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 متهيد
 املدينة يف  النيب أقامها اليت األوىل اإلسالمية الدولة التنوع ساد لقد

 رعاايها من وكان واألنصار، املهاجرون فيها وجد فقد قيامها، حلظة املنورة
 بينهم ما على واخلزرج واألوس واملشرك، واليهودي واملسلم العريب، وغري العريب

 اجملتمع هذا أطياف بني العالقة أسس  النيب أرسى وقد. قةساب عداوة من
 اجلزيرة لتشمل اإلسالمية الدولة توسعت مث املدينة، بوثيقة مسي فيما الوليد
 اخللفاء عهد يف بكثري أكرب رقعة يف وتوسعت ، النيب حياة يف كلها العربية

 فازداد عثمانية،وال والعباسية األموية الدولة زمن يف بعدهم جاء ومن الراشدين
 من أرسالا  اإلسالم يف الناس دخل حيث اإلسالمية الدولة يف التنوع بذلك
 مل كثرية أداين أصحاب اخلالفة دولة لسلطان وخضع شىت، وشعوب قبائل
 العرق يف اختالف من هؤلء مجيع يف ما على العرب، جزيرة يف معروفة تكن

 مع عالقتهم ويف بينهم العالقة يف الغالب وكان. والدين والثقافة واللغة واللون
 الدولة تعرف ومل املعاشرة، وحسن والتوافق النسجام والسلطان الدولة

 قرون عرب املمتد عهدمها طوال األقليات مفهوم اإلسالمي اجملتمع ول اإلسالمية
 بتخطيط الغرب من املفهوم هذا تسرب من كان ما إل الزمان، من وقرون
 الدولة عهود أواخر يف املسلمني بالد يف الطامعة بيةالغر  الدول من وتدبري

 التنوع يف املتمثل القوة عامل استغلت الستعمارية الغربية فالدول. العثمانية
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 الدولة لضرب ضعف عامل إىل وحولته العثمانية الدولة يف السائد الكثري
 انحية من األقليات مفهوم بنشر وذلك عليها والقضاء وتفتيتها اإلسالمية

 اخلروج على وحتريضها وعسكرايا  ومعنوايا  مادايا  «األقليات» بعض وبتبين فكرية
 الواقعة األوروبية الشعوب على األمر أول ركزت وقد. العثمانية الدولة على
 فأاثرت املناطق من وغريمها واليوانن البلقان يف اإلسالمية الدولة سلطان حتت
 للخروج والدعم ابلسالح وأمدهتم ةالنفصالي والرغبات القومية النزعات فيهم
 بظلم إقناعهم حماولة هبم تتصل أخذت إذ النصارى وعلى الدولة، هذه على
 يف تدخلت وهكذا حقوقهم، يف وبنقص ودولتهم املسلمني قبل من عليهم واقع

 امتداداا  بوصفها النصرانية الدينية األقلية محاية حبجة العثمانية الدولة شؤون
 حىت املسألة هذه يف سائرة الدول هذه وظلت. الدينية ناحيةال من الدول هلذه

 انتهى أن إىل والعداوات الفنت فيها وتثري العثمانية الدولة تفتت أن استطاعت
 تراع   مل اليت الدول هذه قبل من أراضيها أغلب واستعمار عليها ابلقضاء األمر

 ستعمرينامل ظلم من فناهلا املدعاة األقليات هذه حقوق استعمارها يف
 .األكثرايت من جرياهنا انل ما وحتكمهم

 إاثرة عن تتوقف مل الستعمارية الغربية الدول هذه أن والغريب
 بل املسلمني، بالد استعمرت أن بعد واللغوية والدينية العرقية «األقليات»

 دول إقامة يف متثلت اليت القادمة للمرحلة إعداداا  وتركيزها بتغذيتها أخذت
 حدودها رسم يف وحرصت العثمانية، الدولة أنقاض على علمانية يةووطن قومية
 الدول هذه شؤون يف للتدخل حاضراا  سبباا  األقليات عامل جعل على

 اقتضت كلما األقليات مسألة وإاثرة هلا املتاعب وإلجياد عليها، والسيطرة
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 موضوع استغالل على ابألمثلة مليئة املنصرمة التسعون واألعوام. احلاجة
 واإلسالمية العربية البالد على استعمارية أجندات فرض أجل من ألقلياتا

 .العموم وجه على الثالث ابلعامل يسمى ما وبالد
 أبنظمة أطاحت الثورات من موجة اإلسالمي العامل شهد وقد واليوم

 اجلزئي النجاح ومع والنار، ابحلديد الزمن من لعقود الناس حكمت ديكتاتورية
 أخرى بلدان يف واستمرارها وليبيا، ومصر كتونس البلدان من عدد يف للثورات

 األحداث كشفت إذ املستقبل؛ من الغرب دول قلق ازداد فقد كسوراي،
 حمل احلكم يف اإلسالم نظام إحالل يف العارمة الناس رغبة املتالحقة والوقائع
 .البائدة العلمانية األنظمة

 البلدان هذه توحيد إبعادة تبشر اإلسالمية البلدان يف الثورات وألن  
 إذكاء إىل الغرب دول سارعت اإلسالمية، اخلالفة راية وهي واحدة راية حتت
 فأعادت وجهها؛ يف وللوقوف الثورات مسار حلرف الداخلية والصراعات الفنت
 وإاثرة وحقوقها األقليات مسألة تفعيل خالل من البلدان تفتيت مشروع طرح

 إىل اإلسالم وصول من اإلسالمية البالد يف املسلمني غري نفوس يف اخلوف
 اليت األعمال بعض خالل من جلياا  جيةيتالسرتا هذه ظهرت وقد. احلكم
 كقول الغرب، ساسة تصرحيات خالل ومن وسوراي، ومصر تونس يف وقعت
 م13/09/2011 يف كلينتون هيالري السابقة يةمريكاأل اخلارجية وزيرة

: العامل يف الدينية احلرية حول عشر الثالث السنوي التقرير صدور مبناسبة
 اهتمام أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف الدميقراطي التغيري عمليات أاثرت»

 ،«جديدة خماطر إىل والدينية العرقية األقليات أيضاا  عرضت ولكنها العامل،
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 أن بعد م06/12/2011 يف السورية املعارضة من وفداا  لقائها عند وكقوهلا
: األسد بشار نظام رحيل حد عند يقف أن ينبغي ل التغيري أن ىعل أكدت

 املواطنني لكل العاملية احلقوق ومحاية القانون طريق على سوراي وضع يعين هذا»
 أن تدرك املعارضة أن وأضافت ،«جنسهم أو عرقهم أو طائفتهم كانت أايا 

 نظام ظل يف» حالا  أفضل ستكون أهنا إىل لطمأنتها حباجة السورية األقليات
 )يف جوبيه آلن السابق الفرنسي اخلارجية وزير وكقول. «واحلرية التسامح من
 مسيحيي وضع حول الوطنية اجلمعية أمام مداخلة يف م11/10/2011

 منذ الشرق يف موجودون املسيحيني أبن التذكري يف حق على أنتم»: الشرق(
 رئيس صرح ولقد .حممد النيب دعوة قبل حىت للمسيحية، األوىل السنوات
 كانون من السابع يف الدينية، للسلطات التهاين تقدميه أثناء اجلمهورية

 العامل من اجلزء هذا من يزول أبن القبول ميكننا ل أبنه» املاضي، الثاين/يناير
 كما. «وأورواب فرنسا يف مقياس هو الذي والديين والثقايف اإلنساين التنوع هذا

 إدانة يف احلزم درجات وأبعلى فرنسا استمرت النائب، سيادة اي تعرفون،
 مصر أو العراق يف يماس ل املنطقة، يف املسيحيني ضد املوجهة العنف أعمال
 القتلى من العديد سقوط يف تسببت اليت القاهرة يف األحداث أمس أدان حيث

 فرصة يشكل أن عليه ويتعني العريب الربيع يقدر... وأشرمت سبق كما واجلرحى،
 هلم يسمح أن العريب الربيع وعلى. األدىن الشرق يف الطوائف هلذه يةاترخي

 أمس مساء لقوله ذهبت ما هذا. الدميقراطية بناء يف هلم يعود ما بكل ابلقيام
 السوريني املثقفني من والعديد سوريني معارضني حبضور األوديون، قاعة يف

 الشؤون جملس ختذا ولقد. األورويب املستوى على أيضاا  ونصارع. والسورايت
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 والتمييز التعصب ضد جداا  حازماا  موقفاا  املاضي شباط/فرباير شهر يف اخلارجية
 الوزراء رئيس أبن أذكركم. عنه الدفاع سنواصل الذي خطنا هو هذا. الديين
 وضع يف للنظر وابلتحديد الشرق، يف مبهمة غوتريون أدراين السيد كلف

 .«امليدان هذا يف مواقفنا زبتعزي لنا والسماح املسيحية األقليات
 وموقف األقليات موضوع حول األخرية اآلونة يف اجلدل كثر لقد

 الناس وبعض اإلسالمية األصول أصحاب من العلمانيون وأخذ منه، اإلسالم
 خمتلف يف كثيفة إعالمية بتغطية مؤيدين املوضوع هذا يثريون املسلمني غري من

 تفسح ل اليت «الرأيني ذات» منها اا وخصوص الفضائيات ويف اإلعالم، وسائل
 وكيفية املسألة هذه واقع للناس ليبني اإلسالم أفكار عرضي من أمام أبداا  اجملال
 وطرف متطرف علماين طرف بني حمصوراا  النقاش تبقي بل هلا، اإلسالم عالج
 ولكنه اإلسالم مبسحة أحواله أفضل يف يتمسح «متطرف غري» علماين آخر

 الدول وقوف على تدل كثرية عالمات ظهور ومع. سالماإل رأي يعرض ل
 أن إل الطروحات، هذه مثل وراء اإلسالمي العامل يف وأدواهتا الكربى الغربية
 قوى ابلضرورة وراءها تقف ل وجهات أشخاص وجود من خيلو ل األمر

 ذهنها يف استقر ملا املستقبل من ختوفها ذلك إىل يدفعها بل غربية، أجنبية
 التاريخ تشويه وجراء وأحكامه اإلسالم مفاهيم على الشرسة اهلجمة جراء

 حقوقهم، املسلمني لغري يضمن ل اإلسالم أن من حقائقه وقلب اإلسالمي
 والظلم اإلقصاء من اخلالفة دولة ويف اإلسالم حكم ظل يف سيعانون وأهنم

 األمة ورتث الذين احلكام أخذ مجيعاا  هؤلء جانب وإىل. واملالحقة واحلرمان
 والعذاب، اجلور أصناف أذاقوها أن بعد منهم املغتصب سلطاهنا لتنزع ضدهم
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 مستعملني اإلسالم، حكم من إخافتها حماولني األقليات مسألة يثريون أخذوا
 التغيري طريق عن الناس وإبعاد حكمهم لتثبيت ضغط أداة القضية هذه

 كراسي على إبقائهم يف طمعاا  الغربيني أسيادهم إىل هبا متزلفني احلقيقية،
 .احلكم

 ومعرفة نشأته، وظروف األقليات مفهوم عند الوقوف بنا جيدر ولذلك
 من مضى فيما معها املسلمني تعامل وكيفية املسألة، هذه من اإلسالم موقف

 من األقليات مسألة استثمرت وكيف حاضرهم، يف األمر إليه صار وما اترخيهم
 جنحت وهل املسألة، هذه إاثرة جراء من نفسها األقليات انل وما األعداء قبل

 بالد ويف منشئها بالد يف والدول اجملتمعات يف التنوع استيعاب يف العلمانية
 .اإلسالم يف أم العلمانية يف يكمن اإلشكالية هلذا احلل وهل املسلمني،
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 األقليات مفهوم
 «قلل» مادة من العربية يف مأخوذ وهو أجنيب، للفظ ترمجة األقلية لفظ

 الكثرة خالف القلة»: اللسان يف كما املادة هذه حتت املذكورة املعاين ومن
: الرجال من القليل»و «والذلة الذل مثل القلة: الُقل»و «الُكثر خالف: والُقل

. افتقر: أقل»و «الدين اخلسيس: الرجال من الُقل»و «اجلثة الدقيق القصري
 األقلية بلفظ املراد عن جداا  بعيدة أخرى معان   وهناك. «اجلَدة قلة: واإلقالل

 ما وجه من صلة هلا كان وإن ذكرانها، اليت املعاين وهذه السياق، هذا يف
 تعريف على نقف ومل واقعه، توضح ول تبينه ل أهنا غري األقلية بلفظ

 فقد الغربيني عند أما. لديهم معروفاا  يكن مل ألنه املصطلح هلذا للمسلمني
 «الدولية والشؤون الدبلوماسية معجم» عر ف فقد رية،كث تعريفات له وردت

 اللغة أو اجلنس حيث من تنتمي ما دولة رعااي من جمموعة»: أبهنم األقليات
 األقليات مطالب وتنحصر... السكان أغلبية إليه تنتمي ما غري إىل الدين أو

 ةإقام حرية ويف والسياسية املدنية احلقوق يف األغلبية مع ابملساواة عادة
 وتعليم ألبنائها خاصة مدارس بفتح أحياانا  تطالب كما الدينية، شعائرها

 مجاعة»: أبهنا األقلية «الجتماعية للعلوم الدولية املوسوعة» وعر فت. «لغتها
 أو دينياا  أو قومياا  أو عرقياا  اجملتمع أفراد بقية عن يتميزون الذين األفراد من

 أنواع لبعض خيضعون فهم مث   ومن قوة،ال يف نسيب نقص من يعانون وهم لغوايا،
 عر فت فقد قانونية، انحية من وأم ا. «التمييزية واملعاملة والضطهاد الستعباد

 يف الصادر الستشاري رأيها )يف الدويل للعدل الدائمة احملكمة
: أبهنا األقليات البلغارية( اليواننية اجملموعات حول م31/07/1930
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 أو أصل، إىل وينتمون منطقة، أو ما قطر يف ونيعيش األفراد من جمموعة»
 أكثر أو واحدة على قائمة هوية وتوحدهم خاصة، عادات أو لغة، أو دين،

 تقاليدهم، على احملافظة على يعملون معاا  تضامنهم ويف. اخلصائص هذه من
 هذه لروح طبقاا  أولدهم ونشأة تعليم على والتأكيد عبادهتم، بطريقة والتمسك
 األمم منظمة إنشاء وبعد. «البعض لبعضهم املساعدة مقدمني التقاليد،
 بتبين م1950 سنة األقليات ومحاية التمييز ملنع الفرعية اللجنة قامت املتحدة،
 الرابعة، دورهتا يف وعدلته الثالثة دورهتا يف األقليات لتعريف لئحة مشروع

 أصل إىل نتميت قد أقلية أبهنا عادة تعرف اليت اجلماعات»: أن   فيه بينت
 عن ختتلف معينة خصائص أو لغوية أو دينية تقاليد هلا يكون قد عرقي،

 خاصة إبجراءات محايتها ينبغي اجلماعات هذه ومثل. السكان بقية خصائص
 التقاليد هذه على احلفاظ من يتمكنوا حىت والدويل القومي املستويني على

 نفسها  للجنة النهائي التقرير يف جاء م1979 سنة ويف. «ودعمها واخلصائص
 اقرتحه لألقليات تعريف األقليات( ومحاية التمييز ملنع الفرعية )اللجنة

 األقليات»: فيه ذكر (Francesco Capotorti) كابوتوريت فرانسيسكو
 واليت سائدة، غري وضعية يف دولة، سكان ابقي عن عدداا  أقل جمموعة هي

 أو الدينية، أو العرقية، لناحيةا من مميزات للدولة املنتمون أعضاؤها ميلك
 بطريقة ولو حىت - ويظهرون السكان ابقي خصوصيات عن ختتلف اللغوية
 أو دينهم أو عاداهتم، على احملافظة أجل من ابلتضامن شعوراا  - ضمنية
 تفسري حول )كابوتوريت(نفسه  الباحث هبا قام لحقة دراسة ويف. «لغتهم
 يف ويتمثل األقلية تعريف إىل عنصر إضافة ضرورة على فيها أكد األقلية مفهوم

 تقاليدها يف الذايت العتبار على احملافظة يف األقلية اجلماعة رغبة»
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 شخصية أقلية كل تشكل»: التالية العبارة ذلك إىل وأضيف ،«وخصائصها
 األقليات محاية إىل احلاجة إن إذ»: أيضاا  أضيف كما ،«وثقافية اجتماعية

 سنة ويف. «الدميقراطية الدولة حميط يف حىت وضعها ضعف من أساساا  تنشأ
 لألقليات تعريفاا  األقليات ومحاية التمييز ملنع الفرعية اللجنة تبنت م1985
 عددية، أقلية يشكلون ما دولة يف املواطنني من مجاعة»: أهنا فيه ذكرت

 دينية أو عرقية، خصائص وهلم الدولة، هذه يف مسيطر غري وضع يف ويكونون
 ابلتضامن شعور لديهم ويكون السكان، أغلبية خصائص عن ختتلف غويةل أو

 كجماعة البقاء يف مجاعية إرادة - ضمنياا  ولو - وجود يشجعه بينهم فيما
 ومع. «القانون ويف الواقع يف األغلبية مع املساواة حتقيق هو وهدفهم متميزة،

 التأكيد مع األقليات مصطلح مفهوم على جديد تطور جرى التسعينات بداية
 املواثيق بعض على ذلك انعكس وقد معناه، حتدد اليت السابقة العناصر على

 لتفاقية «البندقية» جلنة مشروع تعريف: منها العلمية والدراسات واملعاهدات
 يعين األقلية مصطلح إن»: (2/1 )املادة م8/2/1991 األقليات محاية

 الذين أعضاءها إن حبيث دولة سكان لباقي ابلنسبة عدداا  قليلة جمموعة
 خمتلفة لغوية أو دينية أو عرقية خصوصيات ميلكون الدولة هذه جنسية حيملون

. «لغتهم أو عاداهتم أو ثقافتهم على للحفاظ إرادة وحتركهم السكان ابقي عن
 Philipson et) كانقس وسكوتناب فليبسون جند نفسه املشروع ويف

Skutnabb Kangas) التايل التعريف اقرتحا ملشروعا هلذا حتضريمها عند :
 أعضاؤها حيمل حبيث دولة سكان ابقي من عدداا  أقل جمموعة هي األقلية»

 السكان، ابقي حيملها اليت عن خمتلفة لغوية أو دينية أو عرقية خصوصيات
 أو عاداهتم أو ثقافتهم على احلفاظ أجل من إرادة ضمنية بطريقة ولو تقودهم
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 جيب التعريف هذا حدود ضمن تدخل موعةجم فأي لغتهم، أو داينتهم
 جاء م1/2/1993 يوم ويف. «لغوية أو دينية أقلية أهنا أساس على معاملتها

 حلقوق األوروبية التفاقية إىل إضايف األقليات، حول بروتوكول مشروع يف
 للمجلس الربملانية اجلمعية قبل من عليها واملصادق منه( األوىل )املادة اإلنسان
 أشخاص جمموعة تعين «وطنية أقلية» عبارة إن»: يلي ما (C.E) األورويب

 ومتينة قدمية روابط ولديهم مواطنيها من وهم إقليمها، يف ويقيمون دولة يف
 أو دينية أو ثقافية أو عرقية خصوصيات ويظهرون الدولة، هذه مع ومستمرة

 أصغر معدده نفسه الوقت ويف الكفاية، بقدر متميزون أهنم كما مميزة، لغوية
 جمموعهم يف إرادة وحتركهم منها، منطقة أو الدولة هذه سكان ابقي من

 أو عاداهتم أو ثقافتهم يماس ل املشرتكة، هويتهم من هو ما على للحفاظ
 الدول يف القومية األقليات حلماية «اينف» إعالن ويف. «لغتهم أو داينتهم

 القومية األقليات إن»: يلي ما فيه جاء م،1993 سنة صدر والذي األوروبية،
 اترخيية أحداث نتيجة الدولة حدود داخل أقليات صارت اليت اجملموعات هي

 مستدمية عالقة والدول األقلية هذه مثل بني العالقة وأن   إرادهتا، ضد وقعت
 جمموعة عن صدر م21/10/1994 ويف. «الدولة هذه مواطين من وأفرادها

 أقليات إىل املنتمني األشخاص قحبقو  املتعلقة (C.E.I) املستقلة الدول
 األقليات»: التايل منها األوىل املادة يف وجاء األقليات، حقوق اتفاقية وطنية،

 واليت التفاقية يف طرف دولة إقليم يف دائمة بصفة تعيش اليت هي الوطنية،
 أو العرقي األصل حيث من يتميزون والذين مواطنيها( )صفة جنسيتها حيملون

 يف الطرف الدولة سكان أغلبية عن تقاليدهم أو داينتهم أو تهمثقاف أو لغتهم
 عن موسكو يف صدر م(21/10/1994) والسنة نفسه اليوم ويف. «التفاقية
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 إىل املنتمني لألشخاص تعريف السوفييت، الحتاد عن املستقلة الدول رابطة
 نم دولة يف أي إقليم يف دائم بشكل الكائنون األشخاص»: أبهنم األقليات

 العرقية، اخلصائص من هلم ولكن جنسيتها، وحيملون العهد على املوقعة الدول
. «الدولة سكان بقية عن مميزين جيعلهم ما الدينية، أو الثقافية أو اللغوية، أو

 اصطالح تفسري جيوز ل»: مفادها عبارة أضيفت التعريف هذا جانب وإىل
 أي حرمان إىل يهدف إجراء، أي اختاذ جييز أو على حيض بشكل األقلية

 م18/11/1994 ويف. «كمواطن وضعه من أو الدائمة، إقامته من شخص
 وفيه األقليات حقوق محاية قانون تورينو يف املركزية األوروبية املبادرة عن صدر

 منه األوىل املادة يف جاء حيث األخريين، للتعريفني مشابه لألقليات تعريف
 سكان بقية عن عددا تقل مجاعة يعين ةالقومي األقلية اصطالح إن»: التايل

 أو دينية، أو إثنية، خصائص وهلم مواطنيها، من أعضاؤها ويكون الدولة،
 احملافظة يف الرغبة لديهم أن كما السكان، ببقية اخلاصة تلك عن خمتلفة لغوية،

 .«والدينية الثقافية تقاليدهم على
 تعريف يف اضطراب ىعل تدل زماانا  املتباينة الكثرية التعريفات هذه إن

 الهتمام من وافراا  اا حظ األقليات مسألة أْولوا الغربيني املفكرين أن ومع. األقلية
 مانع جامع تعريف صياغة يف اآلن حىت أخفقوا أهنم بيد السنني، من لعقود
 .األقلية مفهوم يضبط

 من سابقاا  املذكورة التعاريف هذه نعد أن نستطيع ل فنية انحية فمن
 أي «احلقيقي التعريف»بـ الغريب الفكر يف عنه يعرب   ما أو ابملاهية تعريفال قبيل

 خمالف واقع أو ماهية عن يتحدث تعريف كل   ألن   الشيء؛ ماهية على الدال
 جمموعة» جتعل أخرى واترة ،«األفراد من مجاعة» األقلية جتعل فتارة. لصاحبه
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 ما دولة يف املواطنني من مجاعة» اثلثة ويف ،«الدولة سكان ابقي عن عدداا  أقل
 داخل أقليات صارت اليت اجملموعات» رابعة ويف ،«عددية أقلية يشكلون

 هذا من ويظهر. «إرادهتا ضد وقعت اترخيية أحداث نتيجة الدولة حدود
 نعد أن ميكننا ل وكذلك. تعريفه يراد الذي الواقع معرفة يف اضطراب وجود

 اخلصائص أو ابملكو انت التعريف قبيل من آنفاا  املذكورة «األقليات» تعاريف
 صياغة يف اعتمدت اليت املعايري ألن   غريه؛ عن الشيء متي ز اليت والصفات

 فاألقلية متعددة، أهنا إىل إضافة منضبطة، غري نسبية «األقليات» مفهوم
. العدد على ل القوة نقص على آخرين وعند العدد، على البعض عند تنصب

 ضبط يف صعوبة تواجهنا األقليات تعريف يف العددي عيارامل اعتمدان ما فإذا
 حمدد، غري أقلية أبهنا ما مجاعة نصف جيعلنا الذي الكم ألن العددية؛ النسبة

 ويف النصف؟ تقارب أم ثلثه أم الشعب ربع كانت إذا أقلية اجلماعة تعد فهل
 ما إذا عينأ املذكور؟ من أقل نسبتها اليت اجملموعة نعد ماذا كلها احلالت هذه

 هي مبجموعات نفعل فماذا األقلية، به تقاس أدىن حداا  مثالا  الثلث اعتمدان
 يستعمل الذي اجلماعة وصف يف صعوبة تواجهنا وكذلك الثلث؟ من أقل

 حساب يفضي إذ الدين؛ أم اللغة أم العرق يعتمد فهل العددي، املعيار إبزائه
 يف الدين اعتمدان فإذا ،األخرى غري نتيجة إىل األوصاف هذه من واحد كل
 إىل تصل ل قد بل عددية أقلية الوصف هبذا تكون أن ميكن ما مجاعة حق
 أكثرية تكون أن ميكن فإهنا اللغة أو العرق اعتمدان إذا ولكن أقلية، جعلها حد

 جزء ولكنهم الديين، ابلوصف قليل عددهم مثالا  األردن يف فالنصارى. عددية
 عرقية، أقلية الشركس بينما الشركس، مقابل يف ولغة عرقاا  العربية األكثرية من
 يف تكمن اثلثة صعوبة وهناك. املسلمة األغلبية إىل ينتمون نفسه الوقت ويف
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 إحدامها وجود تصور ميكن ل إذ ابألكثرية تعر ف أن جيب العددية األقلية أن
 قلية؟لأل مقياساا  اعتمادها ينبغي اليت األكثرية هي فمن األخرى، بوجود إل

 إىل نظران فإذا كلبنان، التنوع شديد جمتمع يف األكثرية انعدمت لو وماذا
 والسنة، املوارنة،: منهم طائفة 18 من رمسيا يتكون وجدانه الدينية تركيبته

 فكيف. ذلك وغري والكلدان والسراين، واألرمن، والروم، والدروز، والشيعة،
 قالوا كما كل ه لبنان كان إذا وعةجمم ألي وابلنسبة لبنان، يف األقل ية حند د

 مضطرب معيار األقلية ضبط يف العددي املعيار فإن ولذلك خمتلفة؟ طوائف
 وخضوعها األقلية حال ضعف أو الضطهاد معيار أيضاا  ومثله. منضبط غري

 كثرية بلدان يف الواقع وخيالف مطرد غري معيار فهو اجلربية، األكثرية لسلطة
 أايم أفريقيا جنوب يف السود أكثرية على البيض كسيطرة ألقلية، السيطرة فيها
 وبوروندي، رواندا يف اهلوتو أكثرية على التوتسي وكسيطرة ،«األابرهتايد» نظام

 معيار يف ذلك مثل وقل. سوراي يف سنية أكثرية على العلوية وكسيطرة
 هو ام أوىل جهة فمن ،«الدينية أو الثقافية أو اللغوية أو العرقية اخلصائص»

 جتعل فهل مثالا، اللغة ولنأخذ اخلصائص؟ هذه حتديد عليه يبىن الذي األساس
 هي العربية اللغة داخل الواحدة اللهجة جتعل أم خصيصة، العربية اللغة

 بلهجة أم مصر صعيد بلهجة أأنخذ وحينها مثالا؟ املصرية كاللهجة اخلصيصة
 حتديد يف غريها وند اخلصائص هذه إىل ينظر مل أخرى جهة ومن القاهرة؟

 متي زها يفقدها مما كثرية أحيان يف متداخلة اخلصائص هذه إن مث األقليات؟
 األقلية تعاريف بتتبع فإنه وهكذا. ما ألقلية معر فة خصوصيات أبهنا ووصفها

 .التبلور وتفقد وعائمة واضحة غري تعاريف أهنا يتبني الغربيني عند
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 األقليات مفهوم نشأة
 مفهوم التنوير بعصر يسمى ما قبل األوروبية معاتاجملت تعرف مل
 نظرية على قائماا  كان احلكم ألن وذلك وقانوين؛ سياسي كمفهوم األقليات

 وكانت الدين، وابسم هللا ابسم حيكم احلاكم أو امللك أبن القائلة اإلهلي احلق
 الذي وهو يشرع الذي فهو للشعب، ل للملك النظرية هلذه تبعاا  السيادة

 عن النظر بغض والقبول الطاعة رعاايه وعلى به، ومسلم ماض وحكمه م،حيك
 وأخذ الكنيسة سلطان من ابلتحرر الغريب الفكر بدأ وملا ولغاهتم، أعراقهم

 وجهة اجته فإنه الوسطى القرون يف السائد الديين الفكر وعلى عليها يتمرد
 كانت اليت نسيةالفر  الثورة شعارات وكانت اهتمامه، حمل الفرد وجعل عاملية
 صبغة ذات شعارات والكنيسة الفكر رجال بني الصراع اتريخ يف مهمة حمطة

 الفكر يف أزمة واجه الغريب الفكر ولكن. «مساواة إخاء، حرية،» كونية
 على القضاء بعد دولة يف هبا ينادي اليت األفكار يطبق أن أراد عندما السياسي

 تطبيقها، وميكن حملها حتل نظرية ادإبجي ملزماا  كان حيث اإلهلي، احلق نظرية
 نفسه الوقت يف وكانت للملك ل للشعب السيادة أبن تقول فكرته كانت وملا

 مل إذ األمة، أو الشعب تعريف يف إشكالية وجدت فقد كونية صبغة ذات
 وكان احلكم، انحية يف مهم دور اإلهلي احلق نظرية مبقتضى للشعب يكن

 أن وبعد الشعب، هم حلكمه اخلاضعون امللك فرعااي امللك، طريق عن يعرف
 الشعب هو فمن امللك، طريق عن يعرف الشعب يعد ومل النظرية هذه سقطت

 واحدة دولة كله العامل جعل ينبغي وهل السيادة؟ ميلك أن ينبغي الذي إذن
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 اخرتع الفكري املأزق هذا من وللخروج الشعب؟ هم مجيعاا  الناس ويكون
 على األمة أو الشعب وعرفوا السياسي مبفهومها القومية الفكرة الغرب فالسفة
 يف قائمة حقيقة متثل تكن مل السياسي املفهوم هبذا القومية والفكرة. أساسها

 فرنسي شعب هناك يكن مل إذ فقط، ذهنياا  متصورة مسألة هي بل الواقع أرض
 ناكه كانت بل القومي، ابملفهوم سياسية وحدة ميثل أملاين ول إجنليزي ول

 هم الفرنسي للملك اخلاضعون الرعااي فكان املختلفني، للملوك خاضعة مناطق
 منطقة يف متعددون وأمراء حكام هناك وكان الفرنسية، الدولة هبم تقوم الذين

 يف الفرنسي الشعب امسه شعب بتخيل الغربيون فقام. مثالا  كأملانيا واحدة
 وأعطوه وهكذا، األملاين بالشع امسه وآخر القومية، الفرنسية الدولة حدود

 والتاريخ الواحدة واللغة الواحد العرق يف تتمثل غريه عن متيزه ومميزات صفات
 النحو على موجودة واخلصائص الصفات هذه تكن مل وملا املشرتك، الواحد
 الذي الوجه على القومية وفرضوا افرتاضاا، وجودها افرتضوا فقد أرادوه الذي

 ذلك على مثال وخري. فرضاا  وسياسية جغرافية دةوح ضمن وتصوروه اخرتعوه
 منطقة كل وكانت مستقلة، كثرية إمارات من مكونة كانت فإهنا أملانيا

 جامعة لغة هناك تكن ومل األخرى، اللهجات عن بعيدة بلهجة تتحدث
 دراستها، على الناس وأجرب املعتمدة اللغة اللهجات إحدى فجعلت فصحى،
 يف األملانية القومية مفهوم زرع على والكتاب الشعراءو  األملان املفكرون وحرص
 ولغة واحد عرق عن احلديث وحاولوا عنهم، غريباا  كان أن بعد الناس قلوب
 بقوة املقسمة املتنافرة املناطق وحد بسمارك جاء وملا مشرتك، واتريخ واحدة
 .والنار احلديد
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 وكيفية لغربا يف القومية الدولة تكون كيفية شرح يف اإلسهاب هذا إن
 األقلية مفهوم نشأة كيفية ملعرفة جداا  مهم املفهوم هبذا واألمم الشعوب ميالد

 العرق من معرفات على تقوم صارت ملا القومية واألمة القومية فالدولة عندهم،
 يف واحد واتريخ واحدة ولغة واحد عرق وجود افرتضت املشرتك والتاريخ واللغة

 الشعب أو لألمة املكونة هي املعرفات هذه علتوج الواحدة، السياسية الوحدة
 الواقع كان وملا وللحاكم، للحكم الشرعية تعطي اليت وهي لوحدته، احلافظة
 متنوعة ولغات خمتلفة أعراق سياسية وحدة كل يف وكان افرتض ما خبالف
 املفرتضة، القومية يف اجملموعات هذه دمج على عمل فقد متباين، واتريخ
 يف ختالف القومية الدولة يف جمموعات وجدت فقد ذلك يتيسر مل وحيث
 الدولة أساسه على حددت ما مجيعها فيها أو التاريخ، أو اللغة أو العرق

 وأحلق واللغوية، العرقية ابألقليات تعرف اجملموعات هذه أصبحت وقد القومية،
 سياسيال مبفهومها األقليات فإن وعليه. وغريها والثقافية الدينية األقليات هبا

 الغرب، يف وسياسي فكري تطور نتاج هي الغرب يف املوجود والقانوين
 السياسي ابملفهوم القومية واألمة القومية الدولة نتاج هي أدق وبكلمات

 .إفرازاهتا من وإفراز احلديث
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 األقليات مفهوم خطأ
 يف نشأت اليت القومية الفكرة عن فرع أسلفنا كما األقليات مفهوم إن

 يتيسر ل كثرية ألسباب فاسدة فكرة سياسي كمفهوم القومية لفكرةوا الغرب،
 يف أزمة حلل جاءت أهنا فسادها بيان يف ويكفي السياق، هذا يف رصدها لنا

 الضطراري احلل من نوع هي بل أصيلة ليست فهي الغريب، السياسي الفكر
 ملفهوماب األمة ألن أوهام؛ على مبنية خيالية فكرة ذلك فوق وهي والتلفيق،

 األمة بناء إن مث. فقط متصورة بل الواقع أرض يف موجودة غري الغريب القومي
 أن جيوز ل ألنه خطأ؛ لغوية أو عرقية أسس على الدولة منها تتكون اليت

 صراع إىل تقود ألهنا وتعريفها، األمة إنشاء يف مدخل اللغة أو للعرق يكون
 نوع هي األقليات وظاهرة دة،الواح والدولة الواحد اجملتمع داخل وخصومات

 فإن فاسدة القومية الفكرة دامت وما. اخلصومة وهذه الصراع هذا أنواع من
 .أيضاا  فاسد عليها املبين األقليات مفهوم

 جداا  خطر مفهوم هو الغريب والقانوين السياسي مبعناه األقلية مفهوم إن
 األقليات بني وصراع تنافر وجود يفرتض فهو البشرية، اجملتمعات على

 وجود جملرد أخرى جهة من بينها فيما األقليات وبني جهة، من واألكثرية
 الشيوعية افرتضت مثلما متاماا  ثقافية، أو لغوية أو دينية أو عرقية اختالفات

 هذه أن مع العمل، وأرابب العمال وبني اجملتمع طبقات بني صراع وجود
 هذه وجود من يلزم ول ،هللا سنن من وهي اجملتمعات يف طبيعية الختالفات
 فأين. األوصاف هبذه وواجبات حقوق وتولد صراعات حصول الختالفات
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 حبيث واحدة سياسية وحدة ميثل واحد بلد يف متعددة أعراق وجود يف املشكلة
 أن يفرتض وملاذا والختالف؟ التنافر بدل والتفاق النسجام عليها يسيطر
 تكون وأن! سياسية؟ ملطالب سبباا  مثالا  اللغوية أو العرقية الناحية تكون

 مفهوم جيعل حىت األخرى العرقية األقليات على متعدية العرقية األكثرية
 األقليات؟ حقوق حبفظ التعدي هذا لرد مدخالا  األقليات

 مكوانهتا وضرب اجملتمعات لتفتيت يؤسس الغريب األقليات مفهوم إن
 عامل يكون أن بدل الدول يف عارمة فوضى بوجود مؤذن وهو ببعض، بعضها
 هي اليوم الغربية فالدول الغربية، والدول اجملتمعات يف حىت واستقرار، تثبيت

 على اتفقت وقد الدويل، املوقف يف املؤثرة وهي العامل، سياسات ترسم اليت
 تعمل قوة اليوم العامل يف يوجد ول أراضيها، خارج بينها فيما الصراعات جعل
 هذه يف الصراعات لرأينا كله ذلك ولول ومصاحلها، بيةالغر  الدول ضرب على

 األوروبية الدول ففي يغذيها؛ من َوجدت إن خصوصاا  أشدها على الدول
 حاصلة غري أغلبها يف وهي تعريفهم، حسب عرقية أقلية 300 من أكثر يوجد
 مع حصل ما على نظرة إلقاء ويكفي األقلية، مفهوم مبقتضى حقوقها على

 يف حصل وما املتحدة، اململكة يف الكاثوليك ومع وفرنسا بانياإس يف الباسك
 ما إذا أورواب يف األوضاع إليه ستؤول ما حول سيناريوهات لوضع يوغوسالفيا

 .األقليات مسألة فيها أثريت
 فيه اليت والنسبية ضبطه وعدم األقلية ملفهوم العائم فالتعريف وكذلك

 من نفسها تعد اجملتمع يف متعددة ئاتف ليشمل التوسع من ملزيد مرشحاا  جتعله
 اعتمدها اليت فاملعرفات األقليات، مفهوم وفق حقوق مبزيد وتطالب األقليات
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 أن ميكن إذ ومطاطة، اثبتة غري معرفات األقلية حتديد يف الغربيون املفكرون
 الواحد العرق فيجعل متعددة، تفسريات والثقافة والدين واللغة العرق يفسر

 والثقافة ومذاهب، أدايانا  الواحد والدين وهلجات، لغات الواحدة للغةوا أعراقاا،
 اجملتمع يف الفئات بعض تطالب فقد ذلك وفوق وثقافات، ثقافات الواحدة

 املعرفات من الفئات هذه عند أكرب أمهية تكتسب أخرى ملعر  فات أقلية بعد  ها
 سلطاانا  متلك اولكنه اتفهة، املعرفات هذه تكون وقد اآلن، حىت املعتمدة

 واقع على والواقف الغريب للشأن فاملتابع. التقليدية املعرفات سلطان من أقوى
 أو النارية الدراجات سائقي جمموعات بني الرابط أن يالحظ الغربية اجملتمعات

 الديين أو العرقي الرابط من أثراا  وأكثر أقوى القدم كرة لعبة مشجعي فرق
 ل بينما املعتربة هي والدينية العرقية احملددات ىتبق فلماذا هؤلء، جيمع الذي

 املهنية كالروابط أخرى حمددات يف ذلك مثل وقل احملددات؟ هذه إىل يلتفت
 تنتظم اليت والسياسية الفكرية املعرفات مجيعها هذه من وأوىل. والعلمية والفنية
 ل هناأل السياسية األحزاب حتت إدراجها ميكن ل اجملتمع يف وجمموعات فئات
 املعرفات عد يف سران إذا وهكذا السياسية، األحزاب يف املطلوبة ابلشروط تفي
 لكثرهتا حنصيها لن فإننا ليشملها األقليات مفهوم يتوسع أن ميكن اليت

 معرفات هي الغربيون املفكرون وضعها اليت املعرفات أن يظهر وهبذا وتنوعها،
 خطأ على وتدل. الصحيح كريالف الضبط أمام تصمد ل عشوائية انتقائية
 .األقليات مفهوم

 أن األوىل للوهلة يظهر إذ األقليات، مفهوم يف تضليلية انحية وهناك
 يف ذلك خبالف الواقع أن مع حقوقها، لألقليات يضمن املفهوم هبذا العمل
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 جيري فإنه ذلك، على كمثل السياسية املشاركة ولنأخذ األحيان، من كثري
 يف األقلية هذه أبناء بعض مشاركة طريق عن حقوقها ازإبحر  األقلية إيهام

 يف أخرى جلهات مصاحل لتحقيق استغالهلا جيري بينما السياسية، املناصب
 املتحدة للولايت سوداء أصول من رئيس كأول انتخب فأوابما اجملتمع،

 فما النتخاابت، يف جناحه يف أثر لصاحله السود لتصويت وكان يةمريكاأل
 ميثل وهل هلم؟ حققها اليت املطالب هي وما هناك؟ السوداء لألقلية عمله الذي
 أم يمريكاأل الشعب من البيض مع ابملساواة السوداء األقلية آمال فعالا  الرجل

 النظر بغض وقراراهتم خلططهم ومنفذ األموال رؤوس أصحاب ملصاحل خادم إنه
 وأملانيا وبريطانيا افرنس يف املسلمون هم وها! وحقوقها؟ السوداء األقلية عن

 مصاحل حتقيق غطاء حتت الربملانية النتخاابت يف للمشاركة يدعون وغريها
 سياسية مناصب لحتالل اإلسالم إىل ينتسبون من بعض ويقدم األقليات،

 ابكستانية، أصول من اإلجنليزي الربملان يف كأعضاء األقليات، مشاركة ابسم
 يف كبار ومسؤولني وتركية، مغاربية أصول نم وفرنسا أملانيا حكوميت يف ووزراء

 األحزاب يف وكاملشاركة وتركية، مغربية أصول من وبلجيكا هولندا يف بلدايت
 يف اخلضر حزب كزعيم قيادية مناصب إىل بعضهم ليصل الغربية السياسية

 هذه من املسلمون حيققه الذي فما. وهكذا تركية، أصول من فهو أملانيا
 على األفراد هؤلء عمل سوى مناصب على منهم أفراد حصول ومن املشاركة

 من الفاعلة القوى تريده ما وتنفيذ املناصب، هذه من الشخصية الستفادة
 اليت الغربية لألحزاب التصويت ذلك ومثل والنافذين؟ األموال رؤوس أصحاب

 على نفسها وتقدم حقوقهم وحفظ األقليات محاية على تعمل أهنا تدعي
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 فيقوم األخرى، األحزاب من ملصاحلهم أفضل كضامن للمسلمني املثال سبيل
 بعد عليهم تنقلب أن تلبث ل ولكنها الوهم هذا على بناء ابنتخاهبا املسلمون

 وانتخاب حزبه، مع البن بوش انتخاب أمر وما حظها، منهم أخذت أن
 كيالشرتا  احلزب وانتخاب بريطانيا، يف بلري توين وانتخاب فرنسا، يف شرياك

 وممثلوها األحزاب هذه به قامت ما مع ببعيد، عنا والنمسا أملانيا من كل يف
 العامل يف أو الغربية البالد يف سواء عليهم، وتعد    ابملسلمني إضرار من

 املدعى السياسي العمل يف األقليات مشاركة يف املصلحة هي فأين اإلسالمي،
 حقوقها؟ لتحصيل

 البعد الذكر سالفة األقليات مفهوم خماطر إىل أضفنا ما وإذا
 الدول قبل من واستغالله ابلبشرية إضراره مدى يربز فإنه له، الستعماري

 مصاحل لتحصيل املستضعفة العامل دول يف والختالف الشقاق لزرع الغربية
 الثالث العامل بدول يسمى ما يف الغرب أشعلها اليت احلروب فآلف مادية،
 مسألة وإاثرة والدينية الطائفية النعرات إاثرة خلفية ىعل اإلسالمية البالد ومنها

 القائمة الدول من دولة ختلو فال. املفهوم هذا فظاعة على شاهد خري األقليات
 من معروفة تكن مل أقليات مشاكل من الثالث العامل يف ول اإلسالمي العامل يف

 أحداث وما أبسرها، جمتمعات وتدمري دول تفتيت إىل أدت قبل، ذي
 إل وبوروندي ورواندا ومصر ولبنان وأفغانستان والعراق وإندونيسيا السودان

 .األقليات مبفهوم العمل جيلبها اليت املصائب من قليلة مناذج
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 األقليات مفهوم من اإلسالم موقف
 نبني أن حيسن وإدراكه، األقليات مفهوم يف اإلسالم رأي على للوقوف

 :املسألة هبذه مساس له مما اإلسالم هبا جاء اليت القضااي من جمموعة
 يف أقامها اليت والدولة  النيب أنشأه الذي اجملتمع كان لقد: أوالا 

 األمة  النيب أسس فقد. حلقه وعما سبقه عما متميزاا  منوذجاا  املنورة املدينة
 اإلميان على يقوم بينها الرابط وجعل اإلسالمية العقيدة على اإلسالمية
 أي املوجودة الفوارق من غريها أو اللغوية أو العرقية الناحية ع رْ يُ  فلم ابإلسالم،

 لألمة ينتمي فمن. فقط ابإلسالم اإلميان يف كله األمر حصر بل اهتمام،
: تعاىل قال. بسواء سواء املسلمني كسائر يكون اإلسالمية        

   .وقال  :«  ا  ه ذ  »: املدينة صحيفة يف وجاء. «م  ل  س  م  ال   وخ  أ   م  ل  س  م  ال
ّ  ك ت اٌب م ن  حم  ّمٍد الن   ، و م ن  ت ب ع ه م  ب  ل م ني  م ن  ق  ر ي ٍش و ي  ث ر ب  م ن ني  و ال م س  ، ب  ني   ال م ؤ 

ق  ِب  م  و ج اه د  م ع ه م    عز   هللا أرسل قدو . «اس  الن   ون  د   ن  م   ةٌ د  اح  و   ةٌ م  أ   م  ه  ن   أ   ،ف  ل ح 
: سبحانه فقال للعاملني، رمحة كافة الناس إىل  حمم دا جل  و         

                               ، 
 :وقال                    . النيب فدعا  الناس 
 من وكان الفارسي، سلمان فيه دخل أفواجاا؛ فيه فدخلوا اإلسالم، إىل مجيعاا 

 يروى فيما  فيه قال حىت    الرمحة نيب من املقر بني ومن األولني الصحابة
. املدائن اخلط اب بن عمر وول ه. احلاكم رواه «ت  ي  ب   ال   ل  ه  أ   ان  م   ان  م  ل  س  »: عنه

 فيه ودخل. املقر بني ومن األو لني من وكان األسود احلبشي بالل فيه ودخل
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 بن هللا عبد فيه ودخل. املقربني األولني من اآلخر هو وكان الرومي، صهيب
 يكن ومل.  هللا رسول أصحاب من وأصبح فأسلم يهودايا، كان الذي سالم
 الراشدين اخللفاء زمن استمر بل فقط،  النيب زمن النحو هذا على األمر
 صهر يف وجنحوا اإلسالم إىل الدعوة املسلمون محل حيث بعدهم؛ جاء ومن

 املنتشرة اإلسالمية األمة تكونت حىت اإلسالم بوتقة يف واألمم الشعوب خمتلف
 وكانت العرب جزيرة يف بدأت اإلسالم رسالة أن ومع. كلها األرض بقاع يف

 تقل ل ومحاسة بقناعة هبا آمنوا أن بعد محلوها العرب غري أن إل عريب، بلسان
 حصرهم يتيسر ل أئمة العرب غري من وبرز. العرب من األوائل املسلمني عن
 الدستوري الفقه ويف حنيفة، أبو الفقه يف برز فقد اجملالت؛ خمتلف يف

 وأصحاب ومسلم البخاري احلديث ويف سيبويه، اللغة يف وبرز املاوردي،
 سينا، ابن الطب ويف اخلوارزمي، الرايضيات ويف اآلمدي، األصول ويف السنن،

 والجتماع التاريخ علم ويف وبيربس، وقطز الدين صالح العسكرية القيادة ويف
 والشهرستاين، املاتريدي العتقاد ومسائل واملذاهب الفرق ويف خلدون، ابن

 ودان الزمن من قروانا  العرب غري وحكم هذا،. عدداا  حيصون ل ممن هؤلء وغري
 الناحية على يقتصروا مل املسلمني أن ويالحظ. ينيكالعثمان حلكمهم املسلمون

 الدعوات ظهرت أن إىل عملياا  طبقوه بل اإلسالمية، األمة مفهوم من النظرية
 قبل أما الغرب، مفاهيم من شيء املسلمني إىل يتسرب وبدأ والوطنية، القومية

 ةاألم مفهوم يف املمثل اإلسالمية العقيدة رابط كان بينهم الرابط فإن ذلك
 بل الروحية، الرابطة على اإلسالمية األمة مفهوم اإلسالم يقصر ومل. اإلسالمية

 والدولة، اجملتمع يف املسلمني بني يربط وقانوين سياسي بعد ذا مفهوماا  جعله
 .مظاهنا يف مفصلة وواجبات حقوق عليه وتنبين
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 من َخلقية معطيات على بناء الناس إىل نظرته يف اإلسالم يفرق مل: اثنياا 
 حيث من اإلنسان نظره حمط جعل بل لغوي، أساس على أو لون، أو عرق
 قال حيث الوحي، هبا جاء آايت أول يف األوىل حلظاته منذ إنسان هو

: العلق( سورة )يف وتعاىل سبحانه                  

                                         

       . تعاىل هللا قال موطن، من أكثر يف النظرة هبذا القرآن وصرح 
: احلجرات( سورة )يف                              

                                       

 .الروم( سورة )يف وقال :                  

                                . عند فالناس 
 أبمور حمصور بينهم والتفاضل سواسية، اإلسالم نظر ويف وتعاىل سبحانه هللا

 رمحته رجاء وتعاىل سبحانه هللا بطاعة العمل وهي التقوى، لفظ مجعها كسبية
:  فقال املعين هذا مؤكدة السنة وجاءت. وعقابه عصيانه وخمافة ورضوانه

ٍّ ر  ع  ل   ل  ض  ف   ال   ال  أ   ،دٌ اح  و   م  ك  ب  أ   ن  إ  و   ،دٌ اح  و   م  ك  ب  ر   ن  إ   ال  أ   ،اس  الن   اه  ي   أ   اي  »  ىل  ع   ب 
ٍّ ر  ع   ىل  ع   يٍّ م  ج  ع  ل   ال  و   ،يٍّ م  ج  ع    ال  إ   ،ر  ح   أ   ىل  ع   د  و  س  أ   ال  و   ،د  و  س  أ   ىل  ع   ر  ح   أ   ال  و   ،ب 
 .املسند يف أمحد رواه «ىو  ق  لت   ب  

 طبيعية أمور فهي ولغة ولون عرق من الناس بني املختلفة األمور وأما
 ول سلبية نظرة إليها النظر جيوز فال قدرته وعالمات هللا آايت من وهي

 كثرية، آايت يف وذكرهم الناس إىل ندائه توجيه عن القرآن يفرُت  ومل. تفضيلية
: احلج( سورة )يف تعاىل قال                     ، وقال 
: عمران( آل سورة )يف                       
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 ، اإلنسان( سورة )يف سبحانه وقال :                

                                    

                                  ، 
: النفطار( سورة )يف وقال                     .
 التمييز اإلسالم حرم فقد ذلك وفوق. املطهرة النبوية ةالسن يف جاء ذلك ومثل
. املنتنة اجلاهلية أمور من واعتربه وغريها واللغة والعرق اللون أساس على القائم

ي   الل   عبد بن   ُجْنُدب   عن
 ر اي ةٍ  َت  ت   ق ت ل   م ن  »:  الل    رسول قال: قال الَبَجل 

ع و ع ّمّيٍة، ل ةٌ  ع ص ب ّيةا، ص ر  ي  ن   أ و   ع ص ب ّيةا، ي د  ل ّيةٌ  ف ق ت    أيب وعن. مسلم رواه «ج اه 
 و  ه  ف    ة  ي  ل  اه  ال    ىو  ع  د   اع  د   م ن  و  ...»:  هللا رسول قال: قال األشعري مالك

 ام  ص   ن  إ  و   ،م  ع  ن   : ال  ق   ى؟ل  ص  و   ام  ص   ن  إ  و   للا   ول  س  ر   اي  : لٌ ج  ر   ال  ق  . م  ن  ه  ج   اء  ث  ج  
 )رواه «ني  ن  م  ؤ  م  ال   ني  م  ل  س  م  ال   للا   اد  ب  ع   م  اك  س    يذ  ال   للا   م  س  ب   او  م  س  ت   ن  ك  ل  و   ى،ل  ص  و  

 .املسند( يف أمحد
 ومل لغوية، أو عرقية أسس على اإلسالمية الدولة اإلسالم يـَُعر  ف مل: اثلثاا 

 اإلسالم ارد مبفهوم اإلسالم جاء بل اثبتة، وسياسية جغرافية حدوداا  هلا جيعل
 واألمان، ابحلكم الدارين هاتني وعرف دارين، إىل الدنيا قسم حني الكفر ودار

 أماهنا ويكون اإلسالم أحكام فيها تطبق اليت البالد هي اإلسالم دار فجعل
 يكون أو الكفر أحكام فيها تطبق اليت البالد هي الكفر ودار اإلسالم، أبمان
 الدولة بوحدة الدار وحدة املسلمني على وأوجب املسلمني، أمان بغري أماهنا
 تطابق أن اإلسالم يف األصل أن أي واحد، خليفة بتنصيب ألزمهم حني

 تبعاا  وتتسع تضيق اإلسالم ودار. اإلسالمية الدولة حدود اإلسالم دار حدود
 .واتساعها اإلسالم أحكام فيها تطبق اليت الرقعة لحنسار
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 يف الهتمام من كبرياا  قدراا  حيوز يةاإلسالم األمة مفهوم أن مع: رابعاا 
 شرط بل اإلسالمية، الدولة يف للتابعية األساس جيعل مل أنه غري اإلسالم
 وحامل. اإلسالمية التابعية حامل يف والنظام للدولة الولء فقط اإلسالم
 دائمة، إقامة اإلسالمية الدولة ويف اإلسالم دار يف يقيم من كل هو التابعية

 الدولة رعااي من فإنه التابعية حيمل من وكل. مسلم غري أم لماا مس أكان سواء
. الشؤون ورعاية احلكم يف بينهم الدولة تفرق أن جيوز ل الذين اإلسالمية

 اتبعية حامل حبقوق يتمتع ل اإلسالم دولة خارج املقيم املسلم فإن ولذلك
 يتمتع فإنه يةاإلسالم الدولة يف املقيم املسلم غري ولكن اإلسالمية، الدولة
 .التابعية حبقوق

 يف مرفوض األقليات مفهوم أن وضوح بكل تبني األربعة األمور هذه إن
 أعراق إىل الناس تقسيم أساس على قائم ألنه وتفصيالا؛ مجلة اإلسالم

 ل أهنا إىل إضافة اإلسالم، يف مقبولة غري التقسيمات وهذه. ولغات وقوميات
 دايانت أتباع إىل الناس تقسيم وكذلك الدولة، يفوتعر  التابعية يف أساساا  جتعل

. الدولة وتعريف التابعية موضوع يف اإلسالم يف له مدخل ل هذا فإن خمتلفة
 تنوع نظرة إليها ينظر اإلسالم فإن الناس بني املوجودة الختالفات هذه وأما

 ذلك، يف يتدخل أن دون أبدايهنم ويدينوا بلغاهتم يتحدثوا أن للناس وجييز
 البالد يف واألداين واألقوام للغات تعدد من جنده ما القول هذا على والدليل

 اإلسالم ظهور من قرانا  عشر أربعة على يزيد ما مضي بعد اإلسالمية
 .وسيطرته

 إليها ينظر ل أمور البشرة ولون اللغوية والناحية العرقية الناحية إن قلنا
 يطبق أن وينبغي دين اإلسالم ولكن الناس، بني فيها يفرق ول مطلقاا  اإلسالم
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 غري أانس فيها سيكون سلفَ  كما الدولة وهذه اإلسالمية، الدولة يف
 مفهوم حسب أقلية يعتربون أفال معهم؟ التعامل يكون فكيف مسلمني،
 حىت اإلسالم يف موجود غري األقليات مفهوم أن ذلك على واجلواب األقليات؟

 وهو الذمة أهل مفهوم اإلسالم يف يوجد نولك اإلسالم، أهل بغري يتعلق فيما
 .األقليات مفهوم عن بيناا  اختالفاا  خيتلف مفهوم

 منسجم ألنه وطبيعي؛ حتمي أمر اإلسالم دار يف املسلمني غري وجود
 سنن يف ومندرج أدايهنم، واختالف البشر بتنوع القاضية الكونية هللا سنن مع
: يونس( سورة )يف تعاىل قال ينهم،د عن الناس فتنة حترم اليت التشريعية هللا

                                        

       ، هود( سورة )يف وقال :               

                                   ، 
 : ( البقرة سورة )يف وقال                      .وهو 
 خيضعون حني احلق الدين إىل الناس هداية إىل طريق ألنه إسالمياا  مطلوب أمر

 فيه فيدخلون أحكامه وصحة اإلسالم عدل فيلمسون الماإلس ألحكام
 .واقتناع رضا عن طائعني

 وحتمله الداخل يف اإلسالم أحكام تطبق دولة اإلسالمية والدولة
 واملسلمون. الثغور وحتمي الرعية شؤون وترعى اخلارج، إىل واجلهاد ابلدعوة
 والدفاع واجلهاد ةابلدعو  ومحله اإلسالم بتطبيق ملزمون ودينهم إمياهنم مبقتضى

 ابخلضوع ملزمون كذلك وهم. الرعاية إبحسان ملزمون أهنم كما دايرهم، عن
: األحزاب( سورة )يف تعاىل قال. اإلسالم ألحكام           

                                     ، يف وقال( 
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: النساء( سورة                           

                                       

                  .التابعية حيمل الذي املسلم فإن ولذلك 
 إذ بواجباهتا؛ ويلتزم التابعية حبقوق ليتمتع توثيق مزيد إىل حيتاج ل اإلسالمية

 اتبعية حيمل أن يريد الذي املسلم غري أما امليثاق، أغلظ من يعد ذاته حبد دينه
 مبقتضى ملزم غري وهو أبحكامه، ول ابإلسالم يؤمن ل فإنه اإلسالمية الدولة

 التابعية على حصوله فإن لذلك اإلسالم، ودار املسلمني بالد عن ابلدفاع دينه
 جتاهه والتزام الدولة جتاه قبله من التزام حصول يستوجب اإلسالمية الدولة يف
 سالماإل بىن ولذلك. العقد هو اللتزام هلذا القانوين والشكل الدولة، قبل من

 مؤقت، غري أم مؤقتاا  وجودهم أكان سواء اإلسالم، دار يف املسلمني غري وجود
 يراعيها وواجبات حقوقاا  يستلزم طرفني بني وعهد موثق وهو العقد، فكرة على

: تعاىل قال. العاقدان                           

                                   )التوبة( .
 يسمع أن إىل القتل من جتريه أن احلرب أهل من أحد منك طلب إن واملراد
 أن هو اجلوار ألن   ذلك، على وامليثاق العهد أعطه أو أم نه أي فأجره هللا كالم
 الرتمذي وأخرج. العقد معىن يفيد ما وهو اانا،وضم عهداا  أي ذمة الرجل تعطي

 ة  م  ذ  و   اللّ   م ة  ذ   ه  ل   ةا د  اه  ع  م   ساا ف  ن    ل  ت  ق    ن  م   ال  أ  »: قال  الن يب عن هريرة أيب عن
 ة  ي  س  م   ن  م   د  ج  و  ي   ل   اه  ي  ر   ن  إ  و   ن ة ،ل   ا ة  ح  ائ  ر   ح  ي ر   ال  ف   اللّ ، م ة  ذ  ب   ر  ف  خ  أ   د  ق  ف    ،ه  ول  س  ر  

: قال جد ه عن أب يه عن ُشَعْيب   بن عمرو عن داود أبو وأخرج .«يفاا خ ر   ني  ع  ب  س  
ل م ون  ال  »:  هللا رسول قال اف أ   م س  ع ى د م اؤ ه م ، ت  ت ك  ه م ، ب ذ ّمت ه م   ي س   و ُي  ي   أد َن 

و اه م ، م ن   ع ل ى ي دٌ  و ه م   أق ص اه م ، ع ل ي ه م    م ض ع ف ه م ، ع ل ى ّده م  م ش   ي  ر دّ  س 
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م نٌ  ي  ق ت ل   ال   ق اع د ه م ، ع ل ى و م ت س ّريهم   اف ٍر، م ؤ  دٍ  ذ و و ال   ب ك  د ه يف ع ه   وأخرج. «ع ه 
 يف   للا   للا  »: قال  هللا رسول أن َغْفَرة موىل عمر عن السرية يف هشام ابن

د اء   ،ة  م  الذّ   ل  ه  أ   ل  ال م د ر ة  الس و  ر  اا ع اد ، ف ن ن  ُه  م  ن س بالس ح م  ال    أ ه  ه   ويف. «اا و ص 
 للعقد؛ املفيدة «الذمة»و «العهد» ألفاظ استعملت الثالثة األحاديث هذه
 .تقارهبا على يدل   األلفاظ هلذه اللغوي الواقع ألن  

 َأوكد وهي ُعقود، واجلمع العهد،: والَعْقد»: العرب لسان يف جاء
 )يف اجلرجاين قال العهد، لفظة العقد من القريبة أللفاظا ومن. «الُعهود

 يف استعمل مث حال، بعد حالا  ومراعاته الشيء حفظ العهد»: التعريفات(
 يف جاء. الذمة لفظة أيضاا  القريبة األلفاظ ومن. «مراعاته تلزم الذي املوثق
 الذمة: عبيد وأب قال العقد، أهل الذ  َمة   وأهل احلرمة، الذ  مامُ »: الصحاح خمتار

ه م  »  قوله يف األمان ع ى ب ذ ّمت ه م  أد َن   .«ي س 
 أثره يظهر مشروع وجه على بقبول إجياب ارتباط هو الشرع يف والعقد

 اإلجياب طريف بني ربط فيها عقود، كلها والعهد واألمان والذمة. حمله يف
 الذمة عقد ومبقتضى. املسلمني وغري املسلمني جهيت من بكل املتمثل والقبول

 اتبعية على املسلم غري حيوز اإلسالمية والدولة املسلم غري بني يعقد الذي
 واألمان، واحلفظ الرعاية حق عليها فله رعاايها، من ويصبح اإلسالمية الدولة

 ألنه ومحايته حفظه مقابل مالا  يؤدي وأن اإلسالم، ألحكام اخلضوع عليه وهلا
 .ابجلهاد مكلف غري

 ومن واألمان، واحلفظ التابعية على عقد فهو الذمة، دعق واقع هو هذا
 أرقى هي الذمة عقد ونظرية. الذمة أهل اإلسالم عرف يف يسمون هلم يعقد
 غري من فيها واملقيمني الدولة بني العالقة لتنظيم البشرية عرفتها قانونية صيغة
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 يف ونيرغب ممن إليها اجلدد الوافدين أو عليها قامت اليت ابألسس املؤمنني
 عند املوجود النفور من ليستغرب املرء وإن. اتبعيتها على واحلصول فيها اإلقامة
 الذمة أهل مصطلح من املسلمني غري من كثري وعند املسلمني املثقفني بعض

 الدولة ومسؤولية واألمان ابلعهد تشعر وأخالقية إجيابية دللت من له ما مع
 لفظ فيه يتبنون الذي الوقت يف قه،حقو  ومراعاة الذمي محاية يف اإلسالمية

 من أخذه إذ أخالقية، غري وإسقاطات سلبية إحياءات من فيه ما مع األقلية
 يف الناس من فئة حتييد يفيد كما الشأن، وقلة ابلستضعاف يشعر القلة

 .اجملتمع من اجملتمع
 وعلى الدولة على يوجب املسلمني ذمة يف املسلم غري دخول إن  
 ما وعليه هلم ما له كاملسلمني فيكون معاملته، وحسن بعهده اءالوف املسلمني

 يف املمنوحة احلقوق بعض على وللوقوف. الشرع أحكام إطار يف عليهم
 نسوق املصطلح هذا حيملها اليت اإلجيابية الدللت وعلى الذمة ألهل اإلسالم

 :الشرعية النصوص بعض
 : تعاىل قال -                          

                                        
 .(8 :)املمتحنة
 : تعاىل وقال -                     .أخرج 
: تعاىل قوله يف عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن النزول أسباب يف الواحدي

         ، ولد، هلا يعيش يكاد ل األنصار من املرأة كانت: قال 
 من أانس فيهم إذا النضري بنو أجليت فلما. لتهو دن ه ولد هلا عاش لئن فتحلف
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 : تعاىل هللا فأنزل. أبناؤان هللا، رسول اي: صاراألن فقالت األنصار، أبناء

          .دخل شاء ومن هبم، حلق شاء فمن»: جبري بن سعيد قال 
 .«اإلسالم يف

م ن  ق  ت ل  »: قال  النيب عن عمرو بن هللا عبد عن البخاري وأخرج -
ا ل    ا   ي  ر ح  ر ائ ح ة  ال  ن ة ، و إ ن  م ع اه دا ي ة  أ ر ب ع ني  ع اماات  ر ي ه   .«وج د  م ن  م س 
 عن  هللا رسول أصحاب أبناء من عدة عن داود أبو وأخرج -

، أ و   م ن  ظ ل م  م ع اه داا، أ و  ان  ت  ق ص ه   أ ال  »: قال  هللا رسول عن د نْية آابئهم
ن ه   ئاا ب غ   ك ل ف ه  ف  و ق  ط اق ت ه ، أ و  أ خ ذ  م  ي   يج ه  ي   ط يب  ن  ف سٍ ش   ]أي، ف أ َن  ح ج 

م  ال ق ي ام ة   أخاصمه[  .«ي  و 
 حنيف، بن وسهل سعد بن قيس أن ليلى، أيب ابن عن مسلم وروى -

 ]أي األرض أهل من إهنا: هلما فقيل فقاما، جنازة هبما فمرت ابلقادسية كاان
  هللا سولر  إن: فقال اجلزية[، أداء على أبرضهم املقرين الذمة أهل من

 .«ساا ف  ن    ت  س  ي  ل  أ  »: فقال؟! يهودي إنه: فقيل فقام جنازة، به مرت
 وهو رجالا  وجد حكيم بن هشام أن الزبري بن عروة عن مسلم وأخرج -

 مسعت إين هذا؟ ما فقال اجلزية أداء يف النبط من انساا  يشمس محص على
 .«اي  ن   الد   يف   اس  الن   ون  ب  ذّ  ع  ي    ين  ذ  ال   ب  ذّ  ع  ي    للا   ن  إ  »: يقول  هللا رسول

: وفيه جنران لهأل  نيبال ابكت اخلراج يف فيوس أبو روذك -
ّ  الن   دٍ م  حم    ة  م  ذ  و   للا   ار  و  ج   اه  ت  ي  اش  ح  و   ان  ر  ج  ن  ل  و  ...»  م  اُه   و  م  أ   ىل  ع   للا   ول  س  ر   ب 
 ت  َت    ام   لّ  ك  و   م  ه  ع  ي  ب  و   م  ت   ي  ش  ع  و   م  ه  د  اه  ش  و   م  ه  ب  ائ  غ  و   م  ه  ت  ل  م  و   م  ه  ض  ر  أ  و   م  ه  س  ف  ن   أ  و  
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ب ان ي ت ه   ،يٍ ث  ك   و  أ   يلٍ ل  ق   ن  م   م  يه  د  ي  أ   ق فّ ي ت ه ، و ال ر اه ٌب م ن  ر ه  ق ف  م ن  أ س   ال ي  غ ي  ر  أ س 
 ال  و   ون  ر  س  ي    ال  و   ةٍ ي  ل  اه  ج   م  د   ال  و  . ةٌ ي  ن  د   ه  ي  ل  ع   س  ي  ل  و   ،ه  ت  ان  ه  ك   ن  م   نٌ اه  ك   ال  و  
 ر  ي   غ   ف  ص  النّ   م  ه  ن   ي   ب   ف    اا قّ ح   م  ه  ن   م   ل  أ  س   ن  م  و  . شٌ ي  ج   م  ه  ض  ر  أ   أ  ط  ي   ال  و   ،ون  ر  س  ع  ي   
 .«...ني  وم  ل  ظ  م   ال  و   ني  م  ال  ظ  

 ان  ك   ن  م  و  ...»: حزم بن عمرو كتاب من الدلئل يف البيهقي وأخرج -
 من هشام لبن السرية ويف «...اه  ن   ع   ر  ي   غ  ي    ال   ه  ن  ن  ف   ةٍ ي  ود  ه  ي    و  أ   ةٍ ي  ن  ار  ص  ن   ىل  ع  

 ه  ت  ي  ان  ر  ص  ن   و  أ   ه  ت  ي  ود  ه  ي    ىل  ع   ان  ك   ن  م  و  ... »: محري وفد إىل  الرسول كتاب
 .«...ة  ي  ز  ال    ه  ي  ل  ع  و   اه  ن   ع   د  ر  ي    ال   ه  ن  ن  ف  

 يف الذمة أهل حقوق عن تتحدث اليت النصوص فيض من غيض فهذا
 هلم ما وإعطائهم معاملتهم حسن على احلرص منها ويظهر اإلسالمية الدولة

 .الشرعية األحكام وفق
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 الذمة أهل ومنهم برعاايها الدولة عالقة
 هو األول اجلانب جانبني، يف برعاايها اإلسالمية الدولة عالقة تتجلى

 األحكام تطبيق جانب هو الثاين بواجلان الشؤون، ورعاية احلكم جانب
 .والقوانني الشرعية

 بني تفرق أن للدولة جيوز ل فإنه الشؤون ورعاية احلكم جانب يف أما
 بناء متييز أي دون واحدة معاملة مجيعهم تعاملهم أن عليها جيب بل رعاايها

 من والسادسة اخلامسة املادة يف جاء. دين أو جنس أو لون أو عرق على
 وإمجاع  رسوله وسنة سبحانه هللا كتاب من املستنبط دستورال مشروع

 لألمة التحرير حزب قدمه الذي الشرعي والقياس عليهم، هللا رضوان صحابته
 :يلي ما اخلالفة لدولة دستوراا  ليكون

 ابحلقوق يتمتعون اإلسالمية التابعية حيملون الذين مجيع :5 املادة»
 .الشرعية ابلواجبات ويلتزمون

 يف الرعية أفراد بني متييز أي لديها يكون أن للدولة جيوز ل :6 ةاملاد
 أن جيب بل ذلك، شاكل ما أو الشؤون رعاية أو القضاء أو احلكم انحية
 غري أو اللون أو الدين أو العنصر عن النظر بغض واحدة نظرة للجميع تنظر
 .«ذلك

 عند الدستور مقدمة كتاب يف مفصلة املادتني هاتني على واألدلة
 ختاطب جاءت اليت الشرعية النصوص أن هنا نذكر أن ويكفي شرحهما،
 بني مفرقة غري عامة جاءت الشؤون ورعاية والقضاء احلكم أبواب يف املسلمني

 بل الناس، من وأسود أمحر بني ول وعجمي، عريب بني ول مسلم، وغري مسلم
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 :النساء( سورة )يف تعاىل قال والعدل، ابلتسوية آمرة جاءت         

                                             

                           .الناس لفظ هنا فاستعمل 
: املائدة( سورة )يف تعاىل وقال العموم، على الدال           

                                 

                                      

 .للتقوى أقرب هو فالعدل الُبغض، عند حىت العدل فأوجب. 
 البخاري(، )رواه «ه  ت  ي  ع  ر   ن  ع   ولٌ ؤ  س  م   و  ه  و   اعٍ ر   ام  م  اإل  »:  وقال

م ن  ظ ل م  م ع اه داا،  أ ال  » : وقال. تفريق دون كلها رعيته عن حماسباا  فجعله
ن ه  ، أ و  ك ل ف ه  ف   أ و  ان  ت  ق ص ه   ئاا ب غ ي   ط يب  ن  ف سٍ  و ق  ط اق ت ه ، أ و  أ خ ذ  م  ي   ، ف أ َن  ش 

م  ال ق ي ام ة   يج ه  ي  و   خاصة احلديث هذا يف  فنص داود، أبو أخرجه ،«ح ج 
 يوم ظلمهم من خصيم نفسه وجعل ابلعدل، العهد أهل معاملة وجوب على

 هذا يف الشرعية والنصوص. الظلم هذا مثل حرمة شدة إىل إشارة يف ،القيامة
 اإلسالم، فجر منذ املسلمني بني خالف فيه يعلم ل فإنه ولذلك كثرية؛ الباب
 الذمي عن األذى كف وجوب معىن شارحاا  احلاشية يف عابدين ابن يقول

 غيبة حرمت فإذا لنا، ما له وجب الذمة بعقد ألنه»: كاملسلم غيبته وحرمة
 )يف القرايف وقال. «أشد الذمي ظلم إن :قالوا بل غيبته، حرمت املسلم

 خفارتنا، ويف جواران يف ألهنم هلم علينا حقوقاا  يوجب الذمة عقد»: الفروق(
 ولو عليهم اعتدى فمن اإلسالم، ودين ، رسوله وذمة تعاىل هللا وذمة

 على أعان أو األذية أنواع من نوع أو أحدهم، عرض يف غيبة أو سوء بكلمة
 وكذلك اإلسالم، دين وذمة  رسوله وذمة تعاىل هللا ذمة ضيع فقد ذلك
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 احلرب أهل وجاء الذمة يف كان من أن له، اإلمجاع مراتب يف حزم ابن حكى
 دون ومنوت والسالح ابلكراع لقتاهلم خنرج أن علينا وجب يقصدونه بالدان إىل

 ذلك دون تسليمه فإن ، رسوله وذمة تعاىل هللا ذمة يف هو ملن صوانا  ذلك
 .«الذمة عقدل إمهال

 وتطبيق التشريع جانب يف وأما الشؤون، ورعاية احلكم جانب يف هذا
 وحكم عبادات من احلياة، أمور لكل شامل بنظام جاء اإلسالم فإن القوانني،
 كان وإن النظام وهذا ذلك، وغري وقضاء خارجية وسياسة وتعليم واقتصاد

 هو بل الروحي البعد على يقتصر ل أنه غري اإلسالمية العقيدة عن منبثقاا 
 هذا بتطبيق أيمر حني واإلسالم دولة، يف للتطبيق قابلة وقوانني تشريعات

 الروحية الناحية إىل ل فيه والقانونية التشريعية الناحية هذه إىل ينظر إمنا النظام
 مالحظة دون كلهم الدولة رعااي على الشرعية األحكام بتطبيق فيأمر الدينية،

 اختصاص وموضوعها طبيعتها تقتضي اليت األحكام يف إل دينهم لختالف
 من العبادات أحكام فمثالا . الديين الطابع عليها يغلب كأن هبا دين أهل

 الشرعية األحكام كسائر شرعية أحكام هي وغريها وحج وزكاة وصوم صالة
 املسلمني غري على تطبيقها فكان ابإلسالم، اإلميان يستلزم هبا القيام ولكن

 اإلكراه اإلسالم حرم فيما اإلسالم على هلم إكراهاا  يكون ذلك ألن رد؛وا غري
 هذه العبادات أحكام تطبيق من يستثنون املسلمني غري فإن ولذلك الدين، يف
 فال ذلك يوجب اإلسالمية ابلعقيدة إمياهنم ألن املسلمني؛ على إل تطبق ول

 كان وما  لنيبا وعمل الشرعية النصوص وبتتبع. حقهم يف إكراهاا  يكون
 كلها اإلسالم أحكام تطبيق أوجب اإلسالم أن يتبني الراشدون اخللفاء عليه
 جعل فإنه الدولة رعااي من املسلمني غري وأما استثناء، دون املسلمني على
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 ابألساس يؤمنون ل كانوا وإن كاملسلمني عليهم الشرع أحكام تطبيق األصل
 تطبيقها، يف شرطاا  ليس هذا ألن يةاإلسالم العقيدة وهو عنه انبثقت الذي

 أن وميكن الستثناء هذا تقتضي متعددة لعتبارات أموراا  ذلك من واستثىن
 :الدستور مشروع من السابعة املادة يف جاء الذي النحو على نلخصها
 حيملون الذين مجيع على اإلسالمي الشرع الدولة تنفذ - 7 املادة»

 :التايل الوجه على مسلمني غري أم سلمنيم أكانوا سواء اإلسالمية التابعية
 .استثناء أي دون اإلسالم أحكام مجيع املسلمني على تنفذ -أ

 .العام النظام ضمن يعبدون وما يعتقدون وما املسلمني غري ُيرتك -ب
 هم كانوا إن املرتد حكم عليهم يطبق اإلسالم عن املرتدون -ج
 غري معاملة فيعاملون مسلمني غري اوولدو  مرتدين أولد كانوا إذا أما املرتدين،
 .كتاب أهل أو مشركني كوهنم، من عليه هم الذي وضعهم حسب املسلمني
 أدايهنم حسب وامللبوسات املطعومات أمور يف املسلمني غري يعامل -د

 .الشرعية األحكام جتيزه ما ضمن
 أدايهنم، حسب املسلمني غري بني والطالق الزواج أمور تفصل -هـ
 .اإلسالم أحكام حسب املسلمني وبني همبين وتفصل

 اإلسالمية الشريعة أمور وسائر الشرعية األحكام ابقي الدولة تنفذ -و
 اجلميع على ذلك وغري واقتصاد حكم ونظم وبينات وعقوابت معامالت من

 كذلك وتنفذ السواء، على املسلمني غري وعلى املسلمني على تنفيذها ويكون
 على تنفذ كما اإلسالم سلطان حتت هو من وكل واملستأمنني املعاهدين على
 .«الدبلوماسية احلصانة هلم فإن. شاكلهم ومن والرسل السفراء إل الرعية أفراد
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 مقدمة كتاب يف املبينة املفصلة أبدلته «هـ د، ب،» البنود يف جاء ما
 ملصلحة اإلسالم دار قانون من ختصيص هو السابعة املادة شرح عند الدستور

 وهذه اإلسالم، أبحكام اجملالت هذه يف ملزمون املسلمون إذ سلمني؛امل غري
 سهالا  عيشاا  اإلسالمية الدولة يف املسلمني غري عيش جتعل الستثناءات

 أن دون أحكامه تطبيق ومن دينهم حسب العيش من متكنهم ألهنا مطمئناا 
 ول احلرج يف يقعون فال الدولة، يف العام القانون وبني بينه تناقضاا  جيدوا

 ل أحكام فهي هبا يلزمون اليت األحكام سائر أما. الدين يف إبكراه يشعرون
 وهم عام، طابع ذات ألهنا خمالفته أو عنه التنازل منهم تستلزم ول دينهم، متس

 وتشريعات لقوانني أيضاا  سيخضعون اإلسالمية الدولة غري يف يعيشون عندما
 كان إذا املسلم غري يضري الذي فما البشر، وضع من ولكنها دينهم يف ليست

 فيما عنده الفرق وما إسالمي؟ شرعي نص من مأخوذاا  املطبق والقانون التشريع
 يكون أن اإلسالم يوجب فمثالا  وضعية؟ مصادر من التشريع هذا أخذ لو

 القائمة الوضعية النظم توجب ل فيما والفضة الذهب قاعدة على قائماا  النقد
 الدولة يف القانون هلذا املسلم غري خضوع يف شكاليةاإل فأين ذلك، اآلن

 جتيز فيما ألنوثتها استغالل فيه للمرأة عمل أي اإلسالم حيرم ومثالا  اإلسالمية؟
 أن الديين بوصفه املسلم غري يضري فهل عليه، وحتث ذلك الوضعية األنظمة

 عرضه؟ بذلك فيحفظ اإلسالمية الدولة يف الشرعي للحكم خيضع
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 الذمة وأهل اإلسالمي التشريع
 وغري املسلمني بني أحكامه يف ميز اإلسالم أبن الناس بعض يقول

 املشاركة جمال يف وخصوصاا  لغريهم تعط مل حقوقاا  للمسلمني وأعطى املسلمني،
 غري على اجلزية وأوجب حاكماا، يكون أن مثالا  املسلم لغري جيز فلم السياسية،

 تقوم أن السياسية األحزاب يف واشرتط م،املسل على يوجبها مل بينما املسلم
 ومينع قوماا  فيعطي الرعااي بني مييز اإلسالم فإن وهكذا اإلسالم، أساس على

 مييز ل اإلسالم أبن يدعى فكيف املسلمني، غري ومينع املسلمني يعطي آخرين،
 الرعية؟ بني

 :اإلسالمي التشريع واقع على نقف أن ينبغي القول هذه على ولإلجابة
 وجعل اإلنساين، بوصفهم البشر إىل اإلسالمي التشريع نظر قدل
: أبنه الشرعي احلكم األصول علماء عرف وقد اإلنسان، إىل موجهاا  اخلطاب

 ولذلك ابلعبد، متعلق فالتكليف «...العباد أبفعال املتعلق الشارع خطاب»
 مشمول ألنه اإلسالم أبحكام ابتداء مكلف الكافر أبن األصول علماء صرح

: احلج( سورة )يف تعاىل فقوله. الدولة يف مجيعها هبا يلزم ل كان وإن هبا
                                إىل موجه 

 ىل  ع  »:  وقوله. وأسودهم وأبيضهم وأنثاهم وذكرهم وكافرهم مسلمهم الناس
 والتشريع. الناس مجيع يشمل عام أمحد( )رواه «ه  ي  دّ  ؤ  ت    ّت  ح   ت  ذ  خ  أ   ام   د  ي  ال  

 اعتبار أبي ل فقط إنسانية مشاكل ابعتبارها الناس مشاكل يعاجل اإلسالمي
 أهنا على إليها ينظر بل مثالا، اقتصادية انحية من املشكلة إىل ينظر فال آخر،

 النحو على الجهابع فيقوم هلا معاجلة وضع إىل حتتاج إنسانية مشكلة
 .مطلقاا  أحكامه يف التمييز يعرف ل اإلسالمي التشريع فإن وعليه. املناسب
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 بل قضية، كل يف واحداا  حكماا  مجيعهم للناس جيعل أنه يعين ل ذلك أن غري
 حني فمثالا . عالجها املراد القضية واقع تالئم التشريع عند معينة أوصافاا  يراعي

 لتعلقهما واألنوثة الذكورة وصفي أحكامه يف لحظ ابملرأة الرجل عالقة نظم
 هبذا الرجل أحكام عن ختتلف ابملرأة تتعلق أبحكام فجاء املسألة، هبذه املباشر

 احليض أبحكام وخصها املرأة، عورة عن ختتلف الرجل عورة فجعل العتبار،
 رأةامل يف األصل وجعل ذلك، تقتضي اجلسدية بنيتها طبيعة إذ والولدة والنفاس

 اجلسدية استعداداهتا طبيعة إذ يصان أن جيب وعرضاا  بيت وربة أماا  تكون أن
 الرجل على أوجب املقابل ويف. ذلك تقتضي الرجل عن املختلفة والنفسية

 قسم وملا هلم، النفقة عليه وأوجب شؤوهنم ورعاية والعيال املرأة أمر على القيام
 من الذكر على أوجبه ما مراعياا  األنثيني حظ مثل للذكر أحياانا  أعطى املرياث
 بل الناس بني متييزاا  يعد ل األحكام يف الختالف فهذا. املرأة على النفقة
 على اإلسالم أوجب ومثالا  للمسألة، صحيح وعالج موضعها يف لألمور وضع
 أبن هنا يقال فال ...املرأة على يوجبهما مل بينما اجلمعة وصالة اجلهاد الرجل

 وطبيعة جسديهما طبيعة إذ الرجل على املرأة حلساب متييز عمليةب قام اإلسالم
 وملا. األحكام يف الختالف هذا تقتضي الشرع يف هبما أنيطت اليت األعمال
 أغنياء على احلاجة عند الضريبة وأوجب الفقري دون الغين على الزكاة أوجب

 املال إخراج أمر إذ األغنياء، حساب على الفقراء مييز مل فقرائهم دون املسلمني
 على املال إخراج يفرض أن يصح فال إخراجه، على والقدرة ابمتالكه مرتبط

 مناط العقل جعل حني واإلسالم. املالك على يفرض كما مالكه غري
 وغري والصغري للمجنون فجعل شرائطه من والقدرة البلوغ وجعل التكليف

 متييز بعملية يقم مل در،والقا والبالغ العاقل أحكام عن ختتلف أحكاماا  القادر
 األوصاف هذه إىل نظر بل هؤلء على ألولئك ول أولئك على هؤلء لصاحل
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 ل إذ الختالف، هذا تقتضي ألهنا األحكام يف اختالفاا  عليها فرتب املؤثرة
 اإلنسان أكلف أن أو التكاليف يف العاقل وغري العاقل بني أسوي أن يصح
 .طاقته فوق

 على بناء األحكام يف فرق عندما اإلسالمي التشريع فعله ما عينه وهذا
 بني اختالف فيها حصل اليت األحكام يف فاملدقق والكفر، اإلسالم وصفي
 بد ل وكان املسألة طبيعة اقتضته الختالف هذا أن له يتبني والكافر املسلم

 :األمثلة بعض ذلك على ولنأخذ متييزاا، ليس ولكنه منه
 أم تفويض معاون أم خليفة أكان سواء احلاكم يف اإلسالم اشرتط لقد

 من املناصب هذه شغل جيز ومل مسلماا، يكون أن القاضي ويف عامالا، أم والياا 
 الداخل يف اإلسالمي الشرع تنفذ اإلسالمية الدولة ألن وذلك مسلم؛ غري

 يف احلاكم فعمل واجلهاد، ابلدعوة اخلارجي العامل إىل اإلسالم رسالة وحتمل
 وفق الشؤون ورعاية اإلسالم أحكام تطبيق بني يدور اإلسالمية الدولة

 اخلارج، يف املسلمني غري إىل اإلسالمية الدعوة محل وبني الشرعية األحكام
 عقيدة ابإلسالم مؤمناا  هبا القائم يكون أن طبيعتها تقتضي األعمال وهذه

 به، يؤمن ل من للعاملني دعوة وحيمله اإلسالم يطبق أن يتصور ل إذ وشريعة،
 حسب الناس بني اخلصومات يفصل القاضي فإن القاضي يف ذلك مثل وقل

 يقوم أن يتصور فال اإللزام سبيل على الشرعي ابحلكم وينطق اإلسالم أحكام
 الذي القاضي كان ملا أنه ترى أل ابإلسالم، يؤمن ل من العمل هذا مبثل

 ل دينهم، أحكام فقو  وطالقهم زواجهم أمور يف املسلمني غري بني يقضي
 أن حرم بل مسلم، غري يكون أن جاز فإنه اإلسالم أحكام حسب يقضي
 يف اإلسالم منهاج» كتابه يف أسد حممد األستاذ يقول. مسلماا  يكون
 غري شخص من نتوقع ل فنحن احلقائق، عن نتعامى أل جيب إننا»: «احلكم
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 أن مواطنيه خدمة يف فانياا مت لبالده حمباا  وفياا  خملصاا  نزيهاا  كان مهما مسلم
 بسبب وذلك لإلسالم، األيديولوجية األهداف لتحقيق فؤاده صميم من يعمل

 إنه القول حد إىل أذهب إنين نتجاهلها، أن نستطيع ل حمضة نفسية عوامل
 نظام الوجود يف هناك ليس ذلك، منه نطلب أن اإلنصاف من ليس

 الفكرية األسس من ذلك غري أو الدين أساس على قام سواء أيديولوجي،
 اليت الفكرة يعتنق ل شخص يد يف أموره مقاليد يضع أبن يرضى أن ميكن
 أن - املثال سبيل على - أحد خيال يف يقع هل. النظام هذا عليها يقوم

 رائسة منصب عنك دع - مهم سياسي منصب السوفيايت الحتاد يف ُيسند
 ابلطبع ونظاماا؟ عقيدة عيةابلشيو  يؤمن ل شخص إىل - احلكومة أو الدولة

 يقوم اليت القاعدة هي الشيوعية الفكرة دامت ما ألنه منطقي أمر وهذا. ل
 هم الفكرة هذه أبهداف يؤمنون الذين األشخاص فإن السياسي النظام عليها

 غاايهتا حتقيق حنو الشعب قيادة يف عليهم العتماد ميكن الذين وحدهم
 مما أبعد الغرب يف العلمانية النظم من كثري تذهب بل. «واإلدارية السياسية

 موظفاا  يكون أن من الدميقراطية العلمانية ابملبادئ يؤمن ل الذي متنع إذ ذكر،
 املوظفني على وتشرتط جامعياا، أستاذاا  أو معلماا  يكون كأن الدولة موظفي من

 أجل من ذلك على يقسموا أن وتلزمهم وحفظها الدميقراطية ابملبادئ القبول
 تقضي اليت املناصب يف اإلسالم اشرتاط الشرع يقصر بينما. بتوظيفهم القبول

 يف يشرتط فال األخرى الوظائف أما. ابإلسالم يؤمن من يتولها أبن طبيعتها
 الوظائف هذه شغل الذمة ألهل جيوز بل مسلمني، يكونوا أن الدولة موظفي

 .الدولة عليه قامت الذي األساس وهو ابإلسالم، يؤمنون ل أهنم مع
 على قائمة تكون أن السياسية األحزاب يف كذلك الشرع واشرتط

 يف لختالفها تبعاا  األحزاب هذه تعدد وأجاز اإلسالمية، العقيدة أساس
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 أفرادها يؤمن تنظيمات أهنا يتبني األحزاب واقع يف وابلنظر. الجتهادات
 على قائمة اإلسالمية الدولة كانت وملا احلياة، واقع يف تطبيقها يريدون بفكرة

 تطرح أحزاب بقيام القبول املتصور غري من فإنه الشرع، أحكام وتطبق اإلسالم
 يعين هذا ألن تطبيقها إىل وتسعى اإلسالم على قائمة غري ومشاريع برامج

 ل فإنه لذلك وتبعاا . عليها قامت اليت األسس وهدم الدولة هدم ابلضرورة
 عقيدة ابإلسالم يؤمن ل من فيها يشارك أو األحزاب أمر على يقوم أن يتصور
 العلمانية الغربية البالد ويف. وقناعاته دينه مع يتناقض هذا ألن وشريعة

 وتستطيع رمسية، سياسية كأحزاب هبا يعرتف حىت األحزاب يف يشرتطون
 دميقراطية علمانية أسس على تقوم أن يشرتطون السياسية، احلياة يف املشاركة
 كل تضع فإهنا ذلك وفوق. األسس هذه غري على أحزاب قيام ومينعون
 واملساءلة املراقبة حتت سياسياا  أو فكرايا  وينشط ابلدميقراطية يؤمن ل شخص
 .الرزق أبواب يف عليه وتضيق

 الذمة أهل على يوجبه ومل املسلمني الرجال على اجلهاد الشرع وأوجب
 فيه ويدخل هللا، كلمة ءإلعال الكفار قتال يف الوسع استفراغ هو اجلهاد إذ

 يكلفوا أن يستقيم ل فإنه كفاراا  الذمة أهل كان وملا الداير، حلماية القتال
 وقد وعقيدهتم، دينهم مع ينسجم ل هذا ألن اإلسالم كلمة إلعالء ابجلهاد
 يوجب مل اإلسالم أن ومع. املسلمني أعداء من دينهم أبناء قتال إىل يقودهم
 قرروا إن اإلسالمي اجليش صفوف يف يقاتلوا أن هلم أجاز فإنه اجلهاد عليهم

 محاية أجل من القتال كان إذا خصوصاا  إكراه دون إرادهتم مبحض ذلك هم
 يف ونفسه ماله وتقدمي ابجلهاد مأموراا  املسلم كان وملا. األوطان وحفظ الداير
 اإلسالمية الدولة ورعااي الداير محاية من ذلك على ينبين ما مع هللا سبيل
 فرض فقد ابجلهاد ملزماا  الذمي يكن ومل عنهم والذب الذمة أهل ومنهم
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 توفري مقابل السنة يف مرة الرجال من القادر يؤديه مالا  الذمي على اإلسالم
 إذ جزية املسماة الضريبة هذه دفع املسلم على يوجب ومل ولعياله، له احلماية
 .دابجلها إلزامه بسبب بكثري منها أبكثر ملزم املسلم

 لوجدانها اإلسالم فيها اشرُتط اليت الشرعية األحكام تتبعنا لو وهكذا
 أعطي اليت الشرعية األحكام من كثري هناك بل الباب، هذا من مجيعها

 ليس أيضاا  ذلك ولكن احلقوق، من املسلمون يعطَ  مل ما الذمة أهل مبقتضاها
 مراعاة ابب من هو بل املسلمني حساب على الذمة أهل متييز قبيل من

 املسلم على الشرع أوجب فقد ابملسألة، ملساسهما والكفر اإلسالم وصفي
 ابلعبادة، الذمي إلزام يصح ول عبادة ألهنا الذمي على يوجبها ومل الزكاة

 أهل على يوجبها ومل إليها احلاجة عند ضرائب دفع املسلمني على وأوجب
 وشرب اخلنزير أكل لذميل وأجاز اجلزية، من عليهم جيب مبا منه اكتفاء الذمة
 من ذلك وغري. عقوبة عليه ورتب املسلم على ذلك وحرم وبيعهما اخلمر

 للذمي حقوقاا  تعطي أهنا واقعها فهم يف التعمق عدم عند يبدو اليت األحكام
 تبعاا  احلقوق تعطي بل الناس بني متيز ل احلقيقة يف ولكنها املسلم، من أكثر

 .احلق إعطاء يف أثر هلا ألوصاف
 أوصاف هناك بل واإلسالم، الكفر وصفي على مقتصراا  ليس وهذا

 أن جيوز ل العدل غري فاملسلم األحكام، يف اختالفاا  عليها الشرع رتب كثرية
 يقومان ل إذ العدالة والقضاء الولية شروط من ألن قاضياا  أو حاكماا  يكون

 .الناس بني يزاا متي ليس هذا ولكن فيهما، حقه بذلك فقد فقدها فمن هبا، إل
 والكفر اإلسالم لوصفي مدخل ل حيث احلقوق يف يفرق ل فاإلسالم

 فقد البحث، مدار هي الشخص إنسانية تكون وحيث األوصاف، من ولغريمها
 والعمل واملأكل وامللبس املسكن وتوفري الكرمي العيش حق اإلسالم جعل
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 هو ما وكل الشؤون يةرعا ويف القضاء أمام والتسوية املعاملة وحسن والعالج،
 مسلمني، وغري مسلمني كلهم، الدولة لرعااي كله ذلك جعل القبيل، هذا من

 .وكباراا  صغاراا  وإاناثا، ذكوراا 
 الدول ويف الغرب يف التمييز فكرة فإن التمييز عن احلديث ومبناسبة

 ميكن ل إذ موضعها، غري يف كثرياا  وتستعمل حمددة غري ضبابية فكرة العلمانية
 كل وعلى شيء كل يف األفراد بني التسوية يعين التمييز رفض يكون نأ

. واقعاا  ممكن غري فهو فكرية انحية من خطأا  كونه إىل إضافة ذلك فإن صعيد؛
 الصغري بني ول والفضل، العلم ابب يف واجلاهل العامل بني التسوية يصح فال

 وغري املتخصص بني ول احلياة، وخربة والتقدير الحرتام ابب يف والكبري
 ورعاية احلضانة ابب يف واألنثى الذكر بني ول. البحث ابب يف املتخصص

 يف تكون التسوية بل واجلهاد، القتال ابب يف أو األسرة على والقوامة األطفال
 مل الغرب وألن. فيها التفريق جيوز ل اليت هي الناحية هذه ألن اإلنسانية؛

 الرجل بني التمييز بعدم مثالا  ملطالبةا أدت فقد املسألة هذه ضبط يستطع
 التمييز عدم أن ظن ألنه األسرة؛ وتدمري اجملتمع يف مصائب إىل عنده املرأةو 

 خمتلفان، ألهنما مستحيل وهذا كالرجل، واملرأة كاملرأة الرجل جعل يعين
 منهما واحد كل به هللا ميز ملا وهدر هلما، ظلم وجه كل من بينهما فالتسوية

 التمييز جيوز ول سواء شك ول فإهنما إنسانيتهما حيث من أما اآلخر، عن
 .بينهما
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 العلمانية والدولة اإلسالمية الدولة بني األقليات
 دولة سقوط بعد إل اإلسالمي العامل يعرفه مل منوذج العلمانية الدولة

 ةالعلماني الدولة فرضت اليت الغربية الدول قبل من واستعماره العثمانية اخلالفة
 بني البني   الختالف مع الغرب يف قائم هو ملا نقل وهي. املسلمني على فرضاا 

 الدولة عن احلديث وقبل. والفروع األسس يف الغربية واحلضارة اإلسالم حضارة
 الدولة مع قصرية وقفات نقف أن بنا حيسن اإلسالمي العامل يف العلمانية
 اخلالفة دولة وبني بينها الفرق لنستبني املنشأ حيث الغرب يف العلمانية

 :األقليات مشكلة يعاجل النموذج هذا كان إن ونستوضح
 األقليات مشكلة أفرز الذي هو الغرب يف العلمانية الدولة منوذج إن 

 أن إىل اضطرت احلياة عن الدين تفصل اليت العلمانية الدولة ألن وأوجدها،
 لألمة القومي فهومابمل وجاءت واترخيية ولغوية عرقية مبعرفات نفسها تعرف

 ابلتاريخ مرتبطة ومعرفات ولغات عرقيات إقصاء إىل ذلك فأدى والدولة،
 املعرفات هذه مبثل نفسها تعرف ل فإهنا اخلالفة دولة أما. واستثنائها والثقافة
 هي بل قومي، طابع ذات الدولة ول األمة جتعل ول والتارخيية، واللغوية العرقية
 مشكلة تعرف ل بذلك وهي. أبسره العامل لتحكم وتصلح إنسانياا  معرفة

 .األقليات
  املعرفات من ذلك يستلزم ما مع قومياا  العلمانية الدولة لتعريف تبعاا 

 أخرى وثقافات ولغات أعراق وجود فإن الثقافية،و  والتارخيية واللغوية العرقية
 القومية، للدولة هتديداا  يشكل الدولة أساسها على عرفت اليت تلك غري
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 على احلفاظ أجل من جمربة نفسها القومية العلمانية الدولة جتد ولذلك
 أو تريد حيث من فتجربهم عليهم والتضييق لآلخرين، التصدي على مقوماهتا

 والتاريخ واللغة العرق يف هويتهم عن والبحث نفسهم تعريف على تريد ل
 فيبدأ ملخالفني،ا بذلك وتستعدي القومية، الدولة عليه ملا املخالفة والثقافة

 والثقافية واللغوية العرقية حبقوقهم ابملطالبة أقليات شكل على اآلخرون
 األعراق تعدد يف حرج أي جتد فال اخلالفة دولة أما واإلقصاء، ابلظلم لشعورهم
 طبيعي حنو على لآلخرين تسمح بل مقوماهتا، يهدد ل ذلك ألن واللغات

 ألهنا لتحصيلها األقليات بلق من عمل ودون احلقوق هذه على نص دون
 .القائمة ابللغات تتدخل ل اخلالفة فدولة طبيعياا  هلم موفرة

 األكثرية مفهوم الرأمسايل املبدأ على بناء العلمانية الدولة اعتمدت ملا 
 بذلك أهدرت فقد املطلق احلق هو األكثرية رأي وجعلت الصواب، حتديد يف

 وأغلقت األكثرية، رأي من صوبأ رأيها يكون أن ميكن اليت األقلية حق
 رأي اإلسالم على بناء تعتمد ل فإهنا اخلالفة دولة أما. وجهها يف الباب

 األمر، حسم الذي الشرع على تعتمد بل والصواب، للحق كضابط األكثرية
 النظر بغض أقوى دليل على يعتمد الذي الرأي الجتهادية القضااي يف وتتبع
 يبحث ل اليت العملية املسائل يف إل األكثرية تعتمد ول واألقلية، األكثرية عن
 ألنه األقلية إقصاء إشكالية يف تقع ل فإهنا وبذلك. والصواب احلق عن فيها

 .املفهوم هبذا فيها لألقلية وجود ل
 الفكري اجلو عن ينفك ل الغرب يف العلماين النموذج نشوء إن 

 الغرب يف ساد فقد. ورهوشع الغرب تفكري يف يتحكم كان الذي والشعوري
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 وإن األمر وهذا. عليه القضاء وحماولة بل حقوق أية من ومنعه املخالف رفض
 احلديث السياسي ابملفهوم األقليات صورة يتخذ الوسطى العصور يف يكن مل

 يف خالف ولكنه نفسه الدين من كان ولو خمالف لكل رفضاا  كان أنه إل
 هبم والتنكيل وقتلهم اآلخرين رفض على لةابألد عامر أورواب واتريخ الجتهاد،

 إل النصرانية املذاهب بني سادت اليت الدينية احلروب وما خمالفني، كوهنم جملرد
 هذا على فعل كردة جاء العلماين الفكر أن ومع اآلخر، رفض أمثلة من مثل
 لغريه رافضاا  فبقي الغريب والشعوري الفكري املخزون من يتخلص مل أنه إل

 أحزاب وهي لإلسالم املعادية واألحزاب اليمينية فاألحزاب. املخالف مقصياا 
 لرفض األمثلة من هي الغربية اجلماهري أوساط يف قوايا  دعماا  وجتد علمانية
 أما. كثرياا  عنها ختتلف ل األحزاب وسائر الغريب، اجلماعي احلس يف اآلخر
 والختالف التنوع إىل تنظر فإهنا اإلسالم أساس على القائمة اخلالفة دولة

 الكون، سنن مع ينسجم معطىا  وابعتباره خلقه، يف هللا آايت من آية ابعتباره
 وليس العام، النظام ضمن والتنوع التعدد يف إشكالية أية جتد ل فإهنا ولذلك
 اإلسالمية الدولة واتريخ. املخالف جتاه سليب وشعوري فكري خمزون عندها
 العرب )مشس يف هونكه زيغريد األملانية ةاملستشرق تقول. ذلك على شاهد
 يف الدخول املغلوبة الشعوب على يفرضوا مل العرب»: الغرب( على تسطع

 أمثلة أبشع اإلسالم قبل لقوا الذين واليهود والزرادشتية فاملسيحيون اإلسالم،
 شعائر مبمارسة مينعهم عائق أي دون مجيعاا  هلم مسح وأفظعها؛ الديين للتعصب

 أن دون وأحبارهم وكهنتهم وأديرهتم عبادهتم بيوت هلم املسلمون وترك دينهم،
 تلك مثل التاريخ روى أين التسامح؟ منتهى هذا أوليس أذى، أبدىن ميسوهم

 .«ومىت؟ األعمال؟
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 اجملتمع أبن تزعم فهي الغربية، العلمانية الدولة يف بني   تناقض هناك 
 احلرايت هبذه يتمتع جملتمعا يف فرد فكل العامة، احلرايت فكرة على مؤسس

 الفوارق أو والتقاليد العادات أو الفكرية أو الدينية الفوارق عن النظر بغض
 هذه أساس على الناس بتقسيم تنادي نفسه الوقت ويف الثقافية، أو اللغوية
 مبا احلياة عن الدين بفصل تقول كذلك وهي. األقلية حقوق بدعوى الفوارق
 على الشعوب ابستقالل وتنادي احلياة، معرتك نع الدين إبعاد من يقتضيه
 !دينية فروق أساس

 الكهنوتية الدينية الدولة أبن الغرب يف العلمانية الدولة منظرو يقول 
 كذلك ويقولون حق، مقولة وهذه وإقصائهم، اآلخرين ظلم يف سبباا  كانت

 اليت العلمانية الدولة يف يكمن للجميع واملساواة العدالة لتحصيل احلل أبن
 فالدولة ابطلة، مقولة وهذه واملعتقدات، األداين من واحدة مسافة على تكون

 األداين ظلمت أهنا كما األداين، من واحدة مسافة على تقف مل العلمانية
 األداين من واحدة مسافة على تقف مل أهنا أما. اإلسالم وخصوصاا  كلها

 الدولة حتديد يف والدينية ةوالثقافي التارخيية املعرفات على اعتمادها يف فظاهر
 ما خيفى ول نصرانية، دول دوهلم أبن القول من الغربيون يكثر ولذلك القومية،

 األخرى الكنائس جتد ل بينما احلكومات دعم من التقليدية الكنائس تالقيه
 على فرضت فإهنا لألداين ظلمها وأما. الدعم هذا مثل األخرى األداين ول

 أجل من العلماين الدميقراطي والنظام ابلدستور تقبل نأ الدينية اجملموعات
 يف يتناقض الشرط هذا ولكن دينية، مؤسسات بوصفها رمسياا  هبا العرتاف

 ل الشخصية فاحلرية النصارى، عند حىت الدينية العقائد مع األحيان من كثري
 سبيل ىعل الزان حتر  مان الداينتني كلتا ألن اليهودية ول النصرانية هبا تقول
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 حله، تستطيع ل العلمانية للدولة متميزاا  حتدايا  يشكل فإنه اإلسالم وأما. املثال
. وتشريعية عقدية انحية من حياة نظام ولكنه روحية، انحية من ديناا  يعترب ألنه
 حتت به قبلت وإذا ومنعته، ديناا  رفضت فقد العلمانية الدولة رفضته فإذا

 الدولة فإن ولذلك. دينهم عن أهله توأخرج وحولته غريته فقد شروطها
 هبم تقبل كي املسلمني على وتفرض أمرها، من حرية يف الغرب يف العلمانية

 وهذا األداين، كسائر دينهم لتجعل دينهم أمور من أساسية أمور عن التنازل
 اخلالفة دولة أما. عظيم ظلم وهو املدعاة، العقيدة حرية مع يتناقض شك ول

 خصوصية لألداين جتعل ألهنا إشكالية دون كلها دايناأل تستوعب فإهنا
 ملمارسة واسعة مساحة املختلفة األداين ألتباع وتتيح الدينية اجملالت يف قانونية
 اإلميان األخرى األداين أتباع على تفرض ول عقائدهم، مبقتضى والعيش دينهم

 على خلروجا بعدم منهم تكتفي بل عليه، الفكرية واملوافقة الدولة بدستور
 .العام للنظام واخلضوع الدولة

 اخلالفة دولة بني النظري الختالف فيها يظهر اليت األمور بعض هذه
 الدولة فإن العملية الناحية من أما. األقليات مسألة يف الغربية العلمانية والدولة

 ويف فكرها، بوتقة يف الشعوب صهر يف ذريعاا  فشالا  فشلت الغربية العلمانية
 الدول يف شائع العنصري فالتفريق. أشكاهلا مبختلف األقليات مع ملالتعا

 الدول مستوى على بل فحسب الشعوب مستوى على ليس الغربية
 ظاهر أمر وهذا السياسية، واألحزاب السياسيني مستوى وعلى واحلكومات،

 الباب هذا يف نشرت اليت والدراسات إنكاره، عاقالا  يسع ل حبيث الغرب يف
 الدول وتعامل. شك بال ذلك يلمس الغربية البالد يف يعيش ومن داا،ج كثرية
 عنوان حتت دراسة أظهرت فقد هلا، شديد إقصاء فيه األقليات مع الغربية
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 أقلية 48 بني من أنه م1996 عام يف األورويب الحتاد ونشرها «يوروموزائيك»
 وجودها أو ختفاءال إىل طريقها يف أقلية 23 يوجد األورويب الحتاد يف لغوية

 عند واردة بياانت وحسب. بقائها يف مهددة أخرى 12و جداا، ضعيف
 األم لغاهتم مواطن مليون 40 أورواب يف يوجد فإنه «املهددة الشعوب منظمة»

 هناك وليس هتميشهم، جيري فإنه وهبذا الحتاد، دول قبل من هبا معرتف غري
 لألقليات معادية سياسات هناكو . وثقافاهتم بلغاهتم الدول هذه ابعرتاف أمل
 كاأللبان عرقية أقليات وجود تنكر فاليوانن األوروبية، الدول من كثري يف

 من املسلمة األقلية جتاه بعنصرية وتتصرف والسالفوماتسيدونيني، واألرمون
 من مواطن ماليني مخسة يقارب ما إعطاء فرنسا وترفض وبلغارية، تركية أصول
. والثقافية اللغوية حقوقهم وغريهم والربيتونيني الباسكك متعددة عرقية أقليات

 تطالب اليت األقليات وأما .األوروبية الدول سائر يف كثرياا  األمر خيتلف ول
 حماربتها، لتربير املادية األعمال حنو ودفعها قمعها جيري فإنه سياسية حبقوق
 يف لكاثوليكيةا األقلية ومع إسبانيا يف الباسكية األقلية مع جرى كما وذلك

 حرج، ول فحدث الشأن ذات غري العرقية األقليات وأما. املتحدة اململكة
 جبني يف عار وصمة هو أورواب يف والروما( )السينيت الغجرية األقلية فواقع
 يف احليواانت معاملة يعاملون الغجر من الناس فماليني الغربية، العلمانية الدولة
 حيملون ول هبم يعرتف ل منهم وكثري احلقوق، أدىن يعطون ول الغربية الدول

 مثن أبي منهم للتخلص حماولت وجتري وهناك هنا موزعون هم بل جنسيات،
 إىل وإعادهتم بطردهم فرنسا قامت حني ببعيدة ليست مدة قبل حصل كما

 هبا املعمول والقوانني األورويب الحتاد اتفاقيات خيالف ذلك أن مع رومانيا
 فاألقلية حالا، أبفضل ليس فاألمر اأمريك يف وأما أورواب، يف هذا. رمسياا 
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 قرون بعد وهذا والتضييق التهميش من اليوم هذا حىت تعاين زالت ما السوداء
 الالتينية اأمريك دول من اآلتية واألقليات الدميقراطية، العلمانية الدولة قيام من

 املتحدة الولايت دولة فقامت األصليون السكان وأما. حظاا  أوفر ليست
 .له قيمة ل مهمش فإنه منهم بقي ومن أثرهم، وأخفت إبابدهتم يةمريكاأل

 أحداث بعد وخصوصاا  عليهم التضييق فإن الغرب يف املسلمون وأما
 من كثري يف بدينهم معرتف غري فاملسلمون حد، كل جاوز م2001 عام

 من وكثري ،األنفس بشق إل مساجد بناء يستطيعون ول الغربية، الدول
. مهينة أماكن ويف اخللفية الساحات يف موجودة وهي هبا معرتف غري مصلياهتم

 حسب البسيطة الطبيعية املتطلبات من كثري على احلصول يستطيعون ول
 مشكلة األضحى عيد يف والتضحية كبرية مشكلة احلالل فالذبح دينهم،
 مقابر ضمن فهي جدتو  وإذا بسهولة، متوفرة غري اإلسالمية واملقابر أكرب،

 والصالة املسلمة املرأة كخمار دينهم شؤون يف عليهم والتضييق املسلمني، لغري
 قوانني أصدرت اليت الدول إىل تعداها بل الشعوب على يقتصر مل املدارس يف

 احلياة يف النقاب لبس ومن املدارس يف اخلمار لبس من املسلمني بنات متنع
 بدروس املدارس يف املسلمني أبناء وإلزام. ذلك على عقوبة وتضع العامة

 ومثله شائع، أمر العورات كشف من ذلك يتطلب ما مع والرايضة السباحة
 مدارس وإنشاء. النصارى أبعياد الحتفال يف املسلمني أبناء مشاركة

 وأعياد. جهد بقليل لغريهم يتاح بينما التعقيد، غاية يف أمر للمسلمني
 املسلمون العمال يستطيع فال الدول من كثري يف هبا معرتف غري املسلمني

 فإن اجلمعة صالة مع األمر وكذلك أبعيادهم، لالحتفال رمسية إجازة أخذ
 عملهم، بسبب ذلك من ميكنون ل ألهنم أداءها يستطيعون ل املسلمني أغلب
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 كله هذا وفوق. العيد إجازة أبخذ هلم يسمح ل الذين املدارس طالب ومثلهم
 واستئجار والتوظيف كالعمل اجملالت خمتلف يف ضدهم التمييز جيري فإنه

 أصدرت وقد هذا. الدولة مؤسسات ويف واجلامعات املدارس ويف البيوت
 حبجة قوانني سبتمربأيلول/ من عشر احلادي أحداث بعد كلها الغربية الدول
 وقامت والظنة، ابلشبهة فأخذهتم املسلمني، ضد واستعملتها اإلرهاب حماربة

 ومصلياهتم، مساجدهم وراقبت عشوائياا، اجلامعات يف املسلمني أبناء راقبةمب
 وحققت اتصالهتم، أجهزة وعلى وبيوهتم اخلاصة حياهتم يف عليهم وتنصتت
 من اآللف ضد حتقيق ملفات وفتحت منهم، كثري مع األمنية أجهزهتا

 حبجة سلمنيامل من آلف بيوت ودامهت بدينهم، ملتزمون أهنم جملرد املسلمني
 إسالمية ومنظمات مجاعات ضد منع قرارات وأصدرت والتطرف، اإلرهاب
 وحكمت حق، وجه بغري ومنتسبيها أعضاءها ولحقت اتفهة، ألسباب
 عدد وطرد أدلة، غري من بعقوابت املسلمني أبناء من الكثريين ضد حماكمها

 البالد، منأ على خطورهتم حبجة الغربية الدول من املسلمني أبناء من كبري
 ضدهم وحصلت خمتلفة، بذرائع املسلمني من عدد من اجلنسيات وسحبت

 بشن زالت وما ذلك مع ابلتوازي اإلعالم وسائل وقامت حتصى، ل مظامل
 شريعة وعلى  اإلسالم نيب وعلى واملسلمني اإلسالم على عنيف هجوم

 ذلك يف اوأيده املسلمني، ضد والبغضاء الشحناء من أجواء وخلقت اإلسالم،
 متهماا  املسلم أصبح حىت الرمسية، واجلهات السياسية، واألحزاب السياسيون

 يومية اعتداءات إىل املشحونة األجواء هذه وأدت زمالئه، قبل ومن جريانه عند
 ابستهداف جمموعات وقامت القتل، إىل منها عدد انتهى املسلمني على

 وابختصار. واملدنية لتحضرا عدو أبنه اإلسالم وبتصوير واملسلمني اإلسالم
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 جداا، صعباا  أصبح الغربية البالد يف بدينه املتمسك املسلم عيش فإن شديد
 احلادة املالية األزمة ظل يف خصوصاا  والتصاعد التوتر من ملزيد مرشح واألمر

 به يضحى الذي الكبش املسلمون يكون أن يبعد ول أورواب، منها تعاين اليت
 يف األقليات حقوق حقيقة عن هنا نتساءل أن ولنا. اللوم سيوف إليه وتوجه
 اخلالفة دولة عليه كانت مبا فيها جيري ما ونقيس الغربية العلمانية الدول

 أي ولنعرف بينهما الفرق لنرى املسلمني غري معاملة يف إحسان من اإلسالمية
 .واإلنصاف ابلعدل واحلكم الشؤون رعاية على أقدر الدولتني

 الدول وأما الغرب، يف العلمانية الدولة عن هو رضهع سبق ما كل إن
 جتمع ألهنا سوءاا، أكثر فأمرها املسلمني بالد يف الغرب خلقها اليت العلمانية

 :أخرى مساوئ الذكر السالفة الغربية العلمانية الدول مساوئ جانب إىل
 اترخيي تطور وليدة تكن مل اإلسالمي العامل يف العلمانية فالدولة 
 اليت الشعوب تقتنع ومل الستعمارية، الدول قبل من فرضاا  فرضت بل طبيعي،

 جعل الذي األمر إجباراا، هبا القبول على أجربت بل العلمانية مببادئ فيها
 فأثر. وتواؤم انسجام بدل وتنافر صراع عالقة كلهم ابلرعااي الدولة هذه عالقة

 .حقوقهما وضيع األقلية وعلى األكثرية على هذا
  البالد يف العلمانية الدولة حكموا الذين احلكام فإن سبق امل تبعاا 

 حكام هم بل وشعوهبم، أمتهم إىل يستندون ول شرعية ميلكون ل اإلسالمية
 أبشكال ولكن استعمارها وإبقاء مصاحلها لرعاية الستعمارية الدول نصبتهم
 ببضر  حكمهم تثبيت أجل من احلكام هؤلء يقوم أن إىل ذلك فأدى. أخرى
 املسلم، بغري املسلم وضربوا ابألقلية األكثرية فضربوا ببعض، بعضهم الناس

 الصراع أوجه من وجهاا  يرتكوا ومل آخر، مذهب بصاحب املذهب وصاحب
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 رعاية إىل يلتفتوا ومل. الناس بني اإلفساد يف استغلوه إل تتصور أن ميكن اليت
 أمواهلا وأكلوا العداء الشعوب انصبوا بل مصاحلهم، على والقيام الناس شؤون

 أكثرية منه يسلم مل كلها الرعية على ذلك فانعكس العذاب، سوء وساموها
 وراء كانت اليت هي مبارك حسىن أجهزة أبن أنباء من رشح ما ولعل. أقلية ول

 منوذج والنصارى املسلمني بني الفتنة إليقاع مصر يف القديسني كنيسة تفجري
 .ماحلكا هؤلء يفعله ملا صغري

 وفيها، بينها املشاكل خيلق حنو على الدول هذه حدود وضعت لقد 
 وضعت الغربية، الدول يف احلال هو كما طبيعية حدود إىل يلتفت أن فبدل

 هذه بني والشعوب القبائل تقسم حبيث اإلسالمي العامل يف الدول بني احلدود
 يف اتصراع إىل ويقود الدول، هذه بني صراعات إىل يقود حنو على الدول

 العراق يف دولة إنشاء جراء حصل ما ذلك على مثال وخري منها، دولة كل
 هذه يف األكراد ووزع إيران إىل ابإلضافة تركيا يف واثلثة سوراي يف وأخرى
 .قبل من قائمة تكن مل أقليات مشكلة ذلك فخلق. الدول

 أن منه شر ولكن سيئ، أمر حقها وإهدار لألقلية األكثرية ظلم إن 
 يف السائد الطابع هو وهذا. حقها وهتدر فيها وتتحكم األكثرية األقلية تظلم

 الدول هذه يف العلمانية األقلية ألن اإلسالمي، العامل يف العلمانية الدولة
 احلكم يف بديالا  عنه ترضى ول ابإلسالم تؤمن اليت األكثرية حكمت مجيعها

 يف األمر هو كما كبة،مر  أحياانا  العلمانية األقليات هذه وكانت. والسلطان
 .علوية علمانية أقلية حتكم حيث سوراي

 الستعمارية للدول مصراعيه على الباب العلمانية الدولة فتحت لقد 
 ولتغذي البالد، يف وجتول لتصول لثرواهتم؛ الناهبة املسلمني بالد يف الطامعة
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 من دولة تسلم مل حىت واألقلية، األكثرية بني والصراعات النفصالية النزعات
 العلمانية العراق دولة ولعل انفصالية، حروب أو طائفية فنت من القائمة الدول

 تسلم ومل الناس بني اهلرج ساد حيث ذلك، على مثال خري احلديثة الدميقراطية
 قتل، فيما املقتول ول قتل فيما يدري ل القاتل إن حىت أقلية، ول أكثرية منه
 حقوق انشرة الدميقراطية، العلمانية للدولة» هي فيها احلقيقية القوة أن مع

 )كما الغربيني حلفائها مع املتحدة الولايت األقليات، عن املدافعة اإلنسان،
 !«نفاقاا( تدعي

 غري اإلسالمي العامل يف العلمانية الدولة أن تظهر اليت األمور بعض هذه
 هلم منيض حنو على شؤوهنم رعاية ول الناس أمر على القيام على قادرة

 بعض جند أن الغريب ملن وإنه ذلك، من مستثناة األقلية وليست حقوقهم،
 العلمانية ابلدولة تطالب اخلصوص وجه على الدينية األقليات يف األصوات
 تعرف ل هبا فكأين حقوقها، هتضم أن خمافة اإلسالمية الدولة على وتقدمها
 إزالة بعد حكمت اليت انيةالعلم الدولة أنصفتها فهل احلاضر، ترى ول التاريخ

 من عليه حتصل كانت ما عشر على اليوم هي حتصل وهل اخلالفة؟ دولة
 عليه كانت ما على عهودها آخر يف العثمانية اخلالفة أايم واإلنصاف احلقوق
 !إدارة؟ وسوء تدهور من حينها العثمانية الدولة
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 الذمة أهل اخلالفة دولة عاملت كيف
 أو العرق من أساس على الرعااي بني تفرق ل اإلسالم دولة إن قلنا

 تكن فلم املختلفة واللغات واأللوان األعراق فأما الدين، أو اللغة أو اللون
 من تبعهم ومن الغربيني الباحثني من كثرياا  فإن الدين وأما شبهة، موضع

 أن زعموا متحيص دون آراءهم وتبنوا عنهم أخذوا الذي املسلمني املثقفني
 ولكن ضدهم، التمييز ومارست املسلمني غري معاملة أساءت سالميةاإل الدولة
 من طيبة معاملة عوملوا الذمة أهل أبن تشهد احلاضر ومعطيات التاريخ حقائق

 من يعدون وكانوا املسلمني، قبل ومن عصورها مر على اإلسالمية الدولة قبل
 دون الجتماعية حياهتم يف املسلمني وبني بينهم التواصل وجيري اجملتمع، نسيج
 تكن مل فإهنا الذمة أهل مع التعامل يف إساءة تحصل ما وإذا بفوارق، شعور
 للظلم أحياانا  أنفسهم املسلمون تعرض وقد اإلسالمي، التاريخ يف العام الطابع

 هذا مثل يف اإلسالمي التاريخ استعراض ويصعب. حكامهم قبل من والعنت
 الذمة أهل من املسلمني موقف تبني اليت النقول بعض إىل نشري لكننا املقام،
 معاملة وجوب وعلمائهم املسلمني فقهاء بني الشائع كان فقد وعملياا، نظرايا 
 :دينهم أحكام ومراعاة ابحلسىن والعهد الذمة أهل

 السري )يف حنيفة أيب تلميذ الشيباين احلسن بن حممد اإلمام قال -
 من أحداا  أجرب أنه خلفائه من أحد عن ول  النيب عن ينقل مل»: الكبري(

 إكراهه جيوز ل من اإلسالم على أكره وإذا... اإلسالم على الذمة أهل
 يدل ما منه يوجد حىت اإلسالم حكم له يثبت مل فأسلم؛ واملستأمن كالذمي

 وإن عنه، اإلكراه زوال بعد اإلسالم على يثبت أن مثل طوعاا؛ إسالمه على
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 ول قتله جيز مل الكفر دين إىل رجع وإن ،الكفار حكم فحكمه ذلك قبل مات
 يثبت فلم عليه، إكراهه جيوز ل ما على أكره أنه ولنا. ..اإلسالم على إكراهه
 قول اإلكراه حترمي على والدليل الكفر على أكره إذا كاملسلم حقه، يف حكمه

 : تعاىل هللا        ». 
 منعة أهل يكونوا مل إذا فينا املستأمنني أن   بيَّنا قد»: أيضاا  وقال -

 الظلم ودفع نصرهتم، املسلمني أمري على فيجب الذم ة، أهل كحال فحاهلم
م عنهم  .«...وليته حتت ألهن 

 هلم - اإلمام أي - ويلتزم»: السلطانية( األحكام )يف املاوردي   وقال -
 ابلكف    ليكونوا م،هل احلماية: والثاين  . عنهم الكف  : أحدمها: حقَّني ببذل

 .«حمروسني وابحلماية آمنني،
 واملسلم التأبيد على الدم حمقون الذمي»: تفسريه( )يف القرطيب   وقال -
 املسلم أن   ذلك حيقق والذي اإلسالم، دار أهل من صار قد وكالمها كذلك،

 مال ساوى قد الذمي مال أن   على يدل وهذا الذمي، مال بسرقة يقطع
ا املال إذ لدمه، مساواته على فدل املسلم،  .«مالكه حبرمة حيرم إمن 

 قتله، حيرم املستأمن»: الذمة( أهل أحكام )يف القيم ابن وقال -
 .«ماله بسرقة ويقطع نفسه، وتضمن

 الروح تعكس مناذج هي خمتلفة أزمنة يف معتربين أئمة عن النقول فهذه
 عند يقف مل األمر أن غري الذمة، أهل مع تعاملهم يف املسلمني عند السائدة

 :الغالب يف النحو هذا على احلقيقي التعامل كان بل النظري الطرح حد
 فحاول خيرب مثار خرص هللا رضي رواحة ابن ويل  النيب زمن ففي -

 أن على إايكم بغضي حيملين وليس»: وقال فرفض، الرشوة إعطاءه اليهود
 .أمحد( )رواه «واألرض واتاالسم قامت هبذا»: فقالوا «...عليكم أحيف
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 مسلماا  رجالا  أن النخعي إبراهيم عن املصنف يف الرزاق عبد وروى -
 .عمر منه فأقاد عمر، عهد على احلرية أهل من الذمة أهل من رجالا  قتل

 إىل كتب اخلطاب بن عمر أن العمال كنز يف اهلندي املتقي وروى -
 عملك، ويرى كيرا هللا أن عمرو اي واعلم»: العاص بن عمرو مصر يف واليه
: كتابه يف وتعاىل تبارك قال فإنه               أن يريد 

 وأوصى هبم،  هللا رسول أوصى وقد وعهد، ذمة أهل معك وأن به، يقتدى
ُهم ،«اا ح  ر  و   ةا م  ذ   م  ُه    ن  ن  ف   اا،ي  خ   ط  ب  ق  ل  ب   واص  و  ت   اس  »: فقال ابلقبط  مأ أن ورمح 

 ق  و  ف    ه  ف  ل  ك   و  أ   داا اه  ع  م   م  ل  ظ   ن  م  »:  قال وقد منهم، السالم عليه إمساعيل
 لك  هللا رسول يكون أن عمرو اي احذر «ة  ام  ي  ق  ال   م  و  ي    ه  م  ص  خ   َن  أ  ف   ؛ه  ت  اق  ط  

 .«َخَصمه خاصمه من فإنه خصماا،
 كثري المب أيت أنه عنه هللا رضي عمر عن األموال يف عبيد أبو وروى -

 أخذان ما وهللا ل،: قالوا الناس؟ أهلكتم قد ألظنكم إين»: فقال اجلزية، من
 مل الذي هلل احلمد: قال نعم،: قالوا نوط؟ ول سوط بال: قال. صفواا  عفواا  إل

 .«سلطاين يف ول يدي على ذلك جيعل
 اخلط اب   بن عمر مر  »: قال بكر   أيب   عن اخلراج يف يوسف أبو وروى -

 فضرب البصر ، ضر ير كب ري شيخ يسأل، سائل وعليه قوم   ب باب   عنه هللا رضي
 فما: قال. يهودي  : فقال أنت؟ الكتاب   أهل   أي   من: وقال خلفه من عضده
 ب يده عمر فأخذ: قال. والس ن   واحلاجة اجلزية، أسأل: قال أرى؟ ما إىل أجلأك

، من ب شيء   له فرضخ منز له إىل ب ه وذهب  وعن اجلزية عنه ووضع املنز ل 
 .«ضرابئه

: وفيه مصر ألهل العاص بن عمرو عقد التاريخ يف الطربي وذكر -
 وملتهم أنفسهم على األمان من مصر أهل العاص بن عمرو أعطى ما هذا»
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 ذلك من شيء عليهم يدخل ل وحبرهم، وبرهم وصلبهم، وكنائسهم وأمواهلم
 اجتمعوا إذا اجلزية يعطوا أن رمص أهل وعلى. النوب يساكنهم ول ينتقص، ول

 الروم من صلحهم يف دخل ومن... هنرهم زايدة وانتهت الصلح، هذا على
 فهو الذهاب واختار أىب ومن عليهم، ما مثل وعليه هلم، ما مثل فله والنوب

 ثلث كل يف أثالاث عليهم ما عليهم. سلطاننا من وخيرج مأمنه، يبلغ حىت آمن
 رسوله وذمة وذمته هللا عهد الكتاب هذا يف ما على عليهم، ما ثلث جباية
 .«...املؤمنني وذمم املؤمنني أمري اخلليفة وذمة

 احلرية لنصارى الوليد بن خالد كتاب اخلراج يف يوسف أبو وذكر -
 اآلفات، من آفة أصابته أو العمل، عن ضعف شيخ أميا هلم وجعلتُ »: وفيه

 من وعيل جزيته، طرحت عليه؛ يتصدقون دينه أهل وصار فافتقر غنياا  كان أو
 .«...وعياله هو املسلمني مال بيت

 أوصي»: قال أجله دنو عند عنه هللا رضي عمر عن البخاري وروى -
 هلم حيفظ وأن حق هم، هلم يعرف أن خرياا، األولني ابملهاجرين بعدي من اخلليفة

 من بليق أن واإلميان، الدار تبوؤوا الذين خريا، ابألنصار وأوصيه حرمتهم،
 هلم يوىف أن ، رسوله وذمة هللا بذمة وأوصيه مسيئهم، عن ويعفو حمسنهم،
 .«طاقتهم إل يكلفوا ول ورائهم، من يقاتل وأن بعهدهم،
 عبد عند كنتُ »: قال جماهد عن املفرد األدب يف البخاري وروى -

 جبار ان فابدأ فرغت إذا! غالم اي: فقال - شاة يسلخ وغالمه - عمرو بن هللا
 النيبَّ  مسعت إين: قال! هللا؟ أصلحك آليهودي  : القوم من رجل فقال اليهودي ،
 سيور ثه أن ه ُرؤينا أو خشينا حىت ابجلار، يُوصي». 

 على لعامله طالب أيب بن علي وصية اخلراج يف يوسف أبو وذكر -
 ول صيفاا، ول شتاءا  كسوة، هلم تبيعن   فال عليهم قدمت إذا»: وفيها اخلراج
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 يف واحداا  سوطاا  منهم أحداا  تضربن ول عليها، يعملون دابة ول أيكلونه، زقاا ر 
 شيء يف َعَرضاا  منهم ألحد تبع ول درهم، طلب يف رجله على تقمه ول درهم،

 به أمرتك ما خالفت أنت فإن العفو، منهم أنخذ أن أمران إمنا فإان اخلراج، من
 .«عزلُتك ذلك خالف عنك بلغين وإن دوين، به هللا أيخذك

 عبد بن عمر العدل أمري ويل ملا: والنهاية البداية يف كثري ابن وذكر -
 رجل إليه فقام فلريفعها، مظلمة له كانت من أل: ينادي أن مناديه أمر العزيز
 الوليد أقطعها له ضيعة يف امللك عبد بن الوليد بن العباس األمري يشكو ذمي

 .عليه فردها لضيعة،اب اخلليفة له فحكم العباس، حلفيده
 املؤمنني أمري اي ينبغي وقد»: الرشيد هارون خماطباا  يوسف أبو وقال -

 ، حممد عمك وابن نبيك ذمة أبهل الرفق يف تتقدم أن - هللا أيدك -
 يؤخذ ول طاقتهم، فوق يكلفوا ول يؤذوا، ول يظلموا، ل حىت هلم والتفقد

 .«عليهم جيب حبق إل أمواهلم من شيء
 ملا التتار جيوش أن   الذمة أبهل املسلمني عناية أمر من بلغ دوق
 طلب والنصارى، املسلمني من مجعاا  وأسروا املسلمني، بالد على هجمت

 الذمة، أهل دون املسلمني فأطلقوا األسرى، إطالق التتار من تيمية ابن الشيخ
 بنا فقال. «يطلقون ل فهؤلء القدس من أخذانهم نصارى معنا»: وقالوا
 من معك من مجيع بل»: - القربصية الرسالة يف كما - التتار ألمري تيمية

 أهل من ل أسرياا  ندع ول نفتكهم فإان ذمتنا، أهل هم الذين والنصارى اليهود
 .إبطالقهم فأمر ،«الذمة أهل من ول امللة

 فإن وجتاوزات، أخطاء فيها تقع بشرية دولة اخلالفة دولة كانت وملا
 فمن الذمة، أهل من أحد ألي ظلم حدث إذا للخليفة يتصدون نواكا العلماء

 :ذلك



66 

 قد الذمة أهل من أبانس مر   أن ه حزام ابن عن املسند يف أمحد روى -
 من شيء عليهم بقي: قالوا هؤلء؟ ما: فقال ابلشام، الشمس يف أقيموا

 ب  ذّ  ع  ي    ل  ج  و   ز  ع   للا   ن  إ  »: يقول  هللا رسول مسعت أين أشهد: فقال اخلراج،
 سعد بن عمري يومئذ الناس وأمري: قال. «اس  الن   ون  ب  ذّ  ع  ي    ين  ذ  ال   ة  ام  ي  ق  ال   م  و  ي   

 .سبيلهم فخلى فحدثه، عليه، فدخل: قال فلسطني، على
 يقول منها، أجالهم قربص نصارى من الوليد اخلليفة خاف وملا -
 ذلك فاستفظع»: - ريللبالذ البلدان فتوح يف كما - عياش بن إمساعيل

 إىل ردهم امللك عبد بن الوليد بن يزيد ويل فلما الفقهاء، واستعظمه املسلمون،
 .«عدلا  ورأوه فعله، من ذلك املسلمون فاستحسن قربص،

 عبد زادها دينار ألف قربص أهل عن العزيز عبد بن عمر حطَّ  كما -
 عبد بن هشام يهمعل ردها مث هلم، عنه هللا رضى معاوية عهد يف عما امللك

 يف كما - وقال عنهم، أسقطها املنصور جعفر أيب خالفة كانت فلما امللك،
 .«بظلمهم نتكثر ومل أنصفهم، من أحق حنن»: - للبالذري البلدان فتوح

 أجلى حني الشام فقيه األوزاعي عن األموال يف عبيد أبو وذكر -
 فكيف»: األوزاعي إليه كتب لبنان، جبل من ذمة أهل علي   بن صاحل األمري
 من أن بلغنا وقد وأمواهلم؟ دايرهم من فُيخَرجون خاصة، بعمل عامة تؤخذ
 اخلاصة أيخذ ولكن اخلاصة، بعمل العامة أيخذ ل أنه وجل عز هللا حكم
 حكم عليه ووقف به اقتدي ما فأحق أعماهلم، على يبعثهم مث العامة، بعمل

م ن  »: وقوله  هللا رسول وصية ظحتف أبن الوصااي وأحق   وتعاىل، تبارك هللا
يج ه ، و م ن  ك ان ت  ل ه  ح ر م ٌة يف  د م ه   ،أ و  ك ل ف ه  ف  و ق  ط اق ت ه   ،ظ ل م  م ع اه داا  ف أ َن  ح ج 
ا ،ف  ل ه  يف  م ال ه   ث  ل ه  ل  ع ل ي ه  م  م ن   ف  ت ك ون وا م ن  َت  و يل ه م   ،ف ن ن  ه م  ل ي س وا ب ع ب يدٍ  ،و ال ع د 

ل  ذ م ةٍ  ر اٌر أ ه   .«...ب  ل ٍد إ َل  ب  ل ٍد يف  س ع ٍة، و ل ك ن  ه م  أ ح 
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 عز هللا فإن فيها ينصفوا ومل الكتاب أهل ضد ظالمات من وقع ما وأما
 اندرة حالت إل تكن مل ولكنها ذلك، من بريئون واإلسالم  ورسوله وجل  

 كثري شهد ولقد. الزمن من قرانا  عشر ثالثة عرب املمتد اإلسالمي التاريخ يف
 ومساحة اإلسالم بعدل واحلاضر املاضي يف املسلمني غري من املنصفني من

 :الرعااي من املسلمني غري مع ودولتهم املسلمني
 للمسلمني هرقل مجع ملا»: أنه البلدان فتوح يف البالذري ذكر فقد -
 ما محص أهل على دوار  الريموك، لوقعة إليهم إقباهلم املسلمني وبلغ اجلموع،

 فأنتم عنكم والدفع نصرتكم عن شغلنا: وقالوا اخلراج من منهم أخذوا كانوا
 من فيه كنا مما إلينا أحب وعدلكم لوليتكم: محص أهل فقال. أمركم على

 .«...عاملكم مع املدينة عن هرقل جند ولندفعن والغشم، الظلم
: أن لغرب(ا على تسطع العرب )مشس يف هونكه زيغريد وذكرت -

 عن القسطنطينية بطريرك ألخيه التاسع القرن يف يكتب املقدس بيت بطريرك»
 أي معنا يستخدمون ل وهم البتة، يظلموننا ول ابلعدل، ميتازون إهنم: العرب
 .«عنف

 تقرر وإذا»: اإلسالم( يف الذمة أهل )يف ترتون. س.أ الدكتور وقال -
 ابحلسىن، الذميني معاملة وجوب لىع النص يف صريح اإلسالم أن األذهان يف

 الثابتة األصول من ليس شاذاا  حداثا  املعاملة هذه غري معاملة أي اعتبار أمكن
 أخرى دوافع من بل الدين روح من أييت ل الحنراف هذا ألن شيء؛ يف

 .«سواه
 األول السبب كان»(: املدينة يف حممد) يف وات مونتجومري وقال -

 حاجات لسد واجتماعي ديين كنظام وقيمته اإلسالم، جاذبية حمم د جناح يف
 أهنم، هلا أمهية ل أقلية عدا ما يشعرون، الكل. والجتماعية الدينية العرب
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 األمة يف والرضا النسجام شعور بني الفرق زادت حسنة، معاملة يعاملون
 الناس من كثري يف أث ر ذلك أن كش لو  مكة، يف القلق وشعور اإلسالمية

 .«حمم د إىل وجذهبم
 عامالا  تكن مل القوة إن  »(: العرب حضارة) يف لوبون جوستاف وقال -

 مثل متساحمني رامحني فاحتني تعرف مل األمم أن واحلق... اإلسالم انتشار يف
 .«املسلمني أي - العرب

 رعاية حتت كونرار فندق يف نُظ مت )ندوة يف لويس برانرد وقال -
 العنصرية عنوان حتت سنة اخلمسماية ومجعية رويباألو  واجمللس اخلارجية وزارة

 الناس ألن اإلسالمية؛ البالد يف تنشأ مل املشكلة فهذه...»: والالسامية(
 هناك العيش إمكانية وجدوا اإلسالمية البالد يف خمتلفة ألداين املنتسبني
 وهو اإلسالم، أصل يف موجود التسامح إن  . ونزاع صراع وبدون وأخو ة بصداقة

 .«...بعد فيما عليه طرأ قد فكراا  ليس
 الذمة، أهل كان لقد»: احلضارة( )قصة يف ديورانت ول وقال -

 األموية اخلالفة عهد يف يستمتعون والصابئون واليهود والزرادشتيون املسيحيون
 فلقد األايم، هذه يف املسيحية البالد يف نظرياا  هلا جند ل التسامح من بدرجة
 .«ومعابدهم بكنائسهم واحتفظوا دينهم، شعائر رسةمما يف أحراراا  كانوا

: اإلسالم( إىل )الدعوة يف أرنولد توماس السري اإلجنليزي املؤرخ وقال -
 القرن منذ عظيم بتسامح املسيحيني العرب الظافرون املسلمون عامل لقد»

 حنكم أن ونستطيع املتعاقبة، القرون يف التسامح هذا واستمر للهجرة، األول
 وإرادة اختيار عن اعتنقته قد اإلسالم اعتنقت اليت املسيحية القبائل أن حبق

 املسلمني مجاعات بني هذا وقتنا يف يعيشون الذين املسيحيني العرب وإن حرة،
 .«التسامح هذا على لشاهد
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 غري من الطوائف إلرغام مدبرة حماولة أية نسمع مل»: أيضاا  وقال -
 استئصال منه قصد منظم اضطهاد أي عن أو اإلسالم، قبول على املسلمني

 املسيحية لكتسحوا اخلطتني إحدى تنفيذ اخللفاء اختار ولو املسيحي، الدين
 أو إسبانيا، من اإلسالم دين وإيزابيال فرديناند هبا أقصى اليت السهولة بتلك
 متبعوه عليه يُعاَقب مذهباا  الربوتستانيت املذهب عشر الرابع لويس هبا جعل اليت
 مخسني مدة جنلرتاإ عن مبعدين اليهود هبا ظل اليت السهولة بتلك أو سا،فرن يف

 .«سنة وثالمثائة
 وإنصافهم املسلمني عدل عن املؤرخني شهادات نستقصي ذهبنا ولو

 .القدر هبذا نكتفي ولكن كثري، شيء منها لجتمع
 غري فعله مبا قورنت ما إذا املسلمني لغري احلسنة املسلمني معاملة وتربز

 الصليبية احلروب يف جرى فما الغلبة، هلم صارت عندما ابملسلمني ملسلمنيا
 التتار من جرى وما الوصف، يفوق معاملة وسوء وتشريد للمسلمني قتل من
 يف التفتيش حماكم ولعل ذلك، عن سوءاا  يقل ل أيضاا  املسلمني ضد حرهبم يف

 ومل نقول، ما لىع شاهد خري التنصر على واليهود املسلمني وإجبار األندلس
 األخرية القرون يف اجلديدة الصليبية احلمالت مع حالا  أحسن الوضع يكن

 العربية البالد يف الغربية الستعمارية الدول به قامت ما استحضار ويكفي
 وما ابملسلمني، والصني روسيا فعلته وما ومصر، وليبيا اجلزائر يف واإلسالمية،

 العراق يف يةمريكاأل املتحدة الولايت تهفعل وما البوسنة، يف الصرب فعله
 واملناطق فلسطني أهل ضد الصهيوين الكيان دولة تفعله وما وأفغانستان،

 .اجملاورة
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 الذمة أهل جتاه اإلسالم "غلظة" عن مزاعم
 والسنة الكتاب من الشرعية النصوص بعض املزاعم هذه أصحاب يورد

 هذه أبن ويقولون عموماا، الكفار وعلى والنصارى اليهود على غلظة فيها
 أبن يقال فكيف املسلمني، غري ضد الكراهية من جلو تؤسس النصوص
 املذكورة النصوص أن واحلقيقة ابحلسىن؟ وعاملهم الذمة أهل أنصف اإلسالم

 يتحدث قسم: قسمان النصوص وهذه هؤلء، قبل من موضعها غري يف توضع
 تتحدث وهنا واألداين، كاراألف من وغريه اإلسالم بني الفكري الصراع عن

 ما كل فساد وعن وحده، اإلسالم صحة عن صراحة بكل الشرعية النصوص
. وشعوري فكري متايز من ذلك يستلزم وما وأفكار ومعتقدات أداين من سواه
 احلق أنه يرى فاإلسالم ومبدأ، دين كل يف موجود وهو طبيعي أمر وهذا

 األخرى األداين من يقف أن يتصور ل ولذلك هللا، عند من وأنه املطلق
 خاصاا  موقفاا  يقف اإلسالم أن غري. والرضا املوافقة موقف األخرى واألفكار

 معهم وخيوض كفاراا  والنصارى اليهود يعد كان وإن فهو الكتاب أهل من
 ذاته الوقت يف ولكنه ، النيب وأحاديث القرآن آايت يف مريراا  فكرايا  صراعاا 

 ول فكري بعد ذات القضية أن يؤكد وهذا نسائهم، ونكاح ذابئحهم أكل جييز
 عن يتحدث الثاين والقسم. اإلنساين ابعتبارهم معاملتهم على تؤثر أن ينبغي
 ويقاتلون مادية حرابا  اإلسالم ضد خيوضون الذين الكفار من اإلسالم أعداء

 فال حماربون، ألهنم الذمة أهل أحكام عن ختتلف أحكام هلم وهؤلء املسلمني،
 الذمة أهل على هؤلء مثل عن تتحدث اليت الشرعية النصوص تطبق أن صحي
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 مدركني كانوا املسلمني أن تبني كثرية اقتباسات أوردان وقد. واقعهم لختالف
 كافة يهملون هؤلء أن والالفت. احملاربني الكفار وسائر الذمة أهل بني للفرق

 وتوجب ابحلسىن الذمة أهل معاملة على املسلمني حتض اليت الشرعية النصوص
 .شؤوهنم رعاية

 ما وأن الذمة، أهل معاملة يف اإلحسان طلب اإلسالم أن يتبني وهكذا
 .الصحيح وجهها على تؤخذ مل فهي شبهات، من أثري
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 الذمة" "أهل الدينية األقليات حقوق
 األقليات وخصوصاا  األقليات، فكرة مع تتناقض اإلسالم طبيعة إن قلنا

 تقضي اليت اإلسالمية العقيدة املسلمني بني الرابط جيعل ألنه ية،واللغو  العرقية
 الذمة أهل مفهوم اإلسالم يف يوجد ولكن واللغوية، العرقية الفوارق بذوابن
 دينية أقليات البعض يعدهم وهؤلء اإلسالمية، الدولة يف يعيشون الذين

 لقيام ضونالراف اإلسالم حلكم املناهضون وخيوف. حقوقهم إبعطائهم ويطالب
 الدولة هذه ظل يف الدينية األقليات هذه حقوق ضياع من اخلالفة دولة

 جلعل ومقنعاا  كافياا  سبباا  ذلك ويعدون السياسية، حقوقهم منها وخصوصاا 
 عن بعيداا  املواطنة حبقوق اجلميع ينعم حيث الدميقراطية املدنية العلمانية الدولة
 ابلشرع حتكم اليت اإلسالمية الفةاخل لدولة عادلا  بديالا  الديين التمييز

 الطرح هذا ويبدو. املواطنة حق حتفظ ول الدين أساس على وتقوم اإلسالمي
 تضليل من فيه ما يظهر فيه ابلتعمق ولكن ومنطقياا، صحيحاا  األوىل للوهلة

 تعريفهم حسب الدينية األقلية أن نبني أن ينبغي ذلك على وللوقوف. وتدليس
 جيعلهم الذي الوصف أن أي غريها، عن مييزها ديين امعج جيمعها أقلية هي
 هلم تثبت أن ينبغي املميز الديين الوصف هذا على وبناء ديين، وصف هو أقلية

: هو السياق هذا يف يطرح أن جيب الذي والسؤال. والدولة اجملتمع يف حقوق
 بينهم التمييز يذهب حنو على الدينية لألقلية توفر أن جيب اليت احلقوق هي ما

 أن جيب السؤال هذا على واجلواب الرعية؟ كسائر وجيعلهم اآلخرين وبني
 أن أي غريها، عن الدينية األقلية اختلفت هبا اليت الدينية احلقوق على ينصب

 األقلية ألن ديين، طابع ذات األوىل ابلدرجة تكون أن ينبغي احلقوق هذه
 فمن. الدين بببس احلقوق هلذه املقتضية وخصوصيتها صفتها اكتسبت
 من ومتكينهم دينهم عن فتنتهم وعدم الدين يف إكراههم عدم الدينية احلقوق
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 أبمر مرتبط هو مما ذلك وغري دينهم، أحكام وفق الشعائر وإقامة العبادة
 الدولة يف املسلمني لغري يوفر الذي الذمة أهل مبفهوم اإلسالم جاء وقد. الدين

 متليه وما دينهم ممارسة من ميكنهم حنو ىعل الدينية حقوقهم كامل اإلسالمية
 تتعلق حقوقاا  ذلك على وزاد بل إكراه، غري من الدينية معتقداهتم عليهم
 الفقه يف مفصل هو ما على وامللبوسات واملطعومات والطالق ابلزواج

 األمة، جملس يف يتمثلوا أن اإلسالمية الدولة يف الذمة ألهل إن مث. اإلسالمي
 أحكام تطبيق إساءة يف عنهم نيابة الرأي ليبدوا منتخبيهم عن فيه نواابا  ويكونوا
 .احلاكم ظلم من يلحقهم وفيما عليهم، اإلسالم

 بل يظلمون، ول الدينية حقوقهم هتضم ل الذمة أهل فإن ولذلك
 وإمنا ذمة، أهل ألهنم يالحقون ول املسلمني، من كغريمهم آمنة حبياة ينعمون

 واأليديولوجيات األفكار أصحاب هم اخلالفة دولة يف يالحقون الذين
 ومنهم مسلم أصله من منهم وهؤلء ودينها، لألمة املعادية الغرب من املستوردة

 قصدُ  وإمنا الدينية، األقليات حلقوق ضياع ل فإنه وهكذا. مسلم غري هو من
 يف املسلمني وغري املسلمني بني الفرقة لزرع وسيلة اختاذها هو يثريوهنا الذين
 بني عاشوا وغريهم واليهود النصارى من الذمة أهل أن مع اإلسالمية، البالد

 أو اجملتمع من يقصوا أو حق هلم يهضم أن دون طويلة قروانا  ومعهم املسلمني
 .الدولة وعن وأهله اجملتمع عن بغربة يشعروا أو السلطان وبني بينهم حيال

 جناة ل ألنه حمالة ل قادم اإلسالم حكم أن اجلميع فليعلم أل
 إل وأهلهما والعلمانية الرأمسالية ظلم من كلها للبشرية ول للمسلمني
 دولة ظل يف العيش يف اخلري كل اخلري أن الذمة أهل سيعلم وحينها ابإلسالم،

 فواخيوَّ  أن وقبلوا العلمانية الدولة يف عاشوها حلظة كل على وسيندمون اخلالفة
 واليساريني الليرباليني قبل من قضيتهم ستغلت وأن اإلسالم وحكم اإلسالم من

 .اإلسالم دولة عودة وجه يف عثرة حجر لتكون واملستعمرين
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 الدول لتمزيق "األقليات" مفهوم توظيف
 اإلجنليز أصدقاؤان كان»: مذكراته يف فرنسا وزراء رئيس كليمنصو قال

 العريب املشرق الدب يف والعرقية املذهبية األقليات موضوع إىل التنبه يف منا أسبق
 جولدمان انحوم وقال. «املوضوع هذا حول كلياا  نظران وجهتا اتفقت وقد

 عام املثقفني اليهود مبؤمتر بباريس خطابه يف العاملية اليهودية الرابطة رئيس
 أن فعلينا األوسط الشرق يف والستقرار البقاء (إسرائيلـ)ل أردان إذا»: م1968
 دوراا  خالهلا من (إسرائيل) تلعب متنافرة أقليات ىلإ هبا احمليطة الشعوب نفسخ

 لبنان، يف مارونية ودويلة سوراي، يف علوية دويلة قيام بتشجيع وذلك طليعياا؛
 .«العراق مشال يف كردية ودويلة

 كتبه تقريراا  م(6/2006 )يف يةمريكاأل املسلحة القوات جملة ونشرت
 تقسيم عن فيه حتدث يمريكاأل اجليش يف السابق الكولونيل «بيرتز رالف»

 وإيران العراق من أجزاء تقتطع كردية دولة وإقامة جديد من األوسط الشرق
 من أخرى ومناطق وإيران العراق جنوب يف شيعية ودولة وسوراي، وتركيا

 لبنان، جبل يف درزية مارونية ودولة والبحرين، والكويت واإلمارات السعودية
 الكبرية الدول تفكيك يتم حىت السعودية، حساب على األردن مساحة وزايدة

 والسودان مصر على الدور ذلك بعد أييت مث والسعودية، وإيران تركيا مثل
 .واملغرب

 سنجد العثمانية، الدولة تسقط أن قبل أي قليالا  التاريخ إىل عدان وإذا
 ونصرهتا حقوقها عن والدفاع األقليات خلق ورقة استخدمت الغربية الدول أن

 يلي، ما «املريض الرجل صحوة» كتاب يف جاء. استعمارية مصاحل لتحقيق
 :العثمانية الدولة يف حصل ما جيلي مما
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 التدخل منها دخل اليت النافذة هو العثماين التسامح كان لقد»
 األوضاع تدهور إزاء احلماية وتربير الفنت انر وإشعال اخلالفات لتغذية األجنيب

 األوروبية الدول أتثري ازداد حني عشر التاسع قرنال خالل العثمانية السلطنة يف
 إحراز هبدف منها املسيحية سيما ول األقليات أوضاع يف املباشرة ومداخلتها

 ونتيجة. أجله قرب الذي «املريض الرجل» تركة يف واملكاسب النفوذ من املزيد
 من األوروبية األجزاء يف القومية النفصالية احلركات نشطت أورواب لدعم

 كما واليوانن، وألبانيا (يوغسالفيا) وصربيا وبلغاراي رومانيا واستقلت السلطنة
 فسقطت أفريقيا مشال إىل األورويب اهلجوم انتقل مث قربص بريطانيا احتلت
 سيوية،آلا األقاليم إل يبق ومل والسودان ومصر وليبيا وتونس واملغرب اجلزائر
 فيها، واليهود املسيحيني أوضاع يريلتغ األوروبية الدبلوماسية الضغوط فبدأت
 احلماية حق منحهم مما األوروبية اجلنسيات على هؤلء من عدد وحصل
 السادس القرن منذ فرنسا بدأهتا اليت «األجنبية المتيازات» شروط مبوجب

 أن لبثت وما العثمانية، الدولة يف األوروبيني املسيحيني محاية حبق عشر
 الكاثوليك مجيع فعلياا  تشمل التفاقيات أصبحت حىت تدرجيياا  اتسعت

 طالبت عشر الثامن القرن أواخر ويف. للبابوية نو التابع لبنان موارنة وضمنهم
 العثمانية، الدولة يف األرثوذكس حامية وأصبحت مماثلة حبقوق القيصرية روسيا

 من وغريهم الالتني ابلكاثوليك اهتمامها إيطاليا وبعدها النمسا أظهرت مث
 وعقدت عموماا  ابملسيحيني بريطانيا اهتمت كما املسيحية، الدينية اتالفئ

 وقطف... فلسطني يف واليهود وسوراي لبنان يف الدروز مع محيمة صداقات
 نريان اندلعت حينما والعناية والرعاية احلماية تلك مثار أول العثماين اجملتمع
 يف ذلك بعد مث م،1860و م1840 أعوام والشام لبنان يف الطائفية الفتنة
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 حىت األجنبية والرعاية احلماية خبريات ينعم لبنان زال وما م1975و م1958
 !«...اليوم

 كان اليت التبشريية ابلبعثات أهدافها لتحقيق الغربية الدول توسلت وقد
 وراء تقف كانت اليت وابلقنصليات وسياسياا، ثقافياا  وابطنه دينياا  عملها ظاهر
 تقول. الشام بالد يف وخصوصاا  املسلمني بالد يف حصلت اليت الفنت أغلب

 األقليات ملشكلة اإلسالمي احلل مقال يف كما - إمساعيل سوسن الدكتورة
 البنية إىل اهتمامهم األوروبيون املبشرون وجه»: - مورو حممد للدكتور

 املنافسة وإن مذاهبها، وأصل طبقاهتا يف اخلالفات فأاثروا الشام يف املسيحية
 ومنازعات فتناا  البالد يف ألقت اليسوعيني املبشرين وبني ربوتستانتال بني

 هذه خلق يف واليسوعيون الربوتستانت املبشرون تبارى وقد واجتماعية، مذهبية
 القرن بداية منذ»: قائلة وتضيف. «ذاهتا املسيحية الطوائف بني الضطراابت

 للدسائس وكاراا أ الشام ولايت يف األجنبية القنصليات غدت عشر التاسع
 الشائعات وترويج الدينية الطوائف حتريض طريق عن الضطراابت وإاثرة والفنت

 األقليات بورقة اللعب سياسة تلخص مث. «الطائفية الفنت تسبب كانت اليت
 طريق عن املنطقة يف قدمها ترسيخ إىل بيةو ر األو  السياسة عمدت»: فتقول
 .«والتعليمية الدينية إلرسالياتاب مستعينة الطوائف بني اخلالف بذور غرس

 املنوال على اإلجنليز سار فقد مصر، يف حالا  أحسن الوضع يكن ومل
 بث أجل من لألقباط مؤمترات ورعوا الطائفية األحقاد مصر يف فزرعوا نفسه
 ملشكلة اإلسالمي احلل مقال يف كما - سيدهم سامل يقول الفرقة، روح

 سامهوا الذين األقباط أحد حق يف قبطي ووه - مورو حممد للدكتور األقليات
 حيركها اليت واآللة مصر يف اإلجنليز صنائع أحد هذا»: الفرقة روح بث يف
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 لقتل هلم ضمري ل الذين اخلونة تستخدم إجنلرتا أن» وأضاف ،«الحتالل
 .«الوطنية الروح

 أساس على هزيلة دويالت إىل وتقسيمها اإلسالمية الدولة سقوط وبعد
 مسألة على اللعب يف الغربية الستعمارية الدول استمرت طائفي، وأ قومي

 غري أقليات وجود أساس على السودان يف اجلنوب أهل فأاثرت األقليات،
 واجلهوية العرقية النعرات وأاثرت فعلياا، اآلن حتقق قد والنفصال مسلمة،
 الستعمار وأوجد. املناطق من وغريها وكردفان دارفور يف النفصاليني ودعمت
 ومنذ. املاضي القرن مخسينات هناية منذ العراق مشال يف األكراد مشكلة

 شرق جنوب يف نفسها املشكلة أوجد أيضاا  املاضي القرن مثانينات منتصف
 هذه يف الكافر املستعمر ويقوم. سوراي يف إجيادها يف اآلن املستعمر وبدأ. تركيا
 متهيداا  هناك أصالا  هلا وجود ل واليت العراق يف شيعية مشكلة إجياد على الفرتة

 ويف الصحراء، مسألة املغرب ويف األقل، على دويالت ثالث إىل لتمزيقه
 يراد إندونيسيا ويف. األقباط مسألة مصر ويف الرببر، مشكلة واجلزائر املغرب
. الشرقية تيمور فصل يف الستعمار دول جنحت بعدما عنها جزر عدة فصل

 املنسلخ اجلزء ومسي م1971 عام الباكستان تقسيم يف الدول هذه وجنحت
 الدول قبل من اهلزيلة للدويالت جتزئة مشاريع وهناك. بنغالدش منها

 للتقسيم ذريعة وحقوقها األقليات ورقة وتستخدم. أقامتها اليت الستعمارية
 .والتفتيت

 هذا وت ر إذ أنفسهم؛ األقليات هم «األقليات» ملفهوم ضحية أو ل إن  
 اهليمنة لبسط صراع إىل تتحو ل وجعلها األكثرية مع عالقتهم الدخيل فهومامل

 هذا تدعم الغربية الدول كانت وملا. دموية وحروابا  داخلية فتناا  أنتج والتحكم
 كل يف األجنيب ابلتدخل مرهوانا  األقليات مصري أصبح فقد إليه، وتسعى التوتر
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: (املريض الرجل صحوة) يف جاء كما هذا عن عرب   وقد. وصغرية كبرية
 البطريرك إىل برسالة كرم بك يوسف لبنان مشال يف املعروف املاروين لقطبا»

 (العام لبنان اتريخ) كتاب يف نصها ورد م1857 عام مسعد بولس املاروين
 أصبحت لقد»: فيقول الدولية ابملصاحل وترابطها الصراعات من يشكو يهاف

 تصبح جاره أحدهم ضرب وإذا فرنسا، أو الرت جنإل اتبعة األايم هذه يف أموران
 قهوة فنجان أجل من وفرنسا لرتاجنإ قامت ورمبا فرنساوية، - ليزيةجنإ املسألة
 سنوات ثالث من أكثر الرسالة هذه على ميض   ومل .«لبنان أرض على يهرق
 من اآللف فيها وسقط بنارها لبنان اكتوى اليت الطائفية الفتنة اشتعلت حىت

 لبنان واقع يصف هذه رسالته يف وكأنه .«...م1960 عام والدروز املارونيني
 .الزمان من ونصف قرن من أكثر مضي بعد اليوم

 احلركات وحر ضت الكردية الورقة املتحدة الولايت استخدمت وقد
 بيكه للجنة تقرير ويف. عنهم ختلت مث العراق يف النفصال على الكردية

(pike) كانت لقد»: يلي ما قر رت م1975 عام الكوجنرس شكلها اليت 
 حيلون تركناهم حنن ول ساعدانهم حنن فال الكرد، جتاه أخالقية غري سياستنا

. «عنهم ختلينا مث حرضناهم لقد العراقية، احلكومة مع ابملفاوضات مشاكلهم
 عن ختلينا»: بقوله م2004 عام يف له مقال يف احلالة هذه سافري وليم ويصف
 يف ثقته الربزاين مصطفى املال وضع أن بعد السبعينات عقد يف للشاه األكراد

 عام الثانية اخلليج حرب عقب أخرى مرة األكراد خذلنا. املتحدة الولايت
 كبرية لضرابت تعرضت لكنها هلا، حتريضنا إثر قواهتم انتفضت عندما م1991
 السابق العراقي النظام جيش استخدمها اليت للقنابل القاذفة املروحيات بواسطة
 حسني صدام نظام األكراد قاتل ذلك كل رغم. ضده الكردي التمرد إلمخاد

 .«سنوات عشر على يزيد ما مدى على جانبنا إىل
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 الناس من جمموعات لدى خاصة فوارق عن يبحث األقلية مفهوم إن
 ظل ويف جمتمع داخل يف العام النظام يف غريها مع ومنسجمة مندجمة تكون
 هلا تكون ل األحيان من كثري ويف غريها، من عدداا  أقل اولكنه واحدة، دولة

 كما األخرى البشرية اجملموعات مع أو ابألكثرية يسمى ما مع مشاكل أية
 البشرية اجملموعات كانت حيث اإلسالمية، الدولة ظل يف احلال كانت

 وحىت. متييز بدون اإلسالمي اجملتمع يف ومندجمة اإلسالم، بوتقة يف منصهرة
 هذه بقيت اهلزيلة الكرتونية الدويالت هذه وإجياد اإلسالمية الدولة زوال بعد

 ألفكار آاثر وجود بسبب ؛اا بعض بعضها مع منسجمة البشرية اجملموعات
 مل املنصرم القرن من الثمانينات أعوام حىت تركيا يف فمثالا . حياهتا يف اإلسالم

 بل آخر، شعب هنمأب األكراد حيس يكن ومل كردية أقلية مشكلة هناك كنت
 منها يعاين اليت نفسها املشاكل ويعانون األتراك إخواهنم مع منسجمني كانوا

 ول دينهم خيالف ما عليهم يطبق فاسد كفر نظام وجود بسبب األتراك؛
 كما عقيدهتم عن املنبثق النظام ألجل يثورون وكانوا. عقيدهتم إىل يستند
. م1926 عام اخلالفة إعادة أجل من الكردي سعيد الشيخ ثورة يف حدث
 العمال حزب عمالئه طريق عن الستعمار أسس م1984 عام يف ولكن

 وما حدث، ما وحدث األكراد، عند القومية النعرة إباثرة بدأ الذي الكردستاين
 املر أكلها تؤيت حىت تغذيها الغريب الستعمار ودول تتفاعل املشكلة هذه زالت

 يف موجود هو كما آخر علماين كيان ادوإجي األتراك، عن األكراد بفصل
 .تعقيداا  املشكلة فتزيد تركيا،



80 

 املشكلة يعاجل ال األقليات مفهوم
 ما يعاجل ل العامل إىل وصدره الغرب أصدره الذي األقلية مفهوم إن  

 على يعمل فهو ويعقدها، األزمة يوجد الذي هو بل األقليات، مبشكلة يسمى
 ولكن. تقسيمه على ويعمل الواحد، الشعب جمموعات بني الفوارق إجياد

 بني النسجام إجياد على العمل هو املسألة هذه يف واحلق الصحيح العالج
 والعادات واألداين اللغات يف الفوارق وجود ألن املختلفة؛ البشرية اجملموعات
 خلق أن منذ البشر بني طبيعي أمر واألنساب، واأللوان األعراق ويف والتقاليد،

 .لبشريةا هللا
 إىل األمر بك انتهى الفوارق هذه أساس على الناس تقسم ذهبت وإذا

 مذاهب، الواحد والدين عائالت، الواحد والبطن بطوانا  الواحدة القبيلة تقسيم
 .وآراء اجتهادات الواحد واملذهب

 الكربى الستعمارية الدول قبل من خمتلق مفهوم األقلية مفهوم إن
 وجملس املتحدة األمم وهي أل العاملية، أداهتاو  مؤسستها قبل ومن خاصة،

 صالحية الستعمارية للدول ويعطي القرارات، يصدر الذي الدويل أمنها
 أنواع من ذلك وغري واحلصار، العقوابت وفرض البالد واحتالل بل التدخل،

 مشاكلها حل على قادرة بريئة آمنة شعوب حق يف ترتكب اليت اجلرائم
 مص على تعودت اليت اجلشعة الستعمارية الدول ذهه تقوم حيث بنفسها،

 أجل من دميقراطية، تسميها هلا حكومات إبقامة ثرواهتم، وهنب األبرايء دماء
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 مسرح آخر كانت اليت العراق دولة على نظرة وإبلقاء األقليات، حقوق حفظ
 الغربية الدول تدس عندما األقليات مع حيصل الذي ما يتبني الغريب للتدخل

 .املسألة يف هاأنف
 قد اليت املختلفة الفوارق ذات البشرية اجملموعات بني املشاكل عالج إن

 يكون ل الواحدة اجملموعة أبناء بني حيدث كما وفنت مشاكل بينها حيدث
 للجسد تقطيع هذا فإن ومستقل، منفصل كيان يف أخواهتا عن إبقصائها
 الوقوف بعد الناس بني ابلتصاحل املشاكل حل على ابلعمل يكون بل الواحد،

 لغتنا إن وقالوا مثالا  تركيا يف األكراد اشتكى فإذا. وإزالته املشكلة سبب على
 تغيري على أجربوا وقد أيضاا، ممنوعة العثمانية األتراك لغة إن هلم يقال ممنوعة،

 وكذلك عربية، أو عثمانية عائالهتم أمساء تكون أن من ومنعوا عائالهتم أمساء
 ومنعت السفور، على وأجربت الشرعي اللباس ارتداء من منساؤه منعت

 أكرب هو ما منع بل املرة، الغربية الثقافة جترع على وأجربوا اإلسالمية ثقافتهم
 وعن الدولة وعن احلياة عن وأقصي احلنيف دينهم وهو أل وأعظم ذلك من

 فهل. الكهنوتية واألشكال الطقوس بعض ويف املساجد يف وحوصر اجملتمع،
 بتقسيم يكون ل احلل إن األتراك؟ إخواهنم شكاة عن ختتلف األكراد شكاة
 .والتنازع الختالف هذا خلق الذي النظام إبزالة وإمنا البلد،

: وإدراكها فهمها من للناس بد ل حقيقة نؤكد أن بنا جيدر فإنه وأخرياا 
 عن يكون أن ميكن ل عالجها وإن مصطنعة، مشكلة األقليات مشكلة إن

 حل على قادرة غري العلمانية الدولة ألن الدميقراطية؛ العلمانية الدولة طريق
 اإلسالمي العامل يف العلمانية الدولة وألن ولدهتا، اليت هي إذ األقليات مشكلة
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 ابإلسالم اإلميان من الناس مجاهري عليه ما ختالف فهي احلياة، هلا تكتب لن
 يف جرت اليت النتخاابت أظهرت كما أحكامه حسب العيش يف والرغبة
 اإلسالم، شعار رفعوا للذين أصواهتم الناس أعطى حيث الثائرة البلدان بعض
 على تكون أن ميكن ل الدميقراطية العلمانية فالدولة...! شكالا  ولو حىت

 دكتاتورايا  وابطنها دميقراطياا  ظاهرها سيكون بل املسلمني، بالد يف الغريب النمط
 القائمة الدول حال هو كما والنار ابحلديد نفسها بفرض إل تبقى لن ألهنا
 ظل يف إل األقليات ملشكلة حل هناك يكون ولن. اإلسالمي العامل يف اليوم
 بشهادة اإلسالم بوتقة يف الناس صهر على قادرة دولة ألهنا اخلالفة دولة

 سعيدة حياة هلم يضمن مبا الذمة أهل شؤون رعاية على وقادرة التاريخ،
 املسلمني غري إليه ولينتبه املسلمون، املثقفون ذلك إىل فليتنبه. آمنة قرةمست

 الدول بيد أدوات يكونوا أبن يقبلوا أن هلم يصح فال ظهرانينا، بني املقيمون
 الوضع عليه مبا وليتعظوا. األاننية ملصاحلها إل حساابا  تعمل ل اليت الستعمارية

 سقوط منذ حتكمهم اليت العلمانية ةالدول جلبت فهل ،اإلسالمي العامل يف
 !والثبور؟ اخلسران غري شيئاا  اإلسالمية اخلالفة
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 الكتاب حول
 اإلسالمي العال يف والدينية القومية النعرات الغرب االستعمار أاثر

 طريق على أمشل خمطط ضمن العثمانية اخلالفة شؤون يف تدخله لتربير
 اإلسالم أن تزعم مسمومة اراا أفك الغرب أشاع ُهذا. وتفتيتها إسقاطها
 خالل من - استشرس أن بعد عليها القضاء وياول األقليات يضطهد

 والتدليس التلبيس يف - املسلمني أبناء من به واملضبوعني املستشرقني
 أبحضانه لالرمتاء األقليات دفع إَل تدف سياسة إطار يف بإلسالم والطعن

 والرتك والفرس العرب بني قومية صراعات الغرب أجج لقد. به واالرتباط
 اخلالفة ضد املسلمني غي الستعداء الدؤوب سعيه إَل إضافة والكرد،

 اإلسالم طبيعة أن رغم جديد، من إقامتها مشروع وضد اإلسالمية
 كما بألقليات، يسمى ما ضد التمييز فكرة مع تتناقض الشرعية ونصوصه
 العيش ُهم وضمنت األخرى األداين أصحاب اخلالفة دولة احتضنت

 الكتاب هذا أمهية أتيت هنا من. شاهد خي والتاريخ والكرمي، اآلمن
 األقليات يسمى ما بشأن اإلسالم أحكام لبلورة وعميقة جادة كمسامهة

 .وتدليس تلبيس من فيه ُيري وما املوضوع حقائق وكشف
 

 لةاجمل أسرة                                                       
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