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 (2014لندوة قطر ) ،طه جابر العلواني د/.كلمة أ
 األقليات في العالم اإلسالمي

 
هذه خالصة الكلمة اليت أعددناها للمشاركة يف ندوة قطر، وكلفنا أخانا الدكتور 

 مصطفى جابر العلواين، بإلقائها بني أيدي السادة املشاركني نيابة عنا.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ه الندوة ينتظر منها أن تضع معامل وسياسات تبىن عليها ندوات هذ من الواضح أن  
ة املسلمة، ات األكثري  ات غري املسلمة يف البلدان ذعديدة قادمة، بعضها يتناول فقه األقلي  

ة، ومجع الفقه الكفيل مبد السياسيني والقانونيني يف هذه البلدان باملعني ومنها البلدان العربي  
ات غري املسلمة يف العامل اإلسالمي، لقوانني واألنظمة املتعلقة باألقلي  الذي يستقون منه ا

ات وتدخل الدول و التهميش هلذه األقلي  أ دحيلولة دون استغالل أوجه االضطهاوذلك لل
امل العريب األجنبية الكربى مثل أمريكا واالحتاد األورويب وروسيا وغريها يف شئون الع

 .واإلسالمي هبذه احلجة
با، ات املسلمة اليت تعيش يف الغرب، يف أمريكا وأورو شق الثاين يتعلق باألقلي  وال 

 .وروسيا واهلند والصني وغريها
ا على اجلانب األول فالبد من التأكيد على تبين كل ما ال يتعارض مع الشريعة أم    

املسلمني الفقه اإلسالمي قد سوى بني  ة، من حقوق اإلنسان، والتأكيد على أن  اإلسالمي  
 هلم ما لنا وعليهم ما علينا. :وغريهم من القاطنني يف البلدان املسلمة حتت مبدأ

املسلمني يف بلداهنم يضيقون على  وأكثر ما تشتد الشكوى منه يف أوروبا وأمريكا أن  
 ة، ويعتربون تلك املمارسات اعتداء  ا من ديانة غري إسالمي  من يريد ممارسة شعائر دينية انطالق  

ة ة، واملراكز التبشريي  ات بناء الكنائس واملدارس التنصريي  ا على اإلسالم، وهنا تربز عملي  يني  د
ة، وتوزيع الكتب، وتأسيس حمطات اإلذاعة والتلفاز اليت تبشر أو تدعو إىل ديانة التنصريي  

يف  ون ألنفسهم حق التبشرياملسلمني غري منصفني حني يبيح أن  ون أخرى، ويرى الغربي  
يف حني حيرمون غريهم من التبشري بدينه بل من  ،ليا وغريها باإلسالماأمريكا وأوروبا وأست 

ال املوجودين يف اخلليج وغريه، حيث ال يسمح تدلون بالعم  سة، وقد يممارسته الشعائر الديني  
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سمح ة وتوزيعها حبرية، كما يهلم ببناء كنائس وإدخال أو طباعة األناجيل والكتب الديني  
 :علماء املسلمني سيواجهون ون للمسلمني أن يفعلوا يف بلداهنم، وذلك يعين أن  الغربي  

: هلم ما لنا وعليهم ما  :ة ختترب قاعدةبتحديات جديدة تطرح مشكالت فقهي   أوال 
 ة جواز أو عدم جواز بناء الكنائسات املطروحة، وهي جزئي  علينا، لتستوعبها يف تلك اجلزئي  

 .املسلمني يف بالد عابد األخرىوسائر امل
 .إعالم ديين يبشر باألديان األخرىو عدم جواز تأسيس صحف و أا: جواز ثاني    
ا: عدم السماح يف كثري من بلدان املسلمني لغري املسلمني مبمارسة عباداهتم ثالث    

هذه وطقوسهم الدينية يف بلدان املسلمني، وهنا البد للفقهاء من تناول هذه األمور أو 
لكي حنول دون  ؛ةة على مستوى األم  ات وإعداد الدراسات والفتاوى اجلماعي  اإلشكالي  

استغالل هذه املسائل لتفريق الكلمة والضغط على البلدان الصغرية والضعيفة من بلدان 
واملسجد  ني احلرم املكي واملدينة املنورةن يفرقوا بأوحنو ذلك، وهنا يستطيع العلماء  املسلمني،

ات بناء الكنائس واملعابد بوجود غري إسالمي ألقصى، وبني بقية البقاع، وهل تقيد عملي  ا
ات الرخص على مصارعها، وكذلك احلال بالنسبة للمدارس حيتاجها؟ أو تفتح عملي  

 ة وسواها؟واملؤسسات األخرى، اإلعالمي  
وإعداد اإلجابات واألوىل أن يبدأ علماء املسلمني بدراسة هذه األمور، والتحضري هلا 

لتحقيق  ؛غوط األمم املتحدة والدول الكربىعنها قبل أن تتعرض حكوماتنا وبلداننا إىل ض
ة استغالل ما يتعلق ا آخر يتعلق بعملي  ة سيجدون حتدي  فقهاء األم   هذه األهداف. كما أن  

لضغوط ات يف الداخل اإلسالمي ضد احلكومات والشعوب املسلمة لتوجيه خمتلف اباألقلي  
هبذه احلجج، فالبد من بيان حكم اللجوء  ،طعة هناية باحلرب واالحتاللمن حصار ومقا

وطلب نصرهتا ضد احلكومات أو الشعوب اليت تنتمي  ،ةجلوء املواطنني إىل جهات أجنبي  
ا للقوانني وللشرائع والفقه، فالذي يستنصر بأجنيب يطالبه باحتالل إليها، واعتبار ذلك خمالف  

 حكم ذلك وما يتتب عليه للوقوف الف بينه وبني حكومته البد لفقهنا أن يبنِي أرضه خل
تنتشر منذ استنصار بعض األفغان بروسيا، مث دخول أمريكا  تبوجه هذه الظاهرة اليت بدأ

ة وأدى إىل اهنيار هذا البلد ونظامه، مث ما تبعه بعد على اخلط الذي عقد األزمات األفغاني  
ذلك يف الصومال والعراق وغريمها، فالبد من توليد فقه جديد وفتاوى تعاجل هذه األمور 
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ة، وتتبناها احلكومات وتنسب قوانني مبقتضاها، لئال تتكرر ة اإلسالمي  تتبناها اجملامع الفقهي  
شعوب واحلكومات، كما البد من إجياد توصيات ات ضد الهذه املآسي وتستغل األقلي  

 ال يؤدي إىل إمناء روح ا معتدال  ة املختلفة بأن تصوغ خطاب  سات الديني  ألجهزة اإلعالم واملؤس  
ة واحلكومات والشعوب، وإجياد الوسائل ات الديني  ف والفرقة بني األقلي  التعصب والتطر  

ا ة املشتكة اليت جتعل انتماءهم دائم  الوشائج الثقافي  ات وإجياد الكفيلة باستيعاب تلك األقلي  
النظم العادلة القائمة يف و ا، واحلكومات إىل بلداهنم املسلمة وإخواهنم الذين عاشوا معهم قرون  

تلك البلدان، وهناك تراث واسع ميكن أن ميد الفقه اإلسالمي مبا حيتاجه إلجياد قوانني ونظم 
ات لتدمري بعض البلدان فنت، أو استغالل ما حيدث لألقلي   وفقه كاف ألن حيول دون وقوع

 ا.ا واقتصادي  ومصادرة استقالهلا أو حماصرهتا والتضييق عليها سياسي  
 ،اهبغرب فالبد من توجيه شيء للعناية ش يف اليعت ات املسلمة اليتا بالنسبة لألقلي  أم  

وحكومات البلدان اليت يعيشون  وإعانتها على حتقيق نوع من العالقات بينهم وبني شعوب
فيها، وذلك بعدم إشاعة فقه التمييز احلاد بني ما يسمى بأحكام دار احلرب وأحكام دار 

األرض  من أن  اإلسالم، واألخذ مبا أخذ به علماء كثريون ومنهم القاشاين والفخر الرازي 
ا بقوله تعاىل: م، أخذ  فدار اإلجابة هي البديل عن دار اإلسال ،دار دعوة ودار إجابة :داران

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا لِّلِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلهَ ﴿
هي البديل عن  ودار الدعوة، (24)األنفال: ﴾َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

أهل دار االستجابة يقومون بدعوة أهل دار الدعوة للحاق هبم يف  ، وذلك يعين أن  رباحلدار 
 .ه ال إكراه يف الدينألن   ؛االستجابة هلل وللرسول، دون إكراه أو ضغط أو سواه

بل مها  ،ستفزاز بذكر احلرب والكفرز وال ابة والدعوة ليس فيهما حتي  ومصطلحا اإلجا  
لعل اآلخرين يتقبلوهنما أكثر من قبوهلم ملفاهيم دار احلرب ودار اإلسالم  ،مفهومان حمايدان

ة أن تقول ة والشعبي  ساهتم الرمسي  وبالتايل ال يستطيع أهل تلك البلدان وال مؤس  ودار العهد، 
ا بيننا، فهي تطلق على بالدنا دار حرب، ا علينا، ومتارس إرهاب  ات تشكل خطر  هذه األقلي   إن  

ا، وهنا قد يكون من املفيد األخذ مبا ذهب إليه اإلمام ا مؤقت   وجودها فيها وجود  وتعترب
الدار تعترب دار إسالم بالنسبة لكل مسلم  أن   (أدب القاضي)املاوردي حني ذكر يف كتابه 

من  يستطيع أن ميارس عباداته وأركان إميانه فيها، فلم يشتط ما أشار إليه اإلمام أبو يوسف
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والظهور بني  ،د قدرة املسلم على القيام بعباداتهبل اعترب جمر   ،وإقامة احلدود ،حكامتطبيق األ
يوسف  ا تعريف اإلمام أيبدار إسالم، أم   ا يف أن جيعل من الدار بالنسبة لهكافي  الناس بإميانه  

لنعتربه ف ؛وتقام فيها احلدود ،ةحكام الشرعي  سالم هي الدار اليت تطبق فيها األدار اإل من أن  
مور كثرية أوهناك ة فقهاء املسلمني، ال يلزم بقي   ،ا بقاضي القضاة أيب يوسفا خاص  اصطالح  

ة ات املسلمة يف أم  ات املسلمة اليت تعيش يف الغرب واألكثري  ز فيها بني األقلي  حنتاج إىل أن منيِ 
خلط يؤدي إىل ن هناك ات غري املسلمة يف ديار املسلمني، لئال يكو اإلجابة، وكذلك األقلي  

 .إحداث مشكالت كثرية
ت واللقاءات بني فقهاء املسلمني واجملامع دواهذه جمرد مؤشرات نتمىن أن تتواىل الن 

لئال  ؛ملواجهتها ة متعمقةة لديهم للعناية هبا، وإعداد الفتاوى القائمة على أحباث علمي  الفقهي  
متنا وهي يف هذه احلالة من الفرقة واالنقسام جند أنفسنا يف دوامة من املشاكل اليت ال قبل أل

   .والضعف مبواجهتها

 


