
 

 

 

 يث التسامح "املواطنة واملساواة والتعددية"حد
 عبدالرمحن السالـمي

 
  (  م  2006هـ / 1427  صيف ) العدد الخامس عشر مجلة التسامح ، 

 

 

)يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجّن األعّز منها األذل وهلل العزة ولرسوله  
 وللمؤمنني(

 املواطنة واملساواة والتعددية

تشيُع يف األوساط السياسية والثقافية يف الغرب مقولٌة مؤدَّاها أّن هناك ميالً قوايً 
ستند إىل شواهد نصية واترخيية( لرفض الدولة احلديثة لدى مجهور املسلمني )ي

ومقتضياهتا. كما رفض االعرتاف ابآلخر املتساوي والعيش املشرتك معه بداخل 
 اجملتمعات ذات الغالبية املسلمة أو خارجها.

وبدءاً ميكن القول إّن مسألة املواطنة من الناحية الدستورية والقانونية، هي 
هبا الدولُة القوميُة ابلشكل الذي تسوُد فيه عاملياً. لكّن إشكاليٌة حديثٌة، أتت 

ساواة، واحلقوق والواجبات املتبادلة بغّض النظر عن 
ُ
املبادئ اليت تسوُدها مثل امل

الدين والِعْرق واملذهب والنزع السياسي، هي مبادُئ إسالميٌة عليها شواهُد من 
نه كما جاء يف اآلية الكرمية النصوص، ومن التطورات التارخيية. فكلمة هللا سبحا

هي كلمُة الصدق والعدل. وقد قرَّر يف القرآن الكرمي أنه سبحانه خلق البشر 
ساواُة سائدٌة يف األصل 

ُ
من نفٍس واحدٍة وخلق منها زوَجها. وهكذا فامل

اإلنساين ويف القيمة اإلنسانية، وبني الرجل واملرأة. ويف اجملتمع اإلسالمي كما يف 
عات البشرية هناك تراتُبيٌة يف اجملاالت االجتماعية والسياسية سائر اجملتم

واالقتصادية. لكْن ليست هناك هرميٌة وال تفرقٌة يف الكرامة والعدالة. فالكرامة 
إنسانيٌة ومتصلٌة أبصَل البشر كما ورد يف القرآن، وكذلك القيمُة واحلقوُق 

ؤهم ورفاقُهم من سكان وهم زمال –األساسية. وعندما قال املنافقون للمسلمني 
! أجاهبم القرآن  -املدينة  ّّ : لئن رْجعنا إىل املدينة ليخرجنَّ األعزُّ مّن األذّل



الكرمي أّن العزَة هلل ولرسوله وللمؤمنني، أي الذين يقولون مببادئ املساواة يف 
صلى هللا عليه  -الكرامة واحلرية حسبما ذكر القرآن، وحسبما مارس الرسول

 . -وسلم 
ساواة اإلنسانية اليت قّدرها اإلسالم يف النصوص القرآنية، تركت أتثريها إنّ 

ُ
 امل

الكبري يف الدعوة اإلسالمية، ويف الدولة اإلسالمية. فالفقهاء يعتربون أهَل 
الكتاب "من أهل دار اإلسالم" أو بتعبرٍي آخر ما ُنسّميه حبّق املواطنة اآلن. 

يف عهود الصلح بعد الفتح: "هلم مالنا وعليهم وكثرياً ما يرُد يف حتقِّ أهل الذمة 
ما علينا" . وقد اتسعت التجربة التارخيية للدولة اإلسالمية لتضمَّ إىل رعاايها 
أانساً من غري أهل الكتاب مثل الزرارتستيني والبوذيني واهلندوس. وقد أحلق 

ذلك  الفقهاُء املسلمون أكثرهم أبهل الكتاب يف احلقوق والواجبات. وقد عىن
عدة أمور؛ األول أنه "ال إكراه يف الدين" فحرايهتم الدينية والعبادية وممارسة 

الشعائر، كلُّها مضمونٌة وحمميٌة بقوانني اجملتمع اإلسالمي. واألمر الثاين محاية 
احلرايت اإلنسانية مبا يف ذلك حرية التعبري والتصرف. واألمر الثالث محاية حّق 

ابع مشول الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك اإلنفاق من التملُّك والَسَفر. والر 
الزكاة )وليس من أموال الدولة فقط( لفقراء غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي. 
وليس من املعقول أن تكوَن األموُر كلُّها مثاليٌة على املدايت التارخيية الطويلة. 

نت هناك سياساٌت مقرَّرٌة للتمييز بني املسلمني وغريهم، يف أكثر لكْن ما كا
فرتات اترخينا الوسيط. وهذا ما يذكره علماُء اإلسالميات من الغربيني وغريهم. 
وتبقى هناك خصوصياٌت تنظيميٌة تتعلق ابألحوال الشخصية والشهادة واجلزية، 

وااللتزامات والتحديدات ال نرى أهنا ُُيلُّ مببدأ املواطنة ما دامت احلرايت 
 متباَدلًة يف هذا الصدد.

إّن هذا كلَّه يعين أّن الدولَة يف اجملتمع اإلسالمي هي جهاٌز إداريٌّ وسياسيٌّ 
جملتمٍع متعّدد يف الدين واملشرب السياسي واالجتماعي والثقايف. ولذلك فهي 

ُة ال تعين أّن تنظر إىل رعاايها على قدم املساواة وعلى قدم االلتزام. فاحليادي
 –الدولة ال أتبه للدين كما يف بعض األنظمة األوروبية؛ بل تعين أهّنا ملتزمٌة 

حبماية احلرايت الدينية، ودعم األخالقيات والقيم  –ومبقتضى إمياهنا وإسالمها 



 اليت حتمي استقرار اجملتمع وأمَنه وطمأنينته ومسؤوليات وحقوق أفراده ومجاعاته.
ع اآلخَر غري الوطين أو غري اخلاضع ألحكام الدولة، فقد قررْته آيةٌ أّما التعاُمُل م

الناُس إاّن خَلْقناكم من ذكٍر وأُنثى   قرآنيٌة شهريٌة يف سورة احلجرات: " اي أيها
وجعلناكم شعوابً وقبائَل لَتعارفوا". هنا عودٌة لتقدير األصل اإلنساين الواحد 

ك من اختالٍف يف اجلنس ويف التنظيم واملتساوي يف القيمة، فما ترتب بعد ذل
االجتماعي ال ينُقُض األصل الواحد بل يؤّكُده. ولذلك كانت النتيجُة أن 

األشخاص واآلراء واالعتقادات   نَتعاَرف، أي يعرتف بعُضنا ببعٍض يف
والتوجهات واملصاحل، وقبل ذلك وبعده : يف القيمة اإلنسانية الكرمية والواحدة. 

اُت داخل اجملتمعات اإلسالمية وخارجها قائمًة على التعاُرف وما دامت العالق
واالعرتاف، فال جمال لنزاعاٍت كبريٍة إالّ يف حالتني ذكرمها القرآن الكرمي: "ال 
ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خُيرجوكم من دايركم أن تربوهم 

املي يتمثالن يف االضطهاد وتُقسطوا إليهم". فهناك حتداين كبريان للسالم الع
واالستعمار، ويف التمييز واالضطهاد الديين والثقايف والِعْريف. وهذان أمران أتابمها 

الطبيعُة البشريُة الكرمية والعزيزُة واألبية، وال ميكن للمسلم وال لإلنسان الكرمي 
ّل وأحداث العامَل احلديث واملعاصر، وكلُّ تنظيماته قائمٌة لع –الصرب عليها 

شكل الناجم عن االستعمار والعلمية، واملشكل الناجم عن 
ُ
شكلني: امل

ُ
هذين امل

 التمييز الديين والعريف واجلنسي.
عاانة لدى املسلمني على اخلصوص مع 

ُ
إذا كان األمر كذلك، فلماذا هذه امل

مسألة املواطنة، وملاذا هذه املشكلة املتفاقمُة مع الغري والعامَل؟ ال شكَّ أّن سبب 
املشكلة ليس واحداً وليس آتياً من جانٍب واحد. فالعامَلُ اآلَخُر مسؤوٌل عن كثرٍي 

مما جيري على أرضنا، وعن ظهور التشدد. وحنن مسؤولون عن كثرٍي من وجوه 
سوء الفهم للعالقة ابآلخر, وللعالقة ابلذات، ومسؤولون عن االجتاهات الدينية 

وال تتوقف عن اإلساءة إىل املختلف املسلم  املتشددة اليت تُنكُر اآلَخر وتُعاديه،
وغري املسلم. إمنا املطلوُب اآلن أن أنخذ زماَم املسؤولية أبيدينا بعد أن أوشك 
اإلسالم على الصريورة : "مشكلًة عاملية". صحيٌح أّن لنا حقوقاً، لكْن علينا 

ياتنا يف مسؤوليات. ونريد جتاه أنفسنا وجتاه جمتمعاتنا وعاملنا أن ننهض مبسؤول



 النهوض والتقدم، لكي نتمكن وبكفاءٍة ومسؤوليٍة أيضاً من املطالبة حبقوقنا.

 


