األخطار االقتصادية لظاىرة التكفير

السياحة كجماعات التكفير في مصر نموذجا

د.عبد العظيم أحمد عبد العظيم
جامعة اإلسكندرية ،مصر
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تمهيد
من العجيب ظهور "التطرؼ الفكرم" في "الحنيفية السمحة" فى كقت مبكر في تاريخ

اإلسبلـ؛ ثم االزدياد تطرفا بالميل نحو "التكفير" ،إذ ٌفرت الليعةي الصحابةى( ) ،فكفر
ثير من علماء أىل ً
السنة الليعةى؛ حتى قاؿ ابن تيمية :إف الرافضة–أم الليعة– شر من
الخوارج ،ألنهم ييكفركف الصحابة كجماىير المسلمين .كماؿ إلى تكفيرىم ذلك اإلماـ
مالك بن أنس (ت179ق) كاإلماـ اللافعي(ت 204ىػ) كاإلماـ أحمد بن حنبل (ت

منحى أشد تطرفا؛ إذ صار متبادال بين الطوائف السنية
241ىػ) ( ) .ثم نحى
ي
التكفير ن

ذاتها ،كمثاؿ ذلك ما ركاه ابن الجوزم (ت597ىػ) من أف المتكلم أبا ذر الهركم األشعرم

(ت قرف5 :ىػ) اف يعتقد فر المحدث ابن بطة العكبرم الحنبلي( ) .كذىب ابن حزـ

الظاىرم إلى تكفير من يقوؿ بمقالة األشعرم في بلـ اهلل تعالى( ) .كفقهاء دكلة المرابطين

بالمغرب كاألندلس (541 –451ىػ) فركا ل من ظهر منو الخوض في شيء من علم

الكبلـ( ) .كفي بغداد أقدـ فقيو أشعرم من المدرسة النظٌامية على تكفير الحنابلة سنة
 470ىجرية ،فأدل ذلك إلى كقوع فتنة دامية بين الطرفين( ) .كأما الواعظ أبو بكر

البكرم المغربي ،فإنو لما كعظ بجامع المنصور ببغداد سنة  475ىجرية مدح أحمد بن
( ) الكليني ،الكافي من األصوؿ،
( ) ابن تيمية ،مجموع الفتاكل،
( ) ابن الجوزم ،المنتظم،
( ) ابن حزـ ،الفصل،

.187 /1

.357 ،356 /3

.114 /7

 ،5/3ك.159 /4

( ) المرا لي ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب،
( ) ابن الجوزم ،المنتظم،
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.172 /1

 .313 /8كابن ثير ،البداية كالنهاية.117 /12 ،

ىك َّنن َّن ً
حنبل ،ثم ذ ر قولو تعالى{ :كما ى ىفر سلىيما يف كل ً
ين ى ىف يركا}( ) ثم قاؿ :ما فر
ىى ى ي ٍى ى
الليىاا ى
أحمد بن حنبل ،ك إنما أصحابو( ) ،أم أنهم فركا .كشيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية
حكم عليو القاضي المالكي ابن مخلوؼ بالسجن كالكفر .أما الفقيو المفسر البرىاف بن
عمر البًقاعي اللافعي(ت 885ىػ) فقد ٌفر الصوفيين االتحاديين :عمر بن الفارض (ت

633ىػ) كمحي الدين بن عربي (638ىػ) ،كألٌف فيهما تابا سماه :تنبيو الغبي بتكفير عمر

بن الفارض كابن عربي ،فانتقده ثير من أىل العلم ،كتناكلوه باأللسنة كالردكد ،منهم :جبلؿ

الدين السيواي(ت 911ىػ) ،كإبراىيم بن محمد الحلبي ،فألف األكؿ تابا عنوانو :تنبيو
الغبي بتبرئة ابن عربي .كألف الثاني تابا سماه :تسفيو الغبي في تكفير ابن عربي( ).

كلم ينحصر التكفير كالتضليل بين الليعة كالسنة ،كال بين السنيين أنفسهم ،كإنما حدث

أيضا بين المعتزلة كأىل السنة ،كبين الخوارج كأىل السنة ،فالمعتزلة ٌفركا من خالفهم في
أصولهم مسألة الصفات ك بلـ اهلل؛ فر ٌد عليهم أىل السنة بتكفيرىم أيضا ،بسبب
انحرافهم عن اللرع في مسألة الصفات ك بلـ اهلل تعالى(

) .كأما الخوارج فقد ظهر

تطرفهم كتعصبهم مبكرا ،عندما ٌفركا عليا ،كعثماف ،كالحكمين عمرك بن العاص كأبا موسى
األشعرم ،كأصحاب الجمل ،ك ل من رضي بتحكيم الحكمين ،ما أنهم ٌفركا أيضا

مرتكب الكبيرة(

( ) سورة البقرة،

).

.102

( ) الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد،

.185 /2

( ) ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذىب،
(
(
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.510 /9

) عبد القاىر البغدادم ،الفرؽ بين الفرؽ ،ص  114كما بعدىا.
) نفس المصدر ،ص .13

كقد اف للتكفير آثاره المدمرة خبلؿ تاريخ األمة؛ إذ أدل لتفرقها كتقطيع أكصالها ،كمحاكلة

المكفر إقصاء خصمو بكل سبيل ،كلو على حساب الملة ذاتها مما أدل إلى تقويض بنياف
األمة كإضعافها ،كفساد القلوب بالغل كالكراىية كالفتن فتظهر األمراض االجتماعية بين

الناس.

كمن تلك اآلثار المدمرة للتكفير "اآلثار االقتصادية" ،كالتى تظهر جلية كبصورة أسرع من

البرؽ ،كذلك لعدة أسباب منها:

اختبلؼ كظائف "الدكلة" اآلف – مسلمة أك غير مسلمة – عن كظيفتها تماما في العصور
الوسطى ،كمن ذلك الوظيفة االقتصادية.

اختبلؼ مؤسسات البنياف االقتصادم اآلف تماما عن صورتها في صدر اإلسبلـ.

العبلقات الدكلية في العالم اآلف تربطها "المصالح" ،كاالرتباط بالقول العظمى.

تستطيع كسائل االتصاؿ في عصر "ثورة االتصاالت" نقل الحدث للعالم لو كقت حدكثو،
مما يلكل صعوبة بالغة في السيطرة على آثاره أك الحد منها.

كمن خبلؿ تلك المتغيرات تؤثر قضية التكفير في البنياف االقتصادم للدكلة كاألفراد،

كبخاصة أف التكفير غالبا ما يتبعو استخداـ القوة لتغيير المنكر كإقصاء "الكافر"؛ كمن ثم

تظهر فكرة "االستحبلؿ"؛ أل استحبلؿ ماؿ الغير ألنو " افر"! .كمثاؿ ذلك ما تبل من
أحداث الحادم علر من سبتمبر  ،2001حيث أف اتهاـ اائفة مسلمة بتفجير برجي
التجارة في الواليات المتحدة ،ترتبت عليو اآلثار االقتصادية السلبية التالية:

مراقبة ل أمواؿ التبرعات للجمعيات الخيرية اإلسبلمية على مستول العالم.

شل حر ة المؤسسات الخيرية التى انت تدعم "األقليات المسلمة" في ثير من الدكؿ غير
المسلمة؛ كمنها ينيا كتنزانيا كالصوماؿ.
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توجيو نداءات من الدكؿ الغربية لمستثمريهم بالحذر من االسثمار في بعض البلداف

اإلسبلمية "غير اآلمنة".

انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عاـ 2002ـ بحوالى (  )537مليار دكالر،

أم ما نسبتو  %27عن مستواىا عاـ 2001ـ عالميا.

كتعد السياحة من القطاعات المهمة للعديد من الدكؿ في العصر الحاضر ،إذ أنها تسهم

بنسبة بيرة في موازين مدفوعات العديد من الدكؿ ،بل إف عائدات السياحة على المستول

القطاعي قد فاقت عائدات جميع القطاعات اإلنتاجية على المستول العالمي .كيعد قطاع
السياحة من أ ثر القطاعات االقتصادية حساسية لبلضطرابات السياسية ،فضبل عن

حساسيتها المفراة لئلرىاب ،كيمكن تعليل ذلك بأف السياحة في الغالب تتعلق بقضاء جزء
من كقت الفراغ كاالستجماـ كليست من أجل أداء عمل أك قضاء مهمة .كتبين إحصاءات

مجلس السفر كالسياحة العالمي أف آثار الحادم علر من سبتمبر قد أدت إلى انخفاض

في الطلب العالمي على السياحة بنسبة  %4.7كذلك في عامي 2002 – 2001ـ،

كنتج عن ذلك ر ود شبو امل في قطاع السياحة كفي األنلطة المرتبطة بو ،ما نتج عنو

ضا التسبب في بطالة أ ثر من علرة مبليين موظف على المستول العالمي؛ حيث
أي ن

انخفض عدد العاملين في القطاع السياحي من ( )180مليوف موظف عاـ 2001ـ ،إلى
(  )170مليوف موظف عاـ 2002ـ ،ما أف عدد السياح على المستول العالمي قد

انخفض بمعدؿ  %3 ،1في نهاية عاـ 2001ـ.

كفي مصر ظهرت فكرة "التكفير" خبلؿ النصف الثاني من القرف العلرين ،لعدة أسباب

منها تغييب كتحجيم المؤسسة الدعوية الرسمية "األزىر اللريف" ،مما عمل على ظهور
تيارات عدة تحمل لواء الدعوة ،منها تيار "التكفير" ،كالذم انت لو أفكار اقتصادية
كاضحة ال يمكنو التنازؿ عنها لقناعتو بها؛ كمنها:
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فكر االستحبلؿ ،كالذم جعلو يستحل السطو على أم ماؿ من أل مكاف ألل فرد في

المجتمع ،ألف المجتمع لو " افر".

تحريم العمل في "القطاع العاـ" ك"المصالح الحكومية" ألنها تتبع "الطاغوت" الحا م،
حرـ العمل معو؛ كمن ثم ترؾ شبابهم العامل في ىاتين المؤسستين.
الذم يى ي

العودة لبلقتصاد األكلي البدائي ،الذم يتمثل في "الرعي" ،كالزراعة؛ كمن ثم كجدنا ىؤالء

اللباب الذين تر وا العمل الحكومي توجهوا للصحراء القريبة من المدف التى يقيموف فيها
في جنوب مصر للعمل بهاتين الحرفتين بعيدا عن ىذا المجتمع.

فكرة التجارة فكرة جيدة عندىم ،كلكن ال يجوز عندىم المتاجره مع المجتمع الكافر ،كمن

ثم فهى فكرة استراتيجية مستقبلية ستتم بعد تغيير المجتمع.

عمل البنوؾ لو حراـ؛ كمن ثم استحلوا أمواؿ البنوؾ ،كتم االعتداء على البنوؾ خمس

مرات عاـ  1995كحده(

).

أم مصدر من مصادر الدخل بو شبهة البد من تغييره ،كمن ثم نظٌموا حمبلت لضرب "أندية

الفيديو" ،كالمسارح كدكر العرض السينيمائي ،كالسياح.

العمل بهيئة اآلثار أك أم من المواقع التابعة لها فر بواح ألف االحتفاظ باآلثار الفرعونية يعد
إقرارا لكفر فرعوف؛ كمن ثم استباحوا سرقة اآلثار.

نظرا الرتباط التأمين بالمخاار ،فقد تعرضت شر ات التأمين المصرية لضربة قوية لدفع

التعويضات لللر ات كجميع الجهات كاألفراد الذين يتم االعتداء عليهم.

اتجهت الميزانية العامة للدكلة نحو تعزيز الجانب األمني مهما لف ،نتيجة لتعمد

التكفيريين لضرب االقتصاد.
(

) مر ز األىراـ للدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،تقرير الحالة الدينية فى مصر،

.180 – 177 /2
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كأ بر اآلثار السلبية التى نجح التكفيريوف في بثها في المجتمع الدكلى كالمحلي ىى أف
مصر بلد غير آمن ال تستطيع حماية األجانب الوافدين إليها ،كبخاصة السياح.

أ – أىداؼ الدراسة:
تهدؼ الدراسة إلى:

التعريف بمنهجية جماعات التكفير في مصر في الحكم على قطاع السياحة ،كمناقلة ذلك
الحكم من منظور أصوؿ الفقو كفقو المآالت كفقو الواقع ،كبخاصة أنهم تراجعوا عن

منهجيتهم تلك فيما عيرؼ باسم "المراجعات".

تتبع أثر استخداـ العنف لهذه الجماعات في التعامل مع السياح األجانب أك مع المسلمين
العاملين في قطاع السياحة بتكفيرىم كتحريم ركاتبهم كاستباحة أموالهم كدمائهم ،كمحصلة

ذلك لو على قطاع السياحة في مصر.
ب – الدراسات السابقة:

ظهرت عدة دراسات لتفسير ظاىرة التكفير في المجتمع المسلم كتحليلها من منظور

اللرع كالعلوـ االجتماعية كالنفسية ،كعرض قليل منها للربط بين إشكالية التكفير كالمناحي

االقتصادية ،كالذم عرض لذلك الطرح ربط بين "اإلرىاب" كالظواىر االقتصادية؛ كمنها

"السياحة"؛ ذلك ألف "اإلرىاب" ك"التكفير" يلتقياف في ثير من القواعد كالمرتكزات .كمن

تلك الدراسات:

 –1السياحة كاإلرىاب كإدارة األزمات(

(

) المجالس القومية المتخصصة ،السياحة كاإلرىاب كإدارة األزمات ،القاىرة،

1998ـ.
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):

حيث أكضح البحث أنو لم تعد دكلة من الدكؿ تستطيع االدعاء بأنها بمنأل عن جرائم

اإلرىاب التى كجهت ضد السائحين بوجو خاص مما ترتب عليو تدىور الصورة اإليجابية
الدكلية للمقصد السياحى كامتناع السائحين من مختلف األسواؽ في أغلب دكؿ العالم.
 –2التحليل االستكلافي ألثر الحوادث اإلرىابية علي قطاع السياحة في مصر(

):

تتناكؿ الدراسة بالوصف كالتحليل االستكلافي التغيرات الهيكلية في الحر ة السياحية من

خبلؿ التعامل من السبلسل الزمنية :السلسلة األكؿل ،تمثل أعداد السائحين اللهرية للفترة

محل الدراسة من يناير  1997إلي أغسطس  ،2005أما السلسلة الثانية ،فتمثل سلسلة

أعداد الليالي السياحية من مايو  1997إلي أغسطس  ،2005بينما تمثل السلسلة الثالثة
كاألخيرة سلسلة اإليرادات السياحية ربع السنوية من  1997إلي  .2005كنتائج ىذه

الدراسة تبرز التأثير القوم لؤلحداث اإلرىابية في مصر خبلؿ الفترة ما قبل  11سبتمبر،
مقارنة بتأثير األحداث اإلرىابية في الفترة التالية ألحداث  11سبتمبر ،ما توضح النتائج

أف أحداث  11سبتمبر كتبعاتها من الحرب علل ل من أفغانستاف كالعراؽ اف لها أثر

سلبي بير علي الحر ة السياحية .كتم اختبار معنوية تأثر أعداد السائحين إحصائيا بأىم

األحداث اإلرىابية كالسياسية في مصر كالعالم خبلؿ الفترة محل الدراسة.
 –3تقرير الحالة الدينية في مصر(

):

ىو تقرير علمي قاـ بو جملة باحثين من مر ز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ،

لدراسة الجماعات كالمؤسسات الدينية اإلسبلمية كغير اإلسبلمية ،اللرعية كغير اللرعية،
(

) المجلس القومي لئلنتاج كاللئوف االقتصادية ،التحليل االستكلافي ألثر الحوادث

(

) مر ز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ ،تقرير الحالة الدينية في مصر،

اإلرىابية علي قطاع السياحة في مصر ،الدكرة العلركف ،القاىرة1994 ،ـ.
ط ،1القاىرة1998 ،ـ.
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كمن ذلك دراسة جماعات التكفير فى مصر كأثرىا التخريبي ،كخطط أجهزة األمن في

تحجيمها ثم القضاء عليها.
ج – منهجية الدراسة:

يقوـ البحث على المنهج الموضوعي .فقد عنيت فيو ببياف مفهوـ السياحة ،كقارنت بين

ذلك المفهوـ كمفهوـ جماعات التكفير .كبياف أثر ىذا المفهوـ على التخريب االقتصادم

كسلكت في
في مجاؿ السياحة باالعتماد على بيانات كإحصاءات كزارة السياحة المصرية.
ي

رت األدلة مرتبة حسب
ىذا البحث المنهج العلمي المتعارؼ عليو لدل الباحثين ،فذ ي
ترتيب األقواؿ ،مقدِّمان األدلة من الكتاب ،ثم من السنة ،ثم من آثار الصحابة ،ثم من

جت
المعقوؿ ،كقد
عزكت اآليات القرآنية إلى مواضعها من تاب اهلل عز كجلَّ ،ن
ي
كخر ي
األحاديث كاآلثار من تب السنة كاآلثار المعركفة ،كقدمت ما في الصحيحين على غيره،

أشرع في البحث عن تخريجو في
كربما ا تفيت بوركد الحديث في أحدىما أك ليهما ،فلم ي
ىتبعت ل و
كترجمت لبعض
دليل بما يتعلق بو من توجيو االستدالؿ،
ي
بقية تب السنة ،كأ ي
كفسرت الغريب من األلفاظ ،ثم استعنت بالمراجع كالمعاجم كالقواميس الحديثة
األعبلـَّ ،ن
في السياحة.

كأما مصادر النصوص فقد سطرتها في الهوامش مؤثًرا ذ ر المؤلًف فالمؤلىف فقط ،أما بقية
تفاصيل المصدر فقد كردت مفصلة في قائمة المصادر كالمراجع في آخر البحث.

د – محتويات البحث:

تلتمل ىذه الدراسة على ثبلثة مباحث؛ يعرض أكلها لمفهوـ السياحة تفصيبل ،كثانيهما

لتصحيح مفاىيم التكفيريين في مصر عن السياحة ،كثالثهما لآلثار االقتصادية المترتبة على

استهداؼ جماعات التكفير لقطاع السياحة.
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المالب األكؿ

مفهوـ السياحة كأنواعها
يعد اختبلط المفاىيم عند جماعات التكفير من أسباب الجنوح في الفتول كالتفكير ،كمن

ذلك أف مفهوـ "السياحة" عندىم يتمثل في الخمر كالزنا كالفجور ،كمن ثم استباحوا دـ

السائح ،ك فركا ل من عمل بقطاع السياحة كاستباحوا مالو كدمو ،كمن ثم في ىذا المبحث
نوضح "مفهوـ السياحة" ،كأنواعها ،حيث أف" :الحكم على الليء فرع عن تصوره"( )،
كمن ثم البد من توضيح ذلك التصور.

أكال – مفهوـ السياحة:
ً
الس ٍيح كىو الماءي الجا ًرم
اح في
األرض" يى ًسيح سياىحة إذا ذى ىىب فيها .كأصلوي من َّن
يقاؿ " ىس ى
الجمعة
الم ٍنبى ًس ي
كجو األرض أر ى
ط على ٍ
كتر ىؾ يش يهود ي
اد يمفارقىةى األمصار ي
كس ٍكنىى البىرارل ٍ
اد لو
كالجماعاىت( ) .كقيل للصائم سائً هح ألف الذم يى ًسيح في األرض يمتىعبِّد يى ًسيح كال ىز ى
كالصائًم يم ً
ً
لبِّو بو( ).
ضي نىهاره ال يأ ي ل كال يلرب شيئان ف ي
كال ماء فحين يىجد يىط ىٍعمَّ .ن ي ٍ
كفي الحديث "سياحة أمتى الجهاد فى سبيل اهلل(

البا للتنزه أك االستطبلع كالكلف(

).

) .ك(السياحة) التنقل من بلد إلى بلد

(

) السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.323 /1 ،

(

) ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث كاألثر.52/2 ،

(
(

) ابن منظور ،لساف العرب.128 /5 ،

) أخرجو أبو داكد في سننو ( ،5/3رقم  ،)2486كالحا م في مستدر و (،83/2

رقم  )2398كقاؿ :صحيح اإلسناد .كالبيهقى فى شعب اإليماف ( ،14/4رقم .)4226
(
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) مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط.55/2 ،

أما مصطلح "السياحة"  ،Tourismكالذل عليو مدار البحث فهى لمة حديثة لم
عرفها قاموس كيبستر
تستخدـ في قواميس اللغة إال خبلؿ القرف التاسع علر ،كيي ٌ

 Websterبأنها "رحلة دائرية يقوـ بها الفرد من مقر إقامتو إلى مكاف آخر ،ثم العودة إلى
مقر سكنو مرة أخرل ،كذلك من أجل زيارة عدد من األما ن بهدؼ المتعة كالترفيو

كاالستجماـ" .كيعرفها قاموس أ سفورد  Oxfordبأنها "رحلة تبدأ من المنزؿ كتنتهى

إليو ،كىدفها االستجماـ كالتثقيف"(

) .كمن ثم نرل أف التعريفين يتقارباف في المفهوـ،

إال أف التعريف األكؿ حصر الغاية من السياحة في االستجماـ كالترفية؛ بينما عمد الثاني إلى
إدخاؿ الرحبلت العلمية في التعريف ،فتدخل بذلك رحبلت الحج كالعمرة كسياحة

المؤتمرات العلمية كغيرىا.

كالسائح ىو" :اللخص الذم يترؾ مكاف إقامتو المعتاد ،قاصدا مكانا آخر بقصد اإلقامة
المؤقتة ،كلمدة ال تقل عن أربع كعلرين ساعة ،من أجل االستجماـ كالترفيو ،كليس من

أجل العمل"(

).

كتعد السياحة من أ ثر الصناعات نموان في العالم ،فقد أصبحت اليوـ من أىم القطاعات
في التجارة الدكلية ،حيث بلغت قيمة الصادرات السياحية في عاـ  2008نحو 632

بليوف دكالر ،ما أنها قطاع إنتاجي يلعب دكران مهمان في زيادة الدخل القومي كتحسين ميزاف
المدفوعات ،كمصدران للعمبلت الصعبة ،كفرصة لتلغيل األيدم العاملة ،كىدفان لتحقيق

برامج التنمية .كتوفر السياحة نحو  200مليوف فرصة عمل ،أم حوالي  %8من مجموع
فرص العمل في العالم .ما تسهم بنحو  5.5مليوف فرصة عمل سنويان .ما يؤدم تطور
السياحة إلى زيادة ملاريع التنمية التحتية من ارؽ كماء ك هرباء كىاتف كصرؼ صحي
(
(
12

) محمد خميس الزك ة ،صناعة السياحة من المنظور الجغرافي ،ص.66
) محمد مرسي الحريرم ،جغرافية السياحة ،ص .23

كمطارات باإلضافة إلى ملاريع التنمية الفوقية من خدمات سياحية مثل المطاعم كالفنادؽ

كاالستراحات.

كا تسبت السياحة أىمية اقتصادية عالمية بيرة؛ إذ أصبحت من أ بر البنود في التجارة

الدكلية ،كلعل الواليات المتحدة األمريكية تقدـ مثاالن ايبان لؤلىمية االقتصادية للسياحة،

حيث أصبحت ثالث أ بر صناعة خدمية في الدكلة ،بعد صناعتي السيارات كاألغذية .كقد

قيدر إنفاؽ السياح في الواليات المتحدة األمريكية في الدقيقة الواحدة  595ألف دكالر

أمريكي.

كمن منظور اجتماعي كحضارم ،فإف السياحة ىي حر ة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية

كالحضارية لئلنساف؛ فهى رسالة حضارية كجسر للتواصل بين الثقافات كالمعارؼ اإلنسانية

لؤلمم كاللعوب ،كمحصلة ابيعية لتطور المجتمعات السياحية كارتفاع مستول معيلة
الفرد.

كمع األىمية الكبرل لهذا القطاع إال أنو يعد من أ ثر القطاعات االقتصادية حساسية

لبلضطرابات السياسية ،فضبل عن حساسيتها المفراة لئلرىاب ،كاالنفبلت األمني .كقد

اف من أىم اآلثار التي نتجت عن اإلرىاب – ما بينت منظمة السياحة العالمية – التوجو

الكبير ج ندا إلحبلؿ السياحة المحلية محل السياحة الدكلية .كتتفاكت الدكؿ في تلك اآلثار
باختبلؼ قدراتها كسياساتها كمؤسساتها على اتخاذ الخطوات كاإلجراءات المتعلقة باحتواء

كتقليل آثارىا السلبية.
ثانيان :أنواع السياحة:
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تختلف دكافع السفر كالغرض من الزيارة ،مثل :زيارة األصدقاء كذكم القربى كالمؤتمرات

كالعبادة كالعبلج كالترفيو ،إلخ؛ كمن ثم تختلف أنواع السياحة تبعا لتلك الدكافع إلى األنواع

التالية (شكل( )1

):

 –1السياحة الترفيهية:

تعد البيئة الطبيعية بما تضمو من عناصر الجذب السياحي الجباؿ كاللواائ الرملية

كالمناخ المعتدؿ كالحياة النباتية كالحيوانات البرية كاللعاب المرجانية كغير ذلك لها

أما ن يحقق فيها السائح رغبتو في االستجماـ كالراحة كالمتعة .كسواحل مصر كصحراكاتها

تحقق تلك الغاية

 –2السياحة العبلجية:
تعد من أنماط السياحة التقليدية القديمة المعركفة في التاريخ القديم ،كىى تجمع بين
العبلج من األمراض كرفع معنويات المريض كحالتو النفسية ،ما ظهر حديثا ما يعرؼ

بالسياحة الوقائية  Preventive Tourismكتتمثل في القياـ برحبلت سياحية تهدؼ
إلى رفع مستول األداء الطبيعي للجسم كالعقل .كفي مصر  1356عينا تمتاز بتر يبها

الكيميائى الفريد(

 –3السياحة الدينية:

).

رحلتالحج كالعمرة إلى المدينة
تمثل أقدـ أنواع السياحة على مدل التاريخ ،كأعظمها اآلف ا
المقدسة "مكة" ،كشد الرحاؿ للمساجد الثبلثة ،ففي الحديث الصحيح "ال تلد الرحاؿ إال

(
(
14

) محمد يسرم دعبس ،السياحة ،ص .77

) محمد يسرم دعبس ،الجذب السياحي.45 ،

إلى ثبلثة مساجد :المسجد الحراـ ك مسجدم ىذا ك المسجد األقصى"( ) ،كفي مصر ػ
المثاؿ التطبيقي في بحثنا ىذا ػ ييقبل السياح على آثار الديانات السماكية الثبلث :اليهودية
كالمسيحية كاإلسبلمية ،كتنتلر المتاحف كاألديرة كالمعابد(

الثبلث؛ كبخاصة اإلسبلـ.

) التي تمثل الديانات

(

) ركاه أحمد ،كالنسائي ،كأبو داكد ،من ركاية أبي ىريرة ،كركاية :أبي سعيد ،كصححو

(

) لبلستزادة :أبو صالح األرمني ،الكنائس كاألديرة في مصر ،ابعة أك سفورد،

األلباني برقم 7332 :في صحيح الجامع.
1895ـ.
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16

سياحة

الرياضة

االجتما
عية

 –4السياحة التاريخية كالثقافية:
تعد المنااق التاريخية كالحضارية عنصر جذب للسياح راغبي التعرؼ على ثقافات

اللعوب .كتتنوع المتاحف فى مصر لتلمل ل فترات التاريخ قاابة؛ من العصر الحجرم
القديم كحتى التاريخ الحديث كالمعاصر.
 –5سياحة المؤتمرات:

تمثل سياحة المؤتمرات كالمعارض نمطا سياحيا ىاما ،كأصبحت دكؿ العالم اآلف تخصص
مدنا يقوـ تخطيطها على جذب المؤتمرات العالمية ،كبخاصة في الدكؿ صاحبة النفوذ

اإلقليمي أك التى يوجد بها مقار للمنظمات اإلقليمية ،كنتيجة لهذا االىتماـ العالمي بسياحة

المؤتمرات تعددت المنظمات الخاصة بعقد المؤتمرات كاإلشراؼ عليها .كفي مصر تلتهر
شرـ الليخ ،كاابا ،كالقاىرة ،كاإلسكندرية بسياحة المؤتمرات.
 –6سياحة الحوافز:

يتعلق ىذا النوع بمنح الحوافز للعاملين باللر ات الكبرل لتلجيعهم على العمل كتحسين
اإلنتاج ،فيتم تنظيم رحبلت على سبيل المكافأة ،كأشهرىا في مصر رحبلت الحج كالعمرة

ثم السياحة اللاائية.

 –7السياحة الرياضية:

السياحة الرياضية إحدل الوسائل الهامة فى التركيج كالجذب السياحي ،كعلى رأسها
بطوالت أس العالم كتصفيات األكلمبياد بين الدكؿ؛ فهذه من أعظم الملتقيات العالمية بين

شعوب األرض .كللسياحة الرياضية عدة صور منها :الفركسية ،كالجولف ،كالصيد،

كالرياضات البحرية ،كأعظمها ما يقاـ لو بطوالت دكلية ،كمنها في مصر :بطولة مصر للتنس،
كبطولة سفاجا الدكلية لؤللواح اللراعية ،كسباؽ الماراثوف الدكلى باألقصر ،كمسابقة صيد
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األسماؾ الدكلية بالغردقة ،كبطولة البريدج الدكلية بالقاىرة ،كرالى الفراعنة للسيارات ،كبطولة

ىلناف الدكلية لللراع باإلسكندرية ،كالسباؽ الدكلى لسباحة المسافات الطويلة بالقاىرة،
كبطولة مصر الدكلية للبولينج ،كبطولة مصر الدكلية لسبلح الليش ،كسباؽ مصر الدكلى

للدراجات جنوب سيناء.

 –8السياحة االجتماعية:

يلمل زيارة األقارب في دكؿ المهجر؛ مثل زيارة األكربيين لذكيهم في األمريكتين كأستراليا

أك العكس .كىذه السياحة يدعو لها اإلسبلـ؛ ففي الحديث عن أىبي ىريرة – رضي اهلل عنو
النَّنبي َّ ( :ن
ص ىد اهلل تىػ ىعالىى ىعلىى ىم ٍد ىر ىجتً ًو ىملىكان،
– ،عن ِّ
أف ىر يجبلن ىز ىار أى ىخان لىوي في قىريىة أي ٍخ ىرل ،فى ٍأر ى
اؿ :أيري يد أخان لي في ً
ىك ىعلى ًيو ًم ٍن
ىذهً ال ىقريىًة .قى ى
اؿ :أيٍ ىن تيري يد قى ى
فىػلى َّنما أتىى ىعلى ًيو ،قى ى
اؿ :ىى ٍل ل ى
ك بى َّن
أف اهلل
أحبىٍبتيوي في اهلل تىػ ىعالىى ،قى ى
نً ٍع ىمة تىػ يربػ ىها ىعلى ًيو قى ى
اؿ :فإنِّي ىر يسوؿ اهلل إل ٍىي ى
اؿ :ال ،غىٍيػ ىر أنِّي ٍ
ً
ًً
ىف رسو ىؿ ً
ب أى ٍف
اهلل  قى ى
ىح َّن
ىحبَّن ى
ك ى ىما ٍ
اؿ :ىم ٍن أ ى
قى ٍد أ ى
أحبىٍبتىوي فيو) ( ) .كعن أىنىس بٍن ىمالك أ َّن ى ي ٍ
ط لىوي فًي ًر ٍزقً ًو ك يػ ٍنسأى لىوي فًي أىثى ًرهً فىػلٍي ً
ص ٍل ىرًح ىموي( ).
سى
ى
ى ي ى
ييػ ٍب ى
 –9سياحة رجاؿ األعماؿ:

حيث إف التجارة على مر العصور تمثل قوة دافعة للسفر كاالنتقاؿ ،كمن ثم ظهر نمط

جديد من المدف يسمى "المدف التجارية" ،مثل انتوف في الصين كدمياط في مصر كجدة
في السعودية.

 –10السياحة اللاملة:

(

) أخرجو أحمد ( ،408 /2رقم  ،)9280كالبخارل فى األدب المفرد (ص ،128

رقم  ،)350كمسلم ( ،1988 /4رقم  ،)2567كالبيهقى فى شعب اإليماف (،488 /6
رقم  ،)9004كمن غريب الحديث( :مدرجتو) اريقو( ،تربها) :تحفظها كترعاىا.
الر ٍز ًؽ.)227 /7( ،
ب الٍبى ٍس ى
ىح َّن
ط فًي ِّ
( ) ىرىكاهي الٍبي ىخا ًرم ،تاب البيوع ،بىاب ىم ٍن أ ى
18

عبارة عن رحلة دائرية تتم بواسطة النقل الجوم ،كتنظم من خبلؿ منظم سياحي ،كتلمل
تسهيبلت الضيافة اواؿ مدة اإلقامة ،كتكوف مدفوعة التكاليف مقدما ،كلفترة محددة

سلفا".

 –11السياحة البيئية:

حيث تعد المحميات الطبيعية مقصدا لمبليين السياح في آالؼ المحميات الطبيعية في

العالم ،بقصد التمتع بالحياة البرية كالحيوانية .كفي مصر تبرز زيارة الكهوؼ الجبلية
كالصحراكية فى منطقة جبل العوينات كالجلف الكبير ،كالتى تزداف جدراف هوفها

بالرسومات الملونة إلنساف عصر ما قبل التاريخ ،كتصور بعضان من ملاىد انت سائدة فى

ذلك العصر ألشخاص كحيوانات ،ما تمتلك مصر  27محمية ابيعية منها محميات :رأس
محمد ،كسانت اترين ،كنبق فى جنوب سيناء.
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المالب الثاني

رد شبهات التكفيريين المصريين في السياحة
بعد أف عرضنا لماىية السياحة كأنواعها في المبحث السابق نرد شبهات التكفيريين

المصريين في السياحة كالسياح كالتى تتمثل فيما يلي:

أ – شبهة تحريم السياحة:

تنظر جماعات التكفير في مصر إلى السياحة على أنها مخالفة لللريعة اإلسبلمية ،كيجب
األثٍ ًم كالٍع ٍدك ً
منعها بالقوة إنكارا للمنكر؛ كيؤيد ذلك قوؿ اهلل تعالى { :كال تىػ ىعاكنيوا ىعلىى ً
اف
ى ي ى
ى
ى
ىكاتَّنػ يقوا اللَّنوى إً َّنف اللَّنوى ىش ًدي يد ال ًٍع ىق ً
اب }( ) .ما تؤيده األدلة التالية( ):
لما فيها الفسوؽ كالفجور ،كالتبرج كاالختبلط كالخمور كالحفبلت الماجنة كلعب القمار

كاللواائ التي تيكلف فيها العورات.

ال يجوز السفر إلى أما ن الفساد من أجل السياحة؛ لما في ذلك من الخطر على الدين

كاألخبلؽ؛ ألف اللريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى اللر.

بعض السائحين جواسيس أك أصحاب فكر أك سلوؾ شاذ يريدكف نلره ،كىنا يجب منع

الضرر.

السفر لمجرد النزىة ،أك االستجماـ محرـ شديد التحريم ،ألف اإلنساف مخلوؽ للعبادة

كليس للهو كاللعب.
(
(

) سورة المائدة.2 :

) رفعت سيد أحمد ،النبي المسلح ،دار رياض نجيب الريس ،لندف ،ط .1991 ،1

ص 22ػ ،43كعبد الرحمن أبو الخير ،ذ رياتي مع جماعة المسلمين "التكفير كالهجرة"،

ص.50 –33
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السماح للسياح بدخوؿ ببلدنا مدعاة لمواالتهم كمودتهم ،كقد قاؿ اهلل تعالى{ :ال تى ًج يد قىػ ٍومان
يػ ٍؤًمنو ىف بًاللَّن ًو كالٍيػوًـ ً
اآلخ ًر ييػ ىوادك ىف ىم ٍن ىح َّن
اد اللَّنوى ىكىر يسولىوي}( ) ،ما أف في ذلك مثاران
ي ي
ى ىٍ
لئلعجاب بهم كتقليدىم ،كالتلبو بهم في السمت الظاىر يقود إلى الملابهة في الباان.
الدكؿ التي فتحت أبوابها للسياح أصبحت تعاني من تفلي األمراض المعدية كبخاصة

الجنسية منها ،كأف الدكائر الصحية قد ا تلفت حاالت من المرض الجنسي اللهير اإليدز

نتيجة سفر بعض اللباب إلى تلك الببلد.

مجيء السياح األجانب سيساىم في جعل الجرائم أمرا معتادا ،كمن خبلؿ مظلة السياحة
تتسلل عصابات المافيا كالجنس الذين سيغرقوف الببلد بأنواع الجرائم..من السرقات

كالنصب كاالحتياؿ إلى االختطاؼ كالقتل..إلى تركيج المخدرات كالعمبلت المزكرة كغسيل

األمواؿ كالمتاجرة بالجنس.

كشبهة تحريم السياحة ىذه مردكدة باألدلة التالية التي تفيد اإلباحة:

 –1حث القرآف الكريم على السياحة كالترحاؿ في العديد من اآليات ،منها قولو تبارؾ
ً َّن ً
ىم يى ًس ييركا فًي ٍاأل ٍىر ً
ين ًمن قىػ ٍبلً ًه ٍم}( ) ،كقولو:
ض فىػيىنظييركا ى ٍي ى
كتعالى{ :أ ىىكل ٍ
ف ى ا ىف ىعاقبىةي الذ ى
النَّناس إًنَّنا ىخلى ٍقنىا ي م ِّمن ذى ى ور ىكأينثىى ىك ىج ىعلٍنىا ي ٍم يشعيوبان ىكقىػبىائً ىل لًتىػ ىع ىارفيوا}( ).
{يىا أىيػ ىها ي
 –2يعد السفر إلى األراضي المقدسة للعمرة كالحج سياحة دينية للتعارؼ بين الناس
كتحقيق العديد من المنافع الملركعة ،ما تعد "الرحلة في الب العلم" سياحة ثقافية؛

فكاف الفقهاء كالدعاة كالمجاىدكف كالتجار المسلموف يتنقلوف من دكلة إلى دكلة للتجارة

كللدعوة كىكذا.
(

) سورة المجادلة.22 :

(

) سورة الركـ.9 :

(
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) سورة الحجرات.13 :

–3

تعد بل من السياحة الدينية كالبيئية كسيلة من كسائل التربية العقدية الركحية حيث

الخلوة كالتأمل في خلق السماكات كاألرض كما خلق اهلل سبحانو كتعالى من عجائب ،كلقد
ً
السماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ت
ض ىربَّنػنىا ىما ىخلى ٍق ى
أمرنا اهلل تعالى بذلك فقاؿ سبحانو { :ىكيىػتىػ ىف َّنك يرك ىف في ىخل ًٍق َّن ى ى
ىذا ب ً
اابلن سبحانى ى ً
اب النَّنا ًر}( ).
ك فىقنىا ىع ىذ ى
يٍ ى
ى ى
اف للسياحة التجارية الدكر الهاـ في نلر اإلسبلـ في دكؿ شرؽ آسيا كأفريقيا
–4
بواسطة التجار المسلمين ،فكاف مع التاجر المسلم عقيدتو كأخبلقو كسلو و المستقيم،

ك ذلك اف معو بضاعتو ك اف ذلك من أىم أساليب نلر الفكر التجارم اإلسبلمي ،كبياف

الضوابط اللرعية للمعامبلت التجارية كإبراز شمولية اإلسبلـ ،كلقد أشار القرآف إلى ذلك،
فقاؿ تبارؾ كتعالى{ :كمن يػ ىه ً
يل اللٌ ًو يى ًج ٍد فًي األ ٍىر ً
اج ٍر فًي ىسبً ً
ض يم ىراغىمان ى ثًيران ىك ىس ىعةن ىكىمن
ىى ي
ي ٍخرج ًمن بػ ٍيتً ًو م ىه ً
اجران إًلىى اللٌ ًو ىكىر يسولً ًو ثي َّنم يي ٍد ًرٍ وي ال ىٍم ٍو ي
ىج يرهي ىعلى اللٌ ًو ىكى ا ىف اللٌوي
ت فىػ ىق ٍد ىكقى ىع أ ٍ
ى يٍ ى ي
غى يفوران َّنرًحيمان}( ).
–5

قاؿ الليخ عطية صقر(

) :السياحة كىى االنتقاؿ من مكاف إلى مكاف آخر

لملاىدة ما فيو من آثار أك للتنزه كالتمتع بما فيو من مناظر أك مظاىر أمر ال يمنعو الدين

فى حد ذاتو ،بل يأمر بو إذا اف الغرض شريفا ،فقد أمرت اآليات الكثيرة بالسير فى األرض
ً َّن ً
لبلعتبار بما حدث للسابقين {أىفىػلى ٍم يى ًس ييركا فًي األ ٍىر ً
ين ًم ٍن
ض فىػيىنظييركا ى ٍي ى
ف ى ا ىف ىعاقبىةي الذ ى
ً
ً ً
ين أ ٍىمثىال ىيها}( ){ ،قي ٍل ًس ييركا فًي األ ٍىر ً
ف ى ا ىف
ض فىانظييركا ى ٍي ى
قىػ ٍبل ًه ٍم ىد َّنم ىر اللَّنوي ىعلىٍي ًه ٍم ىكل ٍل ىكاف ًر ى
(

) سورة آؿ عمراف.191 :

(

) ىو :الرئيس األسبق للجنة الفتول باألزىر اللريف ،كعضو مجمع البحوث

(

) سورة النساء.100 :

اإلسبلمية ،ت  2006ـ.
(
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) سورة محمد.15 :

ً
ً
ين}(
ىعاقبىةي ال يٍم ٍج ًرم ى

) كالحج نفسو سياحة دينية كعبادة مفركضة ،كشد الرحاؿ إلى

المسجد الحراـ بمكة ،كإلى المسجد النبول بالمدينة ،كإلى المسجد األقصى باللاـ
مرغوب فيو ما جاء فى الحديث الصحيح ،كذلك للعبادة كزيادة األجر ،كاألمر بزيارة

اإلخواف كالرحلة لطلب العلم كللتجارة ل ذلك سياحة ملركعة ،كنيسب إلى اإلماـ اللافعى
).

دعوتو إلى السفر ألف فيو خمس فوائد(
 –6ىع ًرؼ العرب تب "المسالك كالممالك" ك"أدب الرحبلت" منذ القدـ ،ك انت

عنايتهم بو عظيمة في سائر العصور .كمن أقدـ نماذجو الذاتية ،رحلة التاجر سليماف

بحرا إلى المحيط الهندم في القرف الثالث الهجرم ،كرحلة سبلـ الترجماف إلى
السيرافي ن

حصوف جباؿ القوقاز عاـ 227ىػ ،بتكليف من الخليفة العباسي الواثق ،للبحث عن س ٌد
يأجوج كمأجوج ،كقد ركل الجغرافي ابن يخ ٍر ىدا ٍذبي ٍو (ت 272ػق) أخبار ىذه الرحلة .ثم تأتي
رحبلت ل من المسعودم (ت346ىػ) مؤلف مركج الذىب ،كالمقدسي صاحب أحسن
التقاسيم في معرفة األقاليم ،كاإلدريسي األندلسي في نزىة الملتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ،

كابن بطواة ،كتعد رحلة البيركني (ت 440ىػ) ،المسماة "تحقيق ما للهند من مقولة" ،كثيقة

قديما ،ممثلة في لغاتها كعقائدىا،
تاريخية ىامة تجاكزت إلى دراسة ثقافات مجتمعات الهند ن
كعاداتها ،ك اف البيركني قد دخلها برفقة السلطاف محمد الغزنوم عند فتحو الهند ،ثم

إنتاجا ألدب
سائحا ِّ
انطلق ن
متأمبل .كيعد القرف السادس الميبلدم كما يليو من أ ثر القركف ن

الرحبلت .كىنا تظهر :رحلة ابن جبير األندلسي (ت 614ىػ) .كلم يعد ،بعدىا ،لؤلندلس
بلده ،بل مكث قرابة علر سنوات متنقبلن بين مكة كبيت المقدس كالقاىرة ملتغبلن
(

) سورة النمل.69 :

(

) عطية صقر ،أحسن الكبلـ في الفتاكل كاألحكاـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة2006 ،ـ،

ص .32
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بالتدريس إلى حين كفاتو باإلسكندرية ،كسجل لنا مقاكمة المسلمين للغزك الصليبي بزعامة

نور الدين كصبلح الدين ،ىذا فضبلن عن كصفو مظاىر الرغد كالحياة المزدىرة في مكة

المكرمة(

).

ما شاع أدب الرحبلت في تراثنا ،ىعرؼ األدب الحديث نماذج منها :الرحلة
–7
الحجازية للبتانوني ،كرحلة شكيب أرسبلف" :االرتسامات اللِّطاؼ في خاار الحاج إلى

أقدس مطاؼ" .كالتى قابل فيها الملك عبد العزيز ،يرحمو اهلل .كتعد رحبلت حمد الجاسر

لونا جديدا في أدب الرحبلت إذ سجل لنا رحبلتو إلى مكتبات أكركبا بحثا عن المخطواات
المتصلة بالجزيرة العربية ،كسرد أسماء العديد من المخطواات كمحتوياتها كآراءه عنها ،مع

سرد لبعض النوادر كالمواقف(

).

 –8انت ؿ لفقهاء رحبلتهم كجوالتهم كسياحاتهم ،كمن ذلك الرحلة الفيومية كالمكية
كالدميااية لجبلؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيواي (ت  ،)911أما "رحلة ابن

الصبلح" فتنسب للمحدث العلم الليخ تقي الدين :أبو عمر كعثماف بن عبد الرحمن

المعركؼ :بابن الصبلح اللهرزكرم (ت  ،)643كىي عظيمة النفع في سائر العلوـ مفيدة
جدان(

) .أما العبلمة محمد الخضر حسين(

) فلو تاب "من أدب الرحبلت".

(

) عبد العظيم أحمد عبد العظيم ،إسهامات المسلمين في الكلوؼ الجغرافية ،ص

(

) حسين محمد فهيم ،أدب الرحبلت ،ص .112

(

) اف من ىيئة بار العلماء ،كعين شي نخا لؤلزىر أكاخر سنة 1371ىػ ،كاستقاؿ سنة

ص .25 – 15
(

) حاجي خليفة ،لف الظنوف ،ص .836 / 1

بيرا من كقتو
1373ىػ ،كتوفي بالقاىرة في  13رجب سنة 1377ىػ ،ك اف قد خص ن
قسما ن
ئيسا لجبهة الدفاع عن شماؿ إفريقيا.
لمقاكمة االستعمار ،كانتخب ر ن
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 –9قاؿ اإلماـ اللافعي( ) مستحثا على السفر:
ً
دع األ ٍىكاىا ىف كا ٍغتى ًر ً
عقػ ػ ػ ػ وؿ كذم ً
ب
أدب
المقػ ػ ًاـ لذم ػ
ما في ػ
احةو فى ً
م ٍن ىر ى
ىذي ىذ الٍعي ً ً
إف ل ً
ً
النَّنص ً
ب فى َّن
ب
ػ
سافر تج ػ ػ ػ ػ ػد
عوضػ ػ ػان َّن
عمن تفارقوي
ىٍ
ش في ى
ىكانٍص ٍ
طً
ب
ىم يى ً ػ
كقوؼ الم ػ ػ ػ ػاء ػ
أيت
ى
إني ر ي
يفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدهي
اح اى ى
إً ٍف ىس ى
ىم يى ٍج ًر ل ٍ
اب ىكإ ٍف ل ٍ
ً
القوس لم يصب
هم لوال فرا يؽ
كاألس يد لوال فرا يؽ األرض ما افترست
َّن
كالس ي
َّن
النَّناس ًم ٍن عي ٍج وم ىكًـػ ػ ػ ػ ىف ىعر ً
ب
الفلػ ػ ػ ًؾ دائمةن
كاللمس لو كقفت في ػ
ل ىىمل ىها ي
ى
الحط ػ ػب
ػ
نوع من
ب يم ٍل ىقىن في أ ىىما ً ػنػ ػً ًق
ي
كالعود في أرضو ن
كالتَّنٍبػ ىر التػ ٍر ى
الذ ىه ػ ػ ػ ً
اؾ ىع َّنز ػؾػ ػ ػ َّن
ب
مطلب ػ يق
ع ػ ػ َّنز ػ ػ ػ ػ
ق ػ ػ ػ ػذا ػ
تغرب ػ
ػػػ
ب ذى ى
ؼ ػإف َّن
كإ ٍف تىػغى َّنر ى
ب – شبهة قتل السائح:

بناء على تحريم السياحة كاستباحة دـ السائح،
شرعت جماعات التكفير إلى قتل السياح ن

بتأكيل آيات الجهاد تأكيبل فاسدا(

) .كتحريم اللرع للسفر لببلد الكفر – حسب

زعمهم – لقوؿ النبي  « :أنا برمء من ل مسلم يقيم بين الملر ين»(
«ال يقبل اهلل من ملرؾ عمبل بعد ما أسلم أك يفارؽ الملر ين»( ).

) .كقولو :

كىذه اللبهة مردكدة بما يلي:

(

) ىو اإلماـ الفقيو محمد بن إدريس اللافعي ،صاحب المذىب الملهور ،قاؿ عنو

الحميدم" :سيٌد علماء زمانو اللافعي" ،كلد بغزة 150ىػ ،كمات بمصر  204ىػ (ابقات
اللافعية البن قاضي شهبة.)12/1 ،
(

) عمرك اللبكي ،األبعاد الثقافية في فهم الظاىرة اإلسبلمية ،ص .71 –66

(

) سنن الترمذم ،برقم ( ،)1604سنن أبو داكد ،برقم ( .)2645

(
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) سنن النسائي برقم ( .)2568

ينقسم السياح الوافدكف لمصر إلى ثبلثة أقساـ )1( :المسلموف الوافدكف من العالم

اإلسبلمي ( )2اليهود ( )3أصحاب الملل األخرل كمن ال ملة لهم .ك ل صنف من ىؤالء
لو حكمو ما يلي:
()1

المسلموف الوافدكف من العالم اإلسبلمي :ىؤالء تحرـ دماؤىم – حتى كإف انوا

فساقا بارتكاب الكبائر في مضمار السياحة – لقوؿ النبي ( :سباب المسلم فسوؽ
ً
ً
كقتالو فر كحرمة مالو حرمة دمو) ( ) ،كقولو ( :ي ل ال يٍم ٍسل ًم ىعلىى ال يٍم ٍسل ًم ىح ىر هاـ ىماليوي
ب ٍام ًر وئ ًم ٍن َّن
الل ِّر أى ٍف يى ٍح ًق ىر أى ىخاهي ال يٍم ٍسلً ىم) ( ).
ىك ًع ٍر ي
ضوي ىك ىد يموي ىح ٍس ي
ً
َّن ً
ً
ًً
ٍح ٍر ً
ومةن
ىح يه ٍم إً ىم ي
ين ى
ين ىعلىى إًنٍػ ىهاء ال ى
صال ى
ب يم َّندةن ىم ٍعلي ى
اـ ال يٍم ٍسلم ى
( )2أ ٍىىل ال ىٍع ٍهد :يى يم الذ ى
ً
صلى ىح وة يىػ ىر ىاىا( ) .كمثالهم اليهود الوافدكف إلى مصر ،فرغم راىية المسلمين لهم في
ل ىم ٍ
ل أنحاء العالم ،كظهور فرىم كبياف عدكانهم؛ إال أف لهم ذمة كميثاقا( ).
كأىل العهد ىم أىل الذمةِّ ،
اى يد الَّن ًذم أي ٍع ًط ىي ىع ٍه ندا يىأ ىٍم ين بً ًو ىعلىى ىمالً ًو
فالذ ِّمي :ىو ال يٍم ىع ى
ك ًعر ً
الذ ِّمي نً ٍسبىةه إًلىى ِّ
ض ًو ىك ًدينً ًو ،ىك ِّ
الذ َّنم ًة ،بً ىم ٍعنىى ال ىٍع ٍه ًد( ).
ى ٍ
ً
صل :الطَّنالًب لًؤلٍم ً
اف ،ىك يى ىو الٍ ىكافً ير يى ٍد يخل ىد ىار اإلٍ ٍسبلىًـ
()3
المستأمنوف :ال يٍم ٍستىأ ىٍم ين في األٍ ٍ
ي ى
ى
ً
ً و
ً و
ً ً
ٍس واـ :ير يس هل،
بأ ىىماف ،أى ًك ال يٍم ٍسل يم إذىا ىد ىخل ىد ىار الٍ يك َّنفا ًر بأ ىىماف( ) .ىك ىى يؤالىء ال يٍم ٍستىأ ىٍمنيو ىف أ ٍىربىػ ىعةي أىق ى
تي َّنجار ،كمست ًجيرك ىف حتَّنى يػعرض ىعلىي ًهم اإلٍسبلىـ كالٍ يقرآ يف ،كاىالًبو حاج وة ًمن ًزيارةو
ه ىي ٍى ي ى يٍى ى ٍ ي ٍ ي ى ٍ ى ي ى ى ٍ ى ى
(

) أخرجو الطبرانى ( ،159 /10رقم  .)10316عن ابن مسعود.

(

) ابن قدامة ،المغني .459 / 8

(
(
(
(
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) أخرجو أبو داكد ( 270 /4رقم  ،)4882كابن ماجو ( 1409 /2رقم .)4213
) عبد العظيم أحمد عبد العظيم ،حقوؽ غير المسلمين في اإلسبلـ ،ص .31
) ابن القيم ،زاد المعاد.76 / 2 ،

) كزارة األكقاؼ كاللؤكف اإلسبلمية بالكويت ،الموسوعة الفقهية.186 /37 ،
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الخيىانىًة ىكالٍغى ٍد ًر بً ًه ٍم :فىبلى يى ًحل
االستًٍئ ىم ً ٍ ه
ب ىعلىى ٍ
يٍى
ىكغىٍي ًرىىا( ) .ىكيىػتىػ ىرتَّن ي
للمسلم أى ٍف يػتػع َّنر ً
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(

) ابن القيم ،أحكاـ أىل الذمة .476 / 2

(

) أخرجو الترمذم ( )626 / 3من حديث عمرك بن عوؼ كقاؿ :حديث حسن

(

) ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.247 / 3 ،

(

) سورة التوبة.6 :

صحيح.
(

) الكاساني ،بدائع الصنائع .110 ،106 / 7

( ) ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،226 / 3 ،كحديث" :ذمة المسلمين كاحدة "
أخرجو البخارم في صحيحو من حديث علي بن أبي االب ،تاب الحج ،بىاب ىح ىرًـ
ال ىٍم ًدينى ًة.
( ) النوكم ،ركضة الطالبين.278 / 10 ،
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ج – شبهة تحريم دخوؿ الكنائس بغرض السياحة:

تيحرـ جماعات التكفير زيارة غير المسلمين لمعابدىم ك نائسهم؛ كمن باب أكلى تحريم

دخوؿ المسلم؛ ألننا نيهينا عن الذىاب إليها كزيارتها إال أف نكوف با ين ،كىذا لو مخالف
فع ٍن ىع ٍب ًد اللَّن ًو بٍ ًن
لللرع داخل في التعاكف على اإلثم كالعدكاف ،كمسبب للكسب الحراـ .ى
ً ً
ً
ً
ضي اللَّنوي ىع ٍنػ يه ىما أ َّن
ين إًال أى ٍف
وؿ اللَّن ًو  قى ى
ىف ىر يس ى
اؿ( :ال تى ٍد يخليوا ىعلىى ىى يؤالء الٍ ىق ٍوـ ال يٍم ىع َّنذب ى
عي ىم ىر ىر ى
ً
ً
ً
ً
ىصابىػ يه ٍم) ( ).
ين فىبل تى ٍد يخليوا ىعلىٍي ًه ٍم ،أى ٍف ييصيبى يك ٍم مثٍ يل ىما أ ى
ين ،فىًإ ٍف ل ٍ
ىم تى يكونيوا بىا ى
تى يكونيوا بىا ى
كقالوا :إف العناية بآثار الفراعنة كزيارة المتاحف التى بها تلك اآلثار يؤدم إلى اللرؾ باهلل

جل كعبل؛ ألف النفوس ضعيفة كمجبولة على التعلق بما تظن أنو يفيدىا ،كاللرؾ باهلل أنواع

ثيرة غالب الناس ال يدر ها ،كالذم يقف عند ىذه اآلثار سواء انت حقيقة أك مزعومة ببل

حجة يتضح لو يف يتمسح الجهلة بترابها ،كما فيها من أشجار أك أحجار ،كيصلي عندىا
كيدعو من نسبت إليو ظنا منهم أف ذلك قربة إلى اهلل سبحانو كلحصوؿ اللفاعة ،ك لف

الكربة كيعين على ىذا ثرة دعاة الضبلؿ الذين تربت الوثنية في نفوسهم كالذين يستغلوف
مثل ىذه اآلثار لتضليل الناس كتزيين زيارتها لهم حتى يحصل بسبب ذلك على بعض

الكسب المادم(

).

كىذه اللبهة مردكدة بما يلي:

دخوؿ الكنيسة من أجل السياحة ال يوجد ما يمنعو ،بل قد أجاز بعض التابعين الصبلة فيها،
اللعبى كعطاء كابن سيرين .ما صلى فيها بعض الصحابة منهم أبو موسى األشعرل .قاؿ

البخارل :اف ابن عباس رضى اهلل عنو يصلى فى بيعة ،إال بيعة فيها تماثيل .كقد تب إلى
(
(

الص ىبلةً فًي مو ً
اض ًع الٍ ىخس ً
ف ىكال ىٍع ىذ ً
اب.
) ركاه البخارم في تاب الصبلة ،بىاب َّن
ٍ
ىى

) السيد يسين (محرر) ،التقرير االستراتيجي العربي (  ،)1993ص .141 – 133

كرفعت سيد أحمد ،النبي المسلح ،ص.17 –15
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عمر رضى اهلل عنو من نجراف أنهم لم يجدكا مكانا أنظف كال أجود من بيعة فكتب:

انضحوىا بماء كسدر كصلوا فيها .كعن الحنفية كاللافعية القوؿ بكراىة الصبلة فيها مطلقا.
كعلى ىذا فالدخوؿ لغير الصبلة ليس محرما ،كاللرط األساسى أال يمارس المسلم شيئا من

الطقوس المخالفة للدين .كاألكلى عدمو إال للحاجة ،مجاملة صديق أك جار ،أك دفع

مكركه عنو(

).

لم نجد آدميا كاحدا عبر التاريخ زار آثار الفراعنة ثم ترؾ ملتو كاتبع ملتهم .ما أننا نجد
علرات اآلالؼ من التماثيل في الميادين بمصر لم نجد مرة من سجد لها أك عبدىا.

(
29

) عطية صقر ،أحسن الكبلـ في الفتاكل كاألحكاـ ،ص .243

المطلب الثالث

السياحة كالتكفير في مصر
تقع مصر فى الر ن اللمالي اللرقي من قارة أفريقيا ..يحدىا من اللماؿ البحر المتوسط

بطوؿ  995م ،كمن اللرؽ البحر األحمر بطوؿ  1941م ،كمن اللماؿ اللرقي
فلسطين المحتلة بطوؿ  265م ،كمن الغرب ليبيا بطوؿ  1115م ،كمن الجنوب

السوداف بطوؿ  1280م .كتقع فلكيا بين خطي عرض  22ك  ٍ32شماؿ خط االستواء،
كبين خطي اوؿ ٍ 24كٍ 37شرقي خط جرينتش .كتبلغ مساحتها حوالي 1.002.000
يلو متر مربع كالمساحة المأىولة تبلغ  78990م 2بنسبة  %7.8من المساحة

الكلية.

كقد ظهرت في مصر في السنوات األربعين من أكاخر القرف العلرين عدة جماعات تتخذ

من "التكفير" منهجا رئيسا في حياتها؛ كمن تلك الجماعات :الجماعة اإلسبلمية ػ التكفير
كالهجرة ػ الجهاد ػ اللوقيوف ػ الناجوف من النار ػ حزب اهلل ػ التوقف كالتبين ػ العائدكف من

السوداف ػ العائدكف من أفغانستاف ػ ابلئع الفتح ،كقد تباينت تلك الجماعات في العدد

كالتوزيع الجغرافي داخل كخارج مصر ،كالمنهج الحر ي كالمرجعية القيادية ،أما أغلب

العمليات المسلحة ضد االقتصاد القومي متمثبل في السياحة فتنسب إلى "الجماعة

اإلسبلمية" بنسبة (%95

) .أما بقية الجماعات التكفيرية فكانت توجو أفواه بنادقها

لرجاؿ اللراة كالسياسيين كاألقباط كعمبلء األمن كالمفكرين كالفقهاء الذين يعارضوف

فكرىم.
(

) مر ز األىراـ للدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،تقرير الحالة الدينية فى مصر،

.177 /2
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أػ مكانة السياحة في االقتصاد المصرم:
تمتلك مصر ل مقومات الجذب السياحى ،فقد كىبها اهلل سبحانو كتعالى تميزان في موقعها

الجغرافي كابيعتها .ما تضم حوالى ثلث آثار العالم كتزخر بتراث تاريخى عريق كحضارة
تضرب بجذكرىا فى أعماؽ التاريخ على مدار أ ثر من سبعة اآلؼ سنة .كيدعم ىذه

المقومات بنية أساسية متطورة كحديثة من المرافق كالمنلآت كمختلف مستلزمات

الخدمات السياحية الراقية من مجموعة بيرة من أفخم الفنادؽ العالمية إلى شبكة

مواصبلت جوية كبرية كبحرية كنهرية متميزة ،كإلي مرافق اتصاالت كمرا ز إرشادات سياحية

تجعل منها مقصدان سياحيان لو مكانة متميزة على خريطة العالم السياحية.

تحتل المرتبة  58عالميان من بين  124دكلة في مؤشر تنافسية السياحة .ذلك لما تتمتع بو
من مقومات السياحة .كمن ثم تمثل السياحة حاليا ما نسبتو  %11.3من إجمالي الناتج

المحلى ،ك %40من إجمالي الصادرات المصرية غير السلعية %19.3 ،من إيرادات

النقد األجنبي(

).

كالقطاع السياحى من األنلطة ثيفة العمالة ،حيث يقدر إجمالي فرص العمل التى يوفرىا

القطاع حوالي  4.5مبليين فرصة عمل ،كىو ما يعادؿ حوالى  %13من حجم القوة

العاملة (عاـ  ،)2008ما يلعب قطاع السياحة دكران ىامان فى توسيع رقعة المعمور

المصرل ،من خبلؿ انتلار المقاصد السياحية فى منااق متعددة لم تمتد لها يد العمراف
من قبل ،مثل منااق البحر األحمر كسيناء كالساحل اللمالى الغربى ،كالتى أصبحت من

(

) مر ز المعلومات كدعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،مؤشرات السياحة في مصر

كالعالم ،القاىرة ،فبراير .2002
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المقاصد السياحية الرئيسة ،التى ساىمت فى إضافة نحو  112ألف م ،2أل حوالى
 %1.2من مساحة المعمور المصرل (عاـ ( )2008

).

ككصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر خبلؿ عاـ  2009 /2008إلى نحو 12.3

مليوف سائح ،قضوا نحو  123.4مليوف ليلة سياحية .كارتفعت اإليرادات السياحية من
 6.4مليارات دكال عاـ  2005 /2004لتصل إلى  10.8مليارات دكالر عاـ
.2008 /2007

ب ػ اآلثار االقتصادية للتكفير على السياحة المصرية:

منذ أف ظهرت جماعات التكفير في ستينيات القرف العلرين انت عملياتها المسلحة

تصوب إلى السياسيين كاألمنيين كاألدباء كاإلعبلميين ،كلكن في حقبة التسعينيات شرعوا
ٌ

في إضافة السياح إلى قائمة المستهدفين؛ لتحقيق عدة أىداؼ – حسب زعمهم – تتمثل

في:

ضرب االقتصاد المصرم حتى تنهار الدكلة "الكافرة".

إضعاؼ ىيبة الدكلة أماـ المجتمع الدكلي

النهي عن المنكر باليد

إزالة سلطاف الكافرين من السياح على "المؤمنين".

إحراج الحكومة أماـ العالم الخارجي كإظهارىا أنها حكومة فاشلة.

تعمد قتل األكربيين كاألمريكيين إلظهار أنهم ليسوا أصحاب رامة كال حضارة.

كيوضح الجدكؿ (( )1شكل )2ىذه العمليات المسلحة ضد السائحين كالمزارات

السياحية في مصر؛ كتتضح منو تلك الحقائق:
(

) مر ز المعلومات كدعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،السياحة في مصر ..ىل

أصبحت بالفعل قاارة التنمية االقتصادية  ،ص .13
32

يرصد الجدكؿ عمليات القتل فقط ،أما عدد اإلصابات فإنها بالمئات ،كأما عدد العمليات

الفاشلة فتبلغ  15عملية في ذات الفترة المذ ورة.

العمليات :السائحين األجانب كالقطارات كالحافبلت كالمنلآت السياحية
استهدفت
ي
اغتالت جماعات التكفير  93سائحا من جنسيات مختلفة منذ العاـ  1992كحتى

 1997بنسبة  %6.67من إجمالي ضحايا العنف ،كقد سقط ىذا العدد من الضحايا في

عدة عمليات ،أبرزىا ثبلث عمليات ىي :عملية فندؽ أكربا في أبريل  1996كالتي أسفرت

عن مقتل  18سائحا يونانيا كعملية تفجير أتوبيس سياحي بالمتحف المصرم بالقاىرة في

سبتمبر  1997كالذم قتل فيها  9سائحين أجانب فضبل عن إصابة العلرات من

المواانين كالسائحين ،كأخيرا مذبحة الدير البحرم بمدينة األقصر في نوفمبر  1997كالتي

أسفرت عن مصرع  58من السائحين األجانب كخمسة من المواانين المصريين كإصابة
العلرات.
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جدكؿ ( )1عمليات العنف ضد السائحين كالمزارات السياحية في مصر ( 1992ػ )1997
(

)

(

) مر ز المعلومات كدعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،تقارير معلوماتية عن السياحة

اـ
992
993
994
995
996
997
مالى

الع
1
1
1
1

العملية

القتلى

االعتداء على أتوبيس سياحي في ديركط

1

تفجير مقهى في ميداف التحرير بالقاىرة

2

االعتداء على باخرة سياحية بأسيوط كأتوبيس

سياحي
ػ

1

االعتداء على فوج سياحي يوناني أماـ فندؽ

1

تفجير أتوبيس سياحي في المتحف المصرم،

إج

ػ
18

أكركبا بالهرـ

ثم مذبحة الدير البحرم
ػػػػػ

في مصر ،القاىرة ،مارس .1999

34

5

58

+9

93

باستثناء عملية تفجير األتوبيس السياحي بالمتحف المصرم تبنى تنظيم "الجماعة

اإلسبلمية" عمليات العنف ضد السائحين األجانب.

تعمد االعتداءات إلى تجمعات السائحين كليس اختيارا آلحادىم؛ كذلك إلحداث القدر

األ بر من الخسائر.

شملت االعتداءات عدة محافظات :القاىرة ،الجيزة ،أسيوط ،قنا ،مما يلير إلى تمكنهم
في تلك الفترة كسرية عملياتهم كدقة رصدىم.

(شكل )2توزيع أعداد القتلى في عمليات العنف
ضد السائحين كالمزارات السياحية في مصر
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لم تتخذ تلك األىداؼ موسما بعينو ،بل امتدت في ل األشهر :يونيو  ،1992كمارس
 ،1993كمايو  ،1994كأبريل  ،1996كسبتمبر  ،1997كنوفمبر  ،1997ذلك ألف

السياحة في مصر ال تأخذ اابعا موسميا ،بل تمتد ايلة العاـ.

ييظهر الجدكؿ تصاعدا رقميا لعدد القتلى خبلؿ السنوات المذ ورة ،كال تلكل تلك األرقاـ
أية داللة إحصائية ،ذلك أف عامل "المصادفة" كلحظات التنفيذ ىى التى يتوقف عليها عدد

القتلى.

خبلؿ العاـ  1995من عمليات ضد السياح ،كلكنو اف ملحونا بأنواع أخرل من

العنف(

).

كيوضح الجدكؿ (( )2شكل )3تطور إيرادات قطاع السياحة في مصر ( 1992ػ ،)1997
كمنو تتبين تلك الحقائق:

انت إيرادات قطاع السياحة تتراكح بين (4ػ 5مليار جنيو مصرم) في أكاخر الثمانينيات

كأكائل التسعينيات سنويا؛ كلكنها بدأت في االنخفاض التدريجي مع بدايات الهجوـ سنة
 ،1992فانخفضت إلى  3.1مليار جنيو مصرم أم بنسبة (–  )%36.7عن سنة

األساس (  ،)1991ثم توالت النسبة في االنخفاض التدريجي لتصل إلى (– )%42.8
عاـ .1994

(

) لمعرفة البياف التفصيلي لتلك العمليات موزعة زمانيا كمكانيا كنوعيا؛ انظر( :مر ز

األىراـ للدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،تقرير الحالة الدينية فى مصر (األكؿ) ك(الثاني).
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جدكؿ ( )2تطور إيرادات قطاع السياحة في مصر ( 1991ػ ( )1998
الليالي
السنة

مليار

السياحية

جنيو مصرم

(مليوف
ليلة)

(

)

متوسط
إشغاؿ

الفنادؽ%

1991

4.9

31.4

71

1992

3.1

22.7

66

1993

2.7

21.9

62

1994

2.8

22.3

58

1995

4.3

24.1

62

1996

3.2

23.7

63

1997

3.7

26.6

62

1998

2.5

20.1

45

2008

10.8

123.4

81

) مر ز المعلومات كدعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،تحليل موسمية أعداد

السائحين كالليالي السياحية في مصر ،بيانات غير منلورة ،القاىرة ،يونيو .2002
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في العاـ الذل لم يلهد ىجوما على السياحة (  )1995قلت الخسائر بنسبة بسيطة

(  )%12.2عن سنة األساس ،ك ادت أف تصل اإليرادات إلى معدالتها الطبيعية ،لوال تكرار
الهجوـ في العاـ التالي فعادت المعدالت في ىذه المرة لبلنخفاض لتصل إلى أدناىا مطلقا

عاـ  1998لتسجل (– )%48.9عن سنة األساس.

بعد انتهاء عمليات العنف ضد السياح عادت النسبة لبلرتفاع التدريجي لتسجل نسبة زيادة
( )%122 +خبلؿ علر سنوات فقط ،كىى معدالت الزيادة الطبيعية لهذا القطاع

االقتصادم الذم يتميز بتأثره السريع كالحاد لمثل ىذه العمليات.

ما تراجع متوسط مدة اإلقامة من  10.82ليلة عاـ  2008 /2007لتصل إلى 10.19

ليلة عاـ  2009 /2008بنسبة تغير نحو %.5.8

اإليرادات (مليار جنيه)

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1991
1992
1993

اإليرادات (مليار جنيه)

1994
1995
1996

(شكل  )3تطور إيرادات قطاع السياحة في مصر بين عامي 1996 –1991
كقد تناقصت نسبة اإلشغاالت الفندقية في المقاصد السياحية الهامة بنسبة حوالي ،%30

كفى ظل تناقص الحر ة السياحية الوافدة كتناقص فترات اإلقامة تراجع المتوسط العاـ
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لنسب اإلشغاؿ الفندقى من  %62عاـ  2008 /2007إلى نحو  %60عاـ
2009 /2008ـ.

ما تراجع متوسط اإلنفاؽ اليومى للزائر من  85دكالرا عاـ  2008 /2007ليصل إلى

 83دكالرا عاـ  2009 /2008بمعدؿ انخفاض .%3.5

ج – مبادرة كقف العنف:

سجلت جماعات التكفير في مصر مآس ثيرة ،ما بين اغتياالت كمحاكالت اغتياؿ لكبار

المسئولين كضباط اللراة ..كتنفيذ عمليات ضد السياح ..كاالعتداءات على الكنائس..

كنهب لؤلمواؿ كفرض اإلتاكات ..كإحراؽ محاؿ الفيديو ..كتفجيرات في البنوؾ كالمقاىى،

مما حدا بجهاز األمن إلى الزج بعلرات اآلالؼ إلى المعتقبلت ،كتأميم المساجد ،كالقبض
لمجرد االشتباه ،كإابلؽ النار في الصدكر قبل االعتقاؿ كمطاردات في زراعات القصب

كشعاب الجباؿ كفي المطارات كالموانئ.

كلكن في ( )1997 /6/5أعلنت (الجماعة اإلسبلمية) مبادرتها إليقاؼ العنف؛ بإصدار

أربعة تب ىى )1( :مبادرة كقف العنف رؤية كاقعية كنظرة شرعية )2( ،حرمة الغلو في

الدين كتكفير المسلمين )3( ،النصح كالتبيين في تصحيح مفاىيم المحتسبين )4( ،تسليط

األضواء علي ما كقع في الجهاد من أخطاء

كمما كرد في ىذه الكتب( :إف اإلسبلـ يحرـ قتل المدنيين كالمستأمنين أك السياح كيجعل

األمر إثما عظيمان ،كأ د أف جواز السفر في العصر الحديث يعتبر عقد أماف للمسافر بو في
ديار المسلمين مما يجعل دـ حاملو كمالو محرمان)(

(

) أسامة إبراىيم حافظ كآخركف ،تسليط األضواء على ما كقع في الجهاد من أخطاء،

القاىرة1997 ،ـ.
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).

كلكن بعد شهرين من تلك المبادرة كإعبلف تلك التوبة حدثت مذبحة في المتحف

المصرم ،كبعد شهرين آخرين حدثت مذبحة الدير البحرم في األقصر كالتي كقعت في
نوفمبر عاـ 1997؛ ك انت األخطر على اإلابلؽ في تاريخ جماعات التكفير في مصر بعد
اغتيالهم للرئيس السادات عاـ  ،1981مما حدا بالجميع على افة المستويات إلى اعتبار
تلك المبادرة كىذه الكتب أ ذكبة برل كليست توبة حقيقية .كلكن حقيقة األمر أف

المبادرة انت صادقة ،كما حدث اف انلقاقا عن القيادة الرئيسة التى أعلنت المبادرة.

كفي مارس  1999أعلن مجلس شورل الجماعة قرارا بوقف العمليات المسلحة داخل
مصر كخارجها بناء على رغبة القادة التاريخيين الموجودين في السجوف.

كمنذ إذ لم تلهد مصر أية حوادث لتلك الجماعات سواء داخل مصر أك خارجها في

مجاؿ السياحة أك غيره ،كما عدا ذلك فهو عدكاف فردم الذم يحدث في أم مجتمع

ابيعي على مدل التاريخ ،كال يلكل تنظيما كال تكفيرا كال يعد ظاىرة.

40

المصادر كالمراجع
ابن أبي يعلى الفراء (أبو الحسين) ،ابقات الحنابلة ،حققو محمد حامد الفقي ،مطبعة

السنة المحمدية ،مصر.1962 ،

ابن األثير (أبو السعادات المبارؾ بن محمد الجزرم ،ت 606ىػ) ،النهاية في غريب األثر،

تحقيق :ااىر أحمد الزاكل كمحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيركت1399 ،ىػ –
1979ـ

ابن الجوزم (عبد الرحمن بن علي بن محمد ،ت 597ىػ1200 /ـ) ،المنتظم في تاريخ
الملوؾ كاألمم ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا كآخركف ،ط  ،1دار الكتب العلمية،

بيركت1992 ،ـ.

ابن العماد الحنبلي (أبو الفبلح عبدالحي ،ت 1089ىػ 1678 /ـ) ،شذرات الذىب في

أخبار من ذىب ،ط ،1دار الفكر ،بيركت1399 ،ىػ 1979 /ـ.

ابن القيم "محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ( 691ػ  ،")751أحكاـ أىل الذمة،

تحقيق :يوسف أحمد البكرم – شا ر توفيق العاركرم ،رمادل للنلر – دار ابن حزـ،
الدماـ – بيركت1418 ،ىػ1997 /ـ.

ابن القيم "محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ( 691ػ  ،")751زاد المعاد في
ىدم خير العباد ،تحقيق :شعيب األرناؤكط – عبد القادر األرناؤكط ،ط ،14مؤسسة

الرسالة ،بيركت1986 ،ـ.

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس (661ػ  728ىػ) ،فتاكل شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية ،جمع كترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،ط ،1الرياض1398 ،ىػ.
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ابن حزـ (أبو محمد علي بن أحمد ،ت 456ػق) ،الفصل في الملل كاألىواء كالنحل،

تحقيق د .محمد إبراىيم ،د .عبدالرحمن عميرة ،دار الجيل ،بيركت1420 ،ىػ.

ابن عابدين (محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،ت 1252ىػ) .رد المحتار على الدر

المختار (حاشية ابن عابدين) ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت..

ابن قدامة المقدسي "عبد اهلل بن أحمد أبو محمد" ( 541ػ  ،)620المغني ،دار الفكر،

بيركت1405 ،ىػ.

ابن ثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدملقي ،ت774 :ىػ) ،البداية كالنهاية،
تحقيق :عبداهلل بن عبدالمحسن التر ي ،ط ،1دار ىجر ،القاىرة1997 ،ـ.

ابن ماجو (محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزكيني ( 207ػ  ،)275سنن ابن ماجو ،المحقق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيركت ،د.ت.

ابن منظور (محمد بن مكرـ األفريقي المصرم (  630ػ 711ىػ1311 /ـ) ،لساف العرب،
ط15 ،1مج ،دار صادر ،بيركت.1992 ،

أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل الليباني ( 164ػ  ،)241مسند أحمد بن حنبل ،تحقيق :أحمد

محمد شا ر ،دار المعارؼ بمصر ،ط1368 ،3ىػ.

أسامة حافظ كعاصم محمد ،تسليط األضواء على ما كقع في الجهاد من أخطاء ،مكتبة

العبيكاف ،الرياض ،ط1425 ،1ىػ.

األلباني (محمد ناصر الدين) ،صحيح الجامع الصغير كزيادتو (الفتح الكبير) ،أشرؼ على
ابعو :زىير اللاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت /دملق ،الطبعة الثالثة1408 ،ىػ/
.1988

البخارم (محمد بن إسماعيل الجعفي ( 194ػ  ،)256صحيح البخارم ،شرح كتحقيق

الليخ :قاسم اللماعي الرفاعي ،دار القلم ،بيركت1987 ،ـ.
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البخارم (محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي ( 194ػ  ،)256األدب المفرد ،المحقق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ،3دار البلائر اإلسبلمية ،بيركت.1989 ،

البغدادم (عبد القاىر بن ااىر بن محمد اإلسفراييني (ت  423ىػ) :الفرؽ بين الفرؽ،
تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار المعرفة ،بيركت.1995 ،

البيهقي "أحمد بن الحسين أبو بكر" ( 384ػ  ،)458سنن البيهقي الكبرل ،تحقيق:
محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة.1994 ،

البيهقي "أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر" ( 384ػ  ،)458شعب اإليماف،
تحقيق:محمد السعيد بسيوني زغلوؿ ،دار الكتب العلمية ،بيركت1410 ،ىػ.

الترمذم (محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (  209ػ  ،)279سنن الترمذم ،تحقيق:
أحمد محمد شا ر كآخركف ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،د .ت.

الجماعة اإلسبلمية ،جواز تغيير المنكر آلحاد الرعية ،بحث غير منلور

الجماعة اإلسبلمية ،حتمية المواجهة ،بحث غير منلور

الحا م (محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابورم ( 321ػ  ،)405المستدرؾ على

الصحيحين ،المحقق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيركت.1990 ،

الخطيب البغدادم (الحافظ أحمد بن علي ،ت 463ىػ) ،تاريخ بغداد ،تحقيق مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيركت 1417 ،ىػ 1997 /ـ.

السبكي (تاج الدين أبو النصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكافي727 ،ػ 771ىػ) ،رفع
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،تحقيق :علي محمد معوض ،عادؿ أحمد عبد

الموجود ،ط ،1عالم الكتب ،بيركت 1999 ،ـ  1419 /ىػ.

السيد يسين (محرر) ،التقرير االستراتيجي العربي ( ،)1993مر ز الدراسات السياسية
كاالستراتيجية باألىراـ ،القاىرة.1994 ،
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اللو اني (علي بن محمد ( 1173ػ  ،)1250تفسير اللو اني (فتح القدير الجامع بين فني
الركاية كالدراية من علم التفسير) ،دار الفكر ،بيركت.1992 ،

الكاساني (عبلء الدين أبي بكر) ،بدائع الصنائع في ترتيب اللرائع ،تحقيق :علي معوض
كعادؿ عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيركت.1995 ،

ب جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاؽ الليعي ،ت  329ىجرية) ،الكافي من
الكليني (أ ك
األصوؿ ،دار الكتب العلمية ،اهراف ،د.ت.

المجالس القومية المتخصصة ،السياحة كاإلرىاب كإدارة األزمات ،القاىرة1998 ،

المجلس القومي لئلنتاج كاللئوف االقتصادية ،التحليل االستكلافي ألثر الحوادث اإلرىابية

علي قطاع السياحة في مصر ،الدكرة العلركف ،القاىرة1994 ،

المرا لي (عبد الواحد) ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،حققو سعيد العرياف ،ط،1
مطبعة اإلستقامة ،القاىرة 1368 ،ىػ.

النوكم "أبو ز ريا يحيى بن شرؼ بن مرم" ( 631ػ  ،)676ركضة الطالبين كعمدة
المفتين ،إشراؼ :زىير اللاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت1405 ،ىػ.

حاجي خليفة (مصطفي بن عبد اهلل القسطنطينى الركمي الحنفي ،ت 1067ىػ /

1656ـ) ،لف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،دار الفكر ،بيركت1402 ،ىػ /
1982ـ.

حسين محمد فهيم ،أدب الرحبلت ،المجلس الواني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت،
سلسلة عالم المعرفة ،ع ،138شواؿ  / 1409حزيراف .1989

رفعت سيد أحمد ،النبي المسلح ،دار رياض نجيب الريس ،لندف ،ط.1991 ،1

ضياء رشواف ،العنف بين الدين كالسياسة ،مجلة القاىرة ،القاىرة ،سبتمبر .1993
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عبد الرحمن أبو الخير ،ذ رياتي مع جماعة المسلمين "التكفير كالهجرة" ،الكويت،
1980ـ.

عبد العظيم أحمد عبد العظيم ،إسهامات المسلمين في الكلوؼ الجغرافية ،ط ،1اإلسراء،

اإلسكندرية2008 ،

عبد العظيم أحمد عبد العظيم ،حقوؽ غير المسلمين في اإلسبلـ ،اإلسراء ،ط،1

اإلسكندرية2010 ،

عطية صقر ،أحسن الكبلـ في الفتاكل كاألحكاـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة2006 ،ـ،

عمرك اللبكي ،األبعاد الثقافية في فهم الظاىرة اإلسبلمية ،التقرير االستراتيجي العربي

(  ،)1995مر ز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ ،القاىرة.1996 ،

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،تدقيق :إبراىيم مصطفى كزمبلؤه ،القاىرة1982 ،
محمد خميس الزك ة ،صناعة السياحة من المنظور الجغرافي ،دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية.1998 ،

محمد مرسي الحريرم ،جغرافية السياحة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1991 ،ـ.

محمد يسرم دعبس ،الجذب السياحي :ماىيتو كخصائصو كالعوامل المؤثرة فيو ،رؤية في

أنثركبولوجيا السياحة ،العدد  ،10سلسلة الدراسات السياحية كالمتحفية ،اإلسكندرية،
2001ـ.

محمد يسرم دعبس ،السياحة :مفهومها كأنمااها كأنواعها المختلفة ،الطبعة األكلى ،العدد
 ،9سلسلة الدراسات السياحية كالمتحفية ،الملتقى المصرم لئلبداع كالتنمية ،اإلسكندرية،
2001ـ.

مر ز األىراـ للدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،تقرير الحالة الدينية فى مصر (األكؿ)،

ط ،5القاىرة.1997 ،
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مر ز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ ،تقرير الحالة الدينية في مصر (الثاني)،

ط ،1القاىرة1998 ،

مر ز المعلومات كدعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،السياحة في مصر ..ىل أصبحت
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