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 تقديم

كر له على توفيقه وامتنانه وأشهد احلمد هلل على إحسانه والّش

ه إال اهلل وحده ال شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا أن ال إل

ونبينا حممدا الداعي إىل رضوانه صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه 

 ،،،، وسلم تسليمًا كثريًا

 أما بعد:

ال زال الغرب يف عداء مستمر مع اإلسالم تارة حيتل أرضه وتارة 

ة يثري الشبهات يف حياصره إقتصاديا ويتحكم يف موارده ومقدراته وتار

 مبادئه وقيمه.

وقد هيأ اهلل جهابذة من علماء اإلسالم تصدوا لتلك الشبهات 

مة صاحل بن يخ العاّلبالرد والبيان والتوضيح، ومن هؤالء الّش

عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية  عبدالرمحن احلصني 

النبوي  السعودية، والرئيس السابق لشؤون املسجد احلرام واملسجد

 الشريف.

ألحد تلك التقارير الغربية واليت تضمن    ى فضيلته وقد تصّد

عددا من الشبهات حول موضوعات  تتعلق باحلريات الدينية يف اإلسالم 

  عموما ويف اململكة العربية خصوصًا، ففندها وبني عوارها.

وألهمية هذه الدراسة وعالقتها الوثيقة بالدعوة إىل اهلل تعاىل قـام  

وتوعيــة الاليــات باملدينــة املنــورة    املكتــا التعــاوني للــدعوة واإلرشــاد    
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بإعـــادة إصـــدارها وإخراجهـــا ليمـــة اإلســـالمية وهـــي ضـــمن عـــدد مـــن   

عمل املكتا التعـاوني باملدينـة النبويـة    : مؤلفات الشيخ صاحل احلصني 

 على إخراجها لطالب العلم والدعاة إىل اهلل والعلماء.

وة واإلرشاد وتوعية الاليات باملدينة واملكتا التعاوني للدع

املنورة إذ يقدم هذه الدراسة للشيخ صاحل احلصني وفاءأ لدور الشيخ 

يف دعم أعمال املكتا ومشروعاته وبراجمه، فإنه يسأل اهلل تعاىل أن 

يبارك يف هذا العمل وأن جيزي الشيخ صاحل احلصني خري الزاء، 

بيني والصديقني والشهداء ّنوأن جيعل مسكنه الفردوس األعلى مع ال

 والصاحلني .

 ...وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 مشروع توعية الزوار

 املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة

 هـ 1141رمضان 
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 (1)نبذة موجزة عن الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني 

 :نشأته 

بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن  هو صاحل بن عبد الرمحن

 -عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن حممد 

بن  –احلبط  –بن ماجد الناصري من بين احلارث  –ن ا باحلصّيامللّق

يف إلياس بن مضـر بن  عمرو بن متيم، يصل نسبه بنسا الرسول 

  نزار بن معد بن عدنان.

)آل ماجد(، لقا جدهم )حممد( وآل احلصني أسرة يقال هلم 

)احلصني( فسـرى على ذريته حتى اليوم، وكانوا يقيمون يف بلدة 

القرائن بالقرب من شقراء عاصمة بلدان الوشم، حيث عني عمهم 

الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل احلصني قاضيًا يف شقراء من 

عبد قبل شيخه املصلح وإمام الدعوة يف زمانه الشيخ حممد بن 

، فانتقلت العزيز ابن حممد آل سعودالوهاب، ومن قبل اإلمام عبد 

  .(2)األسرة بانتقاله من القرائن إىل شقراء، واختذوها مقرًا وموطنًا هلم 

                                 
ينظر جهود الشيخ صالح بن عبدالرمحن احلصني يف الدعوة إىل اهلل، د.سلطان بن عمر احلصني  ( 8)

سنة  58العدد  –جامعة األزهر  –لمية لكلية أصول الدين والدعوة املجلة الع -بحث حمكم  –

 (5591 – 5590)ص  5339/ 5331

( ، وانظر كذلك  507( البوارص يف التعريف بأرس النوارص ، عبد اهلل بن مساعد الفايز، )ص 5)

 .434-0/424علامء نجد خالل ثامنية قرون،  عبد اهلل البسام 
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ولد الشيخ صاحل احلصني يف مدينة شقراء باململكة العربية 

.  ونشأ نشأة صالح وديانة فوالده هو (4)م4532هـ/4394السعودية عام 

خ عبد الرمحن بن عبد العزيز احلصني من أعيان مدينة شقراء الشي

ومن القائمني بأمور الدعوة إىل اهلل فيها، حيث كان رئيسًا هليئة األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر يف منطقة الوشم وكان مهتمًا بعمل اخلري 

و اإلحسان إىل الناس حتى مسي بأبي الفقراء يقول عنه الشيخ البسام: 

يبحث عن احملتاجني واألرامل واأليتام وميدهم مبا يعينهم "كان 

ويساعدهم على معيشتهم ، وكان يتوىل جتهيز األموات الذين مل 

خيلفوا ما جيهزون به، وكان يسمى أبو الفقراء، فال ينقطع عن 

مواساتهم، وكان صاحا طاعة وعبادة، وبعٍد عما ال يعنيه من 

 .(2)النفس، مسحًا سهاًل " األمور، وكان لطيفًا بشوشًا، كرميًا

وقد تأثر االبن بأبيه يف كثرٍي من تلك الصفات فكان الشيخ 

صاحل يف تعامله رفيقًا لينًا بشوشًا، وكان يف عبادته صاحا عبادة 

وديانة وأما العمل اخلريي فهو جمال ختصصه حاز الريادة وقصا 

 السبق فيه. 

 :طلبه للعلم 

 احل كونت شخصيته العلمية:يف طلبه للعلم مر الشيخ بثالث مر

 املرحلة األوىل: 

                                 
 (858)ص  م 8997 فرباير/  يناير هـ، 8487 رمضان(  540)  عدد –( جملة الفيصل 8)

 (.0/422علامء نجد خالل ثامنية قرون، عبد اهلل البسام ) (5)
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هي مرحلة طلبه للعلم يف موطنه اململكة العربية السعودية عرب 

املراحل الدراسية املختلفة واليت انتهت يف أم القرى ومهبط الوحي، 

 م4591هـ/4371حيث خترج يف كلية الشـريعة مبكة املكرمة عام 

 املرحلة الثانية:

م خارج نطاق الزيرة العربية حيث قصد هي رحلته يف طلا العل

قبلة العلم يف تلك الفرتة، وتوجهت رغبة الشيخ حنو  مصـر وكانت

التخصص يف جمال القانون، وقد حصل الشيخ على درجة املاجستري يف 

القانون والشـريعة من معهد البحوث و الدراسات العربية التابع لامعة 

 4399هورية مصـر العربية سنة يف مج الدول العربية يف مدينة القاهرة

التصرف عن الغري بدون والية وال » م وكان عنوان أطروحته: 4599هـ/

 (4)«وكالة يف الفقه اإلسالمي 

 املرحلة الثالثة:

ويف هذه املرحلة خرج الشيخ يف طلا العلم واالستزادة منه خارج 

 حدود الوطن العربي فقد قصد منارة العلم آنذاك جامعة السوربون يف

مدينة باريس بدولة فرنسا، ليكمل دراساته القانونية يف املقارنة بني 

الشريعة اإلسالمية والقانون الفرنسي وهو القانون الوضعي املعمول به 

، إال أنه (2)يف أغلا الدول اإلسالمية، وقد درس الشيخ اللغة الفرنسية

                                 
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، الرسائل اجلامعية، وثيقة رقم  (8)

(220993 ) 

 م 5333 مايو هـ، 8457 اآلخر ربيع(  021)  عدد –جملة الفيصل  (5)
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ن مل يكمل مشواره األكادميي نظرا الستدعاء الدولة له لإلفادة م

 خدماته.

 :أهم آثاره العلمية 

للشيخ صاحل عدد من املؤلفات و املقاالت و األحباث الرصينة يف 

، والدعوة إىل اهلل واملعامالت من اجملاالت مشلت الفقه والعقيدةعدد 

ما  (4)املالية، وقضايا املرأة، والعالقة بني اإلسالم والغرب من أهمها 

 يلي:

 أوال:  املؤلفات:

الطحاوية للقاضي علي بن حممد بن أبي العز مهذب العقيدة  .4

 .(2)الدمشقي

مهذب اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب الحيم لشيخ  .2

 .(3)اإلسالم ابن تيمية

 .(1) التسامح والعدوانية بني اإلسالم والغرب .3

                                 
لإلطالع عىل مجيع    /http://rowaq.orgينظر موقع الشيخ صالح احلصني اإللكرتوين    (8)

 . العلمي للشيخ اإلنتاج 

 بن أمحد. د و فقيهي نارص بن عيل. د: مراجعة. هـ 8480 – املنورة املدينة –اجلامعة اإلسالمية  (5)

 كام النسخ من األلوف عرشات منه ووزع طبعات أربعة الكتاب طبع وقد. الغامدي عطية

 .الرتكية باللغة وطبع ترجم

 مراجعة. بدون: النرش سنة –  بدون: النرش مكان –طبعة خاصة بجمعية حتفيظ القرآن بالوشم  (0)

 .الغنيامن اهلل عبد: الشيخ

 8459امللك سعود،  الرياض،  جامعة  -كريس األمري سلطان للدراسات اإلسالمية املعارصة  (4)

  هـ

http://rowaq.org/
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 .( 4)القانون اإلداري .1

 .(2) العالقات الدولية بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرة .9

 رية الدينية يف اململكة العربية السعودية.احل .9

 فوبيا اإلسالم. .7

 ثانيًا:  األحباث:

 .(3)تعليق حول إمكانيات القضاء اإلداري يف الدولة اإلسالمية .4

 .(1)الوقف اخلريي بني األمس واليوم .2

 الطريق الروحي إىل مكة. .3

 تعدد الزوجات وحقوق اإلنسان. .1

 قضية أن تكون املرأة أجرية. .9

 (9)لشرعي حق مالي؟هل للتأليف ا .9

 .(9)-رؤية مستقبلية  –اململكة العربية السعودية والدعوة إىل اهلل  .7

                                 
 مقرر درايس لربنامج اإلدارة املتوسطة ،  معهد اإلدارة العامة ، الرياض. (8)

 هـ .8459مؤسسة الوقف اإلسالمي،  الرياض،   (5)

 هـ 8010 شوال(  5)  عدد – الرياض –جملة اإلدارة العامة  (0)

: النرش سنة – الطائف  –القرآن الكريم امللتقى السنوي األول للجمعيات اخلريية لتحفيظ  (4)

 .بدون

الطريق الروحي إىل مكة، قضية أن تكون املرأة أجرية، تعدد الزوجات وحقوق  "األبحاث:  ( 2)

 ( ، مكتبة العبيكان،  7كتاب اإلسالم اليوم ) ، اإلنسان، نرشت يف كتاب: قضايا بال حدود

 هـ.8452، الرياض

 – 54/هـ8489 شوال 88 – 7 الرياض –ية السعودية يف مائة عام بحوث مؤمتر اململكة العرب  (3)

 : إنجازات اململكة يف خدمة اإلسالم واملسلمني.عرش السابع املحور م 8999 يناير 51
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 عالقة املسلم بغري املسلم يف تصور اإلسالم. .9

 .(4)مقدمة لرتمجة كتاب: الطريق إىل مكة حملمد أسد .5

 ثالثا: يف املعامالت املالية:

 .  املصارف اإلسالمية ما هلا وما عليها .49

 .(2)الشريعة اإلسالمية من املصارف" رد على حبث: "موقف .44

 .(3)اهليئات الشرعية وطريق التحول ملستقبل أفضل .42

مشاكل البنوك اإلسالمية: عقد السلم ودوره يف املصـرف  .43

 .(1)اإلسالمي

 .(9)احملاوالت التوفيقية لتأنيس الفائدة .41

 .(9)تعليق عن التفريق بني الفائدة البنكية والربا .49

 .(7)ورهما يف املصرف اإلسالميعقد السلم و اإلستصناع ود .49

 .(9)مقدمة لكتاب الورق النقد للدكتور عبداهلل املنيع .47

 . (5)جناح البنوك اإلسالمية أن تتعامل بالنقود ال أن تتعامل يف النقود .49

                                 
 هـ 8452 – الرياض –مكتبة امللك عبد العزيز العامة  (8)
 (. 50)  العدد – الرياض –جملة البحوث اإلسالمية  ( 5)

 .هـ8452 – الرياض – العبيكان مكتبة –(  7كتاب اإلسالم اليوم )  -ود قضايا بال حد (0)

 .م 8994 - هـ 8482(  0)  اجلزء(  1)  العدد – جدة –جملة جممع الفقه اإلسالمي  (4)

 (. 02)  العدد – الرياض –جملة البحوث اإلسالمية  (2)

 (. 08)  العدد – الرياض –جملة البحوث اإلسالمية  (3)

 . هـ8480 – جدة –املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية ندوة  (7)

 م 8914/  هـ 8434 –الرياض  –مطابع الفرزدق  (1)

  هـ 8487( ذو احلجة  543جملة الفيصل ، عدد )  (9)
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 حياته العلمية: 

 ميكن تقسيم حياة الشيخ العملية إىل ثالث مراحل:

 املرحلة األوىل: 

ثم أصبح مستشارًا قانونيًا يف بدأ حياته العملية يف التدريس، 

م أصبح رئيسًا هليئة 4579هـ/4359وزارة املالية السعودية ويف عام 

 .(4)التأديا

م وزيرًا للدولة عضوا يف جملس 4574هـ/4354ثم عني عام 

، ثم أسندت إليه رئاسة شعبة اخلرباء (2) الوزراء زمن امللك فيصل 

 .(3)م4571هـ/4351ك عام مبجلس الوزراء إضافة إىل عمله السابق وذل

كان عضوا يف جملس اخلدمة املدنية وعضوا يف عدد من 

جمالس الامعات السعودية منها الامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

وعضوا يف اجمللس األعلى للدعوة و اإلرشاد وكذلك جملس األوقاف 

ة األعلى وعضو يف اهليئة االستشارية العليا جملمع امللك فهد لطباع

 املصحف الشريف باملدينة املنورة.

 املرحلة الثانية:

 وهي مرحلة ما بعد العمل احلكومي، ففي عهد امللك خالد 

طلا الشيخ اإلعفاء من الوزارة، وعضويته يف جملس الوزراء، وتفرغ 

بعد ذلك للجوار يف احلرمني الشـريفني وممارسة هوايته املفضلة و عمله 

 ي والدعوة إىل اإلسالم.احملبا أال وهو العمل اخلري

                                 
 .هـ  8098صفر  3(  5032عدد )  -صحيفة أم القرى  (8)

 .م8978يوليو  83هـ،  8098مجادى األوىل  50ة ( اجلمع 5013عدد )  -صحيفة أم القرى  (5)

 (. 1814)  رقم وثيقة – الوثائق قسم –مكتبة معهد اإلدارة العامة بالرياض  (0)
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وهذه املرحلة اهلامة من حياة الشيخ  كانت مرحلة  مثمرة وحافلة 

بالعمل لإلسالم يف شتى امليادين، ويف أماكن كثرية يف األرض، فقد 

بدأ الشيخ جيوب العامل يتفقد الدعوة اإلسالمية ويزور املراكز 

 اإلسالمية ويقدم املشورة والنصح والدعم. 

 الثة:املرحلة الث

مت  وبعد عقدين من الزمان تقريبًا ويف آخر عهد امللك فهد 

تعيينه رئيسا عامًا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي وذلك عام 

 .(4)م2992هـ/4122

وعندما بدأت مسرية احلوار الفكري يف اململكة مت اختياره 

ك عام رئيسًا للجنة العليا ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين وذل

 .(2) م2991هـ/4121

هـ عني يف هيئة كبار العلماء يف اململكة 4139ويف مطلع عام 

    .(3) العربية السعودية

وقد استمر الشيخ رئيسا عامًا لشؤون املسجد احلرام واملسجد 

النبوي إىل أن متكن من املرض منه وطلا اإلعفاء من منصبه وذلك يف 

 هـ . 4133/  9/  47

                                 
( 9911عبد الرمحن الشبييل،  صحيفة الرشق األوسـ،، العـدد ) الشيخ احلصنّي: نسيج وحده ، (8)

 .م 5333أبريل  0هـ  املوافق  8457ربيع األول  4االثنني  

 .م 5333 مايو هـ، 8457 اآلخر ربيع(  021)  عدد –جملة الفيصل  (5)
(  5133هـ ،  جريدة عكاظ، العـدد ) 8403/  5/   52( يف   4548صحيفة أم القرى، عدد )  (0)

 .  م82/5/5339هـ املوافق 8403صفر   53األحد 
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 :وفاته 

هـ وصلي عليه 4131/  9/ 21يف يوم السبت املوافق   وقد تويف

هـ يف مسجد 4131/ 9/ 29بعد صالة عصر اليوم األحد املوافق 

الراجحي مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية ، وقد صلى عليه 

صالة امليت فضيلة الشيخ صاحل اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء 

 ا.ورئيس جملس القضاء األعلى سابق

كما أدى الصالة عليه مجع غفري من الناس إمتي بهم مسجد 

الراجحي وأروقته يف مقدمتهم األمري مقرن بن عبدالعزيز آل سعود 

النائا الثاني لرئيس جملس الوزراء املستشار واملبعوث اخلاص خلادم 

احلرمني الشريفني وعدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم واألمراء 

 ان وقد كانت جنازة الشيخ مهيبة .والوزراء واألعي
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 باهلل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغرفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد

 ومن له، هادي فال اهلل يضلل من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من

 ورسوله، عبده حممدًا وأن اهلل إال إله ال أن وأشهد له، مضل فال يهد

 بعد،،، أما م،وسل وصحبه وىله عليه اهلل صلى

 الزمان، آخر للناس فتنة سيجيئ الذي الّدجال وصف جاء فقد

 أتباع، بها بها يشرتي اقتصادية وقوة مذهلة، عسكرية قوة ميتلك أنه

 واملواصالت، االتصاالت على وسلطة اتباعه، يرقضون من بها ويعاقا

 ييأت فهو اإلعإلعالمية، القوة الناس: فتنته يف أثرًا قواه أكثر ولكن

 ماء، نهر إنه ويقول نار بنهر ويأتي نار، نهر إنه ويقول ماء بنهر

  تكذبه. اليت الواقع عالمات يقرؤون وال الناس ويصدقه

 يف املرعا اإلجرامي احلادث وقوع على ساعة ثالثون متض مل

 املتحدة الواليات يف التلفزيون شاشات كانت حتى م2944 سبتمرب 44

 أمري األخوين  السعوديَّني للّطياَرين كاملةال بالصور متتلئ العامل ويف

 العامل وعرف يتكرر، الّصور هذه عرض وظل خباري، وعدنان خباري

 الذين الطيارين من اثنني هوية على تعرفت األمريكية اإلدارة أن كله

 وهما واشنطن يف البنتاجون ومبنى نيويورك يف التجارة برجي هامجوا

 يزال ال خباري عدنان أن ذمل بعد ظهر وملا خباري. األخوان السعوديان

 الواليات يف سنة من أكثر قبل تويف خباري أمري أخاه وأن يرزق، حياًّ
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 هذا من واألقل النادر، إال أحد ذلك يعرف مل األمريكية، املتحدة

 على تظهر صورته بدأت عندما خباري عدنان أن عرف من النادر

 عن وغيا مريكية،األ املباحث قبضة يف كان التلفزيون شاشات

 كاٍف، وقت مّر ما بعد إال  به االتصال من أحد ميّكن ومل األنظار،

  مثارها. االعإلمية الكذبة تؤتؤ لكي

 تعرفت األمريكية اإلدارة أن كله العامل عرف قصرية مدة وبعد

 عشر أحد بينهم  مسلمًا، عشر تسعة وأنهم اخلاطفني، هوية على

 وسائل يف وجوههم صور فيها مبا لة،الكام هوياتهم ونشرت سعوديًا،

 العاملية... املطارات جدران وعلى العامة، املرافق مباني وعلى اإلعالم،

 أنهم معلنني الصحف، يف بالظهور يتتابعون املعرضون هؤالء ظل ولكن

 الواقع أظهر حتى أّيام عشرة متض ومل احلياة، بدفء ينعمون أحياء،

 أحياء!! زالوا ال موتهم املّدعى من األقل على مثانية أن

 سفره جواز األمريكية اإلدارة قدمت الذي التاسع، اجملرم أما

 مل فعندما اخلاطفني، ضمن كان سعوديًا مواطنًا أن على شاهدًا

 جواز فينجو املعجزة يصنع أن ميكن شريرًا إرهابيًا  أّن أحد يصدق

 مسية،الر الرواية وماتت  احملرتقة! الطائرة حطام كل بني من سفره

 لإلدارة مفقودًا سعودي مسلم جواز وصول كيفية ظلت ولكن

  للحل. قابل غري لغزًا األمريكية

 العاملية املطارات جدران-طويلة مدة– استمرت ذلك من وبالرغم

 يف كما صمته يف اإلعالم قوة وكانت األحياء، املوتى بصور تتزين

 على ذباتك مثان انكشاف عدم إىل اإلطمئنان بتوفري كفيلة نطقه
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 وروايتها األمريكية، اإلدارة مصداقية على سلبًا تؤثر بصصورة األقل،

  للحادث. الرمسية

 الربيد حيملها رسائل كانت احلادث على شهر من أقل وبعد

 وحتمل أمريكا يف الكبار والصحفيني الكنجرس رجال إىل موجهة

 داخل ويف أكرب( اهلل ألمريكا، املوت إلسرائيل، )املوت العبارة هذه

  املصّنعة. اخلبيثة المرة جراثيم مسحوق الظروف

 األمريكي الشعا أذهان يف يرّسخون والكتاب السياسيون وظل

 السالح اخرتاع إىل وصلوا املسلمني اإلرهابيني أن العامل وشعوب

 أمريكا يف بيت كل الرعا ودخل استعماله، يف وشرعوا البيولوجي،

 وأبرمت الربيد، أنظمة وغريت الّتطعيم، مواد وشّحت الشمالية،

 المرة ضد الطعوم إلنتاج دوالر مليون مببلغ عقدًا الكندية احلكومة

  اخلبيثة.

 من أول  هي روزبرج باربرا البيولوجي السالح خبرية يكن ومل

 معامل إنتاج من هو الرسائل ظروف تضمنته الذي املسحوق أن كشف

 تقتضي حسبما – األمريكية اإلدارة وكانت األمريكي، اليش

 لظهور األقل على األول اليوم من احلقيقة هذه تعرف – األمور طبيعة

  الرسائل. تلك

 سعوديني طيارين أن العامل توهم أن األمريكية لإلدارة الدافع ما

  احلقيقة؟ تعرف أنها مع الرمية، عن مسؤولني كانا

 ودينيسع مثانية أّن العامل توهم ألن األمريكية لإلدارة ماالدافع

 أحياء؟ يزالون ال أّنهم مع الرمية عن مسؤولني كانوا األقل على
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 فإذا البداية، منذ احلادث عن األمريكية اإلدارة رواية تتغري مل

 أدلة إىل احتيج فلماذا صحيحة أدلة على مبنية الرواية هذه كانت

 مثيل. له يسبق مل مبا عامليًا مستهم شوهت األحياء املوتى هؤالء مزورة؟

 اخلطأ املدنية: املسؤولية عناصر قيام على القاطع الدليل وجود ولكن

 اإلدارة وضد لصاحلهم، بينهما السببية وعالقة والضرر

 فلماذا عادل، قضاء اي أمام بالتعويض هلم ليحكم األمريكيةكاٍف

 الظلم ضرر لعالج املتحدة الواليات يف إنسان أي ضمري يتحرك مل

  األقل؟ على اعتذار بكلمة

 كرامة مستوى إىل ترقى ال املسلم الفرد كرامة أن السبا هل

  اإلنسان؟

  بكاملها؟ القصة يف احلقيقة غلى االنتباه سيجلا االعتذار أن أم

 حالة يف األمريكي الشعا األمريكية الغدارة تركت وملاذا

 اليت احلقيقة عن له تكشف ومل ،شهر من أكثر مدة وهلع رعا

 مواطن كل حيمل كاذب وهم يف تنفخ ظلت بل يوم، أول من تعرفها

 اخلطر من حمدق خلطر تعرضه يوم كل يف يتوقع أن أمريكي

  اإلسالمي؟ البيولوجي اإلرهابي

 املواطنني من واحدًا أن العجا من أليس الدميقراطي، البلد يف

 بسبا أصابه الذي الضرر عن حكومته يسأل مل مليون الثالمثئة

  احلقيقة؟ تزييف يف رغبتها
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 أليست السابقة املعلومات جتاه السليب الناس سلوك مالحظة

 بالدجال يؤمنون سوف الزمان آخر يف الناس أن كيف لندرك كافية

  احلقيقة؟ يكشف الذي الواقع بقراءة ينتفعوا أن دون ويصدقونه

 وزارة تقرير صدور إثر األصل يف املقالة هذه كتبت لقد

 م،2999 عام العامل يف ةالديني احلرية عن األمريكية اخلارجية

 فقد القارئ سريى وكما اإلضافات، بعض بعد فيما إليها وأضيَف

 إيراد على واقتصرت اخلاصة، وآراءه كاتتبها شخصية فيها غابت

 ويرجى البحث، موضوع للتقرير الصورة خلفية لتكون وموثقة، منتقاة

 وزارة تقارير مصداقية تقييم على القارئ إلعانة كافية تكون أن

 موضوع يف العامل فيها حماكمًة تصدرها، اليت األمريكية اخلارجية

 عن اإلجابة حماولة يف إضاءة أيضا فيها وجد ورمبا الدينية، احلرية

  حال. على هلل واحلمد نفا. آ أثريت اليت األسئلة

        

 املؤلف                        

  املكرمة مكة                      

 م8002 سبتمرب 11               
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 سنويًا األمريكية اخلارجية وزارة تصّدرها الّتي الّتقارير تزال ال

 ضمن الّسعودّية( يف الّدينية )احلّرية موضوع عن نصوصًا تتضمن

 اخلارجية وزارة وتنشر العامل، يف الدينية احلريات عن حديثها

 تتداوهلا ثم ومن الرمسية، منافذها عرب التقارير هذه األمريكية

  وغريها. العاملية اإلعالم ووسائل الغرب يف البحثية الدراسات مراكز

 احلرية عن األمريكية اخلارجية وزارة تطلقها اليت التقارير هذه

 بدوافع تنطلق إمنا العامل، دول من وغريها السعودية يف الدينية

 مقياس هي معايريها تكون أن يراد خاصة، ثقافية رؤية من سياسية

  كله. العامل يف للىخرين الثقافية القيم على احلكم

 بهذه املعنيني اهتمامات تتصدر السعودية العربية واململكة

 أخرى، دول حساب على االهتمام من الكثري ويولونها التقارير،

 قالشر منطقة يف ليس واالقتصادية، والسياسية الدينية ألهميتها

 وجا أيضًا املنطلق هذا ومن الدولي. املستوى على بل فحسا، األوسط

 نناقش وأن األهمية، هذه مراعني ننطلق أن -السعوديني حنن – علينا

 للعامل ونبني بالدنا، يف الدينية احلرية عن تتحدث اليت التقارير هذه

 هذه تذكرها ال اليت املعلومات هلم ونقدم حنوها، نظرنا وجهة

 فيها، ورد ما بني من احلقيقة يكتشف أن للقارئ ونتيح ر،التقاري

  املنصفني. العقالء من الكثري عليها معنا يتفق معايري وفق وذلك

 األمريكية اخلارجية تقرير اختيار أن البدء يف التأكيد وينبغي

 ليس للمناقشة السعودية يف الدينية احلرية عن م2999 عام الصادر
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 التقرير صدور إثر كتا املقال هذا أصل نأل وإمنا لذاته، مقصودًا

  تقارير من وبعده قبله صدر ملا منوذجًا يعترب ذلك بعد وهو املذكور،

 تقرير، كل صدور مع سنويًا تتكرر اليت نفسها االتهامات تتضمن

 الدولية املنظمات بعض تقارير فيه تابعْتها الّتقارير هذه تضّمنته وما

 سبيل على– ذلك ومن واملضمون، كلالش يف اإلنسان حبقوق املعنية

Rights Human  اإلنسان حقوق منظمة تقرير-الاحلصر املثال

Watch اململكة أن إىل أشار والذي م2995  يناير يف صدر الذي 

 وهو فيها، الدينية األقليات ضد منهجي بشكل )متّيز السعودية العرية

 احلكومي، التوظيف يشمل خصوصًا، الشيعة ضد رمسي متييز

  العدالة(. ونظام والتعليم، الدينية، الشعائر وممارسة

 موقفنا عن إجابات املناقشة هذه يف املنصف القارئ جيد أن آمل

 حترينا مناقشة وهي التقارير، هذه يف ذكر مما -السعوديني حنن–

  مصدرها. من عنها البحث يف صادق هو ملن احلقيقة فيها

 األمريكية رجيةاخلا وزارة أصدرت م 2999 نوفمرب 9 يف

 هذا م(2999 لعام العامل يف الدينية احلرية تقرير) املعنون تقريرها

 بورما مع جنا إىل جنبًا السعودية العربية اململكة صنف التقرير

 باحلرية يتعلق فيما - ممارساتها تدعو دواًل باعتبارها والصني،

 لوجود ـ التقرير يف جاء كما ـ نظرًا خاص، بوجه القلق إىل -الدينية

  الدينية. للحرية فيها حادة انتهاكات

 السعودية العربية باململكة يتعلق فيما أنه: على قريرالّت ونّص

 ويتعني الدولة، دين هو فاإلسالم فيها، الدينية للحرية وجود ال) خاصة
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 البلد قوانني تعرتف وال مسلمني، يكونوا أن املواطنني مجيع على

 الدينية احلريات من الميع حيرمو حتميها أو الدينية باحلرية

 .الدولة جتيزه الذي السين اإلسالمي املذها أتباع باستثناء األساسية،

 املسلمني لغري السماح يف الرمسية احلكومة سياسة صوتتلّخ

 لكن علنية، غري بصورة منازهلم يف الدينية شعائرهم مبمارسة

 واملواطنون بالفعل احلق هذا الواقع يف دائمًا حترتم ال احلكومة

 الشيعية األقلية وختضع تغيريه، أو دينهم اختيار حرية من حمرومون

 التوظيف فرص ذلك يف مبا رمسيًا، جماز واقتصادي سياسي لتمييز

 والقيود احلكومية، املؤسسات يف جدًا الضئيل والتمثيل احملدودة

 واملراكز املساجد تشييد وعلى دينهم ممارسة على املفروضة

 وحتيز متزمتًا، سنيًا مذهبًا احلكومة وتفرض هلم، التابعة االجتماعية

 األديان ممارسة احلكومة وحتظر األخرى، اإلسالم مذاها ضد

  علنًا. األخرى

 واللد والسجن االعتقال خطر املسلمني غري املصلون ويواجه

 ويتلقى الرمسي، االنتباه تلفت دينية نشاطات مارسوا هم إن والتعذيا

 مع متطابقة إلزامية دينية دروسًا احلكومية املدارس يف ذالتالمي مجيع

 إال الصحافة، حرية يف تقدم إحراز مت أنه حني ويف السلفية، التعاليم

 ة(.حمدود تظل علنًا الدينية القضايا مناقشة أن

 يف الدينية احلرية عن األمريكي التقرير تضمنه ما لتقييمو

 يف تؤخذ أن من بّد ال قًا،ودقي عاداًل تقييمًا أحكام من السعودية

  التالية: احلقائق االعتبار
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 مسلم هكّل عوديةالّس شعب -1

 واملقيمني املواطنني من السعودية العربية اململكة انسّك إن

 إمساعيلية، إمامية أم جعفرية إمامية أم سنة كانوا سواًء دائمة، إقامة

 نيسلِّمو اململكة يف املسلمني كل مسلمون. استثناء دون كلهم

 تصرفاتهم حيكم وقانونًا خلقيًا ونظامًا عقيدة باإلسالم بالتزامهم

  واالجتماعية. واالقتصادية السياسية وأحواهلم

 األعلى واملرجع لإلسالم األساسي املصدر بأن يسلِّمون وكلهم

  . الرسول عن الثابتة السنة ونصوص القرآن نصوص هو لتفسريه،

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) تعاىل: قال وقد

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) وقال: ، [99النساء:](وئ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[39]األحزاب:(ٹ

 أو سنيًا كان سواًء السعودية، العرية اململكة يف مسلم يوجد وال

 الوحي يكون أن علنًا يرفض إمساعيليًا إماميًا أو جعفريًا إماميًا

  إسالمه. يف له مرجعًا ( اهلل رسول عن الثابتة والسنة )القرآن

 حياة بالتفصيل حيكم الذي القانون اإلسالم ّددحي وكما

  -غريهم عند يعرف ما- أيضًا للمسلمني حيدد هفإن املسلم،

  العامة. واآلداب العام ظامّنال قواعدب
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 رهقّر ما مسلم، لكل املعروفة اإلسالم يف املبدئية األمور من

 يف النصوص من ورد وما ،[299]البقرة:   (حئ مئىئی جئ ) أنه من القرآن

ہ )  تعاىل: قوله مثل من األساسية القاعدة هلذه مفصلة القرآن

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) ،[435]البقرة:(ڭ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) ,[51]الشورى:(جت حت خت مت ىت يت

ٿ ٿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڇ ڇ ) ,[39]العنكبوت:(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[41]سبأ:(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
 الواليات يف الفعل ردود مع املسلمني على اآليات هذه أثر قارن)

 مواطنيه األمريكي الرئيس جامل عندما حدثت، اليت األمريكية

  واحد"(. وإهلكم إهلنا" بقوله: املسلمني

  حممد قبل بالرسل املسلم إميان -2

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )  :تعاىل قال

 .[43]الشورى:(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) وقال:
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

  .[549]البقرة:   (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

  كثرية. آيات املعنى هذا ويف

 آمن إذا إال مسلمًا يكون ال املسلم أن اآليات هذه وموجا

 النبيني وكل وعيسى وموسى ويعقوب حاقوإس وإمساعيل بإبراهيم

 يبقى أن ميكن املسيحي كان وإذا الكريم، القرآن ذكرهم الذين

 هؤالء أن يف شّك ولو يهوديًا، يبقى أن ميكن واليهودي مسيحيًا

 أن يؤمن مل لو مسلمًا يبقى ال املسلم فإن تارخيية، شخصيات األنبياء

 مل لو بل منهم، أي ةّونب يف شّك لو بل تارخيية، شخصية منهم أيًا

 بصفتهم يستحقونه ما وفق كريموالّت واالحرتام بالتبجيل يعاملهم

   مسلمًا. يكن مل ،ذلك يف بينهم قيفّر أن دون أنبياء،

 اإلسالم مركز الّسعودية -4

 له، منطقية ونتيجة السابقتني الفقرتني يف ورد ما أساس على

 جمتمع أي يف أو يالسعود اجملتمع يف سواًء املسلم، تصور ترسَّخ

  األديان. حرية جتاه آخر إسالمي

 العملية املمارسات يف دائمًا ظهر بل نظريًا، التصور هذا يبق ومل

  الرسول وفاة فمنذ األزمان، كل ويف العصور كل يف للمسلمني

 حكمها اليت األرض أجزاء مجيع ويف العثمانية، اخلالفة نهاية وحتى

 فرنسا جنوب إىل شرقًا الصني حدود من وقت أي يف املسلمني سلطان

 املسلمون أعطى أوروبا، وسط إىل اندونيسيا شرق ومن ،غربًا
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 يف الكاملة يةاحلّر حكمهم حتت الواقعة املسلمة غري الطوائف

 تكون أن يف احلق أعطوا ذلك من أكثر بل وعبادتهم، دينهم ممارسة

 بيقتط من واستثنوا اخلاصة، وحماكمهم اخلاصة قوانينهم هلم

 دينهم يف جرمية يعترب ال فعل كل أن مبعيار العام، النائي القانون

 حق يف يعترب كان وإن حقهم، يف جرمية يعترب ال اخللقي ونظامهم

  العام. النائي القانون حبكم جرمية املسلم

 السلطان مشلها اليت الواسعة األرض كل من استثنى وقد

 الزء وهو اإلسالم، ركزمب عرف حمدودًا جزءًا للمسلمني السياسي

 وتوابعها واملدينة وتوابعها مبكة الفقهاء حدده الذي األرض من

 اململكة حدود ضمن الواقعة األرض كل أي ،وتوابعها واليمامة

  .حاليًا السعودية العربية

 لدين الدائم الوجود اإلسالم حظر وحده، اجلزء هذا ففي

 مؤسسة أو شخص يف ممثاًل الوجود هذا كان سواًء لإلسالم، مناقض

  منشأة. أو

 لدين املؤّقت حتى الوجود حظر خصوصًا الشريف احلرم ويف

 الكريم: القرآن يف صرحيا نصًا احلظر هذا وورد ،آحر

ٺٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[40]التوبة:   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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 ظرباحل وردت القرآن نص يف إليه املشار احلظر إىل وباإلضافة

 آخر يف وصيته ذلك ومن ، الرسول أقوال من الثابتة النصوص الدائم

 جيتمع أال الكريم جسده تفارق الشريفة روحه كانت وعندما حياته

  العرب. جزيرة يف دينان

 العرية اململكة حدود يشمل مبا العرب جزيرة الفقهاء وفّسر

  سابقًا. ذكر كما حاليًا السعودية

 اإلسالمية البالد سائر يف به عمل ذيال األصل روعي مثلماو

  الرسول عهد منذ االستثناء هذا أيضًا روعي سابقًا، أشري ما حسا

  احلاضر.  عصرنا حتى

 به يسلِّم بل وحدهم، السعوديون املسلمون احلكم بهذا يسلِّم ال

  األرض. وجه على مسلم كل

 األخري العقد مستهل يف اخلليج حرب )أثناء أنه: ذلك وشاهد

 مفربكًا فيلمًا الفضائيات إحدى عرضت عندما املنصرم، القرن من

 قامت املكرمة، مكة يف مسلمني غري جملندين مزيفة صورًا يظهر

 ما بعد إال تنته مل السعودية، احلكومة ضد غاضبة صاخبة مظاهرات

  ف(.مزّي الفيلم أن اجلماهري عرفت

 العربية اململكة حبدود املشمولة األرض اإلسالم استثناء إن

 سادها اليت األرض مجيع يف املطبقة األحكام من حاليًا السعودية

 استثناء هو األخرى، األديان مبعاملة يتعلق فيما اإلسالمي، احلكم

 .ينقضها وال القاعدة يقرر
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 ـ عامة قاعدة من استثناء بوصفه ـ بذاته كاف االستثناء وهذا

  عليه. قام الذي املنطقي األساس على ليدل

 يبنى يالّت األسس كل عن خمتلف آخر شيء األساس هذا ّنإو

 غالا يف األسس تلك األخرى، قافاتالّث ِقَبل من ياتاحلّر تقييد عليها

 أو واالستعالء ةوالكراهّي اعّصالّت كلها: يكن مل إن األحيان،

  اخلوف.

 طوال غاب ملا األمور هذه من أمرًا لالستثناء افعالّد كان ولو

 منح وملا بل اإلسالمي، العامل أراضي كل وعلى اإلسالم، تاريخ

 أو حضارة متنحه مل ما واحلقوق احلرية من األخرى األديان اإلسالم

  واحلاضر. املاضي يف أخرى ثقافة

 الشديدة واالنتقادات ثارت اليت الكبرية الّضجة بذلك )قارن

 نهأ ُتُوهِّم عندما بريطانيا، يف كنرتبري أساقفة كبري إىل وجهت اليت

 اململكة يف املسلمني على اإلسالمية األحكام بعض تطبيق إىل دعى

  ذلك(. إىل يدع مل أنه مع املتحدة،

 القضاء، وحدة ومببدأ السيادة بفكرة احلديثة الدول تسليم إن

 إثنية أقلية تعطي أن تساحمًا احلديثة الدول ألكثر ليسمح يكن مل

 وقضاؤها اخلاص، اقانونه هلا يكون أن يف احلق ها،ظّل يف تعيش

  اإلسالم. فعل كما العام، النائي القانون من تستثنى وأن اخلاص

 نتصور أن علينا االستثناء، هلذا احلقيقي الدافع ندرك لكيو

 واألجزاء االستثناء، عليه طبق الذي الزء هذا بني األساسي الفارق

 هذا أن نتذكر وأن املسلمون، عليها يعيش اليت األرض من األخرى
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 كونه عن فضاًل توجههم، ومركز املسلمني قبلة هو املستثنى الزء

 الماهري وأن إليه، يرجع الذي ومأرزه ميالده وحمل اإلسالم مبعث

 والوالء احملبة من بقدر املركز هذا حنو يشعرون املسلمني من الغفرية

  عليها. يعيشون اليت أوطانهم حنو به يشعرون مما أكثر عليه والغرية

 عدم إىل العادل السليم العقل يهدي والتذكر، لتصورا وهذا

 األخرى الديانات من مزاحم املركز هذا على يوجد أن مالءمة

  لإلسالم. املناقضة

 لدين معبد إقامة أن إىل يهدي ذلك، بعد العادل السليم واملنطق

 أو املواطنني من الدين لذلك تابع فيه يوجد ال مكان يف األديان من

 يف للعبادة فعلية حاجة فيه يوجد ال مكان يف أي ،دائمة مةإقا املقيمني

 سّيئ قصد غري إلقامته الدافع يكون أن ميكن ال املعبد، ذلك

 وجود على يصدق املعنى وهذا داره، عقر يف وغزوه اإلسالم زامحةمل

  اإلسالم. يناقض آخر بدين للتبشري مركز

 أينما ماإلسال يطبقها قاعدة من اإلسالم مركز استثناء إن

 قتضيت عامة قاعدة من ضيق استثناء وهو– املسلمني سلطة تكان

 ةواملمارس الوجود يف احلرية ومنحها ،األخرى الثقافات مع التعايش

 مبقتضى يعين -أخرى ثقافة أي يف التسامح درجة تبلغها مل بصورة

 أي حتت يقع أن يستحيل االستثناء هلذا الدافع أن السليم املنطق

 وبدرجات يرتكا الذي الدينية باحلرية اإلخالل علدواف مضمون

 العصر فيها مبا األزمنة خمتلف ويف األرضية الكرة سطح على خمتلفة

  احلاضر.
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 العربية اململكة على الشغا فإن االعتبار، يف سبق ما أخذ وإذا

 شغا هو الدين، نصوص تقتضيه إسالمي مبدأ تطبيق بسبا السعودية

  لإلنسان. السوية الفطرة تقبله كما والعدل، املنطق يسنده ال

 السماح بعدم احلكم تطبيق أّن املعاني هذه إىل أضيف وإذا

 دينًا باإلسالم تعرتف ال يالّت ساتواملؤّس ليشخاص الدائم بالوجود

 العربية اململكة حلكومة قديريةالّت للسلطة خيضع ال أمر هو حقًا،

 أن نتبيَّ تغيريه، ضهاأر على سياسي سلطان أّي ميلك وال السعودية،

 أساس على ينيةالّد ةللحرّي بانتهاكها السعودية احلكومة اتهام

 والعدل احلق إىل يستند ال ظامل اتهام االستثناء، هلذا احرتامها

  السليم. املنطق ومقتضى

 بوجه الشخصية واحلريات الّتدين حرية مفهوم يف االختالف -1

  عام

 مطلق، مدلول هلا ليس يات،احلر كل مثل دين،الّت ةحرّي أن مبا

 وماال للحرية انتهاكًا السلوك من يعترب فيما ختتلف قد الناس آراء فإن

  كذلك. يعترب

 الناس، عليه يتفق مشرتك قدر هناك حال، كل على ولكن

 يوجبه أمٍر فعل يف معينة، طائفة أو شخص حرية يقيد الذي السلوكف

 فإن للحرية، نتهاكًاا اعترب إذا الطائفة، تلك أو الشخص ذلك دين

 انتهاكا أيضًا يعّد دينهما حيرمه أمر افعل هميعل يفرض الذي السلوك

  للحرّية.
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 إلجراءات بتعريضها دينها بسبا بذاتها طائفة ضد والتمييز

 من غريها بها يتمتع حقوق من حرمانها أو غريها، هلا يتعرض ال مؤذية

  أيضًا. للحرية انتهاك هو املواطنني

 ةحرّي على ىيتعّد أن من الشخص منع أن أيضًا عليه فقاملّت منو

 عنه الطرف يغضي األمر كان وإن ، حلرّيته انتهاكا يعترب ال غريه

 يعترب ال كما ،احلريتني بني معترب تناسا يوجد ال حينما أحيانًا

 اإلخالل أو بالقانون اإلخالل من منعه الشخص، حلرية انتهاكًا

 والسالم القومي باألمن اإلخالل أو عامة،ال اآلداب أو العام بالنظام

  اإلجتماعي.

 اعتبار أن نالحظ عندما أحيانًا عنه الطرف يغض األمر أن على

 نسيب أمر هو خيالفها أو العامة اآلداب أو العام ظامالّن يوافق ما فعل

  األهواء. أو الثقافات باختالف خيتلف

 أو العامة باآلدا أو العام بالنظام اإلخالل دعوى أن ويالحظ

 احلقيقة، وليس التربير منها يقصد دعوى تكون قد القومي، األمن

 هذه مثل حقيقة املالبسة الظروف تكشف ما كثريًا احلالة هذه يفو

  الدعوى.

  يأتي: ما نذكر واقعية، بأمثلة السابقة املعاني وإليضاح

 حماكم إلغاء قبل من )أي قرنني من ألكثر أوروبا يف الناس ظل )أ(

 القانون يعتربون احلالي( القرن مستهل إىل م4939 عام لتفتيشا

 من املسلمة املرأة مبنع عشر، السادس القرن يف صدر الذي األسباني

 املسلمة املرأة أن أساس على الدينية، للحرية انتهاكًا احلجاب ارتداء
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 واجا عنها األجانا الرجال حضرة يف للحجاب ارتداءها أن تعتقد

 حتى كانت األملانية، الواليات ويف فرنسا يف حملاكما إن بل ديين،

 احلجاب ارتداء يف املسلمة املرأة حبق حتكم احلالي القرن مستهل

  الدينية. احلرية يف حقها أساس على

 حرية بتقييد فرنسا يف القانون صدر القرن، هذا مستهل يف )ب(

 العام امللنظ ذلك خمالفة أساس على احلجاب ارتداء يف املسلمة املرأة

  .الفرنسية( العلمانية )قيم

 أن أساس على األملانية الواليات بعض يف مماثلة قوانني وصدرت

  األملانية. األخالقية القيم خيالف احلجاب املسلمة ارتداء

 الدعوى أن تظهر املالبسة الظروف أن املثالني هذين من ويتضح

 دعوى العامة، داباآل أو العام النظام احلجاب املسلمة ارتداء مبخالفة

 تعرب دعوى وليست للمسلمة، الدينية احلرية انتهاك تربير منها قصد

 إليها، املشار القوانني لصدور السابقة األزمان يف إنه إذ احلقيقة، عن

 احلجاب املسلمة ارتداء أن أملانيا أو فرنسا يف يدعي أحد يكن مل

 .العامة اآلداب أو العام النظام يناقض

 أو العراق أو تونس يف احلكومية السلطة حتظر فحني وباملثل

 الفعل هذا خمالفة ةحبّج احلجاب، ارتداء املسلمة املواطنة على تركيا

 بسبا مقبولة تكون ال احلجة هذه فإن العامة، اآلداب أو العام للنظام

 ترى ال البلدان، هذه شعوب من األغلبية تعتنقها اليت العامة الثقافة أن

 .احلجاب املرأة ارتداء مع تتناقض يةالثقاف قيمها أن
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 يتفق أن العامة، اآلداب أو العام النظام مدلول يف يشرتط الو

 بالثقافة يتصل أمر هألن ،Sence Common العام املنطق مع دائمًا

 فمثاًل العام، املنطق يقتضيه أمرًا بالضرورة وليس Culture السائدة

 من النوع هذا الزوجاتفي دتعد جتاه تتسامح غربية دولة أن افرتض إذا

 خمالفًا تعتربه وال السحاقيات(، أو اللوطيني زواج حالة )يف الزواج

 تعدد تعترب ظلت ولكنها الدولة، تلك يف العامة اآلداب أو العام للنظام

 فإن اآلداب، أو العام للنظام خمالفًا الطبيعي الزواج حالة يف الزوجات

 تعدد من متنعه عندما عليها االحتجاج يستطيع ال املسلم مواطنها

 بدعوى ضده، متيز أو حريته تقيد بأنها الطبيعي، الزواج يف الزوجات

 وليس واحد مفهوم الزوجات لتعدد يكون أن يوجا العام املنطق أن

  متعددة. مفاهيم

 قد احلرية بتقييد يتعلق فيما واآلداب العام النظام أثر إن )جـ(

 حبيث مؤثرًا، يكون فقد وجمال، جمال بني وضعفًا قوة أثره خيتلف

 األمريكي املواطن حرمان األمريكية املتحدة الواليات يف يقتضي

 تقبل أن دون القضاء منصا شغل من الزوجات تعدد ميارس الذي

 ال ولكنه ضده، مييز أو الدينية حريته يقيد احلرمان هذا أن دعواه

  خرى.األ املدنّية حقوقه من حرمانه يقتضي حبيث مؤثرًا يكون

 بعض يف املواطن حق يقيد قانونًا ما دولة أصدرت إذا )د(

 دعوى تقبل فال القانون، هذا أمام سواًء املواطنون وكان املمارسات،

 دينهم، ألجل ضدهم مييز القانون أن املواطنني من الماعة أو املواطن

 بتنفيذه أو القانون بإصدار قصد أنه فعاًل الظروف من يظهر مل إذا
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 هذه إصابة القانون هذا على ترتا لو حتى الماعة، تلك حرية

 أدبية أو مادية مميزات من حرمانهم أو نفسي، أو مادي بأذى الماعة

 املواطنني، من لغريهم متاحة

 العدلية اإلجراءات أن األمريكيون املسلمون ادعى إذا فمثاًل:

Evidence Secret أو Association by Guilt قانون أو 

Pattriot، ألجل ضدهم متيز أو مسلمني بصفتهم حرياتهم تنتهك 

 املئوية النسبة أن تثبت اإلحصاءات أن ظهر إذا دعواهم تقبل فال ،دينهم

 عن شاذة بصفة تزيد ال املسلمني من حقهم يف القوانني هذه طبقت ملن

  السكان. من لغريهم املئوية النسبة

 حقهم يف نيالقوان هذه طبقت من كل أن باإلحصاء ثبت لو أما

 تنتهك القوانني هذه يعتربوا أن حقهم من فإن املسلمني، من أغلبهم أو

  دينهم. ألجل ضدهم حق بغري متيز أو حرياتهم

 أو باالرتباط )الرمية إجراءات إن إذ حدث، ما هذا أن والواقع

 طبقت املاضي القرن من األخري العقد يف طبقت عندما السرية( األدلة

 زوجها ولكن مسلمة غري كينية حالة مثل النادر، عدا املسلمني على

  مسلمًا. كان

 املعرضة )قيمنا كارتر جيمي األسبق األمريكي الرئيس كتا

 برد املتحدة الواليات حكومة بالغت سبتمرب 44 هجمات )بعد (:للخطر

 ألحد يسبق مل بريئ شخص 4299 من أكثر باحتجاز بقيامها الفعل،

 خوياتهم وأبقت باإلرهاب، عالقة هلا رميةج بأي أدين أن مكلقًا منهم

 تلقيهم أو إليهم املوجهة التهم مساع يف احلق أبدًا يعطوا ومل سرية،
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 هذه مثل ولتقنني مسلمني، كانوا تقريبًا كلهم القانونية، املشورة

  (. الوطين قانون صدر املدنية للحرية اإلساءات

 مسلمني ئمةأ حماسبة جرت املاضية السنوات يف أوربا يف )هـ(

 والسحاقيات. اللوطيني أفعال انتقدوا أنهم أساس على

 الرديان كشفت م2995 فرباير 47 بتاريخ الصادر العدد ويف

 تفضي قد عديدة قوانني سن تعتزم الربيطانية احلكومة أن الربيطانية

 إىل يؤدي قد مما بالتطرف، املسلمني مواطنيها من اآلالف وصم إىل

 األمن عن  مسؤولني أن الصحيفة وذكرت جمتمعهم، عن عزهلم

 يعمل (2 )التحدي اسم عليه أطلق مشروع صياغة على حاليًا يعكفون

 تعدها رؤية أي عارضوا هم إن إرهابيني املسلمني تصنيف على

 الصحيفة نشرتها اليت املواد ومن مشرتكة، بريطانية قيمًا احلكومة

 إذا متطرفًا ديع الشخص أن تضمن ما الديد  القانون مسودة من

  النسي. الشذوذ حيرم اإلسالم أن يقرر كان

 وعندما م،4599 عام يف أّنه الّذهن يستعيد أن الطريف من ولعل

 الذي الربيطاني القانون إلغاء اقرتاح يناقش اللوردات جملس كان

 إللغاء املعارضني من مونتجمري اللورد كان النسي، الشذوذ حيرم

 مثيل ال إنه يقولون االقرتاح )مؤيدوا شهورة:امل كلمته وقال القانون،

 لسنا وحنن هلل، احلمد فرنسا، يف وال السويد يف القانون هلذا

  إجنليز(. حنن فرنسيني، وال سويديني

 عن العفو الفاتيكان( )بابا قرر عندما م2995 العام هذا يف

 عدد أن يف شكك الذي وليامسون، ريتشارد الربيطاني األسقف
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 عدد من أ:ثر أي ماليني، ستة )اهللوكوست( احملرقة يف األموات

 الفاتيكان أن من وبالرغم الوقت، ذلك يف العامل كل يف اليهود نصف

 وليامسون ريتشارد األسقف بأن علم على يكن مل البابا بأن اعتذر

 فقد ذلك من بالرغم حرمانه، قرار صدر عندما الذنا هذا ارتكا

 -اللهجة شديد بيان يف – مريكل( )أجنيال األملانية املستشارة دعت

 يف وأوضحت اهلولوكوست، من الفاتيكان موقف يوضح أن إىل البابا

 الشؤون يف التدخل حقها من ليس أنه برلني يف عقد صحفي مؤمتر

 األمر يتعلق عندما خيتلف األمر أن إال للكنيسة، الداخلية

 الفاتيكان )على وقالت: صحتها، يف والتشكيك )باهلولوكست(

 للهلوكست إنكار يكون أن ميكن ال أنه بوضوح يؤكدا أن والبابا

 هنا(.

 الدينية، احلرية ومنها احلّريات، مفهوم أن كيف القارئ يرى

  والسياسية.  األيدلوجية والدوافع واألهواء، الثقافات باختالف خيتلف

 يف النسي الشذوذ حتول سنة وأربعني أربع خالل أن رأى وقد

 اجملتمع قيم من قيمة إىل القانون عليها يعاقا ميةجر من بريطانيا

 إصدار يف التفكري جيعل ما والقداسة احلصانة من هلا املشرتكة،

  ممكنا. أمرًا التعبري حبرية ألجلها فيه يضحى قانون

 احلصانة من له صارت التاريخ أخبار بني من واحدًا خربًا أن ورأى

 يف يشكك من القضاء ويدين اليقينيات، كل تفوق درجة والتقديس

 بالتدخل األملانية للحكومة ويسمح القانون، مبوجا ويعاقبه تفاصيله

  للفاتيكان. الداخلية الشؤون يف
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 إذا آخر رأي للقارئ يكون رمبا الفقرة هذه يف ورد ما ضوء يف

 بانتهاكها للمملكة األمريكية اخلارجية وزارة تقرير إدانة قراءة أعاد

 تدعو أن أجنبية ملؤسسة مساحها عدم أساس على الدينية، للحرية

 الشعا اختاره الذي لإلسالم مناقض دين العتناق السعودي الشعا

 على يصدر قانون كل على حاكما حلياته منهجا باإلمجاع السعودي

 ذلك كلن لو وحتى األساسي، احلكم قانون كان لو حتى أرضه،

 حلياته، الشعا هاختار الذي املنهج على للثورة الدعوة موجبه السماح

 زائف، املقدس وكتابه كاذب ونبيه باطل دين بأنه اإلسالم ورمي

  مشروع. عمل عنه والردة

 الدين يف إكراه ال اإلسالم يف  -5

 قرره ما مسلم لكل املعروفة اإلسالم يف املبدئية األمور من

  الدين( يف إكراه )ال أنه من القرآن

 قوله األساسّية قاعدةال هلذه مفّصلة القرآن نصوص من ورد ومما

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) تعاىل:

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) [545]البقرة:(ڭ ڭ ڭ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

ڇ ڇ ڍ ڍ )     [51]الشورى:  (حت خت مت ىت يتمب ىب يب جت 

 .[41]سبأ:(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
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 الواليات يف الفعل ردود مع املسلمني على اآليات هذه أثر قارن

 هلدف األمريكي الرئيس جامل عندما حدثت اليت مريكيةاال املتحدة

  واحد(. وإهلكم )إهلنا بقوله: املسلمني مواطنيه سياسي

 على دينه تغيري من الشخص مينع ال السعودية العربية اململكة يف

 إذا بالعكس أو بوذي، إىل حتول إذا اهلندي يسأل فال ، اإلطالق وجه

 الشخص حياسا ال كما اني،نصر إىل البوذي أو اهلندوسي حتول

  ضمريه. يكنه أو نفسه يف يعتقده ما على

 يف يوجد وال تعتقد، ما على ليحاسبها القلوب يف ينقا أحد وال

  الناس. يعتقده عما للتحري تفتيش حماكم السعودية العربية اململكة

 إذ اإلسالم، دين عن باالرتداد تصرحيه من مينع املسلم ولكن،

 زائف، القرآن وأن باطل، دين اإلسالم بأن إعالنه بذلك تصرحيه معنى

 حني عقليًا خمتل أو كذاب  النيب وأن األولني، أساطري من وأنه

  نيب. أنه ادعى

 قانونًا فقط ليس السعودي الشعا حق يف اإلسالم أن ومبا

 الشعا، عليه أمجع قانون هو بل الشعا، ممثلي من األغلبية أصدرته

 بالنسبة – القانوني وزنه يف يعلو توردس ذلك، من أكثر هو بل

 شعبًا حيكم دستور ألي  القانوني الوزن- السعودية العربية للمملكة

 صورة أشنع يعين- اهلل مسح ال – سعودي مسلم ارتداد فإن آخر،

 اآلخرين. السعوديني على للعداوة

 للشعا يعين اإلسالم عن االرتداد سعودي مواطن أي إعالن إن

 أمريكي مواطن إعالن األمريكي للشعا يعين امم أكثر السعودي
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 يصوره كما طالبان نظام متجيد أو الدميقراطية، ضد للثورة الدعوة

  هولوكوست. ضحايا عدد يف التشكيك أو األمريكي، اإلعالم

 الشعا لقيم معينًا دينًا، اإلسالم السعودي الشعا اختار لقد

 ويعترب للحكم، األساسي القانون حيكم أعلى وقانونًا العليا، اخللقية

 اململكة أرض على وقع إذا باطاًل خيالفه بشري إجراء أو قانون كل

  السعودية. العربية

 أحكام السعودية العربية اململكة تطبيق يعترب من أن يعين هذا

 والواقع احلقيقة يف هو الدينية للحرية انتهاكًا مواطنيها على اإلسالم

 باإلسالم، يتدين أن احلر اختياره يف حقه السعودي الشعا على ينكر

  للحياة. منهًجا هو كما  اإلسالم يعترب وأن

 العربية اململكة يف أنه : ندعي اقعالو وباستقراء سبق ما ضوء يف

 طائفة أو شخص فيها أجرب حالة قط توجد ومل حالة توجد ال السعودية

  دينه. يوجبه قول أو فعل ممارسة على

 دينه، تغيري من شخص فيها منع حالة توجد ومل حالة توجد وال

  اإلسالم. عن االرتداد من املسلم منع سوى

 بني الدين بسبا فيها يزُم حالة توجد ومل حالة توجد وال

 والفلّبيين املسلم الفلّبيين أو الّنصراني، واألمريكي املسلم األمريكي

 املسلم اهلندي أو البوذي، والتايالندي املسلم التايالندي أو الّنصراني،

 مل ... شاكلتهم، على كان من كل وكذلك اهلندوسي، واهلندي

 شروط يف أم اننيالقو يف ذلك كان سواء قط، التمييز هذا حيدث
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 الشخص تعامل يف حتى بل احلكومية، اإلجراءات يف أم العمل عقد

 العادي.

 احلرمني دخول من املسلم غري منع هو الوحيد االستثناء

 كلهم املسلمون به يسلم اإلسالم أحكام من حكم وهذا الشريفني،

  عنه. اإليضاح وسبق وحدهم السعوديون وليس

 للديانات السعودية العربية باململكة معابد بإقامة السماح عدم  -6

 لدين بالدعوة األجنبية لإلرساليات السماح وعدم األخرى،

 لإلسالم. مناقض

 اخلارجية وزارة من الصادرة الدينية احلريات تقارير تنتقد

 بإقامة بالدها يف تسمح ال بأنها السعودية العربية اململكة األمريكية

 )النصرانية األجنبية لإلرساليات تسمح وال اإلسالم، غري لدين معبد

 دعوة مراكز إنشاء أو فيها، اإلقامة أو اململكة إىل بالقدوم بالذات(

   الدين. هذا ملثل تدعو كتا استرياد أو اإلسالم، يناقض لدين

 خارج الدينية الرمسية الهات من خباصة االنتقاد هذا ويتكرر

 أوربا يف بأنه غريهم من السعوديون ويواجه السعودية، العربية اململكة

 ال فلماذا لإلسالم، وبالدعوة املساجد ببناء للمسلمني يسمح وأمريكا

  للناصرانية. وبالدعوة للناصارى كنائس ببناء السعوديون يسمح

 اإلسالم( مركز السعودية-3 )الفقرة سبق فيما اتضح لقد

 والعدل. املنطق إىل تستند خصوصية وأنها اإلسالم، مركز خصوصية

 خمتلف ويف العصور كل يف اإلسالم تاريخ يف أن أوضح وقد

 بوجود يسمحون السلطة وهلم املسلمون كان اإلسالمي العامل أقطار
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 من احلرية، من مساحة األخرى الديانات ويعطون املسلمني، غري معابد

 هذه أن وأوضح تقاربها، مساحة آخر نظام أي يف توجد أن الصعا

 وقد اإلسالم، غري الديانات جتاه التسامح يف اتبعت عامة قاعدة

 اإلسالم، مركز الشاسعة، الغسالمي العامل رقعة مجيع من اسنثين

 الوجود هذا كان سواء اإلسالم، لغري الدائم بالوجود فيه يسمح فلم

 وذلك لإلسالم، مناقض آخر لدين للدعوة مركز أو منشأة أو لفرد

 إن احلاضر. العصر إىل  النيب عصر من أي العصور، طول أيضا

 العقالء يعده - احلالة هذه يف كما الضيق سيما ال - االستثناء

 اإلسالم تسامح بأن القول ميكن فال هلا، ناقضًا ال للقاعدة مؤكدًا

 املستثنى، البلد يف االستثناء بهذا انهار قد األخرى الديانات جتاه

 بل ،الدينية احلرية النتهاك دافعًا يكون أن شأنه من تعصبًا وانقلا

 حيكم بأن دفعت وعادلة منطقية أسبابًا هناك أن على ذلك يدل

 عن خمتلف شيئ األسباب هذه وأن استثنائي، بإجراء اإلسالم مركز

 انتهاكها أو الدينية احلريات تقييد إىل تدفع عادة اليت األسباب كل

 يكن مل إن – األحيان غالا يف وتنضوي األخرى، الثقافات قبل من

 أو اخلوف، أو واالستعالء والكراهية التعصا منيمضا يف - كلها

 يرتكا الذي الدينية احلرية النتهاك الدافعة األسباب من غريها

 مبا األزمنة خمتلف ويف األرضية، الكرة سطح على خمتلفة بدرجات

  احلاضر. العصر فيها

 إنشاء حرية وأوربا أمريكا يف للمسلمني بأن القول صدق أن ومع

 الذي بالقدر مكان أي ويف وقت أي يف الدينية زواملراك املساجد



                                            احلرية الدينية                                     

 

35 

 كثريًا اليت التعقيدات خافيًا ليس إذ فيه، مشكوك غريهم، به يعامل

 طلبهم عند وأمريكا أوروبا يف منهم املواطنني حتى املسلمني تواجه ما

 اإلدارية الهات من املباشر بالتمنع فتواجه املساجد، لبناء الرتاخيص

 لوجود احمللي اجملتمع معارضة على باالتكاء أحرى أحيان ويف أحيانا،

  الديين. املركز أو املسجد

 على اإلسالمي العامل أن القياس لرفض حجة يكفي ذلك مع

 ضيقة رقعة عدا ما املسلمني، غري ألديان الدائم بالوجود يسمح سعته

 فلماذا وعادلة، منطقية مشروعة موانع حقها يف تقوم اإلسالم( )مركز

 تلك مثل حتى اإلسالمي العامل يف رقعة أي نبقى أاّل على خروناآل يصر

 وأن األخرى، ليديان فيها الدائم بالوجود السماح دون الضيقة الرقعة

 بذلك؟ إال يتم ال باملثل املعاملة أن يدَّعو

 بالوجود السعودية العربية اململكة أرض على يسمح ال حقًا

 حكم أيضا وهذا إلسالم،ل خمالف لدين منشآت أو ملؤسسات الدائم

  املسلمني. مجيع به يسلم اإلسالم أحكام من

 لتطبيق ذاته يف كاف مربر فهو لإلسالم حكمًا األمر وكون

 يف املسلمني لغري معبد إقامة أن املربر هذا إىل يضاف ولكن مقتضاه،

 دائمة إقامة مقيم أو مواطن يوجد ال حيث السعودية، العربية اململكة

 ذلك إن لإلسالم، مناقض لدين للدعوة مؤسسة وجود أو مسلم، غري

 بإشهار السماح يعين بذلك السماح وأن اإلسالم، يف الطعن يعين كله

 الذي الدين وأن باطل، دين اإلسالم أن السعوديني املسلمني مواجهة يف

 نظر يف ميثل أن جيا هذا وكل ذلك، إىل والدعوة احلق هو يناقضه
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 القومي باألمن إخالاًل العدل ومبادئ قواملنط العقل حيّكم من كل

  السعودية. العربية اململكة يف العامة واآلداب العام النظام على واعتداءًا

 اململكة اتهام تقييم – القارئ أيها– تستطيع سبق ما ضوء يف

 دولة وتصنيفها فيها، الدينية للحرية وجود ال بأنه السعودية العربية

 مع جنا إىل جنبًا ذلك يف توضع ألن لتتأه الدينية، احلرية تنتهك

 شعا مع تعاملها يف والصني املسلمني، الربماويني مع تعاملها يف بورما

 اإلجيور!

 اململكة صلة يف احلقيقة جالء السابقة اإليضاحات من قصدت

 القصد يكن ومل احلقيقة، يريد ملن الدينية باحلرية السعودية العربية

 هذا وجود ولكن األمريكية، خلارجيةا وزارة تقرير مناقشة بالذات

 العربية اململكة يف نيةالدي احلرية موضوع ملناقشة فرصة كان التقرير

 وعملية واقعية مناقشة للموضوع الناقشة تكون حيث ،السعودية

  نظرية. مناقشة وليست

 

 اخلاص الديين واملذهب اململكة  -7

 سريتف يف خاًصا مذهبا )تتبع بأنها اململكة التقرير يتبع

 مبخالفتها(. غريهم أو لإلسالم املنتسبني لغري يسمح وال اإلسالم،

 الوجود من غربي لبلد يكن مل أنه يف ينازع أحد ال أنه واحلقيقة

 األمريكية املتحدة للواليات كانت مثلما السعودية العربية اململكة يف

 املاضية. السبعني األعوام طوال
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 األمريكي الشعا نم األلوف عشرات كان السنوات هذه ويف

 أعمال ورجال وموظفني وخرباء شركات اململكة: أرض وطئوا قد

 احلرمني دخول )باستثناء منهم أحد على الفرصة تضيق مل وغريهم،

 واالتصال األرض، يف التجول من منهم( املسلمني لغري الشريفني

 القوانني. مع والتعامل بالشعا،

 الطالب من لوفاأل عشرات ابتعاث وفضل الوجود هذا وبفضل

 السعودية يف السائدة الثقافة تتأثر مل أمريكا يف للدراسة السعوديني

  األمريكية. بالثقافة تأثرها من أكثر أخرى يثقافة

 يف السائدة الثقافة تتغري مل املاضية العقود طول أنه يعين ذلك

 األمريكية. الثقافة تأثري من عليها طرأ مبا إال اململكة

 من ال االتهام هذا مثل نسمع نكن مل ملاضيةا السنوات وطول

 الذين األمريكيني املواطنني أحد قبل من وال األمريكية، اإلدارة قبل

 يدَِّع ومل ثفافتها، على واسع اطالع على وكانوا اململكة، يف عاشوا

 يعترب أمر عليه حظر أو عبادته ممارسة من منه أنه قط منهم أحد

 اخللقي لضمريه خمالفًا يعتقده بأمر القيام عليه فرض أو دينيًا، واجبًا

 لدينه. أو

 جيهلون املاضي يف كانوا  األمريكيني بأن للقول جمال فى ولذا

 هذه أن وال ممارسات، من الثقافة هذه تقتضيه وما اململكة، ثقافة

 أخرى صورة على فقط املاضية القليلة السنوات يف حتولت الثقافة

  مريكية.األ الثقافة مع تناقضًا أكثر
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 إذ سنة، مئيت قبل تشيع كانت مقولة التقرير يكرر االتهام بهذا

 السعودية العربية اململكة يف حاليًا السائدة الثقافة أن االتهام يقصد

 املعروفة. األربعة السنية املذاها إىل وأضيف ابتدع مذها إىل تستند

 يف َذكورًا(، فكن كذوبًا كنت )إذا الشائع: املثل ويقول

 بسبا الناس من التصديق تلقى الكاذبة اإلشاعة هذه كانت ضياملا

 اإلعالم. أو اإلعالن وسائل وجود وعدم والتواصل، االتصاالت ضعف

 من أكثر وقدوم والتواصل، االتصاالت ثورة عصر العصر، هذا يف أما

 العربية اململكة أرض إىل واملعتمرين احلجاج من سنويًا ماليني أربعة

 وعدم والتجارة، والعمل والسياحة للزيارة إليها لوافدينا عدا السعودية.

 يف جيري ما بني اإلسالمي الدين مظاهر يف فارق أي القادمني رؤية

 العامل أقطار من خارجها جيري وما السعودية العربية اململكة

 مذهبًا يرون وال الفارق هذا يرون فال القادمون يقدم وكما اإلسالمي،

 خاصًا تفسريًا وال املسلمون، يعرفه الذي الدين غري دينًا وال خامسًا،

 الكرة إىل بالتلفاز تنقل المعة وخطا الدينية الشعائر فإن لإلسالم،

 للدين طريقة السعودية العربية اململكة يف أحٌد يرى فال كلها األرضية

 كان عما الدين يف خيتلف فعاًل يرون أو قواًل يسمعون وال خمتلفة،

  األقطار. خمتلف ويف العصور طول املسلمني نم السنة أهل عليه

 من الهال يلجأ مقامات أو قبور وجود عدم به ختتلف ما كل

 عندها، العبادة أو بها التربك أو احلاجات لطلا إليها املسلمني عامة

 اإلسالمية العصور يف هكذا كان الوضع أن ينكر أحد ال ولكن
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 العامل كل على بل وحدها، احلجاز أرض على ليس األوىل،

  اإلسالمي.

 هل ولكن القبور، على مشيد بناء مثاًل البقيع مقربة يف يوجد ال

 اهليئة إىل أقرب هي ذلك من خلوها يف البقيع مقربة هيئة أن أحد ينكر

 بعده؟ طويلة وقرون والصحابة  الرسول عهد يف عليها كانت اليت

 من العصور طول يتناقلونه املسلمون ظل عما فضال هذا

  القبور. على البناء عن تنهى اليت النبوية ألحاديثا

 متزمتًا سنيًا مذهبًا تفرض السعودية احلكومة )إن التقرير: قال

 األخرى(. اإلسالمية املذاها ضد وتتحّيز

 السعودية، العربية اململكة إجنازات أعظم من كان إنه ونقول

 يف كان فقد الفقهي، املذهيب التعصا إنهاء عليها: بها اهلل من اليت

 املسلمون ويتفرق أئمة، أربعة فيها يقوم حمارب، أربعة املكي احلرم

 مذهبه، من هو الذي اإلمام خلف شخص كل فيصلي الصالة يف

 طول كان والذي اإلسالم مبادئ مع يتفق ال الذي الشذوذ هذا وألغي

 ومفكريه اإلسالم علماء كبار انتقاد موضع إللغائه السابق الزمن

 املسجد يف املسلمني صالة وتوحدت والعمرة، للحج مونيقد الذين

 منتميًا اإلمام هذا يكون قد واحد، إمام على النبوي واملسجد احلرام

 يكون أو بدون احلنبلي، أو الشافعي أو املالكي أو احلنفي للمذها

  املذهيب. التعصا انتهى وبهذا اإلمام، اختيار يف أثر أي االنتماء هلذا

 ملذها الشخص تقليد يتضمن كان )الذي ءاالنتما خفت ثم

 تعين األربعة السنية املذاها أحد إىل الشخص نسبة صارت حتى معني(
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 إثيوبيا معني مذها يسوده بلد يف نشأ أو املذها، هذا فقه درس أنه

 أو احلنفي، للمذها بالنسبة بورما أو الشافعي، للمذها بالنسبة

 ألحد باالنتساب عائلته تعرف أو املالكي، للمذها بالنسبة املغرب

  املذاها. هذه

 أ،ت هل وسألته: اململكة شوارع أحد يف شخصًا اآلن قابلت ولو 

 لسؤالك يفهم أاّل فالغالا حنبلي؟ أو شافعي أو مالكي أو حنفي

 مذهيب. املذاها هذه كل جييا: أن فالغالا مثقفًا كان وإن معنى،

 يف العلماء كبار هيئة تشكيل مت سنة أربعني من أكثر وقبل

 من – البالد يف علمية ومرجعية دينية سلطة أعلى هي – السعودية

  السابق. باملعنى األربعة للمذاها ينتسبون علماء

 ألي رأيًا حلكمه القاضي خيتار أن ميكن السعودي القضاء ويف

 أو األوزاعي أو الصادق جعفر أو الثوري لإلمام أو األربعة األئمة من

 فال والفضل، بالعلم األمة هلم اعرتفت الذين دىاهل أئمة من غريهم

 هؤالء آراء من أيًا لفتياه املفيت خيتار أن وميكن حكمه، ينقض

  فتواه. تنكر أن دون االئمة

 تتقيد أن دون الفقهية، قراراتها العلماء كبار هيئة وتصدر

 معني. مبذها

 نيتعاملو الفقهية حبوثهم العليا الدراسات يف الطلبة جيري وحني

 أو الصادق جعفر أو واألوزاعي الثوري األئمة أو األربع األئمة مذاها مع

 االحرتام من واحد بقدر األئمة هؤالء وحيظى املساواة، قدم على غريهم

  واحد. مبيزان ختتلف حني آراؤهم وتوزن والتبجيل،
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 خيتار النبوي واملسجد احلرام املسجد يف الفقه مادة تدريس ويف

 املذاها ألحد منتميًا مؤلفه يكون أن يتفق واحد مذهيب كتاب

 حالة مثل يف- أنه على احلنبلي، أو احلنفي أو كالشافعي األربعة،

 بيئات من الطالب يقدم حيث املنورة، املدينة يف اإلسالمية الامعة

 املقارن الفقه يف املؤلفة الكتا من الفقهي املذهيب االنتماء يف خمتلفة

 رشد. البن  اجملتهد( )بداية بكتا األربعة املذاها على

 مجيعًا، األئمة احرتام على الّطالب يرّبى األحوال كل يف ولكن

  واحد. مبنظار كلها مذاهبهم إىل النظر على وُينشَّؤون

 الدينية شعائرهم ممارسة من املسلمني غري منع -8

 الدينية احلرية )بانتهاك السعودية العربية اململكة التقرير يتهم

 يف حتى أو  – علنًا الدينية شعائرهم ممارسة من مبنعهم ني،املسلم لغري

 مارسوا هم إن والتعذيا بالسجن ومعاقبتهم – منازهلم يف األحيان بعض

 الرمسي(. االنتباه تلفت دينية نشاطات

 – كبري وعددهم – اململكة يف املسلمني غري أن به املسّلم من إن

 أنهم ومبا االختيار، يف وحريتهم إرادتهم مبحض اململكة إىل يفدون

 بعضهم أن إال مؤقتة فرتة لقضاء ةالسعودية العربي اململكة إىل يفدون

 يفدون حني وهم مسيحيون، أمريكيون هؤالء ومن إقامته، تطول قد

 قوانينها يعرفون أنهم املفروض من السعودية العربية اململكة إىل

 أنه ذلك بعد هممن أحد يدعي أن يتصور فال مبوجبها، باملعمل ويلتزمون

 أنه أو دينه، بسبا لالضطهاد خضع قد يكون بالقانون بالتزامه

 إذ اخللقي، ضمريه يذي ما لقبول – الرمسية السلطة بسبا – اضطر
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 أوضاع عليه تفرض أنه أو دينه بسبا مضطهد بأنه منهم أحد شعر لو

 مكره، غري خمتارًا السعودية يف بقي ملا اخللقي، ضمريه هلا يرتاح ال

  عليه. جمرب غري بالبقاء راضيًا

 اتهام تهافت دليل أوضح – ذاته يف – االختياري وجودهم إن

 انتهاك دعوى أو الدين، بسبا املسلمني غري باضطهاض اململكة

 منهم. ألي الدينية احلرية

 عندما باحرتامه التزم الذي القانون منهم أحد خيالف حني أما

 انتهاكًا خمالفته على جمازاته تعد فال البالد، إىل القدوم اختار

 حلريته.

 اململكة إىل املسلمني غري الوافدين هؤالء قدوم أن والواقع

 األمريكية، النسية حاملي من النصارى فيهم مبن السعودية، العربية

 بأن شعورهم عدم على دليل هما مكرهني غري خمتارين فيها وبقاءهم

  احلكومة. أو شعاال قبل من سواء انتهكت، قد الدينية حريتهم

 طول املسلمني لغري البالد يف املؤقت للوجود معارضة تظهر مل

 واالستثناء السعودية، العربية اململكة لتاريخ الشعبية املعارضة تاهو

 يف الظهران يف األمريكية العسكرية القاعدة وجود هو الوحيد

  القاعدة. تفكيك عنها نتج الين املنصرم، القرن من اخلمسينات

 ومل الدينية، بالناحية صلة هلا مين مل املعارضة هذه كنل 

 دوافعها كانت وإمنا مسلمني، غري األمريكيني أن بسبا حتدث

 األمريكية اخلارجية ووزارة القومية، اللربالية املشاعر إىل ترجع

  ذلك. عليها خيفى ال بالتأكيد
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 الشيعية الطائفة ضد التمييز -9

 العفرية اإلمامية الطائفة ضد يز)مت بأنها اململكة التقرير يتهم

 خباصة والتوظيف، االقتصادي اجملال يف وذلك مذهبها بسبا

  النفط(. شركات يف التوظيف

 ظلت لقد االتهام: هذا أمام بنفسها تنتصا واقعية حقيقة توجد

 اململكة، يف عمل رب أكرب تعترب – طويلة مدة – أرامكو شركة

 موظفيها عدد كان املنصرم لقرنا من واخلمسينيات األربعينيات ويف

 احلكومة لدى سواء اململكة، يف والعمال املوظفني عدد يفوق وعماهلا

 اخلاص. القطاع أو

 ومعظم ألرامكو الرئيسي املركز حيث الشرقية املنطقة ويف

 العفري. اإلمامي للمذها للمنتسبني جتمع أكرب يوجد نشاطها،

  األمريكيني. بيد الشركة إدراة وكانت

 ألرامكو السابقني األمريكيني املديرين من ألحد يكن ملو

 أحد يتهمهم ومل الشيعي، مذها منتسيب ضد مييز كان بأنه يعرتف

 األمريكييون املديرون يكن ومل بذلك، غريهم أو املواطنني من

 سوى إزعاج مصدر هلم يكن ومل بالتوظيف، يتعلق شيئ بأي يشكون

 متأثرين الوقت ذلك يف نواا الذين العمال من النشطني معارضى

 العلمانية احلركة بها تأثرت اليت االشرتاكية اللربالية باألفكار

 العربية.

 حملي اقتصادي نشاط ألرامكو كان التوظيف، عدا وفيما

 ومقدمي واملقاولني املوردين مع تتعاقد الشركة فكانت واسع،
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 افيم التوظيف على ينطبق ما النشاط هذا على وينطبق اخلدمات،

  الشيعة. السعوديني باملواطنني يتعلق

 اإلدراة إىل األمريكية اإلدارة من أرامكو إدارة حتولت أن وبعد 

 يف االقتصادي التعامل أو التوظيف سياسة أن أحد يّدع مل السعودية

  الشيعية. الطائفة جتاه تغريت قد أرامكو

 وموثوقية التقرير موضوعية مدى يوضح واقعي شاهد هذا

 تضمنها!!! اليت اتاملعلوم

 من جيد أن األمريكية اخلارجية وزارة تقرير يستطيع ال

 السكانية التجمعات يف الفرد دخل معدل أن على دلياًل اإلحصاءات

 وباملثل األخرى، السكنية التجمعات يف منه أدنى الشيعية األغلبية ذات

 ساتاملؤس ثبت أو التجارة وزارة لدى التجارية السجالت ثبت يف جيد ال

 بني متييز وجود على يدل ما  االجتماعية الشؤون وزارة لدى االجتماعية

 يتعلق وفيما املذها. أو بالنس يتعلق فيما السعوديني املواطنني

 اململكة يف العمل وأنظمة املدنية، اخلدمة أنظمة فإن بالتوظيف

 مثل طبيعتها حبكم املرأة به تتميز ما عدا فيما – السعودية العربية

 بالنسبة سواء وآخر سعودي مواطن بني تفرقان ال – األمومة ازةإج

  املذها. أو للجنس

 خاصة، ظروف حتكمها الوظيفي التوزيع يف جزئيات هناك

 مفتيًا أو قاضيًا يكون أن الشيعي السعودي املواطن خيتار فعندما

 إذا ضمريه يؤذي مبا وال حبرج يشعر ال فإنه إليها ينتمي اليت للطائفة

 مفتيًا يكون أن اختار لو لكن الشيعي، الفقه قواعد عمله يف طبق
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 عمله يف طبق هو إن  الديين باحلرج سيشعر فإنه عامًا قاضيًا أو عاًما

 الفقه قواعد خالفت إذا السنية، األغلبية لدى املقبولة الفقه قواعد

  الشيعي.

 النفخ على البعض حيرص اليت الواقع يف اجلزئيات هلذه فهل

 بسبب املواطنني بني التمييز على داللة سياقها، غري يف وظيفهاوت فيها

   املذهب؟

 الطائفة حرية تقيد بأنها اململكة – أيضًا – التقرير واتهم

 واملؤسسات املسجد، إنشاء ويف عباداتهم ممارية يف الشيعية

  االجتماعية.

 أن املعروف من أن إىل يشار ذلك قي احلقيقة ولكشف

 يف تفوقوا قد الشرقية املنطقة يف الشيعية ائفةالط من السعوديني

 يف الريادة هلم وكانت التطوعية، اخلريية املؤسسات إنشاء يف نشاطهم

  األخرى. اململكة أجزاء على ذلك

 املاضي يف سواء اململكة، يف املقيمون األمريكيون واملواطنون

 مناطق من منطقة ل يف جتوهلم على قيد يوجد مل احلاضر، أو

 والسنة، الشيعة جتمعات أماكن يف املساجد يشاهدون وهم لكة،املم

 املساجد عدد يف النسبة احتالل الحظ اآلن حتى منهم أحد يّدع ومل

 ذلك. يثبت إحصاء يوجد وال املختلفة، للتجمعات بالنسبة

 الظاهرة العبادة أن املعروف من فإن بالعبادات، يتعلق فيما أما

 البيت يف عادة عبادته يؤدي واملسلم ج،واحل الصالة هي املسلمني لدى

  املسجد. أو
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 املساجد، من اآلالف عشرات السعودية العربية اململكة ويف

 من املسلمون يرتادها ،النبوي واملسجد احلرام املسجد هاوأقدس

 يؤدون وكلهم واملذاها، الطوائف خمتلف من وغريهم السعوديني

 ينكر أن دون – بسيطًا اختالفًا الشكل يف اختلفت وإن – عبادتهم

  للعبادة. أدائه كيفية منهم أحد على

 املوضوع، بهذا مهتم شخص ألي متاحة الواقع هذا ومشاهدة

 اليت املعلومات وموثوقية التقرير موضوعية مدى على شاهد أيضًا وهذا

  تضمنها.

 امليزانية من بتمويل تبنى اليت املساجد أن ذلك بعد ومعروف

 ومقيمني مواطنني من اململكة يف املسلمون الريتاده تبنى العامة

 مساجد جمموع إىل قليلة – حال كل على  – على ونسبتها ووافدين،

 بنائها فيمول املساجد من األغلبية أما السعودية. العربي اململكة

 فيها قيد حالة نعلم فيما توجد وال الشيعة، أو السنة سواء احملسنون،

 لبناء العامة الضوابط تقتضي ما ارمبقد إال املساجد من مسجد بناء

 بأنه يفسر أن ميكن ضابط الضوابط هذه من وليس املساجد،

  املواطنني. بني التمييز لداعي يستجيا

 املواطنني سفهاء بعض أو األمريكية، اخلارجية وزارة حرص إن

 جزئيات عن والبحث للتنقيا )ديوجني( مصباح محل على السعوديني،

 يف توظيفها بغرض الطبيعية، ظروفها عن رىوتع سياقها من تقتطع

 املواطنني وعي إن إذ فاشل، عمل الوطنية، الوحدة صورة خدش

 حالة من االنعتاق أوجدها اليت املشرتكة ومكاسبهم مبنافعهم
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 ظروف بروز الوطنية، الوحدة وضع إىل والشتات والتفرقة التشرذم

 كاف الوعي هذا إن املواطنني. بني الوطنية واألخوة والتكافل التعاون

 ريخالتا دروس يف وهلم أعدائهم، من بهم يراد ما إىل املواطنني لتنبيه

 وذكرى. عربة يكفي ما والواقع
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 والموضوعّية للّدّقة الّتقرير افتقار
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 صّحة ندى لبيان واحد مثال بإيراد نكتفي العنوان هذا وحتت

  يوردها. اليت املعلومات من التقرير استنتاج

 استخدموا خطبهم يف املساجد أئمة بعض أن التقرير ذكر فقد

  باملوت. عليهم يدعون كانوا وأنهم والنصارى اليهود ضد للعنف دعوات

 بسبا الدينية احلرية بانتهاك السعودية احلكومة التقرير ويدين

  اخلطباء. أولئك ضد رادعة إجراءات تتخذ مل أنها

 سوى ميثل  ال املذكورين اخلطباء عن رصد ما أن هنا نالحظ

 والتحقري والسا اهلجاء محالت من لبحر بالنسبة املاء من نقط

 الواليات يف والرأي اإلعالم أوعية بها تفيض اليت واملسلمني، لإلسالم

 أو الّتلفزيون أو الّسينمائية العروض يف سواء األمريكية، املتحدة

 لّسياسيني.ا تصرحيات أو الّصحفيني كبار كتابات

 املعمداني للمذها السابق الزعيم تصريح :مثاًل العبارات هذه من

 )النيب بأن أتباعًا( املتحدة الواليات يف الربوتستانية املذاها )أكرب

 آخر زعيم قبل من ووصفه بالشيطان(، مسكونة شخصية   حممد

 أو ،"كفاحي"( هتلر كتاب )مثل بأنه القرآن وصف أو إرهابي(، )بأنه

 بطبيعته(. شرير )دين بأنه اإلسالم فوص

 مستهل يف وإمنا الوسطى، القرون يف تصدر مل العبارات هذه

 السياسة يف قادة عن بل عاديني، أشخاص عن تصدر ومل القرن، هذا

  اإلعالم. أو الدين أو
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 املتحدة الواليات يف استطالع أظهر سنة ثالثني من أكثر وقبل

 األمريكي الشعا نصف أن ملسلم،ا أو للعربي النمطية الصورة عن

 جانبه، يؤمن ال خداعًا للدم، متعطشًا عدوانيًا املسلم يرى تقريبًا

  والسامية. للمسيحية معاديًا

 األمريكي الشعا لدى ملسلم النمطية الصورة هذه تتكون ومل

 أحد يطالا ومل الفكرية، التغذية مصادر من جاءت وإمنا فراغ، من

 إىل تستند اليت املصادر تلك ضد إجراء اذباخت األمريكية احلكومة

  . التعبري حرية

 االسالم ضد السليب االجتاه هذا أن نذكر أن اإلنصاف ومن

 الشعوب كل لدى يشيع بل املتحدة، بالواليات خاصًا ليس واملسلمني

  األورأمريكية.

  املثال: هذا وإليك

 صدرت الصليبية(، احلروب زمن يف )ال م2999 عام إبريل يف

 األعلى الرئيس نفسه الوقت يف هو أوروبية دولة لرئيس الذاتية السرية

 .الدولة لتلك القومي الدين يعترب عاملي، ديين ملذها

 واملسلمني، اإلسالم من السخرية عبارات السرية هذه وتضمنت

 اإلسالم من يًاحتّد نواجه إننا) العبارات: هذه مثل نصوصًا، وتضمنت

 حديالّت هذا نواجه أن وجيا ي،احملّل املستوىو العاملي املستوى على

 وكسلنا. تساحمنا بسبا طويلة ةملّد املواجهة هذه أغفلنا لقد جبدية،

 بعض يف لنتحّم وأن خنفيها، وال لإلسالم معارضتنا نظهر أن وجيا
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 نظهر ال أن جيا أشياء هناك ألن سامح،الّت بعدم وصمنا خطر األحيان

  .(تسامح أي حنوها

 الواليات تعتربها العبارات، هذه رئيسها عن صدرت ليتا الدولة

 حلرية محاية األوروبية الدول أكثر من ذلك( يف حق على )وهي املتحدة

 الثقافية!! التعددية جتاه تساحمًا أكثرها ومن وحقوقه، اإلنسان

 مل باإلسالم، يتعلق فيما األسف، مع أمريكية األورو الثقافة إن

 العواطف املشاعر سلطان عن كثريًا دتبتع أن اآلن حتى تستطع

 الثاني. أوربان البابا عهد يف السائدة

 وجود ال بأنه السعودية العربية للمملكة التقرير إدانة ومبناسبة

 بعض أن من تسجيله على التقرير حرص مبا فيها، الدينية للحرية

 اإلسالم غري الديانات )شجعوا السعودية العربية اململكة يف اخلطباء

 بهذه واملسيحيني(. لليهود معادية عبارات عظاتهم يف استخدموا نهموأ

 اإلسالم ضد  السلبية التصرحيات الذهن يستحضر املناسبة

 الدينيني والقادة واإلعالميني السياسيني عن الصادرة واملسلمني

 العام الرأي على ومؤثرة ومدوية ذائعة تصرحيات وهي األمريكيني،

 اململكة يف مسجد يف خطيا مبوعظة تهامقارن ميكن ال العاملي،

 بوش األمريكي الرئيس أراد حينما يتذكر وكل السعودية، العربية

 )دين بأنه اإلسالم فوصف سياسية ملقتضيات املسلمني جيامل أن االبن

 الدينيني القادة من ليس املعارضة، من بعاصفة قوبل كيف سالم(

 جملس  عضو ان،ادمل كينيث مثل أيضًا، السياسيني من بل فقط،

 أن قبول جدًا الصعا )من يقول: حني للرئيس الدفاعية السياسة
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 أكثر اقتنعت أكثر الدين ذلك يف تعمقت كلما سالم، دين اإلسالم

 املذكور اجمللس عضو كوهني إليوت ومثل وعدوان(. حرب دين بأنه

 التحرير عمود يف جورنال سرتيت الوول نشرته مقال يف يكتا حني

 – .. احملارب اإلسالم وإمنا اإلرهاب ليس املتحدة لوالياتا عدو )أن

 أثناء وجدها كان اليت نفسها األفكار اإلسالم يف جيد – القارئ

 أو هلتلر "كفاحي" كتاب قراءته يف والثانية األوىل العاملية احلرب

 .(ماو أو ستالني أو لينني كتابات

 فقط، سالماإل ضد الديين التعصا يوجه ال املتحدة الواليات يف

 فقد نصرانية، كانت لو حتى األخرى للديانات يوجه أن حيدث بل

 روبرتسون وزن يف الهوتي زعيم شهادة البشر من املاليني عشرات تلقى

 أن فيكم يفرتض أنه تقولون )أمل (:799 )نادي الشهري برناجمه يف

 هذا ومع امليثوديني، ومع األسقفية الكنيسة أتباع مع لطفاء تكونوا

 لطيفًا أكون أن علي ليس فارغ، كالم هذا آخر، شيئ ومع ذاك عوم

    الدجال(. املسيح روح مع

 يسمع وهو مسرورًا كارتر جيمي األمريكي الرئيس يكن ومل

 اليهودي(. دعاء يسمع ال )اهلل الدينية لطائفته املنتخا الرئيس إعالن

 أن األمريكية احلكومة على أن باله يف خيطر أحد ال بالطبع

 تفعل مل إن وأنها السابقة، التصرحيات عنهم صدرت من حتاسا

 غري أو كان سعوديًا املسلم الدينية. احلرية حتمي ال بأنها وُصمت

 وال اليهودي(، دعاء يسمع ال )اهلل النصراني: مثل يقول ال سعودي،

 وإمنا املختار(، شعبه دعاء إال وجييا يسمع ال )اهلل اليهودي: مثل يقول
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 ويكشف دعاه إذا املضطر وجييا يسمع )اهلل القرآن: علم كما يقول

 أن نبيه علمه كما ويعتقد ملته، أو الداعي جنس كان مهما السوء(،

 بينها ليس مسلم ضد-نصرانيًا أو يهوديًا كان ولو – املظلوم دعوة

  حجاب. اهلل وبني

 الذي املعيار عدالة يقيم أن سبق ما ضوء يف القارئ ويستطيع

 معلوماته. من االستنتاج يف تقريرال يستخدمه

 على التقرير إصرار من السياسي اهلدف دس القارئ ويستطيع

 على ،السعودية العربية اململكة يف السائدة للثقافة منطية صورة تثبيت

  هلا، معادية األخرى الديانات ضد متعصبة متشددة متزمتة ثقافة أنها

 باحلملة ،السعودية لعربيةا اململكة عن ريرالتق تضمنه ما يقارن حينما

 ،السعودية العربة اململكة ضد يكيةاألمر اإلدارة شنتها اليت املصممة

 حيث ،م2993 عام العراقي للجيش السريعة السهلة اهلزمية أعقاب يف

 يف املختصني )من الشهود من جمموعات األمريكية اإلدارة حشدت

 أمام االجتماع جلسات يف خارجها( باخلرباء املوصوفني ومن اإلدارة

 يف السائدة الثقافة بأن الكوجنرس إقناع بغرض الكوجنرس، لان

 ومولدة األخرى والثقافات األديان ضد متعصبة أصولية ثقافة السعودية

  العاملي. السالم على وخطرة واإلرهاب للعنف

 الصائا للحكم اقرتابًا أكثر يكون أن القارئ يستطيع كما

 يف السائدة، السعودية والثقافة ألمريكيةا الثقافة بني يقارن عندما

  التالية: احلقائق ذهنه يف مستحضرًا والعدوانية، التعصا جمال
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 يسمون الالجئني من ماليني سابقة عقود مدى وعلى اآلن يوجد -4

 أن لغرض وبالدهم أرضهم من طردوا الفلسطينيني( )الالجئني

 انواك خمتلفة، بلدان من قدموا البشر من أشتات حملهم حيل

 الوحيد الدافع وكان والنفوذ، والغنى باحلرية يتمّتعون أغلبها يف

 آالف ثالثة قبل الرب أن الديين اعتقادهم األرض هذه الختيارهم

 عليها تقوم وأن امليعاد، أرض هلم تكون بأن وعدهم سنة،

  دولتهم.

 )جامعة حمرتم علمي مركز أجراه والسياسة للدين مسح أظهر -2

 البالغني من %34 أن م4559 عام املتحدة اتالوالي يف اكرون(

 بقوة يؤمنون أو يؤمنون األمريكية املّتحدة الواليات يف املسيحيني

 مئيت إىل معركتها أرض مساحة متتد اليت )احلرب بأرجمدون

 "أي الكفار من مليون امائت فيها ويقتل القدس، من ميل

 .املسلمني"(

 املتحدة الواليات يف نالسكا من مليونًا سبعني من أكثر ويعتقد

 يف اليهود دولة بإقامة مشروطان املسيح وعودة خالصهم أن

  أرجمدون. معركة ووقوع املعبد، بناء وإعادة فلسطني

 الواليات سياسة وحدهم المهوريون احملافظون يبين ال  -3

 الرب وعد لتحقيق التمكني دعم على مصلحتها وتعيني املتحدة

 الدميقراطي األمريكي الرئيس تىح بل امليعاد، بأرض اليهودي

 4 )يف اإلسرائيلي الكنيسيت أمام خطابه يف أعلن اللربالي،

 اليت الرب )إرادة عن له كشف كاهنه أن م(4559 أكتوبر
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 إىل إسرائيلي لشعا القديم العهد يف هي ما األرض بأن تقضي

 إرادتنا(. هي اهلل إرادة )تكون بأن عهدًا قطع وأنه األبد(.

 

 فقد االبن بوش األصولي احملافظ السابق األمريكي يسالرئ أما

 )ما م:2999 مايو 49 يف اليهودي الكنيسيت أمام خطابه يف أعلن

 دولة قيام يكن مل إسرائيلي دولة قيام جوريون ديفيد إعالن بعد حدث

 وداود وموسى إلبراهيم املعطى القديم للوعد حتقيقًا بل جديدة،

 ال اإلعالن بهذا والرئيس . yisrael etzEr  املختار اهلل لشعا باألرض

 تصدر قراراته بأن إلميانه رمبا بل القديم، للوحي فقط يستجيا

 ."املسيح"( السماء يف الذي أبيه من مبشورة

 جيمع أن )املتساحمة!( الثقافة هلذا العملية الثمرات من كان لقد

 ممثاًل األمريكية، املتحدة الواليات شعا والعشرين الواحد القرن يف

 املتحدة الواليات فيها تقود حرب شن على التشريعية، سلطته يف

 احلصار أنهكه فقري بلد ضد دولة أربعني من ائتالفًا األمريكية

 من ألي تهديدًا يشكل مل البلد هذا والسياسي، االقتصادي الظامل

 يف منها ألي تهديدًا يشكل ولن املاضية، سنة املئة يف املهامجة الدول

  التاريخ. يف مثيل هلا يسبق مل ظاملة، محقاء حرب إنها قادمة، سنة املئة

 حروب شنت والعشرين الواحد القرن من سنوات بضع ويف

 كان إن – ينكر أحد وال اإلرهاب، على العاملية احلرب باسم مشابهة

 مرافق وحجم سفكت، اليت األبرياء دماء كمية أن – معنى ليرقام

 اليت وحريته اإلنسان لكرامة االمتهان يةونوع ُدّمرت، اليت احلياة
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 من االرهابيون ارتكبه ما حجم تفوق ... احلرب تلك سبيل يف ارتكبت

 اآلن. حتى روبيسبري عهد

 مايو 49 يف اليهودي الكنيسيت أمام الذكر السابق خطابه يف 

 حرب ليست اإلرهاب مع حربنا )إن االمريكي: الرئيس قال م2999

 الانبني أحد فعلى أجيولوجية، معركة ى،رؤ رب بل فقط، أسلحة

 باحلق متسلحني اإلنسان وكرامة العدالة عن يدافعون الذين أولئك

 القسوة رؤى يعتنقون الذين أولئك اآلخر الانا وعلى والصدق،

  (. األكاذيا ونش الرعا وإثارة الدماء بسفك والسيطرة

 اليت فالظرو عن يعرف مل الذهن خالي  حمايدًا إنسانًا أن لو

 املقصود يظن كان فمن عنه صدرت وعمن العبارة هذه فيها قيلت

 األمريكية املتحدة الواليات يضع جانا أي ويف الثاني؟ بالانا

 أنفسهم الناس شغل لقد اإلرهاب؟ ضد املعلنة حربهم يف وحلفائها

 أن حني يف )غوانتنامو( ومعتقل غريا( )أبو سجن عن بالضوضاء

 وإنسانيًا حضاريًا سلوكًا يعترب السجنني ينهذ يف البشري السلوك

 وشحنهم بهم، باملشتبه وصفوا ممن الكبري العدد خطف إىل بالقياس

 يف التعذيا مراكز أفظع بأنها املعروف السوداء املواقع إىل بالطائرات

 العامل.

 لفهم تكفي وقابيل هابيل عهد من البشرية بالطبيعة معرفتنا

 الذي ولكن العملية، ومثراتها مريكيةاأل للثقافة الطبيعي السياق

 مفتيًا نفسها األمريكية احلكومة تنصا أن الفهم على يستعصي

 الرئيس األمريكي الرئيس واجه لقد ليخالق. ومعلمًا وواعظًا



                                            احلرية الدينية                                     

 

14 

 على األمريكي الرئيس احتج عندما املوقف هذا مثل السنغافوري

 باللد، نيالاحن الشباب بعض تأديبها بسبا السنغافورية احلكومة

 مل سنغافورة )إن السنغافوري الرئيس فرد أخالقي، ال عمل ذلك بأن

 مل بالطبع األخالق(. يف دروسًا أمريكا تعطيها ألن اجة يف بعد تصبح

 املغلفة النسية بالفضائح يعرض السنغافوري الرئيس يكن

 للحكومة األخالقي السلوك إىل يشري كان وإمنا بالكذب،

 يف أدوية مصنع على بالصواريخ هجومها مثل يف مثليت الذي األمريكية

 امداداته من %19 يف عليه يعتمد كاماًل شعبًا أن تعرف السودان

 مل للهجوم قدم الذي املربر زيف العامل عرف أن بعد وحتى الدوائية،

 للشعا أو العمال لعائالت اعتذار بكلمة األخالقي سلوكها يسمح

 السوداني.

 التعصا حيث من الثقافة، على كماحل يف املعيار كان إن

 هو احلريات، وانتهاك اهلمجي والسلوك  الديين واهلوس والعدوانية

 الثقافة مثرات هو السابقة الثالث الفقرات تضمنته ما فإن مثراتها،

 الثقافة مثرات من مماثل – اهلل حبمد – هلا يوجد وال األمريكية،

  اإلسالمية. الثقافة أو السائدة، السعودية
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 الخاتمة

 
 لعام األمريكية اخلارجية تقرير عن املناقشة هذه ختام يف

 على نؤكد السعودية العربية اململكة يف الدينية احلرية لقضية م2999

 املماثلة التقارير من وغريه التقرير هذا أ، وهو مقدمتها، يف ورد ما

 ني،مع بشعا خاصة ثقافة على متكئة ساسية وألهداف بدوافع تصدر

 الصورة أمامه برزت قد سبق ما على باطالعه القارئ أن شك وال

  زور. ثوب كّل من عارية احلقيقية

 احلرية موضوع عن للحديث فرصة التقارير هذه كانت ولقد

 لكل اإلسالم مركز متثل اليت السعودية، العربية اململكة يف الدينية

 كل يف صالته، يف مرات مخس املكرمة مكة إىل يتجه مسلم

  األرض. من مكان

 الفرصة أتاحت قد – األمريكية اخلارجية تقرير أي – وهي

 عن الغرب حتدث كلما تتجدد اليت القضية هذه عن احلقيقة لتقديم

  العامل. يف الدينية احلريات

 حديث إىل يستمع أن احلقيقة عن باحث لكل العدل من أنه ذلك

 واحلكم ئا،الصا الرأي إىل يصل حتى القضية يف الشأن صاحا

 العادل.

 ة الفكري احلرب إن : والّنهاية البداية بني جتمع أخرية وكلمة

 )العدو اسم له اختار أن منذ اإلسالم، ضد الغرب تشّنها اليت واملادية
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 لسبا النصر هلا يكتا لن األمحر، عدوه انهيار اثر على األخضر(

  األقوى. هو اإلسالم والالدينية الدينية الثقافات صراع يف أنه واضح

 وجتربته وعلمه تفكريه عصارة ضمنه الذي كتبه آخر يف

 وأنه األصولي اإلسالم إىل مشريًا نكسون ريتشارد كتا السياسية

 تغالبه، أن تستطيع ال الغرب يف العلمانية القيم )إن قوية: عقيدة

 إن احلضارات. صراع يف اإلمالئي العامل يف العلمانية القيم وكذلك

 يكون سوف ما يكفي. ال التاريخ يف دولة وأغنى قوىأ أننا حقيقة

  العظيمة(. األفكار قوة هو حاكمًا

 فإن اإلسالم تغالا أن تستطيع ال الالدينية الثقافات كانت وإذا

  أعجز. الدينية الثقافات

 اإلميان عن تردع ضعف نقط من األخرى املعاصرة األديان يف ما

  به. اإلميان إىل والقلوب العقول وتدع قوة نقط اإلسالم يف يقابلها بها،

 حياته يف اإلسالم نيب عن الوثائق تسنده بيقني يعرف املسلم

 املقدس اإلسالم وكتاب وأمه، أبيه عن يعرف مما أكثر العامة

 يعثر ومل أمته، اإلسالم نيب علمها اليت الصيغة عن يتغري مل القرآن

 أو الواقع، أو العام املنطق مع يتعارض فيه معنى على القرون طول

  احلديث. العلم عنها كشف اليت احلقائق

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) .[04]النساء:(   ڈ

 .[34]ُفصَِّلت:(   ڻ
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 صّرح والعراق أفغانستان يف األخريتني العامليتني احلربني يف

 فهد بأن واإليطالية والربيطانية األمريكية احلكومات رؤساء

 من اهلدف )إن األمريكي: احلرب وزير نائا وقال أيديلوجي، احلربني

 القلوب على االستيالء وإمنا األرض على االستيالء ليس العراق حرب

  والعقول(.

 ضده تشن اليت احلرب مواجهة يف – اإلسالم اآلن نرى حنن وها

 القلوب كسا يف يتقدم – واإلعالمية واالقتصادية العسكرية بقواها

 رع وبدون عنقودية، قنابل أو هوك صواريخ بدون وينتصر لعقول،وا

 واخلطط سنويًا الدوالرات من املليارات مئات تسندهم  ُمَنصِّر مليون

  الدول. وقوى السنني وجتارب والربامج

 يشرتون الذين االحتياج وذوي الهال بني اإلسالم ينتشر ال

 والباحثني املثقفني بني وإمنا الدنيوية،  واإلغراءات واخلدمة بالغذاء

 للحياة. احلقيقي املعنى إدراك يف الرغبة تؤرقهم ومن احلقيقة، عن

 أن بعد به لإلميان هدي أروبي مفكر وصفه كما اإلسالم،

 غربي )مفكر – رمبا – يعرفه مل ما عنه وعرف دراسته يف أمضى

  بقوله: آخر(

 قد هأجزائ وكل الصنعة، تام بناء لي يبدو ما على )اإلسالم

 شيئ هناك فليس بعضًا، بعضها ويشد بعضًا، بعضها ليكمل صيغت

 ائتالف كله ذلك من فنتج شيئ، يف نقص هناك وليس إليه حاجة ال

 من اإلسالم يف ما مجيع أن من الشعور هذا ولعل مرصوص، متزن
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 يف األثر أقوى له كان الذي هو مواضعها وضعت قد وفرائض تعاليم

 نفسي.

 يشمل ألنه املدنية، النظم سائر من أمسى اإلسالم نعد حنن

 وبالنفس واآلخرة، بالدنيا واحدًا اهتمامًا يهتم بأسرها، احلياة

 واجملتمع. وبالفرد والسد،

 إىل اإلمكان وجوه من  انيةاإلنس الطبيعة يف ملا فقط يهتم ال إنه

 طلا على حيملنا ال إنه طبيعية، قيود ن فيها ملا أيضًا يهتم بل ،السمو

 من فينا مبا استفادة أحسن نستفيد أن إىل يهدينا ولكن ال،احمل

 وال عداء ال حيث احلقيقة، من مستوى إىل نصل أن وإىل استعداد،

  والعمل. الرأي بني شقاق

 إليه توّصل مبا-ذلك على األدّلة مجيع ولدينا– اإلسالم تأّيد لقد

 وأشار ها،عن كشف اإلسالم ألّن اإلنساني، اإلنتاج أنواع من اإلنسان

 طويل. مزمن الناس إليها يصل أن قبل مستحبة أنها على إليها

 من اإلنساني التطور أثناء وقع مبا السواء على أيضًا تأيد ولقد

 واضحًا عاليًا الصوت رفع قد كان ألنه وعثرات، وأخطاء قصور

 صرفنا وإذا أخطاء. أنها البشرية تتحقق أن قبل من منها بالتحذير

 كل – حمض عقلية نظر وجهة من – جند الديين تقاداالع عن النظر

 تامة(. به وبثقة عملية بصورة اإلسالمي اهلدي نتبع أن إىل إغراء

 اإلسالم؟ نور على يغطي أن العصر هذا يف الاهلية لظالم أنى

 [0]الصف:  ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 الواقع. يف نراه وكما القدرّية القوانني حبكم الّنصر لإلسالم



                                            احلرية الدينية                                     

 

15 

 وتطبيقها باإلسالم متسُّكها بقدر الّسعودية العربية اململكة أما

 اخلارجية وزارة عن الصادرة الدينية احلرية بتقارير تضار لن ملبادئه

 األمريكية.

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 تعريف املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة

 

املكتا التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الاليات باملدينة 

املنورة: هو مؤسسة دعوية تهتم بالدعوة إىل اهلل وتوعية الاليات يف 

 املدينة املنورة، تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

هـ مبوجا التصريح الصادر 4129اإلرشاد مت إنشاؤه يف عام والدعوة و

/  49لدعوة واإلرشاد رقم ) من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وا

394 ). 

برئاسة فضيلة الشيخ ويشرف على أعمال املكتا جملس إداري 

القاسم إمام وخطيا املسجد النبوي بن حممد د. عبداحملسن 

أنشطته من خالل  تدارمن أهل العلم والفضل و يضم عددًاو ،الشريف

 .أقسام متخصصة ضمن جهاز إداري متكامل

 

 أقسام املكتب الدعوية

ويهتم بإقامة الربامج الدعوية للمجتمع  :قسم التوعية العامة

والقرى اجملاورة ويعمل على تأهيل الدعاة وإقامة الربامج العلمية لطلبة 

، الدورات ، الدروس العلميةلعلم، وذلك من خالل: احملاضراتا

 .، املعارض الدعوية وغريهاية، الكلمات الوعظالعلمية

توعية الشباب يف حلقات  حتفيظ بويهتم  :قسم  توعية الشباب

وسائل متعددة، القرآن ومراحل التعليم ويف أماكن جتمعاتهم عرب 



 
 
 
 
 
 

: بناء األجيال، أحببناك وذلك من خالل برامج متعدد مثل

 .، جوال السعادةفأهديناك

ويعمل على دعوة غري املسلمني ورعاية  :قسم توعية اجلاليات

سلمة يف الشركات والسجون املسلم الديد وتوعية الاليات امل

الربامج التوعوية والتعليمة وامللتقيات الدعوية  ، وذلك من خالل:وغريها

  .والرتمجة والوالت الدعوية وتوزيع املطبوعات

 رسول اهلل  ويقوم على توعية زوار مسجد  ر:قسم توعية الزوا

، كما يقوم بتسيري رحالت ن بلغات خمتلفةمن احلجاج واملعتمري

جمانية هلم ألبرز معامل املدينة املنورة الشرعية وبيان أحداث السرية 

  .املرتبطة بها، كما يقوم بإكرام الوجهاء واألعيان من الزوار 

ملعتمرين مبناسك احلج ويهدف القسم إىل تبصري احلجاج وا

والعمرة وتعميق صلتهم باهلل، كما يهدف إىل إجالل العلماء والدعاة 

وإكرام الوجهاء أثناء تأديتهم ملناسك احلج والعمرة والعناية بهم 

 وتوطيد العالقة معهم وحتفيزهم على الدعوة إىل اإلسالم يف بلدانهم. 

ة، لتعليم العامهتم بتوعية الفتيات يف مراحل اوي: القسم النسوي

، كما يقوم بإقامة امللتقيات النسائية، ويف النوادي واملشاغل وغريها

وإعداد الداعيات، ويقدم عددًا من الربامج من أبرزها: رحلة النور )لغري 

معرض على خطاك  اسقات،املسلمات(، الداعية الصغرية، نواعم ب

 حتى نلقاك.



 

 


