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 محمد�عثمان�الخشت

ا3جتمع�ا3دني�كتجربة�إنسانية،�وليس�كمصطلح،�وجد�عند�كل��مم�ال���عرفت�أشكال�التعاون�

والتكافل�CجتماBي،�وال���نظم�الناس�ف@?ا�أنفسهم�ككيان�تعاوني�مستقل�عن�الدولة،�وإذا�نظرنا�6ي�

�من�مفاهيم�ا3جتمع�ا3دني�عرفها�ا3جتمع،�لكن�
ً
نطاق�التجربة�JسHمية�والعربية،�وجدنا�أن�كثFGا

،�وإنما�كان�هناك�مصطلح�آخر�يدل�عRى�الكيان�الذي�يشكل�Jطار�
ً
ا3صطلح�نفسه�لم�يكن�موجودا

ا3صطلح�الذي�يدل��التنظيم��ا3قابل�ل[طار�التنظيم��للدولة�أو�الخHفة،�وهو�مصطلح��مة،�فإذا�كان

6ي�الغرب�عRى�هذا�الكيان�هو�ا3جتمع�ا3دني�6ي�مقابل�نظام�الدولة،�فإن�ا3صطلح�الذي�يدل�عRى�هذا�

  .6ي�مقابل�نظام�الخHفة” �مة“الكيان�6ي�الحضارة�JسHمية�هو�

صودة�6ي�ومن�ا3عروف�أن�مصطلح��مة�له�معان�ودjjت�متعددة�6ي�القرآن�الكريم،�ليست�كلها�ا3ق 

�من�بيp?ا،�هو�ذلك�ا3ع�mnالذي�يمكن�أن�يستخدم�فيه�
ً
سياقنا�هذا،�وإنما�نقصد�فقط�مع�mnواحدا

مصطلح��مة�لكي�يش�FGإuى�الكيان�ا3قابل�لنظام�الحكم،�أي�كل�التكوينات�ال���تقع�بGن��سرة�

Cل{|ام�وتس}ى�لتحقيق�،�وyي�التكوينات�ال���تقوم�عRى�Jرادة�الحرة�والتطوع�و)أو�الدولة(والخHفة

التكافل�والحماية��عضاء�ا3هنة�أو�الوظيفة�أو�الجماعة،�والدفاع�عن�ا3صالح�العامة�للمجتمع�

وممارسة�الرقابة�ا3جتمعية�ا3تبادلة�من�خHل��مر�با3عروف�والن���عن�ا3نكر،�وتعمل�هذه�التكوينات�

�حيان6ي�استقHل�عن�سلطة�ونفوذ�نظام�الخHفة�6ي�كث�FGمن�.  

فيمكن�أن�يعادل�ا3جتمع�ا3دني��مة��?ذا�ا3عmn؛��ن�مضمون�CثنGن�واحد،�ويمكن�أن�نستخدم�كل�

  .مصطلح�مكان��خر،�ف�Hمشاحة�6ي�CصطHح��ن�ا3هم�هو�ا3ضمون 

�العقد“وإذا�كان�مفهوم�ا3جتمع�ا3دني�6ي�النظرية�السياسية�يش�FGإuى�ا3جتمع�الذي�يتشكل�بناء�عRى�

  .”صحيفة�ا3دينة”،�فإن�أول�عقد�اجتماBي�صريح�تم�توقيعه�6ي�التاريخ�تمثل�فيما�يسم�mبـ”CجتماBي

وإذا�كان�ا3جتمع�ا3دني��jيتشكل�بناء�عRى�الرابطة�العرقية�أو�الدينية،�وإنما�عRى�أساس�Cل{|ام� 

 HسJمة�6ي�لحظة�ازدهار�الحضارة��مية�كان�أساس�Cنتماء�بشروط�العقد�CجتماBي،�فإن�مفهوم�

،�وهذا�يتضح�لنا�من�خHل�”تحقيق��من“فيه�Cل{|ام�بشروط�العقد�CجتماBي،�ولعل�أهمها�عنصر�

؛�أي�”أمة�مع�ا3ؤمنGن،�لل@?ود�ديp?م�وللمسلمGن�ديp?م“تلك�ال���اعت�Fت�ال@?ود�” صحيفة�ا3دينة“نص�

الذمي�“: أكده�الكاساني�عRى�نحو�حاسم�بقوله�أن��هل��ديان��خرى�حق�ا3واطنة�الكاملة،�وهذا�ما

دار�JسHم�اسم�للموضع�الذي�تحت�يد�ا3سلمGن،�“: إن: ويقول�السرخ���). 1(”من�أهل�دار�JسHم



فاjنتماء�لم�يكن�عRى�أساس�رابطة�الدين�أو�العرق،�حيث�). 2(”وعHمة�ذلك�أن�يأمن�فيه�ا3سلمون 

،�وك
ً
jمكفو�

ً
��jكانت�حرية�Cعتقاد�أمرا

ً
ذلك�كان�CستقHل�الذاتي�التشري}ي�والقضائي�ل¡قليات�أمرا

نزاع�عليه،�مما�يدل�عRى�قبول�التعددية،�وإدراك�لكون�التعددية�سنة�كونية��jسبيل�للقضاء�عل@?ا،�

  .سواء�عRى�مستوى�ا3جتمع�الواحد�أو�عRى�مستوى�ا3جتمع�العالم�

ة�6ي�نطاق�ما�هو�عام�دون�جور�عRى�الحياة�الشخصية�ترسيخ�مبدأ�الشفافية�وحق�الرقابة�ا3تبادل أما

�مر�با3عروف�والن���عن�“فهذا�نجده�بكل�بوضوح�6ي�مبدأ�-والحريات�الفردية�ومبدأ�الخصوصية�

ال���تملك�حق�ا3راجعة�والرقابة�ال���تمس�وجودها�واستقرارها�“؛�حيث�إن�الجماعة�أو��مة�yي�”ا3نكر

  ).3(”ودورها�6ي�محيطها�و6ي�العالم

وبطبيعة�الحال�فقد�عرفت��مة�مجموعة�من�ا3ؤسسات�Cجتماعية�ا3ستقلة�عن�الحكومة،�مثل�

�وقاف،�وyي�نظام�قام�بدور�يعادل�الجمعيات�الخFGية��ن،�كما�عرفت��مة�تنظيم�الروابط�ا3هنية�

  .غرف�التجارية6ي�شكل�طوائف�منظمة��هل�الحرف�والتجار،�وهو�ما�يعرف��ن�باسم�النقابات�وال

  أشكال�من�مؤسسات�وتنظيمات�ا�جتمع�ا�دني��ي�الحضارة��س�مية

6ي�الحضارة�JسHمية�أشكا�jمتعددة�مما�نطلق�عليه��ن�اسم�مؤسسات�) �مة(=عرف�ا3جتمع�ا3دني

  .ا3جتمع�ا3دني،�مثل��وقاف�وطوائف�الحرف�والتجار،�و�خويات

�عن�دور�الدولة،�وكانت��وقاف�تلعب�ويشكل�نظام��وقاف�لبنة�أساس
ً
ية�للتكافل�CجتماBي�بعيدا

دورا�كبFGا�6ي�بنيان��مة�أو�ا3جتمع�ا3دني،�حيث�كانت�تسهم�6ي�التوازن�CجتماBي�وCقتصادي،�ف���

خدمة�عامة�تقدم�للناس�ابتغاء�وجه�هللا�تعاuى،�وكانت��وقاف�متنوعة�ف���تشمل�كافة�الخدمات�من�

طرق�العامة�وإنشاء�الجسور،�وعمارة�ا3ساجد،�وتقديم�الخدمات�الطبية،�وكفالة��يتام�إصHح�ال

،�ومساعدة�
ً
واللقطاء�والفقراء�ومساعدة�طلبة�العلم،�ومساندة�ا3زارعGن�فيأخذون�بذور�أرضهم�مجانا

�،
ً
�وإناثا

ً
وكفالة�صغار�التجار�بعطايا�أو�بقروض�حسنة�ب�Hفوائد،�وتزويج�الفقراء�من�الشباب�ذكورا

أي�ا3سافر�(العميان�وا3قعدين،�بل�وتقديم��لبان�ل¡مهات�الفقFGات،�وتقديم�العون�jبن�السبيل

  ).الغريب�عن�بلده

ولنأخذ�إحدى�عواصم�الحضارة�JسHمية�كنموذج�للدور�العظيم�الذي�كانت�تقوم�به��وقاف�6ي�حياة�

عها�ومصارفها�لكF²±?ا،�فمp?ا�أوقاف�عRى�و�وقاف�بدمشق��jتحصر�أنوا“: الناس،�يقول�ابن�بطوطة

العاجزين�عن�الحج�تعطي�3ن�يحج�عن�الرجل�مp?م�كفايته،�ومp?ا�أوقاف�عRى�تجهG|�البنات�إuى�

أزواجهن�وهن�اللواتي��jقدرة��هلهن�عRى�تجهG|هن،�ومp?ا�أوقاف�لفكاك��سرى،�ومp?ا�أوقاف��بناء�

ودون�لبHدهم،�ومp?ا�أوقاف�عRى�تعديل�الطريق�ورصفها�السبيل�يعطون�مp?ا�ما�يأكلون�ويلبسون�وي{|



ة�دمشق�لكل�واحد�مp?ا�رصيفان�6ي�جنبيه�يمر�عل@?ما�اF}3جلون�ويمر�الركبان�بGن�ذلك،�ومp?ا�
َّ
�ن�أزق

FG4(”أوقاف�لسوى�ذلك�من�أفعال�الخ.(  

فال�وقد�يندهش�البعض�لنموذج�طريف�من�نماذج��وقاف�خصصه�بعض�أهل�الخ3�FGساعدة��ط

الذين�يبع«?م�ذووهم�لشراء�متطلبات�اº3|ل�ويكون�معهم�آنية�فتنكسر،�فكان�يذهب�هؤjء��طفال�إuى�

�مp?ا�ح��j�mيضر�?م�ذووهم
ً
jون��?ا�بدF}يش�

ً
  !ما�يسم�mوقف��واني�ليأخذوا�نقودا

�ببعض�أزقة�دمشق�فرأيت�به“: وقد�حدثنا�عن�هذا�النموذج�ابن�بطوطة،�فقال
ً
��مررت�يوما

ً
مملوكا

�قد�سقطت�من�يده
ً
من�الفخار�الصي�n،�وهم�يسمو¾?ا�الصحن،�فتكسرت،�واجتمع�) صحفة(صغFGا

،�فجمعها�وذهب�)أوقاف��واني(اجمع�شققها�واحملها�معك�لصاحب: عليه�الناس،�فقال�له�بعضهم

؛�فإن�وهذا�من�أحسن��عمال. الرجل�معه�إليه�فأراه�إياها،�فدفع�له�ما�اش{Fى�به�مثل�ذلك�الصحن

�ينكسر�قلبه�ويتغ��FGجل�ذلك،�
ً
سيد�الغHم��jبد�له�أن�يضربه�عRى�كسر�الصحن�أو�يp?ره،�وهو�أيضا

�للقلوب
ً
�من�تسامت�همته�6ي�الخ�FGإuى�مثل�هذا. فكان�هذا�الوقف�ج�Fا

ً
  ).5(”جزى�هللا�خFGا

اوية�أو�الرباط�أو�أما��خويات�ف���6ي��ساس�نظام�صو6ي�وجد�خارج�نطاق�ا3سجد�فيما�كان�يسم�mالز 

�يطلق�عليه�النظام��خوي 
ً
�اجتماعيا

ً
ومع�أن�Cنضمام�لهذا�. التكية،�وكان�أعضاؤه�يشكلون�نظاما

�لكن�كان�jبد�من�توافر�بعض�الشروط،�مp?ا�التأكد�من�وجود�إرادة�
ً
الشكل�من�التنظيم�كان�مفتوحا

لها�أفراد�حرفة�معينة�أو�وتطورت��خويات،�فأصبحت�تضم�. حرة�ورغبة�حقيقية�وقناعة�ذاتية

: وهو�ما�يمكن�أن�نطلق�عليه. معظمهم،�ومن�ثم�أصبحت�تشكل�قاعدة�اتحاد�عمال�أو�نقابة�مصغرة

  .الشراكة�عRى�أساس�Cهتمامات�وا3صالح�ا3ش{Fكة

أما�التنظيمات�ا3هنية�ال���كانت�تضم�أهل�كل�حرفة�6ي�تنظيم�واحد�له�مصالحه�ا3ش{Fكة�وطرقه�

تكافل�بGن�أعضائه،�ف���مسألة�معروفة�تماما،�وyي�إن�لم�تكن�تشتمل�عRى�اللوائح�الذاتية�6ي�ال

  .و�ليات�ا3وجودة��ن�لكp?ا�ب�Hشك�كانت�تمثل�قاعدة�نقابة

ومن�أشكال�ا3جتمع�ا3دني�كذلك�ما�كان�يعرف،�و�jيزال�نجده�ح���mن�6ي�مصر�و6ي�عدد�من�الدول�

�عن�الدولة�أو�العربية،�نظام�ا3ضايف،�وا3جالس�ا
ً
لعرفية،�ومجالس�العرب�لفض�ا3نازعات�بعيدا

،�أي�ليس�الجمعية�با3عC�mnصطÃHي،�بل�با3ع�mnا3وجود�”)با3ع�mnالعامي(الجمعيات“القضاء،�ونظام�

عند�العامة�6ي�مصر،�وهو�يمثل�شك�Hمن�أشكال�التكافل�CجتماBي،�حيث�يكون�هناك�فرد�بحاجة�إuى�

حدة،�فيقوم�مجموعة�من��فراد�غالبا�تبلغ�عشرة،�بدفع�مبلغ�شهري،�و6ي�كل�شهر�مبلغ�كب�FGدفعة�وا

�F²خذ�ل¡ك�يأخذ�ا3بلغ�كله�فرد�من�العشرة،�ثم�الشهر�التاuي�فرد�آخر،�وهكذا،�ويكون��ولوية�6ي�

�من�ا3شروعات�Cقتصادية�بدأ��?ذه�الطريقة�6ي�مصر. احتياجا
ً
وقد�سجل�. ومن�اH3حظ�أن�كثFGا

�من�ا3شروعات�ب
ً
وتنام�عالم�Cجتماع�الشه�FGأن�هذا�النظام�موجود�بشمال�إيطاليا،�وأن�كثFGا



وهذا�النظام�يمثل�تكوينا�من�تكوينات�ا3جتمع�ا3دني؛��نه�يقوم�. Cقتصادية�هناك�قامت�عRى�أساسه

دون�وجود�رابطة�دم�أو�عRى�التكافل�وا3صالح�ا3ش{Fكة�وJرادة�الحرة،�والثقة،�والرباط�CجتماBي�الحر�

  .دين

إن�هذه�كلها�أشكال�للمجتمع�ا3دني�6ي�مجتمعاتنا،�ينبÈي�الحفاظ�عل@?ا�أو�استعاد±?ا،�ثم�تطويرها� 

وتحدي«?ا�عن�طريق�التوعية�باÉليات�وا3مارسات�ا3عاصرة�وتوسيع�نطاق�دورها،�ثم�تكوين�أشكال�

  .تقليديةجديدة�أو�استعار±?ا�لكي�تعمل�بجوار�هذه�التكوينات�ال

  هل��ي��س�م�عقد�اجتما%ي

عرفنا�أن�ا3جتمع�ا3دني�jبد�أن�يقوم�عRى�عقد�اجتماBي،�فهل�عرف�JسHم�مفهوم�العقد�CجتماBي؟�

الHفت�للنظر�أنه�رغم�عدم�ورود�هذا�ا3صطلح�6ي�الدين�JسHمي،�إ�jأن�مضمونه�قد�تحقق�عمليا��من

ونحن�. قبائله،�طوائفه،�أديانه،�وملله: 6ي�العقد�الذي�وقعه�الرسول�6ي�ا3دينة�مع�أطراف�ا3جتمع�ا3دني

ا3فاهيم�JسHمية�بمفاهيم��jنقول�هذا�من�قبيل�Jسقاط،�أو�التأويل،�أو�ح��mالتلوين،�أع��nتلوين�

فعقد�أو�صحيفة�ا3دينة�ال���تشتمل�عRى�نص�Cتفاق،�تنطق��?ذا�مباشرة،�وسوف�أقدمها�. غربية

للقارئ�دون�تأويل،�وسوف�يقتصر�دوري�عRى�مجرد�الشرح�اللفظي�إمعانا�6ي�ا3وضوعية�واتقاء�لH±?ام�

  .بالتأويل

نه�فHسفة�الغرب،�مثل�توماس�هوبز�وجون�لوك�ومن�اH3حظ�أن�العقد�CجتماBي�الذي�تحدث�ع

وجان�جاك�روسو،�بوصفه�عقدا�موقعا�ومتفقا�عليه�بGن�أفراد�ا3جتمع�والحكام،�ما�هو�إ�jعقد�

متخيل�فلسفيا�لم�يتحقق�عRى�أرض�الواقع�عRى�نحو�صريح،�أما�صحيفة�ا3دينة�ف���عقد�حدث�

  .أما�عقد�ا3دينة�فهو�واقع�فعRي�متحققفعقد�الفHسفة�مجرد�نظرية،�. بالفعل�عRى�أرض�الواقع

�مة“إذا�نظرنا�6ي�هذه�الصحيفة�نجد�. ولننظر��ن�6ي�طبيعة�العقد�CجتماBي�6ي�صحيفة�ا3دينة ”

6ي�JسHم�قامت�أول�ما�قامت�6ي�ا3دينة،�عRى�عقد�اجتماBي،�تم�عقده�بGن�جميع�) ا3جتمع�ا3دني(=

ومن�ا3عروف�أن�ا3دينة�تنوع�). �مة(= أحد�أسس�ا3جتمع�ا3دنيطوائف�ا3دينة،�والعقد�CجتماBي�هو�

ومن�ثم�فإن�التعايش�6ي�. بشري�غ�FGمتجانس�عRى�العكس�من�القرية�ال���yي�تجمع�بشري�متجانس

ا3دينة�يقت���Íتنظيما�اجتماعيا�يخضع�لقواعد�تحدد�طبيعة�العHقات�بGن��طراف�غ�FGا3تجانسة�

و6ي�ا3دينة�ا3نورة�لم�تتحدد�العHقات�عRى�أساس�القهر�كما�هو�سائد�. القهرعRى�أساس�من�التعاقد�أو�

ويمثل�. 6ي�ا3جتمعات�القبلية�أو��بوية�أو�الطبقية،�وإنما�تحددت�العHقات�عRى�أساس�عقد�اجتماBي

ن�هذا�العقد�شك�Hمتقدما�من�أشكال�ا3دنية�وأنماط�التعايش�القائم�عRى�التعددية�والتنوع�6ي�إطار�م

ا3ساواة�والعدالة�وحق�ا3واطنة�الكاملة��هل�الطوائف�غJ�FGسHمية�الذين�يعيشون�6ي�إطار�ا3جتمع�

|Gمي�دون�أي�نوع�من�التميHسJ.  



أمة�“فلقد�نصت�صحيفة�ا3دينة�عRى�ذلك؛�إذ�اعت�Fت�أن�ا3سلمGن�وغFGهم�من�أهل�ا3دينة�يشكلون� 

ل�طائفة�حرية�Cعتقاد،�وحق�ا3لكية،�وحق�الحماية�وواجب�و6ي�إطار�هذه��مة�الواحدة،�لك. ”واحدة

  .الدفاع�ا3ش{Fك،�وCش{Fاك�6ي�الجيش،�وحق�ا3راقبة،�وا3ساءلة،�وإبداء�الرأي

وكتب�رسول�هللا�كتابا�بGن�ا3هاجرين�: فصحيفة�ا3دينة�كما�جاء�6ي�السFGة�النبوية،�قال�ابن�إسحاق 

  :قرهم�عRى�ديp?م�وأموالهم،�وشرط�لهم�واش{Fط�عل@?مو�نصار�وادع�فيه�Î?ود�وعاهدهم،�وأ

وهكذا�فهذه�الصحيفة�تنطوي�عRى�عقد�اجتماBي�يكفل�التعددية�ويتضمن�ا3واطنة�التامة�للجميع�

  ).6(دون�أي�تميG|�عRى�أي�مستوى 

  التعددية�والتعايش�و.نتماء

yي�التعددية،�وحرية�العقيدة،�” ةا3دين  صحيفة“هكذا�نرى�أن�القيم�ال���يقوم�عل@?ا�ا3جتمع�ا3دني�6ي�

وا3واطنة،�وا3ساواة،�وJدارة�السلمية�لHختHفات،�وyي��jتتعارض�مع�Cنتماء�إuى�أمة�واحدة�أو�

�لHنتماء،�بل�جعل�ا3عيار�هو�Cل{|ام�بشروط�العقد�. مجتمع�مدني�واحد
ً
ولم�يضع�JسHم�الدين�معيارا

،�وهذا�ما�أكده�علماء�JسHم�عRى�نحو�حاسم،�قال�”منتحقيق�� “CجتماBي،�ولعل�أهمها�عنصر�

إن�ا3سلمGن�حGن�أعطوهم�ذمÐ?م،�فقد�ال{|موا�دفع�الظلم�عp?م،�وهم�“: محمد�بن�حسن�الشيباني

ليس�مناط�CختHف�JسHم�وعدمه،�وإنما�مناطه��من�“فـ�). 7(”صاروا�من�أهل�دار�JسHم

Gن�ا3سلمGن�وغ�FGا3سلمGن�عRى�اعتبار�اختHف�الدين،�كما�لم�يمG|�لم�يمG|�ب“؛��ن�JسHم�)8(”والفزع

فلذا�من�الخطأ،�الناتج�عن�الجهل�والتضليل،�. بGن�ا3واطنGن�و�جانب�عRى�أساس�جنسيÐ?م�أو�تبعيÐ?م

زعم�بعض�الباحثGن�أن�صفة�ا3واطن�كانت�للمسلمGن�وحدهم،�وأن�غ�FGا3سلمGن�كانوا�جميعا�من�

�جانب”)9.(  

�عRى�أساس�الدين،�وإنما�عRى�أساس�ا3سا3ة�وا3حاربة؛��ن�إذ
ً
ن�فاjنتماء�أو�ا3واطنة�ليست�تصنيفا

ومن�. JسHم�اعت��Fأهل��ديان��خرى�ا3ساG3ن�من�أهل�دار�JسHم؛�أي�أن�لهم�حق�ا3واطنة�الكاملة

لدم�والدية�وتحريم�غيبة�غ6�FGي�ا�-كما�يقول�أبو�عبيد�القاسم–مظاهر�ا3واطنة�ا3ساواة�بGن�الجميع�

وقد�أف��mالليث�بن�سعد�فقيه�مصر�أ¾?م�إذا�وقعوا�6ي��سر�وجب�). 10(ا3سلم�مثل�تحريم�غيبة�ا3سلم

وقاعدة�القواعد�6ي�Cع{Fاف�بالتعددية�والتنوع�وا3ساواة�6ي�الحقوق�). 11(افتداؤهم�من�بيت�ا3ال

لهم�ما�لنا�“ :ي�التشريع�JسHمي�وال���تنص�عRى�أنوالواجبات،�تلك�القاعدة�العظيمة�ال���استقرت�6

  .“وعل:9م�ما�علينا�

ومن�جهة�أخرى�فإن�آيات�تكريم�Jنسان�بما�هو�إنسان�6ي�القرآن�الكريم�تنطبق�عRى�كل�إنسان�

وأمر�القرآن�ا3سلمGن�بال��Fوالعدل�6ي�التعامل�. وتعطيه�كل�حقوق�Jنسانية،�ومن�أهمها�حق�ا3واطنة



العدل�CجتماBي�والعدل�: سلمGن�يع��nأن�من�واجÖ?م�إقامة�العدل�بكل�أنواعه،�ومp?امع�غ�FGا3

وجاء�التاريخ�CجتماBي�مشتم�HعRى�وقائع�تثبت�تلك�ا3واطنة�ل¡قليات؛�وقد�اح{Fمت�الدولة�. السيا×��

�من�ا3ناصب�ا3همة�و 
ً
الحساسة؛�فقد�هذا�6ي�التاريخ�JسHمي�غالبا؛�حيث�كان�أهل�الذمة�يتولون�كثFGا

تولت�أسرة�مسيحية�6ي�العصر��موي�Jدارة�ا3الية�3دة�قرن�كامل،�ومن�أشهر�أعضاء�هذه��سرة�

ى�. كما�عGن�معاوية�بن�أبى�سفيان�كاتبا�مسيحيا�له�وهو�سرجون . يوحنا�الدمشقي�ا3ؤرخ�ا3شهور 
َّ
uوو

�خراج�حمص�لطبيبه�ابن�آثال
َ
�جباية

ُ
وقد�وuى�عبد�ا3لك�بن�مروان��.،�وyي�وظيفة�حساسة)12(معاوية

وعندما�توuى�عبد�العزيز�وjية�مصر�أعطى�له�. اثناسيوس�وهو�عاِلم�مسيÝي�تربية�أخيه�عبد�العزيز

عRى�مصر�”متوuي�الخراج“وظائف�مهمة�ومن�بيp?ا�رئاسة�دواوين�Jسكندرية،�كما�شغل�منصب�

  ).13(كلها

�يدBى 
ً
ى�مسيحيا

ّ
uخاتم�” إبراهيم“ و6ي�العصر�العبا×���نجد�ا3عتصم�و�

َ
الخزانة�العامة�للخHفة،�وِحْفظ

ى�أخاه�. الخليفة
ّ
uن�الوثائق�ا3لكية” سلمويه“كما�وGي�. منصب�أمÝى�مسي

ّ
uو6ي�هذا�العصر�نفسه�تو

�. تنظيم�الجيش�العبا×��” إسرائيل“واسمه�   ).14(”ديوان�الجيش“و6ي�خHفة�ا3قتدر�توuى�مسيÝيٌّ

  حرية�.عتقاد

ولقد�). �j﴿)15إكراه�6ي�الدين﴾: قاطع�عRى�الحرية�الكاملة�6ي�Cعتقاد؛�حيث�يقول ينص�القرآن�بشكل� 

،�بل�اعت�C�FختHف�بGن�الناس�)16(﴿لكم�دينكم�وuي�دين﴾: أقر�القرآن�بوضوح�تعددية��ديان�6ي�قوله

�يزالون�﴿ولو�شاء�ربك�لجعل�الناس�أمة�واحدة�وj : -تعاuى- أمرا�طبيعيا�وسنة�من�السºن�الكونية،�يقول�

  ).17( مختلفGن�إ�jمن�رحم�ربك�ولذلك�خلقهم﴾

ولم�تكن�هذه�النصوص�بمعزل�عن�الواقع؛�بل�تجلت�فيه�عRى�أنحاء�ش�m،�سواء�عRى�مستوى�حركة�

هذه�-صRى�هللا�عليه�وسلم- ا3جتمع�أو�عRى�مستوى�ممارسات�الدولة؛�وقد�أيدت�تصرفات�الرسـول 

خرقها؛�بل�جاءت�بعض�هذه�النصوص�مؤيدة�3وقف�حر��النصوص�بوصفه�مبدأ�عاما�وقاعدة��jيمكن

أن�رج�Hمن�ب��nسالم�بن�عوف�يقال�له�: اتخذه�الرسول�نفسه،�حيث�يروي�الط�Fي�عن�ابن�عباس

أن�يرغم�ولديه� -صRى�هللا�عليه�وسلم- ،�كان�له�ولدان�مسيحيان�وهو�مسلم،�فسأل�الرسول ”الحصGن“

﴿�jإكراه�6ي�: سيحية،�فp?اه�الرسول�عن�ذلك،�ونزلت�آيةعRى�JسHم،�بعد�أن�أصرا�عRى�التمسك�با3

أنه�كان�من�عادة�نساء�قبيلة��وس�الHتي�ينج�ن�أوjدا�قصار�: و6ي�رواية�أخرى�للط�Fي ). 18(الدين﴾

وكانت�النساء�. العمر�6ي�الجاهلية�أن�تنذر�الواحدة�مp?ن�إذا�جاءها�ولد�أن�±?وده�ح��mيطول�عمره

وعندما�جاء�JسHم،�وأمر�الرسول�بإجHء�ب��nالنض�FGبعد�. يلة�ب��nالنض�FGال@?وديةيرسلن�أوjدهن�إuى�قب

وقتئذ�كان�بعض�أبناء��وس�.. ما�قاموا�به�من�مؤامرات�ضد�JسHم�ومحاولÐ?م�قتل�الرسول�مرتGن



رية�الذين�±?ودوا�بGن�القبيلة،�فأراد�آباؤهم�أن�يج�Fوهم�عRى�JسHم،�فº|لت��ية�مقررة�3بدأ�ح

  ).C)19عتقاد

بعد�فتح�خي�F،�وجد�بGن�الغنائم�نسخا�من� -صRى�هللا�عليه�وسلم- ومن�الثابت�تاريخيا�أن�الرسول 

وهذا�عمر�بن�الخطاب�تأتيه�امرأة�مشركة�تطلب�حاجة�لها،�فدعاها�. التوراة؛�فأمر�بردها�إuى�ال@?ود

رف�بشكل�فيه�نوع�من�Jكراه�لها�ل[سHم،�لكp?ا�رفضت،�فق�m�Íلها�حاجÐ?ا،�وشعر�أنه�ربما�يكون�تص

ِرهْ “: عRى�JسHم�تحت�ضغط�الحاجة؛�فاستغفر�هللا�عRى�ما�فعل،�وقال
ُ

  .”اللهم�إنى�أرشدت�ولم�أك

وكان�لهذا�ا3بدأ�انعكاس�مثاuي�عRى�بعض�الفقهاء،�لدرجة�أن�الشاف}ي�اختلف�مع�أبى�حنيفة�حول�

6ي�مسألة�اعتناق�JسHم؛�فقد�رأى�أبو�حنيفة�مدى�جواز�مفاتحة�الزوج�ا3سلم�لزوجته�غ�FGا3سلمة�

جواز�ذلك�بشرط�عدم�Jكراه،�بينما�رأى�الشاف}ي�أنه��jيجوز�أن�يعرض�الزوج�JسHم�عRى�زوجته�

وهذا�يؤكد�نزوع�الفقهاء�الكبار�نحو�). 20(”�ن�فيه�تعرضا�لهم،�وقد�ضمنا�بعقد�الذمة�أ�jنتعرض�لهم“

  .اح{Fام�حرية�Cعتقاد

  ا�عابد�وحرية�ممارسة�الشعائر�حق�إقامة

من�مظاهر�حرية�Cعتقاد�حق�إقامة�ا3عابد�وممارسة�الشعائر؛�و�jشك�6ي�أن�هذا�مظهر�من�مظاهر� 

و�jيوجد�6ي�القرآن�والسنة�النبوية�أي�نص�يقيد�حرية�غ�FGا3سلمGن�6ي�. ا3ساواة�6ي�الحقوق�والواجبات

والقاعدة�العامة�ال���تحكم�. أداء�طقوسهم�وشعائرهمإقامة�معابدهم�الخاصة�أو�يحول�دون�حقهم�6ي�

  .”لهم�ما�لنا�وعل:9م�ما�علينا“ :موقف�JسHم�6ي�هذه�ا3سألة�وغFGها�yي

﴿�jيp?اكم�هللا�عن�: ثم�إن�القرآن�يحث�أتباعه�عRى�التعامل�بال��Fوالعدل�مع�أهل�الديانات��خرى  

كم�أن�ت�Fوهم�وتقسطوا�إل@?م�إن�هللا�يحب�الذين�لم�يقاتلوكم�6ي�الدين�ولم�يخرجوكم�من�ديار 

العدل،�وا3ساواة�6ي�الحقوق؛�ومن�بيp?ا�حق�إقامة�ا3عابد�وأداء�: و�jريب�أن�من�ال�F).. 21(ا3قسطGن﴾

  .الشعائر

،�“صحيفة�ا3دينة�“ومن�الوقائع�ال���تدل�عRى�هذا�.. وهذا��ساس�النظري�كانت�له�تجليات�6ي�ا3مارسة

Gن�ال���وقع�عل@?ا�عمر�بن�الخطاب�والبطريرك�سوفروينوس�ومعاهدة�القدس�بGن�وا3سيحيGن�ا3سلم

  :هجريا،�ونصها�كما�أورده�الط�Fي �15عام�

أعطاهم�: هذا�ما�أعطى�عبد�هللا�عمر�أم�FGا3ؤمنGن�أهل�إيلياء�من��مان.. بسم�هللا�الرحمن�الرحيم” 

ائر�ملÐ?ا،�أنه��jتسكن�كنائسهم�و�j±?دم�و�jأمانا��نفسهم�وأموالهم،�ولكنائسهم�وصلبا¾?م�وسق@?ا�وس

�jم،�و?pيضام�أحد�م�jم،�و?pى�ديRيكرهون�ع�jء�من�أموالهم،�و��çمن��jها،�و|Gمن�ح�jا�و?pينتقص�م

وعRى�أهل�إيلياء�أن�يعطوا�الجزية�كما�يعطى�أهل�ا3دائن،�وعل@?م�. يسكن�بإيلياء�معهم�أحد�من�ال@?ود



فمن�خرج�مp?م�فإنه�آمن�عRى�نفسه�وماله�ح��mيبلغوا�مأمp?م،�ومن�. صوصأن�يخرجوا�مp?ا�الروم�والل

ومن�أحب�من�أهل�إيلياء�أن�يس�FGبنفسه�. أقام�مp?م�فهو�آمن،�وعليه�مثل�ما�عRى�أهل�إيلياء�من�الجزية

ومن�. وماله�مع�الروم�ويخRي�بيعهم�وصلÖ?م،�فإ¾?م�عRى�نفسهم�وعRى�بيعهم�وصلÖ?م�ح��mيبلغوا�مأمp?م

?ا�من�أهل��رض�فمن�شاء�مp?م�قعد�وعليه�مثل�ما�عRى�أهل�إيلياء�من�الجزية،�3ن�شاء�مp?م�كان��

وعRى�ما�6ي�عهد�. وإنه��jيؤخذ�مp?م���çء�ح��mيحصد�حصادهم. سار�مع�الروم،�ومن�شاء�رجع�إuى�أهله

  ).22(”الجزيةهذا�البحث�عهد�هللا�وذمة�رسوله�وذمة�الخلفاء�وذمة�ا3ؤمنGن�إذا�أعطوا�الذي�عل@?م�من�

وإذا�كان�بعض�. وقد�أعطى�ا3سلمGن�هذه�الحقوق�نفسها�لكل�البHد�ال���دخلت�تحت�سيطر±?م 

�6ي�
ً
�كثFGا

ً
الفقهاء�قد�تشدد�6ي�وضع�بعض�القيود�عRى�بناء�ا3عابد�والكنائس،�فإن�هذا�لم�يكن�مؤثرا

بب�أو�Éخر�عRى�أن�الذميGن�ربما�اتفق�أصحاب�ا3ذاهب�لس“: الواقع�الفعRي،�يقول�الس�FGتوماس�أرنولد

بفتوى�من�(�jيسمح�لهم�أن�يبنوا�دورا�للعبادة�6ي�ا3دن�ال���أسسها�ا3سلمون،�ولكن�السلطة�ا3دنية�

كما�سمح�. أباحت�للقبط�أن�يبنوا�كنائس�6ي�القاهرة،�العاصمة�الجديدة) فقيه�مصر�الليث�بن�سعد

  ).23(”يرة�جديدةللمسيحيGن�أن�يؤسسوا�6ي�بعض�ا3دن��خرى�كنائس�وأد

  .ستق�ل�الذاتي�التشريHي�والقضائي�لFقليات

أعطت��مة�JسHمية�ل¡قليات�حق�إتباع�وتنفيذ�قوانيp?م�الخاصة�ا3تعلقة�با�حكام�الشخصية� 

وإدارة�أمورهم�الدينية�وفقا�لتشريعا±?م�الدينية�ح��mلو�كانت�متعارضة�تعارضا�تاما�مع�الشريعة�

،�من�حيث�عHقة�كل�مp?ا�با�خرى وكانت�ا. JسHمية
ً
yي��-لرابطة�ال���تربط�كل�الطوائف�ببعضها�بعضا

وبمقت�m�Íهذا�العقد�. الرابطة�ا3دنية�القائمة�عRى�أساس�من�العقد�CجتماBي�بGن�ا3سلمGن�وغFGهم

كان�لكل�طائفة�وضعها�القانوني�ا3تفرد،�وكانت�الطوائف�مجتمعات�مدنية�مصغرة�لها�استقHلها�

تي�داخل�ا3جتمع�ا3دني�الكب�FGالخاضع�للسلطة�JسHمية�ال���كانت��jتتدخل�6ي�شؤون�الطوائف�الذا

  .الخاصة

و6ي�العصر��موي�كان�لكل�كنيسة�حق�الحكم�الذاتي،�ووقع��مويون�عقودا�تثبت�سلطة�البطاركة؛� 

مثل�اليعاقبة،�(طهاد�مر�الذي�أسهم�6ي�إعطاء�القوة�لكل�الطوائف�الكنسية�ال���كانت�تخضع�لHض

من�قبل�الطائفة�ا3سيحية�ا3سيطرة�ال���كانت�تعت��Fعبادا±?ا�من�البدع؛�إذ�كانت�السلطة�) والنساطرة

وح��m¾?اية�العصر��موي�لم�تكن�السلطة�JسHمية�. البG|نطية�تضطهد�أتباعها�وتصادر�أموال�كنائسها

  .مع�كل�الطوائف��خرى وكانت�هذه�السياسة�متبعة�. تتدخل�6ي�تعيGن�البطاركة

و6ي�العصر�العبا×���كانت�الخHفات�الداخلية�6ي�الطوائف�ا3سيحية�تشتد�أحيانا�حول�تعيGن� 

�مر�الذي�فتح�الباب�6ي�مرحلة�تالية�أمام�الخلفاء�لكي�. البطريرك،�وكان�يتم�اللجوء�للخلفاء�للتحكيم

بطريرك�النساطرة�جمع�بGن�السلطتGن�ويHحظ�6ي�العصر�العبا×���أن�. يكون�لهم�مرشحوهم�ا3فضلون 



أما�الكنيسة�). النساطرة،�اليعاقبة،�الروم،�ا3لكيGن(الروحية�وا3دنية�6ي�رئاسة�الطوائف�ا3سيحية

وتمتعت�الكنيسة�. ا3صرية�فكانت�دوما�تحت�سيطرة�بطريركها�الخاص،�وكذلك�الكنيسة��رمنية

نظام�براءة�التولية�6ي�ف{Fة�من�العصر�العبا×��،�كما��ا3ارونية�دوما�باستقHلها�التام،�ح��mعندما�ساد

  ).24(كان�ا3وارنة�غ�FGخاضعGن�لنظام�استشارة�الخليفة�عند�تولية�البطريرك

و�رمن،�سنجد�أنه�بالغ��همية��وإذا�نظرنا�6ي�نظام�براءة�التولية�لبطاركة�مصر�والروم�والنساطرة 

ففي�هذا�. 3عرفة�العقد�السيا×���الذي�يبGن�العHقة�ا3دنية�بGن�النظام�السيا×���والطائفة�الدينية

النظام�تع{Fف�السلطة�السياسية�بالحكم�الذاتي�القانوني�لكل�طائفة،�ويعطي�البطريرك�السلطة�عRى�

وبعد�ا3صادقة�عRى�. ادقة�عRى�ذلك�من�الخليفةطائفته،�فهو�6ي�وضع�الواuي�ا3نتخب�بشرط�ا3ص

َواٍل�عRى�طائفته
َ
وليس�من�. تتمتع�قراراته�بقوة�التنفيذ�دون�انتظار�مصادقة�الخليفة�عل@?ا�-وضعه�ك

وبشكل�عام�أعطيت�الطوائف�حق�Jدارة�. حق�الخليفة�خلعه،�وأصحاب�ذلك�هم�فقط�أبناء�الطائفة

دل�عRى�هذا�الوثائق�ال���كان�يصدرها�الخلفاء�العباسيون�6ي�هذا�ي. الكاملة�لشؤو¾?ا�ا3دنية�والدينية

إuى�) 1160-1136(وفيما�يRي�بعض�أهم�ما�جاء�6ي�ال�Fاءة�ال���أعطاها�ا3كتفي�الخليفة�العبا×���. الصدد

  :؛�حيث�سجل�كاتم�سر�الخليفة��تي)1147-1139(عبد�يشوع�بطريرك�النساطرة

عRى�علم�واسع�بأصول�تلك�الوظيفة،�وقد�أكدوا�أ¾?م�توصلوا،��كان�عندي�وفد�من�النصارى،�وكانوا” 

،�يرBى�شؤو¾?م�)25(بعد�طول�مداولة�وبحث�وتمحيص�لطلباتك،�إuى�ما�مؤداه�أن�حاجÐ?م�إuى�جاثليق

ة�ديp?م�كيما� ويقوم�عRى�أمر�حاجÐ?م�ا3ش{Fكة،�وأ¾?م�وافقوا�بقرار�جماBي�وإجماBي�عRى�رفعك�إuى�ُسدَّ

��êى�شؤو¾?م�وتلBى�حد�سواءترRم�ع?ëم�وضعفا?ëم،�أقويا?pوقد�طلبوا�. حاجا±?م�وتحكم�بالعدل�بي

�وركائز��jت{|عزع
ً
�متينا

ً
بناء�عليه،�أمر�أم�FGا3ؤمنGن�بأن�. تثبيت�ترفيعك�بموجب�براءة�تكفل�له�أساسا

براء±?ا�تمنحك��-فلتكلل�أوامرها�عRى�الدوام�بالفHح-وها�إمامة�JسHم�العليا�. يكونوا�لهم�ما�أرادوا

فأنت�معتمد�للتصرف�: لتكون�جاثليق�النصارى�النساطرة�ا3قيمGن�6ي�JسHم�و6ي�جميع�أمصار�JسHم

�للروم�واليعاقبة�وا3لكيGن،�ا3مثلGن�هنا�وغ�FGا3مثلGن�عRى�حد�سواء،�ممن�قد�
ً
لهم�وكرئيس�أيضا

حيد�الذي�يحمل�سمات�الجاثليق�وأنت�بGن�أبناء�دينك�الو . يناصبو¾?م�العداء�6ي�أي�وjية�من�الوjيات

6ي�كنائسكم�وأماكن�اجتماعكم��داء�فرائض�عبادتكم،�وليس��سقف�أو�مطران�أو�شماس�أن�

وإذا�اع{Fض�عليك�. يقاسمك�إياها،�ف���الشاهد�عRى�تبعيÐ?م�3قام�ا3نصب�السامي�الذي�رفعت�إليه

أنكر�قراراتك�أو�عكر�عليك�صفوك،�رجل�من�رجال�الدين�ا3شار�إل@?م،�أو�شهر�راية�عصيان�أوامرك�أو�

فسيHحق�ويعاقب�عRى�سلوكه�إuى�أن�ي{Fاجع�ويتحطم�عناده،�وبذلك�يرتدع��خرون�عن�Cقتداء�به�6ي�

  ).26(”سلوكه،�وتضمن�أن�تطبق�شرائع�كنيستك�بحرفها

�من�الوقائع�ال���تثبت�ممارسة�هذا�الحق� 
ً
�-با3لة�أي�إتباع�التشريعات�الخاصة-وقد�سجل�التاريخ�كثFGا

إن�مجوسيا�تزوج�ابنته،�فولدها�بنتا،�“: ومن�ذلك�ما�ذكره�ابن�قدامة�6ي�كتابه�ا3غ�n. عRى�أرض�الواقع



أن�الخليفة�عمر�بن�“: وذكر�أبو�عبيد�القاسم�6ي��موال). 27(”ثم�مات�عp?ا؛�فكان�لها�الثلثان�مما�ترك

وأمها±?م،�فأرسل�إuى�الحسن�البصري�عبد�العزيز�استغرب�إعطاء�الحق�للمجوس�6ي�الزواج�من�بنا±?م�

ما�بال�أقوام�من��ئمة�قبلنا،�أقروا�ا3جوس�عRى�نكاح��مهات�والبنات؟�فكتب�إليه�الحسن�: يسأله

Hل{|ام�بما�درج�عليه�الرسول�ومن�). 28(“أما�بعد،�فإنما�أنت�متبع�ولست�بمبتدع�: قائCعليك���nيع

  .صةتHه�من�إعطاë?م�حق�إتباع�قوانيp?م�الخا

وسجل�التاريخ�أن��قليات�كانت�لها�محاكمها�ا3ذهبية،�بل�كان�لها�سلطات�تنفيذية�تتعلق�بتنفيذ� 

�حكام؛�فقد�كان�للبطريرك�6ي�دمشق�سجن�متصل�بالكنيسة�يحبس�فيه�من�يقع�6ي�مخالفات�من�

فع�ا3سيحيGن،�وذات�مرة�حبس��خطل�شاعر�ب��nأمية،�وقيده�بسبب�كF²ة�سكره،�ولم�يطلقه�ح��mش

وقد�جعل�الخلفاء�ل¡قليات�هيئات�خاصة�ترBى�شؤو¾?ا؛�فأنشأ�خلفاء�). 29(فيه�الخليفة�نفسه

�mندلس�هيئة�لهذا�الشأن�تحت�رئاسة�ما�كان�يسم�الذي�كان�مكلفا�برعاية��قليات�” كاتب�الذمم“

ولقب�كما�خصص�خلفاء�بغداد�ديوانا�خاصا��?م�يرBى�شؤو¾?م�ومصالحهم�وأموالهم،�. غ�FGا3سلمة

  ).30(”كاتب�الجهبذة“رئيس�هذا�الديوان�

وإذا�كانت�بعض�الف{Fات�6ي�أثناء�التاريخ�JسHمي�6ي�بعض�البلدان،�قد�شهدت�بعض�التضييق�عRى� 

فإن�هذا�يرجع�لعوامل�سياسية�وCجتماعية�واقتصادية؛��ن�الظروف�Cقتصادية�- هذه�الحقوق�

الناس�من�ا3سلمGن�6ي�مقابل�تمتع�بعض�أبناء��قليات��Cجتماعية�اF}3دية�ال���كان�يعيشها�جمهور 

بأوضاع�اجتماعية�اقتصادية�م{Fفة،�وممارسا±?م�ا3هنية�بحكم�وظائفهم�Jدارية�العليا�ال���كانت�

كان�لها��-تنطوي�عRى�قدر�من�التعسف�أحيانا�6ي�جمع�الضرائب�وCحتكار�للمهن�ا3الية�لقرون�طويلة

و6ي�عصر�Cستعمار�سلك�ا3ستعمرون��جانب�). 31(حدث�من�توترات�طائفيةعHقة�مباشرة�غالبا�بما�

أظهرت�أبحاث�جب�“وهذه�ظاهرة�نHحظها�6ي�سورية�مث�Hحيث�).32(سلوكا�محابيا��بناء��قليات

وبولياك�أثر�هيمنة��قليات�6ي�ا3جال�Cقتصادي�6ي�إثارة�قHئل�دينية�خطFGة�بGن�النصارى�وا3سلمGن�

  ).33(”م1860م�و1840م،�وبGن�ا3وارنة�والدروز�6ي�جبل�لبنان�6ي�1860سنـة��6ي�دمشق

ومن�جهة�أخرى�فقد�كان�الطابع�الشخ���ìالقا×���لبعض�الخلفاء�مسؤو6�jي�بعض��حيان�عن� 

حدوث�قHئل�طائفية�واضطهاد�ل¡قليات،�وهذا�ما�يتضح�لنا�من�عصر�ا3توكل�العبا×���الذي�لم�

Gا3سلم�FGمية�ا3عارضة��هل�السنة�والجماعةيضطهد�فقط�غHسJالفرق��
ً
. ن،�وإنما�اضطهد�أيضا

�للفاطميGن�الشيعة
ً
�نجده�مع�الحاكم�بأمر�هللا�الفاطم��لكنه�كان�منحازا

ً
ففي�هذين�. و�مر�نفسه�تقريبا

كانت�الحالة�العامة�yي�Cع{Fاف��-كما�رأينا–لكن�. العهدين�حدث�أك��Fحال���اضطهاد�ل¡قليات

  .ددية�والتنوعبالتع



6ي�الحضارة�JسHمية�قائما�عRى�التعددية�) �مة(=إذن،�باستثناء�حاjت�معدودة،�كان�ا3جتمع�ا3دني

وقد�اح{Fمت�الدولة�هذه�التعددية�. وحماية�الجماعات�الضعيفة�و�قليات،�ومحاربة�التميG|�ضدها

سيع�نطاق�دورها،�إذا�أردنا�مجتمعا�إسHميا�إن�هذه�ا3فاهيم�ا3دنية�ينبÈي�استعاد±?ا�وتقنيp?ا�وتو . غالبا

 
î
�وقويا

ً
�ومتقدما

ً
jمدنيا�فعا.  
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