
يـــاتصفـــيص قـــعصا�ق صالدراســـةصتبّيـــنصم هـــذ
ريص صالدســـت القانـــ ص لـــيصالعـــا صالد القانـــ
التـــيص قـــاتص ع ال تبّيـــنص ا�داري،ص ص القانـــ
ص صا�نســـا اثيقصحق م انينص صتطبيقصق تعتر
نص اصتبّينصأيضاصأنّهص�صي ،صك فيصغيابصا�س�
ص عز اصب صتجدصطريق صأ الحق انينص صالق ذ ل

سددة. عنصالرؤيةصا�س�ميةصال

لـــي،ص صالد انيـــنصالبشـــريةص(القانـــ صكلصالق ّ ـــاصتبّيـــنصأيضـــاصأ ك
ىصتحقيقصالحدصا�دنىصمنصالحريةص ري،صا�داري)صغيرصقادرةصع الدست
صالطبيعيةص اصالحقـــ ـــاصفي ،صب صالحق إحقـــا اةص ســـا ال العدالـــةص
يُرافعص صيدافعص ا،صأ ظ صيح صميثا صأ طريةصالتيص�صتحتاجصإلىصقان ال
ىصإيجـــادصآلياتص اثيـــقصالحديثةصع ال انيـــنص صقـــدرةصالق عد ـــا،ص ع
ـــىصالسياســـيةص صالعظ بـــارصمـــنصالقـــ ـــةصال ي ل يـــذ،ص ت إلزاميـــةصل
حافـــلص ال ؤسســـاتص ال ابـــرص ال ـــىص اديـــةصع ا�قت ريةص العســـ
يالينص يلصب اثيقصبال ال انينص ـــكصالق ىصت مصع اعتراض ليـــة،ص الد
ص �نعدا ـــةصثانية،ص )صمنصج يت قضص(ال صحقصال ا باســـتع ة،ص مـــنصج
ىص رامةصا�نســـانيةصع ال اةص ســـا ال ةص ا�خ صبقيـــمصالعدالـــةص ـــا ا�ي
ة:ص ســـ ياتصال هذاصخاصةصفيصحقصا�ق الترقيع،ص يةص حســـابصالتســـ
يةص يـــن،صا�ق رصفيصال بين،صا�يغـــ صبال ر هيجيـــا،صمـــ ير،صالر (كشـــ
ما).صأماصفيص ةصفيصالغربصع س ياتصال ةصفيصالحبشـــة،صا�ق ســـ ال
اما،ص ةصفيصالب�دصا�ســـ�ميةصفا�مرصمغايرصت ســـ ياتصغيرصال حقصا�ق
نص صلمصت دارة،صإ اصمركزصال ،صبلصل نةصالحق يصليستصفقطصمض ف
مصب�دص يريةصالتيصتح يةصال ضعصا�ق ص اصه م،صك الح ـــاصالقيـــادةص ل

ة. س بيةصال صذيصا�غ ا مصلب سيحيةصالتيصتح ال ،ص الشا



مقاربة موجزة لموضوع اأقليات غير المسلمة في 
العالم اإسامي 

      

         أ. د. أحمد محمود عيساوي

أستاذ الدعوة واإعام والفكر اإسامي الحديث والمعاصر

- الجزائر1كلية العلوم اإسامية جامعة باتنة 

عضو عامل في رابطة اأدب اإسامي العالمية
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عزيزي القارىء

أحب أن َأْلِفَت انتباهكك أخي القارىء إلى أن هذا الكتاب المهم
( كلمككة، وإذا كككان معككدل67000يحككوي سككبعة وسككتين ألككف )

ومتوسط القراءة في الدقيقة الواحدة يتراوح ما بين مائككة وثاثين
( كلمككة، وإذا اعتمككدنا متوسككط150(  ومائككة وخمسككين )130)

( كلمة فقط، فككإن120القراءة في الدقيقة الواحدة مائة وعشرين )
هذا الكتاب لن يأخذ من وقتك سوى ثماني سككاعات وثاثينك دقيقككة

(168س( فقط، وعدد أيام اأسبوع مائة وثمانيةك وستين )8،30)
سككاعة، فلككو قككرأت كككل يككوم سككاعة واحككدة بتمعٍن وتفكككٍر  أنهيت

(768قراءته في أقل من أسبوع، وإذا كانت عدد ساعات الشهر )
سككاعة فككانظر كم سككتقرأ في الشككهر؟ وكم سككتقرأ في السككنة؟ وكم

ستقرأ طول عمرك الذي يصل السبعين أو الثمانين؟ 

اأستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي 
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اإهداء

إلى المهاجر اأول خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه الصككاة
والسككام، حين قككال: ).. إني ذاهب إلى ربي سككيهدين( )الصككافات:

(، فاستجاب له ربه وآتاه رشده ممتنًا عليه بقوله: )ولقد آتينككا99
(، فككدعا إلى51إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين( )اأنبياء: 

توحيد اه ونبذ عبادة اأصنامك إلى أن اختككار الهجككرة سككبيا لنشككر
دين اه وعقيدة التوحيد فقال فيككه ربككه: ).. وقككال إنيك مهككاجر إلى

(.26ربي إنه هو العزيز الحكيم( )العنكبوت: 

وإلى نككبي اه موسككى عليككه الصككاة والسككام الككذي خككرج
مذعورا مطلوبا فارا من فرعون ومائه )فخرج منها خائفا يترقب

(.21قال رِب نجني من القوم الظالمين( )القصص: 

وإلى صفوة اأنبياءك والمرسلين وخاتمهم نبينككاك محمككد صككلى
اه عليككه وسككلم الككذي هككاجر من مكككة إلى المدينككة المنككورة لنشككر

اإسام خوفا على انطفاء شعلة اإيمان في اأرض..

وإلى صككحابته الكككرام من المهككاجرين واأنصككار رضككي اه
عنهم الككذين امتككدحهم اه سككبحانه وتعككالى فقككال: )والككذين آمنككوا
وهاجروا وجاهدوا في سككبيل اه والككذين آووا ونصككروا أولئككك هم

(.74المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم( )اأنفال: 

وإلى كل مهاجر وُمهٍجر في سبيل اه ممن امتحنه اه فقال:
)والككذين هككاجروا في اه من بعككد مككا ظلمككوا لنبككوئنهم في الككدنيا

(. وأخص41حسنة وأجر اآخرة أكبر لو كانوا يعلمون( )النحل: 
منهم بالذكر أخي الكبير واأستاذ الداعية المجاهد اأستاذ الككدكتور
الشككيخ الُمبتلى )حسككن رمضككان أحمككد فحلككة الحمككوي السككوري

هككك( الككذي استشككهد أبنككاؤه الخمسككة1441م 2019-حي 1940
م.. 1981وزوجته اأولى أم أحمد في أحداث حماة الدموية سنة 

وإلى الشعب الفلسطيني الُمهَجٍر قسككرا وقهككرا، الككذي اجتمككع
عليه ظلم القريب والبعيككد معككا، هككذا الشككعب المبككارك الككذي يحككوم
مناضكككا ومجاهكككدا ومقاومكككا ويعيش في فلسكككطين وأكنكككاف بيت
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المقكككدس، في عصكككر الهمجيكككة الصكككليبيةك اليهوديكككة والوثنيكككةك
المجنونة.. الذين نزل في أمثالهم قول الحق: )والذين هككاجروا في
سبيل اه ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اه رزقا حسككنا وإن اه لهككو

(.58خير الرازقين( )الحج: 

إليهم جميعككا ُأهككدي هككذا الكتككاب المتواضككع مخصصككا أقليككة
)التشام( السككلمة المسككحوقة في كمبوديككا، و)اإيغككور( المضككطهدة
في الصكككين.. صكككابرا وداعيكككا ومحتسكككبا ومككككبرا فيهم صكككبرهم

وصمودهم..

د. أحمد محمود عيساويأ.
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المقدمة

أوكلت لي إدارة قسم الشريعة بكلية العلوم اإسامية بجامعة
هك1438 تدريس مادة اأقليات المسككلمة في الغككرب سككنة 1باتنة 
م، فقبلت العككرض فرحككا مسككرورا كككوني أسككعى لتككدريس2016

الجديككد، واستكشككاف مجاهيلككه وأغككواره وأبعككاده، وتكككوين خككبرة
علمية ومعرفية ومنهجيككة جديككدة في حقككل معككرفي جديككد بالنسككبة
إلَي، وانطاقككا من حكمككة الداعيككة المصككلح مجككدد القككرن الشككيخ

م مؤسككس ومنظككر2012-1928العامككة )عبككد السككام ياسككين 
جماعة العدل واإحسان بالمملكككة المغربيككة الشككقيقة( وعما بتلككك
الحكمة التي تقرر بأنه: ))إذا أردت أن تككبرع في فن فككألف فيككه((،
وحتى تؤلككف فيككه فككأنت تحتككاج إلى أن تقككرأ فيككه الكثككير والكثككير،
وُتنزل الكثير من الكتب من رفوف المكتبات وتهضمها وتستوعبها

لي أنبعد قراءتهككا وااطاع عليهككا، ولعككل شككيخي وإمككامي يككأذن 
أتصرف في حكمته الشهيرة في عالم الكتابة والتككأليف والتنظككير..
أنقلها إلى عالم التدريس والتربية والتعليمك والتكوين،ك وقد كككان –
يرحمككه اه- في مرحلككة من حياتككه معلمككا ومفتشككا تربويككا جككادا
ومتميزا، أقول: ))إذا أردت أن تبرع في فن فككّدرس وعِلْم فيككه((،
وستجد نفسك قبل أن ُتدّرس فيه أنككك مجككبر على القككراءة والبحث
فيه، ومن ثَم معرفة كل من كتب من قبلك فيه، لتجلس أمام الطلبككة
وتسككتطيع الكام والتعليم والتربيككة والتكككوين،ك وقككد أسككميته على

بركة اه )مقاربة وجيزة لموضوع اأقليات(. 

أوا- امتدادات الموضوع المعرفية والمنهجية:

فدرسكككته للطاب تلكككك السكككنة على مكككا فيكككه من تفصكككيات
، وعلى الكككرغم من توزعكككه على مجموعكككة من1وخصوصكككيات 

 دّرسته وأعددت فيه مذكرة ضمت أبحاثا علمية ومقاربككات معرفيككة منهجيككة تقككدم بهككا خككيرة1
علماء ودعاة المسلمين في أوربا وأمريكا وآسيا واستراليا، كالمرحوم الشككيخ )فيصككل مولككوي

م( رئيس المجلس اإفتككككاء اأوربي، وبحثككككه الموسككككوم بك2011-1941هك 1342-1431
هك1441)المفككاهيم اأساسككية للككدعوة اإسككامية في باد الغككرب(، و)أحمككد جككاب اه حي 
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الفضككاءات المعرفيككة والمنهجيككة التخصصككية المختلفككة، بحيث ا
يستطيع أي تخصص اادعاء بنسبة هذا الحقل المعرفي إليه، ففيه
خاصكككات وأصكككولك ومبكككادىء ومصكككطلحات ومنهج علم مقارنكككة
اأديان والعقيدة وعلم الكام والاهككوت والمنطككق، كمككا أنككه مجككال
بحث لمجاات الفقه والسياسة الشككرعية وعلم المقاصككد والنككوازل
الفقهية والقضايا الفقهية المعاصرة، زيادة على متطلبات وحاجات
فقككه اأقليككات، واشككتراكه مككع مبككاحث القككانون الوضككعي بمختلككف
امتداداته وتخصصاته )الدستوري، اإداري، الدولي العككام(، فضككا
عن مشاركاته مع علم الدعوة والدعاية وااتصالك والتبشير، وعلم
النفس وااجتمككككاع والفلسككككفة والفكككككر واأدب والفن والثقافككككة
والتاريخ.. فهو علم متشابك ومتداخل ومتواصل مع علككوم كثككيرة،
ما يتطلب من المشتغل فيه كككثرة ااطاع وسككعته، وهككو مككا يسككره
اه لي، فصكككككبرُت على القكككككراءة والفهم والتحليكككككل والتلخيص
والمقارنككة والموازنككة وااسككتنباط.. حككتى أنجككزت هككذه المحاولككة

المتواضعة.
ثانيا- فقه اأقليات بين المدرسة اإسامية والغربية:

وما تجدر اإشارة إليه أن هككذا العلم )فقككه اأقليككات( مككازالت
المدرسة العربية واإسامية لم نتقدم فيه خطوات علميككة تراكميككة
ومنهجية وجيهككة، على شككاكلة مككا أتى بككه العقككل اآخككر في منحى
دراسككته وتتبعككه لفقككه اأقليككات، وبخاصككة فئككات المتحككولين نحككو
الديانككة اإسككامية على وجككه الخصككوص. هككذا إذا قككَدْرنا الجهككود
الجبكككارة الكككتي يبكككذلها العقكككل اآخكككر في زيكككادة الحجم المعكككرفي
والمنهجي فيه، واسيما تدقيق الغرب على دراسككة كككل حالككة على
حدة من حككاات التحككول نحككو الككدين اإسككامي، ومعرفككة اأسككباب
الحقيقية والدوافع الذاتية والمباشرة وغيرها التي أدت بتلك الحالة

م( وبحثككه الموسككوم بككك )مسككتقبل الككدعوة اإسككامية في الغككرب على ضككوء المتغككيرات2019
الدولية(، و)مالككك بن إبككراهيم اأحمككد( وبحثككه الموسككومك بككك )المسككلمون في الغككرب قبككل وبعككد
الحادي عشر من سبتمبر(، و)صككاح عبككد الككرزاق( وبحثككه الموسككوم بككك )اعتنككاق اإسككام في
الغرب أسبابه ودوافعه( في ستة فصول، وكتككاب اأسككتاذ الككدكتور الداعيككة )عبككد السككام أحمككد

م( ممثل رابطة العالم اإسامي بمركزها بمدينككة ليككون الفرنسككية2019هك 1441مارسو حي 
  (. Je veux me marier, que faire)أريد أن أتزوج َفَم العمل؟( ) 
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للتحول نحككو اإسككام، وليس نحككو غككيره. فهم ليسككوا مثلنككا بحيث
يتركون اأمككور تسككير على غاربهككا وعواهنهككا دون تثبت وتحقككق
ومعرفة دقيقة بحقيقة اأمر والمسألة حتى ُيشبعوها بحثا ودراسككة

. 2وتحليا 
فإذا ما دخل فرد من اأفككراد اإسككام وتحككول من دينككه اأول
)اليهوديككة، المسككيحية، البوذيككة، البرهميككة، الشككنتوية، العبككادات
الطوطميككة والوثنيككة وقككوى الطبيعككة، اإلحككاد..( تجككد مراكككزهم
البحثية والعلمية تبادر إلى دراسته وتحليل أسباب ودوافككع دخولككه
في اإسام، وذلك عبر لجان متخصصة ومتنوعككة فكريككا ومعرفيككا
وعلميا، وتراهم يخضعونه لسؤال واحد فقط، ومفاد السؤال: )ماذا
وجدَت في اإسام، وما لم تجده في غيره؟(، والنككاظر  في حقيقككة
ومضمون السؤال يتبين أنه هككو لب اإشكككالية البحثيككة المركزيككة،
ويترتب على ذلك اأمر أن تتشكل اللجان العلميككة المتخصصككة من
كل الُشعب العلمية والمعرفية لتحديككد اتجككاه اإجابككة، ليدرسككوا من
خالها النقائص والفراغات الموجودة في تلك اأديان من جهة، ثم
يقومون برتقها وترقيعها أو ترميمها، للحككد من عمليككات التسككرب
واانزاق نحو المنظومة الدينة اإسككامية، لحسككابات اسككتراتيجية
وجيوسياسية، تعني تحول الغرب كله في فترة ما نحو هذا الكككدين،
وفككراغ تلككك الفضككاءات الدينيككة من روادهككا ومنتسككبيها، وهككو مككا
يخشككككاه العنصككككر اأبيض على مسككككتقبل القككككارتين اأمريكيككككة

واأوربية. 
وتسككأل اللجنككة المتخصصككة -المتحككول عن دينككه- في علم
الاهوت والدين، وهي المكونة من أساطين الكنائس والككبيع ودور
العبككادة وكبككار الكهككان، السككؤال السككابق نفسككه، فيجيب المسككؤول
بصككدق عن تجربتككه بطولهككا وعرضككها وكثافتهككا وأسككبابها، ثم

صاح عبد الككرزاق، اعتنككاق اإسككام في الغككرب أسككبابه ودوافعككه، رسككالة ماجسككتير، انظر: 2
م. موقكككع المسكككلمون في بريطانيكككا، تكككاريخ الكككدخول2007جامعكككة كمبريكككدج، بريطانيكككا، 

. وهي من أجود وأدق وأرصن اأبحاث اأكاديميككة الككتي اطلعت16م، الساعة 11/10/2016
عليها في موضوع اأقليات من بين المئات من المراجع واأبحاث والدراسات والمقككاات، وقككد
تميزت بالعمق والدقة والمنهجية الصارمة والحيادية معا، وكانت نتائجها تعبيرا عن المنهجيككة

العلمية المحايدة والدقيقة.
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يحللون اإجابة ويخرجون بالنتيجة التالية قككائلين: )لقككد كككان يقيم
عاقة مع اه، ولم َتُرْقُه أو لم تعجبه، فتحول نحو هذا الككدين أنككه
وجد العاقة التي تربطه باه حسنة وجيدة ومريحة بالنسبة له(.

ثم تسككأله اللجنككة المتخصصككة في الفلسككفة وعككالم اأفكككار
والمكككذاهب والتيكككارات، وهي لجنكككة متمكككيزة  كسكككابقتها من حيث
المسككتوى والمكانككة والرؤيككة والتحكم في المنهج، فيجيب شككارحا
تجربتككه، ثم يخرجككون بالنتيجككة التاليككة قككائلين: )لقككد كككان لديككه
منظومككة فكريككة وفلسككفية، وطريقككة تفكككير ومصككطلحات ومنهج
وعقل تحليلي يتعامل معه، واكتشف في هذا الدين منظومة أخككرى

ارتاح واطمأن لها(، ولذا تحّول عن دينه نحو اإسام.

وهكذا سائر التخصصات، فعلمككاء النفس والمتخصصككون في
دراسكككة دخائكككل النفس البشكككرية عمومكككا والغربيكككة على وجكككه
الخصوص، يقولون في الختام الحكم اآتي: )لقد كككان في وضككعية
نفسككية متأزمككة وغككير راض عنهككا، ووجككد في هككذا الككدين راحتككه

وسعادته النفسية وطمأنينته الحياتية..(.

وهكذا علماء ااجتماع، وبعد سلسلة العلميات السالفة الككذكر
يقولككون في الختككام: )لقككد كككان يعيش ضككمن منظومككة اجتماعيككة
وشبكة عاقات قديمككة، وبككات غككير راض عنهككا، وا مطمئن لهككا،
واليوم بتحوله اختار منظومة اجتماعية وشبكة عاقات وجد فيهككا

راحته وسعادته وأمانه..(.

وككككذلك علمكككاء الفن والموسكككيقى واأدب وسكككائر الفنكككون
اأخكككرى  يخرجكككون بنتيجكككة مفاداهكككا )أنكككه وجكككد راحكككة نفسكككية
ووجدانية كبرى في عالم النغم والصوت والطرب الككداخلي واللحن
الخكككارجي، وُأعجب بالتراتيكككلك القرآنيكككة وتواشكككيحها ونغماتهكككا

الصوتية وإيقاعاتها المؤثرة في دخائل النفس اإنسانية(. 

وهكككذا يجيب علمككاء السياسككة وااقتصككاد والمككال واأعمككال
والتربيككككة والتعليمك والتكككككوينك واإعامك وااتصككككالك والتواصككككلك
والعمران والبيئككة.. فيقككول كككل في تخصصككه: )لقككد وجككد مككا كككان
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يبحث عنه ولو في حياة الفوضى التي عليهككا جككل باد اإسككام( و
)قككد مككَل حيككاة المككادة والرتابككة والصككرامة واانضككباط الماديككة
الوضككعية(، و )تككأثر للظلم الحاصككل في باد العككرب والمسككلمين

جراء أشكال ااستعمار الحديث(... 

في الوقت الذي تتبعُت فيه الكثير من  الدراسات التي تناولت
اأقليات غير المسككلمة في العككالم اإسككامي فلم أجككدها تطككرح ذاك
السؤال عن بقاء واستمرار وتمسككك تلككك اأقليككات على معتقككداتها
ودينها، ولم تتحككول نحككو اإسككام، على الككرغم من عيشككها ضككمن
الوسط اإسامي قرونا طويلة بكل تركيبتككه وإيجابياتككه وسككلبياته،
ولم يسكككأل الدارسكككون أنفسكككهم –يومكككا وهم ُيعكككدون كتابكككاتهم
اإنشائية- هذا السؤال المعكوس )ماذا افتقدوا في اإسام حككتى لم
يتحولوا إليه؟ وماذا وجدوا في دينهم حتى تمسكوا بككه؟(، وهككو –
لأسف- مجال بحثي خصب مازال لم ُينتبه إليه من قبككل الدارسككين

العرب والمسلمين.

ثالثا- عوامل نجاح التجربة التعليمية لفقه اأقليات:

والحقيقة فقد تمتعت مع طلبة ودفعة تخصص أقليات مسككلمة
م، باإضككككافة إلى الككككدفعتين2018-2016في الغككككرب سككككنوات 

م، والتي ضمت خككيرة وخاصككة طاب العلككوم2020التاليتين لها 
اإسككامية بككالقطر الجزائككري، وذلككك نظككرا لعككدة اعتبككارات، لعككل

أهمها:

- أن ُجل طلبة الدفعة كانوا من الخريجين اأوائل لجامعككة اأمككير1
عبد القادر للعلوم اإسامية، ومن خريجي المعهككد الوطككني للتعليم
العككالي للعلككوم اإسككامية بباتنككة، وهم ممن اتجككه لدراسككة العلككوم

اإسامية عن رغبة وحب وتطلع ومسؤولية ورسالية. 

ل طلبككة الدفعككة كككان متمككيزا من حيث ااهتمككام2 - أن مسككتوى ُجكك
والرغبة والشعور واإحساس والقيم اإسامية النبيلككة، فجلهم من
الخطبكككاء والكككدعاة واأسكككاتذة والمفتشكككين، بكككل فيهم من طبقكككة

المفكرين المحترمين والمتميزين.
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 – متاعككة مفككردات ومحتويككات المككادة العلميككة الككتي درسككتها،3
وأهميتهككككا من حيث ااكتشككككاف والتطلككككع، أو من حيث التحليككككل

والفهم.

 – توفر الدفعات الثاث على نوعية مقتدرة ومتميزة من الطلبككة4
علميا ومنهجيا ومعرفيا وإراديا.

م، وجككاءت2018وقد تخرجت الدفعة بحول اه شهر جوان 
الدفعة التي تليها، وهي دفعة وهي دفعة حقوق اإنسان واأقليات،

م2019-2017هك 1439-1438الككتي درسككتها العككام الماضككي 
مقياس )المجتمككع اإنسككاني في القككرآن الكككريم(، وفي هككذه السككنة
أوكلت لي مهمة تدريس هذا المقياس )اأقليككات غككير المسككلمة في
العالم اإسامي(، والحقيقة أننيك سعدت بتدريسه استكمال الحلقككة

م، وللتككأليف فيهككا2020-2018السابقة من جهة مع طاب دفعة 
من جهة ثانية، فقرأت وبحثت واستقصيت كافة فروع العلككوم ذات
الصككلة بهككذا العلم المتشككابك، وهي فرصككة قككد ا تتككاح لي ثانيككة،
واسككيما وأن العمككر يسككير بي سككريعا نحككو الشككيخوخة، فككألزمت
نفسككي أن أكتب كتابككا جامعككا لفقككه اأقليككات المسككلمة في الغككرب،
ولفقه اأقليات غير المسلمة في العالم اإسامي، فككأكون بككذلك قككد
وضعت اأقليات المسككلمة وغككير المسككلمة في واقعهككا ومحاضككنها
والقككوانينك الككتي تحكم بقاءهككا وسككيرها ووجودهككا ومسككتقبلها من

خال فهمي ومقاربتي لها.

رابعا- حدود ومجال الدراسة:

وقد أعككددُت هككذه المككذكرة أبّين موقككع اأقليككات في القككانون
الكككدولي العكككام والقكككانون الدسكككتوري والقكككانون اإداري، وتكككبينك
المعوقات التي تعترض تطبيق قوانينك ومواثيق حقوق اإنسان في
غياب اإسام، كما تبينا أيضا أنه ا يمكن لهذه القوانين والحقككوق

أن تجد طريقها بمعزل عن الرؤية اإسامية المسددة.

كما تبيناك أيضككا أن كككل القككوانين البشككرية )القككانون الككدولي،
الدسكككتوري، اإداري( غكككير قكككادرة على تحقيكككق الحككد اأدنى من
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الحرية والعدالككة والمسككاواة وإحقككاق الحقككوق، بمككا فيهككا الحقككوق
الطبيعية والفطرية التي ا تحتاج إلى قانون أو ميثاقك يحفظهككا، أو
يدافع وُيرافع عنها، وعدم قدرة القوانين والمواثيككقك الحديثككة على
إيجككاد آليككات إلزاميككة للتنفيككذ، ولهيمنككة الكبككار من القككوى العظمى
السياسكككية والعسككككرية وااقتصكككاديةك على المنكككابر والمؤسسكككات
والمحافككل الدوليككة، واعتراضككهم على تلككك القككوانينك والمواثيككق
بالكيككل بمكيككالين من جهككة، وباسككتعمال حككق النقض )الفيتككو( من
جهككة ثانيككة، وانعككدام اإيمككان بقيم العدالككة واأخككوة والمسككاواة
والكرامة اإنسانية على حسككاب التسككوية والككترقيع، وهككذا خاصككة
في حق اأقليات المسلمة: )كشككمير، الروهيجيككا، مككورو بككالفلبين،
اإيغور في الصين، اأقلية المسلمة في الحبشة، اأقليات المسككلمة
في الغرب عموما(. أما في حككق اأقليككات غككير المسككلمة في الباد
اإسامية فاأمر مغاير تماما، فهي ليست فقط مضككمونة الحقككوق،
بككل لهككا مركككز الصككدارة، إن لم تكن لهككا القيككادة والحكم، كمككا هككو
وضع اأقليككة النصككيرية الككتي تحكم باد الشككام، والمسككيحية الككتي

تحكم لبنان ذي اأغلبية المسلمة.

وفي هكككذا المقيكككاس العلمي تنكككاولت بعض اأقليكككات غكككير
المسككلمة في العككالم اإسككامي ووجككدتها تتمتككع بكامككل الحقككوق
والصككاحيات، وأنهككا محترمككة ومصككونة، بككل ثمككة بعض اأقليككات
تتسككنم مقاليككد الحكم في الباد اإسككامية، بككل إن الكثككير من حكككام
تلككك اأنظمككة من صككناعة الغككرب نفسككه، أو من المرضككِي عنهم
غربيا، وا يمكن أي سلطة مصطنعة في العالم العربي واإسامي

دفع تلك اأقليات باتجاه يخالف وضعهم وتاريخهم.

بل إن دارس تاريخ العالمين العربي واإسامي سيجد دونمككا
صككعوبة كيككف تككرك اإنجلككيز الهنككد وباكسككتان وبنغادش تحكمهككا

م،1947اأقلية العلمانيككة المتأغربككة بعككد منحهككا ااسككتقال سككنة 
م1946وكيككف صككنعت فرنسككا في سككورية حين اسككتقالها سككنة 

عنكككدما مكنت للطوائكككف واأقليكككات )النصكككيرية، ااسكككماعيلية،
المسيحيين، الدروز( التواجد والظهور في دواليب السلطة والحياة
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السياسية واإدارية حتى وصل بهم اأمر بعد انقاب )حككزب البعث
م من حكم الباد08/03/1963العربي ااشككتراكي( الككدموي يككوم 

نهائيا، وصورتها اليوم تبدو واضحة في ظل هيمنككة اأقليككات على
اأكثرية، وحال الجزائر أيضا مشابه لحككال سككورية مككع فككارق أن:
اأقلية التي حكمت الجزائر هي من بقايا يهككود الجزائككر المتخفين،
واأقككدام السككوداء والنخبككة الفرنكوفونيككة والبربريككة والعلمانيككة
واليسككارية المشككبعة باللغككة والثقافككة والككروح الفرنسككية، والككتي
مككازالت تمسككك بزمككام اأمككور ممككددة فككترة الحكم ااسككتعمارية

( عاما، وا ندري هل ستسككتمر تلككك الفككترة أم189البغيضة إلى )
ُتعلن بدأ عهد جديد؟ 

ومن اأقليات التي تناولتهككا يهككود المغككرب، ويهككود تككونس،
وأقباط مصككر، وسككائر اأقليككات المسككيحية في المشككرق كالسككريان
واأرمن والكلدان واآشككوريين واآرامككيين والنبطككيين، واليعاقبككة
والنسككاطرة والملكككانيين والككروم الكاثوليككك والككروم اأرثككوذوكس
واأقليككة البروتسككتانتية.. فضككا عن اأقليككات اأخككرى كككاإزديين
واأكراد والدروز والنصيرية واإسماعيلية من أتبككاع آغاخككان من
الذين ا يعترفون بالعائر الدينية اإسامية وا يقيمونها، والطائفة

.3 اأخرى القريبة من المسلمين..

ولم نتوسع في الكتاب أسباب كثيرة لعل أهمهككا: أن الشككرق
العربي كله أقليات، ففي المرحلة اإعداديككة الككتي كنت أدرسككها في

م درس معي في القسككم زماء من1974-1971دمشككق سككنوات 
سبع عشرة ِمَلٍة وطائفة عرقية ودينية وإثنية.. وهذا الكتاب جككزء
من مشككروع مؤلككف قككادم إن شككاء اه، سككأحدد فيككه إشكككاليتي
وتسكككاؤاتيك وأهميتهكككا وأهكككدافها وأسكككبابها وخطتهكككا ومنهجهكككا

ومصادرها ومراجعها وصعوباتهاك وعراقيلها.. ونحوها. 

مشيرا في الوقت نفسه إلى أننككا مازلنككا بعككد لم نحككدد رؤيتنككا
لموضككوع اأقليككات، ولم نتنككاول بعككد مسككائل الثبككات والتحككول من

 لم أضككعها في هككذا الكتككاب المختصككر، واكتفيتك بتركهككا للحصككة التطبيقيككة، ولكككوني أردت3
ااختصار، وااكتفاء بالبعد المعرفي النظري فقط. 
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المعتقد وفق نظريككات البحث الككتي توصككل إليهككا اآخككر، ولم نحككدد
بعككد مسككألة دوافككع الثبككات والتحككول من وإلى وعن المعتقككد، ولم
نرتِق بعد لدراسككة دوافككع الثبككات والتحككول من وإلى وعن المعتقككد
الداخلية والخارجية، وا مراحل الثبككات والتحككول أيضككا، كمككا أننككا
مازلنا نحبوا في حقل النظريات التي توصل إليها اآخر في دراسة
عملية التحول والثبككات من وإلى وعن المعتقككد، فضككا عن تخلفنككا
في دراسكككة أنمكككاط ااعتنكككاق والتحكككول والثبكككات من وعن وإلى
المعتقككد.. وأهم مسككألة وإشكككالية ُتطككرح هنككا هي: لمككاذا يعتنككقك
اأوربيون واأمريكان وغيرهم من اأجنككاس اإسككام؟ وا تتحككول
اأقليات غير المسلمة في العالم اإسامي نحككو اإسككام؟ ومككا هي
اأسككباب والككدوافع الككتي تحكم هككؤاء وأولئككك؟ وهككو من أخصككب
الموضوعات البحثية البكر، والتي مازالت لم يطرقها العقل العربي

والمسلم.

خامسا- خطة الدراسة:

وسأحاول من خال هذا الكتاب إن شككاء اه، أن أبسككط لهككذه
المسائل ولككو بشككيء من اإيجككاز، بغككرض تحفككيز العقككول واأقام

للتصدي لهذه الظواهر، وينقسم كتابيك إلى الفصول اآتية:

- الفصككل اأول: مككدخل تمهيككدي وتككاريخي لمفهككوم ومصككطلح1
اأقلية. 

 – الفصكككل الثكككاني: نظريكككات العاقكككة المتبادلكككة بين اأقليكككة2
واأكثرية.

 – الفصل الثككالث: المعاملككة المتبادلككة بين اأقليككة واأكثريككة في3
ضوء الشريعة اإسامية والقانون الوضعي.

 – الفصل الرابع: اليهود المغاربة.4

- الفصل الخامس: المسيحية والمسيحيون في باد الشام.5

- الفصل السادس: المسيحيين اللبنانيين.6

 - الفصل السابع: أقباط مصر.7
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 - الفصكككل الثكككامن: اأقليكككات الدينيكككة اأخكككرى في باد الشكككام8
والعراق )السريان والكلدان واآشوريين واليزيديين(.

 - الفصل التاسع: اأكراد والدروز والنصيرية العلوية.9

سادسا- ماحظات منهجية:

وما أود اإشارة إليه إلى أن هذه المقدمككة الككتي صككُدرت بهككا
كتابي هذا لم أشأ أن أجعلها وفق التقسككيم اأكككاديمي الككذي نعتمككده
وننضبط بككه انضككباطا صككارما في إعككداد وإنجككاز الرسككائل العلميككة
اأكاديميككة، وإن كنت قككد الككتزمت الزامككا صككارما بأبجككديات كتابككة
البحث العلمي )ماستر، دكتوراة(، لغرض وضع دليل عملي لطاب
مرحلة الماسككتر والككدكتوراة، والككتي تتضككمن الخطككوات المنهجيككة

- أهميككة الموضككوع.2- التعريف بالموضوع وحككدوده. 1التالية: )
- أهككداف5- أسككباب اختيككار الموضككوع. 4- جديككد الموضككوع. 3

- الدراسكككات7- اإشككككالية وفرضكككياتها. 6وغايكككات الموضكككوع. 
-11- الصعوبات والعراقيل. 10- المناهج. 9- الخطة. 8السابقة. 

- قائمككة المصككادر12الخاتمككة النتككائج والتوصككيات وااقتراحككات. 
. 4والمراجع( 

بل هو كتاب مدرسي صفي، تكون مقدمته بطابعهككا المعككرفي
والمنهجي الخككاص بتقنيككةك إنجككاز الكتككاب، ويتضككمن كككل مككا هككو
مناسب في المقدمة، ومع كل ذلك فقد حرصت أن يكككون في سككائر
فصوله ومباحثه ومطالبه منضبطا بالمنهجيككة البحثيككة العلميككة من
جهكككة، وبالتقنيكككات البحثيكككة المتعكككارف عليهكككا بين أهكككل البحث
وااختصككاص من جهككة ثانيككة، من تضككمين ونقككل وتنبنٍك وتخككريج
وتحقيق وتهميش وتوثيقك وإحالة بككالطريقتين المعهككودتين )أسككفل

م(، مككدخل إلى منككاهج البحث الككدعوي،2019هك 1441عيساوي، أحمد محمود )حي  انظر: 4
. وعيساوي،85 ..ك 83م، ص 2018هك 1439دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة اأولى، 

م( وآخكككرون، منهج البحث في العلكككوم اإسكككامية، دار2019هك 1441أحمكككد محمكككود )حي 
م.2016هك 1437الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة اأولى، 
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الصككفحة، أو ضككمن الصككفحة وُبعيككد الفقككرة المقتبسككة كطريقككة
توثيقية جديدة(. 

ولم أشأ أن ُأذيل خاتمته بقائمة المصادر والمراجع، واكتفيت
بكككذكر البيانكككات كاملكككة في الهكككوامش وفكككق المنهجيكككة البحثيكككة
دلُت في الككوقت اأكاديميككة المتعككارف عليهككا في مراجعنككا. كمككا َعكك
نفسككه عن ترجمككة اأعام المككذكورين المشككهورين والمغمككورين،
كي ا نثقل الهوامش بتلك الككتراجم، وفضككلُت ااعتمككاد على ثقافككة
واطاع القارىء، مكتفيا بذكر تاريخ مياده ووفاته، أو وفاته فقككط

إن تعذر معرفة مياده.

سابعا- الصعوبات والعراقيل:

وبالنسبة للصعوبات والعراقيل الككتي يشككتكي منهككا البككاحثون
وطلبة الدراسات العليا ونحوهم، فلم تعد تواجهنيك بعككد هككذا السككن
والُدربة -من الكتابة والتككأليف- أي صككعوبة علميككة أو منهجيككة أو
بحثيككة ُتككذكر، فمن قككرأ وتا وأمعن في الكتب ورفككوف المكتبككات
كثكككككيرا، ومن بحث في المصكككككادر والمراجكككككع والكتب والمجات
والكككككدوريات الورقيكككككة كثكككككيرا، ومن درس واطلكككككع على اآراء
والتصككورات واأفكككار كثككيرا، ومن تعلم وكتب ونشككر وأدمن على
هذه الفضائل والمكارم.. يصير التأليف لديه متعة وحسككنة وتسككلية
وترويحا، ومن وجد غير هذا فعليه أن ُيراجع نفسككه المريضككة، أو
على أقككل تقككدير أا يظنن نفسككه أنككه من أهككل العلم والكتابككة، أن

الكتابة والقراءة توأمان ا ينفصان.

فا صعوبة وجدتها، وا عراقيل تعثرت فيها مطلقا، أن هذه
الصعوبات يجدها الباحثون المبتدئون كحالنككا منككذ أزيككد من أربعككة
عقود معرفية وعلمية ومنهجية، كما يجككدها البككاحثون المتعككثرون
والمنقطعون عن صيرورة البحث من الككذين ا يعرفككون البحث، إّا
متى كانت ودعْت الحاجككة الماسككة إليككه، أو البككاحثون الموسككميون
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الذين يدبرون أمرهم لنيككل منحككة أو تككربص أو حضككور مككؤتمر أو
ملتقى أو لتجاوز عقبة إدارية كطلبة الماستر والدكتوراة.. 

وزيادة على ذلككك كلككه، فأنككه لم تعترضككني أيككة صككعوبات في
ُع بهكككا الكثكككير من البكككاحثين البحث العلمي مطلقكككا، الكككتي ُيرصكككِ
مقككدماتهم البائسككة، أنكككني أعتككبر البحث العلمي سكككعادة مطلقككة
يسرني اه لها ويسرها ُمنقادًة طِيَعًة لي، فعندماُ أدقككق وُأحقككق في
البحث عن الكلمككة من مصككادرها الورقيككة أكككون سككعيدا جككدا، وا

-1889أحب أن أترك مسألة من المسائل –كعباس محمود العقككاد 
م- أود الكتابة فيها دون استقصاء أو قراءة أو بحث، وتلك1964

م1970متعتي التي صاحبتني منذ كان عمككري ثاثككة عشككر سككنة 
.(5)هك  بمدينة العلم والدين دمشق إلى يوم الناس هذا 1393

ثامنا- تنبيهك وختام:

وما أود التنبيهك إليه هو أن الشريعة اإسامية كانت السككباقة
إلى منح البشرية حقوقها الطبيعية التي سلبتها منهككا ممالككك الظلم
والقهر، وأن المسلمين كانوا هم السباقين إخراج العباد من عبادة

 من بين خرجككاتي التربويككة المتمككيزة في عككالم التككدريس والتربيككة، وذلككك لجعككل الطلبككة)(5
يكتشفون قدراتهم ومستوياتهم بأنفسهم، ويضعون أنفسهم مواضككعهم الحقيقيككة والائقككة بهم،

بمعجم قككاموس المحيككط للفككيروز آبككادي، وأطلب منهمهو أنني آتي لطاب السنة اأولى ماستر 
أن يذكروا لي عنككوان مككذكراتهم، ثم نأخككذ الكلمككات المفتاحيككة من أبحككاثهم ومككذكراتهم ونطلب
منهم أن يقومكككوا باسكككتخراجها من معجم قكككاموس المحيكككط، فيسكككقط في أيكككديهم ويرتبككككون،
ويحمّرون ويصفّرون وتجف حلوقهم ويتلعثمون ويعرقون..، أنهم عجزوا عن استخراج كلمة
معجمية من معجمك ورقي، أن هككذا الجيككل –لأسككف- صككار يعتمككد اعتمككادا كليككا على محركككات
البحث لتقوم بكل شيء في البحث، فضككا عن أنككه جيككل ا يعككرف طريقككة الكشككف عن الكلمككات

هككك، معجم180واستخراجها من المعاجم المختلفة )معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيككدي ت 
هككك، معجم قككاموس المحيككط للفككيروز آبككادي ت711لسككان العككرب ابن منظككور اإفككريقي ت 

 )تجريككد )تجريككدهك..(، والتي تقتضي جملة من الخطوات المعروفة لدى أهل ااختصككاص اللغككوي817
الكلمة من كل مزيد وتحويلها للمفرد، وقلبها لجذرها اأول..(، زيادة على وجوب معرفة كيفيةالكلمة من كل مزيد وتحويلها للمفرد، وقلبها لجذرها اأول..(، زيادة على وجوب معرفة كيفية
استخراج الكلمة في معجم قاموس المحيط، الذي يعتمد آخككر الكلمككة بابككا، وأول الكلمككة فصككا،استخراج الكلمة في معجم قاموس المحيط، الذي يعتمد آخككر الكلمككة بابككا، وأول الكلمككة فصككا،
فكلمة )منهج- نهج( يجدها الباحث في باب الجيم فصل النون، وكلمة )فقه، َفِقَه( في باب الهاءفكلمة )منهج- نهج( يجدها الباحث في باب الجيم فصل النون، وكلمة )فقه، َفِقَه( في باب الهاء

فصل الفاء، وهكذا.. فصل الفاء، وهكذا.. 
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العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور اأديككان إلى سككعة اإسككام،
وأنهم كانوا هم السباقين لتكريس حقككوق اإنسككان كقككوانين قيميككة
وأخاقية ومبككادىء سككامية تمشككي على اأرض، وقككد نقككل الشككيخ
محمد الغزالي في كتابه القيم )حقككوق اإنسككان بين تعككاليم اإسككام
وإعان اأمم المتحدة( رائعككة من روائككع الراحككل اأسككتاذ الككدكتور

م( أستاذ1991-1901هك 1412-1319)علي عبد الواحد وافي 
علم ااجتماع بجامعة القاهرة في مجال سبق المسككلمين في مجككال
فلسفة القانون، واأسككس والمبككادىء القانونيككةك الككتي يقككوم عليهككا
قانون حقوق اإنسان، فقال: ))ترجككع أهم حقككوق اإنسككان العامككة
إلى حقين رئيسكككككيين، المسكككككاواة والحريكككككة، وقكككككد ادعت اأمم
الديمقراطية الحديثككة أن العككالم اإنسككانيك مككدين لهككا بتقريككر هككذين
الحقين، فككذهب اإنجلككيز إلى أنهم أعككرق شككعوب العككالم في هككذا
المضمار، وزعم الفرنسيون أن هذه ااتجاهات جميعا كككانت وليككدة
ثورتهم، وأنكرت أمم أخرى على اإنجليز والفرنسيين هذا الفضككل
وادعتككه لنفسككها. والحككق أن اإسككام هككو أول من قككرر المبككادىء
الخاصة بحقوق اإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق، وأن اأمم
اإسككامية في عهككد رسككول اه صككلى اه عليككه وسككلم والخلفككاء

.6الراشدين من بعده كانت أسبق اأمم في السير عليها(( 

وفي ختام هذا التقديم السككريع نأمككل من اه العلي القككدير أن
يجعل هذا العمككل المتواضككع ثقا في مككيزان حسككناتنا، لعلهككا تعككدل
حما وكفا من كثرة سيآتنا.. إنه سميع قريب مجيب الدعاء، واه
أعلى وأعلم، وهككو من وراء القصككد، وآخككر دعوانككا أن الحمككد ه

رب العالمين.   أ. د. أحمد محمود عيساوي التبسي

بدأ التأليف والكتابة فيه يوم

م17/09/2019هك 1441/محرم الحرام/17باتنة الثاثاء 

حقككوق اإنسككان بين تعككاليم اإسككامهككك(، 1416م- 1996-1917، محمككد ) انظككر: الغككزالي6
.7، دار الهناء، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص وإعان اأمم المتحدة

17



الفصل اأول 

مدخل تمهيدي لضبط مفهوم ومصطلح اأقلية 

يككدور هككذا الفصككل حككول مفهككوم اأقليككة لغككة واصككطاحا
ومفهومككا، وخصككائص وممككيزات، واتجاهككات الدارسككين في هككذه
المسكككألة ااصكككطاحية، فضكككا عن تناولكككه لوضكككع اأقليكككات بين
الشكككريعة اإسكككامية وتعاليمهكككا والقكككانون الدسكككتوري والكككدولي

واإداري.. وهو حسب المباحث اآتية:

 – المبحث اأول: المفاهيم لغة واصطاحا. 1

وقد ضم المطالب اآتية:

 – المطلب اأول: مفاهيم )اأقلية( لغة واصطاحا وتاريخا.1

 – المطلب الثاني: خصائص ومميزات ومواصفات اأقلية.2

 – المبحث الثكككاني: مفكككاهيم مرتبطكككة بالعاقكككة بين اأكثريكككة2
واأقلية. 

وقد ضم المطلب اآتيك فقط:

التحامككل، التككوتر، – المطلب اأول- شككرح المفككاهيم اأساسككية )1
( لعاقككة اأقليككةالصراع، التفرقة، ااضككطهاد، التميككيز العنصككري.

باأكثرية.
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المبحث اأول:

مفاهيم )اأقلية( لغة واصطاحا

 – المطلب اأول- مفاهيم )اأقلية( لغة:1

ا يمكننكككا بأيكككة حكككال من اأحكككوال أن ننطلكككق لدراسكككة أي
موضككوع من الموضككوعات العلميككة إّا بتتبككع خطواتككه المقككررة،
فنحن بحاجة  دقيقة لمعرفة لما يعنيككه مفهككوم ومصككطلح )اأقليككة(
لغويا واصطاحيا، أن التعريف مهم في توضيح المراد والمقصود
من الدراسككة. وقبككل الخككوض في تفاصككيل بحثنككا نككود التعريككف
بمفاهيمه ومصطلحاته ذات العاقة اأساسية والوطيدة بككه لتتضككح

، وهي(7)لنككا التصككورات الصككحيحة السككليمة لمككا نريككد معالجتككه 
المعاني واألفاظ والداات المتتالية وفق الفروع البحثية اآتية:

 - الفرع اأول- اأقلية لغة:1

إلى أن  أصككل الجككذر اللغككوي لعبككارة 8تشككير معككاجم اللغككة  
)أقليككة( )ق، ل، ل( )َقككَل(، وهي نقيض )كككثر( و )اأكثريككة(، فهي
قلة العدد. وله معاني كثككيرة، تفيككد الخسككة والككدناءة والبخككل، قككال
تعككككالى: )..إذ كنتم قليا فكككككثركم وانظككككروا كيككككف كككككان عاقبككككة

(. كما تأتي بمعنى الدونية أيضككا كقولككه86المفسدين( )اأعراف: 

م( في مقدمة2019هك 1441 يذكر اأستاذ الدكتور الداعية الشيخ محمد حسن هيتو )حي )(7
كتابه القيم "الوجيز في أصول التشريع اإسامي" خاصة محكمة عن أهمية ضبط الحدود

والمفاهيم وبناء التصورات الصحيحة بناًء سليما في ذهن صاحبها، فيقول: ))قبل الخوض في
الكام على مقدمات اأصول ومباحثه، يجب علينا أن نقف على حده وتعريفه، أنه ا يمكن

لإنسان أن يخوض في أي علم من العلوم إّا بعد أن يتصوره تصورا صحيحا سليما، والطريق
إلى التصور الصحيح، هو التعريف السليم، الذي يوضح المراد من المعرف ويشرحه..((

م(، الوجيز في التشريع اإسامي، مؤسسة2019هك 1441انظر: هيتو، محمد حسن )حي 
.25م، ص 2006هك 1427الرسالة ناشرون، دمشق، الطبعة اأولى، 

م(، معجمك لسككان العككرب،1311هك 711ابن منظور، أبككو الفضككل محمككد بن مكككرم )ت  انظر: 8
. والفككيروز آبككادي الشككيرازي )ت564، ص 11دار صككادر، بككيروت، دون طبعككة وتككاريخ، ج 

هكك(، مجككد الككدين بن يعقككوب، القككاموس المحيككط، دار العلم للجميككع، بككيروت، دون طبعككة817
.292، ص 4وتاريخ، ج 
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تعالى: )واذكروا إذ أنتم قليل مستضككعفون في اأرض..( )اأنفككال:
26.)

وتعني العزة والكرامككة، وفي سككياقه قككال الشككاعر )السككموأل
9 م( في اميته الشهيرة مفتخرا:560بن عادياء اليهودي ت 

ُتعيرنا إنا قليل عديدنا ** فقلت لها: إن الكرام قليُل.

وما قَل من كانت بقاياه مثلنا ** شباب تسامي للعا وكهول.

وما ضرنا أنا قليل، وجارنا ** عزيز، وجار اأكثرين ذليل. 

ومن خال هذه المقاربة اللغويككة نتككبين أن مفهككوم )اأقليككة(
لغككة يشككير إلى قلككة العككدد فقككط، وُأخككذ وجككه المشككابهة لأقليككات
العرقية والدينيةك من حيث عددهم ضككمن المجمككوع والكككل العككددي

فقط لمجموعة عرقية أو دينية أخرى تتمتع بالكثرة العددية.

أما مسألة الضككعة والدونيككة والككذل المقترنككة بالضككعف، فهي
مسككألة ثانيككة، لهككا ارتباطهككا الوثيككقك بنوعيككة القككوانينك والشككرائع
الناظمة لحياة تلك اأقلية ضمن مجتمع اأكثرية. فقد تكون اأقليككة
العرقية أو الدينية قليلة العدد، ولكنها قككد تكككون ذات مكانككة رفيعككة
ومحترمة في مجتمع اأغلبيةك الذي تعيش فيه، وذلك تبعا لقككوانين
وشرائع وأعككراف تلككك الكيانككات الككتي تحككترم حقككوق اأقليككات وا
تميزها عن مجموع مواطنيها باعتبككار دينهم أو عككرقهم، كمككا هككو

وضع اأقليات في سورية، حيث يحكم سورية اآن اأقليات. 

وبعد أن تمهد لنا مفهوم اأقلية من الناحية اللغوية، وشكككلنا
مقاربة لغويككة تقريبيككة عنهككا، ننتقككل إلى تككبّين معناهككا ومفهومهككا

ااصطاحي.

 - الفرع الثاني- لمحة تاريخية عن ظهور مصطلح اأقليات:2

 القصيدة مطلعها: 9
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ** فكل رداء يرتديه جميل.

هك(، طبقات فحول الشككعراء، تحقيككق232-139انظر: ابن سام الجمحي، محمد بن عبيد اه )
م. 1974محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة اأولى، 
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وقبل اانطاق في تحديد المعككنى ااصككطاحي نككود أن نشككير
أن إثكككارة موضكككع اأقليكككات في العكككالم لم يكن من بين القضكككايا
المطروحكككة على السكككاحة السياسكككية وشكككبكة العاقكككات الدوليكككة
العالميككة منككذ القككدم، إّا في العصككر الحككديث، حيث منح السككلطان

م( الكثككير من الحقككوق لأقليككات1566العثماني )محمد الفككاتح ت 
المسيحية في المملكككة العثمانيككةك برجككاء من اامككبراطور الفرنسككي

Fransois)فرانسككوا اأول-   le  pre 1494-1547م(، ثم
تطككورت تاريخيككا مككع ضككعف الدولككة العثمانيككة بدايككة من سككنة

م لتصبح تسمى بك )المسألة الشرقية(، ومنح شعوب أوربككا1718
الشرقية ودول البلقككان حريتهككا واسككتقالها عن الدولككة العثمانيككة،
ومع ازديككاد ضككعف الدولككة العثمانيككةك وتسككلط القككوى الكككبرى على
الساحة العالمية صارت ُتنعت بككك )تقسككيم تركككة الرجككل المككريض(،
وبدا هذا المصطلح جليا منذ  أن التزمت الدولة العثمانيككةك بمعاهككدة

م بالمسككاواة في1878م ومعاهدة برلين سككنة 1865باريس سنة 
، ثم10المعاملككة بين سككائر رعاياهككا وبخاصككة المسككيحيين منهم 

تضخمت اأقليات بفعل إعانككة وتأييككد القككوى ااسككتعمارية الكككبرى
الطامعككة في تقسككيم تركككة الدولككة العثمانيككة، الككتي انتهت باشككتعال
الحرب العالميككة اأولى، وانهككزام دول المحككور )ألمككاني وبروسككيا

. 11والنمسا، تركيا، اليابان(، وتقسيم تركة الدولة العثمانية 

ليككأتي أثنككاء الحككرب العالميككة اأولى اتفاقيككة سككايكس بيكككو
م، ومعاهككدة سككان1919م، ومن بعككدها معاهككدات فرسككاي 1916
م، وظهككور الككدول القوميككة1923م، ومعاهدة سككيفر 1920ريمو 

في أوربا عموما والبلقان على وجه الخصوص الككتي فرضككت على
تلك الدول القومية الجديدة المعاهدات وااتفاقيات لحماية اأقليكككات
القومية والعرقيككة المتواجككدة فيهككا من عككدم تجريككدها من حقوقهككا
الوطنية والقانونية والمدنية والسياسية بحجة أنها أقليات يجب أن

الطاهر، أحمد، حماية اأقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي اإسككامي انظر: 10
والقككانون الككدولي اإنسككاني- دراسككة مقارنككة، دار كنككوز الحكمككة، الجزائككر، الطبعككة اأولى،

.23م، ص 2011هك 1431
م(، تاريخ العرب، دار اأندلس1959-1913هك 1379- 1331طلس، محمد أسعد ) انظر: 11

..355، ص 2م، ج 1979هك 1399للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، 
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ُتضككطهد، وفي سككبيل ذلككك فقككد وقعت دول الحلفككاء المنتصككرين
مجموعة من المعاهككدات وااتفاقيككات مككع الككدول القوميككة الناشككئة
كيوغوسافيا ورومانيا واليونككان وتشيكوسككلوفاكيا وبولونيككا، كمككا
ُأبككرمت الكثككير من المعاهككدات وااتفاقيككات مككع الككدول المهزومككة،
فوقعت معاهدات مع النمسا وألمانيا وتركيا وبلغاريا والمجر، ومع
بعض الدول اأخرى كككالعراق وألبانيككاك وفنلنككدا، وضككمنت لأقليككات
حق رفع الشكاوى لعصبة اأمم، ولكن سرعان ما اسككتغلت ألمانيككا
النازية ذلك لتتككدخل في شككؤون الككدول المجككاورة اأمككر الككذي أدى

. 12انداع الحرب العالمية الثانية  

م1941وقد تغير وضع اأقليات من تصريح اأطلسككي عككام 
خال الحرب العالمية الثانيككةك وتضككمن التصككريح مبككادىء إنسككانية
سارت إلى نبككذ العنككف والتميككيز العنصككري وإقككرار المسككاواة بين
األككوان واأجنككاس، أدى حسككبه إلى تككآخي اإنسككانية جمعككاء في
ميثككاق منظمككة اأمم المتحككدة، الككتي حلْت محككل )عصككبة اأمم(
لتحقيق أغراض السككام والسككلم العككالمي، ووضككع حكد للمنازعككات
المسكككلحة بين الكككدول، وتعكككاون البشككرية في صكككياغة المبكككادىء
السياسككية وااجتماعيككة وااقتصككاديةك والثقافيككة، وليعلن الميثككاق

.13المبادىء السامية في المساواة بين الناس 

م08/05/1945ولمككا انتهتك الحككرب العالميككة الثانيككة يككوم 
وخككرج العككالم يحتفككل بالنصككر والمطالبككة بتحقيككق وعككود بيككان

م القاضي بحككق شككعوب اأرض جميعككا لنيككل1941اأطلسي سنة 
حريتهككا وكرامتهككا واسككتقالها والعيش في ظككل دولككة ذات سككيادة
))..لم ُيوضككع نظككام خككاص لحمايككة اأقليككات في معاهككدات الصككلح

م مككع دول المحككور المهزومككة "ألمانيككا،1947التي ُأبككرمت سككنة 
إيطاليا، بلغاريا، المجككر، فنلنككدا". واكتفت تلككك المعاهككدات بككالنص
على الككتزام الككدول العككدوة بككأن تضككمن لكافككة اأفككراد الخاضككعين

م(، اأقليات وحقوق اإنسان في الفقه الدولي،2016-1922بطرس غالي، بطرس ) انظر: 12
. وسككميرة بحككر، المككدخل لدراسككة12م، ص 1975، جككانفي 39مجلة السياسة الدولية، عككدد 
، بتصرف.85..75اأقليات، مرجع سابق، ص 

، بتصرف.89 و 88 بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، مرجع سابق، ص  انظر:13
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لسلطتها التمتع بحقككوق اإنسككان والحريككات اأساسككية با تميككيز،
. 14 بسبب اأصل، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس..((

وهككككذا تكككركت مواثيكككقك عصكككبة اأمم بعكككد تأسيسكككها سكككنة
م وتصكككككريح الكككككرئيس اأمكككككريكي )وودرو ويلسكككككون-1922

Thomas  Woodrow  Wilson 1856- م(1924 
ومبادئه اأربعة عشر، والبيككان العككالمي لحقككوق اإنسككان الصككادر

م الكثير من10/12/1948عن الجمعية العامة لأمم المتحدة يوم 
الخروقات والفراغات وفتائل تأجيج الصراعات القوميككة والعرقيككة
في العالم، وصارت مطية للتككدخل في شككؤون الككدول ذات اأقليككات
بحجككة حمايتهككا، كمككا جككاء البيككان العككالمي بعككد إقامككة الكيككان

م،15/05/1948الصككهيونيك اليهككودي على أرض فلسككطين يككوم 
وقتل وتشريد وتهجير ونفي مئات اآاف من الفلسطينيينك والعرب
والمسككلمين من أرض فلسككطين، ضككاربين عككرض الحائككط سككائر

(.181قرارات اأمم المتحدة واسيما قرار تقسيم فلسطين رقم )

 - الفرع الثالث- اأقلية اصطاحا: 3

.89بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، مرجع سابق، ص  14
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، تكككاد كلهككا تتشككابه15ثمككة أكككثر من ثاثينك تعريفككا لأقليككة 
وتتشككارك في الكثككير من المواصككفات والنعككوت، فكككل التعريفككات
تعتبرهككا فئككة صككغيرة من النككاس تختلككف في سككماتها وأنماطهككا
وعاداتها وأشكالها الرئيسية عن مواصككفات المجموعككة الرئيسككية

التي تعيش معها والتيك هي أكثر عددا منها.

كما تختلف عن المجموعة اأكثر عككددا الككتي تعيش وسككطها
بلغتها أو لسانها أو لهجتها، ودينها ومعتقدها، ومظهرها وشكككلها
وعرقها، ونمط حياتها ومعيشتها، وممارساتها وثقافتها وعاداتهككا

وتقاليدها وفنونها وأزيائها وأعرافها وتقاليعها..

كما تتميز بطريقة تفكير خاصة، ونمط سككلوك واحككد ومتمككيز
عن المجموعة الكبككيرة، وروح وجككدان جامعككة ومغككايرة للوجككدان
الجمعي للجماعككة الكثككيرة العككدد، وشككاعرية أحاسككيس مشككتركة،

وبنية داخلية غنوصية تعزلها عن مجتمع اأكثرية.

ويجمعها رابط نفسي وشعوري دوني –في حالة ااضككطهاد-
مشترك، يصككهرها ضككمن بوتقككة ازدواجيككة التعامككل ضككمن نسككقي
التفاعل الداخلي والتعامل والتواصلك الخارجي مع مجتمع اأكثرية.

سككعيفان، أحمككد، قككاموس المصككطلحات السياسككية والدسككتورية والدوليككة، المكتبككة انظككر: 15
. وحبيب، كمال السعيد، اأقليات والسياسككة42م، ص 2004العلمية، بيروت، الطبعة اأولى، 

. والكيككالي،55م، ص 2002في الخبرة اإسامية، مكتبة مككدبولي، القككاهرة، الطبعككة اأولى، 
عبد الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة،

. وعمارة، محمد، اإسككام واأقليككات، مكتبككة الشككروق، القككاهرة،244، ص 1دون تاريخ، ج 
. ومجموعككة مككؤلفين، المعجم النقككدي لعلم ااجتمككاع، ترجمككة7م، ص 2003الطبعككة اأولى، 

..50م، ص 1986سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بككيروت، دون طبعككة،   
ومجموعة مؤلفين، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشككر والتوزيككع،

. وحبيب، كمال السعيد، نحو بناء إسككامي453، ص 2م،  ج 1999الرياض، الطبعة الثانية، 
. وعبككد97م، لنككدن، المنتككدى اإسككامي، ص 1995،كك 90لمصككطلح اأقليككة، مجلككة البيككان، 

المعطي، أشرف، فقه اأقليات المسككلمة بين النظريككة والتطككبيق، دار الكلمككة للنشككر والتوزيككع،
. ونعمككان، ريككاض، المعجمك القككانوني، دار11م، ص 2008المنصككورة، الطبعككة اأولى، ص 

. وطعيمككة، صككابر،192، ص 1م، ج 2013أسامة للنشر والتوزيككع، عمككان، الطبعككة اأولى، 
هك1408محنككة اأقليككات المسككلمة والككواجب نحوهككا، دار الجيككل، بككيروت، الطبعككة اأولى، 

. والككراوي، إبككراهيم جككابر، حقككوق اإنسككان وحرياتككه اأساسككية في القككانون9م، ص 1988
م، ص1999الدولي والشريعة اإسامية، دار وائل للطباعة والنشككر، عمككان، الطبعككة اأولى، 
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 – الفرع الرابع- التعريفات المشهورة:4

ثمة تعريفات مختارة من بين الثاثينك تعريفا التي تحفككل بهككا
ساحة هذا الفضاء المعرفي الخاص بعاقة اأقليككة باأكثريككة، نككود
عرضككها ومناقشككتها اكتشككاف نقككاط ااشككتراك وااختاف بينهككا
مستنيرين بإعان هيئة اأمم المتحدة الصادر عن الجمعيككة العامككة
في دورتهككككككا السككككككابعة واأربعين بجلسككككككتها العامككككككة يككككككوم

( المتعلككقك بحقككوق47/135م، بكككالفرار اأممي )18/12/1992
اإنسان واأشخاص المنتمينك إلى أقلية عرقية أو قوميككة أو دينيككة
أو لغويكككة، والمؤككككد على أهميكككة الحفكككاظ على حقكككوق اأقليكككات

ومساواتهم في الحقوق مع اأغلبية.

 – التعريف اأول:1

Encyclopediaوقككد عرفتهككا الموسككوعة البريطانيككة )
Bretannica(( :بأنهككا )جماعككات من اأفككراد الككذين يتمككيزون

عرقيككا أو دينيككا أو لغويككا أو قوميككا عن بقيككة اأفككراد في المجتمككع
.16الذي يعيشون فيه(( 

 – التعريف الثاني:2

Laويعرفهككا معجم )اروس-   Rousse( بأنهكككا: ))تلكككك
التي تكون أقل هيمنة من الناحيككة العدديككة، بحيث ا يكككون لهككا إّا

.17القليل من اأصوات(( 

 – التعريف الثالث:3

Encyclopedia)كمكككا عرفتهكككا الموسكككوعة اأمريكيكككة 
American) بأنهككا: ))جماعككات لهككا وضككع اجتمككاعي داخككل

المجتمع أقل من وضع الجماعككات المسككيطرة في المجتمككع نفسككه،
وتملك قدرا أقل من النفوذ، وتمارس عددا أقا من الحقوق مقارنة

 الجبوري، مصلح خضر، الدور السياسي لأقليككات في الشككرق اأوسككط، اأكككاديميون للنشككر16
.. 8م، ص 2014والتوزيع، عمان، الطبعة اأولى، 

 سككعد الككدين، إبككراهيم، الملككل والنحككل واأعككراق، دار ابن رشككد، القككاهرة،  الطبعككة الثانيككة،17
. 54، ص 1م، ج 2018
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بالجماعات المسيطرة في المجتمع، وغالبا ما ُيحرم أفراد اأقليككات
.18من ااستمتاع الكافي بامتيازات مواطني الدرجة اأولى(( 

 – التعريف الرابع:4

وقككد عرفتهككا الموسككوعة الدوليككة للعلككوم ااجتماعيككة بأنهككا:
))جماعة من اأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقيا
أو قوميكككا أو دينيكككا أو لغويكككا، وهم يعكككانون من نقص نسكككبي في
القككوة، ومن ثمككة يخضككعون لبعض أنككواع ااسككتعباد وااضككطهاد

.19والمعاملة التمييزية(( 

 – التعريف الخامس:5

عرفتهككا الموسككوعة السياسككية العالميككة بأنهككا: ))مجموعككة
سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف اأغلبيةك اانتماء العككرقي أو
اللغككوي أو الككديني، دون أن يعككني ذلككك بالضككرورة موقفككا سياسككيا

.20وطبقيا مميزا(( 

 – التعريف السادس:6

تعرفها الموسككوعة العربيككة العالميككة بأنهككا: ))هي مجموعككة
من الناس تختلف في بعض سماتها عن المجموعة الرئيسككة الككتي
تشكل غالبية المجتمع، وتعد اللغة والمظهر والدين ونمط المعيشة
والممارسات الثقافيككة لهككذه المجموعككة من أهم مظككاهر ااختاف،
وتهيمن اأغلبيككة في ظككل هككذه اأوضككاع على السككلطة السياسككية
وااقتصككاديةك ممككا يمكنهككا من ممارسككة التميككيز وااضككطهاد ضككد

.21اأقليات(( 

، بتصرف. وانظر علوان55 و 54، ص 1 سعد الدين، إبراهيم، الملل والنحل واأعراق، ج 18
النهاري، محمد عبد الغني، المدخل إلى فقه اأقليات، دار الكتب العلميككة، بككيروت، دون طبعككة،

..19م، ص 2017
مجموعة مؤلفين، المعجم النقدي لعلم ااجتمككاع، ترجمككة سككليم حككداد، المؤسسككة الجامعيككة 19

.51 .. 50م، ص 1986للدراسات والنشر، بيروت، دون طبعة، 
 الكيالي، عبد الوهاب، موسككوعة السياسككة، المؤسسككة العربيككة للدراسككات والنشككر، بككيروت،20

.244، ص 1الطبعة الثالثة، دون تاريخ، ج 
مجموعة مؤلفين، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 21

.453، ص 2م،  ج  1999الرياض، الطبعة الثانية، 
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 – التعريف السابع:7

عرفتها موسوعة السياسة بأنها: ))مجموعة سكككان قطككر أو
إقليم أو دولة تخككالف اأغلبيككةك في اانتمككاء العككرقي أو اللغككوي أو
الككديني، دون أنم يعككني ذلككك بالضككرورة موقفككا سياسككيا وطبقيككا

.22مميزا(( 

 – التعريف الثامن:8

.Lُيعرف )لويس ويرث-   Wirth( اأقليككة بأنهككا ))جماعككة
من النككاس تنفصككل عن بقيككة أفككراد المجتمككع بصككورة مككا، نتيجككة
خصائص عضوية أو ثقافية، وتعيش في مجتمعها في ظككل معاملككة
مختلفة غير متسككاوية مككع بقيككة أفككراد المجتمككع، تككرى نفسككها في
موضع الضعة أمام سيطرة اأغلبية، وهي محرومككة من ااشككتراك

.23الكامل في الحياة(( 

 – التعريف التاسع:9

ُتعرف اللجنة الفرعية إلغككاء وحمايككة اأقليككات التابعككة لأمم
المتحككدة اأقليككة بأنهككا ))جماعككات تابعككة داخككل شككعب مككا، تتمتككع

، أو دينيككة أو لغويككة معينككة، تختلككف24بتقاليككد وخصككائص إثنيككةك 
بشكل واضح عن تلككك الموجككودة لككدى بقيككة السكككان، وتككرغب في

.25 دوام المحافظ عليها((

هذه أهم التعريفات التي تناولت مصطلح ومفهوم اأقليككة في
الفكر العالمي، فيما يذهب بعض العلماء المسككلمين لتعريفهككا، فقككد

.244، ص 1الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، ج  22
بحر، سميرة، المدخل لدراسككة اأقليككات، مكتبككة اأنجلككو مصككرية، القككاهرة، الطبعككة اأولى، 23

.10م، ص 1982
(، وهي جماعككة بشككرية تشككترك فيéthniqueالجماعككة اإثنيككة من مصككطلح )إثنيككك- 24

خصائص ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين كالجنس الفرنسي أو الجنس اليهودي، وهي تختلككف
عن الجماعات اأخرى، التي تقوم على خصائص عضوية طبيعية غير قابلككة للتغيككير، وترتبككط
تلك الخصائص ارتباطا جوهريا بالقدرات أو الكفاءات الذهنية أو الفعليككة وغيرهكا من القككدرات

.7العضوية التي يمكن تحديدها على أساس ثقافي. نقا عن سميرة بحر، ص 
25  (Sekermerhorn.  Richard,  Minorities;  Eurpe  and

American,Phylon, Summer,1959, p 179.نقا عن: بحر، سميرة، المدخل )
.11لدراسة اأقليات، ص 
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م( و)طككه2019هك 1441عرفها كل من )يوسف القرضككاوي حي 
-حي1936م( و)عبككد اه بن بيككة 2016-1935جككابر العلككواني 

هك1441م( و)عبككككككد المجيككككككد النجككككككار حي 2019هك 1441
م(، وآخكككرون غكككيرهم، وا بكككأس من اسكككتعراض هكككذه2019

التعريفات ثم الشروع في مناقشتها.

- التعريف العاشر:10

هككك(1441عككرف الشككيخ العامككة )يوسككف القرضككاوي حي 
اأقلية بقوله: ))كل مجموعككة بشككرية في قطككر من اأقطككار تتمككيز
عن أكثريككة أهلككه في الككدين، أو المككذهب، أو العككرق، أو اللغككة، أو
نحككو ذلككك من اأساسككيات الككتي تتمككايز بهككا المجموعككات البشككرية

.26بعضها عن بعض(( 

- التعريف الحادي عشر:11

م(2016-1935عرف الشيخ العامة )طككه جككابر العلككوانيك 
اأقليككة بقولككه: ))مصككطلح سياسككي جككرى اسككتعماله في العككرف
الدولي المعاصر، ُيقصد بككه مجموعككة وفئككات من رعايككا دولككة من
الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غككير مككا تنتمي

.27إليه اأغلبية(( 

- التعريف الثاني عشر:12

هككك(1441عرف اأستاذ الككدكتور )عبككد المجيككد النجككار حي 
اأقلية بقوله: ))المجموعات البشرية التي تعيش في مجتمع تكون
فيككه أقليككة من حيث العككدد، وتكككون مختصككة من بين سككائر أفككراد
المجتمككع اآخككرين ببعض الخصوصككيات الجامعككة بينهككا، على أن

.28تكون أقلية عرقية أو ثقافية أو لغوية أو دينية(( 

م(، في فقكككه اأقليكككات المسكككلمة، دار2019هك 1441-حي 1926 القرضكككاوي، يوسكككف )26
.15م، ص 2001الشروق، القاهرة، الطبعة اأولى، 

م(، نحككو بنككاء أصككول لفقككه اأقليككات، موقككع )2016-1935 العلككواني، طككه جككابر فيككاض )27
Feqhweb.Com/Vb/T41.Html-20/09/2019;1800.)

 النهاري علوان، محمد عبككد الغككني، المككدخل إلى فقككه اأقليككات، دار الكتب العلميككة، بككيروت،28
.20م، ص 2017دون طبعة، 

28



- التعريف الثالث عشر:13

عرفتها اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية اأقليككات بأنهككا:
))مجموعة من السكان أقككّل عككددا من بقيككة سكككان الدولككة، يتمتككع
أفرادها المواطنون بصفات بصفات إثنيةك ولغوية مميزة، ويربطهم

.29شعور بالتضامن للمحافظة على عاداتهم ودينهم ولغتهم(( 

 – الفرع الخامس- مناقشة التعريفات:5

ومن خال اسككتقراء وتحليككل التعريفككات السككابقة نتككبين أنهككا
اعتمدت جملة من المقاييس والمعككايير، وقككد غَلب بعضككهم معيككارا
على آخر، واستبعد بعضهم معيككارا على آخككر، وهكككذا.. غككير أنهم
أجمعوا على أن ااشتراك في المعيار العككددي، فككالنظر إلى اأقليككة

، شككريطة أن يكككون عككددها أقككل30عندهم جميعا هي رؤية عدديككة 
%( من عدد مواطني الدولككة، وقككد واجككه50من خمسين بالمائة )

هذا المعيار الكثير من اانتقككاد على اعتبككار أن بعض اأقليككات لهككا
وزنهككا السياسككي وااقتصككادي وااجتمككاعي والثقككافي والعلمي..

. 31وهي تدير الدولة وتنتخب أو تعين رئيس الدولة منها 

ويجمككع بين أفرادهككا خصوصككيات ومواصككفات تمايزهككا عن
مجتمكككع اأكثريكككة الكككذي تعيش ضكككمنه، ومكككا ياحكككظ على هكككذه
الخصوصككيات أنهككا أصككيلة وضككاربة جككذورها في عمككق التككاريخ،
فضا عن كونها تصبغ تلك الجماعة بالصبغة الدينية أو اللغوية أو
الثقافيككة أو البيولوجيككة العرقيككة، فضككا عن تضككامنها وتحالفهككا

.32وارتباط وجدانها ومشاعرها بخصوصياتها 

 ناصر، محمد غازي، التدخل اإنساني في ضككوء القككانون الككدولي العككام، منشككورات الحلككبي،29
.183م، ص 2010بيروت، الطبعة اأولى، 

 انظر: وهبان، أحمد، الصراعات العرقية واسككتقرار العككالم المعاصككر، دار الجامعككة الجديككدة،30
. وداغككر، مجككدي، أوضككاع الجاليككات واأقليككات152م، ص 2001اإسكككندرية، دون طبعككة، 

.34م، ص 2006اإسامية في العالم، دار الوفاء للنشر والتوزيع، القاهرة، دون طبعة، 
 انظر: الطاهر، محمد، الحماية الدولية لحقوق اأقليات في القانون الدولي العام، دار النهضة31

.22م، ص 2009العربية، القاهرة، دون طبعة، 
 انظر: عبد الغفار، محمد أحمد، المائدة المستديرة لحل مشكلة جنوب السودان واأقليككات في32

. وباقككادر، أحمككد أبككو44م، ص 2001القانون الدولي، دار هومككة، الجزائككر، الطبعككة اأولى، 
،3بكر، اأقليات وحقوق اإنسان، مجلة العلوم القانونية وااقتصككادية، جامعككة الجزائككر، عككدد 
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وعليه فأي دولة يمكن أن يتواجد فيها أقلية وطنية وأجنبية،
ولكل منهما حقوقه المختلفككة، أن مفهككوم ومصككطلح اأقليككة يجب
أن يتضمن التمايز بالخصوصككيات الجنس والعككرق واللغككة والككدين

.33والثقافة 

وعليككه فككإن اعتبككار اأقليككة الوجيككه يكككون إذا اعتمككدنا تلككك
المعايير المذكورة آنفككا من قلككة عككدد وخصوصككيات لغويككة ودينيككة

.34 وعرقية وثقافية..

محاولة بلوة رؤية تعريفية لمفهوم اأقلية: 

اأقليككة: هي جماعككة عرقيككة أو لغويككة أو دينيككة أو ثقافيككة
متميزة بخصائص هويتهككا عن بككاقي مجمككوع الكيككان، ومتضككامنة
وفق شعور جمعي مشترك، وذاتية قرار، وأهداف مسطرة لتحقيق

المساواة أو الغلبة ضمن الكيان بالوسائل واإمكانات المتاحة.

 – المطلب الثاني- خصائصها ومميزاتها:2

من خال اسككتعراض تلككك التعريفككات والخلككوص إلى وضككع
تعريف جديد، يجكدر التنويككهك إلى أن ضككبط الخصككائص والممككيزات
يشكل عماد البيان المفاهيمي للتعريف، وهو حسب الفرع القادم. 

 – الفرع اأول- الخصائص والمميزات:1

. والسيد، محمد جككبر، المركككز الككدولي لأقليككات في القككانون الككدولي العككام339م، ص 1982
.91م، ص 1990مقارنة بالشريعة اإسامية، منشأة المعارف، اإسكندرية، الطبعة اأولى، 

 انظر: عبد الغفار، محمد أحمد، المائدة المستديرة لحل مشكلة جنوب السودان واأقليككات في33
. وبككرع، محمككد خالككد، حقككوق اأقليككات العككام في ظككل أحكككام القككانون43القانون الككدولي، ص 

. وحسككن حنفي، عمككر،54م، ص 2012الدولي، منشورات الحلبية الحقوقية، الطبعة اأولى، 
حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية على ضوء اانسككحاب اإسككرائيلي من

م،2005غزة ومطالبات اأقليات في العراق والسودان، دار النهضة، القاهرة، الطبعة اأولى، 
.55ص 

 انظر: أحمد عّام، وائككل، حقككوق اأقليككات في القككانون الككدولي العككام، دار النهضككة العربيككة،34
.87م، ص 1994القاهرة، الطبعة اأولى، 
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ومن خال قراءة وتحليككل هككذه التعريفككات أمكننككا أن نتعككرف
على أهم خصككائص وممككيزات اأقليككة، وشككروطها ومواصككفاتها،

35 وهي:

 – هي جزء أو أجزاء تابعة داخل مجتمككع الدولككة الككتي تنضككويك1
تحت لوائها وقوانينها.

 – تتمتع بصفات عضوية وعرقية وثقافية خاصة بها.2

 – تعتقد أن اأغلبية المسيطرة تحاول التقليل من قيمتها.3

 – تنتقل اأصالة فيها بالوراثة عبر اأجيال.4

 – تخلككق السككمات الخاصككة والمشككتركة بين أفرادهككا نوعككا من5
الشككعور بككالنقص أو العجككز، ممككا يككؤدي إلى الشككعور المبككالغ فيككه

بالذات الداخلية.

 – التزاوج الداخلي الطوعي والضروري بين أفرادها استمراها6
وبقائها ونقائها.

 – الفرع الثاني- قراءة مصطلحية مقارنة لأقلية:2

ونحب هنكككا أن نكككبين الفكككرق بين مصكككطلح اأقليكككة وبعض
المصطلحات الشائعة لتتضح لنا الرؤيككة، وأهم هككذه المصككطلحات،

.36مصطلح )اأجانب، الاجئين، المهاجرين، الجاليات( 

أوا- مصطلح اأجانب:

تحدد الباحثة )إسككعاد موحنككد( الفككرق بين مصككطلحي اأقليككة
واأجانب بقولهككا: ))تمثككل الجنسككية المعيككار اأسككاس للتميككيز بين
اأقليككات واأجككانب، فاأقليككة تضككم اأشككخاص الككذين يرتبطككون
بالدولة التي ينتمون إليها برابطة قانونية وسياسية، ُيطلككق عليهككا

انظر: 35   (Wagley, Charles and Harris Marvin, Minorities in the
new world, Colombia 1958, p 10. نقا عن: بحر، سميرة، المدخل لدراسككة(ك

.12اأقليات، ص 
 حاولنككا في هككذا الفككرع البحككثي تجنب اإطالككة وذلككك بالعككدول عن التعريككف اللغككوي وأبعككاده36

ومقارباته اللفظية، حرصا على ااختصار، عدا مصطلح )المهاجرين( لكونككه مصككطلح شككرعي
فقد أوليناه شيئا من العناية في آخر الفرع. 
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رابطة الجنسية. أمككا اأجككانب فهم اأشككخاص الككذين يقيمككون على
إقليم دولة بصفة مؤقتة بغرض السياحة أو العمل أو التجارة، وقد
تمتككد إقامككة اأجككانب في الدولككة لمككدة طويلككة دون أن يكتسككبواك
جنسيتها، حيث يظلون دائما محتفظين بجنسككية دولتهم اأصككلية((

37.

وانطاقا من هذا التميككيز يمكننككا أن نحككدد أبعككاد ومواصككفات
مصطلح اأجانب عن اأقلية فيما يأتي:

 – تمتع اأقلية بالجنسية اأصلية للدولة، وانتفاء صفة الجنسية1
والتمتع بها لدى اأجانب.

 – استحقاق اأقلية صفة المواطنة وما يترتب عليها من حقككوق2
وطنية وقانونية ومدنية وسياسية، وانتفائها عن اأجانب.

 – إمكانية طرد أو ترحيل أو تسفير اأجانب بمجرد انتهاء مككدى3
تأشيرتهم أو انتهاء مككدة إقككامتهم، أو لمخككالفتهم أحكككام القككوانين

الجاري العمل بها، في الوقت الذي ا يمكن طرد اأقليات.

 – امتاك الدولة وفككق القككوانينك الدوليككة لحككق طكرد اأجككانب أو4
.38التمييز بينهم في المعاملة اعتبارا لقانون المعاملة بالمثل 

 – مقابل تمتع اأقليات بالحقوق الوطنية للدولة، فإنهم يحملككون5
كافة الواجبات الككتي تقررهككا قككوانين دولتهم، على خاف اأجنككبي
الذي ا يتمتع بالحقوق السياسية، وبالتالي فهو غير ملككزم بسككائر

الواجبات.

ولتوضيح المسألة أكككثر، فإنككه إن تمسكككت الدولككة بككالقوانينك
العادلة وعاملت اأقلية واأجانب وفككق القككانون الخككاص بهمككا، آل
أمر تلك الفئتين نحو التمتع بالحقوق الخاصة بكل منهما، ولكن إن
اضطهدت الدولة وعاملت اأقليات معاملة مخالفككة لقككوانينك حمايككة

 موحند، إسعاد، القانون الدولي الخاص، ديوان المطبوعات الجامعيككة، الجزائككر، دون طبعككة،37
.92،  ص 2م، ج 1989

 انظر: بريك، سمية، حماية اأقليات أمام القضاء  الككدولي، رسككالة ماجسككتير غككير منشككورة،38
م،  ص2012جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، إشراف اأستاذ الككدكتور عمككار بوضككياف، 

، بتصرف.47 و 46
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اأقليات الككدولي، سككرعان مككا تظهككر جماعككات اأجككانب في مركككز
.39متقدم عن اأقليات، وهذا ما يشغل كثيرا اأقليات

ثانيا-مصطلح الاجئين:

ُتعرف المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجككئين –
م- الاجئ1951حسككب ااتفاقيككة الخاصككة بوضككع الاجككئين سككنة 

بأنككه: ))هككو كككل من سككبب لككه الخككوف مككا يككبرره من التعككرض
لاضطهاد بسككبب عرقككه أو دينككه أو جنسككيته، أو انتمائككه إلى فئككة
اجتماعية معينة، بسبب آرائككه السياسككية خككارج الباد الككتي يحمككل
جنسككيتها، وا يسككتطيع أو يككرغب في حمايككة ذلككك البلككد بسككبب

.40الخوف(( 

كما تعرفه الجهة نفسككها بأنككه هككو: ))كككل من ا جنسككية لككه،
وهككو خككارج بلككد إقامتككه السككابق، وا يسككتطيع أو يككرغب بسككبب

. 41الخوف من العودة إلى ذلك البلد(( 

 – الاجىء هو الخائف من اضطهاد سلطة دولته.1

 – الاجئككون أقليككة في بلككد اللجككوء، ويتمتعككون ببعض حقككوق2
.42اأجانب واأقليات المدنية والوطنية بشكل أقل 

 – ا يتمتعون بجنسككية الدولككة الككتي يقيمككون فيهككا، عككدا رابطككة3
اإقامة وااستيطان.

 – وجككودهم مككؤقت في دولككة ااسككتيطان واللجككوء في انتظككار4
العكككودة أو البحث عن مكككوطن آخكككر أككككثر أمانكككا واسكككتقرارا، أو

باكتساب جنسيتها والبقاء فيها.

، بتصرف.47 و 46 انظر: بريك، سمية، حماية اأقليات أمام القضاء  الدولي،  ص 39
م الصككادر عن المفوضككية1951 من ااتفاقيككة الخاصككة بوضككع الاجككئين لعككام 01 المككادة 40

.1800م، ساعة 21/09/2019السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين، موقع أربيكا، يوم 
م الصككادر عن المفوضككية1951 من ااتفاقيككة الخاصككة بوضككع الاجككئين لعككام 02 المككادة 41

.1800م، ساعة 21/09/2019السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين، موقع أربيكا، يوم 
 انظككر: هنككداوي، حسككام أحمككد محمككد، القككانون الككدولي العككام وحمايككة حقككوق اأقليككات، دار42

.98م، ص 1997النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، 

33



 – تعامل دولة ااستيطان مع الاجئين بصككفة فرديككة وكككل حالككة5
بحالتهكككا، على عكس اأقليكككات الكككتي يتعكككاملون معهكككا بالصكككفة
الجماعيكككة القوميكككة نظكككرا لخصوصكككيتهاك ومواصكككفاتها العرقيكككة

.43والثقافية المشتركة 

ثالثا- مصطلح المهاجرين:

عّد )أحمد أبو الوفا( المهاجرين بأنهم: هم اأشككخاص الككذين
يتركون بادهم إلى بلدان أخرى بنيككة اإقامككة الدائمككة، اعتبككارات
دينية أو سياسية أو عنصككرية أو اقتصككادية أو اجتماعيككة.. بهككدف

. 44تحسين أوضاعهم 

ونظككرا لحساسككية موضككوع الهجككرة فككإن الككدول المسككتقبلة
تعتبرها من الشؤون الداخلية بها، ما يجعلها تقبل أو ترفض قبككول
استقرار المهاجرين على أراضيها مؤقتا أو بشكل دائم، ولها الحق
في استصككدار قككوانينك خاصككة تنظم بهككا وضككع المهككاجرين خشككية
امتاكهم لجنسككية مككوطن القبككول وااسككتيطان، ويختلككف وضككعهم

.45القانوني عن اأجانب، ويصير في حكم قوانين اأقليات

فضا عن كثرة المصطلحات ذات الصلة الوطيدة بالموضككوع
كمصطلح )النازحين، الجاليككة والغربككاء والمنبككوذين والمطككرودين
واأجانب..(، وهي من مباحث وموضككوعات واختصككاص القككانون
الككدولي العككام، نعككدل عنهككا لتشككعبها وخروجهككا عن الموضككوع
اأساسي. ونحب قبل أن نختم هذا المبحث أن نلقي نظككرة شككرعية

على مصطلح الهجرة.

رابعا- مصطلح الهجرة الشرعي:

مصطلح الهجرة مفهوم ومدلول ومصطلح قككرآني إلهي، فقككد
نصت عليه الكثير من آيات الذكر الحكيم، ولنا أن نستعرض بعضككا

 انظر: أبو الوفا، أحمد، حق اللجوء بين الشريعة اإسامية والقانون الدولي لاجئين، جامعة43
، بتصرف.155م، ص 2009نايف للعلوم اأمنية، الرياض، دون طبعة، 

104 انظر: هنداوي، حسام أحمد محمد، القانون الدولي العام وحماية حقككوق اأقليككات، ص 44
، بتصرف.105و 
، بتصرف.105 انظر: المرجع نفسه، ص 45
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من تلككك المشككاهد القرآنيككة لنتككبين هككذا الفعككل القككرآني، ونبككدأها
بسيدنا إبراهيم عليه الصاة والسككام الككذي يئس من إيمككان قومككه
بعد فشلهم من ااتعاظ بآيات اه الككتي كككانت تككترى فيهم آيككة آيككة،

 نشككاطهّجلُمقررا هجككرهم إلى مككوطن آخككر بعككد أن اسككتفرغ فيهم 
الدعوي، عسى أن يلقى هنالك من يقبل دعوتككه ويككؤمن بهككا. وقككد
صور اه  تعالى قرار نبيه بالهجرة بقوله: }وقال إني مهككاجر إلى

(  مقررا عليككه الصككاة25)العنكبوت: ربي إنه هو العزيز الحكيم{
والسام  الهجرة وهو يردد دعاء ااستغفار المأثور  أبيه الضال:
}قككال سككام عليككك سأسككتغفر لككك ربي إنككه كككان بي حفيككا{ )مككريم:

47.)

وكككانت المرحلككة الدعويككة الثانيككة مرحلككة مهمككة وحاسككمة
توصل فيها نبي اه إبككراهيم عليككه الصككاة والسككام  إلى ااتصككالك
الدعوي المباشر بأبيه وأسرته وعشيرته وقومه، وبسدنة المعابككد
والمؤسسات الدينية، وبالطبقة السياسككية الحاكمككة، ومن دعككوتهم
ومواجهتهم بالحجج واأدلة والبراهين الدعوية الساطعة القاطعككة،
إلى أن آل أمكككره معهم إلى اانتقكككال من وضكككع الكككداعي المبشكككر
والمنذر والمبكت إلى وضككع المصككادم المعنككف، حككتى تقككرر حرقككه

بالنار.

وبهجرته تلك يكون سيدنا إبراهيم عليه الصاة والسام  قككد
أضككاف أسككلوبا دعويككا جديككدا، تمثككل في تبككديل الموقككع الجغككرافي
والديمغرافي للخريطة الدعويككة، ينضككاف إلى أسككلوب سككيدنا نككوح
عليه الصاة والسام  بالدعاء باإفناء، وهككو بككذلك ُيرسككي دعككائم

سنة جديدة للدعاة في اأرض، وهي الهجرة.

وقككد نككَوع اأنبيككاء والمرسككلون عليهم الصككاة والسككام  في
وسائلهم وأساليبهم ومناهجهم الدعوية، كما أنهم تفننواك في آليككات
التوجه وااتصالك بنوعيات جديدة من اأفككراد والمجتمعككات بهككدف
نجككاح الككدعوة. وكككان سككيدنا إبككراهيم عليككه الصككاة والسككام  من
أوائل اأنبياء الذين سككنوا هككذه السككنن الدعويككة، أنككه اكتشككف أن
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التنويع في اأماكن واأفراد مخرج نفسي يعود بككالنفع على دعككوة
 .46اه، ولذا فعليه تجريبه

مواضع الهجرة في القرآن الكريم:

وأحب أن أشككير هنككا إلى بعض معككاني مصككطلح الهجككرة في
القرآن الكريم، فقد ورد هذا المصطلح في القككرآن الكككريم بمختلككف

 [ واحككدا وثاثينك31ااشككتقاقات اللفظيككة والصككرفية والداليككة ] 
، على الوجوه التالية:47مرة 

 – الهجران الروحي العقدي:1

(.5في قوله سبحانه وتعككالى : }والرجككز فككاهجر{ )المككدثر: 
وفي قولككه سككبحانه وتعككالى:}والككذين هككاجروا في اه من بعككد مككا

(. وفي قوله تعككالى:41ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة{ )النحل: 
}ومن يخرج من بيته مهككاجرا إلى اه ورسككوله ثم يدركككه المككوت

(.100فقد وقع أجره على اه وكان اه غفورا رحيما{ )النساء: 

 – الهجران الجسدي بمعنى ااعتزال وعدم ااختاط:2

في قوله سبحانه وتعككالى: }لئن لم تنتككه أرجمنككك واهجككرني
(. وفي قولككه تعككالى: }واصككبر على مككا يقولككون46مليا{ )مككريم: 

(. وفي قولككه تعككالى:} وقككال10واهجرهم هجرا جميا{ )المزمل: 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هككذا القككرآن مهجككورا{ )الفرقككان:

30.)

 – الهجران بمعنى الترك:3

في قولكككه سكككبحانه وتعكككالى: }والاتي تخكككافون نشكككوزهن
(.34فعظوهن واهجروهن في المضككاجع واضككربوهن{ )النسككاء: 

هك(، السنة النبوية، دار المعرفة، بيروت، الطبعكككة774بن كثير،  عبد اه الدمشقي )ا  انظر:46
-1862هك 1360-1278.. والنجكككار، عبكككد الوهكككاب )128م، ص 1984هك 1404اأولى، 
.. 73م(، قصص اأنبياء، دار الكتب العلمية، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 1941

م(، المعجم المفهرس ألفاظ القككرآن الكككريم،1967-1882 انظر: عبد الباقي، محمد فؤاد ) 47
.731 و 730دار الجيل، بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، ص 
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وفي قوله تعالى: }قالوا ألم تك أرض اه واسعة فتهككاجروا فيهككا{
(. وفي قوله تعالى: }ومن يهككاجر في سككبيل يجككد في97)النساء: 

(.100اأرض مراغما كثيرا وسعة{ ) النساء: 

 – الهجران بمعنى البراءة:4

في قوله سبحانه وتعالى: }فككآمن لككه لككوط وقككال إني مهككاجر
(. وفي قولككه26إلى ربي إنككه هككو العزيككز الحكيم{ )العنكبككوت: 

تعككالى: }وقككال الرسككول يككا رب إن قككومي اتخككذوا هككذا القككرآن
(.30مهجورا{ )الفرقان: 

 – الهجران بمعنى السفر وااستقبالك والوفادة:5

في قولككه تعككالى: }والككذين تبككوؤا الككدار واإيمككان من قبلهم
(. وفي قولككه تعككالى: }وبنككات9يحبون من هاجر إليهم{ )الحشككر: 

(. واآيات50خالك وبنات خااتك الاتي هاجرن معك{ )اأحزاب: 
هنا كثيرة جدا.

 – الهجران بمعنى الفئة المؤمنة بمحمككد صككلى اه عليككه وسككلم6
والتي هاجرت معه:

في قوله سبحانه وتعالى: }إن الككذين آمنككوا والككذين هككاجروا
(.218وجاهدوا في سبيل اه أولئك يرجون رحمة اه{ )البقككرة: 

وقوله تعككالى: }فالككذين هككاجروا وأخرجككوا من ديككارهم وأوذوا في
(. وفي195سبيلي وقاتلوا أكفككرن عنهم سككيئاتهم{ )آل عمككران: 

قوله تعالى: }إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
(. واآيات هنا كثير جدا.72في سبيل اه{ )اأنفال: 

ومن خال هذه المقاربة ااصطاحية القرآنية اللغوية
والمفهومية نجد أن هذا المصطلح هو من صميم المصطلحات
القرآنية البحتة، ومن مترادفاته ااعتزال والترك والبراءة

اأنواعولعللنا نعرض بعضا من هذه وااحتماء بجنب اه.. 
وصورها: 
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 – الهجرة بقصد معين، طلبا للنجاة من القوم الظالمين كهجرة1
سيدنا موسى عليه الصاة والسام تلقاء مدين.

 - الهجرة الروحية التعبدية الصافية كهجرة أصحاب الكهف2
واعتزالهم لقومهم وما يعبدون وهي مبسوطة في سورة الكهف.

 - الهجرة العلمية كهجرة سيدنا موسى عليه الصاة والسام مع3
من أرسله اه له ليعلمه وقصته مبسوطة في سورة الكهف.

 - الهجرة الدعوية كهجرة نبينا محمد صلى اه عليه وسلم من4
مكة إلى المدينة المنورة، وهي مبسوطة في كتب السيرة النبوية.

وأنواع الهجرات مبسوطة في القرآن الكريم والسنة النبوية
المطهرة، ولعل من أهمها: ]الهجرة العقدية، الثقافية، الفكرية،
الترفيهية، الروحية، التربوية والتعليمية، المعيشية، السياسية،

ااقتصادية..[.

   فقه داات الهجرة:

وللهجرة في المنظومة الفكرية اإسامية دااتها ورمزيتها،
 لعل من أهمها:

حل تكتيكيك واستراتيجيك لنجاح الدعوة والداعي.إيجاد  - 1

2 - جديدة لخلق بؤر إيمانيككة موحككدةالدعوية النطاقة ا اتحقيق 
ه سبحانه وتعالى. 

 – ابتكككار أسككلوب الهجككرة كحككل تكككتيكي واسككتراتيجي لنجككاح3
الدعوة والداعية من التحديات التي تعترضها.

الككدعاةل فيهككا وجسككيت - تعككدد اأمككاكن والبقككاع واأقككوام الككتي 4
.ويسيحون في اأرض

 - التنككوع والككثراء في تنميككة التجربككة الدعويككة بااسككتزادة من5
معرفة اأماكن والباد واأقوام.

 - التأكد من فاعلية ونجاعة خطابه الدعوي.6
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 - محاولة نقد الذات والتجربة واأسلوب والوسككيلة، كمككا حصككل7
مع سيدنا موسى لما سقى للبنتينك وآوى إلى الظل.

 - ااستعداد للمرحلة الدعوية القادمة والحاسمة.8

محاولة صياغة تعريف لأقلية:

اأقلية: هي مجتمككع فئككوي قليككل العككدد، متمككايز عن محيطككه
ااجتماعي من حيث: العرق والجنس واللغة والككدين والثقافككة، ذو
حركية بينية دائمة، وفي تفاعل إثككنيك مشككترك ومسككتمر ومحافككظ،
يسعى للحفاظ على ديمومتككه وبقائككه واسككتمراره ونقائككه من خال
التزاوج البيني، ويناضلك لرفع الغبن والتمييز والتفاوت بينككه وبين

مجتمع اأكثرية. 

ومن خال هكككذا التعريكككف يمكننكككا أن نسكككتنتج الخصكككائص
والمميزات الخاصة بهذا التعريف، وهي:

 – اأقلية مجتمع فئوي قليل العدد.1

 – متمايز عن محيطه ااجتماعي بخصوصياته.2

 – وضككوح أبعككاد هويتككه اإثنيككة والعرقيككة واللغويككة والدينيككة3
والثقافية.

 – ذو حركة بينية دائمة ومّوأرة.4

 – تفاعل إثني مستمر ومشترك للحفاظ على الوجود والبقاء.5

 – المحافظكككة على نقكككاء العنصكككر بكككالتزاوج البيكككني والتفاعكككل6
الثقافي.

 – متحرك نضاليا بهدف تذويب هيمنة اأكثرية.7

 – السعي الدائم لتحقيق التساوي مع مجتمع اأكثرية.8

وبعكككد أن اتضكككحت لنكككا في المبحث اأول من الفصكككل اأول
المفككككاهيم والمعككككاني اللغويككككة وااصككككطاحية لمفهككككوم اأقليككككة
ومرادفاتهككا ونظائرهككا، فإننككا سككننطلق لتنككاول بعض اأبعككاد ذات
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الصككلة الوطيككدة بعاقككة اأكثريككة باأقليككة، كالتحامككل، والتككوتر،
والصراع، والتفرقة، وااضطهاد والتمييز العنصري. 

المبحث الثاني 

مفاهيم أساسية مرتبطة بالعاقة بين اأكثرية واأقلية

ثمة جملككة من المفككاهيم والمصككطلحات ذات الصككلة الوطيككدة
بين اأكثريككة واأقليككة، وتككبرز من خال شككبكة العاقككات القائمككة
بينهما، وهذه المفاهيم وجب شرحها واإشككارة إليهككا أهميتهككا في

فهم واقع اأقليات.

 – المطلب اأول- شرح المفاهيم اأساسية:1

التحامككل، التككوتر، الصككراع، التفرقككة،وهككذه المفككاهيم هي: )
، وسككنقوم بتبسككيطها48( ااضككطهاد، التميككيز العنصككري، التعككايش

وشرحها تيسرا لتعميقك الفهم التواصليك بين اأكثرية واأقلية.

 – الفرع اأول: )التحامل(1

إن المستقرىء لغالبية الدراسات واأبحككاث الككتي قككامت على
طبيعككة ونوعيككة العاقككة القائمككة بين اأكثريككة واأقليككة انصككبت
معظمهككا في خانككة اأكثريككة، وأهملت مككا تعانيككه وتتككوجس منهككا
اأقلية، انطاقا من ااعتقككاد السككائد في تلككك الدراسككات من أن مككا
يسود وينطبقك على اأكثريككة هككو بالضككرورة يشكرح ويفسككر حالككة

. 49ووضع اأقلية 
آثرنا ااكتفاء بالمدلول ااصطاحي فقط، وتجنبنا هنككا الخككوض المككدلول والمقاربككة اللغويككة 48

لاختصار.
انظر: بحر، سككميرة، المككدخل لدراسككة اأقليككات، مكتبككة اأنجلككو مصككرية، القككاهرة، الطبعككة 49

، بتصرف.17م، ص 1982اأولى، 
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ولكن المتعمككق في دراسككة عاقككة اأكثريككة باأقليككة سككيلحظ
دونمككا جهككد بككروز مصككطلح )التحامككل( قائمككا وواضككحا في تلككك
العاقككة، متضككمنا ورافككدا معككه بوضككوحك أيضككا جملككة من اأفعككال
والممارسككات السككلوكية والنفسككية كككك )القلككق، الككتزمت، الجمككود،
المحافظة، التقليدية( من كا الطرفين، ونراها واضككحة في نوعيككة
البناء المرجعي للممارسات ااجتماعية لكا الكتلتين، في )التعليم،
العمل والمهن، الدين، المرونة ااجتماعيككة في السككلوك والتعامككل،
وفي المحيط والبيئة(، وهنا تستوقفنا مسألة المنهج المستعمل في
الدراسة الميدانية والتجريبية لكا الكتلككتين، بغيككة توضككيح وضككبط
النتكككائج الُمفضكككية للتقكككييم والضكككبط والتنبكككؤك للحكم على نوعيكككةك
وطبيعة تلك العاقة، وهككل يكتنفهككا التحامككل؟ أم هككو مجككرد شككحن
تكككاريخي ونفسكككي واجتمكككاعي، ومجكككرد خكككوف من اآخكككر ومن

.50المجهول؟ وأنه مجرد تحامل وهمي غير حقيقي 

ونظرا اختاف أدوات ووسائل ورؤية البككاحثين حككول تقككييم
وضككبط مسككألة )التحامككل( المسككبق في العاقككة، ثمككة الكثككير من
المخارج المنهجية التي يمكننا من خالها تجاوز الوصف والرصككد
واإحصاء والكم ونحوهككا إلى دراسككة كككل حالككة بحالككة، بمسككاعدة
علمككاء ااجتمككاع والنفس والبيئككة، شككريطة توحيككد أدوات السككبر
والقياس، فنسأل عينات من اأقليككة وعينككات من اأكثريككة السككؤال
البحثي المحوري اآتي )هل تشعر بالتحامككل من الطككرف اآخككر أم
ا؟ وماهي مظاهر ذلك التحامل برأيك؟(، وعلى ضوء تلككك النتككائج
وتحليلها يمكننا الوصول إلى نتائج أكثر ضبطا ودقككة في موضككوع
التحامكككل في العاقكككات بين الكتلكككتين. دون أن ُنغفكككل اارتباطكككات
والحقول المعرفية اأخرى ذات الصلة بمسككألة )التحامككل( الحقيقي
أو الكككوهمي أو المسكككبق.. اعتمكككادا على النتكككائج اآنيكككة ا على

.51محصلة نتائج القرون السابقة، التي هي في حكم التاريخ 

أوا- تعريف التحامل:

، بتصرف.18 و 17انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  50
، بتصرف.18 و 17انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  51
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وقككد قككامت في الغككرب الكثككير من الدراسككات للوصككول إلى
تعريف للتحامل، فقد قام الباحثان اأمريكيككان )سيمبسككون وينجككر-
Simpson, George Eaton and Yiger, Milton)
بدراسة ميدانية توصا من خالها إلى تعريف )التحامل(، أو الحكم
المسبق ااستباقي على أنه هككو: )) اتجككاه عككاطفي جامككد، أو ميككل
مسبق لاستجابة لمنبهات أو مثيرات معينككة بطريقككة معينككة حيككال
جماعككة من النككاس، يتم تقسككيمهم أو تصككنيفهمك داخككل مصككفوفات

.52محددة، رغم ضآلة التشابه أو التفاعل بينهم(( 

وهكذا فالتحامل سلوك يتصف بالتسككرع واانفعاليككة والتعميم
والعاطفية والاموضوعية، وهو سككلوك نمطي مككوروث من العقككل
والشعور الجمعي للجماعككة، فيحكم المتحامككل على اآخككرين حكمككا
مسبقا ومعمما. فضككا عن أخطككاء في التوصككيف والحكم والتقريككر
والتعرف الحقيقي على اآخر كمككا هككو، ا كمككا تتخيلككه أو تتحامككل

. 53عليه 

,Williamوقد قككّدم )وليككامز روبين-   Robinوآخككرون )
دراسة حول التحامل، فهككو يككرى أن التحامككل قككد  ينطلككق الشككعور
المسبق المخزون في الشعور أو الاشككعور، أو ينطلككق  من بعض
المنبهات والرموز كلون البشككرة، أو العككرق والجنس، أو السككلوك
الككديني، أو اللبككاس، أو الغككريب اأجنككبي عن الككديار، أو ااتجككاه
السياسي الديمقراطي أو النازي والفاشي والشيوعي.. وقككد يكككون
التحامككل شخصككيا أو جمعيككا أو شككموليا، أ يكككون من حيث الشككدة
والتفاعكككل شكككديدا أو عنيفكككا أو مسكككالما أو عاديكككا أو عكككدوانيا أو
حضاريا أو فكريا، وذلك عندما يرتقي في أشكاله التصادمية، حيث
تلتقي الفكككرة والفكككرة والحضككارة والحضككارة والثقافككة والثقافككة..
وقد يكون انطاقا من دوافع نفسية ودونيككة ومرضككية أو لحاجككات

,Simpson, George Eaton and Yiger, Milton)سيمبسون وينجر- انظر:  52
Racial  and  Cultural  Minories;  New  York  and  London.

Evanston , 1965, p 10. 19بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  نقا عن:(ك،
بتصرف.

، بتصرف.20 و 19انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  53
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نفسية، كمستوى اأقلية ااجتماعيك وااقتصككادي والثقككافي الككراقي
.54في مقابل المستوى المتدني لأكثرية، أو العكس أيضا 

،55واختلككف الدارسككون في تحديككد أسككباب ودوافككع التحامككل 
فمنهم من ردها لأسباب النفسية والوجدانيككة، ومنهم من أرجعهككا
إلى اأوضاعك ااقتصككادية وااجتماعيككة والثقافيككة المريحككة إحككدى
الكتلتين، ومنهم من ردهككا للعككداء للسككامية، وتختلككف ردات الفعككل
على التحامككل من رد سككلبي قابككل بالوضككع إلى رد عككنيف يطككالب
بتغيير وتطهير الواقع من هيمنة وسيطرة ونفوذ إحدى الكتلتين.

 – الفرع الثاني: )التوتر والصراع(2

يككدفع التحامككل المسككبق أو اآني وغككير المسككبق إلى بككروز
جملة من السلوكات أو ردات الفعككل المدروسككة وغككير المدروسككة،
والتي تخضع لوجدانيات الكراهة المبثوثة في أعماق اأقليككة تجككاه
اأكثرية أو العكس، ما يؤدي إلى صعود قيمتي التككوتر والصككراع،

فما التوتر؟ وما الصراع؟

 أوا- تعريف التوتر والصراع:

ينتج عن التحامل العنيف الصككراع كمنتككوجك طككبيعي ومنطقي
لأحكام المسبقة، فهككو نتيجككة ومككؤجج للصككراع في الككوقت نفسككه
أيضا، وذلك من خال تطلع اأقلية لتحسككين وضككعها أمككا اأكثريككة
المسيطرة، أو العكس، اأمر الذي يؤدي إلى الصككراع ااجتمككاعي،
وأحيانا يؤدي إلى التمييز العنصري، المفضي إلى حروب التطهككير
العرقي، ويتحول السلوك ااجتماعي العنيف إلى صراع طبقي دائم
بين الكتلتين، ما يدفع إلى دخككول واختاط وتعقككد متغككيرات أخككرى
لصككيقة بالصككراع والتككوتر، وهي )التحامككل، التككوتر، الصككراع،

.56 التفرقة(

، بتصرف.25 و 21انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  54
، بتصرف.27 و 26انظر: المرجع نفسه، ص  55
، بتصرف.29 و 27انظر: المرجع نفسه، ص 56
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وعليه فالتوتر انبعاثات نفسككيه ووجدانيككة تبككدو في سكلوكات
وعاقات أفراد اأقلية باأكثرية.

 - الفرع الثالث: )التفرقة( 3

أوا- تعريف التفرقة: 

رشحت الدراسككات الككتي قككامت في الغككرب على اأقليككات إلى
,Hankinsبككروز مصككطلح التفرقككة، الككتي تعككني عنككد )هككانكيز- 

F,Hالمعاملة غير المتساوية أفككراد متكككافئين((، وهي عنككد(( :).
,William)وليككامز روبين-   Robinمعاملككة تفاضككل بين(( :)

.57 اأشخاص المنتمين إلى فئة اجتماعية معينة((

وهذه المعاملككة التفضككيليةك تقككوم بسككبب الجنس أو العككرق أو
الدين أو الثقافة أو اللغة أو المستوى ااقتصادي أو ااجتمككاعي أو
الثقككافي المتككدني أو المتمككيز، وهككو سككلوك وقيمككة قابلككة للقيككاس،
ولكنهككا قككد ا تكككون معككبرة عن النيككة الحقيقيككة، فقككد يكككون هنككاك
مفاضلة بنيككة مسككبقة، أو العكس، المهم أنهككا قيمككة قابلككة للقيككاس
الميداني، من خال المؤشككرات والمتغككيرات وأدوات القيككاس، ولن

.58تكون مستعصية على الضبط والقياس والحكم بكونها تفرقة 

وكنتيجة منطقية للتحامل تتولد التفرقة، فهي معاملككة ضككارة
ومؤذية على اأفراد المرتبطين بواقككع مككا سككواء أكككانوا أكثريككة أم
أقليككة. فهي نظككام اجتمككاعي وطريقككة تفكككير وسككلوك وتعامككل مككع

.59اآخر، بمعناها السلبي واإيجابي

وخاصككة لهككذا كلككه يمكننككا القككول في تفسككير هككذه الظككاهرة
60 )التفرقة( بأنها ا تخرج عن هذه الفروض اآتية:

 – فرضية وجود التحامل المسبق من دون تفرقة.1

 – فرضية وجود تفرقة من دون وجود تحامل مسبق.2

، بتصرف.30انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  57
، بتصرف.35 .. 31انظر: المرجع نفسه، ص  58
، بتصرف.38 .. 36انظر: المرجع نفسه، ص  59
، بتصرف.39انظر: المرجع نفسه، ص  60
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 – فرضية وجود التفرقة ضمن أسباب التحامل العديدة.3

 - فرضية وجود التحامل ضمن أسباب التفرقة العديدة.4

 – فرضية وجود تأثيرات متبادلة بين التحامل والتفرقة.5

ومكككع ككككل هكككذا الطكككرح السكككريع فكككإن الدراسكككات العلميكككة
والتخصصكككيةك الميدانيكككة بحاجكككة إلى مزيكككد من التعمكككق والبحث
لمعرفة أسككباب اقككتران التحامككل مككع التفرقككة، والصككراع والتميككيز

العنصري.

 - الفرع الرابع: )ااضطهاد والتمييز(4

خككرجت المئككات من الدراسككات ااجتماعيككة واانثربولوجيككة
والتاريخيككة الككتي تنككاولت طبيعككة العاقككة القائمككة بين اأكثريككة
واأقلية بنتائج أقل ما يقال عنها بأنها ذات طككابع وصككفي تقريككري
سككردي، ُمثبتككة وجككود أنككواع متعككددة من ااضككطهاد والتميككيز
العنصككري، مكتفيككة باأسككاليب التقليديككة للدراسككة كرصككد بعض
السكككلوكات والممارسكككات الكككتي تظهكككر خال تعامكككل اأقليكككة مكككع
اأكثريككة، ولكن دون أن تلجككأ إلى وسككيلة قيككاس وحسككاب كميككة
ونوعيككة أسككاليب التعامككل، وأغلبهككا قككام على زنككوج أمريكككا خال
الخمسككينيات والسككتينيات من القككرن الماضككي، واصككطبغت تلككك
الدراسات بفرضيات مسبقة مسكونة بالتحامككل على الزنككوج، ومن
هنا كانت نتائجها غير حقيقية، ومككع كككل ذلككك فقككد خككرجت بنتككائج
تثبت حصول الصراع والتفرقة والميز العنصككري، بسككبب التحامككل
المسبق حتى في مجال البحككوث اأكاديميككة المحايككدة، والككتي بككدت

.   61منحازة من فرضياتها المشوبة بالتحامل 

أوا– تعريف ااضطهاد:

انظر: عبد القادر، علي، دراسككة منهاجيككة لبحككوث اأقليككات، مجلككة مصككر المعاصككرة، عككدد 61
، بتصرف نقا عن: بحر، سككميرة، المككدخل لدراسككة161 و160م، ص 1974، جانفي 355

، بتصرف.44 .. 40اأقليات، ص 
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 قيمككة عقليككة ووجدانيككة سككلبية وشككحنة وجدانيككة متأزمككة
ودافعية غريزيككة تبككدو في سككلوك اأفككراد والجماعككات بين اأقليككة

واأكثرية نفسها، وبينهما معا.

فهي مجككرد قيمككة سككلبية هدامككة تتصككدر اوعي اأكثريككة
المفعمة بالروح السلبية واأنانية واإقصائيةك تجاه اآخككر، معتقككدة
أنها هي القيمة اأمثل في التعامل مع اآخر أقلية كان أم أكثرية.

ثانيا- تعريف التمييز العنصري:

هي: رؤيككة وسككلوك وتفاعككل وإحسككاس غككير سككوي تجككاه
اآخر، يبدو في نوعية التعامل الدوني بين اأفككراد أنفسككهم ضككمن
الجماعة الواحدة، كما يبككدو أيضككا جليككا ضككمن شككبكة التعامككل بين

اأقلية واأكثرية.

 - الفرع الخامس: )التعايش(5

التعايش لغة من مادة )ع، ي، ش(، وهو اسم ومصككدر، أي:
عيشة وحياة ومعاش وعيٌش، قال تعالى: )وجعلنككا النهككار معاشككا(

.62 (11)النبأ: 

فمن خال المقاربة اللغويككة نتككبين أن العيش والتعككايش همككا
نمط ااستفادة من الحياة عبر الزمن المحدود والممنوح لإنسان.

أوا- تعريف التعايش اصطاحا:

هو عيش المجموعات اإنسانية مع بعضها وفق طريقة مككا،
تسككتقيم وتسككير وتصككح معهككا الحيككاة، وفككق مككا تقتضككيه مصككالح

.63السكان المتعايشينك سواء كانوا أقلية أم أكثرية 

هك395-329انظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري القزويككني الككرازي ) 62
م،1991هك 1411م(، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، بيروت، الطبعككة اأولى، 941-1004
هك711، )فصل العين(، بتصرف. وابن منظككور، محمككد بن مكككّرم اإفككريقي )1176، ص 1ج 

، ص6م(، معجم لسككان العككرب، دار صككادر، بككيروت، الطبعككة اأولى، دون تككاريخ، ج 1311
، )فصل عيش(، بتصرف. 321

انظر: السككيف، ناصككر بن سككعيد، التعككايش أنواعككه ونمككاذج تطبيقيككة عن التعككايش الوطككني 63
، بتصرف. 1100م، ساعة 17/10/2019والحضاري، شبكة صيد الفوائد، تاريخ الدخول 
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هككو التقككاء إرادات مكونككات المجتمككع وجماعاتككه المتنوعككة
لتوفير جو مواٍت ومناٍخ مائم للعيش ضككمن إطككار تعككاون إنسككاني

. 64وأخوي واجتماعي مشترك 

ثانيا- أسس التعايش في الشريعة اإسامية:

يكككؤمن الكككدين اإسكككامي بحتميكككة وضكككرورة التعكككايش بين
مكونات ومجموع اأمة، وذلك لعدة اعتبارات:

 – تقككديس أصككالة وحككدة النككوع البشككري ومسككاواته من حيث1
الخلق والتكوينك والجبلة، فمجموع البشر أصلهم ومصيرهم واحد،
لقوله تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكككر وأنككثىك وجعلنككاكم
شككعوبا وقبائككل لتعككارفوا إن أكككرمكم عنككد اه أتقككاكم إن اه عليم

(، ولقوله صككلى اه عليككه وسككلم في خطبككة13خبير( )الحجرات: 
حجة الوداع: )).. أيها الناس: إن ربكم واحد، وأبككاكم واحككد، كلكم
آدم وآدم من تككراب، أا ا فككرق لعككربي على أعجمي، وا أبيض

. 65على أسود –أحمر- إا بالتقوى(( 

 – احككترام اإسككام لحريككة ااعتقككاد والفكككر، لقولككه تعككالى: )ا2
إكككراه في الككدين قككد تككبّين الرشككد من الغي فمن يكفككر بالطككاغوت
ويككؤمن باه فقككد استمسككك بككالعروة الككوثقى ا انفصككام لهككا واه

(، ولقوله تعالى: )ولو شاء ربككك آمن256سميع عليم( )البقرة: 
النككاس كلهم جميعككا أفككأنت تكككره النككاس حككتى يكونككواك مؤمككنين(

(.99)يونس: 

 – تأسس اإسام على مبدأ الحرية والعدالككة والمسككاواة، لقولككه3
تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كونككواك قككوامين ه شككهداء بالقسككط وا

انظر: التككويجري، عبككد العزيككز بن عثمككان، اإسككام والتعككايش بين اأديككان في أفككق القككرن 64
الواحد والعشرين، منشورات المنظمة اإسامية للتربيككة والعلككوم والثقافككة، اإليسكككو، الطبعككة

،  بتصرف. وبدوي، أحمد زكي، معجم مصككطلحات العلككوم13م، ص 2005هك 1426الثانية، 
.68م، ص 1982ااجتماعية، مكتبة الرسالة ناشرون، بيروت، دون طبعة، 

رواه الكثير من الصحابة كأبي هريرة وغيرن وأخرج أبو داود في سننه في كتاب اأدب باب 65
، حككديث رقم )361، ص 2(. وأحمككد في مسككنده، ج 5116التفككاخر باأحسككاب حككديث رقم )

8721 .)
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يجرمنكم شنآن قوم على أّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا
(. 8اه إن اه خبير بما تعملون( )المائدة: 

 – تأسككس اإسككام على مبككدأ التعككايش الجمعي المشككترك بين4
جميع مكونات اأمة )مسلمون، يهود، مسيحيون، أديان ومعتقدات
وملككل أخككرى( في جميككع مجككاات الحيككاة )العلميككة والتكنولوجيككةك
والفكريككة وااقتصككادية والتربويككة والتنمويككة..( لتحقيككق مصككالح
اأفككراد والجماعككات والمجتمككع، لقولككه تعككالى: )ا ينهككاكم اه عن
الذين لم يقاتلوكم في الككدين ولم يخرجككوكم من ديككاركم أن تككبروهم

(.8وتقسطوا إليهم إن اه يحب المقسطين( )الممتحنة: 

 – تأسس اإسام على مبدأ تعاون اأديان، لقوله تعالى: )قل يككا5
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننككا وبينكمك أّا نعبككد إّا اه وا
نشرك به شيئا وا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اه فإن تولوا

(. 64فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون( )آل عمران: 

وهكككككذا نخلص في المبحث الثككككاني من الفصككككل اأول إلى
التعرف على حقيقة اأطر الفكرية والنفسية والسلوكية ذات الصلة
بمفاهيم عاقة اأكثرية باأقلية. ووجهة اإسام ومبادئه المقدسككة
في التعككايش مككع اأقليككات كجككانب ناصككع من جككوانب الشككريعة
والحضكككارة اإسكككامية إبكككان عهكككوده المزدهكككرة، يكككوم أن ككككان
المسككلمون يشكككلون أكثريككة بين المجتمعككات واأمم، لننتقككل إلى
الفصل الثاني الذي سككنتناول فيككه نمككاذج ونظريككات وُأطككر التعامككل

بين اأكثرية واأقلية. 
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الفصل الثاني

دراسة مقارنة لنماذج المعاملة المتبادلة بين اأقلية واأكثرية 

سنتناول في هذا الفصل نظريات ونماذج العاقة القائمككة بين
اأكثريككة واأقليككة، حيث تنتظم العلككوم كلهككا نظريككات ومقاربككات
ونماذج رشحت بها دراسككات وأبحككاث سككابقة ومختلفككة سككبق لهككا
وأن تنككاولت موضككوعنا، والككتي يمكن من خالهككا فهم ومقاربككة

الموضوع المبحوث، وقد ضم المبحثين اآتيين:

 – المبحث اأول- نماذج التعامل بين اأقلية واأكثرية: 1

 – المطلب اأول- معاملة اأقلية لأكثرية.1

 – المبحث الثاني- معاملة اأكثرية لأقلية:2

 – المطلب اأول- اامتصاص بالقوة أو بااختيار.1

 – المطلب الثاني- التمدد الجمعي.2

 – المطلب الثالث- الحماية القانونيةك لأقليات.3

 – المطلب الرابع- اانتقالك الطوعي للسكان أو التهجير.4

 – المطلب الخامس- اإخضاع المستمر.5

 – المطلب السادس- اإبادة.6
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المبحث اأول

نماذج التعامل بين اأكثرية واأقلية

لكككل قضككية من القضككايا أو مسككألة من المسككائل الحياتيككة
إطارها البحثي والدراسي المعرفي والمنهجي، إْذ ا يمكن اادعككاء
بككأي حككال من اأحككوال أن هككذا الحقككل المعككرفي بككور من اأبحككاث
والدراسككات حككتى ولككو كككانت في شكككل ماحظككات أو فرضككيات أو
إجابات أولية، ومنه وعليه فلكل موضككوع بحككثي إطككاره العمليككاتيك
والمككرجعي النككاظم لككه، وهككو مجمككوع تلككك النظريككات والنمككاذج
والمداخل والمفاهيم والمصككطلحات والمنككاهج الككتي راكمهككا البحث
العلمي خال مسككاره التككاريخي، والككتي   يمكن من خالهككا إجككراء
البحث والمقاربككة، حيث ا مقاربككة علميككة إّا من خال النظريككات

والنماذج السابقة.

وعند تناول موضع عاقة اأقلية باأكثريككة أو العكس، فثمككة
دراسات ومباحث سابقة في هذا المجال، فقد ُدرست عاقة اأقليككة
باأكثرية من قبل الكثيرين، وكل نظر إليهككا من الزاويككة الككتي كككان
يراها وجيهة بالنسككبة لككه، أو من الوجهككة الظككاهرة أو الفاعلككة أو

. 66المؤثرة للعيان 

ولعلنا نكتفي هنا بذكر تصنيف بحككثي وجيككه، ارتقى ليتعامككل
ولُيقارب هذه المسألة من خال طرحه أربعة نماذج ناظمة لتعامل
اأقلية مع اأكثرية، وهو ما سككنبينه في المبحث اأول من الفصككل

الثاني.
.45انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  66
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 – المطلب اأول- معاملة اأقلية لأكثرية:1

خلصت نتككائج الدراسككات الككتي قككامت في الغككرب على عاقككة
اأقلية باأكثرية إلى أنه ا توجد أقليككة متجانسككة ومنسككجمة، فهي
في حقيقتها وواقعها مجموعة من التيارات والروافككد المتباينككةك في
التفاصيل والخصوصيات داخل نسق اأقلية الجمعي، ولكنها تتمتع
بشيء من التجانس النسبي والعام فقط. كما انطلقت الدراسات من
تصور وحدة اأهداف النهائية لأقلية واأكثريككة في عاقتهمككا مككع
بعضككهما، وفي هككذا السككياق نحت غالبيككة الدراسككات هككذا المنحى،

,Wirthومنها منحى دراسككة  )لككويس ويككرث-   Leoysالككذي )
انطلق كغيره من الباحثين إلى تصنيف عاقة اأقلية باأكثريككة من
خال تحديككدها أهككدافها النهائيككة، وفككق النمككاذج اأربعككة الككتي
اقترحها وبحثها في دراسته الوجيهككة، انطاقككا من فرضككية أن أي
أقلية سيكون لها على أقل تقدير تحديد واتخككاذ أحككد هككذه اأهككداف
المحددة بالنماذج اأربعة، كخككط سككير ممككيز لحركتهككا ااجتماعيككة
وعاقتها باأكثرية وتعاملها مع كل ااحتماات والتوقعات التي قككد
تتصرف وفقها اأكثرية، وهذه النماذج اأربعة الككتي أفضككت إليهككا
67 دراسته انطاقا من تصور تحديد اأهداف النهائية لأقلية، هي:

 - النموذج الجمعي أو المتعدد.1

 – النموذج اامتصاصي )التمثل قياسا(.2

 – النموذج اانفصالي )اانعزالي(.3

 – النموذج النضالي المتشدد.4

وهو ما سنحاول شرحه وتفصيله من خال هذه التوضككيحات
اآتية.

 – الفرع اأول- النموذج الجمعي أو المتعدد: 1

,Wirth, Leoys, the Problem of Minority Groups)لويس ويرث- انظر:  67
In  Linton  ed,  New  York,  نقا عن: بحككر، سككميرة، المككدخل لدراسككة(.1954 

، بتصرف.45اأقليات، ص 
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ينطلككق هككذا اأنمككوذجك من خال تصككور وشككعور جمعي عككام
لأقلية، وذلككك حين يتكككون رأي عككام لككدى اأقليككة بضككرورة تككوفر
الوجكككود المسكككالم والهكككادىء والمسكككتقر لأقليكككة خال تعايشكككها
وتفاعلها مع اأكثرية، ومع اأقليات اأخرى إن وجدت، مككا يككؤدي
إلى حصول تفاعات وامتدادات خال تلك العاقككة، الككتي سككتثمر ا
محالة حالة من الحيوية والحركيككة الحضككارية المشككتركة، القائمككة
على التكككأثر والتكككأثير، واأخكككذ والعطكككاء معكككا، حيث تمنح هكككذه
الديناميككة المتبادلككة إلى مككزيج ثقككافي وحضككاري مشككترك، بحيث
تحتفظ كل من اأقلية واأكثرية بخصوصياتهماك اللصيقة، ويخلقككان
في اآن نفسه نوعا من التعايش والتبادل الحضاري المشترك، في
مجاات الحياة الكثككيرة: ااقتصككادية وااجتماعيككةك والسياسككية، مككا
يسمح بخلق جو من التسامح والرضى المشترك خال بروز بعض
الخصوصككيات الثقافيككة أو اللغويككة أو الدينيككة الخاصككة بككالكتلتين،ك
دون حصول نزاع أو تفرقة أو صراع أو تميككيز عنصككري ونحككوه.
وذلك في حالة توفر هذا المناخ المتسامح، الذي يسمح لأقليككة أن
تعككتز بمقومككات هويتهككا وخصوصككيتهاك ضككمن السككياق الهويككاتي
والثقافي والحضاري العام لأكثرية، التي تسمح بذلك نتيجة فهمها
لرغبات اأقليات في استثمار التعدد الهوياتي الحضاري المشترك،
نافيا أي إفراط في الشعور أو الحساسية العدوانيةك تجاه اآخر، من
دون كبت أو اضطهاد أو عدوانية تجاه اأقلية، وهو ما يككؤدي إلى
غلق الباب على أنموذج اانفصال واانغاقك واانعزال، وهو الككذي
.68يبرز في حالة اانسداد والكبت والقهر لأقلية من قبل اأكثرية 

ويختلككف مفهككوم أنمككوذج التعككدد الجمعي من تجربككة تعامككل
أخرى، فهو يعنيك في بعض المجتمعككات التسككامح، ولكنككه مشككوب
بتعككاون قليككل بين الجماعككات الثقافيككة، وقككد يأخككذ هككذا اأنمككوذج
)المتعدد مككع التسككامح( شكككل الوحككدة السياسككية أو ااقتصككادية أو

,Wirth, Leoys, the Problem of Minority Groups)لويس ويرث- انظر:  68
In  Linton  ed,  New  York,  نقا عن: بحككر، سككميرة، المككدخل لدراسككة(.1954 

، بتصرف.46اأقليات، ص 
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ااثنينك معا، مع تواصل وتفاعل محدود أو قليل، أو مشاركة عامككة
.69أو قليلة أو محدودة المجاات 

وقد يأخككذ هككذا اأنمككوذج شكككل التعامككل الحيككوي بين اأقليككة
واأكثرية فيعمل على وضككع أهككداف مشككتركة تككؤدي مسككتقبا إلى
تحقيق اانصهار المشترك لأهداف مع الحفاظ على الخصوصككيات
الدينيككة واللغويككة والعرقيككة، ويمكن تجككاوز العرقيككة بحيث يتعككدى
الككزواج والتصككاهر بين الجماعككات، فيتصككاهر زوجككان من اأقليككة
واأكثريككة، فيخلفككان صككفات جديككدة تعككزز المشككاركة والوحككدة في
اأهداف والتصورات، وهو ما يثككير حفيظككة الجماعككات العنصككرية
لدى الجماعتين، فا يككأنس لهمككا بككال إّا بزيككادة الشككرخ واسككتبعاد
هذا اأنموذج على اعتبككار أنككه يقضككي على خصوصككيات وتماسككك
الجماعة، الذي هو --بحد زعمهم- مصدر فخر واعككتزاز للجماعككة

70.

والمهم أن هككذا اأنمككوذج يعككزز فككرص التعككايش والتكامككل
والتشكككارك والتفاعكككل بين اأقليكككات واأكثريكككة، وهكككو اأنمكككوذج

المحبب والمنصوح به من قبل الخبراء اأمميينك العالميين. 

 – الفرع الثاني-  النموذج اامتصاصي )التمثل قياسا(:2

تبينكككاك في اأنمكككوذج اأول أن اأقليكككة تكككرغب في اانخكككراط
وااشتراك الجزئي أو شككبه الكلي المحككدود ضككمن إطككار اأكثريككة،
وحاجة تلك البيئة لثقافة التسامح لتضمن النجككاح لهككذا اأنمككوذج،
ولكن اأنموذج الثاني أكثر ارتقاء في التفاعل والتعامل بين اأقلية
واأكثريككة، فقككد تككرغب اأقليككة في التمثككلك واانخككراط واانككدماج
ضمن الجماعة المسيطرة، ولن يتأتى لها ذلك إّا إذا قبلت اأكثرية
عن قناعة بهذا المبدأ، وبالتالي تستطيع اأقلية تحقيككق هككدفها في
اامتصاص الكيككاني الكلي أو الجككزئي، وهككو من قبيككل امتصاصككها

,Horace M, Kallen)هوراس مككاك لين- انظر:  69  Cultural  pluralism and
the American, Idea, University of Pennsylvania, Press; 1956).

، بتصرف.47 و 46نقا عن: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص 
 نقا عن: بحككر، سككميرة، المككدخل,(Horace M, Kallen)هككوراس مككاك لين- انظككر:  70

، بتصرف.47لدراسة اأقليات، ص 
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وقبولها ضمن صفوف اأكثرية، لتحقيق ااشتراك الكامل في حياة
اأكثرية، على الرغم من معارضة بعض اللوبيككات أو الجماعككة في
مجتمككع اأكثريككة هككذا اامتصككاص الكلي، وااكتفككاء باامتصككاص
الجزئي، وهو الذي يحدث مع اأقليات اليهوديككة والدينيككة القديمككة

.71في العالم 

أوا- أنواع التثاقف اامتصاصي:

وهنكككا وجب علينكككا التفرقكككة بين ثاثكككة أنكككواع من التمثكككل
واامتصاص الثقافي، ففي الحالة اأولى: يحدث التبادل الثقافي أو
مككا يسككمى بعمليككة التثككاقف بين اأقليككة واأكثريككة، وهككو الشككائع
والغالب بينهما. فتسعى اأقلية نحو اامتصاص من قبككل اأكثريككة،
وذلككككك من خال التعككككود على الممارسككككات اليوميككككة والحياتيككككة
لأكثرية، وتقبل قيمها ونماذج حياتها مع ااحتفاظ بالخصوصككيات

الثقافية والدينية واللغوية.

وفي الحالة الثانية: تحدث عملية انتصاص كلي أو شككبه كلي
من قبككل اأكثريككة لأقليككة، وترضككى اأقليككة بككذلك ضككمانا لبقائهككا
واسككتمرارها، بحيث تخضككع للقيم والضككوابط والحككدود اإقليميككة
والطبقية المتاحة لها من قبل اأكثرية، وبرضى وموافقة اأكثرية.

وأمككا في الحالككة الثالثككة: فتحككدث عمليككة اامتصككاص بغككير
رضكككى اأكثريكككة على اأقليكككة، وهكككو مكككا يكككدفع اأقليكككة للحيكككاة
اازدواجية بين الخصوصيات وبين العموميات، فتعيش أو تتعايش
بتلككك اازدواجيككة وتسككتمر مككع رضككى أو رفض اأكثريككة، أنهككا
ستكون محمية بالقوانينك الداخلية المحليككة والدسككتورية واإداريككة

.   72 وبالقوانين والمواثيق الدولية

ثانيا- التمثل )التماثل( الثقافي:

Edgard Litt, Beyond Pluralism, Ethic Polities in)إدقارد ليت- انظر:  71
America, USA; Scott, Foresman & Co. 1970. P 15.)،نقا عن: بحر  

، بتصرف.48 و 47سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص 
,Edgard Litt)إدقككارد ليت- انظر:  72  Co. 1970. P 15.)،نقا عن: بحككر، سككميرة 

، بتصرف.48المدخل لدراسة اأقليات، ص 
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غككير أن الحالككة المقابلككة لامتصككاص الكلي أو الجككزئي أو
الخليط، تقابله حالة التمثل اامتصاصككي، بحيث تختفي أن تككتراجع
اأبعاد اإثنية )الدين، اللغككة، الجنس، الثقافككة، التعليم( من معادلككة
التعامل والعاقات، وتتدحرج نحككو بااشككتراك في الخطككوط العامككة
للحيككاة، مسككتبعدة اأسككس القيميككة والمرجعيككة الكابحككة، تقككديرا
إكراهككات الوضككع الكيككانيك القككائم، ولضككغوطات ومعطيككات الواقككع
المعيش، الذي ا يمكن تحقيق الحد اأدنى منككه إّا بعمليككة التنككازل
اإثنية ولو في اإطككار الكيككاني العككام والمشككترك، مككع بروزهككا في
اإطار البينيك الضيق. وهو تعبير مزدوج عن روح الهويككة اإثنيككة
للجماعتين في اإطككار اامتصاصككيك المشككترك فقككط، مككع التغاضككي
عن إصرار الحضور اإثنيك المتباين في المواقف المشتركة، وهككو
الذي يعزز آلية التعايش والتثاقف المشترك بين اأقليككة واأكثريككةك

73.

بحيث ا يشعر أي فرد من اأقلية أو اأكثرية أنه بحاجككة إلى
حشر القيم المرجعية اإثنية الذاتية في قضايا وموضوعات الحيككاة
ااجتماعية والسياسية وااقتصاديةك المشتركة، بككل يسككعى بكككل مككا
ُأتي من قوة إلى حصول عمليككة التمثككل المشككتركة دون ذوبككان وا
.74انحال، ما ُيضيف وعزز صفتي اانتماء الذاتي والمشترك معا 

وغالبا ما تميل اأكثرية وتككرغب في تحقيككق أنمككوذج التمثككل
الثقافي مع اأقلية، بحيث تصبح اأقلية مشككتركة مككع اأكثريككة في
أنموذج التثاقف واامتصاص معككا، ولككو باسككتخدام القككوة الناعمككة
من الجماعات الضاغطة في اأكثرية ضدها، معتبرة أن تفوقها في
عالم المال وااقتصاد والسياسة دليل على قوتها في عالم الثقافككة،

,Edgard Litt)إدقككارد ليت- انظر:  73  Co. 1970. P 15.)،نقا عن: بحككر، سككميرة 
، بتصرف.49المدخل لدراسة اأقليات، ص 

,Claude)كلككككود إيككككنيس- انظككككر:  74  Inis,  National  Minorities  An
International  Problem,  Cambridge,  Mass,  1955,  P  نقا عن:.(79 

، بتصرف.50بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص 
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وهي في اعتقادهككا مككا يجب أن تحككذوه أو تخضككع لككه اأقليككة ولككو
.75 ظاهرا

وهككذا مككا يككدفع إلى تعريككف وفهم جديككد للتمثككل اامتصاصككيك
الثقافي الذي يرغب فيه القوي اقتصاديا وسياسيا في دفع اأقليات
للتخلي عن السككمات العرقيككة والثقافيككة والدينيككة واللغويككة الككتي
تميزها عن اأكثرية التي تتعايش معها، وترى أنه يجب عليهككا أن
تعيش مندمجككة با خصوصككيات وا هويككات إثنيككةك مككع مجتمعككات

اأكثرية، ولو كانت )اأقلية( أرقى منها ثقافية ودينيا ولغويا. 

وفي هذا السياق فقد كانت كككل المواثيككق والقككرارات الدوليككة
م( ومن بعككدها منظمككة1939-1920الصادرة عن )عصككبة اأمم 

- إلى اليككوم( تسككعى لتتعككايش اأقليككات مككع1945)اأمم المتحككدة 
مجتمع اأكثرية في نظام حيككاتي مشككترك، مككع احتفاظهككا بهويتهككا
اإثنيككة،ك وهككو مككا وافقت عليككه الكيانككات والككدول الموقعككة على
الميثككاقين ظككاهرا، ولكنهككا خالفتككه وواقعككا وممارسككة، وهكككذا أدى
الخاف الثقافي واإثني وتحككول إلى صككيغ من: التحامككل والتميككيز
العنصككري والتككوتر والصككراع والعنككف، الككذي بككرز في الواقككع في
شكككل صككدام سياسككي حككروب وفتن وأعمككال عنككف وعنككف مضككاد
وتصفيات وتهجير وطرد وحرمان من الحقوق الوطنيككة كالجنسككية

.76ونحوها، وهو –لأسف- ساح اأكثرية ضد اأقلية 

وبعككد أن وضككح لنككا مفهككوم اامتصككاص والتثككاقف والتمثككل
الثقافي والتشارك وااشككتراك وأنواعككهك من خال عرضككنا لنمككوذج
اامتصككاص ننطلككق منككه إلى عككرض النمككوذج المنككاقض، وهككو

أنموذج اانفصالك أو اانعزال. 

 – الفرع الثالث-  النموذج اانفصالي )اانعزالي(:3

 نقا عن: بحر، سميرة، المدخل لدراسة.(Claude, Inis, P 79)كلود إينيس- انظر:  75
، بتصرف.50اأقليات، ص 

 نقا عن: بحر، سميرة، المدخل لدراسة.(Claude, Inis, P 79)كلود إينيس- انظر:  76
، بتصرف.51 و 50اأقليات، ص 
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في حالة فشل اأقلية في التمتع بأفضلية وممككيزات نمككوذجي
ااشتراك الجمعي واامتصاصي والتثاقف ااشتراكي المتبككادل مككع
اأكثرية، من أجل الحفاظ على بقائها واستمرارها في الكيان، فإننا
نجدها تطالب مباشرة بااستقال السياسي والثقافي عن اأكثريككة،
من أجل تحقيق وجودها بطريقة ودية ومسالمة وحضككارية، بحيث
تضككمن فيهككا تحقيككق اسككتقالها اإثككنيك الكامككل، أنهككا لم تجِن من
اأكثرية شيئا ومكسككبا مهمككا لضككمان وجودهككا واسككتمرارها، على
الككككرغم من تأييككككدها لسياسككككاتها ومنح أصككككواتها لقاداتهككككا في
اانتخابككات المحليككة والبرلمانيككة والرئاسككية، والقبككول بمعطيككات
الواقككع وإكراهاتككه، وهككو مككا يجعلهككا تشككعر بالخيبككة من نمككاذج
اامتصاص والتمثككل، بككل تصككبح من أكككبر المعككادين لككه، وبالتككالي
تسككعى لعككزل نفسككها عن اأكثريككة، والشككعور بالغربككة والدونيككة
والظلم والقهككر، فتنسككحب من المشككهد الكيككانيك كلككه، وتككرتمي في
أحضان اأنمككوذج اانعككزالي، كمككا هككو حككال اأقليككات المسككلمة في

م الخككط اأخضككر( في1948العالم، وحككال اأقليككة العككربي )عككرب 
.77فلسطين مع اأكثرية اليهودية 

وُيعد النموذج اانفصككالي اانعككزالي هككو أحككد المسككالك الككتي
تتبناهككا اأقليككات المضككطهدة في العككالم في مراحككل متككأخرة من
تاريخهككا التفككاعلي مككع اأكثريككة، ويككبرز ذلككك ااتجككاه العككام في
سلوكها بعد فشلها في تحقيق عملية التمدد الجمعي أو اامتصاص
الكلي أو الجزئي، أو التثاقف بأنواعه أيضا، وهو ما يدفعها لتبككني
اأنموذج اأكثر تشددا وعنفا، وهككو اأنمككوذجك النضككالي المتشككدد،

وهو الذي سنحاول توضيحه في الفرع الرابع.

 – الفرع الرابع- النموذج النضالي المتشدد:4

في حال فشككل وضككعف اأقليككة في تحقيككق عمليككات اانككدماج
واانصهار الجككزئي أو الكلي أو التفككاعلي المشككترك مككع اأكثريككة،
نجككدها قككد تلجككأ مكرهككة أسككلوب وأنمككوذج التشككدد، وذلككك عككبر
النضال المستمر للدفاع عن الهوية اإثنيةك )الدين، اللغككة، الثقافككة،

، بتصرف.52 و 51انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  77
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العرض، التعليم( لأقلية أمام اأكثريككة المتغطرسككة، وقككد ا يكككون
الفشككل في تحقيككق أي شكككل من أشكككال اانككدماج والمسككاواة هككو
الدافع الحقيقي والسبب الرئيس لتبككني أنمككوذج النضككال المتشككدد،
فقد يكون أوان مرحلة التشدد والسيطرة قد آن أوانه لتحكم اأقلية
سككيطرتها على اأكثريككة، فقككد تلين وتخضككع اأقليككة لأكثريككة في
مراحككل من نضككالها وتواجهككا وتفاعلهككا مككع اأكثريككة وذلككك عككبر
نماذج التمدد الجمعي واامتصاص والتثاقف لمرحلة تاريخيككة مككا،
وبعككد أن يتمهككد لهككا الوضككع العككام، تسككعى لتحقيككق المسككاواة مككع
اأكثريكككة، بحيث تعمكككل جاهكككدة على السكككيطرة على اأكثريكككة،
مسككككتخدمة كافككككة الوسككككائل واأسكككاليب والضكككغوطات الماليككككة
وااقتصككاديةك والتآمريككة والكيديككة والتواطككؤ مككع القككوى المعاديككة،
وهككو الككذي شككهدناه في الكثككير من اأنظمككة الدكتاتوريككة، الككتي

. 78ترأسها وتقودها اأقليات في العالم المتخلف 

اأمككر الككذي يككؤدي إلى قلب أوضككاع ذلككك الكيككان رأسككا على
عقب، بحيث تصككل اأقليككة لحكم وقيككادة اأغلبيككةك كمككا حصككل يككوم

م بعد خروج بريطانيككا من فلسكطين وتسككليمها إلى15/05/1948
اأقليككة اليهوديككة، وكمككا حصككل للجزائككريين إبككان فككترة ااسككتعمار

م، وكمكككا حصكككل في1962-1830الفرنسكككي البغيضكككةك سكككنوات 
سورية بعد انقابات حزب البعث العربي اإشتراكي السوري  يككوم

م، وفي جنكككوب إفريقيكككا وحكم اأقليكككة البيضكككاء08/03/1963
العنصرية ونظام )اأبارتيد(، وغيرها من دول العالم. 

ويعد هذا اأنموذج )النضالي المتشدد( أحد النماذج الناجحككة
والوحيكككدة لوصكككول اأقليكككات المضكككطهدة في العكككالم إلى تحقيكككق
أهدافها المسطرة وبلوغ غاياتها ااستراتيجية الكككبرى في الحريككة

وااستقال والسيادة والكرامة والمساواة.

وبعككد أن عالجنككا في المبحث اأول من الفصككل الثككاني طككرق
وسبل ونماذج معاملة اأقليككة لأكثريككة، وتبّينككا أنواعهككا )التثككاقف
اامتصاصككي، التمثككل الثقككافي، اانفصككالي اانعككزالي، النضككالي

، بتصرف.52انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص   78
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المتشدد( وخصائصها ومميزاتها، فإننا سننتقل في المبحث الثككاني
لنرى كيفية تعامل اأكثرية مع اأقلية، وما هي أشهر نماذجه؟ 

المبحث الثاني

معاملة اأكثرية لأقلية

لئن اتخذت معاملة اأقلية لأكثرية اأشكال والنماذج اأربعة
المتقدمة في المبحث اأول، وهي:

 - النموذج الجمعي أو المتعدد.1

 – النموذج اامتصاصي )التمثل قياسا(.2

 – النموذج اانفصالي )اانعزالي(.3

 – النموذج النضالي المتشدد.4

فإنه على النقيض من ذلك سنرى كيف ستتعامل اأكثرية مع
اأقلية في هككذا المبحث، وهككو مككا سككنعالجه في هككذا المبحث عككبر

المطالب الستة اآتية:

 – المطلب اأول- اامتصاص بالقوة أو بااختيار.1

 – المطلب الثاني- التعدد أو الجمعية.2

 – المطلب الثالث- الحماية القانونيةك لأقليات.3

 – المطلب الرابع- اانتقالك الطوعي للسكان أو التهجير.4

 – المطلب الخامس- اإخضاع المستمر.5

 – المطلب السادس- اإبادة.6

 – المطلب اأول- اامتصاص بالقوة أو بااختيار.1

ُيعككد اامتصككاص بككالقوة أو بااختيككار أحككد نمككاذج تعامككل
اأكثرية مع اأقلية، هو مخالف امتصاص اأقليككة لأكثريككة، حيث
يعتمد امتصاص اأقلية لأكثريككة على مجككرد محككاوات ومقاربككات
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غير مضمونة النتائج، بل هي مجرد محاوات تمككدد ثقككافي سككلمي
نحو مجتمع اأكثرية، يقوم على الخيار ومدى إعجاب اأكثرية بما
تعرضككه اأقليككة من خيككارات ثقافيككة، الهككدف منهككا اامتصككاص
الجزئي أو المرحلي، أو مجرد إقامة حالككة من الهدنككة أو التعككايش
الثقككافي المشككترك، لتحقيككق حالككة رضككى اأكثريككة، الككتي قصككارى
جهككدها هككو الوصككول إلى مرحلككة التوافككقك مككع لغككة وقيم وثقافككة

.79اأكثرية 

بينما تقوم عملية اامتصاص لدى اأكثرية تجاه اأقليككة على
العنككف والعنصككرية والتطككرف، وعككدم السككماح لأقليككة أن تحتفككظ
بخصائصها وهويتها، من أجل ضككمان دخولهككا في صككف اأكثريككة
وتحقيق التمثل الثقافي العام للمجتمع، وهو ما ُينعت بككالتوافق مككع

.80ثقافة ولغة اأكثرية 

والذي سيؤدي حتما إلى مرحلة الذوبان في بوتقة اانصككهار
الثقافي لأكثرية، وهو الذي تقرره كل قككوانين الككدول الككتي تعككرف
حضككورا قويككا لأقليككات، أو هجككرة مسككتمرة للمهككاجرين وبالتككالي
تشكككيل جديككد لأقليككات، حككتى وصككل اأمككر عنككدها إلى ترسككيمه
كقواعككد دسككتورية ومككواد قانونيككة، وعقيككدة إيديولوجيككة راسككخة

. 81بهدف الحفاظ على هوية اأكثرية من الذوبان 

وبعد أن تبينا هذه الكيفية والصيغةك النموذجية )اامتصككاص-
التمثككل( الككتي تتعامككل بهككا اأكثريككة مككع اأقليككة، وعرفنككا رؤيككة
اأكثريككة لامتصككاص باإجبككار واانصككهار من خال دفككع اأقليككة
للتوافق مع ثقافة وهوية اأكثريككة، فإننككا سككنتبين في هككذا المطلب
النمككوذج اآخككر )التعككدد- الجمعيككة( من كيفيككات ونمككاذج تعامككل

اأكثرية مع اأقلية، وهو نموذج التعدد الجمعية.

 – المطلب الثاني- التعدد أو الجمعية:2

، بتصرف.55 و 54انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص   79
، بتصرف.57 و 56انظر: المرجع نفسه، ص   80
، بتصرف.58انظر: المرجع نفسه، ص  81
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تخشى اأقليات أن تقع فريسة سهلة في نموذج اامتصاص،
إذ يعمككل هككذا النمككوذج الفتككاك الهككادىء عككبر أدواتككه الناعمككة إلى
تفكيك مقومات هويتها وتمزيق عناصر ثقافتهككا ومحككو لغتهككا ولككو
بالتدرج والمرحلية، ولككذلك فهي تخشككى هككذا النمككوذج كي ا تفقككد
شخصككيتها ولغتهككا وثقافتهككا وهويتهككا المسككتقلة، وقككد تكككون هككذه

الرغبة والهدف هو مطلب أحد الفريقين أو كاهما معا. 

فهما )اأكثرية واأقلية( في سباق وتنككاظر وتاقي وتواصككلك
ثقككافي يككومي لتحقيككق هككدف اامتصككاص، فككإن لم يحقككق النتككائج
المرجككوة وشككعرت الكتلككتينك باانفصككام وانقطككاع التواصككل، قبلتككا
مكرهتين أو راضيتين بنموذج التعدد أو مبدأ الجمعية، وهو مرتبط
بمككدى إيمككان الغالبيككة المسككيطرة لككدى اأكثريككة بأهككداف التعككدد
الثقافي، في حدود متناسبة مككع مفهككوم الوحككدة واأمن القومككيين،
ويعد هذا ااستعداد والتحول نحو النموذج الثانيك كرد فعككل طككبيعي

.82 على فشل أسلوب ونموذج اامتصاص الكامل

م،1917وهو اأنموذج الذي استغلته الثورة البلشفية سككنة 
حيث عملت على تأجيج شعور القوميات وحقهككا في العيش الكككريم
في ظل استقاليته الدينية واللغوية والثقافية، وجراء هذا الخطككاب
التعددي أيدت اأقليات الدينية والعرقية الثككورة البلشككفية ضككد حكم
القياصرة ونجحت في كسب مناصرتهم لدحر النظام اإمبراطوري،

م( كان من أقليككة القوميككة1953حتى الزعيم )جوزيف ستالين ت 
الجورجية الذي صار زعيما لاتحككاد السككوفياتي بعككد وفككاة الككزعيم

م(، وأنشأ مجلسككا للقوميككات ذو وزن في1922)إيليتش لينين ت 
تقرير سياسات الباد، مضا المواطنة على القومية والعرقية، عدا
اأقليككة المسككلمة الككتي ُحظككر عليهككا اسككتعمال لغتهككا وممارسككة
شعائرها الدينية وبقائها في مواطنها اأصككلية الككتي تواجككدْت فيهككا
منذ مئات السنين، بل تعرضككت للنفي والتهجككير واإبككادة والسككجن

.83وااعتقال في معتقات سيبيريا الرهيبة 

، بتصرف.59 و 58انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  82
، بتصرف.62 و 60انظر: المرجع نفسه، ص  83
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ويخلص هكككذا النمكككوذج إلى مشكككاركة القوميكككات في البنكككاء
الوطككني عن طريككق السككلم والتواصككل الثقككافي والعككدل في توزيككع
الككثروة، كمككا هككو النمككوذج السويسككري مككع اأقليككة الفرنسككية
واإيطالية واألمانيةك ذات الجنسية السويسرية، والمقيمة فيها منذ
قرون والتي مازالت محافظة على خصككائص هويتهككا، حيث الغلبككة
فيهككا لأقليككة األمانيككة الككتي تشكككل ثاثككة أربككاع سويسككرا، وقككد
تجاوزت الوحدة السياسية وااقتصادية وقطعت أشواطا بعيدة على
الككرغم من اعتككداد كككل قوميككة )األمككان، اإيطككاليين، الفرنسككيين،
السويسريين( بخصوصيهاك وهويتهككاك الثقافيككة، وقككد سككاع كككل هككذا
اانسككجام هككو وجككود ثاث دول قوميككة كبككيرة مسككاعدة ومؤيككدة
وحارسككة لأقليككة المنتميككة لهككا، اأمككر الككذي دفعهككا لتبككني النظككام
الكنفككدرالي وفككق اإيديولوجيككة الديمقراطيككة، وقككد نجحت كنككدا
والوايات المتحدة في إشباع وإثراء هذا النموذج في الواقع، على
الرغم من محوهككا لخصوصككيات الهنككود الحمككر وسكككان اأسكككيمو

.84والزنوج 

فيمككا يككرى أعككداء هككذا النمككوذج أنككه معيككق لنهضككة وتقككدم
المجتمع، حيث يدفع عامل التعدد إلى حصول تنافس وصراع غككير
متحكم في وسائله وأساليبه، لحماسة كككل فريككق لانتصككار لثقافتككه
وهويته ولغته، مما يعيق اازدهار والتطور القومي للدولة، ولذلك
سككعت الكثككير من الككدول )أمريكككا، كنككدا( إلى الطمس التككدريجي

.85لخصوصيات الهوية لدى تلك اأقليات 

وبعد أن تبينا حقيقة هذا النموذج )التعدد أو الجمعية( وأبعاد
ومزاياه ومراحله ومخككاطره أيضككا على كا الفككريقين من الككذوبان
في اآخر، فإننا سننتقل في هذا المطلب إلى تناول أنموذج الحماية

القانونية لأقليات.

 – المطلب الثالث- الحماية القانونيةك لأقليات:3

، بتصرف.64 و 62انظر: المرجع نفسه، ص  84
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يكككاد يكككون هككذا النمككوذج شكككا من أشكككال التعككدد الثقككافي
الرسككمي، المككدون والمقككرر بالقككانون، وهككو أنمككوذج يقككوم على
حماية اأقلية ضمن مجتمع اأكثرية بواسككطة الدسككتور والقككوانين
وباأساليب الدبلوماسية، وهو أنموذج مرفوض من قبل الجماعات
الضاغطة لككدى اأكثريككة، الككتي ا تقبككل حككق ومبككدأ المسككاواة مككع
اأقليات، على الرغم من تدوينه في سككائر ااتفاقيككات والمعاهككدات
الدولية والتوقيع والمصادقة عليه من قبككل اأكثريككة، إّا أنككه يظككل
حبرا على ورق، غككير قابككل للتحقيككق وااحككترام في تحقيككق العككدل
وتوزيع الثروة، واحترام الخصوصيات الثقافية واللغويككة والدينيككة

. 86لأقليات 

م ومككؤتمر فرسككاي1922وقككد حفلت مواثيككقك عصككبة اأمم 
م وميثككاق هيئككة1941م وميثككاق تصككريح اأطلسككي سككنة 1919

م بترسانة من قوانينك حقككوق1948اأمم المتحدة وبيانها العالمي 
اإنسكككان، فا يككككاد يخلكككو نص قكككانوني من التأكيكككد على حقكككوق
اأقليات القومية، ولكنككه فشككل في تحقيككق ذلككك على أرض الواقككع
إيمان واضعي القوانينك بأهمية نجاح ونهضة الدولككة ذات الثقافككة
واللغة الواحدة، مشجعين في الوقت نفسه على بث وتشككجيع روح
الوعي الذاتي بثقافة الجماعة، وفتح آفككاق التعككاون والتعككايش بين
اأقلية واأكثريككة، لغككرض عككدم تعطيككل مسككار اأكثريككة في سككبيل
اأقلية، وكأنما هذه القوانينك مجككرد أمنيككات وأحام لككدى واضككعيهاك

. 87لتحقيق مكاسب عبر هذه الخطابات البراقة 

وككككان باإمككككان أن يككككون لتلكككك المواثيكككقك والمعاهكككدات
والقوانينك دورها في تحقيق وضمان حقوق اأقليات، ولربما كانت
–وهو الصواب- ستكون طريقا لصككالح اسككتتباب السككام العككالمي،
أن أغلب الحروب إنما قامت بسبب اضطهاد اأقليات، ولكن سوء
نيككة واضككعي تلككك القككوانينك جعلتهم يكيلككون بمكيككالين، فككإن كككانت
اأقليكككة تعكككنيهمك كاأقليكككة اليهوديكككة في العكككالم العكككربي، احتجكككوا

، بتصرف.65 و 64انظر: المرجع نفسه، ص  86
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بالقككانون ومواثيككق وبيانككات هيئككة اأمم المتحككدة، وإن كككان اأمككر
يتعلق بالفلسطينيين، أداروا ظهرهم لها، وطككالبوا بالتعككدد الثقككافي

. 88والعمل والتعايش الجمعي 

وما ياحظ على تطبيقات تلك المواثيقك والقوانينك هو فرضها
على الكككدول المهزومكككة في الحكككروب، واسكككيما بعكككد الحكككربين
العككالميتين، وصككارت العككالم مقسككما على ضككوء ذلككك إلى القككوتين
العظمكككيين )الوايكككات المتحكككدة اأمريكيكككة، ااتحكككاد السكككوفياتي(
بمعسكككريهما )الشككرقي والغككربي( و )هيئككة اأمم المتحككدة( الككتي
تسككعى للتككدخل في شككؤون الككدول ذات اأقليككات، في الككوقت الككذي
انطلقت فيه القوتان العظميككان عكس هككذا التيككار، وبككذلك بقيت كككل
مجهودات اأمم المتحدة مجرد أماني وأحام، ما لم تكن متفقة مككع
مصككالح إحككدى القككوتينك والمعسكككرين، واعتككبرت مجككرد قضككية

داخلية.

وبعكككد أن تكككبين لنكككا نمكككوذج الحمايكككة القانونيكككة لأقليكككات
وسككلبياته، وعككدم فاعليتككه، فإننككا سككننتقل إلى اأنمككوذجك المككوالي
)اانتقال الطوعي للسكان أو التهجككير(، الككذي هككو نتيجككة منطقيككة
لعدم قدرة اأقلية على العيش، ولفشل أسلوب اامتصاص والتعدد،
ليكون التهجير هو اأنموذج المطبككق في الكثككير من دول اأقليككات
كما حصككل مككع اأقليككة التركيككة في بلغاريككة واأقليككة البلغاريككة في

تركيا.

 – المطلب الرابع- اانتقالك الطوعي للسكان أو التهجير:4

خشية من مشككاكل اأقليككات فقككد تبنت الكثككير من الككدول ذات
اأكثريككة أسككلوب التهجككير ونقككل السكككان القسككري نحككو منككاطق

م كككانت قككد بقيت أقليككة يهوديككة في سككورية، وهم متمتعككون بكافككة1967 قبككل حككرب جككوان 88
رفض إجككراءحقوق المواطن السوري، وكان طالب يهودي يككدرس الطب في جامعككة حلب، قككد 

اامتحان يوم السبت على اعتبار أنككه يككوم عيككد أسككبوعي لككه، واضككطرت إدارة الجامعككة تغيككير
البرنامج والتوقيت نزوا عند رغبة هذا الطالب، وخشيت الدولة السورية تبعككات هككذا الموقككف
أما ترسانة القوانين والمواثيق التي تتحكم في تطبيقها شهوات ومصالح اأقوياء، فهان عليها
أمرها أمام فرد من اأقليات كان بإمكانه أن يؤدي اامتحان في ذلك اليوم وهذا شكل من أشكال

اازدواجية في فرض وتطبيق المعايير القانونية. 
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أخرى، كما فعل البلشفيون مع اأقليات المسلمة بعد نجككاح الثككورة
وبعد مشاركتهم في نجاحها، وكما فعلوا أيضككا مككع اأقليككة التتريككة
المسلمة بعد الحرب العالمية الثانيككة، وهككذا اأنمككوذج يتوافككق مككع
أنموذج اانفصالك الذي تسعى إليه الكثير من اأقليات، وكما حصل
مع الطرد المتبادل لأقليات بعد الحرب العالمية اأولى بين اليونان
وتركيا وبلغاريا، وهو إجراء يتوقف نجاحه على مدى تقبل اأقليككة
للعروض المطروحة عليها في أرض التهجير الككداخلي والخككارجي

89.

وتتم عمليكككة النقكككل باأسكككلوب المباشكككر وغكككير المباشكككر،
وباأسككلوب الطككوعي أو القسككري، وفي اأسككلوب المباشككر تككؤمر
اأقليكككة بالرحيكككل أو ُتجكككبر عليكككه بطكككرق مختلفكككة، ككككاإغراء
واامتيازات وتوفير فرص العمل والسكن ومقومات الحياة الماديككة
الكريمة. فيما تستعمل اأكثرية في اأسككلوب غككير المباشككر الكثككير
من اأساليب القمعية كأن تجعل الحياة وظككروف ومقومككات العيش
مستحيلة على اأقلية، فتضطر اأقلية للهجككرة الطوعيككة بككاإكراه،
وينجح هككذا اأسككلوب في بعض الككدول، وا يصككلح أن يعمم على
بقية دول العالم التي تعيش بداخلها أقليات، أنه يحتككاج إلى حسككن
نظر من قبل اأقليككة على مصككيرها ومسككتقبلها، وإلى لغككة وثقافككة

.90تعايش عالية للبقاء أو التهجير

وقككد يتم التهجككير بتوفككير ظككروف أفضككل في باد الهجككرة،
وعلى الككرغم من أسككاليبه اإنسككانية إّا أنككه ينتهكككك أغلب حقككوق

اأساسية أفراد اأقلية.    

 – المطلب الخامس- اإخضاع المستمر:5

لئن كانت النماذج السالفة الذكر تسككعى للتعامككل السككلمي مككع
اأقليات، بل تسعى اأكثرية إلى جعل اأقليات كجماعككات وأطككراف
تدور في فلكها وحولها، ولكنها تريككدها في الككوقت نفسككه خاضككعة

، بتصرف.69 و 68انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  89
..142انظر: الغزالي، محمد، حقوق اإنسان بين تعاليم اإسام وإعان اأمم المتحدة، ص  90
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تابعة مستغلة ليس لها سوى إرضاء اأكثرية،ُ ممنية إياها في كككل
مرحلككة بككالوعود لتحقيككق المسككاواة النهائيككة، ولكنهككا تبقى مجككرد
وعككود ا تتحقككق في معظم اأحككوال إن لم تجككد السككند من إحككدى
القككوى العظمى، أو ذات المصككلحة المشككتركة مككع تلككك اأقليككة،
وأنموذج ذلك سياسة اإخضككاع الككتي اتبعتهككا فرنسككا ااسككتعمارية

م(،1919-1830ضد الشعب الجزائري طيلة قرن من التخضيع )
ودولة )اأبارتايد( والفصل العنصري في جنوب إفريقيا، فقد كككانت
اأقلية البيضاء تسعى عبر أنمككوذج اإخضككاع المسككتمر إلى إبقككاء
الزنوج تحت هيمنتها، وتقدم لهم الوعود فقط، دون أن يصل اليوم
الذي تتحقق فيه المساواة الكاملة بين البيض والسود، بحيث كانت
اأقلية البيضاء ا تفكككر في بقككاء دولككة جنككوب إفريقيككا فارغككة من
الزنوج، اأمر الذي قابلته اأكثرية البيضاء المضككطهدة بالعصككيان
والثورة والتمرد حتى تحققت أخيرا اأمنيةك في دولككة مدنيككة خاليككة
من كككل أشكككال المككيز العنصككري، وانتخبت المجاهككد والمناضككلك

م( أولNelson Mandela 1918-2013- )نلسون مانككديا
. 91 رئيس أسود لها في حياتها

وعليككه يصككير أنمككوذج اإخضككاع أحككد النمككاذج السياسككية
والقانونية المتبعة من قبل الفريقين ضككد اآخككر كطريككق للسككيطرة
الدائمة، وفي حالة فشله من تحقيككق أهدافككه، أو انحرافككه عن خككط
سيره المرسوم، ينتقل التعامل بين الفريقين إلى أنموذج اإفناء أو

م من قبككل1994اإبككادة العرقيككة كمككا حصككل في راونككدا سككنة 
( حيكككككال أقليكككككة )التوتسكككككي-Hutuاأكثريكككككة من )الهوتكككككو- 

Totessy)( في حرب التطهككير العرقيككة ضككد اأقليككة )التوتسككية
الممتدة بين ثاث دول )راوندا، بورندي، الكنغو(، وهككو اأنمككوذجك

الذي سنتناوله في المطلب السادس.

 – المطلب السادس- اإبادة أو اإفناء:6

بعككد أن يتطككور الصككراع بين الفككريقين في سككبيل اإمسككاك
بزمام اأمور، أو لتحقيق بعض المكاسب التي ا يرضى عنها أحككد

، بتصرف.73 و 71انظر: المرجع نفسه، ص  91

66



الفريقين، ينتقل التعامل إلى أنموذج اإفنككاء واإبككادة، ويسككعى كا
الفريقين إلى تحطيم وتهديم الكيان المادي للطرف اآخككر، ويصككير
ا اأنموذج أحد أهدافه أو أهم أهدافه للحفاظ على الوجود والبقاء،
فالبيض أبككادوا الهنككود الحمككر وأفنككوهم من الوجككود، إا في بعض

، وهكككذا حصككل مككع سككائر اأقليككات الهنديككة92الحضككور المحتشككم 
اأخكككرى فاإسكككبان والبرتغكككاليونك أفنكككوا وأبكككادوا سككككان أمريككككا
الوسطى والاتينيةك حتى استقر ملكهم هناك، فقد كان ذكر أحد قادة
البحارة اإسبان كك )مككورغن( كفيا بككأن يحككدث الككرعب في قلككوب

سكان الساحل فيفرون من وجهه. 

وتبقى هذه النماذج الستة إحدى طرق التعامل بين الفريقين،
وقد تستخدم اأقليات المسيطرة بعضها، أو كلهككا، أو يبككدع غيرهككا
في سبيل تحقيق السيطرة كما الحككال في العككراق وسككورية ومصككر
ولبنان.. وقد تستخدم اأكثرية هذه النماذج وغيرها، متخذة اإطار
والشكل الرسككمي السياسككي والقككانوني كمككا تفعككل الصككين باأقليككة
اإيغوريكككة المسكككلمة، وتختلكككف اسكككتعمااتها بحسكككب الظكككروف
واأوضكككاع الخارجيكككة والداخليكككة والوضكككع اإقليمي والعكككالمي،
وتتدرج مككا بين القبككول واانسككجام واامتصككاص التككام أو الجككزئي
لوجود اأقلية، أو التسامح والتماسككك الثقككافي لأقليككة، وقككد تككنزل
إلى اإبادة العرقية كما حصل اليوم مع أقلية التشككام )الروهينجيككا(

في كمبوديا اليوم.

وبعد أن عالجنا في الفصل الثككانيك بمبحثيككه: عاقككة اأكثريككة
باأقلية ونماذج تعامل اأكثريككة مككع اأقليككة، والعكس أيضككا، فإننككا
ننتقككل في الفصككل الثككالث لتنككاول المعاملككة المتبادلككة بين اأقليككة
واأكثرية في ضوء الشريعة اإسككامية والقككانون الوضككعي، عككبر
مبحككثين، أولهمككا مخصككص لموقككع اأقليككات في التككاريخ والفكككر
والفقه اإسامي، وثانيهما لموقع اأقليات في القانون الوضعي.

، بتصرف.73انظر: بحر، سميرة، المدخل لدراسة اأقليات، ص  92
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الفصل الثالث

المعاملة المتبادلة بين اأقلية واأكثرية في ضوء الشريعة
اإسامية والقانون الوضعي

يتنككاول هككذا الفصككل موقككف الككدين اإسككامي والحضككارة
اإسامية من اأقليات، نظريا وعمليا، كما سيتناول موقع اأقليات
من المنظومة التشريعية والقانونية الوضعية العالمية، وذلككك عككبر

المبحثين التاليين:

 – المبحث اأول: معاملة اإسام لأقليككة، وذلككك عككبر المطككالب1
الثاثة اآتية: 

 – المطلب اأول: موقف الشريعة اإسامية من اأقليات.1

 – المطلب الثاني: حقوق اأقليات في الشريعة اإسامية.2

 – المطلب الثالث- حقوق اإنسان في اإسام وآثارها.     3

 – المبحث الثاني: معاملة القانون الوضعي المعاصككر لأقليككات،2
وذلك عبر المطالب اآتية: 

 – المطلب اأول: لمحة تاريخية عن وضعية حقوق اإنسان في1
الغرب.

 – المطلب الثكككاني: نظريكككات الفككككر الغكككربي في التعامكككل مكككع2
اأقليات.

 – المطلب الثككالث: وضككع اأقليككات في مواثيككق وقككوانين اأمم3
المتحدة مقارنة باإسام.
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المبحث اأول

معاملة اإسام لأقلية

إن الحككديث عن موقككع ومكانككة اأقليككات في اإسككام كبككير
وشاسع ورائع وجميل ونبيلك أيضا، نظرا لمككا حككواه من تشككريعات
إلهية حملها الوحي الكككريم من عنككد اه سككبحانه وتعككالى للبشكرية
عن طريق نبي اإسام محمد صلى اه عليه وسككلم، والككذي سككعى
خال سنين دعوته ودولته إلى إرساء تلك التعاليم في واقع الحيككاة
وشكككبكة التعامكككل ااجتماعيكككة وااقتصكككادية والدينيكككة والثقافيكككة
واللغوية بين المجتمع اإسامي واأقليات المتواجدة بينككه أو على
أطرافه، واأمثلة في ذلك تترى، من ذلك عقده وثيقككة المدينككة بين
المهاجرين واأنصار ويهود يثرب، وزواجه عليه الصاة والسككام
من صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية، ووقوفه لجنازة يهككودي،
واسكككتدانته منهم، والصكككبر على تعكككنيفهم لكككه عنكككدما تكككأخر في

القضاء، واأمثلة في ذلك ا تكاد ُتعد وا ُتحصى.

ومن مواقفه اإنسانية التي ا ُتعُد وا ُتحصى وا ُتضاهى أن
جابر بن عبد اه قال: ))مرْت بنا جنازة فقككام لهككا النككبي صككلى اه
عليه وسلم، وقمنا فقلنا: يا رسول اه، إنها جنككازة يهككودي؟ قككال:

، وفي روايكككة أخكككرى ))أليسكككْت93إذا رأيتم الجنكككازة فقومكككوا(( 
بنفٍس؟((، والمواقف في ذلك تترى، فلما ماتت أم الحككارث بن أبي
ربيعة وهي نصككرانية شككيعها أصككحاب رسككول اه صككلى اه عليككه

،  وقد أجكاب عبككد اه بن عبككاس تلميككذه سكعيد جبككير لمككا94وسلم 
سككأله عن رجككل نصككراني مككات وابنككه مسككلم، فقككال عبككد اه بن

.95عباس: )ينبغي أن يمشي معه ويدفنه( 

حديث )إذا رأيتم الجنازة..(، رواه جابر بن عبد اه وسهل بن حنيف وقيس بن سككعد وأنس 93
(. 2181(، ومسلم برقم )1312بن مالك، وأخرجه البخاري برقم )

.582، ص  2انظر: المصدر نفسه، ج   94
.582، ص  2انظر: المصدر نفسه، ج   95

69



وكذلك كانت سيرة وسككنة صككحابته خال حياتككه وخال فككترة
هككك، فقككد شككهد العهككد الراشككدي الفتوحككات41-11العهد الراشدي 

اإسامية، وفي ثمانين عام دان العالم كله للخافة اإسامية، وقد
نقلت صفحات التاريخ الصفحات البيضاء الطوال عن معاملة جنود
وقككادة الفتح اإسككامي لأمم المفتوحككة، وكككذلك اأمككر في عهككد

هككك وفي العهككد656-132هك والعباسية 132-41الخافة اأمويةك 
هكككك وفي عهكككد دولكككة اأتابككككةك402-138اأمكككوي باأنكككدلس 

م1147-1056هككككككك والمككككككرابطين 597هك 497واأيوبككككككيين 
م1465-1292هك والمرينككيين 668م 1269-1121والموحدين 
م، فا يكاد1918-1286م والعثمانيين 1517-1258والمماليك 

يخلكككوا كتكككاب تكككاريخي أو فقهي أو مقاصكككدي أو فقكككه النكككوازل
والرواهن الحادثة، أو كتب السياسة الشرعية ونحوهككا ككتب آداب
وأخاق الملككوك وسياسككة الرعيككة وكتب اأدب وروائككع الككدعوة
والرقائق.. إّا وتناولت وضككمت الجمككع الكثككير من روائككع اإسككام
في التعامل مع اأقليككات أفككراد وجماعككات، مككا يبقى إلى اليككوم درة
فريدة في جبين اإنسانية، ودليل سبق وريادة عالمية ا في مجككال
التقككنينك لفقككه اأقليككات فحسككب، بككل في مجككال التطككبيقك العملي
والصارم الضامن لكرامة وإنسانيةك وحقوق اأقليات في ظل العهككد
اإسككامي المفعم بالرحمككة والمسككامحة والكرامككة، قبككل أن تعرفككه

م أو الثككورة اأمريكيككة1789المدنيككة مككع الثككورة الفرنسككية سككنة 
م بعككد أن قتلت المايينك من سكككان الباد اأصككليين.1776سككنة 

وهو ما سنتناوله في هذا المبحث عبر المطالب اآتية: 

 – المطلب اأول- موقف الشريعة اإسامية من اأقليات.1

 – المطلب الثاني- حقوق اأقليات في الشريعة اإسامية.2

 – المطلب الثالث- حقوق اإنسان في اإسام وآثارها.     3

 - المطلب اأول- موقف الشريعة اإسامية من اأقليات:1

موقف الشككريعة اإسككامية من اأقليككات مشككرف وعككادل، لم
يسككبق لككه أحككد من اأديككان أو من التشككريعات الوضككعية، فككالقرآن
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الكريم والسنة النبوية، وهما أصدق وأعا وثيقككتين معتمككدتين في
اإسككام وسككائر تشككريعاته،  نصككا صككراحة ومباشككرة على موقككع
ومكانة اأقلية فيهما بشكل واضككح وبّين وغككير قابككل للتأويككل، بككل
ذهب أبعد من ذلك إلى جواز المصاهرة واأكلك والتعامل في الكثككير

من المجاات.. وذلك عبر الفروع اآتية:

 – الفرع اأول- موقع اأقليات في القرآن الكريم: 1

صور المعاملة السمحة الواجب اتباعهككاك واامتثككالك وااقتككداء
والعمل بها هي حق لآخر من اأقلية، وواجب على اأكثرية، فقككد
قرر القرآن الكريم صراحة صككور التعامككل مككع الكتككابيينك في قولككه
تعككككالى: )ا ينهككككاكم اه عن الككككذين لم يقككككاتلوكم في الككككدين ولم
يخرجكككوكم من ديكككاركم أن تكككبروهم وتقسكككطوا إليهم إن اه يحب
المقسطين* إنما ينهاكم اه عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك

(.9 و 8هم الظالمون( )الممتحنة: 

وذهب أبعد من ذلك فسمح بالزواج منهن وبمككؤاكلتهم، فقككال
سبحانه وتعالى: )وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعككامكم حككل
لهم والمحصكككنات من المؤمنكككات والمحصكككنات من الكككذين أوتكككوا

(. 5الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن..( )المائدة: 

وقككرر أيضككا ضككرورة إجككارتهم واسككتئمانهم على أنفسككهم
وأهليهم وأمككككوالهم، لقولككككه تعكككالى: )وإن أحكككد من المشكككركين
(.6استجارك فأجره حتى يسمع كام اه ثم أبلغه مأمنه( )التوبة: 

وللفقهككاء كام كثككير في تفصككيل هككذا الحكم الشككرعي وتفصككياته،
فأهل الذمة والمحككاربون والمسككالمون واُلمَؤَمنككون وبككاب هكدايتهم
بعككد تككأمينهم، وحكم من ُيككَؤمن مالككه لسككبب التجسككس وا ُيككَؤمن
لنفسه، وواجب الخليفة حماية هذه اأصناف وغيرهككا من اأحكككام

عامرة في كتب الفقه واأدب والسياسة الشرعية.

وقد رأى بعض واة مصككر أن يحككول بين الككذميين والككدخول
في اإسام في مصر كيا تنقص مككوارد الدولككة، وكتب قككائا: )إن
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اإسام أضّر بالجزية حتى لقد نقص عشرون ألف دينار من عطاء
أهل الديوان(، فرد عليه الخليفة اأموي والراشدي الخامس )عمر

هك( قوا مأثورا يقرر فيه مبككدأ الحريككة في101بن عبد العزيز ت 
اعتناق اإسام، وأنه حق مكفول لجميع الناس، فقال: )فقد بلغككني
كتابككك.. فضككع الجزيككة عمن أسككلم قبح اه رأيككك، فككإن اه بعث

. 96محمدا صلى اه عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا( 

كمككا حفككل القككرآن الكككريم بصككور التعامككل الطيب وااحككترام
الكريم مع أصككناف معينككة من أهككل الكتككاب فقككال تعككالى: )من أهككل
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اه آناء الليل وهم يسجدون*يؤمنون
باه واليكككوم اآخكككر ويكككأمرون بكككالمعروف وينهكككونك عن المنككككر
ويسككارعون في الخككيرات وأولئككك من الصككالحين( )آل عمككران:

(، كما طلب من المسلمين إن حصل بينهمك وبين أهل114 و 113
الكتاب جدال أن يكون بالتي هي أحسن فقككال تعككالى: )وا تجككادلوا
أهل الكتاب إّا بالتي هي أحسن إّا الذين ظلموا منهم وقولككوا آمنككا
بالكككذي أنكككزل إلينكككا وأنكككزل إليكم وإلهنكككا وإلهكم واحكككد ونحن لككه

(. 46مسلمون( )العنكبوت: 

ويجعل النصارى أقككرب للمؤمككنين من غككيرهم، فقككال تعككالى:
)لتجدن أشد عداوة للككذين آمنككوا اليهككود والككذين أشككركوا ولتجككدن
أقربهم مودة للذين آمنوا الككذين قككالوا إنككا نصككارى ذلككك بككأن منهم

(، ويطككالبهم82قسيسين ورهبان وأنهم ا يسككتكبرون( )المائككدة: 
بالنزول لحكم اإنجيل فقال تعالى: )وليحكم أهل اإنجيككل بمككا أنككزل
اه فيه ومن لم يحكم بما أنزل اه فأولئك هم الفاسقون( )المائككدة:

47.)

والمطلككع على اآي الحكيم يتككبين أن الكثككير من السككور، بككل
جل القرآن الكريم تناول قصص اأمم مع أنبيائهم، كما تنككاول أهككل
وال نجككد سككورة الكتككاب وأحكككامهم التفصككيلية، ففي السككور الِطكك
)البقرة، آل عمككران، النسككاء، المائككدة، اأنعككام، اأعككراف..(، وفي

انظر: الغزالي، محمد، حقوق اإنسان بين تعاليم اإسككام وإعان هيئككة اأمم المتحككدة، ص 96
، بتصرف.149
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المككئين نجككد الكثككير من السككور الككتي تنككاولت أحكككام أهككل الكتككاب
)يونس، هود، إبراهيم، يوسف، اأنبياء، طككه، القصككص، الحجككر،
النحل، اأنبياء، مريم، الروم، العنكبوت، سبأ، النمل، اأحككزاب..(،
كمككا نجككد في القصككار الكثككير من السككور الككتي تنككاولت أحكككام أهككل

الكتاب )الحشر، الممتحنة، اأحقاف، الجاثية..(. 

 – الفرع الثاني- موقع اأقليات في السنة النبوية: 2

جككاءت السككنة النبويككةك المطهككرة شككارحة ومبينككة ومفصككلة
ومتممككة لتعككاليم القككرآن في سككائر شككؤون الحيككاة، وكككانت صككورة
صككادقة لتطككبيق وتفعيككل تلككك التعككاليم في الواقككع، وذلككك من خال
تعامككل رسككول اإسككام محمككد صككلى اه عليككه وسككلم مككع اأقليككات
المتواجدة في محيط المجتمع اإسامي، وكتب السيرة حافلة بتلككك
اأحككداث والمواقككف، الككتي ا يمكن أن يتضككمنهاك هككذا المقككام من
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. ومع كككل هككذا فسككنقدم بعض الصككور الرائعككة من الهككدي97البحث
النبوي والراشدي لهذا المجال التشريعي المتميز.

روي عن رسول اه صككلى اه عليككه وسككلم قولككه: )من آذى
، وقوله عليه الصاة والسككام: )من98لي ذميا فقد آذنته بالحرب( 

، وقوله صلى اه عليككه وسككلم: )من آذى99 ظلم ذميا كنت خصمه(
،100ذميككا فأنككا خصككمه ومن كنت خصككمه خصككمته يككوم القيامككة( 

وقوله صلى اه عليه وسلم: )من ظلم معاهككدا أو تنقصككه أو كلفككه

هك( التي وصلت إلينا من طريق ابنه )هشام بن94انظر: مغازي وسير )عروة بن الزبير ت  97
( و)محمككد بن عمككر الواقككدي ت180هك( و)سيف بن عمككر الضككبي اأسككدي ت 146عروة ت 

هككك( . وكككذلك333هك( و )محمد بن جرير الطككبري ت 276هك( و)ابن قتيبة الدينوري ت 256
هككك، المبتككدأ،150هككك( وسككيرة )محمككد بن إسككحاق ت 124سيرة )محمد بن مسلم الزهككري ت 

المبعث، المغككازي( الككتي وصككلت إلينككا من طريككق سككيرة )عبككد الملككك بن هشككام اأنصككاري ت
هك( المشهورة بك )سيرة ابن هشام(.. وظلت المصنفات تترى تأليفا وتجميعككا وإضككافة في761

السيرة النبويككة المطهككرة، فهككذا كتككاب )الشككفا بتعريككف حقككوق المصككطفى للقاضككي عيككاض بن
هك(597هك( وهذا كتاب )صفوة الصفوة لعبد الرحمن بن الجوزي ت 544موسى اليحصبي ت 

هك( الذي اختصككره الشككيخ )محمككد751فك )زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية ت 
هك( تحت عنوان )مختصر زاد المعككاد( و)السككيرة النبويككة إسككماعيل1206بن عبد الوهاب ت 
هك(، وغيرها المئات من المصنفات المشهورة لشككيخ اإسككام )أحمككد774بن عمر بن كثير ت 

هككك(، وغككيره كالحافككظ المككؤرخ )شككمس728بن عبد الحليم الحراني المشككهور بككابن تيميككة ت 
هككك(.. إلى عصككر النهضككة اأدبيككة1033هككك(، و)الكككرمي المقدسككي ت 748الككدين الككذهبي ت 

العربية الحديثة مطالع القرن الثالث عشر الهجري. 

كمككا عككرفت المكتبككة العربيككة واإسككامية في العصككر الحككديث أيضككا كككثرة التككآليف
م( كتابككه1927والتصككانيف في السككيرة النبويككة المطهككرة، فكتب )محمككد الخضككري بككك ت 

م1940المختصر )نور اليقين في سيرة سككيد المرسككلين(، وكتب )عبككد الحميككد بن بككاديس ت 
، السككنة( وكتب الداعيككة الشككهير )عبككد العزيككز6مجككالس التككذكير في كام الحكيم الخبككير ج 

م السيرة النبوية( كمحاضرات لطلبة قسككم الشككريعة بجامعككة بغككداد1944الثعالبي التونسي ت 
م السككيرة النبويككة ومكانتهككا في1964م، وكتب  )يوسككف السككباعي ت 1939-1936سنوات 

م سيرة محمد( و كتب )طه حسين1956التشريع اإسامي(، كما كتب )محمد حسين هيكل ت 
م عبقريككة محمككد(1964م على هككامش السككيرة( وكتب )عبككاس محمككود العقككاد ت 1973ت 

ضمن سلسلة العبقريات العشر. كما كتب مؤخرا كل من: )محمككد أبككو شككهبة السككيرة النبويككة(،
م السيرة النبوية(، وكتب )محمد سعيد رمضان البوطي2012وكتب )عمر سليمان اأشقر ت  

م فقككه السككيرة(، وكتب )محمككد منككير1996م فقككه السككنة(، و)محمككد الغككزالي ت 2013ت 
الغضبان السككيرة بمنهج حككركي( وكتب اإمككام )محمككد الجكككني( كتابككه التحقيقي القيم )السككيرة

هك(.. كما كتب الدعاة الجدد )محمككد825النبوية من كتاب فتح الباري ابن حجر العسقاني ت 
العريفي، عائض القرني، عمر عبد الكافي، محمود المصري، سفر الحككوالي، سككليمان بن فهككد

العودة، علي محمد الصابي..( كتبا في السيرة.. وغيرهم الكثير.
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فككوق طاقتككه أو أخككذ منككه شككيئا بغككير طيب نفس فأنككا خصككمه يككوم
، وقوله صلى اه عليه وسلم: )من قتل معاهدا لم يرح101 القيامة(

..102رائحكككة الجنكككة، وإن ريحهكككا توجكككد مسكككيرة أربعين عامكككا( 
واأحاديث والسيرة والسنة )القولية والعمليككة والتقريريككة( حافلككة
بوجوب حسن التعامل مع المعاهدين والككذميين والمسككالمين منهم،
ووجككوب الحفككاظ عليهم وحمككايتهم مقابككل دفككع الجزيككة والمقككدرة
بككدينارين ذهبككيين للكبككير ودينككار ذهككبي للمككرأة والصككغير، مقابككل
حمايتهم والدفاع عنهم وضمان كرامتهم وحياتهم وسائر شككؤونهم

. 103المادية والمعنويةك 

فضا عن ما حوته المصادر اإسككامية عن المعاهككدات الككتي
أبرمها قادة الفتح الميدانيونك أو الخلفككاء الراشككدون أو خلفككاء بين
أمية أو خلفاء بني العباس أو ساطين اأيوبككيين أو المككرابطين أو
الموحدين أو العثمانيين.. لسكككان الباد المفتوحككة، آيككات ومظككاهر
رائعة تعكس نظرة اإسام في تعاملككه الحضككاري الككراقي مككع أهككل

الذمة.

وبعككد هككذا ااسككتعراض السككريع لموقككع اأقليككات في القككرآن
الكريم والسنة النبويككة المطهككرة، فإننككا سككننتقل إلى تبيككان حقككوق
اأقليات في الشريعة والحضارة اإسككامية بشككيء من اإيجككاز في

المطلب الثاني القادم.

 - المطلب الثاني- حقوق اأقليات في الشريعة اإسامية:2

رواه عبد اه بن مسعود، وأخرجه أبو داود في سننه، وحسنه ابن حجككر، وحسككنه األبككاني 98
. وثمككة أحككاديث مشككابهة كحككديث عمككرو بن العككاص عن5314في ضككعيف الجككامع تحت رقم 

النبي صلى اه عليه وسلم الذي أخرجه البخاري قوله صلى اه عليه وسلم: )من قتككل معاهككدا
لم يرح رائحة الجنة(، وفي رواية أخرى بإخراج النسائي قوله صلى اه عليه وسلم: )من قتل

قتيا من أهل الذمة حرم اه عليه الجنة(..
رواه عبد اه بن مسعود، وأخرجه أبو داود في سننه، وحسنه ابن حجر بلفظ آخر. 99
رواه عبد اه بن مسعود، وأخرجه أبو داود في سننه، وحسنه ابن حجر بلفظ آخر. 100
رواه عبد اه بن مسعود، وأخرجه أبو داود في سننه، وحسنه ابن حجر بلفظ آخر. 101
رواه عبد اه بن مسعود، وأخرجه البخاري في صحيحه بلفككظ نحككوه، والترمككذي في سككننه 102

بلفظ آخر.
وكتب السير والمغازي والسككنن والتككاريخ والسياسككة الشككرعية واأدب والروائككع واأمككالي 103

وآداب وأخاق الملوك والساطين عامرة بنحو هذا.
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ما تركت الشريعة اإسامية شأنا من شؤون الكتابيينك وأهل 
الذمة، إّا وقررت فيه أحكاما نظرية وعملية تطبيقية ملزمككة، وقككد
تضمنت تلك اأحكام مختلف مجاات الحياة، فقككد ضككمنت لهم عككبر
المواثيقك والمعاهدات التي كككان يبرمهككا الخلفككاء الراشككدون وقككادة
الفتح اإسككامي أمككرا من أمككور دنيككاهم وعبككادتهم وحيككاتهم إّا

وضمنته لهم.

 – الفككرع اأول- حقهم في العككدل والمسككاواة والتسككامح وتكككافؤ1
الفرص:  

تمتع أهككل الذمككة بككالكثير من الحقككوق وعلى رأسككها الحريككة
والعدالة والمساواة وتكافؤ الفككرص، فقككد نككال الكثككير من أصككحاب
المككواهب والتخصصككات مكككانتهم وفرصككتهم، فقككد اشككتهر وقتهككا
)يوحنككا النحككوي( الككذي عككاش في اإسكككندرية في عهككد واليهككا
)عمرو بن العاص(، الذي ساقه عمر إليككه للمدينككة ليؤدبككه وابنككه،
الكككذي اعتكككدى وضكككرب ذلكككك المصكككري المعاهكككد، وقكككال قولتكككه
المشهورة: ))متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحككرارا((،
وممن اشككتهر أيضككا )عبككد الملككك بن أبهككر الكتككابي( الككذي سكككن
اإسكندرية في عهد واليها )عبد العزيز بن مككروان( والككد الخليفككة
العادل )عمر بن عبد العزيز(، كمككا اشككتهر أيضككا كككل من الطبيككبين
الروميين )ثيككودوكس( و)ثيككودون( في عهككد )الحجككاج بن يوسككف

هك( والي العراق، وحاز كل من الطبيبينك الرومككيين109الثقفي ت 
)جورجيوس( طبيب الخليفة العباسي الثاني )أبككو جعفككر المنصككور

هكككك( و )وبختيشكككوع بن جورجيكككوس( طكككبيب الخليفكككة158ت 
هككك(، فيمككا ظلت هككذه180العباسككي الخككامس )هككارون الرشككيد ت 

اأسككرة الطبيككة )آل بختيشككوع( تحككترف الطب وتطككبيب الخلفككاء
م.1085هك 540واأمراء إلى سنة 

كما برع فيها من أسماء أهل الذمككة من المككترجمين اليعاقبككة
والنساطرة، من أمثال: )عبد السميع بن نعيمككة( و )والبطريككق( و
)صالح بن يسهلة( و )عبككدوس بن يزيككد( و )موسككى بن إسككرائيل
الكككوني( و وعائلككة )الطفيككوري(، فضككا عن اشككتهار الكثككير من
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اأطبكككاء من الهنكككود والفكككرس والكككروم النصكككارى، فضكككا عن
الموسيقيين واأطباء، كك )إسحاق الموصلي( و )حنين بن إسككحاق

. 104الموصلي( 

هككك( في كتابككه385ابن النككديم ت  )وقككد حفككظ لنككا المككؤرخ 
هككك( في668)الفهرست(، و الطبيب المؤرخ )ابن أبي أصككيبعةك ت 

كتابه )تاريخ الحكمككاء( و )عيككون اأنبككاء في طبقككات اأطبككاء(، و
 هككككك( في كتابككككه )طبقككككات الحكمككككاء( أسككككماء646)القفطي ت 
، ومككا كككان، وكتابككه )إنبككاه الككرواة على أنبككاء النحككاة(المككترجمين

هكك( عليهم، ومككا كككان من223ينفقه الخليفككة )محمكد المككأمون ت 
.(105)أسماء المصنفات المترجمة 

-1861هك 1332-1278وقكككد بّين لنكككا )جكككرجي زيكككدان 
م( هكككذا ااهتمكككام فقكككال: )).. أمكككا نقلكككة العلم في العصكككر1914

العباسككي فهم من أهككل العككراق والشككام وفككارس والهنككد، رغبهم
الخلفاء في ذلك بالبذل الكثير، وجعلككوا لبعضككهم رواتب وجككواري،
وبككالغوا في إكككرامهم، وأكككثرهم من السككريان النسككاطرة واليعاقبككة

، أنهم أقككدر على الترجمككة من اليونانيككة، وأكككثر(106)والملكككانيينك 
م(، التاريخ اإسامي، مكتبة النهضة2000-1915هك 1421-1334انظر: شلبي، أحمد ) 104

، والغككزالي، محمككد، حقككوق121، ص 1م، ج 1970المصككرية، القككاهرة، الطبعككة اأولى، 
، بتصرف.150اإنسان بين تعاليم اإسام وإعان هيئة اأمم المتحدة، ص 

م(، تاريخ العرب، دار اأندلس1959-1913هك 1379-1331 انظر: محمد أسعد طلس ))(105
..163، ص 2م، ج 1979هك 1399للطباعككة والنشككر والتوزيككع، دمشككق، الطبعككة الثانيككة، 

م(، شككمس العككرب تسككطع على الغككرب، دار الشككهاب، باتنككة،1999-1913وزيغريد هونكككة )
 .   392 .. 385دون طبعة وتاريخ، ص 

 النساطرة: تتبع النساطرة مذهب نسطوريوس بطريرك القسككطنطينية، الككذي يعككترض على)(106
تسمية مريم العذراء بك )والدة اإله(، وقرر أن للمسيح خصائص اإنسككان في الوجككود واإرادة
والفعل، وأن اتحاده مع الذات اإلهية لم يبككدأ إا بعككد وادتككه، وعلى هككذا لم تلككد العككذراء إلهككا،
وإنمككا ولككدت هي إنسككانا، أن المخلككوق ا يلككد الخككالق، ثم اتحككد بعككد ذلككك مككع الككذات اإلهيككة،
فأصبحت له طبيعة واحدة، ومشيئة واحدة. وقد تبنت كنيسة إنطاكيككة مككذهب نسككطوريوس، ثم
تخلت عنه، وارتبطت به اآن كنيسككة فكارس فأصككبحت تككدعى النسككطورية، ويكككثر أتباعهككا في
الهند وفارس والعراق. والنساطرة كانوا في اأصل ضمن أتباع الكنيسة اأرثوذكسككية، ولكنهم
بما صاروا عليه من عقيدة انحرفككوا، فقككررت الكنيسككة اأرثوذكسككية اعتبككارهم ضككالين، فككألف

هؤاء كنيسة خاصة بهم سميت كنيسة النساطرة.
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اطاعا على كتب الفلسفة والعلم اليوناني.. أشككهرهم آل بختيشككوع
السككرياني النسككطوري طككبيب المنصككور، وآل حككنين بن إسككحاق
العبادي شيخ المترجمين أحد نصككارى الحككيرة.. وحككبيس اأعصككم
الدمشككقي ابن أخت حككنين، وقسككطا بن لوقككا البعلبكي من نصككارى

.(107)الشام..(( 

وقد نقل جرجي زيدان في كتابيه )تاريخ التمككدن اإسككامي(،
و)تاريخ آداب اللغة العربية( عن المصادر التاريخية قائمككة طويلككة
بأسككماء المصككادر والمؤلفككات المترجمككة، وقائمككة طويلككة بأسككماء

.(108)المترجمين 

 – الفرع الثاني- حقهم في التأمين والضمان ااجتماعي:  2

من ذلك حقهم في التأمين على الشيخوخة والمرض والفقككر،
فقد ضمنت المعاهدات لهم ذلك، فقد تضمنت معاهدات الصلح مثككل

، فقد أعلنت معاهدة الصلح مع مسككيحيي109هذه الصيغ أو نحوها 

- اليعاقبة: يدور مككذهب اليعاقبككة على القككول بككأن المسككيح هككو اه واإنسككان اتحككدا في طبيعككة
واحدة هي المسيح، وأن الكلمة )أي اه( انقلبت لحما ودما، فصار اإله هو المسيح، فالاهوت
ظهككر في الناسككوت، وصككار هككو هككو.. فالمسككيح جككوهر من جككوهرين، أو طبيعككة واحككدة من
طبيعتين إحداهما إلهية، واأخرى إنسانية، ولكنهما تركبتا كما تركب النفس والبككدن، فالعككذراء

م، وينسككب431هي والدة اإله، وقد أعلن هككذا المككذهب في مجمككع أفسككوس باأناضككول سككنة 
اليعاقبة إلى يعقوب البردعي أسككقف الرهككا أحككد تاميككذ ديسككفورس، ويكككثر اليعاقبككة في مصككر

والنوبة والحبشة.

- الملكانيين: طائفة مسككيحية منشككرة في سككورية ومصككر وفلسككطين يتحككدثون العربيككة غالبككا،
سككموا الملكككانيين أنهم أيككدوا القككرار الككذي ارتضككاه الملككك مرقيككانوس، الككذي عضككد مجمككع

م، وكان هذا المجمع قد ناهض القول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، أي451خلقدونية سنة 
لككه ذاتككان وكيانككان همككا اإلككه واإنسككان، وأن مككريم ولككدت اإثككنين جميعككا. وبعض الملكككانيين
كاثوليكككك، ولكككذلك يسكككمون بكككالروم الكاثوليكككك، وبعضكككهمك أرثوذوكسكككي، ويسكككمون بكككالروم
اأرثوذوكس. انظر: أحمد شلبي، الفكككر اإسككامي منابعككه وآثككاره، مكتبككة النهضككة المصككرية،

. 40 و 39م، ص 1986القاهرة، الطبعة الثامنة، 
.337، ص 1م( تاريخ آداب اللغة العربية، ج 1918-1868 انظر: زيدان، جرجي ))(107
.339، ص 1 انظر: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج )(108
، والغككزالي، محمككد،136م(، اشتراكية اإسككام، ص 1966انظر: السباعي، مصطفى )ت  109

، بتصرف.150حقوق اإنسان بين تعاليم اإسام وإعان هيئة اأمم المتحدة، ص 
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العراق الكثير من الحقوق، وممككا جككاء فيهككا على لسككان )خالككد بن
ا شككيخ ضككعف عن العمككل18الوليد ت  هك( قوله: )وجعلت لهم أيّمكك

أو أصابته آفككة من اآفككات أو كككان غنيككا فككافتقر وصككار أهككل دينككه
يتصدقون عليه طرحت جزيته وِعيككل من بيت مككال المسككلمين هككو

. 110 وعياله ما أقاموا بدار اإسام(

 – الفرع الثالث- حقهم وحريتهم في التعلم والتربيككة واكتسككاب3 
الخبرة:  

ومن حقكككوق أهكككل الذمكككة أو المعاهكككدين أو المسكككتأمنين أو
المسككالمين التمتككع بككالمرافق العامككة الككتي يتمتككع بهككا أفككراد اأمككة
المسلمة، كما أن لهم الحق في عدم الخضوع واإكراه للتجنيككد في
جند الخافة مقابل الجزية التي يدفعونها، وقد أفاض )المسككعودي،

م( في957-896هك 346-283أبكككو الحسكككن علي بن الحسكككين 
كتابككه )مككروج الككذهب( و)المقريككزي، تقي الككدين أحمككد بن علي

م( في كتابكككه )الخطكككط المقريزيكككة(1442-1346هك 764-845
وغيرهم كك )القلقشندي، أبو العبككاس شككهاب الككدين أحمككد بن علي

م( في كتابككه )صككبحي اأعشككى في1418-1355هك 756-821
صناعة اإنشاء( و )النويري، شهاب الدين أحمد بن عبككد الوهككاب

م( في كتابككككككه )نهايككككككة اأرب في1335-1278هك 677-733
معرفة أحوال العرب( في تناول اهتمام الخلفككاء ورعككايتهمك لككترميم
الكنائس ودور العبادة، وفي حق اأقليات في بناء كنائسهم وبيعهم
ودورهم ودور عبككادتهم، وتعليم أبنككائهم دينهم ولغتهم وكتككابهم..
فكم من خليفككة وواٍل اتخككذ من البنككائينك لبنككاء المسككاجد والعمككائر

. 111الدينية من النصارى في مصر والشام والعراق واأندلس 

هك(، فتككوح الشككام والعككراق ومصككر،200الواقدي، محمد بن عبد اه بن عمر الواقدي )ت  110
.241، ص 1دار الجيل، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

م(، الفكر اإسامي منابعه وآثككاره،2000-1915هك 1421-كك 1315 شلبي، أحمد )انظر: 111
-1331م. وطلس، محمككد أسككعد )1986مكتبة النهضة المصككرية، القككاهرة، الطبعككة الثامنككة، 

م(، تاريخ العرب، دار اأندلس للطباعككة والنشككر والتوزيككع، دمشككق،1959-1913هك 1379
م(، شككمس العككرب تسككطع1999-1913م. وزيغريد هونكككة )1979هك 1399الطبعة الثانية، 

على الغرب، دار الشهاب، باتنة، دون طبعة وتاريخ.   
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وفي هذا الصدد يقككول اأسككتاذ الككدكتور أحمككد محمككد الجلي:
)).. من سمات الحضارة والفكر اإسامي أنه فكر إنساني خا من
تلك النزعة العنصرية واأنانية،ك التي تحتكككر المعرفككة والعلم، ذلككك
أن الفكر اإسككامي مرتبككط بقيم اإسككام ومبادئككه الككتي تؤكككد على
المساواة بين الناس، وأن معيار التفاضل هو مقككدار مككا يحمككل كككل
إنسان من قيم إنسانية أو تقوى، كما عبر القككرآن، وكمككا أن الفكككر
اإسككامي شككارك في صككياغة علمككاء من كككل اأجنككاس والشككعوب
اإسامية وغير اإسامية، لم يحتكر علماء المسلمين ما توصككلوا
إليه من علوم ومعككارف، ولم يضككنواك بهككا على اآخككرين، وأبككاحوا
اانتفاع بها لغير المسلمين، بل لم يبخلوا حتى على أعككدائهم بعلم،
أو يضنوا عليهم بمعرفة. فالمسلمون في اأندلس قدموا منجزاتهم
العلمية للمسيحيين، ولم يصدهم شنآن القوم ومحاربتهم للمسلمين
من أن يبذلوا لهم العلم. بل فتحوا صدورهم ومعاهككدهم لكككل طككالب
علم أّيا كانت الجهة التي قدم منها، ووضعوا كشككوفهم ومعطيككاتهم
أمام الجميع. وكان للتسككامح الككذي تحلى بككه خلفككاء المسككلمين في
اأنككدلس أثككره في إقبككال العلمككاء النصككارى من أبعككد اأقطككار على

.112تلقي العلوم من المدن اإسامية المزدهرة آنذاك..(( 

 – الفرع الرابع- حقهم في العبادة والتفكير وااعتقاد والتعبير:4

لأقليكككات في المنظومكككة التشكككريعية اإسكككامية الحكككق في
ااعتقاد والتدين والتفكير والتعبير والتشككاور فيمككا بينهم لمناقشككة
أمككورهم وشككؤونهم اأسككرية وااجتماعيككة وااقتصككاديةك والثقافيككة
والتعليميكككةك والتربويكككة والدينيكككة..، وحقهم في التملكككك واإعام
والكككبيع والشكككراء وتأسكككيس البنكككوك والشكككركات والمؤسسكككات
وممارسة كل شؤون الحياة في إطككار القككوانين الشكرعية المعمككول
بهككا، وحقهم في البقككاء في أرضككهم وأماكهم، وحقهم في حمايككة
خصوصككيتهمك وهككويتهم، وحقهم في ااحتكككام إلى شككريعتهم لقولككه

 الفكر اإسامي المسيرة التاريخية وآفاق المستقبل، مجلة آفاق الككتراثأحمد محمد الجلي، 112
.29م، ص 2004هك أبريل 1425، صفر 13، السنة 45والثقافة، دبي، عدد 
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(، ولقولككه47تعالى: )وليحكم أهل اإنجيلك بما أنزل اه )المائككدة: 
تعالى: )وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اه ثم يتولككون

.113( 43من بعد ذلك( )المائدة: 

 ومنككه وعليككه نخلص إلى التعككرف على ضككمانات الحضككارة
والشكككريعة اإسكككامية لحقكككوق اأقليكككات من الناحيكككة العمليكككة
التطبيقيككة، والككتي كككانت مثككاا رائعككا يحتككذى في العهككود الذهبيككة
للخافككة اإسككامية في الشككرق والغككرب. اأمككر الككذي سيضككطرنا
لتناول حقوق اإنسان في اإسام بشكككل مككوجز وسككريع، وآثارهككا

اإيجابية والسلبية، في المطلب الثالث القادم. 

 – المطلب الثالث- حقوق اإنسان في اإسام وآثارها: 3

ضبط اإسام حقوق اإنسان ضبطا عقديا وتشككريعيا ملزمككا،
كما ضبط كيفيات تطبيقها تلقائيا ضمن سياق العمل اليومي لحركة
الفرد والمجتمع المسلم ااعتيادية، وهي مككا سككنتناولها في الفككرع

اأول.    

 – الفرع اأول- حقوق اإنسان في اإسام:1 

حقككوق اإنسككان اأساسككية في اإسككام واضككحة ومضككبوطة
وقويكككككة، وا تحتكككككاج إلى مواثيكككككق وقكككككوانينك وبروتوككككككوات
ومعاهدات..، فهي حقوق طبيعية فطرية تكتسككب قوتهككا من بنيتهككا
ومن داخلهككا، وا تحتككاج أي دافككع قككوة من خارجهككا ليؤكككد على

وجوبيتها، وهي:

أوا- حق الحياة: 

حياة اإنسان مقدسة، ومحترمة ومحمية في حياته ومن بعد
مماتكككه في قكككبره، وكيانكككه الجسكككدي المكككادي والمعنكككوي محمي
بالضككوابط الشككرعية، وا يجككوز ااعتككداء عليككه، وا ُيسككلب من
اإنسان حق الحياة إا بسلطان الشريعة وباإجراءات الككتي تقرهككا

انظككر: الغككزالي، محمككد، حقككوق اإنسككان بين تعككاليم اإسككام وإعان اأمم المتحككدة، ص 113
، بتصرف.222 .. 216
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لقوله تعالى: )من قتل نفسا بغير نفس أو فسككاد في اأرض فكأنمككا
قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعككا( )المائككدة:

32 )114.

ثانيا- حق الحرية:

حرية اإنسان مقدسة كحياتككه على حككد سككواء، وهي الصككفة
الطبيعية التي يولد بها اإنسان لقوله عليه الصككاة والسككام: )كككل

، والفطكككرة هي: اإسكككام،115مولكككود إّا ويولكككد على الفطكككرة..( 
واإسككام هككو دين الحريككة، فا عبوديككة سككوى ه، ولقولككة عمككر
الشككهيرة لواليككه على مصككر عمككرو بن العككاص: )مككتى اسككتعبدتم

. ويجب توفككير الضككمانات116الناس وقد ولدتهم أمهككاتهم أحكرارا( 
الكافيككة لحمايككة حريككة اأفككراد، وا يجككوز تقييككدها، إّا بسككلطان
الشريعة وباإجراءات التي تقرها، وا يجوز ااعتككداء على شككعب
اسككتاب حريتككه، ووجب على اأمككة اإسككامية نصككرة الشككعوب
المغلوبة والمستعبدة والمستضعفة لقوله تعالى: )الذين إن مكناهم
في اأرض أقاموا الصاة وآتوا الزكككاة وأمككروا بككالمعروف ونهككوا

.117( 41عن المنكر وه عاقبة اأمور( )الحج: 

ثالثا- حق المساواة: 

النكككاس جميعكككا متسكككاوون في مصكككدرهم وقيمتهم ولكككونهم
وجنسهم ولغتهم وإنسككانيتهمك لقولككه صككلى اه عليككه وسككلم: )كلكم

، وا يجوز التفريق بينهم بسبب دينهم أو118آدم وآدم من تراب( 
جنسهم أو لونهم أو عككرقهم أو لغتهم.. وهم سواسككية أمككام أحكككام
الشريعة اإسككامية، فككك )ا فضككل لعككربي على عجمي، وا لعجمي
على عكككربي، وا أحمكككر على أسكككود، وا أسكككود على أحمكككر إّا

، بتصرف.212انظر: المرجع السابق نفسه، ص  114
حديث )كل مولود..( رواه أبو هريككرة، وأخرجككه البخككاري في كتككاب الجنككائز، حككديث رقم ) 115

(.2658(، ومسلم في كتاب القدر، حديث رقم )1385
،290حكمة عمر )متى استعبدتم..( أخرجها ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارهككا ص  116

.420، ص 4، وفي منتخب كنز العمال ج 660، ص 12وفي كنز العمال ج 
، بتصرف.212انظر: المرجع نفسه، ص  117
حككديث )كلكم آدم وآدم..( رواه جككابر بن عبككد اه، وأخرجككه البخككاري ومسككلم وصككححه 118

.3700األباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 
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، وا تميكككيز بينهمك في التمتكككع واانتفكككاعك بكككالموارد119بكككالتقوى( 
الطبيعية والمادية والمعنويككة واأدبيككة، وفي تكككافؤ الفككرص، وفي
تطبيق قوانين وحدود الشريعة لقولككه صككلى اه عليككه وسككلم: )لككو

، وا ُيمككايز120أن فاطمككة بنت محمككد سككرقت لقطككع محمككد يككدها( 
بينهم في تطبيقها لقول الخليفة الراشدي أبي بكككر الصككديق رضككي
اه عنككه: ).. أا إن أضككعفكم عنككدي القككوي حككتى آخككذ الحككق لككه،

.  122، 121وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه( 

رابعا- الحق في المعاملة العادلة )العدل(:

يتسككاوى النككاس جميعككا في حقهم في المعاملككة والمحاكمككة
العادلة، لقولككه تعككالى آمككرا النككبي صككلى اه عليككه وسككلم بوجككوب
تطبيق هذا الحكم حين قال: )وأن احكم بينهم بما أنزل اه وا تتبع

(، ويجب أّا تتطاول السلطة عليه بالعقوبة49أهواءهم( )المائدة: 
والتعذيب والسجن واإكراه والنفي.. إّا بضككوابط الشككريعة، أو أن
تمس أفراد عائلته وقبيلته بجريرته، لقوله تعالى: )وا تزر وازرة

.123( 18( و)فاطر: 15وزر أخرى..( )اإسراء: 

خامسا- الحق في الحماية الشاملة للمال والعرض والجسد:

كل فرد يعيش في المجتمع المسلم تضمن له الشككريعة الحككق
في حماية ماله وممتلكاته وأراضيه، وا يجوز أن تتعسف السلطة

حديث )ا فضل لعربي على..( رواه أبو نضرة في خطبة حجككة الككوداع، وأخرجككه أحمككد في 119
(، وصححه األباني في السلسككلة الصككحيحة22591مسنده، باقي مسند اأنصار، حديث رقم )

.6/199تحت رقم 
حككديث )لككو أن فاطمككة بنت محمككد..( روتككه عائشككة، وأخرجككه البخككاري في كتككاب أحككاديث 120

(. ومسلم في كتاب الحدود باب قطككع يككد السككارق3475اأنبياء باب حديث الغار، حديث رقم )
(.4887(. وأبو داود في كتاب الحدود بككاب القطككع، حككديث رقم )1688الشريف، حديث رقم )

(.4887والنسائي في باب قطع يد السارق، حديث رقم )
، وعيككون240، ص 4مقولككة أبي بكككر الصككديق في خطبككة توليتككه، سككيرة ابن هشككام، ج  121

.234، ص 2اأخبار لبن قتيبة، ج 
،213انظر: الغزالي، محمد، حقوق اإنسان بين تعاليم اإسام وإعان اأمم المتحدة، ص  122

بتصرف.
، بتصرف.216 و 215المرجع السابق نفسه، ص  123
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عليككه فتمسككه في عرضككه وسككمعته وأهلككه لقولككه صككلى اه عليككه
. 124 وسلم: )كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه(

هذه بعجالة أهم حقوق اإنسان الطبيعية والفطرية والتلقائية
في المنظومة التشريعية اإسامية التي نزلت مع الرسالة الخاتمككة

م1776قبل خمسة عشرة قرنا، وقبل أن تتدعي الثورة اأمريكية 
م والبيككانك العككالمي الصككادر عن الجمعيككة1789والثورة الفرنسية 

م سبقها. 10/12/1948العامة لأمم المتحدة يوم 

سادسا- ضوابط تعايش المسلمين مع اأقليات غير المسلمة:

ثمة مجموعككة من الضككوابط الحاكمككة للتعككايش مككع اأقليككات
غككير المسككلمة، حككتى ا يتبككادر إلى الككذهن أن التعككايش بككإطاق ا

بضوابط شرعية، فمن ضوابطه اآتي:

 – أن يكون ااعتراف اعتراف وجود وتعايش ا اعتراف صككحة1
وصككواب، لقولككه تعككالى: )آمن الرسككول بمككا ُأنككزل إليككه من ربككه
والمؤمنون كل آمن باه ومائكته وكتبه ورسله ا نفرق بين أحككد
من رسككله وقككالوا سككمعنا وأطعنككا غفرانككك ربنككا وإليككك المصككير(

(.285)البقرة: 

 – ااعتراف بأصككالة وحتميككة ااختاف البشككري في المعتقككد،2 
لقولككه تعككالى: )ولككو شككاء ربككك آمن من في اأرض كلهم جميعككا

(.99أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين( )يونس: 

 – اانضباط بالقسط والعدل والعهود والمواثيككق،ك لقولككه تعككالى:3
)يا أيها الذين آمنككوا كونككوا قككوامين بالقسككط شككهداء ه ولككو على
أنفسكككم أو الوالككدين واأقككربين إن يكن غنيككا أو فقككيرا فاه أولى

(، ولقوله تعالى:135بهما فا تتبعوا الهوى أن تعدلوا( )النساء: 
(.1)يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..( )المائدة: 

 – اانضباط بخيار الحسنى والسلم والحوار، لقوله تعالى: )وإن4
جنحوا للسلم فككاجنح لهككا وتوكككل على اه إنككه هككو السككميع العليم(

(.2564حديث )كل المسلم على المسلم..( رواه أبو هريرة، وأخرجه مسلم برقم ) 124
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(، ولقولككه تعككالى: )ُادُع إلى سككبيل ربككك بالحكمككة61)اأنفككال: 
والموعظة الحسككنة وجككادلهم بككالتي هي أحسككن إن ربككك هككو أعلم

(، ولقوله125بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين( )النحل: 
تعككالى: )وا تجككادلوا أهككل الكتككاب إّا بككالتي هي أحسككن إّا الككذين

( . 46ظلموا منهم..( )العنكبوت: 

 – الفرع الثاني- آثاره اإيجابية والسلبية: 2

إن المبالغة في الحرص على حقوق اأقليككات إن لم يصككاحبه
تيقظ وحذر من الكيان المسككلم، سككيؤدي حتمككا إلى مطالبككة اأقليككة
باانفصككال وااسككتقال، ولككذا وجب مراقبككة ووضككع آليككات تتبككع
لخروقكككات وتجكككاوزات ممارسكككة الحكككق والتعسكككف فيكككه من قبكككل
اأقليكككات، أو لكا الطكككرفين، وقكككد أفكككرزت عمليكككات المبالغكككة في
الحككرص على حقككوق اأقليككات إلى اسككتفحال خطرهككا يككوم ضككعفت
سلطة الخافة اإسامية، فكشفت تلك اأقليات عن نواياها المبيتككة
تجككاه اأكثريككة، واسككتعانت بككالقوى اأجنبيككة والمعاديككة في سككبيل

تحقيق أهدافها اانفصالية.. 

Albertوقد أرجع الباحث )ألبرت حككوراني-   Hourani)
 أسباب تطور مطالب اأقليككات في العككالم اإسككامي، الككذي وَفَر125

لهم كل حقوقهم الخاصة، اأمر الككذي دفعهم لرفككع سككقف مطككالبهم
من مسكككتوى تلكككك الحقكككوق الطبيعيكككة إلى الكككدعوات اانفصكككالية
وااستقالية، إلى مناخ الحرية المكفول لهككا من جهككة، واعتبارهككا
حقا مكتسبا ا تنازل عنه، في انتظار المزيككد، واسككيما في فككترات
تراجع وضعف الدولة، فضا عن بيئككة العزلككة الككتي فرضككتها على
نفسككها، ورفضككها كككل أشكككال التمثككل والتمككدد والتعككايش الثقككافي
السلمي، فضا عن ارتبككاط كككل أقليككة بأصككولها اأولى، فنجككد ميككل
الدروز لبريطانيككا، والمسككيحيين المككارون الكاثوليكككك نحككو فرنسككا،

125 (  Hourani,  Albert,Minorities  in  the  Arab  World,  London;
Oxford  Univ,  Press,  1947,  P نقا عن: بحككر، سككميرة، مككدخل لدراسككة( .21 

، بتصرف.110.. 107اأقليات، ص 
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واأرثككوذوكس نحككو اليونككانك وروسككيا زعيمككة الكنيسككة الشككرقية،
.. وهكذا سائر اأقليات

وبعد أن استعرضنا في هككذا المبحث مسككألة حقككوق اأقليككات
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وفي عهود الخافككة
اإسامية والحضارة الزاهرة، مبينينك حقوقهم اإنسككانية الطبيعيككة
والفطريككككة والمكتسككككبة: ااجتماعيككككة وااقتصككككادية والتربويككككة
واإدارية والتعليمية والدينية واللغوية والثقافية واأدبية والماديككة
والمعنويككة،ك مككدعمين ذلككك كلككه باأدلككة العاليككة السككند من القككرآن
الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن فعل السلف والخلككف الصككالح
من اأمة اإسككامية، مبيككنين مكككانتهم المحترمككة في جسككد الكيككان
اإسامي، وما وصلوه من مكانككة ومناصككب ودرجككات في مختلككف
شككؤون الحيككاة، ورضككينا رضككى تامككا عن موقككف ديننككا اإسككامي
وحضارتنا العربية اإسامية تجاه اأقليككات، الككتي كككانت تعيش في
ظل الحضارة العربية اإسامية عيشككة كريمككة، ولواهككا لمككا بقيت
ولفنت من الوجود، كمككا أفككنى العككرق اأبيض شككعوبا بأكملهككا بعككد

م واكتشككاف العككالم1516موجة الكشككوفات ااسككتعمارية الحديثككة 
الجديد.

فإننككا سككننتقل إلى المبحث الثككاني الككذي سككنعالج فيككه موقككف
الديانتان اليهودية والمسيحية من اأقليات، وموقف الفكككر الغككربي
منهم أيضككا، حيث نظريككات الصككراع الطبقي، ونظريككات النشككوء

Charlesم- 1882-1809والتطكككككور لكككككك )تشكككككارلز داروين 
Robert  Darwinالعنصكككري ونظريكككة التفكككوق العنصكككري )

م-1939-1865للعككككرق اآري، ونظريككككة )سككككيقموند فرويككككد 
Sigmund  Freudفي التحليككل النفسككي والعقككد الجنسككية )

ودورهكككا في جمكككود وتخلكككف اأقليكككات، وغيرهكككا من نظريكككات
العنصرية ااسككتعمارية وااسككتعائيةك على الجنس اآخككر، قبككل أن
يتوصككلك الغككرب إلى محاولككة تغيككير وجهتككه العنصككرية بالبيانككات
والمواثيككقك الجديككدة، ليطككوي صككفحة شكككلية وغككير حقيقيككة عن

نظرته العنصرية لحقوق اإنسان.  
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المبحث الثاني

معاملة القانون الوضعي المعاصر لأقليات

وقبكككل أن ننتقكككل في هكككذا المبحث لتبكككيين موقكككف القكككانون
الوضككعي الحككديث من اأقليككات نحب أن نقككدم لمحككة تاريخيككة عن
موقكككف الكككدين اليهكككودي والمسكككيحي والحضكككارة المسكككيحية عن
اأقليككات ونظرتهمككا إليهككا، وموقككع اأقليككات في نظريككات الفكككر

م-1882-1809الغككربي العنصككرية كنظريككة ))تشككارلز داروين 
Charles  Robert  Darwinالعنصككري ونظريككة التفككوق )

-1865العنصكككري للعكككرق اآري، ونظريكككة )سكككيقموند فرويكككد 
Sigmundم- 1939  Freudفي التحليككل النفسككي والعقككد )

الجنسية ودورها في جمود وتخلف اأقليات، وغيرها من نظريككات
العنصرية ااستعمارية وااستعائيةك على الجنس اآخر،، ثم موقع
اأقليكككات في المواثيكككقك والمعاهكككدات والكككبروتوكواتك والقكككوانين

الوضعية الحديثة، وذلك عبر المطالب اآتية: 

 – المطلب اأول: لمحة تاريخية عن وضعية حقوق اإنسان في1
الغرب.

 – المطلب الثكككاني: نظريكككات الفككككر الغكككربي في التعامكككل مكككع2
اأقليات.
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 – المطلب الثككالث: وضككع اأقليككات في مواثيككق وقككوانين اأمم3
المتحدة مقارنة باإسام.

 – المطلب الرابع: ضمانات تطبيقك حقوق اإنسان في اإسام.4

 – المطلب اأول- لمحة تاريخية عن وضعية حقوق اإنسان في1
الغرب:

سنعالج في هذا المطلب موقف الدينين اليهككودي والمسككيحي
العنصكككري ااسكككتعبادي وااسكككتذالي من اأقليكككات، وذلكككك عكككبر

الفرعين اآتيين:

 – الفكككرع اأول: موقكككف الكككدينين اليهكككودي والمسكككيحي من1
اأقليات:

كككان اسككترقاق العبيككد من شككريعة اليهككود، ولمككا جككاء الككدين
المسيحي أقّر ما كككان في شككريعة اليهككود، وتشككدد القديسككون على
وجوب استماتة العبيد في خدمة سادتهم، وشرعوا بككذلك نصوصككا
في اإنجيل تشرح مككا تضككمنه التككوراة، مككع عككدم احتككواء اإنجيككل
على أي نص يحرم ااسترقاق واتخاذ العبيد، ولم يثبت عن السككيد
المسككيح عليككه السككام وا الحككواريين وا القديسككين وا الكنككائس

.126موقف أو نص أو تشريع ُيحرم العبودية 

Paulم- 67وكان القديس )بولس الرسول الطرسوسككي ت 
de  Tarse-  Saint  Paulيوصككيك في رسككائله ومواعظككه )

وصكككلواته على ضكككرورة إخاص العبيكككد في التفكككاني والخضكككوع
المطلكككككق لسكككككاداتهم، وفقكككككال في رسكككككالته أهكككككل )أفسكككككس-

Ephesusأيهككا العبيككد: أطيعككوا سككاداتكم، حسككب الجسككد(( :)
بخوف ورعدة في بسككاطة قلككوبكم كمككا المسككيح، وا بخدمككة العين
كمن ُيرضككي النككاس، بككل كعبيككد المسككيح.. عككاملين مشككيئة اه من
القلب، خادمين بنية صككالحة كمككا للككرب ليس للنككاس، عككالمين أنككه

،98انظر: الغزالي، محمد، حقوق اإنسان بين تعاليم اإسككام وإعان اأمم المتحككدة، ص  126
بتصرف. والبياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، كتاب اأمة، قطر، ربيع

.. 45، السنة الثانية والعشرون، ص 88هك، عدد 1423اأول 
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مهما عمل كل واحد من الخير، فذلك يناله من الككرب عبككدا كككان أم
م-64 القكككديس ت حكككرا؟..((، كمكككا أوصكككى الرسكككول )بطكككرس

Pétros  127( بمثل هذه الوصية، وأوجبها آباء الكنيسة.

 الككدومينيكانيكوهككذا القككديس والفيلسككوف )تومككا اأكويككنيك
Tommasoم- 1225-1274  d,Quinoجمكككككككع آراء )

الفاسفة إلى جانب آراء القسس والرهبان ورؤساء الكنككائس، فلم
يعترض على الرق بل زكاه ومدحه ودعا إليه، أنه سار على رأي

 ق.م-384-322 )أرسككككطوطاليس  الفلسككككفة اليونانيككككة أسككككتاذ
Aristotleحالككة من الحككاات الككتي ُخلككق عليهككا بعض النككاس )

بالفطرة الطبيعية. وأقّر القديسون أن الطبيعككة جعلت بعض النككاس
.128أرقاء وعبيد بطبيعتهم وتكوينتهم الجبلية 

La- وفي المعجم الكبككككير )اروس  Rousseللقككككرن )
التاسع عشر تفسير لاسترقاق، فتقككول مككادة )رقيككق(: ))ا يعجب
اإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فككإن
نككواب الككدين الرسككميين يقككرون صككحته ويسككلمون بمشككروعيته..
والخاصة أن الدين المسيحي ارتضى ااسترقاق تمامككا إلى يومنككا

.129 هذا، ويتعذر على اإنسان أن ُيثبت أنه سعى في إبطاله((

وقككد جككاء في قككاموس الكتككاب المقككدس للككدكتور )جككورج
يوسف( تحت عنوانك : )إن العالم شاق( قولككه: ))إن المسككيحية لم
تعكككترض على العبوديكككة من وجههكككا السياسكككي، وا من وجههكككا
ااقتصككادي، ولم تحككرض المؤمككنين على منابككذة جيلهم في آدابهم
من جهة العبودية، حتى وا على المباحثة فيها، ولم تقل شيئا ضد
حقوق أصحاب العبيد، وا حككركْت العبيككد إلى طلب ااسككتقال، وا
بحثت عن مضار العبودية، وا قسككوتها، ولم تككأمر بككإطاق العبيككد
حككاا.. وباإجمككاع لم تغككير النسككبة الشككرعية بين المككولى والعبككد

، بتصرف.98انظر: المرجع السابق نفسه، ص  127
، بتصرف.98انظر: المرجع السابق نفسه، ص  128
، بتصرف.98انظر: المرجع السابق نفسه، ص  129
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بشكككيء، بكككل بعكس ذلكككك، فقكككد أثبتتك حقكككوق ككككل من الفكككريقين
. 130 وواجباته((

وما يمكن استنتاجه من خال هذا العرض مايلي:

 – أن الديني اليهككودي والمسككيحي أقككّرا العبوديككة وااسككترقاق،1
فهما دينان عنصريان.

 - أن الديني اليهودي والمسككيحي لم يسككعيا إلى تحريككر الرقيككق،2
فهما دينا عبودية واسترقاق.

 - أن الديني اليهودي والمسيحي اتخككذتهما أوربككا والغككرب اآثم3
إشباع آثامهما وإرضاء أطماعهما.

 - أن الديني اليهودي والمسيحي استفادْت منهما ومن كنائسهما4
ورجالهمككا أوربككا في سككبيل اسككتعباد الشككعوب واسككترقاقها ونهب

خيراتها وتطويعها.

ونضرب مثاا على ما اسككتنتجناه كلككه، فقككد نقككل المستشككرق
Rogerم- 2012-1913)رجككاء غككارودي   Garaudyفي )

 نصككا نتككبين131كتابه القيم )فلسككطين أرض الرسككاات السككماوية( 
)البابككامن خالككه نظككرة رئيس الكنيسككة المسككيحية الكاثوليكيككةك 

Popeم- 1099-1035ُأوربان الثاني   Urbans للمسككلمين(كك
غداة أول حملة للحروب الصليبيةك المتجهة نجو الشككرق اإسككامي
قولككه: )).. ففي اليككوم السككابع والشككعرين من شككهر اكتككوبر سككنة

م، وفي اليككوم العاشككر من أيككام مجمككع "كليمككون فككيران-1095
Clermont  Ferrandأعلن البابككا أوربككان الثككاني التعبئككة "

العامة في الغرب، داعيا المحاربين إلى سلوك الطريق المؤدية إلى
. 132كنيسة القيامة، انتزاعهاك من "العرق الملعون" ..(( 

، بتصرف.99انظر: المرجع السابق نفسه، ص  130
انظر: غارودي، رجاء، فلسطين أرض الرساات السماوية، ترجمة اأتاسي قصي، وميشيل 131

.128م، ص 1991واكيم، دار طاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، دون طبعة، 
.128انظر: غارودي، رجاء، فلسطين أرض الرساات السماوية، ص  132
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وهو ما سيقودنا إلى دراسككة وتتبككع موقككف أوربككا واإنسككان
اأبيض )إسبانيا، البرتغككال، فرنسككا، بريطانيككا، هولنككدا، بلجيكككا..(

إفريقيا واستعبد شعوبها، ثم كيف تعامككل معهمقارة عندما استعمر 
بعد أن اكتشف العالم الجديد )القككارة اأمريكيككة(، ومأسككاة اتصككاله
بالقارة اإفريقية واأمريكيةك معا، وكيف تعامل مع سكانها الزنككوج
والهنود الحمر وشعب البوير واأزتيك.. بوحشية وقساوة همجيككة
ا مثيككل لهككا في التككاريخ، ولم يكتككف باسككتعبادهم وتشككغيلهم في
قككارتهم، بككل حملهم خدمككة العككالم الجديككد، وصككار يتصككيدهم من
اأدغال ويحملهم في السفن نحككو القككارة اأمريكيككة ليبككاعواك كعبيككد
في خدمة اأراضي فيموت أغلبهم أو يقتلوا أسباب كثيرة، مأسككاة

.133دامت خمسة قرون 

 – الفرع الثاني: موقف المدنية الغربية الحديث من اأقليات:2

موقككف المدنيككة الغربيككة من حقككوق اإنسككان مخككٍز جككدا،
وموقفهم من تجارة الرقيككق واسككيما عبيككد إفريقيككا مأسككوي، فقككد
كككان احتكككار تجككارة الرقيككق على سككواحل إفريقيككا مقتصككرا على

م إلى سككنة1580اإسككبان، ثم انتقككل إلى البرتغككاليين من سككنة 
م، ثم تسابقت الككدول اأوربيككة بعككد ذلككك إلى هككذه التجككارة،1640

حتى برع فيها اإنجليز، ويقدر عدد العبيككد الككذين تم اصككطيادهم و
م و1680نقلهم وبيعهم على يككد تجككار الرقيككق اإنجلككيز سككنوات 

م حوالي مليونين ونصف المليككون شككخص، ُأخككذوا ونقلككوا1786
.   134في ظروف مأسوية مهينٍة 

تنقل دائرة المعارف البريطانية وحشية تعامككل تجككار الرقيككق
.. إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطككة: ))135مع الزنوج فتقول

باأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهضيم الذي صنعت منه الحظائر
المحيطككة بككالقرى، حككتى إذا نفككر أهككل القريككة إلى الخاء يصككيدهم
اانجليز بما أعدوا لهم من وسككائل.. وعككدا من كككانوا يموتككون من

، بتصرف.99انظر: المرجع السابق نفسه، ص  133
، بتصرف.100انظر: المرجع السابق نفسه، ص  134
( نقا عن: الغزالي محمد، المرجع السككابق، صSlavery، مادة )779، ص 2انظر: ج  135
، بتصرف.99
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هككذا القنص اآدمي في الرحلككة إلى الشككاطئ الككذي ترسككوا عليككه
مواكب الشركة اإنجليزية وغيرها، كان ثلث الباقين يموت بسككبب
تغير الطقس، ويموت أثنككاء الشككحن حكوالي خمسككة بالمائككة منهم،
واثنككا عشككر منهم في أثنككاء الرحلككة، أمككا من كككانوا يموتككون في
المسككتعمرات فا حصككر لهم، فككإن مسككتعمرة جامايكككا البريطانيككة

م ما ا يقل عن ثمانمائة ألككف رقيككق،1820وحدها قد دخلها سنة 
ولم يبق منهم في تلك السنة سوى ثاثمائة وأربعين ألفككا فقككط..((

136 .

وبلغت هذه التجارة أوجهككا قبككل حككرب ااسككتقال اأمريكيككة،
وككككانت قواعكككدها في الكثكككير من المكككدن البريطانيكككة ككككك )لنكككدن،
ليفربككول، بريسككتول، انكشككاير(، وكككانت الملكككة )إلككيزبيث اأولى

( تشارك فيهككا، وكككانت قككد حكمتElizabethم- 1533-1603
م، وكككانت شككريكة1603م و 1558في الفترة الممتدة بين عامي 

Johnsلتكككاجر الرقيكككق )جكككون هوكيكككنز-   Hopkinsأعظم )
نخككاس في التككاريخ، وقككد رفعتككه إلى رتبككة نبيككل، إعجابككا منهككا
ببطواته، وجعلت شعاره رقيقككا يرفككل في الساسككل والقيككود، وقككد
أعارته سفينة لنقل الرقيق تسمى )يسككوع(، فيمككا كككان يملككك مائككة

( سككفينة، فتنقككل في الحمولككة الواحككد مككا192واثككنين وتسككعين )
معدله خمسون ألف رقيق، وقد تعطلت تجارة الرقيككق أثنككاء حككرب

م، ثم تزايدْت بعد ذلك بأعداد كبككيرة1776التحرير اأمريكية سنة 
.137جدا 

وقككد طلبت الملكككة من رجككال الككدين ليسككعفوها بالنصككوص
الدينيككة المككبررة لتجارتهككا فأعككدوا لهككا ترسككانة من النصككوص
اإنجيلية والتوراتية، وأفتوهككا بوجككوب اسككتعباد سككالة )يككافث بن
نوح(، وظلوا على هذه العقيدة حتى القرن العشرين، ولم تكد تمككر

 مككارس من السككنة نفسككها17م حككتى صككدر بتككاريخ 1685سككنة 
القانون اأسود الذي ينظم شؤون اأرقككاء، ومككع شككدته وصككرامته

، بتصرف.100انظر: الغزالي، محمد، المرجع السابق نفسه، ص  136
، بتصرف.101 و 100انظر: المرجع السابق نفسه، ص  137
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في إحكككام القبضككة على العبيككد، إّا أنككه لم يلككق القبككول والرضككى،
.138واقى معارضة شديدة من قبل تجار الرقيق 

ومما جاء في بعض مككواده: ))من اعتككدى منهم على السككادة
وقب أشككد العقككاب، وإذا أبككقك العبككد بأقل اعتداء ُقتل، وإذا سككرق ُعكك
ُقطعت أذناه ورجاه وُكوَي بالحديد المحمى، وإذا أبق للمرة الثانيةك
ُقتل(( . فيما كككانت القككوانين تختلككف من مسككتعمرة إلى أخككرى من
حيث الشككدة والصككرامة والحرمككان والتعككذيب، فالعبيككد هم حسككب
قوانينهمك ا نفس لهم وا روح وا فطنككة وا ذكككاء وا إرادة، وأن

. 139الحياة تدب في أذرعهم فقط 

وظلككوا يعككاملونهم بأبشككع الطككرق حككتى بككدأت حركككة تحريككر
العبيد والسككماح لهم بككالهجرة إلى إفريقيككا وتأسككيس دولككة أطلقككوا

عليها اسم )ليبيريا( مطلع القرن التاسع عشر . 

وهكككذا تبّينككاك واقككع الككدينين اليهككودي والمسككيحي في الغككرب
ومككوقفهم من قضككية اأقليككات وحقككوق اإنسككان مطلككع الكشككوفات
الجغرافية والعصككر الحككديث، اأمككر الككذي يككدفعنا لتنككاول موضككوع
اأقليات وحقوق اإنسان وموقعهما في الفكككر الغككربي الحكديث من
خال نظريات التطور وعلم النفس، فما هي نظريات الفكر الغككربي
الحككديث الككتي تنككاولت موضككوع اأقليككات وحقككوق اإنسككان؟ وهككو

موضوع بحثنا في المطلب الثاني.   

 – المطلب الثكككاني- نظريكككات الفككككر الغكككربي في التعامكككل مكككع2
اأقليات:

سادت في أوربا مطالع القرنين السابع والثككامن عشككر بعض
الدراسات والنظريات التي يكتنفها التصككور العنصككري والشككوفيني
المتعصكككب تجكككاه الشكككعوب واأمم اأخكككرى، وقكككد اختفى هكككؤاء
الباحثين وراء عقيدتهم العنصرية القائلة بتفككوق وسككيادة العنصككر
اآري اأبيض على بقية العناصر والشعوب والمخلوقات اأخككرى،

، بتصرف.101انظر: المرجع السابق نفسه، ص  138
، بتصرف.102 و 101انظر: المرجع السابق نفسه، ص  139
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وتزعمهم أصحاب النظرية الداروينيككة من اأوربككيين واأمريكككان،
ناشرين نتائج نظريككاتهم وأبحككاثهم المخبريككة )العلميككة(، المدعيككة
بتفوق العنصككر اأبيض على بقيككة سكككان اأرض، وذلككك من خال
تعظيمهم لبعض العوامككككل البيولوجيككككةك في ااختافككككات العرقيككككة
الفردية أو الوراثية، وامتدت أبعاد وآثار النظريككة الداروينيككة نحككو
اختبككارات الككذكاء وعلم النفس والتكككوينك النفسككي للعنصككر اآري
وغيره من العناصككر المتخلفككة، وتوسككعت تلككك الدراسككات النفسككية
وااجتماعيككة إيجككاد أدلككة على وجككود تلككك ااختافككات العرقيككة

.140الجوهرية المفضية إلى تميز وتفوق العنصر اآري اأبيض 

وهككو مككا سككنعالجه في هككذا المطلب عككبر الفككرعين البحثككيينك
اآتيين:

 – الفرع اأول- ااتجاهات الداروينية والنفسية:1

انطلق أصحاب هذا ااتجاه العنصري من فرضية غير علمية
مفادها أن نتائج مقاييس اختبارات الذكاء التي قامت على الزنوج،
تكشف أن للزنجي –بزعمهم العنصري- مزاجا عنصريا قائمككا بككه،
وا يشبه بقيككة المخلوقككات فضككا عن مشككابهته للعنصككر اأبيض،
وأن قصوره وعدم تبصره واعتمككاده على الغريككزة يعككود في جككزء
منه إلى أصله وجيناته المتوارثة عن آبائه وأجداده، وأنه يصككطبغ
بصبغة عدم قدرته على التكيف مككع معطيككات ومنجككزات الحضككارة

.141المعقدة 

وعلى النقيض من ذلككك فقككد أجككريت جملككة من ااختبككارات
والقياسككات على مجموعككة من الشككعوب واأمم كككالزنوج والهنككود
الحمر والمكسككيكيينك واإيطككاليين وعلى الككبيض أيضككا، فتككبينك لهم
بعد تلك ااختبارات أن العنصر والدم اأبيض مسؤول عن الطموح
والتفككوق من جككانب، كمككا هككو مسككؤول أيضككا عن جككانب الفضككائل

انظر: مجموعة من المصادر والمراجع العربية واأجنبية، نقا عن: بحككر، سككميرة، مككدخل 140
، بتصرف.110لدراسة اأقليات، مرجع سابق، ص  

انظككر: مجموعككة من المصككادر والمراجككع..، نقا عن: بحككر، سككميرة، مرجككع سككابق، ص 141
، بتصرف.111
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واأخاق والقيم والنبل والحضارة، وتبين أن تلك الشككعوب فشككلت
.142في كل ااختبارات –بزعمهم- وأثبتت تخلفها وتأخرها 

وبمقابككل هككذه الدراسككات الككتي شككهدتها أوربككا وأمريكككا في
القرن التاسع عشر والعشرين قككامت دراسككات معارضككة في بعض
الككدول على اأقليككات وخككرجت بنتككائج عامككة ولكنهككا أكككثر قبككوا
ومنطقيككة، وذلككك من خال دراسككة البنيككة والنشككاط ااجتمككاعي،
وقكككدمت هكككذه الدراسكككات تفسكككيرات مناقضكككة لنتكككائج الدراسكككات
العنصرية، مرجعة سبب ذلككك انطاق تلككك اأبحككاث العنصككرية من

.143رؤية مسبقة تقوم على التحامل والتفرقة العنصرية والتحيز 

فيمككا انطلككق )سككيقموند فرويككد( في نظريتككه الثانيككةك حككول
التحليل الجنسي لغريزة )الليبيدو( في تفسير قيام الحياة كلهككا على
الغرائز الجنسككية فقككط، بحيث يشكككل الككدافع الجنسككي كككل نشككاطات
الحياة ويصبغهاك بصبغته، فالبحث عن المتعككة الجنسككية وإشككباعها
يدعو إلى تحقيق وإثبككات الككذات، اأمككر الككذي ينطلككق بككالفرد نحككو
اإعجاب بالذات، وعليه تتشكككل غريككزة )النرجسككية(، وهي عقككدة
التمرككككز على الكككذات، وهي لب الكثكككير من إبكككداعات ونشكككاطات
الحياة، وعليككه فمشكككل اأقليككات هككو مشكككل إثبككات الككذات، أي مككا
يعني: عقدة النرجسية، وتستفحل هذه الغريزة وتعظم لتتحككول إلى
عقدة )ألكترا( وعقدة )أوديب(، ثم تتضخم فتصير عقدة )السككادية(
ثم )المازوشية( ثم عقدة )العدوانية( إحدى غرائز اأقليات لتحقيق
الذات ولككو عن طريككق العنككف، وهي إحككدى إسككقاطات النفس على

.144الحياة الخارجية 

ويككذهب التحليككل النفسككي مشككيرا أنككه كلمككا ارتفعت وتككيرة
العدوان الخككارجي بغككرض إثبككات الككذات كلمككا قلت عدوانيتككه تجككاه
ذاتككه، وهكككذا تسككتحيل سككلوكات وتصككرفات وعاقككة اإنسككان إلى
مجموعة من العقد المركبة والمتشابكة نحو تحقيككق الككذات، ومعككه

، بتصرف.112انظر: مصادر ومراجع..، نقا عن: بحر، سميرة، مرجع سابق، ص   142
، بتصرف.112انظر: مصادر ومراجع..، نقا عن: بحر، سميرة، مرجع سابق، ص   143
 و116 و113انظككر: مصككادر ومراجككع..، نقا عن: بحككر، سككميرة، مرجككع سككابق، ص   144
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يسككتحيل كككل سككلوك مككزيج بين تحقيككق الغريككزة الجنسككية وتككدمير
اآخككرين، وهكككذا تسككتحيل الحيككاة مشككدودة بككوتري غرائككز الحيككاة
الجنسككية، وغرائككز العدوانيككة والعنصككرية، والشككعور والاشككعور
واأنا واأنا اأعلى والصراع القائم بينهما، التي ستودي بصاحبها

. 145إلى الموت المحقق 

وهكذا نتبينك هذه الخلطة العجيبة التي كان ينطلق منها العقل
الغككربي العنصككري والشككوفينيك المتعصككب بهككدف إيجككاد تككبريرات

استعمار واستعباد اأمم والشعوب ونهب ثرواتها.  

 – الفرع الثاني- أهمية دراسة الطبقات ااجتماعية:2

يككرى العقككل الغككربي أن أبحككاث مدرسككة التحليككل النفسككي
الفرويديككة ونظريككة النشككوء والتطككور تقودنككا بككزعمهم نحككو فهم
اأقليات فهما أقرب، وهككا نحن نعككرض نتككائج دراسككاتهم، ثم نقككوم

نقدها وتصويبهاك في خاتمة هذا الفرع.

146 وتخلص وترى نتائج دراساتهم أن:

 – الوضع الطبقي لأقلية يؤثر تككأثيرا بليغككا في تطككور شخصككية1
أفراد اأقليات العنصرية واإثنية.

 – التحليل النفسككي والعلمي لنفسككيات اأقليككات يسككاهم مسككاهمة2
فعالكككة في إدراك بنيكككة تنظيمكككات الجماعكككات العرقيكككة والثقافيكككة
والكشكككف عن حقيقكككة ونوعيكككةك سكككلوكاتها، كسكككلوكات العكككدوان
والخوف والعزلة والتعويض وغيرها من السككلوكات الككتي ا يمكن
فهمها فقط إّا بربطها بأوضاعهاك المتنوعة داخل البنيانك الطبقي.

 – التحليككل الفكككري والنفسككي لبنيككة السككلوك ااجتمككاعي أفككراد3
اأقلية يفيد في توقع السلوك المنتظر من كثير  المواقف المتعددة.

 و114 و 113انظككر: مصككادر ومراجككع..، نقا عن: بحككر، سككميرة، مرجككع سككابق، ص   145
، بتصرف.115
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 – التحليككككل الطبقي أفككككراد اأقليككككة يوضككككح اختاف المزايككككا4
ااجتماعية داخل وضمن نسيج شككبكة عاقككات اأقليككة مككع نفسككها

ومع اأكثرية.

 – التحليل الطبقي يفيد في تحديد مدى قدرة وقابلية اأقليات في5
ااندماج أو الذوبان أو اانعزال.

 وهكذا نخلص إلى معرفة جانب من جوانب التفكير الفلسككفي
الغربي حيال اأقليات من خال رؤية الفلسفة اليونانيةك واإغريقية
والكنسية المسيحية ومدرسة النشوء واارتقككاء  لتشككارلز داروين
ومدرسكككة التحليكككل النفسكككي لفرويكككد العنصكككريتينك بشكككيء من
ااختصكككار، دون النظكككر في بقيكككة النظريكككات اأخكككرى المليئكككة
والمشحونة بالنظرة الدونية والتحقيريككة، فشككتان بين رؤيككة الفكككر
والككدين اإسككامي والحضككارة العربيككة اإسككامية وبين الرؤيككة

العنصرية للفكر الغربي تصورا وممارسة؟

وهكككو مكككا سكككنبحثه في المطلب الثكككالث ونعالجكككه من خال
توضككيح وجهككة النظككر التطبيقيككةك لتلككك المواثيككق والقككوانين على
أرض الواقكككع ومكككدى اسكككتفادة اأقليكككات من كا الفكككرين نظريكككا

 وعمليا.

 – المطلب الثككالث: وضككع اأقليككات في مواثيككق وقككوانين اأمم3
المتحدة مقارنة باإسام.

سنتناول في المطلب الثالث وضع اأقليات في مواثيككق هيئككة
اأمم المتحكككدة وكيفيكككات ضكككمان تطبيقهكككا مقارنكككة بالشكككريعة
اإسككامية، والفككرق بينهمككا في تنزيلهككا على أرضككية الواقككع، في
الوقت الذي يصعب على قرارات ومواثيككقك هيئككة اأمم المتحككدة أن
تجككد طريقهككا للتطككبيق، في الككوقت الككذي تتم فيككه العمليككة نفسككها
بتلقائية في الحياة من خال السلوك اليككوميك للفككرد المسككلم، وذلككك

من خال الفروع اآتية:   

 – الفرع اأول- تقسيمات حقوق اإنسان:1
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يقسم بعض علمككاء القككانون العككام حقككوق اإنسككان الصككادرة
م من خال البيككان12/12/1948عن هيئة اأمم المتحدة بتككاريخ 

العالمي لحقوق اإنسان إلى مجموعة من الحقوق تيسيرا لفهمها،
147 ومن َثَم معالجتها إلى المجموعات اآتية، وهي:

أوا- مجموعككة الحريككات الشخصككية، وتشككمل: الحريككة الشخصككية
للفرد، وحريككة التنقككل، وحككق اأمن على حياتككه وجسككده، وحرمككة

المسكن، وسرية المراسات. 

ثانيككا- مجموعككة حريككات الفكككر، وتشككمل: حريككة العقيككدة، وحريككة
التعليم، وحرية الصحافة، وحرية الرأي.

ثالثككا- مجموعككة حريككات التجمككع، وتشككمل: حريككة ااجتماعككات،
وحرية تأليف اأحزاب والجمعيات ذات الوجود المستمر.

رابعككا- مجموعككة الحريككات ااقتصككادية، وتشككمل: حككق الملكيككة
والتملك، وحرية التجارة والصناعة واختيار وتغيير المهنة..

خامسا- مجموعككة الحقككوق والحريككات ااجتماعيككة، وتشككمل: حككق
العمل، وما يتفككرع عنهككا من حقككوق العمككال، كحريككة اختيككار نككوع
العمل، والحق في الراحة والفككراغ والتقاعككد، والحككق في المعونككة

عند المرض أو الشيخوخة أو العجز عن العمل.. 

سادسككا- مجموعككة الحقككوق السياسككية، وتشككمل: حككق اانتخككاب،
والترشح، وحق تقرير المصير.

وينتظم هذه الحقككوق مبككدأ )المسككاواة( لكككل المواطككنين أمككام
القانون، ويتفرع عن هذا المبدأ الحقوق التالية: 

 – مساواة المواطنين أمام القانون.1

 – مساواة المواطنين أمام القضاء.2

 – مساواة المواطنين في التقدم لوظائف الدولة.3

انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، كتاب اأمككة، قطككر، عككدد 147
، بتصرف.47 .. 45هك السنة الثانية والعشرون، ص  1423، ربيع اأول 88
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 – مساواة المواطنين في التكاليف واأعباء العامة. 4

وتبقى هككذه الحقككوق مجككرد إعان وبيككان نظككري يعككبر عن
أمنيات وآمال فقككط، غككير قابلككة للتطككبيق افتقادهككا لصككفة اإلككزام،
فعدا كونها ذريعة للتدخل في شككؤون الككدول الضككعيفة، لمككا اهتمت
قوى بحقوق اإنسان واأقليات إّا بما يخدم مصالحها الضيقة. 

ولكن هككذه الحقككوق الككواردة في البيككان )اإعان( العككالمي
لحقوق اإنسان  ا تأخذ صفة اإلزام الدولي، ولكنها جاءت ضمن
التعهككدات وااتفاقككات الدوليككة احقككا، دون تحديككد وسككائل وآليككات
تنفيككذها، فهي مفتقككرة لحتميككة التطككبيق واإلككزام، وتبقى مجككرد
مناشدات من جهة، وابتزازات وتجككاذب مصككالح من جهككة أخككرى،
تستعملها الدلو والقوى في سبيل تحقيق مكاسبها ومصالحها لككدى

.148الدول الضعيفة 

ويعلكككق البكككاحث )منكككير حميكككد البيكككاتي( على هكككذا البيكككان
)اإعان( الكككذي صكككاغته أرملكككة الكككرئيس اأمكككريكي  )تيكككودور

( الككذيCassinروزفات( والخبير القككانونيك الفرنسككي )كاسككان- 
حرر مسودة المشروع رفقككة كككل من الصككينيك )تشككانغ(، والهنديككة

، قائا: ))..وما جاء في149)هانسامهتا(، و )شارل مالك( اللبناني 
اإعان العالمي على وجه الخصوص يشكل تعدادا لحقوق فرديككة،

 ا تزيد على كونهككا حقوقككا تشكككل معككاني فيهي شكلية في ذاتها،
الذهن ا سبيل لها إلى الواقع المحسوس، افتقاد منهجية تفعيلها،
وبإمكان أي متخصص في القانون يحسككن التعككداد أن يسككطر أكككثر
مما سطره واضعوك اإعان.. وتبنتهك اأمم المتحدة كإعان عالمي.
ولكن ما قيمة التسككطير والتنظككير الككذي ا يشكككل حككتى في نفككوس
واضعيه أكثر من صككياغة ا تكلككف شككيئا، أمككاني وُمُثككٌل في النفس
ساعة كتابتها، بحيث لو تهيأ أحدهم فيما بعد انتهاكها تحت ضغط
مصككالحه الخاصككة ذات اأولويككةك من غككير أن يتعككرض للمسككائلة

، بتصرف.47انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون،  148
انظر: الدايم، عبد الكريم، ااحتفاء باإعان العالمي لحقوق اإنسان وسط الظام العككالمي، 149

. نقا عن: البيككاتي، منككير حميككد، حقككوق اإنسككان34، ص 241مجلة المستقبل العربي، عدد 
، بتصرف.48بين الشريعة والقانون، 
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والحساب، فا يستبعد أنه ا يتورع عن ذلك، أنككه من جملككة أهككل
. 150الدنيا المتصارعين على لذاتها وشهواتها..(( 

والحقيقة فككإن اأمككر مختلككف كليككة بالنسككبة لوضككعية حقككوق
اإنسان في الشريعة اإسامية، التي حوت نظاما متكككاما لحقككوق
اإنسان النظرية والعملية التطبيقية، وذات منهجية واقعية وعملية
ملزمة للحفاظ على كرامة اإنسان المسلم وغير المسلم، وهذا هو

الفرق البارز بين القانون الوضعيك والشريعة اإسامية. 

وفي اأخير يمكننا الجزم بككأن القككانون الككدولي قككد أخفككق في
تطبيق بنود ومواد ميثاق حقككوق اإنسككان الصككادر عن هيئككة اأمم
المتحدة من خال ضياع حقوق الكثير من الشعوب المضككطهدة في
العككالم، ومنهككا حككق الشككعب العككربي الفلسككطينيك في نيككل حقوقككه
المشكككروعة، وحكككق اأقليكككات المسكككلمة المضكككطهدة في العكككالم

)الروهينجيا، اإيغور..( على سبيل المثال.

 – الفرع الثككاني- معضككات اسككتحالة تطككبيق ميثككاق هيئككة اأمم2
المتحدة: 

ينتظم النظككام العككالمي المعاصككر في معالجككة قضككايا حقككوق
اإنسان وانتهاكاتها على القانونين الككدولي والدسككتوري، وكاهمككا

. ولكن هككذين القككانونين قاصككران عن151امتككداد للقككانون الطككبيعيك
الوفاء بحقوق اإنسان الواردة في البيانككات واإعانككاتك العالميككة،

-1889فقد وصككف المككؤرخ العككالمي المنصككف )أرنولككد توينككبي- 
 ميثاق هيئة اأمم(Arnold Joseph Toynbeeم- 1975

.48 البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 150
 ظهرت )نظرية القانون الطبيعي( أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السككابع عشككر،151

Grotsuisم- 1645-1583وقد نادى بها الفقيهك القانوني الهولندي ) هيغو جروت سيوس 
Hugo م- 1704-1632( وتلقفهككا من بعككده فاسككفة العقككد ااجتمككاعي )جككون لككوكJohn
Loke م- 1679-1588( و )توماس هوبزTomas Hobbesوخاصتها: أن اإنسان ،)

يستحق الحقوق بوصفه إنسانا، ويستمدها من طبيعتككه اإنسككانية ا من تشككريعات الدولككة، أن
الوجود اإنساني أسبق من الدولة والمجتمككع، فهي حقككوق طبيعيككة، وتسككمى بككالحق الطككبيعي،
وهو الذي سبقت إليككه اأديككان، فهككو حككق ا يرتبككط بككأي عامككل خككارجي، أو أي إرادة خارجيككة

،24تمنحها إياه. انظر: غازي صاريني، الوجيز في حقوق اإنسككان وحرياتككه اأساسككية، ص 
.54نقا عن: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 
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المتحدة بككك "الميثككاقك السككخيف جككدا"، وذلككك لتضككمنه حككق الفيتككو
للدول الكبرى الدائمككة العضككوية في مجلس اأمن الككدولي، والككذي
به يتم إجهاض أي قرار لنصرة الشعوب واأقليككات المسككتعمرة أو

، ولكونككه وعككد غككير صككادق، ولكونككه غككير قابككل152المضككطهدة 
للتطبيق، وا يمتلك آليات تفعيله القانونية على أرض الواقككع، ففي
الككوقت الككذي تشككير ديباجتككه إلى وجككوب تجككنيب شككعوب اأرض
الحروب والويات والمآسككي، والعمككل على نيككل الشككعوب حقوقهككا
في الكرامككة والحريككة والسككيادة والحيككاة السككعيدة.. نجككد الواقككع

. 153العالمي يعج بظلم واضطهاد الكبار للصغار 

وذلك لكونه يواجه المعضات اآتية:

أوا- المعضككلة اأولى- تقككويض حقككوق اإنسككان باسككتعمال حككق
الفيتو:

( من الميثاق أنه ا قيمككة أي قككرار يصككدر27تنص المادة )
عن مجلس اأمن إّا بتصويتك اأعضاء الخمسة الدائمي العضككوية
فيه، فيما تصككدر قككرارات مجلس اأمن في المسككائل اأخككرى غككير
اإجرائيككة بموافقككة تسككعة من أعضككائه يكككون من بينهككا أصككواتك

اأعضاء الدائمي العضوية متفقة.

وهذا الحق الممنوحك للخمسككة الكبككار الككدائمي العضككوية قمككة
ااسككتكبار وااسككتبداد والطغيككان في عصككر الككديمقراطيات الكاذبككة

( دولككة190واازدواجية التطككبيق، فككيرهن إرادة مائككة وتسككعين )
في رفككع أحككد أعضككاء مجلس اأمن يككده في التصككويتك لُيلغى كككل
شيء. وهذا مككا حصككل دائمككا مككع قضككايا العككرب والمسككلمين ومككع
الشكككعب الفلسكككطيني على وجكككه الخصكككوص في انكككتزاع أرضكككه
وممتلكاتككه وتشككريده، حيث تقككف أمريكككا وبريطانيككا وفرنسككا مككع
الطرف الصككهيونيك المعتككدي، فيمككا تمتنككع الصككين عن التصككويت،

مختصككر(،كك Arnold Joseph Toynbeeم- 1975-1889أرنولككد توينككبي ) انظر: 152
،169، ص 4تاريخ الحضارة، اإدارة الثقافية بالجامعة العربية، القككاهرة، الطبعككة الثانيككة، ج 

، بتصرف.58نقا عن: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 
، بتصرف.59 و 58 انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 153
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وكككل قككرارات مجلس اأمن ا قيمككة لهككا في فلسككطين، ولم تجككد
.154أرضيتها للتطبيق 

وتكمن خطكككورة هكككذا القكككرار في إصكككرار دولكككة من الكككدول
اأعضاء على محو شعب بأكمله من الخارطة، فا يمنعها أحككد من

ذلك أن بيدها حق الفيتو فا يستطيع أحد منعها.

ثانيا- المعضلة الثانية- تمكين الميثاق الدولة المعتديككة اإفات من
القضاء الدولي:

على الرغم من إرساء الميثاقك وتشريعه إقامة محكمة العدل
الدولية لمحاكمة مجككرمي الحككرب أو لحككل النزاعككات بين الخصككوم

( من ميثاق هيئة اأمم المتحدة، إّا أنككه92والفرقاء.. في المادة )
أعفى الدول دائمة العضويةك من المثككول والعقككاب، وهككو مككا نصككت

( من النظككام اأساسككي لمحكمككة العككدل الدوليككة،36عليككه المككادة )
وهكذا يقوض النظام القضائي وميثاقك هيئة اأمم المتحدة كككل أمككل
في تحقيكككق ديباجكككة الميثكككاق الكككتي تنص على حقكككوق اإنسكككان

. 155والشعوب في الحرية والسيادة والكرامة 

ثالثا- المعضلة الثالثة- إغفال الميثاق لمبدأ العدالة:

لم ينص ميثككاق هيئككة اأمم المتحككدة في مككواده وبنككوده على
تحقيق مبككدأ العدالككة، ففي المككادة اأولى لم تككذكر اسككم العدالككة في
تحقيككق السككام بين الشككعوب واأمم، بككل نصككت على حفككظ السككلم
واأمن الككدوليين، وا قيمككة للعدالككة مقابككل السككلم ولككو بككاإكراه
والتسككويات وااتفاقيككات المذلككة مككا حصككل مككع كككل قضككايا العككرب
والمسلمين وبخاصة الشعب الفلسككطيني، وليس للضككعفاء من حككل
سككوى القبككول وااستسككام أمككام الجككبروت والقككوة، أو أن يرفككع
شكواه لهيئة اأمم المتحدة لتجيبككه بقككرار اسككتعمال حككق الفيتككو أو
عقككد الجمعيككة العامككة وقراراتهككا غككير ملزمككة، أو برفككع شكككوى
لمحكمة العدل الدولية، وهاته المحكمة ا تتهم من لم يوقع معاهدة

، بتصرف.62 و 61 انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 154
، بتصرف.63 انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 155
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معهكككا، وإن ككككان من القكككوى العظمى سكككقطت الكككدعوى شككككا
. 156ومضمونا 

رابعا- المعضلة الرابعة- تقديس الميثاق ورفض تغييره:

ُكتب الميثككاقك كخطككاب تمككثيلي إبقككاء هيمنككة القككوى العظمى
على العككالم، ووضككع ليكككرس مبككدأ الهيمنككة على الضككعفاء، كمككا

( التي تنص صراحة على عدم جواز التفكككير108وضعوا المادة )
في تغيككير الميثككاق إا بموافقككة القككوى العظمى الدائمككة العضككوية،
والتي قد تستعمل حق الفيتككو في نقض أي مشككروع يسككعى لتغيككير
الميثاق. ليبقى الضعيف ضعيفا وخاضككعا والقككوي قويككا ومسككيطرا

157 .

وعليه فا حماية لإنسان وللشعوب في ظل القككانون الككدولي
لقيامككه وتأسسككه على مبككدأ القككانون الطككبيعيك الككذي يحتككاج فيككه
اإنسان لقانون يحميه، ولقيامه على فلسفة مككذهب اللككذة،، ولعككدم
قيامكككه على مبكككادىء العقيكككدة والكككروح واأخاق والقيم الدينيكككة
واإنسانية الفاضلة، ولقابلية القككانون الككدولي والتشككريع البشككري
بالتلبس بالظلم والباطل والحرام والفساد.. كزواج المثليين، ومنككع
الككزواج المبكككر في الشككريعة اإسككامية، والمسككاواة في اإرث،

.158وغيرها من قواعد النظام ااجتماعي في الشريعة اإسامية 

كمككا ا يضككمن القككانون الدسككتوري الحمايككة أيضككا للشككعوب
ولإفكككراد لقصكككوره ونقصكككه واختااتكككهك أيضكككا وفسكككاده القيمي
واأخاقي والفكري وتأسسككه على العلمانيككة واإلحككاد والادينيككة،
وبالتالي ا يمكن أن ينصف اأفراد والشعوب المتدينة أيضا. وهككو
كميثككاق هيئككة اأمم المتحككدة يعتككوره النقص والتلبس بين الحككق

.159 والباطل والفساد..

، بتصرف.67 .. 64 انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 156
، بتصرف.71 .. 69 انظر: المرجع نفسه، 157
، بتصرف.76 .. 72 انظر: المرجع نفسه، 158
، بتصرف.90 .. 77 انظر: المرجع نفسه، 159
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وهكذا نتبينك المعضات الكككبرى الككتي تعككترض تطككبيقك مككواد
وبنود ميثاق اأمم المتحدة، وهكذا يصير حبرا على ورق يجب أن

تعمل البشرية المضطهدة والمظلومة على تغييره. 

 – المطلب الرابع: ضمانات تطبيقك حقوق اإنسان في اإسام.4

نتنككاولك في هككذا المطلب اأخككير من هككذا الفصككل الضككمانات
الثاث الككتي توفرهككا الشككريعة اإسككامية لنيككل اأفككراد والشككعوب
واأقليات حقككوقهم الطبيعيككة واإنسككانيةك وااجتماعيككةك والسياسككية

وااقتصادية، وغيرها.. وذلك عبر الفروع البحثية اآتية:

 – الفرع اأول- الضمانة اأخاقية:1

 – الضمانة لغة:1 – 1

: الكفالة، وهي من الجذر اللغوي160تعني الضمانة في اللغة 
ِمَن( الشككيء، أيككك تكّفككل بككه، و )ضككمنه(، أي: كفلككه، و لفعككل )ضككَ
)ضامن(، أي:  كافل، و)ضمين(، أي: كفيل، ومنه قوله صككلى اه

اه لمن خككرج في سككبيله ا ُيخرجككه إّا 161عليه وسلم: ))تضككَمَن 
جهادا في سبيلي، وإيمانا بي وتصديقا برسككلي، فهككو علَى ضككامن

.162أن ُأدخله الجنة، أو ُأرجعه إلى مسكنه الذي خرد منه..(( 

 - الضمانة اصطاحا:2 – 1

للضمانة تعريفات متعددة، أهمها ما ذهب إليه )سراج محمككد
أحمد( بقوله: ))ما يجب في الذمة رفعا للضككرر الناشككىء بمخالفككة
العقد، أو بارتكاب فعل أو ترك حرمككة الشككارع في ذاتككه، وباعتبككار

.163ما يؤول إليه من مفاسد(( 

م(، معجم لسككان العككرب،1311هك 711 انظر:  ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم )ت 160
.257، ص 13دار صادر، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

 أي: تكَفَل وضمن، فالنبي صلى اه عليه وسلم حسبما أخبره اه سبحانه وتعالى بأنككه كافككل161
وضامن لمن خرج في سبيله.

 أخرجه مسلم في كتاب اإمككارة عن أبي هريكرة، والبخككاري بعضككه وليس كلككه، وهككو متفككق162
عليه.  

 سراج، محمد أحمككد، ضككمان العككدوان في الفقككه اإسككامي، المؤسسككة الجامعيككة للدراسككات163
. 13م، ص 1993والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة اأولى، 
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فالضمانة على هذا اأساس هي:

أ – المسؤولية الكامنة في الككذات العاقلككة والقائمككة في ذمككة الفككرد
المسؤول بمناطات العقد.

ب – آلية تلقائية اجتماعيككة وقانونيككةك تحمككل صككفة التككدوين لرفككع
الضرر الحاصل.

ج – آلية كامنة في الذمة للوفاء باالتزام خشية مخالفة العقد.

د – آليككة فطريككة لككدفع نقض العهككد أو العقككد ومخالفككة الشككارع
الحكيم.

هك- آلية ضمان لدفع مآات الفساد والضرر.

وعلى هكككذا اأسكككاس فالضكككمانة هي: المسكككؤولية الدينيكككة
واأخاقية والقانونيةك الكامنة في النفس والذمة، من التزام برقابككة
الشارع، والدافعة للضرر الناشىء عن مخالفة شروط العقككد، دفعككا

لما يؤول عنها من مفاسد وأضرار.  

وبعكككد أن تكككبين لنكككا مفهكككوم ومصكككطلح )الضكككمانة( لغكككة
واصطاحا، فإننككا سككننتقل إلى تبككيين معككنى ومفهككوم اأخاق لغككة

واصطاحا:  

 – اأخاق لغة:3 – 1

تشير معاجم اللغة إلى أن المادة اللغوية لجككذر كلمككة )َخ، َل،
َق( يفيد معاٍن كثيرة، مككا يعنينككا منهككا هككو: الصككفات الراسككخة في
النفس، الثابتةك في السلوك، حتى تصير إلى صككفة الثبككات، وكأنهككا

. 164ُخلقت مع النفس 

ومن خال هككذه المقاربككة اللغويككة نتككبين أن معككنى ومفهككوم
اأخاق بأنها: الصككفات الراسككخة في النفس، الباديككة في السككلوك

والمعاملة.

م(، معجم لسككان العككرب،1311هك 711 انظر:  ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم )ت 164
.257، ص 13دار صادر، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 
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 – اأخاق اصطاحا:4 – 1

فهي إذن: مجموع قواعد السككلوك الثابتككة الشككاملة لمبككادىء
. ولقولككه صككلى اه165السلوك الكلية في الحياة اإنسانية السككوية 
.166عليه وسلم: ))ُبعثت أتمم حسن الخلق(( 

وبعكككد أن تكككبين لنكككا مفهكككوم اأخاق والكككذي هكككو الصكككفات
الراسخة في النفس، والتيك تبدو جلية في التعامل النقي والمستقيم
والعكككادل مكككع الكككذات المنسكككجمة والمجمكككوع الكلي ومكككع اآخكككر
المخالف، ومككا ترشككح بككه تعككالم الككدين اإسككامي من حككرص على
ضككرورة تقككديم حسككن الخلككق في سككائر المعككامات البينيككة وغككير
البينية مككع اآخككر، وقككد رأينككا حفككظ القككرآن الكككريم وحرصككه على
توفير الضمانة اأخاقية لكل تعاليمه وشرائعه وأحكامه التطبيقيككة
في واقع الناس، كما رأينا سككيرة رسككول اإسككام محمككد صككلى اه
عليككه وسككلم ومككدى حرصككها على الربككط واالككتزام اأخاقي لكككل

تعاليم الدين، كحافظ وضامن للعاقة مع اآخر المخالف.

وبذلك تشكل الضمانة اأخاقية والقيمية عاما مهما ورئيسا
في ضمان شبكة شرعية ضابطة لعاقات سوية وعادلة ومنضبطة
مع اآخر المخالف، واأمثلة على وفي ذلك تترى من خال معاملة
النبي محمد صلى اه عليه وسلم لليهود المجاورين له في المدينة
ومكككا حولهكككا، الكككذين تكككزوج منهم )صكككفية بنت حكككيي بن أخطب

، ومع النصارى الككذين167هك( 50م 661-610النضرية اليهودية 
زاروه وتحاوروا معه كوفد نصككارى نجككران، فضككا عن تنصككيص
القككرآن الكككريم على حسككن الجككوار والمعاملككة الحسككنة مككع اآخككر
المخككالف، وبككذلك تكككون الضككمانة اأخاقيككة قيمككة حياتيككة يوميككة
كاشككفة لمككدى تمتككع اآخككر المخككالف بحريتككه وكرامتككه ونشككدانه

للعدالة المطلوبة والازمة له في الحياة.

، بتصرف.143 انظر: البياتي، منير حميد، حقوق اإنسان بين الشريعة والقانون، 165
 أخرجه مالك في الموطأ، كتاب حسن الخلق. كما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس.166
 هككك بعككد العككودة من صككلح7 تزوجها رسول اه صلى اه عليه وسلم في غزوة خيككبر سككنة 167

الحديبية.

106



وهذه الضمانة يوفرها اإسام وشريعته الغراء بشكل يككومي
واعتيكككادي ودائم وعكككادل.. لنجكككاح واسكككتمرار شكككبكة العاقكككات
ااجتماعية السوية في وبين أفراد المجتمع المسككلم ومن جككاورهم
من اآخر المخالف، على العكس من شبكة قوانينك حقوق اإنسككان
وبياناته العالمية وبروتوكواتهك الجوفاء.. الككتي ا تككوفر مثككل هككذه
الضمانة اأخاقيككة اليوميككةك السككارية المفعككول في شككبكة العاقككات

ااجتماعية السوية.

وبعد أن تبين لنا مكانة وأهمية ودور الضمانة اأخاقيككة في
المجتمع المسلم كضككامن وحافككظ لحقككوق اآخككر المخككالف، والككتي
بدت في شبكة عاقة يوميككة ودينيككة للفككرد والمجتمككع المسككلم مككع
اآخر المخالف، مقارنة بانعككدام هككذه الضككمانة لككدى اآخككر القككوي
على الرغم من تضخم ترسانته القانونية الدعائية الجوفاء لضمان
حقككوق اأقليككات المضككطهدة والضككعيفة.. فإننككا سككننتقل في الفككرع
الثاني لتبيين موقع ومكانة وأهمية الضمانة القانونية لحفظ حقوق

اأقليات.  

 – الفرع الثاني- الضمانة القانونية:2

باإضافة إلى الضمانة اأخاقيككة الدينيككة الككتي تضككمن تككوفر
عامل اإحساس الدائم واليقككظ تجككاه الحفككاظ على حقككوق وسككامة

 الككركن168واستقرار اأقليات، تشكل الضمانة القانونيةك والقضائية 
الثاني من أركان ضمانات الدين اإسامي لحفككظ حقككوق اأقليككات،
بحيث ا تكتفي الشكككريعة اإسكككامية بالضكككمان الفكككردي والكككذاتي
التلقائي الصادر عن معامات وتفاعات مجموع اأفراد، بل تلتجككأ
إلى الضمانة القانونية والقضائية لتحقيق وتثككبيتك حقككوق اأقليككات
في حال ااعتداء عليها أو اانتقاص منها، أو في حال تعرض فرد
واحد وليس بعض اأفراد انتهككاك أخاقي أو ديككني واحككد يخككترق
ميثككككاق الككككدين واأخاقك المقككككدس، فيجيء الضككككمان القككككانونيك
والقضائي لحماية حقوق اأقليات. وذلك عبر توفير سلطة قضائية

آثرنا ااكتفاء بالمدلول ااصككطاحي المتعككارف عليككه فقككط، وتجنبنككا هنككا الخككوض المككدلول 168
والمقاربة اللغوية لاختصار، وتجنبا لشرح البدهي.
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، ولككو خككالف رغبككة أو توجككه169مستقلة وحرة وسيدة في قرارها 
السلطة الحاكمة تجاه اأقليات، نظرا لمكانة القاضي في المنظومككة
التشككريعية اإسككامية، ولمكانككة وقداسككة حقككوق النككاس واسككيما

اأقليات )أهل الذمة( في الشريعة اإسامية.

وسنكتفي بضرب مثل نبوي واحد عن مكانة وأهمية القاضي
في اإسام فقد جككاء عن أبي بككردة رضككي اه عنككه أن رسككول اه
صككلى اه عليككه وسككلم قككال: ))القضككاة ثاثككة: قاضككيان في النككار
وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فككذاك في النككار،
وقاض ا يعلم فأهلك حقوق النككاس فهككو في النككار، وقككاٍض قضككى

. 170بالحق فذلك في الجنة(( 

وانطاقكككا من تقكككديس مكانكككة القضكككاء والقاضكككي، تضكككمن
الشككريعة اإسككامية أي إنسككان كككان حقككه في محاكمككة عادلككة،
واأمثلكككة القضكككائية النبويكككة المطهكككرة في الشكككريعة اإسكككامية
بالعشرات والمئات من أقضككية رسككول اه صككلى اه عليككه وسككلم.
والقواعد القضائية لضمان محاكمة عادلة وفيرة في اإسككام، ففي
قضككاء النككبيك صككلى اه عليككه وسككلم وأصككحابه الخلفككاء الراشككدين
رضي اه عنهم أجمعين اأمثلة الرائعة في العدل واإحسككان معككا،
فقاعدة )اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى(، وقاعككدة )ا
ينككككر تغكككير اأحككككام بتغكككير اأزمكككان(، وقاعكككدة )المسكككاواة بين
المتخاصمين دون مراعاة مكانتهما(، وقاعدة )تطبيق اأحكام على
كل المذنبين- لو أن فاطمة بنت محمد سككرقت لقطككع محمككد يككدها(،
ورسككالة عمككر بن الخطككاب رضككي اه عنككه لعاملككه على الكوفككة
الصحابي الجليل أبو موسككى اأشككعري خككير أرضككية لبيككان حقيقككة

.  171القضاء في اإسام 

 القرآن الكككريم والسككنة النبويككة الشككريفة مليئككة بالشككواهد النظريككة والعمليككة التطبيقيككة عن169
مكانة القضاء والقاضي وااستقالية، وقد صنفت فيها المصنفات الطوال.

 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اأحكام، وغيره.170
 القرآن الكككريم والسككنة النبويككة الشككريفة مليئككة بالشككواهد النظريككة والعمليككة التطبيقيككة عن171

مكانككة القضككاء والقاضككي وااسككتقالية، وقككد صككنفت فيهككا المصككنفات الطككوال في القواعككد
القضائية، وأخبار القضاء ونوادرهم ونكتهم وطرائفهم.ك
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وهكككذا ُتشكككل الضككمانة القانونيككة والقضككائية الككركن الثككانيك
الضامن لحقوق اأقليات أمام سلطة الدولككة اإسككامية، ففي حالككة
لم تجِد الضمانة الدينية واأخاقية المعاماتيككة اليوميككة، ولم ُتككؤِت
أكلهككا وثمارهككا لحفككظ حقككوق اأقليككات، تتحككرك بعككدها ومباشككرة
الضككمانة الثانيككة لككردع المخككالفين، لجلب حقككوق اأقليككات بقككوة

الشريعة وقوانينها الصارمة.

وبعد أن تبين لنا مكانة الضمانة الثانيككة للحفككاظ على حقككوق
اأقليكككات، فإننكككا سكككننتقل إلى الضكككمانة الثالثكككة، وهي الضكككمانة
المجتمعية كركن ثالث ضامن لحقوق اأقليككات. فمككا هي  الضككمانة

ااجتماعية إذن؟   

 – الفرع الثالث: الضمانة المجتمعية:3

تشكككككل الضككككمانة ااجتماعيككككة باإضككككافة إلى الضككككمانتين
السابقتين الركن الثككالث الضككامن لحقككوق اأقليككات، حيث صككهرت
تعاليم اإسام الناس في أمة واحككدة، مشككدودة اأطككراف مترابطككة
اأوصال، يحكمها نظككام ملكككوتي إيمككانيك غيككبي، وشككهودي واقعي
عكككادل وضكككابط لسكككائر الممارسكككات والعاقكككات ااجتماعيكككة بين

مجموع أفراده، كل حسب الحقوق الممنوحة له شرعيا.

وتسعى دولككة الخافككة )الدولككة اإسككامية الحديثككة( برئاسككة
الخليفككة )رئيس الدولككة( والقاضككي العككام )وزيككر العككدل( توفككير
الضمانة والحماية ليشعر كل فككرد من أفككراد المجتمككع المسككلم أنككه
مكرٌم ومحترٌم في ظل دولته ونظامها العادل. وأجل هككذه الفضككيلة
فقد نّظم العاقة بين أطراف ومكونككات المجتمككع، كمككا نّظم العاقككة
بين السلطات، وحدد لكل سلطة دورهككا وحككدودها وواجباتهككا.. كي

يضمن سامة أفراد المجتمع، ومن بينهمك اأقليات.

وفتح آليكككة اأمكككر بكككالمعروف والنهيك عن المنككككر كآليكككة
اجتماعيككة معينككة للسككطلة في حفككظ الحقككوق والحريككات، وضككمان
تأدية الواجبات، والقرآن الكريم والسككنة النبويككة المطهككرة عككامرة
باأدلة القولية والعملية والتقريرية في تفعيل هذه اآليككة الضككامنة
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لحفكككظ الحقكككوق والحريكككات، فحكككديث السكككفينة واأخكككذ على يكككد
المفسدين، خير دليل على تفعيل هذه اآلية لحفككظ وضككمان حقككوق
المجتمككع، وقولككه صككلى اه عليككه وسككلم: )) من رأى منكم منكككرا
فليغيره بيده، فككإن لم يسككتطع فبلسكانه، فككإن يسككتطع فبقلبككه وذلككك

، أوضح دليككل على قيمككة ومكانككة هككذه اآليككة172أضعف اإيمان(( 
الضامنة للحقوق عموما. 

ويقوي هذه اآليككة اآنفككة الككذكر آليككة أخككرى تتمثككل في حككق
اأفككراد في مراقبككة الحككاكم، أن سككلطة الدولككة في اإسككام مجككرد
تمثيل لسلطة وإرادة اأمة، فوظيفككة اأفككراد فيهككا ليس في مراقبككة
السكككلطة فقكككط، والتأككككد من فاعليكككة نظكككام الحسكككبة على اأفكككراد
والمجتمع والسلطة معا،  لقوله صلى اه عليه وسككلم: )).. وذمككة

. 173المسلمين واحدٌة يسعى بها أدناهم..(( 

بككل يتعككدى ذلككك إلى مقاومككة اانحككراف الطككارىء إلى أفككراد
المجتمع والسلطة أيضا، وذلك عبر آليككة اأمككر بككالمعروف والنهيك
عن المنكككر، من خال سككلطة الحسككبة الشككرعية الخاضككعة للحككاكم
المسلم، التي تحاسب الجميع، وا ُتترك لأفراد لعدم حدوث الفتنككة
في حالة انتصككاب اأفككراد لهككا دون ضككابط من الدولككة. ومن خال
آلية النصيحة للحكام أيضا، لقوله صلى اه عليككه وسككلم: ))الككدين
النصكككيحة((، قلنكككا: لمن؟ قكككال: ))ه ولكتابكككه ولرسكككوله وأئمكككة

. 174المسلمين وعامتهم(( 

واأدلككة على ذلككك كثككيرة جككدا، ومنهككا قولككه صككلى اه عليككه
وسلم: ))إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديككه أوشككك أن

. ولقولككه صككلى اه عليككه وسككلم في175يعمهم اه بعقككاب منككه(( 
خطبة حجككة الككوداع: )).. واعلمككوا أن القلككوب ا ُتَغككُل على ثاث:

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإيمان، عن أبي سعيد الخدري رضي اه عنه، وغيره.172
ولشراح الحديث تفصيات في فهمه.

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزيككة والموادعككة، عن علي بن أبي طككالب رضككي اه173
عنه.

 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإيمان، ورواه تميم الداري رضي اه عنه.174
 أخرجه الترمذي في سننه، ورواه أبككو بكككر الصككديق رضككي اه عنككه، وقككال الترمككذي: هككذا175

حديث صحيح. 
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إخاص العمككل ه، ومناصككحة أولي اأمككر، وعلى لككزوم جماعككة
. ولقولككه صككلى176المسلمين، فإن دعوتهم تحيككط مْن وراءهم..(( 

اه عليه وسلم: ))المؤمنون تكافُأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدنككاهم،
وهم يككد على من سككواهم، ا ُيقتككل مككؤمن بكككافر، وا ذو عهككد في

.177عهده(( 

وبهككذه الضككمانة الشككرعية يشككعر أفككراد المجتمككع مسككلمهم
وذميهم –اأقلية- بعدالة اإسام، وحرصه على حقوقهم وحرياتهم
وسككامتهم في أمككوالهم ودورهم ونسككائهم وحرمككاتهم وأبنككائهم

وأموالهم وثقافتهم ودينهم..

وهكذا تشكل الضككمانة المجتمعيككة إحككدى أهم أركككان الحفككاظ
على حقككوق وحريككات اأقليككات في المجتمككع المسككلم، فضككا عن

الضمانتين الدينية اأخاقية والقانونية.

الخاتمة: 

بعككد أن اتضككحت لنككا في الفصككل اأول المفككاهيم والمعككاني
اللغويككة وااصككطاحية لمفهككوم اأقليككة ومرادفاتهككا ونظائرهككا كك
)المهككاجرين واأجككانب والنككازحين..(، وبعككد أن تم التعككرف على
حقيقككة اأطككر الفكريككة والنفسككية والسككلوكية ذات الصككلة بمفككاهيم
عاقكككة اأكثريكككة باأقليكككة ككككك )التحامكككل، والتكككوتر، والصكككراع،
والتفرقة، وااضطهاد والتمييز العنصري..(، وتبينا وجهة اإسام
ومبادئككه المقدسككة في التعككايش مككع اأقليككات كجككانب ناصككع من
جوانب الشريعة والحضارة اإسامية إبان عهوده المزدهرة، يككوم

أن كان المسلمون يشكلون أكثرية بين المجتمعات واأمم. 

وبعد أن عالجنا في الفصل الثانيك طرق وسبل وُأطر ونمككاذج
معاملككة اأقليككة لأكثريككة، وتبّينككاك أنواعهككا )التثككاقف اامتصاصككي،ك

 أخرجه الدارمي في سننه، ورواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيككه أنككه شككهد خطبككة حجككة176
الوداع، كتاب المقدمة. 

 أخرجه النسائي في سننه، كتاب القسامة، ورواه علي بن أبي طالب رضي اه عنه. 177
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التمثكككل الثقكككافي، اانفصكككالي اانعكككزالي، النضكككاليك المتشكككدد(
وخصائصككها ومميزاتهككا، وبينككا عاقككة اأكثريككة باأقليككة ونمككاذج
تعامل اأكثرية مع اأقلية، والعكس أيضا كك )التعايش وااضككطهاد
والتميكككيز العنصكككري واإبكككادة واإفنكككاء والتكككذويب..(، وشكككرحنا
وضككعها في الواقككع الككدولي الحككديث والمعاصككر المتسككم باانحيككاز

والحسابات السياسية والمصالح النفعية اآنيةك الضيقة.

وخلصككنا في الفصككل الثككالث لتنككاول المعاملككة المتبادلككة بين
اأقلية واأكثرية في ضوء الشريعة اإسامية والقانون الوضككعي،
عبر مبحثين، أولهما مخصص لموقع اأقليات في التككاريخ والفكككر
والفقه اإسامي، وثانيهمككا لموقككع اأقليككات في القككانون الوضككعيك
والضمانة الدينية اإسامية لحقككوق اأقليككات. مفصككلين القككول في
مسككألة حقككوق اأقليككات في القككرآن الكككريم وفي السككنة النبويككةك
المطهككرة وفي عهككود الخافككة اإسككامية والحضككارة الزاهككرة،
مبيكككنين حقكككوقهم اإنسكككانيةك الطبيعيكككة والفطريكككة والمكتسكككبة:
ااجتماعية وااقتصاديةك والتربوية واإداريككة والتعليميككةك والدينيككة
واللغوية والثقافية واأدبية والمادية والمعنوية،ك مدعمين ذلك كلككه
باأدلة العالية السند من القككرآن الكككريم والسككنة النبويككة المطهككرة
ومن فعككل السككلف والخلككف الصككالح من اأمككة اإسككامية، مبيككنينك
مكككانتهم المحترمككة في جسككد الكيككان اإسككامي، ومككا وصككلوه من
مكانككة ومناصككب ودرجككات في مختلككف شككؤون الحيككاة، ورضككينا
رضى تاما عن موقف ديننا اإسامي وحضارتنا العربية اإسامية
تجكككاه اأقليكككات، الكككتي ككككانت تعيش في ظكككل الحضكككارة العربيكككة
اإسامية عيشة كريمة، ولواها لما بقيت ولفنت من الوجود، كما
أفكككنى العكككرق اأبيض شكككعوبا بأكملهكككا بعكككد موجكككة الكشكككوفات

م واكتشاف العالم الجديد.1516ااستعمارية الحديثة 

وبعككد أن بينككا موقككف الككديانتينك اليهوديككة والمسككيحية من
اأقليات، وموقف الفكر الغربي منهم أيضا، حيث نظريات الصككراع

-1809الطبقي، ونظريات النشككوء والتطككور لككك )تشككارلز داروين 
( العنصري ونظريككةCharles Robert Darwinم- 1882
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-1865التفوق العنصري للعرق اآري، ونظرية )سيقموند فرويد 
Sigmundم- 1939  Freudفي التحليككل النفسككي والعقككد )

الجنسية ودورها في جمود وتخلف اأقليات، وغيرها من نظريككات
العنصرية ااسككتعمارية وااسككتعائيةك على الجنس اآخككر، قبككل أن
يتوصككلك الغككرب إلى محاولككة تغيككير وجهتككه العنصككرية بالبيانككات
والمواثيككقك الجديككدة، ليطككوي صككفحة شكككلية وغككير حقيقيككة عن

نظرته العنصرية لحقوق اإنسان.

عرضنا في المبحث اأخير من الفصل الثككالث ضككمانات حفككظ
حقوق اأقليات في اإسام، مبيككنين أثككر ومكانككة الضككمانة الدينيككة
اأخاقية والقانونيةك والمجتمعية لتأمين تلككك الحقككوق في حالككة آل

اأمر فيه لدولة الخافة العادلة. 

النتائج:

وقد توصلنا بعد بحث ونظككر وتحليككل وتفسككير واسككتنتاجك من
خال الفصول الثاثة إلى النتائج اآتية:

 – تحديد وضبط مفهوم ومصككطلح اأقليككة لغككة واصككطاحا، مككع1
المصطلحات المشابهة والمرادفة له.

2 - التعرف على حقيقة اأطر الفكرية والنفسية والسلوكية الككتي 
تضبط عاقة اأكثرية باأقلية واأقلية باأكثرية.

 – التعككرف على النظريككات والنمككاذج الضككابطة لعاقككة اأكثريككة3
باأقلية واأقلية باأكثرية.

 – التعككرف على موقككع اأقليككات الزاهككر في المرجعيككة الدينيككة4
اإسامية وفي الحضارة العربية اإسامية.

 – التعرف على واقع اأقليات المؤسف في ظككل اامبراطوريككات5
ااستعمارية الحديثة والنظريات والنماذج والقوانين الوضعية.

 – التعرف على الضمانات الثاث )الدينية اأخاقيككة، القانونيككة،6
المجتمعية( التي توفرها الدولة اإسامية لحماية حقوق اأقليات.
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التوصيات:

وعليه يوصي الباحث باآتي:

 – ضككرورة إياء العنايككة لدراسككة فقككه اأقليككات واسككيما في1
اأقسام المتخصصة، حيث تنعدم الدراسات واأبحككاث المتخصصككة

في هذا المجال، وحيث يغلب العرض العام على كل منجزاته.

 – ضكككرورة التعكككرف على مكككا كتب اآخكككر، واسكككيما نماذجكككه2
ونظرياته ومناهجه التحليلية وعمقه ودقته.

 – ضككبط رزنامككة جدوليككة للكتب التخصصككية في فقككه اأقليككات3
باللغات اأجنبيةك المشهورة.

 – إيكككال تككدريس هككذا المسككاق للمتمرسككين بمختلككف العلككوم4
اإنسانية واإسامية، واسيما حصصه التطبيقية التي يتم التعرف
فيها على خصوصيات وتفاصككيل اأقليككات، والبعككد عن العموميككات

ونحوها..  

ااقتراحات:

وبناء على كل مككا سككبق، فككإن هككذا الجهككد العلمي والمنهجي
المقدم في هذه الصفحات هككو مككا تم بحثككه واستقصككاءه لمحدوديككة
الدراسة من جهة الزمككان والمكككان والجهككد، ولمحدوديككة إشكككالية
الدراسة وموضوعها من جهة أخرى، ولكن ثمة نقاط بحثية قيمككة
ومهمككة في مجككال اأقليككات أيضككا، نقككترح على البككاحثين الجككادين
إكمككال البحث فيهككا بطككرق متعككددة، كككأن يتصككدى أسككاتذة القسككم
الجككادين للتككأليف فيهككا، أو أن ُتعطى هككذه العنككاوينك لطلبككة أقسككام
الماسكككتر والكككدكتوراة اسكككتكمال البحث في هكككذا المجكككال المهم

وااستراتيجي، ولذا يقترح الباحث اآتي: 

 – استفراغ الوسع في بحث نظريات التحول الديني.1

 – نماذج وُأطر ااعتناقك من وإلى عقيدة أو دين ما.2
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 – اتباع سبيل منهج البحث في الدراسككات الميدانيككة للمتحككولين3
دينيا.

 – اسككككتفراغ الوسككككع في التعككككرف على اأسكككككباب الذاتيككككة4
والموضوعيةك والداخلية والخارجية لاعتناقك والتحول.

 – اسككككتفراغ الوسككككع في تلخيص مكتوبككككات مراكككككز اإفتككككاء5
والبككاحثين المتخصصككين المشككرفين على اأقليككات اإسككامية في

الغرب.

 – وضع القراءات المستقبلية والدراسككات ااستشككرافية موضككع6
التفعيل استشراف واقع اأقليات محليا وعربيا وعالميا.

واه من وراء القصككد وآخككر دعوانككا أن الحمككد ه رب
العالمين

أ. د. أحمد محمود عيساوي التبسي

هك1441/ربيع اأسككعد/12فرغ من كتابة البحث يوم السبت 
م09/11/2019الموافق 

الفصل الرابع

اليهود المغاربة

الديانككككة الككككذين يعتنقكككونك المغاربة المغاربكككة اليهكككود، هم
، وعلى الككرغم أن العديككد منهم قككد هككاجروا، إا أنهم مككااليهودية

زالوا يحتفظككون بمعابككدهم الدينيككة اأثريككة، باإضككافة إلى اأحيككاء
. كككان عككددبككالماح القديمككة الككتي كككانوا يعيشككون فيهككا المعككروف

، وكان ذلك الرقم1940 ألف عام 250المغاربة اليهود في حدود 
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% من مجمككوع سكككان الباد، ثم بككدأت بعككد ذلككك 10يمثككل نسككبة 
هجراتهم إلى مختلف بقككاع العككالم ككنككدا والوايككات المتحككدة ودول

فلسطين المحتلة المسماة اليككوم بدولككة أوروبا الغربية بما في ذلك
حتى بين بثقافة بلدهم اأصليك ، إا أنه ظل لديهم ارتباط)إسرائيل)

أفككراد الجيككل الثككاني أو الثككالث من المهككاجرين، وظككل العديككد منهم
يحتفظ إلى جانب الجنسية بالجواز السفر المغربي.

ويعود الوجككود اليهككودي بككالمغرب وفي شككمال أفريقيككا عقب
 ق.م، وتوالت بعد ذلك الهجككرات586خراب الهيكل اأول في عام 

اليهوديككة إلى المغككرب إبككان سككقوط اأنككدلس في أواخككر القككرن
الخامس عشر، الككتي جككاءت بعككد ظهككور عامككات النفي والترحيككل
والطرد لليهود والمسككلمين من اأنككدلس ابتككداًء من سككقوط مملكككة

م،1497 والبرتغككال سككنة 1492 بني اأحمككر في غرناطككة سككنة 
م إلى1510إلى أن جككاء الترحيككل النهككائي لهم ابتككداًء من سككنة 

 معبدا يهوديا في المغرب وعدد هككام من36م. ويوجد نحو 1610
اأضككرحة والمككزارات اليهوديككة في مختلككف المنككاطق المغربيككة

 ،وزان ،الصككككككويرة (،كككككككنيس دنككككككان) فككككككاس أشككككككهرها في
. وتماشيا مككع قككوانينوتطوان وجدة ،صفرو  ،تارودانت ،مراكش

 بعككدم1976الجنسية المغربية، صدر قرار الدولة المغربيككة سككنة 
إسقاط الجنسية المغربيككة عن اليهككود المغاربككة الككذين هككاجروا في
المراحككل السككابقة، وبككذلك يمكنهم العككودة إلى بلككدهم مككتى شككاؤوا

باعتبارهم مواطنين مغاربة.

كككانت اإحصككاءات اأولى تشككير أن عككدد المغاربككة اليهككود
 ألف وهككو مككا كككان يشكككل200القاطنين في المغرب بلغت حوالى 

% من سكككان المغككرب، التقككديرات الحاليككة15% إلى 10حككوالي 
حككول عككدد المغاربككة اليهككود المقيمين حاليككا داخككل المغككرب، غككير

 ألككف، منهم70معروفة بدقة، تشككير بعض الدراسككات إلى حككوالي 
 آاف يهودي يتوزعون في المدن المغربية الرئيسككية وبالككذات10
نصككفهم فقككط هككو المقيم بشكككل دائم في المغككرب الدار البيضاء في

أمككا النصككف الثككاني فلديككه إقامككة ثانويككة فقككط في المغككرب. في
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 عن منظمككة2010تقككديرات أخككرى وحسككب تقريككر صككادر سككنة 
أمريكية مهتمة بمراقبة اأديان وحقوق اأقليات في العككالم، تككدعى

 في0,2منتككدى بيككو للديانككة والحيككاة العامككة - يشكككلون - نسككبة 
 ألف من مجمككوع المغاربككة المحككدد عككددهم70المائة، أي حوالي 

 مليون نسمة.35في حوالي 

لليهود في المغرب نشاط كبير سككواء في المجككال ااقتصككادي
أو السياسي، فقد كان يشارك في السلطة المغربية عدد من اليهود

الككذي كككان وزيككرا للسككياحة، وكككان سككيرج بككيرديغو نككذكر منهم
مستشكككار لشكككؤون ااقتصكككادية يهكككودي الحسكككن الثكككاني للملكككك
والذي ما زال يشغل  المنصب نفسه في فترة أندريه أزواي يدعى

تم تعككيين النككائب 1986، وفي عككاممحمككد السككادس حكم الملككك
عن منطقككة البرلمان المغككربي في جو أوحنا اليهودي في البرلمان

الصويرة وأمينا لصندوق رئاسة البرلمان.

لمحة تاريخية عن اليهود المغاربة:

 قبككل6منطقككة المغككرب اأقصككى في القككرن  اليهودية دخلت
وتبككنيك لغتهم من اأمككازيغ المياد، واستطاع اليهككود العيش وسككط

خال التأثير المباشر بين الجماعات اليهودية واأمازيغ، واحترفوا
كل ركائز الحيككاة ااقتصككادية رعي وصككناعة، عاوة على التجككارة
التي حققوا منها ثروات طائلة، خاصة تجارة الرفاهيات والرقيككق،
ولم يقبككل اليهككود على الزراعككة مهتمين بمهن أخككرى تككدر أرباحككًا
سريعة وا تحتاج للتوطين. وعلى صعيد الحياة ااجتماعية لم يكن
المجتمع اليهودي في المغرب مجتمعًا منغلقًا على نفسككه، كمككا هككو
شككائع عن المجتمعككات اليهوديككة، وإنمككا كككان في اختاط دائم مككع
سكان الباد في حياتهم اليومية. بل كانوا يعيشككون في ظككل وجككود
نظام للجوار أو الحماية من طرف القبائل اأمازيغيككة. فبعككد دخككول

 للمياد ووعي اليهككود بهككذه السككيطرة،710اإسام للمغرب عككام 
دخلوا في حماية الحكام اأمازيغ المسلمين منذ أوائل القرن الثاني

الهجري.
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يهككود المغككرب اكتسككبوا الكثككير من عككادات المسككلمين بككدليل
أنهم في المدن المغربيككة كككانوا يؤمنككون بتعككدد الزوجككات، رغم أن
هذا محرم في ديانتهم، أما اليهود في القرى والجبككال، فقككد تككأثروا
باأمككازيغ واكتفككواك بككالزواج اأحككادي. والككدليل على ذلككك ظهككور
مخطوط في مدينككة مككراكش يعككود تاريخككه إلى سككنة ألككف مياديككة

يتحدث عن تحريم تعدد الزوجات.

أصول المغاربة اليهود:

ينحككدر غالبيككة يهككود المغككرب من الاجككئين اليهككود الككذين
إلى سككواحل شككمال أفريقيككا خال القرطككاجيين وصلوا مككع التجككار 

 قبككككككككككككككل المياد بعككككككككككككككد أن دمككككككككككككككر6القككككككككككككككرن 
عككام مملكككة يهككوذا نبوخذ نصر الثاني البابلي الكلداني اامبراطور

 قبل المياد. وكذلك الاجئين اليهككود الككذين فككروا من محككاكم586
 للمياد بعككد16التفتيش في شككبه الجزيككرة اأيبيريككة خال القككرن 

بككالبحر اأبيض م والمنككاطق المحيطككة1492سقوط اأندلس عككام 
وعلى وجككه الخصككوص شككمال المغككرب وإقليم وهككران المتوسط

بغرب الجزائر الذي به أعداد كبيرة من النككاطقين باللغككة اأسككبانية
في حين كانت تونس والجزائر وطنككًا لليهككود اليهود الشرقيين من

ذوي الجذور اإيطالية من وسط الميدان التجككاري بككك "ليفورنككو".
في البلكككدان الثاث ككككان السككككان اليهكككود يتحكككدثون اليهوديكككة
واأمازيغية والعربية رغم أن هذه اللغات قد طمست إلى حككد كبككير
تحت تأثير اللغة الفرنسية في تلككك الفككترة الزمنيككة المكذكورة. كمككا

كانت هناك أعداد أقل من المهاجرين الجدد من أوروبا.

)ومعناهككا المغوراشككيم ينقسم المغاربككة اليهككود إلى قسككمين:
وهم اليهككود الطشككابيم يهككود اأنككدلس، بالعبريككة المطككارد( وهم

، وكمككا يككوحي اسككمهم،قبل المياد اأصليون الذين سكنوا المغرب
فككككالزعم أنهم من أصككككل مشككككرقي، وأنهم أتككككواك للمغككككرب بعككككد

 قبككل المياد،586من قبل نبوخككذ نصككر الثككاني عككام  القدس سلب
مككع شككمال أفريقيا وبا شككك فقككد وجككد كثككيرون منهم طككريقهم إلى

التجار القرطاجيين.
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وفي أي حال، فربما يكون كثيرون من التطشابيم من أصككول
اأمككازيغ الككذين تحولككوا إلى اليهوديككة والتصككقواك بككديانتهم أكككثر

.11اأمازيغ الذين صككمدوا فيمككا يبككدو إلى القككرن  المسيحيين من
ويظهر أنه كككانت هنككاك، في زمن الفتح اإسككامي اأول في بدايككة
القرن الثامن، أعككداد من الممالككك اليهوديككة الصككغيرة في الجزائككر

وثانيككة في سجلماسة والمغككرب؛ بمككا فيهككا واحككدة تأسسككت في
الككتي داهيككة الكاهنة بككالجزائر تحت قيككادة ملكتهككا اأوراس منطقة

قاومت الفتح اإسامي أربعة أعوام إلى أن قتلت في معركة، فيما
أوا مع السكان اليهككود ضككد مؤيككدي الخليفككة إدريس اأول تحالف
، ولكنه تحول احقا ضدهم.هارون الرشيد العباسي

المغوراشيم هم اليهود الككذين جككاءوا من إسككبانيا )اأنككدلس(
)رغم 1492بعد طردهم من قبل فرديناند وايزابيا عام  والبرتغال

أن الكثكككير أتى في وقت سكككابق لكككذلك، عنكككد سكككقوط ككككل مدينكككة
أندلسية(. وتقول تقديرات أن الجالية اليهودية في المغرب في ذلك

 ألفككا من30 إلى 25 ألككف فيمككا أتى نحككو 100الككوقت تجككاوزت 
إسبانيا والبرتغال، وا يزال كثير من هؤاء يحملون أسماء أسرية
لمككدن أسككبانية تعككود أصككولهمك إليهككا، ومن الممكن ماحظككة أن

، همومليلية سككبتة وكككذلك معظم يهككود مككدينتيك جبككل طككارق يهككود
أيضككا حفككدة أولئككك الككذين طككردوا من إسككبانيا. واسككتقر بعضككهم

وذهبكككوا لجبكككل طكككارق بعكككد انتصكككار وشكككمال إيطاليا جنكككوى في
. ثم جككاءواتطككوان  فيمككا أتى بعضككهم من1704البريطانيين عككام 

 ومككا تاه.1840من جبل طارق مرة أخرى إلى المغرب منذ عككام 
ولمعظمهم نفس اأسماء اأسرية التي يحملها رصفاؤهم الدينيون
المغاربككة. يهككود اأنككدلس نزعككوا في ذلككك الككوقت إلى اانعككزال
وامتاك معابككد منفصككلة في المككدن الكككبرى بككل والعيش في أحيككاء

.المّاح منفصلة سميت فيما عد بأحياء

التعايش مع المسلمين:

عدد اليهود المغاربة حسب المدن
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3,300--وجدة

3,0003,5003,100الجديدة

القنيطر
3,100--ة

العككككرائ
إلى2,0001ش  

2002,700

القصكككر
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الفتح اسككككككتقرت وضككككككعية اليهككككككود بككككككالمغرب منككككككذ
وتككزامن ذلككك مككع ااضككطهاد الشككديد الككذي تعرضككوا لككه اإسامي

للكاثوليكيككة وصككدور مرسككوم في ملككك القككوط بأوروبا بعد اعتناق
يقضي باستعبادهم، حككتى أنهم التحقككوا بجيككوش الفتح م700 سنة

اإسككامي المتوجهككة لأنككدلس من أجككل العككودة إليهككا، واسككتقرت
إدريس بالمغرب حيث سمح اأدارسة وضعيتهم أكثر بعد قيام حكم

لليهود باإقامة والعمل في مدينة فاس، وكان للتسامح الذي الثاني
اقككوه أبلككغ اأثككر في قصككد المدينككة من طككرف يهككود المغككرب من

مختلف الجهات.

وهي وضككعية أهككل الذمة اكتسككب اليهككود بككالمغرب وضككعية
أطرت سلوك المسلمين إزاءهم، فكان موقفهم قوامه عدم ااعتداء
والتعامل في المعروف وعدم التدخل في الشؤون الداخليككة لليهككود
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دينيككة أو قانونيككة أو وقفيككة أو قضككائية. ومنح سككاطين المغككارب
ظهكككائر التوقكككير للعديكككد من اليهكككود، ككككأفراد أو كقبائكككل، على

. وااحترام

وكان اليهود يتجمعون في أحياء سكنية خاصة يطلككق عليهككا
اسككم الماح. وتشككير المراجككع إلى أن اليهككود في مدينككة الصككويرة
شكككلوا في وقت من اأوقككات أكككثر من نصككف سكككان المدينككة في
سابقة فريككدة من نوعهككا، حيث كككانوا مككوزعين بين الماح القككديم

اسككتثناء، حيث اختلككط اليهككود وجدة والماح الجديد. وكانت مدينة
في نفس أحيككاء المسككلمين، ولم يخصصككوا ماح خككاص بهم. كمككا
اشتهر الحي اليهودي بوسط المدينة القديمة بالدار البيضاء، وهي

 بيتًا، يعيش فيها العديككد من المغاربككة30حارة كبيرة بها أكثر من 
اليهود، وهو حي قديم محاط باأسوار وله عدة منافذ، وكان قديما

مخصصا لليهود، الذين هجروه فيما بعد.

، تقلكككد يهكككود اأنكككدلس والمغكككربظكككل حكم المكككرابطين في
مناصكككب رفيعكككة في الدولكككة، حصوصكككا المناصكككب ااقتصكككادية

عنككد دخككولهم مدينككة الموحككدون والديبلوماسككية. وفي بدايككة دولككة
، والتي أصبحت عاصمة اامبراطورية واسعة1062مراكش عام 

تمتد من المغككرب إلى إسككبانيا، ُمنككع اليهككود من اإقامككة فيهككا ليا،
وسبب ظهور بعض هذه السياسات هو ااختاات التي كانت تطرأ

لكن في حاات الفتن وااضطراب في انتقال السلطة وتغير الككدول،
 كيلومككترا من75، الواقعككة على بعككد أغمككات سرعان ما بدأ يهككود

مراكش، يتوافدون على مراكش للتجارة. فسككمح لليهككود بككدءًا من
القرن الثاني عشر باإقامة في مراكش، فنمت جاليككة كبككيرة فيهككا،

. وباسككتقرار حكم المرينككيين،كالمرينككيينك واستمرت حتى بعد ظهور
لجأ العديد من يهود إسبانيا للمغككرب واسككتقروا في أنحككاء مختلفككة

، عندما قامت أعمال شغب ضد1431منه، خاصة بعد أحداث عام 
.شكككبه الجزيكككرة اإيبيريةك اليهكككود وانتشكككرت في جميكككع أنحكككاء

وتواصلت موجككات المهككاجرين من اسككبانيا طيلت القككرن السككادس
، واسككتقروا في جميككع1492عشر، في أعقاب عمليات طرد عككام 
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أنحككاء الباد. وتنككامى عككدد السكككان اليهككود في فككاس بقككوة، وتم
.1438إنشاء أول ماح في المدينة عام 

، ومنككذ عهككد المؤسككس اأولالدولككة السككعدية وبعككد وادة
للسالة، انتهجت سياسة تتعامل مككع اليهككود بثبككات ملحككوظ، حيث

وشككجعت عككوملت الجاليككات المحليككة في المملكككة معاملككة حسككنة،
الهجرة إلى المغرب. وحصل بعض اليهود على مناصككب هامككة في
الباط، كما ساهموا بككدعمهم في مواجهككة القككوات الموجككودة على

معركككة وادي الحككدود مككع الجزائككر. وكككان انتصككار المغاربككة في
سبسككتيان ملككك أثككر كبككير على اليهككود، حيث كككان يعككزم المخككازن
في حال احتاله للمغرب، بأن يقتل جميع اليهود بأرضها، البرتغال

وَخَلف انهزام ملك البرتغال عند اليهككود شككعور باامتنككان لسككلطان
المغرب.

ولليهود مزارات ومدافن مقدسة ومعابد في عككدد من القككرى
)جنككوب شككرقي المغككرب(، زاكككورة الصغرى من تنفو في ضواحي

 )ضككواحي أغككادير(. وجككان )جنككوب مككراكش(، إلى أوريكة إلى
واختار بعض منهم العيش في البوادي والمنككاطق الجبليككة، ومنهم

من عايش أمازيغ المغرب وأتقن لغتهم.

وعاوة على هككؤاء تعككززت أعككداد يهككود المغككرب بوصككول
القككرن في نهايككة اأندلس عشرات اآاف من اليهود النازحين من

. وتوزع هككؤاء بصككفةدولة بني اأحمر بعد سقوط الخامس عشر
والرباط وفاس. تطوان خاصة بين

واذا كان أغلب المغاربة اليهود، قد عاشوا حيككاة متواضككعة،
وامتهنكككوا الحكككرف التقليديكككة المختلفكككة، فكككان صكككفوتهم ارتبطت
بالتجارة والمال واأعمال. بل وتؤكد دراسككة لككنيكول السككرفاتي أن
السككاطين الوطاسككيين والسككعديين والعلككويينك الككذين تعككاقبوا على
حكم المغرب، على امتداد القرون الخمسككة الماضككية، اعتمككدوا في
مسائلهم المالية والتجارية وااستشككارية على الخككبرات اليهوديككة،

رغم أن اليهود كانوا يشكلون أقلية في باد اإسام.
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يهود شمال إفريقيا الفرنسية في فترة الحماية الفرنسية:

م تكككونت شككمال إفريقيككا الفرنسككية من ثاث1939في سككنة 
مستعمرات: الجزائر والمغككرب وتككونس. يشكككل العككرب واأمككازيغ
المسلمون الجزء اأكبر من السكان في جميع المسككتعمرات الثاث
التي شاركت فيها أعداد كبيرة من المستوطنين من فرنسا وغيرها
من البلككدان اأوروبيككة الجنوبيككة, وخاصككة في الجزائككر. وشكككل

اليهود أقل نسبة من سكان البلدان الثاث جميعًا.

كككانت الجزائككر جككزءًا محتا من فرنسككا ااسككتعمارية، بينمككا
كانت تونس والمغرب محميتين فرنسيتين. وكانت الجزائر وتونس
تحت إدارة حكم اإمبراطورية العثمانية منذ القرن السككادس عشككر
حككتى أصككبحتا مسككتعمرتين فرنسككيتين خال القككرن التاسككع عشككر.

 وعلى مكككدى1830اجتكككاحت القكككوات الفرنسكككية الجزائكككر عكككام 
السككنوات الثاثينك التاليككة أقككامت السككلطة على اإقليم وحولتككه إلى
مسككتعمر. عنككد انككداع الحككرب العالميككة الثانيككةك بلككغ عككدد سكككان

 مايين6 مايين وكانت أغلبيتهم التي تزيد عن 7الجزائر حوالي 
من العرب واأمازيغ.

لم تكن المغككككرب أبككككدًا تحت الحكم العثمككككانيك ولكنهككككا ظلت
 أصككبح المغككرب أغلبككه1912. وفي عككام اإيالككة الشككريفة تحت

محمية فرنسية بموجب اتفككاق فككاس. وبقيت الملكيككة الشككريفة مككع
الوجود العسكري الفرنسككي. قككام المفككوض الفرنسككي العككام بتككولي
اأمن الداخلي وعلى جميع المواطنين من غير الجنسية المغربيككة.
7خال فككترة زمنيككة معينككة أصككبح عككدد سكككان المغككرب حككوالي 

 مليككون من اأمككازيغ والعككرب المسككلمين6مليككون. ومنهم تقريبككًا 
والباقي من اليهود واأوروبيين.

م:1939إحصاء يهود شمال إفريقيا – 

400عند انداع الحرب العالميككة الثانيككة كككان هنككاك حككوالى 
ألف من اليهود يعيشون في شمال إفريقيككا الفرنسككية وهم يمثلككون

 ٪ من سكان المنطقة. انتقل معظم يهود شمال إفريقيككا3ما يقارب 
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من المدن الصغيرة إلى المدن ااستعمارية مثل في المغرب: الككدار
البيضاء والرباط وفاس وفي الجزائر: العاصمة ووهران وتلمسان
وسككيدي بلعبككاس وقسككنطينة وفي وتككونس: العاصككمة وصككفاقس
وسوسكككة حيث ككككانوا يشككككلون نسكككبة كبكككيرة من السككككان غكككير

المسلمين.

, كككان عككدد1941وفقا إحصاء قامت به حكومة فيشي عام 
 ألككف باإضككافة إلى111اليهككود الجزائككريين يككتراوح عككدد حككول 

مواطنين فرنسيين يهود الجزائر  من اليهود اأجانب. كان6,625
 منحهم مرسككوم )ادولككف كريمككييو وزيككر العككدل1870وفي عككام 

الفرنسي وحافظ اأختام( الجنسية الفرنسية بالجملة. وشاركوا في
مؤسسات تعليمية وسياسية واجتماعية في المسككتعمرة الفرنسككية.
كان يهود المغرب وتونس تحت سككيطرة ااسككتعمار مثككل جككيرانهم

 ألكككف مكككواطن يهكككودي تونسكككي و68المسكككلمين. ككككان بتكككونس 
 من اليهككود الفرنسككيين16,500 من اليهود اإيطاليين و3,200
 من اليهكككود ذوي الجنسكككيات اأخكككرى اسكككيما1,660وككككذلك 

البريطانية. كان في المغرب أكثر نسبة من اليهود فقد بلككغ حككوالى
 ألككف12 ألف من الرعايا المغاربة و 180 ألف منهم قرابة 200

من المواطنين الفرنسيين والبككاقي أجككانب. وبهككذا يتضككح أن أكككثر
من نصف يهود المغرب العربي كان في المملكة المغربية.

حماية المغاربة اليهود في الحرب العالمية الثانية:

غزوهككا سككنة بعككد ااحتال األمككانيك سككقطت فرنسككا في يككد
المواليككة لهككا حكومككة فيشي ، وقككد عينت ألمانيككا النازيككة 1939

لحكم فرنسككا وبعض المسككتعمرات الفرنسككية في إفريقيككا. قككامت
حكومة فيشككي بسككن قككوانين مماثلككة لقككوانين ألمانيككا النازيككة فيمككا

في كككل من معسكككرات اإبككادة يخص تجميع اليهود وإرسككالهم إلى
الموافقة محمد الخامس ألمانيا وبولونيا. رفض ملك المغرب آنذاك

على القككوانين النازيككة لحكومككة فيشككي، ورفض تسككليم الرعايككا
أنا لست ملك المسلمين فقط، وإنما ملك اليهود ألمانيا، حيث قال:

لكل المغاربة.
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الجكككدير بالكككذكر أن اأقليكككة اليهوديكككة بكككالمغرب اسكككتنجدت
بوضعية الذمي لمواجهة عزم ااستعمار الفرنسككي في عهككد الحكم
النازي لفرنسككا على تطككبيق القككوانينك النازيككة ضككد اليهككود، ونص
للمخككابرات العسكككرية الفرنسككية واضككح في إبككراز هككذا الموقككف،

إن جالة الملك سيخالف النص القرآني إذا مككا يقول بعض اليهود:
صادق على إجراءات متناقضة نصا وروحا لمضمون القرآن، فككإن
للمسككككيحيين واليهككككود في نظككككرهم، الحككككق في العيش في أرض
إسامية ولهم أن يقوموا فيها وبجميع المهن الككتي ا مسككاس لهككا

بالدين على شرط أداء الضرائب واحترام التشريع اإسامي.

ورغم ذلك فقد صدر ما عرف بقانون فيشي بعد تخفيفككه إثككر
مفاوضات عسيرة بين السلطان محمد الخامس والجككنرال نككوغيس

 أكتكككوبر/31هك 1359 رمضكككان 29المقيم العكككام الفرنسكككي في 
، واستطاع السلطان أن يحفككظ لليهككود أسككس1940تشرين اأول 

الحياة الدينية والمدنيككة ويقصككر اسككتعمال القككانون على المجككاات
السياسية وااقتصادية.

وفي الواقككع فككإن التقاليككد اإسككامية تمككيزت دومككا بحمايككة
اليهود، كما أن ملوك المغرب لم يتخلوا عن هذا أبدا، وقد دل على
هذا التعامل اانتهازي لأقلية اليهودية بالمغرب مككع وضككعية أهككل

الذمة.

الهجرة الجماعية:

م2006 و1921أعداد المغاربة اليهود في المغرب بين سنتي 
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الحمايككة ، وانتهككاء عهككد1948عام  دولة إسرائيل أدى قيام
نكسككة م، ووقككوع1956في المغككرب عككام  واإسككبانيةك الفرنسككية
م، إلى هجرة الكثير من يهود المغرب إلى الدولة اليهودية،1967

وبعضهم فضل الهجرة إلى فرنسا، وفئة هاجرت إلى كنككدا وبنسككبة
أقككل إلى إسككبانيا، وهككو مككا جعككل عككدد البككاقين منهم يككتراجع إلى

 ألف نسمة بداية ثمانينات القرن العشككرين، وهم اليككوم20حوالي 
أقل من ستة آاف نسككمة )المقيمككون بشكككل دائم(. ومككع ذلككك فككإن
يهود المغككرب مككا زالككوا يشكككلون أكككبر تجمككع يهككودي في البلككدان

العربية.

وحسككب مصككادر تاريخيككة فككإن هجككرة المغاربككة اليهككود إلى
إسرائيلك المحتلة بدأت بدعم من المسككتعمر الفرنسككي على دفعككات،

م منككع الملككك1956ولكن بعد حصول المغرب على استقاله سنة 
الراحل محمد الخامس هجرة اليهود، مقابككل منحهم كافككة حقككوقهم
السياسككية والمدنيككة وااقتصككادية. غككير أنككه رغم ذلككك اسككتمرت

، حين ُتوِفي محمد الخككامس وخلفككه1961الهجرة سّرا حتى سنة 
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؛ لتبدأ بعد هذا مرحلة جديدة من هجرة المغاربةالحسن الثاني ابنه
اليهود عبر "صككفقة" بين اأمريكككيينك والفرنسككيين واإسككرائيليين

من جهة والمغرب من جهة ثانية.

فترات هجرة المغاربة اليهود.

عدد المهاجرينالفترة

1951-
1948263 28

1960-
1952945 95

1971-
1961507 130

،1956 و1948كانت هناك فترات، الفككترة اأولى مككا بين 
في ذلك الوقت كانت فرنسا هي الحاكمة، تعطي جميع التسككهيات،
ومن مصلحتها أن تجد حا لجزء من المجتمككع اليهككودي المغككربي

، جككاء1956الككذي كككان يعيش في ظككروف صككعبة. وفي سككنة 
استقال المغرب، وكان موقف محمد الخامس موقفككا شككريفا، فمن
جهككة منح حقوقككا سياسككية لليهككود، وأول كامككه صككرح فيككه بككأن
اليهود أضحوا مواطنين كاملي المواطنككة، حيث كككان يؤكككد في كككل
خطاباتكككه اأولى بعككد ااسككتقال على مواطنكككة المغاربككة اليهكككود
وحقهم كبككاقي المغاربككة ويطمئنهمك باسككتمرار. وفعا عين وزيككرا

في الحكومة اأولى والثانية، ووقف الهجرة، بن زاكين يهوديا هو
حيث تككوقفت عمليككة تسككهيل إعطككاء الجككوازات لليهككود المغاربككة
ولكنهككا لم تمنككع كليككا. لكن، وبعككد وفككاة محمككد الخككامس، تغككيرت
اأمككور، إذ كككان هنككاك مكتب مخصككص لكككجوازات سككفر اليهككود
وسقطت مقاومة الوطنيينك اليهود لمسألة التهجير، بعككد أن أصككبح
القانون يسهل عمليككة التهجككير بتسككهيل إعطككاء الجككوازات لليهككود
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 ألككف في إسككرائيل400المغاربة. وبلغ عدد يهككود المغككرب حككدود 
.1973سنة 

التفكير في العودة إلى المغرب:

. تلككك الحككرب أحككدثت1973مباشرة بعد حرب أكتوبر سككنة 
رجة سياسككية كبككيرة داخككل إسككرائيل، وبككدا وقتهككا أن العككرب كككان
بإمكككانهم حسككم الككنزاع العككربي اإسككرائيلي، هككذه الفكككرة قضككت
مضككجع اإسككرائيليينك كمككا لم يحككدث قككط من قبككل طككوال سككنوات

الصراع.

وفي خضم تلك الحالة نشرت تقككارير صككحافية تشككير إلى أن
معظم المغاربة اليهود، يعيشون في ظككل ظككروف اقتصككادية صككعبة
أدت إلى أن كثيرين منهم فكككر في العككودة إلى المغككرب، خاصككة أن
القككانون المغككربي ا يسككقط الجنسككية عن أي كككان. ويبلككغ عككددهم

.2000 ألفا وفق إحصائيات 900

وبسبب حالة التمككزق النفسككي هككذه وسككط المغاربككة اليهككود،
سيطلب قادة منظمة التحريككر الفلسككطينية في اتصككاات متكتمككة أن

ملك المغرب نككداء إلى المغاربككة اليهككود الحسن الثاني يوجه الملك
بالعودة إلى وطنهم، أو على اأقل تنقل عنه رسالة بهذا المعنى.

لم يوجككه الملككك الحسككن الثككانيك النككداء المطلككوب آنككذاك أن
اأوضاع السياسية باإضافة إلى المناخ السياسي الداخلي، لم تكن
تسككمح لككه بتوجيككه نككداء العككودة. لكنككه سككيفعل ذلككك بعككد سككنوات
للعككودة، حيث طلب منهم في مطلككع الثمانينككات اابتعككاد عن تكتككل
الليكود المتطرف، وكككان من بين أشككهر زعمائككه وزيككر الخارجيككة
اأسبق ديفيد ليفي وهككو يهككودي مغككربي ا يككزال منزلككه قائمككا في

مدينة الرباط العتيقة.

المغاربة اليهود حاليا:

في القكككرن العشكككرين العاصكككمة الكككدار البيضكككاء أصكككبحت
ااقتصادية، تؤوي أكبر عككدد من يهككود المغككرب. فبنككوا تجمعككاتهم
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السكككنية ومؤسسككاتهم التربويككة والترفيهيككة، عاوة على هيئككاتهم
 معبدا يهوديا في العديد من المدن المغربية.33الدينية التي بلغت 

وبعد سلسلة الهجرات الجماعية، تككراجعت الجاليككة اليهوديككة
في الدار البيضاء، والماحككظ اليككوم أن الجاليككة اليهوديككة المتبقيككة
في المغككرب، على قلككة عككددها، تواجككه حقيقككة الواقككع المتمثككل في
إقبال شباب المغاربة اليهود على الهجككرة، بمجكرد إنهككاء الدراسككة
الثانوية. ونقل عن مدير المدرسة الميمونية )الثانوية العبرية( في
الدار البيضاء قوله ان شباب هذه الجالية، مككا أن ينهككواك دراسككتهم
الثانوية حتى يشدوا الرحككال إلى إسككرائيلك أو فرنسككا أو كنككدا. كمككا
نقل عن بعض هؤاء الشبان قككولهم أنككه رغم عككدم وجككود صككراع
بين العككرب واليهككود في المغككرب، فهم ا يككرون لهم مسككتقبا في
هذه اأرض، خصوصا بعد كل تصعيد عسكري في منطقككة الشككرق
اأوسكككط، حيث ترتفكككع موجكككة العكككداء تجكككاه اليهكككود في الكككدول

اإسامية بما فيها المغرب.

ويتمتع اليهود في المغرب بعاقات طيبة سواء مع السككلطات
الرسمية، أو مع المغاربة المسلمين. بل ويحتل بعض منهم مواقككع
هامة في دواليب الدولة المغربية. مثل أندري أزواي الككذي يشككغل
منصب مستشار الملك محمككد السككادس. ويككرى أزواي أن اصككرار
عشكككرات اآاف من اليهكككود في فرنسكككا وإسكككرائيلك وكنكككدا على
ااحتفاظ بهويتهم المغربية وااعتزاز بها يشكل قوة كبرى لليهككود

المغاربة.

ويحرص يهود المغككرب على التجمككع والتكتككل في مؤسسككات
وجمعيات، سككواء داخككل المغككرب أو خارجككه. ومن أبرزهككا مجلس
الجاليات اإسرائيلية بالمغرب، الككذي يتككولى أمانتككه العامككة سككيرج
بيرديغو، وزير السياحة المغربي اأسبق، الككذي يتككولى في الككوقت

.التجمع العالمي لليهود المغاربة ذاته منصب رئيس

حككزب التقككدم ، قيككادي سككابق في صككفوفشمعون ليفي ويعد
)الحزب الشيوعي سابقا(، من اليهود الناشطين. فهو وااشتراكية
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أيضا استاذ في كليككة اآداب بالربككاط، ومسككؤول الشككؤون الثقافيككة
في مجلس الجاليككات اإسككرائيلية بككالمغرب، الككذي أنشككأ مؤسسككة
مختصككة بككالتراث الثقككافي لليهككود المغاربككة تهتم بككترميم وصككيانة
المعابد والمقابر اليهودية، إضافة إلى احداث متحف يعككرف بثقافككة
المغاربة اليهود. وهي مهمككة ينشككغل بهككا في الككوقت نفسككه مركككز
اأبحككاث حككول المغاربككة اليهككود الككذي أسسككه روبككير أسككراف في

 كما أن المغاربة اليهككود المككوزعين في جهككات1994باريس عام 
العالم اأربع، وخاصة إسرائيلك وفرنسا وكندا، يشكلون نسبة هامة

 قككام1997من السككياح الككذين يتوافككدون على المغككرب. وفي عككام 
 ألف يهودي من أصل مغربي بزيارة المغرب.30

بأسف شككديد إلى مراكش وينظر رئيس الطائفة اليهودية في
مككا يؤرقككني هككو تراجع عدد السكككان اليهككود في المدينككة. ويقككول:

ماحظة أننا نسير في طريق اانقراض. فالشيوخ الذين ا يزالككون
 شخصا، لم تعد أمامهم إا سنين قليلككة للعيش،173هنا، وعددهم 

وينتهيك الوجود اليهودي في مراكش ومعه تراث تككاريخي وثقككافي
عريككق. أبنككاء اأسككر اليهوديككة المغربيككة الككتي فضككلت البقككاء في

، اضككطرتهم1948المغككرب على الهجككرة إلى إسككرائيل في عككام 
ظروف العيش والعمككل في المغككرب إلى الهجككرة إلى فرنسككا وكنككدا

أطفالنككا درسككوا في المغككرب في مككدارس البعثككة وأميركككا. وقككال:
الفرنسية، مثل ثانوية فيكتككور هوغككو بمككراكش، وثانويككةك ديكككارت
في الرباط، وثانويككة ليككوتي في الككدار البيضككاء. بعككد ذلككك التحقككوا
بالمكككدارس العليكككا والجامعكككات الفرنسكككية واأميركيكككة. لكنهم لم
يتمكنوا من العودة إلى المغككرب بسككبب ضككعف فككرص العمككل هنككا.

في المغرب لدينا تجربة نموذجية في التعايش السلمي بين ويقول:
المسلمين واليهود، وهذه التجربة نريد من الشرقيين أن يسككتفيدوا
منها، فهي تبرهن على إمكانيككة التعككايش في سككام إذا مككا تككوفرت
اإرادات والعزائم. ونحن نسعى للحفاظ على هككذا الككتراث المغككربي
المتميز وصككيانته لأجيككال القادمككة، والتعريككف بككه كصككورة بديلككة
وممكنة لصور العداوة والتطاحن السائدة اليوم في وسائل اإعام.
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في اختتكككككام أنكككككدري أزواي تحكككككدث مستشكككككار الملكككككك
والككتيك نظمت من اليهودية المغربية المعاصككرة ومغككرب الغككد ندوة
 أكتككوبر23 قرنا على تأسيس فاس، يككوم الخميس 12جمعية  قبل

 بالككدار البيضككاء. أزواي ردد كككذلك بلغككة مليئككة بالتحككدي2009
واأمل:

2010يشكل اليهود في المغرب، حسب تقريككر صككادر سككنة 
عن منظمة أمريكية مهتمككة بمراقبككة اأديككان وحقككوق اأقليككات في

- يشكككلون - نسككبة منتدى بيو للديانة والحيككاة العامككة العالم تدعى
 ألف من مجموع المغاربككة المحككدد70 في المائة، أي حوالي 0,2

 مليككون نسككمة، كمككا جككاء في آخككر إحصككاء35عددهم في حككوالي 
وطني للمندوبية المغربية السامية للتخطيط. لكن الجهات الرسمية
في المغرب لم تنف أو تؤكد صحة التقككارير اأمريكيككة فيمككا يخص
صحة اأرقام واإحصائيات المتعلقة بعدد اليهود في المغككرب. هككذا
التقرير اعتبره العديد من المراقبين والباحثين مبالغا فيه، حيث أن

 ألفا نسمة رقم كبير نوعا ما.70

وحككدد التقريككر المنككاطق الككتي يتككوزع بهككا معتنقككو اليهوديككة
بكثرة بين ثاث أكبر مدن مغربية، وهي الككدار البيضككاء ومككراكش

والرباط، باعتبارها المدن التي تتوفر على معابد اليهود.

 معابككد مفتوحككة10وذكر التقريككر أن اليهككود يتككوفرون على 
إقامة الطقوس الدينيككة بانتظككام موزعككة أيضككا بين المككدن الثالثككة
السالفة الذكر، دون أن تجري اإشارة إلى عدد المساجد الموزعككة
على المدن المغربية، بعد أن حددت المنظمككة نسككبة المسككلمين في

 بالمائة.99المغرب في 

ورأت المنظمة اأمريكية المهتمة باأديان في العالم أن توفر
 معبدا يدل على حريككة ممارسككة الشككعائر الدينيككة33المغرب على 

.والمملكة العربية السعودية كالجزائر عكس بلدان عربية أخرى

وأشار تقرير المنظمة إلى أن اأفراد غير المسلمين يعيشون
بين المسككلمين المغاربككة، كمككا أنم يمارسككون شككعائرهم الدينيككة
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المنصوص عليها في دياناتهم وكتبهمك بشكل علني وأمككام العمككوم،
وليس بطرق سرية خوفا من المسككلمين كمككا هككو الحككال في بلككدان

أخرى.

لغات المغاربة اليهود:

من المثير أن الحضور الجغرافي والبشري لليهود، شكككل في
بعض المنككاطق اسككتثناء ملفتككا لانتبككاه حيث أنهم شكككلوا أغلبيككةك
مطلقككككة في بعض المنككككاطق، كمككككا كككككان عليككككه الحككككال مثا في

 نسككمة من اليهككود، كككان2000، حيث نجككد أن من بين دبدو قرية
 نسمة من المسلمين، وهذا ااستثناء انطبككقك حككتى500هناك فقط 

التي كككان نصككف سكككانها الجديدة ، ومدينةالصويرة على مدن مثل
تقريبا من اليهككود حككتى نهايككة ااسككتعمار الفرنسككي. وواحككات واد

درعة واأطلس الكبير.

نشكككككككير إلى أن المتكلمينك اليهكككككككود انقسكككككككموا إلى ثاث
مجموعات: هناك مجموعككة كككانت تتكلم اأمازيغيككة وهم يهككود من

بجبككال أصككل أمككازيغي أو يهككود المغككرب اأصككليونك وكككانت تقطن
، ومجموعة كانت تتكلم اأسككبانية وكككانت تقطن بالشككمال،اأطلس

. ومجموعككةاأنككدلس وهم اليهود وأحفاد اليهود الذين طككردوا من
اللغككككة ، بينمككككا ظلتالدارجككككة المغربيةتتكلم اللغككككة العربيككككة و

لغة الدين والصاة، ولغة الخاصة، وبالتحديد لغة النسككاء، العبرية
أو لغة البيت، ذلك أن اليهودي المغككربي كككان يعيش هككذا اازدواج

ما بين لغة العمل ولغة المنزل واأسرة.

يشار إلى أن يهود المغرب يتحدثون أكثر من لغككة، فقككد كككان
اليهككود اأمككازيغ يتحككدثون باإضككافة إلى العبريككة واأمازيغيككة،
اللهجة العربية المغربية بحكم أن بعضهمك كانت له تعامات تجارية
مككع بعض المغاربككة المتحككدثين بالعربيككة. كمككا أن بعض اليهككود
المطرودين من إسبانيا والذين اسككتقروا في المغككرب حككافظوا على

المشككتقة من اإسككبانية والممزوجككة لغككة ادينو لغتهم اأصككلية،
.الحاكيتيا ببعض المفردات العبرية، منهى لغة
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انتقلت مككع مككرور الككوقت مفككردات من اللغككة العبريككة إلى
اللهجككة العربيككة المغربيككة الككتي كككانت تحتككوي أصككا على بعككد

. ومككككع دخككككولواإسككككبانيةك البرتغالية المفككككردات من اللغككككتين،
الفرنسككيين واحتالهم للمغككرب، كككان المغاربككة اليهككود أيضككا من

اأوائلك في المغرب الذين تعلموا لغة الحاكم الجديد للمغرب.

يغطي مككا يقككرب من ألفي سككنة. تككاريخ اليهككود في تككونس
شوهدوا في القرن الثانيك ولكن ربما أكككثر، نمت الجاليككة اليهوديككة
في تونس نتيجة لموجات متتالية من الهجرة وتبشير كبير قبل مككا

العصككر يعككوق تنميتهككا عن طريككق إجككراءات معاديككة لليهوديككة في
.البيزنطي

، مرت اليهودية التونسية بفتراتلتونس بعد الفتح اإسامي
من الحريكككة النسكككبية أو اأوج الثقكككافي إلى أوقكككات من التميكككيز
ملحوظة. وصوا على اراضيهاك من اليهود الذين طككردوا من شككبه

، يتغيرليفورنوالجزيرة اايبيرية، في كثير من اأحيان عن طريق 
بشكككل ملحككوظ وجههككا. تحسككن وضككعهم ااقتصككادي وااجتمككاعيك

قبككل أن الحمايككة الفرنسككية والثقككافي بشكككل ملحككوظ مككع ظهككور
مككع ااحتال من الحككرب العالميككة الثانية يصككبحواك في خطككر أثنككاء

أثار استجابة 1948  في عامإسرائيل . قيام دولةالمحور قبل دول
، والككتي منالعككالم العككربي معادية للصهيونيةك واسعة اانتشككار في

خالها ظهككر التحككريض القككومي، تككأميم الشككركات، تعككريب التعليم
أعككوام وجزء من اإدارة. غادر اليهككود تككونس في كتلككة بدايككة من

، بسكككبب المشكككاكل المكككذكورة والمنكككاخ العكككدائي الكككذي1950
في وحككرب اأيككام السككتة ،1961 في عككام أحككداث بككنزرت خلقتككه
. عدد السكان اليهككود في تككونس والككتي تقككدر بحككوالي1967 عام
1 500، لم يبقى منهككا أكككثر من 1948 في عككام 100 000

٪ من مجمككوع السكككان.0.1، أي أقككل من 2003 شخص في عام
، مككع المجتمعككاتتككونس هؤاء اليهود يعيشون بشكككل رئيسككي في

.ونابل وسوسة وصفاقس جربة التي تعيش في
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، حيثوفرنسا إسككرائيلك يهككود تككونس بين شككتات وينقسككم
حافظكككة على هويكككة مجتمعهكككا، من خال تقاليكككده، ومعظمهم من

، ولكن مع ااحتفككاظ على الخصوصككياتكالسفارديم اليهودية روافد
الخاصة بهم. اليهودية الجربية على وجه الخصوص، تعتككبر أكككثر
وفية للتقاليد منذ ظلت خارج نطاق تأثير ااتجاهات الحداثية، حيث

تلعب دورا مهيمنا.

الفصل الخامس

المسيحية والمسيحيون في باد الشام

، فمن المعككروف أنالمسككيحية مهككد الديانككة باد الشككام ُتعككد
وتمركزت أوًا في المككدن الكككبرى القدس المسيحية قد انطلقت من

 للبحكككككككككككر اأبيض المتوسط على السكككككككككككاحل الشكككككككككككرقي
ومنها ثم انتشرت إلى كافة أنحاء العككالم. وقبرص وجبيل كأنطاكية

. وبطريركية القدس بطريركية أنطاكية وتحوي باد الشام كل من

ورسككله المسككيح يسوع بحسب اإيمان المسيحي ُوِلَد وعاش
العهككككد  وحككككدثت معظم اأحككككداث المككككذكورة في فلسككككطين  في

. وحسككبالعهككد القككديم والعديككد من اأحككداث المككذكورة في الجديد
 ويهككوذا، الجليل  التراث المسيحي انطلقت البشارة المسككيحية من
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أنطاكية   وأوسكككككاطها، ومن ثم منفلسكككككطين  أي من شكككككمالي
.العالم  وانتشرت  في أنحاء 

وامتككدت المسككيحية إلى أطككراف الشككام الجنوبيككة ومختلككف
المناطق التي ترتفع فيها كثافة السكان العككرب. وقككد تكككونت بهككذه
المنككاطق أسككقفيات عديككدة منككذ منتصككف القككرن الرابككع. وكككانت

أول القبائككل الككتي هككاجرت من الجزيككرة العربيككة إلى قضاعة قبائل
باد الشام وتنصرت هناك.

، الككتي نككزحتغسككان ثم لحق بقضاعة قبائل أخرى، أشهرها
 في القككرن الثككالث واسككتوطنت سككد مككأرب بعككد انهيككار اليمن من

. وكككانوالجككوان  ودرعا  حككوران  والباديككة السككورية، البلقككاء
، الككذي تنصككر هككو وسككائرجفنة بن عمرو بن عامر يرأسها يومئذ

وكككان آل جفنككة أعككرق من معه وأقاموا هناك مملكة تابعككة للككروم.
العكككرب حضكككارة، إذ أنشكككأوا ثقافكككة عربيكككة امكككتزجت بالعناصكككر
السريانية واليونانية. عاوة على ذلك أتّمواك تنصير القبائل العربية

وغيرهم. وبنيك كلب وإياد وربيعة اأخرى، كبني قضاعة،

 العصككر اأمككوي وقككد ظككّل للمسككيحيين حضككور فاعككل طككوال
، لكنه أخككذ بككالتقهقر بنتيجككة ااضككطهادات الدينيككة الككتيوالعباسي

وأدت إلى حصر المسيحيين في الدولة العباسية تزامنت مع انهيار
، علىجبل لبنان أو معلوا أو كطور عابدين بعض المناطق النائية

ا من المكككككككدن أن الوجكككككككود المسكككككككيحي لم ينكككككككدثر يوًمككككككك
قككاد القككرن التاسككع عشر . خالبيروت أو دمشق أو كحلب الكبرى

وذلكككك على يكككد ،القوميكككة العربية المسكككيحيون الشكككوام النهضكككة
ولقككد أطلككق ؛ولبنككان سوريا المفكرين ذوي اأغلبية المسيحية من

 هككؤاء المسككيحيون بصككحفهم وجمعيككاتهم اأدبيككة والسياسككية
والتيك سرعان مككا اتسككعت القرن التاسع عشر في النهضة العربية

ا نجم عككدد وافككر لتشمل أطيككاف المجتمككع برمتككه. وقككد سككطع أيضككً
في مناصكككب باد الشكككام في الشخصكككيات المسكككيحية العربية من

سياسية واقتصادية بارزة، كما وا يزال للطوائف المسككيحية، دور
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النهضكككة بكككارز في باد الشكككام، لم ينقطكككع، لعكككّل أبكككرز مراحلكككه
في القرن التاسع عشر. العربية

مذابح بحككقودمشق " جبل لبنان وقعت في 1860 وفي عام
" والككتي فتحت بككاب هجككرة مسككيحيي الشككام إلى مصككرالمسيحيين

وأوروبا والعالم الجديد. وفي العصر الحالي، فإن باد الشام تعاني
من نسككب هجككرة مرتفعككة بين مواطنيككه المسككيحيين وهي ظككاهرة

.القرن التاسع عشر أخذت باانتشار منذ نهاية

مسكككيحيين ومسكككيحيو باد الشكككام متنوعكككون عرقًيكككا فمنهم
سككواًء عن طريككق النسككب العككربي أو بحكم انتشككار العروبككة عرب

ا إلى الوجككود التككاريخي لكككل كلغة وثقافككة وهويككة، باإضككافة أيضككً
.واأرمن السريان من

اليكككوم على خمس دول باد باد الشكككام مسكككيحيون يتكككوزع
ونسككبتهم فتككترواح بين سككوريا الشام اليوم، أكبر عدد موجككود في

 مليون، حككوالي2% باختاف اإحصاءات أي حوالي 12 إلى 10
في حين أن سككائر الطوائككف تشكككل الككروم اأرثككوذكس نصفهم من

% من السكككان40وفيهككا حككوالي  لبنككان النصف اآخر، من ثم في
، وهو البلد الوحيككدالمسيحية ينتمون إلى الديانة  سنة22البالغين 

بحكم عككرف مسككيحيون الككذي يتككولى رئاسككته الككوطن العككربي في
% من المسكككيحيين،6هنكككاك حكككوالي  اأردن أمكككا في دسكككتوري.

، وتشكككير تشكككيراأرثوذكسكككية الشكككرقية غكككالبيتهمك ينتمكككون إلى
 أن عكككدد2012إحصكككاءات دائكككرة اإحصكككاء المركزيكككة للعكككام 

 ألككف، ويشكككلون حاليككًا نحككو158بلككغ  إسككرائيلك المسككيحيين في
 البككالغ أكككثر من سككبعة مايين. إسككرائيل % من عككدد سكككان2.2

البككاقي ،مسككيحيون عككرب % من مسيحيي إسرائيل هم80حوالي 
الكككذين جكككاءوا إلى إسكككرائيل مسكككيحيين يهكككود  يتوزعكككون بين

ة دولالدول اأوروبية من السككابق، أو ااتحككاد السككوفياتي ، خاصككً
 من200,000يضاف اليهم باإضككافة إلى  ،معتنقو المسيحية من

، الككذين جككاءوا للعمككل أواللغككة العبرية ااجككانب ممن يتحككدثون
بين الضكككفة الغربية بينمكككا يكككتراوح عكككدد مسكككيحيي الدراسكككة.
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 .قطكككاع غكككزة  مسكككيحي في5,000و ،90,000 إلى 40,000
-كك 6يشككّكل بين المسككيحيين  العككالم حسككب فلسككطينيك % من30 
اإحصائيات المختلفة.

ا بطريركيككة ينتمي أغلبهم إلى مسككيحيون عككرب يعيش أيضككً
وكككانوا جككزًءا من أنطاكيككة وسككائر المشككرق للككروم اأرثككوذكس

لكككواء حكككتى اقتطكككاع معاهكككدة لكككوزان المجتمكككع السكككوري حكككتى
السكككوري ذو الغالبيكككة العربيكككة وضكككمه إلى تركيكككا اسككككندرون

10,000حكككوالي  1995 . وبلكككغ عكككددهم في عكككام1939 عكككام
،ومرسككين واإسكككندرونة  إسككطنبولك  ويعيش أغلبهم في نسككمة،

.والتركية ويتحدثون باللغة العربية

ا لتجمككع الموصل أما الكلككدان/  فقد كانت تاريخًيا مركًزا هاًمكك
الكنيسكككة الكككذين انتمكككوا في الغكككالب إلى السكككريان/ اآشكككوريين

والكنيسكككة السكككريانية  وكنيسكككة المشكككرق اآشكككورية الكلدانية
. حيث زاد تعككدادهم بعككد الحككرباأرمن وكككذلك بعض اأرثوذكسية

العالمية اأولى فيها، غير أن أعدادهم قلت منككذ الثمانينككات بسككبب
حككرب الهجرة إلى خارج القطر، كمككا أدت موجككات من العنككف بعككد

إلى نزوح أغلبية من تبقى إلى داخل وخارج العراق. العراق

باد حالًيكككككا يكككككأتي على رأس الطوائكككككف المسكككككيحية في
 بكككيروت  قكككرب بككككركي   ومقرهكككا الكنيسكككة المارونية ،الشكككام
ثقلها اأساسي، وأتباعهاك ثاني أكككبر طائفككة مسككيحية لبنان ويشكل

، أمككا في الدرجككة الثالثككةالكنيسككة الكاثوليكية  وهي ضككمن عائلككة
المككككوزعين على ثاث بطريركيككككات الككككروم اأرثككككوذكس يككككأتي
 ، ومقككر بطريركيككة أنطاكيككة فيواإسكككندرية والقدس أنطاكية في

يشكككل أتبككاع هككذه الطائفككة أكككثر من نصككف سككوريا وفي  دمشق
ا يشكككككلون أغلبيككككة واأردن فلسككككطين المسككككيحيين وفي أيضككككً

الكنككائس المسيحيين  الساحقة وهذه الكنيسة مصنفة ضمن عائلككة
، وتشكككل أكككبرالروم الكاثوليكك . تليها كنيسةاأرثوذكسية الشرقية

ومرمريتا  حلب  سككّيما في سوريا ولها ثقل في إسرائيلك تجمع في
.زحلة سّيما في لبنان  وفي
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ا الكككتي تتبكككع بطريركيكككة الاتين في القكككدس وهنكككاك أيضكككً
 إسكككرائيلك وينتشكككر أتباعهكككاك في الرومكككاني الككككاثوليكيك الطقس

ا اتين فيواأردن وفلسككطين .لبنككان وفي سككوريا ، وهنككاك أيضككً
ا عككدة طوائككف تشكككل اأقليككة مثككل كنيسككة اأقبككاط هنككاك أيضككً

في جميكككع دول واإنجليكانية واأقليكككات البروتسكككتانتيةك الكاثوليك
باد الشام.

للكنيسككة السككريانية كمككا تعككرف باد الشككام تواجككد تككاريخي
ة في والسكككككريانية الكاثوليكية اأرثوذكسكككككية الجزيكككككرة خاصكككككً

 كنيسككة اأرمن اأرثككوذكس . باإضككافة إلىوطور عابدين الفراتية
والككتي لهككا الكنككائس اأرثوذكسككية المشككرقية وهي ضككمن عائلككة

.والقدس حلب حضور تاريخي في مدينة

لعب مسكككيحيون الشكككام دوًرا رائكككًدا في النهضكككة الثقافيكككة
مطبعككة العربية، فكانوا أول من أدخل المطبعة إلى البلككدان العربيككة

، وسككاعدوا منككذ1706 عككام حلب ثم مطبعككة لبنككان في دير قزحيا
منتصف القرن التاسع عشر على نشككر التعليم وتأسككيس المككدارس
العربيككة، فككافتتحت الجامعككات المسككيحية بجهككود المرسككلين كككانت

وجامعككة القككديس 1866 عككام الجامعة اأمريكية في بيروت أولها
 مما أدى إلى انتعاش الحركة الفكريككة، وقككد 1875   عام يوسف

خَرجت المدارس المسيحية عدًدا وافككًرا من أعام العربيككة في تلككك
وقد أسهم المسيحيون في إحياء التراث واأدب العككربي، المرحلة،

وميخائيكككل جكككبران خليكككل جكككبران وككككان من أبكككرز أعام اأدب
وإليكككاس وشكككفيق معلكككوف وأمين الريحكككاني ومي زيكككادة نعيمة
وخليككل إيليككا أبككو ماضي ، ومن الشككعراء والمككؤرخين بككرزفرحات
ونعمككة اه الحككاج وعيسككى إسكككندر واأخطككل الصككغير مطككران

وصليبا الدويهيك ورشيد سليم الخوري.
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خارطة ُتبِين انتشار المسيحّيون العرب في سوريا واُأرُدن وُلبنان
والضَفة الغربَية وقطاع غَزة وإسرائيل ومصر.

تحوي باد الشام العديد من الكنائس ذات اأهمية الدينية في
تعتبر أهم كنيسككة القدس والتيك في كنيسة القيامة  المسيحية منها

ِلَب ومككات وقككامالعككالم المسككيحي في ،المسككيح يسككوع  ، حيث صككُ
 المسكككككيح  يسكككككوع، حيث ُوِلكككككَد بيت لحم في كنيسكككككة المهد ثم

من أقكككدم الكنكككائس في العكككالم، بعكككد ذلكككك كنيسكككة المهد وُتْعَتَبكككر
، حيث عاش وكبر السيد المسيح،الناصرة في كنيسة البشارة تأتي

وبككنيت هككذه الكنيسككة في المكككان الككذي يعتقككد فيككه المسككيحيين أن
. ومككا يمككيز هككذِه الكنككائس أنككهمككريم العككذراء بّشر جبرائيلك الماك

تتشككككككاركها جميككككككع الكنككككككائس المسككككككيحية الكككككككبرى، كمككككككا
التاريخية باًدا مقدسُة. فلسطين ُتْعَتَبر

العككالم مككدن مقدسككة لككدى وصككيدنايا أنطاكية كمككا ُتعككد مدينككة
حيث أن أنطاكيككة أهميككة كبككيرة لككدى المسككيحيين في المسككيحي

 روما الشككككرق، فهي أحككككد الكراسككككي الرسككككولية إضككككافة إلى
والقدس وبطاركة الطوائف التالية يلقبون ببطريرك والقسطنطينية
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السكككريان ،الكككروم اأرثكككوذكس ،السكككريان اأرثكككوذكس أنطاكيكككة:
 أنطاكية ، وفيالسككككريان الموارنة ،الككككروم الكاثوليك ، الكاثوليك

أطلق على المسيحيين لقب مسيحيين أول مرة.

في القككديس بككولس قاعككدة انطاق دمشق كمككا كككانت مدينككة
رحاته التبشيرية وهو واحد من رسككل المسككيحية وكككذلك ا تككزال

اأقدم ماثلة لحقبة هامة من التككاريخ المسككيحي، كنيسة حنانيا آثار
من أقككدم كنككائس العككالم وتككرقى حمص في كنيسة أم الزنار وتعتبر

وكنائس واديرة كثيرة منتشككرة على ،القرن اأول لفترة مبكرة من
فقككد لعبت النصككيب البككارز في أنطاكية امتداد اأرض السورية أمككا

حيككاة المسككيحيين اأولى، وقككد خككرج من سككوريا عككدد كبككير من
هم من آبككاء الكنيسة إلى جككانب كككون عككدد كبككير من القديسككين
كككذلك هنككاك العديككد من المقدسككات المسككيحية المهمككة السككوريين.

وعشككرات وسككرجيا ودير سككمعان وصدد  ومعلوا  صيدنايا  مثل
القرى التاريخية المسيحية التي كانت مراكككز القديسككين في عصككر

المسيحية اأولى.

أهم فرقهم الدينية القديمة:

النساطرة: 

تتبع النساطرة مككذهب نسككطوريوس بطريككرك القسككطنطينية،
الذي يعترض على تسمية مريم العذراء بك )والدة اإله(، وقككرر أن
للمسكككيح خصكككائص اإنسكككان في الوجكككود واإرادة والفعكككل، وأن
اتحاده مع الذات اإلهية لم يبدأ إا بعككد وادتككه، وعلى هككذا لم تلككد
العذراء إلها، وإنما ولدت هي إنسانا، أن المخلوق ا يلد الخككالق،
ثم اتحد بعد ذلك مككع الككذات اإلهيككة، فأصككبحت لككه طبيعككة واحككدة،
ومشيئة واحدة. وقد تبنت كنيسة إنطاكية مككذهب نسككطوريوس، ثم
تخلت عنككه، وارتبطت بككه اآن كنيسككة فككارس فأصككبحت تككدعى
النسطورية، ويكثر أتباعها في الهند وفارس والعراق. والنسككاطرة
كانوا في اأصككل ضككمن أتبككاع الكنيسككة اأرثوذكسككية، ولكنهم بمككا
صاروا عليككه من عقيككدة انحرفككوا، فقككررت الكنيسككة اأرثوذكسككية
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اعتبارهم ضالين، فألف هككؤاء كنيسككة خاصككة بهم سككميت كنيسككة
النساطرة.

- اليعاقبة: 

يكككدور مكككذهب اليعاقبكككة على القكككول بكككأن المسكككيح هكككو اه
واإنسككان اتحككدا في طبيعككة واحككدة هي المسككيح، وأن الكلمككة )أي
اه( انقلبت لحما ودما، فصار اإله هككو المسككيح، فككالاهوت ظهككر
في الناسوت، وصار هو هككو.. فالمسككيح جككوهر من جككوهرين، أو
طبيعككة واحككدة من طبيعككتين إحككداهما إلهيككة، واأخككرى إنسككانية،
ولكنهما تركبتا كما تركب النفس والبدن، فالعذراء هي والدة اإله،

م،431وقد أعلن هذا المذهب في مجمع أفسوس باأناضولك سككنة 
وينسككب اليعاقبككة إلى يعقككوب الككبردعي أسككقف الرهككا أحككد تاميككذ

ديسفورس، ويكثر اليعاقبة في مصر والنوبة والحبشة.

- الملكانيين: 

طائفكككة مسكككيحية منشكككرة في سكككورية ومصكككر وفلسكككطين
يتحدثون العربية غالبا، سموا الملكانيين أنهم أيككدوا القككرار الككذي
ارتضككاه الملككك مرقيككانوس، الككذي عضككد مجمككع خلقدونيككة سككنة

م، وكان هذا المجمع قد ناهض القول بككأن للمسككيح طبيعككتين451
ومشيئتين، أي له ذاتان وكيانككان همككا اإلككه واإنسككان، وأن مككريم
ولدت اإثنينك جميعككا. وبعض الملكككانيينك كاثوليككك، ولككذلك يسككمون
بكككالروم الكاثوليكككك، وبعضكككهمك أرثوذوكسكككي، ويسكككمون بكككالروم

اأرثوذوكس. 

انظر: أحمد شلبي، الفكر اإسامي منابعه وآثاره، مكتبككة النهضككةك
.40 و 39م، ص 1986المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 
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الفصل السادس

لمحة عن المسيحيين اللبنانيين

منككذ لبنان تاريخ طويل حيث انتشرت في للمسيحية في لبنان
القكككرن اأول للمياد، وبحسكككب التقليكككد المسكككيحي فقكككد زارهكككا

وقام بشفاءات إعجازية. يسوع 

؛الوطن العربي يتواجد أعلى نسبة للمسيحيين في لبنان وفي
ينتمكككونك إلى  سنة في لبنان22% من السكان البالغين 40حوالي 
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الذي يتولى الوطن العربي ، وهو البلد الوحيد فيالمسيحية الديانة
بحكم عرف دستوري. ويتوزع الشككعب اللبنككانيك مسيحيون رئاسته
كمككا أن اللبنككانيينك منتشككرون حككول معككترف بهككا،  طائفة18 على

العالم كمهاجرين ومغتربين أو منحدرين من أصول لبنانيككة. ويبلككغ
حككوالي 2008 لعككام تقككدير اأمم المتحككدة عدد سكان لبنان بحسب

وُيقدر عدد اللبنانيين المغتربين والمتحدرين  نسمة.4,099,000
 نسككمة، وفقككا8,624,000من أصككل لبنككاني في العككالم بحككوالي 

،المسككيحية ينتميك أكثرهم إلى الديانككة ،2001إحصائية من سنة 
متصككرفية جبككل وذلككك أن الهجككرة اللبنانيككة أول مككا بككدأت من

الحككرب شكككل المسككيحيون قبككل ذات اأغلبيةك المسيحية. وقد لبنان
% من السكان وبسبب الهجرة والتهجير65نسبة  اأهلية اللبنانية

% وهي أعلى نسككبة 40وصلت نسككبة المسككيحيين في لبنككان إلى 
.الوطن العربي للمسيحيين في دول

سككاهم المسككيحيون في لبنككان خال القككرنين التاسككع عشككر
، فلعبكككوا دورًا هامكككًا فيالنهضكككة العربية والعشكككرين في حرككككة

النهضة الثقافية والسياسية العربيككة كفتح المككدارس، إحيككاء اللغككة
العربية، إصدار الصحف، تأسيس الجمعيات، واأهم المساهمة في
تأسككيس الجمعيككات السياسككية العربيككة مككع المسككلمين والمطالبككة

رسككككمية في إدارة الدولككككة اللغككككة العربية بالامركزيككككة وبجعككككل
والمحاكم وغيرها.

الككتي يرأسككها الككوطن العككربي ا يعتككبر الدولككة الوحيككدة في
ا الككتي يلعب فيهككا المسككيحيون مسككيحي، بككل الدولككة الوحيككدة أيضككً
دوًرا فككاعًا وأساسككًيا في الحيككاة العامككة؛ وخال الفككترة الممتككدة

شككهد لبنككان ازدهككاًرا اقتصككادًيا واجتماعًيككا 1975و 1943 بين
وثقافًيا غير مسبوق حتى دعي "سويسرا الشرق" ومككا عككاق هككذا

على أسككس مذهبيككة الحككرب اأهليككة اللبنانيةك التقككدم هككو انككداع
.1975  أبريل13 في

 – العصور اأولى:1
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 ،الجليل  قكككرى يسكككوع حسكككب التقليكككد المسكككيحي طكككاف
سككوريا في وذلك خال رسككالته العلنيككة. وجنوب لبنان ،واليهودية
انتشككرت المسككيحّية بقككوة في اأمككاكن السككاحلّية وبعض الرومانية

المناطق الداخليككة بجهككود المبشككرين اأوائككلك خال القككرون اأولى
، مع بقاء نفككوذ قككوي للوثنيككةك اسككّيمامرسوم ميانو وتوسعت بعد

في الريف، ومن بين هذه المناطق كانت القورشية حيث نشط مككار
مككارون. إن المككرجعين اأساسككيين البككاقيين عن حياتككه، رسككالة

 حككوالي العككامالقوقككاز من منفككاه في يوحنككا ذهككبي الفم وجههككا
أسككقف قككوروش، في كتككاب أعككده ثيككودوريطس م؛ وشككهادة405

ا للحككديث عن الرهبككان في القورشككّية وضككواحيها؛ ورغم خصيصككً
عكككدم وجكككود رابكككط بين مكككارون يوحنكككا ذهكككبي الفم، ومكككارون
ثيودوريطس، إا أن المؤرخين استبعدوا احتمال وجود مككارونيين،
في القورشككية عاشككا خال الفككترة ذاتهككا، ولم ينككل التككأريخ سككوى
واحككًدا منهككا، مككا دفككع إلى القككول أن كا المككرجعين يشككيران إلى

مارون، أبي الطائفة المارونّية.

نشأ المذهب الماروني وهو المككذهب الككذي ينتمي لككه غالبيككة
في أوائككلك القككرن الخككامس سوريا في أنطاكية مسيحيي لبنان قرب

واستمروا بعد وفاتككه مار مارون حين تجمع عدد من أتباعه حوال
عملًيكككا عن الموارنة التشكككبه بمسكككلك التنسكككك والعبكككادة. انفصكككل

وانتخبككواك أنفسككهم بطريرًكككا حين كككان القككرن التاسع أنطاكيككة في
الكرسككي اأنطككاكي شككاغًرا وحككافظوا على وحككدتهم عككبر التككاريخ.
هجككروا في مطلككع القكرن الثككامن مكككان اقككامتهم على ضككفاف نهككر

حيث يشكككلون بجبككل لبنككان واعتصككموا وانطاكية وحلب العاصككي
غالبيككة المسككيحيين في لبنككان. ومارسككوا زراعككة التككوت لتصككنيع
الحرير والتجارة به. عرف عن الموارنككة تككدخل رؤسككاء كنيسككتهم

في اامور السياسية ورغبتهم في ااستقال.

- المسيحيون في عهد اأمويينك والعباسيين:2

إثر الفتح العربي، فقككد الملكيككون البككيزنطيون حظككوتهم لككدى
تخوفككوا من الرابككط بين الملكككيين الخلفككاء اأمككويينك السككلطة أن
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فأقككام اأبككاطرة وبيزنطة، فُمنككع الملكيككون من إقامككة بطاركككة لهم،
وظككل البككيزنطيون بطاركككة إسككميين أنطاكيككة في القسككطنطينية،

ا من هككؤاء البطاركككة ا، وبعضككً الشككغور مككا يفككوق اأربعين عاًمكك
وسككوى ذلككك فككإن أغلب سكككان عينككوا تعيًنككا ولم ينتخبككواك انتخاًبككا،

الرعّية اأنطاكية، سّيما في اأرياف إن كانوا خليقككدونيينك فهم من
الموارنككة ا من الملكككيين؛ في هككذه الظككروف اجتمككع أسككاقفة ديككر
مكككارون وربمكككا عكككدد آخكككر من اأسكككاقفة وانتخبكككوا في ديكككر

م إثككر وفككاة685بطريرًكككا قرابككة عككام  يوحنككا مككارون مككارون
البطريكككككرك ثيوفكككككانس في القسكككككطنطينية وشكككككغور الكرسكككككي

فأصبح الموارنككة بككذلك طائفككة وفككق المفهككوم المتوافككق اإنطاكي،
عليه للكلمة، وبحسب ااعتقاد السككائد في الكنيسككة فهم قككد ورثككوا

رئاسة الكرسي اأنطاكي.

بكل اأحككوال، فككإن الوثككائقك والمعلومككات عن يوحنككا مككارون
وبطريركيته ا تتوافر أدلككة موثوقككة عنهككا، فالوثككائقك القديمككة وإن
كانت تشير إلى بطاركة موارنة في القرن الثامن لكنها لم تشر إلى
أعمالهم أو أسمائهم؛ هناك مرجع وحيككد يسككميه الككدويهي "معتقككد

ا باسكككم يوحنكككا مكككارون ككككان أسكككقًفا اليعاقبكككة"، يكككذكر شخصكككً
التي تحوي دير ريش مورو، تلقى رسامته اأسقفية البترون على

أمكككا عن عقيدتكككه فهي على يكككد مبعكككوث بكككابوي إلى المشكككرق،
لكن مككا يزيككد اأمككر تعقيككًدا ، أي أنككه لم يكن مونوثيلًيككا،الديوثيليةك 

تضككارب روايككة البطريككرك الككدويهي والسككمعاني وهمككا من كبككار
المككؤرخين الموارنككة في سككيرهما حككول بطريركيككة يوحنككا مككارون

فا يسككع في ظككل غيككاب المراجككع والوثككائق وتضككارب ومؤلفاتككه،
الروايات إا القول بأن الموارنة تولككوا شككؤون الكرسككي اأنطككاكي
أواخككر القككرن السككابع على اأرجح، وكككان أول من تسككلم زمككام

الكرسي اإنطاكي يوحنا مارون.

عنكككدما عكككادت حظكككوة الملككككيين لكككدى الخلفكككاء اأمكككويينك
 برسكككامة بطريكككرك لهم هكككو745عكككام  مكككروان بن محمد سكككمح

فقاد البطريرك الجديد حملة على ديككر مككارون ثيوفاكت بن قنبرة،
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على العاصي لكن حملته هككذه قكد فشككلت ولم تحقككق أهككدافها، وفي
إثرها أخذ الموارنة والملكيون ببناء كنائس منفصلة، في المنككاطق

ولم يكككذكر مكككؤرخ هكككذا الحكككادث، المختلطكككة بينهمك كمدينكككة حلب.
أثناسيوس التلمحري، أن في الدير بطريرًكا أن البطريرك كان قككد

ويذكر التلمحري عدة أسككباب لهككذه الحملككة انتقل إلى شمال لبنان؛
منها أسباب طقسية كاستعمال الموارنة للتقديسككات الثاث، ومنهككا
عقائديككة تتعلككق بالمونوثيليككة، ومنهككا رغبككة الملكككيينك بااحتفككاظ

ويمكن بالكرسي اأنطاكي الذي كان قككد آل إلى سككيطرة الموارنككة،
القول أنه وإثر هذه الحملة ومثياتهاك الككتي تكككررت من قبككل البككدو

المتوكككل بدًءا من عهككد اضطهاد المسيحيين والساطين خال فترة
، فقد دمر دير مارون، وأخككذ الموارنككة يتحولككون تككدريجًياعلى اه

يككذكر أن ديككر مككارون والصككوامع فالمسككعودي نحككو جبككال لبنككان،
المحيطة به قد دمرت من جككراء غككزوات البككدو وظلم الحكككام، ولم

 – سككنة956يبككق من الموارنككة في وادي العاصككي حككوالي سككنة 
وفاة المسعودي – سوى جماعات صغيرة متفرقة أما القسم اأكبر
فقد كان في جبال لبنككان الشككمالية، حيث يككذكر المستشككرق جككورج
تشككالنكو أن الككنزوح هككذا سككاعد في الحفككاظ على هويككة الطائفككة،
فتنظم الموارنكككة في ظكككل الجبكككال، الكككتي حكككوت احًقكككا أقليكككات

ضمن مجتمع بيروقراطي منظم بقيادة اإكلككيروس وكبككار اأخرى،
ا قوًيككا، ولم تكن طبيعككة جبككال لبنككان تسككمح بقيككام العككائات تنظيًمكك
ا المدن فقامت القرى الكبيرة عوًضا عنها. ويعود لتلك الفترة أيضككً

.الكنيسة المارونية في قبرص انتشار

- القرون الوسطى:3

 أوربان الثانيك بمباركة البابا الحملة الصليبيةك اأولى انطلقت
طورّيككة البيزنطيككة،ا، من أوروبككا عككبر أراضككي اإمبر1096 عككام

ومنهككا اجتككازت جبككال 1097 ووصككلت إلى سككهول كليكيككة عككام
 سككنةحزيككران الككتي سككقطت بأيككديهم في أنطاكية طككوروس تجككاه

على الطريككق السككاحلي جنوًبككا وبلغككوا الصككليبيون وسار ،1098 
حينئككذ حصككل ااتصككالك اأولك بين 1099 طككرابلس في ربيككع عككام
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ولم يكن الموارنة في بلدة عرقا شمال لبنان، والصليبيين الموارنة
هم السباقون، كما هككو شككائع اسككتقبال الصككليبيين، إذ سككبقهم إلى

، وقككدم لهم الهككداياالفككاطمي ذلككك ابن عمككار صككاحب طككرابلس
وزودهم بالمؤن، ذلك إن ااضطهادات العباسككية لمختلككف اأقليككات

لم تترك لهم موالًيا في الداخل.

واسككتمر الصككليبيون بككالزحف ووصككلواك القككدس في حزيككران
، أمككا عن الموارنككة خال هككذه1099 واقتحموهككا في تمككوز سككنة

الفككترة فيقككدم المككؤرخ واأسككقف ويليككام الصككوري شككهادة هامككة
عنهم: يخبر ويليام الصوري أن أربعين ألًفا من الموارنة سككاعدوا
الجيش الصككليبي، في مختلككف اأصككعدة، ويبككدو الصككوري سككعيًدا

وقد تمتع الموارنة بالحقوق الكاملككة في ظككل الدولككة بهذه العاقة،
ا، في شكككهادته أن الموارنكككة قكككد ككككانوا الصكككليبية،ك ويكككذكر أيضكككً
مونوثيليين – صيغة هرقل في المشيئة الواحككدة- لكن شككهادته في
هذا المضمار مشكوك بصحتها، إذ إنها اسككتندت إلى شككهادة سككعيد
بن بطريق بطريرك اإسكندرية الملكي، الككذي أجمككع البككاحثون من
مختلككف الفئككات على اعتبككار تاريخككه بشكككل عككام مغلككوط وغككير

وسوى هذه الشهادة هنككاك كتككاب الهككدى المككاروني لتومككا صادق،
والككذي يربككط بين الموارنككة معككرة النعمككان قككرب كفرطككاب أسككقف

والمونوثيلية، إا أن المشككيئة الواحككدة كمككا تظهكر في هكذا الكتككاب
مختلفة عن عقيدة هرقل التي نشأت في القرن السابع والتيك أدانها

بمعنى آخككر أنككه كمككا يمكن ،685 المجمع المسكوني السادس عام
قبكككول نشكككيد التقديسكككات الثاث )قديشكككات آلوهكككو(، الشكككهير في
الكنيسة، ملحًقا بعبككارة "يككا من صككلبت أجلنككا" بمعككنين هرطككوقي
وآخر سليم، وهو ما قككائم حككتى اليككوم، فككإن المشككيئة والمشككيئتين

سوى ذلك فإن المجمع السادس سمى بشكككل تفهم بالطريقة ذاتها.
مفصل وموسع من أدانهم ولم يذكر شيًء عن الموارنة أو ديرهم،
ولو أنهم تمسكككوا بالمونوثيليككةك لكككان المجمككع السككادس أشككار إلى

فا يمكن إثبككات المونوثيليككةك على الموارنككة وفي ذلككك صككراحة،
الوقت نفسه ا يمكن نفيها عنهم بأدلة قاطعة.
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، وأعككادوا1268 أول مككرة عككام بشككري هاجم المماليك جبة
  وتكككابعوا نحكككو إهكككدن، ثم طكككالت حماتهم 1283 الككككرة عكككام 

وفي ،الشككيعة وشككملت تهجككير قاطنيهككا من 1305 عككام كسككروان
قكككام المماليكككك بكككالقبض على البطريكككرك جبرائيكككل 1365العكككام 

الظككاهر ويككذكر التككاريخ أن .طككرابلس الحجولي وأحرقككوه حًيككا في
 ألف شخًصا لدى استرجاعه أنطاكية وأنككه هككدم16قد قتل  بيبرس

حصن طرابلس بمن فيه، فضًا عن مذبحتي عاصي الحدث وقلعككة
الحوقا، لذلك يصفه المؤرخككون بأنككه قككد أفككرط في اسككتعمال القككوة

وإن كانت فترة حكم المماليككك البحريككة مأسككاوية فككإن بحق شعبه،
الحال قد تبككدلت بعككد وصككول السككلطان برقككوق إلى السككلطة وقيككام

البرجية، إذ أكرم هذا السككلطان ومن تاه، الموارنككة المماليك دولة
وجعل دير قنوبين متقدًما على سائر اأديككار ودعم المقككدمين، وهم
ا حكام محليين موارنة في القرى، وجعل أيوب مقككدم بشككري رئيسككً

واستمر هككؤاء يتولككون شككؤون الحكم حككتى مطلككع القككرن عليهم،
السابع عشر وقد كانت عاقتهم بالكنيسة والبطريركّية قوية للغاية
حتى أنهم قبلوا رتبة الشدياق الكنسية كعامة خضوعهم لها، وقككد
شككارك البطريككرك خال تلككك الفككترة عن طريككق ممثليككه في مجمككع

، وإثر عودة المبعككوثين حصككلت قاقككل1439 فلورنسا الرابع عام
والسككلطنة المملوكيككة مككا حككدا بككالبطريرك يوحنككا الجككاجي مغككادرة

في وادي قاديشا الكرسكككي البطريكككركي في ميفكككوق وانتقالكككه إلى
قنوبين.

وفي الَشام، شَدد المماليك الخناق على الموارنككة ِبالككذات من
بين سائر الطوائف المسيحَية الشامَية، وذلك ِبسبب عاقة ُأمرائهم
وُمقدميهم الوثيقة ِبالقوى الصككليبَيةك في أوروَپا وقككبرص، وِبسككبب

، ُمحِرككككة الحماتِللبابوَية الكاثوليكَيةك الكنيسكككة المارونَية اتبكككاع
الصككليبَية ضككَد ديككار اإسككام. فعنككدما حاصككر المماليككك طككراُبلس
اسككترجاعها من الصككليبيين،ك تصككَدى لهم موارنككة شككمال ُلبنككان،

، وحاصكككرت قريكككةجَبة بشكككِري فهكككاجمت العسكككاكر اإسكككامَية
مقككر الُكرسككي البطريككركي وأسككقطتها، ثّم اعتقلت وقتلت إهككدن 
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وبعككد جاء الصككليبيينك عن المشككرق، البطريرك دانيال الحدشككيتي.
على اتصاٍل دائم ِببطاركة الموارنة ِأسباٍب البابوات الكاثوليك بقي

دينَية وُأخكككرى سياسكككَية وعسككككرَية، مَما أثكككار خشكككية سكككاطين
المماليك في القاهرة وُعَمالهم في طراُبلس الَشام، اأمر الككذي أَدى
لطة المركزَية على زعامكككات الطائفكككة المارونَية إلى غضكككب السكككُ

الدينَية والسياسَية، وأفضى إلى عاصفة اضطهاد ضَدهم. 

 – في ظل الدولة العثمانية:4

 صكككيف  في1860ابتكككدأت أحكككداث الفتنكككة الككككبرى لعكككام 
بخاف بسكككيط على لعبكككة گّلكككة بين ولكككدين درزي 1859 سكككنة

، ثم اشترك في هككذا الخصككام أهككل كككلبيت مري وماروني في بلدة
منهمككا، وتحككّول الخصككام إلى معركككة دمويككة، اشككترك فيهككا أبنككاء

. وفي ربيككعالمتن الطككائفتين من بيت مككري، ثم من سككائر قككرى
تجككدد القتككال، عنككدما قككامت مجموعككة صككغيرة من 1860 عككام

الموارنككككة بككككإطاق النككككار على مجموعككككة من الككككدروز عنككككد
لتقتككل درزًيككا وتصككيبك اثككنين. الحككادث كككان بمثابككة ،بككيروت مدخل

وسككهل جبككل لبنككان الشرارة التي أشعلت موجة من العنف اجتاحت
، ففي غضكككككون ثاثكككككة أيكككككام،ودمشق وجبكككككل عامل البقكككككاع

 قريككة حككول60، تم تدمير 1860 /أيار سنة مايو31 إلى 29 من
 درزًيككا مصككرعهم، وبحلككول48 مسككيحًيا و33بككيروت، كمككا لقي 

حزيران/يونيو كانت ااضطرابات قد انتشرت إلى القككرى والبلككدات
،صككيدا  ، حككتىوجبككال لبنككان الشككرقية جنككوب لبنككان المختلطة في

. وقام الفاحككونودمشق ،وزحلة ،ودير القمر ،وراشيا  ،وحاصبيا
الكككدروز بمحاصكككرة اأديكككرة واإرسكككاليات الكاثوليكيكككة، سكككواء

الفرنسية أو اللبنانية،ك وحرقوها وقتلوا الرهبان.

وكككان الككدروز أعنككف قتككاًا بلغ عدد القتلى اثككني عشكر ألًفككا،
ا، فقيككل بأنككه من أصككل   قتيككل، شككّكل القتلى12,000وأشككد بأسككً

وُقكككككّدرت الخسكككككائر في  منهم.10,000المسكككككيحيون حكككككوالي 
، وقككد وقعت الفتنككةجنيه استرليني ذهبي الممتلكات بأربعة مايين

ا الحرير في موسككم الككذي كككان دعامككة ااقتصككاد الشككامي عموًمكك
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والجبلي اللبنانيك خصوًصا، فأتلفته وقضت عليه، وهاجر كثككير من
خوًفككا على حيككاتهم، فككتراجعت دمشق الحرفككيين المسككيحيين من

ولم يخفف من شكر الدمشقي الشهير تراجًعا كبيًرا. الصلب صناعة
الفتنككة إا مككروءة ذوي النفككوس الشككريفة، فقككد دافككع بنككو تلحككوق
الدروز عن الرهبان وآووهم في بيوتهم، وظل بعض النصارى في
حمى مشكككككككايخ الكككككككدروز في أمكككككككان من أّي أذى يصكككككككيبهم،

المسككيحيين فككآواهم عبد القادر الجزائري حمى اأمير دمشق وفي
، واسكككككتغل مكككككا ككككككان لكككككه من نفكككككوذالقلعة في بيتكككككه وفي

ا فتح رجككال بككيروت في لحمككايتهم كككذلك اأمككر. وفي بككيروت أيضككً
الدين المسلمون وعدد من وجهككاء المدينككة بيككوتهمك للمنكككوبين من

. جبل عامل الموارنة، وكذلك فعل زعماء الشيعة في

كقائككد للجيش فككؤاد باشا ومن نتككائج هككذه اأحككداث، انتككداب
العثمكككاني لقمكككع الفتنكككة، فتكككولى التحقيكككق في المجكككازر، وأعكككدم
الكثيرين ممن ظهرت لهم يد بالضككلوع بهككا بمككا فيهم والي دمشككق

لكن ذلك لم يكن كافًيا في نظر الدول الكبرى إذ إن المجككازر نفسه،
تكررت كل عقد من الزمككان تقريًبككا، فأرسككلت فرنسككا جيوشككها إلى

 واسكككتعمرت جبكككل لبنكككان ولم 1860 بكككيروت في آب من سكككنة 
، وفي هذا الككوقت ُوّقككع1861 تنسحب منه حتى حزيران من سنة

بروتوكككولك القسككطنطينية الككذي نّص على دفككع تعويضككات ماليككة
متصككرفية جبككل للمسيحيين المتضككررين من الحككوادث واسككتحداث

مباشككرة، يكككون للبككاب العككالي وهي وايككة ممتككازة تخضككع لبنككان
الوالي فيها مسيحي عثماني غير تركي وغككير لبنككاني، كككذلك نص
الككبروتوكول على أن يقيم البككاب العككالي حاميككة عسكككرية عثمانيككة
مؤلفككككة من ثاثمائككككة جنككككدي سككككريعة التككككدخل على الطريككككق

وعين باإجمككككاع داوود أفنككككدي اأرمككككني ،ودمشق بككككيروت بين
الجنسية والًيا على الجبل ما حقككق اسككتقراًرا نسككبًيا في اأوضككاع.

على عهككد البطريككرك بككولس مسككعد متصككرفية جبككل لبنككان قككامت
مؤسككس المدرسككة البطريركّيككة المارونيككة الككتي كككانت من أكككبر

.القرن التاسع عشر الجامعات الشرقية خال
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سكككككاد اأمن 1882 سكككككنة مصر بريطانيا وعنكككككدما احتلت
وازدهرت التجارة ازدهاًرا عظيًما فقصدها المهاجرون المسككيحيين
اللبنكككانيون، إمكككا هرًبكككا من جكككور اإقطكككاعيين والكككواة، أو طلًبكككا

وقد أصاب كثيرون منهم النجاح فجمعوا الككثروات الطائلككة للرزق.
وتبوأواك مراكز مرموقة في اإدارة والصحافة والتجارة. ومن أبرز

،جريككدة اأهككرام وبشارة تقا مؤسسككا سليم الذين استوطنوا مصر
وجريككدة جريككدة المقتطف وفارس نمككر مؤسسككا ويعقوب صّروف 

 وجرجي زيدان مؤسس مجلة المنار، رشيد رضا المقّطم، والشيخ
وصكككككاحب المؤلفكككككات الكثكككككيرة في اأدب دار الهال مؤسكككككس
 والتاريخ.

اتجككه المهككاجرون المسككيحيين اللبنككانيون نحككو  مصر وبعككد
 الوايككات المتحككدة مثككل والاتينية  اأمريكيككة الشككمالية البلككدان
. أدت هجككرة المسككيحيينواأرجنككتين والبرازيل والمكسككيك  وكنككدا

اللبنانيينك إلى العالم الجديد إلى انشاء جاليككات كبككيرة، حككتى تفككوق
عككددهم على أعككداد المقيمين في المنككاطق التقليديككة، ومن البلككدان
التي توجد فيها جالية كبيرة من المسيحيين ذوي اأصككول اللبنانَية

.والوايات المتحدة  والبرازيل  ،وكندا  ،فرنسا  كل من

 – النهضة العربية:5

لعب مسيحيين لبنان دوًرا رائككًدا النهضة العربية خال عصر
في النهضة الثقافية العربيككة الككتي انطلقت من جبككل لبنككان وتعدتككه

الجامعككة اإمريكيككة في افتتحت لتشككمل الشككرق اأوسككط برمتككه.
ممككا دفككع إلى المرسككلين اإنجيلككيينك بجهككود 1866 عككام بككيروت
 من قبكككل الرهبكككان 1875 عكككام جامعكككة القكككديس يوسف قيكككام

كمنافس طبيعي لها ما أدى بدوره إلى انتعاش الحركة  اليسوعيين
الفكرية، وسبق ذلك افتتاح اآباء اللعازريين كلية اهوتيككة خاصككة
في عينطكككورة، فضكككًا عن المدرسكككة البطريركيكككة المارونيكككة في

حككتى كككان عككدد المككدارس في 1860  غزير، ومككا إن وافت سككنة
على رأسها مدرسة "عين ورقة" جبل لبنان ثاًثا وثاثين مدرسة

في البترون والتي دعيت "أم المدارس في المشرق".
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وأنشأت شخصيات كنسّية أو علمانيككة مسككيحية لبنانَية خال
النهضككة مرافككق عديككدة، وأنشككأ رئيس أسككاقفة بككيروت المارونيككة
يوسف الدبس "مدرسة الحكمة" التي تحككولت احًقككا إلى "جامعككة
الحكمة"، وأنشأ أيًضا عدًدا كبيًرا من المككدارس والمكتبككات العامككة
في بعبدا وعاليه، وقد تخككرج من مدرسككة الحكمككة، عككدد كبككير من
وجككككوه المسككككيحيين اللبنككككانيينك الككككذين وصككككلوا إلى العالميككككة

وميخائيل  ونعوم مكرزل ووديع عقل كجبران خليل جبران بأدبهم،
وإليكككاس وشكككفيق معلكككوف وأمين الريحكككاني ومي زيكككادة نعيمة
ا كاتدرائّيككة مككار جككرجسفرحات ، وقككد بككنى اأسككقف الككدبس أيضككً

في الشككرق مطبعة  وأدخلت أول المارونية الشهيرة وسط بيروت.
الواقع في قضاء زغرتا. بدير مار أنطونيوس قزحيا اأوسط

ولعبت عكككدد من اأسكككر اأرثوذكسكككية اللبنانَيةك البرجوازَية
أدواًرا هامة في المجال اإقتصادي وفي حياة بككيروت اإجتماعيككة،

المسككيحَية اأرسككتقراطية  وقككد سكككنت عككدد من هككذه العككائات
وكككان لهككا دور بككيروت في العاصككمة حي اأشككرفية اأرثوذكسككيَة

اجتماعي واقتصككادي بككارز وبنت قصككورها في هككذه المنطقككة مثككل
، وبسكككترس، وطكككراد، وداغكككر، وفرنيكككني،وتويكككنيك ،سرسق آل

بفضكككل ثروتهكككا، في نسكككج سرسق وفيكككاض. وقكككد نجحت أسكككرة
عاقات وطيدة مككع الحكككام اأجككانب، بككدءا من السككلطنة العثمانيككة

.اانتداب الفرنسي واحقًا سلطنة

 – العصور الحديثة:6

القكككرن مكككع بدايكككة متصكككرفية جبكككل لبنكككان توسكككعت حكككدود
وبعدها ميناء النبيك  1912 عام   جونيه  فانضمت إليها العشرين

الملقب بالسكككفاح وإثكككر جمكككال باشا ، إا أنالشكككوف يكككونس في
،1915 عككام نظام المتصككرفية ألغى الحرب العالمية اأولى انداع
اامتيككازات اأجنبيككة ومن 1914 قككد ألغت عككام السككلطنة وكككانت

خال للموارنكككة؛ فرنسا ضكككمنها اامتيكككازات المقدمكككة من قبكككل
حاصككر العثمككانيون جبككل لبنككان، ثم غككزاه الجككراد الحككرب سككنوات
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ا، وتسككارعت وتككيرة الهجككرة فلم فمات ما يقارب ثلث الجبككل جوًعكك
.الحرب يبق من سكان الجبل سوى ثلثه بعد نهاية

شككارل وانتخب الدسككتور اللبنككانيك إقككرار 1926 شككهد عككام
ا، إا أن البطريركيككة المارونيككة اعترضككت لكونككه دبككاس  رئيسككً

قبككل أن تظهككر الثنائيككةك 1934 عام حبيب السعد ، وتاهأرثوذكسًيا
،وإميككل إده بشككارة الخككوري التقليدية في السياسككة المارونيككة بين

والتيك أدت لفككوز إده تاه الخككوري الككذي 1936 في انتخابات عام
قامت في عهده اأحداث المعروفككة باسككم أحككداث بشككامون، والككتي

خال عهد البطريككرك أنطككون 1943 أدت لنيل لبنان استقاله عام
بطكككرس عريضكككة الكككذي خلكككف الحويكككك على كرسكككي بككككركي

الميثككاقك، وقد شهد ااستقال مياد مككا يعككرف باسككم "1932 عام
" الكككذي ضكككمن أن يككككون رئيس الجمهوريكككة الوطكككني اللبنكككانيك

مارونًيا، كذلك حصل الموارنة على عدد من المناصككب المهمككة في
إدارة الدولكككة، كقائكككد الجيش ومكككدير مخكككابرات الجيش وحكككاكم
مصككرف لبنككان، وعككدد من الككوزارات بالمككداورة وكككذلك المقاعككد

النيابية والمحافظين.

ا اقتصككادًيا القككرن العشككرين وشهد لبنان في منتصف انتعاشككً
 دوار2100كبككككككيًرا ووصككككككل متوسككككككط دخككككككل الفككككككرد إلى 

ا، لكن أمككريكي، واسككتطاع لبنككان أن يتبككوأك مركككًزا عالمًيككا مهًمكك
الظككككروف اإقليميككككة إثككككر هزيمككككة العككككرب أمككككام إسككككرائيل

وطكككككككرد المقاومكككككككة الفلسكككككككطينية من اأردن 1967 عكككككككام
ونككزوح المقاومككة نحككو بككأيلول اأسككود فيمككا عككرف 1970 عككام

لبنككان، وتصككاعد المعارضككة الشككعبية لسياسككة الحكومككة اللبنانيككة،
الحككككككككرب اأهليككككككككة كككككككككانت عوامككككككككل أدت إلى انككككككككداع

والككتي سككرعان مككا أخككذت بعككًدا طائفًيككا بين 1975 عككام اللبنانية
بنككاًء على 1976 عككام سككوريا المسككلمين والمسككيحيين. تككدخلت

لوقف ااقتتال، غير أنهككا فشككلت جامعة الدول العربية تفويض من
"الجليل تحت شككعار "سككامة إسرائيل في تحقيق ذلك. كما تدخلت
1982  عككام وااجتياحك الثككاني 1978 فحصل ااجتياح اأول عام
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وتدخل بيروت أن يجعل قوات جيشه تصل إلى  شارون  واستطاع
.بعبدا مقر الرئاسة اللبنانية في

- القضايا ااجتماعية والسياسية الحالية:7

يقككوم المجلس النيككابيك اللبنككانيك بالمهككام التشككريعية. وهككو
 نائبا. ويتم انتخابهم من الشعب مباشرة بااقتراع128مؤلف من 

السري. ويقسم عدد النواب بالتساوي بين المسلمين والمسككيحيين
حاليًا، وبنفس الوقت، يتم توزيعهم بحسب نسككبة المككذاهب في كككل

كانت نسبة النككواب في 1990 طائفة وبحسب المناطق. وقبل عام
اتفككاق  للمسككلمين، ولكن5 للمسككيحين مقابككل 6المجلس تسككاوي 

الذي وضع حدًا للحككرب اأهليككة اللبنانيككةك قككام بتعككديل هككذا الطائف
اأمككر فأصككبح عككدد النككواب المسككيحيين مسككاوي لعككدد النككواب

ويتم انتخاب أعضاء المجلس كل أربع سنوات. المسلمين.

إلى إنشاء نظام لتقاسم السلطة بين اتفاق الطائف وقد ساعد
اأحككزاب السياسككية اللبنانيككةك المسككيحية واإسككامّية. وقككد تحسككن
الوضككع السياسككي وااقتصككادي في لبنككان. وقككد أعيككد بنككاء بنيتهككاك

. ينقسككمالحككرب اأهليككة اللبنانيةك التحتيككة الككتي تضككررت بسككبب
 آذار8المجتمع اللبنانيك المسيحي حالًيا سياسككًيا بين تحالفككات بين 

 آذار وينطككوي المسككيحيين حزبًيككا بين اأحككزاب المسككيحية14و 
ميشككال تحت قيككادة التيار الوطني الحر ،حزب الكتائب اللبنانيةك من

القكككوات سكككليمان طكككوني فرنجّية برئاسكككة تيكككار المكككردة ،عكككون
. على الككرغم من أن اتفككاق الطككائفسككمير جعجع بزعامة اللبنانية

قد اعتبره البعض سككيكون سككبًبا في إضككعاف الككدور المسككيحي في
)وهككو لككرئيس الدولة لبنككان بسككبب تقليككل الكثككير من الصككاحيات

منصككب يعطى إلى الموارنككة( وزيككادة صككاحيات رئيس الككوزراء
)وهككو منصككب مخصككص أبنككاء الطائفككة السككنية(، لكن ا يككزال
الرئيس اللبناني يلعب دوًرا رئيسًيا في السياسة اللبنانية كما انه ا
يككزال القائككد العككام للقككوات المسككلحة وا يمكن تشكككيل أي حكومككة

دون موافقته و ختم الرئاسية.
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ويشغل المسيحيون أيًضا منصب رئيس الجيش وهككو يككرأس
أيًضا كل القوات المسلحة وعليه تقككديم تقككارير مباشككرة إلى القائككد
العام ورئيس الجمهورية، ُخصص هذا المنصب إلى الموارنككة منككذ

ا البنك المركزي اللبنككانيك تأسيس الجيش اللبناني. رئيس هككو أيضككً
ا إلى أّن منصب مخصص للمسيحيين اللبنككانيين،ك يعككود ذلككك أساسككً

الخاصة في لبنككان والككتي تشكككل والبنوكك معظم اأنظمة المصرفية
ُتمتلككك وُتككدار هككذه الشككرق اأوسط أقوى و أكبر البنوكك في منطقة
.المسيحيينالبنوك إلى حد كبير من قبل 

وا يوجد اختافات ثقافّيككة كككبرى بين المسككيحيين اللبنككانيين
والمحيكككط اللبنكككاني العكككام، بعض ااختافكككات تنشكككأ من الفكككروق
الدينية، ففي المناسبات ااجتماعيككة الككتي يكككون المشككاركون فيهككا

على خاف مككا هككو مشككروبات كحولية من مسيحيين غالًبا ما تقدم
تحّرم الشريعة اإسامية سائد لدى أغلب المجتمعات العربّية لكون

ذكككورهم في يختنككون مثل هذه المشروبات. المسيحيون في لبنان،
العهككد قككد أسككقطت في شككريعة الختككان الغالب كالمسككلمين رغم أن

أي أن مختلكككف الكنكككائس ا تلكككزم أتباعهكككاك بهكككا. يجيكككد الجديد
اللغكككة المسكككيحيون في لبنكككان التحكككدث بطاقكككة لثاثكككة لغكككات

. وهنككاك عككدد كبككير منواللغة اإنكليزية واللغة الفرنسية ،العربية
العطل الرسمية في لبنان حاليًا كنتيجة لتنوعه الطائفي والمككذهبي،
وفي وقت سككابق كككان بعض اأعيككاد ا ُيعطككل فيهككا سككوى أبنككاء
الطائفة أو الدين المخصص لهم هذا العيد، قبككل أن يتم تعككديل هككذا
اأمر وتصبح العطل الدينية مفروضة على الجميع سواء كانوا من

أتباع هذا الدين أو لم يكونوا.ك

تطور نسبة المسيحيين في لبنان

1926  84%

1932  51.2%
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1985  45%

2010  39%

2012  40.5%

لسنوات عديدة كان عدد مسككيحيي لبنككان محككط شككك، لم يكن
. الوثائقك الرسمية1932 هناك أي تعداد رسمي في لبنان منذ عام

عنككدما أعلن رسككمًيا عن دولككة لبنككان 1926 تؤكككد أن في عككام
% من السكككان.84وأعترف بها من قبل الحلفاء شكل المسيحيين 

إلى أّن نسككبة المسككيحيين من كتككاب حقككائق العككالم وجدت تقديرات
وهي أعلى نسكككبة %.40.5 هي 2012سككككان لبنكككان في عكككام 

. انخفككاض نسككبة المسككيحيين فيالشككرق اأوسط للمسككيحيين في
 اأمريكككتينك  الكبككيرة إلى الهجرة المسيحية لبنان يعود أساًسا إلى

 ،وكنكككدا ، الوايكككات المتحكككدة . حيث تضكككموأوروبا وأسكككتراليا
جاليككات وأستراليا  وفرنسا  ،واأرجنتين  ،والبرازيل  ،والمكسيك

مسيحية لبنانّيةك كبيرة.

الكنيسكككككة وهي كنيسكككككة جكككككزء من الكنيسكككككة المارونيةو
، هي الكنيسككة اللبنانَيةك اأكككبر واأكككثر نشككاًطا سياسككًياالكاثوليكية

ثاني أكككبر الكنيسة اأرثوذكسية اأنطاكية وتأثيًرا في لبنان. تشكل
لها حضور ممككيز كنيسة اأرمن اأرثوذكس تجمع مسيحي لبناني.

في لبنان وتشكل جككزء كبككير من السكككان المسككيحيين فيهككا. هنككاك
وهي كنيسككة كاثوليكيككةك شككرقية لكنيسككة الككروم الكاثوليكك حضككور

الكنيسككة الرومانيككة  .زحلة تخضككع للبابككا، ولهككا حضككور كبككير في
 ، الكنيسككككة الشككككرقية اآشككككوريةالكنيسككككة القبطية ،الكاثوليكية

هي أيًضا من الكنائس المسككيحية والكنيسة السريانية اأرثوذكسية
الهامة داخل لبنان. هذه الفروع المسيحية لهككا دور مككؤثر جككًدا في

اأعمال اليومَية وااقتصادَية في لبنان.

 مقعككًدا جنُبككا إلى جنب64 البرلمان اللبنككاني وللمسيحيين في
34 مقعًدا للمسلمين. للكنيسة المارونية نصيب اأسككد مككع 64مع 
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  مقعكككد، ويتكككوزع14مقعكككًدا، ومن ثم الكككروم اأرثكككوذكس مكككع 
22 على مكككا تبقى من والبروتسكككتانت والكككروم الكاثوليك اأرمن

المؤمنككون في المسككيح من خلفيككة مسككلمة: مقعككد. وفًقككا لدراسككة
وهي دراسة أجككريت من قبككل جامعككة سككانت مككاري إحصاء عالمي

 وجكككككدت أَن حكككككوالي2015اأمريكّيكككككة في تكسكككككاس سكككككنة 
تحول إلى المسيحية.  مواطن ُمسلم لبناني 2,500

- الطوائف المسيحية اللبنانية:8

الكنيسة المارونية:ح-

في أوائككلك سككوريا في أنطاكيا قككرب الكنيسة المارونية نشأت
. تعرضككهممككارون القرن الخامس، وتشكككلت على أثككر تعككاليم مككار

، الككذي أصككبح معقلهملبنككان  لاضككطهادات دفعهم إلى اللجككوء إلى
عيثككو ܣܘܪܝܝܐ :سريانيةومركزهم العالمي. الكنيسة المارونية )

رَييثو مككاروَنيثوك ْدأنطيوكيككا( هي جككزء من الكنككائس الكاثوليكيككة سكُ
 ،وسككريانية  ،أنطاكّية  ، وهي كنيسككة1182منككذ عككام  الشككرقية
؛ اجتمعت نواتهككا اأولى حككولوطنية ، وشبهوكاثوليكيةك  ،وشرقية
،علمانيين   بهيئةك حركة رهبانّية ما لبثت أن ضّمتمارون القديس

الككذي المجمككع البطريككركي المككاروني وقككد أكككد لذلك دعيت باسمه.
هوية الكنيسة بأنهككا: ”كنيسككة أنطاكيككة م،2006ختم أعماله عام 

ا من ليتككورجي سريانية ذات تراث خككاص“. يعتككبر الموارنككة أيضككً
تاريخًيا وطقسًيا وثقافًيا، أما إيمانًيا، فهم الكنيسة السريانية دوحة

، رغم ذلككك،البابا الككتي تقككّر بسككيادة الكنيسككة الكاثوليكيةك جككزء من
فللكنيسة المارونّية بطريركها الخاص وأساقفتها. ويقيم البطريككرك

اللبنككاني،ك ويعاونككه في كسككروان  الواقعة ضمن قضككاء بكركي  في
وهي الكنيسككككة الشككككرقية الوحيككككدة ،المجمككككع المقككككدس اإدارة

الكاثوليكية كامًا. وبصفتها كنيسة كاثوليكية شككرقية فلهككا طقككوس
دينيككة خاصككة بهككا والككتي في أساسككها هي طريقككة عبككادة أنطاكيككة

باللغة السريانية.

158

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86


هم أككككككبر الجماعكككككات المسكككككيحية في لبنكككككان الموارنةو
2012في عككام  للباد. الكنيسككة الوطنية الكنيسككة المارونية وتعككد

% من مجمككل سكككان20شككَكل أتبككاع الكنيسككة المارونيككة حككوالي 
الذي عاش السرياني الراهب مارون تعود تسميتهم إلى مار لبنان.

جبككل في شمال سوريا خال القرن الرابع وانتقل اتباعه احقككا إلى
ليقككترن اسككمهم بككه منككذ القككرن العاشككر الميادي مؤسسككين لبنككان
تمكن الموارنككة من الحفككاظ على كيككان .الكنيسككة المارونية بككذلك

محككافظين والعباسككية الخافة اامويةك شبه مستقل في خال فترتي
حتى القرن الثالث السريانية ولغتهم  المسيحية  بذلك على ديانتهم

هيمن الموارنككة احقككا عشر عندما تمكن المماليك من إخضككاعهم.
بكككالقرن التاسكككع العثمانية متصكككرفية جبكككل لبنكككان على ككككل من

برعاية دول أوربية. غككير أن هجككرة وجمهورية لبنان الكبير عشر
الحككرب اأهليككة  ونشككوب اأمريكيككتينك  أعككداد كبككيرة منهم إلى

أدت إلى تقلص اعككدادهم بشكككل حككاد حيث يشكككلون حالًيككا اللبنانية
حوالي ربع عككدد سكككان لبنككان. غالًبككا مككا يعتككبر قككادة الموارنككة أّن

أساس اأّمة اللبنانية. الكنيسة المارونية هي

رأس الكنيسة المارونيككة هككو سككلطة بطريرك أنطاكية ويعتبر
مكانية ورعائية ومقوننة وفق الشككرائع الكنسككّية على اإكلككيروس

  والككراعي ورئيس الرؤسككاء أب اآبككاء ومؤمني الكنيسككة ويعتككبر
 المجمككع المقككدس للكنيسككة المارونية والمدبر، ويعاون البطريككرك

الكككذي يتكككألف من مطارنكككة اأبرشكككيات والوككككاات والمطارنكككة
المتقاعدين، ويبلغ عدد اأبرشيات سككبًعا وعشككرين أبرشككية وعككدد
أعضاء المجمع ستة وأربعين عضككًوا. بككدأ الكنيسككة المارونيككة في

والحككرب الحرب العالمية اأولى القرن التاسع عشر وتفاقهم خال
، حتى بات موارنة المغترب ضككعفي موارنككة لبنككاناأهلية اللبنانية

حككاولت الكنيسككة الحفككاظ على الصككات مككع المغككتربين عن طريككق
إنشككاء رعايككا لهككا في المغككترب ثم مككا عككرف باسككم "أبرشككيات

المهجر" و"المؤسسة المارونية لانتشار".

ب- الكنيسة اأرثوذكسية الشرقية:
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،بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم اأرثككوذكس تشكل
مؤسسكككاها بحسكككب تقليكككدها  أرثوذكسكككية شكككرقية  وهي كنيسكككة
 دمشق  الرسككولين. ومقرهككا الحككالي وبككولس بطرس الكنسي هما

. وهي كنيسككةلبنان ، ثاني أكبر الطوائف المسيحية فيسوريا  في
. تاريخًيككككا، نمت هككككذه الكنيسككككة كجككككزء منبيزنطَية الُطقككككوس

واإسكككندرية  وأنطاكية القككدسالبطريركيككات الشككرقية اأربككع )
(.والقسطنطينية 

ة خال العصككر العثمككاني لعبت اأسككر لسككنين عديككدة خاصككً
أدواًرا هامة في المجال ااقتصادي وقككد  البرجوازية  اأرثوذكسَية

 المسككيحَية اأرثوذكسككَية  اأرسككتقراطية  سكنت عدد من العائات
وكككان لهككا دور اجتمككاعي واقتصككادي بككارز حيث منطقة اأشككرفَية

 بنت قصورها في هذه المنطقة من بين هذه اأسر كانت أسكككرة آل
، وبسترس، وطّراد، وداغر، وفرنيككني، وفيككاض.وتوينيك ،سرسق

وكثيًرا ما ُيطلق على هذه اأسر باسم "العائات الستة" الثرية في
بيروت. فهم كانوا من أصحاب العقارات واإقطاعيين في السككابق،
واليككوم هم من أصككحاب اأعمككال، واأطبككاء، والفنككانين، وأهككل

اأعمال الخيرية في لبنان والخارج.

واليككوم العديككد من الككروم اأرثككوذكس من أصككحاب المهن
اأكاديمَية وذوي المسكككتوى ااقتصكككادي والتعليميك وااجتمكككاعي
العالي، وقد هيمنت على المجتمع اأرثوذكس من خال كبككار ماك
اأراضككي بشكككل أقككل من بككاقي الطوائككف المسككيحية اأخككرى. في
الككوقت الحاضككر، أصككبحت الطائفككة اأرثوذكسككية الطائفككة اأكككثر
تحضككًرا، وتشكككل جككزًءا كبككيًرا من الطبقككة التجاريككة والمهنيككة

وغيرها من المدن. هناك تجمعات أرثوذكسية هامة في بيروت في
، وفي شكككمال الباد بكككالقربوالبقكككاع النبطية جنكككوب شكككرق في

. وُيعتبر الروم اأرثوذكس أكككثر الطوائككف الدينيككة فيطرابلس من
ة من خال نسككب حملككة ا خاصككً .الشككهادات الجامعية لبنككان تعلًمكك

تعككرف الطائفككة بتوجههككا القككومي العككربي، وقككد أنجبت الكنيسككة
مؤسس أنطككون سككعادة أسككماء كككثرة من القومككيينك العككرب منهم
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. كثككيًرا مككا خككدمت الكنيسككةالحككزب السككوري القككومي ااجتمككاعي 
2012كجسر بين المسيحيين اللبنانيينك والدول العربيككة. في عككام 

% من السكان في لبنان.8شكل أعضاء الكنيسة حوالي 

ج- كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك:

، نتيجككة1724 عام كنيسة الروم الملكيينك الكاثوليك تأسست
انشقاق وذلك عنككدما أسككس المطككران سككيريل الرابككع أخويككة ديككر

.القككرن السككابع عشر في لبنككان في أواخككر صككيدا المخلص قككرب
مسككتقلة مرتبطككة كنيسككة كاثوليكَيةك شككرقَية والكنيسة الملكانَية هي

بشككخص رئيسككها روما في الكنيسة الكاثوليكيةك في شركة تامة مع
،الشككرق اأوسط والمككوطن اأصككليك لهككذه الكنيسككة هككو .البابا 

وينتشر اليوم قسم من الروم الكاثوليك في باد ااغككتراب، شككأنهم
ا اللغكككة الطقسكككية في ذلكككك كشكككأن بكككاقي مسكككيحيي الشكككرق. أّمككك

. ولدى كنيسككة الككروماللغة العربية الليتوروجية لهذه الكنيسة فهي
الملكيين الكاثوليكك درجة عاليككة من التجككانس العككرقي، حيث تعككود

.ولبنان سوريا خصوًصا في ،الشرق اأدنى أصول الكنيسة في

كنيسككة هي ثككاني أكككبر كنيسككة الككروم الملكككيينك الكاثوليكو
في لبنكككان. ظهكككروا كمجموعكككة متمكككيزة في كاثوليكيكككة شكككرقية

الكنيسة اأرثوذكسككية عندما انشقت عن القرن السابع عشر أوائل
. على الرغم من أنها تقبل بالكامل العقائد الكاثوليكية علىالشرقية

، فإنها بقيت عموًما على مقربة منالفاتيكان النحو المحدد من قبل
الكنيسكككة اأرثوذكسكككية من ناحيكككة الطقكككوس والثقافكككة. تسكككتخدم

وتبًعككا للطقككوس واليونانيةك اللغككة العربية الكنيسككة في طقوسككها
ا في البيزنطيككة. يقطن أبنككاء الكنيسككة من الككروم الكاثوليككك أساسككَ
اأجككزاء الوسككطى والشككرقية من الباد، وفي العديككد من القككرى.

 ، وضكككواحيوزحلة ،بكككيروت وتكككتركز أبنكككاء هكككذه الكنيسكككة في
كككبرى الطائفككة كنيسككة الككروم الملكككيينك الكاثوليك حيث تعككد صككيدا

لككديهم أعلى مسككتوى نسككبًيا من التعليم .صيدا المسيحية في مدينة
مقارنككة بككالطوائف اأخككرى. ومرتبطككون بشكككل وثيككق مككع الككتراث
العككربي، وكككان الككروم الكاثوليكككك قككادرين على تحقيككق تككوازن بين

161

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1724
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


،العكككالم الغكككربي انفتاحهكككا على العكككالم العكككربي والعاقكككة مكككع
 قككَدرت نسككبة الككروم2012. في عككام الوايات المتحدة وخصوًصا

% من السكان.5الكاثوليك بحوالي 

د- الكنيسة اأرمنية الرسولية:

،أرمينيا عندما تنصككرت 301 عام الكنيسة اأرمنّية تأسست
الككتي لم تقبككل مككع كنككائس الكنائس اأرثوذكسككية الشككرقية هي من

. وهي واحككدةمجمككع خلقدونية مقككررات 451 شرقية أخككرى عككام
هي أول بلككد في العككالم أرمينيا من بين أقدم كنائس العككالم، وكككانت

.301هي الدين الرسمي عام  المسيحية تعتبر الديانة

 في لبنكككان من الاجكككئين الكككذين فكككروا من اأرمن وككككان
.مككذابح اأرمن هرًبككا من الحككرب العالميككة اأولى خال وبعد تركيا

معظمهم يقيمككككون في بككككيروت وضككككواحيها الشككككمالية وكككككذلك
. وُيعككرف عن اأرمن مهككاراتهم والحرفيككة وااجتهككاد،عنجر في

والكككتي مكنتهم من الحصكككول على مناصكككب بكككارزة ااقتصكككادية.
سياسًيا يعتبر اأرمن معتدلين سياسًيا. ومن المناطق التي تتواجككد

بكككككرج فيهكككككا جاليكككككات لبنانيكككككة أرمنيكككككة ككككككبرى في منطقكككككة
من أول الاجككئين إلى بككيروت في المرحلككة اأرمن كككان .حمككود

بعكككد 1915 المعاصكككرة، وبكككدأ وصكككول اأرمن إلى لبنكككان سكككنة
بحقهم من قبل اأتراك، وأول منطقة سكنوها كانت المذابح ارتكاب

، حيث ا يزال المتحدرين منهمبرج حمود منطقة الكرنتينا ومن ثم
 شكككل أعضككاء الكنيسككة2012يقيمون هناك حتى اليككوم. في عككام 

% من مجمل السكان في لبنان.4حوالي 

هك- البروتستانت:

في لبنكككان على يكككد المبشكككرين البروتسكككتانت يعكككود وجكككود
اإنجليز واأمريكيين في المقام اأول، خال القرنين التاسع عشككر
 والعشرين. ينقسم البروتسككتانت إلى عككدد من الطوائككف، وأهمهككا

. ينتمي غالبية البروتستانتواانجليكان ،اأبرشانيون ،المشيخيين
اللبنانيينك مثل الموارنة، الككروم الملكككيين الكاثوليككك واأرثككوذكس،
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إلى الطبقككة الوسككطى والعليككا فضككًا عن أن الطائفككة تحظى بمعككدل
عككالي من المتعلمين وحملككة الشككهادات الجامعيككة. وهي تشكككل مككا

% من السكان ويعيشون أساًسا في بيروت.1يقرب من 

و- الكنيسة السريانية اأرثوذكسية:

  أنطاكيككككة كنيسة هي الكنيسككككة السككككريانية اأرثوذكسككككية
الشرق  في منطقة  تتمركز دمشق  ، ومقرهاأرثوذكسية  مشرقية

 ، وهيالعككككالم وينتشككككر أفرادهككككا في مختلككككف بقككككاع اأوسط
 بوحككدة اأرثوذكسككية مسككتقلة. مرتبطككة ببككاقي الكنككائس كنيسة

واأسكككرار والتقليكككد الكنسكككي. تمتكككد وايكككة البطريركيكككة اإيمكككان
 والهند وتركيا  والكككويت  والعراق  ولبنان  سوريا  اأنطاكية إلى

وأمريكككا وأمريكككا الشككمالية وأوروبا  والجزيككرة العربية  وإيككران
. ونيوزيلندا وأستراليا والوسطى  الجنوبية

كالمونوفيزية ويطلككق على هككذه الكنيسكككة تسككميات أخككرى
، ولكن الكنيسككة السككريانيةليعقككوب الككبرادعي واليعقوبيككةك نسككبة 

 الكنيسككككة الرسككككمية هي لغة اليككككوم تككككرفض تلككككك التسككككميات.
.الدينية في مخطوطاتهككا الكتابككة السككريانية وتسككتخدم السككريانية

طككككور يعككككود غالبيككككة أصككككولك أبنككككاء الكنيسككككة في لبنككككان إلى
.المذابح اآشورية هرًبا من تركيا في عابدين

 ح- كنيسة المشرق اآشورية:

باد مككا بين تمركزت تاريخيا في شرقية مسيحية كنيسة هي
لكنيسة . تعتبر الكنيسة اآشورية امتدادا تاريخيا وعقائدياالنهرين
. وجككود الكنيسككة حككديثبالنسككطورية الككتي عككرفت خطككأ المشككرق

ا إلى مسككيحيين العككراق ممن هربككوا إلى سككوريا نسبًيا يعود أساسككً
.2003ولبنان هرًبا من القتل والتهجير بعد حرب العراق عام 
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الفصل السابع

أقباط مصر

جمككع قبطي، وهككو اسككم يعككود إلى اللفككظ اليونككاني أقبككاط
، قبل دخول العرب إلى مصر كانت كلمككةΑίγυπτοςأيجيبتوس 

"قبط" تدل على أهل مصر دون أن يكون للمعتقد الككديني أثككر على
ذلك ااستخدام، إا أنه بسبب كككون السككلطة كككانت بأيككدي أصككحاب
الديانة المسيحية وقت دخول العرب المسلمين مصر، فقككد اكتسككب
ااسم كذلك بعدا دينيككا تميككيزا للمسككيحيين تمككيزا لهم عن غككيرهم،
حتي انحصرت كلمه قبطي علي مر العصور لتشير للمسيحيين في
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اأحاديث وكذلك في الخطاب الرسمي للدولة. ويككتركز معظمهم في
وبعض دول المهجر. والسودان جمهوريه مصر العربية

كلمكككة قبطي تكككأتي جكككذورها اأولى من كلمكككة "حاكبتكككاح"
الهيروغليفيككة والككتي هي بحسككب بعض اآراء تشككير إلى مدينككة
ممفيس أو إله مدينة منف، كون اإله بتاح هو إلههككا، ولمككا كككانت
المدينة يطلق عليها اسم إلهها في بعض اأحيان فقد هككذه المدينككة

ولمككا كككانت المدينككة إحككدى عواصككمك مصككر باسككم اإلككه خاصككتها.
القديمككة فقككد سككاد اسككمها في المنطقككة المحيطككة واسككتبدلت بعض
أحرفكككه على مكككر العصكككور، فأصكككبح "هكاتبكككاه" وخال العصكككر
اإغريقي حّور اإغريككق المصككلطح بمككا يائم مافككظ الحككروف في
اللغككة اليونانيككة ومنهككا اسككتبدال الهككاء بككاألف، وإضككافة الككواو
والسين، وهما ازمتان لجميع أسككماء العلم في اليونانيككة وكنتيجككة
للتحككككككوير أصككككككبح المصككككككطلح "إيجيبتككككككوس )باليونانيككككككة:

Αιγύπτιοςوسككاد هككذا المصككطلح لفككترة طويلككة، لوصككف .")
هناك نظرية ثانية، تقول أن عاصككمة مصككر العليككا مصر وسكانها.

في السابق كانت تدعى جيبتو ومنها اشتقت التسككمية، وفي جميككع
اأحككوال فككإن الموئككل واحككد، بكككون المصككطلح ذو جككذر يونككاني

واستخدم لوصف سكان مصر.

أصل المصطلح:

كلمة " قبككط " هي كلمككة مشككتقة من ااسككم الاتيككني لمصككر
 المشكككتق بكككدوره من اللفكككظ اليونكككانيكAegyptusإجبتكككوس 
، ااسككم الككذى اطلقككه اليونككانيون علىΑίγυπτοςأيجيبتككوس 
، ويفسككرالبعض ذلككك ااسككم على أنككه مشككتق مصر ارض و شعب
أي ارض روح اإله بتككاح وهككو إلككه الهيروغليفية من "حاكبتاح"

" ، ولمككا كككانت المدينككة يطلككق ممفيس العاصككمة القديمككة منككف "
عليها اسم إلهها في بعض اأحيان ، فقككد اطلككق على هككذه المدينككة

ولمككا كككانت هككذه المدينككة [9]اسم اإلككه خاصككتها " اإلككه بتككاح ".
إحدى عواصم مصر القديمة فقد ساد اسمها في المنطقة المحيطككة
واسككتبدلت بعض أحرفككه على مككر العصككور، فأصككبح "هكاتبككاه"
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وخال العصر اإغريقي حّور اإغريق المصككلطح بمككا يائم مافككظ
الحروف في اللغة اليونانية ومنها استبدال الهاء بككاألف، وإضككافة
الككواو والسككين، وهمككا ازمتككان لجميككع أسككماء العلم في اليونانيككة
وكنتيجكككة للتحكككوير أصكككبح المصكككطلح "إيجيبتكككوس )باليونانيكككة:

Αιγύπτιος.")

ترجككع لقبككط أو قفككط قبط كما يسود ادعاء بان الكلمة العربية
،و يقضككى هككذا اادعككاء بككأن قبككط أو نككوح بن حام بن مصرايم بن

. وينطككق بالعربيككة قبككط، أمككا بالعبريككهمصر قفط هو أول من سكن
غككير أن هككذا اادعككاء ا يسككتند إلى أي أسككاس فتنطككق قفطككايم...

حيث أنككه ا يوجككد في الكتككاب المقككدس أي إشككارة إلى اسككم علمي
"قبط" أو "قفطايم" أو "قفتيم"... وربمككا التبس عليهم اامككر مككع

، والككذي يعككود اليككه أصككل سكككانمصككرايم ااسككم "كفتككوريم" بن
.كريت جزيرة

 عككرفت مصككر في الشككعوب السككامية المجككاورة لهككا باسككم
، و مصرايم فياآرامية والعربية، ومصريين في اأكدية في مصر

العبريككة، وايجبتككوس في اليونانيككةك ،و أطلككق المصككريون اسككم "
كيمى" أو " كيميت " على الجزء الخصيب المنزرع بأرض مصككر

: اأرض السوداء وهو لفظ مرتبط ويعني باللغة المصرية القديمة
.بحام بن نوح لغويا وتاريخيا

1844يسطر لنا العالم مورتون في كتابه المطبوع في سنة 
وذلككك بنسككب زنجي إن القبككط خليككط من الجنس القوقككازي وجنس

مختلفكككة، وهكككذا التنكككوع في المنشكككأ هكككو مكككا قكككد يفسكككر اختاف
وهذا كان أكككبر خطككاء الخصائص التي أثر بها المهاجرون عليهم.

فالعلمكككاء اآن اثبتكككواك ان اأقبكككاط هم احفكككاد المصكككريين القكككدماء
والفراعنككككة وهم شككككعب من شككككعوب البحككككر اأبيض المتوسككككط

 عام.6000استوطنت مصر منذ آاف السنين أكثر من 

لمحة تاريخية عن أقباط مصر:
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–مؤسككس مصككر محمككد علي باشا يذكر أن اأقباط في عصر
الحديثككة- تمتعككوا بسياسككة التسككامح وروح المسككاواة بين جميككع

. عنككدما نركككز على1805المصريين منذ توليككه حكم مصككر سككنة 
هذا التسامح إنما نقف تجاه التاريخ فننظر إلى ما قبل عصر محمد
علي حيث نجد التحدي السافر لشعور اأقباط في كل أرض مصككر.
ولكن ها نحن نرى عند وصول محمد علي للسلطة التي تواها في
عصر مضطرب، حيث كانت خزينة الدولة خاويككة من المككال، نجككد
محمد علي بدأ في اتباعك سياسككة تسككامح فقضككى على التفرقككة بين
القبطي والمسككلم أن كاهمككا يسككتطيعان أن يقككدما للباد أحسككن
الخككدمات. كمككا اتجهت سياسككة محمككد علي إلى مسككاواة تامككة بين
المسلمين واأقباط في الحقككوق والواجبككات فعين أقباطككا مككأمورين
لمراكككز بككرديس والفشككن بالوجككه القبلي وديرمككواس وبهجككورة
والشرقية. لقد اتبع محمد علي هذه السياسة لسككعة أفقككه . وتجككدر
الماحظة هنا أن تعيين أقبككاط مككأمورين مراكككز هككو بمثابككة تعككيين

محافظين اآن.

لم تلبث هذه السياسة التي اتبعها محمد علي تجاه اأقباط أن
أتت ثمارهككا فانتشككرت روح المسككاواة بين جميككع المصككريين في
جميككع القككرى المصككرية وتعككاون المسككلمون والمسككيحيون تعاونككا
صادقا من أجل مجد الوطن. وهكذا ظل اأقباط طوال عصككر محمككد
علي عنصرا في بحر اأمة المصرية التي تعيش في سام ولم تقع

)وطنيككة الكنيسككة القبطيككة بهم إا اضطهادات خفيفة جككدا ا تككذكر.
وا ينسى (.368-367للراهب القمص أنطونيوس اأنطوني ص 

اأقباط أنه في عهده الزاهر ألغى محمد علي قيد الككزي الككذي كككان
مفروضا على اأقباط في العصور السابقة. كمككا ا ننسككى أيضككا أن
عصر محمككد علي يعتككبر من أزهى العصككور الككتي مككرت بالكنيسككة
القبطيككة حيث ألغى كككل القيككود الككتي كككانت تفككرض على اأقبككاط
لممارسة طقوسهم الدينية ولم يرفض لأقباط أي طلب تقككدموا بككه
لبناء أو إصاح الكنككائس. وتحككدى قصككر عابككدين عككددا كبككيرا من
اأوامر الخاصة بالكنائس سواء لتعمير الكنائس أو مساعدتهم في
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ذلككك أو ااسككتعجال في تنفيككذها. وقككد تعككددت هككذه اأوامككر لبنككاء
الكنائس في عهود سككعيد باشككا والخككديوي إسككماعيل باشككا )كتككاب

( كككان محمككد233-232ص  جككاك تككاجر أقباط ومسلمون للدكتور
علي أول حاكم مسلم منح الموظفين اأقباط رتبة البكويةك واتخذ له

مستشارين من المسيحيين.

( عمل على اسككتمرار1863-1854) سعيد باشا وفي عصر
روح التسككامح الككديني والمسككاواة بين المسككلمين واأقبككاط فقككام
بتطبيق قانون الخدمة العسكككرية على اأقبككاط وألغى الجزيككة الككتي
مفروضكككة على اأقبكككاط في مقابكككل الكككدفاع عنهم أنهم لم يككككون
مسككموحا بالتحككاقهم بككالجيش. ودخككل اأقبككاط أول مككرة في سككلك
الجيش والقضكككاء وسكككافر بعضكككهم إلى أوروبكككا ككككانت النهضكككة
التعليمية لهككا نصككيب اأسككد فيهككا. وا ننسككى أن سككعيد باشككا عين
حاكمككا مسككيحيا على مصككوع بالسككودان وهككو إجككراء يمككيز عهككده
أحسككن تميككيز ويهككدف إلى إفككادة الباد لكككل الكفككاءات مهمككا كككانت

الديانة التي تنتميك إليها.

( الككذي تلقى1878-1863باشككا ) الخككديوي إسككماعيل أمككا
علومه في فيينا ثم باريس فقد وجد عند عودته إلى باده أن الجككو
يصلح اتبككاع سياسككة من التسككامح والمسككاواة على أوسككع نطككاق
ونجككده يقككرر عانيككة ورسككميا المسككاواة بين اأقبككاط والمسككلمين
وذلك بترشيح اأقباط انتخابات أعضاء مجلس الشورى ثم بتعيينك
قضككاة من اأقبككاط في المحككاكم. كمككا يجب أا ننسككى أن الخككديوي
إسماعيل هو أول حككاكم طلب رتبككة الباشككوية لرجككل مسككيحي وقككد
شغل كثير من اأقباط في عصره مناصب عالية فقككد شككغل واصككف
باشككا وظيفككة كبككير التشككريفات وآخككرون )كتككاب جككاك تككاجر ص

(. وباختصكككار نسكككتطيع أن نؤككككد أن العاقكككات بين اأقبكككاط241
والمسلمين في عصر الخديوي إسماعيل تحسككنت تحسككنا ملحوظككا
وأن مبدأ المساواة السياسية وااجتماعيككةك أصككبح أمككرا مألوفككا في
الباد، فقد كان يشككجع أدبيككا ويككدعم ماديككا التعليم الطككائفي القبطي
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أن الخديوي إسككماعيل كككان يككؤمن بككأن القبطي مصككري كالمسككلم
على حد سواء.

أماكن تواجد وانتشار اأقباط:

تجمع معظم اإحصاءات على أن نسبة المسككيحيين بمصككر ا
% من إجمككالي عككدد سكككان مصككر،10تتجاوز بأية حال نسككبة الك 

 مليون نسمة على أقصى تقككدير. في حين أنككه حسككب8أي حوالى 
إحصكككاء ذاتي اعلن عنكككه البابكككا شكككنودة الثكككالث طبقكككا لسكككجات

 مليككون12.7اافتقادات الكنسيه يقدر عدد المسككيحيين بككأكثر من 
 مليككون خككارج مصككر ويككتركز2داخككل مصككر؛ هككذا باإضككافة الي 

 الف نسمة بكككل900معظمهم في الوايات المتحدة فيقدر تعدادهم 
الوايات هذا بجانب كندا واسككتراليا وسويسككرا وبريطانيككا وفرنسككا
وألمانيا والنمسا ونيوزيانداك وإيطاليككا واليونككان. فضككا عن اقبككاط

النوبة والسودان وليبيا وإثيوبيا.

بينمككا تككذهب اإحصككائيات المحايككدة إلى أن عككدد المسككيحيين
(CIAأقل من ذلك. فبحسب تقدير وكالة ااستخبارات اأمريكيككة )

% من تعككداد سكككان مصككر.9فككإن نسككبة المسككيحيين ا تزيككد عن 
وبحسككب المعلومككات الككواردة في كتككاب "أطلس معلومككات العككالم
العككربي" من إصككدار المعهككد الوطككني للدراسككات الديموجرافيككة
بفرنسككا، تحريككر كككل من فيليب فككاريج ويوسككف كريككاج ورفيككق

% من5.6تبلغ حوالي  مصر البرستانى فإن نسبة المسيحيين في
تعككداد السكككان. وهككذه النسككبة اأخككيرة تأكككدت فيمككا بعككد بحسككب

.2001اإحصائيات الرسمية للحكومة المصرية لعام 

ولقد نشر الفاتيكان خككبرا مفككاده أن عككدد المسككيحيين بمصككر
 مليون فقط، إا أن هذا الخبر قوبل بعككدة انتقككادات من4.5حوالى 

قبل الكنيسة.

اللغة القبطية:

هي محاولة استبدال اأبجدية المصرية باأبجدية اليونانية..
وا عاقة لهذه المحاولة بالمنطوق الشفهي الفعلي للغة المصككرية
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الشعبية. وقد أتكت هذه المحاولككة بعككد أن ثكّبكككت الرومككان أقككدامهم
 سنة.. بدأ1000في مصر بعد فترة طويلة جدا بلغت ما يزيد عن 

 م. يقككول أنطككون ذكككري..640 ق.م. وحككتى عككام 330من عككام 
عالم اللغات القبطي الشهير.. في كتابكه المعكككروف )مفتكككاح اللغكككة
المصريكككة القديمكككة( تحت عنككوان )اللغككة القبطيككة وكتابتهككا( ص

 م حكككرم اإمكككبراطور ثيكككودوس الديانكككة389.. )في سكككنة 120
المصرية الوثنيككة وغلقت الهياكككل تنفيككذا أمككره وأصككبحت الديانككة
اأرثوذكسية هي الديانة الرسمية للحكومة.... وبذلك بطلت نهائيككا
الكتابكككة الهيروغليفيكككة والديموطيقيكككة.... واقتبسكككوا الحكككروف
الهجائية اليونانيةك وأضافواك لها سبعة حككروف من اللغككة المصككرية
بالخككط الككديموطيقي لعككدم وجككود مككا يماثلهككا لفظيككا في اأبجديككة

اليونانية(

وهكذا عرف.. هذا الخليط الوليد الذي ا يوجد له أي أسككاس
مصككري باللغككة القبطيككة.. الككتي رفض الشككعب المصككري بشككدة
استعمالها في كتاباته الشعبية لشذوذها الشككديد وبككدائيتها وجهلهم
بها.. مما أدى إلى انتشككار أميككة الكتابككة والقككراءة بصككورة وبائيككة

بين جموع الشعب المصري في ذلك الوقت.

 م705و بعد الفتح اإسامي لمصر.... فقد حدث منككذ سككنة 
 م في خافككة الوليككد بن عبككد الملككك اأمككوي ووايككة706أو سككنة 

واليه على مصر عبد اه بن عبككد الملككك أنككه أمككر باسككتخدام اللغككة
العربية لغة رسمية في الدواوينك الحكومية.

ثم اكتشفت الحملككة الفرنسككية حجككر في رشككيد مكتككوب عليككه
فقككرة واحككده بعككده لغككات منهككا اللغككة اليونانيككةك والقبطيككة والكتابككة
الفرعونيككة القديمككة وأمكن للعامككة الفرنسككي شككامبليون مضككاهاة
اسككم أحككد الملككوك باللغككات الثاثككة فعككرف بككاقي الحككروف وبهككذا
ااكتشاف أمكن لعلمككاء اآثككار قككراءة الكتابككات الهيروغليفيككة على
معابد الفراعنككة وهكككذا انحصككرت اللغككة القبطيككة في اأديككرة ولكن
تقوم الكليات الاهوتيككة والمككدارس القبطيككة في سككيدنى بتدريسككها
وقام أحد المهككاجرون في أمريكككا بطبككع كتككاب ضككخم فيككه مفككردات
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اللغككة وقواعككدها ويوجككد عككده كتب طبعت في مصككر عنهككا إا أن
اأمل في إحيائها لتصبح لغة التخاطب ا زال بعيدًا.

69في السنة الخامسة بعد جلوس أنبا مقارة البطريككرك رقم 
أصككدر الخليفككة أمككرًا وقككرئ كتابككه )سككجل( في اإيككوانك )الككديوان-
مجمع الموظفين( بالقصر يوم اأحد التاسككع عشككر من تككوت سككنة

الخراجيككة يتضككمن تحويككل الحسككابات واأعمككال والمعككامات499
 هاليككة وأن501الحكومية من الخراجية إلى الهاليككة وهى سككنة 

تنقص سككنه منهككا حككتى يسككتقيم العمككل بهككا ويلغى العمككل بغيرهككا،
وقككالت مسككز بتشككر في تككاريخ اأمككة القبطيككة كتككاب تككاريخ اامككه
القبطية وكنيستها تاليف ا.ل. بتشر تعككريب اسكككندر تككادرس طبعككة

 م1107: "أن اأفضل هو الككذي أمككر سككنة  87 ص 3 ج1900
باسكككتبدال التكككاريخ القبطى بالتكككاريخ الهجكككرى في سكككائر دواوين

الحكومة"

إا أن الضكككربة الككككبرى انهيكككار اللغكككة القبطيكككة هكككو تخلى
الكنيسككة عنهككا وعككدم تعليمهككا لأطفككال ففى عصككر البابككا كككيرلس

 تغلبت اللغة العربية على اللغة القبطية القبطيككة67البطريرك رقم 
وصككار النككاس ملككزمين بهككا وأصككبحت هي المتداولككة في أوراق
الحكومة وجميع تعاماتها وفي اأسواق ومستندات البيع والشراء
وفي التعامل داخككل الككبيوت وبينك اأفككراد وبعضككهم البعض ودخلت
إلى الكنككائس ورأى البطريككرك نفسككه أنككه يجب أن يتعلمهككا حككتى
 يستطيع التعامل مع الخليفة وجهات الحكومة ومع شعبه أيضًا.

إا أن هككذه اللغككة نهضككت من كبوتهككا في منتصككف الجيككل التاسككع
عشككر فنبككغ فيهككا كثككيرون منهم عريككان أفنككدى جككرجس مفتككاح

 م واإيغومككانس فيلوثككاؤس رئيس الكنيسككة1888المتككوفى سككنة 
الكبرى والقمص تكا والمعلم قزمان, وبرسوم افنككدى الككراهب في
زمن البابا كيرلس الرابع الملقب بأبى اإصاح فوضعوا فيهككا كتبككًا
نافعة ونبغ فيها أيضًا عبد المسيح المسعودي وأقلديوس بك لككبيب
والككدكتور لككبيب والككدكتور إبككراهيم حلمي ونجيب أفنككدي سككمعان

وغيرهم الكثير.
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الكنيسة القبطية اأرثوذوكسية والكاثوليكية:ك

من المعروف ان الكنيسة اأرثوذكسككية والقبطيككة على وجككه
التحديد لها الثقل الروحي والتاريخي المعروف لجميككع المسككيحيين

هي الديانة اأولى في مصككر بعككد انتهككاء والمسيحية في العالم كله
عصر الفراعنة بدأت مصككر القبطيككة في اانتشككار والصككعود. غككير
أن هيمنة الكنيسككة القبطيككة على مصككر شككهد تراجعككا بعككد سككيطرة

% من10المسلمين عليها وتصل نسبة اتباعها حاليا إلى أقل من 
سكككان مصككر. وبككالرغم من ذلككك فهي ا تككزال تعتككبر أكككبر طائفككة
مسككيحية في الشككرق اأوسككط. وتوجككد أيضككا الكنيسككة القبطيككة
الكاثوليكيككة وهي كنيسككة كاثوليكيككة شككرقية مسككتقلة انفصككلت عن
الكنيسة القبطية اأرثوذكسية وارتبطت بشركة كاملة مككع الكنيسككة
الكاثوليكيككة في رومككا بفرعهككا الشككرقي، أي أنككه مسككموح لأقبككاط

الكاثوليك بااحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية القبطية.

الدراسات الجينية:

Hassan أظهكككرت دراسكككة  et  al على تغكككيرات الجين .Y
39.4 تمثككل J1الذكوري بين سكككان السككودان أن نسككبة السككالة 

 نسكككبتهاJ1في المائكككة بين أقبكككاط السكككودان وهي أككككبر نسكككبة)
 نسككككككككبتهاR1b% و15.15 نسككككككككبتها E-M78% و39.4
J2% و15.15 نسككبتها B% و6* نسبتها E3b% و15.15
 هي سالة تعككرفJ1%(، والسالة 3* نسبتها K% و6نسبتها 

على أنها سككامية تمككيز السككالة اإبراهيميككة سككواء بين المسككلمين
اإسككماعيليين أو بين اليهككود ااسككحاقيين. ونتيجككة فحص أقبككاط
السودان تعكس الساات في أقباط مصر أن هجرة هؤاء اأقبككاط
إلى السودان حدثت في القككرنين الماضككيينك فقككط. والمشككهور عنككد
المؤرخين أن اأقباط سالة حامية، مما يؤكد ضعف الروايات التي

تصنف الشعوب إلى سامية وحامية.

َب َمَواِليككِدِهْم32: سككفر التكككوين من  هككُؤَاِء َقَباِئككُل َبِني ُنككوٍح َحسككَ
َد الُطوَفككاِن.  21ِبككُأَمِمِهْم. َوِمْن هككُؤَاِء َتَفككَرَقِت اُأَمُم ِفي اَأْرِض َبْعكك
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ا َبُنككوَن.  6َوَساٌم َأُبو ُكِل َبِني َعاِبَر، َأُخو َياَفَث اْلَكِبيُر، ُوِلككَد َلككُه َأْيضككً
َراِيُم َوُفككوُط َوَكْنَعككاُن.  وَمُر2َوَبُنو َحاٍم: ُكوُش َوِمصككْ  َبُنككو َيككاَفَث: ُجكك

ُك َوِتككيَراُس. حسككب سككفر َوَماُجوُج َوَماَداي َوَيككأَوانُك َوُتوَبككالُك َوَماشككِ
التكوين العبرانيين والمصيريينك ا يلتقون إا عنككد السككالة اأصككل
الكككتي تفكككرقت منهكككا اأمم، لكن في علم الجينكككات تجمعهم سكككالة

.J1eحديثة جدا وهي 

الفصل الثامن

اأقليات الدينية اأخرى في باد الشام والعراق

 سامّية عرقية دينية هي مجموعة اآشوريون/سريان/كلدان
 العككككراق في مككككا بين النهككككرين  تسكككككن في شككككمال  مسككككيحية
، كما توجد أعداد أخككرى فيإيران وبأعداد أقل في وتركيا وسوريا

 بالسككويد  وخاصككة أوروبا ودول الوايككات المتحككدة  المهجككر في
مسيحية  . ينتميك أفراد هذه المجموعة العرقية إلى كنائسوألمانيا

 والكاثوليكك  ككنيسكككة السكككريان اأرثكككوذكس متعكككددة سكككريانية
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 . كمككا يتمككيزون بلغتهم اأموكنيسة المشككرق  والكنيسة  الكلدانية
شمالية شرقية نشككأت كإحككدى لهجككات لغة سامية  وهي السريانية

.الرها اآرامية في مدينة

يعتقككد اآشككوريون/الكلككدان/السككريان بانحككدارهم من عككدة
.واآرامية اآشككورية حضارات قديمككة في الشككرق اأوسككط أهمهككا

 وذلككك المسككيحية  كمككا يعتككبرون من أقككدم الشككعوب الككتي اعتنقت
ابتداًء من القرن اأول الميادي، فساهموا في تطككور هككذه الديانككة
اهوتيككا ونشككرها في منككاطق آسككيا الوسككطى والهنككد والصككين.
وعملت اانقسككامات الكنسككية الككتي حلت بهم على انفصككالهم إلى
شككرقيين )آشككوريون وكلككدان( وغربككيين )سككريان( كمككا حككدثت
اختافات لغوية بين السريانية الخاصة بالمشككارقة وتلككك الغربيككة.
كمككا سككاهموا في ازدهككار الحضككارة العربيككة اإسككامية في باد

. غككير أنوالعباسككية الدولككة اأمويةك المشككرق وخاصككة في عهككد
في القككرن الرابككع عشككر بتيمورلنك المجازر التي حلت بهم ابتككداًء

بدايككة القككرن التاسككع عشككر أدت إلى تنككاقص ببككدر خككان مككرورا
المككذابح أعككدادهم كمككا تقلص عككددهم بككأكثر من النصككف بسككبب

. وشهد النصف الثككانيك منالحرب العالمية اأولى عشية اآشورية
القرن العشرين هجرة العديد منهم إلى دول أوروبككا وأمريكككا، كمككا

واانفات اأمككني الككذي تبعهككا إلى تقلص حرب الخليج الثالثة أدت
أعدادهم بشكل كبير في العراق بعككد نككزوح مئككات اآاف منهم إلى

.سوريا دول الجوار وخاصة

اأصول وااستمرارية اآشورية:

هنككاك اتجككاه عككام لككدى البككاحثين اعتبككار أن اآشككوريين
اإمبراطوريككة الحاليين انحدروا أصا من اآشوريين الذين كونككوا

أحككد أهم علمككاء اآشككوريات ذكككر أن: فهككنري سككاغس ،اآشورية
»سككقوط اإمبراطوريككة اآشككورية لم يعن نهايككة شككعبها... عمككل
هؤاء في الزراعة وأصبحوا مسيحيين بعد سبع أو ثمان قرون«
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تحتككوي آرامية أن اكتشككاف رقم سككيمو بربككوا كمككا يوضككح
بسككككوريا بعككككد  الخككككابور على أسككككماء آشككككورية في منطقككككة

كمككا بقرون يؤكد وجود قرى آشورية بتلك المنطقككة. نينوى سقوط
وعالما آثككار ريتشارد فراي دعم هذا الرأي كل من عالم اإيرانياتك

، بينمككا يقبككل عككالموهرمز رسام أوستن ايارد القرن التاسع عشر
ويرفضككها بككاحث اآشوريات روبككرت بيغس هككذه الفرضككية بحككذر

تاريخ الشرق اأدنى روبرت بيكر.

لمحة تاريخية عن اإمبراطورية اآشورية واآرامية:

:اإمبراطورية اآشورية توسعات

وعموما فبحسب رأي أغلب الباحثين فإن اآشوريين القدماء
. ويعود تككاريخباد ما بين النهرين عاشت في أعالي سامية  أقوام

تكككل  ق.م. في6,000إنشكككاء أقكككدم مسكككتوطنة في المنطقكككة إلى 
 كم جنككوب الموصككل. كمككا سككيطرت على هككذه35مسككافة  حسككونة
. ويعككود أقككدم ذكككروالميتككانيون  واأكديونك  السومريون  المنطقة
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 قبككل المياد وبككرزت اإمبراطوريككة23لملككك آشككوري إلى القككرن 
.شمشي أدد اأول كقوة إقليمية في عهد

وا يعككرف بالتحديككد أصككل اآرامككيين، حيث ظهككروا كككأقوام
جبككالمككرورا ب باديككة الشككام بدويككة أو شككبه بدويككة في منككاطق

. وجككاء أول ذكككر لهم جككاء في وثككائقوالجزيككرة السككورية لبنككان
حككوالي تغاث فاسككر اأول آشككورية في عهككد الملككك اآشككوري

أي "آرامككككيي أحامي آرامككككايي  فككككذكروا تحت مسككككمى1,100
وقد تمكن هككؤاء من التغلغككل إلى إلى الدولككة اآشككورية أحامو".

وعلى المككدن الحيثيككة بابل كمككا اسككتطاعوا السككيطرة على عككرش
( وكونواحماة" و"حماث" )يعديا سمعلالهامة شمالي سوريا ك-"

. غككير أنوآرام نهككرين وأربككاد آرام دمشق عككدة ممالككك كمككا في
باعككداد بسككبيهم  اآشوريين سرعان ما اجتاحوا أراضيهم. وقاموا

كبيرة.

اآراميككة في سككوريا لدول مككدائن وقد أدى احتال اآشورين
وتحويككل عككدد من سكككانها إلى أعككالي باد الرافككدين إلى تككزاوج
هؤاء مككع سكككانها اآشككوريين وأصككبحت اآراميككة بحلككول القككرن
الثككامن ق.م. هي اللغككة الرئيسككية في اإمبراطوريككة. بككدأت هككذه
اإمبراطوريكككككككككة بكككككككككاانحال في القكككككككككرن السكككككككككابع ق.م.

 ق.م.612سككنة  نينككوى من إسككقاط والبككابليون الميككديون فتمكن
 ق.م.609 سنة  بحاران ومن ثم آخر معاقل اآشوريين 

بين سقوط نينوى وظهور المسيحية:

أصكككبحت معظم أجكككزاء اإمبراطوريكككة اآشكككورية جكككزءًا
، غككيرنبوخذنصر خال فترة حكم اإمبراطورية البابلية الثانية من
سكككرعان مكككا أسكككقطوها وكونكككواك إمبراطوريكككة اأخميكككنيون أن

شككرقًا. ليبيا صككحراء إلى الهند امتككدت من قككورش الكبككير بقيككادة
" بالفارسككيةܐܬܘܪܐوخال تلككك الفككترة أصككبحت آشككور )آثككورا "

اأخمينيككة، وشككملت معظم أجككزاء  السككاترابات  القديمككة( إحككدى
واحتلت أهميككة وسط وشمال العراق والجزء الشككرقي من سككوريا.
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كمككا خاصككة، فأصككبحت إحككدى أكككثر الوايككات البارثيككة ازدهككارًا،
اللغككة أصككبحت آراميتهككا اللغككة الرسككمية لإمبراطوريككة، فعككرفت

وبالرغم من قيام بتلك الفترة بك"اآرامية اإمبراطورية". اآرامية
إا أن هكذه 520اآشوريون بثورة للحصول على استقالهم سككنة 
الفترة شهدت بشكل عام نموًا اقتصاديًا وأدبيًا. 

أصكككككككككبحت مكككككككككدن آثكككككككككورا مسكككككككككرحًا للمعكككككككككارك
 واأخميككككنيونك  اإسكككككندر المقككككدوني بقيككككادة المقككككدونيون بين

معرككككة بمنتصكككف القكككرن الرابكككع قبكككل المياد، فكككوقعت فيهكككا
 ق.م. وبالتحديككككد في السككككهل الواقككككع331سككككنة  غككككوغميا

، وانتهت هككككذه المعككككارك بانتصككككار سككككاحقوالموصل أربيل بين
للمقدونيين وسيطرتهم على المنطقة. وبعككد وفككاة اإسكككندر تنككازع

،وأنككتيغونوسك اأول مونوفثككالموسك سككلوقس اأول عليهككا خلفائككه
.اإمبراطوريككة السككلوقية فتمكن سككلوقس بالنهايككة من ضككمها إلى

على المنطقة حتى نهاية القككرن الحضارة الهيلينيةك استمرت هيمنة
، فشككّكلاإمبراطوريككة البارثية الثككالث قبككل المياد، عنككدما ظهككرت

]، أربيل البككككارثيون سككككاتراب آشورسككككتان وعاصككككمتهاك مدينككككة
مت بابككككل احقككككًا إلى هككككذا السككككاتراب وأصككككبحت [39  وضككككٌ

عاصمة آشورسككتان ولإمبراطوريككة البارثيككة على حككد قطيسفون
[40]سواء.

ظهور المسيحية السريانية:

أدى انهيار اإمبراطورية السلوقية إلى سيطرة اإمبراطورية
الرومانيككة على المنككاطق الواقعككة شككرقي الفككرات بينمككا سككيطر
البارثيون على المناطق الواقعة غرب الفرات فتشكلت في المناطق
الحدودية عدة ممالك سريانية وعربية شبه مسككتقلة تابعككة لهككاتين

. واعتنككقك أهككلوالحضر وتدمر والرها حدياب اإمبراطوريتين مثل
هذه الممالك ديانات تأثرت بككديانات وادي الرافككدين والفككرس، كمككا

إلى حدياب فاعتنق ملكهككا إيككزاط وزوجتككه هيلينككا اليهودية تغلغلت
غير أن الحككدث ذو التككأثير الديانة اليهودية في أوائلك القرن اأول،
الكككذي يكككذكر التقليكككد الرها اأعمكككقك ككككان دخكككول المسكككيحية إلى
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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لكي يككزور مملكتككه يسككوع راسل أبجر الخامس السرياني أن الملك
ويشفيه غير أن اأخير رد بإرسال أحد تاميذه ااثنككانك والسككبعون
فانتشرت المسيحية فيها. وبغض النظر عن صحة هذه الرواية فقد
أصبح للمسيحية وجود ملموس في كل من حككدياب والرهككا بنهايككةك

100أسقفا على الرها بحلول عككام  مار أداي القرن اأول، فأصبح
وخال القككرنين .104نفسه أسككقفا على حكدياب سككنة  بقيذا ورسم

الثكككككانيك والثكككككالث نشكككككأت باإضكككككافة إلى المسكككككيحية عكككككدة
ومنهككا انتشككرت إلى كالمانوية في تلككك اأنحككاء غنوصككيةك ديانككات

فارس ووسط آسيا.

بلغت المسيحية السريانية عصرها الذهبي في القككرن الرابككع
وغككيرهم، ونرسككاي أفرام السرياني مثل مافنة  والخامس بظهور

من أهم ونصككككيبين  الرها  واعتككككبرت المككككدارس السككككريانية في
المراكز التعليمية في تلككك الفككترة، حككتى توصككف مدرسككة نصككيبين

كمكككككككا تمت في التكككككككاريخ. جامعة أحيانكككككككا بأنهكككككككا أقكككككككدم
 إلى السكككريانية بالنسككككخة المعروفككككة والتنكككاخك اإنجيل ترجمككككة
 والتيك تعد من أقككدم النسككخ المحفوظككة لإنجيككل، وكتبت بالبشيطتا

ܒܝܬ) بيث غككككازو العديككككد من التفاسككككير وكتب األحككككان مثككككل
الكنائس ܓܙܐ في  اليوم  حتى  يستعمل  يزال  ا  والذي  گازو(  بيث 

السريانية الغربية.

 بطريككرك اإسكككندرية كككيرلس اأول وقككد أدت خافككات بين
اأخكككير كنسكككيا حرمكككان بطريكككرك القسكككطنطينية إلى ونسكككطور

هرطقة   وتم اعتبككار تعاليمككه431سككنة  مجمككع أفسككس اأول في
وأدى دعم فانقسكككم السكككريان بين مكككذهبي ككككيرلس ونسكككطور، 

البيزنطيين لكيرلس واضطهادهم للنسككاطرة إلى هجككرة هككؤاء إلى
اإمبراطورية الساسانية وخصوصا إلى أربيل وقطسيفون كما قككام
الساسانيون بككدورهم باضككطهاد المككوالين للبيزنطككيين فككانتقلوا إلى

، فانقسككم السككريان منككذ ذلككك الحين إلى مشككارقةالفككرات غككرب
(، ومغاربكككة "يعاقبكككة" )نسكككبةنسكككطور " )نسكككبة إلىنسكككاطرة"
مجمكككع كمكككا أدت الخافكككات الاحقكككة في (يعقكككوب الكككبرادعي إلى
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3


عن اأرثوذكسككككية المشككككرقية إلى انشككككقاق الكنككككائس خلقيدونية
احقا( وسمي والكاثوليكية اأرثوذكسية الشرقيةالكنائس الغربية )

السريان الذين تبعوا اإمككبراطور البككيزنطي وانشككقوا عن الكنيسككة
 ملكايككككا "ܡܠܟܝܐنسككككبة إلى كلمككككة " السككككريانية بككككالملكيين

 الككروم اأرثككوذكس والتي تعني "أتباع الملك"، ومنهم بالسريانية
الكككذين انكككدمجوا بالثقافكككة اليونانيكككة وأصكككبحواك احقكككا والكاثوليك
.بالروم اأورثوذكس يعرفون

أوضاعهم خال الخافة العربية اإسامية:

شهدت المنطقة خال القرن السابع عدة أحككداث سككاهمت في
الحككرب الساسككانية- تغيككير الواقككع السياسككي بشكككل كبككير، فبعككد

الكككتي اسكككتمرت أككككثر من ربكككع قكككرن بكككدأت الجيكككوش البيزنطية
باجتيكككاح باد الشكككام الخلفكككاء الراشكككدون اإسكككامية تحت قيكككادة

وقككد رحب .640والعراق التي أصبحتا تحت حكمهم بحلككول سككنة 
اآشوريون السريان بقدوم المسلمين الذين لم يحككدوا من حككريتهم
الدينيككة كمككا فعككل البككيزنطيون الساسككانيون بشكككل عككام، كمككا كككان

 سكككببا آخكككر لتقكككاربوالسكككريانية العربية للتقكككارب اللغكككوي بين
 الشككعبين. وفرضككت على مسككيحيي الخافككة اإسككامية ضككريبتا

وأعفوا من االتحككاق بككالجيوش اإسككامية، غككير الخراجو الجزية
 أنهم منعوا من نشككر المسككيحية داخككل أراضككي الككدول اإسككامية.
اتسمت هككذه الفككترة عمومككا بالتسككامح الككديني مككا خا فككترات حكم

الذي فرض ضرائب طائلككة عمر بن عبد العزيز بعض الخلفاء مثل
على المسيحيين وسن عليهم قيودا في الملبس والتنقل.

قكككام بعض الرهبكككان النسكككاطرة بالسكككفر إلى أواسكككط آسكككيا
والصين لنشر المسيحية فيها بسبب القيود التي فرضت على نشككر

كنيسككككة المسككككيحية بين المسككككلمين في المشككككرق، فككككازدهرت
في تلك البقاع واعتنقت أعككداد كبككيرة من الككترك والهنككود المشرق

والصينيين وخصوصا المنغول الديانة المسيحية وأصككبحت كنيسككة
المشرق إحدى أكثر الفروع المسيحية انتشارا. كما نشط السككريان

وخاصككة للعربية ومن ثم السريانية إلى  اليونانيةك في الترجمة من
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


بيت حيث كككان معظم المككترجمين في الدولككة العباسككية في عهككد
 .والنساطرة اليعاقبة من الحكمة

 والفيزيككاء والرياضككيات  والعلككوم بككالطب وقككد بككرزوا أيضككا
ومن أبرز العلماء واأطباء في تلك الفترة  ،الخلفاء فاعتمد عليهم

ويوحنككا ،للخلفككاء العباسككيين الذين خدموا كأطبككاء بختيشوع أسرة
 ،هككارون الرشككيد خال خافككة دمشق مككدير مشككفى بن ماسككويه

وديككوان الترجمككة بيت الحكمة المسككؤول عن وحككنين بن إسككحاق
وغيرهم.  وحبيش بن اأعسم ،إسحاق بن حنين وابنه

وأصبحت بغداد عند إنشككائها مركككزا لكنيسككة المشككرق وكككان
غككير أن فككترة بطاركتهككا غالبككا مككا ينككادمون الخلفككاء العباسككيون.

 اازدهككار هككذه بككدأت باانحسككار بككوهن الدولككة العباسككية وانتهتك
 وسككيطرة القبائككل المنغوليككةك والتركيككة1258سككنة  بسككقوط بغككداد
على المنطقة.

في عهد الدولة العثمانية:

بعد سقوط الدولة العباسية سيطر المغول على المنطقة وكان
حكام الخانات على العموم متسامحين مع المسككيحيين وذلككك لكككون

،تيمككور لنك زوجاتهم مسيحيات. غككير أن الوضككع اختلككف بمجيء
حيث قام اأخير بعدة حمات استهدفت المسككيحيين في باد فككارس
وباد ووسط العراق فقتككل العديككدون واعتنككقك آخككرون اإسككام مككا
أدى إلى انقراض المسيحية السككريانية في تلككك المنككاطق، وانتقلت
أعككداد أخككرى منهم من المراكككز الحضككرية إلى البلككدات والقككرى

 .وطككور عابككدين وحكككاري أورميا  النائية في سهل نينوى وجبككال
والخكككروف  ككككالخروف اأسكككود تركية كمكككا أدت سكككيطرة قبائكككل

على شمالي باد الرافدين وإقامككة عككدة إمككارات بالموصككل اأبيض
وماردين إلى تأخر تلك المناطق وانعدام اأمن بها.

سككيطرتهم على العثمككانيون وبحلول القرن السادس عشر أتم
والكنيسككة بكنيسككة المشككرق المنطقة وبككالرغم من عككدم ااعككتراف

رسككمية إا أنهم غالبككا مككا مثلككوا كملل السككريانية اأرثوذكسكككية
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الكككذين حكككازوا على هكككذا اأرمن عن طريكككق البكككاب العكككالي في
واستمر هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشككر عنككدما الحق.

تم ااعتراف بكل من الكنيسة الكلدانية والسريان اأرثوذكس كملل
رسمية.

إلى كنيسة المشرق أدت الخافات على وراثة كرسي بطركية
1552من كنيسككة المشككرق سككنة  يوحنككا سككواقا انفصال الككراهب

بككدعم من اتصككااتهك بالكاثوليككك البرتغككاليين في الهنككد وتبعككه عككدد
بابكككا كبكككير من الرهبكككان فككككون كنيسكككة جديكككدة أطلكككق عليهكككا

لتفريقهككا من كنيسككة الكنيسككة الكلدانيككة الكاثوليكية تسككمية روما
أدى هذا اانقسام إلى انتشار المذهب الكلداني بين سكان المشرق.
وغيرهكككا، بينمكككا سبسكككطيةو وآمد  وسكككعرت الموصل المكككدن في

اقتصر وجككود كنيسككة المشككرق على المنككاطق الجبليككة في حكككاري
وأورميا وارتبط لقب البطريركية فيهككا بعائلككة شككيمون منككذ القككرن

سكككنة دنخكككا الرابكككع خنانيا الثكككامن عشكككر وحكككتى انتخكككاب مكككار
كمككا أدى نشككاط اليسككوعيين بين السككريان الغربككيين إلى .1976

تحويل عدد منهم إلى الكاثوليكيةك خال القرن الثامن عشر فانشقت
الكنيسكككة السكككريانية عن الكنيسكككة السكككريانية الكاثوليكية بكككذلك

وأصبح ميخائيل الثالث جروة أول بطريرك لهككا سككنة اأرثوذكسية
الككذي أصككبح ديككر الشككرفة  وانتقككل إلى لبنككان حيث أسككس1783

مركزا له.

تمتككع آشككوريو المنككاطق الجبليككة في حكككاري بجنككوب شككرق
تركيككا حاليككا بحكم شككبه مسككتقل بقيككادة بطككاركتهم المنحككدرين من
عائلة شمعون. وغالبا ما تبعوا اسميا اإمارات الكرديككة أو الدولككة

سكككهل العثمانيكككة. غكككير أن الكلكككدان والسكككريان الكككذين قطنكككوا
وطور عبدي كانوا عرضة لهجمات عديدة من قبككل اأمككراء نينوى

اأكراد. ولعل أخطر تلك الهجمككات حككدثت عنككد انشككغال العثمككانيينك
محمكككد سكككوران في سكككوريا فقكككام أمكككير محمكككد علي بمحاربكككة

الراوندوزي بمهاجمة واية الموصلك فلم يسككتطع واليهككا مقارعتككه
إلى إمارتككككه وقتككككل سكككككانها والعمادية عقككككرة فتمكن من ضككككم
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وتلوتلكيف كألقوش المسيحيين، كما هاجم قرى شمال سهل نينوى
 وبعكككد أن قضكككى على إمكككارة .1828وغيرهكككا سكككنة  لسكككقف
 ودمككر1834هاجم قرى طور عابدين سككنة  سنجار  في اليزيديين

غير أن العثمانيون سرعان مككا اسككقطوا هككذه اإمككارة العديد منها،
. كما تكرر اأمككروحلب كالموصل بعد أن بدأت تهدد المدن الكبرى

قككرى اآشككوريين بهككدان  عندما هاجم بدر خككان أمككير1843سنة 
 بعككد أن رفضككوا دعمككه في الهجككوم على وبككرواري في حكككاري
ذهب ضككحيتها عشككرات اآاف ولم تتككدخل وقككام بمككذابح العمادية

.وفرنسا بريطانيا الدولة العثمانيةك إا بعد إلحاح من

أوضاعهم في العصر الحديث:

بحلول أواخككر القككرن التاسككع عشككر انفصككلت معظم المنككاطق
وبدأت المشاعر القومية بالتغلغل بين أوروبا التابعة للعثمانيين في
واآشككوريين /السككريان/ واأرمن  كالعرب أبناء القوميات اأخرى

كككرد فعككل وعومككل التتريك الكلدان فحاول العثمانيونك أتباع سياسة
مواطنوها المسيحيون خاصة بريبة على أساس قربهم الكككديني من

فحككدثت عككدة مجككازر اسككتهدفت المسككيحيين في الفككترة أوروبككا،
تكككركت أثرهكككا على ،بالمجكككازر الحميدية  عكككرفت1894-1896

الككتي شكككلوا معظم تلككك الواية في مجازر ديار بكر السريان خال
مسيحييها.

وتحكككالف بعض اأرمن مكككع الحكككرب العالميكككة اأولى بقيكككام
الكككروس ضكككد الدولكككة العثمانيكككةك قكككرر قادتهكككا تغيكككير ديمغرافيكككة

وابتككداًء من بترحيككل وقتككل سكككانها المسككيحيون. اأناضككول شككرق
 هككوجمت قككرى حكككاري من قبككل العشككائر الكرديككة1915ربيككع 

المتحالفة مككع العثمككانيين فقتككل اآاف ونككزح البككاقون إلى أورميككا
الواقعة تحت النفوذ الروسي حينها، كما قام العثمككانيونك بمهاجمككة

فقتككل معظم وآمد سككعرت  وخاصككة وايككة ديككار بكر قككرى ومككدن
 تمت مهاجمككككة1915وفي خريككككف  السككككريان والكلككككدان بهككككا.

الثككورة وبعككد قيككام وقتل وتهجير السككريان بهككا. طور عابدين قرى
 وانسحاب روسيا من الحرب هككاجم العثمككانيونك واأكككراد البلشفية
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قرى أورميا في إيران حاليا فنزح آشورييها إلى العككراق وقتككل من
قرر البقاء فيها.

بنهايككة الحككرب العالميككة اأولى أضككحى معظم اآشككوريين
والكلككدان نككازحين بككالعراق بينمككا نككزح مككا تبقى من السككريان إلى
سككوريا ولبنككان. وخال العشككرينات التحككق العديككد من آشككوريي

واء العسكككري الككذي أنشككأه البريطككانيون في العككراق،لحكككاري بككال
وككككثرت المشكككاحنات بينهم وبين الجيش العكككراقي المنشكككأ حكككديثا
والذي أعتمد على ضباط خككدموا في الجيش العثمككاني مككا أدى إلى

 سرت1933انعدام الثقة بين الطرفين. وبعد استقال العراق سنة 
إشكككاعات أن اآشكككوريين الكككذين اسكككتوطنوا في السكككهل الواقكككع

وسككهل نينككوى يسككعون لانفصككال من العككراق فنفي دهككوك بين
بككككر وقكككام قكككبرص بطريكككرك كنيسكككة المشكككرق اآشكككورية إلى

أحد الضباط بالجيش العككراقي بالتعككاون مككع عشككائر كرديككة صدقي
بالهجوم على تلك المنككاطق وتككدمير القككرى اآشككورية فيهككا وكككان

وقتككل حككوالي سككميل عندما هوجمت بلككدة 1933  آب7 أهمها في
أدت .بمجككزرة سككميل  من سكانها في الحدث الككذي عككرف3,000

هذه المجككازة إلى نككزوح ثلث سكككان سككهل نينككوى اآشككوريين إلى
  قريكككة على ضكككفاف35شكككمال شكككرق سكككوريا حيث أسسكككوا 

قرب الحدود مع تركيا. الخابور

أوضاعهم بعد الحرب العالمية الثانية:

بعككد اسككتقال كا من سككوريا والعككراق أصككبح اآشككوريين
/الكلدان/السريان إحدى اأقليات الدينية الهامككة فيهمككا. وقككد سكككن
معظمهم في المناطق الريفية حتى الستينات عندما بككدأوا بككالهجرة
إلى المدن بحثا عن العمل، كما هاجر في نفس الككوقت العديككد منهم
إلى الوايكككات المتحكككدة واحقكككا دول أوروبكككا الغربيكككة. وبحلكككول

من فككرض سككيطرة حزب البعث العربي ااشككتراكي الستينات تمكن
كاملة على مقاليككد الحكم في هككاتين الككدولتين مككا أدى إلى التشككديد

إعان آذار على مواطككني تلككك الككدول غككير العككرب، وبككالرغم من
باللغككة في العراق والذي نص على حرية نشككر مطبوعككات 1972
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وتعليمهككا في المككدارس الحكوميككة إا أن هككذا القككرار لم السريانية
بالرغم من عدم ااعتراف بالوجود القومي باآشوريين ينفذ فعليا.

/ السريان ومحاولة فرض القومية العربية عليهم إا أنهم غالبا ما
في صككدام حسككين تمتعوا بحقككوق دينيككة واسككعة في ظككل حكومككتي

في سوريا. وحافظ اأسد العراق

إلى وحكككرب الخليج الثانية الحكككرب العراقيكككة اإيرانيةك أدت
حككرب تسككارع وتككيرة هجككرة المسككيحيين من العككراق كمككا أدت

 وما تبعه من انفات أمني وهجمات اسككتهدفت2003سنة  العراق
دور عبادة مسيحية إلى تنككاقص أعككداد اآشككوريين/الكلككدان بشكككل

كبير حيث نزح معظمهم إلى سوريا باإضافة إلى دول أخرى.

الهوية والتسمية:

أدت الخافكككات واانقسكككامات الكنسككية والتباعكككد الجغككرافي
النسبي بين أتباع هذه ااثنيةك إلى نشوء عككدة تسككميات لهم. ولعككل

أهمها:

- اآشوريون:1

 آشككورايي؛ وهككذه التسككمية مككأخوذةܣܘܪܝܝܐ :بالسككريانية
مككا بين مباشككرًة من اآشككوريون القككدماء الككذين عاشككوا شككمال

فقككد التككوراة  . وبحسككباإمبراطورية اآشككورية وأسسوا النهرين
 الككذي اسككتقر شككمال مككا بين النهككرين. سككام كان آشور أحككد أبنككاء

الككذي آشككور ويرى الباحثون أن أصل الكلمة يعود إلى تسمية اإله
المعروفككة بنفس ااسككم منككذ أواخككر األككف المدينة كككان يعبككد في

وبالرغم من وجود بعض الباحثين المعارضككين الثالث قبل المياد.
إا ،اآشككوريين القككدماء لفكرة أن اآشوريون الحككاليون هم أحفككاد

كمككا يسككمي بعض ااشككورين أن أغلبهم يسككلمون بهككذه الفرضككية.
وهي  آثككورايي(ܣܘܪܝܝܐ :بالسككريانية ) نفسككهم ب"اآثككوريين"ك

 ق.م.539) اأخميككنيونك  مأخوذة من "آثورا"، ااسم الذي اطلقه
 آشككككور بمنطقككككة شككككملت شككككمال سككككاتراب  ق.م.( على330- 

كمككا ورد ذكككر اآثككوريين .وتركيا بسوريا ومنطقة الجزيرة العراق
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في عدة كتب ومخطوطات عربيككة وإسككامية، حيث اقككترنت حينئككذ
بطائفة النساطرة.

 لكنيسككة المشككرق يتبككنى هككذه التسككمية تقليككديًا المنتمككون
. كمككا يتموالكنيسككة الكلدانيككة الكاثوليكيةك وكنيسة المشرق القديمة

لكنكككائس تبكككنيك هكككذه التسكككمية ككككذلك من قبكككل بعض المنتمين
أخرى. سريانية

- السريان:2

ريوييܣܘܪܝܝܐ :بالسككككككككككككريانية وتلفككككككككككككظ  سككككككككككككُ
( بالسريانية الشرقية. وهنككاك خاف بينܣܘܪܝܐ) سورايي أحيانا

)الككتي اشككتقت منهككا كلمككة سككريان البككاحثين حككول أصككل تسككمية
سوريا( فمعظمهم يعتقد بأنها أصككًا تحريككف يونككانيك للفظككة آشككور

سككيريا" بعككد Συρίαأسيريا( لتصككبح " Ασσυρίαباليونانية )
حذف األف في بداية الكلمة. هناك فرضية أخرى مفادها أن أصككل

وهي تحريككف صككبر أو صككور الحورية الكلمككة يككأتي من اللفظككة
.اأكدية سوبارتو للفظة

الككذين باآرامية بين المتحدثين السريان وقد انتشرت تسمية
لهجكككة مملككككة اعتنقكككوا المسكككيحية في القكككرون اأولى وتبنكككوا

وتستخدم هذه التسمية حاليًا بشكككل خككاص كلغة طقسية لهم. الرها
 والكاثوليكيةك  الكنيسكككككة السكككككريانية اأرثذوكسكككككية بين أبنكككككاء

.الموارنة وبعض

- الكلدان:3

 كلككدايي؛ ويعككود أصككل التسككمية إلىܣܘܪܝܝܐ :بالسككريانية
بمعكككنى "يسكككرق" أو "يقبض" حيث اأكادية  كلمكككة "كسكككدوم"

أطلقت هككذه التسككمية على أقككوام سككامية بدويككة قككام اآشككوريون
وازدهروا فيها، فتحولت تسميتهم بمككرور الككوقت بابل بسبيهم إلى

كنيسككككة والكلككككدان الحككككاليون هم أصككككا أتبككككاع إلى "كلككككدو".
على أثككر القككرن السككادس عشر الككذين انشككقوا عنهككا في المشككرق

 كنيسكككة أسكككاقفة نشكككوب خاف على كرسكككي البطريركيكككة بين
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بالبابككا يوليككوس المشرق، فقامت مجموعة من اأساقفة بااتصككال
شكككمعون الثكككامن يوحنكككان ، وتم ااتفكككاق على تنصكككيبالثكككالث
 الموصل في كنيسة الكلككدان الكاثوليكعلى بطريرككأول " سواقا

يوسككف كمككا حصككل أحككد خلفتككه، .1553 شككباط 20وآثككور" في 
البابككا من قبككل  بابككل للكلككدان بطريككرك ، على لقبالثككالث معككروف

كككانت قككد الكلككدان  وتسككمية .1701سككنة  كلمنت الحككادي عشر
اختكككيرت للتفريكككق بينهمك وبين اآشكككوريين، فالتسكككمية ا عاقكككة

والهال الخصكككيب بين بابل الكككتي حكمت بالسكككالة الكلدانية بهكككا
الكنيسككة الكلدانيككة هنككاك من بين أبنككاء  ق.م.533 ق.م. و-626

تسكككمية لكككه بينمكككا يتسكككمى آشكككوري من يتخككذ لفظكككة الكاثوليكية
بالكلدان. اخرون

- اآراميون:4

 آرامآيي؛ تعني كلمة آرام "المرتفع"ܣܘܪܝܝܐ :بالسريانية
أو "العلككككو" في اللغككككات السككككامية البدائيككككة وذلككككك لتفككككريقهم

شككعب سككامي واآراميككون  والككتي تعككني "منخفض". كنعككان عن
سكن في منطقة امتككدت من البحككر اأبيض المتوسككط غربككًا وحككتى
باد ما بين النهرين شرقًا، فانصهرت العديد من الشككعوب القاطنككة

معهم. كمككا أسسككوا عككدة والفينيقككيين كككالحثيين  في تلككك المنككاطق
ممالك في سوريا غير أن اآشوريون تمكنككواك من إسككقاطها جميعككا

لمنع قيام أي عصككيان آشور ثم قاموا بسبي أعداد كبيرة منهم إلى
طغت على اللغة اآشككورية اأكاديككة لغة اآراميين ضدهم. غير أن

وخال .لإمبراطورية اآشورية الحديثة فحلت محلها كلغة رسمية
القرون المسيحية اأولى أصبح المتحدثون باآرامية يطلقون على

ب"بنت اآرامككيين" الرها أنفسهم لقب آراميككون فغالبككًا مككا سككميت
في اأدبيككككات السككككريانية كمككككا لقب ملككككوك الرهككككا ب"أبنككككاء

غككير أن لفظككة "السككريان" أصككبحت المفضككلة لمن اآرامككيين".
اعتنككق المسككيحية وذلككك كوسككيلة للتفريككق بينهم وبين اآرامككيين

 السكككريان اأرثكككوذكس الوثنكككيين. يتبكككنى هكككذه التسكككمية بعض
.والموارنة
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القومية اآشورية: 

لم يظهر الشعور القومي لآشوريين/السريان/الكلدان بشكككله
الحديث إا بككأواخر القككرن التاسككع عشككر، حككتى ذلككك الككوقت كككانت

باد مككا بين الطائفككة واللغككة أهم مككا يجمككع بين مسككيحيي شككمال
Mordechai" )مردوخككاي نيسككانويفككرقهم. ويككرى " النهككرين
Nisanالجامعككة ( البككاحث بشككؤون أقليككات الشككرق اأوسككط في

أن المككدارس اإرسككالية الفرنسككية والبريطانيككة العبرية في القدس
واأمريكية والروسية التي ظهرت في بدايات القرن التاسككع عشككر
عملت على توحيككد اللهجككات السككريانية اآراميككة المسككتعملة بين
آشوريي وكلدان أورميا والموصككل وإخككراج جيككل مثقككف في فككترة
شهدت تأخر أقككرانهم الككذين اعتمككدوا على نظككام التعليم العثمككاني.

( الباحثككة بتككاريخ الشككرقEden Naby" )أيككدن نككبيغير أن "
اأوسط ووسط آسيا ترى أن المدارس اإرسالية عملت على تعليم
اللغككات اأجنبيككةك الخاصككة بهم وإهمككال اللغككة السككريانية، مككا أدى
ابتعككككاد طبقككككة المثقفين عن الثقافككككة والحضككككارة السككككريانية/

لم يظهر الفكر الداعي لككرفض نشككاطات اإرسككاليات إا اآشورية.
بككككأواخر القككككرن التاسككككع عشككككر، فكككككانت جريككككدة "الكككككوكب"

من أولى اأصككوات أورميا ( الصادرة في1906 كخڤا ܟܘܟܒܐ)
الداعية إلى استرجاع قيم الحضارة السريانية واستعمال السريانية

في الكتابات اأدبية بدا من اللغات اأجنبية.

-كك 1868) نعككوم فككايق يعتبر ( من أوائككل من سككعوا1930 
فأسككس آمد وراء نشر الوعي القومي، حيث نشط بداية في مدينته

ܟܘܟܒفيها أول جريككدة قوميككة تحت مسككمى "نجمككة المشككرق" )
الواياتܡܕܢܚܐ إلى  للهجرة  اضطر  أنه  غير  مدنحو(  كوكب 

حويككودو( ودعى ܚܘܝܕܐالمتحككدة وأسككس فيهككا جريككدة ااتحككاد )
فيهككا إلى نبككذ الفروقككات الطائفيككة بين المككذاهب السككريانية لصككالح

(1926 -ك 1891) فريدون آتورايا كما ظهر وحدة قومية جامعة.
في أورميا، والككذي أسككس أول حككزب سياسككي آشككوري ودعى إلى

-كك 1894) فريككد نزهة أمككا تشكيل وطن قككومي لهم. ( فقككد1971 
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اتسككمت أفكككاره باانتقككاد الاذع للسككلطة الكنيسككة الككتي اتهمهككا
مككار من قبل حرمانه كنسيا بتكريس اانفصال القومي، ما أدى إلى

.أفرام اأول برصوم

العلوم ( أستاذSener Akturkبحسب "سينر أكتورك" )
، فكككإن فشكككل اآشكككوريين/بإسكككطنبول بجامعكككة ككككوج السياسكككية

الكلدان/السككريان في تشكككيل كيككان سياسككي لهم أسككوة بغككيرهم من
ساهم في تشتت الفكر القومي لهم وسرعة الدولة العثمانية أقليات

اندماجهم مع الشعوب المشكلة لأغلبية سواء في الشرق اأوسككط
اانتمككاء حنككا بطككاطو ويقسككم المككؤرخ الفلسككطيني أو في المهجككر.

القكككككومي لآشكككككوريين/الكلكككككدان في العكككككراق إلى: "الكلكككككدان
المسكككتعربون"، وهم من الكككذين انكككدمجوا في المجتمكككع العكككربي

الكنيسككة العككراقي وغالبككا مككا يسككتعملون العربيككة وينتمككونك إلى
قبككل أن يكككون لهم انتمككاء قككومي واضككح. "اآشككوريون الكلدانية

المسكككتعربون" وهم ينتمكككونك إلى القوميكككة اآشكككورية غكككير أنهم
كككذلك. وأخككيرا "القومككيين اآشككوريين" وهم العربية يسككتعملون

الذين يصفون أنفسهم بحسب انتمائهم القومي ويعارضككون فككرض
اللغة أو القومية العربية عليهم.

اانتماء الكنسي: 

في الشرق اأوسط إلى الكنائس السريانية ينتمي جميع أبناء
هككذه القوميككة، ويوحككدهم في ذلككك اللغككة والككدين والثقافككة الككتي

الكنيسككة اشككتركوا بهككا. ولعككل ااسككتثناء الوحيككد هنككا هككو هويككة
، فبالرغم من بدايتها كفرع سرياني غربي على يد بعضالمارونية
السكككريان في شكككمال غكككرب سكككوريا إا أنهم مكككار مكككارون أتبكككاع
بدأوا يتجهون نحو استبدال تقاليدهم السككريانية الصليبيين بمجيء

بأخرى اتينيككة، وقككد اسككتمر هككذا النهج رحيككل الصككليبيين فاختلككط
الموارنة بغيرهم من اأقوامك كالعرب والككدروز مككع أدى إلى تخليهم

لصككالح العربيككة في وقت مبكككر نسككبيًا مقارنككة اللغة السريانية عن
بغيرها من الطوائككف السككريانية الككتي لم تتعككرب بشكككل ملحككوظ إا
بعد نشككوء الككدول الحديثككة في منتصككف القككرن العشككرين. كمككا زاد
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انككدماج الموارنككة بمحيطهم العككربي إسككهامهم الكبككير في تطككوير
ونهضة اللغة العربية بأواخر القرن التاسع عشر في الككوقت الككذي

غككير أن ركز فيه أقرانهم السككريان جهككدهم على اللغككة السككريانية.
هناك تيارات مارونية تؤكد على الهويككة السككريانية للموارنككة لعككل

كما ا تزال الكنيسة المارونية تؤكككد .حزب الكتائب اللبنانية أهمها
على هويتها السريانية.

اسككتعمل قبككل الحككرب العالميككة اأولى اآشككوريون/السككريان
/الكلدان علما مكونككا اللككون الككوردي والككبيض واأحمككر ومرصككعة
بثاثكككة نجكككوم بكككأعلى اليسكككار وتكككدل على الكنكككائس الرئيسكككية

. واحقككا تمواآشككورية والكلدانية السريانية اأرثوذكسككية الثاث:
اسككتبدال العلم بصككليب أبيض على خلفيككة حمككراء ترمككز إلى دمككاء

.مجازر سيفو الذين سقطوا في

 وذلككك1969تم تبككني أول علم بطريقككة شككبه رسككمية سككنة 
لاتحكككاد العككككالمي عنكككدما اتفقت الهيئكككات السياسكككية المكونككككة

على العلم اآشوري، وهو علم تتوسطته "نجمة آشور" اآشوري
َكوكبا آُثرايا( تنطلق منه ثاث خطوط قطرية ܐܬܘܪܝܐ ܟܘܟܒܐ)

باللون اأزرق ويرمز الفرات متموجة تخرج من النجمة تشير إلى
إلى الككوفرة، والككزاب بككاللون اأبيض ويرمككز إلى السككام، ودجلككة

.اإله آشور باأحمر يرمز إلى اافتخار. كما يعلو العلم رمز

وفي أواسط الثمانينات تبنى السريان علما آخكر وهككو عبككارة
واسككتبدل تككل حلف عن صككورة لنقش لنسككر اكتشككف في منطقككة

الكنيسككة كمككا تبككنى بعض أبنككاء .الروح القدس الرأس بشعلة تمثل
علمككا يتوسككطه شككعار شككمش إلككه الشككمس مككع خطين الكلدانية

أزرقين على اليمين واليسار يشيران إلى دجلة والفرات.

اانتشار عبر العالم:
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انتشار اآشوريين السريان الكلدان في العالم

ينتشر اآشوريون/الكلدان/السريان حاليككا بشكككل أساسككي في
العراق وسوريا باإضافة إلى أعداد أقل في كككل من إيككران وتركيككا
ولبنان. كما أدت هجرتهم منذ أواخر القرن إلى تزايككد اعككدادهم في
قارة أمريكا الشمالية وكذلك في أوروبا منككذ السككبعينات من القككرن

العشرين.

يشكككل الكلككدان السككريان اآشككوريين اأغلبيككة السككاحقة من
أكثر الكنيسة الكلدانية سكان العراق المسيحيين، وتبلغ نسبة أتباع
كنيسكككككككة المشكككككككرق من نصكككككككفهم، وينقسكككككككم البكككككككاقي بين

مككع تواجككد ضككئيل لكككل والكنيسككة السككريانية الكاثوليكيةك اآشورية
. وقدوكنيسة المشرق القديمة الكنيسة السريانية اأرثوذكسية من

 تمركككز أغلبهم خال الثمانينككات والتسككعينات في المككدن الكككبرى
بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة. والبصرة  والموصلك  كبغداد

غير أن أعداد المسيحيين في العراق تناقصت من حككوالي المليككون
بالتسعينات من القرن العشرين إلى نصف هذا العككدد بسككبب نككزوح

.حككرب الخليج الثالثة وهجرة العديد منهم وخاصة إلى سككوريا بعككد
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ومنككاطق سككهل نينككوى كمككا هككاجرت أعككداد كبككيرة منهم إلى قككرى
. إقليم كردستان العراق تجمع المسيحيين في

أما في سككوريا فيتواجككدون بشكككل ملحككوظ في أقصككى شككمال
والقككرى التابعككة لهككا وكككذلك القامشككلي  شككرق سككوريا بمدينككة

. ويشكككلون حككوالي ثلث مسككيحيي سككوريا ويتبككعودمشق حلب في
أغلبهم الكنيسة السريانية اأرثوذكسية كما أن هناك تواجد للكلدان
واآشوريين وخاصة من الذين نزحوا من العراق. بالرغم من عدم
وجككود إحصككائيات رسككمية عن أعككدادهم غككير أن معظم المصككادر

يضاف إليهم أكثر من 800,000 إلى 700,000تقدرهم بحوالي 
 اجيء عراقي.200,000

بشككمال أورميا حككول مدينككة اآشككوريون اإيرانيككونك وينتشر
غككرب إيككران، باإضككافة إلى أعككداد أخككرى هككاجرت إلى المككدن

أسككباب اقتصككادية. كمككا يوجككد وجككود كطهككران اإيرانيككةك الكككبرى
ا بمنطقة تركيا ضككئيل لهم في وكككذلك في طككور عابككدين وخصوصككً
.كإسطنبول المدن الكبرى

بكككدأت هجكككرة اآشكككوريون/الكلكككدان إلى اأمريكيكككتينك منكككذ
ثمانينات القككرن التاسككع عشككر وذلككك بسككبب الظككروف ااقتصككادية

كما أدى التمييز الككدينيك إلى تسككريع الهجككرة وتوفر  فرص العمل،
وقككد بككدأ المهككاجرون من المنككاطق الريفيككة بسككهل منذ ذلك الحين.

بككالهجرة إلى المككدن الصككناعية بالوايككات وسككهل نينككوى أورميا 
المتحدة حيث عملوا في المصانع وفي قطاع الخدمات. كمككا تبعتهم

وبحلول سككنة كذلك موجات ذهبت خصيصا للدراسة وتلقي العلوم.
 أصبح عدد ااشورين من أورميا في الوايات المتحككدة مككا1906

يزيد على األف أغلبيتهم الساحقة من الرجال الذين قدموا للعمككل،
غككير أن المجككازر الككتي حككدثت خال الحككرب العالميككة اأولى دعت
العديد من العوائل إلى الهجككرة إلى الوايككات المتحككدة وخاصككة من

ونيككو شككيكاغو قبل المشككارقة الككذين بككدأوا بااسككتقرار في كككل من
هاجر العديد من آشوريي وكلككدان العككراق .تورلوك ومدينة إنغاند

خال السككتينات والسككبعينات وفي فككترة الحصككار ااقتصككادي على
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وخاصككة بمككا سككمي ديككترويت العراق وبدأوا بااستقرار في مدينككة
( بهككا، كمككا ازدادتChaldean townاحقا بالحي الكلككداني )

الهجرة من قبل آشوريي إيران بعد الثورة اإسككامية بهككا واسككتقر
.بواية كاليفورنيا هؤاء غالبا

كمكككا أدت المجكككازر السكككالفة الكككذكر إلى نكككزوح اآاف من
آشكككككوريي أورميكككككا إلى روسكككككيا واسكككككتقروا ككككككذلك في بعض

. غير أن أغلبية هككؤاء انككدمجوا فيااتحاد السوفييتي جمهوريات
مجتمعاتهم أو هاجروا إلى أوروبا والوايككات المتحككدة بعككد سككقوط

ااتحاد السوفييتي.ك

أما الوجود اآشككوري/السككرياني/الكلككداني الفعلي في أوروبككا
بككالهجرة طور عابدين فيعود إلى فترة السبعينات عندما بدأ سريان

الجماعيكككة إلى السكككويد وألمانيكككا تحت ضكككغط المعكككارك الكككدائرة
. كمككا لحككق بهموالجيش الككتركي حككزب العمككال الكردسككتاني بين

سككريان شككمال شككرق سككوريا ابتككداًء من الثمانينككات واآشككوريين
 الكلدان العراقيين منذ التسعينات. ويتركز وجودهم حاليككا في بلككدة

الككتي يطلككق عليهككا أحيانككا تسككمية سككتوكهولم  جنككوب سككودرتاليا
ُيككذكر أن الجاليككة اآشككورية/ "عاصككمة اآشككوريين في العككالم". 

السكككريانية/الكلدانيكككةك تعتكككبر من أنجح الجاليكككات المهكككاجرة في
 أنشككخيدي كمككا يتمركككز السككريان والكلككدان حككول مدينككة السككويد.
.بباريس سارسيل وضاحية بهولندا

ثقافتهم:

تعتككبر الثقافككة اآشككورية السككريانية قريبككة إلى حككد مككا من
ثقافات شعوب الشرق اأوسط اأخككرى وخاصككة أن كككون اأغلبيككة
الساحقة تتبع المسككيحية جعلهككا تتمككيز بعككدة صككفات قككد ا تتواجككد

ܥܐܕܐ) كعيككد المياد بغيرها. فتعككد ااحتفككاات المسككيحية الكككبرى
يلدا( ܝܠܕܐ ܕܒܝܬ دبيث  القيامة عيذا  ܥܐܕܐ)وعيد 

يعتبر ܕܩܝܡܬܐ كما  الدينية  اأعياد  أهم  من  دقَيمتا(  عيد عيذا 
ܥܐܕܐ) وعيد الصككليب عيذا دسواقا( ܕܣܠܩܐ ܥܐܕܐ) الصعود
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هككامين صككومين عيككذا دصككليبا(. كمككا للمؤمككنين منهم ܕܨܠܝܒܐ
( وصومܕܐܪܒܥܝܢ ܨܘܡܐ )صوما دأربعين الصوم الكبير وهما

(.ܕܒܥܘܬܐ ܨܘܡܐ )صوما دباعوثا صوم الباعوث نينوى أو

الككذي يحتفككل خككاب نيسككان ومن أهم اأعيككاد غككير الدينيككة
. كمككا يتماأول من نيسككان في بككرأس ألسككنة اآشككورية البابلية به

من  آب7 في ومجككزرة سككميل  نيسككان24 في مككذابح سككيفو تذكار
كل عام.

لغتهم:

الشككرقية اللغككات السككامية ، الككتي تنتمي لعائلككةاأكادية كانت
هي اللغة اأم لآشككوريين القككدماء. وقككد انتشككرت هككذه اللغككة منككذ

باد مككككا بين األككككف الثككككالث قبككككل المياد في وسككككط وشككككمال
. غككككير أنالجزيككككرة السككككورية وكككككذلك في منطقككككة النهككككرين
، وهي لغككة سككامية شككمالية شككرقية، بككاألف اأولكاآرامية ظهككور

وذلككك لإمبراطوريككة اآشككورية جعلهككا تصككبح اللغككة الرسككمية
الككتي بالكتابككة المسككمارية لبسككاطتها وسككهولة كتابتهككا مقارنككة

اسكككتعملت في كتابكككة اأكاديكككة. واسكككتمر نمكككو هكككذه اللغكككة خال
فأضككحت هي اللغككة الرسككمية لهككا. اإمبراطوريككة اأخمينيةك عهككد

وبحلول المسيحية كان لآرامية انتشككار واسككعة فحلت محككل معظم
 اللغات الككتي انتشككرت في منطقككة شككرق البحككر اأبيض المتوسككط

 وأصككبحت لغككة عككدة ممالككك نشككأت في تلككك والعبرية كالفينيقية
 باإضككافة اأنبككاطو  وتككدمر والرها  والحضر حدياب المنطقة مثل

إلى انتشارها في معظم مدن سوريا والعراق.

بحلككككول القككككرن اأول قبككككل المياد بككككدأت آراميككككة مدينة
تطغى على غيرهككا من اللهجككات اآراميككة، وأصككبحت هككذه الرها 

نسككبة إلى منطقككة نشككوئها بسككوريا. وقككد بالسككريانية اللغة تسككمى
تكرست هذه الهيمنةك بظهور الرهككا كمركككز مسككيحي هككام وانتشككار

. وتعتككبر الفككترة مككا بينونصككيبين الرها المككدارس الاهوتيككة في
القرن الرابككع والسككادس الميادي العصككر الككذهبي للغككة السككريانية
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فيها ظهرت العديد من الكتابات الفلسفية والاهوتية، وذلك بالرغم
فكككرض اللغكككة والثقافكككة اإمبراطوريكككة البيزنطية من محكككاوات

اليونانية.

 اللغكككة العربية بكككدأت اللغكككة السكككريانية بكككالتراجع بمجيء
فأصككبحت  معظم منككاطق العككراق وسككوريا تتحككدث العربيككة كلغككة
يوميككة بحلككول القككرن العاشككر الميادي. كمككا سككاهمت الغككزوات

فككآلت اللغككة في تراجككع هككذه اللغككة. تيمورلنك المغوليككة ومجككازر
العربيكككة هي اللغكككة الرئيسكككية لكككدى سكككريان المكككدن خال فكككترة

. وبالرغم من ظهككور انتعككاش بككأواخر القككرنالدولة العثمانية حكم
خال الحككرب العالميككة اأولى مككذابح سككيفو التاسككع عشككر إا أن

 العككراق جعلت معظم سريان جنوب شرق اأناضككول يككنزحون إلى
حيث أدت سياسككة هككذه الككدول احقككا إلى فككرض اللغككة وسككوريا

العربية ومنع تداول السريانية في المؤسسات التعليمية.

بعككد غككزو العككراق إلى انتشككار صدام حسين أدى سقوط نظام
مدارس التعليم السرياني في عدة منككاطق بشككمال العككراق وخاصككة

 وبعض القككرى المسككيحية دهككوك ومدينككة سككهل نينككوى بمنطقككة
. كمككا يتم تعليم السككريانية بلهجتيهككا فيإقليم كردستان العككراق في

بعض المدارس الحكومية بالسويد.

آدابهم:

الككدول تعود أقدم النصوص اأدبية اأكدية الككتي انتشككرت في
إلى األككف الثككاني قبككل مككا بين النهككرين اآشككورية بشككمال المدنية

المياد وكككانت أغلبهككا نصككوص حكميككة وفلسككفية، ومن أهم هككذه
اأعمال "أراد ميتنغرني"ك )حوار في التشائم( و-"لدلل بيككل نمقي"
)سأبجل رب الحكمة(، والتي تميزت بأسلوب شككعري حككواري بين

أول أحيقككار شخصيتينك رئيسككيتين. بينمككا يعتككبر الككوزير اآشككوري
حكم من ألككككف كتب الحكمككككة باللغككككة اآراميككككة. ويعككككد كتككككاب

 ق.م.( أهم مككا يعككزى إليككه، ويحتككوي هككذا500)حككوالي  أحيقككار
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الكتاب على مجموعة من اأقوال والحكم بعضها ذو أصككل فارسككي
وبابلي.

بتأليف الجككزء اأعظم من ماني المانوية قام نبي الديانةوقد 
كتبككككه باللغككككة السككككريانية. غككككير أن الجككككزء اأعظم من اأدب
اآرامي/السرياني ظهككر بعككد انتشككار المسككيحية في القككرن الثككاني.

( من أوائككلك الشككعراء والفاسككفة222-154) برديصككان ويعتككبر
فكككألف العديكككد من الكتب والمواعكككظ والمحاججكككات في السكككريان،

كمكككا .الغنوصكككية الكككدفاع عن المسكككيحية وتفنيكككد بعض العقائكككد
من أهم اأدبككاء المسككيحيين على العمككوم في أفككرام السككرياني يعككد

القرون المسككيحية اأولى، حيث كتب العديككد من اأشككعار المسككماة
( وهي مسككتلهمة من أمككور يوميككة وذلكككܡܐܡܪܐبككال-"ِممككِر" )

لتقريبها من أذهان العامة. كما كتب العديد من التفاسككير اإنجيليككةك
وشككهد الككتي اسككتعملت احقككا من قبككل معظم المككذاهب المسككيحية.

العصر الذهبي لأدب السرياني في القرنين الرابع والخامس نشوء
عدة مدارس سريانية اهتمت بالاهوت والفلسفة والعلوم الطبيعيككة
كمككا في الرهككا ونصككيبين وجنديسككابور. وظهككرت عككدة أسككماء في

ويعقككوب نرسككاي مجككال اأدب السككرياني في هككذه الفككترة مثككل
.ويعقوب الرهاوي السروجي

كما شهدت فترة سككيطرة الخافككة العربيككة اإسككامية ظهككور
( الككذي1199-1126) ميخائيككل الكبككير أسماء هامككة أخككرى مثككل

ألف موسوعة بالسريانية تعتبر من اأهم من نوعهككا في العصككور
الككذي ألككف العديككد من الكتب في ابن العككبري الوسككطى، وكككذلك

ܚܐܘܬܐالاهككككوت والطبيعيككككات لعككككل أهمهككككا "زبككككدة العلم" )
المعروفة ܕܚܟܡܬܐ العلوم  جميع  يتناول  الذي  دحکمثو(  حوثو 

وكذلك كتاب "تاريخ مختصر الككدول" بالعربيككة والسككريانية، وهككو
حوليات في تاريخ الحضارات القديمة.

غير أن الكتابات بالسريانية اختفت بسككقوط الدولككة العباسككية
ولم تظهر أعمال هامة بالسريانية حتى القرن التاسع عشر عنككدما

ܙܗܪܝܪܐانتشرت عدة جرائد بالسريانية ومنهككا "شككعاع النككور" )
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 ومن ثم تلتهكككا "صكككوت1849زهريكككرا دبهكككرا( سكككنة  ܕܒܗܪܐ
قكككككاا دشكككككرارا( و"الككككككوكب" ܕܫܪܐܪܐ ܩܐܠܐالحكككككق" )

كمككا انتشككرت الجرائككد السككريانية ،أورميا كخڤككا( في ܟܘܟܒܐ)
بشكككل أقككل خال القككرن التاسككع عشككر في داخككل الدولككة العثمانيككة
وذلككك بسككبب التضككييق عليهككا، ومن أهمهككا "نجمككة المشككرق"

كمككا ظهككرت في نفس .آمد كككوكب مكدنحو( في ܡܕܢܚܐ ܟܘܟܒ)
ممن الكنيسككة الكلدانية الفككترة عككدة شخصككيات، خاصككة من أبنككاء

تومكككا قكككاموا بكتابكككة معكككاجم وتفاسكككير باللغكككة السكككريانية مثكككل
.وألفونس منغنا وأوجين منا وأداي شير أودو

 - اليزيديون- اإزديين4

زيككدی(Êzidî: بكككالكردية) اإيزيككديون أو اليزيككديون ( أو ئ
 تتمركككز في العككراق وسككورّية. يعيشعرقيككة دينية هي مجموعككة
، وتعيشالعككراق  في سككنجار  ومنطقة جبال الموصل أغلبهم قرب

 وجورجيا  ،وألمانيا ،وسكككككوريا ،تركيا مجموعكككككات أصكككككغر في
.  ينتمون عرقيًا إلى أصٍل كردٍي ذي جككذور هندوأوروبيككةوأرمينيا

مكككع أنهم متكككأثرون بمحيطهم الفسيفسكككائي المتككككون من ثقافكككات
أمككا عربية وسريانية، فأزياؤهم الرجالية قريبككة من الككزي العككربي

. يرى اإيزيديون أن شعبهم ودينهم قككدفسريانية أزياؤهم النسائية
على اأرض ويككرى بككاحثوهم أن وحككواء آدم ُوجككدا منككذ وجككود

ديككانتهم قككد انبثقت عن الديانككة البابليككة القديمككة في باد مككا بين
ويككرى بعض البككاحثين اإسككاميينك وغككيرهم أن الديانككة النهككرين.

ويككرى آخككرون اإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفككة عن اإسككام،
الزردشككتية أن الديانككة هي خليككط من عككدة ديانككات قديمككة مثككل

. الشخصككيات اأساسككية فيالميثرائية أو امتداد للديانة والمانويةك 
.وطاووس ملك عدي بن مسافر الديانة اإيزيدية هي

، والعربيككككة خصوصككككًااللغككككة الكرمانجية يتكلم اإيزديككككون
قككرب الموصككل وإيزيديككة سككوريا. صككلواتهمك بعشككيقة  إيزيديككة

)إحكككدى الكرمانجية  وأدعيتهم وجميكككع طقكككوس دينهم باللهجكككة
اللهجككات الكرديككة( أمككا كتبهم الدينيككة القديمككة فمكتوبككة باللغككة
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السريانية، وكانت لهم لغككٌة قديمككٌة خاصككة بهم انككدثرت مككع مككرور
الككزمن. أكككبر قبككائلهم هي الهبابككات والمسككقورة وعمككرا وعبيككدي
وهراقي والشهوان والحياليون والجحش. ِقبلتهم ومركزهم الديني

حيث الضريح المقدس للشيخ عدي بن مسككافر الش اأساسي هي
م المجتمككع اإيزيككدي إلى ثاث طبقككاٍت هي: بشككمال العككراق. ُيقسككّ

اإيزيككديون الشيخ، والبير، والمريد، ويحّرم الزواج بين الطبقككات.
هم موحككدون يواجهككون الشككمس في صككلواتهم ويؤمنككون بتناسككخ
اأرواح وبسبع مائكة، وتعتككبر عين زمككزم من اأمككاكن المقدسككة
لديهم. يصككوم اليزيككديون أربعين يومككًا في السككنة بدايككًة من شككهر

كانون الثاني.

الديانة اإيزيديككة غككير تبشككيرية حيث ا يسككتطيع اأشككخاص
من الككديانات اأخككرى اانتمككاء إليهككا، وبككذلك يعككدها العديككد )من

( قوميككًة مسككتقلة وديانككًة، فيتحسككين بيك ضمنهم أمككير اإيزيديككة
حين يكككرى الكثكككير من اإيزيكككديين أنفسكككهم ككككرد القوميكككة كمكككا

في حين قسم ثككالث بأنهم "أعرق الكرد". مسعود بارزاني يصفهم
 من اإيزيككككديين يككككرون أنفسككككهم عككككرب القوميككككة كإيزيديككككة

وبحزاني. بعشيقة

نت72تعرض اإيزيككديون عككبر التككاريخ إلى   حملككة إبككادٍة شككُ
ضدهم أسباٍب مختلفة، حيث تسببت هذه الحروب والمككذابح بآثككار
ترسخت في النسيج ااجتماعي والعقلية اإيزيدية فصككار اانككزواء
عن العالم والتقوقع ااجتماعي والخوف من الغرباء سمًة أساسككيًة
لهم. لكن كككل هككذا لم يمنككع المثقفين اإيزيككديين من إنشككاء مراكككز
ثقافيككٍة واجتماعيككٍة لتعريككف العككالم بككديانتهمك وجعككل اإيزيككديين

ينفتحون أكثر على العالم الخارجي. 

تعرض اايزيديون لهجمات متكككررة من تنظيم داعش تمثلت
سككقوط بتفجككيراٍت وعمليككات اغتيككالٍك تسككتهدفهم في العككراق. أّدى

على منككاطق شاسككعٍة من شككمال  تنظيم داعش وسككيطرة الموصل
العككراق وسككقوط مدينككة سككنجار اإيزيديككة بيككد المسككلحين إلى قتككل
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المئككات وسككبي أعككداد كبككيرة من النسككاء واأطفككال وكككذلك هجككرة
اآاف منهم من مدنهم وقراهم فرارًا من بطش تنظيم داعش.

التسمية:

تشير اأبحاث الحديثة أن اسككم اإيزيككديين مككأخوذ من اللفككظ
الفارسكككي "إيزيكككد" الكككذي يعكككني الماك أو المعبكككود، وأن كلمكككة
اإيزيديين تعككني ببسككاطة "عبككدة اه" أو هكككذا يصككف أتبككاع هككذه
الديانة أنفسهم. ويطلككق اإيزيككديون على أنفسككهم لقب "داسككين"،

الكنيسككة المسككيحية وهي كلمككة مككأخوذة من اسككم أبرشككية تتبككع
ِرف وانتشككرالشككرقية القديمة . وا شككك أّن اسككمهم "اليزيديككة" ُعكك

في كتابككه السككمعاني  بدالككة مككا ذكككره قبل القرن السادس للهجككرة
اأنساب في مادة "اليزيدي". وتككذهب أبحككاث تاريخيككة أخككرى إلى
القول إن معتقدات هذه الطائفة منحدرة من ديانات فارسككية قديمككة

. ويككككزعم بعض البككككاحثين أن اسككككموالمانويةك الزردشككككتية مثككككل
،يزيككد بن معاوية اإيزيدّيين جاء من اسم الخليفككة اأمككوي الثككانيك

ومن اأسككباب لكن الكثير من المؤرخين يرفضككون هككذه الفرضككية.
التي أدت إلى هذا الزعم القول بأن يزيد يعتبره اإيزيديون تجسيدًا
لروح الشخصية المقدسة "سلطان إيزي". ويشير علمككاء آخككرون
إلى أن كلمككة "إيزيديككة" مشككتقة من "يزاتككا" الفارسككية القديمككة

ويشير البعض إلى أن سككبب بمعنى "المقدس" أو "يزدان" )اه(.
تسككمية اإيزيككديين بعبككدة الشككيطان أساسككها رفضككهم الجمككع بين
حككككرفي الشككككين والطككككاء، وتشككككاؤمهم من أي لعن، بمككككا فيككككه

فإنككه بككذلك ككك في نظككرهم ككك يعتككبر آدم أنككه لم يسككجد إبليس لعن
الموحد اأول الذي لم ينس وصككية الككرب بعككدم السككجود لغككيره في
حين نسيها المائكة فسككجدوا، وإن أمككر السككجود آدم كككان مجككرد
اختبار، وقد نجح إبليس في هذا ااختبار فهو بذلك أول الموحدين.

أن "اليزيديكككة" هم فرقكككة الملكككل والنحل وجكككاء في كتكككاب
وهم أتبككككاع رجككككل اسككككمه يزيككككد بن أبي أنيسككككة اإباضككككيةك من
وكككان من زعمككه أن اه فككارس ثم انتقككل إلى أرض بالبصككرة كككان

سيبعث رسككوا من العجم ويككنزل عليككه كتابككا جملككة واحككدة ينسككخ
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المكككذكورة الصكككابئة ويككككون على ملكككة الشكككريعة اإسكككامية بكككه
وواسككط فككذهب بحككران  وليست هي الصابئة الموجودة القرآن في

بعض الفاضل الذين بحثوا في أمر اليزيدية إلى أنهم من بقايا هككذه
الفرقة. لكن أغلب الباحثين يرون أنككه ا عاقككة بين يزيديككة اليككوم
وتلك الفرقة وأن أتباعك ابن أبي أنيسة قد لحقوا بغيرهم من الفككرق
الكككتي بكككادت وبكككادت معهكككا آراؤهكككا. وأشكككير إلى أن أحكككد أمكككراء

، قككال في إحككدى مقااتككهأنككور معاويككة اأمككوي اإيزيديككة، وهككو
المنشورة على شبكة اإنترنت وبعض الصحف الغربية: »صكككحيح
أن اليزيدية لها جذورها العراقية القديمة، إا أنهككا اتخككذت طابعهككا
واسمها اليزيدي اأموي المتميز بعدما دخل فيها الجنود اأمويككون

 ألف مقاتل( والذين استقروا في شمال العراق بعككد12الشاميون )
هزيمتهم في معركة الزاب اأعلى بقيادة آخر خليفة أمككوي مككروان

م.. لكن هذا التأثير بقي من الناحية البشرية وسببا750الثاني في 
لوجود العوائلك اأموية في طائفتنككا، لكن التككأثير اأكككبر حككدث بعككد

م، وهو متصككوف شككامي12في القرن   مجيء عدي بن مسافر
أصله من بعلبك في لبنان، ومن السالة اأمويككة. قككام هككذا الشككيخ
الجليككل بتجديككد ديانتنككا النابعككة من شككمال وطننككا العككراق بميراثككه

«. اآشوري البابلي، وتأصيلها مع ديانة سيدنا إبراهيم الخليل

النشأة:

كان وما زال منشأ الديانة اإيزيدية محل جككدٍل واختاٍف بين
البككاحثين والكتككاب. فككأنتجوا العديككد من النظريككات واآراء الككتي

ويعككود سككبب ذلككك لعوامككل عككدٍة: أولهككا احقها التخبط والتناقض.
حقيقككة أن مككا ُكتب عنهم قككديمًا كككان بككأقام غككير الملمين عمليككا
بأحوالهم ومعتقداتهم ومن غير المتعايشين شخصيًا مع اإيزيديككة،
واعتمككادهم على المرويككات من القصككص وااسككتماع إلى النككاس
الذين يتناقلون اأساطير والحكايككات عنهم با إسككناد موثككق. ثانيككًا
هو انغاق المجتمع اإيزيدي وخوفهم من اأجانب والغرباء نتيجة
الحككروب وااضككطهاد الككذي مككورس ضككدهم اأمككر الككذي جعلهم

يضككاف إلى كككل مككا ُيحيطون ديانتهم بهالة من السرية والغموض.
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سبق عدم وجككود أسككٍس مكتوبككٍة لهككذه الديانككة حيث يحتفككظ رجككال
الدين بأصولهم الدينية بالحفظ الشفهي وبالتالي يكون العلم عندهم

محفوظًا في الصدور ا على الورق.

،بالداسككنية كان اأيزيديين ُيسَمون في فتراٍت تاريخية سابقة
بل ما زال المسيحيون في العراق يطلقون هذا ااسم عليهم بلغتهم

ثم بعد ظهور الشيخ عدي الهكككاري .والسريانية  الكلدانية القومية
اشكككتهروا بالصكككحبتية والعدويكككة والهكاريكككة. ويبكككدو أن تسكككمية
اأيزيديككة أطلقت عليهم أيككام سككيطرة العثمككانيينك على كردسككتان

والعراق.

اإيزيدية فإن الشعب اإيزيدي ينحككدر من الميثولوجيا حسب
سالة خاصة تختلككف عن بقيككة البشككر، فهم أبنككاء آدم فقككط وبقيككة
البشككر أبنككاء آدم وحككواء، حيث تقككول الروايككة اإيزيديككة أن آدم
وحككواء اختلفككا حككول عائديككة النسككل إلى أٍي منهمككا، فقككررا وضككع
شهوتيهما في جرتين منفصلتين واإغاق عليهما واانتظككار لمككدٍة
من الزمن، فتحت حواء جرتها فشاهدت فيها ديدانًا وعفونًة بينمككا
احتوت جرة آدم على طفٍل حٍي، فسموه شيث ابن الجرة، ثم أرسككل
اه لشككيث حوريككًة فتزوجهككا وأنجب منهككا النسككل المعككروف اآن

يككرى البككاحثون اإيزيككديون أن ديككانتهم قككد انبثقت عن باإيزيدية.
الديانة البابلية القديمة الككتي كككانت قائمككًة في باد مككا بين نهككرين.

: "أن اأركككان والركككائزمين جيجوحيث يقككول الكككاتب اإيزيككدي أ
اأساسية للديانة اإيزيديككة تسككتمد من المعتقككدات الدينيككة لباد مككا
بين النهرين وخصوصًا الديانة البابلية، والدين البابلي كما وصككلنا
في نصككوص األككف الثالثككة قبككل المياد هككو توليفككٌة من العوامككل

حيث يربككط اإزيككديون ديككانتهم مككع السككومرية وعبككاداٍت أخككرى".
البككابلي الككذي كككان ُيعبككد في اآلككة نككابو الديانككة المختصككة بتبجيككل

)بككرس نمككرود( حيث معبككده الككرئيس المسككمى بورسككيبا مدينككة
ويرون أن اسمهم قد ُأقتبس من اسم هذا المعبد. وتعككود "إيزيدا".

 قبككل المياد على أقككل1800عبادة اآلة نابو البابليككة إلى حككوالي 
تقككديٍر، حيث تشككير المعلومككات التاريخيككة إلى إعككادة بنككاء المعبككد
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فأصبحت عبادة نابو منتشككرة في باد .حمورابي وتجديده في حكم
آشور الككتي تشككمل منطقككة الشككيخان والككزابينك والجزيككرة، فككأقيمت
تماثيله في مزارات بنيت لهذا الغرض في نهاية القرن التاسع قبككل
المياد، لتبلككغ حينئككذ هككذه العبككادة أوجهككا، فنجككد أن لنككابو هيكًا

70النمككككككرود وهي ا تبعككككككد عن الش أكككككككثر من  كككككككالح في
كما كان هناك مذبح مكرس لإله نابو في قرية "شككدوه" كيلومتر.

التابع لمدينة سنجار )كبرى معاقل اإيزيدية في الوقت الحاضر(.

كككورش بقيككادة اأخمينيةك ومع سقوط بابل على يككد الجيككوش
 تختلككف عن تلكككة، التي قدمت محملككة بعقائككد دينيككة واآلهككالكبير

التي كان يقدسها البابليين. تعرض شعب إيزيدا لاضطهاد والقمككع
واضطر للفرار إلى المناطق النائية في شمال العراق الحالي لينجو

بدينه من اأجانب الغزاة.

عدي بن مسافر هو الشخصية )البشرية( اأكثر محورية في
الديانككة اإيزيديككة. فاإيزيككديون يتنككاولون اسككمه بعظيم التبجيككل
وااحترام ويعدون قككبره أكككثر المنككاطق تقديسككا على وجككه اأرض

ويعتككبره عككدد غككير قليككل من حيث يعتبرونككه "مجككدد" الديانككة.
تكككاد تتفككق المصككادر المؤرخين أصل الديانة اإيزيدية ومؤسسها.

اإسامية الكاسيكية على أّن أصل عدي بن مسافر يعككود إلى بيت
كما أنككه مسككلٌم من أموٍي وهو ينحدر من أصٍل ،بعلبك فار من باد

لكن المصادر اإيزيدية تنفي هذا وتقول أّن عككدي .الصوفيينك زهاد
كان إيزديًا كرديًا وكان أجداده في الهكاري ووادته في بعلبك وأنه

عاد إلى الش إنقاذ أبناء جلدته.

تروي القصص اإيزيدية أن والد الشيخ عدي الشيخ مسككافر
ككككان زاهكككدًا صكككالحًا يسككككن بيت فكككار من أعمكككال بعلبكككك من

، فسككلك طريككق المجاهككدة والسككياحة، وتككرك بيت فككارالبقككاع سهل
، وفككارق زوجتككه أربعين سككنًة )معككنى ذلكككهكككاري وتنقككل في باد

ترك زوجته وهو شاب( وبينما كان نائما في إحككدى الليككالي جككاءه
ماٌك يقككول لككه: اذهب إلى زوجتككك وواقعهككا فتحمككل منككك ولككدًا
صككالحًا. فغككادر الشككيخ مسككافر مكككان سكككنه، وكككان في منككاطق
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اأيزيدية، فوصل منزله ليًا. وقبل ذلك، رأت أم عككدي نككورًا يهبككط
من السماء ويدخل أحشائها ورأت قبًة بين جبلين يرتفع منها نككوٌر
وسمعت جبككل المشككرق ينككادي جبككل المغككرب بأنككه سككيولد ولي اه
الشككيخ عككدي وسككيكون ذكككره في المشككرق والمغككرب. وبعككد أن
جامعهككا زوجهككا، طلبت منككه أن ينككادي من فككوق السككطح بككأعلى
صككوته بأنككه جككاء راكبككا فرسككته لكي تتخلص من ألسككنة النككاس

لعلمهم بسفر زوجها في الليل.

طاووس ملك:

طكاووس ملككك هككو الشخصككية المحوريككة واأكككثر شككهرًة في
الديانة اإيزيديككة. يعتقككد اإيزيككديون أن اه خلككق من نككوره سككبعة

. وهم عزازيل )طككاووس ملككك(،الكون أوكل لها مهمة حكم مائكة
ودردائيل )شيخ سن(، وإسرافيل )شيخ شككمش(، وميكائيككل )شككيخ
أبككو بكككر(، وعزرائيككل )سككجادين(، وشككمنائيل )شككيخ ناسككر دين(

كبككير هككؤاء المائكككة السككبعة هككو  ونورائيككلك )شككيخ فخككر دين(.
طاووس ملك.

تذكر الميثولوجيا اإيزيدية أن اه قككد أمككر كككل المائكككة بككأن
، وكان القصد من وراء ذلك هو اختبار المائكة، فقككدآدم يسجدوا

كان اه قد أخذ عهدًا من المائكة السككبعة بككأن ا يسككجدوا لغككيره.
فسجدوا كلهم إا طاووس ملك، أبى ولم يسجد، وعنككدما سككأله اه
لماذا لم تكن من الساجدين؟ قال: عندما خلقتنا أمرتنا يا ربنا أن ا
نسجد إا لك، وأنا لم ولن أسككجد لغككير وجهككك الكككريم يككا رب. هنككا
فاز طاووس ملك باامتحان وقد كافئه اه بجعله أقرب المخلوقككات

إليه وأناط به حكم الكون.

هككذه القصككة شككبيهة جككدًا بتلككك الككواردة في قصككة الخلككق
الكتابيككة: اإسككامية والمسككيحية واليهوديككة، لككذا فقككد تم تعريككف

ومن نفسه. الشيطان طاووس ملك من قبل غير اإيزيدية على أنه
يككرفض اإيزيديككة هككذا .بعبككدة الشككيطان هككذا اأسككاس تم وصككفهم

الوصف حيث أنهم ا يؤمنككون بوجككود كككائن شككرير مثككل الشككيطان
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يعمل على توريط البشر وإغواءهم وإنمككا يعتقككدون أن الشككر نككابع
من اإنسان نفسه. وأن طاووس ملك هككو ماٌك قككد ُخلككق من نككور
اه لككذا فهككو كككائن خككير وأي تشككبيٍه لككه مككع الشككيطان الككوارد في

الديانات اأخرى هو إهانٌة لمقدساتهم.

قصة الخلق:

في البدايككة وقبككل خلككق السككماء واارض كككان اه "فككوق
البحار". وكككانت هنككاك لؤلككؤة بيضككاء، رمى اه اللؤلككؤ في البحككر
فانكسرت فتشظت منهككا اأرض والسككماء والنجككوم. خلككق اه بعككد
ذلك طاووس ملك الذي تجسدت فيه قوة وحكمة اإله وجعله قادرًا
على معرفة رغبات وإرادة اه وتنفيذها وأناط به مهمة إكمال بناء

الكون. ثم خلق بعد ذلك ستة مائكة لتساعده في ذلك.

بدأت اأرض تهتز بطريقة عنيفة، فأرسل اه طككاووس ملككك
متخذًا شكل طاووس عظيم ذو الش لوقف هذا ااهتزاز. فهبط في

سبع ألوان أساسية وثانوية، فوهب هككذه األككوان لأرض بنباتتهككا
وحيواناتها مكسبًا إياهم الجمال.

صعد بعد ذلك طاووس ملك إلى جنة عدن، حيث التقى هنككاك
بآدم. كان آدم في ذلك الوقت جسككدا با روح ففجككر طككاووس ملككك
نفس الحياة فيه. ثم أدار آدم نحككو الشككمس وقككال لككه أن هنككاك من
خلككق هككذا وأن هنككاك شككيء أكككبر من اإنسككان والشككمس تجب

 لغككة، وهككذه اللغككات هي72عبادتككه. وعلمككه الككدعاء إلى اه بك 
ستتحول إلى لغات البشرية ااولى.

ثم تم خلق حواء، لكن قبككل أن يتزوجككا حككدثت منافسككة بينهم
في من هو الذي يستطيع أن يؤتي لوحككده نسككا أفضككل من ااخككر.

 أشككهر9فخزن آدم نسله في جرة مغلقة وفعلت حككواء كككذلك. بعككد 
فتحا جرتيهما فوجدت حواء أن جرتها قد امتأت بالحشرات، بينما
أنتجت جرة آدم طفا وطفلة. كبر هذان الطفان فيمككا بعككد وتزوجككا
وهمككا يمثان اأبككوينك اأولين لإيزيديككة. وهكككذا، فككإن اليزيككديين

يعتبرون أنفسهم من نسل آدم ولكن ليس حواء.
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الهيكل التنظيمي:

يرأس الجماعة اايزيدية أمير تعتبره الديانة ممثككل طككاووس
ملك على اأرض ويقوم بتمثيل اتباع الطائفة في جميع المؤتمرات
الوطنية والدولية. ينحدر هؤاء اأمككراء جميعككا من عائلككة واحككدة
تعرف بعائلة "العقيد". تقسم الديانة اايزيدية اتباعهككا وفككق نظككام
معين من الطبقات، وضعت أسس هذه الطبقككات من قبككل عككدي بن

مسافر نفسه. هناك ثاث طبقات رئيسية وهي كالتالي:

- طبقة الشيخ: هي الطبقة اأكثر تبجيًا، والتي ينحدر أعضاءها1
من الشيوخ الذين تجلت بهم المائكة الستة.

- طبقة البير: وتعني بالكردية "العجوز"، وينحدر أعضاءها من2
بير عاء وهو أحد أصحاب عدي بن مسافر.

- طبقككة المريككد: يمثلككون غالبيككة اايزيككديين، حيث أن كككل من ا3
ينتمي أحدى الطبقتين المذكورتان أعاه فهو من طبقة المريد.

كما ينقسم الكهنة إلى أقسام تعتبر مهن يستطيع اايزيدي أن
يختار التوظف بها. وهم ثاث أنواع:

- الفقير: وهو أعلى مستوى من الكهنككة، ويجب أن ا يكككون قككد1
تاعب بلحيته وشاربه بتاتا منذ وادته.

حيث يتناقلون - القوال: وهم قارؤوا التواشيح الدينية اايزيدية.2
حفظ التراث الديني أبا عن جد ويتواجدون بشكل رئيسككي في مككدن

بعشيقة وبحزاني.

- العرافين: وهم العاملون في معبد الش، ويعتقد اايزيديككة انهم3
يملكون قدرات روحية خاصة.

الفحوصات الجينية:

من الناحية الجينية يعتبر اايزيككديين مجموعككة منفصككلة عن
( والسكككالةJ-M267ااككككراد وينتمكككون إلى السكككالة الجينيكككة )

 . يتككبين انهم ذو صككلة قرابككة جينيككا مككع السككوريينJ2الجينيككة 
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والسريان العراقيين. تعتبر المامح الشكلية لإيزيديين في سككنجار
شككبيه بمامح السككريان العراقككيين امككا إيزيديككة بعشككيقة فمامحهم

الشكلية عربية.

اللغة اإيزيدية:

يمتلك اإيزيديون لغتهم الخاصة التي يرون إنها تفككرعت من
عائلككة اللغككة الرافدينيككة. ونتيجككة للعديككد من العوامككل التاريخيككة
والجغرافية التي أثرت على الموروث اللغوي والفكري لإيزيديين،
اضمحلت اللغة تدريجيا حتى وصلت إلى مرحلككة الغيككاب الكلي عن

المجتمع. حيث ا يتحدث بهذه اللغة اليوم أحد.

تؤكد العديد من الدراسات أن اأبجديككة اايزيديككة هي أسككاس
اللغة الكردية، يقول الدكتور صديق زاده بوركي: كان لأكراد لغككة
وأبجدية تسمى باأبجديككة الكرديككة اإيزيديككة، وهي اأبجديككة الككتي
كتبت بها المنشورات اايزيدية القديمة وكتبهم المقدسة المصككحف

اأسود والجلوة.

ما زالت آثار هذه اللغة موجودة في العديككد من المخطوطككات
والشككواهد اأثريككة. فنجككد إحككدى المخطوطككات الككتي تعككود لكتككاب
إيزيككدي مقككدس موجككودة في متحككف النمسككا وقككد كتبت باللغككة
اإيزيدية. كما أن اللغة اإيزيدية كانت منقوشة على جككدران معبككد

الككتي زارت المعبككد:"عنككد مككدخل أجاثا كريسككتي الش، حيث تقول
الضريح بالش منحوت في الصككخر ومنقوشككة على يمينككه صككورة
مجسمة لثعبان وعلى جدران سور المككدخل كتابككات بلغككة اليزيديككة
بدأت تفقد وضوحها بالنظر للتآكل والفعل الطبيعي للطقس مع عدم

كمككا شككاهد زهككير كككاظم عبككود هككذه الكتابككات أيضككًا إدامتهككا".
فيقول:"بككدأت كتابككات أيزيديككة قديمككة منقوشككة فككوق جككدار مككدخل
المعبككد )الش( تقككع في الجهككة اليمككنى للككداخل تتآكككل وتبككدو غككير
واضحة المعالم بفعل التأثيرات الجوية وصار من الصعب قراءتهككا
أنها مكتوبة بالكتابككة اايزيديككة القديمككة الككتي تتشككابه مككع الكتابككة

العبرية".
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حصكككل الفرنسكككي اتسكككتانس مكككاريي ككككارم على كثكككير من
منشككورات الكتككابينك المقدسككين، مصككحف اأسككود وكتككاب الجلككوة،
28مكتوبكككة باللغكككة اإيزيديكككة، تمكن ككككارم من الحصكككول على 

مخطوطة من مخطوطات الكتابين المقدسين من خال شرائها سرا
من رجال دين إيزيديين. وما زالت هذه المخطوطككات محفوظككة في

المتاحف الغربية.

التوزع والتعداد السكاني:

العككككراق ارتبككككط الوجككككود التككككاريخي لايزيككككدين في دول
 . وكككذلك توجككد أعككداد ا بككاس بهككا في كا منوتركيا وسككوريه 

(الشككرفنامه  . أشهر مواطنهم سابقا حسب )كتابوجورجيا أرمينيا
جزيككرة ابن عمككر )بوطككان( والموصككل ودهككوك وديككار بكككر وحلب

تسككببت احككداث القككرن وأورفككة وخككوي بككأيران )أمككراء دنبلي(.
العشرين باحداث تغييرات وهجرات سكانية. ااحصاءات السكككانية

لايزيدين غير واضحة في العديد من المناطق.

حيث يرتبطككون تعيش اأغلبيككة السككاحقة لايزيككدين في العككراق،
دينيككا بككأرض الش الككتي تعتككبر قبلككة لكككل اإيزيككدين في العككالم.

 و700,000وتكككتراوح إحصكككاءات هكككذه اأقليكككة العراقيكككة بين 
وتتواجكككد هكككذه اأقليكككة في شكككمال العكككراق،  نسكككمة.500,000

شكمال الموصككل )حيث شككيخان الكتلتان الكبيرتككان لهمككا في مدينككة
على الحككدود السككورية وسككنجار يقككع ضككريح عككدي بن مسككافر(

 كيلو غرب الموصل.80العراقية 

يتوزع اإيزيدية في العراق في:

محافظكككة نينكككوى/الموصكككل:- قضكككاء الشكككيخان، بعشكككيقة،
:- شاريا بحزاني، شنكال )سنجار(،زمار والقوش. محافظة دهوك

)سميل(، مجمع خانك ومنطقة ديره بون

أمكككككا في سكككككورية فيكككككتركز وجكككككودهم في منطقكككككتين:
. وصككل عككدد اإيزيككدين فيجبككل حلب و الجزيككرة الفراتية منطقككة

 نسمة وفق إحصاء رسمي، مع10,000 إلى 1963سورية عام 
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تقككدر اعككدادهم اليككوم بين .1987غيككاب تعككداد رسككمي لهم عككام 
أكككككثر من نصككككف  نسككككمة في سككككورية.15,000 و12,000

اإيزيديين السوريين هجككروا بلككدهم منككذ الثمانيككات، كمككا أن هنككاك
 ايزيدي عراقي دخلوا سورية خال الحككرب في50,000أكثر من 
العراق.

واجه الوجود اإيزيككدي في تركيككا تناقصككًا حككادا خال القككرن
 واسككتمر30,000 هبككط عككددهم إلى 1982العشككرين. ففي عككام 

حيث .500 إلى أقككل من 2009بالهبوط حتى وصل عككددهم عككام 
تحديككدا( وقلككة ألمانيا)أوروبا هككاجر أغلب اإيزيككديين الككترك إلى

كمككا .طككور عبككدين الباقية منهم تتواجد اليوم في معقلهم التاريخي
يتواجدون في سيرت، وأورفة، وقارص، وأغككري وأردهككان )على
الحكككدود اأرمكككنيه (. إحصكككاءات التواجكككد اإيزيكككدي في أرمينيكككا
وجورجيا متغيرة لكنها تتناقص أيضا. ففي جورجيا انخفض العككدد

إا أن اأرقام  خال التسعينات.5,000 إلى أقل من 30,000من 
 إيزيككدي40,000في أرمينا تتميز باستقرار نسبي، فهناك حوالي 

أغلب اإيزيكككديين المهكككاجرين من جورجيكككا يعيش في أرمينيكككا.
31,273وأرمينيككا أسككتقروا في روسككيا حيث بلككغ تعككدادهم هنككاك 

.2002عام 

 وقكككد أدت هكككذه الهجكككرة الجماعيكككة إلى إنشكككاء مجتمعكككات
كبيرة في الخارج. أكثر الهجككرات كككانت إلى ألمانيككا، والككتيك شتات

 إيزيككدي. هككاجر معظمهم من40،000يوجككد فيهككا اآن أكككثر من 
شككمال تركيككا ومككؤخرا من العككراق، ويعيشككون في الككدول الغربية

شهد المجتمع اإيزيدي نمككوا .وساكسونيا السفلى الراين وستفاليا
، حيث ارتفكككع العكككدد إلى حكككوالي2008كبكككيرا في السكككويد منكككذ 

، مع وجود مجتمع أصككغر في هولنككدا.2010 بحلول عام 4،000
 ،والككككدنمارك  ،بلجيكا وتعيش جماعككككات الشككككتات اأخككككرى في

 وكنككدا والوايككات المتحككدة والمملكة المتحدة ،وسويسرا ،وفرنسا
.5,000؛ ومجموعهم في هذه الدول كلها أقل من وأستراليا

المعتقدات:

207

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


رسم لتمثال الملك الطاووس المعروف بالسنجق

يعتقد اإيزديون أن اه موجوٌد في كل شيٍء، وهككو اأسككاس
والمخلوقات أجزاٌء من الروح العليا، والجزء تككابٌع للكككل؛ لككذا فككإن
تقديسككهم للظككواهر الكونيككةك كالشككمس والنككور والقمككر مبككنّي على
فكرة كون هذه الظواهر جزٌء من الككذات اإلهيككة وتجسككيدًا لقدرتككه

الخارقة.

: التوحيد

التوحيد من إحدى اأسس الثابتةك في فلسفة الككدين اإيككزدي،
لذا فإن اإيزديين ا يعتقدون بوجككود اأرواح الشككريرة والعفككاريت
والشياطين واأبالسة أنهم يعتقدون أن اإقرار بوجود قوًى أخرى
ُتسّير اإنسان يعنيك الثانويةك وتبريٌر لما يقوم به البشككر من أفعككال.
لذا فإن اإنسككان في العقيككدة اإيزديككة يمثككل المسككؤول عمككا يفعلككه
وليس الجن أو اأرواح الشريرة، وأن اه هو كله خككير أمككا الشككر
فيأتي أيضًا من بابه نتيجٌة أفعككال البشككر، لككذا الصككراع بين الخككير
والشر هو في اأساس صراٌع بين النفس والعقل فإذا انتصر العقل

على النفس نال اإنسان خيرًا.

 :الصاة

ُيصلي اايزيدية خمس مراٍت في اليوم، وهذه الصلوات هي:
صاة الفجر، صاة الشروق، صاة الظهككر، صككاة العصككر، صككاة
الغككروب. يواجككه المصككلون الشككمس في جميككع الصككلوات مككا عككدا

صاة الظهر حيث يتوجهون إلى الش.
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:  الصوم

يصوم اإيزديون في السنة أكككثر من مككرة، واإيككزدي مككدعٌو
للصككيام طككول السككنة فهككو يمكن أن يصككوم مككتى مككا شككاء، وهككذا
الصيام يكون خاصًا يرتبط برغبة الشخص ولكن هنككاك صككوٌم عككاٌم
يسككمى صككوم )ايككزي( )ئككيزي( أي )صككيام اه( لمككدة ثاثككة أيككام
يصادف غالبا شككهر كككانون اأول الميادي أن اايككزديين يتبعككونك
التقويم الشرقي القديم )الكريكوري(، وفي هذه اأيام الثاثة يصوم
اإيزدي عن كل ملذات الدنيا وفي اليوم الرابع بعد الصيام يصادف
ت ئيزي(. وهناك فترة صككياٍم تكككون واجبككٌة ژي (العيد المسمى )ر ٌ
على رجال الدين خاصًة، حيث تكون مدته ثمانون يومًا يصككوم كككل
واحد منهم طول أربعانية الصككيف وأربعانيككة الشككتاء أيضككًا صككومًا

تامًا.

: القبلة

القبلة لدى اإيزديين هي الشككمس باعتبارهككا أعظم مككا خلقككه
اه حيث يتوجككه اإيككزدي أو اإيزديككة نحككو الشككمس للككدعاء الككتي
تأخذ شكل الدعاء والمصلي عليككه ااغتسككال أوا ومن ثم الوقككوف
بخشوٍع رافعًا يديه إلى السماء وهو حككافي القككدمين، وهككذا يتكككرر
في اليوم ثاثة مراٍت عند الشروق وعند الغروب وكككذلك في الليككل
قبل النوم، وُتتلى في كل مرٍة تراتيٌل وأدعيٌة خاصٌة تتميز بأسككلوب

أدبٍي ولغوٍي قوٍي جدًا أشبه بالشعر الموزون والمقفى.

 :التناسخ

تؤمن اإيزيدية بالتقمص والتناسككخ، والتقمص يعككنيك انتقككال
الككروح من جسككد المتككوفى إلى جسككٍد آخككٍر حككديث الككوادة. ويعتقككد
اإيزيديون أن الروح أزليٌة ا تموت وا تتاشككى وإنمككا تنتقككل بين

اأجيال المتعاقبة.

المولود: تعميد
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يتم تعميككد المولككود الجديككد في المككاء المقككدس في المعبككد
بحضور الكاهن الكبير.

 الزواج:

يحرم الزواج بين الطبقات، حيث ا يجوز أن يتزوج شككخٌص
من طبقة المريد من امراٍة من طبقة الشيخ والعكس. 

الكتب المقدسة:

كتككاب مككا من شككك أن للديانككة اايزيديككة كتًبككا مقدسككة وهمككا
)تعككني الكتككاب اأسككود بالعربيككة(. ينسككب ومصككحف رش الجلككوة

البعض مصحف رش إلى عككدي بن مسككافر وينسككب آخككرون كتككاب
، حيث يقككول ابن طولككونحسككن شككمس الككدين الجلككوة إلى الشككيخ

الحنفي: "احتككل الشككيخ حسككن سككت سككنوات لوضككع كتككاب الجلككوة
أهل الخلوة".

تعددت القصص حول مصير هاذين الكتابين، فقككد كككانت هككذه
الكتب موجكككودة في مرقكككد عكككدي بن مسكككافر في الش اا إنهكككا
تعرضت للتلف والحرق نتيجة الحمات العسكرية الككتي جككرت ضككد
اايزيديككة. وبالتككالي فقككد ضككاعت النسككخ اأصككلية )وقككد تكككون

الوحيدة( لهذين الكتابين.

 تم نشككر كتككابين تحت اسككمي1913 و1911وفي عككامي 
"مصحف رش" و"كتاب الجلوة" يفترض بها أن تكون هي ذاتهككا
كتب اايزيديكككة المقدسكككة. وبالحقيقكككة فإننكككا بالككككاد نسكككتطيع أن

 صككفحات3نسميهما بالكتابين فكتاب الجلككوة المنشككور مكككون من 
 صككفحات. يككرفض اايزديككة هككذين الكتككابينك7فقط ومصككحف رش 

ويعتبرون انهمككا قككد كتبككا من قبككل غككير ايككزديين وبهككدف اإسككاءة
يتفق عامككة البككاحثون اآن على وتسخيف دينهم وتراثهم الفكري.

عككدم أصككولية هككذين الكتككابينك وانهمككا كتبككا بالفعككل من قبككل غككير
ايزيكككديين وبيعت إلى البكككاحثين اأجكككانب المهتمين بدراسكككة هكككذه
اأديككان من اجككل تحقيككق الككربح المككادي توافقككا مككع رواج بيككع

المخطوطات القديمة.
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معبد الش:

)والككذي يعككنيك وادي الصككمت( المعبككد الش يقككع في وادي
الككديني الرئيسككي والوحيككد لإيزيككديين، وهككو موجككود في منطقككة

 كم شككمال غككرب60أو شككخيان حككوالي  عين سككفني جبليككة قككرب
عككدي بن حيث معبككد الش النككوراني وقككبر الشككيخ الموصل مدينة
المقدس لدى أتباعك الديانة كما أنها مقر المجلس الروحككاني مسافر
في العالم. اإيزيدية للديانة

يقع الوادي بين ثاثة جبال ذات أشجار كثيفة تتخللها عيككون
من المككاء. يحككرص اإيزيككديون على عبككور حفككاة اأقككدام تعظيمككا
لقدسية المكان. فضا عن وجككود مرقككد عككدي بن مسككافر فككالوادي
يحتكككوي على مراقكككد العديكككد من اأوليكككاء الكككتي تظهكككر القبكككاب

المخروطية البيضاء شاخصة فوق قبورهم.

حيث يعد معبد الش من أقدم المعابككد في كردسككتان العككراق،
أمككام ُترجع بعض المصادر تاريخه إلى القككرن الثككالث قبككل المياد.

باب المعبد ينبسط إيوانك واسع بأرضية مفتوحة تم رصفها بالحجر
الحان وبمقاسات واحدة، وإلى اليمين موقع دكه )مثل المنككبر( ثم
إلى اليسار مقام بابا جاويش الذي يقوم بمقككام اإرشككاد الككديني في
المعبككد. مككدخل وإيككوانك المعبككد تتوسككطه سككبعة أعمككدة مبنيككة من
الحجر الجبلي وبارتفاع خمسة أمتار حيث يمثل كل عمككود، واحككدا
من المائكة السبعة، وليس بعيدا عن المدخل تقع عين ماء تسمى

)بركة ناسر دين – أحد اولياء اايزيدية(.

يحج اإيزيككديون مككرة واحككدة خال حيككاتهم على اأقككل إلى
الش حيث يستمر الحج سبعة أيككام. أمككا اإيزيككديون القككاطنون في
المنطقككككة فيقومككككون بحج سككككنوي خال فصككككل الخريككككف من

.تشرين اأول وحتى اأول من أيلول 23

أعياد اليزيدية:

الشكككرقي، التقكككويم الميادي تعتمكككد اأعيكككاد اايزيديكككة على
( يككوم. كمككا13والككذي يتخلككف عن التقككويم الميادي الغككربي بككك )
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يعتمككد هنككاك عيككدين )القربككان والمحككيي( على التقككويم الهجككري.
وهذه اأعياد هي:

أو "سري صالي" باللغة الكردية: ويكككون في - عيد رأس السنة1
أول أربعككاء من شككهر نيسككان. وتعككود أصككول هككذا ااحتفككال إلى
العراقكككيين القكككدماء حيث ككككان يحتفكككل بكككه اأككككديين والبكككابليين

. ومازال هككذا العيككد يحتفككل فيككهبأكيتو واآشوريين بما كان يعرف
.بخا بنيسان بما يسمى اآشوريين في الوقت الحاضر من قبل

 من كككانون اأول، وهككو25)عيد بلنككدة(: يقككع في  - عيد المياد2
عيد مياد عدي بن مسافر.

 تمككوز11- عيد اربعانية الصككيف: ومدتككه ثاثككة أيككام تبتككدأ من 3
 منه، يذهب فيككه رجككال الككدين إلى مرقككد عككدي بن14وتنتهيك في 

مسافر ثم يبتدئونك صياما مدته أربعين يوم.

- عيككد القربككان: يقككع في أول يككوم من أيككام عيككد اأضككحى عنككد4
المسلمين. ويسمى أيضًا بعيككد الحج. وفي هككذا العيككد يككذهب رجككال
الدين إلى مرقد الشيخ عدي فيتضرعون بالدعاء ويقومون بإنشككاد
التراتيل الدينية. ويقول أن اه تعالى أمككر إبككراهيم الخليككل في هككذا

اليوم أن يذبح ولده إسماعيل، ثم هيأ له كبش فداه به.

- عيد الجماعة: وهو عبارة عن سلسككلة احتفككاات تسككتمر لمككدة5
سبعة أيام واجبككة على كككل يزيككدي ويزيديككة، حيث يبككدأ في الثككالث

والعشرين من شهر أيلول الشرقي وينتهي في الثاثين منه.

- عيد ئيزيد: ويكون في أول يككوم جمعككة من شككهر كككانون اأول6
الشرقي. وهو نهاية صيام ثاثة ايام لايزيدين.

)خككدر إليككاس(: يقككع هككذا العيككد في أول يككوم - عيد خضر إلياس7
خميس من شككهر شككباط الشككرقي، وقككد يصككوم اايزيككديون اايككام
الثاثة التي تسككبقه خصوصككا أولئككك الككذين يحملككون اسككم خككدر أو

إلياس.
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كككانون - عيد العجوة: يقع هذا العيد في اليككوم السككابع من شككهر8
الشككرقي. أي بعككد مككرور اثنككا عشككر يومككا على عيككد مياد الثككانيك
.عدي بن مسافر الشيخ

- عيد أربعانية الشتاء: يسككبق العيككد صككوما لمككدة أربعككون يومككا9
ويقع هذا العيد في العشرين من كانون الثاني الشرقي.

.شككعبان - عيككد المحككيى: يقككع هككذا العيككد في ليلككة النصككف من10
ويبقى اايزيديون ساهرين حتى الصباح فيه.

مراكز ثقافية إيزيدية:

حاول اإيزديون مرارا وتكرارا إنشككاء مراكككز ثقافيككة تختص
بتوعيككة اإيزيككديين وتعريككف العككالم بككديانتهم بالطريقككة الصككحيحة
بعيدا عن الكثير من المرويات والقصص التي أثيرت حولهم ونالت
من دينهم ومجتمعهم. فتصككككدى بضككككعه من اايزيككككديين لهككككذه
المسؤولية ليكسر أربعة منهم )وهم م حيككدر نككزام وخككدر سككليمان
وخليككل جنككدي وممككو فرمككان( حككاجز الصككمت متحككدين النظككام
السياسككي القككائم في بغككداد والسككلطة الدينيككة التقليديككة لايزيككديين
وعملوا على التعريف بديانتهمك من خال النشر في صككحف عربيككة
وكرديككة، وتككوج ذلككك النشككاط الثقككافي بصككدور أول كتككاب باسككم

) ئيزدياتى لبه ر روشنايا هنده ك تيكستيت ئاينى ئيزديان(.

لكن اإيزديين فشلوا بتأسيس مراكز ثقافية بسككبب معارضككة
( لهكككذا المشكككروع.صكككدام حسكككين الحكومكككة العراقيكككة )في عهكككد

 واسكككتقال المنكككاطق1991في اذار  اانتفاضكككةك الشكككعبانية بعكككد
الكردية عن السككلطة المركزيككة في بغككداد نجح اايزيككديون بإنشككاء
أول مركككز ثقككافي لهم في مدينككة دهككوك تحت اسككم "مركككز الش

.12/5/1993الثقافي وااجتماعي" وكان ذلك في 

كككان لمركككز الش العديككد من اإنجككازات منهككا تحريككر مجلككة
الش وهي مجلككة فصككلية تصككدر بثاث لغككات )العربيككة الكرديككة
واإنكليزيككة( مختصككة بككالتعريف باايزيديككة. كمككا يصككدر جريككدة
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"صككوت الش" اأسككبوعيةك باإضككافة إلى العديككد من الفعاليككات
 شخص.6000اأخرى التي ينفذها منتسبي المركز البالغ عددهم 

أنككار مركككز الش الطريككق إنشككاء العديككد من المؤسسككات
الثقافيككة اإيزيديككة. فتم اإعان عن تأسككيس جمعيككة كانيككا سككبي

.2005الثقافية ااجتماعية في ألمانيا في الثاني من كككانون اأول 
 والتي أخذت على عاتقهككا التعريككف بالديانككة اايزيديككة في العككالم.
وتم إنشاء العديد من الجمعيككات اايزيديككة ففي السككويد لوحككدها تم
إنشاء عشر جمعيات انطوت تحت "اتحاد الجمعيككات اايزيديككة في

السويد".

نجح مركز الش أيضا في بناء منهاج دراسي لتعليم الديانككة
اإيزيدية في المدارس. حيث كان اإيزيديون يتلقون تعليهم الدينيك
بصورة تقليدية في فترة الحكم الملكي للعراق حككتى تم إيقافككه عككام

 مع ترأس حزب البعث للسلطة. وبعد اانتفاضككة الشككعبانية1963
أعد الكاتب اإيزيدي بير خدر سليمان كتابا مبسطا يشرح المبككادئ
البسيطة للديانة مكتوب بحروف اتينية. وبالفعل تم اعتماد الكتاب

 يككدرس للصككفوف الثاثككة اأولى في1996كمنهج ايزيككدي عككام 
المدارس اابتدائية. وتم العمل به في المنككاطق الخاضككعة لحكومككة
اإقليم الكردي. وقد احتاج مركز الش سنتين إعداد منهاج ديككني

كامل يدرس للطاب من المراحل اابتدائيةك إلى الثانوية.

آراء حول اإيزيدية:

تعد اليزيدية حلقة شبه مفقودة في سلسلة الديانات الشكككرقية
الهندوآريككة القديمككة، وقككد اختلككف البككاحثون في تحديككد نشككأتها

كمككا اختلككف وظهورهككا وحركككة تطورهككا التككاريخي والمعككرفي.
الباحثون حول اصل وتسمية اإيزيديككة، فهنككاك من يرجككع أصككلهم

، وهناك من يرى بأنها تنتسبيزيد بن معاوية إلى الخليفة اأموي
إلى يزيككد بن أنيسككة الخككارجي، وآخككر يقككول بككان تسككميتها جككاءت

اإيرانية، وهناك من يرى بأن اآيزيديككة إنمككا يزد نسبة إلى مدينة
وآخككرون يربطككون بين اايزيديككة الزرادشككتية  هي تطككور للديانككة
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والمثرائة. يؤكد أصحاب الككرأيين اأول والثككاني على أن اإيزيديككة
فرقة إسامية منشقة بل والككذهاب إلى أبعككد من هككذا وهككو عروبككة
اإيزيديكككة. ويكفي أن نكككأتي بكككرأي سكككعيد الكككديوه جي حكككول هكككذا
الموضككوعك عنككدما يقككول: "أن اايزيديككة حركككة سياسككية خالصككة،
جعلت لهككا صككبغة دينيككة تسككير تحتهككا لتعيككد الحكم إلى اامككويين"

ونسككبوا إليككه. أمككا اصككحاب اآراء يزيككد بن معاوية وانهم يؤلهون
اأخككرى فيككذهبون إلى أن اإيزيديككة هي نتككاج أفكككار ومعتقككدات
قديمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة، فهي مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزيج

عراقية والغنوصية المسيحية ،الزردشتية ،المانوية من ومعتقدات 
بسكككككبب وجكككككود آشكككككورية قديمكككككة. ومن اآراء أن أصكككككولهم

في ديككانتهم مشككابهة لمككا هككو موجككود بالديانككة ورمككوز تماثيككل
اآشككورية القديمككة وحيث أن أمككاكن سكككناهم الحاليككة كككانت في

.نينوى اأثرية اآشوريين السابق مكان عاصمة

نظرية الفرقة المنشقة عن اإسام:

تقككول هككذه النظريككة أن اإيزيديككة ليسككت إا فرقككة إسككامية
منشككقة أو "ضككالة" يعككود تاريخهككا إلى أواخككر القككرن السككابع
الميادي، وتنسكككبها إلى يزيكككد بن معاويكككة ثكككاني خلفكككاء الدولكككة
اأموية. وأن اإيزيدية حركة سياسككية خالصككة، جعلت لهككا صككبغة
دينية تسير تحتها لتعيد الحكم إلى اأمككويين. فككيرون أن اإيزيديككة
كككانوا مسككلمين فنجكد أن ابن تيميككة يصككفهم "بالمسككلمين من أهككل

في رسككالته إليهم. لكن بعككد تككولي شككيخ حسككن أمككور هككذه السنة"
الفرقة عمد إلى ااختفاء ست سنوات ثم الخككروج بكتككاب "يخككالف
اإسام" وهو كتاب الجلككوة. ومككا هي إا سككنين حككتى تحولككوا إلى

الدين الجديد الذي هم عليه اليوم.

بل ويذهب بعض اإساميين السنة إلى القول أن الشككيعة هم
سبب ظهور وتبلور الديانككة اليزيديككة، وذلككك أنهم كككانوا يقومككون
بلعن وسب يزيد بن معاوية طول الوقت؛ اأمر الككذي سككبب اتبككاع
عككدي بن مسكككافر رد فعكككل معككاكس فحرمككوا اللعن وأفرطكككوا في

تقديس الشيطان ويزيد حتى جعلوهما إلهين.
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الفصل التاسع

الكرد - اأكراد
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: کكككورد( هم شكككعوب يعيشكككونبالكردية) اأككككراد أو الككككرد
 جبككال زاكككروس بمحككاذاة الشككرق اأوسط شككمال غككرب آسككيا في

كردسككتان في المنطقككة الككتي يسككميها اأكككراد وجبككال طككوروس
 العككراق ، وهي اليككوم عبككارة عن أجككزاء من شككمال شككرقالكبرى

.تركيا وجنككوب شككرق سككوريا وشككمال شككرق إيككران وشمال غككرب
يعتبر الُكرد كعككرٍق من العككرق اآري. يتواجككد اأكككراد - باإضككافة

وبعض أرمينيا إلى هذه المناطق - بأعككداد قليلككة في جنككوب غككرب
. يعتبر اأكراد أكككبر قوميككة ا تملككك دولككةولبنان أذربيجان مناطق

مستقلة أو كيانًا سياسيًا موحدًا معترفككًا بككه عالميككًا. وهنككاك الكثككير
من الجدل حول الشعب الكككردي ابتككداًء من منشككأهم، وامتككدادًا إلى
تككاريخهم، وحككتى مسككتقبلهم السياسككي. وقككد ازداد هككذا الجككدل
التاريخي حككدة في السككنوات اأخككيرة وخاصككة بعككد التغككيرات الككتي

،حككرب الخليج الثانيةك عقب العككراق طككرأت على واقككع اأكككراد في
الككتي أدت إلى لمنطقككة حظككر الطككيران وتشكككيل الوايككات المتحككدة

.إقليم كردستان في شمال العراق نشأة كيان

ينقسككم اأكككراد إلى أربعككة مجموعككات ) الكرمككانجي، والكلهككود،
( وكل مجموعة لها لهجة خاصة بها. واللور والكوران،

"صككورة اارض" للمككؤرخ كتاب وقد تم ذکر اسم اأکراد في
م في خريطككة توضككح منطقككة اقليم977عككام  ابن حوقل العككربي

.العراق الجبال شمال

أصل التسمية:

مصطلح "كرد" ذكككر أول مككرة في المصككادر العربيككة لقككرن
يبكككدو أن يشكككير هكككذا المصكككطلح اأول من العصكككر اإسكككامي.

لمجموعككة متنوعككة من الرعككاة البدويككة أو مجموعككة من وحككدات
كتب عصكككر سياسكككة بكككدا من أن يشكككير إلي مجموعكككة لغويكككة.

اإسككامي المبكككر بمككا في ذلككك تلككك الككتي تحتككوي على اأسككاطير
كالشكككاهنامة وكارنامكككك أردشكككير بابككككان وغيرهكككا من المصكككادر

في وثككائق اإسامية المبكرة تقدم أول شهادات لمصطلح "كككرد".
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الفارسككية الوسككطي مصككطلح "الكككردي" ببسككاطة يشككير للبككداوة
ولسكككاكني الخيم ويمكن تعميم هكككذ المصكككطلح على أي مجموعكككة

في المصادر اإسككامية المبكككرة عرقية إيرانية لها صفات مماثلة.
الفارسية والعربية أصبح مصطلح كردي مرادفا لخليط من القبائككل

(Iranicizedالبدوية اإيرانية و القبائل والمجموعات متإيرنة )
بدون أي صلة بأي للغة إيرانية. 

الكرد بهككذا المصككطلح شككعب معككروف في التككاريخ ااسككامي
" يسكن هذهواأفغان والطاجيك الفرس "أخوة من الشعوب اآرية

البقككاع نفسككها ولقككد ذكككرهم عككدد كبككير من المككؤرخين، ووصككفهم
بكككالقوة والبكككأس الشكككديد، الرحالكككة ابن بطوطكككة عنكككد زيارتكككه

وما جاورها. أربيل لمدينة

حسب شريف خان بيدليسككي هنككاك أربعككة تقاسككيم لأكككراد. لككوري
فقككط لفاديمككير مينورسكككي وكككرمنجي وكلهككر وغككوراني. وفقككا

كككرمنجي وربمككا كلهككر تصككنفان تحت الكرديككة أن نظككرا أسككباب
لغويكككة وعلم اأعكككراق البشكككرية لكككوري وغكككورانيك بعيكككدتان عن

الكردية وايمكن تصنيفها كردية.

:اللغككة العربية هناك خاف في تسككمية الكككرد وخصوصككا في
مككروج القديمككة ككتككاب العربية فمصككطلح ُكككرد: نجككده في الكتب

)القرن الرابككع الهجككري(، حيث نجككد بابككًا اسككمه للمسعودي الذهب
"أصل الكرد"، غير أن المسعودي يستخدم كلمة »اأكراد« أيضا.

م، بككدأت تظهككر2003وكورد: بعد فترة احتال العراق عككام 
كتابة جديدة وهي كورد؛ تفاديًا للفظ الكلمة من قبككل البعض بكسككر

بحاجككة] الكاف حيث ا تكتب الضككمة -غالبككًا- في الكتابككة الحديثككة.
اسككتنادا إلى هككذه الكتابككة تكتب كوردسككتان بككواوك زائككدة [لمصككدر
أيضا.

أكككراد: أكككراد جمككع كككردي )قياسككًا على أتككراك جمككع تككركي(
ولكن بعض القوميين اأكراد يعترض على هككذا المصككطلح باّدعككاء
أن من يستخدم هذا المصطلح )وزن أفعككال( يقصككد انتقككاص الكككرد
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اٌل مستدًا ببيت من ألفية ابن مالك: "أفِعلة أفُعككل ثَم ِفعلككة ثّمت أفَعكك
ُجموع ِقّلة".

اأصول اأولى:

تختلف النظريات في أصككل اأكككراد، فبعض المؤلفككات تعككرف
في وابن خلدون الطبري "، كما أوردالفرس الكرد على أنهم "بدو

المقدمة.

ابن عبككد ، وهذا مككا ذهب إليككهالعرب واأكراد في اأصل من
عمرو مزيقيا في كتابه »القصد واأمم« أن »اأكراد من نسل البر

وأنهم وقعككوا إلى أرض العجم فتناسككلوا بن عامر بن مككاء السككماء
وقد قال الشاعر في هذا: بها وكثر ولدهم فسموا اأكراد«.

ولكنهم أبناء عمرو ابن عامروا ُيحسب اأكراد أبناء فارس

-ككك 1880) محمكككد أمين زكي يقكككول ( في كتابكككه1948 
"خاصككة تككاريخ الكككرد وكردسككتان" أن هنككاك طبقتككان من الكككرد،

ويسكككميها كردسكككتان الطبقكككة اأولى، ويكككرى انهكككا ككككانت تقطن
"، ويقككول بككأن شككعوب لولككو، كككوتي،جبككال زاكككروس "شككعوب
 ،ميتككاني  ،خالككدي ، سككوباري،كاسككاي ، جككودي،جككوتي كككورتي،
)أو حككوري(، نككايري، هي اأصككلك القككديم جككدًا للشككعب  هككوري

الككتي الهنككدو-أوروبية الكردي. والطبقة الثانية: هي طبقة الشعوب
 الميكككككديون هكككككاجرت في القكككككرن العاشكككككر قبكككككل المياد،وهم

، وامتزجت مع شعوبها اأصككلية ليشكككا معككًا اأمككةوالكاردوخيون
الكردية.

-كك 427) زينفككون ذكككر المككؤرخ اليونككانيك ( قبككل المياد في355 
كتاباتككه شككعبًا وصككفهم "بالمحككاربين اأشككداء سككاكني المنككاطق

التي تتكككونك من كككارد مككع كاردوخ الجبلية"، وأطلق عليهم تسمية
احقة الجمع اليونانية القديمة "وخ"، وهم الككذين هككاجموا الجيش

 قبككل المياد، وكككانت تلككك400اليونانيك أثناء عبوره للمنطقة عام 
الواقعككة في بحككيرة وان المنطقككة اسككتنادًا لزينفككون جنككوب شككرق

. ولكن بعض المككككؤرخين )مثككككل محمكككد أمين زكي(تركيا شكككرق
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انضككمت احقكًا إلى هنككدو-أوروبية يعتككبرون الكوردوخككيين شككعوبًا
التيجبككال زاكروسكك الشعب الكردي الذي يرجع جذوره إلى شككعوب

هي ليست هندو-أوروبية.

التقليديككة يككرى العلمككاء أن اأنثروبولوجيا ومن ناحيككة علم
 .عنصر اأرمنويد اأكراد بغالبيتهم العظمى ينتمون إلى

إمبراطورية ميديا:

 الميككديون اآريككون هم أحككد أهم جككذور الشككعب الكككردي،
يشككير بوضككوح إلى أن اأكككراد هم فالنشيد الوطني الكردي الحالي

"أبنككاء الميككديين"، والمككؤرخ الكككردي محمككد أمين زكي يقككول في
كتابككه 'خاصككة تككاريخ الكككرد وكردسككتان' بككأن الميككديين وإن لم
يكونوا النواة اأساسية للشعب الكردي فككإنهم انضككمواك إلى اأكككراد

وشكلوا اأمة الكردية.

نهككر  قبككل المياد من1500هككاجر الميككديون بحلككول سككنة 
واسككككتقروا في الشككككمال الغككككربي بحككككر قككككزوين شككككمال الفولغا
فإن هيرودوت استنادًا إلى كتابات وأسسوا مملكة ميديا. إيران من

الذي كان زعيم قبائل دياكو أصل الميديين يرجع إلى شخص اسمه
.جبال زاكروس منطقة

وفي منتصف القرن السابع قبل المياد حصل الميككديون على
-665إمبراطوريككة ميككديا، وكككان فككرورتيش ) استقالهم وشكلوا  

( قبل المياد أول إمككبراطور، وجككاء بعككده ابنككه هووخشككتره.633
وبحلول القرن السادس قبل المياد تمكنواك من إنشككاء إمبراطوريككة

 ، إلى آسككيا الوسككطىبأذربيجككانضخمة امتككدت من مككا يعككرف اآن
، وتمكنككواك فيالزردشككتية . اعتنككقك الميككديون الديانككةوأفغانسككتان

. ولكننينككوى في اأشككوريين  قبل المياد من تدمير عاصمة612
 سككنة حيث تمكن الفارسككيون بقيككادة50حكمهم دام لمككا يقككارب 

باإطاحكككة بالميكككديين وكونكككواك مملكتهم ككككورش الملكككك الفارسكككي
(.اإمبراطورية ااخمينيةكالخاصة )

مملكة كوردوخ:
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مملكة كوردوخ هي ثاني كيان كردي مستقل لفترة ما يقارب
 قبكككككل المياد(، بعكككككدها سكككككيطر90 إلى 189 سكككككنة )من 90
 قبككل المياد وحولوهككا إلى66عام  الرومان ، ثماأرمينيون عليها

.الفرس مقاطعة تابعة لهم، ثم

اللغة الكردية:

له عاقة مباشككرة بعوامككل لغة كردية تعريف اللغة باعتبارها
 والثقافيككة. في الواقككع لم يكن السياسككية  غككير اللغويككة كالعوامككل

للغككة الكرديككة شكككل موحككد وحككدود وشككاكلة موحككدة كالككذي نككراه
أنهككا ا تملككك شككاكلة لغويككة موحككدة تقليديككة .اللغككة الفارسككية في

كسائر اللغات بل هي تعنيك مجموعة من اصناف كام عككامي دارج
بين اأكككراد. واصككناف الكام هككذه ليس من الضككروري أن تكككون

مصطلح اللغة الكردية يطلق اليوم على مفهومة لكل الناطقين بها.
وهذه اللغككات من منظككر اللغات اإيرانية الشمال غربية سلسلة من

دراسات علم اللغة قريبة من بعضها في أحيان وفي أحيككان اخككرى
بعيدة جككدا عن بعضككها البعض نتيجككة لعوامككل اجتماعيككة سياسككية
ولهككذا أطلككق على هككذه السلسككة من اللغككات اسككم اللغككة الكرديككة.

لهجككة كرديككة ،لهجككة كرديككة سككورانية ،كلهوري ،كرمانجي ومنها
 لموسككوعة اإسككام ووفقككا .ولغككة زازاكية هاورامككاني و گورانية

موحدة وفيهككا العديككد لغة على   الرغم من أن اللغة الكردية ليست
من اللهجات المترابطة في الوقت نفسه يمكن تمييزهككا من اللغككات
اإيرانية الغربية اأخرى. المصدر نفسه يصككنف مختلككف اللهجككات

وفي الكرديككة على مجموعككتينك رئيسككيتين، الشككمالية والوسككطى.
الحقيقة الناطق بمستوى متوسككط بالكرمانجيككة سككيواجه صككعوبات
في التكلم مع سكان محافظتي السليمانية وحلبجة. ورغم أن اللغككة
الكردية تستخدم في بعض وسائل اإعام والجرائد في إيران لكنها

لم تدرس كمادة دراسية.

يعتقد بعض من علماء اللغة أن مصطلح "الكككردي" اسككتخدم
لتعريف اللغة الدارجة بين اأكراد بينما اأكراد نفسهم يسككتخدمون
هذا المصطلح لوصف هويتم العرقية أو الوطنيككة ولإشككارة بلغتهم
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اسكككتخدموا أسكككماء الكرمانجيكككة والسكككورانية والكلهوريكككة وأي
مصطلح أخر يشير للغاتهم. وقد احظ بعض المؤرخين أنه مككؤخرا
فقككط أن اأكككراد الككذين يتحككدثون اللهجككة السككورانية اسككتخدموا

مصطلح "الكردية" لإشارة للغتهم وهويتهم.

مناطق اانتشار:

 27,380,000 ( عككدد الكككرد بك2012قدرت اإحصاءات )
 في العككراق،15 في إيككران، و%16% في تركيا، و%56نسمة، 

% في سككوريا، متوزعككة على مختلككف الشككعوب الكرديككة على6و
النحو التالي:

%( يتوزعون في أنحاء العالم المختلفة:7والباقون )

وبقية الشرق اأوسط:

 كردي سورانيك71,000: الكويت

 كردي كرمانجي19,000: لبنان

 كردي كرمانجي6,000: البحرين

 كردي كرمانجي4,600: اأردن

قارة آسيا:

 كردي سوراني7,000:  أفغانستان

 كردي كرمانجي47,000:  أرمينيا

 كردي كرمانجي4,000:  كازاخستان

 كردي كرمانجي20,000: روسيا

 كردي يزيدي17,000:  جورجيا

 كردي كرمانجي13,000: قيرغيزستان

 كردي كرمانجي0,900: تركمنستان

 كردي كرمانجي6,100:  أذربيجان
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012


 كردي كرمانجي2,600:  أوزبكستان

قارة أوروبا:

 زازا-5,000 كرمكككانجي، 547,000، منهم 552,000 :ألمانيا
الفيكا.

 كردي كرمانجي82,000: فرنسا

 كردي كرمانجي72,000: هولندا

 كردي كرمانجي27,000: بلجيكا

 كردي كرمانجي25,000: المملكة المتحدة

 كردي كرمانجي24,000: النمسا

 كردي كرمانجي12,000: إيطاليا

 كردي كرمانجي11,000: الدنمارك

 كردي كرمانجي11,000: السويد

 كردي كرمانجي7,700: سويسرا

 كردي كرمانجي6,100: فنلندا

 كردي كرمانجي4,900: النرويج

 كردي كرمانجي2,000: أوكرانيا

50,000، منهم 58,600 :الوايكككككككككات المتحكككككككككدة اأمريكية
 سوراني.8,600كرمانجي، 

 كردي كرمانجي7,000: أستراليا

 كردي كرمانجي0,900: كندا

أكراد تركيا:
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


من مجمكككوع الككككرد في العكككالم. %56 تركيا يشككككل ككككرد
% من مجمككككوع سكككككان20نسككككمة ) 30,016,000وعككككددهم 

يعيش معظمهم في الجنوب الشرقي لتركيا. تركيا(.

وإقامككة الجمهوريككة التركيككة الخافككة العثمانية وبعككد سككقوط
نهجككا سياسككيا يتمحككور حككول مصطفى كمال أتاتورك الحديثة تبنى

 إلزام انتماء اأقليات العرقيككة المختلفككة في تركيككا باللغككة والثقافككة
وكانت من نتائج هككذه السياسككة منككع اأقليككات العرقيككة في التركية

تركيككا ومنهم اأكككراد من ممارسككة لغككاتهم في النككواحي اأدبيككة
والتعليمية والثقافية ومنع اأكراد من تشكيل أحزاب سياسية وكان

. ولقككد1991مجرد التحدث باللغة الكردية عما جنائيا حككتى عككام 
بمسككح اانتمككاء القككومي مصككطفى كمككال أتككاتورك قوبلت محاوات

لأكككراد بمواجهككة عنيفككة من قبككل أكككراد تركيككا وقككرر اأكككراد
-1865) سككعيد بككيران واأقليات اأخرى بقيادة الككزعيم الكككردي  

( القيككام بانتفاضككة شككاملة لككنزع الحقككوق القوميككة لأكككراد1925
واأقليات اأخرى، على أن تبككدأ اانتفاضككة في يككوم العيككد القككومي

. ثم انتشككرت اانتفاضككة1925 مككارس 21 عيككد نككوروز الكككردي
600،000بسرعة كبيرة وبلككغ عككدد اأكككراد المنتفضككين حككوالي 

 واأرمن  والعككرب الشككركس  من100،000إلى جككانب حككوالي 
ولكنهم لم ديككار بكر وفرضككوا حصككارا على مدينككة وااشككوريين

 تم1925 أبريل يتمكنوا من السككيطرة على المدينككة وفي منتصككف
مع عدد من قادة اانتفاضةك ونفككذ حكم اإعككدام سعيد بيران اعتقال
.1925 مايو 30فيه في 

شنت الحكومة التركية حملة سعيد بيران وبعد انتكاسة ثورة
. ولقككد اسككتمرتتركيا اعتقككاات واسككعة في المنككاطق الكرديككة في

الحكومككات التركيككة المتعاقبككة على نفس النهج وكككان مجككرد تلفككظ
كلمة أكراد يعتبر عما جنائيا إذ كككان يطلككق على اأكككراد مصككطلح

" ولكن ااهتمام العالمي بأكراد تركيا ازداداأناضولك "شعب شرق
في حككزب العمككال الكردسككتاني بعد العمليككات المسككلحة الككتي شككنها

تككوركت الثمانينيككات ممككا حككدى بككرئيس الككوزراء الككتركي آنككذاك
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


-كك 1927) أوزال ( وأول مككرة أن يسككتعمل رسككميا كلمككة1993 
 رفع أوزال الحظر الكلي باستعمال اللغككة1991اأكراد، وفي عام 

الكردية واستبدله بحظر جزئي.

 حزب العمككال الكردسككتاني أثناء صراع الحكومة التركية مع
وتسكككبب في تشكككريد مكككا تركيا كرديكككة في قرية 3000تم تكككدمير 
 تم1991 كككككردي من ديككككارهم. في عككككام 378،335يقككككارب 
في البرلمان التركي وكانت أول سككيدة كرديككة في ليلى زانا انتخاب

 سككنوات أي في عككام3تركيا تصل إلى هككذا المنصككب ولكنككه وبعككد 
 عاما بتهمة "إلقككاء خطابككات15 حكم عليها بالسجن لمدة 1994

انفصالية".

أكراد إيران:

انفصال اأكراد في إيران

% من مجموع الكرد في العالم. عككددهم16يشكل كرد إيران 
% من مجمككوع سكككان إيككران(.6 نسككمة )حككوالي 4,398,000

يعيش معظمهم في غرب وشمال غرب إيران.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ethnicities_and_religions_in_Iran-ar.png


إثنيات إيران

في شككتاء عككام إيككران بعككد قيككام الجمهوريككة اإسككامية في
 اجتاحت المناطق الكردية في إيران غضب عارم بعككد عككدم1979

السكككماح لممثلكككيين عن اأككككراد بالمشكككاركة في كتابكككة الدسكككتور
( من1989 -ك 1930) عبد الرحمن قاسملو اإيراني الجديد وكان

روح اه أبككككرز الشخصككككيات الكرديككككة في ذلككككك الككككوقت إا أن
منككع قاسككملوا من المشككاركة في كتابككة الدسككتور ويعتقككد الخميككني

بعض المككؤرخين إن رفض الخميككني مسككاهمة اأكككراد في كتابككة
الدستور كان له بعد ديني باأضافة إلى البعد القومي لكون أغلبيككة

 قككامت القككوات1980. في ربيككع عككام السككنة أكككراد إيككران من
أبككو الحسككن بككني المسككلحة اأيرانيككة بككأمر من الككرئيس اأيككرانيك

بحملككة تمشككيط واسككعة على المنككاطق الكرديككة في إيككران  صككدر
.ومريوان وباوه وسنندجمهاباد وخاصة في مدن

 على حق19 و 15فيما ينص الدستور اإيرانيك في البندين 
اأقليككات في اسككتعمال لغككاتهم في المجككاات التعليميككة والثقافيككة،

ولكن تم إغاق الكثير من الصحف الكردية.

وقد اندلع صراع مسلح بين الحكومة اإيرانيككةك واأكككراد من
الحزب الديمقراطي الكردستاني  وكان1982 إلى عام 1979عام 

والحككزب اليسككاري الكككردي عبد الرحمن قاسككملو بزعامة اإيراني
"كومه لككه" وتعككني بالعربيككة "المجموعككة" طككرفين رئيسككيين في

 تمكنت الحكومككة من بسككط1983الصككراع ولكن وبحلككول عككام 
سككيطرتها على معاقككل الحككزبين. كككانت قككوات الحككرس الثككوري

 صادق خلخالی اإيراني المعروفة بالباسداران وحاكم شرع إيران
-كك 1927) ( مسككؤليين عن اعتقككال وإعككدام الكثككيرين من2003 

اأكراد في إيران من أعضككاء الحككزبين المككذكورين أو المتعككاطفين
تمركككز أعضككاء الحككزبين حكرب الخليج اأولى مع الحككزبين. أثنككاء

وكككانوا مككدعومين من العككراق وتم العككراق الكرديين اإيرانيينك في
أثناء الصراع المسلح بين أكراد إيران والحكومككة اإيرانيككة تككدمير

 قرية كردية.271ما يقارب 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
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للحكم قككام بتنصككيب أول محافككظ محمككد خككاتمي وبعد وصككول
وقككام عبككد اه رمضككان  زاده وكان اسمه لمحافظة كردستان كردي

واأكككراد في مناصككب حكوميككة رفيعككة، وتم السككنة بتعككيينك بعض
تشكيل حزب اإصاح الكردي ومنظمة الككدفاع عن حقككوق اأكككراد

 وتلقى هككذه الحركككات2005برئاسة محمد صادق كابودواند عككام 
المسالمة رواجا لدى معظم اأكراد اإيرانيين.

شكككككوان  تم قتكككككل الناشكككككط الككككككردي2005 يوليو 9وفي 
وحسككب مهابككاد في مدينككة من قبككل قككوات اأمن اإيرانيككةك قككدري

بعض الدعايات فإن قدري تم قتله عن طريق سحله في الشككوارع،
6أدت عملية قتل قدري إلى موجة عارمة من أعمال العنككف لمككدة 
أسابيع في المدن الكردية، مهابككاد وسككنندج وبوكككان وسكقز وبأنككه

وشنو وسردشت.

 من الشكككرطة4 تم اختطكككاف 2005عكككام  أغسكككطس وفي
حككزب اإيرانية من قبل حزب كردي مسلح حديث النشككوء واسككمه

 ويعتقد أن لهككذا2004الذي تأسس عام، الحياة الحرة الكردستاني
وقككام هككذا الحككزب المسككلح بحزب العمال الكردسككتاني الحزب صلة

 أشكككهر من6 من الشكككرطة اإيرانيكككةك خال 120الجديكككد بقتكككل 
تشكيله.

أكراد العراق:

الحرب اأهلية في كردستان العراق

% من مجمككوع الكككرد في العككالم.15يشكككل كككرد العككراق 
% من مجمككوع سكككان12 نسمة )حككوالي 3,916,000وعددهم 

1923في سككنة  العككراق العراق(. ولقككد ُدِمجككوا مككع تكككوين دولككة
، ويسككتوطن اأكككراد في العككراقاتفاقيككة سككايكس بيكو بمككوجب

الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للجمهورية، ويشكلون حوالي
% من سكككان العككراق. ويشكككل اأكككراد اأغلبيككة السكككانية في17

 مككع نسككبة ثلث محافظككة والسككليمانية  وأربيل دهككوك محافظككات
بنسككبة وديككالى  نينككوى  وكككذلك لهم تواجككد في محككافظتي كركككوك
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اأكككثر جككدًا واأكككثر العككراق % لكلتيهما وتعتبر مسألة أكككراد10
تعقيدًا في القضية الكردية لكونها نشأت مع بدايات إقامككة المملكككة

، وكان الطابع المسلح متغلبككاالحرب العالمية اأولى العراقية عقب
دولككة ذات خليككط عككرقي العككراق على الصراع منذ بداياته ولكككون 

وديني.

هيئككة اإذاعككة تلفككاز أجككراه جال الطالبككاني وفي مقابلككة مككع
، صرح طالباني بأن فكككرة انفصككال2006 أبريل 8يوم  البريطانية

أكراد العراق عن جمهورية العككراق أمككر غككير وارد وغككير عملي،
محاطين بدول ذات أقليات كردية لم تحسم فيها العراق لكون أكراد

القضية الكردية بعد، وإذا ما قررت هذه الككدول غلككق حككدودها فككإن
ذلك اإجراء يكون كفيا بإسقاط الكيان المنفصل من العراق. ولقككد

كورقككة ضككغط سياسككية من العراق تم استعمال القضية الكردية في
الدول المجاورة فكان الدعم وقطع الككدعم للحركككات الكرديككة تعتمككد

 .وأنقككرة  وطهككران ودمشق  بغككداد على العاقككات السياسككية بين
وكان الزعماء اأكراد يدركون هذه الحقيقة.

أكراد سوريا:

من مجموع الكرد في العككالم. عككددهم %6يشكل كرد سوريا 
% من مجمككوع سكككان سككوريا(.8نسككمة )حككوالي  1,661,000

يعيش معظمهم في شكككككككككمال شكككككككككرقي الباد وخاصكككككككككة في
باإضككافة إلى تواجككدهم بأعككداد وديريك والقامشككلي الحسكة مدينة

عين و عفككرين أقككل في منككاطق أخككرى من سككوريا مثككل منككاطق
بمحافظة حلب. العرب

واستنادا إلى حوار مع فيصل يوسف عضو المكتب السياسي
كككك عضكككو اللجنكككة الحكككزب الكككديمقراطي التقكككدمي الككككردي في

، فككإن اأحككزابللتحككالف الككديمقراطي الكككردي في سككوريا العليككا
ولكن حزبككه يمككارس سككوريا الكرديككة غككير مرخصككة قانونيككا في

 "على الرغم من ظروفه الصعبة في1957 يونيو 14نشاطه منذ 
العقود السابقة"، إا أن الحزب يعمل حاليا بشيء من العلنية شأن
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غيره من اأحزاب الكردية و"حسب الظروف" وقد تغض السككلطة
النظر عن نشاطه أحيانككا وتحككاول منعهككا تككارة أخككرى. من الجككدير

قككال في إحككدى خطاباتككه بشككار ااسد بالككذكر إن الككرئيس السككوري
"أن القوميكككة الكرديكككة جكككزء من التكككاريخ السكككوري والنسكككيج

لم يشر إلى إمكانية لحزب البعث السوري"، ولكن المؤتمر العاشر
 اصدرت2005 أكتوبر 9اأكراد من تشكيل أحزاب سياسية. وفي 

حكما بالسككجن عككامين ونصككف عككام سوريا محكمة أمن الدولة في
على أربعة أكراد بتهمة "اانتماء إلى تنظيم سككري واقتطككاع جككزء
من أراضي الباد وضمها إلى دولة أجنبية". وكان اأربعة ينتمونك

، وهو حزب كككردي محظككورPYDحزب ااتحاد الديموقراطي إلى
في سوريا.

 أعلنت الحكومككة السككورية إن مليككون من1962 نوفمبر في
ليسوا مواطنين سككوريين بسككبب عككدم سوريا اأكراد الساكنين في

تككوفر بيانككات عن أجككدادهم في اإحصككاءات وسككجات النفككوس
1962. كككككان إحصككككاء عككككام 1920العثمانيككككة قبيككككل عككككام 

مثيرا للجدل فهدف الحكومة المعلن كان "التعككرف الحسكة لمنطقة
إلى شمال شرق سوريا" تركيا على المهاجرين الغير قانونيين من

وكككان على الشككخص أن يمتلككك وثككائقك تككبين إنككه كككان يعيش في
ولكن اأكككراد اعتبروهككا  على أقككل تقككدير1945سككوريا منككذ عككام 

سياسة منظمة لما اسموه محاولة لتعريب المنطقة. ويزعم البعض
بككان الحكومككة السككورية بككدأت في السككبعينياتك وعلى يككد الككرئيس

ما أسككموه سياسككة التعككريب ومن اأمثلككة على حافظ اأسد الراحل
هذه السياسة منع اأكراد من تسمية حديثي الوادة بأسماء كرديككة

ومنع إطاق أسماء كردية على المحات التجارية.

استنادا إلى تقريككر من منظمككة مراقبككة حقككوق اإنسككان فإنككه
 مجموعككة خاصككة تم1962نشككأت نتيجككة إحصككاء الحسكككة لعككام 

اعتبارهم أجككانب أو غككير مسككجلين وحسككب اإحصككاءات الرسككمية
ولكنهم ا سككوريا  مليككون كككردي من مواليككد1السككورية يوجككد 

يعتبرون مواطنيينك سوريين وا يمكن لهذه المجموعككة السككفر إلى
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دولة أخرى لعدم امتاكهمك لوثيقة أو جواز السككفر . تم تزويككد هككذه
المجموعكككة ببطاقكككات هويكككة وا يمكن لهكككذه المجموعكككة امتاك
أراضككي أو عقككارات وا يمكنهم العمككل في مؤسسككات حكوميككة وا
يمكنهم دخكككول كليكككات الطب والهندسكككة وا يمكنهم الكككزواج من
مواطن سوري . من الجدير بالذكر إن هذه القوانينك ليست معممككة

وإنمككا تشككمل اأكككراد أو اأشككخاص سككوريا على جميع اأكراد في
الذين وحسب الحكومة السورية ا يمتلكككون وثككائق تؤكككد انهم من

 فهنككاك المككديرون والككوزراء وأعضككاء1945سككوريا قبككل عككام 
مجلس الشككعب ورؤسككاء أحككزاب مشككاركة في الجبهككة الوطنيككة

 وأثنككاء مبككاراة2004 مككارس 12في  الحاكمككة وهم من اأكككراد
نشككب الحسكككة  التابعككة لمدينككة القامشككلي لكككرة القككدم في ملعب

صراع بين مشجعين أكراد لفريق القامشلي ومؤيدين عرب للفريق
 شخصككا. وانتشككرت13وقتل في ذلك اليككوم دير الزور الضيف من

إلى حلب أعمككال العنككف إلى منككاطق مجككاورة ووصككلت حككتى إلى
دمشككق العاصككمة وتمت حملككة اعتقككاات في المنطقككة واسككتنادا

 شككخص2000فإنه تم اعتقال ما يقارب  منظمة العفو الدولية إلى
 سككنة،12كانوا من اأكككراد وكككان من بينهمك نسككاء وأطفككال بعمككر 

وتم فصكككل العديكككد من الطاب اأككككراد من الجامعكككات وفي عكككام
 سكككنة أثنكككاء22 و 17 أواد اعمكككارهم مكككا بين 3 قتكككل 2008

اشعالهم النار حسب تقاليد احتفال عيككد يسككمى عيككد النككوروز حيث
قكككامت الشكككرطة المسكككلحة بكككأطاق النكككار عشكككوائياك واصكككابتهم

رصاصاتهم وتوفي اثرها ثاثة أواد ابرياء.

 أصكككدر الكككرئيس بشكككار اأسكككد2011 أبريكككل عكككام 7وفي 
 والقاضككي بمنح الجنسككية2011 لعككام 49المرسوم الرئاسي رقم 

العربية السورية للمسجلين كأجانب في سجات الحسكة.

أكراد أرمينيا:

. تمتكككع اأككككراد فيأرمينيا % من سككككان1.5يمثكككل الككككرد 
بحقككوق ثقافيككة فكككانت لهم ااتحككاد السككوفيتيك أرمينيككا في عهككد

صككحف وإذاعككات باللغككة الكرديككة وكككانوا يحتفلككون بالمناسككبات
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القوميككة الكرديككة، ولكن بعككد انهيككار ااتحككاد السككوفيتي خسككروا
امتيازاتهم مما دفع بعضهم إلى الهجرة إلى روسيا.

الدين:

وفككق تعككاليم المككذهب اإسككام يككدين معظم الشككعب الكككردي بككدين
السني.

وفككق تعككاليم المككذهب اإسككام قسم كبير من الكرد الفيلية يعتنقككونك
.وإيران العراق الشيعي في

يوجد ديانات أخرى مثل المسككيحية وبعككدد قليككل من الككديانات غككير
السماوية مثل الديانة الزرادشتية.

محافظككة حلب معبطلي و في ناحيككة تركيا يوجد علككويين أكككراد في
السورية.

.اإيزيدية يوجد عدد صغير يعتنقون الديانة

المجوسية:

ومعظمهم معتنقين المجككوس يوجككد عككدد قليككل من اأكككراد
لهم وتحككاول الجاليككة إدخككال أعضككاء جككدد معابد حككديثًا. تم إنشككاء

 كككردي عككراقي يمارسككون100،000يككزعم أن نحككو  لعقيككدتهم.
.2015المجوسية بحلول عام 

اأعياد الكردية:

وهو من اأعياد القومية لدى الشعوب الكرديككة عيد النوروز
ويعتككبر من التقاليككد لككدى .والتركية الفارسككية وشككعوب المنطقككة 

فيسككمونه  المصككرين  ، أمككاواللبنانيين العراقيين مثل العرب بعض
 نككار  ، أمككا التقاليككد لهككذا العيككد فمن أهمهككا إشككعالشم النسيم عيد

كبيرة وااحتفال حولها عند اأكراد.
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الموحدون أو الدروز

تكككدين بمكككذهب التوحيكككد باطنية عرقيكككة دينية هم الكككدروز
؛ وتعككككود أصككككول المككككذهب الككككدرزي إلىالتعككككاليم الباطنية ذو
كمككا ترجككع جككذور الككدروز ، إحدى المذاهب الشيعية،اإسماعيلية 

 قككوم مككدين  . يعتككبر الككدروز النككبيك شككعيب منغككرب آسككيا إلى
المؤسس الروحي والنبيك الرئيسي في مذهب التوحيد. 

مذهب التوحيد أو الدرزية:

 ،أفاطككون تسككتند إلى تعككاليم وإبراهيمية توحيدية هي ديانة
وحمككككككزة بن علي بن  ،وأخنككككككاتونك  ،وسككككككقراط ،وأرسككككككطو

تعتبر رسككائل الحكمككة من مصككادر العقيككدة .والحاكم بأمر اه أحمد
الدرزيكككة جنًبكككا إلى جنب مكككع نصكككوص تكميليكككة مثكككل رسكككائل

تتضمن عقيدة الدروز: الهند.
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،غنوصككيةال عناصرتتكون عقائد الدروز من مجموعة من ال 
وه ،ومسككيحية ،ويهودية ،وإسماعيلية ،وفيثاغورية ،وأفاطونيةك 

فضًا عن فلسفات ومعتقدات أخرى، مما أّدى إلى ابتكككار ،ندوسية
رف بالسككرية والتفسككير البككاطني للكتب الدينيككة وتسككليط اهوت ُعكك

 الضوء على دور العقل والصدق.

الككذي أو التقمص والتناسخ ،بككالظهور اإلهي يككؤمن الككدروز
يتلخص مفهومه في رجككوع الككروح إلى الحيككاة بجسككد آخككر، وهي
فكككرة فلسككفية ودينيككة مرتبطككة بالجسككد والككروح والككذات حسككب

المعتقدات الدرزية.

باد لعبت الطائفكككة الدرزيكككة دورًا هامكككًا في تشككككيل تكككاريخ
، واسككتمرت في لعب دور سياسككي كبككير في هككذه المنطقككةالشككام

كأقلية عرقية ودينية، تعّرض الدروُز إلى ااضطهاد في العديككد من
وبالتككالي كَفرت ،اإسككام اأحيككان، إذ ا ُيعتككبر الككدروز جككزءًا من

 العديد من الفتاوى الدروَز واعتككبرْتهم ُمرتككِدين عن دين اإسككام.
من أبكككرز حمات ااضكككطهاد الكككتي َتعكككَرَض لهكككا الكككدروز ككككانت

، حيث قكككامالدولكككة الفاطمية خليفكككة الظكككاهر إعكككزاز دين اه من
بحملككة إبككادة المجتمعككات المحليككة الدرزيككة والككتي شككملت تطهككيرًا

وشككمال سككوريا. جككرت حمات وحلب أنطاكية عرقيككًا في كككٍل من
وفي اآونككة اأخككيرة ؛والعثمانيينك  المماليك أخرى مماثلة من قبل

وتنظيم أو مككا يعككرف بككداعش تنظيم الدولككة اإسككامية قام كككل من
بحمات تطهير، في سككوريا والككدول المجككاورة، اسككتهدفت القاعدة

المعتقدات واأقليات غير اإسامية. 

المذهب الككدرزي هككو واحككد من الجماعككات الدينيككة الكككبرىو
 مليون نسككمة. يتواجككد الككدروز في1.5، مع حوالي باد الشام في

، إلى جكككانبوفلسكككطين ،ولبنكككان ،سكككوريا المقكككام اأولك بككككل من
وفي المهجكككر اأردن مجتمعكككات محليكككة صكككغيرة من الكككدروز في

. تتواجكككد أقكككدم وأككككبروالوايكككات المتحكككدة فكككنزويا خاصكككة في
تختلككف .وجبككل الككدروز جبككل لبنككان مجتمعككات الككدروز في كككل من
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العادات ااجتماعية لدى الدروز، وتختلف بشكككل ملحككوظ عن تلككك
.المسيحيين أو المسلمين التي بين

:التسمية

نسبًة إلى عقيدتهم الموحدون ُيشير الدروز إلى أنفسهم ِباسم
اأساسية في "توحيد اه" أو بتسميتهم الشككائعة "بككني معككروف"
ويعتقد الباحثون أن هذا ااسم هككو لقبيلككة عربيككة اعتنقت الدرزيككة
في بداياتها أو ربما هو لقب بمعنى أهل المعرفة والخير، أمككا اسككم

الككذي يعتبرونككه نشتكين الككدرزي "دروز" فُأطلق عليهم نسبة إلى
محرًفا للحقائق؛ ويكره الدروز هذا ااسم ويرفضونه، بل يشككيرون
إلى أنككه غككير موجككود في كتبهم المقدسككة ولم يككِرْد تاريخيككًا في

المراجع التي تكلمت عنهم.

:مذهب إسامي أم ديانة مستقلة

موضككع بحث باإسككام لقككد كككانت عاقككة العقيككدة الدرزيككة
وتشكيك دائمين من قبل الباحثين والنقاد. تاريخيًا انشككّقت الدرزيككة

 في الخافككة الفاطمية بككاأخص، أثنككاء اإسككماعيلية عن الفرقككة
. إذن تاريخيكككًا تعكككود أصكككول الدرزيكككة إلى أصكككولالقكككرن العاشر

إسامية، حسب هذا الرأي. أما عقائديًا، فقد اختلفت آراء الباحثين
، ومناإسكككام حكككول الموضكككوع: فهنكككاك من ا يعتبرونهكككا من

، ومنهمالمككذاهب اإسككامية الباحثين من اعتبر الدرزية مذهبًا من
من اعتبرهككا ديانككة مسككتقلة بحككد ذاتهككا إلى أن وصككل الوضككع إلى
درجككة عاليككة من الضككبابيةك حككتى على أعلى المسككتويات؛ فبعض

،مسككلمون المشككايخ الككدروز يقولككون عن أنفسككهم ورعايككاهم إنهم
في الككوقت نفسككه، ُتعتَبككر الطائفككة .محمككد أبككو شككقرة مثًا الشككيخ
 مككذهبًا إسككاميًا بككالرغم من وجككود اأحكككامسككورية الدرزيككة في

المذهبيككة الخاصككة بهككا، والككتي ُيعامككل أبنككاء هككذه الطائفككة وفقهككا
.سوريا معاملًة تختلف عن معاملة باقي الطوائف اإسامية في

فككأغلب علمككاء العالم اإسككامي من جهٍة أخرى وعلى صعيد
وكككذلك بعض علمككاء ،اإسام إلى الدروز السنة يرون بعدم انتماء

234

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86


، صدرت مؤخًرا فتككوى من مفككتيسوريا في الشيعة ااثنا عشرية.
 واإسكككماعيليون والعلويكككون الكككدروز الجمهوريكككة اعُتكككبر فيهكككا

 .مسلمين

يعتمد علماء الدروز على العديد من اأدلة إثبات إسامهم منها:

الحاكم بأمر اه كان مسلًما )بنى الجوامع وأقام الصاة في أوقاتها
ا وأقام دعائم اإسام( التقاليد ااجتماعية الدرزيككة المشككابهة تماًمكك
لنظيرتهككا اإسككامية، كطقككوس الككزواج والعككزاء وشككعيرة عيككد

. اأضحى

يقككول الككدروز أن رسككائل الحكمككة الككتي تعتككبر من مصككادر
ا القككرآن العقيدة الدرزيككة والككتي يعتبرهككا الككدروز تفسككيًرا لكتككاب

، أمككا بعض الرسككائل الككتي فيهككاالقككرآن تحتككوي أي شككيء يخككالف
"كتبت في عصككور احقككة بعككد بعض الشككك فيقككول الككدروز أنهككا

، وقد أثبت التحليل الكيميائي ذلك".الحاكم بأمر اه اختفاء

 والقككرآن الكككريم محمد يعككترف الككدروز بالشككهادتين وبالرسككول
.  واليوم اآخر والقضاء والقدر

أمككا من خال كتككاب تككأريخ الفكككر والمككذاهب اإسككامية فككإن
العديد من الكّتاب اإساميين أجمعوا على أن الدروز مسلمون, في
الكتب الكككتي تحكككدثت عن تكككاريخ اإسكككام أو المكككذهب الكككدرزي

الدكتور عبككد الدكتور محمد حسين كامل،  ، عبد اه النجار ومنهم
الرحمن بدوي.

:العقيدة

أن اه واحككد أحككد ا إلككه إا هككو وا يعتقد الموحدون الدروز
اأحككد الفككرد الصككمد، المككنزه عن اأزواج معبككود سككواه الواحككد

والعكككككدد، وهكككككو الحكككككاكم الفعلي واأزلي للككككككون، وممثولكككككه
)على العرش استوى( و)أحكم الحاكمين(، فهككو الحككاكم القرآن في

اأحكككد المكككنزه عن عبكككاده ومخلوقاتكككه، فاه مكككنزه عن وصكككف
الواصككفينك وإدراك العككالمين. وهككو مككذكور في مواضككع كثككيرة من
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رسائل الحكمككة، حككاكم الحكككام المككنزه عن الخككواطر واأوهككام جككل
وعا فا مجال لتشبيه اهوته أو حلوله في أحد من البشر.

والغاية من علوم التوحيد هو رفع البشككر إلى منككازل عاليككة؛
وهي تبدأ من مرحلككة الموحككد وهي اتبككاع حال الحال أي أفضككله
ومبككادئ التوحيككد، الفضككائل العفيككة والعككدل والطهككارة، ثم منزلككة
حرف الصدق، ثم منزلة الحدود، ثم منزلككة المؤانسككة أو الناسككوت
وهي سككعادة السككعادات وغايككة الغايككات من خلككق النفككوس وهي
جوهر التوحيد بعد غيابه، إنما عليهم في غيابه صيانة أنفسهم من

المعاصي وعمل الخير بين البشر.

:الوصايا السبع

صدق اللسان.

حفظ اإخوان.

ترك عبادة العَدم والبهتان.

البراءة من اأبالسة والطغيان.

التوحيد لموانا في كل عصر وزمان.

الرضى بفعل موانا كيف ما كان.

التسليم أمر موانا في السر والحدثان.

"الحدود" في عقيدة التوحيد خمسة من كبار زعماء الدروز الذين
كان لهم الدور اأول واأساس في إرساء دعائمها ونشرها:

اأخضر: لقب لحمزة بن علي بن أحمد الزوزني.

اأحمر: لقب أبي إبراهيم بن محمد بن حامد التميمي.

اأصفر: لقب أبي عبد اه محمد بن وهب القرشي.

اأزرق: لقب أبي خير سامة بن عبد الوهاب السامري.

اأبيض: لقب لبهككاء الككدين أبككو الحسككن علي بن أحمككد السككموقي
المشهور "بالضيف".
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ة:الكتب المقدس

لكنهم يفسرون معانيه تفسيرًا باطنيككًا بالقرآن يعترف الدروز
رسككائل غير المعاني الواضحة في النص. ولهم كتككاب آخككر يسككمى

من تككأليف حمككزة بن علي بن أحمككد، وهي تفسككير للقككرآن الحكمة
ُيمنع ااطاع عليها أي كان حتى أبناء الطائفة نفِسها، عدا شيوخ

الطائفة.

:ميثاق ولي الزمان

وهو مدخل ديانة التوحيد لدى الدروز وعهدهم اأبدي معها،
وهو العهد أو القسم الذي به يصبح الدرزي درزيًا، وبإمامة حمزة
وبككرفض جميككع اأديككان والمككذاهب والتككبري منهككا، يختلككف هككذا
الميثككاقك عَما يسككبقه في الككترتيب ضككمن رسككائل الحكمككة اختافككًا
جوهريًا وُيعتقد أن من وضعه هو حمككزة بن علي، ويعتقككد الككدروز
أن هذا الميثككاَق أزلّي وأنككه يتقمص مككع روح الموحككد حيث يككؤمن

، وأّن من وَقَع على الميثاق في زمن الكشف بقَيبالتقمص الدروز
موحدًا وُمَوِقعًا على الميثاق في جميع أجياله وَحيواِته الَاحقِة.

النشأة:

العزيككز ( مككات الخليفككة الفككاطمي هككك386  م996في عككام 
وتككولى الخافككة بعككده ولي عهككده المنصككور، ومن بعككده ابنككه باه

الملقب بأبي تميم أحمد، وكككان لككه من العمككر حككوالي إحككدى عشككر
”، وكككان“الحككاكم بككأمر اه سنة. اتخذ الخليفة الصغير لنفسه لقب

قككوي العزيمككة وذا شخصككية اسككتثنائية أثككارت الجككدَل الكثككيَر في
عصره وحتى اآن. وكان كثيَر البطِش. 

استدعى اإمام الحاكم كبككيَر ُدعاِتككِه وأحككد  هك408 في سنةو
باد المقكككربين إليكككه وهكككو حمكككزة بن علي وأمكككره أن يكككذهب إلى

واديليتسلم رئاسة الدعوة اإسماعيلية فيها ويجعل مقككره ) الشام
( بسبب ااضطرابات الحاصلة في تلك المنطقككة بككذلك الككوقت.التيم

وتمكن حمزة في خال وقت قصككير من السككيطرة على ااضككطراب
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.باد الشككام وعمل جاهدا لتوسيع وانتشار الدعوة اإسماعيلية في
 حتى لقبه اإمام الحاكم بالَسَند الهادي.

خرج الحككاكم بككأمر اه ليًا وبككدون م1021  فبراير23 فيو
حراسة كعادته ولم يعد. واختلفت المصادر في تفسككير اأمككر الككذي

قككد الحككاكم بككأمر اه حصل له في تلك الليلة، لكن تبقى الحقيقة أن
إلى إعان القككاهرة في اإسككماعيليونك اختفى من دون أثر. اضككطر

إمامككًا الظككاهر إعككزاز دين اه وفاة الحاكم بككأمر اه وإعان ابنككه
. إا أن حمكككزة بن علي رفض التسكككليمللدولكككة الفاطمية وحاكمكككًا

بموت الحاكم؛ وقككال أن الحككاكم اختفى ليعككود في وقت احككق ليمأ
اأرض عككدًا.  لككذلك فقككد رفض ااعككتراف بإمامككة ابنككه الظككاهر

الدولككة عن انشككقاقهم عن باد الشككام وأعلن هككو ومن اتبعككه في
.الفاطمية

في البداية كشف نشتكين الدرزي دعوتهم وهذا كككان مخالفككا
أصحابه الذين أّكدوا على سرية الدعوة، إا أن الكثككير من النككاس
َعَرُفككوا بهككا حيث قككام ماسكككين بفتح سككجل في مسككاجد القككاهرة

، فككاكتتب فيككه سككبعةالحاكم بأمر اه ليكتتب فيه المؤمنون بألوهّية
عشر ألفًا )كلهم يخشون بطش الحاكم(. ثككار النككاس بعككد ذلككك على
هذه الدعوة بمساعدة اأتراك، فاختبأ نشتكين في قصر الحككاكم إلى
أن اسككتطاع الهككرب إلى وادي الككتيم ]على السككفوح الغربيككة لجبككل
الشككيخ في جنككوب شككرق لبنككان[، وكككان يقطنككه التنوخيككونك الككذين
كانوا يدينون بالواء للعبيديين، حيث تمكن من نشر دعوته بينهم،
وقككام بطكرح أفكككار جديككدة مختلفككة عن أفكككار حمكزة، ولّقب نفسككه
ب”سيف اإيمان” و”سككيد الهككادين”؛ وتصككُدره هككذا جعككل حمككزة

.  هك411يحقد عليه وُيَؤِلب الناس عليه حتى قتلوه في عام 

أما حمزة وأتباعه، فقد التجأوا إلى مسجد ريدان قككرب قصككر
الخليفككة عنككدما ثككار النككاس، ولم يكن مككع حمككزة بن علي داخككل
المسجد سوى اثني عشر نفرًا، بينهمك إسماعيل بن ُمحمد التميمي،
وُمحمككد بن وهب القرشككي وسككامة بن عبككد الوهككاب السككامّرّي،
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وكككان معهم بهككاء الككدين علّي بن أحمككد الطككائي وأيككوب بن علي،
ورفاعة بن عبد الوارث ومحسن بن علي. 

كين العهككد، وكككان داعيككًا لمككذهب التوحيككد وعنككدما نكث سككُ
 وانحرف عن الككدعوة، رأى بهككاء الككدين أن يتككدبر وادي التيم في

اأمر بالحسنى ويحاول قطع الطريق على هككذا الككداعي المنحككرف،
فأرسل إليه السيدة سارة، وكانت تككدعى بصككاحبة العفككة والطهككارة

وُعرفت بالتقوى والعلم وقوة الحجة.

وكانت مهمة السككيدة سككارة محفوفككة بالمخككاطر؛ فقككد سككبقها
الداعي عمار فأوقع به جماعة ُسكين وقتلوه. اسككتجاب البعض من
جماعة ُسكين إلى السيدة سارة وعادوا إلى مسككلك التوحيككد، غككير
أن سكين رفض مع نفر من الفاسككقين دعوتهككا وأضككمر معهم لهككا

لكن ذلك فشل إذ قاد اأمير معضاد بن الشر، وخططوا لإيقاع بها.
، حملككة عسكككريةجبككل لبنككان يوسككف، أمككير من أمككراء الغككرب في

وهاجم ُسكين وأعوانهك وهزمهم ولم ينج إا القليل. وكان ُسكين قد
هرب من المعركة شبه عار وظل يسير إلى أن وجد منزا متطرفككا
في إحدى قرى جبل الشيخ تدعى قرية عرنة، وكككانت قربككه امككرأة
موحدة تخبز على التنور، فاقترب منهككا وطلب أن تدفئككه وتطعمككه،
فغافلتككه ودفعتككه إلى التنككور فمككات حرًقككا بعككد أن ألهمهككا اه بأنككه
عاص مرتد. واعتلى عرش الخافككة الفاطميككة اأمككير علي الملقب

بالظاهر.

زمن المحنة:

للحككاكم الفتك بالموحدين مككع أنككه كككان قككد تعهككد الظاهر أراد
بعككدم التعككرض لهم بككأربعين قسككمًا. وأقككام الظككاهر على بككأمر اه

 الموحكككدين محنكككة هكككدر فيهكككا دمكككاءهم في أنحكككاء مملكتكككه، من
يقككوم بهككاء الككدين جنوًبا، ممككا جعككل اإسكندرية شماًا إلى أنطاكيا

بحجب الكككدعوة أككككثر أيكككام المحنكككة. أهم محنكككتين تعكككرض لهمكككا
، حيثأنطاكيا ومحنككة حلب الموحدون في هذه الفترة همككا: محنككة

قتككل األككوف منهم بعككد التعككذيب والتنكيككل. فكككان رجككال الظككاهر
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يذبحون الموحدين ويرفعون رؤوسهم على الرماح، أو يحرقككونهم
بالنار، أو ُيْعِملون فيهم السيف ويبقرون البطون ويقطعون القلوب
واأكبككاد. وكككانوا يصككلبونك الرجككال على الصككلبان، ويسككلبونهمك
ع في أموالهم، ويسبون النسككاء واأواد ويككذبحون اأطفككال الرضككّ

أحضان ُأمهاتهم. وقد دامت المحنة سبع سنوات.

( عككاد الخليفككة الظككاهر إلى هجري426) م1035 وفي سنة
الفتككك بالموحككدين وذلككك للقضككاء على نشككاطهم في بث التوحيككد.

 هجككري( مككات الظككاهر وتسككلم الخافككة ابنككه427) م1036 سككنة
عقككال  ينقسككم المجتمككع عنككد الككدروز عككادًة إلى  المستنصر باه. 

)يكونككون قككد اتبعككواك المسككلك الككديني( وجهككال )يعلمككون بككأمور 
عقيدتهم لكنهم غير متبعين طريق الزهد أو المسلك الديني.

الزواج والطاق في دين الدروز الموحدين:

يوجب على الموحدين )الدروز( أن يتزوجوا من بعضككهم وا
يجككوز من غككيرهم. والككزواج في مككذهب التوحيككد يجب أن يكككون
مبني على القبول. المحبة، اائتاف، اإنصاف، العدل والمسككاواة.
لككذلك منككع تعككدد الزوجككات أن ذلككك يقضككي على اإنصككاف حسككب
زعمهم. وشككروط الككزواج هي أن يتعككرف الككزوجين على حقيقككة
بعضككهم البعض، سككواء من حيث الحالككة الصككحية أو الروحيككة أو
العقلية. وإذا حصل الزواج وجب أن يعامل الزوجين كاهما اآخككر
بالمسكككاواة والعكككدل. واجب الكككزوج أن يسكككاوي زوجتكككه بنفسكككه
وينصفها مما يملك. ولكا الككزوجين الحككق في طلب الطاق، وبعككد
الطاق ا يحكككق لهم الكككزواج من بعضكككهم البعض. إذا طلب أحكككد
الزوجين الطاق من دون أسباب موجبة يحق لآخر أن تحصككل أو

يحصل على نصف ما يملكه أو تملكه طالب أو طالبة الطاق.

التاريخ السياسي للدروز:

يعود التاريخ السياسي للدروز إلى نحككو ألككف سككنة. فبعككد أن
مككذهَب التوحيككد جبككل لبنككان اعتنقت بعض العشككائر التنوخيككة في

َدْواباد الشككام وَتغلبهم على المحنككة وفرضككهم لوجككودهم في ، َغكك
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اعبًا أساسيًا في تاريخ المنطقة؛ فقد ساهم التنوخيونك الككدروز في
، وكسكككبوا ثقكككةمعرككككة حطين ا سكككيما في الصكككليبيينك مقارعكككة
وقككوي وجككودهم في ظلهم، وبككرزت منككذ ذلككك واأيوبيينك الزنكيين

الككوقت عككائات الككدروز العريقككة كأرسككان واللمعككيين وغككيرهم ثم
التتكككار ضكككد ا المماليكتكككابعواك تقويكككة نفكككوذهم بكككالوقوف معككك

 العثمانيينك  ، ثم وقفوا إلى جانبمعركة عين جالوت في والمغول 
 جبككل العككرب ، وصككمدوا فيباد الشككام في محمككد علي ضد حملككة

حوالي سنة بقيادة الشيخ يحيى الحمدان حاكم الجبل دمشق جنوب
في تلك الفترة، حيث كَبدوا المصككريين خسككائَر فادحككة فيمككا ُيعككرف

في أخككذ ورد حيث العثمككانيينك (. وظلت العاقة مككعاللجاهبمعارك )
كككان الككدروز يتمككردون على السككلطة العثمانيككة الككتي كككانت تبعث
الحمات إلى الجبكككل للسكككيطرة عليكككه دون جكككدوى. ولمكككا سكككيطر
القوميون العنصككريونك اأتككراك وصككاروا ينتهكككونك حرمككات الجبككل
وعاداته، ويعدمون اأحرار ومنهم ذوقككان اأطككرش ويحككيى عككامر

ويضككيقون على م1911  وعككدد من اأحككرار الككذين ُأعككدموا عككام
العرب عمومًا، قام الككدروز بمحككاربتهم ثم أعلنككواك الككواء للشككريف

سككلطان حسين وتطوع المئات منهم في الجيش العربي فيمككا شكككل
قككوَة فرسككاٍن سككارت مككع الجيش بسككوريا في جبل الدروز اأطرش

ورفعككوا دمشق العربي من الجبككل وكككانوا في طليعككة الككذين دخلككوا
العلم العربي فوقها.

، قككام الككدروز بإشككعالفرنسا من قبككل سككوريا وبعككد احتال
سككلطان باشككا بقيككادة جبل الدروز في الثورة السورية الكبرى فتيل

، وخاضككوا معككارك عديككدة كبككدت الجيشم1925 في عام اأطرش
الفرنسككي خسككائر كبككيرة كمعركككة الكفككر وتككل الحديككد والمزرعككة؛

،وجبككل الشككيخ لبنككان وغوطتهككا، وإلى دمشق ونقلككوا الثككورة إلى
وكان لهم الدور اأكبر واأساسي في دولة درزية ورفضوا تشكيل
بعكككككد الجيش الفرنسي حيث ثكككككاروا على فرنسا ااسكككككتقال عن

.حكومة فيشي وقضائه على والبريطاني الجيش الفرنسي دخول
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وبعككد ااسككتقال انككدمج الككدروز في كككل بلككد مككع مواطككنيهم
أديب حككاول سككوريا واشككتركوا معهم في اأحككداث السياسككية؛ في

إثككارة فتنككة حيث م1954 وهو رئيس الجمهورية لعككام الشيشكلي
حكاول اسككتخدام الجيش الوطككني للفتككك بالككدروز، وحصككل ذلككك في

والزعمككاء السككوريين اآخككرين سلطان اأطككرش عدة قرى؛ إا أن
حيث اغتالككه أحككد البرازيل ونفي إلى الشيشكككلي استطاعوا إقصاء

الدروز الموتورينك منه وهككو نككواف غزالككة. وهي حادثككة ااغتيككالك
الوحيدة في تاريخ الدروز حتى اآن.

الكيككان الصككهيوني كما ساهم الدروز في جميع الحروب ضككد
وسككقط منهم كثككير من الشككهداء. يحافككظ الككدروز على طككابعهم 

المميز حككتى اآن، ولهم عككاداتهم وتقاليككدهم المجتمعيككة الخاصككة،
ويتمككيزون بمحككافظتهم على النطككق بكامككل أحككرف اللغككة العربيككة

التجمككع اأكككبر سككوريا بشكككلها الصككحيح )القككاف مثًا(، وهم في
 نسككمة(. ومن المككدن الككتي700،000)حككوالي  العككالم للدروز في

جبل الككدروز في  والقريا وشهبا وصلخد السويداء يتواجدون فيها
 وغيرهكككاومجكككدل شكككمس  دمشق  قكككرب  وجرمانا )العكككرب(  
السوري. الجوان في

المحتل بككإحراق الهويككات الجوان قام الدروز السوريون في
اإسككرائيلية ورفككع شككعار ا بككديل عن الهويككة السككورية، وقككاموا
بانتفاضات واستمروا تحت الحصار لمدة سككتة أشككهر وقككد اعتقلت
الحكومككة اإسككرائيليةك كثككيرًا من الشككبان الككذين يقككاومون ااحتال
ومنهم من ظل بالسجون اإسرائيلية أكثر من عشككرين سككنة. ومككا
زالوا حتى اآن يصككنعون الخككبز بأيككديهم ويخزنككون القمح تحسككبا

أي حصار ويرفضون الهوية اإسرائيلية.

في لبنان:

مع الراحل م1943 عام ااستقال كان لهم الفضل الكبير في
. شكككاركوا في عكككدة ثكككورات ضكككد الحكممجيكككد أرسكككان اأمكككير
.الحككزب التقككدمي ااشككتراكي مؤسككس وقائككد كمككال جنباط بقيككادة
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بين اأعكككككوامك الحكككككرب اأهليكككككة اللبنانيةك شكككككاركوا أيضكككككًا في
بوصفهم أحد أقككوى الميليشككيات في الحككرب م1990 إلى م1975

. ولككديهموليككد جنباط بقيككادة الجيش الشككعبي اللبنانية، تحت لواء
 رئيس  طال أرسككان اليككوم زعككامتين سياسككيتينك بقيككادة اأمككير

ا لحككزب التقككدميرئيسكك ووليككد جنباط الحزب الديمقراطي اللبنانيك
. وكانت لهم عدة مراكككز قياديككة في المجككالس التمثيليككةااشتراكي

المجلس المكككككذهبي لطائفكككككة نعيم حسن يكككككرأس والحكومكككككات.
 نوفمككبر5الموحككدين  الككدروز في لبنككان وهككو مشككيخة عقككل من 

2006 .

في إسرائيل:

، قككامواالصككليبيين وطرد فلسطين على المماليك بعد استياء
لتثككبيت سككلطتهم، السككنة من غككير أهككل المسككلمين  بالتضييقك على

نحو الشرق كككان عككدد الدولة الفاطمية كانت باب فلسطين وبما أن
الكككدروز فيهكككا ا يسكككتهان بكككه، وبكككالرغم من أنهم وقفكككوا إلى

فككإن ذلككك لم يشككفع لهم والمغككول الصككليبيينك  ضد  المماليك جانب
حيث تعرضوا لاضطهاد ونككزح الظاهر بيبرس  وخاصة في عصر
، وفي فككترة الحكملبنككان وجبككال  جبككل الشككيخ قسم كبككير منهم إلى

دولة لبنككان العثماني تعرضوا اضطهاد كبير بسبب انضمامهمك إلى
اأمككير فخككر الككدين المعككني، هككذا الككتي حككاول تأسيسككها الكبككير

 ااضككطهاد اسككتمر وتحككول إلى اضككطهاد مككذهبي إلى أن قككامت
 الكيكككككان الصكككككهيوني،ك وبكككككالرغم من أن قسكككككم من دروز دولة

بجيش اإنقككاذ والتحقككوا دولككة إسككرائيل رفضككوا قيككام فلسككطين
منقككذا اليهود واستشهد بعضهم، ولكن قسمًا آخر وجد في سيطرة 

له من ااضطهاد المبرح الذي عانوا منه على مدى قككرون، وقككرر
قيككام اانخراط في الدولة الجديدة، وتذكر بعض المصككادر أنككه بعككد

قككامت مجموعككة من رجككاات الطائفككة م1948  إسرائيل عككامدولة
، حيث أنككه بمككوجبإسككرائيلك وبين من الدروز بإبرام اتفاقية بينهم

هذه ااتفاقية فإن الدروز لهم ما لليهودي وعليهم ما عليه، ولككذلك
هي إجباريككة للككدروز، ومقابككل الجيش اإسككرائيلي فإن الخدمة في
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هذه الخدمة يحصلون على اامتيازات التي يحصككل عليهككا الجنككدي
اليهودي.

:اليوم

،بالطائفككة الدرزية وإسككرائيل سككوريا ،لبنككان َتْعَتِرف كككل من
ويملككك الككدروز في هككذه الككدول نظككامهم القضككائي الخككاص بهم
ليحتكموا إليككه، ويتمتعككونك بجميككع حقككوقهم السياسككية من انتخككاب
وترشككيح وخدمككة في المؤسسككات العسكككرية، إا أن الككدروز في

ويرفضككون الخدمككة سككوريين َيعتبرون أنفسككهم مرتفعات الجوان 
.الجيش اإسرائيليك في

، لم يتم ااعكككتراف بالكككدروز كطائفكككة دينيكككة وااأردن في
،اأردن كعشككيرة أردنيككة بككالرغم من النظككام العشككائري السكائد في

الشيشككان حقككوق اأقليككات كمككا لككدى اأردن ولم يعككط الككدروز في
اأردن وباقي اأقليات الموجودة في واأرمن واأكراد والشركس 
في جميككع الدولككة اأردنية بالرغم من مشاركة الدروز في تكككوينك 

فهككو في عككدة مككدن من اأردن المجاات. وبالنسبة انتشككارهم في
.اأزرق ومدينة أم القطين أهمها وأكبرها مدينة

 إلى1,000,000بين  العككككككالم يككككككتراوح عككككككدد الككككككدروز في
 درزي في المهجكككككككككككككككككككككككر100,000، ويقيم 2,500,000

.الوطن العربي أكبر تجّمع سكاني للدروز داخل سوريا وتشكل

كة من غاة الشكككيعة أّلهكككوا علَي بن أبي طكككالب, وحجتهم في ذلكككك كمكككا يكككروي
رستاني في الملل والنحل: أن ظهور الروح بالجسد الجسماني أمر ا ينكره عاقل.

 في جانب الخير: كظهككور جبريككل عليككه السككام بصككورة بشككر مثلككه, وفي جككانب
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 كظهور الشيطان وكظهور الجن بصورة إنسان يتكلم بلسانه.

شخص أفضككل من علي بن أبي طككالب وأواده r ون: ولما لم يكن بعد رسول اه
صومين من بعده باعتبارهم خير البريككة: فظهككر بصككورتهم ونطككق بلسككانهم وأخككذ

هم . لذا سموا باإلهية.

سككب النصككريون إلى )محمككد بن نصككير( الفارسككي اأصككل, الككذي كككان باًبككا لإمككام
ن العسكري, والذي ادعى أن اإمام الثاني عشكر الغككائب أوصككى لككه باإمامككة من
 وبذلك جمع ااسم والباب وورثهككا من بعككده لمشككايخ المككذهب النصككيري . يقككول

: وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد78ص  ختي في فرق الشيعة
ياته – فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير وكان يدعى أنككه نككبي بعثككه أبككو
ن العسكري وكككان يقككول بإباحككة المحككارم وتحليككل نكككاح الرجككال بعضككهم بعضككاًً,
عم أن ذلك من التواضع والتذلل وأنه أحد الشهوات والطيبككات ولم يحككرم شككيئًا من
– يقول ماسينو: يمثككل النصككيريونك الجنككاح المحافككظ والحشككوي للحركككة الشككيعية

سلمانية بينما يمثل اإسماعيلية والدروز الجناح التقدمي لها.

يعتقككد النصككيريونك بوايككة علي بن أبي طككالب أمككور المسككلمين :وايككة واإمامة
بايعه ثاث مرات سرًا:r ية ويزعمون أن النبي

 وفي دار أم  .3   . ويككوم بيعككة الشككجرة2   . يوم نام في فراشككه ليلككة الهجككرة

البيعككة الرابعككة فكككانت جهريككة يككوم غككدير خم حيث أمككره اه تعككالى ببيعتككه كمككا
ون فقال يومها: ))ممن كنت مواه فعلي مواه(( ونككزلت اآيككة الكريمككة: )اليككوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمككتي ورضككيت لكم اإسككام دينككًا( والوايككة عنككدهم
 مرتبة من النبوة فإن اأنبياء يوحى إليهم بواسطة جبريل أو يكلمهم اه مباشككرة
إمام المعصوم المطهر فهو مصدر اإرادة اإلهية دون وحي أو واسطة أنه تحت

اإرادة اإلهية مباشرة.

واأئمككة بنظككرهم معصككومون من أي خطككأ فقككد وردت اآيككات صككمة اإمككام:
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كمتهمك وطهككارتهم ويقصككدون اآيككة الكريمككة )ليككذهب عنكم الككرجس أهككل الككبيت
ركم تطهككيرًا(. أمككا اأنبيككاء بنظككرهم فلم يككرد نص بعصككمتهم متجككاهلين قككول اه
 في عصمة رسوله اأمين )وما ينطق عن الهوى * إن هو إا وحي يوحى(. عن

175, 174 العلويينك صفحة 

األوهية بنظر النصيريينك مثلثة اأجزاء متحدة الحقيقككة كمككا هي عنككد
كارى. فهي عنككدهم معككنى و اسككم وبككاب, كمككا هي عنككد النصككارى أب ابن وروح

المعنى فهو علي بن أبي طالب وهو اه العلي القككدير. وأمككا ااسككم فهككو محمككد بن
ه وهو حجابهككا النككوراني. وأمككا البككاب فهككو سككلمان الفارسككي الككذي يوصككل إلى

0

انتهاء دور النبوة أصككبح هككؤاء الثاثككة يتنقلككونك في اأئمككة اأثككنى عشككر حككتى 
.خلفوها إلى محمد بن نصير النميري حسب ادعائه

تشهد عندهم فهو: أشهد أن ا إله إا علي بن أبي طالب. وقككد وصككفوه في كتككاب
جموع بأنه أحد صمد لم يولد ولم يلككد وأنككه قككديم لم يككزل. جككوهرة نككور ومن نككوره
ع الكواكب, وهو نور اأنوار تجككرد من الصككفاة يشككق الصككخور, ويسككجر البحككور

رب الككدول, حفي الجككوهر , )وفي كتككاب الهدايككة الكككبرى للخصككيبي(: قككال علي
شمس وعليك السام يا خلق اه الجديد ثم همهم همهمة تزلزل منهككا البقيككع فأجككابت
شمس وعليك السام يا أخ رسول اه ووصككية أشككهد أنككك اأولك واآخككر والظككاهر و

وأنت بكل شئ عليم. )عن كتاب العلويين بين الحقيقة واأسطورة(.

ككدون أن علّيا خلككق محمككد عليككه السككام وأن محمككًدا خلككق سككلمان الفارسككي أن
ن خلق اأيتام الخمسة وهم

يتيمك اأكبر المقداد بن اأسود الكندي الموكل بالرعود والعواصف

و ذر الغفاري وهو موكل بحركات الكواكب واأفاك.
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بد اه بن رواحة وهو موكل بالرياح وقبض اارواحك

ثمان بن مظعون وهو موكل باأبدان أمراض اإنسان .

قمبر بن كادان مولى علي وخادمه, وهو موكل بالتناسل .

اء الخمسة خلقوا العالم. فعلي عندهم رب العالمين وخالق الكون وباعث الرسككل
سكككان السككاحل يسكن السحاب الرعد صوته والككبرق ضككحكه, ويككرى الشككماليون

ري أنه يسكن القمر بينما يرى الكازيون سكان الجبال أنه يسكن الشمس.

 

 

 ومككا بعككده: وتتقككدم هككذه292ل الدكتور الشكعة في كتابه إسككام با مككذاهب ص 
المضككللة أدلككة علي ألوهيككة علي بن أبي طككالب ا تخلككو من فكاهككة في كثككير من
كان فهم يقككرأون اآيككة الكريمككة من سككورة يس ) أوليس الككذي خلككق السككموات
ض بقككادر على أن يخلككق مثلهم( فيغككيرون حككرف الجككر على إلى علي بعككد أن
وا األككف المقصككورة وأن عثمككان حين جمككع المصككحف حولهككا من علي إلى على
ح السورة )أوليس علي بقادر على أن يخلق مثلهم(. ومن الطرائف حول التككدليل

 ما يلي: )أن علياًً أرسككل جككابر بن87ألوهية ما ورد في الباكورة السليمانية ص 
الجعفي في قضاء غرض له ولما وصل إلى الموضع المقصككود رأى عليككًا بن أبي
 جالسًا على كرسي من نور والسيد محمد عن يمينه والسيد سلمان الفارسي عن
ماله ثم التفت إلى ورائه فرآه هكذا ثم نظر عن يمينه فرآه أيضًا ثم نظككر إلى السككماء

و المائكة أمامه يسبحون بحمده ويسجدون له(.

ر القوم أن عليًا ظهر بصورة ناقة صالح وعند بعض فرقهم ظهر بصورة كلب.

ككد هككؤاء القككوم أن الرعككد صككوته ينككادي قككائًا بككا عبككادي أعبككدوني وا تشكككوا
وإذا كان اإله لم يلد ولم يولد فالحسككن والحسككين وأواده في الظككاهر ولقككد ذكككر
حب الباكورة السليمانية خمس عشرة سورة كلهككا مكرسككة لتأليككه )علي( والتوكيككد
عقد ع.م.س الذي يرمز فيه حرف العين إلى علي اإله والميم إلى محمد والسككين
سلمان الفارسي الذي يمثل عندهم الباب. وسنجد في نصوص كتبهم المختلفة بعككد
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 ما يؤكد ألوهية علي بن أبيك طالب.

جاء في تاريخ العلويين أمين غالب الطويل: لقككد كككان اأئمككة تمان الدين والتقية:
هل البيت يحتمون بحماية اإسام المعنوية, ولم يكن ذلك متحققًا لأبواب وا لمن
 لذلك اضطروا إلى التقيككة والكتمككان فهم يتظككاهرون باإسككام تقيككة حككتى يحضككر
 الغائب صاحب الزمان وينتقم لهم من مخالفيهم أتبككاع الخليفككتين, عنككدها لم يعككد
 ضرورة للتكتم ويشبهونك التقية بالثوب وديانتهم بالبدن وا يضع البدن وا يغير
ككه إذا لبس أي ثككوب كككان. ومن حجتهم في التكتم: أنككه لمككا أعلن كمككال اإسككام

 بعض العقائد مكتومة وخفية لذا بقيت مكتومة إلى يومنا هذا لخصوصيتها.

ون: إن بني هاشم كككانوا يعرفككون أحكامككًا ا يعرفهككا اأمويككون, وإن أهككل الككبيت
ا علومًا لم يتعلمهككا غككيرهم, وإن بيعككة غككدير خم هي إفشككاء لبعض حقككوق أهككل

 أما بقية الحقوق فبقيت مكتومة.

ن إفشاء الدين خطيئة فهم يمنعونككهك عن أبنككائهمك حككتى يبلغككوا سككن الرشككد, وبعككد
أوليائهم على أنهم أهل لحفظ سككر الككدين, عنككدها يقسككم المرشككح بسككر )ع.م.س(

كتمان هذا الدين عن اآخرين.

عقيدة التناسخ قديمككة في التككاريخ فهي سككمة مشككتركة بين ديانككات العككالم
: والغاة على أصككناف كلهم54, ص2 يقول الشهرستاني في الملككل والنحككل ج

ون على التناسخ والحلول. كان التناسخ مقالة في كل ملة من المجوس والمزدكية
همية في الهند ولككدى الفاسككفة والصككائبة ويقككول محمككد فريككد وجككدي في دائككرة
رف: ولعل أوائلك القككائلين بهككا هم: أحمككد بن ضككابط وتلميككذه أحمككد نككاقوس وأبككو

 الخراساني ثم انتشر ذلك في القرامطة.

 بقولككه: ومقتضككى35-32 لخص النوبخككتي فكككرتهم في كتابككه فككرق الشككيعة ص 
هب هككؤاء الغاة أن ا دار الككدنيا وأن القيامككة إنمككا هي خككروج الككروح من البككدن
ولهككا في بككدن آخككر, إن خككيرًا فخككير وإن شككرًا فشككر, وأنهمك مسككرورون في هككذه
ن أو معذبون فيها. واأبدان هي الجنات وهي النككار, وأنهم منّعمككون في اأجسككام
نة اأنيسككة المنعمككة, ومعككّذبون في اأجسككام الرديئككة المشككوهة من كاب وقككرود
زير وحيككات, وأن المككؤمن عنككدهم يتحككول سككبع مككرات قبككل أن يأخككذ مكانككه بين
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وم, أما نصوصهمك في ذلك فهي:

الباب الرابككع من البككاكورة السككليمانية يقككول: إنهم كككانوا قبككل بككدء العككالم أنككوارًا
ئة وكواكب نورانية ا يأكلون وا يشربون وا يغوطون.

ي البككاب السككادس يقككول: إن النصككيرية تعتقككد أن أرواح الشككرفاء من المسككلمين
خين في العلم تحل في هياكل الحمير, وأرواح علمككاء النصككارى تحككل في أجسككام

زير, وعلماء اليهود في هياكل القرود.

ي الباب السابع: متى خلصنا من هذه الكثايف البشرية ترتفككع أرواحنككا إلى مككا بين
الكككواكب المتاصككقة الككتي هي درب التبككان وتلبس هياكككل نورانيككة, وحينئككذ نككرى
ء صفراء وإذا سكنا في هذه الحياة الفانية تحككل أرواحنككا في أجسككام؟ وليس لهككا

إلى أبد اآبدين.

جمع علماء المذاهب اإسامية على إخراج من يقول بالتناسخ من دائككرة اإسككام
حكموا عليه بالكفر اصطدام هذه الفكرة مع ركن ثابت عرف من الدين بالضرورة أا

اإيمان باليوم اآخر الثابت بنصوص يقينية.

 وفي1276جمعت المجككامع الكنسككية المسككيحية المنعقككدة في ليككون فرنسككا عككام 
 على إدانة القائلين بالتناسخ وتكفيرهم.1439

 المتكلم اليهودي المعروف سعديا الفيومي القائلين بالتناسككخ من اليهككود كمككا في
208.

 ص1يقول الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسككرون ج تأويل وعلم الباطن:
التأويل هو صرف المعنى الراجح إلى المعنى البككديل يقككترن بككه فككإذا لم يكن اللفككظ
ًا المعنى الذي حّمككل عليككه ولم يككبين المتككأّول الككدليل الككذي حملككه على ذلككك كككان
 فاسدًا بل تاعبًا بالنصوص. والتأويل الفاسد هو الذي اعتمككده الغاة مككدعين أن

ن ظاهرًا وباطنًا وأن المراد منه باطنه دون ظاهره.

ككون: إن الظككاهر صككدفة ابككد من كسككرها نهائيككًا لنصككل إلى حقيقتهككا الباطنيككة
يل, يقول أمين غالب الطويل في كتابه تاريخ العلويين: كان أهل السنة يظنون أن
البكككاطن منحصكككر في اإسكككماعيلية والحقيقكككة أن علم البكككاطن هكككو علم مختص
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ويين, ويقككول إن اأحكككام اإسككامية لم تكن كلهككا ظككاهرة كمككا يظن البعض ولقككد
ا لإمام الرابع علي زين العابدين هذه اأبيات:

 كي ا يرى الحق ذو جهل فيفتينا             أكتم من علمي جواهره

 إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا              تقدم في هذا أبو الحسن

 لقيل لي أنت من يعبد الوثنا              جوهر علم لو أبوحك به

 يرون أقبح ما يأتونه حسنا           ستحل رجال مسلمون دمي

كككون في تفسكككير اآيكككة الكريمكككة ))منكككه آيكككات محكمكككات هّن أم الكتكككاب وأخكككر
بهات(( بأن اآيات المتشابهات لها معنى ظاهر ومعنى باطن يريككدون أن يككدعموا
هم بتأويلك هذه اآيات, ويقولون بأن التفسككير الصككحيح منحصككر في اإمككام وحككده
دلون على ذلك باآية الكريمة ))وكل شيء أحصيناه في إمام مككبين(( لككذا فاإمككام
هم عارف بعلوم اأولينك واآخرين –ولو كان جاهًا- وذلك بسبب صككلته المباشككرة
تعالى. ويقولون بأن سيدنا محمد صككلى اه عليككه وسككلم خّص بالتنزيككل وأن علّيا
 اه عنه خّص بالتأويل, وأن التأويل خير من التنزيل والبككاطن خككير من الظككاهر
سموا الشيعة ااثنى عشرية بالظاهرية القشيرية ورموهم بككالكفر والككردة لوقككوفهم

.240 و 130ظواهر النصوص كما ذكر الشيبي في الفكر الشيعي ص 

وياتهم: الجنة: رجل أمرنا بموااتهك وهككو اإمككام, والنككار: رجككل أمرنككا بمعاداتككه

وات الخمس عندهم: علي والحسن والحسككين ومحمككد وفاطمككة. وأن ذكككر هككؤاء
عن ااغتسال من الجنابة والوضوء للصاة أمككا الصككوم فهككو: حفككظ سككر الككدين,

ج زيارة اإمام, والجهاد لعنة الخصوم )الباكورة السليمانية(.

 سالسري: لقد انتهى التأويلك الباطن باأحكام الشككرعية أن تتحككول إلى حطككام من
ف الذي ا ينطوي على معنى, إذ صار كل حكم من أحكككام الشككرع يمثككل رمككزًا أو

دًا لذات من اأشخاص.

 يقككول حجككة اإسككام أبككو حامككد148فيصككل التفرقككة بين اإسككام والزندقككة ص 
ي: من يغير برهان قاطع كالذي ينكر حشد اأجسام وينكر العقوبككات الحسككية في
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ة بظنون يجب تكفيره قطعًا.

 مككا يلي: وهكككذا أصككبحنا ا338 كولككد زيهككر في كتابككه العقيككدة والشككريعة ص 
يع أن نتبين في مذهبهم قواعد اإسام وأركانككه وانتهى اأمككر حقيقككة إلى طمس

 اإسام وانحال عقائده انحاًا تاّما.

نزعككة قديمككة تككبيح أتباعهككا تجككاوز اأحكككام ككقاط التكككاليف وإباحككة المحرمككات:
ية واإلزامات الخلقية وااعتباراتك ااجتماعية. ربطها مؤرخو اأديان بالمجوسية
ادشككتيه والمزدكيككة. ذلككك أن المجككوس طبقككة من الكهنككة كككانت تككبيح الككزواج

, ويقككول الشهرسككتاني434 ص 2رب المقربين. عن تاريخ حضارات الشككرق ج
 ما يلي: عرف عن مزدك دعوته إلى اإباحية واسككتحال286ص الملل والنحل ج

ء فقد تزوج يزدجر الثانيك الذي تولى الحكم في القرن الخامس الميادي من ابنتهك
عرف أن بهرام جور الذي حكم في القرن السككادس الميادي قككد تككزوج من أختككه.
ر أيضًا أن عادة الزواج بالمحارم كانت عادة منتشرة في الزرادشتية وكككانت أكككثر
عًا بين أهل التقى إرضاء آلهتهم. وقد تأّول الجناحيككة اآيككة الكريمككة ))ليس على
 آمنوا وعملككوا الصككالحات جنككاح فيمككا طعمككوا إذا مككا اتقككوا وآمنككوا(( في إسككقاط
يف ثم انتقلت هذه العادة وتأصلت في المجتمع النصيري. يقول حمزة الدرزي في
سالة الدامغة يصف النصيريين بقوله: فيهم القتل والسرقة والكذب واافتراء والزنا
اط. وفي كتاب المقاات والفرق, يحككذر اإمككام أبككو محمككد الحسككن العسكككري أحككد
عه من النصيريينك فيقول له: إني أبككرأ إلى اه من محمككد بن نصككير الطهككري وابن
القمي. إني محذرك وجميع مككوالي ومخككبرك أني ألعنهمككا عليهمككا لعنككة اه, يقككول
نش في تحفة النّظار ابن بطوطة وفي خطط الشام ما يلي: إن النصككيرية يشكككلون
غالية تذكرنا أخاق المجوس حيث يبيحون إشاعة البنات واأخوات واأمهككات ا
ن وا يتطهرون وا يصومون متأّولين قوله تعالى: ))يريد اه أن يخفف عنكم((
ضع عنهم إصرهم واأغال(( ويقول القمي في المقاات والفرق: ولكن النصيرية
وا في التأويل فلقد أّول ابن نصير اآيككة بإسككقاط التكككاليف وإباحككة المحككارم وحككل

الذكور في أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضعك وأنها من الطيبات الحال.

حلوا الخمر بل إنهم يعظمونها ويعظمككون شككجرة الكرمككة الككتي هي أصككل الخمككرة
يستعظمون قطعها. أما ااسم المقدس للخمرة عندهم فهو عبد النور أن اه ظهر

251



 كما وأنهمك يحبون ابن ملجم قاتككل اإمككام علي بن أبي طككالب أنككه خّلص الاهككوت
ناسوت ويخطئون من يلعنه.

نوع من الحب والطاعككة والككواء أئمتهم ورؤسككائهم. أمككا العبككادات
رية التي يؤدياه المسلمون السنيون فهي معرفة أشككخاص من أئمتهم ورؤسككائهم
ين وأصحاب المراتب عندهم, ورد في البككاكورة السككليمانية أن الصككلوات الخمس
تهككا عنككدهم كككاآتي: الظهككر لمحمككد العصككر لفككاطر أي فاطمككة والمغككرب للحسككن
شاء للحسين والصبح لمحسككن الخفي. والزكككاة دفككع خمس مككا يملكككون لشككيوخهم

من مهور بناتهم.

حج فهو زيككارة أئمتهم ورؤسككائهم والصككوم حفككظ سككر الككدين والبعككد عن النسككاء
هاد سب الخصوم والنصيريون ا يككؤدون صككاتهم في المسككاجد إنمككا يصككلون في
هم صككاة تشككبه صككاة النصككارى ويجتمعككون أحيانككًا في بيككوت معلومككة ويسككمون
عهم )عيدًا( يعظهم فيها شيوخهم ويتلون عليهم بعض القداسات التي نقلنا بعض

ممن عككادى أحككد أئمتهم: اعتقككادهم أن سككباب والشككتائم على الشككيخين وغككيرهم
 المخالفين فريضة دينية وهي من الجهاد ويشملون بذلك كل من عككادى الرسككول
 كان من أهل البيت, وكل من عادى علّيا ولو كككان من أصككحاب الرسككول, وكككل من
 فاطمة ولو كان من أصحاب علي, وكل من عادى الحسنين ولككو صككاحب أبككاهم,
 الطويل صاحب كتاب تاريخ العلويينك سبب ذلك اعتقادهم عصمة اأئمة وآبككائهم
خالفة أحدهم مخالفة للعصمة ومعاداة أحككدهم معككاداة لصككاحب الحككق, ويقولككون: إن
سلم من قريش بعد التحاق علي بالرسول الكريم ليس كامككل اإيمككان ولككو لم يعككاد
البيت ويقول صاحب الكتاب: بعد وقعة صككفين اتخككذ علي عككادة بككأن يلعن معاويككة
رو بن العاص بعد صاة كل ظهر وكذلك جعككل معاويككة شككتم علي ووليككه واأشككقر
عباس من الفرائض وقد ظل اأمويونك يشككتمون علّيا حككتى خافككة عمككر بن عبككد
ز الذي نهى عن ذلك لذا اعتبر العلويون شتم المخالفين والغاصككبين لحقككوق أهككل

 من الفرائض الدينية(. وهذا ا دليل عليه.

ى بعض الدارسين أن سبب تخصيصهم سككيدنا عمككر بمزيككد من شككتائمهم ونقمتهم
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ون أنه هككو الشككيطان نفسككه وهككو الشككجرة المنهي عنهككا في القككرآن. يرجككع إلى
حات الساحقة التي تمت أثناء خافته في باد فككارس والمككذهب النصككيري كلككه تم
يره وتنسيقه ونشره في باد فارس وعلى أيدي أناس من فككارس وأن عمككر كككان
أبي بكر في توّليه الخافة وحجبها عن علي. وأنه عارض علّيا في منع السككيدة
طمة من ميراث فككدك. وموقفككه من جبلككة بن اأيهمك بككاني مدينككة جبلككة الككتي تقككع في
ن إقامتهم بسككوريا حين هروبككه من باد الككروم, ومن أسككباب ذلككك أيضككًا إيصككاؤه
افة من بعده لستة يختارون الخليفة بينهم؛ مما مهد لتولي عثمككان ولتقويككة نفككوذ

يين. تلك أسباب كرههم للشيخين جزاهما اه عنا كل خير.

ليس للمرأة عند النصيريينك اعتبار إنساني لككذا فهي المرأة في عقيدة النصيريين:
 جديرة بتلقي الدين وتحّمل واجباته, ذلككك أن المحككارم عنككدهم كككانت مباحككة في
ضي حتى منعتها القوانين السورية. ولقد كنا نظن قبل ااطاع على عقائدهم –بأن
هلهم في الحفاظ على بناتهم وتأجيرهن كخادمات في بيوت اأثرياء يرجع لفقككرهم,
 نصوص ديانتهم التي تحط من قدر المككرأة تفسككر لنككا هككذه الظككاهرة فقككد ورد في
ل السادس من درة الككدرر: أن علّيا قككال في كتابككه )الطاعككة حككتى تقككوم السككاعة(
بككًا سككلمان الفارسككي: واعلم أنككنيك إنمككا ظهككرت للخلككق والعبككاد بصككورة التككأنيس
سان( حتى أبّين لهم الخير والشر. فمنهم من سمع النككداء وسكككن في ضككميره فنم
إقراره, ومنهم من سمع النداء ولم يؤكككد ولم يسكككن في ضككميره فنم على إنكككاره

مدى اأدوار واأكوار.

 من لم يسككمع النككداء وهم النسككاء وسككائر اإنككاث, فمن ذلككك اليككوم حككرمت على
ء المعرفة وحرمت على المؤمككنين أكككل لحككوم اإنككاث )من الحيوانككات( لهككذا قلت
الطعام كان حا لبني إسرائيلك إا ما حرم إسرائيل على نفسه, واعلم يا سلمان أن
يلك اسمي. انتهى. لذلك يسمون فاطمة بصفة المذكر فينطقونها فاطم. أن المككرأة
61ست من أهككل الككدين والمعرفككة في نظككرهم, وفي كتككاب البككاكورة السككليمانية ص 

 من أهم العواملك التي ساهمت في تعميقك عقدة النقص عند المككرأة النصككيريةك هككو
دهم الديني بأنها ا تملك روحًا كما هي الحال بالنسبة لبقيككة الحيوانككات اأخككرى.

: وقال منككه السككام الشككياطين من المككرأة.168في كتابهم المصفت الشريف ص 
إنسان في كفره وعتوه وتمرده وتنككاهى في ذلككك صككار إبليسككًا ويككرد في صككورة
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القيامككة عنككدهم هي قيككام اإمككام المحتجب صككاحب القيامككة في عقيككدة النصككيرية:
ن ليحكم بين أتباعهمك وخصومهم, ويحقق السيادة لهم وحدهم ضد خصككومهم من
 الخلفتين اأول والثانيك ومن شايعهم, وعندها يعلن الدين كل خفي ومكتككوم منككه.
 القيامة هي الرجعة الكبرى والكرة الزهرا. ومن نصوصهم في ذلككك مككا جككاء في

الدرر وفي الفصل السادس ما يلي:

جككابر قككال: أتيت موانككا البككاقر عليككه الصككاة فقلت: فمككا فعككل اه بككاأول والثككانيك
ي أبا بكر وعمر( لعنهما اه قال: مزجهمككا بككالخلق المنكككوس حككتى إذا قككام القككائم
ر إلى الغريب ودعي إلى ما دعى إليه السيد محمد ويجد اأول والثاني فيخرجهمككا
ي بهما إلى البقيع ثم يأتي بجذع من جككذوع النخككل ويككأمر بشككقه ويصككلبهماك عليككه
ق الجدعان من تحتهما فيفتتن بهككا النككاس في آخككر أمرهمككا, أشككر ممككا فتنككوا في

ثم ينادي القائم عليه السام بأصحابهما فيزجرهم زجرة واحدة.

سورة الشهادة من نفس المرجع: واقرأ في الرجعككة البيضككا والكككرة الشككقرا وفي
 الغطا وجا العمل وإظهككار مككا كتم وإعان مككا خفي وظهككور علي بن أبيك طككالب
شككمس قابضككًا على كككل نفس, اأسكد من تحتككه, وذو الفقككار بيككده, والمائكككة من
 والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه والسيد محمككد ينككادي ويقككول
 مككواكم علي بن أبيك طككالب فككاعرفوه وسككبحوه وعظمككوه وكككبروه. هككذا رازقكم

قكم فا تنكروه.

ذكككر منهككا كتفككاجو ثاثككة داسات النصككيرية: للنصككيرية قداسككات كمككا للنصككارى،
سات: أ-قككداس الطيب لكككل أخ حككبيب. ب-وقككداس النجككور في روح يككدور في محككل
ح والسرور. ج-قداس اآذان وباه المستعان؛ جاء فيه: ديككني مسلسككل طاعككة إلى
 اأزل أقر كما أقر السيد سلمان حين أذن المؤذن في أذنه وهو يقول: شهدت أن
 إا هو العلي المعبود, وا حجككاب إا السككيد محمككد المحمككود وا بككاب إا سككلمان
سككي وا مائكككة إا الخمسككة اأيتككام الكككرام وا رب إا ربي شككيخنا وهككو شككيخنا
نا الحسين بن حمدان الخصيبيك سفينة النجاة وعين الحياة, حي على الصاة حي

الفاح تفلحوا يا مؤمنون حي على خير العمل بعينه اأجل.
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بعض نصوص كتبهم:

ل السور أسماء مختلفة بعضها قككرآني مثككل سككورة الفتح أو السككجود محّرفا عن
جدة, وأسككماء أخككرى غككير قرآنيككة مثككل الحجابيككة, والككبيت المعمككور, والجبككل,

بدأ بعض السككور بآيككة أو آيككتين قرآنيككتين ثم ا تلبث أن تتجككه وجهتهككا في تأليككه
 نجككد؛ إن سككورة الجبككل تبككدأ بككالقرآن الكككريم26ي" ففي الباكورة السليمانية ص 

هذا النمط: ))شهد اه أنه ا إله إا هو والمائكةك وأولو العلم قائمًا بالقسط ا إلككه
و العزيز الحكيم * إن الدين عند اه اإسام * ربنا آمنا بما أنزلت واّتبعناك الرسول

. وحتى اآن فككإن تاوة هككذه اآيككات البينككات سككليمة تمامككًا, ([1])نا مع الّشاهدين((
ننا ا نلبث أن نفاجأ بأن اآية قد وصلت باللون النصيري مبتعدة كل اابتعككاد عن
ية المسرى القرآني وإذ الفقرة القرآنية اأخيرة تصير هكذا "واكتبناك مع الشاهدين
دة ع م س, اشهد علّي أيها الحجاب العظيم, اشهد علّي أيها الباب الكككريم, اشككهد
يا سيدي المقداد اليمين, اشهد علّي يا سيدي أبو الدر الشمال... بأن ليس إلهًا إا
بن أبي طالب اأصلع المعبود, وا حجاب إا السككيد محمككد المحمككود, وا بككاب إا
د سككلمان الفارسككي المقصككود وأكككبر المائكككة الخمسككة اأيتككام, وا رأي إا رأي
نا وسيدنا الحسن بن حمدان الخصيبي الذي شرع اأديان في سائر البلدان, أشككهد
الصككورة المرئيككة الككتي ظهككرت في البشككرية هي الغايككة الكليككة وهي الظككاهرة
رانية وليس إلككه سككواها وهي علي بن أبي طككالب, وأنككه لم يحككط ولم يحضككر ولم
 ولم يبصر, أشهد بأني نصيري الدين, جندبي الرأي, جنباني الطريقككة, خصككيبي
هب, جلّي المقككال, ميمككونيك الفقككه, وافككر الرجعككة البيضككاء والكككرة الزهككراء, وفي
 الغطاء وجاء العلمككاء, وإظهككار مككا كتم وإجاء مككا خفي, وظهككور علي بن أبي
كالب من عين الشككمس قككايض على كككل نفس, اأسككد من تحتككه وذو الفقككار بيككده
ائكة خلفككه والسككيد سككلمان بين يديككه والمككاء ينبككع من بين قدميككه والسككيد محمككد
 ويقول: هذا مواكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسّبحوه وعّظموه وكّبروه. هذا
القكم ورازقكم فا تنكروه. اشهدوا علّي يككا أسككيادي أن هككذا ديككني واعتقككادي وعليككه
كادي وبككه أحيككا وعليككه أمككوت وعلّي بن أبي طككالب حي ا يمككوت بيككده القككدرة
روت, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كككان عنككه مسككؤوًا علينككا من ذكككرهم
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تى تكون الفكرة عن هذا الفريق أوسع فا بأس من قككراءة السككورة الخامسككة الككتي
 مؤلفها عليها "الفتح", وهو يستفتحها بسورة الفتح الكريمة, ثم ا يلبث كالعادة
تقل إلى تأليه علّي مع تعريج علي جمل غير مترابطة إذا لم يخككرج القككارئ منهككا
يقنعه فإنه يخرج بمزيد من الفكر عن طبيعة العقيدة النصيرية حسبما تقككدمها هككذه

(.19, 18 عة )عن الباكورة السليمانية

جاء نصر اه والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين اه أفواجًا * فسككبح بحمككد
واستغفره إنه كان تّوابا(( أشهد أن مواي أمير النحككل علّي اخككترع السككيد محمككد
ور ذاته وسّماه اسمه ونفسه وعرشككه وكرسككيه وصككفاته متصككل بككه وا منفصككل
وا متصل به بحقيقة ااتصال وا منفصل عنككه في مباعككدة اانفصككال, متصككل بككه
ر منفصل عنككه بمشككاهدة الظهككور, فهككو منككه كحس النفس من النفس أو كشككعاع
شمس من القرص أو كدوّي الماء من الماء أو كالفتق من الرتق أو كلمككع الككبرق من
ق أو كالنظرة من النككاظر أو كالحركككة من السكككون, فككإن شككاء علي بن أبي طككالب
ور أظهره وإن شاء بالمغيب غيبككة تحت تالي نككوره, وأشككهد بككأن السككيد محمككد
السيد سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل كتابه, فهو سلسل وسلسبيل وهككو
وجبرايل وهككو الهككدى واليقينك وهككو بالحقيقككة رب العككالمين, وأشككهد بككأن السككيد
ن خلق الخمسككة اأيتككام الكككرام, فككأولهم اليككتيم اأكككبر والكككوكب اأزهككر والمسككك
ر والياقوت اأحمر والزمرد اأخضر المقداد بن أسود الكندي وأبككوك الككذّر الغفككاري
 اه بن رواحة اأنصاري وعثمان بن مظعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسككي
بيككد موانككا أمككير المؤمككنينك لككذكره الجال والتعظيم, وهم خلقككوا هككذا العككالم من
رق الشككمس إلى مغربهككا وقبلتهككا وشككمالها وبرهككا وبحرهككا وسككهلها وجبلهككا مككا
طت الخضراء وحوت الغبراء من جابلقا إلى جابرصا إلى مراصد اأحقككاف إلى جبككل
إلى ما حاطت به قبة الفلك الدّوار إلى مدينككة السككّيد محمككد السككامرة الككتي اجتمككع
المؤمنون واتفقوا على رأس السيد أبي عبد اه وا يشكون وا يشككركون وا في
علي بن أبي طالب يبيحون وا يخرقون له حجابًا وا يدخلون إليككه من بككاب اجعككل
نين مؤمنين ومطمأنين ومؤّيككدين مجبككورين على أعككدائهمك وأعككدائنا منصككورين,
جعلنككا بجعلتهم مؤمككنين مؤمككنين ومطمككأنين مسككتورين مجبككورين, على أعككدائهمك
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ائناك منصككورين بسككر الفتح ومن فتح الفتح ومن كككل الفتح على يككده اليمين بسككر
 محمد وفككاطم )أي فاطمككة( والحسككن والحسككين ومحسككن سككر الخفي وأشككخاص

ة وعّدة العارفين علينا من ذكرهم السام صلوات اه عليهم أجمعين".

 كتيب صغير محفوظ في باريس.

 يضم مئة سؤال وسؤال مع أجوبتها تتضمن عقيدتهم نورد نصوصككًا
 من الككذي خلقنككا؟ الجككواب: علي بن أبي طككالب أمككير المؤمككنين, من أين تعلم أن
إلككه؟ - ممككا قالككه هككو عن نفسككه في خطبككة البيككان "أنككا سككر اأسككرار أنككا شككجرة
ر, أنا دليل السماوات, أنا أنيس المستجاب, أنا سائق الدعوة, أنا شاهد العهد أنككا

 القواصف, أنا محرك العواطف, أنا فوق السحاب..... إلخ".

ذي دعانا إلى معرفة ربنا؟ - محمد كما قال في خطبته إنه أي علي ربي وربكم.

ن علّيا الككرب فكيكف تجككانس مككع المتجانسككين؟ - إنككه لم يتجككانس بككل احتجب في
 في دور تحوله واتخذ اسم علي.

المعنى وما ااسككم ومككا البككاب؟ هككؤاء الثاثككة ا ينفصككلون كمككا في قولنككا بسككم اه
حمن الرحيم – فاه هو المعنى والككرحمن هككو ااسككم والككرحيم هككو البككاب. مككا اسككم
ككا أمككير المؤمككنينك في مختلككف اللغككات؟ - سككماه العككرب علّيا وسككمى نفسككه هككو

طوطاليس وفي اإنجيل اسمه إيليا أي إلياس وسماه الهنود كنكره.

تسمى موانا باسم أمير النحككل؟ - أن المسككلمين ويقصككد النصككريين مثككل النحككل
سمي أمير النحل, ما أسماء المراتب السككبع؟ - المرتبككة اأولى وتحككوي أربعمائككة
منها اأنوار والسحاب والشموس, المرتبة الثانية اأيتام الخمسة, والثالثة النقباء
دهم سككتمائة نقيب, والرابعككة النجبككاء وعككددهم سككبعمائة, والخامسككة المختصككين
دهم ثمانمائككة والسادسككة المخلصككين وعككددهم تسككعمائة والسككابعة المحسككبين
هم ألف ومائة. ما اسم الخمر المقككدس؟ - عبككد النككور أن النككور ظهككر فيهككا. مككا
 الكلمة الظاهرة والباطنة؟ - الكلمة الظاهرة قدرة موانا والباطنة هي ألوهيته.

ك نص آخر أورده ابن الفضل العمري في كتاب التعريف بالمصطلح الشريف نقله
 وهككو كمككا يلي: إنككني وحككق العلي250 ص 13القلقشندي في صبح اأعشككى ج 
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على وما اعتقده في المظن اأسنى وحق النور وما نشأ منه والسحاب وسككاكنه وإا
 من مواي علي العلي العظيم ووائي له ومظاهر الحق وكشفت حجككاب سككليمان
غير إذن وبرئت من دعوة الحجة نصير, وخضت مع الخائضينك في لعنة ابن ملجم
رت بالخطاب – يعني دين النصيرية – وأذعت السر المصون وأنكرت دعوى أهككل
يككق وإا قلعت أصككل شككجرة العنب من اأرض بيككدي حككتى أجتث أصككولها وأمنككع
ها وكنت مع قابيل على هابيل ومع النمرود على إبككراهيم وهكككذا مككع كككل فرعككون
على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخط وأبرأ من قول قنبر وأقككول

: قككد296بالنار ما تطهر, ويعلق الدكتور الشكعة على هذه النصككوص فيقككول ص 
د الحيرة بالمسلم وهو يقككرأ هككذه الصككفحات الككتي سككطرت عن العقيككدة المنسككوبة
يين ولقد هممت أن أنكر هذه المعلومات جملة وتفصككيًا, وأوشكككت أن أفعككل ذلككك
ولو كان اأمر متعلقًا بعدد قليل من العلويين, ولقد أسككهم في تزكيككة إنكككاري هككذا
صدر أكثر هذه المعلومات التي ذكرت مأخوذة من كتاب "الباكورة السكككليمانية في
 أسرار الديانة العلوية" لمؤلفه سككليمان اأدني )نسككبة إلى أدنككه( نشككأ علويككًا ثم
ل عن العلويككة إلى اليهوديككة, ثم مككا لبث أن تحككول إلى البروتسككتانتية, ثم حا لككه

(.393 أن يتحول إلى راهب كاثوليكي )تاريخ العلويين 

ع أن هذا التحككول في حككد ذاتككه يحمككل معككنى التقلب والتحككدي الككذي يجعككل المككرء
د في اعتمككاد ذلككك الكتككاب كمصككدر يعتمككد عليككه, خاصككة وأن الككرأي العلككوي في
ن هذا أنه كان سكيرًا عربيدًا, اأمر الذي أدى إلى طرده من الجامعة العلوية. أما
ل من ناحية وجهككة نظككره فيككذكر أنككه لم يسككتطع أن يتقبككل عقائككد القككوم وغلككوهم
د المقرون بالجهل, اأمر الذي زعزع عقيدته أو باأحرى جعله وقككد وجككد نفسككه
 عقيككدة, ومن ثم أخككذ يبحث عن دين, وينتقككلك من عقيككدة إلى أخككرى بين اإسككام

ودية والمسيحية, بل تأرجح بين فرقتين من الفرق المسيحية نفسها.

صاحب الباكورة السليمانية ربما كان معككذورًا من الناحيككة الشكككلية في تخبطككه بين
نات, شأن غيره من العلويينك الذين افتقدوا التوجيه الككديني الرشككيد فتحولككوا كليككة
إسككام, وإن الشككيخ الجليككل عبككد الككرحمن الخككير, وهككو ممن نجلهم من إخواننككا
ين دينًا وعلمًا وحسككن إسككام يقككول في هككذا المقككام: إن المخلصككين من رجككاات
يين اأفذاذ ظلوا يجالدون سياسككة ااسككتعمار الغاشككمة الككتي كككانت تككرمي بين مككا
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 إليه تنصير جهائهم, ومن البداهة أن ااسككتعمار ا يقككدم على تنصككير مسككلم إا
ن بين هذا المسلم وبين اإسام شأن بعيد, مسافته جهل وغفلة, ولقككد كككان عككدد
 من مشايخ العلككويين –ناهيككك عن عككوامهم- غككارقين في تيككارات الغلككو, سككالكين
هات الجهل بحقائق العقيدة, هذا فضًا عن كثرة عددهم الذي كان يناهز عدد العوام

(.477تاريخ العلويين 

: إننا أوشكنا أن نرفض كل ما جاء في كتاب الباكورة سالف الذكر –وما جاء فيه
 خطير- لوا أننا رأينا اتفاقًا ومطابقة في الكثير من الككذي أورده مككع آراء محمككد

400حسن العاني الخديجي المشهور باسم المنتجب العاني المتوفى حوالي سككنة 
المنتجب العاني واحد من أعام المذهب العلوي وشعرائه.

ا من المنتجب العككاني وسككليمان اأدني يككذكر "أيتككام سككلمان الخمسككة, ويعككدد
ءهم, وهم المقككداد الكنككدي, وأبككو ذر الغفككاري, وعبككد اه بن رواحككة اأنصككاري,
ثمان بن مظعون, وقنبر بن كادان, وذكرهم مقرون بالتمجيككد واإجال عنككد كككل من

 من المنتجب العاني وسليمان اأدني يتفقان في ذكر اآراء الشديدة الغلو حول مككا
ه "ظهورات اإله في المظاهر التي اصطفاها" "فهابيل وشيت ويوسف ويوسف
ع وآصف وشمعون وعلّي كلهم ظهورات تتجلى فيهم ذاتية اه حينًا وتغيب حينًا

[3]) .

قك كككل من المنتجب وسككليمان في تأليككه علي بن أبي طككالب وظهككوره من عين
شمس على أسد, وسيفه بيده, والمائكة خلفه, وسلمان بين يديه, المنتجب يذكر ذلك
صيدة أطلق عليها جذوة التوحيد, وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سورة الشككهادة
. الحككق أنككنيك ا ألككوم بعض "المشككايخ" فضككًا عن العككوام إذا مككا قككورن

هم بموقف عالم كبير كالمنتجب العاني.

 من سكككليمان اأدني والمنتجب يتفكككق في مثلث ع م س, أن هكككذا المثلث: علي.

. سلمان – يكاد يطفككو على كككل صككفحات بككاكورة اأدني, وهككو في نفس الككوقت.
ي على لسان المنتجب في أكثر من قصيدة, إن قصيدة المنتجب التي أسماها كككأس
ء ينثرها ويعلق عليها مؤلف المنتجب على هذا النحو قائًا: "والحق ما دعا إليككه
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 بن عبد اه في رسالة اإسام, فالميم ويعككنيك بككه محمككدًا هككو اسككتمرار الحقيقككة
ية في اأزل وبه يستجير, ويعني بككه سككلمان الككذي جعلككه محمككد من آل الككبيت هككو
رار الحقيقة المحمدية كما فاض نور الحقيقككة المحمديككة اأحديككة الجليلككة الككتي ا
 وا نسب لها... وتظهر مغااتككه –أي مغككااة المنتجب- من جهككة مقالتككه بككإفراز
بإمارة المؤمنين, ولعله كان يرى في علي المظهككر اإنسككانيك للككذات اإلهيككة ممككا
ل القككارئ يتصككور أن الهككدف من قككول المنتجب هككو عقككد ع م س صككريحًا كككل

ق كل من المنتجب واأدنيك في هجاء الصحابة البررة والتطاول على أم المؤمككنين
دة عائشككة, وسككوف نعككف عن ذكككر نصككوص التطككاول على أم المؤمككنينك إجاًا
ها الشريف, ونضرب صككفحًا عمككا وصككف بككه الصككحابة الكككرام إكرامككًا لمقككامهم,

. ([5]) يستطيع القارئ أن يراجع النصوص في مصادرها إذا أراد"

ق سلمان اأدني مع المكرون السنجاري في ذكر أشخاص الصاة, وأعترف أنككنيك
. ([6])اآن ما فهمت أن هناك أشخاصًا للصاة وأشخاصًا للصوم وأشخاصًا للحج

 أن المنتجب شاعر بارع متمكن موهككوب, أمككا أن يكككون المنتجب نفسككه ذا صككلة
كة بالككديانين فهككذا أمككر يكككون الرجككوع عنككه بكثككير من اليسككر في ضككوء النمككاذج
بقة التي أوردناها كأمثلة على تفكيره وعقيدته, خاصة إذا كككان هككذا الفكككر يلصككق

ويين ويستهدف استكناه ما يرويه البعض حول عقيدتهم.

ولى قصكككائد ديكككوان المنتجب على الكككرغم من عمكككده فيهكككا إلى اإلغكككاز والتخّفي
راق في المصطلحات الباطنية والوقوف وراء الرموز لم يستطع أن يكون بمنجاة
قتنكككاص القكككارئ اللكككبيب أهدافكككه ومعانيكككه. إن أولى قصكككائده –وككككانت مكككدح

جري- مطلعها:

 وقل لعينيك في إطالها جودي        نت لي صاحبًا قف لي بهّبود

 وأنتمك دون خلق اه مقصودي            نمير رضاكم منتهى أملي

قولي ومعبودكم بالسر معبودي                  يامكم فهي أيامي وقولكم

وللعلي العظيم الشأن توحيدي            جاب سجودي مع سجودكم
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كما به طاب في الفردوس تخليدي           باب سلمان منه أصل معرفتي

195ص  عن مستدرك اأعام                                 

 كتاب اإسام في مواجهة الباطنية أبي الهيثم نشر دار الصككحوة نصككوص كثككيرة
ذة عن مخطوطات ينشر بعضها أول مرة ا تخرج في فحواها عن هذا الخط.

المؤلفككون الخمسككة الككذين أدرجككوا في شهر المؤلفككات والمككؤلفين في النصككيرية:
اث الكتابي للنصيرية في رأي ماسينيبون هم:

هككك( يلقب بالعككالم وهككو معتمككد بوصككفه راويككًا للكتب180ضل الجعفي )المتككوفى 
وبة لإمام جعفر الصادق أشهرها السراط والعقككود واأسككاس واأشككباه واأظلككة

 مخطوطات باريس.

نس أو يوسف بن ظبيان الكوفي له حقائق أسرار الدين.

هك( له اأنوار والحجب.225حمد بن سنان الظاهري )متوفى 

جعفر بن محمد بن المفضل الجعفي. له آداب عبد المطلب.

هك( له اأمثككال والصككور270و شعيب محمد بن نصير النميري البصري )متوفى 

هك( له اإيضاحك في سبيل النجاح.287حمد بن حبان الجنبانيك )المتوفى 

ؤلفو النصيريةك اأقدمون فهم.

خصيبي: )أبو عبد اه الحسين بن حمككدان( ويلقب بالشككيخ يككبراق تككوفي في حلب
هك له الهداية الكبرى. أهداه لسككيف الدولككة –وكتككاب المائككدة والمجمككوع. وكتككاب

ء النبي وأسماء اأئمة وكتاب اإخوان.

الحلي محمككد بن أحمككد ولككه رسككالة في بككاطن الصككاة وشككرح المجمككوع والفتن

القطيعي أبو الفتح محمد بن حسن البغدادي له الرسالة ااسمية.

الجسري علي بن عيسى له كتاب اأوحد.
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بو ذهبيككة إسككماعيل بن خاد: من بعلبككك وهككو من اإسككحاقية: لككه كتككاب الفصككح

الشيخ الطبرانيك أبو سعيد ميمون بن قاسم: له مجموع اأعياد والحككاوي والككدائل
 على المرتد وغيرها.

و يعقوب إسحاق النخعي الملقب باأحمر ألف كتابًا في التوحيككد أسككماه )الصككراط(
خرافات وتدجيًا.

 مؤلفو النصيرية الحديثون:

هم الكركي علي بن الحسين له السر الخفي واإفادة في إيضاحك الشهادة.

حمد بن يونس كازوجراني من أنطاكية له التأييد والجدول الوراني والباطن.

يخ إبراهيم مرهج, والشيخ حسين اأحمد همين تلميذ المرهج له اليمنية والزبككدة
هككاات والمنهككلك المككورود وغنيمككة السككفر. والشككيخ علي مككاخوس لككه الوراثككة.

 في الاذقيككة ولككه تككاريخ العلككويين.1922حمد أمين غككالب الطويككل اأدني متككوفى 
ر بتككأثير المبشككرين اأمريكككان, جككاء يمان اأدني من أدنككة كككان نصككيريًا ثم تنصككّ
ية وألف فيها الباكورة السليمانية وطبعه المبشرون غككير أنككه سككحب من السككوق
عة ثم تظاهر أهله بالتسامح معككه ودعككوه للعككودة إليهم ولمككا وصككل إليهم حرقككوه

لكشفه أسرارهم. كما ورد في دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي.

يعتقدون أن اأجزاء الثاثةك )ااسككم والمعككنى والبككاب( لم تنتككه شكياتهم الدينية:
تهاء الرسالة بل بقيت متجسدة في أشخاص ثاثة فظهككر المعككنى بصككورة اإمككام
سم بولي عهد اإمام, الذي سيحل محله بعد وفاته, والباب هككو الككذي يقككف بجككانب

 يدعو له ويجمع الناس حوله ويبلغهمك تعاليم اإمام.

بن أبي طالب بابه سلمان الفارسي ولقبه زوربة, والحسن بن علي بابه قيس بن
 ولقبه سككفينة, والحسككين بن علي بككاب رشككيد الهجككري, وعلي بن الحسككين بابككه
اه بن أبي غككالب الكككابلي )كنكككر( ومحمككد البككاقر وبابككه يحككيى بن معمككر بن أم
ل الثومالي. وجعفر الصككادق بابككه جككابر بن بريككد الجعفي. موسككى الكككاظم وبابككه
 بن أبي زينب الكاهلي. وعلي الرضا بابه المفضل بن عمككر. محمككد الجككواد بابككه
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د بن المفضككل بن عمككر. وعلي الهككادي بابككه عمككر بن الفككرات الملقب بالكككاتب.
ن العسكري بابه محمد بن نصير البصري النميري مؤسس المذهب النصيري أما

هك.265 الحجة المهدي المنتظر فقد اختفى في زعمهم عام 

 الدين عندهم أربع عشرة مرتبة فيقسمون إلى قسمين: اأول خمسككة عشكر ألككف
ص يتكون منهم العالم العلوي النوراني الكبير وهم السماوات السبع وهم الكككواكب
 تقكككع خكككارج درب التبانكككة وهم سكككبعة: اأبكككوابك واأيتكككامك والنقبكككاء والنجبكككاء
ختصون والمخلصون والممتحنون. والقسم الثاني منهم تسعة عشككر ألككف شككخص
ن منهم, العالم النورانيك الصغير هم: اأرضككون السككبع مجموعككة كنجككوم في درب
نة, تتخلص أرواحهم من الهياكل البشرية وتتطهر من اأدناس بالتناسخ, ثم تلبس
ل النورانيةك وتلتحق بككالنجوم السككمتوية وتككذهب إلى الجنككة أمككا مككراتبهم فسككبعة
ك هي: المقربكككون – الكرويكككون – الروحكككانيون – المقدسكككيون – التكككابعون –

تمعون – الاحقون.

أمككا أعيككادهم فهي خليككط من أعيككاد الككديانات المختلفككة كالنصككرانية
دوكية وغيرها وهي:

 ذي الحجة وهو عيد الشيعة عامة, وسر تقديسه في اعتقادهم أن18
 الكريم آخى في حجة الوداع بين الصحابة ولم يككؤاخ بين علي وأحككد منهم فككرأى
ول في علي انكسككارًا لخككاطره فضككمه إلى صككدره وقككال لككه: ))أنت مككني بمنزلككة
ن من موسى إا أنه ا نبي بعدي(( والتفت الصحابة وقال لهم: ))من كنت مككواه
 مواه(( وبيعة الغدير عند النصككيرية هي ذكككرة اسككتخاف النككبيك صككلى اه عليككه

 لعلي وفيها كمال الدين الذي عنته اآية الكريمة ))اليوم أكملت لكم دينكم((.

صككبيحة هككذا اليككوم يصككلون صككاة العيككد ركعككتين قبككل الككزوال ويلبسككون الجديككد
حون اأغنام ويلحقون اأجانب باأهل في اإكرام كما روي في صبح اأعشي.

 كانون الثاني ينككاير بعككد انتهككاء6يد الفطر: ويسمى عيد الفطاير يحتفلون به في 
وم الخاص بهم )عن الدسم(.

د اأضحى: يحتفلون به في الثاني عشر من ذي الحجة أي بعد احتفال المسككلمين
ن, كما يحتفلون ليلة العاشر من ذي الحجة باعتبارها الليلة التي ولد فيها سككيدنا
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بن أبي طالب.

د الفراش: وهي ذكرى جلككوس سككيدنا علي في فككراش ابن عمككه رسككول اه ليلككة
رة )رأس السنة الهجرية(.

يد عاشوراء: في العاشر من محرم وهي ذكرى مصرع الحسين في كككرباء وهككو
عند سككائر الشككيعة غككير أنهم يعتقككدون أن الحسككين لم يمت بككل اختفى كعيسككى بن

ككد الغككدير الثككاني: في التاسككع من ربيككع اأول وهي ذكككرى ضككم الرسككوم للحسككن
سككين في ردائككه. وهككو يككوم المباهلككة حيث اجتمككع الرسككول الكككريم بوفككد نصككارى

ن وضم إليه أهله وقال ))تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم(( واآية من آل عمران.

د النوروز: أو العيد الجديد يحتفلون به في أول الربيع وهككو عيككد فارسككي اأصككلك
ستة أيام. والظاهر أن بعض المسلمين قد تأثروا بككه في بعض اأقطككار فشككاركوا

تفال به حتى منع في عهد عمر بن عبد العزيز رضي اه عنه.

 تشكرين اأولك أكتككوبر ويصككادف أول الخريككف. وهككو عيككد16ككد المهرجككان: في 

د رأس السنة الميادية: وهو عيد النصارى ويسمونه عيككد )القوزّلككة( يجتمعككون
وهم سككككارى ويطفئكككون اأنكككوار. كمكككا يحتفلكككون بعيكككد البربكككارة وعيكككد المياد

يد الصليب: يحتفل فيه النصيريون ويجعلونه بداية معاماتهم كدفع اأجككور وبككدء
عة وقطف الثمار ثم يتجهون إلى المعارض المقامة في اأديككرة لشككراء لككوازمهم
رض ديككر الحمككيراء في تكعككاغ ويعككرض ديككر مككار إليككاس في صككافينا كمككا يككروي

طفى الشكعة في اإسام با مذاهب.

د ليلة النصف من شعبان: ويعتقدون أن التجلي اأعظم سيكون فيها.

طوائف النصيريين وعشائرهم:

يدرية: نسبة إلى حيدر وهو لقب سيدنا علي رضي اه عنه.
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شمالية: أو الشمسية, وهم الذين يقولون إن علّيا في السماء يسكككن الشككمس وإن
شمس هي محمد.

ازيككة: أو القمريككة: يعتقككدون أن علّيا يقيم في القمككر ويعتقككدون أن اإنسككان إذا
 الخمر الصافية يقترب من القمر وينتسبونك إلى الشيخ محمد بن كازي.

بيككة: يقولككون إن اه تجلى ثم غككاب والزمككان الحككالي هككو زمككان العككودة. وهم
ون اه من صفاته مثل اإسماعيلية.

ن ناحية أصولهم القبلية: فيعتككبر اليعقككوبي أن أصككل النصككيريين المتواجككدين في
النصيرية )جبل السمان سابقًا( تنحككدر من القبائككل اليمنيككةك همككدان وكنككدة ويزيككد
اني قبائل غسان وبهرا وتنوخ وهم ممن اعتنقك المذهب الشككيعي في وقت مبكككر,
هاجرت غسان إثر الحككروب الصككليبيةك مككع أمككيرهم الحسككن بن مكككزون وهككو جككد
دين, وفرضوا سيطرتهم على جبل سككنجار كمككا ورد في تككاريخ العلككويينك للطويككل

الكلبيككة في قرداحككة ومعهم عككدة عشككائر منهككا الرشككاونة والرسككالنة والنككواجرة
جلقية والقراطلة.

خياطين في المككرقب ومعهم عشككائر أخككرى. نسككبة للشككيخ علي الخيككاط. وتشككمل:
ترة والخزرجية والسوارخة والعبدية والبغدادية.

حدادين ومعهم المهالبة وغككيرهم في سككنجار. والحككدادين نسككبة إلى المعلم محمككد
د بن اأمير ممدوح السككنجاري بن أخ اأمككير محمككد المكككزون وهم أصككل عشككائر

علي والمتاورة والمهالبة والدراوسة.

تاورة )أو المتاولة( والنياتيةك قرب حلب والمتاورة نسبة إلى متككوار أول مككوطن

العشائر التي تنسب إلى أمكنة إقامتها: الرشاونة نسبة إلى قرية الرشية في جبككل
راء, والجردية نسبة لجرود الجبال التي سكنوها, والفقاورة نسبة إلى قرية فقككرو
نككوبي مصككياف, والدراوسككة نسككبة إلى جبككل دريككوس وقككد سككبق القككول أنهم من
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العشائر التي نسبت إلى صفة عرفت بها أو إلى شخص تككولى زعامتهككا: عشككيرة
ية أي الذين رضوا بما كتب عليهم في الغيب وانقادوا للمقادير, وجماعككة الجرانككة
حفككروا أجرانككًا في الصككخور حيث كككانوا يككدخرون المككاء الككذي يشككربونه أيككام
كاعهم للككدعاء, ثم يتغلب اسككم الكازيككة على الجرانككة نسككبة إلى الشككيخ محمككد بن
نس كازو, من قرية كازو التابعة أنطاكية, وبنفس الطريقككة يتغلب اسككم الحيدريككة
المواخسككة نسككبة إلى الشككيخ على المككاخوس الككذي انشككق على الكازيككة واتبككع
رية فسمي الذين اتبعككوه الماخوسككية, وهي اسككم قريككة في جهككات الاذقيككة. )عن

373 / 474.)

أكبر العشائر العلوية عشيرة الكلبية, وهم يسكنون قلب جبال العلككويينك في عديككد
راه, وهي تضم الرشاونة والرسالنة والنواصرة والجلقية والقراطلة.

ع اأمر أن قضية العشائر العلوية قضية معقدة, أنها ا تخضع للنظككام العشككائري
روف من حيث اانتمككاء العككرقي, وإنمككا هي مجموعككات من القككوم ارتبطت بربككاط
ككة أو المصككحلة المشككتركة او العقيككدة أو الوشككيجة الصككوفيةك أو الحلككف ضككد
طار, فإذا أخذنا مثًا عشيرة الدراوسة وجدنا نسبتهم إلى جبل دريوس حسبما مككّر
ككل قليككل, ولكنهم في نفس الككوقت يمثلككون فروعككًا من الحداديككة –وقككد ذككر ذلككك-
هالبة وبنيك علي وفرعًا من القراطلة, وهؤاء اأخيرون من اأتراك وليسوا عربككًا
عكس المهالبككة وبككنيك علي, ويمكن القيككاس على ذلككك في تكككوين أكككثر العشككائر

يعهم في الباد اإسامية كما ورد في دائرة المعارف اإسامية.

 / نسككمة حسككب إحصككاء عككام213000وطن في جبككل العلككويين )النصككيرية( /

 / نسككمة. ومنهم فيلسككوف القوميككة العربيككة58000 لككواء اسكككندرون بتركيككا / 

 محافظة حماة وحمص وبعض أحياء حلب وريف جسككر الشككغور وشككمالي بحككيرة
 / نسمة )بانياس الفلسطينية وعين فيت(.

 / نسمة.2000فلسطين شمالي نابلس / 
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 / نسمة. ويعرفون باسم التختجيككة8000قيلقية أو كيلكيا وطرسوس في تركيا / 
طابون ويطلق عليهم في شرق اأناضول اسم القزل باشيه.

 كردستان من إيران قبائل تتشابه عقائدهم مع النصيريين ويسككمون بالنصككيريين,
العلي الهية( كذلك. وفي ألبانيا باسم البكتاشية.

م1949يات وإحصاؤها في سوريا حسب إحصاء عام 

السويداءحمصحماةالاذقية

921311619322257742000

2817986253057572 

520033557238 

450152828272495 

1502105912442 

328068602642 

867513537149 

---18500

بقية المحافظات فغالبية السكان الساحقة مسلمون سنيون.

ى شيخ اإسام ابن تيمية

ء القوم الموصوفونك المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطككة الباطنيككة:
من اليهككود والنصككارى بككل وأكفككر من كثككير من المشككركين, وضككررهم على أمككة
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د صككلى اه عليككه وسككلم أعظم من ضككرر الكفككار المحككاربين, مثككل كفككار الككترك
رنج وغيرهم. فإن هؤاء يتظاهرون عند جهال المسككلمين بالتشككيع ومككوااة أهككل
, وهم في الحقيقة ا يؤمنون باه وا برسوله وا بكتابه, وا بككأمر وا بنهيك وا
اب وا عقاب وا جنة وا نار وا بأحد من المرسلين قبل محمد وا بملة من الملككل
فة, بل يأخذون كام اه ورسوله المعروف عند المسككلمين ويتأولونككه على أمككور
ها ويدعون أنهككا علم البككاطن من جنس مككا ذكككر السككائل, ومن غككير هككذا الجنس
هم ليس لهم حككد محككدود فيمككا يدعونككه من اإلحككاد في أسككماء اه تعككالى وآياتككه,
يف كام اه ورسوله عن مواضعه إذ مقصودهم إنكار اإيمككان وشككرائع اإسككام
طريق, مع التظاهر بأن هذه اأمور حقائق يعرفونها هي من ما ذكر السككائل, ومن
 قولهم أن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتمان أسرارهم
 البيت العتيقك زيارة شيوخهم, وأن يدي أبي لهب هما أبو بكككر وعمككر وأن النككبي
يم واإمام المبين هككو علي بن أبي طككالب, ولهم في معككاداة اإسككام وأهلككه وقككائع
ورة وكتب مصنفة, فإذا كانت لهم مكنة )اسككتطاعة( سككفكوا دمككاء المسككلمين كمككا
مرة الحجككاج وألقككوهم في زمككزم وأخككذوا مككرة الحجككر اأسككود, وبقي معهم مككدة
ا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمككرائهم من ا يحصككي عككددهم إا اه تعككالى
نفوا كتبًا كثككيرة فيهككا, وصككنف علمككاء المسككلمين كتبككًا في كشككف أسككرارهم وهتككك
رهم وبينككواك مككا هم عليككه من الكفككر والزندقككة, وباإلحككاد الككذي هم فيككه أكفككر من
د والنصارى ومن براهمة الهند الككذين يعبككدون اأصككنام, ويقككول: إن التتككار إنمككا
وا باد المسككلمين وقتلككوا خليفككة بغككداد وغككيره من ملككوك المسككلمين بمسككاعدتهم
زرتهم. فإن منجم هواكو سلطان التتار والذي كان وزيره هو النصيري الطوسككي
وت وهو الذي أمر بقتككل الخليفككة وبوايككةك هككؤاء ويقككول: وهم إذا كككانوا في باد
ام التي يكثر فيها أهل اإيمان قككد يخفككون على من ا يعككرفهم, وقككد اتفككق علمككاء
ام على أن مثل هؤاء ا تجوز مناكحتهم وا يجوز أن ينكح الرجككل مواتككه منهم
ن يتزوج منهم امرأة, وا تباح ذبائحهم وا يجوز دفنهم في مقككابر المسككلمين وا
ي على من مات منهم أبدًا, فإن اه نهى نبيه عن الصاة على المنككافقين كعبككد اه
ي ونحوه ممن يتظاهرون بالصاة والزكاة والصيامك والجهككاد مككع المسككلمين. وا
ون مقاات تخالف دين المسككلمين فقككال تعككالى: ))وا تصككل على أحكد منهم مككات
وا تقم على قبره(( فكيف هؤاء الذين هم مع الزندقككة والنفككاق ويظهككرون الكفككر
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حاد ويقول: وأم استخدام هؤاء في ثغر من ثغور المسلمين أو حصونهم وجنككدهم
 من الكبككائر بمنزلككة من اسككتخدم الككذئاب في رعي الغنم, فككإنهم من أغش النككاس
سلمين ولواة أمرهم ومن أحرص الناس على إفساد الملة والدولككة, فككالواجب على
اأمور قطعهم من الدواوين المقاتلة ا يغزو وا يغيره وا يجككوز لهم تككأخير هككذا

جب مع القدر عليه )عن فتاوى ابن تيمية(.

من عرف عقائدهم من النصارى

الدكتور فيليب حّتى فيهم والوارد في كتاب تككاريخ سككورية ولبنككان وفلسككطين ص
 الجزء الثاني يقول: إن مذهبهم مذهب سري الطابع كهنوتيك النظام باطني
يم, وعن عقائدهم يقول: إن النصيرية شأن غاة الشيعة يؤلهككون علّيا وهككو فيمككا
 آخر مراحل التجسد اإلهيك وأهمهككا, ويتمثككل مككذهب هككذه الملككة في آراء شككيعية
فة ثابتة من أصل وثني, أو هو بتعبير آخر رواسب من ملل سورية وثنية مغلفكككة
ف من التعليم الشيعي المنحرف, ويقول: ويسمى النصيريونك أحيانًا بالعلويين وقككد
روا بهذا ااسم عندما حول الفرنسيون هذه المنطقككة إلى دويلككة منفصككلة سككموها

, ويقول امانس: إن النصيريينك يشكلون فرقة غالية تذكرنا1920العلويين عام 
اق المجككوس حيث يككبيحون إشككاعة البنككات واأخككوات واأمهككات. ا يصككلون وا
رون وا يصومون, وإذا ألزموا ببناء المسككاجد فككإنهم ا يككدخلونها وا يعمرونهككا
كا أوت إلى المسككجد مواشككيهم ودوابهم, وربمككا وصككل إليهم الغككريب فيككنزل في
جد ويؤذن للصاة فتقككول لككه: ا تنهككق علفككك يأتيكككك )تحفككة النظككار ابن بطوطككة(

: وأدى29 ويقول نولدكه في كتابككه جوتينكككان ص 109-107 ص 
التأويل إلى نسيج سقيم من اأكاذيب والجهاات.

 يقول امانس بعد زيارتككه للشككيخ اأعلى للنصككيرية152المرجع السابق صفحة 
ريككة: وممككا جعلككني أشككك في النظككام الككديني للنصككيرية أن كثككيرًا من طقوسككهم

داتهم مبني على تشويه اآيات القرآنية ومسخها.

 يقول أيفككاتو: لقككد انتهى التأويككلك البككاطني باأحكككام122المصدر السابق صفحة 
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عية إلى أن تتحول إلى حطام من السخف الذي ا ينطوي على معنى إذا صككار كككل
من أحكككام الشككرع يمثككل رمككزًا أو تجسككيدًا لككذات من اأشككخاص. راجككع البككاكورة
 عن سالسبري يقول كولككد زيهككير في كتابككه العقيككدة والشككريعة في
 مككا يلي وهكككذا أصككبحنا ا نسككتطيع أن نتككبينك في مككذهبهم قواعككد
ام وأركانه وانتهى اأمر حقيقة إلى طمس معالم اإسككام وانحال عقائككده انحاًا

الشيعة ااثنى عشرية بالنصيرية

رجعنا إلى المصادر الشيعية ااثنى عشرية وتتبعنا رأيها في ادعاءات واعتقككادات
صير لوجدنا إجماعًا على بطان هذه اادعاءات وااعتقادات, وهذا سككعد بن عبككد

هك يقول: وقد شككذت فرقككة من القككائلين بإمامككة علي بن301القمي –المتوفى عام 
 في حياته, فقالت بنبوة رجل يقال له محمككد بن نصككير النمككيري كككان يككدعي انككه
رسول, وأن علي بن محمد العسكري أرسله, وكان يقول بالتناسخ, ويغلككو في أبي
ن )علي بن أبي طالب( ويقول فيككه بالربوبيككة, ويقككول باإباحككة للمحككارم, ويحلككل
 الرجككال بعضككهم بعضككًا في أدبككارهم, ويككزعم أن ذلككك من التواضككع والتككذلل في
ول به, وأنه من الفاعل والمفعول به إحدى الشهوات والطيبات, وأن اه لم يحرم

يقوي أسبابه ويعضككده. ([7]) من ذلك, وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات
ي بذلك عن محمد بن نصير أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقككات أنككه رآه
 وغام له على ظهره, قال فلقيته فعاتبته بذلك, فقال: إن هذا من اللذات وهو من

. وهذا الرأي نجده أيضًا في كتاب فرق الشيعة للنوبخككتيك ([8])ضع ه وترك التجبر
. ويصككف الفقيككه ([9])هككك, فيوافككق القمي على قولككه في ابن نصككير310

. ([10])ي أبو جعفر الطوسي ابن نصير باإلحاد والجهل

يقة أن محمد بن نصككير لم يكن أول من زعم هككذه المعتقككدات, فلككو تتبعنككا تككاريخ
 والباطنيين, لوجدنا السبئية –أتباع عبد اه بن سبأ اليهككودي- أول من ادعى أن
إله في الحقيقة, ثم تبعهم في ذلك )بيان( الذي زعم أن جزءًا إلهيككًا حككل في علي,
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. وجاء بعككد البيككان أبككو الخطككاب, والككذي يعتككبر ([11])د بجسده وبه كان يعلم الغيب
أصول التي اعتمد عليها بن نصير, فادعى أن اأئمة آلهككة, فلمككا بلككغ ذلككك جعفككر

. ([12])دق لعنه وطرده, فادعى األوهية لنفسه بعد ذلك

 تاريخية عن نشأة المذهب النصيري ومؤسسيه

هك, وكككان محمككد بن262خذ محمد بن نصير مدينة سامراء مقرًا له إلى أن هلك 
 البصري النميري بابًا لإمام الحسن العسكري وبعد وفاة اإمام العسكري ووفككاة
يبة ابنه محمد –حسب اعتقادهم- استقل ابن نصير بزعامة الطائفة واّدعى لنفسه
صائص التي كانت لأئمة من أهل البيت فجمع بذلك الباب واإمامة, وبعد وفككاة ابن
 تولى الزعامة من بعده محمد بن جندب, ومن بعده أبو محمد عبد اه بن محمككد
ن الجنباوي الفارسي نسبة إلى جنبان في العراق العجمي وكان عالمًا بالفلسككفة
وم والتصوف وبقيككة علككوم عصككره. وقككد أحككدث النصككيريونك طريقككة خاصككة بهم
ها للجنباوي سموها الطريقة الجنبانية وكا الجنباوي معاصرًا للجنيد بن محمد
بيب الخراز البغدادي الصوفي, سافر الجنباوي إلى مصر وتعرف فيها بالحسككين
حمدان الخصككيبيك المصككري وضككمه إلى طريقتككه واصككطحبه معككه إلى جنبان حيث
به بقية حياته, واستلم رئاسة الطائفة من بعده, ثم رحل الخصيبيك إلى بغداد حيث
بمعظم أعماله الدينيككة وألككف كتابككًا أسككماه –زسككت بككاش- أهككداه إلى تلميككذه عضككد
ولة ابن بويه ويعرف عند النصيريين باسم الرسالة الرستباشية ومعناه الطريق إلى
تقامة. وفي بغداد نظم الخصيبي طريقته الجنبانية ومذهبه النصيري وعين وكاء
 لقيادة الطريقة والمذهب, ثم سافر إلى خراسان وباد الديلم ومضارب بني ربيعككة
تغلب لنشككر أفكككاره وجمككع اأنصككار حولككه. ثم ازدادت جككذور التصككوف عمقككًا عنككد

جب العاني والمكزون السنجاري وغيرهم من زعماء النصيرية.

 هككك وكككانواك334تمكن البويهيون من التسككلط على مركككز الخافككة العباسككية سككنة 
ر المواطنين الفرس والككديلم يعتنقككون المككذهب الزيككدي إا أنهم أسككباب سياسككية
ا المذهب الشيعي ااثككنى عشككري مككذهبًا رسككميًا للدولككة, وقككد رافككق هككذا الحككدث
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 فكري أدى إلى التواصلك والتفاعككل بين التشككيع وااعككتزالك بلككغ غايتككه في وزارة
حب بن عباد الذي ورث ااعككتزال من والككده, فنتج عن ذلككك نشككاط علمي قككام بككه
ة علماء ااثنى عشرية أمثال ابن بابويهك القمي والشيخ المفيد والشككريف الرضككي
تضككى علم المهككدي لتحديككد معككالم المككذهب ورفككع ااشككتباه بينهمك وبين المككذاهب
خلة معه. بعد هككذا التطككور السياسككي وافكككري اضككطرت الجماعككات الغاليككة الككتي
 تدعي التشككيع زورًا وبهتانككًا إلى اانتقككالك إلى باد الشككام, علهككا تبعككد عن رقابككة
ء اإمامية, وخاصة بعد أن فقدت وزيرها اين الفرات الذي عرف بنزعته الباطنيككة

313تمائه للقرامطة, والتي سوغت له ادعاء الوحي والنبوة كما ورد في صككفحة 
تاب الوزراء للصابي, دخل الخصيبي دمشق فلم يككرتح لهككا ولم يجككد فيهككا مبتغككاه
ها بعد أن ذم أهلهككا في قصككائده, واسككتقر في حلب وألككف كتابككه الهدايككة الكككبرى

هككك, ودفن346كه هديككة إلى سككيف الدولككة الحمككداني وبقي في حلب حككتى تككوفي 
كمالي حلب وا يككزال قككبره حككتى اآن معروفككًا باسككم قككبر الشككيخ يككابراق, ويعتقككد
يريونك أن الخصككيبي هككو اإمككام العظيم الككذي نفخ فيهم روحككًا عاليككة رفعتهم من
ض اأسر والهوان إلى ااستقال والحاكمية. كما ورد في كتككاب تككاريخ العلككويين

 يقككول: لقككد دأب الخصككيبي ووكاؤه في الككدين200,كك 199 وفي صككفحة 
د بعض أفراد من بقية اأديان إلى دينهم, وهؤاء يبقون بصفتهم مسككلمين شككيعة
جعفرية والذين يشاهد فيهم الكفككاءة يككدخلهم في الطريقككة الجنبانيككة الككتي اسككتحال
ها في يومنا هذا إلى الشعب العلوي النصيري الذي أصككبح يملككك سككجايا ومككيزات

 تقارب جميع الطوائف العربية والتركية من مسيحية ويهودية.

 كان للخصيبي وكاء في العراق والشام وله تاميذ من الملككوك واأمككراء من بككني
وبنيك حمدان والفككاطميين, لككذا كككانوا يسككمونه شككيخ الككدين. ممككا تقككدم يتضككح أن
ككيبيك كككان يتظككاهر بتشككيعه آل الككبيت ويكتم نصككيريته حككتى إذا وثككق من أتباعككه

هم في الطريقة الجنبانيةك ومن ثم ينقلهم إلى دين الطائفة النصيرية.

وفككاة الخصككيبي نشككأ للنصككيريين مركككزان أحككدهما في بغككداد يرأسككه السككيد علي
ري ناظر جسور بغداد والذي انقرض بعد حملة هواكككو على بغككداد, والثككانيك في
يرأسه محمد بن علي الجلي الذي استلم رئاسة الطائفككة بعككد أبي سككعيد الميمككون

هك وبقي فيها حككتى تككوفي423ر بن قاسم الطبراني فنقل مركزه إلى الاذقية عام 
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هك وله مقام في مسجد الشعراني بالاذقية معككروف باسككم قككبر الشككيخ محمككد
ني أو الطبراني. والجلي نسككبة إلى جليككة قككرب أنطاكيككة حيث تضككم زعيم الفككرع
اوي من النصيرية, حتى اليوم. حين انتقل أبو سعيد الميمككون إلى الاذقيككة كككانت
 مركزًا لإسحاقية وهي فرقة باطنية غالية تنتسب إلى أبي يعقوب إسحاق النخعي
الملقب باأحمر أنه كا يستر برصه بصبغةك حمراء. ألككف كتابككًا أسككماه الصككراط وجعككل
وعه التوحيد أكثر فيه من الخلط والزيغ )كما في تككاريخ بغككداد وتككاريخ العلككويينك
يككة والنهايككة( والككذي تككولى الزعامككة بعككده اأعسككر ثم اللقيككني ثم الحقيككنيك ثم
عيل بن خاد –الملقب بأبي ذهبية لكثرة غناه- ولما نقل أبو ذهبيككة مركككز إقامتككه
اذقية خاف منه أبو سعيد الميمون الطبراني, وتصادف قدوم جماعة من عشيرة
يين مهاجرين بزعامة اأمككير ديككاب بن غككانم طلبككًا للكًا, فككنزلوا على ضككفة نهككر
صي الغربية فاستعان بهم أبو سعيد الميمون الطبراني لقتل إسككماعيل بن خاد أبككو

هك ولككه قككبر في الاذقيككة يعككرف بقككبر الشككيخ245 زعيم اإسحاقية. فقتلوه عام 
وش وبقتله انحلت زعامككة اإسككحاقية وانفككرد ابن ميمككون بزعامككة الطائفككة وبعككد
أبي سعيد الميمون الطبراني تناوب على رئاسة الطائفة عدة مشككايخ إلى أن جككاء
ر حسن المكزون السنجاري إلى الاذقية بنككاء على طلب الشككيخ محمككد اليانياسككي
يخ علي الخيككاط اللككذين شككرحا لككه مضككايقة اأكككراد واأتككراكك لهم فزحككف لجيش
امه خمسة وعشككرون ألفككًا وعسكككر قككرب قلعككة أبي قككبيس على جبككل الكليبككة فتنبككه
اد واأتككراكك لخطككره فتجمعككوا في مصككياف وأغككاروا عليهم فهزمككوهم فرجككع إلى
ر وبعد ثاثينك عامًا أغار على جبال النصيريين واتخذ قلعة أبي قبيس مقّرا هدفيًا
رية سيانو قرب جبلة يقرأ شفويًا ثم بككدأ للتككأليف في قواعككد المككذاهب حككتى هلككك

هك ودفن في كفر سوسة وصار قبره مزارًا للجاهلين.

اأسماء الكبككيرة الككتي تككولت رئاسككة العلككويينك أبككو الحسككن الطرسوسككي الصككغير
ل العابد الزاهد الصائم وأبو الحسن الطرسوسي الكبير.

بو سعيد الميمون الذي ولد في طبرية أعظم رجل بعد الخصيبيك ألككف كتبككًا عديككدة
المذهب وكان مشهورًا بالسباب على الشيخين وأتباعهمككا, ثم انفككرط عقككد الطائفككة
بعده لعدم وجود من يحل محله في العلم والقيادة, وبقي للطائفة مجلسككهم الطككائفي
يخطط للوصول إلى الحكم, كمككا وأن لجككوءهم إلى الجبككال الحصككينة في محافظككة
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يككة ليؤكككد شككعورهم بالعزلككة الدينيككة أوًا بسككبب احتقككار المسككلمين لهم في وقت
ون فيه أنفسهم شعب اه المختار, كما يؤكد عزلتهم عن المجتمككع الككذي ناصككبوه

ء فكانوا مع الغزاة ممن يكيدون له ولوطنه ولعقيدة شعبة.

اقفهم من القضايا القومية والوطنية:

هذه المواقف تواطؤهم مع الصليبيين ضد العرب والمسلمين, إذ الثابت كمككا يقككول
خ اإسككام ابن تيميككة في رسككائله: إن السككواحل الشككامية إنمككا اسككتولى عليهككا
يبيونك من جهتهم ولتأكيككد صككلتهم بككالغزاة, ورد قككول محمككد كككرد علي في خطككط
: )دبروا محاولة مزدوجة لقتل البطل صاح الدين اأيوبيك وإنهاء حياته
وفقوا لقتلوا أمة بأسرها( ويعترف محمد أمين غالب الطويككل بككأن مدينككة أنطاكيككة
طت بعد الصليبيين بفعل ااتفاق والذي وقع بين الزعيم النصيري فيروز وبين قائككد

بيينك بوهموند.

 ورد ما يلي: )عندما تصككدى الملككك الظككاهر بيككبرس لحمات65تحفة النظار ص
 المغول وأفلح في صككّد اجتيككاحهم اأسككود للباد العربيككة كككان النصككيريونك عونككًا
ولم يتمكنوا من دخول حلب ودمشق إا بمؤازرتهم, ولمككا انتهى الظككاهر بيككبرس

هك في عين جالوت توجه إلى حصون النصككيرية فعمككل فيهككا هككدمًا676
يبككًا. يقككول ابن تغككري بككردي: ثم خككرج الظككاهر من دمشككق يككوم السككبت عاشككره
جه بطائفة من العسكككر بجهككة وولككده ويبليكككك الخازنككدار بطائفككة أخككرى إلى جهككة,
عدوا ااجتماع في يككوم واحككد وبمكككان معين ليشككنوا الغككارة على جبلككة والاذقيككة
قب وعزفة ومرقية والقليعات وصككافيتا ومجككدل الطرطككوس, ويتم في رحلككة ابن
 ثم ألزمهم ببناء المساجد وتعميرها عّلهم يعودون إلى دين اإسككام, ثم لم يلبثككواك
ركوها خربة ا يدخلونها وا يعمرونها وربما أدت إليها مواشيهم وربما أدى إليها

(.150 ص7طرق فأذن فيها فيقولون ا تنهقك علفك يأتيك )النجوم الزاهرة ج

عادوا الكرة فحمل عليهم المنصور سيف الككدين بن قاوون حملككة شككديدة وأمككرهم
يد المسككاجد واإنفككاقك عليهككا, ورد في البدايككة والنهايككة للحافككظ ابن كثككير الجككزء

 ما يلي:53
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هك خرجت النصيرية عن الطاعة وقام بينهم707مطلع القرن الثامن للهجرة عام 
اسمه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر اه, فكان تارة يدعي أنه علي بن أبي
 وتارة يدعي أنه محمد بن عبد اه صككاحب الباد, تككزعم شككن حملككة من التكفككير
المسلمين فتبعككه الكثككيرون من النصككيرية ثم هككاجموا المسككلمين في مدينككة جبلككة
ا الكثيرين من أهلها وهم يصيحون ا إله إا علي وا حجاب إا محمد وا باب إا
ن, وأمر أصحابه بتخككريب المسككاجد واتخاذهككا خمككارات وسككبوا الشككيخين وكككانواك
ون لمن أسككروه من المسككلمين: قككل ا إلككه إا علي واسككجد إلهككك المهككدي الككذي

 وهككو328 ويميت حتى يحقن دمك. ويقككول صككاحب كتككاب تككاريخ العلككويين ص
ي اذقاني: ثم سافر تيمور إلى الشام وهو كمصيبة سماوية وقبككل سككفره جككاءت
العلوية –درة الصدف- بنت سعد اأنصار ومعها أربعون بنتًا بكرًا من النصككيريينك
 تنوح وتبكي وتطلب اانتقام أهل البيت, وسعد اأنصار هذا هو من رجككال الملككك
ر, فوعدها تيمور بأخذ الثككأر ومشككت معككه إلى الشككام والبنككات النصككيريات معهككا
 وتبكي وينشدن اأناشيد المتضمنة للتحريض واأخذ بالثككأر, فكككان ذلككك سككيجيء
كام بمصككائب لم يسككمع بمثلهككا. ويقككول: )ولم ينج من بطش تيمورلنككك بالشككام إا
كة واحككدة من المسككيحيين وأمككر تيمككور بقتككل أهككل السككنة واسككتثناء العلككويين

ريين وبعد الشام ذهب تيمور إلى بغداد وقتل بها تسعين ألفًا(.

ر ملفات السياسة للدولة العثمانية في كتككاب بككاش وكالككة أرشككيفي مهمككة دفككتري
 ما يلي: أن التدابير الوقائيككة الككتي تعتمككدها السككلطنة ضككد النصككيريينك كككان
ها وباستمرار تحقق العثمانيينك من وقوف النصككيرية إلى جككانب الفككرس؛ ذلككك أن
خ جنيد الجد اأعلى للشككاه إسككماعيل الصككفوي كككان قككد أقككام ردحككًا من الككزمن في
النصككيرية القريبككة من جبككل أرسككوس بخليج إسكككندرون. ودخككل في عاقككات
هرة وزواج معهم كما أكدت ذلككك دائككرة المعككارف اإسككامية. لككذا أرسككلت الدولككة
نيككةك أكككثر من حملككة ضككدهم أنهم كككانوا رديفككًا يعين الصككفويينك الفارسككيين في

م1514هم ضد السلطنة, وكككانت المعركككة الفاصككلة بينهم معركككة جالككديران عككام 
ر فيها ياروز سليم على الصفويينك وأنصارهم من النصيريين.

ر محمد أمين غالب الطويل خيانتهم في كتابه تاريخ العلويينك يقول:

 كككان ابككد للضككعيف المظلككوم من التوسككل والخيانككة لكي يحافككظ على حقوقككه أو
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دها وهذا أمر طبيعي يساق إليه كل إنسككان كككان العلويككون كلمككا غصككب السككنيون
 هجريككة656 يتوسلون بغدر السنيين عند سنوح الفرصة. إن كارثة بغككداد عككام 

يكت بيد الوزير البككاطني ابن العلقمي ومسككاعده ابن أبي الحديككد والرافضككي النصككير
سي الذي ما زال يتزلف لهواكو حتى أصبح مستشاره المفضل.

هم في عهد اانتداب الفرنسي:

 النصيريونك جبال الاذقية المنيعة وقاعها الحصينة, كقلعة صهيونك قككرب الحفككة
قلعة المرقب قرب بانياس وقلعة الحصن قككرب تلكككاخ ممككا سككاعدهم في الحفككاظ على
صككيتهم اانعزاليككة وعقيككدتهم الطائفيككة وتعصككبهم لبعضككهم كأقليككة. وممككا شككجعهم
ي على التعككاون مككع القككوى الخارجيككة الغازيككة في سككيطرتها على سكككان الباد
ولئن شككجع المجلس الملي النصككيري أتباعككهك على الككنزوح للمككدن بغيككة
يل المسككلمين والسككيطرة عليهم, إا أن الغالبيككة العظمى ظلت محتفظككة بطابعهككا
ئفي وبعزلتها الشعورية وبوائها لكل مستعمر دخيل. ورد في كتاب تطور الحركككة

ية لزوقان قرقعط "درزي قومي".

م صرح بوانكاريه رئيس وزراء فرنسككا في البرلمككان الفرنسككي1912
 قائًا: لست بحاجة أن أقول للمجلس: إن لنا في لبنان وسككورية مصككالح تقليديككة

 لعازمون على جعلها موضع احترام.

 ا تتككداخل خارطككة التجزئككة الفرنسككية مككع خارطككة التجزئككة البريطانيككة كككانت
قيات التي تمت بينهما بعد الحرب العالميككة اأولى تهككدف إلى الحفككاظ على حصككة
نهما, فلقد استثنت بريطانيا في مراساتها مككع الشكريف حسككين المنككاطق الداخلككة
صة فرنسا والتي منها منطقككة النصككيريين في الاذقيككة واإسكككندرونة وبككيروت,
تم ااتفككاقك بين لويككد جككورج وكليمنصككو على أن يتم انسككحاب اإنكلككيز من كليكيككة

 تشرين الثاني. على أن يحل محله الجيش الفرنسي والككذي1رية وجبل لبنان في 
ر بالفعككل في السككاحل السككوري وكليكيككة, كمككا انتشككر الجيش العككربي في دمشككق
ص وحماة وحلب, وقد أثار هذا ااتفككاق مشككاعر الغضككب وااحتجككاج لككدى الملككك

1919 تشككرين اأولك 20ل والحركككة الوطنيككة. وسككافر فيصككل إلى بككاريس في 
ء محادثات تهككدف إلى وحككدة القطككر السككوري واسككتقاله, ولكن الجككنرال غككورو
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ض السامي الفرنسي في بيروت أرسل إلى فرنسا يحذرها من التساهل مع فيصل
رغبة النصيريين بااتحاد مع السوريين, فقال في برقيتككه كمككا ورد في كتككاب باد

 ما نصه:211 للكوثراني ص

دكم بهذا الصدد أن النصيريين الذين يستيقظ حسهم اإقليمي الذاتي قككد سككاعدوني
 في قمع الفتنة التي أثارها الشريف حسككين في منطقككة تلكلخ, ولقككد تلقيت برقيككة
 زعيمًا نصيريًا يتحدثون باسم جميع القبائل يطالبون بإنشاء اتحاد نصيري

ل تحت حمايتنا المطلقة.

هككاء الحككرب قسككم الفرنسككيون سككوريا إلى ثاث حكومككات منتدبككة هي: حكومككة
وت وحكومككة الاذقيككة وحكومككة اإسكككندرونة. أمككا بالنسككبة لحكومككة الاذقيككة فقككد
كمت إليهككا كافككة النصككيريين الملحقين بريككف المحافظككات المجككاورة حمككاة وحلب
ص. وجلعت لهككا كيانككًا مسككتقًا وسككمتهم باسككم حكومككة العلككويين وذلككك بتككاريخ
. وذلك تغطية لواقع هككذه الطائفككة الغريبككة عن المجتمككع السككوري؛ وذلككك
جابة لرغبة النصيريينك أنفسهم كما يذكر يوسككف الحكيم في كتابككه سككورية والعهككد
, لقد أشككار الملككك فيصككل على رجككال الحركككة الوطنيككة ضككرورة عقككد
تمر يضككم ممثلين عن سككوريا بمناطقهككا الثاث يهككدف إلى إثبككات رغبككة الشككعب

ري في الوحدة والتحرر.

 من المرجككع99ل الحكيم الذي شغل مناصب وزارية في عهد فيصل في الصفحة 
ق: إن النصيرية أخلصوا لانتداب الفرنسي ولم يبعثوا بنككائب عنهم إلى المككؤتمر
ري ويككبرر مككوقفهم بأنككه كككان متفقككًا مككع مزيككة العرفككان بالجميككل حيث شككملهم

سيون بالعناية والعدالة والعطف البارز.

توهم البعض بأن ثورة صالح العلي النصيري كانت بدافع الوطنية ممككا يككدل على
د وطنيين بينهم وخونة كغيرهم من الطوائف اأخككرى ولكن المطلعين على تككاريخ
الطائفة ليدللون على أنها لم تكن لدافع وطني بل كككانت بككدوافع شخصككية وحجتهم

 ثورة صالح العلي كانت محصورة في منطقته ولم تعمم كافة مناطق النصيريين.

: أما مبعث ثورة صالح175,ك 174 ص 3ول محمد كرد علي في خطط الشام ج
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, فإن الدراسة التحليلية لها قادتنا إلى القول بأنهككا ترتبككط أساسككًا بالصككراع الككذي
قائمككًا بين النصككيريين واإسككماعيليين, وهككو صككراع قككديم اشككتد حين اسككتولى
سماعيلية على بلدة القدموسي التي تعد من أهم مراكز النصيرية, وكان صالح العلي
 هجماتككه عليهككا لطككرد اإسككماعيلية منهككا, ولمككا جككاء الفرنسككيون وتحككالفوا مككع
سماعيليين فكان طبيعيًا أن يهاجم صالح العلي اإسماعيلية وحلفاءهم الفرنسيين.

ككتغلت الحكومككة العربيككة برئاسككة الملككك فيصككل الككنزاع القككائم بين صككالح العلي
ومه اإسماعيليين وحلفائهم الفرنسيين, فعينتككه نائبككًا عن جبككل النصككيريينك لقككاء
نه معهم كما اتصلت به حركة ااتحاديين في تركيككا وأمدتككه بالسككاح لتضككغط على
سا فتجبرها على اانسحاب من كليكيا وتقطع كل صلة لها بالعروبة واإسام وكككان

م.1920ك حيث انسحبت فرنسا من كليكيا عام 

وما أنا تخلى ااتحاديون عن صالح العلي بعد انسككحاب فرنسككا من كليكيككة واشككتدت
م بعككد وسككاطة زعمككاء1921جمات الفرنسيين على صالح العلي حتى استسككلم عككام 

ريين دون أن يمسوه بأذى بينا أعككدموا كككل من وقككع في أيككديهم من قككادة الجهككاد
ي من المسلمين.

م1927 واسككتمرت حككتى عككام 1925قامت الثورة السورية في المحافظككات عككام 
حرك نداءات المجاهدين وقادة الحركككة الوطنيككة الشككعور القككومي والوطككنيك لككدى
ح العلي, مما يؤكد أن ثورته لم تكن بدوافع وطنية بل بككدوافع شخصككية وطائفيككة,
 كككانت بككدوافع وطنيككة اسككتجاب صككالح لنككداءات المجاهككدين ولضككم جهككوده إلى
دهم. ولكن صلحه مع المستعمرين أخمد في نفسككه رغبتككه في تحريككر وطنككه, ولم
ي الميدان سوى رجال الحركة الوطنية يتجاوب معهم كافة أفراد الشعب المسككلم,
رك يوسككف العظمككة وزيككر الحربيككة السككوري ليقككاوم زحككف الجيش الفرنسككي في
ركة غير متكافئة القوى, نال خالها شرف الشهادة في الوقت الذي كان فيككه صككالح
 يعلم واءه للمسككتعمرين, واضككمحلت روحككه الوطنيككة الككتي تتككاجر بهككا طائفتككه

هلون ممن حولهم.

 أيككار6استعراض ميليران رئيس وزراء فرنسا لخطته المرسككلة ببرقيتككه بتككاريخ 
 يقول: وبالنسبة لهؤاء المقيمين في المنطقة الساحلية, والككذين يتكلمككون
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يعًا اللغة العربية فيشكلون جماعة دينية مرتبطككة نظريككًا باإسككام لكنهككا في الواقككع
صلة عنه تمامًا ويجب أن ا تندمج بالمسلمين.

 كمككا يقككول يوسككف الحكيم في كتككاب الوثككائق1920ء قككرار غككورو في أيلككولك 
: )إنه لما كان النصيريةك قككد صككرحوا جليككًا ومككرارًا43 وثيقة رقم 254

هم بأن يكون لهم إدارة قائمة بذاتها تحت رعاية فرنسية؛ أجل ذلك يجب أن تنشأ
طعككة تجمككع أكثريككة هككؤاء ليتككاح لهم أن يواصككلوا السككعي في سككبيل مصككالحهم
سية وااقتصادية, وتحقيقككًا لأمككاني الككتي صككرحوا بهككا( وأصككر الفرنسككيون على
يم سككوريا إلى دويات طائفيككة, فسككموا جبككل العككرب بحكومككة الككدروز وحكومككة
ية بحكومة العلككويين, وضككمت إليهككا أقضككية صككهيون وجبلككة وبانيككاس وصككافيتا
ء طرابلس الشام القديم ومصياف وطرطوس بلغت مسككحتها آنككذاك حككوالي سككبعة

 للكوثراني.236, 235 كيلو متر كما ورد في كتاب باد الشام ص

ن بدأت فرنسا تتخذ سلسلة اإجراءات التمهيدية لاعتراف باستقال سوريا حتى
زعماء النصيرية بمذكرتهم إلى الحكومة الفرنسية يطالبون باإبقاء على انفصككال

 من وثككائق الخارجيككة الفرنسككية ذكككر المفككوض السككامي124تهم, ففي الوثيقككة 
م أن وفككدًا من وجهككاء1933 نيسككان 28و في خطابه لككوزير الخارجيككة بتككاريخ 

يرية برئاسككة رئيس المجلس التمككثيليك في الاذقيككة وصككل بككيروت إبككداء وجهككة
 بالوحدة السورية, وقد حدد رئيس المجلس موقفه بقوله: إننا ا نريدها بككل على
العكس نعارضككها فالسككوريون يعككدوننا من الوجهككة الدينيككة وأكككدوا معارضككتهم حككتى

 تحمل اسككم محمككد سككليمان اأحمككد اابن اأكككبر1933 مارس 12 مذكرة بتاريخ 
خ سليمان اأحمد والمعروف باسم بدوي الجبل جككاء فيهككا: أن النصككيريين ليسككوا
سلمين, ويذكر العالم الشهرستاني الذي يشكل أكككبر موسككوعة في اأديككان يككذكر في
 الملل والنحل أن النصيريةك من المذاهب اإلحادية وا صلة لهم بالككدين اإسككامي

سمية أنفسهم مسلمين محض افتراء لجئوا إليها لتغطية زندقتهم.

 ثورة الشيخ صالح العلي تقول المذكرة: إنهككا حتميككة نتيجككة سككوء التفككاهم بككادئ
, لكن الفرنسيين استثمروا هذه الثورة استثمارًا نبيًا حيث شملوا زعيمها بككالعفو
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كاملوه معاملككة نبيلككة. ثم حككددوا مككوقفهم من الوحككدة السككورية بقككولهم: إننككا نعلن
 /.205نا بااستقال وإننا نرى في فرنسا منقذتنا في هذا المجال / وثيقة 

 فقد جاء فيهككا مككا يلي: لقككد جككاءت1926 حزيران 8 والمؤرخة في 
ومة اانتداب إلى بادنا ونحن فريقًا منا بادئ اأمككر إلى محاربككة الجيش الفرنسككي,
 الفريق اأكبر منا وثق بشرف فرنسا, فوضعنا أيدينا بيد اانتككداب الككذي قككدر لنككا
الثقة فحفظ لنا استقالنا ونظمه, ومنذ ذلك الحين أخلصككنا لفرنسككا إخاصككًا ا حككد
زاد هذا اإخاص أن جميع المفوضين السككامين كككانوا يصككرحون ويعككدون باسككم
سا بضمان هذا ااستقال وحمايته, وكنا نتقبل هذه الوعود والتصريحات كما نتقبل
ه, وكم كانت دهشتنا عظيمككة حين رأينككا الفرنسككيين وأول صككدمة يتلقونهككاك من
وريين يتناسككون جميككع وعككودهم السككابقة ويعككدون السككوريين بإمكانيككة إلحاقنككا
ريا. إننا ا نسمح حككتى لفرنسككا الكريمككة المحسككنة أن تتصككرف باسككتقالنا وتهبككه
 لمن تريد, متناسية إخاصنا وتضحيتناك وثقتنا من جهة ووعودهككا وتأكيككداتها من

 من سككجلت الخارجيككة الفرنسككية يسككجل كتككاب رئيس493 أخككرى, وفي الملككف 
, إلى وزير خارجية فرنسا25/6/1936ومة النصيريينك إبراهيم الكنج المؤرخ في 

 فرنسا وعدتنا بااستقال تحت حمايتهككا وقككد حككافظت على هككذا ااتفككاق ونظمتككه
 الست عشرة سككنة الماضككية, ونحن ا نككرى إا أنهككا تنسككى التزاماتهككا ومهمتهككا
يرية عندما توافق اآن على التضحية بنا إلى أعدائنا القككدماء, خافككًا لمصككلحتها
ككلحتنا وأجككل أن أثبت حسككن نوايانككا واهتمامنككا بالمصككلحة العامككة وفي حالككة
حالة كليًا لإبقاء على استقالنا من وجهة النظر الدوليككة فنحن نوافككق على بحث
 دولتنا مع لبنان البلد الجار الذي يتألف مثل بادنا من أقليات سنتوصل دون شك

تفاهم معها وسنعرض مبررات هذا ااتحاد اللبنانيك النصيري بما يلي:

 البلدين كانا مرتبطين بواية بيروت في العهد العثماني.

ن لهذين البلدين صات اقتصادية واسعة.

شريعات الواردة في حكومة الاذقية وحكومة لبنان بخاف التشريعات السورية.
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تألف لبنان من أقليات دينية وهذا يشبه حكومة الاذقية.

حككاد حكومككة الاذقيككة ولبنككان سيصككبح لبنككان الككوطن اأوسككع لأقليككات في كككل
 .1.700.000رق فيصبح عدد نفوسه ما يقارب 

 إلى ما يلي: أن المجلس التمثيلي لدولة العلويينك852 تشير الوثيقة 
يضم سبعة عشر عضوًا وفق عدد السكان إلى اثنى عشر عضوًا نصيريًا يؤيدون
تقال خمسة منهم يؤيدون الوحدة مع سوريا ومن هؤاء الخمسككة ثاثككة مسككلمين

ن واثنانك نصيريان.

 في وزارة الخارجية الفرنسية والتيك وقككع عليهككا سككليمان3547وثيقة ذات رقم 
د ومحمككد سككليمان اأحمككد, ومحمككود أغككا حديككد, وعزيككز أغككا هككواش, وسككليمان

د, ومحمد بك جنيد, وفيما يلي نص هذه الوثيقة نورده أهميته:

ككة ليككون بلككوم, رئيس الحكومككة الفرنسككية: إن الشككعب العلككوي الككذي حافككظ على
اله سككنة فسككنة بكثككير من الغككيرة والتضككحيات الكبككيرة في النفككوس, هككو شككعب
ف في معتقداته الدينية وعاداته وتاريخه عن الشعب المسلم )السككني(. ولم يحككدث

وم من اأيام أن خضع لسلطة من الداخل.

نلمس اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهمك على
رسال المواد الغذائية إخوانهم اليهود المنكوبينك في فلسطين, وإن هؤاء اليهود
ين الككذين جككاءوا إلى العككرب المسككلمين بالحضككارة والسككام, ونككثروا على أرض
ين الذهب والرخاء, ولم يوقعواك اأذى بأحد, ولم يأخذوا شككيئًا بككالقوة, ومككع ذلككك
 المسلمون ضدهم الحرب المقدسة بالرغم من وجود انكلترا في فلسطين وفرنسككا

نقككدر نبككل الشككعور الككذي يحملكم على الككدفاع عن الشككعب السككوري ورغبتككه في
ق اسككتقاله, ولكن سككوريا ا تككزال بعيككدة عن الهككدف الشككريف, خاضككعة لككروح

عية الدينية للمسلمين.

ن الشعب العلوي الذي مثله الموقعون على هذه المذكرة, نستصرخ حكومة فرنسا
نًا لحريته واستقاله, ويضع بين يككديها مصككيره ومسككتقبله, وهككو واثككقك أنككه ابككد
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 لككديهم سككندًا قويككًا لشككعب علككوي صككديق, قككدم لفرنسككا خككدمات عظيمككة(( )عن
(.56 و 55ون أو النصيرية ص 

ريون والنصيرية في العصر الحديث

المبالغككة أن تقككول بككأن النصككيريينك اليككوم يككدينون كلهم بالمككذهب النصككيري الككذي
نا تعاليمككه, ومن الخطككأ أن تقككول بككأن صككلتهم قككد انقطعت بهككذا المككذهب. إذ من
ضح أن المذهب قد تشكل أهداف سياسية وطالما وجد بين شككعب مسككلم كككان ابككد

ن أن يأخذ صبغة دينية حتى يحافظ على أنصاره وأعوانه.ك

ساعد تفشي الجهككل بين هككذه الطائفككة على رواج هككذه الخرافككات واأباطيككل الككتي
ي بأن تجعل للزعمككاء من أهككل الككبيت وخلفككائهم سككلطة إلهيككة تخككولهم حككق تغككير
د والعبادات, وأنه ا قيمة أي تفسير عندهم إا إذا كان عن طريق اأئمكككة أو من
 عنهم وإن لم يكونوا من أهل البيت, وبككذلك يسككهل طمس معككالم الككدين وهككذا مككا
ف إليه تأسيس أمثال هذه المذاهب. والنصيريونك إزاء هذا المذهب ثاثة أصناف:

المتعلمون وهؤاء ا يدينون بالمذهب النصيري لمخالفتككه أبسككط الحقككائق العلميككة,
فقد تأثروا بالمبادئ المستوردة والدخيلة التي أوجككدت لكي تكككون البككديل لأفكككار
ية, كالماركسية والوجودية والقومية العربية والقوميككة السككورية وقليككل منهم من

طبقة العامة: وهي متمركزة في قرى الجبل وهككؤاء ا زالككوا يتككأثرون بالخرافككات
ية ويخضعون لسلطة رجال الدين والزعماء الطائفيين.

بقة شيوخ الطائفة والرؤساء: وهككو صككنفان المتعلمككون منهم ا يقتنعككون بككدينهم
يري, غككير أنهم ا يبصككرون أتبككاعهمك من العامككة وذلككك لكي تبقى لهم السككيطرة
ككة عليهم, والجككاهلون منهم ا زالككوا يأخككذون بحككظ من هككذه الخرافككات بحكم
رث حفاظككًا على شخصككيتهم المتمككيزة, ففي العصككر الحككديث وفي قريككة الجوبككة
بعة لقضاء الحفة في محافظة الاذقية السورية, وفي عهد اانتداب الفرنسككي ادعى
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ن المرشد األوهية وآمن به أتباعه سنين عددًا, ولقد ساهم المستشككار الفرنسككي
هام نصيري الحفة بهذه األوهية حيث قيل بأنككه كككان يسككجد للككرب سككليمان أمككام
عه ليوهمهم بصدق نبوءة سليمان, وكان يكشف بعض الحقككائق الككتي ا يعرفونهككا
سائل الحديثة, كالراديو والهاتف وغيرها فيبنبئ أصحابه بها فككيزدادون إيمانككًا بككه
 يمكن لاستعمار أن يشتري عشيرة كاملة بشراء رئيسها الذي يدين له أنصككاره
عة العمياء. وما أن أخككذ الشككعب السككوري اسككتقاله حككتى عككاش النصككيريونك في
هم الحصينة منعككزلين ا تعككرف السككلطة حقيقككة مككا يجككري بينهم. ومككا أن اغككتر
 سليمان بقوته حككتى راح يطككالب بككالحكم الككذاتي وبتعككيينك وزيككر نصككيري لمدينككة
ية, وتمرد على الدولككة وأعلن العصككيان المككدني وهككدد باانفصككال إن لم يسككتجب
 فكان أن جهزت الحكومة السورية قككوة عسكككرية وهاجمتككه في مركككز ربوبيتككه,
ألقت القبض عليككه وحكم عليككه باإعككدام بعككد محاكمككة علنيككة ونفككذ الحكم فيككه زمن

 وتككولى الربوبيككة من بعككده ابنككه مجيب. احككظ1946يس شكككري القككوتلي عككام 
ريون أن انعزالهم واعتمادهم على اأجنبيك لم يحقق شيئًا من أهدافهم بل زاد في
يد صككفحتهم وتككدني سككمعتهم, فقككرروا أن يغككيروا خطتهم ليسككدلوا سككتارًا على
هم اأسود ويوشحوه بوشككاح الوطنيككة عّلهم يصككلون إلى هككدفهم بالسككيادة الككتي

 من سككجات الخارجيككة الفرنسككية أن515غت أحامهم طككويًا. جككاء في الملككف 
يمات العشككائرية والككتي كككان اعتمادنككا عليهككا لتشكككيل العمككود الفقككري لاسككتقال
ي والتيك يشكل زعماؤها أعضككاء المجلس التمككثيلي بككدأت اآن تفقككد قككدرتها, كمككا
 الدعاية الوحدوية الدمشقية تستقطب الزعماء العشائريين الثككانويينك الطمككوحين
ضافة إلى أن انتشار التعليم اابتدائي صار يهدد الرابطة الباطنية القديمة الككتي لم

جهازها الوعظي الساذج يرضي اأجيال الجديدة.

مخاوف الرؤساء من فقد سيطرتهم على أتباعهم كان ابد من رسككم خطككة مككاكرة
دف استقطاب هؤاء ااتباع باسم مصلحة الطائفككة والتخطيككط لسككيادتها فكككان أن

وا لهم الخطط التالية:

خروج من عزلتهم التي لم تحقق لهم أي مكسب سياسي وذلك بالهجرة إلى المدن
كاورة كي تضككيع هككويتهم الطائفيككة ويتغلغلككواك بين أوسككاط المسككلمين البسككطاء

عوا بهم ويتألفوا معهم ويتزاوجوا فيما بينهم ويسخروهم لخدمة الطائفة.
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واء واانصياعك لشيوخ الطائفة: وخشية أن يتناسككى النصككيريونك طككائفتهم نتيجككة
اختاط كان ابد من الواء لشيوخ الطائفة لأسباب التالية:

ضاء ه وطاعة لإمام واستجابة لدوافع الحقد التي رضككعوها ضككد المسككلمين منككذ

سلل إلى المراكز الهامككة في الدولككة والتخطيككط لملئهككا واحككدًا بعككد اآخككر بهككدوء
صمت, فهم أقلية منظمة, الجيل الناشئ فيها مجهككول الهويككة الطائفيككة, يسككهل شككغل
صب الهامة بهم دون لفت نظككر المسككلمين اأكثريككة السككاحقة أنهم غككير منظمين

رقين يسهل تمرير المخططات عليهم.

سكككمًا أي خاف ينشكككب فيمكككا بينهم أن في خافهم ضكككياعًا لسكككيادتهم وفقكككدانًا
صبهم ومكاسبهم الدنيوية.

قبال على التعليم لملء مراكز التوجيه الهامة وللسيطرة على المؤسسات الثقافيككة
 وتوجيهها لقطع كل صلة بين الجيل الجديد وتراثه الحضاري.

نتسككاب إلى اأحككزاب القوميككة باعتبارهككا مظنككة الوصككول إلى الحكم, وبوصككولهاك
 أبناء الطائفة إلى الحكم ويعملون على السيطرة عليككه واانفككراد بككه كمككا أن رفككع
أحزاب لشعارات الوطنية والقومية يضفي عليهم صفة الوطنية, وبككذلك يسككدلون

ر على ماضيهم التآمري الخياني المخزي.

قبال على التطوع في الجيش واانتساب للكليات العسكرية وذلك لكي يتمكنككوا من
طرة على اأسككلحة الفعالككة وأجهككزة اأمن فيكونككواك دعمككًا أي تحككرك عسكككري أو

ي أو حزبي لهم فيه ضلع.

 ساعدهم على التغلغل في صفوف القوات المسلحة وبسككرعة أن فرنسككا في عهككد
اب السوري شكلت فرقة عسكرية خاصة أسمتها )فرق الشرق الخاصة( اعتمدت
على أبناء اأقليات عامة وعلى النصيريينك خاصة, مما جعل المسككلمين يحجمككون
التطككوع فيهككا, فكككانت اأقليككات هي اأكثريككة فيهككا, ولمككا نككالت سككورية اسككتقالها
حت هككذه الفككرق نككواة جيش ااسككتقال, تعج بأبنككاء الطوائككف وأكمككل النصككيريونك
يطهم السككيطرة الكاملككة على القككوات المسككلحة, وعلى حين غفلككة من المسككلمين
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 اتخذوهم مطية للسيطرة والتسلط وا حول وا قوة إا باه.

 

( ناحككظ أن اآيككات الثاثككة من سككورة آل عمككران ولكنهككا غككير متتابعككة, فاآيككة
.53, تليها اآية 19, تليها فقرة من اآية 

.112, 111 والمنتجب العاني ص 19, 18( انظر الباكورة السليمانية ص

.47, والباكورة السليمانية ص89( المنتجب العاني ص

.27, والباكورة السليمانية ص89( المنتجب العاني ص

.44 والباكورة السليمانية ص:194, 193( المنتجب العاني ص 

.19, 18 والباكورة السليمانية سورة الفتح ص 2/270( المكزون التجاري 

( من المحتمل أن المقصود هنا الوزير ابن الفرات الذي سيأتي ذكككره بعككد قليككل.
 كان بالفعل من المتعاطفين مع الغاة, ولذلك سجن ثاث مرات وقتل بعد ذلك.

.101, 100( كتاب المقاات والفرق / سعد بن عبد اه القمي ص 

.78( فرق الشيعة / الحسن النوبختيك ص 

.244( كتاب الغيبة / للطوسي ص 
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