
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@@

@@

@@

@@

òîàÜÈÛa@òÜa@@
tìzjÛaë@õbnÏfiÛ@ïië‰ëþa@ÜvàÜÛ@@

@@
11M12@@



  

@@
@@
@@
@@

@@
òîàÜÈÛa@òÜa@@

tìzjÛaë@õbnÏfiÛ@ïië‰ëþa@ÜvàÜÛ@@

  
  تصدر كل ستة أشهر

  
  اإلدارة والتحرير

19 ROEBUCK RD. 
CLONSKEAGH. D14 
DUBLIN - IRELAND 

  
  AFHOLBBE:  سويفت–ترسل احلواالت إىل بيت التمويل العريب 

  100000002061:  رقمSamer Koraytem/m: حساب
   باسم سامر قريطماملراسالتمجيع 
   شوران13 -  6792. ب. ص-بريوت 



  

  
  
  

òîàÜÈÛa@òÜa@@
tìzjÛaë@õbnÏfiÛ@ïië‰ëþa@ÜvàÜÛ@@

  
  12 – 11العددان 

   هـ1429 رجب –م 2008يوليو /متوز
  
  
  

  املقر الرئيسي للمجلس
   أيرلندا–دبلن 

  
 19 ROEBUCK RD. – CLONSKEAGH. D14 

DUBLIN – IRELAND 
Tel : 353-1-2080004 / 353-1-2609602 
Fax : 353-1-2080001 / 353-1-2609603 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

6  
  
  

òÜa@¿@Š’äÛa@kîmaŠm@@
  
  

 األورويب لإلفتاء والبحوث، من البحوث بنشر ما خيدم أهداف الستعىن الة 
ويتم نشر البحوث حسب التراتيب . أو غريهمؤه العلمية اليت ينجزها أعضا

  :التالية
 جهة يف للنشر قدم أو نشره سبق أو علمية رسالة من مستالً البحث يكون أال  ـ1

  .أخرى
  .واجلدة واألصالة بالعمق متسماً البحث يكون أن  ـ2
  .موثقاً البحث يكون أن  ـ3
  .لعلميا البحث منهج ومواصفات البحث بقواعد الباحث يلتزم أن  ـ4
 املوضوع، صلب يف ال احلاشية يف واملراجع املصادر صفحات إىل العزو يكون أن  ـ5

  .حدة على صفحة كل يف احلواشي ترقم وأن
 احلروف حسب حبث كل اية يف ومؤلفيها العلمية املراجع بيان يكون أن  ـ6

  .نشرها وجهة طباعتها وزمان مكاا بيان مع اهلجائية،
  .اآليل احلاسب على اًمكتوب يكون أن  ـ7



  

 يف لنشره علمياً تقسيمه أمكن إذا إال صفحة، مخسني على البحث يزيد أال  ـ8
  .ذلك يف مصلحة التحرير هيئة قدرت إذا الشرط هذا يف االستثناء وجيوز عددين،

 العربية، باللغة واحدة صفحة يتجاوز ال له، ملخصاً ببحثه الباحث يرافق أن  ـ9
 يتجاوز ال بنفسه علمياً تعريفاً به يرفق كما اإلجنليزية، للغةا إىل ترمجته ويفضل
  .أسطر مخسة

  .التحرير هيئة ختتارهم ممن حمكمني على األحباث عرض يتم  ـ10
  .للنشر حبوثهم بإجازة املقبولة األحباث أصحاب خيطر  ـ11
 ودون األسباب إبداء دون حبوثهم، نشر على يوافق مل الذين للباحثني يعتذر  ـ12

  .البحث بإعادة االلتزام
  .للتحكيم إرساله بعد حبثه نشر عدم يطلب أن للباحث حيق ال  ـ13
 من نسخ عشر ويعطى نشره، حال يف البحث عن رمزية مكافئة الباحث مينح  ـ14
  .الة

  
  
  
  
  
  

  ما ينشر يف هذه الة من آراء تقع مسؤوليته على عاتق الباحثني

  



  

  
  
  

   للمجلةأعضاء اهليئة االستشارية

  
  الدكتور يوسف القرضاوي
  الدكتور أمحد علي اإلمام
  الدكتور حسني حامد حسان
  الدكتور طه جابر العلواين
  الشيخ عبد اهللا بن بيه
  الدكتور عبد اهللا اجلديع

  الدكتور عبد الستار أبو غدة
  الدكتور عجيل النشمي
  الدكتور علي القرداغي



  

  

  لةهيئة حترير ا

  
   عمر النجارعبد ايدالدكتور 

  الدكتور حممد اهلواري
  الدكتور أمحد جاء باهللا

  
  

  

   للمجلةاإلداريةاهليئة 

  
  الشيخ فيصل مولوي

  الدكتور عبد ايد عمر النجار
  الشيخ حسني حالوة

  األستاذ عبد اهللا بن منصور
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مبرور عشر سنوات ) 2007جويلية (احتفل الس األورويب يف دورته املاضية 
 تأسيسه، وهي مدة قصرية يف الزمن، ولكنها ثرية باإلجناز، فقد عقد خالهلا سبع على

عشرة دورة، عرض فيها ما يقارب مائيت حبث، وصدرت على أساسها مئات من 
الفتاوى والقرارات الفقهية، املتعلقة يف معظمها بشؤون املسلمني يف أوروبا يف خمتلف 

سياسية واالجتماعية، وكل ذلك يف تبصر مناحي حيام األسرية واالقتصادية وال
بالواقع، وتفقّه يف أحكام الدين، ويف حتر للفتوى أن تكون قائمة على مربراا من 
  .األدلة املعتربة، وحمقّقة ملصاحل املسلمني يف أوروبا، ومصاحل اتمع الذي يعيشون فيه

ظا، إذ كان يف وقد تطور أداء الس خالل هذه الفترة الوجيزة تطورا ملحو
منطلقه جييب على أسئلة املسلمني املتعلقة بناجز حيام اليومية يف تفاصيل جزئياا كي 
تكون موافقة ملقتضيات الدين، مث انتقل مع احلفاظ على ذلك إىل اإلفتاء يف قضايا أمشل 
ور وأكرب تتعلق حبياة املسلمني باعتبارهم مواطنني يف اتمع الذي يعيشون فيه، مث تط

مع احلفاظ على هذا وذاك ليتناول باإلفتاء القضايا املتعلقة باملسلمني من حيث ما ينبغي 
أن يصريوا إليه من إسهام حضاري يف جمتمعهم األورويب يكون هلم فيه عطاء، بدل أن 

  .يبقوا على هامش هذا اتمع يستهلكون وال ينتجون، ويأخذون وال يعطون

تاوى وقرارات سواء كانت ذات طابع جزئي أو والس يف كل ما يصدره من ف
ذات طابع مشويل كلي، ال يصدر من ذلك شيئا إال بعد إجراء حبوث عميقة يف كل من 
الواقع األورويب الذي هو جمال القرارات والفتاوى، واملسائل الشرعية الفقهية اليت 

 ما رآه حقا، تقوم عليها الفتوى، فإذا استبان له احلق بعد االجتهاد والتحري أصدر
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وإال أجل ذلك إىل حني تكتمل املعطيات، وتتجمع املربرات؛ ولذلك فقد درج على 
سنة محيدة، هي أن يعقد يف كلّ دورة ندوة علمية يشترك فيها أعضاؤه مع من يدعوهم 
من اخلرباء تلقى فيها البحوث وتناقش على نطاق واسع، مث تطرح الفتاوى والقرارات 

فيه البحث لتناقش على نطاق واسع أيضا، فال تصدر إال وقد املتعلقة مبا جرى 
استوفت أسباا، وحصل االطمئنان إليها، والة العلمية اليت يصدرها الس بأعدادها 
األحد عشر، ومنشورات الس من الكتب شاهدة على هذا املنهج يف العمل، وهذا 

  .التحري يف إصدار القرارات والفتاوى

ه مرجعا علميا شرعيا للمسلمني وقد أصبح الس حبمد اهللا بالرغم من صغر سن
يف أوروبا، يستفتونه يف مشاكل حيام الصغرية والكبرية، ويفزعون إليه يف طوارئ 
أوضاعهم ليستهدوا بقراراته وفتاواه، كما أصبح مرجعا حمترما عند الدوائر األوروبية 

ارة فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الرمسية واألهلية، يعود إليه كثريون باالستش
اإلسالمي، وفيما يتعلق بشؤون املسلمني، وكلّ ذلك إمنا حتقّق بعد فضل اهللا بفضل ما 
نشأ عليه الس من إرادة خالصة لوجه اهللا يف خدمة املسلمني يف أوروبا واتمع الذي 

اد مستجمع يعيشون فيه، وبفضل ما يبذل أعضاؤه من جهد دؤوب يف البحث، واجته
لشروطه يف الفتوى، يتحملون يف ذلك املشاق، وينفقون من ذات أنفسهم وأوقام 
وأيديهم، وال يتقاضون أجرا من أجور الدنيا، إال ما يرجونه من أجر عند اهللا تعاىل يوم 

  .ال ينفع مال وال بنون

ئه، والس إذ يتأمل مسريته العشرية املاضية، يف توق إىل مزيد من حتسني أدا
وترشيد أعماله، فإنه يقدر ما أجنز، ويرى أنه على النهج الصحيح سائر، وإىل اهلدف 
املرسوم يتقدم خبطى ثابتة، ولكن إىل اهللا املشتكى من قوم نظروا إليه بعني الريبة، 
وصوبوا إليه سهام الشتيمة، ورموه مبقذوفات الباطل يف دأب ال يلني منذ سنوات، ولو 

ن عوام الناس لكان األمر أهون، ولكنه صدر عمن ينتسبون إىل كان ذلك صادرا م
العلم، ممن من شأم أن يسلكوا مسلك املباحثة العلمية، فيبسطوا مآخذهم على 
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الس على بساط احلجة، ويقارعوا الدليل بالدليل، والرأي بالرأي، حىت يستبني احلق 
اام الضمائر، وختوين الذي هو غاية اجلميع، ولكنهم بدل ذلك سلكوا مسلك 

  .النوايا، وتنكّبوا احلجة العلمية، والنصيحة الشرعية

إن هذا الس مل ينشأ من أساسه إال من منطلق حزيب، غايته أن : قال قائل منهم
حيوك من أجل غايات حزبية ما تدعو إليه احلاجة من الفتاوى الباطلة، واألحكام 

ذه الغايات أنشأت اجلماعات احلزبية يف الشرعية اليت ال وجود هلا، فمن أجل ه
اتمعات الغربية ما مسوه الس األورويب للفتوى والبحوث، ومما يلفت النظر أن 
كثريا من أعضائه ال معرفة هلم بالفقه وال عالقة هلم به، واهلدف البعيد هلذا الس هو 

 فيمكنوا هلم سبيل أن ينال أصحاب هذه النظرة اإلسالمية ثقة ذوي النفوذ الغربيني،
بلوغ احلكم يف جمتمعام ودوهلم، وفرصة قيادة احلكم فيها حسب ما يقتضيه هذا 

وسريا على هذا املنهج . اإلسالم املساير املسامل املستسلم لتيارات احلداثة والتجديد
أصدر جملس الفتوى هذا سلسلة أحكام وفتاوى يعلم القائمون عليه واملديرون له أا 

طلة اقتضتها السياسة، كإفتائه جبواز استحصال القروض الربوية للحاجات فتاوى با
الطارئة، وجواز االندماج يف املعامالت الربوية، وجواز بقاء املسلمة يف عصمة زوجها 

  . 1الكافر، وجواز استجابة املرأة املسلمة للنظام القاضي مبنع احلجاب

منتسب إىل العلم الشرعي، إنه ملما حيز يف النفس أن يصدر هذا الكالم عن 
ين، واملقتضيات بكيل التهم الباطلة جزافا دون تبفيخرق فيه املقتضيات األخالقية 

املنهجية احلاكمة بالصدق يف الرواية والتحري فيها، واملقتضيات العلمية مبقارعة احلجة 
الق باحلجة، فهي إذن خمالفات من أنواع شىت ليس من شأا أن تصدر عمن يتخلّق بأخ

  .العلم والعلماء

                                                 
: والغرب اإلسالم ـ البوطي رمضان سعيد حممد الشيخ كتاب يف كثري وغريها االامات هذه وردت -1

 ما آخرها ولعل مناسبة كل يف االامات هذه يردد الشيخ فتئ وما ،)2007 ماي دمشق، الفكر، دار (143
  .الس على موضوعية وغري قاسية أحكام من) إقرأ (قناة يف حديثه يف ورد
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فعن أي حزبية جيري احلديث، والس يضم أعالما ال ينتمون إىل حزب، وهم 
وعن . وإن مجعهم اهلم الواحد والغاية الواحدة، فإم ينتمون إىل مدارس فكرية متنوعة

أي نوع من األعضاء يشار والس يضم ثلّة من أبرز فقهاء العصر إن مل يكونوا 
في يف ذلك أن نذكر منهم الشيخ اإلمام يوسف القرضاوي، والشيخ أبرزهم، ويك

العالمة عبد اهللا بن بية، والشيخ الفقيه تقي الدين العثماين، واألستاذ الدكتور حسني 
حامد وغريهم كثري، مث أال حيتاج الس أن يكون من بني أعضائه خرباء يف الشأن 

تصادية مثل سائر اامع الفقهية، األوريب ويف شؤون أخرى متعلقة به سياسية واق
واحلال أن اإلفتاء الذي يقوم به الس هو إفتاء للمسلمني يف الواقع األورويب، إال إذا 
أُريد هلذا اإلفتاء أن يكون معلقا يف الفضاء، أو مستجلبا من القرون اخلوايل، أو صادرا 

  .  حيصل له ا علمعمن ال يعلم عن هذا الواقع شيئا، ومل تطأ قدماه أوروبا، ومل

هل اجتمعت هذه الثلة من العلماء املخلصني أعضاء الس، لتتواطأ على أن 
تفيت بفتاوى تعلم أا باطلة اقتضتها السياسة كما قال هذا القائل، فتكون إذن مجاعة 
وطّنت النفس على أن تنتصب لإلفتاء بالباطل على سبيل العمد؟ إا جراءة على 

هل أفىت الس جبواز استحصال . احلساب عليها إىل يوم احلساباالفتراء يرجأ 
القروض الربوية للحاجات الطارئة، وجواز االندماج يف املعامالت الربوية؟ إنه لبهتان 
كبري، فالس إمنا أفىت فقط جبواز القروض البنكية يف حال شراء املساكن للمسلمني يف 

تضيق منه حبيث ينحصر يف أحوال من أوروبا، وقيد ذلك بقيود وضبطه بضوابط 
وأما اإلفتاء جبواز بقاء املرأة املسلمة يف عصمة زوجها الكافر، . الضرورة ال يتعداها

فهو إفتاء خمصوص حبالة املرأة اليت تسلم مع بقاء زوجها على كفره وليس عاما كما 
ذلك يوحي به قول القائل، وهو مع ذلك مقيد بشروط ومنضبط بضوابط، وهو فوق 

كله مستند إىل فتوى علي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب وبعض الفقهاء من التابعني، 
وقد صدر هذا اإلفتاء بعد حبوث مستفيضة خصص هلا العدد الثاين من جملة الس 
بأكمله، وقد كشفت تلك البحوث فتاوى واجتهادات سابقة من الصحابة والتابعني 

ومهوا أن اإلمجاع منعقد يف هذه املسألة، ويبدو أا كانت جمهولة لدى الباحثني الذين ت
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ت، فهل  بينهم من صدرت عنه هذه االاماما تزال كذلك عند الكثري منهم، ومن
يكون التأسي بفتاوى أمثال علي وعمر رضي اهللا عنهما إفتاء بالباطل الذي يعلم أنه 

  باطل؟

ة مرات، فينافح عن رأيه مبا م ليحضر دورات الس عدلقد استدعي هذا املتهِِِِ
يريد، وينتقد من أعمال الس ما يشاء، ولكن اعتذر عن احلضور يف كلّ تلك 
املرات، وكان مما يقتضيه الواجب العلمي وقد اعتذر عن احلضور أن يتناول 
املؤاخذات اليت يؤاخذ ا الس بالنقد العلمي الرصني، وأن جيابه احلجج اليت بنيت 

جة، وله بعد ذلك أن خيطّئ ما أراد التخطئة، وأن يفند ما أراد التفنيد، أما عليها باحل
أن تلقى التهم جزافا، وأن يرمى الس بأنه يفيت مبا يعتقد أنه باطل، وأن تتهم النوايا 
وتخون الضمائر فهذا مما نربأ إىل اهللا تعاىل منه، وإذ نشجب هذا املنهج ونستهجنه 

  .ك مسؤوليته إىل منتهجه يبوء ا يوم جتتمع عند اهللا تعاىل اخلصوموندينه، فإننا نتر

إن الس األورويب ماض يف سبيل الغاية اليت رمسها لنفسه يوم أعلن تأسيسه، 
جيتهد يف اإلفتاء للمسلمني يف أوروبا ليحلّ وفق شرع اهللا احلنيف ما يعترض حيام من 

ضارية يف مسرية جمتمعهم الذي أصبحوا مشاكل يومية، وما يتوقون إليه من شراكة ح
جزءا منه، ال يقدم على فتوى، وال يصدر قرارا إال بعد أن جيري فيه البحوث 

تبصرا بالواقع، وتفقّها يف األحكام، خملصا النية هللا تعاىل، ومريدا اخلري : املستفيضة
إن والصالح للمسلمني عامة وللمسلمني يف اتمع األورويب وجمتمعهم خاصة، ف
أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد كما وعد بذلك املصطفى ووعده احلق.  

  وعلى هذا املنهج منهج التقصي بالبحث املستفيض فإننا نقدم هذا العدد 
 من جملة الس، وهو العدد الذي يضم مجلة من البحوث اليت أُلقيت 12 ـ 11

ساسها مجلة من القرارات ونوقشت يف الدورة السابعة عشرة، وصدرت على أ
  . والفتاوى ضمنت يف البيان اخلتامي املدرج هو أيضا يف هذا العدد
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: املسلمون يف أوروبا: لقد عرضت يف هذه الدورة مجلة من البحوث يف موضوع
وتوزعت البحوث . وختللت العروض مناقشات وتعقيبات واسعة. املواطنة واالندماج
  .على مخسة حماور

وقد انتهت البحوث يف . اإلطار الشرعي للمواطنة واالندماج:  هواحملور األول
هذا احملور إىل أن مواطنة املسلمني يف اتمع األورويب واندماجهم فيه هو أمر مشروع 
من حيث املبدأ تسعه مقاصد الدين، إذ هذه املواطنة متثل منربا هاما للتعريف باإلسالم، 

لعامل األورويب والعامل اإلسالمي مما يعود على وهو واجب ديين، كما متثل جسرا بني ا
وال يتعارض اندماج املسلمني مع مبدإ الوالء والرباء، فقد . العالقة بني الطرفني باخلري

أوردت بعض البحوث أن هذا املبدأ ليس له أصل يف الدين، وذهب األغلبية إىل أن 
شدد وغلو، وإذا ما أعيد إىل مبدأ الوالء والرباء وإن كان له أصل ديين، فإنه وقع فيه ت

  .معناه األصلي فإنه ال يكون معارضا ملواطنة املسلمني واندماجهم يف اتمع األورويب

عرضت يف هذا احملور حبوث . الواقع األورويب مسرحا للمواطنة: احملور الثاين هو
ر أن شرحت واقع املسلمني يف أوروبا من حيث العدد والنمو واألوضاع العامة مبا أظه

. عدد املسلمني يزداد بتسارع، وأن وجودهم يتطور يف كيفه حنو الثبات واالستقرار
وطالب املناقشون بإجناز املزيد من البحوث العلمية امليدانية اإلحصائية للواقع األورويب 
بصفة عامة، ولواقع املسلمني فيه بصفة خاصة؛ وذلك ليتم اإلفتاء لالندماج على بينة 

كما قُدمت يف هذا احملور جتربة تارخيية لالندماج كما . قع املراد معاجلتهمن حقيقة الوا
وقعت يف الدولة العثمانية، وكما قامت به املدارس اإلسالمية يف بالد البلقان، 

  .واستخرجت من هذه التجربة ما ميكن أن يستهدى به يف االندماج املستقبلي

وقد رأت البحوث . اج واملواطنةاألهداف املستقبلية لالندم: احملور الثالث هو
املدرجة يف هذا احملور أنّ االندماج اإلجيايب يتوقف إىل حد كبري على حتديد اهلدف املراد 
من الوجود اإلسالمي بأوروبا، وانتهى بعضها إىل أن هدف الشراكة احلضارية على 

للمسلمني أن معىن االخنراط يف التنمية احلضارية أخذا وعطاء من شأنه ملّا يصبح ثقافة 
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وقد أكدت املناقشات والتعقيبات على أن . ييسر االندماج اإلجيايب واملواطنة الصاحلة
اندماج املسلمني ينبغي أن يكون اندماجا فاعال، يكونون فيه مقدمني تمعهم اخلري 
املادي واملعنوي، ولكن سجلت مداخالت كثرية قصور املسلمني إىل حد اآلن يف هذا 

  .تهم عن هذا اهلدف الذي هو أحد املداخل املهمة لالندماجالشأن، وغفل

الحظت البحوث املقدمة يف هذا . قواعد وضوابط االندماج: احملور الرابع هو
الشأن أنّ االندماج موضوع البحث حمفوف باملزالق، وأنه معرض إىل أن ينتهي 

ا الالتينية؛ بالذوبان كما حدث يف جتارب سابقة للمسلمني يف استراليا ويف أمريك
ولذلك فإنه ينبغي أن حتدد لالندماج ضوابط وقواعد تسري به يف مساره الوسطي 

وقد عرضت . املنتج، وتعصمه من التطرف إىل االنعزال أو التطرف إىل الذوبان
ومن هذه . البحوث يف هذا احملور عددا من الضوابط والقواعد يف ضبط االندماج

ج املطلوب، وأن حيدد حمتواه حبيث يتميز عما يراد منه القواعد أن حيدد معىن االندما
من ِقبل بعض اجلهات من معىن الذوبان، وقد دعا البعض يف هذا الصدد إىل أن يسعى 

  .الس إىل التحاور مع املؤسسات األوروبية لالتفاق على مفهوم مشترك لالندماج

ا عرض من قواعد االندماج أن يكون هذا االندماج مقيدا باألحكام الشرعية ومم
وأن يكون ملا هو قابل لالجتهاد من أحكام الدين سعة . املعلومة من الدين بالضرورة

ومن قواعد االندماج أن يتم من خالل القوانني اليت تنظم اتمعات األوروبية، . فيه
وأُشري يف هذا الصدد إىل أن هذه القوانني فيها سعة لالندماج ولكنها غري مستثمرة من 

ومن قواعد االندماج أن يكون مؤسسا على أساس من البحث العلمي . قبل املسلمني
ومن هذه القواعد أن يقوم االندماج على استثمار الفرص . للواقع األورويب

. واإلمكانات الكثرية املتاحة يف اتمع األورويب، الثقافية والسياسية واالجتماعية
ج قائما على اعتبار احلقوق املدنية ال اعتبار وأشار أحد البحوث إىل أن يكون االندما

  .اخلصوصية الثقافية، وقوبل هذا الرأي بشيء من االحتراز
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وقد انتهت البحوث يف هذا احملور إىل . سبل االندماج وآلياته: احملور اخلامس هو
أمهية الدعوة يف حتقيق االندماج اإلجيايب، ونبهت إىل أن الدعوة ينبغي أن تكون مراعية 

قتضيات الواقع األورويب، مشرية إىل األخطاء الكثرية احلاصلة اليوم يف هذا الشأن، مل
ونبهت حبوث أخرى إىل وجوب أن يوىل االهتمام الكبري . موجهة إىل وجوب تالفيها

بالتعريف بالدين وأسسه وقيمه لدى أهل الغرب تسهيال لقبوهلم اندماج املسلمني 
 إىل أن من أهم آليات االندماج وأسبابه ترقية وأشارت بعض البحوث. بصفة إجيابية

الفرد املسلم، وتزكية اجلماعة املسلمة ليكون ولتكون األمنوذج اإلسالمي احلق فيقبل 
  .يف اتمع األورويب ويكون ذلك سبيال لالندماج االجيايب 

ومن سبل االندماج االجيايب مؤسسة األسرة، فلألسرة دور مهم جدا يف هذا 
اج، وذلك أا متثل احملضن الذي يترىب فيه الفرد على هويته اإلسالمية وعلى االندم

االنفتاح على جمتمعه الذي يعيش فيه بالتفاعل املثمر معه، وهي احملضن األول الذي 
يترىب فيه املسلم على املواطنة الصحيحة حقوقا وواجبات، وعلى احترام اتمع 

إىل بذل اجلهد يف تأهيل األسرة املسلمة ودعت بعض البحوث . والسعي يف مصلحته
  .لتقوم بدورها الفاعل يف القيام بدور االندماج اإلجيايب

وقد أوردت بعض البحوث وكذلك كثري من املناقشات أمهية املنظمات 
اإلسالمية بأوروبا يف االندماج اإلجيايب، وذلك بدءا بالتوعية باملفهوم الصحيح 

ؤسسية يف املسلم األورويب، إذ اتمع الذي يعيش فيه لالندماج، مث بتأسيس ثقافة امل
هو جمتمع مؤسسي وال ميكن االندماج فيه إال من خالل هذه الثقافة اليت متكن املسلم 
. من التعامل مع اتمع تعامل الشراكة املنتجة اليت هي باب مهم من أبواب اتمع

ورويب ليكون معرفا باإلسالم وللمؤسسات أيضا دور مهم يف االنفتاح على اتمع األ
وقيمه، وليكون عامال من عوامل الثقة يف املسلمني، وذلك شرط من شروط االندماج 

  .الفاعل
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لقد تناولت هذه البحوث وما ختللها من املناقشات والتعقيبات أغلب جوانب 
موضوع االندماج واملواطنة، ومع ذلك فقد بقيت بعض املسائل يف هذا املوضوع مل 

ومن ذلك مسألة البعد القانوين لالندماج واملواطنة، وقد . مبا يكفي من البيانحتظ 
كلّف أحد األساتذة بإعداد حبث يف ذلك، ولكنه اعتذر يف آخر وقت، ولذلك فإن 
املوضوع ما زال قابال للبحث ليكتمل يف مجيع جوانبه، ولعلّ الس يعود إىل هذا 

أحكاما أخرى يف خمتلف جماالت حياة املسلمني املوضوع بطريقة أو بأخرى، ليبين عليه 
  .بأوروبا

  واهللا ويل التوفيق

  جلنة البحوث
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  مقدمة

 سيدنا بيني،الن وخامت املتقني، إمام على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد
 وصحبه آله وعلى واملرسلني، األنبياء من إخوانه سائر وعلى األمني، الرسول حممد
  .الدين يوم إىل بإحسان اتبعهم ومن

  )وبعد(

 حبثا أكتب أن: والبحوث لإلفتاء األوريب للمجلس العامة األمانة إىلَّ طلبت فقد
 عقَدي إطار يف ية،شرع أحكام من ما يتعلَّق وما) واملواطنة الوطن (حول

 موضوع حول األمانة تعقدها اليت الفقهية، الفكرية الندوة به لتفتتح. ومقاصدي
 حول يثور ملا نظرا وغريها، أوربة يف املسلمة لألقليات بالنسبة واالندماج املواطنة
 به تتعارض وما تساؤالت، من يثار وما التباسات، من احلساسة القضية هذه

  .الدالالت واختالف االجتهادات، لتعارض اإلجابات،

 وبسنة اهللا، بكتاب مستهديا الصحائف، هذه وكتبت تعاىل، باهللا استعنت وقد
 واألصويل الفقهي الزاخر، تراثنا حبر من ومغترفا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول

 وأحداث فكرية، تيارات من به ميور وما الواقع يف ومتأمال والتفسريي، واحلديثي
 والظواهر بأصوهلا، الفروع رابطا بشرية واضطرابات سياسية، ومواقف واقعية،

 نورا يرزقنا أن تعاىل اهللا إىل مبتهال الواقع، وفقه النص، فقه بني جامعا مبقاصدها،
  .املتشاات بني به منيز وفرقانا الظلمات، يف به منشي
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 أول فصل يف مث املواطنة،و الوطن حول متهيد يف الدراسة هذه أجعل أن رأيت وقد
 مواطنة عن وأخري ثان فصل يف مث املسلم، اتمع يف املسلم وغري املسلم مواطنة عن

  .املسلم اتمع غري يف املسلم

 يسهم الكبرية، القضية هذه على ضوء من شعاع إلقاء يف وفِّقت قد أكون أن أرجو
tΒ$﴿ أحكامها، خالصة وبيان حقيقتها، جتلية يف uρ þ’ Å+Š Ïùöθs? ωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹ n=tã àM ù=©. uθs? 

Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡé&﴾) 88/هود.(  

  القرضاوي يوسف تعاىل إليه الفقري



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

23  

òäaì½aë@åìÛa@Þìy@pa†îè·@@

  

  اللغة يف واملواطنة الوطن

: وأَوطَن به، ووطَن. أوطان: مجعه ،)كاملَوِطن (اإلقامة مرتل: الوطن: القاموس يف قال
 ومـسكنا  حمال أي وطنا، اتخذه إذا: واستوطنه. توطينا ووطَّنه إيطانا، وأَوطَنه. أقام
: قال. واطأه: قال) واثقه (معىن أراد فإن. معه فعله أضمر: األمر على وواطنه. فيه يقيم
  .جماز وهو

  . ولدي مل أو به لدو ومقره، اإلنسان إقامة مكان: الوطن): الوسيط املعجم (ويف

  .1به وتوطَّن توطَّنه،: القاموس على القاموس حشار استدركه ومما

 اسم منه اشتق الذي) واطن (فعل فيها جيئ مل أا: كلِّها االشتقاقات هذه يف والغريب
  ).مواطنة (القياسي مصدره والذي ،)مواطن (الفاعل

  .بصدده حنن الذي املفهوم عن بعيد جمازي آخر مبعىن) واطن (جاء وإمنا

 عـاش : القوم واطن: العربية اللغة جممع أصدره الذي) الوسيط عجمامل (يف قال وهلذا
  .2اللغة كتب يف أصل هلا ليس أي) ثةحدم. (واحد وطن يف معهم

 القوم، إىل نسبة) القومية: (يقال كما الوطن، إىل منسوب صناعي مصدر): الوطنية(و
 املفـاهيم  هذه من ريوكث. اإلنسان إىل نسبة) اإلنسانية(و العامل، إىل نسبة) العاملية(و

                                                 
  .بريوت. الرسالة مؤسسة طبعة للفريوزآبادي) 1598 (احمليط القاموس -1
  .العربية اللغة جممع طبعة) 1054 (الوسيط املعجم -2
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 ونون، ألف أحيانا فيها تزاد قد صناعية، مصادر: النوع هذا من هي واملصطلحات
 إىل نسبة والشخصانية م،لْالِع إىل نسبة لمانيةوالِع النفس، إىل نسبة النفسانية،: مثل

  .الشخص

  

  واملواطنة الوطن

 كلُّ نتوكا شاءا، حيث رغدا منها ويأكالن اجلنة، يسكنان وزوجه آدم كان
βÎ) y7¨﴿: اجلنة يف آلدم تعاىل اهللا قال كما مكفية، حاجتهما s9 ωr& tíθèg rB $pκ Ïù Ÿωuρ 

3“t ÷ès? ∩⊇⊇∇∪ y7 ¯Ρr& uρ Ÿω (# àσ yϑôà s? $pκ Ïù Ÿωuρ 4© ysôÒ s?﴾) 119  ـ118/طه.(  

 يف اخلالفة من هلما قُدر مبا وذريتهما ليقوما اجلنة، من وزوجه آدم اهللا أهبط فلما
 ومستقرا وطنا كلُّها لتكون مهيأة األرض كانت: فيها اهللا وعبادة وعمارا، ضاألر
 وإبليس وزوجه آدم خماطبا القرآن يف تعاىل اهللا قال وهلذا بعده، من وذريته آلدم
tΑ$s% (#θäÜ﴿: معهما Î7 ÷δ$# ö/ä3 àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tGó¡ãΒ ìì≈ tFtΒuρ 4’ n<Î) 

&⎦⎫ Ïm﴾ 24/األعراف (  

 تنافس، وال تزاحم ال وأوالده، آلدم وطنا األمر أول يف كلُّها األرض كانت وهكذا
  .مكان دون مبكان اختصاص وال

 الطبيعة حبكم أماكن يف يتجمعون الناس بدأ وانتشرت، آدم ذرية كثرت فلما
 دثونحاملُ لوقا. بطبعه مدين اإلنسان: األقدمون قال حىت للبشر، االجتماعية
  .اجتماعي حيوان اإلنسان: واملعاصرون

 وولده وألهله لنفسه منهم كلٌّ ويتخذ قرى، أو بلدان يف يتجمعون الناس وكان
 فيه وميارس الناس، أعني من ويستره واحلر، القُر من يكنه إليه، يأوي بيتا،
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 بينهم فيما أهلها بطيترا اليت القرية، تتكون البيوت هذه جمموع ومن. خصوصيته
 واالشتراك العمل، يف والزمالة والصداقة واجلوار واملصاهرة كالنسب: شتى بروابط

  .عنها والدفاع القرية، حاجات تأمني يف

 البلدان تعددت فحني). الوطن (قضية بدأت: املدينة أو البلدة أو القرية هذه ومن
 األول املوضع ينس مل بلده، من يهاجر أن آلخر أو لسبب اإلنسان واضطر والقرى،
 وأصدقاء وأقارب وأصهار أهل من محيمة، عالقات به وكون فيه، عاش الذي
 متام أبو ذلك عن عبر كما وأهله، املكان بذلك عاطفيا مرتبطا وأمسى وأحبة،
  :بقوله

  !األول للحبيب إال احلب ما    اهلوى من شئت حيث فؤادك نقِّل
  !مرتل ألول أبدا هـوحنين    الفىت يسكنه األرض يف مرتل كم

 البـشر  حيـاة  تطورت ملا مث املدينة، أو القرية بتلك يتعلَّق األمر أول الوطن وكان
 تنتظم أقاليم عدة مث كبريا، إقليما تشمل ذلك، من أكرب أوطان تكونت وعالقام،

  .سياسي أو اجتماعي أو ديين: جيمعها واحد سلطان حتت

 املكان إىل اإلنسان حاجة على تقوم) والوطنية الوطن (فكرة نرى ل،حا كلِّ على
 به، يلوذ مأوى أو مكان إىل حمتاج حي كائن فكلُّ طبيعي، أمر وهذا به، وارتباطه
 وحنوها واألمساك الطيور نرى وقد. أعشاشها هلا والطري جحورها، هلا فالوحوش

 األوىل، أماكنها إىل تعود مث طات،واحملي البحار ختترق وقد الشاسعة، املسافات تسري
 لكلِّ اهللا منحها اليت العامة اهلداية حباسة إليها، طريقها تضلُّ ال أوطاا، إىل أي

%tü“Ï﴿: خملوقاته ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« … çµ s) ù=yz §Ν èO 3“y‰ yδ﴾) 50/طه.(  
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  :فطرة الوطن إىل احلنني

 عامة، الناس فيها يشترك شرية،ب فطرة إليه واحلنني الوطن حب كان هنا ومن
  .وأسودهم أبيضهم وعجمهم، عرم وكافرهم، مؤمنهم

  :الرومي ابن قال وقد

  هنالك الشباب قضاها مآرب    إليهمو الرجال أوطانَ وحبب
  لذلك فحنوا فيها، الصبا عهود    ذكَّرمو أوطام ذكروا إذا

 مكـة،  إىل حينـون  كانوا دينة،امل إىل مكة من وأصحابه  الرسول هاجر وحني
 بالل ومرض فيها، ما وكلِّ وودياا، وجباهلا ربوعها إىل إليها، بالشوق ويشعرون
  :ويقول ينشد وهو الرسول عليه فدخل عنه، اهللا رضي

  وجليل؟ إذخر وحويل بواٍد،    ليلة أبينت هل: شعري ليت أال
  وطَِفيل؟ شامة يل يبدونْ وهل    مجنة مياه يوما أردنْ وهل

: القرآن عنه قال الذي الوادي ذا فيها يبيت بليلة يوما القدر يسعده أن بالل يتمنى
﴿>Š# uθÎ/ Î ö xî “ÏŒ ?íö‘ y—﴾) عليه جيود وأن اإلذخر، حشيش وحوله ،)37/إبراهيم 

  .مكة جبال من ومها وطفيل، شامة له ويظهر مبكة، مجنة مياه فيِرد الدهر،

  .3»...أشد أو مكة حببت كما املدينة، إلينا حبب اللهم«: وقال: ربه  النيب دعا وهنا

 مـا  ملكة« : مهاجرا منها خروجه عند مكة وموطنه بلده خماطبا ، النيب قال ولقد
  .4 »غريك سكنت ما منك أخرجوين قومي أن ولوال إيل وأحبك بلد من أطيبك

                                                 
 يف مسلم وأخرجه واحلمى، الوباء برفع دعى من باب املرضى، كتاب البخاري، أخرجه: عليه متفق -3

  .عائشة السيدة حديث مسنده، يف أمحد وأخرجه احلج كتاب
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 ومن فيها، يفرط ومل ا، بعث اليت التوحيد بعقيدة متسك ألنه منها، أخرجوه وإمنا
 ال حىت عقيدته، عن لتنازل عقيدته، من أغلى وطنه كان ولو بوطنه، ضحى أجله
  .وطنه يفقد

 من ميكَّن وال فيه، يظلم الذي وطنه من اهلجرة املسلم على ليفرض القرآن إن بل
 فيها جيد لواسعة،ا اهللا أرض يف آخر مكان عن باحثا دينه، وشعائر ربه فرائض إقامة
 ودينه لنفسه باهلوان لرضاه اهللا، عند آمثا كان ذلك، يفعل مل وإذا الدينية، حريته
 أن له يرجى فهذا األسباب، من لسبب اهلجرة عن عاجزا يكن مل ما خمتارا، طائعا
عنه اهللا يعفو .  

⎪⎦βÎ) t¨﴿: تعاىل يقول Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$ s% 
$̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1 uρù'tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩®∠∪ ωÎ) t⎦⎫ Ï yèôÒ tFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# 
Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰ tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™∩®∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù © |¤tã 

ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª!$# # ‚θà tã # Y‘θà xî﴾)99-97/النساء.(  

 عن وأعرض بالظلم رضي ملَن األوىل اآلية تضمنته الذي الشديد الوعيد هلذا فانظر
y7﴿: اهلجرة Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1uρù'tΒ æΛ ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ # · ÅÁtΒ﴾) كيف وانظر) 97/النساء 
©﴿: بقوله املستضعفني جزاء عن األخرية اآلية عبرت |¤tã ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝ åκ ÷] tã﴾ 

 حرمت إذا باهلجرة معلَّقة املؤمنني نفوس لتظلَّ عنهم؛ بالعفو تقطع فلم ،)99/النساء(
  .بدينها العمل من

                                                                                                                            
 وأبو غريب، حسن: وقال مكة فضل يف باب املناقب، يف اهللا رسول عن املناقب كتاب الترمذي، أخرجه -4

 الكبري يف والطرباين صحيح،: األرناؤوط وقال ،)3709 (احلج يف حبان وابن ،)5/69 (املسند يف يعلى
 ،)3/443 (املناسك باب الشعب يف والبيهقي إسناده، وصحح ،)1/661 (املناسك يف واحلاكم ،)10/267(

  .قريب بلفظ ،)3/615 (ثقات ورجاله يعلى أبو رواه :الزوائد جممع يف اهليثمي وقال
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  :والوطن البدو

 األرض، من معينة ببقعة استقرارهم لعدم بالوطن، إحساسا الناس أقلُّ والبدو
 كما مكان، إىل مكان من التنقل دائمو فهم واملاء، والكأل العشب وراء وترحاهلم

  :الشاعر قال

زوى، ايومذَيب    وبالـ بالعقيق ويوما حبيوما، ع باخلليصاء اويوم!  

 وال معينة، اتربِخ فيها هلم حدثت اليت األماكن ببعض اهتماما هلم جند هذا ومع
 تترك اليت اإلنسانية املشاعر وذكريات باحلب، القلوب خبفقات يتعلَّق ما سيما
 وما الطُلُول، على بالبكاء تبدأ ما كثريا أشعارهم نرى وهلذا! النفوس وارأغ يف آثارها
  :القيس امرؤ قال كما. والنهار الليل اختالف ينسيها ال ذكريات من وراءها

  فَحومِل الدخوِل بني الِلوى ِبِسقِط    ومِرتِل حبيٍب ِذكرى ِمن نبِك ِقفا

  :طرفة وقال

  اليِد ظاِهِر يف الوشِم كَباقي تلوح    ثَهمِد ِببرقَِة أَطاللٌ ِلخولَةَ

  :آخر وقال

  خلل كأنه يلوح    طلل موحشاً ميةِل

 عن متاما ينفك أن ميكن ال ـ حضريا أم كان بدويا ـ اإلنسان أن على يدلُّ وهذا
  !الزمان طول رحالة بدا وإن باملكان، االرتباط
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  :الوطن من اإلخراج حمنة

 أشبه: قسرا وإخراجه منه انتزاعه كان ولذا عميق، قوي بوطنه ساناإلن وارتباط
 يف ذلك جتلَّى كما. والقوانني الشرائع كلِّ يف جمرم أمر وهو اللحم، من الظفر برتع
  .الكرمي القرآن

 ـ اإلنسان خروج ويرى ،)الديار (بكلمة القوم أو اإلنسان) وطن (عن يعبر فالقرآن
 النفس، بقتل القرآن قرا عظمى، وحمنة كربى، رميةج: دياره من ـ إخراجه أو

öθs9﴿: تعاىل يقول البدن، من الروح كخروج دياره من اإلنسان فخروج uρ $̄Ρr& $oΨ ö; tFx. 
öΝ Íκ ö n=tã Èβr& (# þθè=çFø% $# öΝ ä3 |¡àΡr& Íρr& (#θã_ã ÷z$# ⎯ ÏΒ Ν ä. Ì≈ tƒ ÏŠ $̈Β çνθè=yèsù ωÎ) ×≅Š Î=s%﴾ 

 أن ـ للعربة املاضية األمم قصص من يعرضه ما ضوء يف ـ القرآن ويرى ،)66/النساء(
 لتسترد السالح، وحتمل تقاتل أن: واجبها من بل الشعوب، وحق اإلنسان، حق من

  .منها أُخرجت إذا ـ وطنها: أخرى وبعبارة ـ وديارها أرضها

öΝ﴿: تعاىل يقول s9 r& t s? ’ n<Î) Z∼yϑø9 $# .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ #© y›θãΒ øŒÎ) (#θä9$s% %c© É< uΖ Ï9 
ãΝ çλ°; ô] yèö/ $# $uΖ s9 $Z6 Î=tΒ ö≅ ÏF≈ s) œΡ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( tΑ$s% ö≅ yδ óΟ çFøŠ |¡tã βÎ) |= ÏGà2 

ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# ωr& (#θè=ÏG≈ s) è? ( (#θä9$s% $tΒuρ !$uΖ s9 ωr& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰s% uρ 
$oΨ ô_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ $tΡÌ≈ tƒ ÏŠ $uΖ Í←!$oΨ ö/ r& uρ﴾) وداللتها اجلملة هذه إىل فانظر ،)246/البقرة :﴿$tΒuρ 

!$uΖ s9 ωr& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰s% uρ $oΨ ô_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ $tΡÌ≈ tƒ ÏŠ $uΖ Í←!$oΨ ö/ r& uρ،﴾ هناك فليس 
 من أوجب هناك وليس. الديار من اإلخراج من احلرب، إىل وأدعى للقتال أوجب
 مستكربين ظاملني حملَّهم، وحلُّوا أهلها، منها اوأخرجو األرض، اغتصبوا الذين قتال
  .احلق بغري األرض يف

 ويطرد األرض، على يستويل أن: األرض يف واالستكبار االستعمار ألوان شر وهذا
 الصهيوين االستعمار مثل ،)إحاليل استيطاين استعمار (فهو. حملَّهم وحيلُّ منها، أهلها

 كان فقد اجلزائر، يف الفرنسي االستعمار على تفوق وقد لفلسطني، اإلسرائيلي
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 كأمنا أهلها، مع فيها ويقيم ويستوطنها األرض ليحتلَّ جاء استيطانيا، استعمارا
  !! أجداده من معهم ورثها

 من األرض أهل شرد حىت باالستيطان، يكتِف مل الصهيوين االستعمار ولكن
 ارام،وبي ومزارعهم رضهمأ وورث منازهلم، وسكن اآلفاق، يف وشتتهم وطنهم،
  !!سكَّان وال مالَّك الديار هلذه يكن مل وكأمنا أحياء، وهم

  :الوطن؟ تغيري ميكن هل

 له دور ال اإلنسان، على مفروضة أشياء فهناك وطنه، خيتار ال اإلنسان أن: األصل
  .الناس مصاير خيطُّ الذي األعلى القدر له اختارها بل اختيارها، يف

 ومثل إليه، ينتمي الذي واجلنس وفصيلته) وأمه أبيه (اإلنسان ويأب مثل وذلك
 مصريا، أصبح فيها ونشأ مصر يف ولد فمن. وأسرته والده مع فيه ينشأ الذي الوطن

  .الشام يف أو العراق يف ولد من وكذلك وطنه، مصر وأصبحت

 للكثريين، وقع ما وهذا وطنه، يغير أن ميكن اإلنسان أن: أيضا الثابت من ولكن
 أهال، باألهل واستبدلوا وطن، إىل وطن من فانتقلوا مضطَّرين، أو خمتارين

  .إخوانا وباإلخوان

⎪⎦t﴿ :مكة أهل من وأصحابه  الرسول هو ذلك، يف لنا مثل أقرب ولعلَّ Ï% ©! $# 
(#θã_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ Ν ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ Î ö tóÎ/ @d, ym HωÎ) χr& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$#﴾) قال ماك ،)40/احلج 
 يثرب إىل وانتقلوا إليهم، البالد أحب وهي مكة، من هاجروا والذين القرآن،

 فيها وعاشوا وموطنا، مقرا هلم هاواتخذو اإلسالم، ودار اهلجرة، دار) املدينة(
 عدوهم، على اهللا نصرهم أن بعد حىت مكة، إىل يعودوا أن ورفضوا ا، وماتوا
 أيب بن سعد نإ حىت) اهللا سبيل يف املهاجرين (ةصف هلم تظلَّ حىت مكة، وفتحوا
 الرسول إىل شكا:  النيب وعاده شديدا، مرضا مكة فتح بعد مرض حني وقاص،



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

31  

 عليه النيب فطمأنه. هجرته عليه وتضيع ا، ويدفن مكة يف ميوت أن خياف أنه: الكرمي
  .5رونآخ به ويتضرر أقوام، به لينتفع عمره، يف دسيم اهللا أن: السالم

  الوطن؟ تعدد ميكن هل

 اإلنسان، وطن يتعدد أن ميكن هل: وهو السابق، للسؤال مكمل آخر سؤال وهنا
  مثال؟ وطنان له يكون أن مبعىن

 صباه، ومرتع رأسه، مسقط هو أصلي وطن للمرء يكون حبيث ممكن، هذا أن أعتقد
 يستقر رمبا وطنا، خذهفيت آخر، بلد إىل ـ آلخر أو لسبب ـ يهاجر مث شبابه، ومسرح

  .ترابه يف ويدفن فيه، وميوت. حياته آخر إىل فيه

 األعراف ذلك تقر هل: هنا يرد الذي السؤال ولكن الناس، من لكثري واقع أمر وهذا
  القانونية؟ واألوضاع السياسية،

 هذا يف والتجنس اجلنسية قانون وفق آخر، إىل بلد من خيتلف أمر هذا أن الواقع
 جنسية حيمل أن من مواطنيها متنع وال اجلنسية، ازدواج جتيز بالد فهناك. دالبل

 التجنس متنع بالد وهناك. قطر دولة مثل فيه وتتشدد ذلك متنع بالد وهناك. أخرى
 اجلنسية محل متنع اليت اجلزائر، مثل األصلية، جنسيتها مع معينة جنسيات ببعض

  .خاصة الفرنسية

  

  

                                                 
 داود وأبو ،)1488 (املسند يف وأمحد ،)1628 (الوصية يف ومسلم ،)1295 (اجلنائز يف البخاري رواه -5
  .وقاص أيب بن سعد عن الوصايا، يف كالمها ،)2116 (والترمذي ،)2864(
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   األول الفصل

   املسلم اتمع داخل املسلم وغري املسلم طنةموا

  

  اإلسالم؟ نظر يف أمهية اجلغرايف باملعىن لألرض هل

 فقد اإلسالم؟ نظر يف أمهية اجلغرايف باملعىن لألرض هل: وهو أيضا، مهم سؤال وهنا
 وهو ومادة، طني األرض ألن باألرض، ىعني ال اإلسالم أن: الناس بعض يتصور
  .باملادة ال وبالروح بالطني، ال ينبالد يعنى

  .اإلنسان عليه ميشي الذي بالتراب ال باإلنسان، األوىل عنايته أن كما

 ويعترب باملادة، الروح ميزج الذي لإلسالم، بالنسبة صحيح غري التصور وهذا
 اهللا، روح من ونفخة األرض طني من قبضة فهو: الطبيعة مزدوج خملوقا اإلنسان
øŒ﴿: السالم عليه آدم األول اإلنسان خلق عن القرآن ثناحد كما Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7, Î=≈ yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪ … çµ çG÷ƒ §θy™# sŒ Î* sù àM ÷‚x tΡuρ ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ © Çrρ •‘ 
(#θãès) sù … çµ s9 t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™﴾) رها األرض إىل آدم اهللا أهبط وقد ،)72-71/صله وسخ 
/tö﴿: وقال وبساطا، وفراشا مهادا له وجعلها ه،ولذريت ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tGó¡ãΒ 
ìì≈ tFtΒuρ 4’ n<Î) &⎦⎫ Ïm﴾) 24/األعراف(، ﴿uθèδ “Ï% ©! $# šY n=y{ Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 
$YèŠ Ïϑy_﴾) ات من وجعل ،)29/البقرةاألرض، يف اهللا خالفة: األساسية اإلنسان مهم 
’ø﴿: للمالئكة تعاىل قال كما األرض، وعمارة ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz﴾ 

   لسان على تعاىل وقال ،)30/البقرة(
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uθèδ Ν﴿: لقومه صاحل نبيه ä. r't±Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ÷è tGó™ $# uρ $pκ Ïù﴾) وإذا ،)61/هود 
 فيها ويكون اإلنسان فيها يعيش اليت األرض فإن عامة، بصفة األرض شأن هذا كان
  .خاص شأن هلا كوني: وصداقاته وعالقاته وتعليمه ونشأته مولده

 فيقول الناس، من مجاعة إىل أو اإلنسان إىل األرض من جزء إضافة أساس هو وهذا
  .بلدي أو أرضي هذه: اجلماعة تقول أو الفرد،

 على بينهم فيما يتعاونوا أن: أهلها على حقوق هلا البلدة، هذه أو األرض وهذه
 حيتلَّ أن يريد عدو، دمههم إذا يتناصروا وأن والضراء، السراء يف يتكافلوا وأن اخلري،

  .إرادم بغري عليهم سلطانه ويفرض أرضهم،

 األرض أهل على ويوجب السليمة، البشرية الفطرة مع يتماشى هنا واإلسالم
  .بعض حقوق بعضهم ويرعى ويتناصروا، ويتعاونوا يتكافلوا أن: املتقاربة أو املتصلة

 آية يف الكرمي القرآن ذكر كما ،)اجلوار (حبقوق اإلسالم اهتمام كان هنا ومن
$‘Í﴿: ومنها العشرة، احلقوق pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1ö à) ø9 $# Í‘$ pg ø:$# uρ É= ãΨàfø9  ،)36/النساء (﴾#$
  : اجلنب واجلار

  .أوجب حقُّه كان جاره من بابا أقرب اجلار كان فكلما نسبا، أو دارا البعيد هو

  .6 »جائع جنبه إىل وجاره يبيت الذي املؤمن ليس«: احلديث يف وجاء

 سياسة كانت وهلذا عنه، األبعدين من به أوىل املال جريان أن: الزكاة أحكام ويف
 عن فضلت إذا حىت إقليم، كلِّ يف حمليا الزكاة توزع أن: الزكاة توزيع يف اإلسالم

                                                 
 املستدرك، يف احلاكم وأخرجه ،)12/154 (ريالكب يف والطرباين ،)5/92 (املسند يف يعلى أبو رواه -6

 وقال). 3/225 (الفضل إمساك كراهية باب الشعب يف والبيهقي الذهيب، ووافقه إسناده وصحح الربوالصلة،
  ).1531) (والترهيب الترغيب من املنتقى (كتابنا: انظر. ثقات رواته: املنذري
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 الزكاة تنقل ال بأن ذلك حدد الفقهاء وبعض. إليه األقاليم أقرب إىل انتقلت اإلقليم،
 رأي هو كما ،متر كيلو مثانني حوايل أي (الصالة فيها تقصر اليت املسافة من أكثر
  ).الفقهاء من عدد

 للدفاع مجيعا يهبوا أن عدو غزاهم إذا الواحد البلد أهل على اإلسالم فرض ولذلك
 فرض: املقاومة هذه أو اجلهاد هذا وأ الدفاع هذا اإلسالم أئمة ويعترب بلدهم، عن
 مال من إليه حيتاجون مبا يعاونوهم أن حوهلم املسلمني وعلى البلد، أهل على عني

  .احلاجة حسب ورجال وسالح

 نشأت: املشتركة واحلقوق املشتركة، والواجبات املشتركة، الصالت هذه ومن
  .أديام أو مأنسا اختلفت وإن الواحد، البلد أهل بني) املواطنة (فكرة

  :النبوي العهد يف املواطنة

 بني) املواطنة(بـ اعترف قد  النيب أن وجد: فيها وأمعن النبوية السرية قرأ ومن
 على اليهود ومن وخزرج، أوس من وأنصار، مهاجرين مسلمني من املدينة سكَّان
: هو ـ املدينة هو واحد وطن يف العيش أي ـ املواطنة هذه معتربا قبائلهم، اختالف
 بعد عقد قد أنه: الثابتة سريته من نعرف فنحن. اجلميع بني والتعامل التعاقد أساس
 اليت وهي النضري، وبين قريظة، وبين قينقاع، بين: املدينة يهود مع اتفاقية هجرته
  .السرية يف املعروفة) الصحيفة (تضمنتها

 يف ـ املشترك التناصرو املشترك، والتكافل املشترك، التعايش أساس على بناها وقد
 يف مواطنني مجيعا باعتبارهم اليهود، من وجريام املسلمني بني ـ واحلرب السلم
 ينتمون اليت والعروق إليها، ينتسبون اليت األديان اختالف مع اجلديدة، املدينة دولة
  .إليه مجيعا ينتسبون الذي) الوطن (باعتبار بل إليها،
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 اعتربها اليت الصحيفة أو الوثيقة هذه نص قيقةاحل عن الباحث أمام نضع حنن وها
 دولة يف ـ الديانات خمتلفي ـ املواطنني بني العالقة ينظِّم دستور أول مبثابة الكثريون
  .ناشئة

 للعامل) الراشدة واخلالفة النبوي للعهد السياسية الوثائق جمموعة (كتاب من وننقلها
 سجلها شتى مراجع على اعتمد وقد اهللا، محيد حممد الدكتور الشهري املدقِّق الباحث

 واليهود، واألنصار املهاجرين بني  كتابه: عنواا جعل اليت ،7الوثيقة مطلع يف
  .باملدينة البلدية الدولة دستور وهو

  :الوثيقة نص

 قريش من واملسلمني املؤمنني بني) اهللا رسول (النيب حممد من كتاب هذا -1
  . معهم وجاهد م لَحقفَ تبعهم ومن ،)يثرب وأهل(

 . الناس دون من واحدة أمة إم -2
 املطلوبة الديات يدفعون أي( يتعاقلون 8ِربعتهم على قريش من املهاجرون -3

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف 9عانيهم يفدون وهم بينهم) منهم
 عانيها تفدي طائفة وكل األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على عوف وبنو -4

 . املؤمنني بني والقسط وفباملعر
 طائفة وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على) اخلزرج بن (احلارث وبنو -5

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف عانيها تفدي
 عانيها تفدي طائفة وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على ساعدة وبنو -6

                                                 
 مزيدة. الثالثة الطبعة. بريوت. اإلرشاد دار طبعة. كتابه من 41 – 39صـ يف املصادر هذه قائمة: انظر -7

 . م1369 هـ1389 سنة. ومنقحة
 . اإلسالم قبل عليها كانوا اليت احلال -8
 . يواسوه ومل قومه تركه الذي املخذول األسري: العاين -9
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 . املؤمنني بني والقسط باملعروف،
 عانيها تفدي طائفة وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم ىعل جشم وبنو -7

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف،
 عانيها تفدي طائفة وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على النجار وبنو -8

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف،
 فةطائ وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على عوف بن عمرو وبنو -9

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف، عانيها تفدي
 عانيها تفدي طائفة وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على النبيت بنو -10

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف،
 عانيها تفدي طائفة وكلُّ األوىل، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على األوس وبنو -11

 . املؤمنني بني والقسط باملعروف،
 عقل، أو فداء من باملعروف يعطوه أن بينهم 10مفْرحا يتركون ال املؤمنني وإن -12

 . دونه مؤمن موىل مؤمن حيالف ال أن
 ظلم 11دسيعة ابتغى أو منهم بغى من) كلِّ (على) أيديهم (املتقني املؤمنني وإن -13

 ولد كان ولو مجيعا، عليه أيديهم وإن املؤمنني، بني فسادا أو عدوانا أو إمثا أو
 . دهمأح

 . مؤمن على كافرا ينصر وال كافر، يف مؤمنا مؤمن يقتل وال -14
 بعض موايل بعضهم املؤمنني وإن أدناهم، عليهم جيري واحدة، اهللا ذمة وإن -15

 . الناس دون
 متناصر وال مظلومني غري واألسوة، النصر له فإن يهود من تبعنا من وإنه -16

 . عليهم

                                                 
  . الفقري احملتاج -10
 . ظلم من منهم ينال ما هنا به دوأرا للعطية، هنا فاستعاره رغا، إذا البعري حلق من خيرج ما: الدسيعة -11
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 إال اهللا، سبيل يف قتال يف مؤمن دون مؤمن يسامل ال ،واحدة املؤمنني لمِس وإن -17
 . بينهم وعدل سواء على

 . بعضا بعضها على يعقب غزت غازية كل وإن -18
 . اهللا سبيل يف دماءهم نال مبا بعض على بعضهم 12ييبء املؤمنني وإن -19
 ماالً مشرك جيري ال وإنه وأقومه، هدى أحسن على املتقني املؤمنني وإن -20

 . مؤمن لىع دونه حيول وال نفسا وال لقريش،
 املقتول ويل يرضى أن إال به 14قود فإنه بينة عن قتالً مؤمناً 13اعتبط من وإنه -21

 . عليه قيام إال هلم حيلُّ وال كافَّة، عليه املؤمنني وإن ،)15بالعقل(
 حمدثاً ينصر أن اآلخر واليوم باهللا وآمن الصحيفة، يف مبا أقر ملؤمن حيلُّ ال وإنه -22

 وال القيامة، يوم وغضبه اهللا لعنة عليه فإن آواه، وأ نصره من وإن يؤويه، أو
 . عدل وال صرف منه يؤخذ

 .  حممد وإىل اهللا إىل مرده فإن شيء من فيه اختلفتم مهما وإنه -23
 . حماربني داموا ما املؤمنني مع ينفقون اليهود وإن -24
وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم،  -25

 إال نفسه وأهل 16هم وأنفسهم إال من ظلم نفسه وأَِثم فإنه ال يوتغوموالي
 . بيته

 . إن ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين عوف -26
 . وإن ليهود بين احلارث مثل ما ليهود بين عوف -27
 . وإن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوف -28

                                                 
 . ويكف مينع -12
 . قتله يوجب سبب أو جناية دون قتله -13
 . القصاص: القود -14
 . الدية: العقل -15
 . يهلك ال -16



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

38  

 . وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهود بين عوف -29
 . األوس مثل ما ليهود بين عوفوإن ليهود بين  -30
وإن ليهود بين ثعلبة مثل ما ليهود بين عوف إال من ظلم وأِثم، فإنه ال  -31

 . يتوتغ إال نفسه وأهل بيته
 . وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم -32
 . وإن لبين الشطَيبة مثل ما ليهود بين عوف وإن الرب دون اإلمث -33
 . وإن موايل ثعلبة كأنفسهم -34
 .  يهود كأنفسهم17ةوإن بطان -35
 . وإنه ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممد  -36
وإن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم، وإن بينهم النصر على  -37

من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون 
 . اإلمث

 . وإنه ال يأمث امرؤ حبليفه وإن النصر للمظلوم -38
 . مع املؤمنني ما داموا حماربنيوإن اليهود ينفقون  -39
 . وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة -40
 . وإن اجلار كالنفس غري مضار وال آمث -41
 . وإنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها -42
 خياف فساده 18وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار -43

 على أتقى ما يف هذه ، وإن اهللافإن مرده إىل اهللا، وإىل حممد رسول اهللا 
 . الصحيفة وأبره

 . وإن بينهم النصر على من دهم يثرب -44

                                                 
 . سره وأهل خاصته الرجل بطانة -17
 . اختالف -18
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 وإذا دعوا إىل الصلح يصاحلونه ويلبسونه فإم يصاحلونه أو يلبسونه، ـ أ  
وإم إذا دعوا إىل مثل ذلك فإن هلم على املؤمنني إال من حارب يف 

 . الدين
  . قبلهم على كلِّ أناس حقُّهم من جانبهم الذى ـ ب  

وإن يهود األوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع  -45
الرب احملض من أهل هذه الصحيفة، وإن الرب دون اإلمث، ال يكسب كاسب 

  . إال على نفسه، وإن اهللا على ما أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره
  ن ومن قعد وإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آمث، إنه من خرج آم -46

  آمن باملدينة، إال من ظلم وأمث، وأن اهللا جار ملَن بر واتقى، وحممد رسول 
 . اهـاهللا 

  :اتفاقية الصلح مع نصارى جنران

وما ) املواطنة(ومن وقائع السرية النبوية اليت يستشهد ا على شرعية فكرة 
،  عقدها النيب ما جاء يف اتفاقية الصلح اليت: يستلزمها من احلقوق واملساواة

  .مع نصارى جنران

:  ألهل جنرانهذا ما كتب حممد النيب رسول اهللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم(
إذ كان عليهم حكمه يف كلِّ مثرة، وىف كلِّ صفراء وبيضاء ورقيق، فأفضل ذلك 

يف كلِّ رجب : عليهم، وترك ذلك كلَّه هلم، على ألفى حلَّة من حلل األواقي
فما زادت . وىف كلِّ صفر ألف حلَّة، ومع كل حلَّة أوقية من الفضةألف حلَّة، 

على اخلراج، أو نقصت عن األواقي فباحلساب، وما قضوا من دروع، أو خيل، 
وعلى جنران مؤنة رسلي، ومتعتهم، . أو ركاب، أو عروض أخذ منهم باحلساب

  .ما بني عشرين يوما فما دون ذلك، وال حتبس فوق شهر
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 ثالثني درعا، وثالثني فرسا، وثالثني بعريا، إذا كان كيد باليمني وعليهم عارية
وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع، أو خيل، أو ركاب، أو عروض، . ومعرة

  .فهو ضمني على رسلي حىت يؤدوه إليهم

 على أمواهلم، ولنجران وحاشيتها، جوار اهللا وذمة حممد النيب رسول اهللا 
وغائبهم، وشاهدهم، وعشريم، وِبيعهم وكلِّ ما حتت وأنفسهم، وملَّتهم، 

ال يغير أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، . أيديهم من قليل أو كثري
وال حيشرون، وال . وليس عليهم ربية، وال دم جاهلية. وال كاهن من كهانته

ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غري . يعشرون، وال يطأ أرضهم جيش
  .املني وال مظلومنيظ

  .وال يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. ومن أكل ربا من ذي قبل فذميت منه بريئة

، حىت يأيت وعلى ما يف هذا الكتاب جوار اهللا، وذمة حممد النيب رسول اهللا 
  .اهللا بأمره، ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم، غري مثقلني بظلم

ومالك بن عوف من بين النصر، شهد أبو سفيان بن حرب، وغيالن بن عمرو، 
  .واألقرع بن حابس احلنظلي، واملغرية بن شعبة

  .وكتب هلم هذا الكتاب عبد اهللا بن أىب بكر

وقد رأيت كتابا يف أيدي النجرانيني، كانت نسخته شبيهة : وقال حيىي بن آدم«
طالب، وال أدرى ماذا ) كذا(وكتب على بن أبو : ذه النسخة، وىف أسفله

  . اهـ19»هأقول في

                                                 
  . 146 – 140صـ السياسية الوثائق جمموعة: انظر -19



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

41  

، والذي يتجسد يف محاية أمواهلم وأنفسهم فهم يف جوار اهللا، وذمة حممد 
  .وملَّتهم وعشريم وِبيعهم، وكلُّ ما حتت أيديهم من قليل أو كثري

  :الوطن احمللي ودار اإلسالم الكربى

األرض : كان املعىن الفطري للوطن هو السائد لدى املسلمني يف تارخيهم، وهو
ا عالقة مادية وعاطفية، متثِّل نوعا من اليت و لد فيها اإلنسان أو نشأ، وله

  .االنتماء والوالء

أن للمسلم انتماء : ومل يكن هذا املعىن يتناىف أو يتعارض مع مفهوم آخر، وهو
. أكرب وأعمق من االنتماء إىل األرض أو إىل الوطن، وهو االنتماء لإلسالم

ي ال اختيار لإلنسان فيه، ولكن االنتماء اآلخر، فاالنتماء إىل الوطن قدري وجرب
إنه هو الذي خيتار دينه، ويصر عليه، وال . هو باختيار اإلنسان، وحرية اإلنسان

  .يرضى به بديال، ولو كان ملك املشرق واملغرب

هذا االنتماء وهذا الوالء اآلخر، هو هللا ولرسوله ولألمة اليت تشاركه هذه 
أصبح : ي باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد رسوالفبعد أن رض. العقيدة

اإلسالم مصدر اعتزازه، وحمور والئه، وأساس انتمائه، وغدت أمة اإلسالم أهله 
yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ$﴿: وإخوانه ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) ﴾)20»املسلم أخو املسلم«، )10/احلجرات ،

أقصاهم وهم يد املسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم « 
وال حتسسوا وال جتسسوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال «. 21»على من سواهم 

  .22»تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا
                                                 

  يسلمه وال املسلم املسلم يظلم ال باب ،املظامل كتاب ،البخاري أخرجه -20
 وهذا صحيح: خمرجوه وقال العسكر، أهل على ترد السرية يف باب ،اجلهاد كتاب أول ،أبوداود أخرجه -21

  حسن إسناد
 .تعاىل وقوله والتدابر التحاسد عن ينهى ما باب ،األدب كتاب ،البخاري أخرجه -22
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وذا ارتفع اإلسالم بالرابطة اليت تصل املسلمني يف جمتمعه بعضهم ببعض من 
نة رابطة فاملواط. املواطنة اليت ترجع إىل الطني إىل األخوة اليت ترجع إىل الدين

مادية، واألخوة رابطة معنوية، وهلذا ال يعرف الغربيون إال املواطنة رابطا بينهم، 
  .لغلبة الفلسفة املادية، والرتعة النفعية عليهم

: وهذه األخوة ليست جمرد شعارات غامضة؛ بل هي معىن كبري له لوازمه من
اجبات وآثار؛ ال احملبة واملساواة والتراحم، والتناصر والتعاون، وله حقوق وو

  .يعرفها الليرباليون وال املاركسيون

الغل واحلسد والبغضاء، : أدناها سالمة القلب من: واألخوة كذلك درجات
tšχρã﴿: وأعالها االيثار الذي مدح اهللا به األنصار فقال ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦àΡr& 

öθs9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Áyz 4 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ 
šχθßsÎ=ø ßϑø9   ).9/احلشر( ﴾#$

هي وطن كلِّ مسلم، وإن تباعدت داره، وقد عبر ) دار اإلسالم(وأمست 
، وإن كانت هي يف احلقيقة ديارا )دار اإلسالم(اإلسالم عنها ذا اللفظ 

  .وأوطانا، ليشعر املسلم بوحدة الدار

 وهو يعترب من مقتضيات ، مسلَّماارأم: وأصبح والء املسلم هلذه األمة الكربى
uΚ̄ΡÎ) ãΝ$﴿: اإلميان، وهو داخل يف قوله تعاىل ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# tβθè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡ u‘ ∩∈∈∪ ⎯ tΒuρ ¤Α uθtGtƒ ©! $# 
… ã&s!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ ¨βÎ* sù z>÷“ Ïm «!$# ÞΟ èδ tβθç7 Î=≈ tóø9 ، )56-55/املائدة(﴾ #$

ود عن ِحماها، وال يسمح ألحد ذووالء املسلم ألمته الكربى يفرض عليه أن ي
أن يعتدي عليها، أو يستويل على شيء من أرضها، أو ينتهك حرمة من 

يفة املعتصم وهو ما جعل اخلل. حرماا، أو يهني كرامة بعض أبنائها أو بناا
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جييش اجليوش لغزو الروم، انتصارا المرأة مسلمة لُطمت على وجهها، 
  !!لبيك أختاه: فقال هلا! وامعتصماه: فاستغاثت به عن بعد قائلة

  :إالم كان االنتماء بني املاضي واحلاضر؟

فكلُّ أرض جتري فيها . على اتساعها) دار اإلسالم(لقد كان وطن املسلم يعين 
سالم، وتقام شعائره، ويعلو سلطانه، ويرتفع فيها اآلذان، هي وطن أحكام اإل
وكان العامل . يغار عليه، ويدافع عنه، كما يدافع عن مسقط رأسه: املسلم

فهو إما دار إسالم، وإما دار : ينقسم عند املسلم على هذا األساس العقائدي
 . كفر

ين مجعته م أخوة وكان قوم املسلم هم املسلمني أو األمة اإلسالمية، الذ
yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ$اإلميان، وعقيدة اإلسالم ﴿ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) ﴾ )وكان )10/احلجرات ،

 ω﴿: أعداء املسلم هم أعداء اإلسالم، ولو كانوا ألصق الناس به وأقرم إليه
ß‰Åg rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρ–Š !# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ 
öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu™!$ t/# u™ ÷ρr& öΝ èδu™!$ oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟ ßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sE u Ï±tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& |= tFŸ2 
’ Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Ν èδy‰−ƒ r& uρ 8yρã Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ﴾)ادلة22/ا (  

≡tΡÏ‰÷δ$# xÞ$﴿: فاملسلم حني يقف يف صالته مناجيا ربه ذا الدعاء u Å_Ç9 $# 
tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 ، بصيغة اجلمع هذه، يستحضر يف حسه وذهنه أمة )6/الفاحتة(﴾ #$

yγ$﴿: وحني يقرأ قول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه. اإلسالم مجعاء •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 
(#θãΨ tΒ# u™ ﴾)ه للمسلمني مجيعا أينما )104/البقرةيفهم أن هذا اخلطاب موج ،
يب على املنرب يوم اجلمعة، يدعو للمسلمني كافَّة، دون وحني يقف اخلط. كانوا

تفرقة بني إقليم وإقليم، وال بني عنصر وعنصر، وال بني لسان ولسان، بل يقول 
اللهم أعز . اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات: دائما

والرخاء فإذا خص بلده يوما بالدعاء له بالنصر . املسلمني يف كلِّ مكان
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. لبلدنا هذه خاصة، ولسائر بالد املسلمني عامة: والسعادة والعزة، جتده يقول
اإلقليمية وال العنصرية العصبية فالتفكري اإلسالمي، واحلس اإلسالمي، ال يعرفان 

  . حبال من األحوال

  :صور رائعة يف الفقه اإلسالمي

وحدة األمة املسلمة، ووحدة ويف الفقه اإلسالمي جند هذه الصورة املعبرة عن 
الوطن اإلسالمي، وذلك يف ما ينقله العالَّمة ابن عابدين عن أئمة الفقه احلنفي 

أن اجلهاد فرض عني إن هجم العدو على بلد مسلم، وذلك : حيث يقررون
على من يقرب من العدو أوال، فإن عجزوا أو تكاسلوا، فعلى من يليهم، مث من 

وهذا . 23 على املسلمني شرقا وغرباـ على هذا التدريج ـيليهم، حىت يفترض 
 .متفق عليه بني األئمة مجيعا

والعجيب أن يقرر فقهاء اإلسالم وجوب الدفاع عن البلد املسلم املعتدى عليه، 
وإن تقاعس أهله أنفسهم يف الدفاع عنه؛ ألن هذا البلد ليس ملك أهله 

 ملك للمسلمني مجيعا، ـإلسالم  باعتباره جزءا من دار اـوحدهم، ولكنه 
  . خسارة وهزمية للمسلمني قاطبة: وسقوطه يف يد الكفار

امرأة مسلمة سبيت باملشرق، وجب على : وصورة أخرى يذكرها ابن عابدين
  . 24أهل املغرب ختليصها من األسر

جيب على املسلمني فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك : وقال اإلمام مالك
  ! 25أمواهلم

                                                 
 . استانبول طبعة) 3/306 (عابدين ابن حاشية: انظر -23
 . السابق املرجع -24
 . بريوت. الرسالة مؤسسة طبعة. عرقسوسي رضوان حممد: حتقيق) 3/60 (القرطيب ريتفس -25
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يسعى بذمتهم «أن املسلمني أمة واحدة : قرر القرآن وقررت السنةوهكذا 
 ـ أي خملصا بارا ـومن مل يصبح ناصحا «، 26»أدناهم وهم يد على من سواهم

  . 27»هللا ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم، فليس منهم

نه قبل جعلت املسلم يفكِّر يف وطاحلديثة واملعاصرة،  )الرتعة الوطنية(غلو ولكن 
  . عقيدته، ويف شعبه قبل أمته، ويعترب املسلم من غري بلده أجنبيا

وبرزت نزعات جاهلية تتنادى بالقومية العنصرية، والوطنية اإلقليمية، ال باألخوة 
yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ$﴿: اإلسالمية اليت جعلها اهللا صنو اإلميان حني قال ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) ﴾

طان والقوميات، وكأا أوثان جديدة يعبدها ، بل أصبحت األو)10/احلجرات(
  !الناس مع اهللا

 يقول من ـيف شعره األصيلة  رغم نزعته اإلسالمية ـحىت رأينا شاعرا كشوقي 
  :قصيدة له خياطب ا املصريني

  !!أَن تجعلوه كَوجِهِه معبودا   وجه الِكنانِة لَيس يغِضب ربكُم

  :  منفاه فيقولوخياطب الوطن بعد عودته من

  ِإذا فُهت الشهادةَ واملَتابا   أُدير ِإلَيك قَبلَ البيِت وجهي

 ينادون بقومية ـ يف بالد الشام ـورأينا األتراك ينادون بقومية طورانية، والعرب 
 حبد ـ العريب والتركي ـعربية، وانتهى األمر باقتتال العنصرين اإلسالميني 

                                                 
 العسكر أهل على ترد السرية يف باب ،اجلهاد بكتا أول ،داود أبو أخرجه -26
 يف الطرباين رواه: الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ،)7/270 (واألوسط ،)2/131 (الصغري يف الطرباين رواه -27

 وابن زرعة وأبو حامت أبو ووثقه محيد، بن حممد ضعفه الرازي جعفر أيب بن اهللا عبد وفيه والصغري، األوسط
 ).1/264 (حبان
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ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب «:  السالح، مع قول الرسول
إذا التقى املسلمان «، 29»سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر«، 28»بعض

  .30»فالقاتل واملقتول يف النار: بسيفيهما

والعجب أن يتخذ أحد العنصرين بعض الكفار أولياء وحلفاء له ضد إخوانه 
⎯﴿: املسلمني، مع قول اهللا احملكَم tΒuρ Ν çλ°; uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾)51/املائدة.(  

 ـ ممثَّال يف مؤسساته التبشريية واالستشراقية وحنوها ـكان االستعمار الصلييب 
 من وراء ـ ممثَّلة يف منظماا السرية كاملاسونية وغريها ـوكانت اليهودية العاملية 
لوحدة اإلسالمية اليت فتنة الوطنية والقومية، لتحطيم ا: بذر بذور هذه الفتنة

متثِّلها اخلالفة العثمانية، على ما ا من ِعلل وعيوب، ولتمزيق العامل اإلسالمي 
إىل أجزاء يسهل ابتالعها، وفرض الوصاية عليها، كما يصعب قيام دولة 

  .إسالمية كربى تضم املسلمني حتت راية اإلسالم

 ـ اخلالفة ـ اإلسالمية وكاد اليهود كيدهم، وسعوا سعيهم حىت سقطت القلعة
وكانت كارثة زلزلت مشاعر املسلمني، واضطرب هلا قاصيهم ودانيهم، وثار 
املسلمون هنا وهناك، وعقدوا املؤمترات، ولكنها باءت مجيعا بالفشل، ومتزقت 
أرض اإلسالم إىل اليوم، وقرت عني االستعمار والصهيونية، دم تلك الدولة 

  . املتفرقة هنا وهناكالكربى، وقيام الدويالت

  :يقول برنارد لويس

                                                 
 للعلماء اإلنصات باب ،العلم كتاب ،البخاري أخرجه -28
 يشعر ال وهو عمله حيبط أن من املؤمن خوف باب ،اإلميان كتاب ،البخاري أخرجه -29
 .فأصلحوا اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن باب ،اإلميان كتاب ،البخاري أخرجه -30
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من أبناء الشرق، جاء ) املتغربني(والتغريب الذي كان أكثره من عمل «
أول هذه التغيريات هو االحنالل السياسي الذي . بتغيريات يشك كثريا يف قيمتها
فقبل ذلك التاريخ كان يف الشرق األوسط . أدى إىل تفتيت املنطقة وجتزئتها

ام سياسي مستقر، فالشاه حيكم إيران، والسلطان هو عاهل اململكة العثمانية نظ
اليت تشمل كلَّ ما بقي من الشرق األوسط، وقد ال يكون كلُّ السالطني الذين 
تعاقبوا على احلكم حمبوبني من رعاياهم، ولكنهم كانوا يف موضع احترام، 

حلكم، فالسلطان هو واألهم من ذلك أنه مل يكن هناك خالف على مشروعية ا
احلاكم بال منازع، ألنه عاهل آلخر خالفة إسالمية تضم مجيع مسلمي العامل 

وهدمت اخلالفة، وقام مقامه عدد من امللوك .. .مث عزل السلطان.. .تقريبا
والرؤساء الديكتاتوريني الذين دبروا ملدة معينة أمرهم، ورحبوا تصفيق وتأييد 

 يكونوا أبدا موضع الرضا التام، والقبول الطبيعي، والوالء ولكنهم مل.. .شعوم
األكيد، الذي كان ممنوحا حلكومة السلطان الشرعية، وهذا الوالء والقبول 
والرضا جعل السلطان غري حمتاج للضغط والعنف واإلرهاب أو للدمياغوجية 

  . انتهى32» يف احلكم31السياسية

  :ون إىل دار اإلسالمغري املسلمني يف اتمع اإلسالمي ينتم

فكرة االنتماء إىل اإلسالم، وإىل أمة اإلسالم، وإىل دار اإلسالم، اليت كانت 
سائدة يف القرون املاضية منذ عصر النبوة، فعصر الراشدين، فعصور العباسيني 

على أساس أن أصل هذا . قد ال تكون مقبولة عند غري املسلمني: والعثمانيني
  . القرآن والسنةاالنتماء ديين، ينطلق من

                                                 
 حةمصل أجل من ظاهرا كاذبة بوعود الشعب إلغراء السياسيون إليها يلجأ اليت السياسية احليل جمموعة -31

  .احلكم إىل الوصول أجل من وباطنا الشعب،
 املستوردة احللول (كتابنا: وانظر ،62 ،61صـ صبحي نبيل. د ترمجة األوسط والشرق الغرب: انظر -32

  . تصرف ببعض 62 – 58صـ) أمتنا على جنت وكيف
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أن غري املسلمني يف اتمع : هذا مع أن فقهاء املذاهب املختلفة مجيعا، قرروا
يعدون ) أهل الذمة(اإلسالمي، وهم الذين يعبر عنهم يف االصطالح الفقهي بـ

  ).أهل امللَّة(وإن مل يكونوا من ) أهل الدار(فهم من ). أهل دار اإلسالم(من 

هذه متثِّل مفتاحا للمشكلة، مشكلة ) أهل الدار(مة أن كل: ويف اجتهادي
أم ليسوا غرباء وال أجانب، ألن حقيقة ) أهل الدار(املواطنة، ألن معىن أم 

  أم أهل الوطن، وهل الوطن إال الدار أو الديار؟: معناها

  .كغريهم من شركائهم من املسلمني) مواطنون(وإذا ثبت أم أهل الوطن، فهم 

 هذه اإلشكالية من داخل الفقه اإلسالمي، دون احلاجة إىل استرياد وذا حتلُّ
  .مفهوم املواطنة من سوق الفكر الغريب

فإن هذا املفهوم املستورد قد حيلُّ مشكلة األقليات الدينية من مسيحية ويهودية 
وجموسية وحنوها، ولكنه ينشئ مشكلة عند املسلم، إذ يفرض عليه االنفصال عن 

  .وهو أمر يدخل يف الفرائض، بل رمبا يف العقائد.  ووالئه الديين،لديينانتمائه ا

﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 
tβρ ß‰ƒ Ì è?r& βr& (#θè=yèøg rB ¬! öΝ à6 ø‹ n=tæ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $·Ψ Î6 •Β ﴾)144/النساء(﴿ ،$pκ š‰ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρä‹Ï‚−Fs? öΝ ä. u™!$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ≡ uθ÷zÎ) uρ u™!$uŠ Ï9 ÷ρ r& ÈβÎ) (#θ™6 ystGó™ $# t ø à6 ø9 $# 
’ n? tã Ç⎯≈ yϑƒ M}$# 4 ⎯ tΒuρ Ο ßγ©9 uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ šχθßϑÎ=≈ ©à9 ، )23/التوبة(﴾ #$
﴿⎯ tΒuρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ ÷] ÏΒ ﴾)51/املائدة.(  

والظن بأن الدين مل يعد أساسا يف حياة الناس، بعد أن غزته األفكار العلمانية 
فما زال . ظن غري صحيح، إال يف القليل من النخب: والليربالية واملاركسية

  .سلطان الدين قائما لدى اجلمهور األعظم من الناس
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  سه مشكلة عند األكثرية؟فكيف حتلُّ مشكلة األقلية، وخنلق يف الوقت نف

سواء كانت دار ) دار اإلسالم(وما يضري غري املسلم أن يكون مواطنا يف 
) خالفة(اإلسالم الكربى، اليت تشمل كلَّ ديار اإلسالم حني تضمهم قيادة 

  .احملدودة حبدود إقليم أو قُطر معين) دار اإلسالم(واحدة، أو 

ن عدم تطبيق مبدإ املساواة على اجلميع، رمبا يكون اإلشكال هنا، هو التخوف م
ومتييز املسلم على غري املسلم يف جماالت معينة، يف حني أن املواطنة تفترض 

  .املساواة بني مجيع املواطنني

أن نقرر فكرة املساواة بني : وهذا التخوف وارد، وله ما يربره، وهلذا يلزمنا فقها
وال متييز إال . م ما لنا، وعليهم ما علينا هل:أبناء دار اإلسالم على أساس مبدأ
  .فيما تقتضيه طبيعة اخلالف الديين

وال بد من حذف كلمات ومصطلحات تارخيية من قاموس التعامل املعاصر، 
فلم يتعبدنا اهللا . اليت مل يعد يقبلها غري املسلمني) أهل ذمة(و) ذمة(مثل كلمة 

منها، حني اقتضت املصلحة العليا ذه الكلمات، وقد حذف عمر ما هو أهم 
: حني طلب منه ذلك نصارى بين تغلب، وقالوا) جزية(ذلك، فحذف كلمة 

، ونريد أن نأخذ ما تأخذ منا باسم )جزية(إننا قوم عرب، ونأنف من كلمة 
ورضي منهم ذلك، معتربا أن العربة باملسميات واملضامني، ال . 33)الصدقة(

  .باألمساء والعناوين
                                                 

 بعثه عمر أن - حيا يومئذ زياد وكان - حدير بن زياد عن ،)6/99 (الكتاب أهل يف الرزاق عبد روى -33
 يف البيهقي وروى. العشر نصف العرب نصارى ومن العشر، تغلب بين نصارى من يأخذ أن: فأمره مصدقا،
 أمري يا: عنه اهللا رضي اخلطاب بن لعمر قال أنه التغليب، النعمان بن عبادة عن ،)9/216 (السري كتاب الكربى
 مؤنتهم، اشتدت العدو عليك ظاهروا فإن العدو، إزاءب وإم شوكتهم علمت قد من تغلب بين إن املؤمنني،

 النصرانية، يف والدهمأ من أحدا يغمسوا ال أن على فصاحلهم: قال. فافعل: قال. شيئا تعطيهم أن رأيت فإن
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  :الوطنيةاألخوة 

إن االشتراك يف الوطن يفرض نوعا من الترابط بني املواطنني بعضهم : قولأبل 
فكلُّ مواطن أخ ملواطنه، وهذه ) األخوة الوطنية(وبعض، ميكن أن نسميه 

األخوة توجب له من حقوق املعاونة واملناصرة والتكافل ما يستلزمه معىن 
  .أي االنتماء إىل أسرة واحدة) األخوة(

يعترض بعض اإلسالميني من احلرفيني واملتشددين على اطالق األخوة وقد 
فليس عندهم أخوة إال أخوة اإلميان، أي األخوة الدينية، . خارج اإلطار الديين

  .وال اعتراف بأي أخوة سواها

yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ$﴿: ودليلهم على ذلك قول اهللا تعاىل ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) ﴾ )10/احلجرات( ،
⎢Λä)﴿: املؤمننيوقوله عن  óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ﴾)وقول )103/آل عمران ،

  .34»املسلم أخو املسلم«: الرسول 

وحنن نؤمن بأصالة األخوة الدينية القائمة على اإلميان، ونرى أا أعمق أنواع 
كما عرفنا ذلك يف سرية الصحابة واملسلمني اُألول، وكيف فاقت . األخوات
  .ألخوة أخوة النسب والدم يف وقائع شتىهذه ا

ونرى هذه األخوة تذيب كلَّ الفوارق بني الناس، من عنصرية ولونية وإقليمية 
ولغوية وطبقية، وتعلي عنصر الدين على كلِّ هذه األشياء، فترى املؤمنني يف 
توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد، يأمل سائر اجلسد إذا اشتكى 

                                                                                                                            
 البيهقي، يف الباب أحاديث: وانظر. هلم عهد وال فعلوا قد: يقول عبادة وكان: قال. الصدقة عليهم وتضاعف

 .الصدقة عليهم تضعف عربال نصارى باب
  يسلمه وال املسلم املسلم يظلم ال باب ،املظامل كتاب ،البخاري أخرجه -34
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وترى املؤمن األبيض يف أوربا يشعر بأخوة عميقة بينه وبني املؤمن . 35و منهعض
  .األسود يف إفريقيا، فقد ربط بينهما اإلميان الواحد

أن هذه األخوة على عمقها، ال متنع من وجود أنواع : ومع اعترافنا بذلك نؤكِّد
  .اإلنسانيةمثل األخوة الوطنية أو القومية، ومثل األخوة . أُخر من األخوات

بأن ). إخواننا األقباط: (وقد ناقشين أحد املتشددين يوما، معترضا على قويل
األخوة إمنا تكون بني املسلمني بعضهم وبعض، واألقباط نصارى، فكيف 

إن األقباط إخواننا يف الوطن، وإن مل يكونوا إخواننا : قلت له يكونون إخواننا؟
 وهل هناك أخوة غري أخوة الدين؟: قال .يف الدين، جيمعنا وإياهم وطن واحد

نعم، هناك األخوة الوطنية، واألخوة القومية، واألخوة املهنية، واألخوة : قلت
الدليل على هذه : قلت وما الدليل الشرعي على ذلك؟: قال .إخل.. .اإلنسانية
وإن كان وال بد من دليل من . واقعهمووجودها يف عامل الناس : األخوات

  .رع، فها أنا أسوقه إليك من القرآن الكرمينصوص الش

ôM﴿: اقرأ معي قول اهللا تعاىل يف سورة الشعراء t/ ¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ 
øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; óΟ èδθäz r& îyθçΡ Ÿωr& tβθà) −Gs? ﴾)106-105/الشعراء(﴿ ،ôM t/ ¤‹x. îŠ% tæ 

t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ Œ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäzr& îŠθèδ Ÿωr& tβθà) −Gs? ﴾)124-123/الشعراء( ،
﴿ôM t/ ¤‹x. ßŠθßϑrO t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäz r& ìxÎ=≈ |¹ Ÿωr& tβθà) −Gs? ﴾
ôM، ﴿)142-141/الشعراء( t/ ¤‹x. ãΠöθs% >Þθä9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∉⊃∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& 

îÞθä9 Ÿωr& tβθà) −Gs? ﴾)فكلُّ هؤالء األقوام كذَّبوا رسلهم )161-160/عراءالش ،
) األخوة(وكفروا م، ومع هذا عبر القرآن عن عالقة رسوهلم م بأنه عالقة 

                                                 
 وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل«:  اهللا رسول قال: قال بشري بن النعمان حديث إىل رةإشا -35

 كتاب ،مسلم أخرجه.»واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا اجلسد، مثل وتعاطفهم،
 .وتعاضدهم وتعاطفهم املؤمنني تراحم باب ،واآلداب والصلة الرب
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﴿tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäz r&﴾ . وذلك ألن هؤالء الرسل كانوا منهم، ومل يكونوا
  .، فتربطهم أخوة قوميةأجانب عنهم

: شعيب مع أصحاب األيكة فقال تعاىلويف هذه السورة نفسها عرضت قصة 
﴿z>¤‹x. Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ s3 ø‹ t↔ ø9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∠∉∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; ë= ø‹ yèä© Ÿωr& tβθà) −Gs? ﴾
إذ قال هلم أخوهم : ، ومل يقُل كما قال يف الرسل السابقني)177-176/الشعراء(

با عنهم، وإمنا شعيب، ملاذا؟ ألن شعيبا مل يكن من أصحاب األيكة، بل كان غري
كان من مدين، فهم قومه وليسوا أصحاب األيكة، وهلذا قال يف سورة األعراف 

’4﴿: ويف سورة هود ويف سورة العنكبوت n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰tΒ öΝ èδ% s{ r& $Y7 øŠ yèä© ﴾
، فهذا يدلُّنا على أن األخوة ليست )36/، العنكبوت84/، هود85/األعراف(

  .و قومية، أو غريهادائما دينية، بل قد تكون وطنية أ

  وهنا مل جيد املعترض بدا من التسليم، وهل يعارض مسلم داللة القرآن الكرمي؟

وإذا ثبتت األخوة، فقد ثبت ما تقتضيه وتستلزمه من احملبة واملساواة والتضامن، 
  .إذ ال معىن لألخوة بغري هذا

  :مىت حتدث اإلشكالية يف قضية الوطنية واملواطنة

مسلَّم به يف اجلملة على : ذن حول قضية الوطن والوطنية واملواطنةما ذكرناه إ
  .األقل، وال ينبغي أن خيتلف فيه إسالمي وغري إسالمي

فمىت حتدث اإلشكالية بني الطرفني، حبيث يبدوان وكأما خصمان؟ وملاذا 
  حتدث هذه اإلشكالية؟

إذا صفت النيات، إا حتدث لعدة أسباب ميكن التغلُّب عليها كلِّها بيسر، 
  .وصحت العزائم
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  :عند تعارض الوالءات واالنتماءات .1

فاإلنسان يف واقع األمر ليس له انتماء واحد، فقد تتعدد انتماءات اإلنسان 
  .باعتبارات شتى، وال جند أي تناقض بينهما

 فاإلنسان ينتمي إىل أسرته، وينتمي إىل قريته، وينتمي إىل حمافظته، وينتمي إىل
قُطره أو وطنه، وينتمي إىل إقليمه، وينتمي إىل قارته، وينتمي إىل دينه، وينتمي 

  .، وينتمي إىل األسرة اإلنسانية)الكربى املؤسسة على الدين(إىل أمته 

وال حرج يف ذلك وال ضري، فهذه االنتماءات غري متعارضة وال متناقضة، بل 
قة فيما بينها عالقة اخلاص بالعام، هي تعبر عن حقائق قائمة بالفعل، والعال

  .واألخص باألعم، وما بينهما

إمنا حتدث اإلشكالية حني يتعارض االنتماء إىل الوطن والوالء له، مع انتماءات 
  .ووالءات أخرى يلتزم ا اإلنسان

 .االنتماء إىل القوم والوالء هلم: ومثل .االنتماء إىل الدين والوالء له: وذلك مثل
  .االنتماء إىل البشرية والوالء هلا: ومثل

إذا تعارض : فأي هذه الوالءات واالنتماءات أوىل بالتقدمي على غريها؟ أعين
  الوالء للوطن والوالء للدين، فأيهما يقدم، وبأيهما نضحي؟

أنه يف حالة التعارض بني الدين والوطن، فإن الدين : الذي يظهر يف هذه احلالة
  . الوطن له بديل، والدين ال بديل لههو املقدم، ألن

هاجروا يف : وهلذا رأينا الرسول الكرمي وأصحابه حني تعارض الدين والوطن
سبيل اهللا وضحوا بالوطن الذي ضاق بعقيدم، وصادر دعوم، وفتنهم يف 

⎪⎦t﴿: كما قال تعاىل. دينهم Ï% ©! $# (#θã_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ Ν ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ Î ö tóÎ/ @d, ym HωÎ) χr& 
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(#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$# ﴾)وقال سبحانه)40/احلج، :﴿Ï™!# t s) à ù=Ï9 t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(#θã_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡uθøΒr& uρ tβθäótGö6 tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊ Í‘ uρ tβρ ç ÝÇΖ tƒ uρ 

©!$# ÿ… ã&s!θß™ u‘ uρ 4 šÍ× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9 : قال عز وجلَّ، و)8/احلشر(﴾ #$
﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã y_$ yδ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ¢Ο èO (# þθè=ÏFè% ÷ρr& (#θè?$ tΒ ãΝ ßγ ¨Ψ s% ã—ö uŠ s9 ª!$# $»% ø—Í‘ 

$YΖ |¡ ym 4 χÎ) uρ ©!$# uθßγ s9 ç ö yz š⎥⎫ Ï% Î—≡ §9 $# ∩∈∇∪ Ν ßγ ¨Ψ n=Åzô‰ãŠ s9 Wξyzô‰•Β … çµ tΡöθ |Ê ö tƒ 3 
¨βÎ) uρ ©!$# íΟŠ Î=yès9 ÒΟŠ Î=ym ﴾)ن القرآن الكرمي يف مفاصلة )59-58/احلجوقد بي ،

أن دين املسلم أعز عليه، وأحب إليه من كلِّ شيء سواه، مما : واضحة وحامسة
≅ö﴿: يعتز به الناس وحيرصون عليه، وذلك يف قوله تعاىل يف سورة التوبة è% βÎ) 

tβ% x. öΝä. äτ!$t/# u™ öΝ à2äτ!$oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρø—r& uρ óΟ ä3 è?u Ï±tã uρ îΑ≡ uθøΒr& uρ 
$yδθßϑçGøùu tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ tβöθt±øƒ rB $yδyŠ$|¡x. ß⎯ Å3≈ |¡tΒuρ !$yγ tΡöθ|Ê ö s? ¡= ymr& Ν à6 ø‹ s9 Î) 

š∅ÏiΒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_uρ ’ Îû ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ (#θÝÁ−/ u tI sù 4© ®L ym š†ÎAù'tƒ ª!$# ⎯ ÍνÍ ö∆r'Î/ 3 
ª!$# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 : ، وذا يتبين مبا ال شك فيه)24/التوبة(﴾ #$

جيب أن ترجح كفَّته على كلِّ : أن دين املسلم املعبر عنه حبب اهللا ورسوله
الروابط والِقيم األخرى، مبا يف ذلك اآلباء واألبناء، واإلخوة، واألزواج، 

تعبر عن وهذه العبارة . والعشرية، واألموال، والتجارة، واملساكن اليت يرضوا
  .األوطان اليت رضوها وارتبطوا ا ماديا وعاطفيا

  :اقتران الوطنية بالعلمانية .2

وحتدث املشكلة لدى بعض اإلسالميني، فتراهم يعارضون أو يتحفَّظون على 
اليت تفصل ) الِعلْمانية(مسكونة بـ) الوطنية(انطالقا من أن ) الوطنية(فكرة 

 على خالف ما هو معروف عن مشولية .الدين عن الدولة، بل عن احلياة
عقيدة وشريعة، عبادة : اإلسالم، الذي عرفه الناس من مصادره األصيلة

أن الدين هو إحدى الضروريات أو : وعرفوا. ومعاملة، دعوة ودولة، دينا ودنيا
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الكليات اخلمس اليت جاءت ا الشريعة، اليت شرعها اهللا لتحقيق مصاحل العباد 
  .ملعاديف املعاش وا

إن الوطنية يف ذاا ال حتمل أي مضمون أيديوجلي، ال مضمون : ونقول هنا
، بل هي حمايدة، وقابلة ألن حتمل ما حتمل، من )علماين ()ديينال (وال) ديين(

  .حق أو باطل

وليست كلُّ الرتعات الوطنية اليت رأيناها علمانية، بل رأينا نزعات وطنية مشبعة 
الذي كان متعاطفا مع دولة ) وطنية مصطفى كامل: (ة، مثلبالروح اإلسالمي

اخلالفة اإلسالمية، ومثل حركات التحرر الوطين يف كثري من األقطار اإلسالمية، 
فقد كانت هذه احلركات اليت قامت حملاربة االستعمار، وطرده من بالدها، 

، كما يف ذات جذور إسالمية، وحوافز إسالمية: واحلصول على السيادة واحلرية
اجلزائر وبالد الشمال اإلفريقي العريب، وكثري من البالد يف آسيا وإفريقيا، وهو 

الغرب (يف كتابه ) برنارد لويس(ما اعترف به املؤرخ األمريكي املعروف 
بأن حركات التحرير يف البالد اإلسالمية املختلفة، كان ) والشرق األوسط

  .تى البلدانيقودها ويوجهها الزعماء الدينيون يف ش

الرتعات القومية، فليست القومية يف ذاا علمانية، ولكن دعاة : ومثل ذلك
ن ظنم القومية يف بعض األوقات كانوا علمانيني، ليرباليني أو ماركسيني، فظن :

  .أن القومية ال بد أن تكون علمانية

  .وليس من الضروري أبدا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية

  :و يف الوطنية حىت تصبح بديال عن الدينالغل .3

وحتدث املشكلة أيضا حني يغلو بعض الوطنيني يف فكرة الوطنية، أو عاطفة 
أو بديال عن الدين، ) الدين(الوطنية، حيث نرى بعضهم جيعلون الوطن مقابل 
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قلت باسم اهللا(، فكما تبدأ األمور )اهللا(أو بديال عن ) اهللا(مقابل : وإن شئت (
باسم الوطن، وكما يقسم الناس باهللا، يقسمون بالوطن، وكما يعمل الناس تبدأ 

  !!لوجه اهللا، يعملون لوجه الوطن

مع أن املسلم قد . وكأن الوطن أصبح إهلا، أو وثنا يشركونه مع اهللا عز وجلَّ
≅ö﴿: جعل حمياه ومماته كما جعل صالته ونسكه هللا، كما قال تعاىل لرسوله è% 

¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ †ÎA$ yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( 
y7 Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNö ÏΒé& ﴾)163-162/األنعام.(  

 أن يقرن باسم اهللا امسا آخر، أو يقسم بأحد أو ضواحلس الديين عند املسلم يرف
  .ردهبشيء مع اهللا، أو يعمل عمال لوجه غري وجه اهللا، ناهيك أن يف

ولقد رأينا الرتعة الوطنية، حني متزقت مظلَّة اخلالفة اإلسالمية، وانفرط عقد 
! األمة الواحدة، والدولة الواحدة، لتصبح أُمما أو أُميمات، أو دوال أو دويالت

اجلديد، بفلسفة جديدة، ومفاهيم ) الوطين(حتاول كلُّ دولة أن تعزز وجودها 
الوالء هللا ولرسوله ولألمة املسلمة الكربى، لتجعل بدله جديدة، يراد ا أن تبدل 

الوالء للوطن الصغري، الذي ينبئ عنه علَم خاص، واسم خاص، وحدود خاصة، 
  .وتنشد له األشعار، وتنشأ له األناشيد، لتتعلَّق القلوب به، وتتجه املشاعر إليه

فِّظوننا نشيدا وطنيا وأذكر أننا حني كنا تالميذ باملدارس األولية، كانوا حي
  : محاسيا، ال أدري من أنشأه، وهو يقول

  وهبت حيايت فدا، فاسلمي   بالدي، بالدي، فداك دمي
  يـوجنواك آخر ما يف فم   ؤادـغرامك أول ما يف الف

وقد مسعت شيخنا الشيخ حممد الغزايل يعلِّق على هذا النشيد، وهذا البيت منه 
  من فؤاد هذا القائل ومن فمه هللا خالقه؟فماذا بقي : فيقول رمحه اهللا
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مشروعة ومطلوبة إذا مل تتجه هذا االجتاه الغايل، فإن الغلو يف كلِّ ) الوطنية(
وكذلك . شيء يفسده، وقد رأينا اإلسالم حيذِّر أشد التحذير من الغلو يف الدين

  .طنيةوالغلو يف الوطن وال

رغم نزعته اإلسالمية الواضحة، بأمحد شوقي ومما يذكر هنا أن أمري الشعراء 
وبرغم قصيدته يف نعي اخلالفة اإلسالمية حني أُلغيت، وهي من روائع الشعر، 

  : ، أراه أحيانا يبالغ يف الوطنية، مثل قوله36الذي أُوصي الشباب حبفظه

  !نازعتين إليه باخللد نفسي   وطين لو شغلت باخللد عنه

  :وأشد منه قوله خياطب أبناء مصر  

جهكُموبر غِضبي ِة لَيسعبودا    الِكنانجِهِه مكَو لوهجعأَن ت  
  وِإذا فَرغتم وِاعبدوه هجودا   وجوهكُم ار ـالنهولُّوا ِإلَيِه يف 

بل رأينا بعض الغالة من العرب يقدم الوطن على الدين بصراحة، وجيعل كلمة 
ايل مبا يؤمن به الناس من العقائد الوطن هي العليا، وليست كلمة اهللا، وال يب
  يقول . الدينية، وال ما حيسون به من املشاعر الدينية

  !ومن أجلها أفطر، ومن أجلها صم   ا على كلِّ ملَّةـبالدك قدمه
  !ريوا جبثماين على دين برهمـوس   هبوين دينا مينح العرب وحدة
  !37مـــوأهال وسهال بعده جبهن   اـسالم على كفر يوحد بينن

                                                 
  :ومطلعها -36

نواح رجع العرس أغاين عادت األفراح معامل بني ونعيِت   
بثوبــه الزفاف يوم يف كفنِت حاإلصبا تبلُّج عند ودفنِت   

  
 . اخلوري سليم رشيد اللبناين للشاعر األبيات -37
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  :عندما تتحول الوطنية إىل عصبية جاهلية .4

وحتدث املشكلة كذلك عندما تتحول الرتعة الوطنية إىل عصبية جاهلية، يتجمع 
فيها أهل الوطن ضد غريهم، وينحازون فيها بعضهم لبعض، ينصر أخاه يف 

حنو ما على . الوطن ظاملا أو مظلوما، ويستجيب له إذا دعاه يف احلق أو الباطل
إذا غضب، غضب له مائة ألف سيف، : قيل يف وصف أحد زعماء قبائل العرب

  !ال يسألونه فيم غضب؟

  :قبيلته بقولهأبناء وكما وصف أحد الشعراء 

  يف النائبات على ما قال برهانا   ال يسألون أخاهم حني يندم

ن تشهد هلم على أأن تعني أهلك وقومك على ظلم اآلخرين، و: فاملصيبة
اآلخرين حمقِّني كانوا أم مبطلني، وأن تقول ما قال أتباع املتنبئني الكذبة من 

  .كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر: ام حروب الردةيقبائل العرب أ

هكذا تكون العصبية القومية، وكذلك تكون العصبية الوطنية، كما رأينا ذلك 
 القرن العشرين، من رفع يف الرتعات النازية والفاشية يف أوربا يف أواسط

  .أملانيا فوق اجلميع، وإيطاليا فوق اجلميع: شعارات

أن يدور مع احلق حيث دار، وأن يقول احلق وإن كان : واإلسالم يعلِّم املسلم
مرا، وأن يكون قواما بالقسط شهيدا هللا، ولو على نفسه أو الوالدين واألقربني، 

ال يعدل، بل جيب أن يقوم بالقسط مع من وكذلك ال جيرمه شنآن قوم على أن 
  .فعدل اهللا جلميع عباد اهللا. حيب، ومع من يكره

ومن هنا أنكر اإلسالم العصبية بكلِّ أنواعها، سواء كانت عصبية قبلية، أم 
  .عصبية قومية، أم عصبية إقليمية، أم أي عصبية كانت
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ومن قاتل «: ه قالعن أيب هريرة، عن النيب أن: روى اإلمام مسلم يف صحيحه
حتت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فقُِتل، 

  .38»فِقتلَته جاهلية

   من املواطنة  رواد النهضةموقف

كلُّ من درس تراث رجال اإلصالح اإلسالمي، الذين قاموا بالدعوة للنهوض 
وإخراجها من دائرة التخلُّف إىل باألمة، وحتريرها من ِنير االستعمار الغريب، 

دائرة التقدم واالرتقاء، ابتداء من مجال الدين األفغاين، وحممد عبده، وعبد 
الرمحن الكواكيب، وغريهم، جيدهم مجيعا يؤمنون بأن ألوطام حقا عليهم، 
يوجب عليهم أن يبدأوا بإصالحها أوال، من باب األقربون أوىل باملعروف، كما 

=štΡθè ﴿:قال تعاىل t↔ ó¡o„ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ( ö≅ è% !$tΒ Ο çFø) xΡ r& ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz È⎦ ø⎪ y‰Ï9≡ uθù=Î=sù 
t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡pR ùQ $# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 ، فبدأ بالوالدين )215/البقرة(﴾ #$

 واألقربني ملا هلم من حق أوكد، وقد كان الشيخ حممد عبده مع ثورة عرايب
الوطنية املصرية، اليت قامت ضد اخلديوي، وبعد ذلك كانت عنايته باتمع 
املصري أكثر من غريه، عن طريق إصالح التعليم العام، وخصوصا إصالح 

يستحيل بقاء األزهر على حاله، فإما أن يعمر، : األزهر، وقال كلمته الشهرية
رائد الفكر املصري ( كتابه عنه ومساه األستاذ عباس العقاد يف!وإما أن يتم خرابه

دار اإلسالم، وهلذا عملوا على : ولكنهم مجيعا يؤمنون بوطنهم األكرب).احلديث
حتريرها من كلِّ سلطان أجنيب، وتوحيدها، والسعي يف عودا إىل الرقي والقيادة 

  .من جديد

                                                 
  الفنت ظهور عند املسلمني اعةمج مالزمة وجوب باب ،اإلمارة كتاب ،مسلم أخرجه -38
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من اليت كانت تصدر ) العروة الوثقى(هكذا رأينا األفغاين وحممد عبده يف جملة 
باريس، واليت كانت تتكلَّم باسم العامل اإلسالمي كلِّه، وتوجه دعاة احلرية 

  .واإلصالح يف كلِّ بالد اإلسالم

الذي تصور فيه مؤمترا إسالميا عامليا ) أم القرى(وهكذا رأينا الكواكيب يف كتابه 
ليبحث مشاكل األمة اإلسالمية مجعاء، ) مكة املكرمة أم القرى(يعقد يف 

  .ترح احللول هلاويق

ومن بعد هؤالء املصلحني واددين، ظهر مصلحون آخرون يف أقطار شتى، 
اتفقت مقاصدهم، واختلفت طرائقهم، وسنقصر حديثنا هنا على اثنني من كبار 

واآلخر من . أحدمها من بالد العرب، وهو حسن البنا: املصلحني اإلسالميني
وكلُّ واحد منهما له نظرة ختالف . املودوديالقارة اهلندية، وهو أبو األعلى 

  .نظرة اآلخر، وإن كان هدفهما األساسي واحدا

  :حسن البنا وموقفه من الوطنية واملواطنة .1

من رسائله ) دعوتنا(ولقد حتدث اإلمام حسن البنا عن مفهوم الوطنية يف رسالة 
مة، وأن منها ما الشهرية، وبني املعاين واملقاصد اليت ميكن أن تفهم من هذه الكل

وذلك . هو مقبول يف منطق اإلسالم وشريعته، ومنها ما هو مردود ومرفوض
بسبب ظهور وانتشار هذه املصطلحات اجلديدة يف اتمعات اإلسالمية، وولع 

ه، أو هوى من يسري خلف بعض الناس ا، وفَهم كلِّ فريق هلا حبسب هوا
  .فلسفتهم

  :ودةالوطنية املقبولة والوطنية املرد

يفصل اإلمام البنا القول يف الوطنية تفصيالً، فقد كان ) دعوتنا(ويف رسالة 
الرجل حريصا على حتديد املفاهيم الغامضة، أو احملتملة الختالف األفهام، وعلى 
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تفصيل املعاين واملصطلحات املة، وضبط الكلمات اهلُالمية اليت يفسرها كلُّ 
  . تبعيته لفكرة معينةفريق مبا ميليه عليه هواه، أو

بين يف هذه الرسالة املوقف من الدعوات املختلفة اليت طغت يف هذا العصر، 
    .الوطنية: ومنها. ففرقت القلوب، وبلبلت األفكار

افتنت الناس بدعوة الوطنية تارة، والقومية تارة أخرى، وخباصة «: قال رمحه اهللا
ءة الغرب إليها، إساءة نالت من يف الشرق، حيث تشعر الشعوب الشرقية بإسا

عزا وكرامتها واستقالهلا، وأخذت من ماهلا ومن دمها، وحيث تتألَّم هذه 
الشعوب من هذا النري الغريب الذي فُِرض عليها فرضا، فهي حتاول اخلالص منه 
بكلِّ ما يف وسعها من قوة ومنعة وجهاد وِجالد، فانطلقت ألسن الزعماء، 

ار الصحف، وكتب الكاتبون، وخطب اخلطباء، وهتف اهلاتفون وسالت أ
  باسم الوطنية وجالل القومية

أنك حني حتاول إفهام : حسن ذلك ومجيل، ولكن غري احلسن وغري اجلميل
 أن ذلك يف اإلسالم بأوىف وأزكى وأمسى ـ وهي مسلمة ـالشعوب الشرقية 

أَبوا ذلك عليك، وجلُّوا يف : ينيوأنبل مما هو يف أفواه الغربيني، وكتابات األوروب
تقليدهم يعمهون، وزعموا لك أن اإلسالم يف ناحية، وهذه الفكرة يف ناحية 
أخرى، وظن بعضهم أن ذلك مما يفرق وحدة األمة، ويضعف رابطة 

  .39»الشباب

وقد حتدث األستاذ البنا عن وطنية احلنني والعاطفة، ووطنية احلرية، ووطنية 
خدمته، ووطنية اد والفتح، وأشاد ا، ونوه بشأا، وترحيب اإلسالم اتمع و

ا، ولكنه رفض وطنية احلزبية واالنقسام، اليت تؤدي إىل التباغض والتناحر 
                                                 

 .الشهيد اإلمام رسائل جمموع من 20 ،19 صـ) دعوتنا (رسالة من -39



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

62  

وهو مبين على رأيه يف إنكار احلزبية وتعدد األحزاب، وهو ما . وتفكُّك الروابط
  .40ناقشناه فيه يف أكثر من كتاب لنا

  :وحدة الوطنية واختالف الدينال

إن : وأحب أن أنبهك إىل سقوط ذلك الزعم القائل«: مث يقول األستاذ البنا
اجلري على هذا املبدأ ميزق وحدة األمة اليت تتألف من عناصر دينية خمتلفة، فإن 
اإلسالم وهو دين الوحدة واملساواة كفل هذه الروابط بني اجلميع ما داموا 

/ω â﴿: على اخلريمتعاونني  ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ 
/ ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ﴾

  . اهـ42»؟41 فمن أين يأيت التفريق إذن)8/املمتحنة(

  :ن البنامصر يف نظر حس

: مبعىن االنتماء إىل الوطن اخلاص) املصرية(أو ) الوطنية(ويعود األستاذ إىل فكرة 
مصر وحبها، والعمل على حتريرها والنهوض ا، فيخصها حبديث جدير 

  :مبكانتها فيقول

ومصر . إننا مصريون ذه البقعة الكرمية من األرض اليت نبتنا فيها ونشأنا عليها«
تلقَّى اإلسالم تلقيا كرميا، وذاد عنه، ورد عنه العدوان يف كثري من بلد مؤمن 

أدوار التاريخ، وأخلص يف اعتناقه، وطوى عليه أعطف املشاعر وأنبل العواطف، 
. وهو ال يصلح إال باإلسالم، وال يداوى إال بعقاقريه، وال يطب له إال بعالجه

                                                 
 حسن عند السياسية التربية(و ،)والسياسة الدين(و ،)اإلسالم يف الدولة فقه من: (كتبنا يف ذلك راجع -40
 ). املسلمون اإلخوان(و ،)البنا
 كتابنا من) الدينية واألقليات اإلسالمي احلل (وفصل ،)اإلسالمي اتمع يف املسلمني غري (كتابنا: انظر -41

  ). واملتغربني العلمانيني وشبهات اإلسالمي احلل بينات(
  .الشهيد اإلمام رسائل جمموع من 22 - 20 صـ) دعوتنا (رسالة من -42
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ة الفكرة اإلسالمية، والقيام عليها، وقد انتهت إليه حبكم الظروف الكثرية حضان
فكيف ال نعمل ملصر وخلري مصر؟ وكيف ال ندافع عن مصر بكلِّ ما نستطيع؟ 

إنَّ اإلميان باملصرية ال يتفق مع ما جيب أن يدعو إليه رجل ينادي : وكيف يقال
إننا نعتز بأننا خملصون هلذا الوطن احلبيب، عاملون ! باإلسالم ويهتف باإلسالم

له، جماهدون يف سبيل خريه، وسنظلُّ كذلك ما حيينا، معتقدين أن هذه هي 
احلَلْقة األوىل يف سلسلة النهضة املنشودة، وأا جزء من الوطن العريب العام، 

  .وأننا حني نعمل ملصر نعمل للعروبة والشرق واإلسالم

 إليه قدماء وليس يضرينا يف هذا كلِّه أن نعىن بتاريخ مصر القدمي، ومبا سبق
فنحن نرحب مبصر القدمية كتاريخ فيه جمد . املصريني الناس من املعارف والعلوم

وحنارب هذه النظرية بكلِّ قوانا كمنهاج عملي، يراد صبغ . وفيه علم ومعرفة
مصر به ودعوا إليه، بعد أن هداها اهللا بتعاليم اإلسالم، وشرح له صدرها، 

 شرفًا وجمدا فوق جمدها، وخلَّصها بذلك مما الحق وأنار به بصريا، وزادها به
  .43»هذا التاريخ من أوضار الوثنية، وأدران الِشرك، وعادات اجلاهلية

  :موقف املودودي من الوطنية واملواطنة .2

 أي كتابة فيها تعاطف ـ فيما قرأت له ـمل أجد لألستاذ أيب األعلى املودودي 
بل وجدت منه هجوما عليها، . املواطنة، وما يتبعها من )الوطنية(مع فكرة 

  .ونقدا عنيفا هلا

وهو ال يستقي أفكاره من أي منهل . فقد كان يرى أن أصلها غريب أو أوريب
  .آخر غري اإلسالم

                                                 
  .الرسائل جمموعة من 230 ،229 صـ) جديد طور يف دعوتنا (رسالة من -43
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أن تغيب : كما أن إقراره بالوطنية، ودعوة املسلمني إليها، قد خياف من ورائها
وهلذا وجه انتقادات عقلية حادة . وسيةهِوية األقلية اإلسالمية يف األكثرية اهلند

  .إىل فكرة القومية والوطنية

  :من ناحية العقل) والوطنية(نقد عناصر القومية 

:  فيها من حيث ذاا وتفكَّرانظر«: يقول رمحه اهللا متحدثا عن القومية والوطنية
هل هلا أساس عقلي مستحكم أم هي ال تعدو يف حقيقتها سرابا يف الفكر 

  »والتخيل؟

 النسلية أو العنصرية .1

ما هي النسلية؟ الوحدة يف الدم وال غري، وما نقطة بدئها إال نطفة الوالدين، 
 فبمظهر ، مث تتسع وتظهر مبظهر األسرة،تنشأ ا يف عدد من البشر رابطة الدم

 واإلنسان إىل أن يبلغ هذا احلد.  فبمظهر الساللة أو النسل،العشرية أو القبيلة
النهائي، يبعد عن والده الذي جعله املورث األعلى لساللته بعدا شاسعا ال تبقى 
معه وراثته إياه إال ومها من األوهام اخليالية، وتنصب يف ر ساللته املزعومة 
جداول كثرية من الدم اخلارجي، حىت ال يبقى يف مقدوره أن يدعي أن ره 

  .ن بدأ جريانه من منبعه األصليخالص، ليس فيه إال ذلك الدم الذي كا

وإذا كان للناس على الرغم من هذه اخللطة أن يقرروا ساللة من السالالت مادة 
لوحدم، فماذا عليهم لو قرروا أساسا لتوحدهم مشاركتهم يف ذلك الدم الذي 
يربطهم مجيعا بأبيهم األول وأمهم األوىل؟ وماذا مينعهم أن ينسبوا الناس مجيعا 

 ساللة واحدة وأصل بعينه؟ ومما ال ريب فيه أن الذين قد قررهم الناس إىل
 يف شجرة نسبهم، ـ قليال أو كثريا ـمورثني لسالالم، يلتقون نسبا إذا صعدوا 
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 أم من أصل بعينه، فما املربر إذن الفتراق الناس ـ آخرة ـوال بد من االعتراف 
  على هذه الصورة بني اآلريني والساميني؟

 :الوطنية .2

أما الوحدة يف املولد واملنشأ، فهي أوهن من النسلية وأوغل منها يف الوهم 
واخليال، ألن املكان الذي يولد فيه اإلنسان ال يزيد يف عرضه وطوله عن ذراع 
يف ذراع، وهو إذا عد هذا املكان احملدود وطنا لنفسه، فلعله ال يستطيع أن يقول 

ه، ولكنه يرسم حول هذا املكان خطا يبعد عنه نه وطنإعن قطر ما يف األرض 
 إن وطنه يتسع : بل مئات وآالفا من األميال يف بعض األحيان، ويقول،أمياال

  . ن كلَّ ما وراءه ال عالقة به أبداإ و،إىل هذا اخلط

فما كلُّ هذا إال ضيق يف نظره، وإال فأي شيء مينعه أن يوسع هذا اخلط إىل 
 إنه وطنه؟ ألن : إىل غربه ومن جنوبه إىل مشاله ويقولوجه األرض من شرقه

الدليل الذي ميكن أن تتسع على أساسه قطعة صغرية من األرض إىل آالف 
األميال، من املمكن على أساسه هو أن تتسع هذه القطعة فتشمل وجه األرض 

  .كلَّه

أن هذه  :واإلنسان إن مل يضيق وجه نظره، فله أن يرى بدون لبس وال إام
البحار واجلبال واألار اليت قد جعلها بزعمه حدودا، وفرق ا بني أرض 
وأرض، ليست كلَّها إال أجزاء ألرض واحدة، فلماذا أعطى هذه البحار واجلبال 
واألار حقا يف حجزه لبقعة منها حمدودة؟ وما له ال يقول إنه متوطِّن األرض 

ألرض هو أخوه يف الوطن، وله يف كلِّ كلها، وأن كلَّ من يسكن على وجه ا
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بقعة من بقاعها من احلقوق مثل ما له من تلك البقعة الصغرية اليت ولد فيها، وال 
  .44)تزيد يف عرضها وطوهلا عن ذراع يف ذراع؟

  :نظرية اإلسالم الشاملة اجلامعة

مث يعود بعد قليل ليحدثنا عن نظرية اإلسالم الشاملة، واملعارضة للقومية 
  : يقول. الوطنية وأشباههماو

فهو ال يقر بأي .  ما يقول به اإلسالم ويدعو إليه الناس مجيعاـ بعينه ـفهذا «
ويقول للبشر قاطبة إنكم مجيعا . فرق مادي وال حسي بني اإلنسان واإلنسان

pκ$﴿: من أصل واحد š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# /ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ 
t, n=yz uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣ uρ ﴾)وأن ليس )1/النساء،

 uθèδuρاالختالف بينكم يف املواطن أو املساكن أو املدافن بشيء جوهري، ﴿
ü“Ï% ©! $# Ν ä. r't±Ρr& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ @ s) tGó¡ßϑsù ×íyŠ öθtFó¡ãΒuρ ﴾)أن ، و)98/األنعام

pκ$﴿: حقيقة أجناسكم وقبائلكم ليست إال من أب واحد وأم واحدة š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 
$̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yè tGÏ9 ﴾
أي ليس هذا االختالف بني شعوبكم وقبائلكم إال لتتعارفوا، ال ) 13/احلجرات(

وتتفاخروا وتتناحروا وتتحاربوا بينكم، فال تنسوا يف هذا االختالف لتتباغضوا 
وإذا كان بينكم فارق حقيقي، فإمنا هو على أساس األخالق . وحدة أصلكم

  . واألعمال

وما هذه الفُرقة بني طوائفكم واالختالف بني مجاعاتكم إال عذاب من اهللا أنزله 
öρr& öΝة، ﴿لتذوقوا به وبال ما بينكم من البغضاء واملعاد ä3 |¡Î6 ù=tƒ $Yè u‹ Ï© t,ƒ É‹ãƒ uρ 

/ ä3 ŸÒ÷èt/ }¨ ù't/ CÙ÷èt/ ﴾)هذه الطائفية من مجلة )65/األنعام واإلسالم يعد ،
                                                 

  . 20 – 18صـ -44
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βÎ) šχöθtã¨﴿: اجلرائم اليت استحق فرعون على أساسها اللعنة والعذاب األليم ö Ïù 
Ÿξtã ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_ uρ $yγ n=÷δr& $Yè u‹ Ï© ﴾)45)4/القصص.  

م بين آدم، وجعلهم خلفاءه فيها، ويبين أن األرض كلَّها هللا، وهو الذي كر
فما لإلنسان أن يتقيد يف بقعة حمدودة من هذه األرض . وسخر هلم كلَّ ما فيها

فإذا ضاقت عليه ناحية . ويتخذها معبودا له، بل إن األرض كلَّها مدت ألجله
ا يسري، جيد نعم اهللا تعاىل موجودة وهو أينم. منها، فليذهب إىل ناحية أخرى

’﴿: ففي ذلك يقول عز وجلَّ. مبسوطة أمامه ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ﴾
óΟ﴿: ، ويقول)30/البقرة( s9 r& t s? ¨βr& ©!$# t ¤‚ y™ / ä3 s9 $̈Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{ ، )65/احلج(﴾ #$
﴿¨öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù ﴾)ويقول)97/النساء ، :﴿* ⎯ tΒuρ 

ö Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Vϑxî≡ t ãΒ # Z ÏW x. Zπ yèy™ uρ ﴾)46)100/النساء.  

اقرأ القرآن من أوله إىل آخره، ال جتد فيه كلمة تربر النسلية والوطنية، ألنه 
ح، وال خيص خياطب النوع البشري ويدعوه قاطبة إىل اخلري والسعادة والفال

وإذا كانت لإلسالم . بدعوته أمة دون أمة، أو بقعة من األرض دون غريها
 ـ مع ذلك ـعالقة خاصة ببقعة من األرض، فإمنا هي أرض مكة، ولكنه يصرح 

بأن املسلمني، من أهل مكة كانوا أو من خارجها، كلُّهم متساوون يف أرضها، 
#!™¹﴿: فيقول uθy™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ ﴾)ويقول عن املشركني الذين 47)25/احلج ،

                                                 
 وغري القبطي أساس على مصر أهايل بني االمتيازات أثار إذ التارخيية، فرعون جرمية إىل تشري اآلية وهذه -45

  . اآلخر يعامل مل مبا أحدمها وعامل القبطي،
  : جعدة بن النابغة قال وقد أرض، إىل أرض من التحول: املراغم: عباس ابن قال -46

  واملهرب املراغم عزيز    بأركانه الذي ودكطَ
 

 أرض يف للملكية حق بأي الناس من ألحد اإلسالم فقهاء من كبرية طائفة تسلِّم ال اآلية هذه ومبوجب -47
 ويقول. عرصاا يف احلاج ليرتل مكة دور تبويب عن ينهى عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر وكان. مكة
 البيوع، كتاب املستدرك، يف احلاكم أخرجه» بيتها أجر وحرام رباعها، بيع حيل ال حرام مكة«:  النيب
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.yϑ̄ΡÎ) šχθä$﴿: كانوا سكان مكة Î ô³ ßϑø9 $# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θç/ t ø) tƒ y‰Éfó¡ yϑø9 $# tΠ# t ysø9 $# 
y‰÷è t/ öΝ Îγ ÏΒ$tã # x‹≈ yδ ﴾)فهذا التصريح يستأصل شأفة الوطنية يف )28/التوبة ،

عبر الشاعر الفارسي مبا معناه اإلسالم وال يبقى بعده ملسلم إال أن يقول، كما 
  .48)كلُّ بالد األرض بالده ألا ليست إال ملك ربه: بالعربية

أعتقد أن كالم األستاذ الكبري املودودي رمحه اهللا، مل خيل من غلو يف النظرة 
والتحليل، فإن انتماء اإلنسان إىل وطنه حقيقة فطرية، وحقيقة واقعية، وإن فكرة 

اا ليست مشكلة، إال إذا تعارضت مع الدين، أو اقترنت الوطنية يف حد ذ
  . بالعلمانية، أو وضعت بديال عن الدين، كما بينا ذلك من قبل

ورمبا كان وضع األستاذ املودودي وقيام دعوته يف اهلند الكربى، اليت يتمتع فيها 
، إذا نسوا اهلندوس الوثنيون بأغلبية كبرية، يخشى على املسلمني أن يذوبوا فيها

واإلنسان ابن بيئته، . هو الذي ترك أثره يف تفكري هذا اإلمام: انتماءهم الديين
  .كما أنه ابن عصره

  :الدين هللا والوطن للجميع

الدين هللا : (كلمة: ومن الكلمات اليت تروج يف احمليط العلماين، واحمليط الليربايل
  ).والوطن للجميع

ون بالدين ويرجعون إليه يف حيام من وهي تقال يف مقابل الذين يتمسك
وكأن هؤالء املتدينني . الدين هللا: مسلمني ومسيحني وغريهم، فيقولون هلم

                                                                                                                            
 اليت مكة أرض عن كله هذا. املناسك كتاب أول يف داود أبو أخرجه» سبق من مناخ هي إمنا«: ويقول
  .لغريها ليست مبزايا اهللا خصها

  . 30 – 26صـ -48
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والواقع أن كلَّ املؤمنني أو كلَّ املتدينني . أن الدين هللا: جيحدون هذه احلقيقة
  .يؤمنون بأن الدين هللا

أن يكون الدين :  الواقعاإلسالم يأمر بالقتال حىت يقر هذه احلقيقة يفرأينا بل 
öΝ﴿: هللا، فيقول تعاىل èδθè=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθä3 s? ×π oΨ ÷FÏù tβθä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! ( ÈβÎ* sù 

(# öθpκ tJΡ$# Ÿξsù tβ≡ uρô‰ãã ωÎ) ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 : ، وقال يف مقام آخر)193/البقرة(﴾ #$
﴿öΝ èδθè=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθä3 s? ×π uΖ ÷GÏù tβθà6 tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$!$# … ã&—#à2 ¬! ﴾)األنفال ،
، فهو يريد أن يستخلص الدين من أيدي الذين يتالعبون به، ويريدون أن )39

يكون يف خدمة فئة أو شعب أو فرد من الناس، بل جيب أن خيلص الدين من 
Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ﴿: كلِّ تبعية لغري اهللا، ويكون هللا وحده، كما قال تعاىل Ïe$! $# 

ßÈÏ9$sƒ ø:$# ﴾)م)3/الزمرليس من الدين :الدين هللا: ، فما يريده هؤالء من عبار 
، اهللا عزل الدين عن احلياة، وعن توعية الناس، وردهم إىل ايراد إذ يف شيء، 

  .وإىل صراطه املستقيم

نستطيع أن نقلبها ) الدين هللا والوطن للجميع(أن العبارة املذكورة : واحلقيقة
  .القسمة العقلية هناعلى كلِّ الوجوه اليت تقتضيها 

على معىن أن األرض كلَّها هللا، . الدين هللا والوطن هللا: فيمكنك أن تقول
tχÎ) uÚ﴿: والكون كلَّه هللا، كما قال تعاىل ö‘ F{ $# ¬! $yγ èO Í‘θãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ 

⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã ﴾)وقال تعاىل)128/األعراف ، :﴿¬!uρ ä− Ì ô±pR ùQ $# Ü>Ì øópR ùQ $# uρ 4 $yϑuΖ ÷ƒ r'sù (#θ—9 uθè? 
§Ν sV sù çµ ô_uρ «!$# ﴾)الدين للجميع والوطن للجميع: ، وميكن أن تقول)115/البقرة .

: وميكنك أن تقول.ال يحرم أحد من الدين: فكما ال يحرم أحد من الوطن
  .الدين للجميع والوطن هللا

  .الدين هللا والوطن للجميع: كما ميكنك أن تقول ما قالوا
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  الفصل الثاين

  لم يف غري اتمع اإلسالمي مواطنة املس

  )األقليات املسلمة(

  

  موقف املسلمني يف غري اتمع اإلسالمي

خبصوص غري املسلمني يف اتمع ) املواطنة(يف الصحائف السابقة، حتدثنا عن 
خبصوص املسلمني يف غري اتمع ) املواطنة(اإلسالمي، وهنا نتحدث عن 

  .اإلسالمي

، اليت تعيش يف أوربة وأمريكا والشرق األقصى وإفريقيا األقليات املسلمة: أعين
وخصوصا إذا كان هؤالء املسلمون من أصول مهاجرة آسيوية أو . وغريها
  .إفريقية

فكيف ينظر أهل البالد إىل هؤالء املسلمني، وال سيما الذين حصلوا على جنسية 
نهم، وإن هذه البالد؟ هل يعتربوم غرباء عنهم، أو دخالء عليهم، أجانب م

محلوا جنسية البالد؟ أو يعتربوم مواطنني، هلم ما هلم من حقوق، وعليهم ما 
  عليهم من واجبات، وإن كانوا خمالفني هلم يف الدين أو يف األصل أو يف اللون؟

هل : وكيف ينظر املسلمون أنفسهم إىل موقفهم من اتمع الذي يعيشون فيه
ا يعدون أنفسهم غرباء عنه؟ هل ينعزلون يعتربون أنفسهم جزءا منه أو ال زالو
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عن اتمع وحييون وحدهم، منغلقني على أنفسهم؟ أو يندجمون يف اتمع 
  ويتفاعلون معه، ويؤثِّرون فيه، ويتأثَّرون به؟

جيب علينا توضيح احلقائق التالية أو األحكام : لبيان اإلجابة عن هذه األسئلة
  :الشرعية التالية

 . بالد غري املسلمنيحكم اإلقامة يف .1

 .حكم التجنس جبنسية دولة غري إسالمية .2

فإذا جازت اإلقامة والتجنس، وكان كالمها أمرا مشروعا، فما حكم  .3
 االندماج يف اتمع غري املسلم؟

يف هذا اتمع، ويصبح واحدا من ) املواطنة(وهل يشرع للمسلم أن يقبل  .4
ال حيلُّ له أن يعطي هذا الوطن أهل هذا الوطن يف احلقوق والواجبات، أو 

والءه وانتماءه، وحيمل هم ازدهاره وتقدمه والدفاع عنه يف مواجهة أي : اجلديد
 عدوان عليه، ولو كان ذلك العدوان من بلد إسالمي؟

مث ما املوقف إذا كانت األقلية املسلمة تريد االندماج يف أهل البلد، وأهل  .5
لوم شركاء هلم، ويعاملوم معاملة الدخالء البلد يضيقون عليهم، وال يقب

 عليهم؟

  :حكم اإلقامة يف بلد غري إسالمي

 حكم اإلقامة يف بلد غري إسالمي، فهذا خيتلف باختالف حال أهل هذا أما
  .البلد، وموقفه من اإلسالم واملسلمني
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: فمن البالد من يضطهد املتدينني عامة، ويقف من الدين موقف املعادي، مثل
لبالد الشيوعية أيام سطوا، واليت تقوم فلسفتها على اإلحلاد وجحود األلوهية ا

أن الدين أفيون : وتعلن. ال إله واحلياة مادة فحسب: والنبوة واآلخرة، وتقول
  .الشعوب

فهي تصادم األديان مجيعا، وختص اإلسالم مبزيد من العدوان والنقمة، ألنه دين 
باألفكار الرافضة للشيوعية عقيدة ونظاما، جهاد ونضال، ويغذِّي الشعوب 

  .ويطاردها بوصفها لونا من االستعمار االمربيايل

فمن كان من أهل البالد من املسلمني، فعليه أن يصرب ويصابر ويرابط، وال 
يفرط يف دينه بكلِّ ما ميلك من قوة وطاقة، ويعمل بأحكام الضرورة فيما ال 

⎯ωÎ) ô﴿: حال إكراه واضطرار، وقد قال تعاىلطاقة له به، معتربا نفسه يف  tΒ 
oν Ì ò2é& … çµ ç6ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ ﴾)106/النحل( ،﴿Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 

7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ﴾)ن ، )115/،النحل173/البقرةوأما م
ال حيلُّ لك أن تترك : سلم، فهذا الذي نقول لهأراد أن يهاجر إليها من بلد م

بلدك املسلم، الذي تستطيع أن تقيم فيه شعائرك، وتؤدي عباداتك، وتذهب إىل 
 ـ كما تريد ـبلد يضيق عليك، ويضعك حتت املراقبة، وال يتيح لك العمل 

  .باإلسالم، ناهيك عن العمل لإلسالم، والدعوة إىل اإلسالم

وكيف يذلُّ : قالوا. »!ال ينبغي ملؤمن أن يذلَّ نفسه«: ويف احلديث النبوي
  .49»يتعرض من البالء ملا ال يطيق«: نفسه، يا رسول اهللا؟ قال

                                                 
 وهو جدعان، بن زيد بن علي أجل من ضعيف إسناده: خمرجوه وقال ،)23444 (املسند يف أمحد أخرجه -49
 يف كالمها ،)4016 (ماجه وابن غريب، حسن حديث: وقال ،)2254 (والترمذي فيه، خولف قد فهضع مع

 ابن صحيح يف األلباين وحسنه حذيفة، عن ،)7/418 (اللغو عن اإلعراض يف باب الشعب يف والبيهقي الفنت،
  ).3243 (ماجه
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وإذا كان اإلسالم يوجب على املسلم اهلجرة من بلده األصلي إذا ضيق عليه 
، كما قال )ظلم النفس(فيه، ومل ميكَّن من إقامة أركانه، وهو ما مساه القرآن 

⎪⎦βÎ) t¨﴿: تعاىل Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% 
$̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1 uρù'tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩®∠∪ ωÎ) t⎦⎫ Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ 
ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩®∇∪ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù © |¤tã ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª!$# # ‚θà tã # Y‘θà xî ∩®®∪ ﴾
إذا كان يوجب اهلجرة ملثل هذا من بلده، فكيف يذهب : لأقو، )99-97/النساء(

  !!خمتارا إىل بلد يظلم فيه نفسه، ويحرم فيه من إقامة دينه؟

احلرية الدينية، واحلرية املدنية، واحلرية : وهناك بالد يسود فيها مناخ احلرية
 الفكرية، واحلرية السياسية، وغريها من احلريات، وال تتدخل يف دين أحد، بل

تدع كلَّ إنسان وما اختار لنفسه، وتلك هي البالد الدميقراطية الليربالية، وإن 
أا تقف من الدين موقفا : فاألصل يف العلمانية. اتخذت مبدأ العلمانية شعارا هلا

حمايدا، ال تؤيده وال تعاديه، بل تعده أمرا شخصيا لكلِّ فرد فيما بينه وبني ربه، 
  .عبد له، أيا كان هذا الرب أو اإللهالذي آمن به، وت

وهذا هو املناخ الذي كان سائدا يف أوربا وأمريكا طوال القرن العشرين، والذي 
مسح باستقبال أفواج كبرية باملاليني من بالد العرب واملسلمني، ألسباب شتى، 
منها العمالة، اليت كانت أوربا يف أمس احلاجة إليها، وخصوصا بعد احلرب 

ويف هذا املناخ ال أرى بأسا من هجرة املسلم إىل بالد أوربا اليت  .العاملية الثانية
واإلقامة فيها، إذا كان ذلك ألهداف ) املسيحية(يدين أغلبها بالنصرانية 

العمل وكسب املعيشة، حيث تضيق فرص العمل املالئم يف : مشروعة، مثل
رزق، واملشي يف مناكب األرض بلده، وتتسع يف هذه البالد، فالسعي يف طلب ال

  .مشروع للمسلم
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األلوف، بل املاليني للعمل يف : وقد استقبلت فرنسا وأملانيا وبريطانيا وغريها
شتى نواحي احلياة، من بالد الشمال اإلفريقي، وغريها من بالد إفريقيا، ومن 

  .تركيا، ومن شبه القارة اهلندية وغريها

  : وقد قال الشاعر

  ورزق اِهللا يف الدنيا فِسيح   واِسعةٌ فضاهاِبالد اِهللا 
  إذا ضاقَت بكُم أرض فَسيحوا   فقلْ للقاِعدين على هواٍن

tβρ﴿: وقال تعاىل ã yz# u™ uρ tβθç/ Î ôØ tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθäótGö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#﴾ 
 طلب األمن، إذا كان يشعر يف بالده باخلوف: ومثل طلب الرزق، )20/املزمل(

على نفسه أن يسجن أو يعتقل أو حياكم حماكمة عسكرية ظاملة، أو اخلوف على 
أهله وولده، أو اخلوف على ماله وأمالكه، وقد رأى العربة يف أمثاله وقرنائه، 

فمن حق . فأراد أن يبحث عن مكان يأمن فيه على دينه ونفسه وأهله وماله
اإلنسان إىل األمن من اإلنسان أن يبحث عن أمنه وأمن أسرته، فإن حاجة 
%ü”Ï﴿: خوف، كحاجته إىل الطعام من جوع، كما قال تعاىل ©! $# Ο ßγyϑyèôÛ r& 

⎯ ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγ oΨ tΒ# u™uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃öθyz﴾) 4/قريش( واعترب القرآن اجلوع واخلوف شر ،
z$yγما تبتلى به اتمعات، ﴿ s%≡ sŒ r' sù ª!$# }¨$t6 Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθãèuΖ óÁtƒ ﴾)وهلذا حني استقبل سيدنا يوسف عليه السالم )112/النحل ،
’ϑn=sù (#θè=yzyŠ 4£$﴿: أبويه وإخوته يف مصر قال هلم n? tã y#ß™θãƒ #“uρ# u™ Ïµ ø‹ s9 Î) Ïµ ÷ƒ uθt/ r& 

tΑ$s% uρ (#θè=äz÷Š $# u óÇÏΒ βÎ) u™!$x© ª!$# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™﴾) ومثل طلب الرزق، )99/يوسف ،
 الدراسة، وال سيما يف التخصصات اليت ال تتوافر يف بالد طلب: وطلب األمن

الشرق، وإذا توافرت كانت مستوياا وإمكاناا متواضعة، فيذهب الطالب 
  .للدراسة، مث حتلو له اإلقامة لسبب أو آلخر، فيختار اإلقامة يف هذا البلد أو ذاك
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لى دينه ودين أهله وكلُّ هذا يسوغ اإلقامة يف تلك البالد، بشرط أال خياف ع
وذريته من شيوع نزعة التحلُّل واإلباحية يف هذه اتمعات، وانتشار املوجة 

فمن . املادية اليت تستخف باألديان واإلميان بالغيب، واالهتمام بالدار اآلخرة
وجد يف هذه الديار خطرا على دينه أو دين أوالده، فال حتلُّ له اإلقامة هناك، 

ها املاليني، فما قيمة أن يكسب املسلم الدنيا وخيسر الدين؟ وإن كان يكسب في
  وما قيمة أن يربح األموال ويفقد األوالد؟

إذا كنتم : وقد قلت يف أواسط السبعينات لإلخوة املسلمني املهاجرين إىل أمريكا
فليس ! حتسون خبطر على دينكم أو دين ذراريكم، فابدأوا رحلة العودة من الغد

≅ö﴿: وقد قال تعاىل. سلم شيء أغلى وأعز من الدينهناك عند امل è% βÎ) tβ% x. 
öΝ ä. äτ!$t/# u™ öΝ à2äτ!$oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρø—r& uρ óΟ ä3 è?u Ï± tã uρ îΑ≡ uθøΒr& uρ $yδθßϑçGøùu tI ø% $# 

×ο t≈ pg ÏB uρ tβöθt±øƒ rB $yδyŠ$|¡x. ß⎯ Å3≈ |¡tΒuρ !$yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= ymr& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# 
⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_uρ ’Îû ⎯Ï&Î#‹ Î7 y™ (#θÝÁ−/ u tI sù 4© ®L ym š†ÎAù' tƒ ª!$# ⎯ Íν Í ö∆r'Î/ 3 ª!$# uρ Ÿω 

“Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 : ، وأهم من األهداف السابقة كلها)24/التوبة (﴾#$
هدف من يهاجر ليقيم يف تلك البالد، ابتغاء تبليغ دعوة اإلسالم إىل أهلها، 

 ملا أمر اهللا به ورسوله من تبليغ الرسالة، اليت بلَّغها رسول اإلسالم يف امتثاال
pκ$ *حياته، ﴿ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù 

|M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ ﴾)وحنن مأمورون أن نتأسى برسول اهللا، ونبلِّغ )67/املائدة ،
سالة كما بلَّغها إىل الناس، فاألمة مبعوثة مبا بعث به رسوهلا عليه الصالة الر

  .50»إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين«: والسالم، وقد قال ألمته

                                                 
 ،)147 (والترمذي ،)380 (داود وأبو ،)7255 (املسند يف وأمحد ،)220 (الوضوء يف البخاري رواه -50

  .هريرة أيب عن الطهارة، يف ثالثتهم ،)56 (والنسائي
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إن اهللا ابتعثنا لنخرج الناس : وقال الصحايب ِربعي بن عامر لرستم قائد الفرس
ن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، وم

  !51األديان إىل عدل اإلسالم

كما صورها القرآن، الذي يقول يف ) عاملية الرسالة اإلسالمية(وذا تتحقَّق 
≈tΒuρ š$!﴿: خماطبة الرسول الكرمي oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9﴾ 

x8، ﴿)107/األنبياء( u‘$ t6 s? “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$s% ö à ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Íν Ï‰ö6 tã tβθä3 u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ï9 
# ·ƒ É‹tΡ﴾) 1/الفرقان(﴿ ،ö≅ è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $·èŠ ÏΗ sd 
“Ï% ©! $# … çµ s9 Ûù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ⎯ Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ ( 

(#θãΨ ÏΒ$t↔ sù «!$$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9 $# Çc’ ÍhΓW{ $# ”Ï% ©! $# Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2uρ çνθãèÎ7 ¨?$# uρ 
öΝ à6 ¯=yès9 šχρß‰tGôγ s?﴾) عني )158/األعرافوال ريب أن اإلقامة بني املبلَّغني ت ،

على قوة التأثري فيهم بالقول والفعل واألسوة احلسنة، وترد على كلِّ تساؤل ردا 
أن يقيموا بني ظهراين :  أسلوب املسلمني يف القرون األوىلمباشرا، وهذا هو

الناس، وخيتلطوا م، ويشاهدوا أخالقهم وسلوكيام، ويتأثَّروا م وحيبوهم، 
سلوك املسلمني املثايل، : فيحبوا دينهم حببهم، فأظهر وأقوى ما أثَّر يف األمم هو

  .الذي مل يروا مثله يف األمم األخرى

 أن يذهب إىل تلك البالد غري املسلمة بنية الدعوة إىل اإلسالم، ونشر فمن أراد
دين اهللا فيها، وكان مؤهال لذلك، مبا ميلك من ثقافة إسالمية واعية، كما ميلك 

tΒuρ $uΖ$!﴿: معرفة لغة القوم اليت خياطبهم ا، كما قال تعاىل ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) 
Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ Ïµ ÏΒöθs% š⎥Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( ‘≅ÅÒãŠ sù ª!$# ⎯ tΒ â™!$t±o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 uθèδuρ 
â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3 ysø9 ، وكذلك ميلك إميانا عميقا برسالته، كما ميلك )4/إبراهيم (﴾#$

  .خلقا حسنا، وقدرة على التعامل اإلجيايب مع الناس
                                                 

  ).2/401 (الطربي تاريخ: انظر -51
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امل، ألسنة صدق تدعو أن يكون هلم يف كلِّ أحناء الع: بل املطلوب من املسلمني
إىل دينهم بلسان األقوام املدعوة، فهذا يعترب من فروض الكفاية الواجبة على 

سقط : جمموع األمة بالتضامن، فإذا قام به البعض بصورة مالئمة، وبعدد كاٍف
  .اإلمث عن سائر األمة، وإال سقطت األمة كلُّها يف احلرج

  :يف ظلِّ حكم غري إسالميإقامة املسلمني املهاجرين إىل احلبشة 

بقاء : ومن الدالئل على مشروعية إقامة املسلم حتت سلطان دولة غري إسالمية
، املسلمني يف احلبشة بعد قيام دولة اإلسالم يف املدينة بقيادة رسول اهللا 

حىت إن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا . واستمرار بعضهم فيها لعدة سنوات
ة إال يف السنة السابعة بعد اهلجرة، أي عند فتح خيرب، عنه، مل يقدم على املدين

بفتح خيرب، أم بقدوم : ال أدري بأيهما أسر«:  مبقدمه، وقالوقد فرح النيب 
  .52»جعفر

ال أستدلُّ هنا مبجرد اهلجرة إىل احلبشة، وبقاء املسلمني ا قبل اهلجرة، واحلبشة 
ن املسلمني هنا كانوا يف حالة إ: بلد حيكمه ملك نصراين، فمن املنطقي أن يقال

. اضطرار للهجرة إىل هذا البلد والبقاء فيه، وللضرورات أحكامها االستثنائية
  .كما كان الرسول واملسلمون يف مكة حتت سلطان أهل الشرك من قريش

إقامتهم يف احلبشة بعد اهلجرة إىل املدينة، وتأسيس : بل الذي أستدلُّ به هنا، هو
مستقلَّة لإلسالم، تنتشر منها دعوته، وحتكم ) دار( ووجود دولة اإلسالم ا،

فهذا يدلُّنا على أن املسلم يستطيع أن يعيش . فيها شريعته، وينطلق منها جنوده
يف كَنف دولة غري مسلمة، وال يفرض عليه اهلجرة منها، ما دام يعيش فيها آمنا 

وإال .. .ه عن دينهال يضطهده أحد، وال يفتن. على نفسه وأهله ودينه وحرماته
                                                 

 . جابر عن الذهيب، ووافقه إسناده وصحح ،)2/681 (األوىل اهلجرة يف احلاكم رواه -52
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وجب عليه أن يفارقها مهاجرا، حىت ال يكون من الذين تتوفَّاهم املالئكة ظاملي 
  .53أنفسهم

  :شبهات تثار حول اإلقامة يف بالد غري املسلمني

 من يثري شبهات شرعية، حول إقامة ـ وال سيما املتشددين ـومن املسلمني 
 بعض األحاديث املروية عن رسول املسلم يف بالد غري إسالمية، معتمدين على

  .اهللا 

أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم «: من هذه األحاديث، قوله عليه الصالة والسالم
   54.»ال ترايا نارامها«: ِلم يا رسول اهللا؟ قال: قالوا. »بني أظهر املشركني

  .55 »من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله«: وحديث

 احلديثني، لنرى مدى صحتهما سندا، فإذا ثبتا من وال بد لنا من وقفة مع هذين
ناحية السند، ال بد من نظرة يف داللة املنت أو النص، وهل ما استنبط منهما 

  صحيح مقبول أو ال؟

  »أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني«: حديث .1

اءى أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم بني أظهر املشركني، ال تتر«: أما حديث
  .56»نارامها

                                                 
β¨﴿: النساء سورة من الكرمية اآليات إىل إشارة -53 Î) t⎦⎪ Ï%©!$# ãΝßγ9©ù uθ s? èπ s3Í×̄≈ n=yϑ ø9$# þ‘ Ïϑ Ï9$sß öΝ Íκ Å¦ àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ ä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% 
$̈Ζ ä. t⎦⎫Ï yè ôÒ tG ó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 (# þθ ä9$s% öΝ s9r& ô⎯ä3s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ (#ρã Å_$ pκ çJ sù $pκ Ïù 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é' sù öΝ ßγ1 uρù' tΒ æΛ ©⎝yγ y_ ( ôNu™ !$y™uρ #·ÅÁ tΒ ∩®∠∪ ω Î) 

t⎦⎫Ï yè ôÒ tF ó¡ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑ%y Ì̀h9$# Ï™ !$|¡ÏiΨ9$# uρ Èβ≡t$ø!Èθ ø9$# uρ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ \'s#‹Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰tG öκ u‰ Wξ‹Î7y™ ∩®∇∪ y7Í×̄≈ s9'ρ é' sù © |¤tã ª!$# β r& uθà ÷è tƒ 
öΝ åκ ÷]tã 4 šχ% x. uρ ª!$# #‚θ à tã # Y‘θà xî ﴾) 99←97/النساء( 

 بالسجود اعتصم من قتل عن النهي باب ،اجلهاد كتاب أول ،داود أبو أخرجه 54
 الشرك بأرض اإلقامة يف باب ،اجلهاد كتاب أول ،داود أبو أخرجه 55
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حترمي اإلقامة يف بالد غري املسلمني، وأفىت بذلك مفتون يف : فقد فهم منه البعض
بالد شتى، وضيقوا بذلك على املسلمني الكثريين الذين يعيشون يف أوربا 

للتعلُّم، والتدواي، وللعمل، : وغريها، مع تعدد احلاجة إىل ذلك يف عصرنا
ار من االضطهاد، ولنشر الدعوة، ولتعليم املسلمني وللتجارة، وللسفارة، وللفر

اجلدد وتثبيتهم، ولغري ذلك، وخصوصا بعد أن تقارب العامل حىت غدا كأنه 
 ـ 57 من الناحية املاديةـأنه أصبح : واحلقيقة! كما قال أحد األدباء) قرية كربى(

  !قرية صغرى

ر بن عبد اهللا واحلديث الذي اعتمدوا عليه رواه أبو داود والترمذي عن جري
ومل . مسندا ومرسال، أي بدون ذكر الصحايب، وذكروا أن الصحيح هو املرسل

هذا أصح، ونقل : يروه النسائي إال مرسال، وبعد أن رواه الترمذي مرسال، قال
الصحيح املرسل، ولكنه مل خيرجه يف صحيحه، وال هو على : عن البخاري

شهور يف علم األصول، وعامة أهل فيه اخلالف امل: واالحتجاج باملرسل. شرطه
  . احلديث يعدون املرسل يف احلديث الضعيف

، سرية إىل خثعم، فاعتصم ناس منهم بعث رسول اهللا : ونص احلديث
بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر هلم 

م يقيم بني أظهر أنا بريء من كلِّ مسل«: ، وقال)أي الدية(بنصف العقل 
: ومعىن.  انتهى58»التترايا نارامها«: يا رسول اهللا، ِلم؟ قال: قالوا. »املشركني

                                                                                                                            
 الواسطي وخالد ومعمر هشيم رواه: وقال اهللا، عبد بن جرير عن ،)2645 (اجلهاد يف داود أبو أخرجه -56

 إال النسائي يروه ومل ،)1605 (ومرسال موصوال،) 1604 (السري يف والترمذي جريرا، يذكروا مل ومجاعة،
 وصحيح ،)2304 (داود أيب صحيح ويف ،)1461 (اجلامع صحيح يف األلباين ذكره هذا ومع ،)4780 (مرسال
  . العقل نصف األمر مجلة إال ،)1207 (اإلرواء ويف ،)1307 (الترمذي

  !قبل كان مما تباعدا أكثر أمسى املعنوية الناحية من ألنه ،املادي الناحية من: نقول -57
 اخلطإ قتل أنواع يف الكفارة وجوب جاء ما باب ،القسامة كتاب البيهقى أخرجه 58
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أي ال يتجاوران وال يتقاربان، حبيث ترى نار كلٍّ منهما نار : »ال تترايا نارامها«
  .اآلخر، وهو كناية عن بعد ما بينهما

على أنفسهم، وأسقطوا وإمنا جعل هلم نصف الدية وهم مسلمون؛ ألم أعانوا 
، وشدد يف مثل  إلقامتهم بني املشركني احملاربني هللا ولرسوله 59نصف حقِّهم

هذه اإلقامة اليت يترتب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر اهللا ورسوله، واهللا 
βÎ) z⎯ƒ¨﴿: تعاىل يقول يف أمثال هؤالء Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒr' Î/ 

öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 
t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν ÍκÉJu‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« 4© ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ 4 ÈβÎ) uρ 

öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yèsù ç óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) 4’ n? tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ν æηuΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠ ÏiΒ﴾ 
  ).72/األنفال(

، فمعىن قوله 60فنفى تعاىل والية املسلمني غري املهاجرين، إذ كانت اهلجرة واجبة
أي : »أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم بني أظهر املشركني«: عليه الصالة والسالم

بريء من دمه إذا قُتل؛ ألنه عرض نفسه لذلك بإقامته بني هؤالء احملاربني لدعوة 
  .اإلسالماإلسالم، ولدولة 

                                                 
 ظهراين بني مبقامهم أنفسهم على أعانوا قد ألم: (الدية نصف إسقاط تعليل يف اخلطايب اإلمام قال -59

 السنن معامل). الدية من جنايته حصة فسقطت غريه، وجناية نفسه، جبناية هلك كمن فكانوا الكفار،
  ).2530 (حديث) 438 ،3/437(

 ليتعلَّم باملدينة، وأصحابه الرسول إىل لينضم أسلم، من كلِّ على اإلسالم أول يف واجبة اهلجرة تكان -60
 إىل اهلجرة إىل احلاجة ارتفعت مكة، فُتحت فلما املسلمة، اجلماعة شوكة ويقوي حبرية، وميارسه اإلسالم،
   ولكن الفتح، بعد هجرة ال: "وسلم عليه اهللا صلى الكرمي الرسول وقال املدينة،

 اهللا رضي عباس وابن عائشة عن ،)1864 (اإلمارة يف ومسلم ،)2783 (اجلهاد يف البخاري رواه". ونية جهاد.
  .عنهما
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أنه إذا تغيرت الظروف اليت قيل فيها النص، وانتفت الِعلَّة امللحوظة : ومعىن هذا
من ورائه، من مصلحة تجلب، أو مفسدة تدفع، فاملفهوم أن ينتفي احلكم الذي 

  .61ثبت من قَبلُ ذا النص، فاحلكم يدور مع ِعلته وجودا وعدما

من زيادات عبد ) 20238(سند أمحد برقم ما جاء يف م: ومما يقوي هذا احلديث
هاِت :  أبايعه، فقلتأتيت رسول اهللا : اهللا، عن جرير رضي اهللا عنه قال

أبايعك على أن ال تشرك «: يدك، واشترط علي، وأنت أعلم بالشرط، فقال
  .»باهللا شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتنصح املسلم، وتفارق املشرك

، والطرباين )4177(هذا حديث صحيح، ورواه النسائي يف البيعة : قال خمرجوه
ويف بعض  ).9/13(ى كتاب السري ، والبيهقي يف الكرب)2/314(يف الكبري 

وتنصح للمسلم، وتربأ من «: بلفظ) 19153(روايات هذا احلديث يف املسند 
  ).2/314(حديث صحيح، ورواه الطرباين يف الكبري : وقال خمرجوه. »الكافر

ال يقبل اهللا من «: يؤيده حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وفيهو
رواه عبد اهللا بن  .62»مشرك بعدما أسلم عمال، أو يفارق املشركني إىل املسلمني

إسناده حسن، ورواه : ، وقال خمرجوه)2043(أمحد يف زياداته على املسند 
، واحلاكم يف األهوال )2536(، وابن ماجه يف احلدود )2568(النسائي يف الزكاة 

  .، وصحح إسناده ووافقه الذهيب)4/643(

ومما جاء يف مسند أمحد يف هذا املعىن، ما رواه عبد اهللا يف زياداته، عن يزيد بن 
كنا باِملربد جلوسا فأتى علينا رجل من أهل البادية، ملا : عبد اهللا بن الشخري قال

                                                 
 كالمها ،38صـ األقليات فقه يف وكذلك ،170 – 168صـ) الشريعة مقاصد يف دراسة (كتابنا: انظر -61
  .بالقاهرة الشروق دار طبعة

 اهللا بوجه سأل من باب ،الزكاة كتاب،)اتيب (النسائي سنن 62
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فإذا معه كتاب يف . أجل: قال! البلدكأن هذا رجل ليس من أهل : رأيناه قلنا
هذا كتاب كتبه يل :  فقالـيف قطعة جراب : ورمبا قال:  قالـقطعة أدمي 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النيب «: ، فإذا فيهرسول اهللا 
إنكم إن أقمتم الصالة، :  لبين زهري بن أُقَيش، وهم حي من عكْلرسول اهللا 
 ة، وفارقتم املشركني، وأعطيتم اخلمس من املغنم، مث سهم النيب وآتيتم الزكا

اهللا تبارك وتعاىل وأمان  فأنتم آمنون بأمان ـوصفيه :  ورمبا قالـوالصِفي 
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري : قال خمرجوه .»رسوله

  ).6/303(تاب قسم الفيء والغنيمة صحابيه، ورواه البيهقي يف الكربى ك

  :»من جامع مشركا وسكن معه، فهو مثله«: حديث .2

وأما احلديث اآلخر الذي يعتمد عليه من يعتمد يف حترمي اإلقامة مطلقا يف بالد 
 .63»من جامع املشرك وسكن معه، فهو مثله«: فهو حديث. غري املسلمني

: أي اجتمع به وضمهما مكان واحد، وقد فسر ذلك قوله": جامعه"ومعىن 
أي يف اإلمث، كأنه نوع من التولِّي له، واهللا ": فهو مثله"ومعىن ". كن معهوس"

⎯﴿: تعاىل يقول tΒuρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ ÷] ÏΒ﴾) 51/املائدة.(  

إن هذا احلديث ضعيف، فقد رواه أبو داود يف اجلهاد : وأبادر هنا فأقول
 عن خبيب بن سليمان ، عن مسرة بن جندب، من طريق جعفر بن سعد،)2787(

  .64بن مسرة، عن أبيه، عن مسرة، وهو إسناد ضعيف باإلمجاع
                                                 

 .الشرك بأرض اإلقامة يف باب ،اجلهاد كتاب أول ،داود أبو أخرجه -63
 توبع، إذا أي. مقبول: احلافظ قال سمرة، بن سليمان: ضعيف إسناده: الصحيحة سلسلته يف األلباين قال -64
  ).2330: الصحيحة. (لني فيه: موسى بن وسليمان. بالقوي ليس: سعد بن وجعفر. جمهول: خبيب وابنه
 ابن عن الذهيب ونقل). 5/234:احمللى (هم من يعرف ال جمهولون: رواته بأن السند هذا يف حزم ابن وطعن
 خبيب: األزدي احلق عبد وقال. جهدهم فيهم احملدثون جهد وقد حاله، يعرف من هؤالء من ما: القطان
  ).1/150: امليزان (حبكم ينهض ال مظلم إسناد هذا: حال وبكلِّ. عليه يعتمد ال ممن وجعفر ضعيف،

 



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

83  

  :نظرة يف داللة األحاديث

  :وإذا تأملنا يف متون هذه األحاديث وداللتها تبين لنا ما يلي

واملشركون كما ذكرنا ). املشركني(وفراق ) املشركني(أا تتحدث عن  :أوال
 بصدد احلديث عن أهل الكتاب وخصوصا املسيحيني وحنن. تعين عباد األصنام

  .منهم

املشركني احملاربني، : إذا أُطلقت يف ذلك الوقت، تعين) املشركني(أن لفظة  :ثانيا
الذين أعلنوا العداوة لإلسالم ورسوله، وصدوا عن سبيل اهللا، وشهروا السيف 

 من ديارهم، حىت على دعوة اإلسالم، وفتنوا املؤمنني به، وعذَّبوهم، وأخرجوهم
  .يرغموهم على الرجوع عن دينهم

                                                                                                                            
  .بغريه التقوي يقبل ال ومثله الضعف، شديد احلقيقة يف هو بل ضعفه، على جممع اإلسناد ذا فاحلديث

 ما مثل: مكسورا جترب ال اليت الضعيفة الطرق ببعض حيحهص يف يقويه أن األلباين العالَّمة حاول هذا ومع
 وال املشركني، تساكنوا ال«: بلفظ مرفوعا، مسرة عن ،)2/154 (والغنيمة الفيء قسم يف احلاكم رواه

 الذهيب ووافقه البخاري، شرط على احلاكم صححه وقد. »منا فليس جامعهم أو ساكنهم فمن جتامعوهم،
 بالوضع، متهم -  رواته أحد -  إدريس بن إسحاق ألن منهما، فاحش وهم وهو: بايناألل قال). مسلم (وزاد
  ).6/2322 (الغليل إرواء: انظر. ترمجة أسوأ) امليزان (يف الذهيب ترمجه وقد
 نعيم أبو أخرجه قويا متابعا له رجوت لكين: الصحيحة يف الشيخ قال مث.حبال للتقوية تصلح ال الطريق فهذه
 فيه يذكروا مل أي. مستور: قيل ومن. بقوي ليس: قيل من منهم احلديث هذا رواة أن مع .)بهانأص أخبار (يف

  .تعديال وال جرحا
 فراجعه بنحوه شاهد مضى وقد سيما وال الطريقني، مبجموع حسن عندي فاحلديث: األلباين قال هذا ومع
  .اخلامس الد) 2335 حديث: الصحيحة) (636 (برقم
  ).2420 (صحيح أنه: داود أيب صحيح يف ذكر بل بتحسينه، يكتِف مل الشيخ أن على

 بكثرة والتصحيح التحسني يف التوسع: احلديث أهل من واحملدثني املتأخرين على أالحظ أين واحلقيقة
 وابن البخاري أمثال من املتقدمني األئمة منهج خالف على وهو نفسه، يف ضعيف منها كال أن مع الطرق،
  .موغريه معني
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وهؤالء هم الذين ينهى املسلمني أن يوالوهم ويرتبطوا م، خبالف املشركني 
وهو ما . املساملني الذين مل يقاتلوا املسلمني يف الدين، ومل خيرجوهم من ديارهم
ورا للعالقة قرره القرآن بوضوح يف آيتني كرميتني من سورة املمتحنة تعتربان دست

ω â/ä38﴿: بني املسلمني وغريهم، يقول تعاىل yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ 
’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9 s? (# þθäÜ Å¡ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ $yϑ̄ΡÎ) ãΝä39 pκ ÷] tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ ä.θè=tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# Ο à2θã_t ÷zr& uρ 
⎯ ÏiΒ öΝ ä.Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρã yγ≈ sß uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å_# t ÷zÎ) βr& öΝ èδöθ©9 uθs? 4 ⎯ tΒuρ öΝ çλ°; uθtFtƒ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ 

tβθßϑÎ=≈ ©à9   ).9-8/املمتحنة (﴾#$

اديث اليت كان من يف هذه األح) فراق املشرك(جيب أن حندد املقصود من : ثالثا
هنا؟ أهو الفراق احلسي ) الفراق(فما املراد بكلمة ". وتفارق املشرك: "وصاياها

  أم الفراق املعنوي؟

إن الفراق احلسي هو املراد، فقد يكون معناه االنتقال من دار الشرك : وإذا قلنا
هذا ما و. إىل دار اإلسالم، وال سيما إذا كان املسلم مضيقا عليه يف دار الشرك

وهذا ". أو يفارق املشركني إىل املسلمني: "قد يفهم من حديث بهز بن حكيم
أن يهاجر من بلده إىل املدينة، حىت كان : هو ما كان واجبا على كلِّ من أسلم

سيد : فتح مكة، وا ظهر اإلسالم، وأثبت وجوده وقوته، وأصبح الرسول 
تح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت ال هجرة بعد الف«: وهنا قال . اجلزيرة
  .وهذا بالنظر إىل حديث بهز بن حكيم ال إشكال فيه. 65»فانفروا

                                                 
 داود وأبو ،)1991 (املسند يف وأمحد ،)1353 (اإلمارة يف ومسلم ،)2783 (اجلهاد يف البخاري: عليه متفق -65
  .عباس ابن عن ،)4170 (البيعة يف والنسائي ،)1590 (السري يف والترمذي ،)2480 (اجلهاد يف
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ولكن اإلشكال يف حديث جرير، أنه قد يعكِّر على هذا الفهم أن جريرا رضي 
، وبعد أن نسخ وجوب اهللا عنه، إمنا أسلم يف السنة اليت تويف فيها رسول اهللا 

  .اهلجرة

يؤيد الفهم اآلخر ملفارقة املشركني يف حديث جرير، وهو املفارقة ولعل هذا ما 
أي مفارقتهم يف عقائدهم، ويف مفاهيمهم، ويف أخالقيام، اليت : املعنوية

  .أفسدا الوثنية، وجنت عليها اجلاهلية

وتربأ من «: أن بعض روايات احلديث جاء بلفظ: ومما يقوي هذا الفهم
أن يعلن أنه ال : الكافر غري ترك السكىن معه، فالرباءة منهوالرباءة من . »الكافر

يؤمن مبعتقداته بتعدد اآلهلة، أو بإنكار البعث، أو باستحالل احلرام، أو بتحرمي 
 إىل قيصر وأمراء النصارى احلالل، أو غري ذلك، كما كانت دعوة النيب 

≅ö﴿: رانوغريهم من أهل الكتاب خيتمها باآلية الكرمية من سورة آل عم è% 
Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#öθs9$ yès? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ωr& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ 

x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? 
(#θä9θà) sù (#ρß‰yγ ô© $# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ ﴾)64/آل عمران.(  

  :نشر الدعوة وتثبيت املستجيبني هلا يستلزم البقاء يف أرض الكفر

: ومما يدلُّ على مشروعية اإلقامة يف بالد غري املسلمني، ليحقِّق مقاصد مشروعة
أن اإلسالم فرض على املسلمني أن يبلِّغوا دعوم إىل العاملني، لتتحقَّق رمحة اهللا 

أن يقيم أناس : ومن لوازم ذلك. حممد الذي أرسله اهللا رمحة للعاملنيالعامة ببعثة 
يف بلد الدعوة، ليعلِّموا من دخل يف اإلسالم، ويثبتوهم، وهذا أمر ضروري يف 

أن ما ال : توريث اإلسالم العملي للمسلمني اجلدد، ومن القواعد املتفق عليها
  .يتم الواجب إال به فهو واجب
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 وبه انتشر اإلسالم يف بالد شتى، ،الفعل خالل التاريخ اإلسالميوهذا ما وقع ب
ومنها بالد مل يدخلها جيش إسالمي، ومل . وثبت فيها، وتغلغل يف حياة أهلها

ينتشر اإلسالم بني ربوعها إال بأخالق املسلمني، وحسن تعاملهم، وحسن 
  .فَهمهم حلقائق اإلسالم دون تعقيد أو تعسري

ة معروفة، مثل إندونسيا وماليزيا، اليت دخل اإلسالم إليها ومن ذلك بالد كبري
عن طريق التجار املسلمني الذين جاؤوا من حضرموت وما حوهلا، ومل يكونوا 

فأحبهم أهل البالد، وأحبوا دينهم ودخلوا فيه أفواجا، . علماء وال دعاة حمترفني
زالت أنساهلم ومكثوا يف ديارهم، وصاهروهم، حىت أضحوا جزءا منهم، وال 

  .إىل اليوم تعيش يف تلك البالد بوصفهم مواطنني أصليني فيها

كثري من البالد اإلسالمية يف إفريقيا، انتشر اإلسالم عن طريق : ومثل ذلك
  .االختالط واملعاشرة، وعن طريق الطرق الصوفية

ما وجد : ولو كان احلكم الدائم هو حترمي إقامة املسلم يف بالد أهل الكفر
  .الم سبيال لالنتشار أبدا، وسددنا عليه الطريق خمتاريناإلس

هذا مع أن أهل الكتاب نرى أمرهم أسهل وأيسر من غريهم، ملا قرر هلم 
اإلسالم من أحكام خاصة م، جتعلهم أقرب إىل املسلمني من الوثنيني وأمثاهلم، 

 أنه أباح للمسلمني الزواج من نسائهم، وهذا خطوة تقدمية يف: ومن ذلك
  .التسامح مع املخالفني، قلَّما تسمح ا األديان األخرى

وذا تنعقد املصاهرة بني الرجل املسلم وأهل زوجته، اليت أمست شريكة حياته، 
وأما اوالده منها، فعليهم حقوق الرب ألمهم، وصلة الرحم ألجدادهم . وأم ولده

وهؤالء مجيعا هلم وجدام، وأخواهلم وخاالم، وأوالد أخواهلم وخاالم، 
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t(#θä9﴿: حقوق ذوي القرىب، اليت توجبها صلة الرحم اليت أمر اهللا أن توصل 'ρé& uρ 
ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n<÷ρr& <Ù÷è t7 Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$#﴾) 75/األنفال.(  

ومثل هذه الصالت جتعل متسعا هلؤالء ليقيموا مع أمهام أو أجدادهم أو 
 من يعلمهم دينهم، وما ميكِّنهم من إقامة فرائضهم، وال أخواهلم، إذا كان هناك

  .خيشى خطرا على دينهم يف بقائهم

  :التجنس جبنسية البالد األوربية

قد رأينا كيف أثار بعض علماء املسلمني شبهات حول إقامة املسلمني يف البالد 
ناها األوربية، بوصفها خارج دار اإلسالم، وقد رددنا على هذه الشبهات، وفند

باألدلَّة الشرعية، وبينا أن إقامة املسلم يف البالد األوربية وغريها ال حرج فيه 
شرعا، بل قد يكون مطلوبا طلب استحباب أو طلب وجوب، حسب األهداف 

  .املتوخاه من هذه اإلقامة

بقي هنا موضوع آخر مرتبط مبوضوع اإلقامة، وهو التجنس حبنسية هذه البالد 
  . فرنسية أو بريطانية أو أملانية أو غريهااألوربية، من

أن الذين يرفضون اإلقامة يف أوربا وغريها من البالد غري : ومن املؤكَّد
  . التجنس جبنسيتهاـ من باب أوىل ـيرفضون : اإلسالمية

وقد رأينا من العلماء والدعاة من يتشدد يف ذلك غاية التشدد، وحيرم على 
وقد حبثت ذلك الندوة الفقهية اليت . نسية غري إسالميةاملسلمني محل أي ج

عقدت يف الكلية األوربية اإلسالمية يف فرنسا، وحضرها عدد من الفقهاء 
املعتربين، على رأسهم العالَّمة مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، 

وربية من وكانت مسألة التجنس باجلنسية األ. والشيخ مناع القطَّان، وغريهم
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املسائل املعروضة، وقد انتهت الندوة إىل إجازا، والرد على شبهات العلماء 
  .املشددين فيها

األستاذ حسن البنا : وقد كان من الذين تشددوا يف محل اجلنسية غري اإلسالمية
جمرد جتنس املسلم بأية «: رمحه اهللا، وله يف ذلك فتوى منشورة معروفة قال فيها

كبرية من الكبائر، توجب مقْت اهللا وشديد : ة أخرى لدولة غري إسالميةجنسي
من ادعى لغري «: عقابه، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود، عن أنس، قال 
، واآلية الكرمية 66»أبيه أو انتمى لغري مواليه؛ فعليه لعنة اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة

ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖ﴿: هللا تبارك وتعاىلتشري إىل هذا املعىن، وهي قول ا ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 
t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  فكيف إذا صحبه بعد ،)28/آل عمران (﴾#$

ذلك واجبات وحقوق تبطل الوالء بني املسلمني، ومتزق روابطهم، وتؤدي إىل 
وإن خريا للمسلم أن يدع أن يكون املؤمن، يف صف الكافر أمام أخيه املؤمن، 

هذه الديار وأمثاهلا إن تعذَّرت عليه اإلقامة فيها إال مبثل هذه الوسيلة وأرض اهللا 
⎯ *﴿: واسعة tΒuρ ö Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Vϑxî≡ t ãΒ # Z ÏW x. Zπ yèy™ uρ 4 ⎯ tΒuρ ól ã øƒ s† .⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏF÷ t/ # · Å_$ yγ ãΒ ’ n<Î) «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ §Ν èO çµ ø.Í‘ ô‰ãƒ ßNöθpR ùQ $# ô‰s) sù yì s% uρ 
… çν ã ô_r& ’ n? tã «!$# 3 tβ% x. uρ ª!$# # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘﴾) 67»، واهللا أعلم)100/النساء 
  .انتهى

أن أخذ اجلنسية من بلد غري إسالمي يعترب أحيانا خيانة هللا : ولكن الذي أراه هنا
ملسلمني وغريهم ممن حياربون ورسوله وللمؤمنني، وذلك يف حالة احلرب بني ا

اإلسالم؛ ولذا أفىت علماء تونس وقت االحتالل الفرنسي أن أخذ اجلنسية 
الفرنسية يعد خروجا وِردة عن اإلسالم؛ ألنه بتجنسه باع والءه لوطنه، 

                                                 
 ). 5987 (اجلامع صحيح يف األلباين وصححه أنس، عن) 5115 (األدب يف داود أبو رواه -66
 مايو 5 املوافق هـ1355 صفر 14 بتاريخ 11صـ). 4 (العدد. الرابعة السنة. املسلمني اإلخوان جملة -67

 . 230 ،229صـ والفتوى الفقه. الرابع الكتاب) البنا اإلمام تراث من (سلسلة عن نقال م،1936
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ألن هذه . واشترى والءه للمستعمر، فأفىت العلماء الكبار بكفر من فعل ذلك
 املقاومة واالحتالل، وسالح من أسلحة اجلهاد، ولكن الفتوى سبيل من سبل

يف األوقات العادية فاملسلم الذي حيتاج للسفر إىل بالد غري إسالمية تعطيه 
اجلنسية قوة ومنعة؛ فال حيق للسلطات طرده، ويكون له حق االنتخاب يف 

قوة يف هذه االس البلدية والتشريعية وانتخابات الرئاسة، مما يعطي املسلمني 
البالد؛ حيث خيطب املرشحون ودهم، فحمل اجلنسية ليس يف ذاته شرا وال 
خريا، وإمنا تأخذ احلكم حسب ما يترتب على أخذ هذه اجلنسية من النفع 

  .للمسلمني أو اإلضرار م

فال بد أن نضع فتوى البنا ومن وافقه يف إطار زمنها : ولكي نكون منصفني
ها، فقد يتشدد األستاذ يف أمور، حنن نتساهل فيها اليوم مبقتضى وبيئتها وظروف

التطور العاملي، واقتراب الناس بعضهم من بعض، وحاجة العامل بعضه إىل بعض، 
وتغير صفة بعض الدول من دول استعمارية ظاملة للمسلمني، إىل دول حليفة أو 

 يف عنفوان الشباب، كما أن األستاذ يف بعض ما كتبه كان. شريكة للمسلمني
وللسن حكمها، وللبيئة والزمن .  واندفاع يف املواجهة،مبا فيه من محاس وثورة

تأثريمها، وعلى كلِّ حال؛ ليس يف العلم كبري، وكلُّ أحد يؤخذ منه ويرد عليه، 
  .إال من ينطق عن اهلوى 

  هل يقبل الغرب املسلمني مواطنني كغريهم هلم كل احلقوق؟

 البحوث اإلسالمية حول اندماج األقليات املسلمة يف الغرب، وقبول يف عامة
اليت تتيح للمسلم التعايش من أهل البالد، واكتساب ما هلم من ) املواطنة(فكرة 

حقوق املواطن، اليت حيصل عليها غريهم بيسر وسهولة، ودون عوائق أو 
  .مكدرات



  الدكتور يوسف القرضاوي: حبث
 

90  

قبة يف االندماج وقبول املواطنة يف عامة البحوث يتجه الباحثون إىل أن الع: أقول
فكرة االندماج يف غريهم، : هم املسلمون أنفسهم، الذين ال يقبلون بسهولة

وخباصة اجليل األول من املهاجرين، الذي يظلُّ مرتبطا بوطنه األول، حذرا من 
االندماج يف وطنه الثاين، ورمبا كانت عنده أفكار متوارثة أو مفاهيم مغلوطة، 

ا على أا الدين احلق، ومل يناقشها مع علماء راسخني جيمعون بني يقبلها تقليد
  .األصالة واملعاصرة

منذ نشأته إىل ) الس األوريب لإلفتاء والبحوث(وهذا صحيح، وهو ما جعل 
بيانا ينادي فيه املسلمني بوجوب التفاعل : اليوم، يصدر يف كلِّ دورة من دوراته

واالندماج يف شعوا، وعدم العزلة عنها، مع األوطان اليت يعيشون فيها، 
وضرورة املشاركة اإلجيابية يف كلِّ ما يرقى بالوطن ويعمل على ازدهاره، وذا 
يظهر نشاطهم وحتركهم وجدهم واجتهادهم يف خدمة الوطن، مع وجوب 
احتفاظهم بعقائدهم وشعائرهم وأخالقيام وآدام وِقيمهم وتقاليدهم اليت 

وذا تتحقَّق هذه املعادلة اليت قد . عن غريهم، واليت فرضها عليهم دينهممتيزهم 
  .استقامة بال انغالق، واندماج بال ذوبان: يظنها بعضهم صعبة، وهي

هذا هو موقف العلم والفكر اإلسالمي من قضية االندماج واملواطنة لألقليات 
مني وباحثوهم بصفة املسلمة يف أوربة ويف الغرب عموما، ولكن غفل علماء املسل

إذ . املسلمني معهم، واندماجهم فيهم) مواطنة (عامة عن موقف الغرب من قبول 
أن العائق إمنا هو عند املسلمني، ومل يكن معروفا أن أوربة : كان املفهوم من قبل

فقد كانت الفلسفة الليربالية . والغرب لديهم عقبة أو عائق من ِقبلهم أنفسهم
ني، وخصوصا أوربا الغربية، وأمريكا الشمالية، ترحب باندماج السائدة عند الغربي

املسلمني فيهم، وجتعل هلم كلَّ احلقوق املمنوحة للمواطنني األصليني، ولغريهم من 
 متييز بني ـ يف الغالب ـاملهاجرين إليهم من اجلنس األبيض، فلم يكن هناك 

 إنسان، بغض النظر أبيض وأسود وملون، إمنا هي حقوق اإلنسان من حيث هو
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! عن لون جلده، أو لون عينيه، أو شكل أنفه، أو رأسه، أو مدى نعومة شعره
وساعد على هذا التوجه أن األفواج األوىل من املهاجرين مل يكن يعنيها إال لقمة 

ولكن يف السنوات األخرية،  .العيش، ومل تكن تم بأمر اإلسالم فكرا أو سلوكا
 تغير ـم 2001 سبتمرب 11 وخصوصا بعد ـ اإلسالمية وبعد ظهور الصحوة

املوقف كثريا، وأضحى املسلمون يعاملون معاملة خاصة، فيها كثري من اإلساءة 
  .ال لشيء إال ألم مسلمون: واالستفزاز، بل التحقري واإليذاء أحيانا

سياسة جاء ذلك نتيجة تغير السياسات، اليت تتبناها األنظمة احلاكمة، كما يف 
جورج بوش ومجاعة اليمني املسيحي املتطرف واملتصهني يف أمريكا، وتوين بلري 

ومعظم ما حدث من تغير نتيجة . يف بريطانيا، وإجنيال مريكل يف أملانيا، وغريهم
تاثري اللويب الصهيوين الذي يغذِّي خمابرات البالد الغربية مبعلومات كاذبة أو 

م ملفَّقة حول املسلمني ودعوفني، وكأم، ويعظِّم من شأن الغالة واملتطر
  .أكثرية املسلمني، وما هم إال فئة قليلة، ينبذها مجهور املسلمني

وال غرو أن جتد يف أوربا أحزابا ميينية متطرفة، تقوم براجمها على إعالن العداء 
للمهاجرين، والسعي إىل طردهم، وتطهري البالد من وجودهم، أو على األقل 

  .جيمهم وتقزميهم وميشهم، حىت ال يكون هلم دور يف اتمعحت

السائدة واملؤثِّرة ) الفلسفة(وأحيانا جند تغير املوقف ضد املسلمني، نتيجة لتغير 
  .يف التفكري العام، واليت يتبناها اإلعالم ويروج هلا

  :ظهور فلسفات رجعية يف فرنسا

، وحمضن )أم احلريات(وا يعتربوا ما حدث يف فرنسا اليت كان: مثال ذلك
  !الليربالية، وسادنة حقوق اإلنسان
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فقد ظهر فيها بعض هؤالء الذين ينقدون فلسفات املاضي، ويعتربوا فلسفة 
مثالية، ال متت للواقع بصلة، ويدعون إىل فلسفة جديدة، على النقيض من تلك 

مته له من رؤى ومعارف الفلسفات القدمية، اليت ضلَّلت العقل الفرنسي مبا قد
حقا، ال ) فلسفة رجعية(وهلذا عدها الباحثون والراصدون لألفكار . غري حقيقية

أثر هلا إال تأخري فرنسا إىل القرون الوسطى، على عكس ما نادى به فالسفة 
التنوير أمثال فولتري ورسو، وفالسفة احلرية واإلنسانية مثل سارتر وفوكو 

  .وألتوسري

التونسية مقالتني يف ) الصباح(يف صحيفة ) لسعد الواعر(لكاتب التونسي كتب ا
، كشف )تساؤالت حول الفلسفة املعاصرة يف فرنسا(بعنوان ) م4/4/2007، 3(

فيها النقاب عن هذا الفكر أو هذه الفلسفة الرجعية اجلديدة، اليت جيسدها 
ى اليمني املتطرف، الذي انتقل من اليسار إىل أقص) فيلكينكروت(الفيلسوف 

) برنارد هنري ليفي(والذي سانده قلة من الفالسفة واملثقفني الشبان مثل 
  .وغريمها) أندريه غلوكسمان(و

وفيها هاجم التيار ) مراجعة ذاتية(مسى هذا الفيلسوف اجتاهه الرجعي اجلديد 
يف اليساري والتقدمي الذي كان ينتمي إليه، وزعم أنه كان أسطورة أو خرافة 

  .تبنيه للمساواة املطلقة بني األجناس والطبقات واألفراد

م أعلن صراحة عن اجتاه نقدي 1987الذي نشره سنة ) هزمية الفكر(ويف كتابه 
راديكايل، للفلسفة أو للثقافة املعاصرة، ووصفها بالتسيب واالحنالل، وخصوصا 

الغربية املعاصرة، وغري الواقعي ملشاكل اتمعات ) األخالقي(بسوء تشخيصها 
مثل سوء التفاهم بني الثقافات املوجودة يف فرنسا، أو مشكل البطالة، أو مشكل 

  .الفشل املدرسي
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مع ) التأقلم(فإذا كان احلديث عن إخفاق العرب أو األفارقة املهاجرين يف 
منوذج العيش الفرنسي، فإن فيلكينكروت وغلوكسمان ال يرجعان ذلك إىل 

تصادي واالجتماعي الواقع والضاغط على هذه األقليات احليف الطبقي االق
) تتأقلم(الرمزية العربية أو اإلفريقية، اليت ال ميكنها أن ) الذهنية(املهاجرة، بل إىل 

  .68مع الذهنية الغربية املتقدمة علميا وسياسيا

على ) تفوق الرجل األبيض(وكأنه يعيد نظرية تفاضل األجناس من جديد، و
لق ليسود ويقود، وأن غريه من األجناس إمنا خلقوا لينقادوا له غريه، وأنه خ

قد عفا عليها الزمن، وجرفتها ) الالعلمية(وكانت هذه النظرية !! ويتبعوه
  .النظريات اليت تسوي بني البشر يف العقل والروح واخلصائص اإلنسانية

ي منوذج على كلِّ حال، هذا هو الفكر الذي يروج له اإلعالم يف فرنسا، وه
أن الغرب بعد أن كان قوة جاذبة : ومعىن هذا. لغريها من دول الغرب

للمسلمني إىل دياره، أصبح قوة طاردة هلم، وأضحى يضيق م ذرعا، وكأنه 
الشرق شرق، والغرب غرب، ولن : يردد جمددا مقولة األديب الغريب القدمي

  !!يلتقيا

  :وقفة للتأمل

أن نقف هنا وقفة للتأمل : وللوصول إىل احلقيقةولكن جيب علينا لإلنصاف 
ميثِّل الفكر العام يف أوربة ) الرجعيني(والتعمق يف القضية، فهل فكر هؤالء 

وأمريكا؟ أو هو ميثِّل شرحية معينة من أهل الفلسفة أعماهم التعصب عن رؤية 
الظاهرة احلقيقة، ومل ينظروا إىل األمر نظرة أعمق، تتجاوز الغالف أو القشرة 

                                                 
 تساؤالت: الواعر لسعد الكاتب مقالة م2007 إبريل 4 ،3 يومي التونسية اليومية الصباح جريدة: انظر -68

  .فرنسا يف املعاصرة الفلسفة حول
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لإلنسان واألشياء، وتتأمل يف اإلنسان من حيث هو إنسان، فإذا هو جوهره 
واحد، وإن اختلفت األوطان واأللوان واأللسنة، أو اختلفت األشكال 

  .واملستويات والطبقات

أن الذي يسود يف النهاية هو النظرة اإلنسانية، والفكرة الكونية، اليت : أكرب ظين
رق الناس ومييزهم بعضهم عن بعض، بل على ما جيمع ال تركِّز على ما يف
t$̈Β﴿: والبقاء دائما لألصلح، والقرآن يؤكِّد ذلك فيقول. بينهم، وهو كثري r'sù 

ß‰t/ ¨“9 $# Ü= yδõ‹uŠ sù [™!$x ã_ ( $̈Βr& uρ $tΒ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# ß] ä3 ôϑu‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾
بح املسلمون جزءا من وال ريب أن الواقع يفرض نفسه، فقد أص، )17/الرعد(

الواقع األوريب، وغدا منهم أعضاء يف الربملانات املختلفة يف عدد من األقطار 
األوربية، ومنهم أعضاء يف جملس العموم الربيطاين، ويف جملس اللوردات، 
وأعضاء يف األحزاب احلاكمة أو املعارضة، بل بات منهم من يتبوأ منصب 

 التفكري يف حمو ـ كما أنه ليس من املفيد قطعا ـالوزارة، ومل يعد من املمكن 
الوجود اإلسالمي من أوربا، أو من أمريكا، وال سيما أن بعض هذا الوجود 

  .أصيل وليس مهاجرا

أن يظلِّ هذا التنوع قائما، فالكون كلُّه قائم على : على أن من اخلري كلِّ اخلري
، وذا تتالقح الثقافات، 69)اناختالف األلو(ظاهرة التنوع، أو ما يسميه القرآن 

ويكفي . وتتفاعل احلضارات، ويأخذ بعضها من بعض، كما يعطي بعضها بعضا
pκ$﴿: اجلميع وجود األصل اإلنساين املشترك š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# 

/ ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣ uρ ﴾
  ).1/النساء(

                                                 
ô⎯ÏΒuρ ⎯Ïµ ﴿: تعاىل قوله مثل إىل إشارة -69 ÏG≈ tƒ#u™ ß,ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ß#≈n=ÏG ÷z$# uρ öΝ à6ÏG oΨÅ¡ø9r& ö/ä3ÏΡ≡uθ ø9r&uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ yè ù=Ïj9 ﴾) وقوله ،)22/الروم :﴿óΟ s9r& t s? ¨β r& ©!$# tΑ t“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# [™ !$tΒ $oΨô_t ÷zr' sù ⎯Ïµ Î/ ;N≡t yϑ rO $̧ Î=tF øƒ ’Χ $pκ çΞ≡uθ ø9r& 4 z⎯ÏΒ uρ 
ÉΑ$t6Éfø9$# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãmuρ ì# Î=tF øƒ ’Χ $pκ çΞ≡uθ ø9r& Ü=ŠÎ/# { xîuρ ×Šθß™ ﴾) 27/فاطر( 
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  : سبتمرب استثنائية11مرحلة ما بعد 

م ال ينبغي أن تلغي التاريخ كلَّه، 2001 سبتمرب 11وهذه املرحلة اليت حدثت بعد 
إا فترة استثنائية، ال بد أن تنتهي، وتعود املياه . وال أن حتكم على املستقبل كلِّه

  . يقولونإىل جماريها الطبيعية، كما

 أن يصربوا على مواجهة هذه ـ ويف أمريكا كذلك ـوعلى املسلمني يف أوربة 
الفترة مبا يصاحبها من مضايقات وسلبيات، ويثبتوا أم أصحاب رسالة عاملية، 
وأن لديهم مفاهيم وِقيما دينية وخلقية جتعلهم يتعايشون مع جريام من أهل 

امللتزمني، وخباصة أن أهل هذه البالد يف هذه البالد بأخالق املؤمنني، وفضائل 
خصهم اإلسالم مبعاملة متميزة دون سواهم من غري ) أهل كتاب: (نظر املسلمني

  .املسلمني، حىت شرع للمسلم أن يصاهرهم ويتزوج منهم

صعوبة يف االندماج يف اتمع الغريب، : ومن هنا ال جيد املسلم الفاقه لدينه
لتأقلم معهم، دون أن يفرط يف دينه وما فرض اهللا عليه من واالمتزاج بأهله، وا

  .واجبات، وما حظر عليه من حمرمات

وذلك بعد أن ). علمانية(أا جمتمعات : واألصل يف اتمعات الغربية اليوم
اصطدمت هذه اتمعات بالكنيسة الغربية اليت كانت متثِّل سلطة الدين، وقد 

 ومع الظالم ضد النور، ومع اخلرافة ضد العلم، وقفت مع اجلمود ضد التحرر،
ومع اإلقطاع ضد الفالحني، ومع امللوك ضد الشعوب، فال عجب أن ثارت 
عليها اجلماهري، ومتردت على سلطاا، وجردا من سيف السلطة الزمنية، 
وقصرا على السلطة الروحية، وذا فصلت الدين عن الدولة أو اتمع، أي 

أما . وكانت مصلحة تلك اتمعات يف اختيار مبدأ العلمانية. نيسةعن الك
جمتمعاتنا فلم تكن يف حاجة قط إىل مثل ذلك االختيار، ألن الوضع غري الوضع، 

  .والتاريخ غري التاريخ
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مع الدين، ال تؤيده وال تعاديه، ومعىن ) حمايدة(واملفهوم أن العلمانية الليربالية 
يع أن حييا بعقيدته، ويؤدي عباداته، وجيتنب ما حرم اهللا أن املسلم يستط: ذلك

. عليه، دون أن يضغط عليه أحد، أو يكرهه على ترك مأمور، أو فعل حمظور
وهذا هو ما تنص عليه الدساتري ومواثيق حقوق اإلنسان، من توفري احلرية الدينية 

  .لكلِّ الناس

 احلياد من الدين كما هو األصل بيد أن هناك بعض العلمانيات ال تلتزم مبوقف
املقرر يف ذلك، بل تتدخل أحيانا مبا ينايف احلرية الدينية، واحلرية الشخصية، 

  .ومها حريتان مقدستان عند الفلسفات والشرائع املختلفة

  :قضية احلجاب يف فرنسا

مع املسلمات، وال ) احلجاب(ما وقع يف فرنسا بالنسبة لقضية : من أمثلة ذلك
 من دخول املدرسة ـ قانونا ـ الطالبات يف املدارس الفرنسية، ومنعهن سيما

  .باحلجاب

رمز ديين، وال جيوز اتخاذ الرموز الدينية يف ) احلجاب(أن : وحجتهم يف ذلك
  .املدارس، ملا فيها من متييز بني الطالبات بعضهن وبعض بسبب الدين

إن احلجاب ليس : وقلت هلموقد رددت عليهم يف ذلك مبا يبطل هذه احلجة، 
رمزا دينيا حبال من األحوال، ألن الرمز الديين ما ليس له وظيفة إال اإلعالن عن 

أما احلجاب فله وظيفة . دين صاحبه، مثل وضع الصليب على الصدر وحنو ذلك
معلومة، وهي ستر جزء معين من جسد املرأة مثل الرأس والعنق والنحر الذي 

وهلذا ال تلتزم املسلمة باحلجاب أمام . أمام الرجال األجانبحيرم اإلسالم كشفه 
  .النساء، وال أمام الرجال احملارم، والرمز الديين يلبس أمام الرجال والنساء مجيعا
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 مل مينع يف مدارس فرنسا، إمنا منع ـ وهو رمز ديين باتفاق ـعلى أن الصليب 
  .فقط الصليب الكبري، وال حاجة المرأة يف لبسه

ا ثارت قضية احلجاب يف فرنسا، واشتد أُوراها، كتبت رسالة إىل الرئيس وعندم
أن منع املسلمة من احلجاب ينايف املبادئ اليت قامت عليها : شرياك، بينت له فيها
  .احلرية واإلخاء واملساواة: الثورة الفرنسية، وهي

  .ة الشخصية، فألنه ضد احلرية الدينية، واحلري)احلرية(أما منافاا ملبدأ 

أما احلرية الدينية، فهو يلزم املسلمة أن خترج عن تعاليم دينها، وأن ختالف أمر 
⎦t﴿: را يف القرآن الكرمي الذي قال ø⌠ Î ôØu‹ ø9 uρ £⎯ ÏδÌ ßϑèƒ ¿2 4’ n? tã £⎯ ÍκÍ5θãŠ ã_﴾ 

  ).31/النور(

ماذا وأما احلرية الشخصية، فألا تتدخل يف زي ارتضته املرأة لنفسها خمتارة، فل
جنربها على خلعه؟ يف حني تلبس األخريات ما يشف وما يصف، وما يكشف 

وال يتدخل أحد يف ) املكرو جيب(و) امليين جيب(عن أجسادهن مما يسمى 
  !!شأن ما يلبسنه

يف دينها، وأا ) مضطهدة(، فألنه يشعر املسلمة بأا )اإلخاء(وأما منافتها ملبدأ 
ج، وليس هلا حرية جمربة على خمالفة أمر را، وأن األخريات هلن حرية الترب

وهذا الشعور ينعكس على نفسيتها ضيقا وتربما باتمع من . التستر واالحتشام
  .حوهلا، وهذا ال حيقِّق اإلخاء الذي دعت إليه ثورة فرنسا

ب ، فهذا واضح، فأين املساواة بني طالبة تلبس ما حت)املساواة(وأما منافاته ملبدأ 
وتذهب به إىل مدرستها، وأخرى يفرض عليها زي ال ترضاه، وإذا خالفت 

  !ذلك فُصلت من املدرسة؟
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  :يب لإلفتاءوموقف الس األور

أم عرفوا طبيعة عصرهم، وأنه : وكان مما وفِّق إليه إخواننا املسلمون يف أوربة
 زائلون ـم  مهما تكُن عبقريتهـعصر املؤسسات ال عصر األفراد، فاألفراد 
  .وراحلون، واملؤسسات هي اليت تستقر وتبقى

وهلذا أنشأوا املساجد واملدارس واملعاهد واألندية واجلمعيات واملراكز املختلفة، 
لسد حاجام وتلبية مطالبهم املتعددة واملتنوعة، الروحية واملادية والفكرية 

  .واالجتماعية واالقتصادية والرياضية والترفيهية

الس األوريب لإلفتاء والبحوث، الذي سد ثغرة مهمة يف العالج الفقهي : ومنها
لقضايا األقليات املسلمة املتجددة، واليت قد ختتلف كثريا عن قضايا اتمعات 
اإلسالمية اخلالصة، واليت حتتاج إىل اجتهاد جديد، جزئي وكلي، انتقائي 

كوينه املتنوع ميثِّل هذا النوع من االجتهاد والس بت. وإنشائي، فردي أو مجاعي
  .اجلماعي املتخصص

وهو يعمل على مساعدة املسلمني يف أوربا على العيش بدينهم وأخالقيام مع 
جريام من غري املسلمني، دون أن يفرطوا يف أحكام شريعتهم، ما داموا 

  .بحانهمتمسكني باألصول، مراعني للمقاصد، متحرين رضا اهللا س

أن يشاركوا : ولقد حرص الس منذ إنشائه على أن حيثَّ األقليات يف كلِّ بلد
يف خدمة الوطن الذي يعيشون فيه، ويعتربوا أنفسهم جزءا منه، ويتعايشوا مع 
أهله، ويتفاعلوا مع أبنائه، بكلِّ صفاء وإخالص، متمسكني بِقيمهم، معتزين 

: كما قال تعاىل. دين عن كلِّ غلو وتفريطبإميام، مؤدين لشعائرهم، بعي
﴿y7 Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ 

ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©﴾) 143/البقرة.(  
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ç ÅÁyϑø9 θä9#)﴿ ،)28/عمران آل (﴾#$ 'ρé& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’ n<÷ρ r& <Ù÷èt7 Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 
¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î=tæ﴾) تعاىل وقال ،)75/ألنفالا :﴿öΝ à6 çΡ≡ uθ÷zÎ* sù ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# 

öΝ ä3‹ Ï9≡ uθtΒuρ﴾) 5/األحزاب(، ﴿’ÎoΤ Î) uρ àM ø Åz u’ Í<≡ uθ yϑø9 $# ⎯ ÏΒ “Ï™!# u‘ uρ ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ÎAr& t øΒ$# 
# \ Ï%% tæ ó= yγ sù ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! $wŠ Ï9 uρ ∩∈∪ © Í_ èO Ì tƒ ß^ Ì tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ÉΑ# u™ z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù#yèô_$# uρ Éb>u‘ 
$|‹ ÅÊ u‘﴾) إمنا بأوليائي ليسوا فالن بىن إن«: والسالم الصالة عليه وقال ).6-5/مرمي 
 :والسالم الصالة علية وقال. »2مواله فعلي مواله كنت من«. »1املؤمنون أوليائي

 بغري نكحت امرأة وأميا«. »4النسب كلحمة حلمة الوالء« :وقال. »3أعتق ملن الوالء «
 فحيثما اهللا عباد والعباد  اهللابالد البالد « املسند ثحدي يف وجاء. »5وليها إذن

                                                 
  ببالهلا الرحم تبل باب األدب، كتاب البخاري، أخرجه 1
 طالب أيب بن علي مناقب باب ،اهللا رسول عن املناقب كتاب ،الترمذي أخرجه 2
 املسجد يف املنرب على والشراء البيع ذكر باب ،املساجد أبواب ،البخاري أخرجه 3
 الوالء بيع باب ،الفرائض كتاب ومن ،الدارمي أخرجه 4
 ويل بغري النكاح عن النهي باب ،النكاح كتاب ومن ،الدارمي أخرجه 5
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 الزكاة وآت الصالة أقم فديك يا « :حبان ابن حديث ويف. »6فأقم خرياً أصبت
  . »7شئت حيث قومك أرض من واسكن السوء واهجر

 من مقيساً مصدراً كان كسر وإذا مصدر اسم كان فتح فإذا ويكسر يفتح والوالء
 قول يف كما ولْي ومصدره ودنا قرب إذا ويل فعل من أصلهو ووالء مواالة وااله
  : علقمة

  وخطوب بيننا عواٍد وعادت              ولْيها شطَّ وقَد لَيلى يكِلفُين

 املوىل معناه ويف والنصري والصديق احملب منها كثرية معان وله الويلُّ منه الفاعل واسم
 والقريب واملُعتق واملالك وعال جل الرب هامن معىن وعشرين واحد على ويطلق
 واحملب عليه واملنعم واملُنعم والناصر والرتيل والشريك والعم واحلليف واجلار
  .آخره إىل ...والتابع

 الزبيدي مرتضى ويقول. النبوية واألحاديث القرآنية اآليات يف منتشرة معان وهي
 واحد كل فيضاف احلديث يف جاءت قد) املعاين هذه (وأكثرها«: العروس تاج يف
  .»فيه الوارد احلديث يقتضيه ما إىل

 وال لغوية ال حقيقة وليس مشترك، لفظ ألنه السياق إىل يرجع األمر أن ذلك ومعىن
 ترشح اليت هي والسياقات القرائن إن بل عليها، الكالم محل يتعني عرفية وال شرعية
 من جعلوا الذين املسلمني وائفط بعض أن إال اللغويني، عند املعروف وهذا حممله،
 بالغوا وقد عقدياً مبدأ» 8مواله فعلي مواله كنت من« : والسالم الصالة عليه قوله

                                                 
  عنه اهللا رضي العوام بن الزبري مسند ،أمحد أخرجه 6
 اهلجرة باب ،السري كتاب ،حبان ابن أخرجه 7
 طالب أيب بن علي مناقب باب ،اهللا رسول عن املناقب كتاب كتاب ،الترمذي أخرجه 8
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 اخللفاء من عنه اهللا رضي علي لغري الوالية استبعدوا حيث والوالية الوالء مفهوم يف
  .معروف هو كما

 والعتق، والنصرة سبالن يف بالفتح فالوالية املعىن باختالف املصادر ختتلف وقد
 مواالة القوم واىل من واملواالة والوالء، العتق يف والِوالء اإلمارة، يف بالكسر والوالية
  . مقيسان مصدران

 بسبب شخص يستحقه مرياث بالكسر والوالء للقرابة بالفتح الوالء: بعضهم وقال
⎪⎦t﴿ اإلسالم صدر يف كان كما مواالة عقد بسبب أو ملكه يف شخص عتق Ï% ©! $# uρ 

ôNy‰s) tã öΝ à6 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθè?$ t↔ sù öΝ åκ z: ÅÁtΡ﴾) اللغوي املنطلق فإن وهلذا).33/النساء 
 حقيقة أو جامداً ليس املفهوم هذا أن نقرر جيعلنا السياق حسب املدلول واختالف
 ومواالة بنصرته الدين إىل انتماء أحياناً يعىن وإمنا والزكاة والصوم كالصالة شرعية
uΚ̄ΡÎ) ãΝ$﴿ السياق هذا ويف عليه االعتداء حالة يف اصةوخب أهله ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# tβθè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡ u‘﴾ 
θä9#)﴿ السياق هذا ويف للقرابة انتماء أو) 55/املائدة( 'ρé& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n<÷ρr& 

<Ù÷è t7 Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$#﴾) 75/األنفال .(﴿’ ÎoΤ Î) uρ àM ø Åz u’ Í<≡ uθyϑø9 $# ⎯ÏΒ “Ï™!# u‘ uρ﴾) 5/مرمي (
öΝ﴿ والعتق احللف برابطة والء أو à6 çΡ≡ uθ÷zÎ* sù ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# öΝä3‹ Ï9≡ uθtΒ uρ﴾) 5/األحزاب.(  

 إىل اتاملصطلح من بدءا البدعة وحيارب السنة عن يناضل ممن ألعجب وإين
 يحِدثُ مث واحلدث البدعة من فراراً األولون به نطق ما ألنه ااز ينكر فهو املضامني
 من بدالً واملظاهر األفعال من بسياج وحييطه له ويتكلف السلف منه حذر مصطلحاً
 لتتضامن سياقها يف وفهمها جماريها على النبوية واألحاديث القرآنية اآليات إجراء
 اخلري أوجه يف كلها البشرية بقية مع التضامن على حتث اليت رىاألخ اآليات مع

 وحديث الفضول حلف حديث عليه يدل كما الشر مواجهة يف معها والتعاون
 قومك أرض من واسكن السوء واهجر الزكاة وآت الصالة أقم فديك يا« : فديك
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 حيث .سريته يف إسحاق ابن أخرجها اليت املدينة وثيقة عليه وتدل.»9شئت حيث
 اليت النبوية واألحاديث اآليات جمموعة عليها تدل الوالءات من منظومة تتشكل
  . والطغيان والعدوان الرذائل وتذم مصدرها كان أياً الصاحلة القيم تزكي

 الرجال إىل ال األعمال إىل الرباءة توجه اليت القرآنية اآليات أكثر له تشهد ما وهذا
‘ö﴿: تعاىل قال É‹Ρr& uρ y7 s? u Ï±tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{ $# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙÏ ÷z$# uρ y7 yn$uΖ y_ Ç⎯ yϑÏ9 y7 yèt7 ¨?$# 

z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊇∈∪ ÷βÎ* sù x8 öθ|Átã ö≅ à) sù ’ ÎoΤ Î) Ö™ü“Ì t/ $£ϑÏiΒ tβθè= yϑ÷ès?﴾ 
(βÎ﴿) 216-214/الشعراء( uρ x8θç/ ¤‹x. ≅ à) sù ’ Ík< ’ Í? yϑtã öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è=yϑtã ( Ο çFΡr& tβθä↔ ÿƒ Ì t/ 

!$£ϑÏΒ ã≅ yϑôã r& O$tΡr& uρ Ö™ü“Ì t/ $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès?﴾) 41/يونس (﴿βÎ) ãΑθà) ¯Ρ ωÎ) y71 u tI ôã $# 
âÙ÷è t/ $uΖ ÏFyγ Ï9# u™ &™þθÝ¡Î0 3 tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰Íκ ô− é& ©!$# (# ÿρß‰pκ ô− $# uρ ’ ÎoΤ r& Ö™ü“Ì t/ $£ϑÏiΒ tβθä. Î ô³ è@ ∩∈⊆∪ 

⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 
(

 ’ ÎΤρß‰‹ Å3 sù $YèŠ ÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω Èβρ ã ÏàΖ è?﴾) 55-54/هود(، ﴿≅ è% ω šχθè=t↔ ó¡è? 
!$£ϑtã $oΨ øΒt ô_ r& Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡çΡ $£ϑtã tβθè=yϑ÷ès?﴾) 25/سبأ(، ﴿øŒ Î) uρ tΑ$s% ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ 

ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθs% uρ © Í_ ¯ΡÎ) Ö™!# t t/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ ωÎ) “Ï% ©! $# ’ ÎΤ t sÜ sù … çµ ¯ΡÎ* sù È⎦⎪ Ï‰öκ u y™﴾ 
  ).26/الزخرف(

 إبراهيم عن حكاية قوله يف املمتحنة سورة يف األشخاص من الرباءة وردت وقد
#) (ΡÎ̄$﴿: قوله äτℜ u™t ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $£ϑÏΒuρ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#﴾) يف ورد كما ،)44/املمتحنة 
 أن بعد باحلرب واإلنذار العهود إلغاء سياق يف املشركني من براءة التوبة سورة صدر
  . ختريبية عصابات إال بقي ومل العربية اجلزيرة أهل أسلم

  » 10مرتني خالد صنع مما إليك أبرأ إين«: احلديث ويف

                                                 
 الفتنة خياف ال ملن الشرك بدار اإلقامة يف الرخصة باب ،السري كتاب ،البيهقي أخرجه 9

 جذمية بين إىل الوليد بن خالد النيب بعث باب ،املغازي كتاب ،البخاري أخرجه 10



  الشيخ عبد اهللا بن بيه: حبث
 

 105

 ويبغض وجه من فيحب حيب، وما يبغض ما فيه يكون قد املرء أن الكالم هذا ووجه
  .اعلم واهللا. الغالب يف الرجل من وليس العمل من الرباءة كانت هلذا وجه من

 رواه كما ـ قائالً والرباء الوالء تعاىل هللا رمحه السنة أهل إمام حنبل بن أمحد وأنكر
 فالناً نتوىل يقولون الذين وهم بدعة، والرباءة بدعة والوالية: ـ األصطخري عنه
 احلسني أيب للقاضي احلنابلة طبقات. ( فاحذروه بدعة القول وهذا فالن، من ونتربأ
  ) 1/35 الفراء

 ألن العبارات بأشد الشعار هذا الصاحل السلف رد أمحد بن لعبداهللا السنة كتاب ويف
 يتعلق حمدد سياق يف املشركني إىل موجهة التوبة سورة مطلع يف وردت اليت الرباءة
 عالقة لنهاية إعالناً األكرب احلج يف السنة تلك يف وأعلن والسالم واحلرب بالعهد
  .العربية اجلزيرة أهل جل أسلم أن بعد قائمة كانت

 فأنكر فالناً، فيه وتواىل فالن من فيه تتربأ شعارا تهجعل املسلمة الطوائف بعض لكن
 بدعة الشهادة: يقول اخلدري سعيد أبو كان: فقال السلف من ذلك أدركه من

  .بدعة واإلرجاء بدعة والرباءة

 اإلرجاء « :قال ،فذكره عنه اهللا رضي علي عن لشريك قلت ،البختري أيب وعن
   »بدعة والرباءة بدعة، والشهادة بدعة،

 صاحل وأبو وميسرة البختري أبو اجلماجم يف اجتمعنا: قال ،كهيل بن سلمة نوع
 بدعة والوالية بدعة اإلرجاء أن على فأمجعوا الطائي وبكري املشرقي وضحاك
  .بدعة والشهادة بدعة والرباءة



  الشيخ عبد اهللا بن بيه: حبث
 

 106

 بدعة، الوالية « :قال أنه عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن ،الطائي سعيد وعن
  .11»بدعة والشهادة بدعة، واإلرجاء

 يف املبتدعة بعض غلو واصفاً" اإلسالميني مقاالت "يف تعاىل اهللا رمحه األشعري قال
 وهم العجاردة ويسمون عجرد بن الكرمي عبد أصحاب العطوية ومن: والرباء الوالء
 بلغ إذا الطفل يدعى أن جيب أنه يزعمون منهم األوىل فالفرقة: فرقة عشرة مخس
  .هو ويصفه اإلسالم إىل يدعى حىت ذلك قبل منه الرباءة وجتب

 تفرد والذي الصلت أيب بن عثمان أصحاب الصلتية العجاردة من التاسعة والفرقة ـ 
 هلم ليس ألنه أطفاله من وبرئنا توليناه وأسلم الرجل لنا استجاب إذا: قال أنه به

  .فيقبلونه اإلسالم إىل فيدعون يدركوا حىت إسالم

 هذا على واحلب والنصر الوالية وأحاديث واحلب والوالية صرالن آيات ترتيل أما
 ألنه سديد غري فهو الغري مع عالقة كل يطرد إقصائياً مصطلحاً وجعله املصطلح
 والتعاون والقسط واألقساط الرب على حتث أخرى وأحاديث آيات مضامني يهمل
.z>¤‹x﴿ أقوامهم إىل األنبياء نسب وقد الناس كل مع والتقوى الرب على uρ ⎯ Ïµ Î/ 

y7 ãΒöθ s% uθèδuρ ‘, ysø9 $# 4 ≅ è% àM ó¡©9 Ν ä3 ø‹ n=tæ 9≅‹ Ï. uθÎ/﴾) 4 *﴿ ،)66/األنعام’ n<Î) uρ >Š% tæ 
ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ﴾) 4﴿ ،)65/األعراف’ n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝèδ% s{ r& $[sÎ=≈  ،)73/األعراف (﴾¹|
y7﴿ تبكيت وال تعنيت غري من ألقارم حبهم وحتكى ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ômr&﴾ 

 أصيل قدم: أصيل حديث يف كما هلا واشتياقهم لبالدهم وحبهم ،)56/القصص(
 تركت كيف أصيل، يا«:  اهللا رسول فقال مكة، من  اهللا رسول على اهلذيل
 سلمها وامشر اذخرها واغدف مثامها احجن وقد تركتها اهللا، رسول يا: قال ؟ مكة
  .السري كتب يف كما» تقر القلوب دع أصيل ايها فقال

                                                 
  1/318 السنة كتاب أمحد بن عبداهللا - 11
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  . الوالء من ضرب هو واألوطان الديار وحب األقوام إىل االنتماء وهذا

 بني متبادلة عالقة عن عبارة بأا اآلن تعرف فهي جديد مفهوم فلها: املواطنة أما
 واحد جد إىل منتمية بالضرورة وليست واحدة أرض على تقيم بشرية جمموعة أفراد
 حتدد وقوانني ونظم دستور إطارها واحد دين أو موحدة تارخيية ذاكرة إىل وال

 أفرادها طواعية بصفة هلا ينتمي تعاونية مجعية شبه إا أفرادها وحقوق واجبات
  .عضو ألقدم كانت اليت احلقوق نفس له إليها اليوم ينضم فالذي تعاقدي بشكل

 على يقوم الذي التارخيي املفهوم عكس هو احلديث املفهوم يف اموعة هذه قيم إن
 كربى قيمة يصبح نفسه التنوع أن فرضية على املشترك التاريخ أو الدين أو العرق
 إىل للوصول اخلصوصيات خمتلف بني التفاعل طريق من االنسجام يكون خالهلا من

 والطرد اإلقصاء عنصر وحتييد اإلنساين املشترك بتفعيل للمجموعة الكربى املصاحل
 كما درجات إىل املواطنني تقسيم إىل يؤدي الذي النسب نقاء عنصر يستبعد كما
  .اجلاهلية عصر يف العرب أو الرومان عند كان

 مساه ما أو الدستور حيكمه وطين أفق يف معقودة اختيارية رابطة أو رباط املواطنة
 مجاعة إىل بانتمائه الفرد شعور أي الدستورية بالوطنية هابرماس األملاين الفيسلوف

  .األساسية القيم يف ركةاملشا على مؤسسة مدنية

 وتتعايش معها تتواءم أن واملطلوب تلغيها ال لكنها الفئوية على تتسامى واملواطنة
  .سعيداً تعايشاً معها

 لتكون جسر أهم هو ولعله احلديث العصر يف املواطنة مفهوم يف حتول أهم ذلك لعل
 املفهوم عم يلتقي هذا وإن ومقبولة حمترمة بشرية جمموعة لكل الدينية القيم

  . معها متعاونا يكون قد بل حرجاً جيد ال واملسلم البشري للتعايش اإلسالمي
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 جزء كغريهم املسلمون يكون الذي الغريب اتمع لتشكل التارخيي املنعطف هذا يف
 مفهوم حتقيق يف يشاركوا أن املسلمني على ألوربا الكربى الوحدة خالل ومن منه

 وتقومي صحيح فهم طريق عن وذلك االنتماءات خمتلف يستوعب الذي املواطنة
 مدركني ليكونوا العامل يف حدثت اليت واملتغريات األوريب التارخيي للموروث سليم

 األغلبية مع يتفاعلوا حىت وطبيعتها بأسباا دراية وعلى أوطام ملشكالت
 الذات وزجتا من بنوع إال يكون ال ما وذلك للمواطنة اجلديدة املعايري معاً ويصوغوا
 اآلخر احترام لألقليات بالنسبة أمهها من سيكون اليت املواطنة أبعاد لتحديد

 إدارة يف واالشتراك احلريات وحتقيق خمتلفة وثقافات ديانات بوجود واالعتراف
  .العنف عن بعيدا واالجتماعية واالقتصادية السياسية احلياة

 بني واالنتظام االنسجام بقدرو االنتماءات كل فيها تنصهر بوتقة املواطنة لتكون
  .مكانتها واجلماعة نفسه املواطن جيد واجلماعة العناصر هذه

 اجلدلية العملية نتاج وهو فلسفي، اجتماعي، نفسي، مفهوم االنتماء كان وإذا
  .املنتمي يفضلها اليت اجلماعة أو واتمع الفرد بني التبادلية

 جداً هام اجلماعة أو اتمع وجود فإن ،اجتماعية نفسية طبيعة ذا االنتماء باعتبار
 أن يف والرغبة التجمع إىل باحلاجة االنتماء عن يعرب حيث الفرد، إليه ينتمي كعامل
 عامة وكأا احلاجة هذه وتبدو اآلخرين، حضور يف يكون أو مرتبطاً الفرد يكون
  . البشر أفراد بني

 أن من بدالً وتتفاعل تتواصل أن وبإمكاا ومراتب، دوائر الوالء اعتبار فيمكن هلذا
 متدين لكل بالنسبة بل مسلم كل عند به مسلم أمر للدين فالوالء وتتقاتل، تتصادم
 الذي املواطنة مبفهوم للوطن الوالء يطرد ال وهو. الوالءات هرم قمة أعلى وهو
 جخرو على يشتمل ال املواطنة عقد دام ما للدين والوالء يتناىف ال هو إذ إليه أشرنا
  .إميانه يعيش أن املسلم حرية على حجر أو الشعائر عن انصراف أو الدين من
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 مطلوب هو ما منها دوائر يف يتصور أن ميكن الدين وبني املواطنة عقد بني العالقة إن
 املمتلكات ومحاية واحلريات واملساواة والعدالة احلياة كحق طبعاً ومرغوب شرعاً
 واملسنني للفقراء االجتماعي الضمان وحق والتعذيب التعسفي السجن ومنع

 واجبات من عليه يترتب وما العام، للصاحل اتمع أفراد بني والتعاون واملرضى
 بعقد وفاء للقوانني واالمتثال العدوان ضد الوطن عن والدفاع الضرائب كدفع
 يف داخل وذلك مقتضياته واحترام بالعهد الوفاء يف يدخل حقيقته يف وهذا املواطنة

yγ$﴿ للدين لوالءا •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/﴾) 1/املائدة (  

 واجلمعيات األحزاب إىل وانتساب االنتخابات يف اشتراك من تقدم ما وسائل وإن
 بن العز عند وخباصة الفقه أصول كتب يف مقرر هو كما مقاصدها حكم له

  .وغريمها والقرايف عبدالسالم

pκ$﴿: تعاىل قال والتقوى الرب على التعاون يف ويدخل š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ=Ït éB 
u È∝̄≈ yè x© «!$# Ÿωuρ t öκ ¤¶9 $# tΠ# t pt ø:$# Ÿωuρ y“ô‰oλù; $# Ÿωuρ y‰Í× ¯≈ n=s) ø9 $# Iωuρ t⎦⎫ ÏiΒ!# u™ |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t pt ø:$# 

tβθäótGö6 tƒ WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ $ZΡ≡ uθôÊ Í‘ uρ 4 # sŒ Î) uρ ÷Λä⎢ ù=n=ym (#ρßŠ$sÜ ô¹ $$sù 4 Ÿωuρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒÌ øg s† ãβ$t↔ oΨ x© 
BΘöθs% βr& öΝ à2ρ‘‰|¹ Ç⎯ tã Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t pt ø:$# βr& (#ρß‰tG÷è s? ¢ (#θçΡuρ$ yè s?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 

3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ﴾) القةالع يف نزلت وقد ،)2/املائدة 
 هؤالء مع العالقة فإن املساملني املواطنني مع جيوز ال فكيف احملاربني املشركني مع

/ω â﴿ املمتحنة آية حتكمها ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ 
/ ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $#﴾ 

  ).8/املمتحنة(

  :منها عدة جهات من إجيابية قيماً تعترب احملايدة للعلمانية الكربى القيم إن
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   املعتقدات احترام ـ 1

  الديانات خمتلف بني واحلياد ـ 2

  . محايتها على الدولة تسهر واجلماعية الفردية اإلنسان حبقوق االعتراف ـ 3 

  .واجلماعات األفراد خصائص عن والتغيري والتنوع ختالفاال حق ـ 4

 على واجبات وترتيب احلقوق الستخالص الطبيعية احملاكم أمام التحاكم حق ـ 5
 لتسيري الوطين اهود يف لإلسهام الضرائب دفع. ودفع القوانني احترام يف األفراد

  .املؤسسات

  .العدوان ضد الدفاع ـ 6

 وخباصة السماوية الديانات إليها تدعو اليت الكربى قيمال مع يتناىف ال ذلك وكل
  . اإلنسانية واألخوة واحملبة الرب إىل يدعو الذي اإلسالمي الدين

 الشيطان فإن: املثل يقول وكما التفاصيل، يف الرمادية املنطقة فإن احلال وبطبيعة
 لتكون ياداحل عن يزحزحها تفسرياً العلمانية البعض يفسر فقد. التفاصيل يف يقبع

 املعىن عن احنراف وهذا املعتقدات، على تسلط وأداة األقوام خصائص يف تدخلية
  .للعلمانية األصلي

 القناعة عن النابع للتحرر وسيلة هي بعلمانية متمسكة تظل أن الفئات كل وعلى
 خاصة مفاهيم يفرض أن يريد مشويل إيديولوجي ملذهب خاضعاً وليس الشخصية

  .تيةذا أوهام على بناء

 جتعلها اليت للفئة النفسية املظاهر لبعض جتاوزا تظهر أن باملقابل الفئات على أن كما
 تكذب وأن واألمين واالقتصادي االجتماعي الوطين باهلم معنية ليست وكأا
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 سفهائها بعض يستجيب اليت الفئة تلك شيطنة يريدون الذين أولئك تكهن
 للمتطرفني طبيعيني حلفاء بذلك نفيصبحو إرهاب أو ختريب عمليات فريتكبون

  .لذلك يبتهجون الذين اآلخر اجلانب من

 محلة فإن وهلذا.وصراع صدام عن وليس القيم بني وتضامن تعاون عن نبحث إننا
%Ÿωöθn=sù tβ﴿ باألوطان لالرتقاء سيتحالفون القيم x. z⎯ ÏΒ Èβρ ã à) ø9 $# ⎯ ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% (#θä9 'ρé& 
7π ¨Š É) t/ šχöθpκ ÷] tƒ Ç⎯ tã ÏŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{   ). 116/هود (﴾#$

 يكون وقد وبالقيم وباألفكار بالناس وعالقة انتماء هو الوالء أن: القول وخالصة
 للوطن الوالء أن نقرر أن الغرب ديار يف املوضوع هذا نتناول وحنن املناسب من
 الءو هو الوالء وأن املمكنة الشرعية الضوابط حدود يف للدين للوالء منافياً ليس
 يهجر أن «املسلم وعلى والعقل الشرع يزكيها قيمة واملواطنني بالوطن والرب للقيم
  .فديك حديث يف كما » السوء

 عليه بل السوء درجات أعلى وهذا دينه تبديل يف يوايل فال ومراتب درجات والسوء
 على وأنت املوت يدركك حىت شجرة بأصل تعض أن ولو «بدينه يتمسك أن
  . الفنت يف الوارد عليه املتفق احلديث يف كما. »12ذلك

 تتدرج مث ويصادمه يعارضه انتماء أو ما والء أن فرض لو فيه مساومة ال أمر وهو
 لضرورة إال ارتكاا يف يتعاون أن للمسلم جيوز ال اليت املعاصي إىل لتصل املراتب
 يشارك وال ممتلكام على وال الناس دماء على يعتدي أن جيوز فال هلا مرد ال حاقة
 حمرمات إىل مقاصد حمرمات من مراتبها تتفاوت اليت واحملرمات احملظورات يف

  .وسائل

                                                 
 اإلسالم يف النبوة عالمات باب ،املناقب كتاب ،البخاري أخرجه 12
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 املواالة حالة عاشور بن الطاهر الشيخ مساها اليت هي إليها أشرنا اليت الوالء ومراتب
 ω É‹Ï‚−Gtƒ﴿ عمران آل سورة يف تعاىل قوله تفسري عند حاالت مثاين إىل وقسمها

tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  واآلية«: قائالً) 28/عمران آل (﴾#$
 بالظاهر تكون واملواالة مطلقاً أو القيد باعتبار املؤمنني دون الكافرين مواالة عن ي

  .13»أحوال مثانية ذلك من استخلصت وقد أحكام وتعتورها فقط وبالظاهر والباطن

 الكفر إىل ميال األمر باطن يف املواالة وهي واحدة حالة يف الكفرب جزم وقد: قلت
  .املنافقني حال وهي اإلسالم ألهل ونواء

 حسب اجلواز أو دوا أو الكربى املعصية بني فتفاوتت األخرى األحوال أما
  .املتوخاة املصلحة أو املتوقعة املفسدة

) املؤمنني دون من (بارةع إليه تشري الذي القيد عاشور ابن العالمة الحظ كما
﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ä‹Ï‚−Ftƒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  ω﴿ ،)139/النساء (﴾#$

É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  فذكر ،)28/عمران آل (﴾#$
 الوالء يكون أن) املؤمنني دون من (قيد ومعىن ةاملواال يف واإلطالق القيد يف اختالفاً
 عن النهي فيعين اإلطالق أما ومناهضاً، للمؤمنني مبعداً كان ما هو إمنا عنه املنهي
  .مطلقاً الوالء

 وألئمة وكتابه ولرسوله هللا والنصيحة والنصرة واحلب الوالَء فإنَّ: اخلتام ويف
 باهللا اإلميانُ وهو الدين ماهيِة ركن هو ام فمنه فيه، مريةَ ال أمر وعامتهم املسلمني
 على نوره إشراق وعالمة ومتامه اإلميان كمال من هو ما ومنه وكتبه، ورسوله
 أَحب ورسولُه اللَّه يكُونَ أَنْ اِإلمياِن حالوةَ وجد ِفيِه كُن من ثَالثٌ « :وهو القلب
 كَما الْكُفِْر ِفي يعود أَنْ يكْره وأَنْ ِللَِّه ِإال يِحبه ال الْمرَء يِحب وأَنْ ِسواهما ِمما ِإلَيِه

                                                 
    من آل عمران28تفسري اآلية : ابن عاشور ـ التحرير والتنوير 13
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هكْرأَنْ ي قْذَفاِر ِفي يكتب من العديد يف كما والسالم الصالة عليه وقال. 14»الن 
 استكْملَ فَقَد ِللَِّه منعو ِللَِّه وأَعطَى ِللَِّه وأَبغض ِللَِّه أَحب من :داود أليب واللفظ السنن
  .احملبني زمرة يف حيشرنا أن اهللا نسأل .اِإلميانَ

 تكُر ال بالناس دنيويٍة عالقٍة كلَ طارداً إقصائياً معلقاً سوراً ليس الوالَء هذا أنَّ إال
 بل بالرفض؛ والطاعة االنقياد وال بالبغض احملبةَ تلبس وال بالنقص اإلميان أصل على
 الود، عواطف معهم وتتبادل املفاسد، ودرء املصاحل جلب يف الناس مع ملتتعا

 النافع، والعمل الطيبة بالكلمة العشرة وحسن األخالق لقانون طبقاً معهم وتتعامل
%θä9θè#)﴿: تعاىل لقوله طبقاً uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm﴾) والسالم الصالة عليه وقوله) 83/البقرة 
 وتربم صداقات فتقوم ،15»حسن خبلق الناس وخالق«: الترمذي حديث يف كما
 فقد بالقبول، النبوية السرية له وتشهد العقولُ تزكيه ذلك كل وصفقات، عهود
 يف كما املؤمنون فارس على النصارى وبانتصار املسلمون، النجاشي بانتصار فرح
  .الروم سورة صدر

 أن عليهم الدين يف مإخوا ويوالون يتضامنون وهم الغرب يف املسلمني فإن: وأخرياً 
 من ذلك على ترتب إذا وخباصة عواطفهم، عن التعبري يف والغلو الشطط يتجنبوا
 على يقوم الذي امليزان هو ذلك موهومة، تكون قد اليت املصاحل كل يفوق ما الفساد
 واقع معرفة إىل باإلضافة باحلصافة، والتحلي املئاالت يف والنظر الدين يف الفقه
 أصابه ما للدين العالنية باملخالفات االبتالء من وأصابه إال بلداً يترك مل الذي العوملة
  .تتفاوت البالد كانت وإن

                                                 
 اإلميان حالوة باب ،اإلميان كتاب ،البخاري أخرجه 14
 الناس معاشرة يف جاء ما باب ،اهللا رسول عن والصلة الرب كتاب ،الترمذي أخرجه 15
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  مقدمة

 ا دتفر اليت التوحيد كلمة وهي وقوا، بساطتها يف الوحدانية برسالة اإلسالم جاء
 يف يسري  اهللا رسول كان :قال هريرة، أيب عن « وحقاً التفريد رأس اهللا، إال إله ال

» املفردون سبق. مجدان هذا. سريوا "فقال. مجدان له يقال جبل على فمر. مكة طريق
 وهي 1»والذاكرات كثريا، اهللا الذاكرون "قال! اهللا رسول يا املفردون؟ وما: قالوا
 العمل أمام العلم املأثورة اجلليلة احلكم ومن وعمل، علم هي اليت التقوى كلمة أيضاً

pκ$﴿: تعاىل قال كما الناس سائر بني التفاضل أساس هي إا كما تابعه، والعمل š‰ r'̄≈ tƒ 
â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) 

ö/ ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î=tã × Î7 yz﴾) 13/احلجرات.(  

óΟ﴿: تعاىل فقال الصاحلني عباده على تعاىل اهللا امنت وقد ßγ tΒt“ ø9 r& uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 3“uθø) −G9 $# 
(# þθçΡ% x. uρ ¨, ymr& $pκ Í5 $yγ n=÷δr& uρ﴾) إذ العرب، حياة تغيري يف فعلها ففعلت) 26/الفتح 
 واالستقامة اهلداية نور إىل اجلاهلية ظلمات من النور، إىل الظلمات من همأخرجت
 جتمع التاريخ يف عظيمة حضارة بناة إىل متشاكسني متخلفني بدو من حاهلم وبدلت
  .للحياة واحد منهج يف املادية والقيم الروحية القيم بني

 فقال ارهاوإمث وازدهارها منوها يف بالشجرة وتعاىل سبحانه احلق شبهها وقد
öΝ﴿:تعاىل s9 r& t s? y#ø‹ x. z>u ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Zπ yϑÎ=x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;ο t yft±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $yγ è=ô¹ r& ×M Î/$rO 

$yγ ãã ö sù uρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σ è? $yγ n=à2é& ¨≅ä. ¤⎦⎫ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/ u‘ 3 ÛUÎ ôØo„ uρ ª!$# 
tΑ$sW øΒF{ $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄=yè s9 šχρã 2 x‹tG tƒ﴾) وراسخ ثابت فأصلها) 25-24/إبراهيم 

 يف عال ومثر األرض، أهل به يستظل ظليل ظل ذات وهي يتزعزع، ال األرض، يف

                                                 
 تعاىل اهللا ذكر على احلث باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسلم، أخرجه 1
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%tΒuρ tβ$﴿ عطاؤه ينفد ال السماء، x. â™!$sÜ tã šÎn/ u‘ # ·‘θÝà øt xΧ﴾) مع وهي ،)20/اإلسراء 
 ا تعاىلو سبحانه احلق قرن وقد .بالسماء األسباب متصلة را من مأذنونة ذلك
 أن وأشهد اهللا إال إله أال شهادة وهي امللة يف الدخول باب هي اليت الشهادة كلمة
 بإقرار والشهادة بالتوحيد تعاىل هللا الشهادة بني جامعة شهادة وهي اهللا رسول حممد
 وهو التوحيد، كتاب الكرمي القرآن عليه أنزل الذي هو ألنه  حممد نبينا رسالة
 عنها اهللا رضي املؤمنني أم عائشة السيدة عنه قالت كما اته،حي يف جسده الذي
 عز اهللا قول القرآن تقرأ أما القرآن خلقه كان :فقالت«: خلقه عن سئلت عندما
 أتبتل أن أريد فإين: يقول نفسه السائل مسعت وملا  »عظيم خلق لعلى وإنك «وجل
(ô‰s﴿ تقرأ أما تفعل ال: قالت ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym﴾ 

y7فقال﴿ وتعاىل سبحانه احلق وصفه وكذلك.. 2») 21/األحزاب( ¯ΡÎ) uρ 4’ n? yès9 @, è=äz 
5ΟŠ Ïà tã﴾) اهللا رسول كان ولذلك ،)4/القلم  قال للمؤمنني، احلسنة األسوة هو 
(ô‰s﴿ تعاىل اهللا ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# 

tΠ öθu‹ ø9 $# uρ t ÅzFψ $# t x. sŒ uρ ©!$# # Z ÏV x.﴾) باب وفاتح الشريعة صاحب وألنه) 21/األحزاب 
yy7﴿ تعاىل قال املستقيم صراطه إىل واهلادي باهللا، العلم ¯ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJ s9 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡ u ÅÀ «!$# “Ï% ©! $# … çµ s9 $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 Iωr& ’ n<Î) «! $# 
ç ÅÁs? â‘θãΒW{   ).52-53/الشورى (﴾#$

 أكثر مييزه وما والنحل، امللل أهل من سواه عن املسلم مييز ما هي التوحيد وعقيدة
 حياته، يف مصداقيتها العقيدة هذه جتد حيث كافة، معامالته يف ا متثله هو فأكثر
 من مضاعف، واجب عليه يكون إذ مسلم، غري جمتمع يف يكون عندما وخباصة
 حيث من وذلك واإلحسان، بالعدل لغريه معاملته حسن يف التوحيد عقيدة أظهار

                                                 
 .عنها اهللا رضي عائشة السيدة حديث أمحد، اإلمام أخرجه 2
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 بلسان ذلك إىل ذلك مع الداعي وهو العليا، لقيمها وممثل اإلسالمية، لألمة سفري هو
  .وأهلها ا أحق يكون حىت التقوى كلمة مقتضيات إىل ومقاله حاله

 باإلصالح، وللجماعة بالتزكية، للفرد معاً، واجلماعة للفرد عطاءه طييع والتوحيد
 التوجه إلحسان مستلزمة هي وإمنا باللسان مقالة جمرد ليست التوحيد فكلمة
: تعاىل قال الفرد، لتزكية منهاج شيء كل قبل والتوحيد. تعاىل هللا الصاحل بالعمل
﴿ô‰s% yxn=øùr& ⎯ tΒ 4’ª1t“ s?﴾) له يكن فلم التوحيد، مبنهاج نفسه زكى من أي )14/األعلى 
Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ﴿ :تعاىل قال تعاىل، اهللا مع شريك معاملته، أو عبادته أو اعتقاده، يف Ïe$! $# 

ßÈÏ9$sƒ ø:$#﴾) اهللا رسول وقال) 3/الزمر  احلديث يف وجل عز ربه عن يرويه فيما 
 أشرك عمال عمل من الشرك عن الشركاء أغىن أنا :وتعاىل تبارك اهللا قال «القدسي

  3. »وشركه تركته غريي، معي فيه

 النفس مع مث تعاىل، اهللا مع العدل يف للجماعة اإلصالح منهاج اإلسالم خط وقد
βÎ) ©!$# ã¨ *﴿ تعاىل قال الغري، مع مث واألهل، ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 

4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝà6 ¯=yès9 
šχρã ©. x‹s?﴾) حياة يف حياً متثُّالً التوحيد كلمة جتعل بصورة وذلك) 90/النحل 

 فيها يكون اجتماعية بيئة يف سواء كان، حيث وذلك ،اجلماعة حياة ويف الفرد
 أقلية، فيها نيكونو بيئة يف أو اإلسالمي، العامل كمجتمعات أغلبية، املسلمون

 ذلك بعد هو مث وأسري، فردي، منهاج بأنه ذلك. مثالً اليوم األوربية كاتمعات
 املعاملة تكون أن يستلزمان اإلحسان، وقرينه العدل بأن وذلك. اجتماعي منهاج
 #$!© (βÎ¨﴿: تعاىل قوله يف ذلك نقرأ كما والسوية بالعدل املسلمني وغري املسلمني بني

öΝ ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& # sŒ Î) uρ Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB 
ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ /ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ ÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁt/﴾) وال ،)58/النساء 

                                                 
 اهللا غري عمله يف أشرك من باب والرقائق، الزهد كتاب مسلم، أخرجه 3
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 عليهم إن بل يعاًمج الناس بني العدل منهج إىل حيتكموا أو املسلمون حيكم أن يكفي
 كمنهاج اإلسالمي املنهاج عظمة تتبدى هنا ومن يتعظوا وأن بذلك يتواصوا أن
  .االختالف وجوه سائر يتخطى إنساين حياة
 اجلماعة، وإصالح الفرد لتزكية اإلسالمي للمنهاج شاملة معاجلة آت هو وفيما
  .املستعان واهللا .اجلماعة هذه كانت حيث

  
  الفرد تزكية يف اإلسالم منهاج: أوالً

  
: تعاىل قال واملعاملة بالعبادة املسلم الفرد تزكية يف الواضح مبنهاجه اإلسالم يتجلى
﴿ô‰s% yxn=øù r& ⎯ tΒ $yγ8 ©. y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $yγ9 ¢™ yŠ﴾) أي وزكاها) 10-9/الشمس 

 ال دائمة التزكية هذه جيعل منهاج وهو. األخالق مذام من تعاىل اهللا بطاعة طهرها
  .بالزكاة املال كتزكية الزيادة، من التزكية معىن يعطيه ما وهو حد، عند تقف

  
 الكلمة هي اإلسالم يف األوىل الكلمة كانت فإذا الصالة، للتزكية منهاج وأكرب
›Ïµøتعاىل﴿ لقوله الصالة، هو الصاحل العمل أول فإن) اهللا إال إله ال (الطيبة s9 Î) ß‰yèóÁ tƒ 

ÞΟ Î=s3 ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyèø9 $# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9 $# … çµ ãèsùö tƒ 4 z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ tβρ ã ä3 ôϑtƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# öΝ çλm; Ò># x‹tã 
Ó‰ƒ Ï‰x© ( ã õ3 tΒuρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uθèδ â‘θç7 tƒ﴾) من مقبول صاحل علم أي مفتاح فهي ،)10/فاطر 
⎯ &ô‰s% yxn=øùr﴿: تعاىل قوله يف والصالة التزكية بني اإلسالم قرن ولذلك. تعاىل اهللا tΒ 

4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Ásù﴾) 15-14/األعلى.(  
  

 ـ التزكية بقرينة الكرمي، القرآن يف موضع مثانني من أكثر يف بالزكاة مقترنة والصالة
⎪⎦t﴿ الكرمي القرآن يف االقتران هذا يتردد ما وكثرياً. املال وتزكية النفس تزكية Ï% ©! $# uρ 

(#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# tβθè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡ u‘﴾) 55/املائدة(، 
  .الصاحلة األعمال وسائر بالصالة تعاىل، هللا التوجه حسن على عملي برهان فالزكاة
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 هذه بأن وذلك مقاصدها، أهم التزكية بلغت الصوم مع والزكاة الصالة مجعت فإذا
 لقوله مرضية راضية را إىل فترجع مطمئنة تكون حىت فسالن لتزكية هي التشاريع
pκ$﴿:تعاىل çJ−ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9 $# èπ̈Ζ Í× yϑôÜ ßϑø9 $# ∩⊄∠∪ û© Éë Å_ö‘ $# 4’ n<Î) Å7 În/ u‘ Zπ uŠ ÅÊ# u‘ Zπ̈Š ÅÊ ó £∆ ∩⊄∇∪ 

’ Í? ä{ ÷Š $$sù ’ Îû “Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪ ’ Í? ä{ ÷Š$# uρ © ÉL ¨Ζ y_﴾) مطمئنة تكون والنفس) 30 -27/الفجر 
Ÿωr& Ì﴿:تعاىل قال كما ،تعاىل اهللا بذكر ò2É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡ yϑôÜ s? Ü>θè=à) ø9  ،)28/الرعد (﴾#$
ÉΟ﴿:تعاىل قال الصالة، يف كان ما وأفضله Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ü“Ì ò2Ï% Î!﴾) 14/طه (  

  
 رسول قال نفساً، فتصبح اجلسد يف حتل أن قبل األصل، وهي للروح تزكية والصوم

  4.»برهان والصدقة ضياء والصوم نور الصالة«:  اهللا
  

 من غريه ويف رمضان، يف واملصلي. التزكية يف عملهما يعمالن والصوم فالصالة
 العبادات وجوه وسائر والصالة بالصوم، الروح تزكية يتلقى التطوع، صيام

 عن به فريتفع اجلسد يف الروح يقوي والصوم. صالته يف الربكة فتدخل واإلنفاق
 متكامالن منهاجان فهما .الشمس غروب حىت لفجرا من كاملالئكة وشهواته لذاته

  .التزكية يف متساندان
  

 القمر إشعاع وبني بالضياء، عنه والتعبري األصيل، الشمس إشعاع بني والتفريق
 مث الكرمي، للقرآن العلمي اإلعجاز من هلو بالنور، عنه والتعبري الشمس، من املستعار

 النفس علم إعجاز من أيضاً هلو نور،ك والصالة كضياء الصوم بني التفريق يف هو
  .خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي الترتيل هذا به جاء الذي القرآين

  

                                                 
 صلى اهللا رسول أن : برواية اإلميان من وحمله الطهور فرض باب ،الطهارة كتاب سننه، يف البيهقي أخرجه 4
 بني ما متأل أكرب اهللاو اهللا سبحانو ،امليزان متأل هللا احلمدو ،اإلميان شطر الطهور«  :يقول كان سلمو عليه هللا

 الناس كل ،عليك أو لك حجة القرآنو ،برهان الصدقةو ،ضياء الصربو ،جنة الصومو ،األرضو السماء
 »  .موبقها أو فمعتقها نفسه فبائع يغدو
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 وهو ،وسلوكاً زياً اإلحرام، ميثله كما أصله، إىل اإلنسان عودة مبثابة احلج جييء مث
. حيوانية كانت ولو حىت نفس أي قتل عن احملرم احلاج ميتنع حيث. للفطرة أقرب
 السمحة للحنيفية إحياء وإىل للناس، بين بيت أول يف العبادة أصل إىل عودة هو كما
 لسائر جامع احلج إن مث. األنعام ببهيمة لإلنسان وفداء احلج، شعائر من فيها مبا

 باحلج السالم عليه إبراهيم ألذان االستجابة من األخرى، اإلسالم أركان فضائل
 حاضرة وهي للقبلة فيها التوجه يكون صالة ومن التوحيد، ريدبتف املقترنة بالتلبية
 إال الشهوة من فيه يأيت ال جزئي صوم ومن احلاج، منها يكثر صدقة ومن غائبة، غري
  ).رجعتم إذا وسبعة احلج يف أيام ثالثة (يصوم أو الطعام من أوده يقيم ما
  
 فالصالة اتمع، الحوإص الفرد تزكية إىل وجمتمعة مفردة تؤدي اإلسالم وأركان 

 وإىل واملساكني، للفقراء املال من معلوم حق والزكاة واملنكر، الفحشاء عن تنهى
 قوله يف كما القريب ذوي على وخباصة اإلنفاق ووجوه الصدقات سائر ذلك جانب
βÎ) ©!$# ã¨ *﴿:تعاىل ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈|¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã 

Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s?﴾) 90/النحل(، 
øŠ§{ *﴿: تعاىل وقوله ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øóyϑø9 $# uρ £⎯Å3≈ s9 uρ 

§ É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u™uρ tΑ$yϑø9 $# 
4’ n? tã ⎯ ÏµÎm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦, Î#Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ 

ÅU$s% Ìh9 $# uΘ$ s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ’ tA# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑø9 $# uρ öΝÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( 
t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7 ø9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïn uρ Ä¨ ù't7 ø9 $# 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ 

ãΝ èδ tβθà) −Gßϑø9  يف دورها تؤدي العامة والصدقات والكفارات) 177/البقرة (﴾#$
 يف يسعون الذين إن حيث اخلري أعمال على حيض  والنيب للمحتاجني اإلحسان

 وأحب أنفسهم تعاىل اهللا إىل الناس أحب « تعاىل، اهللا إىل الناس أحب هم الناس نفع
 تقضي أو كربة نهع تكشف أو مسلم على تدخله سرور وجل عز اهللا إىل األعمال
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 كذلك واحلج جهل، وال فيه رفث ال جنة، والصوم ،5»جوعاً عنه تطرد أو ديناً عنه
  .فجور وال فيه رفث ال
  

 منهاجاً أحكامه سائر متثل كما الفرد، لتزكية منهاجاً اإلسالم أركان تشكل وهكذا
 ةالسرق فحد. متكامل تربوي منهاج احلدود شريعة وراء يقف أنه حىت للتربية،

 وجرمية املسلم بني جيعل النفس تقومي يف منهاج وراءه) منه طرف الطريق وقطع(
 وجه يف واإلنفاق احلالل، الكسب على حيمله املنهاج فهذا. منيعاً سداً السرقة
 عائد إنفاق مث العمل، وإتقان األداء إحسان يقتضي احلالل والكسب. احلالل
 الرب، أعمال على اإلنفاق ذلك منو أوتقتري، شح وبال سرف، أو ترف بال الكسب

  .السرقة غوائل من واتمع األفراد يؤمن مبا وذلك القرىب بذوي بدأً
  
 ومن منه، للتوقي منهاج وراءه ، )منه طرف والقذف ( الزنا حد يف األمر وكذلك 

/Ÿωuρ (#θç﴿: تعاىل قوله يف كما مؤدياته، t ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™﴾ 
 يف يقع ال حىت املسلم يتحاماه الزنا حول مضروب محى هناك فكأن) 32/اإلسراء(

 وما واإلعفاف واإلحصان البصر، غض ذلك ومن. سبيال ساءت اليت الفاحشة هذه
 زينتها تبدي وال جلباا من عليها تدين فاملرأة. والسلوك الزي يف حشمة من يقتضيه
≅﴿ القرآين التوجيه هو كما املرأة تعف حىت يعف والرجل منها، ماظهر إال è% 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r& (#θÝà x øt s†uρ óΟ ßγ y_ρã èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø—r& öΝ çλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 
7 Î7 yz $yϑÎ/ tβθãèoΨ óÁtƒ﴾) 30/النور.(  

  
θãΖŠ#)﴿ :تعاىل قال. بالعبادة املؤمنة أو املؤمن عليه يستعني سلوك منهاج وهو ÏètFó™ $# uρ 

Î ö9¢Á9 $$Î/ Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒ ø:$#﴾) تمع عليه ويعينه) 45/البقرةا 

                                                 
 حممد امسه من ،امليم باب ،الصغري املعجم 5
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 خطر من فيهما وما والعنوسة، العزوبة ظاهرة من الشباب إلخراج الزواج، بتيسري
  .الفتنة

  
 املسلم بأن ذلك تاماً، صرفاً عنه تصرف اليت هي اإلسالمية فالتربية اخلمر حد أما
 صنع من عامل إىل منه يهرب أن غري من هو، كما الواقع، مواجهة إىل ينحو احلق
 الساعة واجب الفرد فيه يؤدي واقعي مبنهاج مرتبط فهو. اخلمر تأثري حتت خياله
 أحسن قد هو إذ مقدور، قدر فهي العمل نتيجة أما. حسبه وهذا اإلتقان، وجه على

tΒ z>$|¹$!﴿ اآليتان تعطيه الذي املنهاج وهو. بالنتائج رضي مث املقدمات، r& ⎯ ÏΒ 
7π t6Š ÅÁ•Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡àΡr& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& !$yδ r& u ö9̄Ρ 4 ¨βÎ) 

šÏ9≡ sŒ ’ n? tã «!$# × Å¡o„ ŸξøŠ s3 Ïj9 (# öθy™ ù's? 4’ n? tã $tΒ öΝä3 s?$ sù Ÿωuρ (#θãmt ø s? !$yϑÎ/ öΝ à69 s?# u™ 
ª!$# uρ Ÿω = Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒ èΧ A‘θã‚sù﴾) دون الواقعي، التوكل وهو) 23-22/احلديد 

 العقل وظيفة يف تقدح اخلمر أن مث. الزائفة بأخيلتها اخلمر متليه مما اخليايل، التوكل
 والزنا، السرقة رأسها وعلى املخالفات، أبواب سائر فتفتح للسلوك، منظم كضابط

  .املشني السلوك حكم يف هو مما مؤدياما أو
  

 القتل، رأسها وعلى القصاص، جرائم جيعل الذي هو نفسه الوقائي اإلجراء وهذا
 احلرمة، من منيع بسياج وسالمتها، الفرد، حياة أحاط اإلسالم بأن. ذلك ممكنة غري

 حيىي وهو البشرية، النفس حصانة عن فقال. سبيل بكل انتهاكها حرمة على وشدد
⎯ô﴿ متوارثة إسالمية شرعة بذلك ÏΒ È≅ ô_r& y7 Ï9≡ sŒ $oΨ ö; tFŸ2 4’ n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) … çµ ¯Ρr& 

⎯ tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ø tΡ Î ö tóÎ/ C§ø tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $yϑ̄Ρr'x6 sù Ÿ≅ tFs% }¨$̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ 
ô⎯ tΒuρ $yδ$uŠ ômr& !$uΚ̄Ρr'x6 sù $uŠ ômr& }¨$̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑy_ 4 ô‰s) s9 uρ óΟ ßγ ø?u™!$y_ $uΖ è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ 

¢Ο èO ¨βÎ) # Z ÏW x. Ο ßγ ÷ΨÏiΒ y‰÷èt/ šÏ9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθèùÎ ô£ ßϑs9﴾) من أي) 32/املائدة 
. بأسره البشري النوع على بالقتل اعتدى فكأمنا بالقتل واحد فرد حياة على اعتدى
 للنوع السبيل هذا يسر فكأنه ة،احليا سبيل واحد لفرد يسر من فإن آخر وجه ومن
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 التوحيد، إال يوفره ال اعتقادي تصور من ينبثق تربوي منهاج وهو. بأسره البشري
 يف اإلنسان حقوق سائر دونه تتقاصر ما وهو الدم، حلرمة اإلنسانية النظرة توحيد

 املؤمن عنه يسأل ما أول هي الدماء حرمة فإن وبعد،. بعيد بأمد الدولية الصكوك
  .الدنيا يف احلرمة هلذه رعاية له تكون حىت  نبينا بذلك أخرب كما القيامة يوم
  
 صاحلاً فرداً ليكون يعده حىت البشري الفرد تزكية يف اإلسالم منهاج من حملات هذه

 مفسدة بدرء وذلك والعدوان، اإلمث دون والتقوى، الرب على متعاوناً للجماعة،
  .منفعتها وجلب اجلماعة

  
  اتمع إلصالح اإلسالم اجمنه :ثانياً

  
 عضواً ليكون الفرد تعد مدرسة مبثابة هي تربية، من تقدمه ما حبكم املسلمة األسرة
 الوسيط هي بذلك املسلمة فاألسرة. العدل مبيزان منه ويأخذ يعطيه اتمع، يف فعاالً

  .بصالحها اتمع صالح يكون واتمعات، األفراد بني احليوي
  
 املزية وهلذه. األجيال بني للقيم ناقالً حبسباا باألسرة اإلسالم نايةع جاءت هنا من

 االختراقات وجه يف الذاتية احلصانة من كبري بقدر املسلمة اتمعات متتع يعزي
 للمجتمعات اجلنسية باإلباحية والتأثر التأثري ركاب يف تأيت اليت واالجتماعية الثقافية
 منفصالً نوعاً أو) جندراً (املرأة جلعل تسعى اليت املتطرفة، األنثوية باحلركة أو الغربية،
 مفهوماً األسرة بإعطاء أو املثلية، العالقات مظاهر بسائر أو الرجل، عن ومستقالً
 اإلنسانية، واألعراف األديان من املوروث الطبيعي ملفهومها متاماً مغايراً جديداً
 وخاصية الدميومة، صفة له شرعي بعقد وامرأة، رجل من الزوجني بني عالقة وهي
 حىت والرعاية والتربية احلماية ومتنحهما أوالدمها، تضم وهي والرمحة، املودة
  .الطبيعية الظروف يف واحد سقف حتت وذلك حبيام، يستقلوا
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 فهي املسلمة، اتمعات يف وترابطها متاسكها على األسرة حفاظ لوحظ ولقد
 ويتمسك الدينية القيم على حيافظ والتنشئة تربيةلل أولياً حمضناً تزال ال بذلك
 واملرأة، الرجل بني الزواج عالقة من ا وما األسرة فمن. الصاحل اتمع بأعراف
pκ$﴿:تعاىل قال والقبائل، الشعوب وتتكون ،اتمع وهي األكرب األسرة تنشأ š‰ r'̄≈ tƒ 

â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) 
ö/ ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz﴾) هو فاألساس ،)13/احلجرات 
 من والغاية. والقبائل الشعوب ذلك بعد تنمو مث بالزواج، واألنثى الذكر بني العالقة
 والتالقح التزاوج بوسائل) التعارف (هي للمجتمعات الطبيعي التكوين هذا

 وفق وعمل علم والتقوى .)التقوى (هو تعاىل اهللا عند للكرامة وامليزان والتواصل،
 خدمة يف عليه املعول وهو قومي، وخلق سديد فكر عنه وينتج املستقيم، الصراط
  .اتمع

  
 فضل وهو دل،الع ميزان من أكرب هو ما حيكمها اإلسالم يف الزوجني بني والعالقة
⎯ô﴿: تعاىل قال.والرمحة املودة ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& 

(# þθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 
tβρ ã ©3 x tGtƒ﴾) يقتضي ما أما طبيعي، أمر رأةوامل الرجل بني فالسكون) 21/الروم 
 احلياة لدميومة كاٍف فالعدل وإال والرمحة، املودة عالقة فهو ميسور، وبابه جمهوداً،
#﴿ باملعروف العشرة وهو الزوجية، sŒ Î* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγ n=y_r& £⎯ èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρã ÷èyϑÎ/ ÷ρr& 

£⎯ èδθè% Í‘$ sù 7∃ρã ÷èyϑÎ/ (#ρß‰Íκ ô− r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ 
àátãθãƒ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 ⎯ tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† … ã&©! 
% [` t øƒ xΧ﴾) واملفارقة الزوجية احلياة استمرار بني تعاىل اهللا جعل وقد ).2/الطالق 

(βÎ÷﴿ القرآين التوجيه فقو التحكيم، هو حائالً، سداً باملعروف uρ óΟ çFø Åz s−$s) Ï© 
$uΚÍκ È] ÷ t/ (#θèW yèö/ $$ sù $Vϑs3 ym ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷δr& $Vϑs3 ymuρ ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& βÎ) !# y‰ƒ Ì ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# 

!$yϑåκ s] øŠ t/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î=tã # Z Î7 yz﴾) عقد أنه جبانب الزواج بأن ذلك) 35/النساء 
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 حلكمة الزوجة وأهل الزوج أهل بني مصاهرة صلة هو الزوجني، بني ةشراك
 لدى اعتبارمها إدخال من البد ولذلك. العرس ومراسم الزواج عقد حضورمها
 مظاهر وأول أكرب وهو. دونه احليولة على يعمال بأن بالطالق االفتراق خوف
 بقائها من أفضل فصلها وصار الزوجية، احلياة استحالت إذا مث. البني ذات إصالح
  .الدواء آخر هو كالكي الطالق بأن ذلك بالطالق، احلكماء حيكم

  
 وقاعدته املعاملة، يف اإلسالمي املنهج أساس على اتمع إىل األفراد عالقات متتد مث

 وهو األول أما. إليهم اخلري وإيصال أذاهم وحتمل اآلخرين، عن األذى كف الذهبية
 سلم من املسلم(النبوية التربية مقتضي فهو باليد أو باللسان سواء األذى، كف

≈θè=ÏG#)﴿:تعاىل قال عدوان دونه وما العدل وهو) ويده لسانه من املسلمون s% uρ ’ Îû 
È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪ Ï‰tG÷èßϑø9 $#﴾ 

  ).190/البقرة(
  
⎪⎦t﴿: تعاىل قوله مقتضى فهو والصفح بالعفو األذى، حتمل وهو الثاين، أما Ï% ©! $# 

tβθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï™!# § œ£9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ xáø‹ tóø9 $# t⎦⎫ Ïù$yèø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ 
= Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 Ëxx﴿: تعاىل وقوله) 134/عمران آل (﴾#$ ô¹ $$ sù yxø ¢Á9 $# 

Ÿ≅Š Ïϑpg ø:$#﴾) قطعك من تصل أن« : النبوية التربية كانت ذلك وعلى ،)85/احلجر 
 صنيع تقابل أال أي» خانك من ختن وال ظلمك عمن وتصفح حرمك من وتعطي
 فهو لآلخرين، اخلري إيصال فهو الثالث، وأما .باإلحسان تقابله أن وإمنا مبثله، السوء
⎪⎦ωÎ) t﴿ الكرمي القرآن يف كثرياً يتردد الذي تعاىل قوله مقتضى Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd, ysø9 $$Î/ (#öθ|¹# uθs?uρ Î ö9¢Á9 $$Î/﴾) 3/العصر(  
  

≅9eتعاىل﴿ وقوله ä3 Ï9 uρ îπ yγ ô_Íρ uθèδ $pκ Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7 tFó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ø9 $# 4 t⎦ ø⎪ r& $tΒ (#θçΡθä3 s? ÏNù'tƒ 
ãΝ ä3 Î/ ª!$# $·èŠ Ïϑy_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s%﴾) العمل يأتون ال فهم) 148/البقرة 
 يريد كل فعله، يف يتسابقون وإمنا فحسب، للناس العام النفع يكون به الذي الصاحل
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 روح هو العمل يف النية إخالص بأن ذلك مسعة، وال رياء بال أسبق إليه يكون أن
tΒuρ (#ÿρâ$!﴿:تعاىل قال العمل É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$x uΖ ãm (#θßϑ‹ É) ãƒ uρ 

nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s) ø9   )5/البينة (﴾∪∋∩ #$
  

 عمل من الشرك عن الشركاء أغىن أنا« :القدسي احلديث يف وتعايل تبارك اهللا وقال
  6. »هوشرك تركته غريي، معي فيه أشرك عمال

  
 بعضهم الناس فيه يؤذي الذي اتمع فإن اتمع، إصالح مفتاح هو املنهج هذا

 عالقات تظلل ال أو الواجبات، استيفاء دون احلقوق أخذ عليه يطغي أو بعضاً،
 الرب أعمال من املروءات، فعل عن أفراده يتقاعس أو والصفح، العفو فضائل أفراده

  .آجالً أو عاجالً للسقوط آيل جمتمع هو واإلحسان،
  
 احلدود وبإقامة عامة، واحلرام احلالل بشريعة أوالً فهو نفسه اتمع إصالح أما

ω u *﴿ تعاىل لقوله البني ذات بإصالح ثانياً وهو خاصة، والقصاص ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 
⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθôf¯Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ t tΒr& >π s% y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n=ô¹ Î) š⎥÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 ⎯ tΒuρ 

ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ u™!$tóÏFö/ $# ÏN$|Ê ó s∆ «!$# t∃öθ|¡ sù ÏµŠ Ï?÷σ çΡ # · ô_r& $\Κ‹ Ïà tã﴾) 114/النساء(، 
 ثالثاً وهو. الناس بني املظلمة، ورفع اخلصومة، وفض اجلفوة، إلزالة محيد سعي وهو
 كانت ثحي املسلمة األمة مميزات من بأنه ذلك املنكر عن والنهي باملعروف األمر
öΝ﴿: تعاىل لقوله çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ ÷Ψ s?uρ 

Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ©9 4 
ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝèδç sY ò2r& uρ tβθà) Å¡≈ x ø9  منهاج وهو) 110/عمران آل (﴾#$
 عنه ى بيده املنكر عن ينهى أن يستطع مل فمن احلال، مقتضى حسب يؤدي
 أيب عن مسلم، صحيح يف « النبوي التوجيه حسب فبقلبه، يستطع مل وإن بلسانه،

                                                 
 اهللا غري عمله يف أشرك من باب والرقائق، الزهد كتاب مسلم، أخرجه 6
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: يقول وسلم عليه اللّه صلى اللّه رسولَ مسعت :قال عنه اللّه رضي اخلدري سعيد
»نكُ رأى مِمنكَراً منم هريغِدِه، فَلْيلَم فإنْ ِبي ِطعتسفإنْ فَِبِلساِنِه، ي لَم ِطعتسفَِبقَلِْبِه، ي 

ذلكو فعاِن أضمروءته سقطت فقد بقلبه ولو املنكر يستنكر ملن فمن 7».اِإلمي 
θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθyδ$uΖ#)﴿ أخرى أمم بفعال تشبه وقد دينه وضعف oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β 

çνθè=yè sù 4 š[ ø⁄ Î6 s9 $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yèø tƒ﴾) ذا). 79/املائدة اإلصالحي املنهج 
 الذي الثقايف الغزو اختراقات أمام حتميه اليت هي ذاتية، حصانة لنفسه اتمع ينشأ
 بني تفصل هي أي املأمورات، إىل تتداعى وال املنكرات، عن تتناهى ال بقيم يرتبط
  .العام السلوك إزاء الدين حتيد أو مة،العا واحلياة الدين

  
 يف جاء كما عقابية، مؤسسة كونه من بأكثر االجتماعي لإلصالح منهاج وهو
 فاملنهاج. والقصاص احلدود وراء هو الذي التربية ومنهاج الفرد تزكية عن حديثنا
 للنصاب البالغ اخلاص املال سرق من أن حبيث والزنا، السرقة جرمية فداحة عن يعرب
 منتهاه، اجلرمية هذه على اإلصرار به بلغ قد عليه، العادلة الشهادة وفق حرزه، من
 جرمية يرتكب من أن وحبيث. متنوعة عديدة وهي بالشبهات، احلد يدرأ أن بعد
 على مصر هو قضائياً، تتثبت عليه املشددة الشهادة جيعل الذي الفحش ذه الزنا،
  .بالشبهات درئها دبع الفحشاء، على احلقيقة يف أو الزنا

  
 اجلوابر من السرقة وحد. ااعة تفشي وهو السرقة لشبهة عام درء وهنالك

 يستهدفان مها مث التربية، ثغرات سد أو جبرب الفرد، إصالح أجل من والزواجر،
 يف سواء اتمع، حقوق على التعدي عن األفراد وردع بزجر اتمع، إصالح
 املال صيانة هو احلدود متعلق أن ذلك. الشخصي العرض صيانة يف أو الفردية امللكية
  .االنتهاك من العرض على واحملافظة العدوان، من
  

                                                 
 اإلميان من املنكر عن النهي كون بيان باب ،اإلميان كتاب ،مسلم أخرجه 7
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 قبل وإصالحي تربوي منهاج هو اإلسالم يف اجلرمية مكافحة منهاج يصري وهكذا
 والتزكية التربية يف الفردي املنهاج مع يتضافر وهو. للصدور شافياً عقابياً يكون أن

 الفرد إصالح يف منه احلكمة لتأدية واملكافلة العدالة يف جتماعياال واملنهاج
  .واجلماعة

  
 ومنهاج لألفراد، والتزكية التربية منهاج يقيم أن مسلمة غالبيته الذي اتمع وعلى
 يف يعيش كان إذا أما. احلدود قوانني تطبيق مع تزامن يف للمجتمع، واملكافلة العدالة
 مبا والتزكية، التربية يف اإلسالم منهاج على حيافظ فإنه مسلمة، غري غالبيته جمتمع
 وفق فيها تورط إذا للتجرمي معرض بأنه ذلك احلدود، جرائم وبني بينه يباعد
  .السائدة الوضعية القوانني

  
 واضح اإلسالم يف فهو الثروة ونظام السلطة نظام طريق عن اتمع إصالح أما

 واحلرية جهة، من سلطوي ومنهاج ماعياجت كمنهاج الشورى، مؤداه املعامل،
  .أخرى جهة من االجتماعية بالعدالة املقترنة االقتصادية

  
 من تبدأ بأا ذلك للحكم، كنظام الدميقراطية من أوسع اإلسالم يف والشورى
 يف تدخل فهي للحكم، كنظام تستقر حىت اتمع، إىل وتتداعى األسرة، داخل
*βÎ÷﴿ الرضاعة وهي واملرأة الرجل بني األسرية الشؤون أخص sù # yŠ# u‘ r& »ω$|ÁÏù ⎯ tã 

<Ú# t s? $uΚåκ ÷] ÏiΒ 9‘ ãρ$t± s?uρ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã﴾) بني بالعالقات وتتصل ،)233/البقرة 
ô‰s% yì﴿:تعاىل قوله من الزوجني Ïϑy™ ª!$# tΑ öθs% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’Îû $yγ Å_÷ρy— þ’ Å5 tGô±n@uρ 

†n<Î) «!$# ª!$# uρ ßì yϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ ãρ$pt rB 4 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹ Ïÿ xœ î ÅÁt/﴾) ادلةادلة ،)1/افا 
 منهاجاً يصبح أن قبل اإلسالم يف واجتماعي أسري منهاج واملشاورة واحملاورة
  .للحكم
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 قد اإلسالمي اتمع يكن مل حيث ذلك، على للداللة املكية الشورى آية نزلت وقد
⎪⎦t﴿ :تعاىل قال نعزلةم مستقلة دولة حتت بالفعل قام Ï% ©! $# uρ (#θç/$yftGó™ $# öΝ ÍκÍh5 t Ï9 (#θãΒ$s% r& uρ 

nο 4θn=¢Á9 $# öΝ èδã øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷ t/ $£ϑÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ﴾) 38/الشورى (
 امللة، يف بالدخول تعاىل اهللا ألمر استجابتهم مع الشورى املسلمني يعلم فاإلسالم
  .بالصدقة تزكيتهم ومع الة،الص على تربيتهم ومع

  
 حيث احلياة، شؤون سائر ممارسة لدى طبيعياً سلوكاً الشورى منهاج كان ولذلك
yϑÎ6$﴿: قال sù 7π yϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî É= ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ ÏΒ 

y7 Ï9 öθym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ ÷] tã ö Ï øótGó™ $# uρ öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í ö∆F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθtG sù 
’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ïtä† t⎦, Î#Ïj. uθtGßϑø9  شامل مفهوم فالشورى) 159/عمران آل (﴾#$

  .اتمع وإصالح الفرد تزكية يكون عليه واالجتماعي الفردي للسلوك
  
 قال. توزيعها يف دلوع الثروة تدويل يف عدل يقوم، العدل فعلى الثروة نظام أما
’Β u™!$sùr& ª!$# 4̈$!﴿ تعاطيه يف والعدالة املال عن تعاىل n? tã ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δr& 3“t à) ø9 $# ¬T sù 

ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï% Î! uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ö’ s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ 
t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 !$tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 

(#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïèø9  يشيع أن يريد سبحانه فاحلق ،)7/احلشر (﴾#$
 وكل املال، بأن ذلك. الناس دون مسرفة مترفة طبقة به تستأثر فال الناس، بني املال
Ν﴿:تعاىل قال تعاىل، هللا مملوك هو اإلنسان، مللكية أمره يؤول ما èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β 

«!$# ü“Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u™﴾) يف وظيفته يؤدون عليه، مستخلفني إال البشر وما). 33/النور 
⎯õ‹è{ ô﴿ للمال الوظيفية امللكية عن تعاىل قال العدل، وجه على اإلنفاق ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& 
Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θn=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑy™ 

íΟŠ Î=tæ﴾) هل فيها، نتصرف كيف لينظر املال ملكية خيولنا تعاىل فهو) 103/التوبة 
#$!ª﴿ تعاىل قال احلاجات ذوي عن فتمنعها ا نبخل أم اإلنفاق يف وظيفتها نؤدي uρ 
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Ÿ≅ Òsù ö/ ä3 ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû É− ø—Ìh9 $# 4 $yϑsù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø—Í‘ 4’ n? tã 
$tΒ ôM x6 n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í™!# uθ y™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6 sùr& «!$# šχρß‰ysøg s†﴾) 71/النحل.(  
  
 ومنهاج املال، وتطهري النفس لتزكية تربوي منهاج اإلسالم يف الثروة نظام هو هذا

  .وحمتاجيه فقرائه حال بإصالح اتمع إلصالح اجتماعي
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  املقدمة 

املواطنة يف غري ديار اإلسالم من القضايا الشائكة اليت تفرض نفسها على ذوي 
العلم والفقه أن يقدموا هلا الكثري من الدراسات واألحباث والفتاوى اليت ترفع 
عنهم احلرج، ويئ هلم فقهاً إصالحيا مبادراً وليس فقهاً تسويغيا أو انعزالياً 
خائفاً متوجساً؛ ذلك ألن املسلمني املقيمني ىف غري ديار اإلسالم ليسوا عشرات 

 فإذا أضفنا .)قرابة نصف مليار مسلم(اليني اآلالف أو املاليني بل هم مئات امل
إىل ذلك أن املسلمني املتوطنني ىف ديار اإلسالم تضاءلت حقوقهم وتضاعفت 
واجبام حىت صاروا أقل ىف حقوقهم من كثري من إخوام املسلمني يف غري ديار 
 اإلسالم يف احلريات املتاحة أو احلقوق يف التملك واألمن والتنقل والتعبري عن

 هذا كله يلقي .الرأى بالنشر والتجمعات واملسريات واالنتخاب وما إىل ذلك
بعبء أكرب على الباحثني والعلماء والفقهاء أن يقدموا رؤية اجتهادية شرعية 
يغلب على الظن فيها حترى احلق قدر الوسع، ورفع احلرج وجلب املصاحل ودرء 

  .املفاسد

 استقراراً ميكنها من هذه املراحل واألصل أن تستقر هذه املئات من املاليني
القرضاوي وهى اهلوية واالستيقاظ والتجمع .السبع اليت ذكرها شيخنا العالمة د

 وأن يقوم كل مسلم مبهامه اخلمس ،والتحرك والبناء والتوطني والتفاعل
 وحنو أهله وأسرته بأن حيميها من ،األساسية حنو نفسه بأن حيفظها وينميها

 وحنو إخوانه املسلمني يف الغرب بأن يتحد ،على اإلسالمالذوبان ويقيمها 
معهم، وحنو اتمع غري املسلم بأن يدعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة، وحنو 

  .قضايا أمته املسلمة بأن يهتم ا ويعمل لنصرا
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واحلق أن هناك إفراطاً وتفريطاً حدث لكثري من املسلمني يف غري ديار اإلسالم 
 وتاهوا يف دياجري الفسق والفجور والتحلل، وآخرين منعزلني عن بني قوم ذابوا

جمتمعهم، غرباء مع قومهم الذي أقاموا بينهم، بينما يقف فريق من ذوي الفهم 
الصحيح والرؤية املستقبلية والفقه الذي يعتمد على املقاصد العامة للشريعة 

ليني يف بالد إن الواقع قد فرض وجود مسلمني أص: اإلسالمية يقولون بوضوح
غري إسالمية، وهجرة ماليني من املسلمني إىل بالد شىت بضغط احلريات املمنوعة 
والتخلف احلضاري، وقلة املال، وهم مقيمون سواء أْفىت الناس حبرمة اإلقامة 

هل نضعهم دائما يف الزاوية بأنكم فساق مرتدون خارجون عن . والتجنس أم ال
أو ولدمت يف هذه البالد، أم نبحث األسباب اإلسالم يوم أن خرجتم من دياره 

ونلتمس األعذار كدعاة وليس كقضاة يف الوقت الذي ال يستطيع الكثري من 
هؤالء أن خيربونا عن بلد إسالمي واحد ينطبق عليه كل شروط ديار اإلسالم 
كاملة كما ذكرها علماؤنا وفقهاؤنا ؟ وإذا وجدت هل ميكن أن تستوعب كل 

ل إذا استوعبت نكون قد حققنا أننا خري أمة أخرجت للناس أم هذه املاليني؟ وه
أمة اعتزلت الناس؟ وهل فقه التمكني الذي متتعت به األمة قروناً طويلة جيب أن 
يبقى ثابتاً كله ىف زمن االستضعاف ألمة بأكملها مث اإلجهاز على رمز وحدا 

ات شىت تناقض عقائدها،  والفكرية بالتبعية لفلسف،السياسية ىف اخلالفة اإلسالمية
واالجتماعية ببث عادات التحلل عرب الفضائيات واالنترنت وثورة املعلومات، 

 مل 1945 وهيئة األمم اليت أسست سنة 1922إن عصبة األمم اليت أسست سنة 
جيعال لألمة اإلسالمية يف األرض كلها مقعدا واحداً ثابتاً مثل فرنسا أو اجنلترا أو 

دعى كل االجتهادات الفقهية ىف التجنس والتوطني واإلقامة ىف غريمها؟ فهل تست
ديار غري املسلمني ىف هذه الظروف القاسية املتباينة أم نتوخى فقه النصوص 

 وخنط طريقا جيمع بني األصالة والتشدد ىف ،اجلزئية يف إطار مقاصدها الشرعية
أحاول جهدى الثوابت واملعاصرة واملرونة ىف املتغريات والفروع؟ هذا ما س

  .اإلجابة عنه ىف حبث قضية املواطنة والتجنس
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  :املبحث األول

  .املواطنة معناها وحكمها

  

  املواطنة لغة واصطالحا: متهيد

  :املواطنة لغة: أوال

 وحمله ،املواطنة لغة من الوطن واألوطن، وهو املرتل الذي يعيش فيه اإلنسان
  :اعر ابن برىالذي يأوى إليه ويتخذه سكنا يقيم فيه، قال الش

  كيما ترى أهل العراق إنىن أوطنت أرضا مل تكن من وطىن

(ô‰s﴿: واملوطن هو مشهد من مشاهد احلرب لقوله تعاىل s9 ãΝ à2u |ÇtΡ ª!$# ’Îû 
z⎯ ÏÛ# uθtΒ ;ο u ÏW Ÿ2﴾) مرابضها أي مكان إقامتها : ، وأوطان الغنم)25/التوبة

 الوطن وحمل اإلقامة، وأوطن هو التمهيد الختاذ: والتوطني. الدائمة بعد املراعي
  .األرض ووطنها واستوطنها اختذها وطنا

  : املواطنة اصطالحا:ثانيا

عالقة بني فرد ودولة حيددها قانون : تعرف دائرة املعارف الربيطانية املواطنة بأا
  . 1تلك الدولة، ومبا يتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق ىف تلك الدولة

رابطة سياسية وقانونية بني الشخص ودولة معينة جتعله : وتعرف اجلنسية بأا
، ومصطلح 2عضواً فيها وتفيد انتماءه إليها وجتعله يف حالة تبعية سياسية هلا

                                                 
   www.gulfissues.net\mpage\paperartc\ashoor.htm اخلليج قضايا 1
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املواطنة يساوى مصطلح اجلنسية يف كثري من الدول، بينما يوجد مثة اختالف ىف 
واطنة أقرب ويبدو ىل أنه ليس مثة اختالف بينهما وإن كان لفظ امل. دول أخرى

إىل االستعمال اللغوي، واحلقيقة املادية واملعنوية، وكل دولة عندها ىف القانون 
 تضيق وتتسع ،اخلاص تفصيل خيتلف عن غريها يف حقوق وواجبات املواطنة

  .حسب مدى احترام وتقدير اإلنسان

   املواطنة يف القرآن الكرمي:املطلب األول

(ô‰s﴿: رة واحدة يف قولة تعاىليف القرآن الكرمي م) وطن(وردت مادة  s9 
ãΝ à2u |ÇtΡ ª!$# ’ Îû z⎯ ÏÛ# uθtΒ ;ο u ÏW Ÿ2﴾) أي مواضع وأماكن كثرية، ) 25/التوبة

ورد مبعناه اللغوي أو االصطالحي أو مها معا كثريا ىف كلمة الدار حيث ورد 
  .مثاىن عشرة مرة مبعىن الوطن

oΨ$﴿: ومن املعاين اليت وردت باملعىن اللغوي فقط قوله تعاىل ø |¡sƒ m ⎯Ïµ Î/ Íν Í‘# y‰Î/ uρ 
uÚ ö‘ F{ $# $yϑsù tβ% Ÿ2 … çµ s9 ⎯ ÏΒ 7π t⁄ Ïù … çµ tΡρ ç ÝÇΖ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $tΒuρ šχ% x. z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Î ÅÇtGΨ ßϑø9   :، ومما ورد مبعىن الوطن لغة واصطالحا قوله تعاىل)81/القصص (﴾#$

1. ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ρâ™§θt7 s? u‘#¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκ ö s9 Î)﴾ 
 )9/احلشر(

2. ﴿(#θß™$y∨ sù Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$ tƒ Ïe$! $# 4 šχ% x. uρ #Y‰ôã uρ Zωθãèø ¨Β ﴾)5/اإلسراء( 

                                                                                                                            
 األمريكية والتجنس اهلجرة لدائرة اإلنترنت موقع على) . 337 (املرسوم يف والتجنس اهلجرة قانون 2

  www.usdoj.gov:احلكومية
  )1/65 : (ص طالب أبو صوىف. د اخلاص الدويل القانون يف الوجيز
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3. ﴿ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ 
öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î)﴾)8/املمتحنة.( 

4. ﴿öΝ ä3 rO u‘ ÷ρr& uρ öΝ åκ yÎ ö‘ r& öΝ èδt≈ tƒ ÏŠ uρ öΝ çλm;≡ uθøΒr& uρ $ZÊ ö‘ r& uρ öΝ ©9 $yδθä↔ sÜ s?﴾ 
 )27/األحزاب(

مثل القتل سواء بسواء ) الديار(وقد جعل القرآن الكرمي اإلخراج من الوطن 
øŒ ﴿:يتضح ذلك من قوله تعاىل Î) uρ $tΡõ‹s{ r& öΝ ä3 s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθä3 Ï ó¡n@ öΝ ä. u™!$ tΒÏŠ Ÿωuρ 

tβθã_Ì øƒ éB Ν ä3 |¡àΡr& ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ﴾) 84/البقرة(.  

إن : حممد عمارة هذا االرتباط بني املنهج اإلسالمي والوطن بقوله. ويعلل د
 ولذا يصبح االنتماء ،إقامة الدين ال تتأتى إال ىف واقع ووطن ومكان وجغرافيا

فالوطن ضرورة إلقامة دنيا .. .ي العامالوطين بعداً من أبعاد االنتماء اإلسالم
اإلسالم وعمرانه، وضرورة الدين ليكون الوطن إسالمياً وتتحقق إسالمية 

  .3عمرانه

   املواطنة ىف السنة النبوية:ثانياً

 عند البحث ىف مادة وطن ىف السنة النبوية جند أا قد وردت أكثر من ثالثني 
تخذه حمالً سواء لعبادة أو سكن أو مرة وتعين املكان الذي يعتاده اإلنسان وي

مشاهد للقتال أو الوطن الذي يعيش وينتمي إليه اإلنسان باملفهوم السياسي 
  :الشائع اآلن ومن ذلك ما يلي

                                                 
  ) .149،195 (ص ،واإلسالم الغرب بني املصطلحات معركة 3
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 ى عن نقرة  ما رواه أمحد بسنده عن أىب سلمة األنصاري أن رسول اهللا 
قامه ىف الصالة وأن يوطّن الرجل م) أي يف الصالة أثناء السجود خاصة(الغراب 

 .أي يصلي ىف مكان واحد، وتكرر إقامته فيه مثل الوطن. 4كما يوطّن البعري

 ما رواه البخاري ىف كتاب تفسري القرآن بسنده عن زيد بن ثابت أن أبا بكر 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإين أخشى أن يستحر القتل «: قال له

، فعد كالوطن أي 5»ري من القرآن إال أن جتمعوهبالقراء يف املواطن فيذهب كث
 .مشاهد القتال وهو مثل ما جاء ىف النص القرآين

ولئن «: روى ابن حبان ىف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال )1
كان أحب ) أي االكتفاء بثالثة أيام كل شهر فقط(أكون قد قبلت هذه الثالثة 

 علم ضعف عبداهللا ابن عمرو عما وطّن إيل من أهلى وماىل، ألن رسول اهللا 
 وهو من االعتياد الذي يكون ىف التوطني، حيث 6»نفسه عليه من الطاعات 
 .يعتاد املقيم عليه ليالً واراً

 أي مل .روى أبو داود بسنده أن عثمان صلى مبىن أربعاً ألنه اختذها وطناً )2
 .7يصلِّ قصراً ألا صارت له وطناً ومقاما

  

                                                 
  .املكيني مسند ـ حنبل بن أمحد لإلمام آخر حديث يف نفسه املعىن ورد 4
 سورة ومن ، اهللا رسول عن القرآن تفسري كتاب سننه يف الترمذي رواه حديث يف أيضا اللفظ هذا ورد 5

   .. .كلها املواطن يف بالقراء القتل ريستح أن ألخشى وإين :"بعبارة التوبة
  وثواا الطاعات يف جاء ما باب ،واإلحسان الرب كتاب ،حبان ابن صحيح 6
 الشيخ تأليف داود أيب سند ضعيف كتاب من) 1962 (رقم مبىن الصالة باب : احلج كتاب – داود أيب سند 7

  ).153 (ص األلباين الدين ناصر حممد
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   حكم املواطنة ىف غري ديار اإلسالم:ثايناملبحث ال

لعل املواطنة يف غري ديار اإلسالم من أكثر القضايا اليت اختلف فيها العلماء على 
حنو يبدو فيه التعارض بني من يرى أن املواطنة يف غري بالد اإلسالم كفر صراح 

جرأة وردة عن دين اهللا تعاىل، أو هي السبيل إليه، ومن يرى أا فسق وفجور و
على املعاصى، وانسياق وراء اهلوى، وهناك من يرى كراهيتها، ومن يراها 
جائزة أو مندوبة، وهناك من يرى وجوب اإلقامة يف ديار غري املسلمني، وهناك 

: وميكن أن نقسم هؤالء إىل فريقني.  حكمها وهو األصحةمن يفضل لكل حال
  .ى صحة اإلقامةمن يرى املنع من اإلقامة والتجنس واملواطنة ومن ير

   من مينع اإلقامة واملواطنة ىف غري ديار اإلسالم:املطلب األول

هناك فتاوى من بعض علماء األمة مبنع اإلقامة واملواطنة يف غري ديار اإلسالم أو 
احلصول على جنسيتها مثل الفتوى اليت أُجيب ا على سؤال التونسيني عن 

نسوا جبنسيتها كي تكثر من حكم ما عرضته فرنسا على أهل تونس أن يتج
اجلواسيس والعمالء، وتذيب املسلمني ىف الثقافة الغالبة املتحللة من الدين 
واألخالق، وهناك من قاس على هذه الفتاوى اليت خرجت ألحوال خمصوصة، 
وهناك من يبحث األمر استقالال وسوف أورد بعض أقواهلم مث أتبعها باألدلة 

  .اليت تستدلون ا

  : الشيخ يوسف الدجوى فتوىـ 1

وحماربة ... التجنس باجلنسية الفرنسية والتزام ما عليه الفرنسيون ىف كل شيء« 
املسلمني واالنضمام إىل صفوف أعدائهم معناه االنسالخ من مجيع أحكام 
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والرضا بالكفر كفر، والوسيلة تعطي حكم املقصد، وماال يتم الكفر ... اإلسالم
  .8» إال به فهو كفر

  9:توى الشيخ حممد بن عبد اهللا بن سبيل فـ 2

  :يرى فضيلة الشيخ أن يقسم انسني جبنسية دولة كافرة ثالثة أصناف

من أحب البقاء بينهم ورأى أن معاملتهم واالنتماء إليهم أفضل : القسم األول
من املسلمني ورضي بإجراء أحكامهم عليه، الشك يف كفره وهو مرتد عن دين 

  .10 اإلسالم ردة صرحية

من طلب اجلنسية واستوطن غري بالد اإلسالم حرصا على مصاحله : القسم الثاين
الدنيوية وليحصل على التسهيالت اليت حيصل عليها املواطنون، وهو مؤد لشرائع 
اإلسالم، مظهر لدينه وإن صدر احلكم مبا خيالف الشريعة رفضه، فهذا على 

من الردة عن اإلسالم خطر عظيم وارتكب منكراً عظيما، وهو على خطر 
  .11لركونه إليهم وبقائه بني أظهرهم 

من بلي م يف بالده وهو كاره هلم ومبغض لدينهم، وأرغموه : القسم الثالث
على التجنس أو مغادرة بالده وأهله وأوالده فقبلها، وهو مع ذلك مقيم لشرائع 

 فمثل هذا اإلسالم، مظهر لدينه، معلن العداء هلم مصارح هلم بكفرهم وباطلهم
  .12الشك أنه على خطر يف بقائه، عاص وآمث بقبوله اجلنسية

                                                 
  ) .155 (ص ،رحيل حممد رحيل ،اإلسالمية الشريعة يف اجلنسية 8
  .العلماء كبار هيئة وعضو احلرام املسجد وخطيب إمام 9

  ) .112 ،111 (ص ،إسالمية غري دولة جبنسية التجنس حكم : األوىل ـ فقهية لرسائ ثالث 10
 ) .112 (ص ،نفسه 11
  ) .113 (ص ،نفسه 12
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وهذه ىف احلق مغاالة يف احلكم على املواطنة حىت عند اإلكراه وفيها من احلرج 
  .الكثري الذي سنناقشه إن شاء اهللا

  :فتوى الشيخ حممد سعيد البوطي ـ 3

 املختلفة أساسه إن حكم التنقل واإلقامة ىف األقطار والبلدان: يقول الشيخ
اإلباحة لعموم األدلة لكن هذا احلكم يتبدل إىل احلرمة أو الكراهة أو الوجوب 

ويرى أن . سد الذرائع، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: وفقا لقاعدتى
أداء فرض الدعوة يكفى بإرسال فئة ىف إثر أخرى على سبيل التناوب وال 

  .يستقرون ىف بالد الكفر

 إىل حمرمات اعتقادية وأخرى سلوكية ـ  قطعاـ أن اإلقامة تؤدى ويرى الشيخ
وإن صمد اآلباء ال يسلم األبناء وهو أمر كاف للحكم بالتحرمي وموجب 
ملفارقاا، ولذا فإن اإلباحة األصلية تزول وحتل حملها حرمة اإلقامة، هذا فوق 

ة، وهى إعالن كون املواطنة والتجنس بدولة من دول الكفر أبرز مظاهر املواال
  . 13هلذا الوالء وهو إذن من احملرمات املقطوع حبرمتها بداللة النصوص

  : فتوى الشيخ الدكتور حممد عبد القادر أبو فارسـ 4

يرى فضيلة الشيخ أن اهلجرة إىل دولة غري إسالمية حمظورة ملا يعيشه املسلم من 
فيها من تقوية هلذه حياة غري إسالمية، وخلضوعه لنظام وقوانني جاهلية، فوق ما 

اتمعات، وإن مل توجد دولة إسالمية فعلى املسلم أن يعمل من خالل مجاعة 

                                                 
 عباراته نقل على حرصت وقد حبثه من خالصته وهذه ، )195-  185(ص الكفر، دار يف والتجنس اإلقامة 13
  .نصا
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إلقامة دولة إسالمية ىف بالد املسلمني ال أن يذهب إىل أمريكا ليقيم الدولة 
  .14اإلسالمية

وهناك فتاوى من آخرين متنع من اإلقامة أو املواطنة ىف غري ديار اإلسالم وتدور 
 إن شاء اهللا ـوهلذا الفريق من العلماء أدلة كثرية أوردها . 15اين السابقة حول املع

  : فيما يلىـ

  أدلة من يرى منع املواطنة والتجنس بغري ديار اإلسالم: املطلب الثاين

  من القرآن الكرمي :أوال

  : آيات النهي عن مواالة الكافرين منها ما يليـ 1

pκ$﴿  .أ  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? “Íiρß‰tã öΝ ä. ¨ρß‰tã uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& šχθà) ù=è? Ν Íκ ö s9 Î) 
Íο ¨Š uθyϑø9 $$Î/ ô‰s% uρ (#ρã x x. $yϑÎ/ Ν ä. u™!% y` z⎯ ÏiΒ Èd, ysø9 $# tβθã_Ì øƒ ä† tΑθß™ §9 $# öΝ ä.$−ƒ Î) uρ   βr& 

(#θãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ öΝ ä3 În/ u‘ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. óΟçFô_ t yz #Y‰≈ yγ Å_ ’ Îû ’ Í?‹ Î6 y™ u™!$tóÏGö/ $# uρ ’ ÎA$|Ê ó s∆ 4 
tβρ ” Å¡è@ Ν Íκ ö s9 Î) Íο̈Š uθyϑø9 $$Î/ O$tΡr& uρ ÞΟ n=÷ær& !$yϑÎ/ ÷Λä⎢ øŠ x ÷zr& !$tΒuρ ÷Λä⎢Ψ n=÷ær& 4 ⎯ tΒuρ ã&ù#yèø tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

ô‰s) sù ¨≅ |Ê u™!# uθy™ È≅‹ Î6¡¡9   )1/املمتحنة (﴾#$

pκ$ *﴿ .ب  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκ u ø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u™!$ u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝ åκÝÕ÷èt/ 
â™!$uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 ⎯ tΒuρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   ).51/املائدة (﴾#$

                                                 
  م13/8/2000 يوم الين أون إسالم صفحة على الشيخ فتوى راجع 14
 الشيخ وأمانة الفتوى جلنة رئيس حمفوظ علي الشيخ بتوقيع اإلسالمية اهلداية مجعية علماء فتوى هناك 15
 والشيخ ،بريوت مفيت حمفوظ الشريف أدريس الشيخ وفتوى ،)الشريف األزهر علماء من (الزرقاوي حممد
   .شاكر حممد
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إن التجنس جبنسية دولة غري إسالمية من أهم «: األستاذ سليمان توبلياك يقول 
  .16»صفات الوالء ووالء الكفار كفر

: ويقول الشيخ البوطي بعد أن يورد الكثري من آيات نفي الوالء لغري املسلمني
إن التجنس هو تعبري قاطع عن الوالء للدولة اليت حيمل جنسيتها وعن خضوعه «

إن التجنس جبنسية دولة من دول الكفر من احملرمات «: مث يقول»لنظامها 
وإىل مثل هذا ذهب الشيخ حممد بن . 17»املقطوع حبرمتها بداللة هذه النصوص

. 18»عبد اهللا بن سبيل إمام املسجد احلرام وأورد آيات أخرى من نفس املوضوع
  .19وكذا الشيخ رحيل حممد الرحيل

  :ستضعاف آية النساء اليت توجب اهلجرة عند االـ 2

⎪⎦βÎ) t¨﴿ :قولة تعاىل Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζ ä. ( 
(#θä9$s% $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù 
$pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1uρù'tΒ æΛ ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩®∠∪ ωÎ) t⎦⎫ Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tGó¡ o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰ tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™﴾ 
، ال يكاد باحث يف قضية اجلنسية واملواطنة إال ويورد هذه اآلية )98-97/النساء(

  . واإلقامة واملواطنة والتجنس جبنسية دولة غري إسالميةدليال على منع اهلجرة

  

                                                 
  ) .81 (ص ماجستري، رسالة اإلسالمي، الفقه يف املسلمة لألقليات السياسية األحكام 16
  )199 (ص الكفر دار يف والتجنس االقامة 17
 ،162-149- 28:عمران آل ،217:البقرة: منها آية العشرين قرابة أورد وقد ،)53-14(ص فقهية رسائل ثالثة 18

 حممد ،11 :احلج ،20 :الكهف ،107-106 :النحل ،113 :هود ،23:التوبة ،175: األعراف ،81-80-52: املائدة
  .1:املمتحنة ،11:احلشر ،22:اادلة ،28-  25:
  ).141 (ص اإلسالمية، الشريعة يف اجلنسية 19
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  :األدلة من السنة: ثانياً

لعل أكثر األدلة اليت يسوقها من يرون منع املواطنة واإلقامة والتجنس يف ديار 
  :غري املسلمني ما يلي

أنا برئ من كل مسلم يقيم « :  قالعن جرير بن عبد اهللا أن رسول اهللا  .1
  .20»ال تراءى نارمها : مل ؟ قال: ، قالوا يا رسول اهللابني أظهر املشركني

من :  قالما رواه أبو داوود وغريه بسندهم عن مسرة بن جندب أن النيب  .2
ال تساكنوا املشركني، وال « جامع املشرك وسكن معه فهو مثله، وىف رواية 
  .21»جتامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم 

اء ذه األحاديث على كفر أو فسق من يقيم بني وقد استدل عدد من العلم
  .22املشركني 

  أدلة اإلمجاع على منع اإلقامة بني املشركني: ثالثا

أورد الباحث سليمان توبولياك ىف رسالة عن األحكام السياسية لألقليات 
أمجع علماء اإلسالم على أن اهلجرة واجبة : املسلمة يف الفقه اإلسالمي ما نصه

لذى يعيش ىف دار الكفر ذليال ضعيفا، ال يستطيع أن يظهر دينه وما على املسلم ا
أمجع أهل العلم على « : يعتقده، ونقل عن اإلمام أمحد بن حيىي الونشريسى قوله

                                                 
  السري كتاب يف والترمذي بالسجود اعتصم من قتل عن النهي باب ،اجلهاد كتاب أول ،داود أبو أخرجه 20
 املشركني أظهر بني املقام كراهية يف جاء ما باب ،اهللا رسول عن السري بكتا ،الترمذي أخرجه 21
 ).142 (ص حممد، رحيل اإلسالمية، الشريعة يف اجلنسية ،)54 (ص السبيل الشيخ فقهية رسائل ثالث 22
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أن من أسلم ببلد احلرب فواجب عليه أن خيرج منه إىل بلد اإلسالم، وال يقيم 
  23»... حيث جترى عليه أحكام الكفر

  .لية على كفر أو فسق املواطنة يف غري ديار اإلسالماألدلة العق: رابعا

  :يسوق إخواننا العلماء أدلة كثرية من العقل والواقع منها ما يلي

أن املسلم سيضطر إىل اخلضوع لغري حكم اهللا عز وجل وسيعيش مهانا ذليال  .1
ليس قادرا على إظهار دينه والتعبد هللا عز وجل خاصة يف ظل قوانني األسرة 

 .24ج والطالق واحلضانة واإلرث وغريه من الزوا

اجلنسية واملواطنة بني غري املسلمني تكثري لسوادهم وأحد مقومات وجودهم  .2
 .25وأسباب قوم، وهو جزء من الوالء لدولتهم 

أن املسلم املتوطن ىف غري ديار اإلسالم ملزم باخلدمة العسكرية، وقد تشن  .3
شاركة معهم وفيها من املآمث هذه الدول حربا على املسلمني فيضطر إىل امل

 26.ماال يعلمه إال اهللا تعاىل

من الناحية التعليمية خيضع املتجنس ألنظمة تعليمية تقوم على أساس الكفر  .4
  27والضالل

                                                 
 وهو عنه نقل الذي والتحصيل البيان كتاب على احلصول أستطع ومل ،)61 (ص للماجستري رسالته راجع 23
  ).5/466 (الكربى املدونة وملحق) 4/171 (ص يس الونشر اإلمام عن نقله يف يتهم ال أمني

  ) 141(ص رحيل، حممد رحيل اإلسالمية، الشريعة يف اجلنسية 24
  ) .150 ،142 ( ص نفسه، 25
   ).150 – 144 (ص السابق، 26
  ) .149 (ص ،نفسه 27
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أن االمتيازات اليت حيصل عليها املتجنس ال تكون إال بعد كفره باهللا تعاىل  .5
 يكون ىف إن الكفر الصريح قد«: حسب نص عبارة الشيخ سعيد البوطي

كثري من األحيان شرطاً ضروريا ال بد منه للحصول على امتيازات ومنافع 
 .28»معينة 

انتماء املسلم إىل جنسية بلد أو دولة غري مسلمة مع اإلقامة فيها حمرم حرمة  .6
ذاتية، مثل حرمة الزنا والربا وحلم اخلرتير، وحرمة اإلقامة بدون جتنيس 

طاقة التجنيس األمريكية أو الربيطانية أو حرمة لغريها، ومن حيمل ىف جيبه ب
الفرنسية يرتكب حمظورا ىف جنب اهللا حىت لو عدوا أنفسهم من رعيل 

 .29الدعاة وااهدين 

 إىل أن تتخطف األوالد التيارات اجلاحنة ـ حتما ـاإلقامة أو التجنيس يؤدي  .7
 .عاجال أو آجال، إىل اجلنوح السلوكي والتربوي

وتوطنهم بالغرب إىل حالة نزيف عقلي وفكري لألمة يؤدي إقامة العلماء  .8
اإلسالمية مما يقوي اتمعات غري اإلسالمية وينهك اتمعات اإلسالمية 

  30.علميا وجيعلها ىف دائرة التخلف دائما
                                                 

  ) .202 (البوطي، للشيخ والتجنس اإلقامة 28
  .له اهللا غفر عباراته نص وهذه ،)204( ص نقسه، 29
 إحصاءات االنتخابات يف املشاركة عن كتايب يف أوردت وقد) 151 (ص ،اإلسالمية الشريعة يف اجلنسية 30

 جامعة رئيس باكرت الربوفسور قرره ما منها اإلسالم ألمة والفكري العقلي االسترتاف هذا حجم عن رهيبة
 وإحصائية . طبيب ألف 11 ،مهندس ألف 43) 1961-1949 (نم الفترة يف هاجر قد أنه األمريكية كورتل
 أخر تقرير ويف ،عاملا 109.253) 1977- 66 (من أمريكا إىل اإلسالم ديار من هاجروا الذين العلماء أن أخرى
 اخلارج يف فيبقى العراق طالب أما منهم% 70 اخلارج يف يبقى املصريني من الدراسية البعثات طالب أن

 أكرب باريس يف اجلزائريني األطباء عدد وأن ،%90 لبنان طالب ومن ،احلكومية البعثات بطال من % 81.2
   .إيران يف األطباء مجيع عدد من أكرب نيويورك يف اإليرانيني األطباء وعدد ،اجلزائر يف األطباء كل عدد من

 أكثر ونصف عقد يف ةاإلسالمي لبالدها مادية خسارة يف سببت بأا املهاجرة العقول هذه تقدر وأخريا
 يف العربية الدول يف العمل وزراء عقده الذي املؤمتر يف العربية العمل ملنظمة تقرير حسب دوالر مليار 200من
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   مناقشة وترجيح:املطلب الثالث

يبدو يل من خالل استعراض اجتهادات وأدلة من حرم املواطنة والتجنيس جبنسية 
  :ة غري إسالمية ما يليدول

 هناك لغة مكررة ىف خطاب إخواننا الذين كفّروا أو فسقوا من طلب :أوال
الدولة «اجلنسية واملواطنة ىف غري ديار اإلسالم باستعمال متكرر لعبارات 

واحلق أنه من األوىل مراجعة هذا » ...الكافرة، بالد الكفر، اإلقامة بني الكفار
ق بني حكومات غري إسالمية طاغية وظاملة وأخرى اخلطاب احلاد الذي ال يفر

عادلة، وشعوب منقادة حتتاج أن نصلها بأسلوب خطايب يلفت انتباههم إىل هذا 
الدين العظيم، واألوىل هنا الرجوع إىل حبث أستاذنا العالمة الشيخ القرضاوي 

حيث حقق األدلة الشرعية على جواز " خطابنا اإلسالمي ىف عصر العوملة"
ال لغة رقيقة ىف احلوار مع غري املسلمني أو التعبري عنه كما كان هدي استعم

 ىف صلح احلديبية، وتعامله مع النجاشي، وهدي سيدنا سيدنا رسول اهللا 
  . ملا غري اسم اجلزية لتكون الزكاة على بين تغلب، وغريها من األدلةعمر 

هاد الذي يقوم كله  يوجد بشكل متكرر استعمال لغة القطع ىف مقام االجت:ثانيا
هو بذل الفقيه أقصى جهده ىف استنباط «: على الظن حيث يعرف االجتهاد بأنه

وهو اختيار اإلمام الشوكاين وغريه، لكن أن يتحول الفقيه » حكم شرعي ظين
من االجتهاد الظين إىل احلكم القطعي فهذا خروج عن ضوابط وخصائص 

إن اإلقامة ىف بالد الكفر «:قولهاالجتهاد، ومن ذلك ما ذكره الشيخ البوطي ب
                                                                                                                            

-www.midle 3/9/2003 يوم أوالين إيست مبدل جملة إىل ار الناصر عبد. أ مقال راجع 2003 سنه اإلمارات
east-online.com، الدكتور منصور أمحد. أ استضاف حيث اجلزيرة قناة على حدود بال برنامج وراجع 

 " عن واحلقائق باألرقام ثريا حواراً وكان م8/8/2001 بتاريخ العرب األطباء احتاد رئيس النجار حسان
  "الغرب إىل العربية العقول هجرة ظاهرة أسباب
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وأن التجنس جبنسية دولة ...تؤدي قطعا إىل حمرمات اعتقادية وأخرى سلوكية
من دول الكفر من احملرمات املقطوع حبرمتها بداللة النصوص وأن التجنس تعبري 

 وأن الكفر الصريح قد يكون شرطا ضروريا ال .31»...قاطع عن الوالء للدولة
  .32 امتيازات ومنافع معينة ىف الغرب بد منه للحصول على

 يشترك أيضا كل من حرم املواطنة ىف بالد الغرب أو حترمي التجنس بأن :ثالثا
 واحلقيقة أن ـ كما يقولون ـهذا ينايف الرباء من الكفر ويعىن الوالء هلم وأهله 

  :هذا الفهم يعيبه أمور أصلية ىف طرق االستنباط منها مايلى

لرباء عن بقية النصوص اآلمرة بالرب والقسط والعدل عزل نصوص الوالء وا  -أ 
مع كل من مل حياربنا من غري املسلمني سواء كانوا أقارب أو جريانا أو من 

 .نقيم لديهم أو نزورهم

عزل الوقائع والفتاوى السابقة عن سياقها وظروفها الزمانية واملكانية، مثل   -ب 
جلزائر واملغرب ىف وقت فتوى حترمي أخذ اجلنسية الفرنسية من أهل تونس وا

كانت فرنسا حتتل هذه البالد وتبحث عن فرنسة املسلمني، وجتريدهم من 
دينهم، واختاذ العمالء منهم، وهذه فتوى صحيحة ىف مكاا وسياقها ألن 
احلالل إذا صار ذريعة إىل احلرام حرّم قياساً على حرمة بيع العنب ملن يتخذه 

« اهلرج ملن يقتل به بريئاً، ومنه أيضاً حديث مخراً، والسالح ىف زمن الفنت و
فاحلديث مع ضعفه الشديد من » أنا برئ ممن يقيم بني ظهراين املشركني 

ناحية السند فهو مرسل مل يصله عامل للحديث معترب، لكن أيضا حينما 
يوضع ىف سياقه التارخيي لو صح ملا دلّ على مرادهم، ألن قوماً من بين 

 إىل املسلمني ليهاجروا  من مل يسلموا، فأرسل النيب خثعم أسلموا فآذاهم
                                                 

  ) .199-185(ص والتجنس اإلقامة عن كتابه يف القطعية اللغة هذه راجع 31
  ) .202(ص السابق كتابه يف القطعية اللغة هذه اجعر 32
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حيث كانت اهلجرة واجبة فلم يفعلوا، " املدينة"إىل دار األمان واإلسالم 
وأرسل سرية تؤدب هؤالء املشركني الذين آذوا وفتنوا املسلمني، فأسرعوا 
فيهم القتل وكان بينهم املسلمون الذين اعتصموا بالسجود فظن قائد السرية 

م مشركون خمادعون، ولذا كان فداء هؤالء املسلمني على النصف ألن أ
هناك خطأ منهم أم مل يهاجروا، وخطأ من القائد أنه مل يستوثق من صحة 

ال « إسالمهم، وهذا كله يرجع إىل ما قبل فتح مكة حيث جاء النص العام 
 أما وقد أفشى«: ، وحديث عائشة33»هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
 .»اهللا اإلسالم فحيث شاء رجلٌ عبد ربه

أن مفهوم الوالء والرباء رغم كثرة ماكتب فيه إال أنه ميكن اعتبار الوالء   -ج 
 :املخرج من امللة يشترط فيه ثالثة أمور جمتمعة هي

 .حب الكافرين وبغض املسلمني .1

 .طاعة الكافرين فيما خيالف شرع اهللا تعاىل .2

 .نصرة الكافرين على املسلمني .3

ه الثالثة جندها جد واضحة يف سورة احلشر يف موقف املنافقني الذين  وهذ
›Ÿωuρ ßì﴿كرهوا املسلمني، وأحبوا اليهود احملاربني، وعاهدوهم على  ÏÜ çΡ óΟ ä3Š Ïù 

# ´‰tn r& # Y‰t/ r&﴾) وأيضاً على النصرة )11/احلشر ،﴿÷⎦ È⌡ s9 óΟ çFô_Ì ÷zé&  ∅y_ã ÷‚uΖ s9 
öΝ ä3 yètΒ Ÿωuρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3Š Ïù # ´‰tn r& # Y‰t/ r& βÎ) uρ óΟ çFù=Ï?θè% ö/ä3 ¯Ρu ÝÇΨ uΖ s9 ª!$# uρ ß‰pκ ô¶tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) 

tβθç/ É‹≈ s3 s9﴾) 11/احلشر.(  

  :أما آحاد هذه الشروط الثالثة فليس من الوالء ملا يلي
                                                 

  والنية اجلهاد من جيب وما ريالنف وجوب باب ،والسري اجلهاد كتاب ،البخاري أخرجه 33
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وأن حيبها أبناؤها ) الكتابية(األصل أن حيب الرجل زوجته غري املسلمة   -أ 
 .نهوأقارا مادامت غري حماربة هللا ورسوله ولدي

إذا أطاع املسلم غري املسلمني فيما خيالف الشرع من باب اهلوى أو طاعة   -ب 
 وهو يعتقد ،الشيطان أو تقليد العرف الغالب أوغري ذلك مما هو يف حكمها

صحة الشرع احلنيف، ويلوم نفسه أحياناً أو كثرياً على هذه املخالفات اليت 
 خترج أبداً من حتدث من كثري من مسلمي الغرب أو حىت الشرق، فهذه ال

امللة ألن فاعل ذلك مثل تارك الصالة تشاغالً وتكاسالً وليس منكراً 
 .لفرضيتها

أن من ساعد غري املسلمني ضد املسلمني جبناً وخوراً وضعفاً وهوانا فال   -ج 
حيكم بكفره مثلما حدث يف مساعدة حاطب بن أىب بلتعة مشركي قريش 

ب سليم من ناحية اإلميان  ذلك ألن القل،مع النص الواضح من النيب 
  .بصدق الرسالة، ووجوب نصرا

 ال ميكن االتفاق مع من يرى أن عاملية اإلسالمية ووجوب توصيله إىل :رابعا
كل إنسان أن هذا يكفي فيه الزيارة بعد الزيارة من علماء األمة، ألن هذا الرأى 

 والتجنس ال تتم يعترب أن البالغ يكفي بالكلمة، لكن احلق أن املواطنة واإلقامة
إال بالشعور احلقيقي بأن هؤالء قومي، وهذه أرضي، وفهم آالم وأمال أبناء 
البلد الذى يقيم فيه املسلم، وإشعاره اآلخرين بأنه مواطن صاحل حريص على 
قوة وتقدم بلده ىف كل جوانب اخلري، هذه نوافذ ضرورية للبالغ، وطرائق حية 

ملواطنة يعطي حق الترشيح واالنتخاب، لإلصالح، واحلصول على اجلنسية وا
وهى أوسع طرق اإلصالح والتغيري ىف الغرب أكثر من الشرق، حيث ال يزال 
الصوت االنتخايب مغرياً ومؤثرا، وهى وسائل تعددت فيها اآلراء بني وجوب 
املشاركة االنتخابية وندا وإباحتها، هذا بالطبع خالفا ملن يرى كراهيتها أو 
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 األصل الفريق املانع من اإلقامة واملواطنة استنادا لقاعدة الوالء حرمتها وهم ىف
  .والرباء اليت يساء فهمها عادة

 ادعاء اإلمجاع الذي أورده اإلمام أمحد بن حيىي الونشريسي بأن املسلم :خامسا
هذا إمجاع ال « . مشرك بدار احلرب، وعليه أن خيرج من داره إىل بلد اإلسالم

يثبته، وال يعرف من هم أهل اإلمجاع وفق شروط دليل عليه وال سند 
األصوليني، كما أا فتوى ختص زمنها لو صحت، أما اآلن فأهل البلد األصليني 
ال ميكن ألكثرهم أن يغادروا بالدهم وال ينبغى، وال توجد دولة إسالمية واحدة 
تستوعبهم، هذا كله فضال عن اخلالف األساسي حول هل كل بالد الغرب هي 

  . أا دار عهد ودعوة34»ر حرب أم ال؟ والراجح من حبوث سابقة وعديدة ديا

 القول بأن من واجبات املواطنة االشتراك ىف اخلدمة العسكرية هذا :سادسا
صحيح، واألصل أن املواطن جيب أن يشترك ىف الدفاع عن بلده ضد كل اعتداء 

القتال ملا ورد خارجي، ما دام اعتداء ولو من دولة مسلمة فيجب اإلصالح أو 
(βÎيف سورة احلجرات قوله تعاىل ﴿ uρ Èβ$tG x Í←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tGtGø% $# 

(#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑßγ1 y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t ÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym 
u™þ’ Å∀ s? #’ n<Î) Ì øΒr& «!$#﴾) املسلم مواطنا ىف دولة غري إسالمية ، فلو كان )9/احلجرات

واعتدت دولة أخرى مسلمة أو غري مسلمة عليها لوجب على هذا املسلم 
االشتراك يف رد العدوان، ولكن إن قامت هذه الدولة غري املسلمة باالعتداء على 

 لوجب إعالن رفض هذا االعتداء، وال ـ مسلمة أو غري مسلمة ـدولة أخرى 
وجتب االستفادة من املواد القانونية اليت تعطى املواطن حق جتوز املشاركة حبال، 

االمتناع عن اخلدمة العسكرية عند التأمث الضمريي، وهو ما فعله حممد علي 
                                                 

 على اإلسالم ديار غري يف والقمار اخلمور يف التجارة إباحة ىف مجعة علي الشيخ املفيت على ردى راجع 34
  .حرب دار أا
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كالي ىف حرب أمريكا على فيتنام، ولذا أفتيت بعدم جواز اشتراك اجلنود 
راق املسلمني األمريكان ىف احلرب على ما يسمى اإلرهاب ىف أفغانستان والع

 استنادا إىل أن هذا عدوان، وإىل وجود مواد قانونية يف اخلدمة 35وغريها 
ال ضري ىف : العسكرية جتيز االعتذار، هذا وقد أفىت العالمة الشيخ القرضاوي بأنه

أداء اخلدمة العسكرية اليت تتبع احلصول على اجلنسية الغربية، فاحتمال محل 
امل اإلسالمي نفسه كما حدث بني السالح ضد اإلخوة املسلمني قائم ىف الع
وهذا يعين أن ذلك وارد يف  .م1991العراق وإيران، وحرب اخلليج الثانية سنة 

ديار اإلسالم وال يسقط صحة املواطنة أو احلصول على اجلنسية، لكن األصل 
  .هو االمتناع عن املشاركة يف كل ما يؤدى إىل ظلم أو قتل األبرياء

 فتنة لألبناء من خالل ا ديار الغرب واإلقامة فيهأن ىف املواطنة يف: سابعا
  :انصهارهم ىف الربامج التعليمية البعيدة عن اإلسالم هذا يرد عليه مبا يلي

التعليم غري اإلسالمي صار مرتكزا موجودا ىف ديار اإلسالم كلها أو أغلبها  .1
ويستهوى الكثري من أبناء املسلمني، وهو حيتاج إىل منظومة كاملة ىف 

 .هة العوملة سواء كانت ىف ديار اإلسالم أو خارجهامواج

هناك انتشار كبري للمدارس اإلسالمية ىف الغرب وهي وإن كانت حتتاج إىل  .2
الكثري من التطوير والتقومي لكنها تقوم بدور ضروري جدا للمسلمني ىف 

 .الغرب

انتشرت صور جديدة من التعليم املرتيل أو عن بعد، وهو يتيح فرصا جديدة  .3
تخلص من آثار االحتكاك الذي يضر ببعض األوالد الذين فتنوا أو انقادوا لل

 .لزمالئهم غري املسلمني
                                                 

   .حينها يف Islamonlie.net يف منشورة فتوى 35
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إذا أدى اآلباء واألمهات دورهم التربوي ألوالدهم، فيبدو يل أن هؤالء حىت  .4
لو تعلموا ىف مدارس غري إسالمية سيكونون رموزا طيبة لإلسالم ىف 

رية، وهي من الوسائل الدعوية مدارسهم وجامعتهم كما نرى ىف بالد كث
 .الضرورية

ومع ذلك إذا رأى الوالدان أن األوالد قد تأثروا كثريا بالتعليم الغريب  .5
العلماين فيجب أن يتخذوا من التدابري ما يرد أوالدهم إىل الفطرة الصحيحة، 
ولو كان ذلك يقضي بترك هذا املناخ إىل بلد إسالمي ومدارس ذات 

 .توجهات تربوية صحيحة

إدعاء أن املواطنة بني غري املسلمني تعترب أحد مقومات وجودهم، وأسباب : ثامنا
قوم كما ذكر األستاذ رحيل حممد رحيل قول ال ميكن التسليم به، حيث إن 

 وهم يف دول أوربا ال يزيدون يف أية دولة ،%3مسلمي أمريكا ال يزيدون عن 
بب قوم، إن هذا من فهل هذه األقلية أحد مقومات وجودهم وس% 15عن 

 وحنن نأمل أن تكون األقلية ،من املبالغات الكبرية إن مل يكن من املغالطات
  .املسلمة عناصر حية قوية مؤثرة ىف أي بلد استوطنوه

أشارك أصحاب الرأي ىف منع اجلنسية ىف أمر أساسي وهو التخوف من : تاسعا
 مما أعتقد أنه تدمري لألمة هجرة العقول املتميزة ىف األمة اإلسالمية إىل الغرب

اإلسالمية وتعمري لدول الغرب، واإلحصاءات خميفة، بل مرعبة، مبا يوجب 
إصالحا ضروريا أوال يف بالد اإلسالم اليت مل يهيئ املناخ العلمي واملادي بل 
مناخ احلرية لكي جيد النوابغ من هذه األمة مكام الطبيعي بني أبناء ملتهم، وإذا 

ن انتصف من نفسه فأرى أن هذا مرجعه إىل دول اإلسالم أكثر كان الشجاع م
من دول الغرب الىت تغري هؤالء النوابغ باهلجرة إليهم والبقاء عندهم، 
  .وإعطائهم الفرصة الكاملة لالبتكار واإلبداع، مع رخاوة العيش وطيب اإلقامة
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 .من يرى صحة املواطنة ىف غري ديار اإلسالم: املطلب الرابع

 من العلماء الذين يرون صحة املواطنة ىف غري ديار اإلسالم أورد 36كثريهناك ال
  .عددا منهم مث أعود إىل ذكر األدلة النقلية والعقلية على هذا الرأي

  : الشيخ حممد رشيد رضاـ 1

ال خالف ىف وجوب اهلجرة من األرض اليت مينع فيها املؤمن من «: يقول الشيخ
يقدر على احتماله، أما املقيم يف دار الكافرين، العمل بدينه، أو يؤذى إيذاء ال 

ال مينع وال يؤذى إذا هو عمل بدينه، بل ميكنه أن يقيم مجيع أحكامه بال نكري، 
  37» فال جيب عليه أن يهاجر

  : الشيخ املراغيـ 2

املقيم يف دار الكفر وال مينع وال يؤذى إذا طبق شعائر « :يقول الشيخ املراغي
اهلجرة كما هو مشاهد من املسلمني املقيمني يف بالد دينه، فال جيب عليه 

اإلجنليز اآلن، إال أن اإلقامة فيها رمبا كانت سببا من أسباب حماسن اإلسالم، 
   .38»...... .وإقبال الناس عليه

   يوسف القرضاوي: الشيخ العالمةـ 3

                                                 
 الواقع أن اعتبارب املانعني رأي يف عملت كما املعاصرين علمائنا اجتهادات إيراد على أحرص سوف 36

 اإلسالم ألطراف اجلامعة اخلالفة صاحبة اإلسالم بالد أحوال عليه كانت عما كثريا تغري قد لألمة احلايل
   .خارجهم أو داخلهم من سواء بالدهم يف اإلسالم أعداء وحتكم ،العقد انفرط اآلن لكن ،أغلبها أو كلها

 املسلمني على اهلجرة وجوب بعدم قال حيث عبده مدحم الشيخ رأي هذا أن وقيل) 5/291 (املنار تفسري 37
 خالد ،املسلمة األقليات فقه راجع . الدينية حريتهم من متحققون ألم األوربية البالد يف املقيمني
  ) .134 (ص ،عبدالقادر

  ) .2/133 (املراغي تفسري 38
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احلصول على جنسية تلك البالد : يقول الشيخ ىف كتابه فقه األقليات املسلمة
يعطي املسلم قوة مادية ومعنوية، وجتعل له حق املواطنة، " أي غري اإلسالمية"

كاملواطنني األصليني، فال يستطيع أحد طرده كما يشاء، وله حق االنتخاب 
والترشيح، وحقوق أخرى كثرية ومهمة،وتستطيع اجلماعة املسلمة إذا احتدوا 

  .السياسي) غط مجاعات الض( وتفامهوا وتعاونوا أن يكونوا مجاعة من 

   الشيخ جاد احلق شيخ األزهر السابقـ 4

، ومارس شعائر اإلسالم يف »إذا أمن املسلم على دينه« :ذكر فضيلة شيخ األزهر
  ....بلد ليس له دين أصالً، أو له دين غري اإلسالم تصح إقامته

  :الس األوريب لإلفتاء والبحوث ـ 5

لريادة العلمية من أمثال فضيلة الشيخ إن الس األوريب بثقله العلمي وذه ا
العالمة الدكتور يوسف القرضاوي رئيسا وفضيلة الشيخ العالمة الدكتور فيصل 
مولوي وأعضائه من السادة العلماء قد جتاوزوا احلكم ىف هذه القضية إىل حبث 
املشكالت الواقعية ىف ضوء األحكام الشرعية واملقاصد الكلية حىت صار ميثل 

األوىل للمسلمني ىف أوربا، ومن هذه التوصيات اجلامعة للمجلس ما املرجعية 
حنث املسلمني على االلتزام مبا دلت « :نصه ىف دورته الثانية للمجلس األوريب

عليه نصوص الكتاب والسنة، ومبا أمجع عليه فقهاء اإلسالم من وجوب الوفاء 
  .»...مبقتضيات عهد األمان وشروط اإلقامة واملواطنة

  :لشيخ طه جابر العلواين رئيس الس الفقهي ألمريكا الشمالية سابقا اـ 6

مل تكن فكرة املواطنة كما نفهمها اليوم موجودة ىف العامل الذى «: يقول الشيخ
عاش فيه فقهاؤنا األقدمون، ومل تكن اإلقامة يف بلد غري البلد األصلي تكسب 

 البلد املضيف أو الزواج أو حق املواطنة بناء على معايري ثابتة مثل امليالد يف
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اإلقامة وإمنا كان يتحول مباشرة إىل مواطن إذا شارك أهل البلد معتقدام 
ويرى ضرورة االلتزام باملفهوم .. .39» وثقافام أو يظل غريبا ا طال به املقام

بالفعل " دار إسالم"القرآين للجغرافيا فاألرض هللا واإلسالم دينه، وكل بلد هو 
ع احلاضر، أو دار إسالم بالقوة ىف املستقبل، والبشرية كلها أمة اإلسالم ىف الواق

حنن ملزمون بالتوجه إليها " أمة دعوة"اعتنقت هذا الدين، أو " أمة ملّة"فهي إما 
  .40..... .لدخوله

  :الكرمي زيدان عبد . دـ 7

ر يرى أن األصل ىف اإلقامة والتجنيس بدار احلرب هو احلظر إال إذا وجد املرب
  :لذلك وأهم هذه املربرات

 .جارة كما كان يدخل جتار دار احلرب إىل دار اإلسالم وجتّارنا إليهمالت  .أ 

 ذهب إىل الطائف وهو مبكة ألن اإلسالم الدعوة إىل اهللا تعاىل ألن النيب  .ب 
 .دين عاملي، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 ىف دار احلرب كالعلوم طلب العلم النافع له وللمسلمني الذي ال جيده إال .ج 
 .الصناعية، فيباح أو يندب أو جيب السفر لتعلم ما يقوى املسلمني

                                                 
  ) .17 ،16 (ص املسلمة، األقليات فقه 39
 األرض أن الرأي نوافقه أن ميكن ال أنه إال طه الدكتور لشيخنا يرىتقد ومع). 32 (ص السابق، املرجع 40
 ميكن ال ،الساعة قيام إىل ستجري ربانية سنة وهي يتصارعان والباطل فاحلق ،مستقبال أو حاضراً إسالم دار

 ةودعو عهد دور هي بل املسلم، فيها أمن إذا إسالم ديار وأوربا وأمريكا واستراليا والصني روسيا اعتبار
   .واملسلمني اإلسالم من ملوقفها وفقا حرب دار اعتباره ميكن وبعضها
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العالج ألن التنقل للعالج مل يقيد أن يكون ىف ديار اإلسالم واملطلق جيرى   .د 
  .41على إطالقه

  : الشيخ حممد علي التسخرييـ 8

 إال إذا ترتب التجنس جبنسية البالد الكافرة يف نفسه ال مانع منه«: يقول الشيخ
فإذا أمكن التخلص منها فال مانع وإال فال جيوز، إال أن .. .عليه عمل حمرم
  »تكون ضرورة

وهو يتوافق مع رأي كثري من علماء الشيعة منهم السيد كاظم احلائرى وآية اهللا 
  .لطف اهللا الصايف

   عدد من الباحثني يف دراسات علمية متخصصة يف فقه األقليات ـ 9

ن الباحثني املتميزين الذين عاشوا أو زاروا الغرب وقدموا رسائل هناك عدد م
علمية متميزة جتمع بني األصالة واملعاصرة، وفقه النص والواقع، فقه اجلزئيات 

  :واملقاصد منهم من يلي

 :شريفة آل سعيد. دـ 1

عقدت الدكتور شريفة آل سعيد فصال بعنوان حكم إقامة اجلاليات اإلسالمية 
، مهدت فيه بأقسام الديار إىل دار 42د اإلسالمية والتجنس جبنسيتهايف غري البال

                                                 
 إىل قدم علمي حبث) 30،31 (ص زيدان، عبدالكرمي. د ،االنتخابات يف املسلم ومشاركة الدميقراطية 41

   .هـ 1422 سنة شوال يف املكرمة مبكة اإلسالمي العامل رابطة مؤمتر
 قدمته االجتماعية، والعادات املالية املعامالت يف اإلسالمية تاجلاليا فقه : بعنوان دكتوراه رسالة 42

 العلمية الدراسات من كلها املقدمة الدراسة احلق ويف األوىل، الشرف درجة ونالت األردنية باجلامعة
 يف راجع متميزة، دعوية ورؤية ،واعية ومناقشة وثيق، وعلم ،دقيق بصرب الباحثة فيها متتعت الدقيقة
  ).86-44 (ص املوضوع
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إسالم وحرب وعهد، وبينت موقع هذا التقسيم يف الواقع املعاصر، ورجحت أن 
أكثر دول العامل اليوم هي دار عهد ودعوة، وأوردت حاالت املسلم ىف البالد 

هذا جتب عليه غري اإلسالمية ما بني مضطهد مطارد جيرب على تغيري دينه، و
اهلجرة، ومن ال يقدر على اهلجرة فال إمث عليه، أما من كان قادرا على أداء 
واجباته الدينية حمافظا على هويته اإلسالمية، وال خيشى الفتنة ىف دينه أو نفسه 
فال حرج من اإلقامة أو التجنس، بل قد يكون ذلك واجبا أحيانا، ووضعت 

  :أهم الضوابط للتجنس ومنها

ترتب على اإلقامة أو التجنس فقدان املسلم لشخصيته اإلسالمية أال ي .1
 .وكذلك أوالده

 .أن يكون املسلم سفريا لإلسالم خبلقه وعمله .2
 .أن جيدد نيته دائما ألن يتعاون مع الصادقني إلقامة اإلسالم ىف جمتمعه .3

 : الباحث عمار منذر قحفـ 2

لناظمة للعادات االجتماعية قدم يف رسالته للماجستري بعنوان األحكام الشرعية ا
إن احللف :لألقليات اإلسالمية فصال عن اجلنسية وآثارها االجتماعية، يقول

الذي يربمه مسلمو أمريكا حيقق مصاحل ملموسة هلم ) اجلنسية واملواطنة(والعقد 
ولبقية املسلمني ىف العامل، ذلك أن أمريكا اليت تسيطر على العامل تقوم على مبدإ 

ط املؤثر ىف النظام السياسي من خالل تبادل املصاحل، فاملسلمون مجاعات الضغ
يدافعون ىف أمريكا عن موقف بلدام األصلية، وهم سفراء اإلسالم أيضا ىف 

  .43سلوكهم امللتزم والداعي ملبادئ اإلسالم ىف كل جماالت احلياة
                                                 

 أسرة كنف يف أمريكا، يف حيام عاشوا الذين من وهم ،)66 ،65 (ص للماجستري، رسالته راجع 43
 يف اإلسالمي للواقع والرؤية الدقة من الكثري فيها العلمية اختياراته فإن هنا ومن والدعوة، بالعلم اتسمت
  . وعمقا قوة قرحيته الفقهية الدراسة وزادت أمريكا
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 : الباحث سليمان توبولياكـ 3

األحكام السياسية لألقليات املسلمة ": قدم الباحث ىف رسالته للماجستري بعنوان
حكم إقامة املسلمني ىف البالد غري املسلمة : فصال بعنوان" ىف الفقه اإلسالمي

واهلجرة منها، تناول فيه أدلة املؤيدين واملخالفني وحبث حكم اللجوء السياسي 
ال ريب أن دار الكفر اليوم تغريت «إىل البالد غري اإلسالمية وانتهى إىل أنه، 

ثريا ىف معظم دول العامل حيث حقوق اإلنسان حمفوظة بالدساتري والقوانني ك
بغض النظر عن اعتقادات الشخص وتوجهاته، كما أنه يسمح للمسلمني أن 
يظهروا دينهم وميارسوا شعائرهم الدينية، وهذا يعين أن اهلجرة ليست واجبة 

جد الدولة على من كان يف دار الكفر وحاله هذه، خاصة اليوم حيث ال تو
اإلسالمية اليت تستقبل املهاجرين، بل ال خيتلف اثنان أنّ يف الدول اإلسالمية 

 أقل الدول دميقراطية ىف أكرب نسبة انتهاكات حلقوق اإلنسان، وهي أيضا
  .44»العامل

 45أمحد شلبيك.  دـ 4

 بعنوان حكم التجنس جبنسية غري إسالمية، بين ـ مل ينشر ـقدم الدكتور حبثا 
مواقف املسلمني يف غري ديار اإلسالم بني مستضعف ومن يتمتع حبرية، فيها 

وبني أصليني من أبناء البلد ومهاجرين، وفرق بني أرض اغتصبت مثل فلسطني 
والشيشان والفلبني وألبانيا، والبالد اليت هاجر إليها املسلمون مثل أوربا 

وإمكانات ملمارسة وأمريكا، فمن يعيش ىف هذه البالد وتعطيه اجلنسية حقوقا 
                                                 

 ظروف جيدا يعى أوربا من أظنه باحث من بالرؤية باالعتدال تتسم وهي ،املاجستري الةرس من) 16 (ص 44
   .اإلسالم ديار غري يف املسلمني

 جامعة – الشريعة كلية يف اآلن واألستاذ ،سابقاً األمريكية اإلسالمية باجلامعة اإلسالمي الفقه مدرس 45
   .الشارقة



  الدكتور صالح الدين سلطان: حبث
 

 162

شعائر دينه، فيجوز هلم التجنس بل جيب عليهم ألن ىف التجنس اعترافا بكيام 
وحصوهلم على الضروريات ىف احلياة، ومن ليس له جنسية ليست له أية حقوق 
ىف تلك اتمعات، وال يستطيع االستفادة من املرافق العامة، وال جيوز لإلنسان 

كل ما يؤدي إىل احلرام حرام وكل ما يؤدى أن يضر بنفسه وال بغريه، و
  .46للحصول على ذلك فهو واجب 

   أدلة من يرى صحة املواطنة ىف ديار غري اإلسالم :املطلب اخلامس

 جبواز استحباب أو وجوب 47سوف أورد هنا األدلة النقلية اليت متثل قناعايت
  املواطنة يف ديار غري املسلمني 

  :األدلة من القرآن الكرمي: أوال

ρç#)﴿ :قوله تعاىل )1( Å¡sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É)≈ tã 
š⎥⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑø9  ،48، ورد األمر بالسري يف األرض ثالث عشرة مرة)36/النحل (﴾#$

تدعو املسلمني مرات وغري املسلمني مرات أخرى بأن يسريوا يف األرض فيعتربوا 
  . بدا اهللا اخللق أو يعرفوا كيف،49مبا حدث لألمم السابقة

وهذه اآليات تعطي األصل العام وهو أن احلركة ىف األرض واملقام بأي جزء 
منها والتوطن ىف أي البالد هو األصل العام، وليس األصل هو احلظر كما يذكر 
البعض، فاألصل ىف األشياء اإلباحة إال ما ورد الدليل حبرمته، وهنا األمر بالسري 

                                                 
   .والطباعة داداإلع طور يف وهو ،حبثه من صفحة أخر راجع 46
  .الطيبة جهودهم إىل يضاف وخترجياً تفصيالً ىل ولكن ،علماؤنا بعضه أورد مما وهى 47
 ، )44:فاطر (، )42،9:الروم (، )46:احلج (، )109:يوسف (، )137:عمران آل : (يف املواضع هذه راجع 48

  ) .20:العنكبوت (، )69:النمل (، )36:النحل (، )11:األنفال (، )10:حممد (، )82،21:غافر(
  ) . 69 / 9 (للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع 49
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إذا قدرناه باالستضعاف الوارد ىف سورة النساء عام غري خمصص، والتخصيص 
  .ال يلغي األصل العام، وهو إباحة السري واملواطنة ىف أي مكان ىف األرض

⎪⎦t (βÎ¨﴿: قوله تعاىل )2( Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù 
÷Λ ä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ 

(#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1 uρù'tΒ æΛ ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩®∠∪ ωÎ) 
t⎦⎫ Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ 

tβρ ß‰tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ﴾)ا أكثر الذين حيرمون أو ).98-97/النساء هذه اآلية يستدل
يفسقون أو يكفرون من يقيم يف غري ديار اإلسالم، وأرى أن هذه اآلية من أدلة 
اجلواز أو الندب أو الوجوب ىف بعض األحيان على أن يهاجر اإلنسان من بعض 

 وحفاظاً على نفسه بالد اإلسالم إىل بالد أخرى إسالمية أو غريها، فراراً بدينه
  .وأهله وولده وماله

  : وإذا أردنا أن حنقق مناط هذه اآلية فإننا نستطيع أن نقرر مايلى

أن كثرياً من ديار اإلسالم ضاقت بالدعاة الصادقني، وطاردم وأدخل  -1
الكثري منهم السجون واملعتقالت، ومورست معهم أشد أنواع التعذيب، وأك 

م ىف وسائل اإلعالم، وفَصصل الكثري منهم من أهلهم وأوالدهم ولطخت سري
وظائفهم ومل جيد هؤالء الدعاة وقفاً إسالميا حيفظ هلم عيشاً كرميا، أو كفافاً 
من العيش، فهاجر كثري منهم إىل بالد غري إسالمية، ووجدوا هناك حرية ال 
، تقارن مبا كانوا فيه من مالحقة وتضييق، وبدأوا يؤسسون املراكز اإلسالمية

واملدارس واملؤسسات التعليمية واإلغاثية، وأنشأوا دور النشر ومراكز الدعوة 
وصار من وراء تلك اهلجرات وذاك التوطن خري كثري يشهد به كل من رأى 

فلهذا يبدو يل أن هؤالء ! وشاهد وعاين، وليس من مسع وقرأ فقط عن الغرب
تهم وإخوام، بل قد طبقوا اآلية عندما هاجروا وحافظوا على أنفسهم وذري
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صار من يتشبع بفكر علماين أو شيوعي يف بالدنا من جراء الوجه الواحد الذي 
يعرف ىف وسائل النشر إذا سافر للبعثات الدراسية ىف الغرب ووجد النشاط 
اإلسالمي واملسجد واإلخوة واألخوات ىف املدارس واجلامعات يتغري فكر الكثري 

ا حبق دعاة مصلحني، وعلى أيديهم دخل كثري  ليكونو،ىف هذه األسفار الغربية
من أبناء هذه البالد ىف اإلسالم، ورفع املسلمون شعار التوطني واملواطنة كي 

إذا «حيققوا لإلسالم انتشاراً وامتداداً ما كان أحد حيلم به لكنه قدر اهللا تعاىل 
   50»ضاق األمر اتسع

öΝ ﴿:قولة تعاىل )3( çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 
šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβ% s3 s9 

# Z ö yz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝ èδç sY ò2r& uρ tβθà) Å¡≈ x ø9   ).110/آل عمران(﴾ #$

لى الشرائط املذكورة، وقال كنتم خري أمة أخرجت للناس ع: قال جماهد
مدح اهللا هذه األمة ما قاموا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وآمنوا : القرطيب

باهللا واتصفوا به، فإذا تركوا األمر باملعروف وتواطأوا على املنكر زال عنهم اسم 
   51املدح وحلقهم اسم الذم، وكان ذلك سبباً ىف هالكهم

                                                 
 ،املاجستري إعداد مرحلة يف وكنت ،1984 سنة مبكة بيته يف سابق سيد الشيخ فضيلة زرت أنين أذكر 50

 وملا ؟ السابقني فقهائنا لتعريف وفقا الواقع يف احلرب وديار اإلسالم ديار أين حتريىن نقطة عندى وكانت
 والطري اإلنسان فيها يأمن كان اليت مكة يف اآلن جنلس حنن :قائال رد ،تساؤالتى عليه وطرحت ينشجو بثثته
 على نعتقده الذي احلق كل نقول أن النستطيع هنا لكن ،مبكة وجيار يستجري جرما اإلنسان ارتكب لو حىت
 هناك املسلم ويأمن ،دهأعتق الذى احلق كل أقول أن من فأمتكن وغريها وأمريكا أوربا إىل أذهب أىن حني
 . مجاعية فقهية جمالس يف تبحث حىت النقطة هذه بتجاوز ونصحين ً، أحيانا اإلسالم ديار يف يأمن مما أكثر
 ووقع فيها توطن ملن الغرب ديار اعتبار إىل املتواضع اجتهادى وانتهى املوضوع يف القراءة تابعت أنىن واحلق
 هذه خارج مقيم ملسلم حرب دار نفسها البالد هذه بعض كونت وقد ،ودعوة عهد دار أا اتفاق على
  . اإلسالم بالد على حرب من تشنه ملا الديار

  ) 42 : ص (للقرطىب القرآن ألحكام اجلامع 51
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هذا تفضيل من اهللا هلذه األمة ذه « : ه لآليةوقال الشيخ السعدي ىف تفسري
األسباب اليت متيزوا ا وفاقوا ا سائر األمم، وأم خري الناس للناس نصحاً 

 ومجعاً بني ،وحمبة للخري ودعوة وتعليماً وإرشادا وأمراً باملعروف وياً عن املنكر
 باهللا والقيام حبقوق جتميل اخللق والسعي ىف منافعهم وبني تكميل النفس باإلميان

   52»اإلميان

إن أمةًً هلا هذه اخلصائص ال ميكن أن حتدها أرض أو «: العلواين. ويقول د
  .53»خيتص ا مكان بل البد أن خترج إىل الناس وتبلغهم رسالة اهللا

واحلقيقة اليت أؤمن ا أن هذه اهلجرات وإن كانت عشوائية هي من تقدير اهللا 
برسالتها ىف تبليغ دعوة اهللا إىل الناس، ولو مل تكن هذه تعاىل حىت تقوم األمة 

اهلجرات قد متت لكان جيب أن تخرج األمة وفوداً للدعوة إىل اهللا تعاىل تقيم 
بني أظهرهم وتبلغهم دعوة اهللا تعاىل، ليس يف خطب منربية أو حلق مسجدية، 

جو هلم اخلري، وإمنا ىف معايشة لواقع كل بلد، وإشعار أهلها بأننا جزء منهم نر
ونتعاون معهم فيما مل خيالف شرعاً، وننصحهم وندعوهم إىل اهللا يف كل املواقع 
من اجلار والصاحب باجلنب إىل االس النيابية، والقنوات الفضائية، واألحزاب 

  .السياسية

 :ذا نكون خري أمة أخرجت للناس حقاً ألننا نوقن أن منهاجنا هو رمحة للناس
﴿!$tΒuρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9﴾) وهذا هو جوهر ) 107/األنبياء

رسالتنا يف احلياة، وهي العبودية هللا ليس يف النفس فقط بل السعي مع الناس 
حىت يعبدوا اهللا تعاىل كما جاء يف كلمات ربعي بن عامر، أو كما قال الفخر 

                                                 
: ص (الرسالة مؤسسة – السعدى الرمحن عبد الشيخ . املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري 52

113،112(   
  ) 42 : ص ( العلواىن . د األقلبات فقه يف 53
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tΒuρ àM$﴿ :الرازي يف تفسري قوله تعاىلَ ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9﴾ 
هي التعظيم ألمر : ما العبادة اليت خلق اهللا اجلن واإلنس هلا؟ قلنا): 56/الذاريات(

  .54 فإن هذين النوعني مل خيل شرع منهما ،اهللا، والشفقة على خلق اهللا

≈tΒuρ y7$!﴿: قوله تعاىل )4( oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z Ï±o0 # \ƒ É‹tΡuρ £⎯ Å3≈ s9 uρ 
u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ﴾ )هذه اآلية وأمثاهلا مما يفيد عاملية )28/سبأ ،

  :اإلسالم توجب مايلي

  .أن رسالة اإلسالم جيب أن تصل لكل أهل األرض ىف أي مكان منها -1

≅ö قد قبض وحنن محلة رسالته من بعده لقوله تعاىل ﴿والرسول  -2 è% 
⎯ Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁt/ O$tΡ r& Ç⎯ tΒuρ © Í_ yè t6 ¨?$# ( z⎯≈ ysö6 ß™ uρ «!$# !$tΒ uρ 

O$tΡr& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9  جيب أن يكون فكل من اتبع الرسول ) 108/يوسف(﴾ #$
واألمر باملعروف : من احمللى) 48(داعية، قال ابن حزم األندلسي يف املسألة رقم 

 فمن مل ،ن على كل أحد، كلُ على قدر طاقته باليدوالنهي عن املنكر فرضا
 فمن مل يقدر فبقلبه وذلك أضعف اإلميان، وذكر األدلة العديدة ،يقدر فبلسانه

 .55وذكر أا أدلة حمكمة ال ناسخ هلا

 :من الدعوة على بصرية أن نكون على علم مبا يلى -3

  .رسالة اإلسالم اليت سنحملها للناس  .أ 

من حيث التاريخ والتحديات والثقافة واقع القوم الذين ندعوهم   .ب 
 .واالعتقادات السابقة واملؤثرات احلالية واآلمال املستقبلية

                                                 
   )233/ 28: ص ( الكبري التفسري 54
  )26 / 1 : ص ( حزم البن احمللى 55
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tΒuρ $uΖ$!﴿: لغة القوم لقوله تعاىل  .ج  ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ ÏµÏΒöθ s% 
š⎥Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠ sù ª!$# ⎯ tΒ â™!$t±o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 uθèδuρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3 ysø9 $# ﴾

 ).4/إبراهيم(

الطرائق املتعددة للدعوة العملية والقولية، وليس أجدى ىف الدعوة من   .د 
املخالطة واملعايشة وأن يروا حماسن اإلسالم ىف أفراد ومجاعات ويظهر لنا اإلمام 
الكاساين احلنفي هذا البعد الدعوي يف التعامل مع أهل الكتاب إذا كنا دولة فيها 

إن ترك أهل الكتاب بالذمة ليس ذلك طمعا فيما يؤخذ : سلمني فيقولغري م
منهم، بل ليخالطوا املسلمني فيتأملوا ىف حماسن اإلسالم وشرائعه فريوا أن 
اإلسالم مؤسس على ما حتمله العقول وتقبله، فيدعوهم ذلك إىل اإلسالم، وهذا 

 .56سبب عقد الذمة

 من بعضه، واالرتقاء الفكري متابعة هذه الدعوة، فإن بعض الوقت ألني  .ه 
والسلوكي باملدعوين حىت إذا جاءت فرصة ساحنة، وانشراحة صدر انتهزها كى 

 .يقرب عباد اهللا إىل اهللا تعاىل

هذه املتطلبات للدعوة على بصرية ال تصلح من الزائرين، بل ال تكون إال من 
هم وطموحام، الدعاة املقيمني الذين يتقنون لغة القوم ويفهمون تارخيهم وواقع

مث خياطبوم ىف كل موقع، وليس كما ذكر الشيخ البوطي أن وجوب الدعوة 
ىف غري ديار اإلسالم يكفي أن نرسل وفوداً زائرين وفداً وراء آخر دون إقامة، 
هذا قطعاً مل يعد يصلح اليوم، فليس لدى القوم فراغ حىت يأتى خطيب أو 

عود، ويكون قد بلغ الرسالة وأدى متحدث يلقى إليهم خباطرة أو موعظة مث ي
األمانة، بل جيب أن ترسل وفود لإلقامة واملواطنة وينادوا عليهم بنداء كل أنبياء 

                                                 
 يف السرخسي اإلمام لدى املعىن ونفس ، )7/112،111 (للكاساين الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع 56

  ) . 10/77 (املبسوط
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فهو منهم وليس غريباً أو وافداً ) ياأهل الكفر(وليس " يا قومي"اهللا تعاىل 
  .عليهم

tβρقولة تعاىل ﴿ )5( ã yz# u™uρ tβθç/ Î ôØtƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθäótGö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#﴾ 
 فال ،، هذه اآلية تبيح الضرب ىف جنبات األرض للتجارة والربح)20/املزمل(

 والشركات العاملية وعابرات ،حرج على املسلم أن خيرج تاجراً ىف ربوع األرض
القارات ال جيوز أن تكون حكراً على غري املسلمني بل جيب أن ينهض املسلمون 

ت عاملية تقوم على شريعة اإلسالم بواجبهم ىف أن تكون هلم شركات ومؤسسا
 ، وحتفظ املسلمني من ضغوط التجويع واإلفالس،وعدم االستغالل واالحتكار

أمل تكن التجارة هي مفتاح الدعوة ىف بالد اهلند والسند؟ أمل تكن القوافل 
التجارية حتمل ىف طياا املعاين التربوية والدعوية؟، إن ابن مسعود الذي نشأ ىف 

اً للغنم عند عقبة ارتقى بإسالمه وفهمه إىل إن قال ىف تفسري هذه جزيرة راعي
أميا رجل جلب أى استورد بضاعة إىل مدينة من مدائن املسلمني صابراً «: اآلية

 ليس :وقال ابن عمر» حمتسباً فباعه بسعر يومه كان له عند اهللا مرتلة الشهداء
 شعبيت رحِلى أبتغي من موتة أحب إىلّ بعد املوت ىف سبيل اهللا من املوت بني

  57فضل اهللا ضارباً ىف األرض

ولقد أنزل اهللا تعاىل آية يرفع ا احلرج عمن خافوا أن جيمعوا مع احلج جتارة 
øŠ§{﴿راحبة فأنزل اهللا تعاىل  s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäó tGö; s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 4 

!# sŒ Î* sù Ο çFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ ;M≈ sùt tã (#ρã à2øŒ $$sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ì yèô±yϑø9 $# ÏΘ# t ysø9 $# ( çνρ ã à2øŒ $# uρ 
$yϑx. öΝ à61 y‰yδ βÎ) uρ Ο çFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ö7 s% z⎯ Ïϑs9 t⎦, Îk! !$Ò9 وىف هذا ) 198/البقرة (﴾#$

إين رجل أكرى  :قلت البن عمر: يروي الدار قطين عن أيب أمامة التميمي قال
جاء رجل إىل : ال ابن عمرفق. ىف هذا الوجه، وإن ناسا يقولون ال حج لك

                                                 
   )37 / 19 : ص (للقرطىب القرآن ألحكام اجلامع 57
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 فسأله مثل هذا الذى سألتىن، فسكت حىت نزلت هذه اآلية رسول اهللا 
﴿}§øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäótGö; s?﴾ فقال رسول اهللا » ً58إن لك حلجا«. 

ولقد كانت احلركة التجارية بني ديار اإلسالم وغريها قوية مما أحوج سيدنا 
وىف هذا يروي أبو يوسف وحيىي بن آدم .  هلا قواننيعمر إىل أن ينظمها ويضع

أن أبا موسى األشعري كتب إىل عمر بن اخلطاب أن جتار املسلمني إذا دخلوا 
خذ منهم العشر  «:فكتب إليه عمر : إىل دار احلرب أخذ منهم العشر، قال

مثلما يأخذون منا، وخذ من جتار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من املسلمني 
  .  »59ئة ومخسة، فما زاد فِمن كل أربعني درمهاً درمهاًما

لو أن هذا املستوى من النضج الفكري واالقتصادي ظل حىت زماننا هذا ما 
صرنا إىل هذا االحنسار الذي جعل االقتصاد واإلعالم بيد غرينا، ومها أساس 

قي ىف السياسة العاملية، ومها املستعمالن أسلحة للخراب والدمار املادي واألخال
  .أمة اإلسالم

وعليه فإن السفر واإلقامة واملواطنة ألجل التجارة وتكثري املال يف أيدي املسلمني 
ال حرج فيه شرعا جريا على األصل العام، ما مل يؤد ذلك إىل ضياع الدين 

الدين " وفتنة األوالد، فإن املال ىف سلّم املصاحل الضرورية الستة هو آخرها 
واملال حيفظ كل ما سبقه ىف الرتبة من " سل والعقل واملال والنفس والعرض والن

دين ونفس وعرض ونسل وعقل، وحنن حنتاج إىل مبادرات حتفظ املسلمني ديناً 
ودنيا وليس إىل فكر انعزايل يضاعف االستضعاف، ونتراجع معه عن كل 

  .قدراتنا اليت وهبها اهللا لنا

                                                 
   احلج كتاب – الدارقطىن سنن وراجع ) 270،174 / 2  :ص ( نفسه 58
 وىل سلطة : كتاىب وراجع ) 639،638 ( فقرة آدم بن ليحىي واخلراج ،  )135 : ص ( يوسف ألىب اخلراج 59
  ) 69،66 : ص ( اإلسالمية الشريعة يف االمر
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  :األدلة من السنة النبوية واآلثار: ثانيا

 مع زرت عائشة : ى البخاري بسنده عن عطاء بن أىب رباح قالرو .1
 إمنا كانت اهلجرة ،ال هجرة اليوم« :عبيد اهللا بن عمري فسألتها عن اهلجرة قالت

 من أن يفتنوا، أما إىل اهللا ورسوله وكان املؤمنون يفرون بدينهم إىل رسول 
هذا . 60» جهاد ونيةوقد أفشى اهللا اإلسالم فحيثما شاء رجلٌ عبد ربه، ولكن

احلديث من أحاديث املقاصد ىف بابه، أي أن حركة املسلم تدور حول املكان 
الذي يستطيع أن يطبق دينه ىف نفسه وأهله وجمتمعه وأمته، وأن واجبه حنو هذه 
: األركان أفضل من املكان الذي تركه، ولذا يقول ابن حجر العسقالين

ة بسبب خوف الفتنة واحلكم يدور مع أشارت عائشة إىل بيان مشروعية اهلجر«
علته فمقتضاه أن من قدر على عبادة اهللا ىف أي موضع مل جتب عليه اهلجرة منه 

ال خالف بني أصحابنا يف أن دار «:  وقال الكاساين احلنفي،61»وإال وجبت
وقال املاوردي . 62»الكفر تصري دار اإلسالم بظهور أحكام اإلسالم فيها

سلم على إظهار الدين يف بلد من بالد الكفر، فقد صارت إذا قدر امل«:الشافعي
البلد به دار إسالم، فاإلقامة فيها أفضل من الرحلة منها ملا يرجى من دخول 

 من هذا احلديث يبدو جليا أن املواطنة تتوقف على مدى .63»غريه ىف اإلسالم
والواقع قدرة املسلم على أن ميارس شعائر دينه وأن حيفظ نفسه وأن يدعو غريه، 

أن الغرب اآلن يعطي فرصاً أضعاف ما جيده املسلم ىف ديار اإلسالم، نعم هناك 

                                                 
  ) 3900 (رقم ةاملدين إىل وأصحابه  النيب هجرة باب - األنصار مناقب كتاب – البخاري صحيح 60
 )7/290 (حجر البن البخاري صحيح شرح الباري فتح 61
 ) 7/121 (احلنفي للكاساين الشرائع ترتيب يف الصنائع بداتع62
 العلواين والدكتور ) 61 : ص ( املسلمة اجلاليات فقه سعيد آل شريفة لألستاذة الدكتوراه رسالة راجع 63
 مبجرد كلها للبلد اإلسالم دار اعتبار يف توسعاً هناك أن يل بدووي ) 43 : ص ( املسلمة األقليات فقه كتاب يف
 تكون حىت ودعوة عهد ديار فتبقى وعليه ،دينهم إظهار من ومتكنهم بعضهم أو دينهم على املسلمني أمن

 .إسالم دار تكون وآنئٍذ ،دين ذى لكل واألمن ،لإلسالم واحلكم للمسلمني األكثرية
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فنت لكنه حتٍد كبري واحلمد هللا جنح فيه بتوفيق اهللا تعاىل أعداد كبرية، وأخفق 
آخرون، واحلرام ال حيرم احلالل، فحيثما وجد املسلم سعة ىف الدعوة أقام، 

 .مالً بآيات سورة النساء وذا األثروحيثما أغلقت عليه األبواب رحل، ع

 قال يوم فتح روى البخاري ومسلم بسندمها عن ابن عباس أن النيب  .2
يبدو ىل أن هذا . 64»ال هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا«: مكة

 :احلديث فيه أمور جيب التوقف عندها أمهها

ن اهلجرة الواجبة مقصود ا واقعة حال ختص عصر النبوة ىف أ" ال هجرة"  .أ 
من مكة أو غريها إىل الدولة الوليدة اآلمنة لكل مسلم ىف املدينة مل تعد واجبة 
وليس فيها حترمي اهلجرة إىل يوم القيامة، فيظل األصل العام هو التحرك واهلجرة 
من بلد آلخر ألسباب دعوية أو مالية أو علمية أو أمنية أو ألى سبب آخر من 

 .دفع الشرأسباب جلب اخلري أو 

 أا ترتبط ليس احلديث يقر املقصد من اهلجرة إىل اهللا تعاىل ورسوله  .ب 
باملكان وإمنا مبقدار التمكني الذى يراه املسلم لدينه ودعوته، فعلى قدر سعة 

 .احلركة بدين اهللا يكون مقامه واستيطانه

تح االستنفار إذا كان للحرب والقتال فهو أيضا للدعوة إىل اهللا عز وجل، وف .ج 
املؤسسات اإلسالمية وإنشاء مجاعات الضغط اليت تسهم ىف احلفاظ على 
مساحات احلرية املرجوة والسعي لالعتراف باإلسالم كدين عاملي له أتباع كثر 
جيب أن يحترم يف كل األطر الرمسية والقوانني احمللية واهليئات العاملية، واألصل 

 أم غريها أن تكون له مبادرات أن املسلم حيثما أقام سواء ىف ديار اإلسالم
ومشاركات دعوية مع إخوانه املسلمني حوله، بل مع املنصفني من غري املسلمني 

                                                 
 والنية اجلهاد من جيب وما النفري وجوب باب ،والسري اجلهاد كتاب البخاري أخرجه 64
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كي نقدم للبشرية كلها أمنوذجاً رفيعاً ملنهج اإلسالم اإلصالحي والتعمري 
 .احلضاري وليس كما صوروه منهجاً رجعياً تدمريياً

نبوية ننتهي إىل صحة املواطنة ىف غري من هذه األدلة ىف القرآن الكرمي والسنة ال
ديار اإلسالم سواء كان املواطن مواطناً أصلياً أو طلب اجلنسية ليكون مواطناً 
من رعايا دولة غري إسالمية وإن كان هناك تفصيل آخر يف شروط هذه املواطنة 
أو طلب اجلنسية واليت تدور أغلبها حول مدى حتقيق املقاصد الشرعية للفرد 

 واجلماعة املسلمة، وأمة اإلسالم سواء يف دينها أو نفسها أو نسلها أو واألسرة
  .عرضها أو عقلها أو ماهلا

 .وهذه حتتاج إىل حبوث متخصصة أخرى
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  مقدمة

 االهتمام موضع تكن مل العناصر، متشابكة حالة كأوروبا بالد يف املسلمني حالة إن
 إىل بالنسبة العدد قليلة األمر أول يف كانت اإلسالمية اجلالية ألن طويلة، مدة منذ

  .الناس أنظار إليها يلفت ما اليومية معيشتها يف حيدث ومل السكان، جمموع

 جانب إىل اخلصوص، على وتركيا اإلفريقي الشمال من املسلمني هجرة أن غري
 القرن من األخرية العقود يف ازدادت اهلجرة هذه األسيوية، الدول من وفرية أعداد
 اجليل " اسم عليهم غلب الذين ناملهاجري أوالد تكاثر ظهورها يف وزاد املاضي،
 وبذلك الرابع، أو الثالث اجليل مع نعيش اليوم واقعنا يف بأننا نقل مل إن " الثاين

 وثقافتها بدينها تتميز العدد كبرية أقلية املهجر يف اإلسالمية اجلالية أصبحت
  .وعراقتها

 البطالة وكثرة ،مكان كل يف لوجوده إليه األنظار الثاين اجليل أفراد بعض واستلفت
 ومشوهة الئقة غري بأا توصف ما أقل تصرفات بعضهم من وظهر أفراده، بني
 األوساط أقلق حديثاً اإلعالم أجهزة عنهم وحتدثت الناصع، اإلسالم لوجه

  .الغريب اتمع يف والدينية والسياسية االجتماعية

 يعتبر املسلمني لعمالا منهم وخاصة العمال، من اآلالف هجرة أن فيه شك ال ومما
 والثقافة واألفكار األديان تاريخ مستوى على مهماً حدثاً الشمالية الغربية أوروبا يف

 فرنسا من كل تتميز اهلجرة فيها تركزت اليت البالد بني ومن. االجتماعية واألحوال
 ةبقي بني من األسكندنافية والبالد وهولندة وبلجيكا وإنكلترة االحتادية وأملانيا
 .السكان جمموع إىل قيست ما إذا عالية نسبة فيها اهلجرة نسبة بأن األوروبية الدول
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 على سريعة نظرة نلقي أن بنا حيسن الغرب يف اإلسالمي للوجود دراستنا يف وحنن
 والعرقية االجتماعية والبنية والسكان واملكان التاريخ يف وموضعها األوروبية القارة
  .العريقة القارة هلذه

  EUROPA روباأو

 كبرية جزيرة شبه أو قارة شبه جغرافياً وتعد ،السبع العامل قارات إحدى هي أوروبا
 وحبر والقوقاز األورال جبال بني Eurasie أوراسيا من املمتد الغريب اجلزَء تكون
 املتوسط األبيض والبحر الغرب من األطلسي واحمليط الشرق من قزوين
. القارة مشال من الشمايل القطيب واحمليط اجلنوب، من القوقاز ومنطقة األسودالبحرو

 وأفريقيا، آسيا من كل عن األوروبية القارة طارق وجبل البوسفور مضيق ويفصل
  .منها أصغر أستراليا قارة لكن القارات، ببقية مقارنة نسبيا صغرية قارةال هذه وتعترب

 مساحة من % 7.1 (2كم مليون 10.379 حوايل األوروبية القارة مساحة تبلغ
 أو آسيا قارة مساحة ربع أو األفريقية القارة مساحة ثلث تعادل وهي). األرض
 عن اسكا عدد يزيد إذ العامل يف السكان عدد حيث من قارة ثالث وهي أمريكا،

 الصني من لكل تالية مرتبة يف وتأيت). األرض سكان من % 11 (نسمة مليون 700
  .السكان عدد حيث من واهلند

  والتاريخ التسمية

   أوروبا تاريخ

 القارة اسم أن هلومريوس، اليونانية امليثولوجيا أدبيات إىل استنادا البعض يعتقد
 قد كانت اليت Agénor آجينور ابنة Europe يوروبا الفينيقية األمرية اسم من مشتق
 ثور إىل استحال الذي ـ اليونان عند السماء إله ـ Zeus زيوس قبل من خطفت
 اليونان مسيت هذه خلطفا حادثة وبعد. Crète كريت جزيرة إىل وأخذها أبيض
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 األراضي ليشمل الكلمة من املقصود امتد م.ق 500 العام حبلول مث يوروبا، باسم
  .اليونان وغرب مشال الواقعة

 تعين اليت Ereb إِرب الساِمية الكلمة من مشتق ماإلس أن يعترب اللغويني بعض أن إال
 من مركب اسم أنه يعتقد اآلخر والبعض. Occident الغرب أو الشمس مغرب
 والثاين العريض، أو الواسع ومعناه eurýs) ( εὐρύςأوريس هو أوهلما جذرين،
 أو الواسع الوجه تعين أوروبا كلمة أن أي الوجه، ومعناهṓps (ὤψ) أوبس

  . املؤكدة غري اليونانية األساطري من هذا كل فإن كل وعلى العريض،

 عشر السادس القرن قبل مستعملة كانت أوروبا كلمة أن بالذكر اجلدير ومن
 غري من معروفة تكن مل ولكنها وأفريقيا، آسيا عن متميزة قارة على للداللة امليالدي
 النهضة عصر بعد إال قارةال هذه مواطين من التعبري هذا استعمال يبدأ ومل املثقفني،

 .بقليل ذلك قبل أو عشر السابع القرن بداية يف

 والصراعات والثقافية االجتماعية والتغيرات باألحداث حافلٌ طويلٌ تاريخ ألوروبا
 شبه يف مناطق يف آثاره بعض اكتشفت الذي ليوليثياالب العصر ويقدر. األمد طويلة
 واليت خلت سنة ألف 800 حلوايل يعود القارة هذه تاريخ بأن اإليطالية، اجلزيرة
  .العريقة القارة تلك تاريخ يف فترة أول تعترب

 لقدامى القارة، تلك أجزاء لبعض الثقايف والتقدم احلديثة ألوروبيةا احلضارةُ تنسب
 أن املعلوم ومن. أيضا كبرياً تأثرياً للمسيحية أن كما رئيسي، بشكل اليونان

 وكان األوروبية، القارة من واسعة أجزاء على قامت الرومانية اإلمرباطورية
 من وكان القارة، يف التغريات من لكثري فاحتةَ امليالدي اخلامس القرن يف سقوطها
 الصعبة املعيشة من كثرياً أوروبا عانت حيث اهلجرات عصر إبان حدث ما أبرزها
  .املظلمة العصور هذه يف
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 عصور بدأت اجلديدة املمالك وفترة األورويب النهضة عصر دخول وبعد
 من ولأ الربتغال وكانت. والتطبيقية اإلنسانية بالعلوم االهتمام وازداد االستكشاف

 مث ،إسبانيا ذاك بعد وتبعتها امليالدي، عشر اخلامس القرن يف باالستكشاف بدأ
 الدول هذه من كل وقامت وهولندا املتحدة واململكة فرنسا بعدمها جاءت

  .واألمريكيتني وأفريقيا آسيا قارات أراضي من العديد على باالستيالء

 الدميقراطية أفكار بث هو االستكشاف عصر بعد الشاغل أوروبا شغل وكان
 الفردية، واملساواة باحلرية باملناداة األوروبية الشعوب بدأت حيث. تطبيقها وكيفية
 أدت اليت الفرنسية الثورة هو والتوجهات األفكار تلك توج حدث أبرز وكان
 مناطق خمتلف يف الدين رجال أو اإلقطاعيني على الثورة كارأف وانتشار لشيوع
 بني الدائر الصراع تعزيز إىل ـ احلديث مبعناها ـ تالقوميا نشوء أدى مث. القارة
 الصراعات تلك أشهر وظهر. احلديث العامل دول على أوروبا يف العظمى القوى
 باسم عرف ما أنشأ الذي وهو فرنسا، يف السلطة بونابرت نابليون استالم عند

 القارة هدأت نابليون سقوط وبعد. اارت ما سرعان اليت الفرنسية اإلمرباطورية
  .القدمية احلكم نظمو املمالك ايار الفترة تلك يف وبدأ نسبياً، األوروبية

 قادت واليت امليالدي، عشر الثامن القرن يف املتحدة اململكة يف الصناعية الثورة بدأت
 على االعتماد إىل فقط الزراعة على االعتماد من تدرجيياً للتحول األورويب االقتصاد
 كانت الباردة احلرب اية حىت الثانية العاملية احلرب اية ومنذ. أيضا الصناعة
 أوروبا يف الشيوعيون: اثنني رئيسيني اقتصاديني سياسيني قسمني إىل مقسمة أوروبا
 وإعادة برلني سور وبسقوط. اجلنوبية وأجزائها القارة غرب يف والرأمساليون الشرقية
  .الشرقي املعسكر يسمى كان ما على قُِضي أملانيا توحيد
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  واالمتداد اجلغرافيا

 امتداد ويعترب. أوراسيا باسم تعرف اليت اليابسة قطعة من جزءاً أوروبا تعد جغرافياً
 تزال ال بينما آسيا، قارة مع للقارة الشرقية للحدود ممثالً Oural األورال جبال
 ر امتداد على إا ائلق فمن عليها؛ خمتلفاً الشرقي اجلنوب جهة من آسيا مع احلدود
 البحر يفصل اجلنوب ومن. القارتني بني الفاصل احلد هو إمبا ر إن قائل إىل األورال
. الغرب من القارةَ األطلسي احمليطُ حيد بينما ،األفريقية القارة عن أوروبا املتوسط
) آخر مبعىن احلدود (طول أو لعرض اجلغرايف املدى حتديد على لالختالفات ونظرا
 اختالفات ذات تكون ألوروبا اجلغرايف املركز حتديد نتائج فإن األوروبية القارة
  .كبرية

  الطبيعية اخلواص

 ميكن. املتراصة املتصلة الصغرية اجلزر أشباه من جمموعة أوروبا تعترب عام بشكل
 وبقية الشمال يف اإلسكندنافية اجلزيرة شبه: اجلزر أشباه من اثنني إىل القارة تقسيم
 اجلزر أشباه من وثالث. البلطيق حبر بينهما يفصل أخرى جزيرة كشبه القارة أجزاء
 جزيرة شبه وهي القارة من املتوسط البحر من أجزاء خمترقة اجلنويب اجلزء من تتفرع
 حىت اتساعها يزداد األوروبية القارة يف شرقا اجتهنا وكلما. وإيطاليا والبلقان أيبرييا
  .األورال جبال عند أي آسيا؛ مع أوروبا حدود عند ذروته االتساع ذاك يصل
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 ) قارتني يف تقعان أي ( األوروبية القارة يف األجزاء بعض هلما وجورجيا أذربيجان .2
  األوروبية القارة خارج تقع فرنسا أجزاء بعض .3
 األورال ور األورال جبال غريب أوروبا أجزاء بعض يف تقعان وكازاخستان روسيا .4
  األوروبية القارة خارج أجزاء هلولندا .5
  األفريقية القارة أراضي قرب األطلسي احمليط مشال تقع الربتغالية املاديرا جزر .6
  الكناري كجزر األوروبية القارة خارج تقع اسبانيا أجزاء بعض .7
    أوروبا يف جغرايف صغري جزء لتركيا .8

 ومن نسمة، 732 895 380) 2005 عام إحصاء ( حاليا أوروبا سكان عدد ويبلغ هذا
 نتيجة قرون عدة خالل كبري بشكل تطور القارة هذه يف السكان عدد أن املالحظ
 عدد أن نذكر أن ويكفي قرون، ةعشر من أكثر منذ تتوقف مل اليت املتنامية اهلجرة



  الدكتور حممد اهلواري: حبث
 

 182

 واجلدول نسمة، مليوين عن يزيد م 2004 عام يف أوروبا إىل قدموا الذين املهاجرين
  :هذا يومنا حىت 1150 عام منذ السكان عدد تزايد يعطي التايل

  

  السكان عدد  عام يف اإلحصاء
1150  000 000 50  
1300  000 000 73  
1400  000 000 45  
1750  000 000 140  
1800  000 000 187  
1850  000 000 266  
1900  000 000 420  
1995  000 000 728  
2005  380 895 732  

 السليب، املنحىن يف يتجه القارة هذه يف السكاين النمو لكان املتزايدة اهلجرة ولوال
  .نسمة 63 000 عن يقل ال مبا 2005 عام يف السكان عدد تناقص فقد

 الثالثة املرتبة يف وتأيت بالسكان، املكتظة املناطق من لقارةا هذه تعترب حال كل وعلى
 العامل يف سكانية كثافة البلدان أكثر من تعترب بلدان فيها ويوجد واهلند، الصني بعد
  .وفرانسا وأملانيا املتحدة واململكة وهولندة بلجيكا من كل يف احلال هي كما

 على سياسية وحدة تارخيها يف تعرف مل األوروبية القارة فإن أخرى جهة ومن
 األخرى على املناطق بعض سيطرة شهدت التارخيية األطوار بعض أن إال اإلطالق،

 واألمرباطورية الرومانية األمرباطورية يف احلال كانت كما والقوة القهر خالل من
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 العائالت لبعض وكان الثالث، والرايخ نابوليون وإمرباطورية الكارولينيجية
  .هابسبورج عائلة يف احلال هي كما األوروبية الدول من عديد على سيطرة احلاكمة

 املتحدة الواليات بإنشاء حيلم كان أنه هوغو فيكتور الفرنسي للمفكر وسبق
 والدميقراطية، السلم من قواعد على األمريكية املتحدة بالواليات أسوة األوروبية
 عام باريس يف عقد ذيال السلم ملؤمتر االفتتاحي خطابه يف عنه أفصح ما وهذا
  .م1849

 وصلت حىت األوروبية الوحدة حركة تنامت املاضي القرن من الثاين النصف ومنذ
 تدخل دولة 13 منها أوروبية دولة 27 الوحدة هذه يف تضم حيث اليوم، عليه ما إىل
  .النقدية الوحدة متثل اليت EURO األورو منطقة يف

 السياسية القوانني توحيد إىل تتجه كاملالت حنو مسريا يف األوروبية والوحدة
 بعض من الرغم وعلى هنالك، إىل وما والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية
 الكبري احللم هذا لتحقيق باستمرار األمل يدفعهم السياسيني القادة إن إال الصعوبات

 .املعاصر تارخينا يف فريدا منوذجا يعترب الذي

  اللغوي والتنوع الثقافة

 تتشابه ما وغالباً األوروبية، القارة يف املنتشرة اللغوية العائالت من العديد هناك
 يعد عام بشكل ولكن الدول، لتلك والثقافة التاريخ يف التشابه حسب الدول لغات
 ومن. األوروبية القارة دول على اللغات توزيع يف التحكم يف األبرز العامل هو الدين
  .واأللبانية واإلسبانية كاملالطية األوروبية اللغات بعض على تأثرياً للعربية أن املعلوم

 غري حملية لغة 225 جانب إىل أوروبا يف رمسية لغة 35 توجد أنه بالذكر اجلدير ومن
  .قارةلل بالنسبة متنوعا وحضاريا وأدبيا ثقافيا إرثا جمموعها يف وتشكل رمسية
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 واإلسبانية واألملانية والفرنسية والروسية اإلنكليزية اللغة تعترب اإلدارية الناحية ومن
  .انتشاراً أكثرها هي عمليا اإلنكليزية واللغة السائدة، اللغات هي

   اجلرمانية أوروبا: اجلرمانية اللغات

 الغربية الشمالية أوروبا أجزاء يف ا يتحدث اليت اللغات هي اجلرمانية اللغات
 من كالً أوروبا يف اجلرمانية اللغات منطقة وتشمل. طىالوس أوروبا أجزاء وبعض
 وآيسلندا وإيرلندا) الكلتية باللغات تتحدث كانت أجزائها بعض (املتحدة اململكة
 واللوكسمبورغ والنرويج والسويد والدمنارك وهولندا والنمسا وأملانيا

 الفالندر ومنطقة سويسرا من باألملانية املتحدث واجلزء فارو وجزر وليخشنشتاين
  .إيطاليا يف الشمايل الترايول ومنطقة فنلندا يف بالسويدية املتحدثة واملناطق بلجيكا يف

   الالتينية أوروبا: الرومانسية اللغات

 أوروبا من الغربية اجلنوبية األجزاء يف ا يتحدث اليت اللغات هي الرومانسية اللغات
 املناطق وتشمل. الشرقية أوروبا يف الواقعتني ومولدوفا رومانيا دوليت إىل باإلضافة

 والربتغال ومولدوفا ورومانيا وفرنسا ٍإيطاليا: من كالً الرومانسية باللغات تحدثةامل
 بلجيكا يف الوالون ومنطقيت سويسرا يف واإليطالية ةبالرومانشي املتحدثة واملناطق

  .سويسرا يف بالفرنسية املتحدث واجلزء ونورماندي

   السالفية أوروبا: السالفية اللغات

. والشرقية الوسطى أوروبا أجزاء يف ا يتحدث اليت اللغات هي السالفية اللغات
 وكرواتيا وبلغاريا واهلرسك والبوسنة البيضاء روسيا: من كال املنطقة هذه وتضم

 وسلوفاكيا األسود واجلبل وصربيا وروسيا وبولندا ومقدونيا التشيك ومجهورية
  .وأوكرانيا وسلوفينيا
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   األورالية اللغات

 فنلندا يف ا ويتحدث الربمية الفينية اللغات: جمموعتني إىل مقسمة لغوية عائلة هي
  .هنغاريا يف ا ويتحدث األجرية واللغات وإستونيا

   التركية اللغات :األلطية اللغات

  .والقوقاز والبلقان وقربص وأذربيجان تركيا يف ا يتحدث

  البلطيق دول لغات أو البلطية اللغات: البلطية اللغات

 ثويا تحد والتفيا لتوانيا يف.  

   الكلتية أوروبا: الكلتية اللغات

 فترة إىل كانت أا أو الكلتية باللغات فيها يتحدث اليت املنطقة هي الكلتية أوروبا
 حاليا السائدة اللغات على تأثري ذات تزال وال القارة من ما مناطق يف رمسية لغة قريبة
 وكورنوول وويلز أسكتلندا من كالً الكلتية أوروبا مناطق وتشمل. املناطق تلك يف
  .وإيرلندا) فرنسا يف (وبريتاين) الربيطاين التاج تتبع (مان وجزيرة) املتحدة اململكة يف(

  أخرى لغات

  :وهي اللغات من أخرى جمموعات هناك القارة يف الرئيسية الستة العوائل غري

  .اليونانية وقربص اليونان يف ا ويتحدث اليونانية اللغة .1

 .اهلندوأوروبية اللغات فروع من منفصالً فرعاً تعد واليت األلبانية اللغة .2
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 اعتبار يف فاخلال من الرغم على القارة لغات إحدى تعد واليت األرمينية اللغة .3
 فروع من منفصالً فرعاً تعترب كاأللبانية وهي جغرافباً، ألوروبا تابعة أرمينيا
 .اهلندوأوروبية اللغات

  . قوقازية األيربو اللغات .4

  األديان

  :هي األوروبية القارة يف انتشارا واملذاهب األديان أكثر

 يف الكاثوليكية أتباع من الكبرية النسبة ذات واملناطق الدول: الكاثوليكية املسيحية
 وأسكتلندا وإيرلندا هولندا وجنوب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا تغالالرب: هي القارة

 وسلوفاكيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا وإيطاليا سويسرا وجنوب أملانيا وجنوب
 وتوجد. ولتوانيا التفيا مناطق وبعض ورومانيا أوكرانيا وغرب وبولندا والتشيك
 . الشمالية إيرلندا مناطق وبعض لزووي إجنلترا يف كاثوليكية أقليات

 رةالقا يف الربوتستانتية أتباع من الكبرية النسبة ذات واملناطق الدول: الربوتستانتية
 والدمنارك املتحدة ملكةوامل والتفيا وإستونيا وفنلندا والسويد وآيسلندا النرويج: هي

 وهنغاريا والتشيك فرنسا يف بروتستانتية أقليات وتوجد. وسويسرا وهولندا وأملانيا
 . وإيرلندا

 األرثودكسية أتباع من الكبرية النسبة ذات واملناطق الدول: املسيحية األرثودكسية
 وفنلندا وبلغاريا واهلرسك والبوسنة اءالبيض وروسيا وأرمينيا ألبانيا: هي القارة يف

 واجلبل صربيا مجهوريةو وروسيا ورومانيا ومولدوفا ومقدونيا واليونان وجورجيا
  . وأوكرانيا األسود
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 ألبانيا: هي القارة يف املسلمني من الكبرية النسبة ذات واملناطق الدول: اإلسالم
 وأذربيجان وتركيا وكازاخستان وقربص ومقدونيا وبلغاريا كواهلرس والبوسنة
 دول مواطين من %) 5 (عن يزيد ما فإن عام شكلب القارة مستوى على. وجورجيا
  %)24,4 (أملانيا يف املسلمني من العديد ويتركز باإلسالم، يدينون األورويب االحتاد
  %).  38,4 (املتحدة واململكة  %)4,8 (وفرتسا

  :يلي ما أوروبا يف األخرى األديان بعض من

  . املتحدة واململكة وأملانيا وفرنسا روسيا يف أتباعها ويتركز اليهودية •

  . وهولندا املتحدة اململكة يف أتباعها ويتركز اهلندوسية •

  .السيخية •

  :الغرب يف املسلمني عدد إحصاء

 غري رب،الغ يف املسلمني املهاجرين أعداد عن دقيقة علمية إحصاءات أيدينا بني ليس
 16 عن يزيد الغريب اتمع يف املسلمني عدد أن عادةً تذكر اإلعالم وسائل بعض أن

 باحث وهو باليتش، امساعيل فالدكتور. الواقع عن جدا بعيد رقم وهو. مليون
 مبا ) 26,387952 (إىل يصل الغرب يف املسلمني عدد أن له دراسة يف يذكر اجتماعي،

  . سابقاً السوفيييت االحتاد من الغريب اجلزء دول ذلك يف

 والدميوغرافية العلمية االجتماعية املراجع يف البحث إعادة إىل األمر هذا دعانا ولقد
  :التالية اإلحصائيات إىل منها نصل أن استطعنا واليت لدينا املتوافرة احلديثة
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  (*) أوروبا يف املسلمني عدد
  

  %النسبة  املسلمني عدد  السكان عدد  الدولة  الرقم
  70  2 205 000  3 150 000  ألبانيا  1
  47,53  2 199 000  4 112 000  البوسنة  2
  89,42  3 500 000  8 160 000  األسود واجلبل صربيا  3
  10,30  613 438  2 038 000  مقدونيا  4
  86,19  152 000  765 000  قربص  5
  10,13  1 043 415  7 965 000  بلغاريا  6
  40,8  5 000 000  59 485 000  فرانسا  7
  70,5  920 000  16 144 000  هولندة  8
  38,4  2 600 000  59 229 000  بريطانيا  9

  30,4  313 470  7 290 000  سويسرا  10
  24,4  3 500 000  82 495 000  االحتادية أملانيا  11
  20,4  338 000  8 048 000  النمسا  12
  10,4  1 345  32 800  ليختنشتاين  13
  38,3  350 000  10 333 000  بلجيكا  14
  73,1  1 000 000  57 690 000  إيطاليا  15
  45,1  130 000  8 924 000  السويد  16
  41,1  76 000  5 374 000  الدامنارك  17
  36,1  62 051  4 538 000  النروج  18
  31,1   140 000  10 631 000  اليونان  19
  30,1  58045  4 465 000  كرواتيا  20
  09,1  450 000  40 917 000  اسبانيا  21
  67,0  3 000   444 000  كسمبورغلو  22
  40,0  90 000  22 300 000  رومانيا  23
  298,0  15 500  5 199 000  فنلندة  24
  29,0  30 000  10 177 000  الربتغال  25
  22,0  23 000  10 159 000  هنغاريا  26
  20,0  8 000  3 920 000   أيرلندة  27
  05,0  20 000  38 626 000  بولونيا  28
  037,0  2 000  5 379 000  السلوفاك  29
  02,0  2 000  10 210 000  التشيك  30
  98,4  24 828 372  497 979 800  اموع  
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  1 500 000 وعددهم األورويب التركي القسم يف املسلمني وبإضافة

  11 500 000 سابقا السوفييت االحتاد من الغريب القسم يف املسلمني وكذلك

   828,37 372   :إىل مساوياً أوروبا يف املسلمني عدد يصبح 
 Der Fischer Weltalmanach , Zahlen-Daten-Fakten 2006 :من مستقاة إحصائيات(*) 

 الدول من كبرياً عدداً ألن النظر، إعادة إىل حتتاج تزال ال الدراسة هذه أن ونرى
 عن ناهيك أراضيها، يف للمسلمني الواقعية اإلحصاءات على تتحفظ األوروبية
 عدد تضاعف جانب إىل األخرية، السنوات يف عددها تزايد ليتا الشرعية غري اهلجرة

 احلقيقية األرقام أن جنزم حيعلنا مما الغرب، يف املقيمة املسلمة العائالت بني الوالدات
  . واضح بشكل ذكرنا مما أكرب هي

 نسبة كانت السكان، بتعداد األرقام هذه قورنت ما فإذا األمر، كان ومهما
 الثانية املرتبة العدد حيث من يشكلون أصبحوا أم على تدلّ الدالب هذه يف املسلمني
 أقلية يشكل اليزال املسلمني عدد كان وإذا. البلدان هذه يف السائدة لألديان بالنسبة
 للغرب بالنسبة كافيا كان العدد هذا أن إال األوروبيني، السكان موع بالنسبة
  .الداخلية جبهته أرض على تربع يالذ اإلسالم إىل أنظاره بوجه أن النصراين

  :واقعية حقيقة اإلسالم

 الغريب، اتمع يف واقعية حقيقة أصبح اإلسالم أن الغربيني الباحثني من كثري يعتقد
 جذوره ومتكنت غرساًً أوروبا يف غُرس قد اإلسالم بأن القول إىل البعض يذهب بل
 كل واضحة وتعاونية ودينية صاديةواقت وثقافية اجتماعية حقيقة أصبح وأنه األبد إىل

  . الوضوح
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 إعادة إىل الباحثني من كثرياً أوروبا يف اإلسالم لتجذّر الصورة هذه دعت ولقد
 بعيداً املهاجر فيه يرتح كان الذي الوقت ففي. املغترب أو املهاجر تعريف يف النظر
 يف عضواً الزمن مع أصبح فقد شابه؛ ما أو للرزق طلباً موقتاً نزوحاً وطنه عن

 من وعضوا جديداً مواطناً أصبح باألحرى أو املستوطنة، األقليات من جمموعة
  .الغريب اتمع مكونات

 وخاصة األوروبية البلدان من كثري وجه فإن اجلديد، املفهوم هذا على وبناًء
 ذوي القاطنني من ألواناً فيها سنشاهد حيث بالتبدل، ستأخذ فيها الريفية اتمعات

 وسيكون املتباينة، الثقافات ذوي من أو املختلفة الديانات ذوي أو املختلفة وقالعر
  . اتمعات من النوع هلذا املكونة العناصر أحد ريب بال اإلسالم

 حوله تتجمع اليت الرئيسية اجلوهرية املفاهيم أحد هو اإلسالم أن فيه شك ال ومما
 اجليل هجرة يف الصورة هذه تتضح ما وأكثر األورويب، اتمع يف اإلسالمية اهلجرة
 عن يفتش أن إىل البطالة، وضغط املعاصرة االقتصادية الظروف أجلأته الذي األول
 . وجتمعاا اإلسالمية البيئة قلب يف يعانيها اليت للمشكالت احللول

 ضمن مشتتة أصبحت اليوم املغتربة فالناشئة الثاين، اجليل يف ما نوعا خيتلف واألمر
 أيديولوجي عقائدي كمرجع اإلسالم إىل بالعودة ينادي بعضها متحزبة؛ أقليات
 واالندماج اإلسالم عن االبتعاد يف جناته يرى اآلخر والبعض احلياة، شؤون لكل

 وألوان أفكاره وتبين فيه يعيش الذي اتمع قلب يف الذوبان باألحرى أو الكامل
  .املختلفة االجتماعية حياته

 نظرة واإلسالمي العريب العامل إىل ينظر أنه من الرغم على الغريب عاتم أن ريب وال
 عنها يستغين أن ميكن ال اليت الثروة مصادر من هاماً مصدراً باعتباره خاصة،
 من وبالرغم الغربية، الصناعات يف أساساً تعترب اليت املتنوعة األولية واملواد كالبترول

 حلروبه نتيجة والبغضاء واحلقد الكراهيةب املتميزة العالقات يزيل أن حاول أنه
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 املصلحة، تفرضها ودية عالقات عنها بدالً يعقد وأن لالستعمار، ونتيجة املستمرة
 واليت املتنامية، اهلجرة جراء من يتهدده الذي باخلطر يشعر بدأ هذا كل من بالرغم
 من عشر احلادي أحداث وزادت. السبعينيات منتصف منذ منها حيد أن حاول
 أنه على إليه ينظر واصبح اإلسالمي الوجود من األورويب القلق سبتمرب/ أيلول
 إىل أيام من يوم يف ينقلب وقد القومي أمنه على واخلطر املصاحل لتنازع مصدر
 على والتأثري النفوذ ذوي من الكتاب بعض ويرى. عقباه حتمد ال وعرقي ديين صراع
 لغرس مشاة بطريقة الغرب يف جذوره بتيث بدأ املسلم الشرق أن السياسي القرار

 تصبح قد الودية العالقات هذه وأن ،)Dasseto املستشرق يقول كما( األعضاء
 يف اإلسالمي الوجود يفرضه ملا نتيجة واالضطراب اخللل يصيبها أن بد وال ومهية
  .والصور األشكال متعددة وأزمات مشكالت من الغرب

 حممد لواء كتابه يف Peroncel Hogoz هوغو يلبريونس الفرنسي الكاتب ويتساءل
Le Radeau de Mahomet املوازين اضطربت إذا الودية العالقة هذه مصري عن 

 يف جذوره تثبيت إلعادة املسلم الشرق يضطر أن من وخيشى. املصاحل وتباينت
 السكاين لالنفجار دراسته خالل من ذلك ويتوقع. والسالح القوة طريق عن الغرب
 يف مليوناً) 70 (حوايل 1950 عام يف يعد كان الذي املتوسط األبيض البحر يطشر يف
) 300 (عن يزيد ما والعشرين الواحد القرن مطالع يف العدد هذا يصبح أن يتوقع حني

 يف) 200 (إىل مليونا) 140 (من إال الشمالية أوروبا سكان عدد يتزايد مل بينما مليون،
 الواقع يف هي الودية العالقات هذه أن ذلك من جويستنت. الزمن من الفترة نفس

 حقيقته يف وهو اللماع بالطالء جددناه الذي اهلرم البناء تشبه سطحية عالقات
يار للسقوط آيلٌ مهترئواال.  

 اإلسالم بتطبيق املناداة أن الوافدين املسلمني إىل الغربيني نظرة تعقّد اليت األمور ومن
 قد واليت اإلسالمية، للصحوة املصاحبة اإلسالمية عةالشري تطبيق إىل والعودة
 السلطات قبل من الالمسؤولة األفعال وردود العنف، استعمال إىل اللجوء يصاحبها
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 عناصر الغرب إىل الوافدين املسلمني اعتبار إىل أدى اإلسالم، بالد يف احلاكمة
 جداً البعيد غري أو القريب املستقبل يف تكون أن وميكن فيها، مرغوب وغري خطرية
  .البالد يف ينشأ اضطراب لكل مصدراً

 بطرد تنادي الغرب يف اإلسالمي للوجود معادية حركات تكونت لذلك ونتيجة
 بالبيان احلركات هذه بعض يكتف ومل. جاؤوا حيث من وعودم املسلمني
 واعتداء املسلمني، ضد العنف الستعمال بعضها جلأ بل اإلعالمي، أو السياسي
 وحرق بالقتل واملغاربة األتراك املسلمني على الفرنسيني واملتطرفني اجلدد ينيالناز

 منا ليس الشهود من مرأى على أجسادهم وحرق بل واملتاجر، واملساجد البيوت
 وبيده املقاهي أحد إىل فرنسي متطرف دخول نبأ اإلعالم وسائل تناقلت كما. ببعيد

 من عددا فقتل املقهى زبائن ىعل نارية عيارات منه أطلق حيث رشاش مسدس
  .آخرين وجرح األتراك املسلمني

 أرض إىل األصلية بالدهم من الناشئة اخلالفات بنقلهم املهاجرين بعض أن شك وال
 من املستقبل يف سيحمله وما اإلسالمي، الوجود من الغربيني ختوف من زاد املهجر،
  .والعراق تركيا من كل عم األكراد خالفات يف األمر هو كما اهولة املخاطر

  :منها عدة عوامل على يتوقف الغربية الساحة على اإلسالمي الوجود مستقبل إن

  .املسلمون حيتله الذي واالقتصادي والثقايف االجتماعي املركز طبيعة -1
 .والغرب اإلسالمي العامل بني املتبادلة واملنافع املصاحل تطور -2
 .لتنميتها اقتصادية مصاحل وإنشاء ومحايتها اهلجرة بقاء يف اإلسالمي التضامن أثر -3

 جمتمع يف اإلسالمي الوجود تعترض اليت للمشكالت دراستنا صدد يف وحنن
 وبنيتها جتمعاا ومراكز اهلجرة هذه طبيعة على أوالً نتعرف أن بنا جيدر االغتراب
  . السبيل هذا يف نقدمه أن علينا، وما.املستقبل يف وآماهلا وآالمها والثقافية االجتماعية
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  وتارخيها اهلجرة أسباب

 خمتلفني منطني على التعرف إىل وتارخيها وأسباا للهجرة املتعمقة الدراسة تقودنا
  :اهلجرة من

 طويلة حقبة مدى على وإنكلترا فرنسا من كل يف متت اليت اهلجرة منط :األول النمط
  . الزمن من

 االحتادية كأملانيا األخرى ألوروبيةا البالد يف متت اليت اهلجرة منط :الثاين النمط
  .أوروبا مشال دول من وغريها

  :فرنسا إىل املسلمني هجرة  ـ1

 العمال من أكثريتهم املسلمني من ماليني مخسة عن يزيد ما حالياً فرنسا يف
 الشرق من تتوافد بدأت وفئة ويوغسالفيا تركيا من جاءت فئة منهم املهاجرين،
 منهم العظمى والنسبة األفريقي الشمال من واهاجر أكثرهم ولكن األوسط،
  .اجلزائر من جاءت

 من القادمني عدد وأن أعوام، عدة منذ رمسيا وقفت اجلزائرية اهلجرة أن شك وال
 اجلزائرية اجلالية تبقى ذلك ومع ملموسة، زيادة ازداد قد املغرب من وخباصة تونس
 اجلزائر من اهلجرة أن منها: عددةمت ألسباب وتأثرياً عدداً املهاجرة اجلاليات أكرب
 التركيب وألن الشمالية، أفريقيا على االستعمار سيطرة من سنة أربعني قبل بدأت

 التركيب عن كثريا ختتلف ال االستعمار، حدا يف زاد اليت اهلجرة هلذه االجتماعي
  .األفريقي الشمال من املنطلقة األخرى للهجرات االجتماعي
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  :اهلجرة بداية

) م1871 (عام بدأت أوروبا إىل أفريقيا مشال من اهلجرة هذه أن االحتماالت ربأق
 ا قام ثورة نتيجة كانت وأا فقط، اجلزائريني من مؤلفة كانت وأا) م1874(و

 يف الصادر القرار هذا ويؤيد. بالدهم على املستعمر سيطر أن بعد اجلزائريون
 من مسبقة موافقة على احلصولَ جرةاهل يف الراغب من يطلب الذي م16/5/1874

 بداية يف ألغي القرار هذا لكن. بالده إىل عودته تضمن مالية كفالة وتقدمي السلطات
 بتاريخ صدر وبتعميم م،24/12/1904 بتاريخ صدر جديد بقرار العشرين القرن

  .احلني ذلك منذ فرنسا إىل اهلجرة فاشتدت م28/1/1904

 من اجلنويب الشاطيء إىل خاص بوجه تأيت اجرينامله من األوىل األصناف كانت
 بنقل واملختصني الباعة، صغار من أكثرهم وكان. مرسيليا مدينة إىل سيما وال فرنسا

  .بالدها إىل العائدة الفرنسية للعائالت املرافقني واخلدم احليوانات

 دمهمومبق. الفرنسية الصناعة إليهم حتتاج الذين اجلزائريني من صنف بسرعة وتالها
  .مطرد بشكل فرنسا إىل املسلمة العاملة اليد هجرة فعالً بدأت

 املناجم، يف استخدامهم فرنسا مشايل) Lens (مدينة يف الصناعيني أحد جرب وقد
 باريس، ويف ومشاهلا فرنسا جنوب يف املهجرون اجلزائريون وانتشر التجربة فنجحت

  ).م1914 (عام األوىل العاملية رباحل نشوء قبل األخرى الفرنسية املناطق مشلتهم مث

 رمسية هجرة أضحت وقد ،)م1914 (عام منذ املرجتلة صفتها تفقد اهلجرة بدأت مث
 موقف األمر، أول يف ازديادها دون وحال الفرنسية، واملصاحل املصانع تطلبها منظمة

 يمتق فجعلت فرنسا، إىل املسلمني لرحيل ترتح مل اليت للجزائر املستعمرة السلطات
  .املهاجرين طريق يف العثرات
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 اجلزائريني مبصادرة قراراً م14/9/1916 يف أصدرت الفرنسية احلكومة لكن
 القبائل مناطق من القادمني أكثر وكان. فرنسا يف للعمل القانون باسم واستجالم

 " ـ املصادرة قرار مشلهم الذين واملغرب تونس من العمال م التحق مث. اجلزائر يف
 بالد من العسكرية للخدمة دعوا الذين اجلنود من اهلائلة األعداد هذا، يف دخلي وال

  . " الشمالية أفريقيا

 من املهاجرين أكثر وعاد فرنسا إىل اهلجرة وقفت األوىل العاملية احلرب وبانتهاء
 إىل فرنسا حاجة أن غري م،1919 عام خالل بالدهم إىل واملغرب وتونس اجلزائر
 استرجعتهما اللتني واللورين األلزاس منطقيت واستصالح احلرب، عدب البالد تعمري
 أفنتهم الذين الشباب من سيما ال الفرنسية العاملة اليد وقلة ألراضيها، فرنسا
 مصادرة غري ومن قوة، بكل فرنسا إىل تعود اهلجرة جعل هذا كل احلرب،
-1922 األعوام لخال سنوياً اجلزائر من) 17500 (حوايل عددهم بلغ وقد حكومية،

  . م 1924

 احلالة وسوء حينئذ اجلزائر يف ظهرت اليت ااعة اهلجرة هذه حدة يف وزاد
 اجلنود من كبري عدد آثَر وقد. املستعمرين تصرف سوء بسبب فيها االقتصادية
. اجليش سرحهم أن بعد للعمل فرنسا إىل العودة أوروبا يف حاربوا الذين اجلزائريني

 اجلديدة اهلجرة مشلت بل القبائل، مناطق على مقتصرة املهاجرين بيةأغل تعد ومل
 من خيفف الذي الوحيد األمر وكان. األخرى اجلزائر مناطق من القادمني العمال
 إىل اهلجرة تشجع كانت اليت املركزية الفرنسية احلكومة بني القانوين اخلالف حدا
  .واستمرار بعناد تعاكسها كانت اليت للجزائر املستعمرة السلطات وبني فرنسا،

 عاد مث اهلجرة، تيار ضعف الثالثينيات، يف الغرب يف االقتصادية األزمة بدأت وملا
 جديد من اهلجرة أوقف الثانية العاملية احلرب نشوب لكن. م1938و 1936 عامي بني
 ناألملا ملساعدة م1942 عام العاملة اليد إىل Vichy فيشي حكومة احتاجت أن إىل
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 مرة فرنسا إىل اهلجرة فعادت األطلسي، احمليط شواطئ على احلاجز السور بناء على
 أفريقيا مشال يف جيوشهم احلرة فرنسا مع احللفاء أنزل حني توقفت مث أخرى

 .الثانية العاملية احلرب اية حىت الشمالية وأفريقيا فرنسا بني حينئذ الصلة وانقطعت

 وكذلك احلرب خربتها اليت ديارها تعمري إىل حباجة مازالت فرنسا أن إىل ونظراً
 الشمال من أخرى مرة اهلجرة شجعت فقد ،االقتصادي التوسع إىل حاجتها
 وزاد. األوىل العاملية احلرب عقب قبل من حدث كما اجلزائر من سيما وال األفريقي

 وفود مرواست. القارية فرنسا وبني اجلزائر بني التنقل سهولة اهلجرة هذه قوة يف
 م،1972 عام فرنسا إىل اهلجرة وقف املستقلة اجلزائر قررت أن إىل املهاجرين
 واألطفال الزوجات جميء استمر ذلك ومع. م1974 عام حذوها فرنسا وحذت
  .املهجرة العائالت من الكثري تكوين ومتّ فرنسا، يف العاملني باألزواج لاللتحاق

 يرحب والقيود للضغط نتيجةً كانت م1946 عام قبل اهلجرة حركة أن الناظر يرى
 بلدهم إىل فيعودون والتضييق الضغط عليهم يشتد مث سراعاً، فيأتون باملهاجرين فيها
  .وسياسية واقتصادية إدارية: منوعةً والتضييق الضغط أسباب وكانت. سراعاً

 ةجالي وأصبحوا متكامل، اجتماعي تركيب يف املهاجرون انتظم م1946 عام وبعد
 احلركة ثقيلي املهاجرون وصار. واجلدات واألوالد الزوجات فيهم مستقرة؛ شبه

 اهلجرة، أرض يف ضاربة عميقة جذور هلم بالدهم، إىل بسهولة العودة عن عاجزين
 بالدهم إىل والعودة الرحال شد يف جيدوا مل تضييق عليهم وقع أو ضيم أصام فإذا
  .أخرى مسالك ةللمقاوم وسلكوا املقبولَ، احللَّ

 الوافدين لعدد تابعاًً املهاجرين عدد ازدياد صار املهاجرة الطبقة بنية تكاملت ومنذ
 يف ولدوا الذين وبنام املهاجرين أبناء ولعدد جهة، من فرنسا إىل اجلزائر من اجلدد
 من الوافدين عدد كان م1967 عام إىل م1961 عام فمن. أخرى جهة من فرنسا
 األعوام يف أما. فرنسا يف املولودين األبناء أضعاف مثانية يعادل سنة كل يف اجلزائر
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 عدد زيادة من%) 40 (بلغت فرنسا يف اجلزائرية الوالدات فإن م1972 عام إىل م1967
 مل وفرنسا الشمالية أفريقيا بني اهلجرة أن يعين وهذا. عام كل املهاجرين اجلزائريني

 الظروف حسب وتتقلص تزداد املهاجرين من موجات على مقصورة تعد
 احلياة من جزءاً وصارت مستقرة شبه وجاليات جمتمعاٍت كونت بل واملناسبات،
  .فرنسا يف االجتماعية

 استمر االندفاع قلة أو التوقف من نوعاً التحرير حرب خالل اهلجرة وعرفت هذا
  :جديدة مسات اهلجرة هذه يف وظهرت االستقالل، إعالن إىل م1957 عام من

 أي بكاملها؛) عائالت( أسر هجرة صارت بل أفراد، هجرة تعد مل أا منها )أوالً
  .أحياناً األقرباء وبعض واألوالد والزوجة الزوج من مكونة

 عليهم يطلق ما وهو الفرنسية باجلنسية جتنسوا الذين املسلمني هجرة ومنها )ثانياً
  ).الفرنسيني املسلمني (اسم اآلن

 وموريتانيا املغرب مشلت بل اجلزائر، على مقتصرة تعد مل جرةاهل أن ومنها )ثالثاً
 إىل م1968 عام مغربيا) 14236 (من املغاربة عدد ازدياد هذا على يدل. وتونس

 فيهم النساء ونسبة. م1978 عام) 376053(و م،1975 عام مغربياً) 260025(
 الوافدات موعحم من%) 37 (املغربيات النساء من العامالت نسبة وتبلغ ،%)25(تصل
 أصبح مث م،1968 عام نسمة) 61028 (عددهم فكان التونسيون أما. فرنسا إىل

 يف النساء ونسبة م،1978 عام) 176154 (أضحى مث م،1975 عام تونسياً) 139735(
  .العامالت من%) 28 (وفيهن%) 25 (التونسية اجلالية

 فإن الصعبة، األشغال أو ةوالزراعي الريفية املهن يقبلون املغاربة العمال كان وإذا
 أن ورغم .والفوالذ احلديد ومصانع والعمارة البناء أعمال يفضلون التوانسة العمال
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 يف بعد تستقر مل أا إال فرنسا، يف اخلامسة اجلالية عددها يف تعترب املغربية اجلالية
  .اجلزائريني استقرار املهجر أرض

 تنوعا، وأكثر تعقيدا أكثر أصبحت فرنسا يف املسلمة اجلالية بأن نقول أن ونستطيع
 القادمني واملسلمني واألتراك واملوريتانيني والتوانسة واملغاربة اجلزائريني تشمل فهي
 تساوي املسلمني نسبة أصبحت حبيث وغريها يوغسالفيا ومن السوداء أفريقيا من

 هي اإلحصاءات هذه أن على ونؤكد. يزيد أو فرنسا يف السكان جمموع من%) 8(
 أمرها يزال فال الدقيقة اإلحصاءات أما ،الرمسية شبه املراجع يف عليها عثرنا اليت

 . عسرياً

  :األخرى البالد من اهلجرة  ـ2

 االستعماري العامل النتفاء اهلجرة من الثاين النمط عن كثرياً نتكلم أن نستطيع ال
  :التالية السمات حندد أن نستطيع ولكننا اإللزامي،

 كألبانيا الشيوعية البالد من بدينهم الفارين املسلمني بعض هجرة بدأت )أوالً
 يف املهاجرون هؤالء واستوطن. الستينيات وبداية اخلمسينيات اية يف ويوغسالفيا

 بداية يف واستقبلتهم ااورة، والدول وبلجيكا االحتادية أملانيا منها البلدان، من عدد
 الدراسة وأماكن والعمل السكن هلم هيأتو النصرانية اخلريية املؤسسات األمر
  .اخلاصة االجتماعية الرعاية جانب إىل لألبناء

 من استقدامها إىل أدت الكلفة قليلة العاملة اليد إىل االقتصادية التنمية حاجة )ثانياً
  .املضيفة البلدان من عدد

  :يلي ما نذكر اهلجرة حدة زيادة إىل أدت اليت العوامل ومن

  .مثالً وتركيا كاملغرب اهلجرة على العاملة لليد املصدرة األصلية البالد تشجيع -1
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 .احمللية االقتصادية واألزمات البطالة من واهلروب والرزق العمل عن البحث -2

  :األول العامل عن ونتج

  .املدفوعات ميزان تسوية -1

 .صناعياً املتقدمة البالد من اخلربة اكتساب -2

 .األصلية للبالد الرئيسية املوارد من داًمور تشكل واليت الصعبة العملة حتويالت -3

  :يلي مبا تلخيصها ميكن السياسة هلذه البعيدة والنتائج

 أضعاف تنفق اإلسالمية البالد ألن العملية، الناحية من متحققة تكن مل: التسوية -1
 اهلامة احلاجات عدا فقط الغذائية املواد السترياد الصعبة العملة من يردها ما

  .األخرى

 وتدل مباشر، بشكل اإلسالمية الدول منها تستفد فلم: املكتسبة ربةاخل أما -2
 العسري ومن التركي، اتمع يف يذوبون مثالً األتراك العائدين أن على الدراسة
 الفائدة وتقتصر منهجي، بشكل خربام من يستفاد ال وبالتايل عليهم، العثور
 .الفردية أعماهلم على منهم

 إال منهم يعود وال املهجر، يف مقيمني املتقدمة العالية ربةاخل ذوو يبقى الغالب ويف
  .العملية الناحية من الضعيفة اخلربة ذوو

 من العائدين عدد أنّ على مثالً بلجيكا يف االحصائية الدراسات وتدلّ هذا
 عدد من بكثري أكرب واليوغسالف واإليطاليني والفنلنديني اإلسبان املهاجرين
 من أكثر عاد م1978-1974 عام بني فما. مواطنهم إىل ملغاربةوا األتراك العائدين
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 بصورة اإلسالمي الوجود يتناقص مل حني يف املسلمني غري من عامل مليون
  .حمسوسة

  :االنتقال طبيعة

  :خمتلفتني صورتني ضمن قرن ربع من يقرب ما خالل البالد هذه إىل اهلجرة متت
 إعداد بدون واجلماعات األفراد هجرة تتم وفيها: املرجتلة أو العشوائية اهلجرة -1

 .املضيفة للبلدان املختلفة واملتغريات للمعطيات مسبقة معرفة أو مسبق
 ثنائية اتفاقات على وبناًء املعنية األطراف مبعرفة اهلجرة هذه متت: املنظمة اهلجرة -2

. تصاديةاالق احلاجة إىل استنادا العاملة لليد املصدرة البالد وبني املضيفة البالد بني
 : منها املكتسبات بعض حققت أا اهلجرة من النمط هذا مميزات ومن

  .والعمل اإلقامة حق )1
 يف السياسية احلقوق عدا املواطنني، مع للمهاجرين متساوية حقوقا أعطت )2

 .مثالً بلجيكا البلدان، بعض
 .البطالة ضد والتأمينات االجتماعية التأمينات منح ضمنت )3

 إىل املؤقت االنتقال حول أنه اهلجرة من النوع هذا عن أنش عامل أهم أن شك وال
  .مستمر دائم

 على إمجالية بصورة وتوزعوا األرياف من كانوا القادمني أكثر أن ويالحظ
  :التالية القطاعات

  %87    الصناعي القطاع  ـ 1
   % 6    الزراعي القطاع  ـ 2
   %7    اخلدمات قطاع  ـ 3
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  :لغربا يف املهاجرين استقرار عن نشأ ماذا

 البالد إىل يفد الذي هو األصل يف املهاجر العامل أن األورويب العام الرأي يعتقد )1
 ما وهذا األم، الوطن إىل الدائمة العودة على يساعده ما ويدخر مؤقتاً فيها ليعمل
 ميزانيته بنود يف ويضع اقتصادية، ألسباب املتواضع السكن الختيار يدعوه

  .األكرب راالدخا مقابل القليل املصروف

 االستقرار، فكرة لديهم متكنت املهاجرين من كثرياً أن الزمن مرور مع ونرى )2
 .العاجل القريب يف مواطنهم إىل العودة فكرة يواجهون وال

 حد إىل الدراسة متابعة من البعض ومتكن وثالثٌ ثاٍن جيل ذلك عن ونشأ )3
 ذات واألعمال آباؤهم تعاطاها اليت األعمال يقبل اجليل هذا يعد ومل. مقبول
 التكوين مع املتناسبة الراقية األعمال إىل يتطلع بدأ بل الضعيف، املردود

 .بكثري آبائهم مقدرات يفوق الذي املكتسب

 هذه يف االستقرار يف املهاجرين لرغبة مخسة أسباباً هناك أن الباحثني بعض ويرى
  :وهي البالد

 مهنية ترقية أي فيها يرون وال ادةع األوروبيون يأباها أعماالً املهاجرون يشغل ـ 1
  .املهاجر يشغله الذي املكانَ ما يوما سيأخذ األورويب أن نتصور أن ميكن وال

 أن إال األوروبية البلدان من كثري يف نسبياً مرتفعة البطالة نسبة أن من الرغم وعلى
 قدمتها لدراسة طبقا املهاجرين العمال لدى مرتفعة تزال ال واالنتاج الفعالية درجة
   م1992 عام يف املتحدة األمم

 اجلمهرة تأنيث درجة يف يكمن املهاجرين استيطان أن هو الثاين والسبب ـ 2
 من كثري يف لألنوثة بالنسبة مرتفعة كانت الذكورة نسبة أن الثابت فمن املهاجرة،
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 أن االجتماعيني الباحثني بعض فريى اليوم أما. املاضية السنوات يف األوروبية البالد
 إىل قطر من واضح اختالف مع وظ،حمل بشكل باالزدياد آخذت األنوثة نسبة
  .آخر

 ما أول يسعى النهائي، العمل وإذن اإلقامة على حيصل حينما املهاجر أن املعلوم ومن
 بصورة املرآة عمل تطور أن شك وال. وأوالده زوجته: عائلته الستحضار يسعى
 هيأ اإلنتاجية، األعمال بعض متارس أن خاصة بصورة األوروبية املرأة ورفض عامة،
 املرأة حملّ الزمن مع حتلّ وأن املتواضعة، باألعمال القيام تقبل أن املهاجرة للمرأة

  .واإلنتاج العمل جمال يف األوروبية

 يف م1974 عام يف الصادرة اهلجرة إيقاف قرارات إىل يستند الثالث والسبب ـ 3
 جداً، صارمة قوانني مبوجبها اهلجرة قوانني صبحتأ حيث األوروبية، أكثرالبلدان
 للوافدين بالنسبة شدة أكثر Schengen شينجن اتفاقية بعد القوانني هذه وأصبحت
. االستيطان زمن إطالة إىل إدى اهلجرة إيقاف أن اإلحصائية الدراسات وتدل. اجلدد
 هذه إىل العودة فرص من كثرياً يفقد وطنه إىل العائد العامل فإن الشروط هذه ويف
 الطويل االستيطان هذا ساعد ولقد. يغادرها أن قبل فيها يستقر ألن ويسعى البالد
 أن إىل البالد هذه دفع وبالتايل ومتكاتفة، فعالة أُسٍر يف املهاجرون يتجمع أن على
  .يعولوم ومن الزوجات وعمل العمل وأرباب العمال دخول شروط بدقة حتدد

 البالد تعانيها اليت واالجتماعية االقتصادية الصعوبات يف يكمن الرابع والسبب ـ 4
 بالد يف تتفاقم ما أكثر تتفاقم االقتصادية األزمة أن الواقع ويف. للمهاجرين األصلية
 تبني ولقد. نسبياً املتواضعة واألجور األعمال حيث املتوسط، األبيض البحر حوض
 هم مواطنهم إىل العائدين أغلب أن احلديثة واإلحصائيات الدراسات مطالعة من

 أعماالً فيها جيدوا أن عن وعجزوا األوروبية البالد يف أعماهلم يف فشلوا الذين أولئك
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 إجياد يف يبنوا اليت اآلمال بسبب وليس عنهم رغماً يعودون ولذلك مستقرة،
  .وطنهم يف الالئقة األعمال

 فيما تبعه الغرب بالد يف املولود يناملهاجر من الثاين اجليل أن هو األخري والسبب ـ 5
 بالبقاء مرتبط مستقبلهم أن إىل الشباب جيل ويتطلع وآخر، ورابع ثالث جيل بعد
 جانب إىل للجميع، مستوياا مجيع يف املتوافرة فيها الدراسة ومتابعة البالد هذه يف

  .بعيد أمٍد إىل والعيش العمل

 نسبة أن فيه شك ال مبا أوضحت غرافيةالدميو الدراسات أن إىل اإلشارة من بد وال
 إن بل. الغربية العائالت لدى بكثريالوالدات تفوق املهاجرين عائالت يف الوالدات
  ,التراجع حنو فيها الوالدي املنحىن يسري الدول بعض

 بالنسبة بروكسل مدينة يف املهاجرين لدى الوالدات نسبة مثال ذلك على ولنضرب
  :البلجيك للمواطنني

  املئوية النسبة  املهاجرين والدات  الكلية الوالدات عدد  العام
1970  14464  4149  69,28%   
1974  12439  4239  08,34%   
1979  12104  5192  89,42%   
1990  13227  6085  00,46%   

 بل آخر، دون بقطر تتعلق حملية مشكلة تعد مل واملهاجرين اهلجرة مشكلة وإن هذا
 مشاة، بصورة العامة السلطات مجيع جههاتوا عاملية دولية مشكلة أصبحت
 هلا أوجد بل رئيسية، بصورة األورويب الس يبحثها اليت املواضيع من وأصبحت

 أي تعد ومل ،Schengen شينجن جمموعة مثل متخصصة، ) دولية ( أوروبية جلاناً
 الدول عن مبعزل املهاجرين جتاه معينة سياسة حتديد على مبفردها قادرةً دولة
 .األقل على هلا ااورة ألخرى؛ا
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  :اإلسالمية واملراكز واجلمعيات املؤسسات

 إىل االنطالقة يف كبري دور اهلجرة مطالع يف الطالب من املثقفة للنخبة كان لقد
. اخلمسينيات اية منذ وثقافية اجتماعية ومنتديات إسالمية مجعيات تأسيس
 اجلامعات هلم تقدمها قاعات يف وأ مستأجرة صغرية غرف يف جتري لقاءام وكانت

  . فيها دراسام يتابعون اليت املؤسسات أو

 الطلبة احتاد هو م 1961 عام يف ظهرت اليت الطالبية املؤسست أول من وكان
 إىل بعد فيما انتقل مث ببلجيكا بروكسل مدينة يف تأسس الذي أوروبا يف املسلمني
 االسالمية اجلالية رعاية يف كبري دور اداالحت هلذا وكان االحتادية، أملانيا يف بون

 املؤسسات من العديد وإقامة والثقافية واالجتماعية الدينية الناحية من الوافدة
  .األوروبية البلدان خمتلف يف العبادية

 العمال احتاد مثل مكان؛ كل يف ومنتديات واحتادات مجعيات إنشاء ذلك وتبع
 اإلسالمية اجلمعيات واحتاد أوروبا يف اإلسالمية املنظمات واحتاد أوروبا يف املسلمني
  .وغريها اإلسالمية املراكز واحتاد

 على تعمل هيئات األوروبية األقطار من كثري يف تؤسس أن إىل الضرورة ودعت
 بلجيكا، يف للمسلمني األعلى كالس اإلسالمية واملؤسسات املراكز بني التنسيق
 وبريطانيا فرانسا يف اإلسالمية املنظمات واحتاد اأملاني يف للمسلمني األعلى والس
 اجلمعيات واحتاد اسبانيا يف االسالمية واهليئة أملانيا، يف اإلسالمي والس وغريها،
 جملس إنشاء أخريا ومت. هولندة يف األئمة ومجعية وأيرلندة بريطانيا يف االسالمية
  .انياأمل يف الكربى اإلسالمية املؤسسات بني إسالمي تنسيق

 يف اإلسالمية واملراكز املساجد إقامة الزمن مرور على تتابع اهلجرة مطالع ومنذ
 واملركز جنيف يف اإلسالمي املركز أوائلها من وكا األوروبية، األقطار خمتلف
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 ميونيخ يف اإلسالمي واملركز آخن يف اإلسالمي واملركز بروكسل يف اإلسالمي
  .وغريها ولندن وهامبورغ

 كاملراكز متميزة؛ حضارية إسالمية مراكز إقامة األخرية السنوات يف وشهدنا
 طارق وجبل وستوكهومل وميالنو ودبلن وروما مدريد من كل يف اإلسالمية
  .وغريها وأدنربة ومالقة وروتردام

 من تبتديء تعليمية منشأت بنائها يف أقامت املراكز هذه أن النظر يلفت مما وكان
 تعليمية مؤسسات قيام جانب إىل هذا. التالية التعليمية املراحل إىل األطفال رياض
 وبلجيكا وفرنسا أملانيا يف انتشرت اليت العربية كاملدارس واملراكز، املسجد خارج
 من كل يف فهد امللك وأكادميية وبريطانيا وأيرلندة واسبانيا والدامنارك وهولندة
  .وبون لندن

 احلال هي كما إسالمية وجامعية يةأكادمي مؤسسات إلقامة واضحا االجتاه وأصبح
  .وغريها وأملانيا واسبانيا وفرانسا بريطانيا يف

 واحتادات ومراكز ومساجد مجعيات من اإلسالمية املؤسسات أن نرى وهكذا
 مدينة أن املثال سبيل على نذكر أن ويكفي باآلالف، أوروبا يف تعد أصبحت
 فرانسا من كل يف العبادة أماكن عدد وأن مسجدا 115 من أكثر تضم بروكسل
  . صالة وقاعة ومركزا مسجدا 2000 عن يزيد وأملانيا

 ومنحتها املسلمني متثل منتخبة تنفيذية هيئة بلجيكا يف تكونت أنه نذكر أن وجيدربنا
  .جمزئة سنوية ميزانية البلجيكية الدولة

 الذي والبحوث لإلفتاء األورويب الس إقامة اال هذا يف االجنازات أهم من وكان
 من جمموعة من تتكون مستقلة متخصصة إسالمية هيئة وهو ،م 1997 عام تأسس
 توحيد على والعمل األوروبية الساحة علماء بني التقارب إجياد إىل دف العلماء
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 وحتل أوروبا يف املسلمني حاجة تسد مجاعية فتاوى وإصدار الفقهية آرائهم
 الشريعة أحكام ضوء يف األوروبية تاتمعا مع تفاعلهم وتنظم مشكالهم
    . بأيرلندة دبلن مدينة يف للمجلس احلايل واملقر ومقاصدها،

  :املهاجرين وأبناء التعليمية املؤسسات

 أبناء من» الثاين اجليل «مشكالت بني الرئيسان املوضوعان مها والتعليم التربية
 يف املدرسة لكن. املدرسة يف وتعليمهم تربيتهم من قسطاً ينالون املهاجرين، العمال
 حني وبؤسهم حريم يف وتزيد الدراسة أثناء املشكالت بعض هلم ختلق نفسه الوقت
  .املتميز العمل بسوق االلتحاق على تعينهم وال الفشل إىل دراستهم تؤدي

 إىل يذهبون ال املسلمني املهاجرين أبناء من الكثري أن على اإلحصاءات وتدل
 الفين التعليم أو املهين التدريب معاهد إىل يساقون فإم ذهبوا نفإ الثانوية، املدارس
 األحوال من كثري يف تزيد ال ندرة إال الطويل الثانوي التعليم يف يدخل وال القصري
 أبناء لدى النسب هذه عن حبثنا ولو. املسلمني املهاجرين أبناء جمموع من % 5-3 عن

 اجلنسيات هذه ألن ذلك. ارتفاعاً أكثر اأ لوجدنا األخرى اجلنسيات من املهاجرين
 من حاالً وأحسن التربوية ومؤسساته الغريب اتمع يف واالندماج التكيف على أقدر
  .واللغوية املالية الناحية

 أبناء جتابه اليت املشكالت أهم من هي ظاهرها يف البسيطة املالحظات هذه
 أا جند كفرنسا، بلد يف العلمية اإلحصاءات يف التأمل وعند. الغرب يف املهاجرين

 ، %3,2 بنسبة االبتدائية املدارس يف ازدياد يف هو املهاجرين أبناء عدد أن إىل تشري
 يف الطالب جمموع إىل املهاجرين أبناء نسبة فإن الزيادة، يف النسبة هذه صحت فإن

 تقريبا )  %25 ( حوايل ستكون والعشرين الواحد القرن مطالع يف االبتدائية املدارس
 األسر يف الوالدات وتناقص املسلمة العمالية األسر يف الوالدات لكثرة وذلك
  .الفرنسية
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 والعشرين الواحد القرن من األوىل العشريات يف حتققها املتوقع الكبرية النسبة وهذه
 املهاجرين العمال قبل من كبريا اهتماما تستحق االبتدائية فرنسا مدارس يف

 تنقلب أن قبل التعليمية ومؤسسام الفرنسيني قبل ومن عنهم، لةاملسؤو ومجعيام
  .احلل على تستعصي ومشكلة كبرية أزمة إىل

 املشكالت بعض من يعانون الطالب أن عامة بصورة يالحظ أخرى جهة ومن
 املهنية احلياة وبني الطفولة بني أن املعلوم فمن. الثانوي تعليمهم خالل الرئيسية
 السنوات هي باخلاصة السنوات هذه ألن. املغتربني لألطفال بةبالنس حرجة سنوات
 يف يستمرون األطفال هؤالء يزال وال. التربية أساليب عليها ترتكز اليت األساس
 بني من ونذكر. األنفس بشق إال منها يتخلصون وال سنة، بعد سنة الصعوبات جماة
  : يلي ما الصعوبات هذه

 املادية الناحية من تذكر مساعدة أية تقدمي يةعمل بصورة الوالدان يستطيع ال )1
 اجلو متاعب إىل باإلضافة متواضع ثقايف مناخ يف الطفل ينمو وبالتايل والثقافية؛
  .للدراسة عامة بصورة املالئم غري السكين

 األبناء، يتلقاها اليت التربية جراء من واآلباء األبناء بني العالقة أحيانا تضطرب )2
 .اآلباء تربية عن وأصوهلا عتهاطبي يف ختتلف واليت

 :االستيطان حيث من اآلباء مشاريع استقرار لعدم نتيجة سوءاً األمر يزداد )3

  ؟ أوطام إىل سيعودون هل -

 حمدودة؟ فترة إىل سيبقون أم -

  حمدد؟ غري أمد إىل أو األبد إىل سيبقون أم -

  .التعليم رإطا يف مناسباً دوراً تلعب أن املدرسة تستطيع ال املناخ هذا ويف  )4
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 والثقايف االجتماعي للدمج املناسب اإلطار هي املدرسة أن الغربيون يعتقد  )5
 األيام من يوم يف يأمل كان ألنه نظراً املغترب أن إال .املواطنني مع للمغتربني
 وقد كبري، حد إىل سلبيا كان االندماج عملية مع تفاعله فإن وطنه إىل العودة
 على احملافظة مبحاولة الصعوبة هذه على التغلب تعليمال عن املسؤولني بعض أراد
 جذوره عن إبعاده حماولة عن واالقالع للمغترب، األصلية الثقافة من معني قدر

 إذا فيما هلا الدوافع باختالف ستختلف احملاولة هذه نتائج أن شك وال األصلية،
 يف لسريوا... ما ديين أو اجتماعي عامل وراءها أنّ أو حقا، تربوية كانت

  .الطويل النفس على املوضوع

 األصل يف تلقوا والذين هجرم، مطالع يف املغتربني الطالب أن ذلك إىل يضاف )6
 الصفوف مع املباشر للتالؤم كبرية صعوبة جيدون التعليم، من معينة مرحلة
 إىل هذا ويعود. والدراسة السن حيث من الغربية املدارس يف ملستويام املوافقة
 وقد. الغربية التعليمية املناهج مع والتفاهم املخاطبة لغة وفقدان اللغة يف الضعف
 جوه مع يتالءم لكي األقل على دراسية سنة الطالب خيسر أن إىل هذا يؤدي
  .اجلديد

 اهلجرة قبل موطنه يف التلميذ تابعها اليت الدراسة من القدر أن يصادف وقد  )7
 بعض إىل ذلك فيؤدي الغربة، ديار يف جزئياً أو كامالً به معترف غري يكون

  .أيضاً الدراسة سين بعض خسارة إىل تفضي قد اليت الصعوبات

 ينحو املهاجرين أبناء تعليم يف العام االجتاه أن على اإلحصائية الدراسات وتدل  )8
 األيام يف أصبحنا أننا ولو التقين، أو العام التعليم من أكثر املهين التعليم حنو

 إىل االنتقال وبالتايل العام التعليم حنو التوجه يف نسبية زيادة حظنال األخرية
  .اجلامعي التعليم
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  :اإلسالمية والثقافة العربية اللغة

 العامل لغة بذلك وهي الكرمي القرآن ا نزل خالدة، حية رسالة لغة العربية اللغة
 وأجناسهم، مأوطا اختالف على كانوا حيث املسلمون ا يتعبد كله، اإلسالمي

 اإلنسانية املعارف فيه كادت عصر يف للبشرية أعطت ما أعطت حضارة لغة وهي
 اإلبداع حد إىل املسلمون وطورها احلضارية، املنجزات فاستوعبت وتفىن، تتالشى
 والتقنية العلمية النهضة لتستوعب ويطورها ينشرها من اليوم تنتظر لغة وهي والدقة،

  .املتنوعة جتماعيةاال للحاجيات ولتستجيب

 يستوجب وحضاري ديين واجب اإلسالمية الثقافة ونشر العربية اللغة تدريس إن
 بالقيم وتعريفا واحلضارية، اإلسالمية والذاتية الثقافية للهوية حتصيناً البالغ، االهتمام
  .اإلسالم ا جاء اليت السامية اإلنسانية

 معانيه وإدراك اإلسالم لفهم سيلةكو العربية اللغة أن إىل االنتباه بنا وجيدر
 من الناشئة اجلديدة األجيال إطار يف واالنقراض بالفناء مهددة خلطابه، واالستجابة

 وعجز األم، لغة الفتقاد الغريب اتمع يف العربية األصول ذات املسلمة اجلالية أبناء
 هذا يف يءش أي وتقدمي اخلطر، هذا إدراك عن ـ التعبري صح إن ـ املسلمة األسر
 فقرية املوارد، فقرية طبقات من غالباً، احندرت اجلاليات هذه أن ذلك السبيل؛
 املادي املكسب حتقيق األول مهها وكان أيضاً، الوعي يف وفقرية اإلسالمية، الثقافة
 أن من عليها تسيطر اليت الساذجة النظرة من حيكمها أن ميكن ما جانب إىل.... فقط
 احلرية تعوزها اليت أو أوروبا، جانب من املُستعمرة الفقرية تمعاتا لغة هي العربية

 العلم لغات هي األوروبية اللغات وأن بالدها، يف واملفقودة أوروبا يف املوجودة
 حىت املستغل، املستعمر السيد بلغة التكلم: الكبري الكسب ومن واحلضارة، والعمل
 اليقظة حركة قبل فترة أوروبا يف مةاملسل اجلالية على مرت بأنه القول ليمكن
 أصلها من اخلجل عقدة فيها حتكمها كانت االبتعاث، أورثها اليت والوعي
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 أو اجلاليات هذه وأن خاصة انتمائها، من اهلروب وحتاول العربية؛ ولغتها اإلسالمي
 حمكومة تزل مل حيث األوروبية، اتمعات قاع يتجاوز أن يستطع مل معظمها
 يف العاملة اليد تشكل اليت الطبقة فهي أجلها، من استقدمت اليت عماهلاوأ بظروفها
 متابعة فرصة ألبنائها الوعي وعدم الفقر خالل من يتاح وال ما، نوعاً املتواضعة املهن

  .اآلباء فيها يعمل اليت واملناجم املعامل إىل بسطاء عماالً األوالد يتوجه حيث التعليم،

 اإلسالمي بالدين يعترف من اآلن إىل األوروبية ولالد بني ليس أخرى جهة ومن
 / آب يف األوىل قبل من االعتراف متّ حيث وار، واسبانيا والنمسا بلجيكا سوى

  .م1979 عام يف الثانية قبل ومن م1974 أغسطس

 يف املسلمني ألبناء ديين رمسي تعليم يوجد ال وإسبانيا والنمسا بلجكا عدا وفيما
 واجلمعيات واملراكز املساجد عاتق على ملقاة املهمة وتبقى ،احلكومية املدارس
 اللغة املسلمني أبناء تعليم يف مشكورة جهوداً تبذل اليت املختلفة والثقافية اإلسالمية
 من اجلالية أبناء على إال األوىل بالدرجة هذا ينسحب وال اإلسالمية، والثقافة العربية
 ليس العربية اللغة فتعليم األخرى اجلنسيات من املسلمني أبناء أما العربية، األصول

 ال املتبعة الربامج أغلب أن إىل نشري أن وحنب. ملموس شأن له العملية الناحية من
 احلاجة لطبيعة العملي التصور وعدم العلمية املنهجية عن وبعيدة جداً ضعيفة تزال
  .للتعليم توفريها جيب اليت

 من احلكومية املدارس يف رمسيا اإلسالمي دينال تعليم جيري والنمسا بلجيكا ويف
 ويف. العائلية وتعويضام االجتماعي وضمام رواتبهم الدولة تدفع مدرسني قبل

 املسلم الطفل وضعية أن تبني بلجيكا، يف املسلمني أبناء من مجهرة على متت دراسة
 يتعرض فهو ة،واحلضاري الثقافية هويته عن متاماً ينسلخ أن عليه وخيشى جداً، صعبة
 من صور إىل الفتانة اإلعالم وسائل خالل من البيت ويف والشارع املدرسة يف يوميا

 اتمع يف الذويان ـ باألحرى أو ـ واالندماج )التغريب (تيار حنو جراً جتره الضغوط
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 خمتلط زواج من ينحدر الطفل كان إذا تشابكا الوضعية هذه تزداد وقد األورويب،
 يف الغلبة وتكون ثقافتني، بني حميراً انشطاراً الطفل فيعيش ،)وروبيةاأل األم خاصة(

  .اخلارجية املؤثرات مجيع اعتربنا إذا الغربية للثقافة األحيان أكثر

 اإلسالمية احلكومات وبالذات أوالً فتتحملها املتردي الوضع هذا يف املسؤولية أما
 جهد أي تبذل مل احلكومات هذه أن ذلك الغرب؛ يف هامة جاليات هلا اليت والعربية
 للمحافظة املضيفة احلكومات مع باالتفاق واضحة سياسة وضع سبيل يف البداية منذ
 مبادرات هناك أن من وبالرغم. مواطنيها ألبناء والعربية اإلسالمية الشخصية على
 وقتية حلوالً تكون أن تعدو ال أا إال آلخر، حني من السطح على تطفو جريئة
 من قسطا تتحمل األسرة أن كما .احملكم والتخطيط والدميومة النجاعة تنقصها

 تربية على وحرصت اإلسالمية، وتقاليدها عاداا على حافظت لو فهي املسؤولية،
  .األمر هذا حدة من التخفيف ألمكنها دائما بالعربية وخاطبته إسالمية تربية أطفاهلا

 أبناء تعليم يف املتبعة واملناهج الوسائل حول كلمة من بد ال أخرى جهة ومن
 ناحية، من والطرق املناهج اختالف املتأنية الدراسة لنا أظهرت فقد. املسلمني
 جيد مثّ ومن. أخرى جهة من املتطورة التعليمية والوسائل املناسب الكتاب وانعدام
 الدروس هذه وأن خاصة التعليم، هذا جدوى من حرية يف نفسهما والتلميذ املدرس
 هذه من الفائدة بنقصان أحس ما إذا الذي التلميذ، راحة أوقات يف الغالب يف ىتعط

 الوسائل كل توفري على العمل علينا حيتم ما وهذا ا، شغفه يتضاءل الدروس
 على محاس بكل التلميذ هذا يقِبل حىت مشوق، حميط وإجياد التشجيع وأسباب
  .اإلسالمية والثقافة العربية اللغة دروس

  :يلي مبا يتم أن ميكن ذلك أن تقدونع

 واملدرسة واملدرس التلميذ بني احملبة وتوطيد مشوق إسالمي حميط إجياد -1
  .أواملسجد
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 هذا يكون حىت املتاحة الفرص كل الستغالل واملفيدة العصرية الوسائل تسخري -2
 ةوثائقي أفالم عرض مثالً املفيد فمن ممكن، وقت أقصر يف وفعاالً ناجعاً التعليم
 الصور ويشاهد العربية، اللغة مساع على الطفل يتعود حىت املضامني، إسالمية
 كذلك وحيسن. وفخار باعتزاز األم البيئة إىل تشده واليت العريب املضمون ذات

 ما اإلمكانات من هلا واليت الكربى املراكز يف فيديو أو سينمائية قاعات ختصيص
 دروس على يقبل التلميذ جيعل مما ات،القاع هذه مثل جتهيز على قادرة جيعلها
 .ورغبة بتشوق العربية

 العملية جوانب مجيع تراعي معمقة دراسة من انطالقاً موحدة مقررات وضع -3
 .هلا الرئيسية واألهداف التربوية

 مشوقة تكون كي األسلوب وعصرية املضمون إسالمية موحدة كتب وضع -4
 .وناجحة

 جهود من االستفادة من بد ال الصدد هذا ويف موحد، لغوي رصيد وضع -5
) اإلسيسكو ( والعلوم والثقافة للتربية اإلسالمية كاملنظمة املختصة، املنظمات
 حممودا شوطاً سارت اليت) األليكسو ( والعلوم والثقافة للتربية العربية واملنظمة

 .املضمار هذا يف

 يكونوا مل مدرجا خمتلف يف العاملني املدرسني بأن أذكر أن من أخرياً يل بد وال
 يواجهون كانوا ولذلك األورويب، الوسط يف تعليمية مبهام للقيام األصل يف مؤهلني
 والعدة العدد قليلو ذلك مع وهم. مجة صعوبات اجلديد لعملهم مباشرم عند

 قارناها ما إذا التعليمية وسائلهم وإن قدرم، فوق مبا ويطالَبونَ واإلمكانات،
 يف التلميذ ترغّب ال حبيث جداً، متواضعة تعد الغربية املدارس يف املتوافرة بالوسائل
  .حميرة حرية يف وتلميذه نفسه املدرس جيد ولذلك العربية، تعلم على اإلقبال
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  :التعليم مشكالت

 بتوزيعها قمنا استجوابية استمارة أعددنا التعليم ومشكالت الصعوبات لدراسة
 اللغة بتعليم يهتم إسالمي ملركز التابعة املداس إحدى يف والتالميذ املدرسني على
  :يلي كما االستجواب نتائج وكانت املهاجرين، ألبناء اإلسالمية والتربية العربية

  :التالميذ استجواب) أوالً

  طفالً  102  :املستجوبني عدد  ـ 1
  ذكور  66    :منهم    
  إناث  36        

  األطفال عدد    سنة / العمر  ـ 2
  8      1  

9      3  
10      4  
11       7  
12       12  
13      18  
14      17  
15      14  
16      13  
17       9  
18      4   

  102     اموع
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  : الوالدة مكان  ـ 3

  طفالً  76  الغرب يف  ـ  
  طفالً  26   وافدون  ـ  

  : الوصول عند السن  ـ 4

  أطفال  3  سنوات 3 من أقل  
  طفل  2  سنوات 6 ـ 3 من  
  طفالً  21  سنوات 9 ـ 6 من  
  طفالً  26     اموع  

  :األب مهنة  ـ 5
  أبا  23    بدون  
  أبا  77    عامل  
  أبا  2   موظف  
  أبا  102   اموع  

  :األم مهنة  ـ 6

  أما  23  عامالت  
  أما  2  موظفات  
  أما  67  بيوت ربات  
  أما  102   اموع  

  :البيت يف املستعملة اللغة  ـ 7

  42    فقط األجنبية اللغة  



  الدكتور حممد اهلواري: حبث
 

 215

  51    والعامية األجنبية  
  9      فقط العامية  
  102       اموع  

 :اللغة تعلم من األطفال موقف -8

  طفل  60    :راٍض  )أ
  لغيت أعرف أن أريد ـ    :ملاذا  
  القرآن أقرأ أن أريد ـ      
  لطيف واملدرس مفيد الدرس إن: قالوا أطفال) 8 (ـ      

  طفالً  39  قليالً راٍض  )ب
  األجنبية يتكلم املدرس ـ    ملاذا؟  
  كثرياً أفهم ال ـ      
  قليلة التدريس ساعات ـ      
  فقري املقدم اللغوي الرصيد ـ      
  الشفهية التمارين قلة ـ      
  الدروس تنظيم سوء ـ      
  للقراءة أكرب وقت ختصيص ـ      

  أطفال  4  راٍض غري  )ج
  مهتم غري ـ    ملاذا؟  
  أبداً أفهم ال ـ      
  الدرس من أتعب ـ      
  ألعب أن أريد      

  طفالً  19  الوطن يف العربية درسوا الذين األطفال عدد  ـ 9
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  طفالً  82    الغرب يف العربية ابتدأوا الذين األطفال  ـ 10

 :الغرب يف العربية دراسة ـ 11
  متقدم   طمتوس   مبتديء  العدد    الدراسة سنوات عدد
  ـ    24     .6   30    سنوات 3 من أقل
  .7    39    02   48    سنوات 5 ـ 3 من
  .8    .9    .7   24    سنوات 5 من أكثر

  15    72     15   102       اموع

  :أسبوعياً الدراسية عاتالسا عدد -12

  األطفال عدد      الساعات عدد
  83    4 ـ 3 من
  19    6 ـ 4 من

  102      اموع

  :املستجوبني اقتراحات -13

  .التدريس ساعات عدد زيادة -
 .واإلسالمية العربية البلدان وجغرافية تاريخ دراسة -
 . تعليمية عربية أفالم عرض -
 .البصرية السمعية الوسائل استخدام -
 .التعليمي باملنهاج تفي كتب ادإجي ضرورة -
 .أعمارهم حسب التالميذ توزيع -
 . الكتابية بالتمارين االهتمام من مزيد -
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  :املدرسني استجواب) ثانيا

  :أمهها من صعوبات برزت 

  ).ثالثني من أكثر أحياناً (الواحد الفصل يف التالميذ عدد زيادة -1
 .الواحد الفصل يف التالميذ هلجات تعدد -2
 .اللغوي والرصيد والكتاب املدرس بني التنسيق فقدان -3
 . إضافيا عبئاً يشكل العربية اللغة تعلم بأن التالميذ شعور -4
 . التعليم يف األبناء عن اآلباء بتخلّي املدرسني شعور -5

  :املدرسني مقترحات

  . العربية بأمهية واألبناء اآلباء توجيه على العمل -1
 .املدرسني لقاءات خالل اخلربات تبادل -2
 .املدرسني مستوى لرفع تدريبية تدورا عقد -3
 .اخلرباء بعض من النموذجية الدروس إلقاء -4

  :الدراسة هلذه العملية النتائج

 لرفع التالية االقتراحات تقدمي العملية الدراسة هذه على والقائمون املدرسون رأى
  :املسلمة للجالية املتاحة اإلمكانات وضمن اإلمكان قدر التعليمية العملية سوية

 ال وأن الذاتية إمكاناتاهم على أبنائهم على احلفاظ يف املغتربون يعتمد أن جيب -1
  .فقط الرمسية واهليئات احلكومات على يتكلوا

 وإعداد للمتابعة متخصصة جلنة عنه ينبثق للتعليم أعلى جملس إجياد على التعاون -2
 .الربامج
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 اليسري دربالق ولو اإلسالمية العائالت فيه تساهم مشترك مايل صندوق إنشاء -3
 . التعليم عملية لدعم

 وحفظ والكتابة القراءة مبادئ تعلّم على األطفال يئة التعليم عملية يف يراعى -4
 .اإلبتدائية باملدرسة االلتحاق وقبل مبكرة، سن يف السور قصار

 .العربية باللغة البيوت يف األوالد مبخاطبة العائالت تقوم أن على التأكيد -5
 إجناز يف األطفال متابعة وعليهم التعليم، عملية يف أساسي دور لألبوين -6

 .البيتية الواجبات
 من الكتب يف والتشويق والتدرج البساطة تراعى املوحدة الربامج إعداد عند -7

 .واملضمون العرض وحسن الطباعة حيث
 بعض اقتباس يف العربية الدول من عدد من املهيأة الكتب من االستفادة ميكن -8

 .املقرر بكامل حرفيا للتقيد ضرورة وال هات،والتوجي النصوص
 . حمدودة لفترات االختصاص أهل باستقدام للمدرسني تدريبية دورات عقد -9

  :املراهقني ومشكالت الثاين اجليل

 ميكن متعددة صعوبات إىل اإلسالمية اجلاليات أبناء من املراهق الثاين اجليل يتعرض
  :يلي فيما تلخيصها

 أبناء الستقبال األصل يف يتهيأ مل جو وهو درسة،امل جو يف الصعوبات -1
  .املهاجرين

 تركوا الذين للمراهقني بسهولة ينفتح ال الذي العمل، ميدان يف الصعوبات -2
 ميادين وهناك. مكِسبة فنية بأعمال للقيام مناسبة بصورة خيتصوا ومل املدرسة
 فهي يةاحلكوم الوظائف أما. غري ليس جنسيام بسبب وجههم يف تغلق

 األعمال وكذلك األوروبية، اجلنسية على حيصل مل من وجه يف عملياً مسدودة
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 األمر يتعلق حينما الصعوبة وتزداد. األورويب باجلمهور االتصال شأا من اليت
 .باإلناث

 اجتماعية حقائق هناك العمل؛ ميدان يف الدخول وصعوبة الدراسة صعوبة عدا -3
 أبناء من املراهقون حيسها اليت الرتعة هذه العرقية، كالرتعة تعقيداً، األمور تزيد
 نفوسهم يف تنمي كما أنفسهم، على لإلنطواء ميالً فيهم تولّد املهاجرين العمال
 .والعنف التهجم رغبة

 التأثري املدرسة تستطيع ال املراهقني هلؤالء الثقايف مفالعالَ: ثقافية الرابعة والصعوبة -4
 وهي اإلعالم، أجهزة نشرها يف تمِعن هامشية بثقافة ونفيكتف توسيعه؛ وال فيه،
 .استمرار وال قوة وال صحة والفكرية األخالقية قيمها يف ليس ثقافة

 له، تتهيأ أن بدون الغرب إىل تأيت اليت املسلمة األسرة وضع أيضاً الصعوبات من -5
 من وتزيد فتتيبس بلدها؛ من معها محلتها اليت والتقاليد العادات أسرية فتبقى
 .ومعاناا قلقها ويف الغرب يف املسلمة األسرة أوضاع تناقض

 أن عن ناجعة الصعوبات كربى أن إىل اإلشارة ذلك إىل نضيف أن وميكن -6
 معهم جاءت ثقافة: بينهما يضيعون خمتلفتني لثقافتني خاضعني يعيشون املراهقني
 الذي املتيبس جههاو على إال منها يطلعوا ومل األصلي، الوطن من والديهم ومع
 بقوا إليهم تصل فال اجلديد، مستقرهم من تأتيهم وثقافة يتطور، ومل يتجدد مل

 .وصالحها لقوا فاقدة ناقصة مشوهة سطحية تصلهم بل ومتامها، وصحتها

 بني اجلاحنني عدد ازدياد ـ طارئة صعوبات لكنها ـ اهلامة الصعوبات ومن -7
 حقيقة واإلحصاءات احلوادث تثبت حيث هاجرين،امل العمال أبناء من املراهقني

 من لغرض املبالغات من كثري مع الغالب يف يذكر كان وإن األمر، هذا
 .األغراض
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 اليت البيئة إىل يعود املراهقني لدى اجلنوح أن االجتماعيني الباحثني بعض يدعي
 على يدلّ والواقع. خاصة واقتصادية اجتماعية ظروف يف أهلهم مع فيها يعيشون
 األحياء يف اجلماعة وروح االجتماعي الترابط نلمس أن نستطيع إذ ذلك، خالف
 األمكنة هذه يف اجلنوح ونسبة املهاجرون، يقطنها اليت الصغرية القرى أو القدمية
  .نادرة أو ضعيفة

 املهاجرين الشبان بني اجلاحنني نسبة فإن املهاجرين عدد فيها يقلّ اليت األحياء يف أما
 املأهولة األحياء يف امللموس اجلنوح فإن أقل، تكن مل إن الغربيني، الشبان عن دتزي ال

 اجلنوح عن طبيعته يف خيتلف وال خاصة، بصفات يتصف ال املهاجرين من بالسكان
  . الغربيني الشبان أوساط يف املعروف

 حول الفرنسية اإلحصاءات إىل واحدة ونظرة اجلنوح، بواعث أهم من البطالة ولعل
 لدى صريح بشكل النسبة هذه ارتفاع تؤكد واملهاجرين الفرنسيني بني البطالة سبةن

  .املهاجرين

  :يلي ما على فرنسا يف 2005 لعام اإلحصائية الدراسة تدل

   %17   سنة) 39-25 (عمر من الذكور املهاجرين لدى البطالة نسبة
   %28   سنة) 39–25 (عمر من اإلناث املهاجرين لدى البطالة نسبة
   %9  سنة) 39-25 (عمر من الذكور الفرنسيني لدى البطالة نسبة
   %11   سنة) 39-25 (عمر من اإلناث الفرنسيني لدى البطالة نسبة

 العنصرية أن يذكر 2003 مارس / آذار 14 بتاريخ األورويب االحتاد يف نشر تقرير ويف
 عن لالنعزال دفعهمت واليت اجلدد، الوافدون أو املقيمون املهاجرون منها يعاين اليت

 قد الغربيون، منها يأنف اليت السوداء وخاصة اهلامشية باألعمال القبول أو اتمع
  . صفوفهم يف اجلنوح نسبة منو على يساعد الذي العوامل أحد تكون
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  :املهاجرين الشبان على األوروبية والثقافة األصلية الثقافة أثر

 على املعتمدة الثاين اجليل من للشبان ارزةالب الصفات على املنهجية الدراسة تطالعنا
 من فئات مثاين هناك أن األوروبية والثقافة األصلية الثقافة ومها رئيسيني مؤشرين
  :وهم فرنسا، مثل دولة يف صورمت تتجلى الذين الشبان هؤالء

 ميالون وهم األصلية الثقافة عليهم تغلب الشباب من زمرة هي: األوىل الفئة -1
 من لعمل مؤهلني غري أم العودة هذه دون حيول لكن نهم،وط إىل للعودة
 املهاجرين أن أو باملهاجرين، آهلة إما أحياء يف الفئة هذه وتعيش. األعمال
 اليت " قلتهم أو ما منطقة يف املهاجرين تكاتف أن هذا ومعىن. جداً فيها قليلون
 سلوكها ويف الزمرة هذه حياة يف النتائج نفس إىل يؤديان" عزلتهم تسبب

  .االجتماعي

 الثقافة فيهم وأثرت األصلية، الثقافة تشربوا الذين الشباب فئة هي: الثانية الفئة -2
 وهم. األوىل الفئة يف أثرت مما أكثر" الغربية الثقافة من اهلامشية الثقافة أو" الغربية
 عصبية هلم أفراد من مؤلفة بأا الفئة هذه وتتصف .الغرب يف البقاء يتمنون
 املدارس يف ودراستهم كبرية، فيها املهاجرين كثافة أحياء يف ويعيشون دةواح

  .موفق منها وقليل متوسطة وأحياناً الغالب، يف ضعيفة النتائج، متنوعة

 الثقافة وعن األصلية ثقافتهم عن نسبياً منعزلني شبان من مؤلفة: الثالثة الفئة -3
 يف اهلوية وضياع لتجنس،ل ويسعون وطنهم إىل العودة يرفضون وهم. األوروبية

 إمكانات من يقلل هذا وكلّ هزيل، املدرسة يف وجناحهم ملموس، الفئة هذه
 من العدد قليلة مناطق يف الفئة هذه وتعيش. الغريب اتمع مع تالؤمهم

 .تكتالت أو عصابات شكل على يعيشون أفرادها لكن املهاجرين،



  الدكتور حممد اهلواري: حبث
 

 222

 األصلي، وجمتمعهم أسرهم مع خصام يف هم الذين الشبان فئة: الرابعة الفئة -4
 من كان لذلك الغربية؛ بالثقافة وال األصلية بثقافتهم ال ظاهر تعلّق هلم وليس
 بني االختيار يف يالقوا اليت والصعوبة. الغربية البيئة يف اندماجهم الصعب
 .وهويتهم شخصيتهم تضيع الوسطني

 دون األصلية بثقافتهم تعلقهم حيولُ الشبان من جمموعة من تتألف: اخلامسة الفئة -5
 وميكن بارزة، وطنهم إىل العودة يف ورغبتهم الغربية، الثقافة من استفادم
 .ظاهرة ومهنية عامة ثقافة ذوو أكثرهم ألن حتقيقها

 األصلي، بوطنها متعلقة لكنها جيداً، الغربية الثقافة متثلت فئة: السادسة الفئة -6
 ورغبتهم واالقتصادية، والسياسية عيةاالجتما بأحواله يتصل ما بكل اهتمام وهلا
 جيدة عامة ثقافة ذات الفئة هذه ألن للتحقيق قابلة وهي صادقة، العودة يف

 .واٍف مهين وتدريب

 لتمسكها معادل الغربية للثقافة متثلها أن غري السادسة تشبه: السابعة الفئة -7
 هذه وأفراد. صحيحة وعربية إسالمية أسراً الفئة هذه يف وجند. األصلية بثقافتها
 يف الثقافتني هاتني حصيلة لكن املهين، وتدريبهم دراسام يف ناجحون الفئة
 .للتجنس أحيانا وامليل الغرب يف البقاء يف الرغبة هي الفئة هذه أفراد

 ونبذ الغربية والثقافة احلياة متثل على العزم ظاهرة فهي الفئة هذه أما: الثامنة الفئة -8
 السياسية، املذاهب ويف احلياة أسلوب يف الغربيني طريقة وتفضيل األصلية، القيم
 .األول الوطن إىل قط العودة يف الفئة هذه تفكر وال

  : الغرب جمتمع يف املهاجرين اندماج معضلة

 وترابط نشاطها نظّمت ـ باتمع تسميته ميكن ما وهي ـ بشرية مجاعة هناك
 الروحية قيمها وحسب قتصاديةواال االجتماعية حاجتها حسب بينهم فيما أفرادها
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 الذين األفراد بعض حمل الشبان من جدد أفراد حيلّ لكي حاجة وهناك. واألخالقية
 بد ال وامتحانات واختبارات أعمال وهناك. املوت انتزعهم أو العجز أدركهم
 الذين اتمع أفراد حمل ليحلوا أهل أم ليثبتوا واجتيازها معرفتها من للشبان
  .اتمع إطار يف واالنتاج العمل يف االستمرار عن العجز أقعدهم أو بورالق ضمتهم

 واعتقاداا اجلغرافية ومناطقها اتمعات بتغري ويتغري جداً مبسطٌ النموذج هذا
 االبن نرى مثالً الزراعية املناطق ففي. االجتماعية وحاجاا الثقافية وقيمها الدينية
 أما. احليوانات وتربية الفالحة شؤون يف اخلبري اإلنسان فيه ويرى أباه، يقلّد

 ليلحق الشاب من تطلب كانت فإا الوسطى، القرون يف األرستقراطية اتمعات
  .القتال فنون وتعلم الدين وخدمة الفروسية: والكهول بالرجال

 متعددة، مدرسية امتحانات اجتياز منه يطلب هذا عصرنا يف الغريب والشاب
طلبنة ملدة العسكرية خلدمةا منه وتيف يعيش لكي معي واملساواة التقشف من جو 
 اتمع يف الفرد اندماج عملية ولفهم. مواطنيه من كبري عدد مع الصعبة واحلياة
 الشبان من اجلدد أفراده يستقبل الذي اتمع هذا طبيعة معرفة من بد ال الغريب
  .وحاجاته أغراضه حسب واستخدامهم لدجمهم

 االقتصادي بالتقدم الشديد ارتباطه بسبب الغرب، يف البالغني جمتمع فيتص
  :التالية الرئيسية بالصفات

  .سريعا تغرياّ واملعايري القيم فيه تتغري جمتمع إنه -1

 نتيجة وأجدادهم آبائهم أعمار من أطول أعماراً األفراد فيه يعيش جمتمع إنه -2
 .احلياة ومستوى الصحي للتقدم

 .فيه الدخول املرء على صعبي مغلق جمتمع إنه -3
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 . ومهارة وجتربة معرفة فيه لالندماج القادمني من يطلب جمتمع إنه -4

 سريعة صارت » واملهارة والتجربة املعرفة« : الثالثة املؤهالت هذه أن غري -5
 بالية قدمية تصبح املؤهالت هذه إن حبيث األخرية السنني خالل والتبدل التطور
 ما أو (جديد من التدريب من بد فال الزمن، من قصرية مدة خالل صاحلة غري

 مطلوبة جديدة ومهارات وجتارب معارف الكتساب) التكوين إعادة يسمى
 .الغرب يف" الراشدين " جمتمع يف يندمج لكي الفرد من

 كل تزداد متطورة وتكنولوجية تقنية بأا اجلديدة والتجارب املعارف تتصف -6
 اجلديدة التكنولوجية هلذه وليس. جديداً ختصصا وقت كل يف وتتطلب دقة، يوم
 تتقدم وال التطور، أجل من إال تتطور وال ذاا، إال دف فال إليها، جتري غاية
 ضرورية غري جديدة حاجات ختلق وبذلك نفسه، التقدم يف الرغبة أجل من إال

 .عليه والسيطرة ضبطه الصعب من بات حتركاً االقتصادي اجلهاز حلركة لتضمن

 على السيطرة وصعوبة الغريب اتمع إليها جيري اليت األهداف غموض -7
 كان اليت واالمتحانات احلواجز كل أزالَ فيه، االقتصادية احلياة ميكانيكية
 ينتبه ومل. اتمع من النوع هذا يف لالندماج املاضي يف اجتيازها الفرد من يطلب

 .واالختبارات احلواجز هذه لزوال الناس من الكثريون

 حمققاً اجتماعياً وتقدماً حسناً تطوراً احلواجز هذه زوال الناس من طائفة وعدت
 دون الناس من فئةً تصطفي اليت االمتحانات على وقاضياً والدميقراطية، للعدالة
  .االجتماعية للفروق ومزيالً األخرى الفئات

 كان وإمنا ية،والدميقراط للعدالة كسباً وال تقدما احلواجز زوال يكن مل الواقع يف
 تغيرت الذي الراشدين جمتمع يف الشبان األفراد اندماج طرائق يف جذرياً تغيرياً
 وعلى عليه والسيطرة مراقبته متكن ال إباحياً، جمتمعاً وصار وأهدافه وقيمه طبيعته
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 عليه يسيطر احلقيقة يف ولكنه للشبان، اإلغراء كثري جذاب ظاهره يف وهو توجيهه،
 يف ويبعث احلقيقية، والدميقراطية الصحيحة العدالة عنه وتغيب ،والشك الغموض
  .ومآسيه آثاره اليوم نشهد مبا باستمرار القلق مث اليأس النفس

 الغريب اتمع يف االندماج حماولة يف الفرد وجه يف تقف اليت اجلديدة املصاعب كل
 الغربية، األرض على ةاليومي حياا يف املهاجرين أبناء من املسلمة الشبيبة تعانيها
  :كبريتني جديدتني صعوبتني كله ذلك فوق وتعاين

  .جداً الفقري االقتصادي وضعهم  ) أ

 ذلك ونتيجة فيه، لالندماج سعوا كلما اتمع من يلقونه الذي املستمر والرفض ) ب
 الروابط على معتمدة بينها فيما تتجمع الشبيبة من اموعات هذه فإن كله

 القيم لكل رافضة سلبية مغلقة اجتماعية بؤرا لتؤلف ليةاألص والقيم املختلفة
 لألذى وإمكاناته قواه فيكرس بعضها يتطرف وقد الغريب، اتمع يف السائدة

 .قريبة سنوات منذ الفرنسية املدن وبعض باريس يف حدث كما والتخريب

 عن طلةالعا املغلقة الشبيبة جمتمعات يف والتخريب العدوان يف الرغبة هذه منت وقد
 والتخريب للعنف اجلماهري يدفعان اللذين الرئيسيني الشرطني استوفت ألا العمل
  :ومها

  والتعبري االتصال صعوبة -
 .فيها للعيش حضروا اليت األمكنة ضيق -

 األمر أول يف الغرب إىل وحدهم جاءوا الذين املهاجرين العمال إن: القول وخالصة
 أبنائهم لتربية مهيأة األوروبية املدرسة جيدوا مل... وأوالدهم زوجام م التحق مث

 وأن سيما ال أبنائهم، الستخدام مفتوحاً اتمع جيدوا ومل يناسبهم، الذي بالشكل
 فإن نفسها؛ األوروبية الشبيبة منها تشكو اقتصادية أزمة اليوم يعاين اتمع هذا
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 صناعة أقل الغريب عاتم يف ألم فذلك وأوجع أشد املسلمة الشبيبة شكوى كانت
 واللغة العرق يف واختالفهم االقتصادية حالتهم لضعف املقاومة على قدرة وأقل
 يعتربهم زال ما الذي املضيف البلد أبناء عن والروحية االجتماعية والقيم والدين
  .مهاجرين غرباء

 املراحل يف األوضاع على ينطبق عنه حتدثنا الذي كل أن إىل أشري أن يل بد وال
 وأصبح واضح، بشكل تغيرت املعطيات أغلب أن شك وال اهلجرة، من ألوىلا

 واالجتماعية السياسية للمؤسسات الشاغل الشغل هو االندماج موضوع
 هذه ضوء على آخر بشكل املوضوع معاجلة من يل بد ال ولذلك األوروبية،
 . املستجدات

  :االندماج مصطلح نشوء حول

 ليس النظري، منقطع باهتمام حظيت اليت القضايا همأ بني من االندماج قضية تعترب
 اتمع ومكونات شرائح خمتلف قبل من كذلك وإمنا املثقفة، النخبة لدن من فقط
 موقعها وحجم عيشها، ومستوى وعيها، درجة تباين على املعاصر، الغريب

 أغلب به وتنشغل األلسنة، كل على جيري املصطلح هذا أضحى حىت االجتماعي،
 مير مل حيث بالظهور، العهد حديث أنه رغم األنشطة، معظم يف وحيضر ات،اجله
 يف واألجانب املسلمني إدماج سياسة سن على بقليل يزيد ما أو عقدين سوى

 حالة من بالغرب املسلمني وجود انتقل حينما وذلك خباصة، األوروبية اتمعات
 طرح واالنتقال التبدل وهذا مة،الدائ واإلقامة املواطنة حالة إىل املؤقت االستقرار

 جديدة إشكاالت املهاجرون فيها يقطن اليت الدول وحكومات سلطات أمام
 فيها توجد اليت للوضعية معقولة وحلوال فورية معاجلة تقتضي متوقعة، غري وحتديات

 املنفرط، القرن أواسط منذ الثالث العامل بلدان من استريادها مت اليت العاملة، اليد
 قانونية هوية املهاجرين منح على تقتصر ال قانونية تسوية تتطلب عيةوض وهي
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 يقيمون الذي البلد رقعة داخل التحرك يف إما أحقيتهم، خالهلا من ينالون ومدنية،
 شىت إىل ذلك تتجاوز وإمنا ذلك، غري أو األصلية أوطام إىل السفر يف أو فيه،

 باسم املهاجر يصبح إذ التعليمية،و والسياسية واالقتصادية االجتماعية األصعدة
 حقوق من ذلك يستتبع وما والتعبري، والتعليم والصحة العمل يف حق ذا القانون
 .متنوعة

 خمتلف من األوروبية الدول من العديد استجلبهم الذين العمال أولئك يعد مل هكذا
 املصطلح يعرفهم كما مؤقتني ضيوف جمرد املتوسط، األبيض البحر حوض بلدان
 القرن سبعينيات بداية منذ وإمنا ،Gastarbeiters) الضيوف العمال (الشائع األملاين
 أن العاملة، لليد املستوِردة الغربية الدول سلطات من العديد اكتشف املاضي،
 منهم كثرياً إن بل األوروبية، بالديار مقيمني شبه أو مقيمني صاروا العمال أولئك
 أوطام عليها كانت اليت السيئة الوضعية ألن األوروبية، اجلنسية على حصلوا
 حصلوا اليت االمتيازات من كثري جانب إىل العودة، على تشجع عادت ما األصلية،
 خانقة، عاملية اقتصادية أزمة مع هذا تواكب وقد. الغرب يف استيطام خالل عليها
 من ابتداًء وبيةاألور الدول دفع مما وخلفياا، مضاعفاا عن مبنأى أوروبا تكن مل

 ملف مع تعاملها يف النظر وإعادة العاملة، اليد استرياد وقف إىل السبعينيات أوائل
 مذكرا يف األجانب اندماج سياسة إقحام املراجعة هذه عن ترتب وقد املهاجرين،
 هو حدث ما أن غري. املنصرم القرن من السبعينيات أواخر منذ وبالتحديد السياسية،

 انعزلَ حني يف وسريعاً، تلقائياً كان وإيطايل إسباين أصل من العاملة يدال اندماج أن
 اتمع بنية خارج م خاصة تكتالت يف املسلمون واآلسيون واألتراك املغاربة
  .الدول أغلب يف األورويب

 وصار أوروبا، يف املقيمني املسلمني من كبرية أعداد وضعية تقنني مت وبعدما
 التحسن ذلك جبانب تنشأ بدأت فشيئا، شيئا يتحسن هجربامل القانوين وجودهم
 بشكل متس وحضارية، أخالقية أبعاد ذات مشاكل آخر، عيار من جديدة مشاكل
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 واهلوية كالدين املهاجرين، أولئك واعتقاد تفكري يف مصريياً يعترب ما بآخر أو
 غالبية لدى التفكري تغري وضحاها عشية بني حيث ذلك، وغري والذرية واألخالق
 إىل والسكن، والعمل العيش لقمة يف وحمدود بسيط تفكري من الغرب، مسلمي
 اليت والثقافة ا، يؤمنون اليت العقيدة ومستقبل األبناء، تربية يف متشعب معقد تفكري
 وافر بقسط استأثرت اليت األمور بني ومن. ذلك وغري اآلخر مع والتعامل ميثلوا،
 رغد ينغص كابوس مبثابة بعضهم لدى وصارت املسلمني، أولئك تفكري من

 البلدان أغلب حاولت اليت االندماج، سياسة جند حيام، صفاء ويعكر عيشهم،
 داخل واألجانب املسلمني تدمج أن بواسطتها للمهاجرين، املستقطبة األوروبية
 حىت وإجيايب، وتلقائي منفتح بشكل العامة احلياة يف ينخرطون وجتعلهم جمتمعاا،
 السياسة تلك تنفيذ يف ترى دامت ما يراودها، الذي احللم ذلك تعادل أضحت
 الوجود عن الناجتة اإلشكاالت من جلملة سحرياً حالً املربجمة، أهدافها وحتقيق

 النفع جتلب سوف وكأا تبدو اليت السياسة هذه لكن بالغرب، واألجنيب اإلسالمي
... ومسلمني أوروبيني وأجانب، ينيأصل وشعباً، سلطةً للجميع؛ العميم واخلري
 أم مثقفني كانوا سواء املسلمني، من العديد قبل من التحفظ أو بالرفض قوبلت
 فهي ومشاريع، أهداف من به تعد ما غري وتبطن تعلنه، ما غري تخفي ألا عاديني،
 الثقافة أتون يف املسلمني تذويب إىل يسعى الذي االحتواء أسلوب على تنبين
 نفعه يتبدد ما سرعان وإجيابيا، نافعا يتراءى الذي اإلدماج ذلك ألن ،الغربية

  .والدينية احلضارية وخصوصياته اآلخر هوية بلع إىل يؤدي ملا وإجيابيته،

 داللته أن ولو وخمادع، ملتبس مفهوم على ينطوي االندماج مصطلح صار وهكذا
 املخادعة، تلك أو اس،االلتب ذلك يف واملرجع ومستوعبة، واضحة األصلية اللغوية
 واحلموالت األفكار بشىت شحنه مما له، واملستمر املتنوع االستهالك ذلك إىل

 فراح األصلي، معناه حرفت اليت واأليديولوجية، والسياسية الفكرية والتأويالت
 واألوروبية، الغربية اتمعات يف املسلمني اندماج يؤول توجه أو حزب أو تيار كل
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 يف ننقب أن املبحث هذا يف ارتأينا لذلك إليها، ينتسب اليت رجعيةامل رؤية وفق
  .األجنبية أم العربية القواميس بعض يف سواء املصطلح، هلذا اللغوية اجلذور

  :االندماج مصطلح حقيقة

 يتكرر الذي) Integration (االندماج مصطلح تناولوا الذين الدارسون اتفق لقد
 كانت التينية الغربية، اللغات أغلب يف ارا،يق مبا أو اللغوية الصيغة بنفس

 على واهلولندية، كاألملانية جرمانية أم وغريها، واإلجنليزية واإلسبانية كالفرنسية
 ذلك بغري تترجم أحيانا أا املؤكد ومن ،)االندماج (مبفردة العربية اللغة يف معادلته
 واإلدغام والتأليف واالنضمام والضم كاإلدماج ِداللياً، منها القريبة املفردات من

 اجلدارة من رأينا لذلك وشيوعاً، استعماالً أكثر االندماج كلمة تبقى لكن وغريها،
 نستوعب أن بعد لكن املصطلح، هذا ونستخدم املذهب، نفس نذهب أن مبكان،
 االصطالحي اجلانب وعي من حمالة ال متكننا سوف اليت األصلية، اللغوية داللته
  .وإدراك وفطنة ربيس الشائع

 ودودن الفرنسي Larousse الروس مثل احلديثة الغربية القواميس بعض كانت إذا
Duden حتديدها يف تلتقي وغريها، اإلجنليزي وأكسفورد اهلولندي دال وفان األملاين 
 مع والتجانس الكل، يف أو وحدة يف الدخول: معناه ما حول) Integration (ملصطلح
 ال تكاد القدمية العربية املعاجم من مجلة فإن. الكل ذلك أو الوحدة تلك مكونات
 مفردة منها تشتق اليت) دمج (مادة أغلبها تشرح حيث الداليل، اخلط ذلك عن خترج

 ذلك على يزيد ما ومنها ،)الشيء يف دخل: (بـ) اندمج (صيغة وأحيانا االندماج،
 بذلك فيكون. واحمليط العرب لسان يف جاء كما فيه، واستحكم: عبارة الشرح
 استحكم، وكلمة. فيه واستحكم الشيء يف دخل: هو) دمج (ملادة املتكامل التحديد
 حمكما وصار توثق إذا الشيء على تطلق والوسيط، احمليط قاموسي يف وارد هو كما
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 جذرها أو االندماج ملفردة اللغوي التحديد هذا إىل واستنادا. ومتقنا ومضبوطا
  :اآلتية النتائج استخالص ميكن العربية، أم الغربية عاجمامل يف سواء ،)دمج(

 املعاجم اختالف رغم كامالً، توحداً تتوحد تكاد املفردة هلذه اللغوية الدالئل إن
 ترمجتها أن يعين وهذا والثقافة، واللغة والسياق الزمان حيث من فيها، وردت اليت

 وال اللغوي، بالشق األمر رنيقت عندما صحيحا يظل استعماهلا وأن حملها، يف كانت
 أن نستنتج كذلك، جيعلنا وهذا. وثقايف أيديولوجي هو ما خيالطه عندما إال يشذ

 تأويل أي عن بعيداً لكن ومكان، زمان لكل صاحل وكأنه يبدو االندماج مصطلح
 تفادي ينبغي اليت األصلية، املندمج خلصوصيات ومراعاة تلفيقي، إسقاط أو ضيق،

 مفهوم انقلب وإال االندماج، عملية أثناء عنها غريبة صوصياتخ مع اصطدامها
 كاالحتواء مغايرة أيديولوجية مبفاهيم مبطناً وصار عقب، على رأسا االندماج
  .والذوبان واإلقصاء والتبعية

 يستقيم ال مفهومني، على تنبين) Integration (االندماج لكلمة اللغوية الداللة إن
  :مها املفهومان وهذان. اآلخر بوجود إال أحدمها يكتمل ال أو بتوفرمها، إال معناها

  الدخول: األول

  .األوروبية املعاجم يف جاء كما الكل مع التجانس أو االستحكام: والثاين

 إذا إال ما، بنية يف وكليا صحيحا اندماجا مندجما يصبح ال الشيء أن معناه وهذا
 توثق طريق عن فيها استحكمو مكوناا، باقي مع وجتانس البنية تلك يف دخل
 يكون ال االندماج أن يتجلى هنا، من. كلها البنية مع أو البنية كل مع الصلة

 بالتجانس وإمنا ذلك، غري أو اجتماعية أو ما ثقافية منظومة يف االخنراط أو بالدخول
 إىل الدخول ذلك أدى وإال املنظومة، تلك مكونات باقي مع العقالين االستحكام أو
 العقالين فالتجانس لذلك األصلية، اهلوية ونكران اآلخر، ثقافة يف الذوبان بهيش ما



  الدكتور حممد اهلواري: حبث
 

 231

 املتبادل التواصل من ضرب هو العربية، اللغوية القواميس تشري كما االستحكام أو
 إجيايب؛ اندماج عنه ينتج أن شأنه من الذي اتمع، مركبات كل بني الواعي والبناء
 االنفتاح من نوع يف لكن والدينية، الثقافية رهجبذو واألجنيب املسلم فيه يتشبث
  .الواحد اتمع مظلة حتت األخرى والعقائد الثقافات مع والتعاون

 االندماج مفردة أن وهي األمهية، غاية يف مالحظة السابقتني اإلشارتني إىل وتنضاف
 هي استعماهلا، وغريمها والعرب املسلمني واملهتمني الباحثني أغلب يفضل اليت

 األصل، ثالثية وهي انفعل، صيغة الصريف امليزان يف تقابلها اليت اندمج لصيغة مصدر
 لكن فاعل، على تقتصر أا أي مفعول، إىل يتعدى ال الزم وفعلها حبرفني، مزيدة
 شيئاً، يعمل ال فهو النحوية، الوظيفة يتجاوز ال أنه تكتشف الفاعل هذا تتأمل عندما
 الفاعل غياب يف حنوي، فاعل جمرد نعتربه أن ميكن لذلك ما، عمل يف يسبب وال

 امر الكأس، انكسر: قبيل من مجل حتملها اليت األحداث حيث واحلقيقي، الداليل
 تلقاء من حتدث وإمنا وحمدد، مباشر فاعل عمل من ليست... املسلم اندمج املطر،
 املستوى على هي... االندماج أو االمار أو فاالنكسار عفوي، وبشكل نفسها،
 فهي النحوي املستوى على أما واملسلم، واملطر الكأس: للفواعل حاالت املعنوي
 حتصل األفعال تؤشر كما احلاالت أو األحداث تلك أن هذا، من واخلالصة. فواعل
 أن على يدل وهذا املعلن، الوحيد هو الذايت العامل حيث معلن، عامل أي عن بعيداً

 اليت اجلملة حدث فيه يتبلور أن ميكن الذي املناسب املناخ هي والعفوية التلقائية
  .انفعل: الصرفية الصيغة وعلى حبرفني مزيد الزم فعل فيها يوجد

 إشارات من حتمله أن ميكن وما االندماج مفردة لصيغة اللغوية املقاربة هذه على بناًء
 أوسع، ىمستو على االندماج ملفهوم استيعابنا يف نوظفها أن نستطيع لطيفة، داللية
 أن كذلك ينبغي االندماج، جلذر املزيدة الصيغة ا تطفح اليت التلقائية هذه حيث
 إجباري بأسلوب العملية تلك تتأتى فال اتمع، داخل االندماج عملية على تنعكس

 عندما وذلك املندمج، وسلوك تفكري من عفوية بطريقة تنبع بقدرما قسري، أو
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 بثقافة اإلميان على املبين اإلجيايب التواصل وأمهها ك،لذل املالئمة الشروط له تتوفر
 اخلفي العداء على ومرتكزاً متقطعاً التواصل هذا كان إذا أما ودوره، وفكره اآلخر
  !التعايش لثقافة ال القطيعة لثقافة يؤسس متقطعاً، االندماج يكون كذلك املعلن، أو

  الغرب يف االندماج لسياسة اخلفي الوجه

 سواء املسلمني بقاء أن يدرك الذي الغرب، يف املهيمن السياسي اخلطاب إىل بالنظر
 وضعية على بتوفرهم فحسب مرهون غري الغربية، الدول يف أم األوروبية البلدان يف

 إليه انتمائهم حىت أو فيه، يوجدون الذي البلد جلنسية نيلهم أو صحيحة، قانونية
 ولكنه ذلك، وحنو املختلفة التعليم جاتودر باملدارس وااللتحاق والتربية بالوالدة
 الغربية، العامة احلياة يف اخنراطهم وجوب وهو كله، ذلك من أهم هو مبا مرهون
 االخنراط هذا يكون أن على ذلك، وغري وأخالقياً واقتصادياً واجتماعياً ولغوياً ثقافياًً

 وبعيداً وسلوكاً، فكرياًت وقالباً، قلباً الغريب، اتمع بوتقة يف ومندرجاً بل مسايراً،
 يف املغتربني املسلمني دد أا ولو الغربيني، وتقاليد أخالق مع تصارع أي عن

 نار نارين؛ أمام يضعهم مما وتوجيههم، أبنائهم تربية ويف والثقافية، الدينية هويتهم
 الذي املبتغى، هذا تنفيذ إىل وسعياً. األصلية باهلوية التمسك ونار لآلخر، الوالء
 القانونية اإلمكانيات شىت حشد مت االندماج، سياسة الغربية األدبيات يف عليه يطلق
 عدة، مشاريع شكل يف الغربية الدول من العديد وظفها اليت والدعائية، واملادية
 على وتعميمه ذلك بتطبيق األجهزة خمتلف وتكلفت موحدة، أهداف حول تأتلف
 تعليمية ومؤسسات وأحزاب وزارات نم ظهرانيها، بني املوجودين األجانب كل

 هلذه الالفت االهتمام هذا يف النظر متعن وعندما ذلك، وغري وشركات ومجعيات
 مادام االندماج، ثورة أمام وإمنا االندماج، سياسة أمام لست وكأنك تشعر القضية،

 خيار ال وكأن خطام من يفهم القضية، هذه ملفات على املشرفني أولئك أن
 ال عليهم الغرب رضى وأن الغربية، اتمعات يف االندماج إال واملسلمني لألجانب

 سوف فإم وإال والتنظريية، الفكرية رؤيته وفق اندماجهم بوابة من إال يأيت
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 يف الصورة تكتمل وحىت لكن،! املواطنني ال الوافدين خانة يف حمالة ال يحشرون
 لعلنا وثقافته، جمتمعه يف اآلخر الندماج الغرب رؤية نتصفح أن ينبغي أذهاننا،
 الذي املصباح مبثابة ذلك فيكون عنده، لوجودنا إجيابيا يكون قد ما منها نستوضح
 األسباب نفهم أن على يساعدنا ما ا نفقه لعلنا أو البعيد، طريقنا يف به نستنري
 اتقدمه اليت االندماج، سياسة من وحتفظهم املسلمني من الكثري النصراف العميقة
  !ذهب من طبق على الغربية احلكومات هلم

 من يقرب ما يعيش حيث اهلولندي النموذج على عملي كمثال هنا نقتصر وسوف
 وشؤون االندماج وزيرة كالم من واضحا يبدو فإنه البلد، هذا يف مسلم مليون

 إىل يسعى عقالين، مشروع على تنطوي االندماج سياسة أن هولندة، يف األجانب
 اهلولندية، اللغة تلقي فرصة مبنحهم وذلك العامة، احلياة يف انباألج إشراك

. الشريفة األهداف من ذلك وحنو اهلولندي، الشعب وثقافة تاريخ على والتعرف
 االندماج يتم أن جيب«: فحواه ما باألمر املعنية الوزارة أو الوزيرة كلمة يف جاء وقد
 بالسلطة تناط مهمة ما بدرجة وهو والشارع، واحلي والشركات املدارس يف

 مسؤولية يتحمل مهاجر كل أن هو اجلديدة، املواطنة سياسة منطلق حيث الوطنية،
  ».الضرورية واملهارات املعارف اكتساب

 من كل وثقافة هلوية ديد أي يشكل ال أنه حقا يدرك الكالم، هذا ملثل املتصفح إن
 امللموسة الفائدة عن فيكش ال الوقت، نفس يف لكنه االندماج، هذا يطاله سوف
 ومعرفياً، لغوياً اندجموا الذين املسلمني من اآلالف مثة بأن علما السياسة، هذه من
 لكن اهلولندي، الشعب وتاريخ وتقاليد قيم على وتعرفوا اهلولندية، اللغة أتقنوا أي
 اهلولندي اتمع مع واحلميمي التلقائي التواصل ذلك عن بعيدين ظلوا ذلك رغم
 اهلولندية، والثقافة اتمع قيم برفض علنا يتفوه من ومنهم بل فيه، ينخرطون الذي
 اعتباره ميكن ما منها شىت، عوامل إىل يستند وإمنا فراغ، من يأيت ال الرفض وهذا

 القطاعات لبعض املنظمة القوانني والتواء العمل، مشاكل مثل موضوعياً،
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 ضد املدعمة اإلعالمية اهلجمة نسيان دون ذلك، وغري واملدرسة كالتأمينات
  .دواليك وهكذا املسلمني،

 العفوي االخنراط على املسلمني من جمموعة إقبال عدم أن يتقرر هذا، على واستنادا
 الشبه حىت أو املهين أو اللغوي اندماجهم يف فشل إىل يعزى ال األخرى، الثقافة يف

 وطريقة تفكريهم، أسلوب يف تتجذر ذلك، من أعمق أسباب إىل وإمنا ثقايف،
 منها ينحدر اليت العامة اتمعية البنية نطاق يف إال يفهمان ال أمران ومها تعاملهم،
 الفكرية املعايري حيث الغريب، اتمع بنية عن خمتلفة جد بنية وهي هؤالء،

 املسلم اإلنسان على تطبق وعندما الغريب، باإلنسان إال تليق ال السائدة والسلوكية
 فاحلرية الساحر، على السحر ينقلب كما ضداً، وتنقلب قيمتها، تفقد جنيباأل أو

 أغلب أن نرى لذلك العريب، أو الشرقي باملقياس فوضى هي الغريب باملفهوم مثال،
 احلرية هو فيها السبب إمنا األجانب، يقترفها اليت واإلجرامية املنحرفة السلوك صور
 ما مبجرد لذلك ،...)السلطة الشيخ، اإلمام، األب، (األعلى األنا غياب يف املفرطة
 الدينية القيود كل من التام للتحرر األبناء شهية تنفتح املرتل، من األب سلطة تغيب

 من عدد يعانيها اليت املعاشة الوضعية هذه ومثل ذلك، وغري والقانونية والثقافية
 سبب اويعتربو الغربية، القيم على يسخطون جتعلهم الغرب، يف املسلمني
 يف الثقة كل بذلك فيفقدون األخرية، األجيال فيها تتخبط اليت اخلطرية االحنرافات
 اليت القوانني يف يرون وال والسياسيون، اإلعالميون هلا يروج اليت الدعائية املقوالت
 مصممة قيوداً وراءها ختفي وعود جمرد واملسلمني، األجانب خبصوص تباعاً تصدر
املسلمني بتمكني تنادي اليت األصوات كل وتدجني سالمي،اإل املد من للحد 

  .والدستورية القانونية حقوقهم من واألجانب

 املوجودة املسلمة اجلالية نفوس يف االرتياب تزرع بأن كفيلة وغريها األسباب هذه
 احلرجة الوضعية هلذه واملوضوعي الشمويل االستيعاب لنا يتسىن وحىت الغرب، يف
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 النقاط يف ذلك نبلور املسلمني، من به يستهان ال لعدد احلقيقية لةاحلا تعكس اليت
  :اآلتية

 هي ليست والغربية، األوروبية احلكومات بعض تطرحها كما االندماج سياسة إن
 االجتماعية املنظومة يف املسلمني إشراك بواسطته ميكن الذي األوحد النموذج
  :األ وبناء، إجيابيا إشراكا الغربية، والثقافية

 ممثلي مع تشاور دون القرار، بيده الذي وهو واحد، طرف من صادرة: أوال 
 لكن للكل، إجيابية أهداف ذات النظري جانبها يف تبدو: وثانيا ومثقفيهم، املسلمني
 االندماج وزيرة قبل من حيصل راح ما وهذا وخداعها، زيفها يتضح التنفيذ أثناء

 ورشا األجانب بإدماج املرتبط جانبها يف وزارا من جعلت اليت اهلولندية،
 الذي االندماج، ملصطلح اللغوي حتديدنا يف إليه أشرنا ما نقرر جيعلنا مما للتجارب،
  .أيديولوجي هو ما يعتره مل ما شريف، مفهوم على ينطوي

 يندجموا، مل أم يعين ال الغربية، الثقافة قيم بعض مع املسلمني بعض جتاوب عدم إن
 ثقافات إىل ويتعرفوا الغربية، اللغات يتقنوا أن استطاعوا أم إىل يشري بقدرما
 العمل، سوق داخل ومنتج إجيايب بشكل وينتظمون فيها، يوجدون اليت البلدان
 طياته يف حيمل اخنراط ألنه اآلخر، ثقافة يف العقالين غري االخنراط من حتفظوا لكنهم
 هذا عن اآلراء خمتلف تكشف ىألخر فينة ومن األصلية، لثقافام املوت بذور
 اليمني أحزاب آراء مثل الغربية، اتمعات بوتقة يف لآلخر التذويب أو املوت

 أن املسلمني من ينتظر فكيف ذلك، وغري األوروبية، الدول من العديد يف املتطرف
  !ووجل تربص دون والثقافية الدينية قيمهم يرفض الذي اآلخر هذا على يقبلوا

 شىت يراعي أوسع، نطاق يف وتفهم حتلل أن ينبغي الغرب، يف املسلم ةوضعي إن مث
 ذلك، وغري واالجتماعية والسياسية والتارخيية والدينية والثقافية النفسية اجلوانب
 هنا ومن غريه، أو األورويب اإلنسان هو ليس املسلم اإلنسان أن تثبت جوانب وهي
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 سوف فإنه وإال اجلوانب، تلك كل احلسبان يف يضع أن جيب معه املثمر فالتعامل
  .منحرفا مسارا يتخذ

 فشل عن) بلوك بتقرير يسمى ما وهو (هولندة يف تقريرصدر كشف املاضي العام يف
 عقود، ثالثة حوايل طوال املتتابعة اهلولندية احلكومات سنتها اليت االندماج سياسة
 االندماج، عن األجانب أو املسلمني عجز إىل بآخر أو بشكل يعزى ال هذا لكن
 االندماج فحوى إيصال آلية يف خلل إىل أو السياسة، تلك يف ما خلل إىل يعود وإمنا
 اقتراح إىل التقرير ذلك عمد لذلك أصلها، من الفكرة هذه يتقبل وجعله اآلخر، إىل

 قيود إال التوصيات تلك وما ا، العمل احلالية احلكومة على يستوجب توصيات،
 ارجتاجات يولد سوف مما األجانب، على اخلناق تضييق من تزيد سوف جديدة
 احلمام إىل الداخل: (املعروف العامي املثل ذلك عليه يسري املهاجر جتعل جديدة،
 تركيز عدم: حول يتمحور التقرير ذلك يتضمنه الذي واجلديد!). منه كاخلارج ليس
 معينة، دينية أو إثنية تعليمية مؤسسات يف األجانب التالميذ من % 80 من أكثر

 السماح وعدم العمل، سوق يف االخنراط على األقليات من % 54 من أكثر وإجبار
 الوقاية أسلوب وانتهاج حمددة، أحياء يف األدىن الدخل ذات العائالت بتسكني
 األجانب، شباب يسببها اليت املنحرفة اإلجرامية السلوكات مواجهة يف والقمع
 حول مذكرة وإصدار اخلارج، من األئمة استرياد نم واحلد لألئمة تكوين وتنظيم
  .املسلمني من عدد مع بالتشاور وذلك ورائه من تقف اليت واألسباب التطرف

 ليسوا وهم الغرب، يف حتصل بدأت اليت التبدالت هذه إىل املسلمون ينظر كيف
 إثبات خالله من حياولون معلنا، موقفا منها يتخذون هل تأثريها؟ عن بعيدين
 وال يأيت الذي ينتظرون وهم األيدي مكتويف يبقون أم لذلك، قبوهلم أو همرفض
 عما جذريا خيتلفون اجلديدة األلفية هذه مسلمي أن يظهر األمر، حقيقة يف يأيت؟
 أن وجيز ظرف يف استطاعوا حيث األول، اجليل شكلوا الذين أسالفهم عليه كان

 أنه احلضور هذا على يعاب ما لكن ،وجماالته الغريب اتمع قطاعات شىت يف حيضروا
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 يقدمه الذي اإلسهام يشتت مما اجلماعي، التنسيق معه يغيب فرديا، طابعا يتخذ
 اليت الساخنة باألحداث وحمجوبا باهتا وجيعله الغريب، اتمع بنية داخل األجانب
 معها فيبدو والسياسة، اإلعالم أضواء تسرق أحداث وهي املنحرفني، بعض يسببها
 العديد فثمة ذلك رغم! شأن ذا وليس مقزما واألجانب املسلمني لدن من إسهام كل
 حضورها لتثبت احلواجز تتخطى بدأت اإلسالمية، واملؤسسات املنظمات من

 ومنها املسؤولة، السلطات مع احلوار فتح من متكن من ومنها اتمع، داخل الفعلي
 الرؤية هو هؤالء بعض يعوز ما أن غري اجلوانب، شىت يف التعاون معها جيمعه من

 املنظومة داخل دورها ومعرفة الداخلية، أوراقها ترتيب حتاول اليت لألمور، الواضحة
 بصلة متت اليت احليثيات كل االعتبار بعني تأخذ استراتيجية وضع مث ومن الغربية،
 اليت األصوات تلك إدراج ميكن اإلطار هذا ويف الغرب، يف املسلمني وجود إىل
 إنسانية رؤية ليؤسس والثقافات، املناخات كل مع يتكيف حضاري، بإسالم اديتن

 جمتمع، أي يف اإلجيايب االندماج تنفي وال والوسطية، االعتدال على ترتكز وكونية
 ثقافة مع العقالين التجانس على ومبين األصلية، اهلوية على باحلفاظ مشروط اندماج
 ا، يؤمنون اليت الديانة خصوصيات ريةاستمرا يضمن الذي واالستحكام اآلخر،
 . حيملوا اليت واهلوية ميثلوا، اليت والثقافة

  :املهجر يف املسلمة األسرة مشكالت

 الزراعة من تعيش أسرة الغالب على موطنها يف املهاجرة اإلسالمية األسرة كانت
 الصالت معهموجت العمل ويتقامسون ـ أفرادها مجيع ـ أفرادها يتعاون املاشية، ورعي

  .واألسرية األخوية والعالقات الروحية والقيم والعبادات املعامالت يف اإلسالمية

 اتمع مقتضيات حسب تتكيف أن حاولت الغرب، إىل األسرة هذه جاءت فلما
 تركيب أن املعلوم ومن. الصناعي النموذج حسب أسرة إىل عملياً وانقلبت اجلديد
 يتقاضاه الذي األجر على أي (املرتب على كله مقائ وترابطها الصناعية األسرة
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 النموذج إىل الزراعي النموذج من الصناعية املهاجرة األسرة وتطور ،)العامل
: مرتني تكسب األوروبية الصناعية األسرة ألن ومشكالا بؤسها يف زاد الصناعي
 مرتب سوى جتين ال الصناعية املهاجرة األسرة بينما الزوجة، ومرتب الزوج مرتب
 بينما األوالد، قليلة األوروبية األسرة أن كما. للزوجة عمل إجياد لصعوبة واحد
 على العثور يف أقدر األوروبية واألسرة. التناسل كثرية املهاجرة املسلمة األسرة
  .املهاجرة املسلمة األسرة من اجليدة املرتبات على احلصول وعلى العمل

 تقطيع الواقع يف هو تطوراً املهاجرة األسرة أفراد بني الصالت تطورت ولقد
 األسرة أفراد بني جتمع اليت الروحية للقوى وضياع للوشائج ومتزيق للروابط
  .اإلسالمية

 أن أي االقتصادي العامل تأثري أوالً نالحظ متأنية بصورة لتطور هذا يف تأملنا وإذا
 بل ـ اإلسالمية العربية األسرة يف كما ـ األب على مقصورة سلطتها تبق مل األسرة
 سوق يف الكفاءة يف القدرة ويثبت املرتب ويربح القوت يكسب الذي الفرد بني هي

 كل أصبح فقد الدين وبتلقني بالتربية واالهتمام األسرة وتكافل التقاليد أما. العمل
 واتمع كاملدرسة األسرة خارج اجتماعية مؤسسات إىل موكوالً ثانوياً أمراً ذلك

 األسرة حياة يف مأساة احلقيقة يف وهو ،باأل قيمة انتقاص ثانيا حظونال. واملسجد
  :لألب منوذجان يتعارض حيث املهاجرة املسلمة

 جاءوا املهاجرين، العمال من األول اجليل عرفه الذي هو األول النموذج -1
 ويطيعه ويعوهلا، يرأسها األسرة، رب بدور يقوم أب وهو أوطام، من بصورته
  .أفرادها مجيع

 أبناء من بعده وما الثاين اجليل تعلمها كما األب صورة فهو الثاين النموذج أما -2
 والد وهو. فيه نشأوا الذي الصناعي اتمع يف أعينهم بأم رأوها الذين املهاجرين

 سوق يف العمل على احلصول على قدرته ومن االقتصادي وضعه من قيمته تأيت



  الدكتور حممد اهلواري: حبث
 

 239

 عمل الغالب يف هو املهاجر العامل ليهع حيصل الذي والعمل. واملهارة الكفاءة
 .قليل أجر ذو متواضع

 املهاجرة، املسلمة األسر بعض يف كثرية ملآس مدعاة النموذجني هذين تصادم وكان
 البسيطة، األعمال ذوي األميني الفقراء آلبائهم تقديرهم قلّ قد األبناء جند فبينما
 زوجام يطالبون تقدير،ال موضع األصلية ثقافتهم جعلتهم الذين اآلباء جند

 والتمسك التامة والطاعة الشديد باالحترام يعاملوهم أن أوروبا يف وأبناءهم
  .بالتقاليد

 اآلباء أجيال بعض بني كثرية خصومات النظرتني بني التعارض هذا عن جنم لقد
 وساد اجلانبني، من األعصاب وايار النفسية األزمات وكثرت األبناء أجيال وبعض
األسر بعض نسيج ومتزق النفسية، واألمراض واحلرية والقلق التوتر األسر ضبع جو 
  .ممزق شر ذلك جراء من

 فعلى. املهاجرة اإلسالمية األسر من كثري يف الرجولة تفضيل استمرار: ثالثاً ونالحظ
 عدل الذي الغريب اتمع يف االقتصادية باحلياة املهاجرة األسرة تأثر من الرغم
 الوالد بنموذج كذلك تأثرها ورغم واالجتماعية األخالقية قيمها غيرو تركيبها
 وهو القدمية التقاليد من استمر واحداً أمراً فإن الصناعي، اتمع يف صار كما

 املتواضعة، الفقرية الطبقات يف أظهر التفضيل وهذا. األنوثة على الرجولة تفضيل
 وجيدون به يتباهون معيار لشبانل يبق ومل األصالة، وضاعت القيم اضطربت حيث
 فعل برد أشبه وجعله شدة التباهي هذا زاد وقد. بالذكورة التباهي سوى هويتهم فيه
 يف النسائي العنصر وغلبة الغرب؛ يف املرأة به تقوم الذي الدور الواقع، على ثورة أو

 تدريب وفصف يف وحىت والثانوية االبتدائية األوروبية املدارس يف الغريب التعليم
  .والشبان املراهقني

  :التاليني للسببني وعمقاً حدة األمر هذا ويزداد
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 الشبان جيد فال أعماهلم، يف األوقات أكثر غائبون الثاين اجليل من الشبان آباء إن -1
  .املدرسة يف واملعلمة الدار يف األم سوى أمامهم

 حتسن ال أمية غالباً فهي الغربية؛ األم تشبه ال البيت يف معها يعيشون اليت واألم -2
 اليت الثقافية املعلومات وال الفنية القدرات متلك وال األوروبية، باللغة الكالم

 .واملراهقني الشبان من أبنائها مشكالت حلّ على تساعدها

 الذكورة متجيد يف وجيدون حيام، يف ودورها املرأة على الشبان يثور ذلك لكل
  .املتزعزعة لشخصيام وقاية خري ا والتباهي

  :االغتراب وجمتمع املسلمة املرأة

 من واألخالقية االجتماعية الظروف لوطأة تعرضاً أشد الغرب يف املسلمة املرأة
 يف اإلسالمي، باملظهر املسلمات النساء من الكربى النسبة متسك إىل نظراً الرجل،
 االستهزاء،و السخرية من لنوع عرضة جيعلهن مما األقل، وعلى أحياناً األدين حده
 الفتقاد املواجهة موقف على قادرات غري وهن.... العمل أو الشارع أو املدرسة يف
  .آخر حيناً اإلسالمي التصور الفتقاد أو أحياناً اللغة

 ما ونادراً بيت، ربة هي أو اخلدمات، قطاع يف أو مصنع يف عاملة إما املسلمة واملرأة
 ما وغالباً بل... حوهلا اتمع مواجهة نم ميكنها اجتماعي أو ثقايف وضع يف تكون
  .الوضع هذا مثل يف زوجها يكون

  :للمهاجرين السياسي التوجه

 العمل، عن العاطلني من ا بأس ال نسبة اليوم يشكلون املهاجرين أن شك ال
 ،غريهم منها ينفر واليت املورد، الفقرية املهن من تعيش اليت الطبقة من كبرية وغالبية
 وألبنائهم هلم االقتصادي وضعهم بتحسني شيء كل قبل العناية إذاً طقاملن فمن
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 وذلك تصحيحه؛ من بد ال ظاهري املنطق هذا لكن. الثاين اجليل عليهم يطلق الذي
 واالجتماعية املعنوية حبيام االهتمام، وبنفس نفسه الوقت يف العناية من بد ال ألنه

 واملطالبة التجمع على القدرة هلا جمموعة اليوم أصبحوا فقد. والروحية والثقافية
 السهل من وصار. الشرعية احلقوق على احلصول أجل من الكفاح وعلى حبقوقهم،

 واستخدامهم سياسياً استثمارهم املتطرفة واالجتاهات السياسية األحزاب على
 سوى عليه تقدر ال دقيق صعب أمر املعنوية حبيام االهتمام أن غري أخرى، ألغراض

 املؤسسات إىل األمر يوكل أن حال بأي جيوز وال اإلسالمية، املتخصصة ؤسساتامل
 تصور يف طرائقها ألن املهاجرين؛ خدمة يف وصدقت نياا خلصت مهما الغربية
 تغلب اليت والثقافة الغربية، املدنية بطابع مطبوعة تنفيذها ويف ختطيطها ويف احللول
 .الزمن من قرنني نذم املادية واحللول التكنولوجيا عليها

 عن العزوف إىل يدعو من املسلمني قيادات بني جند نزال ال أننا املؤسف ومن
 الشريعة لقواعد مبعارضتها العتقادهم الغربية احلياة يف السياسية املشاركة
 اختاذ مركز عن وإبعادهم اتمع يف عزلتهم زيادة إىل هذا أدى وقد اإلسالمية،

 الشيخ العالمة لفضيلة كان ولقد. غريهم أيدي يف لسياسيا مستقبلهم وجعل القرار
 بنا حيسن السعودية املدينة جريدة نشرته املشاركة هذه يف رأي بيه بن اهللا عبد

  :عليه االطالع

 العمل يف الغرب يف يعيشون الذين املسلمني مشاركة نأ بيه بن اهللا عبد الشيخ أكد
 والء حوالاأل من حال بأي تعين ال االنتخاب وأ بالترشيح سواء هناك السياسي
 يف وجودهم ظروف تقتضيها مشاركة هي بل اإلسالم، عن خروجا وال للكفر،
 وهناك فيه، شيء ال وهذا هلم، املشروعة املواطنة حقوق من وحق البالد، هذه

 تنعكس السياسية املشاركة هذه وجائزية ذلك، تؤكد النبوية السرية يف أحداث
 هذه يف أنفسهم املسلمون يعزل ال حىت وذلك مني،املسل مصاحل على حتما

 األحزاب ضمن العمل الغرب يف للمسلمني بيه بن الشيخ وأجاز اتمعات،
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 يف املسلم الشباب إن بيه بن عبداهللا الشيخ وقال. مصاحلهم وفق القائمة السياسية
 مصري سيشكل الذي هو التحدي هذا مستقبل وإن كبرية، حتديات يواجه الغرب
 االسالمي انتمائهم عن خرجوا إذا الشباب ألن الغرب، ديار يف واملسلمني سالماإل

 املسلمني وأن وجود، له يكون لن اإلسالم أن يعين فهذا بالكلية االسالم وتركوا
 باالسالم الشباب متسك لو ذلك من العكس وعلى الغريب، اتمع يف سيذوبون
 األقليات فقه قضية عن احلديث إن بية بن الشيخ وقال. والبشارة البشرى ستكون
 األقليات فقه وإن يكون، أن ينبغي ما خالف هو املصطلح يف واخلالف زائفة قضية
 الكتاب على ويرتكز الفقه هذا من جزء فهو االسالمي، الفقه عن خارجا فقها ليس
 وأن الشريعة، أصول هي واليت االربعة، واالصول والقياس واالمجاع والسنة
 بني تدور املشقة وهذه املشقة، وأوضاعهم مشكالم هلم الغرب يف املسلمني
 فقه وفق قضاياهم معاجلة من بد فال مث ومن احلاجة، وبني الشديدة الفقهية الضرورة

 وقال. الواقع لظروف النظر يعين بل جديد فقه وجود يعين ال وهذا) التيسري مقاصد(
 جتعلنا اليت هي الغرب يف لمسلمنيل حتدث اليت واألقضية الواقع إن: بيه بن الشيخ
 ودعاة علماء رابطة جملس هو لالفتاء االورويب والس) االقليات فقه (عن نتحدث
 .الغرب يف املسلمة االقلية قضايا يف يفيت وهو الشرع بأصول ويلتزم وفقهاء

 الغرب يف املسلمني ملستقبل استشرافية نظرة

 معروف، معظمها عديدة أسباب أوروبا يف واملسلمني اإلسالم مستقبل حول للقلق
 تداخلت كما ودوافعها، املستقبل ذلك عن السائلة اجلهة باختالف ختتلف أنها إالّ
 مستقرة أرضية عن حبثاً املوضوعية الرؤية صعوبة يزيد كبرياً تداخالً األسباب تلك

 اليت املشكالت ومن. اإلمكان قدر الصواب من تقترب وتوقّعات الستنتاجات
 منظور من غالباً لديها ما تطرح املعنية اجلهات أنّ امليدان هذا يف الباحث عترضت

 وفق أخرى مؤثّرة عناصر يكفي مبا تراعي فال سواه، على األولوية تعطيه معين
 فصال آخر عن جانب فصل االجتماعية التطورات مسائل يف ميكن وال آخر، منظور
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 وافياً، عرضاً املطلوب عرض تسهيلفل حبث أو دراسة يف ذلك جرى وإن كامال،
 متكاملة صيغة يف املطاف خامتة يف النتائج لتصب أخرى، جوانب عن الغفلة دون

  .متوازنة

 ـ أوروبا يف العمالة وسوق املسلمون ـ وثقافية اجتماعية خلفية ـ األرقام لغة
  الشمولية الصيغة افتقاد

 اإلسالم مستقبل عن السؤال يف سواه على يطغى سنوات منذ األمين اجلانب يزال ال
 اخلوف "يسمى ما ظاهرة تثريه عدائي منطلق من سواء أوروبا، يف واملسلمني
 صادر دفاعي منطلق من أو ،)Islamophobie االسالموفوبيا أو" (اإلسالم من املرضي
 دينهم من اخلوف على املترتبة النتائج تشملهم أن من املسلمني غالبية خشية عن
  .أنفسهم وعن عنه يعرفونه فيما مسوغ لذلك يكون أن دون

 التطورات عامل إىل وقلق بتخوف أيضاًً ينظر عدائياً األمين املنظور من ينطلق ومن
 هرم يف واخللل أوروبا يف السكان صعيد على املستقبلية الدراسات وفق املنتظرة
 على يترتب أن ميكن وما الشمال إىل اجلنوب من اهلجرة وظاهرة السكانية الفئات
 ذلك وجود نسبة ارتفاع وبالتايل السكان إىل املسلمني نسبة ارتفاع من ذلك

 وجهالً احلاالت غالب يف افتراًء جتاهه، املخاوف تثار أو منه يخشى الذي "اإلسالم"
  .أحياناً

 تلك جتاوز استحالة بيان إىل احملض االقتصادي املنظور أصحاب يسعى بينما
 مع هؤالء يتالقى أن وميكن مبكّرا، معها التعامل ضرورة وبالتايل التطورات
 غري أو املسلمني نطاق داخل من واءس اإلسالم، إىل املوضوعية النظرة أصحاب
 من بدال والثقافات واحلضارات األديان تعايش من اجلميع انطلق ما إذا املسلمني،
  .والصدام واملواجهة العداء منطلقات
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 السلبيات تبين صيغة عن للبحث التالية الفقرات تسعى املتعددة النظرات هذه بني
 مستقبل لضمان وتنميتها دعمها ينبغي ليتا واإلجيابيات عليها التغلّب ينبغي اليت

 من األطراف، لسائر الفائدة حتقّق مثمرة بصورة أوروبا، يف اإلسالمي الوجود
  .ضرار وال ضرر ال منطلق

  األرقام لغة

 مستهل يف سابقا ذكرنا كما األورويب االحتاد يف املسلمني أعداد تقديرات تتأرجح
 تبدأ وكانت كبرياً، تأرجحاً يقةدق رمسية إحصاءات وجود غياب ويف البحث،
 إليهم يضاف مليوناً، 25 يتجاوز ما إىل وتصل ذلك، من أقل أو مليونا 15 حبوايل

 واهلرسك، والبوسنه ألبانيا أي األورويب، االحتاد يف أعضاء ليست دول يف املسلمون
 كوبذل االحتاد، إىل االنضمام وتريد أوروبا إىل نفسها تنسب اليت تركيا عن فضالً
  .مليوناً) 37 (من يقرب ما إىل املسلمني عدد يصل

 األورويب االحتاد يف املسلمني وصف يف يصلح ال احلقيقي، العدد عن النظر وبقطع 
 تعبري فلكلّ واألقليات، والوافدين كاجلاليات مصطلحات، من اآلن حىت شاع ما
 يوحيه ما حيث من أو اإلسالمي، البشري الوجود واقع حيث من سلبياته ذلك من

 بصورة ورعايته الوجود هذا استمرارية مع تتناقض بأساليب التعامل من نفسه التعبري
 اجلدل أثناء الفرنسي اإلعالم يف انتشر ما مثال عابرة إشارةً ذلك إىل ويشري. قومية

 كقول املسلمات، املدارس تلميذات على احلجاب حظر تقنني حول الشديد
 ينتمني آخر بلداً هلن وكأنّ قوانينها، رفضن إن رنساف عن الرحيل عليهن إنّ بعضهم
 احلفاظ حق القانونية تشريعاته على وهلن فيه، ونشأن ولدن الذي البلد سوى إليه
  .دينهن على

 من وافدين موجة أو تارخيية ظاهرة من جزءاً األوروبية البلدان يف املسلمون يعد مل
 عليهم يطلَق الذين أولئك هم املذكورة ينياملال من األعظم فالنسبة والطلبة، العمال
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 أوروبا يف والناشئني املولودين واألحفاد األبناء من والثالث الثاين اجليل وصف
 هؤالء وغالبية دائمة، إقامة السنني عشرات منذ املقيمون مثّ الوافدين، من فليسوا

 يف هؤالء دوعد األصليني البالد أهل من اإلسالم اعتنق من على عالوة متجنسون،
 الغربية البلدان سائر يشمل ومبا الشبيبة، جيل أوساط يف سيما ال مطّرد، تصاعد
 زمنياً، طارئ وجود بأنه أوروبا يف وجودها وصف ميكن اليت الفئة أما عموماً،

"عددا األقلّ الفئة فهي القانون، مبنظور" أجنيب.  

 به تقول مبا كبري حد إىل بطمرت أوروبا يف اإلسالمي الوجود مستقبل عن واحلديث
 مستوى وعلى عموما، السكاين اهلرم تطور عن املوثّقة املستقبلية الدراسات
 إىل حيتاج الذي اجلانب وهو التخصيص، وجه على السكان بني من املسلمني
 واليت الغرب، يف املسلمني غري أوساط من كانت سواء املتطرفة، النظرة من ختليصه
 املسلمني من فريق أوساط من كانت أو خطراً، املسلمني نسبة عارتفا تصوير تريد

 ينطلق ال الفريقني وكال أوروبا، على السيطرة باب من" فتحاً "ذلك تصوير يريدون
  .واقعي منطلق من

 التعاون ومنظمة املتحدة، األمم عن الصادرة الدراسات تسجلها اليت النتائج
 يف املتخصصة الوطنية املعاهد من عددو الصناعية، للدول والتنمية االقتصادي
 :الرئيسية حماورها من متقاربة، نتائج إىل تصل األوروبية، البلدان

 سكانا، وأكربها االحتاد بلدان أهم يف األوروبية األصول ذوي من السكان عدد ـ 1
 أسبانيا يف احلال هو كما املتزايد، التراجع وبني عليه هو ما على الثبات بني يتأرجح

 املعتقدات بني الدراسات هذه متيز ما وقليالً وفرنسا، وبولندا وأملانيا إيطالياو
 ولو األوروبية، األصول ذوي من املسلمني خيص ما فارقاً حتدد ال فهي الدينية،
  .كبرياً الفارق هذا يكون فلن فعلت
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 موناملسل وميثّل السكان، من األوروبية األصول ذوي غري لعدد مطّرد ارتفاع ـ 2 
 مستمر ارتفاع يف السكان إىل نسبتهم حصيلة جيعل ما وهذا الكربى، أكثريتهم
  .أيضاً

 أقلية سيصبحون األوروبيني أنّ من التخويف بصيغة اجلهات بعض تتحدث هنا 
 عندما مفزع، بشكل التطور هذا يصور ما اجلهات هذه ومن بلدام، داخل
 وهي. امليالدي والعشرين احلادي القرن اية قبل املائة يف 20 نسبة عن يتحدث
 تارخيية عناصر غالباً تتجاهل كما أحياناً، مقصودة مبالغة على تنطوي تصورات
 أوروبا كانت األقلّ على عام آالف ثالثة فطوال األورويب،" العنصر "تكوين بشأن
 عند معها يستحيل أيضاً، كربى هلجرات ومصدراً كربى، هجرات استقبال ساحة
 أنّ أو القدم، منذ بذاته قائم عنصر مثال اآلري العنصر إنّ القول التاريخ ءعلما

 وسط يف سواه انتشار يقابله ال األمريكتني، سكان ربع على يزيد فيما انتشاره
 أحفاد يعامل أن ينبغي هل السؤال يطرح أحد وال أكثر، أو مماثلة بنسبة أوروبا

 أحفاد عن يقال كما" الغرباء "معاملة مثال، كاأمري إىل أملانيا من األوائل املهاجرين
 أملانيا؟ إىل الوافدين

 هرم يسجله الذي التبدل هو املستقبلية الدراسات به تقول الذي األهم العنصر
 إىل الوصول يف اآلن وبدأ. عاما مخسني من أكثر منذ أي باطّراد، السكانية الفئات
 وبالتايل) سنة 60 من أكثر (املسنني سبةن ارتفاع جوانبه أهم فمن احلرجة، املرحلة
 60و 18 بني (العمل على القادرين نسبة اخنفاض مقابل املنتجة، غري السكانية الفئات
 على وال ـ) سنة 18 دون (والناشئة األطفال نسبة صعيد على يوجد أن دون ،)عاما
 يف صالنق لتعويض عليه االعتماد ميكن ما ـ عموماً اإلجناب إىل النظرة صعيد

 ذوي جمددا خيص ما وهذا أجيال، ثالثة إىل جيلني خالل أي املنظور، املستقبل
 األصول ذوي غري مستوى على معكوسة صورة مقابل األوروبية، األصول
 وأحفادهم وأبناءهم الوافدين يشمل الفئة هذه عن واحلديث. أوروبا يف األوروبية
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 إىل النظر ودون األصليني، دالبال أهل مع خمتلطة أو عليهم تقتصر زجيات من
  .اجلنسية أو الدائمة اإلقامة حق اكتساب

 الدراسات ترى ال واالستهالك، اإلنتاج زاوييت بني السكاين اهلرم يف اخللل هذا
 من النقيض على أي أوروبا، إىل اهلجرة أبواب فتح دون ملعاجلته إمكانيةً املستقبلية
 امليالدي القرن يف الثمانينات مطلع منذ الصعيد هذا على السياسية املمارسات
 ثابتاً مبجموعه السكان عدد ويبقى التعويض ليتحقّق املطلوبة واهلجرة. العشرين
 التوقّعات وفق اآلن من ابتداًء سنوياً، األلوف مئات إىل تصل تناقص، دون

 بلد إىل بالنسبة سنويا ألفا 480 من أكثر إىل فتصل م،2050 عام حىت املوضوعية
  .وهكذا لفرنسا ألف 100 وزهاء لربيطانيا، ألف 100 من وأكثر نيا،كأملا

 يف التقدم نتيجة األعمار وسطي ارتفاع رغم عموماً، السكان عدد اخنفاض ظاهرة
 تقريبا، عقود أربعة منذ نفسها تطرح بدأت ظاهرة والطبية، الصحية الرعاية

 10 إىل م،1960 عام ةنسم ألف لكل طفل 18 من املواليد نسبة اخنفاض يف وانعكست
 نسبة من أعلى الوفيات نسبة أصبحت حىت م،2000 عام نسمة ألف لكل أطفال

 مثل البلدان، بعض يف العمالة سوق على اخلطر مستوى ذلك وبلغ الوالدات،
  .وبولندا وإيطاليا أملانيا الطريق هذا على تليها أن ويتوقّع أسبانيا،

 األورويب االحتاد من الغربية البلدان يف روفةمع كانت اليت الظاهرة أنّ يتردد وكان
 دوله، عن منهجية مستقبلية دراسات تتوافر تكن ومل شرقا، بتوسعته منها احلد ميكن
 الشرقية الدول ملعظم شاملة ظاهرة أنها لالحتاد، الكربى التوسعة قبل من ظهر ولكن
 إىل انضمامها متّ إذا جزئيا النقص عن تعوض أن ميكن اليت الوحيدة والدولة. أيضاً

 حدود يف أي ـ نسبياً سريعاً آنذاك ستتحول أنها جمهوال، وليس تركيا، هي االحتاد،
 سكاا أنّ واملعروف األورويب، االحتاد يف سكاناً الكربى الدولة إىل ـ م2040 عام

  . العظمى بغالبيتهم مسلمون
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  وثقافية اجتماعية خلفية

 الظواهر من سلسلة انتشار نتيجة يظهر ألورويبا السكاين اهلرم يف اخللل بدأ
 تعبري وهو األسرة، بتفكّك عموما يوصف ما مقدمتها يف كان املعروفة، االجتماعية

 منها يرتبط ما بعض تلخيص ميكن واحدة، دفعة املشكالت من لعدد جامع
  :رئيسية بعناوين احلديث مبوضوع

 ارتبط طرحاً األورويب التاريخ عرب حقوقها هضم بعد املرأة إنصاف قضية طرح ـ 1
 على الزمن مبرور يقوم اتمع جعل مما العاملة، اليد إىل الصناعية الثورة حباجة
 مباحاً أمراً وليس الزماً واجباً عملها فأصبح املرأة، عمل دون األسرة إعالة استحالة

 .فرضت ال أو شاءت إن به املرأة تأخذ أن الضرورة تفرض أي ملزم، غري حقّا أو

 حىت البيوت ورعاية التربية مهمة تزدري اليت والثقافية االجتماعية النظرة نشر ـ 2
 بني املساواة مسألة تعد فلم املرتل، خارج بعملها رهناً املرأة قيمة معيار أصبح
 اجلنسني من لكلّ الذاتية والقيمة لإلنسان، الذاتية القيمة من تنطلق والنساء الرجال
 ومن الطرفان، يؤديها اليت" األعمال "يف التماثل مسألة من وإنما حدة، على

 فارق أي جتاهل مستوى إىل وصلت الصعيد هذا على التطرف درجة أن املعروف
  . Gender"اجلندرة "عنوان حتت حديثا يطرح فيما ومذكّر مؤنث بني

 وهو رين،العش امليالدي القرن من الستينات أواخر منذ اجلنسية بالثورة مسي ما ـ 3
 عن فالعزوف زواج، دون اجلنسني بني العالقات على اإلقبال تدرجييا أنشأ ما

 يسكنون من أعداد ارتفاع إىل أدى أصالً، األسرة تكوين وعن بل املبكّر، الزواج
 عن العزوف نسبة ارتفعت كما مطّردة، بصورة األوروبية البلدان يف انفراد على

 .كبرياً ارتفاعاً اإلجناب
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 طريق عن الظواهر هذه سلبيات عالج حماوالت تعوض أن املستحيل من كان
 وحماوالت اإلجناب، لصاحل مالية إغراءات إجياد على العمل حمورها تقنينية إجراءات
 فمعظم األوىل، واحلضانة لإلجناب حمددة زمنية فترة بعد املرأة عمل استمرار ضمان
 .األوىل أسباا إىل التطرق دون كلةاملش ظواهر يعاجل وأمثاهلا احملاوالت هذه

 الرئيسية، األوروبية الصناعية الدول إىل ماضية أجيال يف املسلمني من الوافدون
 ذاتية، وأخرى اجتماعياً عليهم فُرضت ظروف نتيجة عزلة، يف يعيشون كانوا
 املسلمني صعيد على حافظت ولكنها الزمن، مرور مع الكبرية سلبياا للعزلة وكان
 استمرارية ضمان من معين قدر على اجلنسني، بني العالقات ميدان يف سيما وال

 ظاهرة أن يفسر ما وهذا. نسبياً املواليد عدد ارتفاع ذلك يف مبا عالية، بنسبة األسرة
  .جزئياً إالّ فيها املسلمني تشمل مل أوروبا يف السكاينّ للهرم املعكوس التطور

 5 حدود يف إليها املشار التقديرات وفق السكان عامة إىل املسلمني نسبة كانت وإذا 
 األوروبية املدارس يف األطفال عامة إىل املسلمني أطفال نسبة فإنّ اآلن، حىت املائة يف

 هرم تطور مستقبل إىل يشري ما وهو املائة، يف 20و 15 بني التقديرات أدىن يف تتراوح
 الشبيبة من اإلسالم معتنقي عدد دياداز يدعمه واحد، جيل خالل السكاين الفئات
  .عام بعد عاما

 املتطرفة أو املتسرعة النظرات أصحاب بعض يبين والتوقّعات األرقام هذه مثل على
 اإلعالمية أو السياسية املسؤولية موقع يف املتطرفني من ففريق. املستقبلية توقّعام
 العادات تذويب دف دةمتشد بسياسات ويطالب التطور هذا ضبط عدم من حيذّر

 ما سيما ال الدينية، املعتقدات عن الناشئة تلك ذلك يف مبا للمسلمني، االجتماعية
 يلوح املسلمني أوساط من املتطرفني من وفريق اجلنسني، بني بالعالقات يرتبط
 أبناء أيدي يف ستكون القرار صناعة وبأنّ أوروبا، يف اإلسالمي الوجود مبستقبل
  .املسلمني
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 بل فحسب، والتخوف العداء أسباب تؤجج ال اجلانبني من األطروحات هذه 
  . الواقع أرض على هلا أصل ال تصورات تبني إىل نفسه الوقت يف تؤدي

  أوروبا يف العمالة وسوق املسلمون

 من سلسلة إىل مجيعه حيتاج السياسات وتوجيه اتمعات وبناء القرار صناعة إنّ
 بعض خالل ومن واحد عنصر من االنطالق معها يكفي ال طياتواملع املواصفات
 يعنيه ما ميدان من ذلك على مثاالً هنا نأخذ أن وميكن. فقط املستقبلية األرقام
 .وعاملني متقاعدين بني السكاين اهلرم انقالب

 األماين تطرح أو املتطرفة املخاوف تطرح ممن احلاضر الوقت يف" املسلمني أبناء "إنّ
 تنخفض الذين املسلمون األطفال احلاضر الوقت يف هم عنوام، حتت تطرفةامل

 يف املائة يف 40 من وأقل اإللزامية، الدراسة مرحلة يف املائة يف 60 زهاء إىل نسبتهم
 اجلامعية الدراسات يف ملحوظ بشكل ذلك دون ما إىل مثّ الثانوية، الشهادة حتصيل

  .والتخصصية

 يف اإلسالمي البشري الوجود عليه سيكون ما توقّعات يف كبرية أمهية اإلشارة وهلذه
 يف العمالة مستقبل حول املنهجية الدراسات فمعظم. جيلني أو جيل خالل أوروبا
 العقود خالل األكرب احلاجة أنّ يؤكّد األوروبية، يشمل مبا عموماً، الصناعية الدول
 كما الرخيصة، العاملة اليد سمىي كان ما أو اإلنتاجي امليدان يف تكون لن القادمة
 الكفاءة ذات العمالة إىل األكرب احلاجة ستكون إنما تقريباً، قرن نصف قبل كان
 ذلك بدأ وقد عليا، ختصصية مستويات على والتخطيط اإلدارة إىل مثّ العالية، املهنية

 قطاعات يف واملتخصصني اخلرباء جلب عن معروف هو كما للعيان، بالظهور
 العمل عن العاطلني عدد بلغ اليت كأملانيا بلد إىل كاهلند، بلد من والربجمة اسوباحل
 القادرين جمموع إىل املسلمني نسبة كانت سواء ذلك ويعين ماليني، 5و 4 بني فيها
 أقلّ إىل واملهين التعليمي التأهيل مستوى اخنفاض أنّ مرتفعة أو منخفضة العمل على
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 السبب  هلذاـ صفوفهم يف البطالة نسبة يجعلس سواهم، لدى مستواه نصف من
 اجتماعية عالة "بذلك وسيكونون سواهم، صفوف يف منها بكثري أعلى ـ وسواه

  .ما إجيابية ميزات يعطيهم إنتاجيا حمركا وليس" واقتصادية

 يف اإلسالمي الوجود مستقبل مبنظور االطمئنان صحة عدم من كبري قدر يظهر وهنا
 االستغناء تستطيع لن األوروبية الدول أنّ حاليا السائدة العامة ةالنظر إىل أوروبا،
 من هؤالء ومعظم األوروبية، األصول ذوي غري من العاملة باأليدي االستعانة عن

  .املسلمني

 تطرحها اليت بالتطورات فقط يرتبط ال أوروبا يف اإلسالمي الوجود مستقبل إنّ
 املستقبلية الدراسات يف املطروحة والتتنبؤات يراتالتقد توظّف مل ما اردة، األرقام
 والتأهيلية والتعليمية الثقافية اجلوانب يشمل نطاقا أوسع تصور إطار يف قومياً توظيفاً
  . واحد وقت يف واالقتصادية االجتماعية والظروف املهنية

  الشمولية الصيغة افتقاد

 ذات األخرى، امليادين لفخمت على أيضا يسري العمالة، سوق صعيد على يسري ما
 سياسيا وأدبيا، فنيا وثقافيا، اجتماعيا وفكريا، عقديا واتمع، الفرد بصناعة العالقة

 جيد ال اإلسالمي الوجود مستقبل عن السؤال إنّ القول ميكن هنا ومن واقتصاديا،
 عن وتصدر واحد، وقت يف جوانبه سائر تتناول مشولية صيغة دون اإلجابة
 اردة األرقام جتاه التفاؤل أو التشاؤم بأسلوب تكتفي ال ضوعيةمو منطلقات
 .املستقبلية والتقديرات

 أوروبا يف اإلسالمي الوجود مستقبل أنّ الصيغة تلك مثل عن البحث يواجه ما أول
 من يطرح بل والدراسة، البحث إىل حتتاج قضية باعتباره احلاضر الوقت يف يطرح ال
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 حسب على املشكلة هذه جوانب وتتعدد ،"مواجهتها جتب "مشكلة أنه منطلق
  :ذلك ومن يطرحها، من منظور

 بني واخللط العنف، ظاهرة نتيجة وإعالميا سياسيا املسيطر األمين املنظور ـ 1
 عمليات وبني اإلسالمية، األرض نطاق يف أجنيب احتالل ضد مشروعة مقاومة
  .وروبيةاأل احلدود عند تقف تعد مل مشروع، غري عنف

 األوروبية والفكرية الثقافية الفئات مبوروث املرتبط والفكري الثقايف املنظور ـ 2
 بأقالم ينشر مما الكثري وبني املعتربة مصادره بني واخللط نفسه اإلسالم حول

 من لإلسالم العداء يف املتشددين فئة أو إسالميا املتشددين فئة من سواء املسلمني،
  .مياإلسال النطاق داخل

 القرن من سابقة ظروف يف الناشئة اإلسالمية واملراكز التنظيمات منظور ـ 3
 فبقي الظروف تلك معطيات احلاالت من كثري يف تتجاوز ومل العشرين، امليالدي
 املعطيات وكذلك أوروبيا اجلديدة املعطيات مع املثمر التفاعل عن قاصراً تعاملها
  .املسلمني من اجلديدة لألجيال اجلديدة

 انتشارا اإلسالمية الصحوة فيه انتشرت الذي املسلمني من الشبيبة جيل منظور ـ 4
 تظهر وهنا أوروبا، يف اإلسالمي الوجود مستقبل سيصنع الذي اجليل وهو واسعا،
 حصيلتها على الكبري أثره اآلن معها للتعامل سيكون عديدة وسلبية إجيابية معطيات

  .املستقبل يف

 حدة، على منها كال يتناول مبا ودراسة حبث إىل حاجة يف بعةاألر امليادين هذه
 الروابط وكذلك املسؤولة، اجلهات بأن التنويه الدراسة هذه ختام يف فيكفي
 الوجود مع التعامل عن القصور أخطار تستشعر بدأت اإلسالمية، واملراكز
 ستوىم على تظهر بدأت نفسه الوقت ويف موضوعيا، تعامال أوروبا يف اإلسالمي
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 جيل من املرحلة متطلبات استيعاب على أقدر تكون قد جديدة طاقات الشبيبة جيل
 صيغة عن البحث يف عليه البناء ميكن ما وهذا سابقة، مرحلة أعباء حيمل سابق
 حيقّق مبا أوروبا، يف اإلسالمي الوجود مستقبل ضمان إىل الوصول تستهدف مشولية
  .وعداء مواجهة إطار يف وليس تطوير، عملية إطار يف األطراف، سائر مصاحل

  :القول وخالصة

 مشكالا الغريب اتمع يف املسلمة الفئة هلذه تكون أن ا املسلم األمور من إن
 عقبات فهناك. الدول من دولة أي يف تعيش أقلية أي شأن ذلك يف شأا اخلاصة،

 الغريب تمعبا يتعلق ما منها الغرب، يف املسلمني تواجه ومشكالت وصعوبات
 ما ومنه مقصود، بسبب أو اجلهل بسبب واملسلمني اإلسالم عن املشوهة ونظرته
  .اجلديد جمتمعهم يف أنفسهم املسلمون يعيشه الذي املتناقض بالواقع يتعلق

 عن تبتعد بدأت طائفة الغرب يف املسلمني بني أن أنظارنا عن يغيب ال أن أن وجيب
 الذين ،يليهم ومن والثالث الثاين اجليل من ادهموأحف أبناؤهم سيما وال اإلسالم
 اتمع جهود تنصب الطائفة هذه وعلى اإلسالم، ديار خارج نشأوا أو ولدوا
 وعلى. الواسعة مبفاهيمها الغربية القيم وتبين والذوبان االندماج سياسة يف الغريب
 يؤمنون الذي واملربني الدعاة من املخلصة اجلهود تتوجه أن جيب أيضا الطائفة هذه
 بني املشترك والعيش احلضارات تكامل يف العظيم اإلسالم يلعبه الذي الدور بأمهية
  . البشر بين أفراد لكل واألمان األمن وتوفري والديانات والعروق األجناس خمتلف

 رب هللا احلمد أن دعوانا وآخرا، خطان ويسدد رشدنا يلهمنا أن تعاىل اهللا سائلني
  .العاملني
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  مدخل

 املسلمني على يطرح األوروبية البالد يف واملتنامي الواسع اإلسالمي الوجود إن
 اليت واإلشكاالت القضايا من جمموعة واحد آن يف األوروبية اتمعات وعلى

 ولعل أوروبا، يف والسياسة الفكر ورجال والدارسني الباحثني ماماهت حمل أصبحت
 للمسلم بالنسبة املواءمة قضية اال هدا يف اليوم البحث يتناوهلا اليت القضايا أبرز من
 وكثريا. اإلسالمية هويته على احلفاظ وواجب املواطنة مبقتضيات الوفاء واجب بني
 مطالبة على التركيز أن هل: يقولون الذين ،املسلمني بعض من التايل السؤال يرد ما

 حتلله إىل بالنتيجة به يؤدي ال إسالمي غري جمتمع يف واطنةامل قتضياتمب بالوفاء املسلم
 ومشاركة اتمع، نسيج يف اندماجا منه تقتضي املواطنة أن إذ اإلسالمية، هويته من
 للمبادئ املخالفة ملظاهرا بعض من يالبسها مبا امليادين خمتلف يف العامة حياته يف

  ؟شخصيته مقومات بعض عن التخلي إىل لذلك تبعا به يؤدي قد مما اإلسالمية،

 عن املسلمني غري من اتمع أفراد بعض يطرحه آخر سؤال يرد السؤال هذا ومبقابل
 خبصوصياته متشبثا ظل إذا اتمع يف احلقيقي االندماج على املسلم قدرة مدى
 بني عديدة اجتاهات السؤال هذا على لإلجابة ظهرت وقد ة؟والثقافي الدينية

 يف الكامل االنصهار يف هو احلل أن يرى من فمنهم الغربيني، والسياسيني املفكرين
 األصل ألن ،لألفراد الذاتية اخلصوصيات من كثري فقدان إىل لكذ أدى ولو اتمع،
 يقبل أن هو اتمع، يف قليةأل منتميا يكون من أو ما، جمتمع يف للعيش ينتقل فيمن

 خصوصياته، بعض عن للتنازل استعداد على يكون وأن وعاداته، اتمع بأعراف
 وهناك. االنسجام وعدم لالهتزاز اتمع معرضا باخلصوصية متسكه يكون ال حىت
 على احلفاظ يريدون الذين لألفراد يتم أن ميكن اتمع يف االندماج أن يرى من

 ومبادئهم، قيمهم عن وانسالخ ذوبان دون والثقافية، الدينية تهمشخصي مقومات
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 جمتمعات تكون أن ينبغي احلديثة الغربية اتمعات أن يرون الذين هم وهؤالء
  .ككل اتمع كيان يف إثراء ميثل أن ميكن ذلك وأن والديانات، الثقافات متعددة

 القول ميكننا فإنه وتعقل، بروية املطروحة اإلشكالية هذه يف تأملنا إذا احلقيقة ويف
 اإلرادة توفرت إذا ممكن أمر صعبة، معادلة طريف ميثل وكأنه يبدو ما بني اجلمع نأب

 األوروبية، جمتمعام يف االخنراط فعال ينشدون الذين املسلمني لدى الصحيحة
 لذلك تبعا عليه وجيب أبنائه، مجيع طاقات من يستفيد أن يريد الذي اتمع ولدى
 يكون ولن وثقافام، أديام اختالف على أفراده كافة ليستوعب ذراعيه يفتح أن
  .ككل للمجتمع إثراء مصدر إال والتنوع االختالف ذلك

  تكامل؟ أم تناقض: اهلوية على احلفاظ ومقتضيات املواطنة مقتضيات بني

 ٍفيربتع أوال نبدأ أن السؤال هذا على اإلجابة حناول أن قبل املفيد من لعله
  .للهوية وتعريف للمواطنة،

 جمتمع يف األفراد بني جيمع اجتماعي عقد عن عبارة أا على املواطنة نعرف نأ ميكننا
 سياسي، نظام عن منبثقة موحدة سلطة إىل حيتكم معني، وطن إطار يف وذلك ما،
 العام الصاحل أجل من ويعملون السائد، القانون مبرجعية املواطنون فيه يلتزم
 الثقافية، وخصوصيام الدينية، انتماءام تباين عن النظر بقطع وذلك شترك،امل

  .العرقية وأصوهلم

 الثقافات مجيع بني مشتركا قامسا ميثل أن ميكن عمومه يف للمواطنة التعريف هذا إن
 الفكرية منظومتنا يف غريبا أمرا يعد ال بأنه نقول أن بإمكاننا إنه بل واحلضارات،
 األول اإلسالمي جمتمعهم أسسوا قد النبوي، العهد منذ املسلمني أن إذ والتارخيية،

 مجيع حبقوق أقر الذي املدينة بدستور عِرف ما خالل من املواطنة، قاعدة على
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 املسلمني نإ نقول أن ميكننا وبالتايل ومعتقدام، أديام اختالف على املواطنني
  .واطنةامل أساس على جمتمع تأسيس يف السبق هلم كان

 من جمموعة إىل تعود جندها فإننا عليها، يترتب وما املواطنة مقتضيات إىل نظرنا وإذا
 وتتوزع اتمع، يف مواطن كل ويؤديها ا يتمتع أن جيب اليت والواجبات، احلقوق
  :ثالث شعب على املواطنة حقوق

 حرية: ثلم الشخصية احلرية القانون، أمام املساواة: وتشمل املدنية، احلقوق ـ
 مع التعاقد حرية التملك، حرية الرأي، حرية االعتقاد، حرية التعبري، حرية التنقل،
  .اآلخرين

  .احلكم يف املشاركة وحق االنتخاب حق أساسا وتشمل السياسية، احلقوق ـ
  .العمل وحق العالج حق أساسا وتشمل واالقتصادية، االجتماعية احلقوق ـ

  :فتشمل الواجبات وأما

  الدولة سلطة ماحترا ـ
  العام بالقانون االلتزام ـ
  للوطن الوالء ـ
  الوطنية الوحدة محاية ـ
  وازدهاره وأمنه اتمع استقرار حتقيق يف املسامهة ـ
  العامة احلياة يف املشاركة ـ
  اآلخرين حرية احترام ـ

 اناإلنس كيان عن تعبر اليت اخلصائص جمموعة أا على نعرفها أن فيمكننا اهلوية أما
 إىل تعود للهوية املكونة العناصر وإن وسلوكياته، ومشاعره ومعتقداته وأفكاره
 ينشأ الذي واملوطن العائلي، والوسط والتاريخ، والثقافة، كالدين،: متعددة مصادر
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 جمتمع كل يف لتشكّل بينها فيما العناصر هذه وتتقاطع فيه؛ يعيش أو اإلنسان فيه
 على بناء الواحد اتمع داخل تتمايز ولكنها وطنية،ال للهوية مشتركا أساسا إنساين
 خاصة هوية إنسان لكل يصبح وبذلك توجهام، وتعدد الناس انتماءات اختالف
 فاملسلم غريه، مع أخرى قسمات يف ويتمايز اجلميع مع قسماا بعض يف يلتقي

 يف يلتقيو األوروبيني، مواطنيه مجيع مع األوروبية صفته يف يلتقي مثال األورويب
 يلتقي كما اإلسالمية، األمة إىل االنتماء إطار يف املسلمني مجيع مع اإلسالمية صفته

 لثمي وال. املسيحية الديانة إىل النتمائه تبعا العامل، يف املسيحية اموعة مع املسيحي
 اجلميع أقر ما إذا مشكلة، الواحد اتمع أفراد بني اهلوية عناصر بعض يف التمايز
 من البعض يسعى عندما ولكن خصوصياته، واحترام اآلخر وقبول التعددية، عدةبقا
 اآلخر، هوية حساب على هويته، عناصر من عنصر على التأكيد إىل اتمع أبناء
 حلساب تغيب املشتركة العناصر ألن بينها، فيما متصارعة اهلويات تصبح فهنا

  .السطح على تعلو اليت واالختالف، التمايز عناصر

 أن شأنه من ما كل إىل تعود فإا اإلسالمية، اهلوية على احلفاظ مقتضيات عن وأما
 والتمسك التعبدية، الشعائر وممارسة اإلسالمية، بالعقائد اإلميان يرسخ

  .املتالحقة األجيال إىل ذلك توريث على والعمل الثقافية، باخلصوصيات

 عامة، للهوية وتعريف ا،ومقتضيا للمواطنة تعريف من ذكره سبق ما ضوء يف
 بني للمسلم، بالنسبة إذن اجلمع ميكن فهل خاصة، ومقتضياا اإلسالمية وللهوية
 اهلوية على احلفاظ مقتضيات وبني األوروبية، اتمعات يف املواطنة مقتضيات
  اإلسالمية؟

 منياملسل أن: وهي التالية، القاعدة أوال نقرر أن البد السؤال، هذا عن اإلجابة قبل
 املسلمني عن اجلوانب من عدد يف وضعهم خيتلف إسالمية غري جمتمعات يف املقيمني
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 من عدد يف التمييز إىل الفقهاء ذهب ولذلك إسالمية، جمتمعات يف يعيشون الدين
  . الدور اختالف بسبب األحكام

 وحماكمتها املواطنة مقتضيات استعراض من لنا البد السابق، السؤال على إلجابةول
  :التالية اإلشكاالت مناقشة خالل من اإلسالمية، املبادئ إىل

  هللا؟ احلاكمية مبدأ مع يتعارض الدولة سلطة احترام أن هل ـ 1

 بأحقية التسليم هو إسالمي غري جمتمع يف املسلم للمواطن الدولة سلطة احترام إن
 الذين ننياملواط إرادة عن تعبر باعتبارها البالد، شؤون إدارة يف احلاكمة السلطة
 حتتكم ال دولة بسلطة اإلقرار أن البعض يظن وقد حرا، دميقراطيا اختيارا اختاروها

  للمسلم؟ جيوز ال الشريعة إىل

  :التالية األمور إىل النظر يقتضي اإلشكالية هذه على اإلجابة إن

 له، مرجعية اإلسالمية الشريعة من يتخذ ال إسالمي غري جمتمع يف املسلم وجود إن ـ
تمع، هذا يف إسالمي سياسي نظام بإقامة املطالبة من عفيهيالسياسي النظام أن إذ ا 

 نظاما يكون أن ميكن وال مسلم، جمتمع اختيار على قائما يكون أن جيب اإلسالمي
  .مسلمني غري كانوا إذا وباألخص الناس، على يفرض

 حرا اختيارا رهااختيا يتم بشرية سلطة على يقوم اإلسالمي السياسي النظام إن ـ
 مراعاة إىل تدعو اليت اإلسالمية القيم من ينطلق وهو الشورى، قاعدة على بناء

 سياسية أنظمة من قائم هو ملا وجه كل من خمالفا ليس املعىن ذا هوو املصاحل،
 يف واالختالف التباين عناصر بعض وجدت وإن املعاصر، عاملنا يف دميقراطية
  .الدستورية املرجعية

 من وحفظه اتمع استقرار يف أساس شرط املبدأ حيث من الدولة سلطة احترام إن ـ
  .اعتباره للمسلم ينبغي شرعيا مقصدا حيقق املعىن ذا وهو واالضطراب، الفوضى
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 سياسات من تقرره وما األوروبية، الدول حال هو كما الدميقراطية، الدولة إن ـ
 واملسلم حر، شعيب اختيار نتاج األصل يف هي العام الشأن خيص قرارات من وتتخذه
 سلطة على القائمني تغيري يف يساهم أن االنتخايب بصوته ميلك املواطنني من كغريه
  . للسلطة املمارسني اختيار يف دورا مينحه وهذا االنتخابات، خالل من الدولة،

 دون دولةال سلطة حيترم أن العام املبدأ حيث من ميكنه املسلم فإن تقدم ما على وبناء
  .شرعي حرج

  تعاىل؟ اهللا بشرع االلتزام وجوب مع يتناىف العام بالقانون االلتزام هل ـ 2

 جيب الذي القانون القانون، دولة حتكمها جمتمعات بأا األوروبية اتمعات تفتخر
 العدل قيم مع يلتقي أمر وهذا حمكومني، أو كانوا حكاما املواطنني مجيع له خيضع أن

  .كذلك اإلسالم إليها دعا اليت واملساواة

 اخلاص الشأن يف غالبا تتدخل ال األوروبية اتمعات يف اليوم السائدة القوانني إن
 املمارسة حرية حتديد إىل يؤدي مبا الديين الشأن يف بالتايل تتدخل ال وهي لألفراد،
 لةالدو علمانية أسس من إنف العكس على بل الدينية، الطوائف ملختلف الدينية
  .وممارسة اعتقادا أتباعها حقوق وكفالة األديان خبصوص احلياد إبدمب االلتزام

 تفرضها ال فإا اإلسالم، مع تتعارض قد أمور من السارية القوانني تبيحه قد ما وأما
 اليوم الغربية القوانني بعض كانت فإذا ا، األخذ يرفضون كانوا إذا الناس على
 ال الوقت نفس يف فإا األديان، ترفضه الذي" املثلي زواجال "يسمونه مبا مثال تسمح
 وقانون ملزم غري لقانون معارضتنا بني نفرق أن جيب وبالتايل أحد، على تفرضه
 احلالة هذه يف فعليه شرعي أمر مبخالفة املسلم املواطن يلزم القانون كان فإذا ملزم،
 بإعفائه املطالبة على لعملا ،االعتراض حق من النظم له كفلهت ما خالل من العمل
 الدول من عدد يف رأينا وقد شريعته، يصادم الذي القانون هلذا اخلضوع من
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 الشرعي اللباس مراعاة لةأمس يف املسلمني ملطالب استجابت أا كيف األوروبية
 وكذلك مثال، بريطانيا يف هذا حصل وقد الشرطة، سلك يف العاملة املسلمة للمرأة
 إطار يف الزواج عقود إلجراء معتمدين أئمة بتخويل للمسلمني دالسوي دولة مساح

  .اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعارض ال ومبا السويدية القوانني

 حقوق ومبواثيق عامة دستورية بقواعد حمكومة األوروبية الدول يف القوانني إن
 من ميكنه سلمامل املواطن فإن وبالتايل الدينية، املمارسة حرية تكفل اليت اإلنسان
 أي من يعفى أن القضاء إىل اللجوء خالل من أو السياسية، أو اإلدارية املطالبة خالل
  .1دينه مع يتعارض قانوين إلزام

  واملسلمني؟ لإلسالم والءه يعارض مسلم غري بلد يف لوطنه املسلم والء أن هل ـ 3

 وهل يانته،خ وعدم له والوفاء مصاحله على احلرص هو معناه للوطن الوالء إن
 إسالمي؟ غري أو إسالمي لبلد هؤانتما كان سواء الوالء هذا من املسلم مينع اإلسالم

 وحيرم اآلخرين مع ومواثيقه بعهوده الوفاء على كان حيثما املسلم حيث اإلسالم إن
  :األمر هذا لتقرير متضافرة اإلسالمية والنصوص والغدر، اخليانة عليه

yγ$﴿: تعاىل اهللا يقول ـ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/﴾) 1/املائدة.(  

                                                 
 أن واعتربت التاسعة، املادة يف الدينية واملمارسة عتقاداال حبق اإلنسان حلقوق األوروبية املعاهدة أقرت 1
  :اآلخرين حرية من واملس العام بالقانون باإلخالل أدى إذا إال تقييده ميكن ال احلق هذا

Article 91 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 
1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions 
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale 
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
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(ÈβÎ﴿: تعاىل اهللا ويقول ـ uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yèsù ç óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) 4’ n? tã ¤Θöθs% 
öΝ ä3 oΨ ÷ t/ ΝæηuΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠÏiΒ﴾) 72/األنفال.(  

 بر: رخصة فيهن الناس من حدأل ليس ثالث« : والسالم الصالة عليه وقال ـ
 إىل األمانة داءأو كافرا، أو كان ملسلم بالعهد والوفاء كافرا، أو كان مسلما الوالدين
  .بالعهود اإليفاء باب يف اإلميان شعب يف البيهقي رواه 2 »كافرا أو كان مسلم

 لواء أعطي فقتله، نفسه على رجال أمن من« : أيضا والسالم الصالة عليه وقال ـ
  3». القيامة يوم الغدر

 فيه يكون موقف يف املسلم غري بلده املسلم يؤيد أن الوالء مقتضيات من يكون فهل
 عدد يف احلال هو كما مسلمني، على يقع الظلم هذا كان إذا خصوصا لغريه، ظاملا
 ال الوفاء بعقد التزامه حبكم املسلم إن ؟ إسالمية بالد على تشن اليت احلروب من
 ظلما يراه ملا معارضته يبدي أن من مينعه ال ذلك ولكن خيون، وأن يغدر أن له جيوز

 يف مكفولة الرأي عن التعبري وحرية ذلك، عن بالكف يطالب وأن وعدوانا
 األوروبيني املواطنني من اآلالف نرى ولذلك كبري، حد إىل األوروبية اتمعات
 وال بالدهم فيها كتشار حروب على احتجاجهم ويعلنون املظاهرات يسيرون
  .4ذلك من أحد مينعهم

 الترابط مبدأ مع يتناىف مسلم غري جمتمع يف الوطنية الوحدة حلماية الدعوة أن هل ـ 4
  ؟ العقيدة أساس على

                                                 
 . بالعقود اإليفاء يف باب هوو اناإلمي شعب من الثالثنيو الثاين البيهقي، أخرجه 2
 .عنه اهللا رضي اخلزاعي احلمق بن عمرو حديث ،أمحد أخرجه 3
 قد مثال العراق على احلرب ضد وباريس ومدريد وروما لندن شوارع جابت اليت السياسية ظاهراتامل 4

 .اإلسالمية الدول أغلب يف مثلها ير ومل األوروبيني، املواطنني من اآلالف مئات ضمت
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 وأن بالده يف الوطنية الوحدة محاية على املواطن يعمل أن املواطنة مقتضيات من إن
 أن البعض يظن وقد التشتت،و للتصدع البلد يعرض أن ميكن ما كل عن ينأى

 وبالتايل العقيدة، أساس على إال بغريه والء ارتباط يرتبط أن للمسلم جييز ال اإلسالم
 جند لكننا. ممكن غري باإلسالم يدينون ال ممن اآلخرين مع املواطنة بعقد االرتباط فإن
 وشائج إىل يشري بأقوامهم تعاىل اهللا أنبياء صلة عن حيدثنا وهو الكرمي القرآن أن

 كذبوا منهم وكثري سبيلهم غري على كانوا أم مع م تربطهم اليت الصلة
’4 *﴿: تعاىل اهللا يقول وآذوهم، عادوهم بل برساالم، n<Î) uρ >Š%tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ 3 tΑ$s% 

ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî 4 Ÿξsùr& tβθà) −Gs?﴾) 4﴿ ،)65/األعراف’ n<Î) uρ 
yŠθßϑrO öΝ èδ% s{ r& $[sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) … çν ç ö xî﴾ 

Ûθä9«$﴿ ،)73/األعراف( uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθs) Ï9 tβθè?ù's?r& sπ t±Ås≈ x ø9 $# $tΒ Ν ä3 s) t7 y™ $pκ Í5 ô⎯ ÏΒ 
7‰tn r& š∅ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 ’4﴿ ،)80/األعراف (﴾#$ n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $Y7 øŠ yèä© 3 tΑ$s% 

ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã   ).85/األعراف (﴾#$!© #$

 إطار يف االرتباط من مينعه ال الواحدة العقيدة إطار يف املسلم بأخيه املسلم ارتباط إن
 يف يشتركون داموا ما معتقدام، اختلفت مهما املواطنني من غريه مع املواطنة
  .واحد وطن يف العيش

 دعوة والتنازع واخلالف الفرقة ونبذ التوافق إىل دعا اإلسالم فإن آخر جانب ومن
 مع احلوار إىل الدعوة معرض يف الكرمي القرآن جاء وقد مجيعا، الناس تشمل عامة

  :سواء كلمة إىل يدعوهم العقيدة يف املخالفني

≅ö﴿: تعاىل قال è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (# öθs9$yès? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ﴾) آل 
  ).64/عمران

 خيتلف ال أي مستوية مبعىن مصدر سواء إن: وقيل« : لآلية تفسري يف األلوسي قال
   »الشرائع بكل فيها اختالف ال أو والقرآن، واإلجنيل التوراة فيها
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 تفُسر أن ينبغي اأ" سواء" لفظ يف أقوله والذي« : لآلية تفسريه يف عطية ابن وذكر
 مستوون، فيها الناس مجيع معاٍن إىل دعاهم أنه وهو املوضع هذا يف ا خاص بتفسري
   »وكبريهم صغريهم

 فيها يستوي مواطنة إطار يف أهلها توحيد املدينة دستور أهداف من كان وقد
  .والواجبات احلقوق يف اجلميع

 وأمنه اتمع استقرار حتقيق يف ةاملسامه من أوروبا يف املسلم مينع ما هناك هل ـ 5
  ؟ وازدهاره

 الرب أوجه من واعتربه اإلسالم إليه دعا مما إليهم واالحسان للناس اخلري حب إن
 تعيش الذي مبجتمعك األمر تعلق إذا فكيف ،العام أاملبد حيث من هذا اخلري، وعمل
 يكون اخلري ادةإر يف الواجب فإن واملنافع، املصاحل مواطنيك مع فيه وتتبادل فيه

  :املبدأ هذا على تؤكد عديدة نصوص جاءت وقد أوكد،

/ω â﴿: تعاىل اهللا يقول ـ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ 
/ ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $#﴾ 

  ).8/املمتحنة(

#)﴿: تعاىل قوله تفسري يف القرطيب قال þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î)﴾ » من قسطا تعطوهم أي 
 قاتل فيمن واجب العدل فإن العدل، من به يريد وليس الصلة، وجه على أموالكم
   » العريب ابن قاله يقاتل، مل وفيمن

  .5 »لعياله أنفعهم اهللا إىل فأحبهم اهللا عيال اخللق« : والسالم الصالة عليه وقال ـ

                                                 
 اإلميان شعب يف والبيهقي أنس عن البناين، ثابت ،املوصلي يعلى أبو أخرجه 5



  الدكتور أمحد جاء باهللا: حبث
 

 267

 حيب ما ألخيه، حيب حىت أحدكم يؤمن ال« : والسالم الصالة عليه وقال ـ
   6» .لنفسه

: القائل الشريف احلديث يف األخوة أن األربعني شرح يف النووي اإلمام ذكر وقد
 املسلم، وغري املسلم تشمل 7 »لنفسه حيب ما ألخيه حيب حىت أحدكم يؤمن ال «

 أن األوىل » لنفسه حيب ما ألخيه حيب حىت أحدكم يؤمن ال« :  قوله« : فقال
 ما الكافر ألخيه فيحب واملسلم، الكافر يشمل حىت األخوة عموم على ذلك يحمل
 اإلسالم، على دوامه املسلم ألخيه حيب كما اإلسالم، يف دخوله من لنفسه حيب
 ال عمن اإلميان نفي على يدل واحلديث مستحبا، للكافر باهلداية الدعاء كان وهلذا
  8»...واملنفعة اخلري إرادة باحملبة واملراد لنفسه، حيب ما ألخيه حيب

 إىل املسلم يعرض قد مما العامة، احلياة يف املشاركة املواطنة مقتضيات من إنّ ـ 6
 حرج من خيلو ال ولكنه غريه عند جائزا يكون فيما لدينه، املنافية األوضاع بعض
  .له بالنسبة عيشر

 ذلك من اتمع، يف بغريهم حيتكون عندما املسلمني لبعض يعرض قد األمر هذا إن
 خوفا املسلم، يلجأ وقد مثال، اخلمر شرب عادة انتشار من العامة االس يف يقع ما
 حدود يف إال م االختالط وتوقي اآلخرين عن االنعزال إىل احملاذير، يف الوقوع من

 عن التامة العزلة خيار ولكن شرعية، إحراجات يف ذلك يوقعه ال حىت ضيقة،
 بذلك حققتت وال ،اتمع هامش على يكونوا أن إىل باملسلمني يؤدي اآلخرين
 مصاحلهم وتقتضي واحد، فضاء يف يعيشون مواطنني بني والتعارف االلتقاء معاين

                                                 
 برواية مسلم وأخرجه لنفسه حيب ما ألخيه حيب أن اإلميان من باب ،اإلميان كتاب ،البخاري أخرجه 6

 ".جلاره قال أو " فيها ِزيد أخرى
 لنفسه حيب ما ألخيه حيب أن اإلميان من باب اإلميان، كتاب البخاري، أخرجه 7

  النووي الدين شرف بن حيي النووية، األربعون منت شرح 8
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 آن كل يف بغريه ةدائم صلة على ليكون مدعوا ليس املسلم إن. واالختالط التبادل
 يطلب أحد وال لدينه، منافية أجواء يف دائما يكون ال بغريه التقاءه أن كما وحني،
 ما غريه من يرى وعندما وقيمه، خلقه عن يتخلى أن غريه مع تعامله عند املسلم من
 على يصرب وأن احملذور، يف الوقوع يتجنب أن فعليه توقيه، يستطيع ال فيما يعجبه، ال
 خيالط الذي املؤمن« : والسالم الصالة عليه لقوله مصداقا األذى، من يبهيص قد ما

 على يصرب وال الناس خيالط ال الذي املؤمن من خري أذاهم على ويصرب الناس
  9» .أذاهم

 بإنكار كان ولو عليه املقدور إطار يف ،املنكر إنكار يف فسحة الدين أعطانا وقد
  .القلب

 يف دينهم، وعن عنهم سلبية صورة انتشار من يعانون وهم أوروبا، يف املسلمني إن
 الشأن يف مشاركتهم أن كما غريهم، مع االلتقاء فرص يعددوا أن إىل حاجة

 ال كمواطنني، حقوقهم عن ويدافعوا فاعلني يكونوا حىت والسياسي، االجتماعي
غريهم مع والتعارف االلتقاء خالل من إال هلم يتم.  

 فإن اآلخرين، حرية احترام تعددي جمتمع يف املواطنة مقتضيات من كان إذا ـ 7
 ـ بإقراره شرعي، حرج يف الوقوع إىل البعض نظر يف باملسلم يؤدي قد مما ذلك

  .إنكاره عليه كان اإلسالم ميزان يف خاطئ بسلوك ـ غريه حلرية احتراما

 اعليه حترص اليت املهمة احلريات من والسلوك االعتقادات جمال يف احلرية إن
 الناس خيتلف وقد محايتها، جيب اليت املكتسبات من وتعتربها األوروبية اتمعات
 وقيمهم معتقدام من انطالقا احلرية ا تنضبط أن جيب اليت احلدود حول

                                                 
 الصرب باب ،الفنت كتاب سننه، يف ماجة ابن أخرجهو .الناس أذى على يصرب الذي: باب ،املفرد األدب 9

 .البالء على
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 الشخصية احلريات بشأن يقرره مبا القانون االختالف هدا وحيسم األخالقية،
 خالل من مبقدسام مسا األديان من دين أهل يعتربه ما القوانني تقر وقد والعامة،
 مينعه وال والتقاضي، االعتراض يف حقه من املسلم مينع ال هذا لكنو ،10التعبري حرية
 عليها يلتقي نأ ميكن اليت العامة، القيم إىل األحوال كل يف الدعوة يف كذلك حقه
 مبادئ من ثريك يف تتفق اليت السماوية األديان أتباع من وخصوصا الناس، من الكثري

 استنادا اآلخرين حرية مصادرة حق مينحه ال ما أمر على اعتراضه ولكن. األخالق
 حبقوق اإلسالمي اتمع ظل يف حىت اإلسالم أقر وقد اخلاصة، هتومعتقدا قيمه إىل
 ولو عادام،و أعرافهم ومن الدينية ممارسام من هو ما تعاطي يف املسلمني غري

 باإلضافة، هذا. اتمع يف العام النظام احترام مع اإلسالم ألحكام نافيةم كانت
 فإنه إسالمي غري جمتمع يف يعيش عندما املسلم فإن ذلك، إىل اإلشارة سبقت وكما
  .مسلم جمتمع يف وجوده حتكم اليت القواعد نفس حتكمه ال

 منهم املطلوبة املواطنة مقتضيات إىل بالنظر أوروبا يف اليوم املسلمني واقع هو ما
  ؟ اتمع يف

 اتمع مع التواصل من مزيد حنو املسلمني واقع يف جتري حتوالت هناك أن شك ال
 تعيق اليت احلواجز من الكثري هناك تزال ال ذلك مع ولكن فيه، إجيايب واندماج
 إىل يعود بعضها عوامل يف العوائق هذه أسباب أهم تلخيص وميكن املواطنة، مسرية

 هذا يف بينها تفاوت على األوروبية اتمعات إىل يعود وبعضها أنفسهم املسلمني
  .اال

  :يف أساسا فيتمثل العوامل هذه من لمنيسامل إىل يعود ما أما
                                                 

 للرسول املسيء الكاريكاتري بنشر التعبري حرية بيةاألورو الدول يف احملاكم من الكثري ترجيح ذلك ومثال 10
 أيضا النصارى تعرض وقد ومقدسام، بدينهم مسا املسلمون اعتربه ما على والسالم الصالة عليه الكرمي
 . دينهم ختص قضايا يف مشاة أحكام إىل



  الدكتور أمحد جاء باهللا: حبث
 

 270

 اخلوف بسبب إما االنعزال، إىل وميلهم اتمع على املسلمني عموم انفتاح قلة ـ 1
 هذه وتربز اتمع، نسيج يف االخنراط لصعوبة أو العريض اتمع تيار يف الذوبان من

 إشكالية تعترضهم الذين املسلمني املهاجرين من األول اجليل عند خصوصا الصعوبة
  .وعاداته اتمع بأعراف واملعرفة البلد لغة إتقان

 يف االجتماعي االرتباط تثبيت يف ودورها والعرقية اإلقليمية االنتماءات أثر ـ 2
 حىت تعزهلم وإمنا فحسب الكبري اتمع عن اأصحا تفصل ال ،مغلقة عرقية أوساط
 تريد ال اليت الدوائر بعض فإن األسف ومع اآلخرين، املسلمني من إخوام بقية عن

 هذا على تشجع األوروبية جمتمعام يف فاعلني مواطنني يكونوا أن للمسلمني
  .التوجه

 مفاصلة ةضرور ىلإ أصحاا يدعو اليت اإلسالمية االجتاهات بعض وجود ـ 3
 من واحلذر العقائدي التميز لتحقيق نطاق أضيق يف معه التعامل من احلد أو اتمع
 الشباب بعض أوساط يف صدى األفكار هذه وجتد والشبهات، احملاذير يف الوقوع
 لتحقيق قابلية أكثر يكونوا أن فيهم يفترض كان الذين اجلديدة، األجيال من املتدين

  .املواطنة مقتضيات

  :أمهها من أسباب إىل فتعود اتمع جهة من املواطنة ملسرية املعيقة العوامل اوأم

 موقف ينمي مما واملسلمني اإلسالم عن سلبية صورة تقدمي يف اإلعالم دور ـ 1
 األحداث اإلعالم يستخدم ما وكثريا العام، الرأي ِقبل من جتاههم واحلذر الرفض
 وصراعات مشاكل من فيها جيري وما سالميةاإل املناطق بعض تعيشها اليت اخلارجية
  .اإلسالم عن السلبية النمطية الصورة لتعميق

 الوجود قضية األوروبية، الدول من العديد يف السياسيني بعض استعمال ـ 2
 كقضية االنتخايب، التنافس أجواء يف خصوصا األوروبية، اتمعات يف اإلسالمي
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 اخلطر "حتجيم أجل من حزما أكثر قفمو إلظهار اجلميع فيها يتسابق مزايدة
  .طبيعته تغيري على ويعمل اتمع يهدد الذي" اإلسالمي

 اجتماعيا، املسلمني اندماج أمام العراقيل يضع الذي العنصري السلوك ـ 3
 يثريه ما وكذلك اتمع، يف املسلمني ميش يعمق مبا العمل، سوق يف وخصوصا

 والتطرف اإلسالم ممارسة بني املتعمد واخللط مياإلسال االلتزام جتاه حساسية من
والغلو.  

  األوروبية؟ اتمعات يف للمسلمني الفاعلة املواطنة حتقيق يف املرجتى األمل هو ما

 جانب نغلّب جتعلنا إجيابية بوادر هناك أن إال ذكرناها اليت الصعوبات كل رغم
  :الا هذا يف شراتؤامل وأهم التشاؤم، جانب على التفاؤل

  :املسلمني جهة من: أوال

 وثقافته وبلغته باتمع معرفة هلا اليت املسلم الشباب من اجلديدة األجيال ظهور ـ 1
 وهذا األوروبية، بالدها لغري وطنيا انتماء هلا ترى ال جيالاأل هذه إن بل وأعرافه،
 يف لمنيللمس الطبيعية املواطنة حتقيق على تدرجييا سيعني هاما رصيدا ميثل األمر
  .اتمع

 اال يف سواء تمعام العامة احلياة يف املسامهة يف املسلمني من كثري مبادرات ـ 2
 أو اخلاصة، االقتصادية املشاريع وإقامة العمل خالل من واالقتصادي االجتماعي

 ،السياسة املشاركة حلبة يدخلون املسلمني بعض بدأ حيث السياسي اال يف
 االس يف مبقاعد الفوز على للتنافس يترشحون بل االنتخايب، حقهم وميارسون
  .والوطنية احمللية
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  :اتمع جهة من: ثانيا

 فقد العام، الرأي قبل من اإلسالمي الوجود تقبل يف احلاصل النسيب التطور ـ 1
 كان كما تذكر، اعتراضات تثري ال واألحياء املدن يف املساجد إقامة مثال أصبحت
 املسلمني وجود بدأ وكذلك ماضية، سنوات يف األوروبية الدول بعض يف األمر
 الوظائف يف التدرجيي اخنراطهم خالل من العامة، املؤسسات يف ظاهرا يكون

  .واإلدارية احلكومية

 سليب، سياق يف ولو اإلسالم، عن احلديث كثرة أن إذ اإلسالم، مبعرفة االهتمام ـ 2
 وهو عليه، للتعرف ويسعون الدين هذا عن اءلونيتس األوروبيني من العديد جعلت

 أمام يزال وال األوروبية، باللغات اإلسالم حول املتنامية النشر حركة يفسر ما
 اإلسالمية املبادئ عرض أجل من اال هذا يف منهم مطلوب كبري ردو املسلمني

  .اخلاطئة الصورة تصحيحو

 األوروبية للمجتمعات بيةإجيا فرصة ميثل أوروبا يف اإلسالمي الوجود إن
 أن املسلمون استطاع إذا إال الفرصة هده تتحقق ولن واحد، آن يف وللمسلمني
 ،املختلفة ااالت يف خيدموها أنو جمتمعام يف فاعلة مواطنة طريق عن يندجموا
 حتقيق يف يساهم اإلسالمي والعامل أوروبا بني للتواصل جسرا حبق سيكونون وبذلك
 ظل يف وجودهم من سيستفيدون أوروبا يف املسلمني أن كما. ارياحلض التبادل
 اإلسالمي، خطام يف اإلنساين البعد يطورون جتعلهم إسالمية غري جمتمعات
 أن نزعم أن ميكننا إنه بل معها، التحاور فيحسنون الغربية الثقافة ويتفهمون
 بني متبادل إثراء هلاخال من يتم حضاري التقاء نقطة سيشكلون األوروبيني املسلمني
  .الغربية والثقافة اإلسالمية الثقافة
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 املرسلني، وخامت النبيني، أشرف على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد 
  : وبعد أمجعني، صحبهو آله وعلى حممد سيدنا

 األفراد من حمدود عدد وجود مسألة جتاوز اآلن الغرب يف اإلسالمي الوجود فإنَّ
 ذلك، من وأعمق أكرب مسألة إىل قريب من يعودون مث العمل، أو للدراسة يأتون
 أقام من وفيهم العمل، أو للدراسة قدم من فيهم باملاليني، أعدادهم أصبحت حيث
 وأجنب البالد، تلك أهل من تزوج ورمبا ،املواطنة صفة له وأصبحت دائمة إقامة
 أو قدمياً األصليني البالد أهل من أسلموا ممن قليل غري عددها ثالثة فئة وهناك فيها،
 االعتبار من يستحقه مبا اإلسالمي الوجود إىل ينظر أن يوجب كله وهذا حديثاً،
 هلم اتمعات، تلك نسيج من جزءاً أصبحوا املسلمني ألن املؤصل، الشرعي والنظر
 عليهم أن كما املواطنة، حقوق وسائر والتملك والصحة والتعليم العمل يف حقوق
  . ومسؤوليات واجبات من املواطنني على ما

 للمسلمني فيه وجدت السابقة، األوضاع عن بيناً اختالفاً خيتلف جديد وضع إنه
 ووجدت وغريها، وجتارية وصناعية واجتماعية، وتعليمية ثقافية عديدة، مؤسسات
 ذات مؤسسات حقيقتها يف هي اليت اإلسالمية واملراكز املساجد من املؤلفة اآلالف
 التعبدي املناخ توفري على تقتصر ال ألا املسلمني وغري املسلمني يف كبري أثر

 اهللا، إىل الدعوة وجانب االجتماعي، باجلانب تم إا بل فحسب، للمسلمني
 عبادة دور جمرد ليست فهي بآخر، أو بشكٍل املسلمني مصاحل عن الدفاع وتتبىن
  .الضيق باملفهوم



  الدكتور محزة بن حسني الفعر الشريف: حبث
 

 276

 كله األمر وهذا باملسلمني، اخلاصة والروابط االحتادات من العديد وجدت أنه كما
 أكثر يف تتيح اليت وقوانينها، أنظمتها وفق ويسري وبصرها، القائمة الدول مسع حتت

  .بينهم متييز غري من التصرف حرية معات فئات لكل األحيان

 أو احلكومات أو املسئولني بعض من تصدر اليت التصرفات بعض جتاوزنا وإذا
 على إليهم والنظر هلم، إساءة أو املسلمني، على التضييق من شيٌء فيه مما ،1اجلهات
 كل يف واالخنراط االندماج يأىب الغربية، اتمعات كيان يف غريب جسم أم
 اليت اإلجيابية اجلوانب أن جند هذا جتاوزنا إذا أقول، اتمعية؛ والثقافات ياكلاهل

 تسهيالت فهناك اجلزئية، السلبيات هذه من أكثر هناك اإلسالمي الوجود ا حظي
  . وغريها واالجتماعية التعليمية، املسلمني مؤسسات لبعض دعم وهناك كثرية،

 كثري ودخل التجاري، العمل أو الوظيفي ملالع من املسلمني من الكثري متكن وقد
 اال يف العمل أو اجلامعات، يف التدريس مثل كبري، تأثري ذات قطاعات إىل منهم
  . كبرية بأعداد الطيب

 يتسىن حىت اتمعات، هذه إىل الشرعي النظر وحتديد حترير من بد ال فإنه هنا ومن
  . ياًوسياس اجتماعياً فيها، املشاركة على احلكم

   الزمان هذا يف الغرب ديار يف املسلم إقامة حكم

 بلٍد من له بد ال املسلم ألن اإلسالم؛ ديار يف تكون أن املسلمني إقامة يف األصل إن
 جيب فإنه وهلذا العبادية، شعائره فيه يقيم أن ويستطيع ودينه، نفسه على فيه يأمن
 قال مستطيعاً، كان إن سالم،اإل ديار إىل يهاجر أن ذلك من يتمكن مل إن عليه
⎪⎦βÎ) t¨﴿: تعاىل Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% $̈Ζ ä. 

                                                 
 لشخص إساءة نم الدمنارك يف حدث ما ومثل الغربية، الدول وبعض فرنسا يف احلجاب مسألة مثل) 1(

 .والسالم الصالة عليه املصطفى
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 على هلم التوبيخ باب من) كنتم فيم (هلم، املالئكة وسؤال أنفسهم بظلم ووصفُهم
 سوادهم، يكثرون املشركني ظهراين بني احلرب دار يف بإقامتهم ألم فعلهم؛
 واردة كانت وإن اآلية وهذه أنفسهم، عن الدفاع يستطيعون فال األذى ويصيبهم

 الصالة عليه النيب مع يهاجروا ومل مكة يف بقوا الذين املسلمني يف خاص سبب على
 املشركني، ظهراين بني يقيم مسلم كل حق يف عام احلكم أن إال املدينة إىل والسالم

 عليه النيب إىل اهلجرة أما الساعة، قيام إىل باقية اهلجرة وهذه دينه، على يأمن وال
 الصالة عليه النيب قال لذلكو مكة، بفتح انقطعت فقد املدينة يف والسالم الصالة
  . 2»ونية جهاد ولكن الفتح بعد هجرة ال«: والسالم

 هرباً، :قسمني األرض يف الذهاب قسموا العلماء أن اهللا رمحه العريب ابن ذكر وقد
  . وطلباً

 املسلم على املفروضة هي منها األوىل الثالثة أقسام، ستة إىل ينقسم األول والقسم
  :القادر

  . اإلسالم دار إىل احلرب دار من اهلجرة: األول القسم

: قال أنه اهللا رمحه مالك اإلمام عن نقل وقد البدعة، أرض من اخلروج: الثاين القسم
  .3»احلق بغري فيها ويعمل السلف، فيها يسب بأرٍض املقام ألحٍد ليس«

                                                 
 والنية اجلهاد من جيب وما النفري وجوب باب ،والسري اجلهاد كتاب ،البخاري أخرجه) 2(
 . باهللا إال قوة وال حول وال ،املسلمني ديار من عدد يف مألوف منتشر اآلن األمر هذا) 3(
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  .4احلرام عليها غلب أرض من اخلروج: الثالث القسم

 كانت وإن اهلجرة مسألة أن جند اهللا رمحه العريب ابن ماإلما ذكره فيما التأمل ولدى
 ديار يف املسلم متكن اآلن األغلب األعم أن إال الغرب يف مسبباا بعض توجد
 يف الشخصية باألمور املتعلقة املفاسد بعض وجود مع دينه، شعائر إقامة من الغرب
 خيص فيما أما كبريين، ونوتعا جهد إىل حتتاج واليت واألبناء، واألسرة التربية قضايا
 عاماً أصبح هذا يف الشأن ولكن الغرب، ديار على منطبق فإنه والثالث، الثاين القسم
 الرد فإمكان ذلك ومع ريب، رحم ما إال املسلمني بالد يف حىت كلها، الدنيا يف مطبقاً
 يف وضعال به يقاس ال قد حد إىل الغرب ديار يف كبري بشكٍل متاح واملعارضة والبيان
 اآلمن املالذ متثل أصبحت الغربية البلدان هذه أن إىل إضافة املسلمني، بلدان من كثٍري
 مع األصلية، بلدام يف واملضايقات املطاردات من يعانون الذين املسلمني من لكثٍري
 يف اإلسالمية الدول ا تسمح ال وتنظيمية قانونية أموٍر من اهلجرة مسألة يكتنف ما

  .جمملها

   وحديثاً قدمياً الكفر ديار بني لفرقا

 يأمن ال حرب ديار أا أساس على قائماً كان قدميا الكفر ديار إىل النظر مناط إن
 متحققاً املناط هذا يعد فلم اليوم أما ماله، أو دينه، على وال نفسه، على فيها املسلم
 الدبلوماسي، ثيلوالتم الدولية، واملواثيق املعاهدات حلَّت حيث األحوال، أغلب يف

 العامل، شعوب بني بينية عالقات ونشأت ذلك، حمل املستقرة والدساتري والقوانني
 يف املستقر األصل ـ مبقتضاها ـ أصبح اإلسالمي، العامل ودول شعوب ومنها
 النظرة هذه من واالنطالق. نادرة أو قليلة حاالت يف إال والسلم، العهد العالقة،
 األقليات وبني عموماً، املسلمني وغري املسلمني بني لقائمةا للعالقة يؤطر اجلديدة

                                                 
  .351-  5/345 ،القرطيب تفسري) 4(
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 العمل يسوغ ال فإنه هنا ومن الشرق، أو الغرب يف حتتضنها اليت واتمعات
 السابقني، املسلمني علماء بعض عن املنقولة الفقهية املقوالت بعض إىل واالستناد
 كالتعامل (الكفار، بالد يف ةاإلسالمي الشريعة يف احملرم التعامل من صوراً تبيح واليت
 من املسلمني غري مع للعالقة معين تصور من انطلقت املقوالت تلك ألن ،)بالربا
 سياق يف صدرت أقوال فهي وأمواهلم، دماؤهم تستباح حرب أهل كوم حيث
 حلَّت حيث مضى، فيما عليه هو عما اآلن احلال خيتلف منهجي، وتصور تارخيي

 واستوطن واالعتداءات، احلروب حمل ـ تقدم كما ـ املشتركة واملصاحل املعاهدات
 األصل يصادم االجتهادات بتلك األخذ أن إىل إضافة البلدان، هذه يف املسلمون
 حرمها اليت اإلمث كبائر من كبرية الربا أن على يدل الذي التحرمي يف اليقيين الشرعي

≅¨﴿: تعاىل قال كتابه، يف اهللا ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (# 4θt/ Ìh9  وأعلن ،)275/البقرة (﴾#$
*βÎ﴿ فاعله، على احلرب sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡsŒ ù'sù 5>ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ﴾ 

 رسول يا: قيل املوبقات، السبع اجتنبوا «:والسالم الصالة عليه وقال ،)279/البقرة(
 وأكل باحلق، إال اهللا حرم اليت النفس وقتل والسحر، باهللا، الشرك: قال ؟ هن وما اهللا

 املؤمنات الغافالت احملصنات وقذف الزحف، يوم والتويل ،اليتيم مال وأكل الربا،
 عدد قرر وقد بالربا، معه يتعامل فيمن له احملرمة الشرعية النصوص تفصل ومل ،5»
 به، قيتعل من كل يف احلكم عموم يقتضي ذلك أن الفقه أصول علم يف احملققني من

 يف العموم مرتلة يرتل االستفصال ترك«: قوهلم ذلك يف عنهم املشهورة والعبارة
  6»املقال

 ،7بعده األصول علماء من كثٍري ومذهب اهللا، رمحه الشافعي اإلمام مذهب وهذا
 وسنة اهللا كتاب يف حترميه ثبت ملا ومناقضة معارضة الكفر دار يف بإباحته فالقول

                                                 
 .اليتامى أموال يأكلون الذين إن اهللا قول باب ،الوصايا كتاب ،البخاري أخرجه)5(
 . 1/229الفحول إرشاد ؛  1/237الفقه أصول يف الربهان ؛1/235 املستصفى،) 6(
  .1/116 ،الفقه أصول يف املختصر .1/234 ،األصولية والفوائد القواعد)7(
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 إىل يؤدي فإنه القول هذا بصحة جدالً سلَّمنا ولو سالم،وال الصالة عليه رسوله
 وشرب كالزنا الكفار، ديار يف األخرى احملرمات فعل جواز وهي عظيمة مفسدة
  . وغريها ...والسرقة امليتة، وأكل اخلمر

 ومسلماته، احلنيف، الشرع ثوابت من ينطلق رشيد صحيح تعامٍل من إذن بد فال
 مناص ال واحد، والدين واحد، الرب ألن وفعله، بقوله اهللا إىل داعياً املسلم وجيعل
≅ö﴿: حلَّ حيثما أحواله كل يف به االلتزام من للمسلم è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ 

†ÎA$ yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9  أحكام إىل عملية دعوة أيضا ذلك وىف ،)162/األنعام( ﴾#$
 الكتب من أبلغ املسلمني غري نفوس يف أثرها يكون قد وآدابه اإلسالم

 االجتماعية املشاركة أمر باحلديث نتناول أن ميكن فإنه هذا تقرر إذا.واحملاضرات
  .الالحقة املباحث يف والسياسية،

  االجتماعية املشاركة: أوالً

 على منه الفائدة تقتصر ال الذي االجتماعي العمل يف املسلم اخنراط ا املقصود 
 ذلك أمثلة ومن العمل، نوع حبسب للجميع موجهاً يكون بل حدهم،و املسلمني
 مجعيات مثل الفئات من لعدد أو حمددة، لفئة خدماا تقدم اليت اخلريية اجلمعيات
 مثل العام النفع مجعيات وكذلك...الفقراء أو املساجني، أو املسنني، أو املرضى رعاية

  .وحنوها البيئة، على احلفاظ مجعيات

 اخلدمات وتوفري املعيشية الناس أحوال حتسني يف السعي االجتماعي العمل ومن
 للحرج وتعريضهم الناس، مضرة إىل فيها اخللل يؤدي اليت األمور بعض وإصالح
 يف ا يقوم كان اليت األعمال من وغريها ،بذلك املسئولة اجلهات ومطالبة والعسر
 لقضاء وعملهم جهدهم يقفون لذينا العامة، برجال يسمون من اإلسالمي التاريخ
  ...معانام وختفيف مشكالم وحل الناس مصاحل
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  : منها كثرية أدلة عليه تدل اهللا، دين يف مشروع أمر األعمال هذه مبثل القيام إن

 للخلق، هداية  حممداً نبيه به اهللا بعث وإصالح، صالح دين اإلسالم أن ـ 1
≈tΒuρ š$!﴿: ذكره جل قال كما هلم، ورمحة oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9﴾ 

 تشمل أيضاً هي بل املسلمني، على قاصرة الرمحة هذه فليست ،)107/األنبياء(
 نصوص من وكثري السالم، عليه للنيب البشرية، الدعوة أمة من هم الذين الكفار
pκ$﴿ للناس، موجهة واملذكرة والناهية، اآلمرة الشرع š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 
“Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yès9 tβθà) −Gs?﴾) 21/البقرة(، ﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 
$̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ﴾)13/احلجرات(، ﴿û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏFø tƒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$yϑx. yl t ÷zr& Ν ä3 ÷ƒ uθt/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ̈Ζ yfø9 $# äíÍ”∴ tƒ $yϑåκ ÷] tã $yϑåκ y$t7 Ï9 $yϑßγ tƒ Î ã Ï9 
!$yϑÍκ ÌE≡ u™öθy™ 3 … çµ ¯ΡÎ) öΝ ä31 t tƒ uθèδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρt s? 3 $̄ΡÎ) $uΖ ù=yèy_ t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# 

u™!$u‹ Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ﴾) 27/األعراف.(  

 الكفار يشمل وهذا ،8»أَجر رطبٍة كَِبٍد ذَاِت كُلِّ ِفي«: والسالم الصالة عليه وقال
 يف احلديث هذا ورود سبب لذلك يدل العجماوات، البهائم يتناول إنه بل أيضاً،
 فرتلت بئراً طريقها يف فوجدت عطشها اشتد اليت إسرائيل بين من البغي املرأة قصة

 فرقت العطش، شدة من ىبالثر فمه يدلك يتلوى كلب فإذا خرجت، مث فشربت
 ماء فيه له حتضر إناًء جتد فلم يب، بلغ ما مثل العطش من به بلغ قد: وقالت حلاله
 فشكر الكلب فسقت وخرجت فمألته البئر إىل ونزلت موقها فرتعت منه، يشرب
 يف لنا وإنَّ: متعجبني القصة مساعهم بعد الصحابة قال وقد هلا، وغفر صنيعها، هلا اهللا

 ذَاِت كُلِّ ِفي«: والسالم الصالة عليه الرسول فقال ؟ اهللا رسول يا جراأل البهائم
 امرأة دخلت«: الصحيح احلديث يف والسالم الصالة عليه وقال ،9»أَجر رطبٍة كَِبٍد

                                                 
 والبهائم الدواب على القيام من به يؤمر ما باب ،اجلهاد كتاب أول ،داود أبو أخرجه 8
 والبهائم الدواب على القيام من به يؤمر ما باب ،اجلهاد كتاب أول ،داود أبو أخرجه 9
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 خشاش من تأكل تركتها هي وال أطعمتها، هي فال حبستها، هرة يف النار
 البول عن وى ،11وجوهها يف البهائم وسم عن  اهللا رسول وى ،10»األرض
  .13حقه الطريق بإعطاء وأمر 12الناس طريق يف أو الظل يف والرباز

: له قومه وحماورة قارون قصة يف جاء كما واإلفساد الفساد عن الشريعة وت
﴿ÆŸωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9  ،وقوله)77/القصص (﴾#$
لوج عز: ﴿Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø è? †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î)﴾) وسري ،)56/األعراف 

 ذكر فقد وجتليه، املعىن هذا تؤكد التاريخ حقب عرب األمة من واألخيار الصحابة
 عند مر عنه اهللا رضي الفاروق عمر املؤمنني أمري أن البلدان فتوح يف البالذري
 من يعطوا أن فأمر النصارى، من جمذََّمني ٍمقو على دمشق أرض من اجلابية مقدمه
 كتابه يف يوسف أبو اإلمام وذكر. 14القوت عليهم جيرى وأن) الزكاة (الصدقة
: فيه وجاء احلرية وأهل عنه اهللا رضي الوليد بن خالد بني الذمة عقد اخلراج،

 غنياً وكان اآلفات، من آفةٌ أصابته أو العمل، عن ضعف شيٍخ أميا هلم وجعلت«
 مال بيت من وعيل جزيته، طرحت عليه يتصدقون دينه أهل وصار افتقر،ف

   15»وعياله املسلمني،

 لبين الصحبة أو االجتماعية الرعاية حق تبنت اإلسالمية الدولة أن يؤكد وهذا
 الدولة يف هذا إن: قائل يقول وقد. بينهم متييز دون واليتها حتت الداخلني اإلنسان

 عناية بيان ذلك من القصد أن واجلواب الغرب؟ اردي يف هي فأين اإلسالمية،

                                                 
 الكهف والرقيم الكهف أصحاب أن حسبت أم باب ،األنبياء كتاب ،البخاري أخرجه 10

 .)14499( 3/323امحد مسند ،3/26 داود أيب سنن) 11(
  .1/156،والظالل الطريق يف التخلي عن النهي باب ،مسلم صحيح) 12(
 2/870البخاري صحيح) 13(
  1/135 البلدان فتوح) 14(
)15 (155،156  
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 هذا محلة هم واملسلمون عموماً، احلاجات بأصحاب ورمحته األمر ذا اإلسالم
   وعمالً قوالً الناس إىل وتبليغه به، القيام عليهم حيب الدين،

 بني املعاملة الدين، صالح عماد هو الذي القومي، اخللق بشأن اإلسالم عناية ـ 2
  : منها كثرية، وشواهد أدلة له وهذا بينهم، العالقات واستقامة ،الناس

  : ذكره جل قال خلقه، على وثنائه لنبيه، وتعاىل تبارك احلق تزكية ـ أ

﴿y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n? yès9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã﴾)تعاىل وقوله ،)4/القلم :﴿öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî É= ù=s) ø9 $# 
(#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9 öθym﴾) 159/رانعم آل(.  

 يف درجام علو وبيان احلسن، اخللق أصحاب على والسالم الصالة عليه ثناؤه ـ ب
 ِمين وأَقربكم ِإيل أَحبكُم ِمن ِإنَّ «: والسالم الصالة عليه قوله ذلك ومن اجلنة،
   .16» أَخالقاً أَحاِسنكُم الِقيامة يوم مجِلساً

 وِإنْ الِْمراَء ترك ِلمن الْجنِة ربِض يف ِببيٍت ِعيمز أنا  «:والسالم الصالة عليه وقوله
 أَعلَى يف وِببيٍت ماِزحا كان وِإنْ الْكَِذب ترك ِلمن الْجنِة وسِط يف وِببيٍت مِحقا كان
 بل ،املسلمني نيب جماهلا ينحصر ال وأمثاهلا األدلة وهذه .17»خلُقَه حسن ِلمن الْجنِة
 أمرت اليت األخالق أعظم من وإن ،املسلم غري مع املعاملة جانب لتشمل تتسع إا
#)﴿ :تعاىل قال ،اإلحسان خلق شأا وعظَّمت الشريعة ا þθãΖ Å¡ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# = Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  كتب اهللا إن «: أوس بن شداد حديث يف  وقال ،)195/البقرة(﴾#$
  .18»شيء كل على اإلحسان

                                                 
 األخالق معايل يف جاء ما باب ،اهللا رسول عن والصلة الرب كتاب ،الترمذي  أخرجه) 16(
 اخللق حسن يف باب ،األدب كتاب ،داود أبو أخرجه)17(
 وحتديد والقتل الذبح بإحسان األمر باب ،ناحليوا من يؤكل وما والذبائح الصيد كتاب ،مسلم أخرجه)18(

 الشفرة
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 والفقراء اجلار، وغري اجلار والبعيد، القريب مجيعاً اخللق إىل اإلحسان يشمل وهو
 يسرف وال عليها، أحد يعتدي فال فيها، وما والبيئة والبهائم، والدواب، واملرضى،

 يتضمن حمبب مجيل مبعىن تشعر هذه) اإلحسان (ولفظة منها، اليت املباحات تناول يف
 ومع الناس، ومع احلاجات، أصحاب مع املعاملة يف واحلنو والرفق ان،واإلتق اجلودة

 يدعون من مع اخلطاب ومناسبة اللفظ حسن خاص بوجه ويشمل مجيعاً، الكائنات
≅﴿ تعاىل قال املسلمني، غري من حىت يناصحون، أو حياورون، أو è% uρ “ÏŠ$t7 ÏèÏj9 

(#θä9θà) tƒ © ÉL ©9 $# }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr&﴾) تعاىل الوق ،)53/اإلسراء ﴿ø(#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm﴾ 
#) Ÿωuρ﴿ :أيضا سبحانه وقال ،)83/البقرة( þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ 

ß⎯ |¡ômr&﴾) 46/العنكبوت(.  

 يف وسعيه املسلم حلركة شعاراً يصبح حبيث اللفظ ذا املراد دائرة يوسع مما هذا كل
 أو نفسه، خاصة يف أموره سائر ويف حج، أو صام أو زكى أو صلَّى إذا لربه عبادته
 تعاىل لقوله شرحه يف اهللا رمحه القرطيب اإلمام قال به، يتصل أو يعامله مبن يتعلق فيما
﴿¨βÎ) ©!$# ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ﴾) إحسان خلقه من حيب اهللا إن ،)90/النحل 

 يف تقصر أن ينبغي ال دارك يف والسنور كسجن يف الطائر إن حىت بعض إىل بعضهم
 إحسان ليس اإلحسان إن: املصري كمال الدكتور ويقول. 19بإحسانك تعهده
 هو ومعاملة، عبادة هو معيشة، وأسلوب حياة، منهج هو بل فقط، صيام أو صالة
  .20ألهلها احلقوق وأداء طاعة هو خلق، وحسن صالة

 مشاركة مشروعية على األدلة أجلى من به واألمر اإلحسان خلق على الثناء إن
 على أيضاً دليلٌ وهو فيها، يعيشون اليت الغربية اتمعات يف االجتماعية املسلمني
 إىل دافعة داخلية وقوة هلا، الزمة صفة يكون حىت به النفس وإلزام مراعاته أمهية

                                                 
  .10/166 ،القرآن أحكام)19(
 .الين أون إسالم موقع) 20(
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 الكثرية املصاحل إىل وتوصالً به، اهللا أمر ملا حتقيقاً واملعاملة، العمل يف واملهارة اإلتقان
   مراعاته يف والتهاون التقصري عن النامجة للمفاسد ودرءاً عليه، تترتب اليت

 واحلب والعطاء، واألخذ والشراء، البيع يف املعاملة يف العدل :اإلحسان من وإنَّ
 حىت وأوجبه أحد كل مع بالعدل أمر سبحانه اهللا ألن األمور، وسائر والبغض،
Ÿωuρ öΝ﴿: تعاىل قال للمخالفني à6 ¨Ζ tΒÌ ôftƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# 

uθèδ Ü>t ø% r& 3“uθø) −G=Ï9﴾)8/املائدة(.   

 احلياة يف اإلجيابية واملشاركة القومية، واألخالق الكرمية املعاين هذه بكل التسلح إن
 يسع ال الذي بالسمت زاموالت اهللا، أوجبها اليت باحلقوق وفاء أنه كما االجتماعية؛

 بدين الناس ويعرف باحلسىن، اهللا إىل الدعوة يف يسهم رسايلّ عملٌ هو غريه، املسلم
 واملكارم اآلداب من فيه وما للناس، صالح فيها اليت األحكام من فيه وما اإلسالم،

 الناس على شهادة ذا وهو وعقوهلم، قلوم على وتستحوذ مشاعرهم، تأسر اليت
 مراعاة سببها كان عطرة بذكرياٍت حافلٌ اإلسالمي والتاريخ الدين، ذا عريفبالت
 الباهلي مسلم بن قتيبة بقيادة املسلمني جيش فهذا اخللق، مع والعدل القومي اخللق
 إىل البلد أهل فشكا ـ قيل  كماـ الغدر من بشيٍء العظيمة املدينة مسرقند فتح حينما
 أيب بن سليمان واليه إىل عمر فكتب وظلمهم م درغ اجليش أن العزيز عبد بن عمر

 فأجلس كتايب أتاك فإذا هلم قتيبة ظلم إيلَ شكوا قد مسرقند أهل إن له يقول السرح
 كانوا، كما معسكرهم إىل فأخرجهم هلم قضى فان أمرهم، يف فلينظر القاضي هلم

 عليه، دعىوامل املدعي وأحضر الكندي حاضر بن مجيع القاضي سليمان هلم فأجلس
 قضاء كل على به يفخر أن اإلسالمي القضاء يستطيع حكماً أصدر مث أقواهلما ومسع
 يف اإلسالم قواعد خالف وألنه غدراً، كان ألنه الفتح ببطالن حكم حيث الدنيا، يف

 من احلرب إعالن مث لالستعداد، مهلة وإعطائه البلد، من اجليش وخبروج احلروب،
 أهل قال وعندها باالنسحاب، اجليش وشرع غريب،ال احلكم هذا ونفذ جديد،
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 اإلسالم دخوهلم يف سبباً ذلك وكان حرباً، جندد وال كان، مبا نرضى بل البلد
   21.خمتارين

 ومل الدين، هذا يف طواعية أهلها دخل آسيا وشرق أفريقيا يف كثرية بالد وهذه
  .بإسالمهم والتزامهم املسلمني جتار معاملة بسبب قتاالً وال حرباً املسلمني يكلفوا

  السياسية املشاركة: ثانياً

 الدولة لشؤون ورعاية قيادة مفاهيمها أقرب يف ولكنها عديدة تعريفات هلا السياسة
 متأهل مواطن لكل حق احلديثة الدول دساتري يف ا واالشتغال واخلارج، الداخل يف

 ذا املشتغلني ممارسات منها تنطلق خمتلفة ورؤى عديدة، نظريات وهناك لذلك،
 ما حتقيق من ليتمكنوا والقرار التأثري موقع إىل الوصول اهتمامهم وجلّ الشأن،
 والدخول واهليئات، واجلمعيات األحزاب تكوين خالل من الدولة إدارة يف يرونه
 وغريها، واحلكومة الدولة، ورئاسة واالس، الربملانات إىل توصالً االنتخابات يف

 ا، فيطالبوا حقوقهم يعرفوا حىت للمواطنني وإعداد تربية إىل حيتاج كله وهذا
  . فيؤدوها وواجبام

 ويف التعليمي اجلانب يف ختصهم عديدة حقوق هلم األقليات بالد يف واملسلمون
 يف وكذلك شعائرهم، بأداء املتعلقة الدينية اجلوانب ويف االجتماعية، الرعاية جانب
 حتصيل إىل السعي إىل حمتاجون لذلك وهم م، اخلاصة الشخصية األحوال جانب
 قوة للمسلمني تكون أن إىل حيتاج وهذا عليها، احملافظة على والعمل املصاحل هذه

 هذه ترسخت وكلما احلقوق، هذه لتأمني غريهم مع تعاون أو مشاركة أو سياسية
  .أعظم فيها الفائدة كانت أمرها وقوي املشاركة

                                                 
  .للبالذري البلدان فتوح) 21(
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 املبدإ على تقوم اخلصوص وجه على الغرب ويف أمجع العامل يف اآلن والسياسة
 مع ومتحرك متحرر هو بل ثابتة، ومبادئ قيم فيه توجد ال الذي) الربامجايت(النفعي
 يف مآرم حتصيل سبيل يف صعباً مرتكباً أصحابه يرتكب وقد اآلنية، املصلحة
 هنا ومن به، دواوع مبا ينكثون قد وصلوا وإذا والقرار، اإلدارة مواقع إىل الوصول

 منها يلزم أنه إىل إضافة السياسية املشاركة جواز عدم ـ هلذا نظراً ـ البعض يرى قد
 فالدخول وأحكامه، لإلسالم مناقضة أنواعها بعض تكون قد اليت بالتعددية القبول
 وتعاىل سبحانه واهللا. عليه واإلعانة بالباطل، القبول يعين أصحاا مع شراكة يف

’ θçΡuρ$yès?uρ#)﴿ :يقول n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ﴾ 
  )2/املائدة(

 جمتمعات يف السياسية املسلمني مشاركة أن هو الشأن هذا يف يترجح والذي
  :أمور لعدة الكفايات فروض مرحلة إىل يصل مشروع أمر األقليات

 جمتمعات هي بل اهللا، شريعة حتكمها إسالمية جمتمعات ليست اتمعات هذه إن ـ أ
 من ومع معها فالتعامل ولذلك احلياة؛ على سلطان أي للدين ترى ال علمانية مدنية
 وتكثريها املصاحل جلب على والعمل واملفاسد، املصاحل بني املوازنة من ينطلق فيها
 مبدأ وهذا الشرين، أعظم ودفع اخلريين، أعظم وحتصيل وتقليلها، املفاسد ودرء
   .22األحوال هذه مثل يف خاصة به القبول عن حميص ال مؤصل شرعي

 يتم ال وما حبقوقهم، واملطالبة املسلمني وجود لتعزيز وسيلة السياسية املشاركة ـ ب
 املعاصرة، املدنية احلياة يف احلاجة إليه تدعو أمر وهو واجب، فهو به إال الواجب
   كثرية مصاحل عليه ويترتب

                                                 
 1/136 ،السالم عبد بن للعز األحكام قواعد) 22(
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 املسلمني مشاركة أمهية قررت قد الشرعية واالس واامع اهليئات إن ـ ج
   األقليات جمتمعات يف اإلجيابية

 تأثرت اليت احلديثة، اتمعات معامل من رئيساً معلماً السياسية املشاركة كانت وملا
 ااعالق وأصبحت والفكرية، الثقافية واحلرية والتقين الصناعي والتقدم العمل جبو
 كل يربط الذي اجلديد االجتماعي العقد هي املواطنة كانت وملا هذا، على مبنية

 القبول عن الفعلي التعبري هي السياسية املشاركة فإن برباطه، واحد وطن إىل املنتمني
 التعامل عن تنتج وواجبات حقوق من ذلك على يترتب وما االجتماعي، العقد ذا

 التنمية يف اإلسهام يف الرغبة عن وتعبر االجتماعية، الفئات خمتلف بني والتكامل
 وصحة سالمة على جيد مؤشر بذلك فهي املتعددين، الفرقاء قبل من الشاملة
  . واحد وطن إىل املنتمني بني العالقة

 يف أعمامه مع والسالم، الصالة عليه الرسول مشاركة أيضاً ذلك على يدل ومما ـ د
 فيه وتعاقدوا اجلاهلية، يف جدعان بن عبداهللا دار يف عقدوه الذي الفضول حلف
 لقد «: الرسول فيه قال وقد امللهوف، وإغاثة الضعيف، وإعانة املظلوم نصرة على

 يف إليه دعيت ولو النعم، محر به يل أن أحب ما حلفاً جدعان ابن دار يف حضرت
 ولو حىت جائز راجحة مصلحة فيه ملا التعاون أن على يدل وهذا. 23»لقبلت اإلسالم
   القبيل هذا من السياسية واملشاركة الكفار، مع كان

 مصلحة لترجح خلفهم والصالة اجلور، أئمة مع العمل جواز العلماء ذكر ـ هـ
 إىل يؤدي مما واالحتراب، االضطراب وشيوع الفتنة، يف الوقوع من خشية ذلك
  . اتمع بنيان وخلخلة الفساد

                                                 
 6/367للبيهقي الكربى السنن) 23(
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 مصلحتها، ترجحت إذا اتمعات، هذه يف املسلمني بلق من السياسية املشاركة ـ و
 البالد، هذه يف وخباصة مطلوب أمر وهو للمفاسد، وتقليل العام اإلصالح يف سعي
  . اإلصالح ذا الناس أوىل واملسلمون خلق، يردعها وال دين حيكمها ال اليت

 بعض تكون قد اليت بالتعددية القبول إىل تؤدي السياسية املشاركة بأن القول أما ـ ز
 عليه، واإلعانة بالباطل، القبول من فيها فالدخول لإلسالم، مناقضة أنواعها
 األنظمة هذه ظل يف التعددية منظومة خالل من السياسي العمل أن: عنه فاجلواب
 حتقيق إىل ووسيلة واألموال، واحلريات احلقوق على احلفاظ أجل من ضرورة
 من املسلمني لتمكني البلدان هذه مثل يف مزية إنه بل الفرقاء، مجيع بني التوازن

 خيصهم نافع، شيٍء لعمل وتبيحه، ذلك ترعى اليت والدساتري القوانني من االستفادة
  .مصاحلهم وحيصل

 من نوعو ه املتقدمة باالعتبارات والسياسية االجتماعية املشاركة أن: واخلالصة
 والتمكني املسلمني حبقوق ملطالبةوا االجتماعي، لإلصالح وسعي املشروع، اجلهاد
  .هلم

  .العاملني رب هللا واحلمد
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  متهيد

 يضل ومن له مضل فال اهللا يهدي من ونستغفره ونستهديه ونستعينه حنمده هللا احلمد
 حممداً أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد مرشدا، ولياً له جتد فلن
 وبارك وسلم صلي اللهم املنري والسراج املسداة والنعمة املهداة الرمحة ورسوله عبده
  .وبعد الدين يوم إىل سبيله واتبع جه على سار ومن وصحبه آله وعلى عليه

 جالية جمرد املسلمون يعد ومل سبيل، عابر جمرد الغرب يف اإلسالمي الوجود يعد فلم
 االجتماعية املنظومة من يتجزأ ال وجزءاً واقعية حقيقة اإلسالمي الوجود أضحى بل

 من ومعلماً مكوناً املسلمون وأصبح األوروبية، الساحة على واحلضارية والثقافية
 مصطلح والبحوث لإلفتاء األورويب الس رفض ولذلك الغريب؛ اتمع مكونات
 ما وهو واالنتهاء، اجلالء تعين مما تعين ألا الغرب يف املسلمني عن للتعبري اجلاليات
 للواقع أنسب ألا املسلمة األقليات كلمة الس واستعمل واحلقيقة الواقع خيالف
 بل األقلية فيها املسلمون جتاوز غربية أو كانت شرقية أوروبية أقطار هناك كان وإن
 من ذلك وغري وكوسوفا ألبانياو واهلرسك البوسنة يف كما أكثرية احلقيقة يف هم

 قضايا عن ختتلف اليت قضاياه له أن شك ال اإلسالمي الوجود وهذا البلدان،
 أبناء من وغريهم املسلمني شغلت اليت القضايا هذه وأبرز اإلسالم، بالد يف املسلمني
 باجلانب املعنيني اهتمام من كبرياً حيزاً أخذت قضية وهي االندماج، قضية الغرب
 ومراكز األوروبية احلكومات رأينا ولذلك واحلضاري؛ والثقايف ماعياالجت

 حول والندوات املؤمترات إلقامة حثيثاً تسعى واجلامعات والدراسات األحباث
 معىن يف نظره وجهة من الصواب أنه يعتقد ما إىل يوجهه أن يود وكل االندماج
 دورته تكون أن والبحوث لإلفتاء األورويب الس رأى ولذا ومتطلباته؛ االندماج
  اإلجيايب واالندماج املواطنة: بأوروبا املسلمون حول عشرة السابعة
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 االندماج قواعد: عنوان حتت االجيايب االندماج حمور ضمن البحث هذا ويأيت
 يسعى ال والذي الفعال االندماج عليها يقوم وقواعد أسس لوضع حماولة االجيايب
 الثقافات وتعدد البناء التعايش أساسها عالقة ينشد مناوإ هويته حمو أو اآلخر لذوبان

  :إىل البحث قسمت وقد واحلضارات

  :املقدمة
  .والتأصيل التعريف االندماج: األول املبحث
  .اإلجيايب االندماج قواعد: الثاين املبحث

  .املصطلح وحترير االندماج مفهوم معرفة: األوىل القاعدة 
  .املواطنة وواجبات قحقو على الوقوف: الثانية القاعدة 
  .باهلوية االعتزاز: الثالثة القاعدة 
  .العزلة وعدم التفاعل: الرابعة القاعدة 
  .اهللا سنن على الوقوف: اخلامسة القاعدة 

  .االختالف سنة ـ
  .التداول سنة ـ
  .احلوار بثقافة اإلميان: السادسة القاعدة 
  .واملواثيق بالعهود الوفاء: السابعة القاعدة 

  .االندماج حتقيق حماضن: لثالثا املبحث
  .اإلجيايب االندماج طريق يف معوقات: الرابع املبحث
  .وتوصيات ختام
  مالحق
  التوفيق وباهللا العون ومنه هذا
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  األول املبحث

  والتأصيل التعريف االندماج

  :اللغة يف االندماج

 الشئ وأدمج فيه، واستحكم غريه يف دخل أي الشيء دمج ،1الصحاح خمتار يف جاء
 فيه واستحكم الشئ يف دخل دموجاً؛ دمج احمليط، القاموس ويف ثوبه، يف فهل

 اندمج يقول ،3العرب لسان يف وكذلك ،2التعاون والتدامج: قال. واّدمج كاندمج
 لففته إذا الشئ وأدجمت فيه، واستتر الشئ، يف الشئ دخل إذا الدال بتشديد وادمج
  .ثوب يف

 أما حد إىل شيئني جتمع أن :Integrate كلمة فتعري الغربية القواميس يف وجاء
 كان إذا خاصة اجتماعية مجاعة يف كعضو مقبوالً شخصاً جتعل أو ،"معاً يعمالن
  4.خمتلفة ثقافة إىل ينتمي الشخص هذا

 املراد الشئ جعل وهو أال واحد قالب يف تصب اللغوية التعريفات أن املالحظ من
 التفسريات جاءت ولذلك ومميزاته؛ خواصه فقدي حيث يكن مل كأنه اآلخر يف دجمه
 االندماج، كلمة به توحي ما املعىن وهذا فيه واستحكم غريه يف دخل مبعىن اللغوية
 غري املعىن وهذا التعاون، مبعىن احمليط القاموس يف جاء ولذلك تفاعل فهو التدامج أما

 كنا وإن طاراألق من كثري يف األقل على الساحة على هذا موضوعنا يف مستعمل
  .األول املعىن ال املراد هو يكون أن نأمل

                                                 
 امليم مع الدال باب الصحاح خمتار 1
 الدال فصل امليم ابب 1ج احمليط القاموس 2
  .275ص 2ج العرب لسان 3
4 Oxford Dictionary p 675  
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  :االصطالح يف االندماج

 االجتماع وعلم والتربية اللغة كعلوم العلوم من كثري يف يستخدم االندماج مصطلح
 علماء عند اللفظ مدلول هو البحث هذا يف يهمنا وما النفس، وعلم واالقتصاد
  :دائماً به يعنون وهم االجتماع،

 وحدة لتشكيل البشر من عدد ربط خالل من ما وحدة أو ما كيان تكوين إعادة
  .ثقافية أو اجتماعية

 األوروبية الندوة أعمال  ضمنـ هيكمان فريدرتشن الربوفسور عرفه وقد
 اجتماعية هياكل يف جديدة سكانية جمموعات دمج عملية بأنه ـ اهلجرة لدراسات
 والوجداين، والشعوري اعي،واالجتم الثقايف، االندماج: ويشمل. قائمة
  .اهليكلي واالندماج نتمائي،واال

  إسالمي غري بلد يف املسلم إلقامة الشرعي التكيف

 احلنيف الشرع يف ننظر أن بنا جيدر االجيايب، االندماج قواعد عن نتحدث أن قبل
  :االندماج مبوضوع املتعلقة املسائل بعض من موقفه لنرى

  .إسالمي غري بلد يف ملسلما إقامة حكم: األوىل املسألة 

 ومؤمث شرعاً هلا مانع بني إسالمي، غري بلد يف املسلم إقامة شرعية حول احلديث كثر
  .أدلته مع رأي كل وسنعرض. حرجاً وال بأساً يرى ال جميز وبني لفاعلها،

  :األول الرأي
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 أنه إىل املعاصرين، العلماء وبعض ،5احمللى يف الظاهرية من حزم وابن املالكية، ذهب
 هؤالء واستدل. ال أم الفتنة، أمن سواء اإلسالم، ديار غري يف املسلم إقامة جيوز ال

  :منها بأدلة
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 قدرته مع الذل، كنف يف العيش قبوله لنفسه اإلنسان ظلم من اآلية فجعلت: قالوا
 من تستثن ومل عيشه، وأسباب وأمنه حريته فيها جيد أخرى، أرض إىل االنتقال على
  .حيلة وال هلم قدرة ال الذين العاجزين، إال هؤالء تظرين الذي الوعيد

  .6»املشركني ظهراين بني يقيم مسلم كل من برئ أنا « اهللا رسول حديث ـ ب

  .اإلسالم ديار إىل املشركني ديار ترك وجوب على داللة احلديث ويف

 رات،املنك ورؤية للفنت نفسه يعرض الكفر، بالد يف يقيم الذي املسلم نإ: قالوا ـ ج
 يستطيع ال الشعائر من كثرياً هناك أن كما. القوانني حتميها اليت اإلباحية حيث
  .البالد هذه يف ا يقوم أن املسلم

                                                 
  .349ص 7ج واحمللى ،466ص 5ج املدونة وملحق ،171ص 4ج والتحصيل البيان 5
 .بالسجود اعتصم من قتل عن النهي باب اجلهاد، كتاب أول داوود، أبو أخرجه 6
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  :الثاين الرأي

 العلماء من وكثري ،7واحلنابلة والشافعية، احلنفية،: من الفقهاء مجهور ذهب وإليه
 املسلم استطاع إذا سالمية؛ اإلغري البالد يف اإلقامة جواز يرون وهم ،8املعاصرين

  :التالية باألدلة واستدلوا. هويته على وحافظ دينه شعائر إقامة

(ô‰s﴿: تعاىل قوله ـ أ s9 uρ $oΨ ö; tFŸ2 ’Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì ø. Ïe%! $# χr& uÚ ö‘ F{ $# $yγ èO Ì tƒ 
y“ÏŠ$t6 Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9  ألهل األرض أن يف صرحية واآلية قالوا ،)105/األنبياء (﴾#$
  .شاءوا حيث عليها يقيمون والتقى اإلميان
  وهمـ قومه منه فطلب يهاجر، أن وأراد أسلم، قد وكان  فديك حديث ـ ب

  اهللا رسول فأتى لدينه، يتعرضوا لن أم له واشترطوا معهم، يبقى أن ـ كفار
 اي «: اهللا رسول فقال هلك، يهاجر مل من أنه يزعمون إم اهللا، رسول يا: فقال
  9.»شئت حيث قومك أرض من واسكن السوء هجراو الصالة أقم فديك
 يقيم أن استطاع إذا اإلسالم بالد غري يف املسلم إقامة جواز على داللة احلديث ويف

  .دينه شعائر
 قال: قال  العوام بن الزبري عن العوام بن الزبري آل موىل حيي أيب حديث ـ ج

  .10»فأقم خرياً أصبت فحيثما اهللا، عباد لعبادوا اهللا، بالد البالد «: اهللا رسول
 إىل النظر دون أقام، ينفعه ما وجد حيثما املسلم أن على داللة احلديث هذا ويف
  .اهللا بالد احلديث عرب كما فالبالد إسالمية، غري أو إسالمية، البالد كون

                                                 
 شيخ فتاوى وجمموع ،329ص 4ج نهاجامل شرح احملتاج وزاد ،305ص 2ج للجصاص القرآن أحكام 7

  .505ص 10ج قدامة البن املغين ،240ص 28ج تيمية ابن اإلسالم
  الزحيلي وهبة والدكتور القرضاوي يوسف الدكتور منهم 8
 .الفتنة خياف ال ملن الشرك بدار اإلقامة يف الرخصة باب السري، كتاب البيهقي، أخرجه 9

 عنه اهللا رضي العوام بن الزبري مسند ،عنه اهللا رضي العوام بن الزبري مسند ،أمحد أخرجه 10
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 إىل رجوعهم حىت فيها وبقاؤهم احلبشة، إىل والثانية األوىل املسلمني هجرة ـ د
 ملك النجاشي بقاء وكذلك إسالمي، نظام أي احلبشة حيكم يكن ومل املدينة،
 صالة باملدينة  الكرمي الرسول عليه وصلى مات، حىت أسلم ما بعد ا احلبشة
  11.الغائب

  :املختار الرأي
من املسلمني من كثري هجرة إىل أدت وحمن ونكبات بأزمات اإلسالمي العامل مر 

 من أصبح وحيث العيش لقمة عن حبثاً وإما للعلم طلباً وإما بدينهم اراًفر إما بالدهم
 فيها ويقيم إسالمي بلد إىل يذهب أن األحيان من كثري يف املسلم على الصعب
 بالد إىل يتجه أن الإ أمامه يكن فلم واإلقامة التأشريات على صارمة قوانني لوجود
 هاجروا اليت البالد يف هؤالء واستقر ةالكرمي واحلياة واألمان األمن جيد لعله الغرب
 الثالث اجليل فهناك البلدان بعض يف أجيال تعاقبت بل ا حيام وارتبطت إليها

 إنسان من ختتلف ألسباب األصلي موطنهم إىل العودة هؤالء يستطيع وال والرابع
  .بالدهم يف املضطهدون أولئك خاصة آلخر
 املفسدة، ودرء املصلحة حتقيق إىل أقرب امةاإلق جبواز القائلني رأي يبقى ولذلك
 هذا ويؤيد ذلك يرون املعاصرين، العلماء من وكثري الفقهاء، مجهور وأن خاصة
  :ويعضده الرأي

 إقامة منع يف صرحياً نصاً ليست اجلواز بعدم القائلون ا ستدلا اليت اآلية أن ـ أ
 اإلمام ذكر كما األمر يف ام غاية ولكن اإلطالق، على إسالمية غري بالد يف املسلم
 املشركني، ظهراين بني أقام من كل يف عامة الكرمية اآلية أن «تفسريه يف كثري ابن
 مرتكب لنفسه ظامل فهو الدين، إقامة من متمكناً وليس اهلجرة، على قادر وهو
  .12»باإلمجاع حراماً

                                                 
 .61ص 1ج للعاملني ورمحة ،94ص املختوم الرحيق انظر 11
 .514ص كثري ابن تفسري 12
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 ظهراين بني يقيم مسلم كل من ءيبر أنا « الكرمي الرسول حديث ـ ب
. 14»دينه على يأمن ال من على حممول وهذا«: حجر ابن احلافظ عنه قال 13»ملشركنيا

 شعائر إقامة استطاع إن قومه بني أو مكة، يف يقيم أن أسلم ملن  النيب أذن ولذلك
 معىن له احلديث هذا أن كما  للعباس أذن وكما فديك، حديث يف كما دينه،
 املسلمون قتله إذا ديته من برئ  أنه وهو القرضاوي يوسف العالمة ذكر آخر
 فال أخط قتل فإذا حكمهم فحكمه لإلسالم احملاربني املشركني بني أقام ألنه خطأ
  .15ديته املسلمون وال الرسول يتحمل

 رأيني اإلسالم، يف احلرب نظرية عن له رسالة يف زهرة أبو الشيخ املرحوم ذكر ـ ج
 مدار أن وهو حنيفة، أيب اإلمام رأي ارختا مث اإلسالم، ودار احلرب دار يف للفقهاء
 وإال إسالم، دار فالدار مسلماً كونه بوصف آمناً كان فإن املسلم، أمن هو احلكم
 فكرة يف األصل ويوافق اإلسالم معىن إىل األقرب إنه: وقال حرب، دار فهي

  .االعتداء لدفع وأا اإلسالمية احلروب

 دينه إظهار على املسلم قدر إذا: ملاورديا عن نقالً  حجر ابن قاله ما هذا ويؤيد
 ملا منها؛ الرحلة من أفضل فيها فاإلقامة إسالم، دار به البلد صارت فقد الكفر بلد يف

: قال حني املالكي العريب ابن ذهب هذا وإىل 16.اإلسالم يف غريه دخول من يرجتى
 النيب عهد يف فرضاً وكانت اإلسالم، دار إىل احلرب دار من اخلروج هي اهلجرة«
، 17.»نفسه على خاف ملن بعده واستمرت  

                                                 
 .بالسجود اعتصم من قتل عن النهي باب اجلهاد، كتاب أول داود، أبو أخرجه 13
  .2825 رقم حديث البخاري صحيح شرح الباري فتح 14
 .38ص األقليات فقه 15
 .29ص 8ج األوطار نيل 16
  .29ص 8ج األوطار نيل 17
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 إسالمي غري بلد يف املسلم إقامة حول والبحوث لإلفتاء األورويب الس فتوى ـ د
  :نصها وهذا

 ومسعنا اإلسالم، ديار خارج املسلم إقامة موضوع عن وطال احلديث كثر لقد
 من البالد هذه يف يعيش من كل على توجب حبيث املطلق، بالتشدد تتسم مذاهب
 يقيم ممن الرباءة يتضمن ذلك يف يروى حديث على اعتماداً فوراً، يرحل أن املسلمني

 حرجاً أوردت املذاهب وهذه ومعناه، درجته بيان على سنأيت املشركني أظهر بني
  .املسلمني من كثري على

 بني يشيع أن للمسلم حيل ال أنه شك ال: فنقول التفصيل، املسألة هذه يف نراه والذي
 سبيالً جيد ومل احليل به تقطعت إلنسان إال اإلسالمية، هويته بغري املسلمني غري

 وقاية من للمسلم التمكني عدم أو التمكني إىل يعود ذلك يف والسبب للخالص،
 منها خياف بيئة يف كان فإذا وأوالده، بيته كأهل عنهم مسؤول هو ومن ودينه نفسه
 من له متكيناً فيها جيد بيئة إىل منها يهاجر أن عليه اجبفالو وعياله نفسه أو دينه على
 على أو الفساد الدين على فيها خيشى اليت البيئة يف املكث له حيل ومل ذلك، حفظ
  .اهلالك النفس
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 إىل االنتقال على قدرته مع الذل كنف يف العيش قبوله لنفسه اإلنسان ظلم من اآلية
 الذي الوعيد من تستثن ومل عيشه، وأسباب وأمنه حريته فيها جيد أخرى أرض
  .عندهم حيلة وال هلم قدرة ال الذين العاجزين إال هؤالء ينتظر
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 للقيام رأكث متكني فيها له يقع بيئة إىل كانت إذا صحيحة مشروعة تكون فاهلجرة
 إىل بيئة من مشروعة تكون كما مرغوبة، مطلوبة اهلجرة هذه بل الدين، بشعائر
  .الدين على فيها اإلقامة تضر ال أخرى
 من للمستضعفني  اللَّه رسول بإذن وقعت اليت احلبشة إىل اهلجرة ذلك ومن

 دلة،عا كانت لكنها إسالمية غري بيئة إىل وظلم كفر بيئة من هاجروا مبكة، أصحابه
 بني البقاء فأحسنوا مسلمني، يكونوا مل نصارى قوم بني فيها وأقاموا ومحتهم آوم

 بينهم ومكثوا أهليهم، من معهم كان ومن وأنفسهم دينهم على وحافظوا أظهرهم،
 دولة أمر استقرار رأوا فحني الكفار، على وأظهره  لنبيه تعاىل اللَّه مكّن أن إىل

  . اللَّه رسول بأمر ال باختيارهم رجعوا اإلسالم
 كانت فإذا واألذى، الظلم من النفس ووقاية عليه واحملافظة بالدين بالقيام إذاً فالعربة
 إسالمية غري بالد يف تكون أن ميتنع ال فإنه ذلك على مساعدة ما بلد يف اإلقامة تلك
 يقدر بالد إىل منها اهلجرة وجبت بالدين تضر كانت وإن احلبشة، مبهاجرة أسوة

  .وأهله ونفسه دينه حفظ على فيها اإلنسان
: قال البجلي اللَّه عبد بن جرير حديث وهو املشددون، به يتعلق الذي احلديث وأما
 فيهم فأسرع بالسجود، منهم ناس فاعتصم خثعم إىل سرية  اللَّه رسول بعث
 كل من بريء أنا«: وقال العقل، بنصف هلم فأمر  النيب ذلك فبلغ: قال القتل،
. »نارامها تراءى ال«: قال ِلم؟ اللَّه رسول يا: قالوا» املشركني أظهر بني يقيم مسلم
 أناساً أن وهو ملعناه، مفسر وروده سبب فإن ثبت ولو ،18يصح ال حديث فهذا

 وقعت إذا حىت اإلسالم، بلد إىل يهاجروا ومل الكفار قومهم مع ومكثوا أسلموا
 سائر بني من املسلمني أولئك أمر يتميز مل الكفار وأولئك املسلمني بني مواجهة

                                                 
. عبداللَّه بن جرير عن حازم أيب بن قيس رواية نم) 1604: رقم (والترمذي) 2645: رقم (داود أبو أخرجه 18

 أنواع من واملرسل مرسل، حديث أنه فيه األصح بأن ووافقه، الترمذي عنه نقله فيما البخاري وحكم
  ).942: رقم» احلديث علل «كتاب يف كما (الرازي حامت أبو أعله وكذلك الضعيف، احلديث
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 متيزهم مل حيث م معرفتهم لعدم املعركة يف املسلمون فيقتلهم الكفار، قومهم
 وهذا بذلك، عليهم تبعة فال قتلوهم لو املسلمني أن جهة من منهم فالرباءة عالمة،
 من طائفة عواقتطا ممتنع، الواقع على احلديث هذا فترتيل اليوم، له وجود ال املعىن
 الصحيح، للفهم املفسدة اآلفات أكرب من وسببه سائره دون احلديث من طرفاً الناس
  .والصواب اهلدى وإخواننا يلهمنا أن اللَّه نسأل

 أداء على قادراً املسلم كان إذا العلم، أهل أقوال من الثاين للقول االختيار هذا :تنبيه
 رسالة له اإلسالمية، التربية وبناته، بنائهأل مربياً هويته، على حمافظاً دينه، شعائر
 الضياع يأمن ومل الفنت أوالده، أو نفسه، على خاف إذا أما عليها، يقوم هادفة

 فتنة، أقل بلد أو إسالمي، بلد إىل إما الرحيل، عدة يعد أن عليه فإن والذوبان،
 فنت من املسلم له يتعرض فيما بينها فيما تتفاوت شك ال سالميةغري اإل فالبالد
 يف للفتنة معرضاً املسلم كان إذا أما: "بية بن عبداهللا الشيخ فضيلة يقول. وذوبان
 إىل الديار تلك من بدينه، الفرار عليه فيجب بالكلية، منه لالنسالخ ومدعو دينه،
 ال إسالمية غري فدار وإال املطلوب، فذلك إسالم دار وجد إذا واألمان، األمن دار
 يستطيع ال كان إذا ديارهم من اخلروج طلب ويتأكد: ويقول" دينه عن فيها يفنت
 إىل سبيالً ووجد األخالقي، بالتحلل مهدداً بيته كان أو إسالمية، تربية أبنائه تربية
 من البلدان بني املوازنة يف فالعربة األخالق، من بقية فيه إسالمي، بلد يف اإلقامة
  19.والفساد الصالح حيث

  .مسلم غري بلد جنسية على احلصول حكم: الثانية املسألة

 كانت حيث اإلسالم بالد يف حىت قبل، من معروفاً يكن مل حديث مصطلح اجلنسية
 عن عبده حممد اإلمام سئل ملا ولذلك حديثاً نشأ وإمنا والعلم والتقدم احلضارة

                                                 
 .ةبي بن عبداهللا العالمة للشيخ الفتوى صناعة 19
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 أحكام هلا وال املسلمني عند معروفة فليست اجلنسية أما« : اهللا رمحه قال اجلنسية
 ما تشبه األوروبية األمم عند اجلنسية وإمنا عامتهم وال خاصتهم يف ال عليها ريجت

 بنسب قبائل عدة أو واحدة قبيلة أهل ارتباط وهو بالعصبية العرب عند يسمى كان
 فيه يشاركه من إليه منتسب كل ينصر أن االرتباط ذلك حق من يكون حلف أو
 ويف 20»سواهم على ا ميتازون وقحق والشوكة القوة ذات العصبية ألهل كان وقد
 من أحد خيتلف ومل به خاص سفر وجواز جنسيته بلد لكل صار احلديث العصر
 اخلالف وإمنا مسلم بلد أي سفر وجواز جنسية حيمل أن له املسلم أن على العلم أهل
 وقد املسلم عليها حيصل عندما سالميةغري اإل البالد سفر وجواز جنسية حول
 الرأيني وسأبني اجلواز يرى من وبني جتوز ال حرام أا يرى من بني اآلراء دارت
  :منهما كل ودليل

  :األول لرأيأ

 يصل قد بل ذلك عليه وحيرم إسالمية غري دولة جبنسية يتجنس أن للمسلم جيوز ال
 وإيثارا الكفار بأهل التشبه يف حباً كان إذا ـ اإلسالم عن واالرتداد الكفر إىل

 الطنطاوي على الشيخ أفىت املعىن وذا 21»اإلسالمي احلكم على األجنيب للحكم
 يوجب ذلك ألن كافرة دولة جبنسية يتجنس أن ملسلم جيوز ال«: يقول إذ اهللا رمحه
 ما يعمل أو يقل ومل اضطراراً ذلك إىل اضطر إذا إال وأوامرها بقوانينها االلتزام عليه
 بلد يف املسلم إقامة جواز بعدم لنيالقائ بأدلة املانعون استدل وقد. 22»الشرع خيالف
  :يلي مبا أدلتهم أكدوا كما ذكرها سبق وقد إسالمي غري

                                                 
  هـ1922 عام املصرية اإلفتاء دار فتاوى 20
 .1156ص 2ج اإلسالمي الفقه جملة عن نقالً اإلسالمي الفقه يف املسلمة لألقليات السياسية األحكام 21
 .163ص طنطاوي على الشيخ فتاوى 22
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pκ$ *﴿: تعاىل قوله .1 š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκ u ø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ 
öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 ⎯ tΒuρ Ν çλ°; uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ̄ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ 

tΠ öθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 ⎯﴿: تعاىل وقوله ،)51/املائدة (﴾#$ tΒuρ Ο ßγ ©9 uθtGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù 
ãΝ èδ šχθßϑÎ=≈ ©à9$#﴾) 23/التوبة ( 

 حتت يدخل مناإ مسلمة غري دولة جنسية على حيصل الذي أن الداللة ووجه .2
 ويقوي سوادهم يكثر وبذلك اإلسالمية الدولة يةتبع ويترك وتبعيتها سلطاا
 .والرباء الوالء صفات أهم من وهو شوكتهم

 إىل بالتحاكم رضي أنه ضمناً يعين هذا إسالمية غري جبنسية بالتجنس يقبل الذي .3
 والسياسية واالقتصادية االجتماعية حياته؛ ااالت كل يف إسالمية غري قوانني

Ÿξsù y7﴿: تعاىل قال وقد كفر تعاىل اهللا أنزل ما لغري والتحاكم În/ u‘ uρ Ÿω 
šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγoΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡ r& 
% [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@﴾) 65/النساء.(  

  :الثاين الرأي

 سفر وجواز جنسية على ملسلما حصول من البأس أنه يرون الرأي هذا وأصحاب
 عليها يترتب اإلقامة وهذه بلد يف اإلقامة له جنيز أن يقبل ال إذ إسالمية غري دولة
 الذي البلد جنسية حيمل كان إذا إال عليها احلصول له يسهل ال قد وواجبات حقوق
 فرالك دار يف اإلقامة جبواز قلنا قد دمنا ما«: الزحيلي وهبة الدكتور يقول فيه يقيم
 األمور هلم تسهل فهي العالقة لتنظيم إال هو ما ألنه التجنس جواز عنه يتفرع فإنه

 املسلم إقامة جواز بأدلة هؤالء استدل وقد 23»خدمام من االستفادة أيضاً وتسهل
  :يلي ما إىل إضافة إسالمي غري بلد يف

                                                 
 .608ص املسلمة األقليات فقه 23
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 املسلم ءفوال بالدين ترتبط ال ألا والوالء املواالة حتت تدخل ال اجلنسية إن .1
 بالوطن فعالقتها اجلنسية وأما فيه يعيش الذي باملكان له عالقة ال ودينه ألمته
 جيمعهم شىت وحنل ومذاهب ديانات الوطن هذا جيمع وقد عليه يعيش الذي
 منها والغربية سالميةغري اإل الدول أن بل ديين ال مدين عقد وهو املواطنة عقد
 .بالدين هلا عالقة ال انيةعلم دولة أا تعلن اخلصوص وجه على

 له وتكفل إياها منحه الذي البلد يف الدائمة اإلقامة له تكفل وثيقة هي اجلنسية .2
 على تعينه قد اليت والواجبات احلقوق له تكفل كما والتنقل احلركة حرية
 بلد يف اإلقامة حرية وله وعقله ونسله وعرضه وماله ونفسه دينه على احلفاظ
 يف دينه على ضيقاً املسلم وجد فإذا رغبته حسب أخرى إىل لاالنتقا أو اجلنسية
 عليه إشكالية فال أخرى إىل يرحل أن وأراد اجلنسية على منها حصل اليت البلد
  .ذلك يف

  :املختار الرأي

 قد إسالمية غري أنظمة حتت تعيش اليت اليوم املسلمة األقليات أن فيه شك ال مما
 مراحل عرب وجودهم تطور وقد تقريباً لعاملا يف املسلمني ثلث تعدادهم جتاوز

  :املراحل هذه وأهم املسلمة لألقليات جديد عصر يف اليوم أصبحوا حىت عاشوها
  .باهلوية الشعور مرحلة 
  .االستيقاظ مرحلة 
  .التحرك مرحلة 
  .التجمع مرحلة 
  .البناء مرحلة 
  .التوطني مرحلة 
  .التفاعل مرحلة 
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 للعزلة املرحلة هذه يف جمال فال اتمع مع االجيايب التفاعل مرحلة يف اآلن وحنن
 املسلمة األقليات غدت فقد اآلخرين مواجهة من واحلذر الذات على واالنكفاء
 هويتها عن التعبري على قادرة بذاا معتزة نفسها من واثقة صلبة أرض على واقفة

 حضارية رسالة من عندها ما وتقدمي خصائصها وأبرز كينونتها عن والدفاع
  .24لبشريةل

 تربز معهم احلضاري والتفاعل الغرب يف املسلمني وجود مراحل من املرحلة هذه يف
 وجتعل مادية قوة تعطيه فهي فيه يعيش الذي البلد جنسية على املسلم حصول أمهية
 حق وله يشاء كما طرده أحد يستطيع فال األصليني كاملواطنني املواطنة حق له

 إذا املسلمة اجلماعة وتستطيع ومهمة كثرية أخرى وحقوق والترشيح االنتخاب
 وحينئذ" اللويب"السياسي الضغط مجاعات من مجاعة يكونوا أن وتعاونوا احتدوا
 أن املسلمون ويستطيع جانبها إىل كسبهم وحتاول ودهم السياسية األحزاب ختطب
 يرونه من منهم وخيتاروا املرشحني وبني األحزاب بني الترجيح يف بدورهم يقوموا
 هذه ويف ،25الكربى أمنهم قضايا أو وحقوقهم ملصاحلهم أوعى أو قيمهم إىل أقرب

 ماال ألا واجبة تكون قد بل جائز غري أو جائز أمر جمرد اجلنسية تكون ال احلاالت
 بنفسه االهتمام هو ثقيل عبء املسلم على هنا ويبقى واجب فهو به إال الواجب يتم
 معىن ليحقق تعاىل اهللا إىل الدعوة بأمر والقيام ماإلسال على أبنائه وتنشئة وبيته

y7﴿ الكرمي القرآن عنها حتدث اليت الشهادة Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ 
(#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©﴾) 143/البقرة.(  

  

                                                 
  .23ص املسلمة األقليات فقه 24
 .25ص السابق املرجع 25
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  الثاين املبحث

  جيايباإل االندماج قواعد

  

  املصطلح وحترير االندماج مفهوم معرفة: األوىل القاعدة

 يطلق أن ميكن ما اللغة قواميس يف يدور املصطلح أن رأينا التعريف حول احلديث يف
 من البد ولذلك عقيدة؛ صاحب أو املسلم يقبله ال ما شك ال وهذا الذوبان، عليه
 البناء، والتعايش اإلجيايب التفاعل أم الذوبان هو هل االندماج من يراد ما معىن حترير
 هناك ليس اليوم حىت أنه منه يؤسف ومما. تصوره عن فرع الشئ معرفة قالوا وقدمياً
 اليوم العامل جيتمع مل الذي اإلرهاب مبصطلح أشبه وهو للمصطلح واضح تعريف
  .له تعريف على

 نفسه على وخوف أمره من حرية يف املسلم جيعل االندماج من يراد ما معرفة عدم إن
 مقابل دينه عن يتنازل أن به متمسك دين صاحب يقبل ال إذ ومستقبله، وأهله
 من وخاصة الديين االضطهاد بسبب كثرية هجرات رأينا لقد ما، بلد يف العيش

 املسلمني علماء إليه يدعو ما وهو التعايش أي التدامج هو املقبول وإمنا املسلمني
  .ذلك إىل يدعو من املسلمني ريغ من هناك وكذلك الفكر وقادة

 األعلى الس رئاسة عضو جراومان أكد دوينشه مبوقع العريب القسم مع حوار ففي
 سعي هو نظري وجهة من االندماج إن: يقول إذ املعىن، هذا على أملانيا يف لليهود
 اخلاصة، هويته يفقد أن دون وذلك فيه حييا الذي اتمع مع التأقلم إىل املهاجر

 ذاته الوقت ويف اليهودية هويتنا حتترم دولة يف نعيش أن يف نرغب كيهود حنن قولوي
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 نفسه الكالم وهذا اتمع، يف احلياة جمريات عن تقصينا ال أن الدولة هذه على جيب
  .االندماج إىل تدعو اليت واللقاءات املؤمترات حمور يكون أن جيب الذي هو

  املواطنة واجباتو حقوق على الوقوف: الثانية القاعدة

 واجبات من عليه ما الفرد يعرف أن اإلجيايب االندماج لتحقيق املهمة القواعد من
 له ما وكذلك معه يعيشون الذين اآلخرين وجتاه أرضه على يعيش الذي وطنه جتاه
 هي وإمنا ألحد أحد من منحة ليست والواجبات احلقوق وهذه حقوق، من

 وفق أا كما عليهم، اهللا صلوات األنبياء ا جاء إهلية وأوامر ربانية توجيهات
  .الدولية اإلنسان حقوق وهيئات املتحدة األمم منظمة أقرا دولية وعهود مواثيق

 يقول البشر بني التعايش جمال ففي السماء شريعة يف اإلسالم عليه أكد ما وهذا
pκ$﴿: وتعاىل سبحانه š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© 

Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î=tã × Î7 yz﴾ 
 األطراف من وإمنا واحد طرف من يكون ال تفاعل والتعارف ،)13/احلجرات(

  .حقوق من له ما على لليحص واجبات من اآلخرين جتاه عليه ما يؤدي كل كلها،

 بأن ختاطبهم لألمة التوجيهات من الكثري النبوية والسنة الكرمي القرآن هدي ويف
ρß‰ç6#)﴿: تعاىل يقول األسرية العالقات جمال ففي. اآلخرين جتاه عليهم ما يؤدوا ôã $# uρ 

©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/ uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ 
È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1ö à) ø9 $# Í‘$ pg ø:$# uρ É=ãΨ àfø9 $# É= Ïm$ ¢Á9 $# uρ É= /Ζ yfø9 $$Î/ È⎦ ø⌠ $# uρ 
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(#θèù÷ρr& uρ Ï‰ôγ yèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγ yèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ù=Ï. (#θçΡÎ—uρ 
Ä¨$sÜ ó¡É) ø9 $$Î/ ËΛ⎧É) tFó¡ßϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ Wξƒ Íρù's?﴾) 35-34/اإلسراء(، ﴿* ¨βÎ) 

©!$# öΝ ä. ã ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& # sŒÎ) uρ Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB 
ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ / ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ ÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁt/﴾) 58/النساء(، 
pκ$﴿: جالله جل ويقول š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tGô_$# #Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χÎ) uÙ÷è t/ 
Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pg rB Ÿωuρ = tGøótƒ Ν ä3 àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 = Ït ä†r& óΟ à2ß‰tn r& β r& 

Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏµŠ Åzr& $\GøŠ tΒ çνθßϑçF÷δÌ s3 sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò># §θs? ×Λ⎧ Ïm§‘﴾ 
  ).12/احلجرات(

 أن  اخلزاعي شرع أيب عن صحيحه يف مسلم اإلمام يرويه ما النبوة هدي ومن
 كان ومن جاره، إىل فليحسن اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من«: قال  اهللا رسول
 خرياً فليقل اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان ومن ضيفه، فليكرم اآلخر واليوم باهللا يؤمن
 احلقوق جمال يف  اهللا رسول عن صح كثري ذلك وغري ،26»ليصمت أو

  .والواجبات

                                                 
  الصمت ولزوم والضيف اجلار إكرام على احلث باب ،اإلميان كتاب ،مسلم أخرجه 26
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 املسلم على واجبات هي النبوية والسنن اإلهلية واألوامر الربانية توجيهاتال وهذه
 بأن مطالب املسلم إن بل لآلخرين حقوق الوقت نفس يف وهي ا، القيام جيب
 والرسول ال، أم جتاهه عليهم ما اآلخرون أدى سواء واجبات من عليه ما يؤدي
 رمحه قطعت إذا لذيا الواصل ولكن باملكافئ الواصل ليس« :يقول الكرمي
 أن أرأيت اهللا نيب يا فقال  اهللا رسول اجلعفي يزيد بن سلمة سأل كما 27»وصلها
 سأله مث عنه فأعرض تأمرنا، فما حقنا ومينعوننا حقهم يسألوننا أمراء علينا قامت
 ويف.28»محلتم ما وعليكم محلوا ما عليهم فإمنا وأطيعوا امسعوا«: اهللا رسول فقال

 أثرة بعدي ستكون إا«:  اهللا رسول قال: قال  مسعود بن اهللا عبد حديث
 تؤدون«: قال ذلك منا أدرك من تأمر كيف اهللا رسول يا قالوا ،»تنكروا وأمور
  29»لكم الذي اهللا وتسألون عليكم الذي احلق

 آخر يف نوردها دولية مواثيق ا وصدرت اإلنسان حقوق قننت احلديث العصر ويف
 واجباته ويعرف حقوقه على املسلم يتعرف وحىت عليها وقوفال ألمهية البحث
  :وهي

  .اإلسالم يف اإلنسان حلقوق العاملي امليثاق 
  .املتحدة األمم عن الصادر اإلنسان حقوق ميثاق 
 .األورويب االحتاد عن الصادر اإلنسان حقوق ميثاق 
 .األمريكية املتحدة الواليات عن الصادر اإلنسان حقوق ميثاق 

  

                                                 
  .باملكافئ الواصل ليس باب ،األدب كتاب ،البخاري أخرجه 27
 .احلقوق منعوا وإن األمراء طاعة يف باب ،اإلمارة كتاب ،مسلم رجهأخ 28
 .فاألول األول اخللفاء ببيعة الوفاء وجوب باب ،اإلمارة كتاب ،مسلم أخرجه 29
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  باهلوية االعتزاز: الثالثة ةالقاعد

 للمسلمني تتوجه إمنا باالندماج تطالب اليت الصيحات أن للنظر امللفت الغريب من
 أن رغم فيها يعيشون اليت اتمعات عن املنعزلون فقط هم وكأم غريهم دون فقط
 ودينها ولغاا وتقاليدها عاداا على حمافظة الغرب يف تعيش أُخرى أقليات هناك
 منعزلة، شبه جمتمعات يف يعيشون مثالً فاليهود االندماج، أحد منهم يطلب ومل

 ففي أمد، منذ دأم وهذا م خاصة مبجتمعات تكون ما أشبه مناطق يف ويسكنون
 والسيخ اهلندوس ومثلهم اليهود، حبارة يسمى ما كونوا فيها عاشوا بلد كل

 يف نشأت وقد. وغايتها دعواتال هذه طبيعة حول شكوكاً يثري ما وهذا وغريهم،
  :اجتاهات ثالث االندماج هذا شأن

  :األول االجتاه

 مل ومن وعيوبه خصائصه بكل فيه تعيش الذي اتمع يف الكامل االندماج يرى
 يف يعيش أن يعقل ال إذ وتعاليمه عاداته يناسب بلد إىل بالرحيل فعليه ذلك يناسبه
 وتقاليدنا وعاداتنا وثقافتنا لغتنا نترك أن علينا بل أبنائه سائر عن مميز أو منعزل بلد

 ما وهذا هلويات وال لثقافات جمال فال اتمع يف ونذوب ديننا األحيان من وكثرياً
 واألخالقية، الدينية، والغايات القيم، فصل على تعمل إذ اليوم العوملة إليه تسعى

 العامة اإلنسان ةحيا وعن النهائية، مرجعيتها وعن الدولة، عن واإلنسانية،
 ثنائية أي وتصفية احلياة، مناحي كل على املادي الطبيعي القانون وتطبيق واخلاصة،
 عن متاماً القداسة فترتع الطبيعية، بالظواهر اإلنسانية الظواهر كل تسوية تتم حبيث
 ملن ميكن كما اخلمس، باحلواس إدراكها ميكن استعمالية مادة إىل ويتحول العامل،
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 العلم يظهر هلذا ونتيجة لصاحله، يوظفها أن اآلخرين هلزمية الكافية وةالق عنده
  30.وسيلة إىل غاية من اإلنسان ويتحول والغاية، القيمة عن املنفصالن والتكنولوجيا

 األمم عن تصدر اليت القوانني تلك من ذلك إىل تسعى العلمانية أن على أدل وال
 من ذلك وغري اجلندرة وقانون الدولية التجارة قانون مثل اآلخرين حملو املتحدة
 جنب، إىل جنباً واملثقفني، الغربية، احلكومات من كثري وقوف كذلك القوانني،
 اليت الصحيفة جتاه سلبياً موقفاً اختذت اليت الدمنارك، حكومة موقف عن للدفاع
 العامل يف املسلمني حفيظة أثار مما ، حممد الكرمي للرسول مسيئة صوراً عرضت

 وحرية الرأي، حرية مسمى حتت لكن اإلسالم، إىل إساءة ذلك واعتربوا ه،كل
 الدين على تطاول أو إساءة أي الصور يف يرو ومل الصحيفة عن هؤالء دافع. التعبري
 نفسها وتعترب بالعلمانية، تتباهى اليت فرنسا نرى نفسه السياق هذا ويف املقدس،
 ارتداء من املسلمات الفتيات ملنع لمانيةالع باسم تتدخل الدولة نرى محاها حامية

 أو بالدولة له عالقة ال دينية، فريضة احلجاب أن رغم قانوناً لذلك وتسن احلجاب،
  .السياسة

  :الثاين االجتاه

 فيها يعيش وإمنا للمسلمني بوطن ليست سالميةغري اإل اتمعات هذه أن يرى
 نشاط أو عمل أي يف شاركةامل أن كما أجلها من جاء اليت حاجته لقضاء مضطراً
 هو فاحلل وبالتايل جيوز ال إسالمي غري ونظام إسالمية غري حكومة سقف حتت
 واهلوية الدين على حفاظاً وذلك إليه اإلنسان اضطر ما إال والبدنية الشعورية العزلة
 بأوالدهم يذهبون ال قد هؤالء فإن ولذلك دينهم وفقدام الذرية ضياع من وخوفاً

                                                 
 .املسريي الوهاب عبد للدكتور مقال. م16/4/2002 املصرية األهرام صحيفة 30
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 اإلسالمية واملراكز املنازل يف يعلموم مبا مكتفني ـ الفتيات  خاصةـ عليمالت إىل
  .االجتماعي الضمان على يعيشون وإمنا يعملون ال منهم كثرياً ترى كما واملساجد

  :الثالث االجتاه

 وحيثما اهللا أرض األرض أن يرى فهو والثاين األول االجتاهني بني وسط اجتاه وهو
 ماهية وتعاىل سبحانه اهللا حدد فجره منذ اإلسالم وأن عنف أرض يف املسلم حل
≈tΒuρ š$!﴿: سبحانه فقال اإلسالم رسالة oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9﴾ 

≈tΒuρ y7$!﴿: شأنه جل وقال ،)107/األنبياء( oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z Ï±o0 
# \ƒ É‹tΡuρ﴾) الرسالة هذه هدف بعدهم ومن امالكر الصحابة وعرف ،)28/سبأ 
uθèδ Ν﴿ اخللق، من تعاىل اهللا مراد ليحققوا األرض يف فانطلقوا العظيمة ä. r't±Ρr& z⎯ ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ÷ètGó™ $# uρ $pκ Ïù﴾) ا واختلطوا ،)61/هودمن اهللا سنة حمققني بشعو 
pκ$﴿ وجودهم š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ 

(# þθèùu‘$ yètGÏ9﴾) الناس بني عاشوا للعاملني ورمحة خري رسل فكانوا ،)13/احلجرات 
 فصاهروهم بصرية على تعاىل اهللا إىل داعني رم وتعاليم بدينهم متمسكني
/ω â﴿: تعاىل بقوله عمالً والقسط بالرب معهم وتعايشوا ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 

öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) 
©!$# = Ïtä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9   ).8/املمتحنة (﴾#$

 يعيش الذي اتمع مع يتعايش بأن مطالب املسلم أن يرون املعاين هذه خالل ومن
 اتمع يف نافعاً مشاركاً هويته على عاضاً بدينه متمسكاً بأهله وخيتلط أرضه ىعل
  :اهلوية على احملافظة يف يساعد ومما وعقيدته دينه بثوابت املساس دون
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  وخصائصه اإلسالم معرفة ـ أ

 اإلميان وأركان اإلسالم أركان إال اإلسالم عن يعرفون ال لألسف املسلمني من كثري
 دين اإلسالم أن مع املعرفة هذه حدود عند ويقفون الكتاب لفاحتة حفظهم حيفظوا
 اخلليفة أن حىت الشمس عنها تغيب ال كانت حىت حضارته امتدت حياة ومنهج
 فحيثما هناك أو هنا أمطري«: هلا قال سحابة رأى إذا كان الرشيد هارون العباسي
 بني يفرق ال واملساواة ةوالرمح بالعدل الناس يسوس وكان» خراجك جاءين أمطريت
 سواسية القانون أمام الناس ،اللون أو العرق أو اجلنس أو الدين أساس على الناس
 وسافر مصر على أبيه والية زمن القبطي ضرب ملا  العاص بن عمرو ابن نإ حىت

 أمري إىل العاص بن عمرو ابن وشكى يومئذ اخلالفة دار املنورة املدينة إىل القبطي
 اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري استدعى  الراشد اخلليفة اخلطاب بن عمر املؤمنني
 أن أمره مث العاص بن عمرو ابن بضرب القبطي وأمر وأباه العاص بن عمرو ابن

 بن عمر املؤمنني أمري وقال أبيه بسلطان إال ضربك ما قائالً العاص بن عمرو يضرب
» أحراراً أمهام ولدم وقد الناس استعبدمت مىت «املشهورة قولته يومئذ  اخلطاب
  .عدة بقرون ذلك بعد اإلنسان حقوق مواثيق ا تاستفتح اليت اجلملة وهي

 خصائصه على يقف وأن وتارخيه دينه عن جيداً يقرأ أن املسلم على جيب ولذلك
  :اخلصائص هذه أهم ومن األرض ربوع يف انتشاره يف سبباً وكانت ا متيز اليت

 الوضوح، واملرونة، الثبات بني اجلمع اإلنسانية، الواقعية، مولية،الش الربانية،
 كلها املاضية القرون مدى على أهلته اليت هي اخلصائص وهذه اإلجيابية، الوسطية،

  .31واإلنسان واملكان الزمان يواكب أن اليوم وحىت  الرسول مبعث منذ
                                                 

 قطب، سيد لشهيدل" اإلسالمي التصور خصائص "راجع اإلسالم خصائص على الوقوف من ملزيد 31
 زمان لكل صاحلة اإلسالم وشرائع اإلسالمية الشريعة يف واملرونة السعة وعوامل لإلسالم العامة واخلصائص
 .زيدان عبدالكرمي للدكتور الدعوة وأصول القرضاوي، يوسف للدكتور ومكان
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 خصائص عن يقول إذ ذلك يف عظيمة مقولة اهللا رمحه البنا حسن اإلمام وللشهيد
 وامتدت الزمان آباد مشلت حىت طوالً امتدت اليت الرسالة إا«: اإلسالم رسالة
 الدنيا شئون استوعبت حىت عمقاً وامتدت األمم آفاق انتظمت حىت عرضاً
  32.»واآلخرة

  باإلسالم االلتزام ـ ب

 يف عملياً  النيب ترمجها اليت القرآن بأخالق التخلق باهلوية االعتزاز على يعني مما
 األخالق هذه وأبرز 33»القرآن خلقه كان «: عائشة السيدة تقول إذ حياته
 وطيب والعفو، واحللم، والصرب، والعدل، والصدق، والوفاء، والكرم، الرمحة،
  النيب أصحاب التزمها ملا األخالق هذه فإن الناس، وجوه يف والبشر العشرة،
 صماً وآذاناً غلفاً قلوباً م تعاىل اهللا وفتح همقدر الناس عرف األرض يف ا وساروا
 جيب كما قتال وال إكراه بال ومجاعات أفواجاً اهللا دين يف الناس ودخل عمياً وأعيناً
⎯y﴿ ويعظمها ا ويتمسك دينه شعائر على حيافظ أن املسلم على tΒuρ öΝÏjà yèãƒ u È∝̄≈ yèx© 

«!$# $yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ ÏΒ ”uθø) s? É>θè=à) ø9  وأوالده وأهله نفسه يف ذلك ويكون ،)32/جاحل (﴾#$
: البصري احلسن اإلمام قال وقدمياً يتكلم مل وإن تعاىل اهللا إىل دعوة ذلك ففي وبيته

  .»لرجل رجل ألف مقال من خري رجل ألف يف رجل حال«

 املسلمني توجيه من البد اإلجيايب، االندماج يتحقق حىت أنه نرى اإلطار هذا يف
 الذوبان من هلم عصمة ذلك يف ألن بالدين، واالعتزاز ة،اهلوي على للحفاظ
 ال حني أصله، ويندثر املسلم يذوب كيف بأعيننا ورأينا ومسعنا قرأنا لقد والضياع،
 يف السنني عشرات قبل الغرب إىل قدموا املسلمني من كم هويته، على حيافظ

 أثراً وأصبحوا البالد نم كثري ويف وأملانيا، وفرنسا، واجنلترا، ونيوزلندا، استراليا،
                                                 

 .105ص لإلسالم العامة اخلصائص 32
 عنها اهللا رضي عائشة السيدة حديث ،عنها اهللا رضي عائشة السيدة حديث ،أمحد أخرجه 33
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 األقدمون، بناها األوروبية، البلدان من كثري يف قدمية ملساجد آثار هناك. عني بعد
 يف وذابوا اهلوية، على بعدهم من جاؤوا الذين واألجيال األبناء حيافظ مل وملا

  .وآثاراً حتفاً وأصبحت املساجد هذه ضاعت اتمعات

  عزلةال وعدم التفاعل: الرابعة القاعدة

 يكون كيف اإلجيايب والتعاون للتعايش عظيماً مثاالً الكرمي القرآن عرض ولقد
 اهللا نيب عاش كيف لنا فذكر بيئته غري وبيئة جمتمعه غري جمتمع يف حيل حينما املسلم
 العزيز امرأة أن من الرغم فعلى أهلها، مع تعامل وكيف مصر يف  يوسف
 احتاجوا حينما القوم مساعدة يف وسعاً خريد مل أنه إال السجن ودخل إليه أساءت
 وأهل امللك جلساء ذلك عن عجز أن بعد الرؤيا تعبري يف مساعدم منه وطلبوا إليه

%tΑ$s﴿: وجل  اهللا يقول رآها اليت امللك رؤيا هلم فأول االختصاص uρ à7 Î=yϑø9 $# þ’ÎoΤ Î) 
3“u‘ r& yì ö7 y™ ;N≡ t s) t/ 5β$yϑÅ™ £⎯ ßγ è=à2ù'tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$yfÏã yì ö7 y™ uρ BM≈ n=ç7 /Ψ ß™ 9 ôØäz t yzé& uρ 

;M≈ |¡Î0$tƒ ( $pκ š‰ r'̄≈ tƒ _|yϑø9 $# ’ ÎΤθçFøùr& ’Îû }‘≈ tƒ ö™â‘ βÎ) óΟ çGΨ ä. $tƒ ö™”=Ï9 šχρç ã9÷ès? ∩⊆⊂∪ (# þθä9$s% 
ß]≈ tóôÊ r& 5Ο≈ n=ômr& ( $tΒuρ ß⎯ øt wΥ È≅ƒ Íρù'tGÎ/ ÄΝ≈ n=ômF{ $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèÎ/ ∩⊆⊆∪ tΑ$s% uρ “Ï% ©! $# $pg wΥ $yϑåκ ÷] ÏΒ 

t x. ¨Š $# uρ y‰÷èt/ >π ¨Βé& O$tΡr& Ν à6 ã⁄ Îm; tΡé& ⎯ Ï&Î#ƒ Íρù' tGÎ/ Èβθè=Å™ ö‘ r'sù ∩⊆∈∪ ß#ß™θãƒ $pκ š‰ r& ß,ƒ Ïd‰Å_Á9 $# $uΖ ÏFøùr& 
’ Îû Æì ö7 y™ ;N≡ t s) t/ 5β$yϑÅ™ £⎯ ßγ è=à2ù'tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$ yfÏã Æì ö7 y™ uρ BM≈ n=ç7 /Ψ ß™ 9 ôØäz t yzé& uρ 

;M≈ |¡Î0$tƒ þ’ Ìj? yè©9 ßì Å_ö‘ r& ’ n<Î) Ä¨$̈Ζ9 $# óΟ ßγ ¯=yès9 tβθßϑ n=ôè tƒ﴾) حاروا وملا ،)46-43/يوسف 
 خزائن أمر بنفسه ليلي إليه حاجتهم ورأى امللك رؤيا من يوسف أول ما تطبيق يف

 tΑ$s% $tΒ﴿: به امته مما العزيز امرأة برأته أن بعد وخرج امللك طلب يرفض مل مصر
£⎯ ä3 ç7 ôÜ yz øŒÎ) ¨⎦ —∫Š uρ≡ u‘ y#ß™θãƒ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ø ¯Ρ 4 š∅ù=è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑÎ=tæ Ïµ ø‹ n=tã ⎯ ÏΒ 

&™þθß™ 4 ÏM s9$s% ßNr& t øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z⎯≈ t↔ø9 $# }ÈysóÁym ‘, ysø9 $# O$tΡr& … çµ ›?Š uρ≡ u‘ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ø ¯Ρ … çµ ¯ΡÎ) uρ 
z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9  امللك، طلب على بناء  يوسف وخرج) 51/يوسف (﴾#$
﴿tΑ$s% uρ à7 Î=yϑø9 $# ’ ÎΤθçGø $# ÿ⎯ Ïµ Î/ çµ óÁÎ=÷‚tGó™ r& © Å¤ø uΖ Ï9 ( $£ϑn=sù … çµ yϑ̄=x. tΑ$s% y7 ¨ΡÎ) tΠ öθu‹ ø9 $# 

$uΖ ÷ƒ t$ s! î⎦⎫ Å3 tΒ ×⎦⎫ ÏΒr& ∩∈⊆∪ tΑ$s% © Í_ ù=yèô_$# 4’ n? tã È⎦ É⎩!# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ $# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î=tæ﴾ 
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 معه ليقيموا وإخوته والديه دعا  ليوسف الفرصة سنحت وملا ).55-54/يوسف(
=ϑn£$﴿ :هلم وقال مصر يف sù (#θè=yzyŠ 4’ n? tã y#ß™θãƒ #“uρ# u™ Ïµ ø‹ s9 Î) Ïµ ÷ƒ uθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè=äz÷Š $# 

u óÇÏΒ βÎ) u™!$x© ª!$# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™﴾) يوسف اهللا نيب سورة ولعل ،)99/يوسف  وهي 
 ومع دينه مع احلياة يف املسلم عليه يكون أن جيب ملا الطريق أبانت قد مكية سورة
 يوسف اهللا نيب ضرب فلقد له واملخالفني منهم املؤمنني خريناآل ومع أهله ومع نفسه
 ًأصيلة وقدوة فريداً مثاال.  

 كل ويف ألهلها نوراً كانوا احلبشة يف زاداً هلم  الكرمي الرسول توجيهات وكانت
 الذين عليهم اهللا رضوان فالصحابة واخلري العطاء يف مثاالً كانوا به حلوا مكان
 اهللا بالد من كثري يف واستقرارهم  الرسول موت بعد خاصة اهللا بالد إىل خرجوا
 صورة أعطى مما معهم ويتفاعلون أهلها مع يعيشون كانوا كيف السري كتب تناقلت
 يكون أن جيب وهكذا الكهوف أو اجلبال شعب يف ينعزلوا ومل العظيمة اإلسالم
 وأمور أمور شك ال اكهن اخلري على متعاوناً فعاالً فيه يعيش الذي اتمع يف املسلم
 ليقفوا معهم ويتفاعل بالناس ليختلط فرصة كل يستغل واملسلم وجتمع تؤلف كثرية
 حافزاً ذلك ويكون اإلسالم على نيتعرفو وبذلك ومعامالته اإلسالم خلق على

  .إلميام

 بأن أوروبا يف للمسلمني توصيات والبحوث لإلفتاء األورويب الس أصدر وقد
 وقد وسلوكهم ممارسام يف النقية اإلسالم صورة يقدموا وأن خري رسل يكونوا
  :فيها جاء

  :عليه ويؤكد به يوصي أن اعتاد مبا أوروبا يف املقيمني املسلمني الس يوصي

 خالل من احلسنة والقدوة الطيبة الصورة يعطوا أنو كلها، احلقوق يراعوا أن ـ 1
  .وسلوكهم وتصرفام أقواهلم
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  .املستويات كافة على ذلك وتشجيع واالبتكار، باإلبداع بدورهم يقوموا أن ـ 2

 وذلك معاصرة، إسالمية تنشئة وبنام أبنائهم تنشئة يف الوسع أقصى يبذلوا أن ـ 3
  .االحنراف من حلمايتهم والترفيهية التربوية واملراكز املدارس بتأسيس

 ملخالفاتا من ختلو مالية ومؤسسات شركات إلنشاء جادين يسعوا أن ـ 4
  .الشرعية

 وفق الشخصية أحواهلم تنظيم تتوىل شرعية هيئات تشكيل على يعملوا أن ـ 5
  .السائدة بالقوانني االلتزام مراعاة مع اإلسالمية، الشريعة أحكام

 يقيمون أو إليها ينتمون اليت الدولة اعتراف على للحصول وسعهم يبذلوا أن ـ 6
 يف األخرى الدينية األقليات غرار على دينية ليةأق وباملسلمني ديناً، باإلسالم فيها
 وفقاً والطالق كالزواج الشخصية أحواهلم تنظيم ويف كاملة، حبقوقهم التمتع
  .دينهم ألحكام

 من اإلسالم، فقهاء عليه وأمجع والسنة الكتاب نصوص عليه دلت ما يلتزموا أن ـ 7
 يف العام والنظام بالقانون تزامواالل ،اإلقامة عقد وأ املواطنة مبقتضيات الوفاء وجوب
  .فيها يعيشون اليت البالد

 والرمحة الرفق أسلوم يكون وأن ومظاهره، صوره بكل العنف يتجنبوا أن ـ 8
 من كل على ينكروا وأن اإلسالم، يأمرهم كما مجيعاً الناس مع التعامل يف واحلكمة
  .السوي اإلسالمي الطريق هذا عن حاد

 اهللا، حببل باالعتصام خاصة أوروبا يف واملقيمني عامة لمنياملس الس يوصي كما
 اهلادئ احلوار والتزام والتقوى، الرب على والتعاون والوسطية، والسماحة، واألخوة،
 ومسالك التشدد مناهج عن بعيداً اخلالف، قضايا معاجلة يف السليمة واألساليب
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 وإىل عامة املسلمني إىل اإلساءة أبلغ وتسيء اإلسالم، صورة تشوه اليت التطرف
 عليه للتشنيع به واجلاهلون اإلسالم خصوم فيتلقفها خاصة، املسلمة األقليات
äí﴿ :تعاىل اهللا قال وقد عليهم، األمم واستعداء أهله ومن منه والتخويف ÷Š $# 4’n<Î) È≅‹Î6 y™ 

y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$Î/ Ïπ sà Ïãöθyϑø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Ο ßγø9Ï‰≈y_ uρ © ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ôm r&﴾) 125/النحل.(  

  اهللا سنن على الوقوف: اخلامسة القاعدة

⎯﴿ تتبدل وال تتغري ال العباد عليها أقام سنن وتعاىل سبحانه هللا n=sù y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «!$# 
Wξƒ Ï‰ö7 s? ( ⎯ s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «!$# ¸ξƒ Èθøt rB﴾) ا، موقن واملسلم). 43/فاطر مسلم 
 عليه وإمنا سلبياً أمامها املسلم يقف أن تعين ال السنن هذه ولكن د،العبا بني بقدرها
  :منها واليت اهللا سنن وفق احلياة يف ليتحرك إدراكها

  االختالف سنة ـ أ

 بني االختالف أن هي ا ويعتقدوا الناس عليها يقف أن جيب اليت تعاىل اهللا سنن من
öθs9﴿: وتعاىل سبحانه يقول اهل راد ال اليت تعاىل اهللا مبشيئة واقع البشر بين uρ u™!$ x© y7 •/ u‘ 

Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ﴾) احلسن قال ،)118/هود 
 احلسن وقال ،34خلقهم ولالختالف: أي لالختالف اإلشارة: وعطاء ومقاتل
 تعاىل اهللا منح اإلهلية املشيئة هلذه وحتقيقاً 35"واالختالف للرمحة:  البصري
≅È﴿ والكفر اإلميان بني خيتار أن يف احلرية اإلنسان è% uρ ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑsù u™!$ x© 
⎯ ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù ∅tΒuρ u™!$ x© ö à õ3 u‹ ù=sù﴾) اهللا مبشيئة شك ال واقع وذلك ،)29/الكهف 

﴿öθs9 uρ u™!$ x© y7 •/ u‘ z⎯ tΒUψ ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ=à2 $·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡr' sùr& çν Ì õ3 è? }¨$̈Ζ9 $# 4© ®L ym 
(#θçΡθä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ﴾) 99/يونس.(  

                                                 
  .105ص 9ج القرطيب 34
 .446ص 2ج كثري ابن 35
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 اهللا أرشدنا وإمنا والتنافر والتنابذ والتقاتل التناحر يعين ال واالختالف التنوع وهذا
pκ$﴿: تعاىل فقال االختالف هذا وجود مع فعله جيب ما إىل تعاىل š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) 

/ ä3≈ oΨø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã 
«!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz﴾) دلنا أن الكرمي القرآن يكتف ومل ،)13/احلجرات 
/ω â﴿ ذلك من أكرب هو ما إىل دعا وإمنا التعارف خلق على ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# 

öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ /ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä.Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 
¨βÎ) ©!$# = Ïtä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9  والرب التعارف هذا أن فيه شك ال ومما ،)8/املمتحنة (﴾#$

  .الناس عليها يتعاون مشتركة أمورا سينتج والقسط

 جسده ما وهو البشرية وخري العام الصاحل فيه ملا التعاون من مينع ال واإلسالم
 يل أن أحب ما حلفاً جدعان بن اهللا عبد دار يف شهدت لقد«: قال حني  الرسول

 بقوله الكرمي القرآن به أمر ما وهو .36»ألجبت اإلسالم يف به دعي ولو النعم، محر به
’ θçΡuρ$yès?uρ#)﴿: تعاىل n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ﴾ 

  )2/املائدة(

  التداول سنة ـ ب

 عهد إىل كان اإلسالم فإن قوته وقمة حضارته جمد اليوم يعيش الغرب كان إذا
 ال الشمس كانت لقد ورقيها ثقافتها، ومصدر وقائدها العامل حضارة هو قريب
 كان العباسي اخلليفة الرشيد هارون إن سابقاً ذكرنا كما سالماإل أرض عن تغيب
 خراجك، جاءين أمطرت حيثما هناك أو هنا أمطري: هلا قال سحابة أبصر إذا

 وأعراقهم وألوام أجناسهم اختالف على األرض بأهل اإلسالم رقعة واتسعت
 ودينهم أنفسهم على آمنني اإلسالم دولة رحاب يف املسلمني غري فعاش ودينهم،

                                                 
 1655 رقم شاكر أمحد األستاذ حتقيق أمحد رواه واحلديث بعدها وما 257ص 1ج كثري البن النبوية السرية 36
 صحيح اسناده وقال
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 فيها تقدموا اليت بعلومهم العامل على املسلمون يبخل ومل وأمواهلم، وأعراضهم
 واهلندسة الطب يف مراجع علومهم صارت وإمنا يومئذ، العامل أساتذة وكانوا
 وال تتبدل ال اليت تعاىل اهللا سنن من ولكن والعلوم الفنون وسائر والزراعة والفلك
#﴿: سبحانه قال كما تتغري Y‘$ t6 õ3 ÏFó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t õ3 tΒuρ Ã¬ Äh ¡¡9 $# 4 Ÿωuρ ß,‹ Ït s† ã õ3 yϑø9 $# 

à⋅ Äh ¡¡9 $# ωÎ) ⎯ Ï&Î#÷δr'Î/ 4 ö≅ yγ sù šχρã ÝàΖ tƒ ωÎ) |M ¨Ψ ß™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# 4 ⎯ n=sù y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «!$# 
Wξƒ Ï‰ö7 s? ( ⎯ s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «!$# ¸ξƒ Èθøt rB﴾) ةقياد كانت فقد "التداول سنة) 43/فاطر 
 والبابلية واألشورية الفرعونية احلضارات أيدي على املشرق يد يف قدمياً العامل

 يد على الغرب إىل انتقلت مث والصينية واهلندية والفارسية والفينيقية والكلدانية
 مث املعروف، التشريع ذات والرومانية الشهرية الفلسفة ذات اليونانية احلضارة
 حضارة وهي اإلسالمية احلضارة يد على الشرق ىلإ أخرى مرة القيادة هذه انتقلت
 الشرق غفا مث الروحي، والسمو املادي الرقي بني واإلميان، العلم بني مجعت متميزة
 اهللا ذكر وقد ،37أخرى مرة القيادة له وكانت الزمام الغرب فأخذ رسالته عن وغفل
 (βÎ﴿ اإلهلية نةالس ذه أصام ما أحد يف أصام بعدما املؤمنني وتعاىل سبحانه

öΝ ä3 ó¡|¡ôϑtƒ Óy ö s% ô‰s) sù ¡§tΒ tΠ öθs) ø9 $# Óy ö s% … ã&é#÷V ÏiΒ 4 y7 ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒF{ $# $yγ ä9 Íρ# y‰çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $#﴾ 
 مقدرات من متلك عظمى قوة ورأينا تقوم أمماً بأعيننا رأينا ولقد ،)140/عمران آل(

 حنو تسري التداول سنة لعلو وضحاها، عشية بني تنهار الكثري الشئ الظاهرية العيش
 لذلك واملادي النفسي اإلعداد إىل حباجة هم الذين اليوم واملسلمني اإلسالم

﴿χÎ) ©!$# Ÿω ç Éi tóãƒ $tΒ BΘöθs) Î/ 4© ®L ym (#ρç Éi tóãƒ $tΒ öΝ Íκ Å¦àΡr'Î/﴾) 11/الرعد.(  

  احلوار بثقافة اإلميان: السادسة القاعدة

 ولقد" احلوار ثقافة "عليها أتباعه لرييب اإلسالم اءج اليت العظيمة اإلسالمية القيم من
 ما أعظم وما وتأصيله للحوار بالدعوة املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن حفل

                                                 
 .92 ،91ص القرضاوي يوسف الدكتور اإلسالم بانتصار املبشرات 37
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 الكرام املالئكة وبني وتعاىل تبارك العزة رب بني حوار من الكرمي القرآن لنا ذكر
 الكرمي القرآن لنا وسجل األرض يف ومستخلفه آدم خالق أنه سبحانه أعلمهم حني
øŒ﴿ احلوار هذا Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( (# þθä9$s% 

ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰Å¡ø ãƒ $pκ Ïù à7 Ï ó¡o„ uρ u™!$tΒÏe$! $# ß⎯ øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡuρ y7 s9 ( 
tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ zΝ ¯=tæuρ tΠ yŠ# u™ u™!$oÿ ôœF{ $# $yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎ z tä ’ n? tã 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ÎΤθä↔ Î6 /Ρr& Ï™!$yϑó™ r'Î/ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ 
Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9 ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ̄=tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛ⎧Î=yèø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ Νßγ ÷∞ Î; /Ρ r& 

öΝ ÎηÍ←!$oÿ ôœr'Î/ ( !$£ϑn=sù Ν èδr't6 /Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$oÿ ôœr'Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3 ©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# 
ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ãΝ n=÷ær& uρ $tΒ tβρ ß‰ö7 è? $tΒuρ öΝ çFΨ ä. tβθãΚçFõ3 s?﴾) 33-30/البقرة.(  

 خلقه وشر وتعاىل سبحانه احلق بني دار الذي احلوار الكرمي القرآن سجل كما
 إبليس إال وسجدوا سبحانه ألمره فاستجابوا آلدم بالسجود املالئكة أمر حني إبليس
Α$s% ß§Š﴿ سبحانه له فقال واستكرب أىب Î=ö/ Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰àfó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n= yz 

£“y‰ u‹ Î/ ( |N÷ y9õ3 tGó™ r& ÷Π r& |MΖ ä. z⎯ ÏΒ t⎦, Î!$yèø9 $# ∩∠∈∪ tΑ$s% O$tΡr& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ ( © Í_ tFø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ 
… çµ tGø) n=yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠∉∪ tΑ$s% ól ã ÷z$$sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ¯ΡÎ* sù ×Λ⎧Å_u‘ ∩∠∠∪ ¨βÎ) uρ y7 ø‹ n=tã û© ÉL uΖ ÷ès9 4’ n<Î) 

ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $# ∩∠∇∪ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ ÎΤ ö ÏàΡr'sù 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩∠®∪ tΑ$s% y7 ¯ΡÎ* sù z⎯ ÏΒ 
t⎦⎪ Ì sàΖ ßϑø9 $# ∩∇⊃∪ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ ÏM ø% uθø9 $# ÏΘθè=÷èyϑø9 $# ∩∇⊇∪ tΑ$s% y7 Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθøî _{ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& 

∩∇⊄∪ ωÎ) x8 yŠ$t7 Ïã ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫ ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# ∩∇⊂∪ tΑ$s% ‘, ptø:$$sù ¨, pt ø:$# uρ ãΑθè% r& ∩∇⊆∪ ¨βV|øΒV{ 
tΛ ©⎝ yγ y_ y7Ζ ÏΒ ⎯ £ϑÏΒuρ y7 yèÎ7 s? öΝåκ ÷] ÏΒ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r&﴾) 85-75/ص .(  

 وكفرهم عنادهم رغم قومهم مع األنبياء حوارات من مجلة الكرمي القرآن ذكر كما
  :ذلك مثال

öΝ﴿: النمرود مع  إبراهيم حوار s9 r& t s? ’ n<Î) “Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î) ’Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ÷βr& 
çµ9 s?# u™ ª!$# šù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î) }‘ În/ u‘ ”Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ tΑ$s% O$tΡr& ⎯ Ä© óré& 
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àM‹ ÏΒé& uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î)  χÎ* sù ©!$# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑø9 $# ÏNù'sù $pκ Í5 z⎯ ÏΒ 
É>Ì øóyϑø9 $# |M Îγ ç6 sù “Ï% ©! $# t x x. 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   ).258/البقرة (﴾#$

øŒ﴿ :قومه مع وحواره Î) tΑ$s% ÏµŠ Î/ L{ ⎯ Ïµ ÏΒöθs% uρ $tΒ ÍνÉ‹≈ yδ ã≅Š ÏO$ yϑ−G9 $# û© ÉL ©9 $# óΟ çFΡr& $oλ m; 
tβθà Å3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θä9$s% !$tΡô‰ y` uρ $tΡu™!$t/# u™ $oλm; š⎥⎪ Ï‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪ tΑ$s% ô‰s) s9 óΟ çFΖ ä. óΟ çFΡr& 

öΝ à2äτ!$t/# u™uρ ’ Îû 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫ Î7 •Β ∩∈⊆∪ (#þθä9$s% $uΖ oK ÷∞ Å_r& Èd, pt ø:$$Î/ ôΘr& |MΡr& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î7 Ïè≈ ¯=9 $# ∩∈∈∪ 
tΑ$s% ≅ t/ ö/ ä3 š/ §‘ >u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ “Ï% ©! $#  ∅èδt sÜ sù O$tΡr& uρ 4’ n? tã /ä3 Ï9≡ sŒ z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈∉∪ «!$$ s?uρ ¨βy‰‹ Å2V{ / ä3 yϑ≈ uΖ ô¹ r& y‰÷èt/ βr& (#θ—9 uθè? t⎦⎪ Ì Î/ ô‰ãΒ ∩∈∠∪ 
óΟ ßγ n=yèyfsù # ¸Œ≡ x‹ã̀ ωÎ) # Z Î7 Ÿ2 öΝ çλ°; óΟ ßγ ¯=yès9 Ïµ ø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ö tƒ ∩∈∇∪ (#θä9$s% ⎯ tΒ Ÿ≅ yèsù 
# x‹≈ yδ !$oΨ ÏGyγ Ï9$t↔ Î/ … çµ̄ΡÎ) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈®∪ (#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑy™ © \L sù öΝ èδã ä. õ‹tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ… ã& s! 

ãΛ⎧Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉⊃∪ (#θä9$s% (#θè?ù' sù ⎯ Ïµ Î/ #’ n? tã È⎦ ã⎫ ôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ ßγ ¯=yès9 šχρß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ (# þθä9$s% 
|MΡr& u™ |M ù=yèsù # x‹≈ yδ $uΖ ÏGoλÎ;$t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ö≅ t/ … ã&s# yèsù öΝ èδç Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ 

öΝ èδθè=t↔ ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖ tƒ ∩∉⊂∪ (# þθãèy_t sù #’ n<Î) óΟ ÎγÅ¡àΡr& (#þθä9$s) sù öΝ ä3 ¯ΡÎ) ÞΟçFΡ r& 
tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∉⊆∪ §Ν èO (#θÝ¡Å3 çΡ 4’ n? tã óΟ ÎγÅ™ρâ™â‘ ô‰s) s9 |M ôϑÎ=tã $tΒ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ šχθà) ÏÜΖ tƒ 

∩∉∈∪ tΑ$s% šχρß‰ç7 ÷ètGsùr& ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ à6 ãèxΖ tƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ öΝ ä. • ÛØtƒ ∩∉∉∪ 
7e∃é& ö/ä3 ©9 $yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

(
 Ÿξsù r& šχθè=É) ÷ès? ∩∉∠∪ (#θä9$s% çνθè% Ìh ym 

(# ÿρç ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3 tGyγ Ï9# u™ βÎ) ÷Λä⎢Ζ à2 š⎥⎫ Î=Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $uΖ ù=è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. # YŠ ö t/ $̧ϑ≈ n=y™ uρ #’ n? tã 
zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉®∪ (#ρßŠ# u‘ r& uρ ⎯ Ïµ Î/ # Y‰øŠ x. ãΝ ßγ≈ oΨù=yè yfsù š⎥⎪ Î y£ ÷zF{   ).70-52/األنبياء (﴾#$

›øŒÎ) tΑ$s% Ïµ﴿ أبيه مع وحواره Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷è s? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡tƒ Ÿωuρ ç ÅÇö7 ãƒ Ÿωuρ © Í_ øóãƒ 
y7Ψ tã $\↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ô‰s% ’ÎΤ u™!% y` š∅ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $tΒ öΝ s9 y7 Ï?ù'tƒ û© Í_ ÷èÎ7 ¨?$$sù x8 Ï‰÷δr& 
$WÛ≡ u ÅÀ $wƒ Èθy™ ∩⊆⊂∪ ÏM t/ r'̄≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷ès? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ¨βÎ) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 $wŠ ÅÁtã 

∩⊆⊆∪ ÏM t/ r'̄≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& βr& y7 ¡¡yϑ tƒ Ò># x‹tã z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈uΗ ÷q §9 $# tβθä3 tGsù Ç⎯≈ sÜ øŠ ¤±=Ï9 $wŠ Ï9 uρ ∩⊆∈∪ 
tΑ$s% ë=Ïî# u‘ r& |MΡr& ô⎯ tã © ÉL yγ Ï9# u™ ãΛ⎧Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ( ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? y7 ¨Ζ uΗ äd ö‘ V{ ( ’ ÎΤö àf÷δ$# uρ $|‹ Î=tΒ 
∩⊆∉∪ tΑ$s% íΝ≈ n=y™ y7 ø‹ n=tã ( ã Ï øótGó™ r'y™ y7 s9 þ’ În1u‘ ( … çµ̄ΡÎ) šχ% x. ’ Î1 $|‹ Ï ym ∩⊆∠∪ öΝ ä3 ä9 Í” tI ôã r& uρ 
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$tΒuρ šχθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θãã ÷Š r& uρ ’ În1u‘ #© |¤tã Hωr& tβθä. r& Ï™!% tæß‰Î/ ’În1u‘ $|‹ É) x©﴾ 
  ).48-42/مرمي(

’4﴿ قومه مع  شعيب اهللا نيب وحوار n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $Y7 øŠ yèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ 
(#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) … çν ç ö xî ( ô‰s% Ν à6 ø?u™!$y_ ×π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( (#θèù÷ρr'sù 

Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }¨$̈Ψ9 $# öΝ èδu™!$ u‹ ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø è? †Îû 
ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 βÎ) Ο çFΖ à2 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β﴾ 

  ).85/األعراف(

 وأن وعبادته اهللا توحيد إىل موسى دعاه حني فرعون مع  موسى اهللا نيب وحوار
tΑ$s% óΟ﴿ فرعون فخطب دعوم أمر يف إسرائيل بين وبني بينه خيلى s9 r& y7 În/ t çΡ $uΖŠ Ïù 
# Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9 uρ $uΖŠ Ïù ô⎯ ÏΒ x8 Ì çΗ éå t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù=yèsùuρ y7 tGn=÷è sù © ÉL ©9 $# |M ù=yèsù |MΡr& uρ š∅ÏΒ 

š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇®∪ tΑ$s% !$yγ çFù=yèsù # ]ŒÎ) O$tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ t⎦, Îk! !$Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßNö‘ t x sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $£ϑs9 
öΝ ä3 çFø Åz |= yδuθsù ’ Í< ’ În1u‘ $Vϑõ3 ãm © Í_ n=yèy_uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊄⊇∪ y7 ù=Ï?uρ ×π yϑ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑs? 

¥’ n? tã ÷βr& £N‰¬7 tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩⊄⊄∪ tΑ$s% ãβöθtã ö Ïù $tΒuρ >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% 
>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑßγ oΨ øŠ t/ ( βÎ) Λä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ…çµ s9 öθym Ÿωr& 

tβθãèÉΚ tGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ä3 š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% >u‘ É− Î ô³ yϑø9 $# 
É>Ì øóyϑø9 $# uρ $tΒuρ !$yϑåκ s] øŠ t/ ( βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθè=É) ÷ès? ∩⊄∇∪ tΑ$s% È⎦ Í. s! |Nõ‹sƒ ªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î ö xî 

y7 ¨Ζ n=yèô_V{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθàfó¡yϑø9 $# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´Î/ &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏNù'sù 
ÿ⎯ Ïµ Î/ βÎ) |MΨ à2 š∅ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ ø9 r'sù çν$|Átã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂⊄∪ 

tít“ tΡuρ … çν y‰tƒ # sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒø‹ t/ t⎦⎪ Ì Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊂⊂∪ tΑ$s% Z∼yϑù=Ï9 ÿ… çµ s9 öθym ¨βÎ) # x‹≈ yδ í Ås≈ |¡s9 
ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒ Ì ãƒ βr& Ν ä3 y_Ì øƒ ä† ô⎯ ÏiΒ Ν à6 ÅÊ ö‘ r& ⎯ Íν Ì ósÅ¡Î0 # sŒ$yϑsù šχρã ãΒù's? ∩⊂∈∪ 

(# þθä9$s% ÷µ Å_ö‘ r& çν% s{ r& uρ ô] yèö/ $# uρ ’ Îû È⎦ É⎩!# y‰yϑø9 $# t⎦⎪ Î Å³≈ ym ∩⊂∉∪ š‚θè?ù'tƒ Èe≅ à6 Î/ A‘$ −sy™ 
5ΟŠ Î=tæ ∩⊂∠∪ yì Ïϑàfsù äο t ys¡¡9 $# ÏM≈ s)‹ ÏϑÏ9 5Θöθtƒ 5Θθè=÷è̈Β ∩⊂∇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ö≅ yδ Λ ä⎢Ρ r& 

tβθãèÏϑtGøg ’Χ ∩⊂®∪ $uΖ ¯=yès9 ßì Î7 ®K tΡ nο t ys¡¡9 $# βÎ) (#θçΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫ Î7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊃∪ $£ϑn=sù u™!% y` äο t ys¡¡9 $# 
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(#θä9$s% tβöθtã ö Ï Ï9 ¨⎦ É⎩r& $uΖ s9 #· ô_V{ βÎ) $̈Ζ ä. ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊇∪ tΑ$s% öΝ yètΡ öΝ ä3 ¯ΡÎ) uρ # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 
t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$s% Μ çλm; #© y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ Λ ä⎢Ρ r& tβθà) ù=•Β ∩⊆⊂∪ (# öθs) ø9 r'sù öΝ çλm;$t7 Ïm 

öΝ ßγ §‹ ÅÁÏã uρ (#θä9$s% uρ Íο ¨“ ÏèÎ/ tβöθtã ö Ïù $̄ΡÎ) ß⎯ ósuΖ s9 tβθç7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊆∪ 4’ s+ ø9 r'sù 4© y›θãΒ çν$|Átã # sŒ Î* sù 
}‘ Ïδ ß#s) ù=s? $tΒ tβθä3 Ïùù'tƒ ∩⊆∈∪ u’ Å+ ø9é'sù äο t ys¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∉∪ (# þθä9$s% $̈Ζ tΒ# u™ Éb>t Î/ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ﴾) 48-18/الشعراء (  

 إىل املؤمنني دعا وإمنا السابقة احلوار صور عرض حد عند الكرمي القرآن يقف ومل
äí÷Š﴿ تعاىل اهللا إىل الدعوة وسائل من وسيلة احلوار اعتبار $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ 

Ïπ yϑõ3 Ït ø:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθèδ ÞΟ n=ôã r& 
⎯ yϑÎ/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n=ôã r& t⎦⎪ Ï‰tGôγ ßϑø9 $$Î/﴾) أهل وخص ).125/النحل 

#) Ÿωuρ *﴿ املؤمنني من املعاملة ذه الكتاب þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ 
ß⎯ |¡ômr&﴾) 46/العنكبوت.(  

 سهل مما األمور من كثرياً وأبان اإلشكاليات، من كثري حل يف احلوار أسهم ولقد
 باإلسالم عليه اهللا من من هناك بل الشبهات، من كثري توضيح على وأعان التعامل
 يؤمن وال احلياة هذه يف رسالته يعرف املسلم إن. ءالبنا اهلادئ احلوار بسبب
 اجتماعات جمرد وليس أسس على وقائماً جاداً احلوار يكون أن ينبغي لكن بالصراع
  .إعالميا وتسجل اامالت عبارات فيها تتبادل

  واملواثيق بالعهود الوفاء: السابعة القاعدة

 أو كان سياسياً الجئاً كوني حني أو بتأشرية، الغرب بالد إىل املسلم يدخل حني
 دخل عهداً معهم يقيم من وبني بينه أن يعين فهذا مواطناً يكون حني أو إنسانيا
 واملواثيق بالعهد يفوا أن املسلمني أمر واإلسالم ديارهم، يف مبوجبه أقام أو مبقتضاه
yγ$﴿: تعاىل قال واألمان األمن وإشاعة التعايش حسن على يساعد ذلك ألن •ƒ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/﴾) ذكره جل وقال ،)1/املائدة ﴿Ÿ(#θèù÷ρr& uρ Ï‰ôγ yèø9 $$Î/ ( 
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¨βÎ) y‰ôγ yèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡tΒ﴾) النيب وجعل ).34/اإلسراء  مسات من مسة الغدر 
 خصلة فيه كانت من أو منافقاً كان فيه كن من أربع «الصحيح احلديث ففي النفاق
 وعد وإذا كذب، حدث إذا يدعها، حىت النفاق من خصلة فيه كانت األربع من

 من العلماء مجهور ذهب هنا ومن 38 »فجر خاصم وإذا غدر عاهد وإذا أخلف،
 دخل إذا املسلم أن إىل واإلمامية الزيدية وأكثر واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية
 ألنه ونسائهم ودمائهم أمواهلم من لشيء يتعرض أن له حيل ال مستأنساً الكفر دار

 بل حرام، والغدر غدر فهو فعل فإن بسوء، هلم يتعرض ال أن هلم ضمن باالستئمان
 املسلمني من مجاعة أي منع عندما ذلك من أبعد هو ما إىل اهللا رمحه الشافعي ذهب
 مجاعة بسيب هؤالء قام ولو حىت للمشركني التعرض من بأمان احلرب دار دخلت
 إليهم تنبذ أن احلالة هذه يف األوىل اجلماعة على أن وذكر 39املسلمني نم أخرى

 إلنقاذ الشرك أهل قتال ذلك بعد مبقدورهم ويكون األمان، ينقطع حىت وحتذرهم
 وال تغلوا وال ااغزو «اجليوش جيهز وهو  وصية من كان ولذلك املسلمني؛
 غدرة هذه فيقال القيامة يوم لواء له ينصب الغادر إن«: يقول  وكان ،40»تغدروا
  .41»فالن بن فالن

                                                 
 بن اهللا عبد مسند أول ،عنهما تعاىل اهللا رضي العاص بن عمرو بن اهللا عبد مسند أول ،أمحد أخرجه 38

  عنهما تعاىل اهللا رضي العاص بن عمرو
 .198،190ص سعد حممد حسام اإلسالم يف السياسي اللجوء 39
  ووصية البعوث على األمراء اإلمام تأمري باب ،والسري اجلهاد كتاب ،مسلم أخرجه 40
  بآبائهم الناس يدعى ما باب ،األدب كتاب ،البخاري أخرجه 41
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  الثالث املبحث

  االندماج حتقيق حماضن

  

 هذه يف اهلوية على واحملافظة اهلني، باألمر ليس اتمع تأثري أن فيه شك ال مما
 حىت القوى وتضافر اجلهود تكاتف من البد ولذلك اليسري؛ باألمر ليس اتمعات
  :ومنها بذلك تعين اليت باحملاضن االهتمام من بدوال هويتهم، على املسلمون حيافظ

  البيت ـ أ

 منه يتعلم اليت الكبري احملضن هي اإلنسان عليها يعيش اليت األرض كانت إذا
 لكنه حجماً أصغر كان وإن البيت أن إال بيئته ابن اإلنسان يقولون وكما اإلنسان،
  .األجيال ومربية الرجال صانعة البيت ففي أثراً أكثر

  األعراق طيب شعباً أعدت         أعددا إن مدرسة ماأل

 42»يداك تربت الدين بذات فاظفر «الصاحلة املرأة اختيار على اإلسالم حث وقد
 فأنكحوه وخلقه دينه ترضون من جاءكم إذا « الصاحل الزوج اختيار على حث كما
 بني ركةمشت املسئولية اإلسالم وجعل 43 »وفساد األرض يف فتنة تكن تفعلوا إال

 بيت يف واملرأة رعيته، عن ومسئول راع أهله يف الرجل«:  فقال وزوجه الزوج
 من كل اختيار يف الدقيق النظر جيب هنا ومن 44»راعيتها عن ومسئولة راعية زوجها

                                                 
 من خلق الذي وهو وقوله الدين يف األكفاء باب ،النكاح كتاب ،لبخاريا أخرجه 42
 فزوجوه دينه ترضون من كم جاء إذا جاء ما باب ،اهللا رسول عن النكاح كتاب ،الترمذي أخرجه 43
 إىل املال النيب ونسب سيده مال يف راع العبد باب ،العتق كتاب ،البخاري أخرجه 44
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 خطورة إىل أنبه أن مبكان املهم ومن واخللق، الدين من أساس على لصاحبه الزوجني
 الزوج خطورة إىل نبهأ كما وخلقاً، ديناً امللتزمة غري وأ املسلمة غري من املسلم زواج
 الضياع من األوالد على احلفاظ يف أساس البيت تكوين ألن وخلقاً ديناً لتزمامل غري
  .الذوبان أو

  والنادي واملسجد اإلسالمي املركز ـ ب

 يف املسلمون إليه يسعى أمر فهذا املركز أو املسجد إنشاء عن ليس هنا احلديث
 يف اإلشكالية لكن الغرب، يف خاصة أمهية له أن وندرك مكان، كل يف حثيثاً بالغر

 وحتقيق اهلوية على احلفاظ يف اجليد االستغالل واستغالله املركز أو املسجد عمارة
 الطرف قصرية لكنها وإمكاناا حجمها يف كبرية إسالمية مراكز أعرف. االندماج

 بناء هو املدينة وصل ملا  الرسول فعله أمر أول إن حوهلا، مبن وصلتها أنشطتها يف
 تتحول أن نريد إننا املسلم، حياة يف والكثري الكثري يعين املسجد ألن املسجد
 إىل املسلمني، وغري للمسلمني يضيء نور إىل الغرب يف اإلسالمية واملراكز املساجد
 عماد هم وايكون أن واألطفال والنساء للشباب نريد إننا ينتج، ونشاط تثمر حركة
 بالد يف األوقاف مبساجد أشبه تكون أن نريد ال حركتها ونبض املراكز هذه

 والرياضية واالجتماعية والثقافية الدينية أنشطتها تتنوع أن نريد وإمنا املسلمني
 نريد التربية، على البيت وتعني اجلنسني كال من الشباب فراغ متأل حىت والترفيهية

 موقعهم وخطورة لرسالتهم مدركني واإلداريني األئمة من عليها القائمون يكون أن
⎯ô﴿: يقول تعاىل فاهللا وإال tΒuρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& t x. õ‹ãƒ $pκ Ïù … çµßϑó™ $# 

4© të y™ uρ ’ Îû !$yγ Î/# t yz 4 šÍ× ¯≈ s9 'ρé& $tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 βr& !$yδθè=äzô‰tƒ ωÎ) š⎥⎫ Ï Í←!% s{ 4 öΝ ßγ s9 ’Îû 
$uŠ ÷Ρ‘$! $# Ó“÷“ Åz óΟßγ s9 uρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ë># x‹tã ×Λ⎧Ïà tã﴾) 114/البقرة.(  

 املركز جانب إىل دورها لتؤدي والرياضية الثقافية النوادي إقامة إىل حباجة حنن
  .األندية بعض يف حيدث كما لتهدمها ال الرسالة معه ولتكمل واملسجد
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  اإلسالمية املدرسة ـ ج

 إلقامة سعيهم الغرب يف املسلمة األقليات عمر من األخرية السنوات مييز مما
 املدارس احتاد وهناك تربيتهم، على وتقوم أبنائهم شئون ترعى تعليمية مؤسسات
 وإن بدايتها ويف متعثرة الزالت ولكنها حممودة خطوات شك ال وهي اإلسالمية
 لكثريوا الكثري املدارس أمام الزال لكن شوطاً قطعت قد املدارس بعض هناك كانت
 املصاحبة التربوية أنشطتها يف أم والبيئة للعصر املواكبة الدينية املناهج يف كان سواء
 ألداء املناسب التأهيل وتأهيلهم التدريس على القائمني يف أم التعليمية للعملية
  .رسالتهم

 أبناء على حريصة وسلوكها، عطائها يف مميزة تكون أن البد اإلسالمية املدارس إن
 عبئاً كانت وإال اهلوية على واحلفاظ والتربوية التعليمية اجلوانب كل من املسلمني
 يضطر إذ األقطار بعض يف املدارس بعض حال هو كما عالج إىل حباجة جديداً
 املدارس من خرياً وجيدوا العامة، املدارس إىل بأبنائهم الذهاب إىل املسلمني بعض

  .معلومة واألسباب اإلسالمية

  االجتماعية الروابط ـ د

 العالقة توثيق املهم من أنه نرى وضوابطه بقواعده اإلجيايب االندماج إىل دعوتنا مع
 والتالحم الترابط من البد والقطر واملدينة والقرية احلي داخل أنفسهم املسلمني بني
 املؤمنني مثل«:  الكرمي الرسول يقول والتناحر، التنافر ال والتراحم التواد من البد
  .45»...الواحد اجلسد كمثل وترامحهم ادهمتو يف

                                                 
 وتعاضدهم وتعاطفهم املؤمنني تراحم باب ،واآلداب والصلة الرب كتاب ،مسلم أخرجه 45
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 قدرهم هلم اجلميع سيعرف ويترابطون ويتواصلون املسلمون يتالحم وعندما
 هناك حقوقهم، على حيصلون وبالتايل األخرى األقليات بني حسام وحيسب
 وتوحيد وتالمحها بترابطها تأثرياً أكثر لكنها املسلمني من حجماً أقل أقليات
 اختالف على خاطبنا وتعاىل سبحانه اهللا ألن بذلك أوىل لمونواملس كلمتها،
öΝ﴿ األمة باسم واللغات واأللوان واألجناس األعراق çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé&﴾) آل 
y7﴿ ،)110/عمران Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé&﴾) التنازع من وحذرنا) 143/البقرة 

Ÿωuρ (#θãã﴿ والتشرذم t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tG sù |= yδõ‹s?uρ ö/ä3 çt†Í‘﴾) يف أن كما). 46/األنفال 
 اهلوية على احملافظة رياح يف تصب كثرية أخرى اجتماعية فوائد والترابط التواصل
  .هاهنا لذكرها اال يسع ال الفعال والتدامج
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  الرابع املبحث

  اإلجيايب االندماج طريق يف معوقات

  

  العنصري التمييز ـ 1

: األمر كان مهما العدل أحكامهم يف يراعوا أن منيللمسل الكرمي القرآن تربية من
﴿Ÿωuρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒÌ øg s† ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθs% βr& öΝ à2ρ‘‰|¹ Ç⎯ tã Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t pt ø:$# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ 

(#θçΡuρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) 
©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9  علمنا كما الغرب عن نقول أن العدل ومن). 2/املائدة (﴾#$

θÝ¡øŠ#) *﴿ الكرمي القرآن s9 [™!# uθy™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# 
u™!$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9$# öΝ èδuρ tβρ ß‰àfó¡o„﴾) 113/عمران آل.(﴿ô⎯ ÏΒuρ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ô⎯ tΒ βÎ) 

çµ ÷Ζ tΒù's? 9‘$ sÜΖ É) Î/ ÿ⎯ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) Οßγ ÷Ψ ÏΒuρ ô⎯ ¨Β βÎ) çµ ÷Ζ tΒù's? 9‘$ oΨƒ Ï‰Î/ ω ÿ⎯ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) ωÎ) $tΒ 
|M øΒßŠ Ïµ ø‹ n=tã $VϑÍ←!$s% 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θä9$s% }§øŠ s9 $uΖ øŠ n= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠ ÏiΒW{ $# ×≅‹ Î6 y™ 

šχθä9θà) tƒ uρ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# öΝ èδuρ šχθßϑn=ôètƒ﴾) 75/عمران آل(.  

 لتارخيهم ومعرفة واحترام بتقدير املسلمني مع يتعامل من شك ال الغرب فمن
 أمة به قامت الذي الدور على ويثين حقوقهم هلم ويعرف قدرهم هلم يقدر وماضيهم
 الدفني احلقد حيمل من بلاملقا يف ومنهم. والريادة القيادة هلا كانت أن يوم اإلسالم
 وطينة طبقتهم غري طبقة من أم ويرى بعنصرية، معهم ويتعامل واملسلمني لإلسالم
 يرى كما أوضاعهم يناسب بأسلوب معهم التعامل فيجب وعليه طينتهم غري

  :يلي ما األسلوب ذلك عناصر ومن هنتينجون، صمويل
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 ينصبون بامسها ألم املسلمون ا يتمتع أن ميكن ال غربية نعمة الدميقراطية إن -1
  .املتطرفة االجتاهات احلكم يف

 اإلسالمي العامل على انسحابه ألن الغرب على يقتصر أن جيب الدويل السالم إن -2
 .الثروات من االحتياطي وشفط السالح بيع من الغرب حيرم

 لواختال املسلمني لتزايد نظراً اإلسالمي للعامل استعجالية عملية النسل حتديد إن -3
 .الغريب العامل يف الدميغرايف التوازن

 يف الغربية والقيم للمصاحل املوالية اجلماعات وتأييد دعم يقع أن احلكمة من -4
 .اإلسالمي العامل

 والعمل الشرعية وإعطاؤها الغربية املصاحل تعكس اليت الدولية املؤسسات تقوية -5
 .اتاملؤسس هذه جناح حتت لالنضواء الغربية غري الدول دفع على

 بإزاء املشتركة املبادئ ذات واملسيحية اليهودية احلضارة تكريس من مزيد -6
 46.اإلسالمية احلضارة

 الغريب الشارع عن املعربة هي ليست لصمويل األفكار هذه أن فيه شك ال مما
 يف أثر هلا لألسف ولكن سواه، أحد يتبناها ال شاذة أفكاراً ليست أا كما بأكمله
 انتخابات يف حدث كما األورويب اإلطار خارج املسلمني مع اءسو التعاملي الواقع
 الغرب وتعامل احلكم إىل اإلسالميني وصول أمثرت اليت احملتلة وفلسطني اجلزائر
 الغرب يغض والصومال والشيشان وأفغانستان العراق يف جمازر من حيدث وما معها

 فلسطني ألرض حمتل مرمستع يقتل حينما تقعد وال الدنيا تقوم حني يف عنها الطرف
 بأومسة احملتلون القتلة يكرم باإلرهاب أرضهم عن املدافعون يوصف حني ويف

 أوربا وسط نالته اليت اجلماعية واازر واهلرسك البوسنة شعب مأساة أما السالم،
 املسلمة األقلية على إجيايب غري أثراً يترك الشك هذا كل كوسوفا أللبان حدث وما

                                                 
 .140ص احلضارات وصراع اإلسالم 46
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 مع يتعامل يفتأ ال العنصرية الرتعة ذي املتطرف باليمني يسمى ما نإ بل الغرب، يف
 الغرب يف املقيمني املسلمني من كثريا جيعل ما وهذا الروح بنفس املسلمة األقلية
 التعاطي يف شديداً تغرياً الحظوا وقد خاصة أبنائهم ومستقبل مستقبلهم عن قلقني
 وأماكن أشخاصهم على االعتداء مت إذ سبتمرب من عشر احلادي أحداث بعد معهم
 رسوم صورة يف  الكرمي والرسول باإلسالم االستهزاء إىل احلد ووصل عبادم

 املسئولني من كثري مواقف وكانت مشاهدة، وأفالم صحفية ومقاالت كاريكاتيه
 باب من ولو احملرقة عن احلديث أن حني يف سلبية لألسف املثقفني القرار وأصحاب
 لإلسالم أساء من ترك وبينما ،القانون عليها يعاقب جرمية عدت العلمي البحث
 أما. علمياً مناقشتها وأراد احملرقة عن حتدث من حوكم مكرماً طليقاً حراً ورسوله

 على خيفى ال فأمر مبكيالني والكيل بداخلها القرارات وانتقائية الدولية املنظمات يف
  .أحد

  سلمنيامل بني املؤسس العمل غياب أو ضعف ـ 2

 وانتقال األوروبية، الساحة على اإلسالمي الوجود شهده الذي التطور رغم
 صالم فيه يؤدون مسجد عن بالبحث مروراً ا مروا اليت الغفوة حالة من املسلمني
 شؤوم على وتقوم مصاحلهم ترعى اليت املؤسسات إقامة إىل فيه ويلتقون
 تتحدث مؤسسات إقامة أو سساتاملؤ هذه بني تنسيق جمالس إقامة وحماولتهم
 من كثري يف تفتقر ولألسف املؤسسات هذه أن إال الرمسية اجلهات أمام بامسهم
  :إىل األحيان

 يتعدى ال املؤسسات هذه من فكثري حاجيام ومالمسة املسلمني مع تفاعلها 
 إن حيث يقولون كما السرب خارج تغرد ما وكثرياً عليها، نيالقائم نفعها

 .آخر واد يف تكون واملؤسسة واد يف لمنياملس مشاكل
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 مؤسسة مثة أن مؤخراً مسعنا حىت احلزبية أو العصبية أو باإلقليمية منها كثري اتسام 
 .غريهم حتتها ينضوي ال البيض للمسلمني بريطانيا يف أقيمت

 أشخاص على قائم منها كثرياً أن إذ املؤسسات داخل املؤسس العمل غياب 
 تداول فإن وبالتايل مسامهة شركة وكأا يديروا ةعديد سنني من بعينهم
 ثبات مع املواقع بتغري فيكون وجد وإن مفقود املؤسسات داخل السلطة

 .األشخاص
 تنهض مستقبلية ملشاريع مدروسة خطط أو واضحة رؤى وجود عدم 

 .باملسلمني
 الذي اتمع مع انسجامها وعدم نفسها على املؤسسات هذه من كثري انغالق 
 .فيه بتتن
 .االجيايب التدامج على تعني أنشطة وجود عدم 
 عن غريب شيء أا على إليها والنظر اإلسالمية باملؤسسات الدولة اهتمام عدم 

 .األحيان من كثري يف اتمع

  املفاهيم واضطراب املستوردة الفتاوى ـ 3

 زماناً يتغري ال ثابت نوع :نوعان العلم أهل قرر كما األحكام أن فيه شك ال مما
 وغري تعاىل اهللا حرم ما وحترمي وأركانه اإلسالم فرائض مثل فيه اجتهاد وال ومكاناً
  .ذلك

 ما وهو ومكاناً، زماناً العلم أهل واجتهاد املصلحة اقتضاء حبسب يتغري نوع وهناك
 إعالم "القيم كتابه من الثالث اجلزء أول يف اهللا رمحه القيم ابن العالمة عنه حتدث
 واألحوال واألمكنة األزمنة تغري حبسب وختتلف تتغري الفتوى أن يقرر إذ" املوقعني
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 بسبب وقع جدا النفع عظيم فصل هذا«: اهللا رمحه ويقول ،47والعادات والنيات
 سبيل ال ما وتكليف واملشقة احلرج من أوجب الشريعة على عظيم غلط فيه اجلهل
 الشريعة فإن به تأيت ال املصاحل تبر أعلى يف اليت الباهرة الشريعة أن يعلم ما إليه

 ورمحة كلها عدل وهي واملعاد املعاش يف العباد ومصاحل احلكم على وأساسها مبناها
 ومن اجلور إىل العدل عن خرجت مسألة فكل كلها، وحكمة كلها ومصاحل كلها
 من فليست العبث إىل احلكمة وعن املفسدة إىل املصلحة وعن ضدها إىل الرمحة
 خلقه بني ورمحته عباده بني اهللا عدل فالشريعة بالتأويل فيها أدخلت أنو الشريعة
 وأصدقها، داللة أمت  الرسول صدق وعلى عليه الدالة وحكمته أرضه يف وظله
 دلل وقد 48»املهتدون به اهتدى الذي وهداه املبصرون أبصر به الذي نوره وهي
 العلم أهل من بعدهم ومن الكرام الصحابة وفتاوى املطهرة والسنة الكرمي القرآن
  .هنا لذكره اال يسع ال مبا ذلك على

 يسبب مما املكان وال الزمان فتواهم يف يراعون ال العلم أهل من بعضاً هناك أن إال
 البقاء املسلمني على حترم فتوى فهذه واخلصام، التنازع إىل أحياناً يؤدي بل حرجاً
 حترم فتوى وهذه ذلك، هلم تبيح وتلك ،كفر ديار ألا بالرحيل وتأمرهم الغرب يف

 باب من ذلك ألن املسلمني غري مع التهادي أو التزاور أو حسنة عالقة أي إقامة
 بل املناسبات يف واامالت التعايش حسن إىل تدعو فتوى وتلك املمنوعة، املودة
 حمالت يف العمل تبيح فتوى وهذه والقسط، الرب باب من ذلك ألن السالم وإلقاء
 شراء تبيح فتوى وهذه ذلك، حترم وأخرى اخلرتير حلم تقدمي ومطاعم اخلمور بيع

 املتضاربة الفتاوى تلك هي كثرية وهكذا ذلك، حترم وتلك البنوك طريق عن البيوت
 يأخذون الفتاوى بأي أمرهم من حرية يف املسلمني جتعل واليت املتضادة واألحكام
  . يلتزمون حكم وبأي

                                                 
  .3ص 3ج املوقعني اعالم 47
  3ص السابق املرجع 48
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 فيخلط املسلمني من كثري لدى املفاهيم اضطراب إىل كذلك تؤدي الفتاوى وهذه
ω ß‰Åg﴿: تعاىل قوله يف عنها املنهي املودة بني rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 
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 وغري املسلم بني احلاجز باحلجاب يكون ما أشبه والرباء الوالء مفهوم يصبح كما

 ويف املسلمني، غري من اآلخرين معاملة حيسن من كل على مسلط سيف فهو املسلم،
 إرضاء وعقيدته دينه عن ينسلخ حىت األمور لديه تتميع ثالث طرف ينشأ املقابل
 مفهوم كذلك تضطرب اليت املفاهيم ومن يقولون، كما النوايا حلسن وإثباتا للغري
 يؤثر مما .ذلك غري إىل الشرع إطار يف معها املوالتع املرأة وحقوق ومدلوالته اجلهاد
 اخلصام يكن مل إن واالنطواء العزلة إىل بالبعض وجينح االجيايب التعايش على

 يستبيحون حني واملسلمني اإلسالم عن سيئة صورة يقدمون من هناك نّإ .والشجار
 ويباألور الس إسهامات ولعل مسئولة، غري بفتاوى والتزوير والغش األموال
 بأحوال بصرياً فقهاً الس يؤسس أن به حياول فيما اجلوانب هذه تعاجل أن حتاول
  49.والبالد العباد

  املفرط اخلوف ـ 4

 تأثري ومن اإلسالمية القيم من كثري وغياب املنكرات من حوله املسلم يراه ملا نتيجة
 وحل يف سلمنيامل من كثري تساقط من يشاهده وما املادية، النظرية وطغيان اتمع
 وحقوق احلرية قوانني بأن ولعلمه شخصيتهم، وطمس هويتهم وضياع الذوبان
 وأهله ونفسه دينه على احلريص املسلم لدى يسبب ذلك فإن ذلك، حتمي اإلنسان

                                                 
 العرف ونشر القرايف لإلمام والفروق واألحكام القيم البن اللهفان واغاثة املوقعني اعالم ذلك يف يراجع 49
 يوسف للدكتور اإلسالم شريعة يف واملرونة السعة وعوامل عابدين البن العرف على األحكام بناء يف

 .القرضاوي
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 العزلة إىل بالبعض اخلوف يصل وقد الضياع، من واملستقبل احلال على اخلوف
 يكرب حينما تكمن خطورته لكن مؤقتاً عالجاً كان وإن وهذا اتمع، عن والبعد
 منعوا ما فعل حقهم من أن ويرون حوهلم من اتمع على أعينهم وتتفتح األوالد
 ولقد رباا، حيذره كان ما العائلة يف حيدث وقد كثرية، مشاكل تتفجر وحينئذ منه،
 عن ئولاملس يكثف أن األوىل من فإنه ولذلك ذلك؛ من الكثري وشاهدنا بأعيننا رأينا
 اإلمياين اجلانب أفرادها يف ويعمق العصر يالئم مبا وسائلها وجيدد التربية األسرة

 من خري فذلك الكثري، وقته من هلم ويفرغ وأوالده، بأهله صلته ويقوي والروحي،
 على ويصرب الناس خيالط الذي املؤمن«: احلديث يف يقول  النيب وأن خاصة العزلة
  50 »أذاهم على يصرب وال الناس الطخي ال الذي من خري أذاهم

                                                 
  الناس أذى على يصرب الذي : باب ،الناس أذى على يصرب الذي : باب ،املفرد األدب 50
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  ختاماً

  ومقترحات توصيات

 التوصيات نوجز حبثه سبق ما خالل ومن إجيايب، فعال اندماج إىل السعي سبيل يف
  :التالية واملقترحات

  .املدين اتمع ومؤسسات القرار ألصحاب توصيات: أوالً

 يف ويلمسوا لموناملس ا يشعر اليت العنصرية أشكال كافة على للقضاء السعي .1
 .والدوائر املعامالت بعض

 .املستويات مجيع على املسلمة األقليات مع اتصال قنوات فتح .2
 .والواجبات واحلقوق السائدة بالقوانني للتعريف ودورات برامج إقامة .3
 دون األقليات من كغريهم ومعاملتهم املسلمني أمام والدراسة العمل باب فتح .4

 .حتيز
 إىل السعي دون الثقافات تعدد إمبد واعتماد والثقافية دينيةال اخلصوصية احترام .5

 .وثقافته اآلخر هوية حمو
 اإلسالم جتاه هلجتها من تغري أن واملقروءة واملسموعة املرئية اإلعالم وسائل على .6

 مع تتحاور وأن املسلمني ومشاعر املقدسات حتترم وأن كأقلية واملسلمني كدين
 .املسلمني

  .املسلمة لألقليات قترحاتوم توصيات: ثانياً

 .وواجباا املواطنة حبقوق اخلاصة بالقوانني اإلملام .1
 .الرمسية اجلهات قبل من املوضوعة واللوائح بالقوانني االلتزام .2
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 اإلسالم بقيم االلتزام طريق عن واملسلمني اإلسالم صورة حتسني على العمل .3
 .احلضارية قيمهو باإلسالم تعرف اليت الربامج وإقامة العظيمة ومبادئه

 .شيء يف اإلسالم من ليست واليت املوروثة والتقاليد العادات جتاوز .4
 .املثمرة واملعايشة اإلجيايب االندماج حتقيق على تعمل وبرامج دورات إقامة .5
 مرجعية ليكونوا وتأهيلهم املسلمة األقليات وسط يف والعاملني بالدعاة النهوض .6

 للحديث الغرب مع احلوار لغة تفهم وادرك وإعداد اإلجيايب التعايش حتقيق يف
 .للغرب املشرقة صورته وتقدمي اإلسالم عن

 والنادي املكتبة املسجد جوار إىل تشمل اليت املتكاملة اإلسالمية املراكز إقامة .7
 وقيامها اإلمكانات من ذلك وغري واملطعم والرياضي واالجتماعي الثقايف
 أنشطة على التركيز مع ورياضية واجتماعية وثقافية دعوية خمتلفة بأنشطة
 .ذلك وغري اجلرية وأسبوع باإلسالم التعريف أسبوع مثل االندماج

 البيئية واألنشطة املدين اتمع مؤسسات يف والفعالة اإلجيابية املشاركة .8
 .الدولة مستوى وعلى واملدينة احلي يف واالجتماعية

 والطائفية واملذهبية العرقية حول التمحور عن والبعد املؤسسي العمل بناء .9
 .واحلزبية

 التمييز ومناهضة األقليات حقوق عن للدفاع قانونية حقوقية جلان تشكيل .10
 .العنصري

 اليت حقوقها هلا كأقلية وباملسلمني كدين باإلسالم الرمسي االعتراف إىل السعي .11
 .واملواثيق والدساتري الشرائع كفلتها

  .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وأخر
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  د النجارالدكتور عبد اي: حبث
 

 

  

  متهيد

 كمه يف سريعا تطورا يتطور العقود بعض منذ بأوروبا اإلسالمي الوجود أصبح
 بني مليونا، الستني وغربيها شرقيها البالد هذه يف املسلمني عدد ناهز فقد وكيفه،
 ومسلمني اإلسالمية، البالد من وافدين ومسلمني أوروبا، ليأصي من مسلمني
 ألنفسهم املهاجرون يرمسه كما الوجود هذا هدف كان وبعدما. جدد أوروبيني
 عابرة ظرفية استفادة فيها يقيمون اليت البالد من يستفيدوا أن هو األكرب العدد وهم
 لوجود خيطّطون األكثر يكن مل إن منهم الكثري أصبح األصلية بالدهم إىل م تعود
يف املواطنني سائر مثل مواطنني بعدهم من أبناؤهم ويكون فيه يكونون دائم مستقر 
 يف واملشاركة فيه واالندماج اتمع يف االخنراط يقتضي ما وهو األوروبية، البالد
 الوجهة، هذه تتجه العامة اإلسالمية احلياة بدأت وقد طبيعية، بصفة فعالياته مجيع
 يف املادية الناحية من املرحية األوروبية احلياة استمراء وينميها النفوس يف رسخهاب

 وقعت اليت البالد يف املسدودة والسياسية االقتصادية لآلفاق بالنسبة األحوال، أغلب
  .اهلجرة منها

 يقارب ما منذ الواقع إىل طريقه ويأخذ النفوس يراود اجلديد اهلدف هذا بدأ وحينما
 الوجود بوضع املهتمة أوروبا يف اإلسالمية النخبة بدأت الزمن من ينالعقد

 واسعة آفاقا ويفتح كان، عما نوعيا اختالفا خيتلف هدف بأنه تشعر فيها اإلسالمي
 بصفة أوروبا يف باملسلمني منها يتعلّق ما تتجاوز عامة بصفة واإلسالم للمسلمني
 ذلك أنّ تقدر وبدأت عامة، بصفة األورويب اتمع مصلحة يف ليكون خاصة
 الوجود هو اهلدف كان حينما معهودا يكن مل ما وطرقه التنفيذ وسائل من يستلزم
 توطني هدف بأنّ االقتناع التقدير ذلك عن نتج ما أبرز ومن. العارض الظريف
 أصبح وإنما الفردية، اجلهود عليه قادرة تعد مل اتمع يف واندماجهم املسلمني
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 فقد ولذلك واجلمعيات؛ واملنظّمات املؤسسات به تنهض مجاعيا جهدا ميستلز
 منها ختلو ال ظاهرة أصبحت حىت والنمو والتوسع الظهور يف املؤسسات هذه بدأت
 ضمن اإلسالمية الصبغة ذي النشاط أغلب واندرج األوروبية، املدن من مدينة
  .والتربوية والدينية جتماعيةواال الثقافية واملراكز واملنظّمات املؤسسات أعمال

 فإنها عليه واإلشراف اإلسالمي الوجود توجيه يف املنظّمات إىل األمر آل وحينما
 أصبح الذي التوطني هدف يطرحها كبرية حتديات مواجهة يف نفسها وجدت
 واخنراط اتمع يف اندماج من ذلك يقتضيه وما الوجود، هلذا املقبلة املرحلة هدف
 هو ما: التايل السؤال يطرحه الذي التحدي هو التحديات هذه أكرب من ولعلّ فيه،
 هو وما التوطني؟ هدف هو الذي اجلديد هدفهم ضمن أوروبا يف املسلمني دور

 الذي االندماج أم اتمع، دائرة خارج يبقيهم الذي اهلامش هو هل فيه، موقعهم
 يشغل جلواب بوادر تظهر أتبد السؤال هذا مع التفاعل ويف قلبه؟ إىل م ينتقل

 حمتواه، يف نضيج وغري مغزاه، يف بين غري يزال ما ولكنه األلسن، به وتنطق األذهان
  .إليه تؤدي اليت والسبل الطرائق حتديد عن فضال مبناه، يف حمرر وغري

 هدف من لنفسه حدد فيما أوروبا يف اإلسالمي الوجود أنّ هو اجلواب وذلك 
 فيه، يعيش الذي اتمع مع احلضارية الشراكة بدور قائما يكون نأ ينبغي التوطني
 املكونات سائر يف مندجما احلية دائرته يف اتمع من حاالّ لذلك تبعا يكون وأن

 كان كما اهلامشية باألطراف احللول على مقتصر غري معها، متفاعال االجتماعية
 هذا على تساعد سنشرحها كما ريةاحلضا فالشراكة السابقة، املرحلة يف األمر عليه

 يف املضي على بدوره هو يساعد االندماج من يتحقّق وما إليه، وتدفع االندماج
 هو لتحقيقه السبل وتيسري املشروع، هلذا التخطيط فإن ولذلك احلضارية؛ الشراكة
 جمتمعهم يف يندجمون بأوروبا املسلمني جيعل الذي األساسي املدخل نقدر فيما

 بالعقد املكونات سائر مثل معها ولريتبطوا األساسية، مكوناته أحد ليكونوا
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 هو وما ومؤهالا؟ احلضارية الشراكة هذه حقيقة هي فما اجلامع، االجتماعي
  اتمع؟ يف اإلجيايب لالندماج مدخال تكون وكيف مضموا؟

  احلضارية الشراكة ـ 1

 واجلماعات األفراد من اتمع تمكونا كافّة يربط الذي االجتماعي العقد يقتضي
 يف وشركاء فيه، تعاقدوا الذي اتمع يف شركاء مجيعا هؤالء يكون أن والفئات
 القوانني ومن والواجبات، احلقوق من مجلة يف متمثّلة عليها تعاقدوا اليت القضايا

 حةمصل أجل من العمل التعاقد عليها يتم اليت البنود أهم ومن. والعادات واألعراف
 الذي احلضاري البناء هو وذلك وماديا، إنسانيا به الترقّي إىل يهدف عمال اتمع،
 العقد يف االخنراط مبقتضى الوجوب سبيل على به النهوض يف اجلميع يشترك

 مع املعىن هذا عن خترج ال حبثنا موضوع هي اليت احلضارية والشراكة. االجتماعي
 هي فما اإلسالمية، صفتهم مبقتضى سلمونامل ميثله الذي الطرف هلذا خصوصيات

 هذه ذات من شرعي سند من هلا وهل خصوصياا؟ باعتبار الشراكة هذه حقيقة
  اإلسالمية؟ اخلصوصية

  احلضارية الشراكة مدلول ـ أ

 وهدفا وكيفا كما إليه انتهوا الذي الوضع هذا على بأوروبا املسلمون يصبح حينما
 الذي اتمع يف به يقوموا أن ينبغي الذي الدور يف رياتغي حمالة ال يستلزم ذلك فإنّ

 اليت الغربية احلضارة هامش على يعيشون السابق وضعهم يف كانوا لقد. فيه يعيشون
 سواء احلضارة، تلك ملنتجات استهالكي دور هو فدورهم اتمع، عليها يعيش
 يؤثّرون، وال يتأثّرون ،الثقافية األدبية املنتجات أو املادية باملنتجات يتعلّق فيما

 األعمال يف اإلسهام سوى العطاء على القدرة هلم ليست إذ يعطون وال ويأخذون
  .البسيطة التنفيذية
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 املسرية تقدم يف يذكر بشيء يسهمون ال الوضع هذا يف املسلمون كان لقد
 أو يةعلم ريادة هو ما كلّ وأما التنفيذية، اليدوية األعمال تكون أن إالّ احلضارية

 األمر وهو العدم، حالة يقارب يكاد ضعيفا دورا كان فيها دورهم فإنّ قيمية أو فنية
 االجتماعي اجلسم عن يكاد أو املنفصل اهلامشي الوجود من وضع يف أبقاهم الذي
  .فيه مثمر اندماج أو معه يذكر تفاعل دون

 هذا األحناء من حنو على يسوغ قد عليه كانوا الذي العرضي الوجود وضع كان وإذا
 يكونوا أن على يعملون فيه أصبحوا الذي اجلديد الوضع فإنّ االستهالكي الدور

 مطلوبا وأصبح حيتمله، يعد ومل الدور، هذا مع يتناسب يعد مل أوروبيني مواطنني
 حركة يف املواطنني سائر مع شركاء يكونوا أن أوروبيني مواطنني باعتبارهم منهم
 يقوم الذي الدور يف ينخرطوا وأن األورويب، اتمع ا يتحرك اليت احلضاري التقدم
 ماديا احلضاري التقدم حركة يف الفعلي اإلسهام دور وهو املواطنني، سائر به

 جمال يف الريادية باإلضافة وإنما اليدوية، لألعمال الفعلي بالتنفيذ ليس ومعنويا،
  .والقيم اآلداب جمال ويف والتقنية، العلوم

 خبصوصية ولكن العامة، األوروبية احلضارية املسرية يف اخنراطا يعين املسار هذا إنّ 
 مسرية ا تثرى ونوعية كمية إضافة فيه لعطاء الصفة هذه يئهم مسلمني كوم
 أهم أحد أنه قدرنا الذي احلضارية الشراكة مدلول هو وهذا األورويب، التحضر
 ينقل بأن بعيد حد إىل الكفيل الوضع وهو بأوروبا، املسلمني تواجه اليت التحديات
 النسيج يف االندماج إىل اخلارجي اهلامش يف العيش من اإلسالمي الوجود

 مبدئي سند احلضارية الشراكة هلذه فهل. مثمرا إجيابيا اندماجا الداخلي االجتماعي
  لمسلمني؟ل الدينية اخلصوصية على متأسسة تكون حىت إليها ويدفع يدعمها ديين
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  الديين امليزان يف احلضارية الشراكة ـ ب

 دينيا دافعا املسلمني نفوس يف هلا جتد وصفنا الذي باملعىن احلضارية الشراكة هذه إنّ
 يف رسالة صاحب يكون أن من املسلم على الدين يوجبه فيما يتمثّل ما وهو عقديا،
ويف فيه، كان موقع أي ينفع أن هي الرسالة وتلك حياته، أوضاع من وضع أي 

 يتعاون وأن ينتفع، أن استطاع ما منهم ينتفع وان ينفعهم، أن استطاع ما الناس
pκ$تعاىل﴿ قوله يف املضمن هو املعىن وهذا للجميع، اخلري فيه فيما معهم š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 
$̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3 tΒt ò2r& 

y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 β̈Î) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz﴾ ) تعاىل قوله ويف ،)13/احلجرات: 
﴿y7 Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x©﴾) تبليغ تعين ما بني من تعين الناس على فالشهادة ،)143/البقرة 
 اخلري، بذلك ينفعهم أن على والعمل للناس، معنوي أو مادي خري من عنده ما املسلم

 من معهم يعيش من مع التوافق حبال املسلم مد يعين والتقوى الرب على والتعاون
 على واجب هذا لّوك مشتركة، مصلحة هلم فيه ما إجناز يف مجيعا ليشتركوا الناس
 أو املعتقد يف اتفاقه أو معه اختالفه عن النظر بقطع فيه يعيش الذي اتمع إزاء املسلم
  .العرق أو الثقافة يف

 األورويب احمليط يف يندمج أن إىل يدفعه ما للمسلم الثقايف الديين املخزون يف فإنّ إذن
 بأعباء النهوض يف البشرية مكوناته لكلّ شريكا فيه يكون اندماجا فيه يعيش الذي
 اآلخرين مع التعاون ويف اجلميع، خري فيه ما إىل تطويرها على العمل ويف احلياة،
 اإلسالمي املعتقد يف هي اليت األرض يف التعمري على الدين يف اختلف أو معهم اتفق
øŒ﴿:تعاىل لقوله وفقا اإلنسان خلق أجلها من اليت املهمة Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 

×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz﴾ ) عنها تقاعس ما فإذا ،)30/البقرة من سبب ألي 
 الديين املنظور يف جيعله ما وهو خلق، أجله من ما أداء عن متقاعسا اعترب األسباب
  .السيئة والعاقبة الكبري باإلمث يبوء
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 من النحو هذا على بأوروبا سلمنيامل ذهنية يف قائمة ليست املعاين هذه كانت وإذا
 من عليه تكون أن ينبغي الذي النحو على وعيهم يف ماثلة هي وال الوضوح،
 للمسلم، الديين الثقايف املخزون يتضمنها أساسية دينية قيما تعترب أنها إالّ الفاعلية،
 الفعل عن العاطل ذلك فإنّ الفعل، عن عاطل هو مما أقلّ منها فاعل هو ما كان وإذا
 الدعوية، االستثارة من يكون ما بأيسر يفعل ألن قابل وهو بالقوة، النفوس يف قائم
 فيها اشترك ثرية تارخيية حضارية بتجربة مسنود النفوس يف القيمي وجوده يف وهو

 طابعها كان لئن مشهودة حضارة إجناز على األرض شعوب سائر مع املسلمون
إالّ إسالميا طابعا العام عاملية غايات وذات جامعة، إنسانية روح ذات كانت هاأن 

 ما الدينية القيم تلك أوروبا يف يعيش الذي املسلم نفس يف تفاعلت ما فإذا شاملة،
 احلضارية للتجربة التارخيي املخزون وذلك بيسر، للتفعيل قابل هو وما فاعل هو

 إىل بأوروبا اإلسالمي جودالو يدفع قوي دافع حمالة ال ذلك من ينتج فإنه اإلسالمية،
 الداعي بذلك وتوفّر آنفا، وصفنا ما حنو على األورويب اتمع مع حضارية شراكة
  .العقدي الدافع يف متمثّال الشراكة لتلك النفسي

  احلضارية الشراكة مضمون ـ 2

 حضاري مستوى يف احلايل وضعهم يف أتفسهم جيدون بالغرب املسلمني أنّ شك ال
 العلوم حيث من سواء فيه، هم الذي اتمع عليه الذي احلضاري املستوى دون

 بأنّ يوهم قد ما وهو لألعمال، اإلداري الضبط حيث من أو والتكنولوجيا،
 من كلّ يكون أن تقتضي الشراكة هذه إذ موضوع، ذي غري أمر احلضارية الشراكة
 الثاين شريكه مع به يدخل مال رأس له يكون أن ميكن رصيد على يتوفّر الشريكني
 يكون ألن مؤهل غري أصبح يذكر رصيد له يكن مل فإذا حقّا، شريكا ليكون
 على يتوفّرون ال وهم شركاء يكونوا أن املسلمني من إذن نطلب فكيف شريكا،
  الشراكة؟ به تصح رصيد
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 من وجه هو إنما فذلك فحسب، إداريا ضبطا أو ماديا تقدما ليست احلضارة إنّ
 األخالقية القيم هو األهم الوجه ولعلّه وجوهها، من اآلخر والوجه ة،احلضار وجوه

 وتوجهه املادي الوجه ذلك تقود واليت احلياة، تؤطّر اليت واإلنسانية والروحية
 برصيد واإلداري املادي العلم يف رصيدهم ليس بالغرب املسلمون كان وإذا. وديه
 ذو رصيد هو والروحي واألخالقي القيمي رصيدهم فإنّ شركاء، ليكونوا يذكر
 رأس مبثابة هلم يكون أن ميكن ما وهو الراهن، احلضاري للواقع بالنسبة قصوى أمهّية
 شراكتهم إذن لتكون الغربية احلضارية شراكتهم يف به ينخرطون الذي املقدر املال

 ملا ءوعطا وإدارة، وتقنية علوم من ينقصهم ملا أخذ: وعطاء أخذ بني دائرة املأمولة
  .وإنسانية وأخالقية روحية قيم من عليه يتوفّرون

  احلضاري األخذ ـ أ

 أوال سلكوا إذا إالّ جمتمعهم يف حضاري إسهام بالغرب للمسلمني يكون أن ميكن ال
 الكسب وهو اتمع، ذلك حقّقه الذي احلضاري الكسب من األخذ مسلك
 اإلداري األداء ذلك ويف دة،املشهو والتقنية العلمية املنجزات تلك يف املتمثّل
 سيجعل الذي هو املنجزات تلك كسب يف الواعي اجلدي فاالخنراط الفاعل،
 األكرب العنوان هو ذلك إذ احلضاري، اإلسهام يف مبصداقية متحقّقني املسلمني
 يتمثّلوا مل فإذا عناوينها، من كبري عنوان شك ال وهو الغرب، أهل أعني يف للحضارة

 مواطنني يعتربوا لن وسوف إليهم، يلتفت وال م يؤبه لن فسوف تاإلجنازا تلك
 ال هم إذ الغريب، اتمع يف التحضر مسرية هامش على سيظلّون وإنما حقيقيني،
  .أهلها اعتقاد هو كما املسرية لتلك األساسي الزاد ميلكون

 يف غريبال احلضاري الكسب هذا يستوعبوا مل إذا املسلمني فإنّ أخرى جهة ومن
 املطلوب إذ شيئا، يقدموا أن يستطيعوا لن سوف فإنهم واإلداري العلمي جانبه
 هو الذي العطاء أجل فمن والعطاء، األخذ دورة يف ينخرطوا أن الشراكة يف منهم
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 يف املشاركة فإنّ جهة من إذ األخذ، يكون أن ينبغي الشراكة هذه يف األبرز العنصر
 من القوم إليه وصل ما املشارك يستوعب بأن إالّ تتم أن كنمي ال املادية اإلجنازات

 أخرى جهة ومن العطاء، دور يف م يلتحق أن ليستطيع ومهارات ومعارف علوم
 عطاء هو الحقا سنبينه كما واألخالقية الروحية القيم من املعنوي العطاء فإنّ

 يف متمثّلة عليه يعرضه من مبصداقية الغريب اتمع ِقبل من مقبوليته يف مرهون
 احلضارة، أهل هذه عرف يف األكرب املقياس هو ذلك إذ املادية، احلضارية األمنوذجية

 عرضه اتصف وتقنيا نظريا املادي العلم يف مربزا القيم هذه عارض كان ما فإذا
 قوبل فيها متخلّفا كان ما وإذا العقول، وانتبهت األمساع إليه فأصغت باملصداقية
  .قَبول لعرضه يكون فال واإلمهال، بالتجاهل

 يف باألخص منتظم ولكنه كثري، الغربية احلضارة من أخذه املسلمني على وما
 الغربية البالد أنّ شك ال إذ اإلداري، والعلم املادي، العلم: مها أساسيني حمورين
 ويف التكنولوجية، وتطبيقاا الكونية العلوم يف التقدم من كبرية أقدارا حقّقت
 هذه إليه وصلت ما سبب هو وذلك االجتماعية، للحياة والسياسي اإلداري التنظيم
 متثّال الكسب هذا يتمثّلوا أن بالغرب املسلمني فعلى حضاري، رقي من البالد

 عقوهلم تكون حبيث اإلنسانية، بالعلوم أو الكونية بالعلوم ذلك تعلّق سواء صحيحا،
 مفردات يشمل استيعابا أهلها، عند هي كما هاحقيقت على املكاسب لتلك مستوعبة
 يف وأفقيا التاريخ، يف عموديا: العامة املعرفية الشبكة يف منازهلا يشمل كما العلوم
 حتصيال ا، خمترعيها علم عن يقلّ ال فيها علمهم فيكون الشامل، املعريف املشهد

 صنيع من كان ما حنو على وذلك اجلديد، للحادث ومتابعة املتراكم، للموجود
 أهلها علم أحيانا فاقت بدقّة فاستوعبها اليونانية الفلسفة درس حينما الغزايل اإلمام
  ".الفالسفة مقاصد"الشهري كتابه يف دونه فيما يبدو كما ا

 كان مهما ـ يكون أن ينبغي وعملية نظرية للعلوم املعريف االستيعاب هذا أنّ إالّ
 املرجعية واألسس الثقافية، اخللفيات استيعابب مرفوقا ـ صحيحا موضوعيا العلم
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 أو تكنولوجيا أو كونيا منها كان ما سواء العلوم، تلك من استيعابه يقع ما لكلّ
 خاصة، صفات ذي فلسفي ثقايف منشإ يف ناشئ وهو إالّ منها شيء ال فإنه إنسانيا،
 مباشرة، غري وأ مباشرة بصفة وإن كثريا، أو قليال إن املنشإ بذلك متأثّرا فيكون
 لعللها أيضا واستيعابا لذاا، استيعابا العلمية املكاسب تلك استيعاب فيكون
 غري ا العلم يكون حبيث واياا، وأهدافها وموجهاا، ومراجعها وأسباا،
 وفلسفية وثقافية فنية املختلفة ألبعادها شامال يكون وإنما صورها، على مقتصر
 فهذا والتكنولوجية، الكونية العلوم بعض مثل فني متحض نم بعضها يف بدا مهما
 وليس متميزا نوعيا عطاء يكون أن على العطاء مرحلة يف الحقا يساعد مما املسلك
  . الزمن من قرونا القوم فيه برع وقد موجود، هو ملا كمية إضافة جمرد

  احلضاري العطاء ـ ب

 املضمار يف حضاري عطاء من لغرببا للمسلمني يكون أن ميكن ما جتاوزنا إذا
 مسرية يف ا ينتظمون العطاء على بالقدرة تنتهي التعلّم من دورات بعد املادي
 بالفعل، قائمة للعطاء مقدرات على ناجزا يتوفّرون فإنهم املادي، احلضاري اإلجناز
 اليت البيئيةو واالجتماعية واألخالقية الروحية القيم يف املتمثّلة املقدرات تلك وهي

 به ملتزمني منهم األكثر زال وما به، يؤمنون الذي دينهم تعاليم جراء حيملوا
  .االلتزام ذلك يف بينهم تفاوت من يكن مهما وعمال، تصديقا

 للبشرية عظيما عطاء ذاا يف متثّل قيم هي املسلمون عليها يتوفّر اليت القيم تلك إنّ
 جرا وقد الزمن، بتقادم اخلري ميزان يف قدره ءشي منها يفقد ال الزمن، مر على

 متثّل إنها مثّ نظريا، هلا شهد اإلنسان يكون ال قد مشهودة حضارة فأمثرت التاريخ
 احلضارة به متر والذي عموما، اإلنسانية به متر الذي الظرف هذا يف عظيما عطاء
 واجتماعية قيةأخال متعددة أزمات من احلضارة هذه تشكو إذ خصوصا، الغربية
 عليها يتوفّر اليت القيم تلك مثل يف عالجا تطلب أزمات وهي وبيئية، وأسرية
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 من كثري إليه ويدعو به يؤمن أصبح أمر وذلك احلنيف، دينهم بتوجيه املسلمون
 أن ميكن معترب رصيد إذن فللمسلمني وحكمائهم، احلضارة هذه أهل مفكّري
 منه، جزء أصبحوا الذي الغريب اتمع يف احلضارية الشراكة سوق به يدخلوا
  .عناصره من وعنصرا

 ما للمسلمني احلضاري العطاء يف أساسيا عنصرا تكون أن ميكن اليت القيم تلك ومن
 اهتم فقد توجهها، اليت واملقاصد عليها، تنبين اليت واألوضاع األسرة، بقيم يتعلّق

 فيها وضبط آخر، اجتماعي ضوعمو بأي يهتم مل كما باألسرة اإلسالمي التشريع
 نفسيا مناخا منها جيعل بأن كفيل هو ما املوجهة القيم ومن املفصلة، األحكام من

 عليه بنيت مبا وذلك واالجتماعية، النفسية الصحة عالية بدرجة يوفّر واجتماعيا
 يتبن ما إىل باإلضافة والرمحة، واملودة والتكافل واالحترام املسؤولية من األسرة
  .والواجبات للحقوق دقيق ضبط من عليه

 أخطار من بل الروحي، والفقر والتشتت االحنالل من اليوم الغربية األسرة تعاين وإذ
 عرضا الغرب أهل على عرضت ما إذا الدينية واألحكام القيم هذه فإنّ التالشي،
 عقالء من كثري ومثّة للقبول، طريقا عقوهلم إىل ستجد فإنها حكيما وعمليا نظريا
 قابلني أصبحوا الناس من كثري مثّة كما القيم، هلذه متقبلني اليوم أصبحوا الغرب
 من بالرغم الغربيات والنساء املسلمني بني الزجيات تكاثر وما ا، لألخذ عمليا
 مبعاملة يتعلّق فيما وصورم عامة، بصفة املسلمني صورة فيه تشوه الذي العام املناخ
 مسلم من الزواج يف الراغبة فاملرأة ،ذلك مظاهر من مظهرا إالّ خاصة بصفة املرأة
 تتعطّش اليت اإلسالمية األسرية القيم تطلب إنما املعاكس املناخ هذا من الرغم على
  .الغربية األسرة يف جتدها وال الفطرة، حبكم إليها

 يف متكامل بنظام اإلسالم جاء فقد الطبيعية، بالبيئة يتعلّق ما أيضا القيم تلك ومن
 ومنضبط قانونية، بأحكام وحمدد وثقافية، عقدية قيم على مبين معها التعامل
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 أن عسى ما كلّ يجنب أن به يعمل حينما النظام هذا شأن ومن أخالقية، بتوجيهات
 أن من إذن ويعصم االعتداء، أشكال من شكل بأي الطبيعة على اعتداء فيه يكون
 التعامل يف الدينية اخلطّة لتلك كان وقد البيئة، مع التعامل خضم يف بيئية أزمة تنشأ
 كما والقانوين، العملي بالثراء اتصفت اإلسالمية احلضارة يف تطبيقية جتربة البيئي
 يف تطور من احلضارة تلك إليه وصلت ما حبسب النتائج يف فائقة جناعة إىل أفضت
  .1بالطبيعة عالقتها

 وقد شديدا، أرقا البيئي التلوث مشكلة اليوم تؤرقها غربال حضارة أنّ خيفى وال
 هذه جراء وشيكة بكارثة املنذرة األصوات وتتكاثر تتعاىل يوم بعد يوما أصبحت
 هلذه احلقيقي العالج أنّ إىل األصوات هذه أصحاب من الكثري وانتهى املشكلة،
 الثقافة يرشح ما وذلك أساسية، بدرجة ثقافيا عالجا يكون أن بد ال األزمة

 به جاء ما احلضارية التجربة فيه تعضد الشأن، هذا يف هام بدور تقوم ألن اإلسالمية
  .2البالغ وأُتقن العرض أُحسن لو وأحكام، ومبادئ قيم من الدين

 اإلسالمية والقيم فالتعاليم احلياة، يف واألمل النفسي باألمن يتعلّق ما القيم هذه ومن
 اليأس وإبعاد هلا، األمل وإفساح النفوس، يف األمن إشاعة امقاصده أوىل من جتعل

 مسرحا احلياة من جتعل اليت البعث عقيدة ذلك حيقّق ما أول ولعلّ عنها، والقنوط
 تنتهي ال حياة جيعلها ما وهو باملوت، املنتهية القصرية الفترة هذه وراء ما إىل ممتدا

 باألمن جراها إذن اإلنسان فيشعر إجناز، من اإلنسان فيها حقّق مهما أهدافها
 مرحلة يف يفوت قد ما تدارك إلمكان األمل يستشعر كما املصري، إىل الطمئنانه

 جديرة جتعلها كربى قيمة احلياة يكسب ذلك وكلّ الحقة، مرحلة يف سابقة منها

                                                 
  ) 1999 قطر بدولة األوقاف وزارة ط ( إسالمي منظور من البيئة قضايا: الذكر اآلنف كتابنا راجع 1 
 ط العزيز، عبد عواطف: رمجةت ( امليزان يف األرض ـ قور آل: عالجها ومقترحات البيئة أزمة يف راجع 2

 )1994 القاهرة األهرام،
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 يف الوجهة هذه تؤكّد العملية التشريعات كلّ إنّ مثّ عليها، واحلفاظ حبفظها
  .البعث عقيدة مبادئها ترسي اليت احلياة قيمة استشعار

 من منهم كثريين أفراد يف يشيع ما الغرب أهل يعانيها اليت املشكالت أعوص ومن
 تقوم نظريات يف فلسفيا نفسه عن ذلك عبر حتى واليأس، والقلق باخلوف شعور
 االنتحار، معدالت ارتفاع يف عمليا نفسه عن وعبر ،3والغثيان والعبثية العدمية على
 ذلك وما واسع، بشكل االكتئاب أمراض تفشي ويف املخدرات، أنواع انتشار ويف
 أغراضها استنفدت قد باملوت تنتهي اليت القصرية احلياة هذه بأنّ الشعور بسبب إالّ
 فقدت األعلى الغرض وهو الرفاه هذا حتقّق ما فإذا املادي، الرفاه غرض جيمعها اليت
 يف األمل فقد إذا األمر وكذلك اإلنسان، حيياها بأن جديرة تعد مفل قيمتها احلياة
 ماديا رفاها الغربية البالد أكثر أنّ كيف يفسر ما هذا ولعلّ ؛ الغرض هذا حتقيق
 فإنّ وإذن املخدرات، وتفشي االنتحار معدالت يف أعالها هي جنسية وإباحية
 ترسيخهما على تعمل اليت ملبادئوا والقيم واألمل، األمن لعقيدة اإلسالمي العرض

 ِقبل من نافعة إضافة ذلك فيكون الغرب، أهل باهتمام حيظى سوف النفوس يف
  .4اجلديد تمعهم الغرب مسلمي

 يف شركاء البالد ذه مستقبلهم يف يكونوا أن أرادوا ما إذا الغرب يف املسلمني إنّ
 الشراكة لتلك يعدوا أن عليهم فإنّ فيه، يعيشون الذي للمجتمع التحضر مسرية

 من جمال كلّ يف الشراكة حال هي كما والعطاء األخذ طريف يف متمثّلة مقتضياا
 العلمية وجوهه يف الغريب احلضاري الكسب باستيعاب فاألخذ احلياة، جماالت
 استيعابه، بعد الكسب ذلك ذات إجناز يف باإلسهام والعطاء واإلدارية، والتقنية

                                                 
 وألبري سارتر بول جون ذلك أسس كما والعبثية للقلق املنظّرة الوجودية الفلسفة املثال سبيل على منها 3

 .كامو
 األورويب املعهد ط ( بعدها وما 124:بالغرب اإلسالمي للوجود احلضارية اآلفاق: كتابنا ذلك يف راجع 4

  ).2005 باريس إلنسانيةا للعلوم
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وأخالقية واجتماعية روحية قيم من دينهم عليه يتوفّر ما بتبليغ ذلك من واألهم 
 ما حبكم لتقبلها مستعدة وهي خاصة فيها، فيؤثّر والقلوب العقول إىل يصل تبليغا
 قيم ذاته، يف قيم عطاء إذن فهو فيها، فقر بسبب اجلوانب متعددة أزمات من تعانيه
  .إليه الغربية احلضارة حاجة يف

  احلضارية الشراكة تمؤهال ـ 3

 نفوس يف تستند شرحناه الذي باملضمون احلضارية الشراكة هذه كانت إذا
 إىل مستندة هي فهل بينا، ما حنو على الثقايف الديين الدافع ذلك إىل بأوروبا املسلمني
 املسلمني آمال تكون حبيث األورويب الواقع يف التحقّق ممكنة جتعلها عملية مؤهالت

 إنه الثمار؟ ومرجو التحقّق ممكن أمرا الدافع ذلك بفعل فيها لالخنراط قواانطل ما إذا
 التصور، يف واجبة تكون النظريات من كثريا ألنّ ذلك وجيه؛ حنسب فيما سؤال
 ما الواقعية املربرات من متلك ال ولكنها الوجوب، ذلك بدافعية الضمائر يف مسنودة
 الشراكة ولكن الفشل، إىل فتنتهي إيقاعها، ملوهاحا أراد ما إذا للوقوع قابلة جيعلها

 تتوفّر فإنها دينية ثقافية دافعية من عليه تتوفّر ما مع أنها نرى حبثنا موضوع احلضارية
 فيما املربرات تلك أهم ومن الفعلي، للتطبيق قابلة جتعلها واقعية مؤهالت على أيضا
  .التالية املؤهالت حنسب

  شرعيال املؤهل ـ أوال

 اإلسالمية بصفتهم أنفسهم سيجدون بأوروبا املسلمني أنّ الذهن إىل يتبادر قد
 الصفة تقتضيه ما مع معظمه يف يتناقض وضعي لقانون خيضع جمتمع مع يتعاملون
 مقتضيات بني التناقض هذا فإنّ وحينئذ الشرعي، للقانون خضوع من اإلسالمية
 اخلضوع يف اإلسالمية الصفة مقتضيات وبني الوضعي، للقانون اخلضوع يف املواطنة
 يف ينخرطوا أن دون املسلمني يعوق أساسيا عائقا يكون سوف الشرعي للقانون
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 أيضا اخنراط من االخنراط هذا يقتضيه ملا األورويب اتمع مع فعلية حضارية شراكة
  .الغربية احلضارة ينتج الذي للمجتمع والثقافية القانونية املنظومة يف

 عائقا؛ ميثّل ال أنه يظهر التبين عند أنه إالّ ظاهره يف مربرا اإلشكال هذا نكا ولئن
 كلّ يف ا االلتزام بأوروبا املسلمني واجب من اليت اإلسالمية الشريعة ألنّ وذلك

 تكون ألن قابلة شريعة هي احلضارية الشراكة يف اخنراطهم ذلك يف مبا الظروف
 حال ذلك عن يشذّ وال وحال، وضع كلّ ويف كان،وم زمان كلّ يف للمسلم شريعةً
 ملتزمني مسلمني يكونوا أن ميكن هؤالء فإنّ أوروبا، يف يعيشون الذين املسلمني
  .التحضر مسرية يف مشاركني مواطنني الوقت ذات ويف بشريعتهم

 قوانني العام بنائها يف كانت لئن األورويب اتمع حتكم اليت الوضعية فالقوانني
 بل معها، متناسب هو وإنما الشريعة أحكام مع يتعارض ال منها كثريا أنّ إالّ ةوضعي
 أحكام مع متعارضا القوانني تلك من كان وما. 5منها مقتبسا كان بعضها لعلّ

 ألصول وفقا بينهما التعارض ذلك من الكثري حيلّ أن ميكن االجتهاد فإنّ الشرع
 القوانني ظلّ يف املسلمني حياة إذن تتوفّقف املعتمدة، وقواعده املعتربة، االجتهاد
 منه بتوجيه احلضارية الشراكة يف ومتضي االجتهاد، بذلك الشرع حكم إىل الوضعية
  .آنفا بيناه كما فاعال دافعا الشرعي العامل سيكون بل شرعي، مانع يعوقها أن دون

  الذاتية القدرة مؤهل ـ ثانيا

 ذوي من عماال عقود قبل إليها وفدوا قد مهممعظ يف كانوا أوروبا يف املسلمني إنّ
 الغالبة الشرحية اآلن حد إىل متثّل الشرحية تلك فبقيت املتواضعة، الثقافية املستويات

 فيها يظهر بدأ املسلمني من جديدة أجياال أنّ إالّ فيها، اإلسالمي الوجود على
 األجيال بني من برزوا هؤالء من وبعض الرفيعة، الثقافية واملستويات العلمي النبوغ

                                                 
 .املالكي الفقه من مقتبس الفرنسي املدين القانون بنود من كثري 5
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 استقروا ولكنهم اإلسالمية البالد من وفد منهم وبعض أوروبا، يف نشأت اليت
 يعرف أصبح ما ضمن يندرجون وأصبحوا إليها، هاجروا اليت األوروبية بالبالد
 جديد وضع مشارف على بأوروبا املسلمون أصبح وذاك وذا املهاجرة، بالعقول

 احلضارة مع اإلجيايب التفاعل من متكّنهم اليت والثقافية العلمية الكفاءة حيث من
  .املختلفة جماالا يف الغربية

 على أصبحوا الظهور يف طالئعه بدأت الذي اجلديد الوضع ذا املسلمني إنّ
 احلضارية، الشراكة يف الدور ذا للقيام وثقافيا علميا مهيئني يكونوا أن مشارف
 اتمع يف اندماجهم بتقدم الشأن هذا يف كفاءم ادتزد سوف األيام مبرور وهم

 واإلتقان اإلداري والضبط العلمية العقلية بطبائع اجلديدة أجياهلم وتطبع األورويب،
 وال ويكسبون يتأخرون، وال فيه يتقدمون اليوم هم إنما ذلك فكلّ األعمال، يف

 طالئعهم بدأت عامة بصفة الغرب يف املسلمني بأنّ الصدد هذا يف ونذكّر خيسرون،
 مثل العلمية االختراعات يف العاملية اجلوائز على لتحصل الريادة مواقع إىل تصل
 هلم يكون أن ميكن الغرب ديار يف املسلمني أنّ على مهم مؤشر وذلك نوبل، جائزة
  .الديار بتلك احلضاري اإلسهام يف بال ذو دور

 ال احلضارية الشراكة بدور للقيام املؤهلة العلمية الريادة هذه أنّ صحيحا يكون قد
 إسهاما جيعلها توجيه دون مرسلة كانت ما إذا املنشود اهلدف إىل مفضية تكون
 ذات يف يبذل جهد جمرد إذن فيكون الروحية، أبعاده ويف قيمه يف إسالميا حضاريا
 ايفالثق املستوى على رائدة إضافة فيه تكون أن دون األورويب احلضاري السياق
 للمسلمني الذاتية القدرات هذه تكون أن إىل يدعو ما وذلك اإلسالمية، القيم خبلفية
 يف تسهم جيعلها رسايل بإطار مؤطّرة املهاجرة العقول يف باألخص ممثَّلة بأوروبا
 إضافة العطاء ذلك إذن فيكون اإلسالمية، القيمية منطلقاا من احلضاري عطائها
 فال احلضارية، للشراكة احلقيقي املعىن ا ويتحقّق لتحضر،ا مسرية ا تثرى نوعية
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 احلضارية الشراكة هذه يف نوعي بعد أي من خالية كمية أو عددية إضافة جمرد يبقى
  .6املبتغاة

  احلضارية التجربة مؤهل ـ ثالثا

 حضاري إسهام هلم ليس احلايل وضعهم يف كانوا وإن الغرب يف املسلمني إنّ
 على الثقايف خمزوم يف يتوفّرون فإنهم الديار ذه وجودهم يف شركاَء به يدخلون
 يستدعى أن ميكن رصيد وذلك اجلامعة، اإلنسانية احلضارية الشراكة يف ثرية جتربة
 أصبح الذي الغريب اتمع مع حضارية شراكة من يرومونه ما على عونا ليكون

  .املواطنني رسائ مثل مواطنني فيه أصبحوا والذي جمتمعهم،

 وثقافات وشعوبا أمما مشلت ممتدة، حضارة اإلسالمية احلضارة كانت لقد
 األمم تلك فيها وأسهمت عطائها، من واستفادت منها، أخذت كثرية، وحضارات
 فيها اشتركت حضارة فكانت يسلم، مل ومن منها أسلم من املختلفة، والشعوب
 حضارة كانت أنها من يكن مهما السابقة احلضارية بكسوا قاطبة اإلنسانية
 احلضارة هذه إنّ مثّ. اإلسالمي العقدي باإلطار مجيعا اإلسهامات تلك أطّرت

 هذه فمدت الناشئة، احلضارية توجهاته يف اإلنساين اتمع مع تفاعلت اإلسالمية
 احلضارة نشأت ذلك ومن ضن، وال منع غري يف احلضاري بكسبها التوجهات
 احلضاري التفاعل خاصية اإلسالمية احلضارة هذه يف فاجتمعت نة،الراه الغربية
  .وعطاء وأخذا ومنتهى، مبدأ

 املمكّنة املقدرات أحد يكون أن ميكن مهما ثقافيا رصيدا متثّل التجربة هذه إنّ
 احلضاري االندماج إذ بيسر؛ احلضارية الشراكة يف اخنراطهم من بالغرب للمسلمني

                                                 
 البعد: كتاب ضمن ( الغرب إىل املسلمة العقول هلجرة احلضاري البعد: بعنوان حبثنا املعىن هذا يف راجع 6

  )2002 بقطر، األوقاف وزارة ،89: عدد األمة، كتاب الكفاءات، هلجرة احلضاري
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 يف االندماج جيعل أن شأنه من التارخيية التجربة حبكم الثقافية همخلفيت يف سار هو مبا
 ومن النفسية الناحية من مقبوال أمرا وعطاء أخذا حضاريا اندماجا الغريب اتمع
 البناء يف املسلمني الخنراط اهلامة املؤهالت أحد يعترب ما وهو أيضا، الدينية الناحية

 القادر النفس، من الواثق إقبال إذا فيقبلون التارخيي، برصيدهم معززين احلضاري
 الشراكة على اإلقبال هذا فإن وحينئذ األخذ، على قادر هو كما العطاء على

  .اإلجيايب االجتماعي االندماج يف الكبري الدور له يكون سوف احلضارية

  اإلجيايب االندماج يف احلضارية الشراكة دور ـ 4

 بأوروبا اإلسالمي للوجود هدفا وصفناها كما احلضارية الشراكة تصبح حينما
 يف االندماج حنو فشيئا شيئا متحوال سيصبح الوجود هذا فإن حتقيقه على يعمل
 املنعزل الطريف الوضع من بالتدرج منتقال نفسه وسيجد معه، والتفاعل اتمع،
 املكونات سائر يوازي اتمع مكونات من مكونا جيعله وضع إىل فيه كان الذي

 إليه تفضي الذي االندماج هذا هو فما االجتماعي، التفاعل دورة يف األخرى
 ذوبان؟ إىل يؤول فال فاعال اندماجا ا يكون اليت مواصفاته هي وما ؟ الشراكة
  اإلجيابية؟ مبواصفاته االندماج هذا إىل الشراكة تفضي وكيف

  اإلجيايب االندماج ـ أ

 أفراده بني متحقّقا يكون أن بد ال جمتمعا كونه بصفة يتصف لكي جمتمع كلّ إنّ
 فيه ميتد تداخال وفئاته أفراده بني التداخل ذلك يف املتمثّل وهو االندماج، من ضرب
 ومن والعالقات، الروابط حيث ومن النفسي، التوافق حيث من بعض إىل بعضهم
 فئة ونتك ال حبيث املشتركة، املصاحل يف التعاون حيث ومن واهلموم، اآلمال حيث
 من االجتماعية املكونات مجيع تكون وإمنا دونه، وانكماشا عنه، انعزاال تعيش منه
 من آخر أو حنو على فيها تسهم االجتماعية، الدورة يف منخرطة ومجاعات أفراد

  .اجلماعية احلياة تدبري يف املتجانسة الوحدة يشبه فيما اإلسهام
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 يف متطابقة نسخا وفئاته اتمع أفراد نيكو أن األحوال من حبال االندماج يعين وال
 إذ اتمع، يف ضعف عامل يكون قد مما فذلك والعادات، واملعتقدات التصورات

 إىل به ويؤدي األفكار، به تتقدم الذي احلوار أسباب منه ويرتع الثراء، يفقده
 تكوني حينما فاعال إجيابيا اندماجا االندماج يكون وإمنا التطابق، بسبب الركود
 ولكنها تصوراا، يف ومتعددة أفكارها، يف متنوعة وفئات مجاعات من اتمع
 يعمل كربى أهداف إىل ومنتمية املشترك، العيش وقوانني قواعد على متوافقة تكون
 ويف خططها يف العامة االجتماعية اهليئة إىل والئها يف وخاضعة اتمع، أجلها من

 يكون أن شأنه من التنوع فإنّ االنتماء هذا وحتقّق التوافق هذا متّ ما فإذا مصاحلها،
 بالتدافع وينشطه املتعددة، بالتجارب اتمع يغين هو إذ وفاعلية، إثراء عامل

 اتمع، مصاحل خدمة على التنافس روح ويذكي املتنوعة، األطراف بني احلواري
 كان وأهدافها بضوابطها جتماعيةاال اهليئة يف االخنراط نطاق يف متّ ما إذا ذلك فكلّ
  .اتمع يف واجلماعات األفراد اندماج وجوه من إجيابيا وجها

 يف االندماج عن اإلسالمية صفتهم تعوقهم ال أوروبا يف املسلمني فإن املعىن وذا
 عامال تكون أن ميكن الصفة تلك فإن ذلك من العكس على بل األورويب، جمتمعهم
 املطلوب الوجه على بإسالمهم حتقّقوا ما إذا أم وذلك ندماج؛اال عوامل من إجيابيا
 اليت واحلضارية األخالقية بالقيم اتمع خدمة يف إسهام أميا يسهموا أن ميكن فإم

 نصب وضعوا ما فإذا اتمع، ذلك حاجة أميا إليها حيتاج واليت دينهم، إليها يدعوهم
 بقوانينه انضبطوا ما وإذا دينهم، منطلق من األورويب جمتمعهم خدمة أعينهم
 مع اتمع هذا يف إجيابيا اندماجا يعترب ذلك فإن مصاحله، حتقيق يف واخنرطوا
  .التزامات من تقتضيه ما مع اإلسالمية صفتهم على حمافظتهم

 متجانسني وأصبحوا اإلسالمية، هويتهم من أوروبا يف املسلمون انسلخ ما إذا أما
 سوف فإم قيمهم ويف عادام ويف تصورام يف معات مكونات سائر مع

 متيزهم أسباب يفقدون وسوف السكان، عدد إىل تضاف أرقام إىل يتحولون
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 مثمر، حوار هلم يكون وال إضافة، هلم تكون وال مبادرة، هلم تكون فال وعطائهم،
 سكانية أرقام جمرد أصبحوا ما وإذا واإلبداع، املبادرة إىل يدفعهم حتد هلم يكون وال
 منهم نسخا هم أصبحوا الذين اآلخرون إذ متميز، عطاء هلم يكون ال سوف فإنهم

 والتقليد وراءهم، اللهث يف خمتصرة إذن سريم فتكون العطاء، يف عليهم متقدمون
  .شيئا يثمر ال ذوبان هو بل سليب، اندماج هو االندماج من النوع هذا إن. خلطاهم

 تلقائية بصفة للمسلمني حيصل ال ذكرنا اليت باملواصفات جيايباإل االندماج هذا إن
 أصبح للتلقائية ترك إذا األمر هذا إن بل األورويب، اتمع يف وجودهم جمرد نتيجة
 يسري وإمنا احتماال، أكثر اهلوية وفقدان الذوبان يعين الذي السليب االندماج إىل مآله

 يف التميز على حتافظ حمكمة خطّة وفق جاريا كان ما إذا اإلجيابية مسار يف االندماج
 أخرى، جهة من وأهدافه اتمع مصاحل يف االخنراط إىل وتدفع جهة، من اهلوية

 اندماجا تثمر أن ميكن آنفا شرحناها اليت احلضارية الشراكة خطة أنّ وحنسب
  .متعددة وجوه من السبيل هذه يف تأثري من اخلطة هلذه ملا وذلك إجيابيا،

  اإلجيايب االندماج وجوه ـ ب

 الدورة يف االخنراط كان إذا إال إجيابيا اندماجا اتمع يف االندماج يكون ال
 صفة ذات عالقة هي باتمع العالقة أنّ ذلك االجتاهات؛ متعدد اخنراطا االجتماعية
 االجتماعية اهليئة وإىل بعضا بعضهم إىل واجلماعات األفراد فيها ميتد إذ شبكية،
 كانت وكلّما ومصلحيا، وفكريا واقتصاديا وثقافيا نفسيا متعددة امتدادات العامة
 من يكن مهما وأقوى أبلغ االجتماعي االندماج كان وأمنت أوسع االمتدادات تلك
 االجتماعي االندماج كان كيف نرى أال واملعتقدات، والتصورات األفكار يف تنوع
 بناء يف مجيعا اشتركوا ولكنهم أديام خمتلفة عاتمجا بني اإلسالمي اتمع يف متينا

 لألعراق بالنسبة األمر وكذلك فيها، بقسط منهم كلّ وأسهم اإلسالمية، احلضارة
  املختلفة؟ والعادات املتباعدة واألمصار املتنوعة
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 الشراكة من أساس على األورويب اتمع يف بأوروبا املسلمون اخنرط ما وإذا
 واإلفادة، االستفادة منحى يف بالتوازي ماضيا وصفناه الذي حوالن على احلضارية

 يتبادل إجيابيا اندماجا اتمع هذا يف اندماجهم إىل بالتراكم يؤدي سوف ذلك فإن
 إىل الشراكة يف املضي يؤدي حبيث ذاا، الشراكة هذه يف االخنراط مع النمو فيه
 ومن. واإلنتاج الفاعلية حنو الشراكة دفع إىل فيه التقدم هذا ويؤدي االندماج، تقدم
  :يلي ما نذكر احلضارية الشراكة خطّة إليه تفضي الذي اإلجيايب االندماج وجوه

  النفسي االندماج ـ أوال

 باعتبار وذلك نفسي، تباعد عنه ينشأ قد الناس بني العقدي االختالف أنّ شك ال
 ولكن مميز، بطابع يطبعها ما شدوأ النفس يف يؤثّر ما أكثر هو الديين املعتقد أنّ

 التباعد من كثريا خفّفت اإلنسانية يف األخوة من مبعان جاء العاملية برسالته اإلسالم
 من الزواج أباح أنه ذلك آيات ومن املعتقدات، اختالف حيدثه الذي النفسي
 نهبأ وصف إذ نفسي، تقارب على إال يقوم ال والزواج الدين، يف املخالفة الكتابية
 النفسية العالقة عن تعبر وكلّها واالطمئنان، والتوافق القرىب عن كناية وسكن لباس

  .احلميمة

 يف يعيش بأنه يشعر املسلم جتعل أن شأا من آنفا وصفناها كما احلضارية والشراكة
 مصاحله يف منه يستفيد وأنه مشتركة، ومبصاحل مشتركة، بأهداف فيه يرتبط جمتمع
 صالحه، به يكون ما إليه يقدم بأن ملتزم أنه كما الفئوية، حلهمصا ويف اخلاصة
 ذلك كلّ بأنّ ويشعر مشكالت، من يعاين ما حلّ ويف تقدمه، به ما أداء يف ويشترك
 ما ويضره ينفعه ما ينفعه الذي الدائم حمضنه هو اتمع هذا أنّ أساس على حيصل
  .شر يف أو خري يف إن مآله من مآله وأنّ يضره،

 على األورويب اتمع يف يعيش نفسه يعترب من حبال املشاعر هذه نقارن أن وميكن
 فرصة له تتوفّر ريثما حيصلها ظرفية مصلحة إالّ اتمع ذا يربطه ال العارية، سبيل
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 وفيما منه، حيصلها اليت معيشته إال أمره من يهمه ال ولكن فيه مستقر هو أو املغادرة،
 ما لتباين منه جزءا نفسه يعترب ال قد بل مومه، يشعر ال عنه، صلمنف فهو ذلك عدا
 جتعله ما مبسؤولية حنوه يشعر وال آمال، يف معه يشترك وال معتقد، من وبينه بينه

 أجل من يعمل أن مبشاكله معنيا نفسه يرى وال وتقدمه، ومنوه مصلحته على حيرص
 بعض أوساط ويف األورويب تمعا يف وجود له أمنوذج وهذا حلّها، يف اإلسهام
  .أنفسهم املسلمني

 حضارية، شراكة خطّة يف اخنراطا متثّل اليت األوىل احلالتني، هاتني بني قارنا ما إذا
 منهما كال جند فإننا املعاش، حتقيق على تقتصر خطّة يف اخنراطا متثّل اليت والثانية
 األخرى، عليه تكون الذي ضعالو ختالف باتمع العالقة يف نفسي وضع إىل تنتهي
 تنتهي اتمع، وبني الفئة أو الفرد بني نفسي تباعد إىل العزلة خطّة تنتهي حني ففي
 اتمع من مستِحق أنه املسلم يشعر ملّا إذ بينهما، نفسي اندماج إىل الشراكة خطة

 يف مرتبط بأنه يشعر وحينما بالنفع، حنوه ملتزم الوقت ذات يف وهو لالنتفاع،
 اتمع، هذا من قريب بأنه شعور يتبعه ذلك فإن معه، آماله يف ومشترك به، مصريه
 يف اإلسهام على وعزما ملشاكله مهّا وحيمل ألفراحه، ويفرح آلالمه يتألّم إنه بل

 يندرج ما وهذا ذلك، حتقيق على ويعمل وتقدمه لنموه آماال حيمل كما معاجلتها،
 مشروع يف ينخرطون ملا املسلمني عند يتحقّق ذيال النفسي االندماج ضمن كلّه

  .اتمع يف االندماج أركان من أساسي ركن وهو احلضارية، الشراكة

 من هو فيما االندماج إىل الضرورة سبيل على مبفض النفسي االندماج هذا وليس
 اإلسالمية، اهلوية ملقتضيات خمالفا األورويب للمجتمع والسلوكية العقدية اخلصائص

 ألنّ وذلك اخلصائص؛ تلك إىل واالستحسان بالرضا االندماج هذا ميتدّ نبأ
 فيه حيافظ الذي التنوع مبدإ على يقوم شرحناه كما احلضارية الشراكة يف االخنراط

 من مشترك هو ما حد عند إذن النفسي االندماج فيقف خصوصياته، على كلّ
 املتبادل لالحترام جماال واختالف زمتاي حملّ هو ما ويكون واملصري، واآلمال املصاحل
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 أمر وهذا خصوصيات، من عليه يترتب وما التنوع حبق االعتراف على القائم
 بني النفسي االندماج إنّ كما التحقّق، ممكن أنه إال الصعوبة بعض على يشتمل
  .اإلمثار وممكن التحقّق، ممكن الدين يف املختلفني األزواج

  الفكري االندماج ـ ثانيا

 فذلك األورويب، اتمع ضمن السياسية الشراكة خطة يف املسلمون ينخرط حينما
 إلجناز اتمع مكونات سائر مع املشترك العمل من مسار يف سينخرطون أم يعين

 خالل من إالّ يتم ال كلّه وذلك واملادية، البشرية التنموية واملخططات املشاريع
 خالل ومن االجتماعية، الفصائل عليه وافقتت املخططات هلذه واضح فكري منهج
 وأبعاده حقيقته يف الناس يفهمه ال مشروع كلّ إذ للتنفيذ، واضحة عملية خطّة
 الفئات من فئة كانت ما وإذا النجاح، يف وافرة حظوظ له تكون ال تنفيذه وطرق
  .للمجموع بالنسبة األداء كفاءة من ينقص ذلك فإن إياه مستوعبة غري

 أنفسهم فسيجدون احلضارية الشراكة مشروع يف ينخرطون حينما نياملسلم إنّ
 أمهّها ومن املشروع، ذلك أداء يتطلبها اليت املنهجية املستلزمات يف أيضا منخرطني
 أجل من التعامل وطريقة املشروع، ختطيط يف اإلسهام أجل من التفكري طريقة
 فإن وتنفيذها، املشاريع إدارة يف بعيدا شأوا بلغ قد األورويب اتمع أنّ ومبا. األداء
 منطا سيجدون إذ مفيدون، هم مما أكثر مستفيدين فيه املسلمون سيكون اال هذا

 اإلنتاج، يف كفاءته عامة بصفة أثبت التنفيذ من منهجيا ومنطا التفكري من منهجيا
 يف وسبال البحث، يف طرقا املنهجي، الفكري النمط ذلك يف إذن فسينخرطون

 الفكري املستوى هذا على اندماج إذن هلم وسيتحقّق التنفيذ، يف ومنهجا يط،التخط
  .املنهجي

 فإم األوروبية االجتماعية الدورة يف اخنرطوا ما إذا املسلمني فإنّ املثال سبيل وعلى
 اتمع يف فاألعمال العمل، يف اجلماعية الروح من منط على تفكريهم سيتشكّل
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 يف به تقوم إذ البحث مستوى على سواء مجاعية، أعمال أغلبها يف هي األورويب
 إىل الغالب يف يعهد إذ اإلجناز، مستوى على أو مجاعية، حبثية فرق الغالب

 سينخرط وذاك هذا من كلّ ويف اجلماعي، الطابع ذات والشركات املؤسسات
 ضرب وهو اتمع، مكونات من اآلخرين مع اجلماعي األداء من دائرة يف املسلم
  .اتمع يف املنهجي الفكري االندماج من

 التنمية يف األورويب اتمع يشارك حينما املسلم فإنّ أيضا املثال سبيل وعلى
 هذا يف قيمي طابع ذات إدارية آليات يف منخرطا نفسه جيد سوف فإنه احلضارية
 لتراتبيةا أساس على تصنع القرارات جتعل اليت املؤسسية الثقافة مثل من وذلك اال،

 ينتمي اليت املؤسسة يف موقعه حبسب يعمل فكلّ الفردية، أساس على ال املؤسسية
 يف أو نفسه ذات يف اخلاصة شؤونه يف التدخل وعدم اآلخر احترام مثل ومن إليها،
 الوجود يف حبقّه واالعتراف واحترامه املخالف الرأي قبول مثل ومن عمله، ذات
 من كلّ ا يتطبع منهجية صفة ذات خصال وأمثاهلا فتلك نفسه، عن التعبري ويف

 االندماج وجوه من وجها متثّل وهي الشراكة، بروح اتمعي العمل دائرة يف يدخل
  .الفكري

 إذ الوجه، هذا حيث من الشراكة هذه دائرة خارج يكون من وضع نتصور أن ولنا
 لن سوف فإنه مع،ات خضم عن بعيدا العيش اقتناص يف منحصرا مهّه يكون من

 بدا مهما األداء ويف التفكري يف فرديا فيبقى شيئا، اجلماعي العمل منهجية من يستفيد
 من مجوعا شاهدنا وقد االنعزالية، يف له املماثلني األفراد من جمموعة يف يعيش أنه

 العمل روحية من يكتسبوا مل ولكنهم طواال سنني األوروبية البالد يف قضوا املسلمني
 يف فوضويتهم وعلى التدبري، ويف التفكري يف فرديتهم على بقوا بل شيئا، اعياجلم
 بقوا أم بسبب إال حنسب فيما ذلك وما اآلخرين، مع التعامل ويف العمل إدارة
 طبيعتهم عنه انعزاهلم إذن فواطأ إجنازها، ويف أعماله ختطيط يف اتمع عن بعيدين
  .لألروبيني لفكريةا للطبيعة خمالفة بقيت اليت الفكرية
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 خالهلا من اليت املنهجية القيم هذه من كثريا أنّ الشأن هذا يف العجيبة املفارقات ومن
نهم، حبكم املسلمون يتمثّلها أن املفروض من كان إسالمية قيم هي االندماج يتمتدي 

م األمر فبدا عليها، أتت قد التخلّف عهود ولكنا كأتمع من يتعلّموا 
 القيادية والتراتبية التشاور قيمة املثال سبيل على ذلك من ونذكر ويب،األور

 ومهما فيها، واالنضباط األعمال يف واإلتقان االختالف يف اآلخر حبق واالعتراف
 من حال يف تكن وإن اإلسالمية الثقافة يف وأمثاهلا القيم هذه انتشار فإنّ أمر من يكن

 إذ األورويب، اتمع يف خالهلا من دماجاالن سرعة على مساعدا سيكون الكمون
  .العملي الواقع يف يتمثّلها يكن مل وإن ثقايف عهد ا له قيما املسلم سيجدها

 تتعلّق منهجية إدارية قيم هي اال هذا يف عنها نتحدث اليت القيم أنّ البين ومن
 يتعلّق وال ا،وإجنازه للمشاريع التخطيط ويف ومعاجلتها، املشاكل حبث يف بالتفكري
 يف أحيانا تتداخل االني بني احلدود كانت وإن والدينية األخالقية بالقيم األمر
 تبقى سوف الدينية اخلصوصية ذات منها وباألخص القيم فهذه النقاط، بعض
 اإلسالمية، هويتهم على احلفاظ ضمن ا املسلمون ليحتفظ االندماج نطاق خارج
 بعض حلّ يف إسهام من للمجتمع يقدمونه ما ضمن جةمندر القيم تلك تكون قد بل

 واملخدرات، املسكرات عن واالمتناع اجلنسية، العفّة قيم مثل من وذلك مشاكله،
  .شاها وما واالجتماعي األسري الترابط وقيم

  املصلحي االندماج ـ ثالثا

 مالآ ذات حضارية مسرية ضمن اتمع يف منخرطون بأم املسلمون يشعر حينما
 ذلك يف باذلني االجتماعية، املكونات سائر مع باإلجناز فيها يسهمون مشتركة
 أصبحوا بأم يشعرهم أن شأنه من ذلك فإن والنفع، االنتفاع أجل من اجلهد

 أنّ من النفوس يف يستقر فيما يتمثّل متينا، مصلحيا ارتباطا اتمع هذا مع مرتبطني
 كذلك، ضرر من يصيبه وما فيه، املسلمني إىل أثره يتعدى نفع من اتمع يصيب ما
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 اتمع، إىل أثره يتعدى ضرر من األفراد يصيب ما أنّ أيضا النفوس يف يستقر كما
 يف باتمع املصلحي شعوره يف املسلم يرتبط وهكذا كذلك، نفع من يصيبه وما

 الشراكة يف االخنراط يثمره اإلجيايب االندماج وجوه من وجه وذلك االجتاهني،
  .احلضارية

 إىل يؤدي اتمع مع املصلحي باالندماج الشعوري االندماج من الوجه وهذا
 العمل مرحلة إىل الشعورية مرحلته من االندماج ذا خترج إجيابية تداعيات
 يصبح سوف املسلم فإنّ املصلحي الترابط هذا النفس يف يستقر فحينما السلوكي،
 منها سيناله مصلحة هي إذ للمجتمع، املصلحة قيقحت يف يسعى أن على حريصا
 كذلك، منه سيناله ضرر هو إذ عنه، الضرر فيه ما دفع إىل يسعى كما نصيب،
 عالقاته كلّ يف املسلم عمل به ينطبع سلوكيا عمال إذن املصلحي الترابط فيصبح

  .االجتماعية

 حريصا يصبح حياملصل االندماجي الشعور ذا املسلم أنّ أيضا ذلك مثرات ومن
 قوته، أسباب من سببا ستكون الواجبات تلك إذ اتمع، حنو واجباته يؤدي أن على
 واجباته أداء يف ذاتيا سعيا ساعيا إذن فيكون إليه، نفعها يعود سوف القوة وتلك

 الدوائر إزاء أو املدنية، املنظمات إزاء أو الدولة إزاء ذلك كان سواء االجتماعية،
 ومن وغريها، التجارية املعامالت يف ودوائر العمل يف وزمالء جريان من األضيق
 بااللتزامات والوفاء اخلدمات وتقدمي والنصح واألمانة الصدق الواجبات تلك

 من الوجه هذا أنّ وحنسب. والعابثني ارمني من واحلراسة بالتربعات واملشاركة
 املبادئ من مببدإ له قايفث عهد لسابق وذلك املسلم، على سهال سيكون االندماج
 فهذا املنكر، عن والنهي باملعروف األمر مبدأ هو االجتماعي االندماج يف اإلسالمية

 فيه اإلسالمي الوجود وطبيعة األورويب اتمع مقتضيات حبسب كُيف ما إذا املبدأ
 كثمرة اتمع هذا يف املسلم اندماج وجوه من وجها يصبح ألن صاحلا سيكون فإنه
  .فيه احلضاري االخنراط مثار من
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 الشعور هذا يدفع ما األورويب اتمع مع املصلحي باالندماج الشعور مثرات ومن
 ما قوانني فهي املختلفة، وجوهه يف اتمع تنظم اليت العامة للقوانني احترام من

 املسلم فيصبح األفراد، إىل نفعها سيعود اليت اتمع ملصلحة إال األصل يف وضعت
 ما منها وباألخص عليها، متحايل غري مبقتضاها، عامال القوانني، لتلك مستجيبا إذن
 يكثر مما معناها يف وما اجتماعية واستحقاقات ضرائب من املالية باملعامالت يتعلّق
 يف تساوي اتمع ختدم اليت القوانني هلذه استجابته وتكون العادة، يف عليه التحايل
 ينبغي الذي اإلجيايب االندماج مظاهر من مظهر وذلك منه، حبقوقه مطالبته قوا
  .األورويب للمجتمع احلضارية الدورة يف اخنراطه جراء فيه ينخرط أن املسلم على

 أفراده على اتمع يفرضها اليت واملصلحية القانونية املطلوبات بعض كانت وإذا
 يف إذن نفسه فيجد باعه،أت اإلسالم ا يلزم اليت الدينية املقتضيات بعض تناقض
 ذلك ويكون االجتماعية، بواجباته والوفاء الدينية، بفروضه الوفاء بني حرج موقف
 فإنّ ذلك كان إذا املصلحة، بوابة من االجتماعي االندماج على سلبيا تأثريا مؤثرا
 وقد فيه، الوهم برفع رفعه فينبغي موهوما تناقضا أحيانا يكون قد التناقض هذا
 احللول تلك من كالكثري شرعي حلّ االجتهاد من فيه ولكن حقيقيا قضاتنا يكون
 احللول بتلك إذن فريفع والبحوث، لإلفتاء األورويب الس إليها اهتدى اليت

 املسلمني فعلى حلّ االجتهاد من فيه ليس حقيقيا تناقضا كان ما فإذا االجتهادية،
 معتقدام مع يتناقض مما بإعفائهم اتمع يطالبوا أن أوروبيني مواطنني باعتبارهم

 ولو املثمر االندماج إىل مسعاهم يف احلرج عنهم فيرفع االجتماعية الواجبات من
 فكان األوروبية البالد بعض يف منه بعض حصل الذي األمر وهو متدرجة، بصفة
  .األورويب اتمع مع املصلحي االندماج يف التقدم عوامل من عامال

 على عائشا أوروبا يف املسلم يكون حينما الشأن هذا يف املقابل لوضعا تصورنا ولو
 إذن يكون فإنه ضته، مسرية يف يشارك وال مشاغله، يف ينخرط ال اتمع، هامش
 إذ شيئا، اتمع مصلحة من يهمه فال به، العالقة يف املصلحي البعد عن أيضا غائبا
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 جيعله ما وهو إليه، منها شيء ظنه يف يعود ال اليت املصلحة بتلك معين غري نفسه يعترب
 خيلط وقد اآلخرين، مبصلحة اكتراث غري يف الشخصية مصلحته حتصيل يف يسعى
 فيما ومتويه، وغش حتايل من الشرعة غري والطرق الشرعية الطرق بني ذلك سعيه يف

 وتلك لتحصيلها، أخرى فرصة تعاد ال قد غنيمة على للحصول التصرف يشبه
 غري أوروبا يف يعيشون الذين املسلمني بعض عند بوضوح ملموسة دمشاه

 يكادون أو عنه منفصلون هوامشه، على موجودون هم وإمنا جمتمعها، يف منخرطني
 من به للتحول كبرية جهود إىل حيتاج وضع وذلك ومصلحيا، وفكريا نفسيا

  .اإلجيايب االندماج إىل اهلامشية

 سائر مثل أوروبيني جمتمعهم يف يعيشوا أن قدرهم أصبح أوروبا يف املسلمني إنّ
 هلم تكون أن اإلسالمية صفتهم وتقتضي والفئات، واجلماعات األفراد من مكوناته

 الدورة يف باخنراطهم إالّ يتم ال وذلك واالنتفاع، النفع فيها يتداول فاعلية اتمع يف
 من حتقّق مما فيها تفيدونيس اليت الشراكة سبيل على فيها منخرط هو اليت احلضارية
 واليت واإلدارية، والتكنولوجية الكونية العلوم جمال يف وخاصة احلضاري، الكسب
 باألخص ولكن واألعمال، والعلوم األفكار جمال يف ال رائدة إضافات فيها يقدمون

 يف أنفسهم سيجدون فإنهم وحينئذ والدينية، واألخالقية االجتماعية القيم جمال يف
 على فيه حيافظون إجيايب، اندماج ولكنه األورويب، اتمع يف االندماج من وضع

 ترقية يف تسهم إبداعية، حضارية إلضافات منطلقا منها وجيعلون هويتهم، مقومات
  .املؤرقة مشاكله حلّ يف تسهم كما ومعنويا، ماديا اتمع

  .التوفيق ويل واهللا
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 احلرية وأن املقيد، النص يأيت حىت احلرية أي اإلباحة األحكام يف األصل أن كما
 للعدوان دفعا: خلدمتها وإمنا احلرية ملصادرة يأت مل اجلهاد فإن التكليف، يف شرط
 مبنأى املعتقدات من شاؤوا ما اختيار يف الناس حرية عن دفاعا أو االسالم دار عن
⎯﴿ تعاىل قال. الديين االضطهاد أي للفتنة منعا إكراه كل من s9 tΑ$uΖ tƒ ©!$# $yγ ãΒθçt é: 

Ÿωuρ $yδäτ!$tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã&è!$ uΖ tƒ 3“uθø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. $yδt ¤‚ y™ ö/ ä3 s9 (#ρç Éi9s3 çGÏ9 ©!$# 4’ n? tã 
$tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  همتطحن مستضعفني عن دفاع وهو) 37/احلج(﴾#$

 بعد يبقى وال. اإلنساين بالتدخل الدويل القانون يف اليوم يدعى ما وهو دكتاتورية،
 فيه الناس تنتقل مفتوح عاملي فضاء غري احلرية طريق من االستبداد عقبات إزالة

≅È﴿ .اخلري على والتعاون العدل ويسوده حرية بكل والسلع واألفكار è% uρ ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ 
óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑsù u™!$x© ⎯ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù ∅tΒuρ u™!$ x© ö à õ3 u‹ ù=sù﴾) 29/الكهف.(  

  التاريخ شهادة

 لتـستخرج  مبعانيها تتالعب أن للتأويالت ميكن نصوص جمرد ليس االسالم وألن
 أسـسها  وضـع  علـى  أشرف تارخيية جتربة أيضا هو وإمنا متناقضة، أحكاما منها

 أكثر مدى على صنعت عنهم اهللا رضي وخلفاؤه السالم عليه ذاته الدعوة صاحب
 بتلـك  االعتبـار  فإن اإلسالم، من مستلهمة مشرقة حضارية مناذج سنة ألف من

 خمالفيهم مع املسلمني عالقة من عنه احلديث بصدد حنن فيما جدا مهم أمر التجربة
 اإلسالمي اتمع هو املدينة جمتمع كان لقد. وخارجها اإلسالمية اتمعات داخل
 الدستور وهو (تعددي دستور وفق السالم عليه الدعوة بصاح أسسه الذي األول

 والعرقيـة  الدينيـة  املكونـات  لكل املواطنة حقوق ضمن ، )بالصحيفة املعروف
  .منها واحدة يقص مل يومئذ، يثرب جمتمع يف املوجودة
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 جرميـة  ارتكام بسبب وإمنا دينهم بسبب ذلك يكن فلم اليهود قاتل عندما وحىت
 املوراريث بأثر احندر قد النموذج ذلك أن من وبالرغم. العظمى اخليانة هي سياسية
 املـساوايت  التحرري أثره أن إال يومئذ، العامل ويف العربية البيئة يف السائدة املتخلفة
 ومذاهب وديانات وأعراقا حضارات داخله مستوعبا وغربا شرقا امتد قد التعددي
 الوثين حىت اإلسالمية، ضارةاحل صرح تشييد يف وأسهمت سالم يف كلها تعايشت
 شـهد  الذي املسرح: العراق يف اليوم حىت املوجودين واليزيديني الصابئة مثل منها
 واألدب الفقـه  مـدارس  أهم وازدهار نشأة وشهد اإلسالم تاريخ يف دولة أعظم

 استئـصال  حرب بشن معترب إمام أفىت أن يوما حدث وما العلوم، وسائر والفلسفة
 بالرعايـة  كلها متتعت بل البيئة تلك به تزال وما زخرت مما عرقية وأ دينية فئة على

 هـذه  تـاريخ  يـتلطخ  مل ولذلك احلضارة، هلذه العام ارى يف اسهامها وصبت
 عرقـي  أو ديـين  تطهري حروب من أخرى حضارات تاريخ به تلطخ مبا احلضارة
 استئصال اىل ملسلمونا يعمد وكيف). البوسنة ايرلندا، (قائمة بقاياها تزال ال بعضها
  .1»بقتلها ألمرت األمم من أمة الكالب أن لوال «أنه يؤكد ونبيهم دينية فئة أو عرق

 املسلمني عالقة حكمت اليت) الذمة (صيغة ان ورغم:ملزما ليس اجتهاد الذمة صيغة
 اا مع ـ الظامل النقد من حلمالت تعرضت قد االسالمية اتمعات يف املسلمني بغري
 ختـول  املسلمة الدولة جنسية أن معناها إذ عليه، متقدم بل لزمنه مالئم اجتهاد جمرد
  . عبدالرب ابن الكبري الفقيه تعبري حسب» وثن عابد كان ولو« أيضا املسلم لغري

 املختلفني بني التعايش من مناخا يوفر حضاري كسب بكل يرحب اإلسالم إن
(βÎ﴿ والعدوان والتنايف باحلر لغة حمل بينهم والتعاون احلوار لغة وحيل uρ (#θßsuΖ y_ 

ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôxuΖ ô_$$sù $oλm; ö≅©. uθs?uρ ’ n? tã «!$#﴾) يف األجدى هي السلم فأجواء ،)61/األنفال 
 الذي احلديبية صلح بعد حصل كما إليها، واالجنذاب االسالم دعوة على التعرف

                                                 
  وغريه للصيد الكلب اختاذ يف باب ،الصيد كتاب ،داود أبو أخرجه  1
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 يف اآلن حيصل اوكم احلرب، بدل واحلرية السالم أي بالفتح، فومسه القرآن زكاه
 يف تتعايش حيث وميالنو، وكاليفورنيا وفرانكفورت وباريز لندن يف الغربية، البالد
 أصال وجد قد يكن مل بعضها بينما والديانات، املذاهب كل وتعاون وسالم حرية
 لندن كانت: اإلفريقية القرى من كثري من حاال أحسن يكن مل موجودا كان وما

 ، .Z. Oldenbourg املؤرخ يقول كما ر ضفاف على مبنية أكواخ جمموعة
The gurdian 30-4-2007 وغرناطة قرطبة ـ املؤرخ نفس حسب ـ كانت بينما 

: كونية ملدينة صورة أول للقارة قدمت العامل على منفتحة مزدهرة متأللئة واشبيليا
  .عمومية وحدائق هوائية وطواحني املياه لتوزيع ونظام مبلطة شوارع

 ومع. الذمة عالقة ظل يف جيري االسالم أنشأه الذي املفتوح الفضاء ذلك كل وكان 
 من سائدا كان عما جدا متقدمة صيغة كانت أا رغم ـ سبق كما ـ العالقة هذه أن

 تعبري حسب هي اليت البشرية مجلة وهم بالعبيد الروماين أو اليوناين السيد عالقة
 السيد لليوناين اآلهلة خلقتها كةمتحر آالت جمرد أرسطو اليونان فالسفة كبري

 غالبا ـ أا إذ زمنه، يف متقدم اجتهاد جمرد هي بل ملزمة ثابتة ليست فإا بالوالدة،
 احلرب حالة من املسلم غري مع العالقة فيها تنتقل انتقالية مرحلة جمرد ـ كانت ما

 اإلسالم ىعل التعرف هادئة أجواء يف يتم حيث والتعايش السلم حالة اىل والعداوة
 مثل منها أرقى صيغة توفرت اذا لالسالم ملزمة ليست إا.فيه الدخول يرجح مبا

 من وواضح. ساكنته كل قبل من الوطن امتالك يف التامة املساواة أي املواطنة، صيغة
 إسالمية دولة أول عليها تأسست اليت" الصحيفة "التارخيية للوثيقة املتانية الدراسة
 سكان لكل املواطنة حبقوق اعترفت قد أا السالم عليه ذاته ةالدعو صاحب بقيادة
 من أمة املؤمنني مع "املدينة سكان من اليهود قبائل اعتربت إقصاء،حىت دومنا املدينة
 جدا مهمة سابقة مثل مبا الدين، اختالف مع املواطنة يف باالشتراك" الناس دون
 قيم إطار يف اختالفو تعدد كل الستيعاب اإلسالم جمتمعات وتفتح فتحت
  . حضارية خربة أي عنها أفصحت تنظيمية صيغة أي من مستفيدة االسالم
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 خاطئة اجتهادات حصول تنفي ال زمنها إىل بالقياس أي نسبيا املشرقة الصورة هذه
 املشاطئة اإلسالمية البالد يف وباخلصوص املسلمني غري حق يف ظاملة وسلوكيات

  .احلرب زمن خيانات يف البعض تورط على فعل در األمر يكون أين احلرب، لدار

  الدولية العالقات تطور سياق يف التعدد يف اإلسالمية التجربة

 للتعاون جديدة بنماذج خاصة النبوة عهد يف االسالمي التطبيق جتربة حفلت ولقد
 يهود من همومعظم( آمنوا للذين عداوة الناس أشد مع حىت املسلمني غري مع

 اهللا توعدهم الذين مع حىت املشترك العسكري العمل حد التعاون بلغ ولقد). املدينة
 معهم السالم عليه النيب فعقد ،)املشركون وهم (املغفرة وعدم العقاب بأشد

. وغطفان قريش هو مشترك عدو ضد خزاعة قبيلة مع فعل كما احلربية األحالف
 ذلك وكان فانغط عليها اعتدت عندما خزاعة مع السالم عليه النيب وفّى ولقد
  .مكة فتح سبب

 احلركات إىل تنتسب ال اليت األحزاب أو العلمانية اجلماعات عن اليوم واحلديث
 هو بتونس، التقدمي احلزب مثل العلمانية إىل ينسب أن يرفض وبعضها اإلسالمية
 احلضارة واستوعبتها االسالم تاريخ معها تعامل اليت اجلماعات من بكثري أهون

 ملّا فهي لألمة، والثقايف التارخيي السياق يف العهد حديثة اجلماعات ذهفه اإلسالمية،
أنه حىت ،..مذهبا أو طائفة باعتبارها عليها للحكم حمدد عقدي حال على بعد تستقر 
 الشيوعي للحزب العام األمني يتردد مل اتمع يف وانتشاره االسالمي التيار منو مع

 من األرض واهتزت الزيتونة، جبامع دينية بةمناس حلضور جبة ارتداء يف التونسي
 أن من الشيوعيني متنع فتوى بإصدار عقبة ابن جامع إمام هدد يوم أقدامه حتت
  . املسلمني مقابر يف يدفنوا

 دول يف القائمة الدساتري إطار يف العمل قبلت قد العلمانية األحزاب هذه إن مث
 مبا لالسالم باالنتساب سهانف تعريف على مقدماا تنص كلها وهي االسالم،
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 غري اجلماعات على قياسا األوىل، باب من وذلك إسالمية، آخر أو حنو على جيعلها
 أو السياسة أمة) الناس دون من أمة املؤمنني مع (املدينة دستور اعتربها اليت املسلمة
 ثاروآ االحتالل عهود خلفتها اليت الشبهات يرفع جلهد اال حيتاج ال واألمر. احلضارة
 الفكر على اطالعهم قلة ضحايا هم هؤالء من وكثري. املدمر الفكري غزوه

 يف ـ ذلك من فرصة هلم أُتيحت كلما إنه حىت اإلسالم، دعاة ومعاشرة االسالمي
 االسالم على للتعرف السجون غياهب يف حىت ـ املشاجرة عن بعيد هادئ حوار

 سبيال التفهم حملها وحل واتوالعدا اجلهاالت من كثري وحتاتت إال واالسالميني
: األمة قضايا محل يف وريادته اإلسالم صحوة صعود زمن وباخلصوص للتفاهم
 للدكتاتورية وتصديا واملقهورين، الفقراء عن ودفاعا واالمربيالية، لالحتالل مقارعة
  .رشيد دميقراطي حكم لصاحل والفساد

 ألهله وعداوة سالملإل كرها قلوم متتلئ الذين االستئصال غالة من ودعك 
 حىت قلة حال كل على وهؤالء.. انتهاز يعززه قد وهوس، جبهل ذلك إىل مدفوعني

 عن يقلون ال وهم اإلسالميني غالة اآلخر الطرف على يقابلها ضجيجها، عال وإن
 الدماء استباحة حد يبلغ قد حقد وهو اإلسالمية، الوسطية أهل على حقدا هؤالء
 من اليوم العراق ويف اجلزائر يف ارتكبوه وما. اخلوارج من أسالفهم خطى متقفّني
 الوسطي التيار من وحىت االخرى املذاهب من وخمالفيهم املسلمني عامة ضد جرائم
 االستئصاليني، ومؤيديها الدولة يف الطائفية أو العلمنة غالة اقترفه عما شناعة يقل ال
 تسويغ حد إىل مسلم ريغ ام كان مسلما اآلخر ونفي والتشدد الغلو جيعل مبا

 وحدة يهدد وخطرا اجلبهات كل على املتشددين بني مشتركا قامسا استئصاله
 مأتاها كان مهما أهلية حروب مشاريع احملصلة يف كلها إذ وأمتنا، أوطاننا

 مناهج غري والنهضة للتغيري مشروع على واألمة الوطن مشل جتمع فال ومرجعيتها،
 أي املواطنة أساس على باآلخر القبول معاملها رزأب ومن واالعتدال، الوسطية
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 والنهوض للتغيري مشاريع عليها تتأسس الوطن يف متساوية حلقوق االمتالك
  .املستقبلي

 تكون أن تستحق واستيعابه الديين التعدد مع التعامل يف احلضارية اإلسالم جتربة إن
 ثبت ما كل اقتباس طريق يف كؤودا عقبات تضع ال أا مع املسلمني، فخر موضع
 أو عرقي اختالف كل االسالمي اتمع وسع لقد. أخرى حضارية جتربة أي يف نفعه
 لفرضها كالعنف املشروعة غري بالوسائل أصحابه يتوسل مل ما سياسي أو عقدي
 سافر مسلح مترد يف الزكاة دفع عن امتنعوا إذ األول اخلليفة زمن املرتدون فعل مثلما
  .أمثاهلم مع دولة كل تفعل كما فقوتلوا لشرعيةا الدولة سلطة على

 حرب حاالت بني تراوحت فقد: االسالمي اتمع خارج القوى مع العالقة أما
 يف السائد هو كان والعدوان والغزو احلرب قانون أن وذلك وتبادل، سلم وحاالت
 ولالد بني العالقات غدت أن بعد اليوم األمر عليه ملا خالفا الدولية العالقات
 العدوان، ومنع االتفاقات وعقد االعتراف بتبادل يقضي دويل بقانون حمكومة
 بني واضح فرق ولكن القوانني، تلك خلرق كثرية حاالت وجود من بالرغم وذلك
 باعتباره واإلسالم. أصال وجودها عدم وبني أحيانا اخترقت وإن حىت قوانني وجود
#Iω oν﴿ االكراه مبدأ قطعيا ضرف وباعتباره كافة للناس موجها عامليا دينا t ø. Î) ’Îû 

È⎦⎪ Ïe$!  أن اال له ميكن ال فإنه كالسياسة، غريه يف أوىل باب ومن) 256/البقرة (﴾#$
 وحتث العدوان وعدم االعتراف تبادل تضمن اليت العادلة الدولية بالقوانني يرحب
(βÎ﴿ الدولية للعالقات اإلسالم تصور يف األصل هو السلم إذ التعاون، على uρ 

(#θßsuΖ y_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôxuΖ ô_$$sù﴾) 61/األنفال(، ﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 
4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (#þθèù u‘$ yètGÏ9﴾) لدعوة أنفع فليس ،)13/احلجرات 
 حقوق وضمان وارواحل السلم مناخات توفر من اإلنسان فطرة نفسها تعترب عاملية

 احلالة اليوم وهي األرض، يف والسري والدعوة االعتقاد يف حقه مثل ثابتة لالنسان
  .الدولية العالقات يف األصلية
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  والقانون احلق ودولة" اإلسالم دار"

 متساوية ثابتة حبقوق لالنسان ويعترف القانون دولة تسود حيث املتمدن العامل إن
 القانون نظر وجهة من) مفتوح عامل (إليه، والدعوة هوممارست االعتقاد حرية منها
 الشرعية املواصفات ـ ما حنو على ـ عليه تنطبق تكاد حيث االسالمي، الدويل
 حديث على تعليقه يف النووي االمام مثل كبار فقهاء عرفها اليت" االسالم دار"لـ

 اهللا اىل ههجرت كانت فمن «اهلجرة ملسألة تطرق حيث 2 »بالنيات األعمال إمنا«
 االسالم دار فعرف اإلسالم، دار اىل الكفر دار من اهلجرة بأا فعرفها» اخل..ورسوله
 يقيم كأن آمنا، دينه بشعائر يستعلن أن له وميكن املسلم فيه يأمن بلد كل بأا

 دار هي التحقيق عند االسالم دار جيعل مبا دينه، شعائر سائر ويؤدي مجاعة الصالة
 الصائل دفع مقصد بعد للجهاد األعظم املقصد احلرية باعتبار حلرية،ا دار األمان،
 اليت املسلمة غري البالد هذه مثل) فتح (عن احلديث جيعل ما وهو املسلمني أوطان عن
 معتقده عن النظر بصرف لإلنسان فيها ويعترف والقانون احلق دولة فيها تسود
 إسالمي معىن من له ليس ـ اتاختراق إىل أحيانا تعرضت وإن حىت ـ ثابتة حبقوق
 البالد تلك يف املسلمني ومشاركة والفكري الدعوي الفتح غري اللهم مقبول

 االحتفاظ يف حقهم ومنها وواجبات، حقوقا املواطنة مقتضيات يف مواطنيهم
 غرار على املرعية القوانني به تسمح ما وفق الثقافية وخصوصيام اإلسالمية ويتهم
 العامة بالوظائف والقيام السياسية املشاركة يف كحقهم ،األخرى األقليات
 ما وذلك. عدوان كل مواجهة يف أوطام عن والدفاع الضريبة فعد يف وواجبهم
 دولة فيها تسود اليت البالد باجتاه" غزوات"أو" فتوحات "عن اليوم احلديث جيعل
 مثل كارثية لب غشيمة إجرامية وأعمال محاقات خالل من وذلك واحلريات القانون

 موضوع ذي غري حديثا آخره، اىل مدريد وغزوة لندن وغزوة منهاتن غزوة مسوه ما

                                                 
  اهللا رسول إىل الوحي بدء كان كيف باب ،الوحي بدء كتاب ،البخاري أخرجه 2
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 خدمة بل مصلحة وال عقل وال شرع من له سند ال وعمال مفتوحة، ألبواب وفتحا
 أو مواطنون البالد تلك يف فاملؤمنون وأهله، لالميان عداوة الناس الشد جمانية

 حيل ال «إذ ا، الوفاء إال االسالم هلم حيل ال لدولةا تلك مع عهود حتكمهم مقيمون
  .االسالم عليه الدعوة صاحب أكد كما» الغدر ديننا يف

 الدفاع على البالد تلك يف اخلريية القوى مع التعاون املواطنة عقد مقتضيات ومن
 كان أيا اهليمنة ونزوعات والعدوان للتعصب والتصدي واحلريات احلقوق عن

 الرابطة بني تعاون من حصل ما ذلك أمثلة ومن. واخلارج داخلال يف مأتاها
 واملضادة للعوملة املناهضة واألحزاب اجلمعيات وعشرات بريطانيا يف االسالمية
. مشتركة مليونية مسريات حتريك فتم فلسطني، على والعدوان العراق على للحرب
 من املتحدة األمم دهاتعق اليت السكان مؤمترات يف حصل ما أيضا التعاون أمثلة ومن
 األسرة عن دفاعا الكاثوليكية الكنيسة وبني اإلسالمية املؤسسات بني وثيق تعاون

 يدفع الذي الشرعي، الزواج يف اهللا بسنن والعبث املثلية باألسرة يسمى ملا والتصدي
  . والفساد االحلاد دعاة اليه

 أرجائه يف السري منه وبمطل العاملني رب اهللا أرض كله العامل أن يعتقد املسلم إن
 من وتسخريها سننه اكتشاف على عامال وخريات آيات من به يزخر ما يف متأمال
  .اهللا اىل والدعوة اجلميع مع ذلك على والتعاون والعدل واحلق العمار بسط أجل

 االسالم مع حضاري لتعامل يأت قد احلضارية أوضاعها تكن مل البشرية وألن
 عن الناس لصد والطغيان اجلهالة قوى انتصبت بل واملساواة، والعدل احلرية داعية
 الذي اجلهاد فكان مناسب، هو مبا يدفعها أن وجب فقد بالعداوة واستهدفته أنواره
 وانتصارا للطغاة دفعا وإمنا أمواهلا، ب أو أخرى، على أمة هيمنة أجل من يكن مل

 اجلهالة قوى تألّب رغم مهاأقا اليت احلضارية النماذج كانت ولقد. الشعوب حلرية
 أن لبثت ما النماذج تلك أن إال أوروبا يف الظالم قالع جتتاح أن أنوارها ودحر عليه
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 ثوراته وأجنز وإقطاعييه كنائسه على فانتفض العميق سباته من الغريب العقل أيقظت
 نأمك مفتوحة حضارية وفضاءات جمتمعية مناذج مرسيا والدميقراطية والتقنية العلمية
 الغرب امتداد على يؤسسوا أن بأروبا عالقتهم يف سابقة أول يف مساملني ملسلمني
 أبناء من مهتديا كان من أو مهاجرا كان من منهم سواء الدينية حليام مقومات
 يف كبري تأثري له يكون ألن ومرشحا وكيفا كما متنام وجود وهو األصليني، البالد

 ذلك بصدد هو أو حتول وقد سيما ال سالمي،اال بالعامل وعالقاته الغرب مستقبل
 اجمداالن عرب وذلك فيه، ومندجما الغريب النسيج من جزءا يعد مواطن اىل مغترب من

 واألحزاب االنتخابات يف باالشتراك السياسي واالندماج املدرسة، يف الثقايف
 تعاوناو املشترك عن حبثا الدينية املؤسسات مع عالقات شبكة وإقامة والبلديات،

 والتحررية احلقوقية اجلماعات مع وتعاونا وأخالقياا األسرة على احملافظة مثل عليه
  .العنصرية ضد املناضلة

 يف الكربى إسهاماته واكتشاف اجلديد عامله يف التجذر بصدد الغرب يف اإلسالم إن 
 فيةالفلس االسالمية املسامهة دون قيامه مستحيال يغدو "الذي احلديث الغرب بناء

 التجربة إن). The guardian 30-4-2007( "والطبيعيةواملعمارية والرياضية والفلكية
 ذا إسالميا وجودا أرضها على تقبل مل أاا تثبت بأوروب االسالم عالقة يف التارخيية
 مث أسقطته حىت له تكيد برحت وما الوسط، أو الشرق أو اجلنوب يف سواء سلطة
 وإمنا فاحتا املرة هذه يقدم مل هو بينما ذاته االمر به تفعلس هل. وراءه تبقى ما أبادت
  .؟) al-mizan.v2.issue1(االقتصادية؟ ملصلحتها جلبته هي

  بالقرآن فتحت املدن كل

 فتحت املدن كل أن" تأكيده مالك اإلمام عن القريواين زيد أيب ابن الفقيه روى
 زيد أيب ابن عبداهللا ،معاجلا كتاب( ".بالقرآن فتحت فإا املدينة إال بالسيف
 والقرى املدن كل أن تثبت بل املنحى هذا تؤيد ال التارخيية احلقيقة أن إال) القريواين
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 ضد وجرائم إبادية بأعمال إال منها يقتلع ومل االسالم ا واستقر حقيقة فتحت اليت
 ماعند حىت للسيف يكن ومل بالقرآن، احلقيقة يف كلها فتحت إمنا فإا االنسانية
 حىت الشعوب تكبل كانت اليت الطاغوتية االغالل رفع سوى دور من استخدم
 واحلضارية السلوكية النماذج وتقدمي احلوار عرب الفتح يف دوره القرآن يأخذ
 محاية يف يعيش ال ـ  مثالـ املعاصر االسالم أن تثبت التارخيية التجربة. املشرقة
 اليت تلك حىت الدول معظم. سيفال ضحية هو وإمنا بالسيف ينتشر وال السيف
 تلك سوء األقلها ورمبا وظلمها، فسادها عن دفاعا جهرا أو سرا تناهضه اليه تنتسب
 إليه يسيء لواءه يرفع الذي والقليل. منه قريبا موقفا أو احلياد موقف منه تقف اليت
⎪⎦t﴿ هؤالء شأن يف يتلى أن يصح ويكاد عليه، كلّ فهو حيسن مما أكثر Ï% ©! $# ¨≅ |Ê 

öΝ åκ ß ÷èy™ ’ Îû Íο 4θuŠ pt ø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝ èδuρ tβθç7 |¡øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθãΖ Å¡øt ä† $·è÷Ψ ß¹﴾) 104/الكهف.(  

 صمموا أن بعد مكة لطغاة السالم عليه األعظم الرسول قدمها اليت االستراتيجيا إن
 يناسب ما أفضل وهي ،»الناس وبني بيين خلوا «إستراتيجية هي دعوته، رفض على
 يف التحررية الثورات بينما االسالم، عامل يف وباخلصوص العصر، يف االسالم دعاة
 للقرآن يتيح مبا واملواطن، االنسان حبرية اعترافا االمر هذا لصاحل حسمت قد الغرب
 حقوقا املواطنة أساس على االجيايب االندماج عرب الفتح يف برسالته ينهض أن الكرمي

 وللربامج املشرقة السلوكية للنماذج وتقدميا مة،العا الشؤون يف مشاركة وواجبات،
 املؤمن إذ.عزلة وال انغالق دون االسالمية اهلوية مقومات على احملافظة مع اإلنقاذية
  3"الناس يعتزل الذي املؤمن من خري أذاهم على ويصرب الناس خيالط الذي

  .التوفيق ويل واهللا

                                                 
  البالء على الصرب باب الفنت، كتاب ماجه، ابن أخرجه  3
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 وصحبه آله وعلى حممد ونبينا سيدنا على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد
  :بعد أما الدين، يوم إىل ديه وهدى واهتدى جه على سار ومن

⎯﴿ :احلكيم كتابه يف تعاىلو سبحانه اهللا فيقول tΒuρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ ⎯ n=sù 
Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ø9   ).85/عمران آل (﴾#$

I  

Iيف األيبريية اجلزيرة شبه بوابة: رئيسيتني بوابتني عرب أوروبا إىل اإلسالم وصل لقد 
 ولقد. 2امليالدي عشر الرابع يف البلقان جزيرة شبه ابةوبو ،1امليالدي الثامن القرن
 من فريدة ثقافة قرون مثانية مدى على أسبانيا ـ األندلس يف اإلسالمي الوجود أنتج

 مسبوق غري بشكل أوروبا ساعدت اليت األكادميية واحلرية والثقايف الديين 3التسامح
 أن له يؤسف ومما. 4 (Renaissance)والنهضة (Humanism) اإلنسانية حنو مسريا يف

 عشر اخلامس القرن اية ومع. األورويب التاريخ يف تدم مل األندلسي التسامح فكرة
 اضطرهم مما املسلمني مع التسامح عدم إيزابيال وامللكة فرديناند امللك أظهر امليالدي

 يف قال وتعاىل سبحانه اهللا ولكن. رجعة بال 51492 سنة أيبرييا جزيرة شبه مغادرة إىل
⎯ô﴿ الكرمي كتابه tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“u tI øù$# ’ n? tã «!$# z>É‹ s3 ø9 $# uθèδuρ #© tç ô‰ãƒ ’ n<Î)   

ÉΟ≈ n=ó™ M}$# 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∠∪ βρ ß‰ƒ Ì ãƒ (#θä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝ Îγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ 
                                                 

1 Cf., C. E. Bosworth, The Islamic Dynasties, Edinburgh, the University Press, 1967, pp. 14-41. 
2 Cf., Mehmed Handžić, „Islamizacija Bosne i Hercegovine” [Islamization of Bosnia Herzegovina] in Izabrana 
djela II - Teme iz opće I kulturne historije, Ogledalo, Sarajevo, 1999, pp. 7- 46; Muhamed Hadžijahić, Porijeklo 
bosanskih Muslimana (The Origin of Bosnian Muslims), Bosna, Sarajevo, 1990.  
3 María Rosa Menocal, The Ornament of the World – How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of 
Tolerance in Medieval Spain, Little, Brown & Company, New York, 2002.  
4 Averro�s and the Enlightenment, ed. Mourad Wahba & Mona Abousenna, Prometheus Books, New York, 1996.  
5 Washington Irving, A Chronicle of the Conquest of Granada, 2 vols., Darf Publishers, London, 1986.  
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ª!$# uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯ Íν Í‘θçΡ öθs9 uρ oν Ì Ÿ2 tβρ ã Ï≈ s3 ø9  على اإلسالم نور فأشرق ،)8-7/الصف( ﴾#$
 ويدخل مسائها يف يسطع نوره ومازال البلقان، جزيرة شبه من جديد من أوروبا
 وإن ،"ثانية أندلسا "البوسنة أصبحت وبذلك. هذا يومنا إىل أبنائها قلوب يف الدفء
 بفضل متوت ولن متت، مل حية تزال ما البوسنة فإن ماتت، قد األوىل األندلس كانت
  . والتسامح واملعرفة والعلم التقوى على أسست اليت املدرسة بفضل مث ومن اهللا

 ومحلوا سراييفو إىل األندلس من 6السفارد يهود من ألف سبعني حوايل هاجر فقد 
 تاريخ يف هاما رمزا اليوم متثل اليت 7(Haggada) هاغادا من فريدة خمطوطة معهم
 العادلني امللوك من العديد الطويل، تارخيها عرب أوروبا عرفت لقد. البوسنيني اليهود

 منهم اثنان شد ولقد. واملغمورين والعظماء واملتواضعني، واملتغطرسني والظاملني،
 خمتلفة، وبطرق خمتلفة أوقات يف أوروبا يف اإلسالم على تأثريمها بسبب انتباهي
 يف األول جوزيف وفرانسيس أسبانيا، يف إيزابيال ومعه فرديناند مها امللكان هذان
 الثاين ميزت اليت والسنة ،1492 سنة كانت منهما األول ميزت اليت فالسنة. البوسنة
 اإلسالم مع الكاثوليكني امللكني هذين تعامل يف الفارق إن. 1882 سنة كانت

 قلنا، وكما. سنة 390 وقدرها بينهما تفصل اليت الزمنية الفترة ِكرب كبري واملسلمني
 وأجربا األيبريية، اجلزيرة شبه يف اإلسالمي الوجود يقبال مل وإيزابيال رديناندف فإن

 وعلى. الفريدة املثمرة الثقافية احلياة من قرون مثانية بعد ديارهم ترك على املسلمني
 مع بالتسامح األول جوزيف فرانسيس الكاثوليكي امللك يكتف مل اآلخر، اجلانب
 لتحقيق البوسنة مسلمي ملساعدة سعى بل اهلرسك،و البوسنة يف اإلسالمي الوجود

                                                 
: بالعربية (1492 قبل األيبرييه اجلزيرة شبه ىف يعيشون كانوا الذين أولئك من املتحدرون اليهود -  فاردالس 6

: من مقتبسة (األشكناز غري من اليهود إىل لإلشارة السفارد تعبري يستخدم ما غالبا لكن). أسبانيا تعين سفاراد
 ،أكسفورد أكسفورد، جامعة نشرة ،John Bowker: نشر العامل، ألديان أكسفورد قاموس يف" السفارد"

1997. 
  ".هاغادا "السابق، املصدر نفس 7
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 على احملافظة مع األورويب العيش منط مع التكيف إىل سعيهم يف التقدم من املزيد
  . 8القوية اإلسالمية هويتهم

 أن ينبغي البوسنيني، املسلمني جتاه اإلجيابية جوزيف فرانسيس مبواقف االعتراف إن
 والفقه املاتوريدية العقيدة ضوء يف لإلسالم وسنينيالب فهم حيوية أن حقيقة ينسينا ال

 وإضافة. 10البوسنة يف اإلسالمي اإلصالح عملية يف الرئيسي الدور لعبت قد 9احلنفي
 وروحا، نصا سراييفو يف بيك خسرو الغازي مدرسة وقفية يف جاء ما فإن ذلك، إىل
 العمـل  معـامل  مـن  ماَمعلَ ميثل بغداد، يف النظامية املدرسة وقفية يف جاء ما مثل

  . واهلرسك البوسنة يف اإلسالم تعليم جمال يف املؤسسايت

 ِللَّـِذين  ووقْفَهـا  ِوِإعالءهـا  وتشِييدها ابِتناءها يِريد الَِّتي املَدرسِة ِفي يكُونَ وأَنْ
 العقِْليـةِ  ِبـالعلُومِ  ويشتِغلُونَ اِدوالِعب الطُّالَِّب ِمن النفْس ويكَملُونَ الِعلْم يحصلُونَ
 ِبـالتقِْريرِ  احلَقَاِئِق أَستاِر كَاِشف ِنحِرير، كَاِملٌ فَاِضلٌ عاِلم الِعباِد بيِن ِمن والنقِْليِة

                                                 
 األئمة مؤمتر يف احملاضرة ألقيت" عريق أورويب مسلم أحالم يف اجلديدة أوروبا "تسريتش مصطفى: راجع 8
. "والتعليم اإلنسان حقوق - أوروبا يف اإلسالم دور: "عنوان حتت ،15/06/2003-13 من غراتس مدينة يف

 مكتب تأسيس على) 2002-1882 (والعشرين املائة الذكرى مبناسبة تسريتش مصطفى الدكتور وكلمة
 ،)والعربية البوسنية باللغتني (البوسنة واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية املشيخة رئاسة ومؤسسة العلماء رئيس

  .2002 سراييفو،
 ومذهب املاتوريدي منصور أيب عقيدة تبنوا الذين العثمانيني األتراك طريق عن البوسنة إىل اإلسالم جاء 9
 أنّ هو احلنفي واملذهب املاتوريدية العقيدة يتبنون األتراك جعلت اليت األسباب أحد. الفقه يف حنيفة أيب

 واملذهب للماتوريدية مركزا الوقت ذلك يف كانت اليت النهر وراء ما بالد طريق عن إليهم وصل اإلسالم
 يف مرونة أكثر وكان) العجم من أي (فارسي أصل من كان نفسه حنيفة أبا أنّ كذل إىل أضف. احلنفي
 انتشار "،W. Madelung: راجع. بالدين التزامهم اجلدد املسلمني على يسهل حبيث الفقهية املسائل مع تعامله

- 109: ص ،1968 بوا،ليس- كوميربا واإلسالمية، العربية للدراسات الرابع املؤمتر وثائق يف" واألتراك املاتوريدية
  .E. J. Brill، 1971: اليدن. 168

: انظر ،)1938- 1870 (تشاوشيفيتش الدين مجال العلماء رئيس مع البوسنة يف اإلسالمي اإلصالح بدأ 10
 سراييفو، ليليان، دمييدوفيتش، ومويو كاريتش أنس ،"ومصلح منور – تشاوشيفيتش الدين مجال الرئيس"

 القلم، دار جملدات، 4 ،"خمتارة أعمال – جوزو حسني: "انظر ،)1982-1912 (جوزو حسني وتابعه. 2002
 .2006 سراييفو،
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 دروس ِبِهـم  سيدر واملَنقُوِل، ِباملَعقُوِل حاٍو واُألصوِل، ِبالفُروِع جاِمع والتحِريِر،
 أَيضاً سايرها وِمن والكَالِم والبياِن واملَعاِني واُألصوِل واَألحكَاِم واحلَِديِث التفِْسِري
بسا حِضيِه مقْتي فرالع املَقَام11.و 

 البط تلِزم اليت ،12البوسين بيك خسرو الغازي وقفية يف االعجازية الِعبارة هذه إنّ
 املنفتح الوجه مسار حتدد ،"واملَقَام العرف يقْتِضيِه ما حسب  "يتعلموا بأن املدرسة
 البغـدادي  امللك نظام سلفه عكس وعلى. واهلرسك البوسنة يف لإلسالم والعصري

 فـإن  النظامية، املدرسة يف الشافعي املذهب غري يدرس ال أن وقفيته يف حدد الذي
 املعرفة مصادر لكل أنشأها اليت املدرسة يف مفتوحا الباب ترك بيك خسرو الغازي
   ". واملَقَام العرف يقْتِضيِه ما حسب " اليت

 MiroslavKrleža (كرليجا مريوسالف الشهري الكروايت الكاتب مالحظة وتعترب
  :ةالبوسن يف الدينية للمدارس التارخيية األمهية على مثرية شهادة) 1893-1981

 تارخينا تعرض بينما النمساوي، احلكم مع البوسنة يف احلديث تارخينا بدأ
 من العثمانية احلقبة واإلمهال التجاهل أحاط كما. لإلمهال القدمي البوغوميلي
 إن ـ تعتربوا أن أرجو لكنين. واألديب والعمراين الثقايف إنتاجه ِعظَِم رغم تارخينا،
 واملكتبات الكتب من اهلائل والكم تعلمني،امل من الضخم العدد بذلك ـ أردمت

 وحنن وهكذا البوسنة، يف نِشطاً كان املدارس أقدم من ملحوظا عددا إن. واملدارس

                                                 
 مرور مبناسبة التذكرة. م 1537/هـ 943 سنة سراييفو يف بيك خسرو الغازي مدرسة وقفية كُتبت 11

  .1932 سراييفو، اإلسالمية، املسامهة املطبعة) بيك خسرو الغازي مدرسة على سنة أربعمائة
 ابنة األصل السلجوقية أمه وكانت م 1480 سنة بروميلية سرييز يف بيك فرهاد بن بيك خسرو الغازي دول 12

 1541-1536 1535-1526 ،1525-1521: مرات ثالث البوسنة بيك خسرو الغازي حكم. بيازيد للسلطان
 يسار على قربه يوجد. تزوج أنه عنه يعرف ومل أوالدا، وراءه يترك ومل. السنة تلك يف بوفاته حكمه وانتهى
  .السابق املصدر انظر. سراييفو يف مسجده
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 علينا ينبغي زاغرب، يف اليسوعية التعليمية املؤسسات حول اجلامعات ِبنشوِء حنتفل
 . 13دِمالِق يف كثريا تفوقها اليت البوسنة يف الدينية املدارس ننسى أال

II 
 كانت مدرسة، عشرة إحدي البوسنة إىل اإلسالم دخول منذ سراييفو عرفت
 سراييفو شوارع أحد على" مدرسة "اسم أطلق وقد بيك، فردوس مدرسة أقدمها
 خسرو الغازي ومدرسة كوشفو، حي يف بيك كمال مدرسة مث املدرسة؛ ذه تيمنا
 املعروفة اجلديدة واملدرسة يل،اخل ساحة يف املصري أفندي إمساعيل ومدرسة بيك،

 سيم أفندي الكرمي عبد مدرسة أو" درفينيا"و بنتباشا، حي يف العنادية باملدرسة
 الزقاق آخر يف تشيهايا وشهر السلطان جسري بني جوميشيتشا ومدرسة زادة،
 وقد السلطان مسجد قرب باشا فاضل ومدرسة ميلياتسكا، ر ضفة على الطويل
 مرمحيتش ومدرسة املسجد، ذلك من قرا بسبب السلطانية ةباملدرس أيضا مسيت
 أضفنا فإذا مدارس، مثان هذه. ميهاغا وشقيقه مرمحيتش مونغوال عثمان بناها اليت
 املدارس، من نوع أيضا وهي املعلمني ودار بيستريغي، خانقاه مدرسة إليها

 إحدى سراييفو يف املدارس عدد فسيصبح طويال، تدم مل اليت اإلقليمية واملدرسة
 بيك، خسرو الغازي مدرسة هي واحدة مدرسة سوى منها يبق ومل مدرسة، عشرة
 الرحالة يذكر ومل. الزوال حنو تسريان اللتني واملصري مرمحيتش مدرسيت جانب إىل
 تكن مل املدارس تلك بعض إن حيث خسروبيك، الغازي مدرسة سوى جليب أوليا
 أماكن مثانية سراييفو يف يوجد أنه جليب أوليا الرحالة ويقول. الوقت ذلك يف قائمة

 وكان. للقراء خاصة دار يوجد ال ولكن احلفّاظ، وتعليم السبعة القراءات لتدريس
 دار يوجد يكن مل ولكن الرئيسية، املساجد يف أماكن عشرة يف يدرس احلديث
  .تاباكُ 180 سراييفو يف يوجد كان زمانه يف أنه الرحالة هذا وينوه للحديث، خاصة

                                                 
 ،"الروح صحراء يف البوق يف نافخ –) 1977-1975 (بيوم، يوما كرليجا مع "تشينغيتش، أنس 13
  .32: ص ،1986 زاغرب، غلوبوس،
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 ألتشي باشا إبراهيم مدرسة: هي مدارس ثالث فيها يوجد كان فقد ترافنيك، يف أما
 بيك علي احلاج ومدرسة هذا، يومنا حىت قائمة تزال ما واليت بالفيضية املعروفة
  .الثالث املدارس هذه من أيا جليب أوليا الرحالة يذكر ومل لونتشاريتسا، ومدرسة

 ومدرسة الروزناجمي، ومدرسة كراجوز، مدرسة: تيةاآل املدارس موستار يف وكان
 تشيشيتش، باشا درويش ومدرسة بيك، جيوان ومدرسة كوسكي، باشا حممد

. الروزناجمي مدرسة سوى جليب يذكر ومل. بايل احلاج ومدرسة سباهيتش ومدرسة
  .املدارس تلك من أي موستار يف يوجد ال واليوم

  .أفندي أمحد سةمدر هي واحدة مدرسة فيسوكو يف ويوجد

 هذه ومتتاز أمحد، السلطان مدرسة هي أيضا واحدة مدرسة زينيتسا يف ويوجد
 جيبتشا يف ويوجد. واهلرسك البوسنة يف الوحيدة املختلطة املدرسة بأا املدرسة
  .باشا فرهاد مدرسة هي واحدة مدرسة

 مدرسةو كابيتان مراد مدرسة مها مدرستان، فيها فكان غراتشانيتسا مدينة أما
  .اليوم حىت قائمة تزال ما واألخرية كابيتان، عثمان

 وكانت كابيتان حسني مدرسة األوىل أيضا، مدرستان غراداتشاتس مدينة يف وكان
 واملدرسة. قائمة تزال ما وهي مدرسها، اسم إىل نسبة سفرياتس مبدرسة تسمى
  .كابيتان عثمان أو كابيتان مراد مدرسة هي الثانية

 يومنا إىل قائمة وهي بيك، رم مدرسة هي واحدة مدرسة سوى زالتو تعرف ومل
  .مدرسيها جهود بفضل االبتدائية املدارس باقي على املدرسة هذه وتتفوق هذا،

 عشر احلادي القرن اية يف زفورنيك ملدينة زيارته بعد جليب الرحالة ذكر وقد
 زفورنيك يف اليوم وتوجد كتاتيب، وسبعة مدارس ثالث فيها يوجد أنه اهلجري
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 واحدة مدرسة سريربينيتسا يف يوجد وكان. التالميذ يؤمها فقط واحدة مدرسة
 تشاتشاك مدرسة وامسها قائمة تزال ما واحدة مدرسة برتشكو يف ويوجد. فقط
  .كوتشوكاليتش سليمان احلاج أوقاف مبىن يف وتقع

 بعضها يف وكان مدارس، ست فيها كان فوتشا مدينة أن جليب الرحالة ويذكر
 باشا حممد احلاج مدرسة اليوم توجد املدارس تلك ومن احلديث، يدرس

 زمن منذ هدمت وقد عثمان، القاضي مدرسة أيضا لدينا ومعروف كوكافيتسا،
 ال حاليا ولكن باشا، أمحد مدرسة فيها كان يايتسا أن جليب الرحالة يذكر كما.بعيد
 بروساتس يف يوجد كان ليبج الرحالة وحبسب. مدرسة أية يايتسا يف يوجد

 للحديث، دار بروساتس يف أفندي لكايف وكان أفندي، كايف مدرسة) أقحصار(
  .كتاتيب ثالثة إىل باإلضافة

 كان بانيالوكا أن نعلم وحنن بانيالوكا، مدينة يف باشا فرهاد مدرسة جليب ويذكر
 مدرسة تيق،ع مدرسة الفيضية، املدرسة باشا، فرهاد مدرسة: اآلتية املدارس فيها

 مدرسة بانيالوكا يف اليوم ويوجد. ماغاليليتش ومدرسة املفيت مدرسة شيبيتش،
. وشيبيتش والفيضية عتيق: هي مدارس ثالثة دمج من سنة 14 قبل تشكلت موحدة
 الشعب أبناء املدرسة تلك مبىن أنشأ وقد واحدة، مدرسة بيهاتش يف ويوجد
 أغلقت ولكنها مجيلة، مدرسة تسازين يف ديوج وكان .اخلاصة نفقتهم على البوسين
 الرحالة وسجل .املدرسة لتلك حتتاج تزال ما املنطقة تلك أن رغم قصرية، فترة منذ
 .كتاتيب ستة إىل باإلضافة ليفنو، مدينة يف ومدرسة مساجد ثالثة وجود جليب
 مدرسة أشهرها مدارس ثالثة تشاينيتشا يف ويوجد .واحدة مدرسة يانيا يف ويوجد
 يف مدرستني جليب أوليا الرحالة سجل كما .كتاتيب مخسة يوجد كما باشا، سنان
 يف الوحيدة املدرسة اليوم وهي واحدة، مدرسة فيها تعمل واليوم كونيتس، مدينة
 هي واحدة مدرسة فيها توجد فكانت بوتشيتل مدينة أما .كلها اهلرسك منطقة
  .كَتخدا إبراهيم مدرسة
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 األول، بيازيد السلطان مدرسة إحدامها مدرستان نيفيسينيا مدينة يف يوجد وكان
 من ومها القراء ودار احلديث دار إىل باإلضافة آغا، ويل مسجد مدرسة والثانية
 مغطّاتان قبتان يعلومها وكان الروزناجمي، أفندي إبراهيم شقيق أفندي علي أوقاف
  .لألطفال كتاتيب ستة إىل باإلضافة هذا الرصاص، بألواح

 الرحالة سجل كما. ليوبينيا مدينة يف وكتاب مدرسة وجود جليب الرحالة يذكرو
 الرحالة أمساها اليت نويف هرتسك مدينة يف كتاتيب وسبعة مدرستني وجود جليب

 أنه جليب الرحالة وذكر. وكتاب واحدة مدرسة بالغاي يف يوجد وكان". نوفوِتين"
 املدن تضم املاضي يف البوسنة انتوك. كتاتيب وثالثة مدرستان راتشا يف يوجد
  :التالية

 مكـانني،  يف واحلـديث  أماكن، ثالثة يف القرآن فيها يدرس وكان: أوجيتسا -
  . املوهوبني لألطفال كتابا عشر أحد فيها يوجد وكان

 احلـديث،  دار إىل باإلضـافة  مـدارس  مخـس  فيها يوجد وكان: بازار نويف -
 .مستقال كتابا عشر أحد إليها ويضاف املساجد، يف املوجودة والكتاتيب

 .كتاتيب وأربعة مدارس ثالث فيها يوجد كان: بِرِيبوليا -

 .كتاتيب وثالثة مدرستان فيها يوجد وكان): بلييفليا (تاسليجا -

 بتجديـدها  فقامـت  النريان، أكلتها قدمية مدرسة فيها يوجد كان: بوليا بييلو -
 .احلميد عبد السلطان والدة

 روغاتيتـسا،  فيـشيغراد،  كالدان،: اآلتية املدن يف أيضا موجودة املدارس وكانت
 بوغوينـو،  ماغالي، غراديشكا، بوسانسكا أوجاك، فوينيتسا، تيشان، برييدور،
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 نـوفني  بوسانـسكي  بييلينـا،  ِيِلتش، دوبوي، برود، درِفنتا، غاِبال، غوراجدا،
  .مودريتشا ستوالتس، فالِسنيتسا،

 والتطوير للحفاظ التارخيي الدور لعبت اليت ةالبوسنوي للمدارس اإلحصاء هذا وبعد
 يف املوجودة املدارس هي تلك«: خاجنيتش حممد قال البوسناق عند اإلسالمية للهوية
 قد بأنين أجزم ولست املاضي، يف موجودة كانت اليت أو حاليا واهلرسك البوسنة
 أن يعلم ماعند بالدهشة سيصاب القارئ ولكن املصادر، لشح وذلك كلَّها، مجعتها
 ذلك يف كانت واليت مدرسة، املائة يقارب كان واهلرسك البوسنة يف املدارس عدد
  ».العصرية الثانوية املدارس متثل العصر

III 

 اهلوية على واحلفاظ اإلسالم نشر يف مهم دور آنفا املذكورة للمدارس كان لقد
 الوحيدة املدرسة بأا تتميز بيك خسرو الغازي مدرسة ولكن للبوشناق، اإلسالمية

 يوما تتوقف مل ـ م 1537 يناير من 8 / هـ 943 رجب من 26 يف تأسيسها منذ ـ اليت
 ترك بيك خسرو الغازي أن إىل ذلك سبب يعود ورمبا رسالتها، أداء عن واحدا
 أن العامل لريى واالنغليزية العربية باللغة األوىل للمرة كاملة هنا نوردها تارخيية وقفية
 اجلهل أوحال يف تغوص أوروبا فيه كانت وقت يف واملعرفة العلم دين اإلسالم
  :بيك خسرو الغازي مدرسة وقفية نص هو وهذا والظالم،
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  املَرِضيِة الوقِْفيِة صورةُ هِذِه
  حررها املَرِعيِة صورِتها ِمن منقُولَةٌ
ى أَفْقَررفِْوِه إِلى الوع هانحبا سعتلَىو  
دمحم ِفيقر بن لَيبِن ع ِد احلَاجباِهللا ع  

  .لَهم غُِفر اَألوقَاِف ُألموِر املُفَتِش

This is the copy of the authentic 
Waqfiyyah-endowment transmitted from 
the original manuscript and edited by the 
one who is in the most desperate need of 
God's forgiveness Muhammad Rafiq bin 

‘Ali bin al-Hajj ‘Abdullah the inspector of 
the Waqf - endowment affairs, may Allah 

have mercy on all of them.  

 
1. Praise be to Allah Who bestowed 
the reaches of the earth with schools of 
the most desirable and luminous 
sciences, Who illuminated the heavens 
with the brightest and most sublime 
lights, Who taught Adam names in the 
school of both worlds, Who sent the 
clear book from the Heaven, Who 
designated the Heaven’s palaces for 
those who are of the good and 
beautiful deeds. It is (Allah) Who 
promised the gardens of Heaven to 
those who spend their fortunes in the 
way of righteousness and piety, He 
Who made it possible for those of His 
servants who wish to acquire goods 
that will prepare them for life in the 
hereafter to do so, He Who made it 
easy for those who want to establish 
charities, promote good deeds and earn 
the name of righteousness to do so, He 
Who doubles the reward for their good 
deeds which come out of their own 
will and pure love of the fact that 
(their good deeds) …are like a grain of 
corn: it grows seven ears, and each 
ear has a hundred grains…. 
2. May blessings and peace be upon 

1. الَِّذي ِهللا احلَمد رمِسيطَ عب 
 وأَسناها، اهلَِنيِة العلُوِم ِبمداِرِس الغبراِء
رونِحيطَ واِء مراِبيِح اخلَضِة ِباملَصِنيالس 

 ِفي األسماَء آدم وعلَّم وأَسماها،
 السماِء ِمن وأَنزلَ الكَونيِن، مدرسِة
الِكتاب ،ِبنيتاملُس قَفوو وراِن قُصاِجلن 
 الصاِلحاِت ِلَألعماِل املُتولِّني علَى

 النِعيِم حداِئِق وسبلَ واحلَسناِت،
اِذِلنيِللْب مالَهوِبيِل ِفي أَمس الِبر 

 الِعباِد ِمن أَراد من ووقَف واِإلحساِن،
 ِلِميعاِد العتاِد وِإعتاِد اِدالز الدخاِر
 اخلَيراِت ِإنشاَء يشاُء ِلمن ويسر املَعاِد،

اباكِْتساِت وناحلَس اباقِْتراِت، وراملَب 
فضاعو راِتِه، أَجنسح ترصدن وع 
≅È﴿ الْمحبِة وخلُوِص الرغْبِة وفُور sV yϑx. 
>π ¬6 ym ôM tFu; /Ρr& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ ä. 

7's#ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 ym﴾) 261/البقرة.( 
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Muhammad, the guide of the people to 
the right path, who made the parallel 
of the scholars of his Ummah with the 
messengers of Bani Israil, may God 
bless his honorable and respectable 
family, his good and glorious 
companions as well as his followers of 
the ulama’ who are in dialogue with 
rational, noble and rightful men who 
are conducting the lessons of wisdom 
in order to uncover the secrets by 
discussing day and night all fields of 
knowledge in order to demonstrate the 
truth.  
3. Then, may it be said – indeed 
that this document is based and 
composed on the principles of the 
Shari‛ah. It is a valuable record which 
contains authentic and meaningful 
words the content of which confirms 
and uncovers its secrets by showing 
the fact that Mawlana Muhyuddin, son 
of Qāsim, the Imam, has come before 
the honorable Shari'ah Court and the 
bright assembly as the wakīl – agent to 
declare the waqf - endowment and the 
acceptance thereof, as shall be 
described further below, on behalf of 
his royalty the magnificent ruler, the 
great and glorious Emīr, the model of 
the prominent and promising men, the 
one who has the noble and highly 
regarded attributes, who has high 
honor and the important position, the 
one who is in possession of his mind 
and reasoning, who is raising pillars of 
the glorious authority, the one who is 
putting the foundations for the 
powerful state, who is raising the 

 محمٍد علَى والسالم والصالةُ  .2
 السِبيِل، سواِء ِإلَى ِللْخلِْق اهلَاِدي
 بِني كَأَنِبياِء أُمِتِه علَماُء املُواِزي
 اِمالِكر البررِة آِلِه وعلَى ِإسراِئيلَ،
 ِمن لَهم والتاِبِعني الِعظَاِم اِخليرِة وصحبِِِه
 الفُضالُء العقَالُء تحاور ما العلَماِء،
ارروِس ِفي اَألبرِة دِف اِحلكْمِلكَش 
 الِعلِْم جاِمِع ِفي وتجادلُوا اَألسراِر
 والنهاِر ِباللَّيِل ِللْحق ِإظْهاراً

3. عبوِذِه فَِإنَّ: دِحيفَةٌ هةُ صِعيرش 
 مرِعيةُ أَِنيقَةٌ ووِثيقَةٌ والْمباِني، اُألصوِل
 مضمونها يفِْصح واملَعاِني، اَأللْفَاِظ
وضِّحيا وهونكْنم نا ِذكِْر عم رضح 
ِلسجِة مِريعِريفَِة الشاِء الشرِفل الغحمو 
 بِن الديِن مِحِي موالنا الزهراِء ِريقَِةالطَّ
 ِبالوقِْف ِباِإلقْراِر وِكيالً اِإلمام قَاِسٍم

 آِتياً يذْكَر الَِّذي الوجِه علَى والقَبوِل
ناِب عنظَِم املَِلِك جاَألِمِري اَألعالكَِبِري و 

 واَألماِلي، اَألعاِظِم قُدوِة املُعظَِّم،
 القَدِر ِذي واملَعاِلي، املَكَاِرِم حاِوي
 مماِلِك ماِلِك اخلَِطِري، واخلَطِْب الرِفيِع
 السلْطَنِة بنياِن مشيِد والتدِبِري، الرأِْي
 القَاِهرِة، الدولَِة قَواِعِد وممهِد الباِهرِة،
 الشاِمخِة، ِةِبالشوكَ اِإلسالِم أَعالِم راِفِع
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banner of Islam by great power, who 
destroys the idols of infidelity with 
victorious force – the victorious of the 
victorious and the warrior of the 
warriors, the annihilator of the infidels 
and polytheists, the one who is the 
author of highly good deeds and the 
deeds that last long, his royalty 
Husrev-bey, son of the late Farhat-bey, 
the wālī – governor of the Province of 
Bosnia, may Allah beautify the 
gardens of his authority by the flowers 
of his right thoughts and make the 
people’s affairs be sorted by his 
insightful opinions. 
4. It was established by the witness 
of Shujā‛, son of Chalab Wardī and 
Mustafa, son of Hasan, that (the wāqif 
- endower) has decided and 
acknowledged thereof that the 
aforementioned muwakkil – agent of 
his is competent to represent him, the 
good ruler whose heart is full of faith, 
and that he has realized that the good 
deeds will benefit their owner on the 
day of presentation and justice, 
especially those of the teaching of fiqh 
and the tafsīr of the Qur’an, may the 
reward of his good deeds be increased 
in the way of the increase of one’s 
righteousness. 
5. Thereupon, he declared his waqf 
and made it the unalienable state while 
in his life and good health with his full 
conscience and ability to hold his 
possessions and to allow his donations 
for the sake of the Merciful Allah, 
seeking the satisfaction of the 
Compassionate Lord on the Day 

 الصاِئلَِة، ِبالصولَِة الكَفَرِة أَصناِم قَاِمِع
 قَاِتِل والْمجاِهِدين، الغزاِة غَاِزي
 اخلَيراِت صاِحِب واملُشِرِكني، الكَفَرِة
 حضرِة اِمللِّيِة، احلَسناِت واِضِع العِليِة،

وِبكرسوِم ابِن خحرالْم فَرادِبك، ه 
 بساِتني اُهللا زين بوسنةَ، ِبِلواِء الواِلي
 وجعلَ الصاِئبِة آراِئِه ِبأَزهاِر اِإلمارِة
وروِر أُمهةً اجلُمِظمتناِمِل مأَنأَفْكَاِرِه ب 
 .الثَّاِقبِة

4.  فَأَقَر فرتاعو دعوِت بثُب 
 جلَب بِن شجاِع ِبشهاِدِة املَحِكيِة
ِديرطَفَى وصمو ٍن ِبنسكِّلَ ِبأَنَّ حاملُو 
 املَناِن املَِلِك ِقبِل ِمن وفِّق ِلما ِإلَِيِه املُومى
 أَنَّ وعِلم ِباِإلِيماِن قَلْبه واطْمأَنَّ
 يوم صاِحبها تنفَع الصاِلحاِت اَألعمالَ
 تعِليم ِمنها خصوصاً يزاِن،واِمل العرِض
 أَعماِلِه ِفي زاد القُرآِن، وتفِْسري الِفقِْه

 املَثُوباِت ِفي ِزيادةً الصاِلحاِت،
 .واحلَسناِت

5. قَففَو سبحاِل ِفي واِتِه حيح 
 تصرفَاِتِه ونفَاِذ عقِْلِه وكَماِل وِصحِتِه
 الكَِرِمي اِهللا ِلوجِه ابِتغاًء رعاِتِه،تب وجواِز
 ال يوم الرِحيِم، الرب ِلمرضاِة وطَلَباً
نفَعالٌ يال مونَ، ونِإالّ ب نى ماَهللا أَت 
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whereon neither wealth nor sons will 
avail, but only he (will prosper) that 
brings to God a sound heart, and he 
took from what belongs to him and 
what is in his hands and under his 
control to the issuance of this waqf in 
the following way: - the whole house 
in the Cherkechi quarter of the 
quarters of the protected Sarajevo, 
which is made up of two houses, a 
basement, a horse stable, a garden, a 
shop, a warehouse and a butcher 
house, known as the property of 
Turna-dede, bordering the Muslim 
cemetery, public road and the property 
of Duke Kemal; - another house in that 
area, known as the property of 
Mahmud, son of Chalish-hojja, 
bordering with the shops of Mahmud 
Sagraqī and the waqf of the late Isa-
bey in the sūq, which is made up of a 
basement, a house, nine shops back-to-
back with each other, and two other 
shops in the sūq of Efrangī, which is 
one of the suqs of the aforementioned 
protected (city), the limitation and 
description of which are not necessary, 
as it is known among the population of 
this place; - two houses next to the two 
aforementioned shops; - two other 
houses that the aforementioned waqif 
built again next to the aforementioned 
two houses; - another house, also in 
the aforementioned protected (city) 
located across these two houses, 
bought from a Christian woman called 
Duya, daughter of Chavkosha, 
consisting of a house and basement. 
Description and limitation are not 

 وِبيِدِه وملْكُه لَه هو ما ،سِليٍم ِبقَلٍْب
 ذَاه صدوِر ِإلَى تصرِفِه وتحت وقَبضِتِه
 املَنِزِل جِميع_ : وذَِلك عنه الوقِْف
 محالِّت ِمن جركَِجي محلَِّة ِفي الكَاِئِن
ايرِة، سوسرحلَى احلَاِوي الْمِن عيتيب 

 وحانوٍت وجنٍة وإصطَبٍل وِسرداٍب
 ِبِملِْك الشِهِري قَصاٍب ودكَّاِن ومخزٍن
 ِبمقَاِبِر الْمحدوِد ده، هد طُورنه
ِلِمنيالطَِّريِق املُسو امِبِملِْك العاٍل وكَم 
 ثُمنه الكَاِئِن اآلخِر واملَنِزِل _ ويوده؛
 جاِلِش ابِن محموٍد ِبِملِْك املَعروِف
هاجووِد خدكَاِكِني املَحوٍد ِبدمحم 

اِقيرغقِْف الصِبوى وِعيس وِم ِبكحاملَر 
 وبيٍت ِسرداٍب علَى املُشتِمِل ِبالسوِق
 متالِصقٍَة حواِنيت وِتسعِة وجنٍة

 ِفي الكَاِئنيِن اآلخريِن واحلَانوتيِن
 أَسواِق ِمن اِإلفْرنِجي السوِق

 عِن املُستغِنييِن املُسفَرِة الْمحروسِة
 أَهِل لَدى ِلشهرِتِهما والبياِن التحِديِد
 ِإلَى املُتِصلَيِن والبيتيِن _ املَكَاِن؛
 اآلخريِن والبيتيِن _ املَزبوريِن؛ احلَانوتيِن
 جِديداً ِإلَيِه املُشار الواِقف بناهما الَّذَيِن

 هذَيِن؛ قَبلَ املَذْكُوريِن ِبالبيتين املُتِصلَيِن
 ِفي أَيضاً الكَاِئِن اآلخِر واملَنِزِل_ 
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necessary, as it is known by ordinary 
people as well as the nobility; - the 
complete amount of 700.000 silver 
dirham that are in current use and are 
his own property. (All of this) he 
donated from his personal property 
together with the remainder of his 
property the limits of which were 
determined, and that which belongs to 
the concerned waqfs with all the legal 
rights and that which goes with it, with 
taxes and declarations, whether it was 
mentioned or not, recorded or not, 
should be made waqf according to the 
Sharī‛ah waqf law as well as the 
original testament. 
6. Then he conditioned that the 
aforementioned houses and properties 
be rented according to the Sharī‛ah 
rules and customary regulations. Also, 
out of the aforementioned amount a 
descent madrasa shall be built for the 
amount of 400.000 dirham, the 
building of which shall be great and its 
reputation shall be respectable among 
the honorable and noble men. It shall 
be built at the location facing the door 
of the glorious Mosque which was 
built and erected by this wāqif and the 
wālī and needs neither to be defined 
nor explained as it is known as the 
property of this waqif. The madrasah 
shall consist of 12 rooms where only 
the hardworking students shall reside. 
There shall be no place for corrupt and 
ignorant students. (The building of the 
madrasa) shall be great, and the 
curriculum of it shall be permanent 
and similar to the madrasas of the 

 ِلهذَيِن محاِذياً الواِقِع املَذْكُورِة املَحِميِة
 اِإلفْرنِجيِة الذِّميِة ِمن املُبتاِع البيتيِن
 املُشتِمِل جاوقُوش ِبنِت دويه املَدعوِة
 ِكلَيِهما املُستغِنييِن وِسرداٍب يٍتب علَى
 لَدى ِلشهرِتِهما والتعِريِف التحِديِد عن

 مبلَِغ وجِميِع _ والشِريِف؛ الوِضيِع
 ِمن راِئٍج ِفضي ِدرهمٍِ ألِْف سبِعِمائَِة
 أَمواِلِه ساِئِر ِمن مفْرزاً ماِلِه خاِلِص
 احلُدوِد ِمن املَزبورِة ِلَألوقَاِف ما ِةِبجملَ

 والتواِبِع املَشروعِة واحلُقُوِق املَقْطُوعِة
 حق وِبكُلِّ واملَراِفِق واملَراِسِم واللَّواِحِق

 لَم أو سِطر يذْكَر، لَم أو ذُِكر لَها
،طَرسقْفاً ياً وِعيرساًَ شبحِع وراًمي. 

 واَألمالك املَناِزلُ يستغلَّ أَنْ وشرطَ 6.
 الشرِعي الوجِه علَى املَزبورةُ

 ِبأَربِعِمائَِة يبنى وأَنْ املَرِعي واُألسلُوِب
 مدرسةٌ املَسفُوِر املَبلَِغ ِمن ِدرهٍم أَلِف
 بين لقَدِرا جِليلَةُ البنياِن رِفيعةُ شِريفَةٌ
اصاِن اخلَوياَألعِضِه ِفي وِة أَراِزياملُح 
 وأَعاله بناه الَِّذي العاِلي اجلَاِمِع ِلباِب
اِقفاِلي، الوِة الوِنيغتن املُسِديِد عحالت 
 ِإلَى ِبانِتساِبها الشِتهاِرها وتبِييِنها
 حجرةً عشر نيِباثْ مشتِملَةً وقِْفها،
 دونَ الطَّلَبِة ِمن القَواِبلُ يسكُنها
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viziers and princes, May Allah reward 
them for their contributions that 
benefit all who serve others and are 
virtuous.  
7. Then, from the remainder of the 
expenditure for the madrasa building, 
books shall be bought and shall be 
used in the madrasah. These books 
shall be at the disposal of those who 
wish to read them and to those who 
would like to copy them among those 
who wish to obtain knowledge. 
8. The remaining of the 
aforementioned amount of 300.000 
dirham, shall be invested in such a 
way that there be a strong reason and 
an insured endorsement for the income 
of one dirham per 10 dirham each 
year. This matter shall be executed in 
accordance to the Shari‛ah rules and in 
such a satisfying manner that the usury 
is not involved and that (this property) 
does not suffer loss. Let there be 
business relations with merchants, 
craftsmen, farmers, and people of 
different guilds who are recognized as 
rich, wealthy, influential as well as 
reliable, virtuous and honest. Their 
reputation should be known to the 
common people by their good deeds, 
not by their lies, cheating and delaying 
(in payment). Let there be no business 
relationship with princes, rulers, 
teachers, judges, old military 
horsemen or other army officers as 
well as with estate owners, evil and 
vicious people who are in debt, who 
are Sultan’s servants, and those who 
are likely to cheat or who are greedy, 

 مشيٍد ِبِبناٍء اجلَهلَِة، ِمن الفَواِسِق
 ِفي مرسوم هو كَما مؤيٍد، وأُسلُوٍب
 اُهللا جزاهم واُألمراِء الوزراِء مداِرِس
ابِة ثَوِتفَادِة اِالسِإفَادلَ واِءالعم 

  .الفُضالِء
 املَزبوِر الِبناِء خرِج ِمن يفْضلُ وما 7.

اعتبِبِه ي بةُ الكُتربتلُ املُعمعتستِفي و 
 من ِبها يستِفيد املَذْكُورِة، املَدرسِة
 ومن املُستِفيِدين ِمن يطَاِلعها

 .الْمحصِلني ِمن يستنِسخها
.8 حبرتسياِقي ولَِغ ِمن البفُوِر املَباملَس 
وهٍم أَلِْف ثَالثُِمائَِة وهِن ِدرهِبالر القَِوي 

 ٍيكُونُ ِحساب علَى الِْملِّي والكَِفيِل
حِة كُلِّ ِربرشع اِهمرد اٍم كُلِّ ِفي ِمنهع 

 أَِنيٍق شرِعي نهٍج علَى فَيعاملُ ِدرهماً
 ِفيِه يشوب ال وِثيٍق، مرِضي وطَِريٍق
 الضياع، ِإلَيِه يتطَرق وال الربا، شاِئبةُ
 والصناِع التجاِر بأَهِل يعاملَ وأَنْ

 املَعروِفني اِمللَِل أَرباِب ِمن والزراِع
 يرى قِْتداِر،اِال ذَِوي واملُتموِلني ِباليساِر
ِهملَيع ِة آثَارانا اَألممِة ِسيِتقَاماِالس 

 الناِس بني شهرتهم ويكُونُ والصيانِة،
 والتسِويِف ِبالْكَِذِب ال املُعاملَِة ِبحسِن

 والوالِة اُألمراِء ِإلَى يدفَع وال واملُماطَلَِة،
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whatever class they may be.  
9. In regard to the income from the 
above-mentioned waqfs and the 
aforementioned funds, the wāqif – may 
the Merciful God bless him with His 
mercy – has ordained the law that 
should be abided and the rules that 
should be relied on so that no one shall 
have the chance to break the law or 
change it, and no one shall have the 
way to corrupt the law or replace it as 
long as the revenues cover the costs 
and the income is sufficient for the 
expenditure.  
10. Thereupon he (the wāqif) 
declared that there shall be the 
mutawallī - manager of this waqf after 
him who shall be a reliable, intelligent 
and stable person. Also, he shall be 
diligent in collecting the revenues 
based on the clear rules and he shall 
spend according to the amount of the 
income. The mutawallī shall be the 
trustworthy person that shall avoid 
negligence and shall not engage in 
treason.  
11. The nāzir-jābī (the monitor-
collector) of the revenues shall be the 
person of good insight and of the best 
qualities who shall know everything 
about the waqf affairs. He shall not 
neglect a single issue regarding the 
interest and the state of the waqf. The 
mutawallī shall not do anything 
without the knowledge of the monitor 
and he shall not carry out any business 
which is in the interest of the waqf 
without the monitor’s opinion and 
consultation.  

ِسنيراملُداِة والقُضال وِإلَى و نيِدياجلُن 
 التيماِر وأَرباِب اجلُيوِش وساِئِر
 وأَهِل اَألعِونِة ِإىل وال والفُجاِر والفََسقَِة
 من ِإلَى وال السلْطَاِن ومماِليِك الديوِن
 ِفرقٍَة أَي ِمن والطَّمِع ِبالتزِويِر ِنيتهم
 .كَانَ

 اَألوقَاِف غَالِّت ِمن يحصلُ ِفيما 9.
 الدراِهِم ومحصوالِت املَزبورِة
 تغمّده املَزبور الواِقف لَه جعلَ املَذْكُورِة
 ِإلَيِه يرجع قَانوناً الغفُور الرب ِبالرحمِة
 ِإلَى ٍدألَِح سِبيلَ ال علَيِه، يعتمد وأُسلُوباً
 مجالَ وال وتبِديِلِه القَانوِن هذَا تغِيِري

 اُألسلُوِب هذَا تحِريِف ِإلَى ِلشخصٍِ
 واِفياً ِللْخروِج احلَاِصلُ دام ما وتحِويِلِه،
  َ.كَاِفياً ِللصرِف والداِخلُ

 بعده ِفيها يكُونَ أَنْ شرطَ حيث10ُ. 
 ِفي ساٍع رِصٍني رأٍْي ذُو أَِمني متولٍّ
 ِفي كَاٍف السنِن، واِضِح علَى الدخِل
 الغالَِّت، ِبضبِط أمكَن مهما اخلَرِج
 اِإلهماِل عن ومجتِنباً اَألمانِة ِفي مِجداً

 .والِْخيانِة
.11 اِظرناِبي وج وفصوِة مِصريِبالب 

 ِبأَحواِل ِعلْمه يِحيطُ اَألوصاِف وأَجمِل
 اُألمور ِمن شيئاً يغاِدر وال كُلِّها الوقِْف
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12. In the madrasa, which the waqif 
wants to build, establish, erect and 
devote to those who shall obtain 
knowledge and improve morality from 
among the students and common 
people, and to those who shall be 
occupied with rational and traditional 
knowledge, there shall be the one of 
them, who shall be knowledgeable, 
virtuous, excellent and competent, 
who shall uncover the secrets of 
realities by verbal and written words, 
who shall combine particular and 
universal as well as comprehend 
rational and traditional knowledge. He 
shall teach Qur’anic exegesis, Islamic 
tradition, the basics of Sharī‛ah law, 
the theory of law, Arabic stylistics, 
speculative theology as well as all 
other things that the custom (or time) 
and the place require. He shall not 
miss any lecture except for the reason 
that is justifiable by the Sharī‛ah, and 
the students shall not miss the lectures 
either except by permission. Both the 
time of vacation and the time of 
lecturing shall be as it is accustomed 
and thus there is no need to explain 
that in details. He shall issue fatwa-
answers to people who shall ask fatwa-
questions in accordance to the 
strongest madhhab-schools of law and 
opinions, using in each and every case 
the books of fatwas. Also, it is 
ordained that his monitoring of the 
waqft shall be for ever and his care of 
it shall be at all times and in all 
circumstances.  
13. The mu‛īd (repetitor) shall 

 ومحلِّها، مصلَِحها ِباَألوقَاِف ِالْمتعلِّقَِة
 وال ِبمعِرفَِتِه ِإالَّ املُتوِلي تصرفي وال
اِشربٍء ِفي ييش اِلِح ِمنصقِْف مالَّإِ الو 
  .ومشورِتِه ِبرأِْيِه
 يِريد الَِّتي املَدرسِة ِفي يكُونَ وأَنْ 12.

 ووقْفَها ِوِإعالئَها وتشِييدها ابِتنائَها
لُونَ ِللَِّذينصحي لُونَ الِعلْمكَميو فْسالن 
 ِبالعلُوِم ويشتِغلُونَ والِعباِد الطُّالَِّب ِمن
ِةالعِة قِْليقِْليالنو ِن ِمنياِد بالِعب اِلمع 

 أَستاِر كَاِشف ِنحِرير، كَاِملٌ فَاِضلٌ
 جامٌِ والتحِريِر، ِبالتقِْريِر احلَقَاِئِق
 ِباملَعقُوِل حاِوي واُألصوِل، ِبالفُروِع
 التفِْسِري دروس ِبِهم يدرس واملَنقُوِل،

 واملَعاِني واُألصوِل واَألحكَاِم ِديِثواحلَ
 أَيضاً سايرها ومن والكَالِم والبياِن
بسا حِضيِه مقْتي فرالع ،املَقَامال و 
فُوتي مهوسرذٍْر إالَّ دِبع ،ِعيرال شو 
مه هونفُوتٍه إالَّ يجِبو ِعيرِفيِه م امأَي 
 العادِة ِفي ِبما والتحِصيِل تعِطيِلال

 ويفِْتي التفِْصيِل، ِإلَى حاجةَ ال ِرعايتهما
اما اَألنِفيم هونفْتتساِئِل ِمن ياملَس 

 واَألقْواِل املَذَاِهِب ِبأَقْوى الشرِعيِة
 ِفي الفَتاوى كُتِب ِمن واَألخِذ ِبالنقِْل
 نظَارته ِإلَيِه ينضم شرطَاً اَألحواِل، كُلِّ
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conduct his drill sessions as it is 
ordained by law and custom. The 
bawwāb (doorkeeper) shall conduct 
the cleaning and guarding of the 
inventory of the madrasa, and shall 
open and close the door. Now, it was 
established: - the mutawallī shall 
receive (his salary) from other 
mentioned waqfs, as it has been 
already established; - the nāzir-jābi 
(the monitor-collector) shall receive 
from other waqfs as well; - the 
mudarris shall receive 50 dirham from 
the mentioned waqfs every day; - each 
mu‛īd shall receive 4 dirham; - each 
pupil shall receive two dirham per day; 
- the bawwāb shall also receive two 
dirham per day. The remaining funds, 
whether large or small, are designated 
to be added to the mentioned budget 
should it be decreased by any 
unpredictable event, and the rest of it 
shall be used for food in the ‛imaret - 
hostel of the above-mentioned wā qif – 
May Allah, the Grateful Lord, accept 
his good deeds – as well as for the 
repair of all of his waqfs. (This 
amount) should be guarded, together 
with the additional funds of the other 
waqfs, by the mutawallī with the 
knowledge of both aforementioned 
monitor and collector and it should be 
spent for the above-mentioned 
purposes when it is deemed necessary. 
14. It is ordained that all those who 
reside in the madrasah - the mu‛īd, 
pupils and the bawwāb – are to receive 
a ladle of soup with a piece of meat 
from the food prepared in the kitchen 

 اَألزماِن جِميِع ِفي ِلَألوقَاِف اِحلسيةُ
هتايِعنا واِن كُلِّ ِفي بِِهاِن اآلوياَألحو.  

13 .ِعيدماِعي ورِظيفَةَ يِة وادلَى اِإلعع 
 ِة،والعاد القَانوِن ِفي املُقَرر هو ما

ابوبو ِقيماِت يمدِة خسردالْم ِمن 
 باِبها وفَتِح أَسباِبها ومحافَظَِة كُتِبها

 ِمن عين ما ِللْمتولِّي وعين _ :وِإغْالِقها
 وِللناِظِر _ الْمذْكُورِة؛ اَألوقَاِف غَيِر

 وعين_  أَيضا؛ ِمنه تعين ما اجلَاِبي
 ِمن ِدرهماً خمِسني يوٍم كُلَّ ِللْمدرِس
 أَربعةَ وِللْمِعيِد _ املَزبورِة؛ اَألوقَاِف
 كُلَّ الطَّلَبِة ِمن واِحٍد وِلكُلِّ _ دراِهم؛
 أَيضاً وِللْبواِب _ ِدرهميِن؛ يوٍم

 أَو كَانَ الًقَِلي الباِقي وعين. ِدرهمِني
 انتِقص ِإنْ املَزبوِر املَبلَِغ ِلتكِْميِل كَِثرياً
 ِليخرج ثُم الْحدثَاِن طَواِرِق ِمن ِلحاِدثٍَة

 الواِقِف ِعمارِة أَطِْعمِة ِمن ينتقَص ما
 املَِلك حسناِتِه اُهللا تقَبلَ املَذْكُوِر،
،كُورالش ثُم رِةِلمِة مامقَاِفِه، عأَو 
 ساِيِر ِمن الزواِيِد ساِئِر مع فَيحفَظَ
 الناِظريِن ِبمعِرفَِة املُتولِّي ِبيِد اَألوقَاِف
 املصاِرِف ِإلَى ويصرف املَذْكُوريِن
 .اِالحِتياِج وقْت املَرقُومِة
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of the ‛imārat – hostel, in the morning 
and evening, with four fudola (a kind 
of bread) each. They have the right to 
receive food that is usually cooked on 
the eve of Friday and on the occasion 
of Bayram Holidays.  
15. The management of the concerned 
waqf, its administration and its 
monitoring as well as the realization of 
all what is required and necessary for 
its safety, are firstly in the hands of the 
wāqif himself as long as his precious 
soul is with him and his intimate 
friend. Then, the most just, the most 
eligible and the most high of his 
personal and reliable servants Duke 
Murat, son of Abdullah, shall take the 
charge of the waqf, then, after him, it 
shall be taken by the best of his 
servants who are freed from slavery, 
then by the best of his sons and 
grandsons and so forth from 
generation to generation the best of the 
best; then the sons of their daughters, 
then the sons of their sons from 
generation to generation, and centuries 
after centuries as long as they have 
progeny and as long as they come one 
after another. When the best of them 
becomes the mutevellī, may the next in 
line according to his capacity, become 
the nazir – monitor and jabī- collector. 
When their linage dies out and their 
life (journey) ends, he who becomes 
the qādī – judge in the qadiluk – 
jurisdiction of the concerned area shall 
appoint a trustworthy and faithful as 
well as pious, just and incorruptible 
man, though, as you may see, there are 

14 .نيعِلكُلِّ و نم كُنسِة يِف يسراملَد 
ِة املُِعيِد ِمنالطَّلَباِب ووالبطَى أَنْ وعي 
مِة ِمن لَهِة اَألطِْعموخِخ ِفي املَطْبطْبم 

 واملَساِء الصباِح ِفي العاِمرِة الِعمارِة
 لَحٍم ِقطْعِة مع املَرِق ِمن واِحد ِكفْلَِني
عبأَراِدلَ، وفَو اعريِفي ىو قِِّهماِلي حلَي 
 ِمن ِبِإعطَاِئِهم اَألعياِد وأيام اجلُمِع

  .املُعتاد الدأْب هو ما علَى املَطْبوخاِت
 املَزبورِة اَألوقَاِف توِليةَ وشرطَ. 15

فرصالتا وةَ ِفيهظَارالنا وهلَيع امالِقيو 
 ِلنفِْسِه أَوالً ولَواِزِمها مواِجِبها علَى

 معه الشِريف روحه دام ما النِفيسِة
 وأَوالهم عِبيِدِه َألعدِل ثُم أَِنيسه وكَانَ

مالهأَعِة ودمِه عاصوخ ادرم هدويبِن و 
،اهدبع لَِح ثُمقَاِء َألصتاِقِف عوِر الوباملَز 
لَِح ثُمَألص الِدِهمأَو فَاِدِهمأحو ثُم ثُمو 

 فَرٍع، بعد وفَرعاً نسٍل بعد نسالً
لَحاَألص لَحفَاَألص مقَدتفَي دشاَألر 
اَألفْلَحو الِد ثُمألَِو اِتِهمنب اِء ثُمنَألب 
اِئِهمناً أَبطْنب دعطٍْن بب قَراًون دعٍن با قَرم 
 أَحدهم كَانَ فَِإذَا وتعاقَبوا تناسلُوا
لَحاً اَألصلِّيوتكُونُ مي فراَألش راآلخ 
 ِبقَِبيلَِتِهم انقَرضوا فَِإذَا وجاِبياً، ناِظراً
 يكُونُ من علَيها يولِّي ِبسِبيِلِهم ومضوا
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few such people, to be the mutawallī.  
16. It is the mutawallī’s duty to 
provide all the rights to those who are 
entitled to have them. Also, those who 
deserve something of the waqf shall be 
given what they deserve without 
omission or decrease, even if it is a 
piece of a fig as long as the income 
may cover expenditures and as long as 
the capital is sufficient for expenses. 
Should it be in due time for the reason 
of time events or intrigues that the 
income and the capital suffer a 
decrease, all expenses shall be 
reduced. The mutawallī is also obliged 
at the beginning of every three years to 
submit to the qādī – judge his financial 
report. The qādī - judge ought to 
review the mutawalli’s report in all 
details and to inspect as to where it 
was spent small and where big money 
as well as to the fact of the surplus and 
deficit, increase and decrease, benefit 
and harm of the waqf. Then, he ought 
to review all debtors whether they are 
honest or dishonest, rich or poor, weak 
or strong. Furthermore, the qadi ought 
to review the mutawalli’s work to find 
out as to whether he abided by the 
written stipulations and whether he 
executed the assumed obligatory 
duties. If it appears that the mutawalli 
was reliable and honest and that he 
worked diligently as to get satisfactory 
grade, he shall be appraised and his 
innocence shall be declared. But if it 
appears that he failed his duties, 
neglected his obligations and if it 
becomes clear that he was short of 

 املَزبورِة املَحروسِة قَضاِءِبال حاِكماً
 موصوفَاً والديانِة ِباَألمانِة معروفَاً رجالً

 فَِإنَّ هم ما وقَِليلٌ والصيانِة ِباِالسِتقَامِة
لِّنيوتا الْمكَم ماهرت. 

 ِذي كُلَّ يعِطي أَنْ ِللْمتولِّي وشرطَ. 16
قح قَّهوِصلَ حيِإلَى و ِحقتاملُس 

قَّهحتسم ِر ِمنٍس غَيخقٍْص بنو لَوو ِمن 
 ِللْخرِج الدخلُ دام ما ِبِشقٍْص، تمرٍة
 وِإنْ كَاِفياً، الفَرِع ِفي واَألصلُ واِفياً
 ِفي وانِحطَاطٌ الدخِل ِفي نقْصانٌ دخلَ
 الزمِن حواِدِث ِمن ِبحاِدٍث اَألصِل
 يدخلُ الِفتنِ، طَواِرِق ِمن وطَاِرٍق
رِميِع ِفي الكَساِرِف، جأَنْ املَصو 
ِرضعي هتباسحأِْس ِفي مثَالِث كُلِّ ر 
لَى ِسِننيع نكُونُ ما ياِكمح ،هنثَم 

هاِسبحلَى فَيِقِري عالِقطِْمِري النأَلُ وسيوه 
 علَى ويتفَحص والكَِثِري القَِليِل علَى
 واِالرِتفَاِع والنقْصاِن الزيادِة

 وينظُر واخلُسراِن والنفِْع واِالنِحطَاِط
 وسِميِنِهم، غَثِِّهم الذِّمِم أَحواِل ِفي

فَِقِريِهم ِهمغَِنيو ِسِرِهمعمو وِسِرِهممو 
يواِل ِمن كِْشفولِّي أَحولْ املُتى هاعر 

 ِخدمته وأَدى املُعتبرةَ املَذْكُورةَ الشراِئطَ
 أَمانته ظَهر فَِإنْ الْمقَررةَ، املَسطُورةَ
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applying the rules, he shall be ousted 
from his post and the other person 
shall be posted instead of him. Then, 
the Sharī‛ah law experts shall make 
sure that the waqf property remain 
intact, whether the capital or the 
commission, in the manner of applying 
the Sharī‛ah rules which shall prevent 
farther decrease, or the negligence of 
applying the waqf stipulations. This 
procedure shall be upheld for all times, 
as long as the moon and the sun orbit 
and as long as there is the exchange of 
day and night. 
17. Then, (Mawlāna Muhyuddin) 
stated that the good aforementioned 
wāqif, may his sins be forgiven, 
delegated his servant, whom he gave 
freedom, the aforementioned Duke 
Murat and posted him in his stead to 
be in charge of all the affairs of 
management and of general benefits of 
the waqf as he saw in him the sign of 
honesty, maturity and stability and, 
thus, he asked him not to decline this 
post as long as he wears the clothes-
life and as long as the guardian of 
death does not nock on his door. This 
is to be considered as the legally 
accepted authorization from the wāqif 
himself both privately and publicly. 
Also, it is to be noticed that his 
authorizer, the aforementioned wāqif - 
endower, appointed Mawlāna ‛Abd al-
Salām, the son of the Faqīh (Sharī’ah 
lawyer) ibn ‛Isā, as the mutawellī for 
registration.  
18. Thereupon, the aforementioned 
wakīl – agent wanted to return this 

هتِتقَاماسو حضاتو هيعس هتِكفَايا وفَِبه 
تمِنعو ِرئَتبو هتِذم و،تِلما سأَمِإنْ و 
نيبت هتانِخي الُهمِإهو أَو حضو هقِْصريت 

اللُهِإخلُ وزعفَي نِة عِليوالت بصنيو 
هرغَي هكَانم ثُم نمضا يى مرلُ يأَه 
 الَِّذي الوقِْف ماِل عن ضمانه الشرِع
هجوتي لَياً، ِهععرالً شكَانَ أَص اً أَوعفَر 
 ِمن ِبشرٍط خالٍلإِ أَو عنه ِبتقِْصٍري
 ِمن ِبشيٍء ِإهماٍل أَو عذٍْر أَو شروطه
 ِفي اُألسلُوب هذَا ويراعى ضواِبِطِه،
 وتواتر النيراِن دار ما الزماِن جِميِع
 .الْملَواِن

17 .أَقَرِبأَنَّ و اِقفالو املَذْكُور راخلَي 
فُوركَّلَ املَغو ِتيقَهع ادرم هدويو ورباملَز 
ابأَنو ابنفِْسِه مِميِع ناِل ِبجوأَح 
 علَيه رأَى ِلما مصاِلِحها وعامِة التوِليِة
الِح أَثَراَء الصِسيمِد وشالر الفَالِحو 

دهعال ِبأَنْ و ِزلَهعا يهنا عم امد وه 
 بابه يقْرع ولَم احلَياِة ِلباس الِبساً
اِجباِت، حمِكيالً الْمواً تِعيرش 
 وِبأَنَّ وِشفَاهاً ِوجاهاً ِقبِلِه ِمن مقْبوالً
كِّلَهوم اِقفالو املَذْكُور قَد صنب 
 فَِقيه ِعيسى بن السالِم عبد موالنا
 .التسِجيِل َألجِل متوِلياً
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waqf from his (the mutawallī's) hands, 
claiming that (the act of waqf) does not 
assume liability. But, the mutawallī 
opposed to that claim and thus the case 
was brought before the avowed judge 
whose inclination was in favor of the 
waqf and thus he came with the verdict 
that the act of endowment of the 
aforementioned things is both valid 
and obligatory.  
19. Thereupon, he (the wāqif) 
submitted all the waqf real-estate as 
well as the waqf funds. He asserted 
that personally so that this became the 
registered waqf after all the procedures 
for the registration had been applied 
such as the procedure of offer and 
acceptance, then the procedure o the 
revocation of the waqf to the previous 
state of ownership and the opposition 
of the mutawallī to such claim and his 
instituting legal action against this 
wakīl – agent before this avowed 
judge, who hopes to have gotten his 
Lord’s satisfaction, who declared that 
this waqf is valid and that its liability 
is established to the opinions of the 
authorities of the Sharī‛ah law who are 
independent in the interpretation of the 
Islamic sources – may Allah be 
satisfied with them – being aware of 
their differences about the issue of the 
waqf liability as well.  
20. Now, therefore be it declared that 
from now on it is not allowed any 
change of this waqf, its transformation, 
its diversion, and its cancellation by 
any means or circumstances which 
would be contrary to this document. It 

18 .دعفَب ذَِلك ادِكيلُ أَرالو وربأَنْ املَز 
هِردتسي ِدِه ِمناً يجتحِم مدوِم ِبعاللُّز 
لَهلِّي فَقَابوتالْم ورباً املَزاِفعرتِإلَى م 
 الوقِْف جاِنب هو فَرجح املُوقِِّع احلَاِكِم
كَمحِة وا ِبِصحم ِقفاِء ِمن وياَألش 
 ما جِميع فَسلَّم وِبلُزوِمها املَذْكُورِة
اِت ِمن ذُِكرقَاراِهِم العرالدقِْف وِللْو. 

19 .أَقَراً وارقَاً قَردصم ِلِه ِمنا ِقباًِوجه 
ثُم ارذَا صقْفَاً هالً وجسم دعا بم وِعير 

 والتسلُِّم التسِليِم ِمن التسِجيِل شراِئطُ
 واسِترداِدِه الرجوِع وإرادةُ املَزبوريِن،

 مع ومرافَعته املُتولِّي وامِتناع اِمللِْكيِة ِإلَى
 أَعاله املُوقِِّع احلَاِكِم ِإلَى الوِكيِل هذَا

 ِبِصحِة وحكَم مواله، ِرضاَء املُتوقِِّع
 ِمن يراه من قَوِل علَى ولُزوِمها وقِْفيِتِه
 تعالَى اِهللا ِرضوانُ املُجتِهِدين اَألِئمِة
ِهملَيع ،ِعنيماً أَجاِلمع ِتالِفِهمِفي ِباخ 
سقِْف أَلَِةمالو. 
 هذَا تِغِيري ذَِلك بعد يجوز ال فَِإذَنْ. 20

 ِبما تعِطيلُه وال والنقْضه وتبِديلُه الْوقِْف
اِقضنونَ يمضذَا ماِب هٍه الِكتجِمن ِبو 
 يِحلُّ وال اَألسباِب، ِمن ِبسبِب الْوجوِه
 وِباليوِم ورسوِلِه ِباِهللا يؤِمن ِممن ألَِحٍد
 متغلٍِّب أَوسلْطَاٍن خاِيٍن متولٍّ ِمن اآلِخِر
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is not allowed to anyone, who believes 
in Allah, His Messenger and in the 
Day of Judgment, be it the treasonous 
mutawallī, the tyrant sultan, the 
irresponsible wālī – governor, or the 
corruptible qādī – judge to compete 
with this waqf so that to destroy it, 
diminish it or cancel its application by 
changing its rules and regulations. 
Thus if anyone should commit such 
things or if anyone breaks any of its 
stipulations or if anyone should change 
any of its rules by a false interpretation 
or wrong advise, he would commit the 
sin and provoke evil deed, but how 
would a faithful or a pious man have 
the audacity to do so before Almighty 
God if he had heard His words: - And 
to the unjust God has prepared a 
painful punishment. - May God’s curse 
be on the unjust. And the saying of the 
Prophet Muhammad, peace be upon 
him: - If a man takes a foot of ground 
from his fellow Muslim unjustly, God 
will surround him with seven ground 
walls in the fire of Hell. Indeed – 
whoever opposes to the Book of God 
and to the Right Way of His Messenger 
andwhoever permits of what God and 
His Messenger have forbidden, and 
whoever is eager to corrupt the work 
of his fellow Muslim, He will draw on 
himself the wrath of God, and his 
abodes is Hell, an evil refuge (indeed), 
the reward on him is the curse of God, 
of His angels, and of all mankind. 
Every one will come before God for 
accountability and God will punish by 
different kinds of punishments on he 

اٍل أَوِطٍل وبم طٍَل قَاٍض أَوربأَنْ م 
هاِحمزي ِطلَهبفَي هقُضنيو أَو طِّلَهعي أَو 
ريغي طَهرش أَو ،لَهوحي مهفَِمن نم 
 خالَف أَو ذَِلك ِمن ِبشيءٍِ بارتكَ
 ِمن شيئَاً غَير أَو شراِيِطِه ِمن شرطَاً
 كَاِسٍد توِجيٍه أَو فَاِسٍد ِبتأِْويٍل ضواِبِطِه
فَقَد كَبتار مرحالْم بجوتاسو ،املَأْثَم 

فكَيو راسجتلَى يع ذَِلك ِمنؤم أَو 
صتىيد لَه اِيفاملُِهِني اِهللا ِمن خ دعا بم 
ِمعس لَهالَى قَوعت زع هأْنش ظُمعو 
هلْطَانس :}الظّاِلمِينو دأَع ماً لَهذَابع 
 علَى اِهللا لَعنةُ أَال{: وقَولَِه} أَِليماً

لَ ،}الظَّاِلِمنيقَوو ِبيلَّى النلَ اُهللا صِهعي 
لَّمسو" :رِض ِمن ِشبذُ اَألرأْخُء ياملَر ِمن 
 تعالَى اُهللا طَوقَه حق ِبغيِر املُسِلِم أَِخيِه
ِع ِمنبس ِضنياِر ِفي أَرن منهفَِإنَّ". ج نم 

الَفخ ابةَ اِهللا ِكتنسوِلِه وسر 
 وسعى لُهورسو اُهللا حرم ما واستحلَّ

 باَء فَقَد املُسِلِم أَِخيِه عمِل فَساِد ِفي
 وِبئْس جهنم ومأْواه اِهللا ِمن ِبغضٍب
،ِصريِه الْملَيعةُ وناملَالِئكَِة اِهللا لَعو 
 ومكَاِفيِه حِسيبه واُهللا أَجمِعني، والناِس
هطَِليباِزيِه وجما ونذَاِب ِفِبأَصالع 

 الظَّاِلِمني ينفَع ال يوم الِعقَاِب وأَصناِف
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Day when no profit will it be to wrong-
doers to present their excuses, but they 
will (only) have the curse and the 
home of misery; on the Day when 
every soul will be confronted with all 
the good it has done, and all the evil it 
has done, it will wish there were a 
great distance between it and its evil; 
on that Day every soul will be requited 
for what it earned; no injustice will 
there be that Day, for God is Swift in 
taking account. The Almighty God, the 
Giver of rewards, will reward the 
wāqif – endower for his intentions and 
hopes because He neither discredits 
the reward of the righteous, nor 
disregards the hope of the faithful.  
*This happened and was registered on 
the Twenty Sixth of Rajab of the Year 
of Hijra of Nine Hundred Forty Three 
(943), corresponding to the Eighth of 
January of the Year of Mīlād of One 
Thousand Five Hundred Thirty 
Seven(1537).  
 
The Witnesses of the Case 
Mawlāna Uthman son of Mahamūd the 
Imām; Mawlāna ‘Abd al-Rahmān son 
of Muhammad al-Mudarris in the Gazi 
Husrev-bey Madrasa; Mawlāna ‘Umar 
son of Mahmūd the Imām; 
Muhammad son of Ibrahīm the Imām; 
Mawlāna Muhammad the Khatīb of 
the Yahya Mosque; Mawlāna 
Muhyuddin the Khatīb of the Wāqif's 
Mosque; Mawlāna Shams al-Dīn the 
teacher of the Wāqif's Maktab; , 
Mawlāna ‘Alī son of Nasūh the Hāfiz, 
Mawlāna Ibrahīm son of ... the Imām. 

مهتِذرعم ملَهةُ وناللَّع ملَهوُء واِر، سالد 
موي ِجدفٍْس كُلُّ تا نم ِملَتع ٍر ِمنيخ 

 أَنَّ لَو تود سوٍء ِمن عِملَت وما محضرا
 كُلُّ تجزى ويوم بِعيداً، أَمداً وبينه بينها
 اَهللا ِإنَّ اليوم ظُلْم ال كَسبت ِبما نفٍْس
ِريعاِب ساِحلس .رأَجاِقِف وا الوِفيم اهون 
همهو اهغتابلَى واِب املَِلِك عهالو هال ِإن 
ِضيعي رأَج ِسِننيال املُحو بيخي جاَءر 
ِمِننيى .املُؤرج ذَِلك ررحِم ِفي ووالي 
 رجب شهِر ِمن والِعشِرين الساِدِس
 .وِتسِعِمائٍَة وأَربِعني ثَالٍث سنةَ املُرجِب

 
 

ودهاحلَاِل ش 
 موالنا اِإلمام، محموٍد بن عثْمانُ موالنا
دبمِن عحالر بن محٍدم سرِفي املُد 

 بن عمر موالنا خسروِبك، مدرسِة
 ِإبراهيم بن محمد اإلمام، محموٍد
،اما اِإلموالنم دمحم اِمع اخلَِطيبِبج ِ 
 الديِن مِحِي موالنا باشا، يحيى

اِمِع اخلَِطيباِقِف، ِبجا الووالنم مسش 
 موالنا الواِقِف، مكْتِب ِفي علِّماملُ الديِن
ِليع وٍح بنصاِفظٌ، نا حوالنمو إبراهيم 
اإلماِم... بن. 
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IV 

 بد ال بل فقط، الشرق يف نظرائه مع بيك خسرو الغازي نقارن أن املفيد من ليس إنه
 لأمثا من األوروبيني، أو الغربيني املدارس مؤسسي من نظرائه مع مقارنته من

 امللك لدي املفضل القسيس كان الذي) 1274-1201 (سوربون دي روبرت
 حفيدا) 1541-1480 (بيك خسرو الغازي كان كما التاسع، لويس الفرنسي
 ولكن. الدينية املعتقدات أساس على مدرسة أنشأ فكالمها بيازيد، العثماين للسلطان
 املعرفية اإلمكانيات كل تقدمي من فبدال. خمتلفا كان منهما كل مدرسة تاريخ

 األنشطة على عِصية بيك خسرو الغازي مدرسة بقيت ،"واملكان الزمان حبسب"
 يف السوربون جلامعة حدث مثلما ،فذّة جامعة لتصبح تتطور مل وبالتايل العصرية،
 أمثال تالمذة لديها يكن مل بيك خسرو الغازي مدرسة ألن ليس وهذا. باريس
 من عانوا الذين السوربون طالب من وغريهم وروسو وفولتري وسبينوزا ديكارت
 بارزة شخصيات بصريم فقدوا املسلمني ألن بل سوربون، دي روبرت أفق ضيق
 سعة من يعانوا مل الذين خلدون، وابن رشد وابن والغزايل سينا وابن الفارايب مثل
  . بيك خسرو الغازي عند األفق

 ببدايات سراييفو يف بيك خسرو زيالغا مدرسة مقارنة ميكن نفسها، وبالطريقة
 ومن. السوربون مبدرسة تأَسياً عشر، الثاين القرن يف أسست اليت أكسفورد مدرسة
 القس يد على تأسست قد كانت هارفارد مدرسة أن أيضا نالحظ أن لالهتمام املثري

 الكنيسة يف عضوا كان الذي ،)1638-1607 (هارفارد جون الربوتستانيت
 تزال وما عامليتان جامعتان اليوم وهارفارد أكسفورد إن. اإلنكليزية يةالربوتستانت
 املعرفة، ميادين شىت يف دراسات تقدمان إما. مستمر ازدياد يف املوقوفة ممتلكاما

 يف مبا ، "واملَقَام العرف يقْتِضيِه ما حسب " بيك خسرو الغازي وقفية جاء كما متاما
 بيك، خسرو الغازي مدرسة أوقاف تناقصت بينما المية،اإلس الدراسات ذلك
 ما أا احلال ا وصل حىت املاضي، القرن يف حدثت اليت التارخيية التقلبات بسبب
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 الدائم الوقف على أنشئت اليت املدرسة على للمحافظة يكفي ال األوقاف من بقي
 تزال ما بيك خسرو الغازي مدرسة فإن ذلك ورغم. دائما دخال عليها يدر الذي
 مسعة على حصلوا الذين) والدعاة الوزراء (واخلطباء األئمة تأهيل يف ونشيطة قائمة
 أوروبا يف ولكن واهلرسك، البوسنة يف فقط ليس أعمال، من به قاموا ما بسبب طيبة

  .اخل وأستراليا وكندا وأمريكا

 اتالشخصي أشهر من عددا خرجت بأا تفتخر بيك خسرو الغازي مدرسة إن
 وحممد بوريك أمحد الكبري العامل مثل والسياسية، والثقافية والفكرية الدينية البوسنية
 ،)كبري فقيه (سرداريفيتش سيد حممد ،)اإلسالمية الشريعة يف دكتور (ديزدار أمني

 حممد ،)بارع حنوي (سيكرييتش وشاكر ،)مؤرخ (كريشيفلياكوفيتش ومحديا
 ناميتاك وعزت ،)ومؤرخ عامل (خاجنيتش وحممد ،)رياضيات عامل (قنطارجيتش

 ومصطفى ،)ومصِلح عامل (جوزو وحسني ،)عامل (دوبراتشا وقاسم ،)كاتب(
 ،)مفكّر ـ خطيب (عبديتش وكامل ،)والثقافة األديان تاريخ يف عامل (بوصالجيتش

 عامل (حجيبايريتش اهللا وفيض ،)البوسنية الثقافة تاريخ يف عامل (شعبانوفيتش وحازم
 وعضو سياسي (سيالجييتش وحارث ،)مفكر (حجيتش وقاسم ،)ومتصوف كبري
  .غريهم وكثريون) حاليا البوسنة رئاسة جملس

 طالب من األربعمائة بعد واخلمسني السادسة الدفعة ختريج املاضي العام شهد وقد
 التعليم مواصلة من متكنهم شهادات على حازوا الذين بيك خسرو الغازي مدرسة

 بيك خسرو الغازي مدرسة وحتتفل. واهلرسك البوسنة جامعات من جامعة أي يف
 مما) 2007-1537 (لتأسيسها األربعمائة بعد السبعني السنوية بالذكرى السنة هذه يف
 أقدم من ـ السجالت مجيع حبسب ـ تعترب بيك خسرو الغازي مدرسة أن يبني

  أيضا أوروبا يف ورمبا البلقان، يف التعليمية املؤسسات

V  
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 أصبح حيث ،14اإلسالمية الثانوية املدارس عدد يف األخري االزدياد على بناء إنه
 منذ قررت واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية املشيخة فإن مدارس، مثانية اليوم عددها
 كافية تعد مل اإلسالمية الثانوية املدرسة شهادات أنّ 2004/2005 الدراسي العام

 على جيب فإنه لذلك،. والدعوة واخلطابة مامةاإل وظائف مبمارسة حاملها لتخويل
 وكرواتيا وصربيا والسنجق واهلرسك البوسنة يف املستقبل يف واخلطباء األئمة

 أو سراييفو يف اإلسالمية الدراسات كلية يف سنوات ثالث يدرسوا أن 15وسلوفينيا
 لعلميا املؤهل على حيصلوا لكي وبيهاتش، زينيتسا يف اإلسالمية التربية كلييت يف

 . واخلطابة اإلمامة جمال يف للعمل يؤهلهم الذي

 الثانوية املدارس إحدى من الشهادة على احلصول فبعد آنفا، ذكرت وكما
 يرغب ملن بد ال واهلرسك، البوسنة يف اإلسالمية للمشيخة التابعة الثمانية اإلسالمية

 أن واهلرسك نةالبوس يف اإلسالمية املشيخة يف واخلطيب اإلمام وظيفة ممارسة يف
 سراييفو، يف اإلسالمية الدراسات كلية يف سنوات ثالث مدته تأهيل على حيصل
 إىل تعود واليت واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية التعليمية املؤسسات وريثة تعترب اليت
 السالطني أن املعروف ومن). 1878-1463 (سنة 415 دام الذي العثماين احلكم زمن

 والتجارية، والتعليمية الدينية التحتية البنية يف كثرية استثمارات وظفوا قد العثمانيني
                                                 

 ييفوسرا يف بيك خسرو الغازي مدرسة وكانت الدينية، املدارس من العشرات إغالق مت تيتو حكم أثناء 14
 فتح اإلسالمية املشيخة أعادت الشيوعي احلكم زوال بعد. واخلطباء األئمة خترج اليت الوحيدة املدرسة هي
 الدين مجال مدرسة توزال، يف بيك رم مدرسة موستار، يف بيك جوز كرا مدرسة: دينية مدارس مخسة

 إضافة بازار، نويف يف بك عيسى مدرسة ترافنيك، يف باشا إبراهيم ألتشي مدرسة تسازين، يف تشاوشيفيتش
 يف مساعيلوفيتش أمحد ومدرسة فيسوكو، يف رجيوفيتش أفندي عثمان مدرسة: ومها جديدتني مدرستني إىل

 .زاغرب
 إال باالستقالل، قانونيا تتمتع وسلوفينيا وكرواتيا السنجق يف اإلسالمية املشيخات أن من بالرغم 15

 من وغريه األئمة تأهيل جمال يف واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية ملشيخةا على تعتمد الواقعية الناحية من أا
 للمشيخة العمومية اجلمعية يف مندوبيهم لديهم وسلوفينيا وكرواتيا فالسنجق. الفكرية االحتياجات
 املشيخة يف األعلى املنصب يعترب الذي العلماء رئيس تنتخب اليت وهي واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية
  .وسلوفينيا وكرواتيا السنجق يف املفتني يرشح بدوره والذي ية،اإلسالم
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 واملدارس املساجد بناء على الطائلة األموال صرفوا فقد. املواصالت طرق ويف
 اليت املدرسة أن إال. وغريها واجلسور العامة واحلمامات واألسواق واخلانات الدينية
 ألم اخلاص باهتمامهم تأثرتس كانت ومكتبة وقفية مؤسسة وراءها يقف كان
 مبادئ على القائمني اتمع يف والنظام القانون على احلفاظ إىل يسعون كانوا
  . الشريعة

 املاتوريدي احلنفي اخلط يف تتمثل البوسنة يف العثمانيون خلفها تركة أهم ولكن
 نهرال وراء ما بالد عرب البوسنة إىل انتقل والذي والفقه، الكالم علم يف الفريد

 .16العربية اجلزيرة قلب من قادما واسطنبول

 على) 616-1544 (االختصارى الكايف حسن البوسنوى للعامل تارخيية شهادةهذه 
 :فيها قال البوسنة يف احلنفي املذهب علي والفقه العقيدة يف الثابت التواتر

 نبيه على ةوالصال والعصيان، الكفر عن وانا واإلميان، للعلم هدانا الذي هللا احلمد
 إحسان، خبري السابقني آله وعلى األديان، خبري املبعوث حممد الوجيه وحبيبه النبيه،

  :وبعد بإذعان، التابعني وأصحابه

                                                 
 كايف حسن لسلسلة واجلغرايف التارخيي التحليل "أن القول إىل كارتشيتش فكرت األستاذ خلص 16

/ اهلجري األول القرن (العربية اجلزيرة شبه من احلنفي املذهب النتقال التايل اخلط يكشف بروشتشاك
 العراق ← احلجاز): امليالدي عشر السادس/ اهلجري العاشر القرن (البوسنة إىل ولهووص) امليالدي السادس
 االستنتاج هلذا وميكن. البوسنة ← اسطنبول ← األناضول ← حلب ← القاهرة ← النهر رواء ما ←
. سالتدري وإجازات العثماين العهد أوائل يف يف البوسنيني العلماء ِسيِر ببحث اإلضايف للتمحيص خيضع أن

 روميلية اسم كان (روميلية أو األناضول من املعرفة انتقال حول اختالف يظهر فقد أمر، من يكن مهما
 شبه من احلنفي املذهب انتقال مسار يف شك يوجد ال ولكن ،)البلقان جزيرة شبه على العثمانيون يطلقه
 شرح – البوسنة إىل احلنفي املذهب جاء كيف "كارتشيتش، فكرت ،"العثمانيني األتراك إىل العرب جزيرة
 يناير 5 (8: العدد الثالث، الد سراييفو، علماء، مجعية) اجلديد املعلّم (جملة" بروشتشاك كايف حسن سلسلة

  .20: ص) 2002
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 عن األرواح نزع عند يطلب ما وآخر اإلنسان، على جيب ما أولَ اإلميان كان فلما
 أخذ من األقصى واملقصود الوجود، فيض من األصلي الغرض هو بل األبدان،
 بإثبات إال يكمل وال الوجود، بواجب العلم بعد إال حيصل وال املعهود، امليثاق
 وحتصيله كسبه إىل الوجود صرف عاقل كل على وجب اجلود، فائض صفات
 رئيس فاإلميان التوحيد؛ عقائد يف التقليد عقد من ليتخلص البشرية باألدلة

 وأساسها اليقينية، العلوم أصل بتحقيق الكاملُ العلم ورأسها الدينية، االعتقادات
: املؤلفات وأحصر املصنفات أحسن فيه وِجدت وقد والصفات، التوحيد علم وهو
 وعقائد النسفي عمر وعقائد الطحاوي عقائد مث األعظم، إلمامنا األكرب الفقه

 ،والتركيب التنظيم حسن من فيها ما مع فإا الغين، رم رمحة عليهم السيوطي
 من الفرائد غُرِر على مشتملة التهذيب، واية التنقيح وغاية الترتيب، وصباحة
 تحرر أن تستوجب حبيث اليقني، عقائد قواعد من الفوائد ودرر الدين، أصول
ربزتها لكن والقمر، الشمس صفحيت على وتكتفي ال التمهيد يف األدلة عن خللو 
 كدي يف اهللا وأستخري خلَدي، ويف نفسي يف أدير فكنت التقليد، عن للتفصي
 على مشتمال رصينا خمتصرا الفحول هلؤالء األصول هذه من أستخرج أن وملدي
 من األصول، وأصائل األدلة أماِثل من املنقوِل ِلنخِب متضمنا متينا ومتنا املعقول،

 سيد جواب من وقع ما على فرتبته املخاِلفني، وأدلة املعارضني أسئلة إيراد غري
 ورسله وكتبه ومالئكته باهللا تؤمن أن: قال اإلميان، عن جربيل سأله حني املرسلني
 سبعة فهذه. تعاىل اهللا من وشره خريه والقدر املوت بعد والبعث اآلخر واليوم
 بروضات فسميته فصول، مثانية صارت اإلميان حقيقة ببيان صدرا ما وبعد أصول،
 ويسهلَ رفيقي، التوفيق جيعل أن أسألُ تعاىل واَهللا ،االعتقادات أصول يف اجلنات
علي تأليفَه الروايات سلسلة وهذه. احلاجات وقاضي الدعوات جميب فإنه وحتقيقَه 

  :احلنفيني العلماء أمساء خالل من احلنفية الفقهية
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 ئبقاري الشهري (عمر الِسراج عن ،")القدير فتح "صاحب (اهلماِم بن الدين كمال
 جالل السيد عن السريامي، الدين عالء عن ،)الشهرية" الفتاوي "وصاحب" اهلداية"

 ،")والتحقيق الكشف "صاحب (البخاري العزيز عبد عن ،")اهلداية"شارح (الدين
 برهان عن الكَردِري، األئمة مشس عن ،")الكرت "صاحب (النسفي الدين حافظ عن
 مشس عن البزدوي، اإلسالم فخر عن ،")اهلداية" صاحب (املرغيناينِّ علي الدين
 أيب عن النسفي، علي أيب القاضي عن احلَلْواين، األئمة مشس عن السرخسي، الدين
 اِهللا عبِد حفٍص أيب عن السبذْيوينِّ، اهللا عبد أيب عن البخاري، الفضل بن حممد بكر
 احلسن بن حممد اإلمام عن ،الكبري حفٍص أيب والده عن الصغري حفٍص أيب ين

 عن الكويفِّ، ثابت بن النعمان حنيفة أيب األمة وسراج األئمة إمام عن الشيباينِّ،
 رضي مسعوٍد بن اهللا عبد عن علقمة، عن النخعي، إبراهيم عن سليمان، بن حماِد
 العدل احلكم عن السالم، عليه جربيلَ الوحِي أمِني عن ، النيب عن عنه، تعايل اهللا
 . أمساؤه وتقَدست جاللُه جلّ

 العثماين، التعليمي النظام يف جدا عالية مكانة حتتل كانت البوسنة أن من وبالرغم 
 اسطنبول إىل يذهبوا أن عليهم كان الوقت ذلك يف البوسنيني الطالب أن إال

 يف درسوا نالذي البوسنيني العلماء إن. والدكتوراه املاجستري درجيت على للحصول
: الثالث اإلسالمية احلضارة لغات من جيدا متكنوا العثماين احلكم أيام اسطنبول
 رئيس تشاوشيفيتش الدين مجال حممد الشيخ وكان. 17والتركية والفارسية العربية

                                                 
 شعبانوفيتش، حازم: انظر للعثمانيني، والثقافيه الروحيه احلياة يف البوسنيني العلماء إسهامات يف للتوسع 17

 جدرالوفيتش، حممد ؛1973 سراييفو، سفييتلوست، ،"الشرقية باللغات واهلرسك سنةالبو مسلمي أدب"
 ناميتاك، الرمحن عبد ؛1988 سراييفو، سفييتلوست،. جملدان" العربية املخطوطات يف املؤلفات ناسخو"
  .1981 سراييفو سفييتلوست، ،"البوسين احلميادو أدب من خمتارات"
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 آخر ،)1878 (برلني مؤمتر بعد 18واهلرسك البوسنة يف) 1930-1913 (الرابع العلماء
 وكان. 19جيدا التركية اللغة يتقن وكان اسطنبول يف سوادر الذين من للعلماء رئيس
 إىل نفوذ منطقة "من التحول أو 20اإلسالمي اإلصالح من قدر بأكرب القيام على قادرا
 إلغاء بعد وخاصة الوقت، مرور ومع. 21"املتسارع لإلصالح األوروبية املنطقة
 العتياديةا االتصاالت مجيع انقطعت) 1924 (سنة اسطنبول يف اخلالفة مكتب
 عن يبحثوا أن البوسنة مسلمي على لزاما وصار. واسطنبول سراييفو بني والطبيعية
 بعملية يقوموا أن عليهم كان. والتعليمية الروحية االستمرارية على للمحافظة بديل

 إىل ساعني القاهرة يف 22الشريف األزهر جامعة حنو فتوجهوا" روحي التفاف"
 إىل القاهرة إىل اسطنبول من االنتقال هذا أدى ولقد. هناك اإلسالمية العلوم حتصيل
 وقد التركية، اللغة مع املباشرة صلتهم فقدوا أم مبعىن البوسنيني العلماء استعراب

 املاضي القرن يف البوسنيني واخلطباء األئمة تأهيل تاريخ أصبح أن ذلك عن نتج
 أيضا بل اللغة، صعيد ىعل فقط ليس اإلسالمي، العريب التعليمي بالتاريخ مرتبطا
  . والثقافة الفلسفة صعيد على

                                                 
 مت وقد اإلسالمية، للسلطة فريدة مؤسسة واهلرسك البوسنة يف يتواملف العلماء رئيس منصب يعترب 18

 حتت واهلرسك البوسنة وضعت عندما) 1878 (برلني ملؤمتر نتيجة العثماين العهد بعد ما فترة يف استحداثه
  .الترتيب يف عشر الثاين هو البوسنة يف احلايل العلماء رئيس. إليها وضمت وهنغاريا النمسا أمرباطورية إدارة

 اسطنبول يف درس قد) 1936- 1930 (ماغاليليتش إبراهيم احلافظ اخلامس العلماء رئيس أن بالذكر جدير 19
  .تناقص قد كان البوسنة يف اإلسالمي التعليم على اسطنبول تأثري ولكن

 ينيةالالت األجبدية استبدل أنه تشاوشيفيتش الدين مجال العلماء رئيس ا قام اليت األخرى األمور بني من 20
 القدمية التركية باللغة تقرأ كانت أن بعد البوسنية باللغة اجلمعة خطبة تقرأ أن وأمر العربية باألجبدية
 .وبالعربية

 اإلسالمية املشيخة قرار "يف ،"البوشناق؟ عند اإلسالمية بالتقاليد نقصد ماذا "كارتشيتش، فكرت انظر 21
 .2006 سراييفو، القلم، دار ،"اإلسالم تفسري حول

 الشرق معهد تذكارية، طبعة" التعليم من سنة ألف األزهر "،Bayard Dodge: انظر األزهر عن للمزيد 22
 التاريخ - الوسطى القرون يف القاهرة يف املعرفة نقل" ،Jonathan Berkey ؛1974 واشنطن، األوسط،
 .1992 برينستون برينستون، جامعة نشرة ،"اإلسالمي للتعليم االجتماعي
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 البوسنة، مسلمي والء الجتذاب تسعى ارية، ـ النمساوية السلطات كانت
 كانت الثانية اجلهة ومن التعليمية، باحتياجام اهتماما تبدي أوىل جهة من فكانت
 ولذلك العايل، اإلسالمي التعليم على للحصول اسطنبول إىل الذهاب من الطلبة متنع

". خارجي تأثري أي من املسلمني املثقفني حترير "أمستها عملية السلطات تلك فتحت
 سراييفو يف" نواب مكتب "أول بتأسيس مرسوم 1881 عام يف صدر وهكذا

. الشرعيني القضاة تأهيل منها اهلدف وكان) اإلسالمية للشريعة العليا املدرسة(
 املسلمني أعطت اهلنغارية النمساوية ريةاإلمرباطو سلطات أن بالذكر وجيدر

 البوسنة يف الشرعية احملاكم وجود استمرار إىل أدى مما الدينية االستقاللية البوسنيني
 مجيع اليوغوسالفية الشيوعية احلكومة ألغت عندما ،1946 عام حىت واهلرسك
 حصلت ولقد. الدينية النشاطات أشكال من شكل أي متارس كانت اليت املؤسسات

 ذلك يف املسلمة القيادة دعم على سراييفو يف نواب مكتب أول تأسيس فكرة
 مبىن عليها أقيم اليت األرض قطعة اإلسالمية األوقاف خصصت حبيث الوقت،
 املعماري املهندس النواب مكتب ملبىن املعماري بالتصميم قام وقد. النواب مكتب
 هذه يف أنه يعين مما ،1887 ةسن تشييده من االنتهاء ومت بارجيك، كارلو التشيكي
 مكتب أن فيه، شك ال ومما. سنة 120 افتتاحه على مر قد يكون) 2007 (السنة
 ويعترب. واهلرسك البوسنة يف اإلسالمي اإلصالح يف كبريا دورا لعب قد كان النواب
 فإن ولألسف،. أوروبا يف اإلسالم لوجود رمزا النواب مكتب ملبىن األندلسي الطراز
 مجيع وصادر وأمم ،1945 سنة يف النواب مكتب أغلق اليوغوساليف الشيوعي النظام

 مبىن افتتاح أعيد 1993 عام ويف. النواب مكتب مبىن بينها ومن اإلسالمية، األوقاف
 مت أن بعد سراييفو يف املعمارية القطع أمجل أحد يعترب اليوم وهو النواب مكتب
 اإلسالمية املشيخة لدى يكن مل. قطر ةدول قدمته الذي السخي العطاء بفضل جتديده
 الديين التعليم وكان جامعية، تعليمية مؤسسة 1977 عام حىت واهلرسك البوسنة يف

 كانت اليت سراييفو، يف اإلسالمية الثانوية بيك خسرو الغازي مدرسة على مقتصرا
 وبعد .واأللبان البوسنيني من السابقة يوغوسالفيا يف الدينية املسلمني حاجات ختدم
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 النظام مسح السابقة، يوغوسالفيا يف اإلسالمية املشيخة كفاح من طويلة سنوات
 يف حنتفل وحنن ـ) 1977 (سنة سراييفو يف اإلسالمية الشريعة كلية بافتتاح الشيوعي
 احلني ذلك يف هلا مقرا الكلية اختذت وقد. لتأسيسها الثالثني بالذكرى هذا عامنا
 لتنتقل بيك، خسرو الغازي ملسجد ااورة بيك روخس الغازي مدرسة مبىن داخل
 يف اإلسالمية الدراسات كلية امسها وأصبح النواب مكتب مبىن إىل 1993 عام يف

 للمشيخة تابعة إسالمية تعليمية مؤسسة أعلى اليوم الكلية هذه وتعترب. سراييفو
 سالبكالوريو دراسات الكلية هذه وتوفر واهلرسك، البوسنة يف اإلسالمية
 وتأهيل اإلسالمية والتربية الدين، أصول: هي أقسام ثالثة يف والدكتوراه واملاجستري
 . واخلطباء األئمة

VI  

 مجهورية ضمن واهلرسك البوسنة يف احلكم على الشيوعيني استيالء ومع
 واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية املدارس كافة أغلقت السابقة، االحتادية يوغوسالفيا
 م 1992 عام إىل احلال هذا على األمر واستمر بيك، خسرو الغازي ةمدرس باستثناء
 املشيخة بدأت العام ذلك ومنذ استقالهلا، واهلرسك البوسنة أعلنت عندما

 كرواتيا ويف واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية الثانوية املدارس افتتاح بإعادة اإلسالمية
 وواحدة واهلرسك البوسنة يف منها ستة مدارس، مثانية عددها أصبح حىت والسنجق،

  .السنجق يف بازار نويف يف وأخرى كرواتيا عاصمة زاغرب يف

 أُدِخلَ أن بعد موحدين، وبرنامج خطة وفق املدارس هذه تعمل أعوام ثالثة ومنذ
 بلغ 2006/2006 الدراسي العام ويف. والتحسينات التعديالت من العديد عليهما
  .وطالبة طالبا 1946 الثمانية املدارس هذه يف التالميذ عدد جمموع

 املشيخة رئاسة عن الصادرة البيانات حسب املدارس هذه عن موجزة حملة هنا وأقدم
  :2005/2006 الدراسي للعام واهلرسك البوسنة يف اإلسالمية
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  سراييفو يف اإلسالمية الثانوية بك خسرو الغازي مدرسة
 اإلسالمية، التعليمية املؤسسات أقدم نم سراييفو يف املدرسة هذه تعترب قلنا، وكما
 رسالتها أداء عن تتوقف مل اليوم وحىت تأسيسها ومنذ م، 1537 سنة تأسيسها مت فقد

 بقسميها املدرسة هذه .فيها تعليمهم وتلميذة تلميذ 376 ويتلقى. اإلسالمية التعليمية
 الداخلي، طالنم من واملدرسة. مربيا 21و مدرسا 24 فيها ويعمل. واإلناث للذكور
 هو احلايل املدرسة ومدير. املبيت ذلك يف مبا فيها وقتهم كامل التالميذ ميضي حيث
  .لييفاكوفيتش زياد األستاذ

  توزال يف اإلسالمية الثانوية بك رم مدرسة
 تعليمهم وتلميذة تلميذ 404 ويتلقى ،1993 سنة توزال يف املدرسة هذه افتتاح أعيد
 .فازلوفيتش وحيد األستاذ احلايل ومديرها. مربيا 20و سامدر 34 فيها ويعمل. فيها

  ترافنيك يف اإلسالمية الثانوية باشا التشي إبراهيم مدرسة
. فيها تعليمهم وتلميذة تلميذ 196 ويتلقى ،1994 سنة عملها املدرسة هذه جددت
  .داوتوفيتش حمرم األستاذ احلايل ومديرها. مربني 7و مدرسا 20 فيها ويعمل

  غراتشانيتسا يف اإلسالمية الثانوية رجيوفيتش عثمان رسةمد
 وتلميذة تلميذ 238 ويتلقى ،1992 سنة فيسوكو ـ غراتشانيتيا املدرسة هذا تأسست
 مجال األستاذ احلايل ومديرها. مربني 7و مدرسا 22 فيها ويعمل. فيها تعليمهم

  .صاحلسباهيتش
  ارموست يف اإلسالمية الثانوية بك جوز قره مدرسة

. فيها تعليمهم وتلميذة تلميذ 121 ويتلقى ،1995 سنة عملها املدرسة هذه جددت
  .تينياك شيفكو األستاذ احلايل ومديرها. مربني 4و مدرسا 21 فيها ويعمل



  الدكتور مصطفى تسرييتش: حبث
 

 419

  تسازين يف اإلسالمية الثانوية تشاوشيفيتش الدين مجال مدرسة
 ويعمل. فيها تعليمهم ميذةوتل تلميذ 224 ويتلقى ،1993 سنة املدرسة هذه تأسست
  .ليوبيانكيتش أنس األستاذ احلايل ومديرها. مربني 8و مدرسا 30 فيها

  )السنجق (بازار نويف يف اإلسالمية الثانوية بك عيسى الغازي مدرسة
. املدرسة هذه يف تعليمهم تلميذا 286 ويتلقى ،1990 سنة عملها املدرسة هذه بدأت
  .حسانوفيتش جناد األستاذ احلايل ومديرها. ربنيم 4و مدرسا 13 فيها ويعمل

  )كرواتيا (زاغرب يف اإلسالمية الثانوية امساعيلوفيتش أمحد. د مدرسة
 تعليمهم وتلميذة تلميذ 101 ويتلقى ،1992 سنة زاغرب يف املدرسة هذه تأسست
. حجيسماعيلوفيتش مراد األستاذ ومديرها. ومربيان مدرسا 18 فيها ويعمل. فيها
 تلميذا 1946 تضم اإلسالمية الثانوية املدارس أن املوجز العرض هذا من يتضحو

  .الديين تعليمهم فيها يتلقون وتلميذة

 والفكـري  الـديين  التأهيل هو واخلطباء األئمة تأهيل قسم من الرئيسي اهلدف إن
 ءواخلطبا األئمة تأهيل برنامج إن. واخلطباء لألئمة والثقايف واالجتماعي واألخالقي
 للنجاح حيتاجها اليت والتطبيقية النظرية باملعرفة اخلطيب اإلمام تزود بطريقة مصمم
 خمـصص  واخلطباء األئمة تأهيل قسم يف والتسجيل. مسجده مجاعة قيادة حسن يف

 التابعة الثمانية اإلسالمية الثانوية املدارس إحدى من الثانوية الدراسة شهادة حلملة
 سـتة  القـسم  هذا يف الدراسة وتستمر. واهلرسك سنةالبو يف اإلسالمية للمشيخة
 أن دعوانا وآخر. وعملي نظري امتحان 48 يف الطالب خالهلا ينجح دراسية فصول
 .العاملني رب هللا احلمد
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  .وبعد، واله ومن وصحبه لهآ وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد

 احلضارية واملشاركة الوالء املواطنة قضايا عن األخرية السنوات اجلدل اشتد فقد
 من جبانب تتعلق معينة جزئية على البحث هذا يركزو الغرب بالد يف للمسلمني

. املضمار هذا يف) الشمالية أمريكا (كنداو املتحدة الواليات يف املسلمني خربة
  :فصول ثالثة من البحث ويتكون

 والعزلة الذوبان بني االندماج مفهوم: األول الفصل .1
 جدل من حوهلا دار وما االندماج صور بعض: الثاين الفصل .2
 وحماذيره االندماج مزالق بعض: الثالث الفصل .3

  والعزلة الذوبان بني االندماج مفهوم: األول الفصل

 ذلك ولتوضيح هلا يقاًتطب ويشكّل اإلسالم وسطية يعكس لالندماج مفهومنا إن
  .والعزلة الذوبان مفهومي وبني بينه مقارنة نعقد

 فيه يعيش الذي اتمع يف وهويته املسلم لشخصية ذوبانا االندماج ليس: الذوبان
وسلوكه عقيدته ثوابت عن التخلي من الذوبان هذا يتطلبه عما النظر بغض .

 بعض يف تتواجد فقد الغربية الدول على قاصرة ودواعيها الذوبان مؤثرات وليست
 خاصة وبصفة باإلسالم االلتزام فيها يضعف اليت البلدان وخاصة املسلمني بالد
 كالشيوعية اإلسالم لتعاليم ناقضة بل مناقضة إيديولوجيات عليها فرضت اليت البالد
  .وأهله اإلسالم حتارب اليت الطاغية والعلمانية واملادية

 املسلمة اجلاليات يف أثرا وأبعد تواجدا أكثر ودواعيه الذوبان مؤثرات ولكن
 القبول على احلصول يف الرغبة هو ذلك أسباب من ولعل. الغرب بالد يف املستوطنة
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 حيب اجتماعي كائن اإلنسان ألن البشر سائر فيه يشترك أمر وهو اتمع جانب من
  .خريناآل جانب من والرفض بالعزلة الشعور يتجنب وأن حوله من مع يتواصل أن

 إىل للوصول يدفع أن البد الذي للثمن تقديرهم يف الناس بني االختالف يكون وإمنا
 عليه، تعاىل اَهللا فيغضب اهللا بغضب الناس رضا يشتري من الناس فمن الغاية، هذه

غِضبالذوبان يف يتفاىن من الغرب بالد يف املقام طول من رأينا وقد. عليه الناس وي 
 غري قبل من يعامل يظل هذا ومع الواجبات، ويهمل حملرماتا فريتكب اتمع يف

 األلسنة، بثنائه ونطقت الثغور وجهه يف ابتسمت وإن االزدراء من بشيء املسلمني
 ألنه احلقيقي االحترام له يِكن ال قد اخلمر حيتسي مسلما يرى حني املسلم غري فإن
 الذي اإلسالم منطلق من سلوكال يف واحنرافا العقيدة يف اهتزازا املسلم هذا يف يرى
 الناس بغضب اهللا رضا يشتري الذي املسلم كذلك رأينا وقد. إليه االنتساب يدعي
 ليغبط منهم فريقا إن بل عقيدته، خالفوا وإن الناس عنه ويرِضي عنه اهللا فريضى
 يف مشاعره مبراعاة االحترام هذا يترجم وقد مببادئه متسكه وحيترم ذلك على املسلم
 مع يتناىف الذي الغلو صور من صورة الذوبان أن ذلك من خنلص. معه املالتع

  .اٍإلسالم وسطية

 صور من أخرى صورة هو املسلم فيه يعيش الذي اتمع عن االنعزال إن: االنعزال
 إال املعيشي االنعزال إىل يتعداه بل الشعوري االنعزال على يقتصر ال قد الذي الغلو
 تكوٍّن حيث مجاعية صورة االنعزال هذا يتخذ وقد. ياةاحل ضرورات اقتضته فيما
 شبه يف وتتعايش تتفاعل لغوية أو عرقية أصول جتمعهم ملن ضيقة دائرة اُألسر بعض
  .م حييط الذي اتمع عن عزلة

 بين من هم من مع للتعايش باالرتياح الشعور العزلة هذه دواعي من يكون وقد
 اآلثار من التخوف كذلك دواعيها من يكون وقد. بألسنتهم ويتكلمون جلدم
  .وأسرهم أطفاهلم على اتمع مع للتفاعل السلبية
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 األول اجليل من بقي من جانب من اتمع يف االندماج لعدم مهما سببا الحظنا وقد
 أمريكا إىل بعضهم جاء فقد" العودة أحالم بعقلية "تسميته ميكن للمهاجرين
 الزمن ومبضي املالية أو التعليمية مآرم قضاء بعد الدهمب إىل العودة بنية الشمالية
 اجلنسية مث الدائمة اإلقامة على وحصلوا البالد هذه يف استقروا متباينة وألسباب
 ويتصرفون يفكرون ظلوا فقد هذا ومع الذراري، وأجنبوا الكندية أو األمريكية
 إىل عادوا هم فال زمن،ال من طويلة عقودا امتدت وان مؤقتة إقامة حالة يف وكأم
 وفعاال إجيابيا تواصال جمتمعام مع وتواصلوا تفاعلوا هم وال منها، جاؤوا اليت البالد

  .منه كجزء ال اتمع هامش على يعيشون وبقواكأم

 من على انطباقا أكثر كانت العزلة يف أسهمت اليت واملؤثرات الدواعي هذه ولكن
 قد منهم فريقا فإن للجميع، شامال االنطباق هذا يكن ومل. واختيارا طواعية هاجر
 ومن امسه إال اإلسالم من يعرف وذراريه هو يعد مل حىت الذوبان طريق سلك

 الشمالية أمريكا إىل قسرا أحضروا فقد األفارقة املسلمون أما. رمسه إال املصحف
 ورمبا بل ية،األصل أمسائهم غري بأمساء ومسوا هويتهم سلبوا قد كمسترقّّني) وغريها(

 ألداء الفرص يتحينون كانوا ممن منهم اهللا أجنى ممن قليال إال وتراثهم دينهم سلبوا
  .اآلخرين أعني من غفلة حني على الصالة

 من حرمام بسبب اتمع يف اإلجيايب لالندماج الفرصة املسلمني هلؤالء يتح ومل
 هو كما اتمع عن عزاللالن كذلك الفرصة هلم يتح ومل معاملتهم، وسوء حريتهم
 حيث من الذوبان عوامل بعض عليهم تكالبت ورمبا املهاجرين، بعض مع احلال
 بسبب العزلة وعوامل كرقيق، عليهم املفروضة التفاعل وعوامل هويتهم فقدان
 احلقوق قوانني صدور بعد وحىت بل الرق إلغاء بعد استمرت اليت العنصرية التفرقة
 ذراري ولكن املاضي القرن من الستينات منتصف يف ملتحدةا الواليات يف املدنية

 املهاجرين، ذراري وكذا أسالفهم من اندماجا أكثر نشأوا قد األفارقة املسلمني
 وطنا يعرفوا ومل بألسنتها وتكلم مدارسها يف وترىب البالد هذه يف ولد الفريقني فكال
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 األجناس بني اإلسالم انتشاروب. أسالفهم مع احلال كان كما إليه" بالعودة "حيلمون
 مندجمني والزالوا كانوا من املسلمني صفوف إىل انضم الشمالية أمريكا يف األخرى

 دعمت هامة خبربات اإلسالمية اجلالية إثراء إىل تقديرنا يف ذلك أدى وقد اتمع، يف
 من صورة االنعزال أن إىل ذلك من وخنلص. اتمع يف االندماج حنو املتزايد التوجه
 والثقافية اإلسالمية اهلوية على احلفاظ دوافعه من كان وإن كذلك الغلو صور

: والتعارف والتفاعل التواصل إىل يدعو بل االنعزال إىل يدعو ال فاإلسالم. للذراري
﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ 

(# þθèùu‘$ yètGÏ9﴾) 13/احلجرات(، ﴿ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z $# uρ 
öΝ à6 ÏGoΨ Å¡ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθø9 r& uρ﴾) 22/الروم.(  

 وتبادل الناس على والشهادة اهللا دعوة إلبالغ فرصة اإلجيايب والتفاعل التواصل ويف
 إىل والشك الريبة بعني النظر يف االنعزال يسهم ورمبا. املشروعة املتبادلة املنافع

 عديدة أماكن يف جتري اليت العنف أحداث مع طرديا يتزايد الذي األمر املسلمني،
 التفكري وتكرس واملسلمني اإلسالم مسعة على سيئا تأثريا بعضها يؤثر واليت العامل من

 بسبب وأهله لإلسالم معادية جهات لواءه حتمل والذي اإلسالم عن السليب النمطي
 يؤدي قد االنعزال أن كما. والعاملية احمللية السياسية االعتبارات أو الديين التعصب

 يعطون وال يأخذون قوم املسلمني بأن) خاطئني كانوا وإن (الناس عامة شعور إىل
 ا تقوم اليت العديدة والربامج الكبرية باجلهود باملقارنة يفيدون وال ويستفيدون
  .اخلريية واألعمال االجتماعية بالقضايا للعناية ومدنية ينيةد أخرى مجعيات

 تعريف يف يسهم والعزلة، الذوبان الغلو، صوريت عن قيل ما لعل: االندماج
 دون اتمع مع احلضاري اإلجيايب التفاعل هو مفهومنا يف واالندماج االندماج،
 أما. عليها املساومة أو هوقيم اإلسالم ثوابت عن التنازل أو اإلسالمية للهوية فقدان
 االندماج سلبيات بعض عن النظر غض أحيانا األمر يقتضي فقد الثوابت عدا فيما

 الذرائع واعتبار البلوى شيوع واعتبار املضرة ودفع املنفعة جلب بقواعد استرشاداً
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 ذلك مادام األقليات، وفقه األولويات وفقه املوازنات فقه وأُطُر املآالت يف والنظر
 عنيناه ما وهذا. التفريط أو واإلفراط املغاالة أو للغلو جتنبا األصولية بالقواعد بطامنض
  .هلا واقعيا تطبيقا ويشكل اإلسالم وسطية يعكس االندماج بأن البحث بداية يف

 الذوبان مصطلحات استخدام يف الغبش من قدرا هناك أن بالذكر اجلدير ومن
 لفظة يستخدم البعض فإن فيها، التفصيل من ئش إىل دعانا مما واالندماج واالنعزال

 ارتداء بأن القول ذلك مثال". الذوبان "بذلك يعين األمر واقع يف ولكنه" االندماج"
 أمرا احلجاب كان وملا. اتمع يف" اندماجها "يعوق الشرعي للحجاب املسلمة املرأة
 قام، قد فرضيته على دليلال أن ومبا بدينها، امللتزمة املسلمة املرأة على وشرعيا واجبا
 عليها املساومة تعترب اليت الثوابت جمال إىل" العفو "منطقة من األمر انتقل فقد

 عن فضال اهلوية عن التخلي يتطلب ال إجيابيا اندماجا وليس" ذوبانا "عنها والتخلي
 للحفالت غشيانه لعدم اتمع عن" باالنعزال "املسلم يتهم فقد وباملثل،. احلرية
 من والثقافية االجتماعية املناشط هذه مثل فليست اخلمر، عليها تدار اليت واملوائد

 هذه مثل عن يعزفون املسلمني غري من فريقا إن بل وشروطه، االندماج مقتضيات
  .واملناشط املمارسات

  جدل من حوهلا دار وما االندماج صور بعض: الثاين الفصل

  األخرى ناألديا أهل مع والتواصل احلوار :أوال

 تنطوي اليت املناظرة خبالف املنطق ومراجعة الكالم تراجع هنا باحلوار واملقصود
 إذ حمددة، حاالت يف جمال هلا يكون قد واليت املخالف وإفحام املخاصمة على عادة
  .منهم كبرية طائفة أو املستمعني قلوب وخسارة املناظرة كسب من فائدة ال أنه

 املختلفة العقائد بني يقرب" مشترك دين "إىل التوصل الديين باحلوار نقصد وال 
  .منهم قليال إال اآلخرون يرفضه كما املسلم، يرفضه أمر فهذا بينها، ويوائم
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 ما تفهم وحياول عليه األدلة ويسوق عنده ما طرف كل يعرض أن يعين فاحلوار
 من جو يف قيل ما على ويعلق توضيحية أو استفسارية أسئلة ويسأل اآلخرون يقوله

 احملاورة لفظة استخدمت سواء احلوار يف القرآين املنهج هو وهذا املتبادل، االحترام
(tΑ$s﴿ تعاىل قوله يف كما sù ⎯ Ïµ Î7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδuρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä†﴾) لفظ يف أو) 34/الكهف 
äΟ﴿: تعاىل قوله يف كما ومشتقاته اجلدل ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr&﴾ 

  ).125/النحل(

 املتبادل االحترام إطار يف اهلادئ املوضوعي احلوار أن طويلة خربات من حنسبو
 القلوب مغاليق فتح يف األثر أبعد له اآلخرين وإحراج والتوتر االحتقان وجتنب
 جانب من إجيابية تعليقات من نسمع ما وكثريا. املستمعني بني وخاصة والعقول
 ينتهي وقد اإلسالم، عن التعلم يف تهمرغب عن وتعبريا املسلمني غري من املستمعني

  .آجال أو عاجال اإلسالم اعتناق إىل ببعضهم األمر

 بصورة الغري معتقدات نقض على التركيز يتجنب الذي املوضوعي اهلادئ واحلوار
 أن ميكن ما اكتشاف على اجلميع يعني معتقدام، على التهكم أو احلفيظة تثري

 يظن كما املشتركة، باألرضية يقصد وال. ألديانا بني" املشتركة باألرضية "يسمى
 اجلوهرية االختالفات من فبالرغم.. .خاصة العقائد أمور يف التام التطابق البعض
  .السماوية الكتب بني الكرمي القرآن مكانة خبصوص

 خمالفة عقائد من ذلك شاب ما وبني التوحيد مفهوم بني الكربى الفروق وخبصوص 
 إىل نظرنا يلفت الكرمي القرآن فإن تعاىل، هللا بنوته أو السالم عليه املسيح كألوهية
#) Ÿωuρ﴿ :املهمة العقدية األمور هذه مثل يف حىت" مشتركة أرضية "وجود þθä9 Ï‰≈ pg éB 

Ÿ≅ ÷δr& É=≈tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn= sß óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ( (# þθä9θè% uρ $̈Ζ tΒ# u™ 
ü“Ï% ©! $$Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) tΑ Ì“Ρé& uρ öΝ à6 ö‹ s9 Î) $oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰Ïn≡ uρ ß⎯ øt wΥuρ … çµ s9 tβθßϑÎ=ó¡ãΒ﴾ 

  ).46/العنكبوت(
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 يف الوحي قضية فإن احملتوى ناحية من السابقة السماوية الكتب على طرأ مما فبالرغم
 القرآن وصف أن كما. عليه يتفقوا أن الكتاب وأهل للمسلمني ميكن أمر ذاا
%[$!﴿: لنفسه الكرمي Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒuρ Ïµ ø‹ n=tã﴾ 

 الكتب يف باقية زالت ما السماوي الوحي من أثارة أن إىل يشري إمنا) 48/املائدة(
 موجود، ألمر إال يكون ال السياق هذا يف فالتصديق والنصارى، اليهود عند املقدسة
 من شابه أو داخله وما اخلالص الوحي بني خلط مثة يكون حني توجد إمنا منةواهلي
  .واحد كتاب يف اخلالص الوحي إىل وضمه إدخاله ومتّ واملؤرخني الكاتبني آراء

 اهللا بوحدانية تقرير فهو" واحد وإلكم وإهلنا: "التوحيد قضية يف يقال الشيء ونفس
 بتعدد يقولون ال الكتاب أهل أن ىلإ إملاحة فيه لعل ولكن شيء، كل رب تعاىل
 مآخذ من التثليث عقيدة يف مما بالرغم (تعاىل اهللا بوحدانية يقرون فهم اآلهلة

  .وحمبته وطاعته عليه والتوكل به اإلميان وضرورة) جوهرية

 أهل مع احلوار عن املسلمني بعض عزوف من رأيناه ما إىل املسألة هذه أمهية وترجع 
 أرضية مثة ليس أنه حبجة) األخرى العقائد أصحاب عنك عد (شعار حتت الكتاب
 اليوم" الكتاب أهل "أن ليدعون منهم فريقا إن بل والتثليث، التوحيد بني مشتركة
. تعاىل هللا املسيح ببنوة يؤمن من منهم ألن الكتاب أهل من األمر حقيقة يف ليسوا
 قرنني بنحو هلدىا رسول مولد سبقت العقائد هذه مثل أن هؤالء يدرك ال وقد

 خاطبهم فقد ذلك ومع العقائد هذه اعتنق من  عهده يف وكان قرن ونصف
 من القرآن تلقّى من الصفة ذه معهم وتعامل". كتاب أهل "بوصفهم الكرمي القرآن
  .محيد حكيم لدن

 كان إذا خاصة الكتاب أهل مع احلوار يف السلبيات بعض هناك أن والشك
 وأحسب (الشمالية أمريكا يف العملية اخلربة ولكن ذلكل مؤهلني غري احملاورون
 فهو به القيام أُحسن إن احلوار هلذا عديدة منافع إىل تشري) كذلك غريها يف ذلك
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 يقارنوا أن السواء على املسلمني وغري للمسلمني الفرصة وإتاحة باإلسالم تعريف
 جو يف اآلخرين اهيمومف معتقدات وبني وصفائها نقائها يف اإلسالمية املفاهيم بني
  .واالحترام املوضوعية من

 بني االتصال لقنوات نتاج هو إمنا وتنفض تعقد اجتماعات جمرد ليس واحلوار
 ينتج الذي اإلجيايب التواصل إىل يؤدي مما وزمالئهم وأصدقائهم وجريام املسلمني

 لمنياملس عن للدفاع واليهود النصارى قادة بعض انربى أن كثرية حاالت يف عنه
 يف الفدرايل املبىن تفجري أعقاب يف حدث كما وبأخالقهم م الشخصية ملعرفتهم
 أحداث بعد وكذلك البداية يف ظلما فيه املسلمون أُتهِِم والذي أوكالهوما مدينة
 لصاحل األمريكي القضاء أمام شهد من هؤالء من إن بل. سبتمرب من عشر احلادي

 والغزو العدوان بوقف للمطالبة املسريات يف شارك من ومنهم ظلما، املسجونني
  .وغريهم املسلمني على تقع تزال وما وقعت اليت املظامل من ذلك وغري واالحتالل

  املدنية املنظمات مع والتواصل احلوار: ثانيا

 باملقارنة كأمريكا التدين من بقية فيه بلد يف وخاصة الديين احلوار أمهية من بالرغم
 عن يقل ال األخرى املدنية املنظمات إىل والتواصل احلوار مد إنف أوربا بلدان ببعض
 الفريقني مع التواصل على تنطبق لذلك املربرات من العديد وهناك أمهية، ذلك

  :يلي ما املربرات هذه ومن. املدنية واملنظمات الدينية املنظمات أحيانا، املتداخلني

  .والتقوى الرب على التعاون إىل اخللق يدعو تعاىل اهللا أن -1
 ألجاب اإلسالم يف دعي لو أنه وبين" الفضول حلف "امتدح قد  رسول أن -2

 .العرب مشركي من أطرافه وجل اجلاهلية يف مت حلف أنه رغم
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 وصف عليهم يصدق من الكتشاف يؤدي قد املسلمني غري مع التفاعل أن -3
 .1»فقهوا إذا اإلسالم يف خياركم اجلاهلية يف خياركم « الرسول

 حبكم وآماهلم آالمهم يف املسلمني يشارك ممن املواطنني من الكثري اكهن أن -4
 أصوات إىل أصوام تضم وحني. والعنف والعدوان للظلم ونبذهم فطرم
 جمتمع منها خيلو ال اليت اخلري لعناصر وقوة مصداقية يعطي ذلك فإن املسلمني
 .إنساين

 احملذرات انتشار ضد تقفو الفضيلة إىل تدعو اليت املنظمات مع التعاون أن -5
 أثره يعود إمنا ذلك، وغري البيئة ومحاية االجتماعية العدالة حتقيق إىل وتدعو
 .وذراريهم املسلمني على كذلك

 من املسلمني متكّن قد والتعليم بالتربية املعنية املنظمات يف اإلجيابية املشاركة أن -6
 باإلسالم يتعلق فيما وطةواملغل اخلاطئة املعلومات من الدراسية املناهج تنقية
 عن احملاضرات إللقاء للدعاة اال تتيح أا كما املناسب، البديل وتقدمي
 ومراقبة املساجد لزيارة للطالب اال تتيح واجلامعات، املدارس يف اإلسالم
 طيبا أثرا ملسنا وقد األمور من الكثري عن واالستفسار مثال، اجلمعة، صالة
 .ياراتالز هذه ملثل وبعيدا

 يف اإلجيايب االندماج على املسلمني شباب لتدريب جمال املشاركة هذه يف أن -7
 .اإلسالمية ويتهم التضحية دون اتمع

 القرارات صانعي أنظار تلفت الساحة على املسلمني وظهور االندماج أن -8
 ملسنا وقد معهم احلوار جمال يفتح مما أصوام يف يطمعون الذين والسياسيني

 .الشهرية عرار ماهر قضية احلال كان كما كذلك، طيبة آثارا لذلك
 لغري اال سيفتح واالندماج املشاركة عن امللتزمني املسلمني عزوف أن -9

  .املسلمني باسم للحديث يتصدروا أن منهم امللتزمني
                                                 

  عنه تعاىل اهللا رضي هريرة أيب مسند تتمة ،أمحد أخرجه 1
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  احملاذير بعض :الثالث الفصل

  :يلي ما منها كرنذ احملاذير، بعض الكثرية فوائده من بالرغم االندماج يف إن

 .األخرى واملهام القضايا حساب على النشاطات هذه يف الزائد اإلاك -1
 .راجحة مصلحة تقابلها أن دون التنازالت يف التدرج -2
 دراسة يحتم مما عنه املسلم يرضى ال ما تتضمن قد النشاطات بعض أن -3

 .جتاوزها جيوز ال اليت احلمراء اخلطوط وفهم
 مل ما ظنية أمور االندماج قضايا يف" املضرة "أو" عةاملنف "أو" املصلحة "أن -4

 كامل اتفاق حمل يكون ال قد املصاحل هذه تقدير فإن وبالتايل الثوابت مع تتضارب
 حرصا األغلبية رأي احترام مث الشورى وتعميق تفعيل من بد فال املسلمة اجلالية بني
 .وأُخوم املسلمني وحدة على

 نشاطاا تصب حبيث املختلفة اإلسالمية ظماتاملن بني التنسيق مراعاة -5
 .عليها يتفق واضحة وبإستراتيجية العليا األهداف إطار يف وحتقيقاا

 من لنا شرع فيما الكاملة والثقة تعاىل هللا النية إخالص كله ذلك من وأهم -6
tΒ$!﴿: تعاىل اهللا لقول حتقيقا أمجعني للبشر اخلري وحمبة الدين uρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9﴾) 107/األنبياء.( 

  .ويرضاه حيبه ملا مجيعا يوفقنا أن تعاىل اهللا نسأل
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  اإلجيايب االندماج ةفكر تعزيز يف اإلسالمية املؤسسات دور: توطئة

 التحوالت إثر فعلى. فراغ من أوروبا ملسلمي بالنسبة" االندماج "فكرة تنشأ مل
 عديد يف تساؤالت برزت األول، املقام يف اهلجرة أفرزا اليت) السكانية (الدميغرافية
 القارة جمتمعات مكونات بني العالقة إدارة كيفية عن الغربية، األوروبية البلدان

  .تعددية أكثر باتت ذيال

 تبلور خمافة من الناشئة القلق، مكامن بعض عن مبنأى التساؤالت تلك تكن ومل
 التعبري أحياناً جرى للمجتمع، العام اإلطار عن معزولة جيوب أو موازية جمتمعات
  .األوروبية التارخيية التجربة يف السليب الوقع ذات ،"الغيتو "بلفظة جمازاً عنها

 أو" أجانب "بأم يوصفون مبن ابتداًء تعلّقت قد التساؤالت تلك كانت وإذا
 خاصة بؤرا، يف كثرية أحيان يف وضعوا قد املسلمني فإنّ عام؛ بشكل" مهاجرون"

 واملتحدرين اإلسالمي الشرق يعترب اليت الواهي، التقليدي االنطباع ذلك إىل بالنظر
  .ينياألصل وقاطنيه األورويب للغرب مقابالً منه

 احلجج، من صلبة أرضية على ينهضان ال التضاد، حىت أو املقابلة، تلك أنّ ورغم
 صور وبعض ،"الغرب"و" الشرق "بني واحلاضر املاضي يف القائم املشترك إىل بالنظر

 األساس ويف أوروبا، مسلمي فإنّ بينهما؛ ما يف اإلجيايب والتواصل التداخل،
 مواجهة يف غريهم، من أكثر رمبا توا،با هجرة، خلفية من منهم املتحدرون
 تقوقعها يرجى ال اليت األخرى اتمع فئات من بغريهم أسوة االندماج، استحقاق

  .اهلامش يف متركزها أو ذاا على

 احلاجة أرضية على تنهض مبسط، حنو على االندماج، فكرة أنّ القول؛ نافلة ومن
 اموع ينضوي وحبيث قطاعاته، شىت بني داخلي تواصل حالة يف اتمع إبقاء إىل
 باعتباره االندماج أنّ الواضح ومن. املرعية والنظم العامة القيم من مشترك نطاق يف
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 حالة أنشأ مبا والتأويالت، للتفسريات مثرياً يبقى حمدد؛ وغري فضفاضاً مفهوماً
 ومن أخرى، إىل فلسفية أو فكرية مدرسة من به، املقصود يف التفاوت من واضحة
 اليت اإلسالمية املؤسسات دفع ما ذلك ولعلّ. آخر إىل جمتمعي أو سياسي خط

 االندماج "أصبح حبيث ،"اإلجيايب "بوصف إحلاقه إىل االندماج فكرة تناولت
 يف املسلمني مؤسسات من واسع طيف يسترعيها اليت األهداف من هدفاً" اإلجيايب
  .أوساطهم يف الرئيس تيارال بدورها متثل واليت األوروبية، القارة

 كبرية، وبدرجة األمر، واقع يف تلتقي لالندماج، اإلسالمية املؤسسات منظور وإنّ
 السياسي وحىت اتمعي، الفضاء يف واألصوات األطراف من العديد به تنادي ما مع

 احلضور وفعل والتواصل، احلوار ويبقى. العام األورويب املشهد يف أحياناً،
 مشتركة عمل وبرامج جامعة تصورات على للتوافق عنه غىن ال بيالًس واملشاركة،
 يتصل أو عنها يتفرع ومبا االندماج، بعملية يتعلق ما يف سواء، كلمة إىل والوصول

  .مسائل من ا

. أوروبا يف للمسلمني املتجددة الشواغل من هي االندماج مسألة أنّ خيفى ال وإذ
 هذه يف املسلمني بأنّ ثقتنا عن نعِرب ،"أوروبا يف الميةاإلس املنظمات احتاد "يف فإننا

 أجل من يعملوا أن واجبهم من أنّ يعتربون أوروبيني، مواطنني بصفتهم القارة،
 املطالبة على كحرصهم واجبام أداء على حرصهم يكون وأن العام، الصاِحل
 أن السليم؛ إلسالميا الفهِم مقتضياِت من أنّ السياق؛ هذا يف ندِرك وحنن. حبقوقهم
  .غريه لنفع وساعياً ومبادراً منتجاً االجتماعية، احلياة يف فاعالً مواطناً املسلم يكون

ويود" أن ،"أوروبا يف اإلسالمية املنظمات احتاد موقفَه يؤكِّد ر طاملا الذي املبدئيعب 
 يقوم اندماجاً م،جمتمعا يف اإلجيايب االندماج إىل مدعوون املسلمني أنّ من عنه،
  .املواطنة ومقتضيات الدينية هويتهم على احلفاظ بني التوازن على
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 متعددة جمتمعات يف يعيشون وهم أوروبا، يف املسلمني أنّ القول؛ نافلة ومن
 بأنّ يعتقدون وهم التعددية، هلذه احترامهم يؤكدون والفلسفية؛ الدينية املذاهب
 القائم التعددية بواقع يضيق وال الناس، بني ختالفواال التنوع مبدأَ يِقر اإلسالم
   .الواحد اتمع أبناء بني والتكامل والتعاون التعارف إىل يدعو بل بينهم،

 مبنطلقات األمر يتعلق بل عابرة؛ خواطر ليس أسلفت الذي الطرح هذا إنّ
 تاملؤسسا ساحة يف شركائنا مع عليها وشددنا االحتاد، يف أكدناها وتوجهات،
 يف املسلمني ميثاق "يف خاصة بصفة ورد ما مثل القارة، امتداد على اإلسالمية
  ". أوروبا

  االندماج عملية يف اإلسالمية املؤسسات دور

  :هي مستويات، ثالثة ضمن االندماج، يف اإلسالمية املؤسسات دور حتديد ميكن

  .املفاهيمي املستوى •
  .الواقعية املقاربة مستوى •
  .العملي املستوى •

 تلك عرب االندماج عملية يف اإلسالمية املؤسسات دور من ملالمح تناولٌ يلي ما ويف
  .املوجزة النماذج ببعض لذلك التمثيل مع املستويات،

  :املفاهيمي املستوى على) أوالً

 الصعيد على االندماج بعملية يتعلق ما يف اإلسالمية املؤسسات دور يتمثّل
  .املتعددة جوانبه من باالندماج املتعلق املفهوم صياغة يف اإلسهام يف املفاهيمي؛

 لكُنهها، توضيٍح إىل حتتاج اليت األخرى، املفاهيم عديد شأن شأنه فاالندماج
 جانب من إسهاماً ليستدعي ذلك وإنّ. ملقاصدها وتفسري ا، للمراد وحتديد
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 ذهه تتحول ال كي باالندماج، املتعلق املفهوم صياغة يف اإلسالمية املؤسسات
  .مضمون بال شعاٍر أو فحوى بال عنواٍن إىل املُفردةُ

 هذا يف دورها عن تتخلّ مل أوروبا يف اإلسالمية املؤسسات فإنّ األمر؛ واقع ويف
 وإصداراا، وندواا ومؤمتراا وأدبياا مدارساا يف االندماج تناولت بل االجتاه،
 ومؤسساته أوروبا يف اإلسالمية املنظمات الحتاد بالنسبة جلي بشكل يتضح ما وهو

  . األقل على عاماً عشر مخسة منذ األعضاء

 املفردات من نسق هناك فأصبح وتعمق، االندماج ملوضوع التناولُ تطور وقد
) األورويب الواقع يف املسلم احلضور توطني" (التوطني"كـ به، الصلة ذات واملفاهيم

 ،)إليه ينتمي الذي األورويب جمتمعه يف للمسلم الصاحلة املواطنة" (املواطنة"و
". الفرص تكافؤ"و ،)السياسية املشاركة وكذلك اتمعية املشاركة" (املشاركة"و

 متفرقة؛ أوروبية مسلمة فضاءات يف جتري اليت املداوالت حيز من األمر انتقل وقد
 صدرت حيث العريض، األورويب املسلم الفضاء يف واملشاورات املدارسات إىل

ة، إعالناتوانتهى عد أوروبا يف املسلمني ميثاق "منها نستحضر مواثيق، إىل األمر "
  .م 2006 موافق / هـ 1427 لعام

 خالل الذات على تنكفئ مل اإلسالمية املؤسسات أنّ االنتباه؛ يلفت ما بني من ولعلّ
 تصوراٍت فيه تقدم أخذت الذي الوقت يف هي بل املفهوم، صياغة يف إسهامها

 واملنابر األطر بعض توفري إىل الوسع قدر سعت فإا للنقاش؛ كأرضيٍة ومقترحات
 إلنضاج املسلمني، وغري املسلمني من والرأي، الفكر وأصحاب والنظر، العلم ألهل
 ويتضح. مسائل من ا يتصل أو عنها يتفرع وما االندماج مسألة بشأن التداول
 وكذلك والندوات، املؤمترات به اضطلعت ذيال الدور يف املثال، سبيل على ذلك،
 ونصف عقد طوال التأمت اليت العمل، ورش وحىت الدراسية واأليام النقاش حلقات
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 لتناوِل مبنابر أشبه كانت اليت املطبوعة اإلصدارات عديد عن فضالً الزمن، من العقد
  . عدة زوايا من املسائل هذه

 املفهوم؛ بصياغة املتعلق اإلسهام ذلك على النماذج أنصع من واحداً أنّ وأحسب
 الثانية عشريته اليوم يفتتح الذي ،"والبحوث لإلفتاء األورويب الس "قيام هو

 ،"التأصيل "مبطلب تتصل الس اهتمام جماالت وأنّ خاصة تعاىل، بعونه املباركة
  .عنه مبعزل ومواطنتهم املسلمني اندماِج ج يف املضي ميكن ال الذي

  :الواقعية املقاربة مستوى على) نياًثا

 املفاهيم أنّ ابتداًء؛ استحضاره ينبغي ما فإنّ والواقع؛ املفهوم بني املقاربة صعيد على
 مفهوم فإنّ ولذا. فيه التأثري أو ملالمسته تتأهل ال عنه، املعزولة أو الواقع، عن اردة

 أسري أو اَألرِوقة حبيس يكون أن ينبغي ال به؛ يتصل أو عنه يتفرع وما االندماج،
  .حبكمة كذلك عليه ويترتّل الواقع من أيضاً ينطلق أن ينبغي بل ،)الصفوة (النخب

 املؤسسات تناول يف األقلّ على حضرت كما االندماج، فكرة أنّ وأحسب
 وأا خاصة عنه، تنقطع أو واقعها عن حتتجب مل القارة؛ هذه يف الوسطية اإلسالمية

 مثالً، أوروبا يف املسلمة األسرة تعيشها اليت العامة الشواغل من شاغلٌ صلاأل يف
 الذي النشأة جمتمع مع مالحمه تتطابق ال جمتمع يف الناشئان والفتاة الشاب ويواجهها

 مسألة "أو" اتمع من املوقف"بـ جمازاً وصفه ميكن ما أنّ أي. واألجداد اآلباء عرفه
 اعتيادي بشكل أوروبا ملسلمي اتمعي الفضاء يف رحيط قد سؤال هو ،"االنتماء
 يف العام للجدل مادةً االندماج كون رد حىت أو اهلوية، ملسألة تبعاً وتلقائي،
 منذ والوسطى، الغربية األوروبية البلدان عديد يف واتمعية السياسية الساحتني
  .اليوم وحىت العشرين القرن من التسعينيات مطلع

ه ينهض ال كذل ولكنإذ الواقعية؛ املقاربة مبطلب وحد:  
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 املتشعبه بأبعاده االهتمام، موضع الواقع االندماج؛ مفهوم يراعي أن من بد ال ـ
  .وتفاصيله

 أرض على تترتل ألن ويئتها العملي، الواقع مع النظرية املقاربة تكييف من بد وال ـ
  . املقصد مع ينسجم ومبا سليمة بطريقة الواقع

 يستجد ما االعتبار بعني أخذاً للمفهوم، واملعاجلة النظر استمرار من أيضاً بد وال ـ
 اليت واملنعطفات التطورات بعض إىل بالنظر خاصة أمهية يكتسب ما وهو يطرأ، أو

  . 2001 سنة منذ أوروبا يف املسلم الوجود عرفها
 واستحقاقاته، متطلباته له االندماج أنّ إدراك سبق، ما على زيادة يتوجب، كما ـ

 حمفزات هناك لكن أحياناً، واملشاق بالعوائق ورمبا بالتحديات مفروشة وطريقه
 وتكييفها الواقع على الفكرة ترتيل مقتضيات من وإنّ. باملقابل تنشطه وعوامل حتفزه
 اجلد، حممل على بعناية وأخذها واملوثِّرات العوامل تلك على التعرف جيري أن معه؛

 اجلادة التساؤالت طرح من بد وال. األمر يتطلّب ما حسب معها للتعامل والسعي
 ملعاجلتها اال يتيح مبا والصعوبات، والعوائق املشكالت لتوصيف الرامية والناقدة،
  .أجنع بكيفية

 أو بأبعاد، االندماج مطلب ربط من مناص ال فإنه الواقعية؛ املقاربة على وكمثال
 املنشود اإلجيايب االندماج بتحقّق الصلة وثيقة باعتبارها إليها لنظرا ينبغي أدوار،

 احلضور وتالشي الذوبان أو والتقوقع، العزلة نذر على الطريق وقطع له، والتمكني
 باحلوار، االندماج صلة احلصر، ال املثال سبيل على األبعاد، هذه ومن. اإلجيايب
  :الفرص بتكافؤ وكذلك باملشاركة، وصلته

  : باحلوار االندماج صلة )أ

. ومستوياا مراحلها شىت يف االندماج، لعملية عنها غىن ال الزمة احلوار إنّ
 على املفهومي املستوى على إنضاجها ينبغي إمنا فكرة، كونه من بدءاً فاالندماج
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 حافل واقع على للمعاجلة وانفتاحاً الرؤية يف اتساعاً يتيح الذي احلوار أرضية
 بصانعي أم اإلسالمية، باملؤسسات األمر تعلّق وسواء. بالتعقيد مباور بالتشابك
 ال االندماج مسعى من احلوار استبعاد فإنّ مثالً؛ السياسي املستوى على القرار
 من مؤسفة حاالت إىل ويؤدي عنه، املسافات يباِعد بل اإلجيايب املقصد من يقرب

  . الكبري تمعا ضمن والتفاهم التواصل قنوات يف االنسداد

 قطاعات مع املنفتح التواصل يتم أن أيضاً؛ احلوار يرتبها اليت االستحقاقات ومن
 أيما يفيد، ذلك أنّ ريب وال. االندماج عملية أطوار خالل كافة املعين اجلمهور
 أنّ على عالوة الواقع، مع منسجمةً االندماج توجهاِت جعل يف اهللا، بإذن إفادة
 من يستتبعها ما يف واملضي عليها وإقباله للفكرة اجلمهور تقبل على يعني احلوار

  .وأدوار والتزامات استحقاقات

  :باملشاركة االندماج صلة) ب

 ويشمل". املشاركة "قبيل من إجيابياً تفاعالً يقتضي اإلجيايب، االندماج إىل التوجه إنّ
املشاركة؛ مطلب االنتشار الفعل جماالت شىت يف احلميد اء، تمعياذلك يف مبا البن 
 ومن عليها، إقباالً جانٍب، من تقتضي، املشاركة أنّ ريب وال. السياسية املشاركة
 اال إفساح جيري حبيث طريقها، يف تكمن أن ميكن صعاب أية تذليل آخر، جانب
  . ااالت شىت يف الفاعلة املشاركة من ومثمرٍة إجيابية حالٍة أمام

 سبل من عنه غىن ال سبيالً كوا عن فضالً املشاركةَ بأنّ اإلقرار غةاملبال من وليس
 ما حتديداً ذلك ولعلّ. جناحه على أساسياً مؤشراً متثل كذلك فإا اإلجيايب؛ االندماج
 الذميم، والذوبان احلميد االندماج بني التفريق معايري من هام معياٍر إىل يشري

 اإلثراء على الطريق ويقطع التنوع وميحو وصياتاخلص ويلغي األثر يطمس فاألخري
  .العريض اتمعي النطاق ضمن املتبادل
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  :الفرص بتكافؤ االندماج صلة) جـ

 فإنّ له؛ والتمكني اإلجيايب باالندماج للنهوض أمهيٍة من املشاركةُ تمثِّله ما تبين إذا
 اتمع يف الفرص تكافؤ لبمبط العنايِة أمهيِة إىل االنتباه يلفت وأن بد ال ذلك
 يقتضيان خاص؛ حنو على واملشاركة عام حنو على االندماج أنّ خيفى ال إذ. الواحد
 ااالت شىت يف املستمر اإلسهام من للتمكّن للجميع، املتكافئة الفرِص ضمانَ
  .الئٍق حنٍو وعلى

 ما وهو ل،األحوا غالب يف املتيسر باملطلب ليس الفرص تكافؤ أنّ الواضح ومن
. لتعزيزه اجلهود وتضافر اهلام املطلب ذا العنايِة إىل االهتمام انصراف يقتضي
اخلصوصيات بينها من عدة، بعوامل ترتبطُ جمتمع، أي ألعضاء املتاحة فالفرص 
 التموضع ومواصفات والتمويلية، االقتصادية واملقدرات والثقافية، التعليمية
 مواصفات عن فضالً ،)الواحد اتمع داخل اتوالفئ الشرائح حسب (اتمعي
  . العامة واتمعية السياسية البيئة

 اجلهود كافةَ تشجع بأن معنيةٌ أوروبا، يف اإلسالمية املؤسسات أنّ القول؛ نافلة ومن
 إعالن ذلك يف مبا ااالت، شىت يف وتعزيزها الفرص تكافؤ من للتحقّق الرامية
 الفرص لتكافؤ األوروبية السنة "باعتباره) 2007 (اجلاري عامال عن األورويب االحتاد
 إليه وينظر بالترحيب، أوروبا يف اإلسالمية املنظمات احتاد يقابله ما وهو ،"للجميع
  .خاص باهتمام

  :العملي املستوى على) ثالثاً

 هو باالندماج؛ يتعلق ما يف اإلسالمية املؤسسات أداء يف العملية اخلطوات أوىل لعلّ
 املتحققة املفاهيمية الصياغة على بناًء منها، مقصود هو وما بالفكرة التعريف
  .ذلك على ترتبت اليت الواقعية واملقاربة
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 والتعبري اإلجيابية الفكرة بإشاعة الصدد هذا يف مطالََبةٌ اإلسالمية املؤسساِت أنّ أي
 هي واقعها يف مقتضياا بترتيل تبدأ أن مث وحكيمة، مؤثرة بصورة املوقف عن

 القوِل وترمجِة وأدبياا، توجهاا يف املوقف وذلك املنظور هذا عن بالتعبري ابتداًء،
  .ممارسة إىل والشعار فعل إىل

 أيضاً، تفصيلي حنو وعلى عام بشكل االندماج، مطلب فإنّ األداء؛ ِخضم يف أما
 أوروبا، يف اإلسالمية املؤسسات عاتق على واملسؤوليات األدوار من مجلةً يرتب
  :يلي ما يف بعضها إجياز ميكن

  :معقّدة مؤسسية بيئة يف االندماج) 1

 ال مما ذلك فإنّ األوروبية، للبيئة امللموسة اخلصائص من املؤسسي الطابع كان إذا
 يف ما،" طائفة "أو بشرية، جمموعة فاندماج. االندماج عملية سياق يف جتاهلُه جيدر
 النسق يف فرادى منهم كل لينخرط وحيدين" األفراد "بترك يتحقّق ال أورويب؛ بلد

 يتطلّب األمر إنّ بل. أحياناً الرؤية وفقدان التيه الفرد يورث بشكل الزاخر اتمعي
 يف ذلك ويعين. أيضاً" مؤسسياً اخنراطاً"و األفراد، بني والتعاون التواصل من قدراً
 يف وتقوم باملؤسسات حتفل بيئٍة مع لالتفاع على قدرتهم أوروبا، مسلمي حالة
  . املؤسسي العمل على مساراا عديد

 عملية تشجع اليت املتطلبات ببعض بالعناية املقصود، االخنراطُ ذلك ويقضي
  :قبيل من الوجه، هذا من االندماج

 بصورة معها، والتفاعل حوله، من املؤسسات مع التعامل على املسلم الفرد يئة) أ
  :واعيةو فاعلة

 اهتمامات استيعاب أمام اال تتيح أا فيها يفترض الفاعلة؛ املؤسسية فالبيئة
 حىت أو وشكاواهم، مقترحام وكذلك وانطباعام، ومالحظام اجلمهور
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 على األفراد قدرةَ أنّ ريب وال. هلم يروق ال ما على احلسنة بالطريقة اعتراضام
 مؤشر هلو لذلك؛ املنظورة املسالك عرب وبناءة، يمٍةسل بطريقة مكنونام عن التعبري
 الذي احمليط مع بالتفاعل واكتراثهم جمتمعهم يف اإلجيايب اندماجهم مؤشرات من

  . فيه يعيشون

 وسعيهم فيها، وحضورهم القائمة املؤسسي العمل بيئة يف املسلمني انتشار ـ ب
  :أيضاً هلاخال من العام الصاحل وخدمة إجيابية أدوار ألداء

 يف مسؤولية أو خدمية مواقع تقلّد املثال؛ سبيل على ذلك، على الشواهد ومن
 وعدم والقضائية، والتنفيذية التشريعية اهليئات يف واحلضور عامة، مؤسسات
 وإنّ. ذلك وغري عدة، قطاعات ومن واخلاصة العامة املؤسسية األوساط عن االنعزال
 وتنهض تبين مسؤولة، تفاعلية شخصية عن أيضاً ريعب أن منه يرجى االنتشار هذا

  .لزم كلما والنصح والتطوير اإلصالح يف وتساهم وتصوب وترشد باتمع،

  :العام اتمعي الفضاء يف املسلمني، عن معبرة مؤسسية بيئة وض ـ جـ

 املدين اتمع يف حضورهم للمسلمني يكون أن يقتضي" املؤسسي االخنراط"فـ
)وحسب؛ فاعلة إسالمية مؤسسات وجود على األمر يتوقف وال). األهلي تمعا 
 االهتمامات ذات وتلك اجلامعة، االهتمامات ذات املؤسسات تتوفر وأن بل

 على املتراكمة باملتطلبات وينهض كافة، احلاجة جماالت تغطي مبا أيضاً، التخصصية
 عن تعبر هيئات أو سلمني،للم فاعلة متثيلية أطر وض أنّ كما. املسارات شىت

 واتمع؛ الدولة مع التعامل يف" املسلمة للطائفة االعتبارية أو القانونية الشخصية"
  . السياق هذا يف أساسي مطلب هو
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  :والشراكة التنسيق وكذلك والتعاون، بالتواصل معنية أطر تشكيل ـ د

 الدول مستوى على سالميةاإل املؤسساِت جتمع أن أساساً، األطر، تلك من واملُنتظر
 جتمع أخرى أطر وجود وكذلك ككل، القاري األورويب واملستوى واألقاليم
 حملياً املستويات، شىت على العريض اتمع يف بشركائها اإلسالمية املؤسسات
 املؤسسي النسيج يف اإلسالمية املؤسسات اندماج من يعزز ما وهو وقارياً، وقطرياً
  .األوروبية ةالبيئ يف املدين

  : االندماج حلقات من حلقة" الداخلي االندماج) "2

 اإلجيايب االندماج حتفيز إىل متضي وهي ينبغي اإلسالمية املؤسسات أنّ بذلك ويعين
) املؤسسات (هي انفتاحها مطلب تتجاهل ال أن األوروبية؛ جمتمعام يف للمسلمني

 أطرها يف الشرائح تلك عن التعبري على وقدرا املسلم، الوجود شرائح على
 بني اإلجيايب التواصل ضمان املثال، سبيل على ذلك، ويقتضي. املؤسسية وهياكلها
 هذه يف املسلمة املرأة حضور وكذلك اإلسالمية، املؤسسات واقع يف األجيال،

 للمؤسسات" الطبقي التموضع "بـ نصفه أن ميكن ما حتاشي عن فضالً املؤسسات،
 يف املسلمني جلمهرة مفتوحة ومسالكها ومساراا أبواا تكون أن بل اإلسالمية،
 منغلقة) خنبوية (صفوية أطر إىل تتحول ال حبيث ا، تعمل اليت األوروبية البيئات
  . والتجدد الشفافية إىل مفترقة رمبا أو فيها، من على

 إن ماجاالند حتقيق يف املسامهة قابلية بشأن تثور أن للشكوك ميكن فراغ من وليس
 احتاد "فإنّ هنا؛ ومن. متنوع مجهور عن التعبري على قادرة املؤسسية األطر تكن مل

 أو األجيال، بني التواصل ملطلب خاصة عناية يويل ،"أوروبا يف اإلسالمية املنظمات
 على االنفتاح وكذلك املسلمة املرأة مسامهة وتعزيز ،"التوريث"بـ أحياناً يسمى ما

 من مزيداً يفرض ما وهو عنها، والتعبري واحتياجاته هتماماتها وتلمس اجلمهور
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 عاتق على جاداً حتدياً يفرض باإلمجال، ذلك، أنّ ونرى. واجلهود التطوير
  .قدماً االندماج بعملية الدفع نشدت ما إذا أوروبا، يف اإلسالمية املؤسسات

  :مشتركة مسؤولية االندماج) 3

 مسؤولياٍت ترتب اليت طبيعتها إدراك يقتضي اج،االندم بعملية النهوض أنّ ريب ال
 تضافر فإنّ هنا؛ ومن. وخارجها املسلمني، ساحة داخل األطراف، عديد على عدة
 عنه غىن ال مطلباً يبقى رشيد؛ بشكل مبسؤولياا وقيامها وتعاوا، األطراف هذه

  . استحقاقات من عليها ينبين وما متطلبات من يستتبعها مبا العملية، هذه يف للمضي

 جلهة اإلسالمية املؤسسات عاتق على تقع جادة التزامات فإنّ األحوال؛ كلّ ويف
 إىل األوروبية، جمتمعام يف للمسلمني اإلجيايب باالندماج النهوض يف مسؤوليتها
 وشعبياً، رمسياً الكبري اتمعي الفضاء شركاء على املترتبة املسؤوليات جانب
  .ااالت شىت ويف ومدنياً، سياسياً

  .السبيل سواء إىل اهلادي وهو ويرضى، حيب ملا املوفق واهللا
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 اإلسالم يف اإلنسان حقوق حول القاهرة إعالن

 5 القاهرة، اإلسالمي، العامل مؤمتر منظمة خارجية وزراء جملس قبل من إجازته مت
  1990 أغسطس

   الديباجة

 أورثت أمة خري اهللا جعلها اليت اإلسالمية لألمة والتارخيي احلضاري للدور تأكيدا
 وما واإلميان، العلم بني ومجعت باآلخرة الدنيا ربطت متوازنة عاملية حضارة البشرية
 واملذاهب التيارات بني احلائرة البشرية هلداية اليوم األمة هذه به تقوم أن يرجى

  .املزمنة املادية احلضارة ملشكالت احللول وتقدمي املتناقضة

 من محايته إيل دف اليت اإلنسان حبقوق املتعلقة البشرية اجلهود يف ومسامهة
 تتفق اليت الكرمية احلياة يف وحقوقه حريته تأكيد إيل ودف واالضطهاد االستغالل

  .اإلسالمية الشريعة مع

 تزال، ال بعيدا، شأنا املادي العلم مدارج يف بلغت اليت البشرية بأن منها وثقة
  .قوقهاح حيرس ذايت وازع وإيل حلضارا إمياين سند إيل ماسة حاجة يف وستبقي
 ال املسلمني دين من جزء اإلسالم يف العامة واحلريات األساسية احلقوق بأن وإميانا
 إهلية أحكام يف جتاهلها أو خرقها أو جزئيا، أو كليا تعطيلها مبدئي بشكل أحد ميلك

 الرساالت به جاءت ما ا ومتم رسله خامت ا وبعث كتبه، ا اهللا أنزل تكليفية
 وكل الدين يف منكرا عليها العدوان أو وإمهاهلا عبادة، عايتهار وأصبحت السماوية
 يف األعضاء الدول وأن بالتضامن، عنها مسؤولة واألمة مبفرده، عنها مسؤول إنسان
  :يلي ما تعلن ذلك علي تأسيسا اإلسالمي املؤمتر منظمة
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  1 املادة
 الناس ومجيع مآلد والنبوة هللا العبودية بينهم مجعت واحدة أسرة مجيعا البشر ـ أ

 بينهم متييز دون واملسؤولية التكليف أصل ويف اإلنسانية الكرامة أصل يف متساوون
 أو السياسي االنتماء أو الديين املعتقد أو اجلنس أو اللغة أو اللون أو العرق بسبب
 الضمان هي الصحيحة العقيدة وأن. االعتبارات من ذلك غري أو االجتماعي الوضع
  .اإلنسان تكامل طريق علي ةالكرام هذه لنمو
 منهم ألحد فضل ال وأنه لعياله أنفعهم إليه أحبهم وأن اهللا عيال كلهم اخللق أن ـ ب
  .الصاحل والعمل بالتقوى إال اآلخر علي

  2 املادة
 محاية والدول واتمعات األفراد وعلي إنسان، لكل مكفولة وهي اهللا هبة احلياة ـ أ

  .شرعي مقتض دون روح إزهاق جيوز وال ،عليه اعتداء كل من احلق هذا
  .البشري الينبوع إفناء إيل تفضي وسائل إيل اللجوء حيرم ـ ب
  .شرعي واجب اهللا شاء ما إيل البشرية احلياة استمرار علي احملافظة ـ ج
 ا املساس جيوز ال كما عليها، االعتداء جيوز وال مصونة، اإلنسان جسد سالمة ـ د

  .ذلك محاية الدولة فلوتك شرعي، مسوغ بغري

  3 املادة
 هلم مشاركة ال من قتل جيوز ال املسلحة، املنازعات أو القوة استخدام حالة يف ـ أ
 أن ولألسري يداوي أن يف احلق واملريض وللجريح والطفل، واملرأة كالشيخ القتال يف

 وتالقي األسري تبادل وجيب بالقتلى، التمثيل وحيرم ويكسى، ويؤوى يطعم
  .القتال ظروف فرقتها اليت األسر اجتماع

 واملنشآت املباين ختريب أو والضرع الزرع إتالف أو الشجر قطع جيوز ال ـ ب
  .ذلك غري أو نسف أو بقصف للعدو املدنية
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  4 املادة
 واتمع الدول وعلي موته وبعد حياته يف مسعته علي واحلفاظ حرمته إنسان لكل
  .ومدفنه جثمانه محاية

  5 املادة
 والنساء وللرجال تكوينها أساس والزواج اتمع، بناء يف األساس هي األسرة ـ أ

 أو اللون أو العرق منشؤها قيود احلق ذا متتعهم دون حتول وال الزواج يف احلق
  .اجلنسية
 األسرة ومحاية سبله وتيسري الزواج أمام العوائق إزالة والدولة اتمع علي ـ ب

  .ورعايتها

  6 املادة
 من عليها ما مثل احلق من وهلا اإلنسانية، الكرامة يف للرجل مساوية رأةامل ـ أ

 بامسها االحتفاظ وحق املستقلة املالية وذمتها املدنية شخصيتها وهلا الواجبات
  .ونسبها
  .رعايتها ومسئولية األسرة علي اإلنفاق عبء الرجل على ـ ب

  7 املادة
 والتربية احلضانة يف والدولة تمعوا األبوين علي حق والدته عند طفل لكل ـ أ

 عناية وإعطاؤمها واألم اجلنني محاية جتب كما واألدبية والصحية املادية والرعاية
  .خاصة
 مع ألوالدهم يريدون اليت التربية نوع اختيار يف احلق حيكمهم، ومن لآلباء ـ ب

  .رعيةالش واألحكام األخالقية القيم ضوء يف ومستقبلهم مصلحتهم مراعاة وجوب
  . الشريعة ألحكام وفقا ذويهم علي حق ولألقارب حقوقهما األبناء علي لألبوين
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  8 املادة
 أو أهليته فقدت وإذا وااللتزام اإللزام حيث من الشرعية بأهليته التمتع إنسان لكل

  .مقامه ـ وليه قام انتقصت

  9 املادة
 سبله تأمني يهاوعل والدولة اتمع علي واجب والتعليم فريضة العلم طلب ـ أ

 اإلسالم دين معرفة لإلنسان ويتيح اتمع مصلحة حيقق مبا تنوعه وضمان ووسائله
  .البشرية خلري وتسخريها الكون وحقائق
 واملدرسة األسرة من املختلفة والتوجيه التربية مؤسسات علي إنسان كل حق من ب ـ
 متوازنة متكاملة تربية دنيوياو دينيا اإلنسان تربية علي تعمل أن وغريها اإلعالم وأجهزة
  .ومحايتها والواجبات للحقوق واحترامه باهللا إميانه وتعزز شخصيته تنمي

  10 املادة
 أو اإلنسان علي اإلكراه من لون أي ممارسة جيوز وال الفطرة، دين هو اإلسالم
  . اإلحلاد إيل أو آخر دين إيل دينه تغيري علي جهله أو فقره استغالل

  11 املادة
 وال يستغله أو يقهره أو يذله أو يستعبده أن ألحد وليس حرا اإلنسان يولد ـ أ

  .ىلتعا اهللا لغري عبودية
 مؤكدا حترميا حمرم االستعباد أنواع أسوأ من وباعتباره أنواعه بشىت االستعمار ـ ب

 الدول مجيع وعلي املصري، تقرير ويف منه للتحرر الكامل احلق تعانيه اليت وللشعوب
 أو االستعمار أشكال كل لتصفية كفاحها يف هلا النصرة واجب والشعوب
 علي والسيطرة املستقلة بشخصيتها االحتفاظ يف احلق الشعوب وجلميع االحتالل،
  .الطبيعية ومواردها ثرواا
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 ألحكام وفقا ذويهم علي حق ولألقارب حقوقهما األبناء علي لألبوين ـ ج
  .الشريعة

  12 املادة
 أو بالده داخل إقامته حمل واختيار التنقل، حرية يف الشريعة إطار يف احلق إنسان كل

 جيريه أن إليه جلأ الذي البلد وعلي آخر بلد إيل اللجوء حق اضطهد إذا وله خارجها
  .الشرع نظر يف جرمية اقتراف اللجوء سبب يكن مل ما مأمنه يبلغه حىت

  13 املادة
 العمل اختيار حرية ولإلنسان يه،عل قادر لكل واتمع الدولة تكفله حق العمل
 والسالمة األمن يف حقه وللعامل اتمع، ومصلحة مصلحته به تتحقق مما به الالئق
 إكراهه، أو يطيقه، ال مبا تكليفه جيوز وال. األخرى االجتماعية الضمانات كافة ويف
 أجرا ضىيتقا أن ـ واألنثى الذكر بني متييز  دونـ وله به، اإلضرار أو استغالله، أو

 يستحقها، اليت والفروقات والعالوات االجارات وله تأخري دون عمله مقابل عادال
 فعلي العمل وأصحاب العمال اختلف وإذا واإلتقان، باإلخالص مطالب وهو
  . حتيز دون بالعدل واإللزام احلق وإقرار الظلم ورفع الرتاع لفض تتدخل أن الدولة

  14 املادة
 بالغري أو بالنفس إضرار أو غش أو احتكار دون املشروع، الكسب يف احلق لإلنسان
  . مؤكدا ممنوع والربا

  15 املادة
 يضر ال مبا امللكية حبقوق والتمتع الشرعية، بالطرق التملك يف احلق إنسان لكل ـ أ
 العامة املنفعة لضرورات إال امللكية نزع جيوز وال اتمع، أو األفراد من بغريه أو به

  .وعادل فوري تعويض ومقابل
  .شرعي مبقتضى إال وحجزها األموال مصادرة حترم ـ ب
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  16 املادة
 وله. التقين أو الفين أو األديب أو العلمي إنتاجه بثمرات االنتفاع يف احلق إنسان لكل
 مناف غري اإلنتاج هذا يكون أن علي له العائدة واملالية األدبية مصاحله محاية يف احلق

  .الشريعة ألحكام

  17 ةاملاد
 من متكنه األخالقية واألوبئة املفاسد من نظيفة بيئة يعيش أن يف احلق إنسان لكل ـ أ

  .احلق هذا له يوفرا أن والدولة اتمع وعلي معنويا، ذاته بناء
 مجيع بتهيئة واالجتماعية الصحية الرعاية حق ودولته جمتمعه علي إنسان لكل ـ ب

  .املتاحة اإلمكانات دودح يف إليها حتتاج اليت العامة املرافق
 من وكفاية كفايته متام له حيقق كرمي عيش يف حقه إنسان لكل الدولة تكفل ـ ج

 احلاجات وسائر والعالج والتعليم واملسكن وامللبس املأكل ذلك ويشمل يعوله
  .األساسية

  18 املادة
  .وماله وعرضه وأهله ودينه نفسه علي آمنا يعيش أن يف احلق إنسان لكل ـ أ
 وماله وأسرته مسكنه يف اخلاصة حياته بشؤون االستقالل يف احلق لإلنسان ـ ب

 من محايته وجتنب مسعته إيل اإلساءة أو عليه الرقابة أو التجسس جيوز وال واتصاالته،
  .تعسفي تدخل كل
 غري بصورة أو أهله إذن بغري دخوله جيوز وال األحوال كل يف حرمته للمسكن ـ ج

  .منه أهله تشريد أو مصادرته أو مههد جيوز وال مشروعة،

  19 املادة
  .واحملكوم احلاكم ذلك يف يستوي الشرع، أمام سواسية الناس ـ أ
  .للجميع مكفول القضاء إيل اللجوء حق ـ ب
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  .شخصية أساسها يف املسؤولية ـ ج
  .الشريعة أحكام مبوجب إال عقوبة وال جرمية ال ـ د

 الضمانات كل فيها له تؤمن عادلة كمةمبحا إدانته تثبت حىت برئ املتهم ـ هـ
  .عنه بالدفاع الكفيلة

  20 املادة
 وال. شرعي موجب بغري عقابه أو نفيه أو حريته تقييد أو إنسان علي القبض جيوز ال

 أو املذلة املعامالت أنواع من ألي أو النفسي أو البدين للتعذيب تعريضه جيوز
 الطبية للتجارب فرد أي إخضاع جيوز ال اكم اإلنسانية، للكرامة املنافية أو القاسية

 سن جيوز ال كما للخطر، وحياته صحته تعرض عدم وبشرط برضاه إال العلمية أو
  .التنفيذية للسلطات ذلك ختول اليت االستثنائية القوانني

  21 املادة
  .األهداف من هدف وألي األشكال من شكل بأي حمرم رهينة اإلنسان أخذ

  22 املادة
  .الشرعية املبادئ مع يتعارض ال بشكل رأيه عن حبرية التعبري يف احلق انإنس لكل ـ أ
 وفقا املنكر عن والنهي باملعروف واألمر اخلري إىل الدعوة يف احلق إنسان لكل ـ ب

  .اإلسالمية الشريعة لضوابط
 والتعرض استعماله وسوء استغالله وحيرم للمجتمع، حيوية ضرورة اإلعالم ـ ج

 إصابة أو بالقيم اإلخالل شأنه من ما كل وممارسة فيه، األنبياء وكرامة للمقدسات
  .االعتقاد زعزعة أو الضرر أو االحنالل أو بالتفكك اتمع

 علي التحريض إيل يؤدي ما وكل واملذهبية القومية الكراهية إثارة جيوز ال ـ د
  .أشكاله بكافة العنصري التمييز
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  23 املادة
 للحقوق ضمانا مؤكدا حترميا استغالهلا وسوء فيها ستبداداال حيرم أمانة الوالية ـ أ

  .لإلنسان األساسية
 غري أو مباشرة بصورة لبالده العامة الشؤون إدارة يف االشتراك حق إنسان لكل ـ ب

  .الشريعة ألحكام وفقا العامة الوظائف تقلد يف احلق له أن كما مباشرة،

  24 املادة
  .اإلسالمية الشريعة بأحكام مقيدة اإلعالن اهذ يف املقررة واحلريات احلقوق كل

  25 املادة
 هذه مواد من مادة أي توضيح أو لتفسري الوحيد املرجع هي اإلسالمية الشريعة
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 املتحدة األمم عن الصادر اإلنسان حقوق ميثاق

  العامة اجلمعية قرار مبوجب املأل على ونشر اعتمد
  1948 ديسمرب/األول كانون 10 يف املؤرخ) 3-د (ألف 217 املتحدة لألمم

   الديباجة
 حقوق ومن فيهم، أصيلة كرامة من البشرية األسرة أعضاء جلميع مبا اإلقرار كان ملا

   العامل، يف والسالم والعدل احلرية أساس يشكل وثابتة، متساوية
 الضمري بربريتها أثارت أعمال إىل أفضيا قد وازدراؤها اإلنسان حقوق جتاهل كان وملا

 وبالتحرر والعقيدة القول حبرية فيه يتمتعون عامل ببزوغ نادوا قد البشر وكان ين،اإلنسا
 حقوق تتمتع أن األساسي من كان وملا نفوسهم، إليه ترنو ما كأمسى والفاقة، اخلوف من

 بالتمرد اللياذ إىل األمر آخر يضطروا أال للبشر أريد إذا القانوين النظام حبماية اإلنسان
 بني ودية عالقات تنمية على العمل اجلوهري من كان وملا الضطهاد،وا الطغيان على
 اإلنسان حبقوق إمياا تأكيد امليثاق يف أعادت قد املتحدة األمم شعوب كانت وملا األمم،

 وحزمت احلقوق، يف والنساء الرجال وبتساوي وقدره، اإلنسان وبكرامة األساسية،
 احلرية من جو يف احلياة مستويات حسنيوبت االجتماعي بالتقدم النهوض على أمرها
 على املتحدة األمم مع بالتعاون بالعمل، تعهدت قد األعضاء الدول كانت وملا أفسح،
 كان وملا األساسية، وحرياته اإلنسان حلقوق العامليني واملراعاة االحترام تعزيز ضمان
 ذا الوفاء لتمام رورةالض بالغ أمرا واحلريات احلقوق هلذه مشترك فهم على اجلميع التقاء
 بوصفه اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن هذا املأل على تنشر العامة اجلمعية فإن التعهد،
 مجيع يسعى كيفما األمم، وكافة الشعوب كافة تبلغه أن ينبغي الذي املشترك األعلى املثل
 التعليم خالل ومن الدوام، على أعينهم نصب اإلعالن هذا واضعني وهيئاته، اتمع أفراد

 املطردة بالتدابري يكفلوا، وكيفما واحلريات، احلقوق هذه احترام توطيد إىل والتربية،
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 األعضاء الدول شعوب بني فيما الفعلية، ومراعاا ا العاملي االعتراف والدولية، الوطنية
  . السواء على واليتها حتت املوضوعة األقاليم شعوب بني وفيما ذاا

  1 املادة
 العقل وهبوا قد وهم. واحلقوق الكرامة يف ومتساوين أحرارا الناس مجيع ديول

  . اإلخاء بروح بعضا بعضهم يعاملوا أن وعليهم والوجدان

  2 املادة
 دومنا اإلعالن، هذا يف املذكورة واحلريات احلقوق جبميع التمتع حق إنسان لكل
 أو اللغة، أو اجلنس، أو ن،اللو أو العنصر، بسبب التمييز سيما وال نوع، أي من متييز

 الثروة، أو االجتماعي، أو الوطين األصل أو سياسي، وغري سياسيا الرأي أو الدين،
  .آخر وضع أي أو املولد، أو

 الدويل أو القانوين أو السياسي الوضع أساس علي التمييز جيوز ال ذلك عن وفضال
 حتت موضوعا أو المستق أكان سواء الشخص، إليه ينتمي الذي اإلقليم أو للبلد

  . سيادته علي آخر قيد ألي خاضعا أم الذايت باحلكم متمتع غري أو الوصاية

  3 املادة
  . شخصه على األمان وىف واحلرية احلياة يف حق فرد لكل

  4 املادة
  . صورمها جبميع بالرقيق واالجتار الرق وحيظر استعباده، أو أحد استرقاق جيوز ال

  5 املادة
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب دأح إخضاع جيوز ال

  . بالكرامة اإلحاطة
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  6 املادة
  . القانونية بالشخصية له يعترف بأن احلق مكان، كل يف إنسان، لكل
  7 املادة
 دومنا القانون حبماية التمتع حق يف يتساوون وهم القانون، أمام سواء مجيعا الناس
 ومن اإلعالن هذا ينتهك متييز أي من باحلماية التمتع حق يف يتساوون كما متييز،
  . التمييز هذا مثل على حتريض أي
  8 املادة
 أعمال أية من الفعلي إلنصافه املختصة الوطنية احملاكم إىل اللجوء حق شخص لكل
  . القانون أو الدستور إياه مينحها اليت األساسية احلقوق تنتهك
  9 املادة
  . تعسفا نفيه أو حجزه أو إنسان أي اعتقال جيوز ال

  10 املادة
 حمكمة قضيته تنظر أن يف احلق اآلخرين، مع التامة املساواة قدم على إنسان، لكل

 مة أية وىف والتزاماته حقوقه يف للفصل وعلنيا، منصفا نظرا وحمايدة، مستقلة
  . إليه توجه جزائية
  11 املادة

 علنية حماكمة يف قانونا هلا ارتكابه يثبت أن إىل بريئا يعترب جبرمية متهم شخص كل. 1
  . نفسه عن للدفاع الالزمة الضمانات مجيع فيها له وفرت قد تكون

 حينه يف يكن مل عمل عن امتناع أو عمل أي بسبب جبرمية شخص أي يدان ال. 2
 أشد عقوبة أية عليه توقع ال كما الدويل، أو الوطين القانون مبقتضى جرما يشكل
  . اجلرمي الفعل فيه ارتكب الذي الوقت يف سارية كانت اليت تلك من
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  12 املادة
 مسكنه أو أسرته شؤون يف أو اخلاصة حياته يف تعسفي لتدخل أحد تعريض جيوز ال
 حيميه أن يف حق شخص ولكل. ومسعته شرفه متس حلمالت وال مراسالته، أو

  . احلمالت تلك أو التدخل ذلك مثل من القانون
  13 املادة

  . الدولة حدود داخل إقامته حمل اختيار وىف التنقل حرية يف حق فرد كلل. 1
  . بلده إىل العودة وىف بلده، ذلك يف مبا بلد، أي مغادرة يف حق فرد لكل. 2

  14 املادة
  . االضطهاد من خالصا به والتمتع أخرى بلدان يف ملجأ التماس حق فرد لكل. 1
 غري جرمية عن بالفعل ناشئة مالحقة ناكه كانت إذا احلق ذا التذرع ميكن ال. 2

  . ومبادئها املتحدة األمم مقاصد تناقض أعمال عن أو سياسية
  15 املادة

  .ما جبنسية التمتع حق فرد لكل. 1
  . جنسيته تغيري يف حقه من وال جنسيته من شخص أي حرمان تعسفا، جيوز، ال. 2

  16 املادة
 قيد أي دون أسرة، وتأسيس التزوج قح البلوغ، سن أدركا مىت واملرأة، للرجل. 1

 وخالل التزوج لدى احلقوق يف متساويان ومها. الدين أو اجلنسية أو العرق بسبب
  .احنالله ولدى الزواج قيام

  . فيه إكراه ال كامال رضاء زواجهما املزمع الطرفني برضا إال الزواج يعقد ال. 2
 اتمع حبماية التمتع حق وهلا ع،اتم يف واألساسية الطبيعية اخللية هي األسرة. 3

  . والدولة
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  17 املادة
  .غريه مع باالشتراك أو مبفرده التملك، يف حق فرد لكل. 1
  . تعسفا ملكه من أحد جتريد جيوز ال. 2

  18 املادة
 يف حريته احلق هذا ويشمل والدين، والوجدان الفكر حرية يف حق شخص لكل
 الشعائر وإقامة بالتعبد معتقده أو دينه رإظها يف وحريته معتقده، أو دينه تغيري

  . حده على أو املأل وأمام مجاعة، مع أو مبفرده والتعليم، واملمارسة

  19 املادة
 اعتناق يف حريته احلق هذا ويشمل والتعبري، الرأي حبرية التمتع حق شخص لكل
 بأية رين،اآلخ إىل ونقلها وتلقيها واألفكار األنباء التماس وىف مضايقة، دون اآلراء
  . للحدود اعتبار ودومنا وسيلة

  20 املادة
  . السلمية واجلمعيات االجتماعات يف االشتراك حرية يف حق شخص لكل. 1
  . ما مجعية إىل االنتماء على أحد إرغام جيوز ال. 2

  21 املادة
 بواسطة وإما مباشرة إما لبلده، العامة الشئون إدارة يف املشاركة حق شخص لكل. 1

  .حرية يف خيتارون ممثلني
  . بلده يف العامة الوظائف تقلد حق اآلخرين، مع بالتساوي شخص، لكل. 2
 خالل من اإلرادة هذه تتجلى أن وجيب احلكم، سلطة مناط هي الشعب إرادة. 3

 الناخبني بني املساواة قدم وعلى العام باالقتراع دوريا جترى نزيهة انتخابات
  . التصويت حرية ضمان حيث من مكافئ بإجراء أو السري وبالتصويت
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  22 املادة
 أن حقه ومن االجتماعي، الضمان يف حق اتمع، يف عضوا بوصفه شخص، لكل
 دولة كل هيكل مع يتفق ومبا الدويل، والتعاون القومي اهود خالل من له، توفر

 لكرامته عنها غىن ال اليت والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق ومواردها،
  . حرية يف شخصيته لتناميو

  23 املادة
 عادلة عمل شروط وىف عمله، اختيار حرية وىف العمل، حق شخص لكل. 1

  .البطالة من احلماية وىف ومرضية،
  .املتساوي العمل على متساو أجر يف احلق متييز، أي دون األفراد، جلميع. 2
 الئقة عيشة وألسرته له تكفل ومرضية عادلة مكافأة يف حق يعمل فرد لكل. 3

  . االجتماعية للحماية أخرى بوسائل االقتضاء، عند وتستكمل، البشرية، بالكرامة
 محاية أجل من إليها واالنضمام آخرين مع النقابات إنشاء حق شخص لكل. 4

  . مصاحله

  24 املادة
 لساعات معقول حتديد يف وخصوصا الفراغ، وأوقات الراحة يف حق شخص لكل
  . مأجورة يةدور إجازات وىف العمل

  25 املادة
 وألسرته، له والرفاهة الصحة لضمان يكفى معيشة مستوى يف حق شخص لكل. 1

 اخلدمات وصعيد الطبية والعناية واملسكن وامللبس املأكل صعيد على وخاصة
 املرض أو البطالة حاالت يف الغوائل به يأمن ما يف احلق وله الضرورية، االجتماعية
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 واليت إرادته عن اخلارجة الظروف من ذلك غري أو الشيخوخة أو الترمل أو العجز أو
  .عيشه أسباب تفقده

 التمتع حق األطفال وجلميع. خاصتني ومساعدة رعاية يف حق والطفولة لألمومة. 2
  . اإلطار هذا خارج أو الزواج إطار يف ولدوا سواء االجتماعية احلماية بذات

  26 املادة
 مرحلتيه يف األقل على جمانا، التعليم يوفر أن بوجي. التعليم يف حق شخص لكل. 1

 واملهين الفين التعليم ويكون. إلزاميا االبتدائي التعليم ويكون. واألساسية االبتدائية
  .لكفاءم تبعا للجميع متاحا العايل التعليم ويكون. للعموم متاحا

 حقوق حتراما وتعزيز اإلنسان لشخصية الكاملة التنمية التعليم يستهدف أن جيب. 2
 بني والصداقة والتسامح التفاهم يعزز أن جيب كما. األساسية واحلريات اإلنسان
 ا تضطلع اليت األنشطة يؤيد وأن الدينية، أو العنصرية الفئات ومجيع األمم مجيع
  .السالم حلفظ املتحدة األمم

  . همألوالد يعطى الذي التعليم نوع اختيار حق األولوية، سبيل على لآلباء،. 3

  27 املادة
 االستمتاع وىف الثقافية، اتمع حياة يف احلرة املشاركة حق شخص لكل. 1

  .عنه تنجم اليت الفوائد وىف العلمي التقدم يف واإلسهام بالفنون،
 أو علمي إنتاج أي على املترتبة واملادية املعنوية املصاحل محاية يف حق شخص لكل. 2

  . صنعه من فين أو أديب

  28 املادة
 احلقوق ظله يف تتحقق أن ميكن ودويل اجتماعي بنظام التمتع حق فرد لكل

  . تاما حتققا اإلعالن هذا يف عليها املنصوص واحلريات
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  29 املادة
 شخصيته تنمو أن ميكن وحدها فيها اليت اجلماعة، إزاء واجبات فرد كل على. 1

  .الكامل احلر النمو
 القانون يقررها اليت للقيود إال ياته،وحر حقوقه ممارسة يف فرد، أي خيضع ال. 2

 اآلخرين وحريات حبقوق الواجب االعتراف ضمان حصرا، منها، مستهدفا
 يف اجلميع ورفاه العام والنظام الفضيلة مقتضيات من بالعادل والوفاء واحترامها،

  .دميقراطي جمتمع
 املتحدة ماألم مقاصد يناقض حنو على احلقوق هذه متارس أن حال أي يف جيوز ال. 3

  . ومبادئها

  30 املادة
 دولة أية ختويل على انطواءه يفيد حنو على تأويله جيوز نص أي اإلعالن هذا يف ليس
 أي هدم إىل يهدف فعل بأي أو نشاط بأي القيام يف حق أي فرد، أي أو مجاعة، أو
 .فيه عليها املنصوص واحلريات احلقوق من
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 ويباألور لالحتاد األساسية احلقوق ميثاق

  2000 ديسمرب يف به العمل بدأ

  الرمسي اإلعالن
 التايل الرمسي النص األوروبية واللجنة األورويب والس األورويب الربملان يعلن

  .األورويب لالحتاد األساسية للحقوق كميثاق
  2000 ديسمرب من السابع يف نيس يف حترر

  األورويب الربملان عن -
  األورويب االحتاد جملس عن -
  األوروبية اللجنة عن -

   متهيد
 مستقبل يف التشارك تعتزم ـ بينها فيما أوثق احتاداً تنشأ وهي ـ أوروبا شعوب إن
  .املشتركة القيم على قائم آمن

 تتجزأ ال اليت العامة القيم على االحتاد يتأسس ـ واألخالقي الروحي لتراثه وإدراكاً
 الدميقراطية مبادئ أساس على والتضامن؛ واملساواة واحلرية اإلنسانية للكرامة
 لالحتاد، باملواطنة باالعتراف أنشطته من القلب يف الفرد ويضع القانون، وسلطان
  .والعدل واألمن للحرية مساحة وخبلق
 ثقافات تنوع حيترم بينما املشتركة، القيم هذه تنمية على احملافظة يف االحتاد يسهم
 سلطاا وتنظيم األعضاء، للدول ةالقومي اهلويات وكذلك أوروبا، شعوب وتقاليد
 املتوازنة التنمية تشجيع وينشد واحمللية، واإلقليمية القومية املستويات على العامة
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 ورأس واخلدمات والسلع لألشخاص بالنسبة احلركة حرية ويضمن واملستمرة،
  .الصداقة عالقات إقامة وحرية املال،
 ضوء يف األساسية احلقوق ايةمح تقوية الضروري من يكون ـ اهلدف هذا أجل ومن

 تلك جبعل والتكنولوجية العلمية والتطورات االجتماعي، والتقدم اتمع، تغريات
  .امليثاق يف وضوحاً أكثر احلقوق
 واالحتاد، اتمع ووظائف لسلطات الواجب باالحترام ـ تأكيده امليثاق هذا وجيدد
 التقاليد عن اخلصوص وجه على الناشئة احلقوق على ـ القرار يف املشاركة ومبدأ

 بشأن واملعاهدة األعضاء، الدول بني املشتركة الدولية وااللتزامات الدستورية
 اإلنسان حقوق حلماية األوروبية واالتفاقية اتمع، ومعاهدات األورويب، االحتاد

 األورويب، والس اتمع يتبناها اليت االجتماعية واملواثيق األساسية، واحلريات
 حلقوق األوروبية واحملكمة األوروبية للمجتمعات العدل حملكمة الدعوى وقانون
  .اإلنسان

 اآلخرين األشخاص حنو وواجبات مسئوليات يستلزم احلقوق ذه التمتع إن
  .املستقبل وأجيال اإلنساين واتمع
  .يلي فيما الواردة واملبادئ واحلريات باحلقوق االحتاد يقر وهلذا

  الكرامة :األول الفصل

  اإلنسانية الكرامة: 1 مادة
  .ومحايتها احترامها وجيب مقدسة، اإلنسانية الكرامة

  احلياة يف احلق: 2 مادة
  .احلياة يف احلق له شخص كل ـ 1
  .إعدامه يتم أو اإلعدام بعقوبة شخص أي على حيكم ال ـ 2
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  السالمة يف الشخص حق: 3 مادة
  .والعقلية نيةالبد سالمته احترام يف احلق شخص لكل ـ 1
 ـ :اخلصوص وجه على يلي ما احترام جيب ـ: األحياء وعلم الطب جمال يف ـ 2

 ـ القانون، يضعها اليت لإلجراءات طبقاً ـ  املعين للشخص واملعلومة احلرة املوافقة
 انتقاء إىل دف اليت تلك وخاصة ـ النسل بتحسن تتعلق اليت املمارسات حظر

 حظر ـ املايل، للكسب مصدراً وأجزائه إلنسانا جسم جعل حظر ـ األشخاص،
  .البشري التناسلي االستنساخ

  املهينة أو اإلنسانية غري العقوبة أو واملعاملة التعذيب حظر: 4 مادة
  .املهينة أو اإلنسانية غري العقوبة أو للمعاملة أو للتعذيب شخص أي خيضع ال

  باإلكراه والعمل االسترقاق حظر: 5 مادة
  .استعباده أو شخص أي استرقاق جيوز ال ـ 1
  .كرهاً أو قسراً عمالً يؤدي أن شخص أي من يطلب أن جيوز ال ـ 2
  .البشر يف االجتار حيظر ـ 3

  واألمن احلرية يف احلق: 6 مادة
  .واألمن احلرية يف احلق شخص لكل

  العائلية واحلياة اخلاصة احلياة احترام: 7 مادة
  .واتصاالته وبيته العائلية وحياته صةاخلا حياته احترام يف احلق شخص لكل

  الشخصية البيانات محاية: 8 مادة
  .به تتعلق اليت الشخصية البيانات محاية يف احلق شخص لكل ـ 1
 أساس وعلى حمددة، ألغراض مالئم حنو على البيانات هذه مثل تعامل أن جيب ـ 2
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 شخص لكل ويكون القانون، حيدده مشروع أساس على أو املعين، الشخص موافقة
 عليها احلصول وحق به، وتتعلق مجعها مت اليت البيانات إىل الوصول يف احلق

  .صحيحة
  .مستقلة هيئة لرقابة القواعد هلذه اإلذعان خيضع ـ 3

  أسرة تكوين يف واحلق الزواج يف احلق: 9 مادة
 سةممار حتكم اليت احمللية للقوانني وفقاً أسرة تكوين يف واحلق الزواج يف احلق يكفل
  .احلقوق هذه

  والديانة والضمري الفكر حق: 10 مادة
 يف احلرية احلق هذا ويشمل والديانة، والضمري الفكر حرية يف احلق شخص كل ـ 1

 واملمارسة والتعليم والتعبد العقيدة أو الديانة إعالن وحرية العقيدة، أو الديانة، تغيري
 بشكل أو علين بشكل وإما رين،اآلخ مع باالجتماع أو مبفرده، إما الشعائر، وإقامة
  .سري

 ممارسة حتكم اليت احمللية للقوانني وفقاً احلروب يف االشتراك عدم يف احلق إقرار ـ 2
  .احلق هذا

  واملعلومات التعبري حرية: 11 مادة
 وتلقي اآلراء، اعتناق حرية احلق هذا ويشمل التعبري، حرية يف احلق شخص لكل  ـ1

  .احلدود عن النظر وبصرف العامة السلطة من تدخل دون واألفكار، املعلومات ونقل
  .اإلعالم وسائل وتعددية احلرية حتترم  ـ2

  االحتادات تكوين وحرية التجمع حرية: 12 مادة
 ـ املستويات كافة على االحتاد وحرية السلمي التجمع حرية يف احلق إنسان لكل ـ 1

 أي حق تتضمن واليت املدنيةو والنقابية والتجارية السياسية املسائل يف وخاصة
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  .مصاحله حلماية املهنية النقابات إىل واالنضمام تكوين يف إنسان
 السياسية اإلرادة عن التعبري يف النقايب املستوى على السياسية األحزاب تسهم ـ 2

  .النقابة ألعضاء

  والعلوم الفنون حرية: 13 مادة
  .األكادميية احلرية وحتترم القيود، من حرة العلمي والبحث الفنون تكون

  التعليم يف احلق: 14 مادة
  .واملستمر املهين التدريب على واحلصول التعليم يف احلق إنسان لكل ـ 1
  .باان إلزامي تعليم تلقي إمكانية احلق هذا يشمل ـ 2
 الدميقراطية، ملبادئ الواجب باالحترام تعليمية مؤسسات إنشاء حرية حتترم ـ 3

 الديين اعتقادهم مع يتفق ألطفاهلم والتدريس التعليم أن ضمان يف اآلباء وحق
  .احلق وهذا احلرية هذه ممارسة حتكم اليت احمللية للقوانني وفقاً والتربوي والفلسفي

  بعمل االرتباط يف واحلق مهنة اختيار حرية: 15 املادة
  .ةحبري يقبلها أو خيتارها مهنة وممارسة بعمل االرتباط يف احلق إنسان لكل ـ 1
 اإلنشاء، حق وممارسة والعمل الوظيفة عن البحث حرية باالحتاد مواطن لكل ـ 2

  .عضو دولة أي يف اخلدمات وتوفري
 احلق األعضاء الدول أقاليم يف بالعمل هلم املصرح األخرى البالد ملواطين يكون ـ 3
  .االحتاد مبواطين اخلاصة لتلك مساوية عمل ظروف يف

  جتاري ملع إدارة يف احلق: 16 مادة
  .احمللية واملمارسات والقوانني اتمع لقانون وفقاً جتاري عمل إدارة حرية إقرار يتم
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  امللكية يف احلق: 17 مادة
 حصل اليت ممتلكاته توريث يف والتصرف واستخدام امتالك يف احلق إنسان لكل ـ 1

 لعامة،ا للمصلحة إال ممتلكاته من شخص أي حرمان جيوز وال قانوين، بشكل عليها
 للتعويض ذلك وخيضع القانون، عليها ينص اليت الشروط ومبوجب احلاالت ويف

 ينظم أن وجيوز خسارته، عن تعويضاً املناسب الوقت يف له يدفع الذي العادل
  .العامة املصلحة تقتضيه مبا املمتلكات استخدام القانون

  .الفكرية امللكية محاية تتم ـ 2

  اللجوء يف احلق: 18 مادة
 ،1951 يوليو 28 بتاريخ جنيف اتفاقية لقواعد الواجب باالحترام اللجوء حق ليكف

 تنشأ اليت للمعاهدة وطبقاً الالجئني بوضع يتعلق الذي 1967 يناير 31 وبروتوكول
  .األورويب اتمع

  التسليم أو الترحيل أو الفصل حالة يف احلماية: 19 مادة
  .اجلماعي الترحيل حاالت حتظر ـ 1
 شديد خطر هناك كان إذا دولة إىل شخص أي تسليم أو إبعاد أو فصل جيوز ال ـ 2

  . املهينة اإلنسانية غري العقوبة أو املعاملة أو التعذيب، أو اإلعدام، لعقوبة بتعرضه

  املساواة: الثالث الفصل

  القانون أمام املساواة: 20 مادة
  .القانون أمام اجلميع يتساوى

  التمييز عدم: 21 مادة
 األصل أو اللون أو العرق أو اجلنس مثل سبب أي على قائم متييز أي طرخي ـ 1

 الرأي أو العقيدة أو الدين أو اللغة أو األجنبية السمات أو االجتماعي أو العرقي



  مالحق
 

 471

 امليالد أو املمتلكات بسبب أو قومية أقلية إىل االنتساب أو آخر رأي أي أو السياسي
  .اجلنسي التوجه أو السن أو اإلعاقة أو
 االحتاد بشأن واملعاهدة األورويب، اتمع تنشئ اليت املعاهدة تطبيق نطاق يف ـ 2

 على متييز أي حيظر ـ املعاهدات لتلك اخلاصة باألحكام اإلخالل ودون األورويب
  .اجلنسية أساس

  واللغوي والديين الثقايف االختالف: 22 مادة
  .واللغوي والديين الثقايف االختالف االحتاد حيترم

  والنساء الرجال بني املساواة: 23 مادة
 والعمل الوظيفة ذلك يف مبا ااالت كافة يف والنساء الرجال بني املساواة تكفل

  واألجر،
 لصاحل معينة مزايا تكفل اليت اإلجراءات تبين أو على احملافظة املساواة مبدأ مينع وال

  .متثيالً األقل اجلنس

  الطفل حقوق: 24 مادة
 أن هلم وجيوز مصلحتهم، تتطلب كما والرعاية احلماية يف احلق طفاللأل يكون ـ 1

 بشأن االعتبار يف هذه النظر وجهات وتؤخذ حبرية، نظرهم وجهات عن يعربوا
  .ونضجهم ألعمارهم وفقاً ختصهم اليت املسائل

 أو العامة السلطات اختذا سواء ـ باألطفال تتعلق اليت األفعال كافة يف ـ 2
 لكل ويكون األول، االعتبار يف الطفل مصاحل تؤخذ أن جيب ـ خلاصةا املؤسسات

 منتظم حنو على والديه مع مباشر واتصال شخصية عالقة على احلفاظ يف احلق طفل
  .مصلحته خيالف ذلك يكن مل ما
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  السن كبار حق: 25 مادة
 ركةواملشا ومستقلة، كرمية حياة حييوا أن يف السن كبار حقوق وحيترم االحتاد يقر
  .والثقافية االجتماعية احلياة يف

  اإلعاقة ذوي األشخاص اندماج: 26 مادة
 اليت اإلجراءات من االستفادة يف اإلعاقة ذوي األشخاص حق وحيترم االحتاد يقر

  .اتمع حياة يف واملشاركة واملهين االجتماعي وتكاملهم استقالهلم لضمان وضعت

  التضامن: الرابع الفصل

  االلتزام نطاق داخل والتشاور املعلومات على احلصول يف عمالال حق: 27 مادة
 وطبقاً احلاالت يف املناسب الوقت يف والتشاور املعلومات ـ ممثليهم أو للعمال يكفل

  .احمللية واملمارسات والقوانني اتمع، قانون عليها ينص اليت للشروط

  اجلماعي والعمل الصفقات عقد يف احلق: 28 مادة
 اتمع لقانون طبقاً ـ م اخلاصة منظمام أو ـ العمل وأصحاب الللعم يكون

 على اجلماعية االتفاقات وإبرام التفاوض حق ـ احمللية واملمارسات والقوانني
 مجاعي إجراء اختاذ يف احلق هلم يكون املصاحل تعارض حالة ويف املالئمة، املستويات
  .اإلضراب ذلك يف مبا مصاحلهم عن للدفاع

  التوظيف خدمات على احلصول حق: 29 مادة
  .جمانية توظيف خدمات على احلصول يف احلق إنسان لكل

  التعسفي الفصل حالة يف احلماية: 30 مادة
 والقوانني اتمع، لقانون طبقاً ـ التعسفي الفصل ضد احلماية يف احلق عامل لكل

  .احمللية واملمارسات
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  العادلة العمل ظروف: 31 مادة
  .وكرامته وسالمته صحته حتترم عمل ظروف يف احلق لعام لكل ـ 1
 اليومية الراحة وفترات العمل، لساعات األقصى احلد حتديد يف احلق عامل لكل ـ 2

  .األجر مدفوعة سنوية وفترة واألسبوعية،

  العمل أثناء الشباب ومحاية الطفل عمل حظر: 32 مادة
 من أقل بالعمل االلتحاق لسن األدىن احلد يكون أن جيوز وال األطفال، تشغيل حيظر
 يكون مثلما القواعد هذه مبثل اإلخالل دون املدرسة، يف التخرج لسن األدىن احلد
 يلتحقون الذين الشباب يتمتع أن وجيب احملدودة، القيود وباستثناء للشباب مناسباً
 االستغالل ضد محايتهم وجيب ألعمارهم، مناسبة عمل بظروف بالعمل

 أو البدين منوهم أو صحتهم أو بسالمتهم يضر أن احملتمل من عمل وأي االقتصادي،
  .تعليمهم مع يتعارض أو االجتماعي، أو األخالقي أو العقلي

  واملهنية العائلية احلياة: 33 مادة
  .واالجتماعية واالقتصادية القانونية باحلماية األسرة تتمتع ـ 1
 من احلماية يف احلق إنسان لكل يكون ـ املهنية واحلياة العائلية احلياة بني للتوفيق ـ 2

 بعد وإجازة األجر، مدفوعة أمومة إجازة يف واحلق باألمومة، يتعلق لسبب الفصل
  .طفل تبين أو الوالدة،

  االجتماعية واملساعدة االجتماعي الضمان: 34 مادة
 االجتماعية واخلدمات االجتماعي، الضمان إعانات يف احلق وحيترم اإلحتاد يقر ـ 1
 أو والعوز العمل، وإصابات واملرض، األمومة، مثل حاالت يف احلماية توفر ليتا

 والقوانني اتمع قانون يضعها اليت للقواعد وفقاً الوظيفة فقد حالة ويف الشيخوخة،
  .احمللية واملمارسات

 االحتاد نطاق داخل قانوين بشكل ويتنقل يقيم شخص أي حق من يكون ـ 2
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 لقانون وفقاً االجتماعية واملزايا االجتماعي الضمان إعانات على احلصول األورويب
  .احمللية واملمارسات والقوانني اتمع

 على احلصول يف احلق وحيترم االحتاد يقر ـ والفقر االجتماعي احلرمان ملكافحة ـ 3
 الذين أولئك لكل الئقة حياة ضمان أجل من اإلسكان ومعونة االجتماعية، املعونة
 والقوانني اتمع قانون يضعها اليت للقواعد وفقاً الكافية املوارد إىل يفتقرون

  .احمللية واملمارسات

  الصحية الرعاية: 35 مادة
 من االستفادة يف واحلق الوقائية، الصحية الرعاية على احلصول يف احلق إنسان لكل
 كفلوي احمللية، واملمارسات القوانني تضعها اليت الشروط مبوجب الطيب، العالج
 وأنشطة سياسات كافة وتنفيذ حتديد يف اإلنسان صحة محاية من عال مستوى
  .االحتاد

  العامة االقتصادية املنفعة خدمات على احلصول: 36 مادة
 تنص كما العامة االقتصادية املنفعة خدمات على احلصول وحيترم االحتاد يقر

 أجل من األورويب، اتمع شرعها اليت للمعاهدة وفقاً احمللية، واملمارسات القوانني
  .لالحتاد واإلقليمي االجتماعي التماسك تنمية

  البيئية احلماية: 37 مادة
 سياسات يف البيئية اجلودة وحتسني البيئية احلماية من عال مستو وضمان إدراج جيب
  .املستمرة التنمية ملبدأ وفقاً االحتاد

  املستهلك محاية: 38 مادة
  .املستهلك محاية من عال مستوى االحتاد سياسات تضمن
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  املواطنني حقوق: اخلامس الفصل

  األورويب الربملان انتخابات يف والترشيح التصويت يف احلق: 39 مادة
 الربملان انتخابات يف والترشيح التصويت حق االحتاد يف مواطن لكل يكون ـ 1

 على تطبق اليت الشروط نفس مبوجب فيها يقيم اليت العضو الدولة يف األورويب
  .الدولة تلك مواطين

 أو حر اقتراع يف املباشر العام بالتصويت األورويب الربملان أعضاء انتخاب يتم ـ 2
  .سري

  البلدية االنتخابات يف والترشيح التصويت يف احلق: 40 مادة
 يف البلدية االنتخابات يف والترشيح التصويت حق االحتاد يف مواطن لكل يكون
 تلك مواطين على تطبق اليت الشروط نفس مبوجب فيها يقيم اليت العضو الدولة
  .الدولة

  اجليدة اإلدارة يف احلق: 41 مادة
 خالل ويف مالئم، حنو وعلى برتاهة، شئونه تعاجل أن يف احلق شخص لكل يكون ـ 1

  .االحتاد وهيئات مؤسسات قبل من معقول وقت
  :احلق هذا ويشمل ـ 2
  .عليه يؤثر قد مالئم غري إجراء أي اذاخت قبل إليه االستماع يف شخص كل حق ـ
 املصاحل احترام مع به، اخلاصة املستندات على احلصول يف شخص كل حق ـ

  .والتجارية املهنية للسرية املشروعة
  .قراراا أسباب بإبداء اإلدارة التزام ـ
 أو مؤسساته تسببه ضرر أي عن اتمع يعوضه أن يف احلق شخص لكل يكون ـ 3

 الدول قوانني بني املشتركة العامة للمبادئ وفقاً واجبام أداء عند موظفيها
  .األعضاء
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 وجيب املعاهدات، لغات بإحدى االحتاد ملؤسسات يكتب أن شخص ألي جيوز ـ 4
  .اللغة بنفس رداً يتلقى أن

  املستندات على احلصول يف احلق: 42 مادة
 مكتب له أو مقيم معنوي أو طبيعي شخص وأي باالحتاد، مواطن أي حق من يكون
  .اللجنة أو الس أو األورويب الربملان مستندات على احلصول عضو دولة يف مسجل

  الشكاوى حمقق: 43 مادة
 مكتب له أو مقيم معنوي أو طبيعي شخص وأي باالحتاد مواطن أي حق من يكون
 يف اإلدارة سوء قضايا باالحتاد الشكاوى حمقق إىل يرفع أن عضو دولة يف مسجل
 االبتدائية واحملكمة العدالة، حمكمة باستثناء اتمع، هيئات أو مؤسسات طةأنش
  .القضائية بصفتهم تعمالن اللتان

  التماس تقدمي يف احلق: 44 مادة
 مكتب له أو مقيم معنوي أو طبيعي شخص وأي باالحتاد مواطن أي حق من يكون
  .األورويب للربملان التماساً يقدم أن عضو دويل يف مسجل

  واإلقامة احلركة حرية: 45 دةما
  .األعضاء الدول إقليم داخل حبرية واإلقامة احلركة يف احلق باالحتاد مواطن لكل ـ 1
 ـ األورويب اتمع شرعها اليت للمعاهدة وفقاً ـ واإلقامة احلركة حرية منح جيوز ـ 2

  .عضو دولة إقليم يف قانوين بشكل املقيمني األخرى الدول ملواطين

  والقنصلية الدبلوماسية احلماية: 46 مادة
 وليس فيها مواطناً يكون أخرى دولة إقليم يف ـ احلماية يف احلق باالحتاد مواطن لكل
 لنفس طبقاً عضو دولة ألي القنصلية أو الدبلوماسية اجلهات قبل من ـ متثيل ا

  .العضو الدولة تلك مواطين على تطبق اليت الشروط



  مالحق
 

 477

  العدالة: سالساد الفصل

  عادلة وحماكمة فعالة وسائل يف احلق: 47 ةماد
 يف احلق االحتاد قانون يكفلها اليت وحرياته حقوقه تنتهك إنسان أي حق من يكون
 أي حق من ويكون املادة، هذه تضعها اليت للشروط وفقاً احملكمة، أمام فعالة وسائل
 ستقلةوم عادلة حمكمة قبل من معقول وقت خالل يف وعلنية عادلة حماكمة إنسان
 والتمثيل، والدفاع املشورة إمكانية إنسان ألي ويكون مسبقاً، القانون ينشئها
 تكون الذي بالقدر الكافية املوارد إىل يفتقرون الذين ألولئك القانونية املعونة وتتاح
  .العدالة إىل الوصول لضمان الزمة املعونة هذه مثل

  الدفاع وحق الرباءة افتراض: 48 مادة
  .للقانون طبقاً مذنب أنه يثبت وحىت برئ أنه يفترض تهمي شخص كل ـ 1
  .اام له يوجه شخص ألي الدفاع حقوق احترام يكفل ـ 2

  والعقوبات اجلرائم وتناسب الشرعية مبادئ: 49 مادة
 يشكل يكن مل إمهال أو فعل أي بسبب جرمية بأي مذنباً شخص أي يعترب ال ـ 1

 أشد عقوبة تفرض وال ارتكابه، حني الدويل ونالقان أو احمللي القانون مبوجب جرمية
 عقوبة على القانون نص وإذا اجلرمية، ارتكاب وقت التطبيق واجبة كانت اليت من

  .العقوبة تلك تطبق ـ اجلرمية ارتكاب بعد ـ أخف
 ـ كان إمهال أو فعل أي عن شخص أي وعقاب مبحاكمة املادة هذه ختل ال ـ 2

  .الدول تقرها اليت العامة لمبادئل طبقاً جمرماً ـ ارتكابه وقت
  .اجلرمية مع العقوبات شدة تتناسب أن جيب ـ 3
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 نفس عن جنائية إجراءات يف مرتني العقوبة أو احملاكمة عدم يف احلق: 50 مادة
  اجلرمية

 جنائية إجراءات يف أخرى مرة العقوبة أو للمحاكمة عرضة شخص أي يكون ال
 ووفقاً طبقاً االحتاد نطاق داخل ائي بشكل لفعلبا إدانته أو تربئته متت جرمية عن

  .للقانون

  عامة أحكام: السابع الفصل

  51 مادة
 االعتبار وضع مع ـ االحتاد وهيئات مؤسسات إىل امليثاق هذا أحكام توجه ـ 1

 قانون تنفيذ عند فقط األعضاء الدول وإىل ـ القرار يف املشاركة ملبدأ الواجب
 على ويشجعون باملبادئ، ويتقيدون احلقوق، حيترمون ذلك على وبناء االحتاد،
  .لسلطاا وفقاً تطبيقها

 يعدل أو االحتاد أو للمجتمع جديدة مهمة أو سلطة أي امليثاق هذا ينشئ ال ـ 2
  .املعاهدات حتددها اليت واملهام السلطات

  املكفولة احلقوق نطاق: 52 مادة
 يقرها اليت واحلريات احلقوق ارسةمم بشأن تقييد أي على القانون ينص أن جيب ـ 1
 ـ التناسب ملبدأ وفقاً واحلريات، احلقوق تلك جوهر احترام وجيب امليثاق، هذا
 املصلحة بأهداف حقيقي بشكل وتفي الزمة كانت إذا فقط القيود وضع جيوز
  .اآلخرين وحريات حقوق حلماية احلاجة أو االحتاد، يقرها اليت العامة

 أو اتمع معاهدات أساس على تقوم واليت امليثاق هذا يقرها اليت احلقوق متارس ـ 2
 تلك حتددها اليت القيود نطاق ويف الشروط مبوجب األورويب االحتاد بشأن املعاهدة
  .املعاهدات
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 تكفلها اليت احلقوق مع تتطابق واليت حقوق من امليثاق هذا يتضمن ما بقدر ـ 3
 تلك ونطاق مفهوم يكون ـ ألساسيةا واحلريات اإلنسان حقوق محاية اتفاقية
 هذا مينع وال املذكورة، االتفاقية تضعه الذي والنطاق املفهوم نفس هو احلقوق
  .أوسع محاية يوفر أن من االحتاد قانون احلكم

  احلماية مستوى: 53 مادة
 حقوق على معاكس بشكل يؤثر أو يقيد أنه على امليثاق هذا يف شئ أي يفسر ال

 االحتاد، قانون ـ تطبيقها جماالت يف ـ ا يعترف اليت األساسية واحلريات اإلنسان
 الدول كافة أو اتمع أو االحتاد يكون اليت الدولية واالتفاقيات الدويل، والقانون
 واحلريات اإلنسان حقوق حلماية األوروبية االتفاقية ذلك يف مبا فيها طرفاً األعضاء
  .األعضاء الدول ودساتري األساسية

  احلقوق استخدام إساءة حظر: 54 ةماد
 أو نشاط أي يف للمشاركة حق أي يتضمن أنه على امليثاق هذا يف شئ أي يفسر ال

 أو امليثاق هذا يقرها اليت واحلريات احلقوق من أي هدم إىل يهدف فعل بأي للقيام
  .فيه عليها ينص اليت من أكرب حد إىل تقييدها إىل



  مالحق
 

 480

  

 اإلنسان اتوواجب حلقوق األمريكي اإلعالن

  األمريكية الدول منظمة
  )1948 (األمريكية للدول التاسع الدويل املؤمتر اختذه الذي 30 رقم القرار

  متهيد
 الطبيعة أن وحيث ـ احلقوق ويف الكرامة يف ومتساوون أحراراً يولدون البشر كل
  .البعض لبعضهم كإخوة يتصرفوا أن جيب ـ والضمري العقل منحتهم قد
 الكافة، حلقوق بالنسبة أساسي مطلب هو فرد أي قبل من واجباتبال الوفاء إن

 فبينما لإلنسان، وسياسي اجتماعي نشاط كل يف متالزمة والواجبات واحلقوق
  .احلرية تلك جالل عن تعرب الواجبات فإن الشخصية وحرية قدر من ترفع احلقوق

 هذه تدعم القيةأخ بطبيعة لآلخرين جدالً تسلم القانونية الطبيعة ذات والواجبات
 هو الروحي التطور يكون ما وبقدر .هلا أساساً وتكون املبدأ حيث من الواجبات
 اإلنسان واجب فإن عنه، التعبري من درجة وأرقى اإلنساين للوجود األمسى الغاية
 االجتماعي التعبري هي الثقافة أن وحيث .موارده وبشىت قوته بكل الغاية هذه خدمة

 وممارسة حفظ اإلنسان واجب فمن الروحي، التطور لكلذ األمسى والتارخيي
 أنبل يشكل األخالقي السلوك إن وحيث .استطاعته يف وسيلة بكل الثقافة وتشجيع

  .احترام موضع يضعه أن الدوام على إنسان كل واجب فمن احلضارة، مثار
 بأن الوطنية دساتريها وتقر الفرد، بكرامة تقر األمريكية  الشعوبـ :أن وحيث

 ـ حتمي ـ اإلنساين اتمع يف احلياة تنظم اليت ـ والسياسية القضائية ملؤسساتا
 أن له تسمح اليت الظروف وتوفر األساسية، اإلنسان حقوق ـ هلا أساسي كهدف
   السعادة، ويبلغ واملادي الروحي التقدم حيقق
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 ال األساسية اإلنسان حقوق أن متكررة مناسبات يف أقرت قد األمريكية  الدولـ
ه شخصيت صفات أساس على تقوم لكن معنية، لدولة مواطن أنه حقيقة من تنشأ
 األساسي الدليل هي تكون أن جيب اإلنسان حلقوق الدولية احلماية إلنسانية،ا

 األساسية اإلنسان حقوق على األمريكية الدول تأكيد متطور، أمريكي لقانون
 اليت للحماية األساسي النظام ثلمت للدول الداخلية األنظمة توفرها اليت والضمانات

 من ـ احلالية والقضائية االجتماعية للظروف مناسب كنظام األمريكية الدول تقرها
 على متزايد بشكل النظام ذلك بتقوية تقوم أن جيب أا جانبها من االعتراف غري

 التاسع الدويل املؤمتر فإن تشجيعاً، أكثر أصبحت الظروف أن حيث الدويل املستوى
  :يلي ما إقرار على يوافق األمريكية للدول

  احلقوق: األول الفصل

  الشخصية والسالمة احلرية احلياة يف احلق: 1 مادة
  .شخصه وسالمة واحلرية احلياة يف احلق له إنسان كل

  القانون أمام املساواة يف احلق: 2 مادة
 هذا يف الثابتة والواجبات احلقوق وهلم القانون، أمام متساوون األشخاص كل

  .آخر عامل أي أو العقيدة أو اللغة أو اجلنس أو الساللة بسبب متييز دون اإلعالن

  والعبادة الدينية احلرية يف احلق: 3 مادة
  .السر ويف علناً وممارستها وإظهارها حبرية ما ديانة اعتناق يف احلق شخص لكل

  والنشر والتعبري والرأي البحث حرية يف احلق: 4 مادة
 أياً وسيلة بأي األفكار ونشر والتعبري والرأي البحث حرية يف قاحل شخص لكل
  .نوعها كان
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  والعائلية اخلاصة واحلياة الشخصية والسمعة الشرف محاية يف احلق: 5 مادة
 شرفه على التعسفية اهلجمات ضد القانون حبماية يتمتع أن يف احلق شخص لكل
  .والعائلية اخلاصة وحياة ومسعته

  ومحايتها أسرة تكون يف احلق: 6 مادة
 على واحلصول ـ للمجتمع األساسي العنصر ـ أسرة تكوين يف احلق شخص لكل

  .هلا احلماية

  واألطفال األمهات محاية يف احلق: 7 مادة
 اخلاصة احلماية يف احلق األطفال ولكل ـ الرضاعة وفترة احلمل أثناء ـ النساء لكل

  .واملساعدة والرعاية

  والتنقل قراراالست يف احلق: 8 مادة
 واالنتقال هلا، مواطناً يكون اليت الدولة إقليم يف له سكن إعداد يف احلق شخص لكل
  .اخلاصة بإرادته ال مغادرته وعدم اإلقليم، هذا داخل حبرية

  املسكن) حرمة (قدسية يف احلق: 9 مادة
  .بيته) حرمة (قدسية يف احلق شخص لكل

  املراسالت وانتقال) حرمة (قدسية يف احلق: 10 مادة
  .مراسالته وانتقال) حرمة (قدسية يف احلق شخص لكل

  الرفاهية يف واحلق الصحة على احلفاظ يف احلق: 11 مادة
 الصحية اإلجراءات طريق عن صحته على احملافظة يف احلق شخص لكل

 الذي احلد إىل الطبية والرعاية واإلسكان وامللبس بالغذاء تتعلق اليت واالجتماعية
  .اتمع وموارد العامة واردامل به تسمح
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  التعليم يف احلق: 12 مادة
 احلرية مبادئ على قائماً يكون أن جيب الذي التعليم يف احلق شخص لكل

 التعليم يف احلق شخص لكل ـ ذلك إىل وباإلضافة .اإلنساين والتضامن واألخالق
 نافعاً عضواً ويكون ،معيشته مستوى يرفع ولكي الئقة، حياة ينال لكي يعده الذي

 األحوال كافة يف الفرصة يف املساواة يف احلق التعليم يف احلق ويتضمن للمجتمع،
 أو الدولة توفرها اليت باملوارد االنتفاع يف والرغبة واملميزات الطبيعية للمواهب وفقاً

  .األويل التعليم األقل على ـ جماين تعليم تلقي يف احلق شخص ولكل اتمع،

  بالثقافة االنتفاع يف احلق: 13 مادة
 بالفنون، والتمتع للمجتمع، الثقافية احلياة يف املشاركة يف احلق شخص لكل

  .العلمية االكتشافات وخاصة الفكري، التقدم عن تنشأ اليت الفوائد يف واملشاركة
 يتعلق فيما واملادية األدبية مصاحله محاية يف احلق له يكون ـ ذلك إىل وباإلضافة
  .مؤلفها هو يكون فنية أو علمية أو أدبية أعمال أي أو باختراعاته

  العادلة واملكافأة العمل يف احلق: 14 مادة
 الذي بالقدر حبرية مهمته وأداء ـ مناسبة ظروف حتت ـ العمل يف احلق شخص لكل
  .القائمة العمل ظروف به تسمح
 ومهاراته، قدراته مع تتناسب اليت املكافأة تلقي يف احلق يعمل شخص ولكل
  .وألسرته له مناسب معيشة مستوى تضمنو

  واستغالله الفراع وقت يف احلق: 15 مادة
 فرصة يف احلق وله مفيد، بشكل االستجمام ويف فراغ، وقت يف احلق شخص لكل

  .واملادية والثقافية الروحية منفعته يف فراغه وقت من االستفادة
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  االجتماعي الضمان يف احلق: 16 املادة
 البطالة عواقب من حيميه الذي االجتماعي لضمانا يف احلق شخص لكل

 من جتعل واليت سيطرته نطاق خارج أسباب عن تنشأ إعاقة وأية والشيخوخة
  .رزقه يكسب أن ذهنياً أو بدنياً له بالنسبة املستحيل

  املدنية واحلقوق القانونية بالشخصية االعتراف يف احلق: 17 املادة
 وعليه حقوق له كشخص مكان لك يف به االعتراف يف احلق شخص لكل

  .األساسية املدنية باحلقوق والتمتع واجبات،

  عادلة حماكمة يف احلق: 18 مادة
 أن وجيب القانونية، حقوقه احترام لضمان احملاكم إىل اللجوء شخص لكل جيوز
 أن للمحاكم ميكن حيث وموجزة مبسطة إجراءات ذلك إىل باإلضافة له تتوفر
  .جوهرية دستورية حقوق أي ـ به إجحافاً ـ ختالف اليت النفوذ أعمال من حتميه

  اجلنسية يف احلق: 19 املادة
 رغب إذا ـ تغيريها يف واحلق القانون، له يكفلها اليت اجلنسية يف احلق شخص لكل
  .إياها منحه يف ترغب أخرى دولة أي جنسية على احلصول أجل من ـ ذلك يف

  احلكومة يف واملشاركة التصويت يف احلق: 20 مادة
 أو مباشر بشكل ـ بالده حكم يف املشاركة القانونية األهلية له شخص لكل خيول
 السري، باالقتراع جترى اليت العامة االنتخابات يف واملشاركة ـ ممثليه طريق عن

  .دوري وبشكل وحرة أمينة بطريقة

  التجمع يف احلق: 21 مادة
 غري جتمع أو رمسي، عام تماعاج يف اآلخرين مع سلمياً التجمع يف احلق شخص لكل
  .طبيعتها كان أياً العام االهتمام ذات املسائل بشأن رمسي
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  االحتاد يف احلق: 22 املادة
 املصاحل ومحاية وممارسة تعزيز أجل من اآلخرين مع االحتاد يف احلق شخص لكل

 أو مهين أو ثقايف أو اجتماعي أو ديين أو اقتصادي أو سياسي احتاد ألي الشرعية
  .طبيعته كانت أياً أو ايل،عم

  امللكية يف احلق: 23 املادة
 الالئقة، للمعيشة األساسية باحلاجات تفي اليت اخلاصة امللكية يف احلق شخص لكل

  .واملسكن الفرد كرامة على احلفاظ يف وتساعد

  االلتماس يف احلق: 24 مادة
 ألسباب ةخمتص جهة أي إىل العالقة ذات االلتماسات تقدمي يف احلق شخص لكل
  .بشأا عاجل قرار على احلصول يف واحلق اخلاصة، أو العامة باملصلحة إما تتعلق

  التعسفي االعتقال من احلماية يف احلق: 25 مادة
 يف الثابتة لإلجراءات وطبقاً احلاالت يف إال حريته من شخص أي حرمان جيوز ال

 بالتزامات الوفاء لعدم احلرية من شخص أي حرمان جيوز وال .سلفاً القائم القانون
 شرعية من التأكد يف احلق حريته من حرم فرد ولكل .اردة املدنية الشخصية
 يربره، ما له تأخري دون احملاكمة يف واحلق احملكمة، طريق عن تأخري، دون احتجازه

  .عليه التحفظ أثناء اإلنسانية املعاملة يف كذلك احلق وله سراحه، إطالق يتم وإال

  القانونية اإلجراءات يف احلق: 26 مادة
  .إدانته تثبت حىت برئ أنه يفترض متهم أي

 احملاكم قبل من حماكمته تتم وأن وعادلة، عامة حماكمة قي احلق جبرمية متهم وألي
  .عادية غري أو شائنة أو قاسية عقوبة يتلقى وأال مسبقاً، القائمة للقوانني وطبقاً
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  السياسي اللجوء يف احلق: 27 مادة
 الناشئة له املالحقة حالة يف ـ أجنبية لدولة السياسي اللجوء يف احلق شخص لكل
  .الدولية واالتفاقيات دولة كل لقوانني طبقاً وذلك ـ العادية اجلرائم غري عن

  اإلنسان حقوق نطاق: 28 مادة
 العام، الصاحل ومتطلبات الكافة، وأمن اآلخرين، حبقوق اإلنسان حقوق تتقيد
  .طيةالدميقرا وتعزيز

  الواجبات: الثاين الفصل

  اتمع جتاه الواجبات: 29 مادة
 من فرد كل يتمكن حىت باآلخرين يتعلق فيما التصرف حيسن أن الفرد واجب من

  .بالكامل شخصيته وتنمية تشكيل

  واآلباء األبناء جتاه الواجبات: 30 مادة
 ومن ر،القص أبنائه ومحاية وتعليم على واإلنفاق مساعدة شخص كل واجب من

 عند ومحايتهم وإعالتهم ومساعدم الدوام، على آبائهم إجالل األبناء واجب
  .احلاجة

  التعليم تلقي واجب: 31 مادة
  .األقل على أويل تعليم على احلصول شخص كل واجب من

  التصويت واجب: 32 مادة
 يكون اليت الدولة يف العامة االنتخابات يف بصوته اإلدالء شخص كل واجب من
  .بذلك القيام على القانونية الناحية من قادراً يكون عندما هلا، ناًمواط
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  القانون طاعة واجب: 33 مادة
 بالده، لسلطات األخرى الشرعية واألوامر القانون طاعة شخص كل واجب من

  .فيها مقيماً يكون قد اليت بالدولة اخلاصة وتلك

  واألمة اتمع خدمة واجب: 34 املادة
 قد لبالده عسكرية أو مدنية خدمة أي يؤدي أن بدنياً ادرق شخص كل واجب من

 هذه مثل يؤدي ـ العامة الكوارث حالة ويف ومحايتها، عنها الدفاع يتطلبها
 له ينتخب قد عام منصب أي تويل كذلك واجبه ومن .يستطيع ما بقدر اخلدمات
  .هلا مواطناً يكون اليت الدولة يف العام باالقتراع

  العام والصاحل االجتماعي بالسالم تتعلق اليت الواجبات: 35 مادة
 االجتماعي بالسالم يتعلق فيما واتمع الدولة مع التعاون شخص كل واجب من

  .القائمة للظروف وطبقاً لقدرته وفقا العام والصاحل

  الضرائب دفع واجب: 36 مادة
  .العامة اخلدمات لدعم القانون يقرها اليت الضرائب دفع شخص كل واجب من

  العمل واجب: 37 مادة
 على حيصل لكل وإمكانياته قدرته به تسمح ما بقدر العمل شخص كل واجب من

  .جمتمعه ينفع أو الرزق وسائل

  أجنبية دولة يف السياسية األنشطة عن االمتناع واجب: 38 مادة
 فقط تقتصر اليت السياسية األنشطة يف املشاركة عن االمتناع شخص كل واجب من
  .فيها أجنبياً هو يكون اليت الدولة مواطين على ـ انونللق طبقاً ـ
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه 
  .ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين

أما بعد، فقد انعقدت بتيسري اهللا وتوفيقه الدورة العادية السابعة عشرة للمجلس 
  دولة البوسنة واهلرسك، يف–األورويب لإلفتاء والبحوث يف مدينة سراييفو 

الفترة من الثامن والعشرين من شهر ربيع اآلخر حىت الثاين من مجادى األوىل 
سنة ) مايو( ه، املوافق للخامس عشر حىت التاسع عشر من شهر أيار 1428سنة 
 م، برئاسة مساحة الشيخ الدكتور العالمة يوسف القرضاوي رئيس الس 2007

  .وحبضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف واملراقبني

وحيث إن هذه الدورة وافقت مرور عشر سنوات على تأسيس الس األوريب 
مركز امللك فهد (لإلفتاء والبحوث، فقد جرى افتتاح أعماهلا حبفل كبري عقد يف 

وشارك فيه إضافة إىل أعضاء الس عدد كبري من الضيوف من ) اإلسالمي
من بالد شىت، كما مثل علماء البوسنة واملشيخة اإلسالمية، وعدد من العلماء 

احلكومة البوسنية معايل وزير حقوق اإلنسان وشؤون الالجئني السيد صفوت 
خليلوفيتش، وحضره ممثلون عن اموعات الدينية يف البوسنة، اليهودية 
واملسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية، وعدد من ممثلي بعض البعثات 

  . من الشعب البوسينالدبلوماسية للدول اإلسالمية، وضيوف آخرون

واشتمل احلفل على عدد من الكلمات لبعض الضيوف واحلضور رحبت بالس 
األوريب لإلفتاء والبحوث وأشادت بدوره املهم وإجنازاته للمسلمني خالل 
السنوات العشر املنصرمة من عمره، من مجلتها كلمة لسعادة ممثل احلكومة 

ترحيبية لسعادة الدكتور عبد العزيز البوسنية الوزير صفوت خليلوفيتش، وكلمة 
العقيلي مدير مركز امللك فهد، وكلمة اامع الفقهية لفضيلة األمني العام 
املساعد مع البحوث باألزهر الدكتور علي عبد الباقي، وكلمة لسعادة رئيس 
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احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوروبا األستاذ شكيب بن خملوف، وكلمة 
دكتور أمحد العسال، مث كلمة معربة لفضيلة مفيت البوسنة الضيوف لفضيلة ال

واهلرسك الدكتور مصطفى تسرييتش، كما اشتمل احلفل على بعض الفعاليات 
  .املعربة عن االبتهاج ذه املناسبة

وختم بكلمة رئيس الس مساحة اإلمام العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، 
ري املسلمني يف أوروبا بدينهم، وما بني فيه ما للمجلس من دور كبري يف تبص

كما تعرض يف . قدمه خالل السنوات العشر من أعمال لتحقيق هذا الغرض
كلمته إىل عموم رسالة اإلسالم، وما للحوار مع غري املسلمني من األثر يف بناء 
عالقات تقوم على التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم، خصوصا أهل 

ع املسلمني يف أصل اإلميان باهللا، ومبادئ األخالق، الكتاب، الذين يلتقون م
  .بل دعاهم إىل العمل مع املسلمني يف إطار هذه الكليات املشتركة. والعدل

مث توالت أعمال الس هلذه الدورة، حيث بدأت بندوة علمية حول موضوع 
ذا ، عرض فيها مثانية عشر حبثًا يف ه)املواطنة واالندماج: املسلمون يف أوروبا(

املوضوع، وختللت العروض مناقشات وتعقيبات واسعة، وقد توزعت البحوث 
  :على مخسة حماور

  اإلطار الشرعي للمواطنة واالندماج: احملور األول

  :واستعرض فيه البحثان التاليان

للدكتور يوسف . اإلطار العقدي واملقاصدي للمواطنة واالندماج -1
  .القرضاوي

  .للشيخ عبد اهللا بن بية. طنةالوالء بني الدين واملوا -2
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وانتهت خالصة البحثني إىل أن مواطنة املسلمني يف اتمع األورويب واندماجهم 
فيه أمر مشروع من حيث املبدأ، تسعه مقاصد هذا الدين، إذ هذه املواطنة متثل 
جسرا بني العامل األورويب والعامل اإلسالمي مما يعود على العالقة بني الطرفني 

وال يتعارض اندماج املسلمني مع مبدأ الوالء والرباء، فهذا إذا ما أعيد . باخلري
إىل معناه األصلي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فإنه ال يكون معاِرضا 

  .ملواطنة املسلمني وتفاعلهم مع اتمع األورويب

  الواقع األورويب مسرحا للمواطنة: احملور الثاين

  :التاليةواستعرضت فيه البحوث 

  .للشيخ مصطفى مال أوغلو. حقوق األقليات غري املسلمة يف الدولة العثمانية -1
للدكتور . التجربة التارخيية لالندماج من خالل مدرسة الغازي خسرو بك -2

  .مصطفى تسرييتش
  .للدكتور حممد اهلواري. واقع الوجود اإلسالمي بأوروبا -3

وبا من حيث العدد والنمو شرحت هذه البحوث واقع املسلمني يف أور
واألوضاع العامة، وأن وجودهم يتطور يف كيفه حنو الثبات واالستقرار، وأورد 
البحث األخري دراسة إحصائية عن عدد املسلمني يف أوروبا الذي يبلغ ما يزيد 

 مليونا، وأكد أن اإلسالم أصبح حقيقة واقعية أحد مكونات اتمع 37عن 
  .الغريب

ن بإجناز املزيد من البحوث العلمية امليدانية اإلحصائية للواقع وطالب املناقشو
األورويب بصفة عامة، ولواقع املسلمني بصفة خاصة، وذلك ليتم حتقيق االندماج 
على بينة من معرفة الواقع املراد معاجلته، كما قُدم يف هذا احملور جتربة تارخيية 

مت يف الدولة العثمانية، وكما الندماج غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي كما 
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قامت به املدارس اإلسالمية يف بالد البلقان، واستخرجت من هذه التجربة ما 
  .ميكن أن يستهدى به يف االندماج املستقبلي

  األهداف املستقبلية لالندماج واملواطنة: احملور الثالث

  :واستعرضت فيه البحوث التالية

  .للدكتور مجال بدوي. لشماليةأثر اندماج املسلمني يف أمريكا ا -1
  .للدكتور صالح سلطان. املواطنة يف ديار غري إسالمية بني النافني واملثبتني -2
  .للدكتور عبد ايد النجار. الشراكة احلضارية مدخال لالندماج -3

. ورأت البحوث اُملدرجة يف هذا احملور أن االندماج املعين هو االندماج اإلجيايب
ىل أن هدف املشاركة احلضارية على معىن االخنراط يف التنمية وانتهى بعضها إ

احلضارية أخذًا وإعطاًء من شأنه حني يصبح ثقافة للمسلمني، أن ييسر االندماج 
  .اإلجيايب واملواطنة الصاحلة

وقد أكدت املناقشات والتعقيبات على أن اندماج املسلمني ينبغي أن يكون 
 اخلري املادي واملعنوي، ولكن سجلت اندماجا فاعال، يقدمون تمعهم

مداخالت كثرية تظهر قصور املسلمني إىل حد اآلن يف هذا الشأن، وغفلتهم 
  .عن هذا اهلدف الذي هو أحد املداخل املهمة لالندماج

  قواعد وضوابط االندماج: احملور الرابع

  :واستعرضت فيه البحوث التالية

للدكتور ). باإلجنليزية(ملسلمني السياسات األوربية ودورها يف اندماج ا -1
  .موريتس ِبريخر
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  .للشيخ حسني حالوة. قواعد االندماج اإلجيايب -2
  .للشيخ فيصل مولوي. املسلم مواطنا يف أوروبا -3

والحظت البحوث املقدمة يف هذا الشأن أن االندماج موضوع البحث حمفوف 
 جتارب سابقة باملزالق، وأنه معرض إىل أن ينتهي بالذوبان كما حدث يف

للمسلمني؛ لذلك ينبغي أن حتدد لالندماج ضوابط وقواعد تسري به يف مساره 
الوسط اُملنتج، وتعصمه من االنعزال أو الذوبان، وقد عرضت البحوث يف هذا 

  :احملور عددا من الضوابط والقواعد يف ضبط االندماج، ومنها

يث يتميز عما يراد منه من  حتديد معىن االندماج املطلوب، وحتديد حمتواه، حبـأ 
وقد دعا يف هذا الصدد بعض . قبل بعض اجلهات حيث تعين به الذوبان

املشاركني إىل أن يسعى الس إىل التحاور مع املؤسسات األوروبية لالتفاق 
  .على مفهوم مشترك لالندماج

ئر  أن يكون مقيدا باحملافظة على خصوصية املسلم املمثلة يف العقيدة والشعا–ب 
واألخالق واألحكام الشرعية خصوصا ما كان منها قطعيا، وأن تكون املرونة 

  .فيه يف سياق ما هو قابل لالجتهاد من أحكام الدين
وأشري يف .  أن يتم من خالل احترام القوانني اليت تنظم اتمعات األوروبية–ج 

نها غري هذا الصدد إىل أن هذه القوانني فيها سعة لالندماج اإلجيايب ولك
  .مستثمرة من قبل املسلمني

  . أن يكون مبنيا على أساس من البحث العلمي للواقع األورويب–د 
 أن يقوم على استثمار الفرص واإلمكانات الكثرية اُملتاحة يف اتمع –ه 

  .األورويب
 أن يكون قائما على أساس من احلوار املستمر مع مكونات اتمع –و 

  .السياسية واالجتماعيةاألورويب الثقافية و
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  سبل االندماج وآلياته :احملور اخلامس

  :واستعرضت فيه البحوث التالية

  .للدكتور أمحد جاباهللا. املسلمون بأوروبا بني واجب املواطنة وحفظ اهلوية  ـ1
للدكتور . حكم مشاركة املسلمني يف جمتمعات األقليات اجتماعيا وسياسيا  ـ2

  .محزة بن حسني الشريف
  .للشيخ متويل موسى. الدور الدعوي يف حتقيق املواطنة ـ 3
  .للشيخ راشد الغنوشي. دور احلوار يف املواطنة واالندماج  ـ4
  .للشيخ سامل الشيخي. دور األسرة املسلمة يف االندماج  ـ5
  .للدكتور أمحد علي اإلمام. املواطنة من خالل مبدأ تزكية وإصالح اجلماعة  ـ6
  .لألستاذ شكيب بن خملوف. إلسالمية يف االندماجدور املنظمات ا  ـ7

وانتهت البحوث يف هذا احملور إىل أمهية القيام بوظيفة الدعوة يف حتقيق االندماج 
اإلجيايب، ونبهت إىل أن تكون مراعية ملقتضيات الواقع األورويب، مشرية إىل 

  .فيهااألخطاء الكثرية احلاصلة اليوم يف هذا الشأن، وموجهة إىل وجوب تال

كما نبهت البحوث إىل وجوب تأكيد االهتمام بالتعريف بدين اإلسالم وأسسه 
وأن من . وقيمه لدى أهل الغرب؛ توطئة لقبوهلم اندماج املسلمني بصفة إجيابية

تزكية الفرد واجلماعة املسلمة؛ وذلك لالرتقاء به : أهم آليات االندماج وأسبابه
  . اتمع األوريبوا إىل مستوى املثالية والقدوة يف

سبل االندماج اإلجيايب االعتناء بالدور املهم ملؤسسة األسرة، إذ هي احملضن  ومن
الذي يترىب فيه الفرد على هويته اإلسالمية، وعلى العالقة مبجتمعه الذي يعيش 

كذلك هي احملضن األول لتمكني صفة املواطنة الصحيحة . فيه بالتفاعل املثمر
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ُتمع والسعي يف حتقيق مصلحته، مع بذل اجلهد يف تأهيل املقتضية احترام ا
  .األسرة املسلمة لتقوم بدورها الفاعل يف القيام بدور االندماج اإلجيايب

وتأيت سائر احملاضن املؤثرة يف تكوين شخصية املسلم، كاملدرسة اإلسالمية، 
يف اتمع واملركز، واملسجد، والنادي، مجيعها يف سياق التأهيل الندماج إجيايب 

  .األورويب

كذلك أوردت البحوث وكثري من املناقشات أمهية املنظمات اإلسالمية يف 
أوروبا يف االندماج اإلجيايب، وذلك بدًءا بالتوعية باملفهوم الصحيح لالندماج، 

يف املسلم األورويب، إذ هذا اتمع الذي يعيش فيه " املؤسسة"والتمكني لثقافة 
ن االندماج فيه إال من خالل هذه الثقافة اليت متكِّن جمتمع مؤسسي، وال ميك

املسلم من التعامل مع اتمع تعامل املشاركة املنتجة اليت هي باب مهم من 
وال خيفى ما للمؤسسات من دور مهم يف االنفتاح على اتمع . أبواب اتمع

املسلمني األورويب فيعرف من خالهلا باإلسالم وقيمه، وتكون جسرا بينه وبني 
  .يف أوروبا، وهذا سبب لتحقيق االندماج الفاعل

لقد تناولت البحوث السابقة املقدمة يف هذه الندوة، وما ختللها من املناقشات 
والتعقيبات، أغلب جوانب موضوع االندماج واملواطنة، ومع ذلك فقد بقيت 

لة البعد بعض املسائل يف هذا املوضوع مل حتظ مبا يكفي من البيان، من ذلك مسأ
القانوين والفلسفي لالندماج واملواطنة، فلم يزل قابال للبحث لتكتمل مجيع 

  .جوانبه

مث تتابعت أعمال هذه الدورة، لتتناول بعض ما ورد الس من استفتاءات، 
  .وصدرت عنه الفتاوى خبصوصها
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، وذلك من أجل إصدار )األِهلَّة(وأعطى الس فقرة خاصة لالعتناء مبوضوع 
 مناسبة تدفع عن املسلمني يف أوروبا العنت وحتد من االختالف الذي صيغة

يتكرر وروده كل عام، خصوصا يف بدء شهري رمضان وشوال، ومت تناول 
  :ذلك بأحباث خاصة يف املوضوع، وهي حسب ما يلي

  .للدكتور حممد اهلواري. تعيني أوائل الشهور القمرية بني الرؤية واحلساب  ـ1
  .للشيخ عبد اهللا اجلديع.  حول اهلاللثالث مسائل  ـ2
هل هو دخول الشهر أم رؤية : السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان  ـ3

  .اهلالل؟ للشيخ فيصل مولوي
  .للدكتور صالح سلطان. رؤية علمية وتربوية حول رؤية األهلة  ـ4

وبناء على ما جرى استعراضه ومناقشته يف هذه الدورة، فإن الس يصدر ما 
  :يلي

  القرارات: أوال
  1/17قرار 

  املواطنة ومقتضياا

مت استعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية يف قضية املواطنة، وحيث إن 
، فإنه خلص إىل توكيده، مع إضافة ما )3/16قرار (الس قد أصدر قرارا سابقًا 

  :يلي

ملتجنس، الصواب صحة املواطنة يف غري ديار اإلسالم سواٌء للمسلم األصلي أم ا
وأدلة املانعني إما صحيحة ال تدل على املنع أو أحاديث غري صحيحة ال يعتد ا 

  .يف االستدالل الفقهي
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ورأى أن املواطنة ال ختالف الوالء الشرعي، إذ ال يلزم من وجود املسلم يف غري 
ديار اإلسالم االلتزام مبا خيالف دينه من مقتضيات املواطنة، كالدفاع عنها إذا 

ي عليها، واألصل أن يكون املسلمون يف مقدمة من يدفع الضرر عن بلده، اعتد
كما ال حيل له أن يشارك يف أي اعتداء تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء 

  .كان إسالميا أم ال

ومن واجبات املواطنة التعايش واحترام اآلخر، والتزام القيم األخالقية كالعدالة 
 من خالل القوانني السائدة إلصالح ما يضر البالد والتعاون على اخلري، والنصح

  .أو العباد

  2/17قرار 
  حتديد مفهوم االندماج ومقتضياته

مما حتصل من األحباث واملناقشات اليت تناولت موضوعات الدورة، قرر اس ما 
  :يلي

  :املتبعة يف الدول األوروبية تتراوح بني اجتاهني" االندماج"إن سياسات 

جانب االنصهار يف اتمع ولو أدى ذلك إىل التخلي عن اجتاه يغلب 
  .اخلصوصيات الدينية والثقافية للفئات املندجمة

واجتاه آخر يرى ضرورة املوازنة بني مقتضيات االندماج ومقتضيات احلفاظ 
  .على اخلصوصيات الثقافية والدينية

ايب، الذي جيب ويرى الس أن االجتاه الثاين هو الذي يعرب عن االندماج اإلجي
أن مقتضيات اندماج املسلمني يف اتمعات : أن حتدد مقتضياته بوضوح

األوروبية مسؤولية مشتركة بني املسلمني أفرادا ومؤسسات من جانب، وبقية 
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وإن من أهم مقتضيات . اتمع األورويب أفرادا ومؤسسات من جانب آخر
فيها عليهم، بل إن اإلسالم االندماج اليت تطلب من املسلمني، اليت ال حرج 

  :حيث عليها، ما يلي

 ضرورة معرفة لغة اتمع األورويب وأعرافه ونظمه، وااللتزام تبعا لذلك ـأ 
 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: بالقوانني العامة، يف ضوء قوله تعاىل

  )1املائدة، (
العام، عمال  املشاركة يف شؤون اتمع واحلرص على خدمة الصاحل ـب 

  )77احلج،  (وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون: بالتوجيه القرآين
 العمل على اخلروج من وضع البطالة؛ ليكون املسلم فاعال منتجا يكفي ـج 

اليد العليا خري من اليد : نفسه وينفع غريه، عمال باهلدي النبوي الشريف
متفق عليه من (لسائلة السفلى، فاليد العليا هي املنفقة، واليد السفلى هي ا

  ).حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  :وإن من أهم مقتضيات االندماج اليت نرجو أن حيققها اتمع

 العمل على إقامة العدل وحتقيق املساواة بني مجيع املواطنني يف سائر احلقوق ـأ 
 احلقوق والواجبات، وباخلصوص محاية حرية التعبري واملمارسة الدينية، وكفالة

  .االجتماعية وعلى رأسها حق العمل وضمان تكافؤ الفرص
 مقاومة مظاهر العنصرية واحلد من العوامل املغذية ملعاداة اإلسالم، ـب 

  .وخصوصا يف جمال اإلعالم
 تشجيع مبادرات التعارف الديين والثقايف بني املسلمني وغريهم مبا حيقق ـج 

  .التفاعل بني أبناء اتمع الواحد

  :ولتحقيق االندماج اإلجيايب املتوازن
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ـ يدعو الس املسلمني إىل العمل على حفظ شخصيتهم اإلسالمية دون 
انغالق وانعزال أو حتلل وذوبان يف اتمع، وإىل إقامة املؤسسات الدعوية 

  .والتربوية واالجتماعية الالزمة لذلك
ت املعنية بقضية ـ ويدعو اتمع اتمعات األوروبية، وخصوصا اهليئا

االندماج، إىل االنفتاح على املسلمني والتواصل مع املؤسسات اإلسالمية، 
كالس األورويب لإلفتاء والبحوث، لدراسة مقتضيات االندماج وتيسري السبل 
احملققة له، مبا يفيد اتمع ويدعم استقراره وازدهاره، ومبا ميّ  كن املسلمني من 

  .المية األوروبيةاحلفاظ على هويتهم اإلس

  3/17قرار 
  تشكيل جلنة ملتابعة ملف االندماج

قرر الس تشكيل جلنة من أعضائه ملتابعة ملف االندماج سواء للمسلمني أم 
  .للجهات الرمسية ومؤسسات اتمع املدين

  4/17قرار 
  إثبات دخول الشهور القمرية

قرر بعد استعرض الس جمموعة من األحباث خبصوص هذا املوضوع، و
  :املناقشات املستفيضة ما يلي

أن احلساب الفلكي أصبح أحد العلوم املعاصرة اليت وصلت إىل درجة عالية   ـ1
من الدقة بكل ما يتعلق حبركة الكواكب السيارة وخباصة حركة القمر واألرض 
ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها 

  .حلظة من حلظات الزمن بصورة قطعية ال تقبل الشكالبعض يف كل 
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أن حلظة اجتماع الشمس واألرض والقمر أو ما يعرب عنها باالقتران أو   ـ2
االستسرار أو احملاق حلظة كونية حتصل يف حلظة واحدة، ويستطيع علم الفلك 
أن حيسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنني، وهي 

واالقتران ميكن أن حيدث . انتهاء الشهر املنصرم وابتداء الشهر اجلديد فلكياتعين 
  .يف أي حلظة من حلظات الليل والنهار

  :يثبت دخول الشهر اجلديد شرعيا إذا توافر ما يلي  ـ3
  .أن يكون االقتران قد حدث فعال) أوال
ا يعين أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظة واحدة مم) ثانيا

دخول الشهر اجلديد، وهو قول قال به علماء معتربون ويتوافق مع الظواهر 
  .الفلكية املعتربة

  .اختيار موقع مكة املكرمة اجلغرايف أساسا للشرطني املذكورين) ثالثًا
على البالد األوروبية أن تأخذ ذه القاعدة يف دخول الشهور القمرية   ـ4

ان وشوال وحتديد مواعيد هذه الشهور واخلروج منها وخباصة شهرا رمض
بصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية املسلمني عبادام وما يتعلق ا من أعياد 

  .ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاا يف اتمع الذي تعيش فيه
يوصي الس أعضاءه وأئمة املساجد وعلماء الشريعة يف اتمعات   ـ5

 على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من اإلسالمية وغريها بالعمل
علوم احلساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث 

  .االقتران، أن ال يدعى إىل ترائي اهلالل، وال يقبل ادعاء رؤيته
 تقوميا سنويا حيدد بداية الشهور القمرية – إن شاء اهللا –سيصدر الس   ـ6

  .استنادا إىل هذا القراروايتها 
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  الفتاوى: ثانيا

  1/17فتوى 
  املطلوب لبناء جمتمع إسالمي يف بالد الغرب

 ما هي الطريقة السليمة للمحافظة على اموعة املسلمة هنا يف قريتنا :السؤال
 أشخاص من طلبة العلم لكنهم غري حريصني على 3يف الغرب حيث يوجد 
  .مية مبا فيها أنا ليس لديها العلم الكايفواجبهم بينما األقلية اإلسال

 املطلوب من املسلم املقيم يف بالد الغرب أن يسعى للمحافظة على :اجلواب
  .شخصيته اإلسالمية يف حميطه الذي يعيش فيه مهما كان صغريا

واحملافظة على اموعة املسلمة حيتاج أوال إىل العزمية واإلرادة، وهذه نتيجة لقوة 
فإذا كان عندكم . وحيتاج ثانيا إىل العلم الشرعي.  نفوس املسلمنياإلميان يف

ثالثة من طلبة العلم فال بد أن تالحقوهم بالتذكرة وباملطالبة، وأن تساعدوهم 
  .على حل مشكالم إن كانت هي اليت تعيقهم عن أداء الواجب

كم كما جبدر بكم البحث عن أحد اإلخوة طلبة العلم الشرعي ليكون إماما ل
ملون نفقات إقامته  يف املسجد فيتحمل مسؤولية التوجيه الشرعي لألقلية، وتتح

مع عائلته من اجلالية نفسها، أو من إحدى اجلهات اإلسالمية الرمسية أو الشعبية 
وإذا تعذر ذلك فعليكم . اليت تقوم باختيار األئمة يف بالد الغرب واالتفاق معهم

إىل أقرب عامل يعي الواقع األورويب؛ ألن اللجوء إىل أقرب مركز إسالمي أو 
  .ذلك يعترب شرطًا أساسيا لصحة الفتوى
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  2/17فتوى 
  حكم كشف العورة من أجل العالج

 بعد والدة زوجيت بقيت بطنها منتفخة بعض الشيء، وقالت هلا الطبيبة :السؤال
وبعد . حينها إا ستعود لشكلها الطبيعي بعد مدة زمنية ولكن ذلك مل يكن

) وقد تكون غري مسلمة(راجعة الطبيبة قالت لنا إا ستصف لزوجيت ممرضة م
سؤايل هل هذه املعاجلة جائزة ملا ميكن . تقوم بعمل تدليك على منطقة البطن

  فيها من كشف عورة؟

 هذه املعاجلة جائزة ولو جرى فيها كشف بعض العورة، وذلك بسبب :اجلواب
 ما أمكن، وبقاء البطن منتفخا بعد احلاجة، واألصل وجوب توقي كشف العورة

الوالدة أمر غري طبيعي؛ لذلك فمعاجلته ليعود إىل الوضع الطبيعي تعترب مشروعة، 
وهذا بناء على قول مجهور العلماء أن عورة املرأة مع املرأة فيما بني السرة إىل 

عل وعلى قول آخرين من العلماء أن عورا مع املرأة السوأتان، فهذا جي. الركبة
وال بأس أن . مثل هذه املعاجلة جائزة دون حرج ما دامت السوءتان مستورتني

تقوم ذه املعاجلة ممرضة غري مسلمة، فالراجح أن عورة املسلمة مع غري املسلمة 
  .كعورا مع املسلمة

  3/17فتوى 
  احملاورة عرب االنترنت بني الشاب والفتاة

إلنترنت بني الشاب والفتاة لغرض  ما حكم احملاورة اليت جتري عرب ا:السؤال
  الزواج؟

 احملاورة عرب اإلنترنت بني الشاب والفتاة تشبه الكالم بينهما من وراء :اجلواب
واألصل أن ذلك جائز إذا وجد له سبب مشروع، وإذا مت ضمن . حجاب
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الضوابط الشرعية، وهي تشمل موضوع الكالم، بأن يكون مباحا وحمتشما، 
الفتاة على الشاشة إال باحلجاب الشرعي، وأن يكون بقدر وأن ال تظهر صورة 

  .احلاجة مبا حيقق غرض الزواج، وليس من باب التسلية حىت ال جير إىل احلرام

  4/17فتوى 
  حكم صبغ الشعر للرجال

   ما حكم صبغ الشعر للرجال؟:السؤال

 تغيري الشيب بصبغه بلون أصله قبل الشيب، كالسواد، مكروه للشيخ :اجلواب
أيت : لكبري، وذلك ملا دل عليه حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه قالا

فقال رسول اهللا صلى . بأيب قحافة يوم فتح مكة، ورأسه وحليته كالثَّغامة بياضا
والقول بالكراهة مذهب . غريوا هذا بشيء، واجتنبوا السواد: اهللا عليه وسلم

وذهبت طائفة من علماء . ة وغريهمطائفة من الفقهاء من املالكية واحلنابل
  .الصحابة والتابعني واحلنفية إىل جواز الصبغ بالسواد

وأما تغيري الشيب للشاب والكهل الذي مل يزل فيه نضارة الشباب فهو جائز، 
  .وعليه حتمل مذاهب من قال بذلك من الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم

  5/17فتوى 
  حكم حتية غري املسلمني بلفظ السالم

 هل جيوز حتية غري املسلمني بالسالم عليكم يف مكان فيه مسلمون :السؤال
  وغري مسلمني؟

على خليط من مسلمني وغري ) السالم عليكم( إلقاء حتية اإلسالم :اجلواب
أن : مسلمني جائز بالنص؛ ملا يف حديث أسامة بن زيد يف الصحيحني وغريمها
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أخالط من املسلمني، واملشركني النيب صلى اهللا عليه وسلم مر على جملس فيه 
  .عبدة األوثان، واليهود، فسلم عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم

بل جيوز السالم على غري املسلمني مطلقًا بلفظ السالم، كما جيوز بأي لفظ آخر 
تعارف عليه الناس ما مل يتضمن معىن حمرما، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم 

عامر : ود وأبو أمامة من الصحابة، ومن بعدهمابن عباس وابن مسع: منهم
الشعيب وعمر بن عبد العزيز واألوزاعي وسفيان بن عيينة، ورجحه مجاعة من 

  .متأخري العلماء كالسيد رشيد رضا وغريه، وهو الصواب

  6/17فتوى 
  حكم رسم الكائنات احلية بغرض التعليم

حل األوىل من تعليمهم،  إن رسومات األطفال ذات أمهية بالغة يف املرا:السؤال
لكن هناك من يقول إن رسم صور الكائنات احلية كاإلنسان واحليوان ال جيوز، 

  وبالتايل مينع الطفل من تنفيذ ما يطلب منه يف املدرسة، فما حكم ذلك؟

 استعمال الرسم لغرض التعليم جائز، وقد أباحت الشريعة استعمال :اجلواب
 لألطفال، للتسلي واللعب، فإباحتها لغرض اللعب اليت هي على هيئة التماثيل

وقد ثبت يف التطبيقات . التعليم مصلحة هي أرجح يف االعتبار من اإلباحة للعب
املعاصرة ما للرسم من مصلحة راجحة يف اكتشاف مقدرة األطفال وتوجيه 

أما الذي منعته الشريعة وشددت فيه فهو التماثيل والرسوم تتخذ . شخصيام
  .جح مفسدا على مصلحتهاللتعظيم، وتر
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  7/17فتوى 
  الزواج بنية الطالق

 كثر عندنا هذه األيام يف بريطانيا نوع من الزواج يتم فيه زواج الرجل :السؤال
من املسلمني يف الشهر الواحد بأكثر من امرأة إذ هو زواج يتم بنية الطالق، وال 

صل احلال ببعض هؤالء بل و. متكث فيه املرأة أكثر من أسبوعني أو أقل أو أكثر
أنا أول من يتزوج هذه املرأة اليت عندك بعد أن : أن يقول أحدمها لآلخر

وهذا يكون بزواج من كتابيات يردن القدوم . تطلقها، أنا حجزا قبل غريي
إىل بريطانيا من دول أوروبا الشرقية فيتم استقدامهن والزواج ن أسبوعني أو 

  ؟ثالثة مث يطلقها ويأيت بغريها

 إن عقد الزوجية ميثاق غليظ، األصل فيه االستدامة واإلبقاء، إال أن :اجلواب
  .يطرأ ما مينع من حتقق ذلك ويقتضي الفرقة

وهذا الزواج الوارد يف السؤال غري جائز؛ ملا فيه من خروج عن هذا األصل، وملا 
زيد من بل ي. احملرم شرعا) نكاح املتعة(فيه من شبه بالنكاح املؤقت املعروف ب 

تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عدد من األشخاص على تناوب هذا االستمتاع 
وتداوله، ووجود جهات تنظمه وتساعد عليه باستقدام النساء من بعض الدول 

ويف هذا اعتداء على كرامة اإلنسان . هلذا الغرض، مما جيعل املرأة سلعة رخيصة
  .واستغالل لظروف أصحاب احلاجات

زواج يقع خارج إطار املشروعية القانونية، يف دوائر التوثيق كما أن هذا ال
املدين، ويف إطار املراكز الشرعية اليت تقوم بالتأكد من انطباق األركان 
والشروط املتعلقة به، وقد سبق للمجلس أن قرر يف الدورة اخلامسة عشرة 

جرائه يف ضرورة التزام املسلمني بتوثيق عقود الزواج يف الدوائر املدنية مع إ
  .املراكز اإلسالمية حفظًا للحقوق املتعلقة بالزوجني واألوالد
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  8/17فتوى 
  التصرف دية فيها مخر

 إذا أهدي إيل هدية فيها مخر، هل جيوز يل أن أعطيها لصديق نصراين :السؤال
  أم ال؟

 ال جيوز ملسلم أن يقبل هدية فيها شيء حمرم يف دينه ، ومنه اخلمر، فإن :اجلواب
فإنه ال جيوز له أن ميلكه؛ ألنه حرام ال ميتلك وال يتقَوم عليه، فال حيوز فعل 

استعماله أو استغالله أو التصرف فيه بالبيع أو اهلبة، بل على من وقع ذلك له أن 
أهدى رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه : يهدره، وذلك ملا رواه ابن عباس، قال

هل علمت أن اهللا : ى اهللا عليه وسلموسلم راوية مخر، فقال له رسول اهللا صل
ِبم : ال، فسار إنسانا، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قد حرمها؟، قال
ففتح : قال. إن الذي حرم شرا حرم بيعها: أمرته ببيعها، فقال: ساررته؟ فقال

  .(أخرجه مسلم يف صحيحه(املزادة حىت ذهب ما فيها 

  .ليه وسلم أهدر االنتفاع ا على أي وجهفدل ذلك على أنه صلى اهللا ع

  9/17فتوى 
  زكاة املال املستودع كضمان

 إن نظام اإلجيار يف أوروبا يلزم املستأجر دفع مبلغ كضمان يسترجع يف :السؤال
  اية العقد، فهل هذا املبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول جتب فيه الزكاة؟

ؤجر من مال ضمانا حلسن استعمال العقار  ما يودعه املستأجر عند امل:اجلواب
املستأجر ورده إىل صاحبه على مثل حالته األوىل هو مال على ملك صاحبه 
لكنه مشكوك يف رده إليه كالدين الذي ال يرجى عوده ألنه ال ميكنه التصرف 



  تامي للدورة السابعة عشرةالبيان اخل
 

 509

فيه، وقد يعود إليه أو ال، وقد يرد إليه جزء منه، وعليه فال زكاة فيه قبل قبضه، 
  .ضه زكاه لسنة واحدةفإن قب

  10/17فتوى 
  حكم العمل يف اإلشراف على محام سباحة خمتلط

 أنا رجل أعمل يف جمال إنقاذ الغرقى يف أحواض السباحة وجيب علي :السؤال
مراقبة الناس أثناء سباحتهم وفيهم النساء وهن غالبا مبالبس السباحة املعروفة 

  فهل جيوز يل هذا العمل أم ال؟. للجميع

 ال حرج من العمل يف اإلشراف على محام سباحة خمتلط، بشرط :واباجل
مراعاة الضوابط الشرعية من عدم االطالع على العورات واخللوة واالختالط 
غري املشروع، والظاهر من سؤال السائل أنه متعرض حملاذير شرعية من اطالع 

قة ال وسيلة على عورات النساء وهو حمرم شرعا، وال جيوز ذلك إال لضرورة حمق
لدفعها، وننصح السائل أن يبحث عن بديل أبعد عن تعرضه للوقوع يف احملذور 

  .الشرعي، وميكنه االستمرار يف عمله حىت جيد غريه

  11/17فتوى 
  حكم ختدير املريض لتخفيف أمله

 أنا ممرضة أقوم بتمريض املصابني بسرطان احلنجرة ويعرض لنا يف :السؤال
ا وهي انشقاق أو انقطاع أحد الودجني فيحدث من عملنا حالة تتكرر نسبي

جراء ذلك نزيف دموي كبري مفزع املنظر للممرضة وللمريض الذي يرى نفسه 
يترف مدة حىت ميوت، واملمرضة يف حالة غياب الطبيب الذي ميكنه إجراء 
عملية لكف الرتيف مأمورة حبقن املريض يف احلال ليفقد وعيه جتنبا هلذا املنظر 
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، فما حكم ما تقوم به املمرضة من احلقنة مع العلم أنه قد ميوت منها املفزع
  املريض قبل أن ميوت بالرتيف؟

 ال نرى مانعا من تنومي املريض املصاب ذا النوع من السرطان :اجلواب
لتخفيف أمله، بشرط عدم استعمال املقادير الزائدة من املنومات اليت قد تسبب 

والذي  (Euthanasie active) سم قتل املرمحة الفعالالوفاة، وهو ما يدخل حتت ا
  .حرمه الس يف قرار سابق له يف هذا املوضوع

  
  التوصيات: ثالثًا

  :توصيات ومقترحات للمسلمني يف أوروبا: أوال

  .االلتزام بالقوانني اخلاصة حبقوق املواطنة وواجباا  ـ1

  .اجلهات الرمسيةااللتزام بالقوانني واللوائح املوضوعة من قبل   ـ2

العمل على حتسني صورة اإلسالم واملسلمني عن طريق االلتزام بقيم اإلسالم   ـ3
  .ومبادئه العظيمة وإقامة الربامج اليت تعرف باإلسالم وقيمه احلضارية

  .جتاوز العادات والتقاليد املوروثة املسيئة لإلسالم  ـ4

  .اإلجيايب والتفاعل املثمرإقامة دورات وبرامج تعمل على حتقيق االندماج   ـ5

النهوض بالدعاة والعاملني بني املسلمني وتأهيلهم ليكونوا قدوة حسنة يف   ـ6
حتقيق التفاعل اإلجيايب وإعداد خنبة تتقن لغة احلوار مع الغرب للحديث عن 

  .اإلسالم وتقدمي صورته املشرقة له
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املكتبة : ر املسجدإقامة املراكز اإلسالمية املتكاملة اليت تشمل إىل جوا  ـ7
والنادي الثقايف واالجتماعي والرياضي واملطعم وغري ذلك من اإلمكانات، 
وقيامها بأنشطة خمتلفة دعوية وثقافية واجتماعية ورياضية، مع التركيز على 
أنشطة االندماج مثل اخنراط األبناء يف تنظيمات الكشافة، وأنشطة أو أسابيع 

  .التعريف باإلسالم

 اإلجيابية والفعالة يف مؤسسات اتمع املدين واألنشطة البيئية املشاركة  ـ8
  .واالجتماعية يف احلي واملدينة وعلى مستوى الدولة

بناء العمل املؤسسي، والبعد عن التمحور حول العرقية واملذهبية والطائفية   ـ9
  .واحلزبية

 التمييز تشكيل جلان حقوقية قانونية للدفاع عن حقوق األقليات ومناهضة  ـ10
  .العنصري

السعي إىل االعتراف الرمسي باإلسالم كدين، وباملسلمني كأقلية هلا   ـ11
حقوقها اليت كفلتها الشرائع والدساتري واملواثيق، على غرار األقليات الدينية 

  .األخرى يف التمتع حبقوقهم كاملة

ورات يؤكد الس ضرورة املشاركة السياسية بناء على قراراته يف الد  ـ12
  .السابقة

  توصيات ألصحاب القرار ومؤسسات اتمع املدين: ثانيا

السعي للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املسلمني واليت يلمسوا يف   ـ1
  .بعض املعامالت والدوائر األوروبية

  .فتح قنوات االتصال مع األقليات املسلمة على مجيع املستويات  ـ2
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تعريف املسلمني بالقوانني السائدة واحلقوق إقامة برامج ودورات ل  ـ3
  .والواجبات

فتح باب العمل والدراسة أمام املسلمني ومعاملتهم كغريهم من األقليات   ـ4
  .دون حتيز

تنبيه وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لتبين املوضوعية يف تناوهلا   ـ5
  .لقضايا اإلسالم واملسلمني

سلمني املقيمني يف أوروبا مبا اعتاد أن يوصي به ويؤكد كذلك يوصي الس امل
عليه من مراعاة احلقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة احلسنة من 

وأن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب . خالل أقواهلم وتصرفام وسلوكهم
 أو عقد والسنة وأمجع عليه فقهاء اإلسالم، من وجوب الوفاء مبقتضيات املواطنة

وأن جيتنبوا . اإلقامة، وااللتزام بالقانون والنظام العام يف البالد اليت يعيشون فيها
العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوم الرفق والرمحة واحلكمة يف 
التعامل مع الناس مجيعا كما يأمرهم اإلسالم، وأن ينكروا على كل من حاد عن 

  .هذا الطريق اإلسالمي السوي

ما يوصي الس املسلمني عامة واملقيمني يف أوروبا خاصة باالعتصام حببل اهللا ك
تعاىل، واألخوة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على الرب والتقوى، والتزام 
احلوار اهلادئ واألساليب السليمة يف معاجلة قضايا اخلالف، بعيدا عن مناهج 

سالم، وتسيء أبلغ اإلساءة إىل التشدد ومسالك التطرف اليت تشوه صورة اإل
املسلمني عامة وإىل األقليات املسلمة خاصة، فيتلقفها خصوم اإلسالم واجلاهلون 
به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء األمم عليهم، وقد قال اهللا 

هلم ِبالَِّتي ِهي ىل سِبيِل ربك ِباِحلكمة واملوِعظِة احلسنِة وجاِدإادع : تعاىل
  )125النحل،  (حسنأ



  تامي للدورة السابعة عشرةالبيان اخل
 

 513

والس يف ختام دورته يتقدم خبالص الشكر املوصول بالدعاء للمشيخة 
اإلسالمية يف دولة البوسنة واهلرسك على استضافتها هلذه الدورة، كما يشكر 
مجيع من ساهم يف إجناح أعماهلا من اإلخوة أهل البوسنة، وخيص بالذكر مركز 

. لتهيئة الظروف لالحتفال بعشريته األوىلامللك فهد اإلسالمي مبدينة سراييفو 
ويشكر للحكومة البوسنية دورها يف تيسري انعقاد هذه الدورة على أرضها، 

  .متمثال يف تسهيل إجراءات دخول أعضاء الس ألراضيها

ويشكر الس هليئة املكتوم اخلريية دعمها املادي واملعنوي املتواصل الذي تقدمه 
  .للمجلس

انة العامة للمجلس ومجيع من قام من اإلخوة واألخوات يف كما يشكر األم
وألجهزة اإلعالم اليت شاركت يف . العمل على إجناح أعمال هذه الدورة

  .احلضور لتغطية أعماهلا

بينا حممد، وعلى آله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على ن
.أمجعني
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conflits et des différences, loin de l’extrémisme et du fanatisme qui 
défigurent l’Islam et portent préjudice aux musulmans en général et surtout 
aux minorités. Ces réactions négatives utilisées par les ennemis de L’Islam 
et les ignares pour diffuser un discours alarmiste sur notre religion qui 
justifie les agressions faites à l’encontre des musulmans. Dieu dit « Appelle 
à la voie de Seigneur en usant de la sagesse et de la bonne exhortation et 
discute avec eux de la meilleure des façons… » Sourate 16/125  
A la fin de cette session, le conseil exprime  ses plus vifs remerciements 
pour le Cheikhat Islamique de la Bosnie Herzégovine pour avoir accueilli 
notre rencontre. Il remercie aussi tous les frères bosniens qui ont contribué à 
la réussite de nos travaux en particuliers les responsables du centre 
islamique du Roi Fahd de Sarajevo qui s’apprête à fêter son dixième 
anniversaire. Le Conseil exprime aussi sa gratitude au gouvernement 
bosnien qui a rendu la tenue de la session possible sur son sol en facilitant 
l’entrée à tous les membres du conseil.   
Nos remerciements vont aussi à la direction de l’institut Al-Maktoum de 
charité qui soutient financièrement et moralement le travail du conseil.  
Enfin, nos remerciements vont au secrétariat du conseil et à tous ceux et 
celles qui ont contribué à la réussite de cette session, ainsi qu’aux média qui 
ont couvert cet évènement.   
Louange à Dieu et paix et salutations sur son Messager ainsi que sur ses 
compagnons. 
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droits garantis par les constitutions, les conventions et accords 
internationaux, à l’instar des autres minorités.   
12.  le conseil confirme la nécessité de participer à la vie politique suivant 
ses décisions précédentes.   
Deuxièmement : recommandations aux décideurs et aux institutions de 
la société civile :    
1. faire le nécessaire pour combattre toutes formes de ségrégations contre les 
musulmans, qu’ils subissent dans leurs rapports avec certains milieux 
européens  
2. ouvrir des canaux  de communication avec les minorités musulmanes à 
des niveaux divers  
3. élaborer des programmes et des séminaires pour familiariser les 
musulmans avec les lois du pays et leurs droits et devoirs de citoyens.   
4. offrir l’égalité des chances aux musulmans dans l’éducation et le travail, 
comme les autres citoyens.  
5. interpeller les média écrits, et audiovisuels sur la façon partiale avec 
laquelle ils traitent des questions concernant l’Islam et les musulmans.  
Le conseil recommande aux musulmans en Europe le respect des lois en 
général et leur enjoint d’être des modèles du bon comportement citoyen. En 
religion, il leur recommande de respecter les textes fondamentaux de l’Islam 
et les avis sur lesquels les savants de l’Islam font consensus : honorer le 
contrat de résidence, le contrat de citoyenneté, respecter l’ordre public et les 
lois du pays dans lequel ils vivent.   
Il leur enjoint d’éviter la violence dans toutes ses manifestations et 
d’adopter la douceur, la bienveillance et la sagesse dans leur rapport avec 
les autres. Tels sont les enseignements de l’Islam. Il leur recommande 
vivement de s’éloigner et se désolidariser de ceux qui s’éloignent de ce 
chemin droit et commettent des actes nuisibles à l’Islam.   
A tous les musulmans en Europe, nous disons rattachez-vous à la corde de 
Dieu tressée par les valeurs de la fraternité, la tolérance, la modération, 
l’entraide pour le bien et la crainte révérencieuse de Dieu. Nous les appelons 
à user du dialogue calme et serein et des moyens pacifiques pour traiter des 



68 

III : Recommandations 
 
Premièrement : recommandations aux musulmans en Europe :   
1. respecter les lois relatives aux droits et devoirs des citoyens.  
2. respecter les lois et les règlementations promulguées par les autorités 
officielles  
3. œuvrer pour l’amélioration de l’image de l’Islam et des musulmans en 
étant exemplaire dans le respect des valeurs islamiques et en élaborant des 
programmes qui présentent bien l’Islam et sa civilisation.   
4. dépasser les traditions et les coutumes héritées du passé qui nuisent à 
l’Islam.   
5. organiser des séminaires de formation et des programmes favorisant 
l’intégration positive et productive.   
6. former et habiliter les prédicateurs et les cadres musulmans afin qu’ils 
soient des exemples à suivre aux autres pour s’intégrer dans la société 
européenne de façon active et positive. Il faut préparer une élite à maitriser 
le langage du dialogue avec l’occident pour bien présenter l’Islam.   
7. créer des centres islamiques regroupant des services complémentaires : 
mosquées, bibliothèque, club culturel, social et sportif, restaurant …Il faut 
promouvoir des activités diverses culturelles, sociales et sportives en 
mettant l’accent sur celles qui favorisent l’intégration : scoutisme, semaines 
et journées portes ouvertes…  
8. participation positive et efficace dans les institutions de la société civile, 
dans les projets écologiques, sociaux, projets de quartiers et de cité, projets 
étatiques…   
9. construire une activité institutionnelle et s’éloigner des positions sectaires 
sur des bases ethniques, doctrinales, communautaires et partisanes.   
10. constituer des commissions juridiques pour défendre les droits des 
minorités et combattre le racisme  
11. faire le nécessaire pour obtenir une reconnaissance officielle de l’Islam 
comme religion et des musulmans comme minorité, afin de leur accorder les 
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Fatwa 10/17 
Travailler dans une piscine mixte   

Question : je travaille comme maître-nageur sauveteur dans les piscines. Je 
dois surveiller les baigneurs dont les femmes  qui portent bien sûr des 
maillots de bains ; mon travail est-il licite ?   
Réponse : il est permis de travailler comme maître nageur en charge d’une 
piscine mixte, à condition de respecter les règles de comportement 
islamique, notamment ne pas regarder les parties intimes des nageurs, ne pas 
se trouver dans des lieux clos et seul avec une femme étrangère. D’après 
votre question, ces règles peuvent être transgressées par vous car vous ne 
pouvez vous empêcher de regarder les femmes presque nues, ce qui est 
illicite. Il n’est permis que dans des circonstances particulières qui ne 
peuvent être évitées. Nous vous recommandons de chercher un autre métier, 
en attendant continuez votre travail et faites attention.   

Fatwa 11/17 
Administrer un médicament anesthésiant  

à une personne en grande souffrance  
Question : je travaille comme infirmière auprès des personnes atteintes de 
cancer de la gorge. Il arrive souvent que des malades aient les artères 
rompues, ce qui provoque des  hémorragies effrayantes. L’infirmière de 
service assiste à l’agonie du malade qui souffre de façon atroce. En 
l’absence du médecin qui peut intervenir pour faire cesser l’hémorragie, il 
faut administrer un médicament fort pour soulager la douleur du malade. On 
a recours à des piqures qui plongent le malade dans l’inconscience afin de 
diminuer sa douleur. Est-il permis à l’infirmière de faire cela, sachant que la 
piqure risque de provoquer la mort du malade autant que l’hémorragie ?     
Réponse : rien n’interdit d’endormir le malade en grande souffrance pour 
soulager sa douleur, à condition de ne pas utiliser des doses excessives de 
médicaments anesthésiants pour ne pas provoquer la mort, car cet acte serait 
de l’euthanasie active, qui est interdite par la religion et il existe des 
décisions du conseil à ce propos.   
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Fatwa 8/17 
Que faire d’un cadeau qui contient du vin ?   

Question : si je reçois un cadeau qui contient du vin, puis-je  le donner à un 
ami chrétien ?   
Réponse : tout d’abord un musulman ne peut pas accepter un cadeau 
contenant quelque chose interdite par sa religion comme le vin. Il n’a pas 
non plus ni le droit de le posséder ni le droit de l’utiliser ni d’en disposer,  
en le vendant ou en l’offrant. Il doit le détruire, en cas du vin,  le renverser. 
Notre référence est le hadith rapporté par Ibn Abbas « un homme a offert au 
prophète une amphore de vin. Le prophète (PSDL) lui « ne sais-tu pas que 
Dieu l’a interdit ? ». L’homme répondit : «non » puis se tourna vers un 
homme assis à côté de lui et lui chuchota quelque chose. Le prophète 
(PSDL) demanda à l’homme « que lui avez-vous chuchoté ? » ce dernier 
répondit « je lui ai demandé de vendre ce vin ». Le prophète lui dit « Celui 
qui a interdit de le boire a également interdit de le vendre ». À ce moment-
là, l’homme ouvrit son amphore et renversa le contenu dans le sable jusqu’à 
la dernière goutte » (rapporté par Mouslim)  
Ce texte prouve que le prophète a interdit toutes les façons de tirer profit du 
vin.   

Fatwa 9/17 
Zakat sur la caution  

Question : le système de location des biens immobiliers en Europe requiert 
du locataire de payer une somme d’argent comme caution ou garantie au 
propriétaire. A la fin du contrat, cette garantie est rendue au locataire. Si 
cette somme atteint le quorum et si un an passe depuis son dépôt, doit-on en 
payer la zakat ?   
Réponse : la caution d’un bien loué, déposée chez le propriétaire,  afin de 
garantir le bon usage de ce bien et sa remise en bon état,  appartient certes 
au locataire. Mais elle est assimilable à une dette dont le remboursement est 
incertain, car le locataire ne peut en disposer et  risque de ne plus l’avoir, 
entièrement ou partiellement. Sur ce, il n’est pas tenu à en payer la zakat 
avant de l’avoir ré-encaisser, là il paie cette zakat seulement pour une seule 
année.   
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leur personnalité. Ce qui est interdit par la religion c’est d’utiliser les images 
et les statues comme objet de vénération ou de culte, car là le mal produit 
dépasse le bien tiré.   

Fatwa 7/17 
Se marier en ayant l’intention de divorcer  

Question : ces derniers temps, un nouveau type de mariage est en vogue au 
Royaume Uni : des hommes musulmans contractent des mariages non 
durables avec plusieurs femmes dans un temps très courts, car ils se marient 
avec l’intention de divorcer. Certains de ces mariages ne durent qu’une 
semaine ou deux.  Pire encore, les uns disent parfois à leurs amis : «  je me 
marierai bien  avec cette femme dès que tu la divorce, je me la réserve avant 
que les autres ne le font ». De cette façon, ces hommes musulmans se 
marient avec des femmes « chrétiennes » originaires d’Europe de l’est, et 
désireuses de s’installer en Angleterre. Ils les font venir, se marient avec 
elles pendant une semaine ou deux, la répudient  et prennent une autre… ?   
Réponse : le contrat de mariage est défini en Islam comme « un pacte 
solide ». Il doit être conclu avec l’intention de continuité et de durabilité, 
sauf imprévu ou conflit qui rend la vie maritale impossible.   
Le mariage que vous décrivez dans votre question est donc « illicite » et 
interdit, car contredisant le principe islamique et parce qu’il est semblable 
au mariage dit de « plaisir » ou « provisoire », qui est proscrit par la 
religion. Ce qui confirme l’illicéité de ce type de mariage c’est des hommes 
se mettent d’accord pour se relayer comme maris  successifs pour une seule 
femme, et ce dans le but d’avoir le plaisir. Si en plus ces mariages sont 
facilités par des intermédiaires, ils deviennent davantage interdits car ce 
n’est rien d’autre que la traite des femmes. C’est donc une atteinte à la 
dignité humaine et une exploitation des gens en besoin.   
De plus, ce type de mariage est conclu en dehors des cercles officiels et des 
centres religieux reconnus qui contrôlent et certifient le respect des lois 
civiles et religieuses relatives au mariage.  Le Conseil de la fatwa a déjà 
publié des fatwas concernant la nécessité de consigner les mariages par 
écrits auprès des mairies et des centres islamiques habilités à faire des 
contrats de mariage, et ce dans le but de préserver les droits de toutes les 
parties impliquées, époux, épouse et enfants.   
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Couvrir les cheveux blancs pour les jeunes hommes et les adultes en 
utilisant les couleurs initiales est permis, un nombre considérable de 
jurisconsultes l’acceptent.   

Fatwa 5/17 
Peut-on saluer les non musulmans en utilisant le mot « paix »   

Question : est-ce qu’il est permis aux musulmans de saluer les non 
musulmans en disant « Assalamou Aleikoum » comme le font avec les 
musulmans ?   
Réponse : gratifier une assemblée composée de musulmans et non 
musulmans par « Assalamou Aleikoum… »  Est permis et confirmé par un 
texte définitif, le hadith rapporté par Usama ibn Zayd, rapporté par les deux 
recueils de hadiths authentiques « le prophète (PBDL) a passé par une 
assemblée composée de musulmans, polythéistes et juifs, il les a salués en 
disant « Assalamou Aleikoum… »  
Nous disons qu’il est permis de saluer les non musulmans quels qu’ils soient 
par les termes de la paix ou par une autre formule de salutation reconnue,  
tant qu’elle ne contient pas de sens opposé au monothéisme ou à ce qui est 
licite. Certains érudits musulmans comme Ibn Abbas, Ibn Massoud, Abou 
Umama (comme compagnons), Amer Chobî, Omar ibn Abdelaziz, Al-
Aouzaï, Sofiane Ibn Ouyayna, (parmi leurs successeurs) ainsi que des 
contemporains comme Rachid Ridha sont de cet avis …pour nous c’est le 
bon avis.   

Fatwa 6/17 
Que dire de dessiner des êtres vivants dans le but d’enseigner ?   

Question : les dessins sont très importants dans l’apprentissage des petits. 
Mais certains savants religieux interdisent de dessiner les êtres vivants et les 
êtres humains. Si on suit ces avis on interdirait à l’enfant de faire ses 
exercices scolaires. Que faire ?   
Réponse : utiliser les dessins à des fins pédagogiques est permis. La loi 
musulmane permet même l’utilisation des poupées en forme d’êtres vivants 
comme jouets. Permettre l’utilisation des images pour enseigner des 
sciences appliquées est plus nécessaire qu’utiliser les poupées pour jouer, 
surtout que le dessin aide à développer les capacités des enfants et épanouir 
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génitales. En tenant compte de ces deux avis, nous vous confirmons que les 
soins prodigués à votre épouse par l’infirmière au niveau du ventre sont 
permis par la religion, tant que les parties génitales resteront couvertes. Il 
n’est pas interdit que ces soins soient faits par une infirmière non 
musulmane, car l’avis le plus répandu soutient que l’intimité de femme 
musulmane devant la femme non musulmane est définie selon les mêmes 
critères que devant la femme musulmane.    

Fatwa 3/17 
Chat entre fille et garçon par le biais d’Internet  

Question : que dire du chat (conversation)  entre filles et garçons en vue de 
se marier ?   
Réponse : chatter entre une fille et un garçon par le biais d’internet est 
similaire à se parler à travers un rideau. Ceci est permis s’il est motivé par 
une cause légitime et s’il se passe dans le respect des règles de 
comportement islamique. Ces règles concernent le sujet de la conversation 
qui doit être licite et la façon d’en parler qui doit être pudique. Si la fille est 
filmée par une caméra, elle doit être habillée décemment selon les normes 
islamiques. La conversation doit durer le temps nécessaire pour se mettre 
d’accord sur le mariage et ne doit pas durer indéfiniment, juste pour 
s’amuser. Cela pourrait conduire à faire le haram.  

Fatwa 4/17 
Que dire des hommes qui teignent les cheveux ?   

Question : est-ce que les hommes peuvent se teindre les cheveux ?   
Réponse : si la teinture consiste à rendre aux cheveux blancs leur couleur 
noire initiale, elle est abhorrée pour les vieux messieurs. Notre référence est 
l’histoire rapportée par Jabir Bin Abdallah, que Dieu l’agréé. Il rapporte 
qu’au jour de l’entrée à la Mecque, on ramena devant le prophète Abou 
Qohafa qui avait les cheveux et la barbe aussi blancs que la laine. Le 
Prophète (PSDL) lui a dit « change-moi cette blancheur ! Mais évitez la 
couleur noire ! »  
Ainsi, les jurisconsultes malikites et hanbalites prohibent l’usage de la 
teinture noire, mais certains jurisconsultes parmi les compagnons, leurs 
successeurs et les hanafites la permettent.   
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En deuxième, cette préservation a besoin de connaissance de la religion. Si 
vous avez déjà trois membres de votre communauté qui ont ce savoir 
religieux, soyez exigeants et rappelez-leur leur devoir. Aidez-les à résoudre 
leurs problèmes éventuels qui peuvent les empêcher d’accomplir leur devoir 
envers la communauté.   
Vous êtes aussi appelés à chercher un musulman possédant le savoir 
religieux pour être l’imam de votre lieu de culte, ainsi il vous guidera dans 
l’apprentissage de votre religion, sachant que pour faciliter sa tache, il faut 
assumer les charges de son installation avec sa famille et faciliter l’obtention 
de son permis de séjour.   
Au cas où vous êtes incapables d’assurer cela, adressez-vous à une 
institution ou une organisation islamique officielle qui est chargée de 
recrutement d’imams pour les musulmans en Occidents, pour avoir leur 
aide. Si cela s’avère impossible, adressez-vous au centre islamique le plus 
proche de vous ou à un savant musulman qui a une bonne connaissance de 
la réalité de la vie en occident pour qu’il soit votre référent. Ainsi, vous 
garantirez la réception d’avis et de fatwas compatibles avec votre réalité.   

Fatwa 2/17 
Découvrir les parties intimes de son corps pour se faire examiné 

et soigné par le personnel médical  
Question : après l’accouchement, le ventre de mon épouse est resté très 
enflé. La sage femme lui a assuré que ce gonflement disparaitra après 
progressivement mais cela n’a pas eu lieu.  En revenant consulter le 
médecin, elle a conseillé à mon épouse de se faire masser par une infirmière 
(probablement) à l’endroit du bas-ventre. Ma question est la suivante : est-ce 
qu’il est permis de découvrir ses parties intimes pour se faire soigner ?   
Réponse : oui, il est permis de se faire soigner quitte à découvrir les parties 
intimes s’il est nécessaire de le faire. Le principe de base est d’éviter de 
découvrir les parties intimes du corps. Le fait que ventre reste enflé après la 
naissance, ce n’est pas normal, cela signifie que l’utérus n’a pas repris sa 
place et son volume normal. Il faut soigner cette pathologie. Rappelons par 
ailleurs que la majorité des savants religieux déterminent l’intimité de la 
femme en présence d’une autre femme par la partie du corps située entre le 
nombril et le genou. Certains savants la limitent davantage aux parties 
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ii) que la lune se couche après le soleil, même d’un laps de temps infiniment 
petit et cela signifie le début du nouveau mois. C’est la position de plusieurs 
savants reconnus qui est tout à fait compatible avec les phénomènes 
astronomiques connus.  
iii) choisir la Mecque comme le lieu géographique de référence.   
4. Les musulmans en Europe doivent suivre cette règle et l’appliquer dans la 
détermination des mois lunaires, notamment les mois de Ramadan et 
Chawal, et déterminer leur début et fin à l’avance. Une telle approche aidera 
les musulmans à accomplir leur culte et à organiser leurs fêtes religieuses en 
coordonnant cela avec la réalité vécue.   
5. Le conseil recommande à ses membres et aux imams et aux savants 
religieux dans le monde musulman et ailleurs, d’œuvrer pour la propagation 
de la culture du respect des calculs scientifiques, surtout dans le cas où la 
vision du croissant s’avère impossible. Il appelle à ce qu’on arrête de croire 
ceux qui prétendent avoir quand-même vu le croissant (même par conditions 
climatiques non favorables)  
6- Le conseil publiera prochainement un calendrier lunaire suivant les règles 
énoncées dans la présente décision.  
 

Deuxièmement : Les Fatwas  
Fatwa 1/17 

Les conditions requises pour construire une société musulmane en Occident  
Question : quelle est la bonne manière de préserver le groupe musulman ici 
dans notre village, dans un pays occidental. Sachant que nous comptons 
parmi nous 3 personnes qui sont des étudiants (ont le savoir) mais ne sont 
pas pratiquants. Le reste de la minorité musulmane dont je fais partie sont 
des personnes dépourvues de savoir ?   
Réponse : en principe le musulman résidant dans un pays occidental se doit 
de préserver sa personnalité et son identité musulmane, quelque soit 
l’environnement où il évolue.   
Quant à la préservation du groupe musulman, elle se fait tout d’abord grâce 
à une volonté solide qui est en général le résultat d’une foi bien ancrée chez 
les membres musulmans qui constituent ce groupe.   
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- Le conseil invite les sociétés européennes, notamment leurs institutions 
concernées par l’intégration des étrangers, à s’ouvrir aux musulmans et à 
établir des relations avec les organismes qui les représentent à l’instar du 
Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche. Une bonne 
communication entre eux permettrait de mieux étudier les conditions de 
l’intégration  et de concevoir les moyens qui la facilitent. Ainsi, la 
stabilité et la prospérité de la société sont mieux garanties et les 
musulmans sont à l’aise pour développer leur identité musulmane et 
européenne à la fois.   

Décision 3/17 
Constitution d’une commission pour le suivi du dossier de l’intégration  

Le conseil  décida de constituer une commission parmi ses membres pour 
assurer le suivi du dossier de l’intégration du côté des musulmans mais aussi 
du côté des parties officielles et les institutions de la société civile.   

Décision 4/17 
Confirmation du début des mois lunaires  

Le conseil a écouté certain nombre d’intervenants qui ont conduit des études 
en la matière, et a décidé après discussions de ce qui suit:   
1. Le calcul astronomique est devenu l’une des sciences modernes 
hautement développées. Les mouvements des astres et des planètes, 
notamment la lune et la terre, sont observés et suivis avec beaucoup de 
précision. Leurs positions respectives l’une par rapport l’autre, à n’importe 
quel moment donné, sont déterminées avec une précision qui ne laisse 
aucune place au doute.  
2. L’instant de l’alignement du soleil, de la terre et de  la lune  - quand le 
nouveau croissant naît - est un instant universel calculé avec haute précision 
par les astronomes, même avant des années de son avènement. Donc, on sait 
à l’avance la fin d’un mois et le début de l’autre, sachant que l’alignement 
peut avoir lieu à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit.   
3. Le début du mois est confirmé d’un point de vue religieux quand les 
conditions suivantes sont réunies :   
i) l’alignement de la terre, du soleil et de la lune 
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A- La nécessité de maîtriser la langue de la société européenne dans laquelle 
on vit et de bien connaître ses lois et ses réglementations, et de les respecter, 
en réponse l’injonction coranique : « Ô ! Vous qui croyez,  honorez vos 
engagements » Sourate 5/1  
B- La participation à la vie sociale et la contribution au bien être général, 
répondant à l’injonction  coranique « œuvrez pour le bien afin d’être de 
ceux qui réussissent » Sourate 22/77  
C-  Sortir de la passivité et l’oisiveté  pour devenir un individu musulman 
actif et productif, pourvoyant à ses propres besoins et aux besoins des 
autres, en réponse à la noble recommandation prophétique « La main qui 
donne est meilleure à celle qui reçoit  et celui qui dépense pour les autres 
vaut mieux celui qui les mendie» 13  
Ceci au niveau de l’individu, et voici les conditions requises du groupe ou 
de la société :  
A- Œuvrer pour la justice, l’égalité entre tous les citoyens dans tous les 
droits et les devoirs, surtout le droit à la liberté religieuse et  à la liberté 
d’expression, ainsi que la garantie des droits sociaux : notamment le droit au 
travail et à l’égalité des chances.   
B- Combattre les différents aspects du racisme  et limiter les facteurs 
incitant à l’islamophobie, surtout dans les média.   
C- Encourager les initiatives de rencontre et de connaissance réciproque des 
religions et des cultures entre musulmans et non musulmans, de manière à 
favoriser la cohésion de la société à laquelle ils appartiennent.   
Pour réaliser l’intégration positive et équilibre :  
- le conseil invite les musulmans à préserver leur identité musulmane sans 

pour autant se renfermer ou s’isoler des autres. L’ouverture ne signifie 
pas non la dissolution dans l’autre et l’assimilation absolue dans la 
société d’adoption. Il faut fonder des institutions spécialisées dans la 
propagation de la culture islamique, d’instruction et d’éducation sociale 
afin de faire la promotion de l’intégration positive.  

                                                 
13  Parole  reconnue comme authentique par les grands rapporteurs, transmis par Abdallah 
Ibn Omar 
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Le conseil pense que citoyenneté ne contredit pas le principe religieux 
d’allégeance (ou de loyauté), le musulman citoyen d’un pays non musulman 
n’étant pas contraint d’adopter les effets de la citoyenneté en opposition à sa 
foi, par exemple  défendre son pays s’il est agressé. Rappelons qu’en 
principe, les musulmans doivent être aux premiers rangs de ceux qui 
défendent leur pays s’il est face à un danger. Quant à participer à l’agression 
menée par son pays contre un autre, il est  interdit au musulman d’y prendre 
part,  que cet autre pays soit musulman ou non.   
Parmi les devoirs des citoyens, le musulman doit vivre avec l’autre en paix 
et dans le respect, et en s’engageant à promouvoir les valeurs morales et 
l’entraide pour réaliser le bien et prodiguer le conseil à autrui, dans le cadre 
des lois, afin de réparer le mal qui peut atteindre les hommes ou les pays.   

Décision 2/17 
Définir l’intégration et ses conditions  

Suite aux études présentées et aux débats qui les ont suivies, le conseil 
décida ce qui suit :  
La  politique de l’intégration suivie par les pays européens est de deux 
sortes :  
Une première politique qui prône l’assimilation dans la société d’accueil, 
même si elle faite au prix du renoncement aux particularités religieuses et 
culturelles des communautés intégrées.  
Une deuxième politique qui prône l’équilibre entre les exigences de 
l’intégration et les exigences de la  préservation des particularités culturelles 
et religieuses.   
Le conseil estime que cette deuxième politique exprime une volonté 
d’intégration positive. Il appelle à bien clarifier les exigences et les 
conditions de cette intégration : elles sont partagées et réciproques entre les 
musulmans comme individus et institutions d’une part et les sociétés 
européennes d’accueil, individus et institutions, d’autre part. Parmi les 
conditions d’intégration requises des musulmans et qui n’enduisent aucun 
embarras dans la pratique de la religion  – au contraire l’Islam incite à ce 
que suit :   
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thème n’ont pas eu suffisamment d’éclaircissement tel que la dimension 
juridique et philosophique. Ce thème d’intégration reste donc un sujet de 
recherche pour aborder tous ces aspects.   
Puis les travaux se sont succédés dans cette session pour aborder certaines 
consultations apportées par Conseil, et  à propos desquelles, il a émis des 
fatwas.   
Par ailleurs, le Conseil a consacré un paragraphe pour traiter du calendrier 
lunaire afin d’émettre une forme appropriée qui évitera aux musulmans 
d’Europe la peine (de la détermination des fêtes religieuses) et limiter donc 
la divergence qui se répète chaque année notamment au début des mois de 
Ramadan et de Chawal. Ceci a donc été abordé par le biais de recherche 
concernant ce sujet et qui sont les suivantes :   
1- La détermination des débuts des mois lunaires entre la vision et le 

calcul, par Dr. Mohammed Al-hawari.  
2- Trois questions concernant la lune, par Cheikh Abdallah Al Jadi’i.  
3- La raison légale de l’obligation du jeûne du mois de ramadan : est-ce le 

début du mois ou la vision de la lune ? par Cheikh Fayçal Mawlawi.  
4- Une vision scientifique et éducative concernant la vision de la lune 

naissante, par Dr. Salah Sultan.  
Et suite à ce qui a été présenté et débattu, le Conseil publie ce qui suit :  
 

Premièrement : les décisions   
Décision 1/17 

La citoyenneté et ses exigences  
Suite à la présentation des recherches et aux débats relatifs à la question de 
la citoyenneté, et attendu que le Conseil avait déjà issu une décision 
(décision (3/16),  il l’a confirmée en ajoutant ce qui suit :  
L’avis le plus adéquat est celui qui consiste à valider la citoyenneté des 
musulmans dans les pays non musulmans, qu’elle soit originelle (pour les 
convertis et ceux nés sur le sol européen)  ou acquise par naturalisation 
(pour les musulmans venant d’ailleurs). Les preuves avancées par ceux qui  
prohibent la citoyenneté sont ou bien authentiques mais n’induisent pas 
l’interdiction ou bien non authentiques (notamment des  hadiths) et ne 
peuvent être reconnues comme base d’une argumentation jurisprudentielle.   
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Ces recherches ont également attiré l’attention sur l’obligation de donner de 
l’importance à la connaissance l’Islam, de ses fondements et ses valeurs aux 
occidentaux pour préparer leur acceptation de l’intégration des musulmans 
de façon positive. Cela en précisant que parmi les importants mécanismes 
d’intégration et ses origines : l’exemplarité de l’individu et du groupe 
musulmans afin qu’ils deviennent un modèle dans la société européenne.   
En effet, parmi les voies d’intégration positive, accorder de l’importance au 
rôle de l’institution familiale parce qu’elle représente la première école où 
l’individu reçoit son identité islamique et apprend sa relation avec la société 
dans la quelle il vit de manière productive. La famille est également la 
première école de la citoyenneté correcte qui exige de respecter les lois de 
cette société et d’œuvrer pour son intérêt ; et ce tout en fournissant un effort 
afin d’habiliter la famille musulmane à accomplir son rôle efficace dans 
l’intégration positive.  
Ensuite, viendront toutes les autres lieux d’éducation qui affectent 
également la formation de la personnalité musulmane telle que l’école 
islamique, le centre islamique, la mosquée, et le centre de loisirs. Ainsi, 
toutes ces institutions ont un rôle dans l’intégration positive dans la société 
européenne.  
De surcroît, ces recherches ainsi que de nombreux débats, ont insisté sur 
l’importance des organisations islamiques en Europe pour l’intégration 
positive,  en commençant par définir correctement l’intégration et initier le 
musulman à une culture « d’institution ». En effet, dans cette société 
d’institutions nous nous pouvons être intégrés positivement qu’à travers  
cette culture institutionnelle qui permet au musulman d’interagir  avec la 
société européenne et de participer à la vie sociale.   
Il est évident que les institutions ont un rôle important dans l’ouverture 
envers la société européenne pour faire ainsi connaitre l’Islam et ses valeurs 
et constituer une passerelle entre l’Islam et les musulmans d’une et les 
sociétés européennes d’autre part.  Une telle démarche est un atout  
favorisant  l’intégration efficace.   
De ce fait, les précédentes recherches présentées dans ce colloque et 
l’ensemble des débats et commentaires ont traité la plupart des aspects du 
thème d’intégration et de citoyenneté. Cependant, d’autres questions sur ce 
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religieux de référence à caractère définitif. Ceci tout en laissant une 
marge de liberté pour comprendre et appliquer les textes qui s’apprêtent 
à la discussion. 

c) L’intégration doit se faire tout en respectant les lois organisant les 
sociétés européennes. A cette occasion, il a été rappelé que ces lois 
disposent d’un champ d’intégration positive que les musulmans n’ont 
pas su investir.  

d) L’intégration doit être fondée sur une base d’investigation scientifique 
de la réalité européenne.  

e) Il faut mettre en valeur le grand nombre d’opportunités et de moyens 
disponibles dans les sociétés européennes.  

f) L’intégration doit être réalisée sur une base de dialogue continu avec les 
composantes culturelles, politiques et sociales de la société européenne.   

Cinquième chapitre : Les voies d’intégration et ses mécanismes.   
Dans ce chapitre ont été exposées les recherches suivantes :  
1- Les musulmans en Europe, entre le devoir de citoyenneté et la 

préservation de l’identité, par Dr. Ahmed Jaballah.  
2- La règlementation de la participation politique et sociale des musulmans 

au sein des sociétés  des minorités, par Dr. Hamza Ben Hussein Asharif.  
3- Le rôle de la communication pour la citoyenneté, par Cheikh Mewali 

Moussa.  
4- Le rôle du dialogue pour la citoyenneté et l’intégration, par Cheikh 

Rashid Al Ghanouchi. 
5- Le rôle de la famille musulmane dans l’intégration, par Cheikh Salem 

Asheikhi.  
6- La citoyenneté en tant que principe de pour améliorer et réformer le 

groupe, par Dr. Ahmed Ali Al Imam.  
7- Le rôle des organisations islamiques dans l’intégration, par Shakib Ben 

Makhlouf.   
Ainsi, les recherches, dans ce chapitre, ont montré l’importance de la 
communication pour réussir l’intégration. Elle ont également insisté sur le 
fait que cette communication doit prendre en considération les exigences de 
la réalité européenne en attirant l’attention sur les nombreuses erreurs 
commises aujourd’hui dans ce domaine et la nécessité des les éviter.    
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Les recherches que contient ce chapitre ont abordé l’intégration par son 
aspect positif; certains intervenants ont conclu que le but de la participation 
civilisationelle, au sens  d’une contribution à l’édification de la civilisation. 
Il s’agit donc de donner et de recevoir de l’autre afin de bâtir une culture 
partagée susceptible de faciliter l’intégration positive des musulmans dans 
leurs sociétés d’accueil et de promouvoir  une citoyenneté saine.   
Par ailleurs, les débats et les commentaires ont affirmé que l’intégration des 
musulmans doit être une intégration efficace afin qu’ils puissent apporter le 
bien matériel et moral à leurs sociétés. En revanche, de nombreuses 
interventions ont mis en avant le retard des musulmans dans ce domaine en 
évoquant leur négligence de définir une finalité de l’intégration, chose qui 
les aiderait à mieux mener leur projet d’insertion dans la société d’accueil.  
Quatrième chapitre : Les règles et les limites de l’intégration  
Dans ce chapitre, ont été présentées les recherches suivantes :  
1- Les politiques européennes et leur rôle dans l’intégration (en Anglais), 

par Dr. Mauritz Berkhar.  
2- Les règles de l’intégration positive, par Dr. Hussein Halawa. 
3- Le musulman en tant que citoyen en Europe, par Cheikh Faïçal 

Mawlawi.  
Ces recherches ont constaté que le projet de l’intégration est entouré de 
risques, et peut se solder par une assimilation des communautés 
musulmanes comme cela était le cas auparavant. C’est pourquoi, il faut fixer 
des conditions à l’intégration ainsi que des règles d’orientation  sur une voie 
modérée et productive. Ces règles éviteront également aux musulmans 
l’isolement ou l’assimilation.   
Parmi ces règles de l’intégration présentées dans ce chapitre, on énumère ce 
qui suit :  
a) Définir le contenu de l’intégration voulue afin de le distinguer des autres 

versions proposées par certaines parties qui entendent par intégration 
l’assimilation. Dans la même optique, certains participants ont appelé le 
Conseil à dialoguer avec les institutions européennes dans le but de 
convenir sur une définition commune de l’intégration.  

b) L’intégration doit être limitée par la préservation de la particularité du 
musulman concernant la religion, le culte, les mœurs et les textes 
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Deuxième chapitre : la réalité européenne, un espace pour la 
citoyenneté  
Deux exposés ont été faits dans ce chapitre :   
1- Les droits des minorités non musulmanes dans l’Empire Ottoman, par le 

Cheikh Mustafa Mollah Oghlou.  
2- L’expérience historique d’intégration à travers l’école de Ghazi Beik, 

par Dr. Mustafa Ceric’.  
3- La réalité de la présence de l’islam en Europe, par Dr. Mohammed Al-

hawari.   
Ces recherches ont expliqué la réalité des musulmans en Europe sur le plan 
démographique : croissance et situation générale. En effet, une étude 
statistique a été effectuée concernant le nombre de musulman en Europe qui 
avoisine 37 millions. L’étude a également  confirmé que l’Islam est devenu 
concrètement une des composantes de la société européenne.  
D’ailleurs, les intervenants ont demandé à ce que d’autres recherches 
statistiques soient effectuées sur le terrain pour connaitre la réalité 
européenne en générale et la réalité des musulmans e particuliers,  et ce dans 
le but d’atteindre l’intégration en ayant une bonne connaissance des faits. 
De plus, une expérience historique de l’intégration des non musulmans dans 
la société musulmane, a été présentée dans ce chapitre, en l’occurrence sous  
l’Empire Ottoman et dans les écoles islamiques aux Balkans pour en tirer  
une leçon de cette expérience,  pouvant éventuellement servir de modèle 
pour l’intégration future.   
Troisième chapitre : L’intégration et de la citoyenneté : une vision de 
l’avenir  
Dans ce chapitre, trois recherches ont été exposées :  
1- L’effet de l’intégration des musulmans en Amérique Latine, par Dr. 

Jamal Badawi. 
2- La citoyenneté dans les pays non islamiques entre opposants et 

partisans, par Dr. Salah Sultan. 
3-  Le partenariat civilisationnel, une introduction à l’intégration, par Dr. 

Abd Almajid An-najar.   
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La cérémonie a également été marquée par des festivités exprimant la joie 
lors de cette l’occasion.  
La dernière intervention était celle du l’érudit  Cheikh Youssouf Qaradawi 
qui  confirma que le rôle du Conseil consiste à instruire les musulmans en 
Europe à propos de leur religion. Il a aussi parlé des efforts déployés par le 
conseil durant les dix dernière années afin d’atteindre cet objectif. L’Imam 
Qaradawi a aussi évoqué la dimension universelle du message de l’Islam et 
l’effet que le dialogue avec les non musulmans a sur la construction des 
liens fondés sur le vivre-ensemble et la paix, notamment avec les 
monothéistes qui, tout comme les musulmans, croient en Dieu, aux 
principes moraux et à l’équité. D’ailleurs, il les a appelés à œuvrer aux côtés 
des musulmans dans le cadre des ces principes communs.   
Ensuite, les travaux du Conseil se sont succédés durant cette session : le 
séminaire scientifique sur le thème (les musulmans en Europe : la 
citoyenneté et l’intégration). Dans ce séminaire, dix huit travaux de 
recherche ont été exposés sur ce thème et suivis par des débats et des 
commentaires exhaustifs. Ces recherches étaient réparties dans cinq 
chapitres :   
Premier chapitre : Le cadre légal de la citoyenneté et de l’intégration  
Deux recherches y ont été présentées :  
1- Le cadre religieux et la finalité de la citoyenneté et de l’intégration, par 

le Docteur Youssouf  Qaradawi. 
2- L’allégeance et la loyauté entre la religion et la citoyenneté, par 

Abdallah Ben Beya.   
La conclusion des deux recherches consistait à ce que la citoyenneté et 
l’intégration des musulmans dans la société européenne est, légitime en tant 
que principe et adhère aux objectifs de la religion musulmane. En effet, cette 
citoyenneté constitue une passerelle entre l’Europe et le Monde musulman 
et profite donc aux deux parties d’où l’affirmation que l’intégration des 
musulmans ne s’oppose point au principe islamique de d’allégeance/ 
désaveu. De ce fait, cette intégration, au sens strict du terme mentionné sans 
les textes coranique et la Sunna du prophète, elle ne s’oppose nullement à la 
citoyenneté des musulmans et leur interaction avec leur environnement 
social.   
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Louange à Dieu Seigneur de l’Univers, Paix et Prières sur Mohammed 
(PSDL), sur sa famille, ses compagnons ainsi que sur tout ceux qui suivent 
sa voie jusqu’au Jour Dernier.  
La 17ème session ordinaire du Conseil Européen pour la Fatwa et la 
recherche s’est tenue, avec  l’aide de Dieu, dans la ville de Sarajevo en 
Bosnie-Herzégovine du  28 Rabi II au 2 Joumada I 1428 hégire, date 
correspondant au 15 au 19 mai 2008, sous la présidence du Cheikh et 
Docteur Youssef  Qaradawi, Président du Conseil et en présence de la plus 
part des membres du conseil ainsi que d’autres invités et observateurs.  
Par ailleurs, à l’occasion de la 10ème édition de ce conseil pour la Fatwa et la 
recherche, cette session a été inaugurée par une grande cérémonie qui a eu 
lieu au Centre Islamique du roi Fahd avec la participation, outre les 
membres du conseil, d’un grand nombre d’invités dont des savants bosniens 
et des cheikhs musulmans, d’autres savants venus des quatre coins du 
monde, le ministre bosnien des droits de l’homme et des affaires des 
réfugiés M. Safwat Halilovic’. A cette cérémonie, étaient aussi conviés les 
représentants des groupes religieux en Bosnie : des juifs, des chrétiens 
orthodoxes et catholiques, et certains représentants des délégations 
diplomatiques des pays musulmans ainsi que d’autres invités du peuple 
bosnien.  
La cérémonie a également été marquée par l’intervention de quelques 
invités accueillant le Conseil Européen pour la Fatwa et saluant son rôle 
important et ses réalisations au profit des musulmans durant les dix années 
précédentes. Parmi ces interventions celle de son excellence, le représentant 
du gouvernement bosnien, le ministre Safwat Halilovic’, l’intervention du 
Docteur Abd Alaziz Al Aqili, le directeur du centre du roi Fahd, 
l’intervention des assemblées juridiques, représentées par son excellence, le 
secrétaire général, le vice-président de la commission de la  recherche à 
l’université d’Al- Azhar, Dr. Ali Abd Al-baqi, l’intervention de son 
excellence, le président de l’Union des Organisation Islamique en Europe, 
M. Chakib Ben Makhlouf, l’intervention des invités, représentés par  Dr. 
Ahmed al Assal et une intervention émouvante de son excellence Raïsou Al-
Ulama de la Bosnie-Herzégovine Dr Mustafa Ceric’.   





 
 
 
 
 
 
 
 
 Déclaration finale 
 

Le Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche 
 
 

Le compte-rendu final de la 17ème session ordinaire du 
Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche, tenue 
à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine du 28 Rabi II au 2 
Joumada I 1428 hégire, date correspondante à la 
période du 15 au 19 mai 2007 
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sur l’individu musulman : son instruction et son progrès, puis sur le groupe 
musulman et son exemplarité afin de présenter un modèle intégrable à la 
société d’accueil.  

Et il a été bien sûr question de la famille comme institution éducative 
pouvant faciliter et rationaliser l’intégration des individus. En effet, c’est le 
lieu de formation de l’identité islamique de ses membres et le cadre de 
l’ouverture sur la société. Elle doit être aussi la première école de 
citoyenneté en intégrant aux enfants les notions de droits et devoirs, du 
respect d’autrui et de service de l’intérêt commun et général. Plusieurs 
études recommandent de prévoir des programmes pour assister et réhabiliter 
la famille musulmane en Europe pour qu’elle puisse accomplir sa mission 
dans l’intégration positive.  

Certains intervenants ont rappelé, par ailleurs, l’importance du rôle des 
organisations islamiques dans l’intégration positive des musulmans en 
Europe. Ce rôle commence par la conscientisation et la promotion de 
l’intégration positive et proactive, puis par la construction d’une culture 
associative saine parmi la communauté musulmane européenne. En fait, la 
société européenne accorde une place importante aux institutions et l’on ne 
peut s’y intégrer qu’à travers les institutions.  Seule cette voie mène au 
partenariat productif avec le reste de la société. Les institutions jouent un 
rôle important dans la représentation et la connaissance de l’Islam et ses 
valeurs et dans le tissage des liens de confiance entre les musulmans et leurs 
concitoyens, gage de réussite du projet d’intégration.  

Ces études et les débats qui les ont suivies ont traité d’aspects divers du 
sujet de la citoyenneté et d’intégration, mais certaines questions persistent. 
En effet, la dimension juridique de la citoyenneté et de l’intégration n’a pas 
été suffisamment étudiée. Un enseignant devait préparer une approche du 
sujet mais il s’est excusé au dernier moment. Ainsi, le sujet est encore sous 
l’étude et le conseil y reviendra au moment propice, pour y déduire des avis 
juridico-religieux pour les musulmans européens.  

Que Dieu  nous accorde son aide. 

 

Commission de la recherche 
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doivent être une source de bien psychologique et matériel pour leurs 
concitoyens. Des remarques ont été faites à propos de l’incapacité des 
musulmans à être à la hauteur de cette mission, et propos de leur négligence 
de la finalité de leur intégration.  

Quatrième axe : les conditions et les règles qui organisent cette intégration. 
Les recherches présentées ont tous fait état  des risques et des ornières qui 
jalonnent le chemin de l’intégration. Elles mettent en garde contre 
l’assimilation des musulmans dans leurs sociétés d’accueil et la dissolution 
de leur culture et leur identité à l’instar de leurs frères et sœurs en Amérique 
latine et en Australie. Les intervenants préconisent donc l’élaboration de 
certaines règles et conditions qui aideront à maîtriser et à guider 
l’intégration vers l’objectif voulu. Certains ont proposé d’initier un débat 
avec des organismes et institutions européennes pour déterminer le sens et le 
contenu du projet d’intégration musulmane en Europe.  

Parmi les conditions proposées pour encadrer l’intégration, se trouve celle 
qui requiert le respect des valeurs religieuses musulmanes et les pratiques 
connues par tous et reconnues comme fondamentales. Il  y a aussi 
l’exigence de laisser une marge de liberté d’Ijtihad dans les affaires qui s’y 
apprêtent d’un côté, et le respect des lois des pays d’accueil d’un autre. En 
effet, il a été noté que ces lois offrent un espace de liberté important pour les 
musulmans qui, hélas, n’en font pas usage comme il se doit. Il est aussi 
recommandé de baser l’intégration sur des études scientifiques de la réalité 
européenne, de profiter des opportunités offertes dans le domaine culturel, 
politique et social pour agir positivement. Une étude a mis l’accent sur les 
droits civiques comme base d’intégration et non les spécificités culturelles, 
une opinion qui a été accueillie avec réserve.  

Cinquième axe : les voies et les mécanismes de l’intégration. La majorité 
de recherches présentées ont mis l’accent sur l’importance de la Da’wa 
comme moyen d’intégration efficace, en rappelant que cet appel à la foi doit 
se faire dans le respect de l’environnement social européen et éviter les 
erreurs commises de nos jours par les porteurs de cet appel.  Des 
intervenants ont parlé de la nécessité de faire connaître la religion 
musulmane aux occidentaux afin de faciliter leur compréhension des 
comportements des musulmans et améliorer l’accueil de cette nouvelle 
population et sa religion. D’autres intervenants ont concentré leur approche 
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Nous avons distingué cinq axes d’approche et de thème :  

Premier axe : le cadre juridico-religieux de la citoyenneté et de 
l’intégration. Les études conduites dans ces sujets s’accordent sur le fait que 
la citoyenneté des musulmans et leur intégration dans leurs sociétés 
d’accueils sont légitimes d’un point de vue religieux, car compatibles avec 
les finalités de la religion. En fait la citoyenneté peut être une voie 
d’introduction de l’Islam dans cet espace. Y adhérer devient un devoir 
religieux - surtout qu’elle construise des ponts entre le monde européen et le 
monde islamique, bénéficiant ainsi aux deux -. De plus, l’intégration des 
musulmans dans leur environnement européen ne contredit en rien le 
principe de loyauté (aux musulmans) et du désaveu (de leur ennemi). En  
effet, certaines études ont démontré que ce principe n’a rien de religieux et 
d’autres ont confirmé que s’il est fondé religieusement, il représente, 
néanmoins, une attitude rigoriste voire extrémiste ! Ainsi revu et revisité, ce 
principe n’empêche en rien les musulmans européens d’être citoyens de 
leurs pays d’adoption et de s’intégrer dans l’environnement social européen. 

Deuxième axe : la réalité européenne comme espace citoyen. Les études et 
la recherche présentées dans ce thème expliquent la réalité vécue par les 
musulmans européens, leur nombre, leur développement, leurs conditions de 
vie en général. Elles ont mis en avant la croissance  de la population 
musulmane, sa stabilité et sa tendance à s’établir en Europe. Les 
intervenants ont pointé la nécessité de conduire davantage de recherches à 
ce propos pour que les fatwas concernant l’intégration soient prises en 
connaissance de cause. Dans ce cadre, une étude historique a été présentée, 
traitant du cas de l’intégration des populations musulmanes et non 
musulmanes vivant sous l’empire ottoman, et de l’exemple des écoles 
islamiques aux Balkans, afin de tirer profit de ces expériences.  

Troisième axe : les objectifs de la citoyenneté et de l’intégration, une vision 
pour l’avenir. Les études présentées dans ce domaine s’accordent sur le fait 
que la réussite de l’intégration des musulmans en Europe dépend des 
objectifs qu’ils se sont fixés au préalable. Certains intervenants ont insisté 
sur le fait que seul le partenariat dans l’édification de la civilisation 
européenne représente la voie d’intégration et de citoyenneté musulmane 
réussie. Des débats qui ont suivi ces propositions, il ressort que l’intégration 
des musulmans  doit se faire de façon interactive et positive : les musulmans 
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de la croyante avec le non croyant. Les accusations qui ont été faites contre 
le conseil prouvent que ceux qui les ont proférées ignorent ces précédents. 
La question que nous leur posons est la suivante : est-ce que le fait de suivre 
les avis d’Omar et d’Ali, que Dieu les agréé, équivaut à prononcer des 
fatwas erronées et suivre le mauvais chemin ?  

Par ailleurs, notre accusateur a été invité à plusieurs reprises à nos sessions 
de travail afin qu’il expose son point de vue et qu’il le défende, et qu’il ait 
l’occasion d’exprimer ses critiques vis-à-vis de nos travaux. Mais, il s’est 
excusé à chaque fois. La situation étant ainsi, il aurait pu montrer de la 
mesure et de l’objectivité en critiquant nos avis. Certes, il est de son droit de 
réfuter nos fatwas mais qu’il présente ses arguments et qu’il développe un 
raisonnement scientifique au lieu de lancer des accusations contre nous et 
nous intenter un procès d’intention ! Ce comportement est inacceptable ! 
Nous le dénonçons et le rejetons et nous appelons l’auteur de ces allégations 
d’assumer sa responsabilité devant Dieu, le jour où tout le monde se 
présentera devant Lui.  

Le Conseil continue sa marche et sa mission déclarée le jour de sa 
constitution, à savoir faire  des propositions de fatwas pour guider les 
musulmans européens dans leur vie quotidienne et dans leur effort de 
s’insérer dans leurs sociétés d’accueil de façon créative et positive. Comme  
toujours, il ne publiera aucun avis religieux sans avoir conduit des études 
approfondies sur le sujet concerné, en tenant compte de la réalité vécue et 
des textes fondamentaux.  Ses membres sont sincères dans leur intention et 
fidèles à leur objectif : contribuer au bien-être des musulmans  en général et 
à ceux qui vivent en Europe en particulier. S’ils le font bien ils recevront 
deux fois leur récompense et s’ils échouent ils auront une récompense 
quand-même, c’est notre bien aimé prophète qui nous l’assure.  

Suivant cette méthode rigoureuse et exhaustive, nous avons composé les 
sujets du ce numéro douze de notre périodique. Il contient plusieurs 
recherches présentées et discutées lors de la dix-septième session. Des avis 
et des fatwas ont été issus de cette session, que vous trouverez dans la 
déclaration finale, ci-jointe.  

Au cours de cette session, plusieurs études ont été présentées concernant le 
thème : les musulmans en Europe entre citoyenneté et intégration. Chaque 
présentation a été suivie d’un débat et de commentaires.  
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contemporains : il nous suffit de citer Cheikh Youssef Qaradaoui, Cheikh 
Abdallah Ben Baya, l’éminent Jurisconsulte Taqqyuddin Othmani, 
Professeur  Hussein Hamed… par ailleurs, le conseil compte aussi un 
certain nombre d’experts comme membres, concernant les questions 
européennes en particulier et d’autres questions en général : politique, 
économique. En cela, il ne diffère en rien aux autres conseils de fatwas dans 
le monde islamique. En fait, notre conseil se spécialise dans la fatwa pour 
les musulmans européens, donc il s’enracine dans leur réalité. Comment 
faire autrement sans produire une jurisprudence déconnectée de la réalité ou 
sclérosée dans le passé ou erronée parce que produite par des personnes dont 
les pas n’ont jamais foulé le sol européen.  

Comment peut-on faire croire qu’un groupe d’éminents savants religieux 
tels que ceux susmentionnés, soient complices d’une entreprise de fausses 
fatwas dictées par des intérêts politiques ?  Comment croire que de tels 
hommes intègres se proclament muftis tout en trichant sur leur mission 
noble et volontaire?  Porter de telles accusations est vraiment un acte grave 
dont nous prenons acte et contre lequel nous ne prendrons aucune sanction 
car seul Dieu saura le juger au Jour du jugement dernier !  

Répondons alors à ces allégations : est-ce que le conseil a permis de 
contracter les prêts à intérêts juste pour faire face aux imprévus  et a autorisé 
les transactions usuraires ? Certes non ! C’est un mensonge éhonté. Le 
conseil a seulement autorisé de contracter des prêts bancaires au cas où le 
musulman vivant en Europe a besoin d’acheter un logement. Il a, par 
ailleurs, entouré cette permission de plusieurs conditions pour que son usage 
ne dépasse pas les cas de nécessité. Quant à la fatwa concernant la femme 
musulmane maintenant les liens maritaux avec un mari mécréant, elle n’est 
pas générale, elle est spécifique aux femmes qui embrassent l’Islam alors 
que leurs époux demeurent non musulmans. Cet avis-là est aussi limité  par 
des conditions et il se réfère à un précédent notoire : la fatwa d’Ali Ibn Abi 
Talib et d’Omar ibn Alkhattab et certains autre faqihs de la génération des 
Tabioun. Cet avis a été publié suite à un long et profond travail de  
recherche : le deuxième numéro du périodique du conseil lui a été 
entièrement consacré. Ces recherches ont mené à la découverte de fatwas et 
d’avis anciens émis par des compagnons du prophète et par des 
jurisconsultes appartenant à la génération qui leur succéda, inconnues à ceux 
qui croyaient que le consensus a été fait sur l’illicité du maintien du mariage 
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commun : la vérité. Hélas, ces accusateurs ont choisi de nous faire un procès 
d’intention, de jeter sur notre activité le doute sans apporter de preuve 
scientifique ni argument religieux.  

Certains nous accusent d’être l’organe d’un parti et de servir des objectifs 
partisans et que nos fatwas sont nulles car élaborées pour promouvoir un 
groupe. Ils prétendent même que les membres du conseil des fatwas et de la 
recherche n’ont aucune connaissance de la jurisprudence islamique et ne 
possèdent pas de qualifications adéquates pour exercer leur fonction ! On 
accuse le conseil d’avoir comme but ultime d’obtenir la confiance des 
décideurs européens et leur permettre de gouverner, maîtriser leurs sociétés 
et les diriger en leur offrant une version de l’Islam soumis à la modernité et 
le renouveau. Partant de cette thèse, ils considèrent les fatwas et les avis 
issus par le conseil comme invalides car publiés pour satisfaire les 
politiques. Ils invalident ainsi les fatwas -  supposées être délivrées par le 
conseil - permettant de contracter des prêts à intérêt pour faire face aux 
imprévus, de faire les transactions usuraires, de permettre à la femme 
musulmane de maintenir les liens maritaux avec l’époux mécréant et 
d’autoriser les femmes musulmanes d’obéir aux décisions des juges qui 
interdisent le hijab1.  

Il est certes douloureux pour nous de voir que de telles allégations sont 
proférées par un homme appartenant à la catégorie des savants religieux. En  
agissant ainsi, il transgresse les règles de l’éthique scientifique et religieuse 
qui ne sauraient tolérer de telles accusations non fondées. Il contrevient 
aussi à la méthodologie de la recherche qui requiert la véracité des propos et 
l’argumentation logique et l’opposition des idées et des preuves…Les 
transgressions commises sont nombreuses et indignes d’une personne qui 
adhère à l’éthique des savants. 

De quel esprit partisan nous parle-t-il ? Notre conseil regroupe des 
spécialistes et experts reconnus qui n’appartiennent à aucun parti. S’ils ont 
un but commun et une préoccupation partagée, ils appartiennent à des écoles 
doctrinales différentes. Comment prétendre que les membres de conseil sont 
incompétents alors qu’ils appartiennent tous à l’élite des jurisconsultes 

                                                 
1 Ces accusations ainsi que d’autres sont faites à notre encontre dans le livre de Cheikh 
Mohamed Saïd Ramadhan Al-Bouti.  
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Ceci en tenant compte bien sûr de l’aspect religieux et jurisprudentiel. Si 
suite à ces études et ces examens, on arrive à voir la pertinence de l’avis et 
son bon fondement, on le publie, sinon, on reporte la publication pour 
parfaire l’étude et rassembler les preuves et mieux construire 
l’argumentation. Pour ce faire, le conseil initia une bonne tradition : tenir 
une table ronde scientifique et méthodologique à chaque session, à laquelle 
sont conviés les membres du conseil et les experts dont la compétence 
répond aux sujets discutés. Au cours de cette table ronde, on discute les avis 
et les fatwas à délivrer et en relation à ces sujets. Ainsi, ils ne seront publiés 
qu’après avoir été bien étudiés, discutés et confirmés. Les onze numéros du 
périodique spécialisé publiés par le conseil  témoignent du sérieux de notre 
approche et nos méthodes. En témoignent aussi les diverses publications et 
livres du conseil.  

Malgré son jeune âge, le conseil est devenu une référence juridique et 
religieuse pour les musulmans européens et un organisme religieux respecté 
par les responsables locaux et nationaux européens. Il est consulté en ce qui 
concerne les questions en relation avec l’Islam, la vie quotidienne et religion 
des musulmans. Tout cela a été réalisé grâce à la bienveillance de Dieu et à 
la persévérance et la sincérité des membres du conseil au service des 
musulmans et de l’Islam en Europe. Ils  déploient des efforts continus de 
recherche et de compréhension pour être au niveau exigé de l’ijtihad et afin 
de délivrer des fatwas appropriées. Ils donnent de leur savoir et de leur 
temps sans attendre de rétribution dans le monde ici-bas, et n’espérant 
qu’être agréés par Dieu le jour où ni la richesse ni la descendance n’ont de 
valeur ! 

En observant le chemin que nous avons parcouru tout au long de ces dix 
ans, nous, membres du conseil, aspirons à aller de l’avant et à améliorer 
notre rendement. Nous constatons également que nous avons emprunté le 
bon chemin et que nous avançons d’un pas sûr vers nos objectifs. Toutefois, 
nous portons notre plainte devant Dieu  face aux accusations et allégations 
de ceux qui nous regardent avec soupçon,  ceux qui nous lancent des 
invectives et nous accusent faussement de toutes les vilénies. Si ceux-ci 
étaient ignares, nous l’aurions compris mais ils appartiennent aux gens du 
savoir !  Nous ne leur dénions pas le droit de nous critiquer mais les invitons 
simplement à le faire de façon scientifique : en opposant leur avis au nôtre, 
leurs arguments aux nôtres et leur méthode à la nôtre, afin d’atteindre le but 
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Au Nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux 

 

 

Introduction 
 

 

En juillet 2007, le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche a 
célébré son dixième anniversaire. Certes, dix ans, ce n’est qu’une courte 
période d’existence, mais elle a été très riche en réalisations : dix-sept 
séminaires organisés, environ deux cent études présentées, des centaines de 
fatwas et d’avis jurisprudentiels publiés. Des avis qui traitent en majorité de 
divers aspects de la vie des musulmans en Europe : familial, social, 
économique et politique. Tout ce travail a été fait en tenant compte de la 
réalité vécue, de la bonne compréhension des textes de référence et en 
suivant un raisonnement logique, en construisant une argumentation solide 
afin que la fatwa soit bien fondée et utile, servant l’intérêt des musulmans et 
de la société qui les accueille.  

Le champ d’action du conseil n’a pas cessé de l’élargir  et de se développer 
durant cette courte période de son existence. A ses débuts, sa mission se 
limitait à répondre aux questions et sollicitations des musulmans qui 
concernaient divers aspects de leur vie quotidienne,  qu’ils voulaient 
compatibles aux préceptes religieux. Dans une étape ultérieure, le conseil 
étend son activité au champ social  et politique en traitant des questions 
concernant la citoyenneté des musulmans dans leurs sociétés d’accueil. 
Suite à cette période, il a eu davantage d’extension du champ d’investigation 
et d’expertise du conseil qui élabore désormais une vision de la présence 
musulmane en Europe comme partie prenante dans la construction de la 
civilisation et la prospérité de ce continent. Il devient ainsi une force de 
proposition qui incite les musulmans à quitter la marge de la société et 
s’insérer dans le circuit de production, à donner et à recevoir.  

Quelque soit l’avis juridique donné par le conseil, spécifique ou global, il 
est précédé par des études approfondies de la réalité européenne qui 
représente l’environnement social pour lequel est destiné l’avis ou la fatwa. 
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and its followers and instigate other nations against it. Allah Almighty says: 
“Invite (all) to the Way of your Lord with wisdom and beautiful preaching 
and argue with them in ways that are best and most gracious.” (An-Nahl 
125) 

The Council concluded the proceedings of the 17th Session by addressing 
sincere thanks and appreciation to the Islamic headquarters of Sheikhs in 
Bosnia and Herzegovina for hosting this session. The ECFR expresses its 
gratitude to all the brothers and sisters from Bosnia who contributed to the 
success of this session. Especial thank is presented to the King Fahd Islamic 
Centre for hosting the celebration of ten years of excellence of the ECFR. A 
special gratitude is presented to the Bosnian Government for facilitating 
entry visas for members of the ECFR. Especial thank is presented to the al-
Maktoum Charity Committee for their continuous support and sponsorship 
of the Council. Especial thank is also presented to the general secretariat of 
the ECFR and all the brothers and sisters who facilitated this session. 
Finally, thank is presented to the members of the media, who covered the 
session. 

Our last prayer is praise be to Allah. 
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10. Forming legal committees to defend the rights of minorities and combat 
racism. 

11. Endeavouring to attain recognition of Islam as a religion and of Muslims 
as a minority, like other minorities, in respect of their rights guaranteed by 
legislations, constitutions and conventions. 

12. The ECFR, on the basis of its previously issued resolutions, confirms the 
importance of the Muslim political contribution. 

Recommendations to civil societies and decision makers: 

1 Endeavour to terminate all forms of racism that Muslims sometimes suffer 
when dealing with others and racism that Muslims suffer in European 
administrations. 

2 Create channels to communicate with Muslims at all levels. 

3 Facilitate job and educational opportunities for Muslims and treat them in 
the same way other minorities are treated. 

4 Appeal to audio and visual media to apply an objective approach when 
tackling Muslim affairs. 

The ECFR, as usual, recommends Muslims living in Europe to fulfill all 
their responsibilities, reflect a good Islamic image and be exemplary with 
regard to their words and actions. The ECFR recommends them to commit 
themselves to what is stated in the Holy Qur’an and Sunnah and what 
Muslim Fuqaha’ (jurists) have unanimously agreed upon regarding the 
obligation of fulfilling the requirements of citizenship and residence and 
abiding by the law and general regulations in the countries where they live. 
The ECFR also recommends them to shun all form of violence and, in 
conformity to Islamic commands, apply an approach of mercy and clemency 
when dealing with people and condemn whosoever goes astray from this 
right path. 

The Council also recommends Muslims in general, and those dwelling in 
the West in particular, to adhere to Allah’s religion and brotherhood, 
tolerance, moderation, and cooperation in matters of benevolence and 
righteousness. They should also adopt quiet dialogue and sound methods to 
solve controversial problems away from the programmes of strictness and 
paths of extremism that would distort the image of Islam and badly harm 
Muslims in general, and Muslim minorities in particular. The enemies of 
Islam and the ignorant thereof would defame it and warn others against it 
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Answer: There is no harm in anesthetizing the patient suffering from 
laryngeal cancer to relieve him from his pain provided the dosage is less 
than the amount that may kill him; otherwise it will be included within the 
scope of Active Euthanasia that the ECFR prohibited in a previous 
resolution. 

Recommendations 
Recommendations and suggestions made by the ECFR to Muslims living in 
Europe: 

1. Abiding by laws pertaining to the rights and responsibilities of 
citizenship. 

2. Abiding by all laws and regulations set by official authorities. 

3. Improving the image of Islam and Muslims through abiding by the great 
principles and values of Islam and embarking on Islamic awareness 
programmes. 

4. Transcending inherited habits and traditions that distort the image of 
Islam. 

5. Embarking on courses and programmes that help to accomplish positive 
integration. 

6. Qualifying Imams and those who work in Muslim affairs so that they 
might become exemplary in accomplishing positive integration. Preparing a 
chosen number of Muslims who can communicate well with the West so 
that they can speech about Islam and present its wonderful image. 

7. Establishing integrated Islamic centres that, in addition to mosques, 
encompass libraries, cultural, social and sporting clubs, restaurants etc. 
While focusing on activities of integrations e.g. scouts and Islamic 
awareness weeks, they should have a wide range of religious, cultural, social 
and sporting activities 

8. Active and positive contributions to civil societies, environmental and 
social activities of neighbourhood and civil activities organized at the state 
level. 

9. Implementing institutional work and shunning the formation of racial, 
dogmatic, party or sectarian ghettoes. 
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Fatwa 9/17 
Zakah imposed on security money 

According to the letting system in Europe, the tenant should pay a deposit, 
to be repaid at the end of tenancy. Should Zakah be collected with regard to 
a deposit owned for one year while reaching the minimum of imposing 
Zakah? 

Answer: The deposit paid by the tenant to the landlord is owned by the 
tenant but not guaranteed. It is just like a debt the repayment of which is not 
guaranteed. The tenant does not have it under his control. It might be repaid 
to him in full or partially. Hence, no Zakah is to be collected with regard to 
the deposit as long as it is not repaid. When it is repaid, Zakah of one year 
should be applicable. 

Fatwa 10/17 
Life-guard in a mixed swimming pool 

I work as a life-guard at a swimming pool, so I have to watch swimmers. 
Some of the swimmers are women and they are often dressed in their 
swimming suits. Is it permissible for me to do this job? 

There is no harm in working as a life-guard at a mixed swimming pool 
provided you observe the Islamic requirements i.e. avoiding looking at 
organs that should not be seen and avoiding forbidden privacy and the 
forbidden intermingling. It is apparent that you are committing prohibited 
deeds e.g. seeing women’s body. This is forbidden except in cases where it 
is strictly necessary. We recommend that you continue in this job while 
looking for another opportunity that does not make you commit prohibited 
deeds. 

Fatwa 11/17 
Anesthetizing the patient to relieve his pain 

I am a nurse and I tend patients suffering from laryngeal cancer. Sometimes, 
due to a jugular vein cut, a rupture occurs, which horrifies the nurse and the 
patient who sees himself bleeding until he dies. In case the doctor, who can 
do the operation to stop the rupture, is absent, the nurse is supposed 
immediately to anesthetize the patient so that he does not see the event. 
What is the Islamic rule regarding this anesthetizing injection that might kill 
the patient before he dies from rupture? 
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mentioned question is not permissible since it is a manifest breach of the 
initial marriage system and it is similar to the prohibited Nikah Al-
Mutt’ah11. The fact that a deal is made by a number of men to alternatively 
use her as a unit of pleasure and the existence of a number of agencies 
organizing that matter stress the prohibition. Such behaviour makes the 
woman a cheap commodity, violates her dignity as a human being and is 
classified as a manifestation of taking advantage of others’ difficult 
situations. 

Moreover, this marriage is not sanctioned by law in civil registration offices 
and Islamic centres. In its fifteenth session, the ECFR issued a resolution 
stressing that it is essential to register marriage contracts in a registrar’s 
office while observing marriage procedures at Islamic centres as a means to 
preserve the rights pertaining to the husband, wife and children. 

Fatwa 8/17 
Disposal of a present that contains alcohol 

If someone gives me a present that contains alcohol, will it be permissible to 
give it to a Christian friend? 

It is not permissible for the Muslim to accept a present that contains 
something prohibited e.g. alcohol. If he does, it will not be permissible for 
him to own it since what is forbidden cannot be valued or owned by the 
Muslim. Consequently it cannot be used, sold or granted. Moreover, 
whoever is exposed to such a situation should destroy it. Ibn ‘Abbas 
narrated: “A man gave to the prophet –peace be upon him- a bottle of 
alcohol. So the prophet –peace be upon him- asked him: “Do you know that 
Allah has made it forbidden.” The man said: “No.” and then he whispered to 
another man. The prophet –peace be upon him- asked him: “What did you 
say to him.” The man said: “I told him to sell it.” the prophet –peace be 
upon him- said: “Allah, who has made it forbidden to drink, made it 
prohibited to sell.” So the man opened it and poured it until the bottle was 
empty. (Narrated by Muslim in his Sahih) 

This hadith states that it is forbidden to make any use thereof. 

                                                 
11  Non-perpetual Marriage. 
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Moreover, it is absolutely permissible to greet non-Muslims using the 
Muslim word Salam “peace”. Likewise, it is permissible to use any other 
word as long as the connotation thereof is not prohibited. This is the opinion 
of a number of Muslim scholars from the Companions, e.g. Ibn ‘Abbas, Ibn 
Mas’ud and Abu Tumamah, and the Followers e.g. Amer As-Sha’bi, ‘Umar 
Ibn ‘Abdel-‘Aziz, Al-Auza’i and Sufian Ibn ‘Uyainah. This opinion was 
perceived as preponderant by a number of recent scholars e.g. As-Sayid 
Rashid Rida. This is the authentic opinion. 

Fatwa 6/17 
Drawings of living beings for educational purposes 

In early stages of education it is very important for children to draw 
pictures. Nevertheless, some people say drawing living beings e.g. man and 
animals is not permissible. Consequently the child is not allowed to draw 
what he is asked to draw at school. What is the Islamic rule in this regard? 

Answer: Drawing for educational purposes is permissible. Islam permits 
toys that have the forms of statues used for playing and entertaining. Hence, 
permitting drawings of living beings for educational purposes is of more 
importance that should be taken into consideration. This is confirmed by 
contemporary research papers proving the significant importance of drawing 
in forming children’s characters and discovering their talents. Islam strictly 
prohibits statues and drawings used for glorification whose disadvantages 
outweigh their advantages. 

Fatwa 7/17 
Marriage with intention of divorce 

Question: It has become a phenomenon in Britain that some Muslim men 
marry more than one woman in the period of month time. They marry with 
the intention of divorce. In this marriage the woman remains a wife for two 
weeks or perhaps more or less than that. It has gone so far that a man says to 
another: “I will be the first man to marry this woman when you divorce her. 
I have booked her.” In these cases the wife is usually an eastern European 
from the people of the Book willing to come to Britain. The man will marry 
her for a couple of weeks and then divorce her and bring another one to do 
the same thing. 

Answer: The marriage contract is deemed to be a solemn covenant and is 
usually entered into with the intention of continuity unless there emerges a 
necessary termination. The type of marriage described in the above 
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topic of conversation is compatible with Islamic rules while observing the 
Islamic rules that include: 

1 The topic of the conversation should be decent and permissible. 

2 The girl does not appear on the screen except when observing hejab 

3 It should be within the limits needed for marriage and not for 
entertainment that leads to impermissible issues. 

Fatwa 4/17 

Question: What is the Islamic rule regarding dyeing Man’s hair? 

Answer: To colour gray hair with the same colour, e.g. black, it was before 
turning grey is disliked in the case of old people according to a hadith 
reported by Jaber stating that on the day Mecca was conquered Abu Quhafa 
was brought and his hair and beard were utterly grey. The prophet –peace be 
upon him – said: “Colour this in any colour besides black.” This opinion is 
held by a group of Maliki, Hanbali and other Jurists, whereas another group 
of scholars from among the Companions8, the Followers9 and the Hanafi 
School of Fiqh perceive it as permissible. 

As for the young and middle-aged people, dyeing hair is permissible. The 
opinion of the Companions and the Followers should be interpreted to mean 
within this aging group. 

Fatwa 5/17 
Greeting non-Muslims in Islamic Greeting 

Question: Is it permissible to greet a group of Muslims and non-Muslims by 
saying As-salamu Alaikum “peace be upon you”? 

Answer: Greeting a mixture of Muslims and non-Muslims by saying As-
salamu Alaikum “peace be upon you” was done by prophet Muhammad –
peace be upon him- as stated in a hadith narrated by ‘Usamah and reported 
in the two Sahih Books10 and other books: “The prophet –peace be upon 
himpassed by a mixture of Muslims, idol worshippers and Jews and greeted 
them.” 

                                                 
8  People lived during the lifetime of prophet Muhammad and died as Muslims 
9 People lived during the lifetime of the Companions and died as Muslims 

The Book of Al-Bukhari and the Book of Muslim 10  
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You should also look for a qualified Imam who would take on the 
responsibility of providing the Muslim minority there with Islamic guidance 
and the Muslim minority or Islamic organizations, whether the official or 
popular organizations, which appoint Imams in western countries, should 
cover his and his family’s expenses. In case this is not viable, then you have 
to go to the nearest Islamic centre or the nearest scholar who is aware of 
European reality since this is a condition stipulated for correct Fatwas. 

Fatwa 2/17 
Uncovering for medical purposes 

Question: After delivery my wife’s stomach remained large. At that time the 
doctor said it would return to normal after a period of time. Nevertheless, 
this has not happened. So my wife visited the doctor again and the doctor 
prescribed massaging her stomach. This massage would be done by a 
female nurse (non-Muslim) and the treatment involves uncovering certain 
parts of the body that should be covered. In light of that, is this treatment 
permissible? 

Answer: This treatment is permissible as it is necessary even though it 
might involve uncovering certain parts of the body that should be covered. 
Efforts should be exerted to keep the parts, which should be covered, 
covered. But it is not normal for the stomach to remain big. Hence, treating 
it to have the normal form is permissible. This is based on the opinion of the 
majority of Muslim scholars who state that women should cover from the 
navel to the knees in the presence of another woman. Two Muslim scholars 
stated that it is incumbent on the woman to cover her private parts in the 
presence of another woman. On the basis of the latter opinion, this treatment 
is permissible provided the private parts are covered. The fact that this 
treatment is done by a non-Muslim female nurse makes no difference since 
according to the preponderant Muslim opinion, parts that a Muslim woman 
should cover in the presence of another Muslim woman are the same parts 
that she has to cover in the presence of a non-Muslim woman. 

Fatwa 3/17 
Chatting on line with a member of the opposite sex 

Question: What is the Islamic rule regarding the issue of chatting on line 
with a member of the opposite sex with the intention of marriage? 

Answer: Chatting on line with a member of the opposite sex is similar to 
conversation that does not involve vision which is permissible, provided the 
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- The moon sets after the sun sets even a moment afterwards which means 
the commencement of the new month. This opinion of reliable scholars is 
harmonious with reliable astronomical phenomena. 

- Choosing the geographical location of Mecca as the foundation for the 
above mentioned two conditions. 

4 European countries should apply this rule to determine the 
commencement and the culmination of lunar months, especially the month 
of Ramadan and the month of Shauwal. Specifying these months in advance 
helps Muslims to fulfill their rites and celebrate and organize the festivals 
and occasions pertaining thereto. 

5 The ECFR recommends its members, Imams and Islamic Scholars, both 
living in Muslim and non-Muslim societies, to endeavour to instill a culture 
of portraying respect to the definite outcome of astronomical calculations 
when stating the impossibility of sighting the moon due to the waning of the 
moon. In this case people should not be urged to try to sight the moon and 
claims of sighting the moon should be rejected. 

6 The ECFR, God willing, will issue a calendar that states the 
commencement and the culmination of each month on the basis of this 
resolution. 

Second: Fatwas 
Fatwa 1/17 

Establishing a Muslim Society in Western Countries 

Question: Taking into consideration the fact that in our village there are 
three scholars, who are not fulfilling their duty, as the rest of the Muslim 
community do not have enough knowledge, what is the best way to preserve 
the Muslim community in our village located in the West? 

Answer: Muslims residing in the West are supposed to endeavour to 
preserve their Muslim identity in the environment, no matter how small it is, 
to which they are related. To preserve the Muslim community first there is a 
need for determination and will resulting from the strong faith in Muslims’ 
hearts. Second there is a need for Islamic knowledge. You should keep 
reminding the three scholars of their duties and help them to resolve the 
problems that hinder them from fulfilling their duties. 
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In order to accomplish positive balanced integration: 

- The ECFR urges Muslims to preserve their Muslim identity without 
leading an isolated lifestyle but rather integrating in their societies in a way 
that does not lead to assimilation. It also urged Muslims to establish Da’wah 
and educational organizations needed to accomplish positive balanced 
integration. 

- The ECFR appeals to European societies and in particular organizations 
concerned with the issue of integration to portray an open approach towards 
Muslims and to communicate with Muslim organizations e.g. the ECFR, to 
study integration and facilitate the means therefor, in such a way that 
benefits society and supports its progress and stability on one hand and on 
the other hand enables Muslims to preserve their Muslim European identity. 

Resolution 3/17 
Forming a committee to follow up the issue of integration 

The ECFR decided to form a committee to follow up the issue of integration 
whether in relation to Muslims or official organizations and civil societies. 

Resolution 4/17 
Verifying the commencement of lunar months 

Upon deliberating on a number of research papers on this topic, the ECFR 
issued the following resolutions: 

1 Astronomical calculations have become one of the contemporary sciences 
that have reached a very high level of accuracy with regard to the courses of 
planets. This is especially so in relation to calculating the positions of the 
earth and moon in relation to each other so that there is no room for doubt at 
any time. 

2 The moment of the waning of the moon is a universal event occurring all 
over the globe in the same moment. Years in advance, astronomical 
calculations can specify with significant accuracy when it will happen. The 
occurrence of such an event astronomically marks the culmination of the 
last month and the commencement of a new month. Such waning of the 
moon could occur at any moment of the day or night. 

3 Islamically to prove the commencement of new month the following 
conditions should be fulfilled: 

- The waning of the moon should have already occurred. 
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Second: The trend that encourages setting an equilibrium between the 
requirements of integration and the requirements of preserving religious and 
cultural peculiarities. 

The ECFR perceives the second trend as the manifestation of positive 
integration whose requirements should be specified vividly: The 
requirements of Muslim integration in European societies are reciprocal 
responsibilities shared by Muslims as individuals and organizations on the 
one hand, and the rest of European society, both individuals and 
organizations, on the other hand. 

Following are some of the most important requirements that Muslims 
should fulfill. Not only do these requirements not cause any wrongdoing, 
but they are also encouraged by Islam: 

1 The necessity of learning the language of European society, its culture and 
systems and subsequently abiding by public laws in full conformity to the 
divine verse: Allah said: “O you who believe! Fulfill (all) obligations” 
(Trans. 5:1) 

2 Contribution to societal affairs and keenness to attain accomplishments of 
public interest in full conformity to the divine Command: Allah said: “And 
do good that you may prosper” (Trans. 22:77) 

3 Endeavouring to find a job so that a Muslim can be active and productive 
and dependent on himself while benefiting others in full conformity to the 
Hadith in which the prophet –peace be upon him- said: “The giving hand is 
better than the taking hand” (Trans. Agreed upon). 

Following are some of the most important requirements that we hope 
European society fulfills: 

1 Establishing justice and equality among all citizens with regard to all 
rights and responsibilities in general, and in particular, protecting freedom 
of expression, freedom of religious practices, and social rights - the most 
significant of which are equal access to work and the principle of equal 
opportunities. 

2 Combating racism and obliterating factors leading to Islamophobia 
especially in the media. 

3 Encouraging initiatives of religious and cultural awareness between 
Muslims and non-Muslims in a way that leads to integration of members of 
one and the same society. 
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Upon deliberating on all the above mentioned research papers in the 
seminar, the ECFR issued the following: 

First : Resolutions 
Resolution 1/17 

Citizenship and its requirements 

Upon deliberating on a number of academic research papers on the issue of 
integration, the ECFR confirmed its previously issued resolution pertaining 
thereto (17/3), and added: 

The authentic Islamic opinion states that citizenship in non-Muslim 
countries is permissible for Muslims, whether indigenous or naturalized 
citizens. As for the proofs submitted to back its impermissibility, they could 
be either authentic, yet not supporting the prohibition or non-authentic 
hadiths not deemed to be proofs in Fiqh. 

The ECFR perceives that citizenship of non-Muslim countries does not 
contradict religious fidelity since a Muslim’s residence in a non-Muslim 
land does not require the fulfillment of certain requirements of citizenship 
contradictory to his religion e.g. defending his country against aggression. 
Muslims, by virtue of their religion, should be the first people to defend 
their country and, likewise, they should not be involved in any act of 
transgression executed by their country against any other country whether a 
Muslim state or a non-Muslim. 

Coexistence and respecting others represent elements of the duties of 
citizenship that include portraying morality e.g. justice, cooperation to 
enjoin good and advice in conformity with laws in effect to rehabilitate what 
causes harm either to people or the country. 

Resolution 2/17 
Specifying the concept of integration and its requirements 

Upon deliberating on the research papers elaborating on the agenda of this 
session, the ECFR issued the following resolution: 

The European policies of integration are formed of two trends: 

First: The trend that encourages assimilation even though it might lead to 
giving up the religious and cultural peculiarities of assimilated communities. 
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all other organizations, e.g. Islamic schools, Islamic centres, mosques and 
clubs, influencing the Muslim character should endeavour to prepare 
Muslims for positive integration in European society. 

The above mentioned research papers and discussions stressed the 
importance of Islamic organizations in Europe regarding the process of 
positive integration starting from raising awareness of the authentic concept 
of integration and deep-rooting the culture of institutionalism among 
Muslims in Europe. This is encouraged by the fact that European society, to 
which Muslims are related, is an institutional society where integration is 
not viable except through this culture that enables Muslims deal on the basis 
of productive partnership. This proved to be a significant approach. It is 
self-evident that organizations have a significant role in being open with 
European society so that Westerners can be enlightened about Islam and 
Islamic values creating a bridge between them and Muslims in Europe, 
which is a reason for accomplishing positive integration. 

Most of the points of integration have been deliberated on in the above 
mentioned research papers submitted in the seminar and comments were 
submitted. Nevertheless, some points e.g. the legal and philosophical 
dimension of integration are still in need of elaboration. 

The agenda of this session was resumed and the ECFR deliberated on a 
number of questions and issued fatwas. 

An entire meeting was dedicated to discuss the issue of new crescents (i.e. 
Muslim calendar) in order to reach a suitable fatwa that would remove the 
hardships that Muslims in Europe are facing and diminish the annually 
frequented disagreement especially at the commencement of the month of 
Ramadan and Shauwal. The following research papers were submitted on 
the matter of issue: 

1- “Determining the commencement of lunar months on the basis of 
astronomy or sighting the crescent” by Dr. Muhammad Al-Hauwari 

2- “Three issues pertaining to crescent” by Abdullah Al-Judai’ 

3- “Is the commencement of Ramadan or sighting the crescent the Islamic 
legal reason for observing the obligatory fasting of Ramadan?” By Sheikh 
Faysal Maulawi 

4- A practical and educational vision regarding sighting the crescent by Dr. 
Salah Sultan 
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Fifth: Means and mechanism of integration 
The following research papers were submitted and deliberated: 

1 "Muslims in Europe between the duties of citizenship and preserving their 
identity" by Dr. Ahmad Jaballa 

2 "Islamic rule regarding Muslims’ social and political participation in 
non-Muslim societies" by Dr. Hamza Ash-Sharief 

3 "The role of Da’wah in accomplishing citizenship” by Sheikh. Matwali 
Musa 

4 “The role of dialogue in citizenship and integration” by Sheikh Rashed 
Ghannushi 

5 “The role of the Muslim family in integration” by Sheikh Salem Al-
Sheikhi 

6 “Citizenship through the principle of congregational purification and 
reformation” by Dr. Ahmad Al-Imam 

7 “The role of Muslim organizations in integration” by Mr. Shakeeb Bin 
Makhluf 

The above mentioned research papers, while confirming the paramount 
importance of performing Da’wah to accomplish positive integration, 
recommended that such a role should be performed in conformity with the 
requirements of European reality. They also made reference to the many 
current mistakes and encouraged their avoidance. 

The above mentioned research papers, while stating that the most important 
mechanism and reasons for integration were purifying the individual and the 
congregation and elevating them to the ideal and exemplary level, 
highlighted the importance of enlightening Westerners about Islam, its 
foundations and values as a preparation for the positive accommodation of 
Muslim integration. 

Paying special attention to the significant role of family, deemed to be the 
cradle where man acquires his Muslim identity and learns positive 
integration into the society to which he is related, is one of the means of 
positive integration. Family is also deemed to be the first cradle to instill the 
authentic citizenship that requires respecting society and working in favour 
thereof. In parallel, efforts should be exerted to qualify the Muslim family to 
perform its significant role in the process of positive integration. In addition, 
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todate shortcomings in this regard and their heedlessness of such an 
objective deemed to be one of the most important approaches of integration. 

Fourth: Rules and regulations of integration 
The following research papers were submitted and deliberated: 

1 "European policies and their role in Muslim integration" by Dr. Muries 
Burkhar 

2 "Rules of positive integration" by Sheikh. Hussein Halawa 

3 "The Muslim as a citizen in Europe" By Sheikh Faysal Maulawi 

The above mentioned research papers highlighted the fact that the matter of 
issue i.e. integration is fraught with traps and could end up instead as 
assimilation as was the case for some Muslims. Hence, regulations and rules 
that organize the process of integration in the right, moderate and productive 
channel should be set to prevent isolation, as well as, assimilation. Some of 
these rules are: 

I. Defining the targeted integration and specifying its concept in a way that 
distinguishes it from assimilation as targeted by some organizations. Some 
participants appealed to the ECFR to communicate with European 
organizations to reach an agreement regarding the concept of integration. 

II. Muslim integration should be dependent on preserving Muslim 
distinctiveness i.e. creed, rituals, morality and Islamic rules portraying 
flexibility with regard to Islamic rules liable to Ijtihad7. 

III. Integration should be accomplished in the light of laws that regulate 
European societies. It is worth mentioning here that these laws give enough 
room for positive integration, yet they are not used by Muslims. 

IV. Integration should be based on academic research of European reality. 

V. Integration should be based on utilizing opportunities and the huge 
number of facilities available in European society. 

VI. Integration should be founded on continuous dialogue with the cultural, 
political and social components of European society. 

 

                                                 
7 Reasoning. 
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2 “The historical experience of integration in Khusru Bek School” by Dr. 
Mustafa Seritsh 

3 “The Reality of Muslim existence in Europe” by Dr. Muhammad Al-
Hauwari 

In their research papers, they elucidated the Muslim reality in Europe in 
terms of Muslim population, development and general situation. They stated 
that Muslim existence in Europe is progressing in terms of stability and 
settlement. The third research paper includes a statistical study, which 
indicated that the Muslim population in Europe constitutes 37 millions. Dr. 
Hauwari confirmed that Islam has become an actual component of western 
society. 

The discussants requested more academic field statistical research papers on 
European reality in general and Muslim reality in particular so that 
integration could be accomplished on the basis of understanding. Included 
in this section is also a historical experience of non-Muslim integration in 
Islamic society e.g. the Ottoman state and Islamic schools in the Balkans 
from which lessons have been drawn as a guide for future integration. 

Third: Future objectives of integration and citizenship 
The following research papers were submitted and deliberated: 

1 "The impact of Muslim integration in North America" by Dr. Jamal 
Badawi 

2 "Citizenship in non-Muslim countries, forbidden or permissible " By Dr. 
Salah Sultan 

3 "Partnership in civilization is an approach of integration" By Dr. 
Abdulmajeed An-Najar 

It is worth mentioning here that integration as mentioned in the above 
research papers means positive integration. In some of these research papers 
it is stated that partnership in civilization which means involvement in 
development via giving and taking, when becoming part of the Muslim 
culture, facilitates positive integration and good citizenship. 

All discussions and comments stressed that Muslim integration should be 
practically interpreted as positive integration wherewith Muslims attain 
material and spiritual accomplishments in favour of the societies they are 
related thereto. Nevertheless, many interpositions reflected Muslims’ up-
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accomplishments over the past ten years. Also included in the opening 
session were a number of entertaining performances celebrating the tenth 
anniversary of the ECFR. 

The opening meeting was concluded by a speech delivered by His Eminence 
Dr. Sheikh Qaradawi, Chairman of the ECFR in which he crystallized the 
essential role performed by the ECFR in the field of enlightening Muslims 
in Europe about their religion. He also shed light on the efforts exerted over 
a period of ten years to accomplish this goal. Furthermore, he deliberated on 
the universality of the message of Islam and the importance of dialogue in 
establishing relations based on peaceful coexistence between Muslims and 
non-Muslims, especially People of the Book who share with Muslims the 
fundamental belief of Allah and the principles of morality and justice. Dr. 
Qaradawi invited the people of the Book to cooperate with Muslims with 
regard to matters pertaining to issues of commonalities. 

Then the ECFR resumed the programme of its 17th session commencing 
with a seminar on “Muslims living in Europe: Citizenship and Integration”. 
During this session eight research papers, submitted, discussed and largely 
commented on, evolved around five foci: 

First: Islamic foundations for citizenship and integration: 
The following research papers were submitted and deliberated: 

1 “Islamic creedal foundation and objectives of citizenship and integration” 
by Dr. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi 

2 “Fidelity of religion and citizenship ” by Sheikh Abdullah Bin Baiyah 

In their conclusions, it is stated that, provisionally, citizenship and 
integration in European society are not only permissible for Muslims but 
also encompassed in the scope of Islamic objectives since citizenship, which 
has a constructive influence on relations between the two worlds, is deemed 
to be the bridge between the European world and the Muslim world. Muslim 
integration does not contradict the principle of religious fidelity and loyalty 
provided they are understood in the light of the Qur’an and the Sunnah. 

Second: European reality and citizenship 
The following research papers were submitted and deliberated: 

1 “Rights of non-Muslim minorities in the Ottoman state” by Sheikh 
Mustafa Ughlu. 
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The final Statement of the Seventeenth Ordinary Session of the European 
Council for Fatwa and Research was held in Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina during the period 28th Rabi’ Al-Akhar – 2nd Jumada Al-‘Ula, 
1428 AH corresponding to 15 - 19 of July, 2007 

Praise be to Allah, the Worlds' Sustainer, and peace be upon our leader 
Muhammad and on all his family and his Companions and those who follow 
his guidance until the Day of Judgment. 

By Allah’s Grace and His Assistance the Seventeenth Ordinary Session of 
the European Council for Fatwa and Research (ECFR) was held in Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina during the period 28th Rabi’ Al-Akhar - 2nd 
Jumada Al-‘Ula, 1428 AH corresponding to 15 - 19 of July, 2007, chaired 
by His Eminence Sheikh Yusuf al-Qaradawi, and attended by most of the 
Members of the ECFR and a number of guests and observers. 

Coinciding with the tenth anniversary of the ECFR, the opening meeting of 
the Seventeenth Ordinary Session of the European Council for Fatwa and 
Research was held at King Fahd Islamic Centre. It was attended by 
representatives of the religious communities in Bosnia – Judaism and 
Christianity - both Catholic and Orthodox- a number of diplomatic 
representatives of Muslim countries and a wide range of guests from the 
Bosnian people. In addition to the members of the ECFR, a great number of 
scholars from the Bosnian Headquarters of Sheikhs and Scholars from 
Bosnia and other countries and the Bosnian government representative Mr. 
Safwat Khalilufitch, Minister of Human Rights and Affairs of Refugees 
took part in the opening meeting. 

Included in the programme of the opening session were a number of 
speeches delivered by some guests and members of the audience. These 
included a welcoming speech by Dr. Abdul Aziz Alakili, General Director 
of King Fahd Islamic Centre; a speech by the Bosnian government 
representative Minister Mr. Safwat Khalilufitch, a speech on behalf of Fiqh 
academies by the Assistant Secretary General of the Islamic Research 
Academy of Al-Azhar, Sheikh Ali Abdul Baqi; a speech by the Chairman of 
the Federation of the Muslim Organizations in Europe, Mr. Shakeeb Bin 
Makhluf; the guests’ speech by Dr. Ahmad Al-Assal and a wonderful 
speech by His Eminence, the Mufti of Bosnia and Herzegovina, Dr. Mustafa 
Tserish. In their speeches, they welcomed the ECFR and paid tributes to its 
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tolerance that focuses on the differences between people, nor about minority 
rights that are based on separation, but about rights that apply to everyone 
regardless of gender, colour, sexual preference, or religion.  

Civil rights are based on unison rather than on differentiation. This does not 
mean that there is no room for differentiation. To the contrary. Muslims 
who want to claim the right to be different can do so, but on the basis of 
rights that all people have in common. Another advantage of civil rights is 
that Muslims, insofar as they deem it pertinent to identify themselves as 
such, can appeal to these rights both as individuals and as communities.  

From the perspective of governments, a civil rights approach would be 
beneficial for two reasons. First, the governments will not get lost in the 
paradox of stimulating differentiation by encouraging community formation 
among Muslims on the one hand, while having as ultimate goal the full 
integration of Muslims in European societies on the other hand. 
Furthermore, such an approach would mean that the emphasis is not on 
Islam, but on the civil issues at hand. Taking out the religious dimension 
will refocus on the actual problems rather than on imaginary causes or on 
imaginary communities.  

Considering the perspective of civil rights, it would perhaps even be in the 
best interest of Muslims if they organize themselves not as a community but 
as an emancipation movement. Indeed, the situation of the Blacks in 
America in the 1950s, or the position of women, seems a more helpful 
comparison to the situation of Muslims in Europe. But it is the Muslims 
themselves who need to organize – the governments cannot and should not 
do it for them. 
(*) Dr Berger is graduated in Arabic studies and Law, and specialized in Islamic law. He 
practiced law in Amsterdam for three years, and then moved to Cairo and Damascus for 
seven years where he worked as a researcher on Sharia and political Islam. Upon his return 
to The Netherlands in 2002, he focused on the issue of Muslims in Europe, as a researcher 
and publicist, and also as an advisor to the government.  
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otherness, i.e. on the basis of what differentiates ‘us’ the majority from 
‘them’ the minorities.  

In addition, tolerance is essentially a power play, since a majority will 
decide what it will and will not accept to tolerate, and the minority will be in 
a negotiating position claiming and explaining the importance of certain 
values that in their view need to be tolerated. However laudable and 
therapeutic such a debate may be, there is a considerable risk that it may 
turn quite nasty since the focus is on differences that one is not willing to 
accept from the other. Tolerance, in other words, leads to a polarized 
discussion with the majority deciding in the end.  

Minority rights  
Should Muslims then be treated as a minority, with specific minority rights? 
It must first be stated that the minority rights are a new comer to the 
European politicallegal arena, and as a concept are quite underdeveloped.  

Moreover, Europe is more at ease with ethnic minorities than with religious 
minorities. Here we see the ambivalence of Europe’s communal approach: 
on the one hand, one urges Muslim communities to organize in order to 
establish some form of ‘contact points’ with these communities, but shies 
away from considering them actual minority communities.  

This shows for instance in the working of Convention for the Protection of 
National Minorities, adopted in 1995 by the European Council, which 
allows for minority identities on the basis of culture, language, traditions 
and religion, but leaves the definition of ‘national minorities’ to each 
European member state. Member states that have ratified the Convention 
have mostly identified minorities on the basis of nationality, ethnicity or 
language. So far, it is only Sweden that has recognized a religious minority 
(Jews).  

I personally hope that Muslims will not ask for, or obtain the minority status 
because that would, again, only emphasize the differences between Muslims 
and ‘the rest’. That is not only unnecessary but also contrary to what 
European governments and societies actually want, namely a Muslim 
community that is integrated into European society.  

Civil rights  
A much more fruitful approach, in my view, would be to discuss the 
position of Muslims in terms of civil rights. Civil rights are not about 
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students. It is very doubtful if that is helpful, and there is a serious risk that 
after such courses the Muslims will be even more treated as ‘Muslims’, 
hence again sustaining and enhancing the imaginary Muslim community.  

Addressing religion in order to explain and solve societal problems is 
unique in recent European political tradition. It is also a misguided 
approach, for it runs the risk of creating Muslim minorities rather than 
dealing with them.  

4. Tolerance, minority rights and civil rights  
How to address the issue of Muslims and Muslim minorities in Europe? We 
have seen that European strategies and policies in this respect are often quite 
ambiguous, mostly because they lack a conceptual basis or a consequent 
strategy. The policies pursued by most European countries hinge on a mix 
of minority status and religious tolerance, but to my opinion neither are very 
helpful.  

Tolerance polarizes  
Let us return to religious tolerance as a broad concept. Although this rings 
benevolent bells in European ears and allures to past histories of communal 
harmony – 17th century Holland being a case in point – it is not the right 
principle to use when dealing with the particular case of Muslims in 
contemporary Europe.  

First, religious tolerance can be exercised in different, even diametrically 
opposed ways, as has been illustrated by the European and Arab examples. 
Mixing these models will inevitably lead to confusion, as seems to be the 
case in contemporary Europe where the traditional individual approach is 
replaced by a half-hearted communal approach in order to confront the new 
phenomenon of Muslim ‘communities’.  

Should Europe then embrace the communal model as practiced in the 
Islamic-Arab world? In my opinion, the disadvantages of that model 
outweigh the advantages, especially in the case of the communal model 
denying the individual’s right of choice not to belong to a religious 
community.  

There is another reason why I strongly object to religious tolerance as a 
point of departure to develop community policies, for it is based on 
differences rather than commonalities. Tolerance and religious tolerance in 
particular implies that people and communities are defined on the basis of 
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There are of course Muslims that indeed organize themselves on religious 
grounds. Whether this is done under pressure of society or governments or 
on a voluntary basis is hard to tell, but most European states welcome such 
development because it provides them with contact points with the ‘Muslim 
community’2. 

Imaginary communities  
Does this mean that a new European communal model is being developed? 
If so, it has two major flaws: it is based on imaginary communities, and it 
designates religion  
as the identifying factor of this community.  

The communal approach of European governments and societies relies on 
the assumption of the existence of a Muslim community. That is odd now 
that we have observed that Muslims in Europe do hardly manifest 
themselves as a coherent community. Still, the random use of the terms 
‘Muslims’ or ‘Muslim community’ have become commonplace, although 
they are without any social, legal or political conceptual framework.  

However, the label ‘Muslim’ has become part and parcel of the present 
debate and there is no turning back. In that way, ‘Muslims’ have become 
part of European society. This, however, has created the next flaw in the 
European communal approach. Using the term Muslim implies that the 
actions of that person are religiously inspired.  

The social, economical, and cultural problems that the first and second 
generations of migrants face in Europe – and these problems are many, 
often very serious, and sometimes even perilous to society at large – are in 
the case of Muslims frequently traced to what is perceived as their primal 
identity, i.e. Islam.  

Islam receives much attention because it is considered the source that may 
explain the problems caused or experienced by Muslims, and that may 
perhaps provide the answers to these problems. Journalists, police, 
policymakers, doctors and nurses, teachers – they all take crash courses 
Islam in order to understand their difficult clients, pupils, patients and 
                                                 
2 France and the Netherlands are examples of governments initiating and stimulating the 
formation of a centralized Muslim organization, which has provided the governments with 
a formal contact point, but at the same time has caused large numbers of Muslims to turn 
away from these organizations since they are not deemed representative.  
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3. Muslims in Europe: a lack of vision and strategy  
Does all this mean that Muslims in Europe propagate a communal approach 
to their minority presence, which is clashing with the traditional individual 
approach of Western European countries? If only it were that simple.  

What we are presently witnessing is more a reverse situation, with Muslims 
identifying themselves indeed as Muslims but not actually manifesting 
themselves as a cohesive community, while the societies and governments 
of European countries perceive them as a community and even pressure 
them to organize themselves as such.  

Are we to conclude then that Europe is switching from an individual model 
to a communal one? It looks that way, but insofar as we can discern a 
‘model’ in the ambiguous European strategies vis-à-vis the Muslims it is 
quite different from the one conceptualized in the Islamic-Arab world.  

The main difference is the European top-down approach. European politics 
towards Muslims are initiated by governments rather than by the Muslims 
themselves. Although it is true that Muslims in Europe increasingly attach 
importance to their Islamic  
identity, so far they have expressed little need to act as a community of 
Muslims. There may be a shared Islamic identity, but linguistic, ethnic, 
national and even religious fault lines often run deep.  

What we see therefore is not the Muslims organizing themselves or 
manifesting themselves as a coherent community and demanding some kind 
of recognition or status from their governments, but the other way round: 
European governments and societies consider Muslims a community and 
develop policies to that extent.  

The second difference between the current European policies and the 
Islamic-Arab model is the cause for the top-down approach: European 
governments actually have a vested interest in approaching Muslims as a 
community. (In the Islamic-Arab model, such interest was almost non-
existent.) This interest is related to the large influx of migrants who are 
facing and sometimes causing serious problems in their new European 
environments, and these problems need to be addressed. Now that Muslims 
and Islam have been highlighted as playing a particular and mainly negative 
role in this, European states want Muslims to organize in order to get a 
finger behind the many problems.  
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Consequently, these communities are allowed to manage their own religious 
and family law affairs.  

However, this protection does not extend to the individual members of these 
communities. In case of religious disputes, for instance, the communities 
may act against renegade or dissenting individual members. These 
individuals have no recourse to the state, for religious matters belong to the 
exclusive jurisdiction of the community authorities. Nor will the state 
interfere when the communities amend their family laws in ways that would 
violate legal tenets of the state law.  

The communal approach furthermore institutionalizes what would 
nowadays be called a multicultural society – but here being a multi-religious 
society. The recognition of religious minority communities allows these 
communities to coexist with each other and with the larger Muslim 
community while maintaining their differences on essential issues. Christian 
rules and values may for instance be incompatible with those of Islam, but 
each community can live according to its rules within the confines of its 
religiouslegal boundaries.  

There is another characteristic to the communal approach that Westerners 
will consider reprehensible but which is perceived by many Arab Muslims 
and non-Muslims as just and advantageous. This is the issue of the 
individual’s freedom of choice to be part of a religious community. In the 
Islamic-Arab system, the religious communities are not voluntary 
associations. Membership is pre-determined by religion. The individual who 
wants to step out of his community has no choice other than to convert – 
although he will then become member of the community of his new 
religion. Not belonging to a religious community is in most cases not an 
option, not even in most modern Arab countries. One’s religion determines 
one’s social, and, definitely, one’s legal identity.  

As said, most Westerners will consider this an intolerable restriction to the 
individual’s freedom of choice. However, most Arabs perceive this 
communal system not in terms of freedoms, but as a right, i.e. the right to 
belong to one’s community and to practice one’s religion. From this 
perspective, tolerance could be defined as allowing an individual to belong 
to a community and to have the community’s rules applied, rather than 
allowing him to choose his own religious community or even stay without 
any religious status.  
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These characteristics are shared by the religious tolerances as described in 
Islamic and Christian discourse. In the Islamic-Arab world, the dominant 
Muslim majority had the power not to accept non-Muslim beliefs, which, in 
cases like consumption of wine and pork and the belief in Christ as the son 
of God, are indeed abhorrent to a Muslim believer. However, Islamic 
doctrine nevertheless agreed to ‘leave them [i.e. the non-Muslims] and what 
they believe.’ A similar approach to religious tolerance was taken in 
Christian-Europe, albeit more reluctantly and often less successful.  

Communal and individual approaches  
However, the practice of religious tolerance differed considerably between 
the two worlds. This difference can be briefly summarized as the Islamic-
Arab doctrine maintaining a communal approach to religious tolerance, 
while the Christian-European approach acquired an individual quality, 
especially after the Catholic-Protestant strife of the sixteenth and 
seventeenth centuries.  

In Europe, the inter-Christian conflicts were resolved, not by granting 
special rights to particular religious minorities, but by separating church and 
state, and granting freedom of religion to individuals rather than to 
communities. Religious minorities were protected indirectly, by 
guaranteeing individual freedom of worship. Western tolerance as we know 
it now has developed from the freedom of religion of the individual into the 
larger concept of liberalism, with its strong emphasis on individual 
freedoms and rights.  

Religious tolerance in the Islamic-Arab world, on the other hand, has 
maintained its communal form even after the dhimmi-status was abolished 
in the Ottoman Empire in 1856, and all subjects of the Ottoman Empire 
were considered citizens equal before the law and the state, regardless of 
their religion. The Christian and Jewish citizens kept their community 
structures with its autonomous leadership and family courts. This privileged 
status has been more or less continued by most Arab countries today.  

Pro’s and con’s of the communal approach  

Let us pay a closer look at the Islamic-Arab communal model. Its main 
characteristic is the lack of any direct interaction between the state and the 
individual, for the freedom of religion is granted to communities, not 
individuals. The non-Muslim communities enjoy protection against 
religious persecution and there is no state meddling in religious affairs. 
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integrated into European society until new waves of anti-Semitism erupted 
in the 19th century, culminating in pogroms and finally the Holocaust. With 
the exception of Catholic Spain in 1499 and periodic incidents in those 
times, the Jews in Europe were generally not forced to convert. However, 
their religious freedom and practices were limited to what the Christians 
believed to be the correct interpretation of the Old Testament, the pope 
being the ultimate judge of what constituted correct Jewish doctrine.  

The other group of non-Christians in Europe was the Muslims. First, there 
were the Muslims of Spain, who ruled a caliphate for seven centuries until 
the finalization of the reconquista of Muslim Spain in 1492 left them with 
the choice between conversion and emigration. Less than a century later, 
Europe was confronted with conquests by Muslim Turks of the Ottoman 
Empire in the Balkans and Eastern Europe. The situation of the Spanish and 
Turkish Muslims was different from the Jews, however, since the Muslims 
never lived as minority communities within Christian Europe.  

Religious tolerance for Christian Europeans as an answer to the question 
how to cohabitate with other faiths was therefore not related to Muslims or 
Jews. It became an important issue only in the twelfth century with regard to 
Christian heretics and sectarians. It took several centuries of religious 
conflict until religious tolerance was actually being put into practice in order 
to settle the violent strife between Catholics and Protestants.  

Religious tolerance of (non-Christian) minority communities in Europe 
became  again subject of debate in the 20th century, first with the virulent 
anti-Semitism against Jews, later with the large numbers of (mostly Muslim) 
immigrants.  

2. European and Arabic concepts of tolerance  
Let us now analyze these two different forms of religious tolerance.  

One may define tolerance as a deliberate choice not to interfere with the 
conduct of which one disapproves. This definition has two aspects. First, 
tolerance is exercised by someone who has the power to also not tolerate the 
conduct he disapproves of, but nevertheless chooses to be tolerant. When 
certain behaviour is tolerated or rights are granted, the tolerator merely 
indulges himself. Second, tolerance is exercised in matters involving firmly 
held beliefs. It implies that the tolerator strongly objects to a certain 
behaviour or opinion, but nevertheless decides to accept it.  



12 

Islamic Arab world  
An important social and historical difference between the Christian-
European and Islamic-Arab world was religious demographics: Christian 
rulers in Europe ruled over predominantly Christian subjects, while 
Muslims constituted a minority during the first centuries of their empire. 
This typical feature of the Islamic empire arose from the fact that upon their 
swift conquest of the large area from Morocco to Afghanistan, the Muslims 
were confronted with large indigenous populations with other religions, 
mainly Christian and Zoroastrian. Different from what Western popular lore 
wants us to believe the Muslims had no intention to convert their non-
Muslims subjects.  

Instead, the Muslim rulers granted the non-Muslim communities the legal 
status as dhimmis, or ‘protected peoples.’ This meant that non-Muslims 
under Islamic rule were granted the freedom to continue their religious ways 
and to have their lives and goods protected by the state. This was in 
exchange for their submission to Islamic rule, a second-class citizenship and 
the payment of a poll tax. In practice, the treatment of the dhimmis not 
always concurred with this legal status, and there were many instances of 
discrimination and occasional persecution, although this differed from city 
to city and region to region.  

However, discrimination of non-Muslims, both legal and in practice often 
centred on their legal and public status and much less on their religious 
freedom. The various non-Muslim religious communities were granted 
unhindered freedom and virtual autonomy in matters of religion. Catholics, 
Orthodox, Jews, and their many sectarian subdivisions appointed their own 
community leaders and maintained their own religious laws. This also 
included family law for which courts were established independent from the 
state courts.  

Christian Europe  

In Europe, on the other hand, the religious demographic situation was 
entirely different. The inhabitants of Europe in medieval times were all 
Christian. The Christian population of early medieval Europe encountered 
very few non-Christians, except perhaps Jews and, even less so, Muslims.  

Jews had gradually entered Europe since the 2nd century, to be expulsed 
from Western and Middle Europe in the 15th and early 16th century, and 
allowed back after 1570 from which period onwards they have more or less 



Is Islam in Europe the arrival of a religion that is essentially anathema to the 
values that Christianity has represented in Europe for centuries? The heated 
debates in mainly West-European countries would make us believe so. 
However, the arguments are often not well substantiated and emotional.  

In terms of religious values, Islam is as close to or as far removed from 
Christianity as Judaism is. Talking of an exclusive ‘Christian-Jewish 
heritage’ unique to Europe is a recent construct that is perhaps politically 
correct but does not reflect Europe’s long and bleak history of malicious 
treatment of Jews and Judaism. Moreover, one could argue that Christian 
Europe and the Islamic Arab world have an equally longstanding albeit 
antagonistic common history. Is a fruitful and peaceful existence of Muslims 
and their religion possible in Europe? Of course it is. The main problem I 
foresee is not a clash of religious cultures, but of integration policies. As long 
as Muslims in Europe are perceived as a religious community, Europe’s 
policies vis-à-vis Muslims run the considerable risk of missing the intended 
goal of making Muslims integrated part of European societies.  

In this presentation, I will argue that religious tolerance is the wrong 
approach when it comes to Muslims in Europe. I will do so by first 
explaining the different forms of religious tolerance based on the Christian-
European and Islamic-Arab experiences. Then I will discuss the confusion 
in European contemporary policies on how to deal with  

Muslims in Europe, and its resulting ambiguous approaches to religious 
tolerance. Finally, I will argue that the issue of Muslims in Europe is not 
served by religious tolerance or minority rights but by civil rights. 

1. Concepts of religious tolerance: the European and Arabic examples  

The treatment of every religious minority is ultimately related to the concept 
of religious tolerance. How religious tolerance is shaped and 
conceptualized, however, depends on the historical, political and social 
circumstances of the particular environments that these minorities live in. 
The experiences of Christian Europe and the Islamic Arab world1 are 
illustrative examples of how different this concept may work out.  

                                                 
1  With this term, I refer to the geographical area from Morocco to Iraq, including the Gulf 
countries. This  used to be, by and large, the territory of the Muslim Empire of the first 
centuries of Islam, later to be incorporated into the Ottoman Empire. 
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Paying special attention to the significant role of family, deemed to be the 
cradle where man acquires his Muslim identity and learns how to positively 
integrate into the society to which he is related, is one of the means of 
positive integration. Family is also deemed to be the first cradle to instill the 
authentic citizenship that requires respecting society and working in favour 
thereof. In parallel, efforts should be exerted to qualify the Muslim family to 
perform its significant role in the process of positive integration. In addition, 
all other organizations, e.g. Islamic schools, Islamic centres, mosques and 
clubs, influencing the Muslim character should endeavour to prepare 
Muslims for positive integration in European society. 

 The above mentioned research papers and discussions stressed the 
importance of Islamic organizations in Europe regarding the process of 
positive integration starting from raising awareness of the authentic concept 
of integration and deep-rooting the culture of institutionalism among 
Muslims in Europe. This is encouraged by the fact that European society, to 
which Muslims are related, is an institutional society where integration is 
not viable except through this culture that enables Muslims deal on the basis 
of productive partnership. This proved to be a significant approach. It is 
self-evident that organizations have a significant role in being open with 
European society so that Westerners can be enlightened about Islam and 
Islamic values creating a bridge between them and Muslims in Europe, 
which is a reason for accomplishing positive integration. 

Most of the points of integration have been deliberated on in the above 
mentioned research papers submitted in the seminar and comments were 
submitted. Nevertheless, some points e.g. the legal dimension of integration 
are still in need of elaboration. A professor was assigned to submit a 
research in this regard, but he apologized at the last minute as he could not 
attend. Hence, the topic is still open to research to cover all aspects thereof. 
In one way or another it might be deliberated by the ECFR once again, so 
that other rules in all aspects of Muslim life could be made.        

May Allah grant us success. 

Editors 
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integration in the right, moderate and productive channel should be set to 
prevent isolation, as well as, assimilation. Some of these rules are: 

I. Defining the targeted integration and specifying its concept in a way that 
distinguishes it from assimilation as targeted by some organizations. 
Some participants appealed to the ECFR to communicate with European 
organizations to reach an agreement regarding the concept of integration.  

II. Muslim integration should be dependent on preserving Muslim 
distinctiveness i.e. creed, rituals, morality and Islamic rules portraying 
flexibility with regard to Islamic rules liable to Ijtihad4.   

III. Integration should be accomplished in the light of laws that regulate 
European societies. It is worth mentioning here that these laws give 
enough room for positive integration, yet they are not used by Muslims.  

IV. Integration should be based on academic research of European reality. 

V. Integration should be based on utilizing opportunities and the huge 
number of facilities available in European society.  

VI. Integration should be founded on continuous dialogue with the cultural, 
political and social components of European society.   

ONe of the researches stated that integration should be based on civil rights 
but not civil distinctiveness. This suggestion was accepted with hesitation.   

Fifth: Means and mechanism of integration: The research papers, while 
confirming the paramount importance of performing Da’wah to accomplish 
positive integration, recommended that such a role should be performed in 
conformity with the requirements of European reality. They also made 
reference to the many current mistakes and encouraged their avoidance.  

The above mentioned research papers, while stating that the most important 
mechanism and reasons for integration were purifying the individual and the 
congregation and elevating them to an ideal and exemplary level, 
highlighted the importance of enlightening Westerners about Islam, its 
foundations and values as a preparation for the positive accommodation of 
Muslim integration. 
                                                 
4 Reasoning 
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objectives. This citizenship represents an important method of introducing 
Islam and it is a religious obligation. Moreover, it is deemed to be a bridge 
between the Muslim world and the European world that serves the 
advantages of both parties. However, integration does not contradict the 
Islamic concept of fidelity, alliance and disassociation. Some of the 
submitted researches stated that such a concept does not exist in Islam. But 
most of them stated that even if it is an Islamic concept it has been subject 
to excessiveness. In addition, it will not contradict Muslim integration into 
European society, if it is interpreted in full conformity with its true meaning. 

Second: European society is an arena for integration: The submitted 
researches in this regard illustrated the Muslim existence in Europe, in terms 
of population, growth and the general situation, showing the Muslim rapid 
increase and the development towards stability. The discussants requested 
more statistical practical field researches on the European reality in general 
and the Muslim reality in particular so that Fatwa can be issued on the issue 
of integration of a sound basis of knowledge. In this regard, light was shed 
on the historical experience of integration, i.e. the Ottoman country, and 
Muslim schools in the Balkans. Out of this experience lessons, which could 
guide the future process of integration, were highlighted.  

Third: Future objectives of integration and citizenship: The submitted 
researches in this regard illustrated that positive integration is to a large 
extent dependent on deciding the objective of Muslim existence in Europe. 
Some of these researches concluded that the objective of civil partnership, 
i.e. involvement in civil development by giving and taking, when it becomes 
an aspect of the Muslim culture   will facilitate positive integration and good 
citizenship. All discussions and comments stressed that Muslim integration 
should be practically interpreted as positive integration wherewith Muslims 
attain material and spiritual accomplishments in favour of the societies they 
are related thereto. Nevertheless, many interpositions reflected Muslims’ up-
to-date shortcomings in this regard and their heedlessness of such an 
objective deemed to be one of the most important approaches of integration.      

Fourth: Rules and regulations of integration: The submitted researches in 
this regard highlighted the fact that the matter of issue i.e. integration is 
fraught with traps and could end up instead as assimilation as was the case 
for some Muslims. Hence, regulations and rules that organize the process of 
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This accuser has been invited to attend several sessions of the ECFR to 
support his opinion and criticize fatwas and resolutions of his choice but he 
apologized. As a scientific obligation, especially as he apologized when 
invited to attend a number of sessions, he should have criticized in a sober-
minded scientific way and repudiated arguments with arguments. As for 
attributing allegations haphazardly; accusing the ECFR of insincerity and 
issuing intentionally null fatwas, we declare to Allah that we are free from 
these false allegations. While condemning, renouncing and disdaining this 
behaviour, we let him who adopts it take responsibility for it on the day 
when opponents are gathered before Allah.  

The ECFR worked hard to accomplish the objectives it announced the day it 
was launched. It exerts efforts to issue fatwas, based on Islamic sound 
foundations, to obliterate daily challenges facing Muslims living in Europe 
and facilitate the civil partnership to which Muslims are eager to attain in the 
society that they have become part thereof. Prior to issuing fatwas, the ECFR 
conducts thorough researches on the rules of Islamic jurisprudence considered 
as the foundation for Fatwas and the European reality deemed to be the 
context of the Fatwas and resolutions. The ECFR adopts this methodology 
sincerely seeking Allah’s pleasure, the interest of all Muslims and in 
particular Muslims living in Europe and the interest of the societies where 
they live. If the ECFR gets it right Allah will reward its members twice and if 
it gets it wrong, Allah will reward its members once in conformity to the 
promise made by the prophet, peace be upon him, and his promise is true. 

Following this methodology of detailed researching, we would like to present 
the twelfth issue of the Scientific Magazine of the ECFR, which includes a 
number of researches submitted and deliberated in the seventeenth session of 
the ECFR. On the basis of these researches a number of resolutions and 
fatwas, which were included in the final statement endorsed in this issue, 
were issued. In the seventeenth session of the ECFR a number of researches 
were submitted on the issue of “Muslims in Europe; citizenship and 
integration.” These researches were deliberated in details and comments 
thereon were presented. All the researches evolved around five foci: 

First: The Islamic rule for integration: The researches concluded that it is 
Islamically permissible for Muslims to be citizens in European society and 
integrate therein since principally this matter is included in Islamic 
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Taqiudeen AL-‘Uthmany, Prof. Dr. Hussein Hamid. As it is an essential 
need, some members of the ECFR are experts in European affairs and 
particularly European political and economic affairs. This is not an 
innovation but a norm observed by all Fiqh academies. This norm is 
essentially important and without it the process of issuing Fatwa will be 
hanging in the air, belongs to the past centuries, or the Fatwas will be issued 
by someone who is totally ignorant about the European context and has 
never tread on European land. 

Can this group of sincere scholars forming the members of the ECFR gather 
together colluding to issue null Fatwas needed for political reasons, as alleged 
by the above quoted person? Could these great scholars plan to deliberately 
issue null Fatwas? It is such a bold slander for which Allah will hold its 
perpetrator accountable on the Day of Judgment. Has the ECFR issued a 
fatwa condoning the permissibility of taking loans that involves dealing with 
interest for urgent needs and justified being involved in transactions 
conducted on an interest basis? This is a grave slander. The ECFR, under 
strict condition, issued a fatwa condoning the permissibility of taking loans 
that involves dealing with interest only in urgent cases for Muslims living in 
Europe willing to buy houses. As for the fatwa of the permissibility of the 
continuity of marriage when the woman embraces Islam and the man remains 
a disbeliever, it is limited for the wife who becomes a Muslim while her 
husband remains a disbeliever. It is not a general fatwa as hinted by the 
claimer. This fatwa is dependent on fulfilling certain conditions. Moreover, it 
is based on a fatwa issued by ‘Ali Ibn Abu Talib, ‘Umar Ibn Al-Khattab and 
some Tabi’een3 jurists. The ECFR issued this fatwa on the basis of detailed 
researches forming entirely the second issue of Scientific Magazine of the 
ECFR. These researches unveiled fatwas and Ijtihads issued by some 
Companions of the Prophet, peace be upon him, and Tabi’een. They were 
unknown to the researchers thinking that the Muslims had consensus in that 
regard. It seems that they are still unknown to many Muslim researchers 
including those who attribute false allegations to the ECFR. Can it be that 
issuing a fatwa, the same of which was issued by leading Muslim figures e.g. 
‘Umar and ‘Ali, a null fatwa issued by those who know that it is a null fatwa? 
                                                 
3 The Muslim generation that followed the generation of the Companions of Prophet 

Muhammad, peace be upon him. 
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arguments of the ECFR so that the truth, aimed by all parties, could have 
been unveiled. Instead of this, they accused us of insincerity, swerved from 
applying the methodology of academic argument and refrained from giving 
Islamic legal advice. 

One of them said: “The ECFR has been established on a partial basis aiming 
to make up null fatwas and Islamic rules needed for the sake of 
accomplishing biased aims. It is worth mentioning here that a big number of 
the members of the ECFR have no knowledge of Fiqh and have nothing to 
do with it. The long term objective of the ECFR is to gain the trust of the 
western powerful figures that could enable them to attain leadership in their 
countries, which they will run according to complacent Islam, which is 
submissive to modernity. In full conformity with this methodology, the 
ECFR issued a series of Islamic rules and Fatwas on issues such as the 
permissibility of taking loans that involves dealing with interest for urgent 
needs, the permissibility of the continuity of marriage when the woman 
embraces Islam and the man remains a disbeliever and the permissibility of 
taking off the hijab if the system does not allow it, known by its members 
and senior members as null Fatwas and rules issued for political reasons.2  

It hurts when these allegations are made by a scholar. The claimer, violating 
moral requirements, attributed false allegations without verification. The 
claimer failed to apply the requirements of the methodology of truthful 
narration and investigation. He also failed to apply the academic 
requirements that state an argument should be repudiated by an argument. In 
a nutshell, he has committed a variety of mistakes that should be shunned by 
the person who has the morality of the scholars and knowledge.  

What partiality is he talking about? The ECFR is made of scholars 
belonging to various factions. They belong to various intellectual schools, 
yet they are united by shouldering one and the same burden and aiming to 
accomplish one and the same goal. Which members is he pointing at? The 
ECFR includes a number of the most prominent contemporary scholars and 
they could be the most prominent contemporary scholars. To name but a 
few Sheikh Dr. Yousuf Al-Karadawi, Sheikh Abdullah Bin Baiah, Sheikh 

                                                 
2 These allegations and others were mentioned in the book written by Sheikh Muhammad 

Al-Buti 
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question will be adjourned until the findings are clear and a fatwa can be 
issued on the basis of Islamic rules. Moreover, it applies a good practice i.e. 
during every session the ECFR holds a scientific seminar attended by 
members of the ECFR and invited experts. During this seminar researches 
are submitted and deliberated in a comprehensive way. Then Fatwas and 
resolutions issued on the basis of these researches are deliberated 
comprehensively. Hence, Fatwas and resolutions cannot be issued unless all 
conditions are fulfilled and the members feel comfortable about them. The 
eleven issues of the Scientific Magazine and the books issued by the ECFR 
prove that this is the methodology applied by the ECFR.  

In spite of the fact that it is a recent organization, the ECFR has become an 
Islamic legal authority for Muslims in Europe. Muslims based in Europe 
contact the ECFR seeking fatwas pertaining to minor and major issues they 
are facing.  In urgent situations they rush to it seeking guidance in its Fatwas 
and resolutions. The ECFR has also become an organization deemed by the 
European public and private administrations to be an honourable authority 
which many of them contact in relation to issues relevant to Islam and 
Muslim affairs. All of this has been accomplished by Allah’s grace due to 
the fact that the ECFR has been founded to serve Muslims in Europe and the 
societies where they live seeking Allah’s pleasure. All of that has been 
accomplished as a result of the efforts continuously exerted by its members 
and the application of Ijtihad 1 fulfilling the conditions of issuing Fatwas. 
The members of the ECFR exert efforts and spend their time seeking no 
worldly reward but Allah’s reward on the day when there will be no avail of 
wealth and children.  

The ECFR, while pondering over its past ten years, is eager to improve its 
performance, yet it appreciates its achievements and is convinced that it 
applies the right methodology by taking steady progressive steps. To Allah 
we file our complaint against those who have been casting suspicions on the 
ECFR, targeting it and perpetually attributing false allegations to it over a 
number of years. Had it been done by lay people, it would have been easier. 
But alas, it was done by scholars who ought to apply academic 
methodologies. They should have presented their arguments against the 

                                                 
1 Reasoning 
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Introduction 
 

 

In its last session held in July 2007, the European Council for Fatwa and 
Research celebrated its 10th anniversary. It is a short period, yet a lot has 
been done. Within this period, the ECFR has held seventeen sessions in 
which almost two hundred researches have been submitted. On the basis of 
these researches hundreds of Fatwas and Islamic jurisprudential resolutions 
have been reached; most of which are relevant to all aspects of Muslims’ 
life in Europe including family, economic, political and social issues. While 
exploring every avenue to establish fatwas on authentic proofs, taking into 
consideration Muslims’ interests in Europe and the interests of the societies 
wherein they live, the issuing of fatwas and resolutions has been executed 
on the basis of a thorough understanding of European reality and Islamic 
rules.    

During this short period, the performance of the ECFR has been remarkably 
developed. Initially the role of the ECFR was limited to answering questions 
pertaining to issues of Muslims’ daily life. While performing this function, 
the role of the ECFR was developed, encompassing the issuing of fatwas on 
more comprehensive matters pertaining to Muslims’ life as citizens in the 
societies wherein they lived. While performing the first and the second 
functions, the role of the ECFR has been developed, covering the issuing of 
fatwas on matters pertaining to Muslims’ civil contribution to their 
European society instead of being marginalized, consuming but not 
producing and taking but not giving.  

Prior to issuing fatwas, whether personal or general, the ECFR conducts 
thorough researches on the rules of Islamic jurisprudence considered as the 
foundation for Fatwas and the European reality deemed to be the context of 
the Fatwas and resolutions. Upon exerting efforts, in cases where the ECFR 
can find the true answer, it will issue the fatwa and if otherwise, the 
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