
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العالّمة السّيد علي األمني للتعارف و احلوار  - إصدار: عدد )42( كانون الثاني 2016 م

 َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي
يَِّباِت  الَْبرِّ َوالَْبْحِر َورَزَْقَناُهم مَِّن الطَّ

ْن ْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر مِّمَّ  َوَفضَّ
َخَلْقَنا تَْفِضيال

قرآن كرمي

يَا أَيَُّها النَّاُس،أاََل إِنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد أال إنَّ أَبَاُكْم 
َواِحٌد، أاََل اَل َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى أَْعَجِميٍّ َواَل 
ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ َواَل أِلَْحَمَر َعَلى أَْسَوَد 

َواَل أَْسَوَد َعَلى أَْحَمَر إاِلَّ ِبالتَّْقَوى

حديث نبوي شريف

اإع�������������������ان م������راك�������������ش 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد 

النبي الأمين وعلى جميع الأنبياء والمر�سلين

اعتبارا لالأو�ساع المتردية التي تعي�سها مناطق مختلفة من 

العالم الإ�سالمي ب�سبب اللجوء اإلى العنف وال�سالح لح�سم 

الخالفات وفر�ض الآراء والختيارات.

ولكون هذه الأو�س����اع اأدت اإلى �س����عف اأو تال�سي ال�سلطة 

المركزي����ة في بع�ض المناطق و�س����كلت فر�س����ة �س����انحة 

ل�س����تقواء مجموعات اإجرامية لي�ست لها اأي �سرعية علمية 

ول �سيا�س����ية؛ اأعطت لنف�سها حق اإ�سدار اأحكام تن�سبها اإلى 

الإ�سالم، وتطبيق مفاهيم اأخرجتها عن �سياقاتها ومقا�سدها، 

وتو�س����لت بها اإلى ممار�سات اكتوت بنارها مختلف �سرائح 

المجتمع.

 واعتبارا لما تعانيه الأقليات الدينية ب�سبب هذه الأو�ساع 

من تقتيل وا�س����تعباد وتهجير وترويع وامتهان للكرامة مع 

اأنها عا�س����ت في كنف الم�سلمين وذمتهم قرونا، في جو من 

الت�سامح والتعارف والتاآخي، �سجل التاريخ تفا�سيله واأقر 

به المن�سفون من موؤرخي الأمم والح�سارات.

ولكون هذه الجرائم ترتكب با�سم الإ�سالم و�سريعته؛ افتراء 

على الباري جل وعال، وعلى ر�س����ول الرحمة عليه ال�سالة 

وال�س����الم، وافتياتا على اأكثر من مليار من الب�س����ر؛ تعر�ض 

دينهم و�سمعتهم للو�سم والت�سويه، واأ�سبحوا عر�سة ل�سهام 

ال�س����مئزاز والنفور والكراهية؛ م����ع اأنهم لم ينجوا من هذه 

الجرائم ولم ي�سلموا من ويالتها.

ونهو�س����ا بواجب البيان الذي ط����وق اهلل به اأعناق العلماء 

وخا�سة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة الإ�سالمية: 

اإحياء للنفو�ض المع�س����ومة وحفظا لالأعرا�ض الم�س����ونة، 

وحر�س����ا على تحقيق ال�س����لم بين بني الإن�سان، ومطالبة 

للنف�ض باأداء الحقوق، وا�سترجاعا لل�سورة الحقيقية لديننا 

الحنيف، ون�سحا وتحذيرا لعموم الأمة من انعكا�سات هذه 

الجرائم المتدثرة بلبو�ض الدين على وحدتها وا�س����تقرارها 

وم�سالحها الكبرى في المدى القريب والبعيد.

وفي ذكرى مرور ما يزيد على األف واأربعمائة )1400( �سنة 

على �سدور »�سحيفة المدينة«.

وفي مدين����ة مراك�ض بالمملكة المغربية ال�س����ريفة، وتحت 

الرعاي����ة ال�س����امية لجاللة المل����ك محمد ال�س����اد�ض ملك 

المغرب؛ ه����ذا البلد الذي كان -ول يزال-، قيادة و�س����عبا، 

نموذج����ا ملهما في رعاية حق����وق الأقليات الدينية وراعيا 

لر�س����يد تاريخي غني بالت�سامح والتعاي�ض والتمازج بين 

الم�س����لمين وغيرهم ممن ا�س����تركوا معهم في النتماء اإلى 

الوطن اأو ممن لجاأوا اإليهم خوفا من ا�سطهاد ديني اأو جور 

اجتماعي،

وبتنظيم م�س����ترك بين وزارة الأوقاف وال�س����وؤون الإ�سالمية 

بالمملكة المغربية ومنتدى تعزيز ال�س����لم في المجتمعات 

الم�سلمة )الإمارات العربية المتحدة( اأيام.14 اإلى 16 ربيع 

الثاني 1437 ه�/ 25 اإلى 27 يناير 2016م..

اجتم����ع حوال����ي ثالثمائ����ة )300( �سخ�س����ية م����ن علماء 

الم�س����لمين ومفكريه����م ووزرائهم ومفتيه����م على اختالف 

مذاهبهم وتوجهاتهم من اأكثر من مائة وع�سرين )120( بلدا 

بح�س����ور اإخوانهم من ممثلي الأديان المعنية بالمو�س����وع 

وغيرها، داخل العالم الإ�س����المي وخارجه، وممثلي الهياآت 

والمنظمات الإ�س����المية والدولية؛ اإيمانا منهم جميعا بنبل 

الم�سعى وخطورة الق�سية.

وبعد تداول الراأي ومناق�س����ة الروؤى والأف����كار فاإن العلماء 

والمفكرين الم�سلمين الم�س����اركين في هذا الموؤتمر يعلنون 

-موؤازرين باإخوانهم من بقية الأديان-ما يلي:

»اإع����الن مراك�ض لحق����وق الأقلي����ات الدينية ف����ي العالم 

الإ�سالمي«

اأول: في التذكير بالمبادئ الكلية والقيم الجامعة التي جاء 

بها الإ�سالم

1- اإن الب�س����ر جميعا عل����ى اختالف اأجنا�س����هم واألوانهم 

ولغاتهم ومعتقداتهم كرمهم اهلل عز وجل بنفخة من روحه 

في اأبيهم اآدم عليه ال�سالم: )ولقد كرمنا بني اآدم – الإ�سراء: 

.)70

2- اأن تكريم الإن�سان اقت�سى منحه حرية الختيار: )ل اإكراه 

في الدين- البقرة: 256(، )ولو �ساء ربك لآمن من في الأر�ض 

كلهم جميع����ا؛ اأفاأنت تكره النا�ض حتى يكونوا موؤمنين؟! - 

يون�ض 99(

3- اإن الب�س����ر - بغ�����ض النظر عن كل الف����وارق الطبيعية 

والجتماعية والفكرية بينهم- اإخوة في الإن�سانية: )يااأيها 

النا�����ض اإنا خلقناكم م����ن ذكر واأنثى، وجعلناكم �س����عوبا 

وقبائل لتعارفوا- الحجرات: 13(.

4- اإن اهلل ع����ز وجل اأقام ال�س����ماوات والأر�ض على العدل، 

وجعله معيار التعامل بين الب�س����ر جميعا منعا للكراهية 

والحقد، ورّغب في الإح�س����ان جلبا للمحبة والمودة )اإن اهلل 

يامر بالعدل والإح�سان واإيتاء ذي القربى-النحل:90(

5- اإن ال�س����لم عنوان دين الإ�سالم، واأعلى مق�سد من مقا�سد 

ال�س����ريعة في الجتماع الب�سري: )يااأيها الذين اآمنوا ادخلوا 

في ال�س����لم كافة-البقرة:208(، )واإن جنحوا لل�سلم فاجنح 

لها وتوكل على اهلل- الأنفال-61(

6- اإن اهلل عز وجل اأر�س����ل �س����يدنا محمدا �س����لى اهلل عليه 

و�س����لم رحمة للعالمين )وما اأر�سلناك اإل رحمة للعالمين- 

�سورة الأنبياء:107(

 7- اإن الإ�س����الم يدع����و اإلى الِبرّ بالآخري����ن واإيثارهم على 

النف�����ض دون تفري����ق بين الموافق والمخال����ف في المعتقد 

)ل ينهاك����م اهلل ع����ن الذين ل����م يقاتلونكم ف����ي الدين ولم 

يخرجوك����م من دياركم اأن تبروهم وتق�س����طوا اإليهم. اإن اهلل 

يحب المق�سطين- الممتحنة:08(.

 8- اإن ال�س����ريعة الإ�سالمية حري�س����ة على الوفاء بالعقود 

والعهود والمواثيق التي ت�س����من ال�سلم والتعاي�ض بين بني 

الب�س����ر )يااأيها الذي����ن اآمنوا اأوفوا بالعق����ود- المائدة: 01( 

)واأوفوا بعه����د اهلل اإذا عاهدتم-النح����ل:91(. »...اأيما حلف 

كان في الجاهلية لم يزده الإ�سالم اإل �سدة«)اأخرجه الإمام 

م�سلم في �سحيحه(.

ثانيا: في اعتبار »�س����حيفة المدينة » الأ�سا�ض المرجعي 

المبدئي ل�سمان حقوق الأقليات الدينية في العالم الإ�سالمي

9- اإن »�س����حيفة المدينة« التي اأقرها �سيدنا محمد �سلى 

اهلل عليه و�س����لم لتكون د�س����تورا لمجتم����ع متعدد الأعراق 

والديانات كانت تج�سيدا للكليات القراآنية والقيم الإ�سالمية 

الكبرى.

10- اإن هذه الوثيقة ثابتة عند اأئمة الأمة الأعالم.

11- اإن تفرد »�سحيفة المدينة« عما قبلها وما بعدها في 

تاريخ الإ�سالم والتاريخ الإن�ساني نابع من:

اأ- نظرتها الكونية لالإن�س����ان باعتباره كائنا مكرما؛ فهي ل 

اأكد الموؤتمرون في اإعالن مراك�ض، الذي تاله ال�س����يد اأحمد التوفيق، وزير الأوقاف وال�س����وؤون الإ�س����المية، يوم الأربعاء 16 

ربيع الآخر 1437)27 يناير 2016( على �س����رورة تاأ�سي�ض تيار مجتمعي عري�ض لإن�ساف الأقليات الدينية في المجتمعات 

الم�سلمة ون�سر الوعي بحقوقها، وتهيئ التربة الفكرية والثقافية والتربوية والإعالمية الحا�سنة لهذا التيار، وعدم توظيف 

الدين في تبرير اأي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإ�سالمية.

ودعا الإعالن -الذي اعتبر »�س����حيفة المدينة »الأ�س����ا�ض المرجعي المبدئي ل�س����مان حقوق الأقليات الدينية في العالم 

الإ�سالمي- دعا الموؤ�س�سات العلمية والمرجعيات الدينية للقيام بمراجعات �سجاعة وم�سوؤولة للمناهج الدرا�سية للت�سدي 

لأخالق الثقافة الماأزومة، التي تولد التطرف والعدوانية، وتغذي الحروب والفتن، وفيما يلي ن�ض هذا الإعالن التاريخي

رئي�ض منتدى تعزيز ال�سلم في المجتمعات وزير الوقاف المغربية ال�سيد احمد التوفيق�سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية والعالّمة ال�سيد علي الأمين في الموؤتمر

الم�سلمة العالّمة ال�سيخ عبد اهلل بن بّيه والعالّمة 

ال�سيد علي الأمين



تتح����دث عن اأقلية واأكثرية بل ت�س����ير اإلى مكونات مختلفة 

لأمة واحدة )اأي عن مواطنين(.

ب- كونها لم تترتب عن حروب و�س����راعات؛ بل هي نتيجة 

عقد بين جماعات مت�ساكنة ومت�سالمة ابتداء.

12- اإن ه����ذه الوثيقة ل تخالف ن�س����ا �س����رعيا ولي�س����ت 

من�سوخة؛ لأن م�سامينها تج�سيد للمقا�سد العليا لل�سريعة 

والقيم الكبرى للدين؛ فكل بن����د منها اإما رحمة اأو حكمة اأو 

عدل اأو م�سلحة للجميع.

13- اإن ال�سياق الح�ساري المعا�سر ير�سح » وثيقة المدينة« 

لتقدم للم�سلمين الأ�سا�ض المرجعي المبدئي للمواطنة؛ اإنها 

�س����يغة مواطنة تعاقدية ود�س����تور ع����ادل لمجتمع تعددي 

اأعراقا وديانة ولغة، مت�سامن، يتمتع اأفراده بنف�ض الحقوق، 

ويتحملون نف�ض الواجبات، وينتمون -برغم اختالفهم-  اإلى 

اأمة واحدة.

14- اإن مرجعية هذه الوثيقة لع�س����رنا وزماننا ل تعني اأن 

اأنظمة اأخرى كانت غير عادلة في �سياقاتها الزمنية.

15- اإن »�س����حيفة المدينة« ت�س����منت بنوده����ا كثيرا من 

مب����ادئ المواطنة التعاقدية كحرية التدي����ن وحرية التنقل 

والتملك ومبداأ التكافل العام ومبداأ الدفاع الم�س����ترك، ومبداأ 

العدالة والم�س����اواة اأمام القان����ون )  ...واأن يهود بني عوف 

اأمة مع الموؤمنين؛ لليهود دينهم وللم�سلمين دينهم مواليهم 

واأنف�س����هم اإل من ظلم اأو اأثم؛ فاإنه ل يوتغ ]يهلك[ اإل نف�سه 

واأهل بيت����ه...(، )واأن على اليهود نفقتهم وعلى الم�س����لمين 

نفقتهم، واأن بينهم الن�سر على من حارب اأهل هذه ال�سحيفة، 

واأن بينهم الن�سح والن�س����يحة والبر دون الإثم.واأنه ل ياأثم 

اأمروؤ بحليفه، واأن الن�سر للمظلوم.(

16- اإن مقا�س����د »�س����حيفة المدينة« هي اإطار منا�س����ب 

للد�س����اتير الوطني����ة في البل����دان ذات الأغلبية الم�س����لمة، 

وين�سجم معها ميثاق الأمم المتحدة ولواحقه كاإعالن حقوق 

الإن�سان مع مراعاة النظام العام.

ثالثا: في ت�سحيح المفاهيموبيان الأ�س�ض المنهجية للموقف 

ال�سرعي من حقوق الأقليات

17- اإن الموقف ال�سرعي من هذا المو�سوع -كما في غيره- 

مرده اإلى مجموعة من الأ�س�ض المنهجية التي ي�سبب جهلها 

اأو تجاهلها الخلط واللتبا�ض وت�سويه الحقائق؛ ومنها:

اأ- اعتب����ار كلي����ات ال�س����ريعة كالحكمة والرحم����ة والعدل 

والم�س����لحة، وتحكي����م النظر الكلي الذي يربط الن�س����و�ض 

ال�س����رعية بع�سها ببع�ض ول يغفل الن�سو�ض الجزئية التي 

يت�سكل الكلي من مجموعها.

ب- اعتبار الجهات المخولة بالجتهاد لل�سياق الذي نزلت 

فيه الأحكام ال�س����رعية الجزئية، ولل�س����ياقات المعا�س����رة، 

ومالحظة ما بينهما من تماثل وتغاير من اأجل تكييف تنزيل 

الأحكام، وو�س����ع كل منها في مو�سعه الالئق به، بحيث ل 

تنقلب المفاهيم اإلى �سدها، ول تختل مقا�سدها.

ج-اعتب����ار الرتباط بين خطاب التكليف وخطاب الو�س����ع: 

اأي النظر اإلى الأحكام التكليفية مو�س����ولة بالبيئة المادية 

والإن�سانية لممار�س����ة التكاليف. ولذلك اأ�سل فقهاء الإ�سالم 

قاعدة » ل ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان«.

د- اعتبار الرتباط بين الأوامر والنواهي ومنظومة الم�سالح 

والمفا�س����د: لأنه م����ا من اأمر ول نهي في ال�س����ريعة اإل وهو 

قا�سد اإلى جلب م�سلحة اأو درء مف�سدة.

18- اإن م����ن الجتهادات الفقهية ف����ي العالقة مع الأقليات 

الدينية ما كان متاأثرا بممار�س����ات تاريخية في �سياق واقع 

مختلف عن الواقع الراهن الذي �س����مته البارزة غلبة ثقافة 

ال�سراعات والحروب.

19- اإنن����ا » كلم����ا تاأملن����ا مختل����ف الأزم����ات التي تهدد 

الإن�س����انية ازددنا اقتناعا ب�سرورة التعاون بين جميع اأهل 

الأديان وحتميته وا�س����تعجاليته. وه����و التعاون على كلمة 

�س����واء قائمة ل على مجرد الت�س����امح والحت����رام بل على 

اللتزام بالحقوق والحريات الت����ي ل بد اأن يكفلها القانون 

وي�س����بطها على �س����عيد كل بلد. غير اأن الأمر ل يكفي فيه 

مجرد التن�س����ي�ض على قواعد التعامل؛ بل يقت�سي قبل كل 

�س����يء التحلي بال�سلوك الح�س����اري الذي يق�سي كل اأنواع 

الإكراه والتع�سب وال�ستعالء«

وبناء على ما �سبق؛ فاإن الموؤتمرين يدعون:

اأ- علم����اء ومفك����ري الم�س����لمين اأن ينظروا لتاأ�س����يل مبداأ 

المواطن����ة الذي ي�س����توعب مختل����ف النتم�����اءات، بالفهم 

ال�س����حيح والتقويم ال�س����ليم للموروث الفقهي والممار�سات 

التاريخية وبا�ستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم.

ب- الموؤ�س�س����ات العلمية والمرجعي����ات الدينية اإلى القيام 

بمراجعات �سجاعة وم�س����وؤولة للمناهج الدرا�سية للت�سدي 

لأخالل الثقاف����ة الماأزومة التي تولد التط����رف والعدوانية، 

وتغذي الحروب والفتن، وتمزق وحدة المجتمعات.

ج-  ال�سا�سة و�س����ناع القرار اإلى اتخاذ التدابير ال�سيا�سية 

والقانوني����ة الالزمة لتحقي����ق المواطن����ة التعاقدية، واإلى 

دعم ال�س����يغ والمبادرات الهادفة اإلى توطيد اأوا�سر التفاهم 

والتعاي�ض بين الطوائف الدينية في الديار الإ�سالمية.

د- المثقفي����ن والمبدعين وهي����اآت المجتم����ع المدني اإلى 

تاأ�س����ي�ض تيار مجتمعي عري�ض لإن�س����اف الأقليات الدينية 

في المجتمعات الم�س����لمة ون�س����ر الوعي بحقوقها، وتهييئ 

الترب����ة الفكرية والثقافية والتربوية والإعالمية الحا�س����نة 

لهذا التيار.

ه�- مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها ن�س����يج وطني 

واحد اإلى معالجة �سدمات الذاكرة النا�سئة من التركيز على 

وقائع انتقائية متبادلة، ون�سيان قرون من العي�ض الم�سترك 

على اأر�ض واحدة، واإلى اإعادة بناء الما�س����ي باإحياء تراث 

العي�ض الم�سترك، ومد ج�سور الثقة بعيدا عن الجور والإق�ساء 

والعنف.

و- ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف اإلى الت�سدي 

لكافة اأ�سكال ازدراء الأديان واإهانة المقد�سات وكل خطابات 

التحري�ض على الكراهية والعن�سرية.

وختاما يوؤكد الموؤتمرون:

» ل يج����وز توظي����ف الدين ف����ي تبرير اأي ني����ل من حقوق 

الأقليات الدينية في البلدان الإ�سالمية«

والحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�سالحات

وح����رر بمدينة مراك�����ض بالمملكة المغربي����ة يوم 16 ربيع 

الثاني 1437 ه� الموافق ل27 يناير 2016 م .

نّظم����ت وزارة الأوقاف المغربية ومنتدى تعزيز ال�س����لم في 

المجتمع����ات الإ�س����المية ال����ذي تدعمه الإم����ارات العربية 

المتح����دة موؤتمرا عالميا حول حق����وق الأقليات الدينية في 

الديار الإ�سالمية .

عق����د الموؤتمر في مدين����ة مراك�ض المغربية بح�س����ور 300 

م�سارك، من بينهم وزراء وعلماء وباحثون وممثلون للديانات 

المعنية بق�سية و�سع الأقليات في الديار الإ�سالمية.

وتدار�ض الم�س����اركون في الموؤتمر موا�س����يع مختلفة تتعلق 

»بالتاأطير والتاأ�س����يل لق�س����ية الأقليات الدينية في الديار 

الإ�س����المية«، و«المواطنة والآخر في الروؤية الإ�س����المية« 

و«التعاي�ض في التجربة التاريخية الإ�سالمية«. كما ناق�ض 

الموؤتم����ر على مدى ثالثة اأيام »اأ�س�����ض المواطنة التعاقدية 

من خالل وثيق����ة المدينة المنورة و«اأعمال الم�ست�س����رقين 

حول وثيقة المدينة«، و«اآفاق المواطنة في الفكر الإ�سالمي 

المعا�سر«، و«�سمانات المواطنة لدى الأديان«.

وتناول الموؤتمر »التجربة التاريخية للمملكة المغربية في 

التعاي�ض بين الأديان« و«اأ�س�����ض واأهمي����ة الوئام والمحبة 

بين المواطنين والت�س����امن بين الأديان«، و«الإ�سالموفوبيا 

وغيرها م����ن اأنماط الكراهية واآفاق العمل الم�س����ترك«. من 

لبنان  ح�س����ر عدد من العلماء من بينهم �س����ماحة العالمة 

المرجع ال�س����يد علي الأمين الذي يعتبر ال�سخ�سية ال�سيعية 

الم�س����تقلة والمعتدلة ومن ال�سخ�سيات التي تمتلك الروؤية 

الوا�س����حة والجريئة في معالجة اأزمة الإن�ساقاقات الدينية 

والمذهبية التي تع�سف بالأمة العربية والإ�سالمية.

لقد طغى ح�سور العالمة الأمين على من �سواه من ال�سخ�سيات 

ال�س���يعية في الموؤتمر وقدم �س���ماحته ورق���ة عمل كنموذج 

يحتذى ح���ول حفظ حقوق الأقليات الدينية وتعزيز ال�س���لم 

الأهلي بنظرة فقهية جريئة تقوم على قاعدة المواطنة .

ت�س���منت ورقة العالم���ة الأمين روؤية منهجي���ة علمية فقهية 

لمعالجة الأزمات المحيطة بعالمنا العربي والإ�سالمي، وتطرق 

�سماحته الى العناوين الأكثر تعقيدا التي تحيط بمجتمعاتنا 

العربية والإ�سالمية، فاأو�س���ح المفهوم العام للهوية الدينية 

مقارنة بالهوية الوطنية مع تف�سيل علمي وفقهي دقيق لتعدد 

الهويات الدينية في واقع الوطن والوطنية  .

العالمة الأمين تحدث في ورقت����ه عن فقه الأقليات الدينية 

وقاعدة المواطنة في الكتاب وال�س����نة، م�س����تفيدا من وثيقة 

المدينة المنورة م�ستعر�س����ا الأ�س�����ض العلمية ال�س����حيحة 

للتعاي�ض ال�سلمي بين الهويات مبينا بف�سل خا�ض م�سوؤولية 

الأمراء والعلماء في تر�سيد الراأي العام .

ف����ي الهوية الديني����ة اعتبر العالمة الأمي����ن اأن هذه الهوية 

تاأتي عادة في رتب����ة متاأخرة عن الهوية الوطنية التي يتم 

الح�س����ول عليها من خالل الإنتماء اإلى �سعب واأمة جمعت 

بينهما روابط التاريخ هذه الرابط التي تجعل منهم �س����عبا 

واحدا واأمة واحدة بغ�ض النظر عن هويتهم الدينية .

وذكر العالمة الأمين بع�ض الن�س����و�ض الماأثورة التي توؤكد 

عل����ى تقديم الوط����ن على الهوية الدينة م����ن مثل الروايات 

التالي����ة : »حب الأوطان من الإيم����ان » والقول الآخر  : » 

اإذا اأحبب����ت اأن تعرف وف����اء الرجل فانظر اإل����ى حنينه اإلى 

وطنه . وراأى العالمة الأمين في ورقتة الى الموؤتمر اأن تعدد 

الهوي����ات الدينية ينبغي اأن ل يقود اإلى الإنق�س����امات على 

م�ستوى الهوية الوطنية والإنت�ساب اإلى القوم والوطن ولي�ض 

بالإمكان لأي فريق اأن ي�سلخ الهوية الوطنية عن فريق اآخر .

وفي روؤية متطورة حول معالجة الثغرات المرتبطة بالعالقة 

المرتبكة بين الهوية الدينية والهوية الوطنية اإعتبر العالمة 

الأمين اأن ال�س����يغة العملية التي يمكن الإعتماد عليها في 

الجمع بي����ن الأفراد والجماعات الذي����ن اختلفوا في الهوية 

الدينية يج����ب اأن تقوم اإيجاد �س����يغة للعي�ض الواحد بين 

هذه الجماعات مع �س����رورة البحث عن القا�س����م الم�سترك 

الذي يمكن اأن يجتمعون اليه، مع الحتفاظ بالخ�سو�سيات 

الدينية والثقافية المختلفة، ودعى الأمين في هذا ال�س����ياق 

اإلى ال�ستفادة من وثيقة المدينة المنورة التي عقدها النبي 

محمد )�ض( مع مكونات المجتمع في المدينة حيث اعتبرت 

هذه الوثيقة كمادة لإندماج هويات دينية متعددة ل�س����الح 

الوطن والمجتمع .

ودعى العالمة الأمين اإلى اإيالء مو�س����وع التعاي�ض ال�سلمي 

بين المجتمعات اأهمية ق�سوى تعزيزا ل�سالمة العالقة داخل 

المجتم����ع بدللة وجود الكثير من الن�س����و�ض الدينية التي 

توؤكد على ذلك وتدعو اإليه .

تفرد العالم����ة الأمين في ورقته عن بقي����ة الأوراق المطروحة 

بدعوة الأمراء والعلماء لأهمية الدور الملقى على عاتقهم تجاه 

النا�����ض والمجتمع وذلك عبر تظهير الخط����اب الديني الواعي 

القادر على اإبعاد الدين عن دائرة ال�ستغالل ال�سيا�سي . واعتبر 

العالمة الأمين اأن م�س����وؤولية الأمراء والعلم����اء تبرز اأكثر في 

الوقت الراهن في منطقة ال�سرق الو�سط تحديدا التي بلغ فيها 

ل�سحن الطائفي م�سارا خطيرا يهدد ن�سيج الوحدة الوطنية .

خا�ض موقع لبنان الجديد، 2016/1/29

العالمة ال�سيد علي االأمين في موؤتمر حقوق االقليات الدينية في 

الديار اال�سالمية الذي عقد في المغرب



الهوية الدينية والهوية الوطنية
يكت�سب الإن�سان هوّية دينّية ب�سبب اإيمانه بر�سالة من الر�سالت 

ال�َس���ماوية اأو من خالل معتقدات يعتبرها دينًا له، وتاأتي هذه 

الهوّية الدينّي���ة عادة في رتبة متاأخرة عن اكت�س���ابه للهوية 

الوطنَيّة التي يح�س���ل عليها من خالل انتمائه اإلى �سعب واأمة 

جمعت بين اأفرادها روابط التاريخ التي جرت على الأر�ض التي 

يعي�س���ون معًا عليها، وهي جزء من ثقافتهم الم�س���تركة التي 

ت�سمل اللغة والعادات والتقاليد والتجارب.                  

وهذه الرواب���ط التي تلتقي فيها اأف���راد وجماعات من النا�ض، 

ة واحدة، وتجعل من الأر�ض التي  تجعل منهم �س���عبًا واحداً واأَمّ

يعي�سون عليها وطنًا لهم، ولأجل ذلك يدخل ال�سعب في تعريف 

الوطن، ويدخل الوطن  في تعريف ال�سعب، وهذا يك�سف لنا عن 

العالقة الوثيقة القائمة  بين الوطن وال�س���عب، فال وطن بدون 

�س���عب، ول �سعب بدون وطن، فالوطن بدون �سعب هو قطعة من 

الأر�ض فاقدة لمظاهر العمران    الب�سري. 

وال�س���عب بدون وط���ن يعي�ض فيه يتحول ال���ى مجموعات من 

المهاجرين والالجئي���ن الفاقدين للهوي���ة الوطنية والتابعين 

لغيرهم من ال�سعوب التي هاجروا اإليها.

وهذه الدرجة من الإلت�س���اق بين ال�سعب والوطن والدخيلة في 

اكت�س���اب الفرد للهوية الوطنية، تف�س���ر لنا في بع�ض وجوهها 

مدى ارتباط الإن�س���ان ب�س���عبه ووطنه، وحّبه لهما، والّت�سحية 

في �س���بيلهما، حتى ليبدو اأن حّب ال�س���عب والوطن في طليعة 

الف�سائل التي ي�سعى العقالء للَتّحلي بها والح�سول عليها ولذا 

تراهم يفخرون باأوطانهم وتاريخ �سعوبهم.

وه���ذه العالق���ة مع الوطن والق���وم تتفق مع القول ب���اأّن حَبّ 

الإن�س���ان ل�س���عبه ووطنه هو ح���ٌبّ غريزي يولد مع الإن�س���ان 

ذي الفطرة ال�س���ليمة التي ت�س���ترك فيها الأمم وال�سعوب على 

اختالف اأعراقها ولغاتها وعاداتها، وهذا المعنى ورد في بع�ض 

الن�س���و�ض الماأثورة التي تحّث على حّب الأوطان والتم�سك بها 

والدفاع عنها ،

-منها: » حّب الأوطان من الإيمان«

-ومنه���ا :« اإذا اأردت اأن تعرف وف���اء الرجل فانظر حنينه الى 

وطنه« 

-ومنها: في حِبّ �س���عبه وارتباطه بقومه » لي�ض من الع�سبَيّة 

اأن يحب الرجل قومه ولكن من الع�س���بَيّة اأن يرى �س���رار قومه 

خيراً من خيار قوٍم اآخرين »

وف���ي هذا ما يدلنا على عدم تنافي روابط الإن�س���ان مع وطنه 

و�س���عبه وم���ع روابط الدي���ن والعقيدة اأو ما ي�س���مى بالهوَيّة 

الدينَيّة، لأن في الدين من الّتعاليم ما ياأمر الإن�سان بالمحافظة 

على تلك الروابط التي تت�سكل منها الهوَيّة الوطنَيّة.

ويوؤي���د هذا الإن�س���جام بي���ن الهويتين الوطني���ة والدينية، اأن 

ال�س���ريعة ق���د اأوجبت الجه���اد الدفاعي عن الوطن وال�س���عب 

واعتبرت من يقتل في �سبيل الدفاع عنهما �سهيداً .

الوطن
وقد و�س���ف اأمير ال�س���عراء اأحمد �س���وقي الوطن بقوله:  ) الوطن 

مو�س���ع الميالد وجامع اأوطار الفوؤاد وم�س���جع الآباء والأجداد، 

والدني���ا ال�س���غرى وعتبة ال���دار الأخرى ...وه���و اأول هواٍء حرك 

المروحتي���ن واأول تراٍب م�ّض الراحتين و�س���عاع �س���م�ض اخترق 

العينين ، مجرى ال�ّس���با وملعبه، عر�ض ال�س���باب وموكبه، ومراد 

الرزق ومطلبه ، و�سماء النبوغ وكوكبه وطريق المجد ومركبه ... (.

واأن���ت اذا نظرت ف���ي كِلّ تعريفات الوطن وال�س���عب، راأيت اأن 

المعَتَقدات الدينية وال�سيا�س���ية هي م���ن الأمور التي ل عالقة 

لها في اكت�س���اب الهوية الوطنية ل�سعب اأو لفرد، كما ل عالقة 

لها في اكت�ساب بقعة جغرافية ل�سفة الوطن، فالإن�سان ينت�سب 

الى �س���عبه ووطنه من خالل تلك الروابط الجامعة له مع غيره 

من بني قومه والتي ن�س���اأت معه في الغالب منذ ولدته، وتلك 

الروابط مع ال�سعب والوطن والتي تتكون منها الهوية الوطنية 

هي في الأ�سل-كما تقّدم-�س���ابقة على الإيمان بر�سالة دينية 

يكت�س���ب الموؤمن بها هوية دينية زائ���دة على هويته الوطنية، 

فالدعوات الدينية هي الر�سالة التي ياأتي بها الر�سول اإلى بني 

قومه، وهم مجموعات ب�س���رية واأّمة من النا�ض تجمعهم روابط 

الوطن والتاريخ والثقافة، وهم في وجودهم ي�س���بقون الر�سالة 

التي تفتر�ض وجود المر�سلة اإليهم قبلها في وطن من الأوطان. 

وقد ي�ستفاد هذا المعنى من اآيات عديدة كقوله تعالى:

)وما اأر�سلنا من ر�سول اإّل بل�سان قومه( اإبراهيم: 4.

) كان النا�ض اأّمة واحدة فبعث اهلل النبيين مب�س���رين ومنذرين 

...( البقرة: 213.

) واإن من اأّمة اإلّ خال فيها نذير ( فاطر: 24.

) واإّنه لذكر لك ولقومك ( الزخرف: 44.

فاإن الروابط التي كانت موجودة بين اأفراد تلك الجماعات، هي 

التي جعلت منهم اأّمة، وهي التي جعلت منهم قومًا و�سعبًا في 

المرحلة ال�س���ابقة على دعوة الأنبياء والر�سل. وقبل اكت�سابهم 

���ة دينَيّة معينة كانت توجد لديه���م حتمًا من خالل تلك  لهوَيّ

الرواب���ط هوية وطنية وقومّية �س���ابقة  عل���ى الدعوة الدينية 

واكت�ساب هوّيتها.

الهوية الوطنّية وتعّدد الهوّية الدينّية
والدعوات الدينية ك�س���ائر الدعوات كان يوؤمن بها بع�ض القوم 

ويرف�سها البع�ض الآخر، وفي اأغلب الأحيان كان الذين يرف�سون 

الر�س���الة اأكثر عدداً من الموؤمنين بها كما ي�س���ير الى ذلك قوله 

تعالى في عدة اآيات منها:

)واأوحي الى نوح اأنه لن يوؤمن من قومك اإل من قد اآمن ( هود: 36.

)ولكَنّ اأكثر النا�ض ل يوؤمنون ( غافر: 59.

)ولقد جئناكم بالحق ولكن اأكثركم للحق كارهون ( الزخرف: 78.

ورغم هذا الإختالف في الهوية الدينية بين موؤمنين بالر�س���الة 

وبين راف�س���ين لها اإَلّ اأّن ذلك لم يحدث انق�سامًا على م�ستوى 

الهوية الوطنية والإنت�س���اب الى الق���وم والوطن، فلم يقل فريق 

الموؤمنين لفريق الراف�س���ين ل�س���تم من قومنا ووطننا، وكذلك 

العك����ض. ولم يكن باإمكان فريق اأن ي�س���لخ الهوية الوطنية عن 

الفري���ق الآخر مع اأَنّ الإختالف كان ي�س���ل الى حد الت�س���ييق 

والمقاطعة و�س���وًل اإلى الحرب المعلنة بينهما، وهذا ما جرى 

للنبي عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم عندما اأمره الوحي اأن يقول 

لقومه الراف�سين لدعوته:

) لكم دينكم ولي دين ( اأو عندما قال لقومه في الطائف: ) اللهم 

اغف���ر لقومي فاإنهم ل يعلم���ون ( فهو لم يقل لهم : لكم وطنكم 

ولي وطني، ولكم قومكم ولي قومي !

فق���د بقيت تلك الهوي���ة التي تجمعه مع قوم���ه رغم اإختالف 

العقيدة بينه وبينهم. وه���ذا يدُلّ على اأن الهوية الوطنية التي 

يكت�س���بها الإن�س���ان من قومه ووطنه ل تلغيه���ا هوية اأخرى 

دينَيّة يكت�س���بها من الإيمان بر�س���الة معينة. كما ل ينق�ض من 

قدرها وواقعها عدم اكت�ساب الهوية الدينَيّة المتاأخرة عنها في 

رتبة الوجود والولدة مع غ�ِضّ النظر عن �س���رف مكانتها وعلو 

منزلتها في نف�سها عند اهلل وعند الموؤمنين بها .

ولذلك يقع الت�س���اوؤل عن هذا الواقع الجديد الذي ن�ساأ من خالل 

اإيم���ان بع�ض القوم بالر�س���الة ورف�ض البع����ض الآخر لها وقد 

اكت�سب بع�س���هم الهوية الدينية باعتناقه للر�سالة، والآخرون 

الراف�س���ون لها لم يكت�سبوا الهوّية الدينية، وقد ح�سل الإنق�سام 

العقائدي والفك���ري بين اأبناء الأمة الواح���دة والجماعة التي 

كان���ت مَتّحدة ووقع الإختالف كما اأ�س���ار اهلل ال���ى ذلك القراآن 

الكريم بقول���ه تعالى:)وما كان النا�ض اإل اأمة واحدة فاختلفوا(

يون�ض-19وقوله تعالى )ولك���ن اختلفوا فمنهم من اآمن ومنهم 

من كفر ...( البقرة253.

العالقة بين الهوية الوطنية والهوية الدينية 
والت�س���اوؤل المطروح في ظ���ّل اختالف المواطني���ن في الهوية 

يغة العملَيّة التي يمكن الإعتماد عليها  ّ الدينية هو :ما هي ال�سِ

في الجم���ع بين هذه الجماع���ات والأفراد الذي���ن اختلفوا في 

الهوية الدينية الجديدة التي ين�س���اأ منها تغاير في المعتقدات 

يتفرع عنه الإختالف في الآراء والأفكار ؟.  

فهل تتوقف دورة الحياة الإجتماعية على وفاق غير موجود؟

اأم ي�س���تمر ال�سراع بين 

وغيرها  الدينية  الهوية 

والثقافات  الهوَيّات  من 

حت���ى تح�س���ل الغلبة 

لواح���دة على ما عداها 

من هوَيّات وثقافات ؟!

اأم اأن���ه بالإمكان اإيجاد 

�سيغة من العي�ض الواحد بين هذه الجماعات رغم اختالفها في 

الهوَيّات الدينية وتعدد م�سادر الثقافات لديها؟

وبعبارة اأخرى: هل من قا�سم م�س���ترك يجتمعون اليه وياأوون 

الى كنفه يحفظ لهم وحدته���م وجماعتهم ويعطيهم الحق في 

الإحتفاظ بخ�سو�سَيّات التعددية الدينية والثقافية ؟

هذا هو الت�س���اوؤل ال���ذي حاول الكثيرون م���ن علماء الإجتماع 

وال�سيا�س���ة والقادة الم�س���لحين الإجابة عليه م�ستفيدين في 

ذلك م���ن تجارب الحكم واأ�س���كاله المتعِدّدة الت���ي مَرّت على 

المجتمعات الب�س���رية التعددية حيث ل ي���كاد يخلو وطن من 

ة من الأمم من خ�سو�سَيّة  الأوطان، ول �سعب من ال�سعوب، ول اأَمّ

التعُدّد في الثقافات والأديان والآراء والأفكار وغيرها من الأمور. 

وقد ي�سير الى هذا الإختالف بمعنى التغاير والتفاوت والتعدد 

ًة واحدة ول يزالون  قوله تعالى: ) ولو �ساء ربك لجعل النا�ض اأَمّ

مختلفين اإلّ من رحم رُبّك ولذلك خلقهم. . (هود: 119.

 فقه االأقلّيات الدينّية وقاعدة

المواطنة في الكتاب وال�سّنة
 وال���ذي يبدو من ظاهر جملة من الآيات القراآنية ومن ال�س���نة 

النبوية ال�سريفة و�سيرتها اأّن بناء المجتمعات والأوطان يعتمد 

على الأمور التي ت�س���ترك فيها جمي���ع المكّونات في المجتمع 

 لحقوق الأف���راد والجماعات 
ً
والوط���ن وهي التي تكون من�س���اأ

المتواجدة فيه وهذا ما ين�س���جم مع اعتم���اد الهوية الوطنية 

التي يحملها الفرد ب�سفته مواطنًا ي�سترك معه في هذه ال�ّسفة 

كُلّ الأف���راد والجماع���ات ذات الروابط الم�س���تركة غير الدينية 

 لثب���وت الواجبات 
ً
المختلفي���ن فيها، وهي التي تكون من�س���اأ

والحقوق له ولهم وعليه وعليهم تجاه الوطن والمجتمع.  

ول نرى في الإ�سالم كتابًا و�سّنة ما يتنافى مع اعتماد المواطنة 

قاعدة في نظ���ام الحكم والإدارة وتوزي���ع الحقوق والواجبات 

بعدالة وم�س���اواة بين المواطنين مع اختالف هوّياتهم الدينّية 

والثقافي���ة بل يع���ُدّ اعتماد ه���ذا الأمر موافق���ًا لقاعدة العدل 

والإن�س���اف الم�س���تفادة من اآيات عديدة منه���ا قوله تعالى:) 

واإذا حكمتم بين النا�ض اأن تحكموا بالعدل( الن�س���اء:85، وقوله 

تعالى( :ول يجرمّنكم �سناآن قوم على األ تعدلوا اعدلوا هو اأقرب 

للتقوى( المائدة: 8.

ول �سك باأن العدالة الماأمور بها في الآيات القراآنية منبثقة عن 

الم�ساواة التي ينظر اإليها القراآن الكريم على اأنها موجودة بين 

جميع بني الب�س���ر الذين كرّمهم اهلل تعالى بقوله ( :ولقد كرّمنا 

بن���ي اآدم وحملناه���م في البر والبح���ر ورزقناهم من الطيبات 

وف�سلناهم على كثير مّمن خلقنا تف�سيال( الإ�سراء: 70.

وعّبر عن الم�س���اواة فيما بينهم بقوله تعالى: ) يا اأيها النا�ض 

اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوبًا وقبائل لتعارفوا 

اإّن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم( الحجرات13، وقوله تعالى: ) يا اأيها 

النا�ض اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�ض واحدة( الن�ساء:1.

ويبدو اأي�س���ًا اأن هذه الم�ساواة في من�س���اأ الخلق كانت اأ�سا�سًا 

في ت�سريع الم�ساواة في الحقوق الإن�سانية التي ارتكزت عليها 

اأحكام العدالة. 

المواطنة والم�ساواة في وثيقة المدينة المنورة 
واإذا كان���ت المواطنة تنطبق على المواطنين دون تفاوت بينهم 

فاإن هذا يعني اكت�ساب الجميع للهوية الوطنية ، وهي ت�ستدعي 

الم�س���اواة في الحقوق المنبثقة من الإنتماء الوطني باعتبارها 

م�سدراً لها تندمج فيها الحقوق الإن�سانية، وتقع مورداً لتطبيق 

تلك الآيات التي اأقرّت عدم التفاوت بين �س���عب واآخر ف�ساًل عن 

المواطن��ة الدينّي��ة وقاع��دة  االأقلّي��ات  ف��ي فق��ه  نظ��رة جدي��دة 

العاّلمة ال�سيد علي االأمين



        @SayyedAliELAmin          Sayed.ElAmine            00961-70-972841    www.AlAmine.net      www.Al-Amine.org

فرد على اآخر داخل ال�سعب الواحد والوطن الواحد. 

 وه���ذا ما يظهر من وثيقة المدين���ة المنورة التي عقدها النبي 

م���ع مكونات المجتمع المتعّددة فيه���ا في بداية العهد الجديد 

واإقامة الدولة وتنظيم ال�س���وؤون فيها وقد كانت موطنًا لالأو�ض 

والخ���زرج واليهود والمهاجرين والأن�س���ار وغيرهم، وقد كانت 

الهوي���ة الدينية مختلفة بين هوؤلء ولكّن الهوية الوطنية كانت 

الجامع الم�س���ترك فيم���ا بينهم، وقد نظرت ه���ذه الوثيقة اإلى 

الجميع على اأنهم مت�س���اوون بما في ذلك اليهود وغيرهم ممن 

لم يوؤمن بالر�سالة الإ�سالمية، وقد ت�سمنت وثيقة العهد الجديد 

عقداً اإجتماعيًا اأر�س���ى قواعد الأخّوة بين المهاجرين والأن�سار 

وحاف���ظ على العي�ض الم�س���ترك بين الم�س���لمين وغيرهم من 

المواطنين الم�س���تركين معهم في الوطن م���ن الذين لم يكونوا 

بالر�س���الة من الموؤمنين، وقد اأعطتهم الوثيقة حّق الم�س���اواة 

مع الم�س���لمين في الم�سالح العامة وكفلت لهم �سائر حقوقهم 

في عباداتهم وحرياتهم ال�سخ�س���ّية وعاداتهم وتقاليدهم على 

قاعدة التعاي�ض مع ال�س���ريك في الوطن الم�س���تفادة من قوله 

تعال���ى: ) ل ينهاكم اهلل عن الذين ل���م يقاتلوكم في الدين ولم 

يخرجوكم من دياركم اأن تبروهم وتق�س���طوا اإليهم اإّن اهلل يحب 

المق�سطين( الممتحنة: 8.

فاأن���ت عندما تقول ) الآخر( اأو ) الغي���ر( اأو ) غيري( فهذا يعني 

وجود المختلف عنك وهو لي�ض بال�س���رورة المختلف معك واإن 

اختلف���ت الآراء والأفكار والمعتقدات، فاأحدكما ي�س���اويه الآخر 

في المواطنة والإن�س���انية اللتين تترتب عليهما الم�س���اواة في 

الحقوق والواجبات وقاعدة العدال���ة كما تقّدم ذلك من الآيات 

ال�سابقة الذكر. 

وعندما تقول »اأعي�ض مع غيري »اأو »غيري يعي�ض معي« فهذا 

يعني وجود �سريك لك في العي�ض والوطن وفيما ي�ستتبعه ذلك 

م���ن حقوق وواجبات، وعندئٍذ يخاطبك الحديث: ) اأحبب لغيرك 

ما تحب لنف�سك واكره لغيرك ما تكره لنف�سك(.

ولذل���ك يمكن الق���ول اأن وثيق���ة المدينة المن���ورة كانت عقداً 

اجتماعيًا نظر اإلى الذين يعي�سون معًا على اأنهم مت�ساوون في 

المواطنية وم�ستلزماتها بعيداً عن خ�سائ�ض الدين والمعتقد. 

ويوؤيد هذا المعنى الذي تقدم من الم�س���اواة ما ورد في ال�س���نة 

النبوية ال�س���ريفة عن ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم: ) النا�ض 

�سوا�سية كاأ�سنان الم�سط( و )الخلق كلهم عيال اهلل واأحبهم اإليه 

اأنفعهم لعياله( و) ل ف�س���ل لأحمر على اأ�س���فر ول لأبي�ض على 

اأ�س���ود ول لعربي على اأعجمي اإل بالتق���وى( فاإن المواطنين قد 

يختلفون في اأ�سول اأعراقهم واأديانهم وانتماءاتهم لكن الم�سترك 

بينهم في الوطن الواحد هي المواطنية وهم فيها على حٍد �سواء. 

وبعبارة اأخرى اإّن هذه الن�سو�ض واأمثالها مع �سمولها ودعوتها 

لإزالة الفوارق بين �سعب واآخر ل يعي�سان معًا وبين اأّمة واأخرى 

بعي���دة عنها في الجغرافيا، ول توج���د بينهما روابط التاريخ 

والوطن واأوا�س���ر القربى فكيف بال�سعب الواحد والأّمة الواحدة 

التي يعي�ض اأبناوؤها بع�س���هم مع البع�ض الآخر في وطن واحد؟ 

فاإّن اعتماد ما يجمعهم-وهي الم�ساواة في المواطنة-في هذه 

الحال���ة يكون هو الأولى بالعتم���اد والّتباع في نظام الحياة 

معًا والعالقات الم�ستركة .

المواطنون والرعّية
والمواطنون هم المعبر عنهم في الفقه ال�سيا�س���ي بالرعية كما 

جاء في جملة من الن�س���و�ض الدينية منها: ) كلكم راٍع وكلكم 

م�س���وؤول عن رعيته، الإمام راٍع وم�سوؤول عن رعيته. . . ( و ) كل 

�سائ�ض اإمام(. . 

 ومما يك�س���ف عن اإطالق كلمة الرعية على المواطنين على حٍد 

�س���واء واإن اختلفت انتماءاتهم الدينية ما ورد في كتاب الإمام 

علي ) ع( اإلى مالك الأ�س���تر عندما وّله على اأهل م�س���ر وفيهم 

الأقباط غير الم�سلمين:

 ) اأ�س���عر قلبك المحبة للرعية واللطف بهم والعطف عليهم ول 

تكونّن �س���بعًا �س���اريًا تغتنم اأكلهم فاإنهم �سنفان-اأي الرعية، 

المواطنون-اإّم���ا اأخ لك في الدين اأو نظير لك في الخلق( وقوله: 

) وليكن اأحب الأمور اإليك اأو�س���طها في الحق واأعمها في العدل 

واأجمعها لر�سى الرعية(.  

ول �سك باأن العدالة والم�ساواة في الحقوق والواجبات الوطنية 

هي الأجمع لر�س���ى الرعي���ة وهم المعبر عنهم بلغة الع�س���ر 

ب) الرعاي���ا( و) المواطنين( وهذا ال���ذي تقّدم يعني اأن الحقوق 

المنبثقة عن ال�س���راكة في العي�ض والوطن ل يتم توزيعها على 

اأ�س���ا�ض ديني وطائفي واإنما على اأ�س���ا�ض من الإن�سانية التي 

يت�س���اوى فيه���ا الجميع وعلى اأ�س���ا�ض من ال�س���راكة الوطنية 

الت���ي جعلت منهم رعية واحدة ي�س���تحقون الرعاية والحماية 

ب���ال تفاوت وه���ذا ما نعنيه ونق�س���ده بالمواطن���ة التي يقوم 

عليها النظام ال�سيا�س���ي الذي ي�ساوي في ت�سريعاته واأحكامه 

وقوانين���ه بين المواطنين مع حق احتف���اظ كل فرد اأو جماعة 

بالخ�سو�س���يات الدينية والثقافية، فاإنها ل تتنافى مع العقد 

الإجتماعي الذي قام النظام على اأ�سا�س���ه اإنطالقًا من المواطنة 

ال�س���امنة  لوحدة ال�س���عب والأمة باعتبارها قاعدة للم�ساواة 

بين جميع المواطنين على اختالف هوياتهم الدينية والثقافية. 

التعاي�ش ال�سلمي بين الهوّيات
ون�سراً لثقافة التعاي�ض ال�سلمي وتعزيزاً ل�سالمة العالقة داخل 

المجتم���ع فقد تعّددت الن�س���و�ض الدينية الدالة على تر�س���يم 

نه���ج اأخالقي يعتمد على منظومة القي���م والمبادئ التي تبعد 

الإختالف عن دائ���رة الخالف والنزاع وتهّيء المناخ ل�س���المة 

العالقات الداخلية في المجتمع كما جاء في بع�سها عن ر�سول 

اهلل عليه ال�سالة وال�سالم: 

) اأف�س���ل الموؤمنين اإ�سالمًا من �س���لم الموؤمنون من ل�سانه ويده 

واأف�س���ل الموؤمنين اإيمانًا اأح�س���نهم خلقًا( و ) اأف�سل الموؤمنين 

اإيمانًا اأحا�سنهم اأخالقًا الموطئون اأكنافًا الذين ياألفون ويوؤلفون، 

ث���م قال ل يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحّب للنا�ض ما يحب 

لنف�سه وحّتى ياأمن جاره بوائقه(.

 و ) اأف�سل الإ�سالم من �سلم الم�سلمون من ل�سانه ويده(.  

و ) المهاجر من هجر ال�س���وء والذي نف�سي بيده ل يدخل الجنة 

عبٌد ل ياأمن جاره بوائقه(.

) الم�س���لم من �سلم النا�ض من يده ول�سانه، والموؤمن من ائتمنه 

النا�ض على اأموالهم واأنف�سهم(.

وم���ن الأحادي���ث التي توؤكد على اهتمام ال�س���ريعة ب�س���المة 

العالقات الداخلية ما ورد عن النبي) ع(: ) األ اأخبركم باأف�س���ل 

من درجة ال�س���الة وال�سيام وال�ّسدقة، قالوا: بلى يا ر�سول اهلل، 

قال: اإ�سالح ذات البين وف�ساد ذات البين هي الحالقة، ول اأقول 

تحلق ال�سعر ولكن تحلق الدين( . 

وف���ي حديث اآخر عن اأبي اأيوب الأن�س���اري: ) قال األ اأدّلك على 

�س���دقة خير لك من حمر النعم ؟ قال: بلى يا ر�س���ول اهلل.  قال: 

ت�س���لح بين النا�ض اإذا تفا�سدوا وتقرب بينهم اإذا تباعدوا( وفي 

ن�س���و�ض اأخرى ) اإ�س���الح ذات البين اأف�س���ل من عامة ال�سالة 

وال�سيام( والن�سو�ض بهذا المعنى كثيرة. 

ومن الوا�س���ح اأن هذه التوجيهات والإر�سادات ل تخ�ّض عالقات 

الم�س���لمين ببع�سهم، بل هي �ساملة لكل مكّونات المجتمع من 

الم�س���لمين وغيرهم باعتب���ار ورود كلمة النا�ض في بع�ض تلك 

الأحادي���ث وكلمة الجار وهما من الكلمات التي ي�س���تفاد منها 

العموم والإطالق لخلوهما من قيود الدين والمذهب وغيرهما. 

وهذه الآيات المتقدمة التي اأ�س���رنا اإليها مع ن�س���و�ض ال�سّنة 

وال�سيرة توؤ�س����ض اإلى فقه جديد في حقوق المجتمع وواجبات 

اأف���راده، يقوم على قاعدت���ي الإن�س���انية والمواطنية ويتجاوز 

فقه الأقلّيات الذي خ�سع ا�س���تنباطه لظروف كانت �سائدة في 

زمن الن�س���و�ض وف���ي فترات لحقة من العهود ال�س���ابقة التي 

اكتّظت بالحروب وال�س���راعات التي تزرع بي���ن النا�ض الفرقة 

والإنق�س���امات المنافية لمقا�س���د ال�س���ريعة في اإقامة العدل 

وال�س���لم في المجتمعات، وقد ذهبت تل���ك الظروف كما ذهبت 

ظروف واأ�سباب اأحكام �سبي الن�ساء والعبيد والإماء. 

ونحن نرى اأن ما ذكره الفقهاء في الأبواب الفقهية المخت�س���ة 

باأحكام الأقليات اأ�سبحت بحكم المن�سوخة، فال تختلف حقوق 

الأقلي���ات عن حقوق الأكثريات، وقد انتهى مفعول تلك الأحكام 

واأ�س���باب البحث عنها، كما يج���ب اأن ينتهي البحث في اأحكام 

العبي���د والإم���اء وال�س���بايا لأنه لم يعد لها من مو�س���وع في 

حياة الم�س���لمين وانتهت بانتهاء ظروفه���ا، ولذلك فاإننا ندعو 

المرجعيات الدينية اإلى التجديد واإعادة النظر في تلك الأحكام 

اإنطالقًا م���ن تلك الآي���ات المحكمات التي تن����ضّ على العدل 

والم�ساواة والحاكمة على كل الفتاوى والروايات . 

م�سوؤولية االأمراء والعلماء
وقد ورد في الحديث ) اإثنان من اأّمتي اإذا �س���لحا �سلحت اأّمتي، 

الأمراء والعلماء( وهذا ما ي�ستفاد منه اأهّمّية الدور الملقى على 

عواتق ولة الأمر واأهل العلم والقلم في �سالح المجتمع والأّمة 

من خالل العمل على تطبيق تل���ك التوجيهات والتعاليم التي 

يتحقق بها الإ�سالح  المطلوب. 

وفي الحديث دللة على اأن ال�س���الح المطلوب يتطلب �سرورة 

التعاون بين ال�سيف والقلم على البرّ والتقوى في اإطار فري�سة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فال ي�س���تغني ال�س���يف في 

تطبيق���ه لعدالة القان���ون عن القلم في ن�س���ره للوعي وثقافة 

الإعتدال الالزمة لتحقيق الغاية المن�سودة.  

وقد يح���اول البع�ض الفرار م���ن هذه الم�س���وؤولية في الحياة 

الدني���ا وكاأّنه يوؤّجلها اإلى عالم الخ���رة حيث تنتفي الحاجة 

اإليه���ا، ويعت���ذر هذا البع�ض ع���ن تحّمل هذه الم�س���وؤولية في 

حماي���ة المجتمع والأّمة من دعوات الفرق���ة والتطرّف بذريعة 

خوف ال�س���رر على اأنف�س���هم ! ولكن الهدف ف���ي الحقيقة عند 

هوؤلء هو المحافظة على م�س���الحهم ال�سخ�سية التي لن يكتب 

لها ال�س���المة عندما تتعرّ�ض الم�س���الح العاّمة للمجتمع اإلى 

الخطر عندما تترك ال�س���احة لثقافة التطرّف التي تتولد عنها 

ال�سراعات والنزاعات التي تع�سف بالمجتمع والأمة. 

 وعندما يتخلّى الم�س���وؤولون والم�سلحون عن دورهم المطلوب  

في الإ�سالح، فاإّن ذلك �سيوؤدي اإلى الظلم وهالك المجتمع كما قال 

اهلل تعالى: )وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واأهلها م�سلحون(.

ولذل���ك ل بد من التاأكيد بالدرجة الأول���ى على دور ولة الأمر 

في هذه الم�س���األة المهّمة وغيرها لكونهم في موقع الم�سوؤولية 

الأولى، وبي���ن اأيديهم تقع اإمكان���ات واأدوات المواجهة لثقافة 

التطرّف والإرهاب التي تهدد الأمن والإ�ستقرار في اأوطاننا. 

وه���ذه المواجهة تتطلّب تظهير خط���اب الإعتدال الديني القادر 

على اإبعاد الدين عن دائرة الإ�س���تغالل ف���ي التعبئة الخاطئة 

التي تهدد �سالمة المجتمع ووحدة الأمة. 

وتبرز اأهمّية هذا الدور في الوقت الراهن خ�سو�س���ًا في منطقة 

ال�س���رق الأو�سط التي بلغ فيها ال�سحن الطائفي م�ستوى خطيراً 

يهدد ن�س���يج الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية في �سعوبنا 

ومجتمعاتنا والذي بات ي�سكل اأي�س���ًا المناخ المالئم لنت�سار 

ثقافة العداء والكراهية لالآخر المختلف، وهو مما ي�سّوه �سورة 

الدين ويهدد ب�سرب العالقات مع �سعوب ودول العالم الأخرى. 

 وفيما يلي جملة من مقترحات ذكرناها في منا�س���بات اأخرى 

ن�س���عها بين اأيدي الم�س���وؤولين لعلها ت�س���اهم في بناء ثقافة 

الإعتدال اإنطالقًا من الأ�س���ا�ض المتين المتمثل بقاعدة المواطنة 

التي تقوم على العدل والم�ساواة بين المواطنين:

اأ - دعم اأ�سحاب خطاب العتدال الديني. 

ب - اإن�ساء المعاهد الم�ستركة للدرا�سات الدينية.  

ج - تنظيم ال�سلك الديني وتحديث مناهج التعليم الديني . 

د - تاأليف الكتاب الدين���ي الواحد لطالب المدار�ض الأكاديمية 

يتحدث فيه عن الم�س���تركات الدينية والف�س���ائل الإن�س���انية، 

واأما خ�سو�س���يات المذاهب والأديان فهي م�س���وؤولية الم�ساجد 

والكنائ�ض والمعاهد والمعابد الخا�ّسة بكل دين ومذهب. 

ه� - اعتماد الو�س���ائل الإعالمية والقن���وات التلفزيونية التي 

تن�سر فكر الو�س���طية والعتدال في مجتمعاتنا المحلّية وعلى 

الم�ستوى العالمي. 

و - والمطل���وب م���ن علماء الدين التم�ّس���ك بخط الو�س���طية 

والعتدال الذي دعت اإليه ال�س���رائع ال�س���ماوية، والإبتعاد عن 

النخراط في الحالت الحزبية التي تدفع اأ�سحابها والمنتمين 

اإليه���ا للتع�ّس���ب لآراء اأحزابهم، فالعلماء هم ورث���ة الأنبياء، 

والأنبي���اء كانوا دعاة الإلفة والوئام، وم���ا كانوا دعاة للفرقة 

والإنق�سام. 

 واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين، وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته. 
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