ـ ٍب حدث ب يدخلاموال من  یالعشر عل يبةضر  يفرض یمکة من جهتو ، ا يدخل

 9ـ يدقتال شد ينهماب یالسلطة، وجر  یادللك وصراع عل یتنافس عل
بدأت وأما ُب العصر احلاضر ىذا ىو السبب األساسي الذي إشتعل احلرب العادلية األولی ألن  

ميالدي والذي أثر على عالقة ۹۱۱۱ت حُت ضمت النمسا إقليم البوسنة واذلرسك عام الصراعات والنزاعا
النمسا بصربيا اليت تتحجج بوجود صرب داخل البوسنة واذلرسك،ووصلت ادلشاكل ذروهتا حُت مسعت صربيا 

شكلة  ادل عن نوايا النمسا بضم إقليم البلقان كاماًل دبا فيو صربيا نفسها تدخلت كل األطراف األوروبية ُب
كروسيا وفرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية اليت تراجع سيادهتا بعد ضعفها واصبح ىنالك تكتلُت االول ىودول 
االتفاق الثالثي بقيادة بريطانيا ويضم روسيا وفرنسا والثاين دول احللف الثالثي بقيادة النمسا ويضم أدلانيا 

 وإيطاليا.
الًتكيز على  ۹۱،۹۱۱۹سبتمرب ۲۱بتاريخ  لرئيس دوايت ايزهناورتقرير خاص ل ىذه احلقيقة بينة من 

' أن الواليات ادلتحدة تواجو  قدرات السوفيتية، واإلجراءات، والنوايا، وخلص التقرير التهديدات اليت قدمها
 10 .'التكلفة  ىو السيطرة على العامل بأي وسيلة كانت ومهما كان اذلدف ادلعلن لو عدوا عنيدا الذي
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 Just War Theory and" ُب مقالتو " ىاري فان دير ليندن قال ادلصنف "و   
U.S. Military Hegemony" القوة العسكرية للواليات ادلتحدة ال مثيل ذلا وذلا القيادة " فيکتب

 11اجليش ـ"أو اذليمنة من  وضع السيادةتلتزم ُب احلفاظ على ىذا  السياسية
داف خلف اجلهاد اإلسالمي ـ ولکن ليس ىي السيطرة السيطرة و السلطة أيضا من أىم األى 

ىي إعالء كلمة اهلل ُب األرض ، وإقامة احلق والعدل بُت الناس الفردية أو الشعبية أو الوطنية و النسلية بل 
وجعل احلاكمية هلل وحده.وذلذا ال يكاد يذكر القتال أو اجلهاد إال مقرونا بسبيل اهلل تفريقا بينو وبُت القتال من 
أجل الثارات واألطماع الدنيوية وحب السيطرة واالستعباد ، فاإلسالم ال يريد من القتال إبادة احلرث والنسل 
ونشر اخلراب والدمار . بل إن من أىداف اإلسالم إسعاد البشرية وىدايتها ،ونشر األمن والرخاء فوق ربوعها ، 

ي والوحيد ُب ضوء ما صلد ُب تعريف اجلهاد ُب ـ ىذا ىو الغرض األساسوىو ال يلجأ للقتال إال عند الضرور
سبيل اهلل من القرآن والسنة وعند الراسخون ُب العلم ـ قيل ُب تعريف اجلهاد "وىو ُب االصطالح: قتال الکفار 

 12لنصرة اإلسالم وإعالء کلمة اهلل ـ ـ ـ"
ملسو هيلع هللا ىلص ا وصی نيب اهلل کم  دلسلم ال يتمٌت احلرب وال حیرص عليها لذاهتا، بل يتمٌت السالم والعافيةا

وىو أيضا يكره احلرب، وينفر منها، وحیرص على أن  13"أَيُـَّها الن اُس اَل تـََتَمنـ ْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا الل َو اْلَعاِفَيةَ  "
يتفاداىا ما استطاع، وإذا وقعت حاول أن يضيِّق دائرهتا، وأن يقلِّل خسائرىا، وخیفِّف من آثارىا، ما وجد إىل 

 لك سبيال.ذ
منع الفتنة ُب الدين، وىذا ما صرح بو القرآن الكرًن  ىي ومن أىداف القتال اليت نص عليها القرآن 

يُن لِل   َنٌة َوَيُكوَن الدِّ ِو ُب آيتُت من كتاب اهلل، إحدامها ُب سورة البقرة ُب قولو تعاىل: َوقَاتُِلوُىْم َحىت  ال َتُكوَن ِفتـْ
والثانية ُب سورة األنفال ُب قولو تعاىل: َوقَاتُِلوُىْم  .(۹۱۲: ۳البقرة)ْدَواَن ِإال  َعَلى الظ اِلِمَُت فَِإِن انـْتَـَهْوا َفال عُ 

يُن ُكلُُّو لِل ِو فَِإِن انـْتَـَهْوا فَِإن  الل َو دبَا يـَْعَمُلوَن َبِصٌَت  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ فقد حددت  .(۱:۲۱األنفال)َحىت  ال َتُكوَن ِفتـْ
َنٌة(، وىذه نكرة ُب سياق النفي تعم كل فتنة  اآليتان كلتامها غاية القتال بأهنا: منع الفتنة: )َحىت  ال َتُكوَن ِفتـْ

 دیكن أن تتصور ىنا: فتنة اإلنسان ُب نفسو، أو ُب أىلو، أو فيمن حیب من الناس.
ي الوجدان بأهنم وىكذا يقف ادلسلمون على أرض صلبة ، مسندين ظهورىم إىل ركن شديد. مقتنع 

خیوضون معركة لّلو ، ليس ألنفسهم منها نصيب ، وال لذواهتم منها حظ. وليست لقومهم ، وال جلنسهم ، وال 
 ـ لقرابتهم وعشَتهتم منها شيء .. إمنا ىي لّلو وحده ، ودلنهجو وشريعتو

ريصا عليو من العصر احلاضر يشبو ىنا أيضا بالعصر اجلاىلي ُب ىذا الغرض احلريب بل يری أشد ح 
البشر اجلاىلي بالطرق اليت أرىب و أخوف و أدنی من العصر اجلاىلي ـ و صلد اإلسالم فريد و نبيل ُب ىذا 

 ـ ادلقصد القتايل وُب أسلوب احلصول ذلذا الغرض 
  العصبية الدینية : -۳
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لتامر و ملك ورد ُب قصة الغالم عبد اهلل بن ا إن ننظر ُب العصر اجلاىلي أو العصر قبل اإلسالم،
"فلم يزل يعذبو حىت دلو على الراىب ، فجيء بو ، فقال لو : ارجع عن  ذو نواس امسو يوسف بن شرحبيل انو

دينك ، فأىب ، فأمر بو فوضع ادلنشار على رأسو فشق بنصفُت ، ٍب قال للغالم : ارجع عن دينك ، فأىب ، 
  . فأرسلو إىل جبل فقال : اللهم اكفنيهم ! فرجف هبم اجلبل وىلكوا

أصحابو ، فقال : كفانيهم اهلل . فغاظو ذلك وأرسلو ُب سفينة ورجع الغالم إىل ادللك ، فسألو عن 
إىل البحر ليلقوه فيو ، فذىبوا بو ، فقال : اللهم اكفنيهم ! فغرقوا وصلا ، وجاء إىل ادللك فقال : اقتلوه بالسيف 

لك : إنك ، فضربوه فنبا عنو . وفشا خربه ُب اليمن ، فأعظمو الناس وعلموا أنو على احلق ، فقال الغالم للم
لن تقدر على قتلي إال أن ذبمع أىل شللكتك وترميٍت بسهم وتقول : بسم اهلل رب الغالم . ففعل ذلك فقتلو . 
فقال الناس : آمنا برب الغالم ! فقيل للملك : قد نزل بك ما ربذر . فأغلق أبواب ادلدينة وخد أخدودا ومأله 

  14ـ يرجع ألقاه ُب األخدود فأحرقو نارا وعرض الناس ، فمن رجع عن دينو تركو ، ومن مل
حراء، الذين عصفت سوريا  صاحبىام فقط لغارة وحشية من سراسُت ادلنذر،م ۱۳۱كان عام و  

الراىبات لإلذلة آل العزى الدموي، وكوكب الزىرة، جیب أن يكون  ۹۱۱يصل إىل أنطاكية، واليت التضحية من 
 15.عث تشويق الرعب ُب مجيع أضلاء العامل ادلسيحياب

مخسة أساقفة ومائة الكهنة ُب سوسة، و وكان قد اعتقل مع العديد من زمالئو. وأعدم مارس َشعون 
دببادرة من رلازر  ىکذاالعاصمة القددیة لنسيان عيالم. واستمر اضطهاد بم  ۲۲۱ُب سنة  يوم اجلمعة العظيمة

وتدمَت الكنائس لسنوات أربعُت بالكامل والرىبان والراىبات وخصوصا التعرض لالضطهاد الذي ال يرحم، ألهنا 
 16من الزرادشتية. العاقلةانتهكت بشكل واضح ادلبادئ 

التدخل ُب تلك  یقد تلجأ إل ين،التد يةومنها حر  ية،إن أکرب دولة ُب عصرنا الراىن تتشدق باحلر  
فقد فاء ُب   يةکيادلتحدة األمر  ياتواحلظر، بقوة السالح، دلصلحة تراىاأعٍت هبذا الکالم الوال ييدبالتق يةاحلر 

 دیةبعد اذلز  يابانال یإل يکيونالتطورات اليت أدخلها األمر  ُت' ما نصو ' وکان من بَتوشيماى يومياتکتاب '
أن  جیبالناس، ال  يةبشر مثل بق یسو  يسذلة، وأنو لمن ساللة اآل ينحدرإعالن أنو ال  یإجبار اإلمرباطور عل

 م ـ۹۱۹۴ُب عام  يةعبادة اإلمرباطور بصفة هنائ يتفألغ يعبد،
ضد  يةاعتبارىا حربا عادل دیکنُب کل قارات األرض  ُتاإلسالم و ادلسلم یاحلرب اليت تشن علو  

و  يةو االقتصاد يةو اإلعالم  يةکل األبعاد العسکر   ی، ألهنا تشتمل عل يةاإلسالم ياتالدول و األقل
أمٍت،  يدأي هتد جودىاو  دیثلال  يةإسالم ياتوغالبها ضد أقل يرة،مقاصد شر  ی، حرب قائمة علل يجيةاالسًتات

خلق  ينُب تعاملهم مع اآلخر  يراعون، بل  يهاإل ينتمونعنهم انتهاج العنف ضد البالد اليت  يعرفوال 
العسکري تقوم حرب إبادة و استئصال ضد  يدالصع یـ فعل يةاإلسالم يدةالتسامح، ادلنبثق من منهج العق

 ـ   ُت، و ُب ترکستان، وفلسط ُت، والفلب َتوکشم يشان،ادلسلمة ُب کل من البوسنة واذلرسك، و ُب الش ياتاألقل
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 ينةبعد أن قام جبولة ُب مد يةنوفد تصرح ادلندووب األرويب لوکاالت األنباء العادليشان أما ُب الش 
 قال: يثجروزين ح

، و خرجت بدروس سبنعها  يةالثان يةقد تعلمت من أحداث احلرب العادل ية" کنت اعتقد أن البشر  
  و ادلعاىدات  ية،و حقوق اإلنسان و احلر  ير،ُب االضلدار األخالقي ُب عصر التنو  یىذا ادلستو  یمن الوصول إل

 17"ـ ثانيةوال یاألول يتُتلکونا ُتاليت أبرمتها دول العامل ُب أعقاب احلرب يةالدول
إين أراه صادقا ُب القول بعد رؤية األمثلة أن البشرية ما تعلمت اإلنسانية و احلضارة حتی ُب ىذا  

القرن الواحد والعشرين، و يُری أن العصر احلاضر قد تقدم تقدما بفارق کبَت ُب اجلهالة من العصر اجلاىلي 
و التسامح الديٍت ُب النواحي  ارات اجملوفة بصوت عال لالعتدالعلى الرغم من الشعحسب التعصب الدينی 

االربعة ـ و قد حققت، ىذا القول، حالة ادلسلمُت ُب بورما و فلسطُت و کشمَت و ُب بعض البالد األفريقية 
 بأيدی اليهود و النصاری و الکفار االخری ـ

فرض اهلل على ادلسلمُت قتالو ،  فمن مل يؤمن باإلسالم من أىل الكتاب ،فاحلکم ُب اإلسالم أن  
 حىت يعطي اجلزية عن يد مقهورة مغلوبة ، وىو خاضع صاغر .

ال ِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِالل ِو َوال  )وقال السعدي : " ىذه اآلية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من 
إدیانا صحيحا يصدقونو بأفعاذلم وأعماذلم. وال حیرمون ما حرم اهلل، فال يتبعون شرعو ُب ربرًن  (بِاْليَـْوِم اآلِخِر 

أي ال يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أهنم على دين، فإنو دين غَت  (َوال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ  )احملرمات، 
 وإما دين منسوخ قد شرعو الّلو، ٍب غَته بشريعة احلق، ألنو إما بُت دين مبدل، وىو الذي مل يشرعو الّلو أصال

 18زلمد صلى اهلل عليو وسلم، فيبقى التمسك بو بعد النسخ غَت جائز.
يِن(.    إهنم ال يكرىون على اعتناق اإلسالم عقيدة. فالقاعدة اإلسالمية احملكمة ىي )ال ِإْكراَه ُب الدِّ

و  ة ، وقام بينهم وبُت اجملتمع ادلسلم عهد على ىذا األساس.ولكنهم ال يًتكون على دينهم إال إذا أعطوا اجلزي
ىذا لکی ال يطمئنوا علی الکفر و غَت احلق و علی سبيل اجلحيم، بل ألن يشعروا القلق ُب صغارىم و ذلتهم، 
و أن يرغبوا ُب تعزيزىم و هنوضهم علی ادلستوی العليا و أن يقدموا الی األسالم الذي ىو دين احلق و سبيل 

 حد إلی اجلنة و النجاة لإلنسان الی يوم القيامة ـوا
فاإلسالم علی التعصب ُب الدين لصاحل اإلنسان ألنو دين احلق فال يسمح أن يعيشون الناس علی  

غَت احلق و الضالل ـ و لکن ال يکره الناس علی اعتناقو بل جیربىم علی حياة ربت لواء اإلسالم لکی يتعرفو و 
  و أخَتا عن طيب خاطره ـ يذيق حالوتو ٍب يعتنق

  أخذ الثأر لجریمة القوم: -۴
حافز قوی اليت لون تاريخ العرب من أىم الدوافع احلربية ُب العصر اجلاىلي و کانت عاطفة الثأر 

خرج من رأسو طائر كالبومة. وىي اذلامة،  أنو اذا قتل قتيل فلم بدرك بو الثأر’’ بالدم . کان العرب يزعمون 
 19“والذكر الصدى، فيصيح على قربه اسقوين اسقوين، فإن قتل قاتلو كف عن صياحو
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واألصل ُب القتل: الِقَصاص وقتل القاتل بدل القتيل, فيطالب أىل ادلقتول بالَقَود وىو قتل النفس 
، فهو قود" . وإذا مل يتم القود، أو مل حیدث بالنفس, وقد ورد ذكره ُب احلديث، إذ جاء: "من قتل عمًدا

الًتاضي على الدية، أو إذا فر القاتل، فال بد من األخذ بالثأر, وال يستقر ألىل القتيل قرار إال بعد األخذ بثأر 
القتيل. وقد يًتكون اخلمر والطيبات وال يقربون النساء طيلة طلبهم للثأر. وقد يلبسون ألبسة احلزن وجیزُّون 

ىم، وال يأكلون حلًما،وال دیيلون إىل ضحك وال مساع دعابة وال إىل االسًتاحة، حىت ينالوا مناذلم من شعور 
األخذ بثأر القتيل, كالذي روي ُب قصة طلب امرئ القيس الكندي ثأر أبيو من بٍت أسد, وقد آىل على نفسو 

ثأره حل لو ما حرم على  أدرك و قتلتو أال دیس رأسو غسل وال يشرب مخرًا حىت يثأر بأبيو. فلما ظفر ببٍت أسد
 أاليغسلوا أقسموا نفس.وكالذي روي ُب قصة طلب قيس بن اخلطيم ثأرأبيو, أو عن"يوم األقطانيُت"،إذ

 20".بثأرىم أجسامهم حىت يأخذوا
و من العصر احلاضر نقدم بعض األمثلة ُب ىذا اجملال فاألول منها ىي من تاريخ فرنسا إذا "ذاقت  

مرارة اإلحساس باذلزدیة بعد احلرب السبعينية وقاست الکثَت باقتطاع إقليمي األلزاس واللورين وضمهما فرنسا 
( وىي زبطط للحرب وتسعی إليها لرد کرامتها ۹۱۹۹-۹۱۱۱عاما ) ۹۹إلی أدلانيا ادلنتصرة ـ فعاشت فرنسا 

احلرب يتنازعها نوعان من ادلشاعر  القومية واستعادة أراضيها ـ فکانت فرنسا زلرکا أساسيا لألحداث ُب طريق
  21األول الرغبة ُب الثأر والثاين اخلوف من ذبدد العدوان األدلاين علی أراضيها ـ"

سبتمرب  ۹۹جاءت ىجمات احلادي عشر من سبتمرب اليت استهدفت نيويورك وواشنطن ُب ٍب  
وحركة طالبان احلاكمة ىناك ؛ فتوجهت أنظار العامل منذ الساعات األوىل للهجمات إىل أفغانستان ۳۱۱۹

وأسامة بن الدن الذي تؤويو احلركة وادلطلوب أمريكيا، فقد سارع مسؤولون أمريكيون إىل توجيو أصابع االهتام 
يوما من تلك اذلجمات أطلقت الواليات  ۳۱وبعد  ـ إىل بن الدن وطالبان ُب ادلسؤولية عن تلك اذلجمات

 على أفغانستان لتعلن بدء عملياهتا العسكرية ضد ما تصفو باإلرىاب. ادلتحدة على أفغانستان غاراهتا اجلوية
أىداف القتال واحلرب ُب اإلسالم دفع االعتداء ورده بالقوة، سواء كان ىذا االعتداء واقعا ومن أىم  

  .اإلسالمي على الدين أم على الوطن واألرض

برسالتو ودعوة الناس إىل توحيد اهلل عز وجل واخلروج من عبادة األوثان  ملسو هيلع هللا ىلص فحينما ظهر النىب 
إىل توحيد الرمحن ، فما كان من ادلشركُت إال أن ضيقوا عليو َب دعوتو ، وكادوا لو وتعرضوا لو ودلن آمن معو 

أو البيع والشراء  باألذى ، فعذبوىم ونكلوا هبم وقتلوىم ، وقاطعوىم بإتفاقية عقدوىا بينهم دبنع التعامل معهم
فأى عداوة أشد من ذلك ، وأى  منهم أو نكاحهم ، وحاصروىم َب شعب بٌت طالب ثالث سنوات بال زاد.

سبب أقوى من ىذا الظلم الذى وقع عليهم حىت يأذن اهلل ذلم بأن يقاتلوا من أخرجوىم من ديارىم وأمواذلم 
أُِذَن لِل ِذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـ ُهْم ظُِلُموا َوِإن  الل َو  "قال ذلم وعذبوىم ، فأعلنوا احلرب عليهم بإذن من اهلل تعاىل حُت

بـَْعَضُهْم  ال ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم بَِغَْتِ َحقٍّ ِإال  َأْن يـَُقوُلوا َربُـَّنا الل ُو َوَلْواَل َدْفُع الل ِو الن اسَ  ،َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديرٌ 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الل ِو َكِثَتًا َولَيَـْنُصَرن   الل ُو َمْن يـَْنُصرُُه ِإن  الل َو َلَقِويٌّ  بِبَـْعٍض ذَلُدِّ
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 . (۳۳:۲۱،۹۱احلج")َعزِيٌز 
ُب ىذه الظروف اخلطَتة اليت كانت هتدد كيان ادلسلمُت بادلدينة، وتنبئ عن قريش أهنم ال يفيقون  

اهلِل ال ِذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل  َوقَاتُِلوا ُب َسِبيلِ " عن غيهم وال دیتنعون عن سبردىم حبال، أنزل اهلل تعاىل األمر بالقتال
َنُة َأَشدُّ ِمَن  تـَْعَتُدوا ِإن  اهلَل اَل حیُِبُّ اْلـُمْعَتِدينَ  تُـُلوُىْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُىْم َوَأْخرُِجوُىْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتـْ َواقـْ

تُـُلوُىْم َكَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِيَن اْلَقْتِل َواَل تـَُقاتُِلوُىْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَ  فَِإِن  اِم َحىت  يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِو فَِإْن َقاتـَُلوُكْم فَاقـْ
يُن لِل ِو فَِإِن انـْتَـَهْوا َفاَل ُعْدَواَن  انـْتَـَهْوا فَِإن  الل َو َغُفوٌر َرِحيٌم  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ ِإال  َعَلى َوَقاتُِلوُىْم َحىت  اَل َتُكوَن ِفتـْ

وادلالَحُظ أن األمر بالقتال ىنا إمنا جاء حملاربة َمْن بدأ بالقتال فقط، دون ( ۹۱۲-۳:۹۱۱ البقرة) "الظ اِلِمَُت 
ِإن  اهلَل اَل )، ٍب التحذير للمؤمنُت: (َواَل تـَْعَتُدوا)ادلسامِل، وجاء التأكيد الشديد على ذلك ادلعٌت بقول اهلل تعاىل: 

، فاهلل  ال حیُِبُّ االعتداء، ولو كان على غَت ادلسلمُت، وُب ىذا ربجيم كبَت الستمرار القتال، (ْعَتِدينَ حیُِبُّ اْلـمُ 
 وىذا فيو من الرمحة باإلنسانية مجيًعا ما فيو.

تظهر کيفية الذىنية البشرية ُب  جمات احلادي عشر من سبتمربردود الفعل اليت عرضت أمريکة ذل 
القرن الراىن حسب عاطفة الثأر ـ قد ارتکبت أمريکة أبادة مجاعية ُب صورة القصف السجادي ُب أفغانستان و 

ـ ىل تثقف اإلنسان ُب ىذه العاطفة؟ ال بل توضح ادلثال أن بشر العهد اجلديد کثر ُب  ربت مزاعم ومهيةعراق 
 عاطفة الثأر ـ و صلد مؤقف اإلسالم فطري و متعادل ُب ىذا الغرض احلريب ـ اخلطورة من البشر اجلاىلي ُب

                  القضاء علی الخطر المحتمل: -۵
و يتجلی ىذا الدافع ُب العصر قبل اإلسالم من قصة" احلرب اليت اشعلتها روما ضد فيليبس ملك مکدونية  

سنة وىو اال تسمح  ۹۳۱ويلة مع قرطاجة اليت دامت وذلك ان روما قد تعلمت درسا من جراء حروهبا الط
لقوة تطل علی حوض ادلتوسط بان تشکل خطرا عليها، وذلذا، دلا علمت ان فيليبس ملك مکدونية قد اتفق 
مع انطيوخس الثالث السلوقی ملم آسيا علی اقتسام امالک مصر، تراءی ذلا اخلطر ادلقبل مع تعاظم قوة 

، فقد قررت روما سحق فيليبس قبل ان يقوی وىکذا کان ـ ـ ـ وضمت مکدونية الی مکدونية اجملاورة، ومن ىنا
 22الدولة الرومانية ـ"

و کان ذلك أيضا حُت کان يشعل قوم احلرب علی آخرين، جملرد اثبات القوة، وردع اخلصوم عن 
طبيعة احلياة آنئذ کانت التفکَت ُب االعتداء عليهم، وتلك کانت ىی احلال ُب اجلاىلية ُب جزيرة العرب، الن 

تقسم الناس فئتُت اما ظادلة معتدية، واما مظلومة معتدی عليها ـ ويعرب عن طبيعة احلياة ىذه زىَت بن ابی 
 سلمی ُب قولو من قصيدتو ادلشهورة:

 ومن مل يذد عن حوضو بسالحو          يهدم، ومن ال يظلم الناس يظلم 
 ويصورىا ايضا قول النابغة الذبيانی :

 23تعدو الذئاب علی من ال کالب لو       و تتقی صولة ادلستاسد الضاری 
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َوَأِعدُّوا ذَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُو ٍة َوِمْن رِباِط اخْلَْيِل تـُْرِىُبوَن ِبِو  "تعاىل قد أمر اهلل و أما ُب اإلسالم  
 وادلسلمُت على ىذا العدّو ادلًتّبص هبم ، الكائد ذلم ، لقدسلط الّلو النىبّ ( ۱:۴۱")االنفالَوَعُدو ُكْم. َعُدو الل وِ 

 القاضية اليت تأىن عليهم ، وتكون مثال وعربة لغَتىم. وأمرىم بأن يضربوىم الضربة
ومن ىنا أتبع القرآن الكرًن األمر بتأديب العدّو وبسط اليد عليو ـ أتبع ذلك باألمر بازباذ الوسائل  

األخذ بكل أسباب القوة ، اليت ترجح هبا كفة ادلسلمُت َب ميادين القتال ، ومصادمة احملققة ذلذا األمر ، وذلك ب
، أمر  (َوَأِعدُّوا ذَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُو ٍة َوِمْن رِباِط اخْلَْيِل تـُْرِىُبوَن ِبِو َعُدو  الل ِو َوَعُدو ُكْم )وَب قولو تعاىل   العدّو.

 .(اخليل  )ى بنائها ، والتوسل إليها بوسائلها ، ومن أىم تلك الوسائل بازباذ القوة ، والعمل عل
ُسَلْيَماَن ْبَن ُصَرٍد يـَُقوُل : مسَِْعُت الن يب  صلى اهلل عليو وسلم يـَُقوُل ِحَُت َأْجَلى و قد روي عن " 

ادلراد عنو أن من بعد اآلن ال ننتظر لعدواهنم علينا  24"ْم.اأَلْحزَاُب َعْنُو اآلَن نـَْغُزوُىْم ، َواَل يـَْغُزونـََنا ضَلُْن َنِسَُت إِلَْيهِ 
 سوف نقوم دبطاردهتم أينما صلد التهديد العدوان ضد اإلسالم.بل 

وىذا يعٌت كذلك أن اإلعداد للحرب ليس إلشباع شهوة احلرب ، وإمنا ىو إلرىاب العدّو أوال ،  
الراصدة لو. ومن ىنا يرى أن اإلسالم دين سالم ، يعّد حىت ينزجر ، وال ربّدثو نفسو باحلرب حُت يرى القّوة 

للحرب، حىت ذبتمع لو القوة ادلمكنة لو من النصر والغلب ، ولكنو ال يبدأ احلرب ، وال يسعى إليها ، وإمنا 
 ـ جیىء إليها مكرىا ، ويدخل فيها مدافعا ، ال مهامجا

ن " اطر عامة " إلسًتاتيجيتها الكونية مل تكتف الواليات ادلتحدة باحلديث ع و أما عصرنا الراىن 
، بل اهنا على ما يبدو عازمة ۳۱۱۹سبتمرب  ۹۹اجلديدة اليت بدأت تكتسب معامل أكثر وضوحا بعد احداث 

على مواصلة جهودىا لبلورة قواعد زلددة لعقيدهتا العسكرية اجلديدة تنص على احلق ُب توجيو الضربة االوىل 
 مار شامل.اىل الدول اليت سبلك اسلحة د

و اوضح باول ُب لقاء ان االسًتاتيجية اجلديدة الدارة الرئيس جورج بوش القائمة على توجيو  
تأكد فيو كولُت باول وزير و  ـ ضربات وقائية اىل ارىابيُت ومنظمات ارىابية ودول معادية للواليات ادلتحدة

بسبب اصرار طهران علي   , ايران مازال وارداان احتماالت اذلجوم الوقائي علي   ,)السابق( اخلارجية األمريكية
  , وقال إن واشنطن تري أنو الزال شلكنا التوصل ايل حل سياسي ذلذه ادلشكلة  , االستمرار ُب خططها النووية

لكن الرئيس األمريكي جورج بوش يري أن السماح إليران بالتزود بأسلحة نووية أمر غَت مسئول من قبل اجملتمع 
صرح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بأن مسألة اذلجوم الوقائي علي ايران ُب يد بوش   , جانبو ومن  , الدويل

 25" . لكنو شخصيا يعتقد أنو جیب تنفيذ ذلك كما حدث ُب أفغانستان  , والكوصلرس
فالظاىر أن ىذه العقيدة العسکرية توجد عند مجيع العصور بإختالف قليل ـ ولکن استعمال ذلذه  

کان ُب اجلاىلية و العصر احلاضر لعدوان علی األعداء ولتحقيق األىداف السياسية واإلقتصادية، النظرية  
قد جاء االمر االذلي باالعداد ادلادي للقتال ،مبينا ادلقومات العملية اليت ربقق ىدف ـ وُب اإلسالم  االستغاللية

 ـ احلق علی ورعاية ُب زبويف العدو الظاىر ومنعو من العدوان ىذا االعداد
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  :يةالقوم يةالتفاخر و العصب -۶
من مطالعة ايام العرب أن أدیا احلروب الداىشة اليت وقعت ُب العصر اجلاىلی کانت نتيجة ىذه عاطفة  ربقققد 

التفاخر کثَتا ـ حرب البسوس ادلعروفة اليت استمرت حتی اربعُت عاما بُت بنی تغلب و بنی بکر بن وائل، وقعت 
 26ـ ربيعة سيد بنی تغلبعلی ىذا فقط أن ناقة ضيف بنی بکر بن وائل دخلت ُب مرعی لکليب بن 

و حرب السباق ىی ايضا مثل آخر ُب التفاخر القومی ـ ورد ُب الکتاب " العرب ُب العصر اجلاىلی 
" جرت أحداثها بُت عبس و ذبيان، و مها من جد واحد، ىو غطفان ـ و سببـها رىان علی حصان و فرس، 

م( سيد عبس الذي ران علی داحس، و بُت ۴۲۹داحس و الغرباءـ و کان الرىان بُت قيس بن زىَت )مات بعد 
و سلسلة احلروب ادلعروفة بُت االوس و اخلزرج اليت  27ـ حذيفة بن بدر سيد ذبيان الذي راىن علی الغرباء

 28استمرت الی قرن ، بدأت من حادث صغَت ُب التفاخر والتنافرـ
عشر بُت الشعوب اليت  نشأت القومّية ُب القرن الّتاسعو ُب ادلاضي القريب ُب العصر احلاضر  

تشًتك ُب نفس اللغة، وتاريٍخ أو ثقافٍة واحدة، شلّا أّدى إىل تأسيس دولتُت نتيجًة لتوّحد عّدة دويالت صغَتة 
 على ادلبادئ القومّية، ومها: )أدلانيا وإيطاليا (.

سيا والّدولة قامت الّدول القومّية بإضعاف اإلمرباطوريّات ُب اجلهة الشرقّية من الّنمسا )اجملر ورو 
العثمانّية(، وكانت ىذه االمرباطوريات ربكم رلموعات عرقّيٍة، ودول كثَتة تناضل من أجل االستقالل، وكانت 
الّصراعات بُت اجملموعات القومّية متفّجرًة ُب دول شبو جزيرة البلقان ُب اجلنوب الشرقّي من أوروبا، وُعرفت 

 29با؛ ألّن شعوباً كثَتة من البلقانيُت كانوا جزًءا من الّدولة العثمانّية.شبو اجلزيرة بأهّنا برميل البارود ُب أورو 
عند اندالع النزاع ادلسلح بُت احلكومة اليت يغلب عليها البوسنيون ُب سراييفو ومجهورية كروات 

من أراضي البوسنة ربت سيطرة مجهورية صرب البوسنة. فاالنتهاكات اليت ترتكب  ۱۱۷البوسنة، كان حوايل 
 30د السكان من غَت الصرب من تطهَت عرقي وضياع احلقوق ادلدنية كانت متفشية ُب تلك ادلناطقض

وقال اهلل عز و  ُب القيمة البشرية"ادلساواة بُت الناس"أما اإلسالم فقد حرص كل احلرص على تقرير  
َناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإن  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الل ِو أَتْـَقاُكْم يَا أَيُـَّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعلْ  جل "

( ـ اإلسالم ال يقبل اإلمتياز بُت الناس علی أساس اللون والنسل والنسب ۹۱:۹۲")احلجراتِإن  الل َو َعِليٌم َخِبَتٌ 
ُب وسط أيام  توخطب أيضاملسو هيلع هللا ىلص قال النيب  ألهنم أوالد أب واحد و ىو آدم عليو السالم اال بالتقوی ـ و

يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي  "التشريق فقال
 31ـ" على عريب وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر إال بالتقوى

يقيمون بدولة اإلسالم ،و قد أىل الذمة ىم ادلعاىدون من أىل الكتاب ،و من ُب حكمهم ،الذين  
مسوا بذلك ، ألن ذلم حقوقا قبل ادلسلمُت ،فعقد الذمة، دینحهم عهدا بإباحة إقامتهم على التأبيد ُب دولة 
اإلسالم ، كما دینحهم األمان على دمائهم و أمواذلم و أعراضهم ، أي محايتهم من العدوان اخلارجي ، أو 

الوظيفة ُب الدولة اإلسالمية إذا كانت من وظائف السلطة  تقلديستطيع الذمي أن يـ  التعدي الداخلي
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التنفيذية، كاحملاسب العام أو ادلهندس األعلى أو ناظر الربيد، أو فوقو. وتولية أىل الذمة ادلناصب احلكومية 
 ـ اإلسالمية ، دليل واضح على ادلساواة ُب اإلسالم ، والتزام ادلسلمُت بتطبيقها

تقوم على األنانية وحب الذات وادلصلحة  ،ُب القدًن واحلديث ،الدولية الوضعيةفإن كانت العالقات  
و مؤقف ُب  اخلاصة ، وال تقيم وزنا للقيم األخالقية وال ادلبادئ اإلنسانية وال ادلعاىدات وادلواثيق الدولية .

 ـ أعاله ةذكور ادلاإلسالم واضح و جلي ُب التفاخر و العصبية القومية بعد تقدًن الرباىُت القاطعة 
  من االحتالل األجنبي : یرالرغبُة في التخلص والتحر  -۷

مکانة ىذا الدافع احلريب کانت مسلمة ُب العصر قبل اإلسالم کما تظهر من األمثلة ااٰلتية و ىي   
قد وقع ذلذا السبب الصراع الدموی بُت فارس واليونان ُب القرن اخلمامس قبل ادليالد ـ "فقد استطاع الفرس أن 

احتالل کثَت من بالد اليونان، فتالفت جيوش اليونان من اثينا واسربطة وسائر احللفاء، وخاضت مع جيش 
فرس متقهقرين، وتعقبهم اليونان حتی الفرس عدة حروب لتحرير البالد، الی ان ربقق ىذا التحرير واهنزم ال

 32الدردنيل ـ" 
كاحلرب اليت قامت بُت ربيعَة واليمن، وكانت ربيعة هتدف إىل التحرر من طاعة اليمن. ففي يوم 
خزاز" توحدت كّلمة الشماليُت ، وكانت مظهرًا من مظاىر االذباه الشعوري ُب أمة ىاجتها األحداث إىل 

  ّر أحاط هبا .احلدطلب وحدة كربى دلقاومة ش
، (درة التاج الربيطاين)كانت بريطانيا ربتل اذلند، وكانت تعتربىا   ۹۱۲۱ُب عام و أما عهدنا اجلديد  

ولذلك كانت زباف عليها من أطماع الروس الذين سبددوا ُب العصر القيصري باذباه آسيا الوسطى. وكانت 
الروس إىل اذلند. ولذلك قررت بريطانيا احتالل  أفغانستان دبوقعها الطبيعي تشكل البوابة الطبيعية لوصول
 ـأفغانستان لتحويلها إىل خندق أمامي دفاعاً عن درة تاجها

ولكن االحتالل الربيطاين ألفغانستان ما كان ليدوم إىل األبد، فقد ثارت القبائل األفغانية ضده،حىت  
جندي بريطاين ۱۱۱ب مذاًل.وَشل .وكان االنسحا۹۱۹۳اضطرت القوات الربيطانية إىل االنسحاب ُب عام 

ألف مدين.وانتهت تلك احلرب ليس فقط بانسحاب القوات الربيطانية، بل  ۹۹جندي ىندي و ۲۱۱۱و
 باستعادة دوست زلمد للسلطة ُب كابول. 

احلرب السوفيتية ُب أفغانستان أو التدخل السوفييت ُب أفغانستان ىو اسم يطلق على حرب دامت و  
انسحبت القوات السوفييتية من ف. ۹۱۱۱ديسمرب  ۳۱السوفييت اجليش األربعُت ُب  فأدخلـ  عشرة سنوات

. وأعلن االرباد السوفييت انسحاب كاّفة قواتو بشكل رمسي من ۹۱۱۱فرباير  ۳و ۹۱۱۱مايو  ۹۱البالد بُت 
 ـ۹۱۱۱فرباير  ۹۱أفغانستان ُب 

ن ضد األمريكة حركة احلرية  و ىناك قصص اخری ُب ىذا النوع احلريب وىي احلرب ُب أفغانستا  
إنقاذ ادلستضعفُت  ،ومن أىداف القتال ُب اإلسالم کشمَت وفلسطُت خالف اإلحتالل اذلندي والصيهوين ـ 

من خلق اهلل، من ظلم اجلبارين، وتسلط ادلستكربين ُب األرض بغَت احلق، الذين يستخفون حبرمات الضعفاء، 
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، ألن ُب أيديهم القوة ادلادية اليت سبنع األيدي أن تدافع، وزبرس ويسوموهنم سوء العذاب، ويهدرون إنسانيتهم
 األلسنة أن تتكلم، وتكره الناس على أن يسكتوا عن احلق أو ينطقوا بالباطل.

فعلى ادلسلمُت واجب النجدة لتحرير ىؤالء ادلستعبدين، وإغاثة ىؤالء ادللهوفُت، وإنقاذ ىؤالء  
نـَْيا بِاآْلِخَرِة َوَمْن يـَُقاِتْل ُب " تعاىليقول ادلسلمُت ـ ادلستضعفُت من  فـَْليُـَقاِتْل ُب َسِبيِل الل ِو ال ِذيَن َيْشُروَن احْلََياَة الدُّ

ْضَعِفَُت ِمَن ِو َواْلُمْستَ َسِبيِل الل ِو فـَيُـْقَتْل َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِو َأْجرًا َعِظيمًا * َوَما َلُكْم ال تـَُقاتُِلوَن ُب َسِبيِل الل  
َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّياً َواْجَعْل  الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن ال ِذيَن يـَُقوُلوَن َربـ َنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه اْلَقْريَِة الظ املِِ َأْىُلَها

 33.(۱۹،۱۱: ۹النساء" )لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصَتاً 
واحلرب ُب اإلسالم دفع االعتداء ورده بالقوة، سواء كان ىذا االعتداء واقعا على  أول أىداف القتال 

ُب أنفسهم، أو ُب أمواذلم  ،وكذلك االعتداء على حرمات األفراد .اإلسالمي الدين أم على الوطن واألرض
سلمُت اعتداء على وشلتلكاهتم، أو ُب أىليهم وذراريهم.كما يعترب اإلسالم االعتداء على أىل الذمة من غَت ادل

ادلسلمُت أنفسهم،فهم من أىل دار اإلسالم، وحرمتهم من حرمة ادلسلمُت. وعقد الذمة يوجب على ادلسلمُت 
 .34الدفاع عنهم، وبذل األنفس واألموال حلمايتهم، كما يدافعون عن ادلسلمُت،سواء بسواء

ية النبيلة أو الشنيعة، توجد ُب لقد درسنا أن الرغبة ُب السيطرة و اإلحتالل علی بالد أخری، بالن 
" الزمي و حتمي ما  من االحتالل األجنيب يرالرغبُة ُب التخلص والتحر الدافع احلريب " مجيع ثالثة عصور ـ فوجود

 کانت توجد الدافع ادلذکور ُب األول ـ
  صراع الحضارات : -۸

اذا استمروا مدة طويلة يسَتون علی ان االختالف بُت احلضارات کان ايضا سببا للحرب ـ ان الناس ُب رلتمع 
منط معُت من احلياة، صار ىذا النمط جزء من طبيعتهم ال يتصورون الياة بدونو، فاذا وجدوا رلتمعا آخر يعيش 
علی غَت طريقتهم حصلت نفرة طبيعية متبادلة ُب النفوس، فاذا حصل االحتکاك بُت ىذين اجملتمعُت تطورت 

حرب، وىکذا کانت احلال بُت شللکة اسرائيل ُب َشال فلسطُت وبُت شللکة يهوذا  النفرة الی عداء، والعداء الی
 ُب اجلنوب ـ

فقد کان اجملتمع ُب الشمال علی نصيب من الغنی والتقدم والصناعة والتجارة، بينما کان اجملتمع ُب 
من الناس ـ و سبکنت اجلنوب ُب حال من الفقر والتاخر، واجلدب ُب االرض، والبداوة ُب اسلوب العيش لکثَت 

استحکم اختالف طريقة العيش ُب احلياة ـ  الکراىية ُب نفوس االمة الواحدة الختالف طريقة العيش ُب احلياة
بُت اجملتمعُت، دبا صاحب ذالك من اختالف ُب ادلفاىيم الدينية اليت مکنت لذلك االختالف ُب طريقة العيش 

  35دة حروب ـ"ـ ـ ـ ومن اجل ذلك اشتعلت بُت اجملتمعُت ع
الكلمة الطيبة ىي: "ال إلو إال اهلل" بكل ما ربمل من نور، خُیرج اهلل بو الناس من الظلمات. وقد  

انبثقت من ىذه الكلمة الطيبة حضارة أضاءت وجو األرض ُب يوم من األيام، ال بُت معتنقيها فحسب، بل  
من التأثر هبا واالستفادة منها. ٍب ابتعدت األمة كذلك ُب الذين حاربوىا بكل قوهتا، ولكنهم مل دیلكوا أنفسهم 
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عن ادلنبع فخبا نور احلضارة اليت أضاءت وجو األرض ذات يوم، فمأل مكاهنا حسب سنة التداول حضارة 
جاىلية، تقدمت ُب بعض جوانب احلياة تقدماً ىائاًل، لكنها انتكست ُب اجلوانب األخرى انتكاساً ال مثيل لو 

احلضارة اجلاىلية ىي اليت تريد اليوم أن سبلك األرض وتتزعم العامل وتبيد غَتىا من ُب التاريخ!. وتلك 
 احلضارات.
غٍت عن البيان أن ىناك حربًا ضارية مشبوىة ضد اإلسالم وادلسلمُت ُب الوقت احلاضر،وىي حرب  

ن،ومهما حاول صليبية صهيونية مهما حاول أىلها أن خیفوا وجهها القبيح ربت سلتلف الالفتات والعناوي
اإلعالم العريب ادلنقول نقاًل حرفيًا عن اإلعالم الغريب،أن جیاري الغرب ُب إخفاء الوجو القبيح ذلذه احلرب.لقد 
خططت أوربا الصليبية للقضاء على الدولة العثمانية طيلة مائيت عام،وأفلحت ُب النهاية ُب القضاء عليها بعد 

لبشري أهنم إذا قضوا على الدولة العثمانية فإهنم يقضون على جهاد طويل.وكان ُب تفكَتىم وتقديرىم ا
اإلسالم كذلك.إن االنفجارات الكربى ُب التاريخ قد حدثت كلها حُت استوى عند الناس ادلوت واحلياة. 
والصليبية الصهيونية تدفع ادلسلمُت حبماقة إىل النقطة احلرجة اليت يستوي فيها ادلوت واحلياة.خذ ىذه األمثلة 

 سريعة من الواقع القريب:ال
محاقة الصرب ُب بالد البوسنة واذلرسك، ووقوف العامل الصلييب كلو ساكنًا يتفرج، ومئات األلوف  

يبادون إبادة مجاعية ويُعذبون وحُیرقون ويُعتدى على نسائهم ويقتل أطفاذلم أمام أعينهم، ُب الوقت الذي دینع 
الدفاع عن أنفسهم، وال وقف اجملازر اليت ربل هبم، واستمرار  عن البوسنويُت كل سالح لكي ال يتمكنوا من
 ذلك ال أياماً وال أسابيع وال شهوراً، بل سنوات.

ومحاقة إسرائيل ُب فلسطُت ُب القتل اجلماعي، وىدم البيوت على أصحاهبا، وطرد أىلها منها،  
رائيل وتدافع عنها، وسبدىا بادلال والسالح وتدنيس ادلقدسات، وأمريكا واقفة تساند اجلرائم كلها اليت ترتكبها إس

بغَت حساب، وتعينها على إنتاج أسلحة الدمار الشامل بينما تشن الغارة على أماكن ُب العامل اإلسالمي حبجة 
 االشتباه ُب إنتاج مواد دیكن أن تساعد ُب إنتاج أسلحة ال توازي ُب خطرىا ُعشر معشار ما سبلكو إسرائيل.

الصهيونية مع محاقة اذلند ُب ىدم ادلساجد وإقامة األوثان بداًل منها، وتقتيل ووقوف الصليبية  
ادلسلمُت ُب كشمَت، واإلغارة على القرى ادلسلمة وإشعال النار على أىلها أحياء، فإذا فروا من النَتان قبضت 

 وقوفها مع النظام عليهم بتهمة التخريب وزجت هبم ُب السجون لتعذهبم.ومحاقة الصليبية الصهيونية اليوم ُب
النصَتي ُب سوريا، وىو يتفرج على ىذه الرباميل اليت يسقطها النظام يوميًا على مساكن اآلالف من األسر 

 والعوائل العّزل، ودیوت يومياً ادلئات والعامل ال حیرك ساكناً.
احملافل الدولية وعشرات من احلماقات ومئات ترتكبها الصليبية الصهيونية يومياً، سواء فيما يسمى  

حُت تعرض قضية سبس ادلسلمُت أو ُب العمل على تدمَت اقتصاديات ادلسلمُت وإذالذلم وسلب أقواهتم 
 36 وربويلهم عبيداً خاضعُت للغرب.

ىي کانت إستئصال حضارة  ۳۱۱۹کان باعث السري خلف ىجوم األمريکة علي أفغانستان ُب  
ية احلجاب واللحسالمية ـ و ذلذه جعلت أوروبا شعائر اإلسالم کاإلسالمية اليت کانت تنموا ربت األمارة اإل
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ىدف التنقيد والتعزير ألهنم ال جیدون ظرفا أن يغمضوا عن شعائر احلضارة اإلسالمية ُب مناطقهم حذرا عن 
 يع أضلاء العامل ـمج أشاعتها، يسعون و ينفقون کثَت لًتويج و تسليط حضارهتم الغربية ُب

احلرب ُب مجيع العهود الزمٍت ـ ولکن احلضارات اليت سعت للسيطرة قبل  لقد توجد ىذا سبب 
اإلسالم و اليت تسعی ُب العصر احلاضر، ناقصات ُب األصل ألهنا بنيت علی فکر و علم اإلنساين ـ و ىي 

اإلذلامية باعثة اإلنشار و الدمار ُب اجملتمع األنساين ـ و بينما احلضارة اإلسالمية مبنية علی اذلدی و احلکمة 
من قبل خالق اإلنسان الذي علمو و حکمتو کاملة و عالية، ىي وسيلة األمن و السالمة، العدل و الديانة، 

 الفالح و النجاة ُب الدنيا و اآلخرة حسب شهادة التاريخ اإلنساين ـ 
  االکراه علی الدخول في االحالف : -۹

احلرب اليونانی ـ قيل " بعد عهد االسکندر قد وجدنا ىذا السبب ُب تاريخ ُب العصر قبل اإلسالم 
ادلکدونی حُت قام ربالف بُت الواليات الصغَتة اليونانية سعيا لتقوية نفسها امام خصومها، وجربا لضعف کل 
منها علی حدة، وکان ىذا التحالف اشبو حبلف عسکری، يقوم علی راسو قائد سنوی يعهد اليو برئاسة 

 لنظر ُب االمور الدفاعية، والعالقات اخلارجية ـاجليش، ويعهد الی عدة ضباط با
وحدث ان ابت حکومة اسربطة النضمام الی ىذا التحالف، فاعلن احللفاء احلرب عليها الجبارىا 
علی االنضمام ذلذا احللف،وکسبت اسربطة ىذه احلرب،فاستعان احللفاء عليها دبکدونية فاهنزمت اسربطة 

 37التابعة ـ"وفقدت استقالذلا، وصارت من الدول 
 ۹۱اخلرب، ورد ُب ىذا السبب القتايل ُب جريدة "عرب نيوز" کما ياتی، " ومن العصر احلاضر قد

 ۱۱النفط وايران والقواعد اجلوية، ويبدو أن القضايا ُب اآلونة األخَتة. ال حقا. وكان ضلو  - ۳۱۱۴يوليو 
تشَت وثيقة رفعت عنها السرية مؤخرا أن ىذه سنوات اىل الوراء أن ىذه القضايا كانت إىل حد كبَت ُب اللعب و 

وبينما كانت ـ ـ  .۹۱۱۹أكتوبر  ۹۴ىي األسباب وراء اغتيال لياقت علي خان، أول رئيس وزراء باكستان يوم 
ادلملكة ادلتحدة تضغط على باكستان للحصول على دعم بشأن قضية إيران، طلبت الواليات ادلتحدة باكستان 

 واقناعها نقل السيطرة على حقوذلا النفطية إىل الواليات ادلتحدة. استخدام نفوذىا ُب طهران
رفض لياقت علي خان إىل ادلوافقة على الطلب. ٍب ىددت الواليات ادلتحدة إىل ادلضمون  اوفقا ذلذ 

ياقت أن باكستان قد ضمتها لإلغاء اتفاق سري حول كشمَت )بُت باكستان والواليات ادلتحدة(. أجاب 
الدعم األمَتكي، وسوف تكون قادرة على ازباذ النصف اآلخر أيضا . ليس ذلك فحسب،  نصف كشمَت دون

وقع ذالك  طالب رئيس الوزراء لياقت علي خان أيضا أن الواليات ادلتحدة إخالء القواعد اجلوية ُب باكستان.
ٍب خلص ادلقال أن كل ىذه احلقائق تثبت أن اجلاين احلقيقي وراء لواشنطن ـ  قنبلةي خان کعل لياقتمن طلب ال
 38الواليات ادلتحدة، اليت قد ارتكبت أعمال شلاثلة ُب الشرق األوسط أيضا.کانت قتل  ال

الدبلوماسية من خالل سلتلف ادلسؤولُت. أوال ًب التفاعل مع السفارة  أمريکةبدأت  ۱/۱۱بعد  
مع احلكومة الباكستانية  تفاوض ،، سفَت الواليات ادلتحدة ُب باكستانويندي تشامربلُت الباكستانية. ٍب

بعد عدة مفاوضات بُت مسؤولُت حكوميُت اثنُت ورئيس دولة، وطالب الواليات ادلتحدة  والرئيس مشرف.
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و االستخباراٌب ورلالو اجلوي. وكانت باكستان ربت ضغط ادلنزيل ضد االنضمام إىل  لوجستية األمريكية الدعم
معنا أو انضمم إىل  خاطب الرئيس بوش إىل جلسة مشًتكة للكونغرس وىدد باكستان "ىل أنت ـ ـ ـ التحالف.

 ۹۱۱۱ولكن ىذه ادلرة باكستان تشارك بشكل كامل ُب احلرب. وكانت ىذه احلرب سلتلفة سباما عن  إرىايب؟
قادمة إىل باكستان تسبب اآلالف احلرب السوفيتية ُب أفغانستان. مع ادلساعدات ال ۹۱۱۱احلرب بالوكالة و 

مل التدىور العديد من ادلؤسسات وحىت سيادة بلدىا. ىذه ادلرة كانت توقعات باكستان  من أرواح ادلدنيُت،
 39مثل العالقات السابقة بُت البلدين. تتحقق

رقاب أعداء اإلسالم بأنو ما إنتشر إال بالسيف ادلسلط على من قبل اإلسالم كثَتًا ما طعن فأما  
ن دولة اإلسالم الىت قامت َب خالل ثالث وعشرين سنة ، رلموع من قُِتُلوا تسعة إالعباد من أجل نشر عقيدتو.

وثالثُت وأربعمائة، ليس كما يهول أعداء اإلسالم من أنو انتشر بالسيف فإن الزم كالمهم أن تكون حبار من 
لم يقم اإلسالم على إبادة الشعوب كما فعل الدماء قد شقت األرض َب زماهنم ، وىو خالف ما ذكرناه، ف

التتار والصليبيون ، بل أكرم أىل البالد ادلفتوحة وأبقاىم على ما ىم عليو وأحسن إليهم ، فمن إدعي خالف 
 ذلك فعليو بالدليل ولن جید دلا ذكرنا بديالً .

إن ذلك سببًا َب  ال خیتلف عقالء بٌت آدم على أن اإلكراه على شيٍء ليس بباعٍث على حبِو ، بل 
ضده، وىو البغض دلا ُتكَرُه عليو ، وبالتايل يكون التمسك والثبات على ما العقيدة ولو َب اخلفاء ، فإن 

. لكن أن يقال إن ىذا اإلكراه باعث على اإلنتقال عقيدتك ما وقر َب قلبك عن حب وانقياد ال كره وإجبار
فأى دين ىذا الذى يـُتَـَناَزُل عنو من أجل ما قد يتسبب التدين من دين لدين ، فهذا ما تأباه العقول القودیة ، 

 بو من ضرر؟
" وکان دیکن ان تُعمی فتوح العرب يقول ادلؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون ُب كتابو ) حضارة العرب ( 

يکرىوىم علی األولی أبصارىم و أن يقًتفوا من ادلظامل ما يقًتفو الفاربون عادة و يسيئوا معاملة ادلغلوبُت و 
اعتناق دينهم الذی کانوا يرغبون فی نشره ُب العامل، ولو فعلوا ىذا لتألبت عليهم مجيع األمم التی کانت غَت 
خاضعة ذلم بعد، وألصاهبم مثل ما اصابت الصليبُت عندما دخلوا بالد سورية موخرا، ولکن العرب اجتنبوا 

من العبقرية السياسية ما ندر وجوده فی دعاة الديانات ذلك، فقد أدرك اخللفاء السابقون الذين کان عندىم 
 40اجلديدة ـ فاحلق أن األمم مل تعرف فاربُت متسازلُت مثل العرب وال دينا مثل دينهم ـ "

و مل يکن سلوك عمرو بن العاص دبصر أقل رفقا من ذلك فقد عرض علی ادلصريُت و يکتب أيضا" 
لألموال و جزية سنوية ثابتة ال تزيد علی مخسة عشر فرنکا عن کل حرية دينية تامة و عدال مطلقا و احًتاما 

رأس بدال من ضرائب قياصرة الروم الباىظة، فرضي ادلصريون طائعُت شاکرين هبذه الشروط دافعُت للجزية 
سلفا، و قد بالغ العرب ُب الوقوف عند حد ىذه الشروط و التقيد هبا فأحبهم ادلصريون الذين ذاقوا األمرين 

ظلم عمال قياصرة القسطنطينية النصاری،و أقبلوا علی اعتناق دين العرب و لغتهم أدیا إقبال ـ ونتائج مثل من 
  41ىذه ال تنال بالقوة کما قلت غَت مرة،ومل يظفر دبثلها من ملك مصر من الفاربُت قبل العرب ـ"
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