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  إهداء

 .إىل والدي احلبيبني أدامكما اهلل تاجا على جبيين

:                                      أخـواتي.. إىل من تقامست معهن لنب التعاون واحملبة.. صان الشجرة النديةإىل أغ
 .رمز العطاء مفيـدة.. مثال الطـيبة أمساء.. القلب احلنون زهرة األسرة خولة

 .ياسني وسنى: ليلى، وزهرتيها: إىل ريشة القلب

: لى طريق البناء احلضاري واألخوة الصادقة احلقةإىل كل من مجعتين هبم يد الرمحان ع
األردن، األستاذتني درية وانغ وي  تسو، ورحيانة جي جي . األستاذ زياد سامل عقيل

 .الصني، األستاذ بن شهرة علي. وونغ

 .ميسون، هيثم قلب الدين، رنيدة،محزة، تقي الدين: إىل أمل وبذور هذه األمة 

 .سعاد، ليلى، وحيدة، صربينة، سعيدة، نادية، مسيةدليلة، : إىل أخواتي  يف اهلل

إىل الرباعم الندية والقلوب الدافئة .. إىل  املسلمني املستضعفني يف الدول غري املسلمة
 يف  الشيشان.. يف تايالند وكشمري.. كوسفو والبوسنة يف.. احلاملة والعيون الصادقة

 ..ويف كل مكان.. الفليبنيو

 ملتواضعأهدي عصارة هذا اجلهد ا
 

  فـلة                                                                                                           
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      شكر وتقدير

 
 إن احلمد كله هلل والشكر كله هلل  تعاىل على نعمه كلها

 حنمده على تنعمه علينا ولطفه بنا، أن وفقنا إلمتام هذا البحث

 .لذي مل يكن لري النور لوال توفيقه تعاىل ا

 صاحل بوبشيش:  الشكر لألستاذ املشرف الدكتور

 على البحث ومتابعته الذي حتمل اإلشراف

 .حتى بلغ هنايته رغم اهتماماته الكثرية

  أشكر هيئة إدارة كلية العلوم االجتماعية

 .و العلوم اإلسالمية على  ما توفره لطلبة العلم

 زيل الشكر إىل عمال املكتبةكما أتقدم جب

 .على كل ما قدموه يل من مساعدات وتسهيالت

 أشكر كل من ساعدني من زميالتي وزمالئي

 .من قريب أو من بعيد، وأدعو هلم بالتوفيق والنجاح
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احلمد هللا خلق اإلنسان من عدم، علمه ما مل يعلم، وهداه لليت هي أقوم، والصالة                     

من بعثه اهللا للعرب والعجم وجعله شاهدا على مجيع األمم، وعلى آله              والسالم على   
 :وبعد.. وصحبه ومن اقتفى أثره والتزم، وانقاد لسّنـته وسلم

≈ !$tΒuρ šفالوجود اإلسالمي العاملي هو من طبيعة هذا الديـن          oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ 
š Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ ] ن شطرا كبريا من املسلمني يقارب الثلث       ، ومن هنا فإ   ]107: األنبياء

يف حال أقليات ساهم يف نشأهتا عدة أسباب، ختضع يف حياهتا الفردية واجلماعية لسلطان              
غري سلطان الدين، وختضع إلرادة أكثرية غري مسلمة، وظاهرة الوجود اإلسالمي وسط             

 جراء تنامي هذا    جمتمعات غري مسلمة مل تكن ذات أمهية هبذا القدر قبل اليوم، وكان من            
الوجود اإلسالمي أن رافقته عدة حتديات ومشكالت تأخذ يف طابعها العام شكال فقهيا مل              

من التاريخ إلسالمي    يطرح هو اآلخر هبذا الزخم  والقدر الالفت إال يف مراحل معدودة           
ما فيما عرف بنوازل أهل قرطبة، ونوازل األندلس، ونوازل أهل بغداد أيام الغزو املغويل، و             

عدا هذا اجلمع اجلزئي هلذه النوازل فإن األمر مل يتجاوز خالل تلك القرون والعهود                
حدود القضايا الفردية بني سائل وجميب، وينتهي األمر عند ذلك، ويف عصرنا مل يطرح إال               

 .يف العقد أو العقدين األخريين
ة بعد  لقد أصبح هذا الوجود اإلسالمي يشكل ثقال بشريا وحضاريا حقيقيا، خاص          

الصحوة اجلديدة هلؤالء املسلمني يف كثري من مناطق العامل الذين وصلوا إىل مرحلة أصبحوا      
فيها قادرين على التفاعل، وهذا يشكل حتديا يثري قضايا تتجاوز األطروحات التقليدية              
لقضايا هذه األقليات إىل قضايا أكرب داللة وأعمق تأثريا ذات صلة باهلوية اإلسالمية                

إال أن األقليات املسلمة تصطدم جبدار فوضى الفتاوى        .. املسلم ومستقبل اإلسالم  ورسالة  
من هنا وهناك فهذا حيلل وذاك حيرم وآخر يستند إىل أنه جيوز يف دار الكفر ما ال جيوز يف                   
دار اإلسالم وآخر يقيس كل القضايا احلالية على املاضي دون اعتبار للفوارق النوعية بني              

حقيقة زمنية وأخرى، هذا أوقع األقليات املسلمة يف حرية واضطراب           مكان وآخر وبني    
وجعل رؤيتهم لذاهتم وملن حوهلم تتسم بالضبابية، وقد أثر ذلك سلبا على مكانتهم                
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االجتماعية واالقتصادية والثقافية وخصوصا السياسية إذ ال يكاد يكون هلم اعتبار يف القرار             
 أقل منها  ولكنها لقوهتا ووعيها هلا تأثري كبري،          السياسي يف البالد بعكس أقليات أخرى     

 .وال يزال اجلانب السياسي بكل جماالته وأبعاده يكتنفه الغموض وعدم وضوح الرؤية
ـ        " فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة    " و من هنا جاء هذا البحث املوسوم ب

ت املسلمة يف   كمحاولة متواضعة لصياغة إطار يعاجل بعض قضايا ومشكالت األقليا          
اجلانب السياسي، إذ ينبين اجلسم األكرب هلذا الفقه على مثرات الفقه العام، ولكنه يعمد إىل               
اجتهادات مناسبة ألوضاع األقليات املسلمة يف ضوء معطيات النص اخلالد ومقاصد             
الشريعة اإلسالمية ويف غري اعتبار ملذهبية ضيقة ما دام ذلك مستندا إىل أصل يف الدين                 

ترب، وعليه ال بد من التدقيق يف الواقع احليايت مبركباته ومعطياته املختلفة باعتباره األساس مع
ـ           ، ومبا  "تنقيح املناط "يف حتديد اإلشكاالت الفقهية، أو كما اصطلح عليه علماء األصول ب

أن األقليات املسلمة حتتاج إىل مصل دوائي إضايف أكرب لترسيخ شخصيتها وتعميقها يف              
وال ملواجهة التحديات فإنه ال غىن هلا أبدا عن الفقه األكرب ، وهبذا ال يعد االرتقاء                نفسها أ 

 .باجلانب السياسي لألقليات هو العالج الكامل وحده
و يبقى أن ننبه إىل أن األقليات املسلمة ليست أجساما غريبة يف جمتمعات                 

 هذا اخلري مثاره ال بد      األكثريات غري املسلمة؛ بل عناصر حتمل كل اخلري، لكن حىت يؤيت          
 من استثمار بذوره الكامنة، والعربة ليست بالقلة أو بالكثرة إمنا بالفاعلية، فإبراهيم              

 ¨βÎ) zΟŠكان أمة    Ïδ≡ t ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Βé& $\FÏΡ$s% °! $ZŠ ÏΖ ym óΟ s9 uρ à7 tƒ z ÏΒ t Ï. Î ô³ ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ ] النحل :
120.[ 

 :إشكالية البحث
 :ية اليت يقوم البحث مبعاجلتها من خالل طرح مجلة من األسئلةميكن ضبط اإلشكال

إىل أي مدى يطرح وجود األقليات املسلمة يف اجملتمعات غري اإلسالمية أمهية             -1
 صياغة فقه سياسي يراعي خصوصية أوضاعها؟

كيف تؤثر األسباب املنشئة لألقليات املسلمة وطبيعة األنظمة اليت تعيش يف             -2
ة املشكالت والتحديات اليت تواجهها، ومن ثَـم مطالبها خاصة            ظلها على طبيع  

 السياسية؟
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ما مدى شرعية الوجود اإلسالمي يف الدول غري املسلمة؟ وإىل أي مدى ميكن              -3
 االسترشاد مببدأ التوطني يف هذه القضية؟

 ما هي أهم اإلشكاالت الفقهية السياسية النامجة عن هذا الوجود؟ -4
 السياسية املتاحة واملنابر املؤثرة اليت ميكن لألقليات املسلمة من          ما هي املواقع   -5

 خالهلا احملافظة على كياهنا، ومنائها وفاعليتها؟
إىل أي حد جنحت التشريعات الدولية يف ضمان حقوق ومحاية األقليات              -6

 خاصة املسلمة؟ وهل ميكن الوصول إىل رؤية عاملية لقضية األقليات؟
 :ضوعأسباب اختيار المو

مبا أن األفكار ال تولد صدفة فهي نتاج تراكمات ختاجل جوانح اإلنسان، فإن أهم              
 :أسباب اختياري هلذا املوضوع ترجع إىل

لطاملا كان احلديث عن األقليات املسلمة يرتبط يف ذاكريت مبعاين تستبطن              -1
هويتهم؛ الكثري من احلزن واألمل لتعرضها املستمر ملشكالت وحتديات تتهدد وجودهم و           

لذلك كانت عندي رغبة ملحة تدفعين للبحث يف مثل هذا املوضوع انطالقا من قوله               

 .)1(»من مل يهتم بأمور املسلمني فليس منهم« :
متيز املوضوع باآلنية واجلدة والرسالية، فتعرض األقليات املسلمة ألنواع من            -2

هذا اجلانب، وإحساسها   التحديات واملشكالت خاصة يف اجملال السياسي نظرا ملركزية          
بضرورة احملافظة على ذاهتا ومن مث االرتقاء لتبّوء مكانة هامة وفاعلة يف جمتمعاهتا، يطرح               
ضرورة صياغة إطار عام ميكن من خالله إجياد أجوبة تراعي الظروف الزمانية واملكانية              

 وحتركات  هلذه األقليات للتحرر من مجود كثري من األحكام االجتهادية اليت طوقت تفكري           
 .هذه األقليات

 :أهداف البحث
يهدف البحث من خالل طرح اإلشكالية يف جزئياهتا الوصول إىل مجلة من               

 :األهداف لعل أمهها ما يلي

                                                 
، 1: ، ج471: ، و الطرباين يف املعجم األوسط، رقم352: ، ص4: ، ج7889: رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، رقم - 1
 .131: ، ص2: ، ج907: ، و رواه يف املعجم الصغري، رقم270: ، ص7: ، ج7473: ، و برقم151: ص
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حماولة صياغة خطوط عريضة ميكن أن ترسم معاملا لفقه سياسي لألقليات              -1
بتها حبقوقها، ويسهم   املسلمة من شأنه أن يسهم يف تعريفها بواجبها جتاه نفسها قبل مطال           

يف عالج بعض قضايا هذه األقليات اليت تعد من ناحية جزءا من أمة اإلسالم وجزءا ال                 
 .يتجزأ من جمتمعاهتا غري املسلمة من جهة أخرى

حماولة إدراك حجم وأبعاد ظاهرة األقليات املسلمة، وتأثري نوع أمناطها على             -2
 القبول بالتعايش واالندماج وبني النضال من       مشكالهتا ومن ثَـم مطالبها اليت تتراوح بني      

 .أجل االنفصال واالستقالل
التأكيد على أن الوجود اإلسالمي خارج حدود الدول املسلمة جيب التخطيط            -3

له من اآلن باعتباره وجودا مستمرا ناميا، ال باعتباره وجودا أملته جمرد ظروف تارخيية، أو               
ا الظروف السياسية واالقتصادية للعامل اإلسالمي، وهذا       وجودا طارئا أو إقامة مؤقتة أملته     

 .يعد أول خطوة للتخطيط للراهن املنظور واملستقبل
التنبيه على أمهية مشاركة األقليات املسلمة يف احلياة السياسية واالجتماعية            -4

 ما  بإجيابية     وفاعلية انتصارا حلقوقها ودعما للمسلمني يف أي مكان، وحماولة إثبات أنّ               
تقدم : يعني على حتقيق هذه الغايات واملقاصد من الوسائل يأخذ حكمه ويشمل ذلك             

 .وغري ذلك... املسلم لبعض املناصب السياسية، وتبين أحد املترشحني غري املسلمني
حماولة إبراز البعد احلضاري للدين يف أذهان األقليات املسلمة وللوسط الذي             -5

الدين جمرد عالقة روحية بني اإلنسان وخالقه ال         :" بدأتعيش فيه، هذا الوسط املتأثر مب     
، وهذا استشراف للمقصد الدعوي أو البعد التبليغي، فإذا أثبتت األقليات املسلمة             "غري

العالقة الوطيدة بني الدين واألخالق وبني السياسة فإن ذلك سيسهم يف ترسيخ رابطة               
اإلجيايب الكبري على وسط األكثرية غري       العدل واملساواة والسالم العاملي، وهلذا التأثري        

 .املسلمة، ألنه يعترب من الوسائل املهمة يف تبليغ حقائق اإلسالم وحتقيق عامليته
تذكري املسلمني يف الدول املسلمة بإخواهنم البعيدين القريبني وواجبهم حنوهم،           -7

حلاجة إلينا  فنحن إخوة مهما باعدت بيننا املسافات ونأت بنا الديار، وهم يف أمس ا              
لكوهنم يف اخلطوط األمامية مما يعرضهم لصدمات قوية، وهذا يفرض علينا واجبات              

 .سنسأل عنها يوم القيامة
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التنبيه على ضرورة إجياد رؤية جديدة لقضية األقليات ال تعرف االزدواجية يف             -8
عليه اإلسهام يف   التعامل، انطالقا من مبدأ املعاملة باملثل، وعمال برسالة املسلم اليت تفرض            

 .إجياد حلول ملشكالت اإلنسانية، حىت حيقق قيم رمحة اإلسالم للعاملني
 :الدراسات السابقة

 :الدراسات السابقة اليت متكنت من االطالع عليها واليت هلا عالقة بالبحث هي
إمساعيل لطفي  / د: اختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت       -1

الكتاب رسالة تقدم هبا صاحبها لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن من            فطاين،  وأصل    
م، وقد تناول فيها مسألة تقسيم      1986املعهد العايل للقضاء جبامعة ابن سعود الرياض عام         

 .العامل، وحكم اهلجرة واإلقامة بدار الكفر، وهذا هو اجلانب املتعلق ببحثي
د عبد القادر، وأصل الكتاب رسالة نال هبا        الشيخ خال : فقه األقليات املسلمة   -2

درجة املاجستري بكلية األوزاعي ببريوت، وقد عاجل بعض القضايا السياسية بشكل خمتصر            
من ذلك قضية اهلجرة، وتكوين األحزاب السياسية، واملشاركة يف االنتخابات، وتويل             

 .الوظائف العامة
حممد سليمان  :  اإلسالمي األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه        -3

توبولياك، الكتاب أصله رسالة تقدم هبا لنيل درجة املاجستري من اجلامعة األردنية، والرسالة           
ترتبط ارتباطا وثيقا ببحثي وقد فصل يف بعض القضايا تفصيال جيدا، واستفدت منها يف               

اجل مدى  خمتلف مراحل البحث، إال أنه مل يؤصل لبعض املصطلحات الشائكة، كما مل يع            
 .تأثري أمناط األقليات املسلمة على طبيعة مشكالهتا ومن مث مطالبها

أحزمي سامعون جزويل، كتاب أصله رسالة       : اهلجرة يف القرآن الكرمي     -4
أكادميية، تناول فيها مسألة اهلجرة وقد متيز حبثه هلذه املسألة بأن حبث جريان األحكام                

 .   يف احلاالتاخلمسة على اهلجرة،      ولكنه مل يفصل
عماد بن عامر، الكتاب أصله مذكرة تقدم هبا        : اهلجرة إىل بالد غري املسلمني     -5

 -كلية العلوم اإلسالمية اخلروبة   -لنيل درجة املاجستري ختصص الفقه وأصوله جبامعة اجلزائر       
،   وقد فّصل يف مسألة اهلجرة تفصيال جيدا مستعرضا آراء العلماء وأدلتهم                 م2002
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ا والترجيح بينها مث عرض لبعض األحكام اليت تتعلق باهلجرة وكان من بينها               ومناقشته
 .  قضية التجنس جبنسية دولة غري مسلمة، وهذا له عالقة ببحثي

 :أما الرسائل اليت علمت بوجودها ومل أمتكن من االطالع عليها فهي
 .سعد سباط، وهي رسالة ماجستري، األردن: اللجوء السياسي يف اإلسالم -1
حممد بوركاب،  : أثر اختالف دار اإلسالم عن دار احلرب يف تطبيق العقوبات          -2

 . 1992رسالة ماجستري بكلية األوزاعي بريوت، سنة 
سامية بن قوية، وهي رسالة     : أحكام األقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي       -3

 .2001/ 2000ماجستري بكلية العلوم اإلسالمية اخلروبة باجلزائر، سنة 
 .سليمان بن علي السعود: تقسيم العامل  مربراته وصالحيته وأثره -4
عصام : م2001-1990الدور السياسي لألقليات املسلمة يف اجملتمع األمريكي         -5

 .عبد الشايف، رسالة ماجستري جامعة القاهرة
و الدراسات السابقة تناولت مسائل من حبثي لكنها مل تنطلق من نفس املنطلق ومل              

يف اإلطار الذي تناولت فيه البحث، إضافة إىل بعض الكتب والبحوث واملقاالت            تتناوهلا  
 .والتقارير املنشورة يف اجملالت أو على شبكة اإلنترنت

 :منهج البحث
حاولت يف هذا البحث أن أعتمد على املنهج املركب من االستقراء والتحليل            * 1

 املتقدمني واملتأخرين ويف     وذلك بتتبع جزئيات املوضوع يف الكتب الفقهية للفقهاء         
الدراسات املعاصرة  وحتليلها بغرض الكشف عن أغلب املالبسات اليت تعتري املسائل حمل             

 .البحث
أما املقارنة فقد كانت عند إيراد آراء املذاهب وأدلتهم ومناقشتها ومن مث              * 2

 .املوازنة بينها أو الترجيح
 .حات تاريخ نشأة األقليات املسلمةإضافة إىل املنهج التارخيي أثناء تقليب صف* 3
 : أما فيما خيص منهجية عرض املادة العلمية فقد اتبعت اخلطوات التالية-
التقدمي حملتوى كل فصل بداية تسهيال الستيعابه، مث التقدمي ألغلب املباحث             -1
 .واملطالب
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 .ترمجة أغلب األعالم املتقدمني منهم واملعاصرين -2
ان الكتاب مث صاحب الكتاب، وأرجأت باقي          يف التهميش كتبت عنو     -3

املعلومات إىل فهرس املصادر واملراجع، وإذا ذكرت الطبعة يف اهلامش فهذا يعين أهنا ختتلف             
 .عن الطبعة املوثقة يف فهرس املصادر واملراجع

 عرض آراء الفقهاء دون االلتزام بذكر األقدم فاألقدم، وحتري عزو أقواهلم             -4
 . الفقهية املعتمدة يف املذاهب الفقهية ونقوهلم إىل الكتب

 -قدر اإلمكان - عرض أدلة كل فريق مع احلرص على النقل الصحيح              -5
 .ومناقشة آرائهم دون أي خلفية للتعصب أو تأييد فكرة مسبقة

 يف حالة عدم وجود آراء للفقهاء املتقدمني أقوم ببناء املسألة على ما استجد               -6
مة للشريعة ومقاصدها واستعراض اجتهادات العلماء        من معطيات وفق املبادئ العا     

 .املعاصرين إن وجدت
 عزو اآليات الواردة يف البحث، وختريج األحاديث من مصادرها األصلية             -7

وغالبا ما أكتفي عند توثيق احلديث إذا كان له خترجيات عديدة بتخريج اإلمامني البخاري              
 .ومسلم

ت القرآنية مرتبة حسب ترتيب السور               أما الفهارس فقد خصصت فهرسا لآليا      -8
واآليات يف املصحف على رواية حفص عن عاصم، وفهرسا مرتبا لألحاديث النبوية              
الشريفة    واآلثار ترتيبا ألفبائيا، وفهرسا لألعالم مرتبا ترتيبا ألفبائيا، وفهرسا للمصادر               

 .واملراجع
لفقه والتفسري، والكتب    أما مراجع البحث فقد عمدت إىل كتب األصول وا         -9

القانونية والكتب املختلفة ذات الصلة، إضافة إىل الدراسات باجملالت العلمية، والبحوث                    
واملقاالت والتقارير والفتاوى ذات الصلة وأغلبها منشور على شبكة اإلنترنت وهي مواقع            

 .متخصصة  وعلمية موثوقة
 :بيان خطة البحث

روحة واألهداف املسطرة املرجو حتقيقها؛ سلكت يف هذا        بناًء على اإلشكالية املط   
 .مقدمة ومخسة فصول وخامتة: البحث خطة تكونت من
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حتدثت فيها عن أمهية املوضوع حمل الدراسة وإشكالية البحث وأسباب           : املقدمة
اختياري له، مث األهداف املسطّرة، مث عّرجت على الدراسات السابقة، فبيان املنهج املتبع              

 .حث،       وأخريا خطة البحثيف الب
، "مفاهيم البحث حتديد وتأصيل    ":فقد جعلته حتت عنوان   : الفصل األول أما  

وقسمته إىل أربع مباحث، املبحث األول عن مفهوم فقه السياسة الشرعية، واملبحث الثاين             
 عن مفهوم األقليات املسلمة، أما الثالث فقمت فيه ببيان مصادر ومرتكزات وأهداف الفقه
السياسي لألقليات املسلمة، ويف املبحث الرابع وقفت على حقيقة مصطلح دار اإلسالم             

 .ودار الكفر،      ومستند هذا التقسيم، وتقييم واقع ما يسمى بالدول اإلسالمية اليوم
، وقد  "أمناط األقليات املسلمة؛ املعايري واملشاكل     ":جاء بعنوان : الفصل الثاين و  

رضت يف املبحث األول إىل تصنيف األقليات املسلمة واألسباب          قسمته إىل مبحثني، تع   
املنشئة هلا مع تقدير حجم الظاهرة ومغزى وجودها، ويف املبحث الثاين حاولت تبيني               
طبيعة األنظمة اليت تعيش يف ظلها األقليات وتأثريها على درجة التهديدات وطبيعة               

 .املشاكل اليت تواجه األقليات املسلمة
خصصته ألهم قضية تشغل بال األقليات املسلمة وهي شرعية          : ثالثالفصل ال و  

وجودها يف الدول غري املسلمة، وعلى ذلك جاء املبحث األول ليتناول حكم اإلقامة               
واهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، فعرفت أوال اهلجرة مث تناولت حكمها                 

ا مث املوازنة بينها والترجيح، مث بينت   فاستعرضت آراء الفقهاء يف املسألة وأدلتهم مث مناقشته       
جريان األحكام اخلمسة على مسألة اهلجرة، أما املبحث الثاين فقد خصصته لثاين مسألة يف              
األمهية تطرحها األقليات املسلمة وهي مسألة اكتساب اجلنسية وقد عرفتها وبّينت آثارها            

استعراض آراء وأدلة العلماء    حقوقا وواجبات، مث انتقلت لبيان حكم الشرع يف اكتساهبا ب         
حتدثت فيه عن أخطر    : واملبحث الثالث .         ومناقشتها مث املوازنة بينها والترجيح    

واجب يترتب على اجلنسية وهو مشاركة املسلم يف جيش دولته غري املسلمة، واملسلم يف              
ل مع جيش   تأدية اخلدمة العسكرية، املشاركة يف القتا     : ذلك أمام ثالث قضايا جزئية وهي     

دولته ضد دولة أخرى دفاعا أو القتال مع جيشه هجوما على دولة إسالمية، فعرضت                
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آلراء العلماء املتقدمني إن وجدت يف املسائل وآراء العلماء املعاصرين وأدلتهم ومناقشتها             
 .والترجيح بينها

ة جعلته لقضية هامة جدا وهي مشاركة األقليات املسلمة يف احليا         : الفصل الرابع و  
السياسية، وقد اشتمل على ثالث مباحث، وقد خصصت املبحث األول ملسألة تويل              
الوظائف العامة السياسية والريادية يف الدول غري املسلمة، فعرضت آلراء الفقهاء يف مسألة             
تويل الرجل الفاضل والية من الرجل الكافر، مث تناولت أدلتهم ومناقشتها واملوازنة بينها              

فتطرقت فيه إىل حكم إقامة األقليات املسلمة لألحزاب         : ملبحث الثاين أما ا . والترجيح
تناولت حكم حتالف   : ويف املبحث الثالث  . السياسية واملشاركة يف االنتخابات النيابية    

األقليات املسلمة مع أحزاب غري املسلمني، وقد استعرضت حكم االستعانة بغري املسلم             
ن       ومناقشة أدلتهم، وتقييم املسألة بناًء على               استعانة مطلقة بني املانعني واجمليزي    

معطيات ظروف األقليات املسلمة، مث ذكر ضوابط التحالف، وأخريا ذكر بعض مناذج             
 .حتالف األقليات املسلمة مع غريها

ـ    الفصل اخلامس أما   ، وقسمته إىل   "محاية األقليات املسلمة  :"  واألخري فقد عنونته ب
ألول ليبني العالقة بني األقليات املسلمة والدولة اإلسالمية،        جاء املبحث ا  : ثالث مباحث 

فبينت آراء الفقهاء يف املسألة وهذا ما قادين إىل التحدث عن واجب املسلمني بالدول                
املسلمة جتاه إخواهنم من أبناء األقليات املسلمة، هذا الواجب الذي يتمثل يف النصرة               

فقد خصصته  : فبينت ذلك، أما املبحث الثاين    واملساعدة خيتلف بني وقيت السلم واحلرب       
للحديث عن محاية األقليات يف ضوء التشريعات الدولية، فعرضت لبعض اإلعالنات             
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، مث قمت بتقدمي قراءة بنقدها وتقييمها، وموقع األقليات             

حلول لألقليات  املسلمة منها، وختمت املبحث باقتراح ضرورة توحيد اجلهود لتقدمي            
وأخذ النظرة واخلربة اإلسالمية يف تعاملها املوضوعي مع القضية بعني االعتبار من طرف              

 .اهليئات العاملية املختصة
تطرقت فيه إىل مسالك مواجهة األقليات املسلمة        : أما املبحث الثالث واألخري   

قلت إىل احلديث عن    لالعتداء عليها، حسب ظروفها وأحواهلا وطبيعة املناخ الدويل، مث انت         
مطالب األقليات املسلمة كجزء من حقوقها أو ردة فعلها جتاه معاملة جمتمع األكثرية هلا               
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وطبيعة األنظمة اليت تنضوي حتتها، وهي مطالب تتراوح بني القبول بالتعايش واالندماج             
 .والرغبة أو السعي إىل االنفصال، وتقييم مدى واقعية هذه املطالب

 .ة خبامتة ضّمنتها أهم النتائج اليت قادين إليها البحثو أهنيت الرسال
 :الصعوبات التي اعترضت البحث

صادفتين أثناء إعداد هذا البحث صعوبات كثرية تعتري أغلبها أي باحث من              
عدم متكين من الوقوف على بعض أو كثري من الكتب اليت هلا عالقة مباشرة                 : بينها

 بقرارات اجملامع الفقهية واملؤمترات اإلسالمية،       باملوضوع مبا فيها الكتب اليت تتعلق      
والفتاوى املعاصرة، لذلك اعتمدت على شبكة اإلنترنت للحصول على املادة العلمية وهي            

 . يف أغلبها حبوث حديثة مل تنشر ككتب أو يف اجملالت، أو فتاوى جديدة
ت مشتتة  إضافة إىل قلة املصادر اليت تطرقت للموضوع، وإن ُوجدت فإن املعلوما          

 .ومن الصعوبة استقراؤها والوقوف عليها كلها
 

و يف األخري أمحد اهللا تعاىل الذي ذلل يل صعاب البحث ومنحين الصرب واإلرادة                
وأسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد وأن يثيبين على هذا         .. لتحدي كل الظروف والعقبات   

 يف ميزان احلسنات يوم الدين،      العمل املتواضع وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وذخرا يل        
إنه ويل ذلك والقادر عليه، واهللا من وراء القصد وهو           .. وأن يغفر به لوالدي احلبيبني    

 .اهلادي إىل سواء السبيل
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مفاهيم البحث تحديد وتأصيل: الفصل األول 
 

تعريف فقه السياسة الشرعية: املبحث األول  
 يف الفقهتعر:         المطلب األول

 الفقه لغة:                 الفرع األول
 الفقه اصطالحا:                 الفرع الثاني

 مفهوم السياسة الشرعية:        المطلب  الثاني
 السياسة لغة :                 الفرع األول
 السياسة اصطالحا:                 الفرع الثاني
 لفقه في السياسة الشرعيةا:                 الفرع الثالث
 السياسة الشرعية والنظم السياسية:                 الفرع الرابع
 مقابلة مع مفهوم السياسة في الغرب:                 الفرع الخامس

 مفهـوم األقليـة : المبحث الثاني
 األقلية في اللغة واالصطالح المعاصر:         المطلب األول

 األقلية في اللغة: فرع األول                ال
 األقلية في االصطالح المعاصر:                 الفرع الثاني

 األقلية في االصطالح الفقهي:         المطلب الثاني
 الرعية المختلفة عن الجماعة المسلمة في الدولة اإلسالمية:                 الفرع األول
  المسلمة أو المسلم وسط المجتمع غير المسلمالرعية:                 الفرع الثاني

مصادر ومرتكزات وأهداف فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة: املبحث الثالث  
 مصـادر هذا الفقه:         المطلب األول

 األدلة المتفق عليها:                 الفرع األول
 )مختلف فيهاال(األدلة التبعية : الفرع الثاني                    

 مرتكــزاته:         المطلب الثانـي
 فقه النصوص في ضوء المقاصد:                 الفرع األول
 العناية بفقه الواقع:                 الفرع الثاني
 تبني فقه التيسير ورفع الحرج:                 الفرع الثالث
 والحاجات البشرية  مراعاة الضرورات :                 الفرع الرابع
 مراعاة فقه األولويات والموازنات:                 الفرع الخامس
 مراعاة القواعد الفقهية:                 الفرع السادس

 أهداف الفقه السياسي لألقليات المسلمة:  المطلب الثالث   
أقسام الدور وتقومي الواقع: املبحث الرابع  

 يف الدار وأقسامهاتعر: المطلب األول        
 الدار لغة واصطالحا:                 الفرع األول
 أقسام الدور:                 الفرع الثاني

 مدى مشروعية التقسيم: المطلب الثاني        
 نظرة في الواقع المعاصر لما يسمى بالدول اإلسالمية  وتقويمه:         المطلب الثالث

 تعدد اإلمامة أو تعدد الدول اإلسالمية: ول                الفرع األ
 تقويم واقع ما يسمى بالدول اإلسالمية:                 الفرع الثاني
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 :تمهيد

خضوعا ملنطق التراتب بني األفكار املرتبط بعضها ببعض حنتاج قبل البدء يف              
سومه، البحث إىل حتديد وتأصيل مصطلحات البحث الرئيسة حىت تتبني معامله وتتضح ر            

فقه السياسة  : ومن أهم املصطلحات ما يتعلق بعنوان البحث، إذ يشمل املصطلحات التالية          
 .الشرعية، األقليات املسلمة

إضافة إىل مصطلحات تعتمد عليها كثري من املسائل الفقهية، وهي مصطلحات            
 دار الكفر، دار اإلسالم   : تثري بعض اإلشكاليات من حيث استعماهلا بني أخذ ورد وهي         

 .ومصطلح الدولة اإلسالمية
 تعريف فقه السياسة الشرعية: المبحث األول
 تعريف الفقه: المطلب األول

 الفقه لغة: الفرع األول
الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به،               

 .علّمه: تفّهمه، وأفقََهُه: وفِقَهـُه كعِلَمه، فِهمه وتفقّهه
 .ء والفهم له، وهو الفطنة وغلب على الدين لشرفهو هو العلم بالشي

: y7و الفقه أخص من العلم، يقول        Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ ×Π öθs% ω šχθßγ s) ø tƒ ∩⊇⊂∪ )1(  وقال 

 (#θßγ:أيضـا ¤) x tGuŠ Ïj9 ’ Îû Çƒ Ïe$! $# )2(. 

 .)3(و على ذلك يأيت الفقه يف اللغة مبعىن اإلدراك والفهم
 الحاالفقه اصط: الفرع الثاني

معرفة النفس ما هلا    :"  أنه عرف الفقه بأنه    -رمحه اهللا - نقل عن اإلمام أيب حنيفة    
 .)4("وما عليهـا

 :                تعريفا قدر له اخللود وهو-رمحه اهللا وإياهم-و قد عرفه أصحاب اإلمام الشافعي
                                                 

 .13:  سورة احلشر، آية- 1
 . 122:  سورة التوبة، آية- 2
، بصائر ذوي التمييز يف     526-522:، ص 13جاجلوهري،  : ، الصحاح 442: ، ص 4ابن فارس، ج  : معجم مقاييس اللغة  :  ينظر - 3

 .210: ، ص4: الفريوز آبادي، ج: لطائف الكتاب العزيز
 .15: ، ص1الزركشي، ج:  البحر احمليط يف أصول الفقه- 4
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 .)1("العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية" 

 :ح قيود التعريفشر
 .املراد بالعلم مطلق اإلدراك الشامل للظن واليقني -1
 .العلم بالذوات والصفات واألفعال: خرج باألحكام -2
املنسوبة إىل الشرع، واملراد ما يتوقف معرفتها على الشرع إما            : الشرعية -3

 .ةمباشرة      أو بواسطة االجتهاد، فتخرج األحكام احلسية والعقلية واللغوي
املتعلقة مبا يصدر من الناس من أعمال، فتخرج األحكام الشرعية           : العملية -4

 .املتعلقة باالعتقـاد
 وما يلقيه يف قلب األنبياء واملالئكة من        قْيـد خيرج علم اهللا     : املكتسب -5

 .األحكـام بال اكتساب
ألدلة قيد ُيخرج علم املقلد، وا     : تقييد العلم بكونه من األدلة التفصيلية       و -6

التفصيلية هي اجلزئية اليت تتعلق باملسائل اجلزئية، ألن حبث الفقه يف اجلزئيات، واألحكام              
اجلزئية تؤخذ من األدلة التفصيلية، وحيترز بذلك من األدلة اإلمجالية ألهنا حمل البحث               

 .)2(األصويل
، فمعرفة  املعرفة والدليل : و عليه فهذا التعريف يقطع بأن الفقه ما اجتمع فيه أمران          

احلكم الشرعي وحدها ال تسمى فقها، بل ال بد من أن ينتظم إليها الدليل الذي استقيت                
 .منه

 :و هذه األحكام الشرعية تشمل
 .العبادات:  وتسمىاألحكام املتعلقة بعبادة اهللا  -1
 .األحوال الشخصية: األحكام املتعلقة بتنظيم شؤون األسرة وتسمى -2
: تنظيم التعامالت  والتبادالت بني األفراد وتسمى         األحكام املتعلقة ب    -3
 .املعامالت
 .احلدود والقصاص والتعزير: األحكام املتعلقة باجلرائم والعقوبات وتسمى -4

                                                 
 .15: ، ص1 البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي، ج- 1
 .19 -18: مصطفى شليب، ص: ، أصول الفقه اإلسالمي16 -15: ، ص1البحر احمليط يف أصول الفقه، ج: ر ينظ- 2
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األحكام املتعلقة بتنظيم العالقة بني احلاكم والرعية أو بني الدولة والشعب             -5
 .األحكام السلطانية: وتسمى

:  عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول وتسمى        األحكام املتعلقة بتنظيم   -6
 .السِّـري     أو اجلهاد

وعليه فالفقه تقنني شامل حلياة اإلنسان يف أبعادها املختلفة اجتماعيا وسياسيا             
 .مبا حيقق حاكمية الدين... واقتصاديا وتربويا وثقافيا

واجلماعة املسلمة  علم يضبط حياة الفرد املسلم      :  وخنلص إىل القول بأن الفقه هو     
 .)1(واألمة املسلمة والدولة املسلمة بأحكام الشرع

 مفهوم السياسة الشرعية: المطلب الثاني
 .أوال جيدر تبيـني املقصود بالشرع الذي تنطلق منه السياسة

ِمْشَرعة املاء  : يقال الشرع والِشرعة والشريعة يف كالم العرب      : فالشرع يف اللغة  
 .)2(رب ال يسمونه شريعة إال إذا كان املاء عدا ال انقطاع لهوهي مورد الشاربة، والع
 لعباده من األحكام اليت جاء هبا نيب من األنبياء،          ما شرع اهللا    : و يف االصطالح  

سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية، ودوِّن هلا علم الفقه، أو بكيفية               
 .)3(ن هلا علم الكالماالعتقاد     وتسمى أصلية واعتقادية، ودوِّ

≅: 9eقال  ..  والشـرع عند أهل السنة ورد منشئـا لألحكام        ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ )4(     الشرعة ما ورد به    : -رضي اهللا عنهما  -، عن ابن عباس
 .)5(القرآن، واملنهاج ما وردت به السنة

طلقا هلا، ترجع إليه وتستمد منه،      و السياسة الشرعية هي اليت تتخذ من الشرع من        
كما تتخذ حتقيقه يف األرض ومتكني تعاليمه ومبادئه بني الناس هدفا هلا وغاية، وكما                

 .)1(تتخذه غاية تتخذه منهجا وطريقا

                                                 
 .13: يوسف القرضاوي، ص:  تيسري الفقه للمسلم املعاصر يف ضوء القرآن و السنة- 1
 .44: ، ص3:، القاموس احمليط، للفريوز آبادي، ج299: ، ص:2 لسان العرب، البن منظور، ج- 2
 .500: ، ص2:التهانوي، ج: اف اصطالحات الفنون كش- 3
 . 48: سورة املائدة، آية- 4
 .501: ، ص2:  كشاف اصطالحات الفنون، ج- 5
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 .أما مفهوم السياسة فيستدعي التفصيل اآليت
 السياسة لغة : الفرع األول

الناس إذا ُملِّك أمرهم، ويروي     ُسست الرعية سياسة، وُسوِّس الرجل أمور       : يقال
 :احلطيئة

 . تركتهـم أدق من الطحيـنلقد ُسوِّست أمر بنيك حىت 
الرياسة، وساس األمر سياسة قام به، والسياسة القيام على الشيء مبا            : و السَّْوسُ 

 . )2(يصلحه،        والسياسة فعل السائس
 املستمر، وال يقال للتدبري     و الفرق بني السياسة والتدبري أن السياسة يف التدبري         

الواحد سياسة، فكل سياسة تدبري وليس كل تدبري سياسة، والسياسة أيضا يف الدقيق من              
  .)3(أمور املسـوس

و السياسة كلمة عربية أصيلة كما تبني يف البيت الشعري السابق، وقد قال عمر               
م من مل   قد علمت ورب الكعبة مىت هتلك العرب إذا ساس أمره          «  :بن اخلطاب   

، وقبل ذلك وردت كلمة السياسة يف       )4(» ومل يعاجل أمر اجلاهلية      يصحب رسول اهللا    
كان بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب          « :السنة، إذ قال الرسول     

،  ولفظ السياسة مل ترد مادته يف القرآن الكرمي، وإن جاء فيه               )5(»...وال نيب بعدي  
ح واإلصالح واألمر    والنهي واحلكم، وغري ذلك من املعاين اليت               احلديث عن الصال  

 .اشتمل عليها لفظ السياسة
و مما سبق يتضح أن معىن السياسة ال خيرج عن معىن القيام على الشيء وتدبريه مبا                   

 .يصلحه

                                                                                                                                            
 . 26: يوسف القرضاوي، ص: السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة و مقاصدها-1

 .239: ، ص2: ، لسان العرب، البن منظور، ج105: ، ص3:  الصحاح، للجوهري، ج- 2
 .329: أبو هالل العسكري، ص:  الفروق يف اللغة- 3
، و البيهقي يف شعب اإلميان، باب طاعة أويل         475: ، ص 4: ،ج8312:  رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب الفنت و املالحم، رقم         - 4

6: ، ج7525:  و توقريه،رقماألمر بفصوهلا، فصل يف فضل اجلماعة و األلفة و كراهية االختالف و الفرقة و ما جاء يف إكرام السلطان              

 .69: ، ص
، و مسلم، كتاب اإلمارة، باب      1273: ، ص 3: ، ج 3268:  رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، رقم           - 5

 .1471: ، ص3: ، ج1842: الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول، رقم
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 السياسة اصطالحا: الفرع الثاني
 .تأيت السياسة مبعنيني أحدمها عام واآلخر خاص

  :املعىن العام
استصالح اخللق بإرشادهم إىل الطريق     :" يتصل معىن السياسة الشرعية بالدولة فهي     

املنجي يف العاجل واآلجل، وهي من األنبياء على اخلاصة والعامة يف ظاهرهم وباطنهم،              
والسياسة البدنية تدبري املعاش    ... ومن السالطني وامللوك على كل منهم يف ظاهرهم ال غري         

 .)1("العدل واالستقامةمع العموم على سنن 
 يف حراسة الدين            نيابة عن رسول اهللا     :" و على ذلك عرف العلماء اخلالفة بأهنا      

 .)2("وسياسة الدنيا به
:"  كالم دقيق خبصوص السياسة إذ يعرفها بقوله       )3(و أليب الوفاء بن عقيل احلنبلي     

عد عن الفساد وإن مل يضعه      السياسة  ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأب           
، هذا وقد قـّيد حتقيق املصاحل ودرء املفاسد بعدم خمالفة           )4("الرسول وال نزل به وحي    

 .الشريعة
هي فعل شيء من احلاكم ملصلحة      :"  إذ عرف السياسة بقوله    )5(و مثله ابن جنيم   

 .)6("يراها وإن مل يرد هبذا الفعل دليل جزئي
ال السياسة رحبا فسيحا فهي القيام على الشيء        و يالحظ على تعريفه أنه جيعل جم      

 .مبا حيمله لفظ شيء من العموم والشمول مبا يصلحه
 

                                                 
 .510: أبو البقاء الكفومي، ص:  الكليات- 1
 .5: أبو احلسن املاوردي، ص: كام السلطانية و الواليات الدينية األح- 2
، خلف  هـ513 هـ و تويف سنة      432 علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي، أبو الوفا، شيخ احلنابلة بالعراق ولد سنة                   - 3

أبو احلسني حممد بن    : طبقات احلنابلة : ترمجته يف (فنون ابن عقيل، الواضح يف أصول الفقه، اجلدل على طريقة الفقهاء،            : مصنفات منها 
 ). 443: ، ص19: ، سري أعالم النبالء،للذهيب، ج259: ، ص2: أيب يعلى،ج

 . 13: ابن قيم اجلوزية، ص:  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية- 4
، من  هـ970 و تويف سنة     هـ926 زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد املصري، الشهري بابن جنيم، فقيه أصويل، ولد سنة                   - 5

هدية العارفني أمساء   : ترمجته يف (شرح منار األنوار يف أصول الفقه، البحر الرائق يف شرح كرت الدقائق، األشباه و النظائر،                 : تصانيفه
: ، ص 1: عمر رضا كحالة،ج  : ، معجم املؤلفني  378: ، ص 5: إمساعيل باشا البغدادي،ج  : املؤلفني و آثار املصنفني من كتاب الظنون      

740.( 
 .15: ، ص6:  حاشية ابن عابدين، ج- 6
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 : املعىن اخلاص
يضّيق هذا املعىن من جمال السياسة وحيصرها يف باب اجلنايات أو العقوبات املغلظة،      

ىل عقوبة الزنا  وهو يتطرق إ)1(وقد جيعله أحيانا مرادفا للتعزير، وعلى ذلك جند ابن عابدين         
 .)2("وال مجع بني جلد ورجم  وال بني جلد ونفي إال سياسة وتعزيرا:    " يقول

و قد نقل ابن عابدين عن كتب املذهب أن السياسة جتوز يف كل جناية كقتل                 
تغليظ جناية هلا   : مبتدع يتوهم انتشار بدعته وإن مل حيكم بكفره، ولذا عرفها بعضهم بأهنا           

معناه أهنا داخلة حتت    " حكم شرعي "وقوله  : دة الفساد، وقال  حكم شرعي حسما ملا   
 .)3(قواعد الشرع وإن مل ينص خبصوصها

و احلقيقة أن قصر السياسة الشرعية على تغليظ العقوبة ميثل جانبـا واحدا منها              
وحصرا هلا يف إطار ضيق، إذ السياسة قد تكون بغري التغليظ وبغري العقوبة، وقد تكون                

 )4(ة    أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو اإلسقاط             بتخفيف العقوب 
 :وأدلة ذلك كثرية نذكر منهـا

 إقامة احلد يف السفر والغزو ملصلحة راجحة للمسلمني سواء حلاجتهم           تأخريه  *
 أما  )6(»ال تقطع األيدي يف السفر      « :، لقوله   )5(إليهم أو خوفا من التحاقهم باملشركني     

 .)7(»ال تقطع األيدي يف الغزو « : فلقوله يف الغزو

                                                 
، له عدة   هـ1307 هـ يف دمشق، و تويف  فيها سنة          1238 أمحد بن عبد الغين، املشهور بابن عابدين، حنفي املذهب ولد سنة             - 1

، األعالم،  367: ، ص 2: هدية العارفني، ج  : ترمجته يف (حاشية رد احملتار على الدر املختار، رسائل ابن عابدين،           : مؤلفات منها 
 ).152: ، ص1: للزركلي،  ج

 .16: ، ص6:  حاشية ابن عابدين، ج- 2
 .16: ، ص6:  حاشية ابن عابدين، ج- 3
 .73: فؤاد عبد املنعم أمحد، ص:  شيخ اإلسالم ابن تيمية و الواليات السياسية الكربى يف اإلسالم- 4
 .17: ، ص3: قيم اجلوزية، جابن : إعالم املوقعني عن رب العاملني:  ينظر- 5
، و النسائي يف    142: ، ص 4: ، ج 4408:  رواه أبو داود يف السنن، كتاب احلدود، باب يف الرجل يسرق يف الغزو أيقطع، رقم               - 6

، و رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب        349: ، ص 4: ، ج 7442: السنن الكربى، كتاب قطع السارق، باب القطع يف السفر، رقم         
 .104: ، ص9: ، باب من زعم ال تقام احلدود يف أرض احلرب، مجاع أبواب السري، جالسري

: ، ص 4: ، ج 1450: ، باب ما جاء أن ال تقطع األيدي يف الغزو، رقم           رواه الترمذي يف السنن، كتاب احلدود عن رسول اهللا           - 7
 . 303: ، ص2: ، ج2492:  يف الغزو، رقم،        و الدارمي يف السنن، كتاب السري، باب يف أن ال يقطع األيدي53
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 تأديب األعرايب الذي بال يف املسجد حني همَّ الصحابة رضوان اهللا             تركه  *
إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين      « :عليهم بـه، فنهاهم أن يقطعوا عليه بولته، وقال       

«)1(. 
السياسة الشرعية ترجع و عليه فالسياسة مبعناها العام هي األساس الذي يؤخذ به، ف    

إىل التصرف يف الشؤون العامة على قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد، مع عدم خمالفة               
الشريعة، وإن مل يقل بذلك التصرف جمتهد، وال ورد فيه نص خاص، أو إىل القواعد اليت                

على يتعرف هبا هذا التصرف، فهي إذن؛ يف الواقع بناء األحكام املتعلقة بالشؤون العامة               
املصاحل، ومراعاة احلكم يف التصرفات حبيث يكون الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن              

 .)2(الفساد
 الفقه في السياسة الشرعية: الفرع الثالث

 :تنقسم املسائل اليت تواجه السياسة الشرعية إىل قسمني أو نوعني
 .نوع جاءت بصدده نصوص شرعية -1
 .)3(نوع مل تأت بصدده نصوص شرعية -2

 :و الفقه يف النوع األول يكون بـ
فهم النصوص الشرعية فهما جيدا، ومعرفة ما دلت عليه، مع التنبه للشروط             * 

 .الواجب توافرها يف تطبيق احلكم واملوانع اليت متنع من تنفيذه
أمهية التمييز بني النصوص اليت جاءت تشريعا عاما يشمل الزمان واملكان وهذا            * 

وص وهو ما جعل الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان،          هو األصل يف جميء النص    
وبني النصوص اليت جاءت منوطة بعلل أو مقيدة بصفات أو راعت عرفا موجودا زمن               

 ...التشريع أو ظرفا خاصا وحنو ذلك

                                                 
،و 275: ، ص 1: ، ج 147: ، باب ما جاء يف البول يصيب األرض،رقم        رواه الترمذي، كتاب أبواب الطهارة عن رسول اهللا          - 1

: ،رقم، و أمحد يف املسند، مسند أيب هريرة          103: ، ص 1:، ج 380: أبو داود، كتاب الطهارة،باب األرض يصيبها البول، رقم       
 .239: ، ص2: ، ج7254

جميد حممود أبو   : ، نقال عن املرأة و احلقوق السياسية يف اإلسالم        3: الشيخ رزق الزلباين،ص  :  مذكرة يف مادة السياسة الشرعية     - 2
 . 21:حجري،ص

شأهنا نصوص شرعية    أن املسائل أو القضايا السياسية اليت وردت ب        -أستاذ السياسة الشرعية جامعة اجلزائر    -أمحد بن حممد    /  يرى د  - 3
 ".مسائل السياسة الشرعية" ميكن تسميتها بالشرع السياسي، أما املسائل اليت مل تأت بصددها نصوص فيطلق عليها 
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بالشرائع الكلية اليت ال تتغري     : يسمي النوع األول   -رمحه اهللا -)1(و جند أن ابن القيم    
بالسياسات اجلزئية حبسب املصلحة وختتلف     : ألمكنة، بينما يسمي الثاين   بتغري األزمنة وا  

، ومسائل هذا النوع كثرية     )2(باختالف األزمنة فهي إذن تتقيد هبا زمانا ومكانا وظرفا         
 حد السرقة عام الرمادة، وإيقاف سهم املؤلفة قلوهبم، وأمر          إيقاف سيدنا عمر    : منها

 ...غري ذلك إمساك ضوال اإلبل وسيدنا عثمان 
أما النوع الثاين من املسائل اليت مل تأت بشأهنا نصوص شرعية فإن الفقه فيه يكون               
عن طريق االجتهاد بشروطه وضوابطه ومرتكزاته، وإن كان االجتهاد يف كال النوعني              

 .مطلوبا أين يتم مراعاة حتقيق املصاحل ودرء املفاسد
 يةالسياسة الشرعية والنظم السياس: الفرع الرابع

التشريعات السياسية أو   : جماالت السياسة الشرعية متعددة، ومن موضوعاهتا اهلامة      
أي ( ما عرب عنه الفقهاء املتقدمون باألحكام السلطانية وتدبري أهل اإلسالم، وغياث األمم           

 ".النظام السياسي: "، أو بالتعبري احلديث)3()إنقاذها 
ريا جعله يأخذ مساحة كبرية من      و بسبب االهتمام بالنظام السياسي اهتماما كب      

البحث،   وملكانة هذا املوضوع من السياسة الشرعية جند أن بعض العلماء املعاصرين مثل               
:"  قد عرف السياسة الشرعية به، فقال      -رمحه اهللا -)4(عبد الوهاب خالف  :        الشيخ

ضار مما ال يتعدى    تدبري الشؤون العامة للدولة اإلسالمية مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع امل           
علم يبحث فيه   :" ، ويعرف علم السياسة الشرعية بأنه     )5("حدود الشريعة وأصوهلا الكلية   

                                                 
 هـ، لزم   691 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي، احلنبلي، ابو عبد اهللا، اشتهر بابن القيم، ولد سنة                       - 1

مدارج السالكني، و زاد    :  هـ، له مؤلفات عديدة أبرزها     751تيمية و سجن معه مرارا بسجن القلعة، تويف سنة          شيخ اإلسالم ابن    
: ، ص 3: أبو الفالح عبد احلي ابن عماد احلنبلي، ج       :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     : ترمجته يف (املعاد، أحكام أهل الذمة و غريها       

 ).140، 137: ، ص5: ابن حجر، ج: منة، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثا180
 .13: ابن القيم، ص:  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية- 2
 و هذا ما جتلى يف عناوين بعض تأليفات الفقهاء املتقدمني من مثل األحكام السلطانية و الواليات الدينية للماوردي، و األحكام                      - 3

 . اجلويين، و حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم لبدر الدين بن مجاعةالسلطانية أليب يعلى الفراء، و الغياثي لإلمام
 هـ1305 عبد الوهاب بن عبد الواحد خالف، فقيه أصويل مصري، كان أستاذا للشريعة اإلسالمية، ولد بكفر الزيات مبصر سنة                    - 4

م أصول الفقه و تاريخ التشريع اإلسالمي، نور        مصادر التشريع فيما ال نص فيه، عل      : ، من آثاره  م1956/هـ1375تويف بالقاهرة سنة    
 ).341: ، ص2: ، معجم املؤلفني، ج184: ، ص4: األعالم، للزركلي، ج: ترمجته يف( من القرآن الكرمي يف التفسري، 

 .17 :عبد الوهاب خالف، ص": أو نظام الدولة اإلسالمية يف الشؤون الدستورية و اخلارجية و املالية"  السياسة الشرعية - 5
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عما تدبر به شؤون الدولة اإلسالمية من القوانني والنظم اليت تتفق وأصول اإلسالم وإن مل               
 .)1("يقم على كل تدبري دليل خاص

الجتهاد يف تكوين مؤسساته    فالنظام السياسي اإلسالمي وتطبيقه يف الواقع وا       
وهياكله  ووضع القوانني واللوائح املنظمة لذلك هو مما يدخل يف باب السياسة الشرعية               

 .ولكنه ليس كل السياسة الشرعية
 مقابلة مع مفهوم السياسة في الغرب: الفرع الخامس

ل ارتبطت السياسة يف الغرب منذ البداية مببدأ الدميوقراطية اليت تعتمد على الفص            
بني الدولة والدين، وأحد أهم املصادر األساسية املؤثرة يف الفكر السياسي الغريب كتاب              

 .للفيلسوف اليوناين أرسطو" السياسة:"
و للسياسة عدة تعريفات يف القواميس والكتابات الغربية، لكن االجتاهات احلديثة                   

 : لُم السلطة حيث ُيعرَّف على أنهأو اجلديدة تتجه حنو التركيز على اعتبار علم السياسة؛ ع
علـم الدولة أو هو فرع من تلك العلوم االجتماعية اليت تعاجل نظرية وتنظيم               "

 .)2("وحكم الدول، وكذا املمارسات العملية الالزمة لتحقيق ذلك
و يعِرف علم السياسة يف الغرب تطورا كبريا كما ويشمل اختصاصات دقيقة              

 مبختلف تفاصيله، والسياسة اخلارجية وكل ما يتعلق هبا، كما          تتعلق بنظام احلكم الداخلي   
بعلم : وتعرف السياسة ارتباطا وثيقا جبملة من العلوم األخرى حيث ظهر ما يسمى             

 .االجتماع السياسي، واالقتصاد السياسي، واجلغرافيا السياسية وغريها
لشرعية إال  و رغم تشابه أبواب وجماالت البحث يف السياسة الوضعية والسياسة ا           

أهنما من حيث اجلوهر خمتلفان، فاألوىل اجتهادات بشرية صرفة ختضع للمصاحل واألهواء            
اليت ال يضبطها أي ضابط وال حتتكم إىل دين، وال إىل أخالق، بينما تستنري السياسة                 

 .)3("فهي شرعية املنطلقات شرعية الغايات شرعية املناهج"الشرعية بالشرع اإلهلي 

                                                 
 .7: السياسة الشرعية، خالف، ص- 1
 . 19: حممد نصر مهنا، ص:  علم السياسة- 2
 .26:  السياسة الشرعية، للقرضاوي، ص- 3
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لشرعية باب جليل من أبواب العلم والفقه يف الدين، ويف قيادة األمة                   إن السياسة ا  
وحتقيق مصاحلها الدينية والدنيوية، وهذا اإلصالح يف السياسة ليس جمرد هدف أو غاية              

 .تسعى السياسة يف حركتها لتحقيقه بل هو السياسة الشرعية نفسها وحقيقتها
 

 مفهـــوم األقليـة : المبحث الثاني
دما تذكر كلمة أقلية سرعان ما يتطرق إىل الذهن تلك األقلية العددية أو تلك               عن

الفئة املستضعفة، أو جمموعة هضمت حقوقها لسبب أو آلخر، وتشكل ورقة األقليات             
مأزقا كبريا تعاين منه بلدان العامل خاصة دول العامل الثالث، فهي ورقة تسوقها احلكومات              

 حقوق اإلنسان من مفهومها اخلاص هلذه احلقوق ومن واقع          الغربية اليت تدعي الدفاع عن    
أهدافها السياسية، وقد شكلت هذه الورقة يف كثري من األحيان عامل ضغط سياسي               
استعمل للتدخل اخلارجي يف شؤون حكم الدول لتحقيق مصاحل استراتيجية متناسني             

 .األقليات اليت تتضمنها أراضيهم
قلية اليت تتحرك اآللة احلقوقية حلمايتها أحيانا        فما هو إذن املفهوم احلقيقي لأل      

 وتتجاهلها حينا آخر؟ وهل يعرب مصطلح األقلية عن معناه احلقيقي املقصود؟ 
و ما هو املصطلح اإلسالمي الذي يقابله للتعبري عن غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية،                

 وعن املسلمني خارجها؟
 صطالح المعاصراألقلية في اللغة واال: المطلب األول
 األقلية في اللغة: الفرع األول

 : من قلَّ يقِِل، فهو قليل،و القلة والكثرة يستعمالن يف األعداد قال           : األقلية
Ÿωuρ ãΑ# t“ s? ßì Î=©Ü s? 4’ n? tã 7π oΨ Í←!% s{ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ωÎ) Wξ‹ Î=s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( ß#ôã $$sù öΝ åκ ÷] tã ôxx ô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

š ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ )1(أي مجاعة قليلة . 

                                                 
 .13:  سورة املائدة، آية- 1
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#) :خساس، قال   : و قوم قليلون أقالّء وأِقلة      ÿρã à2øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡr& ×≅‹ Î=s% 

tβθà yèôÒtGó¡•Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# )1(          وقد يعكس وُيكىن هبا عن العـّزة اعتبارا لقولـه ،: 

×≅‹ Î=s% uρ ô ÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θä3 ¤±9 $# ∩⊇⊂∪  )2(يقل يعّز وجوده، وذلك أنّ كل ما )3(. 

أقل الرجل كذا،   : القلة ضد الكثرة وقد يراد هبا العدم والنفي كما يف قوهلم             و
وقليل من الرجال يقول ذلك، وقليلة من النساء؛ أي ال يقول به أحد، وجيوز أن تكون                 

 .)4(املبالغة يف القلة كناية عن العدم بناًء على أن القليل إذا بولغ فيه يستتبعه العدم
 .عليه فاألقلية يف معناها اللغوي تدور حول املعيار العدديو 

 األقلية في االصطالح المعاصر: الفرع الثاني
كان أول ظهور لـه    " يعد مصطلح األقلية مصطلحا حديثا يف أدبيات الغرب، و        

 م1878 ومعاهدة برلني    م1856 حيث التزم الباب العايل يف معاهدة باريس         م18يف القرن   
، ومل  )5(" املعاملة بني سائر رعاياه وخباصة رعاياه املسيحيني من كل اعتداء           باملساواة يف 

تكن الغاية من هذه املعاهدات غاية بريئة بل كان اهلدف منها إجياد املربرات اليت تسمح                
 .بالتدخل يف الشؤون الداخلية للدول الضعيفة وعلى رأسها الدولة العثمانية

يثاقها أي إشارة إىل حق األقليات يف تقرير        و عند قيام عصبة األمم مل يتضمن م       
، م1917 -1914مصريها إال بالنسبة لألقليات يف الدول املهزومة يف احلرب العاملية األوىل            

 .)6(أما الدول املنتصرة فقد أعفيت من ذلك كما نصت معاهدة فرساي
مع و مشكلة األقليات مشكلة قدمية قدم التاريخ لكنها ظهرت بقوة مع تقدم اجملت             

 .الدويل   وأخذه مببادئ حقوق اإلنسان
 :و قد اعتمد الباحثون معيارين رئيسني يف تعريفهم لألقلية ومها

 . معيار املكانة والدور السياسي واالجتماعي/2 معيار العدد         /1

                                                 
 .26:  سورة األنفال، آية- 1
 .13:  سورة سبأ، آية- 2
 .292: ، ص4:  بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، للفريوز آبادي، ج- 3
 .732: أبو البقاء، ص:  الكليات- 4
 .254: ، ص1: جمموعة من اخلرباء، ج:  املوسوعة العربية املوسعة- 5
 .10: حممد السماك، ص:  األقليات بني العروبة و اإلسالم- 6
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 : بالنسبة للمعيار العددي ، فقد عرفت األقلية بـ:أوال
ول تشكل طائفة حقيقية متميزة      فريق أفراد مستقرين يف إقليم إحدى الد        * 

خباصيتها العرقية واللغوية والدينية وجتد نفسها يف حالة أقلية عددية يف قلب أكثرية من               
 .)1(السكان وتنوي االحتفاظ هبا

 -وطنّيي الدولة -األقلية جمموعة من األفراد تكّون جزءا من شعب الدولة             * 
 .)2(لعرق أو اللسان أو الدينولكنها خمتلفة عن غالبية الوطنيني اآلخرين يف ا

 جند من خالل هذين التعريفني أن األساس العددي يف تعريف األقلية مفاده أن              
األقلية هي اجلماعة أو اجملموعة األقل عددا يف جمتمعها، واألقلية العددية تكون كذلك               

 .الدين، اللغة، العرق: بالنظر إىل واحد       أو أكثر من املتغريات التالية
 بالنسبة ملعيار املكانة والدور السياسي واالجتماعي، فإن األقلية تعرف بـ           :يـاثان

: 
كل مجاعة عرقية ال تتمتع باملشاركة السياسية ومضطهدة ومستغلة من الناحية            * 

 .)3(االجتماعية واالقتصادية
و املالحظ أن األقلية حسب هذا التعريف هي مجاعة ترتبط ببعضها البعض من              

 الدين أو اللغة، مبعىن أهنا متمايزة عن اآلخرين ونتيجة لالضطهاد والتمييز            حيث العرق أو  
 .الذي تتعرض له فإن تضامنها ومتسكها هبويتها يزداد أكثر

بالنظر إىل هذين املعيارين اللذين ُعرِّفت األقلية بناًء عليهما ميكن مناقشة كال              
 :املعيارين

 للعدد خاصة إذا اعُتِمدت السيطرة       ال ميثل املعيار العددي القيمة احلقيقية       -1
واهليمنة كمقياس، حيث وجدت عدة أقليات عددية سيطرت على زمام األمور كاألقلية             

 .البيضاء يف إفريقيا اجلنوبية ويف دول إفريقية أخرى مثال
 : منهاتيثري معيار األقلية العددية إشكاليا -2

                                                 
 .1283: ، ص2: منصور القاضي، ج: جريار كورنو، ترمجة:  معجم املصطلحات القانونية- 1
أمحد عبد احلميد عشوش، عمر أبو      ": دراسة مقارنة مع االهتمام مبوقف اململكة العربية السعودية       "القانون الدويل العام     الوسيط يف    - 2

 .120: بكر باخشب، ص
 .16 -15: شعبان الطاهر األسود، ص:  علم االجتماع السياسي، قضايا األقليات بني العزل و االندماج- 3
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 سكانية إذ يصعب الفصل يف      هناك حاالت ال متثل فيها أي مجاعة أقلية أو أغلبية         *
 .تقديرها

هناك مناطق يعرف عدد األقلية فيها ارتفاعا كبريا، فإذا قلنا أن عدد مسلمي اهلند              *
 مليون فهذا العدد ضخم يفوق عدد سكان دول إسالمية جمتمعة، فمن اإلجحاف              140

 .اعتبارهم أقلية بناًء على عددهم فقط
 اهليمنة دومنا اعتبار ملعيار العدد فإن هذا        أما بالنسبة للمعيار الذي اعتمد فقط      -3
اخللط وعدم التمييز بني ما هو أقلية وما هو أغلبية، فالقول بأن األقليات هي               "يقود إىل   

مجاعات تعاين من التمييز واالضطهاد وبغّض النظر عن عددها أي ولو كانت أكثرية قول              
 .)1("يقودنا إىل عدم الفصل الواضح بني املفاهيم

د أنه من الصعب الفصل بني املعايري ألهنا معايري مكملة لبعضها البعض، كما      إذن جن 
التمّيز العرقي،  : جند أن التعاريف السابقة تشترك يف ذكر الصفات املميزة لألقليات مثل           

 .الديين، اللغوي،   والرغبة يف احملافظة على متّيزها، كما أن أفرادها من وطنّيي الدولة
 :رى بعض الباحثني أن مفهوم األقلية ميكن أن جيمعه التعريف التايلو بناء على ما سبق ي

األقليات مجاعات قومية أو لغوية أو ثقافية أو دينية تنتظم يف بنـى وتشكيالت،             "
وتقوم يف داخلها وفيما بينها وبني األكثرية عالقات حيددها مستوى تطور اجملتمع املعين              

حدد العالقات الداخلية يف كل منهما بنمط من        ودرجة اندماجه القومي واالجتماعي، وتت    
العالقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية السائدة يف كل مرحلة من مراحل            
التطور، وهي دائما عالقات نبذ وجذب متوازية حتدد على حنو حاسم درجة االستقرار              

ا الذايت باختالفها   االجتماعي والسياسي، والعنصر احلاسم يف وجود األقلية هو وعيه          
 .)2("ومتايزها وحرصها على البقاء      واحملافظة على هويتها وتطلعها إىل املسـاواة

هذا  املفهوم أو التعريف وعلى طوله قد مجع بني صفات أو مميزات األقلية وبني                
 .عالقتها مبجتمع األكثرية الذي تعيش وسطه وختتلف عنه يف متغري أو أكثر

                                                 
 .17، 16: األقليات بني العزل و االندماج، ص علم االجتماع السياسي، قضايا - 1
، على موقع   01/01/2004: هليب عبد اخلالق، جريدة البيان، امللف السياسي بتاريخ       ": مفهوم األقلية من االستعمار إىل العوملة      "- 2

 http://www.albayane.ae: اجلريدة
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اخلصائص أو املقومات اليت متيز جمتمع      :  كل ما سبق أن    و الذي يستخلص من   
األقلية هي السبب الرئيس يف تدين نصيبها يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية،             

 .وتعرضها ملمارسات متييزّية وعنصرية
 األقلية في االصطالح الفقهي: المطلب الثاني

وصفها وبدء نشأهتا   تـثري بعض املصطلحات مشكالت عديدة بعضها متصل ب        
وبعضها اآلخر متصل بنقلها وترمجتها، واألقلية كمصطلح معاصر جند أنه مل ينقل               

 .بدالالت تعكس الوجه احلقيقي ملـا يناظرها يف الفقه اإلسالمي
فما هي املصطلحات املناظرة اليت عرفها الفقه اإلسالمي للتعبري عن اآلخر املختلف                   

املسلم؟ وهل هناك مصطلح أطلق على املسلم الذي ال يعيش يف            أو املخالف يف اجملتمع     
 دولة اإلسالم كفرد خمتلف عن اجملتمع غري املسلم الذي يعيش يف وسطه؟

 الرعية المختلفة عن الجماعة المسلمة في الدولة اإلسالمية: الفرع األول
ة عن  بتعقّب املصطلحات اليت عرفها الفقه اإلسالمي للتعبري عن الرعية املختلف           

 :اجلماعة املسلمة يف الدولة اإلسالمية جندها كالتايل
وهم اليهود والنصارى، ومن هلم شبهة كتاب         : مصطلح أهل الكتاب   -1
 .)1(والصابئة

وهم الذين عاهدوا املسلمني على أن جيري عليهم حكم         :" مصطلح أهل الذمة   -2
،  وعقد أو    )2("اهللا ورسوله اهللا     ورسوله، إذ هم مقيمون يف الدار اليت جيري فيها حكم                

  .)3("إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل اجلزية والتزام أحكام امللة:" عهد الذمة هو
و يالحظ أن أهل الكتاب يف الدولة اإلسالمية هم من أهل الذمة، ويف املقابل ليس               

 .كل من هم ِمن أهل الكتاب أهل ذمة، وال كل أهل الذمة من أهل الكتاب
وهو استمرار تارخيي وقانوين ملصطلح أهل الذمة، إال        : )1(ح نظام امللة  مصطل -3

 بينما امللة هي تعبري عن اخلبـرة         -اإلسالمية-أن األخري يعرب عن اخلبـرة العربية      
 .)2(العثمانية

                                                 
 .208: ، ص1: الشهرستاين، ج: امللل و النحل:  ينظر- 1
 .874: ، ص2: هل الذمة، البن قيم اجلوزية، ج أحكام أ- 2
 .116: ، ص3: البهويت، ج:  كشاف القناع عن منت اإلقناع- 3
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و مصطلح نظام امللة يركز على االنتماء الديين الذي ال يتعارض مع مفهوم                
 حني نظر لشعوب    )4("حممد الفاتح " العثماين أبو الفتوح     ، وقد قـّنن هذا السلطان    )3(األمة

 .)5(الدولة العثمانية على أساس الدين ال اللغة وال القومية يف تنظيم روابطهم بالدولة
بالنظر إىل املصطلحات سابقة الذكر واليت تعّبر عن اآلخر املخالف يف الدين يتبني             

 :ما يلي
التايل ال يوجد شيء امسه التمييز على       االعتراف بسنة التنوع واالختالف، وب     -1

أساس العرق أو اللون أو اللغة، وال وجود ملا يترتب على هذا التمييز من ظلم وتعصب،                 
: $pκإمنا التنوع سبب من أسباب اإلثراء، قال         š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9 x. sŒ 4 s\Ρé& uρ 

öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã × Î7 yz 
∩⊇⊂∪ )6(، قوله و : 9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθs9 uρ u!$x© ª!$# öΝ à6 n=yèyfs9 Zπ ¨Βé& 

Zο y‰Ïn≡ uρ  Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθè=ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$tΒ öΝ ä38 s?# u ( (#θà) Î7 tFó™ $$sù ÏN≡ u ö y‚ø9 $# 4 ’ n<Î) «!$# öΝ à6 ãèÅ_ö tΒ $Yè‹ Ïϑy_ 
Ν ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθà Î=tFøƒ rB ∩⊆∇∪ )7(. 

بناًء على هذا االعتراف، ُوِجد يف مدار التاريخ اإلسالمي ومنذ العهد النبوي             -2
والسنة النبوية الشريفة قد    احترام كبري لوجود اآلخر املخالف، وذلك ألن القرآن الكرمي           

                                                                                                                                            
ما شرع اهللا تعاىل لعباده على لسان املرسلني ليتوصلوا به إىل جوار اهللا، و الفرق بينها و بني الدين أن امللة ال تضاف إال إىل                         :  امللة - 1

 .158، 157: ، ص4: يف لطائف الكتاب العزيز، للفريوز آبادي، ج، بصائر ذوي التمييز النيب 
كمال السعيد  ": م1908 -م 621من بداية الدولة النبوية و حىت هناية الدولة العثمانية          "  األقليات و السياسة يف اخلربة اإلسالمية        - 2

 . 41-40: حبيب، ص
، و 292: ، ص1: ابن العريب، ج: أن األمة مبعىن اجلماعة، أحكام القرآنكلمة ذكر هلا علماء اللسان مخسة عشر معىن منها       :  األمة - 3

 .79: ، ص2: الدين و امللة مبعىن أهل اإلسالم، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، ج: تأيت مبعىن
1481/ هـ886و تويف سنة     م1429/ هـ833 السلطان حممد بن السلطان مراد الثاين أشهر سالطني الدولة العثمانية ولد سنة               - 4

 ، تكلم بالفارسية و العربية واليونانية والسالفية، و قرب إليه العلماء  و األدباء و الشعراء، م1451/هـ855عام،خلف والده يف السلطة م
نية كما خضع له    فتح القسطنطينية لذا عرف بالفاتح، أدت فتوحاته يف أوربا و خباصة يف بالد البلقان إىل جعل بالد الصرب والية عثما                   

املوسوعة العربية  ( و هو يعد العدة لفتح روما،        -إسطمبول-إقليم البوسنة مث اهلرسك و انتصاراته عظيمة و كثرية، تويف بإسالمبول             
 ).374-372: ، ص22: العاملية، ج

 . 41-40: كمال السعيد حبيب، ص:  األقليات و السياسة يف اخلربة اإلسالمية- 5
 .13: آية سورة احلجرات، - 6
 .48:  سورة املائدة، آية- 7
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 ...Ÿωuρ tβθä9#اعترفا هبذا االختالف     t“ tƒ š Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ)  tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ 
óΟ ßγ s) n=yz )1(               كما     شرعا أسسا نظرية وتطبيقية لتنظيم خمتلف العالقات بني املسلمني ،

 .وغريهم داخل اجملتمع اإلسالمي وخارجه
صطلحات اليت تعكس األوضاع القانونية للمخالفني يف الدولة اإلسالمية         إن امل  -3

" حيث ُيدِخل هذان املصطلحان املخالِفني يف     " نظام امللة "و" أهل الذمة : "مها مصطلحي 
دائرة الوالء السياسي للدولة اإلسالمية الذي يرتب واجبات وحقوقا قانونية، ويف دائرة             

ات وحقوقا شعورية متبادلة، واجب غري املسلمني يف        الوالء االجتماعي الذي يرتب واجب    
 .)2(..."كبح مشاعر العداء جتاه املسلمني، وواجبنا بأن نقسط إليهم

يتضح أن الدولة اإلسالمية كانت متثل أمنوذجا راقيا يف التعامل مع اآلخر               -4
ن عقد  واستنادا إىل دينامياّت التفاعل االجتماعي بني الشعوب فإ        "املخالف مهما تعدد،    

 كان تعبريا عن عملية من عمليات       -عقد الوالء السياسي يف الدولة اإلسالمية     -املواالة  
 الرائعة اليت تبادلت فيها مجاعتان التأثري والتأثّر حبيث قبلتا معا             )3(االندماج االجتماعي 

 .)4("التنازل املشترك عن بعض خصائصهما إلنتاج خصائص جديدة مشتركة
اإلسالمية يف التصنيف ختتلف كثريا عن األسس اليت         و عليه جند أن األسس       

اعتمدهتا النظرة الوضعية للمسألة يف تصنيفها للبشر على أساس التمييز مع احتكار احلقوق             
-واضطهاد هذا املختلف الذي يتصف بقلته العددية مقارنة باجملتمع الذي يعيش وسطه              

 الوسائل السلمية وغري السلمية      الذي حياول جاهدا فرض أمنوجه مبختلف      -جمتمع األكثرية 
 .بدعوى فرض التكامل القومي

                                                 
 .119 -118:  سورة هود، آية- 1
 .82، 81: مجال الدين عطية حممد، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 2
مصطلحات يف علم االجتماع تستعمل بالنسبة للمهاجر أو األقلية العنصرية أثناء           :  االندماج االجتماعي أو التمثيل أو االستيعاب      - 3

اصها االجتماعي من قبل اجملتمع الكبري أي اجملتمع الذي هاجر إليه الشخص أو تعيش فيه األقلية، و التمثيل هو آخر مراحل                     عملية امتص 
 االستيعاب أو 

دينكن : التكِييف اليت متر هبا األقلية، و تصبح جزءا ال يتجزأ عن هذا اجملتمع بصفاهتا و طبيعتها املطابقة له، معجم علم االجتماع                       
و يتضح جليا الفرق بني االندماج االجتماعي يف الدولة اإلسالمية و يف الفكر             . 25 -24: إحسان حممد احلسن، ص   :  ترمجة ميتشل،

 .الغريب، فاألول يسعى إىل حتقيق والء سياسي مع احملافظة على حق التمّيز، أما الثاين فيسعى إىل اإلذابة و الصهر الكامل
 .44: كمال السعيد حبيب، ص: اإلسالمية األقليات و السياسة يف اخلربة - 4
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و عليه جند أن كلمة االستضعاف وهي مصطلح قرآين؛ األكثر تعبريا عن مصطلح             
%: tΑ$sاألقلية يف مقابل االستكبار وذلك كما يف قوله           uρ zƒ Ï% ©! $# (#θà ÏèôÒçGó™ $# t Ï% ©#Ï9 

(#ρç y9õ3 tFó™ $# ö≅ t/ ã õ3 tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$oΨ tΡρ ã ãΒù's? βr& t à õ3 ¯Ρ «!$$Î/ Ÿ≅ yèøg wΥuρ ÿ… ã&s! # YŠ# y‰Ρr& )1( و قوله

: tΑ$s% _|yϑø9 $# t Ï% ©! $# (#ρç y9ò6 tFó™ $# ∅ÏΒ  Ïµ ÏΒöθs% t Ï% ©#Ï9 (#θà ÏèôÒçGó™ $# ô yϑÏ9 z tΒ# u öΝ åκ ÷] ÏΒ 
šχθßϑn=÷ès?r& χr& $[sÎ=≈ |¹ ×≅ y™ ó ‘∆  ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ 4 (# þθä9$s% $̄ΡÎ) !$yϑÎ/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é&  Ïµ Î/ šχθãΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩∠∈∪ tΑ$s% 

š Ï% ©! $# (# ÿρç y9ò6 tFó™ $# $̄ΡÎ) ü“Ï% ©! $$Î/ Ν çGΖ tΒ# u  Ïµ Î/ šχρã Ï≈ x. ∩∠∉∪ )2( كون املؤمنني  :" ، وهنا
أن غريهم يستضعفهم         ويستحقرهم، وهذا ليس فعال صادرا                 : مستضعفني معناه 

 يكون صفة ذم يف حقهم، بل الذم عائد إىل الذين              عنهم بل عن غريهم، فهو ال      
، واملقصود بذلك فعل وضغط املستكربين على           )3("يستحقروهنم ويستضعفوهنم 

املستضعفني، واملستضعفون ليسوا فقط من املؤمنني بل منهم الكافرون أيضا وإمنا يزداد             
 . الضغط أكثر على املؤمنني بسبب إمياهنم

 مة أو المسلم وسط المجتمع غير المسلمالرعية المسل: الفرع الثاني
إن املتمعن والباحث عن املصطلح الذي يعرب عن املسلم الذي يعيش خارج دولة              

مسلم :" اإلسالم ال يعثر على مصطلح خاص متداول بني الفقهاء، فقد كان ُيعرب عنه جبملة             
من وبالنسبة للمسلم الذي يذهب بصفة مؤقتة لسبب         " يف دار احلرب أو دار الكفر      

شأنه يف ذلك   " باملستأمن:"  فيسمى -دار الكفر -األسباب بعد طلب اإلذن من دار احلرب        
    .شأن املستأمن الكافر يف الدولة اإلسالمية

 -أقلية-هذا ومل يكن هناك مصطلح خاص للتعبري عن املسلمني كمجموعة صغرية            
ة تتعلق بقضاياهم   يف دار من ديار الكفر أو احلرب، رغم أن هناك اجتهادات فقهية كثري             

كما يف حكم هجرهتم وإقامتهم وبعض قضايا األحوال الشخصية واملعامالت وغريها، وإن        

                                                 
 . 33:  سورة سبأ، آية- 1
 .76، 75:  سورة األعراف، آية- 2
 .134: ، ص14:الرازي، ج:  التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب- 3
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كانت ال تنتظم يف شكل باب فقهي واحد أو ال تفرق بني الرعية املسلمة واملسلم رعية                 
 .الدولة املخالفة

تعبري  قد ذكر تسمية لل    )1(و بعد تتبع طويل وجدت أن الفقيه املالكي الونشريسي        
ـ " املسلمون الذميون :" عن هؤالء املسلمني بديار غري إسالمية فأطلق عليهم        :" ووصفهم ب

، وأثناء إجابته على أحد أسئلة من تبقى يف األندلس، قال يف معرض             )2("املساكني الذميني 
) 4("أهل الدجن " وأطلق عليهم    )3 ("من الّدجن ] احلاكم الكافر   [ وأْهل ذمته   :" إجابته

على استضعافهم،  والدجن كلمة كانت تطلق على املسلمني الذين بقوا يف               للداللة  
 .األندلس ومل يهاجروا

 بناًء على كل ما سبق جند أن النظرة اإلسالمية غري مؤسسة على نظرة استعالئية               
سواء عرقية أو لغوية أو ثقافية، هذه النظرة إىل اآلخر املختلف أو باألحرى املخالف مبنية               

 . غري مسلم »   و«  مسلم   : أخذ صورةعلى تقسيم ي
 .و ما عداه معايري غاية ما ميكن أن توصف به أهنا معايري عنصرية ال تتوافق ومبدأ املساواة

و ميكن تعريف األقلية املسلمة بناء على خصائص األقلية اليت مرت معنا سابقا               
 :بأهنا

ع ملعاملة خمتلفة   مجاعة إسالمية تشكل العدد األقل من جمموع السكان، ختض          "
 .)5("وذلك نتيجة خلصائصها املختلفة

و العربة باالنتماء اإلسالمي بغض النظر عن الفوارق واالختالفات العرقية واللغوية،           
أصول تركية، عربية، هندية، باكستانية، أملان      : فاألقلية املسلمة يف أملانيا مثال تتكون من      

ى تباين لغاهتم وعاداهتم وأعراقهم، هذا      مهتدون، لكنهم مجيعا يشكلون نسقا واحدا عل      
 النسق الذي جيمع 

                                                 
خذ عن علماء   ، أ هـ834 أبو العباس أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، الفقيه املالكي الكامل، ولد سنة                    - 1

املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى علماء        : ، له ملفات منها   هـ914تلمسان مث انتقل إىل فاس فاستوطنها إىل أن مات سنة            
 ).275-274: خملوف حممد بن حممد، ص: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: ترمجته يف (إفريقية و األندلس و املغرب، 

 .137: ، ص2: الونشريسي، ج: رب و اجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية و األندلس و املغرب املعيار املع- 2
 .138: ، ص2:  املصدر نفسه، ج- 3
 .151، 124: ، ص2:  املصدر نفسه، ج- 4
، 1: آالمها و آماهلا، جراشد دورياو، ندوة األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعاصرة ": مسؤولية املواطنني يف دول غري إسالمية"- 5
 .  217: ص
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 .األقلية املسلمة: بينهم هو جمتمع مسلم صغري يسمى
و من املهم التفريق بني األقلية واجلالية، فاجلالية من اجلالء مبعىن إمكانية العودة إىل              

 مواطين الدولة   البلدان األصلية، بينما األقليات هي العناصر املستقرة وأغلب أفرادها من          
 .وتنتظم إليهم أفراد اجلاليات اليت يشتركون معها يف أحد اخلصائص أو املتغريات

 
 مصادر ومرتكزات وأهداف فقه السياسة الشرعية : المبحث الثالث

     لألقليـات المسلمـة
 تمهيد

جاءت شريعة اإلسالم حاكمة على حياة اإلنسان يف الزمان واملكان، والناظر  يف             
م اإلسالم ومبانيه الكلية ومقاصده العامة جيد أنه دين جاء لبناء اجملتمع اإلنساين وتدبري             تعالي

شؤونه،    فهي خاصية وغاية انفرد هبا دون سائر األديان وهذا يالئم اخلامتية اليت أرادها                  
 . هلذا الديناهللا 

 يف كل   و مبا أن املسلم أينما كان وكيفما كان ملزم بتطبيق الشريعة اإلسالمية            
 راعى يف   حياته إال إذا أعفته من ذلك وفق أصوهلا وأحكامها وقواعدها، إال أن اهللا             

شريعته ظروف الناس فرفع عنهم احلرج واإلصر وتعّبدهم بأن يتحروا مراده قدر                

 Ÿω ß#Ïk=s3استطاعتهم ووسعهم  ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ...)1(     وعلى ذلك وجد يف ،
املسلمني       وبأعداد غري قليلة خارج حدود الدول املسلمة وهي               عصرنا من يعيش من     

ظاهرة مل تكن ذات أمهية هبذا القدر قبل اليوم، سامهت يف بروزها عدة أسباب، وكان من                
جراء  تنامي هذا الوجود اإلسالمي أن رافقته عدة مشكالت تأخذ يف طابعها العام شكال               

الفت إال يف مراحل معدودة من التاريخ اإلسالمي        فقهيا هو اآلخر مل يطرح هبذا القدر ال       
بنوازل أهل قرطبة، ونوازل األندلس           ونوازل أهل بغداد أيام الغزو                     : فيما عرف 

املغويل، وما عدا هذا اجلمع اجلزئي هلذه النوازل فإن األمر مل يتعدَّ خالل كل تلك العهود                
 .حدود القضايا الفردية بني سائل وجميب

                                                 
 .286:  سورة البقرة، آية- 1
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رح هذه القضية بشكل علمي جاد إال يف العقود األخرية بعد أن جتاوز              و مل تط  
املسلمون يف هذه اجملتمعات املخالفة فترة السبات أو املوات اليت مرت ولن تعود بإذنه               

يوسف القرضاوي مراحل العصر اجلديد لألقليات املسلمة        /  ويف هذا اإلطار يقسم د     ،
 :كالتايل

 مرحلة التحرك                      /3 مرحلة االستيقاظ         /2 مرحلة الشعور باهلوية             /1
 .)1( مرحلة التفاعل/7 مرحلة التوطني     /6 مرحلة البناء     /5 مرحلة التجمع    /4

هذا ورغم اختالف ظروف األقليات املسلمة إال أن املشكالت الفقهية اليت تعاين             
وشعائرها التعبدية وأحكامها الشرعية    منها تكاد تكون متشاهبة، تتعلق هبويتها الدينية         

املتعلقة باألسرة وسائر املعامالت أو العالقات االجتماعية مع غري املسلمني، ومن بني تلك             
هل جتوز اإلقامة يف بالد الكفر؟ ما احلكم يف اكتساب          : القضايا على سبيل املثال ال احلصر     

ل مواقع مهمة؟ ويف املقابل     اجلنسية اليت تكسب املسلم حق املواطنة فتمكنه من احتال         
تترتب على اكتساهبا أمور حتتاج إىل بيان احلكم الشرعي فيها؟ ما حكم الزواج الذي يتم               
يف البالد غري املسلمة عن طريق اجلهات الرمسية؟ وما حكم املرأة إذا أسلمت ومل يسلم                

ضايا وهكذا فالق ... زوجها؟ وما حكم التوارث بني املسلم  وذويه غري املسلمني؟             
سياسية، اقتصادية،  : املطروحة كثرية وميكن أن ُتصّنف إىل عدة جوانب أو جماالت           

 ...اجتماعية
و احللول اليت ميكن أن تقّدم هلذه املشكالت جيب أن تَؤّسس وفق منهج علمي ذو               
طابع كلي ينطلق من حمكمات النصوص ومن قواعد الشرع ومقاصده مع مالحظة               

 .ليات املسلمةومراعاة خصوصيات أوضاع األق
 مصـادر هذا الفقه: المطلب األول

إن الفقه السياسي لألقليات املسلمة ليس مبعزل عن الفقه العام، وال ُمستمدٌّ من مصادر غري 
مصادره، بل يشاركه ذات املصادر وذات األصول، غري أنه يتميز خبصوصية أوضاع 

وضاع العامة للمسلمني يف األقليات املسلمة اليت وإن كانت يف بعض الوجوه مشاهبة لأل

                                                 
 .23: يوسف القرضاوي، ص": حياة املسلمني وسط اجملتمعات األخرى" يف فقه األقليات املسلمة- 1
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جمتمعاهتم اإلسالمية؛ إال أن الوضع الدقيق هلذه األقليات جيعلها ُتطرح بشكل أكثر إحلاحا، 
 .وجيب تناوهلا وفق بعض الوقفات التأملّية والتجديدية

 .القرآن والسنة مث اإلمجاع والقياس: و املصادر منها ما هو متفق عليه وهي
االستحسان، املصلحة املرسلة، سد الذرائع،      :  وهي »التبعّية«و املختلف فيه     

 .االستصحاب، العرف، قول الصحايب
 األدلة المتفق عليها: الفرع األول

 القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: أوال

 تالوته وفهمه    يتميز القرآن خبصائص عدة فقد يسر اهللا          :القرآن الكرمي  -1
*: $yϑ̄ΡÎوالعمل به، قال     sù çµ≈ tΡ÷ œ£ o„ y7 ÏΡ$|¡Î=Î/ öΝ ßγ ¯=yès9 tβρ ã 2x‹tFtƒ ∩∈∇∪ )1(  ومن ،

العقيدة والشعائر واآلداب   : خصائصه الشمول حيث مجع التشريع اإلهلي كل مناحي احلياة        
: $uΖواملثل واألخالق فقال     ø9 ¨“ tΡuρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &ó x« “Y‰èδuρ Zπ yϑômu‘ uρ 

3“u ô³ ç0uρ t ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9  )2(. 

غري أن أهم خاصية يتميز هبا القرآن؛ أن التشريعات العملية اليت جاء هبا مل تكن                
على نفس الدرجة من البيان والتفصيل، فعدا أحكام العبادات جاء بيان شؤون احلياة               
املختلفة بيانا إمجاليا عاما، صدورا عن حكمة إهلية تقضي بصالحية اإلسالم لكل زمان              

ولذلك اقتصر البيان على املسائل األساسية واملبادئ العامة اليت ال ختتلف فيها             " ن،ومكا
بيئة عن بيئة وتقتضيها العدالة يف كل أمة، ليكون أولو األمر يف أي أمة يف سعة من أن                    
يفرعوا ويفصلوا حسبما يالئم حاهلم وتقتضيه مصاحلهم من غري أن يصطدموا حبكم              

 .)3("تفصيلي شرعه القرآن
  إذن فالتفصيل يالئم ما هو ثابت وخارج عن نطاق االجتهاد العقلي مما خيتص              
الوحي ببيانه، أما اإلمجال فيوافق املتغري من أحوال الناس مما حيتاج إىل تدبري العقل يف                 

                                                 
 .58:  سورة الدخان، آية- 1
 .89: آية،  سورة النحل- 2
 .157: ، صعبد الوهاب خالف:  مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه- 3
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 واملصاحل اليت   )1(تسيريه وفق هدي القرآن الذي مل ترد نصوصه بأحكام جمردة من عللها            
ثري منها مقرونا فيه احلكم بعلته صراحة أو إشارة، وعلى ذلك           شرعت ألجلها، بل ورد ك    
 يف تقاسيم العلل واألصول إىل أن ما ليس له معىن معقول             )2(ذهب إمام احلرمني اجلويين   
يندر تصوره جدا، فإنه إن امتنع استنباط معىن جزئي فال ُيمتنع " هنائيا من األحكام الشرعية  

باره أكثر عند اإلجابة على مشكالت وقضايا األقليات        ، وهذا مما جيب اعت    )3("ختّيله كليا 
 : املسلمة، وانطالقا من هذا التوضيح تتبني عدة حمددات منهـا

اعتبار عاملية اخلطاب القرآين؛ فمنذ نزل القرآن يف مكة كان خطابه عامليا،              -1
 وكثري من

ـ     $pκ:آياته بدأت خطابا ب š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $#      العاملي من طبيعة هذا    ، ألن الوجود اإلسالمي

≈: !$tΒuρ šالدين يقول    oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ )4(  !$tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) 
Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z Ï±o0 # \ƒ É‹tΡuρ )5(          كما بشر بانتشار اإلسالم يف ربوع العامل فقال ،: 

uθèδ ü”Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã&s!θß™ u‘ 3“y‰ßγ ø9 $$Î/ È ÏŠ uρ Èd, ysø9 $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã Çƒ Ïe$! $#  Ï&Íj#à2 öθs9 uρ oν Ì Ÿ2 
šχθä. Î ô³ ßϑø9 $# )6(               ويف ضوء هذه اآليات جيب النظر يف قضايا من مثل  قضية اهلجرة  ،

 .من دار الكفر إىل دار اإلسالم أو اإلقامة يف دار الكفر وقضايا أخرى
رآين كامن، وقواعده مبثوثة يف ثنايا الكتاب، وأن        االنتباه إىل وجود منطق ق     -2 

 على الكشف عن قواعد ذلك املنطق، لتساعد يف تسديد عقله اإلنسان قادر بتوفيق اهللا  
                                                 

و املشتهر عند املتكلمني أن أحكام اهللا ال تعلَّل، و اشتهر           :" فقال -قضية التعليل - لقد دقق تاج الدين السبكي يف حكاية املسألة          - 1
عبد الكايف السبكي و ولده تاج الدين       : ، اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول يف علم األصول للبيضاوي           "عند الفقهاء التعليل  

 .41: ،ص3: لسبكي،جا
 عبد اهللا بن عبد امللك بن يوسف بن حممد، اجلويين، النيسابوري، املعروف بإمام احلرمني، األصويل الفقيه الشافعي املتكلم، ولد                     - 2

 اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، هناية املطلب يف دراية           : ، له مصنفات كثرية منها    هـ478، و تويف سنة     هـ429سنة  
، سري أعالم النبالء، 174-165: ، ص5: طبقات الشافعية الكربى، للسبكي، ج : ترمجته يف ( املذهب، غياث األمم، الكافية يف اجلدل،       

 ).468: ، ص18: للذهيب، ج
 .604: ، ص2: اجلويين، ج:  الربهان يف أصول الفقه- 3
 .107:  سورة األنبياء، آية- 4
 .28:  سورة سبأ، آية- 5
 .33: لتوبة، آية سورة ا- 6
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الذايت وترشيد حركته، كما أن هذه القواعد ذاهتا ميكن أن تشكل قوانني تعصم العقل                
ن ذلك التفسري والتحليل    ، وم )1(املوضوعي من الشذوذ    والشرود واخلطأ واالحنراف         

:والتعليل للحدث والتقومي له ألنه مهم للعربة التارخيية أو ما يسمى حبكم التاريخ قال               
 x8 u!% y` uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘, ysø9 $# ×π sà Ïã öθtΒuρ 3“t ø. ÏŒ uρ t ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ )2( هنا دقة  " احلق"، و

 .)3(مبعىن حتقيق العربة" موعظة"املعلومة، و
نظر يف عالقة املسلم بغريه، فباستقراء اآليات القرآنية اليت نظمت عالقة            ال -3 

 )4(:املسلم بغري   املسلم؛ ميكن تقسيمها إىل أربع حماور

 آيات جاءت للنهي عن مواالة غري املسلمني وبينت أن والية هؤالء األصلّية             :األول
: $pκإمنا هي لبعضهم البعض مثل قوله        š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr& 

 ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 tβρ ß‰ƒ Ì è?r& βr& (#θè=yèøg rB ¬! öΝ à6 ø‹ n=tæ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $·Ψ Î6 •Β ∩⊇⊆⊆∪ )5( وقولـه : 

t Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. ö 

 
Ν åκ ÝÕ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷èt/...)6(. 

 مساوئ وسلبيات غري املسلمني دون ذكر         آيات اقتصرت على بيان    :الثانـي
: Šالنهي عن مواالهتم بسبب تلك السلبيات من ذلك قوله            uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δr& 

É=≈ tGÅ3 ø9 $# öθs9 Ν ä3 tΡρ –Š ã tƒ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ ä. # Y‰|¡ym ô ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡àΡr& . ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨ t6 s? 
ãΝ ßγ s9 ‘, ysø9 $# ( (#θà ôã $$sù (#θßsx ô¹ $# uρ 4 ®L ym u’ ÎAù'tƒ ª!$# ÿ Íν Í ö∆r'Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∪ 

                                                 
 .32، 31: طه جابر العلواين، ص:  يف فقه األقليات املسلمة- 1
 .120:  سورة هود، آية- 2
 .104: عمر عبيد حسنة، ص: االجتهاد للتجديد سبيل الوراثة احلضارية:  ينظر- 3
 .84 -82: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 4
 .144:  سورة النساء، آية- 5
 .73:  سورة األنفال، آية- 6
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 $̈Β –Š:، وقوله )1( uθtƒ š Ï% ©! $# (#ρã x x. ô ÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# Ÿωuρ t Ï. Î ô³ çR ùQ $# βr& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 
9 ö yz  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 3 ª!$# uρ ⇒ tGøƒ s†  Ïµ ÏGyϑômt Î/  tΒ â!$t±o„ 4 ª!$# uρ ρèŒ È≅ ôÒx ø9 $# ÉΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊃∈∪ )2(. 

 آيات مجعت بني السلبيات وترتيب النهي عن املواالة بسبب ذلك، كما يف      :الثالث
: ω ß‰Ågقوله   rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρ–Š !# uθãƒ ô tΒ ¨Š !$ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ 

öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu!$t/# u ÷ρr& öΝ èδu!$oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟ ßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sE u Ï±tã...) 3( وقوله ،: y#ø‹ Ÿ2 
ãβθä3 tƒ t Å2Î ô³ ßϑù=Ï9 î‰ôγ tã y‰Ψ Ïã «!$# y‰Ζ Ïã uρ ÿ Ï&Î!θß™ u‘ ωÎ) š Ï% ©! $# óΟ ›?‰yγ≈ tã y‰Ψ Ïã Ï‰Éfó¡yϑø9 $# 

ÏΘ# t pt ø:$# ( $yϑsù (#θßϑ≈ s) tFó™ $# öΝ ä3 s9 (#θßϑŠ É) tGó™ $$sù öΝ çλm; 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† š É) −Gßϑø9 $# ∩∠∪ y#ø‹ Ÿ2 βÎ) uρ 
(#ρã yγ ôà tƒ öΝ à6 ø‹ n=tæ Ÿω (#θç7 è% ö tƒ öΝ ä3‹ Ïù ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ ¨ΒÏŒ 4 Ν ä3 tΡθàÊ ö ãƒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ 4’ n1ù's?uρ óΟ ßγ ç/θè=è% 

öΝ èδç sY ò2r& uρ šχθà) Å¡≈ sù ∩∇∪ ...∩∪ Ÿω tβθç7 è% ö tƒ ’ Îû ? ÏΒ÷σ ãΒ ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ ¨ΒÏŒ 4 šÍ× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 
šχρß‰tG÷èßϑø9 $# ∩⊇⊃∪ )4(. 

 إذا ارتفعت أسباب النهي عن املواالة فال يكون هناك مانع من التعاون،              :لرابعا
 وتصرفات 

/: ω â، ومن ذلك قولـه     )5( وخلفاؤه متت يف هذا اإلطار     الرسول   ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç tã 
t Ï% ©! $#  

                                                 
 .109:  سورة البقرة، آية- 1
 .105:  سورة البقرة، آية- 2
 .22:  سورة اجملادلة، آية- 3
 .10 -7:  سورة التوبة، آية- 4
هذا التساهل الذي جاء به القرآن هو الذي أرشد عمر بن اخلطاب إىل جعل رجال دواوينه من الروم و جرى اخلليفتان اآلخران                       "- 5

وك بين أمية من بعده على ذلك، إىل أن نقل الدواوين عبد امللك بن مروان من الرومية إىل العربية، و هبذه السرية و ذلك اإلرشاد                         و مل 
تفسري " ،تفسري القرآن احلكيم  ...عمل العباسيون و غريهم من ملوك املسلمني يف نوط أعمال الدولة باليهود و النصارى و الصابئة                 

 .70: ، ص4رضا،ج، حممد رشيد ": املنار
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öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä†  ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 
t ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ )1(. 

هذه اآلية رخصة يف صلة الذين مل ينصبوا احلرب للمسلمني وجواز           :" )2( قال ابن اجلوزي  
 إىل أبعد من ذلك     )4(، هذا وذهب ابن جرير    )3("برهم وإن كانت املواالة منقطعة عنهم     

/ ω âعىن بذلك   : يف ذلك بالصواب قول من قال     وأوىل األقوال   :" فقال ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç tã 
t Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $#           من مجيع أصناف امللل واألديان أن تربوهم وتصلوهم

 t: عمم بقوله  وتقسطوا إليهم، إن اهللا      Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä†  ÏiΒ 
öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ            كما أن للقسط   . )5(" مجيع من كان ذلك صفته فلم خيصص به بعضا دون بعض

وتقسطوا إليهم؛ أي تعطوهم قسطا من      :"  فقال )6(معىن آخر ذهب إليه اإلمام ابن العريب      
وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل ومل            ] على وجه الصلة  [ أموالكم
 . )7("يقاتل

رضوان -رض هللا تعاىل يورثها ملن يشاء؛ ومن هذا املنطلق محل الصحابة             األ -4
 اإلسالم صوب العاملني إلخراجهم من ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة،             -اهللا عليهم 

                                                 
 .8:  سورة املمتحنة، آية- 1
، له مصنفات   هـ597 و تويف سنة     هـ510عبد الرمحان بن أيب احلسن القرشي، احلافظ املفسر، الفقيه احلنبلي البغدادي، ولد سنة              - 2
، وفيات األعيان   365: ، ص 12: سري أعالم النبالء، ج   : ترمجته يف (زاد املسري يف علم التفسري، و له يف احلديث تصانيف كثرية،            : منها

 ).142-140: ، ص3: ابن خلكان، ج: و أنباء أبناء الزمان
 . 237: ، ص8: ابن اجلوزي، ج:  زاد املسري يف علم التفسري- 3
، كان شافعي املذهب يف أول حياته، بلغ درجة         هـ224 حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر  الطربي نسبة إىل طربستان، ولد سنة                - 4
أبو إسحاق  : طبقات الفقهاء : ترمجته يف (جامع البيان يف تفسري القرآن،       : ، من أبرز مؤلفاته   هـ310جتهاد املطلق، تويف سنة     اال

 ).260: ، ص2: ، شذرات الذهب، ج101-100: ، ص2: أبو بكر بن قاضي شهبة، ج: ، طبقات الشافعية102: الشريازي، ص
 .63: ، ص12: ابن جرير الطربي، ج":  القرآنجامع البيان يف تأويل آي"  تفسري الطربي- 5
، هـ468 أبو بكر حممد بن عبد اهللا اإلشبيلي املالكي، املعروف بابن العريب، احلافظ الفقيه املتقن، لقب بالقاضي، ولد باألندلس                     - 6

ن، عارضة األحوذي، احملصول    أحكام القرآ :، له مؤلفات كثرية منها    هـ543تفقه على أيب حامد الغزايل و الشاشي، تويف باملغرب سنة           
: ، طبقات احلفاظ، للسيوطي، ص    141: ، ص 2: ، شذرات الذهب، ج   296: ، ص 4: وفيات األعيان، ج  : ترمجته يف (يف األصول،   

 ). 284-281: ابن فرحون، ص: ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب197:، ص20: ، سري أعالم النبالء، ج468
و مجلة على وجه الصلة     .59: ،ص8: القرطيب،ج: اجلامع ألحكام القرآن  : ، و ينظر  1785: ، ص 4: ابن العريب، ج  :  أحكام القرآن  - 7

 .من كالمه
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واستطاعوا العيش والتكيف مع كل الظروف، فاستوطنوا البالد وعاشوا إسالمهم بقدر            
: (#θà) استجابة لقوله  )1(استطاعتهم ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä ÷èsÜ tFó™ $# )2(    فكانوا عناصر فاعلة ،

متفاعلة مل يؤثر فيها قلة عددية أو اختالف البيئة أو الناس، انطالقا من واجبهم الذي                 

 öΝ:أكدته اآلية  çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9...)3(  ومستندين لقوله  : Iω oν# t ø. Î) 
’ Îû È Ïe$! $# )4 (صفة اخلريية     وصفة اإلخراج ومبدأ عدم اإلكراه يف الدين ومبدأ               فكانت 

التنوع واالختالف املعترف هبما؛ أسسا    ومبادئ انطلق منها املسلمون سابقا، وجيب               
على املسلمني أن ينتبهوا إليها اآلن ويسعوا إىل جتديد وإحيـاء معانيها رغم كوهنم أقليات              

ن التفوق والعطـاء ال ترتبط دائما باألكثر عددا، أمل يقل          ال متلك زمام األمور، ألن موازي     
: βÎ) املـوىل   ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È ÷ tGs ($ÏΒ )5(    وكان سيدنا  ،

 ¨βÎ) zΟŠ بتعبري القرآن  أمة إبراهيم  Ïδ≡ t ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Βé&...)6(.  

ن الكرمي جيب أن تكون نصب العني، وجيب        هذه بعض املبادئ اليت يزخر هبا القرآ      
 .أن تأخذ بعني االعتبار عند البحث عن حلول ملشكالت األقليات املسلمة

  السنة النبوية الشريفة-2
من قول   تطلق على ما أثر عن النيب       : بداية السنة عند علماء األصول     : السنة -أ

   .)7(أو فعل أو تقرير
 ما ليس بواجب، أو ما يثاب فاعله وال يعاقب           يطلقوهنا على : و يف عرف أهل الفقه    

 .)8(تاركه

                                                 
 .53: عمر عبيد حسنة، ص: االجتهاد للتجديد:  ينظر- 1
 .16:  سورة التغابن، آية- 2
 .110:  سورة آل عمران، آية- 3
 .256:  سورة البقرة، آية- 4
 .65: ، آية سورة األنفال- 5
 .120:  سورة النحل، آية- 6
 . 134: ، ص1: السبكي، ج:  رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب- 7
 .29: الشوكاين، ص:  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول- 8
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أن تكون موافقة من كل وجه فيكون       : السنة مع القرآن ثالثة أوجه، أحدها     و" 
أن تكون  : توارد القرآن والسنة على احلكم الواحد من باب توارد األدلة وتظافرها، الثاين           

موجبة حلكم سكت القرآن عن إجيابه      أن تكون   : بياًنا ملا أريد بالقرآن وتفسريا له، الثالث      
 .)1("أو حمرمة ملا سكت عن حترميه وال خترج عن هذه األقسام

 : ومما يلزم أخذه بعني االعتبار واالنتباه له يف هذا املقام أمور منها
قرر احملققون من علماء األمة أن السنة منها ما هو للتشريع وما ليس للتشريع،               -1

األمة وما هو خاص بأفراد ال يتعدى إىل غريهم، ومنها ما صفته            ومنها ما هو متعلق بعموم      
 فتأخذ صفة    باعتباره املبلغ عن اهللا      الدميومة   أو التأقيت، أو ما صدر عن الرسول           

احلكم التكليفي، أو ما صدر عنه باعتباره إمام األمة ورئيس الدولة وهذا األخري مما ينبغي               
د شرع لظروف خاصة وملصلحة ما قد يتبدل باختالف         التنبيه والتأكيد عليه، فما كان ق     

 .)2(ظروف الزمان واملكان
 بالتبليغ الذي    حني فّصل يف تصرف الرسول       )3(و هذا ما أكده اإلمام القرايف     

هو مقتضى الرسالة، وتصرفه باحلكم الذي يغاير التصرف بالرسالة والفتيا ألهنما تبليغ              
 حبسب ما يسنح من     ء والتزام من ِقبله     حمض واتباع صرف، واحلكم الذي هو إنشا      

 باإلمامة فهو وصف زائد عن النبوة والرسالة والفتيا         األسباب واحلجاج،  وأما تصرفه      
والقضاء ألن اإلمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة يف اخلالئق وضبط َمعاَِقد املصاحل              

 يف البالد إىل غري ذلك مما هو من         ودرء املفاسد، وقمع اجلناة   وقتل الطغاة، وتوطني العباد         
 .، وهذا بطبيعته خيضع لتأثري الزمان واملكان وظروفهما)4(هذا اجلنس
ينبغي إعادة النظر يف بعض األحاديث اليت عرفت اضطرابا يف تصحيحها                       -2   

أو ضعفها، فالنظر إىل هذه األحاديث ليس فقط من حيث االستفادة منها بل يتعداه إىل                

                                                 
 ). دتدط،(دار احلديث، القاهرة : طبعة. 232: ، ص2: ابن قيم اجلوزية، ج:  أعالم املوقعني عن رب العاملني- 1
، املرجعية العليا يف اإلسالم     37: يوسف القرضاوي، ص  ": حياة املسلمني وسط اجملتمعات األخرى    "يف فقه األقليات املسلمة     : ينظر- 2

 .90: القرضاوي، ص: ضوابط و حماذير يف الفهم و التفسري"للقرآن       و السنة 
لقرايف، الصنهاجي، انتهت إليه رياسة املالكية، كان بارعا يف الفقه و            شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان ا           - 3

شرح تنقيح الفصول، الفروق، اإلحكام يف متييز الفتاوى        : ، من مصنفاته  هـ680األصول      و التفسري و احلديث و النحو، تويف سنة               
 ).62: الديباج املذهب، ص: ترمجته يف(عن األحكام و تصرفات القاضي و اإلمام، االستغناء يف االستثناء، 

 . 105، 100، 99: القرايف، ص: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام و تصرفات القاضي و اإلمام- 4
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تنبيه على أنّ التذبذب يف تصحيحها أو التوقف عند ظواهرها يؤثر كثريا على األحكام               ال
الفقهية اليت تستنبط منها، وبعض هذه األحكام خطري ويطرح إشكاليات حقيقية               
للمسلمني كأقليات، ويضعهم يف مواقف حمرية قد جتعل حياهتم مضطربة وغري مستقرة             

 .ورمبا على احملك
 :نورد بعض األمثلة وللتدليل عل ذلك 

عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن أيب حازم عن جرير بن              : احلديث األول 
بعث سرية إىل خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل           عبد اهللا أن رسول اهللا      

أنا بريء من كل مسلم يقيم بني       « :فأمر هلم بنصف العقـل، وقال    فبلغ ذلك النيب    
 :  ـوا، قال»أظهر املشركني

 .)1(»ال تراءى نارمها« :يا رسول اهللا وِلـَم؟ قال
 وأكثر أصحاب إمساعيل بن قيس بن أىب حازم أن رسول اهللا          :" )2(قال الترمذي 

) يعين البخاري ( ومسعت حممدا يقول  : بعث سرية ومل يذكروا فيه عن جرير، وقال         
 .)3(" مرسلالصحيح حديث قيس عن النيب 

ه يف حترمي اإلقامة يف دار الكفر، واملالحظ أن املستدلني           وهذا احلديث قد استدل ب    
 وطريقة توظيفهم له مل يأخذوا بعني االعتبار ما قيل عن             -خاصة يف عصرنا  -به      

، وال سبب وروده الذي يتبني من خالل الرواية الكاملة          )4(االضطراب يف تصحيح احلديث   

                                                 
، و النسائي يف     45: ، ص 3: ، ج 2645: رواه أبو داود، كتاب أول كتاب اجلهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم              - 1

، و البيهقي يف السنن الكربى، كتاب القسامة، باب ما جاء يف وجوب             229: ، ص 4: ، ج 6982: رقمكتاب القسامة، باب القود،     
 .131: ، ص8: الكفارة يف أنواع القتل اخلطأ، ج

 حممد بن عيسى بن سْورة الترمذي، احلافظ العلَم، أحد األئمة الذين يقتدى هبم يف علم احلديث، و هو تلميذ البخاري، ولد سنة                        - 2
، سري أعالم   174: ، شذرات الذهب، ص   282: ، ص 1: طبقات احلفاظ، ج  : ترمجته يف ( بترمذ،   هـ279    و تويف سنة          هـ210

 ).270: ، ص13: النبالء،ج
 .133: ، ص4:  اجلامع الصحيح، للترمذي، ج- 3
:  و قال عن أبيه    ،1/315حامت  ذكره ابن أيب    » من أقام مع املشركني فقد برئت منه الذمة       « : " قال الشيخ األلباين يف اإلرواء     - 4

و احلجاج مدلس، و قد عنعنه فال فائدة من متابعته، و تابعه صاحل بن عمر و هو ثقة، لكن                   : الكوفيون سوى حجاج ال يسندونه، قلت     
، 3: ، ص5: حممد ناصر الدين األلباين،ج   : ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل       "الراوي عنه إبراهيم بن ميمون شيعي ليس بثقة       
 .135: ، ص2: ، ج2645: و مع ذلك ذكره يف صحيح سنن أيب داود برقم
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 بريء من دية املسلم الذي ال للحديث وليس اقتطاع جزء منه، فمعىن احلديث أن النيب         
 .)1(يقيم بني املسلمني

من جامع املشرك   « : قال عن مسرة بن جندب أن رسول اهللا        : احلديث الثاين 
 .)2(»وسكن معه فإنه مثله
إسناده مظلم ال تقوم به     :  قال فيه  )3(عن حديث مسرة أن الذهيب    :" جاء يف نيل األوطار   

 ، )4("حجة
 
 
 

 .)7("سنده ضعيف:"  وضعفه مرة فقال يف اإلرواء)6(فصححه مرة )5(أما الشيخ األلباين
و إضافة إىل هذا االضطراب الكبري يف احلديث تظهر مشكلة أخرى وهي معىن              

 :كلمة الشرك، وعليه من املهـم معرفة معناها املقصود يف القرآن، ففي تفسري آيـة             
(#θè=çGø% $$sù t Ï. Î ô³ ßϑø9 $# )8(   على الكافرين مجيعا لقوله      ؛ أكثر الفقهاء حيملونه : ÏM s9$s% uρ 

                                                 
و إمنا وادهم نصف العقل على معىن الصلح و املصلحة          ...  خبطأ خالد فيهم و خطأ اإلمام و عامله يف بيت املال           فوادهم النيب    "- 1

 .106 -105: ، ص7: بشرح اإلمام ابن العريب، ج، عارضة األحوذي لشرح صحيح الترمذي ..."كما ودى أهل جذمية مبثل ذلك
، و أخرجه الطرباين يف املعجم 93: ، ص3: ، ج2787:  رواه أبو داود، كتاب أول كتاب اجلهاد، باب اإلقامة بأرض الشرك، رقم- 2

د مشس احلق العظيم حمم: عون املعبود شرح سنن أيب داود: ، و ينظر251: ، ص7: ، ج7023: الكبري، ما أسنده مسرة بن جندب، رقم
  .337: ، ص7: آبادي أبو الطيب، باب يف اإلقامة بأرض الشرك هل جيوز للمسلم، ج

673 مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، التركماين الكناين املصري مث الدمشقي املقرئ، ولد سنة                       - 3

على األصفهاين و القرايف، و كان أفقه من بقي يف زمانه من الشافعية، تويف شهيدا                ،مسع احلديث و رحل يف طلبه، و قرأ األصول          هـ
،طبقات الشافعية 252-251: طبقات احلفاظ، ص: ترمجته يف( بدمشق له تاريخ اإلسالم، طبقات القراء، امليزان و غريها،        هـ748سنة  

 ).105-100: ، ص9: الكربى، ج
 . 25: ، ص8: حممد بن على الشوكاين، ج: ر شرح منتقى األخبار نيل األوطار من أحاديث سيد األخبا- 4
 من أسرة فقرية، م1914عام  حممد بن ناصر الدين األلباين بن احلاج نوح جنايت، من علماء ألبانيا، ولد مبدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا       - 5

: ، من مؤلفاته  م2/10/1999باع عظيم فيها، تويف يف      هاجر إىل الشام و تتلمذ على مشاخيها، عرف باشتغاله بعلوم السنة، و كان له               
حياة األلباين و آثاره و     : ينظر ترمجته يف  (، خمتصر شرح العقيدة الطحاوية، و له حتقيقات على كتب احلديث،             صفه صالة النيب    
 ).حممد بن إبراهيم الشيباين : ثنـاء العلماء عليه

 .182: ، ص2: ، ج2787:  باب اإلقامة بأرض الشرك، رقم صحيح سنن أيب داود، لأللباين، كتاب اجلهاد،- 6
صحيح : "، و قال  142 -2/141و له طريق أخرى أشد ضعفا منها أخرجه احلاكم          :" ، و قال أيضا   31: ، ص 5:  إرواء الغليل، ج   - 7

أوهامهما فإن فيه   و ذلك من    " صحيح على شرط البخاري و مسلم     "و وافقه الذهيب يف التلخيص، لكن وقع فيه         " على شرط البخاري  
 .32، 31: ، ص5: إسحاق بن إدريس و هو متهم بالكذب، و قد ترمجه الذهيب نفسه يف امليزان أسوأ ترمجة، اإلرواء، ج

 . 5:  سورة التوبة، آية- 8
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î‰‹ Íκ y− ∩⊇∠∪ )2(      فأفرد املشركني عن اليهود  والنصارى ،)أتباع األنبياء عليهم   " ،كما أن )3
صارى وهم  السالم هم املسلمون واليهود والنصارى وفرقة أخرى بني اليهود والن            

الصابئون، وأما أتباع املتنبئ فهم اجملوس، وأما املنكرون لألنبياء على اإلطالق فهم عبدة              
 . )4("األصنام واألوثان وهم املسّمون باملشركني

 وعلى ذلك فكلمة املشرك يف املصطلح القرآين تعين الوثين، وال يدخل فيها               
هو جييز للمسلم أن يتزوج كتابية      الكتايب،     وكيف حيرم اإلسالم مساكنة الكتايب و           

 .)5(تكون رّبـة بيته
رغم ذلك تظهر مشكلة أخرى؛ وهي أن أتباع الديانات السماوية هم أقلية               

فاستنادا إىل إحصاء الكتاب السنوي لدائرة       " باملقارنة مع معتنقي املعتقدات األخرى،     
ة املئوية ألتباع    فإن النسب  م1972 -1968املعارف الربيطانية على سبيل املثال عامي        

 فيما املعتقدات األخرى وعدميي الديانة       %41.40الديانات السماوية الثالث يشكلون      
 .)6("%58.60ميثلون 

و عليه هل حيكم مبنع اإلقامة بني املشركني ونسبتهم أكرب من أتباع الديانات               
 وثنية أو ال    السماوية؟  وماذا عن املاليني اهلائلة من املسلمني الذين يعيشون يف جمتمعات            

دينية كالصني       واهلند وبعض املناطق اإلفريقية؟ إن هذا يستدعي املزيد من البحث                   
 .واملوضوعية والواقعية

                                                 
 .30:  سورة التوبة، آية- 1
 .17:  سورة احلج، آية- 2
 .314: ، ص3: ي، جالفريوز آباد:  بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز- 3
 .16: ، ص23: فخر الدين الرازي، ج": مفاتيح الغيب" التفسري الكبري - 4
 .38: القرضاوي، ص:  يف فقه األقليات املسلمة- 5
 .47: ، ص1: مجال الدين حممد حممود، األقليات املسلمة يف العامل، ج/ د":  األقليات املسلمة املشكالت الثقافية و االجتماعية- 6
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هذا منوذج من األحاديث اليت من املهم التثبت فيها قبل استنباط األحكام الشرعية             
 .منها

ام السنة أهنا    أما فيما خيص عالقة القرآن بالسنة؛ فمق        : بني القرآن والسنة   -ب
تعاونه يف بيان األحكام الشرعية فهي إما مبّينة له أو مؤكدة له أو شارحة ألحكام مستقلة،    
واملتتبع ألحكام السنة جيد أنه ما من حكم أتت به إال وجد له أصل يف القرآن الكرمي، وقد           

ل على معناه   فال جتد يف السنة أمرا إال والقرآن قد د        :" قرر الشاطيب ذلك يف موافقاته فقال     
داللة إمجالية أو تفصيلية     وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هو كلي الشريعة، وينبوع                   

فالسنة إذا يف حمصول األمر بيان ملا فيه وذلك معىن كوهنا راجعة ... هلا فهو دليل على ذلك   
 .)1(..."إليه

قرآن أنه ال توجد سنة صحيحة صرحية  تعارض ال        : و من مقام السنة من الكتاب     
وما ُوجد من ذلك فال بد أنه صحيح غري صريح أو صريح غري صحيح، وغري الصحيح ال                 
اعتبار له، وغري الصريح جيب تأويله مبا يتفق مع القرآن ألن القرآن هو األصل والفرع ال                 

 .)2(خيالف أصله
ر  فيجب التثبت من بعض القضايا واألمور اليت يبين عليها الفقهاء أحكاما اجتهادية تدو             

بني القرآن والسنة، وعليه فمن املهم التنبيه إىل هذه القضية وتعلقها ببعض املشكالت               
الفقهية اليت تطرحها جمموعات األقليات املسلمة، وذلك من خالل مجلة نقاط  نذكر               

 :منهـا
ضرورة اكتشاف الوحدة البنائية يف القرآن وقراءته باعتباره معادال للكون            -1

 تطبيقا لقيم القرآن، بيانا له       ة النبوية الصادرة عن املعصوم       وحركته، واعتبار السن  
 .)3(وتنـزيال لقيمه يف واقع نسيب حمدد

هناك أحاديث تتناول عالقة املسلم بغريه وهي وإن كانت أحاديث صحيحة            -2
الرب : "إال أن األخذ هبا وتطبيقها خيالف بعض املبادئ اليت وضعها القرآن من ذلك مبـدأ             

    ، " والقسط

                                                 
 .110، 109: ، ص4: أبو إسحاق الشاطيب، ج: ملوافقات يف أصول الشريعة ا- 1
 .90: يوسف القرضاوي، ص:  املرجعية العليا يف اإلسالم للقرآن و السنة- 2
 .30: العلواين، ص:  يف فقه األقليات املسلمة- 3
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 :، ومثال ذلك احلديث التايل"...حسن املعاملة: "و مبدأ
ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالسالم فإذا       « : قال عن أيب هريرة أن رسول اهللا       

 .)1(»لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه
فيه داللة على حترمي ابتداء املسلم لليهودي والنصراين بالسالم، ألن ذلك           :" احلديث

صل النهي، وْمحلُُه على الكراهة خالف األصل وعليه َمحلَُه األقل، وإىل التحرمي ذهب               أ
 .)2("اجلمهور من السلف واخللف

ال يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطره إىل        : قال أصحابنا :")3(و يف شرح النووي   
ن وليك: أضيقه إذا كان املسلمون يطرقون فإن خلت الطريق عن الزمحة فال حرج، قالوا             

 . )4("التضييق حبيث ال يقع يف وهدة وال يصدمه جدار وحنوه
، لكن  )5("يقول السِّالم عليكم بكسر السني وهي احلجارة      : وقال بعض العلماء  " 

 .)6(ذهب البعض إىل جواز االبتداء هلم بالسالم عليك، باإلفراد وال يقال السالم عليكم
ة واحلاجة، وبه قال     عن مجاعة جواز ذلك للضرور     )7(و حكى القاضي عياض   "
 .)2(")1(   واألوزاعي)8(علقمة

                                                 
، و  1707: ، ص 4: ، ج 2167: عليهم، رقم  رواه مسلم، كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم و كيف يرد                - 1

، و أيضا يف    154: ، ص 4: ، ج 1602:، باب ما جاء يف التسليم على أهل الكتاب، رقم         رواه الترمذي، كتب السري عن رسول اهللا        
 . 60: ، ص5: ، ج2700: ، باب ما جاء يف التسليم على أهل الذمة، رقمكتاب االستئذان عن رسول اهللا 

 .127: ، ص4: للصنعاين، ج سبل السالم، - 2
،كان حافظا متقنا،   هـ631 حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري احلزامي احلورايب، النووي، الشافعي،ولد بنوى سنة                  - 3

اجملموع شرح املهذب، روضة الطالبني، و شرح على صحيح         : ، له تصانيف مجة منها    هـ676تتلمذ على يديه خلق كثري، تويف سنة        
 ).157-153:  ص،2: ، طبقات الشافعية، ج513: ، طبقات احلفاظ، ص354: ، ص3: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(مسلم، 

 .373: ، ص14:  صحيح مسلم بشرح النووي، ج- 4
 .390: ، ص1: حممد بن مفلح املقدسي، ج:  اآلداب الشرعية- 5
 .127: ، ص4:  سبل السالم، ج- 6
، هـ476ن موسى بن عياض، عامل املغرب أبو الفضل اليحصيب السبيت احلافظ، ولد سنة                عياض بن موسى بن عياض بن عمر ب        - 7

كان إمام أهل احلديث يف وقته، له شرح على مسلم  و الشفاء و طبقات املالكية، ويل القضاء بسبتة مث غرناطة، تويف مبراكش سنة                          
 ).168 :، الديباج املذهب، ص99: ، ص1: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(هـ، 544

 و  63 و قيل    62 قيل   هـو61 و مات سنة      علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك النخعي، أبو شبل الكويف،ولد يف حياة النيب                 - 8
ترمجته (أدركت الكوفة و هبا أربعة ممن يعد بالفقه احلارث بن قيس و عبيدة و علقمة و شريح،                  : ، قال ابن سريين   73 أو   72 و قيل    65
 ).79: ، ص1: ، طبقات الفقهاء، ج21-20: ، ص1:ظ، جطبقات احلفا: يف
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...βr& óΟ:فهذا احلديث وإن كان صحيحا لكن جيب تأويله ملعارضته آلية          èδρ • y9s? 
(# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 )3( وآية : (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm )4(    و لعموم قوله: # sŒ Î) uρ Λ äŠ Íh‹ ãm 

7π ¨Š ÅstFÎ/ (#θ–Š yssù z |¡ômr'Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ –Š â‘ 3 )5(       ،كما أنه معارض ألحاديث إفشاء السالم ،
تطعم الطعام وُتقِرأ   « :أي اإلسالم خري؟ قال   : أن رجال سأل رسول اهللا      : ومن ذلك 

 . )6(»السالم على من عرفت  ومن مل تعرف
لسالم اإلنصاف من نفسك، وبذل ا    :  ثالث من مجعهن فقد مجع اإلميان      «:قال عمار " و

 . )7("»للعالَم،    واإلنفاق من اإلقتار
: فهل بعد كل هذا نقول للمسلمني يف اجملتمعات املخالفة على وجه اخلصوص             

ُيحرم عليكم إفشاء السالم على الكفار، وغري ذلك من األقوال غري املوضوعية؟، لذلك              
رب جيب تأويل هذا احلديث بأنه خاص بأهل احل        :" يوسف القرضاوي يقول  / جند د 

 .)8("املعادين للمسلمني وليس يف شأن املساملني
هذا وقد حرر األستاذ فهمي هويدي املسألة وانتهى إىل أن احلديث ينبغي أن                

، أي  يفهم يف ضوء اخلصوصية املؤقتة اليت ارتأهتا السياسة اإلسالمية يف عهد الرسول              
 .)9(عامة أنه إجراء استثنائي يف ظروف استثنائية وأنه ليس مقررا لقاعدة

                                                                                                                                            
،كان ثقة  هـ88 ولد سنة    -قرية يف دمشق  - عبد الرمحان بن عمرو بن حممد أبو عمرو األوزاعي، و األوزاع بطن من مهدان                 - 1

عبد : صفة الصفوة : يفترمجته  ( يف آخر خالفة أبو جعفر املنصور        هـ157مأمونا صدوقا حجة كثري احلديث و العلم و الفقه، تويف سنة            
 ).259-255: ، ص4:الرمحان أبو الفرج، ج

 .288: ، ص4:  سبل السالم، للصنعاين، ج- 2
 .8:  سورة املمتحنة، آية- 3
 .83:  سورة البقرة، آية- 4
 .86:  سورة النساء، آية- 5
، و مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان       13: ، ص 1: ، ج 12:  رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب إطعام الطعام من اإلسالم، رقم          - 6

 .65: ، ص1: ، ج39: تفاضل اإلسالم، رقم
، و اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب اإلميان، باب         19: ، ص 1:  رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب إفشاء السالم من اإلسالم، ج          - 7

فتح الباري شرح صحيح    : ، و ينظر  532: ، ص 7: ، ج 11239: ، و البيهقي يف شعب اإلميان، رقم      57: ، ص 1: يف كمال اإلميان، ج   
 . 15: ، ص1: ابن حجر العسقالين، كتاب اإلميان، باب السالم من اإلسالم، ج: البخاري

 .39: القرضاوي، ص:  يف فقه األقليات املسلمة- 8
حنو فقه جديد   : نقال عن ،    188 -177: فهمي هويدي، ص  : -موقع غري املسلمني يف جمتمع املسلمني     -مواطنون ال ذميون     "- 9

 . 64: مجال الدين عطية، ص: لألقليات
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و بغّض النظر عن كل ذلك فمناط احلديث غري متحقق إذ أنه خاص باملخالفني               
الذين يعيشون داخل دولة اإلسالم كأقلية وال عالقة له باملسلمني الذين يعيشون كأقلية              

 .وسط أغلبية خمالفة، وال شك أنّ البون شاسع بني احلالتني
القرآن والسنة، وهذا يفرض    : او ننتهي يف اخلتام إىل أن أصل األصول ومصدره         

 ضرورة 
العناية بتفهم مقصود الشارع من نصوص الكتاب والسنة ويتأتى ذلك باتباع منهج الربط             

 .بني النص املطلق والواقع النسيب املتغري كما وكيفًا

 اإلمجــاع : ثانيـا 

تهدي اتفاق جم :" بعد القرآن الكرمي والسنة يأيت الدليل الثالث وهو اإلمجاع، وهو         
 .)1("بعد وفاته يف عصر من األعصار على أمر من األمور أمة حممد 

و اإلمجاع يف مرتبة تلي النصوص وليس قبلها بل يعتمد عليها، وفيما يتعلق                
 : باإلمجاع ال بـّد من التأكيد على

كثري من دعاوى اإلمجاع ال تصح وفيها خالف بني العلماء، وقد تبني خطأ                         -1
 .مّدعيهاوتكلف 
ًـّا على نص وقد راعى هذا النص ظرفا مث تغريت                -2 إذا كان اإلمجاع مبني

 .حيثيات هذا الظرف، فإن احلكم املبين عليه يتغري أيضا
 .)2(إذا انعقد اإلمجاع بناًء على دليل عرف، فلمن بعدهم أن يستدلّ بغريه -3
ىل املصلحة، جيوز   قرر الفقهاء أن اإلمجاع االجتهادي أو اإلمجاع املستند إ          -4

نسخه بإمجاع الحق إذا تغريت املصلحة اليت بين عليها اإلمجاع السابق ألن حجية اإلمجاع              
املستند إىل املصلحة إمنا هي بالنظر إىل حتقيق املصلحة اليت أمجع عليها اجملتهدون على                

ع احلكم ألجلها، فإذا تغريت تلك املصلحة مل يكن هناك وجه لبقاء حجية ذلك اإلمجا              
 .)3(فتجوز خمالفته وتشريع احلكم احملقق للمصلحة اجلديدة

                                                 
 .63:  إرشاد الفحول، للشوكاين، ص- 1
 .637: ، ص2:  املسّودة يف أصول الفقه، آلل تيمية، ج- 2
 .641: ، ص2: املسودة يف أصول الفقه، ج:  ينظر- 3
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اإلمجاع أخصب مصدر تشريعي يكفل جتدد التشريع ومواكبته لتغريات الزمان                   -5
واملكان، لكن الشروط اليت ُوضعت له جعلته مل يتحقق يف الوجود إىل قليال، وكأن                 

ب رد االعتبار له والبحث عن سبل       ، وعليه وج  )1(اإلمجاع املراد هو إمجاع عاملي قطعي     
حتققه، وهنا يربز مبدأ االجتهاد اجلماعي الذي ميكن أن يتمثل يف صورة جممع علمي                
إسالمي عاملي يتشاور فيه علماء األمة وتكون القرارات املنبثقة عنه يف املسائل االجتهادية             

 خاصة اليت هتم جمموع األمة مبثابة 
 .)2(إمجاع جمتهدي العصر

 القيــــاس: ـــاثالثــ
 .)3(محل فرع على أصل يف حكم جبامع بينهما: و القياس

و هو ميدان خصب يبحث يف مصاحل العباد وكيفية الوصول إىل األحكام اليت               
 .حتقق مصاحلهم، وتدرأ املفاسد عنهم

و الكثري من معامالت الناس وقضاياهم يف أي زمن وبيئة يوجد هلا شبيه يف مصاحل               
عديد من األحكام التشريعية، أو تندرج يف مصلحة عامة كلية رعاها             رعاها الشارع ب  

الشارع يف بعض ما شرع من األحكام، وهذا مما حتتاج إليه األقليات املسلمة يف حل                 
 .قضاياها الفقهية عموما            والسياسية خصوصا

 )المختلف فيها(األدلة التبعية : الفرع الثاني
االت اخلصبة للتشريع وحل القضايا املطروحة على ساحة        األدلة التبعية هي من اجمل    

البحث مبا فيها قضايا السياسة الشرعية واألقليات املسلمة، وسنعرض هلذه األدلة وألمهيتها            
 : بإجياز

 االستحسـان: أوال
العدول عن موجب قياس إىل     :" االستحسان من أهم أدلة السياسة الشرعية، وهو      

 .)4("قياس أقوى منه
                                                 

 .168 -165: عبد الوهاب خالف، ص: مصادر التشريع فيما ال نص فيه:  ينظر- 1
 .104: يوسف القرضاوي، ص: االجتهاد املعاصر بني االنضباط و االنفراط:  ينظر- 2
 .797: ، ص3: ابن قدامة املقدسي، ج:  روضة الناظر و جنة املناظر يف أصول الفقه- 3
 .4: ، ص4: البخاري، ج:  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي- 4
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 .)1("هو القول بأقوى الدليلني االستحسان عند أصحاب مالك"ن  وجند أ
جلي ضعيف أثره   : االستحسان يف احلقيقة قياسان، أحدمها    :" )2(و قال السرخسي  

فسمي قياسا، واآلخر خفي قوي أثره فسمي استحسانا، أي قياسا مستحسنا، فالترجيح             
 .)3("باألثر ال باخلفاء والظهور

إن االستحسان يف مذهب مالك هو األخذ مبصلحة         " :)4(و قال اإلمام الشاطيب   
جزئية يف مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على القياس،              
فإنّ من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه وإمنا يرجع إىل ما علم من قصد الشارع                 

 .)5("يف اجلملة
لى القياس اخلفي يف مقابلة القياس      و إذا كان بعض الفقهاء قصر االستحسان ع        

اجللي فإنه يقصد بيان نوع منه، إذْ الدليل الذي يقتضي هذا العدول قد يكون قياسا خفيا                
واالستحسان من  . أو نصا أو إمجاعا أو ضرورة أو مصلحة أو عرفا أو قاعدة رفع احلرج             

حلرج، وجيعل  أهم املصادر املواكبة للعصر، وباب من أبواب التيسري ورفع املشقة وا             
الشريعة السمحة تتسع دائما ملصاحل الناس، وبالتايل مواجهة املستجدات وفق املصلحة             

 .الشرعية اليت هتدف إليها مبادئ اإلسالم

 املصلحة املرسلة: ثانيا
قبل تعريف املصلحة املرسلة ال بد من تعريف املصلحة أوال مث معىن اإلرسال ليصار              

 :إىل توضيح هذا املعىن املركب

                                                 
 .693: ، ص2:  الوليد الباجي، جأبو:  الفصول يف أحكام األصول- 1
املبسوط الذي  :  حممد بن أيب سهل السرخسي احلنفي، من كبار فقهائهم، يلقب بشمس األئمة، الفقيه األصويل، من أبرز مؤلفاته                 - 2

يي الدين  حم:اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية    : ترمجته يف  (هـ،490 هـ و قيل     483 و قيل    هـ482أماله و هو يف السجن، تويف سنة        
 ).208: ، ص6: ، األعالم، ج247: ، رقم124: أبو حممد عبد القدر بن أيب الوفاء حممد بن حممد القرشي، ص

 .203: ، ص2:  أصول السرخسي، ج- 3
أليفات أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهري بالشاطيب، العالمة املؤلف احملقق النظار األصويل الفقيه اللغوي احملدث، له ت                  - 4

شرح جليل على اخلالصة يف النحو يف أسفار أربعة كبار مل            : نفيسة اشتملت على حتريات للقواعد و حتقيقات ملهمات الفوائد منها          
تويف يوم الثالثاء ثامن    ... يؤلف عليها مثله حبثا  و حتقيقا، املوافقات يف أصول الفقه، االعتصام يف احلوادث و البدع،كتاب اجملالس                 

 . )213، 212: ص، 2: عبد اهللا مصطفى املراغي، ج: الفتح املبني يف طبقات األصوليني: ترمجته يف(هـ، 790 شعبان سنة
 . 149: ، ص4:  املوافقات، للشاطيب، ج- 5
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يف األصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة،         :"  املصلحة بأهنا  )1(عرف الغزايل 
ولسنا نعين به ذلك فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق وصالح اخللق يف حتصيل               
مقاصدهم، لكنا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخللق             

 ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن         وهو أن حيفظ عليهم دينهم    : مخسة
 .)2("هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة

و املصاحل من حيث الترتيب أي درجتها يف سلم املصاحل واملفاسد وهو السلم الذي        
الضروريات، احلاجيات، التحسينيات؛ أنـه عند التعارض       : اشتهر فيه التقسيم الثالثي   

يل الضروريات على ما كان من قبيل احلاجيات أو           يقدم يف االعتبار ما كان من قب       
التحسينيات، ويقدم ما هو من قبيل احلاجيات على ما هو من قبيل التحسينيات سواء يف               

 .)3(جلب املصاحل أو درء املفاسد
 :أما من حيث قوهتا يف ذاهتا بالنظر إىل اعتبار الشارع هلا وعدم اعتباره ثالثة أقسام

ما مل يشهد له    :" ، وملغاة، ومرسلة وهذه األخرية هي     )4(مصلحة معتربة وهي حجة   
 .)5("باالعتبار وال باإلبطال نص معني

قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو      : وهي على ثالثة أقسام   :" )6(يقول ابن قدامة  
ما شهد  : القياس     وهو اقتباس احلكم من معقول النص أو اإلمجاع، والقسم الثاين                

فهذا ال ِخالف يف بطالنه      ...بالوقاع يف رمضان على امللك     ببطالنه كإجياب الصوم    
 ما مل يشهد : و الثالث...ملخالفته النص

                                                 
 و قيل   هـ450، ولد سنة    )زين الدين، حجة اإلسالم، أبو حامد     ( حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي، املعروف بالغزايل،           - 1

إحياء علوم الدين، احلصن    :  بطربستان خبرسان، ارحتل إىل إمام احلرمني اجلويين فاشتغل عليه و الزمه، له تصانيف عديدة منها                505
سري أعالم النبالء،   : ترمجته يف  (هـ،505احلصني يف التجريد    و التوحيد، الوجيز يف فروع الفقه الشافعي، هتافت الفالسفة، تويف سنة                  

 ).293: ، ص2: ، طبقات الشافعية، ج346-322: ، ص9: ج
 .417، 416: ، ص1: أبو حامد الغزايل، ج:  املستصفى من علم األصول- 2
 .343: أمحد الريسوين، ص:  نظرية التقريب و التغليب و تطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمية- 3
 .416: ، ص4:  املستصفى، للغزايل، ج- 4
 .163: ، ص6: ي، جالراز:  احملصول يف علم أصول الفقه- 5
كان شيخ احلنابلة، له    ،  هـ541 أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي املقدسي، أحد األئمة األعالم، ولد سنة                 - 6

-165: ص،  22: سري أعالم النبالء، ج   :ترمجته يف  (  هـ، 620 املغين، الربهان يف مسألة القرآن، تويف شنة      : مؤلفات كثرية أشهرها  
172( . 
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 .)1("له بإبطال وال اعتبار معني
و عليه فإن كل مصلحة داخلة يف مقاصد الشارع دون أن يكون هلا أو جلنسها                

سب املرسل أو   القريب شاهد باالعتبار أو اإلبطال؛ فإن األصوليني يعربون عنها باملنا           
 .)2(االستصالح          أو املصلحة املرسلة أو االستدالل أو االستدالل املرسل

و مبا أن املصاحل ال ميكن حصرها فهي تتعدد وتتجدد وختتلف وتتباين على مر                
الزمان   واختالف املكان، فإن اعتماد هذا الدليل مهم جدا، ولكن ال يصح أن يفيت                  

ه فيجانب احلق والعدل، ألن القول باملصلحة ليس على إطالقه          مبضمونه من ال جييد فهم    
 .بل يرجع فيه إىل عمومات الشريعة وقواعدها العامة

 سد الذرائع: ثالثـــا
إعلم أن  :"  فدل عليه تعريف القرايف    أما العام معىن عام وخاص،    : الذريعة هلا معنيني  

 الذريعة هي الوسيلة فكما     الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها وتكره وتندب وتباح، فإن         
 .)3("أن وسيلة احملرم حمرمة، فوسيلة الواجب واجبة

فالوسيلة إىل أفضل   " أن الذريعة هبذا املعىن ُيتصور فيها الفتح والسّد         : و يفهم منه  
 .)4(..."املقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل

هو النظر إىل مآالت األفعال، فيأخذ الفعل حكم ما         فاألصل إذن يف اعتبار الذرائع      
يؤول إليه، سواء كان يقصد ذلك الذي آل إليه أم مل يقصد، وبالتايل ال ُيلتفت فيه إىل                  

 .)5(الفاعل بل إىل نتيجة العمل ومثرته، وحبسب النتيجة حيمد أو يذم
 فعل  فهي املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل هبا إىل         :" املعىن اخلاص أما  

 .)6("احملظور
 .)7("حقيقته التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة:"و قال الشاطيب

                                                 
 .538، 537: ، ص2:  روضة الناظر و جنة املناظر، البن قدامة املقدسي، ج- 1
 .485: ، ص2: حسني حممد املالح، ج: الفتوى نشأهتا و تطورها، أصوهلا و تطبيقاهتا:  ينظر- 2
 ).دط، دت(، طبعة دار املعرفة، بريوت،33: ، ص2: القرايف، ج:  الفروق- 3
 .33: ، ص2: ، و الفروق، ج74: ، ص1: العز بن عبد السالم، ج: نام قواعد األحكام يف مصاحل األ- 4
 . 254: حممد أبو زهرة، ص:  أصول الفقه- 5
 .317:  إرشاد الفحول، للشوكاين، ص- 6
 .144: ، ص4:  املوافقات، للشاطيب، ج- 7
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الذريعة عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه خياف من ارتكابه           :" )1(و عرفها القرطيب  
 .)3(، واملراد باخلوف عند القرطيب هو قوة الظن)2("الوقوع يف ممنوع

ىل ما هو حرام لذلك جيري الكالم يف        التوسل هبا إ  : و أكثر ما تستعمل فيه الذرائع     
 .)4("سد الذرائع"سدها، ولذلك جعلوا عنوان البحث 

و عليه فالوسائل اجلائزة واملباحة قد تفضي إىل أفعال حمظورة أو مضرة، فوجب              
سدها ليس لذاهتا بل ملا تفضي إليه من مفاسد، فاألصل إذن هو على املشروعية لكن مآله                

 ويعترب العلماء أن سد الذرائع يف حقيقته ليس دليال مستقال،            .غري مشروع نظرا ملفاسده   
 .)5(فهو يؤكد أصل املصاحل ويوثقه ولذلك يعترب فرعا من االستصالح

 العرف: رابعـا
ما استقر يف النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة          : والعرف أو العادة هو   

ة عبـارة عما يستقر يف النفوس من        العاد:" ، وعرف ابن جنيم العادة بقوله      )6(بالقبول
 األمـور 

 .)7("املتكررة املقبولة عند الطباع السليمة
أن يغلب إطالق لفظ واستعماله     : وينبغي أن يعلم العادة يف اللفظ     :" و يقول القرايف  

يف معىن حىت يصري هو املتبادر من ذلك اللفظ عند اإلطالق، مع أن اللغة ال تقتضيه، فهذا                 
 .)8("ة يف اللفظ وهو احلقيقة العرفيةهو معىن العاد

 والعرف يرجع إىل أصل رفع احلرج املقرر يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ورفع             
احلرج نوع من املصلحة، فالدليل على احلقيقة هو املصلحة والعرف معرف هلا وموصل              

                                                 
 الكبري، من كبار علماء املالكية يف عصره، تويف أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فْرح األنصاري اخلزرجي القرطيب، املفسر- 1

، الديباج 335: ، ص3: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف( اجلامع يف أحكام القرآن، : ، من أشهر مؤلفاتههـ671يف شوال سنة 
 ).318، 371املذهب، 

 .57، 56:  ص،2: القرطيب، ج:  اجلامع ألحكام القرآن- 2
 .382: ريسوين، ص نظرية التقريب و التغليب، لل- 3
 .300: حممد مصطفى شليب، ص:  أصول الفقه اإلسالمي- 4
 . 107: ، ص1: مصطفى الزرقا، ج:  املدخل الفقهي- 5
 .115، 114:، ص2: حممد أمني أفندي، ج:  رسائل ابن عابدين- 6
 .93:  األشباه و النظائر، البن جنيم، ص- 7
 .220: رايف، ص اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، للق- 8
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تاوى إليها     ومساعد على فهم احلكم يف ضوئها، وعلى هذا يناط به كثري من الف                    
 .)1(واألحكام

و إذا مل يكن العرف أصال من األصول املستقلة لالستنباط إال أنه أصل من أصوهلا               
العامة  وهو من القواعد املرنة اليت أناط الشارع هبا استنباط كثري من األحكام، فكان له                 

افع نصيب من ذلك ألن أساسه مراعاة املصلحة املعتربة حتقيقا ملقاصد الشريعة يف جلب املن             
ومن أفىت الناس مبجرد املنقول من الكتب على اختالف         :" ودرء املفاسد، ويقول ابن القيم    

 .)2("عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل
لتغّيـر األزمان تأثري كبري يف اختالف الفتوى واألحكام االجتهادية، حيث          :  إذن

:"  اختالف العرف لذلك اشتهر عن متأخري احلنفية قوهلم          أن اختالف الزمان يتبعه   
، ونفس األمر يقال يف اختالف       "اختالف عصر    وزمان ال اختالف حجة وبرهان          

 .املكان
إن إجراء األحكام اليت مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد           :" و يقول القرايف  

يتبع العوائد؛ يتغري احلكم فيه     خالف اإلمجاع  وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف الشريعة             
 .)3("عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة

هذا يقود إىل القول بأن كل ما ينبين من الفتاوى واألحكام على العرف يدور معه               
واعتباُر العرف والعادة يدل على أن تعامل       . كيفما استدار حتقيقا للمصلحة ورفعا للحرج     

 .ل يرجع إليه طاملا ال يناقض قواعد الشريعة وأحكامها الثابتةالناس من غري نكري أص

 )فتوى الصحابي(قول الصحابي : خامسا

لقد وجدنا التابعني يقتفون آثار الصحابة ويستندون إليها وحيتجون           :" يقول اجلويين 
بآثارهم احتجاجهم باألخبار، فلوال أهنم رأوا ذلك حجة، وإال ملا أطبقوا على االتباع هذا              

 .)4("طباقاإل

                                                 
 .323: شليب، ص:  أصول الفقه- 1
 .89: ، ص3:  إعالم املوقعني، البن القيم، ج- 2
 .218:  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، ص- 3
 .890: ، ص2:  الربهان يف أصول الفقه، للجويين، ج- 4
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و األصل عند احلنفية أن قول الصحايب مقدم على القياس ألن تقدمي فتوى                
 .)1(الصحايب على القياس مبرتلة خرب اآلحاد على القياس

أتبع قول واحدهم إذا مل أجد كتابا وال سنة         :"  فقال -رمحه اهللا -أما اإلمام الشافعي  
 .)2("وال إمجاعا حيكم له حبكمه أو ُوجد معه قياس

اعترب األئمة األعالم فتاوى الصحابة الكرام الذين عرفوا بالفتوى واشتهروا بالعلم       و
والفقه وتوافرت لديهم ملكة االجتهاد واالستنباط؛ دليال يلجأ إليه اجملتهدون بعدهم إذا مل             

 .جيدوا يف املسألة نصا أو إمجاعا
 رواية، فمن غري    فالصحايب قد يفيت رواية أو يفيت على موافقة النصوص من غري           

املعقول أن يفيت صحايب جليل بفتوى دون أن يستند إىل دليل شرعي، ألن الفتوى تؤول                
يف النهاية إىل العمل باألدلة وتكون فتواهم أصدق وأحوط، فهم أعلم الناس مبناط األحكام            

 فهم أعلم   ،ألهنم امتازوا مبشاهدة األحوال فحضروا التنـزيل ومسعوا كالم الرسول           
 .)3(تأويل وأعرف باملقاصد فيكون قوهلم أوىلبال

 وهناك فتاوى وأقوال عدة للصحابة جتد مكاهنا وبقوة يف عصرنا ، فمثال من               
موانع املرياث املشهورة اختالف الدين، ولكن ملا استجد أن كثريا من الناس يف الدول غري               

ل يرث هذا املسلم وليه     املسلمة يهديهم اهللا فيعتنقون اإلسالم وألوليائهم تركات كبرية فه        
 أم ال؟ 

 الذي يكتفي باملذاهب األربعة املشهورة عند أهل السنة بل حىت يف مذهب               
اجلعفرية      والزيدية واإلباضية والظاهرية جيد أن هذا املسلم ال يرث الختالف الدين،                  
لكن من يبحث خارج هذه الدائرة إىل أخرى أرحب جيد أن من الصحابة من قال                  

معاذ بن جبل    ومعاوية بن أيب سفيان، وهذا يالئم املسلمني أكثر يف                :  منهم بتوريثه،
 .)4(الدول غري املسلمة

                                                 
 .108: ، ص2: أصول السرخسي، ج:  ينظر- 1
 .598:  الرسالة، للشافعي، ص- 2
 .528، 527: ، ص2: ، روضة الناظر و جنة املناظر، البن قدامة، ج331، 328: ، ص3:  كشف األسرار للبخاري، ج- 3
صالح الدين سلطان، اجمللة    / د: ، و الضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة      58: يف فقه األقليات املسلمة، للقرضاوي، ص     : ينظر- 4

 .  39: هـ، ص1425 ربيع الثاين /2004جوان - حزيران،4/5البحوث، العدد العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء و 
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أن كل ما ميكن أن     : و بذلك تتجلى أمهية اجتهادات الصحابة، وال أدل على ذلك         
 ُيمثَّل 

املصلحة املرسلة واالستحسان واالستصحاب    : به لكثري من أنواع االستدالل من مثل       
 .-رضوان اهللا عليهم مجيعا-وسد الذرائع غالبا ما يصدر من صحايب جليل والعرف  

 االستصحاب: سادسا
ما ثبت يف الزمن املاضي فاألصل فيه بقاؤه يف الزمن املستقبل، وهو     :" االستصحاب

 .)1("معىن قوهلم األصل بقاء ما كان على ما كان حىت يوجد املزيل، فمن ادعاه فعليه البيان
ر الفتوى فإن املفيت إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها يف الكتاب            و هو آخر مدا   "

مث يف السنة مث يف اإلمجاع مث يف القياس فإن مل جيده فيأخذ حكمها من استصحاب احلال                  
يف النفي       واإلثبات، فإن كان التردد يف زواله فاألصل بقاؤه وإن كان يف ثبوته                       

 .)2("فاألصل عدم ثبوته
 يتعلق مببدأ مسح من مبادئ الشريعة وهو أن األصل يف             و عليه فاالستصحاب  

األشياء اإلباحة، فاإلباحة يف اإلسالم هي األصل حىت يقوم الدليل على غري ذلك، وعليه               
 .فاالستصحاب جيعل الناس يف سعة من أمرهم

و يعترب الفقهاء أن االستصحاب ليس يف ذاته دليال قويا لالستنباط ألنه إعمال               
ذلك يلجأ إليه الفقهاء عند عدم األدلة فيفتح أمامهم اجملال الستنباط أحكام            لدليل قائم، ل  

الفتيا يف الوقائع اليت ال جيدون فيها دليال، ألنه طريق من طرق إعمال األدلة باستصحاب               
 .)3(حكمها السابق

 مرتكــزاته : المطلب الثانـي
رتكزات جيب  يقوم فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة على عدة أسس وم           

مراعاهتا،   وإن كان كل الفقه حباجة إليها إال أهنا يف موضوع األقليات املسلمة وقضاياها                
امللحة تزداد أمهية، فحالة هذه األقليات تستدعي أن تكون هلا أحكام خاصة هبا ختتلف يف               

                                                 
 .723: ، ص4:  البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي، ج- 1
 .723: ، ص4:  البحر احمليط يف أصول الفقه، ج- 2
 .549: ، ص2: حسني حممد املالح، ج:  الفتوى نشأهتا و تطورها- 3
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 كثري منها عما هو معمول به يف حال التمكني، مع التأكيد الدائم على أن هذا الفقه ال                 
 :يعين أبدا التربير أو الترّخص، فهو ال بد أن يراعي ما يلي

 فقه النصوص في ضوء المقاصد:  الفرع األول
إن أول ما يرتكز عليه هذا الفقه؛ فهم النصوص الشرعية يف ضوء مقاصد الشرع               

فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي             "العامة،  
، وعلى ذلك وجب    )1(..."لها       ورمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها             عدل ك 

النظر يف نصوص الكتاب والسنة وربطها باملقاصد والكليات، وذلك متمكن طاملا أن              
 .)2(أحكام الشريعة معللة وعللها تقوم على مصاحل اخللق

الف فاهللا تعاىل مل يشرع حكما إال ملصلحة، فال يوجد حكم شرعي مقطوع به خي             
مصلحة للناس مقطوع هبا، وما يقع من تعارض يبدو يف ظاهره حقيقيا إمنا هو تعارض إما                
افتراضي أو وقع يف الذهن لنقص يف املعطيات عند اجملتهد خبصوص املوضوع حمل                 

 .التعارض
و قد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم ينظرون إىل ما وراء النصوص واألحكام من              

اء ما أثر عنهم جند مناذج كثرية تـنّم عن اجتهادات عميقة ال             علل  ومصاحل، وباستقر   
 :خترج عن روح النص وإن بدت للبعض خمالفة له، من ذلك

 أرسل معاذ بن جبل إىل اليمن قاضيا وواليا، فطلب منه الرسول            أن الرسول   *
          خذ احلب من احلب والشاة     « : عند أخذه الزكاة من أهل اليمن التوسط يف أخذه فقال
 .)3(» الغنم       والبعري من اإلبل والبقرة من البقرمن

                                                 
 .14: ، ص3: م، ج إعالم املوقعني، البن القي- 1
إن شرع اهللا حلكم يف حق أمة يدل على تعلق املصلحة به، فإنه حكيم ال خيلو                ": شرع من قبلنا شرع لنا    " حىت قال الذين يقولون      - 2

حكمه من املصلحة و يدل على اعتبار الشارع له، فال جيوز العدول عنه حىت يقوم على نسخه دليل كما يف الشريعة الواحدة، روضة                        
 . 523: ، ص2: ر و جنة املناظر، البن قدامة، جالناظ

، و قال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني إن صح           546: ، ص 1: ، ج 1433:  رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب الزكاة، رقم       - 3
، و رواه   109: ، ص 2: ، ج 1599: مساع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، و رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، رقم                 

، 112: ، ص 4: ، ج 7163: البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب ال يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إال ما وجب عليه،رقم                 
 .580: ، ص1: ، ج1814: و ابن ماجة يف السنن، كتاب الزكاة، باب ما جتب فيه الزكاة من األموال، رقم
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 لكن معاذا مل جيمد على ظاهر النص بل نظر إىل روحه وإىل احلكمة من أخذ                 
إيتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف الصدقة مكان الشعري          « :الزكاة فقال ألهل اليمن   

 .)1(» باملدينةأهون عليكم     وخري ألصحاب  النيب 
 وقضى اخللفاء الراشدون يف كثري من القضايا كان بعضها يشتمل على            و قد أفىت  

 وبعضها مما مل يسن فيها      تغيريات طفيفة أو كبرية عما كان يفىت به يف عهد الرسول            
 . سنةالرسول 

مجع أيب بكر   : و من أشهر هذه القضايا اليت تدخل يف باب السياسة الشرعية            
 للقرآن يف مصحف واحد وأمره بإحراق ما        ان   القرآن الكرمي، مث مجع عثم     الصديق  

عداه من الصحف واملصاحف وإرسال نسخ املصحف الذي نسخه إىل خمتلف األمصار             
 من إنشاء للدواوين،    ومحل الناس عليه؛ حرصا منه على وحدة املسلمني، وما فعله عمر          

ل اإلبل على   وما فرضه من اخلراج، وإيقاف سهم املؤلفة قلوهبم، وما فعله عثمان يف ضوا            
 .)2( حفاظا عليها ألصحاهباخالف قول الرسول 

إن رسول اهللا   « :و فيما يتعلق مثال بسهم املؤلفة قلوهبم فقد قال عمر ملن جاء يطالب به              
 كان  

، فال  )3(»... قد أعز اإلسالم   يتألفكما على اإلسالم واإلسالم يومئذ ذليل وإن اهللا          
فاجتهاد عمر متعلق   "ل حاهلم من ضعف إىل قوة       حاجة للمسلمني بنصرة هؤالء وقد تبد     

 .)5("، كما أنه قضاء يف الواقع متفق مع منطوق اآلية وروحها)4(بتحقيق املناط

                                                 
، 2: ،ج... ألهل اليمن ائتوين بعرض ثياب مخيص      يف الزكاة و قال طاوس قال معاذ         رواه البخاري،كتاب الزكاة، باب العرض       - 1
 .404: ، ص2: ، ج10439: مصنف ابن أيب شيبة، كتب الزكاة، ما قالوا يف أخذ العروض يف الصدقة، رقم: ، و ينظر525: ص
 .13: الطرق احلكمية، البن القيم، ص:  ينظر- 2
و  ،20: ، ص 7: ، ج 12968: ، رقم ...قات، باب سقوط سهم املؤلفة قلوهبم و ترك إعطائهم         رواه البيهقي، كتاب قسم الصد     - 3
 .646: ، ص2: ، ج1559: السنة البن أيب عاصم، باب فضائل أهل البيت، رقم: ينظر

باش سارق، و   هو أن يتفق على علّّية وصف بنص أو إمجاع، فُيجتهد يف وجودها يف صورة الرتاع، كتحقيق أن الن                 :  حتقيق املناط  - 4
كأن يعلم وجوب الصالة إىل جهة القبلة و لكن ال يدرك جهتها إال بنوع من نظر و اجتهاد، البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي،                        

 . 228: ، ص4: ج
 .130 -129: حممد سعيد رمضان البوطي، ص:  ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية- 5
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و مثله ما يتعلق بإسقاطه حلد السرقة عام الرمادة، وقد حتدث ابن القيم عن ذلك                
 يتميز املستغين   وعام اجملاعة يكثر فيه احملاويج واملضطرون، وال       :" بشكل دقيق ومما قاله   

 .)1("منهم والسارق لغري حاجة من غريه، فاشتبه من جيب عليه احلد مبن ال جيب عليه فُدِرء
 للصناع     منع عمر للتزّوج بالكتابيات، وإجازته للتسعري، وتضمني علي         : و مثله 
 .)2(»ال يصلح الناس إال ذلك« :حيث قال

سة، ووروُد النصوص يف بعضها     فهذه االجتهادات وما نتج عنها من أحكام السيا       
ال خيرج هذه األحكام عن دائرة السياسة الشرعية، ألهنا أحكام تقوم على رعاية املصاحل               
فما جاءت به الشريعة اإلسالمية له مقاصد وحكم وعلل، وفقه النصوص وتفسريها              
 وفهمها وتطبيقها ينبغي أن ُيدرك يف إطار تلك املقاصد والعلل واحلكم، خاصة مع تغري              

فمن أراد أن يعرف املناسبات واملصاحل      "املصاحل واألعراف        واألزمان والبيئات             
واملفاسد فعليه أن يعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع مل يرد به مث يبين عليه                    

 .)3("األحكام
 العناية بفقه الواقع: الفرع الثاني

كار وطبائع وخصائص         الواقع هو حال اإلنسان واجلماعة مبا حيمالنه من قيم وأف          
اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية    : ومسات، ضمن جماالت حيياها كل منهما ويعيشها      

 .)4(وذلك  وفق فترة زمنية أو مرحلة تارخيية يطلق عليها العصر
 .عصر+ جمال + حال =  وعلى ذلك فمكونات الواقع 

 . وهذه املكونات تؤثر يف اإلنسان واجلماعة 
هو الوعي حبال   :" قه الواقع فيمكن حتديد طبيعته وميادينه هبذا التعريف       أما عن ف  

وجمال األفراد واجلماعات وتشخيص وحتليل وتفسري الظواهر اجملتمعة االجتماعية             

                                                 
 .23: ، ص3:  إعالم املوقعني، البن القيم، ج- 1
ال يصلح للناس   « ، و رواه بلفظ   122: ، ص 6: ، ج 11444:  رواه البيهقي، كتاب اإلقرار، باب ما جاء يف تضمني األجراء، رقم           - 2

 .122: ، ص6: ، ج11446: برقم» إال ذاك
 .14، 31: ، ص1:  قواعد األحكام يف مصاحل األنام، البن عبد السالم، ج- 3
                              :  القاهرة-أنور أبو طه، جملة مركز املستقبل للدراسات و األحباث       ": قه الواقع حنو رؤية منهجية يف ف     "- 4

              (Future Center for Studies and Research)       منشور على   م2000، اجمللد األول، العدد األول يناير ،
  http://www.morogaat.com/morogaat/jun2000/go6.htm: موقع املركز



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 60 

والسياسية والثقافية واالقتصادية يف سياقها الفكري أو العلمي، املوضوعي أو الذايت،             
 .)1("املعيشاحلقيقي أو الرمزي، ضمن صريورة الزمن 

و إذا كان فقه الواقع ضروري ألي جمتهد ويف كل باب من أبواب الفقه؛ إال أنه                 
ألزم ما يكون يف باب السياسة الشرعية خاصة ما يتعلق باألقليات، هذا الواقع الذي خيتلف         
عن الواقع يف ديار املسلمني، التصاله بقضايا بالغة األمهية ومصريية، كما أنه واقع متغري               

د بشكل سريع أحيانا، ويتأثر بأي تغري سياسي داخلي أو دويل قد حيدث، كما أن               متجد
األقليات املسلمة يف ذاهتا تعرف اختالفا من منطقة إىل أخرى من حيث سبب وجودها               

 .ونشأهتا وطبيعة النظام الذي تعيش يف ظله
إال وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق،           :" يقول ابن القيم  

بنوعني من الفهم أحدمها فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن                
فهم الواجب يف الواقع    : واألمارات       والعالمات حىت حييط هبا علما، والنوع الثاين              

وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواقع مث يطبق                   
فالعامل من يتوصل مبعرفة فقه الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا            ... خرأحدمها على األ  

 .)2(..."ورسوله
و مبا أن الواقع ال ميكن أن يفهم إال من خالل وضعه يف سياق التحول ال الثبات                  
والتغري ال السكون والتطور ال اجلمود؛ يتضح تأثري تبدل الزمان واملكان على الفتاوى               

 كان من األحكام االجتهادية مستندا على مصلحة هلا ظروف خاصة،            فما"واألحكام،  
وقُلْ ذلك عما كان مبنيا على العرف، فإن احلكم يتغري تبعا لتغريمها، فاملعلول يدور مع                

 .)3("احلكم يدور مع علته وجودا وعدما: علته أو كما يعرب عنه األصوليون
 : ما يليهذا وأهم ما مييز واقع األقليات املسلمة عن غريه

تعيش األقليات املسلمة اليوم ظروفا خاصة تفترق كثريا عن ظروف املسلمني            -1
يف الدول املسلمة، ورغم ما ميكن قوله بشأن السلبيات الكثرية املستشرية والتقصري الواضح             
للمسلمني بدوهلم املسلمة إال أن ظروفهم بوجه من الوجوه ال تعيق املسلم عن أداء واجباته         

                                                 
 . أنور أبو طه، جملة مركز املستقبل للدراسات و األحباث، مرجع سابق": حنو رؤية منهجية يف فقه الواقع "- 1
 .74: ، ص1:  إعالم املوقعني، البن القيم، ج- 2
 .70: ، ص1: شهاب الدين القرايف، ج:  الذخرية- 3
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على سبيل املثال، فيما تربز حتديات الذوبان التام يف اجملتمعات املخالفة ألسباب             الدينية  
 .ستتضح فيما بعد

العامل اإلسالمي اليوم يعاين من هزمية حضارية رهيبة ومستعصية استفحلت            -2
آثارها، فكان أن انتشر الفقر والظلم والفساد فإذا أشخاص يعدون بعشرات اآلالف أو              

طلبا للرزق أو فرارا من الظلم طلبا لألمن، وهذا الوضع أدى إىل ظهور             املالين يهاجرون   
أعداد كبرية من اجلاليات من أبناء املسلمني، وتعد مثال بريطانيا حسب تصرحيات اإلذاعة             
الربيطانية الدولة رقم واحد يف منح حق اللجوء السياسي، وهنا تربز عدة قضايا تبحث عن               

 إىل دار اإلسالم اليت يطرحها هؤالء املسلمون دائما          حل كقضية اهلجرة من دار الكفر     
 .وحكم اللجوء السياسي وغريه

 :مل تكن فكرة املواطنة معروفة مبفهومها احلايل واليت -3
َتـثُبت لكل أتباع الديانات يف الدولة الواحدة سواء كانوا من البلد أو من               -أ
 .الوافدين

ز قضية املشاركة يف احلياة      ُيكِسب هذا االنتماء حقوقا وواجبات، فترب       -ب
 . السياسية مثال

الظروف الدولية تغريت وموازين القوى تبدلت، وبإلقاء نظرة على اجتهادات           -4
الفقهاء املتقدمني جندها قد قُررت من منطلق قوة الدولة اإلسالمية ونفوذها الذي مل يبق               

 يف آخر الركب وال بد أن       منه اليوم شيء،و هذا مما ينبغي االنتباه إليه، فاملسلمون اليوم          
كنا سادة الدنيا، وعليهم التعامل مع املستجدات بواقعية بدال من            : يتخلوا عن مقولة  

 .االستغراق يف معطيات املاضي
 تبني فقه التيسير ورفع الحرج: الفرع الثالث

ملا كانت شريعة اإلسالم شريعة عاملية تسع كل الناس مهما تعدد هبم املكان               
لزمان، اقتضى ذلك أن ُتبىن على التيسري والسماحة، فرفعت عنهم احلرج           وتعاقب عليهم ا  

واملشاق بإزالة ما يؤدي إليهما، فكان ذلك ضربا من ضروب رعاية املصاحل ودرء املفاسد،              
:  $tΒ ß‰ƒقال   Ì ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 8l t ym  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏGãŠ Ï9 uρ … çµ tGyϑ÷èÏΡ 
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öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ä3 ô±n@ ∩∉∪ )1( وقوله ،: ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ 
u ô£ ãèø9 $# )2( و قوله،      : ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î=äzuρ ß≈ |¡ΡM}$# $Z‹ Ïè|Ê ∩⊄∇∪ 

 الصحابة هذا املنهج الذي شربوه من        ينكر على املتشددين، واتبع    ، وكان الرسول    )3(
 .اهلدي اإلهلي والنبوي

حتديد اهلدف وهتيئة اخلطة وتعيني املراحل            :" و من مقتضيات التيسري التدرج وهو     
التدرج يف التنفيذ وليس    "، والتدرج هنا مبعىن     )4("وحشد الطاقات يف خدمة الغرض املنشود     

 معاجلة املشكالت الفقهية اخلاصة باألقليات       وهذا املنهج مهم جدا يف    . )5("يف التشريع 
 :   وذلك جلملة من األسباب منها

األقليات املسلمة يف أمس احلاجة هلذا املنهج وذلك مراعاة خلصوصياهتا                           -1
 )6(:وخصوصيات جمتمع األكثرية املخالفة اليت حتيط هبم، ومن هذه اخلصائص

 .  واالجتماعيخصوصية الضعف النفسي واالقتصادي* 
خصوصية اإللزام القانوين؛ فسيادة القانون سيادة كاملة على أي فرد يعيش على            * 

 .أرض الدولة دون تفريق
خصوصية الضغط الثقايف؛ كضغط وسائل اإلعالم، التعليم املتبع، العالقات           * 

 . االجتماعية، املناخ العام والتقاليد والعادات
ماعة كل يتكون من جمموع األفراد وهؤالء       اجلماعة ختتلف عن الفرد؛ فاجل     -2

األفراد ختتلف طبائعهم وقدراهتم، فإن كان بإمكان فرد أن يشدد على نفسه أو يتحمل               
القيام ببعض التكاليف أخذا بالعزائم فإن غريه قد ال يستطيع ذلك وال يطيقه، لذلك كان               

ملسلمة ورمبا  التشديد على جمموعات بأكملها يف بعض القضايا قد يضر باجلماعة ا             
                                                 

 .6:  سورة املائدة، آية- 1
 . 185:  سورة البقرة، آية- 2
 .28:  سورة النساء، آية- 3
 . 205: يوسف القرضاوي، ص:  مالمح اجملتمع الذي ننشده- 4
 .305: القرضاوي، ص:  السياسة الشرعية- 5
من" اإلسالم و الغرب يف عامل متغري     " عبد اجمليد النجار، حبث مقدم ملؤمتر     / د:  حنو تأصيل لفقه األقليات املسلمة باجملتمعات الغربية       - 6

، برعاية مركز الدراسات االستراتيجية و وزارة األوقاف السودانية، السودان،           2003 ديسمرب   15 -13 شوال املوافق لـ     21 -19
  http://www.islamtoday.net:منشور على موقع
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:  حيث قال  )1(مبصريها، ويف مقدمات اجملموع ورد ذكر كالم دقيق لإلمام سفيان الثوري          
 .)2("إمنا الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد"

 مراعاة الضرورات والحاجات البشرية  : الفرع الرابع
مظهر من مظاهر   من واقعية الشريعة مراعاهتا للضرورات واحلاجات البشرية، وهذا         

 :تيسريها، وميثل لذلك ما جاء يف القرآن الكرمي بعد ذكر احملرمات من الطعام فقال               
Ç yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∠⊂∪ )3(   واآلية وإن 

 القصوى؛ تشمل بعمومها مجيع     )4(نزلت يف جواز أكل امليتة وحلم اخلرتير عند الضرورة         
 .الضرورات اليت يتوقف عليها حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال

احلاجة اخلاصة تبيح احملظور واحلاجة العامة ترتل مرتلة         " و أكثر من ذلك فإن    
 .)5("الضرورة اخلاصة

 ويف السنة الشريفة ما يدل على اعتبار احلاجة خمففة لألحكام، ومن ذلك ما               
 اء عن جـ
 .)6(» للزبري وعبد الرمحان يف لبس احلرير حلكة هبمارخص النيب « : أنه قالأنس 

غري أنه ال ميكن االنطالق من منطق الضرورات هكذا بدون حمددات منهجية،              
فبالرغم من أمهية هذا املبدأ إال أنه ال يستطيع بناء جمتمع أقلية مسلمة متماسك، يقول العز                

لو عم  :"  أواخر قاعدة املستثنيات من القواعد الشرعية يف املعاوضات         يف )7(بن عبد السالم  

                                                 
لفقه،و كان بارعا ف احلديث و ا     )هـ161-هـ67( أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف،من تابعي التابعني             - 1

: ، حلية األولياء، أليب نعيم، ج     95: طبقات احلفاظ، ص  : ترمجته يف (مشهور بالزهد    و الورع و قول احلق، من كتبه اجلامع الكبري،               
 ). 356: ، ص6
 .46: ، ص1: النووي، ج:  اجملموع شح املهذب- 2
 .173:  سورة البقرة، آية- 3
طر أو املشقة الشديدة حبيث خياف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو               أن تطرأ على اإلنسان حالة من اخل      :  الضرورة - 4

بالعرض أو بالعقل أو باملال و توابعها، و يتعني عندئذ ارتكاب احلرام، أو ترك الواجب دفعا للضرر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود                         
 .  68، 67: وهبة الزحيلي، ص: الشرع، نظرية الضرورة الشرعية

 .277: ، ص1: الزركشي، ج: القواعد املنثور يف - 5
، و مسلم، كتاب    2196: ، ص 5: ، ج 5501:  رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من احلرير للحكة، رقم             - 6

 .1646: ، ص3: ، ج2076: اللباس         و الزينة، باب إباحة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة أو حنوها، رقم
 أو  هـ577د العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم، سلطان العلماء، عز الدين السلمي الدمشقي مث املصري، ولد سنة                    أبو حممد عب   - 7

تفسري : ، من مصنفاته  هـ660، مجع فنون العلم من تفسري و حديث و فقه و أصول و عربية و خالف، تويف سنة                       هـ578
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احلرام األرض حبيث ال يوجد حالل جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجات، وال                
يقف حتليل ذلك على الضرورات ألنه لو ُوِقف عليها ألدى إىل ضعف العباد واستيالء                

 .)1(..."س عن  اِحلرف والصنائع اليت تقوم باملصاحلالعدو على بالد اإلسالم، والْنقطع النا

 مراعاة فقه األولويات والموازنات: الفرع الخامس
تقدير :  إن أهم مبدأ ميكن أن يستند إليهما تقدير الضرورات واعتبار احلاجات هو           

 .األولويات وفقه املوازنات
ل من األحكام   و ضع كل شيء يف مرتبته بالعد      ": "فقه األولويات "و األولويات أو    

والقيم واألعمال مث ُيقّدم األوىل فاألوىل بناًء على معايري شرعية صحيحة يهدي إليها               
ويعد فقه األولويات من أهم قواعد السياسة الشرعية بل من            . )2("الوحي ونور العقل  

ركائز الفهم الصحيح، فيه تقدم املصاحل الضرورية على املصاحل احلاجية وتقدم املصاحل              
 ...ة على املصاحل اآلجلة أو اليت حتتمل التأخريالعاجل

و ال يكاد فقه األولويات ينفك عن املوازنات فكثري منها تؤدي إىل األولويات،              
 )3(:وفقه املوازنات يعين مجلة من األمور

 املوازنة بني املصاحل بعضها وبعض من حيث حجمها وسعتها ومن حيث              -1
 .ن حيث بقاؤها ودوامهاعمقها                   وتأثريها وم

 املوازنة بني املفاسد بعضها وبعض من تلك احليثيات اليت ذكرت يف شأن               -2
 .املصاحل

 . املوازنة بني املصاحل واملفاسد إذا تعارضتا-3
فكثريا ما ينفلت من بني األيدي      "لكن املوازنة أو إدراك األوىل أمر صعب املنال         

التماثل أو التعادل أو حنوها من األمور األصولية        ويتسرب يف ثنايا التعارض أو التساوي و      
، وهذه الصعوبة تتجلى أكثر يف جمتمع       )4("الدقيقة اليت حتتاج إىل الكثري من الدقة والدربة       

                                                                                                                                            
، 267: ، ص 1: طبقات الفقهاء، ج  : ترمجته يف (ى، شجرة املعارف و غريها،      القرآن،قواعد األحكام يف مصاحل األنام،القواعد الصغر     

 ). 109:  ص،2: ، طبقات الشافعية، ج209: ، ص8: طبقات الشافعية الكربى، ج
 .160:  ص،2:  قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم، ج- 1
 .9: اوي، صيوسف القرض": دراسة جديدة يف ضوء القرآن و السنة"  يف فقه األولويات- 2
 .30: يوسف القرضاوي، ص:  أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة- 3
:طه جابر العلواين، منشور على موقع:  مقاصد الشريعة اإلسالمية- 4

http://www.balagh.com/mosoa/feqh/u512.htm   
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األقلية املسلمة، خلصوصية ظروفها ولطبيعة املصاحل واملفاسد يف تلك اجملتمعات فكثري منها            
املنافع واملضار عامتها أن تكون إضافية ال       :" نسبية أو إضافية بتعبري الشاطيب حيث يقول      

حقيقية ومعىن كوهنا إضافية أهنا منافع  ومضار يف حال دون حال، وبالنسبة إىل شخص                
فكثري من املنافع تكون ضررا على قوم ال منافع، أو          ... دون شخص أو وقت دون وقت       

 تكون ضررا يف وقت أو حـال وال تكون ضـررا يف 
 .)1("آخـر

 مراعاة القواعد الفقهية: السادسالفرع 
 اليت نشأت   )2(الفقهية يتطلب هذا الفقه أو هذا االجتهاد؛ االستناد إىل القواعد         

بنشأة التشريع اإلسالمي، ويتضمن القرآن الكرمي الكثري من هذه القواعد اليت ما زاد               
ستخراج الفقهاء عليها إال بالقدر الذي يوضح معناها ويكشف عن كيفية استعماهلا يف ا             

الفروع الفقهية منها، وقد جاءت عديد من القواعد الفقهية يف السنة النبوية وعند الصحابة              
الذين تعلموا عن نبيهم اإلجياز البليغ يف تقعيد القواعد مث تالهم التابعون، وتعترب هذه                
القواعد مقاييس وموازين تضبط كل ما جّد وجيّد من املسائل العلمية اليت تتطلب احلكم               

يها، ونتيجة للمالبسات والظروف اليت أحاطت بالنظر االجتهادي منذ قرون خلت فإن            ف
من حيث صياغتها وحتريرها أو     " القواعد الفقهية تأثرت بنمط حمدد من االستعمال وذلك       

تعريفها وترتيبها، أو من حيث صفاهتا املنهجية، ويف مقدار تأثريها فيها، وأثرها يف نتائجها              
لذلك، وبقيت بذلك بعض القواعد الفقهية متجهة حنو منحى واحد رغم           من األحكام تبعا    

 .)3("ما ختتزنه من طاقات اجتهادية كبرية مل يتم الكشف عنهـا
و القواعد الفقهية الكربى اليت ثبتت بطريقة قطعية تعد من األصول القطعية ومن              

 ال يزول بالشك                     اليقني  /2 األمور مبقاصدها       /1 )4(:بينها القواعد اخلمسة الشهرية   
 . العادة حمكمة/5الضرر يزال         /4املشقة جتلب التيسري         / 3

 .)1("مجيع مسائل الفقه ترجع إليها" ونظرا لسعة هذه القواعد فقد قرر العلماء أن 
                                                 

 . 31، 30: ، ص2:  املوافقات، ج-1
 . 11: ،ص1: تاج الدين السبكي، ج: ، األشباه و النظائر"زئيـات كثرية تفهم أحكامها منه هي األمر الكلي الذي ينطبق عليه ج- 2
 . www.islamtoday.net:عبد اجمليد النجار، مرجع سابق/ د:  حنو تأصيل لفقه األقليات املسلمة باجملتمعات الغربية- 3
، 16: السيوطي، ص : ، األشباه و النظائر   93،  85،  75،  57 ،27:ابن جنيم، ص  :  األشباه و النظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان        - 4
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 :و نورد بعضا من القواعد الفقهية وعالقتها بالبحث

 ملصاحل واملفاسدقواعد املوازنة بني ا: أوال
و هي مجلة من القواعد اليت تفصل فيما ينشأ عنه التزاحم والتعارض بني املصاحل                        

واملفاسد، فما من مصلحة أو مفسدة إال ويزامحها عكسها، ومن بني القواعد اليت                
 تساعـد يف 

 
 )2(:فك هذا التعارض ما يلي

 .درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل*
 .مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماإذا تعارضت *
 .األشد يزال باألخف*
 ...يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام، وغري ذلك *

و بني وسط مسلم وآخر غري مسلم تربز الفوارق بشكل واضح، حيث تتداخل              
 حياهتا ، : املصاحل   واملفاسد بشكل كبري نتيجة لتشابك وتعقيد اجملتمعات املخالفة يف             

كما . أمناطها االجتماعية  والسياسية واالقتصادية، وشىت املعامالت والعالقات اإلنسانية         
ختفى بعض أو كثري من املعطيات واملؤثرات مما ينعكس على عملية الترجيح بني املصاحل               
واملفاسد، فقد ُيعمل بفعل ملا فيه من مصلحة آنية لكن مع مرور الوقت يتضح أن سلبياته                

بياته، وهذا مما ينبغي احلذر منه نظرا للمضاعفات احملتملة لتلك النتائج، كما            أكثر من إجيا  
وقد مينع فعل ملا فيه من مفسدة فيتضح الحقا خطأ هذا التقدير فتضيع مصاحل املسلمني                
اليت  جيب أال تضيع خصوصا يف وضع يتطلب استغالل كل الفرص املتاحة والظروف                

قد تعصف مبستقبل األقلية املسلمة، لكن وفق مقاييس        املناسبة وال َيحتِمل وقوع أخطاء      
 .شرعية للموازنة تستند إىل هذه القواعد

                                                                                                                                            
 .15: األشباه و النظائر، للسيوطي، ص: ، و ينظر822: ، ص3: أبو زرعة العراقي، ج:   الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع- 1
 .89 -87:  األشباه و النظائر، البن جنيم، ص- 2
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 قاعدة املشقة جتلب التيسري: ثانيا
 قاعدة واسعة التداول يف النظر الفقهي وبالغة         )1(و قاعدة املشقة جتلب التيسري    

 .القاعدةإن مجيع رخص الشرع وختفيفاته تتخرج على هذه : األثر، وقال العلماء
السفر، املرض، اإلكراه، النسيان، اجلهل، العسر وعموم       : و أسباب التخفيف سبعة   

 .)2(البلوى، النقص
، وتتعلق هبذه   )3(و التيسري والرمحة يكون بقدر ال يفضي إىل اخنرام مقاصد الشريعة          

 )4(:القاعدة قواعد أخرى منها

ما *رورة يقدر بقدرها      ما أبيح للض  *الضرورات تبيح احملضورات      *الضرر يزال     *
 جـاز 

احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة كانت أو *الضرر ال يزال بضرر مثله  *لعذر بطل بزواله  
 ...إذا اتسع األمر ضاق*إذا ضاق األمر اتسع  *خاصة  

و هذه القواعد اليت تشترك يف معىن دفع الضرر، ومراعاة األحوال الصعبة اليت               
 بد أن تؤخذ بعني االعتبار يف النظر الفقهي يف قضايا األقليات             تعتري املكلف أحيانا؛ ال   

عموما وقضاياها السياسية خصوصا، وهذا يتطلب دراسة حاجات ومتطلبات وضرورّيات          
هذه األقليات مبجتمعاهتا، وهي جمتمعات تتفاوت يف درجة انفتاحها وانغالقها، يف تعقيدها            

وحسب هذه االختالفات ختتلف متطلبات     وبساطتها، يف مرونتها وتعصبها أو تشددها،       
 .األقليات وحّدة مشاكلها ودرجتها رغم تشاهبها يف اخلطوط العامة

 قاعدة مآالت األفعال: ثالثا
هذا وميكن أن نضيف إىل هذه القواعد قاعدة مقاصدية عظيمة األثر وهي قاعدة              

إىل ضرورة النظر يف    ، وقد نبه احملققون من العلماء مثل اإلمام الشاطيب           "مآالت األفعال "
مآالت األفعال قبل اإلقدام عليها، إىل ما يترتب عليها من آثار وما تتجه إليه من منافع                 

 .ومضار، وإىل ما ينشأ عن اإلتيان هبا أو تركها من مصاحل ومفاسد
                                                 

 .102: ص: ، األشباه و النظائر، للسيوطي75: يم، ص األشباه و النظائر، البن جن- 1
 .75:  األشباه و النظائر، البن جنيم، ص- 2
 .123: حممد الطاهر بن عاشور، ص:  مقاصد الشريعة اإلسالمية- 3
 . 47، 1: ، و املنثور يف القواعد، للزركشي، ج91، 87 -85:  األشباه و النظائر، البن جنيم، ص- 4
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النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا، كانت األفعال          :"  يقول الشاطيب 
ذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني            موافقة      أو خمالفة و        

 .)1(..."باإلقدام          أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل
  نستفيد من هذا القول أن األحكام الشرعية يف مجلتها تبىن يف صيغتها أمرا أو هنيا               

 على ذلك كثرية نذكر منها دليال       ةاملفاسد، واألدل على اعتبار ما تؤول إليه من املصاحل أو         
وهو النهي عن سب آهلة املشركني ملـا يترتب عليه من معاملة باملثل من              :     واحدا

 : Ÿωuρ (#θ™7طرف املشركني لقوله     Ý¡n@ š Ï% ©! $# tβθãã ô‰tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# # Jρô‰tã 
Î ö tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ...)2(. 

بار مآالت األفعال من األصول االجتهادية، وأكثر ما يكون استعماله يف           و يعد اعت  
احلاالت اخلصوصية واالستثنائية، سواء تعلق ذلك بظروف فرد أو جمموعة أو واقعة معينة                    

أو ظاهرة عامة، فكلما حتققت اخلصوصية يف أي مظهر من مظاهرها كان ألصل اعتبار               
 املآل جمال 

 .)3(استعمال أوسع
و تتعلق بقاعدة مآالت األفعال أمور ال تنفك عنها فّصل فيها اإلمام الشاطيب وهي              

يقول الشاطيب يف مراعاة     ،إذ   ، ومراعاة اخلالف   )4(الذريعة، واالستحسان واحليل   
فريجع  األمر إىل أنّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل اجلواز أقوى               :"...اخلالف

القرائن املرجحة كما يف حديث قتل املنافقني وحديث البائل يف          بعد الوقوع، ملا اقترن من      
،  فاملقصود من مراعاة اخلالف يستدعي النظر يف املآالت املترتبة على استعمال             )5("املسجد

                                                 
 .140: ، ص4 : املوافقات، ج- 1
 .108:  سورة األنعام، آية- 2
، 4/5عبد اجمليد النجار، اجمللة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء و البحوث، عدد             . د.أ:  مآالت األفعال و أثرها يف فقه األقليات       - 3

  .226 -175: ، و ينظر تتمة  هذا البحث القيم، من الصفحة201: مرجع سابق، ص
ل ظاهره اجلواز إلبطال حكم شرعي و حتويله يف الظاهر إىل حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة                   تقدمي عم :"  احليلة - 4

 .201: ، ص4: ، املوافقات، ج"و لكن بشرط القصد إىل إبطال األحكام الشرعية...  يف الواقع
 .146: ، ص4:  املوافقات، ج- 5
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أدلة األحكام، كما أن يف سعة املذاهب بدائل كثرية، ومما ال شك فيه خاصة مع قضايا                 
 . عني واالقتصار عليه قد يكون فيه تضييق على العباداألقليات املسلمة أن االلتزام مبذهب م

 )1(:و إضافة إىل ما سبق هناك قواعد أخرى فقهية كثرية نذكر منها

ما ال يتم   *األصل يف األشياء اإلباحة       *يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء           *
كر مبنكر أكرب منه     ال يزال املن  *جيوز تبعا ما ال جيوز أصال         *الواجب إال به فهو واجب        

 .وغري ذلك... لألكثر حكم الكل * جيوز بقاء       وانتهاء ما ال جيوز إنشاء وابتداء  *
 أهداف الفقه السياسي لألقليات المسلمة: المطلب الثالث

إن هذا الفقه كما تقدم ليس فقها تربيريا أو فقها للترخص أو الرخص غري املعتربة،               
م واملرتكزات اليت تدور يف مجلتها على إدراك الواقع الذي ال            وإمنا هو فقه يراعي الدعائ    

يعين أبدا االحنباس يف اللحظة املعيشة، ألن زمن هذه اللحظة هو امتداد لزمن سابق عليه                
وآخر الحق فاالعتبار مما سبق وإدراك كنهه والسنن احلاكمة لتحوالته يساعد على إدراك             

ا ضروري يف التخطيط للراهن املنظور أو التخطيط        ما ميكن تسميته بالسنن االعتبارية وهذ     
املستقبلي، واستنادا إىل ما سبق؛ فإن هذا الفقه السياسي يهدف يف إطار الشريعة                 
 :ومقاصدها إىل حتقيق عدة أهداف منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، نذكر منها ما يلي

 تكون هذه احلياة يف     حفظ احلياة الدينية لألقلية املسلمة بكل أبعادها، حىت       : أوال
بعدها الفردي واألسري واجلماعي حياة إسالمية يف مظهرها العقدي والعملي، نظرا             
للضغط اهلائل الذي تتعرض له هذه األقليات؛ كتحديات البناء الفلسفي والثقايف للمجتمع            
 غري املسلم، وإذا كان احلفاظ على الدين مقصدا ضروريا ما تعلق منه باألقليات أو بعموم              
املسلمني، إال أنه بالنسبة لألقليات يكون مستصحبا ملقتضيات ما يكون به حفظ الوجود             
الديين لألقليات بناًء على خصوصية ظروفها، وهي مقتضيات قد ختتلف قليال أو كثريا عن              
مقتضيات حفظ الدين بالنسبة لعموم املسلمني، ألن هذه األكثريات املسلمة ختضع حلكم            

وإن مل ُيطبق فيها القانون اإلسالمي إن جزئيا أو كليا كما هي             من قبل نفسها، وهي     
 . )2(أوضاع الكثري من البالد املسلمة اليوم؛ إال أن الفرق َبـيٌِّن بني احلالتني

                                                 
 .43، 42: يوسف القرضاوي، ص: ، يف فقه األقليات املسلمة17 :، ص1: ، ج422: ، ص2:  املنثور يف القواعد، ج- 1
 .عبد اجمليد النجار، مرجع سابق/ د:حنو تأصيل لفقه األقليات املسلمة باجملتمعات الغربية:  ينظر- 2
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بالنظر إىل كون الشريعة مل تترك للمخاطبني هبا عذرا يف التقصري بالعمل             : ثانيـا
: sπ، لقوله   )1(هبا ألهنا ُبنيت على أصول احلكمة والتعليل       tóö7 Ï¹ «!$# ( ô tΒuρ ß |¡ômr& š∅ÏΒ 

«!$# Zπ tóö7 Ï¹ ( ß øt wΥuρ … ã&s! tβρ ß‰Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪ )2(        وكون الشريعة عامة ودائمة؛ فإنّ من مقتضياهتا ،
التيسري وذلك يقتضي رفع العنت، وعليه فهذا الفقه السياسي يسهم يف تذليل بعض السبل              

وفري أجواء مقبولة من الناحية الدينية، ومساِعدة يف شؤون         لألقلية املسلمة حىت تتمكن من ت     
احلياة الدنيوية، ولكم هو مهم التقاء كل من السلطة الدينية والسياسية ألهنما من أهم                

 .أسباب النهوض
 استشراف املقصد الدعوي؛ فحفظ احلياة الدينية لألقلية املسلمة يعد منطلقا   :ثالثـا

 -األكثرية-لظهور، ليعرض اإلسالم على اجملتمع املخالف       للتوسع  والنماء واالنتشار وا    
 :عرض تبيني     واختيار، وهذا هو معىن كل من

 y7 الشهادة على الناس     -1 Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u!# y‰pκ à− ’ n? tã 
Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© )3(. 

 öΝ واإلخراج  اخلريية -2 çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 
šχöθyγ ÷Ψ s?uρ Ç tã Ì x6Ζ ßϑø9 $#...)4(           مع العلم بأن الكثري من اجملتمعات املخالفة؛ ،

 جمتمعات منفتحة على كل 
صب          عن العنصرية والتع   -ليس كليا -األعراق واألجناس واأللوان، وبذلك فهي بعيدة        

 .واالنغالق، وهذه امليزات متنح لألقليات املسلمة مكاسب مهمة آنية ومستقبلية
يساعد على جتاوز املعىن التقليدي للعبادة، لتشمل معناها العام الذي            : رابعـا

فإذا ترك األمر فقط ملعاجلة القضايا الفقهية التعبدية مبعناها          "يستوعب كل وجوه احلياة،     

                                                 
 .139:  مقاصد الشريعة، البن عاشور، ص- 1
 .138:  سورة البقرة، آية- 2
 . 143:  سورة البقرة، آية- 3
 110: عمران، آية سورة آل - 4
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يكّرس يف األذهان الصورة املنقوصة للتدين فال يبقى هلا أثر ذو بال يف             اخلاص فإن ذلك س   
 . )1("التمكني للدين الذي هو مقصد أساسي

و عليه من املهم إبراز البعد احلضاري للدين يف أذهان األقليات املسلمة وللوسط              
 وخالقه ال   الدين جمرد عالقة روحية بني اإلنسان     : "الذي تعيش فيه، هذا الوسط املتأثر مببدأ      

 ".غري
توجيه االهتمام إىل الفقه السياسي أو اجلانب السياسي يف قضايا األقليات           : خامسا

 كما يراها   -خاصة الغربية -املسلمة، واستراتيجية الدعوة اإلسالمية يف الدول غري املسلمة         
 .)2(بعض الباحثني؛ يف املقام األول هي استراتيجية سياسية

 إذا توجهت حنو السياسة وفق مبادئ وقواعد وأهداف         و عليه فاألقليات املسلمة   
الشريعة، فإهنا ستبني وستظهر النظام األخالقي اإلسالمي وقيم اجملتمع اإلسالمي الذي             
يقوم على أسس مثالية وواقعية سامية تعكس خري ما يف اإلنسان، وعندها سُتفَكُّ خيوط               

التأكيد سيسهم يف ترسيخ رابطة     اجلدلية القائمة حول عالقة األخالق بالسياسة، وهذا ب        
 .العدل واملساواة        والسالم اإلنساين

إزالة اللبس عن عديد القضايا اليت تشغل هذه األقليات؛ للقضاء على            : سادسـا
جهلها ببعض أو كثري من األحكام الشرعية، أو إزاحة الضبابية أو التناقض الذي يعتري               

جلنسية وما يترتب عليها من حقوق        رؤيتها ملسائل عدة كاهلجرة، واكتساب ا       
و هذا يساعد على تكوين أفراد واعني حبجم تصرفاهتم ومسؤولياهتم،             ...وواجبات

 .ومدركني ألهدافهم املستقبلية وأبعاد ما يقومون به
إحياء روح الكيان اجلماعي للمسلمني، فهذا الفقه ال يقف عند حدود           : سابعـا

 أو جتاه غريهم، وإمنا يهدف إىل تزكية اجلماعة         تزكية تصرفات األفراد يف خاصة أنفسهم     
املسلمة حبيث تطرح ضرورة انضمام هذه اجلماعة يف أطر مؤسساتية لتحقيق التكافل              
املعنوي واملادي، وكل ما يقتضي االحتاد والتماسك، وذلك يتأتى بتجاوز احلدود الضيقة            

                                                 
 ، مرجع   http://www.islamtoday.netعبد اجمليد النجار،    / د:  حنو تأصيل لفقه األقليات املسلمة باجملتمعات الغربية        - 1

 .سابق
، 1:  ج حممد عبد اهللا السمان، األقليات املسلمة يف العامل آماهلا و آالمها،          ": استراتيجية الدعوة اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية       "- 2
 .185: ص
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و إذا  ." بنفسه كثري جبماعته   لبعض االعتبارات كاخللفيات املذهبية أو العرقية فالفرد قليل       
كان صالح حال األفراد وانتظام أمورهم مقصد الشريعة، فإن صالح اجملموع وانتظام أمر             
اجلامعة أمسى وأعظم، وهل يقصد إصالح البعض إال ألجل إصالح الكل، بل وهل                

 . )1("يتركب من أجزاء صاحلة إال مركّب صاحل
 ختطيط مسبق فإن األقليات املسلمة      مبا أن مسرية أي جمتمع حتتاج إىل       : ثامنـا

حتتاج إىل مثل هذا التخطيط بدال من االرجتال يف العمل، أو التحرك بشكل فردي فتضيع               
اجلهود، وبتحقيق األهداف السابقة ولو جزئيا فإن ذلك سيسهم يف إعطاء مكانة هامة              

تميز من  وراسخة لألقليات املسلمة من جهة، والدعوة من خالل النموذج اإلسالمي امل           
جهة أخرى، وبذلك فإن الفقه السياسي لألقليات املسلمة ذو بعد تبليغي، وحصول هذا              

بالقدرة على التفكري االستراتيجي،    "اخلري مشروط باستثمار املسلمني ملقدماته وذلك يتأتى        
وإمكانية االستنبات يف كل الظروف، وحسن تقدير وتسخري املواقع املتاحة واكتشاف            

، "جاليات"، وهذا يبدأ أوال بتجاوز املسلمني إحساس كوهنم          )2("ابر املؤثرة املواقع واملن 
 .ويفكروا بأهنم وإن كانوا أقليات وسط أكثريات خمالفة  إال أهنم  يتمتعون مبيزة املواطنة

و عليه فهذا الفقه ليس بدعا من الفقه أو مقطوع الصلة عن الفقه العام، بل هو                 
 العام فيما هو مشترك بني كل املسلمني، ولكنه يتوجه          قسم من أقسامه يشترك مع منهجه     

يف عنايته بالنظر الفقهي إىل خصوصية أوضاع األقليات اليت ختضع لواقع سيطرة سلطان              
غري إسالمي أو وضعي،   وإن كانت يف هذا األخري تشترك فيه مع عموم املسلمني يف                   

 .ات خمتلفة وأكثر صعوبةدوهلم املسلمة، إال أن خصوصية املكان والزمان تفرض حتدي
لذلك كان اتباع خطوات منهجية يف حل قضاياهم باالستناد إىل منهج علمي              

، وهو منهج مستوحى من حمكمات النصوص       )3(رسم معامله بعض املهتمني من علماء األمة      
وقواعد الشرع  ومقاصده يف إطار املذاهب الفقهية املتبوعة منها واملندثرة، واجتهادات             

ين مل يعرف هلم مذهب متبع، وأقوال فقهاء الصحابة، وذلك باختيار األقوال             األئمة الذ 
واالجتهادات اليت صحت أدلتها وظهرت أوجه املصاحل فيها، مع مراعاة االستدالل              

                                                 
 .139:  مقاصد الشريعة، البن عاشور، ص- 1
 .51: عمر عبيد حسنة، ص:  االجتهاد للتجديد سبيل الوراثة احلضارية- 2
 .و غريهم... عبد اجمليد النجار/ طه جابر العلواين، د/ يوسف القرضاوي، د/ د:  من هؤالء العلماء- 3
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، ألن الكثري من    )1("االجتهاد الترجيحي االنتقائي  "الصحيح يف الفتوى مبا مساه األصوليون       
ماثلة كان قد طرقها فقهاء أجالء لكنها غُمرت وأهيل عليها          املسائل الفقهية املشاهبة أو امل    

وأكثر ما حتتاج   . النسيان، أو كانت سابقة لزماهنا ومل تكن صاحلة آنذاك وهي اآلن صاحلة           
، ألن عصرنا طرأت عليه تغيريات      )2("االجتهاد اإلبداعي اإلنشائي  "له األقليات املسلمة    

بق، حىت أن التحوالت اليت حدثت يف القرن        كبرية مع معطيات مل تكن معروفة يف السا       
األخري أي خالل مائة سنة املاضية مل حتدث بنفس القدر خالل مئات السنني    أو القرون                  

 .)3(اليت مضت
كل ذلك مهم كمنطلق يف النظر الفقهي الذي يتوجه إىل حل املشكالت والقضايا             

، االجتماعية وخنص هبا هنا      االقتصادية: الفقهية لألقليات املسلمة يف خمتلف جوانبها      
 .السياسية

 
 أقسام الدور وتقويم الواقع: المبحث الرابع

هناك مصطلحات عدة ثار حوهلا النقاش، حول مدى صالحيتها يف هذا الزمان             
وهل تعرب عن احلقيقة والواقع الدويل الراهن، من ذلك املصطلحات اليت تعرب عن أقسام               

 ودار اإلسالم، ودار ثالثة     -الكفر-ون؛ بدار احلرب    العامل اليت حددها فقهاؤنا املتقدم    
بينهما وهي دار العهد، فماذا قصد الفقهاء هبذه الدور وهل تقسيمهم يستند إىل مستند               
شرعي أم هو جمرد اجتهاد استند إىل واقع كانت تعيشه دولة اإلسالم يف املاضي يف                  

 عالقتها مع غريها من األمم؟
اليت أضحت يف يومنا هذا عشرات الدول، فهل هي         و ماذا عن الدولة اإلسالمية      

 دول إسالمية؟ أم أن الدولة اإلسالمية ال بد أن تتمثّل يف دولة وقيادة واحدة؟ 

                                                 
د األقوال املنقولة يف تراثنا الفقهي العريض للفتوى أو القضاء به، ترجيحا له على غريه من                اختيار أح :  االجتهاد الترجيحي االنتقائي   - 1

 .24: يوسف القرضاوي، ص: االجتهاد املعاصر بني االنضباط و االنفراط: اآلراء      و األقوال األخرى، ينظر
 يقل به أحد من السابقني، سواء أكانت املسألة قدمية أم           استنباط حكم جديد يف مسألة من املسائل مل       :  االجتهاد اإلبداعي اإلنشائي   - 2

 .37: االجتهاد املعاصر بني االنضباط و االنفراط، ص: جديدة، ينظر
، Accélération de L'histoire تعّود الفقه الفرنسي أن يصف املرحلة اليت نعيشها بأهنا عصر اإلسراع بأحداث التاريخ               - 3

 .ان يف هذه الفترة القصرية يتجاوز كل ما مضى خالل عشرات القرون اليت مضتو يقصد بذلك أن ما عرفه اإلنس
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كل هذا يستدعي البحث وحماولة جتلية احلقيقة، وبذلك ميكن االنطالق يف مسائل                  
 .وقضايا البحث اليت تعتمد على حتديد هذه املصطلحات

 تعريف الدار وأقسامها: لالمطلب األو
 الدار لغة واصطالحا: الفرع األول

 يف اللغة: أوال

الدار مبعىن احملل الذي جيمع البناء والعرصة، والدار اسم ملا اشتمل على بيوت                
وكل موضع  .. ومنازل  وصحن غري مسقف، وهي من دار يدور لكثرة حركة الناس هبا            

 .، واآلخرة دار القرار ودار السالمحل به قوم فهو دارهم، والدنيا دار الفناء
 .)1(احملل، املوضع، القبيلة، البلد: فالدار إذن تطلق يف اللغة ويراد هبا

 يف االصطالح: ثانيا
، وهذا  )2("اإلقليم املختص بقهر ملك إسالم أو كفر       :" بقوله عرفها ابن عابدين  

: tاملعىن جاء يف قوله      Ï% ©! $# uρ ρâ§θt7 s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M}$# uρ  ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7 Ït ä† ô tΒ t y_$ yδ 

öΝ Íκ ö s9 Î) )3(          الذين سكنوا دار اهلجرة من قبل املهاجرين وآمنوا قبل كثري          : ،          ومعناها
عطف اإلميان على الدار معناه أنه أراد دار اهلجرة ودار اإلميان، فأقام            "و.          )4("منهم

 إليه وحذف املضاف من دار اإلميان ووضع املضاف         الم التعريف يف الدار مقام املضاف     
 .)5("إليه مقامه

: (#θä9$s% $tΒuρ !$uΖو جاءت الدار بصيغة اجلمع يف قوله         s9 ωr& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 
ô‰s% uρ $oΨ ô_Ì ÷zé&  ÏΒ $tΡÌ≈ tƒ ÏŠ $uΖ Í←!$oΨ ö/ r& uρ )6(وقد أخذت منا البالد وسبيت األوالد: ، أي)7(. 

                                                 
، الكليات، أليب البقاء الكفومي،     1032: ، ص 1: ، لسان العرب، البن منظور،ج    31: ، ص 2: القاموس احمليط، للفريوز آبادي، ج    - 1
 .239: ص
 .75: ، ص5:  حاشية ابن عابدين، ج- 2
 .9:  سورة احلشر، آية- 3
 .605: ، ص6: تفسري ابن كثري، ج - 4
 .83: ، ص4: الزخمشري، ج:  الكشاف- 5
 .246:  سورة البقرة، آية- 6
 .534: ، ص1:  تفسري ابن كثري، ج- 7
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ذلك اجلزء  :" اإلقليم أيضا ويعّرف على أنه    : ل الدار يف االصطالح احلديث    و يقاب 
من األرض الذي متارس عليه الدولة سيادهتا ويسود سلطاهنا، وهو عنصر ال غىن عنه                
لوجود الدولة ذاهتا إذ بدونه ال ميكن أن يصدق وصف الدولة على مجاعة من اجلماعات                

 .)1("أو هيئة من اهليئات
 أقسام الدار: الفرع الثاني

دار إسالم ودار كفر أو حرب، وقرروا أن بني          : قسم فقهاؤنا العامل إىل قسمني    
 .)3(، ويضيف إليها البعض دار احلياد)2(الدارين دارا وسطا هي دار العهد
 فما املقصود هبذه الدور؟

 دار اإلسالم: أوال

 :عرف الفقهاء دار اإلسالم بعدة تعريفات نورد منها
، وأضاف  )5(الدار اليت تظهر فيها أحكام اإلسالم      :  بأهنا )4(ساين عرفها الكا  -1

ال خالف بني أصحابنا بأن دار الكفر تصري دار إسالم بظهور أحكام اإلسالم               :" قائال
 .)6("فيها

ومبجرد الفتح قبل إجراء أحكام اإلسالم ال تصري دار           :" قال السرخسي  -2
 .   )7("إسالم

البالد اليت تسود   :" احلنفية تعريفهم لدار اإلسالم بأهنا    و نقل بعض املعاصرين عن مجهور       
 .)8(فيها أحكام اإلسالم وشعائره ويأمن فيه املسلمون مبنعة وقوة هلم

 .فاحلنفية إذن يقولون بأن دار اإلسالم تابعة لظهور أحكام اإلسالم مع األمن

                                                 
 .262: حازم عبد املتعال الصعيدي، ص:  النظرية اإلسالمية يف الدولة مع املقارنة بنظرية الدولة يف الفقه الدستوري احلديث- 1
 .113: حممد سالم مدكور، ص: ، معامل الدولة اإلسالمية56: عالقات الدولية يف اإلسالم حممد أبو زهرة، صال:  ينظر- 2
 . عبد اهللا إبراهيم بن علي الطريقي/ وهبة الزحيلي، الشيخ خالد عبد القادر، الشيخ فيصل املولوي، د/ د:  منهم- 3
بدائع : اشاين، من أبرز فقهاء األحناف لقب مبلك العلماء، من مؤلفاته           عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين، و يقال الك           - 4

: ، ص 1:هدية العارفني،ج :ترمجته يف (هـ،  587الصنائع يف ترتيب الشرائع، السلطان املبني يف أصول الدين،ولد حبلب و تويف هبا سنة                
 ).70: ، ص2: ، األعالم،ج235

 . 130: ، ص7:  جالكاساين،:  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع- 5
 .  130: ، ص7:  بدائع الصنائع، ج- 6
 .23: ، ص10: السرخسي، ج:  املبسوط- 7
 .104: وهبة الزحيلي، ص:  العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث- 8
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 أو  هي الدار اليت تقام فيها شعائر اإلسالم        :"  فقال )1( وعرفها الدسوقي  -3
 .)2("غالبها

و من ثَـّم لو رجا ظهور اإلسالم مبقامه مث          :" وعرفها بعض الشافعية بقوهلم    -4
كان مقامه أفضل وقدر عن االمتناع واالعتزال مث ومل يرج نصرة املسلمني باهلجرة كان               

 .)3("مقامه واجبا ألن حمله دار إسالم
داد والبصرة أو أسلم أهلها     املراد ببالد اإلسالم كل بلد بناها املسلمون كبغ       :"  أو  

و لو غلب الكفار على بلدة يسكنها        ...عليها كاملدينة أو فتحت عنوة كخيرب ومصر       
 .)4(..."املسلمون كطرطوس ال تصري دار حرب

و املالحظ أن الشافعية يف تعريفهم لدار اإلسالم ال يشترطون ظهور أحكام               
 خضعت هلم   -الدار-أو كوهنا   اإلسالم بل تكفي االستطاعة على إظهار تلك األحكام،         

 .يوما
لقد حقق ابن القيم يف املسألة وقال بأن اعتبار دار اإلسالم بظهور أحكام               -5

قال اجلمهور دار اإلسالم هي اليت نزهلا        :" اإلسالم هو قول اجلمهور من الفقهاء فقال       
ار املسلمون وجرت عليها أحكام اإلسالم، وما مل جتر عليه أحكام اإلسالم مل يكن د               

 .)5("إسالم وإن الصقها
 :التعليق على التعريفات

جند أن مجهور الفقهاء يؤكدون على أن دار اإلسالم هي كل بقعة تكون فيها                
فكل موضع كان الظاهر فيه     "أحكام اإلسالم ظاهرة، وأضاف بعض احلنفية األمن والقوة         

ها أحكام اإلسالم   الدار اليت جتري علي   " ، أو هي  )6("حكم اإلسالم فالقوة فيه للمسلمني    
 .)7("ويأمن فيها بأمان املسلمني سواء أكانوا مسلمني أم كانوا ذميني

                                                 
زم على دروس الدرديـر و غريه،       أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، األزهري املـالكي، ولد بدسوق مبصر، و ال                 - 1

 ).17: ، ص6: األعالم، ج: ترمجته يف(حاشية على الشرح الكبري على خمتصر خليل، :  هـ، من مؤلفاته1230تويف سنة 
 .188: ، ص2:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج- 2
 .82: ، ص8: شهاب الدين الرملي، ج:  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج- 3
 .201-200: ، ص3: سليمان بن حممد بن عمر، ج: اشية البجريمي ح- 4
 . 728: ص، 2: ابن قيم اجلوزية، ج:  أحكام أهل الذمة- 5
 .114: ، ص10:  املبسوط، للسرخسي، ج- 6
 .71: عبد الوهاب خالف، ص:  السياسة الشرعية- 7
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أما الشافعية الذين توسعوا يف تعريف دار اإلسالم فيمكن أن ُيـربر هلم ذلك بأن              
الظروف اليت كانوا يعيشون فيها كان هلا تأثري كبري فيما ذهبوا إليه، حيث كان أئمة                 

 ال ُيمكِّنون بل وال يأذنون ألي مسلم فردا أو مجاعة أن يقيم يف               الكفر وتابعوهم يومئذ  
أرضهم ويشهر عقيدة التوحيد  ويظهر شعائر دينه، وعليه جاز هلم أن خيتصروا تعريفهم               

، ألن املسلم   "هي الدار اليت يستطيع املسلمون فيها إظهار شعائر الدين وأحكامه         :" بقوهلم
 بالد املسلمني أو ما خيضع حلكمهم، وكانت بالد         مل يكن قادرا على إظهار دينه إال يف       

املسلمني يومئذ ال تعرف سوى أحكام الشرع، واحلرية الدينية يف غري بالد املسلمني كانت        
 .)1(مرفوعة ومعدومة، فلذا جاز هلم قول ذلك

 أمر آخر وهو قول الشافعية بإمكانية إظهار الدين، فإذا قصدوا إظهار أحكامه             
لك يتفقون مع اجلمهور، لكن جند أن عباراهتم ال تساعد على فهم ذلك،             وسلطته فإهنم بذ  

أن من استطاع أن يأمن على نفسه يف دار الكفر          : كما أن عباراهتم تدل يف ظاهرها على      
ويقيم شعائر اإلسالم فتلك دار إسالم، وهذا يف احلقيقة غري مقبول وإال لكانت الدول               

 .احترام حرية التدينالغربية اآلن دار إسالم ملا فيها من 
و عليه يترجح تعريف اجلمهور، فالعربة يف دار اإلسالم بظهور أحكام اإلسالم             

ومن املعلوم بالضرورة أنه ال ميكن ظهور أحكام اإلسالم إال بوجود            " وسلطة املسلمني، 
سلطة للمسلمني حتميها من االعتداء على أهلها أو إلغائها، ألن سلطة الكفار ال حتمي                

إلسالم حبال، فال ميكن ظهورها إال بقدر ظهور بعض الشعائر اليت تأذن هبا               أحكام ا 
 .)2("السلطة تفضال منها ويف حدود ال تعطل أحكام الكفر الغالبة فيها

و هنا جند أن احلنفية يف اعتبارهم لشرط األمان قد ضبطوا املسألة أكثر وهذا                
 كان للمسلمني فيها على اإلطالق      ومعناه أن األمان إن   :" األمان قد شرحه الكاساين فقال    

 .)3("واخلوف للكفرة على اإلطالق فهي دار اإلسالم
 : تتحقق بوصفنيفمقومات دار اإلسالمإذن 

 . الغلبة والسلطة واألمن للمسلمني-1

                                                 
 . 52: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 1
 .33: إمساعيل لطفي فطاين، ص: ارين و أثره يف أحكام املناكحات و املعامالت اختالف الد- 2
 . 130: ، ص7:  بدائع الصنائع، للكاساين، ج- 3
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 . تطبيق وظهور أحكام اإلسالم-2

 دار الكفر: ثانيا
 مصطلح دار   ويعد. دار كفر حماربة، ودار كفر معاهدة     : دار الكفر على قسمني   

احلرب املصطلح الغالب يف استعمال الفقهاء، وإن كان الفقهاء يستعملون دار الكفر إال              
أن ذلك قليل،  ولعل ذلك يرجع إىل احلالة العدائية اليت كانت تربط الدول املخالفة                  
بالدولة اإلسالمية، واليت كانت تقوم يف كثري من األحيان على احلروب القائمة أو املتوقعة،              

 .كثر استعمال مصطلح دار احلربف
 : دار احلرب -1

إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب          :"...قال السرخسي 
ألن البقعة إمنا تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك                

 . )1("فالقوة يف ذلك املوضع للمشركني فكانت دار حرب
كانت مكة دار حرب ألن أحكام اجلاهلية كانت ظاهرة          :" ملدونة الكربى و جاء يف ا   

 .)2("يومئذ
ظهرت فيها دعوة اإلسالم من أهله بال        ] أي دار اإلسالم  [ كل دار :" )3(قال البغدادي 

خفري وال جمـري وال بذل جزية ونفذ فيها حكم املسلمني على أهل الذمة إذا كان فيهم                 
 وإن كان ... ذمي

 
 . )4("ضد ما ذكرنا يف الدار فهي دار كفراألمر على 

 :و قد ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن دار اإلسالم تصري دار حرب بثالثة أمور
 . أن تكون متامخة ألرض الشرك ليس بينها وبني أرض احلرب دار للمسلمني-1
 . أال يبقى مسلم وال ذمي آمن بإميانه وال ذمي آمن بأمانه-2

                                                 
 .114: ، ص10:  املبسوط، للسرخسي، ج- 1
 .22: ، ص2:  املدونة الكربى، لإلمام مالك بن أنس، ج- 2
 رياضي متكلم، ظهر بنيسابور و تويف يف النصف األول من القرن احلادي              عبد القادر بن طاهر بن حممد البغدادي، أبو منصور،         - 3

 ). 189: ، ص2: معجم املؤلفني، ج: ينظر(التكميل يف احلساب، و كتاب الفرق بني الفرق، : عشر للميالد يف خرسان، من آثاره
 .270: عبد القاهر البغدادي، ص:  أصول الدين- 4
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 .)1(شرك فيها أن يظهروا أحكام ال-3
 :التعليق على التعريفات

 جند أن اعتبار أيب حنيفة لألمن أمر معترب، فمن الناحية اللغوية جند أن دار احلرب               
ال تكون خمالفة لدار اإلسالم بل لدار السلم واألمن، وعلى ذلك شرح الكاساين ما ذهب               

إىل اإلسالم والكفر ليس    قول أيب حنيفة أن املقصود من إضافة الدار         :" إليه أبو حنيفة فقال   
هو عني اإلسالم     والكفر وإمنا املقصود هو األمن واخلوف ومعناه أن األمان إن كان                   
فيها للمسلمني على اإلطالق واخلوف للكفرة على اإلطالق فهي دار إسالم، وإن كان              
األمان فيها للكفرة على اإلطالق واخلوف للمسلمني على اإلطالق فهي دار الكفر،              

حكام مبنية على األمان          واخلوف ال على اإلسالم والكفر، فكان اعتبار األمان                     واأل
واخلوف أوىل، فما مل تقع احلاجة للمسلمني إىل االستئمان بقي األمر الثابت فيها على                

) 2(اإلطالق فال تصري دار الكفر، وكذا األمن الثابت على اإلطالق ال يزول إال باملتامخة              

 .)3("لدار احلرب
 :و املالحظ أن شرح الكاساين ال يساعد كثريا على فهم املعىن فهو يذهب إىل أن

 .دار الكفر ودار احلرب مبعىن واحد*
األحكام مبنية على األمان واخلوف ال على اإلسالم والكفر،و هذا الكالم وإن كانت فيه              *

وف وعلى  األحكام مبنية على األمان واخل     :نسبة من الصحة،لكن يكون دقيقا لو قال       
 . اإلسالم والكفر

 .و عليه فكل دار حرب هي دار كفر، وليست كل دار كفر دار حرب
 :نستطيع إذن أن نستنتج من تعريفات الفقهاء صفات دار احلرب وهي

 . أن تكون الغلبة والقوة فيها للكافرين-1
 . تطبيق أحكام الكفر-2

                                                 
 .288: ، ص6: ، حاشية ابن عابدين، ج114: ، ص10:  املبسوط، للسرخسي، ج- 1
 .  شرط املتامخة ال اعتبار له يف عصرنا نظرا للتطور الكبري يف تقنيات احلروب حيث ال اعتبار لتباعد املسافات- 2
 .130: ، ص7:  بدائع الصنائع، للكاساين، ج- 3
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ن احلرب مبعثها الكفر     أن تكون حماربة، بأن كانت احلرب قائمة أو متوقعة أل          -3
: Ÿωuρ tβθä9#،قال  )1(غالبا t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 4 ®L ym öΝ ä.ρ–Š ã tƒ  tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tGó™ $# 
)2(. 

 :  دار العهد-2
املوثق واليمني حيلف هبا الرجل، وهو أيضا الوفاء واألمان، وكل          : و العهد لغة هو   

 .والعهد الوصيةما بني العباد من املواثيق فهو عهد، 
من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق يف احلديث على أهل الذمة،              : و املعاهد 

 .)3(وقد يطلق على غريهم من الكفار إذا صوحلوا على ترك القتال
 .)4(و املوادعة هي املعاهدة والصلح على ترك القتال

سمى مهادنة  العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر احلاجة وت         : و اهلدنة شرعا  
وموادعة من الدعة وهي الترك، ومعاهدة من العهد مبعىن األمان، ومساملة من السلم مبعىن              

 . )5(الصلح
غري أن هناك فرقا دقيقا بني العهد واملعاهدة؛ فالعهد كثريا ما يكون تساحما من                
 القوي جتاه الضعيف، فيمنح الضعيف امتيازات ما كان له أن تكون لوال مساحة الشريعة              

 واخللفاء الراشدين، أما املعاهدة فهي عقد ثنائي         وأمثلة العهد كثرية أيام الرسول       
 .)6(الطرف وقد تتضمن عهدا من إمام املسلمني وقد ال تتضمن

والضرب الثاين أن يصاحلوا على أن األرضني هلم ويضرب          :"... يقول املاوردي 
 أسلموا يسقط عنهم، وال     عليها خراج يؤدونه عنها، وهذا اخلراج يف حكم اجلزية مىت          

 .)7("تصري دارهم دار إسالم وتكون دار عهد

                                                 
 .172: يم الطريقي، صعبد اهللا بن إبراه: االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي:  ينظر- 1
 .217:  سورة البقرة، آية- 2
 .115 -114: ، ص3:  لسان العرب، البن منظور، ج- 3
 .108: ، ص7:  بدائع الصنائع، ج- 4
 . 64: ، ص5: السرخسي، ج: ، وشرح السري الكبري111: ، ص3: البهويت، ج:  كشاف القناع عن منت اإلقناع- 5
 .499: ظافر القامسي، ص: مة يف اإلسالم اجلهاد و احلقوق الدولية العا- 6
 .175: املاوردي، ص:  األحكام السلطانية و الواليات الدينية- 7
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و على ذلك ال تعترب دار العهد من دار اإلسالم إذا مل يستول املسلمون عليها                 
ويتمكنوا من إقامة أحكام دينهم كان ذلك تفضال من املسلمني أو لعدم متكنهم من                

 .)1("و يعطوا ماال إذا اضطروا إليهوال بأس أن يأخذ املسلمون  على ذلك جعال أ" ذلك،
فدار العهد ليست دارا مستقلة أو دارا ثالثة، إمنا هي من دار الكفر لكن يربط بينها               

إذا كانت دار   :" وبني دار اإلسالم عهد، وقريب من هذا قول صاحب شرح السري الكبري           
يئا معلوما يف   من دور أهل احلرب قد وادع املسلمون أهلها على أن يؤدوا إىل املسلمني ش             

 ]"األوىل دار كفر  [ كل سنة على أال جيري عليهم املسلمون أحكامهم فهذه دار حرب             

)2(. 
، ألهنا حتت حكم    أحدمها دار أهل الذمة وهي من عداد دار املسلمني        : و دار العهد نوعان   
دار أهل اهلدنة وهي من عداد دار احلرب ألهنا ال تزال حتت حكم              : املسلمني، وثانيهما 

 .)3(فرالك
 : دار الحياد-3

 .)4(جانبه، وحاد عن الشيء حييد حْيدا مال عنه وعدل: من حاد حايده حمايدة: احلياد لغة
اإلحجام عن أي اشتراك يف     : و الدولة احملايدة اليت ليست طرفا يف احلرب يعين بالنسبة هلا          

 قبل الدول   احلرب  ومنع وحتّمل وتنظيم بعض األعمال من جانبها، ومن قبل رعاياها ومن            
 .)5(احملاربة

و احلياد كنظام قانوين ومن خصائص سيادة الدول مل يعرف إال حديثا، هذا               
أن يكون قد حصل عن اتفاق فيجب الوفاء        : أحدمها: وميكن التفريق بني نوعني من احلياد     

أن يكون جمرد موقف تتخذه الدولة الكافرة، فإن تلك الدولة          : ثانيهمابه،            و             
دة تعترب من مجلة احلربيني باعتبار أنه ليس بينها وبني املسلمني عهد وال ذمة فيكون                احملاي

 .)6(هلم حكم احلربيني غري احملاربني

                                                 
 .109:  ص،7:  بدائع الصنائع، ج- 1
 .19، 18: ، ص5: السرخسي، ج:  شرح السري الكبري- 2
  .57: إمساعيل فطاين، ص: ، اختالف الدارين175:  األحكام السلطانية، للماوردي، ص- 3
 .766: ، ص1:  لسان العرب، البن منظور، ج- 4
 .120: ، ص3: جريهارد قان غالد، ج": مدخل إىل القانون الدويل العام" القانون بني األمم - 5
 .155: الطريقي، ص:  االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي- 6
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 وبالنظر إىل الواقع جند أن احلياد خاصة يف وقتنا احلاضر الذي يعرف معطيات              
الرغم من  وظروفا خاصة ومعقدة؛ فإنه ال ميكن لنا التحدث عنه فهو أشبه باخلرافة، وب             

تتبع يف بعض األحيان سياسة عدم االشتراك يف حرب ما فإن            ) 1(وجود كثري من الدول   
هذه السياسة أو هذا التوجه ليس مقبوال كقاعدة عامة يف القانون الدويل، فهي ما تزال                

 .)2(غامضة ومبهمة يف معناها وحىت يف وضعهـا
 
 
 

 :ت هبذا الرسم البياينولتوضيح كل ما سبق نوضح العالقة بني هذه املصطلحا

 مدى مشروعية التقسيم: المطلب الثاني
من أعظم ما مييز املسلمني كوهنم أمة جمتمعة على شريعة اإلسالم وهذه هي                
القاعدة األساس اليت يقوم عليها بناء دار اإلسالم، فهي دار متميزة يف منهجها العقدي               

كفر فإهنا جمتمع خيالف جمتمع     والفكري          واألخالقي واالجتماعي خبالف دار ال               
املسلمني، فيها جيتمعون على عبادة غري اهللا واالحتكام إىل هنج غري رباين وتسوده                 

 .االحنرافات العقدية واألخالقية
و عليه إذا كان لدار اإلسالم خصائص ومسات متيزها عن دار الكفر؛ فإن أعظم               

دار الكفر ظهور أحكام الكفر     خاصية هي ظهور أحكام اإلسالم فيها، كما أن ما ميّيز            
فيها، لكن ماذا عن هذا التقسيم هل يستند إىل أدلة من الشرع صرحية صحيحة؟ وهل هو                

 تقسيم كان لظروف جتاوزها الزمن؟
ذهب بعض املعاصرين إىل أن تقسيم العامل إىل دارين ال أساس له من الكتاب                

مما جعلهم يقسمون العامل إىل     والسنة وإمنا هو اجتهاد كان لظروف خاصة عاشها الفقهاء          
 .دارين

 :و هذه بعض أقواهلم ووجهات نظرهم

                                                 
 .دولة سويسرا الفدرالية:  من أشهر الدول احملايدة- 1
 .131: ، ص3: القانون بني األمم، ج:  ينظر- 2
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إن هذا التقسيم تقسيم طارئ بسبب قيام حالة         :" وهبة الزحيلي / يقول د  -1
:" ، ويقول )1("احلرب      أو احلرب نفسها فهو ينتهي بانتهاء األسباب اليت دعت إليه                

ن الدعوة إىل اهلجرة غري سليم ألن ذلك نسخ         والواقع أن استنباط تقسيم الدنيا إىل دارين م       
و اخلالصة يف   :"، ويضيف قائال  )3(")2(»ال هجرة بعد الفتح   « : بفتح مكة وقول النيب   

فالدار األجنبية أو دار احلرب هي      .. رأينا أن أساس اختالف الدارين هو انقطاع العصمة       
 يبقى بقيام حالة احلرب     اليت مل تكن يف حالة سلم مع الدولة اإلسالمية، وهذا أمر عارض           

وينتهي بانتهائها وبذلك يلتقي القانون الدويل والشريعة اإلسالمية يف اعتبار الدنيا              
 .      )4("واحدة

ألن األمان بينه وبني املسلمني ثابت ال       :"... يقول الشيخ عبد الوهاب خالف     -2
هذا األساس من   ببذل عقد وإمنا هو ثابت على أساس أن األصل السلم ومل يظهر ما يهدم               

 .)5("وإمنا يتحقق اختالف الدارين بانقطاع العصمة... عدوان على املسلمني وعلى دعوهتم
وبناًء على فكرة النظام القانوين الشامل املثايل       :"... صبحي حممصاين /  يقول د  -3

قسم الفقهاء والكّتاب املسلمون العامل إىل إقليمني كبريين، إقليم أصلي وهو دار اإلسالم              
و السالم،  وإقليم استثنائي هو دار احلرب، وال شك يف أن هذا التقسيم ال يستند إىل                  أ

 .)6("نصوص شرعية بل إىل اجتهاد الفقهاء املبين على التعامل الواقعي
جيب إعادة النظر يف أقوال قيلت رمبا كانت         :" يوسف القرضاوي / يقول د  -4

والقول هبا  .. العصر مبا فيه من مستجدات    مالئمة لتلك األزمنة ولكنها مل تعد مالئمة هلذا         
اليوم يسيء إىل اإلسالم وأمته، ويشّوه وجه دعوته، من ذلك تقسيم العامل إىل دار إسالم                

 .)7(..."ودار حرب، واعتبار أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم احلرب

                                                 
 .195، 194: وهبة الزحيلي، ص:  آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي- 1
، و مسلم، كتاب اإلمارة،     1025: ، ص 3: ، ج 2631:  رواه البخاري، كتاب اجلهاد و السري، باب فضل اجلهاد و السري، رقم            - 2

 . 1488: ، ص3: ، ج1864: ري و بيان معىن ال هجرة بعد الفتح، رقمباب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم و اجلهاد و اخل
 .171:  آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص- 3
 .196، 195:  املرجع نفسه، ص- 4
 . 86: عبد الوهاب خالف، ص:  السياسة الشرعية- 5
 .77: صبحي حممصاين، ص:  القانون و العالقات الدولية يف اإلسالم- 6
 .77: يوسف القرضاوي، ص: ويات فقه األول- 7
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 كان منطق القوة هو الغالب على العالقة بني        :" طه جابر العلواين  / يقول د  -5 
اإلمرباطوريات القدمية مبا فيها الدولة اإلسالمية فكانت كل منها تعترب أرض األخرى دار             
حرب جيوز غزوها وضمها كليا أو جزئيا إىل الدولة الغالبة إذ من طبيعة اإلمرباطوريات               

ولكنهم :" يضيف و ،"أهنا ال تعرف حدودا إال حيث يتعذر على جيوشها مواصلة الزحف          
زر منفصلة ال تعايش بينها وال تفاهم فكان فقه احلرب طاغيا حبكم            عاشوا يف عامل من ج    
 .)1("مقتضيات الواقع آنذاك

  :مناقشة هذه اآلراء
األول حول كون التقسيم طارئا، والثاين حول : سنركز يف هذه املناقشة على أمرين   

ه هو  وجود مستند شرعي هلذا التقسيم من عدمه، مع اعتبار أن الرأي املخالف هلذا التوج             
 .قول الفقهاء بتقسيم العامل إىل دارين

 وكونه كان لظروف    حول اعتبار هذا التقسيم طارئا،     الوجه األول للمناقشة   :أوال
خاصة مّيزت عالقة الدولة اإلسالمية مع غريها يف املاضي باعتبار منطق احلرب الذي كان              

تغري هذا الواقع أم مل يتغري      سائدا، فهذا الرأي يعترب أن التقسيم تابع حلكم الواقع، لكن هل            
 وظل نفسه؟

 : جنيب على هذا من خالل النقاط التالية
املتأمل لواقع املسلمني وأحداث التاريخ على مدى مخسة عشر قرنا ال يكاد              -1

يطلع على صفحة بيضاء يف السلم واألمن فما من قرن مير أو فترة زمنية إال والتحرش                  
: Ÿωuρ tβθä9#باملسلمني قائم لقوله     t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 4 ®L ym öΝ ä.ρ–Š ã tƒ  tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) 

(#θãè≈ sÜ tGó™ $# )2(             وأي حرب ضد املسلمني على مر الزمن كانت خلفياهتا احلقيقية دينية ،
وعليه فهذا الواقع دائم ما دام هناك خري وشر، وما دام اإلسالم والكفر، ألنه صراع أبدي                

 .بني احلق والباطل
وع إىل مناط التقسيم جند أن الفقهاء قسموا الدنيا باعتبار غلبة أحكام             بالرج -2

اإلسالم  أو الكفر، وتقسيم الدنيا هبذا االعتبار ال صلة له بقضية العالقة سواء أكانت                 
                                                 

 .17: طه جابر العلواين، ص:  يف فقه األقليات املسلمة- 1
 .217:  سورة البقرة، آية- 2
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فقضية العالقة سواء كانت املساملة أم القتال ال صلة هلا بقضية            " احلرب أو املساملة،        
ها بقضية التقسيم الفرعي لدار الكفر، فدار الكفر إما أن تكون           التقسيم األصلي وإمنا صلت   

بينها وبني دار اإلسالم موادعة     أو يكون بينهما قتال، فإن كانت موادعة فتوصف بأهنا                  
وقد بينا ذلك سابقا، هذا ومل      . )1("دار كفر وعهد، وإذا كان القتال فإهنا دار كفر وحرب         

ضية التقسيم األصلي والتقسيم الفرعي وجعلوا تأثري       وهبة الزحيلي وغريه بني ق    / يفرق د 
 . )2(العالقة على التقسيم الفرعي لدار الكفر شامال للتقسيم األصلي

القول بأن التمسك مبثل هذه التسميات يشوه اإلسالم ودعوته، واقتراح             -3
دار الدعوة بدال من دار الكفر، ودار اإلجابة بدال من دار            : تسمية أخرى بديلة وهي   

 :اإلسالم، فنجيب
دائما نتحدث عن حتسني صورة املسلمني عند اآلخرين، ونتحدث دائما من             -أ

موقع الدفاع وكأننا دوما الطرف  املعتدي، وهذا ما جعلنا نتنازل أكثر من الالزم، ودفع               
 .غرينا ليتجرأ علينا أكثر فأكثر

 جتاهر  إذا سلمنا مبصطلح دار الدعوة؛ فهل هذا يصدق على البالد اليت             -ب
بعدائها لإلسالم وأهله، وحتاربه سرا وعالنية، أم تتحول إىل دار حرب؟ مث إن هذا                 

 .)3(املصطلح عام        وواسع وغري منضبط وبتعبري آخر ليس جبامع مانع
   كذلك فهذا املصطلح غري دقيق وال معرب على مستوى الدولة أو القانون الدويل                    

د أقليات مسلمة يف جمتمعات غري مسلمة من أمة الدعوة هي من            واجلغرافيا السياسية، لوجو  
 .)4(أمة اإلجابة فكيف ميتد إليهم سلطان الدولة املسلمة جغرافيا

 الوجه الثاني للمناقشة حول مستند هذا التقسيم: ثانيا
 هل يستند هذا التقسيم إىل مستند شرعي؟

 ونكتفي بذكر بعض األدلة     من خالل تتبع املسألة ميكن إجياد مستند هلذا التقسيم،        
 :اليت استنبط منها الفقهاء هذا التقسيم

                                                 
 .81: عابد بن حممد السفياين، ص": دراسة فقهية مقارنة" العوملة و خصائص دار اإلسالم و دار الكفر - 1
 .82: املرجع نفسه، ص:  ينظر- 2
 .118: خالد عبد القادر، ص: لمة فقه األقليات املس- 3
 .62: عمر عبيد حسنة، ص:  االجتهاد للتجديد سبيل الوراثة احلضارية- 4
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: أحوال مكة يوم كانت توصف بدار احلرب فقال        وصف اهللا   :  من القرآن  -1
 tβÏŒ é& t Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’ n? tã óΟ ÏδÎ óÇtΡ íƒ Ï‰s) s9 ∩⊂∪ t Ï% ©! $# (#θã_Ì ÷zé& 

 ÏΒ Ν ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ Î ö tóÎ/ @d, ym HωÎ) χr& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$# 3 )1(. 

، ومكة يومئذ   )2("نزلت يف حممد وأصحابه حني أخرجوا من مكة       : قال ابن عباس  "
 .كانت دار كفر وحرب

الظلم الذي يسيطر عليها، وإمنا     : فاآلية تبني أهم صفة من صفات دار احلرب وهي        
 . ظُلمها إخراج الذين يقولون ربنا اهللا من ديارهمكان ذلك بسبب كفرها وشركها، ومن

: !$oΨو قوله   * −/ u‘ $oΨ ô_Ì ÷zr& ô ÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9 $# ÉΟ Ï9$©à9 $# $yγ è=÷δr& )3(   فدار احلرب ،
 .إذن هي اليت يسيطر عليها الشرك والكفر والظلم واضطهاد املؤمنني وتقتيلهم

#) :و اآليات اليت جاءت فيها أحكام اهلجرة مثل        þθä9$s% öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ 
(#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù )4( و ، t Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym 

(#ρã Å_$ pκ ç‰ )5(        اهللا أمر املؤمنني أن يهاجروا إىل رسول اهللا         :" ،       واملعىن أن   املدينة  يف
بعد أن أقام هو وأصحابه  وشّدد على من مل يهاجر، وجعل شرط الوالء بني املسلمني                 
املهاجرين وغري املهاجرين هو اهلجرة وقد كان هذا يعين االنتقال من دار إىل دار وهذا                

إذ ال يتصور من الشارع األمر باخلروج من        .. يقضي التمييز بني الدور بعضها عن بعض      
 .  )6("ع أن الدارين متماثلتني يف الصفةدار إىل أخرى م

 كان إذا أمر أمريا أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا، مث            أن النيب   :  من السنة  -2
مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار        « :يأمره أن يدعو املشركني إىل ثالث خصال منها       

                                                 
 .40، 39:  سورة احلج، آية- 1
 .648: ، ص3:  تفسري ابن كثري، ج- 2
 .75:  سورة النساء، آية- 3
 .97:  سورة النساء، آية- 4
 .72:  سورة األنفال، آية- 5
 .60: عابد بن حممد السفياين، ص:  دار اإلسالم و دار الكفر العوملة و خصائص- 6
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ر الكفر إىل دار    ، إضافة إىل خمتلف األحاديث اليت تناولت اهلجرة من دا          )1(»املهاجرين
 .)2(اإلسالم

وجعلت أميا شيخ ضعف عن     « :جاء يف كتاب خالد بن الوليد ألهل احلرية        -3
العمل    أو أصابته آفة أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته،                  

غري وِعيل من بيت مال املسلمني وعياله ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم، فإن خرجوا إىل                
 .)3(»...دار اهلجرة ودار اإلسالم، فليس على املسلمني النفقة على عياهلم

 فهذا التصنيف وهذه التسمية هلما ما يسندمها من القرآن الكرمي والسنة النبوية             
 .الشريفة  وأقوال الصحابة، وقد تبعهم الفقهاء يف ذلك، واهللا تعاىل أعلم وأحكم

عاصر لما يسمى بالدول اإلسالمية          نظرة في الواقع الم: المطلب الثالث
 وتقـويمـه

إن املتأمل يف الواقع جيد املسلمني متفرقني خمتلفني متخلّفني، خاصة بعد اهلجمة             
االستعمارية الشرسة اليت تعرضت هلا أمة اإلسالم، فجّزأت الرقعة اجلغرافية إىل دول               

لنفيس، وُسوِّد عليها من ليس أهال      ودويالت وفصلت بينها حبدود ُيبذَل من أجلها الغايل وا        
للسيادة، وكَرست هذه الدول معىن الوطنية الضيقة والشعوبية البغيضة وما ينبغي أن تكون             
كذلك، فهل لتعدد الدول اإلسالمية مسّوغ شرعا؟ وما هي طبيعة هذه الدول هل هي               

 العامل اإلسالمي؟حقا إسالمية ينطبق علها مفهوم دار اإلسالم؟ أو ما ميكن تسميته إمجاال ب
 تعدد اإلمامة أو تعدد الدول اإلسالمية : الفرع األول

ال يفرق املسلمون من أهل السنة بني لقيب اخلليفة واإلمام فكالمها يشري إىل شخص            
نيابة عن  :" واحد، وعلى ذلك يذهب املاوردي إىل تعريف اإلمامة أو اخلالفة على أهنا            

 .)4("الدنيا به يف حراسة الدين وسياسة رسول اهللا 

                                                 
: ، ج 1731:  رواه مسلم، كتاب اجلهاد و السري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث و وصية إياهم بآداب الغزو و غريها، رقم                    - 1
، و الدارمي يف السنن، 42: ، ص11: ، ج4739: ، و رواه ابن حبان، كتاب السري، باب اخلروج و كيفية اجلهاد، رقم    1357:  ص ،3

 .285: ، ص2: ، ج2442: كتاب السري، باب يف الدعوة إىل اإلسالم، رقم
 . هذه األحاديث سيأيت ذكرها عند احلديث عن حكم اهلجرة أو اإلقامة يف دار الكفر يف الفصل الثالث- 2
 .144: أبو يوسف، ص:  اخلراج- 3
 .5:  األحكام السلطانية، للماوردي، ص- 4
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و مسألة تعدد اإلمامة مبعىن تعدد األئمة بأن ينصب إمامني فأكثر يف وقت واحد،              
 قد تناوهلا 

 .العلماء واختلوا فيها
 هل جيوز نصب إمامني أو أكثر يف وقت واحد؟ وهل يوجب              :صورة املسألة 

 سالمية اليوم؟اإلسالم اندماج األقطار اإلسالمية يف دولة واحدة؟ وماذا عن تعدد الدول اإل
 :لقد اختلف العلماء يف هذه املسألة واشتهرت ثالثة آراء

 آراء العلمــــاء : أوال
 ال جيوز تعدد الدول اإلسالمية حبال من األحوال، وذلك بأن            :الرأي األول  -1

يكون للمسلمني إمامان أو أكثر يف وقت واحد، سواء كانوا يشتركون يف إدارة أمور                
 حكومة واحدة أم كانوا متفرقني حبيث يستقل كل واحد منهم يف             املسلمني جمتمعني يف  

 .)1(الوالية على جزء من البالد اإلسالمية، وإليه ذهب مجهور أهل العلم
وإذا عقد اإلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد إمامتهما، ألنه ال            :" )2(قال املاوردي 

 .)3("وزوهجيوز أن يكون لألمة إمامان يف وقت واحد وإن شذّ قوم فج
واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصر واحد             :" و قال النووي  

واستند من ذهب إىل هذا الرأي إىل حديث أساسي         . )4("سواء اتسعت دار اإلسالم أم ال     
 :هو

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر     « :قال رسول اهللا    : عن أيب سعيد اخلذري     
 .)1(»سيفان يف غمد واحد إذًا ال يصلحان« : بن اخلطاب ، وقول عمر)5(»منهما

                                                 
: ، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم      630: ، ص 9: ، احمللى، البن حزم، ج    273: ، ص 1: القرطيب، ج :  اجلامع ألحكام القرآن   - 1

 . 88، 87: إمساعيل لطفي فطاين، ص: اختالف الدارين: ، و ينظر18: بدر الدين بن مجاعة، ص
450 من كبار فقهاء الشافعية كان ثقة و أقضى قضاة عصره، ولد سنة              القاضي أبو احلسن  علي بن حممد بن حبيب املاوردي،          - 2

ترمجته  (هـ،450، تويف سنة ...احلاوي الكبري، األحكام السلطانية، أدب الدنيا و الدين، تفسري النكت و العيون       : ، له تصانيف منها   هـ
  ).269-267: ، ص5: ، طبقات الشافعية الكربى، ج232-230: ، ص2: طبقات الشافعية، ج: يف
 .9:  األحكام السلطانية، للماوردي، ص- 3
 .445: ، ص12:  صحيح مسلم بشرح النووي، ج- 4
، و البيهقي يف السنن الكربى، كتاب       1480: ، ص 3: ، ج 1853: رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب إذا بويع خلليفتني، رقم         - 5

، و  447: ،ص1: ، ج 2743:  الطرباين يف املعجم األوسط، رقم     ، و أخرجه  144: ، ص 8: القسامة، باب ال يصلح إمامان يف عصر، ج       
 . 198:  ص،5: اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب اخلالفة، باب النهي عن مبايعة خليفتني، ج
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 (: $yϑ̄ΡÎكما أن الكثري من آي القرآن تؤكد على وحدة األمة اإلسالمية، قال             
tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) )2( وقوله ،: Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? t Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u!% y` 

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ )3(        فيجب أن يكون املسلمون دائما أمة ،
واحدة وكيانا واحدا ألن وجودهم متوقف على هذا، ولن يتأتى هلم ذلك إال بقوة                 

 .)4("وذلك يعين سلطة إسالمية موحدة ميثلها اخلليفة" شوكتهم وحكمة سلطتهم         

›: (#θãèو قوله    ÏÛ r& uρ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θãã t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tGsù |= yδõ‹s?uρ ö/ ä3 çt†Í‘ )5(، "
 .)6("أن املراد بالريح الدولة: فيه تأويالن أحدمها
ال جيوز نصب إمامني للمسلمني يف عصر واحد إال للضرورة وذهب           : الرأي الثاين 
إال أن يكون بني    ... ت الواحد إمامان  ال جيوز أن يكون يف الوق     :" فقال إىل هذا البغدادي  

البلدين حبر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إىل اآلخر، فيجوز حينئذ ألهل                
 .)7("كل واحد منهما عقد اإلمامة لواحد من أهل ناحيته

والذي عندي فيه أن عقد اإلمامة لشخصني يف صقع واحد           :"   ويقول اجلويين 
حصل اإلمجاع فيه، وأما إذا بُعد املدى وختلل بني اإلمامني          متضايق اخلطط غري جائز، وقد      

 .)8("شسوع النوى فلالحتمال يف ذلك جمال وهو خارج عن القواطع
و لعل أدلة هذا الرأي هي أدلة الرأي األول ما داموا قد قالوا بأن األصل عدم                  

 .جواز ذلك، إال أهنم قالوا جبواز ذلك استثناًء للضرورة

                                                                                                                                            
 ، و يف كتاب املناقب      263:، ص 4: ، ج 7119:  و يف كم كفن، رقم      رواه النسائي، كتاب الوفاة، باب ذكر كفن النيب           - 1

، و رواه البيهقي    37: ، ص 5: ، ج 8109: ، رقم  من املهاجرين و األنصار و النساء، فضل أيب بكر           رسول اهللا   مناقب أصحاب   
 .145:  ص،8: يف كتاب قتال أهل البغي، باب ال يصلح إمامان يف عصر، ج

 .10:  سورة احلجرات، آية- 2
 .105:  سورة آل عمران، آية- 3
 .149: عبد الرزاق أمحد السنهوري، ص: أمم شرقية فقه اخلالفة و تطورها لتصبح عصبة - 4
 . 46:  سورة األنفال، آية- 5
 .46:  األحكام السلطانية، للماوردي، ص- 6
 .274: عبد القاهر البغدادي، ص:  أصول الدين- 7
ر السياسي عند اإلباضية    الفك: ، و إىل هذا ذهب اإلباضية، ينظر      358: اجلويين، ص :  اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد       - 8

 . 143: عدون جهالن، ص: من خالل آراء الشيخ حممد بن يوسف أطفيش
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اتفق من  :" )1(وز كون إمامني يف وقت واحد، فيقول ابن حزم          جي :الرأي الثالث 
ذكرنا ممن يرى فرض اإلمامة على أنه ال جيوز إمامني يف وقت واحد يف العامل، وال جيوز                  

، وأبا الصباح السمرقندي، وأصحاهبما     )2(إال إمام واحد، إال حممد بن كرام السجستاين       
 .)3("فإهنم أجازوا إمامني يف وقت واحد

ـ  و احت  منا : قول األنصار أو من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين        : ج هؤالء ب
 .)4(أمري       ومنكم أمري، واحتجوا بأمر علي واحلسني مع معاوية

و غرضهم إثبات إمامة معاوية يف الشام باتفاق مجاعة من أصحابه، وإثبات إمامة              
 .)5("صحابةأمري املؤمنني علي باملدينة والعراقني باتفاق مجاعة من ال

ملا جاز بعث نبّيـني يف عصر واحد، ومل يؤّد ذلك إىل إبطال            : و احتجوا بقوهلم  
 .)6(النبوة كانت اإلمامة أوىل، وال يؤدي ذلك إىل إبطال اإلمامة

 املناقشة والرتجيح : ثانيا

 :هذه املسألة متشابكة واآلراء الثالثة فيها نسبة من الصحة، وعليه
 : نقولولبالنظر إىل الرأي األ -1
هناك حقيقة تارخيية وهي أن مبدأ وحدة الدولة اإلسالمية قد اندثر منذ وقت               -أ

-طويل، فقد وجدت خالفة عباسية يف بغداد وخالفتان أخريان إحدامها يف القاهرة               
 . وغريها من فترات التاريخ اإلسالمي-أموية– والثانية يف قرطبة -الفاطمية

                                                 
، كان من أعلم أهل زمانه، متذهب على الفقه         هـ384علي بن أمحد بن سعيد بن حزم أبو حممد القرطيب األندلسي، ولد سنة                - 1

ا املذهب، له عدة مناظرات مع العلماء و كان قوي احلجة،           الشافعي مث انتقل إىل املذهب الظاهري، و هو من جمددي و ناصري هذ             
 =اشتغل بالوزارة يف عهد

ـ 465املستظهر باهللا، تويف سنة     =  ـ 457 أو    ه طبقات : ترمجته يف ( احمللى، احمللى باآلثار، طوق احلمام،      : ، من أشهر مؤلفاته      ه
 ).435: ، ص1: احلفاظ، ج

سابوري، أبو عبد اهللا، متكلم، شيخ الكرامية، مسع احلديث و التفسري و انتقل إىل بيت                 حممد بن كرام بن عراف السجستاين الني       - 2
، سري أعالم   131: ، ص 1: شذرات الذهب،ج : ترمجته يف  (هـ،256 و قيل    هـ244املقدس،       و سكنها و تويف هبا يف صفر                

 ). 608 :، ص3 :، معجم املؤلفني، ج524-523: ، ص11: النبالء، ج
 .150:  ، ص4: يف امللل و النحل، البن حزم، ج الفصل - 3
 .150: ، ص4:  الفصل يف امللل و النحل، البن حزم، ج- 4
 .113: ، ص1:  امللل و النحل، للشهرستاين، ج- 5
 .273: ، ص1: القرطيب، ج:  اجلامع ألحكام القرآن- 6
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ا تضامن املسلمني واحتادهم إمنا يتمثل يف       ال شك أن أفضل صورة يبدو فيه       -ب
وجود دولة جامعة تضم مجيع األقطار اإلسالمية، ولكن ماذا عن الظروف اليت اقتضت أن              

 .تكون هناك دول متعددة ومنذ زمن بعيد، هل حيكم ببطالن هذا الوضع
 بالنسبة لإلمام املاوردي فقد أجاز إمارة االستيالء وشرح أحكامها وهذا مما ال        -ج

شك فيه نوع من التعدد وقد اعترف به يف صورة ما، وبالتايل يناقض قوله بعدم جواز                  
 .)1(تعدد األئمة
 : نقول بالنظر إىل الرأي الثاين-2
ال ميكن أن ُيتخذ مبدأ الضرورة منطلقا إلجازة وضع التعدد، ألن الضرورة تقدر             -أ

فكيف ميكن اعتبار حالة    بقدرها، ومن أهم مسات الضرورة أهنا مؤقتة ووضع استثنائي،           
 .التعدد اليت عرفتها األمة وضعا استثنائيا وقد استمر لعدة قرون

ال ميكن اعتبار سبب اتساع الرقعة أو حىت كثرة السكان هو السبب اجمليز،              -ب
فماذا نقول عن دول شاسعة املساحة بتعداد مئات املاليني،و أمورها تسري على أحسن               

  .         حال خاصة يف عصرنا
 :  نقول بالنظر إىل الرأي الثالث-3
ال علي وال معاوية جيّوزان قيام خليفتني، بل كل واحد منهما كان يعتقد أنه               -أ

وأما معاوية فلم يّدع اإلمامة     :" ، قال القرطيب  )2(احملق وأن اخلالفة جيب أن تكون له وحده       
 يدل على هذا إمجاع األمة      لنفسه، وإمنا ادعى والية الشام بتوليته من قبله  من األئمة، ومما           

 .)3("إين إمام وخمالفي إمام: يف عصرمها على أن اإلمام واحد، ومل  يقل أحدمها
 :أما احتجاجهم ببعث نبيني يف عصر واحد فُيرّد بـ-ب
مل يكن األنبياء السابقون كلهم ملوكا وحكاما، فبعضهم كانت له دعوة ودولة                   *

 .واآلخر كانت له دعوة دون دولة
 ُيرَسلون إىل أقوامهم خاصة وعلى ذلك اختص كل          كان الرسل قبل حممد     *

 .واحد منهم بقومه، خبالف الرسالة اخلامتة اليت جاءت للعاملني وبني هذا وذاك فرق كبري

                                                 
 .م2000، هـ1421، 1 بريوت، ط-رية، صيدا، طبعة املكتبة العص45 -44: األحكام السلطانية، للماوردي، ص:  ينظر- 1
 .91:  اختالف الدارين، لفطاين، ص- 2
 .274: ، ص1:  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج- 3
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بالنظر إىل اآلراء السابقة ومناقشتها، هذه معطيات أخرى قد تساعد على التوصل            
 :إىل رأي جامع أو راجح

 أو اخلالفة موحدة والدولة اإلسالمية يف صورة الدولة املتحدة           ظلت اإلمامة  -1
طيلة عهد اخللفاء الراشدين وعهد األمويني إذا استثنينا فترة الرتاع بني علي ومعاوية، مث               
فقدت الدولة اإلسالمية احتادها يف العصر العباسي وقامت دول إسالمية مستقلة عنها يف              

 .الدول كان حقيقة وواقعا منذ البدايات األوىلاملشرق واملغرب،     وعليه فتعدد 
مل يتردد فقهاء املسلمني يف قبول فكرة وجود أكثر من خليفة يف البالد                -2

 .كالبغدادي واجلويين: اإلسالمية طاملا أن هناك ظروفا تدعو إىل ذلك
إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر     « :يالحظ عند تأمل األحاديث ومنها حديث      -3
 أن ذلك يتعلق بقضية شرعية الثورة على اخلليفة أو اخلروج عن طاعته، أو                )1(»منهما

وجود خليفتني حيكمان املسلمني يف الرقعة اجلغرافية ذاهتا، وال تؤكد بالضرورة وجود              
 .)2(خليفة واحد حيكم كل املسلمني مهما اتسعت دار اإلسالم

حدة الرئاسة  الراجح يف الفقه اإلسالمي هو و       :" )3(السنهوري/ يقول د -4
واحلكومة        واخلالفة حفاظا على وحدة األمة ولكن صورة تطبيق هذا املبدأ يف نظرنا                    
جيب أن يراعى فيها ضرورات الظروف واختالفهـا حسب تطور اجملتمع مع احملافظة على             

 .)4("مبدأ الوحدة الذي ال جدال فيه
س شرطا أن تكون    إذن فأهم شيء يف هذه القضية هو الوحدة، وهذه الوحدة لي           

دولة واحدة ، بل ميكن أن يكون لكل إقليم شخصيته بشرط االحتاد العام يف التوجهات                
 .والعمل ألجل صاحل اإلسالم واملسلمني

                                                 
 .67:  سبق خترجيه، ص- 1
 . 151: توفيق حممد الشاوي يف كتاب فقه اخلالفة، للسنهوري، ص/  تعليق د- 2
من علماء القانون مبصر، ولد باإلسكندرية، حصل على الدكتوراه يف           ) هـ1391-هـ1312(عبد الرزاق بن أمحد السنهوري      - 3

القانون         و االقتصاد و السياسة يف فرنسا، و توىل وزارة املعارف و اختري عضوا مبجمع اللغة العربية مبصر، مث عني رئيسا جمللس                               
معجم : ترمجته يف ( التشريع اإلسالمي، النظرية العامة لاللتزامات،      نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، الوسيط يف        : الدولة مبصر، من كتبه   

  ).350: ، ص3: ، األعالم، ج137: ، ص2: املؤلفني ، ج
 .150:  فقه اخلالفة، للسنهوري، ص- 4
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فالوحدة يف صورة دولة مركزية موحدة ليست قاعدة جامدة، فإذا اقتضى التطوير            
رة جيب أن ال يكون تردد      االجتماعي والسياسي يف العامل اإلسالمي التعديل يف هذه الصو        

يف تطوير هذا املبدأ حسب مقتضيات الواقع، لكن بشرط عدم التفريط يف مبدأ الوحدة،               
، ولو أمكن يف املستقبل للدولة اإلسالمية أن تقوم من           )1(أما شكلها فيخضع للظروف   

جديد تلك الدولة اجلامعة فإن النظام الفدرايل هو النظام الذي يتواءم مع أوضاع هذه                
لدول، فهو نظام يوفق بني عاطفيت االحتاد واالستقالل، وهو الذي يتسىن تطبيقه على               ا

أقاليم العامل اإلسالمي الشاسعة، مع ضرورة كبح مجاح الرتعات العنصرية حىت تتماشى             
 .)2(مع تكوين مجاعة عاملية

فبالد اإلسالم كلها مبنـزلة الـدار الواحدة مهما اختلفت حكوماهتا،          : و عليه 
 عددت وت

أشكاهلا، والقضية ختضع لتقدير املسلمني ولظروفهم ومصاحلهم املتغرية، وهذا يفرض            
عليهم إعادة تقييم مسريهتم لتدارك األخطاء اجلسيمة اليت ارتكبوها، مع التأكيد على              

 .ضرورة الوحدة
 تقويم واقع ما يسمى بالدول اإلسالمية : الفرع الثاني

لدار هو ظهور األحكام وهذا هو قول اجلمهور،        و صلنا إىل أن مناط احلكم على ا       
فإذا ظهرت أحكام اإلسالم فالدار دار إسالم، وإذا ظهرت فيها أحكام الكفر فهي دار               
كفر، لكن ما املقصود باألحكام أو ما هو املعيار لسلطان اإلسالم وتنفيذ أحكامه وإقامة              

 شعائره؟
أن كثريا من بالد املسلمني      هل هو إقامة أحكام اإلسالم بشكل كامل؟ هذا يعين          

لتعترب .. مل تعد من دار اإلسالم، هل يكفي إقامة شعائر اإلسالم حبرية كالصالة والصيام             
من دار اإلسالم؟ هذا معناه أن بالد املسلمني تعترب دار إسالم، ولكن من جهة مقابلة فإن                

كفي تطبيق أحكام   أم هل ي  ! كثريا من الدول غري املسلمة خاصة الغربية متنح هذه احلرية؟         

                                                 
292-290: ، ص1: عبد القادر عودة، ج: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي: ، و ينظر154:  املرجع نفسه، ص- 1

. 
 .340: ، فقه اخلالفة، للسنهوري، ص368: النظرية اإلسالمية يف الدولة، للصعيدي، ص:  ينظر- 2
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األحوال الشخصية اإلسالمية دون سائر القوانني؟ هذا معناه أن خترج بالد أصيلة عن دار              
 ، فما هو إذن املعيار يف ذلك؟)1(اإلسالم كتونس وتركيا

 بالنظر إىل تعريف املوسعني كأيب حنيفة وبعض الشافعية والدسوقي املالكي جند أن        
المية وإن كان أهلها ال يطبقون أحكام اإلسالم جلّها          األقطار اإلسالمية اليوم ديار إس    

ودقّها، فهم يعيشون بأمان اإلسالم األول ويطبقون شعائره، وتكون هبذا مثرة اخلالف بني             
 .)2(الفقهاء قد ظهرت يف عصرنا

إن هذه األحكام اليت حتدد وصف الدار متفاوتة يف درجتها وميكن أن ُيفّك هذا               
، من  "شعرية الصالة "زة أساسية وهي أعظم شعائر اإلسالم؛ إهنا        اإلشكال بالبناء على ركي   

 :خالل اآليت
ليتقضن عرى اإلسالم   « : أنه قال   عن رسول اهللا     عن أيب أمامة الباهلي   : أوال

عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها فأوهلن نقضا احلكم وآخرهن              
 .)3(»الصالة

يها أن املسوغ للخروج على احلكام هو ترك الصالة          األحاديث اليت ورد ف    :ثانيـا
 :ألهنا من آخر ما ميكن أن حيكم به لقوم أهنم مسلمون

إنه يستعمل  « :قال رسول اهللا    :  قالت -رضي اهللا عنها  -عن أم سلمة     -1
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي               

 .)4(»ال ما صلوا : تلهم؟ قالأال نقا: وتابع، قالوا

                                                 
 . يطبق يف تركيا القانون السويسري اخلاص باألحوال الشخصية- 1
 . 174: ، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص94:  فقه األقليات املسلمة، ص- 2
، 15: ، ج 6715:  عما يكون يف أمته من الفنت و احلوادث، رقم         كتاب التاريخ، باب إخباره      رواه ابن حبان يف الصحيح،       - 3
و اإلسناد كله صحيح و مل خيرجاه،        :  و قال  104: ، ص 4: ، ج 7122: ،    و احلاكم يف املستدرك، كتاب األحكام، رقم          111: ص

 .281: ، ص7:  عرى اإلسالم، جو اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب الفنت أعاذنا اهللا منها، باب نقض
، 1854:  رواه مسلم، كتاب اإلمارة،باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع و ترك قتاهلم ما صلوا و حنو ذلك،رقم                   - 4
، 4: ، ج 2265:  ،باب مىت يكون ظهر األرض خري من بطنها، رقم         ، و الترمذي، كتاب الفنت عن رسول اهللا         1481: ، ص 3: ج
، و البيهقي، مجاع أبواب الصالة، باب ما يستدل به على أن املراد هبذا الكفر كفر يباح به دمه ال كفر خيرج به عن اإلميان                         529: ص

 .367: ، ص3: ، ج6295: باهللا و رسوله إذا مل جيحد وجوب الصالة، رقم
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 فبايعناه فكان فيما أخذ     دعانا رسول اهللا    :  قال عن عبادة بن الصامت      -2
علينا أن بايعناه على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن              

 .)1(»ال ننازع األمر أهله، قال إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان 
فحكام العامل اإلسالمي يصلّون ويهيئون سبل إقامة الشعائر التعبدية، كما أن أحدا            
منهم مل يصرح بإنكار أحكام الشريعة اإلسالمية، حىت أن القََسم الدستوري عند تنصيب             

 . الرئيس يكون على أساس احترام القرآن واإلسالم عموما
نه ميزة من ميزات ديار       األحاديث اليت جاء فيها ذكر لألذان وكو         :ثالثـا
 :املسلمني، منها

 يغري إذا طلع الفجر، وكان      كان رسول اهللا    «:عن أنس بن مالك قال     -1
 .)2(»يستمع األذان فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار

ويف احلديث دليل على أن األذان مينع اإلغارة على أهل ذلك املوضع            :" قال النووي 
 .)3("فإنه دليل إسالمهم

إذا رأيتـم مسجدا أو مسعتم     :  إذا بعث سرية يقول    سول اهللا   كان ر « -2
 .)4(»مناديا فال تقتلوا أحدا

ففي هذين احلديثني دليل على أن جمرد وجود املسلم يف البلد كاف يف االستدالل              
 بـه على 

 كان يأمر سراياه باالكتفاء بأحد       إسالم أهله وإن مل يسمع األذان منهم ألن النيب           
 .)5( وجود مسجد أو مساع األذاناألمرين إما

                                                 
، و أمحد يف املسند، 1470:  ص ،3: ، ج 1709:  رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء و حترميها يف معصية، رقم             - 1

، مبتدأ كتاب األمراء، بيان اخلرب الدال على        1، و أبو عوانة يف املسند       314: ، ص 5: ، ج 22731: ، رقم حديث عبادة بن الصامت     
 .408: ، ص4: ، ج7124: ، رقم...إباحة منازعة اإلمام أمره إذا ظهر منه الكفر الذي خيرج به من اإلميان

288: ، ص 1: ، ج 382: واه مسلم، كتاب الصالة، باب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األذان، رقم                  ر - 2

: ، و ابن اجلعد يف املسند، أخبار ّمحاد بن سلمة، رقم          405: ، ص 1: ، ج 1761: ، و البيهقي، كتاب الصالة، باب سنة األذان، رقم        
 . 485:  ص،1: ، ج3372

 .306: ، ص4: لنووي على مسلم، ج شرح ا- 3
، و أبو   120:  ص ،4: ، ج 1549: ، باب حدثنا حممد بن حيىي العدين املكي، رقم         رواه الترمذي، كتاب السري عن رسول اهللا         - 4

: ، و النسائي، كتاب السري، باب توجيه السرايا، رقم         43: ، ص 3: ، ج 2635: داود،كتاب اجلهاد، باب يف دعاء املشركني، رقم      
 . 258: ، ص5: ، ج8831

 .245: ، ص7:  نيل األوطار، للشوكاين، ج- 5
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 :لكن قد ُيرّد على هذا االستدالل بـ
غاية ما يدل عليه احلديثني هو منع اإلغارة على الدار اليت يسمع فيها األذان أو يرى                  -أ

 .فيها املسجد، وهذا ال يدل على وصف الدار
 .م فيها الصلواتكثري من بالد الكفر فيها مساجد رمبا باملئات ُيسمع فيها األذان وتقا -ب

 :و الرد على ذلك
مما هو معروف يف الفقه أن منع اإلغارة على أرض هو احملدد لصفتها ألن أهم حكم                  -أ

 .)1(يترتب على وصف دار الكفر جواز اإلغارة عليها
املراد أن تكون املساجد، ويكون األذان مظهرا من مظاهر البلد ومسة من مساته، فرغم               -ب

ة يف أغلب بالد الكفر، لكنها ليست كالصورة اليت عليها يف عاملنا             أن حرية التعبد متاح   
 .)2(اإلسالمي فهي متنح أو متنع حبسب درجة التهديد واخلطر الذي متثله األقليات املسلمة

و من خالل هذا ال ميكن مسايرة الشافعية يف اعتبار أن جمرد القدرة على أداء بعض      
 !إسالم، وإال لكان الغرب مثال كله دار إسالمالشعائر التعبدية تصبح به الدار دار 

 إن الصالة املطلوبة ليست ذات بعد فردي آلحاد الناس وال حىت                :رابعـا
جملموعهم بل املراد منها كما تبني أن تكون من عمل اإلمام، ويف واقعنا اليوم حكامنا                 

 اخلروج على   حيضرون اجلمع          واجلماعات، وعليه فإن األحاديث اليت تتناول حدود                 
احلكام هلا صلة كبرية يف احلكم على الدار ألن صالة احلكام واملسلمني هي املانع من                 

 . )3(استباحة الدار

: لكن تبقى إشكاليـة تتعلق بقوله       * tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊆∪ )4(  ري ما أنزل اهللا ميكن أن      أن احلكم بغ  :" ، واجلواب عليه
كما يكون يف العقيدة    ...يكون من الفرد يف سلوكه الشخصي ويف معاملته مع الناس           

أما الذي مل حيكم مبا أنزل اهللا بأن عطله أو حكم بغريه دون إنكار                .. بإنكار ما ثبت  
                                                 

 .300: الرسالة، للشافعي، ص:  ينظر- 1
عبد الرمحان بن معال اللوحيق،     : ، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة       92: خالد عبد القادر، ص   : فقه األقليات املسلمة  :  ينظر - 2
 .335: ص
 . 335: ق، صاللوحي: الغلو يف الدين- 3
 .44:  سورة املائدة، آية- 4
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ملصدره، أو احتقارا له فهو مؤمن عاص فاسق بعصيانه، وظلَم نفسه بتعريضها للعقاب وال              
 .)1 (..."ُيحكم بأنه كافر

اآلية متناولة حلكم من مل     : و قالت مجاعة عظيمة من أهل العلم      :")2(قال ابن عطية  
 .)3("حيكم مبا أنزل اهللا ولكنه يف أمراء هذه األمة كفر معصية ال خيرجهم عن اإلميان

إن دار الفسق هي دار اإلسالم، وإحلاق دار اإلسالم بدار          :" )4( ويقول الشوكاين 
كفر مبجرد وقوع املعاصي فيها على وجه الظهور ليس مبناسب لعلم الرواية وال لعلم               ال

 .)5("الدراية
و عليه فهذه األمة وعلى الرغم من كل هذه املآخذ؛ هي دار إسالم على سبيل                
اإلمجال،   ولو حكم عليها بأهنا دار كفر لترتب على ذلك أمور خطرية منها عدم الدفاع                 

 .)6(عداءعنها إذا هامجها األ
إن هذا البسط ليس الغرض منه تربير أو تسويغ حالة أمتنا، بل هو حماولة لفهم هذا                
الواقع املرير، فهذه األوضاع ما ينبغي هلا أن تكون كذلك، ومن الضروري عودة األمور               
إىل نصاهبا ألن األوضاع تتفاقم يوما بعد آخر وستكون أكثر خطورة على املدى املتوسط              

ة مع تغري العامل من حولنا وتسارع األحداث، هلذا جيب العودة إىل ديننا ففيه           والبعيد، خاص 
 .الشفاء من كل األدواء اليت تعاين منها األمة 

 
   

 
 
 

                                                 
 .163، 162: ، ص1:  بيان للناس من األزهر الشريف، ج- 1
، من  481 أو هـ480أبو حممد عبد احلق بن احلافظ  أيب بكر الغرناطي، املالكي، إمام يف الفقه و التفسري و العربية، ولد سنة                        - 2

، 587-586:  ص ،19: سري أعالم النبالء، ج   : ترمجته يف  (هـ،542 و قيل    هـ541احملرر الوجيز يف التفسري، تويف سنة       : مصنفاته
  ).461: طبقات احلفاظ، ص

 .475:  ص،4:  تفسري ابن عطية، ج- 3
، نادى باالجتهاد املطلق، له مؤلفات كثرية       هـ1137حممد اليمين الشوكاين، ولد سنة       علي بن    القاضي اجملتهد املطلق حممد بن     - 4
 ).180: ، ص3: األعالم، ج: ترمجته يف(، هـ1250وطار، فتح القدير، السيل اجلرار، تويف سنة نيل األ: أمهها

 .27: ، ص8:  نيل األوطار، للشوكاين، ج- 5
 .وهبة الزحيلي، و د، يوسف القرضاوي/  يف مقابلة له مع د96: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 6
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المعايير والمشاكل.. أنماط األقليات المسلمة: الفصل الثاني 
 

 متهيد

 اتصنيف األقليات املسلمة واألسباب املنشئة هل: املبحث األول
 المسلمون في ديار إسالمية سابقة:         المطلب األول

 األقلية المسلمة في االتحاد السوفياتي السابق:                 الفرع األول
 األقلية المسلمة في الهند وفي إقليم كشمير المحتل:                 الفرع الثاني
  أوربا الشرقية والبلقاناألقليات المسلمة في:                 الفرع الثالث

 األقليات المسلمة في إفريقيا: الفرع الرابع                
 مسلمو األندلس اإلسالمية ؛ الوجود المستأصل:                 الفرع الخامس

 مسلمون لم تحكمهم سلطة إسالمية سابقة:         المطلب الثاني
 مة ذات الجذور القديمةاألقليات المسل:                 الفرع األول
 األقليات المسلمة ذات الجذور الحديثة:                 الفرع الثاني

تقدير حجم الظاهرة ومغزى وجودها:         المطلب الثالث  
 حجم الظاهرة ومشاكل تقديرها:                 الفرع األول
 مغزى وجـود الظاهـرة:                 الفرع الثاني

 األنظمـة التي تعيش في ظلهـا األقليات المسلمة: لثانيالمبحث ا
 )اآلثار بالنسبة لدرجة التهديدات وطبيعة المشاكل                (

 أقليات مسلمة في نظم شمولية ملحدة :         المطلب األول
 مفهوم النظام الشمولي:                 الفرع األول
 ل األقليات المسلمةمشاك:                 الفرع الثاني

 أقليات مسلمة في ظل نظم ديموقراطية غربية علمانية:         المطلب الثاني
 مفهوم النظام الديموقراطي:                 الفرع األول

 مشاكل األقليات المسلمة:                 الفرع الثاني
 أقليات مسلمة في نظم متخلفة تابعة:         المطلب الثالث
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 مفهوم النظم المتخلفة التابعة:              الفرع األول   
 مشاكل األقليات المسلمة:                 الفرع الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تمهيد
يف ظل التطورات العاملية واإلقليمية خالل العقود األخرية، ويف ظل املوجة العارمة            

طار ضمانات دولية حلقوق    من احلديث عن حقوق اإلنسان يف إطار نظم دميوقراطية ويف إ          
تقرير املصري؛ ظهرت الدراسات اليت تبحث يف قضية األقليات، بل وتطورت اجتاهات              
ودوافع هذه الدراسات، وكانت الدراسات اإلسالمية املناظرة واحدة من هذه االجتاهات           
 لكنها متيزت بكوهنا ظلت أسرية املقتربات التقليدية يف دراسة أوضاع هذه األقليات واليت            
ترتكز على تفاصيل الوقائع دون التركيز على التحليل والتفسري ودون أن تتضمن                

 .مقترحات للحلول بعد تقييم ما متّ من جهود إسالمية يف هذا اجملال 
أما الدراسات الغربية فقد اهتمت بدراسة األقليات املسلمة العتبارات متنوعة            

 اختلفت دوافع   -السابق-د السوفيايت   ترتبط بطبيعة املناطق موضع االهتمام، ففي االحتا       
دراستها عن نظريهتا يف أوربا الغربية أو الواليات املتحدة األمريكية، فاألوىل تبحث عن              
أسباب ومظاهر عدم ذوبان      وانصهار األقليات اليت كانت متثل عدة قوميات عرقية يف                  

رتب من جراء ذلك وأخطرها     إطار االحتاد السوفيايت، ومن مثّ العواقب والنتائج اليت قد تت         
 .كان يتهّدد بنية االحتاد  بالتفكك

أما الدراسات الغربية اجتهت حنو دراسة عواقب عدم االندماج يف اجملتمعات الغربية            
اليت أصبح اإلسالم  فيها ظاهرة تؤرق الغرب، فاجتهت الدراسات مبنهج خيدم عملية               

تصاص هذه األقليات، وما هي     البحث عن وسائل وآليات متكن هذه اجملتمعات من ام         
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معوقات عدم حتقق ذلك، إال أن اهلدف املشترك بني كل هذه الدراسات هو استغالل هذه               
 . واعتبارها ورقة راحبة يف خدمة مصاحل هذه الدول- خاصة ذات الوزن الكبري-األقليات

إذن فنحن كمسلمني جيب أن جندد رؤيتنا ونظرتنا يف دراسة هذه األقليات من              
السرد التفصيلي لوقائع أوضاعها لنرتقي إىل فهم أعمق ألبعاد اإلطار العام الذي تنبثق             جمرد  
 .عنه

كما أن االهتمام بدراسة هذه القضية  يف اإلطار العام الذي يكشف األمناط                
 :والعوامل املؤثرة؛ جيب أن ُيحرَّك خلدمة ثالثة أهداف أو باألحرى دوافع أساسية هي

ت والتهديدات انطالقا من مقتضيات مبدأ النصرة        أحدها يركز على املشكال   *
 .واملساعدة
الثاين يركز على الفرص واإلمكانات املتاحة انطالقا من مبدأ القدرة على البقاء             *
 . والنماء

الثالث يركز على استخالص العرب والدروس انطالقا من وجوب معرفة آثار احمليط *
 .لبا لالستفادة من التجاربغري املسلم على األقليات املسلمة إجيابا وس

تشترك األقليات املسلمة يف جوهر واحد وهو تعرض         : و على ضوء هذا نقول    
منظومة قيمها العقدية والسلوكية ونسقها العام لتحديات كبرية مبعثها الوسط املختلف            

، وهذا التحدي أفرز عدة مشكالت ختتلف درجة         -وسط غري مسلم  –الذي تعيش فيه    
من مكان إىل آخر لعد أسباب، وللتمييز بني هذه املشكالت ومدى            خطورهتا وهتديدها   

) 2( هلذه األقليات وذلك باالعتماد على معايري       )1(حدهتا جاء هذا الفصل ليحدد أمناطا      

 . تساعد يف التصنيف ومعرفة االختالفات
اختالف العوامل املنشئة   : تنبع هذه االختالفات من أمور عديدة منها      : و عليه نقول  

األقليات املسلمة، واختالف طبيعة األطر أو األوساط اليت تعيش يف ظلها األقليات،            لوجود  

                                                 
: للتعبري على عدة أمور منها الفروق الفردية مبعىن اخلصائص و املميزات، املوسوعة العربية العاملية              يستخدم هذا اللفظ    :  النمط - 1

 .2476: ، ص4: جمموعة من املتخصصني، ج
هو مقياس احلكم على قيم األشياء، و منه العلوم املعيارية؛ أي العلم الذي يهدف إىل صوغ القواعد و النماذج الضرورية                     :  املعيار - 2
وهو اصطالح جديد دخل إىل لغة علم االجتماع مبعىن املقياس           . 400: ، ص 2: مجيل صليبا، ج  : ديد القيم، املعجم الفلسفي   لتح

 .153: إحسان حممد احلسن، ص: دينكن ميتشل، ترمجة: االجتماعي، معجم علم االجتماع
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ومن مثّ ميكن التمييز بني عدة أمناط لألقليات املسلمة وبني عدة أمناط من املشاكل من                 
 )1(:خالل اعتماد هذين املعيارين

 .األسباب املنشئة لألقليات املسلمة: املعيار األول -1       
 .   طبيعة األنظمة اليت تعيش يف ظلها األقليات املسلمة: املعيار الثاين -2       

و اعتماد هذين املعيارين ُيسهم يف استخالص أوجه االشتراك واالختالف، ومدى           
إحلاح وخطورة الوضع من عدمه، وما العالج الذي ميكن أن يٍٍُِقدَّم لكل حالة؟ فهل هو                

 . مما سيتبّين يف هذا الفصلعالج مشترك؟ أم عالج فردي؟ وغري ذلك
 

تصنيف األقليات المسلمة واألسباب المنشئة     : المبحث األول      
 لها

تنتمي األقليات املسلمة يف أرجاء العامل إىل شعوب وقوميات متعددة، وبقدر             
تنوعها إال أهنا تشترك مجيعا يف رابطة أعلى وأمسى من رابطة املوطن أو القومية أال               

ومن املهم أن نقدم قراءة للتوزيع اجلغرايف هلا، وكيف أن          .. ميةوهي الرابطة اإلسال  
هلذا التوزيع ظروفا أنشأته، وبالتايل تأثري تلك الظروف املنشئة أو املوجدة لألقليات            

 .املسلمة على أوضاعها الراهنة
 هؤالء  ىهل توجد هذه األقليات أو باألحر     : بناًء على ذلك نطرح السؤال التايل     

يار إسالمية سابقة أم ال؟ هل هم من الشعوب األصيلة أم من الوافدين؟ أو              املسلمون يف د  
هل منشأ األقلية املسلمة يف َبنَما أو الربازيل أو يف بريطانيا مثل منشئها يف              : بعبارات أخرى 

 ؟... أو يف إفريقيا الشرقية-االحتاد السوفيايت السابق-الصني أو يف روسيا االحتادية
 :ساؤالت؛ نعتمد على منطني للتصنيف ومهالإلجابة على هذه الت

 .املسلمون يف ديار إسالمية سابقة:  النمط األول-1       
 . املسلمون الذين مل حتكمهم سلطة إسالمية سابقة: النمط الثاين-2       

                                                 
الفقه :" حسن محدان العلكيم، حبث   / د.أ: المية معاصرة  املعايري و األمناط و طريقة التقسيم و التصنيف مستقاة من كتاب قضايا إس             - 1

 .253-227: نادية حممود مصطفى، ص/ د.أ": السياسي لألقليات املسلمة
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 لكن أثناء االستقصاء عن األقليات املسلمة خاصة يف بعض املناطق تربز إشكالية             
ة، هل هي أقلية أم أكثرية، إضافة إىل صعوبة حتديد عددها، وهذا ما             حتديد األقلية املسلم  

 .سوف أتناوله يف املطلب الثالث، لكن بداية سأعود إىل النمطني احملّددين للدراسة
 املسلمون يف ديار إسالمية سابقة: املطلب األول 

  هؤالء املسلمون من الشعوب األصيلة اليت احنسرت عنها سلطة احلكم اإلسالمي          
 .يف ظل تطورات التوازنات الدولية خاصة يف القرون األربعة األخرية

 عاش املسلمون يف هذه املناطق قرونا يتمتعون بالسلم واألمان ورغد العيش يف ظل         
حكم إسالمي سواء كان متصال مع سلطة اخلالفة اإلسالمية أم كان على شكل ممالك               

 عرب الفتوحات أم عرب التجارة والدعاة،       وإمارات إسالمية، وسواء مت دخول اإلسالم إليهم      
غري أنّ األمور قد تغريت منذ الكشوف اجلغرافية اليت نّشطت املالحة البحرية مما مسح                
لألساطيل األوربية الباحثة عن مراكز نشيطة للتبادل التجاري أن تدخل إىل هذه املناطق،             

 الفرصة املواتية، وقد جاءت     وما لبثوا أن أظهروا أطماعهم اليت لطاملا كبحوها حلني جميء         
هذه الفرصة بعد أن بدأ الوهن يدّب يف أوصال دولة اإلسالم، ومن أخطر مظاهر هذا                 

ومبا أن قلب األمة صار مريضا       .. الوهن التفرق الكبري الذي شتت صفوف املسلمني       
أصبحت كل أطراف جسد األمة عرضة للخطر، وبذلك أضحى املسلمون وتدرجييا             

ت أكرب ذات أكثريات تتبع عقائد خمتلفة،     واحلديث يطول إذا تناولنا               أقليات يف كيانا  
لكننا نكتفي بنماذج   .. تطور انتشار اإلسالم وحكم اإلسالم أو تراجع واحنسار سلطته         

 .متثل هذا النمط 
 :جاء اختيار هذه النماذج بناًء واعتبارا ملا يليو 
هل : ا هذه األقليات فمثال   التمهيد ملعرفة طبيعة املشاكل اليت تعاين منه        -1

املشاكل السياسية لألقليات املسلمة يف االحتاد السوفيايت السابق ختتلف عن غريها كفرنسا            
 أو بريطانيا؟ 

رفع التعتيم املفتعل الذي أحاط بتاريخ هذه األقليات اليت مل تكن أقليات بل               -2
لقسري، هذا التعتيم   كانت شعوبا وكيانات إسالمية مستقلة تعرضت لالستعمار والضّم ا        

قطع الصلة بني هؤالء املسلمني وغريهم من أبناء هذه األمة، وفعال             : كان اهلدف منه  



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 103 

أضحى الكثري ينظر إىل هذه األقليات على أساس أهنا كيانات تابعة وجزء ال يتجّزأ من                
رية أطر خمتلفة؛كروسيا القيصرية مث االحتاد السوفيايت وحىت روسيا االحتادية حاليا، ومجهو          

 .إخل...الصني الشعبية واهلند والفليبني
 :و النماذج اليت سيتم إلقاء الضوء عليها مخسة وهي*

 األقلية املسلمة يف االحتاد السوفيايت السابق: الفرع األول 
االحتاد السوفيايت؛ بلد متعدد القوميات، لذلك فإن تقسيمه اإلداري والسياسي           

اجلمهورية الفدرالية األكثر تعدادا للقوميات، فيها      يرتكز على املبدأ القومي، وروسيا هي       
أكثر من مائة شعب وإثنية وهي تتضمن ستة عشر مجهورية ذات حكم ذايت ومخس مناطق      

 .)1(ذات حكم ذايت
إن العنصر اإلسالمي يف بالد االحتاد السوفيايت ليس عنصرا غريبا دخل البالد فاحتا             

وتبدأ قصة اإلسالم يف آسيا الوسطى      " د وسادهتا، مث استقر فيها، بل املسلمون من أهل البال       
منذ القرن األول للهجرة حيث احتدت جمهودات العرب واإليرانيني واألتراك الشرقيني             
والعثمانيني         والقوقازيني لزرع اإلسالم بطرق شىت يف األراضي الشاسعة، فانتشر                   

دولة العباسية ومن قبلها الدولة     اإلسالم عن طريق الفتوحات والعمل الدبلوماسي خللفاء ال       
بل -مّر انتشار اإلسالم يف هذه املنطقة         ، وقد )2("األموية ومن بعدمها الدولة العثمانية    

 مبراحل تارخيية متتالية         وتكونت كيانات إسالمية بعضها أيام احلكم                    -املناطق
سالمي من االنتشار   الذي تركزت جهوده الكبرية لتثبيت     ومتكني  النفوذ اإل            "  األموي

خاصة بالطرق السلمية، من أمهها؛ توظيف املسجد يف املهام الدعوية والتعليمية وتوطني             
 ... القبائل العربية يف املدن الكربى

و تطورت األمور مع ظهور العصر العباسي لدرجة أنه يف عصر املعتصم رسخت             
ري يف نشر اإلسالم كدولة     أقدام اإلسالم، وقامت دول وإمارات إسالمية كان هلا فضل كب         

 " آل سامان"
 .)3(" هـ، وخانات تركستان والدولة الغزنوية، ودولة السالجقة873 

                                                 
 .23: ، ص1: مسعود اخلوند، ج:  املوسوعة التارخيية اجلغرافية- 1
 .13:، ص135:  العدد13 السنة، 2001سبتمرب/ هـ1422، جملة العاملية، مجادى اآلخرة "القوقاز مشس تشرق من جديد  " - 2
 .، مرجع سابق13:، ص135: ، جملة العاملية، العدد"القوقاز مشس تشرق من جديد  " - 3
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 فقد دخل   -أحيانا-و بقدر ما عاىن املسلمون من املغول إال أن اخلري يأيت بالشر            
وأسسوا على سبيل املثال    " املغول أفواجا إىل دين اإلسالم وبسطوا أيديهم على مناطق عدة         

 .سيبرييا، مث جاء الفتح العثماين اجمليد:  اليت تسمى اليوم)1("لكة سيـَبر اإلسالمية مم
الدولة -تسبب الصراع اإليراين العثماين يف منح الفرصة لروسيا القيصرية              

هـ حىت  959وبني عام   "  فبدأت بابتالع املناطق اإلسالمية األقرب فاألقرب      -الصغرية
 ضعفا من حجمها األول، حيث سيطرت       هـ كانت قد تضاعفت مخسة عشر     1338

 .)2("على حوض الفولغا وسيبرييا وجزيرة القرم والقفقاس مث على آسيا الوسطى
كانت األقاليم اإلسالمية اليت انساح فيها الروس رقعا فيحاء ومترامية األطراف            لقد

 :وهي
 ءوتعرف أيضا ببالد ما ورا    ، أو ما يسمى بآسيا الوسطى    تركستان الغربية    -1

: وقد قسمت بعد الثورة الشيوعية إىل مخس مجهوريات       ، لنهر مع جزء من إقليم خرسان     ا
 .          )3(تركمانستان، قرغيزيا، كازاخستان، طاجاكستان، أوزباكستان

: شرقي روسيا، وقد أسست فيها سبع مجهوريات      :  مسلمو حوض هنر الفولغا    -2
، شاكلوف، وكلها ذات أغلبية     باشكرييا، تتاريا، اجلوفاش،موردوف، أودمورت، ماري    

 .)4(مسلمة
هذه البالد ظلت إسالمية خالصة منذ أن اعتنق املغول اإلسالم حىت           : سيبرييا -3

 .، وهي بالد كان ينفى إليها املسلمون واملعارضون للشيوعية)5(القرن السابع عشر امليالدي
 االحتادية  -ةاملسلم-يشمل هذا اإلقليم مجهورية أذرابيجان    ): القفقاس(القوقاز -4

 ومجهوريات وأقاليم   -املسلمة-اليت تضم أخباريا    ) 6(يف الشرق وإىل غرهبا مجهورية جورجيا     
                                                 

 . 84: إحسان حقي، ص:  املسلمون أمام التحدي العاملي- 1
حممود ": طورية الروسية املسلمون يف اإلمربا  " التاريخ اإلسالمي : ، وينظر 109: حممد الغزايل، ص  : اإلسالم يف وجه الزحف األمحر     - 2

 .99، 98: ، ص21:ج، شاكر
 .  202: ص، حمي الدين القضماين:  قضايا هامة يف حاضر العامل اإلسالمي- 3
حممد احلجي، مؤمتر اإلسالم و املسلمون بأوربا الغربية جبامعة الصحوة           :  األرضية التارخيية الشرعية للوجود اإلسالمي بأوربا       - 4

 .243-241: ، ص1: ، ج1997غربية ، الدورة الرابعة اإلسالمية، اململكة امل
 .111:  اإلسالم يف وجه الزحف األمحر، الغزايل، ص- 5
كرجستان، املوسوعة اجلغرافية، مرجع    : حاضرة إسالمية فتحها السلطان جالل الدين آخر ملوك اخلوارزميني و تسمى          :  جورجيا - 6

  .25: ، ص1:سابق، ج
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ذات استقالل ذايت كجمهورية أرمينيا وآجاد ذات احلكم الذايت وإقليم أوسيتيا اجلنوبية             
ذات احلكم الذايت وأيضا أوبالسييت، وهذه كلها تسمى بالقوقاز البعيد، أما القوقاز               

: لقريب فيضم مجهوريات إسالمية ذات حكم ذايت ضمن روسيا االحتادية وهي              ا
  .)1(كابارديس البلكار، أوسيتيا الشمالية، الشاشان، األجنوش، داغستان

 .شبه جزيرة متتد يف البحر األسود وتعد من أوربا): أوكرانيا( مسلمو القرم-5
فيايت، اليت قد تغّير وضعها     هذه هي أماكن تواجد األقليات املسلمة يف االحتاد السو        

 مجهوريات إسالمية مستقلة ميثل فيها      1991اآلن ليصبح معضمها بعد تفكك االحتاد عام        
املسلمون األغلبية الساحقة وهي مجهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان، وبقي املسلمون           

 .اآلخرون يف وضع األقليات يف إطار روسيا االحتادية وأوكرانيا
 قلية املسلمة يف اهلند ويف إقليم كشمري احملتلاأل: الفرع الثاين

 فهم العنصر   -اهلنود-املسلمون يف اهلند من الشعوب األصلية يف هذه املنطقة            
 .األغلب، إضافة إىل املسلمني الفاحتني العرب وكذا الفرس واألتراك

 مليون نسمة، تشكل   1068.60: 2003يبلغ سكان اهلند حسب إحصائية سنة       
    .)2( مليون نسمة149.04، إذ يقدر عددهم بـ %14 نسبة املسلمني

 ويعد املسلمون يف اهلند أكرب جتمع لألقليات املسلمة يف العامل، وال بد أنّ انتشارا              
حيث مّر  " هبذا الشكل واحلجم يرجع إىل عهود بعيدة، وهذا ما تثبته املصادر التارخيية              

التصاالت التجارية بني املسلمني العرب     تاريخ اإلسالم يف اهلند مبراحل عدة بدأت أوال با        
واهلنود، إال أنّ فتح بالد فارس جعل املسلمني يتطلعون إىل ما وراءها، وعلى هذا بدأت                

 وتواصلت  محالت املسلمني إىل بالد السند مبكرة منذ عهد عمر بن اخلطاب               
فإننا ، رودون اخلوض يف تفاصيل هذا االنتشا      .)3(التوسعات يف العهد األموي فالعباسي    

نتوقف عند منعطف هام يتمثل يف اإلمرباطورية املغولية اهلندية اليت أسسها حممد بابر سنة              
 واليت حكمت معظم أجزاء اهلند  وبلغ بذلك ، هـ962

                                                 
  .12: ، ص135العدد، العاملية، مرجع سابق " جديد القوقاز مشس تشرق من " - 1

2 -Muslim Population World Wide Web 
site:http://wwwislamicpopulation.com/asia_general.htm        

 .261: ، ص8: أمحد شليب، ج:  موسوعة التاريخ اإلسالمي- 3
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 . )1(سلطان املسلمني مداه
 

ويف عهد اإلمرباطور جالل الدين أكرب منح هذا األخري امتيازات كبرية للهندوس             
1009ملسيحيني إىل درجة السماح بإنشاء شركة اهلند اإلجنليزية سنة          وازداد تقربه من ا   

فكانت هذه الشركة أساس االستعمار الربيطاين للهند       ، هـ وقد أعطاها امتيازات واسعة      
 .)2(فيما بعد

وكالعادة كان الضعف والدعة مها من أهم أسباب االهنيار، وآنت السنة               
لدولة املغولية باهلند بعد أن جثم شبح شركة        االجتماعية يف األمم، حيث تداعت أوصال ا      

اهلند الشرقية الربيطانية عليها بشكل كلي تقريا وكانت بذلك هناية احلكم اإلسالمي              
 بعد حكم إسالمي    1857باهلند، وذلك أعقاب ثورة املسلمني ضد النفوذ الربيطاين عام          

  .)3(دام عشرة قرون
ندوس من القضاء على النفوذ املتبقي      استطاع االستعمار اإلجنليزي بتحالفه مع اهل     

للمسلمني شيئا فشيئا، كما أن اإلجنليز مدوا يد العون للهندوس فأسندوا إليهم املراكز               
 .اإلدارية واملالية       والعسكرية، وأضحى املسلمون بذلك يف اهلامش 

وحسب خطة  " ،1947جاء حدث االستقالل مث انفصال باكستان عن اهلند عام          
كان على املناطق اليت  يقطنها أغلبية مسلمة أن تشكل دولة باكستان، واملناطق              التقسيم  

اليت تسكنها أغلبية هندوسية أن تشكل دولة اهلند، مبعىن أن التقسيم على أساس ديين، إال               
أن املؤامرات أبت إال أن حترم كشمري املسلمة من االنضمام إىل باكستان واليت يشكل                

 مليون، وتتفجر قضية     11 من سكاهنا البالغ عددهم     %100املسلمون هبا نسبة     
        .)4("كشمري

                                                 
و دولة املغول اإلسالمية أو الدولة التيمورية كانت متثل أعلى ما           . 138: القضماين، ص :  قضايا هامة يف حاضر العامل اإلسالمي      - 1

تاريخ الشعوب اإلسالمية   : ، ينظر 1857 إىل   1526وصلت إليه اهلند اإلسالمية من روعة و سلطة سياسية و ازدهار ثقايف استمرت من               
 .91: السيد حسني جالل، ص:  يف العصر احلديث

 .301 :،ص8:  موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج-2
 . بتصرف150: صابر طعيمة، ص:  حمنة األقليات اإلسالمية و الواجب حنوها- 3
، على موقع مفكرة اإلسالم، األقليات اإلسالمية يف        1425، سنة   47عدد، جملة الرباط    "قضية تتحدى الضمري اإلنساين   .. كشمري " - 4
   http://www.islammemo.cc:آسيا
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 األقليات املسلمة يف أوربا الشرقية والبلقان : الفرع الثالث
ليس أمرا طارئا أو دخيال، فأهل      ) 2(أوربا الشرقية و) 1(وجود املسلمني يف البلقان   

ول اجليوش الفاحتة مبئات    هذه البالد عرفوا اإلسالم منذ القرون اهلجرية األوىل، وقبل وص         
السنني، وال يستطيع أحد أن يصف بعضهم باألقليات إذْ تصل نسبتهم أحيانا يف بعض               

كما هو احلال يف مجهورية ألبانيا اليت يتجاوز املسلمون هبا نسبة            % 50األقاليم أكثر من  
 . ، إضافة إىل مجهورية البوسنة واهلرسك)3(70%

 قلنا قبل وصول الفاحتني فهناك قبور للمسلمني        ُوجد املسلمون هبذه املناطق كما    
 .)5(هـ253 ببلغاريا تعود لعام )4(على سبيل املثال يف البوماك

وتوطد تدرجييا  ) م14(هـ8إىل أن بدأ الفتح العثماين للبلقان يف منتصف القرن           
 . العثمانية بعد قرن من الفتح ةحىت اكتملت السياد

 الفاتح وفتحت   د السلطان عثمان حمم   م على عهد  1478ففتحت ألبانيا عام     "
واليونان عام   م،1363 وبلغاريا عام  ،م1353 يوغوسالفيا كما كانت تسمى عام     

 .)6(..."م1526م، واجملر عام 1526م، وقربص 1411عام  م، ورومانيا1393
املناطق ) قارة أوروبا (ومل تلبث موجة املد اإلسالمي أن تعالت ففتح العثمانيون           

 يف   وعليه فللعثمانيني دور كبري    )7(خرى إىل أن وصلوا إىل أسوار فيينا مرتني       الواحدة تلو األ  
ـ             أوربا العثمانية،  : نشر اإلسالم يف ربوع أوربا اليت ميكن أن نسمي املناطق اليت فتحوها ب

                                                 
: لغاريا، اليونان، تركيا و حتديدا تراقيا التركية، و يوغوسالفيا سابقا، املوسوعة التارخيية اجلغرافية              ألبانيا، ب :  البلقان كان يضم   - 1

 .293: ، ص5: مسعود اخلوند، ج
تسمية جيو سياسية، تطلق على الدول االشتراكية يف شرق أوربا و اليت كانت تشكل فيما بينها حتالفا اقتصاديا،                   :  أوربا الشرقية  - 2

 ، لكننا نوردها هنا مبعناها اجلغرايف فقط بعد         315: ، ص 3: اهضا للدول الرأس مالية الغربية، املوسوعة التارخيية اجلغرافية، ج        سياسيا من 
 . تداعي و تفكك املعسكر الشيوعي 

3 -: http://www.odci.gov/cia  CIA World Fact Book ,web site 
  وصول   تزايد عددهم يف يومها حىت    . هـ3 مسلم دخلها اإلسالم يف القرن        ألف 800منطقة تقع جنوب بلغاريا يقطنها      :  البوماك - 4

الوجود اإلسالمي بأوروبا جذوره التارخيية     "  فقاموا بنصرهتم فأطلق عليهم البوماك أي األنصار بالبلغارية،        م15الفاحتني األتراك يف القرن     
151: ، ص 2: رابعة جلامعة الصحوة اإلسالمية، اململكة املغربية، ج      صالح الدين اجلعفراوي، الدورة ال    ": واقع ملموس مستقبل مشرق     

. 
 .150: ص، 2: املرجع نفسه ج- 5
 .204،205،206،207: حممد حرب، ص:  العثمانيون يف التاريخ واحلضارة- 6
 .57: حممد قاروط، ص:  املسلمون يف يوغسالفيا- 7
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، وترصدوا الفرصة بعد الفرصة واستغلوا      )1(وهذا ما أثار حقد األوربيني طويال وإىل اآلن       
 الصفوية بإيران   ةنت بني الدولة العثمانية وروسيا وبينها وبني الدول         الرتاعات اليت كا  

 . ليحيكوا التخطيط مث حيكموا التنفيذ
و قد حكم العثمانيون البلقان حوايل مخسة قرون امتدت منذ فتح القسطنطينية             

، وإن كانت قد تراجعت عن كثري من مواقعها قبل ذلك يف أزمنة               1916حىت عام   
، ومبوجب قرارات 1857، ورومانيا عام    1828 واليونان عام    1699ام  اجملر ع : متفاوتة

 اعترفت تركيا باستقالل الصرب واجلبل األسود ووافقت        1878مؤمتر برلني املنعقد عام     
على وضع بعض األقاليم كالبوسنة حتت االنتداب النمساوي واجملري إىل أن تنازلت عنها             

، وكانت التدخالت األوربية    1908 ، كما انفصلت بلغاريا   عام       1908هلما عام   
قد غذّت الرتاعات االنفصالية، وبذلك انفصلت      ) 2(املتواصلة فيما عرف باملسألة الشرقية    

 . )3(1925 وأُعلنت كجمهورية عام 1912ألبانيا عام 
خسرت تركيا الكثري بعد احلرب العاملية األوىل حبيث ظهرت تسويات ما بعد              

كة يوغوسالفيا اليت سيطر عليها فيما بعد كباقي شرق أوربا  احلرب      وأعلن عن قيام ممل         
 .احلكم الشيوعي

) 4(بعدها دخل املسلمون مرحلة صراع شديدة انتهت بتفكك االحتاد اليوغساليف          

الذي أعلنت اجلمهوريات املكونة له استقالهلا، لكن احلقد الصريب القدمي اجلديد اشتعل             
لكوسفو ومل يقبلوا باستقالل البوسنة وأعلنوا أهنا         الذايت   لضد املسلمني فألغو االستقال   

واجلبل األسود         ومقدونيا كيانات مصطنعة، وتعالت دعاوى بناء صربيا الكربى،                   
لكن الضربة القاسية العنيفة مل تكن سوى ضد املسلمني، فالصرب يعتربون أنفسهم درع             

ان من أشد مناطق الصراع     ، وتفجرت األوضاع لتصبح منطقة البلق     )5(أوربا ضد اإلسالم  
                                                 

 .مثل فرنسا عندما يقال جزائري فإهنم يقصدون كل مسلم حيث أن كلمة تركي يف كامل أوربا تعين مسلم، متاما - 1
 نتيجة عوامل متعددة يأيت يف مقدمتها التنافس الذي وقع          م19ظهرت مع ضعف الدولة العثمانية منذ أواخر القرن         :  املسألة الشرقية  - 2

و هي يف واقعها مسألة     "  املسألة الشرقية    "بني النمسا و روسيا و فرنسا القتسام أمالك الدولة العثمانية، و استعمل املؤرخون اصطالح             
: صالح أمحد هريدي علي، ص    : 1914 -1789املعاصرغربية ألهنا متثل جانبا من الصراع االستعماري األوريب، تاريخ أوربا احلديث و             

189-190 . 
 .140: ص صابر طعيمة،: ية ، و حمنة األقليات اإلسالم207-204: حممد حرب، ص: العثمانيون يف التاريخ و احلضارة:  ينظر- 3
 .صربيا، كرواتيا، البوسنة و اهلرسك، سلوفينيا، مقدونيا، اجلبل األسود:  كان االحتاد اليوغساليف يضم ستة مجهوريات- 4
 .297-296: ، ص5: اخلوند، ج:  املوسوعة التارخيية اجلغرافية- 5
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برميل بارود أوربا،   : وقد تعددت وكثرت النعوت اليت ُومست هبا فسميت        . يف العامل 
ًـّا ودينيا       )1(والربكان، روماتيزم أوربا، عقدة األفاعي     ،لكوهنا تعرف توزيعا قوميا وإثني

 .معقدا
 األقليات املسلمة يف إفريقيا : الفرع الرابع   

املسلمة بني قارات العامل، فاإلسالم ينتشر يف كل دوهلا تقريبا          تعترب إفريقيا القارة    
وبكثافة، وكان انتشار اإلسالم هبا قد بدأ مع الدعاة والتجار الذين سلكوا طرقا عديدة               

 .)2("املسالك واملمالك " ومنذ أمد بعيد   و ّمسى الكثري من هؤالء كتبهم بـ 
 اإلسالمية، ومن الصعوبة حتديد     و عليه فقد سبق انتشار اإلسالم قيام املمالك        

تاريخ موثوق به لدخول اإلسالم إىل هذه املناطق فاعتناق غالبية الشعوب اإلفريقية               
لإلسالم مل يتم عن طريق محلة عسكرية ليؤرخ لـه بسقوط مملكة ما أو هزمية جيوش                 

 معادية للمسلمني يف واقعة ما، 
 

 .)3(نلذلك فقد استغرق وقتا طويال يزيد على عشرة قرو
لقد كانت نقاط التماس بني حدود الدولة اإلسالمية وإفريقيا تعرف انتشارا أكرب            
للمسلمني، أما املناطق الشمالية من القارة فقد تكونت هبا دول إسالمية معروفة، والتركز             

 ".القرن اإلفريقي" األكرب ملسلمني كان شرقي إفريقيا وهو الذي يطلق عليه
ُوصفت بأهنا سلطنات عربية    " ية ممالك إسالمية زاهرة     كما تكّون باملنطقة الشرق   

) عقيل بن أيب طالب   ( إسالمية، فبجوار ممالك الطراز اإلسالمي اليت أسسها بنو عقيل           
كانت هناك سلطنات مشاهبة يف مقديشو وعلى ساحل البحر األمحر واحمليط اهلندي ويف              

 . )4("اجلزر املقابلة للساحل

                                                 
 .109: حممد قاروط، ص: املسلمون يف يوغوسالفيا:  ينظر- 1
 .192: ، ص6: أمحد شليب، ج: سوعة التاريخ اإلسالمي مو- 2
أمحد : ، و موسوعة التاريخ اإلسالمي    85: عبد الرمحان عمر املاحي، ص    : الدعوة اإلسالمية يف إفريقيا الواقع و املستقبل      :  ينظر - 3

 . 166: ، ص6: شليب، ج
 .187: ، ص6:  موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج- 4
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سبع ممالك  " اإلملام مبن يف احلبشة من ملوك اإلسالم       "و يذكر املقريزي يف كتابه    
إسالمية امتدت من زيلع يف ساحل الصومال إىل قلب شوا، وكان من أهم هذه املمالك يف   

 .)1(وهرر) زيلع ( وعدال ) شوا(تاريخ احلبشة؛ أوفات 
لكن الصراع كان قد بدأ ومنذ وقت طويل يف هذا اجلزء من إفريقيا بني املمالك                

م حدثت معارك رهيبة بني     16 و 15فخالل القرنني   " مية وبني احلبشة املسيحية     اإلسال
هرر       واحلبشة املسيحية اليت استوىل فيها املسلمون على أراضي املسيحيني الذين مل                   

 عندما بدأ االستعمار يتنافس     )2(م19يتمكنوا من غزو أراضي املسلمني إال يف أواخر القرن          
 ملوقعها االستراتيجي الذي يقع يف قلب الطرق االستراتيجية البحرية          الحتالل إفريقيا نظرا  

على وجه اخلصوص، فتكالب االستعمار األوريب على معظم مناطق إفريقيا، لكن الضرر             
 .إيطاليا، فرنسا، الربتغال وإجنلترا: كان أكرب يف الشرق الذي تنافست عليه كل من

لع وهرر، حيث كانت هاتان      و يعد شعب الصومال الكبري ورثة مملكة الزي         
املنطقتني حتت سلطة العثمانيني منذ القرن العاشر للهجرة مث احلكم املصري يف مطلع القرن              

هـ، وبعد أن طُردت مصر احتل اإلجنليز ما ّمسي بالصومال اإلجنليزي، واقتطعت              14
أما إيطاليا جنوب الصومال       وعرف بالصومال اإليطايل وجعلوا عاصمته موقاديشو،                

فرنسا فاستولت على منطقة صغرية لكنها هامة لوقوعها على باب املندب وهي ما يعرف              
 طبعا نصيبها فاحتلت منطقة هرر وأوغادين        )4(، ومل تنس احلبشة   )3(بالصومال الفرنسي 

، لكن بريطانيا أخذت حصة األسد فأثناء احلرب العاملية األوىل سيطرت            )5(اإلسالميتني
 واحلبشة، وبعد أن تقرر مصري احلبشة بعودة               على الصومال وإريتريا    

. )6(1962 نوفمرب   14ضّم هذا األخري إىل احلبشة إريتريا يف         "هيالسيالسي"اإلمرباطور

                                                 
 .178: القضماين، ص: لعامل اإلسالمي قضايا هامة يف حاضر ا- 1
 .64: صابر طعيمة، ص:  حمنة األقليات اإلسالمية- 2
 . مسيت بعد االستقالل جيبويت و هي دولة مسلمة اآلن- 3
 . احلبشة تسمى اآلن بإثيوبيا- 4
 .187، 186: القضماين، ص:  قضايا هامة يف حاضر العامل اإلسالمي- 5
 . 35، 34: غايل عودة، ص: صراع النفوذ إريتريا بالد املسلمني و - 6
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هذا وقد كانت احلبشة وريثة بريطانيا يف مستعمراهتا وكونت احتادا فدراليا وهذا ما جعلها              
 .)1(متثل قلعة أوربية مسيحية يف قلب إفريقيا

 عام  -تنـزانيا- اإلسالمية فقد ُضّمت مع تنجانيقا        -زنزبار-زجنبارأما سلطنة   
، لكنهم فجأة أصبحوا    %90     والغالبية العظمى من سكان زجنبار مسلمون             1964

 .)2( %45أقلية رغم أهنم يشكلون مع مسلمي تنجانيقا 
إن األحداث كثرية ومعقدة وجّد متشابكة، وكل من ميكن قوله أن االستعمار              

با رئيسيا يف تفتيت وحدة املسلمني، وترك آثاره على منطقة القرن اإلفريقي اليت              كان سب 
 .تعد بؤرة ساخنة للصراعات اليت يعد أغلب ضحاياها من املسلمني

 مسلمو األندلس اإلسالمية ؛ الوجود املستأصل : الفرع اخلامس
، وقد  )تغال  إسبانيا والرب ( مسلمو األندلس؛ هم مسلمو شبه جزيرة إيبرييا احلالية         

م، ومل متض ثالث    710هـ املوافق لـ    92عمل املسلمون على فتح األندلس منذ سنة        
سنوات على بداية الفتح حىت خضع شبه اجلزيرة، فأسس املسلمون دولة إسالمية تابعة              
لدار اخلالفة يف دمشق بالشام مث جاء األمويون إىل األندلس بعد أن غُلبوا على أمرهم يف                 

 دولة قوية باألندلس، مث حكمتها أسر وممالك يف املغرب أيام ملوك               الشرق وأنشئوا 
 .الطوائف قبل أن تصبح تابعة لدولة املرابطني واملوحدين

تسرب املرض إىل هذه اجلوهرة فدّبت الصراعات بني سالطينها وأمرائها، الذين            
إىل أن بلغ درجة    استمر االحندار   .. وّجهوا كل طاقاهتم للتنافس بينهم إىل حد التضاّد التام        

كبرية، وهذا أطمع من كان ينظر ببغض إىل األندلس اإلسالمية، إىل أن جاءت حلظة                
 )3(:السقوط اليت ال رجعة منها، وكانت أهم أسباب هذا السقوط

 . الثورات الداخلية بني األمراء وحىت بني أفراد األسرة احلاكمة الواحدة-1
 .مراء اخلالف على والية العهد بني أبناء األ-2
 . االستعانة باألعداء-3

                                                 
 .398: ، ص6:شليب، ج:  موسوعة التاريخ اإلسالمي- 1
 .8: عادل طه، ص:  املسلمون يف العامل أضواء على مشاكلهم و توزيعهم- 2
 . بتصرف39-37: ، ص4: أمحد شليب، ج:  موسوعة التاريخ اإلسالمي- 3
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 ثورات املسيحيني األندلسيني الذين كانوا قد اختذوا من الشمال منطلقا هلم،             -4
 .وهو جزء قاحل وعر شديد الربودة مل يهتم به املسلمون أثناء الفتح وال بعده

 أوربا كلها دعمت الثوار إلحساسها بأن إسبانيا ليست غاية بل طريقا إىل              -5
 .أوربا كلها

تواىل سقوط اإلمارات إىل أن كان سقوط آخر حجر يف بناء احلكم  اإلسالمي               
 .م1492 -يف التاريخ الشهري-غرناطة  : وهو

كان الوضع بعدها حالكا جدا بالنسبة للمسلمني الصامدين، فبعد فترة التسامح            
 أخذت البابوية هتيمن على جمريات األمور، وتفرض        " الوجيزة وفقا التفاقية التسليم    

سياستها بتوجيه من البابا إسكندر السادس أسقف بلنسّية الذي ُعرف تارخييا بأنه أكثر              
م صدر قرار من قبل اجملمع      1500، ويف سنة    ... العصر الوسيط احنطاطا وفسوقا    تباباوا

 .)1("البيازين"الكنسي بفرض التنصري القهري بعد انتفاضة 
"  ويكفي أن يذكر اسم    واستعملت من أجل ذلك كل أساليب التعذيب والقهر        

 .ليتسلل الذعر إىل القلوب، فقد بلغ إرهاب هذه األساليب أقصى درجاته" حماكم التفتيش
: وبذلك ظهرت اصطالحات وألفاظ جديدة يف ساحة العالقات االجتماعية مثل          

نصراين جديد أو مدّجن مبعىن املسلم الذي يعيش يف أرض حيكمها النصارى، مث                 
دها املسلم من حيتفظ بأي عادة مهما كانت صغرية طاملا أن هلا            وأصبح بع ، )2(موريسكي

 .)3(أصال إسالميا
 )4(:و للتضييق على املسلمني صدرت مراسيم جمحفة حبقهم منها

 .مرسوم خاص باملالبس اإلسالمية ومنعها*
 .مرسوم خاص بالذبائح ومنع الطريقة اإلسالمية هبا*
 . منع اللغة واألمساء العربيةمرسوم خاص مينع الكتب العربية إضافة إىل*

                                                 
 . 1332: ص، 2: ج، فىشاكر مصط: موسوعة العامل اإلسالمي ورجاهلا- 1
أي املغاربة الصغار أو املسلمون الصغار، موسوعة العامل         : أطلق اإلسبان على مسلمي غرناطة للتحقري فدعوهم املورسكيون        - 2

  .1329: ، ص2: ج،شاكر مصطفى: اإلسالمي ورجاهلا
عبد العال صاحل طه،    : رتز، برنار بنثنت، ترمجة   أنطونيو دومينفري هو  ": املوريسكيون حياة و مأساة أقلية      "  تاريخ مسلمي األندلس   - 3
 .  بتصرف،29، 20: ص
 .1334: ، ص2: موسوعة العامل اإلسالمي ورجاهلا، ج- 4
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 .مرسوم خاص باإلرث وحترميه على املسلمني*
 .مرسوم خاص مبعاقبة من ميارس الشعائر اإلسالمية*

و أعّدت كل صنوف التعذيب واحملارق ملعاقبة كل خمالف، وكثرت التهم اليت              
مات هتم  ، ووجدت يف دفاتر احملاك    )1(كانت جتّر على أصحاهبا غالبا عقوبة اإلعدام حرقا       

االحتفاظ بتعاليم اإلسالم وممارسة شعائره، االهتام بسبب الوضوء، احملاكمة بسبب           : مثل
أن أحد األشخاص بلغ أن سيدة استيقظت لعمل السحور، حماكمة بسبب معرفة أدعية              

 . )2(إخل ...ومأثورات نبوية متعلقة بأداء الصالة
بترحيل عشرات األلوف   مل يكتف ومل يرض اإلسبان احلاقدون بكل ذلك فقاموا          

من املسلمني، كما أُِخذ اآلالف من األطفال الصغار وُوّزعوا على عائالت مسيحية، ورمبا             
 ألن اإلسبان كانوا خيافون رغم كل        -حىت املتنصرين -قتل كل من بقي من املسلمني        

اإلجراءات مبا فيها من قمع جسدي وثقايف أن يرجع اإلسالم بوجه ما، فخشيت من بقاء               
 .سالم يف النفوس وهو ما ال ميكن معرفته لذلك قضوا عليه متاما كدين وكدولة اإل

 خيتلف جذريا عن النماذج األربعة من        و على ضوء ما سبق جند أنّ هذا النموذج        
لو طبق املسلمون الفاحتون منذ     : حيث عدم وجودهم على اإلطالق، كما أستفسر وأقول       

ا املتعصبون املسيحيون وطيلة مثانية قرون كاملة من        القرن السابع امليالدي الطرق اليت طبقه     
فهل كان سيبقى مسيحي واحد يف األندلس؟ فهل جزاء          .. حكمهم وبسط نفوذهم    

هذا هو الواقع ملن أراد أن يعترب        ..التسامح اإلسالمي اإلرهاب  والتعصب املسيحي؟        
ماعية كيف  هذا هو الدرس حىت ال تنس الذاكرة املسلمة اجل          ..ويأمن من ال أمان له     

 ..ألكثرية مسلمة بلغ نور حضارهتا أوربا قاطبة أن تصبح أقلية، مث ال شيء
هذه هي النماذج اليت ميثل فيها املسلمون أقليات كبرية متركزة يف مناطق هامـة             

 وليست 
مبعثرة أو متباعدة وهم من أهل البالد األصليني بنسبة كبرية، كما أن هذه النماذج              

املسلمون فيها لالستعمار الذي ضّم أراضيهم قسرا أو سلّمها ملن           اليت ذكرناها تعرض    
                                                 

 لقد كانت احملارق رغم مشاهدها الرهيبة البشعة؛ من احلفالت العامة اليت هترع اجلموع ملشاهدهتا حبضور امللك و كبار القساوسة                    - 1
 .، و جتددت بذلك قصة أصحاب األخدودمن رجال ديوان التحقيق

 .531: ، ص2: عبد اهللا بن علي الزيدان، محد بن صاحل السحيباين، وآخرون، ج:  األندلس قرون من التقلبات و العطاءات- 2
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ارتضاه خليفة له، وقد تعرض هؤالء املسلمون إىل صنوف من القهر والعذاب، هذه                
النماذج ليست هي الوحيدة، فهناك األقلية املسلمة يف الصني ومتثلها بشكل واضح منطقة             

الصني وبصفة هنائية بقبضة من حديد       اليت سيطرت عليها     -سينكيانغ-تركستان الشرقية   
، وفطاين املسلمة اليت استعمرهتا تايلند، وجزر مورو اإلسالمية اليت احتلتها           )1(1949منذ  

جزيرة :" الفلبني وهذه اجلزر كانت تضم إمارات إسالمية، وتتوزع هذه اإلمارات على           
 هذه اجلزر   م، جزيرة مندناو، منطقة الناو، وقد تعرضت      1380سولو اليت تأسست عام     

م، مث األمريكي   1521كغريها من مناطق الفلبني لالستعمار اإلسباين احلانق منذ سنة           
 .)2("فالياباين مث ضمت كل املناطق اإلسالمية حتت لواء دولة الفلبني املسيحية الكاثوليكية

و إذا نظرنا إىل الواقع اآلن جند أن هذه األقليات من أكثر األقليات معاناة نظرا                
 .ها اإلسالمي الذي يذكر هذه الدول احلانقة مبجد املسلمنيلتارخي

 مسلمون مل حتكمهم سلطة إسالمية سابقة: املطلب الثاين
املسلمون الذين مل حتكمهم سلطة إسالمية ينتشرون يف كافة أرجاء العامل، وهم يف             
 جمموعهم يشكلون أقليات ذات وزن بسيط يف أغلبها، وال تتركز يف مناطق حمددة فهي              
مبعثرة   ومتباعدة، والسبب األساسي يف نشأهتا هو اهلجرة أو اعتناق السكان األصليني               
لإلسالم تأثرا بالدعاة وسلوك التجار املسلمني، كما أن هذه اهلجرة  ختتلف من حيث                

 .قدمها أو حداثتها
ـ             االنتشار الذايت  : و هذا النمط من األقليات املسلمة كان نتاج ما يسمى ب

و انتشار تزامن مع الفتوحات اإلسالمية واستمر بعدها ملئات السنني لكنه            لإلسالم، وه 
تضاءل إن مل نقل توقف فجأة مع بداية اهلجمة االستعمارية على العامل، وبعد نيل الدول                
املستعَمرة الستقالهلا جتدد هذا االنتشار رغم الظروف الصعبة اليت كانت سائدة يف كثري              

بّين يف هذا املطلب، حيث ميكن التمييز بني منوذجني أساسني          من املناطق، وهذا ما سوف ي     
 :يف هذا النمط ومها

 .    األقليات املسلمة ذات اجلذور القدمية -1 
 . األقليات املسلمة ذات اجلذور احلديثة-2

                                                 
 . و هو تاريخ تأسيس مجهورية الصني الشعبية بقيادة الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ- 1
 .181: رؤوف شليب، ص": مشكالت العامل اإلسالمي املعاصر يف جنوب شرق آسيا" جزر الفلبني الدولة اإلسالمية يف فطاين و - 2
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 األقليات املسلمة ذات اجلذور القدمية: الفرع األول
تقل اإلسالم إليهم منذ القرون     املسلمون هنا يف أغلبهم من شعوب املنطقة الذين ان        

اإلسالمية األوىل بواسطة الدعاة والتجار واملهاجرين، مثل جنوب شرق آسيا ومناطق             
غرب إفريقيا ووسطها وهي مناطق مل تعرف حكم سلطة إسالمية إذا استثنينا املناطق               
 السابقة الذكر كمملكة ملقا وجزر مورو اإلسالمية بالفلبني، وفطاين بتايلند، وشرق            

 .إفريقيا
و يف الوقت الذي كان فيه العثمانيون يطرقون أبواب العواصم األوربية كان              
الربتغاليون قد التفّوا من خلف العامل اإلسالمي مستفيدين من الكشوف اجلغرافية، خاصة            
بعد اكتشاف رأس الرجاء الصاحل والوصول إىل اهلند عن طريق ال يسيطر علها املسلمون،              

من الفوز باملناطق البعيدة    ) برتغال، إسبان، هولنديون  (كن الغربيون   فتوالت األحداث ومت  
 .خاصة تلك اليت دخلها اإلسالم عن طريق الدعوة وليس عن طريق الفتح

و رغم كل الضغوط املمارسة ضد هؤالء املسلمني إال أهنم ظلوا حمافظني على               
 وتأثريات الرتاعات بني    إسالمهم    ومتّيزهم عرب قرون ومراحل متباينة من القوة والضعف           

 .دولة اخلالفة     وبني أعدائها
 األقليات املسلمة ذات اجلذور احلديثة: الفرع الثاين 

هذه األقليات تعرف انتشارا يف أوربا واألمريكيتني وأستراليا، وهي يف أغلبها             
من نسبة  % 90ليست من شعوب املنطقة األصليني بل من املهاجرين حبيث يشكلون            

 : املسلمة هبذه املناطق، وقد وصل املسلمون إليها عرب مرحلتني رئيستنياألقليات
إن مل نقل   - كانت يف منتصف القرن التاسع عشر عندما وقعت بعض          :أوالمها

 من األقطار اإلسالمية حتت نري االستعمار األوريب، كاالستعمار الفرنسي للجزائر            -كثري
اين لشبه القارة اهلندية ومعظم دول الشرق       ومعظم مناطق مشال إفريقيا، واالستعمار الربيط     
بإجبار عشرات األلوف من املسلمني على       األوسط، وقد قامت هذه الدول االستعمارية     

فخالل احلرب العاملية األوىل مثال      " االلتحاق جبيوشها وجتنيدهم يف الصفوف األمامية      
ال ننسى ما فعله    ، كما   )1(" ألف من أبناء مشال إفريقيا ومستعمراهتا      500جندت فرنسا   

                                                 
 .18: سعدي بزيان، ص:  اإلسالم يف أوربا الغربية- 1
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األوروبيون واألمريكيون على وجه اخلصوص مع أبناء إفريقيا السوداء، حيث اكتشف            
هؤالء السماسرة اجلدد مصادر جديدة للطاقة متثلت يف السواعد البشرية القوية الفتية              
لألفارقة فأخذهتم إىل ما يسمى بالعامل اجلديد ليس عن طريق االستئجار       وعقود                    

ن عن طريق اخلطف والتهجري القسري، وكانت أعداد معتربة منهم من              العمل ولك 
 .املسلمني

، وهذه متت يف    "اهلجرات الكربى "  فهي ما ميكن تسميته مبرحلة     :أما املرحلة الثانية  
فقد كانت أوربا على سبيل املثال تعاين من        " عصرنا احلديث بعيد احلرب العاملية الثانية     

  رب اليت خلفت مقتل ما يزيد عن ستني مليونا من البشر،           نقص يف اليد العاملة بعد احل     
وعليه فقد قام أرباب العمل ببذل جهود حثيثة الستقدام أعداد كبرية من العمال من                

 . )1("خمتلف دول العامل وأخذت الدول العربية واإلسالمية نصيبا من ذلك
ـ      لة، واليت عانت   البسيطة غري املؤه  " فئة العمالة "و تسمى هذه الفئات املستخدمة ب

 :من ظروف معيشية صعبة وقاسية، وقد قدمت هذه الفئة من عدة دول
 ...بلجيكا، فرنسا، هولندا، إيطاليا : مسلمون مغاربة اجتهوا إىل
 .أمريكا، بريطانيا:مسلمون مينيون اجتهوا إىل

 ...بريطانيا، أمريكا : مسلمون هنود وباكستانيون اجتهوا إىل
 ...أملانيا، هولندا، الدول االسكندنافية: ىلمسلمون أتراك اجتهوا إ

هاتان املرحلتان الرئيستني تلتهما مرحلة ذات ميزة خاصة متثلت يف اختالف نوعية            
 :املهاجرين الذين ميكن تقسيمهم إىل الفئات التالية

هاجرت بسبب الظروف الصعبة يف بلداهنم، ويف        : كفاءات علمية ومهنية   -1
 .اإلبداعي والتكنولوجي يف الدول املتقدمةاملقابل لتوفر فرص العمل 

 :كان جلوؤهم لعدة أسباب منها: )2(الالجؤون -2
 .قضية فلسطني وحرب اخلليج األوىل والثانية     *
 .االحتالل الشيوعي ألفغانستان سابقا     *

                                                 
 .39: ، ص2004أفريل / 1425،صفر167أمحد الراوي، جملة العاملية، العدد ": املسلمون يف أوربا الواقع و املستقبل" - 1
الالجئون نظرة  "  من الجئي العامل ،    %84نسبة و يشكلون    8.814.000بـ1983جئني املسلمني يف العامل سنة       قدر عدد الال   - 2

 . 371: ، ص1:فضل اهللا ويلموت، ندوة األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعاصرة آالمها و آماهلا، ج": إسالمية
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 .الصومال: الصراعات واحلروب األهلية يف إفريقيا مثل     *
 . وعدم استقرار منطقة البلقانمذابح البوسنة واهلرسك،     *
االضطهاد الفكري والسياسي الذي يتعرض له املثقفون واملعارضون يف                *

 .   الدول العربية واإلسالمية اليت حجرت على الفكر واحلريات الشخصية واملعارضة
استمرار اهلجرة طلبا للرزق من خمتلف الفئات، بسبب تردي األوضاع             -3

 .ىل هجرة رجال األعمال والتجار نظرا لتوفر فرص االستثمار املغريةاالقتصادية، إضافة إ
و قد انتهت أغلب هذه اهلجرات بتسوية قانونية، وحتولت بذلك من هجرة عابرة                    

 .ومؤقتة إىل إقامة دائمة واستقرار
و بغّض النظر عن تفاصيل هذه اهلجرات وأسباهبا فإن هناك شيئا آخر مهم يتمثل              

عداد معتربة من أهل الغرب لإلسالم تأثرا بقيمه ومثله أو من خالل دراستهم              يف اعتناق أ  
وحبثهم الشخصي، أو من خالل اختالطهم بالعاملني يف حقل الدعوة اإلسالمية، أو عن              

 .طريق الزواج واملصاهرة
لقد أصبح املسلمون خاصة يف الغرب رقما قطعا مهم يف معادالت السياسة الغربية             

الم من جمرد دين ألقلية من فئات العمال املهاجرين غري املهرة إىل أن               حيث انتقل اإلس  
إن هذا املد اإلسالمي املتنامي يف الغرب أصبح        .. يصبح الدين الثاين يف أكثر من بلد غريب       

، خاصة أن أغلبية    "أزمة يف عقر دار الغرب    "يشكل عند املنظّرين بالغرب ما ميكن تسميته        
 . الدول، كما أن اجليل الرابع يف كثري من الدول قيد التشكلاملسلمني ميلكون جنسية تلك

 تقدير حجم الظاهرة ومغزى وجودها: املطلب الثالث
ما هو حجم هذه الظاهرة أي نسبة األقليات املسلمة إىل إمجايل عدد املسلمني يف               

 العامل؟ ما هي صعوبات تقديرها؟ وما مغزى وجودها أو باألحرى توزيعها؟
  حجم الظاهرة ومشاكل تقديرها :الفرع األول 

إن معرفة عدد األقليات املسلمة يف العامل أمر بالغ األمهية، ومعرفة البعد املترتب              
إذ أن الرقم اإلحصائي العام ال يقف ضمن جمال           " على الشكل الرقمي مهم جدا؛     

 داخل  الدميوغرافيا الثبوتّية اليت تنحصر داخل األرقام، بل يتعداه إىل الفاعلية الكامنة             
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، لكن )1("اجملموعة السكانية اليت ميثلها هذا الرقم وقابليتها على احلركة السياسية واحلضارية        
وبقدر أمهية معرفة عدد األقليات املسلمة بقدر ما تربز الصعوبة يف تقدير ذلك نظرا للتباين               

 .الكبري بني املصادر املختلفة اإلسالمية منها والغربية
 والدولة ذات األقلية    )2(ك هو صعوبة حتديد الدولة اإلسالمية     و أبرز حتدٍّ لتقدير ذل    

املعيار العددي إذ تعترب الدولة اليت يزيد       :" املسلمة، حيث توجد عدة معايري لتحديدها منها      
من السكان دولة إسالمية فإذا قلّت النسبة عن ذلك كان          % 50فيها عدد املسلمني على     

 .)3("املسلمون أقلية
نه إذا كان املسلمون أغلبية مقارنة بأصحاب الديانات األخرى         و فريق ثان يرى أ    

تصبح الدولة إسالمية، وهناك فريق ثالث يرى أن         % 50وحىت إن مل يتجاوزوا نسبة      
املعيار يف حتديد الدولة اإلسالمية هو النص الدستوري أو ديانة رئيس اجلمهورية أو تشكيل   

 .)4(النظام احلاكم
ف يف؛ أنه يف حالة تقدير الباحث أن دولة ما إسالمية           و يظهر انعكاس هذا االختال    

جيعله ملزما بأن يستبعد أعداد املسلمني فيها من األقليات أما إذا اعتربها غري إسالمية فإنه               
 .)5(سيضيف سكاهنا املسلمني إىل أعداد األقليات املسلمة

ر الديانات  و احلقيقة أن هذا االختالف والتباين ال يظهر إال يف إفريقيا النتشا             
. البدائية فال هي تشكل األغلبية وال املسلمني أغلبية وال املسيحيني أغلبية، ويف ألبانيا أيضا             

إضافة إىل جمموعة أخرى من العوامل اليت حتول دون تقديرات دقيقة لألقليات املسلمة يف              
 :العامل، نذكر منها

حصائيات رمسية دقيقة   العديد من الدول اليت توجد هبا أقليات ال تتوافر هبا إ            -1
 :عن التوزيع الديين للسكان لعدة دوافع ولعدة أسباب

                                                 
 .98-97: عالء طاهر، ص:  العامل اإلسالمي يف االستراتيجيات العاملية املعاصرة- 1
 تثري عملية حتديد الدولة اإلسالمية املعاصرة إشكالية هامة منهجية على ضوء األوضاع الراهنة هلذه الدول باملقارنة مع  تعريف                      - 2

 . الدولة اإلسالمية
 املسلمة يف العامل ظروفها املعاصرة      مجال الدين حممد حممود، ندوة األقليات     ": األقليات اإلسالمية املشكالت الثقافية و االجتماعية      " - 3

 .45: ، ص1:آالمها    و آماهلا، ج
حممد عبد العاطي، منشور على موقع قناة       ": فقر و هتميش اجتماعي و سياسي     ..مخس مائة مليون  ..األقليات املسلمة يف العامل    "- 4

     http://www.aljazeera.net ،26/11/2000:اجلزيرة بتاريخ
 .404:ص،1:حممد حممود حممدين، األقليات املسلمة يف العامل، مرجع سابق، ج": ة عن األقليات املسلمة يف العاملدراسة إحصائي "- 5
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 .حبجة أن مثل هذه التعدادات تؤدي إىل مشاكل طائفية*
التمويه والتعتيم من قبل السلطات الرمسية خوفا من أن يثري عدد األقلية املسلمة              *

 .)1(ألقلاملرتفع الدعوة إىل املطالبة باإلستقالل أو احلكم الذايت على ا
دعوى أن اآلالف من املسلمني جتنسوا جبنسية البالد خاصة الغربية فيتم               *

 إحصاؤهم ضمن 
 

 .  )2(...فرنسا وبريطانيا: السكان األصليني مثل
يف الدول الفقرية ونظرا لعدم توفر اإلمكانات املادية فإن اإلحصائيات ال تشتمل            *

ت والزيادة الطبيعية يف عدد السكان، لذلك       على بيانات دميوغرافية خاصة باملواليد والوفيا     
   .)3(فإن إدراج االنتماء الديين يعترب من قبيل اهلراء

جود من يسمون بأصحاب الديانات البدائية أو احمللية يف معظم الدول              و -2
اإلفريقية،     وتداخل تلك اجلماعات مع املسلمني وأخذها الكثري من عادات وطباع                 

 . )4(دم الدقة يف حتديد أعداد املسلمني يف هذه املناطقاملسلمني؛ هذا يسبب ع
يتعّمد الكثري من الباحثني الغربيني ومراكز البحث الغربية أو مراكز التبشري             -3

االنتقاص من شان أعداد املسلمني يف حد ذاهتم بغّض النظر عن األقليات املسلمة، هذا من               
المية تبالغ كثريا يف األرقام، وكثريا ما       جهة ومن اجلهة املقابلة جند أن اإلحصائيات اإلس       

جند الفرق بني إحصاء    وآخر يتجاوز اخلمسني مليونا، فمثال تقدر السلطات الصينية                
ـ    ـ      )5( مليون 20عدد املسلمني بأراضيها ب  نسمة بينما تقدرهم اإلحصائيات اإلسالمية ب

 . لدول اإلفريقية مليون مسلم، وهذا فرق كبري جدا، وكذا نفس الشيء يف ا100 إىل 70
هذه بعض األسباب اليت حتول دون تقدير دقيق أو مقارب لعدد األقليات املسلمة،             

 .وتقديُر ذلك حيتاج إىل مزيد من البحث وتظافر اجلهود

                                                 
 .74-73: أمحد بن نعمان، ص:ملاذا و كيف؟.. التعصب و الصراع العرقي الديين و اللغوي - 1
 .81: سعدي بزيان، ص:  اإلسالم يف أوربا الغربية- 2
 . بتصرف27:عادل طه، ص: أضواء على مشاكلهم و توزيعهم املسلمون يف العامل- 3
 .28:  املرجع نفسه، ص- 4
 .- القسم العريب- و فق التصرحيات املعلنة بشكل مستمر يف إذاعة الصني الدولية- 5
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أما اإلحصاء الذي أقدمه يف هذه الدراسة البسيطة فقد متّ بناء على اعتماد عدة               
 : ، وذلك كالتايل)1(مراجع

ع إحصائيات عن األقليات املسلمة سواء املتعلقة منها بكافة         قمت بعملية مج   -1
 .القارات  أو اإلحصائيات الفردية اخلاصة بكل دولة على حدا

 . دولة إسالمية44اعتماد  -2
م، وقارنت  2003قمت مبقارنة اإلحصائيات اخلاصة باألقليات املسلمة لسنة         -3

مد حممود حممدين ملؤمتر     حم/د: م قدمها 1986هذه األخرية بإحصائية أخرى لسنة       
عالء طاهر يف   / د: م ،و أخرى أوردها   1986األقليات املسلمة املنعقد يف الرياض سنة       

كتابه العامل اإلسالمي يف االستراتيجيات العاملية املعاصرة، أشرف عليه مركز الدراسات            
ت األوريب، واإلحصاءات اليت أوردها هذا األخري كانت أرقاما تتفاوت سنوا           -العريب

 .حتديدها، أي ليست مقيدة بإحصاء عاّم لسنة واحدة حمددة
اعتمدت على اإلحصائيات اليت ال تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبريا، فمثال ما              -4

 مليون بينما قدر    20يتعلق  مبسلمي الصني جند أن الدولة الصينية تقدر عددهم بـ              
ب اإلسالمية على اإلنترنت     مليون أما موقع الشعو    100عالء طاهر بأكثر من     / عددهم د 

 مليون،    وهذا اإلحصاء األخري يف اعتقادي أقرب نوعا ما إىل               40فيقدر عددهم بـ    
 .الواقع

 :أما اخلطوات العملية لإلحصاء فهي كالتايل*
 .حساب العدد اإلمجايل لسكان القارات مث سكان العامل -1

                                                 
 -اسات العريب عالء طاهر، مركز الدر   / د:العامل اإلسالمي يف اإلستراتيجيات العاملية املعاصرة       -1: بعض املراجع املستخدمة     - 1

 Muslim population web site: املنشور على موقع2003إحصاء عام -2  ،1998األوريب عام 
http://www.islamicpopulation.com   

 CAI The World Factاملوقع األمريكي املتخصص الذي يعترب مصدرا هاما يف املعلومات األساسية عن دول العامل               -3
Book 2003, http://www.odci.gov/cai 

 21 إىل19: يف الفترة "اإلسالم و الغرب يف عامل متغري     :" مقدم ملؤمتر " املسلمون يف أوربا الواقع و املستقبل     "أمحد الراوي   / حبث د  -4
/ 20/12 برعاية مركز الدراسات اإلستراتيجية و وزارة األوقاف السودانية،املنشور بتاريخ            2003ديسمرب 15 إىل13شوال املوافق لـ    

           http://www.islamtoday.net: على موقع2003
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قارة، مث مجعت عددها    إحصاء عدد األقليات املسلمة يف كل إقليم من أقاليم           -2
 .يف كل أقاليم القارة الواحدة

 .حساب إمجايل سكان القارة املسلمني؛ بإفريقيا وآسيا -3
حتديد نسبة األقليات املسلمة بالنسبة إىل إمجايل عدد سكان القـارة مث إىل              -4

 .إمجايل مسلمي القـارة

.ع مسلمي العالمحساب إجمالي مسلمي العالم، ثم تحديد نسبة األقليات من مجمو-5  
:و الجدول التالي يبين ذلك   

 
 
 
 
 

نسبة 
األقليات 

المسلمة إلى 
إجمالي 
مسلمي 
 القارة

نسبة 
األقليات 

المسلمة إلى 
 سكان القارة

 
 

إجمالي مسلمي 
 القارة

العدد 
اإلجمالي 
لالقليات 

المسلمة في 
 القارة

 
األقليات 

المسلمة في آل 
 إقليم بالمليون

 
 

 األقاليم لكل قارة 

 
 إجمالي سكــان
لـلقارة بالمليون

 

 
القارة

 غرب آسيا 02,230

 جنوب الوسط 158,920

 جنوب شرق آسيا 12,040

21,01% 05,54% 1010,650 212,300 

 شرق آسيا  39,110

 
3830,10

0 

 

آس
 يـا

 غرب إفريقيا 20,350
 شرق إفريقيا  75,630
 وسط إفريقيا 09,790

25,80% 12,91% 414,260 106,890 

 جنوب إفريقيا  01,120

861,200  
ريقيافإ

 شمال أوروبا  02,300
 غرب أوروبا  10,400
 شرق أوروبا  29,070

 051,190 051,190 %07,04 ـــــــ

 جنوب أوروبا  09,420

727,400  
أورو
 با

 شمال أمريكا 11,000
 وسط أمريكا 01,080
 الكاريبي 00,110
 جنوب أمريكا 01,640

 014,181 014,181  %1,58   ــــــــ

 إقينوسيا 00,351

900,591  
أمريكــا 

 و
 إقينوسيا

نسبة األقليات إلى إجمالي 
 % 26= المسلمين 

عدد المسلمين 
 =في العالم 

1490,281 

 
  مليون384,561

إجمالي األقليات 
 مسلمةال

 
6319,291 
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سكان 
 العالم
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:     قراءة لألرقام   

هذا تعداد تقريبي لألقليات المسلمة في العالم، مع األخذ بعين االعتبار أن الزيادات  -1
، وهذا يعني أن العدد في زيادة مستمرة وبشكل )1(%2.9الطبيعية للمسلمين مرتفعة إذ تقدر بـ 

، بينما يقدرها مصدر آخر)2(%24 اإلجمالية في العالم تقدر بـ متسارع، آما أن نسبة المسلمين
Fact Book 5.8، والبوذيون بـ%13.31، الهندوس بـ%32.79، والمسيحيون بـ%19.60بـ 

، %12.53، الالدينيون بـ%12.83، ديانات أخرى بـ%0.24، واليهود بـ%0.38، والسيخ بـ%
Atheists .)3(%2.44بـ) الملحدون (  

 مليون نسمة،   384.561: ايل التقرييب لألقليات املسلمة يف العامل     العدد اإلمج  -2
 ونسبتهم 

 .%26:  مليون1490.281إىل إمجايل املسلمني يف العامل البالغ عددهم 
حممد حممود حممدين يف    /النسبة املتوصل إليها أقل من النسبة اليت توصل إليها د          -3

 من  %35بـ حيث قدر نسبتها     1986عامل عم   دراسته املقدمة ملؤمتر األقليات املسلمة يف ال      
 371بـ مليون، حيث قدر عددها اإلمجايل       1066.300إمجايل عدد املسلمني البالغ عددهم      

 - سنة تقريبا  18-، وسبب هذا الفرق رغم تباعد الزمن      )4( مليون يف آسيا   282مليون منها   
هوريات آسيا  هو يف اعتقادي ؛ نتيجة لتغري وضع االحتاد السوفيايت حبيث أصبحت مج             

الوسطى مجهوريات إسالمية مستقلة وبالتايل فإن عشرات املاليني من املسلمني مل يصبحوا            
من األقليات، كما أن االعتماد على بعض األرقام اإلسالمية املبالغ فيها قد أسهم يف إعطاء               

 .)5(رقم كبري حينها
 حيث ارتفاعه، وال من حيث تقليل رقم قريب من الواقع ال مبالغة فيه من: الرقم املتوصل إليه -4

شأنه حبيث مل يؤخذ ببعض اإلحصائيات الكبرية نسبيا، وأؤكد أن اإلحصاءات حتتاج إىل حبث 
مستقل يعتمد على معايري أكثر دقة، وأساليب تقنية، وإمكانيات وتسهيالت كبرية مادية ومالية، 

تضافر اجلهود والتحلي باملوضوعية، ألن وتعاون اهليئات العاملية واإلسالمية املختصة، وهذا يستلزم 
التوصل إىل أرقام تقريبية دقيقة ومعربة عن احلقيقة سيساعد وبال شك يف وضع اخلطط املناسبة لدعم 

                                                 
  www.islamicpopulation.com:  موقع الشعوب اإلسالمية- 1
 . املرجع نفسه- 2
3 - CIA World Fact Book WEB SITE مرجع سابق ،. 
 يف العامل ظروفها املعاصرة آالمها و       أمحد حممود حممدين، األقليات املسلمة    / د": دراسة إحصائية عن األقليات اإلسالمية يف العامل       " - 4

 .406: ، ص1: آالمها، مرجع سابق، ج
 ال أقلل من شأن هذه اإلحصائية و ال من شأن عدد األقليات املسلمة؛ إال أنه جيب التحلي باملوضوعية يف التعامل مع مسألة تقدير                        - 5

 .أعدادها    و اهللا تعاىل املوفق 
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 ماليني ليس 10وحتسني أوضاع األقليات املسلمة كل على حدا، فما ُيربمج وُيخطط ِألقلية تعدادها 
مليون، كما أن معرفة عددها احلقيقي سيجعل  100أو أو مليون ألف 100كأقلية تعدادها 

.      احلكومات اإلسالمية تنتبه وهتتم هبذا الكرت احلقيقي  
 مغزى وجـود الظاهـرة: الفرع الثاني 

يتضح من االنتشار اجلغرايف لألقليات املسلمة وتوزيعها؛ أهنا تنتشر يف كل أحناء             
 : اآليتالعامل ولو بنسب خمتلفة، وانطالقا من هذا نؤكد على

هي إىل الناس مجيعا، على اختالف        فدعوة النيب   : اإلسالم دين عاملي   -1
أجناسهم      وقومياهتم ولغاهتم وأوطاهنم، هذا اإلسالم جاء ليخاطب الناس كافة وميد                 
بيده إليهم ليخرجهم من ضيق الدنيا إىل سعتها ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ال                

 ز تصده عن هذا اهلدف حواج

≅ öعرقية أو طائفية أو جغرافية       è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $·èŠ ÏΗ sd ...
)1(. 

انتشر اإلسالم يف ربوع األرض بطرق خمتلفة خالل مراحل وحلقات تارخيية            -2
ع متواصلة رغم كل األحداث اليت عرفتها الدولة اإلسالمية أو الدول اإلسالمية اليت تراج             

دورها واحنسرت سلطتها، لكن مبا أن اإلسالم ميلك آليات املقاومة فقد ظل انتشاره               
مستمرا، وهذا ما خلّف عرب أربعة عشر قرنا من التفاعالت والتجاذبات؛ أوضاعا               

 .أقليات/ أو/دول  : متمايـزة ومتباينة لتواجد املسلمني ككيانات
 : ظواهر انتشار األقليات املسلمة يف العامل يعكس عدة-3
 .تراجع نفوذ وسلطة احلكم اإلسالمي عن مناطق كثرية يف آسيا وإفريقيا وأوربا*
 .تدهور أوضاع الدول اإلسالمية؛ تسبب يف هجرات متتالية إىل العامل املتقدم*
 .إستمرار االنتشار الذايت لإلسالم بني الشعوب غري املسلمة*
ا وتنسيقا كبريين، فإذا واصل     بقاء اإلسالم واستمرار انتشاره؛ يستدعي ختطيط      -4

املسلمون وعلى اخلصوص يف إفريقيا ورمبا يف كل املناطق والدول مسريهتم باألساليب              
العفوية إن مل نقل العشوائية اليت درج عليها كثري منهم يف وقت يتزايد فيه اجتاه سائر البشر                 

                                                 
 .158:  سورة األعراف، آية- 1
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إن استمرار  حوهلم إلحكام التخطيط والتنفيذ والسيطرة على كل صغرية أو كبرية؛ ف            
انتشاره وحىت احملافظة على إسالم من أسلم سيكون أمرا صعبا وسط أغلبيات غري مسلمة              

إذن فاملسؤولية كبرية على    .ختتلف درجة تفهمها وتعايشها أو عداوهتا لإلسالم واملسلمني         
 . املسلمني حكومات ومنظمات وشعوب

دعوة اإلسالمية،  واجب األمة اإلسالمية جتاه غري املسلمني؛ أي واجب ال           -5
مازال يف بدايته، فمئات املاليني يف آسيا وإفريقيا وبنسب أقل يف أستراليا وأمريكا اجلنوبية              
من أصحاب الديانات البدائية والوضعية أو الالدينيني أصال، وهذا حيتاج إىل جهود دؤوبة             

 .        ووسائل كبرية
       

 
 
 
  
 

 ي ظلها األقليات المسلمةاألنظمة التي تعيش ف: المبحث الثاني 
 )اآلثار بالنسبة لدرجة التهديدات وطبيعة المشاكل(
 :تمهيد

إذا كانت اجملموعة األوىل من املعايري تدور حول تاريخ األقلية ومكان نشأهتا              
 اليت تعيش يف    )2( األنظمة )1(وتواجدها، فإن هذه اجملموعة من املعايري تدور حول طبيعة         

وتأثريها عليها بالنظر إىل درجة التهديدات وطبيعة املشاكل          ظلها األقليات املسلمة،    
 .املترتبة، وهذا املعيار ال ينفك عن املعيار األول لكوهنما مترابطان بل ومتالزمان

                                                 
، املعجم  ...من معانيها املاهية؛ و هي جمموع ما يتميز به الشيء من خواص نوعية كطبيعة احلياة و طبيعة الفرد و اجملتمع                     :  الطبيعة   - 1

 .19: ، ص2: مجيل صليبا،ج: الفلسفي
تمع يف الدولة كما    القانون، و هو األساس السياسي و االجتماعي و االقتصادي و اخللقي الذي يقوم عليه كيان اجمل                :  النظام هو  - 2

، و  472: ،ص2: املعجم الفلسفي، ج  : ترمسه القوانني، و يتغري هذا النظام تبعا لتطور فكريت املصلحة العامة و احلرية الفردية، ينظر               
  .2456: ، ص4: املوسوعة العربية العاملية، ج
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و سوف نرى من التحليل التايل كيف ال تنفصل تأثريات ونتائج اجملموعتني من              
ؤثر على طبيعة مطالب األقليات     املعايري املعتمدة على مشاكل األقليات، وهذا بدوره سي       

 .فيما بعد
بالنظر إىل طبيعة النظم القائمة ميكن التمييز بني ثالثة أمناط من النظم واألقليات              

 :ومن مثّ معرفة مشاكلها، وهي
 . أقليات مسلمة يف نظم مشولية ملحدة-1
 . أقليات مسلمة يف نظم غربية دميوقراطية علمانية ذات وفرة اقتصادية-2
 .يات مسلمة يف نظم متخلفة تابعة أقل-3

 :و تثري جمموعة هذه األمناط عدة أسئلة
ما هي املشاكل والتهديدات اليت تترتب على كل منط؟ وهل هناك قواسم               *
 مشتركة؟
ما حقيقة القول أن مشاكل األقليات املسلمة يف النظم الدميوقراطية ذات الوفرة             *

 آلخرين؟ ما املقصود باخلطر وما هو مكمنه ؟أقل خطرا من املشاكل املترتبة يف النمطني ا
هل نوعية املشاكل اليت تواجهها األقليات املسلمة بسب كوهنا مسلمة تنفرد هبا             *

دون غريها؟ أم أن األقليات الدينية والقومية واإلثنية األخرى تعاين من ذات املشاكل؟               
عن جمتمع األكثرية إال طرحنا هذا السؤال األخري ألن األقليات األخرى وإن كانت متميزة           

أهنا تستطيع التخلي عن كثري من األمور، أي عن نسقهـا املرجعي، فالنسق اإلسالمي              
 يفرض نفسه على الفرد 

املسلم الذي يوِجب عليه االلتزام به، بينما ال يضّر اآلخرين فك ارتباط االلتزام مبا لديهم                
 .سابقا

ملسلمة يف مالحمها العامة أو الكربى      إن اهلموم واملشكالت اليت تواجهها األقليات ا      
تدور حول املشكالت السياسية اليت قد تصل إىل صراعات عسكرية، واجملاالت القانونية             
كاألحوال الشخصية، واجملاالت االجتماعية كخطر ذوبان اهلوية الثقافية اإلسالمية،            

دات العلنية،  واحلريات العامة كقضية التعليم اخلاص والديين وممارسة الشعائر والعبا           
، لكن هل هذه املشكالت املذكورة       ....واخنفاض متوسط الدخل الفردي    وغريها        
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ختتلف حدهتا باختالف أمناط األنظمة؟ وما مدى تأثري اخلربة التارخيية اليت تربط كل منط               
  على األقليات املسلمة؟-نفسه-باملسلمني وحىت الدول يف النمط الواحد

شاكل كل منط ويف كل اجملاالت حيتاج إىل دراسات           احلقيقة أن التعرف على م    
تفصيلية  وهذا ليس حمل دراستنا ألهنا تتحقق يف كثري من الدراسات، فالذي يهم هنا هو                
اإلطار العام املقارن، لذلك سأكتفي باإلشارة إىل بعض املالمح العامة أو الكربى هلذه               

 . املشاكل يف كل منط من األمناط الثالثة
 أقليات مسلمة يف نظم مشولية ملحدة   : ل املطلب األو

 مفهوم النظام الشمولي: الفرع األول
ليست الشمولية استبدادا وال تسلطا، وال طغيان اهلاجس األمين وحكم األجهزة            
األمنية امللتهمة للدولة فقط، إمنا هلا مسة نوعية خاصة تتمثل يف كوهنا يف اجلوهر؛ اختراق                

 .ذاتيةاجملتمع من داخل آلياته ال
أهنا طغيان املستوى السياسي على االجتماعي طغيانا ال حدّ له، قد           : و ميكن القول  

يصل يف هنايته املنطقية والعملية إىل الْتهام اجملتمع، أو جعله يف أحسن األحوال الحقة                
عضوية باملستوى السياسي، وهي تعمل على التدمري املنهجي املنظم لكل أشكال التنظيم             

ملستقلة عنها، وعلى الفرض القسري لتنظيمات بديلة، وهذا كله يؤدي إىل            االجتماعية ا 
 .)1(اهليمنة الشاملة للدولة على الفرد   واجملتمع

و يرد على مصطلح الشمولية أو النظام  السياسي الشمويل اعتراضات عدة               
 الدكتاتورية والشيوعية، إال أهنا يف    : الشتراكه مع بعض املصطلحات وارتباطه هبا مثل       

 ألهنا تشتمل على    -غالبا-احلقيقة مصطلحات مترابطة بشكل كبري وال تنفك عن بعضها          
 )2(:نفس اخلصائص والسمات فالنظام الدكتاتوري مثال يقوم على عدة أسس

 مبعىن تركّز السلطة يف يد       -الزعيم-االعتماد أساسا على شخصية الدكتاتور       *
 . احلاكم

                                                 
، مقـال  ) املؤسسني حلزب العمل الشيوعي يف سوريا      من أبرز القياديني  ( أصالن عبد الكرمي،  ": يف النظام الشمويل مدخل نظري     "- 1

                                                                                                                     :منشـور على موقع
  http://hem.bredband.net/dccls/mo2-3abed%20al-karem%20aslan.htm 

عبد ": دراسة نظرية للدولة و احلكومة و احلقوق و احلريات العامة يف الفكر اإلسالمي و الفكر األوريب                " نظم السياسية ال:  ينظر - 2
 . 200: الغين بسيوين عبد اهللا، ص
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 واإلرهاب من أجل السيطرة على مجيع        قيام الكيان على أساس القوة والعنف     *
 .مقدرات الدولة ومؤسساهتا وتوجيهها الوجهة اليت ختدم أهدافها

 .اعتبار مصلحة اجملتمع العامة فوق مصاحل األفراد وحقوقهم*
 .اعتماد احلزب الواحد يف الدولة، وبالتايل ال جمال الختالف اآلراء السياسية*

 هتدف إىل إقامة جمتمع يعتمد على األساليب        أما الشيوعية اليت تعد حركة سياسية     
الثورية اليت تقوم هبا الطبقة العاملة؛ فهي أيضا متتاز بأوصاف الدكتاتورية متاما، كما أن               

 .)2( رغم وجود فرق بينهما)1(الشيوعية مرحلة من املراحل املتقدمة واحلديثة لالشتراكية
أهنا عملت على إعالء    :" لسياسيةغري أن أهم ما مييز الشيوعية عن غريها من النظم ا          

مرتبة التنظيم االقتصادي على التنظيم السياسي حبيث خيضع هذا األخري للتنظيم األول،             
 أنظمة اقتصادية يف جوهرها     -كما تسمى -وعلى ذلك فاألنظمة الشيوعية أو املاركسية       

غة على خالف احلال يف النظم الدميوقراطية الغربية اليت تتصف يف جوهرها بالصب               
 .)3(السياسية

إىل هذه األنظمة فإن الصورة املخيفة هلذه األنظمة           )4( وإذا ما أضفنا معيار اإلحلاد    
 :تكتمل، وعليه فهذا النمط من األنظمة يتميز بـ

التملّك الشامل واجلذري للمجتمع، واختراق مجيع جوانب احلياة االجتماعية،          -1
إطار أوسع هو احتكار مجيع منابع       وهنا يندرج احتكار السلطة كعنصر واحد ضمن         

 .الفاعلية واالنتضام السياسي
 ،كما أن غياب التوسط الذي      -التمّيز-إغالق كل نوافذ االختالفات والغريّية       -2

 يقوم 

                                                 
 .407: عبد اهللا حممد عبد الرمحان، ص": النشأة التطورية و االجتاهات احلديثة املعاصر" علم االجتماع السياسي:  ينظر- 1
 فاالشتراكية هتدف إىل الشيوع، لكن حتقيق غايات و أهداف االشتراكية ال ميكن أن تتم إال عن طريق الوسائل السلمية، و إن                       - 2

علم االجتماع  : كانت بعض االجتاهات املتطّرفة من االشتراكية تنادي بأمهية الثورة، و هذا ما تؤيده عموما األيدلوجية الشيوعية،ينظر               
 . 405: السياسي، ص

 .400 -399:  النظم السياسية، مرجع سابق، ص- 3
 ليس للفظ اإلحلاد يف التاريخ معىن ثابت الختالف مفهومه باختالف الزمان و املكان، لكن أحسن حتديد هلذا اللفظ؛ إطالقه على                     - 4

 . 347: ، ص1:صليبا ، ج:املذهب الذي ينكر وجود اهللا، املعجم الفلسفي



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 128 

بدور املفاصل يف اجلسم السياسي والذي يتمثل يف األحزاب واملؤسسات؛ يضع الناس              
 .حتت قصف مستمر من هذه السلطة املطلقة

ميع ُمجربون على اخلضوع ملبادئ احلزب الواحد الذي ميثله احلزب            اجل -3
" الشيوعي       وبالتايل فإن أي معارضة لنظام احلكم ُيعّد خيانة، لذلك جند املعارض                   

ُيعاَمل معاملة أقسى من معاملة اجملرم العادي ألن هذا األخري انتهك حرمة إحدى القواعد              
هذه القواعد، أما املعارض فقد ارتكب جرما أشد ألنه         القانونية االجتماعية دون أن ينكر      

، وهذا يفرض حتديا خطريا أمام املسلمني املتميزين أصال يف كل           )1("أنكر نظام احلكم ذاته   
 .شيء

لذلك ال تطيق الشيوعية اإلسالم ألنه مع       :"  يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا     
احترام الوحي، ميتاز هبيمنته على احلياة      شبهه باألديان األخرى يف االعتراف باأللوهية و       

 .  )2("النفسية          واالجتماعية، ومزجه التام بني أحوال القلب وأحوال الدولة
 مشاكل األقليات المسلمة: الفرع الثاني

بناًء على ما سبق؛ فإن املسلمني يف هذا النظام يعانون مع غريهم وإن كانت                
 : منمعاناهتم أكرب وأخطر، فهم يعانون

قتل، نفي، تعذيب، سجن، حرمان من احلقوق،          : القمع بكافة أشكاله   *
 .إخل...إقصاء

 .هتديد أصل العقيدة واإلميان وهذا هتديد جذري للهوية اإلسالمية*
مبا أن النظام الشمويل يعين موت السياسة املستقلة عن الدولة، فليس للفرد سوى             *

لتضحية بكل شيء بْدءا من الكرامة       هّم البحث عن لقمة العيش واخلالص الفردي وا        
وانتهاء بالسياسة يف سبيل احلفاظ على احلياة بوصفها الشيء الوحيد املتبقي بعد انتزاع              

 .  )3(كل شيء عرب االختراق البنيوي وعرب الرعب الذي يصل إىل حد خوف املرء من ظله
ه ال  من خالل هذا التوضيح النظري الذي بّين الصورة على حقيقتها؛ يتضح أن            

ميكن تقريبا التحدث عن حياة سياسية خاصة باملسلمني أو ميكن للمسلمني املشاركة فيها             

                                                 
 .347: حممود سعيد عمران، أمحد أمني سليم، حممد علي القوزي، ص: صور النظم السياسية عرب الع- 1
 .25:حممد الغزايل، ص:  اإلسالم يف وجه الزحف األمحر- 2
 .، مرجع سابق www.bredband.netأصالن عبد الكرمي،": يف النظام الشمويل، مدخل نظري "- 3
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أو اإلسهام يف إثرائها، وعليه فاألقليات املسلمة يف هذا النمط تفتقد كياهنا االجتماعي               
 .والسياسي املتمّيز،       وتتعرض للتصفية  بأساليب القضاء على الذاتية اإلسالمية

األقليات املسلمة يف االحتاد : ت اليت تعيش يف ظل هذا النمط من النظم هي  و األقليا 
، الصني، الفييتنام ،كوريا    )1(السوفيايت السابق وروسيا حاليا، نظم شرق أوربا السابقة        

، ونستدعي هنا ما تعرض له املسلمون يف االحتاد السوفيايت          ...الشمالية، الوس، كمبوديا  
اىن املسلمون كثريا فيما كان يسمى بالسجن الكبري لألمم،         فلقد ع : كنموذج هلذا النمط  

فاأليدلوجية الشيوعية معروفة مبوقفها من األديان مجيعا خاصة اإلسالم، والعنف              
التعصب " واالضطهاد الذي أظهرته للمسلمني كان كبريا ويتسم مبا ميكن تسميته              

 فحسب بل   1917لشفية عام   هذا األخري مل ينشأ فقط مع تطبيق مبادئ الثورة الب         " املركب
امتد منذ قرون خلت، فهذا التعصب الشيوعي يف حقيقته مل يكن سوى امتداد طبيعي                

 .لتعصب األجداد القياصرة
و من بني األساليب الكثرية املنتهجة اليت هدفت للقضاء على املسلمني وإذابتهم ما             

 : يلي
 كما حصل ملسلمي    هتجري املسلمني من مناطقهم بنفيهم أو طردهم اجلماعي،        -1

 ألف مسلم قرمي إىل منطقة األورال        40 ُنفي   1930 و 1929فبني عامي   " القرم        
 أصدر ستالني قرارا خاصا بنفي وطرد كل أتراك القرم          1944 مايو   18ويف  ... وسيبرييا  

ال خيفى على أحد أن نصف هؤالء املبعدين         و ،)2(من موطنهم إىل صحراء آسيا الوسطى     
 .ة التهجري بسبب األوضاع املزرية وهذا يعد نوعا من اإلبادة اجلماعيةقضوا أثناء عملي

حماولة تغيري الواقع والتكوين الدميوغرايف بتوطني املناطق اإلسالمية بالروس،           -2
سواء بفرض أغلبية روسية أو تقليد الروس املناصب احلساسة وبالتايل سيطرهتم الكلية على             

عملها هذا البلد األوريب األول الذي انتهج سياسة دمج         املنطقة املقصودة، وكانت روسيا ب    
 .)3(املسلمني باجملموعات املسيحية رغم ادعائها لإلحلاد ظاهرا

                                                 
طويلة اليت عاشتها حتت املظلة الشيوعية قد ترك فيها آثارا كبرية، و              حىت بعد ختلصها من التبعية الشيوعية إال أن السنوات ال           - 1

 . التغريات اليت يراد هلا أن تتّم ستستغرق وقتا طويال، و عليه فأوضاع املسلمني مل تتغري كثريا
  .212، 211: حممد حرب، ص:  العثمانيون يف التاريخ- 2
 .90 :صابر طعيمة، ص: حمنة األقليات اإلسالمية:  ينظر- 3
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ففي " اإلبادة اجلماعية املنظمة اليت أدت إىل نزوح مئات اآلالف من املسلمني إىل احلدود اآلمنة -3
 ماليني تركستاين ثالثة ومات  مليون مسلم،2.5 هرب من تركستان الغربية حوايل 1919سنة 

جوعا بعد استيالء الروس على حماصيل البالد اليت قدمتها إىل الصني واليت أدخلتها فيما بعد إىل 
 مائة ألف مسلم كان كثري منهم من 1939، ودائما يف تركستان قتل الشيوعيون عام )1("تركستان

.)2(القيادات اإلسالمية فضال عن العلماء واملفكرين  
 كتابا 219 أُصدر 1964 و1962ففي عامي " لدعاية اإلعالمية الكبرية ضد املسلمنيا -4

، إضافة إىل القضاء على كل )3("ونشرة ضد اإلسالم موجهة للمسلمني مبختلف لغات القوميات
الكتابات الثقافية واإلعالمية للمسلمني من كتب وجرائد وجمالت، كما مورست الدعاية اإلحلادية 

 على أوسع نطاق، إذ كانت من املهام والواجبات األساسية جلميع املؤسسات التعليمية بطريقة منظمة
.)4(ابتداء من رياض األطفال وصوال إىل اجلامعة    

" ، واملدارس اإلسالمية بعد مصادرة أوقافها إضافة إىل       )5(هدم آالف املساجد   -5
 الناس بطلب العلم    ممارسة سياسة التنفري ضد رجال الدين اإلسالمي لكي تنقطع رغبة          

، )6("الشرعي فتغلق بالتايل املساجد واملدارس الدينية حبجة أنه ال يوجد من يقوم عليها              
وتدرجييا بدأ يتناقص ما بقي من املنشئات الدينية إىل أن جاء منع التدريس الديين بكل                 

ة ، أّما ما تبقى من مساجد فكان يفتح فقط ألغراض دعائية أثناء زيار             1945صوره عام   
  .)7(الرمسيني العرب واملسلمني لالحتاد السوفييت للدعاية والتسويق اإلعالمي

فرض اللغة الروسية كلغة رمسية، وكلغة للتعامل هبا يف كل مناحي احلياة،              -6
وأصبح من ميلك كتابا أو وثيقة مكتوبة حبروف عربية أو بلغة إحدى القوميات اإلسالمية              

 .؛ مرتكبا جلرمية يعاقب عليها أشد العقاباليت تكتب عادة باحلروف العربية

                                                 
  .139، 138: حممد الغزايل، ص:  اإلسالم يف وجه الزحف األمحر- 1
 .90:  حمنة األقليات اإلسالمية، ص- 2
 .113: املرجع نفسه، ص - 3
نادر دولت، ندوة األقليات اإلسالمية يف العامل، مرجع        ": الوضع الراهن للمسلمني السوفيات كما ميثلهم التاتار يف إقليم كازان         " - 4

 .440: ، ص1: جسابق، 
سطبالت للخيول و حظائر للماشية، و هذا ما فعلته دول          إإضافة إىل هدم املساجد، فقد ُحّولت مئات منها إىل أندية و دور هلو و                - 5

 .أوربا الشرقية الشيوعية، و فعلته إسرائيل بأرض فلسطني السليبة
  .29: إحسان حقي، ص:  املسلمون أمام التحدي العاملي- 6
 .107: حمنة األقليات املسلمة، ص: رينظ - 7
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تقسيم الشعوب املسلمة يف القوقاز وآسيا الوسطى إىل عدة كيانات إدارية مث             -7
سياسية تتمثل يف اجلمهوريات أو مناطق احلكم الذايت داخل بعض اجلمهوريات األخرى             

 :لتحقيق غرضني
 .فصل املسلمني عن بعضهم البعض وإحكام القبضة عليهم*
رة اجلمهوريات يعود بالنفع على الروس يف احملافل الدولية إذ يكون لكل              كث*

  .)1(لمجهورية صوت مستق
هذا بعض ما عاىن منه املسلمون يف االحتاد السوفيايت، فهل تغري هذا الوضع بعد               

 انفصاهلا عن االحتاد؟ و)2(اهنياره     وإعالن عدة مجهوريات استقالهلا
ال، لكن بالنسبة للمسلمني الذين ال يزالون يعيشون يف         احلقيقة أن الوضع تغري قلي    

 .ظل روسيا االحتادية مل تتغري ظروفهم وقضية الشيشان وما حيدث هبا خري دليل
إذن يف ظل ما مر به املسلمون للقضاء على هويتهم اإلسالمية سواء بأساليب               

ساليب؟ وما درجة   ما هي نتائج هذه األ    : نطرح السؤال التايل  الّروسنة     أو الّسفيتة؛        
 خطورهتا؟ 

كما ذكرنا سابقا فإن املشكلة األساسية يف هذا النمط هي احلفاظ على العقيدة              
ذاهتا من االندثار بسبب الضغوط املمارسة، واليت جعلت االحتفاظ باإلسالم ولو كعقيدة            

لف أمرا بالغ الصعوبة، وعليه فإن األضرار كلها ضربت هذه الذاتية اإلسالمية اليت اخت              
رغم كل ما أصاب املسلمني من      :  بأنه اجتاهالباحثون حول درجة تضررها، ففي حني يرى        

حمن إال أهنم مل يفقدوا توازهنم، وأنه كلما زادت اهلجمة زادت املقاومة سواء بأساليب               
 من الدستور تنص    164القمع أو بأساليب سياسية، فمثال التشريع اخلاص الذي أقرته املادة           

 أربع مراكز روحية تشرف على شؤوهنم، وهذا القرار ليس يف حقيقته ال      على أن للمسمني  
لنشر الدين وال إلعطاء الثقافة الدينية للمسلمني بل مهمته األساسية تتمثل يف مراقبة الدين              

،    ومبا أن هذه املراكز ال تقوم إال مبا يضر               )3(وتنظيمه على هوى احلكومة املركزية    
                                                 

 .92: املسلمون أمام التحدي العاملي ،ص  - 1
هذه اجلمهوريات اليت هي اآلن يف وضع الدول املستقلة ال تزال تتبع روسيا يف كل سياساهتا و ال تزال كثري من القوات العسكرية                        - 2

طة و دكتاتورية، إضافة إىل أن اقتصاديات هذه الدول تعتمد على            الروسية هبذه الدول، و الزمر احلاكمة من أذناب الشيوعية متسل          
 .روسيا بشكل كبري

  . بتصرف،106:  املسلمون أمام التحدي العاملي، ص- 3
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هرت الدوائر الصوفية لتكون خطا موازيا هلذه املراكز، وهي          باإلسالم واملسلمني فقد ظ   
، وهذا يبني مدى حيوّية اإلسالم الذي       )1(جتسد املقاومة الصامتة ذات الطابع اإلصراري     

حري أعداء اإلسالم طويال، هذه احليوية ازدادت مع ظهور الصحوة اإلسالمية يف العامل              
حتاد السوفيايت، وما أفرزه االحتالل     اإلسالمي خصوصا على طول احلدود اجلنوبية لال       

 .الروسي ألفغانستان
 فريى؛ أنه مل يبق من اإلسالم إال بعض املظاهر الثقافية اليت ال              االجتاه الثاين أما   

 .)2(ختتلف عن متيز املظاهر الثقافية ألي قومية غري إسالمية

وسية أو  ال نستطيع صرب أغوار القلوب وال أن نعتمد على الدراسات الر          : و احلق 
الغربية يف هذا اجملال النتفاء احليادية واملوضوعية، وهذا يستدعي اهتمام علماء االجتماع             

 . وعلماء النفس املسلمني هبذه احلالة اجلديرة باالهتمام
كل ما تقدم عن االحتاد السوفيايت املمثل اليوم يف روسيا االحتادية، وكل االضطهاد                   

؛ يتكرر يف مناطق أخرى وإن كان أقل بقليل مما فعله             والعنف املمارس ضد املسلمني   
أن الكيان االجتماعي والسياسي هلذا النمط مفقود        : خالصة القول و.  اجملرمون الروس 

 .متاما
 

 أقليات مسلمة في ظل نظم ديموقراطية غربية علمانية: المطلب الثاني 
 مفهوم النظام الديموقراطي: الفرع األول

هو النظام الذي يكون فيه الشعب مصدر السلطة، فهو نظام يسوده            النظام الدميوقراطي   
أساس ومصدر السلطة يف    " مبدأ سيادة الشعب حبيث تستند السلطة احلاكمة إليه، إذن         

 . )3("النظم الدميوقراطية إمنا يتركز على الشعب وعلى أساس اإلرادة العامة
 : و من أهم مميزات النظام الدميوقراطي

 . السلطات الذي يصون احلريات ومينع االستبدادمبدأ الفصل بني*

                                                 
رغم كل ما ميكن قوله عن هذه الدوائر الصوفية من نقد إال أهنا لعبت دورا مهما يف احلفاظ على اإلسالم يف كثري من املناطق وإن                          - 1

 . اإلسهام بعض البدع و اخلرافاتشاب هذا
شاعت املقاالت و الكتابات اليت تذكر أن املسلمني احلاليني ال يذكرون شيئا من اإلسالم سوى أمساء أوليائهم أو أهنم ال يعرفون                       - 2

 . نقلهاو هذه األحداث و إن كانت صحيحة إال أنه ال جيوز تعميمها أو املبالغة يف.. شيئا سوى الشهادتني أو الصيام فقط
 .346: حممود سعيد عمران و آخرون، ص: النظم السياسية عرب العصور:  ينظر- 3
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تسعى الدميوقراطية لتحقيق ممارسة الشعب للسلطة وال تتعدى ذلك إىل حماولة            *
 واجتماعية أو لرفع مستوى معيشة أو قدر معني من الضمانات           )1(إجناز أهداف اقتصادية  

اقتصاديا أو  للطبقات الكادحة، وهبذا املعىن تعد مذهبا سياسيا خصبا وليس مذهبا              
  . )2(اجتماعيا
علمانيتها حمايدة فهي ال توايل الدين كما ال          و ")3(الدميوقراطية الغربية علمانية  *

 ممارسة شعائره وتأدية    -إىل حد ما  -تعاديه بصراحة وعنف، ومعىن هذا أن الفرد ميكنه          
 فرائضه الدينية 

 .)4("الشخصية يف ظل سلطاهنا
 لمسلمة مشاكل األقليات ا: الفرع الثاني

أوربا الغربية،  :  يف ظل النظم الدميوقراطية الغربية العلمانية ذات الوفرة اليت متثلها          
أمريكا الشمالية وأستراليا؛ تصبح املشكالت الثقافية التعليمية االقتصادية واالجتماية هي           

 .املشكالت ذات األولوية طاملا يتوفر إطار حرية االعتقاد
 . جمال االلتزام/2 جمال التنازل /1:فاعل بني جمالنيو تنبع هذه املشكالت من الت

فاملسلم مبجرد إقامته يف بلد غريب يقدم تنازالت عدة سواء كان مقتنعا            : أما األول 
 :هبا     أو ال، ومثال ذلك

التنازل عن تطبيق التشريع اإلسالمي إذا ما تعارض مع التشريعات احمللية خصوصا         *
 .يف قضايا األحوال الشخصية

عوبة تأدية بعض الشعائر اإلسالمية، كالتوقف عن العمل ألجل اإلفطار يف             ص*
 .رمضان    أو تأدية الصالة يف أوقاهتا

صعوبة احلفاظ على بعض ما ُيعد من املظاهر اإلسالمية كاحلجاب وعدم              *
 .االختالط يف أماكن العمل والدراسة

                                                 
 . بسبب احلريات الكبرية اليت تعطيها النظم الدميوقراطية فإن ذلك يسهم يف ازدهار االقتصاد و حتقيق الرفاهية- 1
 .204: عبد الغين بسيوين، ص:  النظم السياسية- 2
ي اجتماعي ينادي بفصل الدين عن الدولة، و بالتايل إخضاع املؤسسات و احلياة السياسية إلرادة البشر و                   العلمانية مفهوم سياس   - 3

ممارستهم حلقوقهم وفق ما يرون، و هبذا فصلت بني املمارسة الدينية اليت هي ممارسة شخصية و املمارسة السياسية اليت تعد ممارسة                       
 .179: ص، 4:الكيايل، ج: اجتماعية، موسوعة السياسة

 .16:يوسف القرضاوي، ص): منوذج تونس و تركيا( التطرف العلماين يف مواجهة اإلسالم- 4
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 التنازالت اليت قد يقّدمها،     فاملسلم ال ميكنه أن ينصهر متاما رغم      : أما اجملال الثاين  
ألن اجلوهر والذات ميثلهما اإلميان الذي يعُمر القلب، وهذا ما يدعوه إىل االلتزام بدينه               
مهما كانت الظروف وذلك باستغالل كل الفرص املتاحة قانونيا واجتماعيا، هذا من              

محافظة جانب ومن جانب آخر جنده ينطلق حنو املطالبة مبزيد من احلقوق واحلريات لل             
على هويته وذاته، وكل هذا يثري املزيد من القلق لدى املنظّرين واملشّرعني الغرب الذين               

 )1(من اجلبهة الوطنية الفرنسية   " إيف غالو " جربوا كل الطرق إلذابة هذا املسلم،  وهذا        
أتساءل ما مصري فرنسا عندما يصبح املسلمون        :" يتحدث عن اإلسالم واملسلمني قائال    

، هذا التصريح جاء بعد     )2("سكان بفرنسا، أال تصبح فرنسا عندئذ تركيا الغرب       أغلبية ال 
خيبة فرنسا يف إدماج بل إذابة املسلمني بشكل كلي على غرار ما فعلته سابقا إذ متكنت                 
من إدماج الكثري من األقليات من أصول أجنبية أخرى غري مسلمة من دول أوربية على                

رنسا العلماين، وهذا صحيح، ملاذا؟ ألن املسيحي أو        وجه اخلصوص فيما تدعيه بكيان ف     
الالديين ال ميتلك تشريعا كالتشريع اإلسالمي الذي ينظم كل مناحي احلياة الفردية                  

فاملسيحي إذا حكمه قانون مدين أو وضعي خمتلف        :" القرضاوي/ واالجتماعية، يقول د  
 وال يشعر   )3(نا فرضه عليه دينه   عّما عهده ال يرتعج كثريا وال قليال ألنه ال يعطل  قانو            

بالتناقض بني عقيدته وواقعه كما يشعر به املسلم الذي يوجب عليه إميانه باهللا ورسوله               
 . )4("االحتكام إليهما فيما شرعا والسمع والطاعة ملا أمرا به أو هنيا عنه

ل اليت إذن فهذه اجملتمعات العلمانية اليت طغت عليها املادية أثّرت على طبيعة املشاك 
 :تعاين منها األقليات املسلمة واليت يتمثل بعضها يف

مشكلة اهلوية الثقافية اإلسالمية املعرضة للذوبان، فاختالف الظروف وحياة           -1
االغتراب يضاعف مسؤولية التكليف، ويولد عراقيل ومشكالت عديدة ألداء املسلم            

                                                 
 . جان ماري لوبان:  حزب مييين متطرف يرأسه- 1
 .26: سعدي بزيان، ص:  اإلسالم يف أوربا الغربية- 2
يف حماربة العلم باسم الدين، فأصبح هذا التطرف املضاد          تطّرف الغربيون يف حماربة الدين باسم العلم انتقاما من الكنيسة اليت غالت              - 3

أن ذلك مربر إىل حد ما بسبب       : ، و ميكن القول   -حسب اعتقادهم –أمرا الزما لكل صاحب فكر حي أو ضمري يقظ يف الغرب             
 منها خمصص للعلماء     للعلم و العلماء، و أحداث حماكم التفتيش اليت كان قسم          -سلطة الكنيسة –التاريخ الطويل يف اضطهاد الكنيسة      

 . خري دليل على ذلك، يف املقابل كان العلماء املسلمون و منذ قرون يتناولون كربيات القضايا الكونية و العلمية دون قيد أو َحْجر
 .22: القرضاوي، ص:  التطرف العلماين- 4
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الظرف املوضوعي الذي يعيشه الرسايل    واحليايت، ومن الطبيعي أن يكون األمر كذلك، ف          
املسلم يف كنف احلضارة املادية ومظاهرها وُمتبّنياهتا يتناقض مع مرتكزات املسلم وأسسه            

 :العقدية واحلضارية،  ومن أهم جتليات هذه املشكلة
 :اليت تتجلى مظاهرها فيما يلي: العملية التعليمية -أ
 .دها يف بعض الدولعدم كفاية املدارس اخلاصة باملسلمني حيث يندر وجو*
 .منع إعطاء دروس اللغة العربية يف كثري من املدارس احلكومية*
 .إدخال دروس الدين املسيحي واليهودي دون اإلسالمي يف كثري من الدول*
 وإباحية حيث تقوم املدارس بتدريس اجلنس        )1(الربامج التعليمية تكون إحلادية   *

 .لألطفال منذ صغرهم
مثل اكتفاء املساجد باألدوار التقليدية، إضافة إىل نقص        : بعض املعوقات الذاتية  *

 اإلطارات 
 ...اإلسالمية املؤهلة واملتفرغة اليت تكّون األطفال والشباب

 :مشكلة األسرة، وتتجلى مظاهرها يف -ب
 .الزواج املختلط وآثاره السلبية على الزوجني واألبناء*
األسرة املسلمة حيث ال معىن     فقدان معاين األسرة يف الغرب وتأثري ذلك على          *

ملبدأ القوامة، كما أن احلرية القانونية املمنوحة للشباب تعيق جهود اآلباء خصوصا يف               
 .تربية أبنائهم

فقدان قيم احلياة االجتماعية األسرية للعائالت بسبب احلياة املادية اليت تبتلع جزءا            *
ونة العمل ملواجهة متطلبات    كبريا من وقت اإلنسان دون قدرة منه على التوقف عن طاح          

 .)2(...احلياة مما خيلّف ضغوطا كبرية على األم يف تربية األبناء
حيث تضغط على املسلمني عدة قوانني مثل قوانني          :  مشكالت قانونية  -2

املرياث،        وقوانني الزواج والطالق واحلضانة وكل ما له صلة باألحوال الشخصية،                   

                                                 
شكون من أنّ أوالدهم بعد تلقيهم دروسا يرفضون        أن آباء و أمهات األطفال األتراك ي      :  ففي جملة اإلسالم الصادرة بأملانيا ذكرت      - 1

أن يصلّوا أو يصوموا أو يقوموا بأي فرض ديين و حيتجون لتربير ذلك االمتناع مبا قاله هلم معلموهم، جريدة الشرق األوسط عدد                        
 .64:مان، صأمحد بن نع: التعصب و الصراع العرقي و الديين  و اللغوي ملاذا و كيف؟:  ، عن28/08/1989: بتاريخ1926

 .45: ،ص167حسني حالوة أمني،جملة العاملية، مرجع سابق العدد / د":إندماج ال ذوبان "- 2
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ت املسلمني من الذبح احلالل الذي ُيعد يف بعضها خمالفة           ومنع بعض الدول  واملقاطعا    
قانونية تؤدي للعقاب، وقوانني أخرى مثل منع احلجاب رمسيا يف املدارس بفرنسا هناية              

 . وغريها من العراقيل2004
مشكلة التعصب وتنامي حدة العنصرية اليت تقودها مجاعات اليمني املتطرف           -3

)1(رادوبعض املؤسسات الرمسية أو األف    
الذين تأثروا باحلمالت اإلعالمية املغرضة خاصة من        

اللويب الصهيوين النافذ يف كل األماكن وعلى كل املستويات، وظهر ذلك بشكل أوضح              
، كما تعمل هذه    )2("احلرب على اإلرهاب  :"  وظهور ما يسمى   11/11/2001بعد أحداث   

السبب وراء ارتفاع نسب البطالة     اجلماعات على إشاعة أنّ العمالة األجنبية واملهاجرة هي         
وأزمة السكن         وارتفاع نسبة اجلرمية اليت تعاين منها اجملتمعات الغربية، ويبقى                      

، ...لألحزاب اليمينية املتطرفة دورها األكرب وهي تنتشر يف فرنسا، إجنلترا، إسبانيا، أملانيا           
،كما )3( مكنسة لتنظيفها  إن إسبانيا حتتاج إىل    : ويقول رئيس احلزب اليميين بإسبانيا     

وتطالب هذه األحزاب بالعودة إىل األصول الثقافية األوربية اليت يزعمون أهنا أصول              
نصرانية يهودية وبالتايل فكل من ال ينتمي هلذه األصول يعترب غريبا عن أوربا وجيب                

 .)4(التخلص منه
اخلارجية تأثر األقليات املسلمة بالسياسة اخلارجية للدول خاصة السياسة            -4

للواليات املتحدة األمريكية فهي سياسة متقلبة بشكل مستمر، لذلك فإن حالة العالقات             
اليت تربط بني الدول الغربية والعامل اإلسالمي تنعكس على احلقوق والتسهيالت املمنوحة            

                                                 
كحرق املساجد و االعتداء على املراكز الثقافية        :  يقوم األفراد التابعني هلذه اجلماعات بّعدة أعمال عنصرية ضد املسلمني            - 1

 . داء على املمتلكات اخلاصة و االعتداء اجلسدي الذي يصل أحيانا إىل القتلاإلسالمية، ختريب   و نبش قبور املسلمني، االعت
كل هذا التحامل السياسي و اإلعالمي يف قضية انتشار اإلرهاب يف صفوف املسلمني بأوربا أو عامليا مبالغ فيه فأقصى درجات                      - 2

دلة و إثباتات مقنعة قضائيا ال تصل إىل ما ميسح بالقول بانتشار            االهتام اليت ترتكز على تقدير املخابرات الدولية و قليل منها ما يقدم أ            
ظاهريت التطرف         و اإلرهاب انتشارا واسعا، و أقصى التقديرات اليت تذكرها تلك التقارير تبقى دون اخلمسة من األلف من                             

ختتلف كثريا عن نسبة انتشار اإلرهاب اليميين        مليون و هي نسبة ال       3.5بضعة عشر ألفا من     : ، ففي أملانيا مثال    مبجموعهم املسلمني
 النتشار التطرف اليميين يف معظم الدول األوربية و اليت تنعكس أحيانا يف              ةالعنصري يف أوربا عموما، و ال تقارن بالنسبة  املرتفع          

، مقال منشور على    - بأملانيا كاتب و مفكر  -مجيل شبيب   ": 2004املسلمون يف االحتاد األوريب بعد توسَعة       " االنتخابات النيابية،   
 http://www.midadulqalam.netمداد القلم : موقع

 
 .51: ، ص2، العدد1407صفر -1986أكتوبر، إستطالع، جملة منار اإلسالم، "ماذا عن مستقبل اإلسالم يف إسبانيا "- 3
 .58 -57:املرجع نفسه، ص - 4
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كما أن هذه الدول خاصة األوربية ال تتضح معامل سياستها يف التعامل مع              " لألقليات،
 حيث يتم التعامل معه من زاوية أن من وراء كل مسلم سيخرج إرهايب، كما                اإلسالم،

 .   )1("أهنا تؤيد فكرة اإلسالم األوريب أكثر من تأييدها لفكرة املسلمني بأوربا
املشكالت االقتصادية؛ فكثري من األقليات املسلمة تعاين من ظروف اقتصادية           -5

دفعت الكثري منهم إىل استخدام وسائل      صعبة خاصة املهاجرين، كما أن هذه الظروف        
انتهازية كالزواج بغري املسلمات بغرض احلصول على اإلقامة الشرعية أو احلصول على             
الضمان االجتماعي الذي تقدمه بعض احلكومات الغربية، وهذا يقدم صورة سيئة عن              

 .)2(اإلسالم واملسلمني بسبب ما يترتب عليه من نتائج وآثار سلبية
جلماعات الضالة املضلة أو اخلارجة عن اإلسالم بصورة خطرية           ظهور ا  -6
                   ،)3(كالبهـائية

و هي وإن   ... يف الكثري من الدول كربيطانيا والواليات املتحدة األمريكية         )4(و القاديانية 
 اختلفت 

أمساؤها وتعددت ألواهنا فهي تعمل يف اخلفاء لتحقيق هدف واحد هو ضرب اإلسالم               
ملسلمني إذْ يوقعون يف نفوس بعض املسلمني الشك والريبة خاصة الذين يعانون من               وا

" اغتراب ثقايف كبري، كما يتلقفون املسلمني حديثي عهد باإلسالم وهذا أمر خطري جدا             

                                                 
: على موقع25/10/2003: وة حسن، منشور بتاريخرض": قهر التحديات لضمان املستقبل.. مسلمو أوربا "- 1

http://www.islamonline.net 
 .، بتصرف46:  مرجع سابق، ص167عددحسني حالوة، جملة العاملية، /د": إندماج بال ذوبان "- 2
أنه صاحب  : ، كان يقول  فرقة ضالة و مجاعة من أتباع حممد الشريازي، ادعى أنه الباب فعرف أصحابه بالبابية             :  البهائية أو البابية   - 3

الزمان و إذا أراد الناس معرفة األسرار و احلقائق األزلية الكبرية و املقدسة فال بد هلم أن ميروا بالباب حىت يصلوا إىل احلقيقة، و لذلك                          
 شعبان  27ص يف   ، أعدم رميا بالرصا   "البيان" عليهم أن يؤمنوا به حىت حيصلوا على تلك األسرار، و اّدعى أن اهللا أنزل عليه كتاب                

:  بتربيز، أما البهائية فنسبة للزعيم الثاين امللقب هباء اهللا و هي امتداد للبابية تطورت على يد تابع من أتباع الباب هو املريزا                       هـ1266
يف ، و املوجز    115: جمموعة من املتخصصني، جزء الفرق اإلسالمية، ص      : موسوعة األديان يف العامل   : حسني علي املازنداين، ينظر   
 . 160، 156: ناصر عبد اهللا العقاري، ناصر بن عبد الكرمي العقل، ص: األديان و املذاهب املعاصرة

حنلة هدامة تتخذ من اسم اإلسالم شعارا لستر أغراضها اخلبيثة و عقائدها الفاسدة و اليت من أخطرها دعوة النبوة و                      :  القاديانية -4
مريزا :  املسلمني و مواالة األعداء و أهدافها مثل أهداف البهائية، و هم أتباع املتنيب              حتريف نصوص القرآن و إبطال اجلهاد و تكفري       

غالم أمحد القادياين، و يسمون أنفسهم باألمحدية تضليال للمسلمني، و ليس هلم عالمات مميزة، فهم يتسمون بأمساء إسالمية و                      
 := يتظاهرون باإلسالم و هذا مكمن خطرهم، ينظر
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كوهنم ال يظهرون إال مبظهر الدعاة لإلسالم وال يطلقون على مهمتهم إال كلمات البعث              
 .)1("لمني الّسذّج يف مصيدهتم باتباع طريقة التدرجوالتجديد وذلك إليقاع املس

أما البهائية فقد ُحّورت تعاليمها مبا يتفق مع العقلية الغربية وثقافتها حيث اجتهت             
حنو املسيحية واليهودية وهذا ما حتّمس له بعض الغربيني فساعدوهم على إنشاء مراكز              

جنم "  جملة باسم  1910صدروا عام   بالواليات املتحدة األمريكية، وأ   " شيكاغو"عدة كمركز 
وعليه فهم يعملون يف هذه الدول حتت شعار خدمة السالم العاملي وهو ستار             . )2("الغرب

خارجي يتيح هلم فرصة عظيمة يف احلصول على ما حيتاجون إليه من منشئات وأموال                
ه من  ودعم قوي من حكومات الدول اليت يعملون هبا، وهذا تأّتى هلم من خالل ما يّدعون              

ما صدر يف جريدة    " تعاليم ُتعدُّ يف حقيقتها خليطا من التعاليم، وأبسط مثال على ذلك           
خليفة - بعنوان نصائح الطالب، قال اخلليفة         1927 أغسطس   12الفضل بتاريخ   

 غري إسالمنا   - أي إسالم املسلمني   -قال املسيح املوعود إن إسالمهم     : ...-القاديانيني
  .)3(" حجنا وهكذا خنالفهم يف كل شيءوإهلهم غري إهلنا وحجهم غري

إذن هكذا تعمل هذه النحل اهلدامة هبدف تقويض صفوف املسلمني وتأليب             
الغرب عليهم، واحلديث يطول خبصوص هذه النحل اهلدامة وما يهمنا هنا هو كوهنا خطر              

 .كبري على األقليات املسلمة
 :نذكر منهاهناك مشاكل أخرى ميكن تسميتها باملعوقات الذاتية،  -7
الصراعات والّنعرات اإلقليمية الضيقة اليت نتجت بسبب التركيبة التجّمعّية            -أ

للمسلمني   وتعلّقهم هبذه التكتالت احمللية وعدم حماولة اإلنصات والتفاعل مع بعضهم              
 -التفرق-البعض، بغّض النظر عن خلفية بلداهنم األصلية أو اللغوية أو املذهبية، هذا األمر            

 :تائج سلبية كثرية منهاولّد ن
 .التأثري على طبيعة العمل السياسي اإلسالمي خاصة عند إجراء االنتخابات*
 .التأثري على طبيعة العمل الدعوي والرسايل*

                                                 
 .151، 144: ديان و املذاهب املعاصرة، صاملوجز يف األ= 
 . 67:أبو األعلى املودودي، ص: - دراسة شاملة و عرض علمي للقاديانية و مدى تأثريها يف اجملتمع اإلسالمي- ما هي القاديانية- 1
 .163: املوجز يف األديان و املذاهب املعاصرة، ص:  ينظر- 2
 . 74: املودودي، ص:  ما هي القاديانية- 3
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ظهور مشكلة لدى اجلهات الرمسية اليت مل جتد هيئة واحدة للمسلمني تتعامل              *
 .معها

مون نصب أعينهم خططا    عدم وضوح الرؤية اإلسالمية؛ حيث ال يضع املسل        -ب
بعيدة األفق تؤّمن هلم وألبنائهم املستقبل اإلسالمي اآلمن واملستقر، إمنا ينصب اهتمامهم             
على خطوات حمدودة األفق، فنظرهتم تظل مادية بالدرجة األوىل وهتافتهم على الدنيا              

 .أنساهم رسالتهم احلقيقية
 املسلمني ومكتسباهتم،   غياب األطر الواعدة الصادقة ألجل الدفاع عن مصاحل        -ج

 ...       وهذا ما يظهر جليا يف األحزاب واملؤسسات واملنظمات
هذه هي بعض املشكالت اليت تواجه األقليات املسلمة يف النظم الدميوقراطية الغربية            
العلمانية ذات الوفرة، وهي مشكالت ختتلف يف جوهرها عن مشكالت األقليات املسلمة            

وتعّد مشكلة اهلوية اإلسالمية املهددة بالذوبان، والتردد بني        . لحدةيف النظم الشمولية امل   
العزلة      واالندماج أهم ما يواجه هذه األقليات خاصة لدى اجليلني الثاين والثالث،                   

 .واملالحظ أن املسلمني يف الغرب عموما أحسن حاال من غريهم
 أقليات مسلمة في نظم متخلفة تابعة: المطلب الثالث 

 مفهوم النظم المتخلفة التابعة: ع األولالفر
النظم املتخلفة التابعة أو النامية أو العامل الثالث؛ كلها مسميات تطلق على الدول             
اليت ينخفض فيها مستوى املعيشة بالنسبة ملستوى املعيشة السائدة يف الدول الغربية، أو هي              

ة ملتوسطات الدخل الفردي    الدول اليت ينخفض فيها مستوى الدخل احلقيقي للفرد بالنسب        
، واحلقيقة أن مسألة التخلف أكرب من هذا ألهنا مسألة نسبّية،           )1(السائدة يف الدول الغربية   

كما أن التخلف مشكلة مركبة وليست بسيطة تقتصر على الوضعية اإلقتصادية املتردية             
 :فقط، وعليه فالتخلف ذو أبعاد عدة فهو يطلق على

 االقتصادي اليت تتمثل مظاهره يف االختالالت اهليكلية        التخلف يف اجلانب املادي   *
  ...يف اإلنتاج، والبطالة بنسب مرتفعة وغريها

                                                 
  بتصرف32: عمرو حميي الدين، ص:  التخلف و التنمية- 1
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ختلف اإلطار احلضاري           : ختلف البنيان االجتماعي وهو ما قد يطلق عليه البعض        *
 .)1(...أو الثقايف، ويشمل النظم والعالقات االجتماعية والنظم السياسية والقيم السائدة

و بالنظر إىل واقع هذه النظم املتخلفة التابعة جند أهنا تعاين من عدم استقرار                 
 سياسي ومن 

تتبع املنهج السياسي   " مستوردة" مشاكل اقتصادية، ومتوج مبناخ علماين لكوهنا نظم       
 يف الظاهر، ودون مراعاة لظروف وطبيعة الواقع السياسي             -كما تدعي -الغريب

 .واالجتماعي هبا
 مشاكل األقليات المسلمة: ثانيالفرع ال

اهلند، ودول شرق وغرب إفريقيا ويف شرق آسيا وبأقل         : من أبرز مناذج هذا النمط    
 .حدة يف جنوب إفريقيا وأمريكا اجلنوبية 

و هناك جمموعة من العوامل يف هذا النمط تتداخل فيما بينها لتشكل حتديات               
ات هذا النمط، تتمثل هذه العوامل      حقيقية تزيد الوضع سوءا، وتضفي طابعا خاصا لتحدي       

 :فيما يلي
 .األغلبية السكانية هبذه النظم غالبا ذات عقائد بدائية أو ديانات غري مساوية -1
إطار اقتصادي متخلف، وظروف اقتصادية متدهورة لقطاعات واسعة من           -2

م املتحدة  ففي إفريقيا تشري دراسة حديثة أعدهتا جامعة األم       " املسلمني على غرار اجملتمع،   
 سنة  25بواشنطن أجرهتا حتت إشراف البنك الدويل؛ أنّ إفريقيا لن تكون قادرة خالل              

 .)2(" من سكاهنا%40من القادمة من تأمني الطعام ألكثر 
ساحة هامة للتنصري واملنصرين، وحىت النشاط الصهيوين، مستغلني الظروف           -3

لتغذية وما نتج عنه من أمراض، ضعف       كاألمراض واألوبة الفتاكة، سوء ا    : املعيشية الصعبة 
 ...التعليم إن مل نقل انعدامه يف مناطق كثرية، والفقر املدقع

انعدام االستقرار السياسي؛ حيت تكثر احلروب األهلية والرتاعات املسلحة           -4
بني الدول، كما وتسيطر على هذه النظم الصفوات العسكرية وبذلك تكثر اإلنقالبات             

                                                 
 .55، 54: التخلف و التنمية ، ص:  ينظر- 1
 على موقع   26/01/2000: حممد عبد العاطي، منشور بتاريخ    ": فقر و هتميش اجتماعي و سياسي     .. األقليات املسلمة يف العامل    " - 2

 http://www.aljazeera.net: قناة اجلزيرة



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 141 

طوارئ واألحكام العرفية لعقود طويلة من الزمن، وهذا ما جيعل املناخ           وتعّم بذلك حالة ال   
العام للدولة صعبا وغري مستقر، وكثريا ما يكون أقرب للدكتاتورية منه إىل أّي نظام آخر،               

 .وبالتايل فاحلرية الفكرية      والسياسية غائبة بشكل شبه كلي
زداد صعوبة كلما كانت الدولة     و جتدر اإلشارة إىل أن حال املسلمني هبذه النظم ي         

ترتبط تارخييا باإلسالم، حبيث ختتلف وضعية األقليات املسلمة إذا كانت من بقايا دولة أو              
 وسط  دإمارة إسالمية سابقة، كمسلمي اهلند وسط األكثرية اهلندوسية، واملسلمني بتايالن         

 أكثرية بوذيـة ويف 
 .)1(الفلبني وسط أكثرية مسيحية كاثوليكية

 األقليات إضافة إىل معاناهتا من مظاهر هذا التخلف فإهنا تعاين أكثر لتعرضها             فهذه
وتعاين أيضا من اخلطر الذي يتهدد      ، للقمع  واالضطهاد وبذلك تشترك مع النمط األول       

عقيدهتا ليس بسبب االضطهاد فقط كما يف النمط األول، وال بسبب ضغوط العلمانية              
منا بسبب كون هذه املناطق ساحات خصبة للتبشري الذي         كما هو الشأن يف النمط الثاين؛ إ      

 .حتالفت معه سلطات احلكومة العلمانية والصهيونية
 :و نستدعي يف هذا النمط منوذجني على سبيل املثال ال احلصر

   داألقلية املسلمة يف تايالن: أوال

ا إىل  بداية دخل اإلسالم إىل فطاين عن طرق التجار والدعاة املسلمني الذين وصلو           
يف القرن التاسع اهلجري    " أندراسري"موانئها من ماليزيا وسومطرة، وحني أسلم ملكها        

م، فانتشر هبا اإلسالم بشكل أوسع، وتقدمت يف مجيع         1500صارت مملكة إسالمية عام     
اجملاالت إىل أن بلغت أوّجها يف القرن احلادي عشر والثاين عشر للهجرة حيث أصبحت               

 . )2( يف جنوب شرق آسيامركزا ثقافيا إسالميا

                                                 
املسيحية يف الفلبني مبقدم االستعمار اإلسباين احلانق بعد اهنيار األندلس اإلسالمية، و قد حّول هذا االستعمار سكان                    انتشرت   - 1

 .  الفلبني الالدينيني أو البوذيني أو اهلندوس إىل مسيحيني كاثوليك
:القضماين،ص: حاضر العامل اإلسالمي  ، قضايا هامة يف     43،  42: رؤوف شليب،ص :  الدولة اإلسالمية يف فطاين و جزر الفلبني       - 2

 .بتصرف،167
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لالستيالء عليها، وبعد   ) سيام(و قد دفع نشاط فطاين التجاري حكومة تايالند          
 .)1( سقطت حكومة فطاين املسلمة1832إىل  1632محالت استمرت قرنني من 

و عندما احتلت بريطانيا تايالند مبا فيها فطاين مل يكن لتايالند بعد السلطة املباشرة              
 متّ  1909 معاهدة سنة    -بريطانيا وتايالند -فطاين إىل أن عقدت الدولتان      والتامة يف حكم    

 .)2(مبوجبها اعتبار فطاين جزءا ال يتجّزأ من تايالند
ماليني، ومليونني  3 -املنطقة اجلنوبية - مليون؛ يف فطاين     5.5حاليا يبلغ عدد املسلمني     

 .)3(يف العاصمة بانكوك، ونصف مليون يف املناطق املتبقية
 )4(:عاين املسلمون يف تايالند من اإلجراءات اليت تتبناها وتتبعها احلكومة، ومنهاو ي

 .إلغاء احملاكم الشرعية للمسلمني*
 .توطني البوذيني يف املناطق اإلسالمية لتحويلها تدرجييا إىل مناطق بوذية دميوغرافيا*
 .، وتصفية العلماء والدعاة)5(حماربة املدارس اإلسالمية واملاالوية*
بناء القواعد العسكرية يف فطاين، وإمخاد أّي ثورة لالنفصال أو مظاهرة سلمية باحلديد              *

 .والنار
 مسلما  85اليت قتل فيها    " تاكباي"القيام بالعديد من اجملازر واملذابح آخرها أحداث         *

 .12/2004 /15:   بتاريخ
 .احلمالت اإلعالمية والدعائية لتشويه اإلسالم واملسلمني*
 املسلمني من ثرواهتم مبناطقهم الغنية طبيعيا، وحرماهنم من املراكز اهلامة               حرمان*

 .والوظائف احلكومية، وهم هبذا يعانون من فقر أشد من غريهم
 احلكم العلماين   /1: هذا بعض ما يعانيه املسلمون يف دولة مثل تايالند اجتمعت فيها مسات           

 . األوضاع االقتصادية املزرية/3لعنصرية    األغلبية البوذية املتعصبة ا/2الدكتاتوري      

                                                 
 .48: شليب، ص:  الدولة اإلسالمية يف فطاين و جزر الفلبني- 1
 .72: عادل طه، ص:  املسلمون يف العامل أضواء على مشاكلهم و توزيعهم- 2
 .42: ، ص136: ، عددهـ1422، رجب ، جملة العاملية"املسلمون يف تايالند تاريخ عريق حفره التجار العرب و الفرس و اهلنود "- 3
  .171 -168: القضماين، ص: قضايا هامة يف حاضر العامل اإلسالمي:  ينظر- 4
 املسلمون يف تايالند أغلبهم من املاالويني و يتكلمون باللغة املاالوية اليت يكتبوهنا حبروف عربية، و هم يشتركون يف نفس األصل                     - 5

 .مع اإلندونيسيني مثال



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 143 

 األقلية املسلمة يف اهلند: ثانيا
يشكل املسلمون يف اهلند كما ذكرنا آنفا ثاين أكرب جتمع إسالمي على األرض              

 أما  %80وأول جتمع إسالمي لألقليات املسلمة، ويعيشون بني أغلبية هندوسية تشكل            
 .%14املسلمون فيشكلون نسبة 

 :لية املسلمة باهلند منوذجا حيا وبارزا ميثل هذا النمط، حيث تعاين منو تعد األق
الفقر املدقع واألمية، إذْ يعترب املسلمون من أكثر فئات الشعب اهلندي فقرا وحرمانا،               *

ويعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرية، كما يتعرضون ألبشع أنواع            
تاج قرنني من التفاعل بني بريطانيا واهلنادكة من         االستغالل، وسبب هذه األوضاع؛ ن    

 من املسلمني حتت خط     %35أكثر من   " جانب وبني املسلمني من جانب ثاٍن، حبيث أنّ       
 .)1("الفقر

التعصب الديين الذي يتجلى يف أعمال العنف ضّد املسلمني بني احلني واآلخـر، ألن              *
 اهلندوس

 يف أحضان اإلمرباطورية اإلسالمية اليت حكمت       يعتربون اإلسالم دينا غازيا وحمتال ترعرع     
أساس الصدامات بني املسلمني واهلندوس هو اعتقاد األخريين        " أجزاء من اهلند، كما أن    

 شعب اهللا املختار، أما بقية الناس فخلقوا خلدمة الربامهة أعلى طبقات             -كاليهود-بأهنم
هو مدخل أساسي لكل الصراعات، اهلندوس،  والتضاد بني الديانتني اإلسالمية واهلندوسية  

فطاملا هاجم ألوف اهلندوس قرية مسلمة ألن أحدا منهم قام بذبح بقرة فتحرق القرية                
أو خوفا من أن تتهم      ] إما تواطئا   [ ويذبح سكاهنا وال حترك احلكومة ساكنا       

، وأحداث هدم   )3(1984الدامية عام   " أسام"، ومن أعنف ما حصل أحداث       )2(..."بالكفر
 . اليت سقط فيها آالف املسلمني ضحايا1992 البابري يف ديسمرب املسجد

اهلوية الثقافية املهددة حيث يذكر املسلمون أنّ احلكومة حتاول بل تسعى جاهدة لتكريس             *
الطابع اهلندوسي يف املؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية، ورغم جهود املسلمني            

                                                 
 . نت، مرجع سابق.حممد عبد العاطي، اجلزيرة": قليات املسلمة يف العاملاأل "- 1
 .67، 66: أمحد بن نعمان، ص:  الصراع و التعصب العرقي و الديين و اللغوي ملاذا و كيف- 2
يتحرك  مسلم، و مل      ألف 20 قرية من اخلريطة، و قتل حوايل        50 فرباير إىل األول من مارس؛ مسحت        15 يوما من    15 فخالل   - 3

 . 175: صابر طعيمة، ص: حمنة األقليات اإلسالمية: أحد ال احلكومة اهلندية و ال الدول اإلسالمية، ينظر
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هود تبقى ناقصة لقلة اإلمكانيات وضعف التنسيق       للحفاظ على هويتهم إال أن مثار هذه اجل       
 .)1(والتنظيم بني املؤسسات واجلماعات اإلسالمية

و يبقى املسلمون يف جنوب اهلند يصارعون خطر الضياع يف الكيان اهلندي ليس              
أما . فقط لقلة شأهنم واهتمامهم بلقمة العيش، بل لتسليط حركات التنصري عليهم             

عهم خمتلف ولو قليال نظرا لتركزهم وكثافتهم، بينما املسلمون         املسلمون يف الشمال فوض   
يف الشمال الغريب حيث كشمري واألغلبية الساحقة املسلمة فالوضع خمتلف جذريا،              

 .ومأساوي للغاية
 :هذه هي أحوال مسلمي اهلند الذين يعانون من

 . سلطة وأغلبية هندوسية متعصبة متارس كل صنوف القهر/1
 .ية متردية أوضاع اقتصاد/2
 . ساحة للتبشري املسيحي/3

 :من خالل استعراض األمناط الثالثة من النظم جند ما يلي
تربز التهديدات اجلذرية العقدية والسياسية لألقليات املسلمة أي         : احلالة األوىل *

 .للوجود ذاته يف النمط األول نظرا العتماد أساليب القضاء القسري
دات الثقافية احلضارية للذاتية اإلسالمية يف النمط الثاين        تربز التهدي : احلالة الثانية *

 . واملساملةبباستخدام أساليب االمتصاص واالستيعا
تربز التهديدات أمام استمرار اعتناق العقيدة اإلسالمية يف النمط          : احلالة الثالثة *

ماذج، الثالث، كما تشترك مع النمطني السابقني يف تعرضها لالضطهاد والقهر يف بعض الن            
أو من حيث خطر الذوبان التدرجيي واالستيعاب وذلك ليس بسبب الوفرة بل بسبب               

 .حتديات الفقر
 :ومن هنا  يربز اختالف منط مطالب هذه األقليات

ظهور مطالب االنفصال واالستقالل من جانب األقليات املسلمة يف احلالة            -1
ا يف ديار إسالمية سابقة، كما أهنا       األوىل اليت جند أهنا أقليات مل تكن يوما كذلك لوجوده         

 .من الشعوب األصيلة يف مناطقها

                                                 
 .نت، مرجع سابق.حممد عبد العاطي، اجلزيرة": األقليات املسلمة يف العامل "- 1
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ظهور شرائح واسعة من األقليات تقبل االندماج يف اجملتمعات غري املسلمة             -2
الغربية مع احملافظة على هويتها اإلسالمية يف احلالة الثانية، وهي أقليات توجد بديار مل                

ضمها من الشعوب املهاجرة ذات اجلذور       تفتحها سلطة إسالمية سابقة، وهي يف مع       
 .احلديثة

 :احلالة الثالثة تنقسم فيها املطالب إىل -3
، وهي  ...مطلب االنفصال؛ حالة كشمري باهلند، جنوب تايالند، جنوب الفليبني        *

 .من الشعوب األصيلة بديار إسالمية سابقة
 :القبول باالندماج يف الوسط غري املسلم، وهي*
 .كبعض املناطق اإلفريقية: ةذات جذور قدمي -أ
 .مثل أمريكا اجلنوبية:  ذات جذور حديثة-ب
 

أنّ منشأ األقليات املسلمة يف العامل يف جمموعها قد         : يتبني من خالل كل ما سبق     
اقترن وجوده بظاهرتني رئيستني أفرزهتما أحداث القرون األربعة األخرية وباخلصوص            

 :تاريخ األمة اإلسالمية اليت شهدتالقرنني املاضيني، هذه األحداث تتعلق ب
 .تراجع قوة وسلطة املسلمني*
 .تدهور أوضاع الدول اإلسالمية اليت أصبحت تعاين من أزمة حضارية حقيقية*

و من مثّ؛ فإنّ اختالف أسباب نشأة األقليات املسلمة واختالف طبيعة النظم اليت              
تحديات؛ يؤثر على طبيعة    تعيش يف ظلها هذه األقليات واختالف طبيعة املشكالت وال         

 .مطالب األقليات، اليت ال تنفك قضيتها بل قضاياها عن أزمة الدول اإلسالمية
 : وميكن متثيل األمناط السابقة بالرسم البياين التايل

 
 
 
 
 
 
 
 

أمناط األقليات املسلمة

مسلمون مل حتكمهم مسلمون في 
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كاماإلقامة في الدولة غير المسلمة وما يتعلق بها من أح:الفصل الثالث 
 

 تمهيد

 اإلقامة في الدولة غير المسلمة والهجرة منها: المبحث األول 
 مفهوم الهجرة:         المطلب األول

 الهجرة لغة:                 الفرع األول
 الهجرة اصطالحا:                 الفرع الثاني

 نهاحكم اإلقامة في الدولة غير المسلمة والهجرة م:         المطلب الثاني
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 تحرير المسألة:                 الفرع األول
 أدلة الفريق األول:                 الفرع الثاني
 أدلة الفريق الثاني:                 الفرع الثالث
 مناقشة أدلة الفريقين:                 الفرع الرابع
 الموازنة والترجيح:                 الفرع الخامس

 جريان األحكام الخمسة على الهجرة: ب الثالث        المطل
الهجرة الواجبة:                 الفرع األول  

 الهجرة المحرمة:                 الفرع الثاني
 الهجرة المكروهة:                 الفرع الثالث
 الهجرة المستحبة :                 الفرع الرابع
 هجرة المباحةال:                 الفرع الخامس

 اكتساب جنسية الدولة غير المسلمة: المبحث الثاني
 مفهوم الجنسية :         المطلب األول 

 تعريف الجنسية وبيان أركانها:                 الفرع األول 
 -أقسامها –أنواع الجنسية :                الفرع الثاني
 على الجنسيةاآلثار المترتبة :                 الفرع الثالث

 حكم اكتساب المسلم لجنسية الدولة غير المسلمة:         المطلب الثاني
 أقوال العلماء وأدلتهم:                 الفرع األول
 مناقشة أدلة الفريقين:                 الفرع الثاني
 الموازنة والترجيح:                 الفرع الثالث

جيش الدولة غير المسلمةالمشاركة في : المبحث الثالث  
خدمة المسلم في جيش الدولة غير المسلمة :         المطلب األول  

 تحليل لواقع المسألة:                 الفرع األول
 األدلة على جواز تأدية الخدمة العسكرية بجيش دولة غير مسلمة:                 الفرع الثاني

 م في القتال مع الجيش الكافر ضد الجيش الكافرمشاركة المسل:         المطلب الثاني
 في حال عدم ترتب مصلحة للمسلمين:                 الفرع األول
 في حال ترتب مصلحة للمسلمين:                 الفرع الثاني

 مشاركة المسلم في القتال مع الجيش الكافر ضد المسلمين:         المطلب الثالث
 تحريم تقاتل المسلمين: ع األول                الفر

 أقوال العلماء في مسألة قتال المسلم مع الجيش الكافر  :                 الفرع الثاني
 األدلة، المناقشة، والترجيح..                 ضـد المسلمين 

 :تمهيـد
تعاين األقليات املسلمة من مشاكل عديدة كنا قد تطرقنا إليها يف الفصل السابق،             

ذه املشاكل نامجة بسبب اختالف األقلية عن جمتمع األغلبية وهيمنتها على جمريات احلياة             ه
مبختلف نواحيها، إال أن رغبة األقليات املسلمة يف االنتماء إىل اجملتمع واالندماج الفاعل              
معه باعتبار أغلب هذه األقليات من مواطين الدولة من جهة، وحاجتهم للدفاع عن النفس              

كر وسلوك ضد اجملتمع نفسه أو ضد مقاومة اجملتمع لذلك؛ قد ولّد حرية               كمعتقد وف 
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وتذبذبا يف تصرفات وتوّجهات هذه األقليات، لذلك كانت هذه املشكالت ذات طابع             
 .فقهي، وهذا ناشئ من الرغبة الصادقة هلذه األقليات يف التمسك بعقيدهتا ودينها

 خاصة املهاجرين، هل هو     و إن أول ما يستفسر عنه هو وجودهم يف حد ذاته           
ما حكم إقامتهم يف بالد غري مسلمة خاصة إذا خافوا          : وجود مشروع أم ال؟ وبعبارة أدق     

على دينهم   ودين أبنائهم من التأثريات السلبية للوسط الذي يستشري فيه الفساد                 
ليه واالحنالل االجتماعي      واألخالقي؟ كما أن اإلقامة يف دولة غري مسلمة قد يترتب ع                 

يف معظم احلاالت اكتساب جنسيتها باألصالة أو اكتساهبا بعد القدوم للبلد، هذه اجلنسية             
ـُثبت للمسلم حق املواطنة    وما يترتب عليه من حقوق، وأكثر من ذلك ما يترتب       اليت ت

 وأخطر من ذلك ما إذا -اخلدمة العسكرية-على اجلنسية من واجبات كالتجنيد اإلجباري     
ني هذه الدولة وبني دولة مسلمة، فكيف سيكون موقف املسلمة إزاء كل            اندلعت حرب ب  

 هذا؟؟
إذن فهذه املشكالت الفقهية تترتب من اإلشكال األول وهو اإلقامة يف بلد غري              

 .مسلم
 فما هي احللول الفقهية اليت ميكن أن ُتقّدم هلذه األقليات وفق املنهج املسطر سلفا؟

ة يف دار الكفر أو اهلجرة من دار الكفر إىل دار            يف البداية سنتطرق حلكم اإلقام    
اإلسالم اليت أفاض فيها فقهاء األمة املتقدمون الذين أثرت يف اجتهاداهتم ظروف الزمان              
واملكان، مث ننطلق من هذه القضية إىل مسألة اكتساب املسلم جلنسية الدولة غري املسلمة               

لم باخلدمة يف جيش تلك الدولة، أما       وأخطر أثر قد يترتب على ذلك أال وهو التزام املس         
 .اآلثار األخرى للجنسية املتمثلة يف بعض احلقوق فسنتناوهلا يف الفصل الرابع

 
 
 
 

 اإلقامة في الدولة غير المسلمة والهجرة منها: المبحث األول 
اهلجرة أمر طبيعي وعمل تزاوله اجلماعات كتصرف اجتماعي، وتعترب ظاهرة            

ماعات، ولطاملا هاجرت جمموعات بشرية من مكان إىل آخر          وجودية تشترك فيها اجل   
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قريب أو بعيد كما يهاجر األفراد كذلك، بل إن الدارسني لتصرفات احليوان يسجلون              
ظاهرة اهلجرة لكثري من احليوانات اليت تقطع آالف األميال من مكان آلخر ومن قارة                

مم السابقة، حيقق اهللا هبا     ألخرى، وكانت هذه اهلجرة أيضا من سنن اهللا تعاىل يف األ            
للمؤمنني متنفسا من الظلم وانفالتا من البغي حىت يعبدوا اهللا يف أمان ال تشغلهم عن                 

 .عبادته مطاردة أو مصادمة
فهاجر األنبياء من أرض العذاب ومن تبعهم إىل أرض السعة والسالم، فقد هاجر             

هللا تعاىل وأىب فرعون إال أن يقتل       موسى عليه السالم هجرته األوىل إىل مدَين مث ملا أنبأه ا          
( ô‰sأبناء بين إسرائيل ويستحي نساءهم فأوحى اهللا إليه         s9 uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& 4’ n<Î) # y›θãΒ ÷βr& Î ó  r& 

“ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ó>Î ôÑ$$sù öΝ çλm; $Z)ƒ Ì sÛ ’ Îû Ì óst7 ø9 $# $T¡t6 tƒ ω ß#≈ sƒ rB % Z. u‘ yŠ Ÿωuρ 4 y´øƒ rB ∩∠∠∪ )1(  وهاجر ،

≈ çµجر صاحل، ولوط  وإبراهيم    هود من قبل وها    oΨ ø‹ ¯g wΥuρ $»Ûθä9 uρ ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $#  ÉL ©9 $# $uΖ ø. t≈ t/ $pκ Ïù 
š Ïϑn=≈ yèù=Ï9 ∩∠⊇∪ )2(  وهاجر الرسول ،  صحبه إىل املدينة إلقامة دولة التوحيد ومن       و

 . فرارا بالدين من عدوان املشركني-اهلجرة األوىل-قبل هاجر املسلمون إىل احلبشة 
رنا احلاضر وبسبب ما عاشته دولة اإلسالم يف القرون األربعة األخرية            و يف عص  

أضحت بعض مناطقها تابعة لدول أخرى غري مسلمة بعد ضمها القسري، كما عرفت              
الدول املسلمة هجرة اآلالف من أبنائها طلبا للرزق أو للعلم أو فرارا من جور احلكام                 

ية إال أهنا مجيعا تشترك يف كوهنا حركة         املستبدين، وهذه كلها ختتلف عن اهلجرة النبو       
حيوية، فهذه اهلجرات قد ولّدت  وجودا ملفتا للمسلمني خارج ديار املسلمني انضم إىل              
أعداد أخرى من املسلمني متفاوتة النسب  وخمتلفة التاريخ، ومن خالل هذا التوضيح               

ملصطلحات يقتضي  يكون معىن اهلجرة قد تبني ولو جزئيا لكن املنهج العلمي يف تعريف ا            
 .التطرق لتعريف اهلجرة

 
 

 
                                                 

 .77:  سورة طه، آية- 1
 .70:  سورة األنبياء، آية- 2
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 مفهوم الهجرة: المطلب األول
 الهجرة لغة: الفرع األول

اهلاء واجليم والراء أصالن يدل أحدمها على قطيعة، وقطٍع، واآلخر على شد            : هجر
 .الشيء وربطه

و اهلْجر ضد الوصل؛ هجره يهجره، هْجرا وِهجرانا، ومها يتهاجران، والتهاجر            
، يريد به اهلجر ضد     )1(»ال هجرة بعد ثالث   « ، واالسم اهلجرة، ويف احلديث      التقاطع
 .الوصل 

اخلروج من أرض إىل أرض ، وأصل املهاجرة عند العرب خروج             : و اهلجرة 
البدوي من باديته إىل املدن، وكل من فارق بلده من بدوي وحضري أو سكن بلدا آخر                

 .فهو مهاجر
ا األوىل للثانية، وإذا أطلق ذكر اهلجرتني فإمنا يراد      هاجر القوم من دار إىل دار تركو      

 .)2(هبما هجرة احلبشة وهجرة املدينة
 الهجرة اصطالحا: الفرع الثاني 

تعددت أقوال أهل العلم يف حتديد تعريف للهجرة، فكل ينطلق من منطلق وعلى              
 :ذلك فاهلجرة اصطالحا تعرَّف حسب اعتبارات خمتلفة

 عناها المادي والمعنويالهجرة باعتبار م: أوال
هجرة باجلسم من بلد إىل بلد وهجرة       : اهلجرة هجرتان   : و قد عرفها ابن القيم    

 .)3(بالقلب إىل اهللا ورسوله
ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه        : اهلجرة ضربان : و عرفها ابن حجر   

 .)4(النفس األمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفنت
 الهجرة باعتبار معناها العام والخاص: ثانيا 

                                                 
 .1984:  ص،4: ، ج2562: صلة و اآلداب، باب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي، رقم رواه مسلم، كتاب الرب و ال- 1
، 2: ، الصحاح للجوهري، ج   771: ، ص 3:، لسان العرب البن منظور، ج     34: ، ص 6:  معجم مقاييس اللغة البن فارس، ج      - 2
 . 593: ص
 .13: ابن قيم اجلوزية، ص:  زاد املهاجر إىل ربه- 3
 .54: ، ص1: ابن حجر العسقالين، ج: بشرح صحيح البخاري فتح الباري - 4
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 التعاريف الواردة يف كتب الفقه تدور كلها حول تعريف واحد           : املعىن العام  -1
 .)1(اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم: للهجرة فهي

هذا وقد توسع ابن العريب يف معىن اهلجرة، عندما طرق مسألة السفر يف األرض               
# ة  أثناء تفسريه آلي   sŒ Î) uρ ÷Λ ä ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ... )2(   هرب وطلب،  : ، فقّسم السفر إىل

األول اهلجرة وهي تنقسم إىل     : وقْسُم اهلرب ينقسم من جهة التنويع يف املقاصد إىل أقسام         
 :ستة أقسام

 .اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم: األول
ال حيل  :  مسعت مالكا يقول   )3(اخلروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم      : الثاين

 .ألحد أن يقيم ببلد يسب فيه السلف
اخلروج من أرض غلب عليها احلرام، فإنّ طلب احلالل فرض على كل             : الثالث

 .مسلم
 . أرخص فيهالفرار من اإلذاية يف البدن، وذلك فضل من اهللا :  الرابع
 الرتهة، واستثين   خوف املرض يف البالد الومخة واخلروج منها إىل األرض        : اخلامس

 .من ذلك اخلروج من الطاعون
الفرار خوف اإلذاية يف املال فإن حرمة مال املسلم كحرمة دمه واألهل            : السادس
 .مثله     أو آكد

طلب دين وطلب دنيا، فأما طلب الدين       : و أما قسم الطلب فينقسم إىل قسمني      
سفر : اجلهاد، والرابع : لثالثسفر احلج، وا  : سفر العربة، والثاين  : األول: فيتعدد أنواعه 

                                                 
، أحكام  277: ، ص 1: من سورة البقرة،ج   218، فتح القدير، للشوكاين يف تفسريه آلية        513: ، ص 10: املغين، البن قدامة، ج    - 1

سن بن علي احلسيين القنوجي     ، العربة مما جاء يف الغزو و الشهادة و اهلجرة أليب الطيب صديق بن ح              484: ، ص 1: القرآن للقرطيب، ج  
 .219: البخاري، ص

 .101:  سورة النساء، آية- 2
 سنة، و 12، عاش بعد اإلمام مالك هـ191، و تويف مبصر سنة هـ128، و قيل هـ132 عبد الرمحان بن القاسم العتقي، ولد سنة - 3

ترمجته (مل يرو أحد املوطأ عن مالك أثبت من القاسم،          :  سنة، و تفقه على يديه، مجع بني الزهد و العلم، قال النسائي            20كان قد لزمه    
 ).147-146: ، الديباج املذهب، ص329: ، ص1: ، شذرات الذهب، ج139: طبقات الفقهاء، ص: يف
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قصد البقاع  : يف طلب العلم، السابع   : سفر التجارة والكسب، السادس   : املعاش، اخلامس 
 .)1(السفر إىل دار احلرب: زيارة اإلخوان، التاسع: املكرمة، الثامن

يتبني من خالل كالم ابن العريب عندما ذكر اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم،                 
 دار البدعة وكذا الفرار من اإلذاية يف البدن أو يف املال واألهل، ويف قسم                واخلروج من 

الطلب ذكر اخلروج للتكسب وطلب العلم واجلهاد والسفر إىل دار احلرب؛ أن كل هذه              
 .املعاين تدخل ضمن اهلجرة

و على هذا فاهلجرة قد تكون من دار كفر إىل دار إسالم أو من دار اإلسالم إىل                  
الفرار وقد تكون من دار كفر إىل أخر مثلها،و هي بكل هذه الصور تكون               دار الكفر ك  

االنتقال من دار الظلم إىل دار العدل فرارا بالدين، وبالتايل فدار العدل قد يكون               : مبعىن
 حاكمها كافرا لكنه عـادل   

 . إذن فمعىن اهلجرة هنا عام. و متسامح كما كان شأن املسلمني عند هجرهتم إىل احلبشة
 املباركة مع   هجرة الرسول   : أما املعىن اخلاص للهجرة فهو    : املعىن اخلاص  -2

 .أصحابه من مكة إىل املدينة
 :وقد وقعت اهلجرة يف اإلسالم على وجهني: قال احلافظ ابن حجر

االنتقال من دار اخلوف إىل دار األمن كما يف هجرة احلبشة األوىل والثانية،              : األول
 .رة من مكة إىل املدينةوابتداء اهلج
 باملدينة  اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلميان وذلك بعد أن استقر النيب             : الثاين

وهاجر إليه من أمكنه من املسلمني وكانت اهلجرة إذْ ذاك ختتص باالنتقال إىل املدينة إىل                
ليه أن فتحت مكة فانقطع االختصاص، وبقي عموم االنتقال من دار الكفر ملن قدر ع               

 .)2(باقيا
فكالم ابن حجر قد وضح األمور ، وعليه ومن خالل التعاريف السابقة فإن املعىن              

 :الذي له عالقة بالبحث هو املعىن العام للهجرة
 . اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم-1
 . اخلروج من دار اخلوف إىل دار األمان -2

                                                 
 .487 -484: ، ص1: ابن العريب، ج:  أحكام القرآن- 1
 .16: ، ص1:  فتح الباري، ج- 2
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« :للهجرة، وهلذا قال النيب      و هذان املعنيان ال ينفكان عن املعىن املعنوي           
، ولذلك قرن اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان باهلجرة يف         )1(»املهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه      

 .)2(أكثر من موضع لتالزمهما واقتضاء أحدمها لآلخر
 حكم اإلقامة في الدولة غير المسلمة والهجرة منها: المطلب الثاني 

 صورة المسألة: الفرع األول
وع اهلجرة حبدة كبرية على الساحة الفقهية يف ظروف ضعف املسلمني                   طرح موض 

واحتالل أراضيهم من طرف املسيحيني، حيث أصبحت أقاليم مسلمة كثرية تعيش حتت             
السيطرة والسلطة السياسية للكفار، بْدءا باألندلس اإلسالمية اليت أفىت الفقهاء بوجوب            

 .هبذا الفقيه املالكي الونشريسياهلجرة منها،       وأشهر من أفىت 
إن تعدد احلاالت واختالف الظروف، يؤثر وبال شك على حكم اهلجرة أو اإلقامة             
يف بلد غري مسلم، وحول هذه املسألة دار نقاش طويل بني الفقهاء يف املاضي واحلاضر،                

 : هيصورة املسألة و
و هل جيوز للذي من     هل جيوز للمسلم أن يذهب إىل بالد غري مسلمة لإلقامة هبا؟ أ           

دار الكفر أصالة بعد إسالمه أن يبقى فيها أم جتب عليه اهلجرة؟ والسؤاالن ال فارق                  
فالصورة األوىل  :" بينهما، يقول الونشريسي أثناء تعقيبه على صاحب املقدمات املمهدات        

اإلقامة املمثل هبا عندهم طرأ اإلسالم فيها على اإلقامة، والصورة الثانية امللحقة هبا طرأت              
 .)3("فيها على اإلسالم واختالف الطُّروِّ فرق صوري

 :من خالل تتبع املسألة يف أمهات الكتب الفقهية تبني ما يلي: حترير حمل الرتاع
 ال خالف حول كون اهلجرة من مكة إىل املدينة كانت فرضا عينا على                -1

 .املسلمني قبل فتح مكة 

                                                 
، و أبو داود، أول     13: ، ص 1: ، ج 10: من سلم املسلمون من لسانه و يده، رقم        رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب املسلم        - 1

، 5: ، ج 8701: ، و النسائي، كتاب السري، باب البيعة، رقم       4: ، ص 3: ، ج 2481: كتاب اجلهاد، باب يف اهلجرة هل انقطعت، رقم       
 . 187: ، ص10: وز، ج، و البيهقي، كتاب آداب القاضي، مجاع أبواب من جتوز شهادته و من ال جت214: ص
 .16:  زاد املهاجر إىل ربه، البن القيم، ص- 2
 .125:،ص2:أبو العباس أمحد بن حيىي الونشريسي،ج:  املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية و األندلس و املغرب- 3
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 الدين، ويف الظلم واملعاصي فال وجوب        إذا استوت مجيع البالد يف عدم إظهار       -2
 .)1(للهجرة بال خالف

 اهلجرة باقية إىل يوم القيامة، فإذا فنت املسلم يف دينه واضطُهد وكان قادرا                -3
 .على اهلجرة؛ وجبت عليه اهلجرة، وإذا مل يقدر سقط عنه الوجوب

على  آمنا   -دار الكفر -أن يقيم املسلم يف بالد غري مسلمة         :  اخلالف حول  -4
 نفسه من الفتنة يف الدين والنفس واملال، هل جتب عليه اهلجرة أم ال ؟

 :و قد اختلف حول هذه املسألة إىل قولني
 وبه قال   -أو احلرب -األصل هو حترمي اإلقامة يف دار الكفر          : القول األول 

 .)4(، وبعض املعاصرين)3(،    وابن حزم من الظاهرية)2(املالكية
إلقامة يف دار الكفر إذا أمن من الفتنة، انطالقا من أن األصل             جواز ا  :القول الثاين 

 .)5(بعض املالكية واحلنابلة والشافعية واإلباحة، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
 أدلة الفريق األول: الفرع الثاني

وال جيوز ألحد من املسلمني دخول دار الشرك لتجارة وال           :" )6(يقول ابن رشد  
 ملفاداة مسلم فإن دخل لغري ذلك طائعا غري مكره كان جرحة فيه تسقط إمامته               لغريها إال 
 .)8(،    ووافقه يف ذلك الونشريسي)7("وشهادته

                                                 
توت مجيع البالد يف عدم إظهار الدين كما يف زماننا فإذا اس: ، حيث يقول317: ، ص4: حممد اخلطيب الشربيين، ج:  مغين احملتاج- 1

 . بال خالف -للهجرة-فال وجوب
 و ما بعدها حتت     121:  ص ،2: ، املعيار املعرب، للونشريسي، ج    : ، ص 151: ، ص 2: ابن رشد، ج  :  املقدمات املمهدات  - 2

 يترتب عليه من العقوبات و الزواجر، و النوازل         أسىن املتاجر يف بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى و مل يهاجر و ما               : عنوان
 .32، 31: ، ص3: الوزاين، ج: اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس و غريهم من البدو و القرى

 . 419: ، ص5: ابن حزم، ج:  احمللى باآلثار- 3
، 214-213: ، ص 1: د الوهاب،ج حممد بن عب  : عيون الرسائل و األجوبة على املسائل     :  مثل الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ينظر       - 4

234 .  
النوازل اجلديدة  ،  515: ، ص 10:، املغين، البن قدامة املقدسي، ج     104،  103: ، ص 14: احلاوي الكبري، للماوردي، ج    - 5

 .  33: ، ص3:الكربى، للوزاين، ج
، كان  هـ405ندلس و املغرب، ولد سنة       حممد بن أمحد بن حممد بن رشد املالكي، يكنا أبا الوليد، قرطيب، زعيم وقته بأقطار األ                - 6

، 515،و استعفي منها سنة     هـ511سنةبصريا باألصول و الفروع و الفرائض، و كان حسن العلم و الرواية، ويل قضاء اجلماعة بقرطبة                 
 ).320: ، ص2: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(البيان و التحصيل، املقدمات ألوائل كتاب املدونة، : ، من تآليفههـ520تويف سنة 

 .151: ، ص2:  املقدمات املمهدات، ج- 7
 . 121: ، ص2:  املعيار املعرب، ج- 8
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من دخل إليهم لغري جهاد أو رسالة من األمري فإقامة ساعة           :" أما ابن حزم فيقول   
 .، مبعىن حترمي اإلقامة)1("إقامة

 :ب والسنةو قد استدل هذا الفرق بأدلة من الكتا
 من الكتاب: أوال

: ¨βÎ) t قوله   -1 Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ äΖ ä. ( (#θä9$s% 
$̈Ζ ä. t Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù 

öΝ ßγ1 uρù'tΒ æΛ © yγ y_ ( ôNu!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩∠∪ ωÎ) t Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω 
tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù  |¤tã ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª!$# 

# ‚θà tã # Y‘θà xî ∩∪)2(. 

 مبكة وخرجوا مع املشركني     نزلت يف ناس من املنافقني ختلفوا عن رسول اهللا          "
يوم بدر يكثرون سوادهم كما قال ابن عباس فأصيبوا فيمن أصيبوا فرتلت هذه اآلية                
الكرمية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني وهو قـادر على اهلجرة وليس متمكنا               

 من إقامة الدين فهو ظامل 
 

 .)3("سه مرتكب حراما باإلمجاعلنف
و قيل بأهنا نزلت يف قوم أسلموا مبكة ومل يهاجروا إىل املدينة ففتنهم املشركون عن               

 ωÎ) ô من مل يقدر على اهلجرة من الذين فتنوا           دينهم، فعذر اهللا     tΒ oν Ì ò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ 
B È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$Î/ )4(     وبعث إليهم الرسول ،    أن اهللا      جعل لكم خمرجا، وفرض 

 .)5(على من قدر على اهلجرة اخلروج، إذا كان ممن يفنت يف دينه

                                                 
 .419: ، ص5:  احمللى باآلثار، البن حزم، ج- 1
 .99 -97:  سورة النساء، آية- 2
 .329: ، ص2:  تفسري ابن كثري، ج- 3
 .106:  سورة النحل، آية- 4
: ، ص 8:  و ما بعدها، فتح الباري،ج     11: ، ص 2: ، أحكام القرآن، للشافعي،ج   11:  ص ،11: التفسري الكبري، للرازي،ج  :  ينظر - 5

262،263. 
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#) مث وقفتهم املالئكة على دينهم بقوهلم     :" قال القرطيب  þθä9$s% öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# 
Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1 uρù'tΒ æΛ © yγ y_ ( ôNu!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩∠∪ )1(   ويفيد هذا ،

السؤال واجلواب أهنم ماتوا مسلمني ظاملني ألنفسهم يف تركهم اهلجرة وإال فلو ماتوا               
 . )2 (..."كافرين مل يقل هلم شيئا من هذا

فاآلية صرحية يف وجوب اهلجرة من دار الكفر ومكة يوم ذاك كانت دار كفر                
 .وحرب

لوعد بعسى الدالة على الرجاء،     وا:"  قائال )3(و يضيف الشيخ حممد رشيد رضا     
أطمعهم اهللا تعاىل بالعفو ومل جيزم به لإليذان بأن أمر اهلجرة مضيق فيه وأنه ال بد منه ولو                  
باستعمال دقائق احليل والبحث عن مضايق السبل حىت ال خيدع حمب وطنه نفسه، ويعّد ما 

 والنكتة يف اختيار التعبري عن      :وقال األستاذ اإلمام عليه رمحة اهللا تعاىل      ... ليس مبانع مانعا  
 .)4("التحقيق بعسى الدالة على الترجي إن صح هي تعظيم أمر ترك اهلجرة وتغليظ ُجرمه

: ¨βÎ) zƒ قال   -2  Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ ’ Îû 
È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â!$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 t Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ 
$tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ 4 ÈβÎ) uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yèsù ç óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) 

4’ n? tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ν æηuΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠ ÏiΒ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × ÅÁt/ ∩∠⊄∪)5(. 

املهاجرون :  أربعة أقسام وهم    إىل أن املؤمنني يف زمن النيب        )6(ذهب املفسرون 
 باإلميان به واهلجرة واجملاهدة باألموال واألنفس وسبقهم        األولون الذين وصفهم اهللا     

                                                 
 .97:  سورة النساء، آية- 1
 .346: ، ص9:  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج- 2
1282مون بالشام سنة     حممد رشيد رضا، بن علي رضا بن حممد بن مشس الدين بن هباء بن منال علي خليفة القلموين، ولد يف القل                     - 3

 و نشأ فيها، مث رحل إىل مصر و الزم الشيخ حممد عبده، و تتلمذ له، و هو صاحب جملة املنار و تفسري املنار، تويف بالقاهرة سنة                            هـ
 ). 293: ، ص3: ، معجم املؤلفني، ج126: ، ص6: األعالم، ج: ترمجته يف (هـ،1354

 .290 :، ص5: حممد رشيد رضا، ج:  تفسري املنار- 4
 .72:  سورة األنفال، آية- 5
 41: ، ص 4: ، تفسري املراغي،ج  352،  35: ، ص 3:  و ما بعدها، تفسري ابن كثري،ج      165: ، ص 15:  التفسري الكبري،للرازي، ج   - 6

 .و ما بعدها
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: وهم األنصار الذين آووا املهاجرين، والقسم الثالث       : إىل هذه األعمال، والقسم الثاين    
وهم الذين مل   :  وبقوا مبكة، والقسم الرابع     يهاجروا مع النيب     وهم املؤمنون الذين مل   

 يف اهلجرة إال أهنم بعد ذلك هاجروا إليه بعد احلديبية، وقيل بعد              يوافقوا رسول اهللا    
 .نزول هذه اآلية، وقيل بعد بدر واألصح بعد اهلجرة األوىل

 t:و حمل الشاهد هنـا    Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 
4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰   فنفى اهللا عنهم الوالية أي     :"  متحدثا عن القسم الثالث    )1(، يقول الرازي

واملقصود من قطع الوالية احلمل على      ... التعظيم         واإلكرام وهو أمر مغاير للنصرة             
إن قطع املهاجرة، انقطعت    : مسع اهللا تعاىل يقول   املهاجرة، والترغيب فيها ألن املسلم مىت       

الوالية بينه وبني املسلمني،  ولو هاجر حصلت تلك الوالية وعادت على أكمل الوجوه               
 .)2("فال شك أن هذا يصري مرغبا يف اهلجرة

فاهلجرة إذن واجبة على من كان مقيما مبكة وإال ملا جعلها احلد بني الوالية                 
 .وعدمها

: (#ρ–Š قال   -3 uρ öθs9 tβρ ã à õ3 s? $yϑx. (#ρã x x. tβθçΡθä3 tFsù [!# uθy™ ( Ÿξsù (#ρä‹Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷] ÏΒ 
u!$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? öΝ èδρ ä‹ä⇐ sù óΟ èδθè=çFø% $# uρ ß] ø‹ ym öΝ èδθßϑ›?‰y` uρ ( Ÿωuρ 

(#ρä‹Ï‚−Gs? öΝ åκ ÷] ÏΒ $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ # · ÅÁtΡ ∩∇∪ )3(. 

 أمر املؤمنني بأن يقطعوا واليتهم مع من آمن يف دار            أن اهللا   : و وجه الداللة  
 ألن الصادقني يف إمياهنم ال يدعون النيب الكرمي عرضة للخطر،           الشرك ومل يهاجر للنيب     

                                                 
اين الشافعي،ولد سنة    العالمة فخر الدين الرازي أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حسني بك علي، القرشي التيمي البكري، الطربست                   - 1

606 مصنف أشهرها تفسريه املوسوم مبفاتيح الغيب، و املطالب العالية و املباحث الشرقية و احملصول، تويف سنة                  200، له حنو    هـ544

: ، ص 8: ، طبقات الشافعية الكربى، ج    65: ، ص 2: ، طبقات الشافعية، ج   22-21: ، ص 3: شذرات الذهب، ج  : ترمجته يف  (هـ،
81-96.( 
 .167: ، ص15:  التفسري الكبري، ج- 2
 .89:  سورة النساء، آية- 3
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/ $yϑsù ö:وال يتركون  اهلجرة إال إذا عجزوا عليها، كما قال يف اآلية قبلها             ä3 s9 ’ Îû t É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# 
È ÷ tFy∞ Ïù ª!$# uρ Ν åκ |¦x. ö‘ r& $yϑÎ/ (# þθç7 |¡x. )1)(2(. 

هذه اآلية تشري إىل قوم أظهروا اإلسالم وختلفوا يف مكة ومل يهاجروا مع                 
أظهروا : )3(، وقال السدي  -رضي اهللا عنهما  -املهاجرين، كما ُروي عن ابن عباس        

 حقيقتهم للمسلمني،   ، فتوالّهم ناس من الصحابة وتربأ منهم آخرون فأظهر اهللا         )4(كفرهم
 وأصحابه املهاجرين فإنه مثلهم له ما هلم        وبني هلم أن من هاجر منهم واتبع الرسول         

وعليه ما عليهم، أما من مل يهاجر وبقي يف دار الشرك فإنه من املشركني وُيحاسب                  
 .)5(حساهبم يف احملاربة والقتل

 . والكفرفاهلجرة إذن واجبة، وال جيوز بقاء من أسلم يف دار الشرك
 من السنة: ثانيا

 بعث سرية إىل خثعم فاعتصم      عن جرير بن عبد اهللا أن رسول اهللا         : احلديث األول 
 فأمر هلم بنصف العقل،     ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول اهللا           

يا رسول اهللا ولـَم؟    : قالوا» أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني         « :وقال
 .)6(» تراءى نارمهاال« :قال

أي يلزم املسلم وجيب أن يتباعد مرتله عن        : قال يف النهاية  : ")7(قال املباركفوري 
مرتل املشرك ويرتل باملوضع الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها               

 .)1("يف مرتله،     ولكن يرتل مع املسلمني، وهو حث على اهلجرة

                                                 
 .88:  سورة النساء، آية- 1
 .116: ، ص2: تفسري املراغي، ج:  ينظر- 2
 إمساعيل بن عبد الرمحان بن أيب كرمية، اإلمام املفسر أبو حممد السدي، احلجازي مث الكويف، أحد موايل قريش، حّدث عن أنس بن          - 3

بن عباس و عدد ال حيصون، و حدث عنه شعبة و سفيان الثوري و أبو عوانة و خالئق، وثّقه مجع من األئمة، تويف سنة                        مالك     و ا      
 ).174: ، ص1: ، شذرات الذهب، ج246: ، ص5: سري أعالم النبالء، ج: ترمجته يف (هـ،127

  .353: ، ص2:  تفسري ابن كثري، ج- 4
 .56: موسى نباي العليلي، ص: الكرمياهلجرة و النصرة يف القرآن :  ينظر- 5
 .26:  سبق خترجيه، ص- 6
 بقرية  هـ1283 احلافظ أبو العلي حممد عبد الرمحان ابن احلاج عبد الرحيم ابن احلاج الشيخ هبادر املباركفوري، ولد سنة                      - 7

ثار السنن، كتاب اجلنائز و نور األبصار و        حتفة األحوذي، أبكار املنن يف تنقيد آ      : مباركفور باهلند، برع يف علم احلديث، من مؤلفاته       
 ).394: ، ص3: معجم املؤلفني، ج: ترمجته يف (هـ،1353ضياء األبصار باألردية، تويف سنة 
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ال تنقطع  « : يقول مسعت رسول اهللا    :  قال ة  عن معاوي : احلديث الثاين 
« :، ويف رواية  )2(»اهلجرة حىت تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا           

 .)3(»ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو
أراد هبا هجرة من أسلم     » ال تنقطع اهلجرة  « قوله  :"  يف شرح السنة   )4(قال البغوي 

 .)5("يفارق تلك الدار وخيرج من بينهم إىل دار اإلسالميف دار الكفر عليه أن 
انقطعت « وقد أفصح ابن عمر باملراد مبا أخرجه اإلمساعيلي بلفظ          :" قال ابن حجر  

أي ما دام يف    »  و ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار       اهلجرة بعد الفتح إىل رسول اهللا       
 أن يفنت يف دينه، ومفهومه أنه       الدنيا دار كفر فاهلجرة واجبة منها على من أسلم وخشي         

 .)6("لو قدر أن ال يبقى يف الدنيا دار كفر أنّ اهلجرة تنقطع النقطاع موجبها
اهلجرة قرينة اجلهاد ماضيان معا إىل يوم القيامة، قال رسول          :" و قد قال أبو شقرة    

 .)7("وإمجاع األمة منعقد على ذلك» ال تنقطع اهلجرة ما دام اجلهاد« : اهللا 
ال تساكنوا املشركني   « : قال عن مسرة بن جندب عن النيب       : ديث الثالث احل 

 .)8(»وال جتامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم
 .)9(»من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله« : ويف رواية

                                                                                                                                            
 .190: ، ص5:ج:  حتفة األحوذي- 1
يعة، باب  ، و النسائي، كتاب الب    3: ، ص 3: ، ج 2479:  رواه أبو داود، أول كتاب اجلهاد، باب يف اهلجرة هل انقطعت، رقم             - 2

، و البيهقي، كتاب السري، باب الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة،                217: ، ص 5: ، ج 8711: انقطاع اهلجرة، رقم  
 .312: ، ص2: ، ج2513: ، و الدارمي، كتاب السري، باب أن اهلجرة ال تنقطع، رقم17: ، ص9: ج
، و البيهقي، كتاب السري، باب الرخصة يف        216: ، ص 5: ، ج 8707: رة، رقم  رواه النسائي، كتاب البيعة، باب انقطاع اهلج       - 3

251: ، ص 5: ، و أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف اهلجرة، ج              17: ، ص 9: ، ج ...اإلقامة بدار الشرك  

 . 88:  ص،4: ، ج1822: ، و ابن حجر يف تلخيص احلبري، كتاب السري، باب وجوب اجلهاد، رقم
 هـ، له 516 أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، كان حافظا متقنا، لقب بشيخ اإلسالم حميي السنة، تويف سنة                     - 4

 ).281: ، ص2: ، طبقات الشافعية، ج49-48: ، ص2: شذرات الذهب، ج:ترمجته يف(كتاب شرح السنة، : مؤلفات أبرزها
 .522:  ص،5:  شرح السنة، للبغوي، ج- 5
 .230، 229: ، ص7:  فتح الباري، ج- 6
 .25: عكاشة عبد املنان الطييب، ص:  فتاوى الشيخ األلباين و مقارنتها بفتاوى العلماء- 7
 و قال حديث صحيح على شرط البخاري، و رواه الترمذي،           154: ، ص 2: ، ج 2627: رواه احلاكم، كتاب قسم الفيء، رقم     - 8

، و البيهقي، كتاب    155: ، ص 4: ، ج 1604:  باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، رقم           كتاب السري عن رسول اهللا    
 .  142: ، ص9: السري، باب األسري يؤخذ عليه العهد أال يهرب، ج

 .27:  سبق خترجيه، ص- 9
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فيه داللة على حترمي مساكنة الكفار ووجوب       » فهو مثله « قوله:" قال الشوكاين 
لكن يشهد لصحته قوله   ] يقصد ضعفه [ وإن كان فيه املقال املتقدم    مفارقتهم، واحلديث   

:  Ÿξsù (#ρß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 4 ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ Íν Î ö xî  ) 1(")2(. 

 يعترب مساكنة املشرك من أكرب األسباب       -رمحه اهللا -)3(و جند أن الشيخ ابن عثيمني     
القسم السادس من أقسام اإلقامة يف دار الكفر         اليت تترتب عليها املفاسد واملضار، ففي       

] القسم اخلامس اإلقامة لغرض الدراسة    [ أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله       :" يقول
وأعظم ملا يترتب عليه من املفاسد باالختالط التام بأهل الكفر وما يتبعه من مودة ومواالة               

 من جامع املشرك وسكن معه      «:وتكثري لسواد الكفار، جاء يف احلديث عن النيب الكرمي        
هذا احلديث وإن كان ضعيف السند له وجهة من نظر ألن املساكنة تدعو إىل               و »فهو مثله 

املشاكلة، فكيف تطيب نفس مسلم يف السكن بني أهل الكفر مع خطر انعكاس أفعاهلم               
 .)4("على أخالق وعادات أهله وأوالده

 .)5(لة واملالبسة وعدم املباينة  وعلى ذلك عرب الونشريسي عن املساكنة باملداخ
ال يقبل اهللا عز وجل ... «:عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال      : احلديث الرابع 

 .)6(»من مشرك بعد ما أسلم عمال أو يفارق املشركني إىل املسلمني
، فقد جعل الرسول    »فراق املشرك » «يفارق املشرك «و الشاهد يف هذا احلديث      

    أي إىل أن يفارق،    » أو يفارق «: ")7(ل البيعة، قال السندي    مفارقة املشرك من أصو
                                                 

 .140:  سورة النساء، آية- 1
 .25: ، ص8:  نيل األوطار للشوكاين، ج- 2
، أخذ العلم عن عبد     هـ1347 رمضان   27حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني الوهييب، التميمي، ولد يف عنيزة يف               أبو عبد اهللا    - 3

 مؤلفا ما بني كتاب و 40الرمحان السعدي و ابن باز و غريمها، كان عضوا هبيئة كبار العلماء، له نشاط كبري يف الدعوة، بلغت مؤلفاته                  
، معجم  15-13: فهد السليمان، ص  : حممد بن صاحل العثيمني، إعداد    : رح ثالثة األصول  مقدمة ش  ( هـ،1421رسالة، تويف سنة    

  ).446: ، ص3: ج:املؤلفني
 .  بتصرف،138، 137: حممد بن صاحل العثيمني، ص:  شرح ثالثة األصول- 4
 .125: ، ص2:  املعيار املعرب، للونشريسي، ج- 5
، و ابن ماجة، كتاب احلدود،      43: ، ص 2: ، ج 2349: جه اهللا عز و جل، رقم      رواه النسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بو        - 6

 . 848: ، ص2: ، ج2536: باب املرتد عن دينه، رقم
حممد بن عبد اهلادي التتوي،أبو احلسن نور الدين السندي،فقيه حنفي،عامل باحلديث و التفسري و العربية،أصله من السند و مولده                    - 7

: ترمجته يف(،له عدة حواشي على كتب احلديث كحاشيته على سنن أيب داود و النسائي،      هـ1138 تويف هبا سنة     فيها،و توطّن باملدينة و   
 ).235:،ص6:األعالم،ج
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مبعىن إىل أنْ، وحاصله أن اهلجرة من دار الشرك إىل دار اإلسالم            ) أو(فاملضارع سيما بعد    
 .)1("واجبة على كل من آمن، فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل

أو جيشا   إذا بعث سرية     كان رسول اهللا    :  قال عن بريدة   : احلديث اخلامس  
أغزوا باسم اهللا يف    « :أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا، وقال           

سبيل اهللا،   وقاتلوا من كفر باهللا، إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث                 
خصال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك              

 منهم وكّف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأعلمهم أهنم               فاقبل
إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا واختاروا                 
دارهم فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على              

 الفيء     والغنيمة شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم               املسلمني، وال يكون هلم يف    
أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكّف عنهم، فإن أبوا فاستعن باهللا                

 . )2(»وقاتلهم
،          »مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين        « :و حمل الشاهد يف احلديث    

 باهلجرة إىل املدينة املنورة على سبيل الوجوب، ومفارقة ديار املشركني           واحلديث فيه أمر  
مطلوبة وإال ملا ترتب عن عدم اهلجرة انقطاع الوالية اليت جتمع بني املسلمني، كما أن                 

 ألهنا إذْ ذاك األرض الوحيدة اليت كانت         -دار املهاجرين -ورود األمر خبصوص املدينة     
 .)3( بلد مسلمتدين باإلسالم فيقاس عليها كل

هذه اهلجرة كانت فرضا    :"   وعليه فاهلجرة واجبة، ويؤكد ذلك ابن العريب قائال       
 وهي باقية مفروضة إىل يوم القيامة واليت انقطعت بالفتح إمنا هي             عينا يف أيام النيب     

 .)4(" فإن بقي يف دار احلرب فقد عصىالقصد إىل النيب 
فإذا :" ة يف دار الكفر، يقول ابن رشد       هذه هي أدلة من ذهب إىل حترمي اإلقام        

وجب بالكتاب والسنة وإمجاع األمة على من أسلم ببالد احلرب أن يهاجر ويلحق بدار               

                                                 
 .83: ، ص5:  حاشية السندي، ج- 1
 .66:  سبق خترجيه، ص- 2
 .129: عماد بن عامر، ص: اهلجرة إىل بالد غري املسلمني:  ينظر- 3
 .484: ، ص1: لعريب، ج أحكام القرآن، البن ا- 4
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املسلمني،    وال يثوي بني املشركني، ويقيم بني أظهرهم لئال جتري عليه أحكامهم فكيف                
ها، وقد كره   يباح ألحد الدخول إىل بالد حيث جتري عليه أحكامهم يف جتارة أو غري             

مالك رمحه اهللا أن يكون ببالد يسب فيها السلف فكيف ببالد يكفر فيها بالرمحان وتعبد               
فيها من دونه األوثان، ال تستقر نفس أحد على هذا إال وهو مسلم شر مريض                   

 .)1(..."اإلميان
   ملا تنتجه من األدناس واألوضار واملفاسد الدينية              :"...  ويقول الونشريسي أيضا  

والدنيوية طوال األعمار منها اإلذالل واالحتقار واإلهانة واالزدراء، واالستغراق يف             
مشاهدة املنكرات واخلوف على النفس واألهل والولد واملال والفتنة يف الدين وعلى              

 .)2(...."األبضاع          واخلوف من سريان سريهم ولساهنم
 أدلة الفريق الثاني: الفرع الثالث

لثاين الذي ذهب إىل جواز اإلقامة يف دار الكفر إذا انعدمت الفتنة وتوافر             الفريق ا 
 .األمن   وجّو احلرية الدينية، استدل بأدلة من الكتاب والسنة

 من الكتاب: أوال

: ¨βÎ) t قوله   -1 Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ äΖ ä. ( (#θä9$s% 
$̈Ζ ä. t Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù 

öΝ ßγ1 uρù'tΒ æΛ © yγ y_ ( ôNu!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩∠∪ ωÎ) t Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω 
tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù  |¤tã ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª!$# 

# ‚θà tã # Y‘θà xî ∩∪ )3(. 

تدل "مبا أن الفتنة هي العلة يف وجوب اهلجرة على من قدر عليها، فإن اآلية                 
 .)4("مبفهومها على جواز اإلقامة إذا عدمت الفتنة

                                                 
 .153: ، ص1:  املقدمات املمهدات، البن رشد، ج- 1
 .140-138: ، ص2:  املعيار املعرب، ج- 2
 .99 -97:  سورة النساء، آية- 3
 .49: سليمان توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 4
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قيل أن املراد هبذه املدينة واألْوىل العموم، اعتبارا بعموم اللفظ ال           :" يقول الشوكاين 
ألرض تصلح اهلجرة   خبصوص السبب كما هو احلق، فرياد باألرض كل بقعة من بقاع ا            

 .)1("إليها       ويراد باألرض كل أرض ينبغي اهلجرة منها
 للمهاجرين األوائل باخلروج إىل احلبشة       ويدعم هذا املعىن أدلة منها إذن النيب        

وهي دار كفر، ومنه إذا وجد اإلنسان ظروفا مالئمة يف بالد الكفر ومتكّن من إظهار دينه                
 .جاز له املقام أو اإلقامة

وأما املقيم يف دار الكافرين، ولكنه ال مينع وال يؤذى          :" )2( قال اإلمام حممد عبده   
إذا هو عمل بدينه، بل ميكنه أن يقيم مجيع أحكامه بال نكري، فال جيب عليه أن يهاجر،                  
وذلك كاملسلمني يف بالد اإلنكليز هبذا العهد، بل رمبا كانت اإلقامة يف دار الكفر سببا                

 .)3("إلسالم       وإقبال الناس عليهلظهور حماسن ا

:   قوله   -2 tΒuρ ö Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Vϑxî≡ t ãΒ # Z ÏW x. Zπ yèy™ uρ 4  tΒuρ 
ól ã øƒ s† . ÏΒ  Ïµ ÏF÷ t/ # · Å_$ yγ ãΒ ’ n<Î) «!$#  Ï&Î!θß™ u‘ uρ §Ν èO çµ ø. Í‘ ô‰ãƒ ßNöθpR ùQ $# ô‰s) sù yì s% uρ … çν ã ô_r& ’ n? tã «!$# 3 tβ% x. uρ 

ª!$# # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊃⊃∪  )4(. 

 عن ابن عباس     )6( بسند رجاله ثقات كما قال السيوطي        )5(أخرج الطرباين "
امحلوين فأخرجوين من أرض    : خرج محزة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لقوم         :قال

                                                 
 .644، 643: ، ص1: الشوكاين، ج: تفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم ال- 1
، تعلم باألزهر الشريف، مفيت الديار املصرية و من         هـ1266 حممد عبده بن حسن خري اهللا، من آل التركماين، ولد مبصر سنة               - 2

ري القرآن الكرمي،   تفس: كبار العلماء احملدثني، من أبرز تالميذ و أصحاب مجال الدين األفغاين، توىل منصب القضاء و له مؤلفات منها                  
 ).152: ، ص1: األعالم، ج: ترمجته يف (هـ،1323مات باإلسكندرية، و دفن بالقاهرة سنة 

 .289: ، ص5: رشيد رضا، ج:  تفسري املنار- 3
 .100 : سورة النساء، آية- 4
 هـ، حدث عن ألف شيخ      360سنة و تويف    هـ260 سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطرباين، أبو القاسم، ولد سنة               - 5

، شذرات  374-372: طبقات احلفاظ، ص  : ترمجته يف (الكبري و األوسط و الصغري،      : أو يزيدون، من أهم مصنفاته املعاجم الثالثة      
 ).30: ، ص2: الذهب، ج

 هـ894وم، ولد سنة     جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحان بن أيب بكر بن حممد، املصري الشافعي، عامل مشارك يف أنواع من العل                   - 6
اإلكليل يف استنباط الترتيل، اإلتقان يف علوم القرآن، االقتراح يف النحو، اجلامع الصغري،              : ، له مصنفات منها   هـ911و تويف سنة    

  ).82: ، ص2: ، معجم املؤلفني، ج55-51: ، ص4: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(
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   فرتل الوحي   فمات يف الطريق قبل أن يصل إىل النيب          الشرك إىل رسول اهللا      tΒuρ 
ól ã øƒ s† . ÏΒ  Ïµ ÏF÷ t/ # · Å_$ yγ ãΒ ’ n<Î) «!$#  Ï&Î!θß™ u‘ uρ...")1(. 

و اآلية تعين أن من خرج من بلد إىل بلد آخر جيد يف ذلك البلد من اخلري والنعمة                  
ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية، وذلك ألن من فارق                 

ا استقام أمره يف تلك البلدة ووصل اخلرب إىل أهل بلدته خجلوا            وذهب إىل بلدة أجنبية إذ    
من سوء معاملتهم له ورغمت أنوفهم بسبب ذلك، واملراغم التحول من أرض إىل أرض               

: قال ابن القاسم  .. أو املََهاجر، وهو اسم املوضع الذي يراغم فيه وهو مشتق من الرغام            
 .)2(املراغم الذهاب يف األرض: مسعت مالكا يقول

و وصفت اهلجرة يف هذه اآلية بكوهنا يف سبيل اهللا وهي كلمة تشمل كل خري                
’ ونية صاحلة كاهلجرة للحج وطلب الرزق والعبادة والفرار من الفنت إىل أي مكان                Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $#     وأكد ذلك بقوله   π yèy™ uρ    أحدمها أهنا السعة يف الرزق،     :"  ويف السعة قوالن
  .)4(")3(ور، والثاين التمكن من إظهار الدين قاله قتادةقاله ابن عباس    واجلمه

# : و هذا ما أكده ابن العريب عند تفسريه لآلية          sŒ Î) uρ ÷Λ ä ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# )5( ،
السفر للحج، التجارة، الكسب، طلب العلم، والسفر إىل دار          : وعّدد يف قسم الطلب   

 .)6(احلرب

: ÏŒ قوله   -3 Î) uρ öΝ èδθßϑçGø9 u” tI ôã $# $tΒuρ šχρß‰ç6 ÷ètƒ ωÎ) ©!$# (# ÿ… ãρù'sù ’ n<Î) É#ôγ s3 ø9 $# 

÷ à³⊥ tƒ ö/ ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘  ÏiΒ  Ïµ ÏGyϑôm§‘ ø⋅ Äh yγ ãƒ uρ / ä3 s9 ô ÏiΒ / ä. Ì øΒr& $Z) sùö ÏiΒ ∩⊇∉∪ )1(. 

                                                 
 .150: أسباب الرتول، للواحدي، ص: ، و ينظر272: ، ص11:  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، ج- 1
، احلاوي الكبري، للماوردي، باب     348: ، ص 5: ، اجلامع حلكام القرآن، للقرطيب، ج     371: ، ص 2: تفسري ابن كثري، ج   :  ينظر - 2

 .103: ، ص14: أصل فرض اجلهاد، ج
مل أر من هؤالء أفقه من الزهري و محاد و          : ال معمر ،كان أعمى أكمه، ق   هـ60 قتادة بن دعامة السدوسي أبو اخلطاب، ولد سنة          - 3

: ، ص 3: ، صفة الصفوة، ج   94: ، ص 1: ، طبقات الفقهاء، ج   55-54: طبقات احلفاظ، ص  : ترمجته يف ( هـ،  117قتادة، مات سنة    
259.( 

 .179: ، ص3:  زاد املسري يف علم التفسري، للجوزي، ج- 4
 .101:  سورة النساء، آية- 5
 . من البحث124: ، و ينظر ص486: ، ص1: آن، البن العريب، ج أحكام القر- 6



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 165 

هذه اآلية صرحية يف الفرار بالدين وهجرة األهل والبنني والقرابات                :" قال القرطيب 
ن واألموال خوف الفتنة، وما يلقاه اإلنسان من احملنة، وقد خرج النيب            واألصدقاء واألوطا 

 رجاء ... وهجروا أوطاهنم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأوالدهم      ...  وأصحابه
 .)2("السالمة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين

ألهل، حتث على الفرار بالدين إىل حيث ُيؤمن على الدين والنفس وا          : و عليه فاآلية  
وقد جاءت نصوص كثرية تدل على استحباب هجرة أهل السوء وأماكن انتشار املنكرات             

يأيت على الناس زمان خري مال      « :خصوصا عند فساد  الزمان وكثرة الفنت قال النيب          
 املسلم غنم يتبع هبا 

 .)3(»شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت
مت هلك الكل، وذلك عند ظهور املعاصي وانتشار        الفتنة إذا ع  " أن: و يف التذكرة  

املنكر وعدم التغيري وإذا مل يتغري وجب على املؤمنني املنكرين هلا بقوهلم هجران تلك                
البلدة، واهلرب منها، وهكذا كان احلكم فيمن كان قبلنا من األمم كما يف قصة السبت                

 .)4("لف الصاحللن نساكنكم، وهبذا قال الس: حني هجروا العاصني    وقالوا

# :فاملنكر إذا مل يقدر على تغيريه نزل عنه، قال           sŒ Î) uρ |M ÷ƒ r& u‘ t Ï% ©! $# tβθàÊθèƒ s† þ’ Îû 
$uΖ ÏF≈ tƒ# u óÚ Í ôã r'sù öΝ åκ ÷] tã 4 ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn  Íν Î ö xî 4 $̈ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ uŠ Å¡Ψ ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ÿξsù ô‰ãèø) s? 

y‰÷èt/ 3“t ò2Éj‹9 $# yì tΒ ÏΘöθs) ø9 $# t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∉∇∪ )5(       فإذا عم الفساد والفسوق األرض يتخري ،
املسلمون أقلها إمثا، فكما أن األرض متفاوتة يف اخلري فهي متفاوتة يف الشر، يقول                 

فاالنتقال من شر إىل شر  ومن دار عصاة إىل دار عصاة ليس فيه إال إتعاب  :"... الشوكاين

                                                                                                                                            
 .16:  سورة الكهف، آية- 1
 .360: ، ص10:  اجلامع ألحكام القرآن، ج- 2
، و يف كتاب بدء اخللق، باب خري مال         15: ، ص 1: ، ج 19:  رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب من الدين الفرار من الفنت، رقم           - 3

، و أبو داود، أول كتاب الفنت و املالحم، باب ما يرخص فيه من              1201: ، ص 3: ، ج 3124: ا شعف اجلبال، رقم   املسلم غنم يتبع هب   
، 6: ، ج 11767: ، رقم ، و النسائي، كتاب اإلميان، باب أحب الدين إىل اهللا           103: ، ص 4: ، ج 4267: البداوة يف الفتنة، رقم   

 .   538: ص
 .258: ، ص2: القرطيب، ج: اآلخرة التذكرة يف أحوال املوتى و أمور - 4
 .68:  سورة األنعام، آية- 5
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 التظاهر باملعاصي يف غري بلده أقل مما هو عليه ببلده كان             النفس بقطع املَغاِور، فإن كان    
 .)1(..."ذلك وجها للهجرة ويف الشر خيار

: y“ÏŠ$t7 قوله   -4 Ïè≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u ¨βÎ)  ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù ∩∈∉∪ 
)2( . 

ذا أمر من اهللا تعاىل     ه:" )3(و هي تقريبا مبعىن اآلية السابقة، إذ يقول ابن كثري          
لعباده املؤمنني باهلجرة من البلد الذي ال يقدرون فيه على إقامة الدين إىل أرض اهللا                  

 .)4("الواسعة حيث ميكن إقامة الدين بأن يوحدوا اهللا ويعبدوه كما أمرهم
و األمر صريح يف وجوب هجران اإلنسان املوضع الذي ال ميكّن فيه من إقامة                

ض الواسعة، ومل تعني اآلية مكان املقصد واملهرب، فيشمل كل أرض            شرع اهللا إىل األر   
 يتوفر فيها األمن ولو 

 .)5(كانت ديار كفر، وال شك أن أغلب بالد الكفر اليوم يتحقق فيها هذا الوصف
 الذين فروا إىل الكهف املوجود    -اآلية السابقة -و يؤيد هذا قصة أصحاب الكهف       

كانوا يعيشون فيه بلد كفر فإهنم قد جلئوا إىل مكان آمن           يف بلدهم، فإذا كان البلد الذي       
يف بلدهم الكافر ذاك، ودليله أنه عندما استفاقوا من نومتهم الطويلة طلبوا ألحدهم أن               

 %:...tΑ$sينطلق ويبتاع هلم طعاما مع حرصه أال يراه جنود من فروا من ظلمه، قال                
×≅ Í←!$s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ öΝ Ÿ2 óΟ çFø[Î6 s9 ( (#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $·Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$s% öΝ ä3 š/ u‘ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ óΟ çFø[Î6 s9 (# þθèW yèö/ $$sù 

Ν à2y‰ymr& öΝ ä3 Ï% Í‘ uθÎ/ ÿ Íν É‹≈ yδ ’ n<Î) Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $# ö ÝàΖ uŠ ù=sù !$pκ š‰ r& 4‘ x. ø—r& $YΒ$yèsÛ Ν à6 Ï?ù'uŠ ù=sù 5− ø—Ì Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 
ô#©Ü n=tGuŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt Ïèô±ç„ öΝ à6 Î/ # ´‰ymr& ∩⊇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) βÎ) (#ρã yγ ôà tƒ ö/ ä3 ø‹ n=tæ óΟ ä.θßϑã_ö tƒ ÷ρr& öΝ à2ρß‰‹ Ïèãƒ 

                                                 
 .577: ، ص4: الشوكاين، ج:  السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار- 1
 .56:  سورة العنكبوت، آية- 2
، من  هـ700ولد سنة    احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، الدمشقي، من كبار املفسرين و املؤرخني،                   - 3

اإلمام املفيت احملدث البارع،    : البداية و النهاية، تفسري القرآن العظيم، علوم احلديث، طبقات الشافعية، قال عنه الذهيب             : أشهر مؤلفاته 
 ).232-231: ، ص5: ، شذرات الذهب، ج534-533: طبقات احلفاظ:  ترمجته يف (هـ،774ثقة متفنن حمدث متقن، تويف سنة 

 .335: ، ص5: فسري ابن كثري، ج ت- 4
 .142: عماد بن عامر عيد، ص:  اهلجرة إىل بالد غري املسلمني- 5
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’ Îû öΝ Îγ ÏF̄=ÏΒ  s9 uρ (# þθßsÎ=ø è? # ¸Œ Î) # Y‰t/ r& ∩⊄⊃∪ )1(           فليس يف هذه اآلية ما يدل على أهنم فارقوا بالد ،
الكفر، فغاية ما تدل عليه هو الفرار من مكان انتشر فيه الظلم واالستضعاف إىل مكان                

 .اعتقدوه أكثر أمنا حيفظ هلم دينهم وينجيهم من الفتنة

 من السنة: ثانيا

مريا           إذا بعث أ   كان الرسول   : قال عن سلمان بن بريـدة     : احلديث األول 
مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأعلمهم أهنم إن فعلوا             « ...أو جيشا   

ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم                 
فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني،             

 .)2(»...يكون هلم يف الفيء      والغنيمة نصيب إال أن جياهدوا مع املسلمنيوال 
 .»فإن أبوا واختاروا دارهم« : وحمل الشاهد يف احلديث

فيه دليل على دعائهم للهجرة بعد إسالمهم، وهو مشروع ندبا          :" )3( قال الصنعاين 
 بدليل 

 إذن ملن أسلم ببلد الكفر بالبقاء       ، فاحلديث فيه  )4("ما يف احلديث من اإلذن هلم يف البقاء       
 .هناك

وكان يأمر جيوشه أن يقولوا ملن أسلم إن هاجرمت فلكم ما           :" ... يقول الشافعي 
 .)5("للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب املسلمني وليس خيريهم إال فيما حيل هلم

سالم فاحلديث إذن مشعر باحلل واجلواز، وعليه فأمر التحول من دارهم إىل دار اإل            
 لالستحباب وهذا بعد الفتح، ودار املهاجرين هنا هي املدينة املنورة،            -دار املهاجرين -

                                                 
 .20، 19:  سورة الكهف، آية- 1
 .66:  سبق خترجيه، ص- 2
، رحل يف طلب العلم و برع يف خمتلف         هـ1059 حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين مث الصنعاين، األمري اجملتهد، ولد سنة               - 3
سبل : لعلوم، و أظهر االجتهاد و نفر من التقليد، و هو من األئمة اجملددين، تفرد بالرئاسة العلمية يف صنعاء، له مؤلفات كثرية أشهرها                     ا

، و ينظر ترمجته    263: ، ص 6: األعالم، ج : ترمجته يف ( سنة،   123 عن   هـ1182السالم، شرح التنقيح يف علوم احلديث، تويف سنة         
 ).تابه سبل السالميف مقدمة  حتقيق ك

 .87:  ص،4:  سبل السالم، للصنعاين، ج- 4
 . 18: ، ص2:  أحكام القرآن، للشافعي، ج- 5
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وهذا ال يعين أن اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم قد انقطعت بل هي باقية مستمرة                  
 .إذا وجدت دواعيها    وهي الفتنة والقدرة على اهلجرة

« : عن اهلجرة فقال   أعرابيا سأل النيب    عن أيب سعيد اخلذري أن      : احلديث الثاين 
: قال» فتعطي صدقتها « :نعم، قال : قال» وحيك إن اهلجرة شأهنا شديد، فهل لك من إبل        

« :نعم، قال : ، قال »فتحلبها يوم ورودها  «:نعم، قال : قال» فهل متنح منها  «نعم،قال  
 .)1(»فاعمل من وراء البحار فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا

مبالغة يف إعالمه بأن عمله ال      » فاعمل من وراء البحار   «وقوله  :" رقال ابن حج  
 .)2("يضيع يف أي موضع كان

 هلذا األعرايب على مكوثه يف بلده، قال السندي         فاحلديث فيه إقرار من الرسول      
أي فأِْت باخلريات كلها وإن كنت وراء البحار،        » فاعمل من وراء البحار   «:" يف احلاشية 

لن ينقصك وإن أقمت من     : أي... »لن يترك « ن املسلمني، وقوله    وال يضرك بعدك ع   
أي ال يترك من عملك مهمال، بل جيازيك        ... وراء البحار،        وسكنت أقصى األرض           

 .)3("على مجيع أعمالك يف أي حمل فعلت واهللا تعاىل أعلم
  ويفهم من احلديث أيضا أنه قيـل بعد الفتح، فقبل ذلك كانت اهلجرة واجبـة،            

 لذلك 
و كأن ذلك وقع بعد فتح مكة ألهنا إذ ذاك فرض عني، مث              :"...يضيف ابن حجر قائال   

 نسخ ذلك 
 .)4("»ال هجرة بعد الفتح« :بقوله

زرت عائشة مع عبيد اهللا بن عمري       « :عن عطاء بن أيب رباح قال     : احلديث الثالث 
يفر أحدهم بدينه إىل    ال هجرة اليوم، كان املؤمنون      : الليثي، فسألناها عن اهلجرة فقالت    

                                                 
، و مسلم،   1427: ، ص 3: ، ج 3708:  و أصحابه إىل املدينة، رقم      رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النيب          - 1

 .1488: ، ص3: ، ج1865: كتاب اإلمارة، باب املبايعة بعد فتح مكة ، رقم
احلديث أورده من طريقني موصول و معلق، و املوصول أخرجه          : ، و يقول ابن حجر      259: ، ص 7:  فتح الباري، البن حجر، ج     - 2

 . املذكورين هنا، و األعرايب ما عرفت امسهنيف كتاب الزكاة، و املعلق أخرجه يف كتاب اهلبة باإلسنادي
 .144: ، ص7:  حاشية السندي، ج- 3
 .62: ، و احلديث سبق خترجيه، ص259: ، ص7:  فتح الباري، ج- 4
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 خمافة أن يفنت عليه، فأما اليوم فقد أظهر اهللا اإلسالم واملؤمن يعبد ربه              اهللا وإىل رسوله    
 .)1(»حيث شاء، ولكن جهاد ونية

فيه دليل على أن للمسلم بعد الفتح أن يقيم بأي أرض توفََّر له فيها األمن واحلرية                
 إىل  -رضي اهللا عنها  -أشارت عائشة   :" ، قال ابن حجر   »فاملؤمن يعبد ربه حيث يشاء    «

بيان مشروعية اهلجرة وأن سببها خوف الفتنة، واحلكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من               
قدر على عبادة اهللا يف أّي موضع اتفق مل جتب علي اهلجرة منه، وإال وجبت، ومن مث قال                  

 به دار إسالم،    إذا قدر على إظهار الدين يف بلد من بالد الكفر فقد صارت            : املاوردي
 .)2(..."فاإلقامة فيها أفضل من الرحلة منها، ملا يترجى من دخول غريه يف اإلسالم

أي ما دام   » يعبد ربه حيث يشاء   « فهذا الذي أثر عن عائشة حيتمل أن قصدها من        
يف دار اإلسالم،ألنه بعد الفتح صارت كثري من مناطق اجلزيرة العربية دار إسالم، لكن هذا              

لفظ يعبد ربه حيث شاء عام يشمل كل األرض، وال قرينة تصرف هذا العموم              بعيد ألن   
فهو العلة يف انقطاع اهلجرة     » فقد أظهر اهللا اإلسالم   « :وختصصه بدار اإلسالم، وأما قوهلا    

إىل املدينة املنورة، فبظهور اإلسالم زالت الفتنة واستقر األمن، وقد بينت عائشة أن اهلجرة              
 أنه إذا انعدمت الفتنة مل      -مفهوم املخالفة - الدين، وبدليل اخلطاب     كانت بسبب الفتنة يف   

يبق للمسلم ذريعة للفرار بالدين فحيثما استطاع إقامة دينه فهو مهاجر ولو كان يف ديار               
 .)3(- الكفر-الشرك

خرج فديك  « : عن صاحل بن بشري بن فديك قال      ) 4(روى الزهري : احلديث الرابع 
ا رسول اهللا إهنم يزعمون أن من مل يهاجر هلك، فقال رسول            ي:  فقال إىل رسول اهللا    

يـا فديك أقم الصالة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك            « :     اهللا  
 حيث شئت تكن 

                                                 
، و ابن حبان،    1416: ، ص 3: ، ج 3687:  رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النيب و أصحابه إىل املدينة، رقم             - 1

قي اإلقامة بدار الشرك ملن ال      ، و البيهقي، كتاب السري، باب الرخصة        209: ، ص 11:، ج 4768: كتاب السري، باب اهلجرة، رقم    
 .17: ،ص9: خياف الفتنة، ج

 .220: ، ص7:  فتح الباري، ج- 2
 .170، 169: عماد بن عامر، ص: اهلجرة إىل بالد غري املسلمني:  ينظر- 3
، و  هـ58 أو   56 أو   51 أو   50أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري، اإلمام احملدث الفقيه املؤرخ، ولد سنة                   - 4

طبقات :ترمجته يف (املغازي و نسب قريش،     : ، من آثاره  هـ124هو أول من أسند و دّون احلديث، تويف على حدود فلسطني سنة              
 ).138-137: ، ص2: ، صفة الصفوة، ج162: ، ص1: ، شذرات الذهب، ج48-47: الفقهاء، ص
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 .)1(»مهاجـرا

 على بقاء فديك يف بالد قومه، بشرط إقامة ما جيب            هذا إقرار من الرسول     
 ملن  ، وقد جعل الرسول     ... وهجر السوء وغريها   عليه من الواجبات كالصالة والزكاة    

 .)2(هو على هذه احلالة أجر املهاجر يف سبيل اهللا
 أذن لقوم مبكة أن يقيموا هبا بعد        أن رسول اهللا    « :روى الشافعي : احلديث اخلامس 

 .)3(»إسالمهم منهم العباس بن عبد املطلب وغريه إذا مل خيافوا الفتنة
أن نعيم النحام حني أراد أن يهاجر جاء قومه بنو عدي،           وروينا  :" قال ابن قدامة  

أقم عندنا وأنت على دينك وحنن مننعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا،              : فقالوا له 
وكان يقوم بيتامى بين عدي وأراملهم، فتخلف عن اهلجرة، مث هاجر بعد، فقال له النيب                

: »        أرادوا قتلي، وقومك حفظوك    قومك كانوا خريا من قومي، قومي أخرجوين و
يـا رسول اهللا بل قومك أخرجوك إىل طاعة اهللا وجهاد عدوه، وقومي            : فقال» ومنعوك

 .  )4("ثبطوين عن اهلجرة وطاعة اهللا أو حنو هذا القول
 أقر عمه العباس ونعيما على املقام مبكة ألن هلما من حيميهما ومها              فالرسول  

 شعائرمها الدينية بكل حرية وأمان، وهذا يفيد جواز          عشريهتما، وبالتايل فهما ميارسان   
املقام بأرض الكفر عند األمن من الفتنة أو الدخول يف محاية الغري، وتستحب له اهلجرة،                
ومثل العباس ونعيم؛ النجاشي الذي بقي يف احلبشة وهي دار كفر ومل يهاجر أبدا، كما                

مات اليوم رجل   « : وقال أنه مل يكن مستضعفا، ويوم وفاته صلى عليه الرسول            
 .)5(»صاحل

                                                 
: ، و رواه ابن حبان، كتاب السري، باب اهلجرة، رقم         135: ، ص 7 :، ج 612:  رواه البخاري يف التاريخ الكبري، باب فديك، رقم        - 1

، الطرباين يف املعجم    17:  ص ،9: ، و البيهقي، كتاب السري، باب الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك، ج            202: ، ص 11: ، ج 4861
 . 6: ، ص3: ، ج2297: األوسط، رقم

 .106، 105:  اختالف الدارين، لفطاين، ص- 2
، و رواه البيهقي يف السنن، كتاب السري، باب الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك ملن               18،  17: ، ص 2: ن، للشافعي، ج   أحكام القرآ  - 3

 .15: ، ص9: ، ج17540: ال خياف الفتنة، رقم
 .515: ، ص10:  املغين، البن قدامة، ج- 4
، سنن البيهقي الكربى، كتاب     1407: ص،  3: ، ج 3664: فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، رقم     :  رواه البخاري، كتاب   - 5

 .49:  ص،4: ، ج6817: اجلنائز، باب الصالة على امليت الغائب بالنية، رقم
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الناس يف اهلجرة على ثالث      :"... ويقول ابن قدامة يف استحباب هذه اهلجرة       
منهم من تستحب له وال جتب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من                ... أضرب

إظهار دينه وإقامته يف دار الكفر، فتستحب له وليتمكن من جهادهم وتكثري املسلمني               
م وليتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم، وال جتب عليه              ومعونته

 .)1(..."إلمكان إقامة واجب دينه دون اهلجرة
إذا ثبت هذا فالناس يف اهلجرة على ثالثة أضرب         :"... و يؤكد هذا النووي بقوله    

 : أحدها
 وال خياف الفتنة    أن يكون ممن أسلم ويكون له عشرية ميتنع بـها، ويقدر على إظهار دينه            

 فهذا 

: ...Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκيستحب له أن يهاجر لقوله  u ø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& )2(")3(. 

« : قال يوم الفتح    أن النيب    -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس    : احلديث السادس 
 .)4(»ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا

ال هجرة من مكة بعد اليوم ألهنا قد صارت بعد          : أحدمها: يث فيه تأويالن  و احلد 
ال فضيلة للهجرة بعد اليوم كفضيلتها قبل اليوم، ألهنا كانت           : الفتح دار إسالم، والثاين   

 .)5(قبل الفتح أشق منها بعده، فكان فضلها أكثر من فضلها بعده
م على من أسلم لقلة املسلمني      كانت اهلجرة فرضا يف أول اإلسال     :" )6(قال اخلطايب 

باملدينة، وحاجتهم إىل االجتماع، فلما فتح اهللا مكة دخل الناس يف دين اهللا أفواجا فسقط               
 .)1("فرض اهلجرة إىل املدينة وبقي فرض اجلهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو

                                                 
 .515: ، ص10:  املغين، البن قدامة، ج- 1
 .51:  سورة املائدة، آية- 2
 .262: ، ص19:  اجملموع شرح املهذب، للنووي، ج- 3
 .62:  سبق خترجيه، ص- 4
احلاوي الكبري،  : ، و ينظر  128: ، ص 9: ووي، باب حترمي مكة و حترمي صيدها و لقطتها إال ملنشد على الدوام، ج              مسلم بشرح الن   - 5

 .105: ، ص14: للماوردي، ج
 أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت، الشافعي، املعروف باخلطايب، تفقه على أيب بكر القفال، و روى عنه                        - 6

بر و روي عنه صحيح احلاكم، كان رأسا يف علم العربية و الفقه و األدب و غريها، ثقة من أوعية العلم، له معامل                         مجاعة من األكا  
، سري 128-127: ، ص2: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف (هـ،388السنن و غريب احلديث     و شرح أمساء اهللا احلسىن، تويف سنة       

 ).282: ، ص3: شافعية الكربى، ج، طبقات ال27-23: ، ص17: أعالم النبالء، ج
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 .)2(»مضت اهلجرة ألهلها« : وهذا يتفق مع قوله 
 اهلجرة اليت هي مفارقة الوطن، واليت كانت مطلوبة على            إن:" )3( قال الطييب 

األعيان إىل املدينة انقطعت، أما املفارقة بسبب اجلهاد أو بسبب نية صاحلة كالفرار بالدين              
:" وقال الرازي . )4("من الفتنة واخلروج يف طلب العلم، باقية فاغتنموها وال تقعدوا عنها           

: ن عنده صارت مكة بلد اإلسالم، وقال احلسن       واألصح أن اهلجرة انقطعت بفتح مكة أل      
فاملراد اهلجرة املخصوصة،   » ال هجرة بعد الفتح    « اهلجرة غري منقطعة أبدا، أما قوله       

فإهنا انقطعت بالفتح وبقوة اإلسالم، أما لو اتفق يف بعض األزمان كون املؤمنني يف بلد                
 هاجر املسلمون من تلك     ويف عددهم قلة وحيصل للكفار بسبب كوهنم معهم شوكة، وإن         

 تلزمهم اهلجرة على ما قاله      االبلدة وانتقلوا إىل بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار، فهاهن        
 .)5("احلسن ألنه قد حصل فيهم مثل العلة يف اهلجرة من مكة إىل املدينة

  وعليه إذا كان املسلمون يتمكنون من إظهار دينهم حبرية وال خيشون فتنة فيه              
لى أهلهم، فاجلمهور ذهبوا إىل أن هذه اهلجرة غري واجبة ولكنها مستحبة            على أنفسهم وع  

ـ          ال « و» مضت اهلجرة ألهلها  « إذا مل يكن يف اإلقامة مصلحة للمسلمني واستدلوا ب
 .)6(»هجرة بعد الفتح

 مناقشة أدلة الفريقين: الفرع الرابع

 مناقشة أدلة الفريق األول: أوال

                                                                                                                                            
 . 38: ، ص6: فتح الباري، ج: ، و ينظر26:  ص،8:  نيل األوطار، للشوكاين، ج- 1
، و مسلم، كتاب    1082: ، ص 3: ، ج 2802:  رواه البخاري، كتاب اجلهاد و السري، باب البيعة يف احلرب أن ال يفروا، رقم               - 2

 .1487: ، ص3: ، ج1863: سالم و اجلهاد و اخلري و بيان معىن ال هجرة بعد الفتح،رقماإلمارة، باب املبايعة بعد فتح مكة على اإل
الكاشف عن حقائق السنن النبوية، التبيان يف       : احلسني بن حممد بن عبد اهللا الطييب، عامل مشارك يف أنواع من العلوم، من تصانيفه               - 3

معجم املؤلفني، ، 137: ، ص3: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف (هـ،743نة املعاين       و البيان، اخلالصة يف أصول احلديث، تويف س             
 ).639: ، ص1: ج
 .81: ، ص4: ، سبل السالم، للصنعاين، ج39: ، ص6: ، فتح الباري، ج26: ، ص8:  نيل األوطار، للشوكاين، ج- 4
 .264 :، ص19: اجملموع، للنووي، ج: ، و ينظر169: ، ص15:  التفسري الكبري، للرازي، ج- 5
 .127: خالد عبد القادر، ص: فقه األقليات املسلمة:  ينظر- 6
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 ¨βÎ) tبالنسبة لآليتني    -1 Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ... )1( و  

¨βÎ) zƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 2(   فهما تتحدثان ،
ار دينه، ومكة عن اهلجرة الواجبة يف أول اإلسالم على من كان مقيما مبكة ال يستطيع إظه         

واملقصود :" إذ ذاك دار كفر واملدينة دار إسالم، واهلدف من هذه اهلجرة كما قال الرازي             
 من املهاجـرة كثرة 

 .)3("املسلمني واجتماعهم، وإعانة بعضهم لبعض، وحصول األلفة والشوكة وعدم التفرق

 (#ρ–Šأما آية  -2 uρ öθs9 tβρ ã à õ3 s? $yϑx. (#ρã x x....)4( ا كانت موجهة للمسلمني    ، فإهن
 . إىل املدينة املنورة، وقد كانت يف حقهم واجبةالذين مل يلتحقوا بعد بالرسول 

، فريد عليه   )5(»أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني        « :أما حديث  -3
 :أمران

 .)6(من حيث السند فاحلديث فيه مقال: األول
) 7(ديث وأنه حيتج به كما صرح النووي      من حيث املنت؛ فإن سلم بصحة احل      : الثاين

 :فإن األمر ال خيلو من
احلكم هنا جاء خمتصا مبن كان مستضعفا يف دار احلرب، وقدر على اهلجرة               -أ

 بريء منه، وقد قسم املاوردي اهلجرة من        فحينئذ جتب عليه، وإن مل يفعل فالرسول        
أن ال يقدر عن    : م الرابع منها  دار احلرب إىل دار اإلسالم إىل مخسة أقسام فقال يف القس          

أنا بريء من   « :ويقدر على اهلجرة فتجب عليه، واستدل حبديث      ]    مستضعف[االمتناع  
ال يتفق رأيامها، فعرب عن الرأي بالنار، ألن اإلنسان يستضيء           : ومعناه» ...كل مسلم 

                                                 
 .99 -97:  سورة النساء، آية- 1
 .72:  سورة األنفال، آية- 2
 . 167: ، ص15: التفسري الكبري، ج- 3
 .89:  سورة النساء، آية- 4
 .26:  سبق خترجيه، ص- 5
 . من البحث26:  يراجع ص- 6
 .254، 253: ، ص19: ذب، للنووي، جاجملموع شرح امله:  ينظر- 7
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ال تستضيئوا بنار أهل    « :بالرأي كما يستضيء بالنار، ومثله ما روي عن النيب            
 .)2( أي ال تقتدوا بآرائهم)1(»الشرك

على أن املسلم إذا كان مقيما بني       : احلديث دليل كما تبني من سبب وروده       -ب
املشركني فقتل على أيدي اجملاهدين لكوهنم مل يفرقوا بني املشركني وغريهم، ال يكون              

 براءة دم   أي» ...أنا بريء « :عليهم وزر، كما ال دية ملن قتل من املسلمني، وعليه فقوله          
 .)3(وليس التربؤ من املسلم واعتباره كافرا

والشرك أو املشرك خيتلف عن     " الشرك"كما أن احلديث قد ورد فيه لفظ          -ج
لفظ أهل الكتاب الذين يشكلون اليوم ثلث العامل، وحىت أهل الشرك يشكلون أكثر من               

 ؟... وتايالند والثلث فكيف حيكم على املسلمني الذين يعيشون يف بالد كالصني واهلند
 :، فترد عليه أمور)4(»...ال تساكنوا املشركني« :أما حديث -4
إسناده مظلم ال تقوم به     :" من حيث السند فاحلديث ضعيف، قال الذهيب        -أ
 .)5("حجة

من حيث املنت؛ فاحلديث ال يؤخذ على إطالقه، وهو حممول على من أقام مع              -ب
 لكفرهم، ومل يكن قادرا على إظهار        املشركني وسكن معهم راضيا عنهم غري مبغض       

 .)6(دينه
و -بأن فيه دليل على حترمي املساكنة، فهو        » فهو مثله « و يقول الشوكاين يف معىن      

 قد قصد من املساكنة ليس فقط جمرد التجاور، بل املساكنة هنا كأهنا مبعىن  -اهللا تعاىل أعلم  

                                                 
، و  454: ، ص 5: ، ج 9535:  رواه النسائي، كتاب الزينة، باب النهي عن أن ينقش أحد على خامته حممد رسول اهللا، رقم                  - 1

، البيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ال ينبغي للقاضي و ال للويل أن يتخذ كاتبا ذميا و ال يضع الذمي يف موضع يتفضل فيه مسلما                        
 . 127: ، ص10: ج
 .105، 104: ، ص14:  احلاوي الكبري، للماوردي، ج- 2
 -2004، جـوان   4/5العريب البشري، اجمللة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء و البحوث، العدد           : منطلقات لفقه األقليات  :  ينظر - 3

 .  من البحث26: ص: ، و ينظر233: ، دبلن، صا، أيرلندهـ1425ربيع الثاين 
 .131:  سبق خترجيه، ص- 4
 . من البحث27: و يراجع ما قيل عن اضطراب احلديث ما جاء يف ص. 25:  ص،8:  نيل األوطار، للشوكاين، ج- 5
 .158: عماد بن عامر، ص:  اهلجرة إىل بالد غري املسلمني- 6
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 Ÿξsù (#ρß‰ãèø):ه باآلية السكن القليب والنفسي، واملتابعة أو املشاكلة الستدالل       s? óΟ ßγ yètΒ 4 ®L ym 
(#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ Íν Î ö xî )1(. 

لكن ماذا عن املسلم الذي يستطيع إظهار دينه ومتّيزه عن غريه من املخالفني                
مشركني    أو أهل كتاب، وإعالن عدم رضاه على منكراهتم، فما املانع من البقاء على                  

 .)2(يته وينشر دعوتهأرض جيد فيها اإلنسان حر
أما حديث معاوية فيظهر أنه يتعلق بظروف خاصة مرت هبا األمة وهي كوهنا             -5

يف حالة حرب مع غريها، وما يتسبب ذلك من االفتتان يف الدين، فإذا مل تكن احلرب                  
قائمة بأن كانت الدولة املخالفة دار عهد وتوفرت الشروط والظروف املالئمة للمسلم،             

  اإلقامة؟ فما املانع من
 .)3("ولكنه ال يدل على وجوهبا:" هذا ويقول الصنعاين معلقا على هذا احلديث

و عليه فغايـة ما يدل عليه احلديث هو بقاء اهلجرة إىل يوم القيامة دون أن يعين ذلك                  
 وجوبـها،      

هذه اهلجرة هجرة املعاصي غري اهلجرتني       :"  معىن آخر للحديث فيقول    )4(و للطحاوي 
 .)5("نياألول

أما حديث املبايعة على فراق املشرك، فقد قال الصنعاين فيه بعد ما نسب              -6   
وذهب األقل إىل أهنا ال جتب، وأن األحاديث منسوخة         :" القول بوجوب اهلجرة للجمهور   

فإنه : ، قالوا )6(»ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية      « للحديث اآليت وهو قول ابن عباس     
 مل يأمر من أسلم من العرب        جرة الدال عليه ما سبق وبأنه        عام ناسخ لوجوب اهل   

                                                 
 .140:  سورة النساء، آية- 1
 .33: ، صأحزمي سامعون جزويل: اهلجرة يف القرآن الكرمي:  ينظر- 2
 .84: ، ص4:  سبل السالم، للصنعاين، ج- 3
 أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك بن سلمة بن سليم بن سليمان، األزدي، احلجري، الطحاوي، املصري، احلنفي                       - 4

، املختصر يف الفقه،    أحكام القرآن : ، من تصانيفه  هـ321، و تويف مبصر سنة      هـ229فقيه جمتهد    و حمدث،حافظ مؤرخ، ولد سنة           
 ).148: ، طبقات الفقهاء، ص339: ، طبقات احلفاظ، ص33-27: ، ص15: سري أعالم النبالء، ج: ترمجته يف(مشكل اآلثار، 

 .390: ، ص8:  التمهيد، البن عبد الرب، ج- 5
 .62:  سبق خترجيه، ص- 6
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واألحاديث غري حديث ابن عباس     ... باملهاجرة إليه، ومل ينكر عليهم مقامهم ببلدهم       
 .)1("ويف هذا مجع بني األحاديث: حممولة على من ال يأمن على دينه، قالوا

هم الصنعاين باألقل    أن اهلجرة اليت عناها من عرب عن       -و اهللا أعلم  -و الذي يظهر  
هي اهلجرة بعد الفتح، أما قبل الفتح فلم يعلم اخلالف يف وجوهبا،و أيضا كيف ينسب                
للجمهور القول بوجوب اهلجرة وهم الذين قالوا بالتفصيل يف حكم اهلجرة، وبالتايل يظهر             

 يف  أنه ال خالف بني اجلمهور وبني األقل الذين عناهم يف وجوب اهلجرة إىل النيب                
حيتمل أنه منسوخ بأدلة أخرى منفصلة       -أ: دينة، وعليه فهذا احلديث حيتمل أمورا منها      امل

 . قبل الفتحألنه يتحدث عن البيعة اليت بايع هبا املسلمون النيب 
 .حيتمل أنه خيص الذين ال يأمنون على دينهم يف دار الكفر -ب
ب وهذا مجعا بينه     حيتمل أن األمر الذي ورد فيه حممول على االستحباب والند -ج

 .وبني  األحاديث اليت أجازت املقام يف دار الكفر

 مناقشة أدلة الفريق الثاني : ثانيا

: ¨βÎ) tبالنسبة لقوله    -1 Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr&...)2( ،
دار اهلجرة  -  إىل املدينة  -دار الكفر واحلرب  -فقد جاءت خبصوص اخلروج من مكة        

 .     وبالتايل ال ميكن تعميم حكم اآلية-واإلسالم

: بالنسبة لقوله -2 tΒuρ ö Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Vϑxî≡ t ãΒ # Z ÏW x. 
Zπ yèy™ uρ )3(               ومعىن اآلية يتضح من سبب نزوهلا الذي مر سابقا وكيف خرج محزة بن ،

فر إىل املدينة دار اإلسالم، فلو مل تكن واجبة ملا خرج            جندب مهاجرا من مكة دار الك     
وإن كان السبب خاصا كما تقدم، وظاهرها       :" ... شيخ هرم مريض، يقول الشوكاين    

 .، مبعىن وجوب اهلجرة من أي دار كفر)4("عدم الفرق بني مكان وزمان    وزمان

                                                 
 .80، 79: ، ص4:  سبل السالم، للصنعاين، ج- 1
 .97 :آية،  سورة النساء- 2
 .100:  سورة النساء، آية- 3
 .645: ، ص1:  فتح القدير، للشوكاين، ج- 4
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سب فيها السلف   هذه اآلية دالة على أنه ليس ألحد املقام يف أرض ي          :" و قال مالك  
 .)1("فما بالك بأرض يكفر فيها باهللا

 ÏŒ: أما آية  -3 Î) uρ öΝ èδθßϑçGø9 u” tI ôã $# $tΒuρ šχρß‰ç6 ÷ètƒ ωÎ) ©!$#...)2(   فريد االستدالل 
 .اآلية شرع من قبلنا، وفيه خالف باالستدالل به -أ: هبا من وجوه
انتشار املنكرات  أما النصوص الداعمة هلا خبصوص اهلجرة عند فساد الزمان و          -ب

فال ميكن القبول باهلجرة من دار كفر إىل دار كفر أخرى ألنه ال ختلو دار كفر من املفاسد         
واملعاصي والشرور، ويف دار اإلسالم الواسعة جمال للهجرة واالنتقال ويف سرية سلفنا              

 .الصاحل خري هدي
، )3(»يئالن يترك من عملك ش    فاعمل من وراء البحار فإن اهللا       ... «: حديث -4

فاهلجرة اليت سأل عنها األعرايب هي اهلجرة الواجبة من مكة إىل املدينة وقد انقطعت                
فتخصص بدار اإلسالم للنصوص الواردة يف حترمي       » من وراء البحار  « بالفتح، أما قوله            
 .)4(املقام يف ديار الكفر

ابق لقوهلا  يدور يف ذات سياق احلديث الس     -رضي اهللا عنها  -ما أثر عن عائشة     -5
، وتبقى اهلجرة من دار الكفر إىل دار        ، وهي اهلجرة إىل النيب      )5(»ال هجرة بعد اليوم   « 

 .)6(»ال هجرة بعد الفتح« :اإلسالم إىل يوم القيامة، ومثله حديث
 .)7(أما حديث فديك فهو حديث مرسل-6
  لعمه ولنعيم باملقام يف مكة فقد كان قبل وجوب اهلجرة،             أما إقراره    -7

 بذلك العتبارات كقيام نعيم بكفالة      وحيتمل أن يكون خاصا هبما فرخص هلما النيب         
 .))8األيتام، والعباس بكتابة أخبار املشركني للنيب 

                                                 
 .348: ، ص5:  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج- 1
 .16:  سورة الكهف، آية- 2
 .139:  سبق خترجيه، ص- 3
 .169:  اهلجرة إىل بالد غري املسلمني، البن عامر، ص- 4
 .140: سبق خترجيه، ص- 5
 .62: رجيه، ص سبق خت- 6
 ،  255:  ص،5:  جممع الزوائد، للهيثمي، ج- 7
 .171: اهلجرة إىل بالد غري املسلمني، البن عامر، ص:  ينظر- 8
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هذه بعض أوجه املناقشة اليت ميكن توجيهها وإبداؤها على أدلة وأقوال كال               
 .الفرقني

 الموازنة والترجيح: الفرع الخامس
 :من الفصل يف بعض القضايا بداية ال بد أوال 

 ال يستقيم نسبة حترمي اإلقامة للمالكية بإطالق فاإلمام مالك له قول خمالف إذ              -1
قال جوابا على سؤال عن اإلقامة بأرض العدو واالنقطاع إليها أفضل أم اإلقبال واإلدبار؟              

 .)3)(2(، ومثله اإلمام املازري)1(ذلك حسن واسع: فقال
لسادة املالكية من مثل الونشريسي كانت متأثرة مبا وقع           أقوال واجتهادات ا   -2

يف األندلس اإلسالمية، أي أهنا تأثرت بظروف خاصة أحاطت هبا حيثيات خمتلفة عما هي              
 يقول  تعقيبا    -رمحه اهللا -)4( رغم ذلك جند اإلمام الوزاين     -و لو نسبيا  -عليه األمور حاليا  

يقصد -طلب الدنيا ومجع حطامها     و:" على الونشريسي عند جوابه على سؤال قائال       
بالغ :" فقال الوزاين "  فذلك جرحة فيه مسقط إمامته وشهادته      -التجارة يف دار احلرب   

 .)5("الونشريسي رمحه اهللا يف هذا اجلواب
 ال يستقيم نسبة قول ملذهب أو إمام دون النظر يف كل ما ورد عنه يف هذه                 -3  
، بينما ورد   )6( يقول بالتحرمي وكذلك اإلباضية    فقد نسب للشوكاين مثال بأنه ممن     : املسألة

إذا كانت املصلحة   :" ... على سبيل املثال عن الشوكاين يف كتابه السيل اجلرار ما نصه           
العائدة على طائفة من املسلمني ببقائه ظاهرة كأن يكون له مدخل يف بعض األمر                 

                                                 
 .582: ، ص2: أبو الوليد بن رشد، ج:  البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل يف مسائل املستخرجة- 1
عبد اهللا املازري،الفقيه املالكي،كان واسع االطالع على علوم كثرية كالفقه و أصول             حممد بن علي عمر بن حممد التيمي، أبو          - 2

املعلم يف شرح صحيح مسلم، شرح التلقني للقاضي عبد الوهاب، إيضاح احملصول من             :الفقه، احلساب، األدب، الطب، له تآليف مهمة      
-279:، الديباج املذهب،ص  114: ،ص2:ذرات الذهب،ج ش:ترمجته يف ( و قربه بتونس،   هـ536برهان األصول، للجويين، تويف سنة      

 ).285:، ص4:، وفيات األعيان،ج281
  .33: ، ص3: النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين، ج - 3
فقيه مشارك يف كثري من     ) أبو عيسى ( حممد املهدي بن حممد بن حممد ابن اخلضر بن قاسم بن موسى العمراين، الوزاين القامسي،                  - 4

حاشية على شرح   : ، من تصانيفه  هـ1342، وفد على تونس وانتفع منه خلق كثري، و تويف بفاس سنة              هـ1266 سنة   العلوم، ولد 
معجم : ترمجته يف (التاودي لتحفة ابن عاصم يف الفقه، املنح السامية من النوازل الفقهية املعروفة بنوازل الوزاين، املعيار اجلديد و غريها،                   

 ).740: ، ص3: املؤلفني، ج
 .30: ، ص3:  النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين، ج- 5
 . 113: عماد بن عامر، يف كتابه اهلجرة إىل بالد غري املسلمني، ص:  نسب إليهما هذا الرأي الباحث- 6
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فراره راجحا على هجرته و   باملعروف والنهي عن املنكر أو تعليمه معامل اخلري، حبيث يكون           
 .)1("بدينه فإنه جيب عليه ترك اهلجرة رعاية هلذه املصلحة الراجحة

 وبالنسبة لإلباضية فإهنم ال مينعون من اإلقامة مطلقا، بل املنع منوط باالستضعاف،            
 .)2(كما جيوز للمسلم املقام بدار الكفر إذا كان قادرا على إظهار دينه

 :ا الفقهاء من كال الفريقني فيمكن تقسيمها إىلأما األدلة اليت استدل هب*
 :اآليات الكرمية؛ وبالنظر إىل مضموهنا نصل إىل: أوال
 وجوب اهلجرة من دار احلرب مبكة إىل دار اإلسالم باملدينة ملن كان قادرا               -1
 .عليها

 رفع اجلناح عن املستضعفني الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال؛              -2
 .رة عليهمهؤالء ال هج

 . اهلجرة من دار الظلم إىل دار األمن أينما كانت-3
 . شرعت اهلجرة حلفظ الدين والنفس واملال واألهل من الفنت والفساد-4
األحاديث النبوية الشريفة؛ وبالنظر إىل هذه األحاديث وحمتواها ميكن           : ثانيا
 :تقسيمها إىل

 :  اإلسالم، وتتضمنأحاديث اهلجرة من دار الكفر إىل دار: القسم األول
 . من مكة إىل املدينة، وقد انقطعت باهلجرة اهلجرة الواجبة زمن الرسول -1
 اهلجرة الباقية إىل يوم القيامة من دار الكفر إىل دار اإلسالم عند الفتنة يف                 -2
 ...الدين

أحاديث جتيز اإلقامة يف دار الكفر عند توافر األمن واحلرية،             : القسم الثاني    
 :وتتضمن

 . البقاء أصالة يف دار الكفر ملن أسلم من أهلها-1
 . الفرار من دار اخلوف والظلم إىل دار األمن والعدل كهجرة احلبشة-2

                                                 
 .577: ، ص4:  السيل اجلرار،للشوكاين، ج- 1
 . 552، 551: ، ص17: ابن طفيش، ج: شرح كتاب النيل و شفاء العليل:  ينظر- 2
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و الراجح يف هذه املسألة هو القول باجلمع بني األدلة واجلمع هنا متيسر كما أن                
 حمل الرتاع احلقيقي    أدلة الفريق األول ال خيتلف حوهلا الفريق الثاين فأدلتهم غري واردة على           

ألن الفريق الثاين متفق مع الفريق األول يف النقاط مجيعا إال يف جواز اإلقامة يف دار الكفر                 
إذا توفر األمن      ومتكن من إظهار الدين، وهنا ويف هذه النقطة يترجح رأي الفريق                     

قوال العلماء  رغم ذلك ميكن اجلمع بني أ      . الثاين ألدلته الدقيقة اليت ساقها يف املسألة       
 :عليهوأدلتهم، و
كانت اهلجرة يف أول اإلسالم فرضا عينا على من أسلم، وذلك لقلة املسلمني              -1

 وجوهبا حىت   باملدينة وحاجتهم إىل االجتماع، مع وجود الفتنة يف الدين، وقد أكد اهللا             
: tأنه قطع املواالة بني من هاجر وبني من مل يهاجر فقال             Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ 

$tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ )1(    ومسى اهللا ،   ـ ظاملي " التاركني للهجرة ب

 ¨βÎ) t: ، فقال "أنفسهم Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ äΖ ä. ( (#θä9$s% $̈Ζ ä. 

t Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù...)2(. 

 .   القدرة على اهلجرة:  *اهلجرة جتب على من حتقق فيه -2
 .  -االستضعاف-العجز عن إظهار الدين والقيام بشعائر اإلسالم  *
 .-مدار اإلسال-الدار اليت سيهاَجر إليها  *
 إذا كان مستضعفا يفنت يف      -احلرب-ال جيوز للمسلم أن يقيم يف بلد الكفر          -3

دينه وال حرية له، أو مل يأمن على نفسه وأهله وماله وقدر على اخلروج، وعليه فاهلجرة                 
باقية إىل يوم القيامة، فهي إذن معللة كما اتضح بعلة الفتنة وهذا ما أكده ابن حجر يف                  

وكانت احلكمة أيضا يف وجوب     :" ، كما يقول أيضا   - اهللا عنها  رضي-األثر عن عائشة  
اهلجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإهنم كانوا يعذبون من أسلم منهم                

 .)3(..."إىل أن يرجع عن دينه

                                                 
 .72:  سورة األنفال، آية- 1
 . 97:  سورة النساء، آية- 2
 .39: ، ص6:  فتح الباري، البن حجر، ج- 3
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        )1(»ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية      « وقد قال   :" ... قال ابن تيمية   -4
، وعليه فاملراد بقوله ال هجرة بعد الفتح؛        )3 (" وكالمها حق  )2(»اهلجرةال تنقطع   « :وقال

أي اهلجرة من دار الكفر إىل يوم       » ال تنقطع اهلجرة  « اهلجرة من مكة إىل املدينة وقوله       
ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع     « القيامة كما أكدنا يف النقاط السابقة، وهذا معىن احلديث        

 .)4(»...التوبة
 وهو مستضعف غري آمن على نفسه       -احلرب- املسلم يف دار الكفر    إذا أقام  -5

 ωÎ) t: بقوله ودينه،   ومل يقدر على اخلروج فهو ممن عذر اهللا             Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ 
ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ...∩∇∪ 4... šχ% x. uρ ª!$# # ‚θà tã # Y‘θà xî ∩∪ )5(   فاهللا ،  أبان 

، وعلى ذلك من كان قادرا على إظهار        )6(ملستضعفني،        وعسى من اهللا واجبة           عذر ا 
دينه بالبلد الذي هو فيه سواء أكان مهاجرا إليه أو كان ممن أسلم من أهله، فإقامته جائزة،                 

 . للعباس ونعيم باملقام مبكة وكانت آنذاك دار حربفقد أذن الرسول 
م واجلور والفتنة بدار اإلسالم إىل بالد األمن        جيوز للمسلم الفرار من بلد الظل      -6

سواء داخل حظرية دار اإلسالم لعموم النصوص اآلمرة بالعزلة عند فساد الزمان، أو الفرار              
من بلد اإلسالم إىل بالد الكفر اآلمنة إذا انعدمت يف حقه دار اإلسالم اآلمنة فتصري بالد                 

وأغلب دار الكفر اليوم دار عهد تتوفر        الكفر يف حقه مبثابة احلبشة يف عهد الرسول         
 . )7(فيها احلرية واحلماية

جبمع األحاديث اليت تناولت وفرقت بني حال االستضعاف من عدمه، فإهنا            -7 
تقّيد اإلطالق الذي جاء يف اآلية الكرمية من سورة النساء بأن األخرية حممولة على من ال                

اهلجرة بإطالق دون تفصيل ودون النظر      يأمن على دينه، وهذا يصلح ردا على من أوجب          
 .    إىل الظروف

                                                 
 .62: سبق خترجيه، ص- 1
 .131:  سبق خترجيه، ص- 2
 . 281: ، ص18:  جمموع فتاوى ابن تيمية، ج- 3
 .131:  سبق خترجيه، ص- 4
 .99 -98:  سورة النساء، آية- 5
 .17: ، ص2: ن، للشافعي، جأحكام القرآ:  ينظر- 6
 .178: اهلجرة إىل بالد غري املسلمني، البن عامر، ص:  ينظر- 7
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جتوز اهلجرة إىل دار الكفر لسبب مشروع أو حلاجة، وقد ضرب الفقهاء               -8
، )1(وغريها... كفكاك األسري، ونقل رسالة، والتجسس لصاحل املسلمني        :لذلك أمثلة 

فر فذلك جائز   وبذلك يفهم من أقواهلم أنه إذا وجد سبب معترب لوجود املسلم بدار الك             
 .ويقاس عليه أمور كثرية

و بالنظر إىل األقليات املسلمة جند أن تواجدها يف أراضي غري إسالمية؛ ليس               
تواجدا فرديا، وال ألمور عارضة مؤقتة كالتجارة وغريها، ولكنه أضحى تواجدا مجاعيا             

د السفر إىل بالد    وباملاليني، ولو عمل املسلمون منذ القدم بالفتوى اليت حترم اإلقامة أو جمر           
الكفر ملا انتشر اإلسالم      ولبقي يف حدود ضيقة خاصة بعد فترات ضعف الدولة                    

 اإلسالمية حيث ال فتح، فكيف يا ترى كان سينتشر اإلسالم؟
فكرة املواطنة كمبدأ أساسي يف     : و أهم ما ميكن االسترشاد به أو البناء عليه هو         

 ال تعتد باختالف املعتقد أو املذهب أو اجلنس         عصرنا احلديث  يف كل دول العامل، اليت       
وال حىت البلد الذي كان الشخص من أهله سابقا، حيث متنح هذه الدول هذا احلق بناًء                 
على معايري ثابتة مثل امليالد يف البلد أو طول اإلقامة أو الزواج، على عكس ما كان يف                  

ته إضافة إىل الضمانات واحلقوق     ، فالغريب يبقى غريبا مهما طالت إقام      )2(العصور القدمية 
 . اليت يرعاها القانون

 جريان األحكام الخمسة على الهجرة: المطلب الثالث 
شرعت اهلجرة كما رأينا من أجل حتقيق سالمة العبادة مبفهومها الشامل جلميع ما             
حيبه اهللا تعاىل من األعمال الظاهرة والباطنة، والشاملة جلميع املساحة الزمنية حلياة               
اإلنسان، فحيثما تتحقق سالمة العبادة والدين على الوجه األكمل واألفضل تتعني اهلجرة            
إىل ذلك املكان إذا توفرت القدرة على ذلك، ومسألة اهلجرة مرتبطة بالقدرة واالستطاعة             
وباجلهاد وظروفه،      وبتقدير املصاحل واملفاسد وبسالمة العبادة والدين وبظروف                 

 وهي ختتلف من شخص آلخر ومن مكان آلخر، لذلك ال بد من               الضرورة واإلكراه، 
 .مراعاة مجيع ما تقدم قبل إصدار األحكام

                                                 
 .200: ، ص11: ، احمللى، البن حزم، ج32:  ص،3: النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين، ج:  ينظر- 1
 .ن أهل الذمة و املستأمنني جند أن الدولة اإلسالمية تفوقت و سبقت الغرب يف منحها حقوق األقليات و املخالفني م- 2
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و البحث هو بصدد األقليات املسلمة ذات األعداد الكبرية  وليس جمرد آحاد               
األفراد،    وعليه فقد ارتفعت دعاوى العلماء بضرورة جتديد الرؤية حنو املوضوع، فيقول               

:"... سلطان عند حديثة عن تعميق شعور األقليات املسلمة مببدأ املواطنة         صالح الدين   / د
وإذا كانت قضية املواطنة يف البالد غري اإلسالمية موضع خالف حىت اآلن، فإن الذين                
يصلحون للفتوى واالجتهاد هم أولئك الذين يرون صحة واستحباب أو ُوجوب اإلقامة             

كما يف القرآن الكرمي كنتم خري أمة أخرجت         والتوطني محال لألمانة وتبليغ للرسالة       
 .)1(..."للناس

ينبغي أن حتسم قضية وجود املسلمني                :" قائال) 2(و يضيف األستاذ العريب البشري    
وتوطينهم يف هذه البالد غري املسلمة حسما هنائيا يف ذهن املفيت حبيث ال يفيت يف مسألة إال                 

 عدم احلسم من اضطراب يف الفتوى فتفقد األحكام         باستحضار هذا املعىن ملا يترتب من     
تناسقها  وتنحرف عن مقاصدها العامة، فيفقد الفقه دور املوجه لتحقيق املصاحل ودرأ               

 .)3(..."املفاسد
و بالنظر إىل حال األقليات املسلمة مبجموعها أو إىل األفراد املكونني هلا سواء               

: قامة جتري عليه األحكام الشرعية اخلمسة       كأقليات   أو جاليات فإن حكم اهلجرة أو اإل         
الوجوب، التحرمي، الكراهة، االستحباب، واإلباحة، وسواء كان األمر يتعلق باهلجرة من           
دار الكفر إىل دار اإلسالم أو من دار اإلسالم إىل دار الكفر، مبعىن مطلق اإلقامة يف دار                  

 .الكفر
الهجرة الواجبة: الفرع األول   

، وهو ما يعاقب تاركه أو ما يذم تاركه          ما أمر به أمرا جازما    :  بداية الواجب 
  .  )4(شرعا

جتب اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم، إذا كان املسلم مضطهدا يف               -1
دينه وال يستطيع القيام بشعائره الديين، أو كان من املستضعفني بأن خاف على نفسه                

                                                 
 .21: سلطان، ص/  اجمللة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء و البحوث، العدد الرابع و اخلامس حبث سابق لـ د- 1
 .صالح الدين سلطان و العريب البشري عضوان باجمللس األوريب لإلفتاء و البحوث/ د- 2
 .232: ، ص5و4 املرجع نفسه، العدد - 3
 . 150: ، ص1: ابن قدامة، ج: ، روضة الناظر و جنة املناظر243: املازري، ص: ضاح احملصول من برهان األصولإي:  ينظر- 4
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فتجب عليه اهلجرة يف هذه احلالة باتفاق العلماء        األذى يف بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه،          
بشرط القدرة اليت كانت يف السابق تتمثل يف الزاد والراحلة واآلن تتمثل يف السيولة املالية               
ووسيلة النقل، لكن هذا ال يكفي إذ ال بد من توافر القدرة على التنقل من الناحية                   

 .القانونية
دها، وال تتعلق باجلماعة إذ ال ميكن أن ُيفىت         و هذه احلالة هي يف أفراد األمة وآحا       

أما قبل فتح البلد فمن به من املسلمني أحد          :" لشعب كامل باهلجرة، يقول ابن حجر     
ثالثة، األول قادر على اهلجرة منها ال ميكنه إظهار دينه وأداء واجباته فاهلجرة منها                 

 .)1("واجبة
ألن القيام بأمر الدين    :"  قائال )2(ملاذا الوجوب هنا؟ لقد أجاب عن ذلك ابن مفلح        

واجب على القـادر، واهلجرة من ضرورة الواجب وتتمـة، وما ال يتم الواجب إال بـه              
 فهو واجب، 

 .)3("وشرطه أن يطيق ذلك
جتب اهلجرة من البالد اليت كثرت فيها املعاصي والبدع واملنكرات وال سبيل             -2

، فعلى املسلم أن يهاجر إىل حيث يتمكن من         للتغيري أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر      
إقامة أمر دينه حق إقامة، وقد كان سلفنا الصاحل يفرون بدينهم إىل أرض اهللا الواسعة يف                 

:إذا عمل باملعاصي يف أرض فاخرج منها وتال قوله          : دار اإلسالم، قال سعيد بن جبري     
 öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù )4(")5(        ويدخل يف هذه احلالة من خاف على ،

نفسه اهلالك نتيجة للظلم السائد يف بالد اإلسالم كما حصل يف العديد من الدول املسلمة،               
فاحملافظة على النفس من مقومات احلفاظ على الدين وتليه يف املرتبة، فهي من الكليات               

كانت النفس ال حتفظ إال باهلجرة      اخلمسة اليت متاثلت الشرائع يف وجوب حفظها، فإذا          
                                                 

 .190: ،ص6:  فتح الباري، ج- 1
املقنع و : إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا، ابن مفلح بن مفلح، احلنبلي، الشيخ احلافظ، شيخ اإلسالم، باشر قضاء دمشق، من تصانبفه - 2
 ).339-338: ، ص4: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف ( هـ،884دع يف الفقه، طبقات األصحاب، تويف سنة املب
، 14: ، و احلاوي الكبري للماوردي،ج224: ، ص19: ، و ينظر اجملموع للنووي، ج     314: ، ص 3:  املبدع،البن مفلح احلنبلي، ج    - 3
 .103: ص
 .97:  سورة النساء، آية- 4
 .179،180: ، ص5: الطاهر بن عاشور،ج: ، و ينظر تفسري التنوير و التحرير347: ، ص5: القرطيب، ج: لقرآن اجلامع ألحكام ا- 5
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واخلروج من بالد الظلم واخلوف وإن كانت من دار إسالم إىل دار كفر صارت واجبة،                
كثري من املسلمني فروا من سلطان ظلوم غشوم        و) 1(وهذا ما يسمى اآلن باللجوء السياسي     

افه ومل  وأما من فّر إىل أرض احلرب بظلم خ       :" قصدهم بالسوء يف أنفسهم ، قال ابن حزم       
حيارب املسلمني وال أعاهنم، ومل جيد يف املسلمني من جيريه، فهذا ال شيء عليه ألنه مضطر                

كان عازما على أنه إن مات هشام        حممد بن مسلم بن شهاب     مكره وقد ذكرنا أن الزهري    
 نذر دمه إن قدر عليه، وكان       )3( حلق بأرض الروم ألن الوليد بن يزيد        )2(بن عبد امللك  

 .)4("ده هشام، فمن كان هكذا فهو معذورالوايل بع
و احلماية والدخول يف جوار الكافر جائز وال حرج فيه كما ال خيدش عقيدة                

 :املسلم،    ومما يؤكد ذلك ما يلي
 .)5( يف جوار املطعم بن عدي وكان كافرادخول الرسول *
 .)6( يف جوار ابن الدغنة وكان كافرادخول أبو بكر*

                                                 
هو احلماية اليت متنحها دولة فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها، ملن طلب منها هذه احلماية، إذن                    :  اللجوء السياسي  - 1

ن أنفسهم عن صواب أو خطأ أهنم مهددون يف بالدهم، و تنص االتفاقيات الدولية               فاهلدف هو إنقاذ حياة أو حرية أشخاص يعتقدو       
لتسليم اجملرمني بشكل عام على أنه ال ُيصار إىل تسليم األشخاص املالحقني ألسباب سياسية أو احملكومني جلرائم سياسية، و على أنه                      

 . 467،468: ، ص5: لكيايل، جا: حيق هلؤالء أن يتمتعوا حبق اللجوء السياسي، املوسوعة السياسية
هشام بن عبد امللك أبو الوليد، ولد سنة نيف و سبعني، و استخلف بعهد من أخيه يزيد ، كان حازما عاقال، و قد وصلت                           - 2

 ).248-247: تاريخ اخللفاء، للسيوطي، ص: ترمجته يف (هـ،125الفتوحات يف عهده إىل مالطة، تويف يف ربيع اآلخر سنة 
، مل يستخلفه والده لصغرهويل     هـ90بن يزيد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، اخلليفة الفاسق، أبو العباس، ولد سنة                 الوليد   - 3

، وكان فاسقا منتهكا حرمات اهللا أراد احلج ليشرب         هـ125العهد من بعد هشام فتسلم األمر عند موت هشام يف ربيع االخر سنة               
تاريخ اخللفاء، للسيوطي،   : ترمجته يف  (هـ،126رجوا عليه فقتل يف مجادى اآلخر سنة سنة         فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه وخ      

 ). 250: ص
 .200: ، ص11: احمللى البن حزم، ج- 4
 إىل الطائف    من األذى ما مل تكن نالته يف حياة عمه، فخرج رسول اهللا               بعد أن تويف أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا            - 5

...  النصرة و املنعة هبم من قومه، فلم يستجيبوا له و أعزوا به سفهاءهم، فانصرف راجعا من الطائف إىل مكة حمزونا                   يلتمس من ثقيف    
 فبات عنده تلك الليلة، فلما      فليأت، فذهب إليه رسول اهللا      : و أرسل إىل مطعم بن عدي ليجريه بعد أن رفضه آخرون قبله، فقال            

فأقبل أبو سفيان إىل ...طف : عة متقلدي السيوف مجيعا، فدخلوا املسجد و قال لرسول اهللا ستة أو سب: أصبح خرج معه هو و بنوه
، 2:ابن قيم اجلوزية، ج   : فقد أجرنا من أجرت، زاد املعاد يف هدي خري العباد         : بل جمري، قال  : أجمري أم تابع، فقال   : مطعم بن عدي فقال   

  .93، 92: ، ص2:، الكامل يف التاريخ، البن األثري، ج149: ، ص3: ، البداية و النهاية، البن كثري، ج47: ص
فلما ابتلي املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل احلبشة حىت إذا بلغ برك             :"... روى البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها         - 6

 أخرجين قومي فأنا أريد أن أسيح يف األرض         :أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر       : فقال] قبيلة[الغماد لقيه ابن الدغنة و هو سيد القارة       
فرجع مع أيب بكر فطاف يف أشراف       ...و أنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببالدك       ...إن مثلك ال ُيخرج   : فأعبد ريب، قال ابن الدغنة    
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 إىل احلبشة ودخوهلم يف جوار النجاشي وكان يومها            هجرة الصحابة   *
 .)1(كافرا

 )2(:لكن ال بد من توافر جمموعة من الشروط جلواز ذلك
 . التأكد من وقوع الظلم عليه يف دار اإلسالم، وفقدان النصري املسلم-
 . أن يكون املستعان به مأمونا لتتحقق به احلماية-
 .زل عن الواجبات أو املبادئ اإلسالمية أال يترتب على هذه االستعانة التنا-
 أال يترتب عليه املواالة احملرمة، كأن يعينهم على املسلمني بإفشاء األسرار أو              -

 .القتال معهم ضد املسلمني
 أن ينوي الرجوع إىل دار اإلسالم عند زوال األسباب اليت جعلته يفر من دار                -

 .سلمني اإلسالم، إال إذا كان لبقائه مصلحة لإلسالم وامل
فاإلسالم مبا فيه من تعاليم السماحة واليسر يقدر دوافع اإلباء اليت جتعل املسلم احلر              

، وبذلك ال ُيؤخذ هنا مببدأ الصرب على جور احلكام            )3(يرفض الدنّية يف الدين والدنيا    
واالقتداء بالسلف الصاحل يف ذلك، فال الزمان نفسه وال الظروف االجتماعية والسياسية             

 .لية نفسهاوالدو
جيب على املسلم اهلجرة إىل بالد غري املسلمني لطلب العلوم اليت ال توجد إال               -3

عندهم  وهذا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين، فال ختفى أمهية العلوم                 
اليت تطورت     وأصبحت تتوّجه حنو أخّص التخصص، ومثل هذه العلوم مهمة                   

                                                                                                                                            
اري، كتاب فضائل   ، رواه البخ  ..."فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة و أمنوا أبا بكر        ...إن أبا بكر ال ُيخرج مثله       : كفار قريش فقال  

 .  1417: ، ص3: ، ج3692:  و أصحابه إىل املدينة، رقمالصحابة، باب هجرة النيب 
إن باحلبشة ملكا ال يظلم عنده أحد فاحلقوا ببالده حىت جيعل           « : ألصحابه ملا اشتد أذى املشركني على أصحابه        فقد قال النيب     - 1

 . 9: ، ص9: بيهقي يف السنن الكربى، كتاب السري، باب اإلذن، ج، رواه ال» اهللا لكم فرجا وخمرجا مما أنتم فيه
حممد : ، أحكام التعامل مع غري املسلمني و االستعانة هبم        59: سليمان توبولياك، ص  : األحكام السياسية لألقليات املسلمة   :  ينظر - 2

 .203: علوشيش الورتالين، ص
 .186: حممد الغزايل، ص: ملتحدة حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم ا- 3
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وض هبا من الركود العلمي مبفهومه العام، لكن ال بد أن يكون            وضرورية ألمتنا ألجل النه   
 .             )1(مثل هؤالء يف مستوى خـلق املسلم   وإسالمـه

جيب على املسلمني خاصة حديثي عهد باإلسالم اهلجرة إىل بالد املسلمني             -4
احملسوبة على  لتلقي العلوم الشرعية والتفقه يف الدين، لئال تتلقفهم املذاهب اهلدامة أو              

اإلسالم، وهذا يف حالة انعدام الدعاة أو العلماء الذين يعلموهنم أحكام دينهم، فعبادة اهللا              
على بصرية تامة وعلم واجب، وقد َعـدَّ صاحب املنـار أن من بني أسباب اهلجرة إىل                

ببلد يف كل من يقيم     ) مبعىن اهلجرة (وهذا احلكم   :" بالد اإلسالم تلقي العلم الشرعي فيقول     
ليس فيه علماء يقيمون أحكام الدين، عليه أن يهاجر إىل بلد يتلقى فيه أمور دينه وأحكام                

 . )2("شريعته
جيب على املسلمني اهلجرة والذهاب إىل بالد الكفر املقام هبا؛ إذا كانت               -5

األقليات املسلمة هناك يف أمس احلاجة إليهم، بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الفتنة يف                
 ويستطيعوا االنعزال مع هذه األقليات من الكفار، وهذه احلالة خاصة بأوقات              الدين

احلروب، فاملسلم واجب عليه وجوبا كفائيا أن ينصر أخاه يف مثل هذه الظروف                 
 .واألوقات العصيبة املصريية

فعلى من ورائهم من املسلمني األقرب فاألقرب أن ينفروا إليهم          :" يقول الكاساين 
ن كان النفري عاما بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عني، يفترض على              وأن ميدوهم، وإ  

 (#ρã:كل واحد من آحاد املسلمني ّممن هو قادر لقوله تعاىل ÏΡ$# $]ù$x Åz Zω$s) ÏO uρ )3(. 

املسلمون الذين استعمرت أراضيهم وُضّمت قسرا إىل دار احلرب كما هو             -6
 وجبنوب تايالند أو     و جنوب الفليبني  احلال بالنسبة ملسلمي فلسطني والشيشان أ       

                                                 
 : يصف الشيخ ابن عثيمني بأن مثل هذه اإلقامة خطرية على املسلم لذلك قال بوجوب توفّر الشروط التالية- 1
 .أن يكون على مستوى كبري من النضوج العقلي الذي مييز به بني النافع و الضار، لذلك جيب جتّنب بعث صغار السن*
 . جيب أن يكون عليه حال املسلم حىت يواجه أّي حتديأن يكون متسلحا بأهم ما*
 .أن يكون على خلق إسالمي مينعه من الوقوع يف الرذائل*
أن يكون العلم الذي سافر ألجله مهما يعود على املسلمني باملصلحة و أن ال يكون له نظري يف بالد املسلمني، شرح ثالثة األصول،                        *
 .، بتصرف137، 136:ص
 .72: ، و ينظر فتاوى األلباين و مقارنتها بفتاوى العلماء، مرجع سابق، ص293: ، ص5: ، ج تفسري املنار- 2
 .41:  سورة التوبة، آية- 3
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؛ هؤالء جيب عليهم اإلقامة ألن ذلك يف مصلحتهم، ففي االنسحاب تفريغ             ...كشمري
 .خطري لصاحل العدو الذي سيتمكن بذلك من االستيالء التام على أراضيهم

فأما اهلجرة يف زمانا فتختص مبن أسلم يف دار احلرب، فاهلجرة           :"  يقول املاوردي 
، ]يف هذه احلالة يهمنا قسمان    [ و حاله تنقسم إىل ثالثة أقسام     ... دار اإلسالم  منها إىل 

أن يقدروا عن االمتناع يف دار احلرب باالعتزال وال يقدر على الدعاء              : القسم األول 
أن يقدر عن االمتناع يف دار      : القسم الثاين والقتال فيجب عليهم املقام يف دار احلرب،         

 على الدعاء   والقتال فيجب عليه املقام، ألن داره صارت             احلرب باالعتزال وال يقدر   
باعتزاله دار إسالم وإن هاجر منها عادت دار حرب، وال جيب عليه الدعاء والقتال لعجزه               

 .      )1("عنهما
  وتقدير مثل هذه األمور يف هذه األحوال؛ يرجع إىل اجتهاد اجلماعة املسلمة اليت             

فقد .. على ضوء الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء يف ذلك         تباشر أعمال اجلهاد اإلسالمي   
تدعو الظروف إىل اللجوء املؤقت إىل الغابات واجلبال والكهوف وما إىل ذلك من                

 واليت  )2(األماكن اليت ميكن أن يتقوا فيها من الظلم واجلور وإن كان على وجه التقية               
و إذا  ...«:صود قوله   يصلح فيها تنفيذ خطط اجلهاد اإلسالمي فيها، ولعل هذا مق          

 ÏŒ: وقوله تعاىل  )3(»استنفرمت فانفروا    Î) uρ öΝ èδθßϑçGø9 u” tI ôã $# $tΒuρ šχρß‰ç6 ÷ètƒ ωÎ) ©!$# (# ÿ… ãρù'sù ’ n<Î) 
É#ôγ s3 ø9 $# ÷ à³⊥ tƒ ö/ ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘  ÏiΒ  Ïµ ÏGyϑôm§‘ ø⋅ Äh yγ ãƒ uρ / ä3 s9 ô ÏiΒ / ä. Ì øΒr& $Z) sùö ÏiΒ ∩⊇∉∪ )4(")5(. 

دعاة الهجرة إلى البالد غير المسلمة للدعوة إلى اهللا والتبشير بدين اإلسالم،            يجب على بعض ال   -7
ويتأكد هذا الوجوب بالنسبة للمناطق أو الدول التي تفتقر للدعاة أو يندر وجودهم لحد                   

≈ !$tΒuρ y7، فاألمة المسلمة مكلفة شرعا بتبليغ اإلسالم لكل الناس           )1(االنعدام oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 
Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z Ï±o0 # \ƒ É‹tΡuρ £ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊄∇∪ )2(     وقد يجد هؤالء الدعاة ،

                                                 
 .316: ،ص4:، مغين احملتاج، ج82: ، ص8: هناية احملتاج،ج: ، و ينظر104: ، ص14: احلاوي الكبري للماوردي، ج- 1
ء العمل، و ليس من التقية املرخص هبا أن تقوم املودة بني املؤمن و الكافر و ال أن يعاون                    التقية تقية اللسان ال والء القلب و ال وال         - 2

 .386: ، ص1: سيد قطب،ج: املؤمن الكافر يف صورة من الصور باسم التقية فما جيوز هذا اخلداع على اهللا، يف ظالل القرآن
 .62:  سبق خترجيه، ص- 3
 .16:  سورة الكهف، آية- 4
  بتصرف،102، 101:الدارين لفطاين، ص اختالف - 5
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مساحات فسيحة لممارسة الدعوة والعقيدة، وبذلك يتسنى لهم أن يقدموا نماذج حضارية                        
ة هنا إذا علمنا أن     وإنسانية تثير االقتداء، وكم يتأكد دور الهجرة وفاعليتها في إطار الدعو           

انتشار اإلسالم في الكثير من بقاع العالم  واإلقبال الكبير عليه كان سببه إثارة اإلقتداء أو                    
الدعوة بالقدوة الحسنة من قبل التجار والمهاجرين، وهذا ما يمكن تسميته بالدعوة الصامتة أو                

 .االنتشار الذاتي لإلسـالم
سلمني، فهم مكلفون أيضا برعاية املسلمني و كما أن الدعاة مكلفون بدعوة غري امل    

هبذه الدول واألخذ بأيديهم من بثور االحنالل والذوبان يف جمتمع األغلبية اليت حتاول بكافة              
اآلليات   واألساليب صهر هؤالء يف اجملتمع الكبري، وهذا يطرح ضرورة أن يكون                 

ما يف األندلس حيث كان     للمسلمني دعاة من داخل األقليات متاما كما كان املسلمون يو         
 .هلم علماؤهم يف كل ميدان وكانوا يصدرون العلماء لكافة أحناء دار اإلسالم

 الهجرة المحرمة: الفرع الثاني 
واحلرام ضد الواجب   " ،)3("احلرام ما يـذم فاعله شرعا من حيث هو فعلٌ          

 أن  فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد، إال              
، والواحد بالنوع جيوز أن ينقسم      "واحد بالعني " وإىل  " واحد بالنوع "الواحد ينقسم إىل    

إىل واجب وحرام، ويكون انقسامه باإلضافة ألن اختالف اإلضافات والصفات توجب            
 .  )4("املغايرة

إن بعض احلاالت املذكورة سابقا يف اهلجرة الواجبة تصلح كنماذج للهجرة              
وجوب إقامة األقليات املسلمة مبناطقهم إذا تعرضوا العتداء، فهذا يعين           : احملرمة، فمثال 

حرمة الفرار منها          واالنسحاب، إال ما كان بشكل مؤقت وكتخطيط يسمح هلم                     
                                                                                                                                            

 نالحظ أن الكثري من املسلمني خاصة الدعة ال يتوجهون إىل الدول الفقرية و املناطق النائية كإفريقيا و آسيا نتيجة للفقر املدقع                        - 1
بينما جند اإلرساليات املسيحية    هناك           و األحوال املزرية، و كأنّ الدعاة يبحثون عن احلياة الرغيدة، متناسني أن عملهم جهاد،                          

جبيوشها اجلرارة من املبشرين و األطقم الطبية و اخلدماتية تنتشر بشكل كبري ال يعوقهم يف ذلك أي عائق و هم بذلك يقدمون لسكان                       
ية حني ترسل   تلك األقاليم النائية صورة براقة عن املسيحيني الذين يضحون و يقتحمون كل العقبات، يف حني جند أن الدول اإلسالم                   

الدعاة تركز يف الغالب األعم على الدول الغربية، فهل أهل الغرب بشر ُيدعْون إىل اإلسالم و الفقراء بإفريقيا و آسيا ليسوا بشرا ألهنم                       
 و رمبا   فقراء و جهال و ال يؤثّرون يف دولتهم و ال يف السياسة الدولية و بالتايل ال فائدة ترجى منهم، صحيح أن هناك عوائق قانونية                        

إجرائية هبذه املناطق لكن ذلك ليس عذرا، و ما هكذا ينظر إىل األمور، فنحن أصحاب رسالة ال تفرق بني أبيض و أسود و ال بني فقري                
 .   و غين

 .28:  سورة سبأ، آية- 2
 .204: ، ص1: البحر احمليط، للزركشي، ج- 3

 .208: ، ص1: روضة الناظر و جنة املناظر، البن قدامة، ج- 4



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 190 

بالعودة وبقوة إىل مناطقهم،        وسأذكر بعض احلاالت اليت تكون فيه اهلجرة حمرمة                    
 :أو حرمة اإلقامة يف دار الكفرسواء من دار اإلسالم إىل دار الكفر 

حيرم على املسلم الذي يقيم بدار الكفر أن يبقى فيها، إذا مل يكن قادرا على                 -1
القيام بشعائر دينه، بأن يكون عاجزا متاما عن إظهار دينه، ويتأكد األمر على وجه                 

 الذين  اخلصوص بالنسبة للمسلمني الذين هاجروا على بالد الكفر أي اجلاليات املسلمة أو           
 .)1(ميكثون هناك لسبب مؤقت

حترم اهلجرة إىل بالد الكفر يف حق من خيشى الفتنة على نفسه وأهله إن كان                -2
معه أهل، فاإلنسان ال يستطيع أن يضمن نفسه فما بال أهله خاصة يف البالد اليت عرف                 

ساد عنها فُُشّو املنكرات بشكل يتهدد بنية اجملتمع حبيث غدت مضربا للمثل يف الف               
واالحنالل اخللقي، أما إذا كان املسلم يقيم أصالة يف دار الكفر وغلب على ظنه أن األمور                
قد جتاوزت حدودها فله أن يهاجر إىل دار كفر أخرى، ويف الشر خيار، يقول                  

خيتار املرء أقلها إمثا مثل أن يكون يف بلد فيه كفر وبلد فيه جور خري منه،                 :" الونشريسي
حرام فبلد فيه جور وحالل أوىل منه للمقام، أو بلد فيه معاصي يف               أو بلد فيه عدل و    

 .)2(..."حقوق اهللا فهو أوىل من بلد فيه معاصي يف مظامل العباد
  فالدول ليست على قدر واحد من الفساد خاصة يف الدول اليت تنتشر فيها               

ا يعود على   األقليات بأعداد كبرية، ألن احملافظة على الدين هي رأس الضروريات وكل م           
 .)3(اخنرام هذا الضروري فهو حمرم من باب سد الذريعة

حترم اهلجرة واإلقامة يف بالد الكفر إذا كان املسلم يعني املخالفني على                -3
املسلمني      ويعمل ما يف صاحلهم ويعود بالضرر على املسلمني، وقد تشدد ابن حزم يف                   

سلمني معينا للكفار خبدمة أو كتابة فهو       فإن كان هنالك حماربا للم    :"...شأن هؤالء فقال  
 .)4(..."كافر

                                                 
 .  كما كان احلال أيام االحتاد السوفيايت عندما كان الطلبة العرب و التجار يقيمون فيه بكثرة- 1
 .440: ، ص2:  املعيار املعرب، ج- 2
 .200، 199: عماد بن عامر، ص: اهلجرة إىل بالد غري املسلمني:  ينظر- 3
 .200: ، ص11:  احمللى، ج- 4
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و مساعدهتم لعدو   :"... فأجاب )1(وُسِئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن أهل ماردين       
املسلمني باألنفس واألموال حمرمة عليهم، وجيب عليهم االمتناع من ذلك بأي طريق كان             

 ، وسئل سيد    )2("رة تعينت من تغيب     أو تعريض أو مصانعة فإذا مل يتمكن إال باهلج               
علي امليلي احلنفي عن بلدة استوىل عليها الكفار ومتكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل،              
وصاروا يقاتلون معهم املسلمني، وينصحون الكفار ويعينوهنم على أذى املسلمني فأجاب           

حكُم املقاتل،  وحكم الّرْدِء إذا مل يقاتل مع العدو         : مبا يف كتب السادة املالكية قائال      
 .)3(-أي ُيقتل-فأحرى إن قاتل 

حترم هجرة العلماء وذوي الكفاءات العلمية إىل بالد الكفر أو البقاء باإلقامة             -4
فيها، فهجرهتم وإن كانت ألغراض علمية مشروعة، إال أنه ينظر إىل مآل هذا الفعل                

ليس ألغراض العلم   خاصة للذين يعملون يف مؤسسات علمية ذرية أو كيميائية أو فضائية            
:فقط بل ألغراض التصنيع احلريب وما له عالقة باحلرب، فهذا يعترب مواالة حقيقية قال               

 Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 4 ®L ym öΝ ä.ρ–Š ã tƒ  tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tGó™ $# )4 (  فهم يستخدمون
 .هتم وأعماهلمهؤالء املسلمني بطريقة غري مباشرة لضرب املسلمني خبربا

هذا وقد كان سلفنا الصاحل من العلماء ال جييزون حىت بيع احلديد ألهل الكفر لئال               
، )5(يستعملوه يف صنع آالت احلرب، فكيف مبن يساعدهم يف التخطيط والتنفيذ والتصنيع           

 أن ُيباعوا شيئا مما يستعينون به يف حروهبم من كراع وسالح أو             زال جيو :" يقول ابن رشد  
 .)6(" وال شيئا مما يرهبون به املسلمني يف قتاهلم،حديد

وحذرين ، فاألجدر هبؤالء املسلمني أن يعتربوا أنفسهم على ثغرة من ثغور اإلسالم          
وبقاء هؤالء يف تلك الديار وهذا حاهلم جرمية كربى         ...دوما من أن تؤتى األمة من قبلهم      

 عن اآلخرة وأهنم مسؤولون يوم      و ليتذكروا أن الدنيا ال تغين     ...حبق األمة     وأنفسهم      
                                                 

 .568: ، ص2: ، معجم ما استعجم، أليب عبيد البكري، ج ماردين واقعة بني الشام واحلرية- 1
 .241: ، ص28:  جمموع الفتاوى، ج- 2
 .78: ، ص3:  النوازل اجلديدة الكربى للوزاين، ج- 3
 .  217: آية،  سورة البقرة- 4
نع القنابل الذرية اليت تصل     لقد ثبت أن عددا من أبناء األمة اإلسالمية يعملون يف اخلارج يف جماالت حساسة بعضها يساعد على ص                 - 5

 .   أسرارها بانتظام إىل العاملني مبفاعل دميونة بصحراء النقب وغريه بإسرائيل، و دول أخرى تكن العداء للمسلمني
 .465:ص، 2: ج، املقدمات املمهدات- 6
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، كما أن ختصصاهتم العلمية خاصة احلساسة هي من فروض الكفاية اليت حتتاجها             )1(القيامة
و أما احلرمة   :"...البوطي يف النوع الثالث من اهلجرة من بالد اإلسالم         / األمة، يقول د  

 .)2(" هبا غريهفتكون عندما تستلزم هجرته إمهال واجب من الواجبات اإلسالمية ال يقوم
هذه احلالة حتدث عنها العلماء قدميا؛ فيمن خرج مهاجرا هل له أن يعود إىل               -5

، ولكن هذا   )3("حيرم ترك املهاجر هجرته ورجوعه إىل وطنه      :" وطنه أم ال؟، فقال النووي    
فإذا كانت هناك ضرورة أو أصبح وطنه دار أمان أو إميان وإسالم             " ليس على اإلطالق  
 .          )4("فجائز الرجوع

 الهجرة المكروهة: الفرع الثالث  
ُ هني عنه َنهي               : املكروه ما تركه خري من فعله، وقد يطلق على احملظور، وعلى ما

 . )5(ترتيه فال يتعلق بفعله عقاب
أما اهلجرة املكروهة فتتعلق بظروف املقيم يف بالد الكفر أو املهاجر الذي يوّد               

 اهلجرة إىل 
 كانت هذه الظروف سلبية عليه من حيث تأثريها يف الدين واألسرة              بالد الكفر، بأن  

فإذا كانت هذه القرائن    " واألخالق، لكن هذه الظروف ال تصل إىل ما ميكن اعتباره فتنة          
 .)6("ضعيفة فاهلجرة مكروهة، أما إذا قويت فيحكم باحلظر سدا للذريعة

  -المندوبة-الهجرة المستحبة : الفرع الرابع 
 الذي يكون فعله راجحا على تركه يف نظر الشرع ويكون تركه               :ملندوبا
 .)8(، أو ما ميدح فاعله وال يذم تاركه من حيث هو تارك له)7(جائزا

إذا متكن املسلمون من إظهار دينهم بكل حرية وال خيشون فتنة فيه وعلى               -1
م، فذهب  أنفسهم    وأهلهم وأوالدهم، وتوفرت هلم القدرة على اهلجرة إىل دار اإلسال              

                                                 
 .156-155:فقه األقليات املسلمة، خالد عبد القادر، ص: ينظر- 1
 .93: فقه السرية، ص- 2
 .10: ، ص13: كتاب اإلمارة، باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه، ج: لم بشرح النووي مس- 3
 .153:  ص،2: ج: ابن رشد:  املقدمات املمهدات- 4
 .206: ، ص1: روضة الناظر، البن قدامة، ج- 5

 .204: ابن عامر، ص:  اهلجرة إىل بالد غري املسلمني- 6
 .83: ، ص1: القرايف، ج:  نفائس األصول يف شرح احملصول- 7

 .229: ، ص1:  البحر احمليط، للزركشي، ج- 8



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 193 

اجلمهور إىل أن هذه اهلجرة غري واجبة ولكنها مستحبة، واألحاديث السابقة دليل على              
ذلك مثل حديث فديك  وعائشة، وكثري من الدول اليوم متنح حرية التدين لرعاياها وهذا               
احلق مكفول قانونيا، وإن كانت هناك هّنات، إال أن املسلمني يف عمومهم ُيسمح هلم                

 .)1(م التعبديةبتأدية شعائره
من أمن على دينه    : و قد قسم ابن قدامة الناس يف اهلجرة إىل ثالثة أضرب، أحدها           

فتستحب له، وليتمكن من جهادهم وتكثري املسلمني ومعونتهم        :" وقدر على اهلجرة فيقول   
ويتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم وال جتب عليه إلمكان إقامة               

، واملسلم يدرك حكم استحباب إقامته يف هذه الديار أو            )2("ون اهلجرة واجب دينه د  
 .باهلجرة منها باملوازنة بني املصاحل واملفاسد والنظر إىل الظروف احمليطة به

من كان منهم يف سعة     : واملسلمون فيها على ثالثة أقسام أحدها     :" يقول املاوردي 
 )3("العباس فاهلجرة يف حقه مندوبةمن مال وغريه، ال خياف على نفسه وال على دينه ك

 .و هكذا حال املسلمني اليوم يف كثري من بالد العامل كأفراد أو جاليات أو أقليات
تستحب اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد املسلمني أو اإلقامة ببالد الكفر               -2

للمسلم الذي يأمن على دينه ونفسه وماله وكانت إقامته حتقق مصلحة للمسلمني مثل              
تعليمهم وقضاء مصاحلهم، أو يفيد اإلسالم بنشر مبادئه والرد على الشبه املوجهة إليه               
فوجوده يف هذا اجملتمع أفضل من هجره ، لكن ذلك يتطلب أن يكون ذو إميان قوي                  

 .)4(وشخصية ونفوذ ليتمكن من القيام هبذه املهمة
بل رمبا  :" ... بشأن أفضلية اإلقامة يف بالد الكفر      يقول الشيخ حممد رشيد رضا    

كانت اإلقامة يف دار الكفر سببا لظهور حماسن اإلسالم وإقبال الناس عليه، أي إذا كان                
املسلمون املقيمون هنالك على حريتهم يعّرفون حقيقة اإلسالم ويبينوها للناس بالقول             

                                                 
 غري أن بعض الدول الغربية متنع املسلمني من تأدية بعض الشعائر كالذبح يوم العيد، كما و متنع النساء من ارتداء احلجاب كما                        - 1

 .كان بأغلبية ساحقة يف الربملانحصل يف فرنسا، و الالفت للنظر أن قرار الربملان الفرنسي بشأن منع احلجاب 
 .515: ، ص10:  املغين، ج- 2
 .103:  ، ص14: احلاوي الكبري، ج- 3
 .298: ، ص1: بيان للناس من األزهر الشريف، مرجع سابق، ج:  ينظر- 4
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العلماء والطلبة والعمال والدعاة ويدخل     : ، ومن هؤالء  )1("والعمل واألخالق واآلداب  
 .، وغريهم)2(م السفراء والقناصل وامللحقون الثقافينيفيه

 الهجرة المباحة: الفرع الخامس
، )3(ما أذن اهللا يف فعله وتركه غري مقترن بذم فاعله وتاركه وال مدحه              : املباح

وخاصية املباح؛ أن ال يتعلق به ثواب وال ذم، فإن قصد به التوصل إىل فعل الطاعة أثيب،                 
 .)4(لتقّوي على املعصية يأمثكما أنه إذا قصد به ا

 ملرض أو   اتباح اهلجرة من بالد الكفر أو اإلقامة هبا يف حق من كان مستضعف             -1
إكراه على اإلقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهؤالء ال هجرة عليهم وقد               

وال توصف باالستحباب ألهنا غري     :" اتفقت كلمة العلمـاء على هذا، يقول ابن قدامة       
t (: ωÎ لقوله   )5("دور عليها مق Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω 

tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩∇∪ )6(   هذا عذر من اهللا هلؤالء     :" ، قال ابن كثري
كني لو قدروا ما    يف ترك اهلجرة، وذلك أهنم ال يقدرون على التخلص من أيدي املشر            

› Ÿω tβθãèعرفوا يسلكون الطريق، وهلذا قال ÏÜ tGó¡o„  

\'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ")7(كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا: قال ابن عباس" ، و")8(. 

قوله ما عرفوا يسلكون الطريق؛ يف زماننا هذا تقف قوانني السفر واهلجرة             : قلت
واجزا أمام حرية التنقل غري املتيسرة للكثريين خاصة         وما ختضع له من رقابة شديدة ح       

 .أوقات االضطرابات 

                                                 
 .289: ، ص5:  تفسري املنار، ج- 1
بية و اإلسالمية، فبعضهم يكاد ال تكون له عالقة باإلسالم        من املؤسف أن نرى نوعية السفراء و القناصل الذين تكلفهم الدول العر            - 2

 .و ال يهتم بأمور املسلمني، و كل ما يهمه مصلحة الدولة اليت كلفته، كما أنّ سلبياهتم أكثر من إجيابياهتم على املسلمني
 .194: ، ص1: روضة الناظر و جنة املناظر، البن قدامة، ج- 3

 .194: ، ص1: لدين احلصين، جتقي ا: كتاب القواعد الفقهية - 4
 .514: ، ص10:  املغين، ج- 5
 .98:  سورة النساء، آية- 6
 .370: ، ص2:  تفسري ابن كثري، ج- 7
 .263:، ص8: ابن حجر، كتاب التفسري، سورة النساء، ج:  فتح الباري- 8
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أن ال  : القسم اخلامس :" و إذا ضاقت عليه السبل جازت له التقّية، قال املاوردي         
يقدر عن االمتناع ويضعف عن اهلجرة فتسقط عنه اهلجرة لعجزه، وجيوز له أن يدفع عن               

 .)1("اده اإلسالم والتزام أحكامهنفسه بإظهار الكفر، ويكون مسلما باعتق
 وجند أن املسلمني اليوم يف الدول غري املسلمة خاصة األقليات األصيلة املتمركزة             
يف مناطق حمددة ُتفَرض عليها رقابة شديدة يف التنقل فال يسمح إال للقليلني باخلروج من                

 وعزلتهم تلك   البالد       ولفترات حمدودة وألشخاص حمددين، فهؤالء ال حرج عليهم،              
وشقاؤهم ذلك أين مينعون حىت من تأدية احلج؛ ُيسأَل عنهم ديناً والة أمورنا الذين ال                 

 يذكر للتخفيف عنهم وذلك عرب وسائل الدبلوماسية        -باستثناء القليل -يبذلون أّي جهد    
 .والسياسية والعالقات الثنائية

بة على الفكر واحلركة    تباح اهلجرة إىل بالد الكفر ملن يتعرض للتضييق والرقا         -2
من املسلمني، خاصة املفكرين والعلماء والدعاة واملصلحني، هذا إذا مل يبلغ التضييق حد              
االعتداء على حياة الشخص، أو إتالف أعضائه أو اخلوف على أهله وعرضه والتضييق              

الفرار : السادس:" املادي الشديد، يقول ابن العريب يف تعداد أمهات قسم اهلرب قائال            
 .)2("خوف األذية يف املال فإن حرمة مال املسلم كحرمة دمه واألهل مثله أو آكد

و اجلواز هنا وليس الوجوب ألن بقاءهم مع صربهم واحتماهلم؛ فيه خري كثري               
: ÞÚحبوله تعاىل فترتفع درجاهتم عند اهللا فقال         ö‘ r& uρ «!$# îπ yèÅ™≡ uρ 3 $yϑ̄ΡÎ) ’ ®ûuθãƒ tβρ ç É9≈ ¢Á9 $# 

Ν èδt ô_r& Î ö tóÎ/ 5>$|¡Ïm )3(            وللخري املرجّو من بقائهم ألهل بلدهم خاصة إذا كان من ،
 لإلمام ابن العريب    )4(أهل العلم والدين،    وهذا كالم اإلمام الشيخ الزاهد أيب بكر الفهري             

وعلى :" عندما طلب إليه اخلروج من أرض البدعة واحلرام اليت هو مقيم هبا فرد عليه قائال              
كثري وإرشاد للخلق وتوحيد، وصد عن العقائد السيئة ودعاء إىل اهللا عز            يدي فيها هدى    

                                                 
 .105: ، ص14:  احلاوي الكبري، ج- 1
 .486: ، ص1: ابن العريب، ج:  أحكام القرآن- 2
 .10:  سورة الزمر، آية- 3
،فقيه مسع من أيب احلسن بن األخضر، و ابن         هـ496 حممد بن عبد اهللا حيىي بن فرح الفهري، اإلشبيلي، أبو بكر، ولد بلبلة سنة                - 4

رات الذهب،  شذ: ترمجته يف (، من آثاره اجملموع يف الزكاة،       هـ586العريب، و لقي أبا الوليد بن رشد، و أخذ عنه، تويف بإشبيلية سنة              
 ).  287-286: ، ص2: ج
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أفضل اجلهاد واهلجرة كلمة عدل عند      :" ، وهذا من اجلهاد، قال احلكم بن عتيبة       )1("وجل
 .)2("إمام جائر
 :تباح اهلجرة إىل بالد الكفر أو اإلقامة هبا ألصحاب احلاجة -3
 .د املسلمنيطلب العلم النافع الذي ال يوجد يف بال*
العالج من األمراض خاصة اليت ال ُتعاجل إال يف الدول غري املسلمة لتقدمهم يف               *
 .الطب

 . والتكسب احلالل الطيب)3(التجارة*
 .و غريهم... والسفراءإيصال رسالة أو قضاء مهمة مثل الدبلوماسيني*

 . كل هذا مباح بشرط االلتزام بالدين واحملافظة عليه
كل هجرة بغرض ديين من طلب علم أو حج أ وجهاد أو             :" )4(يقول الزخمشري 

فرار إىل بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهدا يف الدنيا أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إىل                  
 اهللا ورسوله ،  وإن أدركه املوت يف طريقه فأجره واقع 

: ، قال   )5("على اهللا  tΒuρ ö Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Vϑxî≡ t ãΒ # Z ÏW x. Zπ yèy™ uρ 

)6(. 

%: uθèδ “Ïو قولـه    ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$sù ’ Îû $pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ  ÏΒ  Ïµ Ï% ø—Íh‘ ( 
Ïµ ø‹ s9 Î) uρ  

                                                 
 .486: ، ص1:  أحكام القرآن،البن العريب، ج- 1
 .390: ، ص8:  التمهيد، البن عبد الرب، ج- 2
كره مالك رمحه اهللا اخلروج إىل بالد       :"  قال ابن رشد فيما جاء يف التجارة يف أرض احلرب و وْجه الكراهة يف ذلك عند أهل العلم                  - 3

: ، أقول و اهللا أعلم    151: ، ص 2: ، املقدمات املمهدات، ج   " الرب و البحر كراهية شديدة لئال جيري عليه أحكامهم         احلرب للتجارة يف  
لعله قصد دار احلرب حقيقة و ليس دار الكفر فقط، بسبب الضرر احلاصل أو املتوقع من هذه التجارة، ولعل هذا كان لظروف خاصة،            

 .ذلك حسن واسع كما رأينا: االنقطاع أيهما أفضل؟ فقالفقد سئل مالك عن اإلقامة بأرض العدو و 
أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن أمحد الزخمشري جار اهللا، املعتزيل اخلوارزمي، إمام يف التفسري و النحو و اللغة و األدب،                         - 4

يف التفسري و أساس البالغة،     الكشاف  : ، له تصانيف كثرية أشهرها    هـ538، و تويف سنة     هـ467كان حنفي املذهب، ولد سنة      
 ). 161-160: ، طبقات احلنفية، ص121-118: ، ص2: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(

 .558: ، ص1:  الكشاف، ج- 5
 .100:  سورة النساء، آية- 6
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â‘θà±–Ψ9 $# ∩⊇∈∪ )1(              وهذا الباب واسع يسع املسلم مادام يبتغي ما أحل اهللا تعاىل، يقول ،
جيوز للمسلم أن يقيم يف ديار الكفر ألسباب منها طلب الرزق أو طلب              :" اويالقرض/د

األمن    أو طلب العلم أو طلب العالج أو لنشر الدعوة ولوال هذا ما انتشر                       
 . )2(..."اإلسالم

إن وجود املسلمني اليوم يف أغلب مناطق العامل وجود ملفت خاصة يف بعض               *
ا كثافة معتربة للمسلمني، هذا الوجود مل ُيخطط له إمنا          املناطق     والدول اليت تتركز فيه        

إنّ هذا  . وجد بسبب تراكمات تارخيية متسلسلة، وهذا من أقدار اهللا تعاىل يف هذه األرض            
الوجود اإلسالمي اليوم أصبح واقعا أكيدا يستدعي جتديد النظرة حنوه، بأن ال ُينظر إليه               

رد وجود استثنائي، إن األقليات املسلمة اليوم       كما نظر إليه العلماء املتقدمون من أنه جم        
جيب أن  : تعيش واقع التوطني وليس من الفقه أن ُيطلب أو ُيقال لشعب كامل منها              

هتاجروا من هذا املكان إىل مكان آخر، فهذا غري معقول اآلن، فال وجود للدار اليت                  
ناطق مبثابة الفرار   ستستقبلهم، ولن يسمح هلم باهلجرة، وإذا ُسمح هلم فهي يف بعض امل            

مبثابة اجلهاد حيث ال جيوز التويل عن الزحف         " واهلرب والتفريغ لصاحل األعداء،و هذا    
 .)4(" لقتال أو التحيز لفئة)3(والفرار من موقع إال عند التحرف

و على ذلك فأحكام اهلجرة املبينة تصلح أكثر آلحاد األفراد إذا استثنينا بعض               
 كما أنه حىت لو أمجع فقهاء األرض على عدم صحة اإلقامة             احلاالت اخلاصة باألقليات،  

واملواطنة فلن يغري هذا من الواقع، خاصة بالبالد اليت هبا مسلمون أصليون من أهل البلد                
وهم باآلالف بل باملاليني، كما ولن يرحل أكثر املهاجرين العرب واملسلمني إىل بلداهنم              

 اإلسالميـة وأجياهلم الرابعـة يف 

                                                 
 .15:  سورة امللك، آية- 1
 ،  13/11/2001:  على قناة اجلزيرة، بتاريخ    يوسف القرضاوي، برنامج الشريعة و احلياة     / د": أخالقيات املسلم يف ديار الغربة     "- 2

 .نت، مرجع سابق.اجلزيرة
أي يتجاوزوا إىل موقع يكون القتال فيه أمكن، مثل أن ينحازوا من ضيق إىل سعة، أو من معطشة إىل ماء أو من نزول                       :  التحرف - 3
 . 46: ، ص3:  منت اإلقناع، للبهويت، جأو يستندوا إىل جبل و حنو ذلك مما جرت به عادة أهل احلرب، كشاف القناع عن...إىل
 .55: عمر عبيد حسنة، ص:  االجتهاد للتجديد- 4
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 .)1(لدول قيد التشكّل، وهم أيضا باملالينيبعض ا
 ومن هنا تتأكد وظيفة الفقه الذي جاء لريفع اإلصر واألغالل عن الناس ويعاجل              
هذه الوضعية احلالية للمسلمني ليس هبدمها، وإمنا بتقدمي احللول هلا، واحللول هنا تتمثل يف              

، ولتحسني مستواها احليايت    التخطيط لكيفية احلفاظ على القيم اإلسالمية هلذه األقليات        
مبساعدهتا على حتصيل حقوقها، وحتسني أدائها اإلنساين والرسايل بالقيام بواجباهتا جتاه            
اجملتمع الذي تعيش فيه، وذلك يتأّتى جبهود العلماء واملؤسسات الدينية والتربوية               

الغرب، ونؤكد  واالجتماعية واملؤسسات املدنية      والسياسية اليت تعرف نشاطا كبريا يف               
على أن األرض هللا يورثها عباده الصاحلني، وحيث ما وجد املسلم أرضا ميكنه أن يعبد اهللا                

 y“ÏŠ$t7فيها حبرية فهي أرضه      Ïè≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u ¨βÎ)  ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù ∩∈∉∪ 
يا فديك أقم الصالة وآت     «: فقال له  ، وبدليل حديث فديك عندما استأذن النيب        )2(

، وتكون  )3(»الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا           
 .اهلجرة أيضا هبجران ما يكرهه اهللا تعاىل وإتيان ما حيبه ويرضاه

 
 إكتساب جنسية الدولة غير المسلمة: المبحث الثاني 

 :تمهيد
 باجلنسية القومية   )4(مام ابن باديس  قدميا كانت اجلنسية الفعلية أو كما عرب عنها اإل        

جمموع املقومات واملميزات اليت يتصف هبا ويتأدب بآداهبا         : هي وحدها املعروفة، وهي   
والعقيدة اليت يبين ديانته على أساسها والذكريات التارخيية اليت يعيش عليها وينظر               

                                                 
4/5صالح الدين سلطان، اجمللة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء و البحوث، العدد : الضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة:  ينظر - 1

 .21: ، ص
 .56:  سورة العنكبوت، آية- 2
 .141: ه، ص سبق خترجي- 3
م يف أسرة عرفت بالعلم و الثراء،       1889 -اجلزائر- عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي بن باديس القسنطيين، ولد بقسنطينة              - 4

تتلمذ على أبرز مشايخ زمانه كحمدان لونيسي، رحل إىل الزيتونة و أخذ عن حممد النخلي و حممد الطاهر بن عاشور، أنشأ مع خرية                       
م، خلف تراثا كبريا مل يدون كله، من         1940ية العلماء املسلمني اجلزائريني، كان صحفيا كاتبا أديبا فقيها، تويف سنة             العلماء مجع 
: نوابغ العرب : ينظر ترمجته يف  ( تفسري القرآن الكرمي، شرح املوطأ، و مجعت بعض آثاره يف كتب مسنت بآثار ابن باديس،                 : مؤلفاته

  ).66 :، ص2  :، معجم املؤلفني، ج14: بد احلميد ابن باديس، ججملموعة من الباحثني، الشيخ ع
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املقومات للمستقبل من خالهلا،   والشعور املشترك بينه وبني من يشاركه يف هذه                 
 .)1(واملميزات

، )2(و كان كل مسلم أيا كان وحيث ما كان من أمة اإلسالم له جنسية واحدة               
وهكذا استمرت األمور إىل أن بدأ تكّون الدول الكربى ونشأت فكرة أنّ أهم ركن لقيام               
الدولة هو اإلقليم الذي متارس  عليه سيادهتا، وحني اختلطت الشعوب واألمم ببعضها              

 وبرزت فكرة اجلنسية القانونية وأصبحت بذلك       -القومية-رة اجلنسية الفعلية    تضاءلت فك 
 .)3(حمال للتشريع الوضعي منذ أواخر القرن الثامن عشر امليالدي

و بناًء على تداخل األمم وتضاؤل مساحة اجلغرافيا السياسية فإن الكثري من               
ا وسائر بلدان العامل واعتبارا     املسلمني     أو باألحرى األقليات املسلمة يف أوربا وأمريك           

فما هي حقيقة اجلنسية؟ وما     .  للقانون الذي يلتزمون به؛ قد اكتسبوا جنسية تلك الدول        
  ؟-الكافرة-حكم الشرع اكتساب املسلم جلنسية الدولة غري املسلمة 

 مفهوم الجنسية : المطلب األول 
 تعريف الجنسية وبيان أركانها: الفرع األول 

رباط قانوين وسياسي حيدده قانون الدولة       : عرفها القانونيون هي  اجلنسية كما   
، أو هي العالقة السياسية والقانونية اليت تربط الشخص           )4(ويوّحد الفرد هبذه الدولة   

بالدولة، وهي ترسم حقوق والتزامات أفرادها ومراكزهم القانونية لتمييزها عن مراكز            
 .)5(وأوضاع أخرى تعود لألجانب

إن اجلنسية  :" ف ورد هو عن حمكمة العدل الدولية إذ جاء فيه           و أحسن تعري  
رابطة : استنادا إىل العمل الدويل وأحكام حماكم التحكيم والقضاء وآراء الفقهاء هي            

قانونية يقوم على أساسها واقع ارتباط اجتماعي وتضامن حقيقي يف الوجود واملصاحل              

                                                 
ابن باديس حياته و آثاره، مجع و : ، و ينظر325: ، ص 5:  آثار اإلمام عبد احلميد ابن باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية،ج          - 1

 .352: ، ص2: عمار طاليب، ج: ترتيب
للجنسية مبفهومها القانوين املعاصر للمخالفني هلا يف الدين من أهل الذمة و               كان للدولة اإلسالمية قصب السبق يف منحها          - 2

 .  املستأمنني الذين إن أبَّدوا إقامتهم صاروا من الذمة، و منحتهم كامل احلقوق الدينية و املدنية و كانت تترتب عليهم واجبات عادلة
 . 173:  سليمان، صعلي علي: مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري:  ينظر- 3
 .373: ، ص1: منصور الكايف، ج: جريار كورنو، ترمجة:  معجم املصطلحات القانونية- 4
 .230: سامي بديع منصور، ص:  الوسيط يف القانون الدويل اخلاص- 5
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 القول بأهنا التعبري القانوين عن حقيقة       واملشاعر مقرونة بتبادل احلقوق والواجبات، وميكن     
أنّ الفرد الذي منحت له سواء حبكم القانون أو بقرار صادر عن السلطة العامة، هو يف                 

 .)1("الواقع أكثر ارتباطا بشعب الدولة اليت منحته جنسيتها من شعب أي دولة أخرى
 )2 (:و للجنسية أركان ثالثة  وهي

 . و إما طبيعي أو معنوي الشخص الذي يتلقى اجلنسية وه-1
 الدولة اليت تعطي اجلنسية ويشترط أن تكون شخصا معنويا معترفا به بني               -2

 .أشخاص القانون الدويل العام، وأن تكون هلا السيادة على إقليمها
 . الرابطة اليت تربط بني الشخص والدولة-3

 -أقسامها–أنواع الجنسية :الفرع الثاني 
 .ية أو الحقة وعلى ذلك فهي قسمان أصلية والحقةُتكتسب اجلنسية بصورة أصل

 اجلنسية األصلية  : أوال

 :تثبُت للفرد منذ ميالده أي عند ميالده، فهي تنشأ عن واقعة الوالدة، وهي إما
 . على أساس رابطة الدم؛ البنّوة-
 . على أساس رابطة املكان؛ اإلقليم-
 .)3( على أساس الرابطتني معا؛ الدم واملكان-

بعد ميالده ال بسبب واقعة      يكتسبها الشخص  : - املكتسبة -اجلنسية الالحقة   : اثاني
 :امليالد بل بعد ميالده، فهي جنسية يكتسبها الفرد يف جمرى احلياة بأحد األسباب التالية

 .)4(ضم اإلقليم*الزواج  *التجنس  *حكم القانون  *
؛ إذا  1945الصادر عام   فبحكم القانون كما هو الشأن يف قانون اجلنسية الفرنسي          

رغب كل شخص ولد يف فرنسا ألبوين أجنبيني وكان عند سن الرشد مقيما يف فرنسا                
 .)5(إقامة عادية منذ مخس سنني، متنح له اجلنسية الفرنسية حبكم القانون

                                                 
 .125: أمحد عبد احلميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب، ص:  الوسيط يف القانون الدويل العام- 1
 .97: ، ص2: موحند إسعاد، ج: ، القانون الدويل اخلاص232 -175: علي سليمان، ص: القانون الدويل مذكرات يف - 2
علي سليمان،  : ، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري      232: سامي بديع منصور، ص   :  الوسيط يف القانون الدويل اخلاص     - 3
 .153 -140: إسعاد، ص: ، القانون الدويل اخلاص185: ص
 .192: ، مذكرات علي سليمان، ص241:  الوسيط يف القانون الدويل اخلاص لسامي بديع منصور، ص- 4
 .195:  مذكرات علي سليمان، ص- 5
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و الزواج أيضا يؤثر على جنسية الزوجني وكذلك األمر بالنسبة لضم اإلقليم سلميا أو               
 .قسرا

 للتجنس ؛ فهو اكتساب األجنيب للجنسية الوطنية بناًء على طلبه، وهي            أما بالنسبة 
منحة ُتترك لتقدير الدولة حبسب حاجتها أو عدم حاجتها الستيعاب األجانب، كما ال يتم          

 إال باجتماع 
  )2(:، والبد من شروط هي)1(إرادتني إرادة الفرد والدولة

 .ددها الدولة املاحنة شرط اإلقامة يف إقليم الدولة ملدة معينة حت-1
 .ويعرب عنها بالرشد، وختتلف حسب قانون الدولة:  األهلية-2
 . أن يكون طالب التجنس قادرا على كسب عيشه-3
 . حسن السلوك حبيث ال يكون ذا ماضي مشبوه-4
 . شرط الصحة اجلسمية والعقلية-5
الواليات  ميني الوالء، وتشترط بعض الدول تأديته قبل منح اجلنسية كما يف              -6

 .املتحدة األمريكية، وبعضها اآلخر بعد منح اجلنسية كما يف القانون اإلجنليزي
 اآلثار المترتبة على الجنسية: الفرع الثالث 

مبا أن حاملي اجلنسية هم وطنّيو الدولة سواء باجلنسية األصلية أو الالحقة خاصة              
 .وق وواجباتبالتجنس، فإن ذلك يعين استنادا ملركزهم القانوين ترتب حق

 )3(:املواطنني حقوق أمهها، وتثبت هلؤالء  احلقوق : أوال 

 . حق اإلقامة الدائمة يف إقليم الدولة-1
دخول الوظائف  :  التمتع باحلقوق السياسية والعامة اليت تعود للوطنيني حصرا        -2

منها العامة، حق الترشح واالنتخاب، وبعض األنشطة االقتصادية وحقوق امللكية اليت حيرم            
 .األجانب

 . االستفادة من محاية الدولة يف اخلارج أي ثبوت احلماية الدبلوماسية-3

                                                 
، الوسيط، لسامي بديع منصور،     65:هشام صادق علي و حفيظة السيد احلداد، القسم األول، ص         : القانون الدويل اخلاص  :  ينظر - 1
 .252:ص
 .200 -195:  و ما بعدها، و مذكرات علي سليمان، ص65: هشام صادق و حفيظة السيد، ص: خلاص القانون الدويل ا- 2
 .175: ، مذكرات علي سليمان، ص135: عشوش و باخشب، ص: الوسيط يف القانون الدويل العام: ينظر- 3
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 )1(:يف مقابل احلقوق ترتب التزامات وواجبات، أمهها، الواجبات: ثانيا 

 التحاكم إىل قوانني الدولة يف كل جماالت حياته السياسية واالقتصادية كدفع            -1
 .الضرائب، وحياته االجتماعية

 .شاركة يف خدمة الدولة وبنائها بكل مواهبه وقدراته امل-2
 االلتزام بالدفاع عن الدولة؛ فتجب عيه اخلدمة العسكرية ابتداًء، مث االخنراط             -3

 .يف اجليش للدفاع عن الدولة أثناء احلروب
هذه هي أهم احلقوق وااللتزامات اليت تترتب على اكتساب اجلنسية، لكن السؤال            

ما حكم الشرع يف اكتساب هذه اجلنسية وااللتزام مبا يترتب           : فسهامللح الذي يطرح ن   
 عليها؟

 حكم اكتساب المسلم لجنسية الدولة غير المسلمة: المطلب الثاني  
تعد مسألة اكتساب جنسية الدولة غري املسلمة من املسائل املستجدة، وقد طرحت            

ماء األزهر الشريف،   يف وقت مبكر من القرن العشرين من طرف بعض التونسيني على عل           
وازداد طرحها بعد هناية احلرب العاملية الثانية أي منتصف القرن املاضي الذي عرف               
سلسلة من اهلجرات اهلائلة خصوصا إىل البلدان الغربية اليت قطعت شوطا كبريا يف مسرية              

به التقدم والرخاء االقتصادي، وبني الفترتني اختلفت الفتاوى واالجتهادات، فهناك ما يش          
اإلمجاع على حترمي هذه اجلنسية يف النصف األول من القرن، أما بعده فقد تفاوتت                 
االجتهادات بني حمرم يف املسألة دون النظر إليها من كل أبعادها، وبني جميز الكتساهبا بعد               

 .النظر إىل كل ما حييط باملسألة من أبعاد،و سأتعرض لكال االجتاهني أو القولني
 ال العلماء وأدلتهمأقو: الفرع األول 

 املانعون وأدلتهم: أوال 

 وحممد بن عبد    )1(الشيخ يوسف الدجوي  : الذين ذهبوا مذهب املنع كثريون منهم     
، والشيخ حممد رشيد رضا، وأعضاء مجعية العلماء املسلمني          )2(اهللا بن السبيل، وابن باز    

 .)3(...     والدكتور البوطي اجلزائريني

                                                 
 .79 :توبولياك، ص: ، األحكام السياسية لألقليات املسلمة206 -201:  مذكرات علي سليمان، ص- 1
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ل اجلنسية باإلقامة بدار الكفر وما يترتب على هذه         و قد قرن أصحاب هذا القو     
 اإلقامـة 

 :من مفاسد وهي منهّي عنها شرعا كما يرون، وقد استدلوا مبا يلي
/ ؛ املقطوع به من الكتاب والسنة وإمجاع العلماء، يقول د          )4(حترمي املواالة  -1
لية، وإمنا يعرب   إجراءات التجنس مستحدثة واحلكم ال يتعلق هبذه األمور الشك         : "البوطي

عنه التجنس،     ومن املعلوم أن اجلنسية اليت حيملها املتجنس من خالل البطاقة اليت خيّول                  
حق محلها تعبري صريح قاطع عن والئه للدولة اليت حيمل جنسيتها وعن خضوعه                 

 :، واألدلة اليت حترم املواالة كثرية نقتصر منها على التايل)5("لنظامها

                                                                                                                                            
 بقرية دجوة من أعمال القليوبية مبصر، كف        هـ1287يوسف بن أمحد بن نصر بن سويلم الدجوي، من فقهاء املالكية، ولد سنة               - 1

خالصة علم الوضع، سبيل السعادة، رسائل السالم و رسل اإلسالم، تويف سنة            : بصره يف طفولته، تعلم باألزهر الشريف، من مؤلفاته       
 ).143: ، ص4: ، معجم املؤلفني، ج217-216: ، ص8: األعالم، ج: ترمجته يف (هـ،1365

، أصابه املرض فأصيب    هـ1320عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحان بن حممد بن عبد اهللا آل باز، ولد مبدينة الرياض سنة                      - 2
ال كالقضاء و التدريس و تويل رئاسة اجلامعية بالعمى، تلقى العلوم الشرعية و العربية على أيدي كثري من علماء الرياض، توىل عدة أعم            

العقيدة الصحيحة و ما يضادها،     : اإلسالمية للمدينة املنورة، له عضوية يف كثري من اجملالس العلمية و اإلسالمية، له مؤلفات كثرية منها               
مقدمة جمموع فتاوى   : ينظر ترمجته يف  ( ،م1998الدعوة إىل اهللا و أخالق الدعاة، الشيخ حممد عبد الوهاب، دعوته و سريته، تويف سنة                

  ).12-9: ، ص1: حممد بن سعد الشويعر، ج: البن باز، مجع و إشراف: و مقاالت متنوعة
: ، ص  )1989(، مكة   4 :  العدد اإلسالمي جملة اجملمع الفقهي     ،بن السبيل  اهللا عبدحممد بن   ": إسالمية جبنسية دولة غري     التجنس " - 3

اوى حممد  فت،  72،  69: ، ص 2: أمحد عبد الرزاق الدويش، ج    : مجع و ترتيب  : ئمة للبحوث العلمية و اإلفتاء    ، فتاوى اللجنة الدا   14
سعيد : ، قضايا فقهية معاصرة   309 -308: ، ص 3: آثار عبد احلميد ابن باديس، مرجع سابق، ج        ،1748: ، ص 5: رشيد رضا،ج 

 .278: عماد بن عامر، ص: منياهلجرة إىل بالد غري املسل: ، و ينظر199: رمضان البوطي، ص
اهللا و يل   : املواالة أو الوالء من الوالية و هي النصرة و احملبة و اإلكرام و االحترام و الكون مع احملبوبني ظاهرا و باطنا قال تعاىل                       - 4

فهو " الرباء"فعال و النوايا، أما     ، و مواالة الكفار تعين التقرب إليهم و إظهار الود هلم باألقوال و األ              ]257: البقرة [ ...الذين آمنوا 
لكن  . 99،  89: حممد بن سعيد القحطاين، ص    : الوالء و الرباء يف اإلسالم    : البعد و اخلالص    و العداوة بعد اإلعذار و اإلنذار، ينظر            

و  :ا حتقيقا لقوله تعاىل   هذه العداوة و البغضاء هي أن ُيضمر املسلم كراهية الكفر و الفسوق و العصيان و ميقتها هي و من يتلّبس هب                    
، و مقتضى ذلك أال ُيستنصر هبم و ال ]7:احلجرات [لكن حبب إليكم اإلميان و زينه يف قلوبكم و كره إليكم الفسوق و العصيان 

 =يطاعوا يف أمور الدين و ال يتشّبه هبم، بل ال بد من
ه إجياد احلواجز املادية بني املسلمني و غريهم، و إمنا هو يف الغالب بعد              البعد عنهم و إجياد املفاصلة بيننا و ينهم، و البعد ال يلزم من             = 

معنوي           و مفاضلة شعورية، كما أن املعاداة ال تعين أبدا االعتداء و التجاوز ملا وضعه اإلسالم من شروط و ضوابط يف معاملة                                
االستعانة بغري املسلمني   : تتوافق و روح الشريعة و مقاصدها، ينظر      غري املسلمني، و من ذلك الكثري من الفتاوى و االجتهادات اليت ال             

 .62: الطريقي، ص: يف الفقه اإلسالمي
 .199 -198: سعيد رمضان البوطي، ص:  قضايا فقهية معاصرة- 5
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: $pκقوله   š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκ u ø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 
â!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4  tΒuρ Ν çλ°; uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9 $# )1( ،

 t:وقوله Ï% ©! $# tβρ ä‹Ï‚−Ftƒ t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 šχθäótGö; tƒ r& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïèø9 $# 
¨βÎ* sù nο ¨“ Ïèø9 $# ¬! $YèŠ ÏΗ sd ∩⊇⊂∪ )2(     وقوله     ،: ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ 

t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ }§øŠ n=sù š∅ÏΒ «!$# ’ Îû >ó x« )3(. 

من اختذ الكفار أعوانا وأنصارا     :" -األخرية-يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية        
وظهورا يواليهم على دينهم، ويظاهرهم على املسلمني فليس من اهللا يف شيء أي قد برء                

 .)4("من اهللا وبرء اهللا منه بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر
ـّة          و من املعروف أن من يتجنّ      س جبنسية الدولة غري املسلمة جيب عليه أن يغري تبعي

 الدولة 
اإلسالمية إىل تبعية دولة غري إسالمية وهي من أهم مواصفات الوالء، ووالُء الكفار كفر              

من الواضح أن جتنس املسلم     :"، ويؤكد هذا البوطي بقوله    )5(إذا كان حقيقة ورضاًء هبم    
 تلك الدولة من أبرز مظاهر هذه املواالة اليت شدد          جبنسية دولة من دول الكفر مع مكثه يف       

اهللا يف التحذير منها، بل إن التجنس ال يزيد عن اإلقامة إال اإلعالن عن هذا الوالء فهو                  
 .)6("إذن من احملرمات املقطوع حبرمتها بداللة هذه النصوص وأمثاهلا

 .ريعة اإلسالميةالتحاكم إىل القوانني الوضعية الكفرّية املخالفة هلدي الش -2 
فبما أن اكتساب اجلنسية يعين االلتزام بقانون الدولة غري املسلمة، فهذا يعين               
خضوعه ألحكام خمالفة لشرع اهللا تعاىل، واخلضوع يكون يف كل جماالت احلياة                

 :االقتصادية واالجتماعية   والقانونية خاصة األحوال الشخصية، وهذا منهي عنه، لقوله           

                                                 
 .51:  سورة املائدة، آية- 1
 .139:  سورة النساء، آية- 2
 .28:  سورة آل عمران، آية- 3
 .241: ، ص2:  تفسري الطربي، ج- 4
 .81: توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 5
 .199:  قضايا فقهية معاصرة، ص- 6
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Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym 
$£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪ )1( 

ويف هذا الوعيد الشديد ما تقشعر منه اجللود         :" قال الشوكاين يف تفسري اآلية    
 أقسم أوال بنفسه مؤكدا هلذا القسم حبرف النفي بأهنم ال           وترجف له األفئدة، فإنه سبحانه    

يؤمنون، فنفى عنهم اإلميان الذي هو رأس مال صاحلي عباد اهللا، حىت حتصل هلم غاية هي                
 §Ν:، مث مل يكتف بذلك فقال     حتكيم رسول اهللا     èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym $£ϑÏiΒ 

|M øŠ ŸÒs%     وقال  )2("را آخر هو عدم وجود أي حرج يف صدورهم         فضّم إىل التحكيم أم ،
يف هذه اآلية داللة على أن من رّد شيئا من أوامر اهللا تعاىل أو أوامر رسوله                :" )3(اجلصاص
                   فهو خارج من اإلسالم سواء رّده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول أو 

 .)4("االمتناع من التسليم
اختيارا منه، فهذا يعين أنه يقبل ويرضى ويفضل          وعليه من يقبل جنسية أجنبية      

 .)5(على شريعة اهللا تعاىل شريعة غريه من البشر، وينطبق عليه حكم اآلية
و قد سأل بعض التونسيني علماء األزهر حول جتنس رجل مسلم جبنسية أمة غري              

جابه الشيخ  مسلمة اختيارا منه والتزم أن جتري عليه قوانينها بدل أحكام الشريعة الغراء، فأ            
إن التجنس باجلنسية الغربية والتزام     :" يوسف الدجوي من هيئة كبار العلماء باألزهر فقال       

ما عليه الفرنسيون يف كل شيء حىت األنكحة واملواريث والطالق وحماربة املسلمني               
واالنضمام إىل صفوفهم معناه االنسالخ من صفوف املسلمني طوعا واختيارا مستبدلني            

ة وأمة بأمة، مقدما ذلك على اتباع الرسول بال قاسر وال ضرورة فال بد أن               شريعة بشريع 

                                                 
 .65:  سورة النساء، آية- 1
 .617: ، ص1:  فتح القدير، ج- 2
هت إليه رياسة احلنفية     أمحد بن علي أبو بكر الرازي، الفقيه احلنفي، تتلمذ على يد أيب حسن الكرخي، كان عابدا زاهدا ورعا، انت                   - 3

84: ، ص 1: طبقات احلنفية، ج  : ترمجته يف (أحكام القرآن،   : ، من مؤلفاته  هـ370يف وقته،   و رحل إليه الطلبة يف اآلفاق، تويف عام             

.( 
 .181: ، ص3:  أحكام القرآن، للجصاص، ج- 4
 .81: توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 5
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فلسنا نشك يف أن هؤالء املتجنسني باجلنسية       ... يكون يف اعتقاده خلل ويف إميانه دخل        
 .)1("الفرنسية على أبواب الكفر وقد سلكوا أقرب طريق إليه

عية اهلداة اإلسالمية يف    هذا وقد توجه أحد التونسيني املقيمني مبصر إىل علماء مج         
أنّ التجنس جبنسية   :" )2(القاهرة حول التجنس باجلنسية الفرنسية، وقد كانت فتوى اللجنة        

غري مسلمة على حنو ما يف السؤال هو تعاقد على نبذ أحكام اإلسالم عن رضا واختيار                 
ل اإلسالم  واستحالل بعض ما حرم اهللا وحترمي لبعض ما أحل اهللا والتزام قوانني أخرى يقو             

ببطالهنا وينادي بفسادها، وال شك أن شيئا واحدا من ذلك ال ميكن تفسريه إال بالردة                
وال ينطبق عليه إال حكم الردة، فما بالك هبذه األربعة جمتمعة يف التجنس املمقوت، أما                
النطق بالشهادتني مع التردي يف هذه البؤر اخلبيثة املوجبة للردة، ومع عدم اإلقالع عنها               

التربؤ منها والندم عليها، هذه الشهادة ال تنفع صاحبها وإن صام وصلى وزعم أنه                 و
مسلم، ألن الشهادتني إمنا كانتا دليال على اإلسالم باعتبار أهنما عقد بني العبد وربه على               

 .   )3(..."احترام أحكام دينه والرضا عنه وعن شريعته وعدم ختطيه إىل شريعة أخرى
التجنس :" قال فيها   فتوى للشيخ عبد احلميد ابن باديس       و يؤيد هذه الفتوى؛   

جبنسية غري إسالمية يقتضي رفض أحكام الشريعة، ومن رفض حكما واحدا من أحكام              
والذي يقع عليه   ... اإلسالم ُعّد مرتدا عن اإلسالم باإلمجاع، فاملتجنس مرتد باإلمجاع         

 نقضه حبكم غريها هو برفضه      القضاء حبكم يتحقق أنه حكم الشريعة اإلسالمية فيسعى يف        
 .)4("ذلك احلكم وطلبه لغريه مرتد عن اإلسالم

إذا فاملتجنس جبنسية دولة غربية إعالن صريح عن التبعية لنظام          :" البوطي/يقول د 
تلك الدولة وقوانينها، سواء أجتسدت هذه التبعية يف عمل أو سلوك بقي جمرد رضا                 

 كبرية عظمى من كبائر املعاصي يف دين اهللا عز          واستعداد خمبوء يف النفس، فإنه اجنراف يف      
 . )5("وجل

                                                 
 .149: ، ص4 :  العدداإلسالمي جملة اجملمع الفقهي ، بن السبيل اهللا عبدحممد بن ": إسالميةنسية دولة غري  جبالتجنس " - 1
الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين من      : الشيخ علي حمفوظ مدرس بكلية أصول الدين باألزهر،و أمني اللجنة         : و كان رئيس اللجنة   - 2

 . علماء األزهر
 .160: ، ص4 :  العدداإلسالمي جملة اجملمع الفقهي ، ابن السبيل ":إسالمية غري  جبنسية دولةالتجنس " - 3
 .309 -308: ، ص3:  آثار عبد احلميد ابن باديس، مرجع سابق، ج- 4
 .201:  قضايا فقهية معاصرة، ص- 5
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حترمي جتنس املسلم جبنسية دولة غري مسلمة، بل         : فهذه الفتاوى تؤكد كلها      
واعتربوا هذا املتجنس مرتدا، وحكم االرتداد كما هو واضح ؛ ألنه احتكم إىل شريعة غري               

: أحل اهللا يف كثري من األحكام     شريعة اهللا، وبالتايل فقد استحل ما حرم اهللا وحرم ما            
 .و غريها...كالزواج، املواريث

اجلنسية تعين تأبيد اإلقامة وهذا غري جائز ملا قد يترتب عليه من املفاسد                -3
العظيمة       واملخاطر اجلسيمة على الشخص وأهله مبا أهنم سيكتسبون جنسية والدهم                  

 الدولة املاحنة للجنسية، وبالتايل سينشأ هؤالء       اعتبارا لرابطة الدم أو اإلقليم إذا ولدوا بإقليم       
جيري جتنسه على   :" األوالد نشأة غري واضحة املعامل وسط جمتمع كافر، قال ابن باديس           

نسله فيكون قد جىن عليهم بإخراجهم من حظرية اإلسالم، وتلك اجلناية من شر الظلم               
عن شريعة اإلسالم بسبب    وأقبحه، وإمثها متجدد عليه ما بقي له نسل يف الدنيا خارجا             

وجرمية :" يف فتاويه هذا املعىن إذ يقول      -رمحه اهللا - )2(، ويؤكد الشيخ محاين   )1("جنايته
، )3("املتجنس ال تقتصر على نفسه بل تتعداه إىل أبنائه الذين سريثون عنه جنسيته اجلديدة             

 .  وبالتايل حترم اعتبارا ملآهلا
ه هو ضرر متعدي إىل غريه، وعليه فإن مآل         فهذا الضرر الذي ارتكبه الوالد بتجنس     

فعله تترتب عليه مفاسد كبرية ومستمرة مبعىن اتصافها بصفة الدميومة وهذا بدوره ُيرتب              
 .مفاسد أخرى ال ميكن التحكم هبا

اآلثار املترتبة على االلتزام بتبعات اجلنسية؛ وأخطرها الدخول يف جيش الدولة            -4
ها عند نشوب حرب بينها وبني دولة أخرى، وعلى ذلك فهو           الكافرة، والتزامه بالدفاع عن   

مطالب بأن يقاتل املسلمني إذا دخلت دولته الكافرة اليت ينتسب إليها حربا على دولة                
مسلمة،    وهذا ركون تام ألولياء الكفر، ألنه واالهم يف كل شيء حىت بلغ به احلد أن                    

                                                 
 .308: ، ص3:  آثار ابن باديس، ج- 1
، و هبا تعلم القرآن و املبادئ       م1915سبتمرب  /هـ1330يلية باجلزائر سنة    أمحد بن حممد بن مسعود بن حممد محاين، ولد بدائرة امل          - 2

م، 1943األولية يف الفقه و التوحيد، تتلمذ على يد مجعية العلماء املسلمني، و رحل إىل تونس، حتصل على شهادة العاملية منها سنة                       
فتاوى : ترمجته يف (م،1998زائر من طراز عال، تويف سنة اشتغل يف عدة مناصب أبرزها رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى، كان مفتيا للج         

 ). 602، 601: ، ص2: محاين، ج
 .390: ، ص1:  فتاوى الشيخ أمحد محاين، ج- 3
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#) : Ÿωuρيناصرهم على إخوانه املسلمني، قال       þθãΖ x. ö s? ’ n<Î) t Ï% ©! $# (#θßϑn=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑtGsù â‘$ ¨Ψ9 $# 
$tΒuρ Ν à6 s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ô ÏΒ u!$uŠ Ï9 ÷ρr& ¢Ο èO Ÿω šχρç |ÇΖ è? ∩⊇⊇⊂∪ )1( . 

عموما كانت األدلة اليت استندوا إليها تدور كلها على حترمي اإلقامة يف بالد              و -5
 التجنس جبنسية الدولة غري املسلمة لعموم       الكفر  وما يستلزمها وعلى ذلك ذهبوا إىل حترمي        

اآليات اليت توجب اهلجرة من دار الكفر لدار اإلسالم، وخلطر اإلقامة على املسلم وأهله ملا         
من جامع  « :يترتب من املخالطة التامة اليت تولد املودة واملواالة احملرمة، قال رسول اهللا             

:" ة عرب عنها ابن تيمية باملشاكلة فقال      ، وهذه املماثل  )2(»املشرك وسكن معه فهو مثله      
فاملشاهبة واملُشاكلة يف األمور الظاهرة توجب مشاهبة وُمشاكلة يف األمور الباطنة على وجه             

و املشاركة يف اهلدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتالفا، وإن          ...املسارقة والتدرج اخلفي  
 . )3("واالة يف الباطنفينتج عنه نوع مودة وحمبة وم... بعد املكان والزمان

هذه هي أقوال بعض العلماء وأدلتهم ممن ذهب مذهب حترمي التجنس جبنسية              
 .الكافرة

 اجمليزون وأدلتهم: ثانيا 

أما الذين قالوا باجلواز فإن ما ذهبوا إليه يف جممله يستند إىل مبدأ رعاية املصاحل                
/ يوسف القرضاوي، د  / د: وحتقيقها  ودرأ املفاسد وتقليلها، وممن ذهب هذا املذهب         

 . وغريهم)4(حممد الشاذيل الّنيفر/ وهبة الزحيلي،       د
 شرط للقيام بواجب    -دار اإلسالم -إن تواجد املسلمني خارج أرض اإلسالم        -1

الدعوة إىل اهللا وتقدمي النموذج والقدوة، وحصوهلم على اجلنسية سيسهل أعماهلم              
فاملسلم ال  " مني كأقليات، واملعتنقني لإلسالم،   ونشاطاهتم         وبإمكاهنم دعم املسل            

يعاين من عقدة االغتراب    وال عقدة األوراق اليت حيملها ألهنا تشكل يف النهاية جوازات                 
                                                 

 .113:  سورة هود، آية- 1
 .27:  سبق خترجيه، ص- 2
 .221-220: ابن تيمية، ص:  إقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم- 3
، 248-169 :ص1989:   مكة ،4:  العدد ، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي     النيفر،  حممد الشاذيل  ":ية غري إسالمية   جبنس التجنس" - 4
/19/11: ،تاريخ النشر 02/05/1999: القرضاوي، برنامج الشريعة و احلياة، تاريخ احللقة       / د":فقه األقليات اإلسالمية يف الغرب    "

 .وهبة الزحيلي/ ، يف مقابلة خاصة له مع فضيلة د608: خالد عبد القادر، ص: نت، فقه األقليات املسلمة. ، اجلزيرة2002
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مرور وحتقيق مصاحل وتأمني حقوق وأوضاع شرعية قد تكون مفقودة يف بعض دول العامل              
 .)1("اإلسالمي
ة يسهل احلياة يف تلك اجملتمعات؛       احلصول على جنسية الدولة غري املسلم       -2

فيفتح الباب أمامهم للمشاركة يف القضايا العامة اليت ختصهم كالتدرج يف الوظائف العامة،             
فاملسلم موجود يف هذه البالد     :" القرضاوي/ ودخول الربملانات لتمثيل املسلمني، يقول د     

تخايب، وميكن أن   وممكن أن يكون مقيما    وال حيمل اجلنسية، ولكن ليس له صوت ان               
ُيطرد يف أّي وقت، أما إذا محل اجلنسية أصبح مواطنا يستطيع أن يكون له صوت،                  
فاملسلمون يف بعض البالد هلم قوة انتخابية استطاعوا أن يؤثروا هبا فهم وإن مل يكونوا                 
أغلبية إال أهنم قوة ترجيحية ُيخطب ودهم، لذلك فحمل اجلنسية يف ذاته ليس شرا                 

 .)2("وخطرا
الكثري من املسلمني الذين قدموا إىل البلدان الغربية طلبا للجوء السياسي؛              -3

قبلت طلباهتم ومنح هلم حق اللجوء السياسي الذي يكفله القانون الدويل، وبسبب ذلك              
أو بسبب أوضاع بلداهنم يفقدون كل وثائقهم القانونية والثبوتية، يف املقابل فإن الدول              

 بتزويدهم بوثائق جديدة ال هلم وال ألوالدهم، وبالتايل فهم يف            املاحنة للجوء غري خمولة   
أمس احلاجة الكتساب جنسية الدولة املضيفة حلل مشاكلهم القانونية ضمانا هلم وألبنائهم            

 .مستقبال، واملشقة جتلب التيسري، وإذا ضاق األمر اتسع
نا سابقا لتوفر    جائز على ما بي    -دار الكفر -مبا أن اإلقامة يف دولة غري مسلمة         -4

احلرية الدينية و األمن على النفس والعرض واملال؛ فإن اجلنسية جمرد تنظيم لتلك اإلقامة،              
ما دمنا قد قلنا جبواز اإلقامة يف دار الكفر فإنه يتفرع عنه جواز             :" وهبة الزحيلي /يقول د 

االستفادة التجنس، ألنه ما هو إال لتنظيم العالقة، فهي تسهل هلم األمور، وتسهل أيضا               
 . )3("من خدماهتم

الكتساب املسلم للجنسية فوائد كثرية تعود عليه وعلى املسلمني وعلى             -5
مصلحة اإلسالم، فهي بداية تسهل منح بعض احلقوق كامللكية، فمثال لوال هذه امللكية ملا              

                                                 
 .94: عمر عبيد حسنة، ص:  االجتهاد للتجديد- 1
 .نت، مرجع سابق. القرضاوي، برنامج الشريعة و احلياة، اجلزيرة": فقه األقليات اإلسالمية يف الغرب"- 2
 .608: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 3
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، كما  ...استطاع املسلمون بناء مراكزهم اإلسالمية ومدارسهم ومساجدهم ومقابرهم        
ذه اجلنسية بعض املواقع اإلجيابية لنشر اإلسالم، ويف نفس الوقت تترتب عليها بعض             متنح ه 

املفاسد واحملاذير نظرا ملخاطر تذويب املسلمني وأجياهلم وإحلاق الضرر هبم باستالهبم             
، لكن باملوازنة بني املصاحل احملققة أو املرجوة واليت ميكن هلا أن تدوم، واملفاسد               ..ثقافيا

 املتوقعة يف احلال أو املتوقعة لكنها قد تكون مؤقتة، ومبا أن املفسدة القليلة تغتفر               الواقعة أو 
جللب املصلحة الكبرية، ومبا أن الضرر الذي ينتج من جراء عدم وجود هذه اجلنسية قد                

 .يكون كبريا؛ والضرر يدفع بقدر اإلمكان، لكل هذا  جيوز احلصول على اجلنسية
يط باألقلية املسلمة إذا شعر بأن هؤالء املسلمني الذين         كما أن وسط األكثرية احمل    

يعيشون بينهم دخالء وليسوا مواطنني فإن هذا يفتح باب الذرائع ألن تتوّجس األكثرية              
 .خيفة من هؤالء املسلمني، وهذا تترتب عليه تبعات سلبية مستقبال

 مناقشة أدلة الفريقين: الفرع الثاني  

  األولمناقشة  أدلة الفريق: أوال 

أول ما ميكن مالحظته على الفريق األول هو نظرهتم الضيقة إىل اجلنسية، كما              -1
أن فتاويهم جاءت لتعاجل حاالت خاصة حتيط هبا ظروف خاصة؛ تتمثل يف ظروف األمة              

يف بعض األوقات كان محل اجلنسية      :" القرضاوي/ الواقعة كلها حتت االحتالل، يقول د     
 وللوطن واألمة، ولذلك علماء تونس يف       يانة هللا وللرسول    األوربية وحنوها جرمية وخ   

، إذن كانت هذه    )1("بعض أوقات املقاومة أفتوا بردة من حيمل جنسية الدولة غري املسلمة          
الظروف؛ السبب الذي جعل العلماء يتفاعلون مع األسئلة املطروحة هبذا الشكل، ومعلوم            

 .أن الفتوى تتأثر بالزمان واملكان
تأمل يف الصيغة اليت جاء هبا مثال أحد األسئلة؛ جيد أن الفتوى اليت قيلت              إن امل  -2

و التزام املتجنس أن جتري عليه      :"...جوابا عليه تناسبه، فمثال مما جاء يف أحد األسئلة         
أحكام قوانني األمة غري املسلمة بدل أحكام الشريعة حىت يف األحوال الشخصية، ويدخل             

اإلسالم كما هو الشأن يف التجنس باجلنسية الفرنسية اآلن يف          يف صفوفها عند حماربة أمة      
تونس، فهل يكون نبذ أحكام الشريعة اإلسالمية والتزامه بقوانني أمة غري مسلمة طوعا منه              

                                                 
 . نت، مرجع سابق. القرضاوي ، اجلزيرة": فقه األقليات اإلسالمية يف الغرب "- 1
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ارتداد عن الدين وجتري عليه أحكام املرتدين فال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني               
 الشريعة عن عنقه والتزامه بقوانني أمة غري مسلمة         أو كيف احلال؟  إذا كان خلَع أحكام       

 . )1(..."ردة، فهل ينفعه بعد هذا االلتزام أن يقول أين مسلم
أن التجنس جبنسية غري مسلمة على حنو ما يف :" و قد كانت فتوى اللجنة املذكورة  

 السؤال هو تعاقد على نبذ أحكام اإلسالم عن رضا واختيار واستحالل لبعض ما حرم اهللا              
، وطبيعي أن صيغة السؤال وما تتضمنه سطوره من عبارات ومجل           ..."وحترمي ملا أحل اهللا     

كلها تسري باجتاه تكفيـر املتجنس واحلكم بردته، فطبيعة السؤال حبيثياهتـا إذن جتعل             
 .الفقيه ال يرى أبعـد من ذلك

 كان منها بالرضا    أن اجلنسية من املواالة احملرمة، لكن املواالة احملرمة ما        : قالوا -3
التام على دينهم وملتهم واالعتقاد بأهنم على حق ومناصرهتم وتعظيمهم، قال رسول اهللا              

: »     وعليه فاملسلم عند أخذه للجنسية ال يعين أنه راضي عنهم،           )2(»املرء مع من أحب ،
 Ÿωuρ 4: وبالتايل على املسلم أن يبقى غري راض على الكفر وأعماله قال تعاىل              yÌö tƒ 

Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t ø ä3 ø9 $# )3(. 

كما أن اجلنسية ال حتمل بعدا عقديا، إمنا هي جمرد إثبات لالنتماء القانوين لتلك               
 .الدولة

اعتربوا أن املسلم صاحب هذه اجلنسية قد رضي االحتكام إىل قوانني الدولة             -4
 هذا بالنظر   املخالفة للشريعة اإلسالمية، وهذا هو معىن التحاكم إىل الطاغوت، ويناقش          

 :إىل
لقد سادت العلمانية أكثر دول العامل، والتدين أصبح حرية شخصية، فللمواطن            -أ

باألصالة أو بالتبعية التدين مبا شاء، واملسلم الذي حصل على جنسية بريطانية أو فرنسية أو  
إذا جتنس جبنسية دولة    ...هولندية؛ ال يصبح نصرانيا، متاما كالربيطاين أو الفرنسي أو          

 .مسلمة فإنه ال يصبح مسلما
                                                 

 .156: ، ص4:  جملة اجملمع الفقهي، مرجع سابق، ج- 1
، و مسلم، كتاب الرب و الصلة و        2283: ، ص 5: ، ج 5816:  رواه البخاري، كتاب األدب، باب عالمة احلب يف اهللا، رقم           - 2

 .2034: ، ص4: ، ج2640: ع من أحب، رقماآلداب، باب املرء م
 .7:  سورة الزمر، آية- 3
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الكثري من الدول املسلمة ال حتكم بالشريعة يف قوانينها، بل شرعت أحكاما             -ب
خمالفة هلا بشكل صارخ وصريح، فسّوت بني الرجل واملرأة يف املرياث، ومنعت الزواج              
بأكثر من واحدة، وأصدرت قوانني جترب املرأة على خلع حجاهبا، وهبذا تتساوى ببعض              

 غري املسلمة يف كثري من التشريعات، بل لقد كانت سببا يف جترأ الغربيني على                 الدول
األقليات املسلمة فمثال يف فرنسا أصدرت قانونا مينع احلجاب يف املدارس وغريها مقتدية              

 .ببعض الدول املسلمة
 جتري عليها   -أي اإلقامة -لقد فصلنا يف حكم اإلقامة يف بالد الكفر وأهنا            -5
خلمسة، وعلى ذلك فدعوى اعتبار اكتساب اجلنسية خطر على األهل والذرية            األحكام ا 

ميكن أن يلتفت إليه إذا كان األمر يتعلق باملهاجرين اجلدد إىل الدول غري املسلمة، لكن                
املهاجرين الذين رسخت أقدامهم منذ عقود، أو املسلمني باألصالة أو املعتنقني لإلسالم؛             

م ذلك، حىت وإن كان واقعا إال أهنم حياولون بكل جهودهم            هؤالء ال ميكن أن ُيقال هل     
إنشاء مؤسسات اجتماعية خاصة هبم،       ومراكز إسالمية وثقافية، والكثري من الدول                  
اآلن خاصة يف الغرب تسمح للمسلمني بإنشاء مدارسهم اخلاصة وتعطي هلم احلرية يف              

 .اختيار الربامج الدراسية اليت تتالءم وعقيدهتم
 : بالنسبة ملا يترتب على اجلنسية من واجبات والتزامات نقول -6
بالنسبة اللتزام احترام القانون والنظام العام للدولة؛ فهذا يعد واجبا على              -أ

اجلميع،       ولوال ذلك ملا مسح له بالدخول إىل البالد، متاما كما هو شأن التأشرية اليت                      
 .دتوجب عند منحها ضرورة احترام قانون البل

مبا أن قوانني الدول املخالفة أحيانا تبيح احملظورات وحترم املباحات، لكن إذا             -ب
أباح القانون شرب اخلمر واملتاجرة به أو الزنا فإنه ال يلزم به أحدا، فهل يلزم القانون                  

ال يلزم أحدا بارتكاب مثل ما يعد جرما يف الشريعة اإلسالمية، أما            : بشرب اخلمر؟ طبعا  
أنه : حرمي ما أحل اهللا ومن ذلك الطريقة الشرعية يف املواريث فإن العلماء قالوا             بالنسبة لت 

من املمكن حل هذا املشكل بالوصية حيث يستطيع املسلم أن يوزع مرياثه بطريقة شرعية              
 .    )1(على أصحاب احلق يف إطار الوصية اليت هم ملزمون قانونا بتطبيقها

                                                 
 . القرضاوي، مرجع سابق": فقه األقليات املسلمة يف الغرب"- 1
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اخلدمة العسكرية واملشاركة باجليش فإن     بالنسبة لبعض االلتزامات كواجب      -ج
مثل هذه اخلدمة يف بعض الدول الغربية؛ تعترب خدمة اختيارية، يستطيع أي شخص أن               

، أما إذا قامت حرب بني دولته ودولة أخرى         )1(يدفع قسطا من املال مقابل إعفائه منها      
ندي املسلم يف   ، كما أن هذا حمتمل مع اجل      )2(فيمكن للمسلم أن يعتذر عن املشاركة فيها      

 .)3(الدولة املسلمة

 مناقشة أدلة الفريق الثاني: ثانيا 

القول بأن اجلنسية حتقق مصاحل كثرية للمسلم، والتجنس وسيلة لذلك؛ إال أن             -1
الغاية ال تربر الوسيلة، فال يكفي ملشروعية العمل مشروعية املقصد والغاية، أمل تر أن                

التصدق على الفقراء واملساكني، وعليه ينبغي أن        الشرع ال يبيح السرقة والنهب حبجة        
 .)4(يتوّسل للمقصد املشروع بكل وسيلة مشروعة

إن خضوع املسلمني لقوانينهم بكل تفصيالهتا هو عني التحاكم، وإذا خضعوا            -2
هلا     وهم مكرهون مضطرون فهذا يعين أهنم مستضعفون، ولو مل يكونوا كذلك                   

 قوانينهم، ومن هنا فاجلنسية حمرمة، كما أن إقامتهم مع          ألعطيت هلم حرية االحتكام إىل    
 .قدرهتم على اخلروج من هذا البلد حمرمة أيضا

إن حتصيل املصاحل اليت تعني املسلمني هناك خاصة احملافظة على الدين تتحقق             -3
مبجرد اإلقامة يف تلك الدول، فال داعي للتجنس، يقول البوطي ردا على من اعتذر                 

أما املعذرة األوىل   :"  العالج يف دولة غري مسلمة باكتسابه اجلنسية ألجل ذلك         بالدراسة أو 
فإن الذاهب إىل هناك لطلب علم أو عالج يسمح له باإلقامة ألن له عمال ينجزه فال                  

 .، ومثلها القيام بواجب الدعوة وغريه)5("يضطر إىل التجنس
من دولة مسلمة ألن له حاجة      إن صّح هذا مع املسلم العريب أو        : و هذا ُيردُّ باآليت   

يقضيها مث يعود لوطنه فمقبول، لكن ماذا عن األقليات املسلمة من وطنيي الدولة                 
                                                 

 . 90: توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقايات املسلمة- 1
 .خدمة املسلم يف اجليش الكافر:  هذا ما سيأيت تفصيله عند تناول مسألة- 2
 اشتركت مصر و السعودية و الكويت و اإلمارات العربية و باكستان و املغرب و السنغال و                  1991 حرب اخلليج عام      مثال يف  - 3

 .كلها دول مسلمة يف القتال إىل جانب الدول الغربية ضد اجليش العراقي املسلم
 .299: ابن عامر، ص:  اهلجرة إىل بالد غري املسلمني- 4
 .202:  قضايا فقهية معاصرة، ص- 5
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باألصالة، فما مل يتحصلوا على اجلنسية لن يتيسر التعليم احلكومي ألبنائهم ومثلُه العالج              
روف أن  واخلدمات االجتماعية اليت ال متنح بشكل جماين ولو جزئي إال للمواطنني، ومع            

األوضاع االقتصادية للمسلمني عموما ليست باجليدة أو حىت املقبولة، بل هي يف بعض              
 .األحيان أو كثريها أوضاع مزرية، ولذلك تشتد احلاجة ملثل هذه اخلدمات

إن :" ال ميكن االعتداد بالضرورة إلجازة التجنس كمبدأ، وقد قال البوطي           -4
 غري مسلمة مع اإلقامة فيها حمرم حرمة ذاتية، واحلرمة          انتماء املسلم إىل جنسية بلد أو دولة      

الذاتية ال يعارضها وال يغالبها أي من املربرات العارضة اليت قد يسميها بعض الناس                 
ضرورة، وكما أن املاء ال يطهر النجس العيين كالدم وحلم اخلرتير وامليتة مهما غسل به،                

ملتصورة ال تقوى على إزالة احلرمة      ومهما سرى يف أجزائه، فكذلك عوارض املربرات ا        
 .)1("الذاتية السارية يف جوهر هذا االنتماء وذاته

 الموازنة والترجيح: الفرع الثالث 
 :بعد عرض آراء العلماء واجتهاداهتم وأدلتهم ومناقشة ما ذهبوا إليه نقول

نسية ال ميكن االستناد إىل ما ذهب إليه الفقهاء الذين أفتوا للمغاربة حبرمة اجل             -1
 الفرنسية، 

ألهنا وإن كانت صائبة يف وقتها إال أهنا سلبية يف أوضاعنا الراهنة بسبب اخللفية التارخيية                         
والتجربة السياسية وبسبب الفهم اخلاص للمسألة ولألسباب اليت ذكرناها، ولعل هذا ما             

 -ون اجلنسية املعدل  قان-وتلقته  :"... دعا اإلمام ابن باديس مع أنه صرح بالتحرمي أن يقول         
األمة اجلزائرية اليت ترضى باالرتباط بفرنسا يف حقوقها وواجباهتا وهي اجلنسية السياسية ما 
دامت حمترمة يف جنستها القومية، وهي تلك املقومات واملميزات بشرط ال بد منه وهو أن               

قة عن  يكون التساوي تاما يف مجيع تلك احلقوق دون ختصيص حلق دون حق وال متييز طب              
،    وبذلك فإن من ذهب من الفقهاء إىل حترمي اجلنسية لألسباب السابقة ال ميكن                 )2("طبقة

البوطي والشيخ محاين وهي نظرة جزئية      / األخذ برأيهم يف مسألتنا، إذا استثنينا نظرة د        
وقاصرة للمسألة، ألهنما مل يتحدثا أبدا عن وضع األقليات املسلمة، بل أفراد املسلمني               

 .جرين إىل الدول غري املسلمةاملها
                                                 

 .204:  قضايا فقهية معاصرة، ص- 1
 .327-326: ، ص5:  آثار ابن باديس، ج- 2
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بالنظر إىل الفريق الثاين الذي ذهب إىل جواز التجنس سواء للمهاجرين أو              -2
اكتساب اجلنسية للمسلمني الوطنيني باألصالة، جند أن نظرهتم واقعية تتناسب ووضع             
 األقليات املسلمة، ألن الفقه جاء لريفع عن الناس اإلصر واألغالل، وليس ليضّيق عليهم،             

 .وهذا ال يعين أبدا اعتماد هذا الرأي أو االجتهاد يستند إىل فقه تربيري أو ترخصي
و عليه فالراجح قول االجتاه الثاين اجمليز الكتساب جنسية الدولة غري املسلمة،              

 :وسنفصل يف كل حالة 

 بالنسبة لألقلية املسلمة من أهل البلد األصليني: أوال

ة أو ممن اعتنق اإلسالم حديثا، وحيث ال بديل         سواء أكان أهلها مسلمني باألصال    
هلؤالء  وال يتوفر من حيتضنهم من الدول املسلمة ومينحهم صفة تفيد انتساهبم إليها؛ فهم               
مضطرون إىل محل جنسية الدولة غري املسلمة، وعليه فال مانع من بقائهم على حاهلم تلك               

 .)1(رات تبيح احملظوراتإىل أن ييسر اهللا هلم  وجيعل هلم فرجا وخمرجا والضرو
وبناًء على هذا فهم    :" يقول صاحب كتاب األحكام السياسية لإلقليات املسلمة      

مكرهون على هذه اجلنسية وليس هلم أي شأن يف ذلك، ومن هنا فال إمث عليهم إذا قبلوا                  
 .)2("هذه اجلنسية ألهنم مكرهون واملكره ال إمث عليه يف الشريعة اإلسالمية

ناء جواز أخذ اجلنسية يف هذه احلالة بناًء على مبدأ اإلكراه أو             ال يصح ب  : قلت
الضرورة، أما اإلكراه فألن املسلمني أهل البالد وكانوا يعيشون منذ البداية حتت نظام غري              
مسلم، وكل ما يف األمر أن اجلنسية جاءت كتنظيم حيدد أفراد شعب الدولة، أما الضرورة               

هنا ألن أول قيد من قيودها أهنا مؤقتة أي أهنا استثناء، وال            فال ميكن االعتماد عليها كثريا      
ميكن أن تكون وضعية هؤالء املسلمني حاملي اجلنسية استثناًء منذ عشرات السنني وألمد             

 .عشرات العقود القادمة
بل على املسلمني هنا احملافظة على جنسيتهم فهي الوسيلة الوحيدة كغريهم              

فرصة هلم للنماء إذا كان املناخ العام للدولة يوفر         للحصول على حقوقهم، وهي كذلك      

                                                 
 .607: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 1
 .83: توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 2
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احلريات ويكفلها بشكل إجيايب، وبال إجراءات قانونية أو فعلية معيقة، هذا وميكن االستناد             
 . )1("جيوز بقاء وانتهاء ما ال جيوز إنشاء وابتداء" أيضا يف هذه احلالة لقاعدة 

 أهل البلد أصالةبالنسبة لألقليات املسلمة اليت ليست من : ثانيا

 وهم متعددو األعراق واللغات يف الدولة الواحدة، فرضت عليهم األحداث اليت            
 اهلجرة إىل دول غري     م 20 و 19جرت يف العامل اإلسالمي يف فترات زمنية متتالية من القرن           

مسلمة خاصة الغربية منها، واحلكم يف هذا الصنف يتبع السبب املنشئ أو الدوافع اليت               
 .سلمني للتواجد هبذه الدول دفعت امل

من كان اكتسابه للجنسية ملصلحة ذاتية كأن خيرج مضطرا من بلده           : احلالة األوىل 
الفقري إىل آخر للبحث عن القوت إلطعام نفسه وعياله وتوفري املسكن وامللبس والتعليم              

شكل ألبنائه،      وكان ذلك غري متوفر له يف بالد املسلمني األخرى، وهذا ما حصل ب                   
الفت بعد احلرب العامية الثانية وبعد استقالل الدول املسلمة، فهؤالء ال حرج عليهم ألن              

% : uθèδ “Ïطلب الرزق فريضة، يقول اهللا       ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$sù ’ Îû 
$pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ  ÏΒ  Ïµ Ï% ø—Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9 $# ∩⊇∈∪ )2(   هذه الفئة العمال املسلمون الذين     ، ومن

أُِخذوا قسرا يف احلربني العامليتني األوىل والثانية أين اقتيد عشرات بل مئات اآلالف من               
 .)3(املسلمني من أبناء املستعمرات إىل الدول املستعِمرة لتغطية العجز يف اليد العاملة

 )4(:هاو للنوع األول ال بد من توافر شروط جتيز اكتساب اجلنسية من

 . أن يكون مضطرا هلذا العمل-1
 .)5( أن ال تكون الدولة املسلمة حباجة إليه-2
 . أال يشتغل يف ما حرمه اهللا تعاىل-3
 . أن ال يضر بعمله املسلمني-4

                                                 
 .422: ، ص2 :، املنثور يف القواعد، للزركشي، ج42:  يف فقه األقليات املسلمة للقرضاوي، ص- 1
 .15:  سورة امللك، آية- 2
 . هؤالء حكمهم حكم املكره و األسري- 3
 .607: خالد عبد القادر، ص: ، و فقه األقليات املسلمة86: األحكام السياسية لألقليات املسلمة لتوبولياك، ص:  ينظر- 4
قول مطلقا باحلاجة إليه، فالدول املسلمة كلها حباجة         لكن جيب أن تتوفر له الظروف املالئمة للعمل بالدولة املسلمة، و ليس ال              - 5

 ألبنائها، لكن أين فرص العمل ملاليني الشباب املسلم خاصة من أصحاب الكفاءات؟ 



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 217 

 .)1( أن تشترط الدولة للحصول على العمل أن تكون له جنسية البلد-5
 أو أراد فقط التنّعم     أما إذا كانت فرص العمل متوفرة يف دولة مسلمة أخرى           

والترف، فذلك غري جائز ملا فيه من تعريض دينه ونفسه وأهله ملخاطر هي أكرب من                  
، )2(حتصيل هذه املنافع،   وهنا تترجح كفّـة درأ املفسدة ألهنا من قبيل جلب املصلحة               

: قال   tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ y^ ö ym Íο t ÅzFψ $# ÷Š Ì“ tΡ … çµ s9 ’ Îû  Ïµ ÏO ö ym (  tΒuρ šχ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ y^ ö ym 
$u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  Ïµ Ï?÷σ çΡ $pκ ÷] ÏΒ $tΒuρ … çµ s9 ’ Îû Íο t ÅzFψ $#  ÏΒ A=Š ÅÁ̄Ρ ∩⊄⊃∪ )3(. 

و عليه فاكتساب اجلنسية لتحقيق مصلح ذاتية جائز بتوفر الشروط السابقة، وقد             
القرضاوي إىل القول باإلباحة بشرط احملافظة على الشخصية اإلسالمية ومقوماهتا          /ذهب د 
 .)4(وبان داخل اجملتمع الكبريمن الذ

بالنسبة للمسلم الذي ترك بلده أو باألحرى فـّر منه بسبب             : احلالة الثانية 
االضطهاد الذي تعرض له، فأصبح الجئا سياسيا يف بالد غري مسلمة، وبسب هذا اللجوء              
يف أغلب األحيان يفقد جنسيته إما بسبب ضياع أوراقه الثبوتية ووثائقه أو ألن دولته                

سقطت جنسيته، كما أن إقامته هبذا البلد املضيف مدة طويلة دون وثائق قد يعرضه                أ
ال حرج على هذا الصنف من       : للمساءلة القانونية إن كان بغري جنسية، وعلى ذلك        

 املسلمني احلصول على جنسية الدولة غري املسلمة اليت قبلت 
 )5(:ة بشروط منهامحايته واالنضمام إليها، وجيوز له احلصول على هذه اجلنسي

 أن ينكر ما عليه أهل الكفر من ضالل وال           -2 أن يكون مضطرا                      -1
 .يرضى به
 . أن ينوي الرجوع إىل بلده إذا تغريت أحواهلا-4 أن حيافظ على دينه       -3

                                                 
 .  كما أن العامل الذي ال ميلك اجلنسية يستغل أبشع استغالل و يف أعمال صعبة و مهينة و ال يتمتعون حبقوق العامل الشرعي- 1
 .304: ة إىل بالد غري املسلمني البن عامر، ص ينظر اهلجر- 2
 .20:  سورة الشورى، آية- 3
 .، من خالل مقابلة شخصية له بفضيلته607: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 4
 .230: ورتالين، ص، أحكام التعامل مع غري املسلمني و االستعانة هبم، لل85:  ينظر األحكام السياسية لألقليات، لتوبولياك، ص- 5
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: ωÎ) ôو جاز اكتساب هذه اجلنسية لقوله          tΒ oν Ì ò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ B È⌡ yϑôÜ ãΒ 
Ç≈ yϑƒ M}$$Î/ )1(              فإن جاز للمسلم النطق بكلمة الكفر يف حالة اإلكراه امللجئ وقلبه ،

مطمئن باإلميان فأوىل أن جيوز له التجنس جبنسية دولة غري مسلمة لذات العلة، وهي                
اإلكراه امللجئ أو الضرورة، وهذا للحفاظ على نفسه وعرضه وحىت ماله، وعليه أن ينوي              

كثري سواد املسلمني يف ديار الكفر وأن يكون قدوة          الرباط يف سبيل اهللا تعاىل وذلك بت      
 .بعمله قبل لسانه فيثري اإلعجاب واالحترام

 :أن يتجنس املسلم ملصلحة كربى لإلسالم واملسلمني بأن يكون: احلالة الثالثة
 فقيها أو إماما أو داعية حيتاجه املسلمون هناك حلل مشاكلهم الفقهية، أو               -1

طط والربامج اليت تفيد املسلمني سواء أكانت اجتماعية أو          للتشاور معهم يف إعداد اخل    
ثقافية أو دينية، إلحياء مواهتم وبث الوعي فيهم خاصة وعيهم  السياسي بأمهية املشاركة              

 .يف بناء الدولة اليت يقيمون هبا ألن أي مكسب هلذه الدولة هو مكسب هلم بداية
هل تلك البالد كبعض     طالب علم بصدد طلب علوم ضرورية هي حكر على أ          -2

وكل ما له عالقة بالعلوم التقنية مبفهومها الشامل، فيجوز         ... العلوم الطبية وعلوم الفيزياء   
للمسلم يف هذه احلالة اكتساب اجلنسية إذا كان ال يستطيع حتقيق هذه املصاحل العظيمة               

ما أنه يف   املرجوة إال بالتجنس، أما إن أمكنه حتقيقها بال جتنس ففي ذلك خري أيضا، ك              
بعض القوانني يسمح ملن حيمل جنسية دولة ما وأراد طلب اجلنسية من الدولة املضيفة، أن               

 .حيتفظ جبنسيته األوىل وحيصل على جنسية ثانية ويف هذا خري أيضا
و يبقى املسلم يف كل هذه احلاالت أعرف بنفسه، فعليه دائما أن يراقب سلوكه               

يزان الشرع، فيسعى بكل جهده للمحافظة على دينه        وتصرفاته وأن يزهنا بقدر اإلمكان مب     
ودين أهله وأن يعترب نفسه مرابطا يف سبيل اهللا وكل إنسان على نفسه حجة بينة شاهدة                 

 .)2(مبا يصدر عنه يوم القيامة
و على ذلك فاملسلم يف أي بلد ؛ هو مواطن حيب بلده ويكره من يفسدها، وهو                

قبلها وهذا ال يعين أبدا الوالء للديانات اليت         حاٍم حلماها، حريص على حاضرها ومست     
                                                 

 .106:  سورة النحل، آية- 1
 .608: عبد القادر، ص:  ينظر فقه األقليات املسلمة- 2
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 الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون، أو         -خاصة القادة -علت بفسادها أو األفراد   
للحكومات اليت تسن القوانني املخالفة لإلسالم، بل هو والء للبلد الذي حيمل صاحبه على     

م رمحة اإلسالم للعاملني ويبذر     التفكري اجلاد يف أن يقدم اخلري لشعبها وأرضها حىت حيقق قي          
 .اخلري للناس أمجعني، فاألرض هللا يورثها عباده الصاحلني

و القضية أوال وأخريا مرتبطة باملسلم نفسه ومدى إدراكه لرسالته املكلف هبا،              
وكونه يف مستوى إسالمه وعصره معا، وبذلك يصبح قادرا وفاعال يف كل الظروف، وال              

ن أبناء األقليات املسلمة سواء باألصالة أو كان من املهاجرين          ضري وال حرج على املسلم م     
أنا مسلم فرنسي أو أمريكي أو ياباين من أصل شامي          : مثال أو ألبنائه أو أحفاده أن يقول      

،كما أنه ال حرج أن يعتد ابن البلد األصلي ببلده ال حبكومتها وال               ... أو مغريب أو    
 .)1(بقوانينها املخالفة لإلسالم

 
 المشاركة في جيش الدولة غير المسلمة: حث الثالث المب

إن أهم ما يترتب على اجلنسية من آثار هو االشتراك يف جيش الدولة اليت ينضوي               
حتتها الفرد، واألقليات املسلمة باعتبارها من وطنيي الدولة يترتب عليها ما يترتب على              

 .مأبناء مواطين الدولة اآلخرين مهما تعددت أعراقهم وأدياهن
و يتسائل الكثري من هؤالء املسلمني عن حكم االنضمام إىل جيش الدولة الكافرة             
سواء باخلدمة العسكرية لفترة مؤقتة أي اخلدمة العسكرية اإلجبارية، أو باالخنراط الدائم             
يف اجليش، كما هو شأن مسلمي أمريكا الذين يبلغ عدد اجملندين املسلمني فيها يف كافة                

 .)2(مخسة عشر ألفا: لحةفروع القوات املس
لكن األمر ال يتوقف عند هذا احلد فإذا نشبت احلرب بني هذه الدولة ودولة                
أخرى سواء كانت مسلمة أو غري مسلمة، فما هو موقف املسلم إزاء هذه احلرب وقد                

 التزم بالدفاع عن وطنه يف مثل هذه الظروف؟ 
 .هذا ما سنجيب عنه يف هذا املبحث

                                                 
، و االجتهاد للتجديد لعمر عبيد حسنة،       22: صالح سلطان، مرجع سابق، ص    / د:الضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة    :  ينظر - 1
 .94: ص
 .نت، مرجع سابق. رضاوي، اجلزيرةالق:  فقه األقليات املسلمة يف الغرب- 2



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 220 

 ة المسلم في جيش الدولة غير المسلمة خدم: المطلب األول
 تحليل لواقع المسألة : الفرع األول 

 .ال بد من حتليل بعض القضايا احمليطة باملسألة، لتوضيح حقيقة واقعها
املقصود خبدمة املسلم يف جيش الدولة؛ الواجب الوطين بتأدية اخلدمة             : أوال

ئته للدفاع عن الوطن يف حالة      العسكرية يف جيش الدولة اليت يتبعها، وذلك هبدف هتي         
 .نشوب احلرب مثال

إذن فاخلدمة العسكرية جتعل من الشخص مواطنا مستعدا ألي اعتداء مستقبلي            
 .على بلده

هذه اخلدمة قد تكون يف بعض البلدان خدمة اختيارية حبيث ُيقدِّم من ال              : ثانيـا
 إلزامية يف دول أخرى وال      يؤديها أقساطا مالية يف مقابل عدم تأديتها، غري أهنا إجبارية          

 .ميكن التملص من تأديتها ملا يترتب على االمتناع من عقوبات تطال املمتنع
أبناء األقليات املسلمة باعتبارهم مواطنني، وحبسب قوانني الدولة أمام           : ثالثـا

 :حالتني
 .              جمربون على تأديتها -2»      أو« خمتارون يف تأديتها     -1

من املتفق عليه أن اإلسالم حيث املسلم على االستعداد وتدريب اجلسم            : ارابعـ
ليكون مستعدا دوما للجهاد ألن احلق ال حتميه إال القوة، ومن مثّ يتضح أن مشاركة                 
املسلم ودخوله يف جيش دولة غري مسلمة بنّية  التدريب واكتساب املهارات القتالية وفنون              

 .)1(احلرب جائز يف حقه

األدلة على جواز تأدية الخدمة العسكرية بجيش دولة غير           : لثاني  الفرع ا 
 مسلمة

: (#ρ‘‰Ïã يقول اهللا    :أوال r& uρ Ν ßγ s9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tGó™ $#  ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒuρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# 
šχθç7 Ïδö è?  Ïµ Î/ ¨ρß‰tã «!$# öΝ à2̈ρß‰tã uρ t Ì yz# uuρ  ÏΒ óΟ Îγ ÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝ ßγ tΡθßϑn=÷ès? ª!$# öΝ ßγ ßϑn=÷ètƒ  

)2(. 

                                                 
 .  113: سليمان توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 1
 .60: سورة األنفال، آية- 2
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تدل هذه اآلية على أن االستعداد للجهاد بالنبل              :" يقول الرازي يف تفسري هذه اآلية     
 . )1("والسالح وتعليم الفروسية والرمي فريضة إال أنه من فروض الكفايات

 القوة الواردة يف اآلية بأهنا حدود الطاقـة إىل         -رمحه اهللا -)2(و يفسر سيد قطب   
 أقصاهـا 

 .)3(يث ال تقعد العصبة املسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل يف طاقتهحب
فيه وجوب إعداد األمة كل ما تستطيع من قوة لقتال            :" و يقول رشيد رضا   

أعدائها فيدخل يف ذلك عدة املقاتلة، والواجب أن يستعد كل مكلف للقتال، ألنه قد                
و يدخل فيه السالح    ...لنفري العام يكون فرضا عينيا يف بعض األحوال يستدعي ما يسمى با         

وهو خيتلف باختالف األزمنة    واألمكنة واألحوال، وقد كثرت أجناسه وأنواعه وأصنافه              
 .)4(..."يف هذا الزمان

من خالل هذا ميكن استنباط مدى أمهية تأدية أبناء األقليات املسلمة للخدمة              
لى فنون القتال، وإن كان خيضع      العسكرية، لعموم اآلية اليت حتث املسلم على التدريب ع        

ألوامر قيادات كافرة يف كل شيء تقريبا، ومن املهم مبكان أن يستغل املسلمون هذا وإن               
كان ُيعترب التزاما صعبا وشاقا إال أنه يف حقيقته فرصة وميكن عدها منحة تتيح هلم إمكانية                

تراتيجيات معرفة ما استجد من تقنيات احلروب واستعمال األسلحة وتكتيكات واس           
 .التخطيط وحىت طرق تصنيع األسلحة وما يتعلق هبا من علوم 

املؤمن القـوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن        « :قال رسول اهللا    :  ثانيــا
 الضعيف،  

                                                 
 . 148: ، ص15:  التفسري الكبري، للرازي، ج- 1
وم بالقاهرة، و عمل يف     ، خترج بكلية العل   م1906/هـ1324باحث إسالمي مصري من مواليد قرية موشا بأسيوط سنة          : سيد قطب - 2

 أمريكا، و ملا عاد انتقد يفجريدة األهرام، مث موظفا يف ديوان وزارة املعارف مث مراقبا فنيا للوزارة، و أوفد يف بعثة لدراسة برامج التعليم                  
: م، من آثاره1967/ـه1387الربامج املصرية، إذ كان يراها من وضع اإلنكليز، انضم بعدها إىل اإلخوان املسلمني، سجن و أعدم سنة 

: معجم املؤلفني، ج  : ترمجته يف ( العدالة االجتماعية يف اإلسالم، التصوير الفين يف القرآن، مشاهد القيامة يف القرآن، يف ظالل القرآن،                
   ).804: ، ص1
 .1544: ، ص3:  يف ظالل القرآن، ج- 3
 .137: ، ص10:  تفسري املنار، ج- 4
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 .)1(»و يف كل خري، أحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز
 هنا عزمية النفس والقرحية     واملراد بالقوة " املؤمن القوي :" و حمل الشاهد يف احلديث    

يف أمور اآلخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو يف اجلهاد وأسرع               
خروجا إليه وذهابا يف طلبه، وأشد عزمية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصرب               

 .)2(على األذى، ويف  كل ذلك احتمال للمشاق يف ذات اهللا تعاىل
ء األقليات املسلمة ال يتأتى هلم كل ذلك إال باخلدمة يف جيش              و بالنسبة ألبنا  

دولتهم، ألهنا الوسيلة الوحيدة الكتساب تلك القوة مع األخذ بعني االعتبار كون امتالك             
األسلحة وما يستلزمها خيضع لرقابة شديدة خاصة يف الظروف الدولية الراهنة وما يسمى             

تطارد وتتعقب كل من يشتبه بانتمائه إىل منظمة من         باحلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب اليت      
املنظمات املصنفة على أساس أهنا إرهابية ومنها املنظمات اجلهادية، وبالتايل ال يبقى               
للمسلم خيار آخر أمامه سوى اخلدمة يف جيش دولته، هذا إن كانت اختيارية، أما إن                

و لظروف أخرى معينة فإن     كانت إجبارية ومل يستحضر املعاين السابقة لفائدة ذلك أ         
 .حكمه حكم املكره

 بعض القواعد الفقهيـة: ثالثـا 
 :من بني القواعد الفقهية اليت ميكن االستئناس هبا ما يلي

فال شك أن املسلم يتضرر باخلدمة      : يتحمل الضرر األدنى لدفع الضرر األعلى           -1
سلمني وقد تكون ظروفه    العسكرية يف اجليش غري املسلم، فهو خيضع ألوامر قادته غري امل          

أو مينع من تأدية شعائره التعبدية، لكن       ) 3(صعبة كأن جيرب على تناول بعض األطعمة احملرمة       
إذا ترك جمموع املسلمني تأدية هذا الواجب وتعرضت دولتهم العتداء خاصة وأن               

                                                 
: ، ص 2: ، ج 2664: باب يف األمر بالقوة و ترك العجز و االستعانة باهللا و تفويض األمر له، رقم                رواه مسلم، كتاب القدر،      - 1

، و ابن 159: ، ص6: ، ج 10457: ،         و النسائي يف السنن الكربى، كتاب عمل اليوم و الليلة، االستنصار مث اللقاء، رقم                      2052
 .  1395: ، ص2:  ج،4168: ماجة، كتاب الفنت، باب التوكل و اليقني، رقم

 .431: ، ص16: شرح النووي، ج- 2
 يف يوغسالفيا احتج اجلنود املسلمون و رفضوا أكل حلم اخلرتير فأخذت احلكومة بعضهم و عاقبتهم و مل تر احلكومة عالجا                        - 3

  :م اخلرتير استنادا لقوله     لتهدئة اخلواطر، و لالستمرار يف أكل حلم اخلرتير استصدرت فتوى من دار اإلفتاء جتيز للجنود أكل حل                
47-73: إحسان حقي،ص : ، املسلمون أمام التحدي العاملي    ]!!59: النساء[ أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول       و أويل األمر منكم              

. 
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املسلمني دوما ُيصب عليهم جام كره الغري، فإن املسلمني سيكونون عاجزين عن الدفاع             
ن أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم وأراضيهم، فباملوازنة بني الضررين يتبني أن الضرر األدىن            ع

الذي يتعرض له املسلم يف خاصة نفسه ال يقارن بالضرر األعلى الذي سيعود على                 
يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام،      : املسلمني، ويف هذا املعىن أيضا تدخل قاعدة       

قليلة جللب مصلحة كبرية، وكل هذا يرجع إىل تقدير املسلم ملآل           تغتفر املفسدة ال  : وقاعدة
فعله وهي قاعدة مقاصدية جليلة وعظيمة األثر، ميكن هبا أن يوازن بني مفاسد ومصاحل               

 .خدمته باجليش من عدمها

؛ فاملسلم الذي ال يؤدي هذه اخلدمة        بقدر اإلمكان  -يدفع-الضرر يزال   : قاعدة -2
سابه من هذه التجربة اإلجيابية اليت ترجحت مصاحلها على           لن يستفيد مما ميكن اكت     

مفاسدها، ألنه سيضر بنفسه وغريه من املسلمني، خاصة بالنسبة لألقليات املسلمة كثيفة             
العدد واملتمركزة مبناطق خاصة هبا، فهو إذن مسؤول عن محايتها بشكل مباشر يف حال               

 .تعرضها ألي خطر داخليا كان أم خارجيا
 وبذلك  )1(عند انتهاء خدمته يستطيع االلتحاق بسلك الشرطة      : ل املثال و على سبي  

 .يستطيع أن يسهم يف احلفاظ على أمن منطقته أو إقليمه وهذه خدمة كبرية للمسلمني
فالقواعد الفقهية املذكورة كلها تدور حول معىن واحد؛ وهو أمهية تأدية املسلم             

 .هلذه للخدمة العسكرية
 والواقع املشهودمن املعقـول : رابعـا

العلوم واألعمال احلربية ال تزال من أهم عناصر        :" يقول رشد رضا يف الفتاوى     -1
احلياة االجتماعية عند البشر، فإذا حرم منها شعب ضعفت حياته، والضعيف ال يكون إال              
ذليال مهينا، واخلري للمسلمني من رعايا الدول أن يكونوا مشاركني سائر أهل امللل فيها يف               

يع مقومات احلياة االجتماعية أقوياء بقوهتم أعزاء بعزهتم، ال أن يكونوا ضعفاء أذالء              مج
بدينهم؛ فإن الدين اإلسالمي ال يبيح ألهله أن خيتاروا الضعف والذلة على القوة والعزة،               
وإذا هم اختاروا ذلك عجزوا عن حفظ دينهم، فكان ذلك إضاعة الدين نفسه فال يلتفت               

                                                 
/24/6خ   شرطي مسلم، ألن عدد املسلمني فيها قد ازداد، قناة اجلزيرة، بتاري            2000أعلن مسؤول بريطاين أن لندن حباجة إىل         - 1

2005 .  
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إن املنار يبيح للمسلمني أن يعتزوا بالكافرين إال إذا رأيته          : قول لك إىل متعصب جهول ي   
إنه ينصح للمسلمني أن خيتاروا العزة على الذل مهما كان مصدر           : يعقل الكالم، فقل له   

العزة، والقوة على الضعف، ويرى أن حفظ اإلسالم يف داره ال يكون إال بذلك، ويتمىن                
 .  )1("ة يف اجلندية لذلكنصارى العثمانيني لو تدخلهم الدولـ

و قول الشيخ فيه الكثري من الصحة، ألن قوة املسلمني من عزهتم، وضعفهم من               
خنوعهم، وانزواُؤهم وابتعادهم عن احلياة االجتماعية ومستلزماهتا جيعلهم أذالء ينظر إليهم           

هم بنظرة سلبية   وقد يؤدي ذلك إىل مزيد من االستضعاف والسيطرة على إرادهتم وحقوق              
 .وحىت مقّدراهتم 

... إن من ينظر إىل أحوال املسلمني مثال يف البوسنة واهلرسك ويف الشيشان             -2
وما جرى فيهما جيد أن املسلمني يكونون معرضني لالضطهاد والتشريد والقتل أكثر من              
غريهم، فكيف هلؤالء املسلمني الذين استماتوا يف الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأعراضهم            

ا ذلك لو مل يكونوا مستعدين لذلك، ولو مل يكن كثري منهم قد أدى خدمته                 أن يفعلو 
العسكرية أو كان منخرطا يف اجليش، ويكفي أن نضرب على سبيل املثال ال احلصر                

الذي قاد معركة التحرر والدفاع عن        "  دوادييف -جوخار-جوهر:"اجملاهد الشهيد 
 الذي ارتكب أبشع اجلرائم ضد       الشيشان وشعبها املسلم من براثني االحتالل الروسي       

القائد السابق لسالح اجلو االستراتيجي       " املسلمني العّزل، وقد كان هذا الزعيم       
 . ، وبذلك متكن من تقدمي الكثري لشعبه بفضل خربته)2("السوفيايت

و عليه فدخول املسلم يف جيش الدولة غري املسلمة يف الظروف واألحوال املذكورة                   
 املذكورة وبنيت صاحلة؛ جائز بل قد يكون واجبا وجوبا كفائيا على             وألجل األهداف 

، خاصة يف ظل ظروف بعض الدول اليت حتترم احلريات الشخصية           )3(املسلمني هبذه الدول  
ملواطنيها، وتقدر مدى أمهية االعتناء بالعسكريني وتوفري األجواء املناسبة اليت جتعلهم             

لدول اليت تنظر إىل دورهم املرتقب واحملاولة        راضني، وهذا هبدف رعاية مصاحل هذه ا       
 .االستباقية الحتوائهم

                                                 
 .566، 565:  ص،2:  فتاوى رشيد رضا، ج- 1
 .23: ، ص1: مسعود اخلوند، ج:  املوسوعة التارخيية اجلغرافية- 2
 .116: توبولياك، ص:  ينظر األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 3
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و قد بذلت اللجان واملؤسسات اإلسالمية دورا كبريا يف التحاور مع اجلهات              
 لتوفري اجلو املالئم للجنود املسلمني أثناء اخلدمة، وكانت          -وزارات الدفاع -املختصة      

و وفرت هلم   ...عائرهم الدينية كالصوم والصالة   االستجابة بأن مسح هلؤالء اجلنود بتأدية ش      
مصليات وحىت مساجد، كما أن للجندي املسلم احلق يف أن يدفن وفق الشريعة اإلسالمية              

، وإن كان اجلنود املسلمون يف بعض الدول ال          )1(فيصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني     
ألمريكية، فإن هلم دعاة     أو أقل بقليل كما يف الواليات املتحدة ا         %5تتجاوز نسبتهم     
 .)2(ووعاظا يعظوهنم

إذن فخدمة املسلم يف جيش الدولة غري املسلمة سواء يف الظروف الصعبة أو               
الظروف املالئمة كما أشرنا؛ له أمهية كبرية تعود فوائدها على اجلماعة املسلمة، كما               

ى أهنا عنصر غريب    تدفع هذه املشاركة إىل تغيري نظرة جمتمع األكثرية حنو هذه األقلية عل           
عنها، بل هي من ذات اجملتمع تشاركه ذات احلقوق وذات الواجبات، واهللا تعاىل أعلم               

 .وأحكم
مشاركـة المسلـم في القتـال مع الجيش الكافـر : المطلب الثاني 

 ضد الجيـش الكافـر
يف حالة قيام حرب بني الدولة غري املسلمة اليت تعيش هبا األقلية املسلمة ودولة                

خرى غري مسلمة، فإن املسلم الذي خيدم يف جيش دولته بشكل دائم أو مت استدعاؤه إذا                أ
كان من اجليش االحتياطي للمشاركة يف هذه احلرب فكيف سيكون موقفه؟ وكيف              

 سيتصرف؟ وما هو حكـم 
-مقاتلة املسلمني من أبناء األقلية مع جيش دولتهم ضد جيش دولة أخرى غري مسلمة                

 ؟-كافرة
                                                 

، 08/05/2001انيا، برنامج الشريعة و احلياة      هبيج مال حويش الباحث يف الشؤون اإلسالمية بإسب       / د": مستقبل اإلسالم يف أوربا    "- 1
 .نت .  ، اجلزيرة06/05/2001: منشور على اإلنترنت، بتاريخ

 و هذا رمبا أفضل من بعض الدول املسلمة اليت ال تسمح للجنود بتأدية شعائرهم، و يف الواليات املتحدة يرحب بالدعاة يف                         - 2
نهم و دعوهتم إليه، و قد عينت عددا منهم بنفقتها ملا حيدثه عملهم من تغري إجيايب                السجون لتدريس السجناء اإلسالم و ذلك بنشره بي       

 وافقت وزارة الدفاع األمريكية على      1992يف سلوك السجناء و مساعدهتم لإلقالع عن املخذرات و األعمال اإلجرامية، فمثال يف عام               
و تتابع ذلك حىت بلغ     " جابلن عبد الرشيد  "الثة  و عينت املرشد األول       تعيني مرشدين دينيني يف القوات املسلحة األمريكية بفروعها الث        

جابر العلواين، اجمللة العلمية للمجلس األوريب      : مدخل لفقه األقليات  : عددهم أربعة عشر مرشدا يف فروع القوات املسلحة الثالثة، ينظر         
 .54:  ، مرجع سابق، ص5/ 4لإلفتاء و البحوث، العدد
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 : ة على هذا التساؤل نقسم املسألة إىل حالتنيلإلجاب
 يف حالة ترتب مصلحة     -2.     يف حالة عدم ترتب مصلحة للمسلمني       -1
  .للمسلمني

 في حال عدم ترتب مصلحة للمسلمين: الفرع األول 
إذا مل تترتب مصلحة لإلسالم واملسلمني من هذه املشاركة فإنه ال جيوز للمسلم أن يعني                

ر مثلهم، وهذا هو رأي مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية            الكفار على كفا  
 .)1(واحلنابلة

ال ينبغي للمسلمني أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ألن           :" يقول السرخسي 
الفئتني حزب الشيطان وحزب الشيطان هم اخلاسرون، فال ينبغي للمسلم أن ينضم إىل              

تل دفعا عنهم، وهذا ألن حكم الشرك هو الظاهر          إحدى الفئتني فيكثر سوادهم ويقا    
 .)2("واملسلم إمنا يقاتل لنصرة أهل احلق الَ إلظهار حكم الشرك

لو أن قوما من املسلمني دخلوا دار احلرب بأمان مث إن أهل تلك             :" قال أبو حنيفة  
 أن  الدار أغار عليهم قوم من أهل احلرب آخرون، فال ينبغي للمسلمني أن يقاتلوا معهم إال              

ال ينبغي  : "، ويقول اإلمام مالك   )3("خيافوا على أنفسهم ألن حكم أهل احلرب هو الغالب        
، وهذا يؤكده صاحب    )4("للمسلم أن يهريق دمه إال يف حق، وال يهريق دما إال حبق             

 .)5("وحيرم أن يعينهم املسلم على عدوهم إال خوفا من شرهم:" كشاف القناع بقوله
ن املسلم ال جيوز له املشاركة يف القتال مع اجليش الكافر           أ: يفهم من هذه األقوال   

 ضد آخر
مثله إال بوجه حق، والغالب من أهل الكفر العدوان والظلم وخبس حقوق اآلخرين                
وسعيهم إلعالء كلمتهم وهي باطل، وبالتايل ال جيوز للمسلم أن يسهم يف هذا الظلم،               

 .معتدى عليهسواء بأن يكون اجليش الذي ينضوي حتته معتدي أو 

                                                 
، املبسوط  32،  31: ، ص 2: ، املدونة الكربى، ملالك ابن أنس، ج       251: ، ص 4: الشيباين، ج :  الكبري  شرح كتاب السري   - 1

 .63: ، ص3: ، كشاف القناع للبهويت، ج98، 97: ، ص10: للسرخسي،ج
 . 251: ، ص4:  شرح السري الكبري، ج- 2
 .251: ، ص4:  شرح السري الكبري، ج- 3
 .196 ،195:  اختالف الفقهاء للطربي، ص- 4
 .63: ، ص3:  كشاف القناع للبهويت، ج- 5
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غري أن عبارات الفقهاء ال تعني كثريا يف هذه املسألة ألهنم مل ينظروا إىل أحوال                
املسلمني كأعداد كبرية يف دولة كافرة، نظرا لظروفهم اخلاصة آنذاك، حيث كان               

 يف رأيهم، وهذا    )1(املسلمون ال يدخلون دار الكفر أو احلرب إال بأمان وبشكل مؤقت           
م إىل تواجد املسلمني بدار الكفر على أنه وجود استثنائي، وهذا           يؤكد مرة أخرى نظرهت   
أرأيت لو أن قوما من املسلمني يف بالد الشرك أو جتارا استعان            :" يتأكد مبا جاء يف املدونة    

هبم صاحب تلك البالد على قوم من املشركني ناوءوه من أهل مملكته أو من غري مملكته                 
مسعت مالكا يقول يف األسارى     : )2(جاب اإلمام سحنون  أترى أن يقاتلوا معه أم ال؟ ، فأ       

يكونون يف بالد املشركني فيستعني هبم امللك على أن يقاتلوا معه عدوه، وُيجاء هبم إىل                
ال أرى أن يقاتلوا على هذا وال حيل هلم أن يسفكوا            : قال مالك : بالد املسلمني، قال  

ليدخلوا يف اإلسالم من الشرك، فأما      وإمنا يقاتل الناس    : دماءهم على مثل ذلك، قال مالك     
أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إىل الكفر ويسفكوا دماءهم يف ذلك مما ال ينبغي                

 .)3("للمسلم أن يسفك دمه فيه
و املالحظ؛ أن اإلمام سحنون هنا قد قاس املسألة املطروحة على األسارى وكأنه             

ش الكافر إال يف حالة كون أسريا وهو مكره         مل يتصور مشاركة املسلم يف القتال مع اجلي       
مسلوب اإلرادة وأنه خّير بني القتال لفك أسره من عدمه، لكن احلقيقة أن املسلم إذا                 

جيد أن مشاركة املسلم يف القتال مع فك أسره تترجح على عدم              : وازن بني األمرين  
ر اإلمكان، خاصة   مشاركته وبقائه يف األسر مدى العمر بأيدي الكفار، فالضرر يدفع بقد          

 .إذا كان يف جيش بصدد الدفاع
 ذهب إىل رأي آخر يف املسألة حيث ذهب إىل أنه ال حمذور يف إغراء بعض ) 4(وجند اهليثمي

                                                 
 رغم أن املسلمني كانوا ينتشرون يف بعض بقاع العامل بأعداد معتربة و يقيمون هبا بشكل دائم  ألهنم من أهل البالد، فقد خفيت                         - 1

 .األسباب اليت جعلت الفقهاء ال ينظرون إليهم على هذا األساس يف اجتهاداهتم
لتنوخي، أصله من محص، فقيه مالكي، انتهت الرياسة إليه يف العلم باملغرب، ويل القضاء بالقريوان، و كان                  سحنون بن سعيد ا    - 2

: ترمجته يف  (هـ،240أول من شرع يف تصنيف املدونة أسد بن فرات املالكي و كتبها عنه سحنون، تويف رمحه اهللا يف القريوان سنة                      
 ).181-180: ، ص3: ، وفيات األعيان، ج160: ، ص، طبقات الفقهاء166-160: الديباج املذهب، ص

 . 32، 31: ، ص2:  املدونة الكربى، ج- 3
، فقيه  هـ909 أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، السعدي  األنصاري، الشافعي، ولد مبصر سنة                       - 4

حتفة احملتاج لشرح املنهاج للنووي يف فروع الفقه الشافعي، األعالم          : ، من مؤلفاته  هـ973مشارك يف أنواع من العلوم، تويف مبكة سنة         
 ).294، 293: ، ص1: ج: ينظر ترمجته يف معجم املؤلفني(بقواطع اإلسالم، الفتاوى اهليثمية، شرح حتفة احملتاج، 
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 .)1(الكفار على بعض ألن التوصل إىل قتل احلريب جائز بل حمبوب بأي طريق كان
القتال، بل كانت   لكن عموم العلماء على أنه إذا مل تكن مصلحة للمسلمني من هذا               

 ألن ذلك يؤدي إىل تقوية املشركني وإىل        "املصلحة ألهل الكفر فال جيوز االشتراك أبدأ،      
إظهار الشرك  وإعزازه أي حتقيق النصـر للعدو، كما أنه ال جيوز للمسلم أن يقاتل حتت                

: ω ß‰Ågإمرة الكفار وهو ممنوع لقوله        rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 
šχρ–Š !# uθãƒ ô tΒ ¨Š !$ym ©!$# ã&s!θß™ u‘ uρ )2(")3(  . 

أما يف حبثنا فيعنينا حال األقليات املسلمة، وعليه فاملسلمون من األقليات الذين              
 :يعملون باجليش أو استدعوا لذلك هم أمام حالتني

 .إما أن يكونوا مكرهني وبالتايل حكمهم حكم املكره -1
 :خمريين، وهلم بذلك أنإما أن يكونوا  -2
يتنازلوا عن املشاركة يف حال قيام دولتهم باهلجوم على دولة أخرى كافرة، بأن             -أ

 .)4 (رأوا أن تلك احلرب غري عادلة
إذا كان األمر يتعلق بالدفاع عن الدولة فهم مواطنون يف هذه الدولة، فمن              -ب

يء، وهذا ما سوف يتبني     األفضل هلم أن يدافعوا عنها، ألن ذلك يف مصلحتهم قبل كل ش           
 .  يف الفرع التايل

 في حال ترتب مصلحة للمسلمين: الفرع الثاني 
إذا كانت مشاركة املسلم يف القتال مع اجليش الكافر ضد جيش كافر آخر تترتب              
عليه مصلحة للمسلمني بدولتهم غري املسلمة؛ فإن الفقهاء قد ذكروا بعض احلاالت اليت              

 : مثل هذه احلرب ، ونستأنس هبذه احلاالت يف مسألتناجيوز للمسلم أن يشارك يف

                                                 
 .222: ، ص4: ابن حجر اهليثمي، ج:  الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي- 1
 .22: رة اجملادلة، آية سو- 2
 .118: توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 3
كما يف حرب الواليات املتحدة ضد الفيتنام، فقد انسحب بعض اجملندين األمريكيني غري املسلمني من اخلدمة و رفضوا املشاركة                    - 4

ي من اجليش و رفض املشاركة يف هذه احلرب، و قد سجن و              إميانا منهم بظلم هذه احلرب، و قد انسحب املسلم حممد علي كال            
 .انتزعت منه  بعض ألقابه الرياضية العاملية كعقوبة له
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جتوز املشاركة لتخليص املسلمني من الضعف واالستبداد، بأن يوعدوا وعدا           -1
 حقيقيا 

ولو قال لألسراء قاتلوا معنا     :" بتحسني أحواهلم أو إعطاءهم حقوقهم، جاء يف السري الكبري        
ا انقضت حربنا فلو وقع يف       عدونا من أهل حرب آخرين على أن خنلي سبيلكم إذ           

ألهنم يدفعون هبذا األسر من أولئك      ...أهنم صادقون فال بأس بأن يقاتلوا معهم      ) 1(قلوهبم
 . )2("املشركني
جتوز مشاركتهم إذا كانوا جمربين على القتال حبيث إذا مل يفعلوا ذلك قتلهم              -2

ال، جاء يف السري    : لالكفار سواء كانوا أسرى أم أقلية مسلمة ال متلك أن ترفض أو تقو            
وإن قالوا هلم أي لألسرى املسلمني قاتلوا معنا عدونا من املشركني وإال قاتلناكم             :" الكبري

فال بأس بأن يقاتلوا دفعا هلم، وقتل أولئك املشركني هلم حالل وال بأس باإلقدام على ما                
مليتة وشرب  هو حالل عند حتقيق الضرورة بسبب اإلكراه ورمبا جيب ذلك كما يف تناول ا             

 .)3("اخلمر
جيوز للمسلمني القتال مع اجليش الكافر إذا خافوا على أنفسهم وأعراضهم                        -3

وأمواهلم من اعتداء العدو اآلخر عليهم، بل جيب عليهم الدفاع عن أنفسهم سواء كانوا               
نئذ إال أن خيافوا على أنفسهم من أولئك فحي       :" ...عسكريني أم مدنيني، يقول السرخسي    

ال بأس بأن يقاتلوا مهم للدفع عن أنفسهم ال إلعالء كلمة الشرك، واألصل فيه حديث                
 فإنه قاتل باحلبشة مع العدو الذي كان قصد النجاشي وإمنا فعل ذلك ألنه ملا                جعفر  

كان مع املسلمني يومئذ آمنا عند النجاشى فكان خياف على نفسه وعلى املسلمني من               
، وقد حدث ذلك يف التاريخ، فمثال جند        )4(..." بذلك عند اخلوف   غريه فعرفنا أنه ال بأس    

                                                 
 ال يكفي أن يقع يف قلوهبم صدق ذلك بل ال بد من توثيق الوعد، خاصة يف زماننا هذا، فقد دلت اخلربة التارخيية أن الوعود اليت                           - 1

ففرنسا مثال وعدت اجلزائريني يف احلرب العامية الثانية بأهنم إذا التحقوا جبيشها للقتال معها ضد                قدمت يف هذا اجملال كانت كاذبة،       
 أن متنح هلم احلرية و االستقالل مقابل ذلك، و ما إن انتهت احلرب خرج اجلزائريون            -بصرف النظر عمن جندهتم إجباريا    -قوات احملور 

 ألف شهيد يف غضون     45 اليت استشهد فيها أزيد من       1945 ماي   8ا فكانت أحداث    يف مظاهرات سلمية للمطالبة بالوفاء بوعد فرنس      
 .ثالثة أيام

 .565: ، ص2: فتاوى رشيد رضا، ج: ، و ينظر253: ، ص4:  شرح السري الكبري، ج- 2
 .253، 252: ، ص4:  شرح السري الكبري، ج- 3
  .98: ، ص10: املبسوط، للسرخسي، ج - 4
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 املسلمة حاربوا العدوان الياباين على      )1("هوي هوي "أن املسلمني يف الصني من قومية               
، وشارك أيضا مسلمو جنوب الفلبني يف حتريرها من االستعمار            )2(1937الصني عام   

 .  األمريكي، ورد العدوان عن أراضيهم
ز لألقليات املسلمة أن تقاتل مع قيادة احلاكم الكافر إذا كان حيترم               جيو -4

املسلمني       وحيمي حقوقهم وحيكمهم بالعدل إذا خافوا أن ينهزم أمام قيادة كافرة                    
أخرى ظاملة ومستبدة سواء كانت دولة معتدية أو من اخلارجني على احلاكم، وقد كان               

وه، وروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها أهنا          املسلمون يدعون بالنصر للنجاشي على عد     
فأقمنا مع خري جار يف خري دار، فلم نلبث أن خرج عليه رجل من احلبشة                ...« :قالت

ينازعه يف ملكه، فواهللا ما علمنا ُحْزنا حِزّنا قط هو أشد منه، فرقاً من أن يظهر ذلك امللك                  
عو اهللا ونستنصره للنجاشي،    عليه فيأيت ملك ال يعرف من حقنا ما كان يعرفه، فجعلنا ند           

من خيرج فيحضر الوقعة    :  بعضهم لبعض  فخرج إليه سائرا فقال أصحاب رسول اهللا        
فحضر الوقعة فهزم   ... أنا: حىت ينظر على من تكون؟ وقال الزبري وكان من أحدثهم سنا          

أال : لاهللا ذلك امللك وقتله، وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبري فجعل يليح لنا بردائه ويقو             
 .)3(»... فأبشروا فقد أظهر اهللا النجاشي

مع النجاشي ضد     فاملسلمون كانوا يستنصرون للنجاشي، وقد قاتل الزبري        
 خمافة أن يكون مغلوبا فيأيت بدله غريه وال يعرف من حقوقهم شيئا، وال يهم                )4(خصمه

كان غري  هنا إذا كان النجاشي مسلما يف ذلك الوقت أم ال، ألن ما يهمنا أن جيشه                  
، ولكن على املسلمني أن يتعاملوا مع هذا        )5(مسلم، وكان يطبق عليهم نظاما غري إسالمي      

حبرص ويقظة وليحذروا من الوقوع يف املطبات كما فعل مسلمو روسيا أثناء الثورة               
                                                 

 ...ميات مسلمة منها قومية الطاجيك و الويغور و اهلوي هوي و اخلان توجد بالصني عشر قو- 1
 قامت القوات اليابانية بأعمال وحشية ضد املسلمني فحرقوا املساجد و األراضي الزراعية و قتلوا آالف املسلمني و أزالوا مقابرهم                    - 2

اباين، لذلك شكل أبناء هذه القومية قوات مسلمة يف أغلب          و أرغموا املسلمني يف بعض املناطق على ذبح اخلنازير و تقدميها للجيش الي            
، 2000/ مارس/ 3فريدة هوانغ فو، جملة الصني اليوم، عدد         ": قومية هوي املسلمة  "الفرق اإلسالمية،   "مناطق الصني عرفت باسم     

 .52: تصدرها مجعية الرعاية االجتماعية الصينية، بكني، ص
 .82-81: ، ص2: ابن األثري، ج: ، الكامل يف التاريخ82، 81: ، ص3 :ابن كثري، ج:  البداية و النهاية- 3
غري أن النجاشي كان مسلما، و أيضا مل ُيذكر صراحة أن الزبري شارك يف القتال، و إمنا ذهب يعرف خربهم، فأخرب املهاجرين،                        - 4
  .455 :، ص3 :أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، ج: خمتصر اختالف العلماء، تصنيف: ينظر

 .120:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة، ص- 5
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 حىت انتهت احلرب    1920 حيث ساعدوا الشيوعيني وما إن حلّ عام          1917البلشفية  
الح من وجه الشيوعيني الذين صفى هلم اجلو وتفرغوا لينفذوا           األهلية وألقى الناس الس   

بالد ( خمططاهتم، غري أن أكثر بالد املسلمني قد غدت خربة وخاصة حوض هنر الفولغا               
الذي كان ميدانا عنيفا للصراع أين أبيدت أكثر الوحدات اإلسالمية،          ) التتار والبشكري   

دينية إذ أن مجيع املتخاصمني أعداء للمسلمني       وانتهت كل املنظمات التعليمية والثقافية وال     
ومتتلئ قلوهبم حقدا عليهم فكلما انتصر فريق منهم أبدى قوته على املسلمني وأرهبوا               

وبعد أن اهنارت القوة اإلسالمية ومل      .. الناس بقتل املسلمني وارتكاب األعمال الوحشية     
ُرحب هبم ليس حبا فيهم يتبقى منها سوى بعض الفلول انضمت إىل احلزب الشيوعي وقد     

وإمنا أرادوهم كمقاتلني يطعنون هبم خصومهم ويرموهنم يف حنور أعدائهم مرحليا مث              
، ونفس الشيء   )1(يلتفتون إليهم     ويسحقوهنم حني حيني الوقت، وهذا ما حصل فعال              

حصل مع مسلمي القرم إذ ساعد بعض املسلمني القوات األملانية عندما غزت روسيا ظنا              
أهنا نصريهم، وعندما انقلبت األمور ومنيت أملانيا بشر هزمية، بدأ انتقام روسيا من              منهم  

املسلمن واهتمتهم باخليانة مع أن أغلب املسلمني عمليا مل يساندوا القوات األملانية، فأبيد              
مئات اآلالف من املسلمني وهجِّر الباقون، فما حصل ملسلمي القرم إذا دليل حي على               

 .ذلك
بق يتبني لنا أن املسلمني كأقليات جيوز هلم املشاركة يف احلرب مع              مما س  -5

 اجليش الكافر 
الدين والنفس والعرض واملال، يقول الشيخ      : ضد أعدائهم إذا كان ذلك حلماية مصاحلهم      

ومن األحكام الشرعية األساسية اليت ال جيوز للمسلم أن يتجاوزها أنه            : فيصل املولوي 
 الوطين حني يكون مدافعا عن أرضه وحقوقه، وأكثر اجليوش           جيوز له القتال مع جيشه    

اليوم تنحصر مهمتها يف الدفاع عن أوطاهنا، واملسلم يدافع عن احلق وينافح عن املظلوم               
ولو كان من غري دينه أو جنسه ومن باب أوىل أن يدافع عن حقوق وطنه الذي يعيش فيه                  

 مكة ويف سريته مع اليهود يف املدينة  يفومواطنيه الذين يعيش معهم، ويف سرية الرسول      

                                                 
 .154 -153: ، ص21: أمحد شاكر، ج": املسلمون يف اإلمرباطورية الروسية: التاريخ املعاصر" التاريخ اإلسالمي:  ينظر- 1
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، كما         وليحذر املسلمون  يف التعامل مع القوى املتعددة                  )1(أوضح دليل على ذلك   
 .يف الدولة الواحدة، وكل ذلك يعود جلماعة املسلمني املكلفة بالتخطيط والتدبري

مشاركة المسلم في القتال مع الجيش الكافر ضد          : المطلب الثالث 
 ينالمسلم

 تحريم تقاتل المسلمين: الفرع األول 
 بداية العلماء متفقون على حترمي قتال املسلم مع الكافر ضد املسلمني، يقول             :أوال
 أنه ال جيوز    -أي من املسلمني  -أمجع العلماء على أن من أكره على قتل غريه          : " القرطيب

ى البالء الذي نزل به وال      له اإلقدام على قتله وال انتهاك حرمته َجبلد أو غريه، ويصرب عل           
 حيل لـه أن يفدي نفسـه 

 .)2("بغريه، ويسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة
 اتفق علماء األمة املتقدمون واملتأخرون واملعاصرون على حترمي االقتتال بني           :ثانيـا

 :املسلمني بصورة قطعية، لألدلة الكثرية اليت نذكر منها

: Ÿωuρ (#θè=çGø) قوله -1 s? š[ ø ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/  )3(. 

األصل يف القتل هو التحرمي، وحله ال يثبت إال بأسباب          :" يقول الرازي يف تفسريها   
... واحلرابة) بالرجم(والزنا بعد اإلحصان    ) الردة(عرضية كالقصاص والكفر بعد اإلميان      

 .)4("ودةفاألصل يف الدماء احلرمة إال يف الصور املعد
وهذه اآلية هني عن قتل النفس احملرمة مؤمنة كانت أو معاهدة           :" و يقول القرطيب  

ومن ... منع الزكاة وترك الصالة   : إال باحلق الذي يوجب قتلها، وهذا احلق أمور منها         
 يعمل عمل
 .)5("و غريها... قوم لوط
 : األحاديث الكثرية اليت حترم قتال املسلم ألخيه املسلم منها-2

                                                 
ي املسلم األمريكي يف القتال، منشور      ، فتوى املستشار فيصل املولوي خبصوص مشاركة اجلند       "صراع العقيدة و اهلوية األمريكية     "- 1

 http://www.islamonline.net/arabic/centemporary/politic/2001: على موقع 
 .183: ، ص10: القرطيب، ج:  اجلامع ألحكام القرآن- 2
 .151:  سورة األنعام، آية- 3
 .162، 161: ، ص20: الرازي، ج:  التفسري الكبري- 4
 .134 -133: ، ص7: القرطيب، ج:  اجلامع ألحكام القرآن- 5
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 .)1(»ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض« : قوله *
يا : قالوا» إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار        « :قوله  * 

 .)2(»إنه كان حريصا على قتل صاحبه« :رسول اهللا هذا القاتل، فما بال املقتول؟ قال
 .)3(»من محل علينا السالح فليس منا« :قوله * 
 .)4(»كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه« : قوله *

ما أعظمك وما أعظم    « :  يوما إىل البيت أو إىل الكعبة فقال        نظر ابن عمر    * 
 حرمتك  

 .)5(»...و املؤمن أعظم حرمة
فهذه األدلة تتظافر لتؤكد كلها حترمي تقاتـل املسلمني أو االعتداء  على املسلم، وعلى               

 املسلم على قتل مسلم آخر عليه االمتناع عن ذلك ولو قتل، جاء يف السري               ذلك لو أكره  
وإن قالوا هلم فقاتلوا معنا املسلمني وإال قاتلناكم مل يسعهم القتال مع املسلمني              :" الكبري

ألن ذلك حرام على املسلمني بعْينه، فال جيوز اإلقدام عليه بسبب التهديد كما لو قال أقتل                
 .)6("قتلتكهذا املسلم وإال 

إذا أكره املكره على القتال يف الفتنة ليس له أن يقاتل           :"...و يضيف ابن تيمية قائال    
بل عليه إفساد سالحه، وأن يصرب حىت يقتل مظلوما، فكيف باملكره على قتال املسلمني               

فال ريب أن هذا جيب عليه إذا أكره على          ...مع الطائفة اخلارجة من شرائع اإلسالم      
                                                 

، و مسلم كتاب اإلميان، باب بيان معىن قول         56: ، ص 1: ، ج 121: رواه البخاري، كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء، رقم       - 1
 .81: ، ص1: ، ج65:  ال ترجعوا بعدي كفارا، رقمالنيب 

، و مسلم يف    20: ، ص 1: ، ج 31: قتتلوا فأصلحوا بينهما، رقم    رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب و إن طائفتان من املؤمنني ا           - 2
 . 2214: ، ص4: ، ج2888: كتاب الفنت  و أشراط الساعة، باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، رقم

، و مسلم يف كتاب اإلميان، باب       2520: ، ص 6: ، ج 6480:  رواه البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعاىل و من أحياها، رقم           - 3
 .98: ، ص1: ، ج98:  من محل علينا السالح فليس منا، رقمقول النيب 

4: ، ج 2564:  رواه مسلم، كتاب الرب و الصلة و اآلداب، باب حترمي ظلم املسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله، رقم                       - 4

، 4: ، ج 1927: املسلم على املسلم، رقم   ، باب ما جاء يف شفقة       ، و الترمذي، كتاب الرب و الصلة عن رسول اهللا           1986: ، ص 
، و رواه ابن ماجة، كتاب الفنت، باب        270: ، ص 4: ، ج 4882: ، و رواه أبو داود، كتاب األدب، باب يف الغيبة، رقم          325: ص

 .1298: ، ص2: ، ج3933: حرمة دم املؤمن و ماله، رقم
، و 378:  ص،4: ، ج 2032: ب ما جاء يف تعظيم املؤمن، رقم      ، با رواه الترمذي، كتاب الرب و الصلة و األدب عن رسول اهللا            - 5

، و اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب احلج،        1297: ، ص 2: ، ج 3932: ابن ماجة، كتاب الفنت، باب حرمة دم املؤمن و ماله، رقم          
 .292: ، ص3: ، ج)الكعبة(باب يف حرمتها 

 .253: ، ص4:  شرح السري الكبري، ج- 6
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قاتل وإن قتله املسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل             احلضور أال ي  
املسلمني، وكما لو أكره رجل رجال على قتل مسلم معصوم، فإنه ال جيوز قتله باتفاق                

 .)1("املسلمني وإن أُكِره بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك املعصوم أوىل من العكس
للمسلم أن يشارك يف القتال ضد املسلمني       من خالل ما سبق يتبني أنه ال جيوز          

لكن كيف ُيَنـزَّلُ هذا احلكم يف حال األقليات املسلمة اليت ينضوي بعض أفرادها يف                
جيش الدولة غري املسلمة ؟ ما العمل يف حال اندالع ونشوب حرب بني دولتهم ودولة                

 مسلمة؟
ش الكافر ضد أقوال العلماء في مسألة قتال المسلم مع الجي: الفرع الثاني 

 األدلة، المناقشة، والترجيح.. المسلمين   
 ماذا يفعل اجلندي املسلم الذي شنت دولته املسلمة حربا على دولة مسلمة؟
حرب : جند أن هذه املسألة ليست مسألة افتراضية، بل هي مسألة واقعية ومثاهلا            

 .الواليات املتحدة األمريكية ضد أفغانستان والعراق
" جابلن حممد عبد الرشيد   "ن جاء سؤال من الضابط املسلم األمريكي          ويف هذا الشـأ  

مدى جواز  : وهو من أقدم املرشدين الدينيني يف اجليش األمريكي بطلب استفتاء حول           
مشاركة العسكريني املسلمني يف اجليش األمريكي يف املهمات القتالية وسائر ما تتطلبه يف             

 ؟)2(أفغانستان وغريها
 : ستفتاء على جمموعة من العلماء األجـالء  وقد عرض هذا اال

فيصل : صالح سلطان، املستشار  / حممد سليم العوا، د   / يوسف القرضاوي،  د   / د
أمحد / علي مجعة، د  / طه جابر العلواين، د    / حممد احلانويت، د  : املولوي، الشيخ 

 . )3(الريسوين

                                                 
 .539: ، ص18: ابن تيمية، ج: ى جمموع الفتاو- 1
االنتقام من الذين يظن أهنم شاركوا يف تدبري و متويل العمليات اليت نفذت يف احلادي عشر                : * خاصة و أن أهداف العمليات هي      - 2

 و  القضاء على العناصر اليت جلأت على األراضي األفغانيـة       *سبتمرب ضد أهداف مدنية و عسكرية يف كل من نيويورك و واشنطن              
غريها، و إخافة سائر احلكومات اليت تتساهل يف إيواء مثل هؤالء، و متكنهم أو تعطيهم فرص التمكّن من التدرب على فنون القتال                        

   .إعادة اهليبة و االحترام للواليات املتحدة األمريكية باعتبارها قطبا عامليا منفردا*
ث يف الفتاوى الصادرة عن العلماء خبصوص مشاركة اجلندي املسلم األمريكي يف       حب": صراع العقيدة اإلسالمية و اهلوية األمريكية      "- 3

:القتال ضد دولة مسلمة منشور على موقع                                           
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/politic/2001 
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الستفتاء، والنظر   ومن خالل النظر يف فتاوى هؤالء العلماء يف هذه املسألة حمل ا            
إىل حال اجلنود املسلمني باجليوش األخرى الذين ميكن أن جيدوا أنفسهم يف ظروف               
مشاهبة، ألنه من املهم بل من الواجب يف الفتوى مراعاة الزمان واملكان والعرف واحلال،              
فهي ليست جمرد تقرير مبدأ نظري بل ترتيل احلكم الشرعي على واقعة معينة يف ظروفها                

 .ها، فال تعدوها إىل غريها إال ما كان مثلها يف كل العوامل املؤثرة يف احلكموإطار
 وعلى ذلك يوجه النظر الفقهي يف هذه املسألة بنـاًء على اجتهادات العلماء اليت             

 نشرت 
 .)1(إسالم أون الين: فتاواهم على املوقع العلمي املوثق

 :نيو ميكن تقسيم اجتهادات وتوجهات العلماء إىل اجتاه
 .جواز املشاركة مع حتقق الضرورة : االجتاه األول
 .عدم جواز املشاركة  : االجتاه الثاين

 جواز املشاركة مع حتقق الضرورة: االجتاه األول: أوال 

سليم العّوا، الشيخ حممد احلانويت، ومواقفهم      / القرضاوي، د / د:  ويضم كالًّ من  
 :الواردة يف فتاواهم على النحو التايل

                                                 
 :يوسف القرضاوي، فتواه منشورة على/  د- 1

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/Arts/2001/Article2.shtml  
حممد سليم العوا، فتواه منشورة على/ د

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article3.shtm 
: صالح سلطان فتواه منشورة على/  د

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/arts/2001/articlei.shtml 
: ملولوي، فتواه منشورة علىفيصل ا:  املستشار

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/TECH/2001/Article20-CV.shtml ،
: ،على موقع الشيخ1024:  رقم24/8/2005إضافة إىل فتواه الصادرة 

http://www.mawlawi.net/fatwa.asp?fid=1024 
: حممد احلانويت، فتواه منشورة على:  الشيخ

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/arts/2001/articlej.shtml  طه جابر العلواين، فتواه منشورة على/ د: 
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article1-8.shtml  

علي مجعة، / د
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Guestcv.asp?hGuestID=1HWKgm 

 أمحد الريسوين، / د
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Guestcv.asp?hGuestID=oxKi9d 
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 .بني املسلمني بصورة قطعية داية اتفق العلماء على حترمي االقتتالب -1
اعتربوا أن محل اجلندي املسلم جلنسية دولة غري مسلمة استثناء عن احلكم              -2

العام، ملا قد يترتب على محل اجلنسية من التزامات والء تتضاعف تبعاهتا على اجلندي                
 .م بالصرامة وتقتضي الطاعةاملسلم بصفة خاصة للتقاليد العسكرية اليت تتس

املسلم الذي يكون جمندا يف جيش ال ميلك فيه إال طاعة            : القرضاوي/ يقول د 
رؤسائه      وتنفيذ أوامرهم اليت يصدروهنا إليه، وليس من حقه أن يقول ال أو ِلم وفق                     
األنظمة العسكرية املعروفة اليوم، وإذا كان جيش دولته حيارب دولة مسلمة فماذا يصنع              

 وهو مكره على أن يتحرك حبركة اجليش إذ هو فيه جرد آلة يف ترس كبري؟
إذا أمكن للمسلم أن يتخلف عن هذه احلرب بطلب إجازة أو إعفاء من هذه               -3

احلرب فالواجب عليه أن يفعل ذلك، وكذلك إن استطاع أن يطلب العمل يف الصفوف               
 .ة القتال فهذا أخف الضرريناخللفية خلدمة اجليش كاإلعاشة وما شاهبها ال يف مباشر

االنطالق من مبدأ الضرورة اليت تتمثل يف أن عدم مشاركة اجلنود املسلمني              -4
يف احلرب سيعمق الصورة الذهنية السلبية ضد املسلمني، ويصبح والؤهم للدولة اليت              
حيملون جنسيتها مشكوكا فيه، فألهنم يتمتعون بكافة حقوق املواطنة ال بد أن يؤدوا               

اهتم والتزاماهتم، كما ميكن تعرضهم لسوء الظن وبالتايل التأثري سلبا على مستقبلهم             واجب
الوظيفي، فنظرة الشك هذه حنوهم وهذا التصنيف جيعلهم طابورا خامسا، وهذا يضر              
حبقوق اجلماعة املسلمة، ويضر باستقرارها يف اجملتمع، كما ويهدد مسرية الدعوة اإلسالمية         

 .يشون فيهداخل اجملتمع الذي يع
املشقة جتلب التيسري،   : العوا من قاعدة  / القرضاوي ود / إنطلق كل من د    -5

 :واملشقة هنا تتمثل يف عنصرين
 .صعوبة إجراءات تاليف االشتراك يف احلرب* 
 .صعوبة منط احلياة الذي قد تواجه املسلم يف حالة خروجه من اخلدمة يف اجليش* 
إذا تقابل املسلمان بسيفيهما    « :وي الصحيح العوا إىل أن احلديث النب    / ذهب د  -6

؛ أن هذا احلديث يتناول احلالة اليت       )1(»...فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار      

                                                 
 .197:  سبق خترجيه، ص- 1
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ميلك فيها املسلم أمر نفسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن ميتنع عنه، وهو ال                 
جيش نظامي لدولة ال ميلك إال أن       يتناول احلالة اليت يكون فيها املسلم مواطنا وجنديا يف          

 .يلتزم بطاعة األوامر الصادرة إليه
إعماال  للقواعد الشرعية اليت تبيح بالضرورات ارتكاب احملظورات، وتوجب           -7

 وأن  -الضرر األدىن يتحمل لدفع الضرر األعلى     -حتمل الضرر األخف لدفع الضرر األشد       
ماعة مقدم على حق األفراد؛ فإنه جيوز       الضرر اخلاص يتحمل لدفع الضرر العام، وحق اجل       

للمسلمني املشاركة يف هذه احلرب ما دامت عدم مشاركتهم ستضر باجملموعة اإلسالمية            
 .كلها

أن الضرر املترتب عن االمتناع عن املشاركة أكرب من         : إذن جند يف نظر هذا االجتاه     
 .الضرر الذي سيترتب على املشاركة

 :ستنادا ملبدأ الضرورة، فإن ذلك يعينبناًء على جواز املشاركة ا -8
أن يكون اشتراكهم صوريا أكثر منه       : االبتعاد قدر اإلمكان عن القتل املباشر مبعىن       *

 .اشتراكا فعليا
إستحضار نية ختلو من قتال املسلم، ويكون العنصر الوحيد يف هذه النية هو إحقاق احلق                      *

 .)1(والوصول إىل مرتكيب العدوانوإبطال الباطل ودفع العدوان عن األبرياء 

 عدم جواز املشاركة: االجتاه الثاني :ثانيا 

صالح / العلواين، د / الريسوين، د / علي مجعة، د  / د: و قد مثل هذا االجتاه كل من      
 :سلطان، الشيخ املولوي، وكانت جوانب فتاوى هذا الفريق كما يلي

أن األساس هو عدم    : إىلعلي مجعة والشيخ املولوي     / إجته العلماء خاصة د    -1
اشتراك اجلندي املسلم يف هذه احلروب وجتنبها بكل صور التجنب املمكنة، ومن مث ال                

، واالضطرار خيتلف عن الضرورة ؛ يف أن الضرورة         -مكرها-يشترك املسلم إال مضطرا     
قاعدة من شأهنا توسيع نطاق االختيار بني بدائل متفاوتة، فالصورة الذهنية كمؤشر على             

ضرورة جتعل هناك إمكانية لالختيار بني االشتراك وعدمه حبضور املصلحة أو ختلفها،             ال
 . لكن االضطرار قاعدة يضيق فيها نطاق البدائل املتاحة أمام املسلم

                                                 
 .2001 سبتمرب 11 هذا اهلدف متعلق خبصوص أحداث - 1
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ال حرج من الدفاع عن الدولة غري املسلمة إن تعرضت العتداء، لكن إذا                -2
 خرج اجليش 

ىل نطاق االعتداء على أوطان اآلخرين       من نطاق الدفاع عن الوطن وحقوق أهله إ         
أنه ال جتوز املشاركة يف هذا االعتداء، وهذا        : وحقوقهم، فإن الشيخ املولوي يذهب إىل     

: Ÿωuρ öΝيشمل ما لو كان املعتَدى عليه مسلما أم غري مسلم، قال           ä3 ¨Ζ tΒÌ øg s† ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθs% 
βr& öΝ à2ρ‘‰|¹ Ç tã Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t pt ø:$# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ (#θçΡuρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ )1(  فسياق ،

اآلية يفهم منه التعاون مع غري املسلمني على ما يعترب يف ديننا من الرب والتقوى ويقبله غري                 
 .املسلمني العتبارات أخرى

علي مجعة بالنسبة ملا حصل للواليات املتحدة األمريكية يف حرهبا           / ذهب د  -3
األمر شبهة والشبهة إذا احتفت هبا القرائن وبدت   : ى أفغانستان أثناء حتريره للواقع بقوله     عل

بعض األدلة ارتفعت إىل االهتام، واالهتام إذا تقّوى بكثرة األدلة ُعرض على القضاء ليتحقق              
من صحته أو من عدمه، مث إذا تبني هليئة القضاة بعد الدفاع املشروع ارتقى األمر إىل                  

ة، وبعدها احلكم بتقرير العقوبة، مث حيال األمر إىل اجلهات املختلفة لتنفيذ هذه العقوبة              األدل
اليت ميكن حتقيقها أو السماح بتأجيلها، لظروف الطارئة أو احمليطة، وحنن نرى أن الواليات          

 .املتحدة األمريكية قد حركت اجليوش وأصرت على حتويل الشبهة إىل تنفيذ العقوبة
علي مجعة أن ما فعلته الواليات املتحدة يفتقر للعدالة ألنه فعل قام             / قول د  إذن يفهم من  

على حتويل الشبهة احملضة إىل جرمية وبغري نظر قضائي مترفع عن االحنياز، وهذا ما حصل               
 .مع العراق أيضا

صالح سلطان إىل أنّ أّي قرار للحرب ُبين على وهم وشّك ال جييز             / يذهب د  -4
 :فس اليت حرم اهللا إال باحلق، وهذه احلرمة تشمل كل إنسان لقوله             قتل اآلخر أو الن   

... … çµ ¯Ρr&  tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ø tΡ Î ö tóÎ/ C§ø tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $yϑ̄Ρr'x6 sù Ÿ≅ tFs% }¨$̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑy_ 
 وهي من العموم حبيث تشمل أّي إنسان يف أي مكان، فالقضية إذن كما يقول الشيخ                )2(

                                                 
 .2:  سورة املائدة، آية- 1
 .32:  سورة املائدة، آية- 2
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أن اجلندي املسلم ال يعتدي على أي إنسان        : ليست دينية باملعىن الطائفي إمنا هي     : لوياملو
  :...  Ÿωuρمهما كان دينه لقوله 

(# ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω = Åsãƒ š Ï‰tG÷èßϑø9 $# ∩⊇⊃∪ )1(. 

علي مجعة على أن ال الدين وال من قبيل إدراك الواقع قياس حرب              / أكد د  -5
لفئة الباغية على قتال املسلمني حتت لواء اجليش الكافر للمسلمني، كما ال يصح             املسلمني ل 

. ال نقال وال عقال أن تتحول الرابطة بني املسلمني قائمة على الوطنية واحلدود اإلقليمية              
هذا ويؤكد أن املسلم إذا اضطر للخروج للحرب فقتل مسلما خطئا فعليه الدية والكفارة،              

 .م ِإثَْم من قتل نفسا عمداوإن قتله عمدا أُِث
ما دام قتال املسلم مع جيش دولته غري املسلمة املعتدية غري جائز؛ فإن عليه                -6

االعتذار عن املشاركة يف هذه احلرب،و إن مل يستطع فليطلب التحول إىل خدمات أخرى              
ك بأن  يف اجليش،      وبذلك يتفقون مع االجتاه األول، غري أنه يف حالة عدم متكنه من ذل                   

الريسوين حترمي  / علي مجعة يفيت بوجوب استقالته، ويؤكد د      / قوبل طلبه بالرفض، جند د    
 ال جيوز : هذه املشاركة بقوله

 
يف هذه احلالة ويف أمثاهلا اإلقدام على املشاركة يف حماربة املسلمني وقتلهم واالعتداء                

 . )2(عليهم
ة ومنفتحة على األقليات    إذا كانت دول األقليات املسلمة دوال دميوقراطي        -7

حرية : وعلى تعدد األعراق والديانات، فإن ذلك يعين توافر مساحات كبري من احلريات            
، وذلك حيتم على املسلمني هبذه الدول أن يبينوا أهنم          ...الرأي، حرية التعبري، حرية اإلعالم    

علواين اجلماعة  جابر ال / محلة دين ال يقر بقتل األبرياء يف أي مكان من األرض، وقد دعا د             
 إىل أن تستعمل حقوقها كغريها من املواطنني واجلنود األمريكيني          -مثال-املسلمة بأمريكا   

 . يف معارضة قرار احلرب إذا ما علمت أهنا حرب غري عادلة-غري املسلمني-

                                                 
 . 190: سورة البقرة، آية- 1
/26نت، يف   . أمحد الريسوين أستاذ الشريعة باجلامعة املغربية يف الفتاوى املباشرة اليت أجراها معه موقع إسالم أون الين               / فتوى د  - 2

09/2001. 
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يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام، ومن مث فإن         : التحرمي بناًء على قاعدة    -8
ترتب على اجلندي املسلم هي الطرد من اخلدمة أو اجليش أو السجن أو              العقوبة اليت ست  

 .االستقالة، كل ذلك أخف من قتل آالف املسلمني األبرياء
الضرر ال يزال بضرر مثله أو أشد منه، وإىل هذا توجه نظر                    :  ثَم االستدالل بقاعدة    ومن
اركة أخف من الضرر    صالح سلطان، حيث اعترب الضرر املترتب على عدم املش          / د

 .املترتب على املشاركة نظرا للنتائج الكارثية اليت ستقع على املسلمني املعتدى عليهم

 املوازنـــة والرتجيـــح: ثالثـــا 

من خالل استعراض االجتاهني ونظرهتم إىل املسألة جند أن كليهما متفق على حترمي             
 قتـال 

لى األصل وهو حترمي قتال املسلم مع جيش         املسلمني لبعضهم البعض، وبالتايل اتفقوا ع     
 الدولة غري 

 :أن االجتاه األولاملسلمة ضد إخواهنم املسلمني بالدول املسلمة، إال 
أجاز االشتراك للضرورة وملصلحة اجلماعة املسلمة بتلك الدولة بناًء على فقه            -1

لذي يتهدد وجود األقلية    املوازنة بني املصاحل واملفاسد، فاملفسدة هنا تتعلق بالضرر الكبري ا         
املسلمة ماديا  ومعنويا، كما أن الضرر اخلاص الذي يرجع على اجلندي املسلم إذا قورن                
بالضرر العائد على إخوانه من أبناء األقلية؛ أقل وبالتايل تترجح كفة مشاركته والضرورات  

 .تبيح احملظورات
ن القتال املباشر قدر    عند املشاركة يف احلرب على اجلندي املسلم االبتعاد ع         -2
 .استطاعته

لكن هذا يف حقيقته صعب جدا، ألن ما ذهبوا إليه يتعلق باحلرب اليت يكون فيها الفرد                 
مقابل فرد مبعىن احلرب التقليدية، لكن مـاذا عن اجملندين املسلمني بسالح اجلو مثال               

 الذين يستعملون أسلحة 
 .)1(يني والعسكريني دون استثناء وهي تصيب املدن-كما يقال-خمتلفة وفتاكة وذكية

                                                 
 من ذلك القنابل العنقودية اليت تتجزأ إىل عشرات و مئات القطع الصغرية القابلة لالنفجار ما إن يتم ملسها من األفراد و يتضرر                        - 1
 .دنيون هبا أكثر خاصة األطفال، و مع أهنا حمرمة دوليا إال أن الواليات املتحدة استعملتها يف أفغانستان و العراقامل
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الصورة املشبوهة اليت سترتسم لدى األغلبية غري املسلمة اليت مل يشارك              -3
مواطنوها املسلمون يف هذه احلرب، ميكن دفعها بواسطة وسائل اإلعالم ومجاعات الضغط            

كومة املسلمة، وجند الشيخ املولوي يذهب إىل أن معىن الوالء للوطن ليس معناه مواالة احل             
يف كل ما تفعل، وإال اتُّهمت املعارضة السياسية بعدم الوالء، وهذا يتناىف مع التعددية                
السياسية ومع مبادئ التعددية السياسية ومع مبادئ الدميوقراطية نفسها، كما أن والء              
املسلم لوطنه اإلسالمي نفسه ال يبيح تنفيذ أمر احلاكم إذا كان معصية بل يوجب عليه                

 .نه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالقخمالفته أل
كما أن تصنيف املسلمني كطابور خامس هو ضرر متوهم، وإن كان واقعا              -4

 .فهو ال يرقى ألن يقارن بالضرر القاطع الواضح بقتل آالف املسلمني
؛ فقد ذهب كما تبني إىل تفصيل أوضح حيث ذهبوا إىل حترمي             أما االجتاه الثاين  
سلم وغري املسلم، فاحلرب اليت ليست للدفاع هي عدوان وظلم،           مطلق العدوان على امل   

ويتأكد حرمة ذلك إذا شنت تلك الدولة حربا ظاملة على املسلمني كما هو حاصل اليوم               
يف أفغانستان والعراق والشيشان والفلبني يف اجلنوب املسلم وكذا يف جنوب تايالند،              

و على مجاعته املسلمة هو ضرر خاص يف        وبالتايل فالضرر الذي يعود على اجلندي املسلم أ       
مقابل ضرر عام على األمة بإزهاق أرواح مئات أو آالف األبرياء، وكل هذا خدمة                
ألغراض غري إنسانية البتة ال تعدو أن تكون كما يف حالة اعتداء الواليات املتحدة على                

 أي دولة   أفغانستان أو حىت العراق؛ ألجل السيطرة واهليمنة وبث اخلوف أو الرعب يف            
 .تسول هلا نفسها معارضة سياساهتا

و عليه فالنظر إىل ما سبق يدفع إىل ترجيح رأي االجتاه الثاين القائل حبرمة املشاركة               
 :مطلقا، وأن على اجلندي املسلم ما يلي

 .طلب حتويله إىل خدمة أخرى يف اجليش غري القتال -1
 .إذا رفض طلبه؛ طلب االستقالة -2
دي املسلم يف حالة ضرورة؛ فعليه كما ذهب املولوي املوازنة بني           إذا كان اجلن   -3

األمرين املشاركة من عدمها وهبذا ينسحب احلكم على حالة كل جندي على حدا، وهو              
 وحده يتحمل 
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≅: Èاملسؤولية قال  t/ ß≈ |¡ΡM}$# 4’ n? tã  Ïµ Å¡ø tΡ ×ο u ÅÁt/ ∩⊇⊆∪ öθs9 uρ 4’ s+ ø9 r& … çν tƒ ÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪ )1(. 

 فيجب عليه اجتناب قتل     -إكراه ملجئ –إذا كان مضطرا اضطرارا ملجئا       -4
 .املسلمني قدر استطاعته

أما حكم من قُِتل من هؤالء اجلنود املسلمني يف احلرب فجوابه ما جاء يف                 -5
يغزو ... «:قال رسول اهللا    : احلديث الذي روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت         

بيداء من األرض  خيسف بأوهلم وآخرهم قالت قلت يا رسول           جيش الكعبة فإذا كانوا ب    
خيسف بأوهلم  « :اهللا كيف  خيسف بأوهلم  وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال            

 .، فاحلديث يبني أن كل إنسان سيحاسب وفق نيته)2(»وآخرهم مث يبعثون على نياهتم
ا على صور خمتلفة وظروف     على أن املسألة تبقى حساسة ومتشابكة ورمبا تكون معطياهت        

خمتلفة فقد ُتجِبر الدولة بعض جمنديها املسلمني مثال على قتال إخواهنم من أبناء األقلية                
املسلمة كما يف حالة املسلمني جبنوب الفلبني وتايالند وسرييالنكا وما حيصل يف الشيشان،   

تل للغري إنقاذا   ومنع الق " إال أن حرمة املسلم ثابتة بنصوص الكتاب والسنة واإلمجاع،         
للنفس ظاهر ألن النفسني متساويتني ومها نوع واحد من املصلحة وإمنا جاز إنقاذ النفس               

، وقد ذهب العلماء إىل أن ترويع       )3("عند الضرورة باملال أو العرض ال بنفس أخرى بريئة        
 ، فكيف بقتله؟  )4(املسلم حرام بكل حال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 15، 14: سورة القيامة، آية- 1
، ابن حبان، كتاب التاريخ، ذكر اخلرب       746: ، ص 2: ، ج 2012: رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر يف األسواق، رقم          - 2

: ، ابن ماجة، كتاب الفنت، باب جيش البيداء، رقم        155: ، ص 15: ،ج6755: ض قول من نفى كون اخلسف يف هذه األمة،رقم        املدح
 .1351: ص،2:،ج4064

 .357: أمحد الريسوين، ص:  نظرية التقريب و التغليب و تطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمية- 3
 .385: ، ص16:  شرح النووي، ج- 4
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لمسلمة في الحياة السياسيةمشاركة األقليات ا: الفصل الرابع 
 

 تمهيد

 تولـي األقليات المسلمة للوظائـف العامـة            : المبحث األول
 تعريف الوظائف العامة والواليات العامة:         المطلب األول
 صورة المسألة:         المطلب الثاني

 منهج المتقدمين:                 الفرع األول
 منهج المعاصرين: الفرع الثاني                

 أدلة المانعين والمجيزين:         المطلب الثالث
 أدلة المانعين:                 الفرع األول

 أدلة المجيزين:                 الفرع الثاني
 مناقشة األدلة والترجيح:         المطلب الرابع

 ينمناقشة أدلة الفريق:                 الفرع األول
 الموازنة والترجيح:                  الفرع الثاني

 ضوابط هذه المشاركة:                 الفرع الثالث
 إقامة األحزاب السياسية والمشاركة في االنتخابات النيابية: المبحث الثاني

 إقامة األقليات المسلمة ألحزاب سياسية:         المطلب األول
 مفهوم الحزب: ول                الفرع األ

 حكم إقامة األقليات المسلمة لألحزاب السياسية:                 الفرع الثاني
 حكم مشاركة األقليات المسلمة في االنتخابات النيابية:         المطلب الثاني

 قراءة  وتحليل للواقع:                 الفرع األول
 ألقليات المسلمة في االنتخابات النيابيةحكم مشاركة ا:                 الفرع الثاني

 تحالف األقليات المسلمة مع أحزاب غير المسلمين: المبحث الثالث
 تعريف التحالف ودواعيه:         المطلب األول

 تعريف التحالف:                 الفرع األول
 دواعي التحالف  :                 الفرع الثاني

 ورة المسألةص:         المطلب الثاني
 أدلة الفريقين:         المطلب الثالث

 أدلة المانعين:                 الفرع األول
 أدلة المجيزين:                 الفرع الثاني
 المناقشة والترجيح وحكم تحالف األقليات المسلمة مع غيرها:         المطلب الرابع
 المناقشة:                 الفرع األول

 الترجيح:             الفرع الثاين    
 حكم حتالف األقليات املسلمة مع أحزاب غري املسلمني :                 الفرع الثالث

 ضوابط ومناذج.. 
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 :تمهيد
أصبح اإلسالم كما بينا دينا يستوطن كثريا من الدول غري املسلمة، ويعتنقه املاليني             

ا متنحهم هذه اجلنسية من حقوق املواطنة اليت         من سكاهنا الذين حيملون جنسيتها مع م      
، غري أن الوسط املختلف عقديا      ...تثبت هلم احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية     

 يف بعض القضايا اهلامة اليت تترتب على          توثقافيا عن املسلمني يولد دائما إشكاليا      
احلياة السياسية اليت دار    اكتساب اجلنسية، ومن ذلك قضية مشاركة األقليات املسلمة يف          

 .حوهلا النقاش باعتبار مدى فاعليتها يف محاية احلقوق واحلريات واملصاحل
األنشطة والفعاليات اليت ميارسها األفراد واجلماعات      : و نقصد باملشاركة السياسية   

كاألحزاب ومجاعات املصاحل والتصويت والسلوك االنتخايب، والدخول يف اإلدارات           
ل ما له عالقة باملناورة السياسية وقضايا الساحة السياسية، وكل ما يتعلق             السياسية، وك 

ـّات تنفيذ هذه األنشطة  .بآلي
إن أي مشاركة سياسية يف أي دولة هتدف إىل رعاية شؤون اجلماعة بأكملها،              
ولتحقيق ذلك جيب أن تستند إىل أساس شرعي وقانوين، كما وتتحدد أثناء هذا النشاط               

سلمني والدولة من جهة وبني املسلمني وغريهم من اجلماعات السياسية يف            العالقة بني امل  
 .اجملتمع

و املالحظ أن هذا النمط من املشاركة السياسية متاح يف الغرب حيث النظم               
لسيادة القوانني اليت تكفل احلريات وتضمن احلقوق السياسية بشكل إجيايب          )1(الدميوقراطية

  .وفعلي

 مواتية ملثل هذه املشاركة، حىت ال جيد        -خاصة بالغرب -و كل الظروف احلالية     
 .املسلمون أنفسهم على اهلامش والعتبارات أخرى ستتضح فيما بعد

 فهل جتوز هذه املشاركة بأن تتقلد األقليات املسلمة الوظائف العامة خاصة              
زاب الريادية؟ وهل جيوز للمسلمني املشاركة يف ساحة التنافس االنتخايب سواء بإنشاء أح           

خاصة هبم أو إنشاء تكتل مجاعي حيمي مصاحلهم؟ وماذا عن دخوهلم ضمن أحزاب غري               

                                                 
 .راطية تسيطر سلطة القانون، بينما تعرف الدول الشمولية و الدكتاتورية و املتعصبة سيطرة قانون السلطةبالنظم الدميوق - 1
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املسلمني؟ أو عقد حتالف بني األحزاب املختلفة؟ وأكثر من ذلك هل جيوز للمسلم أن                
 ينتخب غري املسلم ليطالب له حبقوقه       وحيقق مصاحله؟

 هذه القضية بشكل خيرج     طه جابر العلواين يرى أن يطرح السؤال يف       / و جند أن د   
من البحث عن رخصة إىل منطق الواجب أو الفعل اإلجيايب والفاعلية العمرانية، فيطرح              

ما حكم الشرع يف أمة من املسلمني وجدت بني أكثرية عددية غري            : السؤال بالشكل التايل  
المية اليت ال   مسلمة، وهذه األمة املسلمة يبيح هلا النظام العام أن متارس سائر واجباهتا اإلس            

تشكل تغيريا أو هتديدا للنظام العام، كما يتيح هلا النظام حق احلصول على بعض الواليات               
العامة والتأثري يف السياسات  والقيام بواجب الشهادة على الناس والدعوة إىل اهللا،                
 وتأسيس املؤسسات املفيدة هلا             وللمجتمع، فهل حيق هلذه األمة من املسلمني                       
التنازل عن هذه احلقوق وعدم السعي للقيام هبذه الواليات ختّوف االختالط باألكثرية غري             

 .)1(املسلمة أو التأثّـر ببعض ممارساهتا
 .هذا ما سوف حناول اإلجابة عنه يف هذا الفصل حبوله تعاىل

 
 تولـي األقليات املسلمة للوظائـف العامـة            : املبحث األول

ئف العامة يف اإلسالم تكليفا اجتماعيا أكثر من كوهنا حقا من احلقوق،            تعترب الوظا 
فهي تأخذ طابع التكليف ألن املسلم ُينظر إليه أوال على أنه متحمل ملسؤولية قبل أن                 
يكون صاحب حق، والوظائف العامة مصطلح حديث يقابله مصطلح الواليات العامة يف            

 .الفقه اإلسالمي
 وظائف العامة والواليات العامةتعريف ال: المطلب األول

جمموعة األوضاع القانونية والفنية اخلاصة باملوظفني        : الوظائف العامة هي   
العموميني سواء اليت تتعلق مبستقبلهم الوظيفي وعالقتهم باإلدارة أو الين تتصل بأدائهم             

 .)2(ملهام اإلدارة العامة بإحسان وفاعلية

                                                 
 .9: طه جابر العلواين، ص:  فقه األقليات املسلمة- 1
ة يف  ، عن املساواة يف تويل الوظائف العام      5: عبد احلميد كمال حشيش، ص    :  دراسات يف الوظيفة العامة يف النظام الفرنسي        - 2

 .76،77: محود محبلي، ص: القوانني الوضعية و الشريعة اإلسالمية
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تعبريا معاصرا؛ الواليات العامة يف الفقه       و يقابل الوظائف العامة اليت تعترب         
 :العامة فهي اإلسالمي،      وبالنسبة لتعريف الواليات

 الِوالية يف اللغة؛ اخلطة كاإلمارة، والسلطان،و النصرة، والوالية تشعر             :أوال
 .)1(بالتدبري       والقدرة والفعل

ما الوالية اخلاصة    الوالية يف االصطالح على ضربني والية خاصة وعامة، أ          :ثانيا
والية بالنسب ووالية   : ، وهي ضربان  )2("تنفيذ القول على الغري شاء أو أىب      :     " فهي

 .)3(باحلكم
السلطة اليت ميلكها صاحب التصرف يف شأن خاص بغريه كالوصاية على           : و معناه 

 .الصغار،    والوالية على املال، والزواج وغري ذلك
 مستمدة من اختيار عام،     )4(سلطة شرعية :" لسياسي فهي أما الوالية العامة مبعناها ا    

أو بيعة عامة، أو تعيني خاص من ويل األمر، أو من يقوم مقامه، ختول صاحبها تنفيذ                  
 .)5("إرادته على األمة جربا يف شأن من مصاحلها العامة يف ضوء اختصاصه

 )6(ائف العامة و ال أريد يف هذا املبحث التطرق إىل مطلق الواليات العامة أو الوظ            
بل الواليات اليت من شأهنا صنع القرار والتأثري فيه، أي ما يتعلق بالسلطة واحلكم بشكل                

فما حكم تويل   .. املسلمني بدول غري مسلمة    مصاحلمباشر أو غري مباشر مما يف شأنه حتقيق         
  يف دولة غري مسلمة؟-سياسية-املسلم لوظيفة عامة 

 صورة المسألة: المطلب الثاني
وصل إىل حكم واضح يف مسألة تويل األقليات املسلمة للوظائف العامة خاصة             للت

بالدول اليت تكفل احلريات واحلقوق ملواطنيها؛ أبني منهج املتقدمني يف حبث هذه املسألة مث              
 .منهج املعاصرين

                                                 
 ).طبعة إحياء التراث العريب، و دار صادر، بريوت، دت، دط(، 405: ، ص15: لسان العرب، ج - 1
  .154: ، ص4: حاشية ابن عابدين، ج- 2
 .481: ، ص1: حممد أبو عبد الوهاب، ج: املعونة على مذهب عامل املدينة - 3
 .أي والية شرعية تستمد أحكامها من الشرع اإلسالمي - 4
  .87:جميد حممود أبو جبري، تعريفه اخلاص للوالية العامة باملعىن السياسي، ص: املرأة واحلقوق السياسية يف اإلسالم - 5
و هي قضية حبثها الفقهاء بشكل       لن أحتدث عن تويل الوظائف العادية اليت تدخل يف مسألة اإلجارة أي عمل املسلم لدى الكافر،                  - 6

 . مستفيض يف مسألة إجارة الكافر مسلما
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 منهج المتقدمين: الفرع األول
حلاكم الكافر، وانقسموا إىل    عَرض الفقهاء املتقدمون ملسألة تويل الرجل الفاضل والية من ا         

 :رأيني
 :يرى أصحابه جواز التويل واملشاركة، وممن ذهب إىل هذا الرأي: الرأي األول
  .)3(غريهمو) 2(اآللوسيو) 1(الكيا اهلراسي وابن تيميةالقرطيب و واملاوردي

و اشترطوا مجلة من الشروط جلواز تويل الرجل املسلم والية لدى احلاكم                
 ) 4(:الكافر

 . أن يفوض إليه فعالً ال يعارضه فيه، ليصلح منه قدر ما يستطيع-1
 أن يكون املتويل قادرا على إقامة ما استطاع من  العدل وإجراء أحكام                 -2
 .الشريعة

 . أن يعلم املتويل أن ال سبيل إىل إقامة احلق وسياسة اخللق إال باالستظهار به-3
 .ع الضرر عنهم أن يترتب عليه جلب املصلحة ملستحقيها ودف-4

و بالنظر إىل واقعنا املعاصر والنظم الوضعية للدول، جند أنه ال يسمح للموظفني              
التصرف وفق كل ما يرونه وما يعتقدون أنه حق وعدل ومصلحة، فهم ملزمون بتطبيق               

 .قوانني تلك الدولة يف تنظيم وتسيري شؤون الوظائف، وهذا يطرح إشكالية حقيقية
 .حابه عدم جواز تويل والية لدى احلاكم الكافر يرى أص:الرأي الثاين

وقال قوم ال حيل ملسلم أن يتوىل عمال من حاكم كافر على              :" قال القرطيب 
، )2( ومثله اإلمام املاوردي يف تفسريه     )1(،    ومل ينسب القرطيب هذا القول ألحد         "اإلطالق

 .وقد رّجحا الرأي األول القائل باجلواز

                                                 
ـ 450 علي بن حممد علي عماد الدين أبو احلسن اهلراسي، الفقيه الشافعي، ولد سنة               - 1 أحكام : ، من تصانيفه  هـ504 و تويف سنة      ه

، طبقات الشافعية،   10-8: ، ص 2: ات الذهب، ج  شذر: ترمجته يف (القرآن يف التفسري، نقد مفردات أمحد، و كتاب يف أصول الفقه،            
 ).288 :، ص2: ج
، مفسر حمدث فقيه و لغوي، تقلد اإلفتاء و         هـ1217 حممود بن عبد اهللا احلسيين شهاب الدين أبو الثناء األلوسي، ولد ببغداد سنة               - 2

رة يف شرح درة الغواص للحريري، تويف سنة        روح املعاين يف تفسري القرآن و السبع املثاين، كشف الطرة عن الغ            : عزل، من تصانيفه  
 ).815: ، ص3: ج ، معجم املؤلفني،418: ، ص2: هدية العارفني، ج: ترمجته يف (هـ،1270

: ، ص 20: ابن تيمية، ج  : ، جمموع الفتاوى  215: ، ص 9: القرطيب، ج : ، اجلامع ألحكام القرآن   51: ، ص 3: تفسري املاوردي، ج   - 3
  .5: ، ص13: األلوسي، ج: ، روح املعاين233: ، ص2: هلراسي، جالكيا ا: ، أحكام القرآن56
 .317: ، تفسري الببيضاوي، ص5: ، ص13: ، روح املعاين، ج216، 215: ، ص9: ج: اجلامع ألحكام القرآن:  ينظر- 4
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 اصرينمنهج المع: الفرع الثاني
تناول الفقهاء املعاصرون مسألة حكم تويل املسلم والية عامة يف ظل نظم كافرة              
بدول غري مسلمة، وبالنظر إىل ما ذهبوا إليه ميكن تقسيم آرائهم إىل رأيني وذلك بالنظر                

 .إىل احلكم الشرعي يف أصل املشاركة
ًء من األصل    األصل عدم اجلواز مبعىن التحرمي، وجيوز ذلك استثنا         :الرأي األول 

 :للضرورة أو للمصلحة، ومنهم
عمر األشقر والشيخ ابن باز             / فيصل املولوي، د  : يوسف القرضاوي، والشيخ  / د

 .)3(خالد عبد القادر: وسليمان توبولياك، حممد أبو فارس والشيخ
:  يرى أن املشاركة يف تويل والية عامة يف حكم دولة غري مسلمة              :الرأي الثاين 

 :عتبارا للمصلحة، ومنهماجلواز ا
 

 . )5(حممد علي الصوا/ ، ود)4( يونس األسطل
و بْين الفقهاء املتقدمني والعلماء املعاصرين يوجد تقارب من حيث املنع من تويل             

 .والية  أو وظيفة عامة لدى احلاكم الكافر، أو من حيث القول باجلواز
 أدلة المانعين والمجيزين: المطلب الثالث
 أدلة المانعين: الفرع األول

ميكن تقسيم أدلة املانعني من تويل والية لدى حاكم كافر؛ إىل أدلة نصية وأدلة               
 :اجتهادية

                                                                                                                                            
 . 215:  ص،9:  اجلامع ألحكام القرآن، ج- 1
 .51 -50: ، ص3:  تفسري املاوردي، ج- 2
، من فقه   75: ، ص 2: ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء، ج       34:  الوزارة و اجملالس النيابية، ص      حكم املشاركة يف   - 3

الشيخ فيصل املولوي،   ": مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم     " ،185،  179: يوسف القرضاوي، ص  : الدولة يف اإلسالم  
، فقه  111: سليمان توبولياك، ص  : واألحكام السياسية لألقليات املسلمة   ،   http://www.mawlawi.net:منشور على موقعه  
 . 25: حممد أبو فارس، ص: ، املشاركة يف الوزارة يف األنظمة اجلاهلية618: خالد عبد القادر، ص: األقليات املسلمة

 
: ، نقال عن  222: امعة األردنية، ص  يونس األسطل، رسالة دكتوراه، اجل    / د:  ميزان الترجيح يف املصاحل و املفاسد املتعارضة        - 4

 علي حممد الصوا، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية،        /د.أ: -دراسة مقارنة -مشاركة املسلم األمريكي يف احلياة السياسية األمريكية      
 .  367: ، ص2002ديسمرب / هـ1423، شوال 51: ، العدد17جامعة الكويت، السنة 

 .367: علي حممد الصوا، ص: احلياة السياسية األمريكية مشاركة املسلم األمريكي يف - 5
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 :األدلة النصية: أوال

عموم النصوص الواردة يف وصف من حيكم بغري ما أنزل اهللا بالكفر والظلم                        -1
 :والفسـق

: قوله *  tΒuρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ  tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# t )1(. 

: قوله *  tΒuρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# )2(. 

:  قوله *  tΒuρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ šχθà) Å¡≈ x ø9 $# )3(. 

 ÈβÎ) ãΝ:احلاكمية جيب أن تكون هللا وحده     أنّ  : النصوص اليت تنص على    -2 õ3 ß⇔ ø9 $# 
ωÎ) ¬! 4 t tΒr& ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î)...)4(. 

النصوص اليت هنى اهللا تعاىل فيها املؤمنني أن حيتكموا إىل شريعة غري شريعة               -3
: Ÿξsù y7اهللا،       وجْعل ذلك منافيا ملقتضيات اإلميان، كقوله                În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 

4 ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ 
$VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪ )5(. 

اآليات اليت تنهى عن الركون إىل الظاملني والكفار واختاذهم أولياء، كقوله           -4

     : Ÿωuρ (# þθãΖ x. ö s? ’ n<Î) t Ï% ©! $# (#θßϑn=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑtGsù â‘$ ¨Ψ9 $# )6(     فالعمل حتت سلطة الظاملني ،
 .)7(والٌء هلم باملعونة هلم وتزكيتهم بتنفيذ أعماهلم

 $pκ:و قوله    š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκ u ø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& 
<Ù÷èt/ 4  tΒuρ Ν çλ°; uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ )1(. 

                                                 
 .44:  سورة املائدة، آية- 1
 .45:  سورة املائدة، آية- 2
 .47:  سورة املائدة، آية- 3
 .40:  سورة يوسف، آية- 4
 .65:  سورة النساء، آية- 5
 .113:  سورة هود، آية- 6
 .50: ، ص3:  تفسري املاوردي، ج- 7



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 250 

 öΝنعى اهللا تعاىل على املنافقني موقفهم من االحتكام إىل غري ما أنزل اهللا             -5 s9 r& t s? 
’ n<Î) š Ï% ©! $# tβθßϑãã ÷“ tƒ öΝ ßγ ¯Ρr& (#θãΨ tΒ# u !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ βr& 

(# þθßϑx.$y⇔ tFtƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰s% uρ (# ÿρâ É∆é& βr& (#ρã à õ3 tƒ  Ïµ Î/ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# βr& öΝ ßγ ¯=ÅÒãƒ Kξ≈ n=|Ê 
# Y‰‹ Ïèt/ ∩∉⊃∪ )2(. 

 دون اهللا   إن طاعة احلكام الكفار فيما يشرعون؛ هذا يعين اختاذهم أربابا من           -6
#) :كما جاء يف قوله      ÿρä‹sƒ ªB $# öΝ èδu‘$ t6 ômr& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $\/$t/ ö‘ r&  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹ Å¡yϑø9 $# uρ 

š∅ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ !$tΒuρ (# ÿρã ÏΒé& ωÎ) (# ÿρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ...) 3(    وقد جاء يف ،
أطاعوهم يف  : مبعىن" اختذوهم أربابا "بن حامت أن معىن      لعدي ا  السنة توضيح الرسول    

 .)4(حتليلهم ملا حرم اهللا وحترميهم ملـا أحل اهللا
إذن فهذه النصوص تتظافر كلها يف الداللة على حكم وجوب االحتكام إىل شرع             
اهللا     واجتناب التحاكم إىل الطاغوت، ومبا أن ال اجتهاد يف مورد النص، فإن النص                    

 فيما أمر أو    نص على وجوب التحاكم إىل شرع اهللا وذلك باتباع الرسول            القرآين ي 
 فهو خارج عن اإلسالم سواء رده من جهة           ومن رد شيئا من أوامر الرسول     " هنى،

 .)5("الشك أو التمرد
إذن تدل النصوص على عدم جواز تويل والية لدى ظامل أو كافر، ألن األصل                

 حكم غريه، ومن يفعل ذلك يكون مؤثرا حلكم          عدم جواز ترك حكم اهللا تعاىل إىل       
 .اجلاهلية على حكم اهللا

                                                                                                                                            
 .51:  آية سورة املائدة،- 1
 .60: سورة النساء، آية- 2
 .31:  سورة التوبة، آية- 3
، و سنن البيهقي الكربى،     278: ، ص 5: ، ج 3095:  ، باب التوبة، رقم     سنن الترمذي، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا          - 4

، 116:، ص 10:  أو يفيت باالستحسان،ج   باب ما يقضي به القاضي و يفيت به املفيت جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره و ال أن حيكم                    
 .156: ، ص7: ، ج34936:مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الزهد، أبو البحتري، رقم

 .124: ، ص10: الرازي، ج:  التفسري الكبري- 5
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ليس ألحد أن حيكم بني أحد من خلق اهللا وال بني املسلمني             :" يقول ابن تيمية  
والكفار، وال الفتيان ورماة البنادق وال اجليش، وال الفقراء وال غري ذلك إال حبكم اهللا                 

: zΝورسوله ومن ابتغى وراء ذلك تناوله قوله         õ3 ßssùr& Ïπ ¨Š Î=Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ô tΒuρ ß |¡ômr& 
z ÏΒ «!$# $Vϑõ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪ )1(")2(. 

كما أنزل املانعون اآليات على الواقعة حبيث نظروا إىل املشاركة يف الوزارة               
الوزارة أصال  وغريمها من اإلدارات السياسية على أهنا معاونة للظامل على ظلمه وهذا معىن             

ومقصودها يف أي نظام سياسي، كما أن الوزير سينفذ القوانني والتشريعات السائدة              
وحيكم هبا، وهذا التحاكم إىل شريعة غري شريعة اهللا وحكم اجلاهلية كما نص القرآن                

 .)3(الكرمي وكل ذلك ممنوع على املسلم، فما أدى إليه يكون ممنوعا
إن قبول الوزير املسلم املشاركة يف احلكم؛ يعين        ومن هنا ف  :" يقول أمحد احملمود  

قبوله للدستور القائم على األساس الذي يقوم عليه، وملا كانت األحكام اليت حتكم هبا                
احلكومة ليست إسالمية، وأنّ كل وزير مسؤول عن كل ما يصدر عن احلكومة من                

شهد اآليات على حرمة    أعمال ُحبكْم املسؤولية التضامنية فإن هذا الواقع يعد ممنوعا وت          
 .)4("اشتراك املسلم يف وزارة حكومة حتكم بغري شرع اهللا تعاىل

أنه بناًء على هذه األدلة فاألصل عدم جواز         : و يذهب سليمان توبولياك إىل     
 .)5(املشاركة يف مثل هذه النظم

 : وهي أدلة مقاصدية وعقلية؛األدلة االجتهادية: ثانيـا

ليها لدى احلاكم الكافر؛ اعتداء على حق اهللا تعاىل يف          املشاركة يف الوزارة وتو    -1
أن يكون له احلكم، وهذه مفسدة ترجع على الدين، ومن املعلوم أن حفظ الدين من                 

 .الضروريات بل أول الضروريات

                                                 
 .50:  سورة املائدة، آية- 1
 .408، 407: ، ص35:  جمموع الفتاوى، ج- 2
من فقه الدولة يف اإلسالم للقرضاوي،      : ، و ينظر  396: الصوا، مرجع سابق، ص   : ة مشاركة املسلم األمريكي يف احلياة السياسي      - 3
 .178: ص
 .399، 398:  الدعوة إىل اإلسالم، ص- 4
 .102:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة، ص- 5
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استغالل النظام الكافر املسلمني بتوليتهم واختاذهم وسيلة لتمرير بعض             -2
 .  ضها املسلمون، أو تتعارض مع مصاحل املسلمنيالقرارات     أو املشاريع اليت يعار

 .إعطاء الناس صورة دعائية تدل على أهنم حيترمون التنوع والتعدد يف اجملتمع -3
املفاسد اليت تترتب على املشاركة أكرب وأكثر من املصاحل املرجوة، وبالتايل             -4

 بعض املصاحل   فإن دفع مفاسد االشتراك بعدم تويل املناصب القيادية أوىل من جلب            
 .باملشاركة يف تقلدها

 أدلة المجيزين: الفرع الثاني
اجمليزون من املتقدمني أو من املعاصرين استندوا تقريبا إىل نفس األدلة، كما أن              
العلماء املعاصرين ممن ذهبوا إىل اجلواز استثناًء للضرورة أو للمصلحة، أو اجلواز أصال               

س النتيجة، وهي اجلواز رعاية للمصاحل اليت تعود        للمصلحة الظاهرة؛ يلتقون مجيعا يف نف     
على اإلسالم واملسلمني    وذلك باستجالب املصاحل أو بدفع املفاسد، واستندوا إىل أدلة               

 .نصية وأخرى اجتهادية

 األدلــــة النصيـة: أوال
  : من القرآن الكرمي-1

 لدى  ؛ فقد سأل امللك أن يعمل      والية لدى حاكم كافر    تويل سيدنا يوسف    
: tΑ$s% حكومته، قال    Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã È É!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $# )1( و قوله: y7 Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ ©3 tΒ 

y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â!$t±o„ 4 Ü=Š ÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q t Î/  tΒ â!$t±®Σ ( Ÿωuρ ßì‹ ÅÒçΡ t ô_r& 
t ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩∈∉∪ )2 (تني اآليتني من عدة أوجهاالستدالل هباو . 

 tΑ$s%  يف آية    )3( قال البيضاوي  -1 Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã È É!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $#   ":  فيه دليل
على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد هلا، والتويل يف يد الكافر إذا علم أنه ال سبيل                  

 .)1("إىل إقامة احلق     وسياسة اخللق إال باالستظهار به
                                                 

 .55:  سورة يوسف، آية- 1
 .56:  سورة يوسف، آية- 2
الشريازي، الشافعي، قاٍض، عامل بالفقه و التفسري و األصلني، و العربية و املنطق و              عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي البيضاوي،          - 3

منهاج الوصول إىل علم األصول، شرح املطالع يف         : ، من مصنفاته  هـ685احلديث، ترك القضاء و ختلص للعلم، تويف بتربيز سنة           
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فيه دليل على جواز طلب الوالية إذا كان الطالب ممن يقدر            :"  ل األلوسي و قا 
 على إقامة 

العدل، وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد اجلائر أو الكافر، ورمبا جيب عليه الطلب               
 .)2("إذا توقف على واليته إقامة واجب مثال وكان متعينا لذلك

 .)4(..."ل يف جواز التولية من الكافروهذه اآلية أص:"  قائال)3(و يضيف القامسي
 لقد شارك يوسف عليه السالم يف حكم ذلك اجملتمع الذي مل يكن قائما على               -2

’ :أساس اإلسالم قال     ÎoΤ Î) àM ø. t s? s'©#ÏΒ 7Θöθs% ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ν èδuρ Íο t ÅzFψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ã Ï≈ x. 
∩⊂∠∪ ...∩⊂∇∪ Ä t< Ås9 |Á≈ tƒ Ç ôfÅb¡9 $# Ò>$t/ ö‘ r& u šχθè% Ìh x tG•Β î ö yz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡ uθø9 $# â‘$ £γ s) ø9 $# ∩⊂∪ $tΒ 

tβρ ß‰ç7 ÷ès?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ HωÎ) [!$yϑó™ r& !$yδθßϑçGøŠ £ϑy™ óΟ çFΡr& Ν à2äτ!$t/# uuρ !$̈Β tΑ t“Ρr& ª!$# $pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜ ù=ß™ 4 ÈβÎ) 
ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬! 4 t tΒr& ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡ sŒ ß Ïe$! $# ãΝ Íh‹ s) ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊃∪ )5( . 

(: ô‰sو كذلك قوله   s9 uρ öΝ à2u!% y` ß#ß™θãƒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $yϑsù ÷Λ ä ø9 Î— ’ Îû 7e7 x© 

$£ϑÏiΒ Ν à2u!% y`  Ïµ Î/ (...) 6(. 

، جمتمع مشرك   فهذه إذن كانت عقيدة اجملتمع الذي كان  يعيش فيه يوسف            
 .غري موحد ال يعرف شيئا عن اإلسالم وتعاليمه

                                                                                                                                            
، طبقات الشافعية   171: ، ص 2: طبقات الشافعية، ج  :  ته يف ترمج(املنطق، الغاية القصوى يف دراية الفتوى يف فروع الفقه الشافعي            

  ).158، 157: ، ص8: الكربى، ج
 .317:  تفسري البيضاوي، ص- 1
 . 5 :، ص13:  روح املعاين لأللوسي، ج- 2
من ،  هـ1332، و تويف فيها سنة      هـ1283حممد مجال الدين بن حممد قاسم احلالف، إمام الشام يف عصره، ولد بدمشق سنة                 - 3

معجم املؤلفني،  : ترمجته يف (حماسن التأويل يف تفسري القرآن الكرمي، إصالح املساجد من البدع و العقائد، الفتوى يف اإلسالم،                : تآليفه
 ).504: ، ص1: ج
 .243: ، ص9:القامسي، ج:  حماسن التأويل- 4
 .40-37:  سورة يوسف، آية- 5
 .34:  سورة غافر، آية- 6
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يف احلكم بطلب منه، ملا رأى من نفسه األهلية الكاملة           كانت مشاركته   -3
: tΑ$s% لعمل معني حمدد فيقول      Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã È É!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î=tæ ∩∈∈∪ 

، فهو مل يطلب امللك الكامل وإمنا طلب وزارة اخلزائن أو املالية، نظرا ملا يرجوه من                 )1(
، كما أن طلبه ذلك إمنا كان ملعرفته        )2(هق العباد لسنوات عدة   دفع شر القحط الذي سري    

’ :بنفسه وتأكده من قدرته علىحتمل املسؤولية فقال        ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î=tæ    فقد سأل 
إنه حسيب كرمي مع    : اإلمارة باحلفظ والعلم وهو ما يناسبهـا كما قال القرطيب ومل يقل          

 .))3 أنه كرمي ابن الكرمي كما قال رسول اهللا

: y7 شارك يف تويل الوزارة قوله       مما يدل على أنه      و -4 Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ ©3 tΒ 
y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â!$t±o„ 4 Ü=Š ÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q t Î/  tΒ â!$t±®Σ ( )4(   فقد استجاب ،

متكينا بعد   ليوسف يف طلبه واعترب ذلك من رمحته به، حيث جعل له والية و               اهللا  
السجن إذ طلُب يوسف لوالية املال يشعر حبنكته ودرايته هبا ورغبته يف العدل وإقامة احلق               

 .)5(واإلحسان وليس من باب تزكية النفس

%: $tΒ tβكان للملك نظام وقانون معني وذلك بداللة قوله         -5 x. x‹è{ ù'uŠ Ï9 çν$yzr& 
’ Îû È ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# )6(، "   وإمنا أخذه بشريعة إبراهيم عليه السالم      أي يف حكمه وقضائه ")7( ،

 لقد خدم يوسف :" )8(ولو كان امللك مسلما ألخذ أخاه بشريعته، يقول سعيد حوى         
 .  )1("يف نظام كافر له شريعة ختتلف عن شريعة يوسف عليه السالم بدليل اآلية

                                                 
 .55:  سورة يوسف، آية- 1
 . 40: عمر األشقر، ص: حكم املشاركة يف الوزارة- 2
 .216: ، ص9:  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج- 3
 .76:  سورة يوسف، آية- 4
 .56: ، ص20: ابن تيمية، ج: جمموع الفتاوى:  ينظر- 5
 .76:  سورة يوسف، آية- 6
 .40: ، ص4:  تفسري ابن كثري، ج- 7
1372،من أبرز الدعاة جبماعة اإلخوان املسلمني انضم إليهم سنة           هـ1354وى، ولد حبماة سنة     سعيد بن حممد بن ديب ح      - 8

، و م1973عبد الكرمي الرفاعي، مصطفى السباعي، مصطفى الزرقا، سجن مخس سنوات سنة         : ،درس على يد كثري من املشايخ مثل      هـ
 باألردن، من   م1989 آذار   9ي و أمراض أخرى و تويف يف        ألّف يف السجن األساس يف التفسري،و عددا من الكتب، أصيب بشلل جزئ           
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لدويل بني  يشبه ما يقع اليوم حني حيصل التنازع ا       :  وهذا كما يقول الشيخ املولوي    
القوانني اجلزائية، فبعض الدول تطبق على املتهم قانون مكان وقوع اجلرمية وهو الذي ال               
يسمح ليوسف باستالم أخيه، وبعض الدول تطبق قانون املتهم الشخصي وهو الذي طبقه             

مما يؤيد هذا أيضا أن يوسف مل يكن ميلك احلكم            و ،)2( حني استبقى أخاه   يوسف  
ومعلوم أنه مع كفرهم ال     :" ميلك خزائن مصر كلها، يقول ابن تيمية      كلّـه، بل مل يكن     

بد أن يكون هلم عادة وسنة يف قبض األموال وصرفها على حاشية امللك وأهل بيته وجنده                
ورعيته، وال تكون جارية على سنن األنبياء وعدهلم، ومل يكن ميكنه أن يفعل كل ما يريد                

 يستجيبوا له لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان         وهو ما يراه من دين اهللا فإن القوم مل        
: (#θà)وهذا كله داخل يف قوله  ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä ÷èsÜ tFó™ $# )3(")4(. 

و بناًء على ذلك كله يتبني جواز املشاركة يف حكم كافر من خالل االستدالل               
ك ، إذا كان يترتب على ذل      لوالية لدى حاكم مصر الكافر     بتويل سيدنا يوسف    

مصلحة كربى للمسلمني، أو لدفع شر مستطري، حبيث مل يكن بإمكان املشارك أن يغري               
 .األوضاع تغيريا كامال

 و قد تساءل اإلمام ابن العريب حول آية          Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã È É!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $#   وقال  ":
قلنا مل  :" ، فأجاب " بتولية الكافر وهو مؤمن نيب؟     -أي الوزارة -كيف استجاز أن يقبلها     

يكن سؤال والية وإمنا سؤال ختلٍّ وترك لينتقل إليه، فإن اهللا لو شاء ملكّنه منه بالقتل                   
واملوت والغلبة        والظهور والسلطان والقهر، لكن اهللا أجرى سّنـته على ما ذكر يف                    

م األنبياء واألمم فبعضهم عاملهم األنبياء بالقهر والسلطان واالستعالء، وبعضهم عامله          
 .)5("األنبياء بالسياسة واالبتالء

                                                                                                                                            
: ، ص 1: تتمة األعالم، ج  : ترمجته يف ( سلسلة األصول الثالثة، سلسلة الفقهان الكبري و األكرب، سلسلة األساس يف املنهج،             : مؤلفاته

207-209 .( 
 .1417: ، ص3: سعيد حوى، ج:  األساس يف التفسري- 1
 .فيصل املولوي، مرجع سابق: ية املعاصرة يف احلكم مشاركة احلركة اإلسالم- 2
 .16:  سورة التغابن، آية- 3
 .56: ، ص20:  جمموع الفتاوى، ج- 4
 .1092:  ص،3:  أحكام القرآن البن العريب، ج- 5
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و مما جاء يف كتاب احلكومة اإلسالمية للمودودي، وهو قول كما ُعـبِّر عنه يف              
 :"...كتعليق على بعض ما ذهب إليه املودودي بقوله       ) 1("ألحد مشاهري القوم  "الكتاب  

y7 Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ ©3 tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â!$t±o„  )2(     يستدل منه على أن ،
اشتراك املسلمني بل وحىت األنبياء يف نظام حكومة غري إسالمية أمر جائز مشروع وليس               
ذلك فحسب بل هو أيضا فرض كفاية يف بعض احلاالت، ألن طلب يوسف من فرعون                
مصر على أن يكون على خزائن مصر برغبته دليل على أن هذا السلوك مل يكن جائزا                  

عا له فحسب بل كان يعده واجبا عليه وإال ملا طلبه من فرعون ودعم طلبه بقوله                 مشرو
 .)3("عن نفسه إين حفيظ عليم

و عليه فمن األمهية مبكان تويل املسلمني بدول غيـر مسلمة ملناصب سياسية يف              
 إدارة تلك 

طئون إن الذين خي  :" الدول، إلقامة العدل قدر اإلمكان، وختفيف الظلم، يقول سعيد حوى         
املسلم الصاحل الذي يقبل وزارة يف بلد كاهلند حاليا حيكمون على اإلسالم بالدمار                

 .)4("هناك
 االستدالل على جواز اشتراك املسلمني يف تويل وظائف يف حكومة           : من السنة  -2

 وكان شعبه كافرا    ة  دول  -رئيس-دولة غري مسلمة مبوقف النجاشي الذي كان حاكم        
 :، وهذا االستدالل يقوم على أمرينوحيكم بنظام ذلك الشعب

 . إثبات أن النجاشي كان مسلما:األول

 . إثبات أنه كان يقوم على نظام حيكم بغري شرع اهللا:الثاني

فقد وردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن النجاشي كان           : أما إثبات األول    
 .مسلما، إضافة إىل بعض الوقائع

                                                 
: شأن احلكومة اإلسالمية   كان هذا تعليقا ألحد مشاهري القوم و قد رّد عليه املودودي الذي له نظرة خمتلفة يف املسألة، ينظر هبذا ال                    - 1

 .62-61: أمحد إدريس، ص: أبو األعلى املودودي، ترمجة
 .56:  سورة يوسف، آية- 2
 .66، 65:  احلكومة اإلسالمية، ص- 3
 .2672: ، ص5:  األساس يف التفسري، ج- 4



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 257 

مات اليوم رجل صاحل    « :ول اهللا قال رس :  قال عن جابر بن عبد اهللا       -1
 .)2(»)1(فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة

 نعى هلم النجاشي صاحب احلبشة يف        أن رسول اهللا     عن أيب هريرة     -2
 .)3(»استغفروا ألخيكم « :اليوم الذي مات فيه وقال

 صّف هبم يف املصلى      أن الرسول    يف رواية أخرى عن أيب هريرة         و -3
 .)4( أربعافصلى عليه  وكرب

 الذي يصرح فيه بإسالمه واستعداده للمجيء       كتاب النجاشي إىل الرسول      -4
 .)5( إذا أمر بذلكإىل الرسول 

 
 .)6(فهذه األدلة وغريها تدل على أن النجاشي كان مسلما ومات على اإلسالم

  خبصوص كونه مل حيكم بشريعة اهللا، ومع ذلك اعتربه الرسول             :و إثبات الثاني   
 : صاحلا وصلى عليه بعد موته كما تقدمرجال

كونه مل حيكم بشريعة اهللا فظاهر من احلال اليت كانت سائدة يف دياره، ومن               -1
، وعندما  »ال أملك إال نفسي     « :العقبات اليت كانت تعترض طريقه، فإنه قال يف رسالته        

 طالب   بعد احملاورة اليت جرت بينه وبني جعفر بن أيب          اعترف مبا جاء به الرسول      

                                                 
ية و النجاشي لقب له، أسلم على       ملك احلبشة و امسه بالعربية عط     ..أصحمة بن أجبر النجاشي   :  قال ابن حجر يف ترمجته للنجاشي      - 1

 و مل يهاجر إليه، و كان ِرْدًء للمسلمني، و قصته مشهورة يف املغازي يف إحسانه إىل املسلمني الذين هاجروا إليه يف صدر                       عهد النيب   
 ).205: ، ص1: اإلصابة البن حجر العسقالين، ج: ترمجته يف(اإلسالم، 

 .142:  سبق خترجيه، ص- 2
، البخاري، كتاب اجلنائز، باب التكبري على       657: ، ص 2: ، ج 951: ب اجلنائز، باب يف التكبري على اجلنازة، رقم        مسلم، كتا  - 3

، 3668: ، و رواه يف كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، رقم          446: ، ص 1: ، ج 1269:  رقم و1268: اجلنازة أربعا، رقم  
 .1408: ، ص3: ج
، ومسلم، كتاب اجلنائز، باب يف التكبري       657: ، ص 1: ، ج 1263: ، باب الصالة على اجلنازة، رقم      رواه البخاري، كتاب اجلنائز    - 4

 .657: ، ص2: ، ج951: على اجلنازة، رقم
جمموعة الوثائق :   ص،3: ، البداية و النهاية، البن كثري، ج    61: ، ص 3: ابن قيم اجلوزية، ج   : زاد املعاد يف هدي خري العباد     :  ينظر - 5

 .107، 106 و 105، 104: حممد محيد اهللا، ص: ة للعهد النبوي و اخلالفة الراشدةالسياسي
، و مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم للمولوي،          69 -66: سليمان األشقر، ص  : حكم املشاركة يف الوزارة   : ينظر - 6

 .مرجع سابق
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، فهذا يدل على أن كبار القوم مل يكونوا راضني          )1(تناخرت بطارقته والتناخر مّد الصوت    
 .عليه

خروج قومه عليه ألنه أسلم، وقد سرد ابن كثري واقعتني يف كل منهما كان                -2
قومه خيرجون عليه، ففي األوىل هزمهم ويف الثانية خرج إليهم وحادثهم، فأما األوىل فقد              

: لك يريد سلبه ملكه، وال شك أنه كان حيتج فيما حيتج به بإسالمه، والثانية             خرج عليه م  
فما تقولون أنتم   : فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد اهللا ورسوله، قال        : أن قومه قالوا له   
هو ابن اهللا، فوضع النجاشي يده على صدره وقبائه الذي حيوي           : نقول: يف عيسى؟ قالوا  

إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا            كتابا كتب يشهد فيه أن ال       
وهو يشهد أن عيسى مل يزد على هذا        : ورسوله وروحه وكلمته اليت ألقاها إىل مرمي، فقال       

 .)2( فرضوا           وانصرفوا-و إمنا يعين على ما كتب-
 ال  والنجاشي ما كان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن، فإن قومه          :" يقول ابن تيمية  

يقرونه على ذلك، وكثريا ما كان يعّين الرجل من املسلمني بني التتار قاضيا بل إماما ويف                
نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا وال ميكنه ذلك، بل هناك من مينعه من ذلك، وال                  

فالنجاشي وأمثاله سعداء يف اجلنة وإن كانوا مل يلتزموا من          ...يكلف اهللا نفسا إال وسعها    
 اإلسالم ما ال يقدرون على التزامه، بل كانوا حيكمون بالشرائع اليت ميكنهم احلكم              شرائع
 .)3("هبا

هذا فيما خيص االستدالل من السنة على جواز تويل الوالية العامة يف حكومة               
كافرة مبوقف النجاشي الذي ظل حاكما على نظام حيكم بغري شريعة اهللا بعد إسالمه،               

املسلمني املهاجرين سواء من أذى قريش أو أذى قومه باعتبارهم          وقد استغل منصبه حلماية     
يدينون بدين غري الدين الذي يؤمن به قومه، كما استغل منصبه يف الدعوة إىل اهللا، وقد                 

 . الصالح، كما صلى عليه عند موته كما ثبتأثبت له الرسول 

                                                 
 .81: ، ص3:  البداية و النهاية، البن كثري، ج- 1
 .84:  ص،3:  و النهاية، البن كثري، ج البداية- 2
 .114: ، ص5: ابن تيمية، ج:  منهاج السنة- 3
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 األدلة االجتهادية: ثانيا
ة باملصلحة وما يتفرع عنها من قواعد         إجته اجمليزون يف تأكيد أدلتهم السابق      

وموازنات    وإن اختلفت نظرهتم يف كون املصلحة أصال للجواز أم هي دليل للعدول عن                 
 .األصل العام

 مبعىن القاعدة األساسية،    -التحرمي-القرضاوي إىل أن األصل العام    / و يذهب د  
ارات يقدرها الشرع   األغلب، ومفهومه أن هناك حاالت خيرج فيها األصل العتب        : واألعم
 . )1(قدرها

واالشتراك يف احلكم ليس من قبيل املصاحل       :" و يضبط الشيخ املولوي املسألة بقوله       
املرسلة ألن النصوص الصرحية جاءت قاطعة يف تأثيم املشارك يف احلكم اجلاهلي،                
واالستدالل هنا عائد كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل ترجيح خري اخلريين وشر                
الشرين، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ودفع أعظم املفسدتني باحتمال             

 .)2("أدنامها
و بذلك يتبني أن هناك عدة اعتبارات وقواعد عامة تدور حول املصلحة، تتظافر              
 :كلها لتؤكد حكم جواز املشاركة يف حكم نظام كافر ال حيكم بشريعة اهللا تعاىل ومنها

 بقدر املستطاع؛ فمن استطاع أن يقلّل من الظلم والشر           تقليل الشر والظلم   -1
ويقلم من أظافرمها بوسيلة أو بأخرى، فينبغي له أن يفعل إعانة للمظلوم وتقوية للضعيف              

 .)3(وتضييقا لدائرة اإلمث والعدوان بقدر اإلمكان

: (#θà) قال   ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä ÷èsÜ tFó™ $# )4( وقوله : Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 
)5( وقوله   ،: » إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«)6( . 

                                                 
 .179:  من فقه الدولة يف اإلسالم للقرضاوي، ص- 1
 .89-88: حكم املشاركة يف الوزارة لألشقر، ص:  مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم للمولوي، مرجع سابق،و ينظر- 2
 .180: ق، ص املرجع الساب- 3
 .16:  سورة التغابن، آية- 4
 . 286: سورة البقرة، آية- 5
، و رواه   2658: ، ص 6: ، ج 6858:  ، رقم  رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب و السنة، باب اإلقتداء بسنة رسول اهللا             - 6

 .1830: ، ص4: ، ج1337:  و ترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، رقممسلم، كتاب الفضائل، باب توقريه 
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قاعدة إذا اجتمع مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما أو ارتكاب            -2
أخف الضررين أو أهون الشرين دفعا ألعالمها، وتفويت أدىن املصلحتني حتصيال ألعالمها؛            

 ال يعين أن الظلم سيخف أو يزول كما أن املشاركة ال تعين             فعدم املشاركة يف هذا احلكم    
أن كل شيء سيتغري حنو األفضل إمنا ستخفف من حدة الظلم قدر اإلمكان، ففلسفة كل               

 .)1(ما ال يدرك كله ال يترك كله: شيء أو ال شيء مرفوضة شرعا وعقال، اعتبارا لقاعدة
تبار أن مفسدة املشاركة هي     و للشيخ املولوي ضبط دقيق للمسألة إذ ذهب إىل اع         

يف احلقيقة أقوى من مجيع املصاحل املتحققة فضال عن املوهومة، ألهنا تتعلق مبسألة عقائدية              
ومبسألة تعترب من الكليات وليس من اجلزئيات وهي وجوب احلكم بشرع اهللا تعاىل،               

 لقيل بال تردد    واملوازنة لو كانت جمردة بني مفاسد املشاركة واملصاحل اليت قد تنجم عليها           
 : ولكن املوازنة هنا هي بني... إن املفاسد هنا أقوى من املصاحل

 : نتائج املشاركة وهي-
 .بقاء احلكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل                *
 %.1درء بعض املفاسد ولو بنسبة                 *
 %.2حتقيق بعض املصاحل ولتقدر بنسبة                 *

 :ئج عدم املشاركة وهينتا و-
 .بقاء احلكم كافرا               *
 .بقاء املفاسد كاملة               *
 .)2 (ضياع بعض املصاحل املمكنة               *

إذن فاملوازنة احلقيقية فيما يتعلق باألقليات املسلمة ليست بني حكم كافر وحكم            
 املشاركة وحكم يف دولة غري مسلمة       إسالمي، إمنا هي بني حكم يف دولة غري مسلمة مع         

 .بدون املشاركة

الرتول من املثل األعلى إىل الواقع األدىن كما عرب عنه القرضاوي، ألن الواقع              -3
كثريا ما يغلب هذه املثل العليا فيعجز املسلم عن الوصول إليها فيضطر إىل الرتول عنها إىل                

ور بعد تعذر الصعود إىل املثال       ما دوهنا حتت ضغط الضرورة، وعمال باملمكن امليس        
                                                 

 .180: ، و من فقه الدولة يف اإلسالم للقرضاوي، ص108 -107: توبولياك، ص: األحكام السياسية لألقليات املسلمة:  ينظر- 1
 .املولوي، مرجع سابق:  مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم- 2
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املعسور ومن هنا تقررت قاعدة الضرورات تبيح احملظورات، وقاعدة املشقة جتلب التيسري،            
 .)1(وقاعدة رفع احلرج

 ويضيف املولوي على هذا بأن االستدالل الشرعي باملصلحة على جواز املشاركة           
، وإمنا يقوم على أن احلرام      ال يعين جواز الوقوع يف احلرام من أجل حتقيق بعض املصاحل           

واقع يف احلالتني  وأن املسلم خّيـر بينهما، فهو خيتار احلرام الذي يترافق مع حتقيق بعض                
 .)2(املصاحل على احلرام اآلخر الذي ال توجد فيه هذه املصاحل

و ال بأس هنا من اإلشارة إىل كالم حممد عبده جوابا على سؤال حول مدى جواز                
إن دار  :"  اإلجنليزية للمسلم املستخدم عند اإلجنليز؟ فجاء جوابه يقول         احلكم بالقوانني 

احلرب ليست حمال إلقامة أحكام اإلسالم ولذلك جتب اهلجرة منها إال لعذر أو مصلحة               
للمسلني ُيؤمن معها الفتنة يف الدين، وعلى من أقام أن خيدم املسلمني بقدر طاقته ويقوي               

  وال وسيلة لتقوية نفوذ اإلسالم وحفظ مصلحة املسلمني          أحكام اإلسالم بقدر استطاعته     
فمن ... مثل تقلد أعمال احلكومة وال سيما إذا كانت احلكومة متساهلة قريبة من العدل            

كان أهال للقضاء يف اإلسالم، وتولّى القضاء يف اهلند بصحة قصد وحسن نية يتيسر له أن                
اله من أهل العلم والغرية للقضاء، وغريه       خيدم املسلمني خدمة جليلة، والظاهر أن ترك أمث       

من أعمال احلكومة تأثّما من العمل بقوانينها يضيع على املسلمني مصاحلهم يف دينهم               
والظاهر مع هذا كله قبول املسلم للعمل يف احلكومة اإلجنليزية يف اهلند ومثلها             ... ودنياهم

ارتكاب أخف الضررين إن    فيما هو يف معناها، وحكمه بقانوهنا رخصة تدخل يف قاعدة           
مل تكن عزمية يقصد هبا تأييد اإلسالم، وحفظ مصلحة املسلمني، وذلك نعده من باب               
الضرورة اليت تنفذ هبا حكم اإلمام الذي فقد أكثر شروط اإلمامة والقاضي الذي فقد أهم               

 .)3("شروط القضاء وحنو ذلك
 :كوماتمن املصاحل اليت تتحقق من مشاركة املسلم يف هذه احل -4
 .درء ما أمكن من املفاسد واملؤامرات اليت حتاك ضد املسلمني*

                                                 
 .181:  من فقه الدولة يف اإلسالم للقرضاوي، ص- 1
 .، و مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم للمولوي، مرجع سابق181: الدولة يف اإلسالم للقرضاوي، ص من فقه - 2
 . و ما بعدها339، 338: ، ص6:  تفسري املنار، ج- 3
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تأمني حقوق املسلمني لتمكينهم من العيش بصورة جتعل ممارستهم حلياهتم             *
 .اإلسالمية أمرا حيميه القانون وحيترمه جمتمع األغلبية

ب زيادة خربة املسلمني يف طرق إدارة احلكم، وتكون هذه املمارسة مبثابة تدري            *
 . )1(على العمل السياسي وفنونه

عدم ترك الساحة هنبا ألعداء املسلمني خاصة لالجتاهات املتعصبة أو العنصرية،            *
فاليهود مثال يف خمتلف أحناء العامل خصوصا الواليات املتحدة يتبوءون مناصب عليا               
وحساسة يف احلكم، وهم بذلك يفرضون توجهاهتم سواء ما يتعلق منها مبصاحلهم               

اخلية املتعلقة هبم كأقلية يهودية        أو مبصاحلهم اخلارجية املتعلقة بدولة إسرائيل                    الد
 .)2(على أرض فلسطني السليبة، وسياسات إسرائيل يف الشرق األوسط اإلسالمي

 مناقشة األدلة والترجيح: المطلب الرابع
 مناقشة أدلة الفريقين: الفرع األول

 تقتضي احلكم بغري ما أنزل اهللا كما أهنا مواالة          ذهب املانعون إىل أن املشاركة     -1
الركون املنهي عنه هو الرضا مبا عليه الكفرة        : حمرمة   وركون للكافر، لكن اجمليزين قالوا       

أو حتسني الطريقة وتزيينها عندهم وعند غريهم، ومشاركتهم يف شيء من تلك األبواب،             
 .)3(ري داخل يف الضررفأما مداخلتهم لرفع الضرر واجتالب منفعة عاجلة فغ

كما أن املتويل ال يقصد أبدا التزلف إليهم أو مداهنتهم أو إعانتهم على ظلمهم أو               
 الرضـا 

 .)4(بكفرهم وإمنا يريد حتقيق مصلحة عامة

                                                 
 .94، 93: حكم املشاركة يف الوزارة لألشقر، ص:  ينظر- 1
دافيد "املدعية العامة و وزيرة العدل، و       " آبنر مكيف : " املتحمسني مثل   لقد كان مكتب الرئيس األمريكي كلينتون مزدمحا باليهود        - 2

املسؤول عن االتفاقيات التجارية الدولية، و على       " ميكي كانتور "وزير العمل،   " روبرت رايخ "املسؤول يف العالقات اإلعالمية،     " هايزر
و " ... دينيس روس "و على رأسهم فريق سالم الشرق األوسط        رأس هؤالء قائمة طويلة من الرمسيني اليهود الكبار يف وزارة اخلارجية            

أمحد : يليهم عدد كبري من مساعدي الوزير بل عدد من رؤساء موظفي كبار مساعدي الوزير، النفوذ اليهودي يف اإلدارة األمريكية                   
 . 165: منصور، ص

 .58: ، ص18: التفسري الكبري للرازي، ج:  ينظر- 3
 .199: مني يف الفقه اإلسالمي للطريقي، ص االستعانة بغري املسل- 4
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: tΑ$s% تركزت جل مناقشات املانعني للمجيزين على قوله         -2 Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã 
È É!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $# )1(   ا من أدلة قبل اآلية وبعدها، حيث تأولوا اآليات فكانت           وما احتف هب

 :مناقشتهم كالتـايل
 هو احلاكم الفعلي، أما امللك فكان تابعا يصدر عن رأيه وال            كان يوسف   -أ

، أي أن يوسف استلم مقاليد احلكم يف        )2(يعترض عليه فكان يف حكم التابع له واملطيع       
 (#θä9$s% $pκ:خوته لـه بلفظ العزيز   مصر بدال من امللك وعليه كانت خماطبة إ         š‰ r'̄≈ tƒ â“ƒ Í“ yèø9 $# 

$uΖ ¡¡tΒ $uΖ n=÷δr& uρ • ‘Ø9 $# )3(         مل يدع القرآن جماال    :" ، وهذا ما جعل املودودي يذهب إىل قوله
للشك يف أن يوسف كان شريكا يف حكومة ذات طابع غري شرعي، بل أن القرآن أثبت                 

 عكس ذلك، وهو حصولـه على السلطة 
 .)4("ية والنفوذ املطلق وتوليه مقاليد األمور يف احلكومة آنذاكالكل

 بعد أن أظهر عدال وبراعة يف تدبري        إذن فاحلكم آل يف النهاية إىل يوسف        
: Éb>u‘ ô‰s% األمور    ومما يشري إىل ذلك قوله           Í_ tF÷ s?# u z ÏΒ Å7 ù=ßϑø9 $# )5( وقوله :  ورفع 

 .)7(دل على أن األمر آل إليه يف النهاية، فكل هذا ي))6أبويه على العرش 
 :و ُردَّ على هذا بـ

  املنصب الذي تواله بإذن امللك وإرادتـه       توىل يوسف   * Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã 
È É!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $#  ،فالنص صريح يف الداللة على الطلب . 

تدل النصوص على أن أقصى ما وصل إليه يوسف هو منصب عزيز مصر،                *
يطلق العزيز على امللك، ولعلهم كانوا      :" يز ليس منصب امللك، قال األلوسي     ومنصب العز 

                                                 
 .55:  سورة يوسف، آية- 1
 .101: ، ص12: ، و تفسري النيسابوري، ج329: ، ص2: تفسري الزخمشري، ج:  ينظر- 2
 .88:  سورة يوسف، آية- 3
 .58: املودودي، ص:  احلكومة اإلسالمية- 4
 .101:  سورة يوسف، آية- 5
 .100:  سورة يوسف، آية- 6
 .46: أبو فارس، ص: ، و املشاركة يف الوزارة258: أمحد احملمود، ص: الدعوة إىل اإلسالم: ينظر - 7
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يطلقونه إذ ذاك فيما بينهم على كل من والّه امللك على بعض خمصوص من الواليات اليت                
 . )1("هلا شأن فكان من خواصه ذو القدر الرفيع واحملل املنيع، وهو هبذا املعىن مراد هنا

قاليد احلكم، فلم يرد يف القرآن ما يدل على ذلك،          أما عن هيمنة يوسف على م     *
فالثابت من اآليات أن يوسف أصبح أحد أعضاء حكومة غري إسالمية برغبته وطلبه، وأن              

 . )2(نظام احلكم   وقانون البالد بقيا بعد توليه الوزارة غري إسالِميَّْين
ا على  قول ابن تيمية خبصوص أن للملك عادة وسنة يف قبض األموال وصرفه            *

، فكالم ابن   )3(حاشيته  وأهله وجنده ورعيته، وال تكون جارية على سنة األنبياء وعدهلم           
أن يوسف فوِّض إليه األمر يف كل شيء، وهذا ما ذهب إليه             : تيمية يدفع قول من قال    

: y7الطربي يف معىن قوله      Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ ©3 tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â!$t±o„ )4 (

 Ü=Šيتخذ من أرض مصر مرتال حيث يشاء بعد احلبس والضيق،           " فقال؛ ÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q t Î/  tΒ 
â!$t±®Σ )5 (              من خلقنا كما أصبنا يوسف هبا فمكنا له يف األرض بعد العبودية واألسر بعد

 .)6("اإللقاء يف اجلب

& é:" و ما رجحه الطربي أخذ به سيد قطب يف ظالله إذ يقول             §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym 
â!$t±o„                  يتخذ منها املرتل الذي يريد واملكان الذي يريد واملكانة اليت يريد يف مقابل  

 . )7("اجلب وما فيه من خماوف والسجن وما فيه من قيود
، وفرعون يوسف   )8(إن فرعون موسى قد أسلم على يدي يوسف قاله جماهد          -ب

 .)9( كان طاغيةكان صاحلا أما فرعون موسى فقد
                                                 

 .226: ، ص11:  روح املعاين لأللوسي، ج- 1
 . 615: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 2
 .56: ، ص20:  جمموع الفتاوى، ج- 3
 .56:  سورة يوسف، آية- 4
 .56 : سورة يوسف، آية- 5

 .267: ، ص4: تفسري الطربي، ج- 6
 .2014: ، ص4:  يف ظالل القرآن، ج- 7
: ترمجته يف  (هـ103 أو   101 أو   100، و تويف مبكة سنة      هـ21 اإلمام املفسر جماهد بن جرب املكي، ولد يف خالفة عمر سنة              - 8

 ).11: ، ص1: ، طبقات املفسرين، ج43-42: طبقات احلفاظ، ص

 .215: ، ص9: ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج329:  ص،2: ي، ج الكشاف للزخمشر- 9
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 .)1(و ُردَّ عليه بأن فرعون يوسف مل يكن صاحلا بل كافرا هو وقومه*

%: $tΒ tβأما قوله    -ج x. x‹è{ ù'uŠ Ï9 çν$yzr& ’ Îû È ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $#      فال يثبت أن امللك 
ليس املراد من دين اهللا هنا شريعته كما فهمها          : كان كافرا، فقد تأوله املانعون بأنه      

ما كان ليأخذ أخاه يف استرقاق واستعباد امللك وجعله مدينا أي           :" م بل املراد  املخالفون هل 
 . )2("عبدا مملوكا إىل أن يشاء اهللا

، كما أن شرع من قبلنا ليس       )3(مشاركة يوسف يف هذا احلكم كان خاصا به        -د
 .شرعا لنا إذا جاء يف شرعنا ما ينقضه

 :و ُردَّ عليه بـ
وال دليل على اخلصوصية،  فاألصل أن كل ما يذكر          اخلصوصية حتتاج إىل دليل،     *

 .)4(من سرية األنبياء وهديهم إمنا يراد به التأسي واالقتداء
أما شرع من قبلنا فهو شرع لنا إذا تعلقت به مصلحة، وهذا ما قاله بعض                  *
 .)5(العلماء

كما أن الدين ليس فيه اختالف بني مجيع الرسل واألنبياء، واملشاركة يف حكم              *
فر ال تدخل يف نطاق العقيدة أصال إذْ ال يشك أحد يف عقيدة املسلمني يف أنه ال جيوز                  كا

التحاكم إىل الطاغوت وال احلكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل، وحني تنتفي هذه العقيدة أو                 
يدخلها أي شك تكون الردة والكفر، وهذا ما ال يرضى أي مسلم أن يقع فيه، أما االلتزام                 

ية اليت شرعها اهللا لعباده، فهو الذي خيضع لعوامل كثرية منها قوة اإلميان،             باألحكام العمل 
ومنها اختالف األفهام والظروف احمليطة والضرورات النازلة، كما قد يدفع املسلم يف              

 .)6(خمالفة جزئية للوصول إىل حتقيق مقصد كلي من مقاصد الشريعة
 :دت عليه اعتراضات منهاأما االستدالل من السنة مبوقف النجاشي فقد ور -3

                                                 
 .68: ، ص28: ، و ج56: ، ص20: جمموع الفتاوى، ج- 1
 .255: أمحد احملمود، ص:  الدعوة إىل اإلسالم- 2
 .215: ، ص9:  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج- 3
 .612: خالد عبد القادر، ص: فقه األقليات املسلمة:  ينظر- 4
 .523: ، ص2:  روضة الناظر و جنة املناظر، البن قدامة،ج- 5

 . مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم للمولوي، مرجع سابق- 6
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 مبعوثه إليه قبل فتح مكة،       النجاشي الذي أسلم هو الذي أرسل الرسول         -أ
، وهذا مل يدم يف احلكم       عندما أرسل الرسل إىل امللوك واحلكام يدعوهم إىل اهللا           

، كما  ال ميكنه تطبيق الشريعة على        )1(طويال، ولذا مل يتمكن من تطبيق أحكام الشريعة       
 .شعب نصراين
 .)2( النجاشي كان حاكما وملكا ومل يكن حتت وصاية أحد-ب

 :و ُردَّ عليه بـ
 هو  قـاد البحث بوضوح إىل أن النجاشي أصحمة الذي آمن بالرسول             *

النجاشي الذي آوى الصحابة عندما هاجروا إليه وقد بقي يف سدة احلكم أكثر من عشر               
اليت  يترأسها، ولكنه حقق احلماية       سنوات، ال يستطيع أن يقيم شريعة اهللا يف الدولة           

 .)3(واألمن للمهاجرين إليه، والشك أن أعدادا من قومه آمنوا بإميانه
النجاشي كان حاكما وهذا يزيد من مسؤوليته يف تطبيق الشريعة، ولكن             * 

 مل يأمره بذلك، ومل يطلب منه التخلي عن امللك واهلجرة إىل املدينة، ورضي              الرسول  
    ومساعدته للمسلمني مبا يستطيع، وهذا ال يصح إال إذا أخذنا بفقه                منه إسالمه         

 رجح باملوازنة أن بقاءه حاكما على شعب نصراين حيقق بعض            املوازنات فالرسول   
  Ÿω )4(املصاحل ويدرأ بعض املفاسد، ومل يطالبه بتطبيق الشريعة بل عذره ألنه غري قادر             

ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ )5(. 

أن حتديد  : رد املانعون أدلة اجمليزين اليت بنوها على املصلحة، وفندوها من باب           -4
املصلحة من اختصاص الشرع ال العقل، فما طلب الشارع فعله هو املصلحة وما هنى عنه               

 .)6(لذلك فإن القول باجلواز اعتمادا على املصلحة هو اجتهاد يف مورد النص.. هو املفسدة

                                                 
 .50: أبو فارس، ص: املشاركة يف الوزارة: ، و ينظر77:  حكم املشاركة يف الوزارة، لألشقر، ص- 1
 .احلكم للمولوي، مرجع سابق مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف - 2
 .83:  حكم املشاركة يف الوزارة، لألشقر، ص- 3
 . مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم للمولوي- 4
 .286:  سورة البقرة، آية- 5
 .، مرجع سابق380، 379: الصوا، ص/ د:  مشاركة املسلم األمريكي يف احلياة السياسية- 6
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أن اجلميع متفقون على أن األصل هو       : ناقشات والردود، واملالحظ    هذه هي امل  
التحرمي، واجلواز استثناًء من األصل للضرورة واملصلحة، واستدلوا بأدلة نصية تأولوها على            

 .حنو ما يتوافق مع اجلواز، ودعموا رأيهم بأدلة وقرائن سبق ذكرها
 الموازنة والترجيح:  الفرع الثاني
 :نقاط االتفاق

ال خيتلف أحد من الفقهاء املتقدمني أو املعاصرين يف أن احلكم بغري شريعة اهللا               -1
كفر    وظلم وخروج عن مقتضيات اإلميان، وال خيتلف أحد منهم يف حرمة التحاكم إىل                 

 .غري شريعة اهللا 
 .االتفاق على حترمي مواالة الكفار والركون إليهم والرضا مبا هم عليه -2
 هذه املسألة ليس بني فريقني جييز األول منهما احلكم بغري ما             إن اخلالف يف   -3
، وحيرم الثاين ذلك، فكال الفريقني حيرمون ذلك من حيث املبدأ وهو ما عرب              أنزل اهللا   

وهذا هو اجلانب العقدي يف املسألة، ولكن نقطة         " األصل احلرمة : "عنه اجمليزون بقوهلم  
وقوع يف احلرام يف ظروف معينة، وحتّول احلرام إىل         أنّ اجمليزين يرون جواز ال    : اخلالف هي 

مباح يف الظروف اخلاصة، والظروف احلالية تربر ذلك وإن مل توجبه، فيما يرى املانعون               
 .  )1(غري ذلك، فاخلالف إذن يف تصور الواقع إلنزال احلكم الشرعي عليه

اركة يف نظام ال    األدلة اليت ساقها املانعون ليست واردة على حمل اخلالف وهو املش          
حيكم بشريعة اهللا تعاىل، ألن املتويل مل يشارك من أجل تطبيق حكم كافر، أو واالهم                 
وركن إليهم،    وإمنا شارك ليطبق ما يستطيع من اإلسالم، واألعمال بالنيات، فاحلجة                
 على العباد تقوم بشيئني شرط التمكن من العلم مبا أنزل اهللا، وشرط القدرة على العمل به،               

 فهو مكلف إذن من قبل الشرع مبا يستطيع ومبا تطيقه نفسه، وحني طلب يوسف                
الوالية من ملك مصر فإنه سأهلا حلفظه وعلمه وباعتباره األصلح للقيام هبا، وعلى ذلك               
يتعني على املسلم الفاضل إذا توفر ذلك فيه أن يتوالها كما ذهب إليه القرطيب فيما نقلناه                

 .)2(عنه سابقا

                                                 
 . مية يف احلكم، للمولوي ، مرجع سابق مشاركة احلركة اإلسال- 1
 .216: ، ص9: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج:  ينظر- 2
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ركون املنهي عنه فهو الرضا القليب مبا هم عليه وامليل إليهم يف كل ما                 أما ال 
 .يشرعونه على خالف شرع اهللا

و هكذا احلكم اليوم إذا تبني أن من يشارك يف الوالية بقصد ختفيف الظلم وتقليل               
الفساد ومناصرة احلق ومراغمة الباطل حبسب قدرته وإمكاناته فهو موفق صاحل، أما من              

«     وتوالها إشباعا هلواه ومصلحته ورغبته يف العاجلة فال شك أنه يفسد هبا و                أخذها        
 .)2(»)1(إمنا األعمال بالنيات 

 قول من ذهب إىل جواز مشاركة املسلم املريد للخري يف والية             و عليه فالراجح  
حتت حاكم كافر، وكان من قبيل ذلك والية يوسف عليه السالم، ووالية النجاشي،               

ضاء يف الـَمصر الذي استوىل عليه الكفار كما ذهب إليه العز ابن عبد                وتويل الق 
 .)7)(6(بعض املالكيةو)  5(       وبعض احلنفية)4( وابن تيمية)3(السالم

و الضابط كما يقول املولوي؛ أن هذه املشاركة تدور يف فلك السياسة الشرعية              
د، فما رجحت مصلحته على      ويتقرر احلكم هبا يف ضوء املوازنة بني املصاحل واملفاس          

مفسدته أجيز، وما غلبت مفسدته على مصلحته منـع، والفتوى تتغري بتغري الزمان               
و هذه املشاركة ليست من مسائل االعتقاد اليت        ..واملكان والعوائـد             والنيات              

                                                 
، و البيهقي يف السنن     3: ، ص 1: ، ج 1: ، رقم  رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا               - 1

، و أبو داود، كتاب النكاح، باب فيما عين به          41: ، ص 1: ، ج 181: قمالكربى، كتاب الطهارة، باب النية يف الطهارة احلكمية، ر        
 .1413: ، ص2: ، ج4227: ، و ابن ماجة، كتاب الزهد، باب النية، رقم262: ، ص2: ، ج2201: الطالق و النية، رقم

ة احلركة اإلسالمية   مشارك: ، و ينظر  382،  381:  مشاركة املسلم األمريكي يف احلياة السياسية، للصوا، مرجع سابق، ص            - 2
 .املعاصرة يف احلكم للمولوي، مرجع سابق

 .122، 121: ، ص1: العز ابن عبد السالم، ج:  قواعد األحكام يف مصاحل األنام- 3
 .56، 55: ، ص20:  جمموع الفتاوى البن تيمية، ج- 4
 .43: ، ص8:  حاشية ابن عابدين، ج- 5
 .35، 34: ، ص3: الوزاين، ج:  النوازل اجلديدة الكربى- 6
 القرار  ،م2004   يونيو  25-22/ هـ1425 مجادى األوىل    7-4البيان اخلتامي للمؤمتر الثاين جملمع فقهاء الشريعة بأمريكا،         :  و ينظر  - 7

ـ    ، و قد توصل العلماء إىل إجازة تقلد منصب القضاء مع          "العمل القضائي خارج ديار اإلسالم ما حيل منه و ما حيرم          "الفقهي املتعلق ب
 بقاء هذا الترخص يف 

      :18/7/2004: نت. إسالم أون الين.دائرة الضرورة واالستثناء
http://www.islamonline.net/arabic/doc/2004/07/article06.shtml 



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 269 

ين وأجر  يقوم عليها الوالء والرباء، بل من مسائل العمل اليت يتراوح االجتهاد فيها بني أجر             
 .)1(واحد

فاملسألة إذن تقوم على فقه املوازنات والترجيح بني املصاحل إذا تعارضت أيهما              
أوىل باالعتبار واألخذ، وأيهما أوىل باإلسقاط وأيهما يقدم أو يؤخر واألمر كذلك               

 .بالنسبة للترجيح بني املفاسد واملوازنة بني املفاسد واملصاحل
ألقليات املسلمة يف احلياة السياسية بتوليها        تعد مشاركة ا    بناًء على ما سبق    

للوظائف العامة أمرا جائزا إذا حققت هلم هذه املشاركة مقاصد الشرع املطلوبة بأن               
حفظت هلم دينهم وحقوقهم ووفَّرت هلم أجواء بعيدة عن العنت ودفعت عنهم احلرج،              

عرقيا، : ء كان التنوع  خاصة باألنظمة اليت حتترم األقليات   ومبدأ التنوع يف الدولة سوا            
 ...دينيا، سياسيا، فكريا

و املسلم الذي يتوىل هذه الوالية يصلح بقدر املستطاع ويكون داعية من موقعه              
حبيث ال يعود النفع من توليته على مجاعته املسلمة بل يتعداه إىل جمتمع األكثرية الذي                 

ضل قدوة؛ حيث    أف ينتمي إليه من خالل مبدأ املواطنة، ويف عمل سيدنا يوسف            
استخدم نفوذ منصبه يف تدعيم احلق ونصرته وخدمة اجملتمع الذي كان فيه مع كفره                
انطالقا من كون اإلسالم رمحة للعاملني، فخري املسلم يعم الكل دون استثناء، وهذه وسيلة              

 .عظيمة للتبليغ والدعوة
سول و املسلم قبل كل شيء صاحب دين ودعوة قبل أن يكون داٍع للملك، فالر             

             ليبلغن « : اختار أن يكون صاحب رسالة ودعوة ومل خيتر أن يكون رسوال ملكا، وقال
هذا    األمر مبلغ الليل والنهار وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا  الدين بعز                     

ومل يقل سيعم ملكي، وهذا ينطوي على معاين هامة ينبغي            )2(»...عزيز أو بذل ذليل   
 .ة أن تستلهم منها العربلألقليات املسلم

و مبا أنه ال وجود ملصلحة حمضة أو مفسدة حمضة ألن وجودمها يعز، فإن مسألة                
املشاركة بتويل الوظائف العامة بالدولة غري املسلمة حيتاج دائما إىل فقه املوازنات                

                                                 
 .  مشاركة احلركة اإلسالمية املعاصرة يف احلكم، للمولوي- 1
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه، و          : و قال ،  477: ، ص 4: ، ج 8326:  أخرجه احلاكم يف املستدرك، رقم     - 2

 .35: ، ص1: فتح الباري، ج: ، و ينظر181: ، ص9: ، جرواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب السري، باب إظهار دين النيب 



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 270 

فعل يكون  :" واألولويات وهذا من السياسة الشرعية اليت عرفها ابن عقيل احلنبلي بقوله           
عه الناس أقرب إىل الصالح    وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرسول وال نزل به                     م

 .)1("وحي
و عليه ينبغي على أبناء األقليات املسلمة أن يولوا االهتمام هلذه الوظائف، ويتأكد             

 .األمر أكثر بدول وبأنظمة تتوفر على أقدار من العدالة وحقوق اإلنسان
 اركةضوابط هذه المش: الفرع الثالث

توصلنا إىل ترجيح جواز املشاركة بتويل الوظائف العامة ألمهيتها وضرورهتا، وقد           
ورمبا جيب  :" يرتفع احلكم إىل االستحباب أو الوجوب على سبيل الكفاية، يقول األلوسي          

 .)2("عليه الطلب إذا توقف على واليته إقامة واجب مثال
 فيه على إطالقه إذ ال بد من         و تويل الوظائف بالدولة غري املسلمة ليس اجلواز        

شروط      وضوابط جيب أن تتوافر يف العمل أو يف املسلم املتويل، وأهم هذه الشروط ما                    
 :يلي

الضرورية، احلاجية           : أن يتحقق من وراء هذه املشاركة حتقيق مصاحل املسلمني         -1
 .والتحسينية
 حتقيق املقصود من املشاركة     أن يكون املسلم املتويل عدال يف نفسه قادرا على         -2

بعيدا عن اتباع أهوائه حىت ال جيره بريق املناصب إىل االحنراف عن اهلدف الذي أراده                 
 .بداية وهو خدمة اإلسالم واملسلمني

أالّ يكون مثة مواالة للكفار، إال ما يقتضيه عمله من جماملة وخمالطة                 -3
 .)3(وحنومها

 تؤهله لتأدية عمله بالشكل األفضل، مراعيا       أن تكون له الكفاءة الالزمة اليت      -4
 .بذلك حدود الشرع قدر استطاعته

                                                 
 .13: ابن قيم اجلوزية، ص:  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية- 1
 .5:، ص13:  روح املعاين لأللوسي، ج- 2
 .616: خالد عبد القادر، ص: ، و فقه األقليات املسلمة201:  ينظر االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي للطريقي، ص- 3
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أن تكون له خربة كافية ومراس يف العمل السياسي ليتمكن من التغلب على               -5
الصعوبات اليت ستواجهه مستقبال، وليتمكن من تسيري وتدبري شؤون املسلمني عمال بقوله            

 : χÎ) u ö yz Ç tΒ |Nö yfø↔ tGó™ $# ‘“Èθs) ø9 $# ß ÏΒF{ $# )1(. 

 
 

 إقامة األحـزاب السياسية واملشـاركة: املبحث الثاين
 يف االنتخـابات النيـابية

 
نتيجة للعيش يف اجملتمعات املخالفة خاصة الغربية، وقبول بعض املتطلبات من أجل            

أحزاب املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية؛ وجد املسلمون أنفسهم مدعوين إلقامة           
 فإن االنتخابات   )2(خاصة هبم ، وملا كانت األنظمة السياسية بالغرب تتبىن الدميوقراطية          

وسيلة إدارة البالد وتبادل السلطة أو التداول عليها، وعلى ذلك اكتسبت األحزاب               
السياسية واالنتخابات أمهية كربى يف احلياة السياسية، وتعترب من أقوى الوسائل يف التأثري             

 . واقف والقرارات السياسيةعلى امل
 إقامة األقليات المسلمة لألحزاب سياسية: المطلب األول

 مفهوم الحزب: الفرع األول
بداية إذا نظرنا إىل احلزب مبعناه املعاصر؛ جند أنه غري معروف يف داللته اإلسالمية              

له  يف عدد من آي  القرآن كما يف قو        " احلزب"بنفس داللته احلالية، فقد وردت كلمة       
: $£ϑs9 uρ # uu‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# z># t“ ômF{ $# (#θä9$s% # x‹≈ yδ $tΒ $tΡy‰tã uρ ª!$# ã&è!θß™ u‘ uρ )3( و قوله،: 

sŒ uθóstGó™ $# ÞΟ Îγ øŠ n=tæ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ9 |¡Σr'sù t ø. ÏŒ «!$# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm 

                                                 
 .26:  سورة القصص، آية- 1
الالزمة لصنع الدميوقراطية؛ هي ترتيبات مؤسساتية للوصول إىل قرارات سياسية حيث يتسىن للقادة السياسيني احلصول على السلطة          - 2

حكم اهللا  : تلك القرارات عن طريق التنافس على أصوات الناخبني،فسلطة اختاذ القرارات ذات صفة مجاعية تتخذ باسم اجملتمع، ينظر                 
 .34 و 83: رجاء هبلول، ص/ د": حول العالقة بني الدميوقراطية و العلمانية" حكم الشعب      

 . 22: سورة األحزاب، آية- 3
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Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# æΛ èε tβρ ç Å£≈ sƒ ø:$# ∩⊇∪ )1( وقوله ،: š_ÅÌu‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ψ tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm 
«!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθßsÎ=ø çR ùQ $# ∩⊄⊄∪ )2(. 

 zو األحزاب مل تذكر يف النصوص القرآنية إال مقترنة بالذم والوعيد              ÏΒuρ 
É># t“ ômF{ $#  tΒ ã Å3Ζ ãƒ çµ ŸÒ÷èt/ )3(   جاءت مبعىن أعداء الدين وهم اجملتمعون حملاربة        ، وقد
، ويف املقابل مل يشر إىل مجاعة املسلمني        )4(، أو مبعىن اجلماعة اليت فيها غلظ      الرسول  

بتعبري األحزاب باجلمع، وإمنا بصفة املفرد على أهنم حزب اهللا يف موضعني يف اآلية السابقة               
≅‘ :وقوله ] 22: اجملادلة[ ä. ¥>÷“ Ïm $yϑÎ/ öΝ Íκ ö‰ y‰s9 tβθãmÌ sù ∩∈⊂∪ )5(. 

 :أما معىن احلزب حديثا فقد اجتهت الكتابات املتخصصة إىل تعريفه كاآليت
مجاعة منظمة من األفراد تسعى إىل الوصول إىل حكم وممارسة السلطة بالطرق            " 

تكتالت سياسية تعمل بالوسائل    :  أو هي    )6("املشروعة لتحقيق مبادئها املتفق عليها     
 .)7(راطية للوصول إىل احلكم لتنفيذ برنامج سياسي معنيالدميوق

هذا ومن املبادئ واآلليات اليت يلزم وجود حد أدىن منها يف احلزب حىت يكتسب              
أن تكون العضوية يف احلزب من حيث املبدأ مفتوحة جلميع املواطنني           :  صفة الدميوقراطية 

أن يكون اكتساب العضوية    دون إقصاء   أو متييز من حيث العرق والدين واملذهب، و            

                                                 
 .19: ادلة، آية سورة اجمل- 1
 .22:  سورة اجملادلة، آية- 2
 .36:  سورة الرعد، آية- 3
احلزب بالكسر الِورد و    :" ، و جاء يف القاموس احمليط للفريوز آبادي          231: الراغب األصفهاين، ص  :  مفردات ألفاظ القرآن   - 4

،و يف  54: ، ص 1:، ج اهروا على حرب الرسول     ، مجع كانوا تآلبوا و تظ     ...الطائفة و السالح و مجاعة الناس، و األحزاب مجعه        
 = مجاعة من الناس: "لسان العرب

:  و هم قريش و غطفان و بنو قريضة، و األحزاب          و اجلمع أحزاب، و هم جنود الكفار تآلبوا و تظاهروا على حرب الرسول              = 
 .261: ، ص1: الطوائف اليت جتتمع على حماربة األنبياء عبهم السالم، ج

 .53: ملؤمنون، آية سورة ا- 5
 .298: عبد الغين بسيوين، ص:  النظم السياسية- 6
 .42: صالح الصاوي، ص:  التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية- 7
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متاحا من حيث املبدأ لكل من اكتسب صفة املواطن يف الدولة، وهذا املبدأ قد يثري                  
 .    )1(...إشكالية لدى األحزاب الدينية      والطائفية واإلثنية

 حكم إقامة األقليات المسلمة لألحزاب السياسية: الفرع الثاني
 العربية واملسلمة دار نقاش طويل إال       حول حكم قيام وإنشاء األحزاب يف الدول      

أن هذه املسألة يف صورهتا بعيدة عن الواقع الذي نبحث فيه، فاألمر يف مسألة قيام                  
األحزاب بالدول املسلمة عائد إىل أهله بدراسته والنظر يف واقعه وظروفه ومالبساته احمليطة             

فهي من املسائل االجتهادية    به، وذلك بتقييم النتائج السابقة والنظر يف مآالت األفعال،           
 .اليت تستند إىل املصلحة    واليت قد خيتلف حكمها من فترة وأخرى ومكان وآخر

غري أن موضوع حبثنا هو قيام حزب سياسي للمسلمني وفق أصول الشرع               
اإلسالمي،      ومبادئه العامة يف بلد غري مسلم، سواء كان هذا احلزب حتت مسمى                    

 .إسالمي أو مسمى عام
 عليه سنتناول هذه املسألة من خالل خترجيها وفق قواعد الشرع العامة                و

 :ومقاصده،       وسنتبع ألجل ذلك اخلطوات التاليـة
، فنجد  )2(يقوم النظام احلزيب يف كثري من الدول على أساس تعدد األحزاب          : أوال

الدميوقراطي؛ اجلمهوري، و : يف الواليات املتحدة األمريكية إضافة إىل احلزبني الكبريين        
، ويف بريطانيا جند إىل جانب احلزبني        ...أحزابا أخرى كاحلزب االشتراكي والشيوعي    

العمال       واحملافظني، أحزابا أخرى، وكذا األمر يف أملانيا وفرنسا وسويسرا                : الكبريين
 .وغريها من الدول، وهذا يعين االعتراف والعمل مببدأ التعدد والتنوع

نظمة الدميوقراطية تقوم على مبدأ األغلبية فإن احلزب الذي           مبا أن األ  : ثانيـا
يشكل األغلبية يف االنتخابات هو الذي يتسلم مقاليد احلكم، وال يعين حكم األغلبية إلغاء              

ألن الدميوقراطية هي احلكم    "  ؛ -أي الذين يشكلون أقلية عددية يف االنتخابات      -األقلية  
ي حيدث يف ظله حوار بني ممثلي اجلماعات         الذي تشارك فيه خمتلف التجمعات والذ      

                                                 
علي خليفة الكواري، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية،           ": مفهوم احلزب الدميوقراطي؛ مالحظات أولية       "- 1

 .48:  ص،296/10/2003:لبنان، العدد
 نظام احلزبني   /2 نظام احلزب الواحد، و هناك خالف حول اعتباره نظاما حزبيا أم ال،              /1:  األنظمة احلزبية املعاصرة ثالثة و هي      - 2
 .   و ما بعدها305: عبد الغين بسيوين، ص: النظم السياسية:  نظام الثنائية احلزبية مبعىن أكثر من حزبني، ينظر/3
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واملصاحل مع السلطة، وبالتايل املمارسة الدميوقراطية تقتضي من الدول الغربية أن يكون             
للمسلمني كأقليات أو جاليات إطار     وكيان لكي يستطيعوا التكلم بقيادة نظيفة                  

 .)1(ومباشرة
 مبثابة  - من حزب األغلبية   نسبة أقل -تعترب األحزاب اليت تشكل األقلية      : ثالثـا

الرقيب الذي حيد من السيطرة املطلقة حلزب األغلبية، واجملال مفتوح أمامها لتوضيح              
أخطاء سياسيات احلكومة وتقدمي احللول للنقائص والتجاوزات أو ملواضع القصور، ومن           

اب خالل تقدمي مقترحات أو مشاريع ُتنشر يف وسائل اإلعالم املختلفة اليت حيّق لألحز              
 .)2(قانونا النشاط بواسطتها

يعترب احلزب اخلاص باألقلية املسلمة وسيلة سياسية للدعوة، وال شك أن           : رابعـا
احلزب السياسي هو مرحلة متقدمة يف العمل السياسي من اجلمعية الدينية، ألنه يستطيع أن              

ر السياسي، ومبا   يقوم مبا تقوم  به اجلمعيات الدينية مضافا إىل ذلك املشاركة يف صنع القرا             
أن له إمكانية وحرية إصدار الصحف وإقامة املؤمترات العامة والدعوة إىل العضوية، وشرح             

 .)3(براجمه اإلصالحية         وأهدافه وعقيدته؛ يستطيع أن حيقق الكثري
هناك إمجاع على مركزية دور األحزاب يف نظم احلكم خاصة              : خامسا

 )4(:لبديل الذي يستطيع أن يؤدي الوظائف التاليةالدميوقراطية، نتيجة لعدم وجود ا
 .تعبئة املواطنني وتفعيل دورهم السياسي وإدماجهم يف احلياة السياسية*
 .حتري املصاحل املشتركة والتوفيق بينها وْمجع املواطنني حوهلا*
 .التعرف على السياسات العامة وبلورهتا يف برنامج سياسي قابل للتنفيذ*
 .لسياسيني وتنمية قدراهتم على حكم الدولة وإدارهتاتكوين القادة ا*

من هنا تتبني أمهية إنشاء املسلمني ألحزاب سياسية مبسميات عامة أو مسميات             
 .إسالمية

                                                 
 .مالّ حويش، اجلزيرة، نت، مرجع سابق": تقبل اإلسالم يف أوربامس "- 1
 .36: علي حممد حسنني، ص:  ينظر رقابة األمة على احلكام- 2
  http://www.salafi.net:عبد الرمحان عبد اخلالق، نشر الدار السلفية على موقع: املسلمون و العمل السياسي:  ينظر- 3
 .50:، ص276: علي خليفة الكواري، جملة املستقبل العريب، مرجع سابق، عدد": حظات أوليةمفهوم احلزب الدميوقراطي مال "- 4
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 بالنظر إىل النقاط السابقة يتأكد دور احلزب السياسي وضرورة وعي            :سادسـا
ألهنا وسيلة حلفظ   األقليات املسلمة بذلك؛ للحفاظ على وجودهم ومصاحلهم وحقوقهم         

املسلم خارج اجملتمع اإلسالمي عضو حي      : القرضاوي إىل أن  / ضرورياهتم،     ويذهب د      
يف جسم اجملتمع الذي يعيش فيه، ال يستطيع أن ينفصل عن هذا اجلسم ألن أي جسم                  
ينفصل عن اجلهاز العام ميوت، فاملسلم عضو حي يف جسم اجملتمع يأخذ منه ويعطيه                

يد، واملسلم نافع يف جمتمعه ولذلك يتفاعل مع هذا اجملتمع يأخذ منه خريه             ويستفيد منه ويف  
ويدع شره، ومن هنا ال يستطيع املسلم  وهو يعيش يف هذا اجملتمع إال أن يشارك يف احلياة                  

وال ميكن أن يشارك فيها إال من خالل جتمعات          ..  االجتماعية واالقتصادية والسياسية  
، وإذا كانت هذه األحزاب ضرورة فال يستطيع أن ينفك          سياسية هي ما يسمى باألحزاب    

 .)1(عنها، وإذا كان هناك بديل يبحث عنه
و األحزاب السياسية ليست التنظيمات الوحيدة، فرغم فاعليتها وأمهيتها إال أنه            
بإمكان املسلمني إجياد تكتالت أخرى كاجلمعيات واالحتادات ومجاعات الضغط             

  وغريهـا )2(واملصاحل
: ما توفر احلياة السياسية يف تلك الدولة، وحبسب ما يسمح به القانون، ومثال ذلكحبسب 

، 1970 الذي تأسس عام     "UMO" ااحتاد املنظمات اإلسالمية باململكة املتحدة وأيرلند      
، وهذا تطور   2001 الذي تأسس عام      "FAIR"واملنتدى املناوئ للعنصرية وأعداء اإلسالم      

 . )3(لنسبة للمسلمنيمعترب وهام لقوى الضغط با
ميكن أن تتعدد اجلماعات اخلاصة باملسلمني تبعـا الختالفهـا يف           : و عليه 

 االجتهادات،        

                                                 
، نشر على اجلزيرة     21/09/1997: يوسف القرضاوي، برنامج الشريعة و احلياة، قناة اجلزيرة، بتاريخ        / د": فقه املسلم املغترب   "- 1

 .28/05/2003: نت بتاريخ
م مصاحل مشتركة، و جتمعهم عالقات ثابتة و شعور مشترك يوحدهم و خطة تضمن استقرار                جمموعة أفراد هل  :  مجاعة الضغط  - 2

مجاعات كلية و جزئية أما الكلية فتنصرف إىل العمل         : اجلماعة         و استمرار عملها يف محاية مصاحلها اخلاصة، و هي عدة أنواع                   
عات اللويب اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية، و مجاعات          السياسي و التدخل لدى السلطات العامة و بصورة كلية، مثل مجا           

 .62، 44،59،61: فاروق محيدشي، ص: اجلماعات الضاغطة: جزئية ال يكون الضغط إال جزًء من نشاطها، ينظر
 .47، 45: ، ص286/12/2002:سهى التاجي الفاروقي، جملة املستقبل العريب، عدد": املسلمون يف بريطانيا "- 3
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و يصبح العمل مع اجلماعة أو احلزب األقرب إىل الصواب هو الواجب يف حق الفرد وفقا                
 على  لقواعد الترجيح الشرعية، كما أنه من الواجب على اجلماعات املسلمة أن تعمل             

 .)1(توحيد صفها لتحقيق أهداف مشتركة حىت ال تتشتت جهودهم بسبب التفرق
جيب على املسلمني أن يستفيدوا من مساحة أو هامش احلرية املسموح            : سابعـا

به يف أي دولة من دول العامل للحفاظ على مصاحلهم، ونشر الدين والدعوة إىل اهللا تعاىل،                
ي نوع من أنواع التجمع املنظم؛ قد وردت به          ومن هنا فإن إجياد حزب سياسي أو أ        

’ ، (#θçΡuρ$yès?uρالعمومات النصية يف كتاب اهللا تعاىل وسنة الرسول          n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( 
Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ )2(  ، tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 

šχρâ ß∆ù'tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tβöθyγ ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# )3(   وقوله ،: »   املؤمن للمؤمن كالبنيان
، هذا فيما خيص عالقة املسلمني ببعضهم البعض، أما فيما          )4(»الواحد يشد بعضه بعضا     

ت  فقد دل  -األكثرية غري املسلمة  -خيص عالقتهم بغريهم وواجبهم حنو جمتمعهم                 
 النصوص عليه    ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ ÷Ζ tƒ uρ Ç tã 

Ì s3Ψ ßϑø9 $# )5(. 

فهذه النصوص وغريها توجب التعاون بني املسلمني، ولتنسيق هذا التعاون ليؤيت            
زب، وميكن االستئناس يف هذا     احل: أكله   ال بد من مؤسسة يتوحد فيها صفهم وأمثلها           

" ارتكاب أخف الضررين  "، وقاعدة   "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب       : "اإلطار بقاعدة 
حبيث إذا ترتب على إنشاء هذه األحزاب بعض األضرار أو السلبيات فإهنا ُتتحّمل لدفع               

 .حلقوقضرر أكرب يعود على عموم األقلية املسلمة يتمثل يف فوضوية احلركة وإهدار ا

                                                 
 .402: الصوا، مرجع سابق، ص:  مشاركة املسلم يف احلياة السياسية األمريكية- 1
 . 2:  سورة املائدة، آية- 2
 .71:  سورة التوبة، آية- 3
، و كتاب األدب، باب تعاون      182: ، ص 1: ، ج 467: البخاري، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع يف املسجد و غريه، رقم          - 4

، و مسلم يف كتاب الرب و الصلة و اآلداب، باب تراحم املؤمنني و تعاطفهم،               2242: ، ص 5:، ج 5680: ماملؤمنني بعضهم بعضا، رق   
 .1999:  ص،4: ، ج2585: رقم

 . 104:  سورة آل عمران، آية- 5
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ال جيوز للمسلمني ترك الساحة السياسية هنبا ألعداء اإلسالم وحدهم           : ثامنـا
ومسرحا    ومراحا لكل من يتربصون هبم الدوائر، فيبقون يف اهلامش ورمبا يتزحزحون                
خارج اهلامش،        وبالتايل تلحق هبم أضرار فادحة؛ مبصاحلهم ومستقبلهم ودعوهتم                  

مون ال ميكن هلم كأفراد أن يواجهوا أحزابا وتكتالت ومجاعات          وبانتشار اإلسالم،فاملسل 
قوية فكريا وسياسيا وماليا        ومنظمة وهلا خربة يف التعاطي مع اجملتمع وقضاياه                      

فاملرء قليل بنفسه كثري بإخوانه، ضعيف مبفرده قوي          "السياسية الداخلية واخلارجية،    
، ومن غري املقبول ال     )1("ذئب من الغنم القاصمة   جبماعته ويد اهللا مع اجلماعة وإمنا يأكل ال       

 .عقال وال شرعا االستجابة للدعاوى اليت حترم إنشاء أحزاب سياسية لألقليات املسلمة
إن اجتماع املسلمني يف جتمعات سياسية حزبية كانت أم مجاعات            : تاسعـا

منظمة كهيئات حقوقية أو مجاعات ضغط؛ ليس مشروعا فحسب، بل مطلوبا شرعا              
اعتبارا للمصاحل اليت حتققها لعموم املسلمني، ويف حكمها أي تكتل من شأنه احلفاظ على              

 .حقوق املسلمني وكياهنم من الذوبان واالضمحالل داخل اجملتمع الكبري
اجلواز على  : احلكم يف إقامة مثل هذه التنظيمات يف دولة غري مسلمة هو           : إذن

 .  )2(األصل بل قد يصل إىل الوجوب
 : ينبغي هلذا احلزب التقيد هبا، منهامجلة من الشروطال بد من توفر و لكن 

أن يسري هذا احلزب وفق منهج الشريعة اإلسالمية ويراعي مبادئها وقواعدها            -1
 .العامة

التعاون على الرب والتقوى والعمل والتحرك       : أن يكون اهلدف من إنشائه     -2
لك جبلب املصاحل ودرأ املفاسد الواقعة أو       اإلجيايب حنو كل ما خيدم اإلسالم واملسلمني وذ       

 .املتوقعة
 ملا  -أقلية مسلمة واحدة  -جتنب أو حتاشي إنشاء عدة أحزاب جلماعة واحدة          -3

قد يثريه من التفرق والتشتت ألصوات املسلمني على عدة أحزاب، وهذا يعد خسارة لكل              

                                                 
 .القرضاوي، اجلزيرة نت، مرجع سابق": فقه املسلم املغترب"- 1
الصوا، مرجع  : ، و مشاركة املسلم يف احلياة السياسية األمريكية       138: اك، ص توبولي: األحكام السياسية لألقليات املسلمة   :  ينظر - 2

 .405، 403: سابق، ص
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 املسلمة إذ حيتمل    األطراف ألن األصوات لن تتركز على حزب واحد وهذا يضر باجلماعة          
 .أالّ يفوز أي حزب

أن ال يقوم احلزب على أّي خلفية عرقية أو مذهبية، بل جيمع أكرب عدد من                 -4
 .مسلمي الدولة مهما تعددت لغاهتم وأعراقهم ومذاهبهم

أن يتم انتقاء األشخاص القياديني وممثلي األحزاب وفقا للتشاور، وعليهم أن            -5
 .هو أنفع للمسلمنيخيتاروا القوي األمني ومن 

هذه بعض الشروط اليت جيب توافرها يف احلزب السياسي الذي تؤسسه األقلية              
 .املسلمة

هذا ومن املهم للمسلمني أن يدركوا أبعاد اخلريطة السياسية بالدولة اليت هم هبا،              
 وجيب 

د أن ُيقيِّموا مسريهتم من حني آلخر، وذلك حبساب األرباح واخلسائر واملصاحل واملفاس            
وهي اليت متس الدين والعقيدة واملسلمني، وعليه إذا تبني للمسلمني أن مسرية حزهبم تسري              
بشكل خاطئ، أو تبني أنّ األضرار املترتبة أكرب من املصاحل؛ فيجب عليهم تغيري سياستهم،              

 ينظر إليهم على هذا     -جمتمع األكثرية -خاصة أهنم ُيعدون واجهة اإلسالم هناك، والكل        
 :بذلك يكون التحدي أمامهم حتدياناألساس، و

كيفية احلفاظ على مجاعة األقلية املسلمة على املستوى الديين والسلوكي وعلى            *
 .مستوى املصاحل الدنيوية

 .كيفية تقدمي النموذج القدوة لغري املسلمني مبجتمع األكثرية*
 حكم مشاركة األقليات المسلمة في االنتخابات النيابية: المطلب الثاني

 الدول الدميوقراطية يتمتع كل من حيمل جنسية الدولة من البالغني الراشدين              يف
حبقوق املواطنة، وهذا الوضع ليس نفسه يف الدول غري الدميوقراطية حيث تكون اجلنسية              

 .جمرد تابعية ال توفر ملن حيملها بالضرورة حقوق املواطنة السياسية
ت يف الدولة على قدم املساواة      و من أهم احلقوق حق االنتخاب واختاذ القرارا        

بغض النظر عن انتمائهم القومي أو طبقتهم أو جنسهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه                
 هليئة األمم املتحدة    4/137: من أوجه التنوع واالختالف بني األفراد، هذا وقد أكد القرار         



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 279 

التصويت على  اإلنكار أو احلرمان املنتظم من حق        :" املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان أن    
أساس العرق أو اللون يعد انتهاكا جسيما حلقوق اإلنسان وإهانة لضمري اإلنسانية               

،كما يعد احلق يف االشتراك يف النظام السياسي تأسيسا على املواطنة املشتركة            ...وكرامتها
واملتساوية وحق التصويت العام أمرا جوهريا ملمارسة مبدأ االنتخابات الدورية               

 . )1("والصادقة
فإن اإلدالء بالصوت أصبح قوة كبرية خصوصا بالنظم الدميوقراطية، وهو          : و عليه 

 .آلية جد مؤثرة وفعالة
و مع تزايد أمهية النسبة يف االنتخابات أصبح للجماعات اإلثنية دور مهم يف               
الترجيح أحيانا، ففي املاضي كانت جل القوى السياسية بالغرب خاصة بالواليات املتحدة            

ية ينصب تركيزها على الشرحية اليهودية، لكن ومع تنامي أعـداد املسلمني             األمريك
بالغرب صارت قوى سياسية كثرية ختطب وّد املسلمني وتفتح معهم أبواب النقاش فيما              

 .يتعلق بقضاياهم واهتماماهتم
مشاركة األقليات املسلمة يف    : إن املسألة اليت حنن بصددها وهي     : و بداية نقول  

يابية ترشيحا وانتخابا، وإن كانت تدور بعض جوانبها يف نفس دائرة املشاركة            اجملالس الن 
يف الدول املسلمة إال أن ظروف املسلمني وهم أغلبية ختتلف عن ظروف املسلمني وهم               
أقلية، وهذا االختالف جيعل املسألة تنحو منحى آخر، وكما هو معلوم فإن الفتوى تتأثر               

 . والظروف بصفة عامةبالزمان واملكان    واألشخاص، 
أين موقع املسلمني من هذه االنتخابات ؟و ما مدى مشروعية           : و عليه نتساءل  

 مشاركتهم فيها؟ وما مدى أمهية هذه املشاركة؟ 
 :و للتوصل إىل احلكم يف هذه املسألة سننتهج اخلطوات التالية

 قراءة  وتحليل للواقع: الفرع األول
سلمة جند أن املعطيات تتغري والتحديات ختتلف       عند احلديث عن األقليات امل    :أوال

أيضا،   وإذا نظرنا إىل املسلمني جند أن هلم من اإلمكانيات ما يسمح هلم مبشاركة فاعلة                  

                                                 
 .83:أمحد منيب، فايزة حكيم، ص: جودين جيل، ترمجة-جاي س: االنتخابات احلرة و الرتيهة، القانون الدويل و املمارسة العملية- 1
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يف هذه االنتخابات، فمثال يف فرنسا تقترب نسبة القوة التصويتية للمسلمني من رقم               
 .املليونني

الفرصة للمسلم كي يكون نائبا     الكثري من التشريعات يف الغرب تتيح        : ثانيـا
 ...وممثال لطرف معني دون التمييز على أساس ديين أو عرقي

الدول اليت تعترف باإلسالم متنح للمسلمني امتيازات كبرية تسمح هلم            :ثالثـا
باالنتخاب     والترشح،حىت املسلمني األجانب الذين ال حيملون اجلنسية ُمِنحوا بعض               

 ُسمح للمقيمني األجانب يف املسامهة يف       1992لس أوربا لسنة    االمتيازات، ففي ميثاق جم   
 .)1(احلياة السياسية العامة على املستوى احمللي حيث منحوا حق الترشح والتصويت

 ومن ذلك هولندا اليت مسحت يف أوائل التسعينيات لألجانب بالتصويت والترشح           
ة اهلولندية، وذلك بعد مضي     يف االنتخابات البلدية دون أن يكونوا مضطرين حلمل اجلنسي        

، وعليه جند أن هناك تسهيالت كبرية لألجانب وللمسلمني         )2(مخس سنوات من إقامتهم   
 .يف بعض أو كثري من الدول يف املشاركة اإلجيابية يف احلياة السياسية

إن وجود املسلمني كممثلني لألقلية املسلمة يف اجملالس النيابية، سيسهم يف           :رابعـا
حل العامة للمسلمني، وخاصة املصاحل الدينية، كما ميكن هلم توضيح وجهات            محاية املصا 

نظرهم إزاء القضايا املختلفة املغايرة للشريعة اإلسالمية وإن مل يقدروا على تغيري مادة               
 والتغيري باللسان ال    )4(»... من رأى منكم منكرا فليغريه    « :، يقول الرسول    )3(مـا

 يعين أيضا إنكار املنكر ومن أهم وسائل إنكاره أن يتكلم به             يعين تغيريا فعليا فقط إمنا    
 .النائب عن املسلمني
 إذا اعتزل املسلمون العملية االنتخابية النيابية؛ قد ال يبقى هلم أي مكانة             :خامسـا

وأمهية على الصعيدين السياسي والوطين وقد ال يرتفع هلم صوت يف احلفاظ على                 
                                                 

 .80، 79: ، صجودوين ويل-جاي س:  االنتخابات احلرة و الرتيهة- 1
:  على موقع03/02/2002: خالد شوكات، منشور بتاريخ": مسلمو هولندا اختيار صعب بني الوجود و اهلوية"- 2

http://www.islamonline.net/politics 
 .74: ، ص"مشاركة املسلمني يف االنتخابات مع غري املسلمني"جماهد اإلسالم القامسي، :  دراسات فقهية و علمية- 3
، و  69: ، ص 1: ، ج 49: واه مسلم، كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنكر من اإلميان و أن اإلميان يزيد و ينقص، رقم                   ر - 4

، و أبو داود، كتاب     296: ، ص 3: ، ج 5997: البيهقي يف السنن الكربى، كتاب صالة العيدين، باب يبدأ الصالة قبل اخلطبة، رقم            
11739: ، و النسائي، كتاب اإلميان، باب ذكر شعب اإلميان، رقم123: ، ص4: ، ج4340:  رقماملالحم، باب األمر       و النهي،

 . 532: ، ص6: ، ج
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شون يف اهلامش، وبالتايل تربز أمهية مشاركة املسلمني يف         مصاحلهم، وهذا يعين أهنم سيعي    
عملية التصويت واالنتخاب راجني من استخدام هذه القوة احلفاظ على مصاحلهم امللّية             

 .)1(والدينية
 حكم مشاركة األقليات المسلمة في االنتخابات النيابية: الفرع الثاني

 :بناًء على املعطيات السابقة نقول
ع األكثرية مثل هذه الفرصة فإن واجب املسلم الدعوة إىل اهللا واألمر            إذا أتاح جمتم  

باملعروف والنهي عن املنكر، واملسامهة اإلجيابية يف حل قضايا األقليات املسلمة فهو               
جمتمع -األدرى هبا  واألحرص عليها من غريه ، ويسهم  أيضا يف حل قضايا اجملتمع                  

 .)2(ظر اإلسالمية الذي يعيش فيه حسب وجهة الن-األكثرية
لكن هذه املشاركة تستدعي أن يقف      ،)3 ( وقد ُوجد من املسلمني من قام بذلك      

املسلم ضد ما ُيشرَّع خالفا لتعاليم اإلسالم، بأن يبني وجهة النظر اإلسالمية بناًء على قيمه               
وليتأدبوا بآداب اإلسالم يف مجيع      " ومبادئه السامية يف جلب املصاحل ودرأ املفاسد،        

فاهتم، لكي يكون اإلسالم ممثال فيهم، كما جيب عليهم أن ينووا عند حلف اليمني يف               تصر
 اجمللس أهنم دخلـوا فيه بنّيـة 

 . ، واألمور مبقاصدها)4("مصلحة اإلسالم واملسلمني، وليس حبا للمنصب والدنيا
ق تعد مسألة املشاركة يف االنتخابات النيابية؛ ذات عالقة باملبحث السابق املتعل           *

بتويل األقليات املسلمة للوظائف العامة حيث قد يصل حكم هذا التويل أحيانا إىل                
الوجوب، ويتأكد األمر أكثر يف حالة انتخاب املسلم من طرف املسلمني، ألن العضو               

                                                 
 .74: جماهد اإلسالم القامسي، ص: دراسات فقهية و علمية:  ينظر- 1
 .16/09/2000: نت، بتاريخ.  فتاوى انتخابية للشيخ فيصل املولوي، إسالم أون الين- 2
الذي مثّل األقليات املسلمة    " نظري أمحد : "اللورد املسلم مبجلس اللوردات الربيطاين    :  ملسلمني من قام بذلك و مثاله     و قد وجد من ا     -3

بدفاعه عن حقوقها و حقوق املسلمني يف باقي أحناء العامل انطالقا من دور بريطانيا املهم يف العالقات الدولية، و مل يقتصر على ذلك                        
حاول تقدمي وجهة النظرة اإلسالمية و اإلنسانية جتاه قضايا هتم اجملتمع الربيطاين، فعارض مثال احلكومة يف قضية                 فلكونه مواطنا بريطانيا    

، فهو و بغض النظر عن دفاعه عن قضايا         28استخدام األجنة يف األحباث العلمية، و وقف ضدها أيضا يف قضية الشذوذ اجلنسي و البند                
ة، فهذا ال يعين فّك ارتباطه عن اجملتمع الذي يعيش فيه و واجبه حنوه بالدعوة و األمر باملعروف و                    املسلمني الداخلية و حىت اخلارجي    

/11/07: ، حوار مع اللورد نظري أمحد يف برنامج لقاء اليوم، قناة اجلزيرة بتاريخ            "النهي عن املنكرمستقبل اللويب اإلسالمي يف بريطانيا      
 .12/07/2001: ، نشر على النت بتاريخ2001

 .148: سليمان توبولياك، ص:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة- 4
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حيث يقوم نيابة عن ناخبيه بواجب تدبري       " بالربملان يعد متويل لوالية عامة على املسلمني      
مورهم العامة، ألن املسلمني ال ميكن هلم ذلك واقعا إال عن            شؤون املسلمني، وحفظ أ   

طريق التمثيل واإلنابة، ومن هنا فإن املسلمني مسؤولون مسؤولية تضامنية يف اختيارهم             
 .)1("وانتخاهبم ملن يكون نائبا عنهم ميثل مصاحلهم الدينية   والدنيوية

أيضا يف حالة ما إذا كان      كما أن النائب املسلم قد يكون نائبا على غري املسلمني           
مرشحا عن حزب ليس للمسلمني، أو كان مرشحا حلزبني متحالفني أحدمها للمسلمني             

 .واآلخر لغري املسلمني، وهذا ما سوف نبحثه يف املبحث الثالث
 

تحالف األقليات المسلمة مع أحزاب غير         : المبحث الثالث 
 المسلمين
 تعريف التحالف ودواعيه: المطلب األول

 تعريف التحالف:  األولالفرع
املعاقدة واملعاهدة على   : احللف من احللف وهو العهد بني القوم، وأصل احللف         

 .)2(التعاضد والتساعد واإلتقان
تعاقد وتعاهد بني جمموعتني من الناس على التناصر، لتحقيق          :" و يف االصطالح  

 .)3("مصاحل مشتركة
، وقد يكون بني مجاعة مسلمة وأّي جتمع  وهو هبذا املعىن قد يكون بني مجاعتني  مسلمتني    

 .آخر غري مسلم
 دواعي التحالف: الفرع الثاني

 و حتالف املسلمني مع أحزاب غري املسلمني أمر مطروح سـواء بتحالف حزب سياسي خـاص 
 

مع حزب سياسي آخر لغري املسلمني، أو بانضمام املسلمني إىل أحزاب غري مسلمة                
 :اليـةلألسباب      والدوافع الت

                                                 
 .394:  مشاركة املسلم يف احلياة السياسية األمريكية، للصوا، مرجع سابق، ص- 1
 .129: ، ص3:  القاموس احمليط للفريوز آبادي، ج- 2
 .6: منري الغضبان، ص:  التحالف السياسي يف اإلسالم- 3
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قلتهم اليت تقلل من نسبة فوزهم يف االنتخابات، أو الشتراط بعض قوانني              -1
االنتخاب عددا معينا أو نسبة مؤوية معينة من األصوات حىت ُيسمح للحزب اخلاص بأقلية              

 .أو جبماعة ما بالنشاط السياسي
 تضع بعض الدول قوانني متنع من إنشاء أحزاب تعتمد على مبادئ دينية أو               -2

، )1(عرقية،    ومن هنا متنع إنشاء بعض األحزاب السياسية اخلاصة على أساس أهنا إسالمية               
، وقد حظرت القوانني الغانية      1990ومن ذلك التشريع البلغاري أثناء انتخابات عام         

استخدام العالمات      والرموز أو الشعارات اليت حتدد اجملموعات يف أي إقليم معني أو                   
 على  1992 معني، كما رفض تسجيل احلزب اإلسالمي يف كينيا عام           أصل عرقي أو ديين   

 .)2(أساس كونه جمموعة دينية حمل مصاحل أجنبية وتعترب هتديدا لألمن الوطين
 قد يكون املسلمون مبنطقة أو مقاطعة مع غريهم من القلة حبيث من الصعب                         -3

 بذا يدفعهم إىل التحالف مع أحزا     أو من املستحيل أن يفوز ممثل حزهبم أو مرشحهم، وه         
أخرى قريبة إليهم من حيث الرؤية، أو لكوهنا حتترم توجههم ومستعدة للدفاع عن                
حقوقهم، خاصة هبدف الوقوف ضد األحزاب املتطرفة اليت تنشط يف السنوات األخرية             

 .بشكل الفت بعد أن هيأت هلا الظروف املناخ الزدياد نفوذها وانتشارها
النتخابات اليت سيشارك فيها املسلمون؛ انتخابات رئاسية وطبعا ال          قد تكون ا   -4

يتصور يف الظروف الراهنة ألغلب الدول غري املسلمة أن يتقدم للرئاسيات مرشح مسلم،             
 .)3(وبذلك يلجأ املسلمون إىل التحالف مع احلزب الذي ميثل أحد املرشحني

ني إىل التحالف مع غريهم،     هذه مجلة من االعتبارات واألسباب اليت تدفع املسلم       
 لكن ماذا 

                                                 
إىل أن األحزاب اإلسالمية تعترب " : مستقبل اإلسالم يف أوربا"مال حويش يف برنامج الشريعة و احلياة       / د: احثني مثل  يتجه بعض الب   - 1

نوعا من عملية إقحام اجتماعي، تثري ردة فعل يف جمتمع األكثرية، فعند ذلك تصبح األقليات املسلمة تطالب مبطالب خمتلفة عن مطالب                     
 الذي ذهب إىل نفس     -الباحث يف الدراسات اإلسالمية بفرنسا    -مولود عومير   / مصاحل اجملتمع، و مثله د    اجملتمع و مصاحل خمتلفة عن      

15: أيام" الواقع و اآلفاق..اإلسالم و املسلمون يف القرن اخلامس عشر اهلجري" مقابلة على هامش امللتقى الدويل الثالث  ( وجهة النظر، 

 ).  ماي17اإلثننيية باتنة، اجلزائر، صباح يوم ، بكلية العلوم اإلسالمية بوال2004 ماي 17-
 .102:جودوين جيل، ص-جاي س:  االنتخابات احلرة و الرتيهة- 2
مرشحا عن  " جون كريي "مرشحا عن احلزب اجلمهوري، و      " بوش االبن " مثلما حصل يف الواليات املتحدة األمريكية حيث كان          - 3

 .2004احلزب الدميوقراطي يف انتخابات عام 
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 عن حكم هذا التحالف من الناحية الشرعية؟

 صورة المسألة : المطلب الثاني
 بغري املسلم كالذمي واملستأمن     )1(عرض الفقهاء ملثل هذه املسألة يف باب االستعانة       

     .)2(استعانة مطلقة، واختلفوا يف هذه املسألة

واز االستعانة بغري املسلم يف شأن من شؤون          ذهب إىل عدم ج    :الفريـق األول  
 :املسلمني،    وذهب إىل هذا الرأي

 .)4( واحلنابلة يف املشهور عندهم)3( املالكية يف الراجح من املذهب

ذهب إىل جواز االستعانة بغري املسلمني يف اجلملة وفق شروط             :الفريق الثاني  
 :،  وذهب إىل هذا الرأي)5(ذكروها

 من  )1(، وابن عبد البـر   )8(و احلنابلة يف الرأي اآلخر عندهم     )7(شافعيةو ال )6( احلنفية
 .  )2(املالكيـة

                                                 
هي طلب املعونة، و هي إزالة العجز، و املساعدة على إمتام العمل الذي يعجز املستعني عن االستقالل به بنفسه، تفسري                    :  االستعانة - 1
 .52: ، ص1: رشيد رضا، ج: املنار

: ية لألقليات املسلمة  األحكام السياس :  املسألة تناوهلا الفقهاء يف موضوع االستعانة بغري املسلم يف احلرب يف باب اجلهاد، ينظر               - 2
 .405:، و مشاركة املسلم يف االنتخابات األمريكية للصوا، ص140: سليمان توبولياك، ص

، بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب       207: ابن عبد الرب، ص   : ، الكايف 40:  ص ،2: مالك بن أنس، ج   :  املدونة الكربى  - 3
، جواهر اإلكليل شرح خمتصر     355: ، ص 1: د بن حممد بن أمحد الدردير، ج      اإلمام مالك على الشرح الصغري للقطب الشهري أمح       

 .254: ، ص1: صاحل عبد السميع األيب، ج: العالمة خليل
: ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلرف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، للمرداوي، ج              456: ، ص 10:  املغين البن قدامة، ج    - 4
 .448: ، ص1: ابن القيم، ج: ، أحكام أهل الذمة143: ، ص4

األول أن تكون هناك حاجة، و الثاين أن يكن حكم املسلمني هو الظاهر على حكم غري املسلمني                 :  اشترط احلنفية للجواز شرطني    - 5
 و الثاين أن املستعان هبم، أما الشافعية فاشترطوا ثالثة شروط، األول أن تؤمن خيانة غري املسلمني بأن يكون هلم رأي حسن يف املسلمني                

يكونوا يف حال أضعف و أقل من املسلمني، و الثالث أن خيالفوا معتقد العدو الذي حياربه املسلمون، و أجاز احلنابلة االستعانة                         
 .للضرورة، إضافة إىل شروط أخرى مفصلة يف املصادر، ينظر املصادر السابقة، نفس املواضع

: املرغناين، ج : ، اهلداية شرح بدايـة املبتدي    242:  ص ،5: عبد الواحد، ج  : قدير، فتح ال  242: ، ص 6:  حاشية ابن عابدين، ج    - 6
 .440، 439: ، ص2
 .403: ، ص12: ، صحيح مسلم بشرح النووي، ج372: ، ص4: ، األم للشافعي، ج292: ، ص4:  مغين احملتاج للشربيين، ج- 7
254: ، ص1:جواهر اإلكليل لأليب، ج: ، و ينظر143: ، ص4: ، اإلنصاف للمرداوي، ج456: ، ص10:  املغين البن قدامة، ج- 8

. 
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 أدلة الفريقين: المطلب الثالث
أدلة المانعين: الفرع األول  

 من القرآن: أوال

: $pκقوله   -1 š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? Zπ tΡ$sÜ Î/  ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθä9 ù'tƒ 
Zω$t6 yz (#ρ–Š uρ $tΒ ÷Λ — ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â!$ŸÒøót7 ø9 $# ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθøùr& $tΒuρ ‘ Ï ÷‚è? öΝ èδâ‘ρß‰ß¹ ç t9ø. r& 4 ô‰s% $̈Ψ ¨ t/ 

ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ( βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθè=É) ÷ès? ∩⊇⊇∇∪ )3(    أن اهللا سبحانه وتعاىل    : ، ووجه االستدالل من اآلية
هم خاصة الرجل الذين يستنبطون أمره،      :  بطانة، والبطانة  هنى املسلمني أن يتخذوا الكفار    

] الكفار[، وهنى اهللا املؤمنني عن ذلك ملا هم          )4(يفاوضونه يف األمور ويسند إليهم أمره     
 .)5(منضوون عليه من الغش واخليانة      وبغيهم إياهم الغوائل

: ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖقوله   -2 ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (  tΒuρ 
ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ }§øŠ n=sù š∅ÏΒ «!$# ’ Îû >ó x« )6(       ووجه االستدالل يفهم من سبب الرتول؛ ،

الذي يدل على عدم جواز االستعانة بغري املسلمني، حيث أن عبادة بن الصامت األنصاري              
:  يوم األحزاب قال عبادة    رج النيب   وكان بدريا نقيبا كان له حلفاء من اليهود، فلما خ         

يا نيب اهللا إين معي مخس مائة رجل من اليهود وقد رأيت أن خيرجوا معي فأستظهرهم                  
 ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖعلى العدو، فأنزل اهللا  ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr& )7)(8( . 

                                                                                                                                            
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، األندلسي القرطيب الفقيه املالكي، احلافظ املقرئ النحوي،                       - 1

جامع بيان أهل العلم و فضله، تويف سنة االستيعاب يف معرفة األصحاب، التمهيد، : ،توىل القضاء، من تصانيفه   هـ368ولد بقرطبة سنة    
  ).119: ، ص1: ، شجرة النور الزكية، ج314: ، ص2: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(، هـ460 و قيل 463

 . 207:  الكايف، البن عبد الرب، ص- 2
 . 118: سورة آل عمران، اآلية- 3
 .178:  ص،4:  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج- 4
 .314: ، ص2: طربي، ج تفسري ال- 5
 .28:  سورة آل عمران، اآلية- 6
 .28:  سورة آل عمران، آية- 7
 .258: ، ص1: حممد علي الصابوين، ج: ، و تفسري آيات األحكام86، 85:  أسباب الرتول، للواحدي، ص- 8
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ة والنصرة، وإن كان ال     وفق اآلية جند أن من معاين الوالية االستعانة هبم واملظاهر         
يستوجب كفرا إال أنه منهّي عنه ألن املواالة هبذا املعىن قد جتر إىل استحسان طريقتهم                

 .)1(والرضا بدينهم
و عليه فالتحالف مع غري املسلمني بأي نوع من أنواع التحالف يعد من قبيل املواالة                 

 .احملرمة

: $pκقوله   -3 š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# 
óΟ ä3Ζ ÏΒ ( )2( . أن اهللا   : ووجه االستدالل         أمر بطاعة أويل األمر وهم أصحاب الشأن من 

 Ο:املسلمني، فهم الذين ُتلقى إليهم مقاليد األمور دون غريهم لقوله           ä3Ζ ÏΒ )3(  وهذا ،
غري املسلمني باملفهوم، وبناًء عليه فإن التحالف مع غري         يقتضي منع إلقاء مقاليد األمور إىل       

 . )4(املسلمني هو إلقاء املقاليد إليهم، وهذا ممنوع ملخالفته صريح األمر يف اآلية الكرمية

 من السنـــة:ثانيـا
 ِقَبل بدر فلما    خرج رسول اهللا    : روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت        -1

 ل قد كان يذكر منه جرأة وجندة، ففرح أصحاب رسول           كان حبرة الوبرة أدركه رج    
جئت ألتبعك وأصيب معك، فقال له رسول اهللا        : حني رأوه، فلما أدركه قال لرسول       

:             مث : فارجع فلن أستعني مبشرك، قالت    : ال، قال : تؤمن باهللا          ورسوله؟ قال
 كما   فقال النيب    مضى حىت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال كما قال أول مرة،            

مث رجع فأدركه بالبيداء فقال له      : فارجع فلن أستعني مبشرك، قالت    : قال أول مرة، قال   
 .)5(»فانطلق :  نعم، فقال له الرسول: تؤمن باهللا ورسوله؟ قال: كما قال أول مرة

                                                 
 .11: ، ص8:  التفسري الكبري، للرازي، ج- 1
 .59:  سورة النساء، اآلية- 2
 . 258: ، ص1: ، و تفسري الطربي، ج260، 259: ، ص4:  ألحكام القرآن، للقرطيب،جاجلامع:  ينظر- 3
 .407: مشاركة املسلم يف احلياة السياسية األمريكية، للصوا، ص- 4
، و ابن حبان يف     1450:  ص ،3: ، ج 1817:  رواه مسلم يف كتاب اجلهاد و السري، باب كراهة االستعانة يف الغزو بكافر، رقم              - 5

، و الترمذي يف    28: ، ص 11: ، ج 4726:  كتاب السري، باب ذكر الزجر عن االستعانة باملشركني على قتال أعداء اهللا، رقم             صحيحه،
، 4: ، ج 1558: ، باب ما جاء يف أهل الذمة يغزون مع رسول املسلمني هل ُيسَهُم هلم، رقم               السنن، كتاب السري عن رسول اهللا       



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 287 

لن « : كرر قوله  على عدم جواز االستعانة، فالنيب      : و احلديث ظاهر الداللة   
 .)1(نكرة يف سياق النفي فيعم املشركني مجيعا: مبشرك: ، وقوله »أستعني مبشرك

، وقد  )2( لألنصار باالستعانة حبلفائهم اليهود يف غزوة أحد       مل يأذن الرسول     -2
 حىت إذا كان خلف ثنية الوداع       روي عن أيب محيد الساعدي أنه قال خرج رسول اهللا           

: ينقاع وهم رهط عبد اهللا بن سالم، قال       بين ق : إذا بكتيبة خشناء، قال من هؤالء؟ قالوا      
 ال يا : أسلموا، قالوا
 .)3(»قولوا هلم فلريجعوا فإّنـا ال نستعني باملشركني : رسول اهللا، قال

 عن االستعانة بذمي     أبا موسى األشعري      هنى عمر بن اخلطاب       -3
 : $pκاستكتبه باليمن وأمر بعزله مستدال بقوله        š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? Zπ tΡ$sÜ Î/  ÏiΒ 

öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ )4)(5(   . 

؛ تعد االستعانة بغري املسلمني استعانة غري مضمونة العواقب ألهنا          من املعقول :رابعا
تقتضي األمان والثقة، وهي مسات نادرا ما يتسم هبا غري املسلمني يف عالقتهم مع                  

 .املسلمني
 أدلة المجيزين: الفرع الثاني
/: ω â قوله   من القرآن؛ :أوال ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç tã t Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ 

/ ä.θã_Ì øƒ ä†  

                                                                                                                                            
، و النسائي يف السنن الكربى،      36: ، ص 9: ، كتاب السري، باب ما جاء يف االستعانة، ج        ، و البيهقي يف السنن الكربى     127: ص

 . 493: ، ص6: ، ج11600: كتاب التفسري، سورة التغابن، رقم
 .244: ، ص7: ، نيل األوطار للشوكاين، ج100: ، ص4:  تلخيص احلبري، البن حجر، ج- 1

 .37:  ص،2: جابن القيم، :  زاد املعاد يف هي خري العباد- 2
، سنن البيهقي الكربى، كتاب السري،      132: ، ص 2: ، ج 2563:  رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، كتاب اجلهاد، رقم         - 3

 .369: ، ص7: ، ج36767: ، و مصنف ابن أيب شيبة، كتاب املغازي، رقم37: ، ص9: باب ما جاء يف االستعانة، ج
 .118:  سورة آل عمران، اآلية- 4
 سنن البيهقي الكربى، كتاب آداب القاضي، باب ال ينبغي للقاضي و ال للوايل أن يتخذ كاتبا ذميا و ال يضع الذمي يف موضع                         - 5

، و أمثلة أخرى عن هنيه عن االستعانة        454: ، ص 1: ابن القيم، ج  : أحكام أهل الذمة  : ، وينظر 127: ، ص 10: يتفضل فيه مسلما، ج   
 .455: ، ص1: يف ج
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 ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ )1(. 

مني يف خمتلف شؤون املسلمني، ما      و اآلية تدل على جواز االستعانة بغري املسل        
 .داموا لـم يظهروا العداوة للمسلمني ومل يعتدوا عليهم

 من السنة: ثانيا
، وقد ثبت ذلك    )2( استعان بصفوان بن أمية وكان مشركا      ُروي أن النيب     -1

 . )3(عند أهل السري
، )4(»  وهو كافر وشهد حنينا والطائف     خرج صفوان مع رسول اهللا      « -2
 .ل على جواز االستعانة بغري املسلمنيوهذا يد

 استعان بناس من اليهود ومل يسهم هلم، ويف رواية أسهم            روي أن النيب     -4
 .)5(هلم

فقال ...  شهدنا مع رسول اهللا     « :  أنه قال  ما روي عن أيب هريرة       -3
دا، هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاال شدي          : لرجل ممن يدعي اإلسالم   

فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك         : إىل النار، قال  : وقد مات فقال النيب   
إذ قيل له إنه مل ميت   ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل مل يصرب على اجلراح                     

مث أمر بالالً   » اهللا أكرب أشهد أين عبد اهللا ورسوله      « :، فقال فقتل نفسه، فأخرب النيب     

                                                 
 .8: املمتحنة، اآلية سورة - 1
 استعار من صفوان بن أمية أدرعا و سنانا يف          ، أن الرسول    54:  ص ،2: ، ج 2300:  املستدرك على الصحيحني للحاكم، رقم     - 2

غزوة حنني، و هو حديث صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاه، و رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب العارية، باب العارية مؤّداة                       
، 410: ، ص 3: ، ج 5779: ، و النسائي يف السنن الكربى، كتاب العارية، باب تضمني العارية،رقم          88: ، ص 6: ، ج 11255: ، رقم 

 . 237: ، ص4: بإسناد صحيح، ج: مشكل اآلثار، للطحاوي
 . 36: ، ص9:  السنن الكربى، للبيهقي، ج- 3
نفسخ النكاح بينهما بإسالم أحدمها إذا كانت مدخوال هبا، رقم           رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب النكاح، باب من قال ال ي            - 4

، 2: ، ج 1132، و رواه مالك يف املوطأ، كتاب النكاح، باب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته قبله، رقم                 186:  ص ،7: ج،  13841
 .219: ، ص1: ، و الشافعي يف املسند، كتاب اختالف مالك و الشافعي رضي اهللا عنهما، ج534: ص
: ، ج 1558: ، باب ما جاء يف أهل الذمة يغزون مع املسلمني هل يسهم هلم، رقم              سنن الترمذي، كتاب السري عن رسول اهللا         - 5
، التحقيق يف أحاديث    189: ، ص 7: ، ج 2622: عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي، رقم      : ، األحاديث املختارة  127: ، ص 4

: ، و ينظر  342: ، ص 2: ، ج 1874: سائل السري، مسألة ال يستعان يف احلرب بكافر، رقم        حممد بن اجلوزي أبو الفرج، م     : اخلالف
 . 439: ، ص2: اهلداية، للمرغناين، ج
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 الناس أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وأن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل                 فنادى يف 
 .)1(»الفاجر

محاية عمه أبو طالب، ودخل يف محاية        الوقائع كثرية؛ فقد قبل الرسول       و -4
املطعم بن عدّي، واستعان يوم هجرته مبشرك كدليل، واستعان برجل مشرك ليكون عينا             

 ...استعانتهم بعشائرهم وأقربائهمعلى قريش،  وأقر أصحابه على 

 ال شك أن العربة يف األحاديث السابقة بعموم اللفظ ال خبصوص            ؛من املعقول :ثالثا
السبب، فقد يكون الكفار والفجار أناسا خيدمون اإلسالم خدمة عظيمة جليلة يف رد               

كة عدوان أو محاية مسلم أو رفع الظلم عنه، أو نشر القرآن أو طبع الكتب أو كسر شو                 
الكفار، ويكونون يف كل ذلك غري خملصني يف عملهم مبتغني غري وجه اهللا وغري املؤمنني،               
وقد يكون بعض هؤالء مناصرا للمسلمني لبعض منافعه اخلاصة، فهؤالء ال جيوز بتاتا               
صرفهم عن نصرة اإلسالم، وال رفض جهادهم ونصرهتم ما داموا متربعني هبا، واهللا تعاىل              

 .)2(يد ويسخر عباده كيف يشاءينصر دينه مبن ير
و بناًء على هذه األدلة؛ فإن االستعانة بغري املسلمني بالتحالف معهم والتناصر معهم                
بانتخاهبم     والتعاون معهم فيما خيدم مصاحلهم ومصاحل املسلمني يعد أمرا جائزا، وقد                 

 .يكون مطلوبا حني تقتضي الظروف ذلك خاصة عند احلاجة والضرورة
 المناقشة والترجيح وحكم تحالف األقليات المسلمة مع غيرها: الرابعالمطلب 
 المناقشة: الفرع األول
 :؛ وقد نوقشت من وجوه منهامناقشة أدلة املانعني:أوال

أدلة املنع منسوخة بأدلة اجلواز، فقد كانت أدلة املنع يف بدر وأدلة اجلواز يف                -1
هذا : ي متأخرة عن أدلة املنع، قال ابن حجر       أُُحد      وحنني وخيرب وهوازن، وبالتايل فه          

 .)3(أقرب األوجه،  وعليه نص الشافعي

                                                 
، و مسلم يف    1114: ، ص 3: ، ج 2897:  البخاري، كتاب اجلهاد و السري، باب إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رقم               - 1

 .105: ، ص1: ، ج111: ، رقم.. اإلنسان نفسهكتاب اإلميان، باب غلظ حترمي قتل
  http://www.salafi.net: عبد الرمحان عبد اخلالق، منشور على موقع:  املسلمون و العمل السياسي- 2
، روح  244: ، ص 6: ، حاشية ابن عابدين، ج    101: ، ص 4: ، تلخيص احلبري، البن حجر، ج     372: ، ص 4:  األم، للشافعي، ج   - 3

 .120: ، ص3:ي، جاملعاين، لأللوس
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 إن كان ألجل أّنه كان خمريا بني االستعانة وعدمها فال             -أي للمشرك -والرد  
 .)1(خمالفة بني احلديثني، وإن كان ألجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده

 :َرد من وجوه املشرك، فُيأما احلديث الذي رد فيه الرسول  -2
رده ألن له اخليار يف أن يستعني به أو يرده، كما يكون له رد                حيتمل أنه   *

 .)2(املسلم أيضا من معىن خياف منه أو لشدة به
 أن حيارب معه ويقتسم معه املغنم، فهذا        جاء املشرك يشترط على الرسول      *

غنيمة وقطع الطريق   املشرك جيعل من املسلمني اخلارجني للغزو، وكأهنم مجاعة تريد ال           
وتستعني باالنتهازيني وطالب الدنيا، وبني هذا ومن يتطوع خلدمة الدين ونصرته               

 .)3(ومساعدة املسلمني فرق كبري
 .))4 تفرس يف املشرك رغبة يف اإلسالم فصدق ظنه حيتمل أن الرسول *

ال أستعني  « حمل نظر، وذلك ألن قول النيب        : لكن ابن حجر رد هذا بأنه      
 .)5(يف سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إىل دليل» ك مبشر

 جاءت للتفريق بني أهل الكتاب واملشركني، فأهل         ةحيتمل أن هذه األدل    -3
الكتاب جتوز االستعانة هبم، أما املشركون فال ُيستعان هبم، فإنْ خرجوا مع املسلمني مل               

 .)6(ُيمنعوا
ء، واالستعانة بغري املسلمني ال تعين      حترمي الوال : أما اآليات فغاية ما تدل عليه      -4

املواالة   والركون والرضا مبا هم عليه، فقد تقتضي فترة مرحلية االستعانة هبم وبشكل                
 .مؤقت

 : ؛ وقد نوقشت من وجوه منهامناقشة أدلة اجمليزين: ثانيا

ال يدل على جواز االستعانة بغري       : بالنسبة ملا روي عن أيب هريرة فهو        -1
فالرجل الذي قاتل مع املسلمني مل يكن النص فيه صرحيا على أنه كافر فقد قال               املسلمني،  

                                                 
 .244: ، ص6:  حاشية ابن عابدين، ج- 1
 .372: ، ص4:  األم، ج- 2
 . املسلمون و العمل السياسي، مرجع سابق- 3
 .240: ، ص3: ، مشكل اآلثار، للطحاوي، ج244: ، ص7:  نيل األوطار، للشوكاين، ج- 4
 .244: ، ص7: ، ج، نيل األوطار للشوكاين100: ، ص4:  تلخيص احلبري، البن حجر، ج- 5
 . 241 -239:  ص،3:  مشكل اآلثار، للطحاوي، ج- 6



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 291 

 استعان  ، وإضافة إىل أن احلادثة ال تدل على أن الرسول           "يدعي اإلسالم : "أبو هريرة 
 .)1(، فغاية ما تدل عليه أنه أذن له يف احلضورهب

ن طلبه، بل هو من      بصفوان بن أمية؛ فإنه مل يستعن به بأ        بالنسبة الستعانته    -2
 .)2(شهد بنفسه الواقعة

:"  بناس من اليهود فهي آثار ضعيفة، قال البيهقي        أما ما جاء يف استعانته       -3
 بيهود بين قينقاع فإين مل أجده إال من حديث احلسن بن عمارة، وهو                وأما غزوه   

 .)3("ضعيف عن احلكم بن عباس
اس من اليهود فهو منقطع اإلسناد              استعان بن  ما روي أن النيب     :" و قال الشافعي  

الزهري :" ، وقال ابن حجر يف كالمه عن حديث الزهري         )4("واملنقطع ال يكون حجة   
 .)6("حديث الزهري مرسل وال حجة يف مرسل:" ، ويضيف ابن حزم)5("مراسيله ضعيفة

 .هذه بعض املناقشات اليت دارت حول أدلة املانعني وأدلة اجمليزين
 الترجيح : يالفرع الثان

بالنظر إىل األدلة اليت ساقها الفريقان واملناقشة اليت دارت حوهلا مسألة االستعانة املطلقة               *
وهي مسألة فيها الكثري من التفصيالت والتفريعات ليس املقام حمل تفصيلها وبسطها،              
 واالجتهاُد فيها يكون حبسب مقتضيات مصاحل املسلمني مكانا وزمانا فهي تدور يف فلك            

جواز هذه االستعانة إذا حققت مصاحل للمسلمني،        : السياسة الشرعية؛ جند أن الراجح    
 لكننا جند أن مجهور الفقهاء الذين 

 -دائما-أجازوا هذه االستعانة قيدوها بشروط وضوابط، كما مل جييزوها يف كل األوقات 
يدفعوا ضررا عن بل أجازوها للحاجة أو الضرورة بأن حيتاج املسلمون التعاون مع غريهم ل

 .دينهم     وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، أو ليجلبوا مصلحة ما

                                                 
 .225: ، ص7: نيل األوطار، ج: و ينظر. 447: ، ص6:  فتح الباري، ج- 1
 .235: ، ص4:  مشكل اآلثار، ج- 2
 .36: ، ص9:  سنن البيهقي، ج- 3
 .372: ، ص4:  األم، ج- 4
 .100: ، ص4: ج:  تلخيص احلبري، البن حجر- 5
 .229: ، ص7: ، و ينظر نيل األوطار، ج334: ، ص7: احمللى، البن حزم، ج- 6
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ضوابط و .. حكم تحالف األقليات المسلمة مع أحزاب غير المسلمين: الفرع الثالث
 نماذج

 حكم حتالف األقليات املسلمة مع أحزاب غري املسلمني: أوال
غري مسلمة، جند أن مناط      إذا جئنا إىل مسألتنا أي حتالف املسلمني مع أحزاب           

احلكم تطرأ عليه بعض املالبسات اجلديدة واملعطيات اليت تفرض نفسها، ورغم ذلك يتجه             
إىل إجازة مثل هذه االستعانة أو هذا التحالف بضوابطه،         ) 1(النظر الفقهي لبعض املعاصرين   

ا أقرب  األحزاب تتفاوت يف مناهجها وبراجمها وفلسفتها، فبعضه      : " القرضاوي/ فيقول د 
إىل القيم اإلسالمية وإىل العقيدة اإلسالمية والشريعة، وإىل األحكام والفضائل اإلسالمية،           
فاملسلم خيتار أقرب هذه األحزاب ويتبعها، فإذا كان احلزب متعصبا ضد املسلمني أو               
األجانب وكان شديد العنصرية، فعلى املسلم أن خيتار احلزب املقابل، وهذا يقوم على فقه              

 .)2("ازناتاملو
 إذن فالدكتور القرضاوي جييز حتالف األقليات املسلمة مع غريها، باالنضمام إىل           

 .أحزاب غري مسلمة أو بتحالف حزب للمسلمني مع حزب آخر للمخالفني
 جيوز إذا كانت هناك قضايا      -السياسي-هذا التحالف   :" و يقول الشيخ املولوي   

... ر اإلسالمية مع وجهة النظر األخرى      سياسية عامة مشتركة تلتقي فيها وجهة النظ       
فالتحالف على هذا األساس مقبول ألنه يساعد املرشح املسلم أو اجلهة املسلمة على حتقيق              

 .)3("بعض أهدافها بالتعاون مع جهات أخرى تعيش معها يف نفس اجملتمع
 :هذا وقد ورد من األحاديث النبوية الشريفة ما يدل على مشروعية التحالف منها*

ال حلف يف   « :قال أبلغك أن النيب    : قلت ألنس بن مالك   : عن عاصم قال   -1
 .)4(» بني قريش واألنصار يف داري قد حالف النيب « :فقال» اإلسالم

بني قريش واألنصار يف     قد حالف رسول اهللا      «:قال أنس : ويف رواية ملسلم   -2
 .  )5(»داره

                                                 
 ...القرضاوي، الشيخ املولوي، الشيخ عبد القادر، سليمان توبولياك/  مثل د- 1
 .نت، مرجع سابق. ، للقرضاوي، برنامج الشريعة و احلياة، اجلزيرة"فقه املسلم املغترب"- 2
  http://www.islamonline.net/live fatwa/arabic:نت. ، إسالم أو الينفيصل املولوي:  فتاوى انتخابية- 3
 .2258: ، ص5: ، ج5733:  رواه البخاري، كتاب األدب، باب اإلخاء و احللف، رقم- 4
 .1960: ، ص4: ، ج2529:   بني أصحابه، رقم رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النيب - 5
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 :نهالكن وردت أحاديث أخرى حترم احللف يف اإلسالم م

ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال               « :قوله -1
 .)1(»شـدة

إال شدة وال حتدثوا حلفا ) يعين اإلسالم(أوفوا حبلف اجلاهلية فإنه ال يزيده    « :قوله   -2
 )2(»يف اإلسالم 

ف أصل احلل :"  يقول بشأهنا  )3(تبدو هذه األحاديث متعارضة لكن ابن األثري       
املعاقدة          واملعاهدة على التعاضد فما كان منه يف اجلاهلية على الفنت والقتال بني                       

ال حلف يف   « :القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه يف اإلسالم بقوله             
،  وما كان منه يف اجلاهلية على نصر املظلوم وصلة األرحام كحلف املطيبني               »اإلسالم  

وأي حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم        « :ذلك الذي قال فيه     وما جرى جمراه، ف   
يريد من املعاقدة على اخلري        والنصر للحق، وبذلك جيتمع احلديثان،                  » إال شدة   

 .)4("وهذا هو احللف الذي يقتضيه اإلسالم واملمنوع منه ما خالف اإلسالم
: سخ بآية السيف، قلت   كان التوارث باحللف فن   : قال احلسن :" و يقول النووي  

أما ما يتعلق باإلرث فيستحب فيه املخالفة عند مجاهري العلماء، وأما املؤاخاة يف اإلسالم              
واحملالفة على طاعة اهللا والتناصر يف الدين والتعاون على الرب والتقوى، وإقامة احلق،               

هلية مل   يف هذه األحاديث، وأميا حلف يف اجلا       فهذا باق مل ينسخ، وهذا معىن قوله        
ال حلف يف اإلسالم فاملراد به حلف التوارث،        : يزده اإلسالم إال شدة، وأما قوله       

 .)5("واحللف على ما منع الشرع منه واهللا أعلم
                                                 

 ،4: ، ج 2530:  بني أصحابه رضي اهللا عنهم، رقم      ضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، باب مؤاخاة النيب          رواه مسلم، كتاب ف    - 1
، 213: ، ص10: ، ج4370: ، ابن حبان يف صحيحه، ذكر الزجر عن استعمال احملالفة اليت كان يفعلها أهل اجلاهلية، رقم  1691: ص

 .316: ، ص2: ، ج2526 :سنن الدارمي، كتاب السري، باب ال جلف يف اإلسالم، رقم
، 2: ، ج 6692: ، يف املسند أمحد، رقم    146: ، ص 4: ، ج 1585:  رواه  الترمذي، كتاب السري، باب ما جاء يف احللف، رقم           - 2
 . 205:  ص،2: ، ج6933:     و برقم180: ص
، و تويف   هـ544ي، علم أديب، ولد سنة      املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين، الشافعي، املعروف بابن األثري اجلزر              - 3

شذرات الذهب، : ترمجته يف(جامع األصول، املختار يف مناقب األخبار، البديع يف شرح الفصول،        : ، من تصانيفه  هـ606باملوصل سنة   
141: ، ص 4: ، وفيات األعيان، ج   366: ، ص 8: ، طبقات الشافعية الكربى، ج    60: ، ص 2: ، طبقات الشافعية، ج   22: ، ص 3: ج

.( 
 . 565: ، ص6:  جامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثري، ج- 4
 .299: ، ص16:  شرح النووي على صحيح مسلم، ج- 5
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 حلف اجلاهلية الذي قام على نصرة احلق واملظلوم          و عليه فقد أقر الرسول      
سالمية، أما اجلائز فما    وصلة األرحام، واحللف املمنوع هو املخالف ملقاصد الشريعة اإل         

كان موافقا ملقاصدها ومبادئها من جلب للمصاحل ودرأ للمفاسد، ألن الشريعة مبنية على             
حتصيل املصاحل   وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، وذلك باحتمال املفسدة املرجوحة             

عصية وحتصيل املصلحة الراجحة، وإن كان يف التحالف مع غري املسلمني إعانتهم على امل            
والفسوق إال أن ذلك ليس مقصودا بذاته بل جاء تبعا عندما ارتكب أقل الضرر دفعا                 

 . )1(ألعظمه
وقد جتوز املعاونة على اإلمث والعدوان والفسوق        :" قال العز بن عبد السالم    

والعصيان ال من جهة كونه معصية بل من جهة كونه مصلحة وليس هذا على التحقيق               
ا هو إعانة على درء املفاسد، فكانت املعاونة على اإلمث والعدوان           معاونة عليها،    وإمن     

 .)2("والفسوق والعصيان تبعا ال مقصودا
 :فما دامت مصلحة املسلمني هي املرادة ألجل

 .حرية أكرب يف املمارسة الدينية ونشر الدعوة اإلسالمية -1
إدخال التعليم  السماح بإنشاء وفتح مزيد من املدارس اخلاصة اإلسالمية، أو ب          -2
 . يف املدارس الرمسية-اإلسالمي-الديين   

مراعاة قانون األحوال الشخصية اخلاص باملسلمني، احتراما لدينهم ورعاية           -3
ملشاعرهم  ومبادئهم وتركيبتهم األسرية، وجند أن الكثري من املؤسسات واألحزاب يف             

 وبالتايل فللمسلمني أن     الغرب تدافع عن األسرة وتركيبتها وضرورة احملافظة عليها،         
 .يستفيدوا منها ويفيدوا أيضا

املسامهة يف خدمة قضايا األمة وإفهامها للرأي العام عرب القنوات الرمسية للتأثري             -4
 .على الذوق احمللي والرأي العام

 .هذا والفوائد واملصاحل اليت ميكن جنيها كثرية وال ميكن حصرها 

                                                 
 .145، 144: التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية، لصالح الصاوي، ص:  ينظر- 1
 .123: ، ص1:  قواعد األحكام، ج- 2
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هي جائزة بل مطلوبة، لكن على      : ورها فهذه التحالفات ومهما تعددت ص     إذن
املسلم مع غريه من املسلمني قبل أّي حترك أن يدرسوا األمر بشكل مجاعي بناًء على                 

 . املوازنة
فيوازن املسلم بني األمور فيختار أهون الضررين وأخف         :" القرضاوي/يقول د 

ري من أجل دفع ويتفادى الضرر اليس ... الشرين    ويفوت أدىن املصلحتني ليحصل أعالمها        
ضرر خطري    أو الضرر اخلاص من أجل دفع ضرر عام، أو الضرر األدىن لدفع الضرر                   
األعلى، وعلى هذا األساس يدخل املسلم أو حيالف هذا التيار السياسي بناًء على هذه                

 .)1("املوازنة
كيف للمسلم أن ينضم أو يتحالف مع أحزاب        : و قد يُردُّ البعض على هذا بأنه      

لمانية متعددة، أو دينية كاحلزب الدميوقراطي املسيحي بسويسرا، أو حزب البناء           أخرى ع 
 .املسيحي هبولندا على سبيل املثال؟ فهذا حمرم لو كان يف دولة مسلمة

أن الفتوى تتغري بسبب الظروف واألحوال واألزمان، ففي دولة مسلمة          : و اجلواب 
 .شيء ويف دولة غري مسلمة شيء آخر

عتَرض على حكم اجلواز؛ كونه يستعدي والية غري املسلم على            كما أنه قد يُ   
 اليت -التربيطات-إن التحالفات :" املسلم، إال أن الشيخ فيصل املولوي يرد على هذا بقوله         

تؤدي إىل والية غري املسلم على املسلم؛ فهذه الوالية قائمة بتحالفات أو بدوهنا، فاحلاكم              
اء قبل االنتخاب أو بعده، إمنا هذه التحالفات إذا           ليس مسلما سو   -الرئيس مثال -العام  

أدت إىل والية غري املسلم األقل ضررا على املسلمني واألكثر تساحما معهم واعترافا                
 أن يتوىل   -األقلية-فاملوضوع املطروح بالنسبة للمسلمني     ... حبقوقهم فهي حتالفات جائزة   

ان، وهذا يدخل يف باب املفاضلة      شؤون تلك البالد من هو أقدر على مراعاة حقوق اإلنس         
، وذلك )2("بني والية اثنني من غري املسلمني أحدمها أكثر ضررا من اآلخر     أو أكثر نفعا    

جيوز :" من خالل االعتماد على  فقه املوازنات واألولويات وقواعد شرعية أخرى مثل            
 ".    بقاء وانتهاء ما ال جيوز إنشاء وابتداء

                                                 
 .نت، مرجع سابق.  برنامج الشريعة و احلياة، اجلزيرةالقرضاوي،": فقه املسلم املغترب "- 1
 .نت، مرجع سابق. ، للمولوي، إسالم أون الين"فتاوى انتخابية "- 2
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 : سباب موضوعية أخرى نذكر منهااعتبارا لكل ما سبق وأل
حتدد القوانني االنتخابية للدول نسبة أو عدد األشخاص املطلوبني لكل نائب،            -1
 نسمة  18.400 على   1989اقتصرت دوائر التصويت يف لتوانيا وفقا لقوانني أكتوبر         : فمثال

و واحد على   ميثلها نائب، طبعا مع النظر إىل النسبة السكانية املنخفضة، ويف أيرلندا عض            
 70.000 نائب لكل    1992نسمة، ويف روسيا وفق قوانني انتخاب       30.000األقل لكل   

 نسمة، ويف الصني لكل نائب 

 . )1( نسمة تقريبا335.000
أفضل ترشيح للمسلم يكون بانضمامه إىل حزب سياسي؛ خاصة إذا كان             -2

ذلك يتحالف هذا   حزب األقلية ضعيفا حبيث ال يقوى على دخول املعترك االنتخايب، ل           
احلزب مع حزب آخر لغري املسلمني، أو تقوم األقلية بترشيح ممثل عنها عرب حزب غري                

وأحيانا قد تنص القوانني على ضرورة بل وجوب كون املرشح من حزب               " مسلم،
 .، وبالتايل ال جمال لوجود مرشح حر)2("سياسي

اإلسالمية، جيد أو   إن املتأمـل لألحزاب السياسية للمسلمني خاصة األحزاب         -3
 :يالحظ ما يلـي

تتسبب األحزاب اإلسالمية يف ردة فعل غري إجيابية من اآلخرين، فاملسلم أثناء             *
ترشحه سواء كممثل للمسلمني أو لعموم سكان مقاطعته مثال، وسواء لالنتخابات البلدية            

اطنا، إذ من املهم    فإنه ال يرشح نفسه فقط باعتباره مسلما بل باعتباره مو         .. أو الربملانية أو  
: جدا أن ترتبط االنتخابات باملواطنة، ألن األمريكي أو اهلولندي أو األملاين ماذا سيقول             
.. سنحكم من طرف مسلمني وسيطبقون شرعهم علينا ورمبا سنحكم من دولة إسالمية            

وهذا يعترب من األمور اليت تثري املخاوف لدى اآلخرين وتزيد من حدة ظاهرة اإلسالم                
 .، ويرتب مثل هذا الوضع نتائج قد ال حتمد عقباهافوبيا

                                                 
1 - Inter-Parliamentary Union, Chronicle of Parliamentary Election and 

Developments, NO. 27, 1992-1993, 59-61.      65: ويل، ص -جاي س جودوين  :  ، عن االنتخابات احلرة و الرتيهة ،
66.   
 .99:  االنتخابات احلرة و الرتيهة، ص- 2



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 297 

بناًء على تقييم عمل األحزاب السياسية اخلاصة باملسلمني؛ فإهنا مل تنجح بالشكل            *
 املتوقع أو املرغوب فيه، ومل تكن مبستوى التحديات اليت ينبغي أن جتاهبها، بينما حماوالت             

قائمة؛ قد أثبتت جدارهتا يف     العمل السياسي من خالل أحزاب وهياكل سياسية أخرى          
بعض الدول واألقطار اليت متكّن فيها الكثري من املسلمني من الوصول إىل مراكز قيادية               

 .)1(مهمة يف الدولة
قد يفرض القانون على املواطنني أن ينتخبوا عددا كبريا من املرشحني يف دائرة              -4

 موزعني بني انتماءات فكرية     انتخابية واحدة، ويكون الناس يف هذه الدائرة االنتخابية        
وسياسية أو دينية متعددة حبيث أن أصحاب االنتماء الواحد إذا انتخبوا مرشحهم ال ميكن              
له أن ينجح ألن أصحاب االنتماءات األخرى مل ينتخبوه، وقد يشكلون أكثرية الناخبني،             

واحدة، فيساعد  مما يدفع أصحاب االنتماءات املختلفة إىل أن يتحالفوا يف دائرة انتخابية             
كل واحد منهم املرشحني اآلخرين على النجاح، ويساعده اآلخرون على جناحه هو              

 .)2(أيضا
يعتمد النظام االنتخايب مثال يف الغرب على اللوائح احلزبية لألحزاب السياسية،            -5

 أي أن 
 املسلم الذي مت ترشيحه من قبل حزب هو منخرط به؛ يف حالة فوزه يف االنتخابات فإنه                

 .يعد فوزا للحزب أوال
، وهذا  )3(و تتميز هولندا مثال بقانون انتخايب يعتمد على النظام الالئحي النسيب           

يعين أن األمساء املشار إليها قد ضمنت عضويتها يف الربملان باالعتماد على مالمح اخلارطة              
 .)1(السياسية        والربملانية السائدة

                                                 
جبامعة الصحوة  " اإلسالم و املسلمون بأوربا   : "رئيس فدرالية املسلمني بفرنسا أثناء تدخله يف أعمال املؤمتر         –حممد بشاري   / د - 1

 .55: ، ص2: اإلسالمية، مرجع سابق، ج
مثل هذه التحالفات تكون جائزة شرعا أو ممنوعة حبسب          : رجع سابق، و يضيف الشيخ قائال     للمولوي، م ": فتاوى انتخابية  "- 2

الظروف اليت حتيط باملرشحني و بانتماءاهتم الفكرية و السياسية، فمثال ال ميكن للمسلم أن يساهم يف إجناح مرشح معادي لإلسالم و                      
 . وته أكثر ضررا من عدم استفادة املسلمني من جناح مرشحهم املسلماملسلمني و لو كان يف مسامهته جناحه هو، خاصة إذا كانت عدا

 من الدول اليت تعتمد النظام النسيب تعتمد النظام النسيب على أساس الالئحة، حبيث يتقدم كل حزب بقائمة مرشحيه                   %75 أغلبية   - 3
األصوات اليت حصلوا عليها، و يؤخذ      ويصوت الناخبون لصاحل احلزب أو الالئحة، و يكون لكل طرف عدد من املقاعد يساوي                 

دراسة حول العالقة بني    : املرشحون الفائزون يف كل الئحة وفقا لتراتيبهم يف الالئحة وفقا ألي أسلوب مفاضلة تعتمده الدولة، ينظر                
 . 235: عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إمساعيل، ص: النظام السياسي و النظام االنتخايب
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لف املسلمني مع غريهم يف العمل السياسي كلما        و اعتبارا ملا سبق تتبني أمهية حتا      
ُوجدت دواعيه مبا خيدم مصاحل املسلمني بتلبية حاجاهتم وحل مشاكلهم، وتبّوء املكانة             

 .الالئقة هبم يف جمتمع األكثرية غري املسلمة
 ضوابط  وشروط التحالف: ثانيا

ة عدة يتطلب حتالف املسلمني مع أحزاب غري املسلمني يف الدول غري املسلم
:شروط        وضوابط أمهها  

 أن يكون املسلم الذي ينضوي حتت حزب غري املسلمني، قوي اإلميان -1
والشخصية حبيث يستطيع التأثري  على حميطه، يف حني تقل درجة تأثره، فيقول 

.)2("ال يهم أن يقال أصله مسلم إمنا املهم من هو اآلن:" القرضاوي/د  

 . مشروع من مصاحل ُتستجلب أو مفاسد ُتستدفعأن يكون التحالف على أمر -2
اختاذ قرارات التحالف بشكل مجاعي حىت ال تتشتت اجلهود والصفوف،             -3

وحىت ال ُيسمح للقوى السياسية املتشددة أو املعادية من استغالل ذلك والصعود على               
 الذين ارتفعت الدعاوى للحد من وجودهم،       -عموما-حساب املسلمني   أو األجانب       

 ..ذلك بفرض قوانني صارمة يف اهلجرة  واجلنسية وغريهاو
أال يتضمن التحالف ما يعود بالضرر على املسلمني كالتنازل عن جزئيات من             -4

 العقيدة 
 . )3(أو املساومة عليها، أو التنازل على أمور تقيد الدعوة اإلسالمية مثال

عليَّ  : ل له عمه   عندما ساومته قريش على ترك دعوته وحني قا        و هذا رسولنا    
 أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله         وعلى نفسك وال حتملين ما ال أطيق، فظن الرسول          

يا عم واهللا لو وضعوا الشمس      : ومسلّمه    وأنه قد ضعف عن نصرته، فقال الرسول            

                                                                                                                                            
: ، على موقع  03/02/2002:  مقال منشور بتاريخ   -الهاي-خالد شوكات   ": اختيار صعب بني الوجود و اهلوية     ..مسلمو هولندا  "- 1

http://www.islamonline.net/politics       20 أو 4  ، و معىن ذلك أن احلزب عندما يضع قائمة فيها مسلم حيمل الرقم ،
" عمر رمضان "ملسلم ترتيبه يف الفوز باملنصب، فمثال السياسي املسلم         فإنه على حسب مقاعد احلزب املتحصل عليها يف الربملان يأخذ ا          

 اليت ميتلكها يف الربملان     49 على الئحة احلزب، فإذا حافظ احلزب على مقاعده ألـ           47مرشح عن حزب العمل اهلولندي حيتل املوقع        
 . فإن إمكانية فوز هذا املسلم كبرية) 2002(احلايل 

 . للقرضاوي، مرجع سابق،"فقه املسلم املغترب "- 2
 .145:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة، لتوبولياك، ص- 3
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يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره اهللا أو أهلك دونه ما                   
 عندما دخل يف جوار ومحاية ابن الدغنة حيث أخذ يعبد            ، ومثله أبو بكر     )1(»تركته

ربه يف داره مث ابتىن مسجدا بفنائه فكان يصلي ويقرأ القرآن فيه، فازدمحت عليه نساء                 
وأبناء املشركني يعجبون وينظرون إليه فأفزع قريشا ذلك، فأتى ابن الدغنة إىل أيب بكر               

 فقال له أبو    -مبعىن أال يظهر دينه   -ى ذلك أو ترد إيلّ ذميت                 إما أن تقتصر عل   : وقال له 
 .)2(إين أرد إليك جوارك وأرضى جبوار اهللا: بكر

ممنوعا : فمثل هذا التحالف الذي يترتب عليه ما مينع املسلم من إظهـار دينه ودعوته يعد             
 .شرعا

: ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖمينع أي حلف تترتب عليه املواالة احملرمة، قال          -5 ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 
t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ }§øŠ n=sù š∅ÏΒ «!$# ’ Îû >ó x« ) 3( ،

من اختذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم،         :" قال ابن جرير يف تفسريها    
 . )4(..."يءويظاهرهم على املسلمني فليس من اهللا يف ش

أن ال يترتب على هذا التحالف السكوت عن الباطل وأهله، لذلك جيب على       -6 
املسلم أن ال يلتزم مببادئ احلزب اليت فيها خمالفة غري مقبولة، أو صرحية لألحكام الشرعية               

 .)5(القولية منها    والعملية
منوحة، قال  جيب وجود ضمانات توفر جّو الثقة واالطمئنـان إىل الوعود امل          -7
      : ô ÏΒuρ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ ÷Ζ tΒù's? 9‘$ sÜΖ É) Î/ ÿ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) )6(    فإذا حدث ما ،

(: $̈ΒÎيدل على إخالف الوعد فعلى املسلمني أن ينبذوا هذا التحالف لقوله                uρ 
 ∅sù$sƒ rB  ÏΒ BΘöθs% Zπ tΡ$uŠ Åz õ‹Î7 /Ρ$$sù óΟ Îγ ø‹ s9 Î) 4’ n? tã >!# uθy™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω = Ït ä† t ÏΨ Í←!$sƒ ø:$# ∩∈∇∪ )7(. 

                                                 
 .285، 284: ، ص1: سرية ابن هشام، ج:  ينظر- 1
 .التصرف باالختصار. 387-385: ، ص5: ج. 9743:  مصنف عبد الرزاق، كتاب املغازي، من هاجر إىل احلبشة، رقم- 2
 .28:  سورة آل عمران، اآلية- 3
 .241: ، ص2:  تفسري الطربي، ج- 4
 .146: توبولياك، ص: ، و األحكام السياسية لألقليات املسلمة620: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 5
 .75:  سورة آل عمران، اآلية- 6
 .58:  سورة األنفال، اآلية- 7
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أن ال يكون املُتَحالُف معهم من حزب أو تكتل إباحي أو معادي للدين، وإن               -8
كانوا يدافعون عن حقوق اإلنسان، وعليه جيب على املسلمني إدراك أبعاد اخلارطة               

 حتيط هبم؛ كيفية عملها     السياسية بدراسة التكتالت واجلماعات  األفكار والعقائد اليت        
 .وحتركها ومدى قرهبا    أو بعدها أو نصرهتا وعداوهتا للمسلمني

أن يتم اختيار أشخاص مل يعرفوا أو يشتهروا باخليانة أو الكراهية لإلسالم                         -9
 .أو املسلمني، مهما كان دفاعهم عن بعض قضايا املسلمني من الزاوية اإلنسانية

 بعض حتـالفــات األقليات املسلمةنـماذج ل: ثالثـا
من املهم ذكر بعض النماذج اليت حتالفت فيها األقليات املسلمة مع غريها، سواء              

 .بانتخاب غري املسلم أو بانضمام مسلمني إىل أحزاب غري مسلمة
 :النموذج األول

يف فرنسا متكنت نائبان مسلمتان من أصل جزائري من الفوز مبقعدين عن فرنسا              
-كاتبة الدولة   " تقية صيفي "، فقد متكنت    2004خابات الربملان األوريب يف يونيو      يف انت 

 من  -احلزب احلاكم - السابقة ومرشحة التجمع من أجل احلركة الشعبية         -وزيرة الدولة 
من الفوز مبقعد ثان عن احلزب       " قادر عريف "الفوز مبقعد يف الربملان، فيما متكن         

 مارس  28لذي خرج منتصرا يف االنتخابات احمللية        االشتراكي أكرب أحزاب املعارضة ا    
2004. 

 الذي يتم بداخله    -الغرفة الثانية بالربملان الفرنسي   -)1(و مبجلس الشيوخ الفرنسي   
؛ متكنت  -الربملان الفرنسي –التصويت على القوانني اليت مت سنها يف اجلمعية الوطنية            

فت بدفاعها القوي عن    من الفوز مبقعد عن حزب اخلضر، وقد عر        " حليمة بومدين "
القضية الفلسطينية خاصة عندما كانت نائبة يف الربملان األوريب يف دورته السابقة يف                

 من " بريزة اخلياري"ستراسبورغ، كما متكنت 
 .)2("احلصول على مقعد ثان على قائمة احلزب االشتراكي الفرنسي

                                                 
، و هذه االنتخابات التجديدية     26/09/2004نسي اليت أجريت يف      يف االنتخابات اجلزئية لتجديد ثلث مقاعد جملس الشيوخ الفر         - 1

 .تتم كل ثالث سنوات
 .28/09/2004: ، منشور على موقع إسالم أون الين بتاريخ-باريس-هادي حيمد ": مسلمتان يف جملس الشيوخ الفرنسي "- 2
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 :النموذج الثاني
 على قاعدة   1990ي تأسس عام    يف هولندا بالنسبة حلزب اليسار األخضر الذ       

احلزب الشيوعي اهلولندي املنحل وأحزاب يسارية راديكالية؛ منح هذا احلزب رئاسة             
ـ 1994الئحته االنتخابية سنة     السياسي املسلم من أصل مغريب يف سابقة       " حممد الرباع :" ل

 .)1(مل حتدث على صعيد التاريخ السياسي الغريب
ان اهلولندي كمرشحني عن حزب اليسـار األخضر،       كما وصل بعض املسلمني إىل الربمل     

 وحزب 
 .)2(العمل احلاكم، واحلزب االشتراكي، وعن احلزب املسيحي

 :النموذج الثالث
يف بريطانيا متكنت الرابطة اإلسالمية من فرض وجودها على الساحة السياسية             

 ذلك   هزمية حلزب العمال واعترب    18/09/2003يف  " برنت إيست " حيث شهدت مدينة    
مبثابة حتذير واضح لبقية نواب حزب العمال لتغيري سياساهتم جتاه العراق ودعمهم               

مرشحة احلزب  " سارة تيسري "، كما أن فوز املسلمة      " بوش"الالحمدود للرئيس األمريكي    
الليربايل الدميوقراطي بنفس املدينة جاء نتيجة حلض الرابطة للمسلمني على التصويت             

ل غرب لندن، ويعتزم املسلمون يف رسالة موجهة إىل حكومة حزب           لصاحلها يف دائرة مشا   
؛ بأهنم سيواجهون رد فعل انتخايب من املسلمني الذين           " توين بلري " العمال بزعامة   

،      وأكثر من ذلك فإذا          2005سيصوتون ضدهم يف االنتخابات احمللية املقررة يف عام         
سيواجه " جاك سترو :"اخلارجية الربيطاين مت تعبئة أصوات املسلمني بشكل فعال فإن وزير         

 ألف مسلم   26" بالكبورن"صعوبات يف االنتخابات حيث يوجد يف دائرته االنتخابية          
يعتزمون التصويت ضده بسبب سياسته جتاه العراق ومن قبلها أفغانستان، وهذا حسب ما             

 .  )3(أعلنه املتحدث باسم الرابطة

                                                 
 . الين، مرجع سابقخالد شوكات، إسالم أون": اختيار صعب بني الوجود و اهلوية..مسلمو هولندا "- 1
/31مرزوق أوالد عبد اهللا، حاوره أمحد غامن، جريدة الوطن بتاريخ           / د":  ألف منهم سبعة يف الربملان     800..املسلمون يف هولندا   "- 2

 http://www.al-watan.com/data/20030331/index.asp?content=islamic:  ، على موقع03/2003
: 13/10/2003: نت، بتاريخ. ، مقال منشور على موقع إخوان أون الين"عادلة السياسيةمسلمو بريطانيا رقم مهم يف امل"- 3

http://www.ikhwanonline.net      
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 رشح حزب األحرار     2005اي  و يف االنتخابات اليت أجريت يف شهر م          
وبلغ مجلة  ،  11:وريسبكيت ،10:، والعمال 12: مسلما، واحملافظون   22:الدميقراطيني

منهم بفرصة  عشرة   مرشحا ال يتمتع سوى      60املرشحني املسلمني يف االنتخابات حوايل      
حيث ظلوا حىت     ولكن حىت هذا يف حد ذاته يعترب قفزة كبرية للمسلمني           ،واقعية للفوز 

يب بدون أي متثيل برملاين، بينما ميثلهم حاليا عضوان فقط يف الربملان، يف حني أن               وقت قر 
 .)1( نائبا على األقل20نسبتهم يف السكان تؤهلهم ألن يكون هلم 

 :النموذج الرابع
نادية "يف سويسرا مثال تقدم احلزب الدميوقراطي املسيحي بترشيح امرأة مسلمة            

خالل " -تشينو-تيسان  "دى مقاطعات إقليم     الباكستانية األصل يف إح    " صديقي
، وقد ذهبت املرشحة إىل أهنا مع مبادئ احلزب فيما خيص           04/4/2004االنتخابات البلدية   

 .)2(قضايا األسرة والقضايا األخالقية
 :النموذج الخامس

                                                 
، 05/5/2005: مقال منشور بتاريخ  : -كاتب سوداين -عبد الوهاب األفندي  / د": مسلمو بريطانا بني رمضاء بلري و نار هوارد       "- 1

عموما فإن   و"،  /05/2005http://www.islamonline.net/arabic/politics: نت. على موقع إسالم أون الين     
املسلمني يف بريطانيا يف وضع ال حيسدون عليه، فمن جهة، فإن حزب العمال الذي دأبوا على دعمه تقليديا بسبب مواقفه املؤيدة                       

إىل حليف لليمني املتطرف يف أمريكا، وداعم        " توين بلري " للمهاجرين، وسياساته اخلارجية املعتدلة املائلة لليسار، حتول حتت قيادة         
ومن . للمغامرات االستعمارية اجلديدة، إضافة إىل ذلك، فإن احلزب اتبع حتت ستار حماربة اإلرهاب سياسات معادية للجالية املسلمة                 

هي سياساته باألصالة اليت    جهة أخرى فإن حزب احملافظني، وهو املنافس الرئيسي للعمال ال خيالف كثريا يف سياسات بلري هذه، بل                   
إضافة إىل ذلك فإن    . يتهم العمال خبطفها، فاحملافظون هم عرابو التحالف مع أمريكا، وهم أقرب إىل جورج بوش واليمني األمريكي                

، يف منها ى قضية اهلجرة والتخو   علأعطى محلته االنتخابية احلالية منحى عنصريا واضحا بتركيزه         " مايكل هوارد "زعيم احملافظني احلايل    
إلسالمية يف هذه احلال لو قررت معاقبة بلري بالتصويت ضده فإهنا قد تساعد احملافظني يف الوصول إىل السلطة، فتكون كمن                     جلالية ا اف

 وقد ساهم املسلمون يف تأزمي الوضع حني دعم قطاع واسع منهم حزب ريسبكيت الذي أسسه غالواي، وهو حزب                   ،هذا  عاقب نفسه 
وقد دفع هذا الوضع     .شتيت األصوات املعارضة لبلري وحربه على العراق، وقد يضر بقضية املسلمني أكثر مما ينفعها             ال قيمة له سوى ت    

اجمللس اإلسالمي الربيطاين، أكرب منظمة تتحدث باسم املسلمني يف بريطانيا، إىل دعوة املسلمني إىل التصويت على أساس سجل كل                    
 املسلمون أو تتصل مبصاحلهم وقيمهم بدون التقيد حبزب معني، على أن يشمل هذا السياسات       مرشح، ودعمه للقضايا اليت حيرص عليها     

 .، املرجع نفسه"االداخلية واخلارجية مع

 .21/03/2004: نت، بتاريخ. وحدة االستماع و املتابعة إلسالم أون الين": مسلمة حمجبة مرشحة حزب مسيحي..سويسرا "-2
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  ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية مشاركة مميزة للمسلمني يف االنتخابات الرئاسيـة 
، إذ أن   )1("كريي"و" بوش"، ورغم صعوبة االختيار بالنسبة للمسلمني بني        2004خرية  األ

بوش معروف فيما يتعلق حبقوق العرب واملسلمني سواء يف أمريكا أو خارجها، كما أن               
" ميل ليفن "كريي ال يقل سوءاً عنه، فقد قام هذا األخري بتعيني النائب اليهودي السابق               

لشرق األوسط، وهو ما القى ترحيبا واسعا من املنظمات           مستشارا رئيسيا لشؤون ا   
اليهودية األمريكية، كما دعا إىل تقدمي برنامج بديل لالستغناء عن البترول السعودي، وأيد             

ـ             السور : "اجلدار العنصري الصهيوين الذي تبنيه إسرائيل يف الضفة الغربية ووصفه ب
يكية من تل أبيب إىل القدس، ومل يقدم        ووعد يف حالة فوزه بنقل السفارة األمر      " األمين

 .)2(ضمانات حقيقية لألقلية املسلمة مبا خيص حقوقها
أن قوة املسلمني   : )3(عالء بيومي / و ما يهم يف حالة مثل هذه احلالة كما يقول د          

، بقدر ما تعتمد على     2004األمريكيني السياسية ال تعتمد على الفائز يف انتخابات نوفمرب          
ادة معدالت مشاركتهم السياسية وتوحيد طاقتهم وأصواهتم والتواجد         قدرهتم على زي  

فقوة أي  ...املكثف يف السباقات االنتخابية اهلامة ووالئهم القوي والصريح لقضاياهم          
مجاعة أمريكية مهما كان حجمها مبا يف ذلك األحزاب واللوبيات املختلفة ال تعتمد               

ى قدرة هذه اجلماعات على بناء عناصر       بالضرورة على فوز مرشحيها بقدر ما تعتمد عل       
 .)4(نفوذها املختلفة

هذه بعض النماذج اليت تناولت حتالف املسلمني مع غريهم، ومن الضروري واملهم            
التقييم الدائم واملتواصل هلذه التحالفات، ودراسة مكامن القوة والضعف فيها، فإذا كانت            

ض املناصب القيادية ال عالقة هلم بتمثيل       النتائج سلبية بأن كان املسلمون الذين فازوا ببع       
 .اإلسالم وال يهتمون باملسلمني؛ فإن العيب ليس يف السبيل السياسي بل يف األشخاص

                                                 
ه بوش و سيفعل كريي مع كل تصرحياته العدائية الصرحية أثناء محلته االنتخابية جيد أن بوش قد يكون                   من ينظر و يتمعن فيما فعل      - 1

أفضل السيئْين ألنه لن يفعل أكثر مما فعل للمسلمني، و سيتحرر نوعا ما من ضغط اجلماعات اليهودية و اإلجنيلية، إذ ميكن أن يكون                        
 ما يرى البعض إجنازا هاما للسالم يف الشرق األوسط، بعكس كريي الذي سيحاول إذا               يف عهدته الثانية أين قدم حسب     " كلينتون"مثل  

 .فاز باالنتخابات تقدمي األكثر، و سيبذل قصارى جهده إلرضاء اللويب الصهيوين و إسرائيل ليحظى بفرصة رئاسية أخرى
 . 30/10/2004: أون الين، منشور بتاريخ بإسالم -حملل الشؤون السياسية-حممد عرفة ": هل بوش أفضل للعرب من كريي "- 2
 . CAIR: مدير الشؤون العربية مبجلس العالقات اإلسالمية األمريكية- 3
/02/11: عالء بيومي، نشر على موقع الوحدة اإلسالمية بتاريخ       / د": 2004أمهية الصوت املسلم األمريكي يف انتخابات عام         "- 4

2004 : http://www.alwihdah.com  
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كما ينبغي التأكيد على املشاركة الفعالة للمسلمني مبا حتمله كلمة مشاركة من             
 الدولة مبا   معىن، على أن تأخذ حسب الظروف واألحوال طابع العمل املشترك بني مواطين           

باالندماج الوظيفي؛ أي عملية االخنراط     :" فيه صالح للمجتمع بأسره، وهذا الذي يسمى      
أي ... والتكامل الذي يعين االندماج يف جمتمع واحد مع السماح بعالقات أفقية لكل فئة            

 .، وهذا الذي يتجه إليه املسلمون اآلن)1("لكل فئة هويتها املتميزة ضمن اجملموع العام
ألمهية مبكان لألقليات املسلمة؛ املشاركة يف احلياة السياسية للدول اليت تعيش           من ا 

فيها    وأن تتفاعل مع مصاحلها وحقوقها وواجباهتا، وليس من املعقول السماح                  
للمسلمني باإلقامة بالدول غري املسلمة مث حيرم عليهم أو ال ُيسمح هلم هبذا التفاعل هبذه                

 ا الصورة، لذلك من املهم جد
 .)2(أن يعي املسلمون أمهية ذلك

و العمل السياسي بكل أنواعه سواء كان بتأسيس مجعيات أو أحزاب أو أي نوع              
من أنواع التكتالت أو الدخول يف حتالفات أو تويل مناصب قيادية ومؤثرة، أو اإلنفاق يف               

، أو باالحتجاج    )3("اإلحسان السياسي "احلمالت االنتخابية مبا يعرف أو يسمى          

                                                 
 . هبيج مال حويش، برنامج الشريعة و احلياة، مرجع سابق/ د": ستقبل اإلسالم يف أوربام "- 1
عضو احلقوق املدنية االستشاري التابع للبيت األبيض، و املدير العام جمللس العالقات            (  يف سؤال طرحته على األستاذ هناد عوض       - 2

 يف غاية احلساسية    االنتخاباتراهنة للواليات املتحدة األمريكية تبدو       ظل الظروف ال   يف..  الكرمي األستاذ: جاء فيه ) اإلسالمية كري 
 كبري من علماء األمة خاصة ممن يعيشون يف الواليات املتحدة            لتوجيهخاصة للمسلمني فاخليارات أمامهم ليست كثرية وحيتاجون         

  = بالواقع وبالظروفغريهملعلمهم أكثر من 
 املسلمة وتوجيههم ملا خيدم مصاحلهم حىت ال يكرروا         اجلماهريثقفني ومتخصصني يف توعية      باملسلمني فما هو دوركم كم     احمليطة = 

 االكتراث أو   وعدم أو باختيار من ال خيدم مصاحلهم لعدم وعيهم بأمهية االنتخابات أو بسبب اجلهل                بالتشتتاألخطاء السابقة، إما    
 القضايا أي املشاركة يف احلياة السياسية بصفة عامة؟         هذه يف مثل    خللفية ضبابية تستند على وجه اخلصوص إىل غموض احلكم الشرعي         

 مت تشكيل جلنة موسعة من اهليئات اإلسالمية لتاليف األخطاء           هبا سؤال هام، وتقديرا ألمهية هذه األمور اليت تفضلت           هذا: فأجاب
 املهمة ترسل   اللجنةجانب آخر وجود هذه      ومن.  وكذلك الستشارة جمموعة من أهل اخلربة والعلم       الكربىوللتركيز على املصاحل    

 وحتديدا االنتخابات الرئاسية جبميع      ، السياسية املشاركةرسالة قوية وواضحة ألكرب عدد من مسلمي الواليات املتحدة لضرورة             
 يف احلفاظ على    تحدةامل فيها انتخاب من يقود الواليات املتحدة يف فترة حرجة جدا يف تاريخ الواليات                مبامستوياهتا احمللية والقطرية    

" . العامل على أسس احترام الشعوب والدول والقوانني الدولية        لدولقيمها وحقوق مواطنيها، وكذلك حتسني عالقات الواليات املتحدة         
:  على موقع     2004/2/14: بتاريخ" املسلمون و انتخابات الرئاسة األمريكية          : حوار حي بعنوان     

http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic 
إذا كان هناك يقني بوجوب بذل املال ِفداًء لألسرى، فيقاس عليه بذل املال للحملة               :" صالح الدين سلطان إىل أنه    /  يذهب د  - 3

 االنتخابية لبعض املرشحني الذين يرفعون القيود عن املسلمني للعلة اجلامعة، و هي دفع الفتنة و االبتالء عن املسلمني، و ال يكون القصد               
مدى وجوب مشاركة   : "، حبث بعنوان  "أن ُيعانَ أي مرشح الختاذ قرارات ختالف الشريعة، بل مؤازرة املسلمني و رد الشر عنهم                
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اليت تعد من أشكال العمل السياسي غري التقليدي، وآلية عمل مباشر             " املظاهرات  و
للتصدي والتأثري على النخبة السياسية، ومن أصعب أشكال املشاركة لكونه يتطلب             

إذن ..  بشرط أن تكون الدولة اليت حتتضنهم حتترم حقوق اإلنسان          )1("التعاون واملبادرة 
 .فكل هذه الوسائل مهمة ومؤثرة

و املقاصد الشرعية املطلوبة إذا تعينت هلا وسيلة لتحقيقها أخذت هذه الوسيلة              
حكم تلك املقاصد، وعليه ال ينبغي للمسلمني بأي حال ترك السياسة ألن ذلك يعين يف                
عصرنا احلاضر ترك فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا غري جائز باتفاق               

يعين بقاء العمل السياسي حكرا وخاضعا ألعداء املسلمني        املسلمني، كما أن ترك السياسة      
وهذا سيعود بال شك بالضرر     .. أو مبثابة تفرغ للساحة السياسية من أي نشاط للمسلمني        

إن السياسة الشرعية هي املطلوبة يف كل       .. على املسلمني وبالضرر على الدعوة اإلسالمية     
املسلمني يف ممارستها أو تسببت بعض      هذا وال ميكن التخلي عن املشاركة إذا أخطأ بعض          

 .و اهللا تعاىل أعلم وأحكم.)2(العوامل واملؤثرات يف سلبية نتائجها
 
 
 
 

 حمـايـة األقليـات المسلمـة: الفصل الخامس
 

 تمهيد
واجب الدولة املسلمة جتاه األقليات املسلمة: املبحث األول  

 لة اإلسالميةعالقة األقليات المسلمة بالدو:         المطلب األول
 الفريق األول وأدلته:                 الفرع األول
 الفرق الثاني وأدلته:                 الفرع الثاني

 المناقشة والترجيح:                 الفرع الثالث
 نصرة األقليات المسلمة وقت السلم :         المطلب الثاني
 سلمة وقت الحربنصرة األقليات الم:         المطلب الثالث

 عـدم وجود معاهدة بين الدول المسلمة والدولة غير المسلمة:                 الفرع األول

                                                                                                                                            
-http://www.islamicau.org/Uspolitics:  على موقع  2003، منشور عام     "املسلمني يف االنتخابات األمريكية    

arabic.htm 
 .73، 78: أمحد يعقوب اجملدوبة، حمفوظ اجلبوري، ص: رسل جيه دالتون، ترمجة: يات الغربيةدور املواطن السياسي يف الدميوقراط- 1
 .نت، مرجع سابق. فتاوى انتخابية للمولوي، إسالم أون الين:  ينظر- 2
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 وجود معاهدة بين الدول المسلمة وبين الدولة غير المسلمة:                الفرع الثاني
  الدولية-التشريعات-حماية األقليات في ضوء االتفاقيات : المبحث الثاني

 األقليات في التشريعات الدولية:   المطلب األول      
 المرحلة األولى:                 الفرع األول
 المرحلة الثانية:                 الفرع الثاني

 نقـد وتـقيـيم:         المطلب الثاني
 نظرة نقدية:                 الفرع األول
  المسلمة من التشريعات الدولية لحماية األقلياتموقع األقليات:                 الفرع الثاني

 نحو رؤية عالمية لقضية األقليات:         المطلب الثالث
 النظرة اإلسالمية إلى األقليات غير المسلمة:                 الفرع األول
 تعامل المسلمين مع األقليات غير المسلمة:                 الفرع الثاني

 رؤية عالمية لقضية األقليات: الفرع الثالث                
 ومطالبها بين االنفصال والتعايش..                      مسالك األقليات المسلمة في مواجهة االعتداء عليها: المبحث الثالث

 مسالك األقليات المسلمة لمواجهة االعتداء عليها:         المطلب األول
 سلك الصبر على األذىم:                 الفرع األول

 مسلك الدفاع:                 الفرع الثاني
 مسلك إعالن الحرب:                 الفرع الثالث

 مطالب األقليات المسلمة بين االنفصال والتعايش :         المطلب الثاني
 تأثير أنماط األقليات المسلمة على مطالبها:                 الفرع األول

 المطالب العامة لألقليات المسلمة بين االنفصال والتعايش:         الفرع الثاني        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تمهيد
ال خيفى على كل مطلع ومهتم بأخبار املسلمني كأقليات مدى خطورة ما               
يتعرضون له من ضغط اجتماعي ثقايف سياسي واقتصادي، وأحيانا يتجاوز حدوده              

 إبادة املسلمني وإرهاهبم هبدف قتل اإلسالم يف        ليتحول إىل اضطهاد عسكري يهدف إىل     
 .كياهنم، والقضاء على هويتهم اإلسالمية

و مبا أن الكفر ملة واحدة فإن املسلمني يعانون يف كل الدول؛ شيوعية أو بوذية                          
أو مسيحية، فاجلميع ال يتورع عن تقريع املسلمني بشىت الوسائل وإن اختلفت        أو هندوسية 
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املخططني أو اخللفيات التارخيية واالستراتيجيات وكذلك باختالف الظروف         باختالف  
 .احمليطة سواء بالدولة أو باألقلية املسلمة
 على أهم مشاكلها اليت     -أمناط األقليات املسلمة  -لقد اطلعنا يف الفصل الثاين       

األقليات تتعدد بالنظر إىل منط خلفية وجود األقلية ومنط النظام الذي تعيش يف ظله، هذه               
اليت تعد امتدادا لإلسالم واملسلمني حباجة ماسة إىل مساعدة ودعم الدول املسلمة               
حكومات وشعوبا، هذا الدعم يكون سهال إذا كانت األقليات جاليات فقط حبيث ال              
تزال تتمتع جبنسيتها األوىل أي أهنا رعية من رعايا دولة مسلمة، وبذلك فإن احلماية تثبت               

انون الدويل، لكن يف املقابل قد يكون الدعم صعبا ومعقدا إذا كانت األقلية             هلا استنادا للق  
املسلمة من رعايا دولة غري مسلمة، وهذه هي الصفة الغالبة للمسلمني خارج ديار                

 اإلسالم، فهل هذا االنتماء ينفي عنها صفة كوهنا تابعة للدولة اإلسالمية؟
جود للدولة اإلسالمية مبعناها الفقهي     أنه ال و  : هذا بدوره يثري إشكالية أخرى وهي     

املتعارف عليه، فنحن أمام واقع تعدد الدول املسلمة وتفرعها وتفرقها، واليت ختتلف               
كيف ميكن هلذه الدول أن تساعد األقليات؟       : سياساهتا اخلارجية وأهدافها، لكن عموما    

 النصرة؟ وكيف ختتلف    وبتعبري آخر ما هي املساعدة اليت ميكن أن تقدمها هلا استنادا ملبدأ           
 نوعية املساعدة باختالف الظروف بني وقيت السلم واحلرب؟

هذا بدوره يدفعنا للتحدث عن دور املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلماية األقليات 
 من كل أنواع التمييز واالضطهاد، مدى فاعليتها وحيادها؟
 لنظرة الوضعية؟و كيف ختتلف النظرة اإلسالمية وتعاملها مع املوضوع عن ا

و يف األخري ونتيجة لالضطهاد والعنف والقهر الذي تعاين منه األقليات املسلمة وبشكل              
متفاوت يؤثر على نوعية مطالبها العامة اليت تتعلق بقضية تابعّيتها للدولة اليت تنضوي حتتها              

نوين بني الرغبة يف االنفصال كحل ناجع للمعاناة، وبني القبول بالتعايش يف إطار قا               
 .جمموعة هذه التساؤالت والنقاط هي حمور هذا الفصل.. وإنساين حيترم األقلية
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 واجب الدولة املسلمة جتاه األقليات املسلمة: املبحث األول

 (: $yϑ̄ΡÎاملسلمون إخوة مهما باعدت بينهم املسافات ونأت هبم الديار قال          
tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) (... )1(    ركان الدولة اإلسالمية اليت كانت ممثلة يف       ، وبعد أن تداعت أ

الدولة العثمانية     وجد كثري من املسلمني أنفسهم يف عزلة كبرية، خاصة وأن الدولة                   
اإلسالمية اليت كان حيسب هلا ألف حساب أصبحت يف طي النسيان وحل مكاهنا عشرات              

املنظار وال بنفس االهتمام،    من الدول املنفصلة املتفرقة اليت ال تنظر إىل قضايا األمة بنفس            
هذا الوضع ولّد مشكلة يف حترك هذه الدول ملا فيه صاحل لألقليات املسلمة، فبعضها مل                
يقطع صلته هبا إما لكوهنا من أصول الدولة رغم تابعيتها لدولة غري مسلمة، أو انطالقا من                

من بعيد بدعوى أهنا    مبدأ األخوة الدينية، وبعضها اآلخر ال عالقة له هبا ال من قريب وال              
 .تابعة لدولة أخرى وبالتايل ال جمال للتدخل يف شؤوهنا الداخلية

 فما مدى ارتباط الدول املسلمة باألقليات املسلمة؟ هل كانت قبل اليوم تعد من             
 رعايا الدولة اإلسالمية؟  وكيف يؤثر االرتباط من عدمه على نصرة ومساعدة األقليات؟

 قليات المسلمة بالدولة اإلسالميةعالقة األ: المطلب األول
تناول الفقهاء هذه املسألة عند حديثهم عن املسلم املستأمن يف دار           : صورة املسألة 

 الذي أسلم ومل يهاجر إىل دار اإلسالم،         -نسبة إىل الدار  – أو احلريب    -الكفر-احلرب  
سألة تدخل  وعّما إذا كانت تشمله والية الدولة اإلسالمية أم ال، وخترجيا على هذه امل              

 مسألة األقليات املسلمة      وعالقتها بالدولة ضمن هذه املسألة، فهل تشملهم الوالية؟
 :و قد اختلف يف هذه املسألة إىل قولني

                                                 
 .10:  سورة احلجرات، اآلية- 1
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 الفريق األول وأدلته: الفرع األول
ذهب الفريق األول إىل أن املسلم خارج دار اإلسالم ليس من رعايا الدولة                

: من املعاصرين و) 1(أبو حنيفة وأبو يوسف   : ىل هذا الرأي  اإلسالمية،     وممن ذهب إ        
 .)3( وسيد قطب)2(املودودي

 :      أما أدلتهم، فقد استدلوا بعدة أدلة منها

: ¨βÎ) zƒ قوله   : من القرآن  -1 Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ 
öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â!$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 t Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u 

öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰  )4(، "    فاهلجرة اليت يشري إهلا
رة من دار الشرك إىل دار       النص وجيعلها شرطا لتلك الوالية العامة واخلاصة هي اهلج         

 فأما الذين ال ميلكون اهلجرة ومل يهاجروا استمساكا مبصاحل أو            -ملن استطاع -اإلسالم  
قرابات مع املشركني فهؤالء ليست بينهم وبني اجملتمع املسلم والية، كما كان الشأن يف               

 يف  مجاعات من األعراب أسلموا ومل يهاجروا ملثل هذه املالبسات وكذلك بعض أفراد            
 .)5 (..."مكة من القادرين على اهلجرة

الوالية بفتح الواو وكسرها، وقيل هي       :"  يف تفسري اآلية   )6(    ويقول املراغي 
بالفتح خاصة بالنصرة واملعونة والنسب والدين، وبالكسر يف اإلمارة وتويل األمور العامة             

                                                 
أبا حنيفة دهرا من الزمن، و يرجع       القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، أبو يوسف، يلقب بالصاحب ألنه الزم                - 1

 سنة،  70 هـ عن    182،و قيل   هـ181اخلراج، تويف سنة    : الفضل له        و للشيباين يف نشر مذهب اإلمام، من أبرز مؤلفاته                   
  ).299، 298: ، ص1: ، شذرات الذهب، ج142: طبقات الفقهاء، ص: ترمجته يف(

، كان داعية على منط عهود      م1903/هـ1321دي، ولد يف مدينة أونج آباد باهلند سنة          اإلمام الداعية العالمة أبو األعلى املودو      - 2
 جائزة امللك   هـ1399 هاجر إىل باكستان و توىل مهام رئاسة اجلماعة اإلسالمية، منح عام             1947اخللفاء الراشدين، بعد تقسيم اهلند      

 خمطط اليهود، األسس األخالقية للحركة اإلسالمية، نظرية اإلسالم          إحذروا: فيصل العاملية تقديرا جلهوده، من كتبه املترمجة للعربية        
: ، ص 1: تتمة األعالم، للزركلي، ج   : ترمجته يف (م،  1979/هـ1399السياسية، وحدة األمم اإلسالمية، اإلسالم و اجلاهلية، تويف سنة          

73-75 .( 
سيد : ، يف ظالل القرآن268: ، ص3: لدقائق، للزيلعي، ج، تبيني احلقائق شرح كرت ا105: ، ص7: بدائع الصنائع، للكاساين، ج - 3

 .57، 56: ، تدوين الدستور اإلسالمي، للمودودي، ص1555:  ص،3: قطب، ج
 . 72:  سورة األنفال، اآلية- 4
 .1555:  ص،3:  يف ظالل القرآن، ج- 5

رف بالتفسري، من دعاة التجديد و       ، باحث عا  م1881/هـ1298حممد بن مصطفى بن عبد املنعم املراغي، يف الصعيد سنة             - 6
1364، تويف باإلسكندرية سنة م1928القضاء الشرعي، و عني شيخا لألزهر سنة : اإلصالح،تتلمذ حملمد عبده، ُولِّي أعمال كثرية منها



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 310 

هم ودارهم دار   أي أن املؤمنني املقيمني يف أرض املشركني وحتت سلطاهنم وحكم           ...
حرب وشرك ال يثبت هلم شيء من والية املؤمنني الذين يف دار اإلسالم إذْ ال سبيل لنصر                 

، فقد أثبت اهللا املواالة بني املهاجرين واألنصار الذين هم بدار اإلسالم بينما             )1("أولئك هلم 
النصرة والتعاون  نفاها عن املسلمني الذين مل يهاجروا، وفسر العلماء معىن الوالية يف اآلية ب            

 .)2(واملواالة يف الدين
اإلميان وسكىن دار   : فهذه اآلية تبني أساسني للمواطنة    :" و يضيف املودودي قائال   

اإلسالم أو االنتقال إليها من دار الكفر، فهم من أهل دار اإلسالم متساوون يف حقوقهم                
آلية يذكر أن من يقطن     اجلزء األول من ا   :"  كما يقول بشأن اآلية    )3("وأولياء فيما بينهم  

 .)4("خارج حدود الدولة اإلسالمية خيرج عن دائرة الوالية السياسية
 فحسب هذا الرأي جيب على املسلمني أن يهاجروا إىل دار اإلسالم حىت يعتربوا              

 .من مواطين الدولة اإلسالمية ورعاياها، فاإلسالم وحده غري كاف العتبارهم رعايا
 إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف          هللا  كان رسول ا  « : من السنة  -2

مث ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم        ...خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني      
وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا                  

 الذي جيري على املؤمنني     فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا        
 .)5(»وال يكون هلم يف الغنيمة      والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني 

يدل احلديث على أن املسلمني الذين يهاجرون إىل دار اإلسالم تثبت هلم احلقوق             
 -دار الكفر -وتترتب عليهم نفس الواجبات، وإن مل يفعلوا ذلك بأن بقوا يف أراضيهم              

ئر أعراب املسلمني غري املهاجرين حيث جتري عليهم أحكام اإلسالم من غري             فهم كسا 

                                                                                                                                            
، 103: ، ص 7: األعالم، ج : ترمجته يف (حبوث يف التشريع اإلسالمي،الدروس الدينية، تفسري القرآن الكرمي،         : ، من كتبه  م1945/هـ

 ). 305: ، ص1: معجم املؤلفني، ج
 .43، 42: ، ص4:  تفسري املراغي، ج- 1
 .166: ، ص15:  ينظر تفسري الرازي، ج- 2
 .57، 56:  تدوين الدستور اإلسالمي، للمودودي، ص- 3
 .209، 208:  احلكومة اإلسالمية، للمودودي، ص- 4
 .66:  سبق خترجيه، ص- 5
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متييز، لكن ومبا أهنم ال يشاركون يف الغزو واجلهاد فال نصيب هلم يف الغنيمة والفيء إال أن                 
 .يهاجروا، ففي هذا احلديث داللة على أهنم ليسوا من رعايا الدولة

ملسلمون عـدول يسعى بذمتهم    ا« : من كل مسلم لقوله      )1(يصح األمان  -3
 أدناهـم 

، إال أنه يستثىن أمان املسلم بدار الكفر حيث يقول            )2(»وهم يد على من سواهم       
وال جيوز أمان التاجر يف دار احلرب واألسري فيها، واحلريب الذي أسلم هناك،             :" الكاساين

مان مصلحة،  ألن هؤالء ال يقفون على حال الغزاة من القوة والضعف، فال يعرفون لأل             
، ويؤكد هذا سعيد    )3("وألهنم متهمون يف حق الغزاة لكوهنم مقهورين يف أيدي الكفرة          

أما املؤمنون الذين يعيشون يف دار احلرب فهؤالء ليست هلم حقوق املواطن            :" حوى بقوله 
املسلمون عدول يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على        : املسلم يف دار اإلسالم كاملة، فمثال     

 .)4("ولكن ليس للمسلم املقيم يف دار احلرب أن جيري... من سواهم
: إذن األمان يثبت من كل مسلم إال من املسلم بدار احلرب مهما كانت صفته              

 .مقيما     أو تاجرا أو أسريا
ال تقام احلدود يف دار احلرب؛ فإذا أسلم كافر يف دار الكفر وقتله مسلم هناك                -4

، وعند )5( خطئا وال جتب عليه إال الكفارة عند أيب حنيفة      فال شيء عليه سواء قتله عمدا أو      
ال جتب احلدود يف    :" ، ويقول أبو حنيفة   )6(أيب يوسف وحممد عليه الدية يف العمد واخلطأ       
 .)7("دار احلرب إال أن يكون معهم إمام أو نائب إمام

                                                 
:  هو ترك القتل و القتال مع الكفار، وهو من مكايد احلرب و مصاحله و العقود اليت تفيدهم إال من ثالثة                      األمان ضد اخلوف، و    - 1

أمان و جزية و هدنة، ألنه إذا تعلق مبحصور فاألمان أو بغري حمصور فإن كان إىل غاية فاهلدنة و إال فاجلزية، و مها خمتصان باإلمام                           
 .313: ، ص4: ، جخبالف األمان، مغين احملتاج، للشربيين

، و النسائي يف السنن الكربى،      80: ، ص 3: ،ج2751:  رواه أبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف السرية ترد على أهل الكفر، رقم             - 2
، و البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الديات، باب     220:  ص ،4: ، ج 6947: كتاب السري، باب سقوط القود من املسلم للكافر، رقم        

، 2683: ، و ابن ماجة، كتاب الديات، باب املسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم          29:  ص ،8: اص بينه باختالف الدينني، ج    فيمن ال قص  
 .895: ، ص2: ج
 .107: ، ص7:  بدائع الصنائع، للكاساين، ج- 3
 .2206:  ص،4: سعيد حوى، ج:  األساس يف التفسري- 4
  . 105: ، ص7:  بدائع الصنائع، ج- 5
 .477: ، ص3: ف العلماء، تصنيف الطحاوي، اختصار أبو بكر اجلصاص، ج خمتصر اختال- 6
 .671:  ص،7:  حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، للشاشي، ج- 7
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بعدم الوالية الفعلية وقت حدوث اجلرمية،      : و عللوا سقوط القصاص يف العمد      
 .)1(تعذر استيفاء العقاب وقت اجلرمية، وال عربة يف إثبات القصاص بالوالية احلكميةول

كما يعلل أبو حنيفة عدم ترتب عقوبة قتل املسلم لألسري املسلم يف دار الكفر؛ بأن               
املسلم صار مقيما بإقامتهم فهو إذن تابع هلم وال جتب بقتله إال الكفارة ألنه غري متقّوم                 

أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر         « :، واستدلوا بقوله    )2(لدارلعدم اإلحراز با  
ال تقطع األيدي يف    «  و )4(»ال تقطع األيدي يف الغزو     «:، وقوله   )3(»املشركني  

 .)6(»ال تقام احلدود بدار احلرب « : و)5(»السفر
 الفرق الثاني وأدلته: الفرع الثاني

لة اإلسالم من رعاياها أينما وجدوا      ذهب الفريق الثاين إىل أن املسلمني خارج دو       
وحيثما حلوا، وأن سيادة الدولة اإلسالمية متتد إليهم ولذلك جتب يف حقهم كل تكاليف              
اإلسالم،      وذهب إىل هذا الرأي مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة وبعض                 

 .)7(احلنفية
 :استدلوا مبا يلي و

 (: $yϑ̄ΡÎيت تدل على أن املسلمني اخوة، يقول         اآلية القرآنية الكرمية ال    -1
tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) (...  )8( وقوله ،: tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 

، فاملسلمون أولياء  وال فرق يف ذلك بني املسلمني يف دار اإلسالم أو خارجها، ألهنم                 )9(

                                                 
 . 248: ، اجلرمية، أليب زهرة، ص651: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 1
 .267:  ص،3: الزيلعي، ج:  تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق- 2
 .26:  سبق خترجيه، ص- 3
 .7:  سبق خترجيه، ص- 4

 .7:  سبق خترجيه، ص- 5

 .105:  ص،9:  البيهقي يف السنن الكربى، كتاب السري، باب من زعم ال تقام احلدود يف أرض احلرب، ج- 6
، حتفة احملتاج بشرح املنهاج،     354: ، ص 4: ، األم، للشافعي، ج   211: ابن عبد الرب، ص   :  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي      - 7

، تبيني احلقائق شرح    105: ، ص 3: ، كشاف القناع، للبهويت، ج    433: ، ص 10: ، املغين، البن قدامة، ج    243: ، ص 9: للهيثمي، ج 
 .671: ، ص7: ، حلية العلماء، للشاشي، ج105: ، ص7: ، بدائع الصنائع، ج267: ، ص3: كرت الدقائق، ج

 .10: ية سورة احلجرات، اآل- 8
 .71:  سورة التوبة، اآلية- 9
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 ¨βÎ) ÿيف دين واحد  وشريعة واحدة        يشتركون مجيعا    Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF̈Βé& Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïm≡ uρ O$tΡr& uρ 
öΝ à6 š/ u‘ Âχρß‰ç7 ôã $$sù ∩⊄∪ )1(. 

عموم األحاديث الدالة على أخوة املسلمني وعدم التمييز بينهم سواء يف دار              -2
 :اإلسالم أو يف دار الكفر

ال اهللا وأن حممدا رسول اهللا       أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إ          «*
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق               

 .)2(»اإلسالم          وحساهبم على اهللا 
من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له           « :قوله  *
 ذمة اهللا 

 .)3(» وعليه ما عليهم و ذمة رسوله له ما للمسلمني
 .)4(»إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم « : قوله*
 .)5(»املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يكذبه وال حيقره« : قوله*

تتظافر هذه األحاديث وغريها على تأكيد أخوة املسلمني فهم جسد واحد،              
ما ذهب اجلمهور، حىت األسري     وعصمتهم واحدة أينما حلوا، وعلى ذلك يصح أماهنم ك        

 .)6(إذا مل يكن مكرها على منح األمان يثبت أمانه

                                                 
 .92:  سورة األنبياء، اآلية- 1
،و مسلم،  17: ، ص 1: ، ج 25:  رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب فإن تابوا و أقاموا الصالة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، رقم                - 2

ول اهللا و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة و أن من فعل ذلك             كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رس              
 .53: ، ص1: ، ج22: عصم نفسه و ماله إال حبقها، رقم

، البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، باب        153: ، ص 1: ، ج 384: البخاري، كتابا الصالة، باب فضل استقبال القبلة، رقم       - 3
رواه الطرباين يف   : ؛ و قال  28: ، ص 1: ، جممع الزوائد، كتاب اإلميان، ج     3: ، ص 2: ، ج 2030: فرض القبلة و فضل استقباهلا، رقم     

 .الكبري
،و البيهقي،  175: ، ص 3: ، ج 3067: رواه  أبو داود يف السنن، كتاب اخلراج و اإلمارة و الفيء، باب إقطاع األرضني، رقم                - 4

: ، ج1673: رمي، كتاب الزكاة، باب من أسلم على شيء، رقم ، سنن الدا  114: ، ص 9: كتاب السري، باب من أسلم على شيء، ج       
 .485: ، ص1

، و مسلم ، كتاب الرب و الصلة        862: ، ص 2: ، ج 2310: البخاري، كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلُم املسلَم و ال يسلمه، رقم           - 5
 .1986: ، ص4: ، ج2564: و األدب، باب حترمي ظلم املسلم، رقم

، 105: ، ص 3: ، كشاف القناع، للبهويت، ج    314: ، ص 4: ، مغين احملتاج، للشربيين، ج    493: ، ص 10: دامة ، ج  املغين، البن ق  - 6
 . 105: ، ص7: بدائع الصنائع، للكاساين، ج



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 314 

كذلك من قتل يف دار احلرب قتال يوجب القصاص أو ارتكب معصية توجب حدا     
 وجب 

 .)1(عليه ما جيب يف دار اإلسالم
ويف :" »إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم       « يقول الصنعاين يف شرح حديث      

، فاملسلم الذي ارتكب ما     )2("ل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله         احلديث دلي 
 .)3(يوجب عقوبة يف دار الكفر يعاقب عليها إذا جاء إىل دار اإلسالم لثبوت الوالية

األدلة اليت جتيز اإلقامة يف دار الكفر ملختلف األسباب سواء ألويل األعذار أو              -3
  مما تطرقنا إليه يف أحكام اهلجرة، ومن ذلك قوله للذين يأمنون على أنفسهم وغري ذلك   

 .)4(»و اسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا ...« :    لفديك
 أذن للمسلمني يف املقام خارج دار اإلسالم فإن ذلك ال              وما دام الرسول    

 .يقتضي حرماهنم من حقوق املسلمني وانقطاع الوالية عنهم
باختالف الداريـن إذا كان من أويل األرحـام،         ثبوت املرياث للمسلمني     -4

 :       قال 

 (#θä9 'ρé& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n<÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# )5(   وأما قوله  :" ، قال ابن العريب

   : t Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ )6( 
اآلية، فإن ذلك عام يف النصرة واملرياث، فإن من كان مقيما مبكة على إميانه مل يكن ذلك                 
معتدا له به، وال مثابا عليه حىت يهاجر، مث نسخ اهللا ذلك بفتح مكة واملرياث بالقرابة،                  

 .)7(" بالسنةسواء كان الوارث يف دار احلرب    أو يف دار اإلسالم لسقوط اعتبار اهلجرة

                                                 
أبو حممد عبد الوهاب    : ، اإلشراف على مسائل نكت اخلالف     671: ، ص 7:  حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، للشاشي، ج        - 1

 .477، 473: ، ص3: ، خمتصر اختالف العلماء، ج934: ، ص2: ي، جالبغداد
 .،104: ، ص4:  سبل السالم، للصنعاين، ج- 2
 .64: أبو زهرة، ص: العالقات الدولية يف اإلسالم:  ينظر- 3
 .141:  سبق خترجيه، ص- 4
 .75:  سورة األنفال، اآلية- 5
 .72:  سورة األنفال، آية- 6
 .887: ، ص2: ن العريب، ج أحكام القرآن، الب- 7
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وبذلك يكون اختالف الدارين بني     .. فالعربة إذن بوصف اإلسالم دون اعتبار آخر      
املسلمني ال يؤثر يف حكم املرياث ويف غريه، وأن املسلم من أهل دار اإلسالم حيثما                  

 .)1(كان
املسلم رعية إسالمية أينما كان موطنه فالسيادة اإلسالمية على         :" يقول أبو زهرة  

كل مكان، وذلك ألن والية املسلم ال تكون لغري املسلم، وإذا كان املسلم               املسلم يف   
 .)2("منتميا للدولة غري اإلسالمية فذلك ال ينفي سيادة الدولة اإلسالمية أيا كان موطنه

إذن فاملسلم أينما كان هو رعية إسالمية تثبت له حقوق األخوة يف اإلسالم                
 .ويترتب عليه كذلك التزامه بالتكاليف

 المناقشة والترجيح: الفرع الثالث
 املناقشة: أوال

 : ميكن مناقشتهم من وجوهللفريق األول بالنسبة
الوالية اليت وردت يف اآلية ليست مبعىن التعاون والتناصر بل جاءت مبعىن               -1

: اإلرث، قال ابن العريب تفسريا لقوله        ÏiΒ >ó x«  "      من النصرة لبعد دارهم وقيل من
قال املفسرون ال جيوز أن     :" يقول)4(، غري أن النيسابوري   )3("نقطاع واليتهم املرياث ال 

( ÈβÎيكون املراد هبذه الوالية النصرة واملعونة وإال مل يصح عطف            uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $#   ،عليه 
 ألن الشيء ال يعطف 

 .)5("على مثله فاملراد هبا اإلرث
 املراد هبذه اآلية فنقل عن ابن عباس         واختلفوا يف :" و جاء يف التفسري الكبري للرازي      

 سبب اإلرث اهلجرة    جعل اهللا   : واملفسرين كلهم أن املراد هو الوالية يف املرياث، وقالوا        

                                                 
 . 316، 315: إمساعيل لطفي فطاين، ص:  اختالف الدارين و أثره يف أحكام املناكحات و املعامالت- 1
 .63:أبو زهرة، ص:  العالقات الدولية يف اإلسالم- 2
 .887: ، ص2:  أحكام القرآن، البن العريب، ج- 3
هـ، 406م عصره يف معاين القرآن و علومه، نشأ و سكن يف نيسابور، تويف سنة احلسن حممد بن احلسني القمي النيسابوري، إما - 4
  ).420:، ص1: طبقات املفسرين، ج: ترمجته يف(

 .422: ، ص3:  تفسري النيسابوري، ج- 5
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والنصرة        أو القرابة، وكان القريب الذي آمن ومل يهاجر مل يرث من أجل أنه مل                       
 .)1("يهاجر ومل ينصر

هو اإلرث،  : ملقصود من الوالية يف اآلية     املفسرين على أن ا    -أغلب-و عليه فكثري    
وليس ميتنع أن يكون نفي الوالية مقتضيا       :" غري أن اجلصاص يوفق يف هذه املسألة بقوله       

لألمرين مجيعا من نفي التوارث والنصرة، مث نسخ نفي املرياث بإجياب التوارث باألرحام              
اب النصرة بقوله   مهاجرا كان أو غري مهاجر وإسقاطه باهلجرة فحسب، ونسخ نفي إجي           

: tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ )2(   وقوله : t Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. 
öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷èt/ )3(")4(. 

أما احلديث فغاية ما يدل عليه؛ أنه ال يثبت هلم حق الغنيمة والفيء، وهذا                -2
عايا، بل لكوهنم مل يشاركوا يف القتال، ولو شاركوا الستحقوا            ليس ألهنم ليسوا ر   

 .)5(ذلك
 بإقامتهم خارج دار    كما أن احلديث عليهم وليس هلم، فكيف يأذن الرسول          

اإلسالم مث يقال بعد ذلك؛ بأهنم ال يتمتعون حبقوق املسلمني وال ُيكلفون بواجبات                
 .املسلمني

أمان باطل ، فُيرد من     : -احلرب-دار الكفر   أما فيما يتعلق بأن أمان املسلم يف        -3
 :وجهني
 . الفريق الثاين متفق معهم على كون أمان األسري املكره ال يصح-أ

ُيسلَّم هلم أن أمان املسلم يف دار الكفر ال يصح، لكن ليس من باب إقامته يف هذه                  -ب
ن الذي يعطيه   الدار وإمنا من باب عدم قدرته على إدراك مصلحة املسلمني، فقد يضر األما            

باملسلمني بدار اإلسالم، لذلك جند أن الكاساين وهو يعلل عدم صحة أمان املسلم بدار               

                                                 
 .166: ، ص15:  التفسري الكبري، ج- 1
 .71:  سورة التوبة، آية- 2
 .73:  سورة األنفال، اآلية- 3
 .887: ، ص2: أحكام القرآن البن العريب، ج: ، و ينظر263:  ص،4:  للجصاص، ج أحكام القرآن،- 4
 .160:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة، لتوبولياك، ص- 5
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ألن هؤالء ال يقفون على حال الغـزاة من القوة والضعف فال يعرفون             :" الكفر فيقول 
 .)1("لألمان مصلحة وألهنم متهمون يف حق الغزاة لكوهنم مقهورين يف أيدي الكفرة

 :يتعلق بتطبيق احلدود يف دار الكفر فُيرد من وجوهفيما  -4     

% $tΒuρ šχقوهلم يعارض اآلية الكرمية      -أ  x. ? ÏΒ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ ωÎ) $\↔ sÜ yz 
، فكيف يستقيم أن يقتل مسلم مسلما عمدا بدار الكفر مث ال تترتب عليه عقوبة القتل                )2(

القتل خطئا وكان أولياء القتيل من كفار       "  كون  ، أما يف حالة    -القصاص-العمد                
 .)3("أهل احلرب، فال دية هلم وعلى القاتل حترير رقبة مؤمنة ال غري

أما عن األسري وكونه تابعا للحربيني فذلك يكون صورة ال حكما وإال لقلنا              -ب
 .)4(جبواز استرقاق املسلمني له عند الظفر به، وهذا ال يقول به أحد حىت احلنفية

فليس » أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني           « :أما حديث  -ج
براءة دم، أي   : املقصود أنه يتربأ من املسلم يف دار الكفر، مبعىن انقطاع الوالية، بل املقصود            

، فإن كان   )5(ال إمث على القاتل ألنه قتل خطئا، كما ال دية لقومه ألهنم أعداء للمسلمني              
:  الدية قال    قومه مسلمني تثبت هلم    tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠ uρ 

îπ yϑ̄=|¡•Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î#÷δr& )6(    ولفعل الرسول ،         حني قتل خالد بعض املسلمني من بين جذمية 
 .)7( عليا فودى قتالهم، فبعث 

 اإلسالمية وهذا ليس حمل     فإن أدلتهم تثبت حق األخوة    : و بالنسبة للفريق الثاين   
خالف   ونزاع، أما بالنسبة ملسألة األمان ومسألة العقوبة اليت جتب على القاتل عمدا أو                 

 .خطئا فهم مصيبون إىل حد كبري، وإن كان األمان ال وجود له اآلن يف زماننا

                                                 
 .107: ، ص7:  بدائع الصنائع، ج- 1
 .92:  سورة النساء، اآلية- 2
 .357: ، ص2:  تفسري ابن كثري، ج- 3
 .358:  ص،1: سعدي أبو جيب، ج: ه اإلسالميموسوعة اإلمجاع يف الفق:  ينظر- 4
 .357: ، ص2:  تفسري ابن كثري،ج- 5
 .92:  سورة النساء، اآلية- 6
: ، و ينظر  1577: ، ص 4: ، ج 4084:  خالد بن الوليد إىل بين جذمية، رقم        رواه البخاري، كتاب املغازي ، باب بعث النيب          - 7
 .من البحث 144:      و ص26: ص
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 :فالفريق األول و جند أن اجتهاد كل فريق ينطلق من منطلق خمتلف عن اآلخر،              
 منطلق كون املسلمني بدار الكفر ال تشملهم والية دار اإلسالم لذلك كانت              انطلق من 

 :الفريق الثاين اجتهاداهتم تسري وفق هذا املنحى وجاءت بالشكل الذي رأيناه، بينما جند             
فدار احلرب  " انطلق من كون تكاليف اإلسالم واحدة على مجيع املسلمني يف كل مكان ،            

 ال تسقط عنهم فرضا وال تنسخ 
 .، ولذلك جاءت اجتهاداهتم بالشكل الذي رأيناه)1("حكما
 الموازنـة والــترجيــح: ثانيـا

و عليه فاملتأمل إىل آراء الفريقني وأدلتهم جيد يف كل قسم منها نسبة من الصواب               
خاصة فيما يتعلق باملسلمني املقيمني يف ديار الكفر يف عصرنا احلايل فهم مسلمون يف                

وهلم غري املسلمة أي من رعاياها، فعلى الرأي األول هم وبكل             أغلبهم من مواطين د   
-مقاييس كلمة رعية؛ ليسو من رعايا الدولة اإلسالمية، مث أين هي هذه الدولة اإلسالمية               

 املوحدة اليت ستشملهم بواليتها ورعايتها، هذا يبدو جمانبا حلقيقة  الواقع             -دار اإلسالم 
ال ميكن أن نسلّم للفريق األول بأن املسلم بدولة غري          املاثل للعيان، لكن ويف نفس الوقت       

 :مسلمة يكون يف ِحلٍّ من التزاماته الدينية واألخالقية،   وعليه نقول
 فإن  -ديار اإلسالم -إذا اعتربنا األقليات املسلمة من رعايا الدولة املسلمة           -1

 .ول غري مسلمةذلك من باب التجاوز، ألهنم من الناحية الواقعية التطبيقية رعايا د
املسلمون أمة واحدة مهما باعدت بينهم املسافات وأينما كانوا لعموم              -2

 .النصوص الدالة على هذا املعىن
رابطة : الرابطة اليت تربط املسلمني يف الدول املسلمة باألقليات املسلمة هي           -3

ملودودي بشأن  دينية اجتماعية، وليست رابطة سياسية مبعىن املواطنة أو التابعّية، يقول ا           
يوضح دخوهلم يف دائرة األخوة الدينية على الرغم        :" أنه] 72: األنفال[اجلزء الثاين من آية     

 .)2("من خروجهم من نطاق الوالية السياسية
إن كون األقليات املسلمة من رعايا دول غري مسلمة ال يقتضي التقليل من               -4

واء للحفاظ على عقيدهتم وهويتهم     شأهنم بل بالعكس فالدور الكبري الذي  يقومون به س         
                                                 

 .67: ، و اختالف الفقهاء، للطربي، ص354: ، ص4: ، األم، للشافعي، ج552: ، ص4: رار، للشوكاين، ج السيل اجل- 1
 .209:  احلكومة اإلسالمية، ص- 2
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وكرامتهم،      أو فيما يتعلق بدورهم يف الدعوة اإلسالمية مهم جدا، كما أن التضحيات                  
اليت يقدموهنا يف مرات كثرية؛ تضحيات عظيمة تفوق تضحيات املسلمني يف الدولة               

تعرضون ، خاصة وأهنم ميثلون اخلطوط األمامية للمسلمني لذلك فهم ي          -أحيانا-املسلمة  
لكثري من الصدمات، وأكثر من ذلك فاملشاكل اليت تقع يف دولنا املسلمة تؤثر سلبا عليهم               

 إما بتشويـه صورة اإلسالم لدى جمتمعـات 
 .)1(األكثرية اليت يعيشون معها، أو بزيادة مشاعر العداء ضدهم

: tβθãΖيقول   -5  ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ )2(   تدل اآلية ،
على ثبوت الوالية للمسلمني، غري أن املسلمني الذين جتمعهم دار اإلسالم تثبت هلم الوالية              
املطلقة باعتبارهم رعايا دار واحدة، وإن مل تكن دولة واحدة كما هو احلال اآلن، أما                 

ت حبق األخوة   العالقة بني الدول املسلمة  واألقليات املسلمة فهي والية جزئية تثب             
 .)3(الدينية

و عليه فالدول املسلمة اآلن تترتب عليها واجبات جتاه األقليات املسلمة ألهنا يف              
اخلطوط األمامية من املواجهة وألن أوضاعها أكثر حساسية والتحديات أمامها مضاعفة،           

 .لذلك جيب على املسلمني حكومات وشعوبا نصرهتم وتقدمي يد العون هلم
 نصرة األقليات المسلمة وقت السلم: يالمطلب الثان

النصرة واجب إمياين أخوي على كل مسلم ألخيه املسلم مهما كان جنسه أو لونه              
مثل « :وبأي أرض حلّ، ينصره بنفسه وماله والذب عن عرضه وكرامته يقول الرسول           

ئر املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سا             
ما « :، وقد جاء الوعيد ملن يتخلى عن عون املسلم فقال         )4(»اجلسد بالسهر   واحلمى    

من امرئ مسلم خيذل امرؤا مسلما يف موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال                
                                                 

عندما حطمت حركة طالبان األفغانية التماثيل البوذية بأفغانستان، فرد البوذيون يف نقاط عدة من العامل               :  و أبسط مثال على ذلك     - 1
 فأحرقوا املساجد و املدارس اإلسالمية و اعتدوا على املمتلكات و املسلمني الذين يعيشون بينهم كأقليات، و األمثلة                   الصاع صاعني، 

 .أكثر من أن حتصى
 .71:  سورة التوبة، آية- 2
 .2203: ، ص4: سعيد حوى، ج: األساس يف التفسري:  ينظر- 3
، ومسلم يف كتاب الرب و الصلة  و         2238:، ص 5: ، ج 5665: البهائم، رقم  رواه البخاري، كتاب األدب، باب الرمحة بالناس و          - 4

 .1999: ، ص4: ، ج2586: اآلداب، باب تراحم املؤمنني و تعاضدهم، رقم
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 يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من          اخذله اهللا وما من امرئ مسلم ينصر امرؤ       
 على األنصار يف نصرهتم     ، وقد أثىن اهللا     )1(» موطن حيب نصرته   حرمته إال نصره اهللا يف    

 š:للمهاجرين فقال  Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t É‹©9 $# uρ (#ρuρ# u 
(# ÿρç |ÇtΡ̈ρ šÍ× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# $y) ym )2(      وقد أمر الرسول ،   بنصرة املسلمني 

 فأما نصرته إذا كان مظلوما       )3(»أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما    « :بعضهم البعض فقال  ل
« :فظاهرة، أما إذا كان ظاملا فتكون نصرته برده عن عدوانه وظلمه لآلخرين، وقال أيضا             

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن                  
هللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره            فرج عن مسلم كربة فرج ا     

 .)4(»اهللا يوم القيامة
و لو تتبعنا النصوص الدالة على هذه املعاين واألحكام ملا وسع املقام، والذي يهم               

أن نصرة املسلم ألخيه املسلم تدل على حبه له كحبه لنفسه وأكثر، وإذا كانت                : هنا
حس ويتفاعل بالتأكيد مع ما يلّم بإخوانه أينما كانوا فاملسلم          عقيدة املسلم صافية فإنه سي    

يعيش لنفسه ولغريه،       وبذلك يتأكد وجوب مساعدة ونصرة األقليات املسلمة خاصة                 
يف الوقت احلاضر إذ تتيح القوانني الدولية والعالقات الدبلوماسية فرصة تقدمي كل أنواع              

نفتحة على األقليات واليت تقبل التعدد والتنوع،       الدعم واملساعدة خاصة بالنسبة للدول امل     
كما ال مينع تشدد بعض الدول يف منح بعض التسهيالت ملساعدة األقليات وذلك باستنفاذ            
كل الوسائل الدبلوماسية واإلغراءات املادية والسياسية لتتمكن بواسطتها من التوجه حنو            

 .مساعدة األقليات املسلمة

                                                 
، أمحد، مسند املدنيني، حديث أيب طلحة       271: ، ص 4: ، ج 4884:  أبو داود، كتاب السنة، باب من رد عن مسلم غيبة، رقم           - 1

:  ص ،6: ، ج 7632: ، و البيهقي يف شعب اإلميان، باب يف التعاون على الرب و التقوى، رقم             30: ، ص 4: ي، ج زيد بن سهل األنصار   
 .333: ، جامع العلوم       و احلكم البن رجب احلنبلي، ص110

 .74:  سورة األنفال، اآلية- 2
، و الطرباين يف املعجم     94: ، ص 6: ، ج 11289:  رواه البيهقي، كتاب اإلقرار، باب نصر املظلوم و األخذ على يد الظامل، رقم             - 3

 .264: ، ص7: ، اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب الفنت، باب أنصر أخاك، ج210: ، ص1: ، ج679: األوسط ، رقم
اب ، وكتاب اإلكراه، ب   862: ، ص 2: ، ج 2310:  رواه البخاري يف كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلم املسلَم و ال يسلمه، رقم              - 4

، و ، و مسلم، كتاب الرب و الصلة  و           2550:  ص ،6: ، ج 6551: ميني الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو حنوه، رقم           
 .، و اللفظ له1996:  ص،4: ، ج2580: اآلداب، باب حترمي ظلم املسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله، رقم
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ليت ميكن أن تقدمها الدول املسلمة وقت السلم أو يف           و تتعدد أوجه املساعدة ا    
 :الظروف العادية، ومن بينها

تدعيم األقليات املسلمة يف ميدان التعليم الديين؛ وذلك بإنشاء مراكز لتحفيظ            -1
القرآن الكرمي، ودعم بناء املدارس اإلسالمية اليت تتماشى مع واقع اجملتمع، خاصة باملناطق             

، ونشر اللغة العربية بينهم ألن اللغة وسيلة        )1( ينتشر فيها املسلمون بكثرة    النائية والقرى اليت  
هامة لالحتفاظ بالكيان اإلسالمي لألقلية، ووسيلة لوقف واحلّد من تدهور األصالة الثقافية            

 .للمسلمني
بناء وتدعيم املراكز اإلسالمية لتكون وسيلة بديلة عن املراكز التبشريية، لكي            -2

ت الالزمة للمسلمني، على أن ال تقلّ يف أنواع اخلدمات اليت تقدمها ويف               تقدم اخلدما 
مستواها عن مثيالهتا من املراكز غري اإلسالمية، وبالتايل ختفف من ضغط اإلغراءات اليت              

 .)2(تقدمها للمحتاجني   واحملرومني
ألبناء تدعيم التعليم العايل لألقليات املسلمة وذلك برفع نسبة املنح اليت تقدم             -3
 األقليات 

املسلمة ليتمكنوا من حتصيل أكرب للعلوم الشرعية منها والتقنية، هذه األخرية قد تكون يف              
بعض الدول حكرا على أبناء األغلبية كسياسية تعتمدها الدولة، أو نظرا الرتفاع تكاليف             

 .الدراسة اليت جيعل املسلمني يعزفون عنها
 املوجود منها باملعدات واملختصني والدعم      إنشاء اجلامعات اإلسالمية أو دعم     -4

املايل، على أن ختضع هذه اخلطوة لدراسة بعيدة املدى من حيث املناهج التعليمية أو                
التوجه العام للجامعة، جملاهبة التحديات احلضارية املفروضة عليها يف بيئتها وال سيما إذا              

 .)3(كانت بيئة متخلفة   أو حتجر على احلريات
ام اإلعالمي باألقليات املسلمة من خالل تغطية أخبارها وقضاياها           االهتم -5

ومشكالهتا وعرضها على الرأي العام احمللي والعاملي، والتصدي للشبه واالهتامات املوجهة           

                                                 
حممود مصطفى حالوي، ندوة األقليات املسلمة يف العامل، مرجع         / ية يف جمتمع األقلية املسلمة، د      دور املساجد و املراكز اإلسالم     - 1

 .330: ، ص1: سابق، ج
 .253: صابر طعيمة، ص: حمنة األقليات املسلمة و الواجب حنوها:  ينظر- 2
 .252:  حمنة األقليات املسلمة، ص- 3
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إليهم، على أن تتعدد الوسائل لتشمل اإلذاعات والقنوات التلفزيونية واجملالت واإلنترنت،           
يف الدفاع عن األقليات بل توجه لتفيدهم يف حياهتم          وهذه الوسائل ال ُتستخدم فقط       

الدنيوية والدينية؛ بأن تعلمهم وتوعيهم، ومبا أن لوسائل اإلعالم دورا كبريا جند يف املقابل              
املؤسسات التبشريية تبذل جهودا هائلة يف هذا اجملال فهي تسيطر على اإلعالم وتستعمله              

يف وقد طبع اإلجنيل يف إفريقيا مثال بأكثر        ك" بطرق ذكية، فأين املسلمون من كل هذا؟        
 .)1(" لغة وهلجة، ويوزع بأعداد هائلة700من 

من خالل العالقات الدبلوماسية؛ على الدول املسلمة أن تتوسط يف السماح            -6
للمسلمني ببناء املساجد أو زيادة عددها على أن ال تكون بشكل املساجد التقليدية من               

بالسماح للمسلمني بإعالن دعوهتم وممارسة مقتضيات      حيث الدور،        وكذلك            
عقيدهتم حبرية، على أن حيترموا نظام وقانون اجملتمع الذي هم فيه بأن تكون دعوهتم                
سلمية وهادئة هادفة فهم أدرى مبجتمعاهتم،     وهذه دولة مثل الفاتيكان ظلت لوقت                 

 أفرادا ودوال قد أسهمت     طويل احلصن احلصني للمسيحية، لكن اجلهود احلثيثة للمسلمني       
 .     يف بناء مسجد هبا وتوجد هبا أقلية مسلمة ال بأس هبا

من الناحية االقتصادية، ومبا أن اهللا تعاىل أنعم على بعض الدول املسلمة خاصة              -7
؛ فهذا يفرض عليهم مساندة إخواهنم بالدول الفقرية وحىت بالدول الغنية        )2(بالدول البترولية 
القتصادية لألقليات املسلمة عموما سيئة ومزرية، وتكون هذه املساعدة؛          ألن األوضاع ا  

ببناء املستشفيات والتكفل مبستلزماهتا، وإنشاء دور للرعاية االجتماعية املختلفة كدور            
رعاية األيتام خاصة أيتام احلروب اليت ُتشن ضد املسلمني كما حصل يف البوسنة                 

 .الجئني وتقدمي املساعدة املادية والنفسية هلمواهلرسك، أو إنشاء مراكز الستقبال ال
تدعيم األقليات املسلمة بإنشاء مشاريع اقتصادية متعددة خاصة وأن كثريا من            -8

الدول تدعم حرية االستثمار، أو تتوفر فيها فرص كبرية لالستثمار، فماذا مينع املسلمني              
يها نسب معتربة من املسلمني،     إلنشاء مشاريع إمنائية يف األماكن واألقاليم اليت تتركز ف         

                                                 
 .356: ، ص1: اهلادي خباري علي، ندوة األقليات املسلمة يف العامل، ج:  خطط و برامج لألقليات املسلمة يف العامل- 1
 هذه نعمة من اهللا تعاىل لكنها ابتالء كبري يف حد ذاهتا، فبدال من املشاريع اخلرافية اليت يتسابق يف إنشائها أهل اخلليج من مثل إنشاء              - 2

ظهار قدرات و إنفاق من سيصنع أغرب و أضخم و أروع شيء و             و التنافس يف إ   ... جزيرة للعامل، أو أطول برج أو فينيس الشرق         
الذي يتكلف مئات املاليري من الدوالرات؛ فماذا قدموا للمسلمني يف إفريقيا و آسيا، هؤالء الذين يعانون من اجلوع و الفقر، أو                        

 تتلقفهم اإلرساليات فيعطون يف يد اخلبز و يف اليد األخرى اإلجنيل؟؟  
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وجند أن بعض الدول ترحب بذلك لتساعد بطريقة غري مباشرة يف مساعدة اقتصادها،              
وفك أزمة البطالة والفقر للمسلمني هبا، وتتعدد صور هذا الدعم حبيث ال ميكن حصر                

    .  صوره يف جمال واحد، وأصحاب اجملال أدرى مبا ميكن تقدميه والطريقة اليت يقدم هبا
تتعدد أمناط مساعدة األقليات املسلمة وال يسع اجملال لذكرها فهي أوسع من أن              
حتد،    ومجيع الطرق مفتوحة أمام املسلمني دوال وشعوبا ومنظمات، فقط ما ينقص هو                

جمرد التمثيل الدبلوماسي خيفف من حدة اهلجوم على        "اإلرادة الفعلية للقيام بذلك حىت أن       
 .)1("األقليات املسلمة

حق األخوة وحق   : إن جلماعات األقليات املسلمة علينا حقوقا ذات شعب ثالث        "
لذا فهم األخ البعيد القريب والسند القليل الكثري، والعضد           ... التساند وحق التداعي  

الغائب احلاضر، فهو يف اهلامش هناك ولكنه بالقلب موصول مهما بعدت بيننا الشقة، وإن              
 ليلقي علينا مسؤولية ذات شعب ثالث كذلك فحق األخوة           هذا احلق لألقليات املسلمة   

 .)2("مسؤولية االقتراب، وحق التساند مسؤولية الفهم، وحق التداعي مسؤولية الرعاية
 نصرة األقليات المسلمة وقت الحرب: المطلب الثالث

كثريا ما تتعرض األقليات املسلمة إىل االعتداء من طرف الدولة اليت تنضوي حتتها             
من حكومة الدولة أو من شعبها أو من اجلماعات العنصرية واملتعصبة املسلحة أحيانا             سواء  
 .أو غالبا

يف هذه احلالة جيب على املسلمني أينما كانوا شعوبا ودوال ومنظمات أن ينصروا             
إخواهنم، ومثل هذا يتأتى ويتاح للدول كحكومات أكثر مما يتأتى للشعوب اليت ال متلك              

ونصرة األقليات املسلمة يف مثل هذه الظروف تنقسم إىل         . مر حكوماهتا إال أن تأمتر بأوا   
 :حالتني

 .يف حالة عدم وجود معاهدة بني الدول املسلمة وبني الدولة غري املسلمة -1
 .يف حالة وجود معاهدة بني الدول املسلمة وبني الدولة غري املسلمة -2

                                                 
 .355: ، ص1: رامج لألقليات املسلمة، ندوة األقليات املسلمة، جخطط و ب:  ينظر- 1
 . 416: ، ص1: سيد أمحد عثمان، ندوة األقليات املسلمة يف العامل، ج:  الدراسات النفسية و االجتماعية لألقليات املسلمة- 2
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 الدولة غير المسلمةعدم وجود معاهدة بين الدول المسلمة و: الفرع األول
يف هذه احلالة جيب على الدول املسلمة أن هتب لنجدة هؤالء املسلمني، لألدلة               

 :التالية

/: $tΒuρ öقوله   -1 ä3 s9 Ÿω tβθè=ÏG≈ s) è? ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# uρ š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# 
Ï!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ t Ï% ©! $# tβθä9θà) tƒ !$oΨ −/ u‘ $oΨ ô_Ì ÷zr& ô ÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9 $# ÉΟ Ï9$©à9 $# $yγ è=÷δr& ≅ yèô_$# uρ $uΖ ©9 

 ÏΒ šΡà$ ©! $|‹ Ï9 uρ ≅ yèô_$# uρ $oΨ ©9  ÏΒ šΡà$ ©! # · ÅÁtΡ ∩∠∈∪ )1(    أن: ، فهذه اآلية تدل على "
اجلهاد واجب ومعناه أن ال عذر لكم يف ترك املقاتلة وقد بلغ حال املستضعفني من الرجال               

وبيان العلة اليت هلا صار القتال      ... اء والولدان من املسلمني إىل ما بلغ يف الضعف         والنس
 .)2("واجبا، وهو ما يف القتال من ختليص هؤالء املؤمنني من أيدي الكفرة

حّض على اجلهاد وهو يتضمن ختليص املستضعفني من أيدي          :" يقول القرطيب 
فتنوهنم عن الدين، فأوجب اهللا تعاىل      الكفرة املشركني الذين يسوموهنم سوء العذاب وي      

 .)3("اجلهاد إلعالء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ املؤمنني الضعفاء من عباده
وكيف تقعدون عن القتال يف سبيل اهللا واستنقاذ هؤالء           :"  وجاء يف الظالل  

املستضعفني من الرجال والنساء والولدان؟ هؤالء الذين ترتسم صورهم يف مشهد مثري              
 .)4(" املسلم وكرامة املؤمن ولعاطفة الرمحة اإلنسانية على اإلطالق؟حلمية

≅: öقوله   -2 ÏF≈ s) sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω ß#̄=s3 è? ωÎ) y7 |¡ø tΡ )5(، "   مبعىن ال تدع
و هلذا ينبغي لكل    ...اجلهاد      واالستنصار عليهم للمستضعفني من املؤمنني ولو وحدك            

 . )6("مؤمن أن جياهد    ولو وحده
 أن على الدول املسلمة أن تسعى بالتدخل املباشر وجبدية تامة إلنقاذ             :يتبني إذن 

فلهم :" القرضاوي/املسلمني املضطهدين الذين يتعرضون للقتل والتشريد، يقول د          
                                                 

 .75:  سورة النساء، اآلية- 1
 .145: ، ص10:  التفسري الكبري، للرازي، ج- 2
 .279: ، ص5: ع ألحكام القرآن، ج اجلام- 3
 .708: ، ص2: سيد قطب، ج:  يف ظالل القرآن- 4
 .84 سورة النساء، اآلية، - 5
 .162: ، ص10: ، و التفسري الكبري، ج116: ، ص2: تفسري البغوي، ج: ، و ينظر293: ، ص5:  اجلامع ألحكام القرآن، ج- 6
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وعلينا مناصرة املستضعفني واملضطهدين    ... حق املعاونة واملعاضدة  ] األقليات املسلمة [
 ـوة،  منهم بكل ما نستطيع من ق

 .)1("و لو أدى ذلك إىل محل السالح إلنقاذهم من طغيان الكفرة وعدوان الفجرة
فعلى الدول املسلمة أن تنصرهم عسكريا وماديا، وإن مل تتمكن من ذلك بسبب             
فقرها أو عجزها إما خوفا من اعتداء تلك الدولة عليها، أو من الضغوط الدولية، فعليها                

وموا هبذا الواجب حسب قدرهتم واستطاعتهم، وإن تعذر        أن ختلي السبيل للمسلمني ليق    
ذلك فعليها أن ال تدخر أي جهد من أجل مساعدهتم بتقدمي التظلم لدى اهليئات الدولية                

 .املعنية
و هذا هو حال كثري بل كل الدول املسلمة يف عصرنا، كما أهنا مجيعا تشترك                 

األمم املتحدة باعتبارها هيئة    مبعاهدات دولية مع غريها، كما أن انضواءها حتت مظلة           
عاملية جيعلها تلتزم بكل قواعد الشرعة الدولية اليت متنع تدخل الدول يف الشؤون الداخلية              

 .للدول األخرى
إن الدولة املسلمة إذا مل تربط بينها وبني دولة         : و رغم كل هذا نستطيع أن نقول      

ستنقاذ املسلمني  أخرى غري مسلمة معاهدة؛ فيحق هلا بل جيب عليها التدخل ال              
 :مقرون بشروطاملستضعفني املضطهدين، لكن تدخلها هذا 

، فهي  )2(أن تستنجد األقلية املسلمة بالدولة بسبب وقوع عدوان أو ظلم عليها           *
أقدر على تقدير حجم العدوان واالضطهاد املمارس عليها والذي يتطلب املساعدة              

 .ملواجهته ورفعه

( ÈβÎأن يكون استنصارهم دينيََّا   * uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yèsù ç óÇ̈Ζ9 $# )3( ،
حيث ال يضطهد املسلمون غالبا إال يف دينهم وبسبب دينهم، ألن الدين عند املسلمني               

 يشمل مجيع نواحي 
 .  )4(احلياة، واملسلمون لذلك يتعرضون هلذا االضطهاد

                                                 
 .80: ي، صيوسف القرضاو:  احلل اإلسالمي فريضة و ضرورة- 1
 .133: سعيد عبد اهللا حارب املهريي، ص": دراسة مقارنة" العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية - 2
 .72:  سورة األنفال، جزء من اآلية- 3
 . 165:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة، لتوبولياك، ص- 4
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ثاق مينعهما من التدخل يف شؤون      أن ال تكون بني الدولتني معاهدة دولية، أو مي        *
 .)1(بعضهما أو من تدخل الدولة املسلمة حلماية األقلية املسلمة

أال تكون مصلحة الدولة املسلمة يف ترك نصرة األقلية املسلمة أرجح من املصلحة             *
 .)2(يف نصرهتم

 
 وجود معاهدة بين الدول المسلمة وبين الدولة غير المسلمة: الفرع الثاني
تعرض األقلية املسلمة للعدوان واالضطهاد، وكان بني الدولة اليت تنضوي          يف حالة   

 حتتها 
و الدولة المسلمة التي تود مساعدتها معاهدة، فهنا يتعذر التدخل المباشر للدول 

 :المسلمة، وعن هذه الحالة يمكن االستدالل باآلية التالية
: tقوله  * Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9  ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ  ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ 
)3(. 

وإن استنصركم هؤالء األعراب الذين مل يهاجروا يف        :" قال ابن كثري يف تفسريها    
قتال ديين على عدوهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم ألهنم إخوانكم يف الدين،             

 وبينهم ميثاق أي مهادنة إىل مدة فال         إال أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم        
ختفروا ذمتكم وال تنقضوا أميانكم مع الذين عاهدمت وهذا مروي عن ابن عباس رضي اهللا               

 .  )4("عنهما
إذن على الدولة املسلمة حكومة وشعبا نصرة األقلية املسلمة اليت تتعرض               

وهبة / ة، يقول د  لالضطهاد      والقتل واإلبادة، إال إذا كان بني الدولتني معاهد                
 إن الوالية منقطعة بني أهل الدارين إال يف حالة واحدة ذكرها تعاىل بقوله             :" الزحيلي

ÈβÎ) uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $#            ،وهي مناصرهتم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم ألجل دينهم 
لغدر إال إذا كان هؤالء الكفار معاهدين فيجب الوفاء بعهدهم ألن اإلسالم ال يبيح ا               

                                                 
 .133: ملهريي ، صسعيد عبد اهللا حارب ا:  العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية- 1
 .165:  األحكام السياسية لألقليات املسلمة، ص- 2
 .72:  سورة األنفال ، آية- 3
، احملرر الوجيز،   57: ، ص 8: ، تفسري القرطيب، ج   68: ، ص 4: تفسري الطربي، ج  : ، و ينظر  353: ، ص 3:  تفسري ابن كثري، ج    - 4

 .390: ، ص6: البن عطية، ج
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واخليانة بنقض العهود، وهذا أصل من أصول أحكام اإلسالم وسياسته اخلارجية العادلة             
&: (#θèù÷ρr، لقوله   )1("الرفيعة املستوى  uρ Ï‰ôγ yèÎ/ «!$# # sŒ Î) óΟ ›?‰yγ≈ tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ÷ƒ F{ $# y‰÷èt/ 

$yδÏ‰‹ Å2öθs? ô‰s% uρ ÞΟ çFù=yèy_ ©!$# öΝ à6 ø‹ n=tæ ¸ξŠ Ï x. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ šχθè=yèø s? ∩⊇∪ )2(. 

و كما يظهر؛ فإن مسألة الوالية تطرح مرة أخرى، وكون األقلية املسلمة من               
رعايا دولة غري مسلمة جيعل الوالية الكاملة أو املطلقة اليت تثبت للمسلم بدولة املسلمني ال               

 والتشريعات الدولية متنع    تشمل املسلم الذي يعد رعية دولة خمالفة، كما أن القانون الدويل          
: الذي يعين يف الفقه الدويل    " قيد االختصاص الداخلي  "تدخال من هذا القبيل استنادا ملبدأ       

حضر تصدي الدول أو أي منظمة دولية ملسألة من املسائل الداخلية يف االختصاص                
لة وتصرفاهتا  وبالتايل ال جيوز تقييم مواقف أية دو      ..  الداخلي ألية دولة من اجلماعة الدولية     

بصدد ما يدخل يف اختصاصها الداخلي، ومن باب أوىل ال جيوز التدخل دوليا حلماية ما               
يراه اجملتمع الدويل معوجا من تصرفاهتا يف هذا الصدد احتراما ملبدأ سيادة الدول يف                 

 .)3(مواجهة اجلماعة الدولية
اعدة أخوة  مث ما لبثت أن أوضحت أن مس      :" يقول املودودي خبصوص آية النصرة    

الدين ال تقدم اعتباطا دون ضابط وال رابط، وإمنا جيب تقدميها يف إطار املسؤوليات                
األخالقية  والقوانني الدولية، وإن كانت بني احلكومة اليت نالت هؤالء املسلمني بالظلم              
وبني حكومة دار اإلسالم مواثيق ومعاهدات، فلن تتمكن دار اإلسالم من تقدمي عون هلم              

 .)5("   والدولية)4(املسؤوليات األخالقيةخيالف 

                                                 
 . 84، 83: ، ص10: وهبة الزحيلي، ج: دة و الشريعة واملنهج التفسري املنري يف العقي- 1
 .91:  سورة النحل، اآلية- 2
خريي ": دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و املبادئ الدستورية و املواثيق الدولية            " احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان      - 3

 .723، 722: أمحد الكباش، ص
 الشؤون الداخلية ليس جديدا ألن اإلسالم يقره لكن حتت مظلة العدل و السالم و احترام احلقوق اإلنسانية،                   مبدأ عدم التدخل يف    - 4

خبالف املبدأ اليوم فأي أخالق دولية و آالف املسلمني ُيبادون أمام أنظار العامل، و آالف األطفال أيتام، و آالف النساء املسلمات                       
  املسؤوليات الدولية لتضع حدا لكل هذه االنتهاكات؟؟مغتصبات، فأين هي األخالق الدولية و

 .209:  احلكومة اإلسالمية، ص- 5



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 328 

أما االعتداء على املسلم املقيم يف دار       :" و يضيف سعيد حوى يف سياق تأكيد هذا       
فال يعترب غدرا أو نقضا للمواثيق إال إذا كان منصوصا على ذلك             ] الكفر أوىل   [احلرب  

 .)1("اقومن ثَم فإننا ال ندخل معركة من أجله مع معاهدين بيننا وبينهم ميث
و عليه من املهم جدا اشتراط الدول املسلمة يف معاهداهتا عدم اعتداء الدول على              
األقليات املسلمة باعتبارها أقلية دينية، لكن إذا جئنا للواقع جند أن الدول املسلمة ال هتتم                
أو قد ال تفكر يف اشتراط مثل هذا الشرط، وإن اهتمت أو فكّرت فلن تتجرأ على                   

 .  األسباب منها ما هو موضوعي وغري موضوعياشتراطه لبعض
لكن إذا مل تكن شروط من هذا القبيل ومل تشترط الدولة غري املسلمة عدم تدخل               
الدولة املسلمة يف شؤوهنا الداخلية فيما يتعلق باألقلية املسلمة اليت تعيش يف أرضها؛ فإن               

(: $̈ΒÎللدولة املسلمة أن تنقض املعاهدة، قال        uρ  ∅sù$sƒ rB  ÏΒ BΘöθs% Zπ tΡ$uŠ Åz õ‹Î7 /Ρ$$sù óΟ Îγ ø‹ s9 Î) 
4’ n? tã >!# uθy™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω = Ït ä† t ÏΨ Í←!$sƒ ø:$# ∩∈∇∪ )2( وقوله : βÎ) uρ (# þθèW s3 ¯Ρ Ν ßγ uΖ≈ yϑ÷ƒ r& . ÏiΒ Ï‰÷èt/ 

öΝ ÏδÏ‰ôγ tã...)3( وقوله : $yϑsù (#θßϑ≈ s) tFó™ $# öΝ ä3 s9 (#θßϑŠ É) tGó™ $$sù öΝ çλm; 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† š É) −Gßϑø9 $# 
∩∠∪ )4(        بأهنم يف حالة عدم استقامتهم     : ، ومفهوم املخالفة يف هذه اآلية يقود إىل القول

واليت يدخل ضمنها االعتداء على األقلية املسلمة ال لسبب إال ألهنا مسلمة، فإنه جيب على               
 .املسلمني أن ينقضوا هذه املعاهدة، فال مصلحة يف معاهدة يباد فيها املسلمون

ما أن الشروط اليت تفرضها بعض الدول من مثل إعادة املسلمني الفارين من االضطهاد              ك
فإن شرطوا يف املوادعة أن     "،  )5(إليها؛ فهي شروط باطلة حسب رأي احلنفية وهو الراجح        

 نظرا ملآل فعل    )6("يرد عليهم من جاءنا مسلما منهم بطل الشرط ومل جيب الوفاء به             

                                                 
 .95: ، ص10: تفسري املنار، ج: ، و ينظر نفس املعىن2206: ، ص4:  األساس يف التفسري، ج- 1
 . 58:  سورة األنفال، اآلية- 2
 .12:  سورة التوبة، اآلية- 3
 .7:  سورة التوبة، اآلية- 4
 من جاء إليه من املسلمني، و حول ما إذا انتسخ احلكم يف              يتركز االستدالل على ما جرى يف صلح احلديبية أين رد الرسول              و - 5

 لعلمه بعاقبة األمر وحياً، كما أن الفريق اجمليز جييزه فقط للحاجة،            الرجل     و املرأة معا أو باملرأة فقط، أو لكونه خاصا بالرسول                
 . 524: ، ص10: املغين البن قدامة، ج: ة يف ينظر بسط املسأل

 .197: ، ص2: الشيخ نظام و مجاعة من علماء اهلند، ج:  الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان- 6
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م إذ ميكن أن يرتد عن اإلسالم بسبب الضغط املتعدد الصور، أو    على املسل  -الرد-التسليم  
، هذا بالنسبة للرجل أما بالنسبة للنساء ويف حكمهن األطفال فإن اآلية الكرمية             ...يقتل،أو

: $pκ، لقوله   )1(نصت على عدم ردهم  وقد اجتمعت كلمة الفقهاء على ذلك            š‰ r'̄≈ tƒ 
t Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u # sŒ Î) ãΝ à2u!% y` àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ;N≡ t Éf≈ yγ ãΒ £ èδθãΖ ÅstGøΒ$$sù ( ª!$# ãΝ n=÷ær& £ Íκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ ( ÷βÎ* sù 

£ èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈ uΖ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù £ èδθãèÅ_ö s? ’ n<Î) Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# )2(. 

الدول املسلمة اليوم ال تتحرك لنصرة األقليات        : غري أن املتأمل للواقع جيد أن      
تها مبعاهدات ال ختدم حىت مصاحلها فما بالك مصلحة األقليات          املسلمة ألهنا قيدت حرك   

املسلمة، لذلك جتّرأ الكثريون على املسلمني فقتلوا وعذبوا واغتصبوا وشردوا وهّجروا             
مئات اآلالف بل املاليني، دون أن تتحرك الدول املسلمة إال باالستنكار والشجب               

م هليئة األمم املتحدة، أو تناشد الدولة       والتنديد وأقصى ما قد تفعله أن ترفع الئحة تتظل         
وينتهي كل شيء عند هذا     !! املعتدية على املسلمني بضرورة ضبط النفس      والتعقل            

 .احلد
و إذا كانت النصرة العسكرية بالتدخل العسكري واخلروج عن االتفاقيات الدولية           

اإلمداد بالغذاء  : ، مثل صعبا بالنسبة للمسلمني فإن النصرة بالوسائل األخرى املتاحة واجبة        
والكساء     والسالح والدواء وإيواء الالجئني وعالج املرضى واملصابني، إضافة للنشاط               

 . الدبلوماسي
إن نصرة األقليات املسلمة وااللتزام بالتعاليم القرآنية والنبوية واألخالقية جتاهها           

 يفعلوا؛ فإن   ويف شىت الظروف جيعل اآلخرين حيسبون ألف حساب للمسلمني فإن مل            
وال ريب يف أن تطبيق     :" البوطي/ الكثريين سيتجرؤون عليهم ويذيقوهم الويالت، يقول د      

مثل هذه التعاليم اإلهلية هو أساس نصرة املسلمني يف كل عصر وزمن، كما أن إمهاهلم                

                                                 
311: ، ص 9: ، حتفة احملتاج، للهيثمي، ج    348: ، ص 4: ، مغين احملتاج، للشربيين، ج    113:  ص ،3:  كشاف القناع، للبهويت، ج    - 1

 .197: ، ص2: ، الفتاوى اهلندية، ج526: ، ص10: ، املغين، البن قدامة، ج
 .10:  سورة املمتحنة، اآلية- 2
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وانصرافهم إىل ما خيالفها هو أساس ما تراه اليوم من ضعفهم وتفككهم وتآلب أعدائهم               
 .   )1("ن كل حدب    وصوبعليهم م

 
-محاية األقليات يف ضوء االتفاقيات                                                    : املبحث الثاين 
  الدولية-التشريعات
  :تمهيد

محاية األقليات مبدأ سياسي قانوين ارتبط تارخييا باهنيار اإلمرباطوريات متعددة           
وم على الساحة الدولية     ، وقد برز هذا املفه     م20 ومطلع القرن    م19القوميات يف القرن    

بشكل خاص بعد احلرب العاملية األوىل اليت تضمنت الكثري من املعاهدات الدولية اليت               
أبرمت إثر قيام دول جديدة مستقلة تضم أقليات دينية وقومية؛ بنودا واضحة تنص على               

 . )2(محاية األقليات
االجتماعية كضمـان حقوق األقليات السياسية و    :   واحلماية تشمل معاين عدة   

 والثقافية  
 .و االقتصادية، وكذلك احلماية اجلنائية

و كثريا ما تنشب نزاعات مسلحة دولية أو حملية، هذا وتشهد مناطق األقليات              
املسلمة مثل هذه الرتاعات الدامية أو االعتداءات اليت يكون فيها املسلمون دائما الطرف              

 .ة وذات التاريخ العريقاألكثر تضررا، خاصة بالنسبة لألقليات املركز
 فما هي اجلهود الدولية القانونية يف ضمان حياة كرمية لألقليات باحترامها              
وإعطائها حقوقها؟ وما هي اجلهود اليت تبذل حني تتعرض العتداءات وحشية من قبل              

 جمتمع األغلبية؟ 
 هل هذه اجلهود فعالة؟ وهل متنح نفس درجة االهتمام واملبادرة يف حل مثل هذه              
القضايا؟ وهل ختتلف نظرة غري املسلمني إىل األقليات املسلمة مبجتمعاهتا عن نظرة اإلسالم             
لألقليات الدينية؟ وهل من سبيل لتشكيل رؤية متقاربة إجيابية يف التعامل مع قضية                

 األقليات؟
                                                 

 .131: سعيد رمضان البوطي، ص:  فقه السري النبوية- 1
 .، بتصرف يسري581، 580: ، ص2: عبد الوهاب الكيايل، ج:  املوسوعة السياسية- 2
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 األقليات في التشريعات الدولية:   المطلب األول
 الداخلية للدول واإلعالنات الدولية           رغم ورود النصوص بشكل واضح يف الدساتري      

واالتفاقيات، إال أن التمييز ال يزال ميارس ضد األقليات بصورة واضحة أو بصورة خفية               
 .مغلّفة،    وهذا جيعل املنظمات الدولية واإلقليمية يف سعي دائم إلجياد حلول هلذه القضية

اإلعالنات واالتفاقيات؟ وهل أدت    فما مدى االهتمام باألقليات على املستوى الدويل يف         
دورها يف حتقيق معاملة عادلة لألقليات؟ أي مدى صالحيتها كمرجعية فعالة حلل مشكلة             

 األقليات؟
لإلجابة على ذلك نقسم اإلعالنات واالتفاقيات حسب صدورها وأمهيتها،            

ء بعض  والتطرق إىل أهم ما جاء فيها خبصوص محاية األقليات، مث تقييم فاعليتها وإعطا             
 .النماذج التوضيحية 
 المرحلة األولى: الفرع األول

تبدأ احلماية اجلادة لألقليات وبشكل واضح وشامل بعد انتهاء احلرب العاملية             
الثانية، لذلك فاملرحلة األوىل تبدأ منذ هذا التاريخ، وتنقسم بدورها إىل أقسام أو مراحل               

 :جزئية
 م1945ميثاق األمم المتحدة عام : أوال

ل ما يالحظ على اجملتمع الدويل بعد احلرب العاملية الثانية أنه بدأ يهتم بقضية               أو
السالم العاملي أكثر، فتوجه اهتمامه إىل كل ما يدعم حتقيقه، ألجل ذلك نصت املادة                

حتقيق التعاون الدويل على حل     :" األوىل من ميثاق هيئة األمم املتحدة يف الفقرة الثالثة على         
 ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، وعلى تعزيز           املسائل الدولية 

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال             
 .)1("متييز بسبب اجلنس أو اللغة     أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

أكثر من مادة مبدأ املساواة ومنع التمييز بسبب               وقد أكد ميثاق األمم املتحدة يف       
اجلنس أو العرق أو اللغة أو الدين، ويضع على عاتق الدول األعضاء واجب العمل على                
حدا وجمتمعة للوصول إىل احترام احلقوق األساسية واحلريات واملساواة، وقد اكتفى بذلك            

                                                 
: منشور على موقع األمم املتحدة، 1945يونيو /  حزيران26صدر مبدينة سان فرانسيسكو " ميثاق األمم املتحدة"- 1

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter.htm 
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رورة إىل احترام االختالفات    دون ذكر لألقليات، ألن احترام ما ُنصَّ عليه سيؤدي بالض          
ُرفض مشروع معاهدة   " اإلثنية والعرقية      والدينية املوجودة يف كل دولة، هذا وقد               

 1946حلماية األقليات تقدمت به اجملر إىل مؤمتر السالم العاملي الذي عقد يف لندن سنة                
 .)1("م

  م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : ثانيا
ون اإلشارة إىل مسألة األقليات، لكنه أكد من جديد مبادئ           جاء هذا اإلعالن د   

لكل إنسان  :" املساواة   وعدم التمييز بشكل موسع، حيث نصت املادة الثانية منه على أن             
 احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي متييز، كالتمييز             كافةبحق التمتع   

أو الرأي السياسي أو أي رأي      غة أو الدين    أو اجلنس أو الل          اللون   أوبسبب العنصر   
آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، وفضال عن                 
ذلك ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم                

الوصاية أم غري متمتع    الذي ينتمي إليه الشخص سواء كان مستقال      أو موضوعا حتت                
 .)2("باحلكم الذايت أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته

 .أدبية وتعليمية: و من املعروف أن قيمة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 االتفاقيات اإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان: ثالثا

 :نذكر منها على سبيل املثال
سان وحرياته األساسية؛ اليت عقدت يف               االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلن     -1

 مادة ومخس بروتوكوالت    66، وقد جاءت هذه االتفاقية اليت تتكون من          4/11/1950
 ملحقـة؛ 

 .)3(مركزة على احلقوق املدنية والسياسية ومستلهمة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
احلريات اليت نصت عليها    ال ختضع ممارسة احلقوق و    :"  على أنه  14تؤكد املادة    و

هذه االتفاقية ألي متييز أساسه اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو اآلراء                   
                                                 

 .43: مجال الدين عطية حممد، ص:  حنو فقه جديد لألقليات املسلمة- 1
1948 ديسمرب/ كانون األول10املؤرخ يف  )3-د( ألف 217اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة " اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان "- 2

  http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm: 2003، قسم موقع األمم املتحدة إلدارة شؤون اإلعالم، 
 السعيد  حممد/ حممود شريف بسيوين، د   / د: ، اجمللد الثاين،إعداد  "دراسات حول الوثائق العاملية و اإلقليمية     " حقوق اإلنسان    - 3

 .317: سعاد الشرقاوي، ص/ د": منع التمييز و محاية األقليات يف املواثيق الدولية و اإلقليمية: "عبد العظيم وزير، حبث/ الدقاق، د
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السياسية أو أي آراء أخرى أو األصل الوطين واالجتماعي أو االنتماء إىل أقلية وطنية أو                
 الثروة أو املنشأ، أو أي وضع 

 
 
 .)1("آخـر

فقط على الدول األوربية إال أهنا من أفضل           واالتفاقية وإن كانت تقتصر      
االتفاقيات الدولية اإلقليمية لكوهنا توفر ضمانات كفيلة بتنفيذها واحترامها من جانب            
الدول األعضاء الذين تفرض عليهم االلتزامات املترتبة عن االتفاقية ضرورة مالءمة              

 .)2(دساتريها وتشريعاهتا ومعاهداهتا األخرى مع هذه االتفاقية
احملكمة "كما تتضمن االتفاقية آلية عملية فعالة يفتقدها اإلعالن العاملي وهي             

اليت ختتص بالنظر   " اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان   "، إضافة إىل    " األوربية حلقوق اإلنسان  
جلنة الوزراء التابعة   "إىل الطعون اليت ترفعها الدول األعضاء، والطعون الفردية، إضافة إىل           

وهي مرحلة وسط بني اإلجراءات أمام اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان            " باجمللس أور 
 .)3(واإلجراءات أمام احملكمة األوربية

، م1969اليت مت إقرارها يف نوفمرب       : االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     -2
والنظام األمريكي الدويل حلماية حقوق اإلنسان يقوم       . 1978ودخلت حيز التنفيذ عام     

، واالتفاقية  1948ميثاق منظمة الدول األمريكية لسنة        : أساسني قانونيني مها  على  
اللجنة التابعة هلذه االتفاقية تطبق من جهة        ، و 1978األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة      

االتفاقية يف مواجهة الدول اليت انضمت إليها وتطبق من جهة أخرى اإلعالن األمريكي              
 األعضاء يف املنظمة امللتزمة بامليثاق دون االتفاقية، كما         حلقوق اإلنسان يف مواجهة الدول    

                                                 
:مكتبة حقوق اإلنسان    ،1950 نوفمرب    4روما يف    -اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق جملس أوربا             -1

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html         بتصريح من املعهد الدويل حلقوق اإلنسان جبامعة دي ،
 http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp:بول شيكاغو

 .125: قادري عبد العزيز، ص:  حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية، احملتويات و اآلليات- 2
 .318 -316: سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص: اية األقليات منع التمييز و مح- 3
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،     وهي بذلك تقترب        )1(أن هلا جهاز محاية يتمثل يف احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان         
 .كثريا من آليات االتفاقية األوربية سابقة الذكر

ة منه  الذي تنص املادة الثاني   : 1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب       -3
يتمتع كل شخص باحلقوق واحلريات املعترف هبا واملكفولة يف هذا           :" على منع التمييز  

امليثاق دون متييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو                  
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو                  

 الناس سواسية   -1:" ،    واملادة الثالثة اليت تنص على املساواة          " أو أي وضع آخر    املولد
 .)2(" لكل فرد احلق يف محاية متساوية أمام القانون-2أمام القانون، 

غري أن هذا امليثاق أنشأ فقط جلنة إفريقية دون إنشاء حمكمة على غرار االتفاقيتني              
 .)3(السابقتني

/21/12الصادرة يف     لى مجيع أشكال التمييز العنصري       اتفاقية القضاء ع   : رابعا

1965 
على مجيع الدول أن تتخذ تدابري فعالة إلعادة النظر يف          :"   حيث تنص املادة الرابعة   

السياسات احلكومية والسياسات العامة األخرى وإللغاء القوانني واألنظمة املؤدية إىل إقامة               
اقيا، وعليها سن التشريعات الالزمة حلظر مثل هذا        وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون ب     

 .)4("التمييز واختاذ مجيع التدابري املناسبة حملاربة الثغرات املؤدية إىل التمييز العنصري
كما تؤكد االتفاقية على أن لكل إنسان يف حالة تعرض حقوقه وحرياته األساسية             

تظلم أمام احملاكم الوطنية املختصة     ألي متييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أن له حق ال           
 . التماسا لإلنصاف واحلماية الفعليني

هذا وقد فصلت املادة اخلامسة االلتزامات الواقعة على الدول ملنع التمييز بشكل             
أضفى مزيدا من الوضوح على صور وحاالت التمييز العنصري، وحتديد حقوق اإلنسان             

 :م هذه احلقوقلتحقق له املساواة أمام القانون، ومن أه
                                                 

 .131 -127: قادري عبد العزيز، ص:  حقوق اإلنسان- 1
 .320: سعاد الشرقاوي، ص": منع التمييز و محاية األقليات يف املواثيق الدولية و اإلقليمية "- 2
 .320:  املرجع نفسه، ص- 3

:مم املتحدة      االتفاقية منشورة على موقع هيئة األ                               - 4
http://www.un.org/documents/basic/conventions.html  
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 احلقوق يف املعاملة املتساوية أما احملاكم ومجيع اهليئات األخرى اليت تتوىل إقامة             -1
 .العدل

 احلق األمن الشخصي ومحاية الدولة له من أي عنف أو أذى بدين يصدر سواء               -2
 .من موظفني رمسيني أو أي شخص أو مجاعة أو مؤسسة

تراك يف االنتخابات اقتراعـا     وال سيمـا حق االش    :  احلقوق السياسية  -3
 وترشيحا على 

أساس االقتراع العام املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون العامة على مجيع              
 .املستويات
احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة           : * باقي احلقوق املدنية   -4

* احلق يف اجلنسية        * دة إىل دولته        احلق يف مغادرة أي دولة، مبا يف ذلك دولته ويف العو          *
حق *حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع اآلخرين          *احلق ي الزواج    واختيار شريكه         

احلق يف حرية *احلق يف الرأي والتعبري   *احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين         *اإلرث      
 .ها االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو االنتماء إلي

 : احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما احلقوق التالية-5
احلق يف العمل ويف حرية اختيار نوع العمل ويف شروط عمل عادلة مرضية، واحلق يف                      *

احلماية من البطالة، ويف تقاضي أجر متساو عن العمل املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة               
 .مرضية

احلق يف التمتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان             *احلق يف السكن  *
احلق يف املشاركـة   *احلق يف التعليم والتدريب         *االجتماعي  واخلدمات االجتماعية         

 .املتساوية يف النشاطات الثقافيـة
 احلق يف دخول أي مرفق أو مكان خمصص النتفاع اجلمهور مثل وسائل النقل                      -6

 .نادق واملطاعم واملقاهي واملسارح واحلدائق العامةوالف
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 1946 قامت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة اليت أنشأت عام            :خامسـا

اللجنة " ، وهي 1947بإنشاء جلان فرعية ثالث اخُتِصرت بعد ذلك يف جلنة واحدة منذ عام             
 .)1("الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات

 من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية       27تائجها إعداد املادة     كان من أهم ن    
ال جيوز إنكار حق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات         :" ، اليت جاء فيها   1966والسياسية  

عنصرية أو دينية  أو لغوية قائمة يف دولة ما، يف االشتراك مع األعضاء اآلخرين من                   
الن عن ديانتهم، واتباع تعاليمها أو استعمال        مجاعتهم يف التمتع بثقافتهم     أو اإلع          

 .)2("لغتهم
مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع        :" 26   وتكملها املادة   

دون أي متييز وبالتساوي حبمايته يف هذا اجملال ويكفل جلميع األشخاص محاية متساوية              
 ...."وفعالة ضد أي متييز سواء كان على أساس العنصر أو

االتفاقية الدولية  :" كما تدعمت هذه االتفاقية باتفاقية عقدت يف نفس السنة وهي         
 اخلاصة 

 15 و 13، وقد جاءت كل من املادتني        )3("باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
لتؤكدا نفس األمور، وتشترك كال االتفاقيتني يف مادتيهما األوىل الفقرة األوىل يف إعطاء              

لكافة الشعوب احلق يف تقرير املصري، وهلا استنادا        :" رير املصري إذ تنصان على    ومنح حق تق  
إىل هذا احلق أن تقرر حبرية كياهنا السياسي وأن تواصل حبرية منوها االقتصادي                 

 ".واالجتماعي والثقايف

                                                 
 .153:   قادري عبد العزيز، ص:  حقوق اإلنسان- 1

:منشورة على موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان                             - 2
http//wwww.ohchr.org/english/law/ccpr.htm            ة     و فهرس حقوق اإلنسان يف الدول العربي :(Human 

Rights Index in the Arab Countries), 
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-cpr66a.htm  

 //:http: املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان               منشورة على موقع        - 3
wwww.ohchr.org/english/law/cescr.htm               ة و فهرس حقوق اإلنسان يف الدول العربي : 

http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-escr66a.htm  
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لكن ما مدى أحقية مطالب األقليات بتقرير مصريها طبقا هلاتني املادتني؟ هـذا ما             
 .فيما بعدسوف نعرفه 

 أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالنا بشأن         25/11/1981 يف   :سادسـا

 .)1("القضاء على  مجيع أشكال التعصب والتميز القائمني على أساس الدين أو املعتقد"

تكفل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن يف          :" مادته السابعة   وجاء يف   
و جيعل يف مقدور كل فرد أن يتمتع هبذه احلقوق واحلريات بصورة            تشريع كل بلد على حن    

 ".عملية
 من هذا اإلعالن ورهنا     1وفقا للمادة   :" املادة السادسة و على سبيل املثال تضمنت      

 من املادة املذكورة يشمل احلق يف حرية الفكر والوجدان أو الدين أو              3بأحكام الفقرة   
 حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات املتصلة        -1: املعتقد فيما يشمل احلريات التالية    

 .بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن هلذه األغراض
 . حرية إقامة وصيانة املؤسسات اخلريية أو اإلنسانية املناسبة-2
 حرية واقتناء واستعمال القدر الكايف من املواد واألشياء الضرورية املتصلة             -3
 .ن أو معتقد ماأو عادات دي بطقوس 

 . حرية كتابة وإصدار منشورات حول هذه اجملاالت-4
 . حرية تعليم الدين أو املعتقد يف أماكن مناسبة هلذه األغراض-5
 حرية التماس وتلقي مسامهات طوعية مالية أو غري مالية من األفراد                -6
 .واملؤسسات

 الذي تقتضي    حرية تكوين وتعيني أو انتخاب أو ختليف الزعماء املناسبني          -7
 .   احلاجة هبم لتلبية متطلبات أو معايري أي دين أو معتقد

 حرية مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين             -8
 .الشخص أو معتقده

                                                 
:   منشور على موقع هيئة األمم املتحدة                                       - 1

http://www.un.org/arabic/documents/basic/declarations.htm  
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 حرية إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد واجلماعات بشأن أمور الدين أو املعتقد            -9
 .قومي والدويلعلى املستويني ال

  )1(: إضافة إىل عدة اتفاقيات نذكر منها:سابعـا

؛ خبصوص محايـة ضحايا احلروب       1949 لعام    4-1 جنيف    تاتفاقيا*
 وبروتوكوالت  
 .2 -1جنيف 

اتفاقية عدم التمييز يف جمال االستخدام واملهنة؛ اعتمدها املؤتـمر العام ملنظمة            *
 .1958العمل الدولية عام 

دولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليهـا، اعتمدت عام          االتفاقية ال *
1973. 

االتفاقية اخلاصة مبكافحة التميـيز يف مـجال التعليم اعتمدها املؤتـمر العام           *
  .1960لليونسكو عام 

 ضـد التعذيب واملمارسات وأشكال العقاب الظاملة وغري         1984ميثـاق عام   *
 . اإلنسانية واملذلة

 المرحلـة الثانيــة: ثانيالفرع ال
بعد تفكك االحتاد السوفيايت، واالحتاد اليوغساليف، وطروء عدة تغريات على            
املستوى اإلقليمي والسياسي؛ برزت وحبدة مشكلة األقليات اليت اختذت قضيتها بعدا             

حقوق األشخاص  "بشأن   1992إعالن عام   : أوال: جديدا، وقد بدأت هذه املرحلة بصدور     
، وقد اعتمد ونشر مبوجب قرار      "ىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليــات  دينية ولغوية               املنتمني إ 

 .18/12/1092 املؤرخ يف 47 /135: اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 بدراسة خاصة   1971و قد قامت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات منذ           

بتوصية إىل جلنة حقوق اإلنسان باقتراح       وتقدمت   1977عن حقوق األقليات أمتتها عام      

                                                 
: سعاد الشرقاوي، ص  ": ثيق الدولية منع التمييز و محاية األقليات يف املوا      " موقع هيئة األمم املتحدة، مرجع سابق، حقوق اإلنسان        - 1

 .269، 166: عمر سعد اهللا، ص: ، تطور تدوين القانون الدويل اإلنساين317 -316
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استصدار إعالن من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتفصيل املبادئ اليت تسهل حتقيق أهداف             
 خبصوص احلقوق السياسية واملدنية، وانتظر اجلميع واحدا         1966 من اتفاقية    27املادة  

 .)1(وعشرين عاما الستصدار مثل هذا اإلعالن
و إذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية يف تنفيذ            "...:و جاء يف ديباجته   

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، املتعلقة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو             
إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية تصدر هذا اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل              

 .)2(..."أقليات قومية
 : ألهنا من أهم املواد،4 ،3، 2 مواد، نذكر منها املواد  واحتوى اإلعالن على تسع

 يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات            -1:املادة الثانية 
دينية      ولغوية احلق يف التمتع بثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص،                   

 ودون تدخل أو أي شكل من أشكال   واستخدام لغتهم اخلاصة، سرا وعالنية، وذلك حبرية      
 .التمييز

 احلق يف املشاركة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة           -2
 . فعلية

 احلق يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين وكذلك على الصعيد اإلقليمي             -3
ن إليها أو باملناطق اليت     حيثما كان ذلك مالئما، يف القرارات اخلاصة باألقلية اليت ينتمو          

 .يعيشون فيها على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطين
 احلق يف إنشاء الرابطات اخلاصة هبم واحلفاظ على استمرار اتصاالت حرة              -4

وسلمية مع سائر أفراد مجاعتهم ومع األشخاص املنتمني إىل أقليات أخرى، وكذلك              
د مع مواطين الدول األخرى الذين تربطهم هبم صالت قومية أو إثنية            اتصاالت عرب احلدو  

 .وصالت دينية ولغوية دون أي متييز

                                                 
 .49: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 1
وجب قرار اجلمعية اعتمد و نشر مب ":إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية و على أقليات دينية و لغوية "-2

 العامة لألمم 
:، منشور على موقع هيئة األمم املتحدة18/12/1992 املؤرخ يف 47 /135: املتحدة

http://www.un.org/arabic/documents/basic/declarations.html 
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 :و املادة الثالثة
 جيوز لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة حقوقهم مبا فيها تلك املبينة يف هذا              -1

 .متييزاإلعالن بصفة فردية، كذلك باالشتراك مع سائر أفراد مجاعتهم ودون أي 
 ال جيوز أن ينتج عن ممارسة احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن أو عدم ممارستها                -2

 .إحلاق أية أضرار باألشخاص املنتمني إىل أقليات
 : املادة الرابعة

 على الدول أن تتخذ حيثما دعت احلال تدابري تضمن أن يتسىن لألشخاص              -1
واحلريات األساسية اخلاصة هبم ممارسة     املنتمني إىل أقليات ممارسة مجيع حقوق اإلنسان         

 .تامة وفعالة دون أي متييز ويف مساواة تامة أمام القانون
 على الدول اختاذ تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل            -2

أقليات من التعبري عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم            
حلاالت اليت تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطين وخمالفة ملعايري             إال يف ا  
 .الدولية

 ينبغي للدول أن تتخذ تدابري مالئمة كي تضمن حيثما أمكن ذلك حصول              -3
األشخاص املنتمني إىل أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقي دروس بلغتهم               

 .األم
 حيث يكون ذلك مالئما تدابري يف حقل التعليم من            ينبغي للدول أن تتخذ    -4

أجل تشجيع املعرفة بتاريخ األقليات املوجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها،           
وينبغي أن تتاح لألشخاص املنتمني إىل أقليات فرص مالئمة للتعرف على اجملتمع يف               

 .جمموعه
 املالئمة اليت تكفل لألشخاص املنتمني       ينبغي للدول أن تنظر يف اختاذ التدابري       -5  

 .إىل أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة يف التقدم االقتصادي والتنمية يف بلدهم

 قرارا بتشكيل حمكمة جنائية دولية حملاكمة       1993أصدر جملس األمن عام        : ثانيا
 جمرمي احلرب يف يوغسالفيا حملاكمة الذين قاموا جبرائم بشعة خصوصا يف البوسنة              
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، )1(واهلرسك منتهجني أسلوب اإلبادة اجلماعية وهتجري املسلمني واالغتصاب املنهجي          
وهي انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين، وقد تبع هذا إصدار قرار              
بتشكيل حمكمة جنائية دولية حملاكمة جمرمي احلرب يف رواندا بإفريقيا وما جاورها من               

 .1994دول عام 

 قرارا بإعالن العقد الثالث حملاربة      20/12/1993 أصدرت اجلمعية العامة يف         :ثالثا
 .)2(العنصرية والتمييز العنصري

 هبدف التعزيز الفعال لإلعالن املتعلق حبقوق       52 /123قرار اجلمعية العامة     : رابعا
 يف  ، وقد جاء  )3(األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية           

حتث أيضا الدول على أن تتخذ حسب االقتضاء مجيع التدابري الدستورية            :" البند الرابع 
والتشريعية     واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة لتعزيز املبادئ الواردة يف اإلعالن                 

 ".وإعماهلا
 تطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم         :" البند الثامن و  

يف نطاق واليتها بتعزيز تنفيذ اإلعالن، وأن تواصل احلوار مع احلكومات املعنية حتقيقا هلذا              
 ".الغرض

تشجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       :" البند الثالث عشر  و  
على مواصلة اإلسهام يف تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل              

 ".يات دينية ولغوية، ومحايتهاأقل
إذن فهذا القرار حيث الدول على اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق مساواة عادلة              

 .لألقليات
هذه هي أهم التشريعات الدولية وبعض القرارات اليت تعكس اجلهود الدولية             

 .لياتاملمثلة يف هيئة األمم املتحدة، وما يتفرع عنها من تنظيمات وجلان يف محاية األق

                                                 
 .399 -397: فردريك معتوق، ص: معجم احلروب:  ينظر- 1
 www.un.org/arabic/geninfo/faq/factsheets/fs18.htm: منشور على موقع هيئة األمم املتحدة- 2
 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/52/res52123.htm:  منشور على موقع األمم املتحدة- 3
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 لكن ماذا عن جدوى وفاعلية هذه اجملهودات؟ هل هناك عوائق حتد من فاعليتها؟             
 وما مدى موضوعيتها؟
 نقد وتقيم: المطلب الثاني

هل متكنت هيئة األمم املتحدة من القضاء أو التقليل من التمييز العنصري وتطبيق              
 : من خالل النقاط التاليةاملساواة القانونية بني األقليات واألكثريات؟ هذا ما سوف يتضح

 نظرة نقدية : الفرع األول
 مشكل اإللزام القانوني: أوال

اإلعالنات جمرد قرارات تصدر عن اجلمعية العامة وليست هلا أي قيمة إلزامية،             -1
ألهنا توصيات ميكن للدول جتاهلها والتغاضي عنها، وعليه فاإلعالنات ليس هلا سوى صفة             

 .)1(اإللـزام األديب
حىت يكون لإلعالن صفته اإللزامية؛ ال بد أن يصاغ بشكل معاهدة دولية              -2

، وقد ظهرت بوادر احملاولة يف اإلعالن      )2(توقع عليها مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة       
بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد              "

: )3( اليت حتوي على التزامات بسلوك معني ما يلي          الرابعة مادته، إذ جاء يف     "1981عام  
تتخذ مجيع الدول تدابري فعالة ملنع واستئصال أي متييز على أساس الدين أو               : 1الفقرة  

املعتقد، يف االعتراف حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف مجيع جماالت احلياة املدنية              
 .فية، ويف التمتع هبذه احلقوق واحلرياتواالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقا

تبذل مجيع الدول كل ما يف وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حني             : 2الفقرة  
يكون ذلك ضروريا للحيلولة دون متييز من هذا النوع، والختاذ مجيع التدابري املالئمة               

 .نملكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو املعتقدات األخرى يف هذا الشأ
 92 وإعالن   ،81و عليه فكل ذلك ال يكفي، فالبد أن تكون مثل هذه اإلعالنات؛ إعالن              

 و غري 

                                                 
 .135: حممد عنجريين، ص:  حقوق اإلنسان بني الشريعة و القانون- 1
 .133:  املرجع نفسه، ص- 2
 www.un.org/arabic/documents/basic/declarations.html:ملتحدة منشور على موقع هيئة األمم ا- 3
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على شكل اتفاقيات دولية ملزمة ، ألن النص الوحيد املتضمن يف اتفاقية ملزمة             ... ذلك  
 هو املادة 

 . )1(1966 من اتفاقية 27
جند أهنا اختيارية رغم    بالنسبة للربوتوكوالت اليت حتوي آليات فعالة لإللزام         -3

الصلة الكبرية بينها وبني االتفاقيات، فمثال العهد الدويل حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية            
يتصل اتصاال وثيقا بالربوتوكول األول امللحق به، فهو مكمل للعهد وقد أضاف إىل               

سة شكاوى  قبول درا : اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اختصاصا هاما مل يرد يف العهد وهو          
 .)2(رسائل األفراد ضد دوهلم بشروط معينة حددها هو وليس العهد

هذه كلها إشكاليات يف اإللزام القانوين البد من حلها حىت تؤيت اجملهودات الدولية             
 :أكلها، وهناك عدة خطوات ميكن اتباعها يف هذا الشأن

ملصادقة عليها،  جمرد التوقيع على االتفاقية ال جيعلها ملزمة، بل البد من ا             -أ 
 ويتمثل اجلهد 

 .)3(الدويل يف متابعة التصديقات ودعوة الدول اليت مل توقع إىل االنضمام
البد من جعل العضوية يف الربوتوكوالت إجباريا، وأن ال تقبل التجزئة بني             -ب

عضوية االتفاقيات والربوتوكوالت، وذلك ميكن من خالل التشجيع على االنضمام إىل            
مث الضغط على الدول لالنضمام إىل الربوتوكول، لكونه جزء ال يتجزأ من              االتفاقية،  

 .)4(االتفاقية فهو مكمل هلا
تضع الدول حتفظات على بعض مواد أو فقرات االتفاقيات، فمثال يف العهد              -ج

منه اختيارية مع أمهيتها    " 41"الدويل حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية؛ جند أن املادة          
، لذلك يتجه   "41"ا ما جعل بعض الدول تصادق على العهد دون مادته ألـ            الكبرية، هذ 

 .)5(الضغط الدويل لسحب هذه التحفظات واملصادقة على كافة املواد

                                                 
 . 133: حممد عنجريين، ص: ، حقوق اإلنسان بني الشريعة و القانون54: مجال الدين عطية، ص: حنو فقه جديد لألقليات:  ينظر- 1
 . 742: خريي أمحد الكباش، ص": دراسة مقارنة" احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان - 2
 .161، 160: حقوق اإلنسان، لعنجريين، ص: ، و ينظر54:  حنو فقه جديد لألقليات، ص- 3
 .735: ، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان، ص54:  حنو فقه جديد لألقليات، ص- 4

 .161، 160: عبد العزيز قادري، ص:  حقوق اإلنسان- 5
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 آليات الرقابة ورصد االنتهاكات: ثانيا
بالنسبة آلليات رقابة مدى احترام حقوق األقليات وكذا آليات رصد االنتهاكات                  

جند أن سري أعماهلا يتسم بالبطء والبريوقراطية ، فمثال رغم          : طرية ضدها والتجاوزات اخل 
أن األجهزة اليت عهدت إليها االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان من أكثر األجهزة فعالية إال              

 أهنا شديدة 
 :، هذا عموما وسنذكر بعض التفصيالت)1(الطول والثقل وشديدة التكلفة على الفرد

ثال ترسل املنظمة إىل احلكومات استبيانات، وال جترب هذه           على سبيل امل   -1
احلكومات على الرد، بينما املسألة كان ميكن إمتامها بواسطة دراسات يقوم هبا خرباء               

 .)2(املنظمة لتعلقها باألوضاع الدستورية والقانونية وهي معلنة ومتاحة
من مزيدا من   تستغرق الدراسات إلعداد اإلعالنات واالتفاقيات اليت تتض        -2

الضمانات   واملواد لسد الثغرات السابقة أو ملعاجلة ما استجد من أمور؛ وقتا طويال قد                 
 .)3(يزيد أحيانا على عشرين سنة

العربة ليست بالنظر إىل الدساتري والقوانني ألهنا قد تكون متوافقة ومتماشية             -3
ك هذه الدساتري بشكل    مع اإلعالنات واالتفاقيات الدولية، لكن من حيث الواقع تنته         

واضح        أو مغلف على املستوى الفردي، وال أدل على ذلك من التجاوزات على                     
واستخدام ما  " مكافحة اإلرهاب "حقوق اإلنسان خاصة األقليات املسلمة يف إطار محلة         

يسمى بالدليل السري ضد املتهمني، وهو دليل ال يعرفه املتهم وال يُواجه به، كما يستخدم           
ة ضد األجانب واألقليات املسلمة وهو متييز كبري ضدهم، فضال عن التجاوز على               عاد

 .  )4("احلق يف احملاكمة العادلة" املبدأ القانوين
بالنسبة آلليات متابعة التنفيذ على أرض الواقع فتكاد تكون منعدمة، ألن              -4

 األمور على أرض    الرقابة تستند فقط إىل التقارير الوطنية دون القدرة على متابعة سري           
 .)5(الواقع

                                                 
 .320: سعاد الشرقاوي، ص...": منع التمييز و محاية األقليات "- 1
 .57، 56: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 2
 .57: املرجع نفسه، ص:  ينظر- 3
 .46: عبد احلسني شعبان، ص: الدين، القانون، السياسة: اإلسالم و اإلرهاب الدويل ثالثية الثالثاء الدامي:  ينظر- 4
 .57:  حنو فقه جديد لألقليات، ص- 5
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 إزدواجية المعايـــيـر: ثالثا
تعد قضية ازدواجية املعايري إشكالية حقيقية؛ ألهنا متييز فاضح بني الفئات املختلفة،                    

وللتحايل على هذه الظاهرة حتاول الدول الكربى تعميق مبدأ النسبية اليت جتعل األمور               
، وميكن التضحية باجلزء من أجل الكل، وباألقلية يف         متساوية، فيتساوى اجلاين والضحية   

سبيل األغلبية،   وُيهدف من وراء تكريس النسبية إبطال اهتام الدول واجملتمع الدويل                
بازدواجيته يف اختاذ املواقف، فطاملا لكل حالة خصوصيتها ولكل وضع قوانينه، فإن هذا              

، وتتجلى  )1(هنا خمتلفة بطبيعتها  يلغي كل احتمال للمقارنة بني احلاالت واألوضاع أل         
مظاهر االزدواجية اليت تريد الدول الكربى جتاوزها من خالل ترويج مبدأ النسبية عندما              
يتعلق األمر بقضايا األقليات املسلمة يف األحوال الصعبة اليت متر هبا ينب احلني واآلخر،                

 :ويتجلى ذلك  مثال بالنسبة لـ
رف به دوليا، ورغم سعته الظاهرة إال أن         وهو حق معت  :  حق تقرير املصري   -1

خوف الدول من االنفصال واحلكومات من الثورات أدى إىل تضييق هذا احلق، وقصره              
وليس ذلك مدهشا يف ظل انبثاق احلق يف تقرير املصري          " على احلق يف سيادة تلك الدول     

ق اإلنسان  كجزء من النضال ضد اإلمربيالية الغربية، وليس ذلك بغريب يف ظل ربط حقو            
 .)2("حبقوق الدول واعتباره خطرا على حقوق الدولة

أن : )3(14/12/1960 وقد جاء يف اإلعالن اخلاص بتصفية االستعمار الصادر يف           
كل حماولة لكسر الوحدة الوطنية وسالمة إقليم أي دولة جزئيا أو كليا، غري مطابقة                

/24/10الصداقة الصادر يف    ألهداف ومبادئ امليثاق، وكذلك اإلعالن اخلاص بعالقات        

الذي أكد على أن حكومة أي دولة متثل كامل اإلقليم دون متييز بسبب اجلنس أو               : 1970
 .)4(الدين أو اللون

                                                 
عبد : ، الفلسفة املادية و تفكيك اإلنسان43: صابر عبد ربه، ص": دراسة ميدانية"ن النظام العاملي اجلديد موقف الصفوة م:  ينظر- 1

 .208: الوهاب املسريي، ص
 .، بتصرف يسري181: مبارك علي عثمان، ص: جاك دوللي، ترمجة:  حقوق اإلنسان بني النظرية و التطبيق- 2
 منشور على موقع 14/12/1960املؤرخ يف ) 15-د(1514جلمعية العامة لألمم املتحدة  اعتمد و نشر على املأل مبوجب قرار ا- 3

 .األمم املتحدة

 www.un.org/arabic/documents/basic/declarations.html:  موقع األمم املتحدة- 4
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و يفهم من كل هذا أنه ال حق جلماعة األقلية يف تقرير مصريها، وإىل هنا قد                  
 االحتاد  تكون األمور مقبولة يف بعض احلاالت، لكن ومع مطلع التسعينيات وتفكك            

السوفيايت واالحتاد اليوغساليف وحصول أغلب مجهورياهتما على االستقالل، وكذا انفصال          
جعل األمر يطرح بشدة فيما     ذا   عن إندونيسيا؛  ه    -الكاثوليكية-تيمور الشرقية                     

أعلنت دول البلطيق استقالهلا    :" يتعلق باألقليات املسلمة اليت حرمت من هذا احلق، فمثال        
، ورغم أن   20/9/1991لتوانيا، التفيا، إستونيا، يف     : االحتاد السوفيايت وهي مجهوريات   عن  

وضع الشيشان املسلمة القانوين  والدستوري ينطبق على مجهوريات دول حبر البلطيق              
الثالثة املنفصلة، لكون هذه اجلمهوريات األربعة واقفة خارج وحدة األراضي الروسية            

عراف الدولية ومبوجب اإلجراءات الدستورية والقانونية، إال أن        حسب القانون الدويل واأل   
، وأبدى اجملتمع الدويل جتاهال كبريا جتاه القضية، بل          )1("الشيشان حرمت من هذا احلق    

مع نظريه  " يلتسن"وتدعيما للجانب الروسي، ففي مؤمتر صحفي مشترك عقده الرئيس           
األخري نظريه إىل إجياد حل سياسي       دعا هذا    1696يف موسكو عام    " كلينتون"األمريكي

لألزمة الشيشانية، لكنه قارن بني احلرب الروسية على الشيشان باحلرب األهلية األمريكية            
،  )2("ال ميكن للمناطق أن تنفصل عن بعضها ببساطة        "   اليت أرست مبدأ   1856-1857

 .)3 (...ونفس األمر حدث يف البوسنة واهلرسك وكشمري والفليبني
 : ل اإلنساين التدخ-2

التدخل اإلكراهي يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى هبدف        : و التدخل اإلنساين هو   
 .)4(تصحيح حالة انتهاكات واسعة وفاضحة حلقوق املواطنني بواسطة حكوماهتم

التدخل اإلنساين أداة متاحة أساسا لألقوياء وبالتايل فتحركات الدول          : بداية     
هذه الورقة خلدمة مصاحلها االستراتيجية العسكرية منها        اآلن تدل على أهنا تستخدم       

                                                 
: ملنشورة على موقع ا":  أجنوش-الوثيقة العلمية األكادميية للشرعية الدستورية إلعالن استقالل مجهورية الشيشان"- 1

http://www.chechenonline.com 
 .  215: ، ص8: مسعود اخلوند، ج: املوسوعة التارخيية اجلغرافية - 2
 أيضا و حسب تصريح للواليات املتحدة األمريكية يف شهر أفريل            ينعت اجملاهدون يف الشيشان باإلرهابيني، و اجملاهدون يف الفلبني         - 3

 املسلم بتنظيم القاعدة الذي تتهمه الواليات املتحدة         أصبح أفغانستان الثانية، مبعىن ارتباط جنوب الفليبني       ني؛ فإن جنوب الفليب   2005
 . بصناعة اإلرهاب

 .309: جاك دوللي، ص:  حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية و التطبيق- 4
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واالقتصادية، وال أدل على ذلك من تدخل الدول الغربية يف اخلليج وضغوطها اهلائلة على              
مع أن سكان اإلقليم مسلمون ويف دولة مسلمة،         " دارفور"السودان فيما يتعلق مبسألة     

 العراق، بينما تقاعست متاما فيما       وفيما سبق تدخلت حلماية األقلية الكردية يف مشال        
يرتكب من جرائم حرب بشعة ضد املسلمني يف الشيشان وكشمري والبوسنة واهلرسك،             
واصفة إياها بالرتاعات والصراعات العرقية الداخلية، رغم اعتراف األمم املتحدة بسيادة            

 حرب دولية   واستقالل البوسنة واهلرسك وبعضويتها يف األمم املتحدة،   وهذا يعين أهنا            
فقد تدخلت دولة صربيا واجلبل األسود إىل جانب صرب البوسنة            "وليست داخلية،   

وكرواتيا إىل جانب كروات البوسنة بينما ظل املسلمون يف هذا كله معزولني دوليا،               
فكانوا ضحايا بسبب التحيز والتعاطف األوريب مع الصرب األرثوذكس                         

ت الذي مت فيه حتجيم تركيا للقيام بدور إىل جانب            والكروات الكاثوليك، ويف الوق   
املسلمني خوفا من اهتامها بتأييد األصولية اإلسالمية، فترك اجملتمع الدويل لروسيا حرية             

 .)1("التحرك لتأييد الصرب وتسليحهم ومعارضة أي عقوبات دولية تفرض على الصرب
 دولية لحماية األقلياتموقع األقليات المسلمة من التشريعات ال: الفرع الثاني 

ما زال املسلمون هم أهون النـاس على األمم هلواهنم على أنفسهم، فما زالت              
 مآسيهـم 

تتصدر مآسي البشرية، وإن كان بعضها أو كثري منها مل ُتعرف فصول أحداثها على                
مستوى واسع حبيث يكون هلا وقع واهتمام خارجي على األقل االهتمام اإلعالمي الذي              

كما ال تزال املذابح يف حقهم تتكرر       .. لسبب األول يف تدويل مثل هذه القضايا      يكون ا 
إهنا قطعا حقوق اإلنسان غري     .. رغم موجة احلديث عن حقوق اإلنسان وآليات محايته        

املسلم، وسوف يتضح ذلك من خالل مناذج عن كيفية التعامل مع األقليات املسلمة مما               
 :صوصا غري احلكومية من رصدهمتكن اإلعالم واملنظمات الدولية خ

 حمنة املسلمني يف الشيشان: أوال

لقد عاىن املسلمون يف الشيشان كثريا من احلكم القيصري والشيوعي وال سيما             
لكن ما مل يتوقعه الكثريون أن النية كانت مبيتة يف           " .. ستالني"أثناء فترة حكم اهلالك     

                                                 
 .305: السيد حسني جالل، ص:  تاريخ الشعوب اإلسالمية يف العصر احلديث- 1
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ى على العداء الدفني لإلسالم      إعادة تكرار املأساة من جديد، وهذا يدل مرة أخر          
 واملسلمني، مهما اختلفت أنظمة 

 .احلكم يف روسيا
 ألف  100 ما يقرب    1999 -1994لقد بلغ عدد ضحايا اخلمس سنوات ما بني         "

 مليون من   15، مما يعين أن الروس قتلوا ما يوازي          %10شهيد شيشاين، أي ما نسبته      
أما الالجئون اهلائمون على    ...يكي مليون أمر  26فرنسي أو   مالين   ستةسكاهنم  أو    

 من الشيشان، وكأن روسيا شردت وهّجرت أكثـر         %40وجوههم فهم ما يقرب من          
  مليون 24 مليون روسي أو 60من 

 .)1(" مليون أمريكي104فرنسي أو 
أما اجلرمية الثانية فهي الصمت والتجاهل الدويل، رغم استخدام روسيا ألسلحة            

 روسيا  )2(؛ اهتم الرئيس الشيشاين أصالن مسخادوف      7/12/1999حمرمة دوليا ففي     
باستخدام أسلحة كيماوية يف هجوم مكثف على مناطق من العاصمة غروزين، كما مل              
تتورع عن قصف املنشئات املدنية واملستشفيات واملصانع ومصايف البترول، وارتكاب            

، هذا وقد اهتم    ...جلثثقتل املدنيني، اغتصاب النساء، التمثيل با      : جرائم إبادة مجاعية  
 .)3( روسيا باستخدام أسلحة التدمري الشامل يف غروزين1/1/2000املقاتلون الشيشان يوم 

و يف خضم هذه األحداث ما فتئت األمم املتحدة تعلن أن ما حيدث يف الشيشان                
وتسميها معارك، فكيف هي يا ترى تدور       ! أمر داخلي معربة عن أملها يف توقف املعارك       

ك بني دولة من أقوى دول العامل عسكريا وبني شعب ضعيف فقري عدده يتجاوز                املعار
 !.املليون بقليل؟

الباحث املتخصص يف أزمات الطوارئ مبنظمة      " بيتر بوكرت "هذا ويف تقرير أعده     
فبدال من أن تعمد إدارة الرئيس      :" مراقبة حقوق اإلنسان يقول منتقدا للموقف األمريكي      

 استغالل عالقتها مع روسيا لوضع حد هلذه االنتهاكات فقد            األمريكي كلينتون إىل  

                                                 
 .125: حممد الركن، ص:  هولوكوست املسلمني- 1
 .  إثر عملية اغتيال قادهتا القوات اخلاصة الروسية2005 إستشهد أصالن مسخادوف مع بداية عام - 2
: حمنة املسلمني يف الشيشان   :  وينظر http://www.chechenonline.com: ، منشور على موقع   "حقائق عن احلرب   "- 3

 . 143، 142: حممود شاكر، ص
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ركزت على تدعيم عالقتها مع فالدمري بوتني وهو املهندس األول حلملة االنتهاكات يف              
وما برح املسؤولون األمريكيون يهونون من شأن الفظائع اليت ترتكب يف            ... الشيشان

رب بدال من وصفها بامسها الصحيح      الشيشان إذ يشريون إىل االعتداءات اليت حتدث يف احل        
، كما دعا إىل أن تدفع الواليات املتحدة البنك الدويل وصندوق            )1("وهو جرائم احلرب  

النقد الدويل إىل أن يعلنا صراحة وقف صرف القروض املنظور تقدميها إىل روسيا إىل أن                
 كرمي إذ ال يزال     تتخذ خطوات جادة لكبح اعتداءاهتا، إال أنه ال حياة ملن تنادي، فالدعم           

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يدعم روسيا مبليارات الدوالرات، اليت يوجه قسم             
 ".   اإلرهاب اإلسالمي"كبري منها لتمويل احلرب ضد ما أمسته روسيا 

لروسيا احلق يف مكافحة    :  بأن 1999هذا وقد صرح الرئيس األمريكي عام        
طلسي يصرح يف نوفمرب من نفس العام بأنه يقر         اإلرهاب داخل حدودها، وحلف مشال األ     

 .)2(حبق روسيا يف احملافظة على وحدة أراضيها ومحاية مواطنيها من اإلرهاب
و يف بادرة إنسانية بادر االحتاد األوريب بعد أن هزته أحداث الشيشان فتربع مببلغ              

عات لبحث   مليون دوالر مبعىن دوالر لكل شيشاين، ويف نفس الفترة عقدت اجتما            1.2
مساعدة      وإعمار تيمور الشرقية اليت غالبية سكاهنا نصارى كاثوليك، واليت تطالب                 

ـ      مليون دوالر، إال أن الدول الغربية أبت إال أن          300: األمم املتحدة مساعدات تقدر ب
 مليون دوالر لبلد مل يشهد عشر ما شهده وما عاناه املسلمون يف                500تتربع بـ   
 .)3(الشيشان

 خضم كل هذا يبحث املسلم عن موقف العامل اإلسالمي فيشعر باخلزي والعار،               و يف 
 !فاملوقف مل يتعد حدود اإلدانة والشجب والتعبري عن عميق احلزن واألسى

                                                 
بيتر بوكرت أمام جلنة    : تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، نص شهادة      ": جرائم احلرب يف الشيشان و رد فعل الغرب إزاءها         "- 1

 http://www.hrw.org/arabic: موقع املنظمة على 1/3/2000 العالقات اخلارجية التابعة جمللس الشيوخ األمريكي بواشنطن
 .127:  الركن، صحممد:  هولوكوست املسلمني- 2
 .128: حممد الركن، ص:  هولوكوست املسلمني- 3
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 محنة المسلمين في البوسنة والهرسك: ثانيا
احلياد يف الرتاعات،   : ما فتئت هيئة األمم املتحدة تتشدق بأن من أهم ركائزها          

ما تعلق األمر باملسلمني يف البوسنة واهلرسك ومبا حصل ضدهم من جرائم؛ جيد             لكن عند 
 :أن األمر خيتلف متاما، يدلنا على ذلك ما يلي

مع بداية العدوان الصريب    " فرانسوا ميتريان " بداية يعلن الرئيس الفرنسي آنذاك       -1
 لدولة إسالمية وال    بأن القتال املباشر ميثل دفاعا عن أوربا اليت ال مكان فيها            " :1992

، ويتطابق هذا مع تصريح ألحد الزعماء األوربيني الذي صرح           )1("حضارة غري أوربية  
 .  )2("يؤسفنا ما حيصل ولكن، ما خييفنا أكثر قيام دولة مسلمة يف قلب أوربا:" قائال

 قرارا خبصوص البوسنة واهلرسك، وقال الرئيس علي        30 إختذت األمم املتحدة     -2
 عزت 
مل يتم تنفيذ أي شيء من ثالثني قرارا أصدرهتا األمم           :"  بشأهنا -رمحه اهللا -تش  بيغوفي

 .)3("املتحدة حول البوسنة واهلرسك سوى قرار حظر األسلحة
 بشأن حظر إمدادات األسلحة لألطراف املتنازعة مل يفرض عمليـا          713و القرار   

 إال على 
ربا الشرقية، كما أن إمدادات     املسلمني، ألن اجليش الصريب ورث تركة أقوى جيوش أو        

السالح كانت تصله تباعا من مجهورية الصرب ومن دول أخرى كإسرائيل، كما أن               
، )4( منهم متطوعون وهم جنود صرب من بلغراد        %99الصربيني الذين شاركوا يف القتال      

بينما وقف الغرب كله قلقا ومستاًء من بضع عشرات من اجملاهدين الذين جاءوا تسلال من            
 !  عض الدول العربية          واإلسالميةب

 مل يثر استخدام األسلحة احملرمة دوليا أي رد فعل، ومل يتعد األمر حىت بالنسبة               -3
 .جمللس األمن أكثر من التنديد والشجب

                                                 
 .50:  املرجع نفسه، ص- 1
 .80: مروان درويش، ص:  البوسنة و اهلرسك تاريخ و مشاهد- 2
 . 144: حممد عنجريين، ص:  حقوق اإلنسان بني الشريعة و القانون نصا و مقارنة و تطبيقا- 3
 عن التعصب و الصراع     1992/دجنرب/15 /35، صحيفة الراية املغربية، عدد      105: هد، ص  البوسنة و اهلرسك تاريخ و مشا      - 4

 .126: أمحد بن نعمان، ص: العرقي و الديين  و اللغوي
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 أكثر املواقف داللة على التواطئ املشني جمللس األمن هو وقوفه موقف املتفرج             -4
 مع كوهنا من املناطق اآلمنة      1995عام  " جيـبا"و" برنيتسياسر"على املذحبة اليت شهدهتا     

 اليت حتميهـا 
 .وقد قتل يف  جمزرة سربرنيتسيا  أكثر من مثانية آالف مسلم )1(رمسيا قوات األمم املتحدة

وأكثر من ذلك فقد اعتدت القوات الصربية على قوات األمم املتحدة إذ أسرت               
د مرغت كرامة وهيبة األمم املتحدة، بينما مل تقدم         جنديا من قواهتا، وتكون بذلك ق      420

إن : األمم املتحدة على أي خطوة ردعية، األمر الذي أثار الرئيس البوسين ليعرب مبرارة قائال             
الذين ال يبدون استعدادا للدفاع عن أنفسهم ال ميكنهم مساعدتنا يف الدفاع عن املواطنني              

ونه يف البوسنة، لذلك فما علينا إال أن نعتمد         البوسنيني، وال تعرف ما اهلدف الذي خيدم      
 .)2(على أنفسنا
إن القتل اجلماعي الذي تعرض له املسلمون       :"  يقول األستاذ حممد جيليتش    -5

داخل البوسنة هو القتل اجلماعي العاشر، وأوربا مل تتدخل ملدة ثالث سنوات منذ                
تنفيذ قرار األمم املتحدة     االعتداء، وهي تشاهد القتل اجلماعي بينما كانت حريصة على        

القاضي مبنع تصدير السالح للبوسنة واهلرسك للدفاع عن نفسها، وقد أودت هذه احلرب             
 ألف مسلم     250حبياة 

 مليار  300، وخسائر تقدر بـ      )3(ألف امرأة مغتصبة   30ألف طفل، و   20و قتل   
 .)4("دوالر

عية منظمة ومكررة،         و قد ذكر جملس األمن أن مثة حاالت احتجاز واغتصاب مجا          
، )5(وصوت باإلمجاع إلدانة األعمال الوحشية اليت تتعرض هلا النساء وخاصة املسلمات           

 اليت تؤكد على    27وهذا يعد خرقا واضحا للقانون الدويل اإلنساين والتفاقية جنيف املادة           

                                                 
 .66: فردريك معتوق، ص: معجم احلروب: ينظر- 1
 .118:  البوسنة و اهلرسك تاريخ و مشاهد، ص- 2
 .  ألف امرأة مسلمة مغتصبة50رير أكدت تسجيل أكثر من  مع أن منظمة العفو الدولية يف اكثر من تق- 3
نت، . إسالم أون الين  :  مستشار رئيس اجلمهورية البوسين للشؤون األمنية و وزير الداخلية السابق؛ يف حوار مباشر على موقع                - 4

 .17/6/2003: أجري احلوار بتاريخ
 .115:  التعصب و الصراع العرقي و الديين و اللغوي، ص- 5
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 على  يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل تتمتع النساء حبماية خاصة ضد أي اعتداء             :" أنه
 .)1("شرفهن والسيما ضد االغتصاب

إضافة إىل هذا تأيت فظائع اإلغاثة الدولية من مثل األغذية واألدوية الفاسدة،              
وظهور مؤسسات حمترفة يف جتارة الرقيق األبيض، وهتريب األعضاء البشرية وتوجيه             

 ...ااألطفال األيتام      والالجئني واملختطفني إىل دور الكنائس لتنصريهم وغريه
 عندما أسست احملكمة اجلنائية حملاكمة جمرمي احلرب يف يوغسالفيا ومن ضمن                -6

مطلوبا تـم اعتقال أكثر من ستة كان منهم ثالثة مسلمون واثنان من الصرب               72ألـ  
وكروايت واحد، وهذا يدل على أن العدالة الغربية مارست سطوهتا على الطرف الضعيف             

الذين يكونون قد ارتكبوا حوادث قتل فردية، بينما ختاذلت يف          الذي يسهل اعتقال أفراده     
اليت قتل فيها مثانية آالف     " جورازدي"إظهار ذات القوة على من أمر بارتكاب جمزرة          

 .)3)(2 (...مسلم
إن هذه احلرب اعتربهتا األمم املتحدة حسب تصريح األمني          : ونقول يف األخري   

داخلية ال يصح جمللس األمن أن يتدخل فيها، بينما          جمرد مسألة ": بطرس غايل "العام آنذاك   
الرتاع بني قبائل الصومال البدائية الفقرية شأن دويل يهدد السالم واألمن الدوليني، وجييش             

 .)4 (..!جملس األمن     واألمني العام من أجله اجليوش

 حمنة األقليات املسلمة يف مناطق أخرى من العامل: ثالثا

 إقليم مضطرب ضمته اهلند إليه قسرا، ورغم حق املسلمني          :كشمري املسلمة  -1
هبذا اإلقليم يف االنفصال إال أن حقهم يصطدم جبدار التجاهل الدويل يف ظل االنتهاكات              
املستمرة اليت يرتكبها اهلندوس املتعصبون ضدهم، فمثال وقعت ثالث مذابح مروعة يف             

ملسلمني، واعتقال اآلالف  الذين     ، وتسببت يف مقتل آالف ا     1971،  1965،  1947: أعوام

                                                 
 .177-176: عمر سعد اهللا، ص:  تدوين القانون الدويل اإلنساين- 1
 .177، 176: حممد الركن، ص: هولوكوست املسلمني- 2
 جمرما يعملون حلد    892رغم مرور أكثر من عقد على إنشاء حمكمة العدل الدولية قد حوكم عشرة من جمرمي احلرب من إمجايل                    - 3

منرية "شاركوا يف جمزرة سيربنيتسيا، برنامج لقاء اليوم بقناة اجلزيرة، حوار مع السيدة               اآلن        و يتلقون مرتبات رغم أهنم                
 .13/7/2005: ، بتاريخ)رئيسة رابطة أمهات ضحايا جمزرة سربنيتسيا"( سوباتيتش

 .299: ياسر أبو شامة، ص: النظام الدويل اجلديد بني الواقع احلايل و التصور اإلسالمي:  ينظر- 4
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صار الكثري منهم يعاين من إعاقات خمتلفة نتيجة ممارسات التعذيب، هذا مع اتباع سياسة              
 .)1(التجويع وحماربة التعليم اإلسالمي  واحلجر على كل ما له عالقة بالثقافة اإلسالمية

ن، الذين كثريا   هذا دون أن ننسى املسلمني باهلند والذين يفوق عددهم املائة مليو          
ما يتعرضون حلمالت قتل مجاعية ميارسها اهلندوس وتدعمهم يف ذلك القوات احلكومية             
سواء بالفعل اإلجيايب أو الفعل السليب، وقد حثت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان اجملتمع              
الدويل ملمارسة ضغوط على احلكومة اهلندية حلملها على االلتزام بالقانون الدويل حلقوق             

نسان والقانون الدستوري اهلندي، ووضع حد للحصانة اليت يتمتع هبا املسؤولون عن             اإل
 ارتكـاب أعمال العنف املنظمة ضد 

 .)2(األقليات اهلندية مما جيعلهم يف جنوة من أي حساب أو عقاب

 أما يف هذه الدولة وبسبب األطماع األمريكية يف املنطقة وسعيها           : يف الفيليبني  -2 
عدة عسكرية دائمة يف جنوب شرق آسيا، فإن هلذا األثر الكبري على               إلقامتها كقا 

املسلمني،       وكجزء من جهود واشنطن الراهنة حملاربة ما تسميه اإلرهاب يف الفيليبني؛                  
فإن هذه األخرية حتضى مبساعدات مالية جمزية لتنفيذ ذلك، وكل هذا يعد خطة أمريكية               

اإلسالمي يف جنوب الفيليبني، إضافة على دور الكيان        فليبينية كاثوليكية لتصفية الوجود     
الصهيوين الذي يقدم مساعدات كبرية هلا مثل إرسال خرباء لتدريب قوات خاصة أطلق              

، ورغم كل ما عاناه املسلمون يف       )3("اجليش األصفر للقضاء على الثوار املسلمني     :" عليها
 .تمام أحدجنوب الفيليبني إال أن ذلك مل يسترع حىت انتباه  واه

مبعىن األرض  " سينكيانغ"ويسميها الصينيون إقليم     : تركستان الشرقية   -3
اجلديدة،    وقد أصدرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، ومنظمة حقوق اإلنسان يف                

 تقريرا اهتم الصني بشن محلة موسعة من القمع الديين ضد املسلمني            12/4/2005يوم  الصني  

                                                 
: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة       : هارون حيىي، اجلزء الرابع، منشور على موقع       ": خلق القرآن هو احلل   ":  ينظر - 1

http://www.55a.net 
املسؤولون يف والية كوجرات شاركوا يف أعمال العنف ضد         : " بعنوان 30/4/2002:  تقرير ملنظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ      - 2

 http://www.hrw.org/arabic: ى موقع املنظمة، منشور عل"املسلمني
: ، على موقع13/7/2004: رضا عبد الودود، منشور بتاريخ": أسرار مسلمي الفيليبني "- 3

http://www.ikhwanonline.net 
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 وانتهاك حقوقهم الدينية والثقافية حتت ذريعة حماربة          الويغور يف تركستان الشرقية،    
ضربات "احلركات االنفصالية واإلرهاب، كما أورد التقرير الذي صدر حتت عنوان             

عددا من االنتهاكات ضد املسلمني،     " قمع ديين ملسلمي الويغور بإقليم سينكيانغ     : مدمرة
رضون لالعتقال والتعذيب   وذكر أن املسلمني الناشطني يف اجملال الديين السلمي يتع          

 11/9/2001واإلعدام أحيانا، واهتم التقرير الصني بأهنا تستغل أجواء هجمات                            
لتزعم أن من يقومون بنشر رسائل دينية أو ثقافية مساملة هم جمرد إرهابيني غّيروا من                 

 .)1(أساليبهم املنهجية
دا نظرا للطوق   غري أن املعلومات خبصوص ما يتعلق مبسلمي الصني قليلة ج           

 .اإلعالمي الشديد الذي تفرضه السلطات الصينية
مثل األقلية املسلمة بسرييالنكا وتايالند، دون أن       : أقاليم ومناطق أخرى   إضافة إىل  

تتحرك اهليئات واملنظمات احلقوقية الفاعلة، ويف كوسوفو اليت ارتكب فيها الصرب أبشع            
إجبار " العدالة على الضعيف فقد مت        املذابح، وكشكل من أشكال التحيز أو تطبيق       

الكوسوفيني على حل منظمة جيش حترير كوسوفو الذي شكله الشبان األلبان املسلح              
ملواجهة اجملازر الصربية، كما أصدرت بلغراد قوائم بأمساء العديد من أعضائها بدعوى أهنم             

 الضحية اليت   ، فما أعدهلا من عدالة تساوي بني اجلاين والضحية بل وجتعل           )2("جمرمون
 !تدافع عن نفسها هي اجلاين

   إذن هذه هي االزدواجية يف التعامل مع األقليات املسلمة ويف أوضاع تستدعي            
كل االهتمام واملتابعة لتحقيق العدالة، إهنا الالمباالة باملسلمني الذين حياول صناع القرار             

هذه االنتهاكات أن يرّوجوا    الدويل من خالل عدم االكتراث هبم أو التواطئ بالتغطية على           
ملبدأ النسبية سابق الذكر، هذا فيما خيص ردود الفعل الدولية اليت ال تتدخل رغم خرق                
القانون الدويل اإلنساين، أما االعتداءات األخرى األقل حّدة املؤثرة على املدى البعيد من             

ليات تعاين منها،   مثل احلرمان من احلقوق والتضييق على احلريات الدينية فإن مجيع األق           
وإن كانت األقليات املسلمة األكثر تضررا نظرا لطبيعة احلياة اإلسالمية اليت تفرض الكثري             

                                                 
: نظر، على موقع إسالم أون الين، و ي       15/4/2005: هاين رمضان، منشور بتاريخ   ": النفط و النووي لقمع مسلمي تركستان      "- 1

 .هيومان رايتس ووتش، مرجع سابق: موقع منظمة
 .20/3/2004: نت، بتاريخ. وحدة االستماع و املتابعة إلسالم أو الين": إحنياز أوربا للصرب سبب اضطرابات كوسوفا "- 2
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من االلتزامات حىت وإن مل خترق النظام العام للدولة أو قانوهنا لكنها تثري حفيظة األكثرية               
 .خاصة املتعصبة

 نحو رؤية عالمية لقضية األقليات: المطلب الثالث
رة اإلسالم لقضية األقليات نظرة فريدة ومتميزة، سبقت مبئات السنني            تعد نظ 

: اجلهود الفكرية لغري املسلمني يف إنصاف األقليات والذين توسعوا يف تصنيف األقليات إىل       
دينية ولغوية   وعرقية، وهم هبذا يعقدون القضية أكثر، بينما جند أن نظرة اإلسالم إىل                 

مسلم وغري مسلم، وال اعتبار لغري      : مع املسلم هي على أساس    اآلخرين املختلفني يف اجملت   
هذا املعيار، لذلك جند أن اخلدمات اجلليلة اليت قدمها املسلمون األعاجم عظيمة جدا، وال              
يكاد أحد على مر التاريخ اإلسالمي وإىل اآلن حيس بفرق بينه وبني غريه من املسلمني                

بة للمسلمني أما غري املسلمني فإن حقوقهم       مهما تعددت أجناسهم وأعراقهم، هذا بالنس     
ثابتة كفلتها هلم الشريعة اإلسالمية، فكان اجملتمع متكامال متكافال وهي ميزة ينفرد هبا              
النظام اإلسالمي، حيث صهر كل الفوارق بآليات فعالة ترتكز على أسس فكرية يف النظرة           

، هذه األسس مستقاة من     إىل اآلخر املخالف أو املختلف، وإىل أسس يف التعامل معه          
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وعليه جاءت ممارسة الدولة اإلسالمية إىل حني              

جمموعة السياسات العملية اليت    :" سقوطها تتماشى مع هذه املرجعية، وهذه املمارسة هي       
الستقرار طبقتها الدولة اإلسالمية ملواجهة مشكلة التكامل القومي داخلها مبا حيقق هلا ا            

واألمن الداخلي، والذي ميكنها من حتقيق الفعالية يف حركتها اخلارجية اليت تقصد إىل نشر              
 .)1("مبادئ اإلسالم والدفاع عنه

ألن اإلسالم قد سلك مسلك االختالف يف       " و من هنا متيزت املعاملة اإلسالمية     
 يف البناء اجلامع،    إطار الوحدة وجعل التنوع هو السنة والقاعدة والقانون ووضع لبنات          

 .)2("وقرر أن اآلخر هو جزء من الذات
 النظرة اإلسالمية إلى األقليات غير المسلمة: الفرع األول

 :جاء القرآن الكرمي والسنة النبوية بأسس ومبادئ  ترسم النظرة إىل اآلخر املخالف

                                                 
 .89: كمال السعيد حبيب، ص": من بداية الدولة النبوية و حىت هناية الدولة العثمانية" األقليات و السياسة يف اخلربة اإلسالمية - 1
 .12: حممد عمارة، ص: املاضي و احلاضر و املستقبل.. اإلسالم و األقليات- 2
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: $pκ التذكري بوحدة األصل اإلنساين، قال       :أوال š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 
9 x. sŒ 4 s\Ρé& uρ  

öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 ) 1(   وقوله ،: »      الناس بنو آدم وآدم من تراب

( ô‰sبذلك فإن اإلنسان مكرم أيا كان جنسه أو لونه أو عرقه                     و         ،)2(» s9 uρ $oΨ øΒ§ x. û Í_ t/ 

tΠ yŠ# u...)3(. 

:تنبيه إىل تعدد الشرائع؛ فاختالف الناس يف الدين واقع مبشيئة اهللا            ال: ثانيــا
 öθs9 uρ u!$x© ª!$# öΝ à6 n=yèyfs9 Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ  Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθè=ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$tΒ öΝ ä38 s?# u ( (#θà) Î7 tFó™ $$sù ÏN≡ u ö y‚ø9 $#  

 : öθs9، وقال خماطبا رسوله   )4( uρ u!$x© y7 •/ u‘ z tΒUψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ =à2 $·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡr'sùr& 
çν Ì õ3 è? }¨$̈Ζ9 $# 4 ®L ym (#θçΡθä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩∪ )5(. 

: öθs9التذكري بسنة التنوع، قال     : ثالثـا uρ u!$x© ª!$# $tΒ Ÿ≅ tGtGø% $# t Ï% ©! $# . ÏΒ Ν ÏδÏ‰÷èt/ 
. ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγ ø?u!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# Ç Å3≈ s9 uρ (#θà n=tG÷z$# Ν åκ ÷] Ïϑsù ô ¨Β z tΒ# u Ν åκ ÷] ÏΒuρ  ¨Β t x x. 4 öθs9 uρ u!$x© ª!$# 
$tΒ (#θè=tGtGø% $# £ Å3≈ s9 uρ ©!$# ã≅ yèø tƒ $tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ ∩⊄∈⊂∪ )6(         وإن كان الدين عند اهللا واحد يقول ،:

 ¨βÎ) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n=ó™ M}$# )7(ت، وبذلك فاألوىل أن نقول تعدد الديانا. 

                                                 
 .13:  سورة احلجرات، اآلية- 1
، أبو داود، كتاب    735: ، ص 5: ،ج3956:، باب يف فضل الشام و اليمن، رقم        رواه الترمذي، كتاب املناقب عن رسول اهللا         - 2

، و البزار يف املسند، أول مسند حذيفة، املستظل بن حصني عن            331:  ص ،4: ، ج 5116: ر باألنساب، رقم  السنة، باب يف التفاخ   
و رجال  :  و اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب األدب، باب فيمن افتخر بأهل اجلاهلية، و قال              ،340:، ص 7: ، ج 2938: حذيفة، رقم 

 . 86:  ص،8: البزار رجال الصحيح، ج
 .70: ، اآلية سورة اإلسراء- 3
 .48:  سورة املائدة، اآلية- 4
 .99:  سورة يونس، اآلية- 5
 .253:  سورة البقرة، اآلية- 6
 .19:  سورة آل عمران، اآلية- 7
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: $pκإضافة إىل التنوع العرقي حيث يقول         š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9 x. sŒ 
4 s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 )1(  والتنوع اللغوي ،: ô ÏΒuρ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ß, ù=yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z$# uρ öΝ à6 ÏGoΨ Å¡ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθø9 r& uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t ÏϑÎ=≈ yèù=Ïj9 ∩⊄⊄∪ 
)2(  š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# Å_U!# uρ¤$! $# uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ ì#Î=tFøƒ èΧ … çµ çΡ≡ uθø9 r&...) 3( .  وهذا االختالف

ليس سببا النعدام املساواة، وال ميكن اعتباره سببا لغياب العدل، إمنا اهلدف منه هو                 
لتعاون وبذلك فهو يشكل مصدرا لإلثراء املتبادل بني األمم والشعوب، قال            التكامل وا 

: (#θçΡuρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ )4(          فالتعاون جيب أن يكون بني خمتلف البشر، وقد ،
يكون تنافسا أيضا لكنه تنافس سلمي يف اخلريات وما فيه نفع يعود على اجلميع دون                 

 .ض أو تنافراستعالء أو تباغ
فاالختالف بني البشر والتنبيه إىل ذلك ال يعين أبدا         : اإلسالم ينفي التمييز  : رابعـا

يا أيها الناس   « :إقرار الفوقية والدونية، بل إن اإلسالم حيارب كل صنوف التمييز لقوله          
إن ربكم واحد وأباكم واحد ال فضل لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب وال                 

، وحىت بالنسبة الختالف الدين     )5(»ر    وال أمحر على أسود إال بالتقوى           أسود على أمح  
اهللا اهللا يف قبط مصر فإنكم       « : قبل وفاته يوصي بقبط مصر فيقول       جند الرسول   

 ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عـدة   
ـًا يف سبيل اهللا   .)6(»و أعوان

واطنيها، وهذا ما اتضح    كما أن كل من يستظل مبظلة الدولة اإلسالمية يعد من م          
يف الوثيقة السياسية باملدينة اليت نظمت العالقة بني املسلمني وبني غريهم من اليهود،               

                                                 
 .13:  سورة احلجرات، اآلية- 1
 .22:  سورة الروم، اآلية- 2
 .28:  سورة فاطر، اآلية- 3
 .02:  سورة املائدة، اآلية- 4
، و اهليثمي   86: ، ص 5: ، ج 4749: ،و الطرباين يف املعجم األوسط، رقم     411: ، ص 5: ، ج 23536: ملسند، رقم  رواه أمحد يف ا    - 5

 .266: ، ص3: يف جممع الزوائد، كتاب احلج، باب اخلطيب يف احلج، ج
ء يف مصر و أهلها،     ،  و اهليثمي يف جممع الزوائد، باب ما جا         265: ، ص 23: ، ج 561:  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، رقم      - 6
 .رواه الطرباين و رجاله رجال الصحيح: ، و قال63: ، ص10: ج
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ولنجران وحاشيتها  « : لنصارى جنران ومما جاء فيه     وكذلك امليثاق الذي كتبه الرسول      
لى جوار اهللا وذمة حممد رسول اهللا ع       ..وأهل ملتها وجلميع من ينتحل دعوة النصرانية       

أمواهلم وأنفسهم وملتهم      وغائبهم وشاهدهم، وعشريهتم وكل ما حتت أيديهم من                 
ألن أمحي حياهتم     وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواهتم              ...قليل أو كثري  

ومواضع الرهبان ومواطن السياح حيث كانوا من بر أو حبر شرقا وغربا، مبا أحفظ به                 
 .)1(» من مليت نفسي وخاصيت وأهل اإلسالم

أال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه              « :و قال   
 شيئـا 

 .)2(»بغري طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة
 تعامل المسلمين مع األقليات غير المسلمة: الفرع الثاني

 أسس          وجدتإضافة إىل األسس الفكرية للنظرة إىل اآلخر واليت ذكرنا بعضا منها،            
 :وتشريعات عملية حتكم العالقة مع اآلخر املخالف، نذكر منها

 من بني التشريعات يف هذا اجملال أن اهللا تعاىل أحل للمسلمني طعام أهل                :أوال
: ãΠ$yèsÛالكتاب      ومصاهرهتم يقول          uρ t Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 öΝ ä3 ãΒ$yèsÛ uρ 

@≅ Ïm öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z ÏΒ t Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $#  ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% !# sŒ Î) 
£ èδθßϑçF÷ s?# u £ èδu‘θã_é& t ÏΨ ÅÁøt èΧ u ö xî t ÅsÏ≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ü“É‹Ï‚−GãΒ 5β# y‰÷{ r& )3(. 

 أن يكون أصهاره وأجداد     ومعىن زواج املسلم من كتابية    :" يالقرضاو/ يقول د 
أوالده  وجداهتم وأوالد أخواهلم وخاالهتم من أهل الكتاب، وهؤالء هلم حقوق صلـة              

 الرحم وذوي 
 .)4("القرىب اليت يفرضها اإلسالم

                                                 
 .72:  اخلراج، أليب يوسف، ص- 1
، 3: ، ج 3052: رواه أبو داود يف سننه، كتاب اخلراج و اإلمارة و الفيء، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، رقم                   - 2
: ى، كتاب السري،باب ال يأخذ املسلمون من مثار أهل الذمة و ال أمواهلم شيئا بغري أمرهـم ، ج          ،  و البيهقي يف السنن الكرب      170: ص
 . 205: ، ص9
 .5:  سورة املائدة، اآلية- 3
 . 741: ، ص2: القرضاوي، ج: فتاوى معاصرة: ، و ينظر27: يوسف القرضاوي، ص:  األقليات الدينية و احلل اإلسالمي- 4



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 359 

#: Iω oνكما ال ُيكرهون على اعتناق اإلسالم، يقول          t ø. Î) ’ Îû È Ïe$! $# ( ‰s% t ¨ t6 ¨? 
ß‰ô© ”9 $# z ÏΒ Äc xö ø9 $# )1(             فقد أثبت اهللا تعاىل هلم حرية العقيدة وبالتايل احلرية يف ممارسة ،

مقتضيات هذه العقيدة، ويف جو هذه احلرية ينتعش احلوار بني املسلمني وخمالفيهم من غري              

#)  : Ÿωuρاملسلمني يقول    þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ)  ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ômr&...)2( ،
 دوام التفاهم      والتغلب على اخلالفات اليت قد حتصل بني املسلمني وغري                 وبالتايل ضمان 

ليست أبدا عبارة   " فهي؛" أهل الذمة "املسلمني خاصة من أهل الذمة، أما فيما يتعلق بعبارة          
ـًا وامتثاال لشرع                 ذم أو تنقيص بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء، تديُّن

 .)3("اهللا
هل الذمة احلماية الداخلية واخلارجية، أما الداخلية فُتثِبت هلم            تثبت أل  :ثانيـا

 األمن على 
 .)4(دمائهم وأنفسهم وأعراضهم، ومسألة قتل املسلم بالذمي مثال حي على ذلك

أما احلماية اخلارجية؛ فإن املسلمني يقومون بالدفاع عنهم أثناء احلروب              
فعقد يؤدي إىل إتالف النفوس     :" ى هذا واالعتداءات اخلارجية، ويقول القرايف تعليقا عل     
 .)5("واألموال صونا ملقتضاه عن الضياع؛ إنه لعظيم

 أعظم وأروع األمثلة يف معاملة أهل الذمة، وجتلت          لقد ضرب الرسول     :ثالثـا
 يأمر بصرف معاش دائم     هذه املعاملة عند الصحابة بعده، فهذا عمر بن اخلطاب           

≈: $yϑ̄ΡÎ) àMقال  : مني مث يقول  ليهودي وعياله من بيت مال املسل       s% y‰¢Á9 $# Ï!# t s) à ù=Ï9 
È Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ )6(وهذا من مساكني أهل الكتاب ،)1(. 

                                                 
 .256: ية سورة البقرة، اآل- 1
 .46:  سورة العنكبوت، اآلية- 2
 .29:  األقليات الدينية و احلل اإلسالمي، ص- 3
قتل املسلم بالذمي، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا       :  و هي مسألة خالفية بني الفقهاء و قد رجح عبد القادر عودة من املعاصرين              - 4

، كشاف  342،  341: ، ص 9: املغين، البن قدامة، ج   : تفصيالت الفقهاء يف  ، و ينظر املسألة و      124: ، ص 2: بالقانون الوضعي، ج  
 .165:،ص10:، حاشية ابن عابدين،ج2: ، ص8: ، اخلرشي على خمتصر خليل،ج522: ، ص5: القناع عن منت اإلقناع، للبهويت،ج

 . 119: ، الفرق702، 701: ، ص2:  الفروق، للقرايف، ج- 5
 .60:  سورة التوبة، اآلية- 6
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إمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم        « : يقول و علي بن أيب طالب       
 . )2(»كدمائنا

نبوة واخلالفة الراشدة   و لو استقصينا املعاملة اليت حضي هبا أهل الذمة يف فترة ال            
 بالدولة  -غري املسلمني -لتبقى القاعدة العظيمة يف معاملة املخالفني       . وبعدها لطال احلديث  

/: ω â تستند إىل قوله     -الدول املسلمة اآلن  -اإلسالمية           ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç tã t Ï% ©! $# öΝ s9 
öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä†  ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

t ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ $yϑ̄ΡÎ) ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª!$# Ç tã t Ï% ©! $# öΝ ä.θè=tG≈ s% ’ Îû È Ïd‰9 $# Ο à2θã_t ÷zr& uρ  ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ 
(#ρã yγ≈ sß uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å_# t ÷zÎ) βr& öΝ èδöθ©9 uθs? 4  tΒuρ öΝ çλ°; uθtFtƒ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∪ )3( ،

: $pκوقوله  š‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u (#θçΡθä. š ÏΒ≡ §θs% ¬! u!# y‰pκ à− ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/...) 4(. 

الرفق بضعيفهم وسد   :"...و لإلمام القرايف كلمات مضيئة يف معىن الِبر إذ يقول          
خلة فقريهم وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم ولني القول هلم على سبيل اللطف والرمحة              

ى سبيل اخلوف والذلة، واحتمال إذايتهم يف اجلوار مع القدرة على إزالته لطفا منا               ال عل 
هبم ال خوفا وال تعظيما، والدعاء هلم باهلداية وأن جيعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم يف               
مجيع أمورهم يف دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم، وصون أمواهلم             

مجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم،           وعياهلم وأعراضهم و  
 .)5 (..."وإيصاهلم إىل مجيع حقوقهم            ومصاحلهم

                                                                                                                                            
، سنن سعيد بن منصور، باب تفسري       »الفقراء زمىن أهل الكتاب   «  يف هذه اآلية   ، و قال عمر     126:  اخلراج، أليب يوسف، ص    - 1

: ، ص 2: ، ج 10406: ، مصنف بن أيب شيبة، كتاب الزكاة، ما قالوا يف الصدقة، رقم           285: ، ص 5: ، ج 1024: سورة األنفال، رقم  
401. 

، نصب الراية،   115: ، ص 2: ، ج 694: العسقالين، كتاب السري، باب كيفية القتال، رقم      : داية الدراية يف ختريج أحاديث اهل     - 2
 للزيلعي

 .381:  ص،3: ، كتاب السري، باب كيفية القتال، ج
 .9، 8:  سورة املمتحنة، اآلية- 3
 .8:  سورة املائدة، اآلية- 4
 .702: ، ص2:  الفروق، للقرايف، ج- 5



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 361 

هذا ورغم بعض احلاالت اليت خرجت عن هذه املقتضيات فقد ظلت هناك ثوابت             
وحىت بالنسبة  " حكمت عالقة املسلمني بغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية عرب التاريخ،          

بعض التوترات الطائفية اليت شهدهتا اجملتمعات اإلسالمية واليت أحلقت قدرا من التضييق             ل
و كانت أغلب   ...والتمييز        واألذى باألقليات غري اإلسالمية؛ كانت عارضة وعابرة              

، ومرد هذا يرجع أحيانا إىل بعض   )1("أسباهبا وافدة على املوقف اإلسالمي الثابت واألصيل      
قليات اليت كانت يف أكثر من مرة تساند االعتداءات اخلارجية على الدولة             جتاوزات األ 

اإلسالمية كلما مسحت الفرصة بذلك، كما حصل أيام الغزو املغويل لبغداد والشام،              
وكذلك استغالل بعض األقباط مثال لبعض احلمالت االستعمارية على مصر، وهذا ما ولّد             

 .  الدفاع أو مواجهة هذه اخليانةردود فعل من املسلمني كشكل من أشكال 

 رؤية عالمية لقضية األقليات: الفرع الثالث
النظرية اإلسالمية يف التعامل مع قضية األقليات تعد من أجنع احللول نظرا آلثارها             

 فك  -الوضعية-اإلجيابية، هذه القضية اليت حاولت املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية           
ورغم أن املبادرات إجيابية إال أهنا تبقى بعيدة عن املستوى           خيوطها بشىت التشريعات،    

 .املطلوب سواء من حيث التشريع أو الفاعلية
و من املهم دوليا االستفادة من التجربة واخلربة اإلسالمية يف التعامل مع هذه               
القضية، كيف ال واألمة املسلمة اآلن تشكل مخس سكان العامل، وهلا جتربة طويلة، ومتتلك              

وعليه ظهرت عدة دراسات إسالمية حديثـة يف هذا املوضوع         . سس النظرية والتطبيقية  األ
 تدعو لذلك،   

 .)2(و ميكن االستفادة منها
أال ُتضيِّق على املخالفني    :" القرضاوي يف وصفه ألعلى درجات التسامح     / يقول د 

 أو مذهبك،   فيما يعتقدون حله يف دينهم أو مذهبهم، وإن كنت تعتقد أنه حرام يف دينك             
وهذا ما كان عليه املسلمون مع املخالفني من أهل الذمة إذ ارتفعوا إىل الدرجة العليا من                 

                                                 
 .24: حممد عمارة، ص:  اإلسالم و األقليات- 1
 -2مجال الدين عطية حممد،     / د: حنو فقه جديد لألقليات    -1:  هناك عدة كتابات و دراسات قيمة و معاصرة للموضوع منها          - 2

 -4يوسف القرضاوي،   / د: غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي     -3عبد الكرمي زيدان،    / د: أحكام الذميني و املستأمنني يف دار اإلسالم      
األقليات و السياسة يف اخلربة      -6حممد عمارة،   /د: اإلسالم و األقليات   -5يوسف القرضاوي،   / د: ليات الدينية و احلل اإلسالمي    األق

 .كمال السعيد حبيب، و دراسات أخرى كثرية/ أ: اإلسالمية من بداية الدولة النبوية وحىت هناية الدولة العثمانية
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، فأين فرنسا من هذا وهي اليت منعت ارتداء احلجاب خوفا من هتديد مظهر               )1("التسامح
 !فرنسا العلماين؟

جيد أن  : وتراو املتأمل مثال إىل منطقة البلقان اليت تعترب من أكثر مناطق العامل ت             
الدول اجلديدة اليت ظهرت بعد احلربني العامليتني األوىل والثانية، مل تستطع أن تسد الفجوة              
اليت حدثت بعد اهنيار الدولة العثمانية ألهنا كانت مبثابة عامل موازنة يف األراضي اليت                

 .كانت حتكمها، وتعترب كل الرتاعات اليت حدثت وحتدث اآلن كنتيجة هلذه الفجوة
و رغم كل ما أشيع عن االنتهاكات العثمانية؛ إال أن املنصفني يؤكدون أن                
العثمانيني قدموا صيغة رائدة جعلت من اإلسالم النظام السياسي احلاكم دون أن ينفي              

.. الوالءات             واالنتماءات الفرعية للجماعات والشعوب املكونة للدولة العثمانية                   
 .)2(التنوع يف إطار الوحدة: صيغةحيث طبقوا بفاعلية كبرية 

 كما أن فاعلية التعامل اإلسالمي مع هذه املسألة أو القضية تتجلى يف املعادلة اليت              
 جتمع 

بني حتقيق مقتضيات األغلبية ومساواة األقلية هبا من ناحية، وبني احملافظة على خصوصيات             
أمرنا أن نتركهم وما    "وبني  " هلم ما لنا وعليهم ما علينا     "األقلية من ناحية أخرى، بني    

كما أن إقراره للحقوق ليس جمرد حرب على ورق بل هي حقوق مقدسة               . )3("يدينون
قررهتا شريعة اهللا، فال ميلك أحد من الناس أن يبطلها، وهي حقوق حتوطها وحترسها                
ضمانات متعددة، ضمانة العقيدة يف ضمري كل املسلم يتعبد بامتثال أمر اهللا، واجتناب              

 .)4(يهنواه
 ويكفي أن نعرف أنه مل حيصل أن وقعت إبادة مجاعية ألقلية غري مسلمة يف تاريخ               
اإلسالم، كما مل يثبت أن املسلمني مارسوا أعماال وحشية ضد األقلية غري املسلمة، ومل               

 .يكونوا من أصحاب اخللق الفرعوين

                                                 
 .45: القرضاوي، ص: مي غري املسلمني يف اجملتمع اإلسال- 1
 .397: كمال السعيد حبيب، ص: األقليات و السياسة يف اخلربة اإلسالمية:  ينظر- 2
 .88: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 3
 .47:  صحممد السماك،:  األقليات بني العروبة و اإلسالم: ، و ينظر31: القرضاوي، ص:  األقليات الدينية و احلل اإلسالمي- 4
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لة احلكمة ضا « : الذي يقول فيه   من جهة أخرى وبناًء على حديث الرسول         
؛ فإنه من املهم االستفادة من اخلربات اإلنسانية        )1(»املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا       

مجال الدين عطية أن يتجه اهتمام علماء        / اجلادة بشأن هذه القضية، لذلك يقترح د       
تطوير مشروع فقه لألقليات، وإدارة حوار       -1: املسلمني ويتركز يف املشروعني التاليني    

ل الدائرة اإلسالمية مع أقباط مصر ومسيحيِّي لبنان وجنويب           علمي جاد حوله داخ    
لبلورة مشروع تفصيلي لنظام عاملي لألقليات متهيدا لتقدميه إىل املنظمة الدولية           ... السودان

 .عن طريق منظمة املؤمتر اإلسالمي
إعداد مشروع يوضح معامل املساحة املشتركة يف جمال العقائد والقيم              -2

نبغي التعاون يف إطارها بني خمتلف العقائد واالجتاهات، وإدارة حوار            واألخالق اليت ي  
علمي جاد حوهلا مع بعض املفكرين املسيحيني متهيدا لطرحها على الفاتيكان وجملس              

 .)2("الكنائس العاملي ومنظمة اليونسكو ومندوبني عن البوذيني والكونفوشيني وغريهم
الالزم قد تكون البداية لنهاية معاناة      و مثل هذه املبادرات إذا وجدت االهتمام         

 .األقليات من التمييز واحليف واالضطهاد
 

 .. مسالك األقليات املسلمة ملواجهة االعتداء عليها: املبحث الثالث

 و مطالبها بني االنفصال والتعايش
تتعرض األقليات املسلمة لالضطهاد والتمييز كغريها من األقليات، وختتلف حدة           

 باختالف النظم بني منفتح ومتسامح وبني متعصب وعدواين يصل أحيانا            هذا االضطهاد 
إىل حد استئصال األقلية خاصة إذا كانت واعية دينيا وسياسيا، فكيف تتصرف األقليات             
املسلمة ملواجهة االضطهاد الذي ميارس عليها؟ أو باألحرى االعتداء عليها؟ هل تقف              

 مكتوفة األيدي؟

                                                 
، ابن  51: ، ص 5: ، ج 2687: ، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، رقم          الترمذي يف السنن، كتب العلم عن رسول اهللا          - 1

، مصنف بن أيب شيبة، كتاب الزهد، باب أال أدلكم          1395: ، ص 2: ، ج 4169: ماجة يف سننه، كتاب الزهد، باب احلكمة، رقم       
 .240: ، ص7: ، ج35681: ، رقم...خرةعلى خري أخالق الدنيا  و اآل

 .108: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 2
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ة وقدراهتا وإمكانياهتا وحىت الظروف الدولية؛ األثر       إن الختالف ظروف كل أقلي    
 الكبري 

على تحديد طريقة أو مسلك التصدي لهذا العدوان، ال سيما في ظل العجز أو التجاهل الدولي 
.لتقديم السند الفعال لألقليات خاصة المسلمة منها  

كما أن الختالف ظروف كل أقلية فيما يتعلق ببيئتها ومدى تساحمها أو                
انيتها؛ األثر الواضح على مطالبها العامة فيما يتعلق بالسعي حنو االنفصال أو القبول              عدو

-بالتعايش مع األكثرية يف إطار قانوين اجتماعي سياسي أخالقي يكفل للجميع حقوقهم             
 . وهذا ما سوف نوضحه من خالل هذا املبحث-األغلبية واألقلية
 واجهة االعتداء عليهامسالك األقليات المسلمة في م: المطلب األول

تعيش األقليات املسلمة مقهورة وتعامل معاملة قاسية، وختضع لسياسات معادية           
لإلسالم، وتتخذ أحيانا شكل حركات تصفية املؤسسات الدينية إلضعاف تأثري العقيدة،            

، "التطهري العرقي "وأحيانا أخرى تتخذ شكل التصفية اجلسدية أو ما يسمى افتراًء بـ             
هذه تدفع بل توجب على املسلمني إجياد خمرج هلا ومواجهتها، فكيف يكون             فحال مثل   

هذا التصدي؟ هل يصربون؟ أم يقاتلون من يعتدي بالقتال ضدهم؟ أم يقاتلون اجلميع دون              
 فرق؟

يف البداية؛ العلماء متفقون على أنه حيرم على املسلم املعاهد أو املستأمن أن يتعرض              
، ومثلهم األقليات   )1(ء يف دمائهم أو أمواهلم أو أعراضهم       سوا -احلرب-ألهل دار الكفر    

املسلمة اليت تعد من رعايا الدول غري املسلمة فهي تلتزم بكافة قوانينها، ألن اإلسالم حيرم               
 .)2(»لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به « :الغدر واخليانة، يقول الرسول

ثرية على أفراد األقلية املسلمة     أما إذا اعتدى رعايا هذه الدولة من جمتمع األك         
 فعندئذ جيوز 

 .)3(للمسلم التعرض هلم، ألهنم نقضوا عهدهم واألمان الذي منحوه للمسلمني
                                                 

، 1: ، اهلداية شرح بداية املبتدي، للمرغيناين، ج      110: ، ص 3: ، كشاف القناع، للبهويت، ج    355: ، ص 4:  األم، للشافعي، ج   - 1
 . 445: ص
، و مسلم، كتاب اجلهاد     1164: ، ص 3: ، ج 3015: الغادر للرب و الفاجر، رقم     رواه البخاري، كتاب اجلهاد و السري، باب إمث          - 2

 .1360: ، ص3: ، ج1735: و السري، باب حترمي الغدر، رقم
، احلاوي الكبري، 450: ، ص19: ، اجملموع، للنووي، ج96: ، ص10: ، املبسوط، للسرخسي، ج394، 266:  ص،4:  األم، ج  - 3

 . 380: ، ص14: للماوردي، ج
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 وعليه وأمام مثل هذا االعتداء؛ املسلمون أمام ثالثة مسالك حسب الظروف             
 :والقدرة

 مسلك الصبر على األذى: الفرع األول
ناهتم املادية أو ضآلة عددهم بشكل       يف حالة ضعفهم الشديد من حيث إمكا       

واضح، فال ميلكون إال الصرب على األذى واالضطهاد الذي ميارس عليهم، خاصة إذا مل               
يتلقوا الدعم لعدم تسرب املعلومات إىل وسائل اإلعالم أو اجلمعيات واملنظمات احلقوقية            

ظم كعادة الن -بأن فرض على هذه االعتداءات طوق شديد من السرية والتكتم               
 أو مل يتمكنوا من الفرار أو اللجوء إىل أماكن آمنة داخل الدولة أو خارجها،               -الدكتاتورية

، يقول   )1( كحل أخري حلماية دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأمواهلم       "التقية"وليلجئوا إىل   

: ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Í Ï≈ s3 ø9 $# u!$uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ }§øŠ n=sù 
š∅ÏΒ «!$# ’ Îû >ó x« HωÎ) βr& (#θà) −Gs? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è? )2(        والتقية يف األقوال ويف األفعال، وهذا مما ،

حتكمه الظروف وخاصة حالة الضرورة، على أن يربئ املسلم قلبه من الرضا على أفعاله أو               
 : ãΝأقواله لقوله  à2â‘ Éj‹y⇔ ãƒ uρ ª!$# … çµ |¡ø tΡ 3 ’ n<Î) uρ «!$#  ç ÅÁyϑø9 $#  )3(. 

 واملسلمون يف هذه احلالة يعودون إىل علمائهم وأعياهنم، فهم أدرى بأحواهلم                        
 فيها إىل   وظروفهم، وعلى ذلك قد جيدون أن اتباعهم هلدي اآليات اليت يوجههم اهللا             

 ÷الصرب  واإلعراض أْوىل      É9ô¹ $# uρ È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7 ¯ΡÎ* sù $oΨ Ï⊥ ãŠ ôã r'Î/ )4(   وقوله ، ≅ è% š Ï% ©#Ïj9 
(#θãΖ tΒ# u (#ρã Ï øótƒ š Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθã_ö tƒ tΠ$−ƒ r& «!$# )5(        مع أن هذه اآلية كما يقول املفسرون 

  )6("السيف"نسخت بآية 

                                                 
 .161: خالد عبد القادر، ص: فقه األقليات املسلمة:  ينظر- 1
 .28:  سورة آل عمران، اآلية- 2
 .28 :اآلية، سورة آل عمران - 3
 .48:  سورة الطور، اآلية- 4
 .14:  سورة اجلاثية، اآلية- 5
، 16: كام القرآن، للقرطيب، ج   ، اجلامع ألح  8: ، ص 5: ، فتح القدير، للشوكاين، ج    66: ، ص 27:  التفسري الكبري للرازي، ج    - 6
 .303: ، ص13: ، تفسري ابن عطية، ج160: ص
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 tβÏŒ:يف قوله تعاىل   é& t Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’ n? tã óΟ ÏδÎ óÇtΡ íƒ Ï‰s) s9 ∩⊂∪ 
)1(. 

 يرى خالف ذلك إذ عند حديثه عن تقسيم القرآن على              )2(لكن الزركشي 
ما أمر به لسبب مث يزول السبب كاألمر حني الضعف          :" ضروب؛ قال يف الوجه الثالث    

والقلة بالصرب وباملغفرة للذين يرجون لقاء اهللا وحنوه، من عدم إجياب األمر باملعروف               
هي عن املنكر واجلهاد        وحنوها، مث نسخه إجيابه ذلك، وهذا ليس بنسخ يف                      والن

: ÷ρr& $yγاحلقيقة وإمنا هو نسيء كما قال        Å¡Ψ çΡ )3(       فاملنسأ هو األمر بالقتال إىل أن ،
 .)4("يقوى املسلمون ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على األذى

 حال املسلمني يوم كانوا أقلية مستضعفة يف         و حال األقليات املسلمة اليوم مثل     
 يسوموهنم سوء العذاب، أين مل تتوفر هلم إمكانات  الصد            -دار احلرب -مكة               

واملواجهة بعد، ويف هذا تأكيد على مراعاة أحوال وظروف األقليات املسلمة، ويضيف             
ن يف اآليات اآلمرة    وهبذا التحقيق يتبني ضعف ما هلج به كثري من املفسري         :" الزركشي قائال 

بالتخفيف أهنا منسوخة بآية السيف، وليس كذلك بل هي املنسأ مبعىن أن كل أمر ورد                
جيب امتثاله يف وقت ما لعلة توجب ذلك احلكم، مث ينتقل بانتقال تلك العلة إىل حكم                 
آخر ليس بنسخ، وهو سبحانه حكيم أنزل على نبيه حني ضعفه ما يليق بتلك احلالة رأفة                

بعه ورمحة، إذ لو وجب ألورث حرجا        ومشقة، فلما أعز اهللا اإلسالم وأظهره                    مبن ت 
ونصره، أنزل عليه من اخلطاب ما يكافئ تلك احلالة يف مطالبة الكفار باإلسالم أو اجلزية               

 بعود -أعين املساملة عند الضعف   واملسايفة عند القوة  -ويعود هذان احلكمان    ... أو القتل 
 .)5("كم املسايفة ناسخا حلكم املساملة بل كل منهما جيب امتثاله يف وقتهسببهما، وليس ح

                                                 
 .39:  سورة احلج، اآلية- 1
، و  هـ745حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين، احلافظ املفسر األصويل، الفقيه الشافعي، ولد مبصر سنة                      - 2

 يف القواعد الفقهية، الربهان يف علوم القرآن، تشنيف السامع جبمع اجلوامع يف األصول،               املنثور: ، من تصانيفه  هـ794تويف هبا سنة    
  ).167: ، ص3: ، طبقات الشافعية، ج353: ، ص3: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف(

 .106:  سورة البقرة، اآلية- 3
 .42، 41: ، ص2: بدر الدين حممد عبد اهللا الزركشي، ج:  الربهان يف علوم القرآن- 4
 .42: ، ص2:  املصدر نفسه، ج- 5
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و يف هذا التفصيل الذي ذهب إليه الزركشي؛ إجـادة ودقة كبرية ورعايـة              
 واضحـة 

 .للمقاصد الشرعية ويف تقدير مآالت األفعال واألحوال والظروف
 مسلك الدفاع: الفرع الثاني

ة االعتداء املمارس على األقليات املسلمة، فحني       هذا هو املسلك الثاين يف مواجه     
تتعرض لالعتداء على دينها ونفسها أو عرضها أو ماهلا، بأن أصبح مسلك الصرب على                
األذى غري جمد نظرا للخسائر الكبرية واألضرار اليت حلقت هبم، حينئذ تقف موقف املدافع              

املعتدين الذين مل يشاركوا يف     يف الرد على املعتدين دون التجاوز يف االعتداء على غري            
اإليذاء سواء كانوا راضني على ذلك بأن أبدوا موافقتهم أو مل يبدوها، وهذا مما تدركه                

 .)1(وتقدره األقلية املسلمة
  وهذا الدفاع حق مشروع يثبت ألي إنسان يف رد العدوان الواقع عليه، على أن              

: Çيلتزم عدم التجاوز يف رد العدوان لقوله         yϑsù 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ (#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ 
$tΒ 3“y‰tGôã $#  

öΝ ä3 ø‹ n=tæ )2(وقوله : » ال ضرر وال ضرار«)3(. 

و تتبع األقلية املسلمة هذا املسلك يف حالة ضعفها وعدم قدرهتا على إعالن احلرب              
 رمسية ذات قوة    على الطائفة املعتدية الظاملة، خاصة إذا كانت مدعومة من جهات غري           

ونفوذ،         واملعاملة باملثل يستثىن منها حالة اعتداء اآلخرين على النساء واألطفال                     
والشيوخ غري احملاربني، فإن على املسلمني أن ال يردوا باملثل، ألن املعاملة باملثل يف اإلسالم               

 .مقيدة بالفضيلة واألخالق

                                                 
 .162: خالد عبد القادر، ص: فقه األقليات املسلمة:  ينظر- 1
 .194:  سورة البقرة، اآلية- 2
،  ابن ماجة يف سننه، كتاب األحكام، باب من يبين يف            66: ، ص 2: ، ج 2345:  املستدرك على الصحيحني، كتاب البيوع، رقم      - 3

: ، ص 4: ، اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب البيوع، باب ال ضرر و ال ضرار، ج             784: ، ص 2: ، ج 2341: حقه ما يضر جباره، رقم    
10. 
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 مسلك إعالن الحرب: الفرع الثالث
عرضوا العتداء شامل من الدولة اليت هم هبا بأن أنزلت احلكومة جيشها             أما إذا ت  

إىل أقاليم املسلمني، وشنت عليهم محالت اعتقال واغتيال وإعدام للعلماء والقياديني،             
ومصادرة أراضيهم وممتلكاهتم، وانتهاك أعراضهم وقتل أطفاهلم ونسائهم وشيوخهم،           

امت بتدعيمها معنويا وماديا، كل هذا يقود إىل        ورضيت األغلبية مبا تقوم به احلكومة وق      
القول؛ بأن األمان الذي كان يتمتع به املسلمون قد ولّى، فأشبه بالعهد الذي انتقض،                

ال جتوز حماربتهم حىت جيمعوا على النكث وال يؤخذ العوام جبناية            :" )1(يقول أبو عبيد  
 اخلواص إال أن يكون ذلك ملماألة منهم ورضى 

 .)2("خلاصةمبـا صنعت ا
ولو نقض بعضهم ومل ينكر الباقون بقول وال فعل انتقض           :" )3( ويقول الشربيين 

≈: (#θè=ÏG مع قوله    -املسلمون-، وهم يف ذلك     )4("فيهم األمان  s% uρ š Å2Î ô³ ßϑø9 $# Zπ ©ù!% x. 
$yϑŸ2 öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Zπ ©ù!$Ÿ2 4 (# þθßϑn=÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# yì tΒ t É) −GãΚø9 $# ∩⊂∉∪ )5(    بشرط توفر االستطاعة ،

والقدرة       واجملاهبة لئال يؤدي إعالهنم للحرب إىل نتائج وخيمة على املسلمني خاصة                   
 .املدنيني العزل

كما تكون دار املعتدين بالنسبة هلؤالء املسلمني دار حرب مباحة إىل حني إنشاء              
 دار إسالم لسيطرهتم    ، وتكون األقاليم اليت يسيطر عليها املسلمون مبثابة        )6(صلح جديد 

 .)1(عليها وإظهار أحكام اإلسالم فيها كما يذهب الشافعية

                                                 
القاسم بن سالم أبو عبيد اهلروي، األزدي اخلزاعي بالوالء، اخلرساين، البغدادي، من كبارا لعلماء باحلديث و الفقه و األدب، ويل                    - 1

طبقات : ترمجته يف ( عاما   67 عن   هـ224األموال، غريب احلديث، تويف سنة      : صنفاتهالقضاء بطرطوس، كان ثقة مأمونا، من أبرز م       
132-130: ، ص4: ، صفة الصفوة، ج63-60: ، ص4: ، وفيات األعيان، ج102: ، طبقات الفقهاء، ص183-182: احلفاظ، ص

.( 
 .205:  األموال، أليب عبيد، ص- 2
977املعروف باخلطيب الشربيين، مشس الدين، فقيه مفسر متكلم حنوي، تويف سنة             حممد بن أمحد الشربيين، القاهري، الشافعي،        - 3

السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، الفتح الرباين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين                   : ، من تصانيفه  هـ
 ).49: ، ص3: ، معجم املؤلفني، ج384: ، ص4: شذرات الذهب، ج: ترمجته يف( ألفاظ املنهاج،        

 . 327: ، ص4:  مغين احملتاج، للشربيين، ج- 4
 .36:  سورة التوبة، اآلية- 5
 .163: خالد عبد القادر، ص:  فقه األقليات املسلمة- 6



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 369 

 
: tβÏŒقال   é& t Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß...)2 (هي أول آية نزلت يف     و

فاعلم أنه تعاىل ملا بني أهنم إمنا أذنوا يف القتال ألجل أهنم              :"...، يقول الرازي  )3(اجلهاد
: t ني ذلك الظلم بقوله   ظلموا فب  Ï% ©! $# (#θã_Ì ÷zé&  ÏΒ Ν ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ Î ö tóÎ/ @d, ym HωÎ) χr& (#θä9θà) tƒ 

$oΨ š/ u‘ ª!$#...)4(   فبني ،           ظلمهم هلم هبذين الوجهني، أحدمها أهنم أخرجوا من 
 أهنم أخرجـوا : ديارهـم، والثاين

 $oΨبسبب أهنم قالوا  š/ u‘ ª!$# 5(" عظيم يف الظلم ، وكل واحدة من الوجهني(. 

و يف هذه اآلية حكمة إهلية؛ إذ تبني أن املسلمني إمنا يتعرضون لالضطهاد بسبب دينهم،                
: $tΒuρ (#θßϑs)أمل يقل املوىل   tΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ HωÎ) βr& (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Í“ƒ Í• yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ∩∇∪ )6(  يقول ،

≈ (#θè=ÏGرشيد رضـا يف تفسري آية        s% uρ š Å2Î ô³ ßϑø9 $# Zπ ©ù!% x....)7(...":  وذلك أهنم
 .)8("يقاتلونكم لدينكم ال انتقاما وال عصبية وال للكسب كدأهبم يف قتال قويهم لضعيفهم

باملعىن الشامل  -إذا غدر هؤالء باملسلمني فاضطهدوهم وفتنوهم يف دينهم         : و عليه 
وأول من نقضه هم     فإنه حيل قتاهلم وإعالن احلرب ضدهم، ألن العهد انتقض،            -للدين

: tβρاملخالفون، يقول    ß‰ÉftFy™ t Ì yz# u tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ βr& öΝ ä.θãΖ tΒù'tƒ (#θãΖ tΒù'tƒ uρ öΝ ßγ tΒöθs% ¨≅ ä. $tΒ 
(# ÿρ–Š â‘ ’ n<Î) Ïπ uΖ ÷FÏ ø9 $# (#θÝ¡Ï. ö‘ é& $pκ Ïù 4 βÎ* sù öΝ ©9 óΟ ä.θä9 Í” tI ÷ètƒ (# þθà) ù=ãƒ uρ â/ ä3 ø‹ s9 Î) zΝ n=¡¡9 $# (# þθ’ ä3 tƒ uρ óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 

                                                                                                                                            
 .316: ،ص4:، مغين احملتاج، ج82: ، ص8: ، هناية احملتاج،ج104: ، ص14: احلاوي الكبري للماوردي، ج- 1
 .39:  سورة احلج، اآلية- 2
 .35: ، ص23: ، التفسري الكبري، للرازي، ج648: ، ص4:  تفسري ابن كثري، ج- 3
 .40:  سورة احلج، آية- 4
 .436: ، ص5: ، تفسري اجلوزي، ج35: ، ص23:  التفسري الكبري، ج- 5
 .8:  سورة الربوج، آية- 6
 .36:  سورة التوبة، اآلية- 7
 .166: ، ص10:  تفسري املنار، ج- 8
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öΝ èδρ ä‹ã‚sù öΝ èδθè=çGø% $# uρ ß] øŠ ym öΝ èδθßϑçGø É) rO 4 öΝ ä3 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ $uΖ ù=yèy_ öΝ ä3 s9 öΝ Íκ ö n=tã $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $YΨ Î6 •Β ∩⊇∪ 
)1(. 

و يف كل هذا املسلمون بصدد الدفاع عن أنفسهم ليس إال، وإمنا كانت املعاملة               
 باملثل؛  

 $yϑsù (#θßϑ≈ s) tFó™ $# öΝ ä3 s9 (#θßϑŠ É) tGó™ $$sù öΝ çλm; 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† š É) −Gßϑø9 $# ∩∠∪ )2(  Ç yϑsù 
3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ  

 

(#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ )3(. 

املراحل : و تعد املسالك الثالثة السابقة الذكر يف مواجهة االضطهاد وصد العدوان          
 اليت 

 .جلهادمـّر هبا تشريع أو وجوب ا
رمتهم العرب واليهود   :" يقول ابن القيم خبصوص متالئ أهل الكفر على املسلمني        

عن قوس واحدة، ومشروا هلم عن ساق العداوة واحملاربة وصاحوا هبم من كل جانب واهللا               
سبحانه يأمرهم بالصرب والعفو والصفح حىت قويت الشوكة واشتد اجلناح، فأذن هلم حينئذ             

: tβÏŒض عليهم، فقال    يف القتال   ومل يفر      é& t Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß...)4(

≈ (#θè=ÏG:مث فرض عليهم القتال بعد ذلك ملن قاتلهم دون من مل يقاتلهم، فقال             ...  s% uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω = Åsãƒ š Ï‰tG÷èßϑø9 $# ∩⊇⊃∪...)5( 
مث فرض عليهم قتال املشركني كافة،     وكان حمرما، مث مأذونا به، مث مأمورا به ملن                     

،      وعليه فإنه ال تعارض بني اآليات اليت             )6("بدأهم بالقتال مث مأمورا به جلميع املشركني      
                                                 

 .91:  سورة النساء، اآلية- 1
 .9:  سورة التوبة، اآلية- 2
 .194:  سورة البقرة،اآلية- 3
 .39:  سورة احلج، آية- 4
 .190:  سورة البقرة، اآلية- 5
 .58: ، ص2: ابن قيم اجلوزية، ج:  زاد املعد يف هدي خري العباد- 6
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د والصفح ال يوجد بني اجلها  :" تدعو للجهاد، واليت تدعو للصفح واملغفرة، يقول ابن تيمية        
تعارض يوجب القول بالنسخ، وليس فيها شيء منسوخ قطعا، ولكن يصار إىل اآليات              

 .)1("بالتدرج الذي ال حيطم به كياهنم
 مطالب األقليات المسلمة بين االنفصال والتعايش : المطلب الثاني

 تأثير أنماط األقليات المسلمة على مطالبها: الفرع األول
دائما مفعوال به، بل كانت طرفا فاعال له مقاومته           مل تكن األقليات املسلمة      

املقاومة -ومطالبه يف معادلة العالقة بني األغلبية واألقلية، وقد اختلفت هذه وتلك               
 .)2( من حيث طبيعتها ودرجتها باختالف أمناط األقليات املسلمة-واملطالب

 فكيف ختتلف ردود أفعال األقلية إزاء  ضغط األكثرية عليها؟
اخلوض يف التفاصيل سنوضح ردود هذه األفعال إن مل تكن أكرب من ردة             و دون   

 فعل، من 
 :خالل مدلوالت أساسية

 وتدخل ضمنه بعض الدول بالنظم      -الدكتاتورية-بالنظر إىل النظم الشمولية      -1
 املتخلفة 

اليت وإن كانت علمانية وتدعي الدميوقراطية، إال أهنا يف هنجها العـام ال ختتلف عن                
 تـها نظري

الدكتاتورية؛ حيث جند أن هذه النظم لطاملا وال تزال حتاول القضاء على عقيدة وهوية               
 اليت تزخر مبناخ حرية     -الليبريالية-املسلمني قسرا، بينما إذا نظرنا إىل النظم الدميوقراطية         

مة العقيدة؛ جندها تسعى أيضا جادة وبكل األساليب السلمية املتاحة إلذابة األقليات املسل           
بدعاوى االندماج، حىت يسهل امتصاصها لتصبح جزًء ال يتجزأ من املنظومة القيمية              

 .جملتمعاهتا
بالنظر إىل كلتا احلالتني؛ جند أهنما معا خطر على عقيدة وهوية املسلم، وإن               -2        

كانت احلالة األوىل تبدو أقسى وأصعب، وأكثر خطورة من احلالة الثانية على املدى               
واملتوسط، إذ ال يتوفر للمسلمني آليات للمناورة من أجل حتقيق مطالبهم              القصري  

                                                 
 .131: ، صابن تيمية:  األجوبة املفيدة ملسلمات العقيدة- 1
 .أمناط األقليات املسلمة، املعايري و املشاكل:  يراجع الفصل الثاين- 2
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واكتساب حقوقهم  أو الدفاع عن أنفسهم، إال أنه من جهة أخرى؛ ال تقل احلالة الثانية                
 . خطورة عن األوىل ألن جتلياهتا السلبية ستظهر على املسلمني وبال شك على املدى البعيد

يظهر التأثري على املطالب العامة لألقليات املسلمة، من خالل مميزات كل منط؛    -3
 :إذْ يظهر نوعني من املطالب

بالنظم -ظهور مطالب االستقالل واالنفصال بالنسبة لألقليات يف احلالة األوىل         -أ
، وهذه األقليات يف معظمها شعوب تابعة لديار إسالمية سابقة، كما أهنا من             -الدكتاتورية

 .-املهاجرة-األقاليم فهي ليست من الشعوب الوافدة الشعوب األصيلة يف هذه 
يف احلالة الثانية بالنظم الدميوقراطية؛ يظهر اجتاه عام حنو االندماج واالنفتاح            -ب

على جمتمع األغلبية بضوابطـه دون ذوبان، وهذه األقليات ذات جذور حديثة وأغلبهـا            
 .من الشعوب املهاجرة

لمة سواء من حيث النشأة أو من حيث طبيعة          جند أن أمناط األقليات املس    : إذن
النظم اليت تعيش يف ظلها، تؤثر على مطالب األقليات، وبالنظر إىل التطورات العاملية               
واإلقليمية احلاصلة يف عقد التسعينيات وبعدها؛ جند أن جتليات هذه املطالب تظهر بشكل             

 .  الفت، وتتضح هذه املقابلة من خالل مزيد من التوضيح
 النمط األول: أوال

بالنسبة للنمط األول نستدعي مثال اخلربة التارخيية لألقليات املسلمة يف االحتاد             
 السوفيايت، 

فنجد أن عالقة املسلمني بالقوة الروسية ومنذ عهد القياصرة اتسمت بسمات  واجتاهات             
 :منها

عدم االستسالم للحمالت العسكرية الروسية، فرغم السيطرة الفعلية على           -1
 ألقـاليم     ا

أو باألحرى املناطق اإلسالمية وحتويلها إىل أقاليم تابعة لروسيا؛ إال أن املسلمني كانوا               
 يستغلون 

كل الظروف املواتية للقيام بثورات مسلحة ضد روسيا القيصرية، وحىت أعقاب احلربني             
 .العامليتني األوىل والثانية ضد احلكم الشيوعي بغية االستقالل
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قارب ثالثة أرباع القرن من احلكم الشيوعي، ورغم كل ضغوطه           بعد ما ي   -2
وحماوالته التربوية وحصاره اإلعالمي، ورغم الترهيب والترغيب ألجل حتقيق الدمج الثقايف 
والعقدي،   وصب مجيع املسلمني يف قالب الشيوعية، إال أن املسلمني مل يفقدوا سبل                 

قوم على االعتقاد بأن انتقال التأثريات اإلسالمية       فلقد كان األمل املدمر ي    "املقاومة الذاتية   
قد يتم بني جيل وآخر بقوة التقليد، فلو متكنت السلطة من حتقيق الفصل بني األجيال                 
وتسليط تيارات التفريغ واالحتواء املاركسي لألجيال املنعزلة بواسطة قنوات التربية             

إخل، فإهنا  ...سية والضغوط االقتصادية  والتعليم والثقافة واإلعالم والرقابة واهليمنة البولي      
سوف تتمكن من مركسة هذه األجيال اجلديدة املعزولة وكسب اجلولة بتأحيـد              

 األيدلوجية يف مدى االحتاد السوفيايت عن طريق إزاحة اإلسالم 
 . ، وهذا ما مل ينجح فيه االحتاد بالشكل املخطط له)1("كجماعة ومؤسسة من الطريق

حياء اإلسالمي دائما تترافق مع حماوالت االستقالل، وهذا يثبت         كما كانت موجات اإل   
القدرة الكبرية لإلسالم على االنبعاث والتجدد والتأثري يف أصعب الظروف وأشدها عداًء            
وتدمريا للمسلمني وللظاهرة الدينية، ويتجلى ذلك حني تفكك االحتاد السوفيايت وحىت            

ع كثرية وساطعة تشهد بأن التشاؤم فيما يتعلق        وقائ"قبل ذلك بزمن يسري، إذ كانت هناك        
مبستقبل اإلسالم كان ميكن القبول به يف املاضي القريب، ولكنه اليوم مل يعد له من أساس                
بل على العكس، فهذه الوقائع توحي بأن اإلسالم ُيبعث من جديد، ويف ظروف جديدة،              

د استمراري تدعمه وتوجهه    وأن هذا البعث املرتكز إىل وجوٍد واٍع وإرادي، ال إىل وجو          
 .)2("املراجع اإلسالمية العليا

 ورغم تفكك االحتاد السوفيايت وحرمان بعض املسلمني من حق االنفصال، فإن            
نفس الظاهرة من اإلحياء اإلسالمي يعيشها املسلمون وتظهر بشكل واضح يف الشيشان،            

، وجنوب  الفليبنيمسلمو كشمري، ومسلمو جنوب      : ومن النماذج املمثلة هلذا النمط     
تايالند، ومسلمو الصومال الكيين مشال كينيا الذين يسعون لالنضمام إىل الصومال الكبري،            

 .وتظهر مثل هذه املطالب بني احلني واآلخر يف قربص... وتركستان الشرقية بالصني

                                                 
 .96: عماد الدين خليل، ص:  نظرة الغرب إىل حاضر اإلسالم و مستقبله- 1
 .95: ، عن نظرة الغرب إىل حاضر اإلسالم، ص149، 148: هيلني كارير دانكوس، ص:  القوميات و الدولة السوفياتية- 2
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النمط الثاين: ثانيا  
سلمة يف النظم    أمـا بالنسبة للنمط الثاين من املطالب اليت تتعلق باألقليات امل           

 الدميوقراطية 
الغربية، فإنه يف ظل هذه اجملتمعات  اليت تعرف مسات التعدد والتسامح مع اآلخر املختلف،      
واليت تنتشر فيها مؤسسات اجملتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان، واملؤسسات أو             

نمط األول،  التنظيمات اإلسالمية، كل ذلك جيعل األقليات املسلمة تعيش واقعا مغايرا لل           
 :رغم ذلك جند أن مسات هذا النمط وتأثريه على املطالب يتميز بـ

القبول باآلخر أي باملسلم وحبريته الدينية، ويقابله وجوب التزامه مبا يفرضه             -1
 .-نظام أو ذوق عام-عليه اجملتمع، سواء القوانني أو اجلو العام للمجتمع 

لمني أوروبيني وأمريكيني بال إسالم،             أهنم يريدون مس  : الغالب اليوم يف الغرب    -2
ويريدون من املسلمني أن يتعاملوا مع اإلسالم كما يتعاملون هم مع املسيحية يف اجملتمع               
العلماين، وذلك جيعل الدين شيئا خاصا يف املرتل وال أثر له يف احلياة الشخصية العامة،                

، وعندما يطالب   ...روبيني أو وإذا مل يقبل املسلمون بذلك يتهمون بأهنم ليسوا أو          
املسلمون مبمارسة بعض شعائرهم املتعلقة بالزواج واملدافن وغري ذلك؛ فإهنم يتهمون             

 .)1(مباشرة بأهنم ال يريدون العيش كما تعيش األغلبية
هذا الضغط يقابل من طرف املسلمني بالرفض، فمقابل التزامهم بقوانني             -3

رية عقيدهتم اليت تكفلها القوانني، وبالتايل ممارستهم       الدولة فإهنم يطالبون حبقوقهم يف ح     
لتلك العقيدة،         وذلك يعترب مؤشرا على عدم الذوبان كما كان يأمل الغربيون                      
وكما خططوا له، وهذا يعد حتديا حضاريا يتهدد حسب نظر الغربيني املظهر املسيحي              

 .هلذه الدول اليت تدعي العلمانية
لمني حسب رؤية هذه النظم على اتباع منوذج لإلسالم          يعتمد اندماج املس   -4

 يتبىن القيم 

                                                 
املسلمون يف أوربا الغربية وسائل تطوير الدعوة        : "حبث": مشكالت التأقلم و االندماج   "جلاليات اإلسالمية يف أوربا الغربية       ا - 1

 .بتصرف يسري. 56: عبد اهللا عبد الرمحان اخلطيب، ص/ د: 12/3/2000" اإلسالمية فيها    و االندماج يف اجملتمع األوريب



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 375 

التعددية والتسامح والفصل بني الكنيسة والدولة، واجملتمع        : السياسية األساسية للغرب  
 .)1(املدين الدميوقراطي وحقوق اإلنسان الفردية

و ينظر مفكرو هذه الدول إىل أنه يف حالة فشل نظمهم يف دمج هذه األقليات                 
الطريقة اليت يرغبون هبا؛ فإن األقليات ستشعر بأهنا حتت الوصاية الدينية خاصة مع                ب

معاناهتم من العزلة          والتهميش االجتماعي كما هو حاصل اآلن، كل هذا يعترب                      
دافعا قويا النغالق هذه األقليات اليت ستعرف ازدهارا يف املدارس القرآنية والكتاتيب              

 السرية يف أحيائهم السكنية واملؤسسات األصولية 
 .)2(و عندئذ سيكون عوضا عن اإلسالم الغريب املتسامح ، إسالم العزلة

بالنظر إىل ما سبق يتضح أن االجتاه العام هلذه األقليات هو القبول باالندماج              -5
الوسطي بأن يعيشوا بإسالمهم حمترمني يف ذات الوقت البلد الذي يعيشون فيه، يف ظل               

 .حلقيقية اليت على الغربيني أن يقبلوا هبا عن قناعة وليس حتت الضغوطالتعددية ا
و الغرب عموما ومن يسري يف فلكه قد أثر عليهم االجتاه العلماين املعادي للدين،               
مما يؤثر سلبا على املسلمني، فرغم االعتراف حبريتهم الدينية إال أهنم عمليا حمرومون من               

 عندما أصدرت قانونا مينع ارتداء احلجاب؛ كان ذلك         ممارسة مقتضيات عقيدهتم، ففرنسا   
بدعوى محاية املظهر العام العلماين للدولة الفرنسية، وعليه فإن التدخل يف أدق التفاصيل              
الدينية يعرقل االندماج خاصة أن املنطلقات اليت تنطلق منها هذه الدول يف التعامل مع                

ياسية أيضا، وهذا يشكل عامل ضغط      األقليات ليست ثقافية   أو اجتماعية فقط بل س          
 .مضاعف على املسلمني

و يبقى أن األقليات املسلمة عليها أال تنظر دائما إىل ما تقدمه الدول هلا، بل ما                 
ميكن أن تقدمه هي لنفسها، ومن هنا جيب عليها االهتمام بالبناء الثقايف واالقتصادي               

ة على التأثري إجيابا فيما يتعلق      واالجتماعي       والسياسي لكياهنا، حىت تكون قادر             
املسلم فاعل حيث   « : بقضاياها، والتأثري يف بناء اجملتمعات اليت تعيش فيها انطالقا من مبدأ          

 .»كان
 المطالب العامة لألقليات المسلمة بين االنفصال والتعايش: الفرع الثاني

                                                 
 .182: مسري بوتاين، ص: إجنمار كارلسون، ترمجة: اهبة اإلسالم و أوربا تعايش أم جم- 1
 .143: إجنمار كارلسون، ص:  اإلسالم و أوربا تعايش أم جماهبة- 2



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 376 

ا وأخذت  كما بينا تتأثر مطالب األقليات املسلمة بظروفها، ولو ُحققت مطالبه          
األقليات الدينية  -بعني االعتبار، قد يكون ذلك حال لقضايا األقليات املسلمة وغري املسلمة          

 :اجتاهني هذه املطالب أو اخليارات ولنسميها احللول تنقسم إىل -األخرى
 .، أو االستقالل على الطريقة الفدرالية)االستقالل التام(إجتاه االنفصال *
 التعايش يف صورة الترتيبات أو األوضاع اخلاصة، أو          إجتاه ثاين مييل إىل قبول    *

 .صورة االندماج النسيب
لكن ينبغي أوال مراعاة بعض الظروف واملعطيات لتحقيق هذه اخليارات أو              

 .املطالب

 مراعاة طبيعة ظروف األقلية املسلمة: أوال

ال بد من مراعـاة ظروف كل أقلية، واألقليات اليت بينها قواسـم مشتركة              
 اسم ذات تتق

 :احللول، ولعل أهم االعتبارات اليت جيب مراعاهتا، ما يلي
 يكون املسلمون أقلية نظرا لنسبتهم العددية إىل جمموع السكان،          : عدد األقلية  -1 

لكن أعدادهم يف بعض األقاليم مرتفعة جدا، وال أدل على ذلك من املسلمني يف اهلند                 
عد دولة إندونيسيا املسلمة، كذلك املسلمون يف       الذين يعتربون ثاين أكرب جتمع للمسلمني ب      

 الذين يتجاوز عددهم الثالثني مليونا، وعدة ماليني أخرى يف تايالند             جنوب الفيليبني 
 .وكشمري، إذن فأعداد كبرية هبذا الشكل ال بد أن تتمتع حبقوقها كاملة دون إجحاف

 تركزا يف أقاليم    تعرف بعض األقليات املسلمة    إذْ:  التركز اجلغرايف لألقلية   -2
حمددة حبيث تشكل فيها األغلبية السكانية، وهذا يطرح إمكانية االنفصال التام أو               

أو [ توافر االلتصاق اإلقليمي لكافة     "االستقالل الذايت مبعىن احلكم الذايت، ومن املهم         
 .)1("أجزاء اإلقليم] أغلب 

؛ فإن هذا يعين أن     أما عدم تركزها بأن كانت مبعثرة أو أن أعدادها قليلة جدا           
 .اخليارات أمامها ال تتعدى خيار القبول باالندماج والتعايش مع جمتمع األكثرية

                                                 
 .112: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات املسلمة- 1
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 يف الغالب تعاين األقليات من ظروف اقتصادية        : املوارد الطبيعية واالقتصادية   -3
صعبة بعض أسباب ذلك يرجع إىل قلة مواردها واعتمادها التام على جمتمع األغلبية أو               

ومي، وبعضها بسبب تعامل الدولة مع األقلية إذ تضطلع يف كثري من األحيان             الدعم احلك 
يف تعمد جعل أوضاعهم االقتصادية صعبة بفرض نوع من احلصار االقتصادي أو بنهب              
ثرواهتم وخرياهتم، إال أن هناك أقليات مسلمة تتمتع مبواقع جغرافية ممتازة وبثروات               

معادن، بترول، غاز، أراضي زراعية     : ية خام اقتصادية كبرية سواء كانت موارد طبيع      
، أو كانت موارد طبيعية مستغلة،      ومثل هذه االمتيازات تؤدي دورا                ...خصبة، أهنار 

 .كبريا يف حتديد احللول اليت تصلح لألقلية
فبالنظر إىل إمكاناهتا الكامنة أو املستثمرة يف اجملال االقتصادي؛ تتحدد عالقتها مع جمتمع              

 .  األغلبية
 خيــارات وحلــــول: ثانيـا

بالنظر إىل االعتبارات السابقة فإن اخليارات واحللول اليت ميكن أن تقدم لألقليات            
 :املسلمة ميكن أن تكون كاآليت

 إن املطالبة باالستقالل واالنفصال التام يفرض على مسلمي         : خيار االستقالل  -1
رية املخالفة دينيا ورمبا قوميا نتيجة      هذه األقاليم حتديات صعبة وخطرية من جانب األكث       

لردود الفعل العنيفة املتوقعة منها، خاصة فيما يتعلق بالدول املركبة بدعوى التكامل               
 . اإلقليمي

 و بعض هذه األقاليم إن مل تكن كلها هي أقاليم إسالمية ُضمَّت قسرا، لذلك حيق هلذه                

 حيظى باهتمام كبري مع موجة       األقاليم االنفصال وحق تقرير مصريها، هذا احلق الذي        
شعارات حقوق اإلنسان، رغم االزدواجية يف التعامل مع هذا احلق، ومن األمثلة املرشحة             

،و )1(إقليم كشمري، وجنوب الفليبني   : هلذا احلل إذا توافرت اإلرادة الدولية  واإلقليمية        
 الشيشان اليت ضمت إىل روسيا

                                                 
دة األمريكية، و تتمادى يف سلب       تتشدد حكومة مانيال يف التعامل مع ملف مسلمي اجلنوب و تدعمها يف ذلك الواليات املتح                - 1

رضا عبد الودود،   ":أسرار مسلمي الفلبني  "حقوق مسلمي اجلنوب حيث ال ترضى حىت بقيام حكم ذايت أو كونفدرالية للمسلمني،               
 . نت، مرجع سابق. إسالم أون لني: ، على موقع13/7/2004: منشور بتاريخ
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انهيار اإلمبراطورية القيصرية، وحتى إن انضمت       رغم إرادتها إذ احتلها الجيش األحمر عقب         
أنه إذا رغبت أي جمهورية في      : بإرادتها فمن حقها االنفصال، ألن الدستور الروسي ينص على        

االنفصال فلها هذا الحق، وعليه فإن االقتراحات والحلول المقدمة لحل المسألة الشيشانية على أساس              
 . )1(ب تسويتها داخل الحدود ليس لها أي سند قانونيأنها تشكل جزًء من األراضي الروسية ويج

 ومثلهم مسلمو تايالند الذين قاسوا الويالت يف ظل احلكم البوذي املتعصب، خاصة وأن             
 من إمجايل سكان تايالند أي      %18 يشكل   -بني ماليزيا وتايالند  -عددهم يف إقليم فطاين     

، ساتول، بنغارا، وكلها ذات     جاال: مليون مسلم، إضافة إىل مسلمي املناطق      8.5حوايل  
 .)2(أغلبية مسلمة

و يعاين مسلمو تايالند من االنتهاكات الصارخة حلقوقهم، لذلك يستحيل إجياد            
، وعليه أسس املسلمون عدة حركات للتحرير        )3(نوع من التعايش بينهم وبني البوذيني     

 )4(:منها
ة املتحدة للتحرير فطاين    املنظم     *1960اجلبهة الوطنية لتحرير فطاين تأسست عام       *

1968  
 اليت لعبت دورا ،1975احلركة اإلسالمية الفطانية     *1970اجلبهة الوطنية لتحرير فطاين     *

 كبريا

 .بنشاطاهتا اإلعالمية للتعريف بقضية فطاين
فهمي هويدي إىل أن مثل هذا القرار       / و بشأن انفصال األقليات املسلمة يذهب د      

عملون على حتقيقه؛ ال بد أن خيضع ملعيار مصلحة جمتمع            الذي يتخذه املسلمون وي   
املسلمني، خاصة إذا مل يكن هناك سبيل لتحقيق التوافق بني اجملتمعات اليت ينتمون إليها،               
فعليهم أن يقدروا حجم املصاحل واملفاسد وما هو الثمن الذي يدفع وما هي األضرار اليت               

 ميكن أن تلحق مبجتمع األقلية 
 .)5(ء ذلكاملسلمة لقا

                                                 
: اشتكني، وكالة أنباء القفقاس على موقعهافهيم ط": مناقشات قانونية حول استقالل الشيشان "- 1

http://www.kafkas.org.tr 
 .9/5/2004:نت،بتاريخ. إخوان أون الين:تقرير منشور على موقع": مسلمو تايالند ضحايا البوذية و اجملتمع الدويل"- 2
 . الفليبني و دول كثرية و تروج احلكومة وجود إرهابيني باجلنوب و أشخاص مقربني من تنظيم القاعدة كدأب حكومة- 3
 http://www.islamtoday.net: ، علو موقع10/3/2002: مقال منشور بتاريخ": بلد منسي.. فطاين "- 4
 .27/10/2002: نت، يوم. فهمي هويدي، يف حوار مباشر على موقع إسالم أون الين": فقه األقليات املسلمة "- 5
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 : خيار الصورة الفدرالية-2
النظام الفدرايل نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغرية يف    
أغلب األحيان عن بعض صالحياهتا وامتيازاهتا واستقالليتها لصاحل سلطة عليا، والدول            

ودة يف  الفدرالية تقوم هيكلتها احلكومية على كل من حكومة مركزية وحكومات موج           
 .)1 (وحدات سياسية أصغر تدعى الواليات أو اإلمارات أو املناطق

 والصورة الفدرالية كخيار مبعناها الواسع تعرب عن درجات خمتلفة من اإلدارة احمللية       
 . أو الصورة الفدرالية مبعناها الضيق)2(واحلكم الذايت والصورة الكونفدرالية

 إدارية أو   )3(بعا ملا إذا كانت الالمركزية       وتفترق هذه الصورة عن بعضها ت      
 .)4(سياسية، وملا إذا كانت األجزاء املنفصلة تكتسب شخصية دولية أو ال

أن كل والية أو منطقة     : و من مظاهر استقالل الواليات يف الصورة الفدرالية        
تتمتع بقدر كبري من االستقالل الذايت إذ ختتص كل منها بدستور وحكومة خاصة،                 

س نيايب وكذلك قضائي يتوىل تطبيق القوانني اليت تصدرها السلطة التشريعية لكل             ومبجل
، كما أن ميزة    )5(والية يف النطاق اإلقليمي هلا،    وهذا ما يسمى بالالمركزية السياسية             

هذا اخليار تتمثل يف كونه أنفى لالستبداد الذي ميكن أن يترتب على متتع هيئة واحدة                 
كما أن من مزاياه أنه يساعد على تكوين الدولة          ..أجزاء الدولة بالسلطان الكامل على    

الكبرية، إذ يضم يف دولة واحدة شعوبا ليست متجانسة إىل الدرجة اليت تسمح بقيام دولة               
 .)6(موحدة

                                                 
": املستقبل"روجر ديفيد سون، على املوقع العراقي ": الفدرالية: "، و مقال479: ص، 4: املوسوعة السياسية، للكيايل، ج:  ينظر-1

http://www.almostaqbal.com 
:  ختتلف الكونفدرالية عن الفدرالية يف أن احلكومة املركزي الكونفدرالية أقل من سلطة مثيلتها الفدرالية، نفس املرجع، و ينظر                    -2

 .285: ، ص5: الكيايل، ج: موسوعة السياسة
نوعان سياسي و هو أسلوب من أساليب التنظيم الدستوري و تنظيم احلكم يف الدولة، و إداري و هو أسلوب لتسيري                    :  الالمركزية - 3

الوظيفة اإلدارية، و تتحقق الالمركزية يف الدولة االحتادية حبيث تفقد الوالية أو الدولة شخصيتها الدولية ملصلحة الدولة االحتادية و لكن                 
كل دولة أو والية أن حتتفظ بقدر كبري أو ضئيل من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية على إقليمها، املوسوعة السياسية،                       ل

 .395-394: ص: 5: للكيايل، ج
 .112:  حنو فقه جديد لألقليات املسلمة، ص- 4
 .103: عبد الغين بسيوين، ص:  النظم السياسية- 5
 .340: حازم عبد املتعايل الصعيدي، ص: ة يف الدولة مع املقارنة بنظرية الدولة يف الفقه الدستوري احلديث النظرية اإلسالمي- 6
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أن نيجرييا دولة فدرالية، وهناك واليات إسالمية استفادت        : و جند مثاال على ذلك    
اليت تطبق الشريعة اإلسالمية، رغم ذلك فإن        " زنفرا"من مثل هذا النظـام كوالية       

 الواليات اليت تتعدد 
فيها األعراق والديانات حيث ال تسيطر أي فئة أو طائفة؛ حتدث هبا صراعات دامية يكون               

 أكثر 
 مسلما على يد    650قتل  " بالتو" بوالية   2004ضحاياها من املسلمني، فمثال يف عام        

 .)1(املليشيات املسيحية املسلحة
 وفيما خيص املسلمني بسرييالنكا وبعد أكثر من عشرين عاما من احلرب بني              

اليت فازت فيما بعد    " منور حترير إيالم تاميل   "البوذيني   واملسلمني خاصة مع تأسس حركة         
السواحل الشمالية  "باالنتخابات الربملانية يف مناطق التاميل اليت يشكلون فيها األغلبية            

 2002  وبعد مساعي نروجيية للتهدئة وافقت احلكومة يف ديسمرب           ،"والشرقية من اجلزيرة  
على إشراك احلركة يف السلطة حيث حصل التاميل على صفة احلكم الذايت يف املناطق اليت               

 . )2(2003تسود فيها األغلبية التاميلية املسلمة، إال أن األمور غري مستقرة مع بداية نوفمرب 
لصني واليت قسمتها الصني إىل عشر قوميات منحتها        و جند أن األقلية املسلمة يف ا      

احلكومة الصينية املركزية احلكم الذايت، وتتميز هذه األقليات بأن لكل منها لغة خاصة              
 .وتنحدر من عرق خمتلف عن اآلخر، إال أن اإلسالم جيمع بينها مجيعا

قومية اليت تصنف أقلية حسب التصنيف الصيين من        " اهلوي املسلمة "و تعد قومية    
القومية ذات األغلبية، وهذا تناقض كبري يف السياسة الصينية إذ أهنا ال تعترف               " اهلان"

 !على أساس أهنا أقلية " اهلوي املسلمة"بالتصنيف الديين مع ذلك صنفت 
و إىل هنا يكون احلكم الذايت أفضل ما قد تتمتع به األقليات املسلمة يف الصني إذا                

 بتركستان الشرقية، وهي صاحبة األرض اليت ضمت قسرا إىل           "الويغور"استثنينا قومية   
 تاريخ إنشاء مجهورية الصني الشعبية اليت       1949الصني واشتدت القبضة عليها منذ سنة       

                                                 
 .نت.إخوان أون الين:  على موقع2/6/2004: الشامي نصحي، منشور بتاريخ": عالمات استفهام على جثث مسلمي نيجرييا"- 1
1424 ذو احلجة    26،  68: جملة اجلزيرة، العدد  ": يش احلكومي يف قفص االهتام    أحالم السالم يف سرييالنكا؛ منور التاميل و اجل        "- 2

 .جامعة القاهرة، مصر- من إعداد قسم اجلغرافياhttp://www.al-jazirah.com: ، على موقعهاهـ
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، وقد كانت حماوالت اإلقليم يف       )1(حاولت مرارا تغيري التركيبة الدميوغرافية لإلقليم      
بعني اإلعتبار بأن إمكانياهتم البشرية     االنفصال عن الصني تواَجه حبزم وعنف، مع األخذ         

واالقتصادية والطبيعية تسمح هلم خبيار االنفصال واالستقالل التام، لكن واقعيا يبدو األمر            
على املدى املتوسط والبعيد أمرا صعب املنال ألن الصني ال ولـن تتسامح مع أي حماولة               

 يل ، لذلك فإن احلكم الذايت حاليـا يقبل كحل أّو)2(لالنفصال
 . للمسلمني على أن يتمتعوا فعال حبقوق احلكم الذايت

  : خيار األوضاع اخلاصة-3
و معناه أن تتمتع األقليات املسلمة حبقوق خاصة بناًء على قوانني صادرة بشأن              

األقلية املسلمة باهلند حيث صدرت عدة  قوانني لضمان بعض الترتيبات           : ، ومثاله )3(ذلك
، وهي متعلقة باألحوال     م1954، وقانون   م1939انون  ، وق م1937قانون  : اخلاصة

وكلها تستند إىل الشريعة    ... أحكام الزواج، الطالق، احلضانة، العدة، املرياث     : الشخصية
 . )4(اإلسالمية

هذا ومن الصعب تصور تكرار مثل هذه الترتيبات، مما جيعل تسميتها خيارا غري              
 .)5(واقعي

  : خيار االندماج النسيب-4
ندماج بضوابطه حبيث حيترم املسلمون قوانني الدولة  استنادا ملقتضيات مبدأ           أي اال 

املواطنة، على أن تكون هلم امتيازات األقلية وحقوقها اليت ينص عليها القانون وحيترمها              
 .جمتمع األكثرية

                                                 
: وقع، على م  25/8/1425: سعاد الوحيدي، منشور بتاريخ    ": اإلسالم يف الصني و إشكالية األقليات القومية        : " ينظر - 1

http://www.islamtoday.net  
 خاصة مع عدم االهتمام اإلسالمي و الدويل باملسلمني يف تركستان الشرقية متاما، كما أن الدليل على تعامل الصني بكل حزم مع                      - 2

 .  يوان بني أحضان الصنياحلركات االنفصالية؛ األزمة احلالية بني الرب الصيين الرئيسي و تايوان و لوال دعم الواليات املتحدة لكانت تا
 .113: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 3
 .672 -665: ، ص2: فـي عبد الكبري، ندوة األقليات املسلمة يف العامل، ج":قانون األحوال الشخصية يف اهلند "- 4
 .113: مجال الدين عطية، ص:  حنو فقه جديد لألقليات- 5
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ينبغي أن يكون اهلدف    :"  خبصوص االندماج قائال   )1("إجنمار كارلسون "يتحدث  
 ما ميكن مع أقصى ما ميكن من االحترام، وأن تتاح ألولئك الذين              هو االندماج بأسرع  

 .)2("حيترمون قيمنا احلصول على الدعم واملساعدة للمحافظة على هويتهم الثقافية والدينية
جيب االعتراف باإلسالم واحترامه والتعامل معه كدين حملي، إذ         :" و يضيف قائال  

صاحلا مثل أي مواطن آخر من أتباع الدين        ال يوجد حائل دون أن يصبح املسلم سويديا         
املسيحي  أو اليهودي، والشيء أيضا مينع أن تغدو املساجد مشهدا مألوفا يف املدن                 

 .)3 (..."األوربية مثلما كانت الكنائس دائما مشهدا مألوفا يف حلب ودمشق والقاهرة
سيب لألقليات    وعليه جند أن املعتدلني من مفكري وسياسيي الغرب يرحبون باندماج ن           

 . املسلمة
هذا ويعد االعتراف باإلسالم كدين يف الدولة؛ مكسبـا عظيما للمسلمني إذ             

 .)4 (يوفر هلم امتيازات كبرية ومهمة

و البد من توافر ضمانات أخرى يف جمال العبادة مبفهومها الواسع والتعليم الديين                      
قوق السياسية وأمن األقلية، إذ أن      واللغوي، واحلق فيما يتعلق بتشريعات األسرة، واحل       

منها الدول   و ضمان األمن مهم جدا خاصة مع تنامي املد العنصري يف بعض الدول              
 .األوربية

                                                 
 .د من الدول العربية سفري سويدي سابق بعد- 1
 .139: إجنمار كارلسون، ص:  اإلسالم و أوربا تعايش أم جماهبة- 2
 .142، 141: اإلسالم و أوربا تعايش أم جماهبة، ص - 3
حق األقلية يف احلصول على املخصصات املالية اليت تشملها ميزانية الدولة            : * فاالعتراف بدين من األديان رمسيا يعين عدة أمور         -4

 اط للنشـ
و اليت توزع بني األديان املختلفة املعترف هبا شاملة دين األغلبية وفقا للنسبة العددية و                  ...) السويد، أملانيا، بلجيكا  ( الديين  

 .االحتياجات
 .املسجد/ الكنيسة/ اجلمعية/ اجلماعة: حق فتح حسابات بالبنوك باسم*
 .سجدامل/ الكنيسة/ اجلمعية/ اجلماعة: حق متلك العقارات باسم*
 ).احلالة الفرنسية ( املسجد من الضرائب / الكنيسة/ اجلمعية/ إعفاء اجلماعة*
 .حتصيل الدولة ضريبة دينية من أبناء الطائفة حلساب الطائفة كجزء من ضريبة الدخل*
 .إعفاء رجال الدين من اخلدمة العسكرية*
 من تصاريح اإلقامة و العمل، و كذلك حق اجلمعيات و الكنائس و     )شامال املبشرين، الدعاة، املدرسني   ( إعفاء رجال الدين األجانب     *

 .40: مجال الدين عطية، ص: املساجد يف كفالة الزوار األجانب عند احلصول على تأشريات دخول البالد،  حنو فقه جديد لألقليات
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  إضافة إىل توفري جماالت عمل وبطريقة عادلة، وهبذا الشأن مثال أصدر االحتاد             
هات يتضمن عدة توجي  : 78/ 2000 برقم   2000 تشرين الثاين    27األوريب قرارا يف    

لتأسيس هيكل عام من أجل التعامل مبساواة يف ميدان العمل والوظيفة من خالل إنشاء               
أن اهلدف من هذا اجمللس      : ، وينص البند األول على     "باجمللس التوجيهي :"جملس مسي 

التوجيهي هو إرساء هيكل عام من أجل مقاومة التمييز الذي يقوم على الدين أو املعتقد،               
نس، فيما خيص العمل        والوظيفة بشكل ُيلزم كافة األعضاء                 العجز، العمر، أو اجل   

املنضوين يف اجمللس الذي أنشأه االحتاد األوريب مببدأ املساواة يف املعاملة، إضافة إىل عدة               
 .)1(بنود تتضمن حتقيق هذا اهلدف

ك        و خيار االندماج النسيب يتالءم مع املسلمني يف أوربا إذا استثنينا البوسنة واهلرس            
وكوسوفو، واملسلمني باألمريكتني، وأستراليا ويف بعض الدول اإلفريقية كجنوب إفريقيا               

 .ويف بعض الدول اآلسيوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخلامتة
 اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت

ن مل يبق يل بعد هذه الرحلة العلمية إال أن أسجل أهم النتائج اليت توصلت إليها م               
 :خالل هذا البحث املتواضع، وذلك على النحو التايل

                                                 
/26/4"  املسلمة يف أملانيا وجهة نظر قانونية      األقليات"حبث  :  اجلاليات اإلسالمية يف أوربا الغربية، مشكالت التأقلم و االندماج         - 1

 .188 -187: ماثياس روهي، ص/ د:       2002
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السياسة الشرعية باب جليل من أبواب العلم والفقه يف الدين، ويف قيادة األمة              -1
وحتقيق مصاحلها الدينية والدنيوية، واإلصالح يف السياسة الشرعية ليس جمرد هدف أو             

 .فسها وحقيقتهاغاية تسعى السياسة يف حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة ن
اخلصائص واملقومات اليت متيز جمتمع األقلية املسلمة هي السبب الرئيس يف             -2

تدين نصيبها يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وتعرضها ملمارسات عنصرية           
 .متييزية

عرقية أو  : النظرة اإلسالمية لآلخر املختلف غري مؤسسة على نظرة استعالئية         -3
، هذه النظرة إىل اآلخر املختلف أو باألحرى املخالف مبنية على            ... أو ثقافية  لغوية    

مسلم وغري مسلم، وما عداه معايري غاية ما ميكن أن توصف به أهنا             : تقسيم يأخذ صورة  
تلك : معايري عنصرية ال تتوافق    ومبدأ املساواة بني بين البشر، وعليه فاألقلية املسلمة هي               

 اليت تشترك يف التدين باإلسالم وتعيش أقلية يف عددها ضمن جمتمع             اجملموعة من الناس  
 .أغلبية ال يدين هبذا الدين، وحمرومة من بعض أو كثري من احلقوق

الفقه السياسي لألقليات املسلمة ليس مبعزل عن الفقه اإلسالمي العام وال              -4
 غري أنه يتميز    مستمد من مصادر غري مصادره، بل يشاركه ذات املصادر وذات األصول،          

خبصوصية أوضاع األقليات املسلمة اليت وإن كانت أوضاعها يف بعض الوجوه مشاهبة              
لألوضاع العامة للمسلمني يف جمتمعاهتم اإلسالمية إال أن الوضع اخلاص والدقيق هلذه              
األقليات جيعل قضاياها تطرح بشكل أكثر إحلاحا، كما ال يعين هذا أنه فقه تربيري أو                

 . ص، بل هو فقه له دعائم ومرتكزات        وأهدافيتبع الرخ
يقسم الفقهاء العامل إىل قسمني دار إسالم ودار كفر، أما دار اإلسالم فهي               -5

 .الغلبة والسلطة للمسلمني: *الدار اليت يتحقق فيها وصفني
 .تطبيق وظهور أحكام اإلسالم              *

 : فنيو دار الكفر هي الدار اليت يتحقق فيها وص
 .الغلبة والقوة فيها للكفار             *
 .تطبيق أحكام الكفر             *

 .دار كفر حماربة وهي دار احلرب -1: و تنقسم دار الكفر إىل قسمني
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 .دار كفر معاهدة وهي دار عهد أو موادعة -2                                  
روف خاصة قد تبدلت، بل هو تقسيم       تقسيم الفقهاء ليس تقسيما طارئا أو لظ       -6

قرآن، سنة، آثار   : يتماشى مع واقع مل يتغري منذ قرون، كما له ما يسنده من الشرع              
الصحابة، وقد جاء تقسيم الفقهاء اعتبارا لغلبة أحكام اإلسالم أو الكفر على الدار،               

عالقة صلتها  وبالتايل ال صلة له بقضية العالقة سواء كانت احلرب أو املساملة، فقضية ال             
بالتقسيم الفرعي لدار الكفر فهي إما دار كفر وعهد، أو دار كفر وحرب، وهذا ال عالقة                

 .له بالتقسيم األصلي
الراجح يف الفقه اإلسالمي وحدة الرئاسة واخلالفة؛ حفاظا على وحدة األمة             -7

 ولكن صورة تطبيق هذا املبدأ جيب أن يراعى فيها ضرورات الظروف واختالفها حسب             
تطور اجملتمع، مع شرط احلفاظ على مبدأ الوحدة الذي ال جدال فيه، كما أن الوحدة                

 للدولة  -أمكن-املمثلة يف صورة دولة مركزية موحدة ليست قاعدة جامدة، إذ أنه لو قدر            
اإلسالمية أن تقوم من جديد تلك الدولة اجلامعة فإن النظام الفدرايل هو أمثل نظام يتالءم               

 .املسلمة، فهو نظام يوفق بني عاطفيت االستقالل والوحدةمع أوضاع الدول 
ـ         -8 هي دار  ": العامل اإلسالمي "الدول املسلمة اآلن أو ما يصطلح عليها جمتمعة ب

إسالم على سبيل اإلمجال، لكنها دار إسالم حكما ال حقيقة، ألهنا ختضع لسلطة املسلمني              
 .خصال كفرية أو فسقيةوجتري عليها أغلب أو بعض شعائر الدين وتظهر فيها 

 من املهم االرتقاء يف دراسة مسألة األقليات املسلمة من جمرد السرد التفصيلي             -9
لوقائع أوضاعها إىل فهم أعمق ألبعاد اإلطار العام الذي تنبثق منه، حبيث تنكشف األمناط              
والعوامل املؤثرة، هذه األقليات اليت وإن كانت تشترك يف جوهر واحد وهو تعرض                

ومة قيمها العقدية والسلوكية ونسقها العام لتحديات كثرية مبعثها الوسط املختلف            منظ
عنها، إال أنّ ِالختالف العوامل املنشأة لألقليات املسلمة واختالف األطر أو النظم اليت               

 .تعيش يف ظلها؛ األثر الكبري على نوعية التحديات واملشكالت اليت تواجهها
 يف أغلب بالد العامل بنسب خمتلفة، وهذا يؤكد البعد          تنتشر األقليات املسلمة   -10

العاملي لرسالة اإلسالم، ورغم كل ما عرفته الدولة اإلسالمية اليت تراجع دورها واحنسرت             
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: سلطتها؛ إال أن اإلسالم الذي ميلك آليات املقاومة ظل انتشاره مستمرا مبا ميكن تسميته             
 . االنتشار الذايت       أو االنتشار الصامت

 أول ما يطرح من مسائل فقهية سياسية هي مسألة اإلقامة يف الدول غري                -11
:  وحكم وجود املسلمني هبا، وحمل الرتاع احلقيقي يف املسألة حول   -دار الكفر -املسلمة        

، وترّجح القول جبواز    ...إقامة املسلم آمنا على نفسه من الفتنة يف الدين والنفس واألهل           
وحصلت له القدرة على اهلجرة فإن      ...  الفتنة يف دينه أو نفسه أو      اإلقامة، أما من خشي   

اإلقامة يف حقه حمرمة، وعلى ذلك حتمل أدلة التحرمي الواردة هبذا الشأن واليت استدل هبا                
 .-رمحه اهللا-من ذهب مذهب التحرمي وعلى رأسهم الفقيه املالكي الونشريسي 

ر اإلسالم أو اإلقامة بتعبري آخر       ال خيضع حكم اهلجرة من دار الكفر إىل دا         -12
الوجوب، التحرمي، الكراهة، الندب،    : حلكم واحد، بل جتري عليها األحكام اخلمسة       

اإلباحة، كما أن أحكام اهلجرة املبينة يف أكثرها تصلح آلحاد األفراد إذا استثنينا بعض               
 يف دولة   احلاالت اخلاصة ببعض األقليات كمجموعات، وعليه فحكم اهلجرة أو اإلقامة          

غري مسلمة، مرتبط بالقدرة      واالستطاعة وبظروف الزمان واملكان وبتقدير املصاحل                
واملفاسد، هذا مع التنبيه على أن أهم ما ميكن االسترشاد به والبناء عليه يف مسألة اإلقامة                

د هو فكرة املواطنة لكون األقليات املسلمة تعيش فعال واقع التوطني، وجمانب للفقه الرشي            
من يفيت حبرمة اإلقامة مطلقا، ألن وظيفة الفقه رفع اإلصر واألغالل عن الناس، وعليه ال               
تعالَج الوضعية احلالية للمسلمني هبدمها، بل بتقدمي احللول هلا والتخطيط لكيفية احلفاظ             

 .عليها
 أهم ما يترتب على مسألة اإلقامة يف دول غري مسلمة هو إكساب تلك                -13

القانونية ويتأتى ذلك باكتساب اجلنسية أوال سواء باألصالة أو التجنس،           اإلقامة الصبغة   
وحكم احلصول على اجلنسية من حيث األصل هو احلظر، لكن ُجوِّز يف حق األقليات               
املسلمة لكون اجلنسية ثاين خطوة لترسيخ الوجود اإلسالمي، ومتكينه بعد ذلك، كما              

، بشرط احملافظة على    ...لالجئني والدعاة ُجوِّز حلاالت أخرى كاملضطهدين الفارين وا      
 .الشخصية اإلسالمية ومقوماهتا من الذوبان
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 يترتب على اجلنسية آثار تتمثل يف احلقوق والواجبات، وأصعب واجب             -14
 :االنضمام إىل جيش الدولة وتنقسم هذه املسألة إىل ثالث حاالت: يترتب عليها
اجح هو جواز تأديتها نظرا لترّجح       والر -اإلجبارية غالبا - اخلدمة العسكرية    -أ

 .مصاحلها على مفاسدها والعتبارات أخرى
 مشاركة املسلم يف القتال مع جيش دولته غري املسلمة؛ فإن كان بصدد               -ب

الدفاع عن الدولة فذلك واجب شرعي قبل كونه واجبا وطنيا ألنه بصدد الدفاع عن                
 .عتداء حمرم مطلقامجاعته املسلمة، أما إن كانت حربا عدوانية فإن اال

وبناًء على أن قتال املسلم للمسلم حرام       :  مشاركته يف القتال ضد املسلمني     -ج
فيترجح عدم جواز هذه املشاركة، وال اعتبار للضرورة هنا، فاجلميع متفق على حرمة               
ذلك باألصل، ألن احلرب اليت ليست للدفاع هي عدوان وظلم ويستوي يف ذلك االعتداء              

 .غريهمعلى املسلمني و
حق املشاركة السياسية مبعناها    :  أهم ما يترتب على اجلنسية من حقوق        -15

الواسع       وهذه املشاركة ليست من مسائل االعتقاد اليت تقوم على الوالء والرباء بل                    
 .من مسائل العمل اليت يتراوح فيها االجتهاد بني أجرين وأجر واحد

 جائزا  -الواليات العامة -وظائف العامة  يعد تويل أبناء األقليات املسلمة لل       -16
بشروطه إذا حققت هلم هذه املشاركة مقاصد الشرع بأن حفظت هلم دينهم وحقوقهم،              
ووفرت هلم أجواء بعيدة عن العنت ورفعت عنهم احلرج، واختاذ هذه الواليات وسيلة               

ة للعاملني،  لدعم احلق وخدمة اجملتمع الذي تعيش فيه األقلية، انطالقا من كون اإلسالم رمح            
 .وهذه وسيلة عظيمة للتبليغ      والدعوة

 للمسلمني إمكانيات كثرية كامنة تسمح هلم مبشاركة فعالة يف االنتخابات            -17
النيابية     وغريها، ووجود املسلمني كممثلني لألقليات املسلمة يف اجملالس التشريعية                

م الدينية، وعليه إذا أتاح جمتمع      سيسهم يف محاية املصاحل العامة للمسلمني وخاصة مصاحله       
 .األكثرية هذه الفرصة فمن املهم جدا استثمارها

 تكتسب األحزاب السياسية أمهية كربى يف احلياة السياسية خاصة بالدول            -18
الدميوقراطية الغربية اليت تعرف نظام تعدد األحزاب، لذلك من املهم إنشاء األقليات               
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لكوهنا وسيلة من وسائل حفظ مصاحلهم، وعليه جيب        املسلمة ألحزاب سياسية خاصة هبا      
االستفادة من هامش احلرية املسموح بأّي دولة للحفاظ على مصاحلهم ونشر دينهم              
والدعوة إىل اهللا، وحمورّية دور األحزاب ال يعين إمهال تنظيمات أخرى كاهليئات احلقوقية             

 احلفاظ على حقوق    ومجاعات الضغط أو املصاحل،    ويف حكمها كل تكتل من شأنه             
 .املسلمني وكياهنم

 حتول بعض الظروف واألسباب دون متكن املسلمني من إنشاء حزب خاص            -19
هبم   أو ترشيحهم ملمثل مسلم، هذا يدفعهم للتحالف مع أقرب القوى السياسية إليهم                

ت بناًء على فقه املوازنة الذي يقوم على إدراك أبعاد اخلارطة السياسية، وهذه التحالفا              
مهما تعددت صورها تأخذ حكم اجلواز، بل مطلوبة حتقيقا للمصاحل العظيمة املرجوة              

 .ودفعا للمفاسد الواقعة أو املتوقعة
 الرابطة اليت جتمع األقليات املسلمة بالدول املسلمة اآلن هي رابطة دينية              -20

 .اجتماعية     وليست رابطة سياسية مبعىن التابعية
وال وشعوبا  يف ظروف السلم مساعدة ونصرة           من واجب املسلمني د     -21

األقليات املسلمة وذلك متيسر وجماالته ال حصر هلا، لكن األمر يتغري قي ظروف احلرب               
 :عند االعتداء على هذه األقليات، والدول املسلمة يف هذه القضية أمام حالتني

 عسكريا  يف حالة وجود معاهدة بني الطرفني؛ فال حيق للدولة املسلمة التدخل            -أ
ألهنا بصدد التدخل يف شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وهنا يترك اجملال للهيئات الدولية              

 .أو للشرعة اجلماعية الدولية
يف حالة عدم وجود معاهدة بني الطرفني جيب على الدول املسلمة استنقاذ              -ب

ضية اليوم ألن   و هذه احلالة افترا   -هؤالء املسلمني بكل الطرق مبا فيها التدخل العسكري         
 .-الدول املسلمة اآلن تربطها معاهدات مع كافة الدول

 التشريعات الدولية املتعلقة حبماية األقليات ورغم ما حوته من إجيابيات             -22
تكفل حقوق األقليات إال أهنا ال تزال بعيدة عن املستوى األخالقي واإلنساين املطلوب،              

كل اإللزام القانوين  وضعف آليات الرقابة        كمش: نظرا للثغرات الكبرية اليت حتيط هبا      
كقضية حق تقرير مصري    :ورصد االنتهاكات،      وازدواجية املعايري يف التعامل مع قضايا            
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      وبالنسبة للتدخل اإلنساين الذي يستخدم يف الوقت               -األقليات-بعض الشعوب 
سف متاجرة باملعاناة   وبالطريقة اليت ختدم املصاحل االستراتيجية للدول الكربى، وهذا لأل         

 .واملأساة اإلنسانية لألقليات خصوصا املسلمة منها
 تعد النظرية اإلسالمية يف التعامل مع األقليات من احللول الناجعة هلذه               -23

القضية وما يترتب عليها، لذلك جيدر باآلخرين االستفادة من هذه التجربة خاصة مع               
 يف التعامل مع هذه القضية      - بشكل كلي  ليس-إخفاق التشريعات الدولية وحىت الوطنية    

بطريقة إنسانية عادلة، وِلم ال ُتَوحَُّد اجلهود مجيعا من أجل إجياد رؤية جديدة وعاملية                
 .لقضية األقليات

 يؤثر مناخ األمن الذي تتمتع به األقلية أو تفتقده ومدى ما حصلت عليه من               -24
ث صدها لالعتداءات املتكررة    حقوق ومكاسب من عدمه؛ على ردود فعلها سواء من حي         

عليها أو من حيث مطالبها اليت ختتلف باختالف أمناطها، إذ أن األقليات املسلمة بالنظم               
الشمولية الدكتاتورية تسعى جاهدة لالنفصال واالستقالل، أما بالنظم الدميوقراطية            

تتجه حنو  فاألقليات املسلمة ال تتعدى مطالبها حقوق املواطنة كاملة دون متييز، كما              
 .التعايش والقبول باالندماج النسيب الوظيفي بال ذوبـان

هذه هي أهم  النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث وال أدعي اإلحاطة               
بكل جوانبه وأبعاده، فكثري من مسائله حتتاج إىل املزيد من البحث والتروي، كما أن                

طرح بنفس القدر الذي طرحت به املسائل       هناك عدة قضايا سياسية مل أتناوهلا ألهنا مل ت        
اليت تناولتها بالبحث أو ألن أمهيتها مل تظهر بعد، أو ألن معاملها مل تتضح يل بعد، وقضايا                 
األقليات املسلمة كثرية وتستدعي املزيد من البحث يف اجملال االقتصادي واالجتماعي             

 ...والثقايف
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قرأت كتاب  :" -رمحه اهللا -)1(ملزينو يف األخري ال يسعين أن أقول إال كما قال ا           
: الرسالة على الشافعي مثانني مرة، فما من مرة إال وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي               

 .، فكيف مبجهود ونتاج عبد فقري مثلي)2("هيه، أىب اهللا أن يكون كتابا صحيحا غري كتابه
 

وأن يدخره لنا يف     أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وينفعنا هبذا العمل،           أرجو من اهللا    
 .            ميزان احلسنات، وأن يرفع لنا به الدرجات العال يف اجلنة إنه نعم املوىل ونعم اجمليب
 .سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس العامة
 
 
 

                                                 
، صنف  هـ175 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم املزين، املصري الشافعي، فقيه جمتهد، ولد سنة                     - 1

ترمجته (،  هـ264الصغري، خمتصر الترغيب يف العلم، كتاب الوثائق، تويف سنة          اجلامع الكبري، اجلامع    : كتبا كثرية يف الفقه الشافعي منها     
 ).58: ، ص2: ، طبقات الشافعية، ج493: ، ص12: سري أعالم النبالء، ج: يف
   .10 ،9:، ص1 :كشف األسرار عن أصول البزدوي، للبخاري،ج- 2
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 فهرس اآليات القرآنية الكريمة* 
 لشريفةفهرس األحاديث النبوية ا* 

 فهرس اآلثار* 

 فهرس األعالم املرتجم هلم* 

 فهرس املصادر واملراجع* 

 فهرس املوضوعات* 
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 فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 سورة البقرة

رقم  الصفحة
 اآلية

 طرف اآلية

30 83  (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖó¡ãm...  
22 105  $ ¨Β –Šuθ tƒ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$#... 

313 106  ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ... 
22 109  ¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ... 
50 138  sπ tó ö7Ï¹ «!$# ( ôtΒ uρ ß|¡ôm r& š∅ ÏΒ «!$#... 
50 143  y7 Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ... 
44 173  Çyϑ sù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã... 
43 185 

 ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$#... 

202 ،317 190  Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ š Ï‰tG ÷è ßϑ ø9$#...

314 ،317 194  Çyϑ sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã... 

59 ،64 ،160 217  Ÿω uρ tβθ ä9#t“ tƒ öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 4 ®L ym öΝä.ρ –Šãtƒ tã öΝà6ÏΖƒ ÏŠ
... 

54 246 
 (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ !$ uΖs9 ω r& Ÿ≅ ÏG≈ s)çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$#... 

305 253  öθ s9uρ u!$ x© ª!$# $ tΒ Ÿ≅ tG tG ø% $# t Ï% ©!$# .ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷è t/... 

24 ،307 256  Iω oν#tø.Î) ’ Îû È Ïe$! $#... 

18 ،220 ،227 286  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ... 

 سورة آل عمران
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305 19  ¨β Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$#... 
171 ،243 ،255 ،312 ،313 28  ω É‹Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r&... 
255 75  ôÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ôtΒ β Î) çµ ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ sÜΖÉ)Î/... 

235 104  ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $#... 
68 105  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ... 
24 ،50 110  öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ âß∆ ù's?... 

243 ،245 118  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/... 
 سورة النساء

43 28  ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã... 
244 59  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$#... 
212 60  öΝs9r& ts? ’ n< Î) š Ï% ©!$# tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u... 
172 ،211 65  Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ... 

65 ،277 75  $ tΒ uρ ö/ä3s9 Ÿω tβθ è= ÏG≈ s)è? ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$#... 
277 84  ö≅ ÏF≈ s)sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω ß#̄= s3è? ω Î) y7 |¡øtΡ  

30 86  #sŒÎ)uρ ΛäŠ Íh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ –Šys sù z|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ... 
130 88  $ yϑ sù ö/ä3s9 ’ Îû tÉ)Ï≈ oΨ çRùQ$# È ÷tFy∞Ïù ª!$#uρ Νåκ|¦ x.ö‘ r&... 
129 ،144 89  (#ρ –Šuρ öθ s9 tβρ ãàõ3s? $ yϑ x. (#ρ ãxx. tβθ çΡθ ä3tFsù [!#uθ y™... 
316 91  tβρ ß‰Éf tFy™ t Ìyz# u tβρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& öΝä.θ ãΖtΒ ù'tƒ ... 
271 92  $ tΒ uρ šχ% x. ?ÏΒ ÷σßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çFø)tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σãΒ ω Î) $ \↔ sÜyz ...

65 ،128 97  öΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù ... 
127 ،134 ،143 ،146 ،150 ،

 154) هـ(
97-
99 

 öΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù  $ pκ Ïù... 
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163 98  ω Î) tÏyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Ï!$ |¡ÏiΨ9$#uρ ... 
151 98-

99 
 ω Î) tÏyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Ï!$ |¡ÏiΨ9$#uρ ... 

135 ،147 ،165 100  tΒ uρ öÅ_$ pκç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Ågs† ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Vϑ xî≡tãΒ...
 

124 ،136 101  #sŒÎ)uρ ÷Λä ö/uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_...
171 139  t Ï% ©!$# tβρ ä‹Ï‚ −Ftƒ t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ Èβρ ßŠ t... 
132 ،145 140  ô‰s% uρ tΑ̈“ tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÷β r& #sŒÎ) ÷Λä ÷è Ïÿ xœ... 

21 144  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& ...
 

 سورة املائدة
201 ،235 ،305 2  (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ  

307 5  ãΠ$ yè sÛuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9... 
43 6  $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ôÏiΒ 8l tym  

308 8  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. šÏΒ≡§θ s% ¬!... 
10 13  Ÿω uρ ãΑ#t“ s? ßìÎ= ©Üs? 4’ n?tã 7π oΨ Í← !% s{ öΝåκ÷]ÏiΒ... 

202 32  …çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡sù... 
74 ،211 44  tΒ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$#... 

211 45  tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$#... 
211 47  tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ š... 

4 ،15 ،305 48  9e≅ ä3Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ  
213 50  zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tβθ äó ö7tƒ... 
142 ،171 ،212 51  Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r&... 

 سورة األنعام
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137 68  #sŒÎ)uρ |M ÷ƒ r&u‘ t Ï% ©!$# tβθ àÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u óÚÍôã r'sù ...
 

48 108  Ÿω uρ (#θ ™7Ý¡n@ š Ï% ©!$# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#... 
196 151  Ÿω uρ (#θ è= çG ø)s? š[ø¨Ζ9$#  ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$#... 

 
 
 

 سورة األعراف
16 75-

76 
 tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#ρ çy9 ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s%... 

99 158  ö≅ è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd
...  

 سورة األنفال
11 26  (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΡr& ×≅‹ Î= s% tβθ àyè ôÒ tG ó¡•Β ’ Îû Ç... 

68 46  (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖs?... 
256 ،281 58  $ ¨Β Î)uρ  ∅ sù$ sƒ rB ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠÅz... 
186 60  (#ρ ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è%  

24 65  β Î) ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρ çô³Ïã tβρ çÉ9≈ |¹ (#θ ç7Î= øó tƒ È ÷tG s($ ÏΒ...
65 ،129 ،143 ،

152،264،269 ،272 ،
279 

72  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝs9uρ (#ρ ãÅ_$ pκç‰ $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9uρ...

22 ،270 73  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& CÙ ÷è t/   
273 74  š Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ... 
269 75  (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/... 

 سورة التوبة
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27 5  (#θ è= çG ø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$#  
281 7  $ yϑ sù (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# öΝä3s9 (#θ ßϑŠ É)tG ó™ $$ sù öΝçλm;  

22 7-10  y#ø‹Ÿ2 ãβθ ä3tƒ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 î‰ôγ tã... 
281 12  β Î)uρ (#þθ èWs3¯Ρ Νßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÏδ Ï‰ôγ tã... 

27 30  ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «!$#... 
212 31  (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r&... 

21 33  uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/... 
315 ،316 36  (#θ è= ÏG≈ s% uρ šÅ2 Îô³ßϑ ø9$# Zπ ©ù!% x.  
156 41  (#ρ ãÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ... 

308 60  $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ  
235 ،267 ،270 ،273 71  tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/...

2 122  Ÿω öθ n= sù txtΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×π xÍ← !$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9...
 

 سورة يونس
305 99  öθ s9uρ u!$ x© y7 •/u‘ ztΒ Uψ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ = à2... 

 سورة هود
175 ،212 113  Ÿω uρ (#þθ ãΖx.ös? ’ n< Î) t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß ãΝä3¡¡yϑ tG sù â‘$ ¨Ψ9$#... 

15 118-
119 

 öθ s9uρ u!$ x© y7 •/u‘ Ÿ≅ yè pgm: }¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ ( Ÿω uρ tβθ ä9#t“ tƒ
... 

21 120  x8u!% y ùρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘,ys ø9$# ×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ tø.ÏŒuρ... 
 سورة يوسف

215 37-
40 

 ’ ÎoΤÎ) àM ø.ts? s' ©#ÏΒ 7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/... 

211 40  Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬!   



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 397 

214 ،215 ،224 55  tΑ$ s%  Í_ ù= yè ô_ $# 4’ n?tã È É!#t“ yz ÇÚö‘ F{$#... 
214 ،217 ،225 56 

 y7 Ï9≡x‹x.uρ $ ¨Ψ ©3tΒ y#ß™θ ã‹Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θ t6 tG tƒ... 
216 76  $ tΒ tβ% x. x‹è{ù'uŠÏ9 çν$ yz r& ’ Îû È ÏŠ Å7 Î= yϑ ø9$#  
224 88  (#θ ä9$ s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â“ƒ Í“ yè ø9$# $ uΖ¡¡tΒ $ uΖn= ÷δ r&uρ •‘Ø9$#... 
224 100  yìsùu‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$#... 
224 101  Éb> u‘ ô‰s%  Í_ tF÷ s?# u zÏΒ Å7 ù= ßϑ ø9$#  

 سورة الرعد
231 36  t Ï% ©!$#uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9$# šχθ ãm tøtƒ... 

 النحلسورة 
20 89  $ uΖø9̈“ tΡuρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï?... 

279 91  (#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# #sŒÎ) óΟ›?‰ yγ≈ tã... 
128 ،184 106  ω Î) ôtΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/... 

 ¨β 120 24ب،  Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \FÏΡ$ s% °!... 
 ورة اإلسراءس

 33  Ÿω uρ (#θ è= çFø)s? }§ø¨Ζ9$#  ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/... 
304 70  ô‰s)s9uρ $ oΨ øΒ §x. û Í_ t/ tΠyŠ# u  

 سورة الكهف
136 ،147 ،157 16  ÏŒÎ)uρ öΝèδθ ßϑ çG ø9u”tIôã $# $ tΒ uρ šχρ ß‰ç6 ÷è tƒ ω Î) ©!$#... 

138 19-
20 

 (#þθ èWyè ö/$$ sù Νà2 y‰ym r& öΝä3Ï% Í‘ uθ Î/ ÿÍν É‹≈ yδ ’ n< Î) Ïπ oΨƒ Ï‰yϑ ø9$#
... 

 سورة طه
122 77  ô‰s)s9uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& 4’ n< Î) # y›θ ãΒ ÷β r& Îó r& “ ÏŠ$ t7Ïè Î/... 

 سورة األنبياء
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122 70  çµ≈ oΨ ø‹¯gwΥuρ $ »Ûθ ä9uρ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$#  ÉL ©9$# $ uΖø.t≈ t/ $ pκ Ïù š... 
267 92  ¨β Î) ÿÍν É‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ... 

$!  107 21أ،  tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yè ù= Ïj9... 
 سورة احلج

27 17  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u t Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ tÏ↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ... 
313 ،316 ،317 39  tβ ÏŒé& t Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î= àß... 

65 ،316 39-
40 

 tβ ÏŒé& t Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î= àß... 

 سورة املؤمنون
232 53  ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãm Ìsù... 

 سورة القصص
230 26  χ Î) uöyz ÇtΒ |Nöyf ø↔ tG ó™ $# ‘“ Èθ s)ø9$# ßÏΒ F{$#... 

 
 
 
 

 سورة العنكبوت
307 46  Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 

 
137 ،166 56  y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u ¨β Î)  ÅÌö‘ r& ×π yè Å™≡uρ... 

 سورة الروم
305 22  ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ... 

 سورة األحزاب
231 22  $ £ϑ s9uρ #uu‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# z># t“ ôm F{$#... 

 سورة سبأ
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11 13  ×≅‹ Î= s% uρ ôÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$#... 
21 ،158 28  !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9... 
16 33  tΑ$ s% uρ zƒ Ï% ©!$# (#θ àÏè ôÒ çG ó™ $# t Ï% ©#Ï9 (#ρ çy9 õ3tFó™ $#... 

 سورة فاطر
305 28  š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9r&

... 
 

 سورة الزمر
178 7  Ÿω uρ 4 yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$#... 

164 10  $ yϑ ¯ΡÎ) ’ ®ûuθ ãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm... 
 سورة غافر

215 34  ô‰s)s9uρ öΝà2 u!% y` ß#ß™θ ãƒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/... 
 سورة الشورى

183 20  tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ìãƒ y^öym Íο tÅz Fψ$# ÷ŠÌ“ tΡ …çµ s9... 
 سورة الدخان

20 58  $ yϑ ¯ΡÎ* sù çµ≈ tΡ÷œ£o„ y7 ÏΡ$ |¡Î= Î/ öΝßγ ¯= yè s9 tβρ ã2 x‹tFtƒ... 
 سورة اجلاثية

313 14  ≅ è% š Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãÏøó tƒ š Ï% ©#Ï9... 
 جراتسورة احل

68 ،263، 267 10  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î)  
15 ،304 ،305 13  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ... 

 سورة الطور
313 48  ÷É9 ô¹ $#uρ È/õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ y7 ¯ΡÎ* sù $ oΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/  

 سورة اجملادلة
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231 19  sŒuθ ós tG ó™ $# ÞΟÎγ øŠn= tæ ß≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ9|¡Σ r'sù tø.ÏŒ «!$#... 
22 ،192، 231 22  ... y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü> ÷“ Ïm «!$#... 

 سورة احلشر
54 9  t Ï% ©!$#uρ ρ â§θ t7s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M}$# uρ... 

2 13  y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθ ßγ s)øtƒ  
 سورة املمتحنة

23 ،30 ،245 8  β r& óΟèδρ •y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î)... 
308 8-9  ω â/ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Çtã t Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ... 
281 10  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2 u!% y` àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ;... 

 سورة التغابن
24 ،217 ،220 16  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ $#... 

 سورة امللك
165 ،182 15  uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# Zωθ ä9sŒ... 

 سورة القيامة
205 14-

15 
 È≅ t/ ß≈ |¡ΡM}$# 4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ ×ο uÅÁ t/... 

 سورة الربوج
316 7  $ tΒ uρ (#θ ßϑ s)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ Hω Î) β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/... 
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 اهلمزة
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 »...إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«  220
 »...إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما«  71، 67
 »...إذا التقى املسلمان بسيفيهما«  200، 197

 »... لقوم مبكةأذن رسول اهللا «  141
 »...إذا رأيتم مسجدا«  73
 »...أال من ظلم معاهدا«  306
 »...أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا«  267

 »إن باجلبشة ملكا ال يظلم عنده أحد«  )هـ(155
 »... صف هبمأن رسول اهللا «  218
 »...إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر «  246
 »...إن القوم إذا أسلموا أحرزا دماءهم وأمواهلم«  268

26 ،130 ،144 ،
266 

 »...أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني « 

 »...إمنا بعثتم ميسرين«  7
 »...إمنا األعمال بالنيات«  228
 »...أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما«  273
 »...إنه يستعمل عليكم أمراء«  73

66 ،133 ،138 ،
265 

 »...أغزوا باسم اهللا« 
 »...اس من اليهود بناستعان النيب «  246
 »... بصفوان بن أميةاستعان الرسول «  245
 »...استغفروا ألخيكم أصحمة«  218
 »...أوفوا حبلف اجلاهلية«  250
 »...أي اإلسالم خري«  30
 »...أيها الناس إن ربكم واحد«  306

 :الباء
 »... عليا فودى قتالهم بعث النيب « 271

 احلاء
 »... بني قريش واألنصار حالف رسول اهللا«  249
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 »...احلكمة ضالة املؤمن«  310
 اخلاء

 »... ِقَبل بدرخرج رسول اهللا « 245
 »... وهو كافرخرج صفوان مع رسول اهللا «  245
 »...خذ الحب من الحب«  39

 الراء
 »... للزبري وعبد الرمحانرخص «  44

 الكاف
 »...كان بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء«  5

 »... يغزوا إذا طلع الفجركان رسول اهللا «  73
 »...كل املسلم على املسلم حرام«  197

 الالم
 »...ال تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم«  29

 »...ال تساكنوا املشركني«  145، 131
 »...ال تستضيئوا بنار أهل الشرك«  144
 »...ال ترجعوا بعدي كفارا«  197
 »...احلدود يف دار احلرب ال تقام «  267

 »...ال تقطع األيدي يف الغزو«  267، 7
 »...ال تقطع األيدي يف السفر«  267، 7

 »...ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة«  150، 131
131 ،150، 

157 
 »ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو« 

 »ال حلف يف اإلسالم«  249
 »...لفال حلف يف اإلسالم وأميا ح«  250
 »...ال ضرر وال ضرار«  314
 »...ال يقبل اهللا من مشرك بعدما أسلم«  132
 »...لكل غادر لواء يوم القيامة«  312
 »...اهللا اهللا يف قبط مصر«  306
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 »ال هجرة بعد ثالث«  123
62 ،140 ،142 ،

146 ،147 ،
150 

 »...ال هجرة بعد الفتح« 

 »...وةلينقضن عرى اإلسالم عروة عر«  72
 »...ليبلغن هذا األمر مبلغ الليل والنهار«  229

 امليم
 »...مات اليوم رجل صاحل«  218، 141

 »...ما من امرئ خيذل امرءا مسلما«  273
 »...املؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد«  235
 »...املؤمن القوي خري«  187
 »...مثل املؤمنني يف توادهم«  273
 »...أحباملرء مع من «  178

26 ،131 ،175  »من جامع املشرك وسكن معه فهو مثله« 
 »من محل علينا السالح فليس منا«  197
 »...من رأى منكم منكرا فليغيره«  239

 »...من مل يهتم بأمور املسلمني«  ج
 »...من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا«  267
 »مضت اهلجرة ألهلها«  143
 »م ال يظلمه وال يكذبه وال حيقرهاملسلم أخو املسل«  268
 »...املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان «  274
 »...املسلمون عدول يسعى بذمتهم«  265
 »املهاجر من هاجر ما هنى اهللا عنه«  125

 
 
 النون

 »...الناس بنو آدم وآدم من تراب«  304
 القاف
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 »...ين بالمشركينقولوا لهم فليرجعوا فإنا ال نستع«  245
 الواو

 »...ويحك إن شأن الهجرة لشديد«  139
 الياء

 »...يأيت على الناس زمان خري مال املسلم غنم«  137
141 ،147 ،
166 ،268  

 »...يا فديك أقم الصالة وآت الزكاة« 

 »...يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا«  205
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس اآلثار
 اهلمزة

 » ... كان يتألفكما إن رسول اهللا «:ال عمرق 40
 » ... إمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم«:قال علي 308
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 »...إيتوين بعرض ثياب مخيص «:قال معاذ 39
 الثاء

 »...ثالث من مجعن مجع اإلميان «:قال عمار 30
 اخلاء

 »...خرج محزة بن جندب من بيته مهاجرا « 135
 الالم

140 ،
147 

 »...ال هجرة اليوم «:ئشةقول عا

 »ال يصلح الناس إال ذاك «:قول علي 40
 امليم

 »...ما أعظمك وما أعظم حرمتك  «:قول عبد اهللا بن عمر 197
 النون

 »...هنى عمر بن اخلطاب أبا موسى األشعري عن االستعانة بذمي « 245
 الفاء

 »...جرافلما ابتلي املسلمون مبكة خرج أبو بكر مها «:قول عائشة 155
 القاف

 »...قد علمت ورب الكعبة مىت هتلك العرب «:قول عمر 5
 السني

 »...سيفان يف غمد واحد إذا ال يصلحان  «:قول عمر 67
 الواو

 »...جعلت هلم أميا شيخ ضعف و«:كتاب خالد ألهل احلرية 66
 

 
 
 

 فهرس األعالم املرتجم هلم
                                 الصفحة اليت ترجم له فيهااسم العلم                                  
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 )أبو(

    164 أبو بكر الفهري                                                                       -

 315 أبو عبيد القاسم                                                                       -

 264وسف                                                                             أبو ي-

 )ابن(

 250 ابن األثري                                                                              -

 170                 ابن باز                                                                -

  166 ابن باديس                                                                             -
 8 ابن تيمية                                                                               -

 23                                      ابن جرير                                         -

 23 ابن اجلوزي                                                                            -

 69-68 ابن حزم                                                                              -

 127                                                         ابن رشد                       -
 6 ابن عابدين                                                                             -
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 242 ابن عبد الرب                                                                            -

 132                                                                              ابن عثيمني-

  23ابن العربي                                                                               -

  55         ابن عرفة                                                                       -

 75 ابن عطية                                                                               -

  6                                                                                ابن عقيل-

 124                                ابن القاسم                                               -

 34 ابن قدامة                                                                               -
 8 ابن القيم                                                                                -

  137                                                        ابن كثري                         -

 153 ابن مفلح                                                                               -

 6 ابن جنيم                                                                                 -

 )اهلمزة(

 27 األلباني                                                                                  -
 209 األلوسي                                                                                 -
 29                       األوزاعي                                                          -

 )الباء(
 57 البغدادي                                                                                -
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 408 

 131 البغوي                                                                                  -
 214                                                      البيضاوي                          -

 )التاء(

 26 الترمذي                                                                                -

 )اجليم(

 172                                           اجلصاص                                          -

 20 اجلويين                                                                                 -

 )احلاء(

 174 محاين                                                                                  -

 )اخلاء(

 142                                        اخلطابي                                        -

 )الدال(

 55 الدسوقي                                                                             -

 )الثاء(

 44الثوري                                                                                -

 )الذال(

 26                                                                               الذهيب  -
 
 
 

 )الراء(
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 129 الرازي                                                                              -
 )الزاي(

 313                   الزركشي                                                         -

 164 الزخمشري                                                                           -

 140 الزهري                                                                             -
 )الطاء(

 135                                        الطرباني                                      -

 146 الطحاوي                                                                           -

 143         الطييب                                                                       -
 )الكاف(

 55                                                              الكاساني                -

 209 الكيا اهلراسي                                                                        -
 )امليم(
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 67 املاوردي                                                                             -

 148ملازري                                                                                ا-

 130       املباركفوري                                                                    -

 69        حممد بن كرام السجستاني                                                    -

 128 حممد رشيد رضا                                                                     -

 135 حممد عبده                                                                           -
 14                     حممد الفاتح                                                       -

 225 جماهد                                                                                -

 264 املراغي                                                                               -
          333                                        املزين                                          -

 264 املودودي                                                                             -
 )النون(

 29 النووي                                                                                -

 269                                                                          النيسابوري  -
 

 )الصاد(

 138       الصنعاني                                                                          -
 )العني(

 9                  عبد الوهاب خالف                                                   -
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 411 

 44       العز بن عبد السالم                                                               -

 29      علقمة                                                                              -

 29                                      عياض                                              -
 )الغني(

 33     الغزايل، أبو حامد                                                                   -
 )القاف(

 215          القامسي                                                                         -

 136                                                                                 قتادة     -

 25 القرايف                                                                                   -

 35               القرطيب                                                                    -
 )السني(
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 192 سحنون                                                                                 -

 130 السدي                                                                                  -

 32                                           السرخسي                                     -

 132 السندي                                                                                  -

 71 السنهوري                                                                               -

 216                                                                سعيد حوى               -

 186 سيد قطب                                                                               -
 
 135 السيوطي                                                                                 -

 )لشنيا(
 33 الشاطيب                                                                                  -
 315 الشربيين                                                                                 -
 75                              الشوكاين                                                   -

 
 )اهلاء(

 154 هشام بن عبد امللك                                                                      -

 192 اهليثمي                                                                                   -
 )الواو(
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 148                                                                           الوزاني         -

 154 الوليد بن يزيد                                                                           -

 17       الونشريسي                                                                        -
 )الياء(

 170       يوسف الدجوي                                                                   -
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 :الملخص باللغة العربية
ني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد         أما قبل فاحلمد هللا رب العامل      

 : أما بعد..  املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني
فقد انتشر اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا أيام الفتوح اجمليدة وبعدها فيما              
ميكن تسميته باالنتشار الذايت لإلسالم، إىل أن كشفت األيام عن وجود الفت للمسلمني             

.. ارج حدود دولة اإلسالم يف أغلب بقاع العامل كأقليات بعضها يعرف تركزا كثيفا               خ
ولئن قرر فقهاؤنا أن الفتوى ختتلف باختالف الزمان واملكان فإن أعظم مظهر لتغري املكان              

وبذلك فإن األقليات املسلمة اليت وجدت نفسها       .. هو اختالف دار اإلسالم عن غريها     
 ختضع حياهتا يف بعدها القانوين واالجتماعي لسلطة غري           وسط أكثريات غري مسلمة   

املسلمني، وذلك يعين أن التحديات اليت تواجهها واملشكالت النامجة عن هذا التباين تأخذ             
حتديات : منحى آخر خمتلف أو أبعادا جديدة، وميكن أن تصنف هذه التحديات إىل             

اد احللول هلذه القضايا جتديد النظرة      ، ويستدعي إجي  ...اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية   
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حنو هذا الوضع، وبذلك جاء هذا البحث كمحاولة لتجلية بعض األمور وإجياد بعض               
احللول يف اجلانب السياسي، حبيث يؤسَّس البحث عن احللول على منهج علمي يأخذ               
الطابع الكلي، ينطلق من حمكمات النصوص ومن قواعد الشرع ومقاصده مع مالحظة             

عاة خصوصية أوضاع األقليات املسلمة، واستصحاب املقتضيات الشرعية للوجود          ومرا
اإلسالمي املطلق عن الزمان واملكان، حىت يكون ذلك لبنة تسهم يف الكشف عن بعض               
املواقع املتاحة واملنابر املؤثرة اليت من شأهنا أن جتعل األقليات املسلمة تعيش حياة إسالمية               

يف ويف مبناها السلوكي واألخالقي، وأكثر من ذلك لتكون ذات          يف معناها العقدي والثقا   
بعد تبليغي حتقيقا للمقصد الدعوي وحتقيقا لقيم رمحة اإلسالم للناس أمجعني، لذلك جاء             

 ".فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة:" البحث موسوما بـ
 .و قد قسمت البحث إىل مقدمة ومخسة فصول وخامتة

ينت فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره وإشكالية البحث          أما املقدمة فقد ب   
 .وأهدافه    وبيان خطة البحث

مفاهيم البحث حتديد وتأصيل؛ عرفت فيه فقه السياسة الشرعية،                   : الفصل األول 
واألقليات املسلمة، مث بينت مصادر ومرتكزات وأهداف الفقه السياسي لألقليات املسلمة،                

ل مببحث بينت فيه حقيقة بعض املصطلحات اليت يثري استعماهلا بعض             وختمت الفص 
حقيقة تقسيم العامل إىل دار إسالم ودار كفر، ومستند         : التحفظات   واإلشكاالت وهي    

 .هذا التقسيم،      ومصطلح الدول اإلسالمية
سباب أمناط األقليات املسلمة؛ املعايري واملشاكل، وبناء على معيارْي أ: الفصل الثاين 

نشأة األقليات املسلمة وطبيعة األنظمة اليت تعيش يف ظلها، أبرزُت أهم املشكالت ومدى             
 .حدهتا،      واّتضحت بذلك الفروق العامة بني أمناط األقليات املسلمة

اإلقامة يف الدولة غري املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام، وتطرقت            : الفصل الثالث 
ة غري املسلمة، أو اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم،            فيه إىل حكم اإلقامة يف الدول     

وجريان األحكام اخلمسة على حكم اهلجرة، مث حتدثت عن حكم اكتساب اجلنسية              
باعتبارها ثاين خطوة لترسيخ الوجود اإلسالمي،و يف املبحث األخري تناولت حكم أصعب            

ولة غري املسلمة وذلك    واجب يترتب على اكتساب اجلنسية وهو االنضواء حتت جيش الد         



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 445 

تأدية اخلدمة العسكرية، واملشاركة يف القتال للدفاع عن الدولة، أو اهلجوم ضد دولة             : بـ
 .مسلمة

: خصصته ألهم احلقوق املترتبة على اكتساب اجلنسية فجاء بعنوان        : الفصل الرابع 
العامة يف  مشاركة األقليات املسلمة يف احلياة السياسية، تناولت فيه حكم تويل الوظائف             

اإلدارة السياسية، مث بينت حكم إقامة أحزاب خاصة باألقليات املسلمة واملشاركة يف              
حتالف أحزاب أو انتخاب    : االنتخابات النيابية، مث حكم حتالف املسلمني مع غري املسلمني        

 .مرشح غري مسلم
ـ : الفصل اخلامس  ة ؛ وفيه بينت عالقة وتابعيّ    "محاية األقليات املسلمة  "عنونته ب

األقليات املسلمة للدول اإلسالمية، ومن مث طبيعة املساعدة والنصرة املقدمة هلا واليت ختتلف          
بني ظريف السلم واحلرب، مث عرضت لبعض التشريعات الدولية اليت جاءت حلماية               
األقليات، فقمت بنقدها وتقييمها وبينت موقع األقليات املسلمة من هذه التشريعات، مع            

وحيد اجلهود من أجل إجياد حل عادل لقضايا األقليات مع االستفادة من            اقتراح ضرورة ت  
اخلربة اإلسالمية يف هذا الصدد،        وختمت الفصل باحلديث عن مسالك األقليات                   
املسلمة يف صّد االعتداء عليها، مث بينت مطالبها بني االنفصال والتعايش اليت تتأثر بأمناطها              

 .ل الظروف احلاليةوظروفها ومدى واقعيتها يف ظ
 .و أهنيت البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج املتوصل إليها من خالل البحث

 ..و احلمد هللا أوال وأخريا
 .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت وأتوب إليك

 
Summary of the thesis 

The jurisprudence of the legal policies of the Moslem minorities  
 

First praise with Very Powerful God and peace be upon its 
prophet sent as a mercy to the world, and peace of God be upon on 

the prophet’s family and companions. 
Islam was spread in all the corners of the earth at the time of 

the great conquests and even afterwards in what one can call the self-
répansion of Islam, until the moment when it appeared a remarkable 
presence of the Moslems outside the borders of the Islamic state in the 
majority of the areas of the world in the form of minority which was 
found in the medium of a non Moslem majority and whose legal and 
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social life is subjected to the non Moslem authority. What implies that 
the faced challenges and the problems which rise from this difference 
takes a different turning or new dimensions. One distributes these 
challenges in: social, economic, cultural, political challenges and in 
order to be able to solve these problems, a new sight of the state of  
things is essential imperatively.   

And it is this context that this research considered as a test of 
explanation of certain subjects is placed on the one hand and a search 
for certain solutions at the political side.  
This topic is based on the search for a scientific methodology 
taking a general character, on the basis of hermetic texts and of the 
rules of the Islamic law and its intentions while noticing and by taking 
of account the characteristic of the position of the Moslem minorities 
and joining the need for the absolute Islamic presence in time and 
place, in order to constitute a base contributing to the description of 
certain positions available and the platforms influential which will 
make it possible the Moslem minorities to live an Islamic life in its 
direction and its behavioral and virtuous building  to answer the 
intention vocationnel and to carry out the principles of Islam for whole 
humanity. And it is for that this research was entitled: The 

jurisprudence of the legal policies of the Moslem minorities.   
Research was divided into an introduction, five chapters and a 

conclusion.  
In the introduction, I showed the importance of the subject and 

the causes of its choice, the problems of research like its objectives 
and the scheme of work.  

In the first chapter it is a question of the concepts of research: 
determination and base. I defined the jurisprudence of the legal policy 
and the minorities Moslem. Then I highlighted the sources, the bases 
and the objectives of political jurisprudence and I concluded the 
chapter by part in which I showed the truth of certain terminological 
terms of which the use raises reserves and problems with knowing:   

The truth of the distribution of the world in a hearth of Islam 
and hearth of incredulity, the base of this distribution and the term of 
the Moslem countries.  

The second chapter is interested in the types of Moslem 
minorities and nature of the systems in which they live. I revealed the 
principal problems and the degree of their paroxysm what revealed the 
existing differences between the various types of minorities.  

Third chapter: the residence in a nonIslamic state, and what 
results from this as rules where I approached the law relating to the 
residence in a nonIslamic state or the emigration of the hearth of 
incredulity towards the hearth of Islam and the applicability of the five 
rules to the rule of the emigration. Then I approached the rule of 
obtaining nationality considering its importance in the rooting of the 
Islamic presence.   

Finally I approached the most difficult obligation rising from 
obtaining nationality to knowing integration of the army of the 
nonIslamic state and that in: achieving the military service and the 
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participation in the combat to defend the state or to tackle a Moslem 
state.  

The fourth chapter was devoted to the principal rights rising 
from obtaining nationality entitled participation from the Moslem 
minorities in the political life, in which I approached the rule relating 
to the occupation of public office in the political administration, then I 
showed the rule of base of parties specific to the Moslem minorities 
and the participation in the parliamentary elections then I showed the 
coalition of the Moslems with nonMoslems: coalition of parties where 
the election of nonMoslem candidates.  

The fifth chapter entitled: "protection of the Moslem minorities" 
in which I showed the relation and the quality of national of the 
Moslem minorities to the Islamic states and the nature of the 
assistance suggested and which differs in the event of peace or from 
war.  

Then I approached certain international laws in favour of the 
defense of the minorities which I criticized and developed. Then I 
showed the position of the Moslem minorities with respect to these 
laws, while proposing the need for unifying the efforts in order to find 
a solution right with the problems of the minorities while growing rich 
by the Islamic experiment in this context.  

I finished the chapter by the access of the ways taken by the 
Moslem minorities in the repression of the aggressions, then I showed 
their requests between dissociation and the cohabitation which is 
influenced by the types and the circumstances and the degree of its 
reality in the current circumstances.  

I enclosed this research by a conclusion gathering the principal 
results to which I ended through this research and praises with God 
before and after all.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé de la thèse 
La jurisprudence des politiques légales des minorités 

musulmanes 
 

Avant tout louange à Dieu Tout Puissant  et que le salut soit sur 
son prophète envoyé en tant que miséricorde au monde, et que le 
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salut de Dieu soit également sur la famille du prophète et sur ses 
compagnons.  

L’islam s’est répandu dans tous les coins de la terre à l’époque 
des grandes conquêtes et même après dans ce qu’on peut appeler 
l’auto-répansion de l’islam, jusqu’au moment où il s’est révélé une 
présence remarquable des musulmans à l’extérieur des frontières de 
l’état islamique dans la plupart des régions du monde sous forme de 
minorité qui s’est retrouvé au milieu d’une majorité non musulmane 
et dont la vie légale et sociale est soumise à l’autorité non musulmane. 
Ce qui implique que les défis affrontés et les problèmes qui découlent 
de cette différence prend une tournure différente ou des dimensions 
nouvelles. On répartit ces défis en : défis sociaux, économiques, 
culturels, politiques et afin de pouvoir résoudre ces problèmes, une 
nouvelle vue de l’état des choses s’impose impérativement.  

Et c’est dans un contexte que se place cette recherche 
considérée comme un essai d’éclaircissement de certains sujets d’une 
part et une recherche de certaines solutions au côté politique. 

Ce thème est basée sur la recherche d’une méthodologie 
scientifique prenant un caractère général, partant de textes 
hermétiques et des règles de la loi islamique et ses desseins en 
remarquant et en prenant en compte la particularité de la position des 
minorités musulmanes et joignant la nécessité de la présence 
islamique absolue en temps et lieu, en vue de constituer un 
fondement contribuant à la mise en évidence de certaines positions 
disponibles et les tribunes influentes qui permettra aux minorités 
musulmanes de vivre une vie islamique dans son sens et dans son 
édifice comportemental et vertueux et plus encore dans sa dimension 
de porte parole pour répondre au dessein vocationnel et pour réaliser 
les principes de l’islam miséricordieux pour l’humanité entière. Et 
c’est pour cela que cette recherche s’est intitulée : La jurisprudence 
des politiques légales des minorités musulmanes.  

La recherche a été divisée en une introduction, cinq chapitres et 
une conclusion. 

Dans l’introduction, j’ai montré l’importance du sujet et les 
causes de son choix, la problématique de la recherche ainsi que ses 
objectifs et le plan de travail. 

Dans le premier chapitre il est question des concepts de la 
recherche : détermination et fondement. J’ai défini la jurisprudence de 
la politique légale et les minorités musulmanes. Ensuite j’ai mis en 
évidence les sources, les fondements et les objectifs de la 
jurisprudence politique et j’ai conclu le chapitre par un sous chapitre 
dans lequel j’ai montré la vérité de certains termes terminologiques 
dont l’utilisation soulève des réserves et des problématiques à savoir :  

La vérité de la répartition du monde en un foyer d’islam et foyer 
d’incrédulité, le fondement de cette répartition et le terme des pays 
musulmans . 

Le deuxième chapitre s’intéresse aux types de minorités 
musulmanes et la nature des systèmes dans lesquels elles vivent. J’ai 
fait apparaître les principaux problèmes et le degré de leur paroxysme 



 فقه السياسـة الشرعيـة لألقليـات المسلمـة

 449 

ce qui a fait apparaître les différences existantes entre les différents 
types de minorités. 

Troisième chapitre : la résidence dans un état non islamique, et 
ce qui en découle comme règles où j’ai abordé la loi relative à la 
résidence dans un état non islamique ou l’émigration du foyer 
d’incrédulité vers le foyer d’islam et l’applicabilité des cinq règles à  la 
règle de l’émigration. Puis j’ai abordé la règle d’obtention de nationalité 
vu son importance dans l’enracinement de la présence islamique.  

Enfin j’ai abordé la plus difficile obligation découlant de 
l’obtention de la nationalité à savoir l’intégration de l’armée de l’état 
non islamique et cela en : accomplissant le service militaire et la 
participation dans le combat pour défendre l’état ou pour attaquer un 
état musulman. 

Le quatrième chapitre a été consacré aux principaux droits 
découlant de l’obtention de la nationalité intitulé participation des 
minorités musulmanes dans la vie politique, dans lequel j’ai abordé la 
règle relative à l’occupation de fonction publique dans l’administration 
politique, puis j’ai montré la règle de fondement de partis propres aux 
minorités musulmanes et la participation aux élections 
parlementaires puis j’ai montré la coalition des musulmans avec les 
non musulmans : coalition de partis où l’élection de candidats non 
musulmans. 

Le cinquième chapitre intitulé : « protection des minorités 
musulmanes » dans lequel j’ai montré la relation et la qualité de 
ressortissant des minorités musulmanes aux états islamiques et de là 
la nature de l’aide et d’assistance proposée et qui diffère en cas de 
paix ou de guerre . 

Puis j’ai abordé certaines lois internationales en faveur de la 
défense des minorités que  j’ai critiqué et valorisé . Puis j’ai montré la 
position des minorités musulmanes vis-à-vis de ces lois, tout en 
proposant la nécessité d’unifier les efforts en vue de trouver une 
solution juste aux problèmes des minorités en s’enrichissant de 
l’expérience islamique dans ce contexte. 

J’ai terminé le chapitre par l’abord des voies prises par les 
minorités musulmanes dans le refoulement des agressions, puis j’ai 
montré leurs demandes entre la dissociation et la cohabitation qui est 
influencée par les types et par les circonstances et le degré de sa 
réalité dans les circonstances actuelles. 

J’ai clôturé cette recherche par une conclusion regroupant les 
principaux résultats auxquels j’ai abouti à travers cette recherche et 
louange à Dieu avant et après tout. 
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