
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلةز–زأضواءزللبحوثزوالدراساتزاإلستماتيجية مركزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

1 

  موقف العلماء املسلمني املذبذب
أيلول وتفجريات العراق  11بني أحداث 

 

ائي ـح الطـصال
 
 

ال شك أن قانون اإلسالم واحد ال يقبل القسمة أو التجزئة، وال االنتقاء والكيفية، فحدوده زلكمة ابلكتاب العزيز 
وادلفروض أن . ما، وحيرم عليو ذلك وال يقبل منووالسنة النبوية، ومها ادلقدسان اللذان ال جيوز للمسلم االجتهاد مقابلو

يطبق ادلسلمون ىذه القوانني كما أراد هللا سبحانو ال كما يريده منهم قادهتم السياسيون، أو أرابهبم ادلاديون النفعيون، أو 
. ةمن يدفع ذلم أكثر، فالدين ليس ذبارة وال وسيلة لتحقيق ادلرابح ادلادية على حساب ادلنهجية العقائدي

لكن الذي حدث وحيدث اليوم يف عامل اإلسالم أن ادلشروع اإلسالمي يقبع يف واد مظلم سحيق، والعاملني على تقنني  
مبادئ اإلسالم وحث الناس على االلتزام هبا جيلسون منعمني يف سهل أخضر رحب فسيح وبعيد، وال توجد بني االثنني 

تصدر عن ىؤالء العلماء منضوية على قدر كبري من ثقافة الكره  ولذلك صلد الفتاوى اليت. رابطة أو وسيلة اتصال
واالختالف عن احلقائق الدينية اليقينية، مع أن األمة كل األمة تنظر لرجال الدين عند األزمات نظرة احلريان وتنتظر منهم 

خروي والضامن للعيش بسالم للذمة وادلنجي من العقاب األ ادلربئمستقى من روح الشريعة حيدد ذلم رلاالت ربركهم  رأأً 
. واطمئنان وزلبة ووائم

ومع أن حالة اخلصام بني الدين وبعض رجالو رافقت ادلسرية منذ زمن بعيد إال أهنا بسبب تفشي األمية وجهل الناس 
تكون من ما قليلة األمهية والتأثري، لكنها تبدو اليوم كأعلى ما اً وتفرق أماكن إقامتهم وصعوبة التواصل بينهم كانت نوع

مراحل التأثري اخلطر بعد أن أصبحت الناس على قدر كبري من الوعي  وادلعرفة والثقافة، وبعد أن أصبحت األخبار 
. واألقوال تنتقل بلمح البصر فيسمعها ويرى صورىا من ىو يف ادلشرق حلظة وقوعها يف ادلغرب

ادلتاحة إلعادة الوشيجة مع العقيدة الدينية وبث ما ويف مثل ىذه احلالة كان من ادلفروض برجال الدين استغالل الظروف 
فيها من مفاىيم وقيم ومثل تربوية وأخالقية لًتبية اجملتمع اإلسالمي على مبادئ اإلسالم وربصينو  ضد ادلخاطر احمليطة 

الفو ولكن الذي حدث كان عكس ما ىو متوقع وما ىو مطلوب إذ ابدر رجال الدين لتفنيد كل ما تقدم والعمل بخ. بو
، فأظهروا الدين وكأنو وحدات قابلة للتجزئة والبيع ابدلفرد وحسب ادلشًتي وظروفو، وأنو شلكن تطويعو إلرضاء حرفياً 
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احلكام على حساب غضب الرب، وأنو يقبل يد األجنيب القوي الشرس اخلطر خبنوع وذل لكنو يذل الضعيف من ملتو 
أيلول وما  11ما صدر عنهم من مواقف وتصرحيات بعد أحداث والدليل على ذلك  .ويغضب عليو وال حيسب حسابو

فهم . وحلد اآلن 2003صدر ويصدر عنهم من مواقف وتصرحيات خبصوص اجملازر الوحشية اليت ربدث يف العراق منذ 
وشني بعد كل الذي حدث يف العراق من رلازر وبعد تفجريات األربعاء الدامي واألحد األكثر دموية وقفوا كالبلهاء ادلده

ذبيز لإلرىابيني أعماذلم القذرة حبق العراقيني بل ووعدوىم ابلثواب األخروي  أمام تيارات الدم النازف واستنبطوا أحكاماً 
.  وتدمرياً  وكبار الصحابة كلما كانت أكثر فتكاَا  (ص) وابجلنان وحور العني وتناول وجبات الطعام مع النيب

اليت تقاتل العراقيني ووعدوا ىؤالء ( اجلهادية)ىل ضرورة التربع السخي للجماعات وحثوا ادلسلمني يف اجلوامع وبيوت هللا ع
وقد استهًت بعضهم حينما أفىت جبواز قتل  ،إلخواهنم العراقيني ىذا دون أن حيسبوا حساابً  ،ابجلنان ومثوبة الرمحن أيضاً 

( غزوات)جملرمني اإلرىابيني يف العراق اسم وصار يطلق على أعمال ا ،العراقيني وعدم جواز قتل أتباع الدأانت األخرى
أيلول يف  11فيسميها غزوة األربعاء وغزوة األحد وميتدحها على ادلنرب يف خطب أأم اجلمعة، ولكنو يعترب منفذ عمليات 

. لشرع اإلسالم عن ادللملة وسلالفاً  من الدين منحرفاً  خارجاً  كافراً  أمريكا رلرماً 
ويصيبنا ابلغضب والرفض ويوجعنا موقف أغلب علماء الدين يف العامل اإلسالمي شلا يقع يف  ن يدمي قلوبناووضلن العراقي

يصولون وجيولون ويعقدون  العراق، وسكوهتم ادلطبق عن اجلرائم اليت ربدث فيو، يف الوقت الذي وجدانىم فيو فرساانً 
واألبرأء الذين قتلوا يف تفجريات ( اذلولوكوست)عن الذين أحرقهم ىتلر يف  ادلؤؤرات ويطلقون التصرحيات النارية دفاعاً 

لنعمة الكثري من رجال الدين ادلسلمني فقد جاءت  وولياً  مطاعاً  برجي التجارة العادلية يف نيويورك، وألن أمريكا سيداً 
ي مع مواقفهم وتصرحياهتم لتكفر القائمني ابلتفجريات على أراضيها وذىب غريىم ألبعد من ذلك فأجاز التعاون الكل

يف سبيل إرضاء السيد الكبري ولكنهم ذبلمدوا وربجروا أمام ( الشنتونية)أتباع كل الدأانت حىت الوثنية منها كالدأنة 
.  ال يفقهون عمياً  صماً  القضية العراقية خرساً 

مع  ولكي آيت ابلشواىد على ما أقول أذكر لكم بعض احلاالت من مواقفهم ذباه اآلخر لكي تقارنوىا مع موقفهم
!!  العراقيني فالتاريخ ال ينسى وال يغفل

  ًإننا ندعم الرئيس والكونغرس يف  :قائلة 2001أيلول  21يف  ثالثة عشر منظمة إسالمية أمريكية أصدرت بياان
وكوننا متمسكني بقيم ديننا وبلدان ، فنحن ندين كل أشكال أت ادلتحدة يف احلرب ضد اإلرىاب، الوال

دبا يف ذلك أولئك الذين نفذوا , جة لتقدمي مرتكيب أعمال العنف تلك  للعدالة اإلرىاب ونؤكد على احلا
. 2001ىجمات الثالاثء احلادي عشر من أيلول 
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 يف  ادلتمثلة ابجملمع الفقهي يف أمريكا الشمالية أصدرت بياانً ا للمسلمني يف الوالأت ادلتحدة اذليئة القضائية العلي
لفقهي يف أمريكا الشمالية أن يعرب عن إدانتو الكاملة لإلرىاب والتطرف يود اجملمع ا: جاء فيو  2005عام 
ن استهداف حياة وشلتلكات ادلدنيني من خالل التفجريات االنتحارية أو أية وسيلة ىجومية أخرى إ ... الديين

 ".شهداء"ىو حرام وشلنوع  وأن أولئك الذين يرتكبون ىذه األفعال الرببرية رلرمون وليسوا 

 وابسم عيد الشكر ذلذا ادلوسم يعلن رلمع الفقو يف : لفقو يف أمريكا الشمالية أصدر فتوى أعلن فيها أنو رلمع ا
ن كل أعمال إ.... أمريكا الشمالية عن إدانتو الواضحة والصرحية للدمار والعنف ضد الرجال والنساء األبرأء 

الرتباط مع أي فرد أو مجاعة متورطة يف أي عمل اإلرىاب زلرمة يف اإلسالم وأنو زلرم على ادلسلم التعاون أو ا
خبار السلطات ادلختصة عن أي هتديد يراد منو إحلاق إومن واجب ادلسلمني  ،من أعمال اإلرىاب أو العنف 
 .إىل زلكمة قانونية سلتصة ودبا يتالءم مع روح القانون( يف تلك األعمال)األذى ابلناس وجلب ادلتورطني 

 من القادة ادلسلمني وأصدر بياانً  ضم أكثر من مائتني  2007يف عام  طانيا عقد اجتماعاً رللس ادلسلمني يف بري 
ضلن نعترب كل أعمال اإلرىاب اليت هتدف إىل قتل وإيذاء الناس : ضلن ىنا نؤكد ونعلن بشدة ما يلي : جاء فيو

إلسالم كونو دين إن ا. مقيتة وتستحق الشجب وليس ىناك أي أساس من أي نوع لتلك األعمال يف ديننا
السالم يرفض اإلرىاب ويعمل على إشاعة السالم واالنسجام، وإننا ضلث وندعو ادلنظمات وادلؤسسات 

. اإلسالمية للقيام بواجبها اإلسالمي لرفض وتصحيح القراءات اخلاطئة وغري الصحيحة لعقيدتنا
 إن :فتوى قال فيها 2001 ن أيلولمفيت العربية السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ أصدر يف اخلامس عشر م

من الظلم الذي ال يتسامح  بو اإلسالم   وإراقة الدماء يشكل نوعاً  ءخطف الطائرات وإرىاب الناس األبرأ
 .أثيمةأعمال كبرية وجرائم الذي يرى يف تلك األعمال 

  فيها عن  فتوى أعربوا  2001أيلول  27الشيخ يوسف القرضاوي، أصدر ىو وعلماء مسلمون ابرزون يف
 . بل أن  القرضاوي حث ادلسلمني على التربع ابلدم لضحاأ اذلجمات ،إدانتهم  لإلرىاب

  ًفيو إدانة مشاهبة إلدانة القرضاوي الشيخ   سيد طنطاوي شيخ األزىر أصدر بياان . 

     حيث  هبا    2007شيخ زلكمة العدل الكربى يف األردن عز الدين الكاتب التميمي بعث رسالة يف عام
إن : وقال فيها، ادلسلمني يف كل أضلاء العامل على رفض التطرف الديين وأن حيّكموا رسالة اإلسالم يف  التسامح 

ويف الدين اإلسالمي الغاية ال ... بشعة وإجرامية  ابابو أعماالً  االبعض شلن يزعمون االنتماء لإلسالم قد ارتكبو
                                                                   .                      تربر الوسيلة

  لقذايف أدان اذلجمات ادلروعة وعرب عن حزنو وتعاطفو العميقني مع الشعب األمريكياالزعيم اللييب معمر . 
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 الرئيس ادلصري حسين مبارك أدان ىجمات أيلول واإلرىاب بشكل عام. 

 على أسس  دينية وأخالقية : " نصو، ما 2004دن أعلن يف رسالة عمان عام ادللك عبد هللا الثاين ملك األر
تلك  ،شكلهات خاطئة مهما كان مصدرىا ونعلن إدانتنا للمفهوم ادلعاصر لإلرىاب الذي يرتبط دبمارسا

 ادلمارسات اليت ؤثلت ابالعتداء على حياة الناس وبشكل عدواين يتجاوز كل حدود هللا ويرّوع الناس اآلمنني
هز على حياة اجلرحى ويقتل األسرى ، إهنم يتبنون وسائل غري أخالقية كتدمري البناأ  توادلدنيني ادلسادلني وجيج

وىي نفس اآلية اليت ( النفس اليت حرم هللا إال ابحلق  اوال تقتلو: )  مث استشهد آبية قرآنية تقول ،وهنب ادلدن
 ! !جييز دبوجبها بعض علماء ادلسلمني قتل العراقيني

  الدول السبعة واخلمسني األعضاء يف منظمة ادلؤؤر اإلسالمي(OTC ) وىي منظمة تنتمي ذلا أغلب البلدان
إننا ندين ىذه األعمال اذلمجية واإلجرامية اليت ىي زلرمة يف مجيع :  2001أيلول  12اإلسالمية، أعلنت يف 

 .حيدية القيم واألعراف اإلنسانية اليت جاء هبا اإلسالم واألدأن التو

  ًإننا نؤمن أبن اإلرىاب يشكل  :حول إدانة اإلرىاب الدويل مبينًة ما يلي منظمة ادلؤؤر اإلسالمي أصدرت بياان
أمام العمل احلر  للحقوق اإلنسانية خصوصاً احلق يف احلرية واألمان، كما يشكل كذلك عائقاً  كبرياً  خرقاً 

إننا مقتنعون كذلك أن . ه يهدف إىل زعزعة استقرار الدولحيث أن ةللمؤسسات والتنمية االجتماعية واالقتصادي
وأنشطتو  هاإلرىاب ال ميكن تربيره أبي حال من األحوال وجيب إدانتو بشكل واضح جبميع أشكالو ومظاىر

 .   ووسائلو وشلارساتو مهما كان أصلها وأسباهبا وأىدافو

  أن : يف اذلند أصدروا فتوى أعلنوا فيها كثر  ثرياً لسنية األاكبار رجال الدين يف دار العلوم اليت ؤثل احلركة
الدماء والقتل والنهب وال يسمح بذلك أبي  ةراقإاإلسالم يرفض كل أنواع العنف الظامل واخلروج على السالم و

.   حال من األحوال
 بو من ظلم وتعسف وذىب بعض علماء الدين ادلسلمني ألبعد من ذلك فطلبوا الغفران من اآلخر دلا أوقعو غري ادلسلمني

أصدر اجمللس اإلسالمي األعلى يف ايرلندا  2008عام  (Holocaust)ففي ذكرى احملرقة  ،يشك يف صدق وقوعو
يعد ىذا اليوم مناسبة للذكرى والتأمل يف ادلأساة ادلفجعة اليت حلت ابلشعب اليهودي خالل احلرب  :جاء فيو  بياانً 

ريخ النوع اإلنساين وىو دليل على فشل اجملتمع يف محاية إحدى شرائحو اليت كانت العادلية الثانية وإنو لفعل سلزي يف ات
. عرضة لإلابدة 
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مفيت البوسنة  (مصطفى سريك) و (طارق رمضان)من العلماء ادلسلمني البارزين من بينهم  دأصدر عد 2008ويف شباط 
نشًتك دبعتقدات دينية أساسية ومن أمهها  بصفتنا مسلمني ويهود ضلن: رسالة مفتوحة للمجتمع اليهودي جاء فيها 

.  التمسك بعقيدة التوحيد
 Union for قامت اجلمعية اإلسالمية يف أمريكا الشمالية وابلتعاون مع ارباد اإلصالح اليهودي  2008ويف عام 

Reform Judaism لعبادة دور ا)  ةإبصدار دليل للحوار بني اليهود وادلسلمني كي يستخدم يف ادلساجد والكنيس
(. اليهودية 

لالئمة ادلسلمني واألحبار اليهود  يف نيويورك أول قمة وطنية نظمت مؤسسة  التفاىم اإلثين 2007  تشرين الثاينويف 
. عقدت يف رلمع ادلعابد اليهودية ويف ادلركز الثقايف إلسالمي

للتفاوض بشأن االختالفات  كما ذىب بعض علماء الدين ادلسلمني ألبعد من ذلك  ابستجداء عطف اآلخر ودعوتو
.  العقائدية إلجياد قاعدة للعيش ادلشًتك والتواصل

عقدت ادلبادرة الوطنية للمسيحيني وادلسلمني يف أمريكا اجتماعها األول وكانت اجلمعية اإلسالمية  2008ففي شباط 
إن ىذه ادلبادرة : من أعضاء اجلمعيةيف أمريكا الشمالية إحدى ادلؤسسات ادلسامهة يف رعاية ادلبادرة ، وقال السيد سعيد 

يف أمريكا الشمالية والتوصل إىل تفاىم حول  ىىي جزء من جهود ادلسلمني ادلستمرة للتواصل مع اجلمعيات الدينية األخر
.   األىداف ادلشًتكة و ادلصاحلة يف رلتمعاتنا

يف تشرين " مة السواء بيننا وبينكمالكل" وكانت أىم ادلبادرات يف ىذا الشأن إصدار ملك األردن دلا يعرف بــ 
جاء يف . ورجل دين ومفكر من ادلسلمني عادلاً  138ع عليها موجهة للمسيحيني يف أضلاء العامل وقّ   2007الثاين

خبصوص اإلعالن عن األسس ادلشًتكة بني ادلسيحية  (ص) ن ىذه ادلبادرة ىي األوىل من نوعها منذ أأم النيبإ: مقدمتها
ومع ،  كل طائفة ومدرسة فكرية يف اإلسالم وكل بلد إسالمي رئيسي ادلوقعني على ىذا البيان ميثلونوأن  ،واإلسالم

إمياننا ادلطلق حبق احلياة للجميع وبضرورة التعايش بني البشر مهما اختلفت دأانهتم وعقائدىم وأعراقهم نقول حبسرة 
تصفية األجواء وجيلس للتحاور حىت مع أتباع الدأانت إن من جيلس مع أتباع الدأانت األخرى ل :وغضب ومرارة شديدة

ومن يدين اإلرىاب اجملرم الذي يضرب أمريكا  ،غري السماوية إلجراء حوار ديين يساىم يف بث ثقافة التعايش بني البشر
ن يذىب أخرى يف العامل من األجدى واألجدر بو أن يبحث عن حل ادلشاكل العالقة بني ادلسلمني أنفسهم قبل أ ودوالً 
وأن يبدأ إبصالح بيتو قبل أن يذىب إلصالح بيت اجلريان، وإصالح بيت اجلريان قبل الذىاب لبيت الغريب  ،لآلخر
. البعيد
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وإذا كان ىنالك من يدعي أن تفجريات العراق الدموية سياسية أكثر من كوهنا دينية وبذلك تكون من اختصاص 
بيد اإلرىابيني  ألعمال اإلرىابية يف العراق سياسية ولكنها تنفذ حصراً أغلب ا ، نعم: السياسيني وليس الدينيني أقول

الدينيني ادلتطرفني التكفرييني الذين يبحثون عن اخللود يف اجلنان، والذين خدعتهم فتاوى التكفري الكثرية اليت أصدرىا  
. عمال اخلسيسة الدنيئةنفس علماء الدين الباحثني عن التطبيع مع اآلخر وأجازوا ذلم فيها القيام هبذه األ

ل الدين الباحث عن التطبيع والذي يتحمل جأن ىذه األعمال سياسية حبتة فمن واجب ر وحىت لو فرضنا جدالً  
مسئولية شرعية عما جيري يف رلتمعو من سلالفات أن يبادر وبسرعة إلدانة ىذه األعمال وتبيان بطالهنا وحث ادلسلمني 

لكي تتضح الصورة للمسلمني ويبعد اإلسالم عن نفسو هتمة تبنيو لإلرىاب  -ى األقل عل -على اجتناب القيام دبثلها 
. الدويل

دومنا إبطاء أو  خري ألداء  لذا  مل من كل رجل دين يف كل البلدان اإلسالمية ويف دول العامل األخرى أن يبادر فوراً 
ىل تقارهبم وتعايشهم وبث ثقافة قبول اآلخر ونبذ الصدع بينهم والعمل ع أبمسئوليتو الشرعية حبفظ دماء ادلسلمني ور

وىم إذا مل يؤدوا واجباهتم الدينية ومسئوليتهم الشرعية سيتحملون وزر كل اجلرائم اليت وقعت  ،ثقافة اإلبعاد والصد والتكفري
وأقول ذلم  ،أخرى، ووزر انكفاء الكثري من ادلسلمني عن اإلسالم وارتدادىم وحبثهم عن السالم يف أدأن وتقع مستقبالً 

ال تنطبق على موقفهم احلايل فكل الوزر يقع عليهم وابنتظارىم عذاب هللا العادل (( وال تزر وازرة وزر أخرى))موقنا أن 
.  يوم الدين
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