الوطن والمواطنة
في ضوء األصول العقدية والمقاصد الشرعية

بقلم
األستاذ الدكتور
يوسف القرضاوي

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على إمام المتقين ،وخاتم النبيين،
سيدنا محمد الرسول األمين ،وعلى سائر إخوانه من األنبياء والمرسلين ،وعلى آله
وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(وبعد)
فقد طلبت إلى األمانة العامة للمجلس األوربي لإلفتاء والبحوث :أن أكتب
بحثا حول (الوطن والمواطنة) وما يتعلق بهما من أحكام شرعية ،في إطار عقدي
ومقاصدي .لتفتتح به الندوة الفكرية الفقهية ،التي تعقدها األمانة حول موضوع
المواطنة واالندماج بالنسبة لألقليات المسلمة في أوربة وغيرها ،نظ ار لما يثور حول
هذه القضية الحساسة من التباسات ،وما يثار من تساؤالت ،وما تتعارض به
اإلجابات ،لتعارض االجتهادات ،واختالف الدالالت.
وقد استعنت باهلل تعالى ،وكتبت هذه الصحائف ،مستهديا بكتاب هللا ،وبسنة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومغترفا من بحر تراثنا الزاخر ،الفقهي واألصولي
والحديثي والتفسيري ،ومتأمال في الواقع وما يمور به من تيارات فكرية ،وأحداث
واقعية ،ومواقف سياسية ،واضطرابات بشرية ،رابطا الفروع بأصولها ،والظواهر
بمقاصدها ،جامعا بين فقه النص ،وفقه الواقع ،مبتهال إلى هللا تعالى أن يرزقنا نو ار
نمشي به في الظلمات ،وفرقانا نميز به بين المتشابهات.
وقد رأيت أن أجعل هذه الدراسة في تمهيد حول الوطن والمواطنة ،ثم في
فصل أول عن مواطنة المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم ،ثم في فصل ثان
وأخير عن مواطنة المسلم في غير المجتمع المسلم.

أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء شعاع من ضوء على هذه القضية الكبيرة،
علَ ْي ِه ت َ َو اك ْل ُ
يسهم في تجلية حقيقتها ،وبيان خالصة أحكامهاَ { ،و َما تَوْ فِي ِقي إِ اَّل ِب ا
ت
اَّللِ َ
َوإِلَ ْي ِه أُنِيبُ } [هود.]88:
الفقير إليه تعالى
يوسف القرضاوي
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تمهيدات حول الوطن والمواطنة
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تعريف الوطن والمواطنة
الوطن والمواطنة في اللغة:
قااال فااي القاااموس :الااوطن :مناازل اإلقامااة (كااالموطن) ،جمعااه :أوطااان .ووطان
بااه ،وأوط ان :أقااام .وأوطنااه إيطان ااا ،ووطنااه توطينااا .واسااتوطنه :إذا اتخااذه وطن ااا ،أي
محالا ومسكنا يقيم فيه .وواطنه على األمر :أضمر فعلاه معاه .فاإن أراد معناى (واثقاه)
قال :واطأه .قال :وهو مجاز.
وفااي (المعجاام الوسااي :):الااوطن :مكااان إقام ااة اإلنسااان ومقااره ،ولااد بااه أو ل اام
يولد.
ومما استدركه شارح القاموس على القاموس :توطنه ،وتوطن به.1
والغريب في هذه االشتقاقات كلها :أنها لم يجئ فيهاا فعال (واطان) الاذي اشاتق
منه اسم الفاعل (مواطن) ،والذي مصدره القياسي (مواطنة).

وانما جاء (واطن) بمعنى آخر مجازي بعيد عن المفهوم الذي نحن بصدده.

وله ااذا ق ااال ف ااي (المعج اام الوس ااي ):ال ااذي أص اادره مجم ااع اللغ ااة العربي ااة :واط اان
القوم :عاش معهم في وطن واحد( .محدثة) أي ليس لها أصل في كتب اللغة.2
و(الوطنياة) :مصاادر صااناعي منساوب إلااى الااوطن ،كماا يقااال( :القوميااة) نساابة
إلاى القااوم ،و(العالميااة) نساابة إلااى العااالم ،و(اإلنسااانية) نساابة إلااى اإلنساان .وكثياار ماان
هذه المفاهيم والمصطلحات هي من هذا النوع :مصادر صاناعية ،قاد تازاد فيهاا أحياناا

ألف ونون ،مثل :النفسانية ،نسبة إلى النفس ،والعلمانية نسبة إلى العلام ،والشخصاانية
نسبة إلى الشخص.

 -1القاموس المحي )1598( :للفيروزآبادي طبعة مؤسسة الرسالة .بيروت.
 -2المعجم الوسي )1054( :طبعة مجمع اللغة العربية.
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الوطن والمواطنة
كااان آدم وزوجااه يسااكنان الجنااة ،ويااأكالن منهااا رغاادا حيااث شاااءا ،وكاناات كاال
َ فِي َهوا َوَّل تَع َْور
حاجتهما مكفية ،كما قال هللا تعالى آلدم في الجنةِ { :إ ان لَكَ أ َ اَّل تَجُوو َ
* َوأَناكَ َّل ت َ ْظ َمأ ُ فِي َها َوَّل ت َ ْ
ض َحى} [طاه.]119،118:
فلما أهب :هللا آدم وزوجه من الجنة ،ليقوما وذريتهما بما قدر لهما مان الخالفاة

اتقر
في األرض وعمارتها ،وعبادة هللا فيها :كانت األرض مهيأة لتكون كلهاا وطناا ومس اا

آلدم وذريتااه ماان بعااده ،ولهااذا قااال هللا تعااالى فااي الق ارآن مخاطبااا آدم وزوج اه وابلاايس
معهماا{ :قَا َل ا ْه ِب ُ
طوا َب ْع ُ
وين}
ْض َ
ض ُك ْم ِل َبع ٍ
عدُوٌّ َولَ ُك ْم ِفوي ْاألَرْ ِ
ِ ُمسْوتَقَ ٌّر َو َمتَواَ ِإلَوى ِح ٍ
[ألعراف.]24:
وهكا ااذا كانا اات األرض كله ا ااا فا ااي أول األم ا اار وطنا ااا آلدم وأوالده ،ال تا ا ازاحم وال

تنافس ،وال اختصاص بمكان دون مكان.

فلمااا كثاارت ذريااة آدم وانتشاارت ،باادأ الناااس يتجمعااون فااي أماااكن بحكاام الطبيعااة

االجتماعيا ااة للبشا اار ،حتا ااى قا ااال األقا اادمون :اإلنسا ااان ما اادني بطبعا ااه .وقا ااال المح ا ادثون

والمعاصرون :اإلنسان حيوان اجتماعي.

وكان الناس يتجمعون فاي بلادان أو قارو ،ويتخاذ كال مانهم لنفساه وألهلاه وولاده

بيتا ااا ،يا ااأوي إليا ااه ،يكن ا اه ما اان الق ا ار والحا اار ،ويسا ااتره ما اان أعا ااين النا اااس ،ويما ااارس فيا ااه

خصوصاايته .وماان مجمااوع هااذه البيااوت تتكااون القريااة ،الت اي يت اراب :أهلهااا فيمااا بياانهم

باارواب :شااتى :كالنسااب والمصاااهرة والج اوار والصااداقة والزمالااة فااي العماال ،واالشاات ار
في تأمين حاجات القرية ،والدفاع عنها.
وماان هااذه القريااة أو البلاادة أو المدينااة :باادأت قضااية (الااوطن) .فحااين تعااددت
البلا اادان والقا اارو ،واضا ااطر اإلنسا ااان لسا اابب أو آلخا اار أن يها اااجر ما اان بلا ااده ،لا اام يا اانس
الموضع األول الذي عاش فيه ،وكاون باه عالقاات حميماة ،مان أهال وأصاهار وأقاارب
وأصاادقاء وأحباة ،وأمسااى مرتبطااا عاطفيااا بااذل المكااان وأهلااه ،كمااا عبار عاان ذلا أبااو
تمام بقوله:

نقل فؤاد حيث شئت من الهوو

ما الحب إال للحبيب األول!
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وحانينه أبدا ألول منازل!

كم منزل في األرض يسكنه الفتى

1

وكااان الااوطن أول األماار يتعل اق بتل ا القريااة أو المدينااة ،ثاام لمااا تطااورت حياااة
البشاار وعالقاااتهم ،تكوناات أوطااان أكباار ماان ذل ا  ،تشاامل إقليمااا كبي ارا ،ثاام عاادة أقاااليم
تنتظم تحت سلطان واحد يجمعها :ديني أو اجتماعي أو سياسي.

علااى كاال حااال ،ناارو فك ارة (الااوطن والوطنيااة) تقااوم علااى حاجااة اإلنسااان إلااى

المكااان وارتباطااه بااه ،وهااذا أماار طبيعااي ،فكاال كااائن حااي محتاااج إلااى مكااان أو مااأوو

يلااوذ بااه ،فااالوحوش لهااا جحورهااا ،والطياار لهااا أعشاشااها .وقااد ناارو الطيااور واألسااما

ونحوه ااا تس ااير المس ااافات الشاس ااعة ،وق ااد تخت اار البح ااار والمحيط ااات ،ث اام تع ااود إل ااى
أماكنهاا األولاى ،أي إلااى أوطانهاا ،ال تضال طريقهااا إليهاا ،بحاساة الهدايااة العاماة التااي
منحها هللا لكل مخلوقاته{ :الاذِي أ َ ْع َ
طى ُك ال ش َْيءٍ َخ ْلقَهُ ث ُ ام َهدَ } [طاه.]50:

الحنين إلى الوطن فطرة:
ومن هنا كان حب الوطن والحنين إليه فطرة بشرية ،يشتر فيها النااس عاماة،
مؤمنهم وكافرهم ،عربهم وعجمهم ،أبيضهم وأسودهم.
وقد قال ابن الرومي:
وحبب أوطان الرجال إليهمو

مآرب قضاها الشباب هناال

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو

عهود الصبا فيها ،فحنوا لذل

وحااين هاااجر الرسااول صاالى هللا عليااه وساالم وأصااحابه ماان مكااة إلااى المدينااة،

كانوا يحنون إلى مكة ،ويشعرون بالشو إليها ،إلى ربوعها وجبالها ووديانها ،وكال ماا
فيها ،ومرض بالل رضي هللا عنه ،فدخل عليه الرسول وهو ينشد ويقول:
بواد ،وحولي إذخار وجليل؟

أال ليت شعري :هل أبيتن ليلة

وهل يبدون لي شامة وطفيل؟

وهل أردن يوما مياه مجناة

يتمنى باالل أن يساعده القادر يوماا بليلاة يبيات فيهاا بهاذا الاوادي الاذي قاال عناه
القارآنِ { :بو َووا ٍ َ
ي ْيو ِور ذِي َعرْ ٍَ} [إباراهيم ،]37:وحولااه حشاايش اإلذخاار ،وأن يجااود عليااه
الدهر ،فيرد مياه مجنة بمكة ،ويظهر له شامة وطفيل ،وهما من جبال مكة.

 -1من شعر :أبي تمام.
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وهنا دعا النبي صلى هللا عليه وسلم ربه :وقال" :اللهم حبب إلينا المديناة ،كماا
حببت مكة أو أشد .1"...
ولقد قاال النباي صالى هللا علياه وسالم ،مخاطباا بلاده وموطناه مكاة عناد خروجاه
منها مهاجرا" :وهللا ،إن ألحب بالد هللا إلاى هللا ،وأحاب باالد هللا إلاي ،ولاوال أن قاومي
أخرجوني من ما خرجت".2
وانما أخرجوه منها ،ألنه تمسا بعقيادة التوحياد التاي بعاث بهاا ،ولام يفارط فيهاا،
ومن أجله ضحى بوطنه ،ولو كان وطنه أغلى من عقيدتاه ،لتناازل عان عقيدتاه ،حتاى
ال يفقد وطنه.
بل إن القرآن ليفرض على المسلم الهجارة مان وطناه الاذي يظلام فياه ،وال يمكان
من إقامة فرائض ربه وشعائر دينه ،باحثا عن مكان آخر في أرض هللا الواساعة ،يجاد
فيها حريته الدينية ،واذا لم يفعل ذل  ،كاان آثماا عناد هللا ،لرضااه باالهوان لنفساه وديناه
اار ،مااا لاام يكاان عاااج از عاان الهجارة لساابب ماان األسااباب ،فهااذا يرجااى لااه أن
طائعااا مختا ا
يعفو هللا عنه.

ِين ت َ َوفاا ُه ُم ْال َمال ِئكَوةُ َ
يقول تعالىِ { :إ ان الاذ َ
ِوه ْم قَوالُوا ِفوي َم ُك ْنوت ُ ْم قَوالُوا
َوا ِل ِمي أ َ ْنسُس ِ
ِ قَوالُوا أَلَو ْم ت َ ُك ْ
ست َ ْ
ون أَرْ ُِ ا
ضوعَ ِس َ
واف ُروا فِي َهوا فَأُولَ ِوكَ
ُكناا ُم ْ
اَّللِ َوا ِ
ين فِوي ْاألَرْ ِ
سوعَةه فَت ُ َه ِ
ست َ ْ
ين ِم َ
ضوعَ ِس َ
سوا َء ْت َم ِيويرا ه * إِ اَّل ْال ُم ْ
َان َّل
ون ِ ج
س ِ
الر َفوا ِل َوال ِنج َ
َمأ ْ َوا ُه ْم َف َهونا ُم َو َ
واء َو ْال ِو ْلود ِ
وان ا
سووى ا
ع و ْن ُه ْم َو َكو َ
ُون ِحيلَووةه َوَّل يَ ْهت َودُ َ
س وت َ ِطيع َ
يَ ْ
اَّللُ أ َ ْن يَ ْعسُو َوو َ
س و ِبياله * فَأُولَ ِووكَ َ
اَّللُ
ع َ
ون َ
عسُوج ا ه َ
يسُورا ه} [النساء.]99-97:
َ
ف ااانظر له ااذا الوعي ااد الش ااديد ال ااذي تض اامنته اآلي ااة األول ااى لما ان رض ااي ب ااالظلم
سوا َء ْت َم ِيويرا ه} [النسااء .]97:وانظار
وأعارض عان الهجارة{ :فَأُولَ ِوكَ َموأ ْ َوا ُه ْم َف َهونا ُم َو َ

سوى ا
اَّللُ أ َ ْن يَ ْعسُ َوو عَو ْن ُه ْم}
كيف عبرت اآلية األخيرة عن جزاء المستضاعفين بقولاهَ { :
ع َ
[النساء ،]99:فلم تقطع بالعفو عنهم؛ لتظل نفاوس الماؤمنين معلقاة باالهجرة إذا حرمات
من العمل بدينها.

البدو والوطن:
 -1متفق عليه :رواه البخاري في فضائل المدينة ( ،)1889ومسلم في الحج ( ،)1376وأحمد( ،)24360عن عائشة.
 -2رواه الترمذي في المناقب ( ،)3926وقال :حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي ( ،)3083وأبو يعلى ( ،)2662وابن
حبان في الحج ( ،)3709وقال األرناؤوط :صحيح ،والطبراني في الكبير ( ،)267/10والحاكم في المناس ( ،)661/1وصحح إسناده،
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ( ،)615/3بلفظ قريب.
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والباادو أقاال الناااس إحساسااا بااالوطن ،لعاادم اسااتقرارهم ببقعااة معينااة ماان األرض،
وترحالهم وراء العشب والكأل والماء ،فهام دائماو التنقال مان مكاان إلاى مكاان ،كماا قاال
الشاعر:

يوما بحزوو ،ويوما بالعقيق وبالا

عذيب يوما ،ويوما بالخليصاء!

1

ومع هذا نجد لهم اهتماما ببعض األماكن التي حادثت لهام فيهاا خبارات معيناة،
وال ساايما مااا يتعل اق بخفقااات القلااوب بالحااب ،وذكريااات المشاااعر اإلنسااانية التااي تتاار

آثارها في أغوار النفوس! ولهذا نارو أشاعارهم كثيا ار ماا تبادأ بالبكااء علاى الطلاول ،وماا

وراءها من ذكريات ال ينسيها اختالف الليل والنهار .كما قال امرؤ القيس:

بسق :اللوو بين الدخول فحومل

قفا نب من ذكرو حبيب ومنزل
وقال طرفة:

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

طالل ببرقة ثهمد
لخولة أ ٌ
وقال آخر:

يلوح كأنه خلل

لمية موحشا طلل

2

وهذا يدل على أن اإلنسان  -بدويا كان أم حضاريا  -ال يمكان أن ينفا تماماا
عن االرتباط بالمكان ،وان بدا رحالة طول الزمان!

محنة اإلخراج من الوطن:

وارتباط اإلنسان بوطنه قوي عميق ،ولذا كان انتزاعه مناه واخ ارجاه قسارا :أشابه

بنزع الظفر من اللحام ،وهاو أمار مجارم فاي كال الشارائع والقاوانين .كماا تجلاى ذلا فاي
القرآن الكريم.

ف ااالقرآن يعبا ار ع اان (وط اان) اإلنس ااان أو الق ااوم بكلم ااة (ال ااديار) ،وي اارو خ ااروج

اإلنسااان  -أو إخ ارجااه  -ماان دياااره :جريمااة كباارو ،ومحنااة عظمااى ،قرنهااا القارآن بقتاال
الاانفس ،فخااروج اإلنسااان ماان دياااره كخااروج الااروح ماان الباادن ،يقااول تعااالىَ { :ولَوووْ أَناووا
علَي ِْه ْم أ َ ِن ْ
س ُك ْم أ َ ِو ْ
اخ ُرفُوا ِم ْن ِ يَ ِار ُك ْم َما فَ َعلُوهُ ِإ اَّل قَ ِليل} [النساء.]66:
َكت َ ْبنَا َ
اقتُلُوا أ َ ْنسُ َ

 -1من شعر :أبو محمد الخازن.
 -2من شعر :كثير عزة.
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ويرو القارآن  -فاي ضاوء ماا يعرضاه مان قصاص األمام الماضاية للعبارة  -أن
ماان حااق اإلنسااان ،وحااق الشااعوب ،باال ماان واجبهااا :أن تقاتاال وتحماال السااالح ،لتسااترد
أرضها وديارها  -وبعبارة أخرو :وطنها  -إذا أخرجت منها.
أل ِم ْن بَنِي ِإسْرائي َل ِم ْن بَعْو ِد ُمو َ
يقول تعاالى{ :أَلَ ْم ت َ َر ِإلَى ْال َم ِ
سوى ِإ ْذ قَوالُوا ِلنَ ِب ج
وي ٍ
سبِي ِل ا
علَ ْي ُك ُم ْال ِقتَوا ُل أ َ اَّل تُقَواتِلُوا
ب َ
اَّللِ قَا َل َه ْل َ
ع َ
لَ ُه ُم ا ْبعَ ْث لَنَا َم ِلكا ه نُقَاتِ ْل فِي َ
س ْيت ُ ْم إِ ْن ُكتِ َ
س ِبي ِل ا
اَّللِ َو َق ْد أ ُ ْخ ِر ْف َنا ِم ْن ِ َي ِار َنا َوأ َ ْب َنا ِئنَا} [البقرة.]246:
َقالُوا َو َما َل َنا أ َ اَّل نُ َقا ِت َل ِفي َ
سو ِبي ِل ا
اَّللِ َوقَو ْد أ ُ ْخ ِر ْفنَوا
فانظر إلى هذه الجملة وداللتهاَ { :و َما لَنَا أ َ اَّل نُقَاتِ َل فِوي َ
ِم ْن ِ يَ ِارنَا َوأ َ ْبنَائِنَوا} ،فلايس هناا أوجاب للقتاال وأدعاى إلاى الحارب ،مان اإلخاراج مان
الااديار .ولاايس هنااا أوجااب ماان قتااال الااذين اغتصاابوا األرض ،وأخرج اوا منهااا أهلهااا،
وحلوا محلهم ،ظالمين مستكبرين في األرض بغير الحق.
وهاذا شاار ألاوان االسااتعمار واالسااتكبار فااي األرض :أن يسااتولي علااى األرض،
ويطرد أهلها منها ،ويحل محلهام .فهاو (اساتعمار اساتيطاني إحاللاي) ،مثال االساتعمار
الصهيوني اإلسرائيلي لفلسطين ،وقاد تفاو علاى االساتعمار الفرنساي فاي الج ازئار ،فقاد
كااان اسااتعما ار اسااتيطانيا ،جاااء ليحتاال األرض ويسااتوطنها ويقاايم فيهااا مااع أهلهااا ،كأنمااا
ورثها معهم من أجداده!!
ولكن االستعمار الصهيوني لم يكتف باالساتيطان ،حتاى شارد أهال األرض مان
وطاانهم ،وشااتتهم فااي اآلفااا  ،وسااكن منااازلهم ،وورث أرضااهم ومازارعهم وبيااراتهم ،وهاام
أحياء ،وكأنما لم يكن لهذه الديار مال وال سكان!!
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هل يمكن تغيير الوطن؟:
األصل :أن اإلنسان ال يختار وطنه ،فهنا أشياء مفروضاة علاى اإلنساان ،ال
دور له في اختيارها ،بل اختارها له القدر األعلى الذي يخ :مصاير الناس.

وذل مثل أبوي اإلنسان (أبيه وأمه) وفصيلته والجنس الذي ينتماي إلياه ،ومثال

الوطن الذي ينشأ فيه مع والده وأسرته .فمن ولد في مصار ونشاأ فيهاا أصابح مصارايا،

وأصبحت مصر وطنه ،وكذل من ولد في الع ار أو في الشام.

ولك اان م اان الثاب اات أيض ااا :أن اإلنس ااان يمك اان أن يغيا ار وطن ااه ،وه ااذا م ااا وق ااع
للكثيرين ،مختارين أو مضطرين ،فانتقلوا من وطن إلاى وطان ،واساتبدلوا باألهال أهاال،
وباإلخوان إخوانا.
ولعل أقرب مثل لنا فاي ذلا  ،هاو الرساول صالى هللا علياه وسالم وأصاحابه مان
ِين أ ُ ْخ ِرفُوا ِم ْن ِ يَ ِار ِه ْم ِبغَي ِْر َحو ج ٍ ِإ اَّل أ َ ْن يَقُولُووا َربننَوا ا
أهل مكاة{ :الاذ َ
اَّللُ} [الحاج،]40:
كماا قااال القارآن ،والااذين هااجروا ماان مكااة ،وهاي أحااب الابالد إلاايهم ،وانتقلاوا إلااى يثاارب
ار وموطناا ،وعاشاوا فيهاا وماااتوا
(المديناة) دار الهجارة ،ودار اإلسااالم ،واتخاذوها لهاام مق اا
بها ،ورفضوا أن يعودوا إلى مكة ،حتى بعد أن نصرهم هللا على عدوهم ،وفتحاوا مكاة،

حتاى تظاال لهام صاافة (المهااجرين فااي سابيل هللا) حتااى إن ساعد باان أباي وقاااص ،حااين
م اارض بع ااد ف ااتح مك ااة مرض ااا ش ااديدا ،وع اااده النب ااي ص االى هللا علي ااه وس االم :ش ااكا إل ااى
الرس ااول الكا اريم :أن ااه يخ اااف أن يم ااوت ف ااي مك ااة وي اادفن به ااا ،وتض اايع علي ااه هجرت ااه.
فطمأنااه النب ااي علي ااه السااالم :أن هللا س اايمد ف ااي عم اره ،لينتف ااع ب ااه أق اوام ،ويتض اارر ب ااه

آخرون.1

هل يمكن تعدن الوطن؟:
وهن ااا سا اؤال آخا اار مكما ال للسا اؤال السا ااابق ،وه ااو :ه اال يمكا اان أن يتع اادد وطا اان

اإلنسان ،بمعنى أن يكون له وطنان مثال؟

 -1مكتفق عليه :رواه البخاري في الجنائز ( ،)1295ومسلم في الوصية ( ،)1628وأحمد ( ،)1488وأبو داود ( ،)2864والترمذي
( ،)2116كالهما في الوصايا ،عن سعد بن أبي وقاص.
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أعتقد أن هذا ممكن ،بحيث يكاون للمارء وطان أصالي هاو مساق :أرساه ،ومرتاع
صااباه ،ومساارح شاابابه ،ثاام يهاااجر  -لساابب أو آلخاار  -إلااى بلااد آخاار ،فيتخااذه وطنااا،
ربما يستقر فيه إلى آخر حياته .ويموت فيه ،ويدفن في ترابه.
وهااذا أماار واقااع لكثياار ماان الناااس ،ولكاان الساؤال الااذي ياارد هنااا :هاال تقاار ذل ا
األعراف السياسية ،واألوضاع القانونية؟

الواقع أن هذا أمر يختلف من بلد إلى آخر ،وفق قاانون الجنساية والتجانس فاي

هذا البلد .فهنا بالد تجياز ازدواج الجنساية ،وال تمناع مواطنيهاا مان أن يحمال جنساية
أخرو .وهناا باالد تمناع ذلا وتتشادد فياه مثال دولاة قطار .وهناا باالد تمناع التجانس
ببعض جنسيات معينة مع جنسيتها األصالية ،مثال الج ازئار ،التاي تمناع حمال الجنساية
الفرنسية خاصة.
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السيل األول
مواطنة المسلم ويير المسلم
اخل المجتمع المسلم
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هل لألرِ بالمعنى الجغرافي أهمية في نظر اإلسالم؟:
وهنااا ساؤال مهاام أيضااا ،وهااو :هاال لااألرض بااالمعنى الجغ ارفااي أهمياة فااي نظاار
اإلسالم؟ فقاد يتصاور بعاض النااس :أن اإلساالم ال يعناى بااألرض ،ألن األرض طاين
ومادة ،وهو يعنى بالدين ال بالطين ،وبالروح ال بالمادة.
كما أن عنايته األولى باإلنسان ،ال بالتراب الذي يمشي عليه اإلنسان.
وهذا التصور غير صحيح بالنسبة لإلسالم ،الذي يمزج الاروح بالماادة ،ويعتبار
اإلنسااان مخلوقااا ماازدوج الطبيعااة :فهااو قبضااة ماان طااين األرض ونفخااة ماان روح هللا،
كما حدثنا القرآن عن خلق اإلنسان األول آدم عليه الساالمِ { :إ ْذ قَا َل َربنكَ ِل ْل َمالئِ َك ِة ِإ ِنجي
وت فِي و ِه ِمو ْ
شوورا ه ِمو ْ
سوووا ْيتُهُ َونَسَ ْ و ُ
وافد َ
ِين}
َخووا ِل بَ َ
ون ُر ِ
وحووي فَقَعُوووا لَ وهُ َ
وين * فَ و ِذذَا َ
ون ِطو ٍ
سو ِ
[ص.]72،71:

وقااد أهااب :هللا آدم إلااى األرض وسااخرها لااه ولذريتااه ،وجعلهااا لااه مهااادا وف ارشااا
ِ ُم ْ
وين} [األعارافُ { ،]24:هو َوو
وبساااطا ،وقااالَ { :ولَ ُك و ْم فِووي ْاألَرْ ِ
س وتَقَ ٌّر َو َمتَوواَ إِلَووى ِحو ٍ
ِ َف ِميعا ه} [البقرة.]29:
الاذِي َخلَ َ لَ ُك ْم َما فِي ْاألَرْ ِ
وجعل من مهمات اإلنسان األساسية :خالفاة هللا فاي األرض ،وعماارة األرض،
ِ َخ ِليسَووةه} [البقارة ،]30:وقااال تعااالى
كمااا قااال تعااالى للمالئكااة{ :إِ ِنجووي َفا ِعوول فِووي ْاألَرْ ِ
ِ َوا ْ
ست َ ْع َم َر ُك ْم فِي َها} [هود.]61:
على لسان نبيه صالح لقومهُ { :ه َو أ َ ْن َ
شأ َ ُك ْم ِم َن ْاألَرْ ِ
واذا كان هذا شأن األرض بصفة عامة ،فإن األرض التي يعيش فيهاا اإلنساان

ويكون فيها مولده ونشأته وتعليمه وعالقاته وصداقاته :يكون لها شأن خاص.

وهااذا ه ااو أس اااس إض ااافة ج اازء ماان األرض إل ااى اإلنس ااان أو إل ااى جماع ااة م اان
الناس ،فيقول الفرد ،أو تقول الجماعة :هذه أرضي أو بلدي.
وهذه األرض أو هذه البلدة ،لها حقو على أهلها :أن يتعاونوا فيما بينهم علاى
الخي اار ،وأن يتك ااافلوا ف ااي الس ااراء والض ااراء ،وأن يتناص ااروا إذا دهمه اام ع اادو ،يري ااد أن
يحتل أرضهم ،ويفرض سلطانه عليهم بغير إرادتهم.
واإلسااالم هنااا يتماشااى مااع الفطارة البشارية السااليمة ،ويوجااب علااى أهاال األرض
المتصلة أو المتقاربة :أن يتكافلوا ويتعاونوا ويتناصروا ،ويرعى بعضهم حقو بعض.
ومن هنا كان اهتمام اإلسالم بحقو (الجوار) ،كما ذكار القارآن الكاريم فاي آياة
ب} [النساااء ،]36:والجااار
وار ْال ُجنُ و ِ
وار ذِي ْالقُرْ بَووى َو ْال َجو ِ
الحقااو العش ارة ،ومنهاااَ { :و ْال َجو ِ
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الجن ااب :ه ااو البعي ااد دا ار أو نس اابا ،فكلم ااا ك ااان الج ااار أق اارب باب ااا م اان ج اااره ك ااان حقا اه
أوجب.
وجاء في الحديث" :ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع".1
وفااي أحكااام الزكاااة :أن جياران المااال أولااى بااه ماان األبعاادين عنااه ،ولهااذا كاناات
سياسة اإلسالم في توزيع الزكاة :أن توزع الزكاة محلايا في كل إقلايم ،حتاى إذا فضالت

عاان اإلقلاايم ،انتقلاات إلااى أقاارب األقاااليم إليااه .وبعااض الفقهاااء حاادد ذل ا بااأن ال تنقاال
الزكاة أكثار مان المساافة التاي تقصار فيهاا الصاالة (أي حاوالي ثماانين كيلاو متار ،كماا
هو رأي عدد من الفقهاء).
ولااذل فاارض اإلسااالم علااى أهاال البلااد الواحااد إذا غ ازاهم عاادو أن يهب اوا جميعااا
للاادفاع عاان بلاادهم ،ويعتباار أئمااة اإلسااالم هااذا الاادفاع أو هااذا الجهاااد أو هااذه المقاومااة:

فرض عين على أهل البلد ،وعلى المسلمين حولهم أن يعاونوهم بما يحتاجون إليه مان
مال وسالح ورجال حسب الحاجة.
ومن هذه الصالت المشتركة ،والواجبات المشتركة ،والحقاو المشاتركة :نشاأت
فكرة (المواطنة) بين أهل البلد الواحد ،وان اختلفت أنسابهم أو أديانهم.

المواطنة في العهد النبوي:
وم ان ق ا أر الساايرة النبويااة وأمعاان فيهااا :وجااد أن النبااي صاالى هللا عليااه وساالم قااد
اعت اارف با اا(المواطنة) ب ااين س ااكان المدين ااة م اان مس االمين مه اااجرين وأنص ااار ،م اان أوس
وخ ازرج ،وماان اليهااود علااى اخااتالف قبااائلهم ،معتب ا ار هااذه المواطنااة  -أي العاايش فااي
وطن واحد هو المديناة  -هاو :أسااس التعاقاد والتعامال باين الجمياع .فانحن نعارف مان
ساايرته الثابتااة :أنااه قااد عقااد بعااد هجرتااه اتفاقيااة مااع يهااود المدينااة :بنااي فينقاااع ،وبنااي
قريظة ،وبني النضير ،وهي التي تضمنتها (الصحيفة) المعروفة في السيرة.
وقا ااد بناها ااا علا ااى أسا اااس التعا ااايش المشا ااتر  ،والتكافا اال المشا ااتر  ،والتناصا اار
المشتر  -في السلم والحرب  -بين المسلمين وجيرانهم مان اليهاود ،باعتباارهم جميعاا
 -1رواه أبو يعلى ( ،)2699والطبراني ( ،)154/12والحاكم في البر والصلة ( ،)184/4وصحح إسناده ووافقه الذهبي ،والبيهقي في
الشعب باب كراهية إمسا

الفضل ( .)3389وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ( ،)149وقال المنذري :رواته ثقات .انظر

المنتقى ( ،)1531عن ابن عباس.
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مواطنين في دولة المدينة الجديدة ،ماع اخاتالف األدياان التاي ينتسابون إليهاا ،والعارو
التي ينتمون إليها ،بل باعتبار (الوطن) الذي ينتسبون جميعا إليه.

وهاا نحان نضااع أماام الباحاث عاان الحقيقاة ناص هااذه الوثيقاة أو الصاحيفة التااي

اعتبرها الكثيارون بمثاباة أول دساتور يانظم العالقاة باين الماواطنين  -مختلفاي الاديانات
 -في دولة ناشئة.

وننقلهااا ماان كتاااب (مجموعااة الوثااائق السياسااية للعهااد النبااوي والخالفااة ال ارشاادة)

للعاالم الباحااث الماادقق الشاهير الاادكتور محمااد حمياد هللا ،وقااد اعتماد علاى م ارجااع شااتى
س ااجلها ف ااي مطل ااع الوثيق ااة ،1الت ااي جع اال عنوانه ااا :كتاب ااه ص االى هللا علي ااه وس االم ب ااين
المهاجرين واألنصار واليهود ،وهو دستور الدولة البلدية بالمدينة.

نص الوثيقة:
 -1ه ااذا كت اااب م اان محم ااد النب ااي (رس ااول هللا) ب ااين الم ااؤمنين والمس االمين م اان قا اريش
(وأهل يثرب) ،ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
 -2إنهم أمة واحدة من دون الناس.

 -3المه اااجرون م اان قا اريش عل ااى ربعا اتهم 2يتع اااقلون (أي ي اادفعون ال ااديات المطلوب ااة
منهم) بينهم وهم يفدون عانيهم 3بالمعروف والقس :بين المؤمنين.
 -4وبنااو عااوف علااى ربعااتهم يتعاااقلون معاااقلهم األولااى ،وكاال طائفااة تفاادي عانيهااا
بالمعروف والقس :بين المؤمنين.
 -5وبنااو الحااارث (باان الخاازرج) علااى ربعااتهم يتعاااقلون معاااقلهم األولااى ،وكاال طائفااة
تفدي عانيها بالمعروف والقس :بين المؤمنين.

 -6وبنااو ساااعدة علااى ربعااتهم يتعاااقلون معاااقلهم األولااى ،وكاال طائفااة تفاادي عانيهااا
بالمعروف ،والقس :بين المؤمنين.
 -7وبن ااو جش اام عل ااى ربع ااتهم يتع اااقلون مع اااقلهم األول ااى ،وك اال طائف ااة تف اادي عانيه ااا
بالمعروف ،والقس :بين المؤمنين.
 -8وبنااو النجااار علااى ربعااتهم يتعاااقلون معاااقلهم األولااى ،وكاال طائفااة تفاادي عانيهااا
 -1انظر :قائمة هذه المصادر في صا 41 – 39من كتابه .طبعة دار اإلرشاد .بيروت .الطبعة الثالثة .مزيدة ومنقحة .سنة 1389ها
1969م.
 -2الحال التي كانوا عليها قبل اإلسالم.
 -3العاني :األسير المخذول الذي تركه قومه ولم يواسوه.
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بالمعروف ،والقس :بين المؤمنين.

 -9وبناو عمارو بان عاوف علاى ربعاتهم يتعااقلون معااقلهم األولاى ،وكال طائفاة تفاادي
عانيها بالمعروف ،والقس :بين المؤمنين.

 -10بن ااو النبي اات عل ااى ربع ااتهم يتع اااقلون مع اااقلهم األول ااى ،وك اال طائف ااة تف اادي عانيه ااا
بالمعروف ،والقس :بين المؤمنين.
 -11وبنااو األوس علااى ربعااتهم يتعاااقلون معاااقلهم األولااى ،وكاال طائفااة تفاادي عانيهااا
بالمعروف ،والقس :بين المؤمنين.
 -12وان المااؤمنين ال يتركااون مفرحااا 1بياانهم أن يعطااوه بااالمعروف ماان فااداء أو عقاال،
أن ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
 -13وان المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كال) مان بغاى مانهم أو ابتغاى دسايعة 2ظلام
أو إثم ااا أو ع اادوانا أو فس ااادا ب ااين الم ااؤمنين ،وان أي ااديهم علي ااه جميع ااا ،ول ااو ك ااان ول ااد
أحدهم.
 -14وال يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ،وال ينصر كاف ار على مؤمن.
 -15وان ذمااة هللا واحاادة ،يجياار علاايهم أدناااهم ،وان المااؤمنين بعضااهم م اوالي بعااض
دون الناس.
 -16وانااه م ان تبعنااا ماان يهااود فااإن لااه النصاار واألسااوة ،غياار مظلااومين وال متناصاار
عليهم.

 -17وان سلم المؤمنين واحدة ،ال يسالم مؤمن دون مؤمن فاي قتاال فاي سابيل هللا ،إال
على سواء وعدل بينهم.
 -18وان كل غازية غزت يعقب على بعضها بعضا.
 -19وان المؤمنين يبيء 3بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل هللا.
 -20وان الم ااؤمنين المتق ااين عل ااى أحس اان ه اادو وأقوم ااه ،وان ااه ال يجي اار مش اار م اااال
لقريش ،وال نفسا وال يحول دونه على مؤمن.
 -21وانااه ماان اعتااب 4:مؤمنااا قااتال عاان بينااة فإنااه قااود 5بااه إال أن يرضااى ولااي المقتااول
 -1المحتاج الفقير.
 -2الدسيعة :ما يخرج من حلق البعير إذا رغا فأستعاره هنا للعطية وأراد به هنا ما ينال منهم من ظلم.
 -3يمنع ويكف.

 -4قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله.
 -5القود :القصاص.
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(بالعقل ،)1وان المؤمنين عليه كافة ،وال يحل لهم إال قيام عليه.
 -22وانااه ال يحاال لمااؤمن أقاار بمااا فااي الصااحيفة ،وآماان باااهلل واليااوم اآلخاار أن ينصاار
محاادثا أو يؤويااه ،وان م ان نص اره أو آواه ،فااإن عليااه لعنااة هللا وغضاابه يااوم القيامااة ،وال
يؤخذ منه صرف وال عدل.
 -23وانااه مهمااا اختلفااتم فيااه ماان شاايء فااإن ماارده إلااى هللا والااى محمااد صاالى هللا عليااه
وسلم.
 -24وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

 -25وان يها ااود بنا ااي عا ااوف أما ااة ما ااع الما ااؤمنين ،لليها ااود ديا اانهم ،وللمسا االمين ديا اانهم،
ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم نفسه وأثم فإنه ال يوتغ 2إال نفسه وأهل بيته.
 -26إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
 -27وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
 -28وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
 -29وان ليهود بن جشم مثل ما ليهود بني عوف.
 -30وان ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف.
 -31وان ليهااود بنااي ثعلبااة مثاال مااا ليهااود بنااي عااوف إال مان ظلاام وأثام ،فإنااه ال يتوتااغ
إال نفسه وأهل بيته.
 -32وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.

 -33وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وان البر دون اإلثم.
 -34وان موالي ثعلبة كأنفسهم.
 -35وان بطانة 3يهود كأنفسهم.
 -36وانه ال يخرج منهم أحد إال بإذن محمد صلى هللا عليه وسلم.
 -37وان علااى اليهااود نفقااتهم ،وعلااى المساالمين نفقااتهم ،وان بياانهم النصاار علااى م ان
حارب أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم.
 -38وانه ال يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

 -39وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
 -1العقل :الدية.
 -2ال يهل .
 -3بطانة الرجل خاصته وأهل سره.
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 -40وان يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة.
 -41وان الجار كالنفس غير مضار وال آثم.
 -42وانه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها.
 -43وانااه مااا كااان بااين أهاال هااذه الصااحيفة ماان حاادث أو اشااتجار 1يخاااف فساااده فااإن
مرده إلى هللا ،والاى محماد رساول هللا صالى هللا علياه وسالم ،وان هللا علاى أتقاى ماا فاي
هذه الصحيفة وأبره.
 -44وان بينهم النصر على من دهم يثرب.
أ -واذا دعاوا إلااى الصاالح يصاالحونه ويلبسااونه فااإنهم يصااالحونه أو
يلبس ااونه ،وانه اام إذا دعا اوا إل ااى مث اال ذلا ا ف ااإن له اام عل ااى الم ااؤمنين إال ما ان
حارب في الدين.
ب-على كل أناس حقهم من جانبهم الذو قبلهم.
 -45وان يهااود األوس ،ماواليهم وأنفسااهم ،علااى مثاال مااا ألهاال هااذه الصااحيفة مااع الباار
المح ااض م اان أه اال ه ااذه الص ااحيفة ،وان الب اار دون اإلث اام ،ال يكس ااب كاس ااب إال عل ااى
نفسه ،وان هللا على ما أصد ما في هذه الصحيفة وأبره.
 -46وان ااه ال يح ااول ه ااذا الكت اااب دون ظ ااالم أو آث اام ،إن ااه ما ان خ اارج آم اان وما ان قع ااد
آم ا اان بالمدين ا ااة ،إال ما ا ان ظل ا اام وأث ا اام ،وأن هللا ج ا ااار لما ا ان ب ا اار واتق ا ااى ،ومحم ا ااد رس ا ااول
هللا صلى هللا عليه وسلم اها.

وقفات مع دستور المدينة
ونحن نقف وقفاات خاصاة ماع وثيقاة المديناة لنجلاي مادلول بعاض الماواد المهماة فيهاا،
خصوص ااا تلا ا المتعلق ااة بمفه ااوم األم ااة وأثا اره عل ااى موض ااوع ال ااوطن والمواطن ااة .فم اان
الواضح أن وثيقة المدينة تعطي مفهوم األمة مدلوال مركبا من معان أربعة:
-1

المعنى االعتقادي لألمة ،فاألمة بهذا المعنى تتأساس علاى أخاوة الادين .ونجاد هاذا
المعنااى فااي عاادة نصااوص ماان هااذه الوثيقااة الدسااتورية ،منهااا مااثال الاانص علااى أن

"المااؤمنين بعضااهم م اوالي بعااض دون الناااس" (المااادة  )15ثاام تفصاايل ذل ا عمليااا
 -1اختالف.
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في المواد السبع التالية ،وهي مواد تفصل التضامن بين المسلمين فاي السالم" :وان

سلم المؤمنين واحدة ،ال يسالم ماؤمن دون ماؤمن فاي قتاال فاي سابيل هللا ،إال علاى
سواء وعدل بينهم" (المادة  )17والتعاضد بينهم في الحرب" :وان كال غازياة غازت
يعق ااب بعض ااها عل ااى بع ااض .وان الم ااؤمنين يب اايء بعض ااهم عل ااى بع ااض بم ااا ن ااال
دم اااءهم ف ااي سا اابيل هللا" (المادت ااان  )19-18واش ااتراكهم فا ااي تحم اال ضا اريبة الا اادم
المترتبااة علااى جهااادهم ضااد قاريش (المادتااان  )22 ،20وتوحيااد ماارجعتهم القانونيااة
في حالة الخالف حول هذه األمور (المادتان .)23 ،21
-2

المعن ااى السياسا ااي لألم ااة ،واألما ااة به ااذا المعنا ااى ال تقتص اار علا ااى سا ااكانها

المسلمين ،بل هي أمتان دينيتان فاي أماة سياساية واحادة .وأوضاح الماواد هناا تعبيا ار
عاان الماادلول السياسااي لألمااة وتميازه عاان الماادلول االعتقااادي هااي التااي تاانص علااى
أن "يهااود بنااي عااوف أمااة مااع المااؤمنين ،لليهااود دياانهم ،وللمساالمين دياانهم" (المااادة

 ،)25ثا اام ما ااد الا اانص ها ااذا الحكا اام ليشا اامل قبائا اال اليها ااود األخا اارو و"بطا ااانتهم" (أي
أحالفهام ماان غياارهم) فااي عشاار ماواد متتاليااة (الماواد  .)35-25فكاال ماان المساالمين
واليهود أماة دينياة بمقتضاى هاذا الانص ،واألمتاان تشاكالن معاا أماة سياساية واحادة.
ومن المهام االنتبااه هناا إلاى أن الانص لام يقال إن اليهاود أماة "مان" الماؤمنين ،وانماا
هاام أمااة "مااع" المااؤمنين ،والمعيااة تقتضااي المغااايرة واالتصااال معااا .وقااد ترتااب علااى

هااذه الوحاادة السياسااية مسااؤوليات ،أهمهااا أن "اليهااود ينفقااون مااع المااؤمنين مااا دام اوا

محاااربين" (المااادة  )24وأن "بياانهم النصاار علااى ماان دهاام يثاارب" (المااادة  )44وأن
"بياانهم النصاار علااى ماان حااارب أهاال هااذه الصااحيفة ،وأن بياانهم النصااح والنصاايحة

والباار دون اإلثاام" (المااادة  .)37فمساالمو المدينااة بمقتضااى الوثيقااة ياادفعون ض اريبة
المواطنة من دمائهم وأموالهم ،واليهود يدفعونها مان أماوالهم فقا ،:ألنهام ليساوا جازءا
ماان الص اراع الااديني بااين الحنيفيااة اإلسااالمية والوثنيااة القرشااية .وهااذا اعت اراف حكاايم
باأن اليهاود جازء ماان األماة السياساية ال األماة االعتقاديااة فاي دولاة اإلساالم ،وتقنااين
عااادل لوضااعهم طبقااا لااذل  ،كمااا أنااه تأصاايل لقبااول تعاادد الهويااة اإلنسااانية ،وتعاادد
أنماط األخوة بين البشر.
-3

المعنااى الجغ ارفااي لألمااة .الجغرافيااا هااي أساااس الهويااة السياسااية والموطنااة
20

في العصر الحديث ،ولم تغفلهاا وثيقاة المديناة عنصا ار محاددا مان عناصار االنتمااء
لألمة باالمعنى السياساي .ففاي مطلاع الصاحيفة ناص علاى أن "الماؤمنين والمسالمين

ومن تبعهم َفَلحق بهم وجاهد معهم ...أماة واحادة مان دون
من قريش وأهل يثربَ ،
الن اااس( ".المادت ااان  .)2 ،1فأن اات تالح ااظ هن ااا أن تمت ااع المس االم بالم ازي ااا السياس ااية
لالنتساااب إلااى هااذه األمااة االعتقاديااة مشااروط هنااا باالنضاامام الجغ ارفااي إليهااا ماان
خالل الهجرة ،والمشاركة في الدفاع عنهاا مان خاالل الجهااد .وربا :الاوالء السياساي

بااالهجرة يؤيااده القارآن الكاريم ،وذلا فااي قولااه تعااالى" :والااذين آمناوا ولاام يهاااجروا مااا
لكم من واليتهم مان شايء حتاى يهااجروا وان استنصاروكم فاي الادين فعلايكم النصار
إال على قوم بينكم وبينهم ميثاا " (ساورة األنفاال – اآلياة  .)72فكال مسالم جازء مان
األمة اإلسالمية االعتقادية ،أما الدولاة اإلساالمية السياساية فاالنتسااب إليهاا يساتلزم
االنحياااز الجغ ارفااي إليهااا .ونصاار هااذه الدولااة للمساالم المظلااوم خااارج حاادودها لاايس
مقدما على مصالحها والتزاماتها الخاصة" :إال على قوم بينكم وبينهم ميثا ".
-4

المعنى االجتماعي لألمة .والمراد به ما يكون من أواصر األرحام

والتعاضد االجتماعي بين من يجمعهم نسب عرفي أو حلف سياسي تقليدي ،مثل
أبناء القبيلة الواحدة .وقد اعترفت وثيقة المدينة بهذه الرواب ،:ولم تجعلها نقيضا
لالنتساب إلى األمة االعتقادية أو السياسية ،بل جعلتها لبنة من اللبنات التي يقوم
عليها الصرح االعتقادي والسياسي الكبير .فقد نصت الوثيقة على أن المهاجرين

يتعاقلون فيما بينهم (المادة  )3ثم عددت قبائل األنصار وجعلت كال منهم عاقلة

مستقلة (المواد  .)11-4ثم عممت الوثيقة قاعدة التضامن االجتماعي هذه لتشمل
جميع المسلمين واليهود بالمدينة " :وان على اليهود نفقتهم ،وعلى المسلمين
نفقتهم" ( )37بل لتشمل جميع سكان المدينة" :على كل أناس حقهم من جانبهم
الذو قبلهم" (المادة  .)44ونخلص من هذا التحليل لوثيقة المدينة إلى بضع
مالحظات مهمة لموضوع الوطن والمواطنة:
أوال :ورد مفها ااوم األما ااة فا ااي الوثيقا ااة بمعا اااني متعا ااددة اعتقا ااادي وسياسا ااي وجغ ارفا ااي
واجتماااعي ،ولكاال ماادلول أهميتااه وتااأثيره علااى مفهااوم الموطنااة وحقوقهااا .وقااد أرساات
الوثيقاة القباول للرابطااة االعتقادياة األوسااع مان الدولااة ،والرابطاة القبليااة األضايق ماان
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الدولة.
ثاني ااا :قبل اات الوثيق ااة بتع اادد الهوي ااة ل اادو مواطنيه ااا ،فق ااد يك ااون الما اواطن مه اااج ار أو
أنصاااريا ،مساالما أو يهوديااا ،أوساايا أو خزرجيااا...الل وهااو لاايس مطالبااا بنفااي هااذا
االنتماء من أجل قبوله مواطنا في الدولة اإلسالمية.
ثالثااا :الدولااة اإلسااالمية التااي وضااعت وثيقااة المدينااة أساسااها ليساات مرادفااة لدولااة
المساالمين ،وانمااا تساامى "دولااة إسااالمية" تغليبااا ومرجعيااة ،واال فهااي دولااة المساالمين

وغيرهم ،محكومة بقانون اإلسالم.

رابعااا :إذا كاناات الجغرافيااا هااي األساااس الوحيااد للمواطنااة فااي العصاار الحااديث ،فااإن
التحيااز الجغ ارفااي كااان جاازءا مهمااا ماان عناصاار المواطنااة فااي دولااة المدينااة .لكاان
المواطنة في تل الدولة النبوية كانت تركيبا من الجغرافياا والادين والمشااركة الفعلياة
في خدمة الدولة والدفاع عنها (الهجرة والجهاد).
خامسااا :التناصاار بااين المساالمين أوسااع ماان انتمااائهم السياسااي ،وهااو حااق للجميااع

حت ااى لم اان ال ينتم ااون لدول ااة إسا االمية أص ااال ،كم ااا ه ااو ح ااال المس االمين ال ااذين ل اام
يهاجروا إلى المدينة قبل فتح مكة .فهؤالء ليسوا مواطنين لكنهم إخوة في العقيدة.1

 -1استفدنا من بحث حول وثيقة المدينة لألستاذ محمد المختار الشنقيطي.
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اتساقية اليلح مع نيار نجران:
ومان وقااائع الساايرة النبويااة التااي يستشااهد بهااا علااى شاارعية فكارة (المواطنااة) ومااا
يسااتلزمها ماان الحقااو والمساااواة :مااا جاااء فااي اتفاقيااة الصاالح التااي عقاادها النبااي صاالى
هللا عليه وسلم ،مع نصارو نجران.

(بسام هللا الاارحمن الارحيم .هااذا ماا كتااب محماد النبااي رساول هللا صاالى هللا عليااه
وساالم ألهاال نج اران :إذ كااان علاايهم حكمااه فااي كاال ثم ارة ،وفااى كاال صاافراء وبيضاااء
ورقيق ،فأفضل ذل عليهم ،وتر ذل كله لهم ،على ألفى حلة من حلل األواقاي :فاي
كال رجااب ألاف حلاة ،وفااى كال صاافر ألااف حلاة ،ومااع كال حلاة أوقيااة مان الفضااة .فمااا
زادت على الخراج ،أو نقصت عن األواقي فبالحساب ،وما قضوا من دروع ،أو خيال،
أو ركاااب ،أو عااروض أخااذ ماانهم بالحساااب .وعلااى نج اران مؤن اة رساالي ،ومتعااتهم ،مااا

بين عشرين يوما فما دون ذل  ،وال تحبس فو شهر.

وعليهم عارية ثالثين درعا ،وثالثين فرسا ،وثالثاين بعيا ار ،إذا كاان كياد بااليمين
ومعارة .ومااا هلا ممااا أعاااروا رساالي ماان دروع ،أو خياال ،أو ركاااب ،أو عااروض ،فهااو
ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم.
ولنجا اران وحاش اايتها ،جا اوار هللا وذما اة محم ااد النب ااي رس ااول هللا ص االى هللا علي ااه
وسلم على أموالهم ،وأنفسهم ،وملتهم ،وغائبهم ،وشاهدهم ،وعشايرتهم ،وبايعهم وكال ماا
تحاات أيااديهم ماان قلياال أو كثياار .ال يغيار أسااقف ماان أسااقفيته ،وال ارهااب ماان رهبانيتااه،
وال كاااهن ماان كهانتااه .ولاايس علاايهم ربيااة ،وال دم جاهليااة .وال يحشاارون ،وال يعشاارون،
وال يطا ااأ أرضا ااهم جا اايش .وم ا ان سا ااأل ما اانهم حاق ا اا فبيا اانهم النصا ااف غيا اار ظ ا ااالمين وال

مظلومين.
ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة .وال يؤخذ رجل منهم بظلم آخر.
وعلااى مااا فااي هااذا الكتاااب ج اوار هللا ،وذم اة محمااد النبااي رسااول هللا صاالى هللا
عليه وسلم ،حتى يأتي هللا بأمره ،ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم ،غير مثقلين بظلم.
شااهد أبااو ساافيان باان حاارب ،وغاايالن باان عماارو ،ومال ا باان عااوف ماان بن ااي
النصر ،واألقرع بن حابس الحنظلي ،والمغيرة بن شعبة.
وكتب لهم هذا الكتاب عبد هللا بن أبى بكر.
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(وقال يحيى بن آدم :وقد رأيت كتابا في أيدي النجرانيين ،كانت نساخته شابيهة

بهذه النسخة ،وفى أسفله :وكتب علاى بان أباو (كاذا) طالاب ،وال أدرو مااذا أقاول فياه

1

اها.
فهم في جوار هللا ،وذمة محمد صلى هللا عليه وسالم ،والاذي يتجساد فاي حماياة
أموالهم وأنفسهم وملتهم وعشيرتهم وبيعهم ،وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.

الوطن المحلي و ار اإلسالم الكبر :

كااان المعنااى الفطااري للااوطن هااو السااائد لاادو المساالمين فااي تاااريخهم ،وه اي:

األرض التي ولد فيها اإلنسان أو نشأ ،وله بها عالقة مادية وعاطفياة ،تمثال نوعاا مان
االنتماء والوالء.
ولاام يكاان هااذا المعنااى يتنااافى أو يتعااارض مااع مفهااوم آخاار ،وهااو :أن للمساالم
انتماااء أكباار وأعمااق ماان االنتماااء إلااى األرض أو إلااى الااوطن ،وهااو االنتماااء لإلسااالم.

فاالنتماء إلى الوطن قدري وجبري ال اختياار لإلنساان فياه ،ولكان االنتمااء اآلخار ،هاو

باختيار اإلنسان ،وحرية اإلنسان .إنه هو الذي يختاار ديناه ،ويصار علياه ،وال يرضاى
به بديال ،ولو كان مل المشر والمغرب.
هااذا االنتماااء وه ااذا ال اوالء اآلخاار ،ه ااو هلل ولرسااوله ولألمااة الت ااي تشاااركه ه ااذه
العقي اادة .فبع ااد أن رض ااي ب اااهلل رب ااا ،وباإلس ااالم دين ااا ،وبمحم ااد رسا اوال :أص اابح اإلس ااالم
مصاادر اعت ا اززه ،ومحااور والئااه ،وأساااس انتمائااه ،وغاادت أمااة اإلسااالم أهلااه واخوانااه:
{ ِإنا َمووا ْال ُم ْ ِمنُ َ
وووة} [الحج ارات" ،]10:المساالم أخااو المساالم"" ،2المساالمون يسااعى
ووون ِإ ْخ َ
بذمتهم أدناهم ،وهم يد على من سواهم".3

 -1انظر :مجموعة الوثائق السياسية صا.146 – 140

 -2متفق عليه :رواه البخاري في المظالم ( ،)2442ومسلم في البر والصلة ( ،)2580وأحمد ( ،)5646وأبو داود في األدب (،)4893
والترمذي في الحدود ( ،)1426عن ابن عمر.
 -3رواه أحمد ( ،)6692وقال مخرجوه :صحيح وهذا إسناد حسن ،وأبو داود في الجهاد ( ،)2751والطيالسي ( ،)2372وابن أبي شيبة
في الديات ( ،)28547وابن خزيمة في الزكاة ( ،)2280والبيهقي في الكبرو كتاب قسم الفيء والغنيمة ( ،)335/6عن عبد هللا بن
عمرو ،وصححه األلباني في صحيح أبي داود (.)2390
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وأمس اات (دار اإلسا ااالم) ه ااي وطا اان ك اال مسا االم ،وان تباع اادت داره ،وقا ااد عب ا ار
اإلسااالم عنهااا بهااذا اللفااظ (دار اإلسااالم) ،وان كاناات هااي فااي الحقيقااة ديااا ار وأوطانااا،
ليشعر المسلم بوحدة الدار.
أمر مسالما ،وهاو يعتبار مان مقتضايات
وأصبح والء المسلم لهذه األمة الكبرو :ا
اإليمااان ،وهااو داخاال فااي قولااه تعااالى{ :إِنا َمووا َو ِلوين ُك ُم ا
ِين ا َمنُوووا الاوذ َ
سووولُهُ َوالاوذ َ
ِين
اَّللُ َو َر ُ
ون ا
ُون * َو َم ْن َيت َ َو ال ا
اَّللَ َو َرسُو َلهُ َوالاذ َ
الزكَاةَ َو ُه ْم َرا ِكع َ
يالةَ َويُ ْ ت ُ َ
ون ال ا
يُ ِقي ُم َ
ِين ا َمنُووا
ب ا
اَّللِ ُه ُم ْال َغا ِلب َ
ُون} [المائدة.]56،55:
فَ ِذ ان ِح ْز َ
ووالء المساالم ألمتااه الكباارو يفاارض عليااه أن ياذود عاان حماهااا ،وال يساامح ألحااد

أن يعتاادي عليهااا ،أو يسااتولي علااى شاايء ماان أرضااها ،أو ينتها حرمااة ماان حرماتهااا،
أو يهين كرامة بعض أبنائها أو بناتها .وهو ما جعل الخليفة المعتصم يجيش الجياوش
لغزو الروم ،انتصا ار المارأة مسالمة لطمات علاى وجههاا ،فاساتغاثت باه عان بعاد قائلاة:
وامعتصماه! فقال لها :لبي أختاه!!

إَّلم كان اَّلنتماء بين الماضي والحاضر؟:

لقااد كااان وطاان المساالم يعنااي (دار اإلسااالم) علااى اتساااعها .فكاال أرض تجااري

فيهااا أحكااام اإلسااالم ،وتقااام شااعائره ،ويعلااو ساالطانه ،ويرتفااع فيهااا اآلذان ،هااي وطاان
المسلم :يغار عليه ،ويدافع عنه ،كما يدافع عان مساق :أرساه .وكاان العاالم ينقسام عناد
المسلم على هذا األساس العقائدي :فهو إما دار إسالم ،واما دار كفر.
وكااان قااوم المساالم هاام المساالمين أو األمااة اإلسااالمية ،الااذين جمعتااه بهاام أخااوة
اإليمان ،وعقيدة اإلسالم {إِنا َما ْال ُم ْ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َووة} [الحجارات ،]10:وكاان أعاداء المسالم
هاام أعااداء اإلسااالم ،ولااو كااانوا ألصااق الناااس بااه وأقاربهم إليااهَّ{ :ل ت َ ِج ودُ قَوْ م وا ه يُ ْ ِمنُو َ
وون
ون َمو ْ
ون َحووا ا ا
ِبو ا
واَّللِ َو ْاليَوووْ ِم ْار ِخو ِور يُو َووا ن َ
سووولَهُ َولَوووْ َكووانُوا ابَووا َء ُه ْم أَوْ أ َ ْبنَووا َء ُه ْم أَوْ
اَّللَ َو َر ُ
األي َمو َ
ووورو ٍ ِم ْنووووهُ}
ووووانَ ُه ْم أَوْ َ
ع ِ
وووان َوأَياوووودَ ُه ْم بِو ُ
وووب فِووووي قُلُوووووبِ ِه ُم ْ ِ
ووويرت َ ُه ْم أُولَ ِووووكَ َكتَو َ
إِ ْخو َ
شو َ
[المجادلة.]22:
ووورا َ
فالمس االم ح ااين يق ااف ف ااي ص ااالته مناجي ااا رب ااه به ااذا ال اادعاء{ :ا ْهووو ِدنَا ال ِ ج
ط
ي َ
ْال ُم ْ
ست َ ِقي َم} [الفاتحة ،]6:بصايغة الجماع هاذه ،يستحضار فاي حساه وذهناه أماة اإلساالم
جمعاء.
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وحا ااين يق ا ا أر قا ااول هللا تبا ااار وتعا ااالى فا ااي كتابا ااه{ :يَوووووا أَين َهوووووا الاوووووذ َ
ِين ا َمنُووووووا}
[البقرة ،]104:يفهم أن هذا الخطاب موجه للمسلمين جميعا أينما كانوا.

وحااين يق ااف الخطي ااب علااى المنب اار ي ااوم الجمعااة ،ي اادعو للمس االمين كافا اة ،دون

تفرقة بين إقليم واقليم ،وال بين عنصر وعنصر ،وال بين لسان ولسان ،بل يقاول دائماا:
اللهم اغفار للمسالمين والمسالمات ،والماؤمنين والمؤمناات .اللهام أعاز المسالمين فاي كال
مكان.
فإذا خص بلده يوما بالادعاء لاه بالنصار والرخااء والساعادة والعازة ،تجاده يقاول:
لبلدنا هذه خاصة ،ولسائر بالد المسلمين عامة.
ف ا ااالتفكير اإلس ا ااالمي ،والح ا ااس اإلس ا ااالمي ،ال يعرف ا ااان العص ا اابية اإلقليمي ا ااة وال
العنصرية بحال من األحوال.

صور رائعة في السقه اإلسالمي:
وفي الفقه اإلسالمي نجد هذه الصورة المعبرة عن وحدة األمة المسلمة ،ووحادة
الوطن اإلسالمي ،وذل في ما ينقله العالمة ابن عابدين عن أئمة الفقه الحنفاي حياث

يقررون :أن الجهاد فرض عين إن هجام العادو علاى بلاد مسالم ،وذلا علاى مان يقارب
مان العاادو أوال ،فااإن عجازوا أو تكاساالوا ،فعلااى مان يلاايهم ،ثاام مان يلاايهم ،حتااى يفتاارض
 علااى هااذا التاادريج  -علااى المساالمين شاارقا وغربااا .1وهااذا متفااق عليااه بااين األئمااةجميعا.
والعجي ااب أن يق اارر فقه اااء اإلس ااالم وج ااوب ال اادفاع ع اان البل ااد المس االم المعت اادو
عليه ،وان تقاعس أهله أنفسهم في الدفاع عنه؛ ألن هذا البلاد لايس ملا أهلاه وحادهم،
ولكنااه  -باعتباااره جاازءا ماان دار اإلسااالم  -مل ا للمساالمين جميعااا ،وسااقوطه فااي يااد
الكفار :خسارة وهزيمة للمسلمين قاطبة.

وصااورة أخاارو يااذكرها اباان عاباادين :امارأة مساالمة سابيت بالمشاار  ،وجااب علااى

أهل المغرب تخليصها من األسر.2

 -1انظر :حاشية ابن عابدين ( )306/3طبعة استانبول.
 -2المرجع السابق.
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وق ااال اإلم ااام مالا ا  :يج ااب عل ااى المس االمين ف ااداء أسا اراهم ،وان اس ااتغر ذل ا ا
أموالهم!1
وهك ااذا ق اارر القا ارآن وق ااررت الس اانة :أن المس االمين أم ااة واح اادة "يس ااعى ب ااذمتهم
اار  -هلل
أدناااهم وهاام يااد علااى ماان س اواهم"" ،2وم ان لاام يصاابح ناصااحا  -أي مخلصااا با اا

ورسوله وألئمة المسلمين وعامتهم ،فليس منهم".3

ولكن غلو (النزعة الوطنية) الحديثة والمعاصرة ،جعلت المسلم يفكر فاي وطناه
قبل عقيدته ،وفي شعبه قبل أمته ،ويعتبر المسلم من غير بلده أجنبيا.
وبا اارزت نزعا ااات جاهليا ااة تتنا ااادو بالقوميا ااة العنص ا ارية ،والوطنيا ااة اإلقليميا ااة ،ال
باااألخوة اإلسااالمية التااي جعلهااا هللا صاانو اإليمااان حااين قااالِ { :إنا َمووا ْال ُم ْ ِمنُو َ
وون ِإ ْخو َووة}
[الحجارات ،]10:بال أصابحت األوطاان والقومياات ،وكأنهاا أوثاان جديادة يعبادها النااس
مع هللا!
حتاى رأيناا شااع ار كشاوقي  -رغام نزعتاه اإلساالمية األصايلة فاي شاعره  -يقااول
من قصيدة له يخاطب بها المصريين:
أن تجعلوه كوجهه معبودا!!

وجه الكنانة ليس يغضب ربكم

ويخاطب الوطن بعد عودته من منفاه فيقول:
إذا فهت الشهادة والمتابا

أدير إلي قبل البيت وجهي

ورأينااا األت ا ار ينااادون بقومي ااة طورانيااة ،والعاارب  -ف ااي بااالد الشااام  -ين ااادون
بقومية عربية ،وانتهى األمر باقتتاال العنصارين اإلساالميين  -العرباي والتركاي  -بحاد
الس ااالح ،م ااع ق ااول الرس ااول ص االى هللا علي ااه وس االم" :ال ترجعا اوا بع اادي كف ااا ار يض اارب

 -1تفسير القرطبي ( ) 60/3تحقيق :محمد رضوان عرقسوسي .طبعة مؤسسة الرسالة .بيروت.
 -2سبق تخريجه.
 -3رواه الطبراني في األوس ،)7473( :والصغير ( ،)907وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :رواه الطبراني في األوس :والصغير ،وفيه
عبد هللا بن أبي جعفر الرازي ضعفه محمد بن حميد ،ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان (.)264/1
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بعضااكم رق اااب بعااض"" ،1س ااباب المس االم فسااو  ،وقتال ااه كفاار"" ،2إذا التق ااى المس االمان
بسيفيهما :فالقاتل والمقتول في النار".3
والعجااب أن يتخااذ أحااد العنصارين بعااض الكفااار أولياااء وحلفاااء لااه ضااد إخوانااه
المسلمين ،مع قول هللا المحكمَ { :و َم ْن يَت َ َولا ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَ ِذناهُ ِم ْن ُه ْم} [المائدة.]51:
كان االستعمار الصليبي  -ممثال في مؤسساته التبشيرية واالستشراقية ونحوهاا
 وكاناات اليهوديااة العالميااة  -ممثلااة فااي منظماتهااا السارية كالماسااونية وغيرهااا  -ماانوراء بااذر بااذور هااذه الفتنااة :فتنااة الوطنيااة والقوميااة ،لتحطاايم الوحاادة اإلسااالمية التااي
تمثلها الخالفة العثمانية ،على ما بها من علل وعيوب ،ولتمزيق العاالم اإلساالمي إلاى

أجزاء يسهل ابتالعها ،وفرض الوصااية عليهاا ،كماا يصاعب قياام دولاة إساالمية كبارو

تضم المسلمين تحت راية اإلسالم.
وكاد اليهود كيدهم ،وسعوا سعيهم حتى سقطت القلعاة اإلساالمية  -الخالفاة -
وكانا اات كارثا ااة زلزلا اات مشا اااعر المسا االمين ،واضا ااطرب لها ااا قاصا اايهم ودانا اايهم ،وثا ااار
المسلمون هنا وهنا  ،وعقدوا المؤتمرات ،ولكنها بااءت جميعاا بالفشال ،وتمزقات أرض

اإلسالم إلى اليوم ،وقرت عين االستعمار والصهيونية ،بهدم تل الدولة الكبارو ،وقياام
الدويالت المتفرقة هنا وهنا .

يقول برنارد لويس:
(والتغري ااب ال ااذي ك ااان أكثا اره م اان عم اال (المتغ ااربين) م اان أبن اااء الش اار  ،ج اااء
بتغييرات يش كثي ار فاي قيمتهاا .أول هاذه التغييارات هاو االنحاالل السياساي الاذي أدو
إلى تفتيت المنطقة وتجزئتها .فقبل ذل التاريل كان فاي الشار األوسا :نظاام سياساي
مستقر ،فالشاه يحكم إيران ،والسلطان هو عاهل المملكاة العثمانياة التاي تشامل كال ماا
 -1متفق عليه :رواه البخاري في العلم ( ،)121ومسلم في اإليمان ( ،)65وأحمد ( ،)19167والنسائي في تحريم الدم ( ،)4131وابن
ماجه في الفتن ( ،)3942عن جرير بن عبد هللا البجلي.

 -2متفق عليه :رواه البخاري في اإليمان ( ،)48ومسلم في اإليمان ( ،)64وأحمد ( ،)3647والترمذي في البر والصلة (،)1983
والنسائي في تحريم الدم ( ،)4109وابن ماجه في الفتن ( ،)3939عن ابن مسعود.

 -3متفق عليه :رواه البخاري في اإليمان ( ،)31ومسلم في الفتن ( ،)2888وأحمد ( ،)20439وأبو داود في الفتن والمالحم (،)4268
والنسائي في تحريم الدم ( ،)4122عن أبي بكرة.
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بق ااي م اان الش اار األوس اا ،:وق ااد ال يك ااون ك اال الس ااالطين ال ااذين تع اااقبوا عل ااى الحك اام
محبااوبين ماان رعاياااهم ،ولكاانهم كااانوا فااي موضااع احتارام ،واألهاام ماان ذلا أنااه لاام يكاان
هنااا خااالف علااى مشااروعية الحكاام ،فالساالطان هااو الحاااكم بااال منااازع ،ألنااه عاهاال
آلخ اار خالف ااة إس ااالمية تض اام جمي ااع مس االمي الع ااالم تقريب ااا  ...ث اام عا ازل الس االطان ...
وهدمت الخالفة ،وقام مقامه عدد من الملو والرؤساء الديكتاتوريين الاذين دباروا لمادة
معينة أمرهم ،وربحوا تصفيق وتأيياد شاعوبهم  ...ولكانهم لام يكوناوا أبادا موضاع الرضاا
التام ،والقبول الطبيعي ،والوالء األكياد ،الاذي كاان ممنوحاا لحكوماة السالطان الشارعية،
وهذا الاوالء والقباول والرضاا جعال السالطان غيار محتااج للضاغ :والعناف واإلرهااب أو
للديماغوجية السياسية 1في الحكم) 2انتهى.

يير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ينتمون إلى ار اإلسالم:
فكارة االنتمااء إلاى اإلسااالم ،والاى أماة اإلساالم ،والااى دار اإلساالم ،التاي كاناات

سااائدة فااي القاارون الماضااية منااذ عصاار النبااوة ،فعصاار ال ارشاادين ،فعصااور العباساايين

والعثم ااانيين :ق ااد ال تك ااون مقبول ااة عن ااد غي اار المس االمين .عل ااى أس اااس أن أص اال ه ااذا
االنتماء ديني ،ينطلق من القرآن والسنة.
هااذا م ااع أن فقه اااء الم ااذاهب المختلف ااة جميع ااا ،ق اارروا :أن غي اار المس االمين ف ااي
المجتم ااع اإلس ااالمي ،وه اام ال ااذين يعبا ار ع اانهم ف ااي االص ااطالح الفقه ااي با اا(أهل الذم ااة)

يعدون من (أهل دار اإلسالم) .فهم من (أهل الدار) وان لم يكونوا من (أهل الملة).

وف ااي اجته ااادي :أن كلم ااة (أه اال ال اادار) ه ااذه تمثا ال مفتاح ااا للمش ااكلة ،مش ااكلة
المواطن ااة ،ألن معن ااى أنه اام (أه اال ال اادار) أنه اام ليسا اوا غرب اااء وال أجان ااب ،ألن حقيق ااة
معناها :أنهم أهل الوطن ،وهل الوطن إال الدار أو الديار؟

واذا ثب ا اات أنه ا اام أه ا اال ال ا ااوطن ،فه ا اام (مواطن ا ااون) كغي ا اارهم م ا اان ش ا ااركائهم م ا اان

المسلمين.

 -1مجموعة الحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسيون إلغراء الشعب بوعود كاذبة ظاه ار من أجل مصلحة الشعب ،وباطنا من أجل
الوصول إلى الحكم.
 -2انظر :الغرب والشر األوس :ترجمة د .نبيل صبحي صا ،62 ،61وانظر :كتابنا (الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا) صا58
–  62ببعض تصرف.
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وبهذا تحل هذه اإلشكالية من داخل الفقه اإلساالمي ،دون الحاجاة إلاى اساتيراد
مفهوم المواطنة من سو الفكر الغربي.
ف ااإن ه ااذا المفه ااوم المس ااتورد ق ااد يح اال مش ااكلة األقليا اات الديني ااة م اان مس اايحية
ويهودي ا ااة ومجوس ا ااية ونحوه ا ااا ،ولكن ا ااه ينش ا اائ مش ا ااكلة عن ا ااد المس ا االم ،إذ يف ا اارض علي ا ااه
االنفصااال عاان انتمائااه الااديني ،ووالئااه الااديني .وهااو أماار ياادخل فااي الفارائض ،باال ربمااا
في العقائد.
ين أَت ُ ِريدُ َ
ون ْال ُم ْ ِمنِ َ
ِين ا َمنُوا َّل تَت ا ِ ذُوا ْالكَافِ ِر َ
{يَا أَين َها الاذ َ
ون أ َ ْن
ين أَوْ ِليَا َء ِم ْن ُ ِ
علَ ْي ُك ْم س ُْل َ
طانا ه ُمبِينوا ه} [النسااءَّ{ ،]144:ل تَت ا ِ وذُوا ابَوا َء ُك ْم َوإِ ْخ َووانَ ُك ْم أَوْ ِليَوا َء
ت َ ْجعَلُوا ِ اَّللِ َ
ان َو َم ْن يَت َ َولا ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَأُولَ ِكَ ُه ُم ا
الظا ِل ُم َ
ِإ ِن ا ْ
ون} [التوباة،]23:
ست َ َحبنوا ْال ُك ْس َر َ
علَى ْ ِ
األي َم ِ
{ َو َم ْن يَت َ َولا ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَ ِذناهُ ِم ْن ُه ْم} [المائدة.]51:
والظن بأن الدين لم يعد أساسا في حياة الناس ،بعد أن غزته األفكار العلمانياة
والليبراليااة والماركسااية :ظاان غياار صااحيح ،إال فااي القلياال ماان النخااب .فمااا زال ساالطان
الدين قائما لدو الجمهور األعظم من الناس.
فكيف تحل مشكلة األقلية ،ونخلق في الوقت نفسه مشكلة عند األكثرية؟

ومااا يضااير غياار المساالم أن يكااون مواطنااا فااي (دار اإلسااالم) ساواء كاناات دار
اإلسالم الكبرو ،التي تشمل كل دياار اإلساالم حاين تضامهم قياادة (خالفاة) واحادة ،أو
(دار اإلسالم) المحدودة بحدود إقليم أو قطر معين.

ربمااا يكااون اإلشااكال هنااا ،هااو التخااوف ماان عاادم تطبيااق مباادأ المساااواة علااى

الجميااع ،وتمييااز المساالم علااى غياار المساالم فااي مجاااالت معينااة ،فااي حااين أن المواطنااة
تفترض المساواة بين جميع المواطنين.
وهااذا التخااوف وارد ،ولااه مااا يباارره ،ولهااذا يلزمنااا فقهااا :أن نقاارر فك ارة المساااواة
بااين أبناااء دار اإلسااالم علااى أساااس مباادأ :لهاام مااا لنااا ،وعلاايهم مااا علينااا .وال تمييااز إال
فيما تقتضيه طبيعة الخالف الديني.
وال بد من حذف كلماات ومصاطلحات تاريخياة مان قااموس التعامال المعاصار،
مثل كلمة (ذمة) و(أهل ذماة) التاي لام يعاد يقبلهاا غيار المسالمين .فلام يتعبادنا هللا بهاذه
الكلمااات ،وق ااد حااذف عم اار م ااا هااو أه اام منهااا ،ح ااين اقتض اات المصاالحة العلي ااا ذلا ا ،

فحذف كلمة (جزية) حين طلاب مناه ذلا نصاارو بناي تغلاب ،وقاالوا :إنناا قاوم عارب،
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ونأنف من كلمة (جزية) ،ونريد أن نأخاذ ماا تأخاذ مناا باسام (الصادقة) .1ورضاي مانهم
ذل  ،معتب ار أن العبرة بالمسميات والمضامين ،ال باألسماء والعناوين.

األخوة الوطنية:
باال أقااول :إن االش اات ار فااي الااوطن يف اارض نوعااا ماان التا اراب :بااين الما اواطنين
بعضااهم وبعااض ،يمكاان أن نسااميه (األخااوة الوطنيااة) فكاال م اواطن أل لمواطنااه ،وهااذه
األخااوة توجااب لااه ماان حقااو المعاونااة والمناصارة والتكافاال مااا يساتلزمه معنااى (األخااوة)
أي االنتماء إلى أسرة واحدة.
وقاد يعتاارض بعاض اإلسااالميين ماان الحارفيين والمتشااددين علاى اطااال األخااوة
خااارج اإلطااار الااديني .فلاايس عناادهم أخااوة إال أخااوة اإليمااان ،أي األخااوة الدينيااة ،وال
اعتراف بأي أخوة سواها.
ودلاايلهم علااى ذل ا قااول هللا تعااالى{ :إِنا َم وا ْال ُم ْ ِمنُو َ
وون إِ ْخو َووة} [الحج ارات،]10:
وقوله عن المؤمنين{ :فَأ َ ْ
ص َب ْحت ُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإ ْخ َوانا ه} [آل عمران.]103:
وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :المسلم أخو المسلم".2

ونحاان نااؤمن بأصااالة األخااوة الدينيااة القائمااة علااى اإليمااان ،وناارو أنهااا أعمااق
أنواع األخوات .كما عرفنا ذل في سيرة الصحابة والمسلمين األول ،وكياف فاقات هاذه
األخوة أخوة النسب والدم في وقائع شتى.

ونارو هاذه األخاوة تاذيب كال الفاوار باين النااس ،مان عنصارية ولونياة واقليميااة

ولغوي ااة وطبقي ااة ،وتعل ااي عنص اار ال اادين عل ااى ك اال ه ااذه األش ااياء ،فت اارو الم ااؤمنين ف ااي
تاوادهم وتاراحمهم وتعاااطفهم كمثاال الجسااد الواحااد ،يااألم سااائر الجسااد إذا اشااتكى عضااو

 -1روو عبد الر از في أهل الكتاب ( ،)10125عن زياد بن حدير  -وكان زياد يومئذ حايا  -أن عمر بعثه مصدقا ،فأمره :أن يأخذ
من نصارو بني تغلب العشر ،ومن نصارو العرب نصف العشر .وروو البيهقي في الكبرو كتاب السير ( ،)216/9عن عبادة بن

النعمان التغلبي ،أنه قال لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه :يا أمير المؤمنين ،إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وانهم بإزاء العدو،
فإن ظاهروا علي العدو اشتدت مؤنتهم ،فإن رأيت أن تعطيهم شيئا .قال :فافعل .قال :فصالحهم على أن ال يغمسوا أحدا من أوالدهم
في النصرانية ،وتضاعف عليهم الصدقة .قال :وكان عبادة يقول :قد فعلوا وال عهد لهم .وانظر :أحاديث الباب في البيهقي ،باب

نصارو العرب تضعف عليهم الصدقة.
 -2سبق تخريجه.
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مناه .1وتارو الماؤمن األبايض فاي أورباا يشاعر باأخوة عميقاة بيناه وباين الماؤمن األسااود
في إفريقيا ،فقد رب :بينهما اإليمان الواحد.
ومع اعترافنا بذل نؤكد :أن هاذه األخاوة علاى عمقهاا ،ال تمناع مان وجاود أناواع
أخر من األخوات .مثل األخوة الوطنية أو القومية ،ومثل األخوة اإلنسانية.
وقد ناقشني أحد المتشددين يوما ،معترضاا علاى قاولي( :إخوانناا األقبااط) .باأن

األخااوة إنمااا تكااون بااين المساالمين بعضااهم وبعااض ،واألقباااط نصااارو ،فكيااف يكونااون
إخواننا؟
قل اات ل ااه :إن األقب اااط إخوانن ااا ف ااي ال ااوطن ،وان ل اام يكونا اوا إخوانن ااا ف ااي ال اادين،
يجمعنا واياهم وطن واحد.
قال :وهل هنا أخوة غير أخوة الدين؟
قلاات :نعاام ،هنااا األخااوة الوطنيااة ،واألخااوة القوميااة ،واألخااوة المهنيااة ،واألخااوة
اإلنسانية  ...إلل.
قال :وما الدليل الشرعي على ذل ؟
قلاات :الاادليل علااى هااذه األخااوات :وجودهااا فااي عااالم الناااس وواقعهاام .وان كااان
وال بد من دليل من نصوص الشرع ،فها أنا أسوقه إلي من القرآن الكريم.
سو ِل َ
ين * إِ ْذ
اق أر معي قاول هللا تعاالى فاي ساورة الشاعراء{ :كَوذابَ ْت قَووْ ُم نُوو ٍ ْالمُرْ َ
قَا َل لَ ُه ْم أ َ ُخو ُه ْم نُو أََّل تَتاقُ َ
ون} [الشعراء.]106:
ين * إِ ْذ قَوووووا َل لَ ُهووووو ْم أ َ ُخوووووو ُه ْم ُهوووووو أََّل تَتاقُو َ
سووووو ِل َ
ووووون }...
{ َكوووووذابَ ْت َ
عوووووا ْالمُرْ َ
[الشعراء.]124،123:
صوووووا ِلح أََّل تَتاقُ َ
سووووو ِل َ
وووووون}
ين * ِإ ْذ قَوووووا َل لَهُووووو ْم أ َ ُخوووووو ُه ْم َ
{كَوووووذابَ ْت ث َ ُموووووو ُ ْالمُرْ َ
[الشعراء.]142،141:
ين * ِإ ْذ قَووووا َل لَهُوووو ْم أ َ ُخووووو ُه ْم لُوووووط أََّل تَتاقُ َ
سوووو ِل َ
ووووون}
{كَووووذا َب ْت قَوووووْ ُم لُوووووطٍ ْالمُرْ َ
[الشعراء.]161،160:

 -1إشارة إلى حديث النعمان بن بشير قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،مثل

الجسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .متفق عليه :رواه البخاري في األدب ( ،)6011ومسلم في البر
والصلة واآلداب ( ،)2586وأحمد (.)18373
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فكال هاؤالء األقاوام كااذبوا رسالهم وكفاروا بهاام ،وماع هاذا عبار القارآن عان عالقااة
رسااولهم بهاام بأنااه عالقااة (األخااوة) {قَووا َل لَ ُه و ْم أ َ ُخووو ُه ْم} .وذلا ألن هاؤالء الرساال كااانوا
منهم ،ولم يكونوا أجانب عنهم ،فتربطهم أخوة قومية.
وفي هذه السورة نفسها عرضت قصة شعيب مع أصاحاب األيكاة فقاال تعاالى:
شوووووووعَيْب أََّل تَتاقُ
ين * إِ ْذ قَوووووووا َل لَهُووووووو ْم ُ
ب أَ ْ
َ
سووووووو ِل َ
وووووووون}
صوووووووحَابُ ْأل َ ْيكَووووووو ِة ْالمُرْ َ
{ َكوووووووذا َ
[الش ااعراء .]177،176:ول اام يقا ال كم ااا ق ااال ف ااي الرس اال الس ااابقين :إذ ق ااال له اام أخ ااوهم
شااعيب ،لماااذا؟ ألن شااعيبا لاام يكاان ماان أصااحاب األيكااة ،باال كااان غريبااا عاانهم ،وانمااا
كان من مدين ،فهم قومه وليساوا أصاحاب األيكاة ،ولهاذا قاال فاي ساورة األعاراف وفاي
سورة هود وفي سورة العنكباوتَ { :و ِإلَى َم ْديَ َن أ َ َخا ُه ْم ُ
ش َعيْبا ه} [األعاراف ،85:هاود،84:
العنكبوت.]36:

فهذا يدلنا على أن األخوة ليست دائما دينية ،بل قد تكون وطنياة أو قومياة ،أو

غيرها.

وهن ااا ل اام يج ااد المعت اارض با ا ادا م اان التس االيم ،وه اال يع ااارض مس االم دالل ااة القا ارآن

الكريم؟
واذا ثبتا اات األخا ااوة ،فقا ااد ثبا اات ما ااا تقتضا اايه وتسا ااتلزمه ما اان المحب ا اة والمسا اااواة
والتضامن ،إذ ال معنى لألخوة بغير هذا.

متى تحدث اإلشكالية في قضية الوطنية والمواطنة:
مااا ذكرناااه إذن حااول قضااية الااوطن والوطنيااة والمواطنااة :مساالم بااه فااي الجملااة
على األقل ،وال ينبغي أن يختلف فيه إسالمي وغير إسالمي.
فمتااى تحاادث اإلشااكالية بااين الطاارفين ،بحيااث يباادوان وكأنهمااا خصاامان؟ ولماااذا
تحدث هذه اإلشكالية؟
إنهااا تحاادث لعاادة أسااباب يمكاان التغل اب عليهااا كلهااا بيساار ،إذا صاافت الني اات،
وصحت العزائم.

 .1عند تعارِ الوَّلءات واَّلنتماءات:
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فاالنسااان فااي واقااع األماار لاايس لااه انتماااء واحااد ،فقااد تتعاادد انتماااءات اإلنسااان
باعتبارت شتى ،وال نجد أي تناقض بينهما.
فاإلنسان ينتمي إلى أسرته ،وينتمي إلاى قريتاه ،وينتماي إلاى محافظتاه ،وينتماي
إلى قطره أو وطنه ،وينتمي إلى إقليمه ،وينتمي إلاى قارتاه ،وينتماي إلاى ديناه ،وينتماي

إلى أمته (الكبرو المؤسسة على الدين) ،وينتمي إلى األسرة اإلنسانية.

وال حرج في ذل وال ضير ،فهذه االنتمااءات غيار متعارضاة وال متناقضاة ،بال
ه ااي تعبا ار ع اان حق ااائق قائم ااة بالفع اال ،والعالق ااة فيم ااا بينه ااا عالق ااة الخ اااص بالع ااام،
واألخص باألعم ،وما بينهما.
إنم ااا تح اادث اإلش ااكالية ح ااين يتع ااارض االنتم اااء إل ااى ال ااوطن والا اوالء ل ااه ،م ااع

انتماءات ووالءات أخرو يلتزم بها اإلنسان.

وذل مثل االنتماء إلى الدين والوالء له.
ومثل االنتماء إلى القوم والوالء لهم.
ومثل االنتماء إلى البشرية والوالء لها.
فاأي هااذه الاوالءات واالنتماااءات أولااى بالتقاديم علااى غيرهاا؟ أعنااي :إذا تعااارض
الوالء للوطن والوالء للدين ،فأيهما يقدم ،وبأيهما نضحي؟
الااذي يظهاار فااي هااذه الحالااة :أنااه فااي حالااة التعااارض بااين الاادين والااوطن ،فااإن
الدين هو المقدم ،ألن الوطن له بديل ،والدين ال بديل له.
ولهاذا رأينااا الرساول الكاريم وأصاحابه حااين تعاارض الاادين والاوطن :هاااجروا فااي
سبيل هللا وضاحوا باالوطن الاذي ضاا بعقيادتهم ،وصاادر دعاوتهم ،وفتانهم فاي ديانهم.
ِين أ ُ ْخ ِر ُفووووا ِمو ْ
ووار ِه ْم ِبغَ ْيو ِوور َحووو ج ٍ ِإ اَّل أ َ ْن يَقُولُووووا َربننَوووا ا
كمااا قااال تعااالى{ :الاوووذ َ
اَّللُ}
وون ِ يَو ِ
[الحج.]40:
ِين أ ُ ْخ ِرفُوووا ِم ْ
ين الاووذ َ
وواف ِر َ
وووا ِل ِه ْم
وور ِ
ووار ِه ْم َوأَمْ َ
وقااال ساابحانهِ { :ل ْلسُقَ َ
وون ِ َي ِ
اء ْال ُم َه ِ
اَّللِ َو ِر ْ
ووون فَ ْ
ون ا
وون ا
يووا ِقُ َ
اَّللَ َو َرسُووولَهُ أُولَ ِووكَ ُهوو ُم ال ا
ُوور َ
ضوواله ِم َ
يَ ْبتَغُ َ
ون}
وووانا ه َويَ ْني ُ
ض َ
[الحشر.]8:
اَّللِ ث ُ ام قُ ِتلُووا أَوْ َمواتُوا لَيَورْ ُع َقنا ُه ُم ا
س ِبي ِل ا
قال عز وجلَ { :والاذ َ
اَّللُ
ِين َها َف ُروا ِفي َ
ضوووْ نَهُ َوإِ ان ا
سوونا ه َوإِ ان ا
ين * لَيُو ْد ِخلَنا ُه ْم ُمو ْد َخاله يَرْ َ
اَّللَ لَ ُهو َوو َخ ْيو ُور الو اور ِاعقِ َ
اَّللَ لَعَ ِلوويم
ِر ْعقوا ه َح َ
َح ِليم} [الحج.]59:
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وق ااد ب ااين القا ارآن الكا اريم ف ااي مفاص االة واض ااحة وحاس اامة :أن دي اان المس االم أع ااز

عليه ،وأحب إليه من كل شيء سواه ،مما يعتز به الناس ويحرصاون علياه ،وذلا فاي
قولااه تعااالى فااي سااورة التوبااة{ :قُووو ْل ِإ ْن َكو َ
وووانُ ُك ْم َوأ َ ْع َوا ُف ُكووو ْم
ووان ا َبوووا ُؤ ُك ْم َوأ َ ْبنَوووا ُؤ ُك ْم َو ِإ ْخو َ
ويرت ُ ُك ْم َوأَمْ و َووال ْ
سووا ِك ُن تَرْ َ
َو َ
ضوووْ نَ َها أ َ َحووبا
وارة ت َ ْ َ
ع ِ
سووا َ َها َو َم َ
شوووْ َن َك َ
اقت َ َر ْفت ُ ُمو َهووا َوتِ َجو َ
شو َ
اَّللُ بِوأَمْ ِر ِه َو ا
سبِي ِل ِه فَت َ َربايُوا َحتاى يَأْتِ َي ا
إِلَ ْي ُك ْم ِم َن ا
اَّللُ َّل يَ ْهودِي
اَّللِ َو َرسُو ِل ِه َو ِف َها ٍ فِي َ
س ِق َ
ين} [التوبة.]24:
ْالقَوْ َم ْالسَا ِ
وبهااذا يتبااين بمااا ال ش ا فيااه :أن دياان المساالم المعب ار عنااه بحااب هللا ورسااوله:
يجااب أن تاارجح كفتااه علااى كاال الاارواب :والق ايم األخاارو ،بمااا فااي ذل ا اآلباااء واألبناااء،
واإلخ ااوة ،واألزواج ،والعش اايرة ،واألما اوال ،والتج ااارة ،والمس اااكن الت ااي يرض ااونها .وه ااذه
العبارة تعبر عن األوطان التي رضوها وارتبطوا بها مادايا وعاطفايا.

 .2اقتران الوطنية بالعلمانية:

وتحدث المشاكلة لادو بعاض اإلساالميين ،فتاراهم يعارضاون أو يتحفظاون علاى

فكرة (الوطنية) انطالقا من أن (الوطنية) مساكونة باا(العلمانية) التاي تفصال الادين عان
الدولة ،بل عن الحياة .على خالف ما هو معروف عان شامولية اإلساالم ،الاذي عرفاه
الناس من مصادره األصيلة :عقيدة وشريعة ،عبادة ومعاملة ،دعوة ودولة ،ديناا ودنياا.
وعرف ا اوا :أن الا اادين ها ااو إحا اادو الضا ااروريات أو الكلي ا اات الخما ااس التا ااي جا اااءت بها ااا
الشريعة ،التي شرعها هللا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.

ونقول هنا :إن الوطنية في ذاتها ال تحمل أي مضمون أيديولجي ،ال مضامون

دينااي وال (الدينااي) (علماااني) ،باال هااي محاياادة ،وقابلااة ألن تحماال مااا تحمال ،ماان حااق
أو باطل.
وليساات كاال النزعااات الوطنيااة التااي رأيناهااا علمانيااة ،باال رأينااا نزعااات وطنيااة
مشبعة باالروح اإلساالمية ،مثال (وطنياة مصاطفى كامال) الاذي كاان متعاطفاا ماع دولاة
الخالفااة اإلسااالمية ،ومثاال حركااات التحاارر الااوطني فااي كثياار ماان األقطااار اإلسااالمية،
فقا ااد كانا اات ها ااذه الحركا ااات التا ااي قاما اات لمحاربا ااة االسا ااتعمار ،وطا اارده ما اان بالده ا اا،
والحص ااول عل ااى الس اايادة والحري ااة :ذات ج ااذور إس ااالمية ،وحا اوافز إس ااالمية ،كم ااا ف ااي
الج ازئاار وبااالد الشاامال اإلفريقااي العربااي ،وكثياار ماان الاابالد فااي آساايا وافريقيااا ،وهااو مااا
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اعت اارف ب ااه الم ااؤرل األمريك ااي المع ااروف (برن ااارد ل ااويس) ف ااي كتاب ااه (الغ اارب والش اار
األوساا ):بااأن حركااات التحرياار فااي الاابالد اإلسااالمية المختلفااة ،كااان يقودهااا ويوجههااا
الزعماء الدينيون في شتى البلدان.

ومثاال ذل ا النزعااات القوميااة ،فليساات القوميااة فااي ذاتهااا علمانيااة ،ولكاان دعاااة
القومية في بعض األوقات كانوا علمانيين ،ليبراليين أو ماركسايين ،فظان مان ظان :أن

القومية ال بد أن تكون علمانية.

وليس من الضروري أبدا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية.

 .3الغلو في الوطنية حتى تيبح بديال عن الدين:
وتحدث المشكلة أيضا حين يغلو بعض الوطنيين في فكرة الوطنياة ،أو عاطفاة

الوطنيااة ،حيااث ناارو بعضااهم يجعلااون الااوطن مقاباال (الاادين) أو بااديال عاان الاادين ،وان
شاائت قلاات :مقاباال (هللا) أو بااديال عاان (هللا) ،فكمااا تباادأ األمااور (باساام هللا) تباادأ باساام

الوطن ،وكما يقسم الناس باهلل ،يقسمون بالوطن ،وكما يعمل الناس لوجه هللا ،يعملاون
لوجه الوطن!!

وكأن الوطن أصبح إلها ،أو وثنا يشركونه مع هللا عز وجل .ماع أن المسالم قاد
جعاال محياااه ومماتااه كم اا جعاال صااالته ونسااكه هلل ،كمااا قااال تعااالى لرسااوله{ :قُوو ْل ِإ ان
شو ِوريكَ لَ وهُ َو ِب وذَ ِلكَ أ ُ ِموورْ ُ
واي َو َم َموواتِي ِ اَّللِ َربج ِ ْالعَووالَ ِم َ
ت}
ين * َّل َ
صووالتِي َونُ ُ
َ
س و ِكي َو َم ْحيَو َ
[األنعام.]163،162:

والحس الديني عند المسلم يرفض أن يقرن باسم هللا اساما آخار ،أو يقسام بأحاد

أو بشيء مع هللا ،أو يعمل عمال لوجه غير وجه هللا ،ناهي أن يفرده.
ولقد رأيناا النزعاة الوطنياة ،حاين تمزقات مظلاة الخالفاة اإلساالمية ،وانفارط عقاد
األمااة الواحاادة ،والدولااة الواحاادة ،لتصاابح أممااا أو أميمااات ،أو دوال أو دويااالت! تحاااول
كل دولة أن تعزز وجودها (الوطني) الجديد ،بفلسافة جديادة ،ومفااهيم جديادة ،ياراد بهاا
أن تبا اادل ال ا اوالء هلل ولرسا ااوله ولألما ااة المسا االمة الكبا اارو ،لتجعا اال بدلا ااه ال ا اوالء للا ااوطن
الص ااغير ،ال ااذي ينب اائ عن ااه علا ام خ اااص ،واس اام خ اااص ،وح اادود خاصا اة ،وتنش ااد ل ااه
األشعار ،وتنشأ له األناشيد ،لتتعلق القلوب به ،وتتجه المشاعر إليه.
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وأذكاار أننااا حااين كنااا تالميااذ بالماادارس أألوليااة ،كااانوا يحفظوننااا نشاايدا وطنيااا

حماسيا ،ال أدري من أنشأه ،وهو يقول:

وهبت حياتي فدا ،فاسلمي

بالدي ،بالدي ،فدا دمي

ونجوا آخر ما في فمي

غرام أول ما في الفؤاد

وقااد ساامعت شاايخنا الشاايل محمااد الغ ازلااي يعل اق علااى هااذا النشاايد ،وهااذا البياات
منه فيقول رحمه هللا :فماذا بقي من فؤاد هذا القائل ومن فمه هلل خالقه؟
(الوطنيااة) مشااروعة ومطلوبااة إذا لاام تتجااه هااذا االتجاااه الغااالي ،فااإن الغلااو فااي
كاال شاايء يفسااده ،وقااد رأينااا اإلسااالم يحااذر أشااد التحااذير ماان الغلااو فااي الاادين .وكااذل
الغلو في الوطن والوطنية.
ومما يذكر هنا أن أمير الشعراء أحمد شوقي برغم نزعته اإلساالمية الواضاحة،
وبرغم قصيدته في نعي الخالفة اإلسالمية حين ألغيت ،وهي مان روائاع الشاعر ،الاذي
أوصي الشباب بحفظه ،1أراه أحيانا يبالغ في الوطنية ،مثل قوله:
نازعتني إليه بالخلد نفسي!

وطني لو شغلت بالخلد عنه
وأشد منه قوله يخاطب أبنا مصر:
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم

أن تجعلوه كوجهه معبودا

ولوا إليه في النهار وجوهكم

واذا فرغتم واعبدوه هجودا

باال رأينااا بعااض الغااالة ماان العاارب يقاادم الااوطن علااى الاادين بص اراحة ،ويجعاال
كلمااة الااوطن هااي العليااا ،وليساات كلمااة هللا ،وال يبااالي بمااا يااؤمن بااه الناااس ماان العقائااد
الدينية ،وال ما يحسون به من المشاعر الدينية .يقول
بالد قدمها على كال ملاة

ومن أجلها أفطر ،ومن أجلها صم!

هبوني دينا يمنح العرب وحدة

وسيروا بجثماني على دين برهم!

ساالم على كفار يوحد بيننا

وأهاال وساهال بعاده بجهنام!2

 -1ومطلعها:
عادت أغاني العرس رجع نواح

ونعيت بين معالم األفراح

كفنت في يوم الزفاف بثوبااه

ودفنت عند تبلج اإلصباح

 -2األبيات للشاعر اللبناني رشيد سليم الخوري.
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 .4عندما تتحوا ل الوطنية إلى عيبية فاهلية:

وتحاادث المشااكلة كااذل عناادما تتحااول النزعااة الوطنيااة إلااى عصاابية جاهليااة،

يتجمع فيها أهل الوطن ضد غيرهم ،وينحاازون فيهاا بعضاهم لابعض ،ينصار أخااه فاي
الااوطن ظالمااا أو مظلومااا ،ويسااتجيب لااه إذا دعاااه فااي الحااق أو الباطاال .علااى نحااو مااا
قيل في وصف أحد زعماء قبائل العرب :إذا غضاب ،غضاب لاه مائاة ألاف سايف ،ال
يسألونه فيم غضب؟!
وكما وصف أحد الشعراء أبناء قبيلته بقوله:
ال يسألون أخاهم حين يندبهم

في النائبات على ما قال برهانا

فالمصاايبة :أن تع ااين أهلا ا وقوما ا عل ااى ظل اام اآلخا ارين ،وأن تش ااهد له اام عل ااى
اآلخارين محقاين كااانوا أم مبطلااين ،وأن تقااول مااا قااال أتباااع المتنبئااين الكذبااة ماان قبائاال
العرب أيام حروب الردة :كذاب ربيعة أحب إلينا من صاد مضر.

هكااذا تكااون العصاابية القوميااة ،وكااذل تكااون العصاابية الوطنيااة ،كمااا رأينااا ذلا

فااي النزعااات النازيااة والفاشااية فااي أوربااا فااي أواساا :القاارن العشارين ،ماان رفااع شااعارات:
ألمانيا فو الجميع ،وايطاليا فو الجميع.
واإلسالم يعلم المسلم :أن يدور مع الحق حياث دار ،وأن يقاول الحاق وان كاان

مرا ،وأن يكون قواماا بالقسا :شاهيدا هلل ،ولاو علاى نفساه أو الوالادين واألقاربين ،وكاذل
ا

ال يجرمه شنآن قوم علاى أن ال يعادل ،بال يجاب أن يقاوم بالقسا :ماع مان يحاب ،وماع

من يكره .فعدل هللا لجميع عباد هللا.
وماان هنااا أنكاار اإلسااالم العصاابية بكاال أنواعهااا ،ساواء كاناات عصاابية قبليااة ،أم
عصبية قومية ،أم عصبية إقليمية ،أم أي عصبية كانت.

روو اإلمام مسلم في صحيحه :عن أبي هريرة ،عان النباي أناه قاال" :مان قاتال

تحاات اريااة عميااة ،يغضااب لعص ابة ،أو ياادعو إلااى عص ابة ،أو ينصاار عص ابة ،فقت ال،
فقتلته جاهلية".1

 -1رواه مسلم في اإلمارة ( ،)1848وأحمد ( ،)7944والنسائي في تحريم الدم ( ،)4114وابن ماجه في الفتن ( ،)3948عن أبي هريرة.
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رفال اإلصال
وموقسهم من المواطنة
كل من درس تراث رجال اإلصالح اإلسالمي ،الذين قاموا بالدعوة للنهوض
باألمة ،وتحريرها من نير االستعمار الغربي ،واخراجها من دائرة التخلف إلى دائرة
التقدم واالرتقاء ،ابتداء من جمال الدين األفغاني ،ومحمد عبده ،وعبد الرحمن

الكواكبي ،وغيرهم ،يجدهم جميعا يؤمنون بأن ألوطانهم حاقا عليهم ،يوجب عليهم أن
سأَلونَكَ
يبدأوا بإصالحها ،أوال :من باب األقربون أولى بالمعروف ،كما قال تعالى{ :يَ ْ
ون قُ ْل َما أ َ ْنسَ ْقت ُ ْم ِم ْن َخي ٍْر فَ ِل ْل َوا ِلدَي ِْن َو ْاأل َ ْق َربِ َ
َماذَا يُ ْن ِسقُ َ
ين َواب ِْن
ين َو ْاليَتَا َمى َو ْال َم َ
سا ِك ِ

ال ا
س ِبي ِل} [البقرة ،]215:فبدأ بالوالدين واألقربين لما لهم من حق أوكد.
وقد كان الشيل محمد عبده مع ثورة عرابي الوطنية المصرية ،التي قامت ضد
الخديوي ،وبعد ذل

كانت عنايته بالمجتمع المصري أكثر من غيره ،عن طريق

إصالح التعليم العام ،وخصوصا إصالح األزهر ،وقال كلمته الشهيرة :يستحيل بقاء
األزهر على حاله ،فإما أن يعمر ،واما أن يتم خرابه!

وسماه األستاذ عباس العقاد في كتابه عنه (رائد الفكر المصري الحديث).

ولكنهم جميعا يؤمنون بوطنهم األكبر :دار اإلسالم ،ولهذا عملوا على تحريرها

من كل سلطان أجنبي ،وتوحيدها ،والسعي في عودتها إلى الرقي والقيادة من جديد.
هكذا رأينا األفغاني ومحمد عبده في مجلة (العروة الوثقى) التي كانت تصدر
من باريس ،والتي كانت تتكلم باسم العالم اإلسالمي كله ،وتوجه دعاة الحرية
واإلصالح في كل بالد اإلسالم.
وهكذا رأينا الكواكبي في كتابه (أم القرو) الذي تصور فيه مؤتم ار إسالميا
عالميا يعقد في (مكة المكرمة أم القرو) ليبحث مشاكل األمة اإلسالمية جمعاء،
ويقترح الحلول لها.

ومن بعد هؤالء المصلحين والمجددين ،ظهر مصلحون آخرون في أقطار

شتى ،ات فقت مقاصدهم ،واختلفت طرائقهم ،وسنقصر حديثنا هنا على اثنين من كبار
المصلحين اإلسالميين :أحدهما من بالد العرب ،وهو حسن البنا .واآلخر من القارة
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الهندية ،وهو أبو األعلى المودودي .وكل واحد منهما له نظرة تخالف نظرة اآلخر،
وان كان هدفهما األساسي واحدا.

 .1حسن البنا وموقسه من الوطنية والمواطنة:
ولقااد تحاادث اإلمااام حساان البنااا عاان مفهااوم الوطنيااة فااي رسااالة (دعوتنااا) ماان
رسااائله الشااهيرة ،وبااين المعاااني والمقاصااد التااي يمكاان أن تفهاام ماان هااذه الكلمااة ،وأن
منها ما هو مقبول في منطق اإلسالم وشريعته ،ومنها ما هو ماردود ومرفاوض .وذلا
بساابب ظهااور وانتشااار هااذه المصااطلحات الجدياادة فااي المجتمعااات اإلسااالمية ،وولااع

بعض الناس بها ،وفهم كل فريق لها بحسب هواه ،أو هوو من يسير خلف فلسفتهم.

الوطنية المقبولة والوطنية المر و ة:
وفااي رسااالة (دعوتنااا) يفصاال اإلمااام البنااا القااول فااي الوطنيااة تفصاايال ،فقااد كااان
الرجاال حريصااا علااى تحديااد المفاااهيم الغامضااة ،أو المحتملااة الخااتالف األفهااام ،وعلااى
تفصاايل المعاااني والمصااطلحات المجملااة ،وضااب :الكلمااات الهالميااة التااي يفس ارها كاال
فريق بما يمليه عليه هواه ،أو تبعيته لفكرة معينة.
ب ااين ف ااي ه ااذه الرس ااالة الموق ااف م اان ال اادعوات المختلف ااة الت ااي طغ اات ف ااي ه ااذا
العصر ،ففرقت القلوب ،وبلبلت األفكار .ومنها :الوطنية.
قا ااال رحما ااه هللا( :افتا ااتن النا اااس با اادعوة الوطنيا ااة تا ااارة ،والقوميا ااة تا ااارة أخا اارو،
وبخاصة في الشار  ،حياث تشاعر الشاعوب الشارقية بإسااءة الغارب إليهاا ،إسااءة نالات
م اان عزته ااا وكرامته ااا واس ااتقاللها ،وأخ ااذت م اان ماله ااا وم اان دمه ااا ،وحي ااث تت ااألم ه ااذه
الشااعوب ماان هااذا النياار الغربااي الااذي فاارض عليهااا فرضاا ،فهااي تحاااول الخااالص منااه
بكاال مااا فااي وسااعها م ان قااوة ومنعااة وجهاااد وجااالد ،فانطلقاات ألساان الزعماااء ،وسااالت

أنهااار الصااحف ،وكتااب الكاااتبون ،وخطااب الخطباااء ،وهتااف الهاااتفون باساام الوطنيااة

وجالل القومية.
حساان ذلا وجمياال ،ولكاان غياار الحساان وغياار الجمياال :أنا حااين تحاااول إفهااام
الشااعوب الشاارقية  -وهااي مساالمة  -أن ذلا فااي اإلسااالم بااأوفى وأزكااى وأساامى وأنباال
ممااا هااو فااي أفاواه الغاربيين ،وكتابااات األوروبيااين :أباوا ذلا عليا  ،ولجاوا فااي تقلياادهم
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يعمه ااون ،وزعما اوا لا ا أن اإلس ااالم ف ااي ناحي ااة ،وه ااذه الفكا ارة ف ااي ناحي ااة أخ اارو ،وظ اان
بعضهم أن ذل مما يفر وحدة األمة ،ويضعف رابطة الشباب).1
وقد تحدث األستاذ البنا عن وطنياة الحناين والعاطفاة ،ووطنياة الحرياة ،ووطنياة
المجتمااع وخدمتااه ،ووطنيااة المجااد والفااتح ،وأشاااد بهااا ،ونااوه بشااأنها ،وترحيااب اإلسااالم
بها ،ولكنه رفض وطنية الحزبية واالنقسام ،التي تؤدي إلاى التبااغض والتنااحر وتفكا
الرواب .:وهو مبني على أرياه فاي إنكاار الحزبياة وتعادد األحازاب ،وهاو ماا ناقشاناه فياه
في أكثر من كتاب لنا.2

الوحدة الوطنية واختالف الدين:
ث اام يق ااول األس ااتاذ البن ااا( :وأح ااب أن أنبها ا إل ااى س ااقوط ذلا ا ال اازعم القائ اال إن

الجري على هذا المبدأ يمز وحادة األماة التاي تتاألف مان عناصار دينياة مختلفاة ،فاإن
اإلسااالم وهااو دياان الوحاادة والمساااواة كفاال هااذه الاارواب :بااين الجميااع مااا داماوا متعاااونين
على الخيارَّ{ :ل يَ ْن َها ُك ُم ا
اَّللُ ع َِن الاذ َ
ِين َولَ ْم يُ ْ ِرفُو ُك ْم ِم ْن ِ يَ ِار ُك ْم
ِين لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي الدج ِ
سو ُ
وطوا إِلَ وي ِْه ْم إِ ان ا
وط َ
ين} [الممتحنااة .]8:فماان أياان يااأتي
اَّللَ ي ُِحووبن ْال ُم ْق ِ
أ َ ْن تَبَو نورو ُه ْم َوت ُ ْق ِ
سو ِ
التفريق إذن3؟) 4اها.

مير في نظر حسن البنا:
ويعااود األسااتاذ إلااى فكارة (الوطنيااة) أو (المصارية) بمعنااى االنتماااء إلااى الااوطن
الخااص :مصاار وحبهااا ،والعمال علااى تحريرهااا والنهااوض بهاا ،فيخصاها بحااديث جاادير
بمكانتها فيقول:

(إننااا مصاريون بهااذه البقعااة الكريمااة ماان األرض التااي نبتنااا فيهااا ونشااأنا عليهااا.

ومصر بلد مؤمن تلقى اإلسالم تلقيا كريما ،وذاد عنه ،ورد عنه العادوان فاي كثيار مان
أدوار التاااريل ،وأخلااص فااي اعتناقااه ،وطااوو عليااه أعطااف المشاااعر وأنباال العواطااف،

وه ااو ال يص االح إال باإلس ااالم ،وال ي ااداوو إال بعق اااقيره ،وال يط ااب ل ااه إال بعالج ااه .وق ااد
 -1من رسالة (دعوتنا) صا  20 ،19من مجموع رسائل اإلمام الشهيد.
 -2راجع ذل في كتبنا( :من فقه الدولة في اإلسالم) ،و(الدين والسياسة) ،و(التربية السياسية عند حسن البنا) ،و(اإلخوان المسلمون).

 -3انظر :كتابنا (غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي) ،وفصل ( الحل اإلسالمي واألقليات الدينية) من كتابنا (بينات الحل اإلسالمي
وشبهات العلمانيين والمتغربين).
 -4من رسالة (دعوتنا) صا  22 - 20من مجموع رسائل اإلمام الشهيد.
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انتهاات إليااه بحكاام الظااروف الكثيارة حضااانة الفكارة اإلسااالمية ،والقيااام عليهااا ،فكيااف ال
نعمل لمصر ولخير مصر؟ وكيف ال ندافع عن مصر بكل ما نستطيع؟ وكياف يقاال:
إن اإليمان بالمصرية ال يتفق مع ما يجب أن يدعو إليه رجل ينادي باإلساالم ويهتاف

باإلسااالم! إننااا نعتااز بأننااا مخلصااون لهااذا الااوطن الحبيااب ،عاااملون لااه ،مجاهاادون فااي
سابيل خياره ،وسانظل كااذل ماا حيينااا ،معتقادين أن هااذه هاي الحلقااة األولاى فااي سلساالة
النهضة المنشودة ،وأنها جزء من الاوطن العرباي العاام ،وأنناا حاين نعمال لمصار نعمال
للعروبة والشر واإلسالم.
وليس يضيرنا في هذا كله أن نعنى بتاريل مصر القديم ،وبما سبق إلياه قادماء
المصريين الناس من المعاارف والعلاوم .فانحن نرحاب بمصار القديماة كتااريل فياه مجاد
وفياه علام ومعرفاة .ونحاارب هااذه النظرياة بكال قواناا كمنهاااج عملاي ،ياراد صابغ مصاار
ب ااه ودعوته ااا إلي ااه ،بع ااد أن ه ااداها هللا بتع اااليم اإلس ااالم ،وش اارح ل ااه ص اادرها ،وأن ااار ب ااه
بصيرتها ،وزادها باه شارفا ومجادا فاو مجادها ،وخلصاها باذل مماا الحاق هاذا التااريل
من أوضار الوثنية ،وأدران الشر  ،وعادات الجاهلية).1

 .2موقف المو و ي من الوطنية والمواطنة:
ل اام أج ااد لألس ااتاذ أب ااي األعل ااى الم ااودودي  -فيم ااا قا ارأت ل ااه  -أي كتاب ااة فيه ااا
تعاطف ماع فكارة (الوطنياة) ،وماا يتبعهاا مان المواطناة .بال وجادت مناه هجوماا عليهاا،
ونقدا عنيفا لها.

فقد كاان يارو أن أصالها غرباي أو أورباي .وهاو ال يساتقي أفكااره مان أي منهال

آخر غير اإلسالم.
كما أن إق ارره بالوطنية ،ودعوة المسلمين إليها ،قد يخاف مان ورائهاا :أن تغياب
هوية األقلياة اإلساالمية فاي األكثرياة الهندوساية .ولهاذا وجاه انتقاادات عقلياة حاادة إلاى
فكرة القومية والوطنية.

 -1من رسالة (دعوتنا في طور جديد) صا  230 ،229من مجموعة الرسائل.
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نقد عناصر القومية (والوطنية) من ناحية العقل:
يقااول رحم ااه هللا متح اادثا ع اان القومي ااة والوطنيااة( :انظا ار فيه ااا م اان حي ااث ذاته ااا
وتفكاار :هاال لهااا أساااس عقلااي مسااتحكم أم هااي ال تعاادو فااي حقيقتهااا س ارابا فااي الفكاار
والتخيل؟

 .1النَسْلية أو العنيرية:
ماا هاي النساالية؟ الوحادة فاي الاادم وال غيار ،وماا نقطااة بادئها إال نطفاة الوالاادين،
تنشااأ بهااا فااي عاادد ماان البشاار رابطااة الاادم ،ثاام تتسااع وتظهاار بمظهاار األسارة ،فبمظهاار
العشا اايرة أو القبيلا ااة ،فبمظها اار السا اااللة أو النسا اال .واإلنسا ااان إلا ااى أن يبلا ااغ ها ااذا الحا ااد
النهائي ،يبعد عن والده الذي جعله المورث األعلاى لسااللته بعادا شاساعا ال تبقاى معاه
وراثتااه إياااه إال وهمااا ماان األوهااام الخياليااة ،وتنصااب فااي نهاار ساااللته المزعومااة جااداول
كثيرة من الدم الخارجي ،حتى ال يبقى في مقدوره أن يدعي أن نهره خالص ،لايس فياه
إال ذل الدم الذي كان بدأ جريانه من منبعه األصلي.
واذا كااان للناااس علااى الاارغم ماان هااذه الخلطااة أن يقاارروا ساااللة ماان السااالالت
مااادة لوحاادتهم ،فماااذا علاايهم لااو قاارروا أساسااا لتوحاادهم مشاااركتهم فااي ذل ا الاادم الااذي
يربطهم جميعا باأبيهم األول وأمهام األولاى؟ ومااذا يمانعهم أن ينسابوا النااس جميعاا إلاى
س اااللة واح اادة وأص اال بعين ااه؟ ومم ااا ال ري ااب في ااه أن ال ااذين ق ااد ق ااررهم الن اااس م ااورثين
لسااالالتهم ،يلتقااون نساابا إذا صااعدوا  -قلاايال أو كثي ا ار  -فااي شااجرة نساابهم ،وال بااد ماان

االعتاراف  -آخارة  -أنهاام ماان أصاال بعينااه ،فمااا المباارر إذن الفتا ار الناااس علااى هااذه
الصورة بين اآلريين والساميين؟

 .2الوطنية:
أمااا الوحاادة فااي المولااد والمنشااأ ،فهااي أوهاان ماان النساالية وأوغاال منهااا فااي الااوهم
والخيال ،ألن المكان الاذي يولاد فياه اإلنساان ال يزياد فاي عرضاه وطولاه عان ذراع فاي
ذ ارع ،وهااو إذا عااد هااذا المكااان المحاادود وطنااا لنفسااه ،فلعلااه ال يسااتطيع أن يقااول عاان
قطر ماا فاي األرض إناه وطناه ،ولكناه يرسام حاول هاذا المكاان خطاا يبعاد عناه أميااال،
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باال مئااات وآالفااا ماان األميااال فااي بعااض األحيااان ،ويقااول :إن وطنااه يتسااع إلااى هااذا
الخ ،:وان كل ما وراءه ال عالقة به أبدا.
فما كل هذا إال ضيق في نظره ،واال فأي شيء يمنعه أن يوسع هذا الخ :إلاى
وجااه األرض ماان ش اارقه إلااى غربااه وم اان جنوبااه إلااى ش ااماله ويقااول :إنااه وطن ااه؟ ألن
الدليل الذي يمكن أن تتسع على أساسه قطعة صغيرة من األرض إلى آالف األمياال،
من الممكن على أساسه هو أن تتسع هذه القطعة فتشمل وجه األرض كله.

واإلنسااان إن لاام يضاايق وجااه نظاره ،فلااه أن ياارو باادون لاابس وال إبهااام :أن هااذه

البحااار والجبااال واألنهااار التااي قااد جعلهااا بزعمااه حاادودا ،وفاار بهااا بااين أرض وأرض،
ليساات كلهااا إال أجازاء ألرض واحاادة ،فلماااذا أعطااى هااذه البحااار والجبااال واألنهااار حاقاا

في حجزه لبقعة منها محدودة؟ وماا لاه ال يقاول إناه متاوطن األرض كلهاا ،وأن كال مان
يسااكن علااى وجااه األرض هااو أخااوه فااي الااوطن ،ولااه فااي كاال بقعااة ماان بقاعهااا ماان
الحقااو مثاال مااا ل ااه ماان تل ا البقع ااة الصااغيرة التااي ولااد فيه ااا ،وال تزيااد فااي عرض ااها
وطولها عن ذراع في ذراع؟).1

نظرية اإلسالم الشاملة الجامعة:
ثاام يعااود بعااد قلياال ليحاادثنا عاان نظريااة اإلسااالم الشاااملة ،والمعارضااة للقوميااة
والوطنية وأشباههما .يقول:
(فهااذا  -بعينااه  -مااا يقااول بااه اإلسااالم وياادعو إليااه الناااس جميعااا .فهااو ال يقاار
بأي فر مادي وال حسي بين اإلنسان واإلنسان .ويقاول للبشار قاطباة إنكام جميعاا مان
احودَ ٍة َو َخلَو َ ِم ْن َهوا َعوْ َف َهوا َوبَ ا
وث ِم ْن ُه َموا ِر َفواَّله َك ِيورا ه
أصل واحدَ { :خلَقَ ُكو ْم ِم ْ
وو َو ِ
ون نَ ْس ٍ
سا هء} [النساء.]1:
َو ِن َ
وأن ليس االختالف بينكم في المواطن أو المساكن أو المدافن بشايء جاوهري،
ستَقَ ٌّر َو ُم ْ
احدَ ٍة فَ ُم ْ
ستَوْ ََ} [األنعام.]98:
{ َو ُه َو الاذِي أ َ ْن َ
شأ َ ُك ْم ِم ْن نَ ْس ٍو َو ِ
وأن حقيق ااة أجناس ااكم وقب ااائلكم ليس اات إال م اان أب واح ااد وأم واح اادة{ :يَوووا أَين َهوووا
اس إِناا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَك ٍَر َوأ ُ ْن َوى َو َفعَ ْلنَوا ُك ْم ُ
وارفُوا إِ ان أ َ ْك َور َم ُك ْم ِع ْنودَ
النا ُ
شوعُوبا ه َوقَبَائِو َل ِلتَعَ َ
ا
اَّللِ أَتْقَوووووا ُك ْم} [الحج ا ارات .]13:أي ل ا اايس ه ا ااذا االخ ا ااتالف ب ا ااين ش ا ااعوبكم وقب ا ااائلكم إال
 -1راجع كتاب :بين الدعوة القومية والرابطة اإلسالمية صا.20 – 18
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لتتع ااارفوا ،ال لتتباغض ا اوا وتتفا اااخروا وتتنا اااحروا وتتحا اااربوا بيا اانكم ،فا ااال تنس ا اوا فا ااي ها ااذا
االختالف وحدة أصلكم .واذا كان بينكم فار حقيقاي ،فإنماا هاو علاى أسااس األخاال
واألعمال.
وما هذه الفرقة بين طوائفكم واالختالف بين جماعاتكم إال عاذاب مان هللا أنزلاه
ش ويَعا ه َويُ وذِي َ بَ ْع َ
ض و ُك ْم
س و ُك ْم ِ
لتااذوقوا بااه وبااال مااا بياانكم ماان البغضاااء والمعااادة{ ،أَوْ يَ ْلبِ َ
ْض} [األنعام.]65:
س َبع ٍ
َبأ ْ َ

واإلسالم يعد هذه الطائفية من جملة الجرائم التي استحق فرعاون علاى أساساها
شووووويَعا ه}
عووووووْ َن َ
اللعن ا ااة والع ا ااذاب األل ا اايم{ :إِ ان فِرْ َ
ِ َو َفعَووووو َل أ َ ْهلَ َهوووووا ِ
عوووووال فِوووووي ْاألَرْ ِ

[القصص.1]4:
ويب ااين أن األرض كلها اا هلل ،وه ااو ال ااذي ك اارم بن ااي آدم ،وجعله اام خلف اااءه فيه ااا،
وسااخر لهاام كاال مااا فيهااا .فمااا لإلنسااان أن يتقيااد فااي بقعااة محاادودة ماان هااذه األرض
ويتخذها معبودا لاه ،بال إن األرض كلهاا مادت ألجلاه .فاإذا ضااقت علياه ناحياة منهاا،
فليااذهب إلااى ناحيااة أخاارو .وهااو أينمااا يسااير ،يجااد نعاام هللا تعااالى موجااودة مبسااوطة
ِ َخ ِليسَةه} [البقارة ،]30:ويقاول:
أمامه .ففي ذل يقول عز وجلِ { :إ ِنجي َفا ِعل ِفي ْاألَرْ ِ

س وعَةه
ِ} [الحااج{ ،]65:أَلَ و ْم ت َ ُكو ْ
ون أَرْ ُِ ا
{أَلَو ْم تَو َور أ َ ان ا
اَّللِ َوا ِ
اَّللَ َ
س و ا َر لَ ُك و ْم َمووا فِووي ْاألَرْ ِ
واف ُروا فِي َهوا} [النسااء ،]97:ويقاولَ { :و َم ْ
سوبِي ِل ا
ِ
وافرْ فِوي َ
اَّللِ يَ ِجو ْد فِوي ْاألَرْ ِ
ون يُ َه ِ
فَت ُ َه ِ
ُم َرا َ
س َعةه} [النساء.2]100:
يما ه َك ِيرا ه َو َ

اقا أر القارآن ماان أولااه إلااى آخاره ،ال تجااد فيااه كلمااة تباارر النساالية والوطنيااة ،ألنااه

يخاطب الناوع البشاري ويادعوه قاطباة إلاى الخيار والساعادة والفاالح ،وال يخاص بدعوتاه
أمااة دون أمااة ،أو بقعااة ماان األرض دون غيرهااا .3واذا كاناات لإلسااالم عالقااة خاصااة

 -1وهذه اآلية تشير إلى جريمة إلى جريمة فرعون التاريخية ،إذ أثار االمتيازات بين أهالي مصر على أساس القبطي وغير القبطي،
وعامل أحدهما بما لم يعامل اآلخر.
 -2قال ابن عباس :المراغم :التحول من أرض إلى أرض ،وقد قال النابغة بن جعدة:
عزيز المراغم والمهرب

كطود يالذ بأركانه

سبِي ِل ا
اَّللِ} وترغيب في مفارقة المشركين ،وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عندهم مندوحة ،وملجأ يحتضنه.
وهذا تحريض على الهجرة {فِي َ
وليست هذه الهجرة للثراء أو للنجاة من المتاعب ،أو هجرة للزائد والشهوة ،أو هجرة ألي عرض من أعراض الحياة .وانما هيه هجرة في
سبيل هللا حيث يقام شرع هللا ،وليست تهربا من المسؤولية وجبنا ،ولكنها مرحلة إعداد وتقوية بنيان للعود الظافر والنصر المؤزر.
-3

ولست أدري سوو اإلسالم لي وطنا

الشام فيه ووادي النيل سياان

وحايثماا ذكر اسم هللا في بالاد

عددت أرجاءه من لب أوطاني
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ببقعة من األرض ،فإنماا هاي أرض مكاة ،ولكناه يصارح  -ماع ذلا  -باأن المسالمين،

وووا هء
م اان أه اال مك ااة ك ااانوا أو م اان خارجه ااا ،كله اام متس اااوون ف ااي أرض ااها ،فيق ااولَ { :
سو َ
ْال َعاكِفُ ِفي ِه َو ْال َبا ِ } [الحج ،1]25:ويقول عن المشركين الذين كانوا سكان مكاةِ { :إنا َموا
ْال ُم ْ
شو ِور ُك َ
ون نَ َجووو فَووال يَ ْق َربُوووا ْال َم ْ
وام ِه ْم َه وذَا} [التوبااة .]28:فهااذا
سو ِوجدَ ْال َحو َورا َم بَ ْع ودَ َ
عو ِ
التصاريح يستأصاال شااأفة الوطنيااة فااي اإلساالم وال يبقااى بعااده لمساالم إال أن يقااول ،كمااا

عبر الشاعر الفارسي بما معناه بالعربية :كل باالد األرض باالده ألنهاا ليسات إال ملا
ربه).2
أعتقد أن كالم األستاذ الكبير المودودي رحمه هللا ،لم يخل من غلو فاي النظارة
والتحلي اال ،ف ااإن انتم اااء اإلنس ااان إل ااى وطن ااه حقيق ااة فطري ااة ،وحقيق ااة واقعي ااة ،وان فكا ارة
الوطني ا ااة ف ا ااي ح ا ااد ذاته ا ااا ليس ا اات مش ا ااكلة ،إال إذا تعارض ا اات م ا ااع ال ا اادين ،أو اقترن ا اات
بالعلمانية ،أو وضعت بديال عن الدين ،كما بينا ذل من قبل.
وربما كان وضع األستاذ المودودي وقيام دعوته فاي الهناد الكبارو ،التاي يتمتاع

فيها الهندوس الوثنيون بأغلبية كبيارة ،يخشاى علاى المسالمين أن ياذوبوا فيهاا ،إذا نساوا
انتماااءهم الااديني :هااو الااذي تاار أثاره فااي تفكياار هااذا اإلمااام .واإلنسااان اباان بيئتااه ،كمااا
أنه ابن عصره.

 -1وبموجب هذه اآلية ال تسلم طائفة كبيرة من فقهاء اإلسالم ألحد من الناس بأي حق للملكية في أرض مكة .وكان عمر بن الخطاب
رضي هللا عنه ينهى عن تبويب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتها .ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم" :مكة حرام ال يحل بيع رباعها،
وال أجور بيتها" .ويقول" :إنما هي منال من سبق" .هذا كله عن أرض مكة التي خصها هللا بمزايا ليست لغيرها.
 -2راجع كتاب  :بين الدعوة القومية والرابطة اإلسالمية صا.30 – 26
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الدين هلل والوطن للجميع:
وم اان الكلم ااات الت ااي ت ااروج ف ااي المح ااي :العلم اااني ،والمح ااي :الليب ارل ااي :كلم ااة:
(الدين هلل والوطن للجميع).

وهااي تقااال فااي مقاباال الااذين يتمس اكون بالاادين ويرجعااون إليااه فااي حياااتهم ماان

مساالمين ومساايحين وغياارهم ،فيقولااون لهاام :الاادين هلل .وكااأن ه اؤالء المتاادينين يجحاادون
ه ااذه الحقيق ااة :أن ال اادين هلل .والواق ااع أن ك اال الم ااؤمنين أو ك اال المت اادينين يؤمن ااون ب ااأن

الدين هلل.

بل رأينا اإلسالم يأمر بالقتال حتى يقر هذه الحقيقة في الواقع :أن يكون الادين
وون فِتْنَووة َويَ ُكو َ
هلل ،فيقااول تعااالىَ { :وقَوواتِلُو ُه ْم َحتاووى َّل ت َ ُكو َ
وون ال ودجِي ُن ِ اَّللِ} [البق ارة،]193:
ون ِفتْنَة َو َي ُك َ
وقال في مقام آخرَ { :و َقا ِتلُو ُه ْم َحتاى َّل ت َ ُك َ
ون الدجِي ُن ُكلنهُ} [األنفال.]39:
فهو يريد أن يستخلص الدين من أيادي الاذين يتالعباون باه ،ويريادون أن يكاون

في خدماة فئاة أو شاعب أو فارد مان النااس ،بال يجاب أن يخلاص الادين مان كال تبعياة
لغير هللا ،ويكون هلل وحده ،كما قال تعالى{ :أََّل ِ اَّللِ الدجِي ُن ْال َ ا ِلصُ } [الزمر.]3:
فما يريده هؤالء من عبارتهم :الادين هلل :لايس مان الادين فاي شايء ،إذ ياراد بهاا
عزل الدين عن الحياة ،وعن توعية الناس ،وردهم إلى هللا ،والى صراطه المستقيم.
والحقيقااة :أن العب ااارة المااذكورة (ال اادين هلل وال ااوطن للجميااع) نس ااتطيع أن نقلبه ااا
على كل الوجوه التي تقتضيها القسمة العقلية هنا.
فيمكن ا ا أن تق ا ااول :ال ا اادين هلل وال ا ااوطن هلل .عل ا ااى معن ا ااى أن األرض كله ا ااا هلل،
شوووا ُء ِمو ْ
ُورث ُ َهوووا َمو ْ
وون ِعبَوووا ِ ِه}
وون يَ َ
والك ااون كل ااه هلل ،كم ااا ق ااال تع ااالىِ { :إ ان ْاألَرْ َ
ِ ِ اَّللِ ي ِ
[األع اراف ،]128:وقااال تعااالىَ { :و ِ اَّللِ ْال َم ْ
شو ِوور ُ
و َو ْال َم ْغو ِووربُ فَأ َ ْينَ َموووا ت ُ َولنووووا فَووو َ ام َو ْفوووهُ}
[البقرة.]115:
ويمكن أن تقول :الدين للجميع والوطن للجميع .فكما ال يحرم أحد من الاوطن:
ال يحرم أحد من الدين.
ويمكن أن تقول :الدين للجميع والوطن هلل.
كما يمكن أن تقول ما قالوا :الدين هلل والوطن للجميع.

48

السيل ال اني
مواطنة المسلم في يير المجتمع اإلسالمي
(األقليات المسلمة)
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موقف المسلمين في يير المجتمع اإلسالمي:
فاي الصااحائف الساابقة ،تحاادثنا عان (المواطنااة) بخصاوص غياار المسالمين فااي
المجتم ااع اإلس ااالمي ،وهن ااا نتح اادث ع اان (المواطن ااة) بخص ااوص المس االمين ف ااي غي اار
المجتمع اإلسالمي.
أعن ااي :األقلي ااات المس االمة ،الت ااي تع اايش ف ااي أورب ااة وأمريك ااا والش اار األقص ااى

وافريقيااا وغيرهااا .وخصوصااا إذا كااان ه اؤالء المساالمون م ان أصااول مهاااجرة آساايوية أو
إفريقية.
فكيااف ينظاار أهاال الاابالد إلااى ه اؤالء المساالمين ،وال ساايما الااذين حصاالوا علااى

جنساية هاذه الاابالد؟ هال يعتبارونهم غرباااء عانهم ،أو دخاالء علاايهم ،أجاناب ماانهم ،وان
حملوا جنسية البالد؟ أو يعتبرونهم مواطنين ،لهم ما لهم مان حقاو  ،وعلايهم ماا علايهم

من واجبات ،وان كانوا مخالفين لهم في الدين أو في األصل أو في اللون؟

وكيااف ينظاار المساالمون أنفسااهم إلااى مااوقفهم ماان المجتمااع الااذي يعيشااون فيااه:

هل يعتبرون أنفسهم جزءا منه أو ال زالوا يعدون أنفسهم غرباء عنه؟ هل ينعزلاون عان
المجتمع ويحيون وحدهم ،منغلقاين علاى أنفساهم؟ أو ينادمجون فاي المجتماع ويتفااعلون

معه ،ويؤثرون فيه ،ويتأثرون به؟

لبيان اإلجابة عن هذه األسئلة :يجب علينا توضيح الحقائق التالياة أو األحكاام
الشرعية التالية:
 .1حكم اإلقامة في بالد غير المسلمين.
 .2حكم التجنس بجنسية دولة غير إسالمية.
 .3فاإذا جاازت اإلقامااة والتجانس ،وكااان كالهماا أما ار مشااروعا ،فماا حكاام االنادماج فااي
المجتمع غير المسلم؟
 .4وهاال يشاارع للمساالم أن يقباال (المواطنااة) فااي هااذا المجتمااع ،ويصاابح واحاادا ماان أهاال
هااذا الااوطن فااي الحقااو والواجبااات ،أو ال يحاال لااه أن يعطااي هااذا الااوطن الجديااد:
والءه وانتماااءه ،ويحماال هاام ازدهاااره وتقدمااه والاادفاع عنااه فااي مواجهااة أي عاادوان
عليه ،ولو كان ذل العدوان من بلد إسالمي؟
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 .5ثاام مااا الموقااف إذا كاناات األقليااة المساالمة تريااد االناادماج فااي أهاال البلااد ،وأهاال البلااد
يضيقون عليهم ،وال يقبلونهم شركاء لهم ،ويعاملونهم معاملة الدخالء عليهم؟

حكم اإلقامة في بلد يير إسالمي:
أمااا حكاام اإلقامااة فااي بلااد غياار إسااالمي ،فهااذا يختلااف باااختالف حااال أهاال هااذا
البلد ،وموقفه من اإلسالم والمسلمين.
فماان الاابالد ماان يضااطهد المتاادينين عامااة ،ويقااف ماان الاادين موقااف المعااادي،
مثال الاابالد الشاايوعية أياام سااطوتها ،والتااي تقاوم فلساافتها علااى اإللحااد وجحااود األلوهيااة
والنبوة واآلخرة ،وتقول :ال إله والحياة مادة فحسب .وتعلن :أن الدين أفيون الشعوب.

فهي تصادم األدياان جميعاا ،وتخاص اإلساالم بمزياد مان العادوان والنقماة ،ألناه
دي اان جه اااد ونض ااال ،ويغ ااذي الش ااعوب باألفك ااار الرافض ااة للش اايوعية عقي اادة ونظام ااا،
ويطاردها بوصفها لونا من االستعمار االمبريالي.
فمن كاان مان أهال الابالد مان المسالمين ،فعلياه أن يصابر ويصاابر وياراب ،:وال
يفرط في دينه بكل ما يمل مان قاوة وطاقاة ،ويعمال بأحكاام الضارورة فيماا ال طاقاة لاه
وون أ ُ ْكو ِوور َه َوقَ ْلبُوووهُ
بااه ،معتب ا ار نفسااه فااي حااال إك اراه واضااطرار ،وقااد قااال تعااالى{ :إِ اَّل َمو ْ
ض ُ
ط ار َ
ان} [النحل{ ،]106:فَ َم ِن ا ْ
علَيْو ِه ِإ ان ا
يي َْر بَاغٍ َوَّل عَوا ٍ فَوال ِإثْو َم َ
ُم ْط َم ِ ٌّن ِب ْ ِ
اَّللَ
األي َم ِ
َ
يسُور َر ِحيم} [البقرة ،173:النحل.]115:

وأمااا ماان أراد أن يهاااجر إليهااا ماان بلااد مساالم ،فهااذا الااذي نقااول لااه :ال يحاال لا
أن تتر بلاد المسالم ،الاذي تساتطيع أن تقايم فياه شاعائر  ،وتاؤدي عباداتا  ،وتاذهب
إلااى بلااد يضاايق علي ا  ،ويضااع تحاات المراقبااة ،وال يتاايح ل ا العماال  -كمااا تريااد -
باإلسالم ،ناهي عن العمل لإلسالم ،والدعوة إلى اإلسالم.
وف ااي الح ااديث النب ااوي" :ال ينبغ ااي لم ااؤمن أن ي ااذل نفس ااه!" .ق ااالوا :وكي ااف ي ااذل
نفسه ،يا رسول هللا؟ قال" :يحملها من البالء ما ال تطيق".1

 -1رواه أحمد ( ،)23444وقال مخرجوه :إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان ،وهو مع ضعفه قد خولف فيه ،والترمذي
( ،)2254وقال :حديث حسن غريب ،وابن ماجه ( ،)4016كالهما في الفتن ،والبيهقي في الشعب باب في اإلعراض عن اللغو
( ،)418/7عن حذيفة ،وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه (.)3243
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واذا كان اإلسالم يوجب على المسالم الهجارة مان بلاده األصالي إذا ضايق علياه
فيه ،ولم يمكن من إقامة أركاناه ،وهاو ماا ساماه القارآن (ظلام الانفس) ،كماا قاال تعاالى:
ِين ت َ َوفاا ُه ُم ْال َمال ِئكَةُ َ
ست َ ْ
ضو َع ِس َ
{ ِإ ان الاذ َ
ِوه ْم قَوالُوا ِفوي َم ُك ْنوت ُ ْم قَوالُوا ُكناوا ُم ْ
ين ِفوي
َا ِل ِمي أ َ ْنسُس ِ
ِ قَالُوا أَلَ ْم ت َ ُك ْن أَرْ ُِ ا
سوا َء ْت
اَّللِ َوا ِ
اف ُروا فِي َها فَأُولَ ِكَ َمأ ْ َوا ُه ْم َف َهونا ُم َو َ
ْاألَرْ ِ
سعَةه فَت ُ َه ِ
ست َ ْ
س وت َ ِطيع َ
ين ِمو َ
ض وعَ ِس َ
َان َّل يَ ْ
َم ِيوويرا ه * إِ اَّل ْال ُم ْ
ُون ِحيلَووةه َوَّل
ون ِ ج
سو ِ
الر َفووا ِل َوال ِنج َ
واء َو ْال ِو ْل ود ِ
عسُوووووج ا ه َ
وووان ا
سووووى ا
عوووو ْن ُه ْم َو َكو َ
يَ ْهتَوووودُ َ
يسُووووورا ه}
اَّللُ َ
وووو َ
سوووو ِبياله * فَأُولَ ِووووكَ َ
ع َ
ون َ
اَّللُ أ َ ْن يَ ْعسُو َ
[النساء.]99-97:
أقول :إذا كان يوجب الهجارة لمثال هاذا مان بلاده ،فكياف ياذهب مختاا ار إلاى بلاد
يظلم فيه نفسه ،ويحرم فيه من إقامة دينه؟!!
وهنا بالد يساود فيهاا مناال الحرياة :الحرياة الدينياة ،والحرياة المدنياة ،والحرياة
الفكرية ،والحرية السياسية ،وغيرها من الحريات ،وال تتدخل في دين أحد ،بل تادع كال
إنسااان وم ااا اختااار لنفس ااه ،وتلا ا هااي ال اابالد الديمقراطي ااة الليبراليااة ،وان اتخ ااذت مب اادأ
العلمانيااة شااعا ار لهااا .فاألصاال فااي العلمانيااة :أنهااا تقااف ماان الاادين موقفااا محاياادا ،ال
تؤياده وال تعاديااه ،باال تعااده أما ار شخصاايا لكاال فارد فيمااا بينااه وبااين ربااه ،الااذي آماان بااه،
وتعبد له ،أياا كان هذا الرب أو اإلله.

وهااذا هااو المن ااال الااذي ك ااان سااائدا فااي أورب ااا وأمريكااا طا اوال القاارن العشا ارين،

والذي سمح باستقبال أفواج كبيرة بالماليين من بالد العرب والمسلمين ،ألسباب شاتى،
منها العمالة ،التي كانت أوربا في أمس الحاجة إليها ،وخصوصا بعد الحارب العالمياة
الثانية.

وفي هذا المنال ال أرو بأسا من هجرة المسلم إلى بالد أوربا التي يادين أغلبهاا

بالنص ارانية (المساايحية) واإلقامااة فيهااا ،إذا كااان ذل ا ألهااداف مشااروعة ،مثاال :العماال
وكسب المعيشاة ،حياث تضايق فارص العمال المالئام فاي بلاده ،وتتساع فاي هاذه الابالد،
فالسعي في طلب الرز  ،والمشي في مناكب األرض مشروع للمسلم.
وقد استقبلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرهاا :األلاوف ،بال المالياين للعمال فاي
شتى ناواحي الحيااة ،مان باالد الشامال اإلفريقاي ،وغيرهاا مان باالد إفريقياا ،ومان تركياا،
ومن شبه القارة الهندية وغيرها.
وقد قال الشاعر:
ورز هللا في الدنيا فسياح

بالد هللا واسع ٌة فضاهاا
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أرض فسيحوا
فقل للقاعدين على هوان
إذا ضاقت بكم ٌ
ووون فَ ْ
وووون ِمو ْ
ون يَ ْ
ضوووو ِل ا
ِ يَ ْبتَغُو َ
ووورب َ
ووور َ
اَّللِ}
وقا ااال تعا ااالىَ { :وا َخو ُ
ُون فِووووي ْاألَرْ ِ
ضو ِ
[المزمل.]20:
ومثل طلب الرز  :طلب األمن ،إذا كان يشاعر فاي باالده باالخوف علاى نفساه
أن يسااجن أو يعتقاال أو يحاااكم محاكمااة عسااكرية ظالمااة ،أو الخااوف علااى أهلااه وولااده،
أو الخوف على ماله وأمالكه ،وقد رأو العبرة فاي أمثالاه وقرنائاه ،فاأراد أن يبحاث عان
مكان يأمن فياه علاى ديناه ونفساه وأهلاه ومالاه .فمان حاق اإلنساان أن يبحاث عان أمناه
وأمن أسرته ،فإن حاجة اإلنسان إلى األمن من خوف ،كحاجته إلى الطعام مان جاوع،
ف} [قريش.]4:
كما قال تعالى{ :الاذِي أ َ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن فُوٍَ َوا َمنَ ُه ْم ِم ْن َخوْ ٍ
واعتبر القرآن الجوع والخوف شر ما تبتلى به المجتمعات{ ،فَأَذَاقَ َهوا ا
واس
اَّللُ ِلبَ َ
ف بِ َما كَانُوا يَ ْ
ينَع َ
ُون} [النحل.]112:
ْالجُوَِ َو ْال َ وْ ِ
ولهذا حين استقبل سيدنا يوسف عليه السالم أبويه واخوته في مصر قاال لهام:
ي َر إِ ْن شَا َء ا
{ا ْ ُخلُوا ِم ْ
امنِ َ
ين} [يوسف.]99:
اَّللُ ِ
ومثاال طلااب الاارز  ،وطلااب األماان :طلااب الد ارسااة ،وال ساايما فااي التخصصااات
التااي ال تت اوافر فااي بااالد الشاار  ،واذا ت اوافرت كاناات مسااتوياتها وامكاناتهااا متواضااعة،
فيذهب الطالب للدراسة ،ثم تحلاو لاه اإلقاماة لسابب أو آلخار ،فيختاار اإلقاماة فاي هاذا
البلد أو ذا .
وكل هذا يسوغ اإلقامة فاي تلا الابالد ،بشارط أال يخااف علاى ديناه وديان أهلاه
وذريته من شيوع نزعة التحلل واإلباحياة فاي هاذه المجتمعاات ،وانتشاار الموجاة المادياة
التااي تسااتخف باألديااان واإليمااان بالغيااب ،واالهتمااام بالاادار اآلخارة .فماان وجااد فااي هااذه
الااديار خط ا ار علااى دينااه أو دياان أوالده ،فااال تحاال لااه اإلقامااة هنااا  ،وان كااان يكسااب
فيهااا الماليااين ،فمااا قيمااة أن يكسااب المساالم الاادنيا ويخساار الاادين؟ ومااا قيمااة أن ي اربح
األموال ويفقد األوالد؟
وقااد قلاات فااي أواساا :الساابعينات لإلخااوة المساالمين المهاااجرين إلااى أمريكااا :إذا

كنتم تحسون بخطر علاى ديانكم أو ديان ذ ارريكام ،فابادأوا رحلاة العاودة مان الغاد! فلايس
هناا عناد المساالم شايء أغلااى وأعاز ماان الادين .وقااد قاال تعااالى{ :قُو ْل إِ ْن َكو َ
وان ابَووا ُؤ ُك ْم
وووال ْ
شووووْ َن
وووانُ ُك ْم َوأ َ ْع َوا ُف ُكووو ْم َو َ
ووارة ت َ ْ َ
ع ِ
وويرت ُ ُك ْم َوأَمْ و َ
َوأ َ ْبنَوووا ُؤ ُك ْم َوإِ ْخو َ
اقت َ َر ْفت ُ ُمو َهوووا َوتِ َجو َ
شو َ
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ون ا
ضوْ نَ َها أ َ َحبا ِإلَ ْي ُك ْم ِم َ
سا ِك ُن تَرْ َ
سو ِبي ِل ِه فَت َ َربايُووا
اَّللِ َو َرسُوو ِل ِه َو ِف َهوا ٍ فِوي َ
سا َ َها َو َم َ
َك َ
اَّللُ بِأَمْ ِر ِه َو ا
َحتاى يَأْتِ َي ا
س ِق َ
ين} [التوبة.]24:
اَّللُ َّل يَ ْهدِي ْالقَوْ َم ْالسَا ِ
وأهم من األهداف السابقة كلها :هدف من يهااجر ليقايم فاي تلا الابالد ،ابتغااء
تبليغ دعوة اإلسالم إلى أهلها ،امتثاال لما أمار هللا باه ورساوله مان تبلياغ الرساالة ،التاي
الرسُوو ُل بَ ِلجو ْ َموا أ ُ ْن ِوز َل إِلَيْوكَ ِم ْ
ون َر ِبجوكَ َوإِ ْن لَو ْم
بلغها رسول اإلسالم في حياته{ ،يَا أَين َها ا
سالَتَهُ} [المائدة.]67:
ت َ ْس َع ْل فَ َما َبلا ْغتَ ِر َ

ونحاان مااأمورون أن نأتسااي برسااول هللا ،ونبلااغ الرسااالة كمااا بلغهااا إلااى الناااس،

فاألمة مبعوثة بما بعث به رساولها علياه الصاالة والساالم ،وقاد قاال ألمتاه" :إنماا بعثاتم
ميسرين ولم تبعثوا معسرين".1
وقال الصحابي ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس :إن هللا ابتعثنا لنخرج النااس
م اان عب ااادة العب اااد إل ااى عب ااادة هللا وح ااده ،وم اان ض اايق ال اادنيا إل ااى س ااعتها ،وم اان ج ااور
األديان إلى عدل اإلسالم!2
وبهااذا تتحقااق (عالميااة الرسااالة اإلسااالمية) كمااا صااورها القارآن ،الااذي يقااول فااي
س ْولنَاََ ِإ اَّل َر ْح َموةه ِل ْل َعوالَ ِم َ
وارََ
مخاطبة الرسول الكريمَ { :و َما أَرْ َ
ين} [االنبيااء{ ،]107:ت َ َب َ
ون ِل ْلعَالَ ِم َ
ع ْب ِد ِه ِليَ ُك َ
الاذِي نَ از َل ْالسُرْ قَ َ
واس
علَى َ
ان َ
ين نَذِيرا ه} [الفرقان{ ،]1:قُو ْل يَوا أَين َهوا النا ُ
إِ ِنجي َرسُو ُل ا
اَّللِ إِلَ ْي ُك ْم َف ِميعا ه} [األعراف.]158:
وال ريااب أن اإلقامااة بااين المبلغااين تعااين علااى قااوة التااأثير فاايهم بااالقول والفعاال

واألسااوة الحساانة ،وتاارد علااى كاال تساااؤل رادا مباش ارا ،وهااذا هااو أساالوب المساالمين فااي
الق اارون األول ااى :أن يقيما اوا ب ااين ظه ارن ااي الن اااس ،ويختلطا اوا به اام ،ويش اااهدوا أخالقه اام

وساالوكياتهم ،ويتااأثروا بهاام ويحبااوهم ،فيحب اوا دياانهم بحاابهم ،فااأظهر وأقااوو مااا أثاار فااي
األمم هو :سلو المسلمين المثالي ،الذي لم يروا مثله في األمم األخرو.
فماان أراد أن يااذهب إلااى تل ا الاابالد غياار المساالمة بنيااة الاادعوة إلااى اإلسااالم،
ونشر دين هللا فيها ،وكان مؤهال لذل  ،بما يمل مان ثقافاة إساالمية واعياة ،كماا يملا
س ْوولنَا ِمو ْ
ون َرسُووو ٍل إِ اَّل
معرفااة لغااة القااوم التااي يخاااطبهم بهااا ،كمااا قااال تعااالىَ { :و َمووا أَرْ َ
 -1رواه البخاري في الوضوء ( ،)220وأحمد ( ،)7255وأبو داود ( ،)380والترمذي ( ،)147والنسائي ( ،)56ثالثتهم في الطهارة ،عن
أبي هريرة.

 -2انظر :تاريل الطبري (.)401/2
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وان قَوْ ِم و ِه ِليُبَو ِيج َن لَ ُه و ْم} [اباراهيم .]4:وكااذل يملا إيمانااا عميقااا برسااالته ،كمااا يملا
ِب ِل َ
سو ِ
خلقا حسنا ،وقدرة على التعامل اإليجابي مع الناس.

بل المطلاوب مان المسالمين :أن يكاون لهام فاي كال أنحااء العاالم ،ألسانة صاد

تدعو إلى ديانهم بلساان األقاوام المادعوة ،فهاذا يعتبار مان فاروض الكفاياة الواجباة علاى
مجموع األمة بالتضامن ،فإذا قام به البعض بصورة مالئماة ،وبعادد كااف :ساق :اإلثام
عن سائر األمة ،واال سقطت األمة كلها في الحرج.

إقامة المسلمين المهافرين إلى الحبشة في َ ِ جل حكم يير إسالمي:

وماان الاادالئل علااى مشااروعية إقامااة المساالم تحاات ساالطان دولااة غياار إسااالمية:

بقااء المسالمين فااي الحبشاة بعااد قياام دولااة اإلساالم فااي المديناة بقيااادة رساول هللا صاالى
هللا عليااه وساالم ،واسااتمرار بعضااهم فيهااا لعاادة ساانوات .حتااى إن جعفاار باان أبااي طالااب
رضي هللا عنه ،لم يقادم علاى المديناة إال فاي السانة الساابعة بعاد الهجارة ،أي عناد فاتح

خيبر ،وقد فرح النبي صلى هللا عليه وسلم بمقدمه ،وقال" :ال أدري بأيهماا أسار :بفاتح
خيبر ،أم بقدوم جعفر".1
ال أسااتدل هنااا بمجاارد الهج ارة إلااى الحبشااة ،وبقاااء المساالمين بهااا قباال الهج ارة،
والحبشة بلد يحكمه مل نصراني ،فمن المنطقي أن يقاال :إن المسالمين هناا كاانوا فاي
حالة اضطرار للهجرة إلى هذا البلد والبقاء فيه ،وللضرورات أحكامها االستثنائية .كماا

كان الرسول والمسلمون في مكة تحت سلطان أهل الشر من قريش.

باال الااذي أسااتدل بااه هنااا ،هااو :إقااامتهم فااي الحبشااة بعااد الهج ارة إلااى المدينااة،
وتأسيس دولة اإلسالم بها ،ووجود (دار) مستقلة لإلسالم ،تنتشر منهاا دعوتاه ،وتحكام
فيهاا شاريعته ،وينطلاق منهاا جناوده .فهااذا يادلنا علاى أن المسالم يساتطيع أن يعايش فااي
كنااف دولااة غياار مساالمة ،وال يفاارض عليااه الهجارة منهااا ،مااا دام يعاايش فيهااا آمنااا علااى
نفسه وأهله وديناه وحرماتاه .ال يضاطهده أحاد ،وال يفتناه عان ديناه  ...واال وجاب علياه
أن يفارقها مهاجرا ،حتى ال يكون من الذين تتوفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم.2

 -1رواه الحاكم في الهجرة األولى ( ،)681/2وصحح إسناده ووافقه الذهبي ،عن جابر.
ست َ ْ
 -2إشارة إلى اآليات الكريمة من سورة النساءِ { :إ ان الا ِذينَ ت ََوفاا ُه ُم ْال َمالئِكَةُ ََالِمِ ي أ َ ْنسُس ِِه ْم َقالُوا فِي َم ُك ْنت ُ ْم قَالُوا ُكناا ُم ْ
ضعَ ِسينَ فِي
ست َ ْ
ِ َقالُوا أَلَ ْم ت َ ُك ْن أَرْ ُِ ا
سا َء ْت َم ِييرا ه * إِ اَّل ْال ُم ْ
ضعَ ِسينَ مِ نَ ِ ج
الرفَا ِل َوال ِنجسَاءِ
اَّللِ َوا ِ
َاف ُروا فِيهَا َفأُولَ ِكَ َمأْ َوا ُه ْم َف َهنا ُم َو َ
ْاألَرْ ِ
سعَةه فَتُه ِ
عسُوج ا ه َ
ع ْن ُه ْم َوكَانَ ا
سى ا
َان َّل يَ ْ
يسُورا ه} [النساء.]99 -97:
اَّللُ َ
اَّللُ أ َ ْن يَ ْعسُ َو َ
س ِبياله * َفأُو َل ِكَ َ
ع َ
ستَطِ يعُونَ حِ يلَةه َوَّل يَ ْهتَدُونَ َ
َو ْال ِو ْلد ِ
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شبهات ت ار حول اإلقامة في بال يير المسلمين:
ومن المسلمين  -وال سيما المتشددين  -مان يثيار شابهات شارعية ،حاول إقاماة
المسلم في بالد غير إسالمية ،معتمدين على بعض األحاديث المروياة عان رساول هللا
صلى هللا عليه وسلم.
من هذه األحادياث ،قولاه علياه الصاالة والساالم" :أناا باريء مان كال مسالم يقايم
بين أظهر المشركين" .قالوا :لم يا رسول هللا؟ قال" :ال تراءو ناراهما".
وحديث" :من جامع مشركا ،وسكن معه ،فهو مثله".

وال بااد لنااا ماان وقفااة مااع هااذين الحااديثين ،لناارو ماادو صااحتهما سااندا ،فااإذا ثبتااا
ماان ناحيااة السااند ،ال بااد ماان نظارة فااي داللااة المااتن أو الاانص ،وهاال مااا اسااتنب :منهمااا
صحيح مقبول أو ال؟

 .1حديث" :أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أَهر المشركين":
أمااا حااديث" :أنااا بااريء ماان كاال مساالم يقاايم بااين أظهاار المشااركين ،ال تت اراءو
ناراهما".1
فقااد فهاام منااه الاابعض :تح اريم اإلقامااة فااي بااالد غياار المساالمين ،وأفتااى بااذل

مفتون في بالد شاتى ،وضايقوا باذل علاى المسالمين الكثيارين الاذين يعيشاون فاي أورباا
وغيرهاا ،ماع تعادد الحاجااة إلاى ذلا فاي عصارنا :للاتعلم ،والتادواي ،وللعمال ،وللتجااارة،
وللساافارة ،وللف ارار ماان االضااطهاد ،ولنشاار الاادعوة ،ولتعلاايم المساالمين الجاادد وتثبيااتهم،
ولغير ذل  ،وخصوصا بعد أن تقارب العالم حتى غدا كأنه (قرية كبرو) كما قال أحاد
األدباء! والحقيقة :أنه أصبح  -من الناحية المادية - 2قرية صغرو!
والحااديث الااذي اعتماادوا عليااه رواه أبااو داود والترمااذي عاان جرياار باان عبااد هللا

مسندا ومرسال ،أي بدون ذكر الصاحابي ،وذكاروا أن الصاحيح هاو المرسال .ولام ياروه
النسا ااائي إال مرسا ااال ،وبعا ااد أن رواه الترما ااذي مرسا ااال ،قا ااال :ها ااذا أصا ااح ،ونقا اال عا اان
 -1رواه أبو داود في الجهاد ( ،)2645عن جرير بن عبد هللا ،وقال :رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة ،لم يذكروا جريرا،
والترمذي في السير ( )1604موصوال ،ومرسال ( ،)1605ولم يروه النسائي إال مرسال ( ،)4780ومع هذا ذكره األلباني في صحيح
الجامع ( ،)1461وفي صحيح أبي داود ( ،)2304وصحيح الترمذي ( ،)1307وفي اإلرواء ( ،)1207إال جملة األمر نصف العقل.
 -2نقول :من الناحية المادي ،ألنه من الناحية المعنوية أمسى أكثر تباعدا مما كان قبل!
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البخ اااري :الص ااحيح المرس اال ،وك ااذا ق ااال أب ااو ح اااتم الا ارازي وال اادارقطني .1واالحتج اااج

بالمرسل :فيه الخالف المشهور في علم األصول ،وعامة أهل الحديث يعدون المرسال
في الحديث الضعيف.
ون ااص الحا ااديث :بع ااث رسا ااول هللا ص االى هللا عليا ااه وس االم ،س ا ارية إلا اى خا ااثعم،
فاعتصاام ناااس ماانهم بالس ااجود ،فأساارع فاايهم القتاال ،فبل ااغ ذل ا النبااي صاالى هللا علي ااه
وساالم ،فااأمر لهاام بنصااف العقاال (أي الديااة) ،وقااال" :أنااا بااريء ماان كاال مساالم يقاايم بااين
أظهر المشركين" .قالوا :يا رسول هللا ،لم؟ قال" :التتراءو ناراهما" انتهاى .ومعناى" :ال

تتراءو ناراهماا" :أي ال يتجااوران وال يتقارباان ،بحياث تارو ناار كال منهماا ناار اآلخار،
وهو كناية عن بعد ما بينهما.

وانما جعل لهم نصف الدية وهم مسلمون؛ ألنهام أعاانوا علاى أنفساهم ،وأساقطوا

نصااف حقهاام 2إلقااامتهم بااين المشااركين المحاااربين هلل ولرسااوله صاالى هللا عليااه وساالم،
وشاادد فااي مثاال هااذه اإلقامااة التااي يترت اب عليهااا مثاال ذل ا ماان القعااود عاان نصاار هللا
ورسااوله ،وهللا تعااالى يقااول فااي أمثااال ه اؤالء{ :إِ ان الاوووذ َ
ِين ا َمنُووووا َو َهوووا َف ُروا َو َفا َهووودُوا
ي ُوروا أُو َل ِوكَ َب ْع ُ
سو ِبي ِل ا
اَّللِ َوالاوذ َ
ْوض
اووْ ا َو َن َ
ضو ُه ْم أَوْ ِل َيوا ُء َبع ٍ
ِبأَمْ َوا ِل ِه ْم َوأ َ ْنسُس ِِه ْم ِفوي َ
ِين َ
وون َو ََّليَوووتِ ِه ْم ِمو ْ
وواف ُروا َموووا لَ ُكووو ْم ِمو ْ
َوالاووذ َ
وواف ُروا َوإِ ِن
وون َ
شو ْ
وويءٍ َحتاوووى يُ َهو ِ
ِين ا َمنُووووا َولَووو ْم يُ َهو ِ
ِين فَعَلَوووو ْي ُك ُم النا ْ
ا ْ
علَووووى قَوووووْ ٍم بَ ْيوووونَ ُك ْم َوبَ ْيوووونَ ُه ْم ِمي َوووواو}
ووور إِ اَّل َ
ست َ ْن َ
يو ُ
يو ُ
ووورو ُك ْم فِووووي الوووودج ِ
[األنفال.]72:
فنفاى تعااالى واليااة المساالمين غياار المهااجرين ،إذ كاناات الهجارة واجبااة ،3فمعنااى
قولاه عليااه الصااالة والساالم" :أنااا بااريء مان كاال مساالم يقايم بااين أظهاار المشااركين" :أي
بااريء ماان دمااه إذا قتاال؛ ألنااه عاارض نفسااه لااذل بإقامتااه بااين هاؤالء المحاااربين لاادعوة
اإلسالم ،ولدولة اإلسالم.

 -1انظر :البدر المنير (.)163/9
 -2قال اإلمام الخطابي في تعليل إسقاط نصف الدية( :ألنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار ،فكانوا كمن هل
بجناية نفسه ،وجناية غيره ،فسقطت حصة جنايته من الدية) .معالم السنن ( )438 ،437/3حديث (.)2530
 -3كانت الهجرة واجبة في أول اإلسالم على كل من أسلم ،لينضم إلى الرسول وأصحابه بالمدينة ،ليتعلم اإلسالم ،ويمارسه بحرية،

ويقوي شوكة الجماعة المسلمة ،فلما فتحت مكة ،ارتفعت الحاجة إلى الهجرة إلى المدينة ،وقال الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم" :ال

هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونية" .رواه البخاري في الجهاد ( ،)2783ومسلم في اإلمارة ( ،)1864عن عائشة وابن عباس رضي هللا
عنهما.
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ومعن ااى ه ااذا :أن ااه إذا تغيا ارت الظ ااروف الت ااي قي اال فيه ااا ال اانص ،وانتف اات العلا اة
الملحوظااة ماان و ارئااه ،ماان مصاالحة تجلااب ،أو مفساادة تادفع ،فااالمفهوم أن ينتفااي الحكاام
الذي ثبت من قبل بهذا النص ،فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما.1

ومما يقاوي هاذا الحاديث :ماا جااء فاي مساند أحماد بارقم ( ،)19238عان جريار

رضي هللا عناه قاال :أتيات رساول هللا صالى هللا علياه وسالم أبايعاه ،فقلات :هاات ياد ،
واشاترط علااي ،وأناات أعلاام بالشارط ،فقااال" :أبايعا علااى أن ال تشار باااهلل شاايئا ،وتقاايم
الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتنصح المسلم ،وتفارق المشرك".

ق ا ااال مخرج ا ااوه :ه ا ااذا ح ا ااديث ص ا ااحيح ،ورواه النس ا ااائي ف ا ااي البيع ا ااة (،)4177

والطبراني في الكبير ( ،)314/2والبيهقي في الكبرو كتاب السير (.)13/9

وفي بعض روايات هذا الحديث في المسند ( )19153بلفظ" :وتنصاح للمسالم،
وتب أر من الكافر".
وقال مخرجوه :حديث صحيح ،ورواه الطبراني في الكبير (.)314/2
ويؤي ااده ح ااديث بها از ب اان حك اايم ،ع اان أبي ااه ،ع اان ج ااده ،وفي ااه" :ال يقب اال هللا م اان
مشر بعدما أسلم عمال ،أو يفار المشركين إلى المسلمين".
رواه أحمد في المسند ( ،)20043وقاال مخرجاوه :إساناده حسان ،ورواه النساائي
فا ا ااي الزكا ا اااة ( ،)2568وابا ا اان ماجا ا ااه فا ا ااي الحا ا اادود ( ،)2536والحا ا اااكم فا ا ااي األه ا ا اوال
( ،)643/4وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
وممااا جاااء فااي مسااند أحمااد ( )20740فااي هااذا المعنااى مااا رواه ،عاان يزيااد باان
عبااد هللا باان الش اخير قااال :كنااا بالمرب اد جلوسااا فااأتى علينااا رجاال ماان أهاال الباديااة ،لمااا
رأينااه قلناا :كااأن هاذا رجاال لايس ماان أهال البلاد! قااال :أجال .فااإذا معاه كتاااب فاي قطعااة
أديم  -قال :وربما قال :في قطعة جراب  -فقال :هذا كتاب كتبه لي رسول هللا صالى
هللا عليه وسلم ،فإذا فياه" :بسام هللا الارحمن الارحيم ،هاذا كتااب مان محماد النباي رساول
هللا صاالى هللا عليااه وساالم لبنااي زهياار باان أقاايش ،وهاام حااي ماان عكاال :إنكاام إن أقمااتم
الصالة ،وآتيتم الزكاة ،وفارقتم المشركين ،وأعطيتم الخمس من المغنم ،ثام ساهم النباي

 -1انظر :كتابنا (دراسة في مقاصد الشريعة) صا ،170 – 168وكذل في فقه األقليات صا ،38كالهما طبعة دار الشرو بالقاهرة.
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صاالى هللا عليااه وساالم والصافي  -وربمااا قااال :وصاافيه  -فااأنتم آمنااون بأمااان هللا تبااار
وتعالى وأمان رسوله".
قال مخرجوه :إسناده صحيح رجاله ثقاات رجاال الشايخين غيار صاحابيه ،ورواه

البيهقي في الكبرو كتاب قسم الفيء والغنيمة (.)303/6

 .2حديثَ " :من فامع مشركا وسكن معه ،فهو م له":

وأماا الحاديث اآلخار الاذي يعتماد علياه مان يعتماد فاي تحاريم اإلقاماة مطلقاا فااي

بالد غير المسلمين .فهو حديث" :من جامع مشركا وسكن معه ،فهو مثله".
ومعنااى "جامعااه" :أي اجتمااع بااه وضاامهما مكااان واحااد ،وقااد فس ار ذل ا قولااه:
"وسكن معه" .ومعنى "فهاو مثلاه" :أي فاي اإلثام ،كأناه ناوع مان التاولي لاه ،وهللا تعاالى
يقولَ { :و َم ْن يَت َ َولا ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَ ِذناهُ ِم ْن ُه ْم} [المائدة.]51:
وأب ااادر هن ااا ف ااأقول :إن ه ااذا الح ااديث ض ااعيف ،فق ااد رواه أب ااو داود ف ااي الجه اااد
( ،)2787عن سمرة بن جندب ،من طريق جعفر بن سعد ،عن خبيب بن سليمان بان
سمرة ،عن أبيه ،عن سمرة ،وهو إسناد ضعيف باإلجماع.1

نظرة في َّللة األحا يث:
 -1قال األلباني في سلسلته الصحيحة :إسناده ضعيف :سليمان بن سمرة ،قال الحافظ :مقبول .أي إذا توبع ،وابنه خبيب :مجهول.
وجعفر بن سعد :ليس بالقوي .وسليمان بن موسى :فيه لين( .الصحيحة.)2330 :

وطعن ابن حزم في هذا السند بأن رواته :مجهولون ال يعرف من هم (المحلى .)234/5:ونقل الذهبي عن ابن القطان :ما من هؤالء
من يعرف حاله ،وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم .وقال عبد الحق األزدي :خبيب ضعيف ،وجعفر ممن ال يعتمد عليه .وبكل حال:

هذا إسناد مظلم ال ينهض بحكم (الميزان.)150/1 :

فالحديث بهذا اإلسناد مجمع على ضعفه ،بل هو في الحقيقة شديد الضعف ،ومثله ال يقبل التقوي بغيره.
ومع هذا حاول العالمة األلباني أن يقويه في صحيحه ببعض الطر الضعيفة التي ال تجبر مكسورا :مثل ما رواه الحاكم في قسم الفيء

والغنيمة ( ،)154/2عن سمرة مرفوعا ،بلفظ" :ال تساكنوا المشركين ،وال تجامعوهم ،فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا" .وقد صححه
الحاكم على شرط البخاري ،ووافقه الذهبي وزاد (مسلم) .قال األلباني :وهو وهم فاحش منهما ،ألن إسحا بن إدريس  -أحد رواته -
متهم بالوضع ،وقد ترجمه الذهبي في (الميزان) أسوأ ترجمة .انظر :إرواء الغليل (.)2322/6
فهذه الطريق ال تصلح للتقوية بحال.ثم قال الشيل في الصحيحة :لكني رجوت له متابعا قويا أخرجه أبو نعيم في (أخبار أصبهان)  .مع
أن رواة هذا الحديث منهم من قيل :ليس بقوي .ومن قيل :مستور .أي لم يذكروا فيه جرحا وال تعديال.
ومع هذا قال األلباني :فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين ،وال سيما وقد مضى شاهد بنحوه فراجعه برقم (( )636الصحيحة:
حديث  )2335المجلد الخامس.
على أن الشيل لم يكتف بتحسينه ،بل ذكر في صحيح أبي داود :أنه صحيح (.)2420
والحقيقة أني أالحظ على المتأخرين والمحدثين من أهل الحديث :التوسع في التحسين والتصحيح بكثرة الطر  ،مع أن كال منها ضعيف

في نفسه ،وهو على خالف منهج األئمة المتقدمين من أمثال البخاري وابن معين وغيرهم.
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واذا تأملنا في متون هذه األحاديث وداللتها تبين لنا ما يلي:

أوَّل:

أنها تتحدث عان (المشاركين) وفا ار (المشاركين) .والمشاركون كماا ذكرناا تعناي

عباد األصنام .ونحن بصدد الحديث عن أهل الكتاب وخصوصا المسيحيين منهم.

ثانيا:
أن لفظااة (المشااركين) إذا أطلقاات فااي ذلا الوقاات ،تعنااي :المشااركين المحاااربين ،الااذين
أعلن اوا العااداوة لإلسااالم ورسااوله ،وصاادوا عاان ساابيل هللا ،وشااهروا الساايف علااى دعااوة
اإلسااالم ،وفتن اوا المااؤمنين بااه ،وعااذبوهم ،وأخرجااوهم ماان ديااارهم ،حتااى يرغمااوهم علااى
الرجوع عن دينهم.
وهاؤالء هاام الااذين ينهاى المساالمين أن يوالاوهم ويرتبطاوا بهاام ،بخااالف المشااركين
المسالمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين ،ولم يخرجوهم من ديارهم .وهو ماا قارره
الق ارآن بوضااوح فااي آيتااين ك اريمتين ماان سااورة الممتحنااة تعتب اران دسااتو ار للعالقااة بااين
المسلمين وغيرهم ،يقول تعاالىَّ{ :ل يَ ْن َها ُك ُم ا
َون الاوذ َ
ِين َولَو ْم
ِين لَو ْم يُقَواتِلُو ُك ْم فِوي الودج ِ
اَّللُ ع ِ
سو ُ
يُ ْ ِر ُفووو ُك ْم ِمو ْ
وطوا ِإ َل وي ِْه ْم ِإ ان ا
وط َ
ين * ِإنا َمووا
اَّللَ ي ُِحووبن ْال ُم ْق ِ
وار ُك ْم أ َ ْن تَبَو نورو ُه ْم َوت ُ ْق ِ
سو ِ
ون ِ يَو ِ
ووار ُك ْم َو َ
ِين َوأ َ ْخ َرفُووو ُك ْم ِم ْ
يَ ْن َهووا ُك ُم ا
اَّللُ عَوو ِن الاووذ َ
علَووى
َووا َه ُروا َ
وون ِ يَ ِ
ِين قَوواتَلُو ُك ْم فِووي الوودج ِ
اف ُك ْم أ َ ْن ت َ َولاوْ ُه ْم َو َم ْن َيت َ َولا ُه ْم فَأُولَ ِكَ ُه ُم ا
الظا ِل ُم َ
ون} [الممتحنة.]9،8:
ِإ ْخ َر ِ

ثال ا:
يجب أن نحدد المقصود من (ف ار المشار ) فاي هاذه األحادياث التاي كاان مان
وصاااياها" :وتفااار المشاار " .فمااا الم اراد بكلمااة (الف ا ار ) هنااا؟ أهااو الف ا ار الحس اي أم
الف ار المعنوي؟

واذا قلن ااا :إن الفا ا ار الحس ااي ه ااو الما اراد ،فق ااد يك ااون معن اااه االنتق ااال م اان دار

الشر إلى دار اإلسالم ،وال سيما إذا كاان المسالم مضايقا علياه فاي دار الشار  .وهاذا
ما قاد يفهام مان حاديث بهاز بان حكايم" :أو يفاار المشاركين إلاى المسالمين" .وهاذا هاو
مااا كااان واجبااا علااى كاال م ان أساالم :أن يهاااجر ماان بلااده إلااى المدينااة ،حتااى كااان فااتح
مكة ،وبها ظهر اإلسالم ،وأثبت وجوده وقوته ،وأصبح الرساول صالى هللا علياه وسالم:
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سيد الجزيارة .وهناا قاال صالى هللا علياه وسالم" :ال هجارة بعاد الفاتح ،ولكان جهااد ونياة،
واذا استنفرتم فانفروا" .1وهذا بالنظر إلى حديث بهز بن حكيم ال إشكال فيه.
ولكن اإلشكال في حديث جرير ،أنه قد يعكار علاى هاذا الفهام أن جريا ار رضاي
هللا عنااه ،إنمااا أساالم فااي الساانة التااي تااوفي فيهااا رسااول هللا صاالى هللا علياه وساالم ،وبعااد
أن نسل وجوب الهجرة.
ولع اال ه ااذا م ااا يؤي ااد الفه اام اآلخ اار لمفارقا اة المش ااركين ف ااي ح ااديث جري اار ،وه ااو
المفارقااة المعنويااة :أي مفااارقتهم فااي عقائاادهم ،وفااي مفاااهيمهم ،وفااي أخالقياااتهم ،التااي
أفسدتها الوثنية ،وجنت عليها الجاهلية.

ومما يقوي هذا الفهم :أن بعض روايات الحديث جاء بلفظ" :وتب أر من الكاافر".

والبا اراءة م اان الك ااافر غي اار ت اار الس ااكنى مع ااه ،ف ااالبراءة من ااه :أن يعل اان أن ااه ال ي ااؤمن
بمعتقداته بتعدد اآللهة ،أو بإنكار البعث ،أو باستحالل الحارام ،أو بتحاريم الحاالل ،أو

غياار ذلا  ،كمااا كاناات دعااوة النبااي صاالى هللا عليااه وساالم إلااى قيصاار وأماراء النصااارو
وغياارهم ماان أهاال الكتاااب يختمهااا باآليااة الكريمااة ماان سااورة آل عم اران{ :قُوو ْل يَووا أ َ ْهوو َل
اَّللَ َوَّل نُ ْ
سو َوواءٍ َب ْينَنَووا َو َب ْي ونَ ُك ْم أ َ اَّل نَ ْعبُودَ ِإ اَّل ا
ش و ْي ا ه َوَّل
شو ِورََ ِب و ِه َ
ب ت َ َعووالَوْ ا ِإلَووى َك ِل َم و ٍة َ
ْال ِكتَووا ِ
يَت ا ِ ذَ بَ ْع ُ
اَّللِ فَو ِذ ْن ت َ َولاووْ ا فَقُولُووا ا ْ
ون ا
شو َهدُوا ِبأَناوا ُمسْو ِل ُم َ
ون} [آل
ضنَا بَعْضا ه أَرْ بَابا ه ِم ْن ُ ِ
عمران.]64:

نشر الدعوة وت بيت المستجيبين لها يستلزم البقاء في أرِ الكسر:
وممااا ياادل علااى مشااروعية اإلقامااة ف ااي بااالد غياار المساالمين ،ليحق اق مقاص ااد
مشاروعة :أن اإلسااالم فارض علااى المساالمين أن يبلغاوا دعااوتهم إلاى العااالمين ،لتتحقاق
رحمة هللا العامة ببعثة محمد الذي أرسله هللا رحمة للعالمين .ومن لاوازم ذلا  :أن يقايم

أناس في بلد الدعوة ،ليعلموا من دخل فاي اإلساالم ،ويثبتاوهم ،وهاذا أمار ضاروري فاي
توريااث اإلسااالم العملااي للمساالمين الجاادد ،وماان القواعااد المتفااق عليهااا :أن مااا ال يااتم
الواجب إال به فهو واجب.

 -1متفق عليه :البخاري في الجهاد ( ،)2783ومسلم في اإلمارة ( ،)1353وأحمد ( ،)1991وأبو داود في الجهاد ( ،)2480والترمذي
في السير ( ،)1590والنسائي في البيعة ( ،)4170عن ابن عباس.
61

وهااذا مااا وقااع بالفعاال خااالل التاااريل اإلسااالميب وبااه انتشاار اإلسااالم فااي بااالد
شتى ،وثبت فيهاا ،وتغلغال فاي حيااة أهلهاا .ومنهاا باالد لام يادخلها جايش إساالمي ،ولام
ينتش اار اإلس ااالم ب ااين ربوعه ااا إال ب ااأخال المس االمين ،وحس اان تع اااملهم ،وحس اان فهمه اام
لحقائق اإلسالم دون تعقيد أو تعسير.

ومن ذل بالد كبيرة معروفاة ،مثال إندونسايا وماليزياا ،التاي دخال اإلساالم إليهاا
عن طريق التجار المسلمين الذين جاؤوا من حضرموت وما حولها ،ولم يكوناوا علمااء
وال دعاااة محتاارفين .فااأحبهم أهاال الاابالد ،وأحب اوا دياانهم ودخل اوا فيااه أفواجااا ،ومكث اوا فااي
ديارهم ،وصاهروهم ،حتاى أضاحوا جازءا مانهم ،وال ازلات أنساالهم إلاى الياوم تعايش فاي
تل البالد بوصفهم مواطنين أصليين فيها.
ومثال ذلا  :كثياار ماان الاابالد اإلسااالمية فاي إفريقيااا ،انتشاار اإلسااالم عاان طريااق
االختالط والمعاشرة ،وعن طريق الطر الصوفية.
ولااو كااان الحكاام الاادائم هااو تح اريم إقامااة المساالم فااي بااالد أهاال الكفاار :مااا وجااد
اإلسالم سبيال لالنتشار أبدا ،وسددنا عليه الطريق مختارين.

هااذا مااع أن أهاال الكتاااب ناارو أماارهم أسااهل وأيساار ماان غياارهم ،لمااا قاارر لهاام

اإلسااالم ماان أحكااام خاصااة بهاام ،تجعلهاام أقاارب إلااى المساالمين ماان الااوثنيين وأمثااالهم،
ومن ذل  :أنه أباح للمسلمين الزواج من نسائهم ،وهاذا خطاوة تقدمياة فاي التساامح ماع
المخالفين ،قلما تسمح بها األديان األخرو.
وبهااذا تنعقااد المصاااهرة بااين الرجاال المساالم وأهاال زوجتااه ،التااي أمساات ش اريكة
حياتااه ،وأم ولااده .وأمااا اوالده منهااا ،فعلاايهم حقااو الباار ألمهاام ،وصاالة الارحم ألجاادادهم

وجاداتهم ،وأخاوالهم وخااالتهم ،وأوالد أخاوالهم وخااالتهم ،وهاؤالء جميعاا لهاام حقااو ذوي
وام بَ ْع ُ
ضو ُه ْم
القرباى ،التااي توجبهااا صالة الاارحم التااي أماار هللا أن توصالَ { :وأُولُوووا ْاألَرْ َحو ِ
ب ا
اَّللِ} [األنفال.]75:
أَوْ لَى ِب َبع ٍ
ْض ِفي ِكتَا ِ
ومثاال هااذه الصااالت تجعاال متسااعا له اؤالء ليقيم اوا مااع أمهاااتهم أو أجاادادهم أو
أخوالهم ،إذا كان هنا من يعلمهم دينهم ،وما يمكانهم مان إقاماة فرائضاهم ،وال يخشاى

خط ار على دينهم في بقائهم.

التجنو بجنسية البال األوربية:
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قااد رأينااا كيااف أثااار بعااض علماااء المساالمين شاابهات حااول إقامااة المساالمين فااي
الاابالد األوربيااة ،بوصاافها خااارج دار اإلسااالم ،وقااد رددنااا علااى هااذه الشاابهات ،وفنادناها
باألدلة الشرعية ،وبينا أن إقامة المسالم فاي الابالد األوربياة وغيرهاا ال حارج فياه شارعا،
باال قااد يكااون مطلوبااا طلااب اسااتحباب أو طلااب وجااوب ،حسااب األهااداف المتوخااه ماان
هذه اإلقامة.
بقااي هنااا موضااوع آخ ار م ارتب :بموضااوع اإلقامااة ،وهااو التجاانس بحنسااية هااذه
البالد األوربية ،من فرنسية أو بريطانية أو ألمانية أو غيرها.

وم اان المؤكا اد :أن ال ااذين يرفض ااون اإلقام ااة ف ااي أورب ااا وغيره ااا م اان ال اابالد غي اار

اإلسالمية :يرفضون  -من باب أولى  -التجنس بجنسيتها.

وقااد رأينااا ماان العلماااء والاادعاة م ان يتشاادد فااي ذل ا غايااة التشاادد ،ويحاارم علااى
المساالمين حماال أي جنسااية غياار إسااالمية .وقااد بحثاات ذلا الناادوة الفقهيااة التااي عقاادت
فااي الكليااة األوربيااة اإلسااالمية فااي فرنساا ،وحضاارها عاادد ماان الفقهاااء المعتبارين ،علااى
أرسااهم العالمااة مصااطفى الزرقااا ،والشاايل عبااد الفتاااح أبااو غاادة ،والشاايل منااع القطاان،
وغيرهم .وكانت مسألة التجنس بالجنسية األوربية من المسائل المعروضة ،وقاد انتهات
الندوة إلى إجازتها ،والرد على شبهات العلماء المشددين فيها.
وقااد كااان ماان الااذين تشااددوا فااي حماال الجنسااية غياار اإلسااالمية :األسااتاذ حساان

البنا رحمه هللا ،وله في ذل فتوو منشورة معروفة قال فيها:

(مج اارد تج اانس المسا االم بأي ااة جنسا ااية أخ اارو لدولا ااة غي اار إسا ااالمية :كبيا ارة ما اان

الكبائر ،توجب مقت هللا وشديد عقابه ،والدليل على ذل ماا رواه أباو داود ،عان أناس،
قااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم" :م ان ادعااى لغياار أبيااه أو انتمااى لغياار مواليااه؛
فعليه لعنة هللا المتتابعة إلى يوم القيامة" ،1واآلية الكريمة تشير إلى هذا المعناى ،وهاي
ين أَوْ ِل َيوا َء ِم ْ
ون ْال ُمو ْ ِم ِن َ
ون ْالكَوا ِف ِر َ
قول هللا تبار وتعالىَّ{ :ل َيت ا ِ ِذ ْال ُم ْ ِمنُ َ
ين} [آل
ون ُ ِ
عماران]28:؛ فكياف إذا صااحبه بعاد ذلا واجباات وحقااو تبطال الاوالء باين المساالمين،

وتمز روابطهم ،وتاؤدي إلاى أن يكاون الماؤمن ،فاي صاف الكاافر أماام أخياه الماؤمن،
وان خي ا ار للمساالم أن ي ادع هااذه الااديار وأمثالهااا إن تعااذرت عليااه اإلقامااة فيهااا إال بمثاال
 -1رواه أبو داود في األدب ( )5115عن أنس ،وصححه األلباني في صحيح الجامع (.)5987
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يموا ه
ِ ُم َرا َ
سو ِبي ِل ا
وافرْ فِوي َ
اَّللِ يَ ِجو ْد فِوي ْاأل َرْ ِ
هذه الوسيلة وأرض هللا واسعةَ { :و َم ْن يُ َه ِ
سعَةه} [النساء ،]100:وهللا أعلم) 1انتهى.
َك ِيرا ه َو َ
ولكن الذي أراه هنا :أن أخذ الجنسية من بلد غير إساالمي يعتبار أحياناا خياناة

هلل ورسااوله وللمااؤمنين ،وذل ا فااي حالااة الحاارب بااين المساالمين وغياارهم مماان يحاااربون
اإلسااالم؛ ولااذا أفتااى علماااء تااونس وقاات االحااتالل الفرنسااي أن أخااذ الجنسااية الفرنسااية

يع ا ااد خروج ا ااا وردة ع ا اان اإلس ا ااالم؛ ألن ا ااه بتجنس ا ااه ب ا اااع والءه لوطن ا ااه ،واش ا ااترو والءه
للمستعمر ،فأفتى العلماء الكباار بكفار مان فعال ذلا  .ألن هاذه الفتاوو سابيل مان سابل
المقاومااة واالحااتالل ،وسااالح ماان أساالحة الجهاااد ،ولكاان فااي األوقااات العادي اة فالمساالم
الااذي يحت اااج للس اافر إلااى ب ااالد غي اار إسااالمية تعطي ااه الجنس ااية قااوة ومنع ااة؛ ف ااال يح ااق

للسالطات طاارده ،ويكاون لااه حاق االنتخاااب فاي المجااالس البلدياة والتشاريعية وانتخابااات

الرئاسااة ،ممااا يعطااي المساالمين قااوة فااي هااذه الاابالد؛ حيااث يخطااب المرشااحون ودهاام،
ار وال خياارا ،وانمااا تأخااذ الحكاام حسااب مااا يترتاب علااى
فحماال الجنسااية لاايس فااي ذاتااه شا اا
أخذ هذه الجنسية من النفع للمسلمين أو اإلضرار بهم.

ولكي نكاون منصافين :فاال باد أن نضاع فتاوو البناا ومان وافقاه فاي إطاار زمنهاا

وبيئتهااا وظروفهااا ،فقااد يتشاادد األسااتاذ فااي أمااور ،نحاان نتساااهل فيهااا اليااوم بمقتضااى
التطور العالمي ،واقتراب الناس بعضهم من بعض ،وحاجاة العاالم بعضاه إلاى بعاض،
وتغياار صاافة بعااض الاادول ماان دول اسااتعمارية ظالمااة للمساالمين ،إلااى دول حليفااة أو
شريكة للمسلمين .كما أن األستاذ في بعض ما كتبه كان في عنفوان الشباب ،بما فياه
ماان حماااس وثااورة  ،واناادفاع فااي المواجهااة .وللساان حكمهااا ،وللبيئااة والاازمن تأثيرهمااا،
وعلاى كال حاال؛ لاايس فاي العلام كبيار ،وكاال أحاد يؤخاذ مناه وياارد علياه ،إال مان ينطااق
عن الهوو صلى هللا عليه وسلم.

 -1مجلة اإلخوان المسلمين .السنة الرابعة .العدد ( .)4صا 11بتاريل  14صفر 1355ها الموافق  5مايو 1936م ،نقال عن سلسلة (من

تراث اإلمام البنا) الكتاب الرابع .الفقه والفتوو صا.230 ،229
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هل يقبل الغرب المسلمين مواطنين كغيرهم لهم كل الحقوو؟
في عامة البحوث اإلسالمية حول اندماج األقليات المسلمة في الغارب ،وقباول
فكرة (المواطنة) التي تتيح للمسلم التعايش من أهل البالد ،واكتساب ما لهم من حقاو
المواطن ،التي يحصل عليها غيرهم بيسر وسهولة ،ودون عوائق أو مكدرات.

أقااول :فااي عامااة البحااوث يتجااه الباااحثون إلااى أن العقبااة فااي االناادماج وقبااول

المواطنااة هاام المساالمون أنفسااهم ،الااذين ال يقبلااون بسااهولة :فك ارة االناادماج فااي غياارهم،
وبخاصااة الجياال األول ماان المهاااجرين ،الااذي يظاال مرتبطااا بوطنااه األول ،حااذ ار م اان
االندماج في وطنه الثاني ،وربما كانت عنده أفكاار متوارثاة أو مفااهيم مغلوطاة ،يقبلهاا

تقلياادا علااى أنهااا الاادين الحااق ،ولاام يناقشااها مااع علماااء ارسااخين يجمعااون بااين األصااالة
والمعاصرة.
وهااذا صااحيح ،وهااو مااا جعاال (المجلااس األوربااي لإلفتاااء والبحااوث) منااذ نشااأته
إلى اليوم ،يصدر في كل دورة من دو ارتاه :بياناا يناادي فياه المسالمين بوجاوب التفاعال

مع األوطان التاي يعيشاون فيهاا ،واالنادماج فاي شاعوبها ،وعادم العزلاة عنهاا ،وضارورة
المش اااركة اإليجابي ااة ف ااي ك اال م ااا يرق ااى ب ااالوطن ويعم اال عل ااى ازده اااره ،وبه ااذا يظه اار
نشاطهم وتحركهم وجدهم واجتهادهم في خدمة الوطن ،ماع وجاوب احتفااظهم بعقائادهم
وشا ااعائرهم وأخالقيا اااتهم وآدابها اام وق ا ايمهم وتقاليا اادهم التا ااي تمي ا ازهم عا اان غيا اارهم ،والتا ااي
فرضها عليهم دينهم .وبهذا تتحقق هذه المعادلة التي قد يظنها بعضهم صاعبة ،وهاي:
استقامة بال انغال  ،واندماج بال ذوبان.
هذا هو موقف العلم والفكر اإلسالمي مان قضاية االنادماج والمواطناة لألقلياات
المساالمة فااي أوربااة وفااي الغاارب عمومااا ،ولكاان غفاال علماااء المساالمين وباااحثوهم بصاافة
عامااة عاان موقااف الغاارب ماان قبااول (مواطنااة ) المساالمين معهاام ،واناادماجهم فاايهم .إذ
كااان المفهااوم ماان قباال :أن العااائق إنمااا هااو عنااد المساالمين ،ولاام يكاان معروفااا أن أوربااة
والغاارب لااديهم عقبااة أو عااائق ماان ق ابلهم أنفسااهم .فقااد كاناات الفلساافة الليبراليااة السااائدة
عنااد الغ اربيين ،وخصوصااا أوربااا الغربيااة ،وأمريكااا الشاامالية ،ترح اب باناادماج المساالمين
فيهم ،وتجعل لهم كل الحقو الممنوحة للماواطنين األصاليين ،ولغيارهم مان المهااجرين
إلاايهم ماان الجاانس األباايض ،فلاام يكاان هنااا  -فااي الغالااب  -تمييااز بااين أباايض وأسااود

وملاون ،إنمااا هاي حقااو اإلنساان ماان حياث هااو إنساان ،بغااض النظار عاان لاون جلااده،
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أو ل ااون عينيا اه ،أو ش ااكل أنف ااه ،أو أرس ااه ،أو م اادو نعوم ااة ش ااعره! وس اااعد عل ااى ه ااذا
التوجه أن األفواج األولى من المهاجرين لم يكن يعنيها إال لقمة العيش ،ولم تكن تهاتم
بأمر اإلسالم فك ار أو سلوكا.
ولكن في السنوات األخيرة ،وبعاد ظهاور الصاحوة اإلساالمية  -وخصوصاا بعاد

 11سا اابتمبر 2001م  -تغي ا ار الموقا ااف كثي ا ارا ،وأضا ااحى المسا االمون يعا اااملون معاملا ااة
خاصاة ،فيهاا كثيار مان اإلسااءة واالسااتفزاز ،بال التحقيار واإلياذاء أحياناا :ال لشاايء إال

ألنهم مسلمون.

ج اااء ذلا ا نتيج ااة تغيا ار السياس ااات ،الت ااي تتبناه ااا األنظم ااة الحاكم ااة ،كم ااا ف ااي
سياسة جورج بوش وجماعة اليمين المسيحي المتطرف والمتصهين في أمريكاا ،وتاوني
بلياار فااي بريطانيااا ،وانجاايال ميركاال فااي ألمانيااا ،وغياارهم .ومعظاام مااا حاادث ماان تغي ار
نتيجة تاثير اللوبي الصهيوني الذي يغذي مخابرات البالد الغربياة بمعلوماات كاذباة أو
ملفقااة حااول المساالمين ودعااوتهم ،ويعظاام ماان شااأن الغااالة والمتطاارفين ،وكااأنهم أكثريااة
المسلمين ،وما هم إال فئة قليلة ،ينبذها جمهور المسلمين.
وال غاارو أن تجااد فااي أوربااا أح ازبااا يمينيااة متطرفااة ،تقااوم برامجهااا علااى إعااالن
العااداء للمهاااجرين ،والسااعي إلااى طااردهم ،وتطهياار الاابالد ماان وجااودهم ،أو علااى األقاال

تحجيمهم وتقزيمهم وتهميشهم ،حتى ال يكون لهم دور في المجتمع.

وأحيان ااا نج ااد تغيا ار الموق ااف ض ااد المس االمين ،نتيج ااة لتغيا ار (الفلس اافة) الس ااائدة
والمؤثرة في التفكير العام ،والتي يتبناها اإلعالم ويروج لها.

َهور فلسسات رفعية في فرنسا:
مثااال ذلا  :مااا حاادث فااي فرنسااا التااي كااانوا يعتبرونهااا (أم الحريااات) ،ومحضاان
الليبرالية ،وسادنة حقو اإلنسان!

فقد ظهر فيها بعاض هاؤالء الاذين ينقادون فلسافات الماضاي ،ويعتبرونهاا فلسافة

مثالي ااة ،ال تم اات للواق ااع بص االة ،وي اادعون إل ااى فلس اافة جدي اادة ،عل ااى النق اايض م اان تلا ا

الفلساافات القديمااة ،التااي ضااللت العقاال الفرنسااي بمااا قدمتااه لااه ماان رؤو ومعااارف غياار

حقيقية .ولهذا عدها الباحثون والراصدون لألفكاار (فلسافة رجعياة) حاقاا ،ال أثار لهاا إال
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تااأخير فرنسااا إلااى القاارون الوسااطى ،علااى عكااس مااا نااادو بااه فالساافة التنااوير أمثااال
فولتير ورسو ،وفالسفة الحرية واإلنسانية مثل سارتر وفوكو وألتوسير.
كتب الكاتاب التونساي (لساعد الاواعر) فاي صاحيفة (الصاباح) التونساية مقاالتين
فااي (2007/4/4 ،3م) بعناوان (تساااؤالت حااول الفلساافة المعاصارة فااي فرنسااا) ،كشااف
فيها النقاب عان هاذا الفكار أو هاذه الفلسافة الرجعياة الجديادة ،التاي يجسادها الفيلساوف
(فيلكينكروت) الاذي انتقال مان اليساار إلاى أقصاى اليماين المتطارف ،والاذي ساانده قلاة
ما اان الفالس ا افة والمثقفا ااين الشا اابان مثا اال (برنا ااارد هنا ااري ليفا ااي) و(أندريا ااه غلوكسا اامان)

وغيرهما.
سمى هذا الفيلسوف اتجاهه الرجعي الجديد (مراجعة ذاتياة) وفيهاا هااجم التياار

اليساااري والتقاادمي الااذي كااان ينتمااي إليااه ،وزعاام أنااه كااان أسااطورة أو خ ارفااة فااي تبنيااه
للمساواة المطلقة بين األجناس والطبقات واألفراد.
وفااي كتابااه (هزيمااة الفكاار) الااذي نش اره ساانة 1987م أعلاان ص اراحة عاان اتجاااه
نقدي راديكالي ،للفلسفة أو للثقافة المعاصرة ،ووصفها بالتسيب واالنحالل ،وخصوصا
بسااوء تشخيصااها (األخالقااي) وغياار ال اواقعي لمشاااكل المجتمعااات الغربيااة المعاص ارة،
مثاال سااوء التفاااهم بااين الثقافااات الموج ااودة فااي فرنسااا ،أو مشااكل البطالااة ،أو مش ااكل
الفشل المدرسي.
فااإذا كااان الحااديث عاان إخفااا العاارب أو األفارقااة المهاااجرين فااي (التااأقلم) مااع
نمااوذج العاايش الفرنسااي ،فااإن فيلكينكااروت وغلوكساامان ال يرجعااان ذل ا إلااى الحيااف
الطبقااي االقتصااادي واالجتماااعي الواقااع والضاااغ :علااى هااذه األقليااات المهاااجرة ،باال
إلااى (الذهنيااة) الرمزيااة العربيااة أو اإلفريقيااة ،التااي ال يمكنهااا أن (تتااأقلم) مااع الذهنيااة
الغربية المتقدمة علميا وسياسيا.1
وكأناه يعيااد نظرياة تفاضاال األجناااس مان جديااد ،و(تفااو الرجال األباايض) علااى
غيره ،وأنه خلق ليسود ويقاود ،وأن غياره مان األجنااس إنماا خلقاوا لينقاادوا لاه ويتبعاوه!!

وكانت هاذه النظرياة (الالعلمياة) قاد عفاا عليهاا الازمن ،وجرفتهاا النظرياات التاي تساوي
بين البشر في العقل والروح والخصائص اإلنسانية.
 -1انظر :جريدة الصباح اليومية التونسية يومي  4 ،3إبريل 2007م مقالة الكاتب لسعد الواعر :تساؤالت حول الفلسفة المعاصرة في
فرنسا.
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على كل حال ،هاذا هاو الفكار الاذي ياروج لاه اإلعاالم فاي فرنساا ،وهاي نماوذج
لغيرها من دول الغرب .ومعنى هذا :أن الغارب بعاد أن كاان قاوة جاذباة للمسالمين إلاى
دياااره ،أصاابح قااوة طاااردة لهاام ،وأضااحى يضاايق بهاام ذرعااا ،وكأنااه ي اردد مجااددا مقولااة
األديب الغربي القديم :الشر شر  ،والغرب غرب ،ولن يلتقيا!!

وقسة للتأمل:
ولكن يجب عليناا لإلنصااف وللوصاول إلاى الحقيقاة :أن نقاف هناا وقفاة للتأمال
والتعمق في القضية ،فهل فكر هؤالء (الرجعيين) يمثل الفكر العاام فاي أورباة وأمريكاا؟
أو هاو يمثال شاريحة معيناة مان أهال الفلسافة أعمااهم التعصاب عان رؤياة الحقيقاة ،ولام
ينظروا إلى األمار نظارة أعماق ،تتجااوز الغاالف أو القشارة الظااهرة لإلنساان واألشاياء،
وتتأمل في اإلنسان من حيث هو إنسان ،فاإذا هاو جاوهره واحاد ،وان اختلفات األوطاان
واأللوان واأللسنة ،أو اختلفت األشكال والمستويات والطبقات.
أكباار ظنااي :أن الااذي يسااود فااي النهايااة هااو النظارة اإلنسااانية ،والفكارة الكونيااة،
التااي ال ترك از علااى مااا يفاار الناااس ويمياازهم بعضااهم عاان بعااض ،باال علااى مااا يجمااع
بينهم ،وهو كثير .والبقاء دائما لألصلح ،والقرآن يؤكد ذل فيقاول{ :فَأَماا ا
الزبَدُ فَيَ ْوذ َهبُ
اس فَيَمْ ُك ُ
ِ} [الرعد.]17:
ث فِي ْاألَرْ ِ
ُفسَا هء َوأَماا َما يَ ْنسَ ُع النا َ

وال ريا ااب أن الواقا ااع يفا اارض نفسا ااه ،فقا ااد أصا اابح المسا االمون جا اازءا ما اان الواقا ااع

األوربااي ،وغاادا مانهم أعضاااء فااي البرلمانااات المختلفااة فااي عاادد ماان األقطااار األوربيااة،
وماانهم أعضاااء فااي مجلااس العمااوم البريطاااني ،وفااي مجلااس اللااوردات ،وأعضاااء فااي
األحزاب الحاكمة أو المعارضة ،بال باات مانهم مان يتباوأ منصاب الاو ازرة ،ولام يعاد مان
الممكاان  -كمااا أنااه لاايس ماان المفيااد قطعااا  -التفكياار فااي محااو الوجااود اإلسااالمي ماان
أوربا ،أو من أمريكا ،وال سيما أن بعض هذا الوجود أصيل وليس مهاجرا.

علااى أن ماان الخياار كاال الخياار :أن يظاال هااذا التنااوع قائمااا ،فااالكون كل اه قااائم

علااى ظاااهرة التنااوع ،أو مااا يسااميه القارآن (اخااتالف األلاوان) ،1وبهااذا تااتالقح الثقافااات،
ِ َو ْ
سنَتِ ُك ْم َوأ َ ْل َوانِ ُك ْم إِ ان فِي ذَ ِلكَ َريا ٍ
 -1إشارة إلى مثل قوله تعالىَ { :ومِ ْن ايَاتِ ِه َخ ْل ُ ال ا
ت ل ِْل َعا ِلمِ ينَ }
اختِالفُ أ َ ْل ِ
اوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
س َم َ
[الروم ،]22:وقوله{ :أَلَ ْم ت ََر أ َ ان ا
س َماءِ َما هء َفأ َ ْخ َرفْ نَا ِب ِه ثَ َم َرا ٍ
اَّللَ أ َ ْنزَ َل مِ نَ ال ا
ت ُم ْ تَلِسا ه أَ ْل َوانُهَا َومِ نَ ْال ِج َبا ِل ُفدَ ِبيض َوحُمْ ر ُم ْ تَلِف
أ َ ْل َوانُهَا َو َ
ي َرا ِبيبُ سُو } [فاطر.}27:
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وتتفاعاال الحضااارات ،ويأخااذ بعضااها ماان بعااض ،كمااا يعطااي بعضااها بعضااا .ويكفااي
اس اتاقُوا َربا ُكو ُم الاوذِي َخلَقَ ُكو ْم ِم ْ
ون
الجميع وجود األصل اإلنساني المشاتر { :يَا أَين َها النا ُ
احدَ ٍة َو َخ َل َ ِم ْن َها َعوْ َف َها َو َب ا
سا هء} [النساء.]1:
نَ ْس ٍو َو ِ
ث ِم ْن ُه َما ِر َفاَّله َك ِيرا ه َو ِن َ

مرحلة ما بعد  11سبتمبر است نائية:
وهذه المرحلة التي حادثت بعاد  11سابتمبر 2001م ال ينبغاي أن تلغاي التااريل
كل اه ،وال أن تحكاام علااى المسااتقبل كل اه .إنهااا فت ارة اسااتثنائية ،ال بااد أن تنتهااي ،وتعااود
المياه إلى مجاريها الطبيعية ،كما يقولون.

وعلااى المساالمين فااي أوربااة  -وفااي أمريكااا كااذل  -أن يصاابروا علااى مواجهااة
هذه الفترة بما يصاحبها من مضايقات وسلبيات ،ويثبتوا أنهم أصاحاب رساالة عالمياة،

وأن لاادينهم مفاااهيم وقيمااا دينيااة وخلقيااة تجعلهاام يتعايشااون مااع جي ارانهم ماان أهاال هااذه
الاابالد بااأخال المااؤمنين ،وفضااائل الملتاازمين ،وبخاصااة أن أهاال هااذه الاابالد فاي نظاار

المسا االمين( :أها اال كتا اااب) خصا ا اهم اإلسا ااالم بمعاملا ااة متميا ا ازة دون س ا اواهم ما اان غي ا اار
المسلمين ،حتى شرع للمسلم أن يصاهرهم ويتزوج منهم.
وم اان هن ااا ال يج ااد المس االم الفاق ااه لدين ااه :ص ااعوبة ف ااي االن اادماج ف ااي المجتم ااع

الغربااي ،واالمتازاج بأهلااه ،والتااأقلم معهاام ،دون أن يفاارط فااي دينااه وماا فاارض هللا عليااه
من واجبات ،وما حظر عليه من محرمات.
واألصاال فااي المجتمعااات الغربيااة اليااوم :أنهااا مجتمعااات (علمانيااة) .وذل ا بعااد
أن اصااطدمت هااذه المجتمعااات بالكنيسااة الغربيااة التااي كاناات تمث ال س الطة الاادين ،وقااد
وقفت مع الجمود ضد التحرر ،ومع الظالم ضد النور ،وماع الخ ارفاة ضاد العلام ،وماع
اإلقط اااع ض ااد الفالح ااين ،وم ااع المل ااو ض ااد الش ااعوب ،ف ااال عج ااب أن ث ااارت عليه ااا
الجماهير ،وتمردت على سلطانها ،وجردتها من سيف السلطة الزمنية ،وقصرتها علاى
الس االطة الروحي ااة ،وبه ااذا فص االت ال اادين ع اان الدول ااة أو المجتم ااع ،أي ع اان الكنيس ااة.
وكانت مصلحة تل المجتمعات في اختيار مبدأ العلمانية .أما مجتمعاتنا فلام تكان فاي
حاجة ق :إلى مثل ذل االختيار ،ألن الوضع غير الوضع ،والتاريل غير التاريل.
والمفها ااوم أن العلمانيا ااة الليبراليا ااة (محايا اادة) ما ااع الا اادين ،ال تؤي ا اده وال تعاديا ااه،
ومعنااى ذلا  :أن المساالم يسااتطيع أن يحيااا بعقيدتااه ،ويااؤدي عباداتااه ،ويجتنااب مااا حاارم
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هللا عليااه ،دون أن يضااغ :عليااه أحااد ،أو يكرهااه علااى تاار مااأمور ،أو فعاال محظااور.
وهااذا هااو مااا تاانص عليااه الدساااتير ومواثيااق حقااو اإلنسااان ،ماان تااوفير الحريااة الدينيااة
لكل الناس.
بي ااد أن هن ااا بع ااض العلماني ااات ال تلت اازم بموق ااف الحي اااد م اان ال اادين كم ااا ه ااو
األصا اال المقا اارر فا ااي ذل ا ا  ،با اال تتا اادخل أحيانا ااا بما ااا ينا ااافي الحريا ااة الدينيا ااة ،والحريا ااة
الشخصية ،وهما حريتان مقدستان عند الفلسفات والشرائع المختلفة.

قضية الحجاب في فرنسا:
من أمثلة ذل  :ما وقع في فرنسا بالنسبة لقضية (الحجاب) ماع المسالمات ،وال
سا اايما الطالبا ااات فا ااي الما اادارس الفرنسا ااية ،وما اانعهن  -قانونا ااا  -ما اان دخا ااول المدرسا ااة
بالحجاب.
وحج اتهم فااي ذل ا  :أن (الحجاااب) رمااز دينااي ،وال يجااوز اتخاااذ الرمااوز الدينيااة
في المدارس ،لما فيها من تمييز بين الطالبات بعضهن وبعض بسبب الدين.
وقد رددت عليهم في ذل بما يبطل هذه الحجاة ،وقلات لهام :إن الحجااب لايس
رما از دينيااا بحااال ماان األحاوال ،ألن الرمااز الااديني مااا لاايس لااه وظيفااة إال اإلعااالن عاان
دياان صاااحبه ،مثاال وضااع الصااليب علااى الصاادر ونحااو ذلا  .أمااا الحجاااب فلااه وظيفااة
معلومة ،وهي ستر جازء معاين مان جساد المارأة مثال الارأس والعناق والنحار الاذي يحارم
اإلسااالم كشاافه أمااام الرجااال األجانااب .ولهااذا ال تلتاازم المساالمة بالحجاااب أمااام النساااء،
وال أمام الرجال المحارم ،والرمز الديني يلبس أمام الرجال والنساء جميعا.
على أن الصليب  -وهو رمز ديني باتفا  -لام يمناع فاي مادارس فرنساا ،إنماا
منع فق :الصليب الكبير ،وال حاجة المرأة في لبسه.
وعن اادما ث ااارت قض ااية الحج اااب ف ااي فرنس ااا ،واش ااتد أو اره ااا ،كتب اات رس ااالة إل ااى
ال ارئيس شااي ار  ،بيناات لااه فيهااا :أن منااع المساالمة ماان الحجاااب ينااافي المباااد الت ااي
قامت عليها الثورة الفرنسية ،وهي :الحرية واإلخاء والمساواة.
أما منافاتها لمبدأ (الحرية) ،فألنه ضد الحرية الدينية ،والحرية الشخصية.

70

أماا الحرياة الدينياة ،فهااو يلازم المسالمة أن تخارج عاان تعااليم دينهاا ،وأن تخااالف
أما اار ربها ااا فا ااي الق ا ارآن الك ا اريم الا ااذي قا ااالَ { :و ْليَ ْ
علَووووى ُفيُووووو ِب ِه ان}
ووور ِه ان َ
ووورب َْن ِب ُ ُمو ِ
ضو ِ
[النور.]31:

وأمااا الحريااة الشخصااية ،فألنهااا تتاادخل فااي زي ارتضااته الم ارأة لنفسااها مختااارة،

فلماذا نجبرها على خلعه؟ في حين تلبس األخريات ما يشاف وماا يصاف ،وماا يكشاف
عن أجسادهن مما يسمى (الميني جيب) و(المكرو جيب) وال يتدخل أحاد فاي شاأن ماا
يلبسنه!!
وأما منافتها لمبدأ (اإلخاء) ،فألنه يشعر المسلمة بأنهاا (مضاطهدة) فاي دينهاا،
وأنها مجبرة على مخالفة أمر ربهاا ،وأن األخرياات لهان حرياة التبارج ،ولايس لهاا حرياة
التسااتر واالحتشااام .وهااذا الشااعور ياانعكس علااى نفساايتها ضاايقا وتبرمااا بااالمجتمع ماان
حولها ،وهذا ال يحقق اإلخاء الذي دعت إليه ثورة فرنسا.
وأماا منافاتاه لمبادأ (المسااواة) ،فهاذا واضااح ،فاأين المسااواة باين طالباة تلابس مااا

تحب وتذهب باه إلاى مدرساتها ،وأخارو يفارض عليهاا زي ال ترضااه ،واذا خالفات ذلا
فصلت من المدرسة؟!

موقف المجلو األوربي لإلفتاء:

وكان مما وفاق إلياه إخوانناا المسالمون فاي أورباة :أنهام عرفاوا طبيعاة عصارهم،

وأنااه عصاار المؤسسااات ال عصاار األف اراد ،فاااألفراد  -مهمااا تك ان عبق اريتهم  -زائلااون
وراحلون ،والمؤسسات هي التي تستقر وتبقى.

وله ا ااذا أنش ا ااأوا المس ا اااجد والم ا اادارس والمعاه ا ااد واألندي ا ااة والجمعي ا ااات والم ارك ا ااز
المختلفة ،لسد حاجاتهم وتلبية مطاالبهم المتعاددة والمتنوعاة ،الروحياة والمادياة والفكرياة
واالجتماعية واالقتصادية والرياضية والترفيهية.
ومنهااا :المجلااس األوربااي لإلفتاااء والبحااوث ،الااذي سااد ثغ ارة مهم اة فااي العااالج
الفقها ااي لقضا ااايا األقليا ااات المسا االمة المتجا ااددة ،والتا ااي قا ااد تختلا ااف كثي ا ا ار عا اان قضا ااايا
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المجتمعات اإلسالمية الخالصة ،والتي تحتاج إلى اجتهاد جديد ،جزئي وكلي ،انتقاائي
وانشااائي ،فااردي أو جماااعي .والمجلااس بتكوينااه المتنااوع يمث ال هااذا النااوع ماان االجتهاااد
الجماعي المتخصص.
وهااو يعماال علااى مساااعدة المساالمين فااي أوربااا علااى العاايش باادينهم وأخالقياااتهم

ما ااع جي ا ارانهم ما اان غيا اار المسا االمين ،دون أن يفرط ا اوا فا ااي أحكا ااام ش ا اريعتهم ،ما ااا دام ا اوا
متمسكين باألصول ،مراعين للمقاصد ،متحرين رضا هللا سبحانه.
ولق ااد ح اارص المجل ااس من ااذ إنش ااائه عل ااى أن يح ااث األقلي ااات ف ااي ك اال بل ااد :أن

يشاااركوا فااي خدمااة الااوطن الااذي يعيشااون فيااه ،ويعتبااروا أنفسااهم جاازءا منااه ،ويتعايش اوا
م ااع أهل ااه ،ويتف اااعلوا م ااع أبنائ ااه ،بك اال ص اافاء واخ ااالص ،متمسا اكين بقا ايمهم ،معت اازين
بإيمااانهم ،مااؤدين لشااعائرهم ،بعياادين عاان كاال غلااو وتف اري .:كمااا قااال تعااالىَ { :و َك وذَ ِلكَ
سووطا ه ِلت َ ُكونُوووا ُ
واس َويَ ُكو َ
شو ِوهيدا ه}
سووو ُل َ
ش و َهدَا َء َ
علَ و ْي ُك ْم َ
الر ُ
وون ا
َفعَ ْلنَووا ُك ْم أ ُ امووةه َو َ
علَووى الناو ِ

[البقرة.]143:
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