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داللــة مباشــرة علــى المدنيــة والعمــران والقــيم  يبــالرغم مــن أن الحضــارة كمــدرك يعطــ
والرقى والتطور ، إال أن لكل هذه المظاهر واألشكال المبهجة المبهـرة جانبـًا آخـر ذا 
طبيعة عنيفة ، وقد تكون بغيضة تتعلق بالصراع ، الذي يبدأ عادًة بالخالف الفكـري 

الصـراع العضـوي ، الـذي ب ـإذا لـم يأفـ م مبكـرًا  ـواالختالف النظري ، وينتهي دائمًا 
ومـن النـادر أن نجـد  عدم قبول وجود اآلخر، والرغبة في إنهاء ذلـك الوجـود ، ييعن

 حضارة ال تحمل في عناصرها ومفرداتها هذا الجانب العنيف .  

ترى في القوة ضرورة ، ليس الستعمالها للعدوان دائمـًا ، ولكـن للتحصـن  والحضارة 
سـبات والمنجـزات التـي حققتهـا ، كمـا تـرى فـي إعـداد والدفاع عن القيم والمكت، بها 

تلك القوة وترتيبها وتنظيمها فـي جيـوش واسـتراتيجيات ضـربًا مـن ضـروب الحضـارة 
 وشكاًل من أشكالها .

ولــم تكــن حضــارة اإلســالم فــي ذلــك بــدعًا ، فقــد لجــأت لتأســيس الجــيش ، واعتبــاره 
اب جـذورها فـي أصـوليات مؤسسة تنظيمية محكمة ألسباب كثيرة ، وتجد هذه األسـب

 . تستند إليها تلك الحضارة في تأسيس المؤسسة العسكرية مرجعية ،

وقــد تطــور الجــيش فــي حضــارة اإلســالم تطــورًا ســريعًا ، واكتســب ذلــك التطــور مــن 
الخبـرة المتراكمـة مـن الفتوحــات المتواصـلة فـي كافـة االتجاهــات ، ووصـل بـه األمــر 

 والعهد األموي .الراشدين ي عهد الخلفاء أن أصبح أقوى جيش في العالم ف ىإل
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 ىانكسـار حـاد علـ ىأمية إل يمداه في عهد بن ىوتعر  ذلك التطور الذي وصل إل
أثر االجتياح المغولي للشـرق اإلسـالمي ، وتـدميره للحضـارة والخالفـة العباسـية فـي 
بغـــداد ، حيـــث انتهـــى وجـــود الجـــيش اإلســـالمي الموحـــد ، وحلـــت محلـــه الجيـــوش 

ـــددة ـــًا الجـــيش  المتع ـــا تنظيم ـــا وأكثره ـــان أقواه ـــاليم اإلســـالمية ، وك ـــدويالت واألق لل
 المملوكي في مصر والشام .

يـد األتـراك العثمـانيين  ىثم دخل الجيش اإلسالمي طورًا جديدًا من القوة واإلحكام عل
ــ، ــه اتصــف بالعنصــرية حيــث اعتمــد عل ــًا ومنظمــًا ، ولكن  ىحيــث أسســوا جيشــًا قوي

، واســتهدف تحقيــق المجــد والمــآرب الشخصــية آلل عثمــان ،  العنصــر التركــي فقــط
ــًا  ــًا أو عثماني ــالجيش اإلســالمي ، بــل كــان جيشــًا تركي فكــان مــن الصــعب تســميته ب

 مسلمًا .

ارتبطــت بضــعف الدولــة ، ومــرة أخــرى يتعــر  الجــيش العثمــاني المســلم النتكاســة 
تها واحـــدة تلـــو وأفـــول نجمهـــا وانفـــالت الواليـــات اإلســـالمية مـــن ســـيطر ، العثمانيـــة 

 ىحيـث سـعت كـل دويلـة إسـالمية إلـ، التعـدد  ىاألخرى ، وعاد الجيش مرة أخـرى إلـ
ــددة  ــد أأضــعفت هــذه الجيــوش المتع نهكــت بفعــل وأأ ، تكــوين جــيش خــاص بهــا ، وق

 الدويالت اإلسالمية .  ىالسيطرة األوروبية عل

استقاللها عن السيطرة األوربية ظهرت الجيوش  ىوبعد حصول الدول اإلسالمية عل
الوطنيـة التــي ارتبطــت بالدولــة ذات العنصــر المعـين واإلقلــيم المحــدد ، ولــم يعــد مــن 
الممكــن الحــديث عــن الجــيش اإلســالمي ، أو الحــديث عــن الجــيش كأحــد مقومــات 

 حضارة اإلسالم .  

وعناصــر حضــارة  فــي هــذا الجــزء نتنــاول بالدراســة والتحليــل الجــيش كأحــد مقومــات
، وكيف تطور من فجر حضارة اإلسالم حتى اآلن ، وكيف يمكن تفعيل هذا  اإلسالم
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المقـــوم ليصـــبح عنصـــرًا فعـــااًل فـــي مســـتقبل حضـــارة اإلســـالم ، تواصـــل مـــن خاللـــه 
 : وسوف يتم هذا التناول من خالل الفصول الثمانية التالية عطاءها الحضاري ،

 اصر حضارة اإلسالم .الفصل األول : الجيش عنصر من عن
 الفصل الثاني : تأسيس الجيش منذ فجر حضارة اإلسالم . 

ــك واالنهيــار ]الجيــوش  الفصــل الثالــث : الجــيش فــي عهــد التفك
 المتعددة[ .

 الفصل الرابع : الجيش في عهد الدولة العثمانية ]الجيش
 العنصري المسلم[ .

]الجيـوش الفصل الخامس : الجيش بعد انهيـار الدولـة العثمانيـة 
 المتعددة[ . العنصرية

 الفصل السادس : الجيش في عهد السيطرة األوروبية .
الفصـل الســابع : الجـيش فيمــا بعـد االســتقالل ]الجيـوش الوطنيــة 

 المتعددة[ . 
 الفصل الثامن : الجيش ومستقبل حضارة اإلسالم .
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 األولالفصل 
 حضارة اإلسالم الجيش عنصر من عناصر

مثلــه مثــل مــا ، كيــف كــان الجــيش عنصــرًا أو مقومــًا مــن مقومــات حضــارة اإلســالم 
 قدمنا من مقومات وعناصر ؟ !  

ما ال شك فيه أن الجيش يعد أحـد المقومـات ذات الطبيعـة الخاصـة ، الطبيعـة التـي 
ثـل ، ولكنهـا فـي الواقـع تـدعم تلـك تبدو في الظاهر أنها تناق  القيم والمبـادئ والم

القيم والمبادئ والمثـل ، وخصوصـًا إذا كـان الواقـع يقـدس القـوة ويحتـرم مـن يتحلـى 
  .بها 

وذلك ، في هذا الفصل نناقش فكرة كون الجيش عنصرًا من عناصر حضارة اإلسالم 
 :   من خالل المبحثين التاليين

   تأسيس الجيش .المبحث األول : الطرح اإلسالمي في شرعية 
 المبحث الثاني : الجيش عنصر من عناصر حضارة اإلسالم .
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 المبحث األول
 الطرح اإلسالمي في شرعية تأسيس الجيش

نتناول الطرح اإلسالمي المتعلق بشرعية تأسيس الجيش ، فالجيش  مبحثفي هذ ال
جهــاز داخــل مثلــه فــي ذلــك مثــل أي ، جــزء مــن المجتمــع أوكلــت إليــه مهــام محــددة 

الدولة ، والجيش فـي الدولـة اإلسـالمية لـيس ابتكـارًا إخترعـه النظـام السياسـي ، بـل 
أوامـر وتوجيهـات شـرعية ، نظـرًا لمـا لهـذا الكيـان  ىهو كيان ظهر وتأسس بناًء علـ

مــن مهمــة فــي تحقيــق غايــات ومقاصــد تتعلــق بالــدين الحنيــف ، مــن حيــث تثبيتــه 
 األرجاء ، والتفصيل من خالل اآلتي :  وتقوية أركانه ، ونشــره في كافة

: الجـــيش يمثـــل رمـــز القـــوة والعنـــف وأداة إدارة الصـــراع  ولالمطلـــب األ 
 العضوي في الحضارة :

أن الحضـارة ليسـت قيمـًا ومبـادئ ومـثاًل فقـط ، ولكنهـا  ىيشهد التاريخ اإلنساني عل
ذلـك الجانـب غيـر  يجانـب الفضـائل رمـوز القـوة والعنـف ، وال يعنـ ىتحـوى كـذلك إلـ

األخالقي للقوة والعنف ، فلهذين المـدركين وجههمـا المقبـول والمطلـوب ، كمـا لهمـا 
وجههما المخيف المرهوب ، وتحتاج الحضارة اإلنسـانية لهـذين الـوجهين معـًا للقـوة 

وهـو فـي ذات الوقـت أداة إلدارة الصـراع ، والعنف ، والجيش هو رمز القـوة والعنـف 
 : وتوضيح ذلك من خالل ما يلي ، العضوي في الحضارة

 الجيش يمثل رمز القوة والعنف : الفرع األول : 

الجــيش فــي العربيــة يعنــى شــدة الحركــة ودفــق النشــا  والحيويــة ، وفــي االصــطالح 
عـــدوا وهأي ئـــوا للقيـــام بأعمـــال معينـــة ، تنتهـــي دائمـــًا بالصـــراع األفـــراد الـــذين أأ  ييعنـــ
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: ية ألفاظـًا أخـرى تـؤدي نفـس المعنـى مثـل العضوي مع طرف مقابل ، وعرفت العرب
اإلطـالق ، وورد  ىالجحفل والخميس ، ولم تـرد لفظـة الجـيش فـي القـرآن الكـريم علـ
 الجيش . ىفي معناها الجند والجنود والجمع ، ومجازًا استعملت القوة لتدل عل

القوة والعنـف والصـراع ، وتبـدو تلـك الرمزيـة فـي طبيعـة األعمـال  ىوالجيش يرمز إل
ــي هــدف تلــك  ــي الوســائل واألدوات المســتخدمة ، ثــم ف ــا أفــراده ، وف ــي يقــوم به الت

 األعمال وغايتها ، وسيتضح ذلك مما يلي : 

طبيعة األعمال التي يقوم بها الجـيش : فـالجيش يـؤدي أعمـااًل عنيفـة البند األول : 
عي في التدريب واالستعداد ، ثم بعد ذلك يقوم بممارسات الصراع العضوي بشكل شر 

 ورسمي .

الوســائل واألدوات التــي يســتخدمها الجــيش : فهــو يســتخدم الوســائل البنــد الثــاني : 
واألدوات العنيفــة والقويــة والقــاهرة ، فــي الترتيــب ، ثــم فــي الهجــوم والــدفاع ، وفــي 

 الخصم وقهره . ىالسيطرة عل

الصـراع األهداف التي يسـعى إليهـا : فـالجيش يهـدف مـن خـالل إدارة البند الثالث : 
جبــاره علــ ىالعضــوي إلــ تنفيــذ رغبــات ومطالــب محــددة هــي  ىقهــر إرادة الخصــم ، وا 

 هدف الصراع .

 الجيش أداة إدارة الصراع العضوي : الفرع الثاني : 

الجيش بمواصفاته السابقة طبيعة ووسيلة وهدفًا يمثل أداة إدارة الصراع العضـوي ، 
ــب قي ــان : جان ــه جانب ــفالوجــه الخــارجي للحضــارة ل ــائم عل ــل  ىمــي ق الفضــائل والمث

العنف والقوة ، األول يدار بوسائل السـلم والحـوار  ىوالمبادئ ، وجانب آخر قائم عل
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والتفاعــل والوئــام ، والثــاني يــدار بوســائل العنــف والصــراع العضــوي ، الــذي ينتهــي 
 آخر ، والجيش هو أداة إدارة الصراع العضوي . ىبغلبة وسيطرة طرف عل

العنــف  ىفــي عالقاتهــا الخارجيــة مــن الوئــام والتفاعــل والحــوار إلــ والحضــارات تتــدرج
ــك الصــراع ، وال يضــير الحضــارة أو  ــد الجــيش هــو أداة ذل والصــراع العضــوي ، ويع
يسيء إليها تملك الجيش رمز القوة والعنف ، ولكن يشينها استخدام القوة فـي غيـر 

رة اســــتعدادها الحضــــا ىموضــــعها ، أي فــــي البغــــي والعــــدوان ، كمــــا ال يأؤخــــذ علــــ
ثـارة  ىتطاولهـا علـ ىوجاهزيتها إلدارة الصراع العضوي ، ولكن تؤاخـذ علـ اآلخـرين وا 

 الفوضى واالضطراب .

 ثاني : شرعية تأسيس الجيش في اإلسالم :المطلب ال

الجــيش هــو جانــب القــوة الماديــة فــي الحضــارة ، ورمــز القــوة والعنــف ، وأداة إدارة 
الصراع العضوي ، فمن أين يستمد الجيش بوصـفه المـذكور شـرعية وجـوده ؟ يبـين 
الشرع اإلسالمي أن للجيش مهامًا تتطلب بل وتفـر  وجـوده فرضـًا ، وهـذه المهـام 

ريعة اإلسـالمية ونمـاذج الممارسـة حددتها مصادر الطرح اإلسالمي المحددة في الش
 في دولة الرسول والخلفاء الراشدين في خمسة مهام نتناولها في اآلتي : 

 الردع والتخويف :الفرع األول : 

الردع لغة هو الكف والمنـع ، واصـطالحًا يعنـي الكـف واالمتنـاع عـن االعتـداء خوفـًا 
قـوة  ى، ويحتـاج الـردع إلـ من عاقبة الرد التي ستكون فـي نتائجهـا أقـوى وأبلـر أثـراً 

مادية ملموسة ، ممثلة في األفراد والعدد والعتاد ، وقوة معنويـة محسوسـة ، ممثلـة 
 في الشجاعة واإلقدام والجلد والمثابرة والصبر والمهارة والحنكة في القتال .   
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ولفظــة الجــيش لــم تــرد فــي القــرآن الكــريم ، ووردت بــداًل منهــا ولكــن بــنفس معناهــا 
ما: الجند أو الجنود والجمع ، قال تعالى :"فلما فصـل طـالوت بـالجنود قـال لفظتان ه

إن هللا مبتليكم بنهر فمن شـرب منـه فلـيس منـى ومـن لـم يطعمـه فانـه منـى إال مـن 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إال قلياًل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معـه قـالوا 

لذين يظنون أنهم مالقو هللا كم من فئة قليلة ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال ا
ولمـا بـرزوا لجـالوت وجنـوده قـالوا  *  غلبت فئة كثيـرة بـنذن هللا وهللا مـع الصـابرين

و  249)البقــرة  ربنــا أفــرغ علينــا صــبرًا وثبــت أقــدامنا وانصــرنا علــى القــوم الكــافرين"
وجنــوده بغيــًا  وقــال تعــالى :"وجاوزنــا ببنــي إســرائيل البحــر فــأتبعهم فرعــون ، (250

وعدوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
، وقــال تعــالى :"قــل مــن كــان فــي الضــاللة فليمــدد لــه  (10)يــونس  مــن المســلمين"

مـا السـاعة فسـيعلمون مـن هـو  الرحمن مـدًا حتـى إذا رأوا مـا يوعـدون إمـا العـذاب وا 
، وقـــال تعـــالى :"فـــأتبعهم فرعـــون بجنـــوده  (75)مـــريم  ًا"شـــر مكانـــًا وأضـــعف جنـــد

، وقال تعـالى :"وحشـر لسـليمان جنـوده مـن  (78)طه  فغشيهم من اليم ما غشيهم"
حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها * الجن واإلنس والطير فهم يوزعون 

و  17)النمـل  "النمل ادخلوا مساكنهم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهـم ال يشـعرون 
، وقال تعالى :"ارجع إليهم فلنأتينهم بجنوده ال قبـل لهـم بهـا ولنخـرجنهم منهـا  (18

ــة وهــم صــاغرون" ــل  أذل ــري  (37)النم ــي األر  ون ــن لهــم ف ــالى :"ونمك ــال تع ، وق
ــالى  (6)القصــص  فرعــون وهامــان وجنودهمــا مــنهم مــا كــانوا يحــذرون" ــال تع ، وق

وًا وحزنــًا إن فرعــون وهامــان وجنودهمــا كــانوا :"فالتقطــه آل فرعــون ليكــون لهــم عــد
وقال تعالى :"واستكبر هو وجنوده في األر  بغير الحـق ، (8)القصص .  "خاطئين

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليـــم فـانظر كيـف كـــان * وظنوا أنهم إلينا ال يرجعون 
وا اذكـروا ، وقـال تعـالى :"يـا أيهـا الـذين آمنـ (40و  39)القصص  عاقبة الظالمين"

نعمة هللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها وكان هللا بمـا 
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ن جنــــدنا لهــم الغــــالبون" (9)األحــزاب  تعلمــون بصــيرًا" )الصــافات  ، وقــال تعــالى :"وا 
، وقال تعالى  (11)ص  ، وقــال تعالى :" جند ما هنالك مهزوم من األحزاب" (173

، وقال تعالى :"فأخذناه وجنوده  (24)الدخان  مغرقون" حر رهوًا أنهم جند:"واترك الب
 ، وقال تعـالى :"هـل أتـاك حـديث الجنـود (40)الذاريات  فنبذناهم في اليم وهو مليم"

ــوم  (18و  17)البــروج  فرعــون وثمــود" * ــوا مــنكم ي ــذين تول ، وقــال تعــالى :"إن ال
التقى الجمعان إنما استزلهم الشـيطان بـبع  مـا كسـبوا ولقـد عفـا هللا عـنهم إن هللا 

، وقــال تعــــالى :"ومــا أصــابكم يــوم التقــى الجمعــان  (155)آل عمــران  غفــور حليـــم"
لهـم النـاس  ، وقال تعالى :"الذين قال (166)آل عمران  فبنذن هللا وليعلم المؤمنين"

)آل  إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانـًا وقـالوا حسـبنا هللا ونعـم الوكيـل"
، وقـــال تعـــالى :"واعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــيء فـــنن   خمســـه  (173عمـــران 

وللرســول ولــذي القربــى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل إن كنــتم آمنــتم بــا  ومــا 
ال )األنف قان يوم التقى الجمعان وهللا على كل شيء قدير"أنزلنا على عبدنا يوم الفر 

ـــا لمـــدركون" ى، وقـــال تعـــالى :"فلمـــا تـــراء (41  الجمعـــان قـــال أصـــحاب موســـى إن
 . (45)القمر  ، وقال تعالى :"سيهزم الجمع ويولون الدبر" (61)الشعراء 

ا كــذلك جــاءت لفظــة القــوة لتعبــر مجــازًا عــن الجــيش ، قــال تعــالى :"واعــدوا لهــم مــ
استطعتم من قوة من ربا  الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين مـن دونهـم ال 
تعلمـــونهم هللا يعلمهـــم ومـــا تنفقـــوا مـــن شـــيء فـــي ســـبيل هللا يـــوف إلـــيكم وانـــتم ال 

ــال  تظلمــون" ــة  (60)األنف ــر عــن أهمي ــر تعبي ــة الكريمــة أبل ــرت هــذه اآلي ــد عب  ، وق
يــة بكافــة صــورها ، ومعنويــة بجميــع الجــيش ، وقيمــة مــا يحــتكم عليــه مــن قــوة ماد

ل ة إعـداد قـدر مـا فـي الوسـع مـن قـوة هـي إرهـاب العـدو ، وقـد جـاءت ضروبها ، فع  
لفظة قوة في هذه اآلية نكرة ، لتفيد جميع أنواع القوة الماديـة والمعنويـة ، والباديـة 

رعا بـه ، والخفية، والحاضرة والغائبة ، واإلرهاب في هذه اآلية يعنى تخويـف العـدو وا 
 حتى يكف ويمتنع ويتراجع عن االعتداء والتعدي ، لعلمه بعاقبة ذلك .   
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وللردع جانبان : جانب مـادي ملمـوس ، يتمثـل فـي تلمـس القـوة الماديـة والمعنويـة 
الجانـب المـادي ، حيـث  ىورؤيتها رأي العين ، وجانـب معنـوي محسـوس يترتـب علـ
وتأخذه الرهبــة ، ويقلع عـن  يستشعر أحد الخصمين قوة خصمه ، فيصيبه الرعب ،

 التفكير في االعتداء أو المبادأة بالحرب .

واستخدمت فكرة الردع الواردة في هذه اآلية بشكل جيد ، حيث صيغت نظريـة الـردع 
توازن دقيق للقوة النووية بين  ىالنووي في العالقات الدولية المعاصرة ، القائمة عل

ــر  ــان مــن شــأنه أن ي ــدولتين األعظــم ، ك ــال ــداء عل ــًا مــن القــوتين عــن االعت  ىدع أي
 األخرى أو مبادأتها بالعدوان . 

والســؤال الــذي يعــن  لنــا فــي هــذا الموضــع يــدور حــول مــا إذا كــان االســتعداد بــالقوة 
وتجهيز الجيش ينبغي أن يكون بشكل مستديم ، ويمثل وضعًا دائمًا وهـو مـا يعـرف     

 الحرب أو االستعداد لها ؟"بالجاهزية" أم أنه ال يتم إال عند نشــوب 

إن االســتعداد بــالقوة وتجهيــز الجيــوش أمــر ضــروري وواجــب ، وبصــفة خاصــة فــي 
عــالم اليــوم الــذي لــم يعــد يحتــرم إال القــوة وال يــوقر إال القــوى ، واإلســالم ينبغــي أن 

المســتمر ، حتــى  ي يكــون محترمــًا ومــوقرًا ، ومــن ثــم لــزم االســتعداد الــدائم ، والتقــو  
حـرماتنا  ىعداء ومن دونهم ، وال يفكرون في االعتداء علينا أو التعدي علَيرهبنا األ

 ولعل صيغة األمر في صدر اآلية ذات داللة في هذا السياق "وأعدوا" . ،

ما قدمنا تحفظًا من عدة وجوه : فقد يقـول قائـل بـأن االسـتعداد الـدائم  ىوقد يرد عل
لعنـف واالسـتقراء علـي غيـرهم ، ا ىأن المسـلمين ميـالون إلـ يوتجهيز الجيوش يعنـ

هذا القائل نرد بأننا نستعد بامتالك القـوة ،  ىهمهم الحرب واالستعداد لها ، وعل ل  جأ 
ليس لالعتداء ، ولكن لمنـع االعتـداء ، فقوتنـا ال تغـري أحـدًا باالعتـداء علينـا ، أمـا 

 الحمق في استعمالها . ي، وتملك القوة ال يعن ينحن فلسنا قوم عدوان أو تعد
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القوة يدفع بنا في سبيل سباق التسلح ،  ىوقد يرى آخر بأن االستعداد واالحتكام عل
خطـط وسياسـات اإلنمـاء ، ويبـدد  ىمما يستنزف الجهـد والوقـت والمـال ، ويـؤثر علـ

هذا الـرأي نجيـب بـأن الجـيش واالسـتعداد هـو جـزء  ىثروات ومقدرات الشعوب ، وعل
ن حمايــة مكتســبات الشــعوب ، ومــا حققتــه مــن إنجــازات ، ال يقــل مــن اإلنمــاء ، أل 

أهميــة عــن اإلنمــاء ، وقــد نخــتم هــذا الــرد بســؤال ، مــا حالنــا إذا أفلحنــا فــي إنمــاء 
ر لنـا الـدفاع عـن ذلـك النمـاء وحمايـة تلـك ، وحققنا اإلنجـازات ، مجتمعاتنا  ولـم يقـد 

فـة والقـيم والمبـادئ ؟ إن المكتسبات ، ثـم كيـف نصـون مقـدراتنا مـن الحضـارة والثقا
 ذلك ال يتأت ى إال بامتالك القوة ، وسوف يتضح هذا األمر أكثر بعد قليل . 

سؤال آخر قد يطرح نفسه فـي هـذا السـياق مفـاده : لمـن توجـه القـــوة واالسـتعداد ، 
نـص اآليـة فهـو واضـح صـريح ، حيـث تصـرح بـأن القـوة واالسـتعداد  ىوهنا نلجـأ إلـ

صــبنا العــداء صــريحًا كــان أم مســتترًا ، فالعــدو الســافر الــذي كــل مــن ينا ىتوجــه إلــ
نعلمه هـو هـدف القـوة واالسـتعداد ، والعـدو المضـمر الـذي ال يعلمـه إال هللا سـيكون 

  .كذلك هدف هذه القوة حال بروزه من ستره ومحاولته االعتداء علينا 

لتخـويفهم  إال أن لهذا السـؤال شـقًا آخـر ، يتعلـق بتخصـيص مـن توجـه إلـيهم القـوة
رهابهم ، هل توجـه للجيـوش العاملـة المعلومـة ، أم توجـه إلـ الجيـوش وشـعوبها  ىوا 

أن هنـاك حقيقـة ال مـراء فيهـا ، هـي أن اإلسـالم ديـن  ىمعًا ، وهنا يجب التأكيـد علـ
  .هذا السؤال  ىالحكمة والرشد والسماحة والعدل ، ويتضح ذلك في رده عل

أن المستهدف من إعداد القوة وتجهيز الجيش هم  ىفاآلية الكريمة السابقة تشير إل
األعداء الذين نعلمهم ، وعدو الجيش هـو الجـيش المقابـل ، فهـذان همـا الخصـمان 

زمـرة األعـداء  ىحلبة الصراع ، فقـد أنضـم إلـ ىالمتصارعان ، أما إذا دخل الشعب إل
الشـعب  ، وأصبح معنيًا بنعداد القوة ، ووجبت محاربته ، في حين أنـه لـو لـم يـدخل
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ــ ــم المجتمــع إل ــه ، وال يحــل  ىومــن ث ــه حرمت ــدًا ، كانــت ل ــة الصــراع ، وظــل بعي حلب
، فالشـعب الـذي يقـف وراء الجـيش المعـادي أو أي أقـوام  ترويعه أو االعتداء عليه

آخرين هم من "اآلخرين الذين ال نعلمهم ولكن هللا يعلمهم" ، فال ينبغي أن نقصـدهم 
أمـا إذا قتال فخص بـه الجـيش المواجـه فقـط ،، أما البالقتال بل باإلرهاب والتخويف 

، فقد تحولوا من "اآلخرين الـذين ال نعلمهـم ولكـن  مناصبتنا العداء ىتحول هؤالء إل
 هللا يعلمهـم" إلي "أعداء هللا وأعدائنا" ووجب قتالهم ألنهم باتوا يكاشفوننا العداء .  

 المكنة والمهابة :الفرع الثاني : 

ن الجيش رمز المكنة ومثير المهابة ، يبعث في نفـوس أربابـه األمـن يتمم ما تقدم أ
ــان االهتمــام  ــر فــي نفــوس األعــداء الرهبــة والرعــب ، ومــن ثــم ك والطمأنينــة ، ويثي
قــالق آخــرين ، والقــرآن  بــالجيوش منــذ القــدم ، لمــا لهــا مــن آثــار فــي قــرور أقــوام وا 

ل عل  .أصحابه وأعدائه ىته علمكنة الجيش ومهاب ىالكريم أوضح األهمية التي تعو 

قال تعالى "قد كـان لكـم آيـة فـي فئتـين التقتـا فئـة تقاتـل فـي سـبيل هللا وأخـرى كـافرة 
ــك لعبــرة ألولــى  يــرونهم مثلــيهم رأي العــين وهللا يؤيــد بنصــره مــن يشــاء إن فــي ذل

، في هذه اآلية الكريمة يبين الحق تبارك وتعالى كم كان  (13)آل عمران  األبصار"
لون عل ها سببًا ووسيلة للظفر والغلبة ويعدون، الكثرة في عدد الجيوش  ىالعرب يعو 

إال أن األمر قد اختلف مع المسلمين ، فلم تفد كثرة جيش الكفــار ، بـالرغم مـن أن ،
 المسلمين كانوا يرونه ضعف عددهم .  

)النسـاء  ا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثأباٍت أو انفــروا جميعًا"وقال تعالى "ي
القتـال فـي  ىاالنـدفاع إلـ ى، وفي هـذه اآليـة الكريمـة حـ  مـن هللا تعـالى علـ (71

حمية ومضاء ، واألمر في "انفروا" يفيد استحضار القوة وعدم التردد واالندفاع دون 
ر للقـــوات المحاربـــة المجهـــزة للقتـــال فـــي تفكيـــر ، ثـــم حـــدد ســـبحانه شـــكل االســـتنفا
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أن يأخــذ المؤمنــون فــي كلتــا  ىجماعــات أو فــرق أو فــي جمــع مؤتلــف عظــيم ، علــ
الحـالتين حـذرهم ، ويتوخــون الحيطـة ، وهـذا فــن مـن فنـون القتــال وأحـد مســتلزماته 

 ينبغي أن يتقنه القادة والجنود . 

م وأنفسـكم فـي سـبيل هللا ذلكـم خيـر وقال تعالى "انفروا خفافًا وثقااًل وجاهـدوا بـأموالك
، كذلك تبين هذه اآلية الكريمة أشكااًل أخرى من  (41)التوبة  لكم إن كنتم تعلمون"

أشكال النأفرة ،  تتراوح بين الخفة والثقل ، حيـث يجمـع الجـيش بـين المشـاة الرجـال 
الجميع والركبان ، والشبان حديثي السن والشـيو  المسـنين ، والفقـراء واألغنيـاء ، فـ

 .  سواء في الجهاد 

وقال تعالى "لقد نصركم هللا في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغـن 
، تنبـه  (25)التوبـة  عنكم شيئًا وضاقت عليكم األر  بما رحبت ثم وليتم مـدبرين"

مسألة مهمة في تجهيـز الجيـوش واالسـتعداد للقتـال ثـم إدارة  ىهذه اآلية الكريمة إل
  .عدم االغترار بالكثرة التي تألهي وتأنسي قدرة هللا ومشيئته  يمعارك ، وهال

، كـان عـدد المسـلمين  ففي معركة حنين التي وقعـت فـي السـنة الثامنـة مـن الهجـرة
ل  اثني عشر ألف رجل ، وهو عدد لم يكن قد بلغه جيش للمسلمين قبل ذلـك ، وعـو 

ــ ــم تجــد ، إذ أ ىالمســلمون عل ــرتهم ، ولكنهــا ل ــد هللاكث ،  نســتهم أن النصــر مــن عن
هللا  ىفـــأذاقهم هللا فـــي أول المعركـــة مـــرارة الهزيمـــة واالنكســـار ، للتـــذكر والثـــوب إلـــ

 .لتوكل عليه ورجاء العون والمدد وا

والحاصــل أن الكثــرة فــي الجــيش كانــت مطلوبــة ، ولكنهــا ال ينبغــي أن تألهــى عــن 
هللا ، فكم هي ماضيـة نافذة الكثرة المقرونة بتقـوى هللا والتوكـل عليــه !  ىالتوكل عل

 . 
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وقال تعالى "قالت يا أيها المأل أفتوني في أمري ما كنـت قاطعـة أمـرًا حتـى تشـهدون 
)النمـل  * قالوا نحن أولـو قـوة وأولـو بـأس شـديد واألمـر إليـك فـانظري مـاذا تـأمرين"

مــة كــذلك كــم كانــت الجيــوش منــذ القــدم تعتــد ، وتوضــح هــذه اآليــة الكري (33و 32
ل عل النجدة والبالء في الحرب ، فقد كان رد مستشاري بلقيس ملكة  ىبالقوة ، وتعو 

ــة  ــة والهيب ــوة والمكن ــأنهم يملكــون الق ــيهم أمــر ســليمان ، ب ــدما عرضــت عل ســبأ عن
ان ، ولكـن كـ واالستعداد للكر والفر ، ولن يتورعـوا إذا اتخـذت قرارهـا بحـرب سـليمان

 للملكــة رأي آخر ال يخلو من دهــاء ومكر النساء !! . 

وقال تعالى"ارجع إليهم فلنأتينهم بجنـود ال قبـل لهـم بهـا ولنخـرجنهم منهـا أذلـة وهـم 
، تبـين هـذه اآليـة الكريمـة أن الكلمـة األخيـرة كانـت للقـوة ،  (37)النمل  صاغرون"

فلم تفد الحيلة التي لجأت إليها بلقيس فـي إغـراء نبـي هللا سـليمان ، وعـزم الرسـول 
قوم سبأ بقواته الهائلـة ، التـي لـم يكـن لجـيش بلقـيس قـدرة  ىالمضي إل ىالكريم عل

 ، حيــث رأي ســليمان مواجهتهــا ، وهكــذا كانــت القــوة المســخرة فــي طاعــة هللا ىعلــ
 عرش بلقيس مستقرًا عنده قبل أن يرتد إليـه طرفه !! .

قرار هيبة الدولة :الفرع الثالث :   تأمين المجتمع داخليًا وا 

قـرار هيبـة الدولـة ، وبـالرغم مـن أن  للجيش دوره كذلك في تأمين المجتمع داخليـًا وا 
مهمتـه  ىام الجـيش إلـذلك الدور يجب حصره في أضيق الحدود ، وتوجيه جل اهتمـ

األساسية في الدفاع ضد أي عدوان خارجي ، إال أن الجـيش يمثـل فـي النهايـة خـط 
 الدفاع األخير ، أمام عوامل عدم االستقرار الداخلي .

قوات خاصة لألمن الداخلي والشـرطة ، وهـي قـوات  ىوتعتمد الدول قديمًا وحديثًا عل
مور اإلدارية ، وتـأمين المرافـق ظيم األتن ىذات طبيعة تنظيمية تنفيذية ، تنصرف إل

وتنفيذ أحكام القضاء ، وحفظ األمن في ربـوع الدولـة ، إال أنـه قـد يحـدث أن تخـرج ،



 31 

لنظام العـام ، وتشـق عصـا الطاعـة ا ىبع  شرائح أو فئات أو طوائف المجتمع عل
وتخــالف الجماعــة ، ويكــون ذلــك الخــروج أكبــر مــن إمكانــات قــوات األمــن الــداخلي ،

ـــوالشـــ  ىرطة ، وفـــي هـــذه الحـــاالت يأســـتدعى الجـــيش، ليتـــولى مهمـــة الســـيطرة عل
قرار األمن .   األوضاع وا 

ع بشكل يعر  أمن المجتمع للخطر واستدعاء الجيش ال يتم إال إذا تفاقمت األوضا
وينــذر بوقــوع فتنــة تعصــف بحيــاة النــاس ، ويقــرر هــذا االســتدعاء ولــي األمــر بعــد ،

هــات االستشـارية ذات االختصــاص ، وال ينبغــي أن مشـاورة مجلـس الشـــورى أو الج
 يكون استدعاء الجيش إلقرار األمن الداخلي أمرًا مألوفًا أو معتادًا أو متكررًا .

ولعله من أسوأ الظواهر في الحياة السياسية المعاصرة ، تـدخل الجيـوش فـي الحيـاة 
ـــوال ـــث ي ـــوى أو الرمـــوز السياســـية ، وي يالسياســـية ، حي ـــدخل الجـــيش بعـــ  الق ت

لصــــالحها ، فتحــــدث االنقالبــــات واالنقالبــــات المضــــادة ، وتســــود الفوضــــى وعــــدم 
االستقرار حياة المجتمع ، ولذلك ال ينبغي للجيش التدخل في الحياة السياسية تحت 

أن  ىأي ظرف من الظروف ، إال إذا وقع ما يعر   حياة وأمن المجتمـع للخطـر علـ
 من . يكون التدخل محايدًا ويستهدف إقرار األ

ويعتبــر اســتدعاء الجــيش لمواجهــة حركــات التخريــب واإلرهــاب ، التــي تعجــز أجهــزة 
األمن الداخلي عن مواجهتها أمرًا ضروريًا وواجبـًا ، إال أن الجـيش ينبغـي أن يغـادر 

حركـات التحـرر واالنفصـال  ىمواقعه بانتهاء مهمته ، وينطبق ما تقدم علـ ىقافاًل إل
 .  لدولةالتي قد تنتاب بع  أقاليم ا

 الدفاع ورد العدوان : الفرع الرابع : 
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تتمثــل المهمــة األساســية للجــيش فــي الدولــة اإلســالمية فــي الــدفاع ورد العــدوان ، 
ويثار في هذا الصدد سؤال احتدم حوله الجدل منذ زمن طويل ، وهو يتعلق بالجيش 

فـي الحـرب  ، مفاد هذا السؤال : هل الجيش اإلسـالمي يـدخل تفريعًا وبالحرب رئيساً 
الــدين  ى، أم لــه أن يشــن الحــرب تحــت دعــوى الــدعوة إلــ للــدفاع ورد العــدوان فقــط

 موضع ذي تخصص .   ىونشر اإلسالم ، وسنحيل في مناقشة هذه المسألة إل

 الدفاع عن المسلمين : الفرع الخامس : 

من أهداف تأسيس الجيش في الدولة اإلسالمية الدفاع عن المسلمين ، وهذا يتفـق 
المســلم ، فمــن أهــم أشــكال ذلــك  ىالقاعــدة الشــرعية الخاصــة بحــق المســلم علــ مــع

الحــق هــو الــدفاع وكــف األذى ، إال أن مطلــب قيــام الجــيش المســلم بالــدفاع عــن 
صوصـه البد من مواجهته وتقديم الطرح اإلسالمي بخ اً معاصر  المسلمين يثير إشكاالً 

 فيما يلي :عدة أسئلة يمكن تناولها  ىتفرع إلياإلشكال  اوهذ،

هل جيش كل دولة إسالمية هو جـيش لكـل المسـلمين ؟ :الجـزء األول البند األول : 
من اإلشكال المتعلق بدور الجيش المسلم في الدفاع عـن المسـلمين يكمـن فـي هـذا 
التساؤل ، وهذا التساؤل يثير معضلة أخرى ، تتعلق بوضـعية الـدول اإلسـالمية فـي 

ــد ــث أن هــذه ال ــراهن ، حي ــة دول متعــددة مســتقلة وذات ســيادة الوقــت ال ، ول بمثاب
وليســت دولــة واحــدة ، وكــل دولــة تملــك جيشــًا مســتقاًل خاصــًا بهــا ، يقــوم بمهامــه 
إزاءها ، وال ينبغي له أن يتجاوز تلك المهـام أو يتجـاوز حـدود الدولـة ، إال بموجـب 

 معاهدات ومواثيق خاصة تبرر القيام بذلك .

مية مستقلة تأسيس جيوش مسـتقلة ، وأصـبح لكـل إذن فقد نشأ عن قيام دول إسال
دولة جيش يدافع عن إقليمها ، ولن يتمكن ذلك الجيش من تجاوز حدود دولته إلي 
دولة إسالمية أخرى إال بنذن من الدولتين معًا ، ولو قلنـا أن ذلـك يخـالف اإلسـالم ، 
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ا كـل مـع بهالستتبع ما نقول ، أن نطعن في خاصيتى االستقالل والسيادة التي تتمتـ
إقـرار قاعـدة تقضـى بضـرورة إزالـة  ىدولة إسالمية فـي الوقـت الـراهن ، والنتهينـا إلـ

هاتين الخاصـيتين إزاء الرابطـة اإلسـالمية ، التـي ينبغـي أن تتجـاوز الحـدود وتحطـم 
، وربما القالقـل  الحواجز ، وهذا الطرح قد يصطدم بالواقع ويثير العديد من المشاكل

التعامل مع الواقع دون تأليب الكوامن ، وتحقيق الحدود الدنيا  ىومن ثم فاألقرب إل،
من الرابطة اإلسالمية ، يكمن في إبـرام اتفاقيــات بـين الـدول اإلسالميـــة ، بموجبهـا 

 يمكن لجيوش تلك الدول التعاون فيما بينها .

كـــل الـــدول  ىدولـــة إســـالمية هـــل يجـــب علـــ ىإذا وقـــع اعتـــداء علـــالبنـــد الثـــاني : 
ــمناصــرته ــة وقــوع عــدوان عل ــاني مــن اإلشــكال يبــرز فــي حال دولــة  ىا : الجــزء الث

جيوش الدول اإلسـالمية األخـرى التـدخل للـدفاع عنهـا ؟ ،  ىإسالمية ، هل يجب عل
األصل وفق الشـرع أن تهـب كافـة الـدول اإلسـالمية للـدفاع عـن الدولـة اإلسـالمية ، 

ية يجعــل وضــع هــذا األصــل ولكـن الواقــع الــراهن المتمثــل فــي انقســام الــدول اإلســالم
اإلشكال الفرعـي يكمـن  اموضع التطبيق أمرًا ال يخلو من صعوبة ، وعليه فعالج هذ

 في إجرائين :

األول : أن تطلـب الدولـة اإلسـالمية التـي وقـع عليهـا العـدوان مـؤازرة الـدول اإلجراء 
 اإلسالمية األخرى .

ــاني : أن يكــون هنــاك اتفــاق مســبق يقضــى بالمســاإلجــراء  ــة وقــوع الث اندة فــي حال
 عدوان علي أي من أطراف االتفاق .

 إذا وقع اعتداء علي المسلمين في دولة إسالمية ]أقليات إسـالمية[ :البند الثالث : 
ثـار عنـدما يتعـر  المسـلمون المقيمـون يالجزء الثالث من اإلشكال محـور التحليـل 

التي يقيمون فيهـا في دول غير إسالمية العتداءات أو تجاوزات من سلطات الدولة 
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أو من دولة أخرى ؟ فالواقع يشهد تناثر أقليات إسالمية فـي دول العـالم المختلفـة ، 
، وهذه األقليات ال تسلم فـي بعـ  األحيـان مـن  أخرى  ىتتباين أعدادها من دولة إل

االعتداءات أو التجاوزات من قبل سـلطات الدولـة التـي يعيشـون فيهـا ، أو مـن قبـل 
زاء ذلــك يعــن الســؤال : مــا هــو موقــف الــدول اإلســالمية إزاء هــاتين دول أخــرى ،  وا 

الوضــعيتين ، هــل تحــرك جيوشــها للــدفاع عــن تلــك األقليــات وكــف األذى عنهــا ، أم 
 تلجأ إلي وسائل أخرى ؟ .

حقيقــــة األمــــر أن عــــالم اليــــوم يعــــو بــــالتطورات واألوضــــاع والمســــتجدات الدقيقــــة 
ــر رشــيد ، أن يثيــر والمتداخلــة ، ومــن شــأن أي تصــرف غيــر  ــف غي حكــيم أو موق

المسلمين الكثير من التداعيات التي تعوق حـركتهم ، وتحـد  ىالمتاعب ، ويجلب عل
مــن مقاصــدهم وغايــاتهم ، وتســف إلــيهم فــي ذلــك الواقــع المعقــد ، ومــن ثــم فينبغــي 

الحكمة واستصحاب الحذر في كل موقف أو تصرف في عالم اليوم ، وانطالقًا  يتوخ
معالجــة تتــدرج فــي  ىحتــاج إلــيكبــر ، ه األ يــمــن أخ عذه اإلشــكال المتفــر مــن ذلــك فهــ

 منطلقات متتابعة : 

إن التــدخل االنفــرادي التلقــائي دون مشــاورة المعنيــين بهــذه المســألة وترتيــب أواًل : 
ل وينبغـي ذلـك وفـق مبــادئ  المعالجـات مـع اكبـر عـدد مـن الـدول اإلســالمية قـد يـؤو 

اعتبـار  ىفي شئون دولة مسـتقلة وذات سـيادة ، علـ أنه تدخل ىالقانون الدولي عل
أن وضع األقليات اإلسالمية في الـدول التـي يتواجـدون فيهـا هـو مـن قبيـل الشـئون 

إثــارة الفــتن والقالقــل فــي النظــام الــدولي ،  ىالداخليــة ، وهنــا يــؤدي ذلــك التــدخل إلــ
السـلوكات  اإلسالم والمسلمين ، وينعتهم بالهمجيـة وعـدم اسـتيعاب ىويسف كذلك إل

ن ! .   الحضارية والتعايش مع المجتمع المتمد 
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إن الرغبة في اتخاذ الموقف ثم السلوك الرشيد المناسب ، تتطلب البحث في ثانيًا : 
 الوضعيتين اللتين تكتنفهما هذه المسألة : 

ــة أ :  ــي تعــيش األقلي ــة الت ــداء مــن ســلطات الدول ــع االعت ــى : إذا وق الوضــعية األول
إقليمهـا ، وهـذه الوضـعية سـتفتر  مباشـرة قيـام خصـومة بـين الـدول المسلمة عل 

اإلســالمية وســلطات تلــك الدولــة ، وهنــا ال يحســم األمــر إال بالتفــاو  واالتفــاق فــي 
شأن هذه المسألة مع سلطات تلك الدولة ، ويتطلب األمر اإللحاح في ذلك حتى يتم 

ذا استعصــت المســألة علــ وســيط أطــراف أخــرى ، الحــل فينبغــي ت ىحــل المســألة ، وا 
 تقـــديم العـــون والمســـاعدة لتلـــك األقليـــات بطـــرق غيـــر  ىواإلســـراع منـــذ البدايـــة إلـــ

 . عسكرية

الوضعية الثانية : إذا وقع االعتداء مـن دولـة غيـر الدولـة التـي تعـيش األقليـة ب : 
 المسلمة علي أراضيها ، وهنا أيضًا يجب التفرقة بين حالتين : 

اع بـين الدولـة المضـيفة لألقليـة هذا االعتداء في سياق صر  الحالة األولى : إذا وقع
ودولــة أخــرى وجــب مباشــرة مســاندة الدولــة المضــيفة ، مــا لــم يكــن بــين الدولــة ،

جــدت االتفاقيــة أو المعاهــدة  ذا وأ المعتديــة والــدول اإلســالمية اتفــاق أو معاهــدة ، وا 
 كانت مدخاًل للتوسط لدى تلك الدولة لف  النزاع . 

ــة ال ــع االعتــداء علــالحال ــة أخــرى ، وقــد  ىثانيــة : إذا وق ــة المســلمة مــن دول األقلي
سمحت به أو تغاضت عنه الدولة المضيفة ، فينبغي السـعي لـدى الـدولتين إليقـاف 

 االعتداء بكافة السبل السياسية والعسكرية .

 الجـزء الرابـع: حالة الحروب األهلية وحركات التمـرد والعصـيان]إحالة[ البند الرابع : 
من اإلشـكال المتعلـق بقيـام الجـيش المسـلم بالدفـــاع عـن المسلمــين ، وهـي خاصـة 
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أرضــها أقليــة مســلمة ، وتعــانى مــن حــرب أهليــة ، أو أن  ىبالــدول التــي تعــيش علــ
األقلية المسلمة تعلن حالة التمرد والعصيان وتطالب باالستقالل عـن كيـان الدولـة ، 
وتتضــمن هــذه الجزئيــة مــن اإلشــكال عــدة أوضــاع : األول : أن تكــون هنــاك حــرب 

هليـة ويأخشـى أهلية وتنخر  فيها األقلية المسلمة ، الثاني : أن تكـون هنـاك حـرب أ
إليهـا ، الثالـث : أن تعلـن  األقلية المسلمة أن تضـار مـن تلـك الحـرب أو تنجـر   ىعل

األقليــة المســلمة حالــة التمــرد والعصــيان وتطالــب باالســتقالل واالنفصــال عــن كيـــان 
 ىالدولة ، ولكل وضـع مـن هـذه األوضـاع أحكامـه الشـرعية والسـلوكات المترتبـة علـ

 .   حينهي ذلك ، وهذا ما سنتناوله ف

 نصرة غير المسلمين : الفرع السادس : 

السبب األخير من األسباب التي تنتصب عليها شرعية تأسيس الجـيش فـي اإلسـالم 
قــدر يعتــد بــه مــن األهميــة ،  ىيتمثــل فــي نصــرة غيــر المســلمين ، وهــذا الســبب علــ

 ىوالمنتهــى إليــه أنــه يجــوز للجــيش المســلم أن ينصــر غيــر المســلمين ويعيــنهم علــ
 دوهم وذلك في الحاالت التالية : ع

طالبة العون والدولة اإلسـالمية إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الدولة البند األول : 
 يقضي بالنصرة والمساندة في الحرب ، وهو ما يعرف باتفاقيات الدفاع المشترك .،

ــاني :  ــد الث ــة مســلمةالبن ــت دول ــر مســلمة ، أمــا إذا كان ــة غي ــدى دول ــان المعت  إذا ك
فينبغي السعي من أجـل وقـف العـدوان بـالطرق السـلمية ، وتبصـير الدولـة المعتديـة 
بمــا تقترفــه مــن ظلــم وبغــي فــي عــدوانها ، ومــن ثــم مناصــرة الدولــة المعتــدى عليهــا 

 بموجب االتفاق المشار إليه . 
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دة دولـة معتديـة بـل تـرد العـدوان أال تكون الدولة طالبة العون والمسانالبند الثالث : 
ـــورات وتداخلهـــا ، وي، جــب التحــري فــي مثــل هــذه المســائل انطالقــًا مــن تشــابك التطـ

بالالئمـة  نحـيوتفنن كل طرف في اإلتيان بـالحجو والبـراهين التـي تبـرئ ذمتـــه ، وت
 اآلخر. ىعل

ــاك  ــام بنصــرة غيــر المســلمين دون أن يكــون هن إال أنــه يجــوز للجــيش المســلم القي
فـي الحـرب منفعـة محققـة وصـالح أكيـد ألمـر  شـريطة أن يكـون ، اتفاق أو معاهـدة 

ــة هــي عــدو مشــترك وفــي كســر تمــن أمــور المســلمين ، كــأن  ــة المعتدي كــون الدول
 شوكتها مصلحة للمسلمين واتقاًء لشرها المحتمل .

ــي نصــرة غيــر  ــثاًل : هــل ف ــر المســلمين بعــ  التســاؤالت : م ــي نصــرة غي ــار ف وتث
هدار لمـوارد بشـرية وماديـة ؟ أم أن فيـه منفعـة  المسلمين إضعاف لجيش اإلسالم وا 

رهـاب عـدو هللا وعـدو المسـلمين بنظهـار القـوة  تتمثل في اكتساب الخبرة والتـدريب وا 
 والمكنة ؟ .

مناقشة هاتين الوجهتين تستوجب مناقشة أخـرى لحزمـة مـن الضـوابط تحكـم تغليـب 
  .األخرى  ىإحداهما عل

ماديــة التــي تمــر بهــا الــدول أول هــذه الضــوابط يتمثــل فــي الظــروف االقتصــادية وال
عـدادها مـن أعبـاء   كاهـل تلـك  تثقـلاإلسالمية ، وما تشكله كلفـة تسـليح الجيـوش وا 

  . الدول

حد بعيد فـي سـلوكات  ىثاني هذه الضوابط يتجسد في الظروف الدولية التي تؤثر إل
 .وتصرفات الدول في المجتمع الدولي وتحكم حركتها 
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ف الصــراع الــذي يأســتدعى الجــيش اإلســالمي ثالــث هــذه الضــوابط يتحــدد فــي ظــرو 
  .للمشاركة فيه 

رابع هذه الضوابط يتعين في ضرورة االلتزام بأحكـام الشـرع اإلسـالمي الـذي تؤسـس 
 عليه تصرفات وسلوكات الدول اإلسالمية في العالقات الدولية .
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 المبحث الثاني
 الجيش عنصر من عناصر حضارة اإلسالم

ع عناصـر الوجـود وموجـودات الكـون سلفًا أن الحضارة تعني بأدوات التعامل مذكرنا 
ولكل حضارة مقوماتها وعناصرها ، وتتباين الحضـارات مـن حيـث طبيعـة المقومـات ،

: األول الشق الروحي األخالقـي  شقين ىوالعناصر ، وتتوزع مقومات الحضارات عل
الشـق الروحـي األخالقـي ،  ىلـوالثاني الشـق المـادي ، فمـن الحضـارات مـا يركـز ع،

 الشق المادي ، ومنها ما يجمع بين الشقين . ىومنها ما يركز عل

ولقــد جمعـــت حضـــارة اإلســالم فـــي براعـــة واقتـــدار بــين الشـــقين الروحـــي األخالقـــي 
والمادي ، وجعلت من المقومـات مـا هـو روحـي أخالقـي بشـكل خـالص ، ولـم تجعـل 

مادية بـالوازع الروحـي األخالقـي مقومات ال، بل طع مت كافة ال مقومات مادية صرفة
مقدمـة  ىالمقوم األخالقي الروحي ، والـدفع بـه إلـ ىوكان تركيز حضارة اإلسالم عل،

مقوماتهــا ، متمــثاًل فــي نشــر اإلســالم والــدعوة إليــه ، وعقــب ذلــك جــاءت المقومــات 
 األخرى مقرونة بالوازع الروحي األخالقي ، وكان تأسـيس الجـيش هـو أحـد مقومـات
حضارة اإلسالم المقرونة بالوازع األخالقي الروحي ، وسوف نتناول في هذه الجزئية 

 الجيش كمقوم من مقومات حضارة اإلسالم ، وذلك من خالل العناصر اآلتية : 

 ول : الجيش أداة من أدوات التعامل مع عناصر الوجود : المطلب األ 

الجــيش كمثلــه مــن عناصــر ومقومــات الحضــارة ، يعــد أداة مــن أدوات التعامــل مــع 
عناصـــر الوجـــود وموجـــودات الكـــون ، فمنـــذ الشـــروع فـــي تأسيســـه ، ال تكـــف هـــذه 
المؤسســـة ذات المواصـــفات الخاصـــة عـــن التعـــاطي والتفاعـــل مـــع عناصـــر الوجـــود 
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د اإلجمــال البشــرية والماديــة ، حتــى تــتمكن مــن تحقيــق أهــداف وجودهــا ، وســنزي
 إيضاحًا وتفصياًل فيما يلي : 

 الجيش يتعامل مع إرادة البشر : الفرع األول : 

التأمل في صلب وقوام عمل الجيش منذ تأسيسه وحتى إنهائه لمهامه التي قام من 
حقيقة مؤداها أن تلك المؤسسة تتعامـل مـع إرادة البشـر الوجلـة  ىأجلها ، يوصل إل

المتعارضة المتصارعة المتصادمة امحة المندفعة ، ثم المضطربة ، ثم المشبوبة الج
ثم المنتشية بالنصر والظفر في جانب ، المنكسرة الممزقة من الهزيمـة والقمـع فـي ،

  .جانب آخر 

تطويــع وتحــوير اإلرادات  ىالجــيش إذن هــو ذلــك التنظــيم المؤسســي الــذي يعمــد إلــ
ة الجبريــة ، ويــتم ذلــك أخــرى بــالطرق القســري ىالبشــرية ، مــن أجــل تغليــب إرادة علــ

 التطويع ثم التغليب من خالل إجرائين كما هو تالي :     

يتمثـل  العنف ضد اآلخر : ىتطويع إرادة أفراده من أجل قبول اللجؤ إلالبند األول : 
اسـتنفار  ىالجانـب الـذاتي ، حيـث يعمـد إلـ ىاإلجراء األول الذي يقوم به الجيش عل

مــررهم بمرحلــة إعــداد وتهيئــة ماديــة ومعنويــة ، واســتقطاب العنصــر البشــري ، ثــم ي
جبارهــا علــ اإلذعــان  ىتجعلهــم فــي حالــة تحفــز وجاهزيــة للتصــادم مــع إرادة اآلخــر وا 

 التدابير والسلوكات التالية :  ىوالرضو  ، ويمكن تحليل هذا اإلجراء إل

االســـتنفار واالســـتقطاب : ويعـــرف هـــذا التـــدبير بالتعبئـــة وفـــق المصـــطلحات أواًل : 
ــي ينخرطــو  ــة ، لك ــق قــوانين وأنظمــة معين ــع األفــراد وف فــي  االعســكرية ، وهــو تجمي

 من أفرده .  اصفوف الجيش ويصبحو 
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إعـداد العنصـر البشـري لتحقيـق  ىالتدريب والتهيئـة : ويهـدف هـذا التـدبير إلـثالثًا : 
األهداف التي حددها النظام السياسي عن طريق الجـيش ، وهـذا التـدبير لـه وجهـان 

مادي ، وآخر معنـوي ، وللوجـه المعنـوي فـي اإلعـداد أهميـة ال تضـاهى ، إذ : وجه 
 يتوقف عليه نجاح العنصر البشري في تحقيق الهدف .

 ىعند هذا الحد وحسب هذا التدبير يكون قد تم تهيئة الجيش لقبول منطق اللجؤ إل
العنف ضد اآلخـر لتحقيـق األهـداف المرسـومة ، وهنـا تبـدو األهميـة البالغـة إليمـان 

  .الجيش بتلك األهداف ، ومن ثم استماتتـــه في سبيل تحقيقها 

وهنـا تبــرز الداللــة النتصــار الجــيش اإلســالمي فـي كثيــر مــن المعــارك التــي خاضــها 
فـي مقابـل الجيـوش التـي  لفتح الـبالد التـي دخلهـا اإلسـالم رغـم قلـة عـدده وعدتـه ،

واجهها ، إذ كان العامل المعنوي حاسمًا في هذه المواجهات ، فلم يكن هنـاك هـدف 
آخر إال النصر أو الشهادة ، وكان ذلـك هـو أمضـى سـالح ، وكانـت الغايـة النهائيـة 

 نشر اإلسالم وبث الدعوة إليه في كل البقاع . 

جل قهر إرادة اآلخر : بعـد أن أصـبح الصراع العضوي من أ ىاللجؤ إلالبند الثاني : 
العنـف فـي سـبيل قهـر  ىالجيش مؤهاًل ماديًا ومعنويًا ، حيـث قبـل بمنطـق اللجـؤ إلـ

ــ ــاني متجســدًا فــي دفــع الجــيش إل ــأتي اإلجــراء الث خــو  الصــراع  ىإرادة اآلخــر ، ي
 العضوي مع اآلخر ، من أجل قهره وتطويع إرادته .

ات الدوليــة هـــو آخــر قــرار يتخــذه القائـــد الصــراع العضـــوي فــي العالقــ ىواللجــؤ إلــ
السياســي ، وأول قـــرار يتخـــذه القائــد العســـكري ، فـــاألول قــد أنهـــى كافـــة محـــاوالت 

غلـق كافـة منافـذ التواصـل السـلمي ، والثـاني قـد بـدأ أول جـوالت أالتفاهم الـودي ، و 
 الصراع العضوي والنزال العنيف بين اإلرادات المتناطحة .   
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الجيش قد تعامل مع نـوعين مـن اإلرادات البشـرية : األولـى :  واآلن اتضح كيف أن
العنف في مواجهـة اآلخـر ،  ىإرادة أفراده التي هيئها وطوعها لقبول منطق اللجؤ إل

خضـاعها  ىوالثانية : إرادة اآلخر التي عمد منذ البداية إل ، أي تغليـب إرادة قهرها وا 
 على أخرى .

الجــيش وهــو فــي  وتطويــع عناصــر الطبيعــة :الجــيش يتــولى تحــوير البنــد الثالــث : 
ــة عناصــر  ــذليل وتســخير كاف ــه مــن أجــل ت ــق أهدافــه يســتنفد كــل طاقات ســبيل تحقي
الطبيعة التـي تصـادفه فـي البـر وفـي البحـر وفـي الجـو ، فالمسـخر المـذلل مـن تلـك 
ذا  العناصــر يســتثمره فــي أعمالــه ، والمتصــلب الجــافي يحــاول تحــويره وتطويعــه ، وا 

ه ويتفادى االصطدام به حتـى ال يكـون عائقـًا ، فكـم مـن عوامـل طبيعيـة أخفق يتالفا
أجل ت قيام حروب ، وكم من عوامل أنزلت بالجيوش أقسـى وأشـد الهـزائم ، وكـم مـن 

 آخر . ىعوامل حسمت معارك ، وحققت النصر لطرف عل

ن الجيش من أهم مقومات وعناصـر الحضـارة تعـاماًل وتفـاعاًل مـع عناصـر الوجـود إ
وفــاق مــع  ىودات الكــون ، ولــذلك فــالجيش بوصــفه هــذا ينبغــي أن يكــون علــوموجــ

 الطبيعة بكافة عناصرها ومفرداتها السهلة الميسرة والصعبة المعسرة .

ويصعب الجزم بأن التقنيات الحديثة المفرطة في التقدم والتطـور قـد حيـدت عناصـر 
والتفاعـل معهـا ،  الوجود ومفردات الطبيعـة ، وأعفـت الجيـوش الحديثـة مـن التعامـل

لكن ما حدث هو التقليل من عنفوان تلك العناصر وتسهيل مهمة الجيش في تفادى 
آثارهــا ، فمــثاًل ال يمكــن بحــال لســالح الجــو أي الطيــران أن يعمــل بكفــاءة مــع رداءة 
 ىالطقـس وسـوء األحــوال الجويـة ، وربمـا فــي بعـ  األحـوال ال يمكــن أن يعمـل علــ

ح الصـواريخ الـذي يعمـل بالتوجيـه المركـزي ، أو حتـى وتيرتـه سـال ىاإلطالق ، وعلـ
التوجيه الذاتي العالي التصويب والدقيق التهـديف ، كمـا أن القـوات البريـة الممكننـة 


