
 

 

 

 مفهوم املواطنة يف املنظور اإلسالمي
 وهبة الزحيلي

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

 

 

: مل تكن املواطنة تثري نقاشاً أو جدالً يف التاريخ املواطنة يف املاضي    
اإلسالمي املاضي، يف مراحله املختلفة، وأدواره اليت عاش فيها املسلمون مع 

غريهم، عيشة هانئة مستقرة، قائمة على االعرتاف ابلذات، سواء يف داير 
عتبارات اإلسالمية يف معاملة املسلمني املسلمني غريهم، لوضوح اال

لغريهم،والتزام معايريها وتطبيق مقتضياهتا، ألن املسلم سواء أكان حاكماً أم 
شخصاً عادايً يتميز ابلتزامه الدقيق بشريعة اإلسالم يف القضااي احلساسة، ولرغبة 

املسلمني يف تقدمي أمنوذج طيب عن رسالة اإلسالم، ونشر دعوته يف اآلفاق 
اابً لقبول عقيدة اإلسالم ومناهجه ا لداخلية واخلارجية، ليكون التعامل طريقاً جذَّ

 وشرائعه كلها.

: أما اليوم يف عصران احلاضر فقد أصبحت املواطنة من املواطنة يف عصران   
للجدل والبحث، يف بالد املسلمني أو يف غريها،   أهم املشكالت املثرية

عقيد املسائل، وإرابك املوقف اإلسالمي دوالً إبحياءات املفاهيم الغربية، وت
 وشعوابً، وكثرة السكان وقلة املوارد.

هذا مع العلم أبن اإلسالم هو أول شرعة كربى دعا إىل الوحدة اإلنسانية     
الشاملة ليعيش الناس يف تفاهم ومودة وتعاون وأمن واستقرار، يف نصوص كثرية، 

ايا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِ ن  : ) -تبارك وتعاىل  -منها قول هللا 
ٍة .. ) ] النس اء:  } أيها الناس إن ربكم   [، وقول النيب ): 1ن َّْفٍس وااِحدا

واحد، وإن أابكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند هللا 
 (.1أتقاكم، ليس لعريب على أعجمي فضل إال ابلتقوى {)



: وهناك فرق بني الوطين واملواطن، األول هو الذي يكون الوطين واملواطن   
من السكان األصليني يف الدولة، أبن ولد ونشأ وترىب يف إقليم دولة معينة. وأما 

 املواطن فهو الذي جتنَّس جبنسية دولة معينة، وصار من رعاايها أو شعبها.

وم املعاصر أو الدولة الدميقراطية: فهي : وأما املواطنة يف املفهمفهوم املواطنة   
انتماء اإلنسان إىل دولة إقليمية معينة. فهي تتطلب وجود دولة ابملعىن احلديث، 

ووجود وطن ذي أنشطة وفعالية أو إقليم حمدد، وعالقة اجتماعية بني الفرد 
والدولة، والتزام ابلتعايش السلمي بني أفراد اجملتمع، ومشاركة يف احلقوق 

وعالقته ابحلاكم على املستوى الدستوري   جبات، واحرتام نظام الدولةوالوا
والقانوين والسياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، فيعرب املواطن يف الدولة 

 عن رأيه ومصاحلة حبرية يف مظلة ضماانت مقررة.

: وهذا يتطلب توافر أساسني للمواطنة، األول: احلرية وعدم أسس املواطنة   
بداد احلاكم، والثاين: توافر املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات بغض است

النظر عن الدين أو املذهب أو العرف. وال يتوافر هذان األساسان إال بوجود 
سياسي خلدمة الدميقراطية اليت هي حكم الشعب ابلشعب وللشعب،   نظام

ه، ونظام اجتماعي يعتمد ونظام قانوين ملعرفة حقوق اإلنسان املواطن وواجبات
على حب الوطن، ومعرفة حقوق الوطن، والسلوك العملي املعربِ  عن احرتام 

حقوق الوطن على أبنائه، كالدفاع عنه وعن املواطنني وحقوقهم وعن حقوق 
 الدولة.

: وهذه األصول الضرورية للمواطنة تبتعد عن اإلسالم والدميقراطية العلمانية   
ض بني املفهوم الغريب للمواطن واملفهوم اإلسالمي ل ه، فال وجود تصادم أو تعار 

يكون هناك إشكالية بني اإلسالم ابعتباره شريعة ونظاماً أو قانوانً، يف داير 
اإلسالم وغريه، وبني النظام الدميقراطي الغريب، ولو كان علمانياً يف بلد غري 

أو حماربة األخالق     إسالمي، ألن العلمانية ال تعين يف حقيقتها معاداة الدين
والقيم العليا، وإمنا تعين ضرورة وجود ما يسمى ابلوحدة الوطنية يف القضااي 



العامة بني مجيع املواطنني. وما قد نشاهده من تصرفات جاحنة أو شاذة لبعض 
العلمانيني، فهو سوء تطبيق وتشويه ملبدأ الوحدة الوطنية، ألن اإلسالم يتعايش 

لنِ حل واملذاهب يف مظلة احرتام قواعد النظام العام واآلداب مع مجيع األداين وا
والعقائد والسلوكيات اخلاصة ألتباع كل دين أو مذهب. ومن سوء فهم 

 العلمانية أهنا تؤدي أحياانً إىل اإلحلاد ومعاداة الدين.

إن املواطنة يف اإلسالم مفهوم سياسي مدين، ويف غريه   :خصائص املواطنة   
كمفهوم األخوة يف اإلسالم. لذا حققت املواطنة يف اإلسالم توازانً مفهوم ديين  

يف اجملتمع على الرغم من التنوع العرقي والديين والثقايف، بينما سارت املواطنة يف 
اجملتمعات األخرى حنو الصراع العرقي والديين والثقايف، والغرب يف قمة هذه 

كما عربت عنه احلرابن   الصراعات، ألنه جعل املواطنة ذات اجتاه عنصري
 العامليتان يف القرن العشرين.

وال تتعارض املواطنة يف اإلسالم مع الوالء لألمة اإلسالمية ووحدهتا، ألن     
املواطنة مفهوم إنساين ال عنصري يف املنظور اإلسالمي، وهو يشمل مجيع 

 املسلمني.

ية الضيقة فقد حو لوا أما املعادون للفكر اإلسالمي من القوميني ودعاة الوطن    
املواطنة إىل عصبية مصادمة لإلسالم، وأاثروا مشكلة األقليات غري املسلمة يف 

بعض اجملتمعات اإلسالمية، فعارضوا تطبيق شريعة اإلسالم، بذريعة التفريق بني 
 أبناء الوطن الواحد.

وق واملواطنة يف اإلسالم تستوعب مجيع املواطنني يف دايره، دون إهدار حق    
األقليات غري املسِلمة، أو املسلمة، من غري إاثرة للنعرات القومية الطورانية 

 والكردية والرببرية والعربية وحنوها.

املواطنة يف املنظور اإلسالمي تضمن جلميع املواطنني حقوقهم املتمثلة حبقوق     
ات، اإلنسان لقيامها على قاعدة التسامح، فهي حترتم الواقع وليست جمرد شعار 



وهي أداة بناء واستقرار، ال وسيلة هتدمي وتفريق وزرع مشكالت كما هو الشائع 
 يف الغرب، إهنا مفهوم يعتمد أساساً على احلرية واملساواة.

وأساليب املواطنة اإلسالمية هي الدعوة اجلادة واحلازمة إىل األلفة والوفاق     
) ايا أاي ُّهاا النَّاُس ِإانَّ خالاْقنااُكم مِ ن  وإشاعة األمن والوائم انطالقاً من اآلية القرآنية:
 ) .2ذاكاٍر واأُنثاى واجاعاْلنااُكْم ُشُعواًب واق ابااِئلا لِت اعاارافُوا.. 

وهي تتناغم مع وجود جمتمع التعدد يف األداين والثقافات والعنصرايت     
امة سواء واألعراق، فال مانع وال خوف من ظاهرة املواطنة أو دعوة اإلسالم الع

ْلُق السَّمااوااِت وااأْلاْرِض  تِِه خا يف خارج الدولة اإلسالمية لقوله تعاىل: ) واِمْن آايا
ُف أاْلِسناِتُكْم واأاْلوااِنُكْم.. ) وآية ) ُشُعواًب واق ابااِئلا لِت اعاارافُوا ) وآي ة )  3وااْخِتالا

ناُكْم أان تاُكونا  ) وهذا إقرار 4أُمٌَّة ِهيا أاْرىبا ِمْن أُمٍَّة  ت اتَِّخُذونا أامْيااناُكْم داخاالً ب اي ْ
 بتعدد األمم.

أو يف داخل الدولة اإلسالمية، لعدم التمييز بني املواطنني، وإذابة الفوارق     
العنصرية واملذهبية والطبقية والدينية واملذهبية، والتزام مبدأ املساواة يف احلقوق 

نسانية، والدعوة إىل االندماج الكامل والواجبات، والنظرة اإلنسانية للوحدة اإل
والعدل الشامل، يف إطار وحدة األمة، وضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية 

 واملصاحل الكربى.

فكان البد من ضرورة العناية بفكرة املواطنة ابملفهوم اإلسالمي، لتجاوز     
 قية وحنوها.املشكالت والقضاء على التنوعات الثقافية والتعددات الدينية والعر 

: إن التأصيل الشرعي ملفهوم أتصيل فكرة املواطنة ابملفهوم اإلسالمي   
 املواطنة ينبع مما أييت:

وحدة األصل اإلنساين أو النزعة الفطرية اإلنسانية: فكل الناس سواء  -"1    
يف أصلهم وجنسهم وميوهلم الفطرية اليت تقتضي التمسك ابملواطنة وحب 

 -ل اإلخراج من الوطن معادالً لقتل النفس، بصريح قوله الوطن، حىت إنه جع



ناا عالاْيِهْم أاِن اقْ تُ ُلواْ أانُفساُكمْ  -تعاىل  ت اب ْ رُِكم        : ) والاْو أاانَّ كا أاِو اْخُرُجواْ ِمن ِدايا
ُهْم ..  ن ْ ) فالتمسك ابلوطن أو االنتماء الوطين غريزة أو 5مَّا ف اعاُلوُه ِإالَّ قاِليٌل مِ 

"      ة إنسانية أو فطرة مستكنة يف النفس اإلنسانية، قال اخلليفة عمر ):نزع
لوال حب األوطان خلرب بلد السوء " أي إن الوطنية مالزمة لإلنسان، حىت ولو  

 كان البلد فقرياً وأهله أشراراً.

نبيه ابهلجرة من مكة إىل املدينة املنورة، أتمل يف  -تعاىل  -وحينما أمر هللا     
ونظر إليها وقال: } وهللا إنك ألحب البالد إيل، ولوال أن قومك أخرجوين مكة 

مطمئناً له: ) ِإنَّ الَِّذي ف اراضا عالاْيكا  -تعاىل  -منك ما خرجت { فأنزل هللا 
 ) .6  اْلُقْرآنا لاراادُّكا ِإىلا ماعاادٍ 

،  -تعاىل  -وجعل القرآن الكرمي الدفاع عن الوطن جهاداً يف سبيل هللا     
ِبيِل اّلل ِ أاِو  ُْم ت اعاالاْواْ قااتُِلواْ يف سا ف اُقواْ واِقيلا هلا فقال سبحانه: ) واْلي اْعلاما الَِّذينا انا

) وهذا دليل على أن الغرية على الوطن النابعة عن حبه، تدفع 7اْدف اُعواْ .. 
اإلنسان إىل االستماتة يف سبيل الدفاع عن وطنه، وهذا مشروع، كاجلهاد يف 

 سبيل إعالء كلمة هللا تعاىل.

وحدة املصاحل املشرتكة واآلمال واآلالم: إن الوطن وعاء املواطنة،  -2    
فمصاحله واحدة، وآماله جبعله عزيزاً كرمياً وسيداً حمصناً منيعاً هي واحدة، 

واآلالم واملضار اليت قد جتعله معرَّضاً للمخاطر مشرتكة، كل ذلك يدفع املواطن 
اء مع بقية املواطنني على خطة واحدة، وعمل واحد، سواء ابلتحرر إىل االلتق

من الدخيل احملتل، أو ببنائه على أسس وقواعد قوية حتميه من كل ألوان 
العدوان والتخلف وصونه من األزمات واالنتكاسات، ألن اخلري للجميع، 

واحداً، أو الشر يعمُّ اجلميع، وهذا يدفع املواطنني إىل الوقوف صفاً   والسوء
والتعاون يداً واحدة لرفع كيان الوطن، وصون عزته وكرامته، مما جيعل الوطن 

 الذي هو وعاء املواطنة حقاً عاماً الستيطان مجيع املواطنني.

املفهوم العام للمواطنة: من املعلوم أن املسلم كالسمك يف املاء ال وطن  -3    



ية، وتطبق أحكام اإلسالم هي له، فجميع البالد اليت تسودها الشريعة اإلسالم
اإلسالمي   وطن املسلم. والتوفيق بني االنتماء للوطن واالنتماء لألمة يف التصور

سهل واضح، ألن اإلسالم وضع منهجاً واضحاً للدفاع عن الوجود الوطين 
ابلبدء أبهل الدار أو الوطن الصغري، مث االنتقال إىل اجلوار، مث األقرب فاألقرب 

 البلدان واألقطار يف العامل اإلسالمي شرقاً وغرابً. حىت يعم مجيع

كما أن امليل للوطن ابملعىن اإلقليمي الضيق ال مينع من امليل لألمة املتحدة      
يف أفكارها وعقيدهتا، فاملواطنون يف الوطن الضيق شركاء يف املغامن واملغارم، وهي 

حدة املسلمني وقوهتم وصون مث تتسع الدائرة من أجل حتقيق و      الدائرة األوىل،
 عزهتم وكرامتهم، لتشمل مجيع األمة اإلسالمية، وهذا يتطلب التعاون الدائم.

وحلقات التعاون يؤازر بعضها بعضاً، فال تصان احلياة االجتماعية إال     
خبطوط دفاع متالحقة، الواحد يتلو اآلخر، وينصبُّ اخلري يف النهاية يف مصلحة 

 اجلميع.

ان أبركان وأصول واحدة، واالحتاد يف تطبيق أركان اإلسالم الواحدة واإلمي    
جيعل األخوة اإلسالمية صمَّام أمان أقوى وأمنع، وهي أيضاً تفيد أهل الوطن 

فال يكون اإلخاء اإلسالمي العام بني مجيع   الضيق من تطلع األعداء إليه،
غري، فكالمها يساند املسلمني متصادماً مع الشعور اخلاص بني أبناء الوطن الص

 اآلخر.

إن األمة اإلسالمية القائمة على بنية اجملتمع املتعدد املذاهب واألعراق     
والغاايت يف أي قطر إسالمي تؤمن بعقيدة واحدة، وتظللها شريعة واحدة، 

 . 8: ) ِإمنَّاا اْلُمْؤِمُنونا ِإْخواٌة )-تعاىل-وتربطها أخوة واحدة، كما قال

دة خالدة على مدى التاريخ، ال تفرقها املصاحل الصغرية، وال فهي أمة واح    
تفكك رابطتها اجلامعة القضااي اجلانبية، فكان املصطلح اإلسالمي هو التعبري 

 ابألمة الواحدة، وليس ابلشعب الواحد.



وتكون املواطنة يف اإلسالم يف أصل مفهومها أوسع من احلدود اجلغرافية     
ن اإلسالمي، ويكون كل فرد مسلم أو معاهد مواطناً، اإلقليمية الضيقة للوط

 ألنه عضو من األمة اإلسالمية، له كل احلقوق، وعليه كل الواجبات.

 صحيفة املدينة: -املثال أو األمنوذج األول للمواطنة    

كان االجتاه اإلسالمي منذ عهد النبوة سبَّاقاً إلعالن مبدأ املواطنة قبل ظهور      
م، مث بلورة 1856اإلقليمية املعاصرة منذ معاهدة وستفاليا سنة مفهوم الدولة 

النظام الدويل احلديث يف ميثاق فرانسيسكو واالتفاق على اإلعالن العاملي 
 .1948حلقوق اإلنسان يف العاشر من كانون األول ) ديسمرب ( 

وية وهي ويتمثل هذا السبق الوهاج يف الوثيقة املشهورة اترخيياً ويف السرية النب    
صحيفة املدينة اليت أبرمها النيب ) بعد هجرته إىل املدينة املنورة وبعد ثالث 

م. وقد أبرزت هذه الوثيقة املهمة جداً 622عشرة سنة من البعثة النبوية سنة 
 أمرين:

 األول: ميالد الدولة اإلسالمية يف الوطن اجلديد.    

لى الرغم من التنوع الثقايف الثاين: صهر اجملتمع املدين يف أمة واحدة ع    
) املسلمون واليهود والوثنيون الذين مل يؤمنوا من األوس واخلزرج         والعقدي

) املهاجرون من مكة وهم من قبائل عداننية،             ( والتنوع العرقي
 واألنصار وهم قبائل قحطانية، واليهود وهم قبائل سامية (.

حملققة للمواطنة، وهي اليت تسمى يف عصران )) بنود الصحيفة أو الوثيقة ا   
 دستور الدولة ((: 

سنة يف السنة األوىل  53وكان عمره  -عليه الصالة والسالم  -أبرم النيب     
م وثيقة أو معاهدة 622من البعثة اليت يوافقها عام  13من اهلجرة النبوية سنة 

األوىل، واملشتملة على بني املسلمني وطوائف املدينة، وهي الوثيقة السياسية 
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هذا كتاب من حممد النيب بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب، ومن     
 تبعهم، فلحق هبم وجاهد معهم:

 أهنم أمة واحدة من دون الناس. -1    

 ول دونه على مؤمن.وأنه ال جيري مشرك ماالً لقريش وال نفساً، وال حي -2    

مظلومني وال   وأن من تبعنا من يهود، فإن له النصرة واألسوة غري -3    
 متناصر عليهم؟

وأن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم،  -4    
دينهم: مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأمث، فإنه ال يُوتغ ) يهلك (   وللمسلمني

 وأهل بيته. إال نفسه

 وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. -5    

 وأن على اليهود نفقتهم، وأن على املسلمني نفقتهم. -6    

 وأن ليهود بين احلارث مثل ما ليهود بين عوف. -7    

 وأن ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين عوف. -8    

 ليهود بين عوف..وأن ليهود بين ساعدة مثل ما  -9    

 وأن ليهود بين ُجشام مثل ما ليهود بين عوف. -10    

 وأن ليهود بين ث اْعلبة مثل ما ليهود بين عوف. -11    

 وأن ليهود بين األوس مثل ما ليهود بين عوف. -12    



 وأن جاْفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. -13    

 وف، وأن الربَّ دون اإلمث.وأن لبين الشُّطاْيبة مثل ما ليهود بين ع -14    

 وأن موايل ثعلبة كأنفسهم. -15    

 وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. -16    

 وأن بينهم النصحا والنصيحة والرب دون اإلمث. -17    

 وأنه مل أيمث امرؤ حبليفه. -18    

 وأن النصر للمظلوم. -19    

 ل هذه الصحيفة.وأن يثرب حرام جوفها أله -20    

وأنه ما كان بني أهل الصحيفة من حدث أو اشتجار خُياف فساده،  -21    
 فإن مرده إىل هللا وإىل حممد رسول هللا.

 وأنه ال جُتاار قريش وال من نصرها. -22    

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنه ال حيول هذا الكتاب دون  -23    
 ظامل أو آمث.

ه الوثيقة الدستورية قضااي املواطنة وحقوق املواطنني وواجباهتم، تضمنت هذ    
مع االتفاق على إنشاء حتالف عسكري بني مجيع طوائف املدينة ضد األعداء، 

 ومنع أي تعاون مع املشركني ضد املسلمني.

فالبند األول: يقرر مبدأ الوحدة الوطنية بني مجيع املواطنني وأن طوائف     
 الدولة أو شعب الدولة يف املفهوم املعاصر، أو بيان مكوِ انت املدينة هم رعااي

 مفهوم األمة.



والبند الثاين: حياْظُر تعاون أهل املدينة مع مشركي قريش يف مكة، سواء يف     
 محاية النفوس أو صيانة األموال، أو االقتصاد العام.

منني ضد من والبند الثالث: يعلن ضرورة مناصرة اليهود وحقهم على املؤ     
 عاداهم.

والبند الرابع: إعالن للوحدة الوطنية بني املؤمنني واليهود يف إطار العدل،     
 دون الظلم واالعتداء، فيتحمل الظامل مغبَّة ظلمه.

والبند اخلامس: تقرير مبدأ املساواة بني املسلمني واليهود يف مؤازرة الدولة     
 ، ووجوب املواالة والنصرة يف احلرب.اقتصادايً يف حال حماربتهم مع األعداء

 والبند السادس: توزيع األعباء االقتصادية على كل من املسلمني واليهود.    

أوضحت  -35 – 26وهي يف أصل الوثيقة من  – 15 – 7والبنود من     
مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات بني املسلمني وتسع قبائل يهودية، متضامنة 

 ف.مع يهود بين عو 

حتديد أولوايت املناصرة بني أهل الصحيفة وبني  17 – 16والبندان     
أعدائهم الذين حياربوهنم، وهذا مفهوم عسكري دفاعي، مع بيان ضرورة التعاون 

 يف إبداء الرأي والنصيحة واملشاورة، وهذا مفهوم أساسي اجتماعي للمواطنة.

ة أو الفردية، فكل إنسان بيان وأتصيل مبدأ املسؤولية الشخصي 18والبند     
 -مسؤول عن تصرفاته اخلاصة وسلوكه اجلنائي، وهو من مفاخر اإلسالم لقول ه 

(، ) ُكلُّ اْمرٍِئ 10[ ) 164: ) واالا تازُِر واازِراٌة ِوْزرا ُأْخراى ) ] األنعام:  -تعاىل 
يناٌة ) ] املدثر: [، ) ُكلُّ ن اْفٍس ِباا كاساباْت راهِ  21ِباا كاسابا راِهنٌي ) ] الطور: 

38 .] 

 توضيح أصول التقاضي ومفاهيم القضاء واألحكام. 19والبند     



 حتديد نطاق مفهوم املواطنة اجلغرايف. 20والبند     

بيان املرجعية يف أحوال فض املنازعات أو التنازع القانوين وهو   21والبند     
سوله، ألن الشريعة كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله، أي إن احلاكمية هلل ور 

 اإلسالمية ذات نطاق إقليمي.

 تقرير قطع عالقات التعاون العسكري مع قريش وحلفائها. 22والبند     

بيان عام يف وجوب الدفاع عن املدينة ) يثرب ( وأن النصر  23والبند     
يكون يف حال احلق والعدل، ال يف حال الظلم واإلمث، فال تعطي املواطنة حق 

 أو االمتياز، ألن اإلسالم يناصر احلق ال الباطل.الرباءة 

وهذا يعين أن مجيع املواطنني يعاملون على أساس واضح من املساواة، فليس     
هناك مواطنون من الدرجة األوىل، وآخرون من الدرجة الثانية أو الثالثة، 

 سواسية أمام القانون، وال يعفى أحد من طائلة النظام أو القانون  فاجلميع
اجلنائي وغريه من القوانني الدستورية واإلدارية والدولية، على عكس ما تفعله 
أمريكا اآلن يف ختفيف العقوبة أو جعلها رمزية على جنودها الذين يرتكبون 

فظائع وحشية يف تعذيب أهل العراق يف سجن أيب غريب وغريه وقتل العراقيني، 
ازل، واملكتبات واملتاحف وهنب وهدم املساجد واحلوزات والكنائس، وتدمري املن

م 2005حمتوايهتا، وأخذ النفط جماانً. وعلى عكس ما عاملت به فرنسا يف عام 
الذين قاموا ِبظاهرات تعربِ  عن سوء أحواهلم وعدم معاملتهم معاملة كرمية أو 

أو هتيئة ظروف عمل، ومع ذلك وصفوا أبهنم "      تركهم من دون خدمات
 أوابش" .

الوثيقة مثل أعلى ميثل شرف املواطنة وتقرير حقوق املواطنني على إن هذه     
أساس واضح من املساواة وحتمل املسؤوليات دون منح بعضهم شيئاً من 

االمتيازات، على عكس ما كان مقرراً يف األمم غري اإلسالمية يف املاضي من 
 بعض الدول إعطاء امتيازات لبعض املواطنني وهو ما يُعمال به أحياانً يف دساتري



 املعاصرة صراحة، أو عرفاً أو تواطؤاً سرايً.

وهي طراز دستوري مبدأي، كان وما يزال يعد مرجعاً للمسلمني حكامًا     
وشعوابً يف املواطنة ويف خطاب اآلخر، بل وهي رد قاطع على املتقوِ لني، 

وال دليل، والناقدين بغري حق، والذين يوج هون االهتامات لإلسالم من غري بيِ نة 
وإمنا ينطلقون من الكيد واحلقد وكراهية نظام اإلسالم، ويريدون تشويه حقائقه، 

وزرع الشكوك واألوهام فيه، وبث الفتنة بني أوساطه واألضاليل يف مبادئه، 
إلطفاء نور هللا يف األرض، وخدمة املستعمرين، والرتويج لثقافاهتم وأفكارهم اليت 

يف القرن املاضي ويف مطلع هذا القرن احلادي  نرى حصادها يف ظل االستعمار
والعشرين حيث يعلنوهنا حرابً صليبية جديدة، ويرتكبون محاقة وحشية وهجمية 

"إسرائيل" رأس احلربة   شرسة ضد املسلمني قاطبة، من أجل محاية مصاحل
الغربية والشرقية املوجهة لطعن املسلمني وإضعافهم وتفريقهم والقضاء على 

 وجودهم.

امليثاق النبوي الدائم يقال: إن وجود األقليات غري املسلمة يف   أبعد هذا    
 البالد اإلسالمية يعد عقبة أمام تطبيق شريعة هللا تعاىل يف األرض؟

يقبل عاقل بعد هذا البيان أبن مفهوم املواطنة يف منهج الشريعة   وهل    
 اإلسالمية غري متوافر ؟!

واطنة دستورايً وجغرافياً وقانونياً واجتماعياً وقضائياً إن التصور اإلسالمي للم    
وسياسياً وإعالمياً وثقافياً وغري ذلك، يعتمد على مبدأ وحدة اإلنسانية، وتكرمي  
كل نفس بشرية من غري إحلاق أي غنب أو ظلم أو مساس أبحد، مسلماً كان 

 أو غري مسلم.

احلقوق والواجبات لتحقيق  وقد عرفنا تساوي هذه األقليات مع املسلمني يف    
االندماج الشامل وإقامة وحدة وطنية صلبة، وسأذكر أصول هذه املواطنة يف 
معاملة غري املسلمني، ليُ ْعلام أن اإلسالم شريعة وممارسة وتطبيقاً ونظام حياة 



 فوق التحدايت، وأنه دين احلق وثوابته، ومقاومة الباطل وترهاته.

نة يف املفهوم اإلسالمي معىن سياسي مدين ال يعرب ولندرك متاماً أن املواط    
عن مفهوم اإلخاء أو األخوة اإلسالمية بسبب االشرتاك يف اإلميان أو العقيدة، 

ملقتضيات أخرى ترتفع عن العصبية والقومية، وإمنا ترسم املواطنة أصول وحدة 
العبادة والسلوك، وتعمل على حتقيق الوحدة اإلسالمية لتقف يف مواجهة 

 التحدايت واعتداءات اآلخرين.

 واجبات املواطنني وحقوقهم يف مظلة اإلسالم:   

الكالم عن حقوق املواطنني وواجباهتم يف املفهوم اإلسالم للمواطنة يوضح     
ِبا ال يقبل الشك من الناحية الواقعية، أن اإلسالم على مدى القرون األربعة 

واطنة، ال جمرد شعارات وإعالانت عشر املاضية كان حصناً ألرقى مستوايت امل
يتاجر هبا غري املسلمني يف الغرب والشرق، وال يطيقوهنا حينما تتطلب الظروف 

ُرَّة 
احلرجة موقفاً كرمياً، وتنجلي األمور على احملك احلساس وإظهار احلقيقة امل

 الدفينة، ومعرفة مدى الشفافية يف معاملة املسلمني عرابً كانوا أم غري  واألحقاد
 عرب.

وأبدأ ببيان الواجبات ألهنا قليلة، وألهنا حمور االمتحان واالختبار، ومعرفة     
مدى اإلخالص للوطن، وإثبات صدق الوالء، لتنكشف احلقيقة، ويتبني احلق 
من زيف الباطل ومزاعمه، وتتميز اجملاملة الرخيصة عن املواقف الثابتة والكرمية 

 والدائمة.

ا على األقل مثلهم، نريد حياة عزيزة كرمية مستقرة، وليدرك اآلخرون أنن    
ونرفض الذل والعبودية، والظلم واالحتالل، والقهر والتعدي، كما ال نقبل 

 اخلداع واملكر وحبك املؤامرات واملخططات اخلبيثة والضارة.

 أما واجبات املواطن فهي:   



ن الذين الوالء واإلخالص للدولة والوطن، وحب األرض واآلخري -"1    
يعيشون مع املسلمني، ويتعرضون معهم لكل إساءة وخطر، ويستفيدون مجيعاً 

ناا يف  ت اب ْ من مغامنه، مما جيعل الوطن خرياً ومتعة للجميع، قال هللا تعاىل: ) والاقاْد كا
ًغا  الزَّبُوِر ِمْن ب اْعِد الذ ِْكِر أانَّ اأْلاْرضا يارِثُ هاا ِعبااِديا الصَّاحِلُونا ) ِإنَّ يف  ا لاباالا هاذا

 [. 106 – 105لِقاْوٍم عااِبِدينا ) ] األنبياء: 

أما الوالء لألعداء فهو خسارة حمققة، وال جيلب إال الشر والسوء والوابل،     
لذا هنى هللا تعاىل عن مواالة األعداء، فقال سبحانه: ) ايا أاي ُّهاا الَِّذينا ءااماُنوا الا 

وَُّكْم أاْولِيااءا تُ ْلُقونا ِإلاْيِهْم اِبْلماوادَِّة واقاْد كافاُروا ِباا جااءاُكْم ِمنا ت اتَِّخُذوا عاُدوِ ي واعادُ 
.. ) ] املمتحنة:   [. 1احلْاقِ 

ُهْم ِإنَّ اّللَّا الا ي اْهِدي اْلقاْوما الظَّالِِمنيا ) ]      ُْم ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ وقال ): ) واماْن ي ات اواهلَّ
 [. 51املائدة: 

ومن يتحالف مع األعداء ويتناصر معهم على حساب مقتضيات دولته     
ومصلحة أمته ووطنه، فهو خائن خيانة عظمى، مفرط يف حقوق بالده، وكل 

خائن يعيش أبد الدهر سقيم الوجدان،ساقط االعتبار، يلفظه التاريخ، وهو 
ا الَّذِ  ُونُوا يستحق النبذ والطرد والعقاب، قال هللا تعاىل: ) ايا أاي ُّها ينا ءااماُنوا الا ختا

ِتُكْم واأانْ ُتْم ت اْعلاُمونا ) ] األنفال:  ُونُوا أامااانا [ ويف آية أخرى:  27اّللَّا واالرَُّسولا واختا
[، ) واأانَّ اّللَّا الا ي اْهِدي كاْيدا اخلْاائِِننيا  58) ِإنَّ اّللَّا الا حيُِبُّ اخلْاائِِننيا ) ] األنفال: 

 [. 52 ] يوسف:    )

الدفاع عن الوطن: وهذا واجب مقدس، ألن الوطن للجميع، واخلري  -"2    
والشر يعم اجلميع، وهذا الدفاع يتطلب التضحية ابلنفس واملال وأغلى شيء يف 

الوجود، والبد من أجل ذلك أن يكون القادر على محل السالح فداء 
ذى أو املوت فهو للجماعة، فيسجل له التاريخ صفحة مشر ِفة، وإذا تعرض لأل

) واالا             اخلالدين. قال هللا ) يف ش أن الش هداء ومكانتهم:  يف عداد
ِبيِل اّللَِّ أاْمواااًت باْل أاْحيااٌء ِعْندا راهبِ ِْم يُ ْرزاقُونا ) َّ الَِّذينا قُِتُلوا يف سا فارِِحنيا ِباا   حتاْسانبا



ُ ِمْن فاْضِلِه.. ) ] ُهُم اّللَّ  [. 170 – 169آل عمران:  ءاااتا

وإن بذل الدماء رخيصة يف سبيل احلفاظ على الوطن حيفظ حرمة الوطن     
والبالد، ويصون عزته وكرامته، ويبقيه حقاً خالداً ألهله، أما عمالء األعداء فهم 

 ساقطو االعتبار.

 واملقاومة للعدو إما ابلنفس، أو ابملال، أو ابللسان ) احلرب اإلعالمية (    
 (.11لقوله ): } جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم {)

وإذا ختلى املواطن عن واجب الدفاع وجب عليه دفع الفدية أو الضريبة     
ابجلزية وهي دينار واحد يف العام، فإذا جاهد أو عجز   املسماة يف القرآن الكرمي

 عنها سقطت عنه وعن أمثاله.

ة ودستورها: ألن ذلك حيقق األمن االجتماعي، احرتام نظام الدول -"3    
وممارسة احلرايت، وحيفظ نظام التعامل، ويؤدي إىل انتعاش االقتصاد ورخاء 

اجلرمية، ويستأصل الفساد بقدر اإلمكان، ويزيل    األمة، ومينع الفوضى، ويقمع
 كل ظواهر التخلف والدمار والتخريب.

جباته الدينية واالجتماعية واألمنية هذا ابإلضافة إىل التزام املواطن بوا    
واالقتصادية والصحية والثقافية، فيعبد ربه إبخالص، ألن العبادة هتذِ ب النفس 

ومتنع الشر، وعليه صون أسرته وتربية   وتطهر القلب من أمراضه، وحتبِ ب اخلري،
أوالده وتعليمهم وغرس فضيلة األخالق يف نفوسهم ومنها حب  اخلري، وحب 

 ، وجلب املنفعة هلم ودفع الشر عنهم.اآلخرين

وعلى املواطن واجب رعاية العهد وامليثاق وبيعة احلاكم، وصون مصلحة     
األمة العليا، وإشاعة األمن، وتنمية االقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري 

وغريها من املوارد العامة، وتنمية الثقافة، وحتصيل العلم، وتقدم العلوم وال سيما 
ران العلوم التقنية، واحلفاظ على البيئة وأموال اآلخرين وحقوقهم املادية يف عص

واملعنوية، وحماربة الفساد واالحنالل اخللقي، وحتقيق التضامن والتكافل 



االجتماعي، وحماربة كل ألوان الضرر ابلنفس من مسكرات وخمدرات وغري ذلك 
وطان، وعلى هذا فإن مما حيقق تقدم الوطن وإعالء شأنه، وجعله يف طليعة األ

الشريعة اإلسالمية كغريها من قوانني العامل املعاصر شريعة إقليمية، تطبق على 
 مجيع رعاايها، وكذلك نظامها األساسي ) أي الدستور (.

وأما حقوق املواطن يف الدولة اإلسالمية: فهي أكثر بكثري من الواجبات     
بعية للمواطن يف املواثيق الدولية وهي تشبه إىل حد كبري احلقوق األساسية والت

 التفاقها مع مقاصد الشريعة:

يف حفظ النفس   حق احلياة وكسب املال أو حق امللكية اخلاصة: احلق -1    
اإلنسانية وامللكية مقصد أساس ي من مقاصد الشريعة، فيحرم االعتداء على كل 

وافداً، ألن حرمة  (، مواطناً أم12إنس ان يف الوطن، مس لماً كان أو غري مسلم)
الدماء عظيمة يف اإلسالم، إال جبرم جنائي مرتكب، كالقصاص أو احلد، 

حفاظاً على األمن واالستقرار. قال هللا تعاىل: ) واماا كاانا لُِمْؤِمٍن أاْن ي اْقُتلا ُمْؤِمًنا 
ًدا فاجازااُؤُه ِإالَّ خاطاأً .. ) أي وغري مؤمن، مث قال تعاىل: ) واماْن ي اْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمت اعا  مِ 

ُ عالاْيِه والاعاناُه واأاعادَّ لاُه عاذاااًب عاِظيًما ) ] النساء:  جاهانَُّم خااِلًدا ِفيهاا واغاِضبا اّللَّ
ناا عالاى بايِن ِإْسراائِيلا أانَُّه  93 -92 ت اب ْ [، وقال تعاىل أيضاً: ) ِمْن أاْجِل ذاِلكا كا

يًعا واماْن ماْن ق اتالا ن اْفًسا ِبغارْيِ ن اْفٍس  أاْو فاسااٍد يف اأْلاْرِض فاكاأامنَّاا ق اتالا النَّاسا مجِا
يًعا ) ] املائدة:   [. 32أاْحيااهاا فاكاأامنَّاا أاْحياا النَّاسا مجِا

ومل جند كاإلسالم ديناً جعل قتل النفس ِبثابة قتل الناس مجيعاً، وإحياء     
 ضاً قرين الروح .النفس ِبثابة إحياء الناس مجيعاً، واملال أي

ويف خطبة الوداع اليت هي ميثاق عام ودائم: } إن دماءكم وأموالكم     
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا 

(}13.) 

وتكون دماء غري املسلمني وأعراضهم وأمواهلم مثل املسلمني، فال جيوز     



السنة النبوية واملقرر عرب التاريخ، روى  االعتداء عليها، وهذا هو املطبق يف
احملد ثون أن مسلماً قتل رجاًل من أهل الذمة ) العهد ( فرفع ذلك إىل رسول هللا 

(. وسار اخللفاء 14)، فقال: } أان أحق من أوىف بذمته { مث أمر به، فُقتل)
الراشدون على هذا املنهج، وال سيما من حيث الواقع يف عهد عمر وعلي رضي 

  عنهما.هللا

أما اجلهاد فهو شريعة استثنائية لرد العدوان، كبقية أنظمة احلرب املشروعة     
 قدمياً وحديثاً، وحاالته ما أييت:

ِبيِل اّللَِّ الَِّذينا يُ قااتُِلوناُكْم واالا  -"1     رد االعتداء: لقوله تعاىل: ) واقااتُِلوا يف سا
 [. 190اْلُمْعتاِدينا ) ] البقرة: ت اْعتاُدوا ِإنَّ اّللَّا الا حيُِبُّ 

ِبيِل اّللَِّ  -"2     نصرة املستضعفني: لقوله ): ) واماا لاُكْم الا تُ قااتُِلونا يف سا
اِن.. ) ] النساء:   [. 75وااْلُمْستاْضعاِفنيا ِمنا الر ِجااِل واالنِ سااِء وااْلِوْلدا

ملسلم عن دينه، لقوله مصادرة حرية الدعوة أو قتل الدعاة، أو فتنة ا -"3    
ُْم ظُِلُموا واِإنَّ اّللَّا عالاى ناْصرِِهْم لاقاِديٌر ) ] احلج:  تعاىل: ) أُِذنا لِلَِّذينا يُ قاات اُلونا أبِاهنَّ

39 .] 

واألمان يف داير اإلسالم يشمل املسلمني واملعاهدين على الدوام أو     
ِإْن أاحاٌد ِمنا اْلُمْشرِِكنيا املستأمنني الداخلني إىل بالدان أبمان، لقوله تعاىل : ) وا

ُْم ق اْوٌم الا ي اْعلاُمونا  ما اّللَِّ مُثَّ أاْبِلْغُه ماْأماناُه ذاِلكا أبِاهنَّ  اْستاجااراكا فاأاِجْرُه حاىتَّ ياْسماعا كاالا
 [. 6) ] التوبة: 

حق الكرامة اإلنسانية: كرَّم هللا تعاىل كل إنسان مسلم أو غري مسلم،   -2   
ْنساانا يف أل نه صنع هللا وخليقته، كما قال تعاىل واصفاً اإلنسان: ) لاقاْد خالاْقناا اإْلِ

[ وأابن احلق تعاىل تكرميه للجنس البشري يف قرآنه،  4أاْحساِن ت اْقِومٍي ) ] التني: 
زاقْ نااُهْم ِمنا الطَّيِ بااِت فقال: ) والاقاْد كارَّْمناا بايِن ءااداما وامحااْلنااُهْم يف اْلرباِ  وااْلباْحِر وارا 



 [. 70وافاضَّْلنااُهْم عالاى كاِثرٍي ممَّْن خالاْقناا ت اْفِضياًل ) ] اإلسراء: 

ومن مظاهر التكرمي اإلهلي أاْمُر هللا تعاىل بسجود مجيع املالئكة ألبينا آدم )،      
ِئكاِة اْسُجُدوا آِلداما فا  ِإْذ قُ ْلناا لِْلماالا ساجاُدوا ِإالَّ ِإْبِليسا أاىبا ) ] كما يف آية: ) وا

 [. 116طه: 

يدل على وجوب احرتام النفس اإلنسانية   وهذا وأمثاله يف القرآن الكرمي    
مطلقاً يف احلياة وبعد املمات. وقد عرفنا سابقاً أن اإلسالم دعا إىل الوحدة 

ٍة ) اإلنسانية يف آية: ) ايا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَّ  ِذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا
[ وأوجب هللا تعاىل لقاء القبائل والشعوب للتعارف ال للتناكر أو  1] النساء: 

التنازع والصراع، يف آية: ) ايا أاي ُّهاا النَّاُس ِإانَّ خالاْقنااُكْم ِمْن ذاكاٍر واأُنْ ثاى واجاعاْلنااُكْم 
[ وأيدته خطبة حجة الوداع: } اي  13. ) ] احلجرات: ُشُعواًب واق ابااِئلا لِت اعاارافُوا.

 (. 15أيهل الناس، إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد.. {)

وألزم القرآن املسلمني يف جمادلة غري املسلمني أبن يكون اجلدال ابحلسىن يف     
.. ) ] العنكبوت: قوله تعاىل: ) واالا جُتااِدلُوا أاْهلا اْلِكتااِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهيا أاْحسانُ 

46 .] 

ومل جيز القرآن سبَّ آهلة املشركني الوثنيني ومنعاً من املنازعة وإاثرة     
املشكالت، وأتجيج الصراعات يف آية: ) واالا تاُسبُّوا الَِّذينا ياْدُعونا ِمْن ُدوِن اّللَِّ 

 [. 108اآلية ] األنعام:     ف اياُسبُّوا اّللَّا عاْدًوا ِبغارْيِ ِعْلٍم.. )

ومن وقائع تكرمي اإلنسان أن النيب ) قام عند مرور جنازة يهودي، فقيل له:     
 (؟!16إهنا جنازة يهودي! فقال: أليست نفساً)

ومل يكن النيب عليه الصالة والسالم مير جبيفة ميت إال أمر بدفنها، تكرمياً     
ضرب لإلنسان. واقتص عمر بن اخلطاب من ابن عمرو بن العاص وأبيه، ل

األول قبطياً ابلسوط ألنه سبقه، قائاًل: أان ابن األكرمني، مث ضرب صلعة األب 
رة، فاضرب هبا  وايل مصر، ألن االبن استغل نفوذ أبيه، قائالً للقبطي: دونك الدِ 



ابن األكرمني، مث قال عمر: أِجْلها على صلعة عمرو، فوهللا ما ضربك إال 
، مىت استعبدمت الناس، وقد ولدهتم بفضل سلطانه. مث قال لعمرو: اي عمرو

 (؟!17أمهاهتم أحراراً)

يف احرتام الرأي اآلخر،   وكان من أرفع األمثلة واآلداب يف القرآن الكرمي    
ودعوة أصحابه للتأمل والتفكري يف معرفة احلق ومنهاجه، ويف اإللزام أبدب 

) ُقْل ماْن ي اْرزُُقُكْم احلوار، حفاظاً على كرامة الناس، هو ما سجله القرآن يف آية: 
ٍل ُمِبنٍي ) ]  ُكْم لاعالاى ُهًدى أاْو يف ضاالا ِإانَّ أاْو ِإايَّ ُ وا ِمنا السَّماوااِت وااأْلاْرِض ُقِل اّللَّ

 [. 24سبأ: 

قال الزخمشري: وهذا من الكالم املنصف الذي كلُّ من مسعه ماوااٍل أو مناٍف     
. وحنوه قول الرجل لصاحبه: علم قال ملن ُخوطب به: قد أنصفك صاحبك..
 (.18هللا الصادق مين ومنك، وإن أحدان لكاذب)

احلرية الدينية وغريها: منع اإلسالم من إكراه أحد على الدخول يف  -3    
 [ ( .. ا الرُّْشُد ِمنا اْلغايِ  يِن قاْد ت ابانيَّ اإلسالم، فقال تعاىل: ) ال ِإْكرااها يف الدِ 

وخطابه خطاب  -[. وخاطب هللا نبيه مانعاً له ابعتباره قائد األمة 256البقرة: 
من ممارسة أي ضغط أو إكراه على تغيري الدين، فقال: )  -جلميع أفراد األمة

يًعا أافاأاْنتا ُتْكرُِه النَّاسا حاىتَّ ياُكونُوا  مانا ماْن يف اأْلاْرِض ُكلُُّهْم مجِا والاْو شااءا رابُّكا آلا
 [. 99ُمْؤِمِننيا ) ] يونس: 

ا علم هللا وذلك ألن اهلداية وانشراح الصدر ابإلسالم بتوفيق هللا تعاىل، مل    
من استعداد كل نفس لقبول احلق ونبذ الباطل، فقال سبحانه: ) .. واأالَّفا بانْيا 

يًعا ماا أالَّْفتا بانْيا قُ ُلوهِبِْم والاِكنَّ اّللَّا أالَّفا  قُ ُلوهِبِْم لاْو أانْ فاْقتا ماا يف اأْلاْرِض مجِا
ن اُهْم.. ) ] األنفال:   [. 63ب اي ْ

الكرمي يف تقرير احلرية على حرية العقيدة، بل عمَّ اإلسالم ومل يقتصر القرآن     
يف منهاجه السياسي مجيع أنواع احلرايت، مثل حرية النقد واالعرتاض، وحرية 



التنقل، وحرية العمل، وحرية املمارسة للشعائر الدينية، دون إخالل بقواعد 
واهلم كأموالنا، النظام العام، قال اإلمام علي ): وإمنا بذلوا اجلزية لتكون أم

(. وقال الفقهاء يف حق أهل الذمة املعاهدين: هلم ما لنا 19ودماؤهم كدمائنا)
 وعليهم ما علينا.

وقد نصت مجيع معاهدات املسلمني مع غري املسلمني، على إقرارهم يف     
ممارسة شؤون دينهم، دون اعرتاض وال مضايقة، واالعرتاف حبريتهم، مثل كتاب 

جنران الذين أنزهلم يف املسجد النبوي حني جاؤوا ضيوفاً عليه، النيب ) لنصارى 
 وجاء يف هذا الكتاب:

)).. ولنجران وحاشيتها جوار هللا وذمة حممد النيب رسول هللا على أمواهلم      
وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشريهتم وبِياعهم، وكل ما حتت 

أسقفُّ من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته،  ال يغري     أيديهم من قليل أو كثري،
وال دم جاهلية، وال خيس رون وال    وال كاهن من كهانته، وليس عليه دنية،

يعس رون، وال يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقاً فبينهم النَّصاف غري 
 (.20ظاملني وال مظلومني.. (( )

ابجلابية من األمان على  ومثل ذلك العهدة العمرية بني عمر ) وأهل املقدس    
أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلباهنم بعد فتحها، وصلح خالد بن الوليد ألهل 

 (، وألهل محص، وصلح عمرو بن العاص مع املقوقس وأقباط مصر.21احلرية)

ومن حق غري املسلمني يف داير اإلسالم االحتكام لدينهم يف قضااي األسرة     
عقاب عليهم فيما يعتقدون حله كشرب اخلمر  من زواج وفسخ أو طالق. وال

 وأكل حلم اخلنزير.

ومن األمثلة الرفيعة أيضاً: نزول تسع آايت يف شأن حقوق اإلنسان وتربئة     
يهودي من هتمة السرقة لدرع واليت ارتكبها طعمة بن أبريق من جار ل ه هو 

يهودي امسه زيد قتادة النعمان، وأراد هو وعشريته إلصاق التهمة بسرقة الدرع ب



 (، وهذه اآلايت هي:22بن السمني)

ُ واالا تاُكْن       ) ِإانَّ أانْ زاْلناا ِإلاْيكا اْلِكتاابا اِبحلْاقِ  لِتاْحُكما بانْيا النَّاِس ِباا أارااكا اّللَّ
 [. 105لِْلخاائِِننيا خاِصيًما ) اآلايت ] سورة النساء: 

حرية التقاضي إىل احملاكم اإلسالمية،  وإْن حتاكم املعاهدون إلينا، فلهم    
 وجيب احلكم هلم ابحلق والعدل، كما قال تعاىل:

ُهْم ف الاْن       ِإْن تُ ْعِرْض عان ْ ُهْم وا ن اُهْم أاْو أاْعِرْض عان ْ ) فاِإْن جااُءوكا فااْحُكْم ب اي ْ
ن اُهْم اِبْلِقْسِط ِإنَّ اّللَّا  ِإْن حاكاْمتا فااْحُكْم ب اي ْ ًئا وا ي ْ  حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيا ) ] ياُضرُّوكا شا

 [. 42املائدة: 

حق العدل: أوجب اإلسالم احلكم بني الناس ابحلق واإلنصاف  -4    
أو حتيز، أو ميل ملسلم على حساب معاهد أو على     والعدل، دون حماابة

العكس، ألن اإلسالم دين احلق والعدل، وابلعدل قامت السموات واألرض، 
ِت ِإىلا أاْهِلهاا والعدل أساس املل ك، قال هللا تعاىل: ) اّللَّا أياُْمرُُكْم أاْن تُ ؤادُّوا اأْلامااانا

ِإذاا حاكاْمُتْم بانْيا النَّاِس أاْن حتاُْكُموا اِبْلعاْدِل ِإنَّ اّللَّا نِِعمَّا ياِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اّللَّا كاانا  وا
يًعا باِصريًا ) ] النساء:   [. 58مسِا

حبال من األحوال أن حييد القاضي املسلم عن قاعدة العدل، حىت  وال يصح    
اءا  مع األعداء، قال هللا سبحانه: ) ايا أاي ُّهاا الَِّذينا ءااماُنوا ُكونُوا ق اوَّاِمنيا ّللَِّ ُشهادا

 لِلت َّْقواى واات َُّقوا اِبْلِقْسِط واالا جياْرِمانَُّكْم شاناآُن ق اْوٍم عالاى أاالَّ ت اْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهوا أاقْ رابُ 
ِبرٌي ِباا ت اْعماُلونا ) ] املائدة:  [.ومن وقائع احملاكمة العادلة: ما  8اّللَّا ِإنَّ اّللَّا خا

حدث بني اإلمام علي ويهودي يف ملكية درع أمام القاضي شريح حيث مل 
تكتمل عناصر اإلثبات، ألن شرحياً رفض قبول شهادة احلسن ألبيه علي، مث 

ن الدرع لليهودي، فقال: أمري املؤمنني قدَّمين إىل قاضيه، وقاضيه قضى أب
يقضي عليه !! أشهد أن هذا الدين على احلق، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأن 

 (.23حممداً رسول هللا، وأن الدرع درعك اي أمري املؤمنني، سقطت منك لياًل)



ليفة عمر بن عبد العزيز ومن أمثلة العدل مع غري املسلمني: ما قضى به اخل    
ملعاهد من أهل محص يف اغتصاب العباس بن الوليد بن عبد امللك أرضاً 

للمعاهد، أقطعها الوليد للعباس، فقال عمر: كتاب هللا أحق أن يت بع من كتاب 
(. وكذلك 24الوليد بن عبد امللك، قم: فاردد اي عباس ضيعته، فردها عليه)

من    ائد قتيبة بن مسلم الباهلي أبن خيرجحكم عمر بن عبد العزيز على الق
بعدد دخوله إليه من غري إنذار حريب، فآمن كثري من   إقليم مسرقند مع اجليش
 (.25أهل مسرقند ابإلسالم)

والذي يؤكد هذا املنهج القرآين والسلوك العملي ما ثبت يف السنة النبوية من     
منها ما أخرجه أبو داود توجيهات حامسة يف شأن االلتزام بقاعدة العدل، 

والبيهقي عن النيب ) حيث قال: } أال من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه 
 فوق طاقته، أو أخذ شيئاً بغري طيب نفس منه، فأان حجيجة يوم القيامة {.

غري املسلمني املعاهدين هلم حقوق متساوية مع   حق املساواة: -5    
ما اقتضته ظروف ذات طبيعة خاصة تعرب عن املسلمني يف الوظائف العامة إال 

اجتاه األغلبية، كرائسة الدولة أو ذات حساسية مفرطة كقيادة اجليش، كما هو 
الشأن املتعارف عليه يف بقية دول العامل املعاصر، مثل أمريكا الشمالية اليت 

تشرتط كون رئيس الوالايت املتحدة مسيحياً ومن مذهب معني، وغريها من 
 ربية.الدول الغ

وفيما عدا ذلك فهم يتمتعون حبق املساواة يف احلقوق والواجبات سواء يف     
احلماية التامة واحملافظة عليهم من أي اعتداء، أو حق احلياة، واحلرية الدينية، 
وممارسة الشعائر اخلاصة، وغريها من أنواع احلرايت، واملساواة أمام القانون، 

يف استعمال لغاهتم اخلاصة هبم، وترك         هموالتمتع جبنسية الدولة، مع حريت
احلق هلم يف عدم االندماج مع سائر املسلمني، وحريتهم يف تطبيق أحكامهم 

 اخلاصة يف قضااي األسرة من زواج وطالق وغري لك.

قال ابن عابدين: فإن قبلوا اجلزية ) وهي ضريبة دفاع ِبقدار دينار واحد     



ا لنا، وعليهم ما علينا من اإلنصاف ) املعاملة على الشخص القادر ( فلهم م
) األخذ ابلعدل ( أي أنه جيب هلم علينا،         ابلعدل والقسط ( واالنتصاف

أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا           وجيب لنا عليهم لو تعرضنا لدمائهم وأمواهلم،
 (.26ما جيب لبعضنا على بعض عند التعرض)

الكشف عنهم،  -زم هلم ببذل اجلزية حقان: أحدمهاوقال املاوردي: ويل    
احلماية هلم، ليكونوا ابلكف آمنني، وابحلماية حمروسني، روى انفع عن  -والثاين

 ( 27ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النيب ) أن قال: احفظوين يف ذميت)

وا: )) ومن أمثلة مساواة املعاهدين ابملسلمني ما قرره فقهاء آخرون حيث قال    
دار اإلسالم ال ميلكوهنم ألهنم أحرار   إن أصل احلرب إذا أسرو أهل الذمة من

())28.) 

وأساس هذه احلقوق: سنة الرسول ) العملية، كما جاء يف كتاب الذمة )     
العهد ( لقبيلة ثقيف يف الطائف: )) وإن طعن طاعن على ثقيف، أو ظلمهم 

نفس، وإن الرسول ينصرهم على من ظامل، فإنه ال يطاع فيهم يف مال وال 
فإنه ال يلج عليهم، وإن   ظلمهم،واملؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس،

( ، وإنه ال يؤم ر عليهم إال بعضهم على بعض، 29السوق والبيع أبفنية البيوت)
(. وهذا قريب الشبه 30على بين مالك أمريهم، وعلى األحالف أمريهم (( )

 كم الذايت املعروف اآلن.من بعض أنظمة احل

أما الدفاع عنهم ضد أي اعتداء على أنفسهم وأمواهلم ، فهو حكم جممع     
(. روى جويرية بن قدامة قال: مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، 31عليه)

قلنا: أوصنا اي أمري املؤمنني، قال: )) أوصيكم بذمة ) عهد ( هللا، فإنه ذمة 
 (.32)نبيكم، ورزق عيالكم (( 

ويف رواية البخاري: كان فيما تكلم به عمر بن اخلطاب ) عند وفاته: ))     
أوصي اخلليفة من بعدي بذمة رسول هللا ) أن يوىف هلم بعهدهم، وأن يقاتال من 



 (.33ورائهم، وال يكلفوا فوق طاقتهم (( )

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، عن النيب ) قال: من     
قتل معاهداً بغري حق مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني 

 (.34عاماً )

واملنع أحياانً من تويل املعاهد وظيفة عامة كمنع أي مسلم، حسبما تقتضي     
املصلحة العامة، وبتقدير ويل األمر احلاكم ) رئيس الدولة ومؤسساته الدستورية 

 ( أو التقنني.

مر بن اخلطاب رجال دواوينه من الروم النصارى. وجرى وقد جعل ع    
) عثمان وعلي ( وملوك بين أمية من بعده على ذلك، إىل   اخلليفتان اآلخران

أن نقل الدواوين عبد امللك بن مروان من الرومية إىل العربية. وعمل العباسيون 
لصابئني وغريهم من ملوك املسلمني يف نوط أعمال الدولة واليهود والنصارى وا

ومنها األعمال الطبية والعلمية التطبيقية، ومن ذلك جعل الدولة العثمانية أكثر 
 (.35سفرائها ووكالئها يف بالد األجانب من النصارى )

يتضح من هذا أن املعاهدين املقيمني بصفة الدوام يف الداير اإلسالمية     
ني احلاقدين، وإمنا هم ليسوا مواطنني من الدرجة الثانية كما يزعم بعض املستشرق

 من درجة واحدة. 

ويتبني أيضاً أن عقود املعاهدات مع غري املسلمني يف بالد اإلسالم ليست     
أو شبه ِبا يسمى اليوم ابالستعمار، ألن النظام اإلسالمي يقوم       ذات صلة

على أساس من احلرية واملساواة واإلنسانية، أما االستعمار فيقوم على سلب 
 (.36ة و استباحة كل ما ميلك املغلوب وما ينتج )احلري

ُ عاِن      ونرباس هذه املعاملة لغري املسلمني هو قول هللا تعاىل: ) الا ي ان ْهااُكُم اّللَّ
رُِكْم أاْن تارباُّوُهْم واتُ ْقِسطُوا ِإلاْيِهمْ  يِن واملْا خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدايا ِإنَّ  الَِّذينا ملْا يُ قااتُِلوُكْم يف الدِ 

يِن واأاْخراُجوُكْم ِمْن  ُ عاِن الَِّذينا قاات اُلوُكْم يف الدِ  اّللَّا حيُِبُّ اْلُمْقِسِطني) ِإمنَّاا ي ان ْهااُكُم اّللَّ



ُْم فاأُولاِئكا ُهُم الظَّالُِمونا ) ]  رُِكْم واظااهاُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم أاْن ت اوالَّْوُهْم واماْن ي ات اواهلَّ ِدايا
 [. 9 – 8: املمتحنة

الذي عاصر الشيخ حممد عبده « سكوت » ويالحظ أن املستشرق املسرت     
زعم أنه مل يكن الذمي متمتعاً ابحلرية اليت يتمتع هبا املسلم خبصوص مسكنه 

 (.37وملبسه وطرق معيشته)

ويرد عليه ِبا سبق بيانه أبن الذمي ميارس كافة احلقوق على قدم املساواة مع     
أما بعض امللحوظات الشكلية يف اللباس أو السالم بتحية اإلسالم املسلم، و 

املعروفة وليس بتحيتهم وأعرافهم، فاقتضتها ظروف خاصة، واعتبارات مؤقتة، 
 وأحوال عرفية يف بعض األزمان املاضية.

قال فقهاء احلنفية: أهل الذمة يف املعامالت كاملسلمني، ما جاز للمسلم أن     
 (. 38ز هلم، وما مل جيز للمسلم مل جيز هلم)يفعله يف ملكه جا

وقد تبني مما سبق أن أهل العهد خيضعون لقضاء الدولة العام، ويطبق عليهم     
القانون اإلسالمي، فيما عدا بعض االستثناءات كالعقائد واألحوال 

(. وذلك ألن املرجعية القانونية إمنا هي لقانون األغلبية، فالشريعة 39الشخصية)
مية إقليمية التطبيق ال شخصية، والذميون يعتربون مواطنني كاملي اإلسال

 (. 40املواطنة، ال رعااي يف القضااي السياسية ومنها اجلنسية اإلسالمية)

حق الرعاية: جيب على الدولة اإلسالمية محاية غري املسلمني يف  – 6    
هم ما أراضيها من أي عدو خارج، ألن هلم من حق الدفاع عنهم مما يؤذي

 للمسلمني كما تقدم بيانه. 

كما ذكر أبو يوسف يف كتاب   –من أمثلة ذلك: أن أاب عبيدة بن اجلراح     
صاحل أهل الشام على دفع اجلزية عند الفتح اإلسالمي لبالد  –( 41اخلراج)

الشام، فلما رأى أهل الذمة وفاء املسلمني هلم، وحسن السرية فيهم، صاروا 
اء على عدو املس لمني، وعوانً للمسلمني على أعدائهم، فكانوا يتجسسون أشد 



 األخبار عن الروم وعن ملكهم. 

وملا اشتد خطر الروم على املسلمني أمر أبو عبيدة برد اجلزية واخلراج على     
النصارى يف محص وغريها، فردوا عليهم األموال اليت جبوها منهم، فقالوا: )) 

لو كانوا هم مل يردوا علينا شيئاً، وأخذوا كل ردكم هللا علينا، ونصركم عليهم، ف
شيء بقي لنا حىت ال يدعوا لنا شيئاً ((. وتكرر هذا الفرح من أهايل محص 

 وغريهم بزوال حكم الصليبيني.

ولو أسر بعض املعاهدين من األعداء، وجب على املسلمني فكاك أسراهم،     
، ذهب شيخ اإلسالم ابن ومن أمثلة ذلك: حينما تغل ب التتار على بالد الشام

يف إطالق األسرى، فوافق القائد الترتي على إطالق « قطلو شا » تيمية ليكلم 
أسرى املسلمني، دون أسرى أهل الذمة، فقال ابن تيمية: ال نرضى إال ابفتكاك 
مجيع األسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، وال ندع أسرياً، ال من أهل 

 (.42املل ة، فلما رأى إصراره وتشدده، أطلقهم له)الذمة، وال من أهل 

وهذا مستمد من وصااي النيب ) ووصااي خلفائه الراشدين أبهل الذمة كما     
تقدم، ومن مقتضيات ذلك: كف األذى والظلم واالعتداء عليهم، قال النيب 
عليه الصالة والسالم: } من آذى ذمياً فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى هللا 

(}43.) 

وقال أيضاً: } من آذى ذمياً فأان خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم     
(، } أال من ظلم معاهداً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئاً 44القيامة {)

 (.45بغري طيب نفس منه، فأان حجيجه يوم القيامة {)

أي إن رعاية غري املسلم ومحايته من أي أذى واجب أساسي على الدولة     
سلمة، قال القرايف: )) إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا هلم، ألهنم يف امل

وذمة هللا تعاىل وذمة رسوله )، ودين اإلسالم،  -حراستنا -جواران، ويف خفارتنا
فمن اعتدى عليهم، ولو بكلمة سوء ، أو غيبة فر عرض أحدهم، أو نوع من 



تعاىل وذمة رسوله ) وذمة  أنواع األذي ة، أو أعان على ذلك، فقد ضيَّع ذمة هللا
 (.46اإلسالم)

 حق احرتام اخلصوصيات: -7    

أمران برتكهم » املسلمون عمالً بتوجيهات دينهم وشريعتهم يف مظلة قاعدة     
يعاملون غريهم معاملة سامية، فيرتكون هلم يف داير اإلسالم احلرية « وما يدينون 

ون عليهم شيئاً منها، وحيرتمون يف معتقداهتم وداينتهم ومعامالهتم، فال حيجر 
حقوقهم يف شؤون العقيدة وممارسة طقوس الشعائر الدينية من صلوات 

وقداسات وغريها، ويكون هلم احلق يف تناول ما يعتقدون إابحته من قليل 
املسكرات، وأكل حلوم اخلنزير، والفرح يف أعيادهم ومقدساهتم، وتشييع جنائزهم 

ات،وتبادل التهاين فيها. وال يكل فون بشيء غري ما وتعازيهم وغريها من املناسب
 أبرم معهم من معاهدات واتفاقيات.

وهم أحرار يف ترميم كنائسهم وبنائها بقدر احلاجة، وكل ذلك يف حدود ما     
تسمح به األنظمة وقواعد النظام العام واآلداب املقررة يف خمتلف القوانني 

واعد اإلسالم ومقدساته من قرآن أو املعاصرة، فليس هلم املساس بشيء من ق
سنة نبوية وعقيدة وعبادة وأخالق، ومسل مات اترخيية، وليس هلم شيء من 
السب  والشتم والتهكم أو السخرية، أو إاثرة الفتنة الدينية، أو الطعن بقيم 

 اإلسالم واترخيه وحضارته، أو االعتداء على األعراض والكرامات.

: لغري املسلمني احلق يف تعلم شؤون دينهم واترخيهم، حق التعلم والتعليم -8    
وتعليم الناشئة يف املدارس واملنازل والكنائس وغريها، ألن اإلسالم رغ ب يف 

تلقي العلوم واملعارف، وإغناء الثقافات، وتقدم احلضارة والنهضة واملدنيات، 
مة وغري ذلك من كل ما هو انفع ومفيد للمجتمع، ألن مردود ذلك يعم األ

ويسهم يف جتاوز كل أوضاع التخلف، وحيقق العزة ويصون الكرامة ويدفع 
 الشرور والتعدايت الداخلية واخلارجية.



وال مانع من احلوار البنَّاء اهلادئ واهلادف واجلدال ابحلسىن مع غري     
املسلمني، دون أتجيج الفتنة، أو إجياد الصراعات، أو غرس بذور احلقد 

، أو مماألة األعداء والتعاطف معهم على حساب كرامة والتعصب والكراهية
ِبيِل رابِ كا اِبحلِْْكماِة وااْلماْوِعظاِة احلْاساناِة واجااِدهْلُْم  الوطن، قال هللا تعاىل: ) ادُْع ِإىلا سا

 [. 125اِبلَّيِت ِهيا أاْحساُن ِإنَّ.. ) اآلية ] النحل: 

احلوار مع أهل الكتاب )  نص صراحة على قضية  بل إن القرآن الكرمي    
فقال تعاىل: ) واالا جُتااِدلُوا أاْهلا اْلِكتااِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهيا أاْحساُن   اليهود والنصارى (

ِإهلاُ  ُناا وا ِإهلا ناا واأُْنزِلا ِإلاْيُكْم وا ُهْم واقُولُوا ءاامانَّا اِبلَِّذي أُْنزِلا ِإلاي ْ ُكْم ِإالَّ الَِّذينا ظالاُموا ِمن ْ
 [. 46اِحٌد واحناُْن لاُه ُمْسِلُمونا ) ] العنكبوت: وا 

وبدهي أنه ليس هلم الرتويج لإلحلاد والزندقة والتحلل من ظاهرة التدين أو     
الطعن بشيء من أصول الدين والوحي اإلهلي، وذلك كشأن املسلمني أنفسهم، 

 كالت.ألن هذا ال يعد تعليماً مفيداً، وإمنا هو هتدمي وتفريق وإاثرة مش

وعليهم أيضاً احلفاظ على متطلبات الوحدة الوطنية إلشاعة األمن وحتقيق     
االستقرار، ألن تقدم األمة مرهون بتوفري الثقة والطمأنينة والرتفع عن العصبيات 

 والتكتالت الضارة واملسيئة لوحدة املشاعر وحفظ مصلحة األمة والوطن.

ة وبناء جسور الثقة يتطلب العمل حسن املعاملة: إن توفري حسن الني -9    
على إجياد جسور مشرتكة بني املسلمني وغريهم، اجتماعياً واقتصادايً وسياسياً، 

ويكون من املصلحة املشرتكة الرب واإلحسان من الطرفني، من زايرات ودية، 
وتبادل اهلبات واهلدااي، وتقدمي حتية لطيفة ِبا هو متناسب مع األعراف 

عية، وزايرة املرضى، والتهنئة بعيد ال ميس أصول العقيدة، والعادات االجتما
والتعاطف يف املصائب واألحزان والتعازي فهو من الرب واإلحسان، ويف ذلك 

من الفائدة احليوية إلجياد بيئة راسخة من الثقة يف املعامالت وتقدمي اخلري 
 املشرتك لألمة والوطن.



ُ ومنطلق هذا هو اآليتان القرآنيتان امل     هااُكُم اّللَّ ذكوراتن سابقاً ومها: ( الا ي ان ْ
رُِكْم أان تارباُّوُهْم واتُ ْقِسطُوا  يِن واملْا خُيْرُِجوُكم مِ ن ِدايا عاِن الَِّذينا ملْا يُ قااتُِلوُكْم يف الدِ 

ُ عاِن الَِّذينا  يِن  ِإلاْيِهْم ِإنَّ اّللَّا حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيا ) ِإمنَّاا ي ان ْهااُكُم اّللَّ قاات اُلوُكْم يف الدِ 
ُْم فاأُْولاِئكا  رُِكْم واظااهاُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم أان ت اوالَّْوُهْم وامان ي ات اواهلَّ واأاْخراُجوُكم مِ ن ِدايا

 [.  9-8ُهُم الظَّالُِمونا ) ] املمتحنة: 

وهذا تقرير لقاعدتني اجتماعيتني مهمتني جداً، ومها إشاعة الرب واملودة     
اإلحسان وعمل اخلري والثقة، وشجب كل مظاهر التعاون مع األعداء و 

 ومناصرهتم أو االستنصار هبم.

والرب خطوة إجيابية زائدة على فضيلة املعاملة احلسنة، ولقد كان النيب ) يعود     
مرضى أهل الكتاب وحيسن إليهم، ويتبادل اإلعارة معهم، وميارس التجارة مع 

نزهلم ضيوفاً يف مسجده، كما فعل مع وفد نصارى جنران جتارهتم، ويستقبلهم وي
 ووفد نصارى احلبشة.

د املقصود      وما أمجل وأوضح ما قرره بعض علماء اإلسالم القدامى حني حد 
 فقال القرايف:  من الرب،

)) هو الرفق بضعيفهم، وسد  خلة فقريهم، وإطعام جائعهم، وكساء      
بيل التلطف هلم والرمحة، ال على سبيل اخلوف عاريهم، ولني القول هلم، على س

والذلة، واحتمال أذيتهم يف اجلوار مع القدرة على إزالته، لطفاً من ا هبم، ال خوفاً 
وال طمعاً، والدعاء هلم ابهلداية، وأن جُيعالوا من أهل السعادة، ونصيحتهم يف 

يتهم، مجيع أمورهم، يف دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد ألذ
وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يعانوا على 

 (.47دفع الظلم عنهم، وإيصاهلم إىل مجيع حقوقهم.. إخل (()

واستمر هذا التوجه يف العمل الدائم على مدى التاريخ وأصبح منهجاً عاماً     
، سواء يف بالد املشرق أم ومعموالً به بني اخللفاء والوالة املسلمني وعامة املؤمنني



ن التصفية والطرد من  يف بالد املغرب، حيث عامل املسلمون اليهود يف إاب 
األندلس معاملة كرمية من احلماية والصون ومنع إحلاق الضرر واألذى هبم. قال 
أرنولد يف كتابه الدعوة إىل اإلسالم يف شأن الذميني: )) لقد سكنوا إىل احلكم 

مستبشرين، كما استمر احلكام املسلمون على عادهتم القدمية اإلسالمي وادعني 
 من التسامح وسعة الصدر ألهل امللل األخرى ((.

ومن املعلوم أن اإلسالم من أجل محاية مبدأ املواطنة يرفض ثقافة الكراهية     
 والعنصرية، ويريبِ  املسلمني على حب اخلري لآلخرين.

عي: كان غري املسلمني يف الداير الضمان أو التكافل االجتما -10    
اإلسالمية مشمولني ابلرعاية الطبية والتكافل االجتماعي وإعانة الفقراء 

واحملتاجني، وفرض عطاء دائم هلم، سواء كانوا كبار السن أو عاجزين عن 
 العمل، أو التعطل وعدم توافر الكسب املشروع.

على رعاية هذا املبدأ ابلنسبة  وهذه أمثلة من التاريخ تدل من الناحية العملية    
 لغري املسلمني، منها ما أييت:

قصة عمر وشيخ نصراين: مرَّ عمر بن اخلطاب ) بشيخ من أهل الذمة،  -    
يسأل على أبواب املساجد بسبب اجلزية واحلاجة والسن، فقال: ما أنصفناك،  

ك، مث أجرى علي ه من بيت كنا أخذان منك اجلزية يف شيبتك مث ضيعناك يف ِكربا
(. أي نظرائه، واستدل آبية 48املال ما يصلحه، ووضع عنه اجلزية وعن ضرابئه)

قااُت لِْلُفقارااء وااْلماسااِكنِي.. ) اآلية ]  مصارف الزكاة وهي قوله تعاىل: ( ِإمنَّاا الصَّدا
 [. 60التوبة: 

 والفقراء هم املسلمون، وهذا من املساكني من أهل الكتاب.    

خالد وأهل احلرية: جاء يف كتاب الصلح بني خالد بن الوليد ) قصة  -    
وأهل احلرية يف العراق: )) وجعلت هلم أميا شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته 
آفة من اآلفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه بتصدقون عليه، طرحت 



ودار  ما أقام بدار اهلجرة،   جزيته، وعيل من بيت مال املسلمني وعياله،
 (.49اإلسالم (( )

قصة عمر بن عبد العزيز وعامله على البصرة: كتب عمر بن عبد العزيز  -    
رمحه هللا إىل عدي بن أرطاة على البصرة قائاًل: )) وانظر ماْن ِقبالك من أهل 
الذمة ماْن كربت سنه، وضعفت قوته، وولَّت عنه املكاسب، فأْجِر عليه من 

 (.50( )بيت املسلمني ما يصلحه(

هذه طائفة من حقوق غري املسلمني يف البالد اإلسالمية سجَّلها لنا التاريخ     
يف أهبى صورة وأمسى منوذج، وهي مستمدة من القرآن والسنة النبوية والتاريخ 

 اإلسالمي، وهي أنواع واضحة من حقوق اإلنسان يف اإلسالم.

     

 األقليات يف العامل:   

فارقة الواضحة بني أحوال األقليات يف العامل اإلسالمي، ما زلنا نلحظ امل    
 واألقليات يف غري بالد املسلمني.

فاألقليات غري املسلمة يف العامل اإلسالمي يف املشارق واملغارب جزء من     
األمة اإلسالمية، يتمتعون بشرف املواطنة، وابجلنسية اإلسالمية وما يرتتب 

نون متساوون مع املسلمني مع اختالف عليها من حقوق أصيلة، وهم مواط
التسميات، فالزكاة فريضة على املسلمني لتسهم يف حتقيق التكافل االجتماعي 

يف اإلسالم، وهي مفروضة على مخسة أنواع من األموال: النقود، واألموال 
التجارية، والزروع والثمار، واألنعام، والكنوز واملعادن الثمينة. وهي تزيد عن ) 

% ( وأما ما يسمى  2.50من الدخل، ونسبة زكاة النقود )     % ( 20
اجلزية فهي إن شئت أن تسميها زكاة أو صدقة أو ضريبة، كما فرضت على 

نصارى بين تغلب من العرب الذين أبوا اجلزية وقبلوا ِببدأ الصدقة، أو تسميتها 
السنة  جزية أي جزاء وبدالً عن املشاركة يف احلروب، وهي يف األصل دينار يف



على القادرين على الكسب، واليوم يدفع غري املسلمني يف نظام الدول املعاصرة 
 ضرائب كاملسلمني تزيد بكثري عن الدينار الواحد.

أما األقليات املسلمة الذين يتوزعون يف أحناء العامل الشرقي والغريب وهم     
لصحيحة، يزيدون عن ستمائة مليون نسمة، فال يتمتعون حبقوق املواطنة ا

ويعاملون معاملة غري كرمية، وهم وإن كانوا يتمتمتعون إىل حد كبري ابحلرية يف 
ممارسة شعائرهم الدينية، فهم حمرومون من تطبيق الشريعة اإلسالمية يف قضااي 

األسرة على أنفسهم من الناحية القانونية، وليست هلم معاملة متساوية مع 
 االجتماع من الناحية الواقعية.غريهم يف قضااي االقتصاد والسياسة و 

ويعامال املسلمون يف األحداث احلساسة العامة يف بالد غري املسلمني معاملة     
سيئة سواء يف نظام احلكم، أم يف ممارسة خمتلف أنواع حقوق اإلنسان، واألمثلة  

كثرية، سواء يف القرون الوسطى أو القرون املعاصرة، فهناك مآٍس وجراح ومعاملة 
ة للمسلمني يف احلروب الصليبية، ويف األندلس ) أسبانيا ( والصني وحشي

الشعبية ويوغسالفيا واالحتاد السوفييت يف املاضي. وكذا يف الوقت احلاضر يف 
البوسنة واهلرسك وكوسوفو والشيشان وغريها من بالد البلقان، وروسيا البيضاء، 

والطغيان مثل حتالف وفلسطني، واهلند ومنها كشمري، وما متارسه قوى الشر 
أمريكا مع دول غربية وشرقية أخرى يف أفغانستان والعراق، وما تعامل به 

الصهيونية الطاغية أهل فلسطني من قتل وتدمري ومصادرة أراض، وحصار 
وجتويع وقصف مستمر على مدى أكثر من نصف قرن، بقنابل وصواريخ برية 

حشية وتصرفات وحبرية وجوية.. اخل ما هناك من محالت وهجمات و 
 وسلوكيات انبية أو فجة، وهذه أمثلة معروفة:

 9/  30الرسوم الكاريكاتورية يف الدمنارك املستهزئة بنيب اإلسالم بتاريخ  -    
م، وتبعتها أغلب الصحف الغربية، وبعض الصحف العربية حبسن نية 2005 /

ال تتدخل فيها أو سوء نية، مع تربير ذلك أبن األمر يتعلق حبرية التعبري اليت 
 احلكومة أو حرية الصحافة يف صحف أخرى.



وكذلك حماولة إخراج متثيلية تسيء للسيد املسيح، علماً أبننا حنن حنرتم  -    
 مجيع الرسل.

التمثيلية اليت بقيت أسبوعاً تعرض على شاشات يف كنيسة األقباط  -    
ض السور األرثوذكس يف االسكندرية تسخر ِبقدسات اإلسالم ومنها بع

 القرآنية، فقامت مظاهرات حاشدة، قتل فيها أفراد وجرح كثريون.

بعض املعلومات الكاذبة واملغلوطة عن اإلسالم ونبيه يف مقررات الدراسة  -    
 من اخرتاعهم. « إسالماً » يف املدارس الغربية، وعرضها يف كتبهم 

 م وتشويه معامله.قيام إذاعة يف قربص مهمتها الطعن املستمر يف اإلسال -    

ختصيص برامج إعالمية غربية تصف مجيع املسلمني ابإلرهابيني زوراً  -    
وهبتاانً ومغالطة، مع دس  اخلرافات واألساطري واألوهام واإلسرائيليات املدسوسة 

 يف بعض كتب الرتاث وعلى شبكات االنرتنيت. 

ن أيب غريب يف العراق، سجون غوانتينامو اليت ال مثيل هلا يف العامل، وسج -    
وغريه من السجون، وجرائم القتل اجلماعي لألسر وهتدمي املنازل، مما ال نظري ل ه، 

واستخدام وسائل تعذيب نفسية وجسدية، وانتهاك أعراض، وارتكاب جرائم 
 الشذوذ اجلنسي وغري ذلك مما خيدش احلياء.

ظورة يف العراق، ارتكاب اجليش األمريكي والربيطاين جرائم جنائية حم -    
سواء إبلقاء قنابل الناابمل، أو القنابل العنقودية، والقنابل الذرية احملدودة، 

واستعمال وسائل احلرب البكرتولوجية واحليوية والكيمياوية احملر مة دولياً، وإصدار 
قانون يف أمريكا يعفي جنودها من املسؤولية ومن اخلضوع لنظام احملكمة اجلنائية 

 اكمة جمرمي احلرب وارتكاب جرائم هتدر حقوق اإلنسان.الدولية حمل

وإذا عوقب بعض جنود األمريكان والربيطانيني، فتكون العقوبة خمففة أو     
 رمزية.



م 2005وصف وزير الداخلية الفرنسية املطالبني حبقوقهم العمالية يف عام  -    
عهم إىل بالدهم، )) أوابش (( ويريدون إبعاد اجلزائرين وإرجا        أبهنم

 وكذلك أملانيا.

 تزايد االعتداء على الطالب املسلمني يف كندا وغريها. -    

 احلفرايت حتت املسجد األقصى اليت جتعله يف خطر حمقق. -    

 هدم مسجد وكنيسة وحوزة علمية يف يوم واحد يف العراق. -    

هتديداً على   ميثِ لاعتربت ملكة الدمنراك مارجريت الثانية أن اإلسالم  -    
املستويني العاملي واحمللي، بسبب من صن فتهم ابملتطرفني اإلسالميني، وحثَّت 

 حكومتها على عدم إظهار التسامح جتاه األقلية املسلمة يف البالد.

هذه بعض األمثلة اليت تعاين منها األقليات اإلسالمية يف داير غري     
ستقرار العاملي واألمن وتصفية اإلرهاب من املسلمني، فأين التوجه إىل حتقيق اال

 العامل، واحرتام مبدأ املواطنة ؟!

 املرجعية يف ظل املواطنة يف بالد اإلسالم:   

إن قضية املرجعية يف العامل حتددها القوانني النافذة، وغالب هذه القوانني     
إلنسان، ومنها الشريعة اإلسالمية إقليمية التطبيق، ال شخصيته حبسب جنسية ا

 مع وجود استثناءات خندم مبدأ املواطنة كما تقدم.

أما يف ظل اإلسالم يف دالالته الواضحة، فالنظرة لغري املسلمني نظرة إجيابية     
وذات أفق بعيد، ألن اإلسالم دين الرمحة العامة ابلعاملني، وتطبيقه ال يسيء إىل 

رساء معامل احلق والعدل أحد من غري املسلمني، ومبادئه كما تقدم تقوم على إ
 واإلحسان يف املعاملة واملساواة.

ومن أهم املعارف الضرورية العلم أبن عالج ما قد يثور من مشكالت يف     



 مظلة اإلسالم هو:

احلوار الثقايف واحلضاري اجلاد  واهلادف والقائم على احرتام الثقافات  -أوالً     
 األخرى احمللية واحرتام رأي اآلخرين.

اعتماد قاعدة التسامح يف اإلسالم، فهو الذي يوفر األمن  -واثنياً     
 واالستقرار، ومينع كل ألوان التعصب والكراهية واحلقد ضد اآلخرين. 

التزام احلفاظ على مقو مات السلم واألمن والوسطية واالعتدال، ونبذ  -واثلثاً     
رين من زرع أفكار التطرف والغلو واإلفراط الستئصال ما يشو ِه عقول اآلخ

مغلوطة، وتصورات ومهية، وملواجهة عصاابت التطرف والغلو، ومكافحة 
اإلرهاب، واجتثاث جذور اإلرهاب الدويل يف فلسطني وبقية دول العرب 

 واإلسالم.

الدعوة الدائمة إىل احرتام أصول العالقات الدولية السلمية القائمة  -ورابعاً     
ي املشرتك، وإهناء التوترات والنزاعات املسلحة، على حب اخلري، والتعايش الود

والتدخل املسلح يف شؤون اآلخرين، وقمع العدوان، وحماربة االحتالل، ومقاومة 
 املعتدين وهنب ثروات املسلمني.

وكل ذلك ال يتم من جانب واحد إلرساء معامل املواطنة أو الوطنية، بل على     
ه القواعد األربع املتقدمة، لتصفية ما اآلخرين غري املسلمني التحاكم إىل هذ

يعكر مفهوم املواطنة املسؤولة، واحرتام احلقوق والواجبات، سواء يف بالد 
املسلمني وبالد غري املسلمني، وعليهم أيضاً فهم اإلسالم الصحيح ونبذ الفهم 

أو الفكر املشوة عن اإلسالم. وعلى اجلميع اإلصغاء لكلمة احلق والعدل 
لتزام مبادئ األخالق الكرمية، واالحتكام لنداء الضمري والوجدان من واملساواة وا

مجيع األطراف واألشخاص واجلماعات والدول، وهللا يقول احلق وهو يهدي 
 السبيل.



     

     

 ، وكتب السنة النبوية. 167/  11سرية ابن هشام، شرح مسلم للنووي:   (1)

 . 13سورة احلجرات، آية -2

 .  22يةسورة الروم، آ -3

 .  92سورة النحل، آية -4

 .  66سورة النساء, آية -5

 .  85سورة القصص، آية -6

 .  167سورة آل عمران، آية -7

 . 10سورة احلجرات، آية -8

راجع جمموعة الواثئق السياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد   (9)
، السنن 4/37ر: وما بعدها، التلخيص احلبري البن حج 15محيد هللا، ص 

، األموال أليب 504 – 1/501، سرية ابن هشام: 8/105الكربى للبيهقي: 
 .260،  1/166عبيد : 

 . 164سورة األنعام، آية  (10)

 أخرجه أبو داود وأمحد والبيهقي وابن حبان وغريهم.  (11)

من املعلوم أن مقاصد الشريعة مخسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل   (12)
 واملال.والعرض 



 .2/191صحيح البخاري:   (13)

 .3/135رواه الدار قطين يف سننه:   (14)

 . 226/  12مسند أمحد:   (15)

 .2/87صحيح البخاري:   (16)

 وما بعدها. 155أخبار عمر للمرحوم علي الطنطاوي: ص   (17)

 .3/289الكشاف:   (18)

 .3/381الراية يف ختريج أحاديث اهلداية:   نصب  (19)

 .72  ، فتوح البلدان: ص 72اخلراج أليب يوسف: ص   (20)

 .143اخلراج، املرجع السابق: ص   (21)

 وما بعدها. 210أسباب النزول للواحدي: ص   (22)

 .2/200أخبار القضاة لوكيع:   (23)

 .358/  45أخبار دمشق البن عساكر:   (24)

 للبالذري.وفتوح البلدان  5/44ط ليدن:   الكامل البن األثري،  (25)

 .3/307حاشية ابن عابدين ) رد احملتار على الدر املختار (   (26)

 .138األحكام السلطانية للماوردي: ص   (27)

 ب. 376/ق  2فتاوى الوالوجي   (28)

 أي احلرية اإلقتصادية.  (29)



 .191األموال أليب عبيد: ص   (30)

 .241اختالف الفقهاء للطربي: ص   (31)

 .225/ 5 شرح البخاري القسطالين  (32)

 .225/  5القسطالين   (33)

 . 226، املرجع السابق ص 86/  15العيين شرح البخاري   (34)

 .74 – 81/  4تفسري املنار للشيخ رشيد رضا:   (35)

 .108الرسالة اخلالدة لألستاذ عبد الرمحن عزام: ص   (36)

 .30اإلسالم ومسرت سكوت للشيخ حممد عبده : ص   (37)

 .92/  1الفتاوى اخلريية   (38)

 .379املدخل للفقه اإلسالمي د : حممد سالم مدكور: ص   (39)

 – 708دراسة مقارنة للباحث: ص  –آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي   (40)
709. 

 .143، فتوح البلدان، البالذري: ص  150 – 149( اخلراج ص 41)

 .10يوسف القرضاوي: ص ( غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي، أ.د. 42)

 ( رواه اخلطيب، وعلي القادري يف األسرار املرفوعة، ويظهر أنه ضعيف.43)

، أخرجه اخلطيب عن ابن مسعود لكنه مل  10913( كنز العمال رقم 44)
 يثبت يف الظاهر، فاعتربه بعضهم موضوعاً وال أصل له.

 ( أخرجه البيهقي وغريه كما تقدم.45)



 وما بعدها. 3/14ر من كتاب الفروق: ( الفرق التاسع عش46)

 قال ): } استوصوا أبهل الذمة خرياً {.  3/15الفروق:   (47)

، منتخب كنز العمال من مسند أمحد: 126اخلراج أليب يوسف: ص   (48)
2/309. 

 .144املرجع السابق: ص   (49)

  57األموال أليب عبيد: ص   (50)

 


