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 األقلّيات مبثابة حتّديات للسالم العاملي واحملّلي
ـ من  و..واللغوّية تعترب مسألة األقلّيات الدينّية ـ ومعها األقلّيات العرقّية والقومّية 

 لل  يرع  لتاري  ووي  من القضايا البارزة حلقوق اإلنسان يف العرص احلديث، والسبب يف

بسط حقوقها يف العيش، وقد أّدى هذا أب  من  ،التنكي  باألقلّيات وسلبها الكثري من حقوقها

بثقت ناة عاملّية، يات إىل حركة حقوقيّ فالظلم املتوارث عىل األقلّيات يف خمتلف البلدان واجلغرا

 لطمأنينة يف الوعود والكيان.ات ومنحها اهبدف محاية هذه األقليّ  ،من التفكري اإلنساين

هي يف حّد لاهتا من  ةّن ثنائية األقلّية واألكثريّ أوي  إىل وه اإلنسان بعد زمن تبلقد ان

الكامن يف األكثرّية  ةالقوّ فائض الثنائّيات التي تستدعي وقوع احليف والظلم؛ ألّن عنرص 

ب  إّن بعض األكثرّيات  ،العدوان عىل اآلخرين من موق  الضعف الكامن فيهميطغى هبا نحو 

كانت تنطلق يف قم  األقلّيات من قناعات بالتفّوق العرقي أو الديني أو بأّن اآلخر يمث  رّشًا 

 مطلقًا.

ات واألكثرّية، وظّ  منطق املواعهة قليّ ه فرضت هنجًا من املواعهة بني األإّن الثنائية هذ

 أها األكثرّية، لكّن العرص احلديث بدات يف املجتمعات التي حتكمقليّ والتوّعس قائاًم من األ

 .ىل فقه املعاملةإمن فقه املواجهة ي لالنتقال أيدعو ملنطق املعاملة، 

                                              
من جمّلة نصوص معارصة، يف بريوت، لبنان، ، 55ـ  55دد ( نرش هذا املقال ـ بوصفه كلمة التحرير ـ يف الع1)

 م.9102صيف وخريف عام 

 ألقلّيات مصطلح له تعريفات متعّددة يف الفكر السيايس احلديث، أبرزها:( ا2)

 .«دولة»خيض  لسلطة  العددي، فاألقلّية هم األقّ  عددًا يف جمتمٍ  ماالسياق  ضمنـ التعريف  0

ـ التعريف يف سياق القّوة، فاألقلّية هي اجلامعة مهضومة احلّق أو املستضعفة والتي تتحّكم هبا مجاعة أخرى  9

 .«..دولة»، ضمن وض  سلطوي تنهب حقوقها أو بعض حقوقها أو تتمّيز عنها يف احلقوق
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ب  كثريًا ما كان  ت،قلّياة مل تنطلق دوماً من منطق العدوان يف التعامل مع األلكّن األكثريّ 

ما هّددت  ب  كثرياً خر، آكاٍن ما يف م ةٍ قلّية املنتمية اىل أكثريّ األتل  السبب شعورًا باخلوف من 

ولة واهنيار املجتم  ت الداملركزّية عرب التفكري باالنفصال بام يوعب تفتّ  الدولة   ات  قليّ األ

ة قليّ األ نّ حساس بأبات اإل ،ولوعي والدينيييدنة التفكري األميوهبذه الطريقة ونظرًا هلالكبري، 

ات هذا اإلحساس أكثر وضوحًا، ومن ثّم ب ..ةاألكثريّ  جتم يف اخلارصة الرخوة مل هي خنجر  

ًة أو االهتامم ات عرب وقف متّددها تارقليّ ة حلامية نفسها من األفرض لل  سعيًا من األكثريّ 

ثريها عىل هوية األكثرّية من عهة ثالثة، وهبذا ظهر منطق أمني بوعودها أخرى وعرب وقف تاأل

هلذه األشكال  قلّيات عىل أهنا هتديد  فهمت األ؛ ألّن األكثرية األمن االعتامعي والثقايف والديني

 كثر تعقيدًا.ة، وصارت القّصة أاألمنّية الثالث

كان وعود األقلّيات يف بعض البلدان سببًا يف فتح بلدان أخرى ـ متث   ،ب  أكثر من لل 

وعىل  ،أو ضّمها إىل جمتمعها األم ياتهذه األقليات أكثرّيًة فيها ـ حربًا هبدف محاية هذه األقلّ 

حماولة األملان الدفاع  ، وهيلحرب العاملية الثانيةاملعلنة لرّبرات امل ىحدكانت إهذا األساس 

قاونة يف سائر البلدان التي باتت وضّمها للوون األّم، وعن حقوق األقليات األملانية 

وحوايل راضيها، أرش ملانيا حوايل ع  أخاّصة بعد احلرب العاملية األوىل، فقد خرست  األوروبّية

ـ أي النمسا ـ تضّم أكرب تواعد والتي  ،ملانيا والنمساحدة بني أاهنا، وتالشت فكرة الورش سكّ ع  

ربعة ماليني ضمن أملاين ضمن حدود بولندا، وحوايل أملانيا، وصار حوايل مليوين أملاين خارج أ

دف ضّم تشيكوسلوفاكيا، وهلذا بدأت احلرب فعليًّا هبجوم األملان عىل بولندا هبحدود 

 األقلّيات األملانية للدولة الكبرية، وبحّجة أّن بولندا هي التي بدأت احلرب.

ومن هذا النوع شعار )معاداة السامّية( الذي يستخدم اليوم لتصفية حسابات م  دول 

وتيارات ومنظامت شعبّية، وم  أفراد أيضًا، فيتحّول الدفاع عن هذه األقلّية السامّية إىل حرب 

األعراق  ةخرين، وإن كان شعار معاداة السامية مرفوض مبدئيًا؛ ألّن معاداملهامجة اآل

 والقوميات أمر مرفوض.

يف زمات تسبّبت بأو ،ة والقلقمنيّ ىل قضية بالغة اخلطورة األإات قليّ وهبذا حتّولت األ

 قرنأّنه ول يف العامل، وربام هلذا السبب أولق بعضهم عىل القرن العرشين العالقات بني الد

قيام  هذا الوض  يف القرن احلادي والعرشين ليكون قرن   األقلّيات، ب  يتوّق  بعضهم أن يستمرّ 
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ول دثريًا كبريًا عىل السالم العاملي واستقرار الأمر الذي يرتك ت، األات وهنوضهااألقليّ 

 والشعوب.

يديولوعّية أو الدينّية أو ، بعيدًا عن الدول األًا نحو الدولة املدنّيةّن حتّول العامل تدرجييّ أإال 

ألّن عنوان االنتامء بات  ؛ة واألكثرّيةقليّ القومّية أو العرقّية، خّفف من مستوى الفوارق بني األ

 ،و تل أة متساويًا بالنسبة للجمي ، فاالنتامء هلذا الوون أو لاك ال فرق فيه بني هذه القوميّ 

من هذه املقوالت أو ـ نظرّيًا ـ ر متامًا ث حترّ يّن مفهوم الوون احلدأل ؛وهذه الديانة أو تل 

 بدرعة كبرية عدًا.

ياة الديمقراويّة ة واألكثرّية، ففي احلقليّ ثنائية األ خيلو من ّي جمتم  أنال يمكن أل ،ل م  ل

قلّيات التي تقف يف خّط املعارضة عند فشلها يف االنتخابات، ومن ثّم فهذا نوع نفسها تظهر األ

قانون وعىل احلياة العاّمة، كام ويف كّ  جمتم  تقاليده النفسه عىل  رضآخر من األقلّيات يف

من  ،تار أّي فريق وسط دائرة من احلريّ وقناعاته العاّمة الغالبة، وبظهعاداته وثاته ووومور

ذا مل يتّم عاهتا، وهبلّ و قد يتصادم م  بعض تطة له كونه خيتلف عنها أ  خمالفة األكثريّ املتوقّ 

 .، إضافة إىل أشكاهلا القديمةرة واألكثرّية، ب  استمّرت بأشكال أخ  قليّ ئية األاخلالص من ثنا

ملعاجلة هذه املشكلة،  ةحاول اإلنسان احلديث التفكري بطريقة أعمق هذه املرّ  ،من هنا

ة من خالل األكثريّ  هفارتأى أن حيّقق توازنًا بني األقلّية واألكثرية، فعنرص القّوة الذي متلك

خرى لألقلّيات بمنحها املزيد من أ لعنرص قّوةٍ  ن نجعله موازياً أددية ونحوها، يمكن غلبتها الع

ة قضيّ ـ من وعهة نظرهم ـ  ل، وهبذا تتحوّ قانونّياً  هذه احلقوق عىل األغلبّية ضوفر ،احلقوق

 ،قلّياتاأل الرتكيز عليه ألع  الدفاع عن حقوق نساين يتمّ إىل مفهوم حقوقي إ اجلنسّيةاملثلية 

 نساين.إ س له يف سياٍق تفسري هذا احلام تمّ يو

 ًة ما تطالب األقلّيات بثالثة أمور:دحال، فعا ةيّ أوعىل 

 بادة أو القت  أو التهجري.بمعنى عدم تعّرضها للزوال باإل ـ محاية الوجود، 1

أمني زبّية عرب تّية أو القومّية أو احلتها الدينية أو العرقمن خالل حفظ هويّ  ـ محاية اهلوّية، 2

يال الالحقة ومن ثم فاألعة أو قوميّة أو.. ة دينيّ املستلزمات التي جتعلها تبقى بام هي هويّ  كّ  

                                              
 .91قي دشتي، حقوق اقليتهاى قومي: ( انظر: ت1)
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 .غري املندثرة وال املنقرضة يمكنها االلتحاق هبذه اهلوّية القائمة

ة يف احلقوق والوظائف ريّ ثكواأل ةقليّ بمعنى عدم التمييز بني األ ـ محاية املساواة، 3

 ة، فليس هناك قوانني لصالح األكثريّ والواعبات يات والقواننيات واحلرّ واملناصب والسلط

شكال أقلّية نفسها. وهبذا تظهر رم منها األقلّيات وبالعكس، إال ضمن توافق تر ى به األحت  

ة والفكرية والسياسيّ والوظيفّية ة قلّيات يف احلياة االعتامعيّ ، أعني مشاركة األمحاية املشاركة

 وغري لل . ،ةة واالقتصاديّ علميّ والثقافية وال

  قضية بالغة ّن التعام  م  موضوع األقلّيات ـ خاّصة الدينّية ـ يشكّ أهذا كّله يؤّكد لنا 

غلبيًة   األغلبية فيها أات دينّية متنّوعة، فيام ال تشكّ قليّ سيام يف الدول التي تعيش فيها أاألمهّية ال

من املخاور إلا مل تكن  ض للكثريرّ عن يتأمن املمكن مطلقة ساحقة، فإّن هذا النوع من البلدان 

 قلق.التوتر أو الع فتائ  زة كفيلة بنة واالسرتاتيجيّ السياسة والرؤية الدينيّ 

باهتا عند حدود النشاط األمني والسيايس، ب  هلا عالقة هذه القضية الشائكة ال تقف متطلّ 

ن الواحد، وأبناء الديانات املختلفة يف الوقوام املختلفة وة بني األة بالعالقات االعتامعيّ دووي

ة الالهوتية ويلعب دور الرؤية الدينيّ ليكون لدينا ثالثة أوراف: دولة ـ أكثرّية جمتمعّية ـ أقلّية.. 

ات قليّ األوضاع يف البلدان التي تواعه أ الكثري من التأثري يف التنبؤ بمستقب معًا ة والقانونيّ 

ففي فضاء عاملنا املعارص تغدو ة هلا الكثري من التأثري، ة والرتبويّ متنّوعة، والسياسات اإلعالميّ 

للكثري من  خاضعةً  ،ةة والعلامنيّ ة املسيحيّ رب لي األكثريّ غات الدينية املسلمة يف القليّ األ

إّن التعام  م  هذه  .ى بمناخ )االسالموفوبيا(ن تعيشه فيام يسمّ الضغط الذي يمكن أ

ما  يف يومٍ هيّدد مور توترًا وانفجارًا، ب  قد ن يزيد األة يمكن أة غري صحيحات بطريققليّ األ

 .نفسهاالغربّية استقرار البلدان 

وهكذا نجد كيف أّن الرؤية الدينية املسيحّية عرب التاري  أرخت بظالهلا عىل العالقات 

ع القم  املسيحّية م  األقلّيات اليهودّية يف املجتمعات املسيحّية، والقى اليهود  أشّد أنوا

والتنكي  واإلقصاء يف أوروبا حتى مل يكن ي سمح هلم بالعيش وسط املدن والقرى، ب  هلم 

عىل خالف حتى وص  األمر إىل ما حّ  باليهود يف احلرب العاملّية الثانية، خميامهتم اخلاّصة، 

 لتعاون.املشهد يف العامل اإلسالمي م  اليهود تارخيّيًا، حيث كان فيه الكثري من التسامح وا
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 يف التجربة الوضعّيةقلّيات األحقوق 
وهلذا كان التفكري ت كانت يف الغالب عقدًة دينّية، اّن عقدة األقليّ أيبدو من قراءة التاري  

دائاًم يف التعام  م  هذه األقلّيات الدينّية، لكّن احلرب العامليّة األوىل غرّيت هذا الوض  متامًا، 

القومي والعرقي واللغوي وغريه فيها وبعدها كان عاليًا  ألّن مستوى )اخلوف من( العنف

وفرض أنواع أكثر إضافّية من قم  األقليات والتعام  معها، بحيث شّك  هنضة معاكسة 

حقوقّية يف هذا املوضوع، ب  يمكن أن نشهد مشكلة األقلّيات السود يف املجتمعات الغربية منذ 

 .يّة االعتامعية م  النزعات العرقية والقومية املتطّرفة، وتأثري مزاوعة الداروينمتّدد االستعامر

إّن ظهور الدول القومّية منذ القرن الثامن عرش امليالدي سّلط الضوء أكثر عىل أنواع عديدة 

تدرجييًا بفرض التفكري يف هذا النوع من  غري األقليات الدينّية، بحيث بدأ من األقلّيات،

ات العامل م  احلرب العاملّية األوىل عع  القضّية أكثر األقلّيات والتعام  معه، لكّن تغرّي 

سخونة، فاهنيار الدول العظمى يف تل  احلرب، مث  االمرباوورية العثامنّية واألملانية وغريها، 

تبعًا لتغرّي الدول، وحذرًا السّكانّية أعاد تشكي  دول عديدة يف أوروبا، وهبذا تغرّيت اخلاروة 

م( يف الشامل 9191)عامل للتفكري يف محاية األقلّيات عرب معاهدة فرساي من محام الدم توّعه ال

والعديد من املعاهدات واالتفاقّيات األخرى، وهبذا بدأنا نشهد هنضة عديدة يف الفرنيس، 

قضّية حقوق األقلّيات يف العامل، إىل أن أدرعت عصبة األمم قضّية األقلّيات عىل عدول 

 رحلة عديدة يف هذا املوضوع.أعامهلا، األمر الذي أّسس مل

ملانّية عاد قلّيات األمحاية األاملعلنة العاملية الثانية التي كانت من أسباهبا  وبعد انتهاء احلرب

ستعامر يف العامل ، وقد تعّزز هذا األمر بتفّك  االدات للتداول بقّوة من عديقليّ موضوع األ

خمتلفة، وهبذا صار ولغات اهب وديانات ومذ مها إثنياتكوظهور دول عديدة كثرية حت

 .ضوع أكثر عدّيةً وامل

عّدة  ،وإىل اليومالثانية ّية خالل الفرتة الفاصلة بني احلرب العاملية نوقد طوت التجربة اإلنسا

 أبرزها: ،خطوات مهّمة

شارة الرصحية مل تتّم اإلعقب انتهاء احلرب، م 9191يف إعالن األمم املتحدة عام  ـ 1

دون متييز يف اجلنس  ،نسانارة الحرتام احلرّيات وحقوق اإلش، ب  متّت اإلاتقليّ األ ةلقضيّ 

حتقيق »والذي نّص عىل والعرق واللغة والدين، ولل  يف البند الثالث من املادة األوىل، 
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ة لات الصبغة االقتصادية واالعتامعية والثقافية املسائ  الدوليّ  التعاون الدويل عىل حّ  

والتشجي   ،ة للناس مجيعاً ات األساسيّ يز احرتام حقوق اإلنسان واحلريّ وعىل تعز ،ةواإلنسانيّ 

، «ءوال تفريق بني الرعال والنسا ،عىل لل  إوالقًا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين

أن يشي  يف العامل احرتام حقوق اإلنسان »، حيث يقول: 11وكذل  يف البند ج من املادة 

جمي  بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرعال واحلريات األساسية لل

 .«الً ات فعوالنساء، ومراعاة تل  احلقوق واحلريّ 

م، من قب  9191تأسيس اللجنة الفرعية ملن  التمييز ومحاية األقليات، ولل  عام  ـ 2

 األمم املتحدة.

عن  ،م9191والصادر عام  ،وق اإلنسانالعاملي حلقالن يف اإلع مل يتّم احلديث رصحياً  ـ 3

برصف  ،ات باستثناء ما ورد يف املادة الثانية من احلديث عن احلقوق واملساواةقليّ ة األقضيّ 

لك ِّ إنسان حقُّ التمتُّ  »، ونّص املاّدة هو: ّيةاسيلغة والدين والعرق والعقائد السالنظر عن ال

يات املذكورة يف هذا اإل عالن، دونام متييز من أيِّ نوع، وال سيام التمييز بجمي  احلقوق واحلرِّ

ين، أو الرأي سيا وغري سيايس، أو سّيًا بسبب العنرص، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدِّ

األص  الووني أو االعتامعي، أو الثروة، أو املولد، أو أيِّ وض  آخر. وفضاًل عن لل  ال 

أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه أساس الوض  السيايس  ىلجيوز التمييز  ع

حتت الوصاية أو غري متمتِّ  باحلكم الذايت أم عًا أو موضوقاًل الشخص، سواء أكان مست

 .«تهأليِّ قيد آخر عىل سياد عاً خاض

ات، قليّ ، حتت عنوان مصري األم9191ـ  97ـ  91بتاري   ،791تصويب القرار رقم  ـ 4

 سان.نعالن العاملي حلقوق اإلالً لإلمكمّ تى أ دوق

سيس هيئة ناظرة يف هذا أوت ،رقيعشكال التمييز الأكّ   إلغاء ، تمّ م9191يف عام  ـ 5

                                              
-http://www.un.org/ar/sections/un( انظر املوق  الرسمي لألمم املتحدة: 1)

charter/chapter-i/index.html. 
-http://www.un.org/ar/sections/un: ( انظر املوق  الرسمي لألمم املتحدة2)

charter/chapter-ix/index.html. 

-http://www.un.org/ar/universal-declaration: مي لألمم املتحدة( انظر املوق  الرس3)

human-rights/index.html. 
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 م.9191عام  اً ار رسميّ رالصدد، وقد صدر الق

اخلاّص الدويل  العهدما يعترب من اخلطوات املهّمة عدًا يف هذا املجال، وهو التوافق عىل  ـ 6

عت عليه أكثر من مائة وسبعني دولة، والذي وقّ م، 9199نية والسياسية عام دحلقوق املبا

ات قليّ ، مرّصحًا باألتامحاية األقليّ عن والذي حتّدث بشك  واضح ورصيح عن التمييز و

 الدينية واللغوية والعرقّية.

ما صدر ضمن قرار  وهو ،ات يف العاملقليّ سرية وويلة من الدفاع عن األملما يعترب تتوجيًا  ـ 7

، والذي يعّد آخر ما توّص  إليه م9117ـ  97ـ  91اجلمعّية العامة لألمم املتحدة، ولل  يف 

 العق  اإلنساين الوضعي يف جمال أممي للتعام  م  األقلّيات.

 عىل الدول أن تقوم، كّ  »ويكفي مطالعة املاّدة األوىل من مواّد هذا اإلعالن، والتي تنّص: 

ة تها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينيّ ات وهويّ بحامية وعود األقليّ  يف إقليمها،

 .«ةواللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلويّ 

 

 الديينفكر يف القلّيات قضّية األفلسفة من 
يف تعامله م  قضّية  ،يف العرص احلديث وضعيسان النكان ما تقّدم حديثًا عن جتربة اإل

( مليّتنيالعا ني)احلربوروبا أيف  خاّصةً  ،ةألقلّيات انطالقًا من التهديد الذي فرضته هذه القضيّ ا

 .وأمريكا )حقوق السود( وغريها

ّن العنرص أل ؛لكّن األديان متل  جتربًة وويلة غارقة يف القدم م  موضوع من هذا النوع

كان هو الدين، ومن الطبيعي أن تتشّك   األكثر تأثريًا يف تكوين اهلوّية يف العرص ما قب  احلديث

 انب غريه ـ بوصفه مؤثرًا رئيسًا.هوّية األقلّيات واألكثرّيات عىل أساس الدين ـ إىل ع

نسان فاإل ان احلديث،سنتناول الديني خيتلف عنه يف تناول اإلال موضوع األقليّات يف إال أنّ 

واحد يريد أن حيّ  له قضاياه، وهو  كان يتعام  م  ورفالوضعي احلديث ـ ال أقّ  نظرّيًا ـ 

اإلنسان نفسه، بينام الفكر الديني ال يقرأ األمور هبذه الطريقة. إّنه يرى أّن هناك اإلنسان ويف 

الوقت عينه هناك اهلل سبحانه بام يمثله من حقيقة عليا، تل  احلقيقة التي جتّلت يف األديان 

يراقب قضّية اإلنسان، وال يريد أن ي لغي حّق  والوحي، ومن ثّم فالدين يراقب قضّية اهلل كام

يف الوقت نظرًا ملا لإلنسان يف عني اهلل أيضًا من قيمة وكرامة، اإلنسان وينحره يف سبي  حّق اهلل 
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 عينه الذي ال يريد العكس.

يشء، )بام هو يف الدنيا( وهذا يعني أّن الفكر الوضعي احلديث ليس عنده وراء اإلنسان 

بينام الدين جيد أّن وراء اإلنسان حقيقة أعىل، وأّن اإلنسان حيص  عىل دان قرية، فليس وراء عّبا

كامله هبا، وأّن خدمة اإلنسان يف مصريه ونجاته عربها، ب  األنا اإلنسانّية احلقيقّية يف الدين ال 

َيُقوُل َآَمنَّا  َوِمَن النَّاِس َمن  تكون إال بتل  احلقيقة، وإال فهي أنا مزّيفة وموهومة، قال سبحانه: )

ِمننَِي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَما خَي َدُعوَن إاِلَّ  َِخِر َوَما ُهم  بُِمؤ  ِم اْل  ُفَسُهم  َوَما  بِاَّللَِّ َوبِال َيو  َأن 

م  َعَذاٌب َألِيٌم بَِم  ُعُروَن يِف ُقُلوِِبِم  َمَرٌض َفَزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا َوهَلُ ِذُبونَ  َيش  م  اَل  َكاُنوا َيك  يَل هَلُ
َوإَِذا قِ

ُعُرونَ  ِسُدوَن َوَلكِن  اَل َيش  ُم  ُهُم امل ُف  لُِحوَن َأاَل إَِّنَّ ُن ُمص  َم َنح  ِض َقاُلوا إِنَّ َر  ِسُدوا يِف األ  ( )البقرة: ُتف 

َرِِتِم  َحتَّى ِحنٍي َأََي َسبُوَن أَ (، وقال تعاىل: )97ـ  1 ُهم  يِف َغم  ُهم  بِِه ِمن  َماٍل َوَبننَِي َفَذر  َم ُنِمدُّ نَّ

ِفُقوَن َوالَِّذيَن هُ  ِم  ُمش  يَِة َرِبه ُعُروَن إِنَّ الَِّذيَن ُهم  ِمن  َخش  اِت َبل اَل َيش  َ ْي  م  يِف اْل َ م  بَِآَياِت ُنَساِرُع هَلُ

ُكوَن  ِ ِم  اَل ُيْش  ِمنُوَن َوالَِّذيَن ُهم  بَِرِبه ِم  ُيؤ  ِم  الَّ وَ َرِبه ُم  إىَِل َرِبه ا َوُقُلوُِبُم  َوِجَلٌة َأَّنَّ ُتوَن َما َآَتو  ِذيَن ُيؤ 

ا َسابُِقونَ  اِت َوُهم  هَلَ َ ْي  فهذه النصوص (، 99ـ  19( )املؤمنون: َراِجُعوَن ُأوَلئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اْل َ

يام يضّيعون األنا ترشد إىل األنا الزائفة والوهم الذي يعيشه البرش يف تقويمهم ألوضاعهم، ف

 احلقيقيّة التي ال تكون إال باهلل سبحانه.

ومن ثّم فحامية األقلّيات أو التعام  سان، ناإل خارج   هلذا يظهر الدين حريصًا عىل حقيقةٍ 

معها ينبغي ـ يف الدين ـ أن ال يكون عىل حساب سائر عنارص الصورة، وهو ضياع احلقيقة 

هي بيئة حاضنة لقيامة ومن هنا اعترب الدين أّن اجلامعة املؤمنة الدينية وتاليش املناخ اإليامين، 

ّن محاية هذه البيئة احلاضنة هو رضورة كذل ، لذل  وعدنا حرصًا من الدين عىل اإليامن، وأ

 هذه اجلامعة وعىل احلقيقة بقدر حرصه عىل اإلنسان.

مل حتتم  تصنيف  ووفقًا لذل  يظهر تصنيف الدين للبرش، إىل مؤمنني وغري مؤمنني، وهو

يف احلياة، وهذا ما يفرّس لنا أّن بعض  الغيه؛ ألّنه يمث  عوهر قضّيتهالعديد من األديان أن ت

، ال تنظر إوالقًا للتمييز يف اللون والعشرية والقبيلة والعرق واملسيحيّة األديان كاإلسالم

صنيف البرش يقوم عىل واللغة والقومّية؛ ألّن هذه األمور ال تدخ  ضمن أولوّياهتا، فإّن ت

معيار، وهذه األمور ال تعرّب يف الدين عن معيار، ولو عرّبت بعض األمور عن معيار مث  

 ال غري.ـ وأحيانًا عوهرّية ـ اجلنس )لكورة وأنوثة( فالعتبارات تنظيمّية 
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ة وخاّص  ،يضًا يف الفكر الديني وغري مؤمنني، تتأثر اجلغرافيا أوبتب  تقسيم البرش إىل مؤمنني

 .اإلسالمي، فيظهر ما يسّمى بدار اإلسالم ودار الكفر أو دار احلرب

يمكننا  املسيحّية واإلسالم معًا، ففي املسيحّيةتاريخ هذا الفضاء نجد انعكاسه جلّيًا يف 

م  املوقف من املخالطة االعتامعيّة م( وهو حيّدد 9719مالحظة جتربة القّديس توما األكويني )

متحّرك يف الزمان واملكان والظرف إّنه يض  هذه العالقة يف سياق  اآلخر غري املسيحي،

، فإلا كانت النتائج خطرًة عىل اإليامن املسيحي، ئهاواحلال، وتتب  وبيعة النتائج املتوّقعة من ورا

األكويني يفّكر وهبذا يبدو واضحًا أّن  .كان املوقف سلبيًّا من هذه املخالطة، دون العكس

موضوع العالقة م  الكافرين؛ فهو ينظر إىل املآالت التي يمكن أن توصلنا إليها هذه لرائعّيًا يف 

العالقة، وما إلا كانت سوف تشّك  هتديدًا للجامعة املسيحّية أو ال، أو هتديدًا لإليامن املسيحي 

 أو ال.

ع وعندما ينتقل األكويني نحو قضّية السمح بطقوس اْلخرين من غْي املسيحّيني، نجده يض

ب َلَته يف مديات خدمة ذلك لإليمن املسيحي،
ينطلق من نوٍع من املحاكاة بني ففي البداية  قِ

السياسة اإلهلّية والسياسة البرشّية، حيث يؤّسس أصالً قانونّيًا يعترب فيه أّن السياسة البرشّية 

ه من قضيّة الرش ور يف العامل، عليها أن تقتدي بالسياسة اإلهلّية، وهبذا يطرح األكويني موقف 

حيث يرى أّن اهلل يسمح ببعض الرشور انطالقًا من أّن منعها ربام يؤّدي إىل رشور أعظم أو إىل 

خسارة خريات أكرب، وهو هبذا يعيد إىل ألهاننا النظرّية التي تستخدم يف تفسري الرشور يف العامل 

 .ثرياجلملة  اآلتية: إّن ترك اخلري الكثري من أع  رشٍّ قلي  هو رشٌّ ك

بناًء عىل لل ، يعترب األكويني أّنه من املمكن أن نحتم  وقوس الكافرين ـ وهو إىل اآلن 

يالحظ اليهود باخلصوص ـ ألع  خرٍي أعظم، وهو إثبات الديانة املسيحّية؛ ملا بني اليهودّية 

واملسيحّية من اتصال تارخيي والهويت عميق، فيقب  بطقوس اليهود، لكنّه يرى أّن وقوس 

وثنيني وأمثاهلم ال فائدة منها وال خري يمكن أن نحص  عليه من ورائها إلثبات حقيّة ال

املسيحّية مثاًل، هلذا فهو يرفض احتامهلا، والقبول هبا أمرًا واقعًا ما مل يكن يف مواعهتها مفسدة 

ّرًة عديدة هو هبذا ينطلق يف لهنّيته م، وعظيمة أو تشكيكًا أو نزاعًا قد ي لحق رضرًا باملؤمنني

                                              
 .(515ـ  513: 5)مج 9، فص 01، املبحث2، ق2ج اخلالصة الالهوتّيةتوما األكويني،  ( انظر:1)

 .(501ـ  518: 5)مج 00، فص 01، املبحث2، ق2ملصدر نفسه جانظر: ا( 2)
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ليدير خلدمة اإليامن واملؤمنني، من قواعد فقه األولوّيات وقوانني تزاحم املصالح واملفاسد، 

 السياسة الرشعّية عرب هذا النوع من املعايري والقيم.

ضمن االجتاه الرافض لطقوس اآلخرين  ناهاألكويني، لوضعنا تصنيف لو عاز لهبذا و

ْرم ى لعيون اليهود،  متامًا، ما مل تكن لإليامن املسيحي مصلحة، فقبوله بالطقوس اليهودّية ليس ك 

ب  ملا يف بقاء اليهودّية من تثبيت لقواعد اإليامن املسيحي، وهبذا تبدو وصوليّة األكويني علّيًة 

بمعنى أّنه يتوّس  باحلرّية الطقوسّية لآلخرين كي ينتف  هبا باملعنى غري السلبي للكلمة، هنا، 

وبمجّرد أن ال يرى من ورائها منفعة له يتجه نحو منعها متامًا، كام رأينا موقفه  ، وهلذاإليامنل

 من وقوس الوثنّيني.

إذا أردنا الدخول لفضاء الفقه اإلسالمي، اإلسالم، فتاريخ املسيحية، أّما يف تاريخ هذا يف 

 ات:يم قراءة الهوتّية للعالقة مع األقليّ دتق نالحظ عنرصين لعبا دورًا يففنحن 

: ، هيووفقًا هلذا العنرص تّم تقسيم املجتم  إىل ثالث جمموعات وّية الدينّية،أ ـ عنرص اهل

 ن، أه  الكتاب، من سواهم.واملسلم

ىل قسمني: حالة إوهي تنقسم  الة امليدانية القاممة بني املسلمني ومن سواهم،ب ـ عنرص احل

 احلرب، وحالة السلم.

 بقاع: إىل ثالثعامل للة تقسيم اْلارطة اجلغرافيّ سالمي بوبنظرة كلّية قام الفقه اإل

 .أو تق  حتت سلطة املسلمني ة مسلمةقطنها غالبيّ تدان التي لالب يوه دار اإلسالم،

 .للمسلمني حماربةوهي  ،ة غري مسلمةقطنها غالبيّ توهي البلدان التي  رب،دار احل

بينهم وبني املسلمني معاهدة  نّ أنها غري املسلمني، بيد طقيوهي البلدان التي  دار العهد،

 وسالم.

ّن األقلّية املسلمة سوف تكون يف دار العهد أو دار احلرب، فيام األقلّية غري وهبذا يتبنّي أ

ات غري قليّ سالمي يف حّق األتخدم الفقه اإلساوقد  املسلمة سوف تكون يف دار اإلسالم.

 ..أمنونت  الذّمة، املسهأسالم سلسلة تعابري من نوع: لمة املوعودة يف دار اإلسامل

سالم تعّرضت سلمة يف دار اإلقليات غْي املّن األأيْشح بعض الباحثني املعارصين و

 ات من الباحثني والدارسني:ئللدراسة من ف

، وفقًا للرشيعة اتقليّ ع القانونية هلذه األاضوحيث درسوا األ ـ الفقهاء املسلمون، 1
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 .اإلسالمّية

ة باملعنى ايا حقوقيّ وات من زقليّ الذي درسوا أوضاع هذه األ ون املعارصون،ـ احلقوقيّ  2

 املعارص للكلمة يف فضائها الوضعي.

سالمي يف بالد ة عرب التاري  اإلات الدينيّ قليّ حوال األوهم الذين درسوا أ ون،خـ املؤرّ  3

 .املسلمني ووريقة تعام  املسلمني معهم

يلعبان دورًا يف حتديد نوع العالقة م  اآلخر،  (احلالة السياسّية +الدين )وهبذا نالحظ أّن 

 يف الفقه اإلسالمي.

 

 كلمة أخرية
ووفقًا هلذا التصّور العام يظهر التميز واضحًا بني الرؤية الوضعّية والرؤية الدينّية، والتحّدي 

يقع األكرب الذي يواجه الدين اليوم يف قضّية من نوع األقلّيات الدينّية، هو التصادم الذي سوف 

يم الفكر الوضعي احلديث االدين يف ثنامية: اَّلل/اإلنسان، وباراد( paradigm)يم ابني باراد

 ة النتامج التي يمكن التوّصل إليها:وهو ما يفرض يف ظّل خطورة وحساسيّ يف حمورّية اإلنسان، 

ة من البحث املعّمق وجتديد النظر بشك  حمايد يف الرؤية القانونّية الدينيّ  رضورة   الً:أوّ 

موضوع األقلّيات واملوضوعات التي ترتك أثرًا عليه، بعيدًا عن احلموالت املسبقة بام فيها 

 .احلموالت اآلتية من الرتاث نفسه

تقديم مقاربة فلسفّية لتعقي  هذه الرؤية لو كانت النتائج غري متوافقة م  ما توّص   ًا:نيثا

لفكرة الدينية غري عقالنّية، ونريد تعقيلها، إليه العق  الوضعي، واهلدف من التعقي  ليس أّن ا

ب  حماولة تقديمها بطريقة صاحلة للتربير يف فضاء الفكر املعارص، فهذه حاعة زمنّية اليوم؛ ألّن 

التربير العقالين هنا ضمن سياقات خمتلفة رضوري بالنسبة إلينا يف هذه اللحظة الزمنّية، ولو 

 قد فلسفي ألصول مدار الفكر الوضعي احلديث.عمليّات نمتضّمنًا لكان هذا التربير 

                                              
 .080ـ  081حّق الناس، اسالم وحقوق برش:  ( انظر: حمسن كديور،1)


