
  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 115  - 

أسس العالقات الدولية يف اإلسالم من خالل 
  وثيقة املدينة

.� 8� ��( )�( +.��9 :�  

  تقديم

  وبعد: ة والسالم علي من ال نيب بعده،احلمد هللا، والصال     

حددت وثيقة املدينة أسس العالقات اإلنسانية بني األفراد والقبائل والطوائف داخل الدولة اإلسـالمية،  
كمــا حــددت عالقــة رعايــا الدولــة اإلســالمية بغــريهم مــن الشــعوب، ومــن هــذه النقطــة تــربز أمهيــة هــذا 

الـيت تكمــن يف اسـتخراج أســس العالقـات الدوليــة الـيت انطـوت عليهــا هـذه الوثيقــة, ومـن هــذا  ،ملوضـوعا
  املنطق كان سبب اختياري هلذا املوضوع للدارسة.

يقـة املدينـة يتمثـل يف حتديـد أهـم األسـس الـيت تناولتهـا وث ،فإن اهلدف األساسي هلذه الدراسة ؛ومن هنا
جــاءت علــى صــورة تســاؤالت  ،اهلــدف جمموعــة مــن األهــداف الفرعيــة ويتبــع هــذا لتنظــيم تلــك العالقــة،

 ؟همغـري ة لضـمان احـرتام املسـلمني حلقـوق تستفسر عن ماهية اإلجراءات اليت نصت عليها وثيقـة املدينـ
واجب  وكيف نظرت هذه الوثيقة إىل ؟وكيف نظمت العالقات بني املسلمني وغريهم يف السلم واحلرب

 ؟مبا يسميه العامل اليوم باإلرهـابوما عالقتها  ؟العقوبات الرادعة للمخالفني وماهي ؟الوفاء بالتعهدات
يتمثــل يف مجـــع املعلومـــات عـــن هـــذه  ،اعتمــدت منهجـــا ســـرديا حتليليـــا ؛هـــذه التســـاؤالت ولإلجابــة عـــن

ولتغطيــــة هــــذا  وظــــروف عقــــدها, وبالتــــايل حتليلهــــا واســــتخراج األســــس الــــيت تناولتهــــا الوثيقــــة, ،الوثيقــــة
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، متهيــد :تتكــون مــن ،خطــة منهجيــة تنبــين عليهــا هــذه الدراســة فقــد وضــعتُ  ،واحتــواء جوانبــه ،املوضــوع
  , وكل مبحث يتكون من مطلبني, وخامتة.وأربعة مباحث

الشخصــية  :ة تارخييــة لظــروف عقــد هــذه الوثيقــة، أمــا املبحــث األول فهــو بعنــوانفالتمهيــد يتنــاول دراســ
إضـافة إىل  ،، ويبحـث يف اسـتقاللية الشخصـية اإلسـالميةدوليـةالمية يف مواجهة القضـايا الالدولية اإلس

: مرونـــة فهـــوعنـــوان املبحـــث الثـــاين أمـــا وموقـــف اإلســـالم مـــن ذلـــك, و  ،واليـــة املســـلمني لغـــري املســـلمني
ويبحث يف تكليـف القبائـل والطوائـف يف اتمـع  ,ة يف التعامل مع القضايا الدوليةالتشريعات اإلسالمي

 إضافة إىل القضايا املتعلقة بتوحيد املوقف اإلسـالمي يف السـلم واحلـرب, ،لياااإلسالمي بتحمل مسؤو 
ويبحـــث يف حـــق املواطنـــة  ،مشـــكلة األقليـــات يف اتمـــع اإلســـالمي وأمـــا املبحـــث الثالـــث فهـــو بعنـــوان:

إىل جانــب التأكيــد علــى أن حقــوق األقليــات مرهونــة مبراعــاة االتفــاق  ,لألقليــات يف اتمــع اإلســالمي
ويبحــث يف االتفاقيــات  ،حــرتام املواثيــق, وأمــا املبحــث الرابــع فهــو بعنــوان: احلــرب والســلم يف اإلســالموا

واإلجـارة, وأمـا اخلامتـة فتتنـاول أهـم النتـائج الــيت  عهـود األمــانمـع الرتكيـز علـى  ،واملعاهـدات واألحـالف
  توصلت إليها الدراسة وبعض التوصيات.

  إنه نعم املوىل ونعم النصري. ون من اهللا العلي القدير,مستمدا الع وعلى هذا األساس أبدأ  

   :تمهيد  

إضافة إىل  ،وهي تعترب إحدى املدن الرئيسة الثالث باحلجاز ,)1(عرفت املدينة قبل اهلجرة باسم (يثرب)
ســري صــيفا الـيت ت ،؛ فهــذه املـدن تقــع علـى خــط القوافـل التجاريــة، والطـائف يف عهــد النبـوةمكـة املكرمــة

ان سـكان يثـرب قبـل ، وكـلوضـع إىل انتعـاش هـذه املـدن نسـبيا، وقـد أدى هـذا اني الشام واليمنوشتاء ب
  يف تكتلني رئيستني مها: اهلجرة يتمثلون

  وتتمثل يف قبيليت األوس واخلزرج الكبريتني. القبائل العربية: -
  وبين النظري, وبين قريضة. ,هود: ومن أمهها قبائل بين قينقاعقبائل الي -

                                                           

: (مدينة عرفت عندهم بعدة أمساء مثل ملكانة املدينة عند املسلمني ونظرا ،مساء على شرف املسمىأحيانا تدل كثرة األ )1(
  وباسم املدينة.  ،ومساها القرآن بيثرب ،، املدينة املنورة)طيبة ،الرسول، دار اهلجرة
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مقابل  ،ثرب جرة الرسول وأصحابه إليها بعد أن يئس من استجابة أهل مكة لدعوتهمث تشرفت ي
واستعدادهم للدفاع عن الدعوة اإلسالمية, ومسيت بعد اهلجرة باملدينة املنورة,  ،إسالم األوس واخلزرج

لذين اعتقدوا وغريهم من ا ،أو اليهود ،ومل يعد اسم يثرب يرتدد إال على ألسنة املنافقني ومبدينة الرسول,
وكفى املدينة شرفا أا احتضنت  أن هجرة الرسول إليها كانت على حساب نفوذهم ومصاحلهم,

وأن يزيل ما   ،البذرة األوىل ألعظم دولة عرفها التاريخ, وبعد اهلجرة استطاع الرسول أن يوحد بني أهلها
 االجتماعية ليثرب ومن هنا فقد حدث تغيري جذري يف البنية ،)1(كان بينهم من خصام وعداء

  فأصبحت عناصر السكان بعد اهلجرة على النحو اآليت:  (املدينة),

واألنصـار: وهـم الـذين أسـلموا مـن أهـل  غريهـا, ، سواء مـن مكـة أم مـناملسلمون: وهم املهاجرون .1
  من اليهود. من األوس واخلزرج أمسواء كانوا  ،املدينة

  . )2(ل خيرب وغريهاومن حلق م من أه ،اليهود: بقبائلهم الثالث  .2
لتغــري كبــري مشــل خمتلــف  اإال مظهــرً  -يف احلقيقــة -وهــذا التغــري يف البنيــة االجتماعيــة هلــذه املدينــة مــا هــو

  إىل الوضع السياسي واالقتصادي. , إىل العادات والتقاليد,: الديانةمن ،احلياة األخرى ا

الدولــة مــا ميكنــه مــن تكــوين دولتــه  وبعــد أن أصــبح لــه مــن مقومــات ،ومــن أول يــوم اســتقر فيــه الرســول
ومـن  قد أصبحت أرض املدينة ومحاهـا حتـت تصـرفه, ومن أهم هذه املقومات األرض, األوىل النموذج,

الشـــعب املتكـــون مـــن املهـــاجرين واألنصـــار ومـــن دخلـــوا يف ديـــن اهللا مـــن قبائـــل أو  ،الســـكان :املقومـــات
به أساسات  ، ويقويطيع أن يساعد به احملتاجنيوأصبح له من املقومات املادية ما يست العرب وغريهم,

تعــاون بعـــض األغنيــاء مـــن املســـلمني  :ومـــن أهــم مصـــادر املقومــات املاديـــة يف مرحلــة التأســـيس الدولــة,
فأخــذ خيطــط ويــنظم إلنشــاء  ودفعهــم مــن أمــواهلم مــا يســد العجــز الــذي حيتــاج إليــه يف بعــض األحيــان,

أو  ،يكـن شـعاره وال شـعار املسـلمني احليـاة بـأي أسـلوب ومل جمتمع متميز يف كل شي مـن أمـور حياتـه,
منطلقني من عقيدم  شعارهم الصالح واإلصالح, ،بأي كيفية؛ بل حرص على احلياة بأسلوب متميز

الصـحيحة يف اهللا, وهـذه العقيـدة تـنظم حيـام يف الـداخل علـى أسـاس احملبـة والتعـاون واإليثـار, وتوجــه 
ولــذلك  ال نفــاق فيهــا وال خــداع؛ اف سياســية حتقــق املنفعــة للجميــع,صــلتهم بغــريهم إىل غايــات وأهــد

                                                           

   . 148، 264، 147، 89، 87/ 1ينظر موسوعة التاريخ اإلسالمي  )1(
  .  286، 283، 277، 275سالمي املرجع السابق/ ينظر موسوعة التاريخ اإل)2(
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ومــن هــذه  ,)1(انشــغل منــذ أول مســتقره بوضــع الــدعائم واألســس الــيت ال بــد منهــا لقيــام الدولــة املســلمة
  الدعائم:

بســاطته مــن رغم علــى الــ, و الــذي أسســه أول وصــوله إىل املدينــةربــط األمــة بــاهللا عــن طريــق املســجد  -1
 ،للعبــادة اجلبابرة؛حيــث كــان مقــرا  ة تــرىب فيهــا عظمــاء التــاريخ ومؤدبــوفقــد كــان مؤسســ ،هوُيســر تكاليفــ
  يتدارس فيه املسلمون شؤون حيام.، ومكانا لومدرسة للعلم

وهـي مـن أقـوى الـروابط الـيت مجعـت بيـنهم دون  ،أما األساس الثاين فـاألخوة الصـادقة بـني املسـلمني -2
 تقوى والعمل الصاحل.إال فارق ال ؛اعتبار ألي فارق آخر

وهذا األساس هـو مـن أهـم  أما األساس الثالث فهو عالقة املسلمني بغريهم ممن ال يدينون بدينهم, -3
وقــد جتلــى هــذا  األســس الــيت قامــت عليهــا الدولــة املســؤولة عــن تنظــيم العالقــة بــني املســلمني وغــريهم,

مــع غــريهم ممــن ال عالقــتهم ، و ض، الــيت نظمــت عالقــة املســلمني بعضــهم بــبعاألســاس يف وثيقــة املدينــة
 وذلك  ،يدينون بدين اإلسالم

  اإلسالمية الدولية  يف مواجهة القضايا الدولية

يرتكز هـذا املبحـث علـى التعريـف بالشخصـية اإلسـالمية الدوليـة وكيفيـة صـمودها وحتـديها يف  -1
 نحو اآليت:لمواجهة القضايا على ا

  

  المبحث األول

  الشخصية الدولية

ألتباعـه أن يكونـوا وال يرضـى  ,يز عن غـريه مـن األديـان السـابقةاإلسالم دين عاملي متممن منطلق: أن 
وتتأكـد هـذه املبـادئ والقـيم مـن  ولذا فقد ظل صامدا يف وجـه التحـديات الـيت واجهتـه,تابعني لغريهم؛ 

  خالل املطلبني اآلتيني:

شخصـية اإلسـالمية ذات طـابع لفا ،استقاللية الشخصية اإلسالمية ومتيزهـا عـن غريهـا المطلب األول:
... بــني املــؤمنني أكــدت وثيقــة املدينــة هــذا املبــدأ " متميــز عــن األمــم الــيت ال تــدين بــدين اإلســالم, وقــد

                                                           

   . 186ينظر فقه السرية  للبوطي/ )3(
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ــــبعهم فلحــــق ــــم وجاهــــد معهــــم, واملســــلمني مــــن قــــريش ويثــــرب, ــــم أمــــة واحــــدة مــــن دون إ ومــــن ت
  .)1(الناس..."

ففي العقيدة متيزت بالوسطية  ;سالمية يف عدة جوانبوتتجلى مظاهر التميز واالستقاللية يف الدولة اإل
وابتـغ فيمـا آتيـك �واآلخـرة, يقـول تعـاىل:  ،الـدنيا :وعدم املغاالة, حيث إا عقيدة جتمع بني الدارين

 ,س مـا كانـت عليـه الـديانات السـابقةعكـ علـى ,)2(�الدار اءالخرة وال تنس نصـيبك مـن الـدنيا اهللا
منقطعني  ،أنفسهم ، مشددين علىياة املادية الصرفة, وإما للحياة الروحيةاليت انصرف أصحاا إما للح

ألنـه ديـن  ;الم فإنه ال تكلف فيه وال مغـاالةأما اإلس مل يستطيعوا الوفاء به,, ملزمني أنفسهم مباللعبادة
كم يريـد اهللا أن يخفـف عـن� , يقـول تعـاىل:ةاألمل والنعيم يف احلياتني, منسجما مع الطبيعـة اإلنسـاني

ن عقابـه, وعلـى اخلـوف مـ ،فحيـاة املـؤمن تقـوم علـى األمـل فيمـا عنـد اهللا ;)3( �وخلق اإلنسان ضعيفا
تسـري مـع فطـرة اإلنسـان, ال ترهقـه وقــت  تكـاليف ال مشـقة فيهـا وال عنـت, أمـا يف جانـب العبـادة فهـو

  وال مله وقت السعة والراحة. ،الضيق واحلرج

، وأنـــه إىل النـــاس مجيعـــا إىل أن يـــرث اهللا عامليـــة الـــدين اإلســـالمي :وممـــا متيـــزت بـــه الشخصـــية اإلســـالمية
  .)4(�قل يأيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعا �  , يقول تعاىل:األرض ومن عليها

وتصـرفام, ويؤكـد  ,ويف سـلوكهم ,وعـادام ,خمالفة اليهود والنصارى يف عبـادام :ومما متيز به اإلسالم
صـــلى اهللا عليـــه  -يقـــول الرســـول ة وعـــدم التبعيـــة هلـــم يف أي أمـــر مـــن أمـــورهم,الرســـول علـــى االســـتقاللي

 .حــىت لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه ،وذراعــا بــذراع لتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــربا بشــرب،" :-وســلم
وال  ،كــل هـذه املميــزات وغريهــا ممـا ال يســع اــال إىل تقّصــيها ,)5("ن؟قـال فمــ ؟قـالوا اليهــود والنصــارى

  جعلت اتمع اإلسالمي كياناً متميزاً عن اتمعات األخرى. ،سردهاإىل 

   املسلمني وموقف اإلسالم من ذلك:والية املسلمني لغري المطلب الثاني:

                                                           

  .  153ينظر فقه السرية للبوطي/ )1(
   .77القصص  / )1(
  . 128النساء /)2(
  . 158األعراف/ )3(
  . 3269، رقم احلديث 3/1279ينظر صحيح البخاري )4(
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, وال املســـلمني أن يـــوايل املشـــركنيوبينـــت أنـــه ال جيـــوز ألحــد مـــن  ،أشــارت وثيقـــة املدينـــة إىل هـــذا املبــدأ
"...وال  :، وممـا جـاء فيهـا ـذا الصـددعدل واملساواة بيـنهميدخل معهم يف السلم أو الصلح إال على ال

فمـن  خـالل دراسـة  ،)1("يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهللا إال علـى سـواء وعـدل بيـنهم...
مهمـا تباعـدت  ،رابطـة اإلميـان ط اليت تربط بني املـؤمنني:يتبني أن من أهم الرواب ,هذا النص من الوثيقة

 :مــا يصــيب أحــدهم يصــيب مجــيعهم, يقــول تعــاىل ،فهــم إخــوة يف اهللا ;أجناســهمواختلفــت  ،ديــارهم
(مثــــل املــــؤمنني يف تــــوادهم  :-صــــلى اهللا عليــــه وســــلم -ويقــــول الرســــول .)2(�المؤمنــــون إخــــوة إنمــــا�

, وهذه )3(إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى) ،وترامحهم كمثل اجلسد الواحد
ألن ديــنهم  ؛وعــدم مـواالة أعــدائهم ،ابط حيــتم علــى املسـلمني مجيعــا التناصـر والتناصــحاألخـوة وهــذا الـرت 
ال يتخذ المؤمنون الكفـرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين ومـن يفعـل �  :يقول تعـاىل ،ينهاهم عن ذلك

الف مستعينا م من دون املؤمنني فيما خي ،فمن يلجأ إىل أعدائه ،)4(� ذلك فليس من اهللا في شيء
ومبينـا أنـه  ،حمذرا مـن الواليـة لغـري املسـلمني -وقال يف آية أخرى .)5(حتهم فليس من اهللا يف شيءمصل

يأيها الذين ءامنوا ال تتخذوا اليهود والنصـارى أوليـاء � :-رج عن مجاعة املسـلمنيمن يفعل ذلك خي
, وال يعـين )6(�إن اهللا ال يهـدي القـوم الظـالمينبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم  منكم فإنه مـنهم 

احللــف قائمــا علــى  هـذا أن مــن أصــول اإلسـالم أن ال حيــالف أهلــه مــن خيـالفهم يف ديــنهم إذا كــان هـذا
طلـب عـن  ينولكـن إمنـا ينهـى الـد؛ ألن النـيب حـالف يهـود املدينـة بعـد هجرتـه إليهـا, العدل واإلنصاف

ألهلــه, وكــذلك حمــالفتهم أحــد مــن املســلمني النصــرة علــى إخوانــه مــن أعــداء اإلســالم ممــن يكيــدون لــه و 
ألنه ال يوثق بوفائهم, فإذا كان خذالن املسلم للمسلم جرميـة كـربى يف نظـر اإلسـالم, فمـا  ؛ومواعدم

ألن هذه مـن صـفات املنـافقني الـذين يضـعون أنفسـهم دائمـا  ظاهرة املسلم للكافر على املسلم؛بالك مب

                                                           

  . 153ينظر فقه السنة/ )1(
  . 3احلجرات/ )2(
   1999/ رقم 4ينظر صحيح مسلم )3(
  . 28آل عمران/ )4(
  . 282/ 3ينظر تفسري املنار)5(
  . 53املائدة /  )6(
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ألن معــادام للمســلمني إمنــا   ؛أهــل الكتــابيف الكفــة الراجحــة, وعــربت اآليــة بــاليهود والنصــارى دون 
  .)1(ال من حيث أن كتام يأمرهم ذا ،كانت بسبب جنسيام السياسة

  المبحث الثاني

  مرونة التشريعات اإلسالمية في التعامل مع القضايا الدولية

احليـاة  ىله مع ما يستجد من قضايا تطرأ عليتناول هذا املبحث مصادر التشريع اإلسالمي وكيفية تعام
 ،وعبــادات ،مــن عقائــد )2(وهــو مــا شــرعه اهللا لعبــاده ،فالتشــريع مــأخوذ مــن الشــريعة والشــرعة ;البشــرية

واملصـاحل  ،والقيـاس  ،واإلمجـاع ،والسـنة ،القـرآن :منهـا ،, ومصادره كثرية متنوعة)3(، وأخالقومعامالت
، )4(الفقـه واألصـول هـا بـني علمـاءواملختلـف في املصادر املتفـق عليهـا ، وغريها منواالستحسان ،املرسلة

ولقد واكب التشـريع حيـاة اإلنسـان منـذ بـدء نـزول القـرآن, حيـث نـزل منجمـا حبسـب الوقـائع الـيت تقـع 
ليواكب مراحل قيام الدولة اإلسالمية اليت نشأت  ،وعشرين سنة اللناس, وقد استغرق نزوله حوايل ثالثً 

ودسـتورا هلـذه  ،ليكون بذلك منهجا ومنوذجا لإلنسانيةو  ، مل يعهد نظام الدول من قبل،يف جمتمع قبلي
, وحفاظـــا علـــى تنظـــيم )5(املشـــكالت واملعضـــالت الـــيت تواجههـــامـــن خـــالل مســـامهته يف حـــل  ،الدولـــة

قام اإلسالم بتوزيـع املسـؤوليات علـى مسـتوى القبيلـة  ؛العالقة بني فئات اتمع وتنسيق تعامله مع غريه
 ،سؤوليات من تبعات أو ميزات تكفل عزة وكرامة الفرد ومتاسك اتمـعوما يرتتب على هذه امل ،والفرد

  على النحو اآليت:

  :تكليف القبائل والطوائف يف اتمع اإلسالمي بتحمل مسؤولياا المطلب األول:

, ويــذّكر القــرآن العــرب )6(تنتســب إىل أب أو جــد واحــد ،وهــي اجلماعــة مــن النــاس ،القبائــل مجــع قبيلــة
 ،قــــد كــــان كيــــان العــــرب االجتمــــاعي ينمــــو, و )1(ويبــــني آثــــاره ومســــاوئه ،بلــــي يف اجلاهليــــةبوضــــعهم الق

                                                           

   .426/ 6ينظر تفسري املنار )7(
  . 328ينظر خمتار القاموس/  )1(
  .  23ينظر تاريخ التشريع اإلسالمي/  )2(
  .  27،28ينظر أصول الفقه اإلسالمي /  )3(
  .  66اإلسالمي/ينظر تاريخ التشريع  )4(
  .  389ينظر خمتار القاموس/  )5(



   ___________________________  أسس العالقات الدولية في اإلسالم من خالل وثيقة المدينة

- 122  - 

وكانت القبيلة تتكون من شيخ القبيلة  وترسو جذوره يف إطار القبيلة, ،ف فروعهتوتل ،وتتشابك أغصانه
بيلـة وكان إىل جانب شـيخ الق وصاحب األمر والنهي فيها, وهو أمري جندها, ،الذي له احرتامه وتوقريه

 ،وكاتبهـــا ،ويف مقدمـــة هـــذا الـــس شـــاعرها ،ولـــه ســـلطته الـــيت متثـــل الـــرأي العـــام للقبيلـــة ،جملـــس القبيلـــة
ويُرجـع املؤرخـون سـبب  ة على القبيلة دستور حياا,يب, وقد فرضت العص)2(وذوو الرأي فيها ،وخطيبها

بـه كمـا تفعـل أمـة العـرب,  وتفـاخرهذه العصبية إىل القرابة وصالت النسب, وما مـن أمـة تعتـز بنسـبها 
إىل أن جـــاء  ،طلبـــا للشـــرف والرفعـــة ؛أو إىل غـــري قبيلتـــه ،قـــد كـــان بعـــض النـــاس ينتســـب إىل غـــري أبيـــهو 

فــإن مل  ،حرصـا منــه علـى صـحة النســب, فـأمر بنسـبة كــل واحـد إىل أبيـه ؛وأبطـل هــذه العـادة ،اإلسـالم
أقسط عند اهللا فإن لم تعلموا آباءهم  دعوهم آلبائهم هوا�: أباه فهو أخ يف اهللا, يقول تعـاىلعلم يَ 

وقــد أشــارت وثيقــة املدينــة إىل حتمــل القبيلــة مســؤوليات أفرادهــا  ،)3(�فــإخوانكم فــي الــدين ومــواليكم
"...هــــؤالء فقــــد جــــاء يف الوثيقــــة: أن  ،وحتمــــل مجيــــع نفقــــام ،والــــدفاع عــــنهم ،داخــــل اتمــــع املســــلم

وبتطبيق هـذا الـنص  ،)4(ويفدون عانيهم..." ،ون بينهميتعاقل -على اختالف قبائلهم -املسلمني مجيعا
التكافــل والتضــامن فيمــا بــني أفــراده يف مواجهــة األزمــات  مــن أهــم مســات اتمــع اإلســالمي: يتبــني أن
وهــو نــوع مــن التنظــيم  ،ومــن هنــا فــإن القبيلــة مكلفــة بتحمــل مســؤوليات الــدفاع عــن أفرادهــا اخلارجيــة,

جبـات وضـمان اولذلك كان التكليف بالو حكم القبيلة إىل حكم الدولة؛ ل من الذايت يف مرحلة االنتقا
ام الدولــة خاصــة يف احلقــوق يف إطــار الدولــة, وتنظــيم التعامــل فيمــا بــني أفــراد اتمــع مرحلــة الزمــة لقيــ

حسـب اسـتطاعته  كـل   ،واالسـتعداد للـدفاع عـن اتمـع ،جاء ألمر عاما بإعداد القوة بدايتها؛ ومن هنا
  ألن اخلطر يعم اجلميع. ؛فالدفاع عن اتمع مسؤولية مشرتكة بني مجيع أفراده وطوائفه وقدرته,

  :ه مهما كان نوعهاحرتام إجارة كل فرد مؤمن ملن جيري :المطلب الثاني 

، )5(، جيـــري علـــيهم أدنـــاهم"ذمـــة اهللا واحـــدة: "حيـــث جـــاء فيهـــا تشـــري وثيقـــة املدينـــة إىل هـــذا املبحـــث,
وا ؛ حـىت مسّـقد كان مـن أخـالق العـرب محايـة اجلـار والـدفاع عنـهاحلماية واألمان, و واالستجارة واجلوار: 

                                                                                                                                               

   . 39ينظر املثل األعلى للمجتمع املسلم/  )6(
  .  44ينظر املثل األعلى للمجتمع املسلم/  )1(
  .5األعراف /  )2(
  159ينظر فقه السرية للبوطي/ )3(
  160ينظر فقه السرية للبوطي /  )4(



  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 123  - 

وبينـت الوثيقـة أن  وأعراضـــهم وممتلكـام, أرواح الناسقد شرع اإلسالم اجلوار حلماية , و )1(النصري جاراً 
حـىت مـع  للمؤمن احلق يف أن جيري مـن يـراه أهـال للجـوار, ومـن خـالل هـذه النقطـة تـربز مساحـة اإلسـالم

وتقــيم  ،وتـدخل ديـارهم ،أعدائـه, فهـو يبـيح لألفـراد واجلماعـات مـن الـدول احملاربـة أن تتصـل باملسـلمني
, والغايـة مـن هـذا األمـان )2(فيها يف محاية قانون يعرف باسم األمان, واإلسـالم يقـرر عصـمة املسـتأمنني

متخـذا مـن ذلـك وسـيلة  ،المهو أن يهيئ فرصة هلم بتمكينهم مـن درس حقيقـة اإلسـ ،الذي شرعه اهللا
وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فــأجره حتــى � قــال تعــاىل: ,)3(قويــة لنشــر دعوتــه وبياــا للنــاس

فـإذا كـان تبليـغ الـدعوة هـو الواجـب  ،)4(�يسمع كالم اهللا ثم أبلغه مأمنه ذلـك بـأنهم قـوم اليعلمـون
 ومنـع أهلهـا مـن الفتنـة واالضـطهاد, ،بليغهـاومحاية احلرية يف ت ،فإن القتال ُشرع حلمايتها األول واألهم,

يشـكل خطـرا علـى اإلسـالم  الّ ، بشـرط أمع ذلك شرع األمان واجلوار ملن يظهـر الرغبـة يف عـدم القتـالو 
وأنه ال جيوز الغدر فيه, وأن من آوى إنسانا فعليه محايته,  ،ويؤكد الرسول على حرمة اجلوار واملسلمني,

ورجــل بــاع حــرا  ،رجــل أعطــى يب مث غــدر :ة أنــا خصــمهم يــوم القيامــةيقــول صــلى اهللا عليــه وســلم:"ثالث
  .)5("جريا فاستوىف منه ومل يعطه أجرهورجل استأجر أ ،فأكل مثنه

  المبحث الثالث                                    

  معالجة مشكلة األقليات في المجتمع اإلسالمي

لرتكيــب اهليكلــي للكيــان البشــري يف الوحـــدة عبــارة عــن مجاعــة مــن النــاس تــدخل ضــمن ا :األقليــة هــي
 ،األقليـة القوميـة :وهـي ،)6(السياسية للدولة, ومن هنا فإن األقليات داخل اتمع تتنوع إىل ثالثة أنـواع

أكثـــر والنـــوع األخـــري مـــن األقليـــات يعتـــرب  ،)7(ات املركبـــة مـــن النـــوعني الســـابقنيواألقليـــ ،واألقليـــة الدينيـــة
 أقليــات اليهــود الــيت تعــيش وســط اتمعــات األمميــة, :, ومــن هــذا النــوعابقنيحساســية مــن النــوعني الســ
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 ،حق حرية العبـادة واحلمايـة -اليت تعيش داخل اتمع اإلسالمي -وقد ضمنت وثيقة املدينة لألقليات
  مقابل شروط يلتزمون ا, وتتضح هذه النقطة من خالل املطلبني اآلتيني:

  :املواطنة لألقليات التأكيد على حق -المطلب األول

أنه شجع على االنتمـاء من رغم ، على الوال جنس ،فهو ليس دين قبيلة ؛يعترب اإلسالم دين كل الناس
للــوطن يف إطــار الشــريعة,  ءبــه, فهــذب هــذا االنتمــاء واســتثمره يف تقويــة رابطــة االنتمــا زالقبلــي واالعتــزا

طنـة أو الوطنيـة)؛ فهمـا مرتبطـان (املوا قضـية :ومن هنا فإن أهم القضايا اليت واجهت اتمـع اإلسـالمي
االنتمـاء واالنتسـاب  :ويف داللتهما على معىن واحـد, فالوطنيـة هـي ،يف معنامها اللغويببعض عضهما ب

 مشـتقة مـن الفعـل :إىل املكان الذي يستوطنه اإلنسان, وهو نزوع عاطفي موجود منـذ القـدم, واملواطنـة
  .)1(عاش معه يف مكان واحد فالنا يعين: (وطن)؛ فواطن فالن ال من، (واطن)

 :كــذلك  ا حيــددها قــانون تلــك الدولــة, وتعــينكمــ  ،العالقــة بــني فــرد ودولــة واملواطنــة بلغــة العصــر تعــين:
  .)2(الفرد نتيجة انتمائه تمع معنييلتزم ا  ،جمموعة من احلقوق والواجبات

إمــا بســبب ، وهــذه األقليــات ول العــاملومشــكلة املواطنــة تواجــه بعــض األقليــات الــيت توجــد يف بعــض د
  .)3(وإما بسبب احلرب وتداعياا ،اهلجرة من مكان إىل آخر

وسـوى بـني  ،جند أنه قد كفل لكل فرد يف اتمع حق املواطنة واالنتمـاء ،وإذا نظرنا إىل تعاليم اإلسالم
  اجلميع يف احلقوق والواجبات. 

كبــرية يف التعامــل مــع قضــايا حــق املواطنــة لألقليــات الــيت   ومــن خــالل وثيقــة املدينــة أظهــر اإلســالم مرونــة
لليهـود ديـنهم  ،"...اليهـود ينفقـون مـع املـؤمنني مـا دامـوا حمـاربني... تعيش على أرضـه؛ فقـد جـاء فيهـا:

  وللمسلمني دينهم...".

كما أثبت اإلسالم قابليتـه للتعـايش يف وسـط بـه أنـواع خمتلفـة مـن األديـان والعناصـر حتـت سـقف وطـن 
يأيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم �  كمـا يؤكـد ذلـك القـرآن, يقـول تعـاىل:  ،احـدو 
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ويرتتـب علـى االنتمـاء  ،)1(�شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا أتقـاكم إن اهللا علـيم خبيـر 
ن والوفــاء مبــا مراعاــا بالتعــاو  -ومبختلـف مســتويام -إىل الـوطن حقــوق وواجبــات علــى مجيــع املــواطنني

  .)2(قطعوه على أنفسهم من عهود ومواثيق

  :التأكيد على أن حقوق األقليات مرهونة مبراعاة االتفاق -المطلب الثاني

 ،يتقرر هذا البحث من خالل ما جاء يف وثيقة املدينة "...وأنه ال حيل ملؤمن أقـر مبـا يف هـذه الصـحيفة
وأنـه مـن نصـره أو آواه فـإن عليـه لعنـة اهللا وغضـبه  ،يؤويـه وال ،أن ينصـر حمـدثا ،وآمن باهللا واليـوم اآلخـر

وال يؤخذ منه صرف وال عدل...", ويف موضع آخر منها: "...وأن بينهم النصر على من  ،يوم القيامة
، وأن وأنـــه ال يـــأمث امـــرؤ حبليفـــه ،وأن بيـــنهم النصـــح والنصـــيحة والـــرب دون اإلمث ،حـــارب أهـــل الصـــحيفة

  .)3(النصر للمظلوم..."

وأن يـــؤوي اـــرمني  ،فـــي هـــذه النصـــوص مـــن الوثيقـــة حيـــرم اإلســـالم علـــى كـــل مســـلم أن خيـــون جمتمعـــهف
وأن علـى املـواطنني النصـح  وينصرهم, ومن يفعل ذلك فإنه يستحق لعنة اهللا وغضبه يف الـدنيا واآلخـرة,

 -ا نعلـمكمـ  -واإلسـالم ال يؤخـذ بغـرم غـريه, ،وأن كل إنسـان مسـؤول عـن نفسـه والتناصح فيما بينهم,
  .)4(�فوا بالعهد إن العهد كان مسئوالوأ� :يقول تعاىل ،أمر بالوفاء بالعهود واملواثيق

ألقليات إىل الوطن الذي تسكنه,كفله هلا ما دامت ملتزمة إلسالم على حق املواطنة وانتماء اوقد أكد ا
فإنــه  ؛تفــاقأمــا مــن نكــث وخــالف اال, قمبــا عاهــدت عليــه ومــا قطعتــه علــى نفســها مــن عهــود ومواثيــ

 ،معـه مكما فعـل بيهـود املدينـة عنـدما نكثـوا عهـودهم ومـواثيقه  ،يستحق ما ينزل به من عذاب وعقاب
  .)5(؛ عقابا على ما فعلوهوقتل اآلخرين ،فأجلى بعضهم

فــااللتزام بــالعهود وتعــاون األقليــات مــع أفــراد اتمــع مــن ضــمانات االســتمرار والبقــاء لكيــان األمــة, يف 
وأن كل فرد مسـؤول عـن سـالمة اتمـع  ،فبني القرآن أنه على اجلميع التعاون ،ية اجلماعيةإطار املسؤول
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 يقـول تعـاىل: فـإن الضـياع واهلـالك سـيحل ـم مجيعـا, ؛الذي يسـكن, وإذا مل يقـم أفـراد اتمـع بـذلك
ية املشـرتكة ويؤكـد الرسـول املسـؤول ,)1(�وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان�

كمثل قوم استهموا   ،مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها( بني أفراد اتمع يف السراء والضراء بقوله:
وبعضهم أسفلها, فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املـاء مـروا  ،فصار بعضهم أعالها ،على سفينة

فــإن تركــوهم ومــا أرادوا هلكــوا  ،نــؤذ مــن فوقنــالــو أنــا خرقنــا يف نصــيبنا خرقــا ومل  علــى مــن فــوقهم فقــالوا:
  .)2(ا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا)وإذا أخذو  ،مجيعا

  المبحث الرابع

  الحرب والسلم في اإلسالم

النــزاع املســلح القــائم بــني دولتــني فــأكثر, وهــي ضــرورة اجتماعيــة تلجــأ إليهــا اجلماعــة   :-هنــا -احلــرب
وإمنا اإلسالم أنه دين السالم واألمان؛  واألصل يف ،)3(الف اآلراءنتيجة لتعارض املصاحل واخت ؛البشرية

محايـة العقيــدة, وصــيانة األوطـان واألعــراض, واحلفــاظ  :شـرع احلــرب حلمايـة الســلم ومــا يرتتـب عليــه مــن
يستحســن اإلشــارة إىل  وقبــل اخلــوض يف احلــديث عــن احلــرب والســلم يف اإلســالم، علــى وحــدة األمــة,
  .القتال -احلرب -اجلهاد ، وهي:تتعلق ذا املبحث حات اليتصطلالتفريق بني بعض امل

كـدح اإلنسـان   :وقـد يتسـع معنـاه فيشـمل واملـال, ،والعلـم ،واللسان ،ويكون هنا بالسيف ،فاجلهاد أعم
  ، وإرضاء طموحه.لكسب العيش

مبـا فيهــا  ،لحماربــة العـدو بشـىت الوســائ :فهـي تعـين أمـا احلـرب فلهــا مـدلول متوسـط بــني اجلهـاد والقتــال,
  ، واحلروب االقتصادية والسياسية.(اإلرهاب) احلروب النفسية

تتمثـل هنـاك أمـور تتعلـق باجلهـاد والقتـال , و )4(مقاتلة العدو مباشـرة يف ميـدان املعركـة :يعىنوأما القتال ف
  :املطالب اآلتية يف
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  :توحيد املوقف اإلسالمي يف السلم واحلرب -المطلب األول

وما جـاء يف الوثيقـة ـذا  على مبدأ توحيد املوقف اإلسالمي يف بدء القتال وإائه, نصت وثيقة املدينة
يل اهللا إال علــى ال يســامل مــؤمن دون مــؤمن يف قتــال يف ســب ،وأن ســلم املــؤمنني واحــد "... :اخلصــوص

  .)1(سواء بينهم..."

 ات اخلارجيـــة,مـــن خـــالل هـــذا الـــنص تتضـــح أمهيـــة وحـــدة الصـــف اإلســـالمي بـــني املســـلمني أمـــام األزمـــ
ا اخلـــراب والفســـاد, فتـــنص ومتاســك أيـــديهم علـــى مـــن ظلــم أو اعتـــدى علـــى ديـــار املســـلمني لينشــر فيهـــ

وأنــه ال حيــل ملســلم أن يســامل أعــداء اإلســالم إال  ،وحــرم واحـد ،أن ســلم املســلمني واحــدالوثيقـة علــى 
حبيـث ال يقـع  املسـلمني, والتضـامن اجلمـاعي بـني ،انطالقا من وحـدة املـنهج ،وعدم الظلم ،على العدل

معاملة الند للنـد دون خضـوع  :أي ،على أي مسلم ظلم أو جور نتيجة هذا السلم, وأنه على املساواة
ولــو كــان  وأن مـا ســواها ال قيمــة لـه, وال ينظــر اإلسـالم ألي قرابــة إال قرابــة العقيـدة والــدين, أو خـوف,

ال تجـد قومـا يؤمنـون بـاهللا واليـوم اآلخـر يـوادون � امتثـاال لقولـه تعـاىل: ،العدو قريبا يف النسب والدم
هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءمن حاد اهللا 

  .)2(�اإليمان

والسـنة  ،املتمثـل يف القـرآن الكـرمي ،وتنطلق وحدة الصف اإلسالمي من منطلق األصل املشرتك للتشـريع
ومبنيــا علــى  ،وبــني اإلســالم أن صــف املســلمني إذا كــان واحــدا مفســرة ومبينــة لــه.النبويــة الــيت جــاءت 

فينصـاع  ؛وفـرض هيبـتهم علـى عـدوهم ،كـان يف ذلـك نصـرهم  ،والثقـة فيـه ،أساس متني من اإلميان باهللا
كمــــا بــــني مــــا يرتتــــب علــــى اخــــتالفهم وتفــــرقهم مــــن حتطــــيم كيــــام أو ضــــياع  إلــــيهم طوعــــا أو كرهــــا,

  . )4(�واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا� تعاىل: , قال)3(سلطام
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وقـال صـلى اهللا عليـه  ,)1(�وال تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب ريحكـموأطيعوا اهللا ورسـوله � :وقال تعـاىل
ها، قـالوا: أومـن قلـة يـا رسـول اهللا؟ "يوشك أن تتداعى عليكم األمم كتداعى األكلة على قصعت وسلم:
  .)2(ولكنكم غثاء كغثاء السيل!!" ،إنكم يومئذ كثري .قال: ال

، كمـا فإنه سيندم وسيالقي املصري نفسه ؛أو يفرط يف حقه ،وعندما يتخلى اإلنسان عن أخيه اإلنسان
فمـن خيـرج عـن اجلماعـة سـيكون سـببا  ،)3(قالت احلكمة املشهورة: "إمنا أكلت يوم أكل الثور األبيض"

ولــذلك حــذر ا وتصــدعا يف لبنــات اتمــع؛ رخألنــه أحــدث شــ ؛يف هــالك نفســه وهــالك اجلماعــة معــه
إن المنـــافقين فـــي الـــدرك � يقـــول تعـــاىل: وتوعـــدهم بأشـــد العـــذاب, ،اإلســـالم مـــن النفـــاق واملنـــافقني

يقول  وعّده من كبائر الذنوب, ،, وحذر من التويل يوم الزحف والفرار من املعركة)4(�األسفل من النار
كفروا زحفا فال تولوهم األدبار ومن يـولهم يومئـذ دبـره ذين  اليأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم � تعاىل:

  .)5(�ى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس المصيرإل اإال محترفا لقتال أو متحيز 

ومن هنـا فـإن أهـم عامـل مـن عوامـل النصـر يف احلـرب وحـدة القـرار وحـدة القيادة,كمـا حصـل يف غـزوة 
م قلــة عــددهم ورغــم مــا حيــيط ــم مــن فــنت و أعــداء وغــدر؛ألم اخلنــدق عنــدما انتصــر املســلمون رغــ

متماسكون داخليا قيادة وشعبا على عكس ما كانت عليه األحزاب رغم كثرم واستعدادهم, إال أم 
يزعــزع صــفوفهم وأن   نأ) 6(متفرقــون ال قــرار جيمعهــم وال قيــادة توحــدهم, ولــذلك اســتطاع رجــل واحــد

  )7(يكون سببا يف هزميتهم. 

  :االتفاقيات واملعاهدات والعهود ومراعاة الدقة يف حتديد املسؤوليات املرتتبة عليهاالمطلب الثاني:

وأن احلرب قد تقع عالجا لبعض املواقف,  ولذا جعله أصال يف العالقة بني الناس,يقر اإلسالم السلم؛ 
وإحقاقــا ملبــدأ  ،دماءحقنــا للــ ؛وإذا وقعــت احلــرب وجــنح أحــد الطــرفني إىل الســلم وجبــت تلبيتــه لــذلك
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احلـق ولـذلك أعطـى اإلسـالم للمسـلمني ؛ )1(�وإن جنحوا للسـلم فـاجنح لهـا�: يقول تعاىل السالم,
أو إليقــاف  ،يف أن ينشـئوا مـا شـاءوا مـن املعاهـدات بيـنهم وبـني غـريهم؛ إمـا إبقـاء علـى السـلم األصـلي

ق يف باملعاهــدة, وكــذلك هلــم احلــوهــو مــا يعــرف باهلدنــة, أو دائمــا وهــو مــا يعــرف  ،احلــرب وقفــا مؤقتــا
, وقـد عاهـد الرسـول أهـل )2(وحتقيق مصاحلهم ،لدفع عدو مشرتك هم؛غري إنشائها بقصد التحالف مع 

، وأول عالقـة الكتاب ألول عهده باملدينة؛ فكانت معاهدة املدينة أول حجر يف بنـاء الدولـة اإلسـالمية
  .)3(مظ على األمن والسالوحتاف ،حق تقرير املصري املسلمني غريسياسية تقرر ل

جــاءت يف صــورة  ،وهــي عبــارة عــن هدنــة طويلــة األمــد وبقصــد وقــف احلــرب جــاءت معاهــدة احلديبيــة,
ت قـريش ــا, وإذا كـان الوفـاء بــالعهود واملواثيـق صــفة معاهـدة, و كانـت ســببا يف فـتح مكـة عنــدما أخلّـ

إن شـر � عامل احليـوان, يقـول تعـاىل: فإن اإلخالل ا ونقضها خروج عن فضيلة اإلنسانية إىل ؛املتقني
الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنـون الـذين عاهـدت مـنهم ثـم ينقضـون عهـد فـي كـل مـرة 

   .)4(�وهم ال يتقون

أو ضـرورة مـن ضـروراا الـيت جتـوز فيهـا  ،السياسـة ابريومل جيعل اإلسالم الوفاء باملعاهـدات تـدبريا مـن تـد
عله أمانة من أمانات العقل والضمري, وخلقا شريفا يكاد اخلـارج عليـه أن خيـرج بل ج املراوغة والتحايل,

ويشـرتط يف املعاهــدات أال ختــالف حكمــا ، )5(اد السـائمة الــيت ال مالمــة عليهــاويعــد يف عــد ،مـن آدميتــه
ال لـبس  ،واضـحة املعـامل ،وأن تكون بينـة األهـداف وأن تكون مبنية على الرتاضي بني أطرافها, شرعيا,

ات الـيت حىت ال حيصل اختالف يف تطبيقها, وأن تراعى فيهـا الدقـة حتديـدا للمسـؤولي ؛يها وال غموضف
كــأن تكــون مؤقتــة   ،وال جيــوز نقــض املعاهــدات إال يف حــاالت حمــددة .)6(ترتتــب علــى تلــك املعاهــدات

أو  ،هأو انتهــى ظرفهــا, أو أخــل أحــد املتعاقــدين بعهــد ،أو حمــددة بظــرف معــني وانتهــت مــدا ،بوقــت
 ،نبــذ العهــد حتــل حمــاربتهم إال بعــد إعالمهــم بودالئــل اخليانــة, ومــع هــذا فــال ،ظهــرت عليــه بــوادر الغــدر
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، خـري مــن غــدر ألن قاعــدة اإلسـالم تقــول: "وفـاء بغــدر ، حــىت ال يؤخـذوا علــى غـرة؛وبلـوغ اخلــرب إلـيهم
  .)1(بغدر"

  

  الخــاتمـــــة

تواضـعة, و ميكـن تلخيصـها ليهـا هـذه الدراسـة املمن خالل ما سبق تتضح بعـض النتـائج الـيت أكـدت ع
  :يف اآليت

وميكنـه  ،نه دين عاملي صاحل لكل زمان ومكـان؛ إذ إأكدت وثيقة املدينة على مبدأ عاملية اإلسالم -1
  أن يواكب تطور احلياة كيفما كانت, وأن يتعايش مع كل الكيانات البشرية امللتزمة بالعهود واملواثيق.

ن األعمــال تســـتمد عظمتهـــا مـــن عظمـــة أصـــحاا, علـــى قـــوة األســـاس, إذ إ لبنـــاء تتوقـــفإن قــوة ا -2
ونشـر احلضـارة  ،كان هلا دور بـارز يف حيـاة النـاس نشأت يف وسط قبلي متعصب, و فدولة اإلسالم اليت

 وساروا على جه. ،وممن جاءوا بعده ،والعلم, وقد استمدت ذلك من عظمة مؤسسها
 ،تعتــرب دســتورا يف احليــاة السياســية الصــادقة -رفهــا كثــري مــن النــاسالــيت رمبــا ال يع -إن وثيقــة املدينــة -3

 ،علـى أسـاس مـن الصـدق والوفـاء ،وإىل بنـاء عالقـات بـني األمـم والـدول ،اليت دف إىل سعادة الناس
 وقد وضعت أسسا هلذه العالقة تقوم على:

 حفظ العهود املواثيق. •
 .محاية األقليات وضمان حقوق املواطنة هلم •
والتشجيع على للسلم، وجوب االنصياع للجنوح  :مثل ،ثابتة للعالقة أثناء احلربوضع أسس  •

 .عقد عهود األمان
تنظيم اإلجراءات والتدابري اليت تكفل التعامل السليم مع اجلهات اخلارجية يف حل األزمات  •

 االجتماعية املتعلقة بالدماء والديات والفدية.
  , ويتمثل ذلك يف نقطتني:كافة  تطورااة و م تساير مجيع مراحل احلياتعاليم اإلسال -4
 ابتداء من االهتمام بالفرد إىل اتمع. ،االهتمام بالبنية األساسية للمجتمع املدين داخل الدولة •
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ومـن هنـا   ،مواكبة تطـور احليـاة يف كـل هـذه املسـتويات مـن البدايـة حـىت الوصـول إىل حتقيـق اهلـدف •
 كان تدرج التشريع.

فإنــه ميكــن  ؛وبعــد مقارنتهــا بالتحــديات والقضــايا الراهنــة الــيت تواجههــا أمتنــا ئج,وبنــاء علــى هــذه النتــا
  :لتوصياتاهذه املقرتحات و  من أهم وضع عدة مقرتحات وتوصيات ملعاجلة بعض تلك القضايا,

ومكمن القضية  قضية اإلرهاب: وهي من أعقد القضايا اليت تواجه األمة اإلسالمية هذه األيام, .1
ولكن يف حتديد مفهومه؛ فإرهاب العدو أمر به اإلسالم تفاديـا للقتـال, ومـن  ،ب نفسههنا ليس اإلرها

  أهم التوصيات يف هذا اجلانب:
 إىل وضع مفهوم حمدد لإلرهاب. ،وعلى خمتلف املستويات ،السعي بشىت الوسائل •
 حث الدعاة على أن يوضحوا للشعوب األخرى أخالقيات احلرب يف اإلسالم وأهدافها. •
ظ؛ إمـا وعدد أفـراد هـذه اجلاليـات يف تزايـد ملحـو  ت اإلسالمية يف البلدان األجنبية،الياقضية اجل .2

بانتشـــار اإلســـالم بـــني الســـكان األصـــليني, وقضـــية هـــؤالء وجـــودهم يف  بســـبب اســـتمرارية اهلجـــرة, وإمـــا
 ممــا جعلهــم أول مــن يــدفع مثــن أبســط األزمــات الــيت قــد تتعــرض هلــا الدولــة ،اخلطــوط األماميــة للجهــاد

  بسبب موقفها من العامل اإلسالمي, ومن أهم التوصيات يف هذا الشأن: ،هاملقيمني فيا
جيــب علــى الــدول اإلســالمية الســعي يف وضــع ضــمانات ثابتــة حلمايــة هــذه اجلاليــات يف مثــل تلــك  •

 الظروف.
ينأوا  وأن التأكيد على ضرورة التزام تلك اجلاليات باحرتام قوانني وأعراف الدولة اليت يعيشون فيها, •

 بأنفسهم عن أعمال من شأا أن تعرض وجودهم للخطر.
ضل اهللا فبف ؛ذلكأكون قد وفقت لبيان بعض ما حتتوي عليه هذه الوثيقة, فإن كان  وختاما أرجو أن

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العلمني. فالكمال هللا وحده, وتوفيقه, وإن كان غريه؛
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