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 ال سالم مع الظلم وال إرهاب مع العدل
 اإلمام الشهيد البوطي

لم هو مطمح آمال اجملتمعات اإلنسانية كلها، إذ هو املناخ الذي يتحقق فيه األمن  ال ريب أن السِّ
 .وتشيع فيه الطمأنينة

د من أهم ومقص السلم ليس شيئًا يصنعه اإلنسان أو عماًل ميارسه، إمنا هو رغبة يف النفس ولكن
باب إىل مقاصده، أن يبحث عن األس مقاصد اإلنسان. وإمنا سبيل اإلنسان إىل حتقيق رغباته والوصول

 .فيمارسها ويعكف على إجنازها املوصلة إىل تلك الرغبات واملقاصد،
 

وكي املوصل إىل السلم؟ ما هي الوسيلة اليت إن متت ممارستها حتققت يف اجملتمع فما هو السبب السل
 اإلنساين حقيقة السلم؟

ومن  اإلنسان مع اإلنسان. توجد إال وسيلة واحدة لبلوغ هذا املقصد، إنه ممارسة العدالة يف عالقة ال
ري ما بني األشخاص هي عالقة سلوكية تس الواضح أن هذه املمارسة ال تتأتى من شخص واحد، إذ

رين، اآلخرين، وعدم التقصري يف النهوض بالواجبات املرعية جتاه اآلخ تتلخص يف عدم العدوان على حقوق
 .يتم ذلك بسلوكات نوعية متبادلة وإمنا

 
إذن، فالعدل هو الوسيلة السلوكية املتبادلة اليت توصل اجملتمع إىل مناخ السلم، ومن مث حتقق يف حياة 

 من والطمأنينة، وإذا غاب العدل غاب معه الطريق املوصل إىل السلم.أفراده األ
 

وملا كان القرآن الذي هو خطاب اهلل املوجه إىل عباده مجيعاً، يتضمن دعوة ملحة إىل سلوك السبيل 
 ْلِم َكافًَّة﴾﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ املؤدي إىل واحة السلم، وذلك يف مثل قول اهلل عز وجل: 

(، فقد ركز يف تعريفه للسبيل املؤدي إليه، تركيزاً كبريا متكررًا على ضرورة ممارسة العدل يف 802)البقرة:
العالقات اإلنسانية مجعاء، بل إنه يأمر الناس باللجوء إىل هذا امليزان يف كل األحوال ومع اآلخرين أياً  

 كانوا، وأياً كان نوع العالقة معهم.
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 يف حرارة هذه التوصيات وتأكيد األمر هبا مبختلف األساليب: تأملوا
َرُب لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اهلَل ِإنَّ اهللَ •   َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن﴾ ﴿َوالَ ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَق ْ

 (.2)املائدة:
 (.258)األنعام: َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب﴾ ﴿َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا• 
 (.52)النساء: ﴾َعْدلِ ﴿ِإنَّ اهللَ يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا بِالْ • 
 (.00)النحل: ُقْرََب﴾﴿ِإنَّ اهلَل يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي الْ • 
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ •  بُّ اْلُمْقِسِطنَي﴾ ﴿َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ  (.0:)احلجرات اهلَل ُيُِ

 
إن هذه األوامر املتكررة بأساليبها املتنوعة واملوجهة إىل الناس مجيعا لالنضباط مبوازين العدل، ليس إال 

ْلِم َكافًَّة﴾تعاىل: يف قوله ﴿اْدُخُلوا﴾ تفسريا لكلمة  (. 802)البقرة: ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ
 إهنا بيان للمدخل الذي البد منه وال بديل عنه سبيال إىل السلم.

 
وإذ قد ذكرنا معىن العدالة قبل قليل، وهو باختصار شديد رعاية احلقوق والواجبات، فمن اليسري إذن أن 

هو اجلنوح عن هذه الرعاية. فكأن العدل هو الطريق اآلمن العريض الذي تتالقى على  نعلم أن التطرف
السري فيه األسرة اإلنسانية مجعاء، والتطرف هو اجلنوح عنه شارداً ذات اليمني أو ذات السيار. وال ريب 

ذ مها نقيضان إأن هذا اجلنوح إذ يبتعد بصاحبه عن صراط العدل، البد أن يزّجه يف لون من ألوان الظلم، 
 إن غاب أحدمها حل اآلخر مكانه. 

وإذا وقع الظلم انقدحت من جراء ذلك شرارة الفنت، وما هو إال أن تعصف رياحها برواق السلم 
 وتقضي عليه.

 
إذن، على كل من ينشد السلم أن يربهن على صدِق حبثه عنه بتوخي العدالة والسهر على محايتها وحراسة 

شك أن كل من استهان مبوازين العدل وضّحى حبقوق اآلخرين يف سبيل مصاحله موازينها، بل إننا ال ن
 ورغائبه الذاتية، فهو عدو للسالم، ماض يف طريق القضاء عليه، سواء كان فرداً من الناس أو ممثالً لدولة.
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مة لكلهذا املعىن الذي ظل خمبوءاً عن ا "اإلرهاب".وعلى ضوء ما تقدم بيانه، نستطيع أن نربز معىن 
املعربة عنه، على الرغم من إحلاح كثري من الدول واجملتمعات اإلنسانية على الذين فاجؤوا العامل هبذا 
املصطلح واختذوا منه فتيالً إلشعال نار احلروب، أن يكشفوا للعامل املعىن اخلفي الذي يقصدونه به.. أقول 

يهدف  ن تالفيف اخلفاء. إنه كل جهدعلى ضوء هذا الذي مت بيانه، نستطيع أن نربز معىن "اإلرهاب" م
إىل العبث مبيزان العدالة ويلّح على اغتصاب احلقوق انتصارًا للذات واعتمادًا على مربرات القوة اليت ال 

 يتمتع هبا اآلخرون.
 

فكيف السبيل إىل محاية الطريق إىل السالم أن ال ينسف بأسلحة اإلرهاب فتحجز اجملتمعات اإلنسانية 
السالم الذي تنشده، إذ يقوم بينها وبينه برزخ من القطيعة وفجوة عميقة مما أحدثته يد أو أكثرها من 

 اإلرهاب؟
اٌة يَا أُوِِ األَْلَباِب ﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحيَ السبيل إىل ذلك اتباع القانون الذي أخَذنا به بياُن اهلل القائل: 

رى، السبيل إىل ذلك الضرب على أيدي املرتبصني بالسالم. (. وبعبارة أخ270)البقرة: َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن﴾
ياج الذي البد منه حلماية  وإمنا يكون الضرب على أيديهم بإنزال العقاب املكافئ جلرميتهم، وإنه لَلسِّ

  السالم.
 

قتال، لومل ترد يف القرآن ألفاظ اجلهاد والقتال إال تعبرياً عن هذا املبدأ، وليس فيه آية تدعو إىل اجلهاد أو ا
إال ضّد من يصّرون على إبعاد موازين العدالة عن الطريق إىل حتقيق رعوناهتم وإىل بسط سلطان بغيهم 
على اآلخرين. فإذا أقلع البغاة عن بغيهم وجنحوا إىل السلم، وجب الكف عنهم ومّد يد التعاون معهم 

  على حراسة السالم وتعبيد الطريق إليه.
راده املتبادلة اليت توصل اجملتمع إىل مناخ السلم، ومن مث حتقق يف حياة أفالعدل هو الوسيلة السلوكية 

 األمن والطمأنينة، وإذا غاب العدل غاب معه الطريق املوصل إىل السلم.
 

بُّ  ِإنَّ اهلَل الَ  ﴿َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اهلِل الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوايبدو هذا جليًا يف قوله تعاىل:  ُيُِ
 (.200)البقرة:اْلُمْعَتِديَن﴾
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َهاُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِّ ونتبّينه جليًا أيضًا يف قوله عز وجل:  ُُْرُِجوُكْم ِمْن ﴿اَل يَ ن ْ يِن وملَْ 
بُّ اْلُمْقسِ   (.2املمتحنة:ِطنَي﴾)ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اهلَل ُيُِ

 
ومن كان دأبه أن يتتبع كلمات القتال واجلهاد يف القرآن، وأن ُيصي أعدادها، مث يقطعها عن املناسبات 
واجلمل اليت أحيطت هبا، لِيتأتى له أن يزعم أن القرآن قاموس إرهايب ُيصدر إىل الناس أوامر القتل والبغي 

هبا القرآن  العفو والصفح واللطف والعدل والقسط اليت يفيضواجلهاد، فمشكلته أنه يعمي عينيه عن ألفاظ 
الكرمي. وهي لو أحصاها لبلغت أضعاف ما يتتّبعه من ألفاظ القتال واجلهاد؛ على أن األلفاظ أياً كانت، 
عندما تكون مفردات يف القاموس مل ُتستعمل بعد للتعبري هبا عن حكم أو قرار، فهي كاملادة اخلام قابلة 

ه إىل أي غرض أو استصناع. وما مل يتم إدخاهلا يف طور االستصناع واالستعمال، فهي إذن ليست ألن تُوجَّ 
 أكثر من جمرد قابالت ألي توجيه أو صنع.

 
على أن العدالة إن غابت وحّل حملها الظلم، فإن من املمكن أن هتتاج لواعج الظلم يف نفس املظلوم 

دثها الظلم الظامل، ولكن مرّد هذا التصرف إىل الثورة اليت ُيفيقضي على بعض الربآء يف طريق انتقامه من 
يف نفس املظلوم، وقد هنى القرآن عن ذلك وأمر املظلوم أن ال يسرف يف الثأر أو االنتقام لنفسه حبيث 

َم اهلُل ِإالَّ  َحرَّ ﴿َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت يزهق مع حياة اجملرم الذي ظلمه أرواَح حاشية من الربآء، أمل يقل: 
 (.33اإلسراء:) رًا﴾و بِاحلَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفالَ ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنصُ 

 
رجة دولواعج الثأر من شأن الطبيعة اإلنسانية عندما يستشرى الظلم يف اجملتمع، ويعتّد القوي فيه بقوته إىل 

أن َيعل منها بدياًل عن القانون وتفسريا للحق. وهذه اللواعج جتتاح اليوم اجملتمعات الغربية أكثر مما هي 
موجودة يف جمتمعاتنا اإلسالمية. أيًا كان األمر فإن الشريعة اإلسالمية تُلجمها بلجام الرتبية الدينية اليت 

كمه وسلطانه. وإنا لنعلم أن يف قوى الشر ما تتلقى غذاءها من عوامل اخلوف من اهلل واالستسالم حل
يستثري هذه اللواعج يف نفوس املظلومني، لتدفعهم إىل جتاوزات تتخطى حدود الشرائع والقوانني، كي تلصق 
هبم هتمة اإلرهاب، فيعثر املخططون الستالب احلقوق واستالب األوطان على املربرات الشكلية لذلك، 

 ذج ومستمسكات كثرية لذلك.وإّن يف أرشيف الذاكرة لنما



 اإلمام الشهيد البوطي  ال سالم مع الظلم وال إرهاب مع العدال

 www.naseemalsham.com                                                                           موقع نسيم الشام 5 

 يطيب ِ أخرياً أن أختم حديثي هذا بسؤال أرجو أن أتلقى إجابة شافية عنه. 
م رفع "وليم كليفورد" مدير معهد علم اإلجرام يف أسرتاليا تقريرا عن سلسلة مؤمترات 2071يف عام 

يئة األمم املتحدة العربية، إىل هعقدهتا املنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية املنبثقة عن اجلامعة 
اليت كانت قد أرسلته إليها بصفة مراقب، تضمن التقرير ما خالصته لفت نظر الدولة الغربية إىل احتمال 
ظهور ما مساه "يقظة إسالمية جادة" يف الدول العربية. فإذا قرن ذلك مبا ميلكه بعض هذه الدول من ينابيع 

 هاتني القوتني سيشكل خطراً حقيقياً على احلضارة الغربية. النفط، فإن من الراجح أن اجتماع 
 مث يوصي التقرير بناءً على ذلك بأن تضع الدول الغربية أيديها بالطرق املمكنة على ينابيع النفط بأسرع

 وقت.
إن املالحظ أن التقرير الذي يبلغ ثالثني صفحة مل ترد فيه كلمة "اإلرهاب" على اإلطالق، ومل تكن 

 ية السياسة الغربية تستعمل هذا املصطلح بعد.إسرتاتيج
 

لقي هذه إمنا مت العثور عليها مث لصقها باإلسالم واملسلمني، بعد ت "اإلرهاب"فما السبب يف أن لصيقة 
 املؤسسات الغربية املعنّية، هلذا التقرير الذي ينصح الدول الغربية باستالب ينابيع النفط من أصحاهبا والعمل

 سالمية جادة" ميكن أن تنبعث عما قريب.على منع "يقظة إ
 

هل للعامل العريب واإلسالمي أن يتلقى جوابًا شافيًا عن هذا السؤال من املصارد اليت تلقت تقرير "وليم  
 كليفورد" مث عكفت على دراسته ووضعه موضع التنفيذ؟

 


