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Abstrakt 

 

 

 

Kajian ini bertujuan untuk memaparkan realiti sebenar masyarakat 

minoriti Islam di Amerika Syarikat dan pendirian Majlis Perhubungan 

Amerika Islam (CAIR – Council on American-Islamic Relations) beserta 

sikap Majlis ini terhadap beberapa isu berbangkit terkini yang berkaitan 

dengan masyarakat Islam di sana, contohnya penyertaan Rakyat America 

Islam dalam tentera dan pilihan raya. Penulis telah memasukkan beberapa 

pandangan dan perbezaan pendapat di kalangan Ulama’ terkini berkenaan 

isu tersebut. 

Penulis telah menggunakan kaedah dan asas induktif dan deskriptif dalam 

kajian ini serta membuat analisis maklumat yang ada dengan merujuk 

kepada buku-buku dan kajian terkini berkenaan tajuk ini : “Rakyat Islam 

Minoriti” dan begitu juga dengan sebuah temuramah  dengan Dr. Nihad 

Awad, Pengerusi Majlis Perhubungan Amerika-Islam (CAIR). Kajian ini 

telah  menggunakan Maqasid Syariah dalam membuat analisis kritis 

terhadap pengalaman dan perancangan masa depan Majlis tersebut.  

Penulis telah mendapati cara berkesan dan terbaik dalam menangani isu 

ini ialah dengan kaedah “Masalih Mursalah” (Mencari Kebaikan 

menurut Kehendak Syariat) contahge menggunakan kaedah 

perbincangan dua hala dengan pihak-pihak lain seperti  dialog bersama. 
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Abstract 

 
This research aims to uncover the reality of the Muslim minority in the 

United States of America, and the position of the Council on American-

Islamic Relations (CAIR), and how to deal with emerging issues of 

Muslims there. For instance, participation of the American Muslim in the 

United States military service as well as his participation in elections. The 

researcher has represented the opinions and views of some contemporary 

scientists about this kind of issues.  

The researcher relies on the principles of the inductive and descriptive 

method, and he used the analytical machinery in dealing with the 

available in formation on this subject by returning to the most recent 

studies that have been established on “muslim minorities”, as well as 

through the interview contucted with the Dr.: Nihad Awad, Chairman of 

the Council on American-Islamic Relations (CAIR). 

As such, the study has given a critical evaluation to this experience and its 

prospects as well as choose what is accurate according the deductive force 

within the objectives of Islamic law purposes (Maqasid Al Shari’ah).  

The research has ended to an inevitable result which says that working 

within the sending benefit is the best and appropriate solution to deal with 

this kind of issues and communicating with others. 
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 ملخص البحث
  

يهدف هذا البحث إىل الكشف عن واقع األقلية ادلسلمة يف الواليات ادلتحدة األمريكية،  
وموقف رللس العالقات اإلسالمية األمريكية منها، وكيفية تعامله مع القضايا ادلستجدة 

اركة ادلسلم األمريكي يف خدمة اجليش، وكذا ادلشاركة يف  اخلاصة بادلسلمني هناك؛ كمش
 .االنتخابات، وعرض آراء وفتاوى العلماء ادلعاصرين حول مثل هذا النوع من  ادلسائل

ويعتمد الباحث على مبادئ ادلنهج االستقرائي والوصفي موظّفًا آلية التحليل يف التعامل مع 
رجوع إىل أهم الدراسات احلديثة اليت أقيمت حول ادلادة العلمية ادلتوفرة يف ادلوضوع، بال

هناد عوض رئيس رللس : األقليات ادلسلمة، وأيضًا من خالل احلوار الذي ُأجري مع الدكتور
، ومن َثمَّ جاءت (CAIR)ادلعروف إختصاراً باللغة اإلجنليزية بـ  األمريكيةالعالقات اإلسالمية 

ستقبلية، واختيار ماهو راجح وذلك حسب قوة الدراسة بتقييم نقدي للتجربة وآفاقها ادل
 .    االستدالل وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية

ولقد جاءت نتائج البحث بأن العمل وفق ادلصاحل ادلرسلة وفقه ادلوازنة، والنقد البنَّاء، 
وأسلوب احلوار مع اآلخر، من بني احللول الناجعة واألصلح يف التعامل مع هذا النوع من 

 .ويف مثل هذا النوع من اجملتمعات ادلسائل،
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 اإلهداء
 

 

أّمٌ الغالًة...إىل من ربانٌ خبالص حبه وفًض حنانه  

أبٌ العشيش...إىل من صّزه جناحٌ فبذل كل ما يف وصعه من أجله  

سوجيت الكزمية خدجية.......إىل رفًقة دربٌ وحلًفة أملٌ  
 إىل كل من كان لٌ صندًا طىال حًاتٌ الدراصًة

 إىل كل مضله غًىر على دينه

 

 

 أهدٍ عنلٌ هذا
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أواًل وقبل كل شئ أشكر اهلل عز وجل الذي هداين ذلذا وما كنت ألهتدي لوال هدايته 
الذي تكرم باإلشراف  شكري محمدوتوفيقه يل، َّث أتقدم بالشكر اجلزيل إىل فضيلة الدكتور 

 .على هذا البحث
كر اخلالص جلامعة ماليا اليت أتاحت يل فرصة إمتام ادلشوار الدراسي، وكذلك كما أتوجه بالش

مبا أتاحته يل من تسهيالت لطلب العلم وتيسري لوسائله، وباخلصوص رئاسة قسم السياسة 
 .الشرعية بأكادميية الدراسات اإلسالمية

مريكية بواشنطن، وال يفوتين هنا أن أقدم شكري اخلالص ألسرة رللس العالقات اإلسالمية األ
الذي بذل من وقته ألجل  نهاد عوضوأخص بالذكر ادلدير التنفيذي للمجلس، الدكتور 

مساعدة ادلدير التنفيذي للمجلس على ما قدمته أسماء غيوب إقامة حوار، وكذلك األخت 
 .يل من خدمات

ألفاضل ويف اخلتام أشكر مجيع أساتذيت ومعّلمي يف مجيع أطوار الدراسة، وأشكر اإلخوة ا
عبدالعزيز الذين قدموا يل يد ادلساعدة أثناء كتابة هذا البحث وعلى رأسهم األستاذ الدكتور 

 .طارق لعجالواألستاذ   نعمان جغيموكذلك الدكتور صالح مشوش والدكتور برغوث 
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 مقدمة
 ىدنل كرضبة للعاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ؿبمد اإلسبلـاغبمد  الذم جعل 

 : كعلى آلو كصحبو أصبعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين كبعد -صلى ا عليو كسلم-
غَت اليت  صعبةيف الببلد الغربية، يواجو ربديات كظركؼ حياتية اؼبسلم الذم يعيش  إفٌ 

شهدىا العامل، كخاصة يات السياسية السريعة اليت كذلك جرٌاء التغَتٌ  ،يواجهها باقي اؼبسلمُت
 منالغربية  يف آّتمعات ظواىرأفرزت العديد من ال اليت مرببتسمن بعد أحداث اغبادم عشر 

غَتىا من ألواف العداء كالكراىية كالتمييز ينب أفراد ك  (islamophobia)سبلموفوبيا اإل :بينها
، ؽبم حقوؽ كعليهم هامن أرغم أهنم جزء من نسيج آّتمعات الغربية كجزء ال يتجز آّتمع، 

، غَت أف التمييز بُت شرائح آّتمع ظل عائقان أماـ األقليات كاجبات كذلك حبكم اؼبواطنة
 . اؼبسلمة الضحية من الدرجة األكىل

ممارسة السياسة الشرعية عند األقليات " يف ىذا اؼبوضوع اؼبعنوف بػ البحث بلؿكأحاكؿ من خ
ؾبلس العبلقات  طريقةبرز أي أف " األمريكية نموذجاً  يةاإلسالممجلس العالقات : المسلمة
أحد أبرز اؼبنظمات اإلسبلمية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  (CAIR)األمريكية  يةاإلسبلم

، كأيضان اؼبسلمة يف الواليات اؼبتحدةاألقلية مع شؤكف  ويف كيفية تعاملعلى الساحة السياسية، 
كفق ما سبليو األحكاـ ، مأجل اغبصوؿ على حقوقهالطرؽ كاؼبناىج اليت ينتهجها من 

ككذلك اؼبنهج ، اإلسبلمية اليت من خصوصيتها مراعاة ظركؼ متغَتات الزماف كاؼبكاف كاغباؿ
الذم ينتهجو من أجل سبثيل اؼبسلم األمريكي أماـ اغبكومة األمريكية، كذلك من خبلؿ ما 

ضباية حقوؽ اؼبسلم سعيان منو إىل . يصبلحيات فبارسة العمل التنظيممن  ىبولو لو القانوف
يف اغبياة   اؼبسلمكإبراز شخصية تفعيل تعٌسف سياسي كاف، ككذلك ؿباكلة األمريكي من أم 

من  أ، كونو جزء ال يتجز األمريكية العامة يف شىت سبظهراهتا الثقافية كاالجتماعية كالسياسية
  .اؼبسلمةة بشؤكف كقضايا األقلي االىتماـكمن ىنا جاءت فكرة  آّتمع،

، (العوؼبة) التطورات كتسبتها مشاكل ىذه األقليات يف ظل ىذها نظران لؤلبعاد اؼبتجدّْدة اليت 
نتقالية اليت يبر ّٔا تطور النظاـ الدكيل اؼبعاصر، كالدكر الذم يبكن أف تقـو بو كاؼبراحل اال

ايش كالتساير مع ىذه األحداث كاؼبستجٌدات بيغية التع ،األقلية اؼبسلمة يف آّتمع األمريكي
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العامة؛ جبلب اؼبصاٌف  يةاإلسبلمعلى خدمة القضايا كاؼبصاٌف  ان حرص ،مواكبة عجلة التطورك 
 .كدرء اؼبفاسد

األمريكية  يةاإلسبلمس العبلقات عاب ؾبليستامدل على معرفة  ترتكز الدراسة أساسان  كما
(CAIR )كذلك من خبلؿ الًتكيز على  ،العامة كأىدافها لسياسة الشرعيةالعمل بأساسيات ا

اؼبشاركة يف : كنبا اؼبسلم األمريكي على كجو اػبصوص فموقفو من مسألتُت أساسيتُت زبصا
 .(اػبدمة العسكرية) اعبيش األمريكيأيضا اؼبشاركة يف اإلنتخابات ك 

 
 أىداف البحث

األمريكية  اإلسبلميةأىم اؼبشاكل كالعراقيل اليت تواجو ؾبلس العبلقات  الكشف عن .1
(CAIR)  لعمل السياسيلمن خبلؿ فبارستو. 

يف تعاملو مع القضايا  (CAIR)األمريكية  اإلسبلميةمعرفة مرجعية ؾبلس العبلقات  .2
باؼبواطن األمريكي اؼبسلم، كموقفو من قضيتُت أساسيتُت شكلتا حرجان كضيقان  اؼبتعلقة

 :يف حياة اؼبواطن األمريكي اؼبسلم كنبا
 .االنتخاباتاؼبشاركة يف  :أولً    
 (.اػبدمة العسكرية)  اؼبشاركة يف اعبيش األمريكي: ثانياً    

يف كسط آّتمع توضيح مدل استيعاب ؾبلس العبلقات اإلسبلمية األمريكية لدكره  .3
كفق مبادئ كأسس السياسة الشرعية، من جلب األمريكي، كفبارستو للعمل السياسي 

للحفاظ  مدل توافر فقو اؼبوازنة لدل القيادة اإلسبلمية ككذلكاؼبصاٌف كدرء اؼبفاسد، 
 .لوصوؿ إىل اغبلوؿ الناجعةلالظركؼ العامة  كمسايرةالسلمي، على مبدأ التعايش 

 
 
 

 
 
 



 

4 
 

 
 
 ب اختيار الموضوعاسبأ

أحداث  سببب اؼبفاجأةالتغَتات السياسية دفعٍت الختيار ىذا اؼبوضوع ىو إٌف السبب الذم 
كل   من كراءاألكىل كانت األقليات اؼبسلمة الضحية حيث  ، 2001اغبادم عشر سبتمرب

 ، كذلكمن كيبلت التهميش كالكراىية يف آّتمعات الغربية عانت كال تزاؿ تعاين إذ، ذلك
 .(islamophobia) النتائج كاإلحصاءات السنوية حوؿ جرائم العداء كالكراىيةحسب 

كاف بسبب يارم ّٓلس العبلقات اإلسبلمية األمريكية كنموذج للدراسة  تأما من جهة اخ
يل اؼبسلم األمريكي أماـ كدكره الفٌعاؿ يف سبث ،الذم يبثلو على الساحة السياسيةالربكز 

 .اغبكومة
 أسئلة البحث

 :                                           األسئلة اآلتية ناكؿ اإلجابة عفبٌا سبق فإف ىذه الدراسة رب انطبلقا 
توافق أك تطابق بعض القرارات كاألعماؿ اليت يقـو ّٔا ؾبلس العبلقات مدل  ما .1

   ؟مع اإلطار العاـ للسياسة الشرعية كمبادئها (CAIR)األمريكية  يةاإلسبلم
يف صبع جهود ( CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمما مدل إمكانية ؾبلس العبلقات  .2

 يف الواليات اؼبتحدة األمريكية؟كتوحيدىا األقلية اؼبسلمة 

 ؟آّلس يف القياـ بنشاطاتو اليت تواجوكالعراقيل ما ىي أىم اؼبشاكل كالتحديات  .3

ؾبلس  كموقف .الواليات اؼبتحدة األمريكية بالتحديداؼبسلمة يف  ةماىو كاقع األقلي .4
، (االنتخابات) من اؼبشاركة السياسية (CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمالعبلقات 

كمدل ، (اػبدمة الوطنية) ككذلك موقفهم من مشاركة اؼبسلم األمريكي يف اعبيش
على توجيو العمل السياسي  كقدرهتا يةاإلسبلمالقيادة فقو اؼبوازنة لدل توافر 

 ؟   يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كترشيده للمسلمُت
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 منهج البحث
 مع توظيفكالوصفي  االستقرائيسنعمد إىل األخذ دببادئ اؼبنهج لتحقيق أىداؼ البحث    

آلية التحليل يف التعامل مع اؼبادة العلمية اؼبتوفرة يف اؼبوضوع كسيكوف ىيكل البحث من 
 :الناحية اؼبنهجية قائمان على األطر كاألبعاد اآلتية

 
كنقصد بو النماذج النظرية اؼبفهومية  ،بحثأك اعبانب النظرم الشرعي يف ال :البعد المعرفي

األحكاـ الشرعية - (CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمالشرعية اليت عمد إليها ؾبلس العبلقات 
ككيفية إسناد حلوؽبا إىل كاقع ككلٌيات الشريعة  ،يف ربليل اؼبسائل اؼبستجٌدة -كالقواعد الفقهية

ة التحليلية اليت تغمسو يف عمق قضايا االستقرائيكىو بيعد يبنح البحث صبغتو . يةاإلسبلم
مع  االستقرائيباؼبنهج  االستعانةكسنعمد يف ىذا البعد إىل  ،السياسة الشرعية اؼبستجٌدة

اؼبسائل الشرعية ذات العبلقة الفقهاء يف ء آراآلٌية التحليل لسرد  -كما قلنا سابقان -توظيف 
 يةاإلسبلمالصورة األمثل عبهود ؾبلس العبلقات  إلعطاء. كربليلها ضمن سياقاهتا كيف مضاهنا

، كذلك من يف خدمة األقلية اؼبسلمة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية( CAIR)األمريكية 
السياسية الشرعية توضيح معٌت يتم من خبلؽبا اليت  خبلؿ الرجوع إىل الدراسات النظرية

على  تطبيقهاكيف يبكن  ككذلك ، كالفرؽ بينها كبُت السياسات األخرل،العامة هاىدافكأ
 .أرض الواقع

 
اؼبطركحة على مستول التصورات نتيجة الواقع االجتماعي  شكاليةاإلأك  :البعد الواقعي

من  االجتماعيةكالسياسي الذم تفرضو معايشة آّتمع األمريكي، كتقتضيو شؤكف اغبياة 
رية ؼبا ىو عليو اغباؿ يف جانب ييغلَّب فيو عادةن الوصف كآلية تصو  وكى. احتكاؾ كتعامل

باؼبنهج  االستعانةلذلك سنعمد إىل  -الواليات اؼبتحدة األمريكية- طقة بالتحديدتلك اؼبن
الوصفي التحليلي بيغية كضع القارئ أماـ الصورة اؼبطابقة غباؿ األقلية اؼبسلمة يف الواليات 

 .ستنباط خلفيات كمؤثرات ذلك الواقعااؼبتحدة، ؿباكلُت 
كسنعمد يف ربليل صبلة ىذه القضايا من خبلؿ العودة للنصوص التأسيسية للمجلس، 

ككذلك أىم الدراسات اؼبيدانية اليت قاـ ّٔا من استطبلع  الصادرة عنوكاؼبنشورات كالبيانات 
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إجراء ربليل اتول من خبلؿ االستداليل مع نهج اؼبكما سنوظف   للرأم العاـ كغَت ذلك،
كبلمو كونو رئيسان   تحليل، كبعدىا نقـو بهناد عوض: لس الدكتوررئيس آّ مع حوار

بغض النطر عن - اليـو للمجلس، كأحد أبرز القادة اإلسبلميُت على الساحة السياسية
البارزة على الساحة  إحدل اعبهاتيف كذلك كونو ينشط  -القيادات اإلسبلمية األخرل

أماـ  -األمريكية يةاإلسبلمؾبلس العبلقات -لمسلم األمريكي ل ةلمثٌ اؼبك  السياسية األمريكية
ىناؾ بعد أحداث سبتمرب، حيث ( CAIR)، كخاصة الوجو الذم ظهر بو اغبكومة األمريكية

كجوده يف الدفاع عن حقوؽ اؼبسلم األمريكي بصفة خاصة، كؿباكلة خلق جو من فرض 
 .التفاىم يف الوسط االجتماعي ىناؾ بصفة عامة

 سوؼ كبلل كندرسمدل توافق قراراتو كأعمالو مع مبادئ السياسة الشرعية العامة،  ؼبعرفةك 
 كبَتان يف حياة اؼبسلم ىناؾ مسألتُت أساستُت شغلتا حٌيزان مع  وتعاملمن خبلؿ كيفية موقفو 

   .(اػبدمة العسكرية) اعبيش األمريكيكذلك اؼبشاركة يف ، ك االنتخاباتاؼبشاركة يف : كنبا
آراء كمواقف علماء كفقهاء األمة اإلسبلمية اؼبعاصرين كاؼبوازنة بُت كل ىذا ككذلك سرد 

منها، مث اػبركج برأم راجح كفقان ؼبا سبليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كخصائصها كمتطلبات 
 .ذلك الواقع كاغباؿ

 

 إطار البحث
 للمسلم األمريكيوقف أبرز إحدل اعبهات اؼبمثٌلة يرمي ىذا البحث إىل الكشف عن م

، كمدل توافق موقفهم مع أماـ اغبكومة األمريكية -ؾبلس العبلقات اإلسبلمية األمريكية- 
 .مبادئ السياسة الشرعية

اؼبشاركة يف : كنبا تُت شغلتا حٌيزان كبَتان يف حياة اؼبسلم ىناؾيكذلك من خبلؿ مسألتُت أساس
ككذلك كوف ىاتُت ، (اػبدمة العسكرية)االنتخابات، ككذلك اؼبشاركة يف اعبيش األمريكي 

كبَت من طرؼ اؼبنظمات اإلسبلمية السياسية يف الواليات اؼبتحدة ىتماـ  اؿبل اؼبسألتُت 
 . األمريكية اليـو

 
 



 

7 
 

 الدراسات السابقة
بدكف أم  الناسكتشمل صبيع إفَّ من ظبات الشريعة اإلسبلمية أهٌنا صاغبة لكل زماف كمكاف، 

حيث تتسع  كىي األفضل كاألمشل إلدارة اغبياة، سبييز أك تفريق بُت اعبنس كاللوف كاللساف،
االجتماعية، السياسية، : كجوانبها اؼبختلفة منهاكربيط جبميع أطرافها غبياة اإلنساف كٌلها، 

چ  چ  چ  چ  :مصداقان لقولو عز كجل ،االقتصادية كغَت ذلك من اعبوانب األخرل

چگ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ  ڇ
1. 

 سواء ،اىتمامات الفقهاء كالباحثُت يف دراسة كاقع األقليات اؼبسلمة يف العاملبت لقد تشعٌ 
ىتم باعبانب اكمنهم من  ،فمنهم من صٌنف يف فقو األقليات، من قريب أك من بعيد

  .كمنهم من درس الوضع اإلجتماعي كىكذا -التنظيمي-السياسي 
راسات لة باؼبوضوع، كجدت ؾبموعة من الدٌ الدراسات السابقة ذات الصّْ ٌطبلع على االبعد 
األقليات بصفة عامة، كاألقلية اؼبسلمة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  وضوعىتمت دبااليت 

تناكلت اعبانب النظرم من اليت أىم الدراسات إىل فيما يلي  نتطٌرؽكسبصفة خاصة، 
كلكن اؼببلحظة األساسية ، ماكتب حوؿ شؤكف األقليات يف العامل أىملحق ّٔا نالبحث، مث 

رت يف رفع الغموض عن سؤاؿ يطرح قصٌ  نطبعت ّٔا معظم ىذه الدراسات ىي أهناااليت 
من غَت  كاملة  ، كىو كيف يبكن لؤلقليات اؼبسلمة كمن يبثلهم اغبصوؿ على حقوقهمغالبان 
 غبصوؿ على ىذه اغبقوؽا طريقةالوصوؿ إىل معرفة كمن ىنا أحاكؿ  ؟سياسي تعٌسفو أمّْ 

كجلب اؼبصلحة كدرء   كأىدافها؛ لسياسة الشرعيةلكفق اإلطار العاـ  ،كامتيازات اؼبواطنة
 .  االجتماعياالستقرار عوامل ربقيق من كغَت ذلك  ،كاؼبوازنة بينهما اؼبفسدة

الدراسات اليت تناكلت معٌت السياسة الشرعية كىي جزء من موضوع الدراسة نذكر أىم من 
نصوص الشريعة  السياسة الشرعية في ضوء" :دراسة للدكتور يوسف القرضاكم بعنوافمنها 

ككيف يبكن أف نقوؿ عن  حيث أكرد فيها تعريف السياسة الشرعية، 2"ومقاصدىا اإلسالمية
  .كذلك كفق اؼبصاٌف اؼبرسلة الشرعية،عمل أنو موافق للسياسة 

                                                      
1
 .3: ، اآليةالمائدةالقرآف الكرًن،  
 (.ـ1998، 1مكتبة كىبة، ط: القاىرة)السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا يوسف، القرضاكم،  2
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 يةاإلسالمالسياسة الشرعية أو نظام الدولة " :ؼ بعنوافدراسة أخرل لعبد الوىاب خبلٌ كأيضا 
ب تعريف السياسة الشرعية، كأكرد فيها تالكا حاكؿ 3"في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية

الدراسات مباذج عن تطبيق  أعطت ىذهكلقد لفقهاء يف تعريف السياسة الشرعية، أقواؿ ا
  .يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كاػبلفاء الراشدينمعٌت السياسة الشرعية كمبادئها 

فهناؾ سواء داخل أمريكا أك خارجها، أما عن الدراسات اليت تناكلت موضوع األقليات 
حيث تناكؿ يف الفصل  4"في العالم يةاإلسالماألقليات "دراسة مد علي ضناكم بعنواف 

يف كجو  االجتماعيةشرعة حقوؽ اإلنساف كالتحديات الدينية كالثقافية ك : الثاين من كتابو
، إاٌل أف الدراسة مل تشمل على القضايا السياسة اليت زبص األقليات كاعباليات اؼبسلمة

                                                                  .                                      األقليات اؼبسلمة يف الببلد الغربية
األقليات المسلمة في " :ي بعنوافاإلسبلمككذلك ما جاء يف فعاليات الندكة العاؼبية للشباب 

اؼبشكبلت الثقافية : حيث جاء يف الفصل األكؿ. 5"المعاصرة،آلمها وآمالها العالم ظروفها
األقليات اؼبسلمة يف مواجهة  :كجاء يف الفصل الثالث ات اؼبسلمة،لدل األقلي االجتماعيةك 

 .التحديات

كيف : "كجاءت ؿباضرات عامة يف القسم الثالث للندكة، فكانت ااضرة األكىل بعنواف 
  .6"تكون األقليات المسلمة مصدر إشعاع حضاري

مسلم من خالل اإلنتماء  التعامل مع مجتمع غير" :حوم بعنوافدراسة لعدناف رضا النٌ كأيضا 
 من ىم اؼبسلموف الذين يقيموف يف : ، حيث تناكؿ يف الفصل األكؿ7"اإلسالمالصادق إلى 

 

                                                      
 مؤسسة : بَتكت)ية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية اإلسالمالسياسة الشرعية أو نظام الدولة عبد الوىاب خبلؼ،  3
 (.1984/ىػ1414، 2الرسالة، ط  
 (.1992/ىػ1413، 1مؤسسة الريٌاف، ط: بَتكت)ية في العالم اإلسالماألقليات ؿبمد علي ضناكم،  4
دار الندكة العاؼبية، : الرياض) وآمالها آلمها، المعاصرة ظروفها العالم في المسلمة األقلياتي، اإلسبلمالندكة العاؼبية للشباب  5

   (.1999/ىػ1420
   .مرجع نفسوالي، اإلسبلمالندكة العاؼبية للشباب  6

، 1دار النحوم، ط: الرياض) اإلسالم إلى الصادق النتماء خالل التعامل مع مجتمع غير مسلم منعدناف علي رضا النحوم،  7
 (.1997/ىػ1417
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أسس : أما يف الفصل الثاين. كما ىي أىم التحديات اليت تواجههم ؾبتمعات غَت مسلمة،
 .  الدراسة لتعامل اؼبسلم مع ؾبتمع غَت مسلم

رسالة ي كى 8"فقو األقليات المسلمة" عبد القادر بعنوافدراسة للشيخ خالد إضافة إىل ذلك 
تكوين كناؿ ّٔا درجة اؼباجستَت بكلية األكزاعي ببَتكت، كقد عاًف بعض القضايا السياسية  

 . ، كتويل الوظائف العامةاالنتخاباتاألحزاب السياسية كاؼبشاركة يف 
األحكام السياسية لألقليات المسلمة في الفقو ": ؾ بعنوافاليو كدراسة أخرل لسليماف ؿبمد توب

: كيف اؼببحث األكؿ. حقيقة األقليات اؼبسلمة: حيث تناكؿ يف الفصل األكؿ 9"ياإلسالم
 . خصائص األقليات اؼبسلمة كبياف مشكبلهتا: كاؼببحث الثاين .تعريف األقليات كبياف نشأهتا

كيف اؼببحث  دكلة اليت يقيموف فيها،عبلقات األقليات اؼبسلمة بال: كجاء يف الفصل الثالث
 اإلسبلـ، حيث حبث الباحث عن حكم يةاإلسبلمتويل الوظائف العامة يف الدكلة غَت : الثاين

يف الوظائف العامة؟ كاغبكم كما يتعلق بالسلطة مباشرة أك غَت مباشرة، مثل الرئاسة كالوزارة 
بولياؾ إىل موقف القيادة اإلسبلمية ، كمل يتطرؽ الدكتور تو سة الشرعيةاكالقضاء يف ضوء السي

، كاليت سبثل اؼبسلم أماـ يف الببلد الغربية -اؼبنظمات اإلسبلمية-اليت تعمل داخل إطار قانوين 
 .اغبكومة

: اإلسالميةالمسلمون في الفضاءات غير العربية وغير " :دراسة ؼبسعود اػبوند بعنواف ككذلك
اؼبسلموف يف أمريكا، : حيث جاء يف الفصل الثالث من كتابو ،10"األقليات المسلمة في العالم

يف  اإلسبلميةدكر اعبمعيات كاؼبنظمات ، مث ربدث عن كأىم التحديات اليت تواجههم
 ،(CAIR)  اإلسبلمية األمريكيةمن بينها ؾبلس العبلقات . مواجهة ىذه التحديات كاؼبشاكل

، كمل يذكر اؼبنهجية ؾباالت نشاطوفركعو ك التعريف بآّلس كأىم على قتصرت الدراسة احيث 
 .اليت ينتهجها آّلس يف التعامل مع قضايا اؼبسلم األمريكي كسبثيلها أماـ اغبكومة األمريكية

                                                      
 .(1998ية، اإلسبلمكزارة األكقاؼ كالشؤكف : قطر)من فقو األقليات المسلمة خالد عبد القادر،  8
 (. 1997/ىػ1418، 1دار النفائس، ط: بَتكت) ياإلسالماألحكام السياسية لألقليات المسلمة في الفقو سليماف ؿبمد توبولياؾ،  9

 الشركة العاؼبية : بَتكت)األقليات المسلمة في العالم : يةاإلسالمالمسلمون في الفضاءات غير العربية وغير مسعود اػبوند،  10
  (.2005ط، . للموسوعات، د    
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ىذه الدراسة  ،11"المسلمون في أوروبا وأمريكا": علي بن اؼبنتىصىر الكتَّاين بعنوافكدراسة أخرل ل
يف اعبزء الثاين من الدراسة يف الفصل التاسع صاحبها أكرد شأهنا كشأف الدراسات السابقة إذ 

نظرة عامة عن الواليات اؼبتحدة األمريكية كاؼبسلمُت كتاريخ اؽبجرة إليها، مث أشار إىل تاريخ 
، كما قٌسم اعبمعيات إىل قسمُت يةاإلسبلمكاعبمعيات ي كأكضاع اؼبنظمات اإلسبلمالتنظيم 

ه الدراسة مل ترفع الغموض عن أبرز القضايا ىذ لكن، ك كأكرد طبيعة أىداؼ كل منهما
السياسية اؼبعاصرة، كالتحديات اليت تشغل باؿ التنظيم اإلسبلمي يف الببلد الغربية أين يتواجد 

  .اؼبسلم على شكل أقلية
 12"وليات المتحدةفي ال المسلمون األمريكيون": بعنواف لصاٌف زىر الديندراسة أخرل أيضا ك 

مراحل التواجد اإلسبلمي يف أمريكا، كركز فيها أكثر حوؿ أىم التحديات حيث تناكؿ فيها 
من سبييز عنصرم كتعرض للمضايقات  على اؼبستول االجتماعي سلم ىناؾ،ؼبا االيت يواجهه

كمل يركز على التحديات اليت تواجهها اؼبنظمات اإلسبلمية األمريكية على اؼبستول  .كاؼبتابعات
 .السياسي

 يةاإلسبلمالرجوع إىل أىم الدراسات اليت صدرت عن ؾبلس العبلقات  أيضان كما يبكن ك 
ستطبلعو اكأىم األعماؿ كالتقارير كما إىل ذلك من إحصاءات سنوية، ك  ؛(CAIR)ية مريكاأل

كاؼبسلمُت يف أمريكا، كالكشف عن أرقاـ جرائم الكراىية، كالتمييز  اإلسبلـللرأم العاـ حوؿ 
كما إىل ذلك من أنواع اؼبشاكل كالتحديات اليومية اليت يواجهها اؼبسلم . العنصرم كالديٍت

 : كمن بُت ىذه الدراسات اؼبنشورة ،األمريكي ىناؾ
 

-Council on American-Islamic Relations, the Status of Muslim Civil 

Rights in the United States 2007. 
-Ihsan Bagby; Paul M. Perl; Bryan and T. Froehle, the Mosque in 

America: A National Portrait: A Report from the Mosque Study Project 
(Washington, D.C.: Council on American-Islamic Relations, 2001. 

-Council on American-Islamic Relations, results that speak for 

themselves, 2006. 

  . بآّبلت كاؼبواقع اإللكًتكنية الرظبية إلثراء البحث االستعانةكما يبكن أيضان   
                                                      

 (.2005/ىػ1426، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) المسلمون في أوروبا وأمريكاعلي عبد اؼبنتصر الكٌتاين،  11
 (.2004/ ق1424، 1اؼبركز الثقايف اللبناين، ط: بَتكت) المسلمون األمريكيون في الوليات المتحدةصاٌف زىر الدين،  12
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 المعرفي والمفهومي لمصطلحات الدراسةاإلطار  :الفصل الثاني
 لغة واصطالحاً  تعريف السياسة الشرعية: لمبحث األولا

 اصطالحاً السياسة لغة و : المطلب األول
لقد ضبّْل لفظ السياسة يف لغة العرب بكثَت من الدالالت كاإلرشادات  :السياسة لغة

اإلرشاد كالتوجيو كالتأديب ستصبلح، بطرؽ ككسائل متعددة من اك  إصبلحكاؼبضامُت، فهي 
كالتهذيب كاألمر كالنهي، تنطلق أساسان من خبلؿ مؤىبلت كقدرات تعتمد على الوالية أك 

كقد حىوىت ىذه اؼبعاجم  تعريفات . كما جاء يف اؼبعاجم اللغوية يدؿُّ على ماتقٌدـ. الرئاسة
سٌوسوه : وه قيلكإذا رٌأس. ساسوىم سوسان : لغوية كثَتة ؽبذا اؼبصطلح منها قوؿ العرب

قاـ بو، كرجل ساس من قـو ساسة كسٌواس؛ كقد أنشد : كساس األمر سياسةن . كأساسوه
 :ثعلب يف ىذا اؼبعٌت

 . سـاسة للرجـال يوم القتال           سـادة قادة لكل جمـيع
سٌوس فبلف أمر بٍت فبلف، أم كلف : جعلوه يسوسهم، كيقاؿ: سٌوسو القـويقاؿ ك 

 .سياستهم
فعل السائس، ىو يسوس الدَّكابَّ إذ قاـ : القياـ على الشيء دبا يصلحو، كىيكالسياسة 

 13.كالوايل يسوس رعيتو .عليها كراضها
يف كتاباهتم كأشعارىم كما كرد يف شعر بنت " السياسة"كلمة   اإلسبلـكقد تداكؿ العرب قبل 

 :النعماف بن اؼبنذر تتذكر أياـ  أبيها، كما انتهت إليو حالتها كأىلها بعد زكاؿ ملكهم
 ـة نتصفـن  منهم سوقـــإذا نح        فينا نسوس الناس واألمـر أمـرنا  

 14.ـا وتصـرفـــــــارًة بنـــــــــــــــتقلب تــ     مها     ـدوم نعيــــــــــــــفأفٍّ لدنيا ل يــ
 

                                                      
 كأبو منصور ؿبمد بن أضبد األزىرم، . 239، ص 3، ج.(ت. ، د3دار إحياء الًتاث العريب، ط: بَتكت) ، لسان العربابن منظور 13

 . 141، ص13، ج(ت. د ط،. د الدار اؼبصرية للتأليف كالًتصبة،: القاىرة)أضبد عبد اغبليم الربدكين : ، ربقيقتهذيب اللغة    
 .86، ص5،ج(ت. دط، . ددار اؼبعارؼ، : مصر)فضل ؿبمد أبو ال :، ربقيقتاريخ األمم والملوك: الطربم 14
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كنت أخدـ الزبَت، ككاف لو فرس كنت : "كىذه أظباء بنت أيب بكر اليت ركم عنها قوؽبا
أسيوسيوي، كمل يكن شيء يف اػبدمة أشٌد عليَّ من سياسة الفرس، فكنت أٍحتىشُّ لو، كأقـو 

  16....(لو النول 15عليو، كأسيوسيوي كأرضخ
ا كلمة ليست : عربية األصل، رٌدان على من قاؿ" سياسة" كنستنتج من ىذا كلو أٌف كلمة بأهنَّ

سياسو، كأدخلوا عليها : سينان فقالواكزادكا بأٌكؽبا يوفصر اؼب، فحرٌفها "ياسو"عربية، أصلها 
                   17.كلمة عربيةليست   األلف كالبلـ، فظن من العلم عنده أهٌنا 

عٌرؼ العلماء السياسة بعدة تعريفات إذ اعتربكىا؛ فن فبارسة القيادة،  :اصطالحاً السياسة 
                                                                               18. كاغبكم، كعلم السلطة أك الدكلة، كأكجو العبلقة بُت اغباكم كاكـو

إهنا علم الدكلة، اليت تبحث عن : حُت قاؿ "القرشي"كقد كشف عن حقيقتها كعٌرؼ مزاياىا 
التنظيمات البشرية، كعن تكوين األحداث السياسية، كعن تنظيم اغبكومات، كيف فعالية 

لة  بتشريع القوانُت كتنفيذىا كيف عبلقاهتا بالدكؿ األخرل، كبياف مدل اغبكومة اليت ؽبا ص
رتباطات الدكؿ بعضها مع بعض، فالسياسة حسب إالعبلقات القائمة بُت الشعب كالدكلة، ك 

اؼبفهـو العملي تبحث يف الشؤكف العامة كاػباصة للدكلة كما تبحث أيضا يف تنظيماهتا 
تم الغرب بالبحوث السياسية كاعتنوا ّٔا، فأسسو ؽبا كعبلقاهتا بالدكؿ األخرل، كقد اى

اؼبدارس، كفتحوا ؽبا الفركع اػباصة يف جامعاهتم، فتناكلوا السياسة اضة الداخلية، كالسياسة 
 19.الدكلية أك اػبارجية، كالسياسة اؼبدنية

 .ضارهتاححتياجاهتا، كمصادرىا كقوة جيشها، كظبو االبلداف ك  ؼاختبلكزبتلف السياسات ب
، منظوران إليها من زاكية اؼبمارسة كالتفصيبلت الدقيقة "فن اؼبمكن" كبعبارة أخرل السياسة ىي

 فإف اؼبعٌت منصرؼ إىل أف ىناؾ ىدفان " فن اؼبمكن: "اليت ربتويها ىذه اؼبمارسة، كعندما نقوؿ

                                                      
 الشيخ حسن     : ، الٌصاحب إظباعيل بن عباٌد، ربقيقالمحيط في اللغةأنظر . ىو كسر النول كشبيهو من حصى كغَت ذلك: الٌرضخ 15
 .234، ص4، ج(1994 /ىػ1414، 1عامل الكتب، ط: بَتكت)آؿ ياسُت    
 .711، ص8، ج(1998 /ىػ1419، 1دار عامل الكتب، ط: بَتكت)أضبد عبد الرزاؽ عيد : ربقيق، المسنداإلماـ أضبد بن حنبل،  16
 ، كضع حواشيو، خليل اؼبنصور بالخطط المقريزية اؼبعركؼالمواعظ والعتبار بذكر الخطط واآلثار ضبد بن علي اؼبقريزم، أتقي الدين  17
 .384، ص3، ج(1998/ىػ1418، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت)   
 .362، ص3، ج(1993، 2اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط: بَتكت)موسوعة السياسة عبد الوىاب الكيايل،  18
 . 52، ص(1987/ ىػ1406. 1كالنشر كالتوزيع، طاؼبؤسسة اعبامعية للدراسات : بَتكت) ية اإلسالمالنظم حسُت اغباج حسن،  19
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ؿ إىل ىذا ربقيقو، ككيفية الوصو  ؿبددان ككاضحان يف تصٌور كاضعو، وباكؿ الوصوؿ إليو أك
، كىذه اؼبمارسة "بفن اؼبمكن"كىي مايطلق  عليها " باؼبمارسة السياسية"ك مايسمى أاؽبدؼ 

ربتوم العديد من البدائل كاػبيارات العملية اليت هبد صانع القرار أف عليو التعامل معها 
 20.كاختيار البديل اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب كاؼبكاف اؼبناسب

نع القرار كىو اإلنساف اؼبمارس للسياسة، الذم  هبب عليو التعامل كلكن ىنا كيف يبكن لصا
مع قضايا الرعٌية بأف ىبتار البديل اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب كاؼبكاف اؼبناسب، إذف ىناؾ 

أف السياسة بضوابط هبب اإللتزاـ ّٔا كالتقٌيد دبقتضياهتا، كلعٌل ىذا الكبلـ يقود إىل القوؿ 
كربقيق ، كتدبَت شؤكف حياهتم اليومية إصبلحمن أجل ( آّتمع)ية ىي فن التعامل مع الرع

 . االستقرارك  العدؿ
 

 في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة" السياسة"لفظ : المطلب الثاني
 في القرآن الكريم" السياسة"لفظ : أولً 

بصيغ أخرل تؤٌدم كلكٌنها كردت ، ترد كلمة السياسة يف آم القرآف الكرًن بصريح العبارة مل
كاألمر كالنهي كاغبكم كغَتىا من اؼببادئ  صبلحإىل معٌت كمدلوؿ السياسة، كالصبلح كاإل

العامة اليت تقـو عليها، كقد كردت نصوص شرعية من الكتاب كالسٌنة النبويٌة الشريفة تبُت 
ك األمَت، أك ، أ(اػبليفة)؛ أك مايسمى باػببلفة، كمن يتواٌلىا (النظاـ السياسي) نظاـ اغبكم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :قولو تعاىل أمَت اؼبؤمنُت، كالدليل على ذلك

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ     ڀپ  پ

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹٹ  ٹ
21

. 

                                                      
 .129، ص(2111، 1دار الساقي، ط: بَتكت) أنتم أعلم بأمور دنياكم .والحرام السياسة بين الحاللتركي اغبمد،  20
 .30: ، اآليةالبقرةالقرآف الكرًن،  21
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ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  چ :كقولو عز كجل أيضان 

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج    مبىئ  يئ  جب  حب  خب

چمج  
22.  

فمراد ا سبحانو كتعاىل من ىذه اآليات أهنا جاءت على شكل كصية لوالة األمور أف 
.23وبكموا بُت الناس بالعدؿ

أك بعبارة أخرل أفَّ ا تعاىل خاطب داككد عليو السبلـ على أنٌو خليفتو يف األرض؛ من بعد 
أم دبعٌت مٌلكو يف األرض على أف يكوف . "الرسل حكمان بُت أىل األرض من كاف قبلو من

عادالن كمنصفان كال تؤثر ىواؾ يف قضائك بينهم على اغبق كالعدؿ فيو، فتجػور عن طريق 
 .24"اغبق

شأنو يف ذلك شأف صبيع - مع نظامو العاـ نسجامان ا، اإلسبلـكينطلق العدؿ السياسي يف 
صباعة ) اؼبلك األظبى الذم ال يبارس إرادتو على عباده من ا -مظاىر العدؿ األخرل

بصورة مباشرة، بل يباشرىا عرب أنبيائو ككرثتهم، كاؼبؤمنوف مأموركف بالتقٌيد بالشريعة ( اؼبؤمنُت
كبطاعة الرسل كأكيل األمر الذين وبكموف بُت الناس بالعدؿ كما جاء يف اآلية الكريبة السالفة 

 .25رادة ا السامية على األرضإاػبلفاء فبارسة  الذكر، كهبب على ىؤالء
ىل السياسة العادلة، كالسلطة إكأيضان كلو سبعٌنا يف آيات القرآف الكرًن، لوجدنا أفَّ ىناؾ إشارة 

 ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ :السويٌة، من خبلؿ قولو تعاىل

چۈئوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ    وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىې  ې  ې  ې
26. 

 

 

                                                      
 .26: ، اآليةصالقرآف الكرًن،  22
 .50، ص4، ج تفسير القرآن العظيماإلماـ ابن كثَت،  23
  ، (1999/ق1420، 3دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) جامع البيان في تأويل القرآن أنظر ابو جعفر ؿبمد بن جرير الطربم، 24
  .574، ص 10ج   
 .30، ص (1998، 1دار اغبصاد للنشر كالتوزيع، ط: دمشق) اإلسالممفهوم العدل في ؿبمد خدكرم،  25
 .58: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  26
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ىذا خطاب للوالة كاألمراء كاغبكَّاـ، كيدخل يف ذلك باؼبعٌت صبيع "كقد ذكر القرطيب أفَّ 
كاعلم أفَّ معاملة اإلنساف إٌما أف "كاألمانة ىنا ليست ـبصوصة بل ؽبا معٌت عاـ؛ . 27"اػبلق

من رعاية األمانة يف صبيع ىذه األقساـ تكوف مع ربٌو أك سائر العباد، أك مع نفسو، كال بٌد 
 .28"الثبلثة
، كأيضا "اإلدارة العامة"أفَّ معٌت أداء األمانات ىنا يعترب من أعماؿ من ىذا الكبلـ، يفهم 

، كأداء األمانة كإقامة العدؿ من األسس اليت "السياسة العادلة"اغبكم بالعدؿ يدٌؿ على 
ككل ىذا يصب يف . ة ال يشؤّا ظلم كال جورينادم من أجلها القرآف الكرًن إلقامة دكل

 .الرعية كتدبَت أمورىاشؤكف سياسة 
ڳ  ڱ  چ :يف قولو عٌز كجلٌ " األمر"كقد كرد ما يدخل ربت مسمى السياسة مصطلح 

چڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
29. 

اغبادثة، : كاألمري كاحد األمور؛ يقاؿ أمري فبلفو مستقيمه، كأموره مستقيمةه، : واألمُر في اللغة
إذا حىزىبػىهيٍم أمر تشاكركا بينهم، "يفسر الطربم ىذه اآلية دبدلوؽبا على أنَّو  .30كاعبمع أمػوره 

يدٌؿ ىذا على أف ىناؾ سياسة ألمر الرعية  .31"كليس فيهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
ا عليو كسلم كما كاف صلى . "عتماد على أىل اػبربات كالكفاءاتأم الدكلة كذلك باال

ا  يشاكر أصحابو يف اآلراء كاألمور اؼبتعٌلقة دبصاٌف اغبركب، كمل يشاكرىم يف األحكاـ؛ ألهنَّ
 .32"كاؼبباح كاغبراـ مينزَّلة من عند ا على صبيع األقساـ من الفرض كالندب كاؼبكركه

 

 

 

 

                                                      
، 2دار الكتب العلمية، ط: بَتكت)سامل مصطفى البدرم : ، ربقيقتفسير القرطبيأيب عبد ا ؿبمد بن أضبد األنصارم القرطيب،  27

 .167، ص 6-5، ج3، ؾبلد (2004 /ىػ1424
    ، 5، ؾبلد (2000 /ىػ1421، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبأنظر فخر الدين الرازم،  28
 . 111، ص10-9ج   
 .38 :، اآليةالشورىالقرآف الكرًن،  29
 .204، ص1ج لسان العرب،أنظر ابن منظور،  30
 .155-154، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآنالطربم،  31
  .25، ص16-15، ج 8، آّلد تفسير القرطبي 32
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 في السنة النبوية الشريفة                               " السياسة"لفظ : ثانياً 
يف السنة النبوية الشريفة بلفظ صريح، عن أيب ىريرة رضي ا عنو،  "السياسة"جاءت كلمة 

ا َىَلَك نَِبيٌّ َخَلَفُو نَِبيٌّ األَنِْبَياُء، ُكلَّمَ  33َكاَنْت بـَُنو ِإسَرائِيَل َتُسوُسُهمُ ) :أٌف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ
َعِة اأَلوَِّل فَاأَلوَّلِ : َفَما تَأُمُرنَا ؟ قَالَ : قاَُلوا ( َوِإنَُّو لَ نَِبيَّ بـَْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فـََتْكثـُُر  ، َأْعُطوُىم َحقَُّهْم، 34ُفوا بِبَـيـْ

 .35(فَِإنَّ اهلل َسائُِلُهم َعمَّا اْستَـْرَعاُىمْ 
يف  مر النٌاس كانت يف بٍت اسرائيل مناطة باألنبياء، كأماىذا اغبديث أف سياسة أيفهم من 

باػبليفة، إذ ال نيب  ؿبققة -بعد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم- شريعتنا فإف سياسة أمر الناس
كىذا يعٍت أف النظاـ السياسي ىو النظاـ الذم يكوف على  ،بعد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

، كاػبليفة ىو الذم يسوس أمر الناس على (نظاـ اػببلفة)ة، كىو مايسمى بػػػػػػػػػػ رأسو اػبليف
 .كاألنبياء يسوسوف الدنيا بالدينمقتضى الشرع، ألنٌو قائم يف مقاـ األنبياء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
33

 دبعٌت السياسة، كالسياسة ىي القياـ على الشيء دبا يصلحو، أم يتولوف أمرىم كما يتواله األمراء فَتشدكهنم إىل مصاٌف دينهم   : تسوسهم 
 .كدنياىم    

34
 .أم إذا بويع ػبليفة بعد خليفة فبيعة األكؿ صحيحة هبب الوفاء ّٔا كبيعة الثاين باطلة: فوا ببيعة األكؿ فاألكؿ 
 هـ 1418، 3، ج1ط دار الكتب العلمية،: بَتكت)، باب كجوب الوفاء ببيعة اػبلفاء، األكؿ فاألكؿ صحيح مسلممسلم،  اإلماـ 35

  .234، ص (1998/   
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 .السياسة عند مفكري المسلمين وفقهائهم: المطلب الثالث
ي، فمنهم من عاش فبارسان اإلسبلمىتم علماء اؼبسلمُت قديبا كحديثا بالفكر السياسي القد 

لو كمنهم من كاف منظّْران فحسب، كيعود ذلك التفاكت إىل الظركؼ كاألكضاع اليت نشأ كل 
 .كاحد منهم فيها

 الفكر السياسي عند المام الماوردي: أ
ف وبرص أف الفرد بأمر دنياه كؾبتمعو، بل ضركرة أف يهتم االنسا 36يؤكد اإلماـ اؼباكردم  

 اإلسبلـعلى اؼبصلحة العامة، ذلك ألف مصلحة أمتو، كؾبتمعو، شرط أساسي يؤكد عليو 
  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  وئ  ۇئۇئەئ  وئ   چ :كيدعوا إليو، كذلك يف قولو تعاىل

چىئ     ی  ی  ی  ی  ىئېئ  ىئ
ڦ  ڄ  ڄ  چ :كأيضان يف قولو تعاىل .37

چڄ  ڄ  ڃ گ
لَّى آّتمع ّٔذه اػبصاؿ؛ قاـ أمرىم . 38 كما يرل أنَّو إذا ربى

كاستقاـ، إذ يعترب التفرؽ كالتحزب من األسباب اليت أدَّت باألمم السابقة إىل فساد أمرىا 
قلوب الرعية، كتفرؽ أىواء العامة من جهة الدين، فإف كجو التدبَت  ؼاختبلكأما التحرز من "

منها أف وبمل الناس على ترؾ اػبوض فيما يؤدم ّٔم إىل : فيو كالًتتيب على منازؿ ـبتلفة
التفرؽ، كيدعوا ّٔم إىل التحزُّب، فإف ذلك ىو أمر ا الذم أمر بو عباده، كسنة رسولو اليت 

كإٌف من شأف صبلح اؼبلك متوقف أيضان  .39"لوؾ اغبزمة من قبلوأكدىا عليهم، كسياسة اؼب
كفبا هبب أف "على صبلح الرعية؛ ألنو إذا صلحت الرعية توحَّدت اؼبصلحة، كتوحد اؼبصَت 

يكوف معلومان أف زينة صبلح اؼبلك بصبلح الرعية، كالرعية كلما كانت أغٌت كأسرل كأجلُّ 

                                                      
36

  ـ، من أشهر تبلميذه؛ اػبطيب 974ىػ، 364ىو أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب اؼباكردم البصرم الشافعي، كلد بالبصرة سنة  
   البغدادم، كابن خَتكف، كمن بُت مؤلفاتو؛ كتاب األحكاـ السلطانية، ككتاب أدب الدنيا كالدين، ككتاب قوانُت الوزارة كسياسة اؼبلك،    
  تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك : أنظر كتاب. ـ، كدفن بباب حرب يف بغداد1058ىػ، 450تويف ببغداد سنة    
  كما  13، ص(1981، 1دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، ط: بَتكت)ؿبيي ىبلؿ السرحاف : اؼباكردم، ربقيق، الملك وسياسة   
 .بعدىا   

 .2: ، اآليةالمائدةالقرآف الكرًن،  37
 .103: ، اآليةآل عمرانالقرآف الكرًن،  38
 .76، ص(1983/ ىػ1403، 1ح، طمكتبة الفبل: الكويت)الشيخ خضر ؿبمد خضر : ، ربقيقنصيحة الملوكاؼباكردم،  39
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نت أعمر كأكسع كاف اؼبلك أعظم سلطانان ك أجلُّ حاالن يف دين كديننا، كفبلكتو كلما كا
 .40"شأنان 

التعاكف، أك ما يسمى بالتكافل اإلجتماعي، ىو أمر فطرم  غَت أف اإلماـ اؼباكردم، يعترب مبدأ
نتظاـ، كبالرغم من اغبياة اإلنسانية، قصد إبقائها على حالة القوة كاال ستمراركضركرم ال
، كاؼبتمثلة االجتماعيةيوقعو يف البشر، بإهباد الطبقات الذم شاء ا تعاىل أف  االختبلؼ

أساسان يف الغٍت كالفقَت، فبسبب ىذا التفاكت اإلجتماعي  ينشأ مبدأ التعاكف كاإلئتبلؼ، كما 
: ستقامة يف اغبياة، حيث ذبد ذلك يف قولوأنو لو تساكل حاؽبم لغابت كل معاين التوازف كاال

ا مسعدة، كال عن كافة ذكيها معرضة ألف إعراضها عن أعلم أف الدنيا مل تكن قط ألىله"
تفاقهم باؼبساعدة اكالتباين، ك  االختبلؼصبيعهم عطب، كإسعادىا لكافتهم فساد، إلئتبلفهم ب

كأما إذا تباينوا كاختلفوا صاركا مؤتلفُت باؼبعونة، متواصلُت باغباجة، ألف ذا اغباجة ...كالتعاكف
 .41"كاصل، كاتاج إليو موصوؿ

كما أف اؼباكردم حدَّد سبع نقاط كحث عليها من أجل سياسة كتدبَت أمور الرعية، موضحان 
: ذلك على أف من قاـ يف أمر رعيتو كفق ىذه النقاط؛ فقد أدَّل حق ا تعاىل فيهم إذ قاؿ

البدع )حفظ الدين من تبديل فيو  :أحدىا: كالذم يلـز سلطاف األمة من أمور؛ سبعة أشياء"
حراسة البيضة كالذب عن األمة  :والثاني. كاغبٌث على العمل بو من غَت إنباؿ لو (كالتخريف

عمارة البلداف باعتماد مصاغبها،  :والثالث. من عدٌك يف الدين أك باغي نفس أك ماؿ
تقدير ما يتواله من األمواؿ بسنن الدين من غَت ربريف : والرابع. كهتذيب سبلهاكمسالكها

معاناة اؼبظامل كاألحكاـ بالتسوية بُت أىلها كإعتماد النصفة : خامسوال. يف أخذىا كإعطائها
. إقامة اغبدكد على مستحٌقها من غَت ذباكز فيها، كال تقصَت عنها: والسادس. يف فصلها
  .42إختيار خلفائو من األمور أف يكونوا من أىل الكفاية فيها، كاألمانة عليها :والسابع

 

                                                      
 .196، صالسابقالمرجع اؼباكردم،  40
 .200، ص المرجع نفسواؼباكردم،  41
 .202، ص المرجع نفسواؼباكردم،  42
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 .حامد الغزاليالسياسة في فكر اإلمام أبي : ب
كذلك أهنا أشرؼ العلـو  ك ، فبا اليقـو العامل إال ّٔاأهنا يرل اإلماـ أبو حامد الغزايل السياسة 

 .لشرؼ موضوعها، كظبو غاياهتا، كال ريب، أف مكانة العلم ال تقاس بغَت ذلك
عتباره منشأ ظبو مكانة من يتكفل اككوف السياسة عند اإلماـ الغزايل أشرؼ العلـو كىذا يف 

 . ّٔا، كسبب سبجيده
كثَت من فبلسفة السياسة اؼبسلمُت مل ييغفلوا شأف القوة إزاء اؼبثل السياسية، كالكاإلماـ الغزايل 

عتربكا القوة بكافة أبعادىا، ككسائلها اؼبادية كاؼبعنوية من قوة اكأمر التدبَت السياسي العاـ بل 
اذىا، يف كل عصر حبسبو، ككذلك شأف القوة  اؼبعنوية  من العلم، األسلحة كمضائها، كنف

كاػبربة، يف شؤكف السياسة، كاغبرب، كاالقتصاد، كاالجتماع ،كغَتىا، ككذلك قوة النفوذ اليت 
تتجلَّى يف مشايعة كمواالة ذكم اؼبكانة، كالرأم، كالتدبَت، للدكلة، كلرئيسها األعلى خباصة، 

يؤيده، ككل ىذه اؼبظاىر من القوة تعترب من عناصر قوة  رأيا عامان كمن يتبعهم، فبا يكٌوف 
ىل جهاز اغبكم فيها، على إنتفائها، كال سيما بالنسبة االدكلة اليت تقـو بقيامها، كتنتفي ب

 .مانقيم الدليل عليو
الماـ الغزايل أف السيادة قوامها الشعب لتوقف مشركعية الوالية العامة على تأييده ؼبن يرل ا

ال بو، إذا كاف ىذا نفوذان قويان ال قياـ للدكلة العامة شرعان إقـو ّٔا، أك على مناصرة العاـ لو، ك ي
. أطلق عليو االماـ الغزايل الشوكة من أىل الشوكة كىذا شامل بعمومو ، للقوة اؼبادية كاؼبعنوية

 .43سة كاغبكمكيعترب أيضا أف السيادة أك السلطة دبثابة القاعدة اعبوىرية من قواعد السيا
كمن النظرة السياسية يف فلسفة االماـ الغزايل اليت جعلتو ينظر إىل القوة دبعناىا اؼبادم كاؼبعنوم 

ختياره، كأطلق عليها شوكة أىل اهنا شرط ال بٌد أف يتوفر يف من يتوىل أمر األمة ؼبا يتم أعلى 
 .الشوكة

من أكيل النفوذ كالرأم،  ككل ىذا من أجل النهوض بأعباء اغبكم، كمن ذلك، تأييد كل
 .44كاؼبكانة، كذكم اػبربة باؼبصاٌف اؼبختلفة، كمن بيدىم زماـ القوة اؼبادية

                                                      
/ ىػ1408، 1دار قتيبة للطباعة كالنشر كالتوزيع ط: بَتكت) ، ي المعاصراإلسالمدراسات وبحوث في الفكر فتحي الدريٍت،  43

 . كما بعدىا 341، ص 1ج( ـ1988
 .343، ص1ج ،السابقالمرجع فتحي الدريٍت،  44
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حيث يرل أنو على السلطاف أكعلى من يتوىل أمر الرعية أف يكوف ميًلمِّا جبميع أمور اغبياة، 
أمر الدكلة،  بأصحاب اػبربات كالكفاءات اؼبختلفة  اليت تسهم حتمان يف قياـ االستعانةكعليو 

ستقبللية الدكلة، من حيث تدبَت أمورىا، كصنعها اكربقيق السيادة الكاملة، أك دبا يسمى 
 .حباؿ شعبها لقراراهتا كفق ماتراه مناسبان 

ف يبقى االستقبلؿ الذايت أكسواء أكاف ذلك على الصعيد الداخلي أك اػبارجي، فيجب 
 .للدكلة قائمان 

إقامة الدكلة، أك  ة عند االماـ الغزايل فيما يتعلق بوجوبكما أف كاقعية الفلسفة السياسي
 :توضيح مظاىر كأسباب نشأهتا تكمن يف أمرين كنبا

 .تكوين المجتمع السياسي الصالح: أولً 
كتكوين ىذا النوع من آّتمع ال يتم إال بنظامُت من أجل التوافق كالتكامل، دكف الفصل 

الدنيا، كنظاـ الدين، حيث أنو ال يوجد ىناؾ ؾبتمع بينهما، كاللذاف يتمثبلف يف نظاـ 
 .45سياسي بدكف نظاـ كمشركعية عليا

كيرل أفَّ السياسة حبكم طبيعتها ىي السبيل اؼبؤدم إىل ربقيق الرخاء كالسعادة يف الدنيا، 
 .46كالعزٌة يف الدكلة، كإذا كانت كذلك حتمان توصل إىل السعادة األخركية

 :بع مراتب كىيكما قٌسم السياسة إىل أر 
كىي العليا، سياسة األنبياء عليهم السبلـ، كحكمهم على اػباصة كالعامة  :المرتبة األولى

 .صبيعان يف ظاىرىم كباطنهم
اػبلفاء كاؼبلوؾ كالسبلطُت، كحكمهم على اػباصة كالعامة صبيعان كلكن على  :المرتبة الثانية

 .ظاىرىم ال على باطنهم
با عز كجل كبدينو الذين ىم كرثة األنبياء، كحكمهم على باطن العلماء  :المرتبة الثالثة

ستفادة منهم، كال تنتهي قوهتم إىل التصرؼ يف اػباصة فقط كال يرتفع فهم العامة على اال
 .ظواىرىم باإللتزاـ كاؼبنع كالشرع

 .الوعاظ كحكمهم على بواطن العواـ فقط :المرتبة الرابعة

                                                      
 .388- 376، صنفسوالمرجع فتحي الدريٍت،  45
 .420، ص المرجع نفسوفتحي الدريٍت،  46
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 .خلدونالفكر السياسي عند ابن : ج
بن خلدكف يف مقدمتو عن كجوب كجود قوانُت سياسية مفركضة يف الدكلة اربدث العبلمة 

فإذا كانت ىذه القوانُت مفركضة من العقبلء كأكابر الدكلة : "يسلم ّٔا الكافة، فقاؿ
كبيصراًئها كانت سياسةن عقليةن كإذا كانت مفركضةن من ا بشارع يقررىا كيشرعها كانت 

ضبل الكافة على  كيعترب اؼبلك السياسي على أنٌو". ةن نافعةن يف اغبياة الدنيا كاآلخرةسياسةن ديني
مقتضى النظر العقلي يف جلب اؼبصاٌف الدنيوية كدفع اؼبضار، كاػببلفة ىي ضبل الكافة على 

من خبلؿ فكره كنظره . مقتضى النظر الشرعي يف مصاغبهم األخركية كالدنيوية الراجعة إليها
النساف بأصل فطرتو اليت فطره ا عليها، فهو جدير بالسياسة كاؼبلك، كأف السياسة يرل أف ا

كأما من حيث أنو إنساف، فهو إىل اػبَت كخبللو : "من مقتضيات ىذه الفطرة حيث قاؿ
ساف ال للحيواف، نأقرب، كاؼبلك كالسياسة إمبا كاف لو من حيث ىو إنساف، ألهنا خاصة لئل

 .47"ىي اليت تناسب السياسة كاؼبلك، إذ اػبَت ىو اؼبناسب للسياسة فإذف خػبلؿ اػبَت فيو
فيفهم من كبلمو أف اإلنساف أصلو خَت كميكىرَّـه بالعقل، كىي أعظم نعمة أنعمها ا على 
عبده، كأف ىذه اػبصلة اؼبوجودة يف االنساف، فهي إذف تساعده على سياسة أموره إىل اػبَت 

كلكن كل شيء يبقى بتوجيو ىذا االنساف، فإذا كٌجو ىذه اػبصاؿ كالفبلح يف الدنيا كاآلخرة، 
 .إىل الصواب ناؿ سعادة الدارين، كإف كاف عكس ذلك خسرنبا

السياسة كاؼبلك ىي كفالة للخلق كخبلفة  يف العباد كتنفيذ أحكامو فيهم، : "كيقوؿ أيضا
فمن ... ا تشهد بو الشرائعكأحكاـ ا يف خلقو كعباده إمبا ىي باػبَت كمراعاة اؼبصاٌف كم

اػبَت اؼبناسبة لتنفيذ أحكاـ ا يف  ؿي حصلت لو العصبية الكفيلة بالقدرة كأيكنست منو خبلى 
 .48"خلقو فقد هتيَّأ للخبلفة يف العباد ككفالة اػبلق ككجدت فيو الصبلحية لذلك

من قواعد بن خلدكف يف فكره السياسي العصبية من أساسيات كمكوّْنات اؼبلك، ك اكيعترب 
قوتو، إذ العصبية تتم ّٔا اغبماية كالدفاع عن الكياف، كالناس حباجة إىل من وبكمهم، بشرط 

فَّ العصبية ّٔا أ أف يكوف صاحب عصبية لكي تتم لو الغلبة، كقد عرٌب عن ىذا األمر بقولو
تمعي عليو  .تكوف اغبماية كاؼبدافعة كاؼبطالبة ككلُّ أمرو هبي

                                                      
 .87، صالمقدمةابن خلدكف،   47
 89، ص السابقالمرجع ابن خلدكف،  48
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فة نيابة عن صاحب الشرع يف حفظ الدين كسياسة الدنيا، فصاحب حقيقة اػببل كذكر بأفَّ 
أما يف الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية اليت ىو مأمور بتبليغها : الشرع متصرؼ يف األمرين

كيقوؿ . كضبل الناس عليها، كأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايتو ؼبصاغبهم يف العمراف البشرم
 .لبشر كأف رعاية مصاغبو كذلك لئبل يفسد إف أنبلتفيما ىبص العمراف أنو ضركرم ل

ذكر أف ىذه اؼبصاٌف إمبا تكوف أكمل إذا كانت باألحكاـ الشرعية ألف اؼبشرّْع  كيف األخَت
 .أعلم ّٔذه اؼبصاٌف
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 .في الصطالح تعريف السياسة الشرعية: المطلب الرابع

من   "الشرعية"الشرعية؛ البد أف نقف ىنا عند كلمة قبل أف نذىب إىل تعريف السياسة 
اعبانب اللغوم كاإلصطبلحي، فهي يف لغة العرب تعٍت ابتداء الشيء، كييطلق العرب 

ستقاء، كظبيت بذلك لوضوحها كظهورىا، كصبعها شرائع كشرَّع على مورد الناس لبل" الشريعة"
 .49ا لنا كذا، أم يشرّْعو، أظهره ك أكضحو

،  إذا( شيرًعى اإلىىابي : )العرب أيضان يف الظهور كالبياف كالوضوح، كمنها قوؽبمكيوٌظف  شيقَّ
ابَّة ؽبا فيو أكثر من طريق، فقد تشٌرعو، أم: كاإلىاب : اعبلد، كالعرب عند سلخها للدَّ

ٍشريعىةي . 50تشيقُّوي 
ى
ٍشرىعىةي كاؼب

ى
 .51موضعه يهيَّاي للشُّربً : كالشريعة كالشّْراعي كاؼب

أم تناكؿ اؼباء : شرع الواردي يشرىعي شرعان كشركعان : يف اللغة تعٍت أيضان " شرع"كلمة كما قبد  
 .دخلت: كشرعت الدكابُّ يف اؼباء تشرعي شركعان أم. بفيو

ٍشرىعىةي . شىرىعىٍت كبو اؼباء: كدكابّّ شركعه كشيرَّعه 
ى
اؼبواضع اليت ينحدري اؼباء : كالشريعة كالشّْرىاعي كاؼب

كّٔا ظبي ماشرٌعى ا للعباد شريعةن يف الصـو كالصبلة كاغبج كالنكاح : ثي منها، قاؿ اللَّي
 .52كغَته

إذف ىي مؤنث شرعي، كىي اؼبنسوبة إىل الٌشرع، كال تكوف السياسة منسوبة إىل : فالشرعية
حيث تتخذه . 53الشرع إاٌل إذا كانت نازلة على أحكامو، مقيدة بشركطو، ؿبققة ؼبقاصده

كمنهاجان ؽبا، من أجل ربقيق مصلحة األمة صبيعا قصد أداء رسالتها كضبلها منطلقان كمصدران 
 .لدعوهتا كوظيفة عقيدية كحضارية

                                                      
 .118، ص(1987ط، . مكتبة لبناف، د :بَتكت)المصباح المنير العبٌلمة أضبد بن ؿبمد بن علي الفٌيومي اؼبقرئ،  49
 .87-86، ص7، جلسان العربابن منظور،  50
 .409، ص 3بصائر ذكم التمييز، ج 51
 .76، ص 7، جلسان العربابن منظور،  52
 .16، ص(1998/ ىػ1416، 1دار النفائس، ط: األردف)في األحوال الشخصية السياسة الشرعية عبد الفتاح عمرك،  53



 

25 
 

فليست كل . فالسياسة الشرعية ىي السياسة القائمة على قواعد الشرع كأحكامو كتوجيهاتو
لشرع؛ سياسة شرعية، فهناؾ الكثَت من السياسات اؼبعادية للشرع، ككثَت منها ال يبايل با
 .54رضي أـ سخط، قبل أك رفض، إمبا سبضي يف طريقها كفقا لتصورات أصحأّا كأىوائهم

إذ قبد من يتبع سياسة تكوف كفق مصلحتو كمصلحة من وباذيو، أك كفق ىواه كما ىو معظم 
، أك يرل أهنا تويل منصب ككفى كال يبايل بالرعية، كغَت ذلك من اؼبصاٌف  ساستنا اليـو

لهثوف كراءىا، فهذا غَت جائز كغَت مقبوؿ، كهبب أف ال يكوف على حساب الدنيوية اليت ي
 .الرعية كالشريعة أيضان 

كبعبارة أخرل السياسة الشرعية ىي اليت تتخذ من الشرع منطلقان ؽبا، ترجع إليو كتستمد منو،  
خذه كما تتخذ ربقيقو يف األرض، كسبكُت تعاليمو كمبادئو بُت الناس ىدفان ؽبا كغاية ككما تت

 .55غاية تتخذه منهجان كطريقان، فغايتها شرعية كمناىجها شرعية
أك ىي ؾبموعة األكامر كاإلجراءات الصادرة عن ـبتص شرعا، كاليت تطبق من خبلؽبا أحكاـ 

 .56الشريعة اإلسبلمية فيما ال نص فيو على اكومُت بشركطها اؼبعتربة
م السياسة الشرعية علم يبحث فيو عما عل: "كقاؿ الشيخ عبد الوىاب خبٌلؼ رضبو  تعاىل

تدبر بو شؤكف الدكلة اإلسبلمية من القوانُت كالنظم اليت تتفق كأصوؿ اإلسبلـ، كإف مل يقم 
النظم كالقوانُت اليت "كيكوف موضوع علم السياسة الشرعية ىو ". على كل تدبَت دليل خاص

". مصاٌف الناس كحاجاهتم تتطلبها شؤكف الدكلة من حيث مطابقتها ألصوؿ الدين، كربقيق
الوصوؿ إىل تدبَت شؤكف الدكلة اإلسبلمية بنظم من دينها، كاإلبانة عن  "كتكوف غايتو أم 

 .57"كفاية اإلسبلـ بالسياسة العادلة، كتقبلو رعاية مصاٌف الناس يف ـبتلف العصور كالبلداف

 

 

                                                      
 .26، ص(ـ1998، 1مكتبة كىبة، ط: القاىرة)السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا يوسف، القرضاكم،  54
 .26ص المرجع نفسو،  55
 .24، صالمرجع السابقعبد الفتاح، عمرك،  56
  مؤسسة : بَتكت)ية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية اإلسالملشرعية أو نظام الدولة السياسة اعبد الوىاب خبلؼ،  57
 .7ص ،(1984/ ىػ1414، 2الرسالة، ط   
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عترب تسمية امل يضع تعريفان ؿبددان للسياسة الشرعية بل إنٌو 58كما أف ابن القيم اعبوزية
السياسة ّٔذا اإلسم من باب االصطبلح، حيث يرل أف السياسة جزء من أجزاء الشرع 

ىي عدؿ ا كرسولو ظهر ّٔذه : "كقسم من أقسامو، كال تعترب قسيما لو، مث يقوؿ عنها
 .59"األمارات كالعبلمات

يف _ سبحانو كتعاىل _ وبقق عدؿ ا ( السياسة الشرعية) أك فهو يرل بأف تطبيق شرع ا
األرض لذا ظبٌاىا السياسة العادلة، ألف الشريعة اإلسبلمية جاءت لتحقيق العدؿ كربقيق 
مصاٌف العباد، فإذا حققت السياسة ذلك األمر ضمن إطار الشريعة اإلسبلمية، كانت حينئذو 

 .جزءان من الشريعة
كمن لو ذكؽ يف الشريعة كاٌطبلع على كماؽبا كتضمنها لغاية مصاٌف : "عليو كيقوؿ رضبة ا

العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد، كؾبيئها بغاية العدؿ الذم يفصل بُت اػببلئق كأنو ال عدؿ فوؽ 
تبُت لو أف السياسة العادلة جزء من أجزائها : عدؽبا كال مصلحة فوؽ ماتضمنتو من اؼبصاٌف 

من أحاط علما دبقاصدىا ككضعها كحسن فهمو فيها مل وبتج معها  كفرع من فركعها، كأف
سياسة ظاؼبة فالشريعة ربرمها، كسياسة عادلة : إىل سياسة غَتىا البٌتة، فإف السياسة نوعاف

 .60"زبرج اغبق من الظامل الفاجر؛ فهي من الشريعة علمها من علمها كجهلها من جهلها
اليت تناشد كتعمل على تدبَت عمراف الدنيا من أجل فالسياسة الشرعية؛ ىي تلك األفكار 

فهو عبد .. كإنساهنا خليفة عن ا، يتعبد بسياسة العمراف الدنيوم .. ربقيق سعادة اآلخرة 
 .61 كحده كسيد كل شيء بعده

 

 

 

 

                                                      
58

 ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، أبو عبد ا، مشس الدين، نسب اىل الزرعي نسبة اىل قرية زرع، يطلق عليها  ىو 
 ح يف يومنا ىذا أزرع، كاطلق عليو لقب اعبوزية نسبة اىل مدرسة اعبوزية اليت بناىا ؿبي الدين بن اغبافظ وبي القرع بن اعبوزم بسوؽ القم   
 . ىػ751ىػ كتويف عاـ691اإلجتماعي كأحد كبار العلماء، كىو تلميذ ابن تيمية رضبو ا، كلد سنة صبلحبدمشق، يعترب من أركاف اإل   
 .يل كلد كتويف بدمشقكق   

 . 14، ص الطرق الحكميةابن قيم اعبوزية،  59
 .4،5، ص المصدر نفسوابن قيم اعبوزية،  60
 .25، ص(ـ2005، 1دار السبلـ ، ط: القاىرة)  والسياسة اإلسالمؿبمد عمارة،  61
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فيفهم من جل ىذه التعريفات؛ أف السياسة الشرعية من حيث اؼبمارسة العملية ىي طلبه 

مور بأف يعملوا دبقتضى اؼبصلحة فبا ال ىبالف أصوؿ الشرع كمقاصده، كإف مل يرد من كالَّة األ
ىناؾ دليل جزئي ىبص كل مسألة، فهي كاسعة آّاؿ حبكم ما يقـو بو اغباكم أك من يقـو 
بذلك نيابة عنو، من أجل إقامة كإصبلح أمور الرعية، كالسياسة يف اإلسبلـ هبب أف تكوف 

كخاضعة لتعاليم الدّْين اإلسبلمي اليت ىي جزء منو، كبالتايل تدكر  منضبطة سباـ االنضباط
مقتضياهتا حيث ما دار اغبق، كليس حيث ما دارت موازين القول اؼبادية، فاغبق يظل حقان 
كالباطل يظل باطبلن مهما تغٌَت الزماف كاؼبكاف، فمعيارىا ىو اغبق كليس القوة كذلك دبسايرة 

ـ الشرع كأصولو، كما دامت ىي يف صاٌف الرعية فهي لب كركح األمور كالوقائع كفق أحكا
 .الشريعة اإلسبلمية
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 والفرق بينها وبين السياسة الوضعية ومناقشة  السياسة الشرعية أىداف : المبحث الثاني
 .آراء منكريها

  
 .أىداف السياسة الشرعية: المطلب األول

نظاـ متكامل شامل عبميع جوانب اغبياة كـبتلف نواحيها، تكفل بإدارة كتنظيم  اإلسبلـ
چ   چ شؤكف األمة كسياستها على أحسن كأكمل كجو، ذلك بالقانوف اإلؽبي الكامل

چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ گ 
62. 

ن خبلؿ إذ ىناؾ مقصد عاـ من أجلو شيرّْعت األحكاـ لتنظيم مسَتة اغبياة، كتقويبها ذلك م
ه كدكامو على الوجو الكامل الذم أراده استمرار حفظ نظاـ األمة، كالسعي كالعمل من أجل 

لتخرج اؼبكٌلفُت عن دكاعي أىوائهم حىت يكونوا عبادان "كما أفَّ الشريعة جاءت . ا عز كجل
"63. 

  : كمن أىداؼ السياسة الشرعية
 نوتحقيق العبودية هلل رب العالمي إقامة الدين: أولً 

، فاغباكم ككل نٌوابو اإلسبلـإف إقامة الدين يف األرض مقصد أساسي من مقاصد اغبكم يف 
اؼبقصود الواجب بالواليات ": بن تيمية ا اإلسبلـمسؤكلوف عن ربقيق ىذه الغاية، يقوؿ شيخ 

 ".دين اػبلق الذم مىت خسركه خسركا خسرانان مبينان كمل ينفعهم ما نعموا بو يف الدنيا إصبلح
 :إٌف الغرض اؼبقصود للشارع من نصب األئمة أمراف نبا: ككما قاؿ الشوكاين

 .راطو اؼبستقيم كدفعهم عن ـبالفتوإقامة منار الدين، كتثبيت العباد على ص: 1
 .كدفع اؼبفاسد عنهم مصاغبهمتدبَت اؼبسلمُت يف جلب : 2

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ :قاؿ تعاىل

چڑ  ڑ  ک   ک  ک  کڻ  ژژڈ  
64. 

                                                      
 .3: ، اآليةالمائدةالقرآف الكرًن،  62
 .63، ص2، ج(ىػ1421، 1دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، ط: مصر) الموافقاتأبو إسحاؽ الشاطيب،  63
 .13: ، اآليةالشورىالقرآف الكرًن،  64
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؛ تعٍت تطبيق الشريعة عقيدة كنظامان، سلوكان كأداءان، لتحقيق (سيادة الشرع)إفَّ شأف اغباكمية 
، إذ أفَّ مقتضى (االستخبلؼ) كىي اليت من أجلها أكجد الكوف -سبحانو كتعاىل-إرادة ا 
نفراد كرٌد مداخلة اآلخرين، حىت أفَّ اإلنساف اتاج فطرة إىل ستقبلؿي كاالاالىو اغباكمية 

تلك اغباكمية حفاظان على خبلؿ من  عجزه، يرٌد مداخلة غَته يف شؤكنومعاكنة اآلخرين ل
كال مديراف يف ناحية، بل كال كال كالياف يف كالية، ستقبللو، لذا فبل يوجد سلطاناف يف ببلد،إ

كإذا ما كيجد سلطاناف يف ببلد فاألمور تضطرب كىبتل النظاـ كوبدث اؽبػرج . ـبتاراف يف قرية
 .65 كاؼبرج

كإذا تأملت يف موقف الذين يقوموف بتنفيذ القانوف اإلؽبي يف األرض، لعلمت أنو ال يكوف 
 .بعينو اإلسبلـموقفهم إال كموقف النواب عن اغباكم؛ فهذا ىو موقف أكيل األمر يف 

 

 إقامة العدل: ثانياً 

 .ماقاـ يف النفوس أنو مستقيم، كىو ضد اعبىٍور: ذىب ابن منظور إىل أف العدؿ
: كيف أظباء ا سبحانو .اغباًكمي يف اغبكم يعًدؿي عىٍدالن كىو عادؿه من قـو عىديكؿو كعىٍدؿو عدؿ 

، ىو الذم ال يبيلي بو اؽبول فيجورى يف اغبكم، فهو يف األصل مصدره ظبّْيى بو فويضع  العدؿي
عدلة أم موضعى العادؿ، كىو أبلغ منو ألنَّو جيًعلى منو اؼبسٌمى نفسو عدالن، كفبلف من أىل اؼب

 .من أىل العدؿ 
، ذك معدلة يف : اغبكم باغبق، يقاؿ: كالعدؿي  ، كىو حكمه عاًدؿه ىو يقضي باغبق كيعدؿي

 .66اؼبرضيُّ قولو كحيكميو ي : حكمو، كالعدؿ من الناس
ي بإقامة أحكامو على أساس من العدؿ اؼبطلق الذم ال يتأثر بأم اعتبار اإلسبلميبتاز الفقو 

 .اغبكم أك التشريع اإلجتهادم، أك القضاء، أك اؼبعامبلتمهما كاف، إما يف 
أما فيما ىبص اغبكم كالسلطة فلقد قامت األدلة الصروبة من الكتاب كالسنة على كجوب 

چچ  چ  چ  ڇ ڑ چ : النزكؿ على مقتضيات العدؿ، قاؿ تعاىل
67. 

                                                      
 دار : شركة النسل للطباعة، نشر: طبع) إحساف قاسم الٌصاغبي : ، ترصبةالشعاعات. كليات رسائل النوربديع الزماف سعيد النورسي،  65

 .22، ص4، ج(1993/ ىػ1414، 1استانبوؿ، ط_ سوزلر للنشر    
 .430، ص11، ج(ت. دار صادر، ب: بَتكت) ، لسان العربابن منظور،  66
 .90: ، اآليةالنحلالقرآف الكرًن، 67 
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  ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ :كقاؿ أيضا

چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ
68. 

إذف أم لوف من ألواف اغبكم الظامل، أك صورة من صور التعسف  يةاإلسبلمفبل تقر الشريعة 
ستعماؿ السلطة، فبل هبوز أف يعبث دبيزاف العدؿ عامل اؽبول أك العاطفة من اغبب أك ايف 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  :تعاىل الكراىية، حىت بُت األعداء، مصداقا لقولو

چې   ٴۇۋ  ۆ  ۈ  ۈ  ۆۇ
69. 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چأك عامل القرابة 

چٺ  چ  
70. 

ي يتمتع بو كافة اؼبسلمُت على السواء دكف تفرقة بُت اإلسبلمكالعدالة حق يف الشرع 
  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ  ٺ االجتماعيةأكضاعهم 

چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  
71. 

على اؼبسلمُت فقط، بل تعدَّت كمشلت يف تطبيقها  يةاإلسبلمكمل تقتصر العدالة يف الشريعة 
دين ال يفرؽ يف ميزاف العدؿ بُت  اإلسبلـغَت اؼبسلمُت من األمم األخرل؛ كمن اؼبعلـو أفَّ 

البشر، كىو مستول من اؼبثاليةمل تبلغو القوانُت الوضعية قط، كمن ىنا كانت ضبايتو للمصلحة 
 .اإلنسانية عامة

، كأف يقـو اغباكم  كما أف العدؿ يف السياسة دبعناه الواسع أف يكوف من اغباكم كاكـو
، مراعاة للمصلحة (أداء األمانة)تصرفو كمسؤكليتو  بواجباتو، كأف ييبلّْغى اغبقوؽ إىل من ربت

كأيضان كما ىو كاجب على اغباكم فكذلك بالنسبة . العامة كحفاظان على الكليات اػبمس
، إذ أنَّو يعترب غاية يف الدكلة  ؛ فهو إقامة للدين، كربقيق ؼبصاٌف يةاإلسبلمللمحكـو

 . ة اغبقوؽ كاغبريات كاؼبساكاةاكومُت، كدليل على خَتية األمة، كيتضمن ذلك ضباي

                                                      
 .58: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  68
 .8: ، اآليةالمائدةالقرآف الكرًن،  69
  .135: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  70
 .135: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  71
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هتدؼ إىل ربقيق العدالة بأكسع ( ياإلسبلمالنظاـ السياسي )ف السياسة الشرعية أكما 
 .كالسياسية كالدكلية االداريةكالقضائية ك  االقتصاديةك ، االجتماعيةمعانيها كيف شىتَّ ؾباالهتا 

ؼبصاٌف اكومُت كدليل على قامة للدين كربقيق إىو  يةاإلسبلميف الدكلة  اإلسبلـغاية ك  
 .خَتية األمة

 

 دنيا النّاس إصالح: ثالثاً 
ي حدكدان فقط، أك إمامة كخبلفة ذبمع مشل اإلسبلمختلَّ فهم من يرل أفَّ اغبكم اقد 

دنيا الناس كتدبَت شؤكف حياهتم من  صبلحاي يدعوا إىل اإلسبلماؼبسلمُت كانتهى، بل اغبكم 
، ك اصبيع العوامل؛ من ثقافةو، ك  ، كعمرافو ، كتعليمو كغَت ذلكاجتماعو فهذا ىو . قتصادو، كإعبلـو

 .ي، كغاية الرسالة امَّديةاإلسبلماؼبراد باغبكم 
  ۇئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئچ :قاؿ تعاىل

چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ
72 . 

  :عاىلػػػػػػػػػػػو تػػػاء يف قولػػػػػرباين اؼبيسَّر كما جػي خبطابو العاؼبي الاإلسبلمإٌف اغبكم 
چگ  گ  گ ک  ک  گ  چ

كذلك إلرساء مصلحة اإلنساف كفائدتو  ،73 
كخَته يف الدنيا كاآلخرة؛ كاؼبقصود ّٔذا أف ا عز كجل أرسل رسولو باؽبدل كدين اغبق، 
كالشريعة السمحاء لَتشد الناس إىل مصاغبهم ككيفية ربقيقها، بأيسر الطرؽ كأصىحّْ اؼبناىج 

 .األساليبكأقبع 
ي يف أصلو كحقيقتو ما ىو إال دعوة إىل ربقيق مصلحة اإلنساف كتشجيعو اإلسبلمفاغبكم 

على القياـ بكل مايدرأ عنو اؼبفاسد كهبلب لو اؼبصاٌف، فهو يتميز ّٔذه اػباصية كيعتربىا 
أصبلن عظيمان من أصوؽبا، فكل ما ال وبقق مصاٌف الناس يف العاجل كاآلجل يكوف مردكدان 

إليقافو كذبنيب  يةاإلسبلمَت مقبوؿ كمؤدم إىل التهارج كالفساد، كىذا ما جاءت الدعوة كغ
ي خطاب قائم من أجل اغبفاظ على كل أمر أساسي اإلسبلمفاغبكم . اؼبكلفُت الوقوع فيو

 . جتماع البشرملقياـ حياة الناس كاستقامتها كانتظامها كفق سنن اال
                                                      

 .26: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  72
 .108: ، اآليةاألنبياءالقرآف الكرًن،  73
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ي كأحكامو هبدىا هتدؼ إىل مقاصد ثبلثة اإلسبلملسياسي إف اؼبتأمل يف صبيع قواعد النظاـ ا
 :كىي

 درء المفسدة: أ
ي اغبنيف بغية نبذ الرذائػل اليت تشوب آّتمعات، من صبيع النواحي اإلسبلمجاء الدين   

سواء أكاف فسادان أخبلقيان، أك سياسيان، أك اقتصاديان، كغَت ذلك من ألواف الفساد، كبكونو 
، كؼبا أخربىم ا (اإلنساف)عند اؼببلئكة عندما خلق ا خليفتو يف األرض  أكؿ انطباع تبادر

بذلك فكاف حينها ؿبل استفسار، كاستفهاـ، كاستغراب، عن موقع كسر ىذا اؼبخلوؽ اعبديد 
ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  : يف الكوف، كذلك بقوؽبم

ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
74. 

اػبركج أك    ، قليبل كافاالعتداؿنقيض الصبلح، كخركج الشيء عن : ًاذ الفساد يف اللغة
 .بطل: اضطربت، كفسد العقد: أننت، كفسدت األمور: فسد اللحم: كثَتان، يقاؿ

 نقيض الصَّبلىحي، فىسىدى، يفسيدي ك يىفًسدي ك فسيدى فىسىادان ك فيسيودان، فهو فاسده : الفىسىادي : فسد
 .75خبلؼي اؼبصلحة: كاؼبفسدة. كفًسده فيهما

عرؼ صبهور الفقهاء من اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة الفساد بأنٌو ـبالفة فعل  :صطبلحكيف اال
ر، كال يسقط القضاء من العبادات، كعرَّؼ اغبنفية الفساد الشرع حبيث ال تًتتب عليو اآلثا

 .76ماشرع بأصلو دكف كصفو: بأنَّو
ما قابل اؼبصلحة، كىي كصف للفعل وبصل بو : "يعرّْؼ اؼبفسدة بأهنا كاإلماـ ابن عاشور

، دائمان أك غالبان، للجمهور أك الآلحاد  .77"الفساد أك الضرُّ

                                                      
 .30: ، اآليةالبقرةالقرآف الكرًن،  74
 . 261، ص10، ج(ت. ، د3دار احياء الًتاث العريب، ط: بَتكت) لسان العربابن منظور،  75
 دار السبلـ للطباعة : القاىرة) االقتصاديةمركز الدراسات الفقهية ك : كربقيق، دراسة كتاب الفروق أنوارالبروق في أنَواِء الفروقالقرايف،  76
 . 1666، ص 4ج( 2001 /ىػ1421، 1كالنشر كالتوزيع، ط   
/ ىػ1421، 2دار النفائس، ط: بَتكت)ؿبمد الطاىر اؼبيساكم : ، ربقيق كدراسةيةاإلسالممقاصد الشريعة الطاىر بن عاشور،  77

 .279، ص(2001



 

33 
 

عباده بًتؾ كاجتناب كل ما يسبب يف إغباؽ الضرر ّٔم،  أمر -سبحانو كتعاىل -ٍذ أفَّ اإ
 ( .العاٌمة)سواء أكاف ىذا الضرر قد وبصل للفرد ذاتو، أك على مستول آّتمع 

ۈئ  ېئ  ېئ     چ: كقد ذكر ا تبارؾ كتعاىل ذلك يف مواطن كثَتة، منها قولو تعاىل

چحب    ىئېئ  ىئ
78 . 

  :التعبَت عن اضطراب النظاـ الكػوين يف قػولو تعاىلستخدـ القرآف الكرًن الفساد يف اككما 
چې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ    ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ 

79. 
ككذلك القرآف صريح يف آياتو اليت ربـر اإلستعبلء يف األرض، كاؽبيمنة الدكلية كبسط النفوذ، 

ث يف األرض بدان أك ثراءن، كما ربـر العظلمان كذبربان، ّٓرد كوهنا أمضى سبلحان، كأكثر عتا
نسانية عىبػٍرى القركف، فسادان، أك تقتيبلن كىدمان كزبريبان ؼبعامل اغبضارة اليت ىي شبرة اعبهود اإل

ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈچ :يؤيّْد ىذا، قولو تعاىل

چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
80. 

ستعبلء، كإذا كاف النص ارـٌ ؽبذا كاردان يف ىذا اال كما وبرّْـ إفسادى ذاًت البىٍُت، بغيةى ربقيق
 چٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ   چ :شأف اؼبؤمنُت خاصة، لقولو تعاىل

81. 
اؼبستفادة باؼبفهـو اؼبخالف، تقتضي ربرًن ذلك بُت الشعوب " اإلفساد"فإفَّ العٌلة، كىي 

ڳ  ڳ    گ  ڳچ: كاألمم، لًًعظىم األثر، كألف اإلفساد ؿبرَّـ لذاتو، لقولو تعاىل

چڳ  ڱ
فػىرٍّْؽ : "كبذلك إهنار اؼببدأ اؼبعػركؼ يف السياسة الوضعية الػذم مػؤداه. 82

 .83ي العظيماإلسبلمنسانية العليا يف تشريعنا إلؼبنافاتو للقيم ا" تىسيدٍ 
 
 

                                                      
 .  76: ، اآليةالقصصالكرًن،  القرآف 78
 .22: ، اآليةاألنبياءالقرآف الكرًن،  79
 .56: ، اآليةاألعرافالقرآف الكرًن،  80
 .1: ، اآليةاألنفالالقرآف الكرًن،  81
 .60: ، اآليةالبقرةالقرآف الكرًن،  82
/ ىػ1408، 1دار قتيبة للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط: بَتكت)  دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصرفتحي الدريٍت،  83

 .141_ 140، ص1ج( 1988



 

34 
 

 
 
 

 جلب المصلحة: ب
ىدفو من بعثو لؤلنبياء ىو  -سبحانو كتعاىل-ككذلك يفهم من اآليات القرآنية أف ا 

ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :القضاء على الفساد يف األرض دبعناه الواسع كما بُت ذلك يف قولو

  ۇئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ىۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ مئ
84. 

يف األمر : الصبلح ىو ضد الفساد، كيقاؿ: مأخوذة من الصبلح، صليحى : اؼبصلحة لغة
على ألسنة الفقهاء دبعٌت اللذة " اؼبصلحة"مصاٌف، كترد كلمة كاعبمع . أم خَت: مصلحة

ككبلنبا : كأسبأّا، كالفرح كأسبابو، ضد اؼبفسدة اليت تعٍت األمل كأسبابو، كالغم كأسبابو قالوا
 .85نفسي كبدين، كدنيوم، كأخركم

ا كضعت ؼبصاٌف العباد ااؼبعتمد إمبا ىو أننا : "يقوؿ الشاطيب رضبو ا ستقرينا من الشريعة أهنَّ
 .86"ستقراءان، ال ينازع فيو الرازم كال غَتها

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ: ستدؿ أيضان ببعض اآليات منها، قولو تعاىلاكما أنو 

چڌ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ 
87
.  

چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ: كأيضان قولو
ڇ  ڇ  چ: ككذلك. 88

 .89 چ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈکڇ  ڇ  
 .إذ أكرد بعدىا نيصوص أخرل تفصّْل كتعٌلل ىذه األحكاـ اليت ربقق مصاٌف العباد

                                                      
 .88: ، اآليةىـودالقرآف الكرًن،  84
 .384، ص7ج ،لسان العرب، ابن منظور، 1674، صالمرجع السابقالقرايف،  85
 ( ىػ1421، 1دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، ط: مصر)فضيلة الشيخ العبلمة بكر بن عبد ا أبو زيد : ، تقدًنالموافقاتالشاطيب،  86
 .12، ص2ج   

 .7: ، اآليةىـودالقرآف الكرًن،   87
 .56:، اآليةالذارياتالقرآف الكرًن،   88
 .165: ، اآليةبقرةالالقرآف الكرًن،   89
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  چ : كقولو تعاىل

چڑ  ک  ک  ک  ک
90. 

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٹ   چ :كقولو يف الصياـ

چڦ  
91. 

وئ  وئ     ەئائ   ائ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى چ: كيف الصبلة

چۇئ  ۇئۆئ
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ: كقاؿ يف القبلة .92

چہڭ
چڀ      پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :كيف اعبهاد .93

 :كيف القصاص 94
چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

مث أكرد كبلمان كتعقيبان  ،95
القضية مفيدان للعلم فنحن  ستقراء على ىذا، ككاف يف مثل ىذهكإف دؿ اال: "على ما قالو

 .96"نقطع بأف األمر مستمرِّ يف صبيع تفاصيل الشريعة

 
 السعي وراء مكارم األخالق: ج

إفَّ مكاـر األخبلؽ ىي شكل من أشكاؿ الوعي اإلنساين يف سلوكاتو، اليت تنظم حياتو 
يف صبيع  كذاك  اليومية سواء أكاف على اؼبستول الفردم، أك األسرم، أك على مستول آّتمع، 

 .فاألخبلؽ عبلقة كاسعة كشاملة...االجتماعيةآّاالت؛ السياسية، ك 
الكتاب كاغبكمة كليكونوا أمة مٌتصفة  لناسأرسل ا رسولو صلى ا عليو كسلم لييعلّْم ا

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڃچ: باػبَتية لقولو تعاىل
مكاـر األخبلؽ  مى عث ليتمّْ كبي  .97

 قاؿ رسوؿ ا : عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ. كليحيي اغبنفية اإلبراىيمية اؼبوحدة با
                                                      

 .6 :، اآليةالمائدةالقرآف الكرًن،   90
 .182: ، اآليةالبقرة القرآف الكرًن،  91
 .45: ، اآليةالعنكبوتالقرآف الكرًن،   92
 .150: ، اآليةالبقرةالقرآف الكرًن،   93
 .39: ، اآليةالحج القرآف الكرًن،  94
 .179: ، اآليةالبقرةالقرآف الكرًن،   95
 .13، ص2، جالموافقاتالشاطيب،   96
 .110: اآلية، آل عمرانالقرآف الكرًن،  97
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َم َمَكارَِم األخالق: "صلى ا عليو كسلم ككذلك ىي من صفات صبيع . 98"إنَّما بُِعثُت ألَُتمِّ

بإذف ا -ستطاع ائدان، كقد األنبياء، إذ كاف عليو الصبلة كالسبلـ نبيان كمعلمان كحكيمان كقا
رب العاؼبُت، تتحلى ليف زمن قصَت أف هبمع حولو أمة موحدة  مسلَّمةه كجهها  -كعونو

ىداىم ا لدين وبفز على العمل كاإلبداع كىبلق ؽبم . بسمو األخبلؽ كعليو اؼبقاـ اإلنساين
اؼبتُت الذم ال تشوبو حضارة من العدـ، فاؼبسلم اليـو مطالب بأف يعمل كفق ىذا اؼبنهج 

 .قتداءان كعمبلن ّٔديو صلى ا عليو كسلما ،شائبة
ككما هبب نبذ الصفات كالسلوكات الرذيلة اؼبنتشرة يف أكساط آّتمعات اؼبسلمة؛ من ـبتلف 

 .ألواف الفساد من رشوة كغَت ذلك
مة عقدىا نتظامو، كال ترل األاال يكاد ينتظم أمر كماؿ : "يقوؿ الشيخ الطاىر بن عاشور

نفصامو، ما مل تكن مكاـر األخبلؽ غالبة على صبهورىا أك سائدة يف معظم امأمونان من 
كىذه اؼبكاـر غايتها ...تصاريفها كأمورىا؛ ألف مبلؾ مكاـر األخبلؽ ىو تزكية النفس البشرية

إببلغ النفس اإلنسانية إىل أرقى ما خلقت لو فأكدع ا فيها العقل ألجل بلوغ ذلك 
 .99"رتقاءاإل
تصاؼ دبكاـر األخبلؽ حقان عل الوالة كاؽبداة كالرعايا كل فيما اال اإلسبلـجعل " :أيضان  قاؿك 

إف ...أك دبعاشرة اؼبسلمُت أك غَت اؼبسلمُت من األمم اإلسبلـىبصو من األفعاؿ اؼبتعلقة ب
مظهر مكاـر األخبلؽ كؿبامد اػببلؿ ىو تصرؼ اؼبرء يف أفعالو كسلوكو كمعاملتو الناس كيف 

 .100"حسن أقوالو كؾبادالتو

 

 

 

 

                                                      
 .192، ص10، ج(ت. ط، د. دار الفكر، د: بَتكت) السنن الكبرىالبيهقي،  98
 ، (2005 /ق1421، 1دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتصبة، ط: القاىرة) اإلسالمالنظام اإلجتماعي في ابن عاشور،  99
 .116ص   

 .122، صنفس المرجعالطاىر بن عاشور،  100
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فإذا تزكت نفوس اؼبسئولُت كالقيادات السياسية أيٌان كاف موقعها، انعكست تلك التزكية على 
( عليو السبلـ)موسى سيدنا كيف التعامل مع الناس، فقد قاؿ  ،يف التعامل مع اسلوكاهتم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  لفرعوف كذلك ما أخربنا بو القرآف الكرًن

چٹ
 .لكوف التزكية مطهرة من األمراض كاآلفات، كضابطة للسلوكيات .101

ثل  اليت يستند إليها السياسي يف اغبياة، كاليت تؤسس لو  "األرضية"كىذا فإفَّ اػبيليق الرفيع يبي
 .اليت توجو مساره يف العمل كالتصرؼ كالتفكَت كغَت ذلك" اؼبناىج"طبيعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .19-18: ، اآليةالنازعاتالقرآف الكرًن،  101
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 الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية: المطلب الثاني
من العلماء، يف معٌت من خبلؿ ما أكردناه فيما سبق من التعريفات اليت قاؿ ّٔا ؾبموعة 

السياسة الشرعية، إذ أهنا مىت كانت مبنية على القواعد الكلية للشرع كأصولو العامة، كؿبققة 
ؼبقاصده كخاضعة يف كل تصرفاهتا للوحي السماكم، أم غَت ـبالفة لو، كتعمل على أساس 

كفق كل  جلب اؼبصاٌف كدرء اؼبفاسد، على يد من كاف أىبلن كـبتصان لتدبَت شؤكف األمة
ماذكر، فإف كاف حقا ىذا الكبلـ موجود على أرض الواقع؛ فأعلم أف ىذا ىو اؼبقصود 

 .بالسياسة الشرعية، فإف كجدنا عكس ذلك فأعلم أنو من حكم البشر كتقنينو
فلو نذىب إىل تعريف السياسة الوضعية لوجدناىا عبارة عن قوانُت كأحكاـ من كضع البشر 

عتمادىم على العادات كاألعراؼ كالتجارب اليت أخذكىا أك ابيدبركف ّٔا شؤكهنم، كذلك 
رتباطها بالوحي ابعبارة أخرل أكرثوىا عن من سبقهم، من غَت أف ينظر فيها عن مدل 

ي، بل كضعت حسب آرائهم اإلسبلمعتمادىا على مصادر التشريع االسماكم، أك 
 .ارع اغبكيمكمناىجهم كمعتقداهتم الفاسدة، كىذا األمر يتناىف كأحكاـ الش

ي ال تقف عند استصبلح اػبلق بتدبَت شؤكهنم يف اإلسبلميف الفكر " السياسة"فإذا كانت 
 : قولو عز كجل العاجلة، فهذا شيء آخر، أما إذا فهم اإلنساف دكره من خبلؿ كقوفو عند

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڦچ
يف  كعمل جاىدان ، 102

يصل، ال  كوسيلة يعرب ّٔا إىل الدار اآلخرة فإنو حتمان ، كهبعل الدنيا  االستخبلؼربقيق مبدأ 
 .ؿبالة

 .فسرعاف مايفشل كيسقط ّٔذا اؼببدأ فإنو ال يبشي بعيدان  أما إذا مل يؤمن اإلنساف
كما ىو حاؿ السياسة الوضعية الفاقدة ؽبذه اؼببادئ، حيث ذبعل اإلنساف يدبر شؤكف حياتو 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  چ  :لقولو تعاىل قصد، مصداقان الدنيوية دكمبا أف يشعر أنو خلق لغرض كم

چڍ      ڃڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
103. 

                                                      
 .30: ، اآليةالبقرةالقرآف الكرًن،  102
 .24: ، اآليةالجاثية القرآف الكرًن، 103
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؛ اىتماـ باؼبلذات  فهي سياسة دنيوية اتول كاؼبقاصد كما ىو حاؿ اغبضارة الغربية اليـو
الدنيا ففلسفة السياسة الوضعية ىي اليت عزلت بُت . الدنيوية اؼبادية، كالعمراف كما شابو ذلك

 .104كاألخبلؽ كالقيم كاؼببادئ اإلنسانية السامية كالسياسة
: كىذا سيد قطب رضبو ا تعاىل يقارف بُت السياسة الشرعية كالسياسة الوضعية، حيث قاؿ

ال يقبل إال ؾبتمعان فاضبلن كخٌَتان كيتطلب طاعة مطلقة لتعاليم ا، فيقوؿ رضبو  اإلسبلـبأف 
يرفض سيطرة اإلنساف على أخيو اإلنساف عن طريق كضع  اإلسبلـ إفٌ : ا يف ىذا السياؽ

األنظمة كالقوانُت الوضعية، ألف سيطرة األنظمة كالقوانُت الوضعية سبثل كفران كامبلن كفاجعان؛ 
كهبب على اإلنساف أف وبكم بقانوف ا، كدبا أف ىدؼ اإلنسانية اليـو ليس طاعة ا 

ي أصبح ضركرة ملٌحة، من أجل إتاحة اإلسبلمتمع كتعاليمو، يؤكد قطب بأف كجود آّ
الفرصة أماـ اؼبسلمُت للعيش يف جو طبيعي كمبلئم ؼبمارسة دينهم كللتمتع حبياة إجتماعية 

ي أكثر إغباحان من السابق، فآّتمعات اإلسبلمكنفسية أفضل، كىذا هبعل كجود آّتمع 
اإلنسانية لذلك توجد حلوؿ كعبلجات  ليست يف تناغم مع الطبيعة يةاإلسبلماعباىلية غَت 

 .105جزئية للمشاكل اإلنسانية، ففي األغلب، يعاعبوف مرضان على حساب آخر
فإفَّ خلقان من األمراء يقطعوف يد من ال هبوز : "يفرؽ بُت السياستُت 106يقوؿ ابن اعبوزم

أفَّ : معناهتقاد على الشرع، انف ذلك سياسة، كىذا و قطعو، كيقتلوف من ال هبوز قتلو، كيسمُّ 
الشرع قاصر، كأنو ما كرد دبا يكفي من الردع، فنحن نضم إليو برأينا ىذا، كىذا من أقبح 

 .107"األشياء، بل الشريعة ىي السياسة
 
 

                                                      
 .كما بعدىا 348، ص 1، جالمرجع السابقأنظر فتحي الدريٍت،  104
 .33-32ص ،(ت .ب ،4مكتبة كىبة، ط: القاىرة)  ىذا الدينسيد قطب،  105
106

 ىو أبو الفرج عبد الرضبن بن أيب اغبسن علي بن ؿبمد بن علي بن عبد ا بن ضبَّادم، بن أضبد بن ؿبمد بن جعفر، اعبوزم القرشي  
 التيمي البكرم، البغدادم، الفقيو اغبنبلي، الواعظ اؼبلقب جبماؿ الدين اغبافظ، كلد سنة عشر أك شباف كطبسمائة أك قبلها، كما يقوؿ     
 ىػ، تتلمذ على يد علي بن عبد الواحد الدينورم، 597العماد، ككذلك يردد ابن خلكاف ميبلده بُت سنة شباف كعشر، كمات سنة ابن     
 التبصرة أنظر . اؼبغٍت يف علـو القرآف، صيد اػباطر، تقوًن اللساف كغَتىا : من أىم كتبو. كابن اغبصُت، كأبو عبد ا البارع كغَتىم    
 .كما بعدىاأ  ، ص 1، ج(1993، 2، ط1970، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت)مصطفى عبد الواحد : زم، ربقيقإلبن اعبو     
 .57-56، ص(1985، 3دار الدعوة، ط: اإلسكندرية)فؤاد عبد اؼبنعم : ، ربقيقالشفاء من مواعظ الملوك والخلفاءابن اعبوزم،  107



 

41 
 

 
 مناقشة آراء منكري السياسة الشرعية والرد عليهم: الثالث المطلب

التزاؿ قائمة بُت اإلقرار كاإلنكار، ؽبذا ىناؾ الكثَت من الذين  اإلسبلـإف مسألة سياسة 
ک  ک  ک       ک  گ  چ  :قاؿ تعاىل -زكران كّٔتانان -ياإلسبلميرموف بالنظاـ السياسي 

چے ڳگ  گ  گ  ڳ
108

إذ ينكركف ما قاـ بو سيد اػبلق كحبيب اغبق، كما  .
ا عنهم بعد كفاتو عليو الصبلة كالسبلـ من حضارة راقية، كدكلة  أقامو أصحابو رضي

... كالقضائية كالعسكرية االقتصاديةك  االجتماعية: متكاملة مشلت صبيع جوانب اغبياة منها
 .كغَتىا من اعبوانب األخرل

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ :كىذا إقراران من الوحي السماكم، إذ قاؿ ا عز كجل

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌگ
109. 

ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  :يضان أكقاؿ 

چۉ  ۉ  ې  ې     ې  
110. 

كغَتىا من اآليات كاألحاديث النبوية الشريفة، كاؼبواقف، كاإلقبازات العظيمة اليت أقبزت يف 
 .اإلسبلـصدر 

كما جاء بو ؿبمد صلى  اإلسبلـكرغم كل ىذا فإف ىناؾ من هبحد ىذه اإلقبازات، كىبص 
ا عليو كسلم أنو ؾبرد عبلقة بُت العبد كربو، فبل عبلقة لو بأمور أخرل، اغبكم كالسلطة 

 (.الدكلة)
 .كيف اؼبطالب اآلتية بيافه لذلك. فنجد منهم اؼبفكرين اؼبسلمُت كغَت اؼبسلمُت

: ّٔذا الرأم أمثاؿ ذباه كأخذكافهناؾ العديد من اؼبفكرين اؼبسلمُت الذين مشوا يف ىذا اال
 ."والسياسة اإلسالم"الدكتور حسُت فوزم النجار، يف كتابو 

                                                      
 .65: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  108
 .3: ، اآليةلمائدةالقرآف الكرًن، ا 109
 .163-162: ، اآليةاألنعامالقرآف الكرًن،  110
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، كاؼبستشار سعيد "أيام لها تاريخ"كأيضا الكاتب األستاذ أضبد ّٔاء الدين، يف كتابو 
 .كغَتىم " السياسي اإلسالم"العشماكم يف كتابو 

الذم  "وأصول الحكم اإلسالم": يف كتابو كلكن األخطر فبن قاؿ ّٔذا الشيخ علي عبد الرازؽ
ـ، الذم أثار ضجة عالية، حيث لقي ردان كرفضان لكبلمو الذم يتعارض مع 1925ظهر سنة 

 . يةاإلسبلمالثوابت كالقيم 
إذا كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قد أسس دكلة سياسية، أك شرع يف : حيث قاؿ

تأسيسها، فلماذا خلت دكلتو إذف من كثَت من أركاف الدكلة كدعائم اغبكم؟ كؼباذا مل يعرؼ 
نظامو يف تعيُت القضاة كالوالة؟ كؼباذا مل يتحدث إىل رعيتو يف نظاـ اؼبلك كيف قواعد 

 .111رؾ العلماء يف حَتة كاضطراب من أمر النظاـ اغبكومي يف زمنو؟ الشورل؟ كؼباذا ت
ككذلك القرآف الكرًن يبنع صروبا أف يكوف النيب  عليو الصبلة كالسبلـ حفيظان على الناس، 

ۆ  ۆ  ۈ   چ: كال ككيبلن كال جٌباران؛ كاعبٌبار اسم اؼبلك عند بعض العرب، كعليو قولو تعاىل

چۉ  ٴۇۈ
سيطران، كأف يكوف لو حق إكراه الناس حىت يكونوا كال يكوف كذلك م. 112

مؤمنُت، كمن مل يكن حفيظان كال مسيطران فليس دبلك، ألف من لواـز اؼبلك السيطرة العامة 
 .كاعبربكت، سلطانان غَت ؿبدكد

 .كمن مل يكن ككيبل على األمة فليس دبلك أيضان 
من اغبق على أمتو غَت حق  كالقرآف صريح يف أف ؿبمدان صلى ا عليو كسلم مل يكن لو

الرسالة، كلو كاف صلى ا عليو كسلم ملكان لكاف لو على أمتو حق اؼبلك أيضا، كأف للملك 
 .حقا غَت حق الرسالة، كفضبل غَت فضلها، كأثران غَت أثرىا

كالقرآف أيضا صريح يف أف ؿبمد عليو الصبلة كالسبلـ، مل يكن إال رسوال قد خلت من قبلو "
ىو بعد ذلك صريح يف أنو عليو الصبلة كالسبلـ مل يكن من عملو شيء غَت  الرسل، مث

ككانت كحدة "، 113"إببلغ رسالة ا تعاىل إىل الناس، كأنو مل يكلف شيئان غَت ذلك الببلغ

                                                      
 اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : بَتكت)ؿبمد عمارة  :، دراسة ككثائق بقلم الدكتوروأصول الحكم اإلسالمعلي، عبد الرازؽ،  111
 .160، ص (ـ1988، 2ط    
 .45: ، اآليةق القرآف الكرًن، 112
 .171، 170، ص رجع  السابقالم 113
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العرب كما عرفت كحدة إسبلمية ال سياسية، ككانت زعامة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
فيهم زعامة دينية ال مدنية، ككاف خضوعهم لو خضوع عقيدة كإيباف، ال خضوع حكومة 

خالصا  تعاىل، حيث يتلقوف فيو خطرات  جتماعان اجتماعهم حولو اكسلطاف، ككاف 
 .  114" تعاىل كنواىيوالوحي، كنفحات السماء، كأكامر ا

أف  كمن جهة أخرل ذكر الشيخ علي عبد الرازؽ كبسذاجة مذىلة ػ كما كصفو السنهورم
كعن . تلك الدكلة اليت أنشأىا النيب عليو الصبلة كالسبلـ مل تكن ؽبا ميزانية للدخل كالصرؼ

صلى ا عليو جهاد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كقاؿ بأف الدين ال يبنع من أف جهاد النيب 
 .115كسلم كاف يف سبيل اؼبلك ال يف سبيل الدين

: كأيضان يقوؿ بعض اؼبسؤكلُت يف ببلد اؼبسلمُت كىم عمبلء للنظاـ الغريب اؼبعادم لئلسبلـ
دين ال سياسة فيو، كوبـر أف تدخل الدين بالسياسة، كال سياسة يف الدين، كال  اإلسبلـ"

 .116" كالتطرؼ جهاد يف الدين، بل ىو اإلرىاب كالعنف
القرآف نصوص دبجموعة من استدؿ علي عبد الرازؽ ىو كمن سار على ىذا النحو لقد 

 :الكرًن نذكر البعض منها
 :من القرآن الكريم: أول

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄچ : قولو تعاىلب استدؿٌ 

چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ
117. 

چ پ پ پ پ ڀ ڀچ -
118. 

يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح    ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متچ  -

چمح  جخ  حخ    مخ  جس  حس
119. 

                                                      
 .181، ص المرجع نفسو 114
 .39، ص(2003/ىػ1425، 1مطابع الدستور التجارية، ط: عماف) رد على شبهات العلمانيين اإلسالمالدولة في ؿبمود، دمَت،  115
 .28ص، (1998/ىػ1419، 1دار عمار،ط: عماف) الفقو السياسي عند اإلمام حسن البناؿبمد، عبد القادر أبو فارس،  116
 .108: ، اآليةيونسالقرآف الكرًن،  117
 .105: ، اآليةاإلسراءالقرآف الكرًن،  118
 .110: ، اآليةالكهفالقرآف الكرًن،  119
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ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ى  ېچ -

چېئ  ىئ
120. 

چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چ  -
121. 

چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ -
122. 

چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  چ  -
123. 

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ -
124. 

چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئیچ  -
125

. 
چۇ    ڻ  ڻڻں    ڻ    ںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ -

126. 

 
 :من السنة النبوية الشريفة: ثانيا

 صلى ا عليو كسلم، أفَّ النيب رضي ا عنوإف القائلُت ّٔذا الرأم إستدلوا دبا ركم عن أنس 
 . *فخرج شيصان : قاؿ (َلْو َلْم تـَْفَعُلوا َلَصُلحَ ): فقاؿ. مرَّ بقـو يػيلىقّْحيوفى 

ا: قالوا( ؟ َما لَِنْخِلُكمْ ): فمٌرّٔم فقاؿ ا كىكىذى  .127(َأنُتْم َأْعَلُم بَِأْمـِر ُدنـَْياُكمْ ): قاؿ. قػيٍلتى كىذى
 

 :من األدلة العقلية: ثالثا
معقوؿ أف يؤخذ ) :من خبلؿ اعبانب العقلي بقولوستدؿ الشيخ علي عبد الرازؽ على ىذا ا

العامل كلو بدين كاحد، كأف تنتظم البشرية كلها كحدة دينية، أما أخذ العامل كلو حبكومة 
كاحدة، كصبعو ربت كحدة سياسية مشًتكة فذلك فبا يوشك أف يكوف خارجان عن طبيعة 

                                                      
 .40: ، اآليةاألحزابالقرآف الكرًن،  120
 .188: ، اآليةاألعرافالقرآف الكرًن،  121
 .80: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  122
 .21: اآلية، الغاشيةالقرآف الكرًن،  123
 .17: ، اآليةيس القرآف الكرًن، 124
 .174: ، اآليةآل عمرانالقرآف الكرًن،  125
 .48:، اآليةالشورى القرآف الكرًن، 126
 .59، ص4، ج(1998ىػ، 1418، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) ، صحيح مسلم 127
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يت خلى ا بينها كبُت عقولنا، البشرية، على أف ذلك إمبا ىو غرض من األغراض الدنيوية، ال
كترؾ الناس أحرار يف تدبَتىا على ماهتديهم إليو عقوؽبم كعلومهم كمصاغبهم كأىوائهم 

 .128(كنزعاهتم

 
 نود الرد على كبلمهم بعد عرض كبلـ منكرم السياسة الشرعية 

 القرآن الكريم: أولً 
إٌف ىذه : "علي عبد الرازؽ قولوعن " فقو الخالفة"لقد أكرد عبد الرزاؽ السنهورم يف كتابو 

النظم من مقتضيات سلطتو الركحية لتبليغ الرسالة، كىذه السلطة خاصة بشخصو كال تنتقل 
بعد كفاتو لغَته، كيؤيد ذلك باآليات القرآنية كاألحاديث اليت تدؿ على أف النيب صلى ا 

 ".طاف عليهمعليو كسلم ما أرسل إال ليبلغ الناس رسالة ربو دكف أف يكوف لو سل
إف تلك اآليات قد أنزؿ معظمها يف مكة فًتة الدعوة : كيرد عليو الشيخ السنهورم بقولو

الدينية قبل اؽبجرة، أما اآليات اليت نزلت يف اؼبدينة فهي ال تؤيد ماذىب إليو الشيخ علي عبد 
 .129الرازؽ

 :على مرحلتُت قد مت اإلسبلـإف الثابت تارىبيان أف نشر : كإلثبات بطبلف دعواىم نقوؿ
اؼبرحلة اؼبكية كاؼبرحلة اؼبدنية، كلكل مرحلة من تلك اؼبراحل ظبات، كخصائص زبتلف 
الواحدة منها عن األخرل، كبالتايل فهناؾ القرآف اؼبكي كاؼبدين؛ نزؿ بالتدرج ليتواكب مع 

يت الوقائع كاألحداث كيعاًف كل مرحلة كفق كل ماتقتضيو ىذه اآليات، فاؼبرحلة اؼبكية كال
عن طريق اإلقناع، ككقتها ( العقيدة)استمرت ثبلثة عشر عاما اتسمت بالدعوة إىل الوحدانية 

مل يكن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم يبلك القوة ليدافع عن نفسو كعن اؼبستضعفُت من 
اؼبؤمنُت، فكاف أسلوب نشر الدعوة عن طريق التبليغ كاإلقناع باللساف، كما نتج عنو من 

كاالضطهاد من رؤكس الشرؾ دبكة؛ فكاف أف نزلت اآليات اليت استدؿ ّٔا ربمل األذل 
عاءات بأف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كانت دعوتو ركحية ؿبضة ككاف دّْ أصحاب ىذه اال

 .فقط؛ كاستدلوا باآليات السالفة الذكر ان نبيٌ 

                                                      
 .158، ص، وأصول الحكم اإلسالمعلي عبد الرازؽ،  128
 .59، صالسابقالمرجع ؿبمود، دمَت،  129
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لة كحكومة كمن خبلؽبا فهم أصحاب ىذا الرأم بأهنا يف ؾبملها ال تدعوا إىل إقامة دك 
ىذا صحيح؛ لكن القرآف . إسبلمية، كأهنا مل تتجاكز حدكد الببلغ آّرد من معاين السلطاف

 نتقائية ىنا مرفوضة، أم أف نأخذ ما يسَت مع أىوائنا، الكرًن يتعامل معو جبميع أجزائو، كاال
 

نا؛ كذلك كىبدـ أغراضنا، كينفذ مآربنا، كنًتؾ اآلخر اؼبعارض الذم يصطدـ مع آرائنا كفكر 
 .130ػبداع صبهور الناس كالتأثَت عليهم

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ :فلو نتمعن يف قوؿ ا عز كجل

چۀ   ڻں  ڻ
131. 

كاؼبراد من ذلك أف تقـو فرقة أك طائفة من اؼبسلمُت تدعوا إىل اغبق، كتنهى عن الباطل، كال 
منظم كمتماسك، تقوده سلطة قوية تدرؾ مسؤكليتها ( ؾبتمع)يكوف ذلك إال من خبلؿ كياف 

كبو دينها كؾبتمعها، كشعب مستنَت يفهم عقيدتو كينهض بواجبو ذباه األمر باػبَت كنبذ 
ستوعبت أبعاد ىذا النص، كأيقنت أٌف ىذا الواجب الذم نٌوىت إليو اآلية الكريبة االشر، فإذا 

 .اليتم إالٌ يف ظل دكلة ذات كياف قوم
أما فيما ىبص مسألة القضاء، فقد كاف اؼبسلمُت يتجهوف إىل النيب صلى ا عليو كسلم 

اليت ربصل فيما  ليحٌكموه فيما وبدث بينهم من خبلفات، فيلجؤكف إليو قصد حل النزاعات
ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  :بينهم، فقد أثبت القرآف الكرًن ذلك بلفظ صريح مصداقان لقولو تعاىل

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

چەئ  وئ  وئ   
132. 

 :متثاالن ألكامره عز كجلافكاف صلى ا عليو كسلم وبكم بينهم دبا أنزؿ ا، كذلك 
چۆ  کڑ  ڑ  ک  ک  ک چ 

133. 
 

                                                      
 .68-67، صالسابق المرجع 130
 .104: ، اآليةآل عمرانالقرآف الكرًن،  131
 .65: ، اآليةالنساءالقرآف الكرًن،  132
 .48: ، اآليةالمائدة القرآف الكرًن، 133
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 .السنة النبوية الشريفة: ثانياً 
إٌف الٌدين ؿبٌدد للسياسة كمؤثر فيها من حيث اؼببادئ العامة كاػبطوط العريضة، كالغايات 

كذلك يف إطار اؼببادئ العامة " أمور الدنيا"النهائية، أما األمور التفصيلية أك العملية فهي من 
سياسية العليا كاؼببادئ العامة اددة ألطر اغبياة فالدين مثبل وبدد الغايات ال. بطبيعة اغباؿ

اليت تشكل السياسة جزءا منها، كذلك حُت يتحدث، أم الدين، عن العدؿ  االجتماعية
 .كاؼبساكاة كالشورل كربرًن الظلم، ككبو ذلك من مبادئ عامة

ؼ أما فيما ىبص كيفية الوصوؿ إىل ربقيق ذلك، فاألمر ىنا مًتكؾ لئلجتهاد، كفق ظرك 
الزماف كاؼبكاف،كما عٌلمنا خَت البشر عليو الصبلة كالسبلـ، فهنا يبكن أف نوٌظف حديث 

الذم إستدؿ بو الشيخ علي عبد " َأنـُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ : "رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
 .الرازؽ يف موضع غَت اؼبواضع اليت ينطبق عليها سباما

فلو نذىب إىل اؼبناسبة اليت قاؿ فيها الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ىذا اغبديث، لوجدناىا 
 .كمقاصدىا  يةاإلسبلماليت التتعارض كأحكاـ الشريعة  االجتماعيةتتعلق بأمور اغبياة 

 -إال أنٌو قد كرد ىذا اغبديث يف تأبَت الٌنخل، ككاف صلى ا عليو كسلم قد قاؿ بعدـ تأبَته 
فًتتب على ذلك أف فسد التمر كأصبح رديئان، فلما ذكر الناس لو ذلك  قاؿ  –أم تلقيحو 

 .134"َأنـُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ : "ؽبم
ها الناس من خبلؿ اؼبمارسة، كالتجربة كاػبربة، فهي فهذه اؼبسائل الدنيوية اعبزئية اليت يعرف

مًتككة لئلجتهاد كاإلبداع، شريطة أف تبقى مندرجة ربت القواعد الكلية آّملة اليت ال يبكن 
 . اػبركج عن نطاقها، كالتعارض مع مقاصدىا 
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 من المعقول: ثالثاً 
لشخصية مسلمة قوية ميرىكّْزان يف ذلك على  إٌف الفًتة اؼبكية قد كانت دبثابة سبهيدان، كبناءن 

ي اليت يعٌوؿ عليها،  كتقررت اإلسبلماعبانب العقائدم، حيث تكٌونت بعدىا نواة آّتمع 
أما يف اؼبدينة اؼبنورة فشيء آخر؛ فيٌصل ما أيصبل من  -العقائدية-األساسية  اإلسبلـقواعد 
اليت احتاجت إليها الدكلة اعبديدة يف  يف الفًتة اؼبكية، كنزلت التشريعات اإلسبلـقواعد 

الشؤكف العامة كاػباصة، كنزؿ الوحي بعدد كبَت من القواعد العامة اليت تستنبط منها 
 .التشريعات اعبزئية اليت مل يػىنيص عليها مباشرة يف القرآف الكرًن أك السٌنة النبوية اؼبطهرة

حابو رضواف ا عليهم ىو بناء قاـ بو صلى ا عليو كسلم ؼبا ىاجر مع أص ؿ شيءو فأكٌ 
عتباره اؼبقر الرظبي للدكلة، منو تصدر القوانُت، كفيو تناقش األمور، كمنو تذاع ااؼبسجد ب

 .135الببلغات، كفيو يفصل يف اػبصومات
كمن جهة أخرل لو نتأمل سويٌان مع كلمات اآلذاف؛ فنجد أٌف ىناؾ معٌت آخر كمهمة أخرل 

يف اغبقيقة إعبلف رظبي صادر عن مقر الدكلة الرظبي أال كىو  غَت مهمة الدعول للصبلة، إنو
كىي اؼبؤذف الذم مت تعيينو من طرؼ رئيس الدكلة  -كبواسطة أداة إعبلـ رظبية-اؼبسجد 

صلى ا عليو كسلم، ذلك إعبلنا عن قياـ دكلة ا يف األرض بقيادتو عليو الصبلة كالسبلـ، 
ها العتاة الظلمة يف طريق قيامها، كفاؽ تدبَت ا كل بعد أف ذباكزت كل العقبات اليت كضع

، إهنا تعٍت "اهلل أكبر اهلل أكبر"تدبَت، كفاقت قوتو كل قوة، تأمل إف شئت أكؿ كلمات اآلذاف 
 .أف ا تعاىل أكرب من أكلئك الطغاة، كأكرب من صانعي العقبات، كىو الغالب على أمره

ے  ے  چلغَت ا، كال حكم إال لو،  اإلسبلـفبل سيادة يف دكلة " أشهد أن ل إلو إل اهلل"

چۆ    ﮲ۓ  ۓ
136. 

أسلمو ا تعاىل القيادة، فليس ألحد أف ينزعها منو، فهو ماض " أشهد أن محمد رسول اهلل"
 .ّٔا إىل أف يكمل ا دينو، دبا ينزلو على رسولو من قرآف، كدبا يلهمو إياه من سٌنة

                                                      
 .107، ص (1996/ىػ1416، 1دار النفائس للطباعة كالنشر ، ط: بَتكت)  للسيرة النبويةقراءة سياسية ؿبمد رٌكاس قلعة جي،  135
 .57: ، اآليةاألنعام القرآف الكرًن، 136
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، أقبل يا أيها اإلنساف لئلنضواء ربت لواء ىذه الدكلة اليت " حي على الفالححي على الصالة "
أخلصت ، كجعلت من أىدافها سبتُت العبلقة بُت اإلنساف كخالقو، كسبتُت العبلقة بُت 

 .اإلنساف على أساس من القيم اإلنسانية السامية
ال قيامها ؼبا جىريءى أحد على ، نعم قد قامت الصبلة بقياـ ىذه الدكلة، كلو "قد قامت الصالة"

 .عبادة ا
 اإلسبلـ، مث يعود ليؤكد يف هناية اآلذاف؛ أف السيادة يف دكلة "اهلل أكبر اهلل أكبر ل إلو إل اهلل"

  .137 تعاىل كحده، كأف اغبكم فيها لشريعتو
أمل يأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ببلالن أف يصعد الكعبة كيرفع صوتو باآلذاف معلنان 

أشهد أكبر اهلل أكبر اهلل " كحده ال شريك كال معبود غَتهبذلك أف السيادة بعد اآلف ىي  
ظمة ؽبذه الذم يبلغ عن ا مايرضاه ا من األن"  شهد أن محمدا رسول اهللوأ أن ل إلو إل اهلل

على الناس صبيعا أف أقبليوا طائعُت إىل مساندة ىذه الدكلة اليت ك الدكلة اغباكمة باسم ا، 
" حي على الفالح. "، كنشر العدؿ يف األرضالباطل كنصرة اغبقجعلت ىدفها القضاء على 

 فهذا اإلعبلف ماىو إال إعبلف سياسي أٌكد فيو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم قيادة الدكلة
 .138اغباكمة بأمر ا على الببلد اؼبفتوحة يةاإلسبلم
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 .وتاريخ نشأتها تعريف األقليات: المبحث الثالث

شهدت البشرية على مرّْ التاريخ ألوافه من اإلعتداءات كالصراعات أٌدت ّٔا إىل تذبذب     
كإضطراب كضعها، فأٌدل ّٔا كل ىذا إىل اإلنسبلخ من حقيقة كإرادة ا تعاىل ؽبا يف األرض 

إىل الناس كافة ( اإلسبلـ)، كلكن دبشيئتو كرضبتو تعاىل أف أرسل رسالتو اػباسبة (االستخبلؼ)
ليخرجهم من الظلمات إىل النور، كمن الظلم إىل العدؿ، كمن الباطل إىل رحاب اغبق 
كيصحح الفهـو اػباطئة كاألفكار اػبرافية رضبة منو تعاىل على يد حبيبو ؿبمد ابن عبد ا 

 .عليو الصبلة كالسبلـ
: وانب منهارسالة أراد ّٔا للبشرية تنظيم حياهتم من أجل بلوغ سعادة الدارين، من صبيع اعب

 .ليستوم األمر على سوقو. ، كاإلجنماعية، كاألخبلقيةاالقتصاديةالسياسية، ك 
يف اؼبدينة اؼبنورة منعطفان ؼبسار البشرية، كاتسعت بعدىا دائرة  يةاإلسبلمكما كاف قياـ الدكلة 

العبلقات الدكلية كميبلد نظاـ جديد يف السياسة كاغبكم كما إىل ذلك من أنظمة كقواعد 
 .ادئ سلمية مل يعرؼ التاريخ ؽبا مثيبلن كمب

من خبلؿ الفتوحات إذ  اإلسبلـكمع مركر الزمن كنشوء ىناؾ ربوالت ناصبة عن توسع رقعة 
إىل بذؿ قصار  اإلسبلـستدعى فقهاء افبا . برز ىناؾ تغَت يف اؼبيداف السياسي كغَته

جهودىم من أجل التماشي مع ىذه اؼبستجدات كالتحوالت اليت أفرزىا الواقع اػباضع 
للمتغَتات كالتطورات، كىذا يف األصل أمره طبيعي، كأيضان ىي ترصبة  غبقيقة السنن اإلؽبية 

 .كقوانُت الكوف
نصوص الوحي فقد ظل فقهاءنا األجبلء يسايركف ذلك من خبلؿ إجتهاداهتم إستنادان إىل 

تتسع كالعبلقات تزداد يومان بعد يـو كىذا األمر فرض على  اإلسبلـكما زالت دائرة . بشقيو
ليتم من خبلؽبا ..( فقو األقليات، تقسيم اؼبعمورة)فقهاءنا من كضع خطط إسًتاتيجية 

 .اافظة على كياف ىذه األمة
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 .اصطالحاً األقلية لغة و : المطلب األول
 ة لغةاألقلي: أولً 

: بالكسرة ة، إذ الًقلَّةي حيث اشتقت منها كلمة األقليٌ ( لقلٌ )يف اؼبعاجم اللغوية قبد مادة 
 .139يكوفي ذلك يف ًقلًَّة العىدىدً   : كقوـه قىليلوفى كأًقبلَّءي كقػيليله كقػيليلوفى . خبلؼ الكثرة

 

  اصطالحاً األقلية : ثانياً 
 :كجدت ىناؾ تعريفات عديدة ؽبذا اؼبصطلح، منها

 

بأهنا كل صباعة بشرية يف قطرو من األقطار، تتميز عن أكثرية أىلو يف الدين، أك اؼبذىب، : 1
أك العرؽ، أك اللغة، أك كبو ذلك، من األساسيات اليت تتمايز ّٔا آّموعات البشرية بعضها 

 .140عن بعض
 يث لفظ األقلية يطلق على كل صباعة تعيش خارج حدكد الدكلة اليت تنتمي إليها، حب: 2

 .141يتمتع صبيع أفراد اعبماعة دبا يسمى اليـو باعبنسية
يقصد باألقليات يف العرؼ الدكيل فئات من رعايا دكلة من الدكؿ، تنتمي من حيث : 3

 .142اعبنس، أك اللغة، أك الدين إىل غَت ما تنتمي إليو أغلبية رعاياىا
تلك اعبماعة اؼبسلمة : اؼبسلمةىذه تعريفات ؼبصطلح األقلية عمومان، أما اؼبقصود باألقلية 

اليت تعيش يف ظل نظاـ غَت اسبلمي، ؽبا حقوؽ كعليها كاجبات إذ تتمتع دببدأ اؼبواطنة 
يف ؾبتمع ذات أغلبية غَت مسلمة، كما أفَّ اؼبعيار العددم يف الغالب ليس ىو ( اعبنسية)

 .143األساس؛ ألنو قد تكوف ىناؾ غالبية للمسلمُت كال يبتلكوف السلطة
     

                                                      
139

 .87، ص المرجع السابقابن منظور، أنظر  

 ، (2005، 2دار الشركؽ، ط: القاىرة) وسط المجتمعات األخرىفي فقو األقليات المسلمة حياة المسلمين يوسف القرضاكم،  140
 .15ص    
، 1دار النفائس، ط: دار البيارؽ، عماف: بَتكت) ياإلسالماألحكام السياسية لألقليات المسلمة في الفقو سليماف ؿبمد توبولياؾ،  141

 .27، ص(1997/ ىػ1418
 .97، ص(1978، 3دار النهضة العربية، ط: القاىرة) القاموس السياسيأضبد عطية ا،  142
، 1مكتبة الرشد، ط: الرياض) ي الواقع والتحدياتاإلسالمحاضر العالم أنظر عفاؼ سيد صربة ك مصطفى ؿبمد اغبناكم،  143

 .351، ص(2003/ىػ1424
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 .ت المسلمةتاريخ نشأة وظهور األقليا: المطلب الثاني
بفضل ا كرضبتو أف أرسل إىل البشرية نيب الرضبة ؿبمد ابن عبد ا، صلوات ا كسبلـ 

كأيضان يف  ،144﴾ُقْل يَا َأيُـَّها النَّاُس إنِّي َرُسوُل اهلِل إلَْيُكم َجِميعاً ﴿: عليو، مصداقان لقولو تعاىل
أراد ا ّٔا رسالة عاؼبية إهنا . 145﴾َوَما َأْرَسْلَناَك إلَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشيرًا َونَِذيراً ﴿: قولو تعاىل

لًيهديهم ك  و سبحانو،ج الناس من ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة، كمن ظلم العباد إىل عدلا خر إ
من كيبلت اؽبمجية،  -البشرية-سيبل اؽبدل كالرشاد كىبرجهم من ما كانت تعانيو 

كاإلضطهاد، كالظلم كغَتىا من التصرفات البلَّ إنسانية اؼبخالفة للفطرة اليت فطرىا ا عليها، 
أنٌو ًدينه عاؼبي يبتاز باؼبركنة، كالتعايش، كالشمولية كما يؤكد  اإلسبلـفًمن ظبات كخصائص 

كدبشيئة . 146﴾لِّْلَعاَلِمينَ  َك ِإلَّ َرْحَمةً َوَما َأْرَسْلَنا﴿: القرآف الكرًن ىذه اػبصوصية يف قولو تعاىل
يف القرف السابع اؼبيبلدم يف شبو اعبزيرة العربية اليت   اإلسبلـا كإرادتو عز كجل، أف يظهر 

 اؼبختلفة؛ كاالكبرافات ،كالضبلالت اغبضارية ،عن تلك الصراعات بعيدة كل البعدكانت 
اػبلقي كالطغياف  االكببلؿة كحياة الًتؼ، فبا قلل كسائل ينكذلك بسبب بعدىا عن اؼبد

العسكرم كالفلسفي يف أرجائها، فكانت أقرب إىل الفطرة اإلنسانية، كأدعى لقبوؿ الدين 
، كاألمانةك طبائع كسلوكيات جليلةاغبق، إضافة إىل ما كاف يتحلى بو أىلها من   ،الكـر

قاؿ رسوؿ ا صلى : يرة رضي ا عنو قاؿكغَتىا من مكاـر األخبلؽ، عن أيب ىر  كالوفاء
َم َمَكارَِم األخالق: "ا عليو كسلم فهذا اغبديث يبُت لنا أنو كانت ىناؾ . 147"إنَّما بُِعثُت ألَُتمِّ

ىذا إىل جانب موقع جزيرة العرب اؼبميز؛ إذ كاف . هامليتمٌ  اإلسبلـأخبلؽ من قبل؛ فجاء 
، اليت كانت منغمسة يف ظلمات اعباىلية العمياء شعوبموقعها اعبغرايف كسطان بُت تلك ال

 ميع الشعوبعب تسليموها مؤىلة لنشر اػبَت ك تجعل فكل ىذه الظركؼ كاألكضاع ايطة ّٔا
 .كيسرسهولةب

كذبٌلت اغبكمة اإلؽبية يف اختيار العرب كجزيرهتم مهدان لئلسبلـ، إذ كانت بيئة أمٌية مل تتعقد 

                                                      
 .158: ، اآليةاألعرافالقرآف الكرًن،  144
 .28: ، اآليةسبأالقرآف الكرًن،  145
 .107: ، اآليةاألنبياءالقرآف الكرًن،  146
 .192، ص10، ج(ت. ط، د. دار الفكر، د: بَتكت) السنن الكبرىالبيهقي،  147
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الفلسفات اؼبنحرفة اليت كانت تراكد الناس ذلك الوقت، بل  مناىجها الفكرية بشيء من 
كانت أقرب لقبوؿ اغبق، إضافة إىل أف اختيار جزيرة العرب مهدان لئلسبلـ فيو دفع ؼبا قد 

ناىيك عن كجود  .يتبادر إىل األذىاف من أٌف الدعوة نتيجة ذبارب حضارية، أك أفكار فلسفية
ت للعبادة، كمثابة للناس كأمنا، كاللغة العربية كما سبتاز البيت العتيق، الذم جعلو ا أكؿ بي

 يةاإلسبلمي األكؿ يف بداية ميبلد الدعوة اإلسبلمفلما ظهر الوجود  .بو، كىي لغة تلك الببلد
يف ىذا آّتمع الذم كاف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم بُت ظهرانيو ككما يعترب من الناحية 

ي الذم عاش فيو اؼبسلموف كأقلية اإلسبلمالسياسية كالعقائدية أكؿ أقلية إسبلمية يف التاريخ 
كسط أغلبية ساحقة من غَت اؼبسلمُت، كايضا اؽبجرة إىل ببلد اغببشة أكؿ عبوء سياسي 

ىذه الببلد أخذ يزحف  اإلسبلـعد ما عٌم بك  .148يف دكلة غَت إسبلمية يةاإلسبلمة للجماع
إفريقيا منذ عهد اػبلفاء  اإلسبلـإىل اؼبناطق آّاكرة بل على مستول القارٌات، حيث كصل 

الراشدين كامتد ليشمل اعبزائر كمصر كتونس كاؼبغرب األقصى مث إىل السنغاؿ كاعبهات 
-1750ففي اؼبدة بُت سنة . قبائل الصحراء كالسوداف كاغببشة كنيجَتياالساحلية يف زقببار ك 

عمرك بن : تربز بقوة على يد أصحاب الكفاءات أمثاؿ يةاإلسبلمـ أخذت الدعوة 1901
العاص مركران بأيب عبد ا ؿبمد الراعي كيوسف بن تاشفُت مؤسس مراكش، كبعض مشايخ 

. الطرؽ الصوفية كاتباعهم مثل الشيخ عبد القادر اعبيبليل كالشيخ التيجاين كالشيخ السنوسي
حركة  استقرارا دائم مع تناميظٌلوا يف  أكلئك الذين  جهودكذلك ال ينبغي علينا أف ننسى 

أفرزتو حركة التزاكج من خبلؿ ما أبناء اؼبسلمُت  بناىااليت  يةاإلسبلمالتجارة ك مبو آّتمعات 
إىل إقليم البحَتات الكربل  اإلسبلـكما نقلوه من تعاليم  ك التصاىر بُت التجار األكائل

 اإلسبلـففي اؽبند بدأ . لقرف الثامن اؼبيبلدمكالكونغو كالبانتو كأيضان جزيرة مدغشقر خبلؿ ا
لينتقل بعدىا إىل جزيرة اؼببليو كما دخل  ىػ25مبٌكران إذ إنتشر يف ببلد السند حوايل سنة 

الصُت، كقد غزا قتيبة بن مسلم الباىلي بعض ببلد الصُت يف خبلفة الوليد بن عبد اؼبلك سنة 
 مستمرة متوالية عرب الزمن، جيل عن جيل، من  يةاإلسبلمىكذا ظٌلت الفتوحات  ىػ،86-97
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إىل أكركبا الشرقية منذ سنة  اإلسبلـقارٌة إىل قارٌة، فلؤلتراؾ يف العصر اغبديث يده يف كصوؿ 
عتنق بعض األكركبيُت كاألمريكاف إـ يف أدرنة كبلغاريا كمقدكنيا كالقسطنطنية ك 1567-ـ1353

يف العصر اغبديث نتيجة البحث كاإلطبلع كأيضانجهود الدعاة من مسلمي اؽبند  اإلسبلـ
ينتشر بشكل سريع يف صبيع أكباء العامل إىل أف كجد اؼبسلم  اإلسبلـىكذا أخذ  .149كغَتىم

مل ( أقلٌية)نفسو يف بعض األماكن أنو أقلٌية يف كسط أكثرية من غَت جنسو كدينو، فهذه اغبالة 
 :منها 150حدث ذلك عن طريق عدة عوامل كأسباب تتكوف من فراغ بل

فإنو من اؼبمكن أف تشكل األقلية اؼبسلمة يف أم بقعة من بقاع : اإلسبلـعتناؽ ا :أولً 
، كحاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم  اإلسبلـاألرض إذا اعتنق بعض أىلها 

 .كسط ؾبتمع مكة اؼبشرؾ يةاإلسبلمكاؼبسلمُت الذين أسلموا يف بداية الدعوة 

ىجرة بعض اؼبسلمُت إىل أرض غَت مسلمة، كأكركبا كأمريكا كاسًتاليا كغَتىا بدكافع  :ثانياً 
إذ . كتنقل الزهبات مع أزكاجهن كما إىل ذلك  سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية

من النساء أف قدكمهن إىل الواليات اؼبتحدة األمريكية كاف بسسب  %8قالت 
زكاجهن أك آبائهن، يف حُت كانت األسباب الرئيسية ؽبجرة الرجاؿ ىي مصاحبة أ

%23 بنسبة فرص العملإىل جانب  ،%38اغبرب ك بنسبة 
151. 

حتبلؿ أرض اؼبسلمُت من قبل دكلة غَت إسبلمية فتحاكؿ ىذه الدكلة اتلة بطرؽ إ :ثالثاً 
سكاف البلد ع ، أك أف يندمج ىؤالء اؼبسلموف مـبتلفة طرد سكاف األرض األصليُت

 .اتل، كما حدث يف شرؽ أكركبا كاؽبند كفلسطُت

 

                                                      
 ، (2001/ىػ1422، 1مكتبة العبيكاف، ط: الرياض) ية وقضاياىا المعاصرةاإلسالماألمة أنظر عبد الوىاب بن أضبد عبد الواسع،  149
 .ك ما بعدىا 235ص     
 دار البيارؽ، : دار النفائس، بَتكت: عماف)  ياإلسالماألحكام السياسية لألقليات المسلمة في الفقو أنظر سليماف ؿبمد توبولياؾ،  150
 .30، ص(1997/ىػ 1418، 1ط    
 ، (2003، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بَتكت) أمريكا صراع الغربة واإلندماجالعرب في إبراىيم حياين كآخرين، : أنظر 151
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 .األقلية المسلمة في الوليات المتحدة األمريكية: الفصل الثالث
         

 تمهيد         
قتصادية، سياسية، اتارىبية، : ي يف أمريكا بصفة عامة أبعاد عٌدةاإلسبلمللوجود  إف

خلفيات النَّازحُت إليها ثقافيان،  ؼاختبلفلهذا الوجود أثر قدًن كمتنوع حبسب ..جتماعيةا
؛ إذ تكٌوف ىناؾ ؾبتمع إسبلمي أمريكي على شكل أقلية كذلك عرب مراحل ..لغويان، كًعرقٌيان 

   .تارىبية عديدة كمستمرة، كبأسباب ـبتلفة
تشف القارة األمريكية؛ أكاف من ًقبل اؼبسلمُت أك من ًقبل  ختلف آراء اؼبؤرخُت يف ميكالقد 

، فأغلب الدراسات التارىبية تقرُّ بأف اؼبسلمُت ىم السبَّاقوف إىل ذلك 152كريستوفر كولومبس
 :كىي153ككاف على ثبلث موجات

 .اؼبوجة األندلسية كقد إندثرت هنائيان : 1
 اإلسبلـاؼبوجة اإلفريقية ككادت تندثر مث أخذت ترجع إىل : 2
 .اؼبوجة األسيوية اليت تنقسم إىل ثبلثة أقساـ جاكية، كىندية، كعربية: 3

اليت ىاجرت  إىل القارة األمريكية مع اعبيوش اإلسبانية ( األندلسية)أٌما كضع اؼبوجة األكىل 
كالربتغالية ربت أظباء مستعارة كذلك من جنوب الواليات األمريكية يف الشماؿ إىل الربازيل 

نتُت يف اعبنوب، كلقد ىرب ىؤالء من ؿباكم التفتيش الربتغالية كاإلسبانية لكنهم كاألرج
 .كجدكا ؿباكم فباثلة تنتظرىم يف أمريكا، كلقد أيحرؽ منهم الكثَت يف القارة األمريكية

فلقد إبتدأت يف القرف السابع عشر اؼبيبلدم كتتابعت إىل القرف الثامن : أمَّا اؼبوجة الثانية
مسلم، كاستخدموىم  2000بعدما أخذ األكركبيوف يستعبدكف األفارقة؛ حوايل عشر، كذلك 

                                                      
152

 ، عمل يف صغره (جنول)بػ  1451بربيطانيا، اليت أشتهرت بتقاليدىا البحرية كبأهنا مدرسة العامل البحرية، كلد سنة ( جنول)حٌبار من  
قصد ليشبونة على منت مركب ذبارم كاستقرفيها ككاف أخوه  1480ك  1470حائكان كأبيو، مث كتاجر على األرجح كبُت 

Bartholomeo   الذم كاف يعمل كرٌساـ خرائط كبائع كتب، ىذا ما جعلو يتعرؼ على األكساط العاملة يف البحر كاؼبهتمة بشؤكف
أنظر عبد العزيز سليماف نوار ك عبد آّيد  .1506صناعة السفن كالدراسات اعبغرافية كالفلكية، قاـ بعدة رحبلت عرب ايط، تويف سنة 

 .11.10، ص (ت. ط، د. ، دتاريخ الوليات المتحدة األمريكية الحديثنعنعي، 
دار الكتب العلمية، : بَتكت) المسلمون في أوروبا وأمريكانزىة بنت عبد الرضبن الكتاين، : أنظر علي بن اؼبنتصر الكٌتاين، تقدًن 150

 .كما بعدىا 80، ص(2005/ىػ1426، 1ط
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ككثَت من ىؤالء األفارقة كانوا . يف اؼبزارع بعد أف أفنيوا سكاف الببلد األصليُت أك كادكا
مسلمُت كحافظوا على دينهم بُت أبنائهم رغم التحديات كالصعوبات اليت كانت تواجههم، 

ستعباد البشر اؼبباشر ايف أكاسط القرف التاسع عشر اؼبيبلدم إلغاء كعندما قٌرر األكركبيوف 
يو أك نستطيع أف نسمٌ . عوضوا حاجاهتم لليد العاملة من افريقيا بيد عاملة من اؽبند، كجاكه

كيف القرف العشرين أخذ اؼبهاجركف اؼبسلموف يأتوف طواعية للقارة األمريكية . بالعمل اإلجبارم
ألسباب إقتصادية أك سياسية كمعظمهم يف مشاؿ القارة من  يةسبلماإلنازحُت من بلداهنم 

  .154الطبقة اؼبتعلمة كمعظمهم من ببلد الشاـ دبا فيها سوريا، لبناف، كفلسطُت
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 .واألقلية المسلمة في الوليات المتحدة اإلسالمواقع : ولالمبحث األ

 ي األمريكياإلسالمتشكيلة المجتمع : المطلب األول

حوايل تسعة مبليُت مسلم من تقريبان يف الواليات اؼبتحدة األمريكية اليـو عدد اؼبسلمُت  يقٌدر
أمريكيتُت كمستوطنُت كمقيمُت بشكل مؤقت، يشكل اؼبسلموف السود منهم نسبة كبَتة ذات 
 أصل إفريقي، حيث يصل عددىم حوايل اؼبليوف، كيبلغ عدد الببلليُت كحدىم حوايل ريبع

من حيث األمريكي آّتمع اؼبسلم  عناصرالتنوع الكبَت لك  االختبلؼيف ظل ك  .مليوف مسلم
كاػبلفية الثقافية اليت يتفاكت ( سود، كبيض، كأسيويُت، شرؽ أكسطيُت، كالتينيُت)العرؽ 

 . تأثَتىا من جيل اؼبهاجرين كاعبيل الذم كلد كترعرع يف الثقافة األمريكية

من عدد اؼبسلمُت، فيما يبثل  %40ـ  30بنسبة إفريقي يف أمريكا  كيبثل اؼبسلموف من أصل
من عدد  %30ـ25من عدد اؼبسلمُت، كيشكل العرب  %30ـ25اؼبسلموف من أصل آسيوم 

كيًتكز  .كاؼبعهد العريب األمريكي( تاًن)اؼبسلمُت األمريكيُت حبسب إحصاءات نشرهتا ؾبلة 
 ،%13، كنيويورؾ %19كاليات ىي كاليفورنيا، كتضم  أربعاؼبسلموف األمريكيوف يف 

 .%5كمَتيبلند  %7كفرجينيا  %9كتكساس 

 :كأىم اؼبناطق اليت يرتكز فيها اؼبسلموف عمومان يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ىي
حيث يوجد إىل جانب اؼبسلمُت السود صباعات تتارية كألبانية يزيد عددىا على   :نيويورك: 1

 .مسلم، يقيم أكثرىم يف حي برككلنطبسة آالؼ 
تقيم ّٔا جالية إسبلمية كبَتة تتكوف من السوريُت كالفلسطنيُت كاأللباف  :شيكاغو: 2

 .155كاليوغسبلؼ كالباكستانيُت

إىل  2500تدفق اؼبهاجرين اؼبسلمُت الذم يقدر بػ  استمراركنظران لتزايد نسبة الوالدات، ك 
مهاجر سنويان؛  فهذا الرقم يوحي إلينا أنو يف مطلع القرف الواحد كالعشرين سيكوف  3500

 .156ثاين ديانة األكثر إنتشاران يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بعد اؼبسيحية اإلسبلـ
                                                      

، 1مكتبة كىبة، ط: القاىرة) وكشف تخريب المتآمرين..ي بين تغريب التعليماإلسالمواقع العالم سعيد عبد اغبكيم زيد،  155
 .26. 25، ص (1997/ىػ1418

156
 See: Yvonne yazbeck haddad & Adair T.Lummis; IslamicValues in the United 

States A Comparative Study (united states: oxford university1987). P.3 
. 
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من ؾبموع اؼبسلمُت، % 7442ف مذىبية منها السنٌػٌيوف الذين يبثلوف بنسبة هناؾ عدة طوائف 
  .157%449، أما باقي الطوائف سبثل بنسبة %2141مث تليها الشيعة بنسبة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
 .83، صالمرجع السابقنقبل عن صاٌف زىر الدين،   157
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 .أىم المشاكل والتحديات التي تواجهها األقلية المسلمة: المطلب الثاني
 

اؼبتحدة األمريكية ال يزاؿ كاقع األقليات اؼبسلمة يف الببلد الغربية بصفة عاٌمة، كيف الواليات   
خاصة كاقعان مرٌان، ذلك دبا تعيشو من كيبلت اإلضطهاد، كالتهميش، كالتمييز كما إىل ذلك 

اليت تتعلق حبياهتم اؼبشاكل  من كغَتىا ،(islamofobia)من جرائم اإلستعداء كالكراىية 
زبتلف من دكلة ألخرل كمن قارة ، كتبقى حٌدهتا باعتبارىم مسلمُت كسط ؾبتمع غَت إسبلمي

حبكم أهنم أقلٌية تعيش يف ؾبتمع غَت إسبلمي، كمن األمور اليت زادت الٌطُت بٌلة  ،لسواىا
كاؼبسلمُت  اإلسبلـنظرة اآلخر إذباه  اختلفتحيث  .2001أحداث اغبادم عشر من سبتمرب 

 أمريكا؛األقليات يف  يف تاريخأمره جديد ليس كخاٌصة اذباه اؼبسلم األمريكي، كىذا  عاٌمة
دكر األقلية اآلف لكن جاء كالعرقية األخرل نفس اؼبعانات ك األقليات الدينية عانت قد ل

  :اؼبسلمة لتدخل ميداف الصراعات كالتحديات كمن أنبها
 

 

 .يالتحديات المتعلقة بالجانب السياس. أولً 
صدر باسم مكافحة الذم  أكرب ربدم يواجهو اؼبسلم األمريكي ىو ذلك القانوفإفَّ 

أم سبب بداء اتشاء بدكف  اإلرىاب الذم يعطي اغبق لئلدارة األمريكية أف تسجن من
ىي عبارة باغبرب العاؼبية على اإلرىاب، ك  أك ما يسمى ،قانوف األدلة السرية كذلك بدعول

األمريكية مع بعض  عن ضغوطات إعبلمية، كعسكرية، كإقتصادية بزعامة الواليات اؼبتحدة
إىل القضاء على الدكؿ اليت تدعم ( التحالف)ؿ اؼبتحالفة معها، إذ يرمي ىذا اؼبشركع الدك 

فبعد شهر من . 2111سبتمرب بدأت ىذه اغبملة بعد أحداث اغبادم عشر من .اإلرىاب
إىل ( الكوقبرس)اؽبجمات على نيويورؾ ككاشنطن، ىركؿ ؾبلس الشيوخ األمريكي شن 

 ،اؿ اؼبشتبو يف ضلوعهم يف اإلرىاباؼبصادقة على قانوف الباتريوت الذم يسمح باعتق
حق التجسس على  ((FBIب اؼبخابرات الفدرايل األمريكي خٌوؿ ؼبكتقد القانوف  ككذلك

 .هتم، كرسائلهم اإللكًتكنية، كحىت سجبلهتم يف اؼبكتباتاؼبواطنُت األمريكيُت، كمراقبة حيا
أفرزت العديد من الظواىر مل تكن من قبل، فمن بينها عسكرة اغبياة هذه القوانُت ف

ًن مطلب األمن على سائر اؼبطالب كاؼبتطلبات كازباذه كذريعة لقمع تقدك  اإلنسانية؛ دبعٌت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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خًتاؽ اػبصوصية بالتنصت كالتجسس، حبٌجة التجاكز على حقوؽ إاغبريات العامة ك 
اإلنساف، ككضع اغبسابات اؼبصرفية ربت اؼبراقبة الدائمة، كالتسامح يف إستخداـ العنف ضد 

. 158اؼبهٌمشة بدعول؛ اؼبساندة كالٌدعم للجهات كاعبماعات اإلرىابية االجتماعيةالفئات 
على ضبطها بالقٌوة اؼبسلحة، كفتح أسواقها كالتمييز العنصرم ضد أمم كشعوب، كالعمل 

بالضغط كاإلكراه كاإلغراؽ كالقركض ذات الفوائد الباىضة، كتطويقها بأحبلؼ كقواعد 
عتبار مقاكمة الشعوب لئلحتبلؿ إرىابان كتطرُّفان، اك  عسكرية، كإرىأّا بأسلحة الدمار الشامل،

 .159كدعم اتل ضد اؼبقاتلُت من أجل اغبريٌة كاإلستقبلؿ
كالبحث عن سبل مواجهتو بشكل عقبلين مستنَت  ،لذلك هبب تنمية الوعي ّٔذا الواقع أكال

اغبفاظ على صفحات اغبوار مفتوحة، كاإلبقاء على صدكر اؼبتحاكرين منشرحة،  قصد
 .كوبرصوف على أف ال يكوف لؤلحداث العارضة أثر سيء قد يوقف اغبوار الذم بدأ قديبان 



.المتعلقة بالجانب الدينيالتحديات . ثانياً   
ىناؾ لوف آخر من ك  ،يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يةاإلسبلم ةىناؾ مايسمى بصراع الدعو 

التحديات أبرز صفاتو العنصرية اليت تقـو على اللوف أحيانان كعلى الدين أحيانان أخرل، 
ة تأخذ أبعادان يكىكذا تعاين األقليات اؼبسلمة من ـبتلف ألواف التحديات فبا هبعل القض

كما يفًتم بعض   بُت البشركالتمييز  ،التفرقةالتطرؼ، ك  ال يدعوا إىل اإلسبلـعنصرية، ك 
 .البشر

الصبلة  يتعرض اؼبسلمُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ؼبضايقات يومية فيما ىبص أداءإذ  
الذم  (FBI)من ًقبل مكتب التحقيقات الفيدرايل ( مراقبة)، ككذلك متابعات كغَت ذلك

 أذنت لو
 كزارة العدؿ األمريكية بفتح نافذة على األنشطة اؼبتطرفة يف اؼبساجد، كذلك بناءن  

                                                      
، اإلسبلمإٌف ىذا النوع من الدعايات تعد من أبرز القضايا كالتحديات اليت تواجهها اؼبؤسسات  158       ية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية اليـو

 !؛ بدعول تدعيم شبكة اإلرىابفيما ىبص مسألة صبع أمواؿ الزكاة     
 . 313، ص(2002، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: كتبَت ) سبتمبر/ أيلول 11العرب والعالم بعد أضبد بيضوف كآخركف،  159

 .1: ، السؤاؿ رقمالملحق أنظر أيضان،     
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يف كزارة العدؿ لصحيفة كاشنطن بوست يف عددىا الصادر  ُتسؤكلأحد اؼبعلى ما ذكره 
29/5/2002بتاريخ 

160. 
كالوازع الديٍت لدل بعض ، يةاإلسبلمقبد الفراغ الركحي كضعف الثقافة  أما على مستول الفرد

األكلياء، الذم ينتج من خبلؿ ذلك طىٍبعي البلمباالة كاإلنباؿ، كعدـ مراقبة أبنائهم كسَت 
حياهتم اليومية دبنحهم اغبرية اؼبطلقة، كتأثَت نظاـ العمل كالعطل الرظبية كأكقات الدكاـ على 

  .161فبارسة العبادات كصبلة اعبمعة كاعبماعة
 

 .المتعلقة بالجانب الثقافي والتعليميالتحديات : ثالثاً 
اليت  يةاإلسبلمالثقايف الذم يظهر اليـو بُت ـبتلف الشعوب كبُت األقليات  االختبلؼإف 

أك على كجو أصح  ،اللغة ؼاختبلسببو األساسي ىو  يةاإلسبلمتعيش يف آّتمعات غَت 
ىذه، عكس ما كاف عليو فتقاد اللغة العربية منذ زمن طويل، كخاصة يف األجياؿ اعبديدة ا

لتزاـ كاغبفاظ على اللغة العربية اليت ىي رأس ماؿ األمة كالثقافة اؼبهاجرين األكائل من اال
اللغة كىي كعاء الفكر انفصل العقل كالفكر الذم تعيش بو ىذه  اختلفتكمىت . "يةاإلسبلم

ى العقيدة ذاهتا ي يف اؼبصادر الثقافية كلذلك خطره علاإلسبلماألقليات عن العقل كالفكر 
 البناء الفكرم)يف تلك الببلد  يةاإلسبلمفضبل عن خطره اقق كاؼبشاىد على الثقافة 

كلكن الصراع . ، أم بناء إنساف يفٌكر كفق الرؤية الكونية التوحيدية162("ي اؼبتكاملاإلسبلم
ستبداؽبا دبا يرمي ّٔم يف ا، ك يةاإلسبلمالعمل من أجل سلخ اؼبسلم من ىويتو : القائم اآلف ىو

فما باؿ ذلك اؼبسلم الذم يؤمن . أكحاؿ اإلباحية ككل ما ىبدـ األىداؼ الغربية اؼبظلمة
                                                      

، 1سلسلة تصدر عن ؾبلة البياف، ط) ضحايا بريئة للحرب العالمية على اإلرىابؿبمد بن عبد ا السلومي، : نقبلن عن 160
 :كأنظر أيضان اؼبوقع. 94، ص(2005/ىػ1426

FBI Investigating Mich. Mosque Attacks, USA Today, May 3, 2008, 23:40pm. 

Available at: http://www.usatoday.com/news/nation/2006-02-16-michigan 

mosque_x.htm. 
 

 ، (ـ1983، 1اعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف، ط:جدة) ي في الوليات المتحدة األمريكيةاإلسالمالوجود أضبد الدارم،  161
 .73ص   

     دار الندكة العاؼبية،: الرياض)آلمها، وآمالها  األقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرةي، اإلسبلمالندكة العاؼبية للشباب  162
   عبدا أضبد الدارم،: كأنظر أيضان   .57، ص1985، 5، العدد اليوم اإلسالممجلة : كأيضان . 51-50ص (.1999/ق1420   
 .74ص. المرجع السابق   
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اػبمسة كلكن يف اؼبقابل ذبد فكره منافيان أك بعيد عن الفهم اغبقيقي لئلسبلـ  اإلسبلـبأركاف 
.ي يف اؼبعامبلت كما إىل ذلكبالتخلف كيعترب الربا بأنٌو نظاـ طبيع اإلسبلـكتعاليمو، إذ يرمي   

؛ إنو ببل شك نشأ يف كالفهم إذف لنبحث أين نشأ كترٌّب ىذا العقل صاحب ىذا الفكر
ف يف اؼبدارس كاعبامعات الغربية على يد ، إذ تكوٌ يةاإلسبلمآّتمعات الغربية بعيدان عن الثقافة 

ظبومان كسهامان موجهة كبو كجاؿ بُت رفوؼ تلك اؼبكتبات اليت ربمل  الليرباليُت كالشيوعيُت
أما فيما ىبص نوعية الثقافة الدينية كاؼبستول التعليمي لدل األقلية اؼبسلمة عمومان، ...اإلسبلـ

لقّْن كأسلوبو يف اقوهتا كضعفها متوقف على مدل 
ي
صاؿ الفكرة إىل اؼبلقَّن، ففي يامكانية اؼب

الغالب القائمُت ّٔذا الدكر ىم أئمة اؼبساجد كقرَّاء القرآف الكرًن فضبل عن اؼبعلَّمُت يف 
اؼبدارس كالكتاتيب اؼبلحقة باؼبساجد يف بعص دكؿ األقليات إضافة إىل الدركس اؼبسائية يف 

يد أبنائها أساسيات دينها اؼبساجد كما إىل ذلك، أك ما يقـو بو بعض أفراد األسرة بتزك 
ين بالضركرة) ، كبالرغم من ىذه اعبهود اعببارة اليت تبذؿ يف سبيل اغبفاظ على (اؼبعلـو من الدّْ

ىذا ..فيبقى العطاء مقدـ بطريقة ؾبزأة كغَت منتظمة ،يف ىذا النوع من آّتمع يةاإلسبلماؽبوية 
لو على اإلطبلؽ يف بعض مناطق كيبقى أيضان قصور يف ؾباؿ التعليم اؼبهٍت بل ال كجود 

األقليات اؼبسلمة على غرار ما ىو عليو اآلخر من تفوؽ يف ىذا اعبانب الذم نتج عنو 
 .163يةاإلسبلم، كإىل جانب ىذا قبد أف ىناؾ نقص فادح يف عدد اؼبدارس اإلغراء اؼبادم 

: ي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كىو الشيخاإلسبلمكنؤيٌد ذلك بشهادة أحد أفراد آّتمع 
ـى من اؽبند عاـ  ،اؽبندم األصل محمد يونس علي كىو إماـ دبسجد  ،1973الذم كاف قد قًد

التحديات اليت تواجو اؼبسلمُت يف  اؼبشاكل ك أف ب: إذ يقوؿ ،الكائن بوالية كليفلند" النور"
 :ىي نفسها اليت تواجههم يف صبيع الواليات األخرل كمن أبرزىا ،كليفلند

الثقايف كالعرقي الذم  االختبلؼىتماـ اؼبسلمُت ببعضهم البعض، كذلك بسبب انقص  :1
 .قٌسمهم كشٌتتهم

 .يف ىذا الوسط اإلجتماعي اإلسبلـعتقاد كترسيخ اإليباف بصعوبة تعزيز اال :2

                                                      
 : أنظر أيضان . 23، ص1، ج(ىػ1412ط، . دار األصفهاين، د: جدة) األقليات المسلمة في آسيا واسترالياسيد عبد آّيد بكر،  163
 .1522: ، العددالمجتمعؾبلة     
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 .164يةاإلسبلماغباجة إىل تعليم كتربية األطفاؿ على األسس كاؼبناىج  :3
ؿبامية  ،1974كتضيف ىناء حليب السورية األصل اؼبقيمة يف الواليات اؼبتحدة بداية من سنة 

يتحدث عن نفسو أم دبعٌت؛  اإلسبلـأف " :قائلة يف نظرىا ،ياإلسبلمناشطة يف التعليم 
فيما ىبص قائلة أيضان  تضيفك  ،"اإلسبلـتعليم القرآف كالسنة النبوية نبا أحسن طريقة لتمثيل 

كسط بعض األمريكيُت الذين  اإلسبلـالتحدم الكبَت الذم يواجو اؼبسلمُت؛ ىو ذباىل 
 ،موعاتمن ًقبل بعض آّ اإلسبلـككذلك اؽبجـو على  ،يضٌموف ؾبموعة من اؼبسلمُت

فهذه اؼبضايقات ذبعل مهمتنا صعبة  ،2001خاصة بعد أحداث اغبادم عشر من سبتمرب 
التعرؼ على يف وف غبير  ناسان كلكن ال بد أف نكوف متفائلُت ألف ىناؾ أ ،ما إىل حد  
 .165اإلسبلـ

 

 .التحديات المتعلقة بالجانب اإلجتماعي :رابعاً 
كسبلمة األسرة اؼبسلمة سواء يف  ،على اؽبويةجتماعي أثر كبَت يف اغبفاظ إف للجانب اإل

اؼبسلمة  ةحيث تواجو األسر  ،اػبلقي االكببلؿمن زيف كطيش  ،يةاإلسبلمالغرب أك يف الببلد 
يف اعبانب شاكل اؼبتحديات ك ال يف ؾبتمع غَت إسبلمي العديد من (أقلية)يف الغرب كوهنا 

ككذلك أحيانان تعدد  ،الزم كعبلقات اعبنسُت ،العادات كالتقاليد ؼاختبل: منهااإلجتماعي 
 ،حيث يوجد أزكاج أسلموا دكف أف تسلم زكجاهتم أك العكس ،الديانات يف األسرة الواحدة

كىذا بسبب فقداف الًتابط األسرم داخل  ،أك فتيات مسلمات الهبدف األزكاج اؼبسلمُت
اليت  افعبُت الدك  مناألسرم يعترب نفصاـ فهذا اال ،آّتمع كضيق العبلقات بُت األسر ىناؾ

ككذلك . كاؼبلحدات ،كاليهوديات ،تدفع بالشباب اؼبسلم إىل تكوين العبلقات مع النصرانيات
فإف ىذا النوع من الركتُت قد يسلك باألسرة اؼبسلمة يف الغرب مسلك ..بالنسبة للفتيات
كلياء بسبب مصَت ىوية القلق النفسي الذم يراكد األ، كإىل جانب ىذا ذبد الشتات كالتنوع

                                                      
164

 See; Mbaye Lo: Muslims in America; Race, Politics, and Community Building 

(USA: amana publications. St Edition.2004). p136. 
165

 Same Reference. P. 136 
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 ؼاختبلك  ككذلك طبيعة آّتمع الذم يعيشوف فيوعليهم، أبنائهم مع تأثَت الثقافة الغربية 
 .166األنظمة كالقوانُت اليت ىبضعوف ؽبا

  
 .التحديات المتعلقة بالجانب اإلعالمي :امساً خ

 اإلسبلـخاطئة عن حقيقة ( نطباعيةا)لقد تشٌكلت لدل اإلنساف الغريب صورة مبطية 
عند  اإلسبلـييعترب إذ  ،2001كاؼبسلمُت، كخاٌصة بعد أحداث اغبادم عشر من سبتمرب 

موف أكالدىم  ف يعلٌ و ؼبسلمكأفَّ ا ،(إرىايب)كاؼبسلم خٌرهبها ( إرىابية)الغريب مدرسة متطرفة 
حيث ال يسمع  ،ن باقي اعبماعات األخرلعاغبياة بشكل أقل قيمة ركف قدّْ يي ك  اآلخر كراىية

األمريكي أف العرب كاؼبسلمُت أصحاب حضارة باألمس، كأهٌنم بشره طبيعيوف وببوف أكالدىم 
ستخداـ اعبانب اإلعبلمي كأفضل كسيلة غبجب اكيبتازكف بأخبلؽ ضبيدة، فذىبوا إىل 

اغبقيقة، كترسيخ الصورة اػباطئة يف األذىاف، كأيضان كأداة ضغطو كتشويو على كامل 
 فأخذت تظهر ىناؾ ظواىر يف آّتمع الغريب كاغبساسية بعداكة كعينفواف اؼبسلم األصعدة، 

كالدعاية ( تثقيف آّتمع)بل ىو نًتاج ما يبكن أف نسٌميو بػ  -كىذا مل ينتج من فراغ-
اآلخر من حيث اللوف،  ؼاختبلاإلعبلمية اليت صبغتو بصبغة التمييز العنصرم كإشعاره دبدل 

شعائر الدينية كما إىل ذلك من السمات كالقرائن كاؼبصطلحات اليت يعتقدىا كفبارسة ال ،كاللغة
كاعبهاد، الفتول، مدرسة : ضطهاد اإلجتماعيالغريب أهنا تدؿ على العدك، كالعنف، كاال

، ككذلك عبارتا القرآف كؿبمد صلى ا عليو كسلم، فهي عبارات يةاإلسبلمشرعية، التربعات 
 ذلك الظامل اؼبتطرؼ اؼبوايل لصداـ حسُت،  فمن أجل ربقيق كل مريبة، كما يعتربكف السٍتّْ 
، الذم مت اإلعبلف عنو من قبل (التضليل اإلعبلمي)أسيس مكتب ىذا ذىبت أمريكا إىل ت

 دؼ تزكيد القنوات؛ 2001ّٔ كزارة الدفاع األمريكية بعد أحداث اغبادم عشر من سبتمرب
 
 

                                                      
، 1اعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف، ط:جدة) ي في الوليات المتحدة األمريكيةاإلسالمالوجود أضبد الدارم، : انظر 166

آلمها  -ظروفها المعاصرة-األقليات المسلمة في العالم ي،اإلسبلمالندكة العاؼبية للشباب  :أنظر أيضان  .كما بعدىا 72، ص(ـ1983
 .90-89، ص 1مج( 1999/ق1420دار الندكة العاؼبية للطباعة كالنشر كالتوزيع، : الرياض) وآمالها
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كاؼبسلمُت بإظهار  اإلسبلـعن  طةدبعلومات مغلو  الفضائية اإلخبارية كككاالت األنباء العاؼبية 
 .167األباطيل كإخفاء اغبقائق

كلكن حقيقة دعوة ىذا اؼبكتب كغَته من ـبتلف كسائل اإلعبلـ الغربية كاليمُت اؼبسيحي 
حينما أكرد يف  168"ف الركشليندك "كالفكر الليربايل ما ىي إاٌل غسله لؤلدمغة على حٌد تعبَت 

خطابو كاف قد كٌجهو للشعب األمريكي حوؿ التضليل اإلعبلمي بعد أحداث اغبادم عشر 
كىاجٍو الواًقعى الذم مل تكن سبلك من الشجاعة ما يكفي ؼبواجهتو : "قائبلن  2001من سبتمرب 

من قبل، بعد ذلك سنقـو معان ببناء ىذه األمة كإخراجها من الكابوس اؼبريع ىذا، ككخطوة 
 .169"(CNN)أكىل أطفئ قناة 

يف كسط آّتمع األمريكي بتنامي ظاىرة ( غسل لؤلدمغة)كلقد ظهرت نتيجة ىذا اؼبشركع 
، خاصة بعد أحداث اغبادم عشر من (Islamophobia)سبلـ كاؼبسلمُت ئلالكراىية ل

األمريكية  يةاإلسبلمحسب النتائج اليت ربصل عليها ؾبلس العبلقات  كذلك ،2001سبتمرب
(CAIR)  من خبلؿ إستطبلعو للرأم العاـ(Public opinion)  كاؼبسلمُت اإلسبلـحوؿ .

كالتشدد  كالعنف ىو دين الكراىية  اإلسبلـف أ كفكاحد يف أربعة يعتقد حواىل أم أفٌ 
 .كالتعصب

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      

، (ط.، د2007دار الفكر، : دمشق) مسلموا أمريكية الشمالية دراسة للحراك المسلم من منظور عالميأنظر مازف موفق ىاشم،  164
  .151ص 
168

 .ابقان رجل سياسي أمريكي من بُت أحد اؼبرشحُت الديبقراطيُت س 

، 1سلسلة تصدر عن ؾبلة البياف، ط) ضحايا بريئة للحرب العالمية على اإلرىابؿبمد بن عبد ا السلومي، : نقبلن عن  169
 .67، ص(2005/ىػ1426
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  .(Islamphobia)العداء والكراىية  :سادساً 

رغم قدـ كانصهار اؼبسلم يف للعدالة يف كل مكاف، ف إفَّ الظلم يف أم مكاف ما ىو إال هتديده 
آّتمع األمريكي فمازاؿ يػيعىامىل على أساس أنو غريب بالنسبة لشرائح آّتمع األخرل، إذ 

عتداءات البدنية كالتمييز العنصرم، يتعرض اؼبسلموف ىناؾ يوميان ألنواع شىٌت من اال
 ن سبتمرب كاؼبضايقات، كالتهديدات دبختلف أشكاؽبا كخاصة بعد أحداث اغبادم عشر م

ىاب األمريكي بقضية اإلر  االىتماـأصبح ، حيث 170األمريكية يف الواليات اؼبتحدة 2001
خاصة بعد كقوع ىجمات  السياسية، اؼبطركحة على الساحة الدكيل من أىم كأبرز القضايا

كمن خبلؿ . كمدريد كاليت خٌلفت العشرات من الضحايا ،لندفىٌزت؛ كاليت  أخرل
األمريكية فيما  يةاإلسبلماإلحصاءات السنوية كالتقارير اليومية اليت يقـو ّٔا ؾبلس العبلقات 

تلقى  2006ىبص الشكاكم كاؼبضايقات اليت يعيشها اؼبسلم األمريكي، قبد أنو يف سنة 
 14972قيدّْر بػ  كالذم 2005مقارنة بالعدد الذم مت تسجيلو سنة ( شكول)تقرير  24467

كما مت ربديد النسبة اؼبئوية من ؾبمل الشكاكم كالتقارير يف   .%2541تقرير، أم زيادة بنسبة 
من ؾبموع  %81عتداءات، أم ما يبثل تقريبان كاليات اليت كثرت فيها جرائم الكراىية كاال 10

الينوم  ،%29 كاليفورنيا :تلقاىا، كذلك على النحو التايل قوؽ اؼبدنية اليتشكاكل اغب
فَتجينيا  ،%5نيويورؾ  ،%6تكساس  ،%7كفلوريدا  ،%7كولومبيا كيف مقاطعة   ،13%

 %.3كىايو أيف ك  ،%3كالية نيو جَتسي  ،%3كميشيغاف  ،4%
ستطبلع النسبة اؼبئوية لؤلمريكيُت اب USA Todayجريدة  قامت 2006سنة  ففي شهر أكت

%39 نسبةالذين يشعركف بالتحيز ضد اؼبسلمُت فكانت 
171. 

عتداء اعبسدم كاللفظي، االك) تنوعةكاؼب ةاؼبتعدد ، االعتداءات(CAIR)صنف تقرير كما ك 
، كما إىل ذلك من (كالتمييز يف تلقي اػبدمات كيف أماكن العمل أيضان  ،عتقاؿ غَت اؼبربركاال

 . األمريكي اؼبسلمعرض ؽبا يتنتهاكات اليت االباقي 

                                                      
 .1، السؤاؿ رقم الملحقأنظر نص اغبوار،  170

171
 Marilyn Elias, “USA’s Muslims under a cloud,” USA Today, August 10, 2006 

available  http://www.usatoday.com/news/nation/2006-08-09-muslim-americancover_ 

x.htm. 
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كاليفورنيا على رأس الواليات األكثر معاناة من كالية  : الًتتيب على النحو التايلجاء كحيث 
  .172نيويورؾ ،كفلوريدا ،ككولومبيا ،تليها إلينوممث ىذه االنتهاكات، 

أحداث اغبادم عشر من سبتمرب اغبقوؽ اؼبدنيو بعد كتزايد شكاكل الكراىية غبدَّة كنظرا 
  :تقرير بعنواف األمريكية يةاإلسبلمؾبلس العبلقات عن  صدر ،2001سنة

، لتحليل الشكاكل اليت كردت "الحادي عشر من سبتمبرسنة بعد : مريكيين ألالمسلمين ا"
 .تقرير 14717اليت بلغ عددىا  ،2001سبتمربكىل بعد ة األشهر الستٌ األ يف يهملإ

بداية من  ،شكاكل اغبقوؽ اؼبدنيومن عدد األمريكية ب يةاإلسبلمكقد أفاد ؾبلس العبلقات 
، كأيضا حسب التقرير 173كذلك حسب الرسم البياين التايل ،2006إىل غاية  1995سنة 

الت اعدد حأف  2008يف سنة  أألمريكية يةاإلسبلمالسنوم الصادر عن ؾبلس العبلقات 
 .174ص اغبقوؽ اؼبدنية للمسلمُتىب فيما حالة 2728بلغ تمييز ضد مسلمي أمريكا ال

                                                      
 .1781: العدد ،المجتمع ةمجل  172

173
 See: Council on American-Islamic Relations, The Status Of Muslim Civil Rights 

in the United States 2007, p. 8. Available at: 

http://www.CAIR.com/CivilRights/CivilRightsReports.aspx.  
 : أنظر اؼبوقع 174

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-

News/NWALayout&cid=1258880725351, 05/12/2009, 5pm. 

http://www.cair.com/CivilRights/CivilRightsReports.aspx
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1258880725351
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1258880725351
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 سنوياً  الحقوق المدنيوالمتعلقة ب لشكاوىل جماليالعدد اإل: 1 رقم الرسم البياني
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كما أصدر ؾبلس الفقة يف أمريكا الشمالية فتول تشتمل على إدانة كل أعماؿ العنف 
من كل األعماؿ اليت سبس حبياة ككرامة  اإلسبلـكاإلرىاب كالتطرؼ الديٍت، كتأكيد براءة 

 :كذلك يف النقاط التالية ،أكباء اؼبعمورةغَتىم يف كامل  سواء األمريكيُت أك ،اؼبواطنُت
 .اإلسبلـيف ( ةؿبظور )رىاب كاستهداؼ اؼبدنيُت حراـ عماؿ اإلأصبيع  :أول
يف أم عمل من أعماؿ  ةشاركأك اؼب ،عةاك صبأم فرد أتعاكف مع ال ـر على اؼبسلموبي  :ثانيا
 .رىاب أك العنفاإل

 غبمايو ُتنواالقمن أجل تنفيذ اغبكومية؛ سلطات الالتعاكف مع اؼبسلمُت ب على هب :ثالثا
 .175ركاح صبيع اؼبدنيُتأ

نبثق ىذا الكبلـ الذم افمن حقائق الوحي كتعاليمو، كمن تربيتو، كىديو عليو الصبلة كالسبلـ 
عكس ما يعتقده اآلخر . نتظاـ الكوفابيغية  ،االستقراريدعوا إىل السبلـ، كاألمن، كالعدؿ، ك 

ار التعصب، كاجوب عن ىذه اغبقيقة اليت ىي جوىر ىذه صاحب الفكر اؼبشحوف بأفك
 .اغبياة
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
175

See:http://www.CAIR.com/AmericanMuslims/AntiTerrorism/FatwaAgainstTerroris

m.aspx. 14 jul 2008. 0:35am
 
. 

http://www.cair.com/AmericanMuslims/AntiTerrorism/FatwaAgainstTerrorism.aspx.%2014%20jul%202008
http://www.cair.com/AmericanMuslims/AntiTerrorism/FatwaAgainstTerrorism.aspx.%2014%20jul%202008
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 .في الوليات المتحدة األمريكية يةاإلسالمالمؤسسات : نيالمبحث الثا
 تنتج من خبلؽبا ربٌوال ،إٌف بداية القرف الواحد كالعشرين الذم يشهد تغَتات سياسية سريعة

كنزاعات ـبتلفة ذات خلفيات متباينة  ،كحركب صليبية ،على اؼبستول الدكيل؛ من صراعات
حبسب تنوع شرائح آّتمعات، فإف الضحية من الدرجة األكىل ىي تلك اعبماعات اؼبهاجرة 

؛ اليت تتخبط ..(جتماعيةاقتصادية، سياسية، ا: )ألسباب عديدة يةاإلسبلمإىل البلداف غَت 
 .كغَت ذلك من ألواف العدكاف ،كالتهميش ،يف كيبلت اإلضطهاد

  ،كبُت العدؿ كالظلم ،تظهر ىناؾ أفكار كحلوؿ ربىيوؿ بُت اغبق كالباطل كلكن سرعاف ما
 .  كتكوين إطار قانوين من أجل اغبفاظ على الكرامة اإلنسانية كاؽبوية

على  يف اغبفاظ ةكبَت   أنبية اؼبختلفة يةاإلسبلملؤلطر القانونية؛ أم اؼبؤسسات كاؼبراكز  إفٌ 
  كخاصة عند األقليات اؼبسلمة اليت تواجو ربديات كصعوبات يف فبارسة ،ياإلسبلمالكياف 
فمن أجل ىذا كٌلو كاف  ،اغبفاظ على ىويتها كقيمهاكذلك ك  ،كالدينية االجتماعيةحياهتا 

كباء العامل بناء مؤسسات كمراكز كجامعات ألًزامان على أبناء األقليات اؼبسلمة يف صبيع 
ككذلك صبع  ،ي كمنعو من الذكبافاإلسبلمكغَت ذلك؛ قصد اغبفاظ على الوجود سبلمية ا

كخاصة يف كقتنا  ،كتوحيد تكتلهم ضد أم غزك تبشَتم كاف ،شتاهتم كاغبفاظ على سباسكهم
 . اإلسبلـاغباضر الذم تكالبت فيو األمم على 

 
 .المسجد: المطلب األول

ؼبا كاف للمسجد دكره شامل عبميع جوانب اغبياة كخاصة يف اغبقبة الزمنية األكىل من ظهور 
قتصر على العبادة فقط أك تقدًن بعض اػبدمات ا، عكس ما ىو عليو اليـو إذ اإلسبلـ

 يةاإلسبلمكىذا نظران لتوسُّع كتفرُّع اإلدارة  ،جبمع التربعات كالصدقات ،للفقراء كاؼبساكُت
لقد ف. يةاإلسبلمدارس كاعبامعات كااكم كغَت ذلك من اؼبراكز كاؼبؤسسات لتشمل اؼب

األيكىل اليت كصلوا فيها إىل القارة  ؼبهاجركف تنظيم أنفسهم منذ السنواتحاكؿ اؼبسلموف ا
األمريكية، كاؼبعركؼ عليهم أفَّ أغلبهم كانوا أميُت كال يعرفوف شيئان عن أكضاع الببلد اليت 

بالضبط يف داكوتا ـ 1911ىاجركا إليها، كرغم ىذا التحدم قاموا ببناء أكؿ مسجد سنة 
على  1919دة األمريكية كاف سنة الشمالية، أما اؼبسجد الثاين الذم بٍت يف الواليات اؼبتح
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يد أفراد من اعبالية اللبناية اؼبسلمُت الذين ىاجركا إىل ىناؾ يف مطلع القرف العشرين، ككاف 
، 176يف ديًتكيت يف منطقة ىايبلند بارؾ؛ بالقرب من أكَّؿ مصنع للسيارات ىبص فورد

يات اؼبتحدة حوؿ اؼبساجد يف الوال (CAIR)إحساف باغيب كحسب الدراسة اليت أقامها 
ها سكاف تأسي  %2األمريكية تفيد أف معظم اؼبساجد تأسست منذ بداية السبعينيات، حبيث 

كبنسبة تفوؽ اؼبائة مسجد خبلؿ  ،1980تأسست بعد  %50كأف . 1950 قبل سنة
السبعينيات كما يقارب حوايل مائة كأربعة كعشرين مسجدان كاف قد مت تأسيسو يف مطلع 
الثمانينات، كحوايل مائة كعشركف مسجد يف مطلع التسعينيات، إىل أف بلغ حوايل ألف 

 عامل ؼاختبلإذ تتوزع بنسب متفاكتة حسب  ،2000 كمائتُت كتسعة مسجد خبلؿ سنة
%15ها يف اؼبنطقة الشرقية، كمن  %30الكثافة السكانية؛ فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد نسبة 

يف   
%29ك يف الواليات اعبنوبية، %27اعبباؿ كأيضا يف اؼبنطقة الغربية، كنسبة 

يف كاليات   
 . 177السهوؿ الوسطى، أما سنوات التأسيس كالعدد فهو كما مبُت يف الشكل أدناه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  أنظر أيضا.135ص المرجع السابق،أنظر مسعود اػبوند،  176

   - See also: Yvonne yazbeck& Adair T.LummisHaddad;   IslamicValues in the 

United States A Comparative Study(united states:oxford university press.1987),P.05. 
177

 Ihsan Bagby; Paul M. Perl; Bryan and T. Froehle, the Mosque in America: A 

National Portrait: A Report from the Mosque Study Project (Washington, D.C.: 

Council on American-Islamic Relations, 2001), p. 23.24. 
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مؤىلُت، يتحكموف يف تسيَت ( أئمة)فمن الضركرم أف تكوف ؽبذه اؼبساجد إدارة كقادة 
النشاط اليومي للمسجد؛ من صبلة، كدركس، كمؤسبرات كغَتىا، فيمكن معرفة اؼبستويات 

 :178األمريكية من خبلؿ اعبدكؿ اآليتالعلمية لقادة اؼبساجد يف الواليات اؼبتحدة 
 
 

 
 

 
 أئمة ليسوا 

 قادة للمسجد
 أئمة قادة
 للمسجد

 قادة مسجد
 ليسوا بأئمة

    :نسب من عنده تعليم رظبي
 %27 %37 %46 إجازة جامعية شهادة

 %66 %28 %31 دراسة عليا جامعية

    :إسبلمي رظبي نسب من عنده تعليم

 %1 %12 %37 اػبارج شهادة إجازة من

 %2 %6 %14 دراسة عليا يف اػبارج

 %3 %1 %5 دراسة عليا يف الوطن

  
 

 جدول لتبيين المستوى التعليمي لدى قادة المساجد
 
 

 
 
 

 

                                                      
178

 See: Yvonne yazbeck& Adair T.LummisHaddad;   IslamicValues in the United 

States A Comparative Study(united states:oxford university press.1987),P. 30    
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 .يةاإلسالموالمراكز  تجمعياال: المطلب الثاني
لقد تتغَت أساليب اغبياة كميكانيزماهتا بسبب عدة عوامل كمؤثرات قد تطرأ على آّتمع،  

 االجتماعيةكالنمو البشرم كالعمراين مثبلن؛ فبتزايد البشر يتوسع العمراف كتكثر اؼبرافق 
ففي بداية  -على بعض اػبدمات مقتصران -كتتشعب اػبدمات، فلقد كاف اؼبسجد يف اؼباضي 

ي اإلسبلمالعمل خذ اؼبسلموف يفكركف يف تنظيم أنفسهم تنظيمان شامبلن؛ فبدأ اػبمسينيات أ
كأيضان جهات أخرل،  ،عن طريق صبعيات طبلبية مسلمةاألمريكية  يف الواليات اؼبتحدة

 . فأخذكا بإنشاء منظمات يبارسوف فيها ـبتلف نشاطاهتم كىكذا
ي يف اإلسبلماؼبركز : فمن بُت ىذه التنظيمات اؼببٌكرة نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر

الثبلث الوحيدة اليت كاف ؽبا آنذاؾ سبثيل ديبلوماسي  يةاإلسبلمكاشنطن الذم أنشأتو الدكؿ 
1957فتتحو الرئيس أيزهناكر رظبيان سنة احيث . يف أمريكا، كىي مصر كافغانستاف كايراف

179 .
الذم كاف مبادرة من األمَت ؿبمد الفيصل آؿ سعود  يةاإلسبلمذلك ؾبلس اعبمعيات كك

، ككاف من بُت 1972ستدعى عدة زعماء مسلمُت من الواليات اؼبتحدة للحج سنة احينما 
فيما صبعية إسبلمية لؤلمريكيُت األفارقة، فوٌقع ىؤالء كعدان للتعاكف  12اؼبدعٌوين فبثلوف عن 

اؼبتتٌبع غبركة كلكن . يس شامل للمسلمُت، كصبعية الطلبة اؼبسلمُت كغَتنباتأس من أجلبينهم 
كانت بداية حاظبة يف   السبعينيات أف فًتةالنشاط اعبمعوم اؼبؤسسايت يف أمريكا يبلحظ 

ألساسية كالضركرية، مثل اؼبساجد كاؼبراكز الثقافية ا يةاإلسبلمفكرة بناء اؼبؤسسات كاؼبراكز 
ذلك الكم اؽبائل من اعبمعيات اليت تعمل يف ؾباالت ـبتلفة كىي على أيضان ك  ،يةاإلسبلم

صبعيات ذات طابع ؿبٌلي، كىي اليت هتتم بأيمور اؼبسلمُت يف مدينة ما أك أحيانان يف : نوعُت
حتواء عدد كبَت االيت تسعى يف ات إسبلمية أخرل ذات طابع كاسع ك كصبعي. حي من األحياء

صبعيات ذات طابع إسبلمي كصبعيات أخرل ذات طابع قومي  من اؼبسلمُت، كما توجد أيضان 
كىناؾ صبعيات خاصة باألمريكيُت األفارقة كصبعيات تضم أبناء . إسبلمي مزدكج

 .180اؼبهاجرين
 

                                                      
 . 136، ص نفس المرجعمسعود اػبوند،  179
 . كما بعدىا 61، ص(1426/2005، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) المسلمون في أوروبا وأمريكاأنظر الكٌتاين،  180
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 تتأسيس مؤسساأصحاب اؽبمم العالية يف يف أكاخر الثمانينيات كبداية التسعينيات، بدأ ك 

 :السياسية اؼبسلمة األمريكية األربعة الكربل كىي، إذ تأسست اؼبؤسسات يةعبلمكإ سياسية
 .1988الذم تأسس يف عاـ ( MPCA) يةاإلسبلمؾبلس الشئوف العامة  -1
لذم تأسس يف ا( AMC)اؼبعركؼ اختصارا باللغة اإلقبليزية  ي األمريكياإلسبلمآّلس  -2

 .العمودمعلي أبو زعكوؾ كأمينو العاـ عبد الرضبن كالذم يًتأسو  ،1990عاـ 

ي يف آّتمع األمريكي،كاف ىذا آّلس نتيجة اإلسبلمللعمل السياسي  يعترب اللبنة األكىل
كشبرة جهود سابقة كاف قد قاـ ّٔا اؼبسلموف األمريكيوف من أصوؿ إفريقية عندما نٌظموا أكؿ 

ؼ آّلس إىل إثارة الوعي يهد ،1984مؤسبر لتنمية الوعي السياسي لدل مسلمي أمريكا عاـ 
السياسي لدل مسلمي أمريكا كزيادة فاعليتهم كتأثَتىم السياسي يف آّتمع األمريكي عرب 
القنوات التشريعية كالسياسية لتحقيق مطالب اؼبسلمُت كاافظة على حقوقهم كتكريس 

 . اليت يهتموف ّٔا يةاإلسبلممكتسباهتم، كخدمة قضاياىم 
 .1994الذم تأسس يف عاـ ( CAIR) األمريكية يةإلسبلماؾبلس العبلقات  -3
 .1994الذم تأسس يف عاـ ( AMA) ي األمريكياإلسبلمالتحالف  -4

  ، كالذم يًتأسو خالد ي األمريكي الذم تأسس يف عقد التسعينياتاإلسبلماؼبعهد  -5
 صفورم

األمريكي للتنسيق ي اإلسبلم ست تلك اؼبؤسسات ؾبتًمعةن آّلس، أىسَّ 2000كيف عاـ 
األمريكية األربعة  يةاإلسبلمالذم يقـو دبهمة التنسيق بُت اؼبنظمات  (AMPC) السياسي

  .181(AMTF)بػ  تعويضوستقاؿ كمت ا، حيث (AMC, CAIR, AMA, MPCA: )كىي
 
 
 

 

                                                      
، ص (2004/ىػ1424، 1اؼبركز الثقايف اللبناين، ط: بَتكت) المسلمون األمريكيون في الوليات المتحدةأنظر صاٌف زىر الدين،   181
 .12، السؤاؿ رقم  الملحق: كما بعدىا، كأنظر أيضا 87
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 .يةاإلسالمالمدارس : ثالثالمطلب ال

تعترب اؼبدرسة اؼبنهل الثاين الذم يأخذ منو الطفل أساسيات اغبياة بعد األـ، سواء أكانت 
إهبابية أـ سلبية، فمن أجل اغبفاظ على ثقافة كحياة الفرد من الضياع كاػبراب، البد من 

 .يةاإلسبلمتأسيس مدارس كمعاىد تعمل كفق اؼبناىج 
بغض النظر عن -كومات يف صبيع أكباء العامل فنظران ألنبية ذلك كاف لزامان على الشعوب كاغب

م جتماعية، كتعليمية، كغَتنبا قصد تنظيم حياهتازبصيص مرافق  -اإلنتماء كالًعرؽ كالدين
 . حقو يف اغبياةىا، كيلّّ حسب ىدفو ك استمرار ك 

 . كذلك شأف أبناء األقليات بأنواعها، ؽبا اغبق يف التعلم كعيش حياة كريبة
 : 182على نوعُتيف الواليات اؼبتحدة األمريكية اؼبؤسسات التعليمية إٌف 

ككذلك اللغة العربية، كغالبان ما يكوف  يةاإلسبلممدارس تكميلية تدٌرس العلـو : النوع األول
 .ذلك يف عطلة هناية األسبوع

 .فيتمثل يف اؼبدارس التاٌمة اليت تقتصر على اؼبرحلة اإلبتدائية النوع الثانيأما 
، العدد قليل مدرسة 400يف الواليات اؼبتحدة األمريكية حوايل  يةاإلسبلميبلغ عدد اؼبدارس 

 يةاإلسبلم، من بُت اؼبدارس مدرسة 40000أماـ اؼبدارس الكاثوليكية اليت بلغ عددىا حوايل 
2000بواشنطن اليت تأسست عاـ  يةاإلسبلماألكاديبية  قبد على سبيل اؼبثاؿ يف أمريكا

183
. 

 
 

 
 

 

 

                                                      
  ، (ط.، د2007دار الفكر، : دمشق) مسلموا أمريكة الشمالية دراسة للحراك المسلم من منظور عالميمازف موفق ىاشم،  182
 .85.84 ص    
 .1522: ، العددالمجتمعأنظر ؾبلة  183
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 (.CAIR)األمريكية  يةاإلسالممجلس العالقات : ثالثالمبحث ال

 نشأتو وأىدافو: المطلب األول
من بُت أبرز  ،(كَت)ختصاران باللغة اإلقبليزية ااألمريكية  يةاإلسبلميعترب ؾبلس العبلقات 

منظمة حقوؽ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، كأٌكؿ  يةاإلسبلمالسياسية كأكرب اؼبؤسسات 
، على يد هناد عوض، كابراىيم ىوبر، كعمر 1994ة، تأسس يف سنة مدنية أمريكية إسبلمي

 .أصحاب الفكر الوسطي أضبد،
إىل أف أصبح  شيئان فشيئان . كانت بداية أنشطتو داخل مكتب صغَت يف كاشنطنحيث   

تتعدل ميزانيتو السنوية إذ  عالية يف الوسط األمريكي خاصة،شهرة كياف قوم ك مؤسسة ذات  
كفوؽ ذلك سبتلك مبٌت من . اؼبليونُت من الدكالرات، كيعمل ّٔا حوايل طبسة عشر متخصصنا

الكوقبرس : من أبرزىاثبلثة طوابق على بعد خطوات من أحد أىم مراكز صناعة القرار بالعامل 
  .األمريكي

يسعى اؼبسلموف األمريكيوف اليت  جاذ نمال من بُتاألمريكية  يةاإلسبلمؾبلس العبلقات  عدُّ إذ يي 
 .184إىل توسيعها كتنميتها

 
 :إىل أمور كنقاط عديدة أنبها (CAIR) األمريكية يةاإلسبلمؾبلس العبلقات  يهدؼ

، كتشجيع اغبوار، كضبايو اغبريات اؼبدنيو، كسبكُت اؼبسلمُت اإلسبلـتعزيز فهم : أولً 
  .كالتفاىم اؼبتبادؿ مريكيُت، كبناء التحالفات اليت تعزز العدالةاأل

يد السياسات اػبارجية اليت تساعد على خلق ؾبتمعات حرة كمنصفة للتجارة، أيت  :ثانياً 
 .االقتصاديةك  االجتماعيةساس العدالة أنساف كفبثل اغبكومة على تعزيز حقوؽ اإلك كتشجيع 

 .دكلة صباعة أكأك  من جانب فردالصادرة سواء عماؿ العنف ضد اؼبدنيُت أصبيع  إدانة: ثالثاً 
 .كباء العاملباقي أمريكا كصبيع أكل من يف   لحوار بُت اعبماعات الدينيةل الدعوة :رابعاً 

 .أةاؼبساكاة كاغبقوؽ كاؼبسؤكليات بُت الرجل كاؼبر  العمل من أجل تعزيز :خامساً 
 .أم خلفيةالنظر عن  غضمَتكيُت، بضبايو اغبقوؽ اؼبدنيو عبميع األ العمل من أجل :سادسا

                                                      
: كأنظر أيضان اؼبوقع. 142، صالمرجع السابقمسعود اػبوند،  184

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-  
News/NWALayout&cid=1171897326784        

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-
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الوقوؼ أماـ كل من يدعوا السياسات الية اليت ربد من اغبقوؽ اؼبدنيو، ك معارضة  :سابعاً 

اغبرص كذلك على ك  .كغَت ذلك ك الديٍتأ ،ك العرقيأ ،العنصرمللعمل على فكرة التمييز 
اؼبسلمُت كغَتىم من  بُتربوؿ  لكي ال ة تنفيذىا،جراءات القانونية الواجبإلا عدـ ـبالفة

 .مريكيةالكاملة يف اغبياة اؼبدنيو األ اؼبشاركة
شريطة أف أك علماين، كاف ديٍت  الوقوؼ جبانب كل اعبماعات مهما كاف إذباىها : ثامناً 

 .أك خارجهامريكا أنساف يف كحقوؽ اإل ةلاالعد تكوف داعية إىل
حرية )ي اإلسبلمنشاط ال العمل من أجل الوصوؿ إىل اغبرية اؼبطلقة يف فبارسة  :تاسعاً 
 .185للفرد اؼبسلم يةاإلسبلم كاغبفاظ على اؽبوية ،كالدينية االجتماعيةالبينية ز يعز كت (التدين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

185
  See: http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx. 13 

jul,2008. 15:30pm. 

http://www.cair.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx.%2013%20jul,2008
http://www.cair.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx.%2013%20jul,2008
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 المكاتب الفرعية وتوزعها: المطلب الثاني
 20 على مستول مكتب فرعي، موزعُت 31من األمريكية  يةاإلسبلميتكوف ؾبلس العبلقات 

 .مكتب من ؾبلس مستقلل وف ككك يت. يف كنداموجود  باستثناء فرع كاحد كالية أمريكية
أما فيما ىبص زيادة توسيع شبكة اؼبكاتب الفرعية للمجلس، فإف ىناؾ آماؿ كإسًتاتيجية يف 

  .186يف كل كالية أمريكية( فرع)إقباز مشركع مستقبلي كىو أف يكوف ىناؾ مكتب 
يبكن معرفتها من خبلؿ اػبريطة ، أما فيما ىبص شبكة توزع اؼبكاتب الفرعية اؼبوجودة حاليان 

 :أدناه

 
 

 .187األمريكية يةاإلسالمخريطة إنتشار فروع مجلس العالقات : 3الرسم البياني رقم 
 

 
                                                      

186
 See: Council on American-Islamic Relations, results that speak for themselves, 

p.16 Available at: http://www.CAIR.com/Portals/0/pdf/2006_Annual_Report.pdf 
187

 .16، صنفس المرجعأنظر  

http://www.cair.com/Portals/0/pdf/2006_Annual_Report.pdf
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  نجازاتالدور واإل: المطلب الثالث
 ،بعدة أعماؿ كأنشطة يومية كسنوية (CAIR) األمريكية يةاإلسبلميقـو ؾبلس العبلقات 

 :نقطتُت أساسيتُت كنبايف ذلك  وضيحإذ يبكن ت  ،-نوازؿ- كمنها اؼبناسبتية
 

 .بصفة عامة األمريكي واطنفي حق المالصادرة معارضة قرارات اإلدارة األمريكية : أول
األمريكية يف كجو القرارت اليت تصدرىا اإلدارة األمريكية يف  يةاإلسبلميقف ؾبلس العبلقات 

األمريكي على كجو  ياإلسبلممن أجل اغبفاظ على الكياف كذلك ، األمريكي سلمحق اؼب
أك علماين، كاف ديٍت  الوقوؼ جبانب كل اعبماعات مهما كاف إذباىها  أيضان ك  ،اػبصوص

أك مريكا أيف سواء نساف قوؽ اإلحامية غبك  ،االستقرارك العدؿ ربقيق  فقط أف تكوف داعية إىل
 .خارجها

ستقالة اب( CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمطالب ؾبلس العبلقات  على اؼبستول اػبارجي لقد
بالعراؽ، اليت تقع يف " حديثة" ؾبزرةكذلك جرٌاء " دكنالد رامسفيلد"كزير الدفاع األمريكي 

إطبلؽ النار على الرجاؿ كالنساء مٌت عراقيان ك  مواطنان  24ؿبافظة األنبار، حيث مٌت قتل 
 .188 2005 من آّزرة يف نوفمرب حسب ما تناقلو ناجوف ،كاألطفاؿ

 يةاإلسبلمأما على اؼبستول الداخلي فهناؾ العديد من القرارات اليت عارضها ؾبلس العبلقات 
 : األمريكية، منها على سبيل اؼبثاؿ

اؼبستخدـ ضد  -يف نظر البعض-غَت الدستورم  ، أم القانوفلقضية األدلٌة السريٌة معارضتو
  .اؼبسلمُت بشكل خاص

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
188

See:  http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/02/24290.html,12/07/2008,20:15pm 
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 اإلسالمنصرة النبي صلى اهلل عليو وسلم والدفاع عن : ثانيا
تداعيات موجة جديدة من ال ،2001لقد ظهرت بعد أحداث اغبادم عشر من ديسمرب عاـ 

شخص النيب ؿبمد ابن عبد ا صلى ك  اإلسبلـعداء على األها شنَّ اليت شرسة الجمات اؽبك 
  .ـبتلفةشيطانية كذلك قصد تشويو صورتو اغبقيقية بطرؽ  ،ا عليو كسلم

ليس من اؼبمكن أف يسكت اؼبسلم أيٌان كاف، سواء األبيض أك األسود، العريب أك لكن ك 
 ، الكلكما يفًتل عن النيب صلى ا عليو كسلم اإلسبلـكىو يسمع مايقاؿ عن األعجمي، 

  .ت اليت ال أصل ؽبا من الصحة بتاتان رد ىذه اؼبفًتياي لى أفعحسب موقعو كقدرتو  يسعى
 يةاإلسبلمكاحد من بُت أكرب اؼبنظمات  (CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمؾبلس العبلقات ىذا 

عادم ، كتتصدل لكل مايزبدـ اؼبسلم األمريكي كتدافع عن حقوقو كاليت يف أمريكاالبارزة 
  .كاؼبسلمُت سواء داخل أك خارج أمريكا اإلسبلـ
تصروبات كل القيادات آّتمع األمريكي السياسية كالدينية بإدانة  طالب كاليزاؿ يطالب حيث 

 .كمقدساتو اإلسبلـاليت تسيء ب
موٌضحان ذلك  189آرت ىالالصحفي األمريكية ماقالو  يةاإلسبلمنتقد ؾبلس العبلقات القد 

.  آّتمع األمريكي ستبعاد اؼبسلمُت مناأٌف كبلمو ما ىو إاٌل دعوة إىل التمييز كالتعصب، ك 
حيث كصف " ؟ىل نُبقي المسلمين بالخارج: "كذلك من خبلؿ ماذكره يف مقاؿ لو بعنواف

لواليات اؼبتحدة على ايبثل هتديدان كبَتان  اإلسبلـأمريكا بأهنا دكلة ديبقراطية نصرانية، كأف 
 .190األمريكية داخليان كخارجيانمل يسبق لو مثيل

" نادم السبعمائة"خبلؿ برناؾبو التلفزيوين من ذكر  191ركبرتسوف أفبيف بياف لو  أيضان أشار ك 
كما أشار ! (ال ؿبالة ىو السيطرة العاؼبية اإلسبلـىدؼ )كأف  (ليس دين سبلـ اإلسبلـ)أف 

غَت ك إىل أف بعض اؼبسلمُت مدفوعوف بقول شيطانية،  كذلك حسب إعتقاده، ركبرتسوف
 .سلمُتكاؼب اإلسبلـذلك من األكصاؼ اليت كصف ّٔا 

حيث كصف  التلفزيوين؛ برناؾبو من خبلؿكاؼبسلمُت  اإلسبلـإىل ساء أ كما سبق لو أف
 اإلسبلـكالدخوؿ فيو، كأف  اإلسبلـيف التعرؼ على  بسبب رغبتواألمريكي باعبنوف كذلك 

                                                      
189

 ".نيوجرسي"صبعية الصحافة بإحدل الواليات األمريكية  رئيس 

190
 .1833: ، العددمجلة المجتمعأنظر 

191
 .متشدد  ركبرتسوف ىو زعيم ديٍت أمريكي 
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مسلمُت يف مراكز حكومية عن ـباكفو من تعيُت  كعرٌب أيضان ، ستعباد البشرالدين ماىو إال 
 . يف ذلك القضاء دباة ىام

ركبرتسوف ال يبثل عمـو األمريكيُت يف نظرهتم أك  أفأكد هناد عوض  ىذا الكبلـكتعليقان على 
فشل قيادات بلدنا اؼبعتدلُت يف ربدم تصروبات ركبرتسوف " كأيضان تعاملهم مع اؼبسلمُت، 

 يةاؼبعادية للمسلمُت سوؼ يرسل رسالة خاطئة للمسلمُت عرب العامل مفادىا أف غالب
تأليب خطاب  : "بأف ، كأضاؼ عوض قائبلن "األمريكيُت يوافقوف على رؤاه اؼبليئة بالكراىية

كراىية اؼبسلمُت اؼبستمر ضدىم يسمم توجهات الرأم العاـ األمريكي ذباه اؼبسلم األمريكي 
  .192"العادم

كٌلما هتاطلت عليو مطرقة اغبٌداد، فمهما  ىذا الدين مثلو كمثل اغبديد يزداد بريقان كؼبعانان  فٌ إ
ىذا ا كحاملي رسالة تبليغ قالوا أك كتبوا فسوؼ يبقى اغبق حقان كالباطل باطبلن، فاؼبطلوب منٌ 

 أف نتحٌلى بركعة النقد البٌناء كأسلوب اغبوار اغبضارم البعيد عن الصداـ، ،الدين لآلخرين
، كإقناعهم على كالشخصية اؼبسلمة ـاإلسبللكي نساىم يف إيصاؿ الصورة الصحيحة حوؿ 

، كهبب ، كال يريد فسادان كال عيليٌوان يف األرضكاإلنتظاـ يف الكوف االستقراريريد  اإلسبلـ أف
اليعادم أحدان، بقدر ما يواجو الذم يبادر الذم  اإلسبلـغرس فكرة أف نأيضان علينا 

 .عتداءباال
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 سياسة المجلس في التعامل مع قضايا المسلم األمريكي : الفصل الرابع
 (قضايا مختارة)

 توظيف مبادئ السياسة الشرعيةسياسة المجلس في : المبحث األول
  أبرز التحديات والعراقيل التي يواجهها المجلس: المبحث الثاني
 تقويم نقدي للتجربة وآفاقها المستقبلية: المبحث الثالث
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 (قضايا مختارة)سياسة المجلس في التعامل مع قضايا المسلم األمريكي : الرابع الفصل
 

 تمهيــد
فبل  ات نظرة شاملة كعميقة يف مبادئها،دينه قائم على أسس كمبادئ ذي اإلسبلم الدين إف

كاف، كيف أم مكاف، أف  يبكن عزؿ حكم عن تابعو أك إلغائو، فلذا هبب على اؼبسلم أيٌان 
كالذم أحاط عناية حبميع جوانب  صاٌف لكل زماف كمكاف،ال نهج الرباين القوًن،نتهج ىذا اؼبي

اغبياة، فلم ييغًفل جانب على حساب جانب آخر، بل بٌُت األحكاـ العامة ماكاف منها ثابتان 
،كبيانا ؼبا أصبلو الذكر بلفظ صريح من النص القرآين، أك توضيح من السنة النبوية الشريفة

 .اغبكيم
إن اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر : "ا عليو كسلمقاؿ صلى 

كىذا دليل قاطع على صبلحية الشريعة لكل زماف كمكاف، كإمكانية التجديد " دينها
 .ؾبتهدم األمة كعلمائها، فاألمر مسند إليهم، فهم كرثة األنبياء الذم يقـو بوكاإلجتهاد 

ابعة كل نازلة كحادثة جديدة قد تطرأ على آّتمع، كالتعامل معها ؽبذا كاف من كاجبهم مت
ل النص تنزي، مث فقو وازنةفقو النصوص كفقو اؼبك مراعاةن للكفق ميزاف الشرع كمقاصده، ككذ

 . ، كالعيش يف كرامة كطمأنينةؽبم قصد رفع اغبرج عن الناس كتسهيل مبط اغبياة الواقع،على 
الناتج عن التسارع  على كجو األرض االجتماعيةيف العبلقات الرىيب توسع على ضوء الك 

البحث يف طٌيات الكوف، كقد نتج عن ىذا أف ك  ،االجتماعيةالتقٍت الذم يٌسر السٌنة 
نتيجة العقائد كاألدياف على حاؽبا، فتشكلت  يف ظل احتفاظختلطت األجناس كاأللواف ا

كل من أشكاؿ التنظيم؛ بغية التكاتف أقليات دينية ـبتلفة، كذبمعت كل أقلية يف ش لذلك
ز كالكل يسعى يف ربقيق أىدافو كاغبفاظ على ىويتو، إذ أٌف ىناؾ تفاكت يف فاعلية كالتميٌ 

    .مشركع كىدؼ كل صباعة كذلك حسب كنشاط كل صباعة
اليت سبثل  نظماتكاحد من بُت اؼب( CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمؾبلس العبلقات كيعترب 

جلب حقوؽ اؼبسلم األمريكي كفق  ، تعمل علىأماـ اغبكومة األمريكية األمريكيؼبسلم ا
أعماؿ كقرارات أك عدـ تطابق أما من جانب مدل تطابق اإلطار القانوين الذم يسمح بو، 

يبكن معرفة ذلك من خبلؿ ، كمقاصدىا يةاإلسبلمآّلس مع األحكاـ العامة للشريعة 
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، كاليت تتمثل أساسان يف مشاركة  يف حياة اؼبسلم األمريكيمهمتُتأساسيتُت، ك مناقشة قضيتُت 
، لكوهنما (اػبدمة الوطنية)، ككذلك اؼبشاركة يف اعبيش االنتخاباتاؼبسلم األمريكي يف 

ضطراب كحٌدة تأنيب الضمَت، كخوفو من اضيتُت تركتا اؼبسلم األمريكي يعيش يف حالة ق
     . يت توضيح ذلك يف ثبلثة مباحث، كما سيأيف كجو قادتو" مًلى أك الى : "قولو
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 توظيف مبادئ السياسة الشرعية             سياسة المجلس في : المبحث األول
  النتخاباتمسألة مشاركة المسلم األمريكي في : المطلب األول

كتكوين األحزاب السياسية كما شابو ذلك ماىي إال  االنتخاباتإف مسألة مشاركة اؼبسلم يف 
حصيلة النظاـ السياسي اؼبعاصر، فلم يىرًد ىناؾ أم نص صريح من القرآف الكرًن أك السنة 

لذا ليس من اؼبمكن تركها شرعي يف ىذا النوع من اؼبسائل، ك النبوية الشريفة يوضح اغبكم ال
األحكاـ الشرعية من أدلتها  نباطستها القة، بل األمر مًتكؾ ّٓتهدم األمة كفقهائمعلٌ 

 .يةاإلسبلمكرفع اغبرج عن األمة  ،التفصيلية إلنزاؽبا على أرض الواقع
لكوهنا أمر يقتضيو الواقع كتتطلبو ذلك ك السياسة فبارسة ن ع يعقل أف يتخلى اؼبسلمإذف ال  

 نم ة من األممأمٌ أنو ماخلت هبد ، فاؼبتأمل يف التاريخ ستمرارنتظاـ كاالاغبياة، قصد اال
 ئكذلك نتيجة اغباجة كضركرة القياـ بو على أرض الواقع، فلو نستقر  ،العمل السياسي إطبلقا

النصوص الشرعية قبد اغبكم بالوجوب من خبلؿ قولو عليو الصبلة كالسبلـ فيما ىبص ىذا 
 االىتماـإذان على اؼبسلم أف يقـو بواجب  ."من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"األمر 

فالكل حسب ؿبلو من الواقع كاؼبكاف اؼبناسب الذم يبكن لو من خبللو   ،بشأف أخيو اؼبسلم
 ."االستخبلؼ" التأثَت كجلب اؼبصلحة لكي تتحقق الغاية اإلؽبية يف الكوف

فكيف يبكن إذان للمسلم األمريكي أك غَته من اؼبسلمُت صناعة القرارات الية كالدكلية إذا  
لسيطرة على األكضاع، ل، كترؾ آّاؿ لآلخرين (االنتخاباتاؼبشاركة يف )ذا األمر زبلى عن ى

  .يف ىذا اعبانبمتيازات اؼبواطنة اك مع العلم أف لديو حقوؽ 
قبل أف نذىب إىل عرض آراء كفتاكل العلماء يف ىذه اؼبسألة؛ لنا أف نعرض ذلك على 

  ".إل بو فهو واجبما ل يتم الواجب ": ة الفقهية اليت تقوؿعداالق
ماىو إال توضيح ؼبدل توافر الليونة يف  ،حتكاـ إليهارجوعنا ؽبذه القاعدة الفقهية كاال إفَّ 

اليت يفرزىا  تالضركرابُت ، كتأكيدان لضركرة من يةاإلسبلمي كظباحة الشريعة اإلسبلمالفقو 
 .(القياس كاإلجتهاد)كاليت تتمثل أساسان يف  الزماف كيتطلبها الواقع

من أجل رفع بعض من األذل كالضرر،  االنتخاباتمن الواجب أف يشارؾ اؼبسلم يف  إذان 
أين فاعلية أفضل لو من أف يبقى بعيدان عن اؼبيداف ال يعرؼ ماذا يقٌنن ضده أك يف صاغبو، ف

األمر باؼبعركؼ )فرفع األذل كدفع الضرر من الواجبات  !خارج الدائرة إذا بقياؼبسلم الرسايل 
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اؼبشاركة الذم يتمثل يف ك  ،، فقياـ ىذا الواجب البد لو من كاجب(على اؼبنكركالنهي 
  .اغبفاظ على حقوؽ اؼبسلم كرد كل ما يبس بكرامتو السياسية اليت يبكن من خبلؽبا

ن نفسو كذلك األذل ع صرؼطق بكلمة الكفر لللمسلم النُّ  اغبكيم رعاالشأباح  لقدكأيضان 
إذا قسنا ىذه اغبالة ف ،اؼبقٌدمة على حفظ الٌدين كىي حفظ النفسلضركرة يتطلبها اغباؿ؛ أال 

قبد أف ىناؾ تقارب بُت اغبالتُت من حيث يف الببلد الغربية،  االنتخاباتدبشاركة اؼبسلم يف 
 .اؼببدأ

 
 : المعاصرين فتاوى وآراء علماء وفقهاء األمةعرض 

، كاؼبشاركة اإلسبلـأف إقامة بعض اؼبسلمُت يف الغرب كتبليغ رسالة  193صالح سلطانيرل  -1
األمر : ، كاجب كجوبان عينيان على األمة، كذلك ؼبقاصد كأمور عٌدة منهااالنتخاباتيف 

ک  ک  چ  :باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، كتبليغ الرسالة، كذلك بإستناده إىل قولو تعاىل

چگ  گ  گ گ
ہ  ہ    ھ         ۀ  ہ  ہچ  :، كأيضان قولو تعاىل194

چھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ
، كأيضا من مقتضى القاعدة الفقهية 195

. الشرعية؛ أف األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كاجب، كتبليغ الرسالة من األمور الواجبة
تكوين شخصية قيادية -داخلهم كقوة كاحدة من كذلك من أجل؛ إعادة تشكيل اؼبسلمُت 

 .196ينطلقوف فيمن حوؽبممث  -مسلمة
 االنتخاباتكحسب اإلحصاءات اعبديدة فيما ىبص نسبة مشاركة اؼبسلمُت األمريكيُت يف 

األمريكية من  يةاإلسبلمرئيس ؾبلس العبلقات  نهاد عوضاألخَتة، كذلك على لساف الدكتور 
مقارنة ، قد إرتفعت 2009ات انتخابخبلؿ اغبوار الذم أجريتو معو أف نسبة اؼبشاركة يف 

مبو الوعي السياسي من خبلؿ ىذه األرقاـ زيادة يتبُت لنا . 197%90 باؼبرٌات السابقة إذ بلغت

                                                      
193

 .األمريكي للدراسات اإلسبلمية كالرئيس السابق للجامعة اإلسبلمٌية بالواليات اؼبتحدة األمريكيةرئيس اؼبركز  

 .107: اآلية ،األنبياء ،القرآف الكرًن  194
 .28 :اآلية ،سبأ ،القرآف الكرًن  195
 :اؼبوقع أنظر  196

http://www.islamonline.net/Arabic/Daawa/2003/08/article09.shtml,5jun2009   
197

 . 8، السؤاؿ رقم الملحقنص اغبوار، أنظر   

http://www.islamonline.net/Arabic/Daawa/2003/08/article09.shtml
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على أف يظهر صوت اؼبسلم  اكحرص اعبهات اؼبعنية بشؤكهن ،لدل أبناء األقلية اؼبسلمة
 .األمريكي أماـ الشرائح األخرل اليت يتشكل منها آّتمع األمريكي

 
  .رضبو ا تعاىلجاد الحق علي جاد الحق  :فتول شيخ األزىر -2

اؼبشاركة يف كذلك اإلذف بك  ،األحزاب السياسية لبراط يفمسألة اال يفلقد أفىت الشيخ باعبواز 
، كقرف ذلك بشرط يةاإلسبلميف الببلد غَت  أك ترشيح اؼبسلمُت للمجالس النيابية االنتخابات

، كأف رأمو ذاتي  صاحب نفوذ ك كأف يكوف، اإليبافك  أف يكوف اؼبسلم قوم الشخصية :كىو
 .198مالدفاع عنها كتوصيل النفع ؽب، كذلك نفع لؤلقلية اؼبسلمة يفيكوف 

 
 عبد الكريم زيدان الشيخ فتول فضيلة -3

جائزة،  يةاإلسبلمالديبقراطية يف الدكؿ غَت  االنتخاباتاؼبشاركة يف  جاء يف حبث لو أف
 : ستدؿ دبا يلياك أك خارجها شريطة ربقق اؼبصلحة العامة داخل تلك الدكلة 

اعبوار عند اؼبشركُت كالدخوؿ إجازة النيب صلى ا عليو كسلم كأصحابو األخذ بنظاـ  :ولً أ
 . سهم من األذلضباية ألنف فيو

غَت  انتخابح القياس على جواز النطق بكلمة الكفر لدفع األذل عن النفس فيص :ثانياً 
اؼبسلم مع الذم يدافع عن حقوؽ اؼبسلمُت كيبنع األذل كالضرر كالتعسف يف استعماؿ اغبق 

 .199معهم
 
 
 
 
 

                                                      
198

-http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic :أنظر اؼبوقع  
Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619820, 1st Rmadan 1430h, 22 Agoust 
2009.15:30pm. 

199
 .الصفحة نفسها .نفسو أنظر الموقع  
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 ياإلسالممجلس المجمع الفقهي  فتول -4
" مع غَت اؼبسلمُت يف الببلد الغربية االنتخاباتمشاركة اؼبسلم يف "مناقشة مسألة  تلقد سب

دبقر رابطة العامل  نعقدتااليت ي يف دكرتو التاسعة عشرة اإلسبلمؾبلس آّمع الفقهي  ًقبىلمن 
آّلس  خرج الدكرةأعماؿ ختتاـ ابعد ، 2007نوفمربشهر ي دبكة اؼبكرمة يف اإلسبلم

 : بالقرارات التالية
اليت  ،ضركرة توافر فقو اؼبوازنة بُت اؼبصاٌف كاؼبفاسد أثناء التعرض ؽبذا النوع من اؼبسائل :أولً 

  .اغباؿ كالزماف كاؼبكاف باختبلؼزبتلف فيها الفتول 
اليت هبوز  كالربؼباف كغَتنبا، تعترب حق من حقوؽ اؼبواطنة النيابية االنتخاباتاؼبشاركة يف  :ثانياً 

صحيح نظرة لغلبة ما تعود بو مشاركتو من اؼبصاٌف الراجحة مثل ت للمسلم التمتع ّٔا كذلك
لدفاع عن قضايا اؼبسلمُت يف بلده، كربصيل مكتسبات األقليات ، كااإلسبلـاآلخر إذباه 

كاإلنصاؼ  االعتداؿالدينية كالدنيوية، كتعزيز دكرىم يف مواقع التأثَت، كالتعاكف مع أىل 
 :لتحقيق التعاكف القائم على اغبق كالعدؿ، كذلك كفق الضوابط اآلتية

أف يقصد اؼبشارؾ من اؼبسلمُت دبشاركتو اإلسهاـ يف ربصيل مصاٌف اؼبسلمُت، كدرء  :1
 .اؼبفاسد كاألضرار عنهم

أف يغلب على ظن اؼبشاركُت من اؼبسلمُت أف مشاركتهم تفضي إىل آثار إهبابية، تعود : 2
 ب يصاؿ مطالبهم إىل أصحاابالفائدة على اؼبسلمُت يف ىذه الببلد؛ من تعزيز مركزىم، ك 

 .القرار، كمديرم دفة اغبكم، كاغبفاظ على مصاغبهم الدينية كالدنيوية
 .200ما يؤدم إىل تفريطو يف دينو االنتخاباتأال يًتتب على مشاركة اؼبسلم يف ىذه  :3
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 فيصل مولوديفتول فضيلة الشيخ  -5
كذىب إىل أٌف  -االنتخاباتأم مشاركة اؼبسلم يف - باعبوازفيصل مولودي : لقد أفىت الشيخ

نكر، اؼبباؼبعركؼ كهني عن  من أمريف القياـ بواجبو الشرعي  ان صَت قت ىذا اؼبهاـ يعدٌ اؼبسلم  ترؾ
أك الدينية للبلد الذم يقيم فيو، ألنو من  االجتماعيةكذلك بغض النظر عن طبيعة الًتكيبة 

ية يف حل قضايا كاؼبسانبة اإلهبابالواجب على اؼبسلم األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، 
نوابو فتلك فرصة ال هبوز  انتخابفإذا أتاح آّتمع لو أف يشارؾ يف  ،آّتمع الذم يعيش فيو

لو أف يضيعها، ألهنا ال بد أف يكوف ؽبا دكر يف إزالة بعض اؼبنكرات، أك إشاعة بعض أنواع 
كلة الذم يضر أك إبعاد الفساد عن الد -كمنهم اؼبسلموف-اؼبعركؼ، أك رفع الظلم عن الناس 

 . الناس صبيعا كمنهم اؼبسلموف
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع " :ستدؿ بقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلماك 

كمن . ، إمبا يعٍت إنكار اؼبنكرالفعلي تغيَتالال يعٍت  -التغيَت باللساف-ود ىنا صفاؼبق "فبلسانو
النائب عن األمة الذم يتلقى الناس كبلمو عادة أىم كسائل إنكار اؼبنكر أف يتكلم بو 

 .201شره كسائل اإلعبلـ على كل صعيدبالقبوؿ، كتن
 
 بي للبحوث واإلفتاء و المجلس األور فتول  -6

بضركرة مشاركة اؼبسلمُت يف الغرب يف من آّلس األكركيب للبحوث كاإلفتاء صدرت الفتول 
ي صبلحعلى الدفاع عن حقوقهم كتقدًن مشركعهم اغبضارم اإل حرصان كذلك  ،االنتخابات

 .202اإىل ؾبتمعهم الذم يعيشوف فيو سواء يف أكربا أك أمريكا أك غَتنب
 
 

                                                      
201

 -http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline :أنظر اؼبوقع  
Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619820, 1st Rmadan 1430h- 

              22 Agoust 2009.15:30pm. 
202

 -http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline :أنظر اؼبوقع  
Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619820, 1st Rmadan 1430h- 

              22 Agoust 2009.15:30pm. 
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  (كير)األمريكية  يةاإلسالممجلس العالقات موقف كرأم  -7
أمره البد منو كذلك من  االنتخاباتمشاركة اؼبسلم األمريكي يف  أف 203نهاد عوضيرل 

هبب أف نعٌزز موقف مسلمي أمريكا، كرغبتهم يف اؼبضي قدمان يف اؼبشاركة : "وقولخبلؿ 
   :، كقاؿ أيضان بأفالسياسية اؼبشاركة التشجيع على البد منأنو أم دبعٌت  .204"السياسية

كىذا ىو السبيل الوحيد الذم يبكن لؤلقليات إتباعو  ،اؼبسلموف مؤمنوف باؼبشاركة السياسية"
 .205"كإبداء كجهات نظرىم يف حوار مفتوح مع اؼبواطنُت اآلخرين ،لطرح  إنشغاالهتم

األمريكية  يةاإلسبلمكأيضان موقف ؾبلس العبلقات  ،بعد عرض فتاكل كآراء فقهائنا األجبلء
تضحت رؤية كل ا( الببلد الغربية)مع غَت اؼبسلمُت  االنتخاباتمسألة مشاركة اؼبسلم يف  من

فريق كبو ىذه اؼبسألة الفقهية اليت أضحت اليـو تشكل ضيقان كحرجان يف نفوس أبناء األمة 
، كذلك نتاج ما أفرزتو على شكل أقليات الذين يعيشوف يف ؾبتمعات غَت إسبلمية يةاإلسبلم

، ، االجتماعيةظركؼ اغبياة اليومية، كالتغَتات  كالسياسية السريعة اليت يشهدىا العامل اليـو
كاليت يصعب التغلب عليها أك إنكارىا بسهولة، أك اؽبركب من كاقعها كذلك لعدة عوامل 
كأسباب من بينها؛ ضركرة تساير عجلة التطور، كفرض اؼبسلم الداعية الرسايل شخصيتو أماـ 

كذلك عن طريق القدكة اغبسنة  مةاآلخر، كتصحيح األفكار اؼبناقضة غبقيقة الشخصية اؼبسل
 . كغَتىا من الطرؽ كاألساليب الناجعة

كالًتشح يف  االنتخاباتكؾبمل الكبلـ من خبلؿ ما عرضناه آنفان أف مشاركة اؼبسلم يف 
البلدية كغَت ذلك من األصعدة، هبوز شرعان؛ كذلك بناءان على عدـ  االنتخاباتالربؼباف، ك 

بل قد تصل إىل ، هايلإ، ككذلك حاجة الواقع مقاصدهتعارض اؼبسألة بأحكاـ الشرع ك 
الوجوب كاإللزاـ إذا كانت اؼبشاركة ربقق مصاٌف عامة لؤلقلية اؼبسلمة من جلب منافع ؽبم 

عراض عن اؼبشاركة يعترب ضعف يف شخصية اؼبسلم، كنقص الثقة أما اال. كدفع مفاسد عنهم
 كا أعلم .يف النفس
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      .األمريكي في خدمة الجيش مسلممشاركة المسألة : المطلب الثاني
، االستقراربنصوص صروبة من القرآف الكرًن على ضركرة ربقيق العدالة ك  اإلسبلـلقد أمر 

نتظامها كذلك كفق مبدأ التعاكف على فعل اػبَت كرد العدكاف اية اغبياة ك استمرار كاغبفاظ على 
 .206چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئی  ۇئۇئەئ  وئ  وئ   چ :كذلك يف قولو تعاىل

اػبامسة من البعثة ضاؽ األمر برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأصحابو رضواف يف السنة ك 
ب الضغوطات كاؼبكائد اليت كاف يبارسها عليهم مشركي مكة، با عليهم أصبعُت، كذلك بس

الببلد اليت ىاجركا اؽبجرة إىل اغببشة كموطن ؽبم للخركج من ىذه انة، رغم أف ىذه  اك ر رٌ قف
 .م فيها أحدلإليها كاف وبكمها نظاـ غَت إسبلمي كلكن كاف ال يظ

جيش )ستقر اؼبسلموف ىناؾ كأسلم النجاشي سرٌان، كقعت معركة بُت جيش النجاشي اعندما 
ف موالُت عبيش النجاشي كذلك ك ف اؼبهاجر و كبعض اؼبتمردين، فكاف اؼبسلم( غَت مسلم

كاؼبناصرة، كلقد ثبت يف السَت فرحة اؼبهاجرين أصحاب رسوؿ ا صلى بالدعاء كالتعاطف 
َفَدعْونا اهلل تعالى للنجاشي بالظهور : "نتصار النجاشي فقالوااا عليو كسلم حُت بلغهم اػبرب ب

 . 207"على عدوه، والتمكين لو في بالده
الفجار اليت ثارت بُت اؼبوقف الثاين كالذم يتمثل يف مشاركتو صلى ا عليو كسلم يف حرب 

ؼبا كاف عمره طبسة عشر عامان،  قبيلتُت كنبا قريش كىوزاف اليت دامت ؼبدة أربع سنوات أم
 على لُ بُ نْـ كنت أَ ":ا عليو كسلم أنو قاؿ يف حرب الفجار صلىو يركل عنذلك بناءان على ما ك 

 .رموىم ّٔا ذاإمع نبل عدكىم معٌت ذلك هبأم  ؛208"أعمامي
كاؼبوقف األخَت ىذا يبُت لنا إمكانية التعاكف كاؼبشاركة يف الدفاع عن البلد كالتصدم ألم 

غَت -ىجـو قد يطرأ عليو مع ضماف حقوؽ اؼبساكاة كالرعاية ؼبن كاف مواليا للمسلمُت 
كذلك من خبلؿ اؼبعاىدات كالعقود اليت أبرمها النيب صلى ا  -يةاإلسبلماؼبسلمُت يف الببلد 

 : ود ؼبا كصل إىل اؼبدينة كمكث فيها، كاليت جاء فيهاكسلم مع اليهعليو 

                                                      
 .2: ، اآليةالمائدةالقرآف الكرًن،   206
 .259-258، ص 1، جالسيرة النبويةابن ىشاـ،  207
 . 152 ، صنفسو المرجع 208
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لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم؛ إل من : إن يهود بني عوف أّمة مع المؤمنين"
وإنَّ بينهم النصر على من حارب أىل ىذه ...ظلم وأثم فإنو ل يوتغ إل نفسو وأىل بيتو

 .209"الصحيفة
ثار كالوقائع سواء قبل البعثة أك بعدىا، تبُت لنا إمكانية كجواز مساندة كمواالة فكل ىذه األ

يق العدؿ كنصرة اغبق على الباطل، كال سيما أف القرآف اإلنساف العادؿ ككل من يرغب يف ربق
ۓ  ڭ  ڭ   چ: الكرًن أمر بالعدؿ حىت يف حاؿ العداكة الشديدة فقاؿ تعاىل

چې    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ
210. 

ي؛ أف اؼبسلمُت األمريكيُت كغَتىم من اإلسبلمكيتبُت لنا من خبلؿ ىذا العرض التارىبي 
اؼبسلمُت يف الببلد األخرل الذين يتمتعوف باؼبواطنة، بأف ؽبم حقوؽ كعليهم كاجبات إذباه 
 كطنهم فمن الواجب عليهم اغبفاظ عليو، كرد كل من أراد اؼبساس بكرامتو كزبريب فبتلكاتو،

كإرىاب اؼبدنيُت األبرياء، فمن الصعب أف قبد حكمان شرعيان يفصل يف ىذه اؼبسألة عكس ما 
 .ستعانة اؼبسلمُت بغَت اؼبسلمُت يف اؼبشاركة يف رد العدكافاىو متوفر يف قضية 

فقهائنا األكاـر هبب أف نتطرؽ أكالن إىل توضيح كفتاكل آراء كعرض كقبل أف نشرع يف ربليل  
 .الوطنيةمعٌت اػبدمة 

  ما المقصود بالخدمة الوطنية؟ 
ذباه اء دكره ادآمن أجل  ،إف اؼبقصود باػبدمة الوطنية ذلك الواجب اؼبعٌلق يف ذمة اؼبواطن

 . كطنو من دفاع كضباية فبتلكاتو من أم تدخل كاف داخلي أك خارجي
ة الوطنية لياؾ يف تعريفو للخدمة الوطنية قائبل بأف اؼبقصود باػبدمتوبو كيضيف سليماف 

الواجب الوطٍت الذم يلـز بو كل مواطن يف الدكلة اليت ينتمي إليها لكي (: "خدمة اعبيش)
 .211"يكوف مستعدان يف حالة نشوب اغبرب مع دكلة أخرل ليدافع عنها

ضطراب كقلق، كذلك لطبيعة كضعيتو يف ايف حالة يعيش  ،اليـواؼبسلم اعبندم األمريكي  إفٌ 
اػبدمة الوطنية اليت أكقعتو يف موقف حرج، كالعيش بُت تأنيب الضمَت، ككذلك حَتتو من 

                                                      
 .113-112، ص2، جنفسو المرجع 209
 .8 اآلية: المائدةالقرآف الكرًن،  210

 .112ص  المرجع السابق، ،لياؾو ؿبمد توب  211
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لتزامات اؼبتفق عليها يف كجو قادتو كرؤسائو، كذلك خضوعان لؤلكامر كاال" لًػمى "أك " ال: "قولو
 .االداريةكالقوانُت  كاؼبنصوص عليها يف الدساتَت

البعض منهم إىل حرمة  راحى تلف العلماء حوؿ موقف اعبنود اؼبسلمُت األمريكيُت فخالقد 
 .أجازىا بشركط ككجهات نظر ـبتلفة كالبعضاؼبشاركة، 

 
 المعاصرين فتاوى وآراء علماء وفقهاء األمةعرض 

 : الشيخ محمد خير ىيكلفتول  -1
اؼبسلم مع الكافر، أم  بعدـ اعبواز كحرمة قتاؿ لقوؿاإىل  212الشيخ محمد خير ىيكل ذىب

 .213شن اغبرب كقتاؿ اؼبسلمُت من أكرب الكبائر كأفضع اعبرائم
 
 عضو المجلس الفقهي لشمال أمريكاالشيخ محمد الحانوتي  فتول -2

يف آّلس مؤسبر صحفي نعقد اىػ، 1422رجب  25اؼبوافق لػ  2001أكتوبر  12يف يـو اعبمعة 
القتاؿ مع بللمسلمُت  الشيخ محمد الحانوتيي األمريكي مؤسبران صحفيان أفىت فيو اإلسبلم

القوات األمريكية باعبواز كربط ذلك بشرط؛ كىو أف يكوف سلوكهم مبنيان على حكم 
 . 214شرعي
 

 الشيخ يوسف القرضاوي فتول -3
يف ىذه اغبالة، أم اليت فيها اعبندم األمريكي اؼبسلم أك غَته  أف يوسف القرضاوي يرل الشيخ

جاء من باب أخف الضررين كؿباكلة طلب حلوؿ بطريقة  -مسلم يف جيش غَت إسبلمي-
حكيمة كذكية لتجنب الوقوع يف اضور، إذ قاؿ كذلك حسب اؼبنظور الفقهي الذم 

طلب إجازة أك إعفاء من ىذه أف اؼبسلم إف أمكنو أف يتخلف عن ىذه اغبرب ب": عتمدها
اغبرب؛ ألف ضمَته ال يوافق عليها، أك كبو ذلك، فالواجب عليو أف يفعل ذلك، حىت ال 

                                                      
 الجهاد والقتال أنظر . قسم الدراسات العليا( فرع دمشق)ية اإلسبلمأستاذ فقو الكتاب كالسنة كفقو األسرة اؼبقارف يف جامعة أـ درماف  212
 .1، ؿبمد خَت ىيكل، صفي السياسة الشرعية     
 .110 ص ،1مج  ،(ت. ط، د.، ددار البيارؽ: بَتكت) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ،ؿبمد خَت ىيكل: أنظر  213

214
 See: http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/articl5hh.shtml, 

24/12/2008, 16:20PM. 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/articl5hh.shtml
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صفوؼ اػبلفية الككذلك إذا استطاع أف يطلب العمل يف . يتورط يف مواجهة اؼبسلم بغَت حق
 .215"ػبدمة اعبيش، ال يف مباشرة القتاؿ؛ فهذا أخف

ضطر اؼبسلم للقتاؿ مكرىا اإذا : "توضيحان كاسعان فيما يتعلق ّٔذا األمر قائبلن  أيضان أضاؼ ك 
 ،عن القتل اؼبباشر -بقدر ما يبكنو-ربت ضغط الظركؼ اليت ذكرناىا؛ فينبغي لو أف يبتعد 

شأنو كشأف اؼبؤمن إذا عجز  ،كىو كاره منكر ؽبا بقلبو -إذا شارؾ-كأف يشارؾ يف اغبرب 
ذلك أضعف ك  -أم بالكراىية كالنفور-بقلبو ده أك بلسانو؛ فإنو يغَته عن تغيَت اؼبنكر بي

 .216"اإليباف

أما االبتعاد عن القتل اؼبباشر أك تسديد الرمية بعيدان عن إصابة اؽبدؼ أصبح صعب التنفيذ 
 . كالتطبيق، كذلك لتطور الوسائل اغبربية اليت تعتمد على نظاـ الربؾبة

  
 طو جابر العلواني شيخال فتول -4

اؼبواطنيُت من اعبندم اؼبسلم كغَته من اعبنود، ك  إىل كضع كل   217طو جابر العلواني ذىب
: كضعية كاحدة على حد  سواء، كذلك من خبلؿ كبلمو حيث قاؿ بأفاألمريكيُت يف صورة ك 

اغبرب إذا ما اعبندم اؼبسلم كغَته من اعبنود كاؼبواطنُت األمريكيُت يف أف لو أف يعارض قرار "
 .218"علم أهنا حرب غَت عادلة

التخلي ؼبسلم األمريكي يف هتمة الوالء ك توقع اعبندم ا لباطاؼبكبن نعرؼ بأف ىذا النوع من 
عن كاجب الدفاع عن الوطن، فطلبو ىذا أك معارضة ىذا النوع من القرارات قد ذبعلو كغَته 

كغَتىا من اغبقوؽ الوطنية متيازات اؼبواطنة ايتعرض ؼبضايقات كاغبرماف من  (باقي اؼبسلمُت)
  .األخرل

 
                                                      

215
 See: http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article5k.shtml, 

25/12/2008, 11:15 AM. 
 .الموقع نفسوأنظر   216
  ي بالواليات اؼبتحدة األمريكية، كلد اإلسبلمـ، شارؾ يف تأسيس اؼبعهد العاؼبي للفكر 1988رئيس آّلس الفقهي بأمريكا منذ سنة  217

 رئاسة ااكم الشرعية كالشؤكف : قطر)، طو جابر العلواين اإلسالمفي  الختالفأدب : أنظر .ـ1935الفلوجة سنة –يف العراؽ      
 .169ص(. 2001، 1الدينية لدكلة قطر، ط     

218
 See: http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article5t.shtml, 

28/12/2008, 12:20 AM.  

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article5k.shtml
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 محمد سليم العوا الشيخ فتول -5
اكف من أجل ربقيق فتواه أساسان على مبدأ رد العدكاف كالتع 219العوامحمد سليم الشيخ تبٌٌت 

 .مواجهة كل من يركّْع اآلمنُتمبدأ السبلـ، كالدفاع عن األبرياء، ك 
ؿ يف اؼبعارؾ ابأس على العسكريُت اؼبسلمُت من اؼبشاركة يف القتال :"خليص يف األخَت بقولوك 

اؼبتوقعة ضد من تقرر دكلتهم أهنم يبارسوف اإلرىاب ضدىا، أك يؤككف اؼبمارسُت لو، كيتيحوف 
ستصحاب النية الصحيحة على النحو الذم اؽبم فرص التدريب كاإلنطبلؽ من ببلدىم، مع 

م يف كالئهم ألكطاهنم، كمنعان للضرر الغالب على أكضحناه؛ دفعان ألم شبهة قد تلحق ّٔ
الظن كقوعو، كإعماالن للقواعد الشرعية اليت تبيح بالضركرات ارتكاب اضورات، كتوجب 

 .220"ربمل الضرر األخف لدفع الضرر األشد
 
 لياكو محمد سليمان توب شيخال رأم -6
، مث ة صاغبةبنيٌ ي اإلسبلم اعبيش غَت دخوؿ اؼبسلم يفكيوجب  لياكو حمد سليمان توبم هبيز 

ف ال يًتٌددكا يف ذلك، أب ،يرٌغبي فيو أبناء اؼبسلمُت الذين تشملهم ىذه الوضعية ان كٌجو نداء
باإلذباه كبو اؼبدارس العسكرية ليكونوا ضبٌاطان يف كعلى األكلياء أف يشجعوا كيدفعوا أبناءىم 

سبنعهم عن كي ل يةاإلسبلمتعاليم ادىم إىل التغيب أعينهم عن مراقبتهم كإرشاعبيش، كأف ال 
  .221اإلكبراؼ
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 .الدكيل اإلسبلمياألمُت العاـ لئلرباد العاؼبي لعلماء اؼبسلمُت، كعضو ؾبمع الفقو  
220

 See: http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article5t.shtml, 

28/01/2009, 12:00 AM.                                                                                                                    
 .116، صالمرجع السابقلياؾ، و ؿبمد سليماف توب 221

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article5t.shtml
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 األمريكية  يةاإلسالممجلس العالقات  موقف كرأم -7
فيما ىبص مشاركة اؼبسلم األمريكي  نهاد عوض :الدكتورمن خبلؿ السؤاؿ الذم طرحتو على 

يف اعبيش كموقفهم من ىذا األمر، فتبُت يل رأيهم كموقفهم من خبلؿ جوابو، حيث قاؿ 
اؼبسلم األمريكي يعترب جزء من نسيج آّتمع األمريكي، إذ ىبضع  لشركط اؼبواطنة : "بأف

اغبصوؿ على إمتيازات مقابل ىذا فهو يتمتع باؼبساكاة يف اغبقوؽ، ككذلك لتزاماهتا، ك اك 
 كزارة الدفاع وذكرتكفقان ؼبا : "كمن جهة أخرل يقوؿ بأف. ، ىذا من جهة222"اؼبواطنة

يف صفوؼ القوات اؼبسلحة جندم أمريكي مسلم منخرط  4000ىناؾ حوايل ف أ ،األمريكية
ا من بل بد لنفإذا أردنا االستفادة من امتيازات اؼبواطنة يف الواليات اؼبتحدة، ف. األمريكية

ستغبلؿ امن خبلؽبا الكثَت من السبل اليت يبكن ضد ككبن . عباءمثل ىذا النوع من األربمل 
 .223"جنودنا لصاٌف إدارة جورج بوش

رئيس  نهاد عوض ما قالوىا، كأيضان من خبلؿ ربليل ؤ بناءان على ما قالو علماء األمة كفقها
أف مشاركة اؼبسلم األمريكي  يرل الباحث ،(CAIR)األمريكية  يةاإلسبلمؾبلس العبلقات 

أم  ىناؾ كاف  إذا وألن ،عنهاي تخلالليس من السهل كضركرة ، جائزةيف خدمة اعبيش 
أك يف  ي األمريكياإلسبلمآّتمع  يفطرأ مفسدة أف ت فإنو وبتمل، اؼبشاركة نسحاب أك رفضا

يتمتع ّٔا اؼبواطن يت ال اعبنسية كإمتيازات اؼبواطنة جةحب ، كذلكآّتمع األمريكي بأكملو
 .األمريكي اؼبسلم
أك ؽبا عبلقة  ،األمريكية اليت ؽبا سلطة قانونية يةاإلسبلماؼبنظمات و على يرل الباحث أن

، التعاكف معها للضغط على اغبكومة اغبقوؽ كاغبريات اؼبدنية األمريكيةجيدة مع منظمات 
كذلك ك معارضة القرارات اليت سبس بكرامة اؼبواطن األمريكي اؼبسلم،  األمريكية من أجل

لصاٌف جهة ال اؼبسلم  تستغل اعبندم األمريكيقد اليت  االداريةراسيم اؼبقوانُت ك المعارضة 
من حٌدة كيقلل فف الضرر ىبقد  فهذا األمر ،األمريكي زبدـ اؼبصلحة العامة للمجتمع اؼبدين

 .كا أعلم. عن اعبندم األمريكي اؼبسلم تأنيب الضمَت كرفع اغبرج
 

                                                      
 .4، السؤاؿ رقم الملحقأنظر نص اغبوار،  222
 .9رقم  ، السؤاؿالملحقأنظر نص اغبوار،  223
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   أبرز التحديات والعراقيل التي يواجهها المجلس : المبحث الثاني
يف البلداف الغربية، تواجو اليـو تقريبان نفس اؼبشاكل كالتحديات، إال  يةاإلسبلمكل اؼبنظمات 

دل بركزه على أف تفاكت حٌدهتا قد يكمن يف طبيعة النشاط الذم يبارسو كل تنظيم، كم
 . أرض الواقع

ؾبلس –فيما ىبص أبرز التحديات كاؼبشاكل اليت تواجههم  يقوؿ رئيس آّلس هناد عوض
، جزء منوم بكوهناألمريكي  يف آداء كاجبهم اذباه آّتمع -األمريكية يةاإلسبلمالعبلقات 

 .مواطنُت ؽبم حقوؽ كعليهم كاجبات إذباه ؾبتمعهمكك 
 : أما فيما ىبص التحديات اليت تواجههم فتتمثل أساسان يف نقطتُت بارزتُت كنبا

 .وسائل اإلعالم السلبية: أولً 
 .224نقص الموارد المالية التي يمكن من خاللها مواجهة ىذه التحديات: ثانياً 
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 .15السؤاؿ رقم  ،الملحق ،أنظر نص اغبوار 
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 وسائل اإلعالم السلبية :المطلب األول
فيما ىبص كسائل اإلعبلـ السلبية؛ فإف السياسات اليـو تتنافس من أجل كسب الرأم العاـ 
العاؼبي، كإحتواء قدر كبَت من اؼبؤيدين من أجل صناعة السياسة بشقيها الداخلي كاػبارجي، 

وصلو إىل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة تفالكل يسعى يف توظيف ما يبلكو من إمكانية قد 
كما ىو حاؿ اإلعبلـ ،  ة، بشىت أنواع الطرؽ كالوسائل اؼبتاحة للسيطرةكالغايات اؼبنتظر 

التفٌنن يف فربكة السياسي الغريب اؼبنحرؼ الذم يىدعم يف نشر األباطيل، كالًتكيج لؤلكاذيب ك 
 ،اغبيل لغرسها يف نفوس كأذىاف البشر، كحجب اغبقائق عنهم، لينغمسوا يف أعماؽ اإلباحية

 .ككراىية الشعوب لبعضها البعض ،اغبقدككذلك الزيادة يف حٌدة 
صناعة من أجل إنٌو أسلوب من أساليب تثقيف آّتمع، الذم تنتهجو بعض السياسات 

 .أنو يشكل عليو خطران كهتديدان على حياتوبيرل اآلخر  ؛متعصبإنساف 
أف كسائل اإلعبلـ السلبية أثٌرت بشكل   يركف يف أمريكا كغَتىا يةاإلسبلمإف رؤساء اؼبنظمات 

عتباره إنساف اكاؼبسلم، ب اإلسبلـكبَت على الرأم العاـ األمريكي بإعطاء صورة خاطئة عن 
 .على حياتو ان يلغي اآلخر، كيشكل خطر  متعصب كبربرم
على الوجو  أحسن سبثيل اإلسبلـالقدكة اغبسنة، كسبثيل ذباه ىذا العمل ىو افالواجب علينا 

م اغبقيقية لئلسبلـ من تسامح كحسن اعبوار، كاغبوار اغبضارم يى كذلك بإظهار القً  ؛يحالصح
ركح التعاكف اإلجتماعي الذم وبقق العدؿ التخٌلق بك ، البعيد عن الصداـ، كالنقد البناء

 . كالطمأنينة كالرفاىية يف آّتمعات اإلنسانية
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 نقص الموارد المالية: المطلب الثاني

يف إدارة اغبياة كتلبية حاجياهتا، كذلك  استغناء عنهاؼباؿ كسيلة أساسية ال يبكن االإف  
 .ستمرارمن أجل اغبفاظ على اال ااهتطلبتكم االجتماعيةلطبيعة اغبياة 

داخل كخارج أمريكا، كمنعهم من  يةاإلسبلمذبميد األرصدة اؼبالية للمؤسسات كأما قضية 
يف أمريكا  يةاإلسبلمعترب ربدم كبَت يواجو اؼبنظمات ياة، صبع الصدقات كالتربعات كأخذ الزك

 .خاصة، كذلك بدعول تدعيم الشبكات اإلرىابية
ؾبلس العبلقات  اعاين منهيىكذا عرٌب هناد عوض عن أبرز التحديات كاؼبشاكل اليت 

تدافع عن  ؛إسبلمية أمريكيةسياسية ة ممنظونو ك  هامويف القياـ دب ،األمريكية يةاإلسبلم
ي يف الواليات اإلسبلماف غبفاظ على الكيا اكؿاغبقوؽ اؼبدنية للمسلم األمريكي، كما رب

اؼبتحدة، كالتصدم للهجمات اإلعبلمية اليت يشنها اإلعبلـ ليل هنار، بدكف أف يعًتفوا بأدىن 
  .، كسوؼ يبقى يقٌدـمعركؼ قٌدمو كال يزاؿ يقٌدمو اؼبسلم يف آّتمع األمريكي
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 .تقويم نقدي للتجربة وآفاقها المستقبلية: المبحث الثالث

  .على المستوى المحلينقدي  تقويم: المطلب األول
، كأيضا من خبلؿ ربليل  الغربيةيف الببلد  يةاإلسبلممن خبلؿ اإلطبلع على كاقع اؼبنظمات 

دكرىا، ب أىدافها كالقياـ من بعضالربقيق ؛ تبُت أف ىناؾ قباح اؼبنظمة يف نهاد عوضكبلـ 
كأيضان كجود ربديات التجربة السياسية اإلسبلمية األمريكية حديثة الوالدة، أف رغم 

 :ذلك، كمن بُت ما يهدفوف إليوإال أهنم استطاعوا ربقيق بعض كصعوبات تواجههم، 
السياسات  معارضة ك  ،كفق اإلطار القانوين اتاالىتمامك القدرة على تبليغ اإلنشغاالت  -1

الوقوؼ أماـ كل من يدعوا للعمل على فكرة التمييز الية اليت ربد من اغبقوؽ اؼبدنيو، ك 
جراءات إلا كذلك اغبرص على عدـ ـبالفةك  .كغَت ذلك ك الديٍتأ ،ك العرقيأ ،العنصرم

ياة اؼبسلمُت كغَتىم من اؼبشاركة الكاملة يف اغب بُتربوؿ  لكي ال ة تنفيذىا،القانونية الواجب
من أجل ربقيق مصاٌف اؼبسلم األمريكي كآّتمع اؼبدين بصفة كل ىذا  ،مريكيةاؼبدنيو األ

 .225عامة
، كذلك من خبلؿ فتح باب كاؼبسلم اإلسبلـؿباكلة تصحيح نظرة اآلخر اػباطئة اذباه  -2

كالنقد البٌناء، كما ىبٌولو ؽبم القانوف من أساليب كآليات الوقوؼ يف كجو اعبهات  اغبوار
   .من إعبلـو كغَت ذلكلئلسبلـ اؼبعادية 

كذلك فبكن  ستنتج الباحث من خبلؿ الدراسة أف ىناؾ فجوة بُت العمل اعبماعيا حيث
كالرعاية من ىذا اعبانب،  االىتماـالذم وبتاج إىل  ،العرؽ كاألجناس ؼاختبلبسبب تعدد ك 

 .ية الدعوةاستمرار اافظة على  ، ككذلكعبمع الشمل كتسهيل التحكم يف زماـ الوحدة
من ألهنا كسيلة من بُت كسائل الدعوة، إذ  ،البٌد منهاؿبلٌية كأيضان إنشاء ؿبطات إعبلمية 

 دكف كسائل اإلعبلـخبلؽبا يبكن تغيَت الكثَت، كالعمل السياسي أك الدعوم يف كقتنا اغباضر ب
 .يعترب عمبلن غَت مكتمل

 

                                                      
: كأيضا اؼبوقع .01 ، السؤاؿ رقمالملحقأنظر نص اغبوار،  225

http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples.aspx.          
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، أك بعبارة أخرل تعاين من نقص فادح يف ىذا آّاؿاؼبنظمات اإلسبلمية يف أمريكا حيث 
كذلك  ،بناء مؤسسات كقنوات إعبلميةأك خطوة لال يوجد ىناؾ إسًتاتيجية أنو ب القوؿيبكن 

 العبلقات اإلسبلمية األمريكيةرئيس ؾبلس  نهاد عوض: من خبلؿ ما صرٌح بو الدكتور
(CAIR)226. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .14، السؤاؿ رقم الملحقأنظر نص اغبوار،  226
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 .على المستوى الخارجينقدي  تقويم: المطلب الثاني
 ُتاؼبسلم-وجب عليهم سبلـ ياإلموطن ألزيد من شبانية مبليُت مسلم، ف أمريكا إفٌ 

الداخلي  خلق جو من االستقراركالعمل من أجل ، كالوفاء لو مخدمة كطنه -ُتاألمريكي
 .ىذا من جهة عامة اؼبسلمُت اؼبواطنُت باػبصوصكاػبارجي 

فهي فبثلة ، كاؼبنظمات كاعبمعيات اإلسبلمية األمريكية ،القيادة اإلسبلميةأما من جهة 
، أماـ اغبكومة األمريكيةبالدرجة الثانية كللعامل اإلسبلمي بالدرجة األكىل، للمواطن األمريكي 

اغبكومية،  التنظيمات وانُتاؼبعموؿ بو يف الدساتَت كقكذلك من خبلؿ اإلطار القانوين 
هبب على ، اؼبنصوص عليها ذه االمتيازات اليت ىي حق من حقوؽ اؼبواطنةاعتباران ؽب ؛كبالتايل

، كأف يكوف العاؼبيُت السبلـاألمن ك  كبو ترشيد السياسة اػبارجية ؛ىاتو اعبهات اؼبعنية باألمر
    .كجهات نظرتصحيح ك ، لتقوية العبلقات الدكلية الديبلوماسيؽبا كجهان بارزان يف التمثيل 

وباكؿ كاحد من بُت ىذه اؼبؤسسات،  (CAIR) ؾبلس العبلقات اإلسبلمية األمريكيةىذا 
لبناء جسر  بُت اؼبسلم األمريكي كاغبكومة األمريكية بناء عبلقات إهبابيةمن خبلؿ أىدافو 

 .األمريكيةالتعاكف بُت العامل اإلسبلمي كاإلدارة 
االستعانة بالعلماء كاػبرباء غَت اليُت يف اعبوانب اليت تشعر فيها اؼبنظمات أيضان  كما يبكن

   .، من أجل تفعيل العبلقات كتقويتهااإلسبلمية بالنقص
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 خاتمة وتوصيات البحث
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 خاتمة
 

ما ىي إال تدبَت لشؤكف العباد، ؼبا فيها اغبفاظ على مصاغبهم الدنيوية  إف السياسة الشرعية
يف إطار  كذلك أثر فقهي عميق كمتكامل يشمل صبيع جوانب اغبياة،أيضان ؽبا كاألخركية، ك 

ضبط كافة ىو يف آّتمع اإلنساين، كبالتايل غايتها  -السنن-توافق القواعد اغباكمة للوجود 
األفراد  اتسلوك ترشيدمتثاؿ للقواعد الشرعية من خبلؿ ربقيق اإل ككذلك اؼبختلفة األنشطة 

من أجل قياـ  تربط بُت الشرع كالسياسة معان  يةاإلسبلمذلك أف الرؤية  ؛ كمعٌتكاعبماعات
 ".االستخبلؼ"الٌدين، كربقيق الغاية اإلؽبية يف الكوف أال كىي 

 :النتائج التالية كمن خبلؿ ؿباكلتنا أثناء دراسة ىذا اؼبوضوع توصلنا إىل
 

مات من مسلٌ - ضركرة حتمية ال مفر منهاربت نظاـ غَت إسبلمي أفَّ العمل السياسي  :أولً 
كذلك من أجل اؼبسانبة يف ربقيق مصاٌف  ؛-(CAIR)ؾبلس العبلقات اإلسبلمية األمريكية 

العباد بأم شكل من أشكاؿ اؼبشاركة؛ لكن شريطة التوافق مع اؼببادئ العامة للشريعة 
إذ العمل السياسي يعترب آلية من آليات األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر؛ ألف . يةاإلسبلم

الكثَت من الفساد  إصبلحيف من خبلؿ موقعو اإلدارم كحظوظ كافرة السياسي لو إمكانية 
قياـ  من أجل ،كرد اغبقوؽ إىل أصحأّا كحل مشاكلهم، ككذلك رد مكائد العدك كظلمهم

 .العدؿ كاؼبساكاة يف الوسط اإلجتماعي
   

يواجو ربديات سياسية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، إفَّ ؾبتمع األقلية اؼبسلمة  :ثانياً 
ضايقات من خبلؿ اؼبالعداء كالكراىية كقانونية حاٌدة، كظركؼ حياتية صعبة كذلك بسبب 

، كخاصة بعد أحداث اغبادم عشر من يت ترفض كجودهاليت سبارس عليو من ًقبل األطراؼ ال
كضعو عن كأقلية ىبتلف حالو ك ،اؼبسلم اؼبقيم يف تلك آّتمعات اليـوبالتايل ك ، 2001سبتمرب 

، فاإلجتهاد يف اؼبسائل كالنوازؿ اليت ربل بو ال يبكن التماطل عنها يةاإلسبلماؼبسلم يف الببلد 
أك تركها معلقة، فاإلجتهاد فيها كإهباد الرخص من اؼبتطلبات اغبتمية اليت ال يبكن اإلستغناء 

  .  عنها
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 الشرعية صالنصو أفَّ العمل اعبماعي اؼبنظم كاؽبادؼ لو آثار عميقة يف نفوس الدعاة، ف :ثالثاً 

 .أكسع من ذلك، بل ىو فقطليس شعائر تعبدية  اإلسبلـ، فاعبماعي اؼبنٌظمالعمل  تكجبأ
، مصداقان إىل ذلكالوحيد ، كاعبماعة ىي السبيل دين كدكلة، كعبادة كقيادة اإلسبلـكما أف 

 ".يُد اهلل مع الجماعة" عليو كسلم لقولو صلى ا
 

مبادئ يعمل كفقها - أٌف العمل كفق اؼبصاٌف اؼبرسلة، كأسلوب اغبوار، كالنقد البٌناء :رابعاً 
 اإلسبلـمن أىم أسس كعوامل إنتشار  -(CAIR)ؾبلس العبلقات اإلسبلمية األمريكية 

كسبكينو يف األرض، ككذلك زيادة ثقة اآلخر كالتعلق بو أكثر حينما يتبُت لو أف ىذا الدين 
كيبحث يف إستقرار الكوف كإنتظامو، ليس عكس ما يبثو  ،عدؿ كطمأنينةسبلـ ك  حٌقان دين

 .اإلعبلـ اغباجب للحقيقة ليل هنار
 

جدُّ مهم يف حياة اؼبسلم الداعية أفَّ إحياء فقو اؼبوازنة بُت اؼبصاٌف كاؼبفاسد أمر  :خامساً 
القائد الصانع للقرار، لكي يتبُت لو مىت ييأجّْل كمىت يعجّْل، كمىت يأمر باؼبعركؼ كينهى عن 

 .اؼبنكر، كمىت يلُت كمىت يغلظ، كمىت ييوايل ك ىبالط كمىت يقاطع كيهجر
يف ( CAIR)يتبناه ؾبلس العبلقات اإلسبلمية األمريكية فهذا ىو النوع من الفقو الذم 

 . التعامل مع اغبكومة األمريكية
 

، كتعد من العاؼبي أفَّ كسائل اإلعبلـ السلبية قد أثرت بشكل كبَت على الرأم العاـ :سادساً 
يف أدآء كاجبها الدعوم يف  يةاإلسبلمبُت أبرز التحديات كاؼبشاكل اليت تواجو اؼبنظمات 

نقص اؼبوارد اؼبالية يعترب نقطة ضعف ىذا من جهة، كمن جهة أخرل، . آّتمعات الغربية
، ألنو ال يبكن التصدم ؽبذه اؽبجمات اإلعبلمية إال يةاإلسبلميشتكي منها رؤساء اؼبنظمات 

 .  لتكشف اغبقائق -بناء ؿبطات كقنوات إعبلمية-باؼبقابل 
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ساسان مبنية أ (CAIR) األمريكية يةاإلسبلمأٌف األعماؿ اليت يقـو ّٔا ؾبلس العبلقات : سابعاً 
كتقٌبل الرأم  ،كركح اغبوار ،على جلب اؼبصلحة كدرء اؼبفسدة، كما يتخٌللها فقو اؼبوازنة

، فهو مقصد من مقاصد الشريعة ، من أجل اغبفاظ على إستقرار آّتمع األمريكياآلخر
 .يةاإلسبلم

 ، يعرفوف متطلبات الواقع الذم وبيط ّٔمالفكر الوسطيأما عن إذباه قاداتو فهم أصحاب 
 .ككاجبهم إذباىو كأصحاب رسالة ككمواطنُت أيضان 

 

البلدية كغَت ذلك  االنتخاباتكالًتشح يف الربؼباف، ك  االنتخاباتمشاركة اؼبسلم يف أفَّ  :اً ثامن
من األصعدة، هبوز شرعان؛ كذلك بناءان على عدـ تعارض اؼبسألة بأحكاـ الشرع كمقاصده، 
ككذلك حاجة الواقع إليها، بل قد تصل إىل الوجوب كاإللزاـ إذا كانت اؼبشاركة ربقق مصاٌف 

اركة يعترب أما اإلعراض عن اؼبش. عامة لؤلقلية اؼبسلمة من جلب منافع ؽبم كدفع مفاسد عنهم
 .كا أعلم .ضعف يف شخصية اؼبسلم، كنقص الثقة يف النفس
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 توصيات البحث
 

يوصي الباحث اعبهات اؼبعنية كاؼبمثلة للمسلُت األمريكيُت خاصة؛ كذلك لنوعية كطبيعة . 1 
، 2001النسيج اإلجتماعي كالتغٌَت الذم حدث فيو جرٌاء أحداث اغبادم عشر من سبتمرب 

كذلك بإنشاء ؿبطات إعبلمية من أجل تصحيح  تطهَت كسائل اإلعبلـ، بالعمل من أجل
سبلـ، كاؼبسلم رجل سبلـ،  اإلسبلـ، كتبليغهم اغبقيقة بأف اإلسبلـأفكار كنظرة اآلخر إذباه 

 .ىدفو أف وبيا عبدان  كحده الشريك لو
  
اؼبسلمة، كإحياء ركح التكافل ينبغي تكثيف اعبهود كتقوية الركابط بُت أبناء األقلية  .2

يف العبلقة بُت أفراد  الثقايف كالعرقي االختبلؼاإلجتماعي، ككذلك اغبرص على عدـ تأثَت 
كذلك عن طريق تبادؿ األنشطة اؼبختلفة بُت أيسر اؼبراكز  ي األمريكي،اإلسبلمآّتمع 

 .، كالعمل كفق مبدأ التنسيقيةاإلسبلمكاؼبؤسسات 
 

دعوة أمة ؿبمد صلى ا عليو كسلم عمومان، كأبناء األقلية اؼبسلمة على كجو اػبصوص  .3
ألهنم أقرب اؼبسلمُت إحتكاكان باآلخر، سبثيبلن يليق بشعائره كتعاليمو، ( القدكة) اإلسبلـسبثيل 

نظرة التصحيح ّٔدؼ  ؛كالشخصية اؼبسلمة اإلسبلـحوؿ الصورة الصحيحة من أجل إعطاء 
 .السياسي الغريب اليت صورىا ؽبم اإلعبلـ اطئةاػبكالفكرة 

  
األمريكية اليت ؽبا سلطة قانونية، أك ؽبا عبلقة جيدة مع  يةاإلسبلمعلى اؼبنظمات . 4

منظمات اغبقوؽ كاغبريات اؼبدنية األمريكية، التعاكف معها للضغط على اغبكومة األمريكية 
األمريكي اؼبسلم، ككذلك معارضة  من أجل معارضة القرارات اليت سبس بكرامة اؼبواطن

اليت قد تستغل اعبندم األمريكي اؼبسلم لصاٌف جهة ال زبدـ  االداريةالقوانُت كاؼبراسيم 
اؼبصلحة العامة للمجتمع اؼبدين األمريكي، فهذا األمر قد ىبفف الضرر كيقلل من حٌدة 

 .تأنيب الضمَت كرفع اغبرج عن اعبندم األمريكي اؼبسلم
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فهم أدرل دبا وبيط ّٔم من حقائق  ،يف االجتهاد يًتددكا أف الهبب على علماء اؼبهجر :  5
  االجتماعيةتعليق  القضايا الفكرية ك  كذلك إجتنابان ككاقع يلمسوهنا من خبلؿ معايشتهم ؽبا، 

الدفاع عن  السياسي آّاؿالناشطُت يف  يةاإلسبلمأبناء األمة كما هبب على ،  ذبميدىاك 
  . حقوؽ اؼبسلمُت كرد األذل عنهم

 
يف  يةاإلسبلمسر اؼبنظمات كاعبمعيات كصبيع أي  ،على اؼبسؤكلُت األمريكيُت اؼبسلمُت .6

 األخذ بيد آّتمع األمريكي اؼبسلم كبو الوحدة كالتضامن كالقوة ،الواليات اؼبتحدة األمريكية
 .كالتعاكف

 
لتحاكر معو؛ ألف اغبوار و أكثر لمنكاإلقًتاب ضركرة اإلنفتاح على اآلخر، كالتعرؼ عليو  .7

 .كسيلة تواصل حضارية هبب األخذ ّٔا
 

األمريكية اليت ؽبا سلطة قانونية، أك ؽبا عبلقة جيدة مع  يةاإلسبلماؼبنظمات  هبب على .8
منظمات اغبقوؽ كاغبريات اؼبدنية األمريكية، التعاكف معها للضغط على اغبكومة األمريكية 
من أجل معارضة القرارات اليت سبس بكرامة اؼبواطن األمريكي اؼبسلم، ككذلك معارضة 

اعبندم األمريكي اؼبسلم لصاٌف جهة ال زبدـ  اليت قد تستغل االداريةالقوانُت كاؼبراسيم 
اؼبصلحة العامة للمجتمع اؼبدين األمريكي، فهذا األمر قد ىبفف الضرر كيقلل من حٌدة 

 .تأنيب الضمَت كرفع اغبرج عن اعبندم األمريكي اؼبسلم
 
يف  أف ربيا بإسبلمها كتؤدم كاجبهامعنويان من أجل ك سواء ماديان إعانة األقليات اؼبسلمة . 9

 .ؾبتمعها
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم

 كتب الصحاح والسنن

 

: اإلسكندرية)فؤاد عبد اؼبنعم : ، ربقيقالشفاء من مواعظ الملوك والخلفاءابن اعبوزم،  -
 .(1985، 3دار الدعوة، ط

: ، ربقيقالراعي والرعية إصالحالسياسة الشرعية في ابن تيمية، أضبد عبد اغبليم،  -
 (. ـ1971ط، . دمطبعة الشعب، : مصر)ؿبمد ابراىيم البنا ك ؿبمد عاشور 

دار اؼبعارؼ : مصر)، ربقيق ؿبمد أيب الفضلتاريخ األمم والملوكابن جرير الطربم،  -
    (.                                                                                              ـ1979: 4ط
 /ىػ1421، 1دار السبلـ، ط: القاىرة) اإلسالمالنظام اإلجتماعي في ابن عاشور،  -

2005). 

ؿبمد حامد الفقي، : ، ربقيقالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم اعبوزية،  -
 (.                                                            دار الكتب العلمية، دط، دت: بَتكت)
دار صادر، : بَتكت)لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل ؿبمد بن مكـر االفريقي،  -

                                                                                        .(ـ1968/ىػ 1388
، 1دار الفكر، ط: بَتكت) السيرة النبويةسعيد ؿبمد اللحَّاـ، : ابن ىشاـ، ربقيق كتعليق -

                          (.ـ1995/ىػ1416
 .(ىػ1421، 1ط  ،دار ابن عفاف: مصر) الموافقاتأبو إسحاؽ الشاطيب،  -

سامل مصطفى : ، ربقيقتفسير القرطبيأيب عبد ا ؿبمد بن أضبد األنصارم القرطيب،  -
 .(2004ىػ، 1424، 2ط /دار الكتب العلمية: بَتكت)البدرم 
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، 4مؤسسة الرسالة، ط: بَتكت)المسلمون أمام التحدي العالمي إحساف حقي،  -
       .(ـ1981

مركز دراسات : بَتكت) سبتمبر/ أيلول 11العرب والعالم بعد أضبد بيضوف ك آخركف،  -
 .(2002، 1الوحدة العربية، ط

 .(1978، 3دار النهضة العربية، ط: القاىرة) القاموس السياسيأضبد عطية ا،  -

: الكويت)، دراسات في السياسة الشرعية عند فقهاء أىل السنة البغدادمأضبد مبارؾ  -
 (.ت. ط، د. مكتبة الفبلح، د

والمعامالت  الدارين وأثره في أحكام المناكحات فاختالإظباعيل لطفي فطاين،  -
 (.ـ1998/ ىػ1419، 2ط ،دار  السبلـ: القاىرة)

، 3، ج1ط دار الكتب العلمية،: بَتكت)، صحيح مسلماإلماـ مسلم،  -
 .(ـ1998/ىػ1418

دار الكتب : بَتكت) جامع البيان في تأويل القرآن بو جعفر ؿبمد بن جرير الطربم،أ -
 .(1999/ ىػ1420، 3العلمية، ط

إحساف قاسم : ، ترصبةالشعاعات. كليات رسائل النوربديع الزماف سعيد النورسي،  -
/ ىػ1414، 1للنشر، طدار سوزلر : شركة النسل للطباعة، نشر: اسطنبوؿ)الٌصاغبي، 

 (.ـ1993

 .(ت. ط، د. دار الفكر، د: بَتكت) السنن الكبرىالبيهقي،  -

دار : بَتكت) أنتم أعلم بأمور دنياكم. والحرام السياسة بين الحاللتركي، اغبمد،  -
 .(ـ2000. 1الساقي، ط

 اؼبعركؼالمواعظ والعتبار بذكر الخطط واآلثار ضبد بن علي اؼبقريزم، أتقي الدين  -
، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) ، كضع حواشيو، خليل اؼبنصور بالخطط المقريزية

 .(1998/ىػ1418

، 1دار السبلـ، ط: القاىرة) ، نحو فقو جديد لألقلياتصباؿ الدين عطية ؿبمد -
 (.                                                      ـ2003/ىػ1423
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، ربقيق أضبد عبد (الصحاح)ج اللغة وصحاح العربيةتا اعبوىرم إظباعيل بن ضباد،  -
 (.  ـ1984/ ىػ1404 دار العلم للمبليُت،: بَتكت)الغفور العطار 

اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر : بَتكت) اإلسالميةالنظم حسُت، اغباج حسن،  -
 (.ـ1987ىػ، 1406 ،1كالتوزيع، ط

دار : بَتكت)أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب سامل عبد الغٍت الرافعي،  -
، ط  (                                                                                 ـ2002 ،1ابن حـز

 ياإلسالماألحكام السياسية لألقليات المسلمة في الفقو سليماف ؿبمد توباليك،  -
 (.                                                                    ـ1997/ىػ 1418دار البيارؽ، : زيع، بَتكتدار النفائس للنشر كالتو : عماف)
 (.ت .ب ،4مكتبة كىبة، ط: القاىرة) ، ىذا الدينسيد، قطب،  -

، 1دار اعبيل، ط: بَتكت)والواجب نحوىا  اإلسالميةمحنة األقليات صابر طعيمة،  -
 (.ـ1988

اؼبركز الثقايف : بَتكت) المسلمون األمريكيون في الوليات المتحدةصاٌف زىر الدين،  -
 (.2004 /ق1424، 1اللبناين، ط

ؿبمد الطاىر اؼبيساكم : ، ربقيق كدراسةاإلسالميةمقاصد الشريعة الطاىر بن عاشور،  -
 .(2001/ىػ1421، 2دار النفائس، ط: بَتكت)

دار : الكويت)المسلمون في العالم أضواء على مشاكلهم وتوزيعهم عادؿ طو،  -
 (.ـ1980/ ىػ1400، 1البحوث العلمية، ط

مطبعة دار التأليف : مصر) ياإلسالم، السياسة الشرعية والفقو عبد الرضبن تاج -
 (. ـ1953/ىػ1373

عة دارالثقافة كالنشر جام: الرياض)المدخل إلى السياسة الشرعية عبد العاؿ عطوة،  -
 (.                                             ـ1993/ىػ 1414، اإلسبلميةاإلماـ ؿبمد بن سعود 

دار النفائس : عماف ) السياسة الشرعية في األحوال الشخصيةعبد الفتاح عمرك،  -
 (.ـ1998/ىػ1418، 1للنشر كالتوزيع، ط

: جدة) المتحد األمريكيةي في الوليات اإلسالمالوجود عبد ا أضبد الدارم،  -
 .(1983 /ق1403، 1مطبوعات اعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف، ط
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اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : بَتكت)موسوعة السياسة الكيايل،  عبد الوىاب -
 .(1993، 2ط

في الشؤون  اإلسالميةالسياسة الشرعية أو نظام الدولة عبد الوىاب خبلؼ،  -
 (.                                                                        ـ1984/ىػ1404 ،2مؤسسة الرسالة، ط: بَتكت) الدستورية والخارجية و المالية 

 التعامل مع مجتمع غير مسلم من خالل اإلنتماء الصادقعدناف علي رضا النحوم،  -
                 (.ـ1997/ىػ 1417، 1النحوم، ط دار: بَتكت) اإلسالمإلى 

مكتبة لبناف،  :بَتكت)المصباح المنير العبلٌمة أضبد بن ؿبمد بن علي الفٌيومي اؼبقرئ،  -
 .(1987ط، . د

ط، . دمطبعة الشرؽ، : مصر) في العصور األولى السياسة الشرعية ،علي اػبفيف -
 (ـ1936

المسلمون في أوروبا نزىة بنت عبد الرضبن الكتاين، : علي بن اؼبنتصر الكٌتاين، تقدًن -
 .(2005/ىػ1426، 1دار الكتب العلمية، ط: بَتكت) وأمريكا

ؿبمد عمارة  :، دراسة ككثائق بقلم الدكتوروأصول الحكم اإلسالمعلي، عبد الرازؽ،  -
 .(ـ1988، 2اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط: بَتكت)

دار : عماف)حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية عمر سليماف األشقر،  -
 (                                                                                                ـ1992/ ىػ1412، 1النفائس، ط

 ،دار قتيبة: بَتكت) ، ي المعاصراإلسالمدراسات وبحوث في الفكر فتحي الدريٍت،  -
 .(ـ1988/ ىػ1408، 1ط

دار الكتب العلمية، : بَتكت) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبفخر الدين الرازم،  -
 (.2000 /ىػ1421، 1ط

مؤسسة : بَتكت) القاموس المحيطالفَتكز آبادم، ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب،  -
 (                                                                              ـ1998/ىػ1419، 6الرسالة، ط

 مركز الدراسات : ، دراسة كربقيقكتاب الفروق أنوارالبروق في أنَواِء الفروقالقرايف،  -

 .(ـ2001/ ىػ1421، 1دار السبلـ، ط: القاىرة)، االقتصاديةالفقهية ك  -
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مكتبة الفبلح، : الكويت)الشيخ خضر ؿبمد خضر : ، ربقيقنصيحة الملوكاؼباكردم،  -
 .(ـ1983 /ىػ1403، 1ط

، 1دار العلم للمبليُت، ط: بَتكت) اإلسالماألقليات بين العروبة و ؿبمد السماؾ،  -
 (.   ـ1990

 .(ـ1998، 1دار اغبصاد، ط: دمشق) اإلسالممفهوم العدل في ؿبمد خدكرم،  -

، دار النفائس للطباعة: بَتكت)  النبويةقراءة سياسية للسيرة ؿبمد رٌكاس قلعة جي،  -
 .(ـ1996/ ىػ1416، 1ط

 محمد رشيد رضا" ياإلسالمالسلطة السياسية في الفكر ؿبمد سليماف أبو رماف،  -
 (.ـ2002/ىػ1422 ،1دار البيارؽ، ط: عماف)" نموذجا

، 1مؤسسة الرياف، ط: بَتكت)في العالم  اإلسالميةاألقليات ؿبمد علي ضناكم،  -
 (.ـ1992/ىػ1413

 .(ـ2005، 1دار السبلـ، ط: القاىرة)  والسياسة اإلسالمؿبمد عمارة،  -

دار : عماف) الفقو السياسي عند اإلمام حسن البناؿبمد، عبد القادر أبو فارس،  -
 (.ـ1998/ىػ1419، 1عمار،ط

مطابع الدستور : عماف)، رد على شبهات العلمانيين اإلسالمالدولة في ؿبمود، دمَت،  -
 (.ـ2003/ىػ1425، 1طالتجارية، 

األقليات : اإلسالميةالمسلمون في الفضاءات غير العربية وغير مسعود اػبوند،  -
 (.ـ5002 الشركة العاؼبية للموسوعات،: بَتكت) المسلمة في العالم

 األقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرةي، اإلسبلمالندكة العاؼبية للشباب  -
 (.ـ1999/ىػ1420 ،الندكة العاؼبية دار: الرياض)آلمها، وآمالها 

، 1مؤسسة الرسالة، ط: بَتكت)ي اإلسالماألقليات الدينية والحل يوسف القرضاكم،  -
  .(ـ2000/ ىػ1421

مكتبة : القاىرة) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا، ______ -
                                                                                    (. ىػ1419 ط،. د كىبة،
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 المجالت
 

 .1985، 5 :، العدداليوم اإلسالممجلة  -
 .2008/ىػ1427، ذكالقعدة كذكاغبجة13، الدكرة58: ، العددمجلة رسالة التقريب -
 .1833/ 1816/ 1779/ 1694/ 1522: العدد، مجلة المجتمع -
 

 نجليزيةمراجع باللغة اإل

 

- Ihsan Bagby; Paul M. Perl; Bryan and T. Froehle, the Mosque in 

America: A National Portrait: A Report from the Mosque Study 

Project (Washington, D.C.: Council on American-Islamic Relations, 

2001. 

 

- Yvonne yazbeck haddad & Adair T.Lummis; IslamicValues in the 

United States A Comparative Study, (united states: oxford 

university1987). 

 

- FBI Investigating Mich. Mosque Attacks, USA Today, Available at 

http://www.usatoday.com/news/nation/2006-02-16-michigan-

mosque_x.htm. 

 

- Mbaye Lo: Muslims in America; Race, Politics, and Community 

Building (USA: amana publications. St Edition.2004). 

 

 

http://www.usatoday.com/news/nation/2006-02-16-michigan-mosque_x.htm
http://www.usatoday.com/news/nation/2006-02-16-michigan-mosque_x.htm


 

116 
 

- Marilyn Elias, “USA’s Muslims under a cloud,” USA Today, August 

10, 2006 available at: http://www.usatoday.com/news/nation/2006-08-

09-muslim-americancover_ x.htm. 

 

- Council on American-Islamic Relations, the Status of Muslim Civil 

Rights in the United States 2007, Available at: 

http://www.CAIR.com/CivilRights/CivilRightsReports.aspx (retrieved 

on May 15th 2008). 

 

- Ihsan Bagby, Paul M. Perl; Bryan and T. Froehle, the Mosque in 

America: A National Portrait: A Report from the Mosque Study 

Project (Washington, D.C.: Council on American-Islamic Relations, 

2001. 

 

- Council on American-Islamic Relations, results that speak for 

themselves, p.16 Available at: 

http://www.CAIR.com/Portals/0/pdf/2006_Annual_Report.pdf. 

 

 

 

 مواقع األنترنت

 

- http://www.islamonline.net. 

- http://www.CAIR.com/CivilRights/CivilRightsReports. 

- http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples. 

- http://www.CAIR.com/AmericanMuslims/AntiTerrorism/FatwaAgains  

 

http://www.usatoday.com/news/nation/2006-08-09-muslim-americancover_%20x.htm
http://www.usatoday.com/news/nation/2006-08-09-muslim-americancover_%20x.htm
http://www.usatoday.com/news/nation/2006-08-09-muslim-americancover_%20x.htm
http://www.cair.com/CivilRights/CivilRightsReports.aspx
http://www.cair.com/Portals/0/pdf/2006_Annual_Report.pdf
http://www.islamonline.net/
http://www.cair.com/CivilRights/CivilRightsReports
http://www.cair.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples
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 نهاد عوض: حوار مع الدكتور
 (CAIR)األمريكية  اإلسالميةرئيس مجلس العالقات 

 
 

 رسالة إلتماس من رئاسة القسم إلى المجلس  : 1
 صفحة إقرار من إدارة المجلس: 2                     

 (باللغتين العربية واإلنجليزية)نص الحوار : 3          
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Council on American-Islamic Relations 

453 New Jersey Ave S.E. 

Washington, D.C. 20003 

Tel: 202 488 8787   Fax: 202 488 0833 

 .comCAIRwww.,   URL .comCAIRinfo@mail: -E 
 

April 7, 2009 

 

Mr. Bahaeddine Megaache 

Department of Siasah Syar’iyyah 

(Islamic Politic and Administration), 

Academy of Islamic Studies 

University of Malaya 

50603, Kuala Lumpar, Malaysia 

 

Dear Bahaeddine, 

This letter is  being sent to you in reference to CAIR’s email to you on 

February 12, 2009, which contained answers to your questionnaire, 

submitted to me via e=mail in June 2008, referencing your titled Master’s 

dissertation entitled  “The practice of Siasah Syar’iyyah Among Muslim 

Minority: A Case Study of the Council on American-Islamic Relations.”  
  

 Not withstanding, I wish you the best in your endeavors and sincerely 

hope, that my answers have been helpful to you in putting together 

your Master’s dissertation. 

 

Yours truly, 

 

Nihad Awad 

National Executive Director 

NA/ag 

 
WASHNGTON D.C. 

ARIZONA   CALIFORNIA   CONNECTICUT   FLORIDA   GEORGIA   ILLINOIS   KENTUCKY MARYLAND 

MASSACHUSETTS   MICHIGAN 

MISSOURI    NEW JERSEY   NEW YORK   OHIO   PENNSYLVANIA   SOUTH CAROLINA TEXAS VIRGINIA 

WASHINGTO 

 

http://www.cair.com/
mailto:info@cair.com
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 (مترجم)نص الحوار باللغة العربية 
 

 ؟األقلياتماىو كاقع األقلية اؼبسلمة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، كوهنا كباقي  .1
 :إف فًتة ما بعد أحداث اغبادم عشر من سبتمرب، لقد أفرزت عدة قضايا منها-
 .الرقابة اؼبشددة ك كذلك سلب اغبرٌيات اؼبدنية 
. كرغم كل ىذا؛ فنحن قادركف على تبليغ إنشغاالتنا كإىتماماتنا كفق اإلطار القانوين 

فالشعب األمريكي عمومان شعب متسامح، كلديو قابلية كرغبة يف التعلم، إذ نلمس جهود 
  .تربوية ناجحة

 
، كمدل قدرتكم يف بناء مؤسسات سياسية ذات اىو موقفكم من اؼبشاركة السياسيةم .2

         بلمي؟طابع إس
اؼبسلموف مؤمنوف باؼبشاركة السياسية، كىذا ىو السبيل الوحيد الذم من خبللو يبكن  -

لؤلقليات إتباعو لطرح  إنشغاالهتم، كإبداء كجهات نظرىم يف حوار مفتوح مع اؼبواطنُت 
       .اآلخرين

                                                                           
 إذا زادت معرفتو بو؟ اإلسبلـما مدل قابلية اؼبواطن األمريكي تغيَت موقفو من . 3
أثبتت الدراسات اليت أيجريت على آّتمع األمريكي، بأف األمريكيُت الذين لديهم  -

كذلك عن طريق اإلتصاؿ اؼبباشر باعبَتاف، كالزمبلء يف ، اإلسبلـدراية كإطبلع على 
 .العمل، إىل حد ما فهم أكثر تقبُّبلن للمسلمُت
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األمريكية من ثقل على الساحة السياسية يف  اإلسبلميةنظرا ؼبا يبلكو ؾبلس العبلقات . 4

أمريكا، فما ىو منهجكم يف التعامل مع قضية اإلندماج؟ كماىي اآلليات الشرعية اليت 
 كضفها يف التعامل مع ىذه اؼبسألة؟

 يعترب اؼبسلم األمريكي جزء من نسيج آّتمع األمريكي، إذ هبب عليو أف ىبضع لشركط                -   
        كاة يف اغبقوؽ، ككذلك اغبصوؿ علىواطنة كإلتزاماهتا، كمقابل ىذا فهو يتمتع باؼبسااؼب   
 .إمتيازات اؼبواطنة   

 
ماىي أىم اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبعامبلت اؼبالية اليت تشغل إىتماـ اؼبسلم األمريكي، ماىي . 5

 آليات كإسهامات آّلس يف إهباد حلوؿ ؽبا؟
 : إف اعبانب األمٍت قد أثران سلبان على اؼبسلم إعطاء الصدقات، كلئلطبلع أكثر أنظر -   

 .http://www.muslimadvocates.orgموقع توصيات دعاة اؼبسلمُت      

 

ي كاإلرباد اإلسبلمماىو حجم التواصل بُت آّلس كاؼبؤسسات االستشارية كمجامع الفقو . 6
 العاؼبي لعلماء اؼبسلمُت؟

 ؾبلس الفقو ألمريكا      : لدينا عبلقات فبتازة مع العلماء اؼبسلمُت اليُت على سبيل اؼبثاؿ -  
 .الشمالية  
 
يوجد ىناؾ دعم كتأييد من ًقبل السلطات األمريكية يف اؼبطالبة بضماف حرية  لى .7

 اإلعتقاد كفبارسة الشعائر الدينية؟ ككيف تقٌيموف دعمهم؟
 إرباد اغبريات   : نعم، لدينا تشجيع قوم خاصة من ًقبىل ؾبموعة اغبريات اؼبدنية مثل -  
 .ACLUاؼبدنية األمريكي   
 
 
 
 
 

http://www.muslimadvocates.org/
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يف جهودكم ث؟ كمدل تك(2008)القادمة  االنتخاباتكيف تركف مشاركة اؼبسلمُت يف  .8
 األخرل يف التعامل مع ىذا اغبدث مقارنة باؼبرات السابقة؟ اإلسبلميةمع اؼبنظمات 

    االىتماـتواصل تسجيل الناخبُت كتشجيع اؼبشاركة فيها، كأيضا  اإلسبلميةإف اؼبنظمات  - 
 . االنتخاباتّٔم يف يـو    
 مقارنة باؼبرات   ( 2008ات انتخاب)كحسب ما تناقلتو الركايات كما الحظناه ىذه اؼبرة    
 %.90حيث بلغت  االنتخاباتالسابقة، إرتفاع نسبة مشاركة اؼبسلم يف    

 
   ماىو موقفكم من مشاركة اؼبسلم األمريكي يف اعبيش األمريكي؟ .9

          يف جندم أمريكي مسلم منخرط  0000ىناؾ حوايل ف أ ،عكزارة الدفا  وذكرتكفقان ؼبا   
  إذا أردنا االستفادة من امتيازات اؼبواطنة يف الواليات ف. صفوؼ القوات اؼبسلحة األمريكية  
   الكثَت من السبل اليت ضد ككبن . عباءمثل ىذا النوع من األبل بد لنا من ربمل فاؼبتحدة،   
 .إستغبلؿ جنودنا لصاٌف إدارة جورج بوشمن خبلؽبا يبكن   
 

 ماىي اؼبنهجية اليت ينتهجها آّلس يف القياـ دبهامو، خاصة يف اعبانب السياسي    .10
 كمدل توافقها مع اؼببادئ العامة للسياسة الشرعية؟( التعامل مع اغبكومة األمريكية)   
 .مسؤكلينا اؼبتخبُت  ىذا كاجبنا كبن كمسلمُت إدخاؿ أك إدماج -   

 
 ىل لديكم خطة مستقبلية تريدكف من خبلؽبا الوصوؿ إىل مناصب سياسية معينة؟ . 11
 كبن نقـو بتشجيع ؾبتمعنا للبحث عن كظائف خدماتية علمية، ككبن نؤمن بأف    -   
 .قادرين على تقدًن الكثَت اؼبسلمُت   

 
، كيف تركف النشاط (AMPCC)ي األمريكي للتنسيق  اإلسبلمسستم آّلس أبعد ما  .12

 ؟اإلسبلميةالسياسي كسط اؼبنظمات 

كمت تعويضو بػ  ، AMPCCاألمريكي للتنسيق السياسيي اإلسبلمآّلس لقد إستقاؿ  -  
AMTF  قبل سنوات، فهي خطوة مهمة كجيّْدة، لكن مازاؿ الطريق أمامها طويل. 

 



 

124 
 

 الذم يقـو بو آّلس للتعريف بقضايا اؼبسلمُت؟ماىو حجم النشاط اإلعبلمي  .13

  اليت يرجع  اإلسبلميةاألمريكية من بُت أىم اؼبنظمات  اإلسبلميةيعترب ؾبلس العبلقات  -   
 .إليها   
 ىل ىناؾ خطط مستقبلية إلنشاء ؿبطات فضائية يف ىذا الصدد؟ .14
 .ال -  
 

 ما ىي أبرز التحديات اآلنية اليت يواجهها آّلس يف أداء مهامو؟ .15
  فيما ىبص التحديات اليت أما  ،اؼبهمة قضاياتواجو العديد من ال اإلسبلميةكل اؼبنظمات   -  

 :تتمثل فيما يلي CAIRتواجو    
 كسائل اإلعبلـ السلبية: أولً    
 .خبلؽبا مواجهة ىذه التحدياتنقص اؼبوارد اؼبالية اليت يبكن من  :ثانياً    

 

 
 

 
 
 

 
 

 شكران جزيبلن 
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Questions and Answers 

 

 

 

1. How do you describe the actual situation of the Muslim community in 

the United States? Like all minorities, Muslim face their share of 

problems in the United States.  

Post-September 11 has brought glaring scrutiny and an erosion of civil 

liberties. However, we are able to work within the law to address our 

concerns. Americans are a generally tolerant people who are willing to 

learn and we feel education efforts are paying off.  

 

 

2. What is your opinion about the political participation, and to what 

extent the Islamic aspect in building political institutions can be 

achieved?  

Muslims believe in political participation. This is the only way any 

minority group can present their issues and views in an open dialogue 

with other citizenry.  

 

3. To what extent are American citizens capable of changing their position 

towards Islam if their knowledge of Islam increases?  

Research shows that those who know about Islam, particularly by direct 

experience with neighbors or co-workers, have a higher opinion of the 

faith.  

 

4. As a Muslim institution of significance, what is the policy observed by 

the Council on American-Islamic Relations in dealing with the issue of 

“integration” and what is the legal Islamic political theory adopted in 

the issue?  

American Muslims are part of the fabric of American society and should 

honor the obligations of citizens and enjoy equal access to the 

privileges of citizenship.  

 

5. What are the most important issues relating to financial transactions 

that occupy the American Muslim community and what are solutions 

the suggested by CAIR to resolve them?  

Ability to comfortably give, to Muslim charities see the website of 

Muslim Advocates recommendations:  http://www.muslimadvocates.org 
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6. How do you evaluate the amount of communication between the 

Council and Islamic Consultative institutions such as the Council of 

Islamic jurisprudence and the International Union of Muslim Scholars?  

 We have an excellent relationship with domestic Muslim scholars such  

           as the Fiqh Council of North America.  

 

7. Do you find any support from non-governmental organizations to 

exercise pressure on the U.S. government to protect the freedom of 

belief and religious practice of Muslims? How do you evaluate their 

support?  

 Yes, support is particularly strong from civil liberties groups such as the  

           ACLU.  

 

 

8. How do you for see Muslim participation in the coming elections 

(2008)? In addition, how do you estimate your efforts along with other 

Islamic institutions in encouraging Muslim participation in this event in 

comparison with the experiences of previous years?  

Muslim organizations continue to register voters, encourage 

participation, and turn out voters on Election Day. Though no research 

proves this, anecdotally we are seeing greater campaign involvement 

from average Muslims than ever before. Ninety percent (90%) of 

Muslims voted in the 2008 elections.   

 

9. What is the position of CAIR regarding participation of American 

Muslim soldiers in U.S wars?  

According to the Department of Defense, some 4,000 American 

Muslims serve in the U.S. armed forces. If we are to benefit from the 

privileges of citizenship in the United States, we must shoulder the 

burdens as well. We disagree with many of the ways in which our armed 

forces were used by the Bush administration; however, as in every other 

aspect of American life, having Muslims present helps build 

understanding and we pray, ease the suffering of innocents in areas of 

conflict.  

 

10. What is the policy adopted by the Council in carrying out IT IS 

 duties, particularly in political life (dealing with the U.S. 

Government) and to what extent are the policies observed compatible 

with the principles of legal politics in Islam?  

 It is our duty as Muslims to engage our elected officials.  
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11. Do you have any plans to obtain any political positions of influence in 

the U.S government?  

 We encourage our community to seek public service careers. We believe 

     Muslims have much to offer.  

 

12. How do you evaluate (AMPCC) and how do you evaluate the political 

activity in Islamic organizations?  

 AMPCC is defunct. American Muslim Taskforce replaced it several years  

           ago. It is a good and necessary step but still has a long way to go. 

 

13. What is the magnitude of media activities carried out by the Council to 

expose Muslim affairs? 

      CAIR is the most frequently quoted American Muslim organization.  

 

14.  Are you planning to establish an independent satellite station for such 

purposes?  

           No.  

 

15. What are the most immediate challenges faced by the Council in 

discharging its duties?  

All Muslim organizations face a vast array of high priority issues. In 

CAIR’s case these include individuals who have been discriminated, 

against who are in need of assistance, constant negative media and 

legislative challenges. We face a lack of financial resources to fully 

address these challenges.     

 

 
 

 
 
 
Thank you very much 
 
 

 
 



PDF Merger

Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF 
Merger! To remove this page, please 
register your program! 

Go to Purchase Now>>

Merge multiple PDF files into one

 Select page range of PDF to merge

 Select specific page(s) to merge

 Extract page(s) from different PDF 

files and merge into one

AnyBizSoft

http://www.anypdftools.com/pdf-merger.html
http://www.anypdftools.com/pdf-merger.html
http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-merger.html
http://www.anypdftools.com/pdf-merger.html
http://www.anypdftools.com/pdf-merger.html

