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٨١١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

ا  

  )درا رم( وأ  ا اا اي 

  

 على دلت إن العنصري التمييز مبجال املتعلقة الدولية واملواثيق املعاهدات كثرة إن

 وال القوانني بكثرة وليست. الكبرية وإشكاليتها الظاهرة، عمق على تدل فإمنا شيء

 قناعة بتغيري - ًأوال– وإمنا عنصرية، أو متييز بال كرمية حياة يف الناس حقوق حتفظ املواثيق

 قناعة؛ نتاج إال السلوك فما غريهم، جتاه لقناعا�م السلبية باآلثار العنصرية والدول البشر

 كثرية إىل احلاجة دون ببساطة، السلوك تغيري تستطيع القناعة تغيري استطعت فإن

  .تشريعات

 اجلميــع، علــى الــسليب وأثرهــا العنــصرية مغبــة مــن حيــذروا أن العــامل عقــالء علــى جيــب

 والتمييــز العنــصرية فــسياسة الكراهيــة وتــصنع واالســتبداد، والتخلــف الفقــر أصــل العنــصريةف

 حرمـــان إىل تـــؤدي كمـــا عليـــه، واملـــستعلي املـــستعلي بـــني الـــصراعات إىل تـــؤدي "العنــصري

 ال طائفــة �مــيش إىل تــؤدى وأل�ــا اإلنــسانية، حقوقهــا مــن كثــرية بــشرية وأقليــات طوائــف

..  معينــة لغــة تــتكلم ألننهــا أو معــني جــنس أو معــني لــون مــن لكو�ــا األفــراد مــن �ــا بــاس

 التفكـري عـن والطوائف والشعوب األفراد انصراف إىل العنصري التمييز سياسة ؤديت كما

 ومـــؤداه التعـــصب جـــوهره مقيـــت ســـليب تفكـــري علـــى باإلنـــسانية والرقـــي والتقـــدم البنـــاء يف

 أزمـــة مـــسمات حتـــت اليـــوم العـــامل بلـــدان مـــن كثـــري يف حيـــدث مـــا وهـــذا والـــصراع التنـــاحر

  .اوغريه العرقية، والصراعات األقليات



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 Abstract 

Racial Discrimination and its Provisions in Islamic 
Jurisprudence (Comparative Study) 

 
The proliferation of international treaties and conventions 

relating to the field of racial discrimination, if anything, 

indicates the depth of the phenomenon and its great 

problem. And not by the many laws and charters that 

preserve the rights of people in a dignified life without 

discrimination or racism, but, first, by changing the conviction 

of human beings and racist states about the negative effects 

of their convictions towards others. What behavior is a 

product of conviction; if you can change the conviction, 

Legislation. 

The people of the world must beware of the consequences 

of racism and its negative impact on all. Racism is the root of 

poverty, underdevelopment and tyranny, and it makes 

hatred. The policy of racism and racial discrimination "leads 

to conflicts between the oppressed and the oppressed, and 

deprives many human communities and minorities of their 

human rights, The marginalization of a wide range of 

individuals because they are of a certain color or gender or 

because they speak a certain language. The policy of racial 

discrimination leads to the departure of individuals, peoples 

and communities from thinking about the construction, 

progress and advancement of humanity to negative thinking, 

This is what happens in many countries of the world today 

under the pretext of the crisis of minorities, ethnic conflicts, 

and others. 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

:  

  

 فأصل لغته، أو معتقده أو جنسه أو لونه اختلف مهما اإلنسان، أخو اإلنسان نإ

 من العدد وتكاثر ضلعه، من خلقت اليت السالم عليها وحواء السالم عليه آدم البشر

 تضاعف مث ستة، الرقم فأصبح األخوات، من واثنني وقابيل هابيل ستة إىل فقط اثنني

 هو هذا نسمة، مليارات الست قرابة اآلن البشر تعداد أصبح حىت النسل وتكاثر العدد

َأهيا َيا" عنه تعاىل اهللا يقول الذي األصل ُّ ُالناس َ ْاتقوا َّ ُ ُربكم َّ َُ ِالذي َّ ُخلقكم َّ َ َ ٍنفس ِّمن َ ْ َّ 

ٍاحدةَو َوخلق َِ َ َ َمنها َ ْ
َزوجها ِ َ ْ َّوبث َ َ َمنهام َ ُ ْ

ًرجاال ِ َ ًكثريا ِ
ِ َونساء َ

ِ
ْواتقوا َ ُ َّ ِالذي اهللاَّ َ َّ 

َتساءلون ُ َ ِبه َ َواألرحام ِ َْ َّإن ََ َكان اهللاَّ ِ ْعليكم َ ُ ْ َ ًرقيبا َ
ِ

َهو": تعاىل ويقول) ١.("َ ِالذي ُ َّ 

ُخلقكم َ َ ٍنفس ِّمن َ ْ ٍواحدة َّ َِ َوجعل َ َ َ َمنها َ ْ
َزوجها ِ َ ْ َليسكن َ َُ ْ

َإليها ِ ْ َ  هي واحدة فالنفس) ٢("ِ

 من وجعل واحدة نفس من منكم واحد كل خلق أنه: "واملراد حواء، هي وزوجها آدم،

  ).٣"(اإلنسانية يف يساويه إنسان هو ًزوجا جنسها

 أفراده بني والتعاون التعاطف ويتوطد ًمطمئنا ًقويا البشري ا�تمع يقوم هذا وعلى

 اخلطاب أن اآلية حرو من املتبادر أن ومع واحدة، وأم ٍواحد أب من أخوة هم الذين

 ًاسانرب فيه جاء ما ويتلقون بالقرآن يؤمنون الذين املسلمني إىل األوىل الدرجة يف موجه

                                                           

 ).١(سورة النساء، آية ) ١(

 )١٨٩(سورة األعراف، من اآلية ) ٢(

 ومطبعة مكتبة شركة: الناشر املراغي، تفسري ،)هـ١٣٧١: ت (املراغي مصطفى بن أمحد) ٣(

 )٤/١٧٥ (،)م١٩٤٦/ هــ١٣٦٥: (١ط مبصر، وأوالده احلليب البايب مصطفى



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

ُالناس لفظ استعمال فإن اهللا تقوى إىل الدعوة أهل وهم هلم وهدى  معىن من خيلو ال َّ

 الناس عمجي بني مشرتك قدر هي اليت احلقوق يف اهللا تقوى إىل الدعوة صدد يف جليل

 وأنه اإلنسانية النفس بوحدة تقرير هذا ويف ،)١"(البشري ا�تمع منهم يتألف الذين

  .منها زوجها خلق وتعاىل سبحانه

                            :اختياره وأسباب البحث موضوع أهمية

 و الدولية اإلنسان حقوق اتفاقيات و مبواثيق مفتونا كله اليوم العامل جند إننا       

 تعاجل ما منها و عامة اإلنسان قضايا متس عدة أمورا لتعاجل ترتى تصدر اليت اإلقليمية

 قرن عشر أربعة من أكثر منذ قرر�ا قد اإلسالمية الشريعة جند حني يف األقليات، مسألة

 صدر الذي اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن جند االتفاقيات هذه رأس على و مضى،

 حيتوي الذي و م١٩٤٨ ديسمرب ١٠ بتاريخ املتحدة األمم ملنظمة العامة اجلمعية عن

 يف جاءت ظهوره مربرات و اإلعالن هذا صدور أسباب و ، مادة ثالثني حوايل على

  :أمهها من اليت و مقدمته

 يف السالم و العدل و املساواة و باحلرية حقوقه و اإلنسان كرامة ارتباط     -١

  .العامل

  .اإلنسان حلقوق القانونية احلماية ضرورة     -٢

 مراعاة سبيل يف بالتعاون املتحدة األمم منظمة يف األعضاء الدول تعهد     -٣

  .احرتامها و األساسية احلريات و اإلنسان حقوق

                                                           

 – العربية الكتب إحياء دار ،)النزول ترتيب حسب مرتب (احلديث التفسري دروزة، عزت حممد) ١(

 )١٠ ،٩/ ٨ (،)هـ١٣٨٣ (القاهرة،



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 توطيد أجل من العمل و اإلعالن �ذا االهتمام إىل العامل دول مجيع دعوة  -٤

 على املناسبة اإلجراءات اختاذ و الرتبية و التعليم طريق عن احلريات و احلقوق احرتام

  :فيه جاء مما الذي و العاملي املستوى على و الدول مستوى

 وهبوا قد و احلقوق و الكرامة يف متساوين أحرارا الناس مجيع يولد: األوىل املادة

  .اإلخاء بروح بعضا بعضهم يعامل أن عليهم و ، ضمريا و عقال

 هذا يف الواردة احلريات و احلقوق بكافة التمتع حق إنسان لكل: الثانية املادة

 الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العنصر بسبب كالتمييز ، متييز أي دون ، اإلعالن

 الثروة أو االجتماعي أو الوطين األصل آخر،أو رأي أي أو السياسي أيالر أو الرأي أو

 الوضع أساسه متييز أي هناك يكون فلن تقدم عما فضال آخر،و وضع أي أو امليالد أو

 البلد هذا كان سواء الفرد إليها ينتمي اليت البقعة أو للبلد الدويل أو القانوين أو السياسي

 كانت أو ، الذايت باحلكم متمتع غري أو ، الوصاية تحت أو ، مستقال البقعة تلك أو

  .القيود من قيد ألي خاضعة سيادته

 من ّوحذر البشر بني املساواة من اإلسالم إليه دعا ما ليبني البحث هذا كان لذلك

 هقسمت دوق املهمة، القضية هذه سأتناول البحث هذا ويف العنصري، والتمييز العنصرية،

  :مطالب ثالثة إىل

  .وأشكاله تعريفه، العنصري، التمييز: األول طلبالم

  .العنصرية على القضاء في اإلسالمي الفقه دور: الثاني المطلب

  .العنصرية مكافحة في الدولي القانون دور: الثالث المطلب

  

  



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  األول املطلب

  وأشكاله تعريفه، العنصري، التمييز

  العنصري التمييز تعريف: األول الفرع

  التمييز فتعري -ًأوال

 أماز وقد ًميزا، أميزه فأنا بعض من بعضه مزت تقول ،"ميز "من مشقة" متييز "لفظة

 فامناز ًمتييزا ميزته وكذلك وفرزته، عزلته: ًميزا أميزه الشيء ومزت بعض، من بعضه بعضه

َليميز":تعاىل قال بعض، من بعضه فصل يزهوم ًميزا، ِ ِ
َاخلبيث اهللاَُّ َ ِ َ َمن ْ

ِالطيب ِ ِّ َّ)"١(، 

ُوامتازوا ":تعاىل قال ناحية، صاروا: وامتازوا َ ْ َاليوم َ ْ َ َأهيا ْ ُّ َاملجرمون َ ُ ِ ْ : ويقال ،)٢("ُْ

  )٣.(ناحية منهم تنحى إذا" القوم امتاز"

  لغة العنصرية -ًثانيا

 يف الصيغة �ذه يرد مل حيث احلديثة، العربية املصطلحات من العنصرية مصطلح

َينتسب ما هو ورد الذي وإمنا القدمية، اللغوية املعاجم من أي  كلمة وهو املصطلح، إليه ُ

                                                           

 ).٣٧(سورة األنفال، من اآلية ) ١(

 )٥٩(سورة يس، آية ) ٢(

: ت (َّالزبيدي مبرتضى، ّامللقب الفيض، أبو احلسيين، ّالرزاق عبد بن ّحممد بن ّحممد: انظر) ٣(

 نشر، سنة بدون اهلداية، دار: الناشر القاموس، جواهر من العروس تاج ،)هـ١٢٠٥

 لسان ،)هـ٧١١: ت (اإلفريقي منظور ابن الفضل أبو على، بن مكرم بن وحممد). ١٥/٣٤١(

 الزيات، أمحد مصطفى، وإبراهيم). ٥/٤١٢ (،)هـ١٤١٤: (٣ط بريوت،: صادر دار العرب،

 الدعوة، دار بالقاهرة، العربية اللغة جممع الوسيط، املعجم النجار، حممد القادر، بدع حامد

)٢/٨٩٣.( 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 الشكل هذا وعلى ،)٢(األشهر وهو وبضمها األفصح، وهو ،)١(الصاد بفتح" َالعنصر"

  .غريه ليس العنصرية، مصطلح نسبة جتري األشهر

  

 على اللغوية املعاجم يف السابقني الشكلني على) العنصر (الكلمة هذه وردت وقد

 املعىن مع غويالل املعىن اتفاق هو هنا يعنينا وما ،)٣(خمتلفة ٍمبعان أصلها خالف

 يف وما األصل،: - وضمها الصاد بفتح– فالعنصر ذلك وعلى للكلمة، االصطالحي

  )٤.(واحلسب والنسب، اجلنس، من معناه

  ). ٦(أصلهما أي ،)٥"(عنصرمها والفرات النيل هذا: "احلديث يف جاء وقد

  

                                                           

. ٦٣٧، ص١٩٧٧ بريوت، طبعة -بطرس البستاين، حميط احمليط، مؤسسة اجلواد للطباعة) ١(

 ٥٦٦، )م١٩٩٢: (٧ بريوت، ط-وجربان مسعود، الرائد، دار العلم للماليني

 )٤٢٧-٣/٤٠٧(، تاج العروس )٤/٦١١(لسان العرب، ) ٢(

 .مادة عنصر. الداهية، احلاجة، املادة: من معاين العنصر) ٣(

 أبو الدين زين الرازي، احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن وحممد ،)٤/٦٣ (العرب لسان: انظر) ٤(

- العصرية املكتبة: الناشر حممد، خالشي يوسف: حتقيق الصحاح، خمتار ،)هـ٦٦٦: ت (اهللا عبد

 زكريا بن فارس بن وأمحد). ٢/٧٥٠ (،)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠: (٥ط بريوت، النموذجية، الدار

 حممد السالم عبد: حتقيق اللغة، مقاييس معجم ،)هـ٣٩٥: ت (احلسني أبو الرازي، القزويين

 ).٤/٣٧٠ (،)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ (الفكر، دار: الناشر هارون،

ٰوكلم الله موسى" رواه البخاري كتاب التوحيد، باب قوله ) ٥( َ ُ ُ َّ َّ
َ ً تكليماََ

ِ ْ ، )٦٩٦٣: (، حديث رقم"َ

 .، واحلديث جزء من حديث اإلسراء واملعراج)٢٣/٣٨(

، )هـ١٣٧٩( بريوت، -عرفةابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار امل) ٦(

)١/١٦٠( 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  العنصري بالتمييز المقصود -ًثالثا

 على بناء وذلك ،"العنصرية "أو العنصري، التمييز تعريف يف الباحثون اختلف

 تدور وكلها املختلفة، احلياة علوم يف ختصصا�م الختالف نظرهم وجهات اختالف

 العنصري، الفصل العنصرية، التفرقة ية،العنصر: مثل املصطلح هلذا املتداولة املعاين حول

 ضرر نسميه أن ميكن أم ازداء أو اضطهاد التمايز هذا على ويرتتب العنصري، التمييز

  )١.(باآلخر يلحق

 ّفعلية، فروق لقيمة املطلق التعميم "هو العنصري التمييز أن التعريفات، هذه ومن

ّليسوغ ّبضحيته، الضرر ويلحق لنفسه، يدعيها من منفعة لتحقيق ّومهية أو  متيزه، ُ

 واجلنس العنصر إىل بالنظر وآخر إنسان بني التفريق" هو أو) ٢".(وعدوانيته

  )٣(".واللون

 الصحيح والعلم احلق، للدين مناقضة أسطورة إىل تستند عقيدة العنصري والتمييز

 ضد العدوانية السياسة تربير بذلك حماولة لك،ت أو األجناس، هذه نقص أو تفوق حول

  ).٤(واالستبعاد واإلرهاب االغتصاب على تقوم اليت البشري الكائن

                                                           

نشوان محيد أمحد الفائق، مقاصد الشريعة وأثرها يف القضاء على التمييز العنصري، رسالة ) ١(

 ١٨، ص)م٢٠١٤(مان بالسودان، دكتوراه كلية الشريعة والقانون، جامعة أم در

، والذي وضعه عامل االجتماع م١٩٦٤يف عام ) األنسكلوبيديا العاملية(وقد تبنت هذا التعريف ) ٢(

 . آلرب متيمي، الفرنسي من أصل تونسي

  ٥٦٦الرائد، ص) ٣(

أمحد بن عبد اهللا الزغيب، العنصرية اليهودية وأثرها يف ا�تمع اإلسالمي واملوقف منها، مكتبة ) ٤(

 )١/٦٠(، )م١٩٩٨/ هـ١٤١٨( الرياض، -العبيكان



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨١٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 علم به يقوم الذي اإلجيايب التمييز عن السليب التمييز الاحل بطبيعة وخيتلف

 من حط أي يتضمن ال وهو األخرى األقوام عن واختالفه قوم خصائص ملعرفة األجناس

 )١.(حاملها وبالتايل اخلصائص هذه قيمة

  

  الدولي القانون في تعريفه -ًرابعا

 أساس على يقوم تفضيل أو تقييد، أو استثناء، أو متييز، أي: "هو العنصري التمييز

 تعطيل ستتبعي أو ويستهدف االثين، أو القومي، األصل أو النسب، أو اللون، أو العرق،

 على ممارستها، أو �ا التمتع أو األساسية، واحلريات اإلنسان، حبقوق االعرتاف عرقلة أو

 أي يف أو الثقايف، أو االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي امليدان يف املساواة قدم

  )٢".(العامة احلياة ميادين من آخر ميدان

 بشكل أخرى لفئة فئة إخضاع وحماولة الرئيسية السيطرة آليات أحد هو والتمييز

 الذين نظر ويف مأنفسه اخلاضعني نظر يف اإلخضاع هذا على الشرعية وإضفاء مستمر،

 ويف الوعي يف واخلضوع السيطرة عالقات إعادة ضمان وبالتايل ًأيضا، السيطرة ميارسون

  ) ٣.(اخليال

                                                           

ربية حممد فايق، قضية العنصرية واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ا�لة الع) ١(

 ١٥٣، ص)م٢٠٠١: (٨ تونس، العدد-  املعهد العريب حلقوق اإلنسان–حلقوق اإلنسان 

، ومبوجب قرار اجلمعية "أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع "تعريف ) ٢(

 .١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ يف ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦العامة لألمم املتحدة رقم 

 ١٥٣قضية العنصرية واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ص) ٣(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  )١( البريطانية الموسوعة في تعريفه -ًخامسا

 بني سببية عالقة هناك إن القائلة الفكرة أو النظرية ":هو العنصري التمييز

 الثقافة، أو العقل أو بالشخصية، متعلقة معينة صفات وبني املوروثة اجلسدية الصفات

 تعبري إن.. وراثية بصورة أخرى راقأع عىب متفوقة األعراق بعض أن ذلك إىل ويضاف

 للعرق،) ٣(االنثروبولوجية أو) ٢(البيولوجية بالتفريعات بالضرورة ًمرتبطا ليس العنصرية،

 على متييز بال العنصرية األفكار سحب جيري ما ًوغالبا فرعي، تقسيم هو الذي

 اللغوية، وا�موعات الدينية الطوائف مثل عرقية وغري بيولوجية غري جمموعات

  ".والثقافية األثنية وا�موعات

  

  

  

                                                           

 )Racism( باإلجنليزية، الكلمات الداللية موقع املوسوعة الربيطانية: انظر) ١(

(www.britannica.com) : 

هو علم من العلوم الطبيعية يهتم بدراسة احلياة وأشكاهلا املختلفة، وكيف تتفاعل : البيولوجيا) ٢(

متكونة من الكائنات احلية هذه مع بعضها، ومع البيئة اليت حوهلا، وكلمة بيولوجيا باليوناين 

عبد الوهاب الكيايل وآخرون، : انظر. (بيو يعين حياة ولوجيا يعىن علم أو دراسة: كلمتني

، )م١٩٨٤( مطبعة املتوسط، -موسوعة السياسة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت

)٢/٤٣٥.(( 

: ن كلمتني يونانيتني، مهاهي علم اإلنسان، وقد حنتت الكلمة م: األنثروبولوجيا) ٣(

Anthropos ومعناها اإلنسان، و logos  ومعناها علم، وعليه فإن املغين اللفظ الصطالح 

موسوعة السياسة، : انظر. (علم اإلنسان من حيث هو كائن طبيعي واجتماعي وحضاري

)٤/٤٣٥.(( 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  :العنصري للتمييز المختلفة األشكال: الثاني الفرع

 للتمييز متعددة أشكال وهناك التاريخ، عرب ممتدة للبشرية السليب التقسيم حماولة

 العددية، األقلية بسبب أو اللون، أو) ١(العرق بسبب التمييز لمث أساسهاـ على

  .لتفصيلا من بشيء يلي فيما لذلك وسنتعرض

  اللون أو العرق بسبب التمييز -ًأوال

  العرق بسبب التمييز – ١

  العرقي التمييز سياسة بداية  -  أ

 اآلري أو (النوردي اجلنس بامتياز احلديث العصر يف العنصري التمييز سياسة بدأت

 ما على الطبقية األوضاع جيمدوا أن العنصرية فالسفة أراد حيث)) ٢(عليه يطلق كما

 الطبقة بني الدماء باختالف االدعاء سوى ذلك ُيربر ما جيدوا ومل عليه كانت

                                                           

ْعرق ) ١(
َّوريد أو شريان، جمرى الدم يف : األول: ُُأعراق وعروق، وهو على معنيني: مجعها): مفرد(ِ

ُما دام فيه عرق ينبض" ُُنفرت عروق يده"َاجلسد  ْ
ّاجلنس، ساللة من الناس : الثاين. �ما دام حيا: ِ

ّيصنَّفون بناء على التاريخ أو اجلنسية أو الت ّ َّ ّالعرق القوقازي"ّوزيع اجلغرايف املشرتك، ُ ْ
 له -األبيض/ ِ

ّانتماء عرقي ْ
ّمؤلف من، أو متضمن أو ممثل ألعراق عديدة خمتلفة: ِّ، متعدد األعراق"ِ ّ : انظر. (َّ

 )).٢/١٤٨٨(معجم اللغة العربية املعاصرة، 

القرن التاسع   خاصة يف أواخر احلضارة الغربية ّفكرة تارخيية أثرت كثريا يف: اجلنس اآلري) ٢(

األصليني  اللغات اهلندية األوروبية ، والفكرة مفادها أن متحدثيالقرن العشرين ومطلع عشر

، اجلنس القوقازي  ًسائدا أو جنسا فرعيا سائدا من جنسا  ميثلون وخلفائهم حىت اليوم احلاضر

 وعلى الرغم من ظهور املصطلح ذاته .ويسمى االعتقاد بوجود تلك النظرية أو األفكار باآلريانية

يف بادئ األمر لوصف جمموعة عرقية ولغوية إال أن هذا املعىن قد شهد تغيريا جذريا ورواجا 

خاصة خالل  العنصرية عديدة من الكراهيةشديدا من خالل توليد تيارات 

 .لتفوق البيض  اعمةواألفكار الد التنجيمية مبا يف ذلك األفكار والنازيون اجلدد النازية العهود



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 ّيقسمون ّللعنصرية وفالسفة منظرون هناك وأصبح. العاملة لطبقاتوا) ١(األرستقراطية

 على ًقاصرا األبيض اجلنس ويعتربون وسوداء، وصفراء بيضاء إىل البشرية سالالت

 الصفات كل ميتلك الذي هو) النوردي (األبيض اجلنس وأن غريهم، دون النورديني

 قامت اليت العنصري النقاء ريةنظ ظهرت هنا ومن العامل، لقيادة تؤهله اليت واملميزات

  )٢.(األملانية النازية أساسها على

 نظرية عن يكشف أن يستطع مل السطور هذه كتابة حلظة إىل العلم كان ولئن

 الفكرة فإن البشرية، موعاتا� بني الواضحة االختالفات تفسري تستطيع واضحة، عرقية

 نوح اهللا نيب أبناء من ثالثة إىل راجعة البشر أصول بأن تقول الناس عموم بني املنتشرة

 الكتاب من مأخوذ الفكرة هذه وأصل. ويافث وحام، سام،: وهم السالم، عليه

 ئعووقا األوىل البشرية أخبار بذكر اهتموا الذين القدامى املؤرخون جرى وعليها املقدس،

 انتشار يف زاد ما وهذا والوقائع، الواقع بعض ونسبوا فسروا ومنها و�ا الدهور، تلك

  )٣.(املعروفة العامة الثقافة مكانة يف ووضعها الفكرة

 أو العقلية القدرة يف طبيعية اختالفات وجود عدم على عام اتفاق فهناك اآلن أما

 تلك مثل وجود يثبت مل باألحرى أو العرقية، االختالفات سببها الذكاء

  )٤.(االختالفات

                                                           

ّنظام سياسي طبقي استبدادي، يتوىل فيه احلكم طبقة ): Aristocracy(الطبقة االرستقراطية ) ١( ّ ّ
 ))١/٨٤(معجم اللغة العربية املعاصرة، : انظر(ّمن النبالء أو األشراف دون عامة الشعب 

 ١٥٤قضية العنصرية واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ص) ٢(

صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط، املؤسسة العربية .. نادر كاظم، متثيالت اآلخر) ٣(

 ٦٣، ص)م٢٠٠٤: (١ بريوت، ط-للدراسات والنشر

، )م١٩٨٢(اشلي مونتاجيو، البدائية، ترمجة حممد عصفور، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، ) ٤(

 ٢٨ص



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

   والتفريق العنصرية من ًبدال التجميع يف رقالع دور – ب

 السرية ويف عليه، االفرتاق من ًبدال الناس، جتميع يف طيب تأثري للعرق يكون وقد

 هذا ُيراعي ملسو هيلع هللا ىلص النيب ّأن نرى املثال سبيل وعلى ذلك، على كثرية شواهد والتاريخ النبوية

 فشلت أن بعد– حدث فقد املدينة، أهل بني اإلصالح يف إليه واستند ّالعرقي، اجلانب

 قريش أرسلت أن - فيها ملسو هيلع هللا ىلص النيب استقرار ومت املدينة، إىل النبوية اهلجرة إيقاف يف قريش

 اليت الشخصية كان وقد) (١(سلول أيب بن ّأيب بن اهللا عبد املنافقني رأس إىل ًرسالة

 إنكم: "نصها هذا ،)واخلزرج األوس من األوثان معه يعبد كان ومن املدينة لتزعم تتهيأ

 حىت عنا،بأمج إليكم ّلنسرين أو لتخرجنه، أو لتقاتلنه باهللا نقسم وإنا صاحبنا، آويتم

 ذلك بلغ ملا إذ أثرها؛ تبلغ أن الرسالة استطاعت قد ،"نسائكم ونستبيح مقاتلتكم، نقتل

 بلغ فلما ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول لقتال اجتمعوا األوثان عبدة من معه كان ومن أيب بن اهللا عبد

 تكيدكم كانت ما املبالغ، منكم قريش وعيد بلغ لقد: "فقال لقيهم، ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذلك

 فلما" واخوانكم أبنائكم تقاتلوا أن تريدون أنفسكم، به تكيدوا أن ريدونت مما بأكثر

  )٢.(ّتفرقوا ملسو هيلع هللا ىلص النيب من ذلك مسعوا

 بني القائمة القرابة حاالت إىل ًمرتكزا ةاحلال هذه يف النبوي اخلطاب كان لقد

 يكن فلم اإلمياين، العامل أو باهللا التذكري جانب من ًمتاما وخال العرق، أي الطرفني،

 ًباحثا اخلطاب كان لذا الكافرون؛ ومنهم املسلمون فمنهم بينهم؛" املشرتك "من ذلك

                                                           

وسلول املذكورة هي أمه، وعبد اهللا هو رأس النفاق يف املدينة املنورة، : عبد اهللا بن أيب ابن سلول) ١(

 .ملسو هيلع هللا ىلصهــ وكفن يف قميص الرسول ٩هو الذي رجع بثالمثائة من املنافقني يف أحد، وتويف سنة و

، )٣٠٠٤: (رواه أيب دواد، كتاب اخلراج والفي واإلمارة، باب يف خرب النضري، حديث رقم) ٢(

 صحيح اإلسناد: ، وقال األلباين)٤/٦١٨(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 فتيل نزع ومت -اًأيض– فعله اخلطاب فعل ولقد املشرتك، اجلانب هذا إىل ًومستندا

  )١.(احلرب

 احلروب إ�اء يف املصلحون إليه يستند الذي األساس تكون أن األعراق وتستطيع

 حكمها يف تشرتك اليت الدول بني للتواصل مساحة يكون نأ للعرق ميكن كما األهلية،

  )٢.(األعراق من لعرق

  اللون بسبب التمييز – ٢

 بداية مع إال تظهر فلم) ٣(باللون ارتبطت واليت الواسع نطاقها على العنصرية أما

 املسيحي الدين إىل حتولوا الذي األصليني السكان عدد ثرك أن وبعد عشر التاسع القرن

                                                           

نظرية جديدة للتقارب بني الشعوب، مؤسسة إقرأ للنشر .. راغب السرجاين، املشرتك اإلنساين) ١(

 ٤٧٠ص). م٢٠١١/ هـ١٤٣٢: (١والتوزيع والرتمجة، ط

قبائل البشتون املنتشرة فيما بني باكستان وأفغانستان ميكنها أن تشكل : ومن األمثلة على ذلك) ٢(

مساحة مهمة للتواصل بني البلدين، فالبشتون هم اجلماعة العرقية السائدة يف أفغانستان وميثلون 

بلغ تعداد السكان يف (جمموع السكان، أي حوايل عشرة ماليني من السكان من % ٣٨

ً، وكذلك باكستان يعيش فيها حوايل اثنني وعشرين مليونا ونصف ) مليون٢٦.٣أفغانستان 

ً، وذلك طبقا إلحصاء ) مليون١٧٣.٢بلغ تعداد السكان يف باكستان . (املليون من البشتون

 ).م، الصادر عن األمم املتحدة٢٠٠٩ة البشرية لعام تقرير التنمي: انظر(م، ٢٠٠٧عام 

 اللون كان فلقد للون بالنسبة: "فيقول واحد، لون اإلنسان أصل أن العجوز أمحد الباحث يرى) ٣(

 وأرجائها، األرض أحناء يف وبانتشارهم فيه، الناس يتفاوت ال األفراد، مجيع يف األصل يف ًواحدا

 وما وماءـ وغذاء ورطوبة وجفاف وبرودة حرارة من املختلفة وطبائعها املتباينة، أجواؤها فيهم أثرت

 املناطق، باختالف اهلواء واختالف والغيوم بالضباب وتلبده وشفافيته اجلو صفاء من ذلك يتبع

 البدن، جلد حساسية وبني العوامل، هذه بني التفاعل انفك ذلك وحنو اجلوي، الضغط وتباين

 العوامل، هذه حميط يناسب الذي اللون فأكسبه املديد، الزمن ومرور الطويل العهد تقادم على

= ولئن السواد، إىل احلمرة إىل السمرة، إىل الصفرة إىل الناصع البياض من البشرة اختلفت مث ومن



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 على اللوين التمييز فظهرت األوربيني، لتمييز كاف غري الدين وأصبح املبشرين، يد على

  )١!(أوسع نطاق

  

  

  األقلية ببسب التمييز -ًثانيا

 مسميات االسم هذا حتت فيدخل ًفضفاضا، ًواسعا ًلفظا األقليات لفظ يعترب

 أن وميكن اللغة، أو العرق أو الدين أساس على املصنفة لألقليات فباإلضافة عديدة،

 والسكان واملشردين املهاجرين العمال منها أخرى فئات اللفظ هذا حتت نصنف

 يسري األقلية فلفظ القلة اعتبار يف العددي املعيار يااستثن وإذا الالجئني، أو األصليني

 جنوب مجهورية يف مثلما غريها من واحملكومة أمرها على املغلوبة األغلبية على ًأيضا

  )٢".(سوداء أغلبية على تسيطر بيضاء أقلية "إفريقيا

                                                                                                                                             

 طبيعة وذات واحدة، طينة ومن واحدة فإ�ا ختتلف، مل محقيقته فإن ألوا�م، بذلك اختلفت=

 األوقاف وزارة - اإلسالمي الوعي جملة العنصري، والتمييز اإلسالم العجوز، أمحد: انظر. (واحدة

 ).٥٥ص ،)م١٩٦٨: (٣٥ العدد الثالثة، السنة الكويت، -اإلسالمية والشئون

 ، بتصرف١٥٦قضية العنصرية واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ص) ١(

 -نشر والتوزيعحممد نصر حممد، التنظيم اإلسالمي للعالقات الدولية، مركز الدراسات العربية لل) ٢(

  :ً، نقال عن٤٠١،، ص)م٢٠١٦/ هـ١٤٣٧: (١القاهرة، ط

Patrrick, Thornberry: International – Law and the rights of 

minorities, Oxford: 

 Clarendon press, p٣١٤ 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 يف والتهميش كالفقر معينة، مسات يف تشرتك ما ًغالبا اجلماعات من األنواع هذه

 ويتمتعون إليها ينتمون اليت الدولة داخل والثقافية والسياسية ةاالجتماعي احلياة

  )١.(جبنسيتها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

األمم املتحدة، مبادئ تدريس حقوق اإلنسان، أنشطة علمية للمدارس االبتدائية : انظر) ١(

  ٨٣والثانوية، ص

 القرن منتصف يف اليهودية األقلية على األملان مارسه ما هو األقلية بسبب التمييز مناذج أشهر ولعل

 وأن واحد، جنس من ليسوا األملان أن اإلنرتوبولوجية الدراسات أثبتت أن وبعد "عشر، التاسع

 إىل النوردي اجلنس على اقتصارها من أملانيا يف العنصرية حتولت أقلية فيها النوردي العنصر

 لمث معينة فئات إىل اجلنسي واالحنطاط العنصري االضطهاد وحتول مجيعه، األملاين الشعب

 ضدهم متارس كانت اليت األساليب نفس ميارسون إسرائيل يف اليهود أن والعجيب. اليهود

 الفلسطينيني، ضد العنصري التمييز ويباشرون إلسرائيل بالوالء العامل يف اليهود مجيع ويطالبون

 .ضحاياها يد على أخرى مرة تعود النازية أن جند وهكذا



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  الثاني املطلب

  العنصري التمييز على القضاء يف إلسالميا الفقه دور

  ًجميعا الناس بين المساواة مبدأ إقرار: األول الفرع

 اللغة يف املساواة معىن دور والواجبات، احلقوق يف املساواة مبدأ على اإلسالم يقر

 املكونون األفراد يكون أن"ُتقرر معانيها أبسط يف واملساواة) ١.(واملعادلة املماثلة على

 هناك يكون وأال العامة، والواجبات والتكاليف واحلريات قوقاحل يف متساوين ما �تمع

 يكون وأن) ٢".(العقيدة أو اللغة أو األصل أو اجلنس بسبب بينهم �ا التمتع يف متييز

 ينميهم ٍواحد ٍأصل من انبثقت واحدة أسرة اخلمس القارات يف املنتشرون البشر "كل

  )٣"(احلياة وابتداء اخللقة أساس يف لتفاضل بينهم مكان ال واحدة، وأم واحد أب

 بني تفرقة فال حواء، وأمه السالم عليه آدم أبيه إىل ناإلنسا بأصل نعود أننا أي

 أخرى بأمور التفاضل وإمنا والتكوين، النشأة أصل يف متساويان ومها وإنسان إنسان

 بال واقع خلقه جلميع سبحانه اخلالق فتكرمي اخللقة، كأصل فيه فطرية وليست مكتسبة،

ْولقد": تعاىل يقول متايز، وبال بينهم تفرقة َ َ َّكر َ َمناَ ِبني ْ
َآدم َ ْومحلناهم َ ُ َ ْ َ َ ِّالرب ِيف َ َ ِوالبحر ْ ْ َ َْ 

                                                           

 بن حممد املعروف أبو القاسم احلسني). ٣/١٢٢(سوى، : معجم مقاييس اللغة، باب: انظر) ١(

صفوان عدنان الداودي، : ، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق)هـ٥٠٢: ت(بالراغب األصفهاىن 

 ).١/٤٣٩(، مادة سوا، )هـ١٤١٢: (١ بريوت، ط– دمشق -دار القلم، الدار الشامية 

/ هـ١٤٢٨: (٣ّحممد سليم العوا، يف النظام السياسي للدولة اإلسالمية، دار الشروق، ط) ٢(

 .٢٢٣، ص)م٢٠٠٨

: ٤حممد الغزايل، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة، دار �ضة مصر، ط) ٣(

 .١٤، ص)م٢٠٠٥(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

ُورزقناهم َ ْ َ َ َمن َ ِالطيبات ِّ
َ ِّ ْوفضلناهم َّ ُ َ ْ َّ َ ٰعىل َ َ ٍكثري َ ِ ْممن َ َّ َخلقنا ِّ ْ َ ًتفضيال َ ِْ  تعاىل فاهللا) ١("َ

 دون لساللة أو ة،فئ دون ٍلفئة ختصص بال العموم، سبيل على آدم بين مجيع ّفضل

 والبحر الرب وإن وتعاىل، سبحانه به تؤمن ال أخرى على به ٍمؤمنة ٍلفئة حىت أو أخرى،

 متييز، بال عباده مجيع إىل واصل سبحانه ورزقه تصنيف، بال اهللا بأمر الناس كل حيمالن

ُفأصل سبحانه، اخلالق وجود ينكرون الذين أولئك إىل حىت  على باجلملة واقع التكرمي ْ

  .وجترب عصى وإن حىت اإلنسان،

  

 ْنوعي بني واحلساب، واألجر العمل يف املساواة تعاىل اهللا يقرر أخرى آية ويف

َفاستجاب": تعاىل يقول واألنثى، الذكر اإلنسان، َ َ ْهلم ْ ُ ْرهبم َ ُ ُّ ِّأين َ ُأضيع َال َ
ِ َعمل ُ َ ٍعامل َ ِ َ 

ُمنكم ٍذكر ِّمن ِّ َ ْأو َ َأنثى َ ُبعضكم ُ ُ ْ ْبعض ِّمن َ  الكرمية، اآلية هذه نزول سبب وعن) ٢("َ

 اهللا فأنزل بشيء؟ اهلجرة يف النساء ذكر اهللا نسمع ال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول يا: سلمة أم قالت

َاستجابف " وجل عز َ َ ْهلم ْ ُ ْرهبم َ ُ ُّ ِّأين َ ُأضيع َال َ
ِ َعمل ُ َ ٍعامل َ ِ ُمنكم َ ٍذكر ِّمن ِّ َ ْأو َ ٰأنثى َ َ ُ 

ُبعضكم ُ ْ ٍبعض ِّمن َ ْ ٍظعينة أول هي: األنصار وقالت اآلية، آخر إىل  "َ َِ   )٣(.علينا َقدمت َ

                                                           

 )٧٠(سورة اإلسراء، آية ) ١(

 )١٩٥(سورة آل عمران، من اآلية ) ٢(

 ،)هـ٧٧٤: ت (الفداء أبو الدمشقي، مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل: انظر) ٣(

 للنشر طيبة دار سالمة، حممد بن سامي: حتقيق كثري، ابن بتفسري املشهور العظيم، القرآن تفسري

 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن وحممد). ٢/١٩٠ (،)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠: (٢ط والتوزيع،

=  بتفسري الشهري القرآن، تأويل يف البيان جامع ،)هـ٣١٠: ت (الطربي جعفر أبو اآلملي،



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٢٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 يف متساويان فكالمها اإلناث أو الذكور من عامل عمل بني يفرق ال تعاىل فاهللا

 اإلنسانية القيم يف متساويان وكالمها والعقاب، والثواب احلساب ويف اخللقة، أصل

  .املشرتكة

ّيقر وال  ولقد بينهم، التفرقة أو للتمايز كأداة الناس بني اللوين االختالف اإلسالم ُ

 بعضهم ونال والعزة، لكرامةوا التامة، باحلرية اإلسالم يف والسود امللونون ّاألرقاء حظي

ُالعزة َوهللاَِِّ" الرفيعة الرتب َّ ِ ِولرسوله ْ ِ ِ
ُ َ َوللمؤمنني َ ِْ ِ ِ

ُ ْ  احلبشي رباح بن بالل فذلك ،)١("َ

 عليه ويثقل يرهقه اجلمحي، خلف بن ألمية ًمملوكا ًعبدا كان فقد عه، اهللا رضي

 يعذبه فرآه الصديق بكر أبو به مر قوة، وال له حيلة وال ه،إلسالم ويعذبه باألعمال،

 أنت: أمية فقال تعذبه، مىت حىت املسكني، هذا يف اهللا تتقى أما: أميه يا: فقال إلسالمه

  )٢.(ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مؤذن صار مث وأعتقه، منه فاشرتاه ترى، مما فانقده افسدته، الذي

 استعمل وإن وأطيعوا امسعوا: "ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قول صحيحه يف البخاري روى وقد

 يقودكم عبد عليكم استعمل لو: "ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،)٣".(زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم

                                                                                                                                             

 ،)م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠: (١ط الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: حتقيق الطربي،=

 أبو القرطيب، الدين مشس اخلزرجي نصارياأل فرح بن بكر أيب بن أمحد بن وحممد). ٦/٣٢٠(

 الربدوين أمحد: حتقيق القرطيب، بتفسري الشهري القرآن، ألحكام اجلامع ،)هـ٦٧١: ت (اهللا عبد

 ،)م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤: (٢ط العربية، مصر مجهورية – املصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم

)٤/٣١٨.( 

 ).٨(، من اآلية )املنافقون(سورة ) ١(

 يف اليقني نور ،)هـ١٣٤٥: ت (اخلضري بالشيخ املعروف الباجوري، عفيفي بن حممد: انظر) ٢(

 )١/٤٤ (،)هـ١٤٢٥: (٢ط دمشق، – الفيحاء دار: الناشر املرسلني، سيد سرية

 .اعة لإلمام ما مل تكن معصيةرواه البخاري يف األحكام، باب السمع والط) ٣(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 حضرته حني عنه اهللا رضي عمر وقول). ١"(وأطيعوا له فامسعوا ووجل عز اهللا بكتاب

 املعروف ومن ،)٣(اخلالفة يعين ،)٢"(لوليته ًَّحيا حذيفة أيب موىل سامل كان لو: "الوفاة

  .ًأسودا وكان قرشي غريً ساملا أن

 من حررهم أن بعد اإلسالم، يف عاليةال املناصب السمر العبيد من كثري تقلد ولقد

 جيش على ًأمريا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول جعله عنهما رضي زيد بن أسامة فذلك العبودية، ذل

 الكثري اإلسالمي التاريخ وىف الصحابة، وكبار واألنصار املهاجرين من الكثري فيه عظيم،

  )٤. (وتتبعها سردها، يطول اليت واألمثلة النماذج من

 وكان اللون، أسود - األجالء الصحابة من وهو– الصامت بن عبادة كان لقد"و

 به فضاق القبط، عظيم املقوقس ملفاوضة العاص بن عمرو أرسله الذي الوفد رئيس

 هذا إن: عليه فردوا. غريه يتكلم أن الوفد من وطلب جسمه، وبسطة لسواده املقوقس

 فعجب. أمره خنالف فال علينا األمري َّأمره وقد وخرينا، سيدنا وهو ًوعلما، ًرأيا أفضلنا

                                                           

ًرواه مسلم عن أم احلصني يف احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، ورواه ) ١(

 .أمحد يف مسنده

 الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أبو: انظر) ٢(

 حممد علي: حتقيق الصحابة، معرفة يف الغابة أسد ،)هـ٦٣٠: ت (األثري ابن الدين عز اجلزري،

 )٢/٣٨٢ (،)م١٩٩٤/ هـ١٤١٥: (١ط مية،العل الكتب دار املوجود، عبد أمحد عادل معوض،

 – كثري ابن دار أحداثها، واستعراض دراستها منهجية النبوية السرية احلجى، على الرمحن عبد) ٣(

 )١/٣٤٩ (،)هـ١٤٢٠: (١ط دمشق،

 النبوية السرية ،)هـ٧٧٤: ت (الفداء أبو الدمشقي، القرشي كثري بن عمر نب إمساعيل: انظر) ٤(

 والنشر للطباعة املعرفة دار الواحد، عبد مصطفى: حتقيق ،)كثري البن والنهاية البداية من(

 ).٤/٦١٦ (،)م١٩٧٦ /هـ١٣٩٥ (لبنان، – بريوت والتوزيع



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 به تقاس مما ليست األلوان بأن عليه فردوا! أفضلهم؟ األسود يكون كيف: املقوقس

  )١".(الفاضلة واملواهب اخللق إال البشر تقومي يف يعرف ال اإلسالم وأن الرجال،

 التقوى، هو اآلخرة يف الناس بني التفاضل مقياس أن اإلسالم شريعة من وواضح

 املبدأ هذا التمايز، أو للتفاضل حسابات أو مقاييس أية عن ًمتاما خارج اللون وأن

 مشكلة اللحظة حىت يثري عام، وأربعمائة قرن من أكثر منذ اإلسالم أقره الذي الرصني

  .العامل يف واحلريات املساواة وراعية الدميقراطية حامية– املتحدة الواليات يف كبرية

 األسس ما أدرى وال آخر، لون على إنسان لون تفضل يف ًمنطقا أرى ال وإين

 أين أم عيب؟ ذاته اللون أيف منطقهم؟ اللون عنصرية أدعياء عليها بىن اليت العلمية

 واألرض واجلمادات النباتات يف شيء، كل يف حولنا من تعج األلوان إن اخللل؟

 يف األسود اللون على يعيب إنسان أر ومل اجلوانب، متكلمة مجالية منظومة والسماء،

 التمييز �ذا اإلنسان أتى أين فمن.. الثمار بعض نضج اكتمال يف أو الليل، دجى

   الفوقي؟ اللون واألبيض للبشرية، األدىن اللون األسود وجعل اللوين،

 البشرة بيض كانوا وقتها النفوذ أصحاب أن إال التمييز هذا يف منطق ال أنه واعتقد

 وكانت القوم، علية هم السوداء البشرة أصحاب كان ًمثال التاريخ صادف فلو إال، سلي

 البشرة وأصحاب العبيد، هم البيضاء البشرة أصحاب ألصبح الغايات، نفس هلم

 اللون أن لنا تؤكد وفلسفات نظريات لنا وخلرجت واألمسى، األعرق اللون السوداء

  !دُّللسو السيادة وإمنا دوين، لون األبيض

  

  

                                                           

 .١٧حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة، ص) ١(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  اإلنسانية أخوة تقرير في وسبقه اإلسالم إعجاز: الثاني الفرع

َِّاملقررة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأحاديث الكرمي القرآن آيات يف اإلعجاز وجه إن ُ
 لألخوة 

 يرد ومل ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب عصر نتاج يكن مل" البشري اجلنس أخوة "مفهوم أن هو اإلنسانية،

  .الثقافات تلك سيد هو العرقي تميزال بل معتقدا�م، وال السابقة األقوام ثقافة يف

 اجلنس أخوة مفهوم عكس هي اليت (العرقي التمييز ومفاهيم نظريات بقيت وقد

 نفي على الدويل التوافق يتم ومل! احملمدية الرسالة بعد قرون لعدة السائدة هي) البشري

 مماأل ميثاق (العشرين القرن منتصف حىت - ًشكال كان وإن – العرقي التفوق نظريات

 من عليها ترتب وما) داروين نظرية (علم نظريات أما)..  اإلنسان حلقوق املتحدة

 نفيها، حماوالت بعض ظهرت فقد البشرية والسالالت األعراق بتفوق استنتاجات،

 عشر أربعة على يزيد ما أي والعشري، احلادي القرن يف البشري، اجلنس أخوة وإثبات

 )١.(اإلسالم رسالة من ًقرنا

 هوارد جامعة يف علماء أجراها علمية، دارسة) جينيتكس نيتشر (جملة نشرت وقد

 اجلينوم مشروع لكل القائد املهندس" كولينز انسيسفر "فيها وساهم واشنطن، يف

 بـ آخر إنسان أي يشارك إنسان كل أن الدراسة هذه تؤكد) البشري الوراثي األطلس(

 تلك من تبقى ما وأن لإلنسان، اجلينية املادة وهو النووي، احلامض من%) ٩٩.٩(

 عموم بني هاختالف من أكثر العرق نفس من الشخاص بني خيتلف ًجدا ضئيل النسبة

 من الشخص بشرة لون على التعرف املستحيل من أن إىل الدراسة وأشارت. البشر

 فيما نتائج أية للعلماء يقدم ال له اجليين التحليل أن إذ فقط، جيناته دراسات خالل

 جمموعة توجد ال ولذلك البشرة، أسود أو أبيض أو ًآسيويا املدروس الشخص كان

                                                           

 اجلنس أخوة تقرير يف وسبقه الكرمي القرآن إلعجاز الرتبوية األبعاد معمر، حممد سلمان يمحد) ١(

 .بتصرف) ١/٤١ (،)م٢٠١٣ (،١٤العدد مصرـ -الرتبية يف العلمي البحث جملة البشري،



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 اختيار مت إن انه الدراسة وذكرت. البيولوجيا على ًاعتمادا عرقها حيدد أن ميكن بشرية

) ١٥٠٠ من ١ (أو) ١٠٠٠ من ١ (نسبة فإن عشوائي، بشكل عرق أي من شخصني

 من ًجتانسا األكثر لإلنسان الطبيعي النوع يكون وبذلك خمتلفة، ستكون جينا�ا من

 ختتلف والطيور يالشمبانز قرود من جمموعات ألن األخرى، الطبيعية األنواع خمتلف

 إليها يستند اليت الدعائم أهم الدراسة هذه قوضت فقد وبالتايل. جينا�ا من أكرب بنسبة

 دحضت كما البشرية، واألعراق الذكاء بني يربطون الذين العرقيني، والتمييز التفوق دعاة

 الفكرية أو البدنية باخلصائص اإلنسان بشرة لون عالقة عن الشائعة االفرتاضات كل

  )١.(له

 وأم السالم عليه آدم وهو واحد أب من ًمجيعا فهم أخوة البشر مجيع أن شك فال

 جنسيا�م أو وأعراقهم ألوا�م اختلفت مهما األصل هذا على فهم حواء، وهي واحدة

  .مجعاء البشرية أصل هو وهذا طني، من اهللا خلقه قد السالم عليه آدم وإن ديانا�م، أو

  

  اإلسالم قبل المساواة تعرف لم العرب: الثالث الفرع

 املبين �تمعا وهو مساواة، فيه تعرف مل مظلم طويل ليل يف العرب أمة رقدت لقد

 اإلسالم عليهم طلع حىت واألحساب، باألنساب التفاخر والعصبية، القبلية على ًأساسا

 �ذا يعرفو�ا الناس يكن مل طويل بارد ليل أعقاب يف الشمس تطلع كما املساواة �ذه"

  ).٢"(بعده فيها مقرراته إىل يصلوا ومل قبله، الشمول

                                                           

 الشرق صحفية العرقي، التفوق نظريات تدحض البشري اجلينوم دراسات ويد، نيكوالس) ١(

 ،)٩٤٦٦: (العدد م،٢٠٠٤ أكتوبر ٢٨ هـ،١٤٢٥ رمضان ١٥ اخلميس األوسط،

(https://bit.ly/٢Ns٦swT) 

 .٤٧ص ،)م٢٠٠١/هـ١٤١٦: (٥ط وق،الشر دار ديننا، هذا الغزايل، حممد) ٢(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 أسس عن مفاهيمهم يف ًسياسيا ًانقالبا العرب واقع يف "املساواة مبدأ شكل ولقد

 فقد بعض، دون البيوت أو القبائل بعض حتوزها اليت الفخر وأسباب الناس بني التفاضل

 مثالني وسنعطي) ١".(اجلاهلية يف العبادة شعائر يف حىت القبائل بني ًسائدا التمييز كان

  .ًقدميا العرب عن التمايز أشكال من فقط

 العبادة في التمايز - ١

َّثم﴿: تعاىل يقول ْأفيضوا ُ ُ ْمن َِ
ُحيث ِ ْ َأفاض َ َ ُالناس َ  سبب يف العلماء يذكر ،)٢(﴾َّ

 بيت قطان حنن: ويقولون باملزدلفة، عرفة يوم يقفون كانوا ًقريشا أن "اآلية هذه نزول

 يقفون الناس وعامة احلرم عن خارج عرفات ألن احلرم؛ من خنرج أن لنا ينبغي وال اهللا،

 وهو الناس، أفاض حيث من يفيضوا أن واملسلمني، ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب اهللا فأمر بعرفات،

  )٣".(قريش كفعل املزدلفة من ال عرفات،

 قريش كان: "قالت عنها اهللا رضي عائشة عن أبيه عن هشام حدثنا: البخاري قال

. بعرفات يقفون العرب وسائر احلمس، يسمون وكانوا باملزدلفة، يقفون دينها دان ومن

. منها يفيض مث �ا، يقف مث عرفات، يأيت أن -  ملسو هيلع هللا ىلص - نبيه اهللا أمر اإلسالم جاء فلما

ْمن﴿: قوله فذلك
ُحيث ِ ْ َأفاض َ َ ُالناس َ  معهم قفوا "هلم يقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب ّوكأن).. ٤"(﴾َّ

 يعرف وال ًنسبا، يعرف ال اإلسالم إن.. انصرفوا حيث معهم وانصرفوا وقفوا، حيث

 أحد على ألحد فضل ال املشط، كأسنان سواسية. واحدة أمة كلهم الناس إن. طبقة

                                                           

 .٢٢٧ص اإلسالمية، للدولة السياسي النظام يف) ١(

 ).١٩٩ (آية البقرة، سورة) ٢(

 للطباعة الفكر دار ،)هـ١٣٩٣: ت (القرآن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي، منياأل بن حممد) ٣(

 ).١/٨٩ (،)م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ (لبنان، بريوت، -التوزيع و النشر و

ْأَفيضوا َُّمث﴿ : تعاىل وقوله الوقوف يف باب احلج، يف مسلم رواه) ٤( ُ
ْمن ِ

ُحيث ِ ْ َأَفاض َ  .﴾ُالنَّاس َ



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 الثياب، من مييزهم ما كل من احلج يف يتجردوا أن اإلسالم كلفهم ولقد. بالتقوى إال

.. باألنساب ليتخايلوا الثياب، من يتجردوا فال. متساوين إخوانا اهللا بيت يف لتقوالي

 من استغفروه.. اهللا واستغفروا.. اإلسالم صبغة يف وادخلوا اجلاهلية، عصبية عنكم ودعوا

 هجست يسرية ولو خمالفات من احلج مس ما كل من واستغفروه. اجلاهلية الكربة تلك

  .واجلدال والفسوق الرفث من عنه �ى مما. للسانا �ا نطق أو النفس، يف

  

  الجنايات في التمايز - ٢

 ضعفها، أو قبيلته قوة ومدى املقتول شخص باختالف ختتلف الدية كانت " لقد

 دية أضعاف - والسادة األشراف– األمراء دية فكانت ذا�ا، القبيلة يف مركزه وباختالف

  )١".(الناس عامة من الشخص

َأهيا َيا﴿ يقرر القرآن نزل املفاهيم هذه حيا�م على تسيطر العرب كانت بينما "فـ ُّ َ 

ُالناس َّإنا َّ ُخلقناكم ِ َ ْ َ ٍذكر ِّمن َ َ َوأنثى َ ُ ْوجعلناكم َ ُ َ ْ َ َ ًشعوبا َ ُ َوقبائل ُ ِ َ ُلتعارفوا ََ َ َ َ َّإن ِ ِ 

ْأكرمكم َ َُ ْ َعند َ ُأتقاك اهللاَِّ ِ َ ْ َّإن ْمَ ٌعليم اهللاََّ ِ
ِ ٌخبري َ ِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول املسلمني يف ووقف ،)٢(﴾َ

 وفاجر تقر مؤمن هو إمنا باآلباء وفخرها اجلاهلية عبية عنكم أذهب قد اهللا إن: "يقول

  ).٣"(تراب من خلق وآدم آدم بنو كلهم الناس شقي

                                                           

 .٢٢٨ص اإلسالمية، للدولة سياسيال النظام يف) ١(

 ).١٣ (آية احلجرات، سورة) ٢(

 قال عنها اهللا رضي عباس وابن عمر ابن عن واليمن، شامال فضل باب املناقب، يف الرتمذي رواه) ٣(

 ناصر الصحيحة، السلسلة: انظر. (األلباين صححه وقد غريب، حسن حديث وهذا: عيسى أبو

 ).نشر سنة أو طباعة رقم بدون الرياض، املعارف، مكتبة األلباين، الدين



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 للناس بل للمسلمني، قال مما فكان الوداع حجة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وخطب

 فضل ال أال واحد، أباكم وإن أال واحد، وجل عز ربكم أن أال الناس أيها يا: "أمجعني

  )١".(بالتقوى إال أسود على ألمحر فضل ال أال عجمي، على لعريب

  

 التشريق، أيام وسط يف ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خطبة مسع من حدثين نضرة، أيب وعن

 على لعريب فضل ال أال واحد، أباكم وإن واحد، ربكم إن أال الناس أيها يا ":فقال

 بالتقوى، إال َأمحر على أسود وال أسود على َألمحر وال عريب على لعجمي وال أعجمي

 أي: "قال مث حرام، يوم: قالوا هذا؟ يوم أي :قال مث ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بلغ: قالوا أبلغت؟

 قد اهللا فإن :قال حرام، بلد قالوا هذا؟ بلد أي: قال مث حرام، شهر :قالوا هذا؟ شهر

 ال، أم أعراضكم أو قال أدري، وال): الراوي (قال وأموالكم، دماءكم بينكم حرم

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بلغ :قالوا أبلغت؟ هذا، بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة

  )٢"(الغائب الشاهد ليبلغ قال

  

 ورب ربنا اللهم: " صالته دبر يف يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا نيب كان: قال أرقم بن زيد وعن

 ربنا: مرتني إبراهيم قاهلا لك، شريك ال وحدك الرب أنت أنك شهيد أنا شيء، كل

 أن شهيد أنا شيء، كل ورب ربنا ورسولك، عبدك حممدا أن شهيد أنا شيء، كل ورب

 ساعة كل يف وأهلي لك خملصا اجعلين شيء، كل ورب ربنا اللهم إخوة، كلهم العباد

                                                           

 .الصحيحة السلسلة يف األلباين وصححه األنصار، مسند مسنده، يف أمحد رواه) ١(

 )٣٨/٤٧٤ (،)٢٣٤٨٩: (رقم حديث أمحد، مسند) ٢(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 نور اهللا األكرب، األكرب اهللا واستجب، امسع واإلكرام اجلالل ذا واآلخرة، الدنيا من

  )١".(األكرب األكرب اهللا الوكيل، ونعم اهللا حسيب األكرب، األكرب اهللا واألرض، السماوات

 العنصري، التمييز ظواهر من احلد يف الدين دور ًمؤخرا املتحدة األمم أدركت وقد

: املعنية مؤمترا�ا أحد يف جاء فقد ذلك، يف دياناأل دور تفعيل إىل بوضوح ودعت

 النساء ماليني حياة يف ًرئيسيا ًدورا تؤدي واملعتقدات والروحانية األديان أن ندرك"

 لألديان وميكن اآلخرين، �ا يعاملون اليت الطريقة ويف حيا�م، أسلوب ويف والرجال،

 القضاء ويف للبشر، األصليتني لقيمةوا الكرامة تعزيز يف تسهم أن واملعتقدات والروحانية

  ) ٢.(تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، على

  .العنصرية مكافحة يف وتشريعاته الدويل القانون دور سنتناول التالية السطور ويف

                                                           

: رقم حديث للنسائي، الكربى السنن ،)٢٣/٤٨ (،)١٩٢٩٣: (رقم حديث د،أمح مسند) ١(

: رقم حديث وجل، عز اهللا ذكر إدامة يف فصل باب اإلميان، شعب ،)٩/٤٤ (،)٩٨٤٩(

)٢/١٢٦ (،)٦١٣( 

 تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز العنصرية ملكافحة العاملي املؤمتر) ٢(

 ،)٢٠٠٣ (نيويورك تحدة،امل باألمم اإلعالم شئون إدارة منشورات من العمل، وبرنامج اإلعالن

)www.un.org(، ١٢ص 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  الثالث املطلب

  العنصرية مكافحة يف الدويل القانون دور

 والسابعة، والثانية األوىل املادة يف) ١(اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف جاء

: منه األوىل املادة ففي والدينية، واللغوية العرقية األقليات حلماية فعالة إلجراءات لتؤسس

 والوجدان العقل وهبو قد وهم واحلقوق، الكرامة يف ومتساويني ًراراأح الناس مجيع يولد"

 املادة من األوىل الفقرة يف ًأيضا جاء وقد" اإلخاء بروح بعضا بعضهم يعاملوا أن وعليهم

 اإلعالن، هذا يف املذكورة واحلريات احلقوق جبميع التمتع حق إنسان لكل: "منه الثانية

 اللغة، أو اجلنس، أو اللون، أو العنصر، بسبب التمييز ماسي وال نوع، أي من متييز دومنا

 الثروة، أو االجتماعي، أو الوطين األصل أو سياسي، وغري ًسياسيا الرأي أو الدين، أو

 عن ًوفضال: "اإلعالن نفس من الثانية الفقرة يف وجاء ،"آخر وضع أي أو املولد، أو

 اإلقليم أو للبلد الدويل أو القانوين أو السياسي الوضع أساس على التمييز جيوز ال ذلك

 متمتع غري أو الوصاية حتت ًموضوعا أو ًمستقال أكان سواء الشخص، إليه ينتمي الذي

 لتؤكد السابعة املادة وجاءت". سيادته على آخر قيد ألي ًخاضعا أو الذايت باحلكم

 حق يف يتساوون همو القانون، أمام سواء ًمجيعا الناس: "وتطبيقها القانون أمام املساواة

 متييز أي من باحلماية التمتع حق يف يتساوون كما متييز، دومنا القانون حبماية التمتع

  ".التمييز هذا مثل على حتريض أي ومن اإلعالن هذا ينتهك

 يف اإلنسان حقوق وثيقة من والعشرون الثانية املادة من الرابعة الفقرة أكدت وقد

 أن شأنه من ما كل وحرمة بل العنصرية أو القومية هيةالكرا إثارة حترمي على اإلسالم

                                                           

  :منيسوتا جامعة سان،اإلن حقوق مكتبة ف الدولية النصوص هذه: انظر) ١(

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/، وغريها. 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٣٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 العنصرية أو القومية الكراهية إثارة جيوز ال: "العنصري التمييز على التحريض إىل يؤدي

  ".أشكاله بكافة العنصري التمييز على التحريض إىل يؤدي أن شأنه من ما كل أو

 ومحاية العنصري تمييزال مبناهضة الدويل وا�تمع الدويل، القانون اهتمام إن

 واالتفاقيات واملبادئ اإلعالنات وثائق نسرد يلي وفيما يوم، بعد ًيوما تزايد يف األقليات

  :التايل النحو على الشأن �ذا املعنية واملؤمترات

  

 التمييز أشكال مجيع على للقضاء املتحدة األمم إعالن: األوىل الوثيقة - ١

 ) ١.(العنصري

 أحناء مجيع يف العنصري التمييز على السريع القضاء ضرورة على لتؤكد جاءت واليت

 واحرتامها اإلنساين الشخص كرامة فهم تأمني وضرورة ومظاهره أشكاله وبكافة العامل

  )٢.(ديباجةو مادة عشر إحدى يف اإلعالن هذا جاء وقد

 أو العرق بسبب البشر بني التمييز ميثل: "اإلعالن هذا من األوىل املادة يف جاء وقد

 ملبادئ ًإنكارا باعتباره يدان أن وجيب اإلنسانية، للكرامة إهانة اإلثين األصل أو اللون

 اإلعالن يف املعلنة األساسية وللحريات اإلنسان حلقوق ًوانتهاكا املتحدة، األمم ميثاق

 من ًوواقعا األمم، بني وسلمية ودية عالقات قيام دون وعقبة اإلنسان، حلقوق العاملي

  "الشعوب بني واألمن السلم تعكري شأنه

                                                           

 ١٩٠٤: رقم حتت ١٩٦٣ نوفمرب ٢٠ بتاريخ العامة اجلمعية قرار مبوجب ونشرت اعتمدت) ١(

 )١٨-د(

: ١ط القاهرة، -السالم دار اإلسالم، يف العنصري والتمييز اإلنسان حقوق اخلياط، العزيز عبد) ٢(

 ٥٨ص ،)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 ) ١. (العنصري والتحيز العنصر بشأن إعالن: الثانية الوثيقة - ٢

: منها األوىل املادة من األوىل الفقرة يف ورد ما املثال، سبيل على فيها جاء ومما

 يولدون وهم واحد، مشرتك أصل من وينحدرون واحد ٍنوع إىل ًمجيعا البشر ينتمي"

  "اإلنسانية من يتجزأ ال ًجزءا ًمجيعا ويشكلون واحلقوق الكرامة يف متساويني

 القائمني تمييزوال التعصب أشكال مجيع على القضاء بشأن إعالن: الثالثة الوثيقة - ٣

 )  ٢. (املعتقد أو الدين أساس على

 حرية يف احلق إنسان لكل: "األوىل فقر�ا يف األوىل املادة نص جند فيه، جاء ومما

 جيوز ال: "أنه املادة ذات من الثانية الفقرة يف جاء كما" والدين والوجدان التفكري

  ".اختياره من معتقد أو دين له يكون أن يف حريته من حيد لقسر أحد تعريض

 يف اإلعالم وسائل بإسهام اخلاصة األساسية املبادئ بشأن إعالن: الرابعة الوثيقة - ٤

 والفصل العنصرية ومكافحة اإلنسان حقوق وتعزيز دويلال والتفاهم السالم دعم

 )  ٣. (احلرب على والتحريض العنصري

                                                           

 من واملنعقدة العشرين دورته يف والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة العام املؤمتر أصدره) ١(

 من الوثيقة هذه جاءت وقد بباريس، م١٩٧٨ نوفمرب ٢٨ غاية إىل م١٩٧٨ أكتوبر ٢٤ يوم

 .وديباجة مواد عشرة

 نوفمرب ٢٥ بتاريخ املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب ونشر اإلعالن هذا أعتمد وقد) ٢(

 .وديباجة مواد مثاين يف جاء وقد ٣٦/٥٥ رقم حتت م١٩٨١

 يف والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة العام املؤمتر قبل من اإلعالن هذا أصدر وقد )٣(

 كريتذ فيها مطولة ديباجة يف اإلعالن هذا جاء وقد م،١٩٧٨ عام نوفمرب ٢٨ يوم العشرين دورته

 .مادة عشر وإحدى ميثاقها يف الواردة املتحدة األمم ومبادئ مبقاصد



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 بدور اإلعالم وسائل تسهم: "منه الرابعة املادة املثال، سبيل على فيه جاء ومما

 بغية والتفاهم، املتبادل واالحرتام واحلرية والعدالة السالم بروح السباب تربية يف أساسي

 والتقدم األمم ومجيع البشر مجيع بني احلقوق يف واةواملسا اإلنسان حقوق تعزيز

 اجليل نظر بوجهات التعريف يف تؤديه هام دور ًأيضا وهلا واالجتماعي، االقتصادي

  ".وتطلعاته الناهض

 واملعاقبة العنصري الفصل جرمية لقمع الدولية االتفاقية: اخلامسة الوثيقة - ٥

 )١(.عليها

 هذه يف األطراف الدول تعلن: " منها األوىل املادة يف املثال سبيل على جاء وقد

  "اإلنسانية ضد جرمية العنصري الفصل أن االتفاقية

 املطلوبة التقارير وحمتوى بشكل املتعلقة التوجيهية املبادئ: السادسة الوثيقة - ٦

 التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية يف األطراف الدول من تقدميها

 )٢. (العنصري

 من فئات �ا تتمتع أن جيب اليت احلقوق لبعض تعداد الوثيقة هذه يف جاء وقد

 الثقافية النشاطات يف املسامهة يف واحلق والتدريب التعليم يف كاحلق) ألقلياتا (الناس

                                                           

 املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام تصديقوال للتوقيع وعرضت اعتمدت وقد )١(

 ١٨ هو نفاذة بداية تاريخ وكان م،١٩٧٣ ديسمرب ٣٠ يف واملؤرخ) ٢٨-د (٣٠٦٨ رقم حتت

 .مادة عشر وتسعة ديباجة يف جاءت وقد منها، ١٥ املادة ألحكام ًوفقا ١٩٧٦ يوليه

 هذه اعتمدت وقد مواد، سبعة على اإلمجال يف حيتويان وجزأين متهيد يف وثيقةال جاءت وقد )٢(

) ٢١ الدورة (٤٧٥ جلستها يف العنصري التمييز على القضاء جلنة قبل من التوجيهية املبادئ

 م١٩٨٠ إبريل ٩ بتاريخ



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 الرعاية وىف الصحة ويف السكن يف واحلق املختلفة اخلدمات على احلصول يف واحلق

  .وغريها العمل يف واحلق الطبية

 ) ١.(ومحايتها األقليات ضد التمييز منع يف: السابعة الوثيقة - ٧

 األقليات حقوق انتهاكات من املتزايد القلق هو الوثيقة هذه إصدار دوافع من وكان

 األطراف قبل من األقليات فيها يستغل واليت واحلروب الصراعات انتشار ظل يف

  .املتصارعة

 إثنية أو قومية أقليات إىل املنتمني األشخاص حقوق بشأن إعالن: الثامنة ةالوثيق - ٨

 تقوم أن الدول على: "منها األوىل الفقرة يف اءوج)  ٢.(ولغوية دينية أقليات وإىل

 الثقافية وهويتها اإلثنية، أو القومية وهويتها األقليات وجود حبماية إقليمها يف كل

  ".اهلوية هذه بتعزيز الكفيلة الظروف وبتهيئة واللغوية والدينية

 وإرهاب العنصري والتمييز العنصرية ملكافحة العاملي املؤمتر: التاسعة الوثيقة - ٩

 ) ٣. (بذلك املتصل والتعصب األجانب

 املبادئ من يأساس كمبدأ التمييز عدم معيار إرساء رغم: "فيه جاء ما أهم ومن

 األجانب وكره العنصري والتمييز العنصرية استمرار فإن الدويل، القانون إليها يستند اليت

                                                           

 دور�ا يف اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الفرعية اللجنة قبل من ١٩٩٩/٢٣ رقم بقرار وذلك)١(

 .واخلمسني احلادية

 ٤٧/١٣٥ رقم حتت املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب ونشر اإلعالن هذا اعتمد وقد) ٢(

 .مواد وتسع الديباجة بعد اإلعالن هذا تضمن وقد ،١٩٩٢ ديسمرب ١٨ بتاريخ

 دور�ا يف اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الفرعية اللجنة عن املنبثق ١٩٩٩/٦ رقم بقرار وذلك) ٣(

 )١٢: ١ص العنصرية، ملكافحة العاملي املؤمتر: انظر. (واخلمسني احلادية



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 جديدة سبل إجياد إىل السعي ضرورة على بوضوح يدل تعصب من بذلك يتصل وما

 "الكفاءة من ومزيد اإلنسانية، من ومزيد العزم، من مبزيد املشكلة هذه ملعاجلة

 بشرية أسرة يشكلون واألفراد الشعوب مجيع أن كذلك نؤكد: "كذلك وجاء

 تشكل اليت والثقافات احلضارات تقدم يف أسهموا قد وأ�م تنوعها، يف ثرية واحدة،

 التنوع واحرتام والتعددية التسامح على للحفاظ وميكن لإلنسانية، املشرتك الرتاث

  "ًمشوال أكثر جمتمعات قيام إىل يفضيا أن ًمجيعا ولتعزيزها

 العرقي التمييز على بالقضاء املتحدة األمم هيئة إعالن يف جاء ملا تأكيد هذاو

  .أشكاله جبميع

 )١.(املتحدة باألمم العنصري التمييز على القضاء جلنة توصيات: العاشرة الوثيقة - ١٠

 املمارس وخاصة ي،العنصر التمييز أشكال كافة مبناهضة التوصيات هذه وتتعلق

  .األقليات ضد

                                                           

 .توصية وعشرين واحد على احتوت وقد) ١(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  اخلامتة

 اقر ولقد بعمله، إال الدنيا يف آخر على بشخص متايز فال واحد، ألب ًمجيعا الناس

 فكرة العنصري والتمييز. األرضية التشريعات كافة بذلك وسبق املساواة مبدأ اإلسالم

 أو سلطا�ا، شهوة وأ سطو�ا، لتربير القومية، للفطرة املناهضة املريضة، النفوس تسكن

 منطق لكل وخمالفة دين، لكل منافية فكرة وهي حق، وجه بغري الغري عن تفردها حب

  . السالم عليه آلدم وبنوته اإلنسان، ألخيه اإلنسان بأخوية أقر قومي،

 على دلت إن العنصري التمييز مبجال املتعلقة الدولية واملواثيق املعاهدات كثرة وإن

 وال القوانني بكثرة وليست. الكبرية وإشكاليتها الظاهرة، عمق على تدل فإمنا شيء

 قناعة بتغيري - ًأوال– وإمنا عنصرية، أو متييز بال كرمية حياة يف الناس حقوق حتفظ املواثيق

 قناعة؛ نتاج إال السلوك فما غريهم، جتاه لقناعا�م السلبية باآلثار العنصرية والدول البشر

 كثرية إىل احلاجة دون ببساطة، السلوك تغيري تستطيع القناعة تغيري استطعت فإن

  .تشريعات

 املؤمتر أوراق طيات يف جاء فقد الكبرية املأساة �ذه املعنية الدولية املنظمات وتقر

 فيها مبا الرقيق، وجتارة العبودية بأن نقر): "١(العنصري والتمييز العنصرية ملكافحة العاملي

 فقط ليس ،)٢(البشرية تاريخ يف بغيضة مآسي كانت األطلسي، احمليط عرب الرقيق جتارة

 خاص وبوجه املنظمة، وطبيعتها حجمها حيث من ًأيضا ولكن املقيتة، وحشيتها بسبب

                                                           

 تعصب، من بذلك صليت وما األجانب وكره العنصري والتمييز العنصرية ملكافحة العاملي املؤمتر) ١(

 ،)٢٠٠٣ (نيويورك املتحدة، باألمم اإلعالم شئون إدارة منشورات من العمل، وبرنامج اإلعالن

)www.un.org(، بعدها وما ،١٤ص 

. املتحدة الواليات إىل فقط نصفهم وصل إفريقي مليون بأربعني الضحايا عدد يقدر البعض)٢(

 )١٥٦ص العنصري، والتمييز العنصرية ملكافحة العاملي واملؤمتر العنصرية قضية: انظر(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

 اإلنسانية، ضد جرمية الرق وجتارة العبودية بأن كذلك ونقر. االضحاي لذاتية إلنكارها

 وأ�ا األطلسي، احمليط عرب الرقيق جتارة وخاصة ًدائما، كذلك اعتبارها الواجب من وكان

 يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية الرئيسية واملظاهر املصادر من

 واملنحدرين واآلسيويني أفريقي، أصل من واملنحدرين األفريقيني وأن تعصب، من بذلك

 ضحايا زالوا وما األعمال، هلذه ضحايا كانوا األصلية، والشعوب آسيوي، أصل من

  . آلثارها

 اجلميع، على السليب وأثرها العنصرية مغبة من حيذروا أن العامل عقالء على جيب

 والتمييز العنصرية فسياسة الكراهية وتصنع واالستبداد، والتخلف الفقر أصل فالعنصرية

 حرمان إىل تؤدي كما عليه، واملستعلي املستعلي بني الصراعات إىل تؤدي "العنصري

 ال طائفة �ميش إىل تؤدى وأل�ا اإلنسانية، حقوقها من كثرية بشرية وأقليات طوائف

..  معينة لغة تتكلم ألننها أو معني جنس أو معني لون من لكو�ا األفراد من �ا باس

 التفكري عن والطوائف والشعوب األفراد انصراف إىل العنصري التمييز سياسة ؤديت كما

 ومؤداه التعصب جوهره مقيت سليب تفكري على باإلنسانية والرقي والتقدم البناء يف

 أزمة مسمات حتت اليوم العامل بلدان من كثري يف حيدث ما وهذا والصراع التناحر

  )١.(اوغريه العرقية، والصراعات األقليات

                                                           

 .٣٨٨ص الدولية، للعالقات اإلسالمي التنظيم)١(



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

  املصادر واملراجع

شركة مكتبة ومطبعة : ، تفسري املراغي، الناشر)هـ١٣٧١: ت(أمحد بن مصطفى املراغي  .١

 .)م١٩٤٦/ هــ١٣٦٥: (١مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط

، دار إحياء الكتب )زولمرتب حسب ترتيب الن(حممد عزت دروزة، التفسري احلديث  .٢

 .)هـ١٣٨٣( القاهرة، –العربية 

َّحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي  .٣ ّ ّ ّ : ت(ّ

 .دار اهلداية، بدون سنة نشر: ، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر)هـ١٢٠٥

. ٦٣٧، ص١٩٧٧ بريوت، طبعة -عةبطرس البستاين، حميط احمليط، مؤسسة اجلواد للطبا .٤

 .)م١٩٩٢: (٧ بريوت، ط-وجربان مسعود، الرائد، دار العلم للماليني

، وحممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، زين الدين أبو )٤/٦٣(لسان العرب  .٥

املكتبة : يوسف الشيخ حممد، الناشر: ، خمتار الصحاح، حتقيق)هـ٦٦٦: ت(عبد اهللا 

 .الدار النموذجية، بريوت-العصرية 

، معجم مقاييس )هـ٣٩٥: ت(وأمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني  .٦

 .)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(دار الفكر، : عبد السالم حممد هارون، الناشر: اللغة، حتقيق

 بريوت، -ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة .٧

 ).هـ١٣٧٩(

نشوان محيد أمحد الفائق، مقاصد الشريعة وأثرها يف القضاء على التمييز العنصري، رسالة  .٨

 .)م٢٠١٤(دكتوراه كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان بالسودان، 

أمحد بن عبد اهللا الزغيب، العنصرية اليهودية وأثرها يف ا�تمع اإلسالمي واملوقف منها،  .٩

 .)م١٩٩٨/ هـ١٤١٨(اض،  الري- مكتبة العبيكان

حممد فايق، قضية العنصرية واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ا�لة  .١٠

 .)م٢٠٠١: (٨ تونس، العدد- املعهد العريب حلقوق اإلنسان–العربية حلقوق اإلنسان 

 )Racism(موقع املوسوعة الربيطانية باإلجنليزية، الكلمات الداللية  .١١

(www.britannica.com) :. 



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

عبد الوهاب الكيايل وآخرون، موسوعة السياسة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .١٢

 .)م١٩٨٤( مطبعة املتوسط، -بريوت

صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط، املؤسسة العربية .. نادر كاظم، متثيالت اآلخر .١٣

 .)م٢٠٠٤: (١ بريوت، ط-للدراسات والنشر

اشلي مونتاجيو، البدائية، ترمجة حممد عصفور، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  .١٤

 ).م١٩٨٢(

نظرية جديدة للتقارب بني الشعوب، مؤسسة إقرأ .. راغب السرجاين، املشرتك اإلنساين .١٥

 .)م٢٠١١/ هـ١٤٣٢: (١للنشر والتوزيع والرتمجة، ط

 .األمم املتحدةم، الصادر عن ٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية لعام  .١٦

 وزارة األوقاف -أمحد العجوز، اإلسالم والتمييز العنصري، جملة الوعي اإلسالمي .١٧

 .)م١٩٦٨: (٣٥ الكويت، السنة الثالثة، العدد -والشئون اإلسالمية

حممد نصر حممد، التنظيم اإلسالمي للعالقات الدولية، مركز الدراسات العربية للنشر  .١٨

 ).م٢٠١٦/ هـ١٤٣٧: (١ القاهرة، ط-والتوزيع

نشرة األمم املتحدة، مبادئ تدريس حقوق اإلنسان، أنشطة علمية للمدارس االبتدائية  .١٩

  .والثانوية

، املفردات يف )هـ٥٠٢: ت(أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن  .٢٠

 – دمشق -ة صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامي: غريب القرآن، حتقيق

 ).هـ١٤١٢: (١بريوت، ط

/ هـ١٤٢٨: (٣ّحممد سليم العوا، يف النظام السياسي للدولة اإلسالمية، دار الشروق، ط .٢١

  ).م٢٠٠٨

حممد الغزايل، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة، دار �ضة  .٢٢

 ).م٢٠٠٥: (٤مصر، ط

، )هـ٧٧٤: ت(البصري مث الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  .٢٣

سامي بن حممد سالمة، دار طيبة : تفسري القرآن العظيم، املشهور بتفسري ابن كثري، حتقيق

 .)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠: (٢للنشر والتوزيع، ط



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

، )هـ٣١٠: ت(حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي  .٢٤

أمحد حممد شاكر، مؤسسة : يل القرآن، الشهري بتفسري الطربي، حتقيقجامع البيان يف تأو

 .)م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠: (١الرسالة، ط

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، أبو عبد اهللا  .٢٥

أمحد الربدوين : ، اجلامع ألحكام القرآن، الشهري بتفسري القرطيب، حتقيق)هـ٦٧١: ت(

/ هـ١٣٨٤: (٢ مجهورية مصر العربية، ط–براهيم أطفيش، دار الكتب املصرية وإ

 .)م١٩٦٤

، نور اليقني يف )هـ١٣٤٥: ت(حممد بن عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ اخلضري  .٢٦

 .)هـ١٤٢٥: (٢ دمشق، ط–دار الفيحاء : سرية سيد املرسلني، الناشر

د بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حمم .٢٧

علي : ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، حتقيق)هـ٦٣٠: ت(اجلزري، عز الدين ابن األثري 

/ هـ١٤١٥: (١حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط

 .)م١٩٩٤

ض أحداثها، دار ابن عبد الرمحن على احلجى، السرية النبوية منهجية دراستها واستعرا .٢٨

 .)هـ١٤٢٠: (١ دمشق، ط–كثري 

، السرية النبوية )هـ٧٧٤: ت(إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، أبو الفداء  .٢٩

مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة للطباعة والنشر : ، حتقيق)من البداية والنهاية البن كثري(

 ).م١٩٧٦/هـ ١٣٩٥( لبنان، –بريوت والتوزيع 

  .حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة .٣٠

محدي سلمان حممد معمر، األبعاد الرتبوية إلعجاز القرآن الكرمي وسبقه يف تقرير أخوة  .٣١

 .١٤ مصرـ العدد-اجلنس البشري، جملة البحث العلمي يف الرتبية

لعرقي، صحفية الشرق نيكوالس ويد، دراسات اجلينوم البشري تدحض نظريات التفوق ا .٣٢

 ).٩٤٦٦: (م، العدد٢٠٠٤ أكتوبر ٢٨هـ، ١٤٢٥ رمضان ١٥األوسط، اخلميس 

، دار الفكر )هـ١٣٩٣: ت(حممد بن األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن  .٣٣

 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٥( بريوت، لبنان، -للطباعة و النشر و التوزيع



       

 

   

  

 

 

 
 

 

 

٨٤٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 )دراسة مقارنة( وأحكامه يف الفقه اإلسالميالتمييز العنرصي 

ية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من املؤمتر العاملي ملكافحة العنصر .٣٤

تعصب، اإلعالن وبرنامج العمل، من منشورات إدارة شئون اإلعالم باألمم املتحدة، 

 ).www.un.org(، )٢٠٠٣(نيويورك 

٣٥.  

 :نصوص الدولية ف مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا .٣٦

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/وغريها ،. 

 -عبد العزيز اخلياط، حقوق اإلنسان والتمييز العنصري يف اإلسالم، دار السالم) ١( .٣٧

 ).م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩: (١القاهرة، ط

 والثقافة يف دورته العشرين واملنعقدة من املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم .٣٨

م بباريس، وقد جاءت هذه الوثيقة ١٩٧٨ نوفمرب ٢٨م إىل غاية ١٩٧٨ أكتوبر ٢٤يوم 

 .من عشرة مواد وديباجة

 ٢٨املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة يف دورته العشرين يوم  .٣٩

 .م١٩٧٨نوفمرب عام 

عاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من املؤمتر ال .٤٠

تعصب، اإلعالن وبرنامج العمل، من منشورات إدارة شئون اإلعالم باألمم املتحدة، 

 .)www.un.org(، )٢٠٠٣(نيويورك 


