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  االنتحارية والقانون اإلسالمي هجماتال
 

  *بقلم محمد منير
 

محمد منير أستاذ محاضر في مادة الحقوق، آلية 
 الجامعة اإلسالمية الدولية في إسالم -الحقوق 

 .أباد، باآستان
 

 **الخالصة
ستشهاد وإذا آانت أعمال البطولة واال. ت االنتحارية سمة متواترة في العديد من النزاعاتهجماتشكل ال

ُمباحة في حاالت معينة خالل النزاعات، فإن منفذ التفجير االنتحاري قد يرتكب، بفعله هذا، خمس جرائم 
لجنود واإلخالل بالعهد الممنوح قتل المدنيين، وتشويه أجسادهم، وهي على األقل وفقًا للقانون اإلسالمي، 

 ويبحث. دمير األهداف والممتلكات المدنية، وارتكاب جريمة االنتحار، وتعلى حد سواءوالمدنيين العدو 
 .  من منظور قانون الحرب اإلسالميلهجمات هذه ا موضوع آاتب المقالة

 
*** 

 
لقانون اإلسالمي ل  وفقًا االنتحارية من أآثر التطورات إثارة للقلق، في تاريخ الحرب،هجماتتعتَبر ال

ليات تنفذ في العديد من النزاعات عبر أنحاء وباتت هذه العم. والقانون الدولي اإلنساني على حد سواء
 2األراضي الفلسطينية المحتلةفي ، و1ميزة بارزة في الحرب الدائرة في العراقأصبحت العالم، آما أنها 

وسوف نرآز، في هذه المقالة، على استخدامها من جانب مسلمين من منظور قانون الحرب . وأفغانستان
أول الهجمات نفذت وعلى المستوى التاريخي، ). الحربر العمليات في سيالقواعد التي تحكم (اإلسالمي 

 ثورة  بدأوآان حسن الصّباح قد. 3طائفة شيعية تدعى اإلسماعيلية النزاريةاالنتحارية المنظمة في اإلسالم 

                                                 
ويتقدم أيضًا بالشكر إلى السيدة ماريا .   يود الكاتب التعبير عن امتنانه لتيمور علي خان على تعليقاته القّيمة عن الصياغة األولى لهذه المقالة *

ويعرب عن تقديره إلى البروفسور طاهر حكيم ، ومفتي . س خان، ومسحال فهيم، وشمس الحق، وخواجة محمد لتصحيح  هذه المقالةجامشايد، وسند
 .  ويتحمل المؤلف وحده مسؤولية اآلراء المعبر عنها هنا ومسؤولية أي تبسيط مطلق. عبد الرشيد، وحبيب الرحمن لمساعدتهم في توفير بعض المواد

 :تباسات القرآن الواردة باللغة اإلنجليزية في هذه المقالة من الترجمة اإلنجليزية لكتاب أِخذت اق **
M. Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Qur’an: Text and Explanatory Translation, Begum 
Aisha Bawany, Karachi, n. d.  

 2005حزيران / يونيو10األمريكية بتاريخ " بوسطن غلوب"اق، لكن تقريرًا واردًا في يومية  يصعب الحصول على إحصاءات محدَّثة في العر 1
 في المائة من 50قولهم إن أآثر من ) طلبوا عدم الكشف عن هويتهم(، "البنتاغون"أورد تصريحات على لسان رسميين في وزارة الدفاع األمريكية، 

وعلى الرغم من التفاوت الكبير في معدالت . يشنها منفذو تفجيرات انتحارية) معدل يومي(ًا يوميًا هجمات المتمردين التي يناهز عددها سبعين هجوم
وتأتي غالبية العمليات االنتحارية من تنظيم القاعدة وينفذها .  وفاة في آل تفجير انتحاري12الخسائر، فإن هذه العمليات تسفر عن معدل يقارب 

ومن بين المنظمات األخرى التي نفذت عمليات انتحارية، ُيذآر، تحت . ق من جميع أنحاء العالم اإلسالميمجندون متحمسون يتوافدون إلى العرا
عبد الباري عطوان، : أنظر. مظلة الجماعة السلفية الجهادية، جيش أنصار اإلسالم، وجيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي مقتضى الصدر

 2006زية عن دار الساقين لندن ، صدر باإلنجلي": التاريخ السري للقاعدة"
A. B. Atwan, The Secret History of Al-Qa‘ida, Saqi Books, London, 2006, p. 100. 

حماس، وآتائب شهداء : ومن أآثر هذه األجنحة نشاطًا منذ اندالع االنتفاضة الثانية.  بات اآلن لمعظم منظمات المقاومة في فلسطين جناح انتحاري 2
 :أنظر. ، والجهاد اإلسالمي الفلسطيني)ء من فتحجز(األقصى 

 Christoph Reuter, My Life is a Weapon: A Modern History of Suicide Bombing, transl. from German Helena 
Ragg-Kirkby, Princeton University Press, Princeton NJ and Oxford, 2004, reprinted, Manas Publications, Delhi, 
2005, pp. 79-114. 

 هجرية، اعترفت غالبية الشيعة باإلمام موسى الكاظم إمامًا سابعًا لها، بينما أيدت األقلية أخاه 148 بعد وفاة اإلمام السادس، جعفر الصادق، سنة  3
طمية في تونس، أنشأ سليله المعز لدين اهللا بتأسيس الدولة الفا)  م934 – 909/  هجرية 322-297(وبعد قيام عبيد اهللا المهدي . األآبر سنًا إسماعيل

 هجرية، أصبح أحد 487وبعد وفاة المستنصر، ثامن الخلفاء الفاطميين، سنة . الخالفة الفاطمية في مصر)  م975 – 953/ هجرية 365 - 341(
.  نزار، إمام النزاريين، أو اإلسماعيليين الشرقيينأبنائه، المستعلي، تاسع خليفة فاطمي، وآان إمامًا لإلسماعيليين الغربيين، فيما آان ابنه اآلخر،

يشكل اإلسماعيليون الشرقيون أتباع اآلغا خان الحالي، في حين ُيدعى اإلسماعيليون . ونجد هاتين المجموعتين من اإلسماعيليين في الهند وباآستان
 :أنظر. ا الوسطى، وإيران، وسوريا، والصينآما نجد اإلسماعيليين الشرقيين في شرق أفريقيا، وآسي. الغربيون عادة بالبهرة
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 .مفتوحة ضد األمراء السالجقة، ووضع أسس الدولة اإلسماعيلية النزارية المستقلة، وقاعدتها قلعة الموت
 تشرين 16( هجرية 485 رمضان 12وُيعتقد أن الوزير السلجوقي، نظام الملك، الذي اغتيل بتاريخ 

 . 4آان أول ضحية بارزة للفدائيين النزاريين) 1092أآتوبر /األول
فعلى سبيل المثال، ما هو موقف القانون اإلسالمي من . وثمة أسئلة عديدة تقتضي الرد في بحثنا هذا

تعتَبر عمليات استشهادية أم أفعال غدر؟ وهل توجد ظروف الهجمات ية؟ وهل أن هذه  االنتحارهجماتال
، واإلمام حسين، )صلى اهللا عليه وسلم(محددة تجيز تنفيذها؟ وهل أن األعمال البطولية لصحابة الرسول 

ذه العمليات، همثل في ساحات القتال، يمكن أن تعتبر مرادفة للعمليات االنتحارية؟ وَمن الذي يمكن أن ينفذ 
 هذه نوضّد َمن؟ وهل يمكن لهذه العمليات أن تستهدف النساء، واألطفال، والمدنيين؟ لقد حاولنا اإلجابة ع

 . درجة من التعقيدليست أسئلة بسيطة بل تنطوي على  عدد من األسئلة ذات الصلة، علمًا أنها ناألسئلة وع
 
 رية  االنتحاالهجماتحكام بعض العلماء المسلمين بشأن أ
 

) 5السابقة لحزب اهللا(، شنت منظمة الجهاد اإلسالمي الشيعية اللبنانية 1983نيسان / أبريل18بتاريخ 
 23وبتاريخ .  موظفًا63عملية انتحارية ضد السفارة األمريكية في بيروت الغربية، أسفرت عن مقتل 

 الفرنسية في بيروتت القواالقوات األمريكية وتعرض مقرا تشرين األول من العام نفسه، /أآتوبر
ووفقًا لسعد غرّيب، فإن هذه العمليات .  عسكريًا من رجال ونساء298 عن مقتل اأسفرلتفجيرين انتحاريين 

" الشهداء"وقال الخميني إن . زهااجاالخميني، اإلمام  ، 6االنتحارية وقعت ألن المرجع الشيعي األعلى
يروا أمامهم سوى اهللا، وقد هزموا إسرائيل وأمريكا في األمريكية لم " المارينز"بحسب تعبيره، في قاعدة 

  7هو الذي قادهم على هذا الطريق وغرس فيهم هذه الشجاعة ] الخميني[وإن إمام األمة . سبيل اهللا
 8وقد نفى السيد محمد حسين فضل اهللا، أبرز شخصية لدى الطائفة الشيعية اللبنانية، ، تأييده لهذه العمليات

 : و صرح بما معناه. لكنه منحها مصادقته فيما بعدفي بادئ األمر، 
 
وعندما يقتضي الواقع إحداث صدمة . أحيانًا قد يصادف المرء أوضاعًا معينة تستدعي منه المجازفة"

 آما –عنيفة، يمكن للمرء أن يستعين بكل ما هو مطمور بداخله، وأن يوّسع جميع اآلفاق من حوله 
 ".  اد، التي يدعوها البعض عمليات انتحاريةيحصل، مثًال، في عمليات االستشه

 
 وأراد أن 9."  والمضطهدين على المعتدين األقوياءمستضعفينجواب ال"ووصف فضل اهللا العمليات بأنها 

 مسموحًا به وربما حتى  استخدام األساليب غير التقليديةصبحيبرهن أنه في غياب أي خيار بديل، ُي
 : ضروريًا 

                                                                                                                                                         
Adv. – General v. Muhammad Husen Huseni (known as the Aga Khan case), (1886) 12 Bom. H. C. R. 323 at 
 Asaf A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, Oxford University Press, New Delhi, 1974, 2nd و 504-49
impression 1999, pp. 39-43.   

 :أنظر  4
Farouk Mitha, Al-Ghazali and the Isma‛ilis: A Debate on Reason and Authority in Medieval Islam, Isma‘ili 
Heritage Series, London, 2001, Vol. 5, p. 23. و Farhad Daftari (ed.), “Hasan-i-Sabah and the origins of the Nizari 
movement”, in Medieval Isma‘ili History and Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 193; و 
Bernard Lewis, The Assassins, A Radical Sect in Islam, Weidenfeld and Nicolson, London, 1967.   

ألّد (...) وّلدت . "أن تتحّسب إسرائيل لذلك، وبالتأآيد  دون أن تسعى إليه لقد أشار دونالد نيف، عن حق، إلى أن سياسة إسرائيل في لبنان، دون  5
 أي حرآة حزب اهللا، والحقًا وعلى نحو غير مباشر، حرآة حماس، أنظر الموقع التالي على شبكة االنترنت –" أعدائها

:html.0211020/02november/archives/com.wrmea.www)    2007آانون األول / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ.( 
 .  األفراد الشيعة ُملزمون بالقبول برأي مرجع في شؤون الفقه دون أي معارضة 6
7 Sa‘ad-Ghorayeb, Amal, Hizbu’llah: Politics and Religion, Pluto Press, London, 2002, p. 67; Martin Kramer, 

“Sacrifice and ‘self-martyrdom’ in Shi‘iti Lebanon,” Terrorism and Political Violence, Vol. 3, No. 3, 1991, pp. 
30-40. See the revised version in Martin Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival, Transaction Publishers, 

New Brunswick, 1996, pp. 231-243.  
  .p.6  (note 7)  ، المرجع أعاله Ghorayeb أنظر  8
9  Judith Palmer Harik, Hezbollah: The Changing Force of Terrorism, I. B. Tauris, London and New York, 2004, 

pp. 65, 70. 
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ة ال تملك الوسائل الكفيلة بمواجهة الواليات المتحدة وإسرائيل باألسلحة نظرًا إذا آانت أمة مضطهد"

فاالضطهاد يدفع بالمضطَهد إلى اآتشاف أسلحة (...). لتفوقهما العسكري، فهي تملك أسلحة غير مألوفة 
استخدام نعترف بحق األمم في ] نحن. [وعليه إذن القتال بوسائله الخاصة(...) ومكامن قوة جديدة آل يوم 

أي أسلوب غير تقليدي لمحاربة هذه األمم المعتدية، وال نعتبر ما يفعله المسلمون المضطهدون في العالم 
وإنما نرى في ذلك حربًا مشروعة دينيًا . بالوسائل البدائية وغير التقليدية لمواجهة القوى المعتدية إرهابًا

  10." في وجه قوى اإلمبريالية واالستبداد في العالم
 

وبالنسبة لفضل اهللا، ما من فرق بين استعداد شخص للمعرآة وهو يعلم أنه سيفارق الحياة بعد قتل عشرة 
فلوال عمليات . 11قتلهموهو يمن أفراد العدو، واستعداده لقتل عشرة منهم وهو يعلم أنه سيفارق الحياة 

، 2000، بحسب ما أآد في عام "لما حققنا النصر"العمليات االستشهادية في لبنان، /التفجير االنتحاري
 ". لكننا ما عدنا نحتاج إليها بعد اآلن"

 مصليًا مسلمًا خالل 29باروك غولدشتاين، . ، قتل المستوطن اليهودي، د1994شباط / فبراير25وبتاريخ 
حرآة المقاومة اإلسالمية حماس أدخلت وردًا على ذلك، . صالة الفجر الجماعية في مسجد الخليل

ولربما آانت العملية .  إسرائيلفي عمقضرب النتحارية في صراعها مع إسرائيل، وبدأت بالعمليات اال
 في محطة الباصات المرآزية في الخضيرة أولى 1994نيسان / أبريل13االنتحارية التي شنت بتاريخ 

 في 18 في الباص رقم 1996شباط / فبراير25آما أن عملية أخرى وقعت بتاريخ . عمليات حماس
 الجهاد  حرآةدئح، قاوقد اعترف رمضان شّل. وبدأت مجموعات فلسطينية أخرى تحذو حذوها. 12القدس

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة . اإلسالمي في األراضي المحتلة، أن التكتيك مأخوذ عن حزب اهللا اللبناني
د استعارت فكرة ، وردًا على سؤال عما إذا آانت المنظمة ق2003آانون الثاني / يناير7الحياة بتاريخ 

 13" ً.طبعا"من حزب اهللا، أجاب، " العمليات االستشهادية"
، أيد فضل اهللا بقوة استخدام هذه العمليات من 14 على االنترنت وفي مقابلة نِشرت على موقع منظمته
 : جانب المجموعات الفلسطينية، موضحًا

 
وباإلضافة إلى ذلك، . ل في فلسطين المحتلةنحن نعلم أن المجاهدين ال يستهدفون المدنيين وإنما المحت"...

ال نعتبر المستوطنين الذين يحتلون المستوطنات الصهيونية مدنيين، وإنما هم امتداد لالحتالل، وليسوا أقل 
وفي الوقت الذي نؤآد شرعية هذه العمليات، فإننا نعتبر أنها . عدوانية وهمجية من الجندي الصهيوني

الجهاد في سبيل اهللا، آما نعتبر أن أي انتقاد، سواء آان مقصودًا أم ال، ضد تشكل إحدى أبرز األدلة عن 
هذا النوع من العمليات إنما يمثل إساءة لحرآة المواجهة التي يقودها الشعب الفلسطيني، بجميع أطرافه، 

 ". ضد االحتالل اإلسرائيلي
 

 11-9بة، الذين أدانوا عالنية عمليات وفي المقابل، آان فضل اهللا أحد أول العلماء الشيعة، في هذه الرت
وسنرى الحقًا أن موطن الضعف في . التي ربما تشكل أبرز األمثلة المروعة عن العمليات االنتحارية

ال يتظاهرون بأنهم ( مقاتلون شنها االنتحارية التي يالهجماتحجج فضل اهللا يكمن في عدم التمييز بين 
                                                 

 : أنظر  10
Martin Kramer, “The moral logic of Hizballah”, Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, 
States of Mind, Walter Reich (ed.), Cambridge University Press, 1990, pp. 131-157 

 :يمكن االطالع عليه على الموقع الشبكي التالي
 htm.MoralLogic/martinkramerorg/com.geocities.www://http ،)  2007آانون األول / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ.( 

11   Martin Kramer, “The Oracle of Hizbu’llah” 
 :يمكن االطالع عليه على الموقع التالي على شبكة االنترنت

htm.2Oracle/martinkramerorg/com.geocities.www://http ، ) 2007آانون األول / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ.( 
 .  تزامنت هذه العملية مع مرور عامين على عملية باروك غولدشتاين أمام مسجد الخليل 12
أآد شلح أن هذه العمليات آانت مصدر إيحاء . 10، ص 2003آانون الثاني / يناير7، الحياة، "ين العام للجهاد اإلسالميمقابلة مع األم: " أنظر 13

 . بالنسبة للجهاد اإلسالمي
 14 htm.index/islamicinsights/lb.org.bayynat.english://http ) 2007آانون األول / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ .( 



 4

إليه خالل حرب دائرة، والعمليات التي يشنها أشخاص يتظاهرون أيًا يكن الجانب الذي ينتمون ) مدنيون
 .مدنيين وأهداف مدنية ضد وأبأنهم مدنيون، ضد أهداف عسكرية 
، الشيخ عبد العزيز بن باز، العمليات االنتحارية موضحًا أنها  آنذاكوقد أدان المفتي العام في السعودية

هذه العمليات ليست جزءًا من الجهاد، وأخشى "آما أآد أن . تعتَبر قتًال للذات، وهي بالتالي غير مشروعة
ومع أن القرآن يجيز، وفي الواقع أنه يطلب قتل العدو، فإن ذلك يجب أن يتم . أن تكون انتحارًا محضًا

 أحد قادة اإلخوان – ولم يكتِف الشيخ يوسف القرضاوي 15." بطريقة ال تتعارض مع القوانين الدينية
عمليات "ات بوصفها هجمهذه المثل وى بن باز فحسب، وإنما بّرر أيضًا  بدحض فت–المسلمين 
 : ، آما يلي"استشهادية

 
(...) تمثل هذه العمليات أسمى درجات الجهاد في سبيل اهللا، ونوعًا من اإلرهاب الذي تجيزه الشريعة "

هنا عن عمليات لإلشارة إليها غير صحيح ومضلل، ألننا نتكلم " عمليات انتحارية"واستخدام عبارة 
ففي حين أن مرتِكب فعل االنتحار قد فقد األمل لنفسه وبروح (...) استشهادية بطولية ال صلة لها باالنتحار 

وهو يحارب عدوه وعدو اهللا بهذا السالح الجديد، . اهللا، فإن المجاهد مفعم باألمل في سبيل اهللا ورحمته
   16." ربة شر األقوياء والمتكّبرينالذي وضعه القدر في أيدي الضعفاء ليمكنهم من محا

 
آما بّرر الشيخ القرضاوي هذه العمليات عندما تكون األهداف أشخاصًا مدنيين، من خالل االستنتاج 

 : التالي
 
فالرجال والنساء يخدمون في الجيش على حد سواء، ويمكن أن . إن المجتمع اإلسرائيلي عسكري بطبيعته"

ومن جهة أخرى، لو قِتل طفل أو آهل في عملية آهذه، فهو ال ُيقتل . أي لحظةُيجنَّدوا على نحو إلزامي في 
  17." فالضرورة تبرر ما هو محظور. قصدًا وإنما بالخطأ، آنتيجة للضرورة العسكرية

 
لو اعتِبر آل شخص يدافع عن أرضه ويموت دفاعًا عن رموزه المقدسة شخصًا إرهابيًا، " أنه صرحو

أيلول ضد الواليات / سبتمبر11 بيد أن الشيخ أدان عمليات 18."   طليعة اإلرهابيينفإني أتمنى أن أآون في
-9 هجماتوأقام تمييزًا بين العمليات االنتحارية التي تنفذ في األراضي التي تحتلها إسرائيل و. 19المتحدة

ي حين أن ، بتصريحه أن منفذ التفجير، في الحالة األولى، يدافع عن أرضه، وهي غاية مشروعة، ف11
سافروا من بلدانهم األصلية لمهاجمة مكان ما من مشكلة "منفذي التفجيرات االنتحارية، في الحالة الثانية، 

العمليات " وما يفاجئ في األمر هو ادعاؤه بأن العلماء عبر أنحاء العالم متفقون على أن 20." لهم فيه
 . 22ه يؤيد باستمرار هذه العملياتآما أن. 21التي ينفذها الفلسطينيون مبّررة" االستشهادية

ومن العلماء المسلمين السنة الذين لهم وزن في هذا النقاش شيخ األزهر في مصر، الشيخ الطنطاوي، 
ومفتي مصر الحالي، علي جمعة، الذي حاول إقامة تمييز بين القوات المسلحة والمدنيين فيما يخص 
                                                 

  ؛ و2001 نيسان/أبريل 21 لندن، األوسط، الشرق  15 
Shaul Mishal and Avraham Sela, The Palestinian Hamas: Vision, Violence and Coexistence, Columbia 
University Press, New York, 2000, p. 109. 

 ؛ 44، ص 1997آب / أغسطس18-15، 375، اإلصالح، المجلد "شرعية العمليات االستشهادية في فلسطين المحتلة"يوسف القرضاوي، :  أنظر 16
5301IA=ia&ID=chives&Areaar=cgi?Page.articles/bin/org.memri.www://http ) 17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ 
وقد تعرض بن باز النتقادات شديدة من جانب رجال الدين والسياسة الفلسطينيين، آالشيخ محمد إسماعيل الجمل، ). 2007آانون األول /ديسمبر

 . 123، ص 2حاشية  الوارد في الReuterأنظر آتاب . عبد العزيز الرنتيسي. والشيخ البيتاوي، ود
 . المصدر نفسه 17
 . المصدر نفسه 18
 19 44=&temp_type2=asp?cu_no.index/topics/site/net.qaradawi.www://http ) 17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ 

 ).2007ل آانون األو/ديسمبر
 . المصدر نفسه 20
 . المصدر نفسه 21
 : ؛ أنظر"العمليات االستشهادية"، استحث الفلسطينيين على مواصلة تنفيذ 2007آذار / مارس28 بتاريخ  22
44=&temp_type2=asp?cu_no.index/stopic/site/net.qaradawi.www://http ) آانون / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ

 ).2007األول 
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فلقد أصدر في البداية .  بعض الشيءأدلى بآراء متضاربة لكن الشيخ الطنطاوي 23." العمليات االنتحارية"
لعمليات ل، ثم غّير رأيه مرات عدة، وقال أخيرًا أنه ما من أساس في اإلسالم 24فتوى تؤيد هذه العمليات

الذي آان يشارك في (وخالل مؤتمر نظمته جامعة األزهر، انتقد بشدة الشيخ القرضاوي . 25االستشهادية
وفي . 26فتوى التي أصدرها بشأن العمليات االنتحارية التي تتسبب في قتل المدنيينلل) المؤتمر أيضًا

 اتالمقابل، نشر العلماء في مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر قرارهم الخاص بتأييد التفجير
 . فكان موقفهم أوضح من شيخ األزهر بشأن هذا الموضوع. 27ةاالنتحاري

، 28ين صادقوا على آراء الشيخ القرضاوي، ُيذآر سليمان بن ناصر العلوانومن العلماء السنة البارزين الذ
والثالثة األول سعوديون، فيما . 31، وعجيل النشمي30، وناصر بن حمد الفهد29وسلمان بن فهد العودة

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض العلماء السعوديين تراجعوا عن آرائهم السابقة التي آانت . الرابع من الكويت
أما آخر العلماء السنة في الشرق األوسط، الذي برر على غرار القرضاوي . ؤيد العمليات االنتحاريةت

.  من لبنانالمولويفيصل فهو العمليات االنتحارية التي ينفذها الفلسطينيون ضد المدنيين اإلسرائيليين، 
 آما أنه يستخدم حجة جديدة ؛32ويقدم الحجج نفسها تقريبًا التي سبق للقرضاوي أن عرضها دعمًا آلرائه

. 126، اآلية 16السورة رقم :  الكريمتتلخص في سوء تفسيره لمبدأ المعاملة بالمثل الوارد ذآره في القرآن
 ضد الواليات 11-9ولجأ الشيخ ناصر الفهد لهذا المبدأ بهدف تبرير العمليات االنتحارية، بما فيها عمليات 

باحث في شؤون الشرق األوسط وظاهرة التطرف في اإلسالم، ال -ليفي ويزعم المقّدم جوناثان ها. المتحدة
                                                 

Special Dispatch No .580 , 1 ،)2007آانون األول / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ  (org.memri.www://http/:  أنظر23 
Oct. 2003واعتبر أن هذه . ، وقد أعلن في المقابلة الواردة في الموقع عن تأييده للعمليات االنتحارية المنفذة في فلسطين، وأفغانستان، والعراق

ومة العمليات في العراق وفلسطين وأفغانستان مقا: مفتي مصر"أنظر . العمليات مشروعة ألنها قائمة على فكرة تحرير البلدان المذآورة من العدو
 .   2006نيسان / أبريل26، الشرق األوسط، "وليست إرهابًا

  :org.memri.www://http/ :أنظر الموقع التالي على شبكة االنترنت 24 
 “Leading Egyptian government cleric calls ‘martyrdom attacks that strike horror into the hearts of the enemies 

of Allah’, Special Dispatch No. 363, 7 April 2002. ،)2007 األول آانون/ديسمبر 17 بتاريخ الموقع لهذا زيارة آخر( 
آخر زيارة لهذا الموقع  (-)2003 تموز/ يوليوcom.bbc.www )11: ، على الموقع التالي “Cleric condemns suicide attacks”:  أنظر25 

  ).2007آانون األول / ديسمبر17بتاريخ 
وقد جزم الطنطاوي بأنه ُيباح لمنفذي التفجيرات . 2002نيسان / أبريل17، الشرق األوسط، "الطنطاوي لقن القرضاوي درسًا في الفتوى: " أنظر 26

ولكن، آما سنبرهن أدناه، فإن النوع األول من ). المصدر ذاته(هم استهداف المدنيين االنتحارية استهداف جنود الجيش اإلسرائيلي، لكنه ال ُيباح ل
، سواء الستهداف الجنود أو المدنيين، فإنه )منفذة التفجير(فعندما يتنكر منفذ التفجير . العمليات أيضًا ليس مشروعًا بموجب قانون الحرب اإلسالمي

الجندية لتنفيذ عملية انتحارية /أما في حال عدم تنكر الجندي. تمامًا في الحرب بموجب القانون اإلسالمييرتكب فعًال غادرًا بطبعه، وهو أمر محرَّم 
وقد ألغى الشيخ الطنطاوي  . بهدف قتل وتشويه عدد آبير من جنود العدو، فإن الفعل ُيعتبر عمًال حربيًا بطوليًا وليس محرَّمًا في القانون اإلسالمي

 . نوعين، أي الغدر والعمل البطولي في الحربالتمييز القائم بين ال
 27 5301IA=ia&ID=archives&Area=cgi?Page.articles/bin/org.memri.www)  آانون / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ

 ).2007آانون األول / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ  (htm.default/com.mediareviewnet.www://http؛ )2007األول 
، ورأى أنه ال يجوز إبرام معاهدة "جخير عال" في مقابلة مع مجلة صادرة في الكويت، وصف العمليات االنتحارية التي ينفذها الفلسطينيون بـ 28

 .59، ص 2000تشرين األول / أآتوبر17، 1422، المجتمع، العدد "العمليات االستشهادية خير عالج: "أنظر. سالم مع اليهود
وهو يعطي . 39ص ، 2002نيسان / أبريل18، 1838، الدعوة، رقم العدد "اإلرهاب والعمليات االستشهادية" أنظر مقالته الصادرة تحت عنوان  29

لكن آما سنرى الحقًا، فإن التناظر الذي . أمثلة عن أعمال بطولية في الحرب ليثبت أن العمليات االنتحارية المنفذة من جانب الفلسطينيين مسوَّغة
 . يطرحه يقوم على أساس خاطئ

. ، أو باألحرى إلى فهمه لهذا المبدأ)126 اآلية 16 والسورة رقم  194 اآلية 2القرآن الكريم السورة رقم ( يستند تبريره إلى مبدأ المعاملة بالمثل  30
آما أنه يبرر الهجمات التي تستخدم أسلحة الدمار . نفسه) صلى اهللا عليه وسلم(، وهو ما اتبعه النبي 16 في السورة رقم 127لكنه يتغاضى عن اآلية 

حافظ  (Hafiz ‘Aamar Siddiqui، ترجمة Kuffar par ‘Aam Tabahi Musalath karne ki Shar‘i Haisiatأنظر . الشامل ضد الكفار
 ).صّديقي

Justification of Attacking Infidels with WMDs, Dar-ul-Esha‘at, Lahore, 2005, pp. 23-34 . وقد ألقت السلطات السعودية
وليس من الواضح . ارتكب أخطاء في بعض فتاواه السابقةواعترف عالنية بأنه . 2003تشرين الثاني /القبض عليه، لكنها أطلقت سراحه في نوفمبر

 .  ولم تكن له اتصاالت بوسائل اإلعالم منذ ذلك الحين. آان يتكلم تحديدًا) أو فتاوى(عن أي فتوى 
، " حالة واحدةال بأس باختيار طريقة الموت في"أنظر .  عّبر عن آرائه في مقابلة مع مجلة الرابطة الصادرة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 31

وهو يعطي، بدوره، أمثلة عديدة عن البطولة في الحرب في اإلسالم ليبرهن أن . 13-12، ص 2002تشرين األول /، أآتوبر453الرابطة، رقم العدد 
 18يخ سلمان نِشرت في إذ أن مقالة الش. والالفت للنظر هو توقيت الموقفين الواردين أعاله. العمليات االنتحارية التي ينفذها الفلسطينيون مبررة

عجيل النمشي، فلقد نِشرت في عدد . أما المقابلة مع د. نيسان، وهو تاريخ العملية االنتحارية التي استهدفت سفارة الواليات المتحدة في بيروت/أبريل
 . لقوات األمريكية والقوات الفرنسيةتشرين األول من مجلة الرابطة، في الشهر الذي استهدف خالله منفذو التفجيرين االنتحاريين مقري ا/أآتوبر

، والثالثة الرقم التسلسلي 279، والثانية الرقم التسلسلي 105وتحمل األولى الرقم التسلسلي ". العمليات االستشهادية" أصدر ثالث فتاوى بشأن  32
 :أنظر موقعه على شبكة االنترنت . 2003آذار / مارس18، وصدرت بتاريخ 593

=&mask105=asp?fid.Fatwa/net.mawlawi.www://http آانون / ديسمبر17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ ( العمليات االستشهادية
 ).2007األول 
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 أن عدد رجال الدين المسلمين في -مستشار للشؤون العربية في مكتب وزارة الخارجية اإلسرائيلية الو
 . 33 رجل دين16الشرق األوسط الذين يؤيدون العمليات االنتحارية، بطريقة أو بأخرى، يبلغ 

ويرى أن العلماء الشيعة، . 34ن بحثًا شامًال في التاريخ القانوني للعمليات االنتحاريةوُيعّد برنارد فريمو
عبر تفسير جديد الستشهاد الحسين على أنه تضحية قصوى بالذات، أحيوا هذا المثل مجددًا على نحو أّدى، 

 ما أحدث تغييرًا وفي رأيه أن هذا). العمليات االنتحارية(في آخر األمر، إلى سلوك عنيف بإلغاء الذات 
وبعد تأآيده على أن اإلمام الخميني والسيد حسين . أساسيًا في فهم الشيعة للقانون الديني المتعلق باالستشهاد

التحول في العقيدة الدينية، الذي يدافع عنه العلماء "، يشير إلى أن هذا 35فضل اهللا قادا هذا الخطاب الجديد
ومن ثم الفلسطينيون، والقاعدة الحقًا، أدى إلى ظهور مبدأ جديد في الشيعة، وقد تبناه حزب اهللا أوًال، 

 وهو مبدأ بات اليوم مقبوًال لدى عدد هائل من – أي إلغاء الذات –في ساحة القتال " الجهادي"السلوك 
. 36الحقوقيين المسلمين، سنة وشيعة، بوصفه إفرازًا شرعيًا للواجب الديني تبعًا ألحكام الجهاد في الحرب

حتى وإن آان منطق الفقه الجديد يعاني من الثغرات، فال يمكن أن "ويالحظ أنه . كنه يقوم باستنتاج سريعل
وقد بات لدينا اآلن فقه . ننكر أنه أحدث تغييرًا أساسيًا في قانون الجهاد على مستوى العالم اإلسالمي برمته

معرض التوصل إلى استنتاجه، ال يحلل  ومن المؤسف أن المؤلف، في 37." جديد لقانون الجهاد في الحرب
 االنتهازية في –ومن المفاجئ أيضًا أن يصف أحكامهم . حجج رجال الدين السلفيين المذآورين أعاله

 . للجهاد في الحرب" الفقه الجديد" بـ–إصدار الفتاوى 
النتحارية المنفذة من وفي باآستان، من النادر جدًا أن يكتب العلماء أو أن يعلنوا عن أحكام بشأن العمليات ا

فعمليات التفجير االنتحاري، التي يلقي المتطرفون لدى . جانب الفلسطينيين أو سائر الجهاديين في العالم
الجانبين بالمسؤولية فيها على الجانب اآلخر، تستخَدم الستهداف السنة األبرياء والمؤمنين الشيعة على حد 

من، أحد أبرز العلماء البريلويين، ورئيس اللجنة المرآزية وبهذا الصدد، آتب المفتي منيب الرح. سواء
، مصرحًا بأن العمليات 38في هذه العمليات" القتل غير المبرر"لرؤية الهالل، فتوى بشأن تحريم 

 عالمًا من مختلف التيارات 58وقد صادق على الفتوى . 39محّرمة تمامًا] المنفذة في باآستان[االنتحارية 
، وأن الوضع في 41في هذه الفتوى إشارة إلى أنها تقتصر على السياق الباآستانيلكن . 40والمذاهب

ويبدو أن الفتوى تجيز، وإن ضمنيًا، العمليات . األراضي المحتلة، مثل آشمير وفلسطين، مختلف
 . 42االنتحارية في آشمير وفلسطين

                                                 
 Jonathan Halevi, “Al Qaida’s intellectual legacy: New radical Islamic thinking justifying the genocide of : أنظر 33
” infidels ،Jerusalem Center for Public Affairs متيسر على الموقع التالي ، :htm.508vp/jl/org.jcpa.www://http ) آخر زيارة

ترجم هذا التقرير إلى العربية، ونِشرت نسخة منه على الموقع التالي وقد ). 2007آانون األول / ديسمبر17لهذا الموقع بتاريخ 
:org.aafaq.www . غير أن دوافع الموقعين)org.jcpa.www و org.aafaq.www (فعلى سبيل المثال، ال يوفر التقرير األصلي . مشكوك فيها

آما أنه ال يذآر نصوص الفتاوى األصلية . معلومات موثوق بها، وهو انتقائي في اختيار رجال الدين الذين يعتمدون موقفًا بشأن هذا الموضوع
محاربين أآثر راديكالية مثل أيمن الظواهري، أو رجال على ذآرهم، ويغفل ذآر أسماء " الجهاديون"وهو يعّدد العلماء الذين ال يأتي . الصادرة عنهم

 . دين مثل فيصل مولوي والعديد من األسماء األخرى
34 Bernard K. Freamon, “Martyrdom, suicide, and the Islamic law of war: A short legal history,” Fordham 

International Law Journal, Vol. 27, 2003, p. 299. 
 .353-317لمصدر نفسه، ص  ا 35
 . 306 المصدر نفسه، ص  36
 . 368 المصدر نفسه، ص  37
على الرغم من أن الفتوى نفسها غير مؤرخة، ]. حكم بشأن القتل غير المبرر [Qatl-i-Na Haq ka hukm   أنظر المفتي منيب عبد الرحمن  38

وقد نِشرت في الصحافة . 2005آذار / ومارس2004آانون األول /اوح بين ديسمبرفإن بعض المفتيين الذين وقعوا عليها سجلوا التواريخ  وهي تتر
 . 2005أيار / مايو18بتاريخ 

 . 3 المصدر نفسه، ص  39
 .  ووقع جميع العلماء وفقًا لألصول،  وأضافوا ختمهم على الفتوى.  وقع على الفتوى أربعة علماء من خارج باآستان 40
الطلبة وتحريضهم   االنطباع السائد بأن مطلقي هذه العمليات متطرفون دينيًا يعملون في دروسهم على غسل دماغ أعدَّت هذه الفتوى لتبديد41

وقد أفيد عن أنه فهمها من . وآان أبرز المتغيِّبين المفتي تقي عثماني الذي لم يوقع على الفتوى رغم الجهود الكبرى التي بذلتها الحكومة. وتشجيعهم
 : أنظر.  ضمن السياق الباآستاني فحسبمنظور  عالمي وليس

  25_7_pg2004-7-3story_=asp?page.default/pk.com.dailytimes.www://http  ،) 17آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ 
 ).2007آانون األول /ديسمبر

 . 3تشير الفتوى إلى أنه ليس من اإلجرام محاربة القوى المحتلة لتحرير األرض، دون إعطاء أي تفاصيل، المصدر نفسه، ص   42
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ات االنتحارية ال يجوز، لكن إن استهداف المدنيين في العملي] باآستان[ويقول المفتي محمد إسماعيل 
، صدر عن 2007نيسان / أبريل17وبتاريخ . 43العمليات االنتحارية مباحة عندما تكون الحرب دائرة

مؤتمر ُعقد في بيشاور، بحضور أآثر من ألفي عالم، حكم بشأن العمليات االنتحارية يعتبر أن هذه 
وهم يشكلون . 44حججًا قانونية لدعم موقفهم هذا لكن المشارآين لم يقدموا . العمليات غير مشروعة بتاتًا

وال يحتوي . 45 معهد إلعداد رجال الدين1 000التيار الرئيسي لرجال الدين في البالد، إذ يمثلون قرابة 
هذه األحكام تتجاهل التمييز األهم، أي إبراز االختالف القائم بين آل بيد أن . اإلعالن على أي تفصيل آخر

 . ال البطولة في الحرب، بما يشمل العمليات االنتحاريةأفعال الغدر وأفع
ويمكن تلخيص النقاط الرئيسية بشأن آراء العلماء المذآورين أعاله، الواردة بشكل صريح أو مفترض، 

 : بما يلي
 

إجازة العمليات االنتحارية في سياقات محددة، وباألخص تلك التي ينفذها الفلسطينيون في  •
 ؛)يخ فضل اهللا، الشيخ القرضاوي، وآخرونالش(األراضي المحتلة 

قبول قتل وتشويه المدنيين، وحتى النساء واألطفال والكهول منهم، في المجتمعات العسكرية  •
 ؛ 46)الشيخ القرضاوي(آإسرائيل 

 قبول مبدأ تظاهر المهاجمين بأنهم من المدنيين عند تنفيذ عمليات التفجير؛ •
علمًا أن اإلسالم ال يجيز حتى مجرد قتل المدنيين في (م؛ قبول قتل ضحايا هذه العمليات بتفجيره •

آما أن تشويه جثث . أوقات الحرب، وإن قتلهم عن طريق تفجيرهم محرَّم تمامًا آما سنشرحه أدناه
وماذا عن تشويه األشخاص وهم أحياء؟ إنه أمر ). أنظر أدناه(الموتى محرَّم تمامًا في اإلسالم 

 ؛)محرَّم تمامًا آذلك
 تدمير األهداف والممتلكات المدنية؛قبول  •
 . إقامة تناظر بين تنفيذ التفجيرات االنتحارية وأعمال البطولة في حاالت الحرب •

 
 .وفي ما يلي بعض النقاط التي جرى تحليلها من منظور قانون الحرب اإلسالمي

 
 تقييم بموجب قانون الحرب اإلسالمي ال
 

على غرار الهدف الذي يجب أن يكون : بما يليإلسالمي أحد المبادئ األساسية في القانون ايقضي 
ولهذا السبب، فإن . شرعيًا، فإن الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف يجب أن تكون شرعية هي األخرى

. اإلسالم ال يكتفي بتشجيع المسلمين على الدفاع عن إيمانهم، وإنما يدلهم أيضًا إلى آيفية خوض الحرب
 االنتحارية التي ينفذها جنود ال يتظاهرون بأنهم مدنيون خالل حرب هجماتن الوثمة اختالف قائم بي

وال يمكن ألحد أن يسمي قتل المدنيين من نساء وأطفال وآهول، وخطف . دائرة، وتلك التي ينفذها مدنيون
 . وقتل أشخاص ال عالقة لهم بأحداث معينة، جهادًا

 
 
 

 تحريم االنتحار في اإلسالم 
 

                                                 
يستند الكتاب إلى األحكام . 409، ص Jami a Islamia ،Rawalpindi ،2005، ]باسم حواء [ Hawa ki Nam أنظر آتابه تحت عنوان  43

 .  ، على وجه الخصوص، ذآر ما إذا آان يبرر تنفيذ مثل هذه الهجمات في فلسطين أو في أي مكان آخرالصادرة عن المؤلف، الذي يتجنب
 .1، ص 2007نيسان / أبريلUlama convention opposes ‘Sharia by force’ ”  ،Dawn، 18“: أنظر 44
من نفسه زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية الباآستانية وآان فضل الرح.  جماعة موالنا فضل الرحمن- نظمت المؤتمر جمعية علماء اإلسالم 45
 .  آنذاك– البرلمان –

 .  يجيز القرضاوي، بشكل مباشر، قتل النساء اإلسرائيليات، وقتل الكهول واألطفال اإلسرائيليين بشكل غير مباشر، وفقًا لمبدأ الضرورة 46



 8

ال يتمّنين أحدآم : "قوله) صلى اهللا عليه وسلم(وقد روي عن النبي . م تمامًا في اإلسالماالنتحار محرَّ
 إذ 47." الموت، وال يدع به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله وانه ال يزيد المؤمن عمره إال خيرًا

 جاء –وهناك حديث قدسي . ُيعتبر االنتحار في القانون اإلسالمي قتل الذات بشكل متعمد من جانب المؤمن
فقال اهللا .  يروي أن رجًال جريحًا قتل نفسه–وسلم بإلهام رباني) صلى اهللا عليه وسلم(على لسان الرسول 

صلى (وفي حديث آخر للرسول . 48أن خادمه استبق فعله وقتل نفسه بيديه، فهو لن يدخل الجنة"بما معناه 
ار، ألن اآلثم سيكرر فعله االنتحاري إلى ما ال نهاية في تحذير صارم لمن يرتكب االنتح) اهللا عليه وسلم

فعلى أّي شخص ينفذ عملية انتحارية أال ينسى أن اهللا ائتمنه على الحياة . 49النار، ويسكن النار إلى األبد
 .وأن الحياة ليست ملكه الشخصي ليدّمرها آما يشاء

 
 االستشهاد 

 
 مفهوم العمليات –عتبر أب القانون الدولي اإلسالمي  الذي ُي–شرح اإلمام محمد بن الحسن الشيباني 

 : االنتحارية المباحة في الحرب في أهم بحث له آما يلي
 

يجوز لشخص ما أن يلقي بنفسه داخل مجموعة من قوات العدو، أو مهاجمتها في الحاالت التي يأمل فيها 
 آان قادرًا على إلحاق خسائر بالعدو،  إذا– إذا لم يوجد لديه هذا األمل –الخالص لنفسه في النهاية أو 

 . 50وإضعاف معنوياته وإرباآه، أو تشجيع مقاتليه، أو في الحاالت التي قد يشعر فيها بقوة استثنائية
 

 :وتكشف لنا نظرة عن آثب إلى هذا الحكم ضرورة تلبية ثالثة شروط آي تكون العملية شرعية
 

 مين وأعدائهم؛أن تكون الحرب قائمة ودائرة فعًال بين المسل )1(
 قد ال يموت المهاجم في العملية؛  )2(
 .  في حال موته، يجب أن يكون الموت ناتجًا عن العدو )3(

 
 صحابي الرسول –وهذا ما فعله البراء بن مالك . وإن قِتل، فهو ُيعتبر شهيدًا بكل ما للكلمة من معنى

يمية إنه وفقًا ألبرز أربعة علماء وفي المقابل، قال الشيخ بن ت.  في حروب الردة–) صلى اهللا عليه وسلم(
في مدارس الفقه السنية، يجوز لجندي مسلم اختراق خطوط العدو حتى وإن آان يعلم أنه سُيقتل بال ريب، 

 القاسم بن محمد، وابن -ويجيز العلماء المالكيون . 51شرط أن يعود ذلك بالفائدة على جيش المسلمين
وهي تعتَبر أعماًال بطولية في الحرب يبيحها اإلسالم . 52ًا هذه العمليات أيض–المجشون، وابن قويز 

ويبدو أن العلماء . ويشجعها، وهي ليست عمليات انتحارية ينفذها جنود يتظاهرون بأنهم مدنيون
حتى أنه ال توجد أي إشارة إلى العمليات االنتحارية المنفذة من جانب . المذآورين أعاله أغفلوا هذا التمييز

 . ب الشيباني الشاملمدنيين في آتا
ويقول بعض ". العملية االنتحارية"وتجدر المالحظة هنا أن استشهاد اإلمام الحسين ال يمكن أن ُيسمى بـ 
مات شهيدًا بعد أن قاتل ببسالة . 53المؤلفين إن الحسين آان يعلم أنه سُيقتل، ومع ذلك فقد اختار أن يموت

                                                 
 . 2682، الحديث رقم 2065، ص 4، المجلد 1955،  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي 47
 . 32، ص 3، المجلد 1992 إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار سحنون، اسطنبول،  48
 .212، ص 3 المصدر نفسه، المجلد  49
الكتاب األصلي للشيباني . 250، ص 4، المجلد 1997 محمد بن الحسن الشيباني، السير الكبير، شرح السرخسي، دار الكتب العلمية، بيروت،  50

 .  غير متوفر؛ ويمكن الحصول على النص فقط مع شرح السرخسي
 . 540، ص 25 بن تيمية، مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم، دار أعالم الكتب، الرياض، المجلد  51
 . 215، ص 1 أنظر محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، المجلد  52
، طهران، اإلسالمي اإلرشاد وزارة قاسمي، أصغر علي ترجمة ،Ali Shari‛ati, Martyrdom: Arise and Bear Witnessظر  أن 53

 A discussion of Shaheed”, Jihad andأنظر . ويقول إن الحسين اختار الشهادة.  هو ال يقول صراحًة بأنها آانت انتحارًا.144، ص 1981
Shahadat: Struggle and Martyrdom in Islam, Gary Legenhausen & Mehdi Abedi eds., Institute for Research and 

Islamic Studies, Houston, 1986, pp. 239-40.  
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فالقتال واالستشهاد يختلفان عن قيام شخص بالتظاهر . تحاريةولم يكن قتاله عملية ان. جيش الحاآم األموي
 . بأنه من المدنيين، وخداع المدنيين األبرياء وقتلهم بال رحمة

؟ هل يمكن اعتبار فعله عملية انتحارية )صلى اهللا عليه وسلم(وماذا عن البراء بن مالك، صحابي الرسول 
مسيلمة "الذي ُعرف بلقب (يش آان يقوده مسيلمة أم بطولية؟ لقد وقعت هذه العملية في معرآة ضد ج

صلى اهللا عليه (، الذي آان يدعي أيضًا أنه رسول اهللا خالل حروب الردة التي أعقبت وفاة النبي ")الكذاب
آان العدو متمرآزًا داخل حصن ويقاوم بضراوة، فيما المسلمون يتكبدون خسائر آبرى خالل ). وسلم

فتطوع البراء، الذي طالما استمالته رغبة الموت شهيدًا، بأن .  الحصنمحاوالتهم غير المجدية لدخول
يوضع على ترس، وأن ُيرفع الترس على الرماح، ليقذفه الجنود المسلمين في محاولة لفتح بوابات الحصن 

وأصيب بجراح عدة . ولم يستشهد البراء، واستطاع فتح البوابات. ونجحت الخطة بأعجوبة. والدخول إليه
 .54سترد عافيتهلكنه ا

وهناك حادث آخر يأتي الشيخ القرضاوي وغيره من العلماء على ذآره، وقد وقع خالل فتح القسطنطينية، 
فهتف مقاتلون مسلمون . عندما اخترق هشام بن عامر خطوط العدو لقتل أآبر عدد ممكن من الجنود

 ويشكل هذا النوع من األحداث 55 ."وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة! الحمد اهللا: "آخرون لشدة دهشتهم
 . عمليات بطولية مباحة بالطبع في الحرب

 
  هل يمكن إقرار العمليات في سياقات معينة؟

 
يستشهد الشيخ القرضاوي وعلماء آخرون بهذه األحداث وغيرها إلثبات شرعية العمليات االنتحارية 

إذ أن هذه األحداث تشكل أعماًال . س خاطئبيد أن التناظر يقوم على أسا. المنفذة من جانب الفلسطينيين
بطولية عظيمة منحت المسلمين انتصارات حاسمة في ساحة القتال وال يمكن تسميتها بالعمليات 

 االنتحارية، فهي مباحة ألن األشخاص الذين نفذوها آانوا هجماتوحتى وإن أمكن وصفها بال. االنتحارية
 ). ولم يتظاهروا بأنهم مدنيون(جنودًا 

غير قابل للتطبيق في العالقة بين الجماعات " اإلخالل بالعهد"ذا آان يمكن القول، جدًال، إن مبدأ وإ
 بين الجانبين، فهذه حجة العدائية عمال  األالفلسطينية وإسرائيل، على اعتبار أنه ال يوجد اتفاق بشأن وقف

ره سلطة إعالن الحرب؛ وال يجوز ال يمكن القبول بها ألن رئيس الدولة اإلسالمية المعنية يملك دون غي
والمشكلة في فلسطين أن حربًا غير معلنة قائمة بين دولة إسرائيل . 56لألفراد أو الجماعات القيام بذلك

آما أنها تدين عمومًا آل . ضبط النفسعلى  السلطة الفلسطينية حثوعادًة، ت. والمجموعات الفلسطينية
وأية  على ذلك، ال يمكن إبرام أي اتفاق بين الحكومة اإلسرائيلية وعالوة. عملية انتحارية ضد اإلسرائيليين

إذ أن الدولة وحدها مخوَّلة بالتوقيع على معاهدة مع دولة أخرى، وهو ما ال يجوز .  داخل فلسطينةمنظم
 .  57لألفراد والمنظمات داخل الدولة 

 
                                                 

 : ، وابن جرير الطبري363-362، ص 2 أنظر تفاصيل الحادث في القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، المجلد  54
The History of al-Tabary: The Conquest of Arabia, transl. Fred M. Donner, 1993, pp. 105-34 

وبحسب تفسيرات أخرى، ُيفهم عادة بهذه اآلية تحريم . أعاله** ، أنظر المالحظة Pickthall  الترجمة مأخوذة عن الترجمة باإلنجليزية لـ 55
 : أنظر. االنتحار وسائر أشكال اإلساءة إلى النفس

The Qur’an: A New Translation, English trans. Abdel Heleem, Oxford University Press, Oxford, 2004 ، 
 لكن االقتباس في النص أعاله مأخوذ عن ترجمة (the Oxford World’s Classics series, 2005, p. 22 :أعيد طبعه ضمن السلسلة

Pickthall .(وقد وقف أبو أيوب . 2151، وأبي داود، سنن، الحديث رقم 2898، سنن، الحديث رقم أنظر تفاصيل الحادث في آتاب الترمذي
، وإنما أنزلت هذه اآلية ]195، اآلية 2السورة رقم  [يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه اآلية هذا التأويل: األنصاري، الذي آان بين شهود الحدث، وقال

إن أموالنا قد ضاعت، فلو ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا  ثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسولمعاشر األنصار لما أعز اهللا اإلسالم وآ فينا
 .195، اآلية 2السورة رقم القرآن الكريم ]. وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[هذه اآلية أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اهللا 

ة الحنفيين وقاضي القضاة في عهد هارون الرشيد، وضع هذا المبدأ ضمن صيغة مفادها أنه ال يجوز إرسال  اإلمام أبو يوسف، أحد آبار القضا 56
 ، Abu Yusuf, Kitab al-Khiraj ، M. Ibrahim al-Banna (ed).، Maktaba Farooqiaأنظر . حملة عسكرية دون إذن الحكم

Peshawar ، n.d.،p. 385  . 
جموعة فلسطينية مناضلة بوصفها الممثلة الشرعية للشعب الفلسطيني إنما يعني سحب االعتراف اإلسرائيلي عن  إن اعتراف دولة إسرائيل بم 57

وهذا ُيعتبر بمثابة سحب اعتراف قبل األوان، وهو أمر غير ]. المقبلة[السلطة الفلسطينية الحالية، التي تمثل، قانونًا، حكومة الدولة الفلسطينية 
 .  يمشروع في القانون الدول
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باحتالل أرض المسلمين في فلسطين، ويعرض الشيخ القرضاوي حججًا قائلة إنه نظرًا لقيام اإلسرائيليين 
وبما أن الفلسطينيين يمثلون الجانب األضعف عسكريًا، وأن المجتمع اإلسرائيلي عسكري بطبيعته، فيجوز 

إن هذه الحجج ال . للمسلمين تنفيذ العمليات االنتحارية واستهداف النساء بشكل مشروع في هذه العمليات
ألن القبول بها يعني أن قانون الحرب اإلسالمي قابل . لقبول بهاتقوم على أي أساس وال يمكن بالتالي ا

للتطبيق فقط عندما يقوم المسلمون بغزو أو احتالل أراضي العدو، دون أن يكون ُملزمًا عندما تتعرض 
 أي، بكالم آخر، أن قانون الحرب اإلسالمي قابل للتطبيق في حال –أراضي المسلمين للغزو أو االحتالل 

وهذا يعني اتباع مبدأ معين في الحالة . سلمين في الحرب فحسب، وليس في حال هزيمتهمانتصار الم
األولى، ألنه مبدأ يالئمنا، وتطبيق مبدأ مغاير في الحالة الثانية متى آان المبدأ األول ال يصب في 

لكن .  58مانةوإذا آانت هذه هي الحال، فإننا بحسب نظرية  دوورآين نفتقر تمامًا للمبادئ واأل. مصلحتنا
القانون اإلسالمي، على العكس من ذلك، يقضي بأن يطّبق المسلمون مجموعة المبادئ ذاتها، سواء في 
حال غزوهم أو احتاللهم ألراضي العدو، وبصرف النظر عن آونهم ضعفاء أو أقوياء،  منتصرين أو 

 . فقواعد قانون الحرب في اإلسالم هي هي، ال تتغير. مهزومين
 

 ات الصلة في قانون الحرب اإلسالمي المبادئ ذ
 

 تحريم الخداع والغدر 
 

في حال تظاهر منفذ تفجير انتحاري بأنه من المدنيين، أو في حال تظاهر جندي باالستسالم عبر التلويح 
. بعلم أبيض، ال يمكن استهدافه من جانب القوات المسلحة التي يدنو منها ألنه يمتلك حصانة غير المقاتلين

 أقدم هذا الشخص، بعد ذلك، على تفجير نفسه لقتل قوات العدو المسلحة، فإنه يرتكب فعل الخداع لكن إذا
وهو يخرق بذلك ثقة . 60 وهو أمر محرَّم تمامًا في القانون اإلسالمي والقانون الدولي اإلنساني– 59أو الغدر

وبالطريقة نفسها، تحرَّم . تسلمينالعدو، الذي قد ال يثق في المستقبل بالمدنيين الفعليين أو الجنود المس
العمليات االنتحارية التي تستهدف المدنيين تحريمًا تامًا بفعل الحصانة التي تحق لهم في القانون اإلسالمي 

 من جانب جنود ضد جنود العدو دون التظاهر هجماتهذه النفذت مثل لكن في حال . والقانون الدولي معًا
 .  كتيكًا قتاليًا مشروعًابالصفة المدنية، فإنها تعتَبر ت

آما روي عن . وخلفاؤه الراشدون الخداع والغدر تحريمًا تامًا) صلى اهللا عليه وسلم(وقد حرَّم الرسول 
وفي العام الثامن للهجرة إلى . 61تكراره لهذا التحريم في مناسبات عديدة) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 

 : مغادرته إلى ساحة القتال، قائًالالمدينة، أصدر األوامر التالية لجيشه قبل
 
اغزوا باسم اهللا، في سبيل اهللا قاتلوا من آفر باهللا، اغزوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا "

 ."62وليدًا
 

 :وفي مناسبة أخرى، وفيما آان يصدر تعليماته للجيش الذي آان يقوده عبد الرحمن ابن عوف، قال
 

                                                 
 ومقالة دوورآين، ’How right is Dworkin’s ‘right answer thesis“ لمناقشة نظرية دوورآين، أنظر مقالتي الصادرة  تحت عنوان  58

Dworkin الصادرة تحت عنوان ‘law as integrity theory’? في Journal of Social Sciences آب /، أغسطس1، رقم العدد 2، المجلد
 . 25-1، ص 2006

 . الكلمتان مترادفتان في هذا النص 59
 :أنظر أيضًا. 1977 من البروتوآول األول التفاقيات جنيف لعام 51 أنظر المادة  60

Hans-Peter Gasser, “Acts of terror, ‘terrorism’ and humanitarian law”, International Review of the Red Cross, 
September 2002, Vol. 84, No. 847, p. 555. 

 . 558، ص )366بشير آغا، اسطنبول، رقم العدد ( عبد الجليل، ُشَعب اإليمان  61
Abd al-Jalil, Shu‘ab al-Iman, (MS. Bashir Agha, Istanbul, No. 366), p. 558. 

 . اإلمام الشوآاني، نيل األوتار، أنصار السنة المحمدية، الهور، 62
Imam Shoukani, Nail al-Awtar, Ansar Al-Sunah Al-Muhammadiya, Lahore, n. d., Vol. 7, p. 246. 
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 ابن عوف، اغزوا جميعًا في سبيل اهللا، فقاتلوا من آفر باهللا، ال تغلوا، وال تغدروا، وال يا] اللواء[خذه "
 63." تمثلوا، وال تقتلوا وليدًا وال امرأة، فهذا عهد اهللا، وسيرة نبيه فيكم

 
وبموجب القانون اإلسالمي، إذا تعهد قائد مسلم أو أي من جنوده بالرحمة، أي باإلبقاء على حياة جندي 

صلى اهللا عليه (وآان الرسول .  مهزوم، فإن العهد يصبح ُملزمًا بالنسبة لجميع المسلمين دون استثناءعدو
لكل غادر لواء : "آما قال. يدين بشدة أي شخص ينقض العهد ويعلن أن هذا الشخص من المنافقين) وسلم

 64 ."يوم القيامة، ُيرفع له بقدر غدره، أال وال غادر أعظم غدرًا من أمير عامة
وفي زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لجأ جندي فارسي إلى أعلى شجرة في الحرب التي وقعت بين 

فاعتقد خصمه ". ال تخف"فقال له جندي مسلم باللغة الفارسية . الدولة اإلسالمية واإلمبراطورية الفارسية
ونِقل . ي المسلم عمد إلى قتلهومن المحزن أن الجند. أنه يتعهد له بالرحمة والحماية ونزل من الشجرة

الخبر إلى الخليفة، فأصدر بيانًا رسميًا أورد فيه الكلمات نفسها الواردة أعاله باللغة الفارسية، معلنًا أن أي 
شخص يتفوه بهذه الكلمات لجندي عدو ويقوم بعد ذلك بقتله سُيحاآم الرتكابه جريمة القتل عمدًا وُيحكم 

  65." عليه بعقوبة اإلعدام
وثمة مثال آخر يرقى إلى زمن الخليفة األموي األمير معاوية، الذي آان ُيعّد جيشه للزحف على 

وآان يعتزم شن .  ال تزال ساريةسالم بين الطرفين آانتمعاهدة اإلمبراطورية الرومانية، علمًا أن 
 عمر بن ، وآان ُيدعى)صلى اهللا عليه وسلم(وقد رأى صحابي الرسول . هجومه حالما تنقضي مدتها

اهللا أآبر، اهللا أآبر، : "فاستعجل الخليفة صائحًا. عنبسة، في إعداد وإرسال الجيش إلى الحدود فعل غدر
، يقول )صلى اهللا عليه وسلم(فسأل الخليفة مستفهمًا، وإذ ذاك أجابه بأنه سمع الرسول ". وفاء ال غدرًا

ّدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على ومن آان بينه وبين قوم عهد فال يحّلن عقده، وال يش: "يومًا
   66." سواء

 
وإما تخافّن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال يحب : "ويدعم هذا التقليد اآلية القرآنية التي تقول

 67." الخائنين
 

المسلمين لن  المضي في اإلعالن له صراحًة أن مكنجانب العدو، يباإلخالل بالعهد من فإذا آان ثمة خطر 
لكن هذا اإلعالن يجب أن يتم بشكل يضع المسلمين والطرف اآلخر على قدم . يبقوا ُملزمين بمعاهدة السلم
 لمواجهة الطرف اآلخر دون تنبيه، وعلى حين غّرة، عندما يكون العدو ًا مسبقًاالمساواة، أي ال تحضير

  68.عاجزًا عن تحضير مضاد دفاعًا عن نفسه
القيود في الواقع وتفرض حقوق العدو، بحيث تصان الم يوفر تحديدًا جديدًا لمفهوم العدالة وبذلك، فإن اإلس

على المسلمين أآثر من خصومهم، وأنه ال يحق للمسلمين اإلعداد لمهاجمة العدو قبل إعالن نيتهم بإلغاء 
 التفجير االنتحاري وإذا اعتمد منفذ. وخير مثال على ذلك ما ورد أعاله بين الصحابي ومعاوية. المعاهدة

الخداع، فهو ينفذ فعله خالفًا لتعاليم القرآن الكريم والسنة، وهما المصدران الرئيسيان للقانون اإلسالمي 
 ]. علمًا أن اإلجماع هو المصدر الثالث[
 

 حصانة غير المقاتل 
 

                                                 
 .632، ص 2 عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، مصطفى السقا، دار المعرفة، بيروت، المجلد  63
 . 1361، ص 1738، الحديث رقم 3 الواردة أعاله، المجلد 47 مسلم، صحيح مسلم، أنظر الحاشية رقم  64
 . 94، ص 15ين عيني، عمدة القارئ، شرح صحيح البخاري، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، المجلد  أنظر بدر الد 65
وبحسب السرخسي، هذا يعني أنه يتعين تجنب أي فعل يشبه الغدر بالمعنى الحرفي . 185، ص 1، المجلد 50 الشيباني، أنظر الحاشية أعاله رقم  66

 ذي، سنن، دار سحنون، اسطنبول،أنظر أيضًا اإلمام الترم. أو المعنوي
Imam Termidhi, Sunnan, Dar Sahnun (Gagri, Yayinlari), Istanbul, n. d., Vol. 4, hadith no. 1580, p. 143.   

   58 ، اآلية 8السورة رقم :  القرآن الكريم  67
 .ت عدائية إن انتهاء معاهدة سالم أو انقضاء أمدها يعني أن العالقات بين الطرفين أصبح 68
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.    أوقات الحربفيأو قتلهم ثمة قاعدة ثابتة في قانون الحرب اإلسالمي تقضي بعدم استهداف المدنيين 
ويسري ). صلى اهللا عليه وسلم(فحصانة هؤالء واضحة في القرآن وفي مواضع عدة من حديث الرسول 

وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم : "وقد ورد في القرآن الكريم. مبدأ عام خالل الحرب بأال ُيقتل المدنيون
  69." وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين

، في هذه اآلية، أهمية قصوى، نظرًا الستخدام آلمة "الذين يقاتلونكم"شرط الوارد في عبارة يكتسي ال
 189توفي سنة (ووفقًا لمحمد بن الحسن الشيباني . فيجب أال ُيواجه بالقتال غير المقاتلين". مقاتل"

 وعالوة 70." هم ال يقاتلون"و" قاتلوا الذين يقاتلونكم: "، يحرَّم قتل غير المقاتلين إذ ورد في القرآن)هجرية
والتعامل " قتل غير المقاتلين"على ذلك، يأمر القرآن المسلمين في اآلية المذآورة أعاله بأال يعتدوا بـ

حرَّم تمامًا تشويه ) صلى اهللا عليه وسلم(وآما هو مبيَّن أدناه، فإن الرسول . بطريقة مخزية مع المهزومين
أحياء بعد ربطهم واستهدافهم بأسلحة متنوعة إلى أن يفارقوا األجساد في الحرب، وقتل الناس وهم 

   71.الحياة
وفي نهاية معرآة حنين، رأى . ثقيف إلى شن حرب على المسلمينهوازن وبعد فتح مكة، دعت قبيلتا 

فأجابه " من الذي قتلها؟: "فسأل. جثة امرأة مقتولة بين جثث المشرآين) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
يدرك خالدًا "أحدهم بأن ) صلى اهللا عليه وسلم(فأمر الرسول ". قتلتها قوات خالد بن الوليد: "الحاضرون

يا : "وقال أحد الحاضرين]". أي أجيرًا[وأن يقول له أن رسول اهللا ينهاه أن يقتل امرأة أو وليدًا أو عسيفًا 
ألم يكن أحسنكم، ): "ليه وسلمصلى اهللا ع(فأجاب الرسول " أليس هؤالء أطفال المشرآين؟! رسول اهللاّّّ

 آما نِقل أن الرسول 72."يومًا، أطفال المشرآين أيضًا؟ جميع األطفال يولدون بنفس صادقة وهم بريئون
ال يقتلّن امرأة وال : "وقال. قد حرَّم قتل النساء بأشد الكلمات في اللغة العربية) صلى اهللا عليه وسلم(

 74. لمون تمامًا على عدم قتل النساء واألطفال ويجمع علماء القانون المس73."عسيفًا
 وعندما 75في حال مشارآتهم في القتال،: ويوجد استثناءان فقط بشأن التحريم العام لقتل النساء واألطفال

 76. يكون القتل غير متعّمد
تعليمات في مناسبات عدة ال يمكننا الخوض فيها في هذا ) صلى اهللا عليه وسلم(ولقد أصدر الرسول 

صلى اهللا عليه ( أول خلفاء الرسول –لكن التوصية الصادرة عن أبو بكر . السياق نظرًا لترآيز تحليلنا
فعندما أمر أبو . جديرة بأن تذآر آاملة، إذ أنها تشكل آتيبًا موجزًا بشأن قانون الحرب اإلسالمي) وسلم

 : لتاليةبكر يزيد بن أبي سفيان بفتح الشام، رافقه وأوصاه بتنفيذ التعليمات ا
 
 . حبسوا أنفسهم لهوماستمرون بقوم في الصوامع يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم هللا، فدعوهم … ! يزيداي"

                                                 
عن غالبية تفسيرات " وال تعتدوا"تختلف ترجمة عبارة ). أعاله** أنظر المالحظة  (Pickthall،  190 اآلية 2السورة رقم : القرآن الكريم  69

 : بهأنظر آتا. تقي، فإنها تعني ال ترتكبوا اإلثم، فاهللا، يقينًا، ال يحب اآلثمين. وعلى سبيل المثال، وبحسب المفتي م. المعلقين
The Meaning of the Noble Qur’an, Maktab Ma‛ariful Qur’an, Karachi, 2006, p. 60.  

 . 186، ص 4 أعاله، المجلد 50 الشيباني، أنظر الحاشية رقم  70
  :2687، الحديث رقم 137، ص 3، المجلد 1992 أبو داود، سنن، دار سحنون، اسطنبول، : أنظر71

 Abu Dawood,  Sunnan, Dar Sahnun, Istanbul, 1992, Vol. 3 p. 137, hadith no. 2687  -لمزيد من المعلومات، أنظر آتابي  : 
“Non-combatant immunity in Islamic law” in Hamdard Islamicusالذي سيصدر قريبًا  . 

. 101، ص 2اء التراث العربي، بيروت، المجلد ؛ ابن ماجة، سنن، دار إحي3955 التبريزي، مشكاة المصابيح، المكتب اإلسالمي، حديث رقم  72
، وشوآاني، نيل األوتار، أنظر الحاشية 122، ص 3، أبو داود، سنن، المصدر نفسه، المجلد "لم تكن قادرة على القتال"وقد روي أيضًا أن المرأة 

 . 261، ص 7، المجلد 62رقم 
؛ اإلمام النسائي، السنن الكبرى، دار الكتب 2842، الحديث رقم 948، ص 2جلد ، الم72 ابن ماجة، سنن، أنظر الحاشية الواردة أعاله رقم  73

، 9؛ أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى والجوهر النقي، دار الفكر، بيروت، المجلد 8626 و8625، الحديثان رقم 187، ص 5العلمية، بيروت، المجلد 
، ص 3ي شرح معاني اآلثار ألبي جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، المجلد وثمة إشارة إلى هذا الحديث أيضًا بعبارات مختلفة ف. 83ص 
222  . 

، ص 1، المجلد 1950؛ أنظر أيضًا القرطبي، أحكام القرآن، 48، ص 2شرح صحيح مسلم، مطبعة محمود توفيق، المجلد :  أبو زآريا النووي 74
232 . 

 .سالمي، مثل المبدأ القائل إن ما يصبح مطابقًا للقانون لسبب، يفقد شرعيته مع زوال هذا السبب وهذا ينسجم مع المبادئ العامة للقانون اإل 75
 هذا ما يحصل في حالة التتّرس، أي عندما يستخدم العدو األسرى والنساء واألطفال المسلمين، وغير المقاتلين لديه، آدروع بشرية، فيجوز  76

أنظر أبو بكر السرخسي، المبسوط، دار إحياء التراث . اعتماد أقصى درجات الوقاية لحماية األسرىللمسلمين حينئٍذ مهاجمة العدو مع وجوب 
لمزيد من التفاصيل، أنظر آتابي الصادر قريبًا . وينطبق المبدأ ذاته على اإلغارة الليلية على العدو. 154، ص 10، المجلد 2002العربي، بيروت، 

 .   أعاله71، ورد في الحاشية رقم ”Non-combatant immunity in Islamic law“ : تحت عنوان 
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 اهللا بهم؛ وال تقتلوا ُآمرفأظف إني أوصيك بتقوى اهللا وطاعته، واإليثار له والخوف منه، وإذا لقيت العدو 
 بهيمة ذبحواوا نخًال، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال ت شيخًا آبيرًا وال امرأة وال مريضًا، وال تحرقوالوليدًا 

 77."وا، وال تجبنوا، وال تغدروا، وال تمثلوا؛ وال تْغلهاإال لمأآل
 

وعلى .  نرى إذًا أن قتل المدنيين غير المحاربين أمر محرَّم تمامًا في القانون اإلسالمي أيًا تكن الظروف
قرضاوي الزاعمة أن الطبيعة العسكرية للمجتمع اإلسرائيلي هذا األساس، فال يمكن القبول بحجة الشيخ ال

وتجدر المالحظة أنه في سياق التقاليد . تبرر العمليات االنتحارية التي تستهدف النساء اإلسرائيليات أيضًا
، آان جميع أقوياء البنية من الرجال يشارآون في الحرب )صلى اهللا عليه وسلم(المتبعة في زمن الرسول 

وآان هذا األمر . فكان المجتمع آكل يسهم في جهود الحرب. د جيش نظامي لمحاربة العدولعدم وجو
وخالل تلك الحقبة، وفي تلك الظروف تحديدًا، . ينطبق على الجماعات المسلمة وغير المسلمة على السواء

غيرهم من يستحث المسلمين على عدم قتل النساء واألطفال والخدم و) صلى اهللا عليه وسلم(آان الرسول 
ملمًا بأوضاع الحرب تمامًا، وقد أمر المسلمين، مع ذلك، ) صلى اهللا عليه وسلم(آان الرسول . المدنيين

 .  النساء واألطفالبالحفاظ على أرواح 
 

 واالنتقامالمعاملة بالمثل 
 

 المعاملة بالمثل 
 

فما استقاموا لكم " يقول اهللا ، حيث7 اآلية ،9  رقم السورةيشرح القرآن الكريم مبدأ المعاملة بالمثل في
وقد اعتمد علماء . ويجب بالتالي أن تطبَّق المعاملة بالمثل في العالقات بين الجماعتين". فاستقيموا لهم

آما أن اإلمام السرخسي الذي آان ينتمي إلى المذهب الحنفي عّبر عنه . القانون اإلسالمي هذا التعليم آمبدأ
  وقد ورد هذا 78."وغير المسلمين على المعاملة بالمثل] المسلمين[قات بيننا تقوم العال: "بالعبارات التالية
 . بشأن نقض عهد السالم المذآور أعاله 58 ، اآلية 5  رقمالسورة، في  الكريمالمبدأ في القرآن

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات : "، وقد ورد فيهاآخر  مثاًال 194، اآلية 2السورة رقم وتوفر 
 ". صاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع المتقينق
فمن المعروف أن الرسول . يكتسي اإللمام بالسياق الذي أنزلت فيه هذه اآلية أهمية حاسمة إلدراك معناهاو
الذي " الحج األصغر" العمرة، وهو والصحابة أرادوا التوجه إلى مكة ألداء مناسك) صلى اهللا عليه وسلم(

وعندما وصلوا إلى الحديبية، خارج مكة، . قام به المسلمون ما أن دخلوا مكة في العام السادس للهجرة
. ، وقَّع الطرفان على صلح الحديبية الشهير"الدبلوماسية المكوآية"وبعد جهود . ى لهم المشرآونتصد

وروي أنه . واتفقوا، من بين جملة أمور ، على أن يرجع المسلمون في تلك السنة ويحجوا في السنة التالية
 المشرآين لالتفاقية، عندما نوى المسلمون أداء مناسك العمرة في العام التالي، آانوا يخشون خيانة

 وهي فترة ال 79العتقادهم أن المشرآين قد يأبون دخولهم إلى مكة، أو قد يعتدون عليهم في الشهر الحرام،
فشرح لهم اهللا أن الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي أنه ُيطبق . يجوز للمسلمين فيها أن يدافعوا عن أنفسهم

 آانوا عرضة العتداء المشرآين في مكة خالل شهر ذو القعدة، وبما أن المسلمين. فقط على قاعدة متبادلة

                                                 
 . ، بحسب البيهقي6259، رقم 2 علي المتقي، آنز العمال، حيدر آباد الدآن، المجلد  77
فالشيباني يذآر أن أحد جباة . وللسياق هنا أهمية. 286 – 285، ص 5، المجلد 66 أنظر الشيباني، شرح السرخسي، الحاشية أعاله رقم  78
في زمن عمر سأله عن قيمة الجزية التي يجب أن يفرضها على التجار القادمين من دار الحرب، أي من األراضي التي ال ُيطبق ) الجزية(ضرائب ال

-85، ص 10 أعاله، المجلد 76انظر الشرح الكامل للمعنى التقني لدار الحرب في المبسوط، للسرخسي، أنظر الحاشية رقم . (فيها قانون اإلسالم
فأوصاه عمر بفرض جزية مطابقة للضريبة . 3-312، ص 1973، المنشورات اإلسالمية، الهور، )باللغة األردية (Suud، والسيد مودودي، 94

ويتابع بأنه لو آان . ويعرض السرخسي السبب الذي يبرر هذا الحكم ثم يستشهد بالقول أعاله. المفروضة على التجار المسلمين في دار الحرب
، فعلينا أن نفرض عليهم نسبة %5يخضعون ألي ضريبة، لتوجب علينا عدم فرض أي جزية؛ وإذا فرض اآلخرون علينا ضريبة بنسبة تجارنا ال 

يجب فرض جزية على تجارهم مرة واحدة فقط في السنة حتى وإن زاروا أراضينا عدة مرات فهم يفرضون ضريبة "وعلى النحو نفسه . أيضًا% 5
، ص 5 أعاله، المجلد 66أنظر الشيباني، الحاشية رقم ". ألن العالقات بيننا وبينهم قائمة على المعاملة بالمثلقط في السنة؛ على تجارنا مرة واحدة ف

285-6 . 
 . محّرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة، وآان ُيحّرم فيها القتال:  آان عدد األشهر الحرم أربعة في السنة لدى العرب القدامى، وهي 79
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الذي ُيعتبر شهرًا حرامًا، فكان يجوز تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إن دعت الضرورة في تلك الفترة، على 
الشهر الحرام [ وثمة تفسير آخر لهذه اآلية 80.اعتبار أن األشهر الحرم تطبق فقط على أساس متبادل

  81.وهو أن المقصود فيها التعويض عن السنة الماضية] مبالشهر الحرا
 

 االنتقام 
 

واضحًا تمامًا، وهو أنه يجوز للمسلمين الدفاع عن أنفسهم في  2 في السورة رقم 194اآلية  لقد بات معنى
ء لكن هذا ال يعني إطالقًا أنه يجوز لهم قتل المدنيين األبريا. حال تعرضهم لالعتداء خالل الشهر الحرام

وبالفعل، فإن قتل نساء وأطفال العدو بداعي االنتقام إنما هو قتل ألناس أبرياء بشكل . انتحاريةهجمات في 
إن أي ) 1273توفي سنة (وفي شرحه لهذه اآلية، يقول القرطبي . متعّمد، وهو أمر يحّرمه اإلسالم تمامًا

ذي أساء إليه، دون اإلساءة، في شخص يتعرض للظلم أو االعتداء يجب أن ينال تعويضه المستحق من ال
 ولذا، فإن المتهم باإلساءة وحده يجب أن ينال 82.مطلق األحوال، إلى أهل هذا الشخص، أو أبنائه أو أقربائه

 . العقاب، وال يمكن معاقبة أي من أقربائه على االعتداء الذي تسبب به مباشرًة
ثل مباحة على شكل عملية انتقامية، ال سيما إذا والسؤال األهم هنا هو معرفة ما إذا آانت المعاملة بالم

ويجيب الضالعون في "! آال"آانت تعني ارتكاب فعل محّرم صراحة؟ وجوابنا هو، على نحو ال لبس فيه، 
تعرض أمر محرَّم حتى وإن من األعداء رهائن الالقانون اإلسالمي ردًا على سؤال مماثل بأن قتل 

للقتل من جانب هذا العدو، وحتى إن وجد اتفاق واضح بإمكانية قطع أشخاص ينتمون إلى الدولة المسلمة 
 وبالتالي، فإن األفعال المحرَّمة في الحرب تبقى آذلك وال تصبح مشروعة 83.رؤوس الرهائن انتقامًا

وهذا ما يقودنا إلى االستنتاج أن مبدأ المعاملة بالمثل ال ينطبق على األعمال المحرَّمة في . ألغراض الثأر
 . دينال

 واآلية 2 في السورة رقم 194 ةأن يبرهنا أن اآلي) أنظر أعاله(مولوي وناصر الفهد الويحاول فيصل 
ويفّسر . تبرران العمليات االنتحارية على قاعدة المعاملة بالمثلالكريم  في القرآن 16 في السورة رقم 126

 إسرائيل، فيما يعتبر ناصر الفهد أن فيصل المولوي هاتين اآليتين بأنهما تبرران استهداف المدنيين في
للمسلمين مبررًا في قتل عدد من المدنيين األمريكيين يعادل عدد المدنيين المسلمين الذين ُيقتلون من جانب 

ولقد حّرف رجال الدين، في تفسيرهما، أحد المبادئ األساسية في القانون الدولي . الواليات المتحدة
 .  آذلكماإلسالمي والقانون الدولي العا

عندما رأى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" التي تقول 16 في السورة رقم 126واآلية  فلقد أنزلت
جثة عّمه حمزة وقد جرى التمثيل فيها على نحو فظيع من جانب العدو في ) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 

صلى (رى خوضها بعد هجرة الرسول ويجب أن نتذآر أن أحد آانت ثاني المعارك التي ج. معرآة أحد
وآما ذآرنا أعاله، فإن الرسول آان قد حرَّم تمامًا . إلى المدينة وآان الوحي ما زال يأتيه) اهللا عليه وسلم

أما الذين .  انطالقًا من تحريمه التام للتشويه16 في السورة رقم 126تشويه الجثث؛ ويجب إذًا تفسير اآلية 
 .   استهداف المدنيين، فإنما يبررون أيضًا تشويه الجثثيفّسرون هذه اآلية لتبرير

 
 تدمير األهداف والممتلكات المدنية حظر 

 
ويقول . ُيحظَّر تدمير األهداف والممتلكات المدنية في الحرب ألن ذلك بمثابة ارتكاب الفساد في األرض

وإذا تولى سعى : "ه إلى المنافقين آما أن اهللا ال يحب الفساد ويعزو84."وال تعثوا في األرض مفسدين: "اهللا

                                                 
؛ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار Darul-‘Ishaat, Karachi, 1991, Vol. 1, p. 125النا عبد المجيد، تفسير القرآن،  مو 80

 .210، ص 1سحنون، تونس، المجلد 
 .210، ص 1أنظر ابن عاشور، التحرير، المجلد .  هذا هو رأي آل من عبد اهللا بن عباس، وقتادة، والضحاك، والسّدي 81
 . 240، ص 1 محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، المجلد  82
 . 84 اإلمام الماوردي، األحكام السلطانية، ص  83
 .60، اآلية 2 السورة ، الكريم  القرآن 84
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 آما أن تعليمات أبو بكر المذآورة 85."في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واهللا ال يحب الفساد
 . أعاله تحظِّر إلحاق األضرار والدمار باألهداف والممتلكات المدنية

 
 الخاتمة 

 
يًا قتل النساء واألطفال وغيرهم من المدنيين يحرِّم قانون الحرب اإلسالمي الخداع والغدر، ويحظِّر آل

آما أنه يمنع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عندما يستتبع ذلك أفعاًال محرَّمة في . بشكل متعّمد، أو استهدافهم
لكن األعمال البطولية التي يقوم بها المقاتلون فرديًا . اإلسالم، وال يجيز تدمير األهداف والممتلكات المدنية

فقط في ظل " االستشهادية "هجماتوتبعًا للقانون اإلسالمي، تباح ال. رب مباحة تحت شروط معينةفي الح
 :الشروط التالية

 
 ات خالل حرب دائرة فحسب؛هجمتنفذ هذه ال •
 يجب أن ينفذها جنود؛ •
 يجب أال يتظاهر الجنود بأنهم غير مقاتلين؛ •
 . كات المدنيةات األذى بالمدنيين أو خسائر بالممتلهجميجب أال تلحق ال •
 .  يجب أال تؤدي األسلحة المستخدمة إلى تشويه الجثث •

 
عندما يستهدف منفذ تفجير انتحاري المدنيين، قد يرتكب خمس جرائم على األقل وفقًا للقانون اإلسالمي، 

، واإلخالل بالعهد الممنوح لجنود العدو والمدنيينقتل المدنيين، وتشويه أجسادهم عبر تفجيرهم، وهي 
وفي رأيي، ونظرًا إلى طبيعة هذه . تكاب جريمة االنتحار، وأخيرًا، تدمير األهداف والممتلكات المدنيةوار

أما الذين يدعون أن هذا الشخص شهيد، فإنهم .  الذي يرتكبها ليس شهيدًا– أو المرأة -الجرائم، فإن الرجل 
 . إلسالمي، ويهزأون من قانون اهللاما يخص قانون الحرب ا يتجاهلون، ببساطة، تعاليم القرآن والسنة في

وبناًء عليه، فإن المهمة االنتحارية مناقضة لمبادئ قانون الحرب اإلسالمي وال مكان لها في الفكر القانوني 
وال يمكن لمثل هذا الفعل أن يشكل قاعدة للسلوك في ساحة القتال في اإلسالم، إذ ال يمكن . اإلسالمي

آما أن آراء العلماء . في قانون الحرب اإلسالمي بأفعال محرَّمة في الحرباالستعاضة عن القواعد الثابتة 
الذين يصادقون على العمليات االنتحارية تمثل آراءهم الشخصية ليس إال؛ وهي ليست ُملزمة بالنسبة 

وفي . وقد أدت آراؤهم هذه، تكرارًا، إلى تلطيخ صورة اإلسالم واإلساءة إلى سمعته ومكانته. لآلخرين
 .  سيتعين علينا مراجعة البحوث األصلية لكبار علمائنا في القانون اإلسالميفهذا يعني أنه  القبول بها، حال
     

                                                 
 . 205، اآلية 2 السورة ، الكريم  القرآن 85


