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 .الديمقراطية في االسبلممصطمحاتها, , الديمقراطية مواصفات عنوان المحاضرة:

 /المرحمة الثانية.مكان المحاضرة: جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية/قسم المغة العربية

 اسم المحاضر: م.د. خالد تركي عميوي النداوي/ جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية/قسم التاريخ

 .42/3/4102حاضرة: الخميس تاريخ الم

 مواصفات الديمقراطية:
 وجود دستور يحدد من صالحيات السلطة, ويحمي حقوق المدينة. -(1)
 وجود اقتراعا عاما   -(2)
 حرية التعبير: ويشمل الكالم وحق التجمع وحق االعتراض. -(3)
 حرية الروابط التنظيمية. -(4)
 المساواة امام القانون. -(5)
 كية الخاصة وحق الخصوصية.حق المل -(6)
 معرفة المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم. -(7)
 فصل السلطة ووجود نظام المحاسبة والموازنة بين انظمة الحكم. -(8)

 مصطلحات الديمقراطية:
 الديمقراطية السياسية: التي تقضي بحق المواطنين باالقتراع السري العام. -(1)
 عني تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.االجتماعية: وت الديمقراطية -(2)
 بية: تطلق على االنظمة الشيوعية.الديمقراطية الشع -(3)

 :الديمقراطية في االسالم

الغرب يوجو انتقادًا إلى الحكومات اإلسبلمية بأنيا حكومات غير ديمقراطية ،أال تعرفوا بأن اإلسبلم      
بجد ، ويذىب في  وأصولوان من يدرس االسبلم  ؟ىو أول من نادي بالديمقراطية ،وطَّبقيا في الحكم 

ارجاء  بيدايتودين نزل من السماء ليضرب  انومذاىب بعيدة المدى يدرك دون ريب  تشريعوروح 
المعمورة ، ويعمم االمم ارقى نظم االجتماع ، فقد اىتم بمعنى الحرية الفردية والديمقراطية في مشاركة 

، وصور  ألحكامك حرية الفكر الديني ، وحرية المشاركة ، ومن شواىد ذلالدولة ألحكامالشعب 
ُح لكم ىذا من خبلل توضيح األسس التي يقوم عمييا الحكم في الديمقراطية في االسبلم كثيرة  سأوضِّ

 اإلسبلم :
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ر اإلسبلم اإلنسانية من كل ألوان العبودية لمخمق عندما أعمن أنَّ اهلل ىو المعبود  الحرية : -ٔ ولقد حرَّ
يد وال معبود سواه ،ولعل مقولة عمر بن الخطَّاب رضي اهلل عنو البن والي مصر عندما ضرب الوح

القبطي : )متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرارًا( كانت بمثابة ميثاق ألسس الحرية اإلنسانية 
الممكية ،وحرية وتخميصيا من كل أصناف العبودية لمخمق ،وقد احترم إلسبلم الحرية الدينية ،وحرية 

بداء الرأي .  اختيار الحاكم ،وحرية مراقبتو وا 
وىي من الدعائم األساسية التي يرتكز عمييا نظام الحكم في اإلسبلم ،وقد أوجب الشورى  الشورى :-ٕ

عمى أولي األمر ،وذلك في الوحي المكي والمدني ،ففي القرآن الكريم سورة سميت باسم "سورة الشورى" 
يقول تعالى فييا : )) والذين استجابوا لربيم وأقاموا الصبلة وأمرىم شورى بينيم وممَّا  ،وىي سورة مكية

( ففي ىذه اآلية قرن اهلل نظام الشورى بالصبلة ولصدقة ليدل عمى أنَّ ٖٛرزقناىم ينفقون (( ) آية 
لوحي المدني وفي ا، الشورى بين والة األمر من أسس اإلسبلم ،وأنَّ االستبداد ليس من شأن المؤمنين

ركَّزَّ جلَّ شأنو عمى مبدأ الشورى وألزم رسولو الكريم بااللتزام بو ،وفي ىذا إشارة إلى أنَّو ميما بمغ قدر 
الحاكم وعممو ومكانتو فيو ممزم بالشورى مادام نبي اهلل قد ألزم بالشورى وىو يوحى إليو فيقول تعالى 

(وقد ثبت أنَّ ٜ٘ٔرىم في األمر (() آل عمران : مخاطبًا رسولو : )) فاعف عنيم واستغفر ليم وشاو 
الرسول صمى اهلل عميو وسمم كان دائم التشاور مع أصحابو ،وكثيرًا ما نزل عند رأييم ،من ذلك : 
استشارتو ليم في اختيار المكان الذي ينزل فيو المسممون يوم بدر ،وأخذه برأي الحباب بن المنذر 

سرى في الغزوة ذاتيا ،فوافق عمى رأي أبي بكر رضي اهلل عنو الذي ،واستشارتو ليم فيما يعمل بشأن األ
أشار عميو بالفداء ،ونزولو عمى رأي الشباب بالخروج في يوم أحد ،كما أخذ رأي زوجو أم المؤمنين أم 
سممة رضي اهلل عنيا في موقف الصحابة رضوان اهلل عمييم من صمح الحديبية ،وفي ىذا تأكيد عمى أّن 

حق المرأة كما ىي من حق الرجل ،والخطاب القرآني في اآليتين الكريمتين جاء في صيغة الشورى من 
وأكد عميو أخذ  العموم شامبًل الذكور واإلناث معًا ،كما ىو معتاد في مجمل األحكام والتشريعات،

رأييم في الخميفة الراشد الثاني عمر بن الخّطاب رضي اهلل عنو برأي المرأة عندما جمع المسممين ليأخذ 
ْن َأردتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج  ٕٓتحديد الميور ،فحاجتو امرأة قرشية باآلية القرآنية رقم  في سورة النساء )) وا 

ْثَمًا م   المنبر معمنًا  ِبيَنا(( فاعتمىَمَكاَن َزْوٍج َوَأَتْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ِقْنَطاَرًا َفبَل َتْأُخُذوا ِمْنُو َشْيَئًا َأَتأخُذوَنُو ُبْيَتاَنًا واِ 
 عمى المؤل قولتو الشييرة : ) أخطأ عمر وأصابت امرأة (

وىي من األسس األولية في نظام الحكم في اإلسبلم يقول تعالى : )) إنَّ الذين ُيَبايعونك إنَّما  البيعة:-ٖ
ِو َومْن َأْوفى ِبَما َعاَىَد َعَمْيِو اهلل َفَسُيؤِتيِو ُيَباِيُعون اهلَل َيُد اهلِل َفْوَق َأْيِدييم َفَمْن َنَكَث َفِإنَّما َيْنُكُث عمى َنْفسِ 

يا بالبيعة تأكيدًا عمى إعطائيا ىذا َٓٔأْجَرًا َعِظيَمًا(( ) الفتح :  (،كما أعطى لممرأة حق البيعة وخصَّ
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َعمى َأْن اَل ُيْشِرْكَن ِباهلِل  الحق األساسي ، يقول تعالى : )) َيا َأي َيا الَّنَِّبي  ِإَذا َجاَءَك المُؤِمَناُت ُيَباِيْعَنكَ 
ْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َواَل َيْعِصيَنَك ِفي ّشْيَئًا َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزِنيَن َواَل َيْقُتْمَن َأْواَلَدُىنَّ َواَل َيْأِتيَن ِبُبْيَتاٍن َيْفَتِرِيَنُو َبْيَن أَ 

(،وىنا نرى أنَّ اإلسبلم أعطى ٕٔاهلَل ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم (( ) الممتحنة: َمْعُروٍف َفَباِيْعُينَّ َواَسَتْغَفَر َلُينَّ 
لممرأة حقوقًا سياسية قبل جميع األنظمة السياسية ،فمقد ساوى بين المرأة والرجل في ىذا الحق السياسي 

وسمم وقد بايعتو الخطير الذي يعد من أىم ركائز نظامو السياسي ،وقد طبَّق ىذا الرسول صمى اهلل عميو 
 األنصاريات في العقبة ،كما بايعنو عندما قدم المدينة المنورة.

ىو ىدف وغاية الحكم اإلسبلمي ، يقول تعالى : )) إنَّ اهلَل يأمركم أْن ُتؤدَّوا اأَلَماَناِت إلى  العدل: -ٗ
ذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأَن َتْحُكُموا ِبالَعْدِل َإنَّ اهللَ   ِنعَمًا َيِعَظُكم ِبِو ِإنَّ اهلَل َكاَن َسِميَعًا َبِصيرًا (( ) َأْىِميا وا 

ْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُيم ِبالِقْسِط ِإنَّ اهلَل ُيِحب  الُمْقِسِطين (( ) المائدة : ٛ٘النساء :  (،ويقول تعالى : )) َواِ 
ول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في (،وأمثمة تطبيق العدل في اإلسبلم كثيرة ال حصر ليا منيا: كان رسٕٗ

غزوة بدر يمشي بين الصفوف لتعديميا ،وفي يده قدح ،فمّرض برجل خارج عن الصف فطعنو بالقدح 
في بطنو ليعتدل فقال الرجل ،وىو سواد بن زمعة ،لقد أوجعتني يا رسول اهلل وقد بعثك اهلل بالحق والعدل 

ميو وسمم : ىذا بطني فاقتص منو :فاعتنقو الرجل فاستخمص لي حقي منك ،فقال لو النبي صمى اهلل ع
،وقبَّل بطنو ،فقال لو الرسول صمى اهلل عميو وسمم ما الذي دفعك إلى ىذا يا سواد ؟ فقال : أحببت أن 

والناس سواء في تطبيق العدل ، يكون آخر عيدي بالدنيا ىو مبلمسة جمدي لجمدك ،فدعا لو رسول اهلل
يم من ذلك : حدث أنَّ ابن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو فاتح مصر عمى اختبلف ألوانيم وديانات

ووالييا من قبل الخميفة عمر بن الخّطاب قد نازع شابًا من دىماء المصريين األقباط المسيحيين في 
ميدان سباق ،فأقبمت فرس المصري فحسبيا محمد بن عمرو فرسو وصاح : "فرسي ورب الكعبة" ،ثُمَّ 

بيا فغضب محمد بن عمرو ووثب عمى الرجل يضربو بالسوط ويقول لو : خذىا اقتربت وعرفيا صاح
وأنا ابن األكرمين ،وبمغ ذلك أباه فخشي أن يشكوه المصري فحبسو زمنًا ..ومازال محبوسًا حتى أفمت 

 وقدم إلى الخميفة إلببلغو شكواه...
س ...ومضت فترة إذا بو في قال أنس بن مالك راوي القصة : فواهلل ما زاد عمر عمى أن قال لو أجم

خبلليا قد استقدم عمرًا وابنو من مصر فقدما ومثبل في مجمس القصاص ،فنادى عمر رضي اهلل عنو :" 
 دونك الدرة فاضرب بيا ابن األكرمين"…أين المصري ؟ 

فضربو حتى أثخنو ،ونحن نشتيي أن يضربو .فمم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربو ،وعمر 
اهلل عنو يقول : اضرب ابن األكرمين ! ..ثُمَّ قال : " أجميا عمى صمعة عمرو ! فواهلل ما ضربك رضي 

قال عمرو رضي اهلل عنو فزعًا : يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت ، …ابنو إالَّ بفضل سمطانو 
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عنو :"أما واهلل  وقال المصري معتذرًا : يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني ..فقال عمر رضي اهلل
لو ضربتو ما حمنا بينك وبينو حتى يكون أنت الذي تدعو .والتفت إلى عمرو مغضبًا قائبًل لو تمك القولة 

 الخالدة :" أيا عمرو ! متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرارًا (
م اهلل وجيو مع الييودي الذي وجد درعو  عنده الذي فقده وىو وىناك قصة سيدنا عمي بن أبي طالب كرَّ

متجيًا إلى صفين ،ولما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة وجده في يد ييودي ،فقال نصير إلى القاضي 
،فتقدم عمي رضي اهلل عنو فجمس إلى جنب القاضي شريح ،وقال : " لوال أنَّ خصمي ييودي الستويت 

صغروىم من حيث أصغرىم اهلل معو في المجمس ،ولكني سمعُت رسول اهلل صمى عميو وسمم يقول : "أ
"فقال ُشريح قل يا أمير المؤمنين ،فقال :" نعم ىذه الدرع التي في يد ىذا الييودي درعي لم أبع ولم أىب 
،فقال ُشريح : إيش تقول يا ييودي ؟ قال: "درعي وفي يدي ،فقال شريح: ألك بينة يا أمير المؤمنين ؟ 

رع درعي ،فقال ُشريح: شيادة االبن ال تجوز لؤلب ،فقال عمي قال : "نعم ،قنبر والحسن يشيدان أنَّ الد
رضي اهلل عنو : " رجل من أىل الجنة ال تجوز شيادتو؟ سمعُت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
:"الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة ،فقال الييودي : " أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيو ،وقاضيو 

ىذا ىو الحق ،وأشيد أن ال إللو إالَّ اهلل وأشيد أنَّ محمدًا رسول اهلل ،وأنَّ الدرع  قضى عميو ،أشيد أنَّ 
 درعك(

ومن أعظم فضائل اإلسبلم أّنو أوجب العدل مع األعداء ،وقال تعالى : )) يا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا 
آن َقِوٍم عمى َأالَّ ِتْعِدُلوا اعْدلوا ُىَو َأْقَرُب لمتْقوى ّواتَُّقُوا اهلَل إنَّ اهلَل َقوَّاِمين هلِل ُشَيداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرِمنَُّكم َشنْ 

 (.َٛخِبيٌر ِبَما َتْعَمُمون(( ) المائدة : 
فالييود زعموا أنَّيم وحدىم  كان التمايز بين الناس وال يزال سائدًا في بعض جيات العالم، المساواة :-٘

قوا في تشريعاتيم بين الييود وغيرىم ،فحرَّموا الربا بشدة بينيم ،وأباحوه مع غيرىم شعب اهلل المختار ،وفرَّ 
التي تقسم  اإلبراىيمية،كما أباحوا دماء وأعراض غير الييود ،وبعض األديان تقر نظام الطبقات كالديانة 

ع المناصب األمة إلى أربع طوائف ،وفي فرنسا قبل الثورة الفرنسية كان يوجد عدم مساواة في توزي
والثورة الفرنسية إن نادت بمبدأ المساواة فيي أخذتو من اإلسبلم  العمومية ،وعدم وجود رقابة عمييا،

وجميع حركات اإلصبلح الديني التي شيدتيا أوربا كانت من تأثرىا باإلسبلم الذي عرفتو عن طريق 
جودة في أوربا وأمريكا ،فألمانيا ولكن النزعة العنصرية ال تزال مو ، األندلس والحروب الصميبية وصقمية

النازية قبل الحرب العالمية الثانية أسرفت في الدعوة إلى العنصرية فقسمت الجنس البشري إلى طبقات 
،وجعمت الجنس اآلري في مقدمتيا ،وأمريكا التي تزعم أنيا دولة قامت عمى الديمقراطية قد اضطيدت 
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اضطيدت الزنوج الذين اختطفوا من ببلدىم ليكونوا عبيدًا  الينود الحمر السكان األصميين ألمريكا ،كما
 وأرقاء لمبيض حتى قامت ثورة الزنوج احتجاجًا عمى التمييز العنصري.

رأينا أنَّو لم يصل أي تشريع سماوي أو وضعي  ونحن إذا نظرنا إلى ما شرَّعو اإلسبلم من مبدأ المساواة،
ل إليو اإلسبلم ،فقد قرر اإلسبلم مساواة الناس أمام في مبمغ الحرص عمى مبدأ المساواة إلى ما وص

القانون ،ومساواتيم في الحقوق العامة المدنية والسياسية واالجتماعية ،فبل فضل لعربي عمى عجمي ،وال 
أبيض عمى أسود ،وال لغني عمى فقير ،وال لوجيو عمى صعموك ،وبذلك قضى اإلسبلم عمى نظام 

الطبقات في الحقوق والواجبات ،ولذلك جعل الخالق جّل شأنو " التقوى" الطوائف ،وأساليب التفرقة بين 
أساس التفاضل: ))يا أييا النَّاس إنَّا خَمْقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم 

 (ٖٔعند اهلل أتقاكم (( ) الحجرات: 
عمى ما أثارتو المجامع الكنسية من تساؤالت ىل  وقد ساوى اإلسبلم بين المرأة والرجل في اإلنسانية رداً 

ْن نفٍس واِحدة وجعل منيا َزْوَجيا (( )األعراف  المرأة إنسان ،فقال تعالى : ))ىو الذي َخَمَقُكم مِّ
(،وجعميا شقيقة الرجل ،كما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم) إنَّما النساء شقائق الرجال ٜٛٔ:

ت وابنة ،وجعل اإلحسان إلى بنتين أو ثبلث ،أو أختين أو ثبلث الجنة ،بل (وكرَّميا كأم وزوجة ،وأخ
جعل من كانت لو ابنة لم يينيا ولم يئدىا ولم يؤثر ولده عمييا دخل الجنَّة ،وألزم الرجل بالنفقة عمى 

وفي الجزاء  المرأة ولو كانت غنية ،كما ساوى بينيا وبين الرجل في والعبادات والحدود والعقوبات،
الثواب ،وساوى بينيا وبين الرجل في حق التعمم والعمل ،إذ لم ُيحرِّم عمييا العمل ألنَّيا قد تحتاج إليو و 

وجيتيا وأمومتيا ،ولم يوجبو ،وفي نفس الوقت لم يستحسنو ويحبذه ،وذلك ألنَّو سيكون عمى حساب ز 
،وتربية أوالدىا، واعترف بأىميتيا الحقوقية المالية الكاممة مثميا مثل الرجل تمامًا ،وال يحق لمزوج التدخل 

كما حافظ عمى شخصيتيا ،فبل تفقد اسميا واسم عائمتيا بالزواج ؛إذ تظل منتسبة  في تصرفاتيا المالية،
ي ألحقتيا بيا األديان والتشريعات القديمة في قولو تعالى : ألبييا ،وأزال عنيا تيمة الخطيئة األزلية الت

)) وعصى آدم ربَّو فغوى((،كما ساوى بينيا وبين الرجل في كثير من الحقوق السياسية كحق البيعة 
جارة المحارب ،والمشاركة في القتال أن دعت الحاجة ،والمشاركة أيضًا في الغنائم  والشورى والوالية ،وا 

ن كانت المرأة المسممة لم تحصل عمى بعض واألمر بالمعرو  ف والنيي عن المنكر ،وعمارة الكون ،وا 
 حقوقيا ،فيذا يرجع إلى تحكم العادات واألعراف والتقاليد ،وليس إلى اإلسبلم.

وقد أكَّد رسول اهلل صمى اهلل عمي وسمم عمى مبدأ المساواة بأقوالو وأفعالو الكثيرة فمن أقوالو ) الناس 
نان المشط(،وقال في حجة الوداع : ) أييا الناس : إنَّ ربكم واحد ،وأباكم واحد ،أال ال فضل سواسية كأس

لعربي عمى عجمي وال لعجمي عمى عربي ،وال ألسود عمى أحمر ،وال ألحمر عمى أسود إالَّ 
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عميو السبلم واألجداد ،فأبوىم جميعًا واحد ىو آدم  باآلباءبالتقوى(،فينا ألغى التفاخر باألنساب والتعاظم 
،وألغى التفرقة العنصرية والتمايز باأللوان ،فمم يفرق في الحقوق والمعامبلت بين أبيض وأسود ،وال بين 

وفييا كبار الصحابة ،وببلل رضي اهلل عنو ممموك أسود سابق  حر ومولى ،فقد ولى ببلاًل عمى المدينة،
اهلل عميو وسمم ولى "باذان" الفارسي لى اليمن أشتراه أبو بكر رضي اهلل عنو وأعتقو ،كما أّن النبي صمى 

 ،ولمَّا مات ولى ابنو مكانو .
 ولقد سار عمى نيجو الخمفاء الراشدون من بعده ،وقد سبق وأن ذكرنا أمثمة لذلك.

وىكذا نجد كيف وضع اإلسبلم حقوق اإلنسان وطبَّقيا واحترميا ،قبل أن ينادي بيا فبلسفة الغرب الذين 
ق اإلنسان بأربعة عشر قرنًا ،والتي أصبحت ىذه الحقوق تنيك من قبل القوى وضعوا ميثاق حقو 

العظمى التي َتتخذىا ذريعة لمتدخل في شؤون الدول الصغرى والضعيفة لبسط السيطرة والنفوذ عمييا 
 ،وليس لحماية حقوق اإلنسان.

م عن الفساد في األرض ولقد نيى اهلل المسممين إذا تولوا الحك الحرص عمى العمران وعدم الفساد:-ٙ
،يقول تعالى : )) فيل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم .أولئك الذين لعنيم اهلل 

(ىذا والمتتبع لغزوات الرسول صمى اهلل عيو وسمم ،ثُمَّ ٖٕ-ٕٕفأصَّميم وأعمى أْبصارىم (( ) محمد : 
يبًا لمببلد المفتوحة ،كما رأينا من قبل في جيوش األمم لمفتوحات اإلسبلمية لم يجد فييا تدميرًا أو تخر 

 األخرى كاجتياح الجماعات الجرمانية في أوربا ،والقوط في األندلس ،والتتار في المشرق اإلسبلمي،
فاإلسبلم دين بناء وحضارة ،وليس دين ىدم ، ولعل ىذا من أىم أسباب إسبلم أىالي الببلد المفتوحة

نراه اليوم مما يحدثو الييود الصياينة في األراضي الفمسطينية من قتل وتخريب وتدمير خبلف ما 
وتدمير وحرق وتخريب وتجريف األراضي ،واقتبلع ألشجار الزيتون في األراضي الفمسطينية وجنوب 

 لبنان .
وىذا من األسس والركائز األساسية في الحكم ،يقول تعالى : ))  :األمر بالمعروف والنيي عن المنكر-ٚ
كن منكم أمة يدعون إلى الخير وينيون عن المنكر وأولئك ىم المفمحون (( ) آل عمران : ولت

(واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر حق لمرجل والمرأة معًا ، يقول تعالى : )) والمؤمنون ٗٓٔ
والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينَيْون عن المنكر(( ولقد أوصى النبي صمى اهلل 
عميو وسمم بذلك عدة وصايا منيا قولو : ) الدين نصيحة ( فسألو الصحابة لمن : قال ) هلل ولرسولو 

 وألئمة المسممين وعامتيم(
وقد سار الخمفاء الراشدون عمى ىذا المنيج من ذلك قول أبي بكر في أول خطبة ألقاىا يوم توليو 

ن رأيتموني عمى باطل الخبلفة ؛إذ قال : ) قد وليت ولسُت بخيركم ،فإن رأيتمو  ني عمى حق فأعينوني ،وا 
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فسددوني ،أطيعوني ما أطعُت اهلل فيكم ،فإن عصيتو فبل طاعة لي عميكم (،ويقول عمر بن الخطَّاب 
مو (وتقدم إليو رجل وقال : ) لو رأينا فيك  رضي اهلل عنو ) أييا الناس فمن رأى فيَّ اعوجاجًا فميقوِّ

مناه بسيوفنا (، فرد عميو عمر رضي اهلل عنو قائبًل ) الحمد هلل أن كان في أمة عمر من اعوجاجًا لقوَّ
م اعوجاج عمر بالسيف(  يقوِّ

ىذه ىي الديمقراطية في اإلسبلم ،وىذه الحرية في إبداء الرأي ،وفي مراقبة الحاكم ومحاسبتو إن    
دل والشورى والبيعة وىذه ىي الركائز األساسية لنظام الحكم في اإلسبلم ،فيي قائمة عمى الع، أخطأ

والمساواة والدعوة إلى احترام العمران والنيي عن الفساد واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وىو كما 
 يتضح من أسسو نظام واضح يجمع بين الدين وأمور الحياة الدنيا فالدين اإلسبلمي دين ودولة.

بلم ،وبين رعايا الدول اإلسبلمية ال يخشى وكما تبيَّن لكم أنَّ األقميات التي تعيش في كنف اإلس     
عمى كافة حقوقيا المدنية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وأكبر دليل عيد األمان الذي 
أعطاه عمر بن الخطَّاب رضي اهلل عنو ألىل بيت المقدس ،كذلك ولو ذىبنا إلى مصر نجد أنَّ العرب 

لمقبط ،يؤيد ذلك ما فعمو عمرو بن العاص رضي اهلل عنو بعد استيبلئو  المسممين أعطوا الحرية الدينية
عمى حصن بابمبيون ،إذ كتب بيده عيدًا لمقبط بحماية كنيستيم ،ولعن كل من يجرؤ من المسممين عمى 
إخراجيم منيا ،وكتب أمانًا لمبطريق بنيامين ،وردَّه إلى كرسيو بعد أن تغيب عنو زىاء ثبلث عشرة سنة 

عمرو رضي اهلل عنو باستقبال بنيامين عندما قدم اإلسكندرية أحسن استقبال ،وألقى عمى مسامعو ،وأمر 
خطابًا بميغًا ضمنو االقتراحات التي رآىا ضرورية لحفظ كيان الكنيسة ،فتقبميا عمرو رضي اهلل عنو ، 

 ومنحو السمطة التامة عمى القبط والسمطان المطمق إلدارة شؤون الكنيسة .
م يفرق العرب في مصر بين الممكانية واليعاقبة من المصريين ،الذين كانوا متساوين أمام القانون ول     

،والذين أظميم العرب بعدليم وحموىم بحسن تدبيرىم ،وقد ترك العرب لممصرين ،وأخذوا عمى عاتقيم 
ذ زمن طويل ،بل حمايتيم ،وأمنوىم عمى أنفسيم ونسائيم وعياليم ،فشعروا براحة كبيرة لم يعيدوىا من

كانوا يعانون من ظمم البيزنطيين الذين كانوا يضطيدون الياعقبة ألنيم يختمفون معيم في المذىب 
،يوضح ىذا قول المستشرق البريطاني سير توماس أرنولد في كتابو " الدعوة إلى اإلسبلم " : ) يرجع 

ترحيب األىالي المسيحيين الذين  النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما لقوه من
كرىوا الحكم البيزنطي ،لما عرف بو من اإلدارة الظالمة ،وما أضمروه من حقد مرير عمى عمماء 
البلىوت ،فإنَّ الياعقبة الذين كانوا يكونون السواد األعظم من السكان المسيحيين عومموا معاممة مجحفة 

،الذين ألقوا في قموبيم بذور السخط والحنق الذْين لم  من أتباع المذىب األرثوذكسي التابعين لمببلط
 ينسيما أعقابيم حتى اليوم (
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كما أنَّ السمطان محمد الفاتح أعطى ـ حين دخل القسطنطينية فاتحًا ـ لبطريرك المدينة السمطان الداخمي 
 عمى رعيتو من النصارى ،بحيث ال تتدخل الدولة في عقائدىم وال عباداتيم.

طمب إلى أمير التتار إطبلق سراح األسرى ،فأجابو األمير  احد عمماء المسممينالتاريخ أنَّ  كما يروي لنا
التتاري إلى إطبلق سراح أسرى المسممين وحدىم دون المسيحيين والييود فأبى شيخ اإلسبلم رحمو اهلل 

م ذمة اهلل ورسولو ذلك وقال : " ال بد من إطبلق سراح الذميين من أىل الكتاب ، فإنَّيم أىل ذمتنا ،لي
 ،فأطمق األمير سراحيم جميعًا .

وأيضًا اعتراف الحاخام الييودي " ديفيد وايس " الناطق الرسمي لحركة "ناطوري كارتا "إنَّ الدول     
وأود أن أشير ىنا إلى أنَّ الييود وصموا إلى منصب الوزارة في  اإلسبلمية أحسنت استضافة الييود،

غرب ،فالييود في المغرب كان ليم دور كبير في الحياة السياسية في الدولة الدولة المرينية في الم
المرينية ،فكان خميفة بن ميمون ابن زمامة حاجبًا لمسمطان في عيد السمطان يوسف بن يعقوب بن عبد 
الحق ،وتولت أسرة بني وقَّاصة الييودية قيرمة القصر السمطاني في عيد السمطان يوسف بن يعقوب بن 

لحق ،وفي عيد آخر سبلطين بني مرين ،السمطان عبد الحق بن أبي سعيد المريني تولى منصب عبد ا
الوزارة اثنان من الييود ىما ىارون وشاويل ،وقد أدى تحكم الييود في الدولة عن طريق ىذين الوزيرين 

من يحسن إلى مقتل السمطان عبد الحق المريني وسقوط الدولة المرينية،وىذا يبن مدى غدر الييود ب
 إلييم .

وتصريح البابا "شنودة" أنَّو يفضل العيش في كنف الحكومة المسممة في مصر عمى أن يكون تحت    
رعاية دولة مسيحية في مصر ،وذلك ألنَّ ىناك مخطط لتجزئة مصر وتفتيتيا إلى دولة نوبية في 

مخطط كبير لتفتيت  الجنوب ،ودولة مسيحية في صعيد مصر ،ودولة إسبلمية في شمال الدلتا ،وىو
 العالم اإلسبلمي ،وقد وضع ىذا المخطط المستشرق الييودي البريطاني األمريكي " برنارد لويس "

 فما الذي يضير من تطبيق الحكم اإلسبلمي الذي يحفظ حقوق كافة البشر؟
 م،وبما يصمح لي ىذا النظام الذي وضعو الخالق ،وىو أعمم بما يصمح ليم ،فيو أدرى بشؤون خمقو،

لمخائنين خصيما(( )) إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهلل وال تكن يقول تعالى:
 (٘ٓٔ)النساء : 

الحديث عن تاريخ ساحل شرق إفريقية نجد ان سمطان زنجبار سيل »يقول أحمد حمود المعمري :    
الديمقراطية في اإلسبلم فاإلسبلم ال يتدخل ، وىذه ىي  -رغم أنو مسمم  -عمل تمك البعثات المسيحية 

في شئون أية ديانة أخرى ، بل ىو يحترم الديانات األخرى ، والقرآن يقول : ال إكراه في الدين . ومن 
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ىذا المنطمق عرض السمطان كافة المساعدات والتسييبلت لمبعثات المسيحية عندما اتصمت بو . 
ية وبالتزام كامل بمبادئ أم ال ، فإنو قد تصرف بحسن نوبصرف النظر عما إذا كان مصيبا في ذلك 

وكما ترْون فنحن أمة تدعو إلى الخير والبر واإلحسان والتسامح ،وديننا دين سماوي حضاري  «اإلسبلم
يدعو إلى الحرية والعدل والمساواة ،وينبذ التمييز العنصري ،ويحترم الحرية الدينية لآلخرين ،ونحن أمة 

سماوية وأنبياءىا وكتبيا ،ولم ينل مسمم من أي نبي من األنبياء فأيماننا ال يكمل إالَّ تحترم األديان ال
باإليمان باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو باليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره ، في حين نجد كثيرًا من 

ال يميق  المستشرقين ييود ومسيحيين قد نالوا من نبي اإلسبلم محمد صمى اهلل عميو وسمم ووصفوه بما
ومجنون ،وقاطع طريق ،وغير ذلك من الصفات ، بينما نحن ننزه أنبياء  ،وقالوا عنو أنَّو كاىن وساحر،

اهلل ورسمو بمن فييم النبي موسى عميو السبلم ،والنبي عيسى عميو السبلم مما وصفيم بو الييود في 
 التوراة المحرفة بما ال يميق بيم .

ي أراض الغير ،وال في خيراتيم ،وتريد أن تعيش حرة كريمة وذات ونحن أمة ليست ليا مطامع ف    
سيادة عمى أراضييا ،وال سمطان لمغير عمييا ،وتريد أن تبني نفسيا وتنمي مجتمعيا وتسيم في بناء 
الحضارة اإلنسانية عمى قيم سامية تسمو بالنفس اإلنسانية ،وترتقي بيا إلى مراتب عميا من السموك 

نسانيتو وحريتو وكافة حقوقو مع مراعاة الجانب الروحي في اإلنساني القائم  عمى احترام آدمية اإلنسان وا 
النفس اإلنسانية ،وتحقيق أمانة االستخبلف في عمارة األرض ،والغاية العميا من خمق اهلل لئلنسان وىو 

م ،ولكن الزال عبادتو ،وتريد أن تقيم عبلقاتيا باألمم األخرى عمى األسس القويمة التي وضعيا اإلسبل
ىناك من تمك األمم األخرى من يطمع في أراضينا وما فييا من خيرات ،ويريد أن يبسط نفوذه عمينا تارة 
بالقوة العسكرية ،وتارة أخرى بالتيديد ،وبالضغوط الدولية ،وتارة ثالثة بإثارة الخبلفات فيما بيننا اتباعًا 

 لسياسة فرِّق تسد ،ونحن ىنا نستساءل :
والعشرين  الثاني حارب ؟ لماذا ُنقتل ؟ لماذا أصبح قانون الغاب ىو السائد في العالم في القرنلماذا نُ 

،وكأنَّنا في بدء الخميقة ؟ لماذا أصبح القوي يأكل الضعيف ويذلو ويمتينو ،ويفرض ىيمنتو عميو بالقوة 
مظموم ؟ ينصر الغاصب العسكرية أو بالتيديد بيا ؟ لماذا أصبح المجتمع الدولي ينصر الظالم عمى ال

المحتل عمى المسموب أرضو وكرامتو ؟ لماذا أصبح الضعيف محرومًا من حق الدفاع عن نفسو ،عن 
ن فعل بات مجرمًا  ُيقتل أو ُيحاكم وُيسجن أو ُيبعد وُيطرد من بمده ؟ لماذا كل  بمده عن أرضو ووطنو ،وا 

وخالقو ،وىو دين شامل وكامل ييدف  ىذه الحرب عمى اإلسبلم ،وىو دين سماوي منزل من رب الكون
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وفيو حل لكل ما تعانيو البشرية من تيو وشتات وخوف  خير البشرية ،وأنزل لمناس كافة رحمة لمعالمين،
 وتدمير لمعمران، واغتصاب لؤلعراض ،وانتياك لمحرمات، وقتل وسفك دماء، وقمق وطمع وجشع،

الغاية تبرر  ألوان الحياة ،والمبدأ الميكافمي"عمى كل  وتشريد لمنساء والشيوخ واألطفال ،ومن سيطرة المادة
 الوسيمة"؟

  

  

  


