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 العمليات االستشهادية بين الفتوى واالجتهاد
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
17/12/2001 

صدرت فتاوى متعددة ومتضاربة عن علماء وفقهاء مسلمين حول العمليات االستشـهادية            
منهم من أفتى بحرمة هذه العمليـات       . التي ينفذها مجاهدون عرب مسلمون ضد أعدائهم الصهاينة       

عاديين ومن بينهم أبرياء ال عالقة لهم بالحرب والعدوان كاألطفال، واإلسالم           ألنها تستهدف أناسا    
ال يأمر بقتل أبرياء وهناك في التاريخ اإلسالمي ما يؤكد على حرص المسلمين على عدم المساس                

ومنهم من قال بعدم شرعيتها إسالميا ألن منفذ العملية يحكم على نفسه بـالموت              . بغير المحاربين 
سمة الحروب أن تشهد قتاال متبادال بين األطراف المتحاربة، والمحارب أو المحاربـة             من  . مسبقا

قد تقتل وقد تُقتل وقد تقتل وتُقتل لكنه من غير الجائز إسالميا أن يخوض المسلم معركة يكون قـد           
 .قرر سلفا أنه أحد قتالها

تبـار أن   على الطرف اآلخر، هناك من أفتى بشرعية العمليـات االستشـهادية علـى اع             
ال يملك المجاهـدون، حسـب      . المجاهدين ال يملكون وسائل قتالية تؤهلهم لخوض معارك نظامية        

رأي هؤالء، جيشا وال هم من المتمكنين تقنيا وال يقدرون على إلحاق أذى بالعدو إال مـن خـالل                   
وهم يضيفون بأن المجاهدين ال يقصدون قتل األطفـال أو النسـاء مـن غيـر                . وسائل محدودة 

صحيح أن عمليـاتهم قـد      . محاربات وال يتمكنون من فرز الناس المتواجدين في مناطق أهدافهم         ال
توقع أذى أو قتال فيمن قد ال يكون عدوا أو قد يكون صديقا، لكن هذا عبارة عن ثمن مرافق لمثل                    

فمثال أوقعت بعض العمليات ضحايا من بين عمال رومـانيين، وأصـيب            . هذا األسلوب الجهادي  
ويجيب هؤالء على الحجة القائلة بأن منفذي العمليات االستشـهادية          . يون عرب في بعضها   فلسطين

يعرفون مسبقا أنهم سيلحقون القتل واألذى بغير المحاربين أنهم إن لم يفعلوا ذلك لتعطـل عمـل                 
أي أنه علـى الـرغم مـن        . جهادي حساس وفعال مما يسمح للعدو بالتمادي في طغيانه وعدوانه         

ن أن يكون بريئا إال أن العمليات االستشهادية توفر على المسـلمين الكثيـر مـن                سقوط من يمك  
 .المعاناة نتيجة ردع العدو عن التهور في اإلذالل وسفك الدماء

. ال شك أن هذا التضارب عبارة عن مشكلة فكرية إسالمية ذات انعكاسات عمليـة هامـة               
 كثير من القضايا الهامة التي تخـص        والتضارب ال ينطبق على هذه المسألة فقط بل ينطبق على         

يرى بعضهم أن للمـرأة  . فمثال يفتي أحدهم بجواز االستنساخ بينما يفتي اآلخر بتحريمه . المسلمين
. أن تكون في موقع المسؤولية بينما يصر آخرون على أن ذلك مخالف لتعاليم الـدين اإلسـالمي                

ون المسلمين في حيرة خاصة أن أغلـب        إنهم يضع . يأتيك هذا بحجج، ويأتيك اآلخر بأدلة مغايرة      
المسلمين يصدقون ما يرد على ألسنة رجال دين من براهين وأدلة وأقوال منسوبة إلى رسـول اهللا          

 فأين الصحيح؟. صلى اهللا عليه وسلم
الصحيح أنه من المفروض الحرص الدقيق على المفاهيم ومضامينها واالنحيـاز للبحـث             

يبدأ هذا  . بط أحد السمات البارزة في األفكار اإلسالمية المعاصرة       العلمي الدقيق حتى ال يبقى التخ     
تعطي كلمة الفتوى انطباعا بأن هنـاك قاعـدة         . الحرص بضرورة التمييز بين الفتوى واالجتهاد     

رسـخ فـي    . شرعية مطلقة تفرق بين الحالل والحرام وأن االلتزام بها عبارة عن واجب شرعي            
فهوم مرادف للشرع اإلسالمي وأن كل فتـوى عبـارة عـن            عقول الناس أن الفتوى عبارة عن م      

هذا مفهوم يحمل في طياته المزاجية والتعددية الشرعية ونوعا مـن التيـه             . تشريع يجب احترامه  
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إذ قد يتعرض المرء في آن واحد كما يحصل اآلن إلى تضارب ال يمكنه من االنطالق                . والضياع
 . نسيابي مع ما يظن أنه يؤمن بهالفكري المتناسق الذي يجعله هو في انسجام ا

ولهذا من أجل تحري الدقة وتجنب إيقاع الناس في فوضى فكرية وعملية أرى ضـرورة               
هذا ال ضـير    . استعمال كلمة اجتهاد لوصف رأي أي عالم أو فقيه مسلم مهما كان علمه ومرتبته             

 االنتقاص من قدرهم    فيه إذ قد أطلق المسلمون على جهابذة في البحث والعلم صفة المجتهدين دون            
يجنبنا تعبير االجتهاد الوقوع في شرك التعامل مع الرأي بصورة إطالقية وفتح المجال أمام              . شيئا

مع األخذ  . آراء أخرى يمكن أن تتفاعل على الساحة اإلسالمية وتقود إلى رقي في الفكر اإلسالمي             
الرقي وسبر غور الكثيـر مـن       بعين االعتبار أن الفكر اإلسالمي ليس مطلقا وهو قابل للتطور و          

النص القرآني هو المطلق والفهم اإلنساني لـه نسـبي، وللنسـبي أن             . المسائل التاريخية والحديثة  
بمعنـى  . يستمر في الصعود علّه يصل إلى الحقيقة المطلقة التي لن تكون يقينا واقعا إال يوم الدين               

 وهو بالتحديد ما يميزه عن ديانـات        أن التطور الفكري هو من السمات األساسية للفكر اإلسالمي        
 . أخرى تعاني من جمود فكري أفقدها صالحيتها إلدارة شؤون الناس

من الملموس أن عددا ال بأس به ممن يقولون أنهم علماء في الدين اإلسـالمي يحـاولون                 
لك تجميد الدين اإلسالمي ظنا منهم أن اإلسالم عبارة عن قوالب ثابتة خالية من الحيوية، وهم بـذ                

ويتمسكون بما أتى به    " أفال يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها،       "ن قول اهللا سبحانه     يتجاوزو
أخشى أن يكون هـذا الفكـر قريبـا مـن     . األولون على أنه الحقيقة المطلقة التي ال اجتهاد فوقها  

ت ومـا   يسبح هللا ما في السماوا    : "اإلسالم هو دين الحركة وقد أكد القرآن الكريم       . النزعات الوثنية 
 ."في األرض

يوضح تعبير االجتهاد أمام الناس أن لصاحب االجتهاد ما يسنده مما يحفزهم على الجـدل               
هـذا يبقـي    . والبحث فيما يمكن اعتماده على أنه حقا من األدلة العلمية أو المزاجية أو المغلوطة             

توى فمن شـأنه    أما تعبير الف  . الباب مفتوحا أمام تحسس الصحيح والعمل بجد على تجنب التسرع         
أن يعطي انطباعا بأن الباب مغلق وأن على المسلم أن يكون مجرد متلق للتعليمات ال شريكا فـي                  

 .صياغتها
هنا ال أتحدث عن قضايا حسمها القرآن الكريم أو ما تواتر عن رسول اهللا، وإنما عن تلك                 

 البحث والتدقيق والتدبر    القضايا التي تنشأ عمليا في سعي المسلمين اليومي والحياتي والتي تتطلب          
وحيث أن هذه القضايا ذات أبعاد وقتية أو تكتيكية أو لحظية أو إدارية فإنهـا تخضـع                 . المستمر

لظروف الزمان والمكان وال يمكن االجتهاد فيها رومانسيا أو تاريخيا بمعزل عن العوامـل التـي                
اد اإلسالمي عن الحيـاة العمليـة       ال ينفصل االجته  . تحكمها أو تحيط بها والمتغيرات التي تتقاذفها      

وعليـه  . للمسلمين وإال فقد اتصاله باألرض وقوض التفاعل مع اإلنسان الذي هو محور االهتمام            
فإن االجتهاد ال يستنفذ مادته من الماضي أو ظروف زمان ومكان غير الزمان والمكـان وإنمـا                 

صالحا لظرف تاريخي معـين أو      فما يمكن أن يكون اجتهادا      . يستفيد من الماضي لصالح المستقبل    
لمجتمع بحد ذاته قد ال يصلح لظرف آخر أو لمجتمع تختلف عاداته وتقاليده وأوضـاعه النفسـية                 

 .واالجتماعية واالقتصادية
وحتى يتحول االجتهاد إلى فتوى لكن متحركة غير جامدة ال بد أن يخضع لجـدل واسـع                 

بء الفتوى إال إذا كان رئـيس دولـة أو   ال يتحمل شخص واحد ع. وأن يقوم عليه مجلس أو هيئة     
ال يحق لشخص واحد أن يكون مفتيا       . خليفة يتلقى التوصيات من مجالس أو لجان ذات اختصاص        

بمعنى إطالق الحكم الشرعي حتى لو كان شيخ األزهر أو إمام المسجد الحرام، لكن من حقـه أن                  
فتاوى لما يفهمها عامة المسلمين     وإذا كان لالجتهادات أن تتحول إلى       . يكون مجتهدا وصاحب رأي   

على أنها أحكام شرعية مطلقة فإن على المسلمين أن يحرصوا على أن أعضاء المجالس المختصة               
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والتي تتلقى اآلراء من عامة المسلمين ليسوا من أصحاب المصالح المتضاربة خاصة أن المناصب              
. ليس على أسس أخالقية ومهنيـة     الدينية الرسمية تتم في الوطن العربي بناء على أسس سياسية و          

أي ال يحق لعالم دين موظف عند سلطان أن يشارك في اإلفتاء حول سياسـات السـلطان أو مـا               
أي ال يحـق مـثال      . يتعلق بها مخافة أن تحرفه وظيفته ومصالحه الشخصية عن جادة الصـواب           
 إسرائيل أو أن يكون     لمفتي فلسطين المعين من قبل السلطة الفلسطينية أن يفتي حول االتفاقات مع           

عضوا في مجلس يبحث في شرعية االتفاقات، وال يحق لمفتي مصر أن يجيز اتفاقات كامب ديفيد                
تتطلـب الموضـوعية نفيـا للمصـالح        . شرعا أو أن يكون عضوا في مجلس يبحث في المسألة         
 هذا معيار أخالقـي ينطبـق علـى كـل         .الشخصية ولكل العوامل التي من شأنها االنتقاص منها       

مـن المتوقـع أال   . المجتمعات والدول التي تحترم نفسها، والمسلمون أولى الناس في التمسك بـه           
يتمكن مجتمع من االلتزام المطلق بهذا المعيار لكن يجب أن يسعى حثيثا نحو ذلك إن أراد ألخالقه                 

 .أن تستقيم
عمقـا  فإذا شاء أحدهم أن يجتهد حول أي قضية فإنه من الضروري أن يتريث ويتفكـر م               

وكدارس للفكر السياسي اإلسالمي ومتابع لقضايا المسلمين أشاهد كل يـوم علـى     . ويتعقل األمور 
شاشات التلفاز الكثير من المقوالت التي تتناسب فقط مع شخص عادي يشكل آراءه بنـاء علـى                 

 ويبدو لي أن العديد من علماء الدين والفقهاء ال يختلفـون          . انطباعات أو تجارب شخصية محدودة    
جذريا في أدائهم العلمي عن المستوى العام لألمة بحيث أنهم يرون في التقليد دينا وال يسعون إلى                 
صياغة أنماط إبداعية تتحدى األطر السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية القائمـة وتعيـد             

 جديـدة   وسرعان ما نرى هؤالء يقفزون عن مقاعدهم مع كل فكـرة          . الدين اإلسالمي إلى حيويته   
يسمعونها وينطلقون إلى تكفيرها، وكأنهم رديف النظام السياسي الذي يصر على أن المعرفة حكر              

 .على الحاكم وعلى الناس السمع والطاعة
من الصعب جدا على رجل     . ينطبق هذا على المسألة االستشهادية التي ابتدأ بها هذا المقال         

هذه مسـألة ال يوجـد حولهـا        . حة المواجهة دين أن يصدر حكما بهذه المسألة وهو بعيد عن سا         
نصوص ثابتة واضحة تقطع على المرء االجتهاد، وحتى يقترب االجتهاد من الصواب فإنه مـن               
الحيوي معايشة ظروف الزمان والمكان، وإال يكون الفكر منفصال عن واقعه وتصـبح احتماليـة               

أن يجربوا العـيش تحـت االحـتالل        ليت الذين أفتوا بتحريم العمليات االستشهادية       . الزلل كبيرة 
ربما سيحاولون عندها التفكير بصـورة أكثـر التصـاقا          . الصهيوني أو الحياة في مخيم فلسطيني     

 .بالواقع


