
  www.epanouissement.org  
 

 1

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التسامح
  

  الم والقانون الدوليـاإلسبين 
  

   
  : بقلم

  عبد الكريم دحو اإلدريسي
  )دآتوراه في القانون الدولي الدبلوماسي(

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م ٢٠١٢هـ ـ   ١٤٣٣



  www.epanouissement.org  
 

 2

في عالقات ـ ينبثق هو و. انشراح الصدور معادلةفي  حاسمةال رقاماأليعتبر التسامح أحد 
يا :" قال اهللا عز وجل. اإلسالم وروح الرحمة والعفوتعاليم ن صلب مـ المسلمين الدولية 

أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا وقبائل لتعاَرفوا، إن أآرمكم عند 
على  آثار وخيمةالتسامح  غيابلو ).١٣: سورة الحجرات"(اهللا أتقاآم، إن اهللا عليٌم خبير

وع التسامح العديد من التساؤالت التي ال يخلو بعضها موض ويثير .نواحي الحياة مختلف
  :من صعوبة أو تعقيد

  

وأحكام القانون الدولي مختلف جوانب  تعالج التشريعات أو القوانين الوطنية مثال ـ فكيف
    التسامح؟

  ـ وهل ثمة تطابق مطلق بين المستوى التشريعي أو النظري وبين الممارسة؟
   المحظور في مجال التسامح؟ـ وما هي حدود المسموح به و

وزرع األحقاد والظلم  في الدين ـ وهل صحيح أن اإلسالم ُبنَي على القسوة واإلآراه
  والعنف والترويع واإلرهاب؟

لكن، قبل هذا وذاك، ما المقصود بالتسامح وما . مختلفة ارئيسية وأبعاد اللتسامح أرآانإن 
   هي نطاقاته؟

  

    :هقونطا أوال ـ مفهوم التسامح
وتقول العرب عليك بالحق  .ذآر ابن منظور أن الحنفية السمحة ليس فيها ضيق وال شدة

يقال َسَمَح وأْسَمَح إذا جاد وأعطى . الجود: والسماح والسماحة .فإن فيه َلَمْسَمحًا أي ُمتَسعًا
ا فعل شيئ: وَسَمَح وَتَسمََّح. تساهلوا: وتسامحوا. الُمساهلة : والُمسامحة. عن آرم وسخاء

   ١.فسهل فيه
  

الفكري التعصب والمذهبي وأالديني  ضطهادوالتسامح يعني غياب مختلف أنواع اال
مختلف أمراض القلوب  غيابأيضا عني وي  .أو العنصري العرقيالتحيز والحزبي وأ

ليس مرادفا هو و .حيفالحقد والكراهية وعشق الآاالستكبار والحسد و ،العابرة للحدود
قلي والنفسي والجسدي، الناجم عن إآراهات خارجية اجتماعية لالستالب الروحي والع

فهو يصدر عن ِحْلـٍم ورحمة، وليس  بالذل والهوان، لهوال عالقة  .واقتصادية وسياسية
والتسامح ال يعني  .أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر: وقد قيل. لةعن خوف وِذ

      .تحت ضغط وإآراه قوحقالأو التنازل عن  اتُمَسلمَّالالتسليم في 
  

الذي  "عالن المبادئ بشأن التسامحإ "وممارسة التسامح ال تعني حسب المادة األولى من 
في دورته الثامنة  لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوماعتمده المؤتمر العام 

ن تقبل الظلم االجتماعي أو تخلي المرء ع :" ١٩٩٥نوفمبر ١٦ بتاريخ والعشرين
بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن . معتقداته أو التهاون بشأنها
والتسامح يعني اإلقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في . يتمسك اآلخرون بمعتقداتهم

مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوآهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسالم وفي أن 
 ىتعني أيضا أن آراء الفرد ال ينبغي أن تفرض عل يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي

   ."الغير
  

 المنظومات العقائديةفيما بين األفراد، وداخل األسر، وداخل : وللتسامح نطاقات عديدة
    .، إلخوفيما بينها الدولداخل وفيما بينها، وداخل المذاهب وفيما بينها، و

  
                                                 

  . والصفحة التالية لها ٦٧٢: ص. م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣. دار الحديث، القاهرة. الجزء الرابع. ـ  لسان العرب ١
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  : ثانيا ـ أرآان التسامح
 سالمة، لكن يمكن اختزال أبرزها في إحصاؤهايصعب  ضوعيةذاتية ومو أرآان للتسامح
ممارسة الشعائر الدينية، و ، وحرية االعتقاداألصل المشترك بين اإلنسانيةوالقلوب 

واالختالف والبر والوفاء بالعهد واحترام آداب الكالم  األمن،، ووالعدل واإلنصاف
  .والعفو واإلحسان

 

   القلوب سالمةـ  ١
  

، باعتبار أن عمليات المختلفة لوب قطب الرحى بالنسبة ألرآان التسامحتمثل طهارة الق
إذا آانت القوانين و. النصوص ن فيوَِّدالتسامح تتم أوال في ساحات القلوب، قبل أن ُت

قبل أن يمتد ضررها إلى ( فتكاالجنائية ال ُتَجرم أمراض القلوب التي تفتك بأصحابها 
  . ال لبس فيه وحذر من التلطخ بأوساخها ، فإن اإلسالم حرمها تحريما)الغير

  

العالقات في التسامح يتغذى  غيابعلى غرار ما يجري داخل بعض المجتمعات، فإن و
والحسد  حقاد المتبادلةاألبويتعلق األمر أساسا ، حدودالدولية من أمراض القلوب العابرة لل

  .ءدواتغذية متبادلة فيما بين هذه األتلك ال، علما أن واالستكبار
  

آيف نسأل اهللا عز وجل أن  مثال منا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملَّفبالنسبة للحقد، َع
الذي رواه البخاري في األدب  يطهر قلوبنا من األحقاد، حيث ثبت في الحديث الصحيح

صلى اهللا عليه أنه مسنده وابن ماجه في سننه والحاآم في مستدرآه في المفرد وأحمد 
 ،مخبتـًا إليك ،مطيعـًا إليك ،رهابـًا لك ،آاًرا لكذ ،جعلني لك شّكاًرا لكرب ا" : قالوسلم 

رب تقبل توبتي، واغسل َحـَْوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وَسّدد . أواهـًا ُمـنيبـًا
والحقد آما عرفه ابن  "].الحقد: والسخيمة[" لساني، وثبْت حجتي، واْسـلل َسخيمة قلبي

ن الحليم ليس هو أولذا، قيل ب". ة في القلب والتربص لفرصتهاإمساك العداو: "منظور هو
  .لم فحلم حتى إذا قدر عفاُظى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من  لم فحلم حتُظالذي 

 من شر الحاسد، وأمر اهللا عز وجل رسوله أن يستعيذفقد حرمه اإلسالم،  بالنسبة للحسد،و
قال رسول صلى و. قبل أن تؤذي الناس ألن الحسد جمرة تتقد في الصدر فتؤذي صاحبها

، فالحسد ٢".وال يجتـمُع في جـوف عبد اإليمان والحسد" : مثال عن الحسد اهللا عليه وسلم
هما ال يتعايشان في فإذا تمكن أحدهما من القلب أخرج اآلخر، أي انه  .يقتل اإليمان قتال

  . غياب اآلخر ينبئ عنوحضور أحدهما . نفس المكان
     
   والمساواة والكرامة اإلنسانية صل المشتركاألـ  ٢

 ستكبار واالستعالء، ال يبقى ثمة مجال لالنسانيةلإلصل المشترك األاإلنسان  تذآرعندما ي
ومن آياته أْن خلقكم ِمن تراب ثم " : قال اهللا تعالى .نالواألق واعرواأل تباهي باألنسابوال

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي :"الىتعقال و). ٢٠:سورة الروم"(إذا أنتم بشر تنتشرون
سورة "(خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال آثيرا ونساًء

بشرين ومنذرين آان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين ُم:" وقال تعالى). ١:النساء
وقال  ).٢١٣: سورة البقرة"(وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

ولقد آرمنا بني آدَم وحملناهْم في الَبّر والبحر ورزقناهم ِمَن الطيبات وفضلناهْم :" تعالى
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و).٧٠:سورة اإلسراء"(على آثير ممن خلقنا تفضيال

إن اهللا ال ينظر إلى أجسادآم وال إلى ُصَورآم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار :"وسلم
                                                 

  . ـ صحيح الترغيب والترهيب ٢
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إن ربكم واحد، وإن أباآم واحد، أال ال ! يا أيها الناس:" وقال أيضا ٣".ى صدرهبأصابعه إل
، وال أسود على مي على عربي، وال ألحمر على أسودلعج فضل لعربي على عجمي، وال

ق هذا المبدأ في الواقع أيام خاتم األنبياء والرسل محمد بِّوقد ُط ٤"...أحمر إال بالتقوى
َتَبوُّء  منمن أشهر الصحابة الذين لم يمنعهم لونهم أو عرقهم و. صلى اهللا عليه وسلم وبعده
  ...صهيب بن سنان الرومي وبالل الحبشي وسلمان الفارسي مكان الصدارة في المجتمع،

  

  ال إآراه في الدين: عقيدةـ حرية ال ٣
أي ال ُتكرهوا أحدا على الدخول في دين "، "ال إآراه في الدين" يقول اهللا عز وجل

فإنه بين واضح جلي دالئله وبراهينه ال يحتاج إلى أن ُيكره أحد على الدخول  ؛ماإلسال
ففي هذا المبدأ يتجلى تكريم الخالق عز وجل لإلنسان، واحترام إرادته وفكره، . ٥"...فيه

هي أول  االعتقادحرية و. ويمثل هذا أسمى مظاهر التحرر اإلنساني. وتحميله تبعة اختياره
. ، إنما يسلبه إنسانيتهحريةهذه الوالذي يسلب إنسانا . تثبت إنسانيته حقوق اإلنسان التي

. وإذا لم تقرن هذه الحرية باألمن من األذى والفتنة، فإنها تبقى حرية شكلية ال معنى لها
ولو  :"وقال تعالى). ٢٩:سورة الكهف"(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر:" وقال تعالى

الناس حتى يكونوا  أفأنت ُتكرُهم جميعا شاء ربك آلمن من في األرض آله
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء :" وقال تعالى ).٩٩: سورة يونس(".مؤمنين

    .)٤٨:سورة المائدة"(اهللا لجعلكم أمة واحدة ولكم ليبلوآم في ما آتاآم
 

رآن التي نص عليها الق" ال إآراه في الدين"وقد قنن التشريع الجنائي المغربي قاعدة 
من استعمل العنف أو التهديد :" الذي نص على ما يلي ٢٢٠الكريم من خالل الفصل 

عاقب ما أو على حضورها، أو منعه من ذلك، ُي إلآراه شخص أو أآثر على مباشرة عبادة
. بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله  عاقب بنفس العقوبة آل من استعملوُي
أو استغالل مؤسسات إلى ديانة أخرى، وذلك باستغالل ضعفه أو حاجته إلى المساعدة 

حكم التعليم أو الصحة أو المالجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن ُي
ة أو لمدة ال تزيد بإغالق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائي

  ."على ثالث سنوات
  

من عطل عمدا مباشرة إحدى : "من نفس التشريع على ما يلي  ٢٢١ونص الفصل 
العبادات، أو الحفالت الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه اإلخالل 
بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين 

  ".خمسمائة درهمإلى 
  

أو أي شيء مما  ،أو آثار ،َمن تعمد إتالف بنايات:" على ما يلي ٢٢٣ونص الفصل 
ُيستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، ُيعاقب بالحبس ِمن ستة أشهر إلى ثالث 

  ٦".سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
  

                                                 
  . ـ   صحيح مسلم ٣
  . ـ   سلسلة األحاديث الصحيحة ٤
الطبعة . لبنان –بيروت . دار الندى للطباعة والنشر والتوزيع. الجزء األول".تفسير القرآن العظيم:"بن آثيراـ    ٥

  . ٣١١: ص. م ١٩٨٨/هـ  ١٤٠٨األولى، 
سلسلة نصوص . منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. ـ القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ٦

  . تابعة لهاوالصفحة ال ٩٧: ص. ٢٠٠٤. ١٢٢:العدد. الطبعة األولى. ووثائق
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تطبيق أحكام القانون الدولي الخاصة ل مجاالدولية في  ةوالممارسمقارن التشريع اليبين و
دائما في مجال التنشئة الدينية ال تمثل أن االلتزامات والممارسات الدولية  ،بالحرية الدينية
من اتفاقية حقوق الطفل  ١٤فإذا آانت أغلبية الدول لم تتحفظ على المادة . وحدة منسجمة

ولى على حق الطفل في حرية قرتها األفأآدت التي ) ١٩٨٩نونبر  ٢٠المبرمة بتاريخ (
ودولة الفاتيكان قد أعربت عن  ٧ةإلسالميا ، فإن مجموعة من الدولالفكر والوجدان والدين

    ٨.المذآورة ١٤على المادة  تحفظها
  

باعتبار أن اإلسالم هو دين  ١٤تحفظت المملكة المغربية على أحكام المادة فقد  ،وهكذا
ائر أنها ستفسر أحكام الفقرة األولى والثانية من وورد في تصريحات حكومة الجز .الدولة
الدستور  بمراعاة األسس الرئيسية للنظام القانوني الجزائري وعلى الخصوص ١٤المادة 

 ١١-٨٤والقانون رقم  الذي ينص في مادته الثانية على أن اإلسالم هو دين الدولة،
على أن تربية الطفل  المتعلق بمدونة األسرة والذي ينص) ١٩٩٤يونيو  ٩المؤرخ في (

موضحة بأن ، ١٤وتحفظت العراق على الفقرة األولى من المادة  .تتم في إطار دين أبيه
وصرحت حكومة  .تمكين طفل من تغيير الدين يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

ن دستورها وقوانينها أب ١٤جمهورية المالديف في تحفظها على الفقرة األولى من المادة 
يتعين عليهم أن  ]أي المتمتعين بجنسية دولة المالديف[ على أن جميع المالديفيينينصان 

واحتفظت حكومة جمهورية أفغانستان لنفسها بالحق في صياغة تحفظات  .يكونوا مسلمين
. تجاه أي حكم لالتفاقية قد ال ينسجم مع الشريعة اإلسالمية ومع التشريع الجاري به العمل

التي  ١٤الهاشمية أنها ال تعتبر نفسها مرتبطة بأحكام المادة وورد في تحفظ المملكة 
وصرحت دولة اإلمارات العربية المتحدة بأنها ال ... تعترف للطفل بالحق في حرية الدين

إال في الحدود التي ال تخالف فيه  ١٤تعتبر نفسها مرتبطة باألحكام المعلن عنها في المادة 
وورد في تصريح العربية السعودية أنها تتحفظ على  .هذه األحكام مبادئ وقواعد الشريعة

وورد في تحفظ الكويت أنها . جميع األحكام التي تتعارض مع تعليمات القانون اإلسالمي
تتحفظ على جميع أحكام االتفاقية التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية والنصوص 

ا أن تصديقها على وصرحت جمهورية أندونسي. التشريعية الداخلية الجاري بها العمل
 ١٤وأنها ستطبق المادة ... االتفاقية ال يستتبع قبول التزامات تتجاوز الحدود الدستورية 

واحتفظت حكومة الجمهورية اإلسالمية إليران في تحفظها . من االتفاقية طبقا لدستورها
اإلسالمية بالحق في االمتناع عن تطبيق أحكام أو بنود االتفاقية غير المنسجمة مع القوانين 

أنها تتحفظ بوصرحت حكومة بروناي دار السالم . ومع التشريع الداخلي الجاري به العمل
على أحكام االتفاقية القابلة للتعارض مع دستورها ومع عقائد ومبادئ اإلسالم الذي هو 

وذآرت حكومة بنغالديش . مع مراعاة طابعها العام...١٤دين الدولة، وخاصة على المادة 
طت األمين العام علما بأنها صادقت على االتفاقية مع تحفظ على الفقرة األولى من أنها أحا
وورد في تصريح حكومة جمهورية جيبوتي أنها ال تعتبر نفسها مرتبطة . ١٤المادة 

وورد في تحفظ الجمهورية . باألحكام أو المواد غير المنسجمة مع دينها ومع قيمها التقليدية
تحفظ على أحكام االتفاقية التي ال تنسجم مع التشريع العربي العربية السورية أنها ت

... التي تعترف للطفل بحرية الدين  ١٤السوري ومع مبادئ الشريعة وخصوصا المادة 
                                                 

ـ حسب الترتيب  الهجائي ـ بأفغانستان واألردن واإلمارات العربية المتحدة والجزائر والسعودية  ـ يتعلق األمر ٧
والعراق والكويت والمالديف والمغرب وأندونسيا وإيران وبروناي دار السالم وبنغالديش وجيبوتي وسوريا وُعمان 

  . وقطر وماليزيا وموريتانيا
 مجموعة معاهدات األمم المتحدةعلى االتفاقية في الدول أنظر جميع تصريحات وتحفظات زيد من التفاصيل، لمـ    ٨
)Recueil des traités des Nations Unies(  
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وورد في تحفظات سلطنة ُعمان أنها تتحفظ على جميع أحكام االتفاقية التي ال تنسجم مع 
وأنها ال تعتبر نفسها  ،عمل في السلطنةالشريعة اإلسالمية أو التشريعات الجاري بها ال

وورد في . لالتفاقية التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين ١٤ملتزمة بأحكام المادة 
تجاه جميع أحكام االتفاقية التي ال تنسجم  عام صياغة تحفظرغب في تحفظ دولة قطر أن ت
ال بأنها لن تطبقها مث ١٤وصرحت حكومة ماليزيا بخصوص المادة . مع القانون اإلسالمي

.  إال إذا آانت تتفق مع الدستور ومع القانون الداخلي والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا
وصرحت الجمهورية اإلسالمية لموريتانيا أنها تتحفظ على المواد أو األحكام القابلة 

  .للتعارض مع معتقدات وقيم اإلسالم الذي هو دين الشعب والدولة
  

الفاتيكان فقد ورد في تحفظها بأنها تفسر مواد االتفاقية بشكل يحفظ حقوق وبالنسبة لدولة 
آما صرحت بأن . الوالدين األساسية وغير القابلة للتصرف فيما يخص التربية والدين

تطبيق االتفاقية يتعين أن ينسجم في الممارسة مع الطبيعة الخاصة لدولة الفاتيكان ومع 
ارا لطبيعتها ووضعيتها الخاصتين، فإن الفاتيكان، واعتب. "مصادر قانونها الموضوعي

بانضمامها إلى هذه االتفاقية، ال تنوي بأي شكل االبتعاد عن مهمتها الخاصة التي لها طابع 
  ". ديني وأخالقي

  

ويجدر التذآير، بأنه خالفا التفاقية حقوق الطفل، فإن الفقرة الثالثة من المادة السادسة 
قد نصت  ١٩٤٨ديسمبر  ١٠المي لحقوق اإلنسان الصادر في والعشرين من اإلعالن الع

ونصت الفقرة الرابعة من ". لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم:" على أنه
دجنبر  ١٦المؤرخ في  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٨المادة 
هد باحترام حرية اآلباء واألولياء تتعهد الدول األطراف في هذا الع:" على ما يلي١٩٦٦

اآلخرين عند وجودهم في تأمين تعليم األوالد المشمولين بواليتهم وتربيتهم دينيا وخلقيا 
     ".وفقا لمعتقداتهم الخاصة

  

  وحرية الرأي والتعبير ممارسة الشعائر الدينية ـ حرية ٤
  

ببعض َلُهدمت صوامُع  بعضهم ولوال َدفُع اهللا الناس:" قال اهللا عز وجل في القرآن الكريم
 :قال ابن آثير).٤٠:سورة الحج"([...]ُيذآُر فيها اسم اهللا آثيرا ومساجُد وِبـَيٌع وصلواٌت

أي لوال أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس  )ولوال َدفُع اهللا الناس بعضهم ببعض(
 .لضعيفعن غيرهم بما يخلقه ويقدره من األسباب لفسدت األرض وألهلك القوي ا

وهي المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية ) َلُهدمت صوامُع(
أي [وهي للنصارى أيضا...وهي أوسع منها) وِبـَيٌع(...وعكرمة والضحاك وغيرهم

     ٩...وأما المساجد فهي للمسلمين]...أي معابدهم[آنائس اليهود)...وصلوات( ]...الكنائس
  

اإلسالمي غاية السمو عندما قرر حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير لقد بلغ التشريع 
ففي أي بلد إسالمي يستطيع غير المسلم أن يعلن عن عقيدته، . المسلمين في بالد المسلمين

 ان، فلليهود في البلدة دينهدراسلالدينية، وأن يقيم المعابد والمدارس  شعائره يمارسوأن 
، ولهم أن الخاصةبطرق رسمية، ولهم مدارسهم  فيها دونيتعب التياإلسالمية معابدهم 

في حدود النظام العام  على غيرها من العقائدون عن عقيدتهم وأن يفضلوها ؤيكتبوا ما يشا
، فلكل أصحاب مذهب آنائسهم وآذلك حال المسيحيين. خالق الفاضلةواآلداب واأل
   .ومدارسهم

  
                                                 

  .٢٢٧:ص .مرجع سلف ذآره .ـ تفسير القرآن العظيم، الجزء الثالث ٩
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فما آاد يستقر  .ذه الحرية عبر التاريخهذا، ويصعب إحصاء سوابق احترام المسلمين له
، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المدينة، حتى عقد صلحا دائما مع طوائف المدينة

ورد مثال  وهكذا،. وفق فيه بين األوس والخزرج، ومع اليهود فأقرهم على دينهم وأموالهم
نهم وللمسلمين ن يهود بني عون أمة مع المؤمنين، لليهود ديأ"في صحيفة المدينة 

أهل نجران، آتب لهم  مثال عندما صالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو١٠."...دينهم
ولنجران وحاشيتها ذمة اهللا وذمة رسوله، على دمائهم وأموالهم :"... آتابا ورد فيه

وملتهم وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم وآل ما تحت أيديهم من قليل 
هذا آتاب من خالد :"وورد في آتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق ١١ ."..أو آثير

  ١٢".إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وآنائسهم : بن الوليد ألهل دمشق
  

لكن ما ال ينبغي إغفاله هو وجود . صحيح أن ثمة العديد من القيم المشترآة بين اإلنسانية
 ،ن معنى المقدس قد يختلف من دين آلخرإ. خصوصيات ثقافية للشعوب يتعين احترامها

نفس السلوك قد ُيعتبر في ثقافة معينة، انتهاآا خطيرا لمنظومة قيم ف. ومن ثقافة ألخرى
 .وطعنا في مقدساته ورموزه، مما قد يثير ردود فعل ال تكون في الحسبان معين مجتمع

نسان، آما يقول إن حقوق اإل. بالنسبة لثقافة أخرى أي تحفظنفس السلوك  يثيروقد ال 
تنطوي على مسؤولية متأصلة، ويجب أال تستخدم للحط من " األمين العام لألمم المتحدة،

بل على العكس من ذلك، يجب أن نتحلى . شأن أية جماعة أو فرد أو توجيه اإلهانات لهم
جميعا بقدر آبير من الحساسية عندما نتعامل مع الرموز والتقاليد المقدسة لدى 

 :"من اتفاقية حقوق الطفل مثال على أنه ١٤ونصت الفقرة الثالثة من المادة  ١٣."اآلخرين
بالدين أو المعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون لجهر ال يجوز أن يخضع ا

 الحقوق والالزمة لحماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو
المادة التاسعة والعشرون من اإلعالن العالمي  ونصت ."والحريات األساسية لآلخرين

الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود " لحقوق اإلنسان على ضرورة خضوع
التي يقررها القانون فقط، لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق 

              " ، إلخالمقتضيات العادلة للنظام العامة والمصلحة العامة
  

وهذا ما يجعل الحدود بين المسموح به والمحظور في مجال التسامح تختلف من دولة 
ومما قاله وليام غالستون . بل وقد تختلف داخل نفس الدولة من منطقة ألخرى ،ألخرى

لم يكن موقف حكومتنا أو نظامنا القضائي :" الباحث بمعهد بروآنغز لألبحاث في واشنطن
يقول إن أي شيء جائز إذا أدرج تحت تصنيف الديانات في أي وقت من األوقات 

وقضية متى يمكن للحكومة أن ترسم حدا فاصال بين الممارسات المسموح بها . المنظمة
                                                 

: ص. م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الطبعة الثالثة . سة الرسالةمؤس. العالقات الدولية في اإلسالم: ـ الدآتور وهبة الزحيلي ١٠
. وذلك نقال عن مجموعة الوثائق  السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة للدآتور حميد اهللا. والصفحة التالية لها ١٥٨
  .ومابعدها ١٥: ص
الطبعة . بيروت ـ لبنان. ميةدار الكتب العل. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس". آتاب األموال:" أبو عبيد بن سالم   ١١

   .والصفحة التالية لها ٢٠١: ص. م١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦األولى، 
الطبعة . بيروت ـ لبنان. دار الكتب العلمية. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس". آتاب األموال:" أبو عبيد بن سالم   ١٢

   .٢٢٠: ص. م١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦األولى، 
فبراير  ٢٦األحد . الجتماع الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بتحالف الحضاراتـ بيان األمين العام االفتتاحي ل ١٣

٢٠٠٦.  
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وآما بينت تجربة المورمون فإن هذا الخط لم يكن . وتلك المحظورة، يكتنفها تعقيد بالغ
   ١٤".قائما في المكان ذاته في التاريخ األمريكي

  

  واإلنصاف عدلـ ال ٥
أو الطغيان أساس خراب المدنيات وزوال  البغيآل عالقة إنسانية، ألن العدالة أساس 

وإيتاء ذي القربى  إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان:" قال تعالى. السلطان وانهيار النظم
قال و ).٩٠:سورة النحل("وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذآرون

آُن قوٍم على أال َنكم َشجرمنَّوال َييها الذين آمنوا آونوا قوامين هللا بالقسط يا أ :"تعالى
  ).٨:سورة المائدة(".لوا هو أقرب للتقوىتعدلوا اعِد

  

أحد أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى  زيد بن سعنةأن  ١٥روى الحاآم في مستدرآهوقد 
فأخذ بمجامع قميصه وردائه، ونظر  ليطالبه بدينه، اهللا عليه وسلم قبل الموعد المتفق عليه

. أال تقضني حقي؟ واهللا إنكم لمطل يا بني عبد المطلب! يا محمد: إليه بوجه غليظ ، قائال
أتقول ! يا عدو اهللا: وعيناه تدوران في وجهه من الغضب، ثم قال عمرر إليه عند ذلك نظ

، لوال ما ُأحاذر من لومه والذي بعثه بالحق! ما أرى؟ به لرسول اهللا ما أسمع، وتصنع
 . لضربت بسيفي هذا رأسك

  

 وهو يبتسم في سكون عمرفارتعد وخاف واضطرب، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى 
أنا وهو آنا أحوج إلى غير هذا؛ أن تأمرني بحسن األداء، وتأمره بحسن ! عمروتؤدة، يا 

ثم . جزاء ما روعته من تمر فأعطه حقه، وزده عشرين صاعًا! عمرالطلب، اذهب يا 
  . وأعطى الرجل حقه، وزاده عشرين صاعًا عمرانطلق 

   ؟عمرما هذه الزيادة يا :  زيدفقال    
  .أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أزيدك جزاَء ما روعتك: قال

  ؟ عمرأال تعرفني يا :  بالبشر، قال زيدفتألأل وجه 
  . ال:  قال
؛ حبر اليهود، لم يكن من عالمات النبوة شيء إال عرفته في وجه رسول اهللا زيدأنا : قال

 تزيده شدة الجهل عليه إال حلمًا، وقد عرفتهما إال عالمتين؛ أنه يسبق حلمه جهله، وال
فأْشـِهُدك أني أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا، رضيت باهللا ربًا،  ؛اآلن

  ...وباإلسالم دينًا، وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيًا
  
ب من عدالة الخلفاء المسلمين ما حدث من اقتصاص عمر بن الخطا  أمثلةقد ُذِآر من و

متى استعبدتم :" ابن واليه عمرو بن العاص لضربه مصريا بدون حق وقوله لعمرو
   ١٦".الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

  

 لى عدي بن أرطاةفقد آتب مثال إومن األمثلة أيضا ما طبقه عمر بن عبد العزيز، 
ت عنه وول ،قَبلك ِمن أهل الذمة قد َآُبرت سّنه، وضعفت قوتهوانظر من :"...يقول

وذلك أنه بلغني أن أمير ...فأْجـِر عليه ِمن بيت مال المسلمين ما ُيصلحه ؛المكاسب
ما أنصفناك، أن آنا : فقال. المؤمنين عمر َمرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس

                                                 
الذي تصدره وزارة الخارجية األمريكية، ) ٢٠٠٧"(الحرية الدينية في العالم"ـ أنظر نص التقرير السنوي حول  ١٤

 .باألنترنت على موقعها
  .رواه الحاآم في مستدرآه بسند فيه مقال ـ  ١٥
. م١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢الطبعة الرابعة . دار الفكر". آثار الحرب في الفقه اإلسالمي:"لدآتور وهبة الزحيليـ  ا ١٦
 .٢٤:ص. ١٩٦٠دار النهضة العربية،". المدخل للفقه اإلسالمي:"وذلك نقال عن  محمد سالم مذآور. ١٤٥:ص
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ثم أجرى عليه من بيت المال :  قال. ثم ضيعناك في آبرك ؛أخذنا منك الجزية في شبيبتك
  ١٧."ما يصلحه

  

وليس شيء أسرع في خراب األرض، وال أفسد :" وقد آتب الماوردي عن العدل قائال
فإذا آان العدل من إحدى قواعد الدنيا، التي ال انتظام إال [...] رلضمائر الخلق، من الجْو

  .وجب أن ُيبدأ بعدل اإلنسان في نفسه، ثم بعدله في غيره[...] ،به
ومن ظلم [...] لى المصالح، وآفها عن القبائحفأما عدله في نفسه، فيكون بحملها ع

  [...].نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو على غيره أجَور
  :على ثالثة أقسام [...] وأما عدله مع غيره، فقد ينقسم

  

عدل اإلنسان فيمن دونه، آالسلطان في رعيته، والرئيس مع صحابته، : فالقسم األول
باتباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلط :  اءبأربعة أشي فعدله فيهم يكون

بالقوة، وابتغاء الحق في السِّيرة؛ فإن اتباع الميسور أْدَوم، وحذف المعسور أسلم، 
وقال بعض [...] وترك التسلط أعطف على المحبة، وابتغاء الحق أْبعُث على النُّْصرة

  [...].سهام دعوة المظلومأقرب األشياء َصْرَعة الـَّظُلوم، وأْنَفُذ ال: البلغاء
  

عدل اإلنسان مع من فوقه، آالرعية مع سلطانها، والصحابة مع رئيسها : والقسم الثاني
بإخالص الطاعة، وبذل النصرة، وصدق الوالء، فإن إخالص : فقد يكون بثالثة أشياء

وهذه . الطاعة أجمع للشمل، وبذل النصرة أدفع للوهن، وصدق الوالء أنفى لسوء الظن
ر إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من آان يدفع عنه، واضطر إلى اتقاء من آان أمو
  .[...]الظلم مسلبة النعم، والبغي مجلبة للنقم: وقال بعض الحكماء[...].يقيه

بترك االستطالة، ومجانبة : عدل اإلنسان مع أآفائه، ويكون بثالثة أشياء: والقسم الثالث
 أعطف، وآف األذى اإلذاللالستطالة آلف، ومجانبة ، وآف األذى، ألن ترك ااإلذالل
  ١٨ .أنصف

  

  نــ األم٦
 ١٩.والخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. لألمن نقيض وهو الخوف

واألمن نعمة ربانية يتصرف فيها آيف . ويستعمل ذلك في األمور الدنيوية واألخروية
  .من خوفافاهللا سبحانه هو الذي يبدل الخوف أمنا واأل. يشاء

  

إذا آان يبدو أن األمن من نتائج العدل، وإذا آان باإلمكان على مستوى العدالة اإلمساك و
بزمام األمور، فإنه من الصعوبة بمكان على مستوى األمن، اإلمساك بزمام القلوب 

خطط واستراتيجيات أمنية، وموارد (م فيها ّكَحَتُيوالعقول، ألن لألمن أسبابا موضوعية قد 
 .ضبطها يصعب) روحية وعقلية ونفسية وسلوآية( وأسبابا ذاتية )ومادية بشرية

  

وَمْن أظلُم ِممَّْن َمَنَع :" مثال قال اهللا تعالفقد . وثمة عالقة وطيدة بين الظلم والخوف
َمَساجَد اهللا أن ُيذآَر فيها اسُمه وسعى في خرابها أولئك ما آان لهم أن يدخلوها إال 

   ).١١٤: سورة البقرة"(ِخْزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيٌمخائفين لهم في الدنيا 
  

                                                 
  .التالية لهاوالصفحة  ٥٠: ص. مرجع سبق ذآره".آتاب األموال:" ـ   أبو عبيد بن سالم ١٧
 ١٤٢٥. الطبعة الثالثة. مؤسسة الكتب الثقافية. حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا". أدب الدنيا والدين"ـ   ١٨
 . و الصفحة التالية لها ١٠٢: ص.م ٢٠٠٤/هـ

.  اسب اآلليمرآز التراث ألبحاث الح. اإلصدار الثاني). 1(سلسلة العالم و المتعلم. ـ غريب ألفاظ القرآن الكريم  ١٩
 . م2000/ هـ1420
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ظلم النفس وظلم :  بنوعيه(الظلم  بخصوص ـ رحمه اهللا ـ الدآتور ابن عبود قد ذآروهذا 
وآتب الدآتور آاريل في ٢٠ ...من األمراض الجسمية والعقليةنه يؤدي إلى آثير أ) الغير

الحياة العصرية والقلق الدائم وانعدام يخلق آل ِمْن تقلب  ..." هذا الصدد موضحا أنه
واختالال  ،األمن حاالٍت من الشعور ُتسبب اضطرابات عصبية وعضوية للمعدة واألمعاء

 ٢١ ...".ومرور الميكروبات المعوية إلى الدورة الدموية ،في التغذية
  

ن تطمئن إليه النفوس، وَيْسُك إن األمن العام: وسبق للماوردي أن آتب عن األمن قائال
والخوف . لخائٍف راحة، وال لحاذر طمأنينة يأَنُس به الضعيف، فلْيـسَو ،فيه الَبـِريُء

يكون تارة على النفس، وتارة على األهل، وتارة على المال؛ وعمومه أن يستوعب 
والخائف على شيء ]. الضعف[جميَع األحوال، ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن 

يغُفل عن قدر النعمة باألمن فيما سواه، فصار آالمريض يظن أن ال خوف له إال إياه، ف
. الذي هو بمرضه متشاغل، وعما سواه غافل، ولعل ما ُصـِرَف عنه أعظُم ِمما ابُتلي به

وَمْن َعمُه األمن آَمن استولت عليه العافية، فهو ال َيْعـِرُف َقْدَر النعمة بأمنه حتى يخاف، 
  ٢٢ .عمة بعافيته حتى ُيصاَبآما ال يْعـِرف الُمَعافى قْدَر الن

  

فال تراه إال خائفا " إن اهللا يلقيهما في قلب العاصي، : ويقول ابن القيم عن الرعب والخوف
مرعوبا، فإن الطاعة حصن اهللا األعظم الذي من دخله آان من اآلمنين من عقوبة الدنيا 

نقلبت واآلخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من آل جانب، فمن أطاع اهللا ا
فمن خاف اهللا آمنه من [...] المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف

          ٢٣".من لم يخف اهللا أخافه من آل شيءآل شيء، و
  

عابر إلى الخوف، فإن الطغيان يجعل المرء أقرب إلى غضب اهللا وإذا آان الظلم أقرب الَم
وال تطغوا فيه فَيِحلَّ عليكم  ما رزقناآم طيبات ْنآلوا ِم:" قال اهللا عز وجل. عز وجل

  .)٨١: سورة طه("غضبي وَمن يْحِلْل عليه غضبي فقد هوى
  

   الوفاء بالعهد ـ ٧
أرسى اإلسالم قواعد صلبة لتمتين العالقات الدولية بين المسلمين وغيرهم من شعوب 

وأوفوا بعهد :" لىقال تعا .على رأسها قاعدة احترام المواثيق والمعاهدات الدوليةالعالم، و
وأوفوا :" وقال تعالى .)٩١:سورة النحل("وال تنقضوا األيمان بعد توآيدها اهللا إذا عاهدتم

  ).٣٤:سورة اإلسراء"(بالعهد إن العهد آان مسؤوال
  

وهذه الصفة اإللزامية للمعاهدات تقرر أسبقية الوفاء بالمعاهدة المعقودة مع غير المسلمين 
وإن :" وهذا ثابت بنص اآلية الكريمة. المسلمين بسبب الدين على النصرة الواجبة بين"

استنصروآم في الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق واهللا بما تعملون 
     ٢٤).٧٢:سورة األنفال"(بصير

                                                 
 www.islamset.com/arabic/apsycho/abod1.html  :ـ أنظر ٢٠

21 - Alexis CARREL : “ L’homme cet inconnu”. Plon, 1935. p 50 et page 210. 
 .و الصفحة التالية لها ١٠٠: ص.بق ذآره مرجع س". أدب الدنيا و الدين"ـ   ٢٢
مؤسسة الكتب . اعتنى به محي الدين الشامي". لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب الكافي" ـ  ابن قيم الجوزية   ٢٣

  .٩٢:ص. بال تاريخ.بيروت، لبنان. الثقافية
  :مثال ـ  أنظر  ٢٤

الطبعة الثانية يناير . دار العلم للماليين. في اإلسالم القانون الدولي والعالقات الدولية: ـ الدآتور صبحي محمصاني
  .١٣٩:ص. ١٩٨٢

 .١٤١:ص. مرجع سبق ذآره". آثار الحرب في الفقه اإلسالمي:"الزحيلي ـ 
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سأل ، فقد )تواصلأساس أي التي هي ( مستوى بناء الثقةعلى ونظرا ألهمية هذه القاعدة 
فردَّ . ال: أجاب قائالفهل يغدر؟ : بن حرب عن محمد صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيانقيصر 

  ٢٥.ال يغدرون الرسل وآذلك: عليه قيصر
أربع ِخالٍل " :واعتبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغدر من صفات المنافقين، حيث قال

إذا حّدث آذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر،  ْنَم:  َمن آن فيه آان منافقا خالصا
آانت فيه خصلة منهن آانت فيه خصلة من النفاق حتى  ْنوَم. وإذا خاصم َفَجَر

  ٢٦".يدعها
  

 ٢٧".لكل غِادر لواٌء ُيْنصُب يوم القيامة:" وأخبرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن
ْح رائحة الجنة، وإن ريحها دا لم َيرمن قتل معاَه:" وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ٢٨".توجد من مسيرة أربعين عاما
وأوصيه بذمة اهللا : " باب الوفاء بالعهود مع أهل الذمة في رضي اهللا عنه عمر هومما قال

أي [ن ورائهم وذمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن ُيوَفى لهم بعهدهم، وأن ُيقاتَل ِم
  ٢٩".إال طاقتهموال ُيكلفوا ، ]دفاعا عنهم

  

من قتل نفسًا بغير نفس ... :"بقوله المشترآة تهمإنسانيبني آدم ب اهللا عز وجل جميع ويذآر
أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمْن أحياها فكأنما أحيا الناس 

       .)٣٢:سورة المائدة"(جميعا
  

  ـ احترام آداب الكالم واالختالف٨
خبيثة أن الكلمة الكسب صاحبها ألف صديق، فإنه بوسع بة أن ُتكلمة طيالإذا آان بوسع 

وتبيح الشريعة اإلسالمية ألي  .في نار جهنم به كسب صاحبها ألف عدو، بل قد تهويُت
إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان فال يكون شتامًا وال عيابا وال قاذفا وال لّعانا وال 

عظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن مفتريا، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والمو
     .  ال يجهر بالسوء من القول، وأن ُيعرض عن الجاهلين

  

ألْم تَر آيف ضرب اهللا مثًال آلمًة طيبة آشجرة طيبة أصلها ثابت :" قال اهللا عز وجل
م ُتؤتي أُآلـََها آلَّ حين بإذن ربها ويضرب اهللا األمثال للناس لعله. وفرعها في السماء

وَمثُل آلمٍة خبيثٍة آشجرٍة خبيثٍة اْجُتثت ِمن فوق األرض ما لها ِمْن . يتذآرون
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  ُعاْد" : وقال سبحانه ).٢٦-٢٤:سورة إبراهيم"(قرار

خذ العفو وأمر " : وقال تعالى .)١٢٥:سورة النحل("الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
وعباُد الرحمان : "وقال تعالى ).١٩٩: سورة األعراف"(بالعرف وأعرض عن الجاهلين

سورة "(الذين يمشون على األرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما
وال تُسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير :"وقال تعالى).٦٣:الفرقان
  ).١٠٨:سورة األنعام"(علم

وال تجادلوا " : وقال تعالى ).٨٣:سورة البقرة( ".وقولوا للناس حسنا:" وقال سبحانه 
أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذيُ أنزَل إلينا 

   ).٤٦:سورة العنكبوت".(وأنزَل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لهم مسلمون
                                                 

باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اإلسالم والنبوة، وأن ال يتخذ بعضهم . ـ  صحيح البخاري، المجلد الرابع  ٢٥
 . ون اهللابعضا أربابا من د

 . إثم من عاهد ثم َغَدَر : باب. ـ  صحيح البخاري، المجلد الرابع  ٢٦
 . إثم الغادر للبر والفاجَر : باب. ـ  صحيح البخاري، المجلد الرابع  ٢٧
 . باب إثم من قتل معاَهدا بغير ُجرم. ـ  صحيح البخاري، المجلد الرابع  ٢٨
 . اتل عن أهل الذمة وال ُيسترقونُيق: باب. ـ  صحيح البخاري، المجلد الرابع  ٢٩
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إن الشيطان  نزغ بينهمي إن الشيطاَنيقولوا التي هي أحسن  دياوقل لعب" :وقال تعالى
َوَال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال " : وقال تعالى .)٥٣:سورة اإلسراء("آان لإلنسان عدوا مبينًا

َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ . السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َآَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم
فالخير يطفئ الشر ). ٣٥-٣٤:سورة فصلت" (لَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍما

  .آما يطفئ الماء النار
  

أتباع عيسى عليه الصالة والسالم  نوه بما في قلوبو عامةوقد وصى القرآن بأهل الكتاب 
على آثارهم برسلنا وقفينا ثم قفينا " : قال تعالى .وتواضع وقبول للحق رحمةرأفة ومن 

سورة ..."(بعيسى بن مريم وآتيناُه اإلنجيَل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك :" وقال تعالى). ٢٧:الحديد

ُ أنزل إلى ال. بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون رسول ترى وإذا سمعوا ما
   ).٨٣-٨٢:سورة المائدة..."(أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

  

في سورة األعراف تنويه بما آان عليه قوم من أتباع موسى عليه الصالة والسالم من و
: سورة األعراف"(ن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلونوِم:" قال تعالى .اليهود
١٥٩.(     
إن العبد :" أيضاوقال  ٣٠".الكلمة الطيبة صدقة:" اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى وقال

  ٣١."ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعَد ما بين المشرق والمغرب
  

فإن دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، آحرمة يومكم هذا في بلدآم :" أيضا وقال
وقد  ٣٢"...رب بعُضكم رقاب بعضيض ُضـّالًال،ترجعوا بعدي فال ال أ...في شهرآم هذا هذا

بين الدم والِعرض لما فيه من إيغار في هذا الحديث جمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وال ريب أن الطعن في الدين أعظم من " ٣٣.وإبداء الشرور واآتساب األعداء الصدور

  ٣٤".الطعن بالرمح والسيف
  

  :وعن آداب الكالم، آتب الماوردي يقول
، وطمس بهجة بيانه، ولها ، أذهب رونق آالمهم آدابا إن أغفلها المتكلمواعلم أن للكال

  .الناس عن محاسن فضله، بمساوئ أدبه، فعدلوا عن مناقبه، بذآر مثالبه
سرف في ذم، وإن آانت النزاهة عن الذم آرمًا فمن آدابه أال يتجاوز في مدح، وال ُيـ 

  .والتجاوز في المدح َملقًا يصدر عن مهانة
آدابه أال تبعثه الرغبة والرهبة على االسترسال في وعد أو وعيد، يعجز عنهما، وال  ومنـ 

  .، فيصير وعده َنكثًا ووعيده عجزايقدر على الوفاء بهما
ومن آدابه أن يراعي مخارج آالمه، بحسب مقاصده وأغراضه، فإن آان ترغيبا قرنه ـ 

الترغيب، خروج عن موضعهما،  باللين واللطف، ألن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في
  .وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكالم لغوًا والغرض المقصود لهوا

                                                 
 . باب طيب الكالم. ـ  صحيح البخاري، المجلد السابع  ٣٠
 . ـ  صحيح مسلم، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، وفي نسخة باب حفظ للسان  ٣١
 . باب حجة الوداع. ـ  صحيح البخاري، المجلد الخامس  ٣٢
 .٢٤٣: ص.سبق ذآرهمرجع . أدب الدنيا و الدين: ـ الماوردي  ٣٣
. م٢٠٠٧/ هـ   ١٤٢٨الطبعة األولى . المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت". أحكام أهل الذمة:" ـ ابن قيم الجوزية  ٣٤
 . ٤٨٣: ص
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 ومن آدابه أال يرفع بكالمه صوتا مستكرهًا، وال ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكفَّـ 
وقد حكي أن الحجاج . فإن نقص الطيش أآثر من فضل البالغة...عن حرآة تكون طيشا

     .بعد: نعم لوال أنك تكثر الرّد، وتشير باليد، وتقول أما: خطيب أنا؟ قالأ: قال ألعرابي
ـ ومن آدابه أن يعِدل إلى الكناية عما ُيستقبح صريحه وُيستهجُن فصيحه، ليبلغ الغرض 

  .   ولسانه َنـِزه، وأدبه َمُصون
، وتشبيها ال تجد لساقط إال مثال ساقطافو من آدابه أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء، ـ 

فاألمثال من هواجس الهمم، وخطرات النفوس، ولم يكن لذي الهمة الساقطة إال ...مستقبحا
وربما ألف المتخصص مثًال عاميا أو تشبيها رآيكا، لكثرة ...مثٌل مرذول، وتشبيه معلول

ولألمثال . ما يطرق سمعه من مخالطة األرذال، فيسترسل في ضربه مثًال، فيصير به مثًال
    ٣٥. الم موقع في األسماع، وتأثير في القلوب ال يكاد الكالم المرَسل يبلغ مبلغهامن الك

  

التفضيل بين عن  اإلسالمنهى ، بواب الخالف والتنازع بين أتباع الرسل واألنبياءأل ًاسّدو
 قولوا آمنا باهللا وماُ أنزَل إلينا وماُ أنزل إلى إبراهيَم:" قال اهللا تعالى .أنبياء اهللا عز وجل

أوتي النبيون ِمن ربهم ال ا أوتي موسى وعيسى وم وإسماعيَل ويعقوَب واألسباِط وما
 "أبي هريرة قالعن و ).١٣٦: سورة البقرة"(نفرق بين أحٍد منهم ونحن له مسلمون

ال والذي اصطفى  قال هه أو لم يرضهِربينما يهودي يعرض سلعة لهُ أعطي بها شيئا آ
ل فسمعه رجل من األنصار فلطم وجهه قال تقول موسى عليه السالم على البشر قا

والذي اصطفى موسى عليه السالم على البشر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين 
يا أبا القاسم إن : فقال  ؛قال فذهب اليهودي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .أظهرنا

ِلَم  لطمت : عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا  .وقال فالن لطم وجهي ؛لي ذمة وعهدا
قال يا رسول اهللا والذي اصطفى موسى عليه السالم على البشر وأنت بين : قال  ؟وجهه
ثم  ،فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى ُعرف الغضب في وجهه: قال  .أظهرنا
صور فإنه ُينفخ في ال] أي تفضيال يؤدي إلى تنقيص اآلخر[بين أنبياء اهللا ُتفضلوا: قال ال 

ثم ُينفخ فيه أخرى : قال  ؛فيصعق من في السماوات ومن في األرض إال من شاء اهللا
أو في أول َمْن ُبعث فإذا موسى عليه السالم آخٌذ بالعرش فال أدري  ،فأآون أول َمن ُبعث

ن أحدا أفضل من يونس بنَ متَّى وال أقول إ ،أُحوسب بصعقته يوم الطور أو ُبعث قبلي
   ٣٦".يه السالمعل
          
   بّرـ اِل ٩

ال ينهاآم اهللا عن الذين لم يقاتلوآم في الدين ولْم ُيخرجوآم من ديارآم " : قال اهللا تعالى
في إطار صلة ف .)٨:سورة الممتحنة( "إن اهللا يحب المقسطين أن تبروهم وتقسطوا إليهم

أمي راغبة، في  أتتني: " الوالد غير المسلم مثال، قالت أسماء ابنة أبي بكر رضي اهللا عنها
. نعم:  آصلها؟ قالعهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، فسألت النبي صلى اهللا عليه وسلم، 

 "ال ينهاآم اهللا عن الذين لم ُيقاتلوآم في الدين" : تعالى فيها فأنزل اهللا: قال ابن ُعَيْينة
فيدعو . األب على غير اإلسالم بقىإلسالم ويااالبن  يعتنقفقد  ٣٧ .]٨:سورة الممتحنة[

وإن جاهداك " : قال تعالى. اإلسالم االبن أن يظل طيب الصحبة مع أبيه مع اختالف الدين
سورة "(على أن ُتشرك بي ما ليس لك به علم فال ُتطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

  ). ١٥:لقمان
  

                                                 
 . ٢١٢- ٢٠٨: ص.مرجع سبق ذآره. أدب الدنيا والدين: ـ الماوردي  ٣٥
 .ـ  صحيح مسلم،باب من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم   ٣٦
 . باب صلة الوالد المشرك. البخاري، المجلد السابع ـ  صحيح  ٣٧
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عن سهيل بن أبي :  مثالذآر أبو عبيد في األموال  االجتماعي،  وفي إطار التضامن
آتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد :  لح عن رجل من األنصار قالصا

إني قد : " فكتب إليه عبد الحميد" أن أخرْج للناس أعطياتهم" وهو بالعراق ـ  ـالرحمان 
أن انظر آل من أدان : "فكتب إليه " أخرجت للناس أعطياتهم، وبقي في بيت المال مال

إني قد قضيت :  فكتب إليه"، فاقض عنه ؛وال َسَرففي غير سفه ] بمعنى استدان[
وهو الفتى الذي [أن أنظر آل بكر : "فكتب إليه" عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال

أي ادفع له [ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه ] لم يتزوج ويقابله الثيب
وقد بقي في بيت مال  إني قد زوجت آل من وجدت،:  فكتب إليه]" الصداق وهو المهر

ُعَف عن أن انظر من آانت عليه جزية فَض"فكتب إليه بعد مخرج هذا " المسلمين مال
ما يقوى به على عمل أرضه فإنا ال نريدهم لعام وال ]أي أعطه سلفة[أرضه فأسلفه

   ٣٨."لعامين
     

نوا أنهم آا مثال، ، ذآر ابن آثيرألهل الذمة والرفق بهم وفي إطار اإلحسان المالي
فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه اآلية  غير المسلمينيكرهون أن يرضخوا ألنسابهم من 

ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فألنفسكم وما تنفقون (
ابن عباس  عن[...] و )إال ابتغاء وجه اهللا وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم ال ُتظلمون

 عليه وسلم أنه آان يأمر بأن ال يتصدق إال على أهل اإلسالم حتى عن النبي صلى اهللا
إلى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على آل من سألك من ) ليس عليك هداهم(نزلت هذه اآلية 

  ٣٩".آل دين
  

  : باب إعطاء أهل الذمة من الصدقةوذآر أبو عبيد في 
عن ابن عباس، آان ف السنة،فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيها، وجرت به  

 فنزلت ،أناس لهم أنساب وقرابة من قريظة والنظير، وآانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم
  . ...)ليس عليك هداهم(

أن رسول صلى اهللا عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود : وعن سعيد بن المسيب
  ]. أي بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم[ فهي تجري عليهم

ذوي قرابة  د بن الهاد، أن صفية زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم تصدقت علىوعن يزي
  ...لها، فهما يهوديان

ولي عليه دين، أفأترآه :  إن لي قرابة مشرآًا:" قلت لمجاهد:  وعن عبد اهللا بن مروان قال
  ".نعم، وصله: له؟ قال

على حبه مسكينا  طعمون الطعاموُي":  وذآر حجاج عن ابن جريج في قوله تبارك وتعالى
 :"وعن أبي ميسرة قال .قال لم يكن األسير يومئذ إال من غير المسلمين" ويتيما وأسيرا

  ٤٠".آانوا يجمعون إليه صدقة الفطر، فيعطيها، أو يعطي منها الرهبان
  

وال جزية " : وفي إطار ما ُيعرف اليوم باإلعفاء الضريبي، فقد آتب ابن القيم يقول مثال
وقواعد . فإن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها .هذا قول الجمهور .عن أدائهاعلى فقير عاجز 

ال يكلف اهللا " ية والكفارة والخراج،الشريعة آلها تقتضي أال تجب على عاجز آالزآاة والدِّ
وقد تقدم أن عمر رضي اهللا عنه ...وال حرام مع ضرورة]. ٧: الطالق"[نفسا إال ما آتاها

                                                 
 .٢٦٥: ص) باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله.(مرجع سبق ذآره".آتاب األموال:" ـ  أبو عبيد بن سالم  ٣٨
  . والصفحة التالية لها ٣٢٤: ص. مرجع سبق ذآره. الجزء األول".تفسير القرآن العظيم:" بن آثيراـ    ٣٩
. بيروت ـ لبنان. دار الكتب العلمية. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس". آتاب األموال:" عبيد بن سالمـ   أبو  ٤٠

 .والصفحة التالية لها ٢٠١: ص. م١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الطبعة األولى، 
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من بيت المال، فكيف يكلف أداء الجزية، وهو يرزق من  زقهأجرى على السائل الذمي ر
  ٤١."بيت مال المسلمين

  

مر على أناس من األنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما  ههشام بن حكيم أنوعن 
 َعَلْيِه َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا: ُحِبُسوا ِفي اْلِجْزَيِة، َفَقاَل ِهَشاٌم: شأنهم؟  َقاُلوا
  ٤٢.»ِإنَّ اَهللا ُيَعذُِّب الَِّذيَن ُيَعذُِّبوَن النَّاَس ِفي الدُّْنَيا«: َوَسلََّم، َيُقوُل

، ُروي عن أبي هريرة رضي اهللا )وليس الدعاء عليهم( وفي إطار الدعاء لغير المسلمين
اهللا، إن  يا رسول:  قدم الطفيل بُن عمرو على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عنه

اللهم اهد " : َدْوسًا قد عصت وأبْت فادع اهللا عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال
   ٤٣".دوسًا ْوأِت بهْم

  

ا ُمِشينًا تألم لذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دًّأصحاب الطائف رسول اهللا َر دَّولما َر
في صحيح البخاري َأنَّ َعاِئَشَة  جاء .فبعث اهللا له ملك الجبال ليأمره بما يفعل في شأنهم

َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يُت، َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِق: َيْوِم ُأُحٍد؟ َقاَل َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم َآاَن َأَشدَّ ِمْن : "فقالت 

 َوَآاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمْنُهْم َيْوَم اْلَعَقَبِة؛ ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْبِد ُآَلاٍل
 َفَلْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْسَتِفْق ِإلَّا َوَأَنا ِبَقْرِن

: َفَقاَل الثََّعاِلِب َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأَنا ِبَسَحاَبٍة َقْد َأَظلَّْتِني، َفَنَظْرُت َفِإَذا ِفيَها ِجْبِريُل َفَناَداِني؛
َرُه ِبَما ِإنَّ اللََّه َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَلْيَك؛ َوَقْد َبَعَث ِإَلْيَك َمَلَك اْلِجَباِل ِلَتْأُم

َذِلَك ِفيَما ِشْئَت ِإْن : َفَقاَل . َيا ُمَحمَُّد: َفَناَداِني َمَلُك اْلِجَباِل، َفَسلََّم َعَليَّ ُثمَّ َقاَل  ،ِشْئَت ِفيِهْم
و َأْن ُيْخِرَج َبْل َأْرُج:  ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهْم اْلَأْخَشَبْيِن؟ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

  ".اللَُّه ِمْن َأْصَلاِبِهْم َمْن َيْعُبُد اللََّه َوْحَدُه َلا ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا
  

وفي إطار احترام جنائز غير المسلمين، يجدر التذآير بأن الحرمة الشخصية في اإلسالم 
عبد اهللا فعن جابر بن .  ال تقتصر على األحياء، بل تشمل األحياء واألموات على حد سواء

مرَّْت بنا جنازة، فقام لها النبي صلى اهللا عليه وسلم وُقمنا به، فقلنا يا " : رضي اهللا قال
وفي رواية أخرى  ٤٤".إذا رأيتم الجنازة فقوموا:" رسول اهللا، إنها جنازة يهودي؟ فقال
ه مرَّْت جنازة فقام لها رسول اهللا صلى اهللا علي" : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا قال

إن الموت فزٌع فإذا رأيتم :  وسلم وُقمنا معه، فقلنا يا رسول اهللا، إنها يهودية؟ فقال
قام النبي صلى اهللا عليه وسلم : وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول  ٤٥".الجنازة فقوموا

وآان سهل بن ُحَنْيف وَقْيس بن َسْعد قاعدْين   ٤٦ .وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت
إنها من أهل األرض، أي من أهل الذمة، : فَمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما بالقادسية،

إنها جنازة يهودي، :  إن النبي صلى اهللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له : فقاال
  ٤٧."أليسْت نفسًا" : فقال

  
                                                 

 .م٢٠٠٧/ هـ   ١٤٢٨الطبعة األولى . المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت". أحكام أهل الذمة:" ـ ابن قيم الجوزية  ٤١
 . ٤٢: ص
  .٢٦١٣ـ  ١١٨:ح ٤/٢٠١٨صحيح مسلم ـ    ٤٢
 .باب الدعاء للمشرآين. ـ  صحيح البخاري، المجلد السابع  ٤٣
 . ـ  صحيح البخاري، باب من قام لجنازة يهودي  ٤٤
 . ـ  صحيح مسلم، باب القيام للجنازة  ٤٥
 . ـ  صحيح مسلم، باب القيام للجنازة  ٤٦
 . لجنازة يهوديـ  صحيح البخاري، باب من قام   ٤٧
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يجلس  ألن: " وعن حرمة القبور في اإلسالم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثال
   ٤٨".أحدآم على جمرة فتحرَق ثيابه فَتْخلـَُص إلى جلده خيٌر له من أن يجلس على قبر

                     

  ـ العـفـو ١٠
سورة ("واصفحوا حتى يأتي اهللا بأمره إن اهللا على آل شيء قديروا ُففاْع :"تعالىقال اهللا 
اء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضر" :وقال تعالى). ١٠٩:البقرة

:  وقال تعالى). ١٣٤: سورة آل عمران"(والعافين عن الناس واهللا يحب المحسنين
. )٢٢:سورة النور"(ولَيْعُفو ولَيْصَفحوا أال تحبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم"

قال رسول اهللا صلى اهللا و .)٢٣٧: سورة البقرة( "وأْن تعفو أقرُب للتقوى: "وقال تعالى
إلى من أساء إليك، وقل الحق  اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحِسْن":  ليه وسلمع

  ٤٩".ولو على نفسك
  

تطبيقا في  هولم يكتف خاتم األنبياء محمد صلى اهللا عليه وسلم بأن يأمر بالعفو بل طبق
حياته، فقد حكم مثال بالعفو على يهود بني قينقاع ولم يقتلهم وهم سبع مائة مقاتل، وعفا 

وعفا عن فرات بن حيان،  ن حبان من بني ثعلبة، آما عفا عن دعثور الذي أراد قتله،ع
وعفا عن بني النضير من القتل رغم غدرهم به، وعفا عن مائة بيت من بني المصطلق 
وأعتقهم، وعفا عن سبعين من المشرآين في غزوة الحديبية جاءوا يريدون البطش 

 قلة، وعفا عن الرجل الذي أرسله أبو سفيان بالمسلمين، وعفا عن جميع أسرى مكة إال
ليقتله غدرا بالمدينة، وعفا عن رسولي آسرى وقد هدداه، وأعطى ألحدهما هدية، وعفا 
عن آعب بن زهير رغم ما قاله فيه صلى اهللا عليه وسلم، وعفا عن أسرى خيبر بعد 

وعفا عن إلبل، استسالمهم له، وعفا عن أهل مالك بن عوف وزاده هدية تقدر بمائة من ا
األسرى من بني تميم، وعفا عن أآدير صاحب دومة الجندل وآان ملكا عليها، وعفا عن 
، ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة عندما جاءت به خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 واهللا ما آان على األرض" : وثمامة لإلشارة هو الذي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   ٥٠ .إلخ ،"لي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه آلها إليأبغض 

        

  :ثالثا ـ أبعاد التسامح
   االجتماعيو د السياسيـعأ ـ الُب

الدولة ضمان العدالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ىيقتضي التسامح على مستو
وقد يتجسد عدم . يةوعدم التحيز على مستوى التشريع وتفعيل القوانين والمساطر اإلدار

ها من المشارآة في العملية التنموية، ئالتسامح في تهميش الفئات المستضعفة، وإقصا
على " اإلحباط والعدوانية والتعصب"وممارسة العنف والتمييز ضدها، وهذا ما يؤدي إلى 

   .الذآر ةاآلنف "مبادئ التسامح"حد تعبير إعالن 
     

  د الثقافيــ البع ب
بتسليط  ـ من خالل أدواته التحليلية الغنية ـ الثقافي للعالقات الدوليةيسمح المقترب 
 على مثال ، وذلك من خالل الترآيزأخرىمن زوايا  التسامح موضوع األضواء على
الصور و ،نة لرؤى العالم السائدة في عدة مجتمعات، وتحليل اإلدراآاتالدراسة المقاِر

ي تال "الطابع القومي"دراسة و ئدة وأنماط التفكيروالقيم السا ،أو اآلراء الجاهزةالنمطية 
                                                 

 . ـ  صحيح مسلم، باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة إليه   ٤٨
 . ـ  صحيح الترغيب والترهيب   ٤٩
حكم األسرى في ).: أستاذ بدار الحديث الحسنية وآلية الحقوق بالرباط(ـ  الدآتور عبد السالم بن الحسن االدغيري   ٥٠

 . ١٢٥- ١٢٢: ص. م١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥مكتبة المعارف، الطبعة األولى . اإلسالم
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بحث عن تي تال ٥٢األسلوب القوميدراسة و ٥١تستهدف اآتشاف الشخصية الجماعية
مع مراعاة القاعدة ( الطريقة التي تتفاعل بها هذه الشخصية الجماعية مع بيئتها وتؤثر فيها

   .)واالستثناء
  

الرسوم المسيئة  نموذجيكون من المفيد اختيار ، فقد واسع جدا البعد الثقافي للتسامحوألن 
مجموعة من العالقات  تختزلآاشفة  لخاتم األنبياء محمد صلى اهللا عليه وسلم آصورة

إن هناك شعورا بأن " :بقوله يومئذ وقد لخص األمين العام لألمم المتحدة المشكل .المعقدة
ربية آخذة في االتساع وأن آال الفجوة الفاصلة بين العالم اإلسالمي وعالم المجتمعات الغ

توتر المشاعر الذي شهدناه في األسابيع القليلة الماضية، [...] و. العالمين ال يفهم اآلخر
ينبع من مخزون دفين من سوء الظن واالستياء ظل حبيس الصدور لفترة طويلة قبل 

انعكاس  فاألزمة الحالية إنما هي في الحقيقة. نشر الرسوم المسيئة لمشاعر المسلمين
بمقدوري أن أقول إن معظم غير المسلمين في المجتمعات [...] و. ألزمة أعمق وأقدم

الغربية ال تستهويهم اإلساءة إلى الطائفة المسلمة فيها، وإن معظم المسلمين ال يرون 
             ٥٣...."أن العنف أو أعمال التدمير هو الرد الصحيح

  

تورع في نشر تال في إيغار الصدور و عن علم ساهمتأجهزة اإلعالم  وإذا آانت بعض
حرية التعبير والحق في النقد "لهذه الطائفة أو تلك ـ تحت شعار  يسيءوتوزيع ما  وترجمة
 أو إخفاء مع االستعانة بمختلف أساليب التعتيم اإلعالمي من آذب وتشويه" الساخر

تمتنع عن و ؤولية عملهاللحقيقة ـ فإن أجهزة أخرى جديرة باالحترام تقدر حق التقدير مس
دار نشر يابانية خالل شهر  رفضت ، فقدوهكذا مثال. لهذه الجهة أو تلكآل ما يسيء 

أآد وآيل دار النشر في  حيث ،نشر رواية لكاتب دنمارآي تسيء لإلسالم ٢٠٠٧فبراير 
رفضت الدار قبول فكرة بطل و .المسلمين من مشاعر قرائهال نشرها يسيءآوبنهاجن أن 

  .   القيام بأعمال إرهابية آراهية في الغرب ة اإلرهابي المسلم الذي ينويالرواي
 

  :خاتمة
، آما جسدها أحسن تجسيد خاتم األنبياء محمد صلى اهللا إن الشخصية المتزنة واإليجابية
هي التي تعفو وتصفح، وتحلـُم وال تجهل، وُتصلح وال ُتفسد،  عليه وسلم في أقواله وأفعاله،

:  تنفعل أآثر مماع، وتفي بالعهد وال تغدر، وتتفاعل ن وال ُتَرّومِّش، وُتَؤوترحم وال تبط
فهي التي تملك نفسها عند الغضب، ألن الشديد من الرجال ليس هو الذي يصرع الرجال 

  . وإنما آما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هو الذي يملك نفسه عند الغضب ،صرعًا
  

                                                 
يعني الطابع القومي تلك المجموعة من الخصائص واألنماط السلوآية والسمات المشترآة بين أعضاء المجتمع  ـ  ٥١

  .الواحد الذي تسوده نفس العادات ويرتبط بنفس التقاليد ويسيطر عليه نظام ثقافي مشترك
م النفس التقليدي قبل الحرب العالمية الثانية، فإنه سرعان ماعدل عنه رغم أن دراسة الطابع القومي تدين بوجودها لعلو 

وليس أدل على . الفقه النفسي ليتلقفه الفقه السياسي في أعقاب  هذه الحرب، ليصير أحد أعمدة التحليل لظاهرة السلطة
السياسة الخارجية، يفرد ذلك من أن مؤلفا آالعالم األمريكي روزنو وهو في معرض تحليله للنواحي المنهجية لنظرية 

  :أنظر. للموضوع فصال مستقال
 . وما بعدها ١٥١: ص. ١٩٧٢دار الفكر العربي، " مقدمة في العلوم السلوآية :" الدآتور حامد ربيع

ما يهم على مستوى األسلوب القومي حسب ستانلي هوفمان هو تبيان الكيفية التي تتحد بها نخبة السلطة مع ـ    ٥٢
نسيج مهم من القناعات واإلحساسات المشترآة، وذلك فضال عن الروابط الوظيفية وعالقات السلطة  الشعب، من خالل

ويعبر هذا المفهوم على صعيد السلوك الدولي أو الخارجي حسب هوفمان، عن جوانب االلتقاء واالنسجام بين . والتبعية
  :أنظر.الثقافي جميع المواطنين حاآمين ومحكومين باعتبارهم ينهلون من نفس الموروث

Stanly Hoffman:«Gulliver Empêtré, essai sur la politique des USA ». Edition du Seuil, 
Paris 1971. p:135.    

 ٢٦األحد . ـ  بيان األمين العام االفتتاحي لالجتماع الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بتحالف الحضارات  ٥٣
 . ٢٠٠٦فبراير /شباط
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يعجل لضيق الصدور، فستبقى ناقصة وبدون أية فائدة إذا لم  ةأيا آانت الوصفات العالجيو
عقول، ويتعلق األمر أساسا القلوب والسالمة مهددة لاألسباب الذاتية ال باستئصالأصحابها 

 والحسد والحقد االجتهاد في إطفاء نيران االستكبار على مستوى التسامح بضرورة
لتهم القلوب التهاما فتعميها، وُتتلف العقول ت فهذه النيران ،والعدوان وعشق الظلم المتبادل

  . إتالفا فتعطلها
  

 المساهمة لدينهم، ةالحقيقي صورةالمسلمين في إبراز ال علماء قبلأي تقصير من من شأن و
، ينن اآلخراذهأفي  عن اإلسالم والمسلمين سلبيةالصور النمطية الالمزيد من  رسيخفي ت
  .وجوهن الوجه مبأي  تبادلالم التسامح خدمي الصور التي ال توه
  

    


