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اإلسام واألقّلّيات
–قراءة فقهّية وحقوقّية مقارنة-

الدكتور حممد جواد حسيني تبار)١)

خاصة:

تتناول هذه املقالة حقوق األقّلّيات غري املسلمة يف النظام احلقوقّي اإلسالمّيّ يف كنف 
الدولة اإلسالمّيّة، وما يتمّيز به اإلسالم يف هذا الصدد عن غريه من املنظومات احلقوقّية 
األكرم  الرسول  حكومة  ظّل  يف  والسّيام  والتطبيق،  الرؤية  مستوى  عىل  األخرى 
وحكومة اإلمام عيل اللتني جّسدتا أسمى صور عدالة اإلسالم وتعايشه السلمّي مع 

اآلخر واحرتامه لإلنسان. 

لقد سبق اإلسالم الغرب بمئات السنني يف فقهه السيايّس وذهابه إىل رضورة خلق 
عالقات وحقوق سياسّية، وتأطريها، وتناول أدّق تفاصيل شكل العالقة بني املسلمني 
الطرَفني  بني  السلمّي  التعايش  عىل  حتافظ  دقيقٍة  معادلٍة  وفَق  املسلمة  غري  واألقّلّيات 
جيهلون  الغربّيون  االجتامع  علامء  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  اإلس��الم،  سيادة  وتصون 

أبجدّيات التواصل واالّتصال.

)1)   باحث يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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كام تعرض هذه املقالة قراءة حتليلّية حلقوق األقّلّيات التي وردت يف دستور اجلمهورّية 
اإلسالمّيّة اإليرانّية وتطبيقاهتا يف الواقع املعارص. 

مصطلحات مفتاحّية:

اليهودّية،  الدستور، اإلسالم،  القانون،  النظام،  السيايّس،  الفقه  احلقوق، األقّلّيات، 
املسيحّية، الغرب، التعايش السلمّي...
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مقّدمة:

التعامل مع األقّلّيات غري املسلمة كثريًا من اجلدل يف فقه  أثار موضوع كيفّية  لطاملا 
اإلسالم السيايّس واحلكومة اإلسالمّيّة، وال يعود السبب يف ذلك إىل تعقيدات املسألة؛ 

بل إىل عاملني أساسني؛ مها:

1. اجلهل بالتعاليم اإلسالمّيّة يف هذا اخلصوص، والغرق يف مستنقع العصبّيات.

، مع علمهم  2. محالت األعداء اإلعالمّية املغرضة إلبعاد أتباعهم عن الدين اإلسالمّيّ
بمدى جاذبّية تعاليم اإلسالم التي لو ُأتيَح ألتباع األديان األخرى االقرتاب منها 
لوقعوا حتت تأثريها قطعًا، األمر الذي يدفعهم إىل حتذير أتباعهم من ذلك الدين؛ 
أتباع األديان األخرى عىل أساٍس من  يتعامل مع  أّنه  بالعنف! مع  بوصمه زورًا 
املمتحنة، وبعد أن حّذر  السلمّي؛ ففي سورة  التعايش  إىل  املحّبة والوئام، داعيًا 
جتاَه  بأحقادهم  مذّكرًا  أعدائه،  إىل  الصداقة  يد  مّد  من  املسلمني  -تعاىل-  اهلل 
الرسول واملسلمني، والتي جتّسدت بتعريض املسلمني األبرياء لشّتى صنوف 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ]ڃ  -تعاىل-:  يقول  والّلفظّي،  اجلسدّي  األذى 
ثّم  ک[)1)؛  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

املحاربني عن غريهم: ]ک ک گ گ گ  متييز  يضيف مؤّكدًا عىل رضورة 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۀ ۀ[)2).  
وبالنظر يف شأن نزول هاَتني اآليَتني واآليات السابقة هلام يف سورة املمتحنة، فضاًل عن 
مالحظة القرائن املوجودة يف اآليتني أنفسهام، يّتضح متامًا أّن اآليات ناظرة إىل املرشكني 
وعبدة األوثان، فهي تقّسمهم إىل جمموعَتني: جمموعة قاتلت املؤمنني وآذهتم ومل تنثِن عن 
كّل خمالفٍة وممارسٍة عدائّيٍة ضّدهم، وجمموعة أخرى كانت مستعّدًة للعيش معهم بسالم. 

)1)   سورة املمتحنة، اآلية 8.

)2)   سورة املمتحنة، اآلية 9.
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ففي هذه اآليات نجد حالًة من الرفض جتاَه التعامل مع املجموعة األوىل، مع السامح 
بالتعامل مع املجموعة الثانية، وعّدت الذين يرتبطون باملجموعة األوىل من الظاملني، فيام 

اعتربت اآلية الرشيفة املتعاملني مع املجموعة الثانية من أنصار العدالة.

وإذا كان احلكم اإلهلّي يف مورد املرشكني وَعَبدة األوثان عىل هذا النحو، فهو يف مورد 
الكّفار من أهل الكتاب أوىل)1).

كام وردت أحاديث كثرية ذات معاٍن عميقٍة يف مراعاة حقوق األقّلّيات غري املسلمة؛ 
منها:

: »من ظلم معاهدًا أو انتقصه حّقًا أو كّلفه فوق طاقته أو  - عن الرسول األكرم
أخذ منه شيئًا بغري طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة«)2).

مْحََة  - عن اإلمام عيّل بن أيب طالب يف عهده إىل مالك األشرت: »وَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ
ِعيَِّة، وامْلََحبََّة هَلُْم، واللُّْطَف هِبِْم. وال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا، َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم؛  لِلرَّ

ا َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق«)3). يِن، وإِمَّ ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ َفإِنَّ

ولن نجد تعبريًا أبلغ من كالم أمري املؤمنني يف التعايش السلمّي عىل أساس املوّدة 
مع غري املسلمني؛ إذ إّن تكليفه رأَس الدولة اإلسالمّيّة بالتزام تلك املحّبة واالنفتاح 
والرمحة والوئام يف سياساته، ُيغني باقي أفراد املجتمع عن تبيني وظائفهم يف التعامل يف 

ما بينهم.

ُجَل ِمنُْهْم َكاَن َيْدُخُل َعىَل  - : »َوَلَقْد َبَلَغنِي َأنَّ الرَّ يف خطبة اجلهاد ألمري املؤمنني
امْلَْرَأِة امْلُْسِلَمِة َواأْلُْخَرى امْلَُعاِهَدِة َفَينَْتِزُع ِحْجَلَها َوُقُلَبَها َوَقاَلِئَدَها َوُرُعَثَها َما مَتَْتنُِع 

)1)   الشريازي، نارص مكارم: نفحات القرآن، ط1، قم املقّدسة، مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب )ع(، 1426ه�.ق، ج10، 
ص308.

)2)   البالذري، أمحد بن حييى بن جابر: فتوح البلدان، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، 1379ه�.ق، ص167.
)ع(  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  خلطب  )اجلامع  البالغة  نج  العلوّي:  احلسني  بن  حممد  الريض،  الرشيف     (3(
ورسائله وحكمه(، رشح: حممد عبده، ط1، قم املقّدسة، دار الذخائر، 1370 ه�.ش/ 1412 ه�. ق، ج3، اخلطبة53، 

ص84.
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ِمنُْهْم َكْلٌم،  َناَل َرُجاًل  ُفوا َوافِِريَن، َما  َحاِم، ُثمَّ اْنرَصَ َجاِع َوااِلْسرِتْ ِمنُْه إاِلَّ بِااِلْسرِتْ
َواَل ُأِريَق هَلُْم َدٌم، َفَلْو َأنَّ اْمَرًأ ُمْسِلاًم َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسفًا َما َكاَن بِِه َمُلومًا َبْل َكاَن 

بِِه ِعنِْدي َجِديرًا«)1).

يف  املسلامت  لنظرياهتّن  صنوًا  املسلامت  غري  املعاهدات  النساء  اإلمام  جعل  لقد 
وجوب الدفاع عنهّن؛ حّتى بلغ به التأّثر من تعّرض أمواهلّن للنهب مبلغًا دعاه إىل هتوين 

املوت أسفًا أمام ذلك اخلطب اجللل.

تعتنق  مل  جمموعات  ُوِج��َدت  املسلمني،  كيان  وتبلور  اإلسالم  فجر  بزوغ  مع  لذا، 
بسالم  العيش  فاختارت  اإلسالم،  دار  عن  الرحيل  فكرة  رفضت  ذلك  ومع  اإلسالم 
يف أوساط املسلمني، مع أّن السلطة التي كان يتمّتع هبا الرسول األكرم واّتساع نفوذ 
-التي  اإلسالم  تعاليم  ولكّن  بالقّوة،  عليها  اإلسالم  بفرض  له  لتسمح  كانت  حكمه، 
رّصحت هبا آياٌت من القرآن الكريم- الداّلة عىل عدم جدوى اإليامن بالقهر والغلبة من 
جهٍة، وما أشارت إليه آيات سورة املمتحنة من جهٍة أخرى، مل حُتل دوَن توّرط املسلمني 
يف أّي شكٍل من أشكال التوّتر واالشتباك فحسب؛ بل ألزمتهم بمراعاة حقوق األقّلّيات 

غري املسلمة، األمر الذي استقطب كثريين للدخول يف الدين احلنيف.

ومع اّتساع رقعة اإلسالم، اعتنقت عّدٌة من األقّلّيات غري املسلمة الدين اإلسالمّيّ 
مع مرور الزمن، بينام بقي آخرون عىل معتقداهتم متعايشني مع جريانم املسلمني، دون 
بتحريٍك  نشأت  والتي  النادرة،  احلاالت  بعض  يف  -إال  اإلسالمّيّ  التاريخ  يشهد  أن 
حتت  املسلمة  غري  األقّلّيات  تلك  انتفاض  معّينٍة-  سياسّيٍة  ومنظوماٍت  تّياراٍت  من 
عناوين إحقاق احلقوق واملطالبة باحلّرّيات، ما يسّلط الضوء عىل مدى التزام املسلمني 

بالتوجيهات اإلهلّية يف االهتامم بتلك األقّلّيات التي مل تَر حاجًة إلثارة تلك املطالب.

باقي  وأتباع  املسلمة  غري  األقّلّيات  مع  السلمّي  املسلمني  تعامل  حالة  أّدت  لقد 
األديان واملحافظة عىل خصوصّيتها الدينّيّة إىل متهيد األرضّية لتعزيز التنّوع بني املذاهب 

)1)   الرشيف الريض، نج البالغة، م. س، ج1، اخلطبة27، ص69.
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واألديان، األمر الذي أفرز مسائل متشّعبة يف حقل نمط تعامل املسلمني وأدائهم يف هذا 
اخلصوص.

أوالً: نظرة إىل املنظومات احلقوقّية الدينّيّة واإلهلّية:

إّن تناول حقوق األقّلّيات غري املسلمة من الناحية السياسّية يف ضوء الفقه السيايّس 
الدينّيّة  احلقوقّية  للمنظومات  عابرًة  مقاربًة  يستدعي  اإلسالمّيّة،  احلقوقّية  واملنظومة 
واإلهلّية للكشف عن مزايا منظومة اإلسالم احلقوقّية باملقارنة مع نظائرها من املنظومات 

األخرى.

١. منظومة اليهود احلقوقّية )حقوق التلمود(: 

والضوابط  الرشيعة  عىل  للتوراة  األّويّل  النّص  احتواء  اليهودّي  الدين  ظهور  رافق 
االجتامعّية، يف حني أّن ما هو متداول يف أّيامنا هذه -بوصفه حقوقًا هيودّية- ليس سوى 
»منظومة التلمود احلقوقّية«، والتي صاغها علامء اليهود عىل أساس فهمهم للتوراة؛ إذ كان 
علامء احلقوق لدى اليهود يرون رضورة استخراج كاّفة الشؤون االجتامعّية من الوحي، 
لكنّهم اصطدموا بعدم شمولّية أحكام التوراة لكاّفة األمور، األمر الذي ال يلّبي حاجة 
ويفّسوه  التوراة  نّص  يغرّيوا  حتى  اليهود  الدين  لرجال  عملّيًا  الطريق  مّهد  ما  املقنّن، 

برأهيم. ومن هنا، أضيف إىل نّص التوراة قوانني مستمّدة من التأويل والتفسري)1).

٢. املنظومة احلقوقّية املسيحّية والكنسّية: 

بناًء عىل ما أورده التاريخ وأّيده القرآن،مل يأِت املسيح بمنظومة حقوقّية جديدة)2)؛ 
الدينّيّة  اليهود  أحكام  من  كثريًا  يغرّي  فلم   ، موسى رشيعة  كبرٍي  حدٍّ  إىل  أمىض  بل 
واالجتامعّية مقترصًا عىل نسخ ذلك اجلزء الذي ُحّرم عليهم عقابًا هلم، وقد ورد ِذْكر هذا 

)1)   انظر: خسو شاهي، قدرة اهلل؛ دانش بجوه، مصطفى: فلسفة احلقوق، ط4، قم املقّدسة، مؤّسسة اإلمام اخلميني للتعليم 
والدراسات، 1379ه�.ش، ص84-83.

)2)   سورة آل عمران، اآليتان 49 -50
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األمر يف القرآن الكريم)1). 

إذًا، يمكن القول إّن املسيحّية مل يكن هلا منظومة حقوقّية غري تلك التي كانت لدى 
اليهود، ولكّن عداوة اليهود جتاَه أتباع املسيح من ناحية، والتصّور املسيحّي القائم عىل 
أساس قتل املسيح بيد اليهود من ناحية أخرى- فضاًل عن عوامل أخرى)2)- سامهت 
بمجموعها يف خلق التباين بني الطرَفني طواَل التاريخ، ما دفع علامء املسيحّية إىل تبنّي 

آراء مستقّلة يف ميدان احلقوق واألحكام)3).

٣. املنظومة احلقوقّية اإلسامّيّة: 

وهي أكمل منظومة حقوقّية دينّيّة وإهلّية، انبثقت من الكتاب والسنّة والعقل، والقت 
األخرى؛  املنظومات  مع سائر  باملقارنة  مزايا  من  به  متّتعت  ملا  األمم؛  احرتامًا من مجيع 

وهي:

»أّنا منظومة إهلّية دينّيّة منبثقة من الوحي«؛ ألّن مرسلها رسول إهلّي، خالفًا لسائر  -
اإلسالمّيّ  الدين  نّص  من  قوانينها  أغلب  يف  تستقي  التي  احلقوقّية  املنظومات 
»رينيه  ويكتب  الغربّيني،  احلقوقّيني  لدى  حتى  ثابتة  حقيقة  وهذه  معه.  وتتامهى 
التغايض  الشأن اإلسالمّيّ  باحث يف  دافيد« يف هذا اخلصوص: »ال يمكن ألّي 
دين  اليهودّي-  -كالدين  جوهره  يف  فاإلسالم  اإلسالمّيّة،  احلقوق  منظومة  عن 
قانون، واحلقوق اإلسالمّيّة، كام يقول »برغ إسرتارس«، متّثل خالصة روح املسلم 

احلقيقّي، وهي أجىل مظاهر الفكر اإلسالمّيّ والنواة األصلّيّة لإلسالم«)4).

-تعاىل-  اهلل  قبل  من  احلقوقّية  قواعدها  وضع  يعني  الوحي  من  انبثاقها  إّن  كام 
يف  دور  للمسلمني  يكون  أن  دون  وغريه،  القرآيّن  الوحي  نّص  يف  وجعلها  ورسوله 

)1)   انظر: سورة آل عمران، اآليتان 49-50؛ سورة األنعام، اآلية 46.
ناحية  السلطة هلم من  املسيحيني ودعم اإلمرباطوريات وقوى  اليهود من جهة، وغلبة  العنرصية والفوقية لدى  )2)   كروح 

أخرى.
)3)   انظر: خسو شاهي؛ دانش بجوه، فلسفة احلقوق، م.س، ص86-85.

)4)   انظر: م.ن، ص88.
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ذلك، وبام أّن املقنّن احلقيقّي للمنظومة احلقوقّية يف اإلسالم هو اهلل -تعاىل- العامل بكاّفة 
أبعاد اإلنسان الوجودّية ومساره التكاميّل وعالقته بالكون، فإّن قواعدها احلقوقّية قائمة 

عىل أسٍس واقعّيٍة راسخٍة.

اهتامم  - حُيل  فلم  واقعّيتها(،  )نتيجة  ومتكاملة«  شمولّية  األبعاد،  متعّددة  »أّنا 
سائر  تناول  دون  احلقوقّية،  البرش  عالقات  بتنظيم  اإلسالمّيّة  احلقوقّية  املنظومة 
جامعٍة  برؤيٍة  احلقوقّية  القوانني  واضعًة  والروحّية،  واجلسدّية  الفردّية  األبعاد 

لكاّفة جوانب اإلنسان الوجودّية.

جتيّل »السامحة والسهولة« يف املنظومة احلقوقّية اإلسالمّيّة؛ فقد ُنظِّمت الواجبات  -
التجّسس األصل  والتكاليف عىل قدر ُوسع األفراد وإمكاناهتم، كام ُجِعل عدم 
البرش،  سلوكّيات  عىل  الصّحة«  »أصالة  وتطبيق  املخالفات)1)،  إثبات  يف  األّويّل 
وبشكٍل عامٍّ تشري قواعد كثرية إىل سامحة القوانني اإلسالمّيّة ويسها؛ من قبيل: 
»ال حرج«، و»ال رضر«، و»قاعدة اليد«، و»سوق املسلمني«، و»أصالة الرباءة«، 
و«محل فعل املؤمن عىل الصّحة«، وغريها، فضاًل عن أدّلٍة عديدٍة أخرى عىل تلكام 
: »مل يرسلني اهلل -تعاىل- بالرهبانّية، ولكن  امليزَتني، منها قول الرسول األكرم

بعثني باحلنيفّية السهلة السمحة«)2). 

يف  - احلقوقّية  والقوانني  فاألحكام  االقتباس«؛  وع��دم  واالستقالل  »األصالة 
ترشيع  صان  الذي  األمر  للناس،  الرسل  وبّلغها  الوحي  من  مستَمّدة  اإلسالم 
أحكامها وقوانينها من أّي اقتباس من سائر املنظومات احلقوقّية األخرى، فقامت 
عىل أساس تأمني املنافع واملصالح ودرء املفاسد، دون أن يعني ذلك عدم تطابق 
بعض تلك القوانني مع باقي الضوابط احلقوقّية؛ إذ لعّل البرش قد اكتشفوا قساًم 
من املصالح واملفاسد يف ضوء استنادهم إىل العقل السليم، فوضعوا هلا القوانني 

)1)   سورة احلجرات، اآلية 12.
)2)   الكليني، حممد بن يعقوب: الكايف، تصحيح: عيل أكرب غفاري، ط5، طهران، دار الكتب اإلسالمّيّة، 1363ه�.ش، ج5، 

كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية... ح1، ص494.
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والضوابط، فعىل سبيل املثال: ثّمة بعض املخالفات واجلرائم التي قّبحها العقل 
تلك  مثل  وجود  ولكّن  ة،  البرشّيّ والقوانني  اإلهلّية  الرشائع  ورفضتها  وذّمها، 
واألديان  اإلسالم  يف  تأثريها  يعني  ال  احلقوقيََّتني  املنظومَتني  كلتا  يف  املشرتكات 
لتعاليم  احلقوقّية  ة  البرشّيّ املجتمعات  منظومات  تقّبل  عىل  تأكيد  هو  بل  اإلهلّية؛ 

األنبياء السابقني)1).

ثانيًا: حقوق األقّلّيات يف النظام احلقوقي اإلسامّي:

١. واقع األقلّيات ومكانتهم يف االجتامع السيايس:

النظرة؛  هذه  حتديدات  وختتلف  غرباء،  بوصفهم  األقّلّيات  إىل  ُينَظر  كان  املايض  يف 
َتَبعًا الختالف األنظمة والرؤية السياسّية لكّل دولة؛ ففي األقاليم التي حتكمها األنظمة 
العنرصّية ُيعترَب الغرباء كّل من ال يتمّثل مع احلاكم أو األكثرّية احلاكمة؛ دمًا ولغًة، وال 
السياسات  عىل  القائمة  الدول  يف  أّما  األخرى،  العرقّية  اخلصائص  سائر  يف  يشاركهم 

املذهبّية، فُيطَلق »الغريب« عىل كّل من ال يّتبع مذهب احلاكم أو أكثرّية الشعب.

نَت تبلورات انتامء كّل دولة عىل أساس عنارص وطنّيٍة  ويف عرصنا احلارض -حيث ُدشِّ
معّينٍة- فُيَعّد األفراد الذين ال تنطبق عليهم اخلصائص املذكورة غرباء وزمرًا دخيلًة.

عرصنا  يف  خيتلف  أن  دون  باالنحطاط،  امل��ايض  يف  »الغريب«  مفهوم  ُوِس��َم  وقد 
إىل  املايض  يعود يف  كان  الغابرة  لدى احلكومات  أّن حتديد مصداقه  إال  اللهّم  احلارض، 
رأي احلاكم الشخيّصّ أو اهليئة احلاكمة، بينام أوِكل األمر حالّيًا إىل قانوٍن ُتقّره األكثرّية، 
ويف كلتا احلالَتني ال تتعّدى األقّلّية كونا جمموعًة دخيلًة، بل إّنا يف احلقيقة زمرة غريبة 
عن العنرص البرشّيّ املكّون للدولة، وال يربطها باألكثرّية الشعبّية أّي وحدٍة وطنّيٍة؛ بل 

إّن تلك الوحدة ال تتحّقق إال من خالل تغيري األقّلّية النتامئها.

ويف املقابل، ليس ملفهوم »الغريب أو الدخيل« أّي مكانة يف منظومة احلقوق اإلسالمّيّة، 

)1)   انظر: خسو شاهي؛ دانش بجوه، فلسفة احلقوق، م.س.، ص95-87.
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وعىل الرغم من أّن االنتامء فيها قائم عىل أساس الدين، فيمكن ألّي فرد أو جمموعة دينّيّة 
االلتحاق باألّمة اإلسالمّيّة من خالل عقد معاهدٍة »ذّمة«، األمر الذي يؤّدي إىل تشكيل 

أّمة واحدة من جمموعات خمتلفة متحالفة ذات انتامءات متعّددة)1).

٢. واقع األقّلّيات ومكانتهم يف النظام احلقوقي اإلسامّي:

، الذي بزغ من شبه اجلزيرة العربّيّة وانترش يف ربوع األرض  مل حيمل الدين اإلسالمّيّ
الدولّية  القوانني  حقل  يف  اإلسالم  قبل  سائدًة  كانت  التي  احلسنة  السنن  بالتدريج، 
فحسب؛ بل أّكد عىل أرقى األفكار الرائجة يف عرصنا احلارض والتي تتبنّاها املجتمعات 
املتطّورة، من خالل تقديمها بأمجل الصور املمكنة يف منظومته احلقوقّية، مع فارق أّن تلك 
تقديمها  تّم  العربّيّة وغريمها  اجلزيرة  أو  اليونان  التي كانت سائدًة يف  الدولّية  الضوابط 
حرمها  ما  اإلهلّية؛  والقيم  الدين  عىل  اّتكائها  لعدم  برشّية؛  وسلوكّياٍت  أعرافًا  بوصفها 
من خصوصّية الضامنة التنفيذّية. ويمكن القول إّن تلك الضوابط والقيم اإلنسانّيّة إنام 

حظيت بطابعها الدينّيّ املستدام غري القابل للتنّصل ألّول مّرة بواسطة اإلسالم.

لقد طرح اإلسالم منذ بداياته فكرة التعايش السلمّي مع أتباع األديان اإلهلّية بإعالن 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  [ -تعاىل-:  يقول  عاملّي؛ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڈ ڈ[)2). ڎ  ڎ  ڌ 
وكان الرسول يزّين بتلك اآلية أغلب رسائله التي كان يرسلها إىل ملوك العامل ممّن 

يؤمنون باهلل.

نقٍض  العثور عىل حالة  باملعاهدات؛ فال يمكن  بالسبق يف االلتزام  وحظي اإلسالم 
ُأبِرمت بني املسلمني وأعدائهم طواَل عرص الرسول وحتى يف عرص  واحدٍة ملعاهدٍة 

اخللفاء من بعده.

)1)   انظر: عميد زنجاين، عباس عيل: حقوق األقليات، ط4، طهران، مكتب نرش الثقافة اإلسالمّية، 1367ه�.ش، ص7-6.
)2)   سورة آل عمران، اآلية 64.
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وأدان اإلسالم بشّدٍة شّن احلروب ألغراض التوّسع أو نب الثروات)1)، ومل يرّشع 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  [ تكون:  التي  احلروب  سوى 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ[)2). ڦ  ڤ 

واحلكومات  املسلمني  واقتفاء  املجال  هذا  يف  العملّية  الرسول  سرية  ت  ورَسَ
اإلسالمّيّة هلا، يف أوساط أتباع األديان اإلهلّية األخرى؛ لترتّسخ فكرة التعايش السلمّي 
فيها، والسّيام لدى املسيحّيني الذين كانوا يرزحون حتت ضغط الكنيسة الشديد يف جمال 
حّرّية االعتقاد، التي كانوا حمرومني منها حتى يف إطار الدين املسيحّي نفسه، األمر الذي 
حتّول إىل رغبٍة عارمٍة يف صياغة حقوق دولّية، ولعّل أبرز شاهٍد عىل ذلك ما اعرتف به 
علامء أوروبا خالل القرَنني السادس عرش والسابع عرش؛ من أمثال: جان جاك روسو، 

وولرت، وشوبنهاور، وغريهم ممّن عكسوا تلك احلقيقة يف كتاباهتم)3).

ثالثًا: خصائص الرؤية احلقوقّية اإلسامّيّة يف العاقة مع غري املسلمني:

- أّن اهلدف األساس واملحورّي للحقوق اإلسالمّيّة  نالحظ -يف ضوء الفكر اإلسالمّيّ
؛ وهو املبدأ الوحيد املطروح بصورٍة مطلقٍة من  يتمّثل يف إقامة العدل يف املجتمع البرشّيّ
دون أدنى قيٍد أو رشٍط، وتقوم عليه باقي املبادئ؛ كاحلّرّية واملساواة وغريمها؛ فاحلّرّية يف 
اإلسالم حمرتمة ما مل ختالف مبدأ العدالة، وعند تعارض أّي أصٍل مع أصل العدالة تقّدم 
انتقاٍص من أصل املحّبة واألخّوة بني املسلمني ودوره يف  أّي  األخرية عليها، من دون 
حّل املشاكل االجتامعّية؛ ألّن املحّبة أصٌل أخالقيٌّ ال يمكن للحكومة اإلسالمّيّة إجبار 
الناس عليه، خالفًا للعدالة التي ُتعّد أصاًل حقوقّيًا تطّبقه احلكومة اإلسالمّيّة يف تنظيم 
: »العدل سائس عام واجلود  الداخلّيّة واخلارجّيّة؛ كام ورد عن اإلمام عيل عالقاهتا 

)1)   سورة النساء، اآلية 94.

)2)   سورة النساء، اآلية 75.
)3)   إبراهيمي، حممد؛ وآخرون: اإلسالم واحلقوق الدولّية العاّمة، ط1، طهران، مكتب تعاون احلوزة واجلامعة، منشورات 

سمت، 1372ه�.ش، ص19- 51.
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عارض خاص«)1).

لذا، تقوم عالقات املجتمع اإلسالمّيّ الداخلّيّة واخلارجّيّة عىل أساس العدالة ورفض 
الظلم؛ يقول -تعاىل- يف ما خيّص الشّق األّول: ]ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ]ڃ  -تعاىل-:  يقول  اخلارجّيّة،  العالقات  ويف  ې[)2). 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک[)3). وقد 
أضاف الرسول يف معاهدته مع نصارى نجران العبارة اآلتية: »... من سأل منهم حّقًا، 
فبينهم النَصف غري ظاملني وال مظلومني، عىل أن ال يأكلوا الربا، وعليهم اجلهد والنصح 
يف ما استقبلوا غري مظلومني، وال معنوف عليهم وال يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، وهلم 
عىل ما يف هذه الصحيفة جوار اهلل، وذّمة حمّمد أبدًا حتى يأيت أمر اهلل ما نصحوا وأصلحوا 

يف ما عليهم غري مكلَّفني شيئًا بظلم«)4).

وعليه، تنشأ كاّفة االختالفات النظرّية والعملّية بني مدرسة اإلسالم احلقوقّية وباقي 
املدارس احلقوقّية األخرى من الرؤية للعدالة التي تنبثق وفَقها حقوق األفراد يف احلياة 

االجتامعّية.

ويف املقابل، تّتخذ أنظمٌة أخرى -كالرأساملّية واإلمربيالّية- التفّوق الطبيعّي معيارًا 
للحّق، فالساحة الدولّية -كحياة األفراد- ميداٌن للرصاع، وكّل من يتمّتع بقدراٍت أكرب 
النتزاع حقوقه حيظى باملقدار نفسه من احلّق، والعكس بالعكس، واألمر الوحيد الذي 
النيار  منعًا  الدوليَّة؛  والنزاعات  الرصاعات  احتواء  الدويّل  املشهد  يف  مراعاته  ينبغي 
األمن العاملّي وانسداد أفق التعاون بني األفراد واملجتمعات، وهو ما نشهده من خالل 
ترصحيات بعض سياسّيي القوى الكربى التي ترّكز عىل املساواة بني الشعوب واحلقوق، 
لكنّهم يلجؤون إىل استخدام حّق النقض؛ خالفًا الّدعاءاهتم، ولعّل أبرز مثاٍل عىل ذلك 

)1)   الرشيف الريض، نج البالغة، م.س.، ج4، احلكمة 437، ص102.
)2)   سورة البقرة، اآلية 279.
)3)   سورة املمتحنة، اآلية 8.

)4)   البالذري، أمحد بن حييى بن جابر: فتوح البلدان، نرش وإحلاق وفهرسة: صالح الدين املنجد، ال ط، القاهرة، مكتبة النهضة 
املرصية؛ مطبعة جلنة البيان العريّب، 1956م، ج1، ص78.
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ما أثارته الواليات املّتحدة والدول الغربّية )5+1( من جدٍل طواَل العقد األخري حول 
بجنون  -مدفوعًة  املّتحدة  الواليات  أّن  والالفت  السلمّي،  اإليرايّن  النووّي  الربنامج 
العظمة والغطرسة- ترى من حّقها الطبيعّي وحّق حلفائها -كإنجلرتا وإرسائيل- امتالك 
أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، ناهيك عن تارخيها األسود يف دعمها للعراق إّبان 
احلرب املفروضة عىل إيران وتزويده بمختلف أنواع األسلحة، ما خّلف آالف الضحايا 
األبرياء الذين قضوا باألسلحة الكيميائّية، ويف املقابل تقيم الدنيا وال تقعدها؛ منعًا لسعي 
الشعب اإليرايّن املسلم للحصول عىل التقنية النووّية؛ وذلك العتبارها السلطة والغلبة 

حّقًا بدهيّيًا هلا، وعدم حتّملها قبول أّي حّق يف احلياة أو االستقالل للشعوب األخرى!

اليشء  بني  عالقٍة  من  احلّق  نشوء  عىل  تقوم  خاّصٍة  برؤيٍة  فيمتاز  اإلس��الم،  وأّم��ا 
والشخص، تقوم عىل العنارص اآلتية:

املسؤولّية  - منطلق  من  الفرد  يبذله  الذي  واجلهد  العمل  بمعنى  الفاعلّية:  العاقة 
االجتامعّية يف إدارة املجتمع أو إنتاج يشٍء ما )تالزم احلّق والتكليف(.

العاقة الغائّية: وهي الصلة التي تنشأ بمقتىض اخللق بني اليشء والفرد؛ بمعنى  -
أّن بارئ الكون ذرأ الثروات الطبيعّية هبدف تلبية حاجات اإلنسان؛ ما يعني متّتع 
الفرد من  فيها  حُيَرم  التي  الثروات، ما عدا احلاالت  اجلميع بحقٍّ إهليٍّ جتاَه تلك 
بعضها؛ طبقًا للقانون اإلهلّي، وإال فال حيّق ألّي شخٍص أو جهٍة التفريط بحقوق 

األفراد اآلخرين.

وعليه، تنتج الرؤية اإلسالمّيّة للحقوق متايزاٍت مهّمة بني احلقوق اإلهلّية واحلقوق 
القدرة والطاقة للسعي وبذل  الذين فقدوا  اإلنسانّيّة؛ منها: تعامل اإلسالم مع األفراد 
اجلهد والعمل نتيجة تعّرضهم إلصاباٍت طبيعّيٍة؛ إذ تنظر إليهم بعض املدارس احلقوقّية 
نظرًة دونّيًة بوصفهم عالًة عىل املجتمع، حارمًة إّياهم من حقوقهم القانونّية واالجتامعّية، 
دون االمتناع عن القضاء عليهم يف حال عدم وجود حالٍة تطّوعّيٍة ملساعدهتم ودعمهم، 
بينام يقّرر هلم اإلسالم حقوقًا قانونّيًة بمقتىض العالقة الغائّية املنبثقة من طبيعة اخللق؛ كام 
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يقول -تعاىل-: ]گ گ گ ڳ ڳ * ڳ ڱ[)1).

يها  بشقَّ االجتامعّية  العالقات  يف  األساس  املعيار  هي  العدالة  أّن  سبق  ممّا  ونستنتج 
الداخيّلّ واخلارجّيّ مع املسلمني وغريهم)2).

رابعًا: حقوق األقّلّيات يف النظام احلقوقّي اإلسامّيّ بني الرؤية والتطبيق: 

إّن الرؤية اإلسالمّيّة يف جمال احلقوق، والسيام حقوق األقّلّيات قد جتّسدت بأكمل 
صورها وتطبيقاهتا الواقعّية يف حكومة الرسول األكرم وحكومة اإلمام عيل من 
بعده التي هي امتداد واستمداد من احلكومة النبوّية املباركة. وسوف نشري إىل بعض 

النامذج من تطبيقات حقوق األقّلّيات يف هاتني املرحلتني من تاريخ الدولة اإلسالمّيّة. 

: ١. حكومة الرسول األكرم

أ. وثيقة املدينة أّول معاهدة دولّية يف اإلسام:

للمجتمع  وحاكاًم  قائدًا  بصفته  الرسول  بني  ُعِقَدت  معاهدٍة  وأشمل  أهّم  وهي 
جهٍة  من  واملرشكني  الكتاب  أهل  من  األخ��رى  واملجموعات  جهٍة،  من  اإلسالمّيّ 
أخرى. وقد صيَغت هذه املعاهدة عند بدء دخوله املدينة، هبدف حفظ األمن الداخيّلّ 
واخلارجّيّ لكاّفة املجموعات التي كانت تعيش يف تلك املدينة، ما جعلها طافحًة بالكنوز 

املعرفّية من نواحي الشمول واإلتقان واملواكبة للمبادئ اإلنسانّيّة.

رصفنا  فقد  باملسلمني،  اخلاّصة  الداخلّيّة  الضوابط  بعض  حتوي  املعاهدة  أّن  وبام 
النظر عنها مكتفني بام يالئم بحثنا، من خالل تناول احلقوق السياسّية لألقّلّيات غري 

املسلمة)3):

)1)   سورة املعارج، اآليتان 25-24.
)2)   انظر: إبراهيمي؛ وآخرون، اإلسالم واحلقوق الدولّية العاّمة، م.س.، ص126-121.

)3)   انظر: احلمريي، ابن هشام: السرية النبوية، حتقيق وضبط وتعليق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، مكتبة 
حممد علي صبيح وأوالده؛ مطبعة املدين، 1383هـ.ق/ 1963م، ج2، ص351-348.



السنة ١ العدد ٢ خريف ٢٠١٦

207

ات
ا�س

ودر
ث 

حا
اأب

يشّكل املوّقعون عىل الوثيقة أّمًة واحدًة يسعى بعضهم يف سعادة اآلخر)1). -

املَهاِجُرون من ُقَرْيش َعىَل ِرْبَعتِِهْم َيَتَعاَقُلوَن، وُكّل َطاِئَفٍة َتْفِدي َعانَِيَها بِامْلَْعُروِف  -
َواْلِقْسِط َبنْيَ امْلُْؤِمننَِي)2).

ُكوَن ُمْفَرحًا َبْينَُهْم َأْن ُيْعُطوُه بِامْلَْعُروِف يِف فَِداٍء َأْو َعْقٍل. - َوإِّن امْلُْؤِمننَِي اَل َيرْتُ

َوإِّن ِذّمَة اهللِّ َواِحَدٌة جُيِرُي َعَلْيِهْم َأْدَناُهْم. -

يَن َعَلْيِهْم. - َوإِّنُه َمْن َتبَِعنَا ِمْن هَيُوَد َفإِّن َلُه النرّْصَ َواأْلُْسَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمنَي َواَل ُمَتنَارَصِ

َوإِّنُه اَل حَيِّل ملُِْؤِمٍن َأَقّر باَِم يِف َهِذِه الّصِحيَفِة َوآَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن َينرُْصَ حُمِْدثًا  -
ُه َأْو آَواُه َفإِّن َعَلْيِه َلْعنََة اهللِّ َوَغَضَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة. واَل ُيْؤَخُذ  َواَل ُيؤِوَيُه َوإِّنُه َمْن َنرَصَ
ِمنُْه رْصٌف َواَل َعْدٌل)3).َوالَ َيْقُتُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًا يِف َكافٍِر َوالَ َينرُْصُ َكافِرًا َعىَل ُمْؤِمٍن.

ٍء َفإِّن َمَرّدُه إىَل اهللِّ -َعّز َوَجّل- َوإىَِل حُمَّمٍد)4). - َوإِّنُكْم َمْهاَم اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمْن يَشْ

لِْلَيُهوِد ِدينُُهْم َولِْلُمْسِلَمنْيِ ِدينُُهْم. -

َوإِّنُه اَل ُينَْحَجُز َعىَل َثْأٍر ُجْرٌح َوإِّنُه َمْن َفَتَك، َفبِنَْفِسِه َفَتَك َوَأْهِل َبْيتِِه إاّل َمْن ظلم،  -
َوإِّن اهللَّ َعىَل َأَبّر َهَذا. َوإِّنُه َمْن اْعَتَبَط ُمْؤِمنًا َقْتاًل َعْن َبّينٍَة َفإِّنُه َقَوٌد بِِه إاّل َأْن َيْرىَض 

َويِلّ امْلَْقُتوِل، َوإِّن امْلُْؤِمننَِي َعَلْيِه َكاّفًة َواَل حَيِّل هَلُْم إاّل ِقَياٌم َعَلْيِه)5).

َوإِّن اْلَيُهوَد ُينِْفُقوَن َمَع امْلُْؤِمننَِي َما َداُموا حُمَاَربنَِي. -

َوإِّن امْلُْؤِمننَِي امْلُّتِقنَي َعىَل َأْحَسِن ُهًدى َوَأْقَوِمِه. -

َوإِّنُه مَلْ َيْأَثْم اْمُرٌؤ بَِحِليِفِه َوإِّن النرّْصَ لِْلَمْظُلوِم.  -

)1)   انظر: سورة املؤمنون، اآلية 52.
)2)   وردت يف الوثيقة أسامء قبائل عديدة بصورة مستقّلة؛ طبقًا للعرف القبيّل، وقد حتاشينا عن ذكرها مراعاًة لالختصار.

)3)   انظر: سورة النساء، اآلية 109.
)4)   انظر: م.ن.

)5)   انظر: سورة االرساء، اآلية 33.
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َوإِّن هَيُوَد ُأّمٌة َمَع امْلُْؤِمننَِي َمَوالِيِهْم َوَأْنُفُسُهْم إاّل َمْن َظَلَم َوَأثَِم َفإِّنُه اَل ُيوتُِغ إاّل َنْفَسُه  -
َوَأْهَل َبْيتِِه.

ْثِم. - َوإِّن َعىَل اْلَيُهوِد َنَفَقَتُهْم َوالنِّصيَحَة َواْلرِبّ ُدوَن اإْلِ

َوإِّن َيْثِرَب َحَراٌم َجْوُفَها أِلَْهِل َهِذِه الّصِحيَفِة. -

َوإِّن اهللَّ َعىَل َأْتَقى َما يِف َهِذِه الّصِحيَفِة َوَأَبّرِه. -

َها)1). - اُر ُقَرْيٌش َواَل َمْن َنرَصَ َوإِّنُه اَل جُتَ

َوَيْلَبُسوَنُه  - ُيَصاحِلُوَنُه  ُصْلٍح  إىَل  ُدُعوا  َوإَِذا  َيْثِرَب،  َدَهَم  َمْن  َعىَل  النرّْصَ  َبْينَُهْم  َوإِّن 
َفإِّنُْم ُيَصاحِلُوَنُه َوَيْلَبُسوَنُه، َوإِّنُْم إَذا ُدُعوا إىَل ِمْثِل َذلَِك َفإِّنُه هَلُْم َعىَل امْلُْؤِمننَِي إاّل 

َمْن َحاَرَب يِف الّديِن)2).

َوإِّن اهللَّ َجاٌر ملَِْن َبّر َواّتَقى. -

َوإِّنُه َمْن َخَرَج آِمٌن َوَمْن َقَعَد آِمٌن بِامْلَِدينَِة، إاّل َمْن َظَلَم َأْو َأثَِم.  -

َوإِّنُه اَل حَيُوُل َهَذا اْلِكَتاُب ُدوَن َظامِلٍ َوآثِم. -

ْثِم اَل َيْكِسُب َكاِسٌب إاّل َعىَل َنْفِسِه َوإِّن اهللَّ َعىَل َأْصَدِق َما يِف َهِذِه  - َوإِّن اْلرِبّ ُدوَن اإْلِ
الّصِحيَفِة َوَأَبّرِه.

ب. معاهدة الصلح الدائم مع نصارى نجران:

من معاهدات الرسول الدولّية األخرى، ما عقده مع نصارى نجران؛ فقد جرت 
مباحثات كثرية بني الطرَفني يف أحّقّية اإلسالم، لتصل إىل طريق مسدود؛ ما دفعهام إىل 
اللجوء للمباهلة والرىض باحلكم اإلهلّي، األمر الذي عنى تعّرض أحدمها للفناء، إال أّن 

)1)   انظر: سورة التوبة، اآلية 12.
)2)   انظر: سورة التوبة، اآلية 4.
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خشية أحبار النصارى من املصري املظلم الذي كان ينتظرهم، ردعهم عن القيام بمراسم 
يزيل  أن  اهلل  سألوا  لو  وجوهًا  ألرى  »إيّن  هلم:  قائاًل  أسقفهم  خاطبهم  حيث  املباهلة، 
جباًل من مكانه ألزاله، فال تبتهلوا فتهلكوا، وال يبقى عىل وجه األرض نرصايّن إىل يوم 
: والذي نفيس بيده، لو العنوين ملسخوا قردة وخنازير، والضطرم  القيامة، وقال النبي

الوادي عليهم نارًا، وملا حال احلول عىل النصارى حتى هلكوا كّلهم«)1).

لقد دفع الذعر من االستئصال نصارى نجران إىل االمتناع عن املباهلة والرضوخ إىل 
التسوية من خالل القبول بمعاهدٍة تعّهدوا فيها بدفع اجلزية رضائَب للدولة اإلسالمّيّة، 
ويف املقابل التزم الرسول بتحّمل مسؤولّية الدفاع عنهم ومنع إحلاق أّي ظلٍم جتاَههم 

من املسلمني، والسامح هلم بأداء شعائرهم الدينّيّة بحّرّية، وغريها)2).

وبناًء عىل ما تقّدم، يمكن رّد اّدعاءات بعض الكّتاب بأّن احلقوق الدولّية ظاهرة غربّية 
تعود بجذورها إىل معاهدات فرساي)3) وباقي املعاهدات التي عقدهتا كلٌّ من إنجلرتا 
وفرنسا)4)، والثورات التي قامت يف تلك الدول )أو هي يف حّدها األدنى مستمّدة من 
قوانني روما القديمة(! ألّن هذه الدعاوى تفتقر إىل دليل وال تنسجم مع الوقائع؛ إذ ال 
يعني امتالء ذاكرة التاريخ باملآيس واجلرائم الفردّية واجلامعّية عدم اعرتاف املجتمعات 
البرشّيّة -والسّيام عاّمة الناس- باحلقوق الدولّية؛ بل تشهد دراسة التاريخ باهتامم البرش 

األعلمي،  مؤّسسة  بريوت،  ط1،  واملحّققني،  العلامء  من  جمموعة  حتقيق:  البيان،  جممع  احلسن:  بن  الفضل  الطربيس،     (1(
1415ه�.ق/ 1995م، ج2، ص310.

)2)   انظر: إبراهيمي، حممد وآخرون، اإلسالم واحلقوق الدولّية العاّمة، م.س.، ص19-51؛ احلسيني، عبد اهلل: املباهلة، ط2، 
طهران، مكتبة النجاح، 1982م، ص29-93؛ الطهطاوّي، حممد عّزت: امليزان يف مقارنة األديان حقائق ووثائق، ط1، 

دمشق، دار القلم، 1993م، ص385-382.
)3)  حّدد املنترصون يف احلرب العاملية األوىل مصري املنهزمني يف مؤمترات الصلح، وقد انبثقت عنهم معاهدات؛ مثل: »فرساي« 
تركيا،  املجر، وكّل من »سور« و»لوزان« مع  بلغاريا، و»تريان« مع  النمسا، و»نوييل« مع  أملانيا، و»سان جرمان« مع  مع 
بأمّهّية خاّصة ملا تضّمنته من تفاصيل وبنود سيادّية واقتصادّية وعسكرّية وقوى بحرّية  ولكّن معاهدة »فرساي« حظيت 

وغرامات وضامنات تنفيذ.
)4)   عىل سبيل املثال، يمكن اإلشارة إىل معاهدة »لوكارنو« بني كل من إنجلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، ومعاهدة 

»بريان-جلوك« باقرتاح من فرنسا، وشاركت فيها أكثر من 60 دولة.
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منذ القدم بتلك احلقوق، حتى إّن ثّمة دالئل تشري إىل إبرام قوى السلطة معاهداٍت لتنفيذ 
تلك احلقوق.

فضاًل عن أّن صياغة احلقوق الدولّية بشكلها احلايّل جاءت نتيجَة نمّو احلضارة وتطّور 
املجتمعات  يف  راسخًة  كانت  ومبادئها  مرتكزاهتا  ولكّن  العرص،  ورضورات  العلوم 
لفطرة  خمالفًة  حركًة  متّثل  اجلور  وأنواع  اجلرائم  ألوان  كاّفة  ألّن  العامل؛  حول  املختلفة 
: »فَبَعَث فِيهْم ُرُسَلُه،  ، وفاقًا لقول اإلمام عيّل العدالة التي ُجبِل عليها الطبع البرشّيّ

ُروُهْم َمنيِْسَّ نِْعَمتِِه«)1). َوَواَتَر إَِلْيِهْم َأْنبِياَءُه، لَِيْسَتْأُدوُهْم ِميَثاَق فِْطَرتِِه، َوُيَذكِّ

القرآن  عرّب  كام  الرسل)2)-  إرسال  من  الغاية  هو  والقسط  العدل  حتقيق  يزل  فلم 
من  واالجتامعّية  الفردّية  القيم  وحتقيق  العدالة  إجراء  يتوّخون  كانوا  الذين  الكريم- 
يف  السائدة  الدولّية  القوانني  إّن  حتى  دوافعها،  وإحياء  الفطرة  بمواثيق  التذكري  خالل 
عرصنا احلارض استمّدت عنارص وجودها واستمرارّيتها من وثيقة املدينة، عىل الرغم من 
الشاسع بني  الزمنّي  الفاصل  نتيجَة  الكّمّي والكيفّي معها، وهو أمر طبيعّي  االختالف 

. تارخَيي ظهور تلك القوانني والقانون اإلسالمّيّ

وقد رّشع اإلسالم قانونه يف ظروٍف مل يكن فيها أثٌر أو خرٌب عن يشء اسمه قانون أو 
معاهدة دولّية مكتوبة -ولو بصورٍة بدائّية- فلم يكن قد طرق سمع البرش نظرٌي للقانون 
هبذا  شيئًا  إليها  نقلت  آباؤها  تكون  أن  دون  مّرت  متامدية  أجياالً  إّن  حتى   ، اإلسالمّيّ
االسم؛ ما يشري إىل أّن قانون اإلسالم كان فّذًا ومبتكرًا مل يسبقه ما يشبهه، فلم يقتبس 

من أّي قانوٍن آخر.

ويف املقابل، مل تظهر القوانني واحلقوق الدولّية يف الغرب بصورهتا املكتوبة؛ إال بعد 
ة  البرشّيّ املجتمعات  أجزاء واسعة من  وانتشاره يف  القانون اإلسالمّيّ  قروٍن من ظهور 

وتوارثتها األجيال ومحلها ماليني البرش.

)1)   الرشيف الريض، نج البالغة، م.س، ج1، اخلطبة1، ص23.
)2)   سورة احلديد، اآلية 25.
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وقد أثبت علم االجتامع أّن ظهور أمٍر إىل حّيز الوجود واستقراره وثباته يشّكل أهّم 
ًة مالئمًة للُسنَن  عامٍل مساعٍد لظهور ما يشاهبه؛ إذ كّل ُسنٍّة اجتامعّيٍة سابقٍة متّثل تربًة فكرّيّ
الشبيهة الاّلحقة؛ بل إّن الثانية ما هي إال شكٌل متحّوٌل لألوىل؛ األمر الذي حيول دون 
الدولّية قد  العالقات  املدّونة يف حقل  القوانني احلديثة  أّن  أّي عامل اجتامع حقيقة  إنكار 
استعانت بقانون اإلسالم املكتوب؛ بل قد تكون ذلك القانون نفسه مع بعض التغيريات 

الصورّية والظاهرّية )التي قد تكون صحيحًة أحيانًا وخاطئًة يف أحياٍن أخرى()1).

الغرب  أفكار  بنات  من  هي  احلديثة  القوانني  إّن  القول:  املستغرب  من  فإّن  لذا، 
وابتكاراته، دون أن تكون استمّدت ماّدهتا من أّي مكاٍن آخر، أو اقتبستها من قوانني روما 
القديمة، علاًم أّن قانون اإلسالم يقع وسطًا بني القانوَنني املذكوَرين )قانون روما القديمة 
العميّل، وقد رسخ جذوره يف  النشوء والسيان  ناحيَتي  الغريّب احلديث( من  والقانون 
أوساط املاليني، إن مل نقل مئات املاليني من البرش، األمر الذي جيعل من املستحيل تصّور 
كثرٍي من  ما نالحظه يف  الغربّيني، وهو  املقنّنني  أفكار  القانون يف  مثل ذلك  تأثري  انعدام 

املوارد؛ كقوانني اإلرث، والوصّية، وغريمها)2).   

: ٢. حكومة اإلمام عيل

ال يفصل اإلسالم بني اجلوانب االعتقادّية ونظائرها العلمّيّة والعملّية؛ إذ يدفع اإليامن 
سريورته  يف  املطلق  الكامل  نقطة  نحو  عميقًا  القلب  بعني  لرينَو  الفرد  اإلهلّية  بالصفات 

الباطنّية والظاهرّية نحوها؛ ما ينعكس متّثاًل باألخالق اإلهلّية يف سلوكّياته وعمله.

الكريم كثريًا حتى صار يف  القرآن  أّكد عليها  التي  املبادئ  »العدل« من  وُيعّد أصل 
مسلٍم  كّل  قلب  يف  العقيدة  هذه  ترتّسخ  وحني  اإلمامّيّة،  لدى  العقدّية  األصول  عداد 
، يتيّس أمر تطبيقه يف شّتى جوانب احلياة؛ ما يوّجه املسلمني نحو اإلدارة  وجمتمٍع إسالميٍّ

)1)   انظر: الطباطبائي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ط1، بريوت، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، 1971م، ج4، 
ص231.

)2)   انظر: م.ن.، ج4، ص231.
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السليمة يف األعامل، ونرش لواء العدل والقسط عىل مستوى العامل كّله، ال عىل مستوى 
الدول اإلسالمّيّة فحسب.

فقضّية العدالة من األمّهّية بمكان؛ حيث ال يمكن ألّي عامٍل احلؤول دون حتقيقها؛ 
التأثري  أو  حتديدها  يف  مجيعًا  والصالت  والقرابات  والصداقات،  للعداوات  مكان  فال 

يقول -تعاىل-: ]ېئ ېئ  النفس، كام  اّتباٍع هلوى  بمنزلة  انحراٍف عنها  فيها، وكّل 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج[)1).

األعداء  بحّق  حتى  والتعّدي  الظلم  عن  الكريم  القرآن  من  كثرية  آيات  نت  وقد 
الشخصّيّني أو الدينّيّني، وأّكدت عىل االقتصار عىل الرّد باملثل عىل املرشكني ومن حياربون 

املسلمني)2)، يقول -تعاىل-: ]ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ ۉ ې ې ې[)3)؛ حيث تتضّمن اآلية املفاهيم اآلتية:

تطبيق العدل سبيل بلوغ التقوى. -

االلتزام بالعدل واإلنصاف يف السلوك حتى يف العداوة مع اآلخرين. -

االلتزام بتقوى اهلل يف القول والفعل واستشعار حضور الباري يف كّل حاٍل. -

مراعاة العدل واإلنصاف مع العدّو)4). -

وقد أّكد األئّمة املعصومون عىل هذا األمر؛ فقد ُرِوي عن اإلمام عيل أّنه قال: 
»العدل أساٌس به ِقواُم العامَل«)5)، »إّن العدَل ميزان اهلل -سبحانه- الذي وضعه يف اخللق 

)1)   سورة ص، اآلية 26.
)2)   انظر: سورة البقرة، اآليات 194-191.

)3)   سورة املائدة، اآلية 8.
)4)   انظر: الطربيس، جممع البيان، م.س، ج3، ص292-291.

)5)   املجليس، حممد باقر: بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، ط2، بريوت، مؤّسسة الوفاء، 1983م، ج75، 
ص83.
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ونصبه إلقامة احلّق، فال ختالفه يف ميزانه وال تعارضه يف سلطانه«)1).

: »ِصف لنا العاقل«، قال: »هو الذي  فالعاقل هيتّم بتطبيق العدل، ومّلا ُسئل عيّل
يضع اليشء مواضعه«، فقيل: فِصف لنا اجلاهل فقال: »قد فعلت«. فاجلاهل يثري املتاعب 

وخيلق الفوىض؛ بسبب خمالفته للعدل والعقل يف سلوكّياته)2).

إّن نطاق العدل واسٌع يشمل حقوق األقّليات الدينّيّة، فقد روى يارس اخلادم: »ُكتِب 
يف  ق  ُيَفرَّ جليٍل  بامٍل  موته  عند  أوىص  املجوس  من  رجاًل  أّن  املأمون:  إىل  نيسابور  من 
: ما  قه قايض نيسابور يف فقراء املسلمني، فقال املأمون للرضا املساكني والفقراء، ففرَّ
: إّن املجوس ال يتصّدقون عىل فقراء املسلمني، فاكتب  تقول يف ذلك؟ فقال الرضا

َق به عىل فقراء املجوس«)3). إليه أن خُيِرج بقدر ذلك من صدقات املسلمني فيتصدَّ

ومن مظاهر حتّقق تلك العدالة، ما ُنِقل من موقف أمري املؤمنني أثناء خالفته جتاَه 
الغارة التي شنّها البغاة من أصحاب معاوية وانتزاعهم خلخاالً من رجل امرأٍة هيودّيٍة؛ 
ُجَل ِمنُْهْم َكاَن َيْدُخُل َعىَل  حيث عرّب  عن أساه واستنكاره بالقول: »َوَلَقْد َبَلَغنِي َأنَّ الرَّ
مَتَْتنُِع  ما  َوِرَعاَثَها،  َوَقاَلِئَدَها،  َوُقْلَبَها  ِحْجَلَها  فَينَْتِزُع  امُلَعاَهَدِة،  َواأْلُْخَرى  امُلْسِلَمِة،  امَلْرَأِة 
ُفوا َوافِِريَن، َما َناَل َرُجاًل ِمنُْهْم َكْلٌم، َوالَ ُأِريَق  َحاِم، ُثمَّ اْنرَصَ ْسرِتْ َجاِع َواإْلِ ْسرِتْ ِمنُْه إاِلَّ بِاإْلِ
ِعنِْدي  بِِه  َكاَن  َبْل  َمُلومًا،  بِِه  َكاَن  َما  َأَسفًا  َهذا  َبْعِد  ِمن  َماَت  ُمْسِلاًم  اْمَرًأ  َأنَّ  َفَلْو  َدٌم،  هَلُْم 

َجِديرًا«)4).

وليس أدّل من تلك العبارات عىل مكانة العدل يف اإلسالم حتى تدفع تلك احلادثة 
خليفة املسلمني يرى جدارة املوت أسفًا عىل انتزاع احليّلّّ من يد امرأٍة هيودّيٍة وِرجلها.

ٌم عىل املصالح  إذًا، يمكننا القول: إّن صون العدالة يف املجتمع وصون مصاحله مقدَّ

)1)   اآلمدي، عبد الواحد بن حممد التميمي: غرر احلكم ودرر الكلم، ط2، قم املقّدسة، 1410ه�.ق، ص224.
)2)   انظر: الرشيف الريض، نج البالغة، رشح وضبط وختريج: صبحي الصالح، ط1، قم املقّدسة، 1414ه�.ق؛ احلكمة235، 

ص510.
، ط1، طهران، 1378ه�.ق، ج2، ص15. )3)   ابن بابويه، حممد بن عيل )الصدوق(: عيون أخبار الرضا

)4)   الرشيف الريّض، نج البالغة، رشح: حممد عبده، م.س.، ج1، اخلطبة27، ص69.
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بيد  لألخذ  بوسعهم  ما  بذل  واملؤمنني  املسلمني  وعىل  بينهام،  التزاحم  عند  الشخصّيّة 
؛  حاميل راية اهلل ورسوله والصاحلني من عباده لتحقيق العدالة يف املجتمع اإلسالمّيّ

تطبيقًا ألهداف الرسل اإلهلّيني.

عرص  يف  الدينّيّة  األقّليات  جتاَه  واملنصف  العادل  للسلوك  األخرى  النامذج  ومن 
يا أمري  قالوا:  : ما هذا؟  املؤمنني : »مّر شيٌخ مكفوٌف كبرٌي يسأل، فقال أمري  عيّل
منعتموه؟  وعجز  كرب  إذا  حتى  استعملتموه   : املؤمنني أمري  فقال  نرصايّن،  املؤمنني! 

أنِفقوا عليه من بيت املال«)1).

احلكومة  كاّفًة-  للمسلمني  أسوًة  -باعتباره  اإلسالمّيّة  احلكومة  رأس  يوّجه  إذًا، 
وعاّمة املسلمني إىل حتّمل مسؤولّية تأمني سبل العيش لغري املسلمني الذين يعيشون يف 

ظّل احلكومة اإلسالمّيّة، وختصيص دعٍم هلم من بيت املال.

األحكام  ترشيع  يف  والقسط  العدل  حمورّية  إىل  الكريم  القرآن  من  آي��اٌت  وتشري 
باجلميع  أّي رضٍر  إىل احليلولة دون إحلاق  السعي  بلغت حّدًا يوجب  اإلسالمّيّة، حتى 

-حتى الكّفار- يف حاالت الكوارث الطبيعّية)2).

دعوة  أحّقّية  عىل  وآيًة  اإلعجاز  من  نوعًا   - -بحقٍّ اإلسالمّيّة  األحكام  تلك  وتعّد 
بيئٍة  يف  وترعرع  نشأ  الذي  وهو  احلّق؛  إلحقاق  يمكن  ما  أقىص  بذل  الذي  الرسول 
الذي جعل من هذا األصل حجر األساس يف  أو دمه، األمر  مل تكن حترتم مال اآلخر 
الفقه السيايّس الذي يقارب برامج املجتمع اإلسالمّيّ االجتامعّية والسياسّية والعسكرّية 
واالقتصادّية، ما ينبغي جعله أصاًل أساسًا ناظاًم للعالقات املتبادلة بني املسلمني وغريهم؛ 
ألّن املجتمع املتطّور واملتفّوق والعزيز والقوّي هو ذلك املجتمع الذي يعتمد عىل نفسه 
وجّل-  --عّز  الباري  وصف  كام  آخر،  أحٍد  أّي  عىل  االعتامد  دون  رجَليه  عىل  ويقف 

، حممد بن احلسن: وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الرشيعة، حتقيق: عبد الرحيم الرّبايّن الشريازّي، ط2،  )1)   احلّر العاميّلّ
، 1991م، ج15، ص66. بريوت، دار إحياء الرتاث العريّبّ

)2)   انظر: سورة املمتحنة، اآليتان 11-10.
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َكَمَثل  فَمَثُل ذلك املجتمع  الفتح: ]چ چ چ[)1)؛  يف اآلية 29 من سورة 
النبتة اخلرضاء التي تستند عىل ساقها وال حتتاج إىل أّي عامٍل مساعٍد آخر يف استمرارّيتها 
العدل  احرتام  أساس  عىل  اآلخرين  مع  عالقاته  يعقد  اإلسالمّيّ  فاملجتمع  ونمّوها؛ 

واملصالح املشرتكة؛ استلهامًا من قوله -تعاىل-: ]ۉ ۉ ې ې[)2).

خامسًا: دستور اجلمهورّية اإلسامّيّة يف إيران واألقّليات غري املسلمة:

ُوِضع دستور اجلمهورّية اإلسالمّيّة يف إيران من قبل أساطني علامء املسلمني وفقهاء 
من  جيعل  الذي  األمر  للرشائط؛  اجلامع  الفقيه  الويّل  وأقّره  العرشين،  القرن  يف  الشيعة 

مقاربته ملوضوع األقّلّيات انعكاسًا لرؤية اإلسالم بواقعّيٍة وعملّيٍة.

مع  تعاملها  تبنّي  اإلنسان  حقوق  ومواثيق  احلقوقّية  الكتابات  عىل  نظرة  إلقاء  إّن 
ة، فيام حتاشى دستور اجلمهورّية اإلسالمّيّة  األقّلّيات حتت عناوين عرقّية وقومّية ولغوّيّ
بخصائص  تتمّيز  التي  اإليرانّية  املكّونات  إىل  اإلشارة  يف  األقّلّيات  مصطلح  استعامل 
ة خمتلفة عن سائر املواطنني، ولعّل احلكمة من ذلك عدم اعتبار تلك  عرقّية وقومّية ولغوّيّ
؛ إذ إّن معيار األفضلّية، يف ضوء األصول  العنارص معايري للتمييز من املنظور اإلسالمّيّ

اإلسالمّيّة، هو بالتقوى)3) والعلم)4).

؛  رسميٍّ بشكٍل  واملسيحّية  واليهودّية  الزرادشتّية  باألديان  الدستور  اعرتف  لقد 
باعتبارها األقّلّيات الدينّيّة الوحيدة املعتربة؛ ألّنا أديان توحيدّية وصف القرآن الكريم 
أتباع تلك  باحرتاٍم خاصٍّ منذ صدر اإلسالم؛ فعقائد  الكتاب، وحظيت  بأهل  أتباعها 
األديان الثالثة التي متلك كتبًا ساموّيًة -وإن فقد بعضها فيام بعد- حمرتمة؛ ألّن القيم يف 
والعرقّية  الطبقّية  اخلصائص  عىل  ال  العقدّية،  املرتكزات  عىل  قائمة  اإلسالمّيّ  املجتمع 
وأمثاهلا، كام إّن احرتام اإلسالم ألتباع تلك األديان ناتج عن احرتامه ألنبيائها ورسلها.

)1)   سورة الفتح، اآلية 29.
)2)   سورة البقرة،اآلية 279.

)3)   سورة احلجرات، اآلية 13.
)4)   سورة الزمر، اآلية 9.
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عىل  للنسخ  بتعّرضها  بل  باخللود؛  السابقة  األديان  بتمّتع  القول  اإلسالم  يتبنّى  وال 
كّله  ذلك  ومع  اإلسالم،  عرب  صورها  أجىل  يف  التكامل  مرحلة  بلغت  حتى  الرتتيب، 
فقد تعامل اإلسالم مع األقّلّيات الدينّيّة؛ بوصفها حليفًة يف مواجهة املرشكني، ووضع 
األحكام اإلسالمّيّة عىل أسس التعايش السلمّي مع أهل الكتاب يف إطار عهد الذّمة، ومل 

يعتربهم دخالء أبدًا)1).

١. حقوق مّيزة لألقّلّيات الدينّيّة يف الدستور:

للفقه  األساس  القواعد  من  -املنبثق  إيران  يف  اإلسالمّيّة  اجلمهورّية  دستور  حّدد 
، فقد أّكدت املاّدة الثالثة  - حقوقًا خاّصًة لألقّليات الدينّيّة يف املجتمع اإلسالمّيّ الشيعّيّ
من الدستور عىل متّتع املواطنني بحقوٍق متساوية، مبّينًة اآللّيات الاّلزمة لتحقيق ذلك من 

خالل: 

)الفقرة  السلطة  والديكتاتورّية واحتكار  االستبداد  أّي مظهر من مظاهر  - حمو 
.)6

- ضامن احلّرّيات السياسّية واالجتامعّية ف�ي حدود القانون )الفقرة 7(.

واالجتامعّي  واالقتصادّي  السيايّس  مصريهم  تقرير  ف�ي  الناس  عاّمة  مسامهة   -
والثقايّف )الفقرة 8(. 

املاّدّية  العادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع ف�ي املجاالت  التمييز غري  - رفع 
واملعنوّية كّلها )الفقرة 9(.

القضائّية  الضامنات  وإجياد  ورج��االً،  نساء  للجميع؛  الشاملة  احلقوق  ضامن   -
العادلة هلم، ومساواهتم أمام القانون )الفقرة 14(. 

الدينّيّة  األقّلّيات  وحدهم  هم  واملسيحّيون  واليهود  الزرادشت  اإليرانّيون   -

املقّدسة،  الدينيّّة يف حقوق اإلسالم وإيران، ط1، قم  األقّلّيات  )1)   انظر: فهيمي، عزيز اهلل: دراسة تطبيقّية إلرث 
منشورات إشراق، 1381هـ.ش،  ص51- 55.
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القانون.  الدينّيّة ضمن نطاق  أداء مراسمها  ف�ي  باحلّرّية  املعرتف هبا، وتتمّتع 
وهلا أن تعمل وفق قواعدها ف�ي األحوال الشخصّيّة والتعاليم الدينّيّّة )املادة 

الثالثة عرشة(.

يعاملوا  أن  املسلمني  وع��ىل  اإليرانّية  اإلسالمّيّة  اجلمهورية  حكومة  عىل   -
، وأن  األشخاص غري املسلمني باألخالق احلسنة والقسط والعدل اإلسالمّيّ
يراعوا حقوقهم اإلنسانّيّة. تسي هذه املادة عىل الذين ال يتآمرون وال يقومون 
بأّي عمل ضّد اإلسالم أو ضّد اجلمهورّية اإلسالمّيّة اإليرانّية )املاّدة الرابعة 

عرشة(.

متساوية،  بصورة  ورجاالً-  -نساء  الشعب  أفراد  مجيع  تشمل  القانون  محاية   -
وهم يتمّتعون بجميع احلقوق اإلنسانّيّة والسياسّية واالقتصادّية واالجتامعّية 

والثقافّية ضمن املوازين اإلسالمّيّة )املاّدة العرشون(. 

مصونة  ومهنهم  ومساكنهم  وحقوقهم  وأمواهلم  وأرواحهم  األفراد  شخصّية   -
من التعّرض؛ إال ف�ي احلاالت التي جييزها القانون )املاّدة الثانية والعرشون(. 

- متنع حماسبة الناس عىل عقائدهم، وال جيوز التعّرض ألحد أو مؤاخذته ملجّرد 
اعتناقه عقيدة معّينة )املادة الثالثة والعرشون(. 

واهليئات  املهنّية،  واالحّت��ادات  السياسّية،  واهليئات  واجلمعّيات،  األح��زاب،   -
الدينّيّة املعرتف هبا، تتمّتع باحلّرّية؛ برشط أال تناقض  اإلسالمّيّة، واألقّلّيات 
وأساس  اإلسالمّيّة،  والقيم  الوطنية،  والوحدة  واحلّرّية،  االستقالل،  أسس 
أو  فيها،  االشرتاك  من  شخص  أّي  منع  يمكن  ال  كام  اإلسالمّيّة،  اجلمهورية 

إجباره عىل االشرتاك ف�ي أحدها )املادة السادسة والعرشون(.

مستوى  من  يقّلل  مل  إيران  يف  رسمّيًا  مذهبًا  الشيعة  مذهب  عىل  النّص  »إّن  وعليه، 
املواطنة  بحقوق  تتمّتع  فهي  اإلسالمّيّة،  اجلمهورّية  يف  الدينّيّة  األقّليات  جتاَه  االحرتام 
لألقّليات  الرشعّيّّة  الدستور  منح  لقد  الوطن.  داخَل  مشاكل  أّي  تواجه  وال  كاملًة، 
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لتلك األديان منذ  الدينّيّة؛ كاليهود والنصارى والزرادشتّيني مستندًا إىل محاية اإلسالم 
أوائل ظهوره، كام أطلقت عليهم كتبنا الفقهّيّة اسم »أهل الكتاب«. 

قبل  من  املصطنعة  املذاهب  ببعض  االع��رتاف  دوَن  املجلس  ح��اَل  املقابل،  ويف 
أتاح  بينام  اخلصوص،  هذا  يف  واخلارجّيّة  الداخلّيّة  املحاوالت  كّل  رافضًا  االستعامر؛ 
بحقوق  يتمّتعوا  أن  الكتاب  أهل  من  واألديان  اإلسالمّيّة  املذاهب  سائر  ألتباع  املجال 
املواطنة وحّرّية إقامة شعائرهم ومراسيمهم وأحواهلم الشخصّيّة )كالزواج والطالق(. 
، فمن الطبيعّي التزام اجلميع بقانوٍن  وأّما يف حقل احلقوق العاّمة املتعّلقة باملجتمع ككلٍّ

جامٍع وشامٍل«)1).

: ٢. رؤية اإلمام اخلميني يف مكانة األقّلّيات الدينّيّة يف املجتمع اإلسامّيّ

اإلمام  اإلسالمّيّة  اجلمهورّية  مؤّسس  رّصح  املباركة،  اإلسالمّيّة  الثورة  انتصار  قبل 
اخلميني يف كلمٍة له تعّرض من خالهلا ملوضوع حقوق األقّلّيات غري املسلمة يف إيران 
باآليت: »لقد أطلقوا محلًة إعالمّيًة يف ما خيّص األقّلّيات زاعمني أّن قيام حكومٍة إسالمّيٍة 
بحّقهم! وهذا  املجازر  وارتكاب  والزرادشتّيني  واملسيحّيني  اليهود  معاملة  إساءة  يعني 
الكالم يف منتهى اخلطأ؛ ألّننا عند قيام حكومٍة إسالمّيٍة -إن شاء اهلل- سندعو أولئك 
ين  األمرَّ ويعانون  إرسائيل،  إىل  وتوّجهوا  ديارهم  هجروا  الذين  )اإليرانّيني(،  اليهود 

هناك، للعودة إىل بالدهم؛ حيث سيلقون أفضل معاملٍة«)2).

: »كام تعلمون، فقد عاش أهل الكتاب لسنني  ويف إحدى املقابالت، سئل اإلمام
الّلبنانّية  احلرب  نشهد  متبادل، واآلن ونحن  احرتام  املسلمني يف ظّل  إىل جانب  طويلة 

ونتائجها، ما رأي سامحتكم يف هذا اخلصوص؟«

فأجاب قائاًل: »كّل من لديه أدنى اّطالٍع عىل اإلسالم، يعلم أّن اإلسالم مل ينظر 

)1)   الشريازي، نارص مكارم: رس النجاح واملوفقية، إعداد: مسعود مكارم، ط1، قم املقّدسة، مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب 
)ع(، 1431ه�.ق، ص68.

)2)   روح اهلل، اخلميني: صحيفة النور، ال ط، طهران، مركز التوثيق الثقايف للثورة اإلسالمّية، ال ت، ج4، ص84. 
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عىل  معهم  تعامل  لطاملا  بل  بريبٍة؛  األخرى  املذاهب  سائر  وأتباع  الدينّيّة  األقّلّيات  إىل 
أساس االحرتام، وكّل احلمالت الدعائّية التي تّدعي خالف ذلك يقف وراءها أعداء 

اإلسالم«)1).

أطلقها  التي  بوعوده  اخلميني  اإلمام  لوفاء  عمليَّني  أنموذَجني  بذكر  وسنكتفي 
]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  الكريمَتني:  لآليَتني  مصداقًا  الثورة؛  انتصار  قبل 
گ[)2)  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

و]ڄ ڃ ڃ ڃ[)3).

: أ. ترصيح نائب اليهود اإليرانّيني يف جملس الشورى اإلسامّيّ

هواجسها  يف  األخرى  والقومّيات  األديان  أتباع  كاّفة  مع  اليهودّية  األقّلّية  »تشرتك 
املواطن، واحرتام حقوقه،  البالد، وصون كرامة  باحلفاظ عىل سيادة  املتمّثلة  وتطّلعاهتا 
والسري باجّتاه التنمية املتوّخاة، وحتقيق عّزة الشعب اإليرايّن، وترسيخ هوّيته الوطنّية عىل 
طّيبة  شواهد  فهناك  تواجهنا،  التي  املشكالت  ببعض  يتعّلق  ما  يف  أّما  الدويّل.  املستوى 
نحو إجياد حلوٍل هلا، يف ظّل توجيهات سامحة السّيد القائد )اخلامنئي(، ومتابعة رؤساء 

السلطات الثالث«)4).

السابق  اللبناين  العمل  ووزير  احلايل  العدل  )وزير  جريصايت  سليم  الدكتور  ب. 
وأستاذ كّلّية احلقوق والعلوم السياسّية باجلامعة الّلبنانّية(: »لقد ترّشفنا بزيارة اجلمهورّية 
اإلسالمّيّة يف إيران برفقة فخامة الرئيس )السابق( للدولة الّلبنانّية العامد إميل حلّود؛ بناًء 
عىل دعوٍة كريمٍة من سيادة رئيس اجلمهورّية اإلسالمّيّة اإليرانّية الدكتور أمحدي نجاد، 
املسؤولني  كبار  مع  الّلقاءات  من  مكّثٍف  برنامٍج  يف  حلّود  الرئيس  مشاركة  لنا  وتسنّى 

)1)   م.ن، ج4، ص31
)2)   سورة احلج، اآلية 41.

)3)   سورة البقرة، اآلية 177.
)4)  معتمد، موريس: »الوفاق الوطني من وجهة نظر نائب اليهود يف املجلس«، جملة أفق بينا، شهرية، العدد18، 1381ه�.ش/ 

2002م.
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فيها،  املسيحّيني  أوضاع  إىل  وااللتفات  ومناطقها،  مدنا  ألبرز  والزيارات  الدولة،  يف 
والسّيام األرمن منهم يف العاصمة طهران، حيث التقينا سيادة املطران سيبوه رسكيسيان 
)مطران طائفة األرمن األرثوذكس يف طهران وشامل إيران( الذي أّكد لنا أّن أرمن إيران 
، وقد تعايشوا مع إخوانم يف املواطنة منذ قرون، فحافظوا  هم إيرانّيون من أصٍل أرمنيٍّ
ذاته-  -بحّد  أّن وجودهم هو  معتربين  وقومّيتهم،  وإيامنم  ومعتقداهتم  تقاليدهم  عىل 
أبرشّيات يف طهران  إيران ثالث  أّن لألرمن يف  املطران  اإليرايّن، ورشح  للمجتمع  كنٌز 

وأصفهان وتربيز؛ حيث تتواصل العائالت بعضها مع بعض«)1).

)1)   جريصايت، سليم: »دستور اجلمهورية اإلسالمّيّة يف إيران وحقوق األقلّيات«، جملة احلياة الطيبة، السنة15، العدد25، 
ربيع2012م، ص415.
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خامتة: 

باالستناد إىل ما تقّدم يف هذه املقالة يمكننا استنتاج اآليت:

واالنحرافات  األخالقّية  الرذائل  فيه  ترضب  مل  عرٍص  يف  اإلسالم  فجر  بزغ  لقد   .1
كّله،  العامل  شملت  بل  فحسب؛  العربّيّة  اجلزيرة  يف  بأطناهبا  والفساد  العقدّية 
أسس  اإلسالم  فوضع  اإلنسانّيّة،  العالقات  عىل  بظالهلام  واجلور  الظلم  لرُيخي 

أرقى الضوابط الناظمة للعالقات اإلنسانّيّة.

2. إّن ما يتمّيز به اإلسالم من سعة أفق واحرتام حلقوق اإلنسان ودرجة اإلنسانّيّة، 
دعاه إىل اخّتاذ القيم الروحّية واإلنسانّيّة وحدها معيارًا إلقامة العالقات السليمة 
تدّخل  أمام  الطريق  قاطعًا  األخرى،  وامللل  األديان  باقي  وأتباع  املسلمني  بني 
والقومّية  والّلون  والّلغة  كالعرق  العالقات؛  تلك  تكوين  يف  أخرى  عوامل 

واملصالح الفئوّية األخرى.

القرآن  عّد  واألخالقّية،  الروحّية  القيم  ومكانة  التوحيد  أصل  حمورّية  ضوء  يف   .3
الكريم، بوصفه املصدر األساس لفقه اإلسالم السيايّس، كاّلً من اإليامن والعمل 
املؤمنني عن  لتمييز  املعيار  البرش، جاعاًل منهام  الوحيدة لسعادة  الصالح الضامنة 
غريهم. ويف ضوء تلك الرؤية يعّد أصل حفظ عّزة اإلسالم وسيادته واالحرتام 

املتبادل وعدم الرضوخ للغري رشطًا أساسًا إلقامة العالقات واستمرارّيتها.

ُنظِّمت العالقات االجتامعّية بني املسلمني واألقّلّيات  4. يف فقه اإلسالم السيايّس، 
حكوماٍت  املسلمني  تعامل  أساس  عىل  اإلس��الم  تاريخ  ط��واَل  الكتاب  وأهل 
األقّلّيات،  تلك  دفع  الذي  األمر  واالنفتاح،  والرمحة  الرأفة  منطلق  من  وأفرادًا 
كام ينقل التاريخ، إىل تفضيل احلكم اإلسالمّيّ عىل غريه من األنظمة ولو كانت 
منهم، وهو ما يشهد به التاريخ؛ حني كان جيش الفتح اإلسالمّيّ يلقى استقباالً 
حافاًل من سّكان البالد األصلّيّني الذين كانوا يتقّبلون فكرة سيادة املسلمني بكّل 
املسلمني  بتسامح  أشادوا  الذين  املنصفني  علامئهم  مواقف  عن  فضاًل  ترحاٍب، 
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وانفتاحهم وتعايشهم السلمّي.

5. إّن احرتام اإلسالم لسائر أتباع امللل واألديان ال يعني الذوبان والتنازل عن املبادئ 
والدين  والتقوى  اإليامن  أساس  عىل  االجتامعّية  العواطف  أّطر  فقد  واألصول، 
اإلهلّي، مانعًا من جتاوز تلك احلدود، ومتعاماًل بشّدٍة مع العواطف والصداقات 
تلك  مثل  إقامة  من  الكريم  القرآن  حّذر  فقد  حّددها؛  التي  املعايري  إطار  خارَج 
الصداقة  ملبدأ  رفضًا  ال  معهم،  والصداقة  لغريهم  الوالء  عىل  القائمة  العالقات 

والتحالف مع اآلخرين، بل لسبَبني مها:

نتيجَة  - الثقة؛  لعدم  موجب  اآلخر  الطرف  مع  والدين  العقيدة  يف  االختالف  أّن 
رفضه ملبدَأي التوحيد والرسالة، ما جيعل العالقة ظاهرّيًة وصورّيًة، مع االحتفاظ 
بموقفه املبدئّي يف الباطن، لذا يلزم عدم االغرتار بتظاهر العدّو بالصداقة وجيب 

عدم الثقة به.

أّن عىل عالقات الوّد والصداقة القائمة بني املسلمني وغريهم أن تكون منسجمًة مع  -
وحدة األّمة اإلسالمّيّة واستقالهلا، وأن ال تنجّر وراء املواقف املتظاهرة بالصداقة 
الظهر؛  األّمة والطعن من  بالنفوذ إىل جسد  للعدّو  املجال  تفسح  والوّد، وأن ال 
الفقه السيايّس اإلسالمّيّ  املّرة، وقد بنّي  التجارب  إّن تارخينا ميلء بمثل تلك  إذ 
وكتب الفقهاء املستفادة من إطالقات اآليات الكريمة وِسرَي املعصومني عدم 

تعارض هذا األصل مع اإلحسان إىل غري املسلمني.       


