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  ن یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا 

َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم 

َ َعلِیٌم  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ ِعنَد هللاَّ

  َخبِیرٌ 

  
  )13: الحجرات(  
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  بین تعزیز االنتماء الوطني المواطنة والعولمة
  وتحقیق التواصل الحضاري

  

  
  أحمد جابا�  الدكتور األستاذ

  فرنسا -مدیر المعھد األوروبي للعلوم اإلنسانیة بباریس
  

   :مقدمة
إن الحدیث عن المواطنة في سیاق العولمة یضعنا أمام بُعدین ُمِھّمین في 

بُعد : یمكن النظر إلى أحدھما بمعزل عن اآلخرحیاة المجتمعات والشعوب ال 
االنتماء الوطني وبُعد التواصل الحضاري؛ فكیف یمكننا أن نعّزز قیمة 
االنتماء للوطن، وھي قیمة ضروریة لكل شعب، وكیف یمكننا في ذات الوقت 
أن نتواصل مع غیرنا؟ ما ھي الشروط الالزمة حتى ال تكون المواطنة عائقا 

ة الخصوصیات ویمنعنا من التفاعل اإلیجابي مع اآلخر؟ ولكن یحبسنا في دائر
أیضا كیف تكون العولمة بآثارھا وتداعیاتھا المختلفة عامل إثراء ولیست 
عامل تھمیش للثقافات المتنوعة باعتبارھا حجر الزاویة في االنتماء الوطني؟ 
وھل من سبیل للجمع والتوفیق بین مقتضیات المواطنة من جانب وبین 

  ستجابة لمطالب التواصل الحضاري الذي تقتضیھ العولمة؟ اال
  :ـ مدخل تعریفي 1

قبل اإلجابة على ھذه األسئلة، ال بد لنا من مدخل تعریفي نقف فیھ عند 
تعریف المواطنة وما ینشأ عنھا من مقتضیات، وتعریف العولمة وآثارھا 

  .وتداعیاتھا
قد اجتماعي یجمع المواطنة ھي ع :أ ـ تعریف المواطنة ومقتضیاتھا

بین األفراد في مجتمع ما، على قاعدة المساواة فیما بینھم بقطع النظر عن 
تباین انتماءاتھم الدینیة وخصوصیاتھم الثقافیة وأصولھم العرقیة، وذلك في 
إطار وطن معین، یحتكم إلى سلطة موحدة منبثقة عن نظام سیاسي، ویلتزم 



  أحمد جابا� /د.أ
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، ویعملون من أجل الصالح العام فیھ المواطنون بمرجعیة القانون السائد
  .المشترك

إن ھذا التعریف للمواطنة یمثل قاسما مشتركا بین جمیع الثقافات 
والحضارات، ولو عدنا إلى المرجعیة اإلسالمیة فإنھ بإمكاننا أن نقرر بأن 
المسلمین منذ العھد النبوي قد أسسوا مجتمعھم اإلسالمي األول على قاعدة 

ُعِرف بصحیفة المدینة، والتي تعتبر بمثابة دستور  المواطنة، من خالل ما
مكتوب، وقد أقّرت بحقوق جمیع المواطنین على اختالف أدیانھم ومعتقداتھم؛ 
وبالتالي فإن المسلمین لیس لدیھم أي إشكال في أن یعیشوا مواطنین في مجتمع 

  .تعددي
وبالنظر إلى مقتضیات المواطنة فإننا نجدھا تعود إلى جملة من 

قوق والواجبات التي یشترك في أدائھا والتمتع بھا كل مواطن في المجتمع، الح
  :وتتوزع حقوق المواطنة على شعب ثالث

المساواة أمام القانون، الحریة الشخصیة مثل حریة : ـ الحقوق المدنیة، وتشمل
التنقل، حریة التعبیر، حریة االعتقاد، حریة الرأي، حریة التملك، حریة 

  .خرینالتعاقد مع اآل
  .ـ الحقوق السیاسیة، وتشمل أساسا حق االنتخاب وحق المشاركة في الحكم
  .ـ الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة، وتشمل أساسا حق العالج وحق العمل

  :وأما الواجبات فتشمل
  .ـ احترام سلطة الدولة

  .ـ االلتزام بالقانون العام
  .ـ الوالء للوطن

  .ـ حمایة الوحدة الوطنیة
  .مة في تحقیق استقرار المجتمع وأمنھ وازدھارهـ المساھ

  .ـ المشاركة في الحیاة العامة
  .ـ احترام حریة اآلخرین

إن مفھوم العولمة وإن كان منصبا  :ب ـ تعریف العولمة وتداعیاتھا
في األصل على الجانب االقتصادي الذي جعل اقتصادیات العالم وأسواقھ 

یر فیما بینھا، إلى حد أن الدول تنفتح على بعضھا البعض وتتبادل التأث
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الضعیفة اقتصادیا أصبحت ال تملك قرارھا المستقل في كل ما تریده لنفسھا، 
وإنما ھي مضطرة في واقع األمر إلى مراعاة السیاسات االقتصادیة للقوى 
الكبرى واالستجابة لضغوطھا؛ ولكن العولمة ال تقتصر على الجانب 

  .ة المجاالت السیاسیة واإلعالمیة والثقافیةاالقتصادي وإنما تتعداه إلى بقی
ولعل أثر العولمة في المجال الثقافي، في سیاق الحدیث عن المواطنة، 

  :مما یجب النظر فیھ، من خالل التوقف عند جانبین
ـ إن النفوذ االقتصادي للدول الكبرى والذي ساعدت علیھ العولمة، مرتبط 

مي، وھو من األمور التي أصبحت ال ارتباطا وثیقا بالنفوذ الثقافي واإلعال
تخفى على أحد، إذ أن ھذه الدول المھیمنة وخصوصا الوالیات المتحدة 
األمریكیة وأوروبا، تبذل من الجھود وتكرس من اإلمكانات المادیة والبشریة 
ما یضمن لھا حضورا فاعال ومؤثرا في میداني الثقافة واإلعالم؛ وما 

فوق في مجال البرامج والمنتجات على الشبكة سیطرة السینما األمریكیة والت
العنكبوتیة العالمیة إال مظھر من مظاھر العولمة الثقافیة واإلعالمیة، التي 

  .تمتلك زمامھا القوى الكبرى
ـ إن اإلنتاج الثقافي في عالم الیوم لم یعد مجرد تعبیر ثقافي بل دخل في دائرة 

نذ بدایة النصف الثاني من المنتجات الصناعیة، وھذا التحول الذي بدأ م
القرن العشرین، جعل من الثقافة التي تراعي منطق السوق لیست فقط خارج 
دائرة التأثیر بل قد تصبح مھددة حتى في وجودھا وبقائھا، ومنطق السوق 

ما تفتقده الدول الضعیفة التي  ویقتضي توفر القدرة على االستثمار، وھ
بالتالي یحكم علیھا بالتھمیش الثقافي تواجھ أولویات أخرى أكثر إلحاحا، و

والحضاري، ویجعل منھا مجرد سوق الستھالك الثقافة المھیمنة 
  .والمستوردة

عولمة "في كتابھ عن " جان بیار ورنیاي"یقول الباحث الفرنسي 
إن عولمة الثقافة مرتبطة بالتطور الصناعي، وطموح كل صناعة ": (الثقافة

العالمي في كل مكان، في حین أن الثقافات  ثقافیة ھو كسب مواقع في السوق
التي ال تمتلك القدرة التصنیعیة، تظل ثقافات محلیة ال تملك ال الطموح وال 

   .1)القدرة على االنتشار



  أحمد جابا� /د.أ
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في " جان ماري بونتیي"و " شارل دباش"ویرصد الباحثان الفرنسیان 
ة وما یحققھ تأثیر نمط الحیاة األمریكی" المجتمع الفرنسي: "كتاب لھما بعنوان

إن بنطلون : (باإلضافة إلى الربح االقتصادي من تأثیر ثقافي، فیقوالن
بقطع النظر عن خصائصھ الذاتیة كبنطلون، فھو رمز لعالم " الدجینس"

ثقافي، ھو عالم الشباب، ولطریقة معینة بالعیش بحریة، ولذلك فإن الدعایة لھ 
امرة ومعنى االستھواء تركز على ھذه الجوانب عندما تجمع بین معنى المغ

الجنسي، ھذه الدعایة ال تتقید بأي أخالق وإنما تعرف قانونا واحدا ھو تحقیق 
الربح، استطاعت بدھاء أن تستعمل تطلعات األجیال الناشئة التي تحمل ذوقا 
غامضا وكبیرا للتحرر في كل المیادین،مع االتجاه الواضح منذ بضع سنوات 

إن الخطر األكبر لیس اقتصادیا  ...ق بین الجنسینلعدم االكتراث بمسألة التفری
     .2...)ولكنھ خطر ثقافي 

  :ـ حتى ال تتحول رعایة المواطنة إلى إعاقة التواصل الحضاري 2
شعب، بل حاجة بشریة ال یمكن  إن االنتماء للوطن حق مشروع لكل

 الحاجة إلى تبادل المصالح والمنافع بین ولكن، التغاضي عنھا أو إنكارھا
الناس یقتضي أقدارا من التواصل الحضاري مع اآلخر، فكیف یمكننا إذن 

  رعایة مقتضیات المواطنة دون االنقطاع عن التواصل الحضاري؟
إن لذلك شروطا فكریة ال بد من مراعاتھا، ومن أھمھا التوقي من المواقف 

   :  التالیة
ھ القوة إن اإلنسان الذي یأنس في نفس :أ ـ موقف االستغناء عن اآلخر

في أي جانب من جوانب الحیاة قد یقف موقف االستغناء عن اآلخر یعتقد بأنھ 
ال یحتاج لآلخرین، فینغلق عن التواصل معھم، وھو سلوك قد یقع فیھ األفراد، 
ولكنھ من الصعب أن تتبعھ الدول واألنظمة، فحتى بعض األنظمة المنغلقة 

ھا ال تستطیع إال أن تنفتح على نفسھا مھما حاولت االنفصال عن غیرھا فإن
على غیرھا ولو بقدر معین، ألن العالم الیوم أصبح من أكثر أي وقت مضى 

  .یعیش في عالقة ترابط ال یمكن الفكاك منھا
إن موقف االستغناء عن اآلخر یصادم ما دعا إلیھ القرآن الكریم من 

ا أَیُّھَا النَّاُس یَ  : الدخول في عالقة التعارف المتبادل بین الناس في قولھ تعالى
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إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُنْثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد 
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ   . )13: الحجرات( هللاَّ

الناس على حال من ومن مظاھر التسخیر اإللھي أن جعل هللا تعالى 
التنوع بحیث ال یمكن ألحد أن یستغني عن غیره؛ لذا فإنھ یمكننا القول بأن 
التواصل حاجة ضروریة ال یمكن أن التخلي عنھا بحجة االنكفاء على الذات 

  .       حفاظا على سالمة االنتماء الوطني
لكل شعب أن  :ب ـ الغرور بالمكتسبات وازدراء ما لدى اآلخرین

بمكتسباتھ وأن یحافظ علیھا، بل لھ أن یُعّرف بھا غیره، ولكن االفتخار یفخر 
بالمكتسبات ال ینبغي أن یؤدي إلى موقف من الغرور یؤدي بصاحبھ إلى 

  .ازدراء غیره
إن أي إنسان وأي شعب مھما أوتي من القدرات ومھما كان علیھ من 

ل سیظل الناس الخصال الممیزة فلن یستطیع أن یحرز التفوق في كل مجال، ب
یتوزعون القدرات بحسب ما یتھیأ لھم من العوامل المساعدة على التفوق في 

الذي " التعارف"مجال دون غیره أو في مجاالت دون غیرھا؛ ولذلك فإن لفظ 
ورد في آیة الحجرات، والتي سبق ذكرھا، یفید حركة باتجاھین، یعني أن 

ره بما عنده، ومن الُملفت أن یتعرف اإلنسان على ما عند غیره وأن یُعّرف غی
اآلیة ابتدأت بتوجیھ النداء إلى الناس، حتى تفید أن ھذا التعارف المشترك 

  .یعني جمیع الناس
ج ـ النظرة العدائیة لآلخر باعتباره یمثل في ذاتھ مصدر تھدید 

تمر الشعوب في تاریخھا بفترات تتساءل فیھا عن حقیقة  :للھویة الوطنیة
ما یضعف لدى أبنائھا الشعور باالنتماء للوطن بما یمثلھ ھویتھا خصوصا عند

من أبعاد ثقافیة وحضاریة ممیزة، وبدل أن تبحث عن مصادر الضعف الذاتي 
التي تجعلھا تراجع نفسھا وتُعید النظر في ما حّل بذاتھا من عوامل الضعف 
والخلل فإنھا قد تتجھ في البحث خارج الذات لمن یمثل في نظرھا تھدیدا 

ویتھا، وسوف تجد حتما في المشھد الخارجي ما یمثل تحدیات تعتبرھا لھ
موجھة ضدھا؛ وقد یتحول الموقف إلى نظرة عدائیة لآلخر ألنھ أصبح 

  .عنصر تھدید للھویة
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إن القیم اإلسالمیة تدعو دائما عند المراجعة إلى النظر إلى النفس قبل 
الذي یخصنا وقد جاء النظر إلى اآلخر وعدم تحمیل اآلخر مسؤولیة الخلل 

ا : القرآن الكریم ُمجیبا عن تساؤل المسلمین عن سبب ھزیمتھم في أُحد أََولَمَّ
 َ َذا ۖ قُْل ھَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم ۗ إِنَّ هللاَّ  أََصابَْتُكْم ُمِصیبَةٌ قَْد أََصْبتُْم ِمثْلَْیھَا قُْلتُْم أَنَّٰى ھَٰ

  .)165 :عمرانآل ( َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ 
: ، یعني"أنى ھذا قلتم(" :یقول اإلمام الطبري في تفسیره لھذه اآلیة

، من أيِّ وجھ ھذا؟ ومن أین "أنى ھذا: "قلتم لما أصابتكم مصیبتكم بأحد
یأتیھ  أصابنا ھذا الذي أصابنا، ونحن مسلمون وھم مشركون، وفینا نبي هللا 

نا أھل كفر با�  یا محمد للمؤمنین بك " قل"وشرك؟ الوحي من السماء، وعدوُّ
أصابكم ھذا الذي أصابكم : قل لھم: ، یقول"ھو من عند أنفسكم: "من أصحابك

من عند أنفسكم، بخالفكم أمري وترككم طاعتي، ال من عند غیركم، وال من 
  .3)قبل أحد سواكم

  :ـ حتى ال تؤدي العولمة إلى اإلخالل بمقتضیات االنتماء الوطني 3
االنتماء للوطن یجب أن ال تؤدي إلى عالقة انفصال  كما أن رعایة

عن اآلخر، فإنھ من الواجب أیضا أن تنضبط العولمة بضوابط تجعلھا سبیال 
ال للتواصل ال أداة لتھمیش االنتماء إلى األوطان ومراعاة لخصوصیاتھا؛ وإن 

  :من األمور التي یجب التوقي منھا بھذا الخصوص
إنھ من  :ة على حساب الثقافات المحلیةأ ـ سیطرة الثقافات المھیمن

الخطأ إلغاء التنوع الثقافي بین األمم والشعوب، وكل محاولة لتنمیط الثقافة 
إن . سیؤدي إلى عالقة رفض من كل الذین یجدون أنفسھم في دائرة اإللغاء

بعض الدول حتى من بین الدول الكبرى ترفع شعار االستثناء الثقافي الذي 
محلیة وال یغیبھا لحساب ثقافة مھیمنة تغزوھا؛ نعن إن الثقافات یحمي الثقافة ال

تلتقي وتتالقح ویأخذ بعضھا من بعض ولكن في سیاق من المساواة واالحترام 
  .المتبادل

لقد جاء إعالن الیونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي والصادر سنة 
ا مشتركا التنوع الثقافي بوصفھ تراث: "في مادتھ األولى بعنوان 2001

تتخذ الثقافة أشكاال متنوعة عبر المكان ( :مؤكدا على ما یلي" لإلنسانیة
ویتجلى ھذا التنوع في أصالة وتعدد الھویات الممیزة للمجموعات . والزمان
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والتنوع الثقافي، بوصفھ مصدرا . والمجتمعات التي تتألف منھا اإلنسانیة
بشري ضرورة التنوع للتبادل والتجدید واإلبداع، ھو ضروري للجنس ال

وبھذا المعنى، فإن التنوع الثقافي ھو التراث . البیولوجي بالنسبة للكائنات الحیة
المشترك لإلنسانیة، وینبغي االعتراف بھ والتأكید علیھ لصالح أجیال الحاضر 

  .)والمستقبل
إن النظرة األحادیة للقیم  :ب ـ النظرة األحادیة للقیم والحضارة

من موقف التمركز ھول الذات ھو من أسباب الھیمنة التي  والحضارة المنطلقة
یتم تكریسھا في سیاق العولمة، انطالقا من أن ما توصلت إلیھ الحضارة 
الغالبة ھو المسار الذي یجب أن یسیر علیھ الجمیع؛ وقد یكون ھذا الموقف 
ناشئا عن قناعة بما توصلت إلیھ حضارة معینة من مكاسب تظن أن خالص 

  .  یكون إال إذا مّر بما مرت بھالعالم ال
 :ج ـ عدم احترام الخصوصیات الثقافیة للشعوب واألمم والحضارات

إن العولمة ال یمكن أن تؤدي إلى عدم االلتفات إلى خصوصیات الشعوب 
واألمم والحضارات، إذ أن مظاھر التنوع بین الناس بل في الخلق جمیعا من 

الكون؛ وما أجمل التعبیر القرآني وھو سنن هللا تعالى الثابتة في خلق ھذا 
َ أَْنَزَل ِمَن  : یصف ھذا التنوع البدیع في كل أصناف المخلوقات أَلَْم تََر أَنَّ هللاَّ

السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِھ ثََمَراٍت ُمْختَلِفًا أَلَْوانُھَا ۚ َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد ِبیٌض َوُحْمٌر 
َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْألَْنَعاِم ُمْختَلٌِف  )27( ھَا َوَغَرابِیُب ُسودٌ ُمْختَلٌِف أَْلَوانُ 

َ َعِزیٌز َغفُورٌ  َ ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََماُء ۗ إِنَّ هللاَّ لَِك ۗ إِنََّما یَْخَشى هللاَّ  )28( أَْلَوانُھُ َكَذٰ
  . )28-27: فاطر(
ت الوطنیة وتفعیل المشترك ـ المواطنة والعولمة بین مراعاة الخصوصیا 4

  :اإلنساني
إن السجال الحاصل بین مقتضیات االنتماء الوطني وبین آثار العولمة 
وتداعیاتھا على األمم والشعوب والثقافات یحتاج إلى ُمقاربة واعیة تُقیم 
التوازن واالعتدال، وال یتم ذلك إال من خالل جھد مشترك بین الشعوب 

  :لتالیةوالثقافات یُراعي الشروط ا
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أ ـ الحاجة إلى الموازنة العادلة بین مقتضیات المواطنة وآثار 
ال بد من الوصول إلى موازنة عادلة بین المواطنة والعولمة، بحیث  :العولمة

ال یكون التأكید على المواطنة انطواء على الذات وانغالقا على اآلخر وال 
إلغاء للتعددیة الُمریة تكون العولمة ھیمنة الكبار على من ھم دونھم قوة وال 

  .بین الثقافات والحضارات المختلفة
إن الموقف الوسطي في تناول ھذه القضایا ھو الذي یجمع بین 
المصالح، وھو موقف یمثل االعتدال واإلنصاف، بینما تغلیب جانب على 
جانب آخر ھو الموقف السھل الذي یلجأ إلیھ البعض، فإن اإلنسان المھدد في 

ح إلى حال االنعزال الذي یحمیھ من تھدید اآلخرین، وإن ھویتھ قد یرتا
صاحب الحضارة الغالبة قد یجد نفسھ في موقف ُمریح إذا كان ھو صاحب 

  .األمر والتأثیر وغیره یكون في موقع التلقي واالستھالك لما یُنتجھ
إن العالم الیوم وما یشھده من حراِك للشعوب التي ترید أن تحتل 

شمس، ال یمكن أن تستمر العالقات فیھ بین الشعوب على مكانھا تحت ضوء ال
أساس القوة والغلبة المادیة، وبالتالي فإنھ كلما استطعنا أن نصل إلى التوازن 
بین مقتضیات االنتماء الوطني وبین التواصل الحضاري كلما أّسسنا ركائز 

  .للعدل والمساواة واالستقرار بین شعوب األرض
 :صال الحدیثة في تعزیز التواصل الحضاريب ـ استثمار وسائل االت

إن التقدم الھائل الذي شھدتھ وسائل االتصال الحدیثة، والتي جعلت من 
الجمھرة الواسعة من الناس یمتلكون وسائل ُمتاحة للتواصل السریع الواسع، 
یستطیعون من خاللھا التعبیر على مواقفھم وقناعاتھم وأفكارھم ومعتقداتھم، 

ا مھمة في التعریف بالنفس وبالتالي إبراز الخصائص لیُتیح لنا فرص
. والمكتسبات لكل شعب، وفي نفس وقت التعرف على اآلخر واكتشاف ما لدیھ

الذي استخدمھ القرآن الكریم، لیكون ھو األساس في " التعارف"إن مصطلح 
العالقات اإلنسانیة، تیسرت لھ الیوم من األسباب والوسائل ما یجعلھ أمرا 

  .ممكنا
ولكننا نرى أن اإلنسان لم یستثمر بعد ھذه الوسائل في تحقیق 
التواصل المنشود، بل على العكس نرى أن الناس كلما زادت وسائل االتصال 
تطورا إال وازدادوا تباعدا على مستوى العالقات االجتماعیة والبشریة؛ وذلك 
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إرادة وقیم ألن وسائل االتصال ال تعدو إال أن تكون وسائَل، فإذا لم تصحبھا 
تدعوا إلى بناء صرحٍ لبشریٍة متعاونة منفتحة على بعضھا البعض في كنف 
االحترام المتبادل واالستفادة المشتركة، فإنھا ال یمكن أن تكون محققة للھدف 

  .المأمول
إنھ من الضروري  :ج ـ ضرورة بلورة وتفعیل المشترك اإلنساني

ن یبلوروا ما ھو من المشترك ألھل الفكر والرأي في كل األمم والحضارات أ
اإلنساني، انطالقا من رصیدھم اإلعتقادي والفكري والثقافي، وتقدیمھ في 
 سیاق خطاب كوني یستوعب مفرداتھ الجمیع، وتلتقي علیھ البشریة على تنوع

  .مرجعیاتھا ومنطلقاتھا وتجاربھا التاریخیة وواقعھا الحاضر
و یعود في النظرة إن المشترك اإلنساني أمر قائم دون شك، وھ

  :اإلسالمیة إلى أسس یلتقي عندھا الناس جمیعا، منھا
ـ وحدة األصل البشري، وما لدى اإلنسان من فطرة خلقھ هللا تعالى علیھا 
وأودعھا من الخصائص البشریة الواحدة، على اختالف الثقافات والبیئات، 

ن كثیرا من وإن االلتقاء في خصائص الفطرة أمر معلوم، وال أدل علیھ من أ
السلع التي تروجھا شركات عالمیة متعددة الجنسیات تروج لنفس البضائع 
في مختلف المجتمعات وتستجیب لحاجات الناس ورغباتھم؛ وھناك أیضا في 

  .عالم األفكار من القیم والمبادئ ما یمكن أن یلتقي علیھ الناس
الوحي قد نزل ـ وحدة الوحي اإللھي الذي جاء من عند هللا تعالى، وإن كان 

على رسل قد أرسلھم هللا تعالى ألقوام شتى وفي فترات تاریخیة مختلفة، إال 
أنھ یقوم على أسس واحدة، وإن اختلف الناس بعد ذلك في فھمھا وتصورھا، 
أو في تأویلھا وعرضھا، بما یجعلھا متباینة فیما بینھا؛ ولذلك جاء القرآن 

  .)48: المائدة( یََدْیِھ ِمَن اْلِكتَاِب َوُمھَْیِمنًا َعلَْیھِ  ُمَصدِّقًا لَِما بَْینَ  الكریم لیكون
ومن اآلیات التي جاءت تدعو إلى إحیاء المشترك في ضوء ما قرره 

َوَال : القرآن الكریم ولكن بّشرت بھ الرساالت السماویة السابقة، قولھ تعالى
ُن إِالَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمنْھُْم ۖ َوقُولُوا آَمنَّا تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحسَ 

ھُُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَھُ ُمْسلُِمونَ  ھُنَا َوإِلَٰ : العنكبوت( بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَْینَا َوأُْنِزَل إِلَْیُكْم َوإِلَٰ
46(.  
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: یقول الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في سیاق تفسیره لھذه اآلیة
بالتي ھي "إلى آخر اآلیة تعلیم لمقدمة المجادلة " لوا ءامناوقو"وعطف (

وھذا مما یسمى تحریر محل النزاع وتقریب شقة الخالف وذلك ". أحسن
تأصیل طرق اإللزام في المناظرة، وھو أن یقال قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتّج 

نبغي أن على ما عدا ذلك، فإن ما أمروا بقولھ ھنا مما اتفق علیھ الفریقان فی
یكون ھو السبیل إلى الوفاق ولیس ھو بداخل في حیّز المجادلة ألن المجادلة 
تقع في موضع االختالف وألن ما أمروا بقولھ ھنا ھو إخبار عّما یعتقده 
المسلمون وإنما تكون المجادلة فیما یعتقده أھل الكتاب مما یخالف عقائد 

 .4...)المسلمین 
    :الھوامش
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المواطنة العربیة وأبعادھا الحقوقیة في خضم الحراك العربي 
 سیاسیة -مقاربة سوسیو: المعاصر 

  

  
   جامعة الطارف –راضیـة بـوزیان  ةالدكتور

              
 :مقدمة

 الشعوب منوإّن المتأمل لتاریخ البشریة یتضح لھ أن ما استبد باألمم 
عن االنفراد بالسلطة  أزمات ومشكالت كان في معظمھ ناتجاتحوالت و

لذلك و ،أحجامھم عن المشاركة في صنع القراروغیاب مشاركة المواطنون و
فقد غدت مشاركة المواطنین في إدارة شؤون بالدھم ھي الضمانة الوحیدة 

تحقیقھ للصالح وحكمتھ وصواب القرار السیاسي ولترشید السیاسة العامة 
ع نطاق المشاركة كان ذلك ضمانا یؤكد الواقع العالمي انھ كلما اتسو. العام

فعالیة كل القوى وأن تقدم المجتمعات مرھون بمشاركة و. التنمیةولالستقرار 
 ،مؤسسیة أم فردیة ،التي تؤلف ھذه المجتمعات حكومیة كانت أم مجتمعیة

ال یمكن أن یتقدم مجتمع تكون التنمیة فیھ منوطة  إذ ،رسمیة أم تطوعیة
دون أن وقط دون مشاركة أفراد ھذا المجتمع الجھاز الحكومي فوبالدولة 

    .یكون الصالح العام مسؤولیة الجمیع

االجتماعیة للصالح وعوضا عن تحقیق مشاركة المواطنین السیاسیة و
في الوقت نفسھ تعتبر شرطا الزما والعام المتمثل في تقدم المجتمع ككل فإنھا 

ن السیاسي ضرورة للتمكین ما یعني أن التمكی وھو ،لتحقیق العدالة االجتماعیة
الذي ظھر في أدبیات  –لذلك فان مفھوم التمكین واالقتصادي واالجتماعي 

 –التنمیة البدیلة بعد فشل نظریات التنمیة التقلیدیة في عالج الفقر والتھمیش 
فلسفیة الستبعاد قطاعات كبیرة من مواطني أي  وأیة أسباب مادیة أأیرفض 

یشدد على أن الفقراء فقراء یفتقدون مدخل ومجتمع من عملیات التنمیة 
إن  ،تبعا لذلك ،یؤكد أنصار ھذا المدخلوالوصول إلى ھیكل القوة في المجتمع 
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التھمیش یستلزم أن یكون لدى الفقراء القوة لدفع النظام والقضاء على الفقر 
رغبات والعمل على تحقیقھا أكثر من االھتمام بحاجات والستحضار حاجاتھم 

مشاركة المواطنین وما یشدد على مزید من فعالیة  وھو ،لغنیةالنخبة ا
إذا كانت مشاركة المواطنین ضروریة والمدنیة واالجتماعیة والسیاسیة 

حسن توزیع ثمار ودمج كل قطاعاتھ في عملیات التنمیة ولتحقیق تقدم المجتمع 
دي إلى فإنھا إلى جانب ذلك تحقق فوائد عدیدة من أھمھا أنھا تؤ. ھذه التنمیة 

أفراد  المجتمع بما یدعم الرقابة والتفاھم بین الحكومة وفتح قنوات االتصال 
  .یثري الفكر الحكوميوالشعبیة 

فمن تبعات العولمة  ،الوجھ اآلخر لعملة العولمة وإن المّد الدیمقراطي ھ      
حدوث موجة ذات  –سقوط الحواجز أمام البضائع وإلى جانب حریة السوق  –

ما حدا بالبعض إلى وصف العولمة  وھوي من التحول الدیمقراطي طابع عالم
". عصر الدیمقراطیة "ووصف العصر الراھن بـــ " عولمة الدیمقراطیة"بــ 

حین نثیر مشكلة المواطنة في الجزائر وفي الوطن " في مقابل ذلك نجد إنناو
السبب فنحن نحلل في الواقع  ،العربي أزمة تغییب أم غیاب؟، في ھذه الورقة

یشھدھا وتلك التي شھدھا  ،فموجة التحول الدیمقراطي" الرئیسي للتخلف
شرق آسیا والتي طورت نظم الحكم في معظم بلدان أمریكا الالتینیة و ،العالم

بلدان عدیدة في وسط آسیا في أواخر و ،بلدان شرق أوروباو ،في الثمانینات
مازالت وبل  ،دان العربیةلم تصل بعد إلى البل ،أوائل التسعیناتوالثمانینات 

نتیجة لغیاب  -اإلنسان العربي و ،حثي على المدى البعید ،بعیدة عن التحقق
عجز في عالقاتھ وحالة اغتراب "یعاني من  - المواطنة والدیمقراطیة

بعد أن تحولت ھذه كلھا إلى قوة مادیة  ،النظام العاموالمجتمع وبالمؤسسات 
من اجل تحسین ون أن تستعمل لصالحھ تعمل ضده بدال مومعنویة تستعملھ و

تبعا لما أصاب الفرد أصبح المجتمع نفسھ عاجزا عن تسییر و" أوضاعھ
  .أموره فاقدا الفعالیة في مقابل حكومة تستاتر بكل أشكال الفعل

وإذا ك���ان بع���ض منظ���ري وسوس���یولوجیي أدبی���ات التنمی���ة والتخل���ف 
الت مؤش�رات دال�ة عل�ى م�ا والتغیر االجتماعي قد اعتبر ُجْزءاً م�ن ھ�ذه التح�و

تعیشھ ھذه المجتمعات من تجارب إیجابیة في مجملھا،لالنتقال الدیمقراطي إلى 
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وإل��ى مس��توى التأَھُّ��ل لالنخ��راط ف��ي زم��ن ... أوض��اع التنمی��ة والحداث��ة والتق��دم
العولم�ة، بثقافتھ�ا وش��روط نظامھ�ا الك��وني الجدی�د، ف��إن ع�ددا آخ��ر م�ن ھ��ؤالء 

م��ن ذل��ك، أن مجتمعاتن��ا الثالثی��ة ل��م تن��تج، عب��ر المنظ��رین ی��رى عل��ى العك��س 
مس���یرتھا الطویل���ة من���ذ اس���تقالالتھا الش���كلیة إل���ى اآلن،غی���ر تج���ارب الفش���ل 

تنمی��������ة "واإلحب��������اط والالدیمقراطی��������ة، ول��������م ت��������راكم بالت��������الي س��������وى 
وذل�ك بك�ل  م�ا لھ�ذه    Développement du sous Développement":التخل�ف

ق��د ن��تج عنھ��ا مجموع��ة م��ن و... س��تتبعاتالظ��اھرة م��ن أبع��اد، وامت��دادات وم
ب�روز ظ�اھرة وشیوع الالمب�االة السیاس�یة ب�ین الجم�اھیر  ،الظواھر من أبرزھا

ظھور الثقافات المضادة للدول و ،الجماعيواالغتراب على المستویین الفردي 
 ،قدرتھا على تعبئة الجم�اھیروفعالیتھا االجتماعیة وازدیاد حركیتھا والتسلطیة 

    ...علماني مضاد للدولة التسلطیة یسعى إلى الدیمقراطیة ظھور تیارو

اللیبرالیة الجدیدة لم یعد  ومع تنامي عولمة الرأسمالیة وھیمنة الرؤى
 المفھوموعند الحدیث عن المواَطنَة ھ،ما نحن بصدد تحلیلھ كسوسیولوجیین

مواطنة أم ال : ، وال بقي السؤال ھو)الواجباتومسالة الحقوق (البسیط 
ذلك أن ّ  ،أم ضد الحضارة؟ نھضة أم تخلف؟ حضارة: طنة؟ على غرارموا

سلوكیات عّدة وفاّن آدابا  ،الحركة اإلنسانیة إذا ربطت فقط بمعنى القانونیة
كما تغیب عن حیاة المجتمع الغربي  ،سوف تغیب عن معنى الحیاة االجتماعیة

  .بشھادة خبراءھم السوسیولوجیین

إن تغذیة " ایبرلي"حیث یؤكد  ن ذلك،تعقیداً م أن ّ الواقع أكثر
العنصر األساسي لخلق  والتعاطف االجتماعي الصادق بین أفراد المجتمع ھ

كما أن تحدیدھا المواطنة یعني تفعیل الفرد في المشاركة  ،المواطنة
أي مواطن في العالم العربي الیوم؟ كیف :  انطالقا من تساؤالت ،االجتماعیة

واطنة في المجتمع العربي الیوم؟ ھل ھي أزمة غیاب یمكن النظر إلى أزمة الم
مواطنة تنویریة : اللحظة الوجودیة اإلنسانیة الحقیقیة وھي أسئلة أم تغییب؟

یكتسب وجوده الجمعي من تجاوزه لقوى  تحترم الفرد وتؤسس مجتمعاً 
بعد حداثیة؟،  رأسمالیة ما الطبیعة وتصوره اإلنساني لإلنسان، أم مواطنة

أم مواطنة مركبة عادلة  ونیة شكلیة متساویة ذات بعد واحد،مواطنة قان
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إنساني؟، مواطنة  اجتماعیة دیمقراطیة ثقافیة في ظل مشروع حضاري
أم مواطنة  تتحدث عن الحریة والمساواة والجسد السیاسي والعدل والشورى،
 ضد نوع أو تتحدث عن اختزال القیم السیاسیة في تفكیك المجتمع لصالح نوع

سیاق مكاني؟ مواطنة التنویر واللیبرالیة في  ضد ثقافة؟ مواطنة في أيثقافة 
والمسافات اإلنسانیة، أم مواطنة المدن  المدن االجتماعیة ذات الطابع الثقافي

للمجتمع العربي والقائمة على  الرأسمالیة العالمیة السرطانیة المعادیة
 الھویة اتالذي یحسب حسابات االقتصاد وتدویلھ قبل حساب" التجمع"

  .والجماعة والثقافة؟

وتشكل ھذه األسئلة، مساحات لالجتھاد، ونقاطٌ للمعالجة 
  .السوسیولوجیة للمواطنة التي سنحاول اإلجابة عنھا في ھذه المداخلة

  مفاھیم الدراسة / أوال

مصطلح محل خالف، ومن الممكن تقصي  :االستبعاد االجتماعي - 1
الذي عرف االستبعاد بوصفھ أحد أشكال ، weberأثره بالرجوع بھ إلى فیبر 

االنغالق االجتماعي، كان ھذا األخیر بمثابة المحاولة التي تقوم بھا جماعة 
لتؤّمن لنفسھا مركزا متمیزا على حساب جماعة أخرى من خالل عملیّة 

االنتباه إلى ما تقوم بھ جماعة من  جوردانوفي االتجاه نفسھ یلفت .إخضاعھا 
أن االستعمال الحدیث لمصطلح  ویبدو. لجماعة أخرىاالستبعاد الفعال 

االستبعاد االجتماعي نشأ في فرنسا، حیث جرت العادة على إستعمالھ، في 
اإلشارة أساسا إلى األفراد الذین تخطاھم النظام البسماركي للضمان 

ھم ھؤالء الذین استبعدتھم الدولة  اجتماعیااالجتماعي، وكان المستبعدون 
أوالد والعاطلین  مثل العجزة والوالدین الوحیدین بال زواج أو.بصورة رسمیة 

  .الذین ال ینتفعون بنظم التأمین وخاصة صغار الشباب

ویمیل األمریكیون إلى استعمال مصطلحات أخرى غیر مصطلح 
، أي االنعزال في أحیاء مغلقة "التجویت"االستبعاد االجتماعي ومنھا مصطلح 

، على أنھا تتألف من أجیال عدیدة "الطبقة الدنیا"و" التھمیش"شبھ مغلقة، و أو
من البشر الذین ینتمون إلى أقلیات أثنیة، ویعیشون في أحیاء مقصورة علیھم، 
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یتلقون فیھا خدمات الرعایة االجتماعیة، وقد حیل بینھم وبین االتصال بأغلبیة 
  .المجتمع، كما أنھم یمثلون خطرا على ھذا المجتمع

مصطلح االستبعاد االجتماعي داخل  استعمال، بدأ وفي المملكة المتحدة
مناخ سیاسي لم یكن یعترف فیھ السیاسیون في حزب المحافظین بوجود 

وقد أّدى تبني المصطلحات الخاصة باالستبعاد االجتماعي إلى إتاحة ". الفقر"
الفرصة للمناقشات الدائرة حول السیاسة االجتماعیة لتمتد على مستوى القارة 

وفي . ة من دون اإلساءة إلى مشاعر أولئك السیاسیین المحافظیناألوروبی
شاع استعمال ھذا المصطلح على ألسنة  20السنوات األخیرة من القرن 

السیاسیین من حزب العّمال، وذلك على الرغم من وجود بعض الحاالت التي 
بدأ فیھا معنى ھذا المصطلح ینزاح إلى أن یتركز في بؤرة ضیفة تقصر 

  .1اد على غیاب العمل بأجراالستبع

یعـدُّ مفھوم المواطنة من أكثر : المواطنة إشكالیة تحدید المفھوم - 2
على الرغم من أھمیتھ لفھم وتحلیل  المفاھیم السوسیولوجیة والسیاسیة تعقیدا،

العدید من المشكالت والظواھر السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة ألي مجتمع، 
ھ مؤشًرا ومعبرا عن الحقوق المدنیة والسیاسیة وتتضح ھذه األھمیة في كون

   .2ألفراد المجتمع، كما أنھ یمثل الرابطة السیاسیة الوثیقة بین الفرد والدولة

الت��ي ت��نعكس ف��ي عالق��ات جوھری��ة مث��ل مس��ألة االنتم��اء للجماع��ة السیاس��یة، 
والھوی���ة وعالق���ة الثقاف���ة العام���ة بالق���انون، وعالق���ة الق���انون بال���دین، وحق���وق 

كل ھذه الظواھر . ابط المشاركة السیاسیة، والدیمقراطیة وحقوق اإلنسانوضو
غای��ة ف��ي األھمی��ة ألي مجتم��ع، ب��ل أص��بح لھ��ا أبع��اد دولی��ة م��ن خ��الل تن��امي 
مطال��ب بع��ض الق��وى بإرس��اء مب��ادئ الدیمقراطی��ة واحت��رام حق��وق اإلنس���ان 

  .والمساواة بین كافة المواطنین

مجتمع  وھ ،تمع القوي في تضامنھإذا كان االجتماعیون یرون أن المجو
بالت��الي والمعتق��دات العام��ة  وف��ان تب��این المع��اني المش��تركة  ،غن��ي بالمواطن��ة
  .عالمة لمشكالت نقص المواطنة الفعلیة  والمادیة المفرطة ھوبروز الفردانیة 

  : بما أنھ ال تتكشف داللة المصطلح إال بواسطة شرطینو
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ل معرف��ة م��ا عب��ر ظ��روف تاریخی��ة مفھوم��ھ ال��ذي اكتس��بھ ف��ي حق��: أوالھم��ا
  .معروفة

اندراج��ھ ف��ي عالق��ات تفاع��ل م��ع مص��طلحات مماثل��ة تب��ین م��دى :  وثانیھم��ا
  . اختالفھ عنھا

حیث أن المفھوم ال یكون رمزا ذا دالل�ة كامل�ة إال ح�ین یك�ون مدلول�ھ مح�ددا و
ف�ي ظ�ل م�ا تس�عى إلی�ھ  -زمان محددین فان مفھوم المواطن�ة ومعلوما ذا مكان 

استجالء قیم�ھ واستكشاف مضامینھ وبحاجة إلى تحدید داللتھ  -سة الحالیةالدرا
العملي للمواطنة ف�ي ال�وعي العرب�ي وفي سیاق فكر خاص بین النسق النظري 

یقتض�ي ذل�ك معالج�ة و) ممارسةوتشریعا وفكرا (یتشكل وفق معطیات معینة و
  : التالي وما یرتبط بھ من مفاھیم على النحومفھوم المواطنة 

 ،ب في البدایة التفریق بین ثالثة مفاھیم متداخلة مع بعضھا ال�بعضیج
" العولم�ة"، مث�ل Citizenship" الموطنة" فمفھوم ،قبل تعریف مفھوم المواطنة

ھ����ي حص����یلة اجتھ����اد  ، Globalization And Secularization"العلمن����ة"و
م�ن حی�ث أّما  ،التبدیلوال تشكل أكثر من اقتراح أولي قابل للتعدیل و ،شخصي

عل��ى عملی��ة اإلدراك  ،كم��ا یوض��ح المص��طلح االنجلی��زي ،المعن��ى فھ��ي ت��دلّ 
ف�ي المج�رى  "المواطنی�ة"تس�یّر لطبیعة اآللیات الت�ي والذھني لماھیة المواطنة 

ھ���ي مجموع���ة األفك���ار  ،بتعبی���ر آخ���رو "المواطن���ة"ال���ذي یق���ود إل���ى تحقی���ق 
  .سبل تحقیقھاوالتصوّرات المتعلقة بالمواطنة و

فھ���ي العملی���ة السیاس���یة  ، Citizenship Process"المواطنی���ة"مفھ���وم  أم���ا     
مفھ���وم أم���ا  ،"المواطن���ة "االقتص���ادیة االجتماعی���ة الت���ي ت���ؤدي إل���ى تش���یید 

ة الت�ي یع�یش ف�ي عالق�ة الف�رد بالدول� إل�ىیش�یر  ، فھوCitizenship" المواطنة"
اس بكرامت��ھ مقاب��ل ض��مان الدول��ة لع��دم المس�� ،یك��ّنً لھ��ا والء وج��دانیاَ و ،كنفھ��ا

المتمثل��ة بح��ق العم��ل الق��ائم عل��ى مب��دأ  ،ص��یانتھا لحقوق��ھ األساس��یةو ،اإلنس��انیة
ح��ق االعتق��اد الفك��ري بم��ا فی��ھ ال��دیني و ،تك��افؤ الف��رص ب��ین جمی��ع الم��واطنین

 ،حق المشاركة ف�ي الق�رارات السیاس�یة ع�ن طری�ق االنتخ�اب الح�رّ والحزبي و
 ،القی��ام بالواجب���ات ،مقراطی���ةالق��درة عل��ى ممارس���ة الحق��وق المدنی���ة بك��ل دیو
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فھ�ي ص�فة الم�واطن الت�ي  ،3المع�اییر الدیمقراطی�ةوالق�یم  احت�رامالق�درة عل�ى و
ی��ؤدي واجبات��ھ ع��ن ویع��رف الف��رد حقوق��ھ و, واجبات��ھ الوطنی��ةوتح��دد حقوق��ھ 

تتمی��ز المواطن��ة بن��وع خ��اص ب��والء الم��واطن ل��بالده وطری��ق التربی��ة الوطنی��ة 
التعاون مع المواطنین اآلخ�رین ف�ي تحقی�ق و الحربوخدمتھ في أوقات السلم و

  .4األھداف القومیة

ك���ل التحدی���دات الس���ابقة ف���ي أربع���ة عناص���ر   Pagéو  Gagnonیلخ���صو
 الھوی���ة الوطنی���ة، :ھ���يو اإلط���ار المف���اھیمي الع���ام للمواطن���ةأساس���یة تمث���ل 

المش���اركة المدنی���ة  نظ���ام فع���ال للحق���وق، النتم���اءات االجتماعی���ة والثقافی���ة،ا
  :، نوضحھ في الشكل المواليوالسیاسیة

  

 اإلطــــار المفــــاھیمي العــــام للمواطنـــــة: 1شكـــــــل رقم 

         

 

  

  

  

  
Source : Gagnon, F & Pagé, M : Cadre Conceptuel D'analyse De La 
Citoyenneté Dans Les Démocraties Libérales. (Volume 1: Cadre 
Conceptuel Et Analyse). Ministère Du Patrimoine Canadien, Recherche Et 
Analyse Stratégiques. Ottawa. 1999. P 06. 

وھناك من یتناول المواطنة على أنھا مفھوم یشمل عدة أبعاد ھي سیاسیة، 
،  عن ھذه الرؤیة Marshallومدنیة، واجتماعیة، وبیئیة، ولقد عبر مارشال 

مكانة الممنوحة للذین یتمتعون بالعضویة الكاملة ال"بأنھا  حیث عرف المواطنة
وجمیع من یتمتعون بھذه المكانة ھم متساوین من ناحیة الحقوق . في الجماعة
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من  تتضمن ثالثة أشكالإلى أن المواطنة  وأشار مارشال ،"والواجبات
الحقوق المدنیة، والسیاسیة، واالجتماعیة، ففي حین تم الحصول على الحقوق 

لسیاسیة خالل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، كانت الحقوق المدنیة وا
 ، وتبعا لذلك ظھرت عدةالقرن العشریناالجتماعیة موضوع النقاش خالل 

 والمواطنة السیاسیة، Civil Citizenship مفاھیم مثل المواطنة المدنیة
Political Citizenship ،والمواطنة االجتماعیة Social Citizenship ،اطنة والمو

تلك  حّدد، 5دیفیز وجریجوري وریلي أّما، Virtue Citizenshipالخلقیة 
 :األشكال من المواطنة كالتالي

تتعلق بحقوق المواطنین في دولة  :Civil Citizenshipالمواطنة المدنیة  -1
  .الخ...حق التملك، الحق في محاكمة عادلة،: معنیة مثل

تتعلق أساسا بالحقوق  :Political Citizenshipالمواطنة السیاسیة  -2
، وھذا الحق االنتخاباتالسیاسیة والتي یأتي في مقدمتھا حق التصویت في 

ألسباب  وقد ال یتمتع بھ كل المواطنین بسبب العمر القانوني للتصویت، أ
 18أخرى، ففي بریطانیا أعطي حق التصویت لكل المواطنین في عمر 

والعائلة الملكیة، والذین یعانون من سنة، بینما منع من ذلك الحق السجناء، 
  .بعض األمراض

تتعلق بالحقوق االجتماعیة : Social Citizenshipالمواطنة االجتماعیة  -3
مثل التربیة، والصحة، وكل الخدمات التي یفترض أن تقدمھا الدولة 

  . لمواطنیھا بموجب التعاقد المبرم بینھما

تتعلق بممارسة األفراد  :Virtue Citizenshipالمواطنة الخلقیة  - 4
والجماعات للمواطنة في المجتمع من خالل الخدمة االجتماعیة، ووفق 

  .معاییر خلقیة

االستبعاد بالعالم العربي في ظل المتغیرات العالمیة والمواطنة  -ثانیا
  : المعاصرة

في مضمونھا واستخدامھا  ،6التغیّرات التي شھدتھا المواطنةإن        
في شقھا السیاسي  الفرد والدولةعد فقط تصف العالقة بین لم ت وداللتھا،
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سابقاً، بل تدل القراءة في األدبیات والدراسات السیاسیة  القانوني كما ساد
في حقل " المواطنة"بمفھوم  السوسیولوجیة الحدیثة على عودة االھتمامو

 النظریة السوسیولوجیة  السیاسیة بعد أن طغى االھتمام بدراسة مفھوم
مع نھایة الثمانینیات، ویرجع ذلك لعدة عوامل، أبرزھا األزمة التي " دولةال"

لھا فكرة الدولة القومیة التي مثلت ركیزة الفكر اللیبرالي لفترة  تتعرض
  : عدة تحوالت شھدتھا نھایة القرن العشرین نحصرھا في طویلة؛ وذلك نتیجة

ن العالم، وتفجر العنف والدینیة في أقطار كثیرة م تزاید المشكالت العرقیة - 1
بلدان لم تنتشر فیھا عقیدة الحداثة من بلدان  بل واإلبادة الدمویة، لیس فقط في

 .الغربي العالم الثالث بل أیضاً في قلب العالم
التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود " العولمة"فكرة  بروز - 2

الحاجة للمراجعة والتكنولوجیا من ناحیة أخرى، و وثورة االتصاالت
اإلقلیمیة للوطن  تصور الحدود السوسیولوجیة للمفھوم الذي قام على

تحوًال  والجماعة السیاسیة وسیادة الدولة القومیة، وكلھا مستویات شھدت
 .نوعیاً 

والیمینیة المتطرفة في البلدان التي  االتجاھات األصولیة المسیحیة وإن نم - 3
المفھوم والتأكید على  أدى إلى مراجعة مثلت مھد التجربة اللیبرالیة قد

واالجتماعي  محوریتھ لمواجھة ھذه األفكار وآثارھا في الواقع السیاسي
 الغربي المعقد مع وجود أقلیات عرقیة ودینیة منھا العرب والمسلمون، ھذا

فضالً عن وصول الفردیة كفكرة مثالیة لتحقیق حریة وكرامة الفرد إلى 
للیبرالي، بعد أن أدى التطرف في ممارستھا الواقع ا منعطف خطیر في

ومصالحھم الضیقة إلى تھدید التضامن  وعكوف األفراد على دواتھم
سیاسي، وتراجع االھتمام  االجتماعي الذي یمثل أساس وقاعدة أي مجتمع

" موت السیاسة" بالشأن العام لصالح الشأن الخاص، وتنامي ما یسمیھ البعض
 ".میةسیاسات الحیاة الیو"وبروز 

اللیبرالي إلى تأسیس تجارب دیمقراطیة في العالم الغربي  لم یؤدِّ الفكر - 4
اآلن وبشكل شبھ منفرد كبدیل للواقع السیاسي والفكري  فقط، بل یطرح نفسھ

أطروحة الدیمقراطیة، كما في  وتحوالً نح في دول العالم الثالث التي تشھد
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 وأ لنھائي للباحث مثل فوكویاما،ا وإعالن انتصار اللیبرالیة" نھایة التاریخ"
أدنى  في وأ كطرف متماسك ومتجانس ومتقدم في مقابل حضارات أخرى

 فخیار المواطنة صار مثالیة. لھنتنجتون" صراع الحضارات"أطروحة مثل 
تروج لھا الرأسمالیة اللیبرالیة في الدول غیر الغربیة، ویتم تقدیمھا كحل 

یرتھن بتحول الرابطة السیاسیة داخل  "على طریق التقدم"الجنوب  لمشكالت
قرابیة إلى رابطة تعاقدیة علمانیة؛ لذا / تراحمیة عضویة مجتمعاتھا من رابطة

والعرقیة  كرابطة تزعم أنھا تجّب روابط الدین" المواطنة"فإن فھم دالالت 
 في الواقع التاریخي  لنقضأمر یحتاج إلى المزید من التأمل وا واألیدلوجیة لَھُو

لدالالت نفعیة  مفھوم المواطنةتفاعل ھذه المعطیات تحول  وعبر
المثالیة  وذاتیة فردانیة أعمق، كما صار مؤسساً على واقع معقد ال یثمر نتائجھ

 األصلیة المنشودة بسبب وجود الدولة الطاغي، رغم تحول ھذا الوجود نوعیاً 
الح تراجع دورھا لص ووتغیر وجھھ وتجلیاتھ بما أوحى للبعض بضعفھا أ

  .ظن غیر دقیق والعالمي، وھ آلیات السوق

  :متعارضین ھذا التناقض توازى أیضاً مع بروز تیارین

اآلن (واقعي، یرتبط بالتأكید المتنامي على المصلحة المباشرة : أولھما
التي انبتت (ویھمش المثالیات الكبرى والمنافع الجماعیة والمؤجلة ) وھنا
  ).نھضة الرأسمالیة األولى علیھا

تنویري، یتمثل في مناداة بعض الكتابات السوسیولوجیة : ثانیھما
بإدخال البعد األخالقي في النظریة االقتصادیة، أي تجاوز االقتراب  والسیاسیة

النفعي لفھم السلوك اإلنساني وتفسیره والتنبؤ بھ، واستعادة  االقتصادي المادي
ة والتحلیل االقتصادي، األخالقیة في النظری ،االجتماعیة، األبعاد اإلنسانیة

المواطنة عند تحلیلھ باألسئلة الكلیة في الفكر  ما یستلزم ربط مفھوم وھو
  .وتعریف السیاسة اللیبرالي، وأبرزھا تصورات الفرد

  :قیام الدولة الحدیثةوالمواطنة  -ثالثا

إن الفكرة اللیبرالیة القائلة باّن المواطنة الحقیقیة ال یمكن أن تقتصر على 
الدولة قد عبرت عن محاولة أصحابھا نقد مواطنة وقانونیة بین الفرد عالقة 
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ھذا النقد لم ینف البتة ما للدولة من أھمیة في و. الكشف عن قصورھاوالدولة 
وقبل مناقشة ، لمفھوم المواطنةالثقافیة وتثبیت القاعدة القانونیة وإرساء 

عكس (ماعي تناقضھا، واالندماج االجت مواطنة الدولة ومحدودیتھا أو
فما ھي دولة . علینا أن ننظر أوال في دولة المواطنة  )االستبعاد االجتماعي

أربع خاصیات لتركیز  ، BADIEیحّدد بادي المواطنة واالندماج االجتماعي؟
المصلحة ، العالمیة، L’institutionnalisationالتأسیس ، اإلقلیم :الدولة

  .الجماعیة

قد بقي خارج دائرة الحداثة عربي العالم ال، أّن BADIE7 ویرى بادي
الدیمقراطیة بالمفھوم ولم تتوفر فیھ الشروط األساسیة لبناء الدولة والعقالنیة و

مشكلة  ،لعل أھم مظھر من مظاھر تعثر  تجربة بناء الدولةو ،الغربي للكلمتین
اقتصرت على والتي بقیت في معزل عن العناصر العقالنیة الحدیثة  الشرعیة

البحث عن زعیم مخلص  ویة مثل االنتساب إلى عائلة شریفة أمصادر تقلید
وطبیعي أن تختلف تجارب بناء الدول الحدیثة عن . والجماعة من تسلط العد
طبیعي أیضا أن تكون الدولة العربیة الحدیثة تجربة و ،الدول الغربیة الحدیثة

دئ نالحظ انھ رغم ارتكاز نشأة الدول العربیة على مباو ،خصوصیةوفریدة 
رغم المصادر التقلیدیة لشرعیة و ،المصادمة مع المجتمع الغربي الحدیث

الدول فاّن عامة الدول العربیة الیوم تسعى إلى تثبیت أركان شرعیتھا بمصادر 
بعض الدول ننسى إن  الو ،حدیثة أساسھا بناء المجتمع الدیمقراطي الحدیث

ریخي ما یمكنھا من تمتلك في رصیدھا التاالخ ...مثل الجزائر وتونس ومصر
خصوصیات وتوظیفا یتفق  ،20و 19توظیف الحركات الدستوریة للقرن 

  .المرحلة الراھنة

الدول العربیة لم تثبت عند نشأتھا وجھتھا الدیمقراطیة  صحیح أن عامة
وقد سعت إلى تركیز عالقة تربویة ، 8لم تعمل على بناء مجتمع دیمقراطيو

اسي عوضا عن المشاركة وحق االختالف مع المواطن أساسھا االحتواء السی
واالندماج االجتماعي ولم یتولد عن ذلك مواطنة معاصرة بقدر ما اتسمت 

االستبعاد االجتماعي منھ ما و العالقة بین المواطن والدولة بالمصلحیة والحذر
على استبعاد المعزولین عن  أساسایقوم  إراديغیر  ومنھ ما ھوإرادي  وھ
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ال یمكن الحدیث وعتقد أن ّ الدولة ال تصنع نفسھا بنفسھا نو ،التیار الرئیسي
خاصیتھا  وعن طبیعتھا السلطویة القمعیة أوعن جوھر میتافیزیقي للدولة 

إن أمكن الحدیث عن طبیعة الدولة فان ّ ذلك یرتبط أوال و ،الدیمقراطیة الحدیثة
ره عنصرا الفرد باعتباوبالذات بالعالقة التي تشدھا إلى المجموعة الوطنیة و

  .بناءا علیھ یتأسس مشروعھا ووظائفھاو ،فاعال فیھا

الثقافة وابعد ما یكونان عن مقولتي الفطرة  إن المواطنة والدیمقراطیة
إّن المواطن لیس مقولة ": إلى القول ببرھان غلیونما حدا  وھوالفطریة 

ة لبد مجسدة بالفطرة في الطبیعة، وفي المجتمعات الطبیعیة ولكنّھا فكرة سیاسی
ھي السیاسة نفسھا بوصفھا ممارسة للحریّة، : لتجسیدھا من تربیة جماعیة

ھي التھذیب األخالقي بما یشمل من تكوین للقیم األساسیة : ومن تربیة فردیة
ولذلك فاّن فكرة المواطنة، أي اإلیمان باّن من الممكن . والضمیر الفردي

معا في تغییر قواعد المراھنة على الحریّة كمطلب ورصید معنوي وسیاسي 
العمل والتضامن والتواصل الجمعي والمراھنة كذلك على الفرد كمركز 
استثمار ممكن لرصید الحریة ھذا وللقیم العقلیة والنفسیة والمادیة المرتبطة 

  .9"بھا، تشكل جوھر السیاسة الحدیثة ومفتاحھا الحقیقي

ة الحدیثة لم تدرج إن الدولو ببناء المواطنةال ننسى إذن أننا حدیثوا عھد 
نھضویا یقوم أساسا على وقد كان مشروعھا تنمویا والدیمقراطیة في أولویاتھا 

فقد طبعت نشأة الدول الحدیثة . العالم الغربيومواجھة المستعمر 
الوطنیة كما  وبإیدیولوجیات قومیة أساسھا تركیز مفھوم الجماعة القومیة أ

جدید على أساس شرعیة الدولة  إلى بناء مجتمع سیاسي ،األمة/سعت الدولة
قد مثلت ھذه التجربة ارتقاء و ،القانون معاوووالء المجموعة الوطنیة للدولة 

الدینیة إلى مستوى الجماعة  وبالمجموعة من مستوى المفاھیم الثقافیة أ
الحد األدنى الضروري لبناء عالقة  وھذا ھوالوطنیة بتعبیرھا السیاسي 

 ،"المواطن"ررت فكرة الفرد كذات قانونیة على ھذا األساس بو. مواطنة
لم ینجّر عنھا مشاركة المواطن في ولكنھا بقیت فكرة منصھرة في القانون و

  .إیمانھ بجدواھاوسن القوانین 



  المواطنة العربیة وأبعادھا الحقوقیة في خضم الحراك العربي المعاصر                                      
  

 

 27                                                                       السادس      الدولي  لتقىالم

ھل قدم الخطاب : إن السؤال الذي یطرح نقسھ في ھذا اإلطار ھو
اءم مع العربي المعاصر مفھوما للمواطنة واالحتواء االجتماعي  خاصا بھ یتو

 Multiethnic and Multicultural(الثقافات المتعددة وللخصائص األثینیة المتنوعة 

Characters(  في المجتمعات المختلفة؟  

، أن ّ المواطنة ھي 11، وعفیف البوني10عبد هللا ساعفیرى كل من 
أساس البناء القومي الحدیث وتأسیس الجماعة السیاسیة الملتفة حول مفھوم 

إن مواطنة الدولة ھي وسیلة صنعتھا الدول الحدیثة محافظة على . ةاألم/الدولة
وھذا ما أشار إلیھ  ،االنسجام بین الدولة واألمة، وتحقیقا لدولنة المجتمع

تتحقق دون أزمات  األمة في وطننا العربي لم/، ثم إن نشأة الدولة12"بادي"
تثبیت والمادیة التقسیم العادل للثروات والشرعیة السیاسیة والھویة الوطنیة 

  .رموز السلطة

، إلى تحدید ثالث معضالت كبرى 13بسعد الدین إبراھیمما حدا  وھو
  .الھویة، شرعیة الحكم والمساواة :ترتطم بھا مشاریع الدول الناشئة

، إن 16ورشید شقیر ،15، وعفیف البوني14لقد بیّن كل من ناجي علوش
ن المشاریع القومیة لم تكو ،وضعیة الرعویة المواطن العربي لم یتخلص من

لقد . الدیمقراطیة والدولیة الحدیثة كفیلة ببناء مواطنة حدیثة تدفع المجتمع نحو
فلم  ،الصعوباتوبناء المواطنة مليء بالعراقیل وكان السبیل إلى الدیمقراطیة 

لم تكن و ،حضاریة بناءةوتكن المواطنة القومیة قد تحولت إلى قیمة اجتماعیة 
ننسى أیضا أن  الو ،قادرة على بناء مجتمع دیمقراطي متقدمھذه الدول الناشئة 

االجتماعي بعد الفترة االستعماریة لم یكن كفیال بان یمنح واإلرث الثقافي 
مع ذلك فإننا نعتبر قیام و. المواطن الفرد قدرة على فرض مواطنة متقدمة

بناء  ونظام الدولة قد مثل خطوة عمالقة نحوتركیز الدساتیر والدولة األمة 
رغم ما ونكسات وإن ھذه التجربة رغم ما عرفت بھ من أزمات  ،المواطنة

الثقافیة ال تمثل عائقا وولدتھ من خنق للحریات فھي من الوجھة التاریخیة 
  .بناء المواطنةتاریخیا أمام 
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لعل المرحلة األخیرة التي تمیزت بانطالقة المسار الدیمقراطي و
قافة عالمیة جدیدة أساسھا الدیمقراطیة انتشار ثوللنظام العالمي الجدید 

التقدم على  وتكریس مبادئ حقوق اإلنسان ستكون الدفع الحقیقي الجدید نحو
ّن االنطالقة الحقیقیة فا ،17سویم عّزيكما یشیر والدیمقراطیة ودرب المواطنة 
إنما یتصل بالفترة األخیرة التي  ، L’esprit de Citoyenneteلفكر المواطنة

  .قة المسار العالمي الدیمقراطي الحدیثشھدت انطال

المس��ار ال��دیمقراطي ف��ي وإش��كالیة االحت��واء االجتم��اعي والمواطن��ة / رابع��ا
  العالم العربي

لقد دأب العدید من المفكرین العرب على محاولة بناء مشاریع 
نبذ االستبعاد االجتماعي مھما كان ودیمقراطیة عدیدة تقوم على االحتواء 

لدیمقراطیة یبقى من المفاھیم الحدیثة التي اختلفت في شانھا مفھوم اوشكلھ، 
الدیمقراطیة فإننا نتناول ھذا المفھوم نحن إذ نذكر و ،المشاریعوالتنظیرات 

باعتباره مفھوما مرجعیا لمصطلحي المواطنة واالحتواء االجتماعي، وھذا ما 
الث أبعاد حیث یذكر لنا ث یؤكده توران، في نظریتھ الدیمقراطیة المحرّرة،

  .تمثیلیة المسیرین، المواطنة، احترام القوانین األساسیة: 18مكونّة للدیمقراطیة

یرى إن العالقة بین ھذه األركان الثالثة ھي أساس اشتغال نظام و
ذات  المواطنة الدیمقراطیةإن ّ  ،"أالن ثوران"یؤكد و ،الدیمقراطیة في بلد ما

على . ئیسیا للمجتمع الدیمقراطيالتركیبة الدیمقراطیة إنما تشكل مقوما ر
شرطا ضروریا إلنجاح المسیرة  وقیم المواطنةاعتبار أّن الثقافة الدیمقراطیة 

تعتبر أن ما قدمھ المفكرون العرب في شان مشروع و ،الدیمقراطیة في بلد ما
ثقافة والدلیل ذاتھ على صیرورة بناء فكر دیمقراطي  والدیمقراطیة ھ

  .ومواطنةدیمقراطیة 

ثالثة تیارات میزت ، وجود 19الباحث عبد هللا ساعفالحظ  قدو
  : التوجھ الدیمقراطي في الوطن العربي

اإلداري الغربي والذي تبنى بال تحفظ النموذج السیاسي  :التیار اللیبرالي - 1
  .ركز أسس الحركات الدستوریة في البلدان العربیةو
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یمقراطیة باعتماده على القدیم الذي دافع عن مبادئ الد :التیار اإلصالحي - 2
  .اإلرث الدینيوروح اإلسالم 

قیام سلطتھا وإلى ترشید الدولة  ویدعوحدیث العھد  وھو :التیار التقدمي - 3
ضمان  ،تطبیق الدستور ،احترام القوانین السیاسیة(على مصادر عقلیة 

  .)السیر القانوني لالنتخابات

الدیمقراطي في التعبیر الصریح عن تحذر الفكر  واألھم من ذلك ھو
ھي حجة أخرى و ،رؤیة دیمقراطیة حدیثة وتقدمھا نحوالحركات الوطنیة 

تسوقھا للداللة على أن المجتمع العربي ال یمثل كثلة استثنائیة ال تمت بصلة 
والجزائر على ما شھده المجتمع العربي بصفة عامة و. إلى مبادئ الدیمقراطیة

با لالنكباب على معالجة معضلة من أزمات لم یكن إالّ سب ...وجھ الخصوص
الشرعیة والبحث عن حلول قد تكون والدیمقراطیة واالحتواء االجتماعي 

  .المنظور التاریخي خطوات لبد منھالكنھا من ومحدودة في نظر البعض 

السیاسیة وإن كل الحركات االجتماعیة  ،20ناجي علوشقد أكد لنا و
بما في ذلك  ،دیمقراطيالعربیة قد عجزت عن إرساء قواعد المجتمع ال

السبب الرئیسي في ھذا و. الحركات الدستوریة اللیبرالیة والحركة الناصریة 
مبدأ المواطنة فقدان والفشل إنما یعود إلى تھمیش أولویة المطلب الدیمقراطي 

  .21العربي في مرتبة دون المواطن بناء اإلنسانأي 

ة عن رفع إّن عجز المجتمعات العربی ،22صالح عبد المجیدیرى و
الالعدل في توزیع وتحدي  الدیمقراطیة الحدیث إنما یتصل بمشكلة الجھل 

شكل من أشكال االستبعاد االجتماعي وھما ظاھرتان خطیرتان والثروة 
إرساء قواعد ویمثالن العائق الرئیسي أمام بناء المواطنة ومتجسدة في الفقر 

رغم عدم مثول و رغم صعوبة تحقیق المشروع الدیمقراطيو. الدیمقراطیة
الدیمقراطیة بین أولویات المشروع العربي فاّن فكر النخبة المثقفة قد كان 

ھذه و. الكشف عنھا وسعى إلى تذلیل الصعوبات وسباقا في ھذا المجال 
نخبھ المفكرة لیسوا في والمسیرة الفكریة ھي دلیل على أن المجتمع العربي 

الطریق والدیمقراطیة و للمواطنةوالمبادئ الحدیثة  ،عداء وعالقة انفصام أ
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طبیعي أن یرتكز اھتمام أصحاب الفكر و ،إلى الدیمقراطیة مليء بالمصاعب
     .القلم على معالجة ھذه القضیة بأكثر حزم في الوقت الراھنو

انط��الق المس��ار والدیمقراطی��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي وفك��رة  المواطن��ة / خامس��ا
  :العالمي

راطیة قد شھد انطالقتھ الفعلیة اثر تقدم إن الجدل القائم حول الدیمق
بذلك أصبح الصراع واالختیار الدیمقراطي العالمي  واألوضاع العالمیة نح

على المستوى و. ضراوةوالمحبطین لھا اشد حّدة وبین المطالبین بالدیمقراطیة 
   :موقفان متضاّدان األكادیمي یبرز للعیان

 یا معادیا لمبادئ الدیمقراطیة موقف یرى في العالم العربي استثناء تاریخ
الدینیة إلى جدار یمنع العالم العربي من ویحول أصحابھ الذریعة الثقافیة و

  .االلتحاق ببقیة التجارب الدیمقراطیة
  وموقف آخر یرى أن ّ المسار الدیمقراطي العالمي سیھز العالم العربي

ر عن ویحقق التحول النوعي في المجتمع مخرجا إیاه من عزلتھ وقد عب
إن موجة الدیمقراطیة التي انطلقت من " :في قولھ 23ذلك غّسان سالمة

أوروبا الجنوبیة ووصلت إلى حد أمریكا الالتینیة ثم وصلت إلى أوروبا 
  ."الشرقیة لم تجعل مثقفي العرب في عزلة عن عالم التحوالت الدیمقراطیة

فكریا ونفھم من ذلك أن عالمنا العربي الیوم یشھد صراعا اجتماعیا و
 ،النظاموالسلوك ویتمحور حول تثبیت أصول الدیمقراطیة الحدیثة في الفكر 

نفھم أیضا انھ بعد التحوالت الكبرى  ،انساق اشتغالھاوأي داخل المؤسسات 
الشرقیة یأتي دور العالم العربي في والتي شھدتھا أنظمة أوروبا الجنوبیة 

  .اكتساح المرحلة الدیمقراطیة الجدیدة

العلم والعقلیة معا كاألخوة وع العربي اإلسالمي بقیمھ الدینیة إن المجتم
إندماجھ االجتماعي ومعارضا لحقوق الفرد المدنیة  والعدل ال نراه مخالفا أو
الدلیل أن رّواد حركة اإلصالح ھم من العلماء واألسس الدیمقراطیة الحدیثة و
 . عمررّد المستوكذلك الشأن بالنسبة لحركات التحّرر والمشایخ و
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  BERTRAND BADIEقد أشارو

إال أن ابن بادیس مؤسس جماعة  ،24
ال یخلط ویمیّز المشروع السیاسي من المشروع الدیني  1931العلماء بالجزائر 

  .بینھما

اللغة وفاألولى زادھا الثقافة  ،یمیّز القومیة الثقافیة من القومیة السیاسیةو
أما الثانیة فتحیلنا على اإلقرار  ،نجد التعبیر عنھا في جماعة العلماءو ،الدینو

  .حقوق المواطنة بواجباتھبضرورة ربط 

القائلة بعجز ومن الضروري أن ترك جانبا األطروحة الثقافویة و
قد صغنا حججا و ،المجتمع العربي عجزا ثقافیا تاریخیا عن بناء الدیمقراطیة

 ء المواطنةبناعدیدة على إن النقائص الحقیقیة لیست عوائق أبدیة تحول دون 
نحن نعرف أن المواطنة ابعد ما تكون عن الحالة الطبیعیة و. الدیمقراطیةو

إن . إنما ھي ولید مخاض عسیر قد یدوم قرون طویلةوالثقافویة  للمجتمعات 
مسار الدیمقراطیة عملیة بناء طویل المدى یشھد العدید من التحوالت 

  .الطفرات التاریخیة الھامةو

مس��ار التح��ول إل��ى المواطن��ة ف��ي المجتم��ع ومقراطي المش��روع ال��دی/ سادس��ا
  الجزائري 

مشاریع علینا أن ننظر في ما اقترحھ بعض المفكرین العرب من 
المواطنة والدیمقراطیة واالحتواء االجتماعي، والدارس لھذه الخطط یالحظ 

ویكمن . تباینا واضحا في مستوى المنطلقات الفكریة والتوجھات العملیة
رجة تعقید الشروط المنصوص علیھا ونوع المواطنة االختالف في د

والدیمقراطیة المطالب بھا ولعل أكثرھا سطحیة واقلھا شروطا ما یطالب بھ 
ھؤالء ووھما ومن نحا نح ،26، وغسان سالمةAL-AZMAH 25عزیز األزمة

، یمكن " Un Arrangement Institutionnelاتفاق مؤسسات"یستعملون عبارة 
واطنین في اختیار المسیرین، وذلك عبر تنظیم من ضمان مشاركة الم

االنتخابات، وھم یقرون أن ھذه الدیمقراطیة السیاسیة ھي نقطة البدایة التي 
یجب االنطالق منھا في أسرع وقت وال باس من دیمقراطیة دون وجود أفراد 

  ".دیمقراطیة دون دیمقراطیین"مجموعات من الدیمقراطیین وشعارھم  أو
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محمد ( المفكرینشغل العدید من  ،یمقراطیة السیاسیةالحدیث عن الدو
، على عكس ھذا التصور السیاسي ....) 28، كریم جباعي27جابر األنصاري

، إلى التأكید على شمولیة فكرة 29الصرف للدیمقراطیة ذھب سمیر أمین
الدیمقراطیة وأھمیة الدیمقراطیة االجتماعیة في بناء المجتمع الدیمقراطي 

ة أن ھذا الفھم الشمولي للدیمقراطیة لم یكن ولید ھذه المرحلة والحقیق. الحدیث
، قد میّز 30األخیرة وعلى سبیل الذكر ال الحصر نرى أن ّ عارف دلیلة

الدیمقراطیة النخبویة من الدیمقراطیة الشعبیة والتي عرفھا على أنھا أسلوب 
  . حیاة كامل ولیست مجرد أسلوب إدارة

شمولي للدیمقراطیة یتفق والتطلع إلى وھكذا نالحظ أن ھذا التصور ال
في ھذا  31ویؤكد رامز عنتباوي، بناء المواطنة وتركیز مبادئ حقوق اإلنسان

اإلطار أن رعایة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة أمران ال ینفصالن، الّن 
المواطنة والقیم اإلنسانیة ھي أساس البناء الدیمقراطي، وھذا فھم أكثر عمقا  

لدیمقراطیة والبناء التاریخي للدیمقراطیة، الذي لیس في لشمولیة مفھوم ا
  .الواقع إال بناء لإلنسان المواطن

فما ھي القوى ذات المصلحة في إرساء الحریّة والحقوق الدیمقراطیة 
  والمواطنة واالحتواء االج؟

إن اإلجابة على ھذا السؤال تتطّلب ضبط خطة یبنى على أساسھا 
  : ترتكز على المبادئ التالیةو ،سیس للمواطنةوالتأ المشروع الدیمقراطي

ھي الوضعیة الحالیة، وتحلیل الفوارق الفاصلة بین وضعیة االنطالق  - 1
 .وھي الوضعیة المرغوب تحقیقھاووضعیة الوصول 

النظر في سبل توظیفھا قصد بلوغ والمادیة وتحلیل الموارد البشریة  - 2
 .األھداف

العمل على تحویلھا إلى وبلوغ الھدف  تحلیل العراقیل التي تقف أمام - 3
 .الحد من درجة إعاقتھا للمشروع وتدلیلھا أ ومصادر إن أمكن أ

 والمتصلة بمدى التقدم أوتقویم التطورات الجزئیة والمتابعة المستمرة  - 4
 .جع بوضعیة الوصول المأمول بلوغھاالترا
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مقارنة بین الدراسات الومن المفید أیضا أن تتعدد الدراسات المیدانیة و
  .  شتى األقطار العربیة

حاولنا بدورنا القیام بدراسة میدانیة لتقصي واقع المواطنة في الجزائر 
   :32وقد بینت الدراسة العدید من النتائج من بینھا

على مستوى معرفة ووعي المواطنین بالمفاھیم والمبادئ األساسیة 
دة الشعبیة في المرتبة للدیمقراطیة والمشاركة االجتماعیة، جاء مفھوم السیا

، ویمكن إرجاع ذلك إلى أھمیة ھذا المفھوم )%64.18 - 08(األولى 
 -23(للدیمقراطیة، وفي المرتبة الثانیة جاء مفھوم المساواة بین المواطنین 

استخدام صحیح  وحیث اعتبر أغلبیتھم أن تحریر مخالفة مروریة ھ )60.45%
ما یعني انتعاش مفھوم  وھو ،مةكان لشخصیة اجتماعیة مھ وللقانون حتى ول

من المبحوثین اعتبروا سلوك  %39.54أما  ،المساواة بین أغلبیة المبحوثین
سلوك  ،شرطي المرور الذي ال یحرر مخالفة مروریة ارتكبتھا شخصیة مھمة

ربما و ،مرونة في تطبیق القانونومجاملة واجبة للشخصیة المھمة وعادي 
للمساواة إلى ما یشبع في المجتمع من  یعود بروز ھذا المفھوم المغلوط

المرتبة في و 33عدم المساواة بین أفراد المجتمعوممارسات تنم عن المحسوبیة 
ولعل ذلك یعود  )%59.93 -26(الثالثة جاء مفھوم حریة الرأي والتعبیر 

كما  ألساسیة ھذا المفھوم للدیمقراطیة الجزائریة كما تصورھا اآللة اإلعالمیة،
بطبیعتھ لھ میل كبیر إلى الحریة بحیث أنھ " :Kantیرى كانط كما أن اإلنسان 

  .34"من أجلھا شيءعندما یبدأ في تعودھا یكون مستعدا ألن یضحي بكل 

من المبحوثین لم یتوصلوا إلى  %40.06في حین أن نسبة لیست بالضئیلة 
األمن إجابة صحیحة عن المفھوم بحیث اعتبر بعضھم أن فرض النظام العام و

. االجتماعي والضرائب على المواطنین یجعل الحكومة غیر دیمقراطیة
ففي االزدواجیة في المجتمعات العربیة  والعامل األساسي من وراء ذلك ھو

الوقت الذي قامت فیھ الدولة الحدیثة والمجتمع العصري على أسس عقالنیة 
ھة لعالقات الحاكم بالمحكوم  لسلطة ولمفاھیم الحق واضابطة وموجِّ

تصورات  ،في الوقت الذي تستمر في مجتمعاتنا العربیة تحدیدا...والحكم
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للعالقات والمفاھیم المذكورة - أسطوریة وخرافیة وال عقالنیة أحیانا-تقلیدیة
 عبادة الشخصیة وتقدیس الزعیم أو :واقع تعاظمت معھ أنماط من ووھ، قبال

ط القرابیة والزبونیة بشكل یدعم الكثیر من التبادالت والرواب... الحاكم
مع قیم العقالنیة والحداثة  مما یتنافى... والوالئیة والرشوة والمحسوبیة

وینسجم مع مسالك الفساد السیاسي واالقتصادي واالجتماعي  ...والدیمقراطیة
العام، الذي تحول في الكثیر من مجتمعاتنا إلى ثقافة متجدرة كمعتقدات 

لھ تقنیاتھ ومعارفھ  Expertise ’Type D"برةأنموذج للخ"بل إلى . وممارسات
وذلك إلى الحد الذي أصبحت فیھ محاربتھ واستبدالھ باألسالیب . وأخصائیوه

والمفاھیم الحداثیة والدیمقراطیة إلدارة عالقة الحكم والسلطة واالقتصاد 
وتدبیر الشأن العام، عملیة مستعصیة، بل مخاطرة غیر محسوبة العواقب 

     .35أحیاناً 

بھشاشة البنى السیاسیة جل مجتمعات الوطن العربي یتسمون  ما أنك
... التي یمكن اعتمادھا أسسا للدیمقراطیة والتنمیة والحداثة ،36والسوسیوثقافیة

ومجمل مؤسسات وھیاكل فالتعددیة الحزبیة والنقابیة والدولة والبرلمان، 
ا استمراریة أن تشكل في واقعھا، إم وال تعد... المجتمع المدني والسیاسي

اقتفاء لنماذج غربیة وغریبة  ومشوھة لھیاكل وبنیات تقلیدیة متقادمة، أ
إطار محاوالت تجریبیة مفتقِدة في الغالب، ألي  ومستوردة ومشوھة بدورھا، أ

بال "مرجعي موّجھ، األمر الذي جعلھا أطراً شكلیة بال مضمون ومؤسسات 
فة أو ، أو"وظیفة  حرفة، مما یساھم في إنتاجمن ذات مضامین وأدوار محرَّ

وضع سیاسي وثقافي واجتماعي غامض المعالم والتوجھات، تتناقض فیھ 
وھكذا تفقد ھذه البنى والمؤسسات ...الغایات واألھداف مع النتائج والوظائف

حضاریة، فال ھي من جھة منسجمة مع خصوصیات واقعھا وھویتھا السوسی
اییر ومفاھیم النسق العالمي، المحلي وال ھي من جھة أخرى متناغمة مع مع

اتخاذه لطابع الشمولیة  وعلى األقل فیما أصبح منھا متجھا أكثر فأكثر نح
بشكل نسبي ال یُلغي بل یعترف بخصائص ومقومات السیاقات  ووالعالمیة، ول

  .االجتماعیة المتباینة  
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لقد سبق أن أكدنا في ورقة العمل على مسألة محوریة مفادھا أنَّ 
 ُعَدٍد تدبیریة، أو بنَى مَؤسسیة أو منھج أو آلیات أو/لیست مجرد آلیةالمواطنة 

وإنما باإلضافة  ...النقل والتورید نموذج جاھز قابل للتحویل أو قرار فوقي أو
أي منظومة متكاملة من " ثقافة مجتمعیة شمولیة"إلى بعدھا المنھجي األداتي، 

ینبغي أن یسیر بالتوازي مع  لذلك... القیم والمعاییر واالتجاھات والممارسات
 Société Civile" مجتمع مدني"تدعـیم بناء وتـطویر 

منظم، فاعل، ومؤثر  37
، وعبر وظائفھ Société Politique" المجتمع السیاسي"عبر تحاوره مع 

بفعل ذلك على إنضاج تربیة اجتماعیة   التربویة واالجتماعیة المتعددة، وقادر،
ثقافة تصبح بفضلھا، قیم المواطنة . للتنمیة والحداثةو" ثقافة للدیمقراطیة"على 

والمشاركة والتسامح وتقبل اآلخر،  الذاتي والخارجي، واحترام شرعیة التعدد 
واقعا معیشا على مستوى التفكیر والوعي، كما على ... واالختالف والتنوع

  .مستوى الممارسة الیومیّة

فبالرغم من ارتفاع  )%46.48-07(أّما مبدأ المشاركة في الحیاة السیاسیة 
: نسبة الموافقین تماما إالَّ أن المتوسط الحسابي لھذه العبارة جاء منخفضا بــ 

تشیر إلى  متوسط یقع في الفئة الثانیة ال أوافق وھي نسبة قلیلة وھو 02.09
 ،على حد تعبیر دیاب Dimension Of Intensity38 درجة الشدة في القیمة

فتلك  ما على ضرورة ابتعاد الفرد عن الحیاة السیاسیةھذه النسبة توافق تماو
نبد واالنصیاع وھي نسبة تشیر إلى الخنوع والحكومات فقط ومسؤولیة القادة 

 ،التأثیر على الحكومات من خالل رفض المشاركة السیاسیةواتخاذ القرار 
یعتبرون المشاركة و فقط من یرفضون ھذا المبدأ تماما، %07.55 مقابل
ھي نسبة جد قلیلة و، المسؤولینوسیة مسؤولیة الجمیع بمن فیھم القادة السیا

ما تم  وھو ،على ھذا المبدأ یوافقون إلى حد ما %10.24 بینما ،مقارنة بسابقتھا
 -19(على السؤال  بموافق تماماتأكیده من قبل أفراد المجتمع باإلجابة 

حمل المسؤولیة حیث یرون أن المشاركة في ت %31.05 :موافق بـو )37.47%
كذلك األمر في اإلجابة على و.في غنى عنھا  وتعرض اإلنسان لمتاعب ھ

على أن صنع القرار السیاسي مسألة  موافقین تماما )%36.85 -04( السؤال
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 %13.25 أما ،مصیریة لذا فلیس كل فرد قادر على االشتراك فیھاوصعبة 
   . میعیعتبرون أن القرار السیاسي من صنع الجو فیرفضون ذلك

ما نؤكده ھنا أن النظام السیاسي والنخبة الحاكمة قد یعمدا إلى إبعاد و
إال أن ثقافة  ،عن المشاركة في السلطة )االستبعاد االجتماعي(اآلخرین 

قد تتطور  -بین الشباب والسیاسة  وسواء بین النخبة والمجتمع، أ - االنقسام
وكثیرة ھي . م ذاتھبشكل غیر متوقع وتكون في غیر صالح النظام القائ

االغتراب االجتماعي والنفسي، وخصوصا الدراسات التي تشیر إلى ظاھرة 
، مما نتج عنھ افتقاد األمن والتواصل مع اآلخرین وما یرتبط بذلك لدى الشباب

الخوف، وعدم اإلحساس بتكامل الشخصیة، وشعور  ومن شعور بالوحدة أ
ا المجتمع، ویشعر بعدم الشاب بأنھ ضحیة ضغوط غامضة ومتصارعة یعیشھ

في ونفسھ  فيالقدرة على ضبط األحداث والتحكم فیما، وبالتالي یفقد الثقة 
وقد یحاول البعض ، وتترسخ لدیھ قیم السلبیة والقلق والرفضالعالم من حولھ 

ویھجر المجتمع، إلى ینسحب من الواقع  والتعبیر عن أزمتھ بأشكال عنیفة أ
  .إلى الماضي الخارج أو

رغم الفروق و ،التعامل معھاوینبغي معالجتھا  ،ؤشرات خطیرةھي مو
تقریر نجد أن ھذه النتائج تتفق مع ما خرج بھ  ،السیاسیةواالجتماعیة والثقافیة 

من انخفاض محكین من  NCCRاللجنة القومیة األمریكیة للتجدید المدني 
الثقة و ،اسةالسیوالثقة في الحكومة : ھماوالحیاة المدنیة ومحكات الدیمقراطیة 

، من افتقاد 39"مشروع األلفیة الجدیدة"ما خرجت بھ دراسة و ،بین األشخاص
تتفق كذلك مع ما خرجت و ،السیاسةوالثقة في الحكومة والشباب إلى االھتمام 

من انخفاض مستویات  IEAبھ دراسة الجمعیة الدولیة لتقییم االنجاز التعلیمي 
شباب الدول ذات التقالید المؤسسات خاصة بین والثقة في الحكومة 

  .40عاما 40الدیمقراطیة التي تقل عن 

إن التطرق إلى موضوع مشاركة الفرد في قضایا المجموعة التي یعیش 
أھمیة في استكشاف مدى تفاعلھ  في مجتمعھ  وذ وفي نشاطاتھا ھوفیھا 

فالمھتمون بالمواطنة یعتبرون المشاركة مرتبطة بشكل  ،المستقبليوالحالي 
خبرات تعلیمیة فعلیة تحضر الفرد للمساھمة في أعمال ھذه المجموعة وثیق ب
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في و ،42)الواجب غیر المشروط(فھي على حد تعبیر كانط . 41حیاتھا الیومیةو
مفھوم المواطنة ومسئولیة المواطن تجاه المجتمع  وھذا اإلطار جاء االتجاه نح

دید تماما، یرفضون ھذا التح %08.69موافقین تماما مقابل  )31.05% - 42(
وھي الفئة التي تشیر  03.45: وبقیاس شدة االتجاه قدر المتوسط الحسابي بـ

إلى خیار أوافق، متبوع بالرغبة في اإلحساس باألمان لالنطالق والعمل الجاد 
قد أعرب و ،)% 30.33 -18(ما أجاب علیھ المستجوبین بـ موافق تماما  وھو

ي ظل الظروف العالمیة غیر نسبة كبیرة من أفراد مجتمع البحث  انھ ف
ذلك من خالل إجابتھم واألمان والمستقرة ال یشعرون بأھمیة ما یسمى باألمن 

ما بین الرفض  %15.01و %18.21في حین أن  )%28.05- 06(على السؤال 
ما تم ّ تأكیده بقیاس شدة االتجاه حیث قّدر  والرفض التام یشعرون باألمان وھو

ویمكن أن  .وھي الفئة التي تشیر إلى خیار موافق 03.25: المتوسط الحسابي بـ
َن من الواقع االجتماعي الملموس لمكانة سیادة الدولة،  یكون ھذا الشعور تكوَّ
فھذه األخیرة لم تعد وحدھا الیوم مركز السیاسة، وھي لیست مسؤولة 
مسؤولیة كاملة عن امن أفرادھا وبیئتھا، وحتى مصیرھا ومستقبلھا، وعلى 

التمسك بمفھوم والمسؤولیات وعاء الدولة بالقیام بھذه الوظائف ادالرغم من 
ھي و ،43لكن على الصعید العملي لم تعد قادرة على ذلك ...وواقع السیادة

 ،من األسفلوالمسألة التي یمكن أن نطلق علیھا تأكل دور الدولة من األعلى 
على  فالدولة تتآكل من أعلى من خالل جھود القوى العالمیة التي تعمل

من أسفل تتآكل الدولة نتیجة تبلور و ،إضعاف سلطة الدولة المركزیة القویة
 ،تخترق الحدودو ،فتضعف السیادة ،مطالب اقتصادیة محلیة ال وطنیة

 ،44غیر المنظم والمنظم أ والسیاسة للغزواالقتصاد وتتعرض  الثقافة و
اھتزت وأن دور الدولة قد تراجع  برتراند باديیوضح المفكر الفرنسي و

األمان عند مواطنیھا نتیجة ثالثة ومن تم غاب الشعور باألمن وأركانھا 
  : 45عوامل حددھا في

البیئة الدولیة وعدم االتساق المعرفي ما بین السلوك السیاسي للدولة  - 1
 .المعلومات التي تتلقاھا الدولةوالداخلیة و



  راضیة بوزیان /د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            38

المتعدیة نزعة التمركز االقتصادي التي تستند إلى سیطرة الشركات  - 2
مما افقد الدولة وظیفة  ،التكتالت االقتصادیةوالمؤسسات الدولیة والقومیات 

  .الرفاه االقتصادي التي كانت تسعى إلیھا
نزعة التشتت االجتماعي التي أفقدت الدولة قدرتھا على تحقیق التماسك  - 3

  .تشتت سلطانھا الداخليوالداخلي 

األمم تستطیع أن تحقق  لنا من خالل نتائج الدراسة أن اتضحكما 
ذلك من خالل اإلجابة والكثیر إذا ما انتشر بین أبنائھا الشعور بالمسؤولیة 

تراوحت  %17.49و %12.93في حین أن  ،)%28.77 - 25(على السؤال 
  . الرفض التاموإجاباتھم ما بین الرفض 

الشئون السیاسیة بنسبة ومتابعة القضایا العامة  وقد جاء االتجاه نحو
توافق تماما على انشغال المواطنین باألمور  )%28.46 -68(طة نوعا ما متوس

تراوحت على التوالي بین  %15.32و %18.11و %16.97 :مقابل السیاسیة
ما  وھو ،نصف المبحوثینھي نسبة تفوق ورافض تماما  وموافق إلى حد ما 

وبقیاس شدة  .قد یعكس میل أفراد العینة إلى القیام بمسئولیات المواطنة الفعالة
وھي الفئة التي تشیر إلى خیار  02.70: االتجاه قّدر المتوسط الحسابي بـ

  .محاید

تجربة خاصة في ومعلوم أن كل بلد یمثل كیانا سیاسیا مستقال و
نتیجة لعوامل عدیدة و. التجارب التنمویةوالنظم السیاسیة ومستوى التأسیس 

من الھام أن ووضاع البلدان فان الحد األدنى المطموح إلیھ یختلف باختالف أ
. نتساءل عن القوى الدافعة لھوننظر في عوامل التحول الدیمقراطي الحدیث 

: بأربعة عواملأن ھذا التحول یرتبط  46عبد اإللھ بلقزیزیؤكد في ھذا اإلطار و
، تھدید الحرب األھلیة بسالم الدول وأمتھا، الفشل السیاسي للدكتاتوریة

  .فة دیمقراطیة جدیدةتطور ثقا، الضغط العالمي

في اعتبار تحول أنماط  ،47علي اوملیلمع  ،عبد اإللھ بلقزیزیلتقي و
الدولة من المصادر التقلیدیة إلى المصادر العقالنیة الدستوریة وجھا ھاما من 
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بالتأكید تحول ثقافي  وإن التحول الدیمقراطي ھ. الدیمقراطیة ووجوه التقدم نح
  .شریعيت ولیس مجرد تحول مؤسساتي أو

من تفاسیر أن ھذا  عبد اإللھ بلقزیزنالحظ في مستوى ما یقدمھ و
، التحول یخص مباشرة الدولة باعتبارھا طرفا فاعال في المسار الدیمقراطي

إن مسار التحول یقترن بوضعیة خصوصیة تأزم الدول  ،48بشارة قادر یرىو
 .المجتمع المدنيعجزھا مقابل بروز قوى والعربیة 

في رفضھ لفكرة االنتقال المیكانیكي  ،بشارة قادرمع  نحن إذ نتفقو
إذ ندعم اختیاره في البحث عن وللنموذج الدیمقراطي اللیبرالي الغربي 

فإننا ال نعتقد  عربي للمواطنةالعوامل الداخلیة المسببة التخاذ توجھ دیمقراطي 
  .أن ّ الدول العربیة في معزل عن مراكز الفعل في التحول الدیمقراطي

ھزا  المواطنة والدیمقراطیة لیست موجة عالمیة تھّز العالم العربي إن
فالمواطنة ال تكون إال ولیدة قوى  ،غریبة عنھ ،لتمنحھ نظما دیمقراطیة

  .ھي استمراریة لتجربة وطنیة تاریخیةوالدولة معا والمجتمع 

االن��دماج و دور المجتم��ع الم��دني ف��ي التح��ول ال��دیمقراطي والمواطن��ة/ س��ابعا
  :تماعياالج

مھما كان قصور الدولة في أخدھا عن الثقافة الدیمقراطیة فإنھا تبقى 
األكثر وفي مجتمعاتنا العربیة المؤسسة األكثر سیطرة على المجتمع المدني 

ھي ال تزال مجسدة و ،توجیھ فعلھ التاریخيوقدرة على مراقبة المجتمع 
رغم اختناقھا تحت ومادیة ولإلرادة الوطنیة رغم ما لحقھا من أزمات سیاسیة 

عاجزة تماما على تجسید روح العقالنیة ووطأة بیروقراطیة عدیمة النجاعة 
  .المعاصرةو

ستنبع من  الدیمقراطیة العربیةدون أن تحّل أزمات الدول فان و
 ولعل االنتصار المرجواألزمات كما اتفق على ذلك جل المفكرین المعاصرین 

الل تحولھا إلى نظام قیم تفرضھ قیم لألفكار الدیمقراطیة إنما یبرز من خ
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ال تجد الدول السبیل إال أن تقر ومؤسسات المجتمع الدولي والمجتمع المدني 
  .ھذه خطوة ھامة في طریق بناء مجتمع دیمقراطي عربيو ،بھ

یقوم النموذج الوطني  القومي الدیمقراطي على مبدأ توحد قوى 
أالن " :یقولوالمواطنة وراطیة  المجتمع بما في ذلك الدولة حول مبادئ الدیمق

ال تتطلب المواطنة دولة جمھوریة أقوى من الجمیع، : "في ھذا الصدد" توران
بل تقتضي وجود مجتمع قومي أي وجود قوة التحام تجمع بین المجتمع المدني 

  .49"والنظام السیاسي والدولة

إن أول مشكل یجب حلھ بالنسبة للنظریة  ،50برھان غلیونیرى و
أن نترك والدولة وأن نعقد الصلة بین المجتمع المدني  وة العربیة ھالسیاسی

 ،51یذھب عزیز األزمةو ،حتمیتھوالتصدع وجانبا القول بضرورة الصراع 
اغتراب كل والمجتمع المدني وكما نالحظ فاّن الفصل بین الدولة : "إلى القول

طرف عن اآلخر لیس إال صناعة أیدیولوجیة خطیرة تؤدي إلى تصور 
، ومحمد جابر 52عبد اللطیف لبیبیلتقي كل من و ،عبوي للمجتمعش

م أن الدولة أداة فاعلة في التحول في اعتبارھ ،54، وسویم عزي53االنصاري
یبقى من الضروري على الحركة  ،بناء علیھوالدیمقراطي الحدیث 

الدیمقراطیة الحدیثة أن تجمع  سائر قوى المجتمع في عملیة البناء الدیمقراطي 
المجتمع المدني أي من وانطلقت حركات الدمقرطة من قیادات الدولة قد و

یبقى العامل األساسي لدفع مسیرة الدیمقراطیة في شتى و. نخب المجتمع 
النخب وستحتاج المواطنة الدیمقراطیة إلى دعم المثقفین وأشكالھا ومظاھرھا 

  .بقوا خارجھا وسواء انظموا إلى الدولة أ

على  ة إذا یستدعي سیادة القیم الدیمقراطیةالمواطن إن الطریق إلى
طالما لم یعرف اإلنسان العربي معنى احترام القیمة الجماعیة أي و ،المجتمع

السیاسیة لن وقیمة اإلنسان فان أي مشروع دیمقراطي بمعانیھ اإلجرائیة 
ھي ابعد ما یكونا على  المواطنة والدیمقراطیةإن . بعرف سبیال إلى النجاح

تربیة وتوعیة ویستوجبان بالتالي حركة عقل و ،سیاسیة التلقائیةالثقافة ال
السبیل و ،نفھم جیدا أن مستقبل الدیمقراطیة بید األجیال الصاعدةو ،مستمرة
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یتم ذلك عبر االندماج في والتربیة على المواطنة، إلیھا یتم عن طریق 
   .المشاركةوالتربیة على المسؤولیة والمجتمع 

  معاصرة وأثرھا على المواطنة في العالم العربي المتغیرات ال/ ثامنا

یؤكدھا الواقع المعاش وتنشغل بھا األوساط  تشیر األحداث الیومیة التي
تحد واضح متجدد لمبدأ والجماھیریة إلى  والثقافیة واإلعالمیة السیاسیة

على وجھ واإلسالمي والجزائري  العالم العربي المواطنة ومفاھیمھا في
متغیرات  التحدي لتشمل ھذه العوامل التي یقف خلف ھذا الخصوص، وتتعدد

العالم  الواحدة في فكریة وثقافیة وسیاسیة واجتماعیة تبلورت في إطار القوة
 جدید ونظرتھا لمن حولھا وما تھدف إلیھ من مصالح جعلتھا تروج لمفھوم

لمواطنة عالمیة في عصر یعرف بعصر العولمة تدعمھا في السعي الحثیث 
القوة السیاسیة والعسكریة التي تحت یدھا، ومن أھم ھذه  ذلك لتحقیق

أساسیة النبعاث ھذا المفھوم الجدید للمواطنة  المتغیرات التي تعد دواعي
  : 55یلي ما) األبعاد المواطنة عدیدة(والذي سمي 

 االقتصادیة واالجتماعیة إن عولمة األسواق تؤدي إلى توحید المقاییس -
 . ثقافیة بین المجتمعاتوالسیاسیة والعالقات ال

 في صناعة االتصاالت العالمیة سوف یزید من تأثیر اللغة والنم إن -
 . الحیاة الیومیة لشعوب العالم اإلنجلیزیة في

 .القومیة والدولیة للسیاسات االختالف الثقافي سوف یصبح النقطة المركزیة -
مركزیة یؤثر في  مثیر بما الھویات الدینیة واألخالقیة سوف تزداد بشكل -

 . السلطة في العالم
دوراً  الحدود فإن التعاون بین األمم یجب أن یلعب في عالم تتزاید فیھ إزالة -

 . أكبر ویتولى وظائف ومھام األمة
االقتصادي من جھة  وإن مستوى التوتر الناشئ عن التنافس للنم -

 . والمسؤولیات األخالقیة والبیئیة من جھة أخرى سوف تزداد بشكل ملحوظ
 وكذلك القوة النوویة تزداد بشكل مستمر كمصدر ھام التطور العلميإن  -

 . للطاقة رغم خطورتھا البیئیة



  راضیة بوزیان /د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            42

 إن تقنیة المعلومات ستشجع االتصال وستسھم في توحد اإلفھام عبر الثقافات -
 . واألمم والتأثیر على الخصوصیات

بشكل  سوف یزداد) اإلقلیمي - الدیني -األخالقي(الصراع داخل الجماعات  -
 . ملحوظ داخل األمم وفیما بینھا

 ، حركات، طوائف: من خالل أنظمة سیاسیة) التطرف واإلرھاب(تأثیر  إن -
 . سوف یتصاعد بشكل قلق  ،تیارات

 . مثیر بشكل تأثیر اإلعالم العالمي في السلوك اإلنساني سوف یزداد -
بشكل  إن إحساس الناس بالمجتمع والمسؤولیة االجتماعیة سوف ینحسر -

 . ملحوظ
بل  وتفجر العنف تزاید المشكالت العرقیة والدینیة في أقطار كثیرة من العالم -

الحداثة من  واإلبادة الدمویة لیس فقط في بلدان لم تنتشر فیھا أیدیولوجیا
 ،الكبرى على ید قواه والعالم الثالث بل أیضاً في قلب العالم الغربي أ بلدان

للعراقیین  ھاء باإلبادة األمریكیةانتو ،اإلبادة الصربیة للمسلمین بدءاً من
 .ومروراً باإلبادة المستمرة للفلسطینیین ولألفغان

 التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود" العولمة  بروز فكرة -
والحاجة لمراجعة المفھوم  ،والتكنولوجیا من ناحیة أخرى وثورة االتصاالت

والجماعة السیاسیة وسیادة الحدود اإلقلیمیة للوطن  على تصور الذي قام
 . مستویات شھدت تحوالت نوعیة وكلھا ،الدولة القومیة

 والیمینیة المتطرفة في البلدان التي االتجاھات األصولیة المسیحیة وإن نم -
مراجعة المفھوم والتأكید على  مثلت مھد التجربة اللیبرالیة قد أدى إلى

السیاسي واالجتماعي  علمواجھة ھذه األفكار وآثارھا في الواق محوریتھ
ھذا  ،والمسلمون أقلیات عرقیة ودینیة منھا العرب الغربي المعقد مع وجود

إلى  -الفرد مثالیة لتحقیقھ حریة وكرامة كفكرة - فضالً عن وصول الفردیة 
 أدى التطرف في ممارستھا بعد أن ،منعطف خطیر في الواقع اللیبرالي

الذي  قة إلى تھدید التضامنوعكوف األفراد عن دواتھم ومصالحھم الضی
وتراجع االھتمام بالشأن العام لصالح  ،وقاعدة أي مجتمع سیاسي یمثل أساس
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وبروز سیاسات " موت السیاسة"وتنامي ما یسمیھ البعض  ،الخاص الشأن
 .56الحیاة الیومیة

إن الكثیر من األزمات والتوترات الرابضة على أرض بعض البلدان العربیة  -
االستبعاد االجتماعي وتغییب مفھوم نھائیة من جراء المحصلة ال ھي في

حساب اإلطار الموطني  على واإلعالء من شأن عناوین خاصةالمواطنة 
لصالح والءات خاصة  ألغى المواطنة ووعبر ھذا المنھج الذي غیب أ. العام

السیاسي وأدت  االحتقان وعبر تأثیراتھ التي فاقت التصورات وزادت من
 خلق جزر رار االجتماعي في بعض الدول قد أفضت إلىإلى ھشاشة االستق

 ،اجتماعیة معزولة عن بعضھا البعض ال یجمعھا إال االسم والعنوان العام
الطبیعیة عدید من المشكالت التي تحرص األنظمة السیاسیة  والنتیجة

دراسة آفاق تفعیل مبدأ  :مواجھتھا من خالل االجتماعیة حالیاً علىو
  . المواطنة

داخلیاً في المجتمعات العربیة ومنھا الجزائر حیث  ذلك تحدیاً ویمثل 
حدود االنتماءات الفكریة والثقافیة مع أبعاد المواطنة إلى تكوین  أدى تداخل

 المفاھیم والممارسات وانعكست على الحقوق والواجبات، ھالمي في شكل
 یصل إلى حد التناقض بین رؤى وتیارات الفكر الذي خاصة في ظل التعدد
التنكر من  ووالتي أخذت شكل اإلقصاء أ حیال المواطنةالسیاسي واالجتماعي 

تطور الفكر السیاسي  شھد إذ ،جھة والتھمیش والتغییب من جھة أخرى
 القناعات العربي على مدى القرن الماضي بروز عدة اتجاھات تقاسمت

 رهواختزلت ممارساتھا في رفع شعارات دون تأصیل للمفھوم وتجدی ،الشعبیة
الوعي وإكساب آلیات تحققھ على أرض الواقع مما أدى بحق إلى ھدر  في بنیة

  . وتدني اإلفادة منھا الطاقات الوطنیة في

المعاصرة تلقي بتبعات ومسؤولیات جدیدة  وإذا كانت المتغیرات العالمیة
بنیة الوعي العربي وما یترتب  تضاف إلى خللھا وتشوھھا في المواطنةعلى 

وسائل االتصال والبث في  رسات وانشقاقات، وإذا كان تقدمعلیھا من مما
یؤدي في مجال  غیر المسبوق الذي العصر الحاضر أدى إلى نوع من االنفتاح

في الرؤیة  األوراق وخلل الفكر والمفاھیم السیاسیة والثقافیة إلى اختالط في
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 وما الشباب واالختیارات، واختطاف أمام بریق الشعارات وخاصة لدى فئة
یسمى بخصوصیات ثقافة ھذه الفئة في علم النفس االجتماعي من حب كل 

والصراع مع ثقافة  ،واالستقاللیة ،التغییر وتأكید الذات في جدید ورغبة
  .الكبار

  :الخـــــاتمة

في  لمسألة االستبعاد االجتماعي والمواطنةإن المعالجة السوسیولوجیة     
الحضاري ویدا عن اإلطار التاریخي ال یمكن أن تتم بع ،المجتمع الجزائري
 وھوآمال ھذا المجتمع في الغد المقبل وبعیدا عن تطلعات  وللمجتمع العربي  أ

یمكن التوصل إلى و. ما حاولنا تسلیط الضوء على جزء منھ  في ھذه المقالة  
  :نقاط نحددھا في

 كبعد حضاري في الفضاء الغربي فيوكمفھوم  ،لقد تشكلت فكرة المواطنة - 1
  :رحم حركة ذات طابع مزدوج

ذات مسار طویل تنشد اإلستقاللیة في أبعادھا  حركة أفكار تنظیریة  - أ
  .المختلفة

حملت على عاتقھا تحویل ھذه األفكار  سیاسیةوحركة اجتماعیة   - ب
  .الحضاري الغربيوالجدیدة إلى أفق التحقق في الواقع االجتماعي 

دة لسیرورة تاریخیة كما أن رصد المواطنة من حیث ھي حصیلة متجد - 2
  :نقاط ثالثطویلة یتم وفق محددات تاریخیة یمكن حصرھا في 

إنھا تمثل مرحلة المجتمعات , مرحلة ما قبل الفكر السیاسي :أولھا
إن مقولة ما قبل الفكر السیاسي تعني أن  ،غورفیتشالالھوتیة كما یصنفھا 

عملیاتھ ولیة بنایاتھ الداخوأطره السوسیولوجیة ومحددات الفكر السیاسي 
  .الذھنیة المنتجة لھ مرتبطة عضویا بالمنظومة الفكریة الالھوتیة

التي تبدأ بتأسیس الحقل الذي یمكن , مرحلة الفكر السیاسي :ثانیھما
في اآلفاق الالحقة بعلمنة الفكر السیاسي من خالل تحقیق استقاللیتھ عن حقل 

د قبل تبني روما للدین بالتحدیو(الرومانیة والالھوت في الفترة الیونانیة 
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ظھور البذور و... إنھا المرحلة التي ازدھرت فیھا الفلسفة السیاسیة ،)المسیحي
السیاسة و ،قوانینھوجمھوریة أفالطون (األولى المبكرة لفلسفة الحق المعلمنة 

  ...)األرسطیة

الدولة فلقد : مرحلة علمنة السیاسي المؤسساتي الذي تجسد في :ثالثا
 ،تمایزات مختلفة في الفضاء الغربيور الحدیث بتلوینات تحققت في العص

على مكاسب المراحل السابقة كتراكم  - الغرب الحدیث وفق ھذا التحلیل ارتكز
متمیز عن ونوعي  اجتماعيتاریخي مالئم لصیاغة تدریجیة لتنظیم سیاسي 

بل لقد تمكن الغرب بعبقریة نادرة , أنماط التنظیمات المجتمعیة السابقة
ما تفرضھ  وھوالرحم الشرعي للمواطنة , جیا أن یدخل إلى عالم الحداثةتدری

بحیث تم تدریجیا  ،السیاسیة في العصر الحدیثو ،الصراعات االجتماعیة
في قلبھا النابض مجموع الحریات و ،شرعنة الحقوق اإلنسانیة الحدیثة

  .ھذه األخیرة تشكل عصب المواطنة النامي ،اإلنسانیة بدون إستثناء

التیار وانھ بإمكاننا أن نستفید من الجدل القائم بین التیار اللیبرالي النقدي  - 3
فالتیار اللیبرالي یكشف لنا عن  ،شان تنظیراتھما للمواطنةفي  القوميالوطني 

التیار القومي یؤكد إن و سبل لدعم حركة المواطنة من خارج جھاز الدولة
 Etatولة الدیمقراطیةیمّر عبر بناء الد بناء المواطنةالسبیل إلى 

Democratique  ال یقتصر على  مفھوم المواطنةالتیاران معا یتفقان على أن
 وتجسید واقعي لمسیرة المجتمع نح وھ إنماّ و ،القوانین وجملة من الحقوق أ

 .مبادئھاوتركیز قیمھا والحفاظ علیھا ودعم الدیمقراطیة 

وفق خصوصیات و علینا أن نستفید من إسھام التیارین بقدر اإلمكان
ال ننسى أن الغرب الیوم یسعى إلى تركیز لنظام  والجزائري والسیاق العربي 

قیم دیمقراطیة متماسك العناصر قدر تعزیز ما حققھ من مكتسبات تاریخیة في 
یخشى من اختالل القیم الجوھریة التي  وھو المواطنة وحقوق اإلنسانمجال 

یاسیة أما نحن فال نزال حدیثي العھد السوتنبني علیھا  مؤسساتھ االجتماعیة 
 إرساءأمامنا أن نواجھ صعوبات عدیدة من اجل وبالتحّول الدیمقراطي 
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احترام حقوق ومن تقدیر المسؤولیة ومن مشاركة واعیة  وتثبیت قیم المواطنة
 .والتأسیس للمواطنة في فضائھانطالقا من النظام السیاسي .اإلنسان 

   :الھوامش
                                                        

عاد االجتماعي، محاولة للفھم، عالم المعرفة، عدد االستب: جون ھیلز، وجولیان لورغان  -1
  .26 – 24ص  2007، المجلس الوطني للثقافة والفنون  واآلداب، الكویت، أكتوبر 344

 من التربیة حول تقریراً  جنیفا، جامعة من François Audigier البروفیسور أصدر -2
 أن: "فیھ قال ومما ،)(EDC)األوروبي  االتحاد مشروع( الدیمقراطیة المواطنة أجل

 مفاھیم التربیة على بدورھا أثرتلمجتمعات ا وتوجھات مفاھیم أصابت التي التغیرات
 إلى "المدنیة تعلیم" من المفھوم في نقلة ھناك: "وأضاف ،"باستمرار وغیرتھا المدنیة

 لرأي ووفقا". المواطنة أجل من التربیة إلى المفھوم تطور وحدیثاَ  ،"مدنیة تربیة"
 والذي- المعرفة تعلیم حول ساد الذي التوجھ من االنتقال یعكس التطور فھذا یسور،البروف

 توجھ إلى -واإلقلیمیة  المحلیة السیاسیة بالمؤسسات یختصّ  ما الناس لتعلیم یستخدم كان
 التوجھات تغییر إلى تقود التي الممارسات عن والبحث الفردیة التجربة على أكثر یركز

  :انظر ھنا. الدیمقراطیة والمواطنة اإلنسان نحو حقوق والسلوكیات
Audigier, François: Basic Concepts and Core Competencies for Education 

for Democratic Citizenship, Education for Democratic Citizenship 
Project, Council of Europe, (2000),  p 4. 

3- Jeans François Couet. Anne Davie: Dictionnaire De L’essentiel En 
Sociologie, Edition: L’iris, Paris, 1998, p 162. 

ص  1993مكتبة لبنان بیروت  معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة: أحمد زكي بدوي -4
60. 

  في مقالھ الشھیر المواطنة والطبقة االجتماعیة)Citizenship and Social Class ( التي
 .1950أصدرھا عام 

5- Davies, I; Gregory, I; Riley S :Good citizenship and educational 
provision, Flamer Press .London .1999pp 63-68  

بوزیان راضیة، دور المؤسسة التعلیمیة في تكوین المواطنة لدى التالمیذ، مجلة علوم  -6
ع أكادیمي بحثي، الرقم إنسانیة، مجلة دوریة محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانیة ذات طاب

  .)2006نوفمبر (  31العدد  ة، السنة الرابعISSN: 1875-0303: الدولي
7- Badie, B: Les Deux Etats, Pouvoir Et  Société En Occident Et En Terre 

D’islam, Fayard, Paris, 1986, p179. 
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حدیث، الوحدة، السنة ناجي علوش، إشكالیة الحریّة والدیمقراطیة في الفكر العربي ال -8

  .46 -35ھـ، ص 1405، ذو الحجة 1985، سبتمبر 12األولى، عدد 
، 3الدولة والدین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط –برھان غلیون، نقد السیاسة  -9

 .166، ص 1993بیروت، 
، )نماذج مغربیة(عبد هللا ساعف، حول بعض مفاھیم الدیمقراطیة في الوطن العربي  -10
 .28-20، ص 1405، ذوالحجة 1985، سبتمبر 12لوحدة، السنة األولى، عدد ا
رؤیة تاریخیة لقضایا مستقبلیة، دار الریاح األربعة للنشر، تونس، : عفیف البوني  -11

 . 46، ص 1987
12- Badie, B: Les Deux Etats, Pouvoir Et  Société En Occident Et En Terre 

D’islam. Op Cit, pp 150-178. 
سعد الدین إبراھیم، مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم العربیة، المستقبل العربي، افریل  -13

  .118-93ص  1984
 .49ناجي علوش، مرجع سبق ذكره، ص  -14
 .54عفیف البوني، مرجع سبق ذكره ص -15
، ص 1991رشید شقیر، الدیمقراطیة وفكر یاسین الحافظ، الفكر العربي، دیسمبر  -16

235-244. 
سویم عزّي، الدیكتاتوریة االستبدادیة والدیمقراطیة والعالم الثالث، المركز الثقافي  -17

 .118، ص 1987العربي، الدار البیضاء، المغرب، 
18- Touraine .A: Qu’est Ce Que La Démocratie! Op Cit. p 186. 

  .28-24عبد هللا ساعف، مرجع سبق ذكره ص  -19
 . 46-35ناجي علوش، مرجع سبق ذكره ص  -20
مقاربة : الجزائر نموذجا: أنظر بوزیان راضیة، ظاھرة الفساد في المجتمع العربي  -21

سوسیولوجیة  تحلیلیة للفساد واستراتیجیات اإلصالح  في ظل العولمة، مجلة علوم 
إنسانیة، مجلة دوریة محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانیة ذات طابع أكادیمي بحثي، الرقم 

 :6th Year-   2009شتاء ،  40لسنة السادسة،  العدد ا  ISSN : 1875-0303: الدولي
Issue 40 Winter.  

صالح عبد المجید، التطبیق الدیمقراطي في الوطن العربي، الوحدة، السنة األولى،  -22
 .58- 47، ص 1405، ذو الحجة 1985، سبتمبر 12عدد 

23- SALAME, GH: Démocraties Sans Démocrates, Ed, Fayard, Paris, 
1994, p 28. 
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24- Badie, B: L’état  Importé L’occidentalisation De L’ordre Politique, 

Fayard, Paris, 1992, p 124. 
25- Al-Azmeh, A: Populisme Contre Démocratie, Discours 

Démocratisation Dans Le Monde Arabe, Traduit De L’anglais Par Amal 
Macache, Edité In Salmé (Ed) 1994, pp 233-252. 

26- Leca, J: La Démocratisation Dans Le Monde Arabe: Incertitude, 
Vulnérabilité Et Légitimité, In G Hassan Salemé (Ed), 1994, pp35-94. 

محمد جابر األنصاري، الدیمقراطیة ومعوقات التكوین السیاسي العربي، مجلة  -27
  .12-4، ص 1996جانفي  203المستقبل العربي، عدد 

، 1988أوت  –جاد كریم الجباعي، أزمة الفكر السیاسي العربي، مجلة الوحدة، جویلیة  -28
 .173-164ص 

سمیر أمین، البدیل الوطني الشعبي الدیمقراطي في الوطن العربي، مجلة المستقبل  -29
 .119- 97، ص 06/1994العربي، 

راطیة شعبیة، مجلة المستقبل العربي،  عارف دلیلة، دیمقراطیة نخبویة أم دیمق -30
 .66- 48، ص 12/1984

، )دفاعا عن حقوق اإلنسان في الوطن العربي(رامز عنتباوي، اإلنسان قضیة وحقوق  -31
 .105-72، ص 1994المعھد العربي لحقوق اإلنسان، تونس 

إلى انطالقا من اإلطار النظري انف الذكر الذي احتوتھ ورقة العمل حاولنا النزول  -32
المیدان لتقضي واقع المواطنة من وجھة نظر أفراد المجتمع من خالل استمارة احتوت 

سؤاال، تقیس واقع المواطنة واالستبعاد االجتماعي في المجتمع الجزائري، من  45على 
الوعي والمعرفة، القیم واالتجاھات، المناخ والممارسات، وزعت : مستویات  03خالل 
شعبیة بوالیات  04منھا راقیة و 04أحیاء،  08قطنون بـ مواطن جزائري ی 254على 

منھم لھم مستوى   45.27%سنة،  45و 18قالمة، عنابة والطارف تتراوح أعمارھم بین 
  .ثانوي

مقاربة ، الجزائر نموذجا: أنظر بوزیان راضیة، ظاھرة الفساد في المجتمع العربي -33
 .في ظل العولمة، مرجع سبق ذكره  سوسیولوجیة تحلیلیة للفساد واستراتیجیات اإلصالح

34- Kant E: Réflexion Sur L’éducation. Op Cit, p 71. 
 معھد البنك الدولي إلى أن أكثر من تریلیون دوالر أمیركي  حیث تشیر عدة أبحاث في
ویقول دانیال كاوفمان، مدیر معھد   .تدفع رشاوى كل عام )بلیون دوالر أمیركي 1000(

نظام اإلدارة العامة، إن رقم التریلیون دوالر رقم تقدیري للرشاوى  شؤونالبنك الدولي ل
الفساد على  في أرجاء العالم في البلدان الغنیة والنامیة معاً، حیث یقضي الفعلیة المدفوعة

وھو ما  تریلیون دوالر 2.3من االقتصاد العالمي سنویاً أي ما یقدر بنحو%  7حوالي 
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األھرام  أنظر مجلة .یدرالیة في الوالیات المتحدة األمریكیةیعادل مجموع الموازنة  الف

 .60، ص 2004فبرایر / شباط  2، 1830االقتصادي، العدد 
ھشام شرابي، النظام األبوي وإشكالیة تخلف المجتم�ع العرب�ي، مرك�ز دراس�ات الوح�دة  -35

 .56-33، ص 1992،  1العربیة، بیروت، ط 
وْسیُوسیاس�یة ف�ي الع�الم الثال�ث وال�وطن العرب�ي، انظر فیما یتعلق بطبیعة ھ�ذه الب -36 ن�ى السُّ

تغری��ب النظ��ام السیاس��ي، ترجم��ة لطی��ف ف��رج، كت��اب : برت��ران ب��ادي، الدول��ة المس��توردة
محم���د عب���د الب���اقي الھرماس���ي، . 197-111، ص 1996، 1الع���الم الثال���ث، الق���اھرة، ط 

، 1بی��ة، بی��روت، ط المجتم��ع والدول��ة ف��ي المغ��رب العرب��ي، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العر
اإلس�الم والسیاس�ة ف�ي المجتم�ع المغرب�ي، : ونور الدین الزاھي، الزاویة والح�زب. 1987

 .2001، 1إفریقیا، الشرق، الدار البیضاء، بیروت، ط 
أحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز  :انظر -37

 .2000لى دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة األو
ونقصد بذلك القیم الملزمة أو اآلمرة الناھیة، وھي القیم التي تمس المصلحة العامة  -38

والتي تتصل اتصاال وثیق بالمبادئ التي تساعد على تحقیق األنماط المرغوب فیھا، 
دیاب فوزیة، القیم والعادات االجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات : انظر

 .93-73، ص 1980ضة العربیة، بیروت، االجتماعیة، دار النھ
 یكاد یكون ھذا االتجاه عاما باختالف الدول الغربیة والعربیة حیث یشیر في ھذا اإلطار: 

على عینة واسعة من الشباب تراوحت أعمارھم بین  1997استقصاء أوروبي اجري عام 
ن العام وأنھم قلما الخامسة عشرة والرابعة والعشرین تبین أن الشباب غیر مكترثین بالشأ

ینضوون إلى األحزاب السیاسیة، أو ینتسبون إلى المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان 
  :أنظر

 Commission Européenne, Les jeunes à l'aube de l'an 2000, Euro baromètre. 
 .  22.35على الساعة  22/05/2007: تم االطالع علیھ بتاریخ   :الموقع االلكتروني 

http://europa.eu.int/en/comm/dg2/2youth/research/surv-en.html 
39- BRANSON , M, S, 2001, Op Cit, p 189. 
40- Torney Purta Et Al, Op Cit, p 174. 
41- Cleo Cherholmes, social knowledge and citizenship éducation, in 

curriculum inquiry, v 10, 1980, p 116. 
42- Kant, E, Doctrine de la vertu (métaphysique des mœurs), 2ème, partie, 

Vrin 1968, P 49. 
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  .2-1طنة، مفاھیم ومصطلحات، ص إسالم أون الین، الموا -56
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  حقوق المواطنة لغیر المسلم في دار اإلسالم
 

 

  حمدخلیل حمد مدحت الدكتور 

  فلسطین -جنین -الجامعة العربیة األمریكیة

 مقدمة

المواطن���ة ف���ي اإلس���الم ل���م تخ���رج ف���ي أص���ولھا القرآنی���ة ع���ن معن���ى 
وجع��ل ھ��ذا المعن��ى مرتبط��ا  ب��األرضاالس��تخالف ف��ي وط��ن اإلقام��ة المتمث��ل 

یھ��ا بمقتض��ى إعمارھ��ا عل��ى الش��كل ال��ذي أراده هللا بإص��الح األرض والعم��ل ف
َوإِْذ قَ�اَل َربُّ�َك لِْلَمالَئَِك�ِة إِنِّ�ي َجاِع�ٌل فِ�ي األَْرِض َخِلیفَ�ةً : قال تعالى. اأمرا ونھی

ُس لَ� َماء َونَْح�ُن نَُس�بُِّح بَِحْم�ِدَك َونُقَ�دِّ َك قَالُواْ أَتَْجَعُل فِیھَا َمن یُْفِسُد فِیھَا َویَْسفُِك ال�دِّ
وج�اء الخط�اب ل�داود علی�ھ الس��الم ، )30: البق��رة( قَ�اَل إِنِّ�ي أَْعلَ�ُم َم�ا الَ تَْعلَُم�ونَ 

یَا َداُووُد إِنَّ�ا َجَعْلنَ�اَك َخِلیفَ�ةً فِ�ي : للقیام بنفس التكلیف بشكل أوضح فقال تعالى
ِ إِنَّ الَِّذیَن اْألَْرِض فَاْحُكم بَْیَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوَال تَتَّبِعِ اْلھََوى فَیُضِ  لََّك َعن َسبِیِل هللاَّ

ِ لَھُْم َعَذاٌب َشِدیٌد بَِما نَُسوا یَْوَم اْلِحَس�ابِ  فب�ین ، )26: ص( یَِضلُّوَن َعن َسبِیِل هللاَّ
هللا عز وجل أن الناس كلھم أمام داود سواسیة على أن یكون الحكم الذي یحك�م 

.. ل�ذي یت�دافع ال�نفس البش�ریةبینھم ھو حكم الحق الصادر عن الحق ال الھ�وى ا
ول���ذلك جع���ل هللا ع���ز وج���ل معی���ارا واض���حا للمواطن���ة والًء وانتم���اًء، حقوق���ا 
وواجب��ات، قب��وال ورفض��ا ف��ي إط��ار الش��ریعة بنص��وص واض��حة وح��دد آلی��ات 
التعامل معھا بطریقة مقننة تضمن سالمة المجتمع وتركیبتھ وعدم الزج بھ إلى 

  . بأمنھ وتذھب برونقھمتاھات سحیقة من الفتن التي تعصف 

عل�ى جعلھ�ا أساس�ا یش�مل الجمی�ع  لقد كان�ت البوتق�ة الت�ي عم�ل النب�ي 
وان ك��ل راف��ض . ھ�ي بوتق��ة األم��ر اإللھ�ي والعم��ل بمقتض��اه ف��ي الش�ؤون كلھ��ا

لھذه البوتقة بكل تفاصیلھا خارج عنھا ول�ذلك ج�اء النھ�ي الواض�ح ع�ن األم�ور 
ضمن منظومة المواطنة المحددة التي تقدح في صیرورة الفرد أو المجموعات 
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المعالم الواضحة الصورة في التصور اإلسالمي وھذا ما ستجیب عنھ الدراسة 
من خالل إجابتھا عن ھل استطاعت المدارس الفقھیة الحدیثة في الموائم�ة ب�ین 
مفھوم المواطنة في شكلھ الم�دني ال�ذي حددت�ھ المنظوم�ة اإلنس�انیة الدولی�ة ف�ي 

   .العصر الحاضر أم ال

إن تعامل السلطة التنفیذیة في اإلسالم مع التصور الذي وضعتھ الس�لطة 
التش��ریعیة ظ��ل ھ���و الَحَك��م المنظ��ور ف���ي فھ��م حقیق��ة المواطن���ة ف��ي التص���ور 

لذلك كان ال بد من أسس یقوم علیھا بناء المواطنة ومقوماتھا ومت�ى . اإلسالمي
ل�یس  اإلس�المطن ف�ي ف�الو. تعتبر بناء قائما ومتى تنھ�دم عراھ�ا ب�ل إن اإلس�الم

بقعة جغرافیة تجمع ع�ددا م�ن الن�اس الرتب�اطھم بھ�ا ب�ل ھ�ي ارتب�اط المجم�وع 
بمنھج وعقیدة یربطانھ بمصیر واحد حتى فیما یتعدى حدود ھذه الحی�اة إل�ى م�ا 

لذلك كان التوجیھ الرباني األساس في اآلیات القرآنی�ة ھ�و ض�رورة . بعد موتھا
د عل��ى مخالفت��ھ ف��ي الق��رآن والس��نة عل��ى ح��د الت��زام الم��نھج التش��ریعي والتش��دی

ُس�وَل : سواء، من ذلك قولھ تعالى یَا أَیُّھَ�ا الَّ�ِذیَن آَمنُ�واْ أَِطیُع�واْ ّهللاَ َوأَِطیُع�واْ الرَّ
ُس��وِل إِن ُكن��تُْم  وهُ إِلَ��ى ّهللاِ َوالرَّ َوأُْولِ��ي األَْم��ِر ِم��نُكْم فَ��إِن تَنَ��اَزْعتُْم فِ��ي َش��ْيٍء فَ��ُردُّ

وقول�ھ ع�ز ، )59: النس�اء( بِاّ�ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویالً  تُْؤِمنُونَ 
ُس��وَل ف��إِن تََولَّ��ْواْ فَ��إِنَّ ّهللاَ الَ یُِح��بُّ اْلَك��افِِرینَ : وج��ل آل ( قُ��ْل أَِطیُع��واْ ّهللاَ َوالرَّ

عي والمالحظ أن كل من خرج عن منظومة طاعة األمر التش�ری، )32: عمران
یخ�رج خ�ارج دائ�رة اإلیم�ان ل�یس ب�ا� ع�ز وج�ل  الصادر ع�ن هللا ورس�ولھ 

بالمصیر والم�آل  اإلیمانھذا  أفرادفحسب بل  والیوم اآلخر في إشارة الرتباط 
ب��ل یخرج���ون م��ن دائ���رة اإلس��الم وق���د ص��ح م���ن ح��دیث الح���ارث األش���عري 

ق�ة اإلس�الم فإنھ من فارق الجماعة قید شبر، فقد خل�ع رب(والحدیث طویل ومنھ 
  . 1)من عنقھ إال أن یراجع

بعق��د المواطن��ة یق��وم أول م��ا یق��وم عل��ى عقی��دة  اإلس��المواالنتم��اء ألم��ة 
باالقتداء  اإلسالماإللھي ألمة  األمرالوالء والبراء ال یتعداه قید أنملة لذلك جاء 

لَّ�ِذیَن َمَع�ھُ إِْذ قَ�الُوا قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَس�نَةٌ فِ�ي إِْب�َراِھیَم َوابإبراھیم ومن معھ 
ِ َكفَْرنَ�ا بُِك��ْم َوبَ�َدا بَْینَنَ��ا َوبَْی��نَُكُم  �ا تَْعبُ��ُدوَن ِم��ن ُدوِن هللاَّ لِقَ�ْوِمِھْم إِنَّ��ا بُ�َراء ِم��نُكْم َوِممَّ

ِ َوْحَدهُ إِالَّ قَ�ْوَل إِْب�َراِھیَم ِألَبِ  ی�ِھ َألَْس�تَْغفَِرنَّ اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاء أَبَداً َحتَّى تُْؤِمنُوا بِا�َّ
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ْلنَا َوإِلَْیَك أَنَْبنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیرُ  بَّنَا َعلَْیَك تََوكَّ ِ ِمن َشْيٍء رَّ  لََك َوَما أَْملُِك لََك ِمَن هللاَّ
   . )4: الممتحنة(

عب�ر تحقی�ق الغای�ة األس�اس لوج�ود اإلنس�ان  إالفالوشائج كلھا ال ت�رتبط 
النبوی�ة تؤك��د  األحادی�ثل�ذلك ج�اءت . ه تع��الىخالف�ة هللا ألرض�ھ بمقتض�ى أم�ر

ویع�یش معھ�ا حت�ى  إلیھ�اھذه الحقیقة في عالقة المسلم بالمجموع�ة الت�ي ینتم�ي 
أن : ع��ن أب��ي ھری��رةم��ن ذل��ك م��ا ص��ح . ف��ي نف��س البقع��ة الجغرافی��ة وخارجھ��ا

  .2"من حمل علینا السالح فلیس منا، ومن غشنا فلیس منا": قال رسول هللا 

ل�یس " :ق�ال رس�ول هللا : بن عمر رض�ي هللا عنھم�ا ق�الوعن عبد هللا 
   .3"منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف كبیرنا

وهللا ال ": ق��ال أَنَّ رس��وَل هللاِ : -رض��ي هللا عن��ھ  -وع�ن أب��ي ش��ریح الع��دوي 
ال�ذي ال ی�أَمن : َمن یا رسول هللا؟ قال: یؤمن، وهللا ال یؤمن، وهللا ال یؤمن، قیل

   .4"جاره بوائقھ

كثی��رة بقول��ھ ل��یس من��ا وال ی��ؤمن ال یتس��ع المج��ال  أحادی��ثوق��د وردت 
 أعلن��واورغ��م ذل��ك كل��ھ فق��د بق��ي ح��ق المواطن��ة محفوظ��ا للن��اس م��ا  ل��ذكرھا

فق��د ص��ح م��ن  ظھ��ر م��نھم م��ا یخالف��ھ ق��وال أو فع��الحت��ى ل��و  باإلس��المالت��زامھم 
 أن عب�د هللا ب�ن واألنص�اريحدیث ج�ابر رض�ي هللا عن�ھ ف�ي قص�ة المھ�اجري 

أق�د ت�داعوا علین�ا، ل�ئن رجعن�ا إل�ى المدین�ة لیخ�رجن األع�ز : أبي ابن سلول قال
أال نقتل یا رسول هللا ھذا الخبیث؟ لعب�د هللا، فق�ال النب�ي : منھا األذل، فقال عمر

 :"5"ال یتحدث الناس أنھ كان یقتل أصحابھ.  

ولم تغفل الشریعة ایقاع عقوبات تقتض�ي الحرم�ان م�ن بع�ض الحق�وق 
جراء مخالفة قد تمس بفرد أو مجموعة من أفراد المجتم�ع كقول�ھ تع�الى  العامة

 ًَوالَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُ�مَّ لَ�ْم یَ�أْتُوا بِأَْربََع�ِة ُش�ھََداء فَاْجلِ�ُدوھُْم ثََم�اِنیَن َجْل�َدة
فح�رمھم م�ن ح�ق ، )4: لن�ورا( َوَال تَْقبَلُوا لَھُْم َش�ھَاَدةً أَبَ�داً َوأُْولَئِ�َك ھُ�ُم اْلفَاِس�قُونَ 

  .. یتوبوا إنالشھادة حرمانا أبدیا إال 
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اإلس�الم جع�ل  أنمما سبق یتبین شمولیة نظرة اإلسالم للمواطنة عل�ى 
مس��ألة المواطن��ة والتعام��ل بھ��ا م��ع الن��اس كك��ل ل��یس فق��ط ف��ي ح��دود البقع��ة 
الجغرافی�ة أو الخض�وع للس��لطة وإنم�ا ف�ي ش��تى أص�قاع األرض مس�ألة بدیھی��ة 

غ منھ�ا فاإلنس�ان أی��ا كان�ت أرض�ھ وحت�ى انتماءات��ھ مك�ّرم ف�ي أص�لھ ق��ال مف�رو
�َن الطَّیِّبَ�اِت : تعالى ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْح�ِر َوَرَزْقنَ�اھُم مِّ َولَقَْد َكرَّ

���ْن َخلَْقنَ���ا تَْفِض���یالً  مَّ ���ْلنَاھُْم َعلَ���ى َكثِی���ٍر مِّ وھ���ذه الكرام���ة ، )70: اإلس���راء( َوفَضَّ
والحقوق محفوظة أمرت الشریعة المسلمین بعدم انتقاصھا أو المساس بھ�ا م�ن 

  . یعتدي على حق � أو أھل اإلسالم أناحد أیا كان مسلما أو غیر مسلم إال 

نظ��رة اإلس��الم لموض��وع المواطن��ة ل��م تك��ن ض��یقة األف��ق  أنویتب��ین 
لى إطار الشعور واالنتماء لتحصر المسألة في إطار األخذ والعطاء بل تعدتھا إ

ب�ل إن أھ�م مس�ألة ف�ي موض�وع . مھما تباعدت المس�افات أو ادلھم�ت الخط�وب
ھو أنھ جعل من المسلمین أداة فاعل�ة ال مج�رد أداة تنفی�ذ   اإلسالمالمواطنة في 

وس�دنتھ تحقیق�ا ألم�ر  -كلھ�ا باألرضالمتمثل -بحیث جعلھم جمیعا حماة الوطن 
أَُكْم فِ��ي األَْرِض َواْذُك��ُرو :هللا ع��ز وج��ل اْ إِْذ َجَعلَُك��ْم ُخلَفَ��اء ِم��ن بَْع��ِد َع��اٍد َوبَ��وَّ

تَتَِّخُذوَن ِمن ُسھُولِھَا قُُصوراً َوتَْنِحتُ�وَن اْلِجبَ�اَل بُیُوت�اً فَ�اْذُكُرواْ آالء ّهللاِ َوالَ تَْعثَ�ْوا 
   . )74: األعراف( فِي األَْرِض ُمْفِسِدینَ 

  : تعریف المواطنة

 :المواطنة والمواطن م�أخوذان ف�ي العربی�ة م�ن ال�وطن: المواطنة لغة
وط��ن . والجم��ع أوط��ان. وھ��و المن��زل تق��یم ب��ھ، وھ��و م��وطن اإلنس��ان ومحل��ھ

أم��ا الم��واطن فك��ل مق��ام ق��ام ب��ھ . اتخ��ذه وطن��ا: وأوطن��ھ. بالمك��ان وأوط��ن أق��ام
حی�ث أوطن�ت م�ن بل�د أو دار أو مك�ان : والوطن .6اإلنسان ألمر فھو موطن لھ

وال��وطن والم��وطن . ت بالمك��ان ووطن��ت ب��ھ، وأن��ا واط��ن وم��وطنأوطن��: یق��ال
ل��وال : والمث��ل الس��ائر. واح��د، وجم��ع الم��وطن م��واطن، وجم��ع ال��وطن أوط��ان

  .7موضع الوطن: والموطن. الوطن لخرب البلد السود

یتف��ق الب��احثون والدارس��ون ف��ي ش��تى مج��االت : المواطن��ة اص��طالحا
ول��یس نتاج��ا إس��المیا ألن  المعرف��ة ان مص��طلح المواطن��ة مس��تحدث مس��تورد
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النظرة الشمولیة لإلسالم ال تعتبر المواطنة على أس�اس الجغرافی�ا وال العش�یرة 
حدثني من شھد خطبة النبي ص�لى : وإنما على أساس الدین عن أبي نضرة قال

یا أیھ�ا الن�اس أال : هللا علیھ وسلم بمنى، في وسط أیام التشریق، وھو على بعیر
ن أب��اكم واح��د، أال ال فض��ل لعرب��ي عل��ى عجم��ي، أال ال إن ربك��م واح��د، أال إ

لیبلغ الشاھد : نعم، قال: فضل ألسود على أحمر إال بالتقوى، أال قد بلغت؟ قالوا
  . 8الغائب

ول����ذلك اختلف����ت التعریف����ات ول����م ی����تم اإلتف����اق عل����ى تعری����ف بعین����ھ 
للمصطلح، وذلك ألن إیجاد مصطلح في مجتمع یل�زم أن یخض�ع لمع�اییر ِقیَِم�ھ 
وموروثات��ھ الثقافی��ة واالجتماعی��ة والدینی��ة، وف��ي ح��ال تع��دد مش��ارب المجتم��ع 
ورؤاه الثقافی��ة واألیدیولوجی��ة ستنقس��م اآلراء ح��ول المص��طلح الجدی��د بحی��ث 
یُخضعھ كل طرف لرؤیتھ وأیدیولوجیتھ لخدمة الفك�رة  الت�ي یتبناھ�ا خصوص�ا 

ع كینونتھ���ا إذا ك���ان ھ���ذا المص���طلح یحق���ق لل���ذات اإلنس���انیة ش���یئا یتواف���ق م���
  .وشخصیتھا

ل��ذلك انقس��مت تعریف��ات المواطن��ة إل��ى تعریف��ات كثی��رة، وف��ي الغال��ب 
المواطن�ة  أنیقص�د بمص�طلح المواطن�ة حس�ب م�ا تع�ارف علی�ھ مص�در نش�أتھ 

ھي العضویة الكاملة والمساواة التام�ة ف�ي كاف�ة الحق�وق والواجب�ات ب�ین أف�راد 
  .  ةدون اعتبار للدین أو الجنس أو اللون أو الطبق

في إشارة واض�حة إل�ى   Patriotismفالوطنیة تأتي بمعنى حب الوطن(
، أم�ا ا ینبث�ق عنھ�ا م�ن اس�تجابات عاطفی�ةمشاعر الحب واالرتب�اط ب�الوطن وم�

فھ��ي ص��فة الم��واطن والت��ي تح��دد حقوق��ھ وواجبات��ھ  Citizenship المواطن��ة
، ی��ةواجبات��ھ ع��ن طری��ق التربی��ة الوطنالوطنی��ة ویع��رف الف��رد حقوق��ھ وی��ؤدي 

وتتمی��ز المواطن��ة بن��وع خ��اص م��ن والء الم��واطن لوطن��ھ وخدمت��ھ ف��ي أوق��ات 
السلم والحرب والتعاون مع المواطنین اآلخرین عن طری�ق العم�ل المؤسس�اتي 
والف��ردي الرس��مي والتط��وعي ف��ي تحقی��ق األھ��داف الت��ي یص��بو لھ��ا الجمی��ع 

  .9)وتوحد من أجلھا الجھود وترسم الخطط وتوضع الموازنات
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عالق��ة ب��ین ف��رد ( ائ��رة المع��ارف البریطانی��ة المواطن��ة بأنھ��اعرف��ت د 
ودولة كما یحددھا قانون تلك الدولة متضمنة مرتب�ة م�ن الحری�ة وم�ا یص�احبھا 
م���ن مس���ؤولیات وتس���بغ علی���ھ حقوق���اً سیاس���یة مث���ل حق���وق االنتخ���اب وت���ولي 

م ومیزت الدائرة بین المواطنة والجنسیة التي غالباً ما تس�تخد. مناصب العامةال
في إطار الترادف إذ أن الجنسیة تضمن باإلضافة إل�ى المواطن�ة حقوق�اً أخ�رى 

في حین لم تمیز الموسوعة الدولیة وموس�وعة ك�ولیر . مثل الحمایة في الخارج
ھ��ي ) الموس��وعة الدولی��ة(األمریكی��ة ب��ین الجنس��یة والمواطن��ة فالمواطن��ة ف��ي 

وس���وعة أن عض���ویة كامل���ة ف���ي دول���ة أو بع���ض وح���دات الحك���م، وتؤك���د الم
الم��واطنین ل��دیھم بع��ض الحق��وق مث��ل ح��ق التص��ویت وح��ق ت��ولي المناص��ب 
العامة وكذلك علیھم بع�ض الواجب�ات مث�ل واج�ب دف�ع الض�رائب وال�دفاع ع�ن 

أكث���ر أش���كال (األمریكی���ة المواطن���ة ھ���ي ) ك���ولیر(وف���ي موس���وعة . بل���دھم  
  .10)العضویة اكتماال في جماعة سیاسیة ما

  :تطور مفھوم المواطنة

والق���وانین الت���ي تحك���م  األنظم���ةفج���ر الت���اریخ البش���ري وتك���ّون  من���ذ
ال�ذین عاش��وا  أولئ�كل�دى  اإلنس�انيالمجموع�ات البش�ریة ب�دأت حرك�ة النض�ال 

تح��ت عس��ف االس��تبداد والظل��م وتحّك��م الطبقیّ��ة ال بالمق��درات فحس��ب ب��ل حت��ى 
تتغی�ر  أنولم یكن تحقیق المواطنة باألمر الھین إذ ال بد من . باألرواح البشریة

الثقاف��ات واألفك��ار م��ن ج��ذورھا لقب��ول ھ��ذه الفك��رة الجدی��دة الت��ي س��تعمل عل��ى 
تساوي الناس في الحقوق والواجبات فما كان لصاحب السلطان الثیوقراطي أو 
االجتماعي أو صاحب النفوذ االقتص�ادي والق�وة العس�كریة ان یتخل�ى ع�ن ھ�ذا 

س�اوى م�ع م�ن ك�انوا ب�األمس الھیلمان الذي یجعل الجمیع عبیدا لھ لیسلم ب�أن یت
مفھوم المواطنة یستدعي التخل�ي ع�ن التعص�ب وال�والء للطبق�ة  أنإذ . خدما لھ

  .أیا كان شكلھا لیكون والؤك للوطن

وظل الحصول عل�ى الحری�ة والمس�اواة عل�ى م�ر الت�اریخ حلم�ا ی�راود 
، وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات مرورا بالحضارات القدیمةالمقھورین 

اعیة منذ قیام الحكوم�ات الزراعی�ة ف�ي وادي الراف�دین م�روراً بحض�ارة االجتم
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سومر وآشور وبابل وحضارات الص�ین والھن�د وف�ارس وحض�ارات الفینیقی�ین 
  .11والكنعانیین

والروماني في بع�ض المراح�ل عل�ى  اإلغریقيوقد أكد الفكر السیاسي 
م بإرس��اء المناص��ب العلی��ا واالھتم��ا إل��ىض��رورة المنافس��ة م��ن أج��ل الوص��ول 

ث�م تط�ور . أسس لمناقشة السیاسة العامة باعتبار ذلك أمرا مطلوبا ف�ي ح�د ذات�ھ
 اإلمبراطوری���ةف���ي  األخ���رىل���دى الروم���ان بحی���ث ش���مل العام���ة والش���عوب 

م��ن حف��ظ  إلی��ھلیحق��ق للمقھ��ورین م��ا یص��بون  اإلس��المث��م ج��اءت . 12الرومانی��ة
حة جلی�ة ب�أن المس�لم الكرامة واحترام الكینونة البشریة، فج�اءت تعلیمات�ھ واض�

 -للمواطن��ة ف��ي الت��اریخ البش��ري  األولوأرس��ى دع��ائم الق��انون  ،13أخ��و المس��لم
بم�ا یمك�ن  -اإلسالمیةلغیر المسلمین ممن یقیمون في الدولة  أوسواء للمسلمین 

ثم تتابعت جھود الباحثین المس�لمین . 14أن یُطلق علیھ اصطالحا دستور المدینة
ك��ابن خل��دون واب��ن رش��د  اإلس��المالحق��وق ف��ي ف��ي التأص��یل للفك��ر السیاس��ي و
ومحم��د عب��ده وخی��ر ال��دین التونس��ي  واألفغ��انيوت��بعھم كثی��رون كالطھط��اوي 

  . 15وعبد هللا الندیم مع اختالفات بینھم في التصور والمفھوم

في عص�ور الظ�الم  أوروبافي أوروبا فال یخفى على أحد ما عانتھ  أما
مث��ل  اإلص��الحل��دعاة  إص��الحیةات ذل��ك م�ن ث��ور تل��يوس�یطرة الكنیس��ة ث��م م��ا 

مارتن لوثر كنج وجان ب�ودین ومیك�افیللي وم�ن بع�دھم ج�ون ل�وك وج�ان ج�اك 
روس��و ف��ي كتاب��ھ الش��ھیر العق��د االجتم��اعي ث��م م��ا ت��ال ذل��ك م��ن قی��ام الث��ورة 

فظھرت بالمقابل النعرة القومیة عل�ى ی�د  أوروباالفرنسیة التي اجتاحت معالمھا 
دف��ع الع�الم ثمن��ا باھظ��ا ج��دا ف��ي الح��ربین  أن إل��ىح ھتل�ر للتص��دي لھ��ذا االجتی��ا

الع�المي  اإلع�النث�م  م1945المتح�دة ع�ام  األممالعالمیتین لیظھر للوجود میثاق 
    .م1948لحقوق االنسان عام 

تط���ور " بعن���وان ):Wiener,1995" (وین���ـر" أش���ارت دراس���ـةوق���د 
مواطن�ة ت�رتبط إل�ى أن ال(، "نة األوربیة ومؤسس�اتھا المختلف�ةممارسات المواط

على نحو وثیق ببناء الدولة، ویمثل ذلك في ج�وھره ال�درس الرئیس�ي المس�تفاد 
من تاریخ معظم الدول القومیة في غرب أوربا، والتي أص�بحت حالی�ا م�ن ب�ین 
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ال��دول األعض��اء ف��ي االتح��اد األورب��ي، وتش��یر الدراس��ة أیض��ا إل��ى خب��رات 
طن�ة، أي أن المواطن�ة ال وتجارب تلك الدول في مجال تطبی�ق ممارس�ات الموا

تصقل بش�كل عش�وائي غی�ر مقص�ود، ولكنھ�ا تتط�ور بم�رور الوق�ت، ویختل�ف 
معناھ���ا ومفھومھ���ا ب���اختالف الزم����ان والمك���ان، وب���ذلك نج���د أن ممارس����ات 
المواطنة تعد دائما بمثابة خب�رة تاریخی�ة تس�ھم ف�ي تحدی�د وبل�ورة مع�الم معن�ى 

  .16)المواطنة

  :وضوع المواطنةالنظرة الفقھیة المعاصرة في م

 أنعملیة استقراء ومتابع�ة لنص�وص الكت�اب والس�نة تُظھ�ر بج�الء  إن
مفھ�وم المواطن�ة واالنتم�اء موج�ود من�ذ النش�أة األول�ى لوج�ود البش�ر عل�ى ھ��ذه 
األرض بخص��ائص واض��حة ف��ي التص��ور اإلس��المي ولربم��ا بقلی��ل م��ن الت��دبر 

 أنیج�د  أنبقة یستطیع أي باح�ث ف�ي ھ�ذا الموض�وع بحیادی�ة ودون أحك�ام مس�
الشریعة قد حددت معالم التصور اإلسالمي  للمواطنة ف�ي ص�ورة راقی�ة بعی�دة 

ف�المالحظ ان�ھ رغ�م تجلی�ات . عن االضطراب الذي وقع فیھ كثیر م�ن الب�احثین
المواطن��ة ف��ي الغ��رب ف��ي ص��ورة أص��بح بع��ض الع��رب والمس��لمین ف��ي بالدن��ا 

قناھ��ا ف��ي بالدن��ا عل��ى نكتس��یھا ل��و طب أنی��رون أنھ��ا ازھ��ي وأبھ��ى حل��ة ممك��ن 
 أنھ�ؤالء ل�م ینتبھ�وا إل�ى مس�ألة مھم�ة ج�دا  أنغرار التطبی�ق الغرب�ي لھ�ا، إال 

المدنیة في تلك البالد تبلورت ف�ي إط�ار منظوم�ة ثقافی�ة وأثق�ال تاریخی�ة حملھ�ا 
الغرب على أكتافھ ردحا طویال من الزمن تحت وطأة حك�م الكنیس�ة والطبق�ات 

  . االرستقراطیة واالستعباد

وارتبط��ت فك���رة المواطن��ة عن���ده بفك���رة اس��تبعاد منظوم���ة الم���وروث 
وم���ن ث���م إط���الق مص���طلحات المس���اواة . ال���دیني والطبق���ي م���ن الحی���اة العام���ة

والحری�ة والع��دل كمقوم�ات أساس��یة تقض�ي عل��ى البقی�ة الباقی��ة لس�طوة الكنیس��ة 
 ولألس��ف الش��دید فانبھ��ار طائف��ة م��ن المس��لمین بھ��ذا البھ��رج الزائ��ف. والطبقیّ��ة

للمواطنة في الغرب ضمن المصطلحات المطروحة أعم�ى عی�ونھم ع�ن حقیق�ة 
واألنبی��اء م��ن قبل��ھ ھ��م ال��ذین ك��انوا یعتب��رون أراذل  أكث�ر م��ن اتب��ع النب��ي  أن

بط���ردھم  الن���اس وان زم���رة م���ن الكف���ار الج���اھلیین كان���ت تطال���ب النب���ي 
طن��ة واس��تبعادھم، وان المص��طلحات الت��ي اس��تخدمت للدالل��ة عل��ى معن��ى الموا
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وھ�ي الحری��ة والعدال��ة والمس�اواة موج��ودة ف��ي اإلس��الم ل�یس فق��ط عل��ى ص��عید 
التعامل مع أھل اإلس�الم أو الرعای�ا ال�ذین یعیش�ون ف�ي كن�ف الدول�ة اإلس�المیة 
من أھل الكتاب بل امتدت إلى من یقیمون خارج ح�دود الدول�ة اإلس�المیة فنج�د 

ِ یَ��ا أَیُّھ��َهللا ی��أمر بالع��دل م��ع الع��دو ال��ذي نك��ره  اِمیَن ِ�ّ ا الَّ��ِذیَن آَمنُ��واْ ُكونُ��واْ قَ��وَّ
ُشھََداء بِاْلقِْسِط َوالَ یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ھَُو أَْق�َرُب لِلتَّْق�َوى 

ع��ن ھ��ذه  فھ��ل غف��ل ھ��ؤالء. )8: المائ��دة( َواتَّقُ��واْ ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َخبِی��ٌر بَِم��ا تَْعَملُ��ونَ 
  !خلف ھذه الدعوات مسألة أخرى ھي المقصودة بھذه الدعوات؟ إنالحقیقة أم 

 ألغ�ى أنغیر أن اإلس�الم ف�ي الوق�ت ذات�ھ وم�ن منظ�ور راق ج�دا بع�د 
ان��ھ وض��ع مع��اییر خاص��ة للمفاض��لة تحقیق��ا  إالكثی��را م��ن الف��وارق ب��ین الن��اس 

الحال��ة الص��حیة  أوللعدال��ة ب��ین البش��ر نظ��را لالختالف��ات بی��نھم تبع��ا للج��نس 
أولئ�ك  أول�م یض�ع ھ�ذه الف�وارق لالنتق�اص م�ن ح�ق ھ�ؤالء  واإلسالم. والعقلیة

یأخ�ذ ك�ل مجموع�ة ف�ي المجتم�ع حقھ�م دون ظل�م أو إجح�اف  أنولكن لض�مان 
  : وأمثلة ذلك كثیرة في القرآن الكریم. بحق فریق دون فریق

 َُل ّهللا اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ  بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنَفقُ�واْ ِم�ْن الرِّ
   . )34: النساء( أَْمَوالِِھمْ 

 َرِر َواْلُمَجاِھ�ُدوَن فِ�ي َس�بِیِل� الَّ یَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َغْی�ُر أُْولِ�ي الضَّ
��َل ّهللاُ اْلُمَجاِھ��ِدیَن  بِ��أَْمَوالِِھْم َوأَنفُِس��ِھْم َعلَ��ى اْلقَاِع��ِدیَن ّهللاِ بِ��أَْمَوالِِھْم َوأَنفُِس��ِھْم فَضَّ

  . )95: النساء( َدَرَجةً 

 َن الَّ�ِذیَن� ْن أَنفََق ِم�ن قَْب�ِل اْلفَ�ْتحِ َوقَاتَ�َل أُْولَئِ�َك أَْعظَ�ُم َدَرَج�ةً مِّ َال یَْستَِوي ِمنُكم مَّ
ُ اْلُحْس�نَى وَ  ُ بَِم�ا تَْعَملُ�وَن َخبِی�رٌ أَنفَقُوا ِمن بَْعُد َوقَ�اتَلُوا َوُك�ّالً َوَع�َد هللاَّ : الحدی�د( هللاَّ

10(.  

 ِْزق َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض فِي اْلرِّ   ). 71: النحل( َوّهللاُ فَضَّ

ولنقاش مفھوم المواطنة في عالمنا العربي واإلسالمي فإنھ مما ال ش�ك 
ھن�اك مجموع�ة م�ن المس�ائل الھام�ة الت�ي ال یمك�ن تجاوزھ�ا والت�ي  أنفیھ نجد 

  :مثل فیما یليتت
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اإلسالم لیس كغیره من األدیان دین ج�اء ی�نص عل�ى عالق�ة جزئی�ة ب�ین  أن -1
  .العبد وربھ في مسجد أو بیت بل ھو تشریعات شملت كل جوانب الحیاة

المی��راث الثقی��ل م��ن الص��راع السیاس��ي عب��ر الت��اریخ اإلس��المي ت��رك أث��را  -2
ثی��را م��ن التش��ریعات س��لبیا ف��ي تفكی��ر كثی��ر م��ن المثقف��ین والدارس��ین ألن ك

اإلس����المیة والمتعلق����ة ب����الحقوق والحرم����ات ض����اعت وامتھن����ت إب����ان ھ����ذه 
  .الصراعات

ع��دم ق��درة المس��لمین وغی��ر المس��لمین المقیم��ین ف��ي بالدن��ا تص��ور حص��ول  -3
 .المواطنین على حقوقھم في ظل الصراعات السیاسیة التي كانت قائمة

كثر احتكاكا بالناس على زم�ن تركیز كثیر من الوعاظ والخطباء الذین ھم أ -4
الخالفة الراشدة وم�ا فی�ھ م�ن ایجابی�ات كمث�ل لألم�ة أو الت�ذكیر بإح�داث ع�زة 
األم�ة وقوتھ��ا ف�ي العص��ور الت��ي تل�ت ذل��ك أو التركی��ز عل�ى الجان��ب التعب��دي 
والص��وفي أو الت��رف والب��ذخ والظل��م ال��ذي ق��ام ب��ھ ھ��ذا الح��اكم أو ذاك دون 

 .سیة والحریات بشكل عام إال فیما ندرتعرض للحیاة االجتماعیة والسیا

أنھم لم یشاھدوا واقعا حی�ا تعط�ى فی�ھ الحق�وق وی�نعم اإلنس�ان فی�ھ ب�الحقوق  -5
 .كاملة إال في النموذج الغربي الموجود حالیا

الصورة المشوھة لإلسالم التي رسمھا اإلعالم وأصحاب النف�وذ وأص�حاب  -6
لمین وحت���ى بع���ض عناص���ر األی���دیولوجیات المعادی���ة لألدی���ان وغی���ر المس���

وقی��ادات التی��ارات اإلس��المیة بممارس��اتھم أو تص��ریحاتھم جعل��ت الثق��ة تنع��دم 
یكون تطبیق شریعة اإلسالم یض�من إعط�اء حق�وق الم�واطنین  أنفي إمكانیة 

 .واحترام كرامتھم

كل ذلك أدى إلى تنامي التیار المناھض للحكم اإلسالمي ب�ین الن�اس وت�م 
بعاد اإلس��الم ع�ن س��احة السیاس��ة والتش��ریعات، تح��ت تجنی�د ك��ل الطاق��ات الس��ت

وطأة المناداة باألحكام المدنیة والمصطلحات الدخیلة  واتخاذ النموذج الفرنسي 
والبریط���اني أنموذج���ا یحت���ذى وتؤخ���ذ تش���ریعاتھ وأحكام���ھ ل���تحكم ف���ي ب���الد 

  .17المسلمین بدیال لحكم هللا
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م��ن علم��اء  كثی��را أنومم��ا ابتلی��ت ب��ھ األم��ة ف��ي عص��رنا الحاض��ر ھ��و 
المس��لمین وب��دون قص��د أخ��ذوا یعط��ون ش��رعیة لھ��ذه المص��طلحات م��ن خ��الل 
العمل على إظھار أن اإلسالم یتوافق معھا وأنھا من لب اإلسالم، وأن اإلس�الم 

وبدال من أن یك�ون . لم یأت إال لمثل ھذه المقاصد العظیمة التي ترتفع باإلنسان
ارتف�اع وتیرتھ�ا وذل�ك أن ھ�ؤالء  ھذا األمر أداة توقف غل�واء الھجم�ة أدى إل�ى

ش��عروا ب��أنھم انتص��روا ف��ي المعرك��ة وأن اإلس��الم أص��بح ف��ي موق��ف الض��عف 
والدفاع عن النفس خصوصا بعد أن انقسم إلى معسكرین، معسكر یح�اول ردم 

اإلس�الم فی�ھ ك�ل ھ�ذه المص�طلحات  أنالھوة بالسیر قدما في اتجاه إقناع العامة 
كب��رى ب��دأت تتس��لل إل��ى نف��وس الع��وام بس��بب ومعطیاتھ��ا وذل��ك درءا لمفس��دة 

تجنید الفریق العلماني لكل وسائل اإلعالم وتغذیة النعرات بین األقلیات الدینی�ة 
والتیارات اإلسالمیة خصوصا م�ع م�ا ص�احب ذل�ك م�ن إح�داث عص�فت ب�أمن 

 .بالد المسلمین وروعت اآلمنین والمستأمنین

ك���م اإلس���المي دون وم��ع اش���تداد الھجم���ة ف���ي ب���الد المس���لمین عل���ى الح
التصریح من خالل الطع�ن برم�وزه ورم�یھم ب�الجمود والتحج�ر وع�دم مراع�اة 
ف��روق الزم��ان والمك��ان والتط��ورات ومحاول��ة بع��ض أھ��ل العل��م جس��ر الفج��وة 
القائمة من خالل القبول بمص�طلحات ھ�ؤالء وإض�فاء الص�بغة الش�رعیة علیھ�ا 

مي متم��ثال بم��دارس انتقل��ت المعرك��ة ف��ي ج��زء منھ��ا إل��ى داخ��ل الص��ف اإلس��ال
فقھی��ة للتع��اطي م��ع الواق��ع الجدی��د إیجاب��ا أو س��لبا فانقس��مت ال��رؤى الفقھی��ة ف��ي 

  :موضوع المواطنة في وقتنا الحاضر إلى ثالثة تیارات رئیسیة

تیار یرى التوق�ف عن�د ح�دود ال�نص الش�رعي ف�ي التعام�ل  :التیار األول
اس�تنادا للنص�وص مع كافة المصطلحات ومنھا مص�طلح المواطن�ة قب�وال وردا 

تضیع مع�الم ال�دین وتنتش�ر  أنالثابتة وبحث المسائل في أصولھا األولى خشیة 
ال ب�د م��ن المحافظ��ة عل�ى الموروث��ات التزام��ا البدع�ة ویع��م الفس�اد وال��ردة، ل��ذا 

وانب�رى ھ�ذا الفری�ق . بالنص وعدم الخ�روج عن�ھ تح�ت أي ذریع�ة م�ن ال�ذرائع
لمصطلحات الجدیدة وعدم االنخداع بھ�ا بكل ما أوتي من قوة للتحذیر من ھذه ا

واالنجرار وراء دعاتھا مستشعرین عظ�م البلی�ة وخط�ر المس�ألة ول�م یك�ن ذل�ك 
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حك��را عل��ى توج��ھ دون اآلخ��ر ب��ل اتف��ق ف��ي ذل��ك أص��حاب ھ��ذا التی��ار م��ن ك��ل 
  .  المشارب

وق�د ب��دأ علم��اء األزھ��ر الش��ریف ف�ي مص��ر تح��ذیراتھم م��ن ھ��ذا الخط��ر 
حی�ث أوض�ح أن�ھ  ،18الش�یخ محم�د الخض�ر حس�ین المحدق ومنھم شیخ األزھر

لیس في اإلسالم نظام عتیق یمنع المس�لمین م�ن أن یس�ابقوا األم�م األخ�رى ف�ي 
علوم االجتماع والسیاسة، ولیس في اإلسالم نظام عتیق یُعد الخاض�ع ل�ھ مھان�ا 

م�ا یثم�ر لھ�م ق�وانین تف�وق ) أي المس�لمین( أو ذلیال، وإن في أصول ش�ریعتھم 
 أنفالمس��لمون حق��ا ال ب��د . بش��ر وتأخ��ذ بمص��الحھم أخ��ذ حك��یم مقت��درق��وانین ال

یكونوا أرجح عقوال، وارفع ھمم�ا م�ن ان یُس�لموا أی�دیھم م�ن أص�ول ش�ریعتھم 
الفس��یحة المج��ال، الناس��جة عل��ى أحك��م مث��ال، ویض��عوھا ف��ي تقلی��د أم��م لیس��وا 

  .19)بأصوب نظرا وال أدرى بالمصلحة

ش�یخ احم�د ش�اكر والش�یخ محم�ود بل ذھب الكثیر من علم�اء األزھ�ر كال
حامد الفقي والشیخ شلتوت والشیخ محمد أب�و زھ�ره وغی�رھم كثی�ر م�ن علم�اء 
الق��رن الماض��ي وم��ا س��بقھ إل��ى تب��دیع وتج��ریم وحت��ى تكفی��ر م��ن ن��ادى بھ��ذه 
الشرائع والمسمیات واالحتكام إلیھا بدال من حكم اإلس�الم واعتب�روا ھ�ذا الفع�ل 

  .20حرام وجاھلیة

ر عن�د ش�یوخ األزھ�ر فحس�ب ب�ل انب�رى كثی�ر م�ن العلم�اء ولم یقف األم
في شتى البالد اإلسالمیة یقفون موقف الضد لدخول ھ�ذه المص�طلحات وتبی�ان 
ما فیھا من خلل عقدي ق�د ی�ؤدي بالن�اس إل�ى الكف�ر وانطلق�ت دع�واتھم للتمس�ك 
بالمنھج األصیل منھج السلف وكأن شعارھم الخیر كل الخیر فیمن اتب�ع والش�ر 

لشر فیمن شذ وابتدع فقد أكد الشیخ صالح بن عب�د العزی�ز آل الش�یخ عل�ى كل ا
علی�ھ الص�الة  -في أحوالھ كلھا، فھ�و  الكمال في الرجوع إلى ھدي النبي أن 

وعل�ى ال�دعاة أن . وصحابتھ ھم األساس والق�دوة ف�ي ال�والء والب�راء -والسالم 
  . 21یترسموا ھذا الھدي، ویتمسكوا بھذا األصل

د أح�دا ینتم�ي إل�ى ھ�ذا التی�ار وھ�ذه المدرس�ة یلق�ي الك�الم عل�ى وقلّما تج�
عواھنھ دونما أن یأتي بآیة أو حدیث أو قول لمن سلف من العلماء یس�ند ب�ھ م�ا 
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ذھب إلیھ وقال بھ لیبیّن للمتلقي بص�ریح ال�دلیل مخالفت�ھ للح�ق كم�ا فع�ل الش�یخ 
دیة عن�دما ب�یّن محمد بن إبراھیم بن عبد اللطی�ف آل الش�یخ مفت�ي ال�دیار الس�عو

وأم�ا الق�انونیون (عوار من أرادوا سیاسة الناس بأحكام من وضعھم فق�ال ف�یھم 
ویناقض���ون  فمتناقض���ون، حی���ث یزعم���ون اإلیم���ان بم���ا ج���اء ب���ھ الرس���ول 

: ویری��دون أن یتخ��ذوا ب��ین ذل��ك س��بیال، وق��د ق��ال هللا تع��الى ف��ي أمث��ال ھ��ؤالء
��َْدنَا لِْلَك��افِِریَن َع��َذاباً ُمِھین��اً أُولَئِ��َك ھُ��ُم اْلَك��افُِروَن َحقّ��اً َوأَْعت )ث��م ، )151: النس��اء

انظر كیف ردت ھذه اآلیة الكریمة على القانونیین م�ا زعم�وه م�ن حس�ن زبال�ة 
ِ ُحْكم�اً لِقَ��ْوٍم : أذھ�انھم، ونحات�ة أفك�ارھم، بقول�ھ ع�ز وج�ل َوَم�ْن أَْحَس�ُن ِم�َن هللاَّ

  .)50: المائدة( یُوِقنُونَ 

ینك�ر تع�الى عل�ى م�ن خ�رج ": ثیر في تفسیر ھذه اآلی�ةقال الحافظ ابن ك
من حكم هللا المحكم، المشتمل على كل خیر، الن�اھي ع�ن ك�ل ش�ر، وع�دل إل�ى 
ما سواه من اآلراء واألھواء، واالصطالحات التي وضعھا الرجال، بال مس�تند 
من شریعة هللا، كما كان أھل الجاھلیة یحكمون بھ م�ن الض�الالت والجھ�االت، 

  .22"ضعونھا بآرائھم وأھوائھممما ی

كب�ار علم�اء ھ�ذا التی�ار ف�ي الغال�ب ال یتطرق�ون إل�ى  أنوالمالحظ دائما 
مضامین المصطلحات الدخیلة بل یرفضونھا جملة وتفصیال ألنھ�ا مص�طلحات 

واالحتكام إلیھا ینبن�ي علی�ھ أحك�ام . بشریة غیر شرعیھ، مصدرھا غیر اإلسالم
ر االعتقاد، وقد أشار فضیلة المفتي محمد آل شتى تتراوح بین الكفر العمل وكف

حك�م هللا ورس�ولھ ال یختل�ف ف�ي ذات�ھ ب�اختالف األزم�ان وتط�ور  الشیخ إلى أن
األحوال، وتجدد الحوادث؛ فإن�ھ م�ا م�ن قض�یة كائن�ة م�ا كان�ت إال وحكمھ�ا ف�ي 

نصا أو ظاھرا أو استنباطا، أو غیر ذلك، علم  كتاب هللا تعالى وسنة رسولھ 
وأن�ھ ل�یس معن�ى م�ا ذك�ره العلم�اء م�ن تغی�ر . علمھ، وجھل�ھ م�ن جھل�ھذلك من 

الفت��وى بتغی��ر األح��وال، م��ا ظن��ھ م��ن ق��ل نص��یبھم أو ع��دم م��ن معرف��ة م��دارك 
األحكام وعللھا، حیث ظنوا أن معن�ى ذل�ك بحس�ب م�ا یالئ�م إرادتھ�م الش�ھوانیة 

  .23البھیمیة، وأغراضھم الدنیویة، وتصوراتھم الخاطئة الوبیّة
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وتی��رة المواجھ��ة لھ��ذه المص��طلحات وم��ا ینبن��ي علیھ��ا م��ن أحك��ام إل��ى وترتف��ع 
الحكم بكفر من یعمل بھا ویرتضیھا ب�دال لحك�م هللا وش�ریعتھ فیق�ول ع�ن الن�وع 

  : الخامس من ھذه األحكام

وھو أعظمھما وأشملھما وأظھرھا معاندة للشرع، ومكابرة ألحكام�ھ، (
 یة، إع�دادا وإم�دادا، وإرص�اداومشاقة � ولرسولھ، ومضاھاة بالمح�اكم الش�رع

فكم�ا . وتأصیال وتفریعا، وتشكیال وتنویعا، وحكما وإلزاما، ومراجع مس�تمدات
أن للمح��اكم الش��رعیة مراج��ع مس��تمدات مرجعھ���ا كلھ��ا إل��ى كت��اب هللا وس���نة 

، فلھ��ذه المح��اكم مراج��ع ھ��ي الق��انون الملف��ق م��ن ش��رائع ش��تى، رس��ول هللا 
س��ي، والق��انون األمریك��ي، والق��انون البریط��اني وق��وانین كثی��رة، كالق��انون الفرن

وغیرھ��ا م��ن الق��وانین، وم��ن م��ذاھب بع��ض الب��دعیین المنتس��بین إل��ى الش��ریعة 
فھ��ذه المح��اكم اآلن ف��ي كثی��ر م��ن أمص��ار اإلس��الم، مھی��أة مكمل��ة، . وغی��ر ذل��ك

مفتوح�ة األب��واب، والن��اس إلیھ�ا أس��راب إث��ر أس��راب، یحك�م حكامھ��ا بی��نھم بم��ا 
ة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمھم بھ وتق�رھم علی�ھ، یخالف حكم السن

  .24)وتحتمھ علیھم، فأي كفر فوق ھذا؟

وھذا التی�ار ل�م یخ�رج یوم�ا ع�ن ھ�ذا الفھ�م ول�م تت�أرجح أقوال�ھ ت�أرجح 
عن  إالالسكارى والحیارى الشاكین في كل شيء أو الذین ال یقتنعون بالمسائل 

ن تجرب�ة ظن�وا ذل�ك النج�اح ف�إذا ت�دافع طریق التجارب فان نجحوا في جانب م
. بعد ذلك الفشل تلو الفشل رجعوا إلى أنفسھم واعتذروا عن خط�ئھم وان�دفاعھم

قناعة ھذا التیار العقدیة في مسألة التمسك بالدلیل كتاب�ا وس�نة والت�زام  أنوذلك 
م��ا كان��ت علی��ھ الق��رون الخیری��ة األول��ى ھ��و األس��لم لل��دین وقی��ادة ال��دنیا، وان 

ة ھذا الم�نھج بلی�ة وخس�ران ف�ي ال�دنیا واآلخ�رة، ل�ذلك ع�ّدوا ال�دعوة إل�ى مخالف
شيء مما جاءت بھ التشریعات البشریة واألفكار اإلنسانیة والذي ال یصدر من 

الباط�ل ال یج�وز منبع اإلسالم ومنھاج هللا وشرعتھ عدوانا وائم�ا وخل�ط للح�ق ب
  : یقول بكر بن غیھب

اد س��ع ق��د ی��ؤول بص��احبھ إل��ى اعتق��ب��اب وا"ب��اب التأوی��ل واالجتھ��اد (
، ھذا إذا كان في أصلھ سائغا فكیف إذا كان غیر الحالل حراما، والحرام حالال

سائغ؟ بل ھ�و اجتھ�اد آث�م؛ لمص�ادمتھ أص�ول ال�دین المعلوم�ة من�ھ بالض�رورة، 
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فال یجوز ترك بیان الس�نة والھ�دى، ویج�ب رد االجتھ�ادات : وعلى كال الحالین
فض��ال ع��ن الفاس��دة أص��ال، ب��ل یج��ب البی��ان لحف��ظ ھ��ذا  والت��أویالت الخاطئ��ة،

وھ�ذا م�ن إعط�اء اإلس�الم حق�ھ، والوف�اء بموج��ب . ال�دین، وك�ف الع�دوان علی�ھ
إن ھذه الدعوة بجذورھا، وشعاراتھا، ومفرداتھا، ھ�ي م�ن أش�د . العلم واإلیمان

نظری�ة الخل�ط ب�ین : "ف�ي عص�رنا ھ�ذا، وھ�ي أكف�ر آح�اد ما ابتلي بھ المسلمون
م والكف��ر، والح��ق والباط��ل، والھ��دى والض��اللة، والمع��روف والمنك��ر، اإلس��ال

  .25)والسنة والبدعة، والطاعة والمعصیة

ھذه المنطلقات حددت األساس الذي یقوم علیھ الحكم على أي فكرة وأي 
مصطلح خاصة تلك المصطلحات والمفاھیم التي یدل معناھا ضمنا على معن�ى 

ح المواطن�ة فق�د وق�ف ھ�ذا التی�ار موق�ف مخالف لتعالیم الشریعة ومنھ�ا مص�طل
الضد المحارب من دخول مثل ھذه المصطلحات إلى الفقھ اإلس�المي ال رفض�ا 
لمضامین المواطنة من الحریات المنضبطة والعدل والمساواة المقیدة بض�وابط 
الش���رع كھ���دف إنس���اني س���ام ب���ل رفض���ا ل���دخولھا عل���ى اإلس���الم مم���ن أُِمرن���ا 

ألخ�ذ بع�ین االعتب�ار ان كاف�ة ھ�ذه المض�امین الت�ي بمخالفتھم في كل شيء مع ا
تحتویھا المصطلحات الجدیدة موجودة في فقھنا وشریعتنا في إطارھا الص�حیح 

  :یقول الشیخ الشحودالمنضبط ، 

إن دور ھ�ذه األم��ة ھ��و أن تك�ون الوص��یة عل��ى البش�ریة تق��یم الع��دل ف��ي ( 
ة الع��دل إل��ى م��ا األرض، غی��ر مت��أثرة بم��ودة أو ش��نآن، وغی��ر ن��اظرة ف��ي إقام��

.. .أصابھا أو یصیبھا م�ن الن�اس فھ�ذه ھ�ي تك�الیف القوام�ة والوص�ایة والھیمن�ة
وغیر متأثرة ك�ذلك بانحراف�ات اآلخ�رین وأھ�وائھم وش�ھواتھم ف�ال تنح�رف فی�ھ 
شعرة عن منھجھ�ا وش�ریعتھا وطریقھ�ا الق�ویم السترض�اء أح�د أو لت�ألیف قل�ب 

  .26)وغیر ناظرة إال إلى هللا وتقواه

مفھوم المواطنة الدخیل یقوم أساسا عل�ى تحقی�ق ھ�ذه المب�ادئ ب�ال  أن وبما
ضوابط وعلى أساس الوطن الواحد أو اللغة أو األھ�داف والمص�الح المش�تركة 
أو الل�ون أو الع�رق فھ��ذا یُظھ�ر بوض��وح مخالف�ة المص�طلح ألس��اس م�ن أس��س 

أق�ام المجتم�ع فاإلس�الم الدین العظیمة التي ال یمك�ن القب�ول بتغییرھ�ا أو تب�دیلھا 
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اإلس���المي عل���ى أس���اس وح���دة العقی���دة، الت���ي تنبث���ق منھ���ا جمی���ع التص���ورات 
األخ�رى، وجع�ل ال��والء والب�راء عل��ى أساس�ھا فق�ط، وم��ن ث�م ف��إن المس�لم أخ��و 

�ةً َواِح�َدةً َوأَنَ�ا َربُُّك�ْم فَاْعبُ�ُدونِ  المسلم أینما كان وأینما ح�ل، �تُُكْم أُمَّ  إِنَّ ھَ�ِذِه أُمَّ
ون��دد بك��ل التص��ورات الجاھلی��ة ومنھ��ا المواطن��ة الت��ي ج��اء بھ��ا ، )92: األنبی��اء(

قُْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكْم َوإِْخ�َوانُُكْم َوأَْزَواُجُك�ْم َوَعِش�یَرتُُكْم َوأَْم�َواٌل الغرب  
��َن ّهللاِ اْقتََرْفتُُموھَ��ا َوتَِج��اَرةٌ تَْخَش��ْوَن َكَس��اَدھَا َوَمَس��اِكُن تَْرَض��ْونَھَا أََح��بَّ  إِلَ��ْیُكم مِّ

َوَرُس�ولِِھ َوِجھَ��اٍد فِ��ي َس�بِیلِِھ فَتََربَُّص��واْ َحتَّ��ى یَ�أْتَِي ّهللاُ بِ��أَْمِرِه َوّهللاُ الَ یَْھ��ِدي اْلقَ��ْوَم 
  .27)24: التوبة( اْلفَاِسقِینَ 

ولما كان الوالء والبراء ھو أساس االنتم�اء للمجم�وع الم�ؤمن حب�ا ف�ي هللا 
إِنَّ االرتباط باألرض ال قیمة ل�ھ أم�ام االرتب�اط بالعقی�دة  وبغضا في هللا فكذلك

الَِّذیَن تََوفَّاھُُم اْلَمآلئَِك�ةُ ظَ�الِِمي أَْنفُِس�ِھْم قَ�الُواْ فِ�یَم ُكن�تُْم قَ�الُواْ ُكنَّ�ا ُمْستَْض�َعفِیَن فِ�ي 
أُْولَ��ـئَِك َم��أَْواھُْم َجھَ��نَُّم األَْرِض قَ��اْلَواْ أَلَ��ْم تَُك��ْن أَْرُض ّهللاِ َواِس��َعةً َفتُھَ��اِجُرواْ ِفیھَ��ا فَ 

إذن ال قیم��ة لل��وطن واألرض إذا ك��ان ال��ثمن ، )97: النس��اء( َوَس��اءْت َمِص��یراً 
الذي سأدفعھ كمسلم ھو دیني وعقیدتي، إذن ھ�اجر لتض�من س�المة العقی�دة م�ن 

  .28الفتنة

وق���د ك���ان الش���یخ الش���حود أكث���ر وض���وحا ف���ي ط���رح موض���وع الوطنی���ة 
الوطنی�ة : حوث ومقاالت حول الثورة الس�وریة حی�ث ق�الفي كتابھ بوالمواطنة 

شعار معاص�ر، ح�اول مروج�وه ب�ین المس�لمین توجی�ھ والِء س�ّكان أو أص�حاب 
ال��وطن الواح��د بص��فٍة جماعی��ة مش��تركة ألرض وط��نھم ذات الح��دود المعیّن��ة، 
وشحنھم بالتعصب لھا انتماًء، وال�دفاع عنھ�ا حت�ى درج�ة ف�دائھا ب�النفس، مھم�ا 

  . 29ائدھم، ولغاتھم، وأعراقھم، وقومیاتھماختلفت عق

المص�طلح الجدی�د ل�م ی�أت إل�ى عالمن�ا اإلس�المي  أنویرى الشیخ الش�حود 
إلنصاف أناس وقع علیھم ظل�م ب�ل ھ�و محاول�ة للتغیی�ر الس�لبي ال�ذي یغی�ر م�ن 
حقیق��ة الوض��ع الق��ائم ف��ي الع��الم اإلس��المي إلعط��اء غی��ر المس��لمین الح��ق ف��ي 

ثم المناداة بفصل الدین عن الدول�ة وعلمن�ة الدول�ة ورأى اإلدارة السیاسیة ومن 
الش�یخ الش�حود فیم��ا ذھ�ب إلی�ھ الش��یخ عب�د ال�رحمن ب��ن حس�ن حبنك�ة الدمش��قي 
حقیقة تفضح حقیقة الشعارات والمصطلحات فنقل عنھ أقوالھ حول كی�ف عم�ل 
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أعداء األمة على إدخال شعارات ومصطلحات براقة انخدع بھا أبناء المسلمین 
  :30حقیقة أھدافھم في عصرنا الحاضر في كتابھ كواشف زیوف وظھرت

لم�ا تمكن��ت ھ�ذه الطوائ��ف غی��ر المس�لمة م��ن الق��وى الفعال�ة داخ��ل بع��ض (
ب��الد المس��لمین، كش��فت األقنع��ة ع��ن وجوھھ��ا الت��ي كان��ت تخ��ادع بھ��ا، وت��ّدعي 
اإلخ���اء ال���وطني، وص���ارت ت���دعي أن ال���وطن لھ���ا، وأخ���ذت تن���بش ال���دفائن 

یخی��ة قدیم��ة، س��ابقة للف��تح اإلس��المي، وھ��ذه الم��زاعم ال لتس��تخرج م��زاعم تار
  .أساس لھا من الصحة

ثّم أخذت تفرض سلطانھا بالقوة في ھذه ال�بالد، مؤیَّ�دةً م�ن ال�دول الكب�رى 
المعادی���ة لإلس���الم والمس���لمین، وح���ارب األكثری���ة المس���لمة بض���راوة وح���ق، 

. لیات مستضعفةوأخذت تحرمھا من حقوقھا في أوطانھا، حتى جعلتھا بمثابة أق
ونسفت الطوائف غی�ر المس�لمة بع�د تمكنھ�ا أفك�ار الح�ق ال�وطني الق�ائم عل�ى 

اإلخ�اء ال�وطني، وأظھ�رت تعص�بھا الط�ائفي المقی�ت،  العلمانیة نسفاً، ونسفت
وكان��ت لعب��ة ش��عار . الق�ائم عل��ى االنتم��اء ألدیانھ��ا وعقائ��دھا التقلیدی��ة الموروث��ة

ن المسلمین ببراءة وسالمة ص�در، حت�ى الوطنیة مكیدة انخدع بھا جمع غفیر م
  .31)استّل أعداؤھم منھم معظم حقوقھم، ومعظم مقّدراتھم

بھذا تكون تحددت صورة عن معالم ھذا التیار وھذه المدرسة وال یتسع المجال 
بق��ي ان نش��یر إل��ى ان الطریق��ة . لمناقش��ات واس��تدالالت أكث��ر ح��ول ھ��ذه التی��ار

اجھ�ة ھ�ذه المس�تجدات انقس�مت إل�ى ثالث�ة التي عمل من خاللھ�ا ھ�ذا التی�ار لمو
  :أقسام رئیسیة ھي

قس���م یعم���ل عل���ى مناقش���تھا وتبی���ان زیغھ���ا وض���اللھا لألم���ة م���ن خ���الل  -1
المحاض���رات وال���دروس والخط���ب والكتاب���ات وھ���ذا القس���م یمثل���ھ الھیئ���ات 

  .الرسمیة وكثیر من كبار العلماء ومن درس علیھم

ص��طلحات ودعاتھ��ا بص��فتھم قس��م عم��ل عل��ى إع��الن الح��رب عل��ى ھ��ذه الم -2
عم��الء ألع��داء األم��ة أو كف��رة ی��دعون إل��ى محارب��ة اإلس��الم وتمث��ل ذل��ك ف��ي 

 .الجماعات اإلسالمیة المسلحة
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قسم رأى في ھذه المصطلحات ضالال اال ان ھذه األمور تترك لولي األم�ر  -3
الحاكم یرى فیھا شأنھ فإن اقرھ�ا فعل�ى الجمی�ع االنص�یاع ل�ھ وك�ل م�ن خالف�ھ 

، ول��ذلك فھ��م ال یناقش��ون ھ��ذه .ك اعتب��ر عن��دھم خارج��ا م��ن الخ��وارجف��ي ذل��
المصطلحات من مصادرھا األساس�یة وإنم�ا یناقش�ون أق�وال علم�اء المس�لمین 

  .لینھالوا علیھم تفسیقا وتبدیعا وربما تكفیرا

اتج��اه رأى أن ال��نص الش��رعي مواك��ب للتط��ورات أی��ا : التی��ار الث��اني
ون��ة وان ب�دت ف��ي ظاھرھ�ا خ��الف ال��نص كان�ت ویمك��ن التعام�ل معھ��ا بك�ل مر

الش��ریعة م��ا یمّك��ن الفق��ھ اإلس��المي م��ن الش��رعي وعلی��ھ رأوا أن ف��ي مقاص��د 
التعامل معھا وبناء األحكام المتعلقة بھ�ا دون تج�اوز لل�نص م�ن وجھ�ة نظ�رھم 
وعلیھ رأوا أن الفقھ اإلسالمي یجب أن یتحرر من كافة القیود م�ن اج�ل القب�ول 
ب��األعراف الموج��ودة والتع��اطي معھ��ا بإیجابی��ة م��ن ب��اب درء المفاس��د الكب��رى 

  .بالمفاسد األقل

وأصحاب ھذا التیار في الغالب ی�رون ض�رورة ملح�ة ف�ي التجدی�د ف�ي 
الفقھ ویرون ان الفقھ اإلس�المي عب�ر عص�وره ظ�ل جام�دا ف�ي مس�ألة التع�اطي 

  . سیاسيمع الفقھ ال

ما طرح�ت ب�ین المس�لمین مس�ألة الفص�ل ب�ین ": حسن الترابي. یقول د
عالجھ�ا بفوح�ة م��ن  ال�دین وش�أن الدول�ة وت�ذكرة التوب�ة للتوحی�د ل�م یك�ن یس�یراً 

منھ��ا أن . دع��وة للغ��افلین، ب��ل ت��أزم أمرھ��ا واعتمل��ت ف��ي تعس��یره أس��باب ش��تى
� ب�ل ك�ان  ةالسیاس� رصید الفقھ الم�وروث ل�م یج�د ھ�دیاً حاض�راً كافی�اً إلس�الم

وأصول الفقھ روی�ت بم�نھج جام�د می�ت ال . خواء إال قلیالً یعتوره الخطأ الكثیر
ب�ل .  السیاس�ة یلد اجتھاداً مسعفاً فوراً یعمّر ما خرب ویُ�تم م�ا نق�ص ف�ي مج�ال

الحدیث�ة بغالب�ھ لف�ظ غری�ب ترجم�ةً س�اذجة لمع�اني الم��ذاھب  السیاس�ة ك�ان لغ�و
رعي ال��ذي والتج��ارب الوض��عیة الالدینی��ة یك��اد یغی��ب عنھ��ا مص��طلح الفق��ھ الش��

مؤئس�ة م�ن رج�اء  اإلس�المي وكان�ت ق�راءة الت�اریخ. أصبح منكراً غی�ر مفھ�وم
ع��ن الھ��دى من��ذ ، فق��د ض��ل المس��لمون  السیاس��ة أوب��ة عاجل��ة لس��یرة الح��ق ف��ي

سقوط الخالفة الراشدة قروناً ، وتلك خطیئة وقعت بین الصحابة والخلف یؤثر 
قر الصحابة ك�أنھم أئم�ة معص�ومون م�ن الصمت ال یجرؤ على إنكارھا ألنھ یو
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ولم�ا ھ�وى المس�لمون وع�ال عل�یھم الكف�ر وس�لّط عل�یھم ال . الخطأ في الش�ریعة
المج�ال ل�م تُثم�ر لم�ا انتص�رت  ھ�داتھم عقیم�ة ف�ي ھ�ذاكان�ت مجا السیاس�ة دینیة

عاقبة حكم إسالمي رشید على الرعیة ورعاتھا بل جّرت إلى فوض�ى أو إیق�اع 
ضالل جدید من المجاھدین إذ فتنتھم سكرة النصر وثورتھ فأص�بحوا منھ�ومین 
بالس��لطة بغی��ر ح��د ش��رع أو ض��ابط ش��ورى أو تق��وى أو ب��ان لھ��م بع��د تج��اوز 

الراشدة فالتمسوا دالئ�ل الحك�م ف�ي مص�ادر  السیاسة بفقھمجاھدة الباطل جھلھم 
  .32"ضالل

وق���د ح���اول أص���حاب ھ���ذا التی���ار جاھ���دین إیج���اد قاس���م مش���ترك ب���ین 
ة المص��طلح ومض��امینھ التص��ور اإلس��المي لمض��امین المص��طلح وب��ین حقیق��

اإلنسانیة التي تعارف علیھا المجتم�ع ال�دولي ویتض�ح ذل�ك م�ن خ�الل ق�رارات 
مؤتمرات المجلس األوروبي لإلفتاء حیث نجد انھ في كثیر من بحوث المجلس 

المواطن��ة فك��رة قائم��ة عل��ى العط��اء األوروب��ي لإلفت��اء ی��تم التركی��ز عل��ى ان 
ی��ة اإلس��المیة وذل��ك م��ن اج��ل نی��ل والمش��اركة الكامل��ة م��ع الحف��اظ عل��ى الھو

الحقوق وتحقیق المصالح والمش�اركة التام�ة حت�ى ل�و اقتض�ت ب�ذل الم�ال لغی�ر 
المسلم ما دام یحقق الصالح العام حیث ورد في  لبی�ان الخت�امي لل�دورة العادی�ة 
السادسة عشرة للمجلس األوروب�ي لإلفت�اء والبح�وث المنعق�دة بمدین�ة اس�تانبول 

تم��وز  9-3المواف��ق ل��ـ  ھ��ـ1427اآلخ��رةجم��ادى  13-7: ة م��نف��ي تركی��ا ف��ي الفت��ر
المتص�ل ) 4/17( 155تأكی�دا عل�ى الق�رار رق�م  16/4ق�رار رق�م  م2006) یولیو(

بھذا الموض�وع، والص�ادر ع�ن مجل�س مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي المنبث�ق 
 أن: عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورتھ السابعة عشرة والذي ی�نص عل�ى

. االنتماء إل�ى دول�ة معین�ة أرض�اً وواقع�اً، وحم�ل جنس�یتھا: بالمواطنة المقصود
األحك�ام الش�رعیة االعتقادی�ة والعملی�ة واألخالقی�ة : ویقصد بالثوابت اإلس�المیة

الت���ي ج����اءت بھ����ا النص����وص الش���رعیة القطعی����ة، أو أجمع����ت علیھ����ا األم����ة 
ظ حف��: اإلس��المیة، ویش��مل ذل��ك م��ا یتعل��ق بحف��ظ الض��روریات الخم��س، وھ��ي

  ".الدین والنفس والعقل والنسل والمال

إسھام المس�لمین ف�ي غی�ر ال�دول اإلس�المیة ف�ي األنش�طة "ومشروعیة 
تتعارض مع الثوابت المتقدم�ة،  االجتماعیة أو السیاسیة أو االقتصادیة، التي ال
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س���یما إذا اقتض���ت المواطن���ة ذل���ك، ش���ریطة أال تھ���دد ھ���ویتھم وشخص���یتھم ال
ر في الفتاوى إلى مبدأ االس�تثناء بش�أن المس�لمین ف�ي ال یصا"وأن ". اإلسالمیة

غی��ر ال��دول اإلس��المیة، إال عن��د تحق��ق موجب��ات الض��رورة، أو الحاج��ة، م��ع 
  ".االلتزام بالتقدیر بقدرھما

أما الشیخ عبد هللا ب�ن بی�ھ عض�و المجل�س األوروب�ي لإلفت�اء ف�ي بحث�ھ 
ف��راد مجموع��ة عب��ارة ع��ن عالق��ة متبادل��ة ب��ین أ: (فق��د ع��رف المواطن��ة بقول��ھ

بشریة تقیم على أرض واحدة ولیست بالضرورة منتمیة إلى جد واح�د وال إل�ى 
ذاك��رة تاریخی��ة موح��دة أو دی��ن واح��د إطارھ��ا دس��تور ونظ��م وق��وانین تح��دد 
واجب��ات وحق��وق أفرادھ��ا إنھ��ا ش��بھ جمعی��ة تعاونی��ة ینتم��ي لھ��ا بص��فة طواعی��ة 

س الحقوق التي كان�ت ألق�دم أفرادھا بشكل تعاقدي فالذي ینضم الیوم إلیھا لھ نف
إن قیم ھذه المجموعة في المفھوم الحدیث ھو عكس المفھ�وم الت�اریخي . عضو

الذي یق�وم عل�ى الع�رق أو ال�دین أو الت�اریخ المش�ترك عل�ى فرض�یة أن التن�وع 
نفس�ھ یص��بح قیم��ة كب��رى م�ن خاللھ��ا یك��ون االنس��جام م�ن طری��ق التفاع��ل ب��ین 

لح الكب���رى للمجموع���ة بتفعی���ل مختل���ف الخصوص���یات للوص���ول إل���ى المص���ا
المشترك اإلنس�اني وتحیی�د عنص�ر اإلقص�اء والط�رد كم�ا یس�تبعد عنص�ر نق�اء 
النسب الذي یؤدي إلى تقسیم المواطنین إلى درجات كم�ا ك�ان عن�د الروم�ان أو 

  . 33)العرب في عصر الجاھلیة

وروب��ي لإلفت��اء عب��د الس��تار أب��و غ��دة ف��ي بحث��ھ المق��دم للمجل��س األ. د
، وفي س�یاق )3، ص مراجعات في الفقھ السیاسي اإلسالمي(عنوان والبحوث ب

أي ( ال��ركن األول ھ��و  الش��عب  أنحدیث��ھ ع��ن أرك��ان الدول��ة اإلس��المیة ق��ال 
یكفي لكي یتحقق عنصر الشعب أن یت�وافر ع�دد : (وقال) المواطنون في الدولة

ون�وا من الناس مھما كان دی�نھم لك�ن یتطل�ب األم�ر ف�ي الدول�ة اإلس�المیة أن یك
جمیع�ا م�ن المس�لمین، أو أغلبی��تھم، وف�ي الحال�ة األخی�رة ف��إن م�ن یعیش�ون ف��ي 
الدولة من غیر المسلمین بصفة تاریخیة دائمة ھ�م ج�زء م�ن الش�عب، وق�د ك�ان 

  .)أھل الذمة(الوصف المالزم لھم أنھم 

الدول��ة ف��ي (ث��م نق��ل كالم��ا لل��دكتور محم��د س��الم الم��دكور ف��ي كتاب��ھ 
واآلن جرت النظم الحدیثة على فص�ل الجنس�یة ع�ن ( :قائال )118اإلسالم ص 
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دون نظ�ر للعقی��دة . ال�دین، م�ع تحقی�ق المس�اواة التام�ة ب��ین جمی�ع أف�راد الش�عب
في شتى الحقوق السیاسیة والحق�وق العام�ة والخاص�ة، واالش�تراك ف�ي . والدین

انتخاب رئیس الدولة وعضویة المجالس الشعبیة لتمك�ین جمی�ع الم�واطنین م�ن 
  ).اكلھم وإبداء الرأي العام والخاص بمصالحھمعرض مش

ولیس شرطا أنھم ینتمون  -كثیرین من أصحاب ھذا التیار  أنویالحظ 
لحزب أو إطار لكنھم حملوا نفس الفكر التنویري أو التجدیدي، إّال أنھ في 
أحیان كثیرة شطّ بعض العلماء من أصحاب ھذا الفكر كثیرا في تحمیل 

  .حیانا القفز علیھا لتبریر ما ذھبوا إلیھ من آراءالنصوص ما لم تحتمل وأ

: الشیخ الدكتورى یوسف القرضاوي في كتابھ الدین والسیاسة یقول
: ومما یلزم مما اتفق علیھ العلمانیون من حرمان اإلسالم من حق إقامة دولة(

ما نفَّقوه من مزاعم حول طبیعة ھذه الدولة المرجوة، فقد تقولوا علیھا 
 .صوروھا تصویرا ملیئا باألخیلة والتھاویلاألقاویل، و

أنھا دولة كھنوتیة، تتحكم في : ویعنون بالدِّینیة) دینیة(قالوا إنھا دولة 
أھل األرض باسم السماء، وتتحكم في دنیا الناس باسم هللا، ویدعون أن 

أبو األعلى : التي قال بھا داعیان كبیران من دعاة العصر) حاكمیة هللا(
توجب أن تكون ھذه الدولة : اكستان، وسید قطب في مصرالمودودي في ب

  ).العصور الوسطى: (كدولة الكنیسة األوربیة فیما سمي. دینیة

ین(وھذه الدولة في رأیھم، إنما یملك زمامھا  الذین لیس ) رجال الدِّ
ین من منطلق  ین أو یصدر األحكام، وھم یفسرون الدِّ ألحد غیرھم أن یفسر الدِّ

الضیق، ویرجعون إلى األوراق القدیمة، وال ینظرون إلى الجمود واألفق 
  .اآلفاق الجدیدة

  .وھذه كلھا دعاوى ما أنزل هللا بھا من سلطان، وال قام علیھا برھان

دولة مدنیة، ككل الدول المدنیة، ال یمیزھا : فالحق أن الدولة اإلسالمیة
 .عن غیرھا إال أن مرجعیتھا الشریعة اإلسالمیة
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أنھا تقوم على أساس اختیار القوي األمین، ): الدولةمدنیة (ومعنى 
أھل الحل والعقد، كما : المؤھل للقیادة، الجامع لشروطھا، یختاره بكل حریة

تقوم على البیعة العامة من األمة، وعلى وجوب الشورى بعد ذلك، ونزول 
األمیر أو اإلمام على رأي األمة، أو مجلس شوراھا، كما تقوم كذلك على 

ة الحاكم أمام األمة، وحق كل فرد في الرعیة أن ینصح لھ، ویشیر مسؤولی
بل یعتبر اإلسالم ذلك فرض . علیھ، ویأمره بالمعروف، وینھاه عن المنكر

كفایة على األمة، وقد یصبح فرض عین على المسلم، إذا قدر علیھ، وعجز 
  .34)غیره عنھ، أو تقاعس عن أدائھ

یخ�رج ع�ن  أنرض�اوي یح�اول الشیخ الدكتور یوسف الق أنفالمالحظ 
حقیقة األمر المطروح أساسا وھو حقیق�ة الص�راع عل�ى الدول�ة المدنی�ة بحق�ائق 
المواطنة كمفھوم راسخ لدى خصومھ بصورة غیر ص�ورة المواطن�ة الراس�خة 
ف��ي التص��ور اإلس��المي ف��الخالف عل��ى حق��وق المواطن��ة ف��ي التص��ور الغرب��ي 

طنین ھ�م ال�ذین یق�ررون حق�وقھم مجم�وع الم�وا أنوالعلماني التي ترتكز عل�ى 
والق��انون ال��ذي یحكمھ��م ن��ابع م��نھم ھ��م ول��یس مفروض��ا عل��یھم ب��أي س��لطة أو 
تش��ریع س��ماوي أو ارض��ي ول��یس الخ��الف كم��ا ح��اول الش��یخ ال��دكتور یوس��ف 
القرضاوي وغیره كثیرون من أھل العلم م�ن أص�حاب ھ�ذا التی�ار مناقش�تھ م�ن 

إذ ان العلم�انیین ق�د یقبل�ون بحك�م . دزاویة الرجل المتدین ف�ي موق�ع إدارة ال�بال
المتدین ما دام یحكم بقانون الشعب ال التشریعات الدینی�ة أو اإللھی�ة الت�ي ی�ؤمن 

  .بھا

وھذا التوصیف الذي وصفھ الشیخ الدكتور القرضاوي ھو نھج راس�خ 
لمدرسة كاملة یشكل الشیخ الدكتور یوسف القرض�اوي اح�د أعم�دتھا األساس�یة 

ن م��وروث حرك��ي ودع��وي ألع��الم ف��ي العم��ل اإلس��المي تح��اول ان تخ��رج ع��
ك��المودودي وس��ید قط��ب الل��ذین أش��ار إلیھم��ا الش��یخ ال��دكتور القرض��اوي ف��ي 
كالمھ، نظرا ألن العمل اإلسالمي والتیارات اإلسالمیة ینظر إلیھا نظ�رة اتھ�ام 

  . بالتعصب المؤدي للعنف بسبب ھذه األفكار
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ذي یرأسھ الشیخ القرضاوي والمجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء ال
ویشاركھ فیھ كوكبة من أھل العلم ما زالوا یعملون جاھدین على ترسیخ ھذا 

  :على1/16نص قرار المنھج 

دار (و) دار إس���الم(إن تقس��یم ال���دور ف��ي الفق���ھ اإلس��المي إل���ى : أوال(
یع�ود إل��ى الص�در األول وف��ي س�یاق حال��ة الح�رب، وھ��ي ) دار عھ��د(و) ح�رب

إذ أن اإلس���الم یق���رر أن األص���ل ف���ي العالق���ة ب���ین المس���لمین حال���ة اس���تثنائیة، 
  .وغیرھم ھو التعایش السلمي

جمیع ما تضمنھ الفقھ اإلسالمي م�ن آث�ار ذل�ك التقس�یم واألحك�ام : ثانیا
الشرعیة التي ترتبت علیھ، كان تبعا للحالة القائمة یومئذ بین الدول�ة اإلس�المیة 

  .)35وسائر العالم من حولھا

فھمي ھویدي ح�ین ن�اقش  األستاذ إلیھالرأي الذي ذھب  وھذا ھو نفسھ
ھذه التقسیمات اجتھ�ادات ولیس�ت دین�ا  أن إلى أشارحیث  اإلسالممصطلح دار 

وأنھ�ا آراء تتح�دث ع�ن عص�ور . نصوص شرعیة وغیر ملزم�ة إلىوال تستند 
دی�ان متع�ددة، ول�یس فیھ�ا ق�انون أو أع�راقلم تكن فیھا فكرة الوطن الذي یض�م 

في كتب الت�اریخ بس�بب  إاللم یعد لھا وجود  اإلسالمدولیة، وأن دار ومنظمات 
ن أالق�ول ب� إل�ى األم�رأن یص�ل ب�ھ  إلىعدیدة  أوطان إلىانقسام دیار المسلمین 

تكون الحروب  أندار الحرب لم تعد واقعة وانھ لم یخطر ببال فقھاء المسلمین 
   .36بین المسلمین أنفسھم

 أنفھم��ي ھوی��دي غ��اب عنھ��ا  تاذاألس��وعل��ى م��ا یب��دو ف��إن تص��ورات 
ابتدأت من�ذ  اإلسالمیةالوطن الواحد في الدولة  إطارالصراعات والحروب في 

ھ��ذا م��ن ناحی��ة وم��ن ناحی��ة أخ��رى فحت��ى االنقس��ام ف��ي الدول���ة  األولالق��رن 
مج�دھا  أوجموجود من�ذ عھ�ود بعی�دة فق�د كان�ت دول�ة العباس�یین ف�ي  اإلسالمیة

وغیر ذلك من الدویالت التي  األمویینال بید كانت ال تز األندلسوحضارة في 
. حاالت القوة والض�عف ف�ي الدول�ة ألكبرتبعا  اإلسالمیةالدولة  إطارقامت في 

فھم�ي ھوی�دي الحقیق�ة بس�فور ب�اھر حی�ث أب�رز حقیق�ة أن  األستاذومن ثم قرر 
التي یراھا ھو وغی�ره ال تنب�ع م�ن الفھ�م الش�رعي للمس�ائل بق�در م�ا  اآلراءھذه 
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 واألع��رافلالنتظ��ام ف��ي عق��د منظوم��ة الق��وانین  اإلس��الماول��ة لتجیی��ر ھ��ي مح
  .الدولیة لیصبح مقبوال

! فھمي ھویدي مستنكرا ھل ال یزال وص�ف ال�ذمیین األستاذثم یتسائل 
ف�ي  إالیعاد فیھ النظر الن تعبیر الذمة ل�م ی�رد  أنویقرر أن ھذا الوصف یجب 

روده ف��ي األحادی��ث بس��بب أن��ھ وأن و 10و  8 اآلیت��ینس��ورة التوب��ة م��رتین ف��ي 
  .37اإلسالمكان جزءا من لغة التخاطب في تعامل القبائل العربیة قبل 

فھمي ھوی�دي ل�م یس�عفنا بش�يء تق�وم ب�ھ حج�ة انتق�ل  األستاذ أنورغم 
بع��د ذل��ك لیس��وق لن��ا أدل��ة ت��دل عل��ى تس��اوي الن��اس حس��ب النص��وص القرآنی��ة 

 أنھم إثباتقوال أھل الفقھ في الذمة مع المسلمین ویستشھد بأ أھللیثبت تساوي 
ث��م یط��رح تس��اؤال ھ��ل ھ��م مواطن��ون؟ وان ھ��ذا التس��اؤل  اإلس��المدار  أھ��لم��ن 

بعض�ھم یعتب�ر  أنمطروح في كت�ب الفقھ�اء والب�احثین المعاص�رین ویس�تغرب 
الح�رب "الذمة مواطنین درج�ة ثانی�ة كال�دكتور مجی�د الخ�دوري ف�ي كتاب�ھ  أھل

المثقف��ون "ر ھش��ام الش��رابي ف��ي كتاب��ھ وال��دكتو" اإلس��الموالس��لم ف��ي ش��رعة 
فھم�ي ھوی�دي ال�دكتور الخ�دوري بأن�ھ ل�م یق�دم  األس�تاذویتھم " العرب والغرب

مستندا شرعیا وانھ ربما استخلص فكرة عدم استحقاق الذمي للمواطن�ة الكامل�ة 
 األس�تاذث�م بع�د ذل�ك یق�رر . رأي الش�افعیة ف�ي الجزی�ة إلىمن إشارة الماوردي 

  . تترك طلیقة تمرح ھنا وھناك أنشاذة ومن الخطورة  اآلراءه الھویدي بأن ھذ

كت��اب أحك��ام ال��ذمیین والمس��تأمنین  إل��ىث��م یع��ود لیوج��ھ نف��س االتھ��ام 
وھدی���ھ  اإلس��المعب��د الك��ریم زی���دان، لین��اقش بع��دھا كت���اب نظری��ة . لمؤلف��ھ د

ن�ص وحی�د ف�ي الق�رآن تع�وزه الدق�ة وال یعتب�ر دل�یال  إل�ىللمودودي وانھ استند 
ث�م ی�رفض ال�دلیل . الذمة في الحقوق السیاس�یة وأھلى التفرقة بین المسلمین عل

م�ن بع�ده ف�ي  وأصحابھ النبي  أنالذي ساقھ المودودي والمستند على  األخر
الھوی�دي أن  األس�تاذالخالفة الراش�دة ل�م ینّص�بوا ول�م یستش�یروا ذمی�ا  ل�یخلص 

ما من عمر الرسالة وأن ذلك خطأ وقع فیھ المودودي ألنھ قیاس على ثالثین عا
ھناك أزمة ثقة ف�ي ذل�ك ال�زمن ب�ین المس�لمین وغی�رھم م�ن الیھ�ود والنص�ارى 

 أننتیجة مفادھا انھ لیس معقوال في ظل ذل�ك  إلىلیصل  اإلسالمالذین رفضوا 
الجدی�د، ویب�دأ  اإلس�الميیُفتح الباب لھ�م لت�ولي مس�ؤولیات قیادی�ة ف�ي المجتم�ع 



  حقوق المواطنة لغیر المسلم في دار اإلسالم                                                                     
  

 

 75                                                                       السادس      الدولي  الملتقى

مجلس الشورى وغیره ومن ثم المطالب�ة بإلغ�اء  لیثبت حقھم للتصویت النتخاب
  .38ھذا المصطلح نھائیا

ھوی�دي خطورت�ھ مم�ن  األس�تاذالخطورة ل�یس فیم�ا ادع�ى  أنوال شك 
ھوی�دي القائم�ة ب�ال  األس�تاذومقوالتھم وإنما الغرابة ھ�ي آراء  أقوالھماستغرب 

ین عام�ا وعلى ما یبدو أن االستاذ ھوی�دي تناس�ى أن ھ�ذه الثالث�. حجة وال دلیل
وال��دین  إال كان��ت مرتبط��ة ب��وحي الس��ماء ف��ي فت��رة النب��وة ول��م یُق��بَض النب��ي 

مكتمل في أساسیاتھ التي تُبنى علیھ�ا األحك�ام، وأن هللا ع�ز وج�ل ق�د توّع�د م�ن 
: واتبع غیر سبیل المؤمنین بالعذاب وسوء المص�یر فق�ال تع�الى خالف النبي 

 ُِسوَل ِمن بَْعد َما تََبیََّن لَھُ اْلھَُدى َویَتَّبِْع َغْیَر َسبِیِل اْلُمْؤِمِنیَن نَُولِِّھ  َوَمن یَُشاقِِق الرَّ
، وأن أص�حابھ م�ن بع�ده )115: النس�اء( َما تََولَّى َونُْصلِِھ َجھَنََّم َوَساءْت َمِص�یراً 

ص�لینا : أمان ألمتھ فقد اخرج مسلم في صحیحھ عن أب�ي ب�ردة، ع�ن أبی�ھ، ق�ال
ل��و جلس��نا حت��ى نص��لي مع��ھ العش��اء ق��ال : ، ث��م قلن��االمغ��رب م��ع رس��ول هللا 

ی�ا رس�ول هللا ص�لینا مع�ك : قلن�ا» ما زل�تم ھاھن�ا؟«: فجلسنا، فخرج علینا، فقال
» أحس�نتم أو أص�بتم«نجل�س حت�ى نص�لي مع�ك العش�اء، ق�ال : المغرب، ث�م قلن�ا

: قال فرفع رأس�ھ إل�ى الس�ماء، وك�ان كثی�را مم�ا یرف�ع رأس�ھ إل�ى الس�ماء، فق�ال
م أمن��ة للس��ماء، ف��إذا ذھب��ت النج��وم أت��ى الس��ماء م��ا توع��د، وأن��ا أمن��ة النج��و«

ألصحابي، فإذا ذھبت أتى أصحابي ما یوع�دون، وأص�حابي أمن�ة ألمت�ي، ف�إذا 
  . 39)ذھب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون

إن الناظر في آلیات التعام�ل م�ع المص�طلحات یش�ھد م�ن خ�الل ط�رح 
عل�ى دلی�ل ب�ل محاول�ة تنص�ل  مسوغات ومبررات الطرح لم تقم أنالنصوص 

كلي منھ مبنیة على مجرد تصورات ذھنی�ة للواق�ع الجدی�د كأن�ھ ل�یس ل�ھ عالق�ة 
وق�د ذك�ر اب�ن الق�یم ب�أن . إطالقا بمصطلحات الماضي إبان وجود دولة الخالفة

دار اإلس��الم ھ��ي الت��ي نزلھ��ا المس��لمون، وج��رت  أنجمھ��ور أھ��ل العل��م عل��ى 
ر علیھ أحكام اإلس�الم ل�م یك�ن دار إس�الم، وإن علیھا أحكام اإلسالم، وما لم تج

والخالف أص�ال ف�ي تعری�ف دار الكف�ر أو الح�رب ودار اإلس�الم ال  ،40الصقھا
  .خالف على وجود المصطلح وإنكاره ومالئمتھ للواقع وتعاطیھ معھ
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اتج�اه غی�ر واض�ح الس�مات اخ�ذ یف�رض نفس�ھ بق�وة ف�ي  :التیار الثالث
فھ��و ینطل��ق م��ن رؤی��ة . س��احة العربی��ة تحدی��داالواق��ع اإلس��المي الجدی��د عل��ى ال

إس��المیة تس��تند إل��ى ال��نص وارتباط��ھ بأص��ولھ األول��ى وم��ن ث��م الحك��م عل��ى 
ویكاد أبو األعلى المودودي والمحدث احم�د ش�اكر . المسائل استنادا لھذا النص

یكون��ان اللبن��ة األول��ى لتش��كل ھ��ذه المدرس��ة وظھ��ر الت��أثر الكبی��ر ف��ي كتاب��ات 
ات ھذا التیار في وقتنا الراھن وخصوصا في كتاب�ات ال�دكتور الرجلین في قیاد
 .41حاكم المطیري

وھذه التیار ھو تیار شبابي تشكل في إطار رؤیة شرعیة تنبثق من 
أنھا رأت انھ ال بد من الحراك السیاسي اإلسالمي لدرأ  إالأتباع التیار األول 

حاكم المطیري . دوھذا ما ظھر جلیا في كتابات . أعلى المفاسد بأقلھا ضررا
وال شك بأن العلم : (حیث كتب في مقاالتھ نحو وعي سیاسي رائد ما نصھ

بسنن الرشد في باب الحكم وسیاسة األمة لن یكون كافیا وحده، ما لم یصبح 
ذلك مشروعا سیاسیا یؤمن بھ ویحملھ سیاسیون محنكون، ومصلحون 

ھا وفروعھا، مخلصون، یعرفون الواقع والممكن لھم فیھ، والسنن وأصول
واألحق منھا بالتقدیم، على نحو یجمع وال یفرق، ویقیم ما أمكن من العدل، 
ویبطل ما أمكن من الجور، بحسب المقدور، فقد قطع الطاغوت شوطا في كل 

وھذا تقریبا نفسھ معنى ما  .42)بلد في تغریب األمة وتضلیلھا وإفساد واقعھا
ریة مصر العربیة الذي تشكل ورد في التعریف بحزب النور السلفي في جمھو

في أعقاب سقوط نظام الرئیس المخلوع حسني مبارك حیث ورد على الموقع 
 ...رجاٌل ونساء، شباٌب وفتیات : (قولھ" من نحن"الرسمي للحزب تحت مادة 

تعاھدوا علي تجدید دماء أمتھم وبعث ریادتھا، والقیام بواجب اإلصالح 
، انطالقاً من الفھم "الَّ اِإلْصالََح َما اْستَطَْعتُ إِْن أُِریُد إِ " التدریجي تحت شعار

الشامل لمبادئ اإلسالم دینا ودولة، وكلھم عزم علي بناء مصر الحدیثة لتكون 
   .43)منارة للعالمین

فمنھج اإلصالح والتغییر المعلن عنھ معروف وواضح اال ان 
مصطلح مصر الحدیثة ظل معتما غائما ال یعرف المقصود منھ حسب 

وھذا التیار رغم انھ . مصطلحات الشرعیة التي یستند إلیھا فكر ھذا الحزبال
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اخذ یتعاطى بإیجابیات التغییر السیاسي عبر المشاركة الفعلیة في العملیة 
تكون على حساب  أنالسیاسیة بعیدا عن المداھنة والمداراة التي قد تصل إلى 

رؤاه السیاسیة والیات تعاملھا  نأ إالالثوابت الدینیة التي اتھم بھا التیار الثاني 
مع التحدیات المفروضة والعوائق التي یضعھا مناوؤوا أسلمة األنظمة ما 

الذین  اإلسالمیةزالت غیر واضحة المعالم لدى المواطنین في الدول العربیة و
یجزم كیف سیكون  أنوال احد یستطیع . أعطوا لھذا التیار دعمھم وتأییدھم

فشل في تكریس ما وعد بھ من التغییرات  وضع ھذا التیار في حال
  واإلصالحات؟ 

قبول ھذا التیار للمصطلحات الجدیدة والتعامل معھا في إطار  إنحتى 
الرؤیة السیاسیة ظل غیر واضح المعالم في ظل الفجوة القائمة بین الرؤیة 
الشرعیة التي یمثلھا العلماء الذین یقفون خلف ھذا التیار برؤاھم الشرعیة التي 
تستمد أصولھا وثوابتھا من التیار األول، وھذا ما تجلى في رد الشیخ یاسر 

نائب رئیس الدعوة السلفیة بمصر على صفحة الموقع الرسمي  ،44البرھامي
الذي یشرف علیھ وھو موقع صوت السلف حول سؤال وجھھ إلیھ احد تالمیذه 

ح بھ مؤخًرا المتحدث باسم : قائال خوان اإل"ما رأي فضیلتكم بما صرَّ
كما أن اإلسالم یتعاون مع كل الحضارات والشعوب، وِمن : "بقولھ" المسلمین

الحریة، والمساواة، والعدالة، والتعاون، موضًحا أن اإلخوان : أھم قیم اإلسالم
ضد الدولة المدنیة؛ ألن اإلسالم ضدھا، بینما ھم مع الدولة المدنیة ذات 

  ". اإلسالمیةالمرجعیة 

؟ وھل ھذا ما قصدتموه اإلسالمیةدنیة ذات الشرعیة فما ھي الدولة الم
، والذي "توصیات المؤتمر السلفي األخیر"، و"بیان الھیئة الشرعیة"في 
إن األمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستوریة التي تنص على أن : "مفاده

وأنھا المصدر  اإلسالمیةاإلسالم ھو دین الدولة، واحترام مرجعیة الشریعة 
  .أرجو التوضیح حتى ال یلتبس عليَّ األمر ؟"للتشریعالرئیسي 

وكان جواب الشیخ على السؤال أوال بتحدید ان أصل نشأة ھذا 
المصطلح ھو الغرب وھذا بحد ذاتھ إعالن مبطن لرفض المصطلح إذ ھذا 
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عند الحدیث عن أي مسألة  اإلسالمیةاألمر معلوم عن أتباع كافة الحركات 
: ومن ثم بدأ بالتفصیل فقال. أنھا مرفوضة تتعلق بالغرب فیعني ضمنا

نشأ في الغرب لترسیخ فصل الدین عن الدولة، " الدولة المدنیة: "اصطالح
كما یظن البعض، بل تعني " غیر عسكریة"ال تعني أنھا " دولة المدنیة"فالـ
 .في توجیھ شئونھا ومبادئھا - أي دین-، وال دخل للدین "ال دینیة: "أنھا

.. كالم متناقض" دولة مدنیة ذات مرجعیة إسالمیة: "وبالتالي فتعبیر
  !؟فھل ھذا إال تناقض"! دولة ال دینیة ذات مرجعیة دینیة إسالمیة" :معناه

، ولو "دولة ِعلَمانیة ذات مرجعیة إسالمیة"قولنا  أن إلىوأشار الشیخ 
قصدنا بالعلمانیة االنتفاع بالعلوم الحدیثة والتكنولوجیا سیكون  أنصرحنا 

وعن .. فصل الدین عن الحیاة" :ألن الِعلَمانیة ھي ! وتالعبا باأللفاظ؟جھال
   ."!الدولة باألخص

ویلزم فیھا الوضوح  األساسمسألة الھویة ھي  أن إلىالشیخ  وأشار
كمسلمین نرفض كما یرفضون  وإننا :الغیر إلرضاء باأللفاظوعدم التالعب 

كما  .أنھ الھ ال یخطأ وال یُردھم دولة یحكم فیھا الحاكم الدیني أو الدنیوي ك
بال ضوابط تمس بجوھر العقیدة  إطالقھامثل ھذه العبارات عند  أن إلى أشار

  .والمنھج

تنضبط بالشرع وكذلك المساواه وھاتان عند  أنفالحریات یجب 
  .45الغرب ال ضابط لھما لذا فھما باطلتان  شرًعا، وعقالً، وحًسا

ي طیاتھ فھما مخالفا لما علیھ لكن ما طرحھ حزب النور یحمل أیضا ف
الدعوة السلفیة في بنیانھا وتوجھاتھا ویظھر ذلك فیما طرحھ حزب النور في 

یدعو الحزب إلقامة دولة (:  برنامجھ المنشور على صفحتھ الرسمیة ومنھ
عصریة على األسس الحدیثة، تحترم حقوق التعایش السلمي بین أبناء الوطن 

الثیوقراطي، الذي یدعو لدولة تدعي الحق اإللھي جمیعاً، بعیداً عن النموذج 
في الحكم، وتحتكر وحدھا الصواب في الرأي، وكذلك بعیداً عن النموذج 
الالدیني الذي یرید اقتالع األمة من جذورھا وھویتھا الثقافیة، وإنما یدعو 

التشریعیة : الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بین السلطات
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یة والتنفیذیة والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحریات والقضائ
وتحقق العدالة بین أبناء الوطن جمیعاً، وتحرص على تكافؤ الفرص، حفظ 

   .46)الحقوق وتراعي معاییر الشفافیة والنزاھة

فاإلصالح السیاسي المنشود الذي أعلن عنھ حزب النور یتمثل في 
تحدد معالمھا بعدم ادعائھا للحق اإللھي دولة عصریة على األسس الحدیثة ت

في الحكم وفي نفس الوقت ال تحقق مراد الالدینیین باقتالع األمة من جذورھا 
وھویتھا الثقافیة ولم یقل الدینیة وھذا على ما یبدو من اجل جعل الحزب 
مقبوال في العملیة السیاسیة في جمھوریة مصر العربیة التي تشترط في 

ال تتأسس على أساس یمیز بین المواطنین سواء في الدین  تأسیس األحزاب ان
وكذلك ترك مسألة الحریات وتكافؤ الفرص مفتوحة دون . أو العرق أو الجنس

تحدید ضابط شرعي لھا وھذا ما ال یُعرف في طرح الدعوة السلفیة سواء في 
  .مصر أو غیرھا من بالد العالم العربي واإلسالمي

ھذا الخطأ في نص أھمیة حفظ الحقوق  الحزب عاد واستدرك أن إال
ومن ھنا : (األساسیة والحریات العامة لیجعلھا في إطار ضوابط الشریعة فقال

تأتي ضرورة التأكید على أن المحافظة على الحقوق األساسیة والحریات 
من األولویات التي ال یمكن بدونھا بناء  اإلسالمیةالعامة في إطار من الشریعة 

وكذلك أھمیة إطالق الحریات المشروعة،   بناء سلیماً قویاً  اإلنسان والوطن
  . 47)ودعمھا مع المحافظة على ثوابت األمة والنظام العام

أما البند الثاني من الحقوق التي یرى الحزب ضرورة اإلصالح على 
السیاسیة  حق المجتمع في تحدید االختیاراتأساسھا فقد ذھب الحزب إلى 

واالجتماعیة للدولة، عبر مؤسسات تمثیلیة لھ، واالقتصادیة والثقافیة 
وھذا التصور . 48وشفافیة ومشكلة بكل مصداقیة وحریة ونزاھة مسؤولیة ذات

انھ في إطار المفاھیم  إالاإلصالحي الذي یتوافق ظاھره مع اإلصالح 
الحزب في إطار المنظومة الشرعیة ال  أنالشرعیة للحزب باطل ومنكر إذ 

یختار ثقافة أو ممارسات اجتماعیة تخالف الدین وال  أنیرى الحق للمجتمع 
الحزب مرة أخرى یستدرك أمره لیضع  أن إال، تتوافق مع النص الشرعي
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إذ یصرح الحزب بضرورة تحقیق الدیمقراطیة في إطار نصا ینسف ما سبق 
، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقھ في حریة تكوین اإلسالمیةالشریعة 

حریة األحزاب في ممارسة نشاطاتھا في ضوء  أحزاب سیاسیة، وكفالة
االلتزام بالدستور وثوابت األمة ونظامھا العام، والتداول السلمي للسلطة عبر 

فھو یعود لیضع ضابط الشریعة وثوابت  .49انتخابات حرة مباشرة ونزیھة
دین األمة ھو اإلسالم ومصدر تشریعاتھا ھو القران  أنالمتمثلة في  - األمة 
ترى فیھ ھذه  أناألحزاب السیاسیة التي یتم تشكیلھا وھو ما یمكن  في - والسنة

  .یتمتع الجمیع بھا أناألحزاب مخالفة لمبادئ المواطنة التي یجب 

ھناك إشكالیة عدم الوضوح والتردد بین القبول  أنمما سلف نرى 
وعدم القبول بمعطیات الواقع والعصرنة ولھذا ما زال یعمل جمیع الداعین 

ھذه المشاركات السیاسیة بفھم إسالمي في واقع أصبح یرى الحیاة إلى مثل 
بعیدا عن العصرنة الغربیة ظالما واستبدادا على إیجاد مخارج شرعیة قد 
تنجح حینا وتفشل أحیانا بمبررات تحقیق المقاصد الشرعیة بدرء أعلى 
 المفسدتین بأقلھما فسادا أو ربما یصل الحد بالبعض ان یجعل من ذلك ضرورة

  .شرعیة یبیح معھا المحظور

یتم التوافق بین النظام  أنفي إطار ذلك كلھ ما تزال األمة تنتظر 
السیاسي القائم في عالمنا العربي واإلسالمي مع القیادة الدینیة المتمثلة في 
المجامع الفقھیة في العالم اإلسالمي في إیجاد تعریفات یتفق علیھا الطرفان في 

نیب األمة الوقوع في الضاللة وحمایة لمصالح األمة المصطلحات الدخیلة لتج
. وتفویتا للفرصة على المتربصین بھا ودرءا للتعصب والتحجر ودعاة التكفیر

أو بعض أصحاب اإلجتھادات الذین تّصدروا في أرائھم  وھم لیسوا أھال لمثل 
ھذا األمر لعدم تخصصھم في العلم الشرعي، مما جعل إجتھاداتھم متجاوزة 

 .العلم والتخصص أھلالحدود ومتجاھلة أصحاب الرأي من لكل 
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، "دراسة استكشافیة " أثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي  -9
دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل عثمان بن صالح العامر، . إعداد د
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مسلمون ومسیحیون في الحضارة العربیة اإلسالمیة، للمؤلف أحمد صدقي الدجاني،  -11
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143-144.  
مد زین مح. دراسة لحالة األردن، د: المواطنة الحقوق والواجبات واقع وطموحات -16

العابدین، الناشر موقع االلكتروني جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة كرسي األمیر 
  .10نایف لدراسات الوحدة الوطنیة، ص 

انظر كتاب فتاوى كبار علماء األزھر الشریف في وجوب تعظیم الشریعة وتحكیمھا،  -17
 .55م، ص2011 - ھـ1432، 1طبعة دار الیسر، ط 
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تحریر مجلة األزھر وجنس بالجنسیة المصریة وعین عضوا عامال بمجمع اللغة العربیة 
رحمھ  ه1377بالقاھرة عند إنشائھ وتسلم بعد ذلك مشیخة األزھر إلى أن توفي في العام 

 .هللا
 .59المصدر السابق، ص  -19
 .77-62المصدر السابق، ص ص  -20
یة عند حلول الشبھات، للشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد بن األصول الشرع -21

الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودیة، بدون : إبراھیم آل الشیخ، الناشر
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، )ھـ1429: لمتوفىا(محمد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیھب بن محمد 
  .44ھـ، ص 1417، 1دار العاصمة، ط : الناشر
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، مزیدة ومعدلة، 2علي بن نایف الشحود، ط : آصرةُ العقیدة ھي األساُس، جمع وإعداد -26

  .48م، نسخة الشاملة موافق للمطبوع، ص 2010 -ھـ 1431
  .1انظر المصدر السابق، ص  -27
 .121انظر المصدر السابق، ص  -28 

/ 15من )) نصائح وتوجیھات على الطریق((قاالت حول الثورة السوریة بحوث وم -29
 -ھـ 1433، 1علي بن نایف الشحود، ط : م، المؤلف1/2012/ 14حتى  -م 3/2011

  .1929م، ص 2012
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 .م 1991

، للشیخ علي الشحود، 1930انظر كتاب بحوث ومقاالت حول الثورة السوریة، ص  -31
 .259وكتاب كواشف زیوف للشیخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة، ص 
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دار الشروق، : ، للكاتب فھمي ھویدي، الناشر107-106مواطنون ال ذمیون ص  -36

 .م1999 - ھـ1420، 3القاھرة، ط 
  .111المصدر السابق، ص  -37
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م، وشھادة الدكتوراه من جامعة القرویین بفاس المغرب قسم الفقھ تخصص فقھ 2000
، ویعمل اآلن أستاذا مساعداً بقسم التفسیر والحدیث في كلیة الشریعة بجامعة المعامالت

  .الكویت
علي بن نایف الشحود، ص : انظر كتاب بحوث ومقاالت حول الثورة السوریة، المؤلف -42

1086. 
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  قضیة المواطنة بین اإلشكال واألزمة

  نموذج البلدان  األفریقیة

  

  الخضر عبد الباقي محمد الدكتور                            

  نیجیریا -  مدیر المركز النیجیري للبحوث العربیة                         

  :تمھید

اج ھناك العدید م�ن المؤش�رات عل�ى وج�ود تعقی�دات ف�ي الھوی�ة واالن�دم
ال��وطني ب��ین الش��عوب والقومی��ات ف��ي بع��ض المجتمع��ات المعاص��رة، وتب��رز 
أفریقیا كنوذج صارخ في ھذا المجال، حتى بالغ بعض الكتابات ف�ي الق�ول ب�أّن 

! معظم الدول  والوحدات السیاسیة في مناطق أفریقیا تفتقر إلى مقّومات الدول�ة
م��ن التم��ایزات  وف��ي ھ��ذا الس��یاق، تط��رح قض��یة المواطن��ة وم��ا یث��ار حولھ��ا

والتحی���زات والتفض���یالت ب���ین الم���واطنین وغیرھ���ا م���ن التقس���یمات الطبقی���ة 
داخل دولة واحدة تؤكد من جدی�د وج�ود مالم�ح األزم�ة الحقیقی�ة الت�ي -المؤسفة

تعیشھا الدول األفریقیة المعاصرة، والت�ي بات�ت تھ�دد كیانھ�ا ووح�دتھا الوطنی�ة 
زم��ة ویوّس��ع مض��اعفاتھا الفش��ل من��ذ ح��ین، ومم��ا یعّم��ق م��ن ت��داعیات  تل��ك األ

الظ��اھر ف��ي تحقی��ق التنمی��ة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الت��ي یأملھ��ا الش��عب من��ذ 
  .استقالل تلك البالد

تأسیس�اً عل��ى ذل��ك؛ تنطل��ق ھ��ذه الورق��ة البحثی��ة إللق��اء مزی��د الض��وء عل��ى 
اإلشكاالت المرتبطة بالمواطنة في البلدان األفریقیة، وذلك من خ�الل العن�اوین 

  :رئیسة التالیةال

 الفكرة والجذور التاریخیة: المواطنة

 المفھوم والداللة: المواطنة

 أبعاد أزمة المواطنة
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 .أبعاد التمییز بین المواطنین

 .نماذج لحاالت المناطق المتأزمة باالندماج الوطني في أفریقیا

  .إشكالیة المواطنة التداعیات واآلثار

ره ومقترحات��ھ لتج�اوز تل��ك وف�ي  الخاتم�ة  یع��رض فیھ�ا الباح��ث تص�و
  .األزمات المزمنة والمتجددة

  وهللا الموفق وھو المستعان

  الفكرة والجذور التاریخیة :المواطنة

تقت����رن فك����رة المواطن����ة ب����الحقوق المدنی����ة المتس����اویة ألف����راد المجتم����ع      
الواحد،وقد تطورت بشكل درام�اتیكي ف�ي المجتمع�ات المعاص�رة عل�ى أنق�اض 

ة التفرق��ة العنص��ریة ب��ین الجماع��ات الت��ي كان��ت تس��ود ف��ي دح��ض وإزال��ة فك��ر
المجتمع��ات القدیم��ة، والت��ي تقس��م الم��واطنین إل��ى طبق��ات ، وتعام��ل الم��واطن 

یتغی�ر  حسب تصنیفھ الطبقي من الطبقات االجتماعیة،ویتمیز ھذا النظام بأنّھ ال
فی�ھ الوض�ع الطبق�ي م�ن األص�ول إل�ى الف�روع، ویأخ�ذ بالخض�وع الص�ارم لم��ا 

رض��ھ ھ��ذا المعتق��د واالتج��اه عل��ى أف��راد ك��ل طبق��ة م��ن التزام��ات ووظ��ائف یف
  .اجتماعیة

عل���ى ھ���ذا األس���اس والتقس���یم الطبق���ي یتف���اوت أف���راد المجتم���ع م���ن  
والمرك�ز االجتم�اعي والحری�ات العام�ة والخاص�ة،وھذا  المواطنین في الث�راء،

ستأثرون بالسلطة یعني أّن ھناك فئة ھم أكثر أفراد المجتمع امتیازاً وھم الذین ی
والنفوذ والجاه معتمدین في ذلك على أفراد الطبقة الثانی�ة ال�ذین ی�دافعون ع�نھم 
ویحافظون على ھیبتھم االجتماعیة،ولیس للطبقة الثالثة سوى مزاولة الزراع�ة 

الرابع�ة فوظیفتھ�ا خدم�ة الطبق�ات  وصید الحیوان والمھ�ن الدنیئ�ة، وأم�ا الطبق�ة
ظ�ل ھ�ذا الج�ّو بطبیع�ة الح�ال یح�رم الكثی�رون م�ن  السابقة الس�یما األول�ى، ف�ي

  .1الحریة السیاسیة والتعلیم وال یحّق لغیرھم الوصول إلى كراسي الحكم
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وف��ي خض��م ھ��ذه األوض��اع االجتماعی��ة الج��ائرة ج��اءت دع��وات تن��ادي 
بالحری��ة واإلخ��اء وبوج��وب المس��اواة ب��ین الم��واطنین وتخفی��ف ح��دة الفواص��ل 

تی��ازات الخاص��ة لطبق��ات دون أخرى،م��ع التش��دید االم الطبقی��ة والقض��اء عل��ى
والتنكی��ر عل��ى ظ��اھرة الطبقی��ة واعتبارھ��ا مكم��ن الخط��ورة المھ��ددة لمس��تقبل 
اإلنسانیة،باإلض����افة إل����ى التأكی����د عل����ى أھمی����ة تقری����ر الحق����وق والواجب����ات 

  .2للمواطنین

وتواصالً مع تلك التطورات  تأتي قضیة المواطنة كواح�دة م�ن مف�ردات 
مرتبط��ة بالس��یاق أو م��ع الح��دیث ع��ن  رأاإلنس��ان، والت��ي تث�� وحلق��ات حق��وق

الحق�وق المدنی�ة لإلنس�ان أو حق��وق اإلنس�ان وحریات�ھ بش��كل ع�ام، وق�د حظی��ت 
بأھمی��ة ومناقش��ة ب��الغین ف��ي الع��الم الی��وم،  -قض��یة حق��وق اإلنس��ان وال ت��زال

 باعتبارھا قض�یة واحتلت سلم األولویة على أجندة الھیئات والمنظمات الدولیة،
محوریة لتحقیق التقدم للشعوب  والتطّور للمجتمعات على السواء، لذا؛ تعددت 

ت�دریس ( مظاھر االھتمام والعنای�ة بھ�ا، س�واء عل�ى مس�توى التنظی�ر والتقعی�د،
م��واد حق��وق اإلنس��ان ف��ي المعاھ��د والجامع��ات ونش��ر أفكارھ��ا ومبادئھ��ا عب��ر 

بی�������ق أو عل�������ى مس�������توى التط) وس�������ائل االتص�������ال واإلع�������الم المختلف�������ة
بإنش��اء الجماع��ات والمنظم��ات العامل��ة ف��ي مج��ال تنمی��ة الش��عور (والممارس��ة

بالحقوق األساسیة لإلنسان وبكرام�ة الف�رد وق�دره، وبم�ا لجمی�ع أف�راد المجتم�ع 
  .3من حقوق متساویة

على ھذه الخلفیة التاریخیة نجد أّن  مفھوم المواطنة ی�وازي بك�ل بس�اطة 
راد المجتم��ع م��ن حی��ث الحق��وق الت��ي مفھ��وم مص��طلح المس��اواة ب��ین كاف��ة أف��

أو م��ن حی��ث م��ا یج��ب عل��یھم أداؤه م��ن الواجب��ات  یس��تحقون الحص��ول علیھ��ا،
المطلوبة، وكذلك إتاحة الفرص واإلمكان�ات لھ�م بطریق�ة متس�اویة دون محاب�اة 

    .أو كراھیة لبعضھم

  المفھوم والداللة: المواطنة

والرض�ى  باالنتم�اء لعل من ابس�ط م�ا تش�یر إلی�ھ كلم�ة المواطن�ة القب�ول 
والع��یش ف��ي مظل��ة كی��ان سیاس��ي واح��د م��ع عناص��ر ذات االنتم��اءات المتباین��ة 
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المس��اواة، وھ�ذه الحال��ة م�ن القب�ول تمث��ل الح�د األدن��ى م�ن القناع��ة  أس�اسعل�ى 
باالنتماء لمنطقة جغرافیة محددة،وذلك نظیر أو مقاب�ل االلت�زام بواجب�ات وأداء 

الحالة ال تخرج عن كونھا تحمیل ال�نفس أو  حقوق، وفي جملة القول، فإّن  ھذه
ترویضھا للتأقلم مع واقع معین، ولع�ّل ھ�ذا المعن�ى یب�رز بش�كل أكث�ر وض�وحاً 

: یك�ون أح�دكم إمع�ھ، یق�ول ال" وتجلیاً  من مدلول الحدیث النب�وي، حی�ث یق�ول
إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أسأءوا أس�أت، ولك�ن، وطّن�وا أنفس�كم، إذا أحس�ن 

   .4"تحسنوا، وإذا أساؤوا أن تتجنوا إساءتھمالناس أن 

یعن��ي كّیفوھ��ا وعّودوھ��ا عل��ى فع��ل  الخی��ر " وطّن��وا أنفس��كم" :وقول��ھ 
  .والدفع اإلساءة باإلحسان

إل��ى القب��ول باإلط��ار " المواطن��ة" االس��تخدام المعاص��ر لمص��طلح یش��یر
ھو الوعاء الذي یحوى جمی�ع مكون�ات المجتم�ع " الوطن"السیاسي الحاضن، و

العناص����ر والكیان����ات ذات الطبیع����ة المتباین����ة أو المتن����افرة فض����الً ع����ن  م����ن
  .المتجانسة

مص��طلح أكث��ر عمومی��ة م��ن غی��ره، كاألم��ة م��ثالً، وال��ذي " المواطن��ون"
نتیج��ة وج��ود تفاع��ل العوام��ل " النم��وذج المث��الي للمجتم��ع اإلنس�اني"یش�یر إل��ى 

تص�ادیة الثقافی�ة عب��ر المكون�ة لھ�ا وتناغمھ�ا، العوام�ل الجغرافی��ة التاریخی�ة االق
  .5التاریخ في بیئة وحیاة مشتركة

إذن، م��ن خص��ائص ال��وطن التن��وع والتع��دد ف��ي المكون��ات والعناص��ر 
كم��ا أّن م��ن مس��تلزمات المواطن��ة الت��آلف والت��أقلم م��ع ھ��ذه التباین��ات  العام��ة،

  .بغرض التعایش والتعمیر

  أبعاد أزمة المواطنة

ع�دم االعت�راف والقب�ول بس�مة تشیر أزمة المواطنة باختصار شدید إل�ى 
التنوع المالزمة للوطنیة، وتتمظھر مالمح اإلشكالیة التي تعیشھا بلدان أفریقیة 
شتى، في أّن ھناك كیاناً سیاسیاً بالفعل تحت مسمى الدولة فرض�ت نفس�ھا عل�ى 
الواق��ع االجتم��اعي بش��عباتھ وتعقیدات��ھ المتع��ددة بش��عار الدول��ة الوطنی��ة، إال أّن 
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ف�ض للقب�ول  بمك�ّون أو أكث�ر م�ن العناص�ر المكون�ة لھ�ذا الكی�ان، ھناك حالة ر
  :حیثیات رفض حقوق المواطنة لھا قد تنشأ على خلفیة

  .الطائفیة/االنتماءات الدینیة .1

 .العشائریة/االنتماءات القبلیة .2

 .العرقیة/االنتماءات اإلثنیة .3

 .االنتماءات الثقافیة بتتشعباتھا .4

للتفاقم على بسبب حالة التخلف الع�ام  وجدت ھذه اإلشكالیة فرصاً عدیدة
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أّن مرتك��زات ھ��ذه  الت��ي یع��اني منھ��ا المجتم��ع األفریق��ي،

االنتماءات ھي في الحقیقة ما یمثّل البعاد األساسیة للتجلیات والتداعیات وأبرز 
المحك��ات الت��ي تنش��أ عنھ��ا أو بس��ببھا التم��ایزات والتحی��زات والتفض��یالت ب��ین 

  .6ن في العالم المعاصرالمواطنی

وعند النظر والتدقیق في واقع اإلش�كاالت المث�ارة ع�ن المواطن�ة وك�ذلك 
ف��ي أوض��اع المجتمع��ات األفریقی��ة المعاص��رة وغیرھ��ا، نج��د أّن ھ��ذه األبع��اد  

السیاس�ي، بمعن�ى أّن تل�ك /األربعة المذكورة ال تخ�رج ع�ن البع�د الجی�و الثق�افي
رتبط باألس�اس بمش�كلة الفھ�م الموض�وعي التمایزات والتحیزات ضّد أو م�ع، ت�

لطبیع���ة الثقاف���ات المحلیة،وتحدی���د عناص���ر االلتق���اء المطلوب���ة ف���ي بن���اء ثقاف���ة 
  .مشتركة،كما لھا تقاطع مع سوء إدارة البالد لتلك األوضاع الثقافیة

  أبعاد التمییز بین المواطنین

ء م��ن مس��تلزمات المواطن��ة وحقوقھ��ا المس��اواة أم��ام الق��انون وع��دم إعط��ا
إال عل�ى أس�اس موض�وعي واض�ح یس�تند  أخ�رىتمایزات لفئ�ة دون  تفضیل أو

إل�ى الدس�تور، غی�ر أّن الممارس�ات وإج��راءات التفض�یلیة ب�ین الم�واطنین الت��ي 
  :تحصل الیوم یمكن تأطیرھا في نوعین رئیسیین ھما

 التمییز على أساس البعد المادي .1

 التمییز على اساس البعد المعنوي .2
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عل��ى تعّم��د القی��ام ب��إجراءات ملموس��ة منظ��ورة ،مث��ل  یق��وم الن��وع األول
تخص����یص مقاطع����ة أوجھ����ة معین����ة للس����كن أو اإلقام����ة ل����بعض أو فئ����ة م����ن 
الم��واطنین،بغرض الفص��ل عل��ى أس��اس ال��دین أو الطائف��ة، أو االنتم��اء القبل��ي 

  .والعرقي ونحوه

أو م�نح ف�رص  إعط�اءعلى أس�اس البع�دي المعن�وي عل�ى  ویقوم التمییز
ص��ة ل��بعض الم��واطنین دون غی��رھم أو الحرم��ان أیض��ا اعتم��اداً وامتی��ازات خا

  .7من خالل النتائج والمترتبات إالعلى التفضیل غیر المنظور 

  :نماذج لحاالت المناطق المتأزمة باالندماج الوطني في أفریقیا

إشكالیة المواطنة والشكاوي المتكررة من المواطنین واح�دة م�ن  تجسد
ماج الوطني والت�ي أجج�ت لھیبھ�ا ظ�اھرة الفس�اد مشخصات أزمة الھویة واالند

السیاس��ي واالجتم��اعي وس��وء األداء االقتص��ادي،  ولع��ل نظ��رة فاحص��ة لواق��ع 
بعض البلدان األفریقیة توضح مدى تجذر تلك األزم�ة وانتش�ارھا، فعل�ى س�بیل 
المث��ال تتس��م األج��واء ب��التوتر ب��ین بع��ض الحكوم��ات األفریقی��ة وجماع��ات م��ن 

ناص�ر األقلی�ة الدینی�ة والقبلی�ة والثقافی�ة،األمر ال�ذي ت�روج مع��ھ مواطنیھ�ا ذا الع
نظریات التآمر،وتتصاعد الدعوات من ح�ین آلخ�ر لل�تخلص م�ن تل�ك األقلی�ات 
ومصادرة أمالكھا باعتبارھم مواطنین من غیر أھ�ل ال�بالد األص�لیین،فتجارب 
مجموع���ة األوروم���و الص���ومالیین ف���ي أثیوبی���ا، وك���ذلك عناص���ر مس���لمة ف���ي 

  .8تیریا ولیبیریا وسیرالیون مثال على ذلكإری

ویمكن في ھذا الصدد اإلشارة إلى بع�ض النم�اذج م�ن ح�االت التمیی�ز ب�ین 
  :المواطنین على أساس الدین والطائفة باآلتي

والمواطن�ة ف�ي س�احل الع��اج  ص�ارت قض��یة الھوی�ة :حال�ة س�احل الع�اج
ق��دین الماض��یین مث��ار ج��دل أوقع��ت ش��رخاً عمیق��اً ب��ین الش��عب ھن��اك،فخالل الع

ولع��ل  واالس��تقرار، األم��نكان�ت واح��ة م��ن  أنش�ھدت ال��بالد حال��ة ت��دھور بع��د 
محاوالت التشكیك في وطنیة سكان مناطق شمال ال�بالد بوص�فھم عناص�ر م�ن 

وإثارة قضیة المواطن�ة فیم�ا یتعل�ق بالترش�یح ف�ي االنتخاب�ات  أصول بوركینیة،
تلك المناطق مثل الحسن وت�را العاجیة للحیلولة دون منافسة بعض الرموز من 
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ھ��ي م��ن الش��واھد وال��دالئل  م1995ف��ي االنتخاب��ات الت��ي ش��ھدتھا ال��بالد ع��ام 
 .9المؤكدة لعمق ھذه األزمة

ألكثر من أربعین عاماً على استقالل ھذه الدول�ة العمالق�ة  :حالة نیجیریا
ی��زال االن��دماج ال��وطني الحقیق��ي ب��ین أطیاف��ھ وعناص��ره مح��ل ج��دل كبی��ر  ال

حی�ث ھن�اك ممارس�ات وتج�اوزات  لة  یمثّل تحقیقھا صوبة كبیرة للدولة،ومعاد
ویع�یش آخ�رون ف�ي حری�ة  وحاالت الحرمان والقمع لبعض العناصر والقبائل،

لن��ا الص��در دون الع��المین أو "مطلق��ة وف��ي ب��ذخ وت��رف ب��ل ین��امون عل��ى أنغ��ام
وتع���ززت بھ���ذه الوض���عیة دع���وة التفكی���ك وتج���ددت بش���كل ص���ارخ "!! القب���ر
والتن�احرات القبائلی�ة  ت االشتباكات الطائفی�ة ب�ین المس�لمین والمس�یحیین،موجا

وب��ین الھوس��ا واإلیب��و م��ن جان��ب آخر،عل��ى  ب��ین الھوس��ا والیورب��ا م��ن جان��ب،
فھن���اك  ،األخ���رىخلفی���ة ش���كاوى وج���ود تم���ایزات وتفض���یالت لبعض���ھا عل���ى 

ن وھن�اك الس�كان األص�لیو مواطنون من الدرج�ة األولى،وآخ�رون م�ن الثانی�ة،
وھن��اك الس��كان غی��ر األص��لیین  ال��ذین یس��تقون المناص��ب وال��درجات الممی��زة،
والت�ي تنس�ف المس�اواة المق�ررة  وغیرھم من التوصیفات والتقسیمات المؤس�فة،

ف��ي الدس��تور، ول��یس ببعی��د عن��ا ت��داعیات إلغ��اء نت��ائج االنتخاب��ات الرئاس��یة ف��ي 
من تجلیات أزم�ة االن�دماج ال�وطني المتمثل�ة ف�ي تم�ایزات  كواحدةم 1993العام 

 .10قبائل الھوسا بالحكم والسلطة ورفض تداولھا مع عناصر أخرى ھم الیوربا

عاش المواطنون ف�ي جن�وب أفریقی�ا حال�ة اغت�راب  :حالة جنوب أفریقیا
مض��اعفة داخ��ل بالدھ��م، فباإلض��افة للنظ��ام العنص��ري والتفرق��ة فھن��اك ع��دة 

مث�ل  ق�انون الوِص�یّة ف�ي المی�راث عن التحیّ�ز الس�لبي ض�دھم،  ممارسات تعبر
من أق�بح الق�وانین العنص�ریة ض�د المس�لمین، حی�ث ی�نّص عل�ى أنّ�ھ یُش�ترط أْن 
تك�ون موج��ودة وص��یّة مكتوب�ة م��ن أح��د ال�ّزوجین المس��لَمین بالّس��ماح ألح��دھما 
بالمیراث بعد وفاة اآلخر، الش�یئ ال�ذي یكش�ف ع�ن ج�زء یس�یر م�ن مخطّط�ات 
نظ��ام الفص��ل العنص��رّي ف��ي التّض��ییق عل��ى المس��لمین ف��ي الدس��تور لتك��ریس 
مفھوم الّتمییز والّتفرقة على أساس الّدین ، والذي ال یزال العمل بھ ساریًا حتى 
بعد انتھاء النّظام العنصرّي ولعّل الّشيء األكثر استفزاًزا وغرابة أّن الطّوائ�ف 

حاب االتجاھ�ات المنب�وذة ك�المثلیّین األخرى من المسیحیّة والیھودیّة وحتى أص



  الخضر عبد الباقي محمد/ د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            92

الش��واذ ال یخض��عون لھ��ذا الق��انون، ب��ل یتمتّع��ون ب��اعتراف دس��تورّي واض��ح، 
ویحص���لون بموجب���ھ عل���ى حق���وقھم كامل���ة س���واء م���ن حی���ث االعت���راف، أو 

 .11المیراث، أو الحصول على حقوق مدنیّة أخرى

خلفی�ة ھناك شكاوي من المواطنین بالحرمان والتھمیش على  :حالة كینیا
االنتم��اء ال��دیني،مطالب مس��لمي كنی��ا  للمس��اواة بی��نھم والم��واطنین المس��یحیین 

وم���ا ت���اله م����ن  ،م2003عكس���ھا الم���ؤتمر ال���وطني لمراجع���ة الدس����تور ع���ام 
أحداث،طالب المسلمون بطوأفة الحكم حیث یكون الرئیس مس�یحیا یك�ون نائب�ھ 

ناص��ر م��ن مس��لماً، وك��ذلك العكس،ع��دم اعت��راف الدس��تور بوطنی��ة بع��ض الع
لھ�ؤالء الم�واطنین،  مثّ�ل ھاجس�اً كبی�راً  القبائل ذات الجذور العربیة اإلس�المیة،

باإلضافة لمطالب أخرى تخص مساواة محاكم القضاء الش�رعي بنظیراتھ�ا ف�ي 
 .البلد من حیث الدرجة واالمتیازات

وتمثّ���ل ش���كوى مس���لمي كینی���ا ھ���ذه واح���دة م���ن ی���ین عش���رات الح���االت 
الموج��ودة ف��ي أط��راف الح��دود م��ع دول��ة أخ��رى دائم��اً فالجماع��ات  المش��ابھة،

والتھمیش بس�بب التتش�كیك ف�ي مص�داقیة انتم�ائھم لل�وطن،  اإلھمالیعانون من 
لذا یشكون من حاالت حرمان حقیقي من اھتم�ام الدول�ة المركزی�ة وم�ن وج�ود 
ع��دم المس��اواة بی��نھم وب��اقي المواطنین،كم��ا أّن ص��راعات الح��دود تلع��ب دوراً 

في تف�اقم ھ�ذه اإلش�كالیة، وم�ن ب�ین الش�واھد عل�ى ذل�ك، حال�ة قبیل�ة غیر عادي 
ف��ي توغ��و وغان��ا، وقبائ��ل األن��واك والن��ویر ف��ي أثیوبی��ا والس��ودان، " اإلی��وي"

ف��ي تنزانی��ا، ولب��اكونجو ف��ي أنغ��وال، وتحف��ل منطق��ة " الماس��اي"وك��ذلك قبیل��ة 
 ف���ي أنغ���وال" أوف���امبو"الجن���وب األفریق���ي بنم���اذج مزعج���ة أكث���ر حی���ث قبائ���ل

  .12في دولة بتسوانا" السوازي"ونامبیا، وقبائل 

تب���رز األزم���ة ال���دائرة ف���ي زیمب���ابوي وتطف���و عل���ى : حال���ة زیمب���ابوي
السطح، لتؤكد عمق ما تعانیھ بلدان أفریقیا من إش�كالیة حقیقی�ة ومعق�دة، وحال�ة 
اض�طراب للھوی�ة الوطنیة،فاألوض�اع متص�اعدة ملتھب�ة ب�ین الم�واطنین الس��ود 

على خلفی�ة تھم�ة مص�ادرة األم�الك واألراض�ي م�ن  الب�یض  ونظرائھم البیض
والتس�اؤل  ،13لصالح المواطنین السود باعتبارھم السكان وأھ�ل البل�د األص�لیین

كی�ف  :ھ�و المطروح حالی�اً وال�ذي یتطل�ب اإلجاب�ة علی�ھ بك�ل جدی�ة وص�راحة،
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یمكن إدماج الصراعات ف�ي المجتمع�ات المحلی�ة ح�ول الحق�وق والمواطن�ة ف�ي 
ط�ط الھندس�ة السیاس�یة القائم�ة ف�ي ظ�ل وج�ود كیان�ات ت�رفض التواج��د إط�ار خ

 !!واالندماج مع العناصر األخرى في الخلیط العرقي؟

تعك��س الحال��ة الرواندی��ة نم��وذج المح��اوالت األفریقی��ة : حال��ة روان��دى
الرامی�ة لص�یاغة وف�رض ھوی��ة وطنی�ة واح�دة موح��دة ونف�ي الھوی�ات األخ��رى 

اق�ع االجتم�اعي حی�ث ظھ�رت سیاس�ات مختلف�ة ف�ي المتعددة والموجودة ف�ي الو
بع���د االس���تقالل بفت���رة وجی���زة فق���د ق���ررت الس���لطات الرواندی���ة الت���ي  إفریقی���ا

سیطرت علیھا  قبیلة الھوتو ضرورة التمییز ب�ین الھوت�و التوتس�ي ف�ي بطاق�ات 
الھویة ومن تلك اللحظة أصبح حمل ھویة التوتسي یعني حقوقاً أقّل والتع�رض 

لنفي وغیرھ�ا وبع�د أن أص�بح التوتس�ي ف�ي الس�لطة ق�اموا بح�ذف للمالحقات وا
م��ن الخط��اب السیاس��ي ولك��ن مج��رد ھیمن��ة جماع��ة " ھوت��و"و"توتس��ي"كلمت��ي 

 .14واحدة على السلطة یعني  تغییر الوضع القدیم

  التداعیات واآلثار: المواطنة ةإشكالی

 ،عامل فاعل ف�ي تحدی�د مص�یر األنظم�ةباتت  مشكلة االندماج الوطني ك
وباتت مخاطرھا تھدد كی�ان الدول�ة الوطنی�ة، وب�دت مظ�اھر ومؤش�رات عدی�دة 

  :تؤكد ذلك، من بینھا

ظھ��ور العدی��د م��ن التنظیم��ات والحرك��ات ذات النزع��ة المتم��دة عل��ى أح��دى  -
، الع���رق اإلثنی���ة، الطائف��ة، ال���دین( المرتك��زات األساس���یة لقض��یة المواطن���ة،

ور سیاسي ملموس خاص�ة ف�ي الج�دل وبعضھا لھا د) الثقافة، العشائر، القبیلة
 .حول قضایا المواطنة وأزمة االندماج الوطني وقضیة المساواة والعدل

، أسس���ھا(تص���اعد الخ���الف العلن���ي م���ن منطل���ق تحدی���د مفھ���وم المواطن���ة  -
اآللی��ات والترتیب��ات الدس��توریة ، ثقاف��ة المواطن�ة، حق��وق المواطن��ة، )مبادؤھ�ا
 .للمواطنة
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المواطن����ة وقض����ایاھا عل����ى مس����توى الھیئ����ات  تزای����د االھتم����ام بموض����وع -
  وإعطائ�����ھ م�����ع ربط�����ھ بقض�����یة حق�����وق اإلنس�����ان، والمنظم�����ات الدولی�����ة،

 .أولویة خاصة تستحق التدخل المباشر في شؤون الدول الداخلیة بسببھ

تك��رار الت��وتر وتص��اعد أعم��ال العن��ف ف��ي مواق��ف كثی��رة م��ن الع��الم ب���ین  -
اینة داخل الدولة الواحدة ف�ي اآلون�ة القومیات والعناصر ذات االنتماءات المتب

لتأكید منطق رفض التواجد واالندماج مع العناصر األخرى،ویكف�ي  ،األخیرة
حینم�ا  ،م1997االستشھاد بحالة الكونغو وما شھدتھا برزافیل م�ن ح�رب ع�ام 

ق��ام  زعم��اء القبائ��ل م��ن أم��راء الح��رب ف��ي األط��راف المتص��ارعة بإع��ادة 
یسیطر علیھ في العاصمة،وقام بشن أعم�ال العن�ف التشكیل القبلي للحي الذي 

 .15بقصد استئصال قبیلة أخرى

تفسخ العدید من الدول وتحول بعضھا إلى مجتمعات ھشة مس�تلبة تع�اني م�ن  -
خلخل���ة النظ���ام الع���ام وض���عف مس���توى التماس���ك االجتم���اعي ال���داخلي،ویكفي 

رون ف�ي تھدی�د القبائ�ل ف�ي دول�ة الك�امی إح�دىللتدلیل على ذلك، ما قال�ھ  زع�یم 
منھ للسلطات السیاسیة ف�ي یاون�دي العاص�مة إنّ�ھ س�یحّول ھ�و وقبیلت�ھ والءھم�ا 
لدولة أخرى ،إذا كانت الدولة ستستمر في تجاھلھا التنموي والسیاس�ي للمنطق�ة 

  .16التي تعیش علیھا القبیلة

  الخاتمة

م���ن خ���الل الص���فحات الس���ابقة وم���ا ت���م عرض���ھ م���ن مظ���اھر اإلش���كال 
عن االندماج الوطني التي تمثلھا قضایا المواطنة وكذلك ما ت�م  واألزمة الناتجة

تناولھ من النماذج لبعض الحاالت م�ن البل�دان والمن�اطق ف�ي أفریقی�ا المتأجج�ة 
بلھیب الصراع والعنف  وبنظرة متفحصة ف�ي ال�دوافع والخلفی�ات لھ�ذه األزم�ة 

تمع��ات المزمن��ة وج��دنا أّن ھن��اك بع��ض القص��ور ف��ي كثی��ر م��ن البل��دان والمج
األفریقیة التي تمت دراستھا ھذا القصور یتمثل في تحدید تفاصیل نسیج الثقاف�ة 

-بالتأكی�دوظیفی�اً براغماتی�اً وتل�ك القص�ور  الوطنیة المعق�د وف�ي تحلیلھ�ا تحل�یالً 
فیم��ا یب���دو یق���ف وراء األس���باب المؤدی���ة لع���دم معرف���ة طبیع���ة النزاع���ات ذات 

ذ ل�یس وج�ود مجموع�ات إثنی�ة قبلی�ة ذات الطبیعة القبلی�ة واإلقلیمی�ة المتك�ررة إ
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ثقافات متباینة غیر قابلة للتعایش السلمي وإنما یكمن في عدم اإلدراك الوظیفي 
لجزئی���ات ھ���ذه الثقاف���ات وتوظیفھ���ا بطریق���ة إیجابی���ة باإلض���افة إل���ى ظ���روف 

  .األوضاع االقتصادیة والمظالم االجتماعیة

  :الشأن وھي لذا نرى التوصیة بمجموعة من المقترحات في ھذا 

 إدراج موض��وع المواطن��ة وقض��ایاھا ض��من خط��ة األم��ن الق��ومي ال��وطني، -1
الوطني مع تنویع منھجی�ات  االندماجوتغییر استراتیجیات المقاربة لموضوع 

، األمنی��ة، السیاس��یة( المعالج��ة والتع��اطي ذات المراح��ل والم��داخل المتع��ددة
 ).االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة

م��ن المس��اعي المخلص��ة نح��و فھ��م موض��وعي لطبیع��ة الثقاف��ات  ب��ذل مزی��د -2
المحلی��ة وتحدی��د عناص��ر االلتق��اء المطلوب��ة ف��ي بن��اء ثقاف��ة مش��تركة كخط��وة 

 .أولى في إرساء دعائم مجتمع متناغم یسعى لتحقیق الوحدة الوطنیة

ومكّوناتھ�ا " ثقافة المواطن�ة"قومیة وطنیة لنشر وغرس  إستراتیجیةاعتماد  -3
 .ومسؤولیات بین الشعوب والقومیات داخل المجتمعات األفریقیة من حقوق

التأكید على أبرز مرتكزات ثقاف�ة المواطن�ة ومحكاتھ�ا الحقیقی�ة ف�ي العص�ر  -4
الحدیث، والتي تمثل�ت ف�ي تحقی�ق ت�داول س�لمي للحك�م ب�ین مختل�ف العناص�ر 

عل�ى أس�اس  والقبائل المكّونة للمجتمع، تجسیداً عملیاً للمساواة بین الم�واطنین
 .دستوري واضح

التش���دید عل���ى محوری���ة المن���اخ الح���ّر ف���ي التمك���ین النتش���ار فك���ر وثقاف���ة  -5
المواطن�ة، بم�نح مزی��د م�ن الحری�ات للم��واطنین للتعبی�ر ع�ن األفك��ار واآلراء 
كشرط ومقدمات ضروریة لتق�ّدم المجتم�ع اإلنس�اني بش�كل ع�ام وتعمی�ق ھ�ذه 

 .الثقافة والحریات األساسیة لإلنسان

محاوالت لتغیی�ر الوض�ع الق�ائم مھم�ا  أوخیارات  أیةالرفض وبشكل مطلق  -6
ی��ة المش��روعة ومؤسس��ات نإال عب��ر الوس��ائل والقن��وات القانو ك��ان ب��العنف،

  .المجتمع المدني
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    :الھوامش
                                                        

نشأتھ وتطوره، القاھرة، مكتبة النھضة :  ، التفكیر االجتماعي)1974(زیدان عبد الباقي  -1
 . 37-36المصریة، ص

- ، الحریات العامة في الفكر السیاسي في اإلسالم)1403(عبد الكریم حسن العیلي  -2
 . 18-16دراسة مقارنة، ط أولي، القاھرة، دار الفكر العربي، ص 

جورج عزیز، القاھرة، :، حقوق اإلنسان، ترجمة)1977(توماس برجنتال وآخرون  -3
 .117مكتبة غریب، ص 

لحدیث النبوي بشكل موثق إال أنّھ قد ورد في كتاب لم أقف بعد على تخریج ھذا ا -4
 .لإلمام النووي" ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین"

، بیروت،مركز دراسات الوحدة 6، المجتمع العربي المعاصر، ط )1998(حلیم بركات  -5
 . 44العربیة، ص

، 1یا، ط، التعددیة وأزمة بناء الدولة في أفریق)1996(حمدي عبد الرحمن حسن  -6
 . 25القاھرة، مركز دراسات المستقبل األفریقي، سلسلة أوراق أفریقیة، ص 

الخضر : لمزید من المعلومات حول ھذه األبعاد والتطبیقات العملیة لھا في أفریقیا، انظر -7
مسلمو جنوب أفریقیا والتطلع إلى الحقوق، موقع شبكة اإلسالم ) 2004( عبد الباقي

  www.islam today.com/Arabic  :الیوم
، اإلسالم والمسلمون في أفریقیا، سلسلة قضایا إستراتیجیة، )2005(محمد عاشور  -8

 . 14الخرطوم، معھد دراسات الشرق األوسط وأفریقیا، ص
 ،2002/2003اإلصدار الثاني  ،، التقریر االستراتیجي األفریقي)2004(السید فلیفل  -9

 .182ص  ،معھد الدراسات اإلفریقیة، القاھرة
، العوامل المجتمعیة وتداعیاتھا على األمن )2005(الخضر عبد الباقي محمد  -10

واالستقرار في نیجیریا، مؤتمر األمن والسلم في أفریقیا، قسم العلوم السیاسیة معھد 
 .7-5الدراسات األفریقیة، جامعة القاھرة، ص 

  .ع للحقوق، مرجع سابق، مسلمو جنوب أفریقیا والتطل)2005(الخضر عبد الباقي محمد  -11
! ، ھل أسقط مسلمو كینیا مشروع الدستور الجدید؟)2006(الخضر عبد الباقي محمد  -12

 . 36، ص487مجلة الوعي اإلسالمي الكویتیة العدد
 .203- 201السید فلیفل، التقریر االستراتیجي األفریقي، مرجع سابق،   -13
تأمالت : وب آسیا وأفریقیا، العرقیة والھویة في جن)1998(جبرین إبراھیم  -14

 . 51، ص 35واستخالصات، مختارات أفریقیة، كوردیسریا، القاھرة، العدد 
 .52المرجع السابق، ص  -15
 .حقوقنا قبل انتمائنا، مرجع سابق:، قبائل أفریقیا)2001(الخضر عبد الباقي محمد  -16
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  دور مؤسسات التعلیم العالي العربیة في تنمیة
مفھوم المواطنة لدى طالبھا لمواجھة تحدیات العولمة 

  دراسة تحلیلیة :الثقافیة

  
  

   سلطنة عمان – محمد العوفي الدكتور
  

  :الملخص

تعتبر قضیة المواطنة من القضایا المھمة التي تركز علیھا الدولة 
قافیة التي تفرض كثیرا من التحدیات على الحدیثة السیما في ظل العولمة الث

المحافظة على مفھوم المواطنة وتنمیتھ لدى فئة الشباب في المجتمعات 
وھدفت الدراسة الحالیة إلى . المعاصرة، ومنھا بالطبع المجتمعات العربیة

تأكید وتبریر حاجة المجتمعات العربیة المعاصرة إلى تنمیة مفھوم المواطنة 
ي، وھدفت أیضا إلى تحلیل الدور الذي یمكن أن تقوم بھ لدى الشباب العرب

مؤسسات التعلیم العالي العربیة في مجال تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا 
  .لمواجھة تحدیات العولمة الثقافیة

استخدمت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي لإلجابة عن 
بالمواطنة والعولمة الثقافیة  تساؤالتھا من خالل تتبع اإلطار النظري المتعلق

ودور مؤسسات التعلیم العالي في تنمیة المواطنة لدى طالبھا، وتحلیلھ في 
ضوء نتائج الدراسات ذات العالقة المباشرة وواقع المجتمعات العربیة 

وتم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات التي . المعاصرة حول ھذا الشأن
م العالي العربیة بدورھا المنوط بھا في تؤكد ضرورة قیام مؤسسات التعلی

. مجال تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا، وإكسابھم قیم المواطنة الحضاریة
كما اقترحت الدراسة جملة من التوصیات التي یمكن أن تفّعل ھذا الدور لدعم 
جھود الدول العربیة في سبیل تنمیة المواطنة لدى شبابھا بما یكفل لھم التعامل 

   .    ابیة ونقد بناء مع تحدیات العولمة الثقافیةبإیج
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مؤسسات التعلیم العالي، مفھوم المواطنة، طالب التعلیم  :الكلمات المفتاحیة
  .  العالي، العولمة الثقافیة، المجتمعات العربیة

  :مقدمة

تشھد المجتمعات المعاصرة متغیرات عالمیة متسارعة ومتجددة في 
ذه المتغیرات العولمة الثقافیة التي تفرض كثیرا مختلف جوانب الحیاة، ومن ھ

من التحدیات على مفھوم المواطنة في ھذه المجتمعات، ومنھا بالطبع 
وعالوة على تأثیرات العولمة الثقافیة على المواطنة، . المجتمعات العربیة

أن األیدیولوجیات واألطیاف الفكریة في العالم العربي قد  )1426(یرى العامر 
لیس على المستوى القطري ككل فحسب، وإنما داخل القطر الواحد اختلفت 

بسبب تغیر السلطات الحاكمة؛ مما أدى إلى تعدد أنماط الوعي لدى الشعوب 
العربیة، وأثر على انتمائھم ووالئھم ألوطانھم، حیث انعكس ذلك سلبا على 

  .     مفھوم المواطنة في المجتمعات العربیة

معاصرة إلى تنمیة مفھوم المواطنة لدى وتسعى الدول العربیة ال
شبابھا؛ حتى تضمن والءھم وانتماءھم ألوطانھم في ظل تحدیات العولمة 
الثقافیة وغیرھا من األیدیولوجیات السائدة، وتوسیع مداركھم وتعمیق فھمھم 
حول األدوار الجدیدة للمواطنة؛ لیتعاملوا مع القضایا المتعلقة بالمواطنة 

المواطنة في المجتمع (فعلى سبیل المثال أوصى مؤتمر . اَءْینبإیجابیة ونقد بنّ 
بالعمل ): "2013مارس  6-4تشخیص للواقع ورؤیة للمستقبل في : الكویتي

على تنامي الوعي لألدوات واألدوار الجدیدة للمواطنة في إطار حقوق جدیدة 
 مواإلعالومسئولیات جدیدة في عالم تھیمن علیھ عولمة المعرفة واالتصال 

باإلضافة الى العمل على تنمیة مھارات التفكیر الناقد والقدرة على االختیار 
وكالة " (بین البدائل في عصر االنفجار المعرفي والتنوع الفكري والثقافي

  ).7 ، فقرة2013كونا،  - األنباء الكویتیة

وتعتبر مؤسسات التعلیم العالي العربیة حكومیة كانت أو خاصة، 
ل علیھا كثیرا في دعم جھود إحدى أھم مؤسسات  المجتمع المعاصر التي یُعوَّ

الدول العربیة المعاصرة في مجال تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا 
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باعتبارھم الفئة المعنیة التي قد تتأثر إلى حدٍّ كبیر بمغریات العولمة التي یمكن 
لالنفتاح ممارسات موالیة  بإتباعأن تؤثر سلبا على والئھا وانتمائھا، وذلك 

وتأتي . الثقافي والمواطنة العالمیة، ومتناقضة مع المواطنة المحلیة المنشودة
الدراسة الحالیة محاولة نحو تحلیل الدور الذي یمكن أن تقوم بھ مؤسسات 
التعلیم العالي العربیة في مجال تنمیة المواطنة لدى طالبھا للتعامل بمھارات 

لتي تفرضھا العولمة الثقافیة على مفھوم فكریة إیجابیة وناقدة مع التحدیات ا
  .  المواطنة في العالم العربي المعاصر

  :إشكالیة الدراسة وتساؤالتھا

تحاول ھذه الدراسة إلى تحلیل الدور الذي یمكن أن تقوم بھ مؤسسات 
التعلیم العالي العربیة في مجال تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا لمواجھة 

فیة، واستخالص النتائج الممكنة القتراح التوصیات التي تحدیات العولمة الثقا
ویمكن تحدید مشكلة الدراسة من خالل صیاغة . یمكن أن تفّعل ھذا الدور

  : التساؤالت التالیة

  مفھوم المواطنة لغة واصطالحا؟ ما. 1
ما التحدیات التي تفرضھا العولمة الثقافیة على مفھوم المواطنة، وخاصة . 2

  یة؟ في الدول العرب
لماذا تحتاج المجتمعات العربیة المعاصرة لتنمیة مفھوم المواطنة لدى . 3

  طالب التعلیم العالي؟
ما الدور الذي یمكن أن تقوم بھ مؤسسات التعلیم العالي العربیة في تنمیة . 4

  مفھوم المواطنة لدى طالبھا؟
م ما االقتراحات والتوصیات التي یمكن أن تفّعل دور مؤسسات التعلی. 5

العالي العربیة في تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا لمواجھة تحدیات العولمة 
  الثقافیة؟

  :أھداف الدراسة

  .التعریف المفاھیمي للمواطنة في اللغة واالصطالح، وتحدید أھم أبعادھا. 1
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بیان مصطلح العولمة الثقافیة، وتحدید أھم التحدیات التي تفرضھا على . 2
  .یما في الدول العربیةمفھوم المواطنة الس

تأكید وتبریر أھمیة تنمیة مفھوم المواطنة لدى فئة الشباب في المجتمعات . 3
  .العربیة المعاصرة كطالب التعلیم العالي

تحلیل الدور الذي یمكن أن تقوم بھ مؤسسات التعلیم العالي العربیة في . 4
  .تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا

قتراحات والتوصیات لتفعیل دور مؤسسات التعلیم تقدیم مجموعة من اال. 5
العالي العربیة في تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا لمواجھة تحدیات العولمة 

  .الثقافیة
  أھمیة الدراسة

تنبع أھمیة الدراسة من خالل تركیزھا على دراسة إحدى أھم القضایا 
ألبحاث المجتمعیة المعاصرة، وھي قضیة المواطنة التي باتت محط ا

والدراسات على كافة األصعدة والمستویات، كما تستمد الدراسة الحالیة 
أھمیتھا من خالل التأكید على أھمیة تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالب التعلیم 
العالي بالمجتمعات العربیة باعتبار المرحلة الجامعیة إحدى أھم مراحل 

ي تنمیة قیم المواطنة لدى المنظومة التعلیمیة التي یمكن أن تؤثر بفاعلیة ف
وتتضح أھمیة الدراسة أیضا في تحلیلھا للدور الذي یمكن أن . الشباب الجامعي

تقوم بھ مؤسسات التعلیم العالي العربیة في مجال تنمیة مفھوم المواطنة لدى 
طالبھا؛ األمر الذي یؤھلھم للقیام بحقوق المواطنة وواجباتھا بالشكل التي 

تكتسب الدراسة أھمیتھا الرئیسة من خالل طرح مجموعة تنشده كل دولة، كما 
من االقتراحات والتوصیات التي تستند على االستنتاجات المستخلصة في 
الدراسة بھدف تفعیل دور مؤسسات التعلیم العالي العربیة في تنمیة مفھوم 

  .   المواطنة لدى طالبھا لمواجھة تحدیات العولمة الثقافیة

  :لدراسةتعریف أھم مصطلحات ا

عالقة ذات جانب تكاملي بین الفرد ووطنھ الذي " :المواطنة - 1
یعیش فیھ وینتمي إلیھ، فبقدر ما یتمتع المواطن من حقوق وحریات مقننة 
تتساوى مع بقیة المواطنین في دولة ما، یقوم في نفس الوقت بواجبات وطنیة 
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االنتماء والوالء تملیھ علیھ قوانین وتشریعات تلك الدولة، وفي مقدمتھا واجب 
للوطن بغض النظر عن أي انتماء آخر فیما سواه، والحفاظ على قیمھ 

  ".ومكتسباتھ، والمشاركة في بنائھ، وحمایتھ والدفاع عنھ

مظھر من مظاھر العولمة یضفي على " :العولمة الثقافیة - 2
الخصوصیة الثقافیة صفة العالمیة بحیث یتم تحویل اھتمام المواطن من 

على الثقافة المحلیة داخل الوطن الواحد إلى الثقافة العالمیة التي تشمل التركیز 
مختلف المجتمعات بشكل یؤدي إلى ذوبان الخصوصیة الثقافیة في بوتقة 

  ".العالمیة الثقافیة

  :منھج الدراسة

تعتمد الدراسة الحالیة األسلوب الوصفي التحلیلي في جمع وتحلیل كل 
إشكالیة الدراسة وتساؤالتھا، وخلفیتھا النظریة  ما من شأنھ اإلفادة في تحدید

وأھمیتھا، وذلك من خالل متابعة األدب التربوي والدراسات ذات العالقة 
المباشرة بموضوع الدراسة، وھو دور مؤسسات التعلیم العالي العربیة في 

كما تقوم . تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا لمواجھة تحدیات العولمة الثقافیة
التعلیم العالي، : اسة برصد الواقع العربي المعاصر في مجاالتالدر

والمواطنة، والعولمة الثقافیة بھدف الوصول إلى استنتاجات مھمة تساعد في 
وضع توصیات ومقترحات تعمل على تفعیل دور مؤسسات التعلیم العالي في 

  .قافیةتنمیة مفھوم المواطنة لدى الشباب العربي لمواجھة تحدیات العولمة الث

  :الدراسات ذات العالقة واإلطار النظري

تتمثل أھم الدراسات ذات العالقة المباشرة  :الدراسات ذات العالقة -أ
  :بالدراسة الحالیة في الدراستین التالیتین

دور جامعة القدس المفتوحة "بعنوان : )2011(ـ دراسة عمرو، وأبو ساكور 1
، "لخلیل من وجھة نظر طلبتھافي تنمیة قیم المجتمع المدني في محافظة ا

وقد ھدفت الدراسة إلى الكشف عن الدور الفعلي للجامعة في تنمیة قیم 
دارس  1000المجتمع المدني الفلسطیني لدى عینة عشوائیة، وحجمھا 
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، واعتمد الباحث المنھج م2009/2010ودارسة في الفصل الدراسي الثاني 
وقد توصلت الدراسة إلى . سھالوصفي مستخدما استبانة من إعداد الباحث نف

أن دور جامعة القدس المفتوحة في تنمیة قیم المجتمع المدني الفلسطیني كان 
، وتمثَّل أكثر أدوار الجامعة شیوعا في 3و 53متوسطا بمتوسط حسابي 

تعزیز مبدأ االنتماء الوطني والحرص على أمن المواطن واستقراره، 
یز الھویة العربیة الفلسطینیة، وتعوید الطلبة على حریة التعبیر، وتعز

وتعریف الطلبة بسمات المجتمع الفلسطیني، وتعریفھم بحقوقھم وواجباتھم، 
وقّدم الباحث مجموعة من التوصیات التي یمكن أن تزید من فاعلیة دور 

  . جامعة القدس المفتوحة في تنمیة قیم المجتمع المدني الفلسطیني

دور كلیات التربیة في تنمیة قیم "بعنوان : )2010(ـ دراسة أبو حشیش 2
، وقد ھدفت إلى الكشف عن "المواطنة لدى الطلبة المعلمین بمحافظات غزة

الدور الفعلي التي تقوم بھ ھذه الكلیات في تنمیة قیم المواطنة لدى عینة 
من الطلبة المعلمین في المستویین الثالث والرابع بكل  500الدراسة، وعددھا 

ة وجامعة األقصى بغزة، واعتمدت الدراسة المنھج من الجامعة اإلسالمی
وتوصلت الدراسة إلى . الوصفي التحلیلي باستخدام استبانة من إعداد الباحث

أن المتوسطات الحسابیة للفقرات التي تضمنت دور الكلیات في تنمیة قیم 
قد تراوحت بین  -كما تراھا عینة الدراسة- المواطنة لدى الطالب المعلمین 

كما أوصت .أي ما بین التقدیرین المنخفض والعالي جدا )4و 8- 2و 1(
الدراسة بجملة من االقتراحات واإلجراءات التي یمكن أن تفّعل من دور 

  .كلیات التربیة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة المعلمین بمحافظات غزة

  :اإلطار النظري -ب

  مفھوم المواطنة لغة واصطالحا: أوال

، )َواطَنَ (مشتقة من الفعل ) المواطنة(لفظة : للغةالمواطنة في ا - 1
أضمر : على األمر) واطنھ: "(وفي المعجم الوسیط). َوطَنَ (وأصلھ الثالثي 

عاش معھم في وطن واحد : القوم) واطن(وافقھ علیھ، و): واطنھ(فعلھ معھ، و
َوطََن : مكانال) أَْوطَنَ (أقام بھ، و: َوْطناً ) یَِطنُ (- بالمكان) َوطَنَ (و)"..." محدثة(
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مھّدھا لھ ورّضاھا : نفسھ على كذا) أَْوطَنَ (اتخذه وطنا، و: البلد) أَْوطَنَ (بھ، و
مكان إقامة اإلنسان ومقره، وإلیھ انتماؤه ُولد بھ أم یولد، ): الَوطَنُ (و"..." بھ
مصطفى، ()" أوطان(مربض البقر والغنم الذي تأوي إلیھ، وجمعھ ): الَوطَنُ (و

 .)1042 ، ص1989وآخرون، 

فالمواطنة بحسب اشتقاقھا اللغوي ھي عیش الفرد مع اآلخرین في 
وطن واحد باعتباره مكان إقامتھم ومقرھم، وإلیھ یكون والؤھم وانتماؤھم 

 . رغم اختالفھم في جوانب معینة

وقد یشیر مفھوم المواطنة اصطالحا إلى : المواطنة في االصطالح - 2
ا ینتمي إلى موطن معین، ویكون والؤه لھ كل ما یرتبط بالفرد باعتباره مواطن

في كل ظروفھ وأحوالھ، ویقوم بحقوقھ وواجباتھ حسب ما تملیھ علیھ قوانین 
إلى أن المواطنة  )2011( وفي ھذا اإلطار تشیر مراد ومالكي. ذلك الوطن

صفة المواطن والتي تحدد حقوقھ وواجباتھ الوطنیة ویعرف الفرد حقوقھ "
یق التربیة الوطنیة، وتتمیز المواطنة بنوع خاص من ویؤدي واجباتھ عن طر

والء المواطن لوطنھ وخدمتھ في أوقات السلم والحرب والتعاون مع 
المواطنین اآلخرین عن طریق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي 
والتطوعي في تحقیق األھداف التي یصبو إلیھا الجمیع وتوحد من أجلھا 

 .)543 ص(" موازناتالجھود وترسم الخطط وتوضع ال

انتماء "...كما تعّرف دائرة المعارف البریطانیة مفھوم المواطنة بأنھا   
اإلنسان إلى الدولة التي ولد بھا وخضوعھ للقوانین الصادرة عنھا وتمتعھ 
بشكل متساوي مع بقیة المواطنین بمجموعة من الحقوق والتزامھ بأداء 

قة بین فرد ودولة كما یحددھا مجموعة من الواجبات تجاھھا، فالمواطنة عال
قانون تلك الدولة وبما تتضمنھ تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة، 
والمواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما یصاحبھا من مسؤولیات، 
وھي على وجھ العموم تسبغ على المواطن حقوقا سیاسیة مثل حق االنتخاب 

  .)1، فقرة2010لعجمي، ا(" وتولي المناصب العامة
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وبالنظر إلى تعریفي المواطنة السابقْین یتضح لنا أن مفھوم المواطنة 
یتعدى كونھ عالقة اجتماعیة بین الفرد ومجتمعھ إلى عالقة سیاسیة تستند إلى 
تشریعات سیاسیة وقانونیة تنظم ارتباط المواطن بالدولة من خالل الشعور 

. معینة مقابل تأدیة واجبات وطنیة محددة باالنتماء والوالء، والتمتع بحقوق
المواطنة "إلى أن  )2012(ویؤكد ھذه النظرة التحلیلیة ما تشیر إلیھ أوھایبیة 

عالقة سیاسیة تعید تصنیع المجتمع وتعید إنتاج اصطفافاتھ في أشكال جدیدة 
غیر تلك التي یتأسس علیھا االجتماع األھلي، خاصة في المجتمعات ذات 

والمواطنة تفترض الناس أفرادا . نقسامیة مثل المجتمعات العربیةالطبیعة اال
وذوات منفصلین عن جماعات تشدھم إلیھا روابط القرابة والوالء، ومفتوحي 

یتحرر المواطنون من كل والء إال الوالء . الصلة ببنیة علیا واحدة ھي الدولة
وال یقیم  وھي الكیان الذي یتساوون أمامھ في الحقوق والواجبات: للدولة

  .)10 ص(" إلخ...تمییزا بینھم على أساس العرق والدین والمذھب واللون

ورغم التعاریف السالفة الذكر للمواطنة إال أن ھذا المفھوم متشعب 
األبعاد واالتجاھات، وبذلك یصعب االتفاق على تعریفھ تعریفا جامعا مانعا، 

كزات إال أنھا تختلف لمجموعة من المرت -كمفھوم–فالمواطنة رغم استیعابھا 
فالمواطنة . كان قلیال من مكان آلخر، ومن أمة ألخرى في بعضھا اآلخر، ولو

على سبیل المثال في الدول اإلسالمیة البد أن تنطلق من مبادئ دین اإلسالم 
الحنیف، وعلیھ فإن منطلقات العالقة بین الفرد ودولتھ، وأساسیات الحقوق 

تماء یجب أن ترتكز على ھذه المبادئ حتى والواجبات، وجوھر الوالء واالن
  .تحقق الدولة أھدافھا المنشودة من المواطنة

أن مفھوم المواطنة یمكن مقاربتھ من  )2011(رى مراد ومالكي یو
البعد الفلسفي والقیمي الذي تنطلق منھ المواطنة : خالل ثالثة أبعاد أساسیة

لسفیة وقیمیة، والبعد باعتبارھا إنتاج ثقافي إنساني یستند إلى مرجعیة ف
السیاسي والقانوني المتمثل في مجموعة القواعد والمعاییر التنظیمیة 
والعالئقیة التي تحكم وتنظم عالقة الفرد بالمجتمع، والبعد االجتماعي والثقافي 
باعتباره المحدد الرئیس لمنظومة العالقات والسلوكیات والقیم االجتماعیة التي 

  .نةتتشكل من خاللھا المواط



  ...في تنمیة مفھوم المواطنة ةدور مؤسسات التعلیم العالي العربی                                             
  

 

 105                                                                            السادسالدولي  الملتقى

صورة االنتماء التي تحتم : وتتحقق المواطنة في صور، ومن أھمھا
على الفرد الشعور باالنتماء إلى الوطن واالندماج فیھ على اختالف تنوعھ 
العرقي والدیني والمذھبي، وصورة الحقوق التي تتیح للفرد حق التمتع بحقوق 

مشاركة المواطنة الخاصة والعامة كحقوق الصحة والتعلیم والعمل وال
وغیرھا، وصورة الواجبات كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات 

  .)2010العجمي، (العمومیة والدفاع عن الوطن وغیرھا 

وبغض النظر عن صعوبة االتفاق على تعریف موحد للمواطنة فھذا 
المفھوم یمكن أن یتضمن مجموعة من األبعاد والجوانب التي تظھر عالقة 

ویرى الباحث أن مفھوم المواطنة یمكن أن یعّرف بأنھ . طنالمواطن بالو
عالقة ذات جانب تكاملي بین الفرد ووطنھ الذي یعیش فیھ وینتمي إلیھ، "

فبقدر ما یتمتع المواطن من حقوق وحریات مقننة تتساوى مع بقیة المواطنین 
في دولة ما، یقوم في نفس الوقت بواجبات وطنیة تملیھ علیھ قوانین 

ات تلك الدولة، وفي مقدمتھا واجب االنتماء والوالء للوطن بغض وتشریع
النظر عن أي انتماء آخر فیما سواه، والحفاظ على قیمھ ومكتسباتھ، 

  ".ة في بنائھ، وحمایتھ والدفاع عنھوالمشارك

  :تحدیات العولمة الثقافیة لمفھوم المواطنة في المجتمعات العربیة: ثانیا

الیوم عولمة متسارعة في جمیع مجاالت تشھد المجتمعات المعاصرة 
الحیاة المختلفة، ونشأت حركة العولمة في بدایتھا كردة فعل لقیام الدول 
العظمى بإعادة ھیكلة أنظمتھا السیاسیة واالقتصادیة بما یخدم أھدافھا 
االستراتیجیة؛ األمر الذي أدى إلى التأثیر على أنظمة الدول المتبقیة األخرى 

. التفاعل السیاسي والتبادل االقتصادي مع الدول العظمىمن خالل زیادة 
وأفرزت العولمة كثیرا من المتغیرات الدولیة التي جعلت من العالم المترامي 
األطراف قریة صغیرة بفعل ثورة التقانة واالتصاالت، واالنفجار المعرفي، 

  .والتدفق المعلوماتي

عولمة التي تشھدھا وتعتبر العولمة الثقافیة أحد أھم أنواع حركة ال
مجتمعات العالم المعاصر، وتتعلق العولمة الثقافیة بإضفاء صفة العالمیة على 
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الخصوصیة الثقافیة التي تتمتع بھا كل دولة عن األخرى، ودمج جزئیات 
وتفاصیل الثقافة في قالب عالمي یذیب كل ما من شأنھ اإلبقاء والحفاظ على 

افة أي مجتمع تتضمن كل ما یمیزه من ھویة كل وطن على حدة، فإذا كانت ثق
قیم، وأفكار، وعادات، وتقالید، وتراث، وتاریخ، ولغة، وعقائد، وحتى األشیاء 
المادیة، وغیرھا؛ فإن العولمة الثقافیة تعني إلغاء التفرد والخصوصیة لھذه 
األمور، وصبغھا بلون عالمي یعمل على دمجھا وتشابكھا بحیث تصیر ثقافة 

كل مجتمع أن یتعاطاھا دون االلتفات إلى ھویة خاصة بعینھا  عالمیة یستطیع
  .تمیزه عن غیره

وفي إطار اآلثار السلبیة التي تفرضھا العولمة الثقافیة على 
أن العولمة الثقافیة  )2012(المجتمعات المعاصرة، یرى بلقاسمي ومزیان 

ربیة یمكن أن تعتبر تھدیدا صریحا على المجتمعات عموما، والمجتمعات الع
على وجھ الخصوص، فلیس من أیة عامل مشترك یجمع بین الدول الغربیة 

وعلیھ فإن الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات العربیة في الوقت . والعربیة
. الحاضر باتت تتعرض إلى مشكلة الذوبان، وربما الزوال إن صحَّ التعبیر

عة القیم التي ویأتي مفھوم المواطنة باعتبارھا قیمة مجتمعیة متفردة في طلی
تسعى العولمة الثقافیة إلى إلغائھا استجابة لدواعي االنفتاح واالندماج الثقافیین 
بین الدول المختلفة، وتلبیة قسریة لمظاھر الغزو الثقافي التي تقوم بھ الدول 

  .الغربیة بغرض نشر أفكارھا وأجندتھا األیدیولوجیة في دول العالم الثالث

السلبیة للعولمة الثقافیة على المواطنة من  ولیس أدل على التأثیرات
فإن "لتحل محل المواطنة المحلیة، ) الدولیة(الترویج لمفھوم المواطنة العالمیة 

وثورات في مجال التكنولوجیا .. ما یعرفھ العالم من تحوالت اقتصادیة وثقافیة
؛ یطرح أكثر من سؤال بصدد ھذا المفھوم؛ ومدى تأثره بھذه ..الحدیثة

والت الكبرى؛ بما یوسع من دالالتھ ویسمح باستیعابھ لھذه المتغیرات نحو التح
  . )3 ت، ص.لكریني، د("" مواطنة عالمیھ"التأسیس ل

فمفھوم المواطنة المحلیة لكل معظم المجتمعات العربیة یواجھ تھدیدا 
كبیرا باالنقراض لیفسح المجال لمفھوم المواطنة العالمیة الذي تفرضھ العولمة 
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افیة في المجتمعات المعاصرة، وبذلك یكون االنتماء والوالء للعالم بدال منھ الثق
  . للوطن أو الدولة التي یعیش فیھا الفرد وینتمي إلیھا

إن ظھور مفھوم المواطنة العالمیة یعني تجاوز قیم المواطنة في 
رد الوطن الواحد حدود المحلیة إلى العالمیة التي ینتج عنھا قیما جدیدة تربط الف

باعتباره مواطنا عالمیا بغیره من األفراد في مختلف مجتمعات العالم 
المعاصر، وتبعا لذلك تتعدد حقوق المواطن العالمي وواجباتھ لتشمل كل 

ویؤكد لكریني في ھذا الصدد أن المواطنة . األفراد الذي یعیشون في العالم
المواطنة  العالمیة تفرز حقوقا وواجبات عالمیة كما ھو الحال في إطار

تنشط في  - كما تشیر معظم الدراسات–المحلیة، وأن حقوق المواطن العالمي 
حال السلم الدولي وممارسة الدیمقراطیة، بینما تتدھور في حال الحروب 

  .واألزمات العالمیة

وفي ضوء مظاھر العولمة الثقافیة المختلفة ومتغیراتھا المتجددة، تبرز 
المواطنة في المجتمعات المعاصرة السیما  بعض التحدیات التي تواجھ مفھوم

  :العربیة منھا، ومن ھذه التحدیات ما یلي

قیام مفھوم المواطنة على أساس واٍه وضعیف ال یحقق مطالب الوطن  - 1
 .وأھدافھ المرجوة من المواطنة

تحّول والء وانتماء المواطن إلى حركات وأحزاب داخلیة تزعزع أمن  - 2
 .الوطن وتقّوض استقراره

تَشكُّل ھویّة المواطن بحسب أیدیولوجیات وشعارات عالمیة تفرضھا  - 3
 .وتنادي بھا المواطنة العالمیة

یؤدي  تشّعب حقوق المواطن وواجباتھ، وتشابكھا مع غیرھا في العالم مما - 4
 .إلى ضیاعھا واندثارھا

بروز نوع من الخلل والفتور في تفاعل المواطن مع إخوانھ المواطنین  - 5
 .الوطن الواحد داخل

تنّكر المواطن في أحیان كثیرة لمقّومات الوطن الفكریة، وتراثھ الثقافي  - 6
 . والحضاري
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تضارب بعض المفاھیم الفكریة والثقافیة مع مفھوم المواطنة وقیمھا  - 7
 .المختلفة في الوطن الواحد

ظھور نوع من التصادم بین مصالح المواطن وتوجھات القیادة الحاكمة في  - 8
 .بعض األحیان

حاجة المجتمعات العربیة المعاصرة لتنمیة مفھوم المواطنة لدى فئة : ثالثا
  :الشباب

في ظل التحدیات التي تفرضھا العولمة الثقافیة على مفھوم المواطنة 
في المجتمعات المعاصرة بصورة عامة، والعربیة على وجھ الخصوص، 

وقیمھ المختلفة لدى مواطنیھا، تتأكد حاجة ھذا المجتمعات لتنمیة ھذا المفھوم 
وخاصة فئة الشباب منھم، فھذه الفئة تحتاج إلى جرعات تربویة وتوعویة 
تعینھا على ترسیخ مفھوم المواطنة في تفاعلھا مع اآلخرین، وفي تعاطیھا مع 
مقّومات الوطن وحضاراتھ المختلفة، وتیّسر لھا تنمیة قیم المواطنة التي 

ة ومراحل التعلیم قبل الجامعي، وترجمتھا في تشربت أساسیاتھا في األسر
صورة سلوكیات حضاریة راقیة تحمل أكمل صور المواطنة المنشودة، 
فالشباب ھم الذین یحملون على عاتقھم بناء الوطن، والمساھمة في رفعتھ 

  .وازدھاره

إن مظاھر العولمة الثقافیة التي اجتاحت دول العالم، وتسارع االنفتاح 
بین المجتمعات المعاصرة أدى إلى ظھور قیم ثقافیة عالمیة جدیدة  الثقافي

تدعو إلى ضرورة االنفتاح على جمیع دول العالم، وانتقال الوالء واالنتماء 
للعالم بدال من الوطن؛ مما تسبّب في ضعف مفھوم المواطنة لدى األفراد 

بیة، للوطن الواحد في المجتمعات المعاصرة، ومنھا بالطبع الدول العر
وأصبحت الحاجة ضروریة في ھذه المجتمعات لتنمیة مفھوم المواطنة، 
وتعزیز قیمھا المختلفة لدى المواطنین من أجل الحفاظ على ھویّة المواطن 

  . وانتمائھ لوطنھ

وھنا یشّكل الشباب الفئة المقصودة والمعنیّة والمعّول علیھا للحفاظ "
ھویتھ واالعتزاز بھا والتضحیة من على القیم االجتماعیة للمجتمع واإلحساس ب
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أجلھا مع االنفتاح في نفس الوقت على الثقافات األخرى والتفاعل معھا في جو 
من االنسجام والموضوعیة، وإعادة التوازن بین ما ھو محلي وما ھو كوني 
للتخفیف من غلواء قیم العولمة وما صاحبھا من تحوالت وانھیار للحدود بین 

مراد، (..." العالمیة، وما صاحب ذلك من آثار سلبیة أحیاناالثقافات المحلیة و
  .)540 ، ص2011ومالكي، 

لقد أصبح تنمیة مفھوم المواطنة لدى الشباب العربي حاجة ضروریة 
وعاجلھ تفرضھا التحدیات والتھدیدات المستمرة على مفھوم المواطنة في 

عداد مواطنین المجتمعات العربیة المعاصرة، فھذه المجتمعات تحتاج إلى إ
یكون والؤھم وانتماؤھم للوطن الذین یعیشون فیھ وینتمون إلیھ رغم الدعوات 
النشطة إلى المواطنة العالمیة، كما تحتاج المجتمعات نفسھا مواطنین یدركون 
األبعاد الحقیقة للمواطنة السلیمة التي تمّكنھم من التفاعل مع مقّومات الوطن، 

ة المواطنین بصورة حضاریة راقیة، ھذا وتساعدھم على التواصل مع بقی
باإلضافة إلى تنمیة إحساس ھؤالء المواطنین بأھمیة التزام قیم المواطنة الحقّة 
التي تھیئ لھم سبل المساھمة في بناء الوطن والمحافظة على رقیھ 

  . كالدیمقراطیة والمشاركة المجتمعیة وغیرھا

مسؤولیات جدیدة عالوة وإذا كان مفھوم المواطنة قد أُلقي على عاتقھ 
على ضعفھ وخللھ على مستوى الوعي العربي، وإذا كان االنفتاح الثقافي 
بسبب تقدم وسائل االتصال في ھذا العصر قد أفرز نوعا من التضارب في 
المفاھیم السیاسیة والثقافیة؛ مما أدى إلى خلل في الرؤیة الناقدة واالختیار 

، فإلى أي مدى )1426العامر، (ئة الشباب الصحیح لتلك المفاھیم السیما عند ف
یمكن أن تقوم المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة في المجتمعات العربیة، 
وخاصة مؤسسات التعلیم العالي بدورھا في تعزیز وتنمیة مفھوم المواطنة 
لدى ھذه الفئة؟ وذلك حتى تستطیع أن تُِعّد جیال واعیا بقیم المواطنة الحقّة التي 

  .ك المجتمعات وتسعى إلى تحقیقھاتنشدھا تل
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دور مؤسسات التعلیم العالي العربیة في تنمیة مفھوم المواطنة لدى : رابعا
  :طالبھا

ضوء التغیرات المتسارعة التي تفرزھا العولمة الثقافیة في  في
المجتمعات المعاصرة، ونتیجة لتأثر مفھوم المواطنة بتحدیات ھذا النوع من 

على مؤسسات التعلیم العالي في الدول العربیة أن العولمة، أصبح لزاما 
تضطلع بدور كبیر في تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا؛ لتدعم جھود ھذه 
الدول في مواجھة تحدیات العولمة الثقافیة، وتخفیف تأثیرھا السلبي على 
مفھوم المواطنة لدى الشباب العربي، وإعداد جیل محافظ على ھویتھ الوطنیة 

نفتاح واالندماج الثقافیین الَّذْین یجب أن یكونا رافدین في تحقیق رغم اال
للمجتمعات العربیة  اإلستراتیجیةالمواطنة وتنمیتھا بما یخدم األھداف 

  .المعاصرة

على مؤسسات التعلیم العالي أن تعمل على مساندة المجتمع المحلي 
تي تفرضھا الذي تنتمي إلیھ في اقتراح حلول عاجلة ومناسبة للتحدیات ال

العولمة الثقافیة السیما على مفھوم المواطنة وما یرتبط بھا من قیم مختلفة؛ 
حتى تستطیع تلك المؤسسات أن تقوم بدورھا في المشاركة المجتمعیة الفاعلة 

  . على اختالف مستویاتھا، وخاصة في ظل التحدیات العالمیة المتسارعة

فراد بمجموعة من یجب على مؤسسات التعلیم العالي أن تزّود األ
الكفایات الضروریة للتعامل السلیم مع التعقیدات المتزایدة في المجتمع 
الحدیث، فعلیھا أن ترعى المھارات ومسارات التفكیر الالزمة لالندماج 

  . والمساھمة في الحیاة المدنیة الحدیثة

كما یجب أن تقوم مؤسسات التعلیم العالي بتزوید األفراد بمستوى من 
أثناء حیاة الطالب الیومیة؛ لتساعدھم في تنمیة مھارات المواطنة الفرص 

  .(Ryan & Stritch, 2007)االجتماعیة وتعزیزھا 

على ھذا فإن تنمیة قیم المواطنة والتفوق العلمي لدى الشباب "
الجامعي تستند إلى مسؤولیات الجامعة في تكوین قناعات عقلیة ووجدانیة 

ألساسیة للدولة، فذلك ھو المدخل الرئیس باألھداف الوطنیة والمصالح ا
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لتحقیق أمنھا الوطني وأمن التنمیة فیھا، وھنا یشعر الطالب الجامعي بواجباتھ 
تجاه البیئة التعلیمیة، وتجاه وطنھ ومسؤولیاتھ، وتجاه قضایاه ومشكالتھ، حیث 
یتنامى لدیھ الشعور بأمن وجوده بما یشتمل علیھ من الكفاءة وتحقیق الذات 

مظلة الوطن وھذا الشعور ھو الدافع إلرادة العمل الوطني والمعزز لبنیة  تحت
  .)6 ، فقرة2009محمد، (" األمن الوطني

عندما تعطي الجامعات  أنھ لدیھم في مختلف مستویات حیاتھم 
حلول  ویرى ھركافي(Harkavy, 2006)  والكلیات أولویة عالیة للقیام بتقدیم

العالمیة المستحدثة في المجتمعات المعاصرة؛ وواقعیة للمشكالت  إستراتیجیة
إمكانیتھا تكون أكبر في القیام بتنمیة مفھوم المواطنة، والعدالة فإن 

  .االجتماعیة، وخدمة المجتمع

وتعتبر المساھمة في صیاغة المواطن الناقد والدیمقراطي من أھم 
قط إلى األغراض الرئیسة للتعلیم العالي، فمجتمعاتنا المعاصرة ال تحتاج ف

خریجین مھنیین بارعین، وإنما إلى عقول حساسة ومواطنین ناقدین، وفي ھذا 
الصدد، یجب على البرامج األكادیمیة والثقافة المؤسسیة والممارسات 
التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي أن تضمن وجود نسق فكري یعمل على 

  .(Badat, 2009) تنمیة قیم الدیمقراطیة وثقافة حقوق اإلنسان

وفي مجتمعاتنا العربیة، البد من صانعي السیاسات التعلیمیة ومتخذي 
القرار أن یدركوا مدى الدور الذي یجب أن تقوم بھ مؤسسات التعلیم العالي 
في تنمیة مفھوم المواطنة لدى الشباب العربي بدًءا من رسالة الجامعة أو 

الب أنفسھم داخل الكلیة إلى أبسط الممارسات واألنشطة التي یقوم بھ الط
ینبغي . المؤسسة التعلیمیة كاالحتفاالت والمھرجانات والمسابقات المختلفة

على ھذه المؤسسات أن تعي حجم التحدیات التي تفرضھا العولمة الثقافیة على 
مفھوم المواطنة، وأن تدرك عظم المسؤولیة الملقاة على عاتقھا تجاه تنمیة 

یز فھمھم لقیم المواطنة التي یرید المجتمع المواطنة الحقّة لدى طالبھا، وتعز
أن یؤھلھم للقیام بھا بالصورة التي تضمن لھم وللمجتمع نفسھ تحقیق األھداف 

 .الوطنیة المرجوة
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إن تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالب التعلیم العالي یحتاج إلى جھود 
مل على حثیثة من المؤسسات التعلیمیة المعنیة لتھیئة بیئة دراسیة جامعیة تع

االھتمام برعایة وتعزیز قیم المواطنة لدى الطالب من خالل إعادة النظر في 
فتربیة المواطنة السلیمة لدى . كل ما یخص الطالب الجامعي من قریب أو بعید

الطالب في مؤسسات التعلیم العالي لن تتحقق بدون إعادة تغییر المناھج، 
   .(Musil, 2003)وأصول التدریس، وحدود العمل األكادیمي 

إن غرس وإدراج ثقافة وقیم المواطنة في المنظومة التعلیمیة التعلمیة، "
یتطلب أفقا زمنیا طویل األمد حتى تؤتي أكلھا وتنضج ثمارھا، وھي في جمیع 
الحاالت في حاجة إلى التكامل والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع 

مجرد تسطیرھا وإدراجھا كما أن أھداف تربیة المواطنة ال تتحقق ب. االخرى
في الوثائق الرسمیة، بل إن تحقیق األھداف یتطلب ترجمتھا إلى إجراءات 
عملیة وسلوكیة وتضمینھا المناھج والكتب الدراسیة، ومناھج إعداد رجال 

، 2010أبو حشیش، (" التربیة وتھیئة المجتمع المدرسي إلدراك تلك األھداف
  .)261ص

ة من القیم التي یتضمنھا مفھوم مجموع )2010(ویسوق أبو حشیش 
إلى  -كإحدى مؤسسات التعلیم العالي-المواطنة، والتي تسعى كلیات التربیة 

تنمیتھا وتعزیزھا لدى طالبھا، وذلك ضمن دراستھ التي أجراھا في المجتمع 
  : )262-261ص(الفلسطیني، ومن أھم ھذه القیم ما یلي 

 .تعزیز قیم التسامح - 1
 .بیر عن الرأيتنمیة حریة التع - 2
 .تعزیز قیم التعاون بین أفراد المجتمع - 3
 .تعزیز االنتماء والوالء الوطني - 4
 .تعزیز الثقة بالنفس - 5
 .تنمیة قدرة اإلنسان على التمسك بحقھ - 6
 .تنمیة مھارات الحوار واالنفتاح على اآلخرین - 7
 .زیادة القدرة على النقد اإلیجابي - 8
 .لحریة الشخصیة واستقاللیة الذاتتعزیز اإلدراك بقیمة ا - 9
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 .تعزیز مبدأ نبذ العنف والتمییز بكل أشكالھ - 10
 .تقدیر قیمة العمل الجماعي واالنخراط فیھ - 11
 .إدراك الحقوق وممارستھا والدفاع عنھا - 12

وحتى تقوم مؤسسات التعلیم العالي العربیة بدورھا في تنمیة مفھوم 
ن اتخاذ تدابیر وإجراءات عملیة تضمن لھا المواطنة لدى طالبھا، البد لھا م

الرعایة المستمرة لتضمین قیم المواطنة وترجمتھا في مختلف جوانب العملیة 
التعلیمیة التعلمیة من جھة، وتحدیثھا المستمر بما یتواءم مع متطلبات المجتمع 

ویمكن الكشف عن الدور الذي یجب أن . والواقع المعاصر من جھة أخرى
سات التعلیم العالي في الدول العربیة من أجل تنمیة مفھوم تضطلع بھ مؤس

المواطنة لدى طالبھا، وذلك من خالل استیضاح الدور الذي یمكن أن تقوم بھ 
  :مجموعة من المجاالت بھذا الشأن، وذلك على النحو التالي

ینبغي أن تكون رؤیة  :رؤیة المؤسسة التعلیمیة ورسالتھا وأھدافھا - 1
میة متضمنة قضیة تنمیة مفھوم المواطنة صراحة أو ضمنا، المؤسسة التعلی

ویصدق ذلك أیضا على رسالتھا وأھدافھا، فاإلشارة إلى ھذه القضیة في ھذا 
المستوى تدل على أھمیتھا الكبیرة، وتحث بذل الجھود في سبیل تحقیقھا بما 

 . یتناسب وتوجھات المؤسسة وتطلعات المجتمع
یجب أن تقوم إدارة المؤسسة التعلیمیة  :إدارة المؤسسة التعلیمیة - 2

بدور كبیر في مسألة تنمیة مفھوم المواطنة لدى الطالب، وذلك من خالل 
تسھیل كل اإلجراءات اإلداریة المتبعة من أجل دعم الجھود المبذولة في ھذا 
الشأن، وتسخیر اإلمكانات المادیة المتاحة وتیسیر سبل الدعم المعنوي لرعایة 

 .طنة وتنمیتھ لدى الطالبمفھوم الموا
تعتبر المقررات الدراسیة بیئة خصبة  :المناھج والمقررات الدراسیة - 3

لتضمین قیم المواطنة، وتقدیمھا للطالب في قالب معرفي، وغرسھا في 
وجدانھم ومزجھا بعواطفھم، وترجمتھا في سلوكیات تعبر عن والئھم 

حداث مقرر خاص بتربیة كما یمكن است. وانتمائھم للوطن الذي یعیشون فیھ
 . المواطنة وقیمھا المختلفة كلما استدعى األمر ذلك
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أن یكون البد  :أداء أعضاء الھیئة األكادیمیة وممارساتھم التدریسیة - 4
العضو األكادیمي ذا إحساس عاٍل بمفھوم المواطنة حتى یستطیع أن یكون 

بقیم المواطنة التي یجب  قدوة لطالبھ أثناء تقدیمھ المادة العلمیة، رابطا أھدافھا
على الطالب أن یكتسبوھا ویترجموھا في حیاتھم العملیة، وھنا یجب أن یكون 

 .التدریس بمثابة معمال لتحقیق أھداف المواطنة وتنمیتھا لدى الطالب
یجب أن تھتم المؤسسة التعلیمیة  :المناخ الجامعي والثقافة المؤسسیة - 5

الطالب على تطبیق قیم المواطنة في بتھیئة المناخ الجامعي الذي یشجع 
حیاتھم الجامعیة، ونشر الثقافة الخاصة بتنمیة ھذه القیم كالوالء، والتعاون، 
والحوار، والسالم، واالحترام، والتسامح، وغیرھا؛ لتكون المواطنة سلوكا 

 .عملیا یومیا في حیاة الطالب الجامعي
ن األنشطة التي تنفذھا یستطیع الطالب أن یستفید م :األنشطة الطالبیة - 6

الجامعة أو الكلیة في تنمیة قیم المواطنة، وذلك إن استطاعت ھذه األنشطة أن 
توّجھ اھتمام الطالب إلى ھذه القیم من خالل تقدیمھا بأسلوب حضاري راٍق 
یجذب انتباھھم، ویحرك مشاعرھم نحو مفھوم المواطنة الذي ینشده المجتمع 

 .ومؤسساتھ
بما أن أیة مؤسسة تعلیمیة ھي بمثابة  :جتمع المحليالشراكة مع الم - 7

أحد روافد المجتمع التي تخدمھ، وتعمل على تحقیق أھدافھ المختلفة؛ فعلیھا 
إذن أن تشاركھ من خالل التعاون مع المؤسسات المجتمعیة األخرى بما یعمل 
 على تنمیة مفھوم المواطنة لدى األفراد، وذلك بإقامة الملتقیات والمؤتمرات

  . التي تناقش مثل ھذه القضایا على المستویین المحلي والدولي

  :االستنتاجات المستخلصة من الدراسة

بعد عرض المفاھیم المرتبطة بالدراسة الحالیة، وتحلیلھا في ضوء 
الدراسات ذات العالقة واإلطار النظري، وبعد اإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

وضرورة تنمیتھ في المجتمعات العربیة من خالل قراءة واقع مفھوم المواطنة 
في ظل تحدیات العولمة الثقافیة، یمكن أن تخلص الدراسة الحالیة إلى 

  :االستنتاجات التالیة
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تعتبر المواطنة قضیة أساسیة وذات أبعاد مختلفة تتعلق بمدى والء الفرد  - 1
وانتمائھ للوطن الذي یعیش فیھ، وتفاعلھ مع غیره من األفراد بممارسة 

 .جموعة محددة من الحقوق والواجباتم
تأتي قضیة المواطنة في مقدمة القضایا المجتمعیة المعاصرة التي تسعى  - 2

الدولة الحدیثة من خاللھا إلى تأكید ذاتھا الوطنیة وھویتھا المتفردة، وتحقیق 
 .أھدافھا الوطنیة المنشودة

ي الدولة الحدیثة في یتأكد تنمیة مفھوم المواطنة وقیمھا المختلفة لدى مواطن - 3
ظل المتغیرات العالمیة المتسارعة التي تفرض تحدیات كبیرة على قضیة 

 .المواطنة في المجتمعات السیما العربیة منھا
تشّكل فئة الشباب أھم الفئات العمریة التي تحتاج الدول العربیة المعاصرة  - 4

ة الثقافیة إلى تنمیة مفھوم المواطنة لدیھا لتحصینھا ضد تیارات العولم
 .المؤثرة سلبا على قضیة المواطنة وما یرتبط بھا من قیم متعددة

یجب على مؤسسات التعلیم العالي أن تقوم بدور كبیر في دعم جھود  - 5
المجتمعات العربیة في تنمیة مفھوم المواطنة لدى الشباب العربي؛ إلكسابھم 

دماج الثقافیْین أسس المواطنة اإلیجابیة والناقدة في ظل االنفتاح واالن
 .المتسارعْین

یتمثل دور المؤسسة التعلیمیة في تنمیة مفھوم المواطنة لدى طالبھا في كل  - 6
المجاالت التي تخدم العملیة التعلیمیة التعلمیة داخل محیط المؤسسة، 

  .وخارجھا في عالقتھا المتبادلة مع المؤسسات المجتمعیة األخرى

  :االقتراحات والتوصیات

تم التوصل إلیھ من نتائج في الدراسة الحالیة، یوصي الباحث  في ضوء ما
مؤسسات  بجملة من االقتراحات والتوصیات التي یمكن أن تفّعل من دور

  :التعلیم العالي العربیة في تنمیة المواطنة لدى طالبھا، وذلك على النحو التالي

العامة وجوب انطالق رؤیة مؤسسات التعلیم العالي العربیة من الرؤیة  - 1
للمجتمع؛ لتوحید الخطط والجھود المبذولة في مجاالت تنمیة المواطنة 

 .وقیمھا المختلفة لدى الشباب العربي
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ضرورة صیاغة األھداف الخاصة بتنمیة مفھوم المواطنة لدى الطالب  - 2
على مستوى التعلیم العالي بواقع المجتمعات العربیة؛ لوضع خطط واقعیة 

 .لمفھوم واالرتقاء بھوموضوعیة لرعایة ھذا ا
أھمیة عقد مؤسسات التعلیم العالي العربیة ندوات ومؤتمرات على  - 3

المستویین المحلي والدولي لطرح القضایا المتجددة في مجال المواطنة في 
 .ظل المتغیرات العالمیة المتسارعة

ضرورة تدریب أعضاء الھیئتین اإلداریة واألكادیمیة بمؤسسات التعلیم  - 4
العربیة على كیفیة التعامل مع قضایا المواطنة وتنمیة قیم المواطنة  العالي

 . لدى الطالب
وجوب التنسیق بین مؤسسات التعلیم العالي ومؤسسات المجتمع األخرى  - 5

في سبیل توطید أواصر التعاون ومناقشة القضایا المتعلقة بمجال تنمیة 
 .المواطنة لدى الشباب العربي

ذ فعالیات وأنشطة دوریة في محیط مؤسسات التعلیم ضرورة إقامة وتنفی - 6
العالي تھتم بتنمیة مفھوم  المواطنة لدى الطالب وإكسابھم القیم الحضاریة 

  .المرتبطة بھذا المفھوم

  :خاتمة

یعتبر العالم المعاصر عالم المتغیرات المتسارعة التي تؤثر تأثیرا 
یثة، ولیس العولمة كبیرا في مختلف مجاالت الحیاة في المجتمعات الحد

الثقافیة إال دلیال واضحا على ھذه المتغیرات التي غزت مفھوم المواطنة، 
فأصبحت المجتمعات العربیة تعاني من ضعف والء المواطنین وانتمائھم 
للوطن وخاصة لدى فئة الشباب بسبب الغزو الفكري في ظل التسارع الكبیر 

واطنة بحاجة ضروریة إلى تنمیة لتیار العولمة الثقافیة، ولذلك غدت قیم الم
ومن ھنا یجب . شاملة تساعد ھذه األفراد على ضمان والئھم وانتمائھم للوطن

وفي مقدمتھا مؤسسات التعلیم - على المؤسسات المجتمعیة في الدول العربیة 
أن تقوم بدور فاعل في تنمیة مفھوم المواطنة لدى الشباب العربي،  -العالي

خالل تطویع أھداف التعلیم العالي العربي وبرامجھ وھذا لن یتأتى إال من 
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األكادیمیة لخدمة مفھوم المواطنة لدى طالبھا حتى تقوم بخلق جیل واٍع 
  .یستطیع أن یتعامل مع معطیات العولمة الثقافیة

  :المراجع المعتمدة في الدراسة

  :المراجع العربیة: أوال
یة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة دور كلیات الترب ،)2010(ـ أبو حشیش، بسام محمد 1

، )1(14، )سلسلة العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة األقصى . المعلمین بمحافظات غزة
  : متوفر على. 250-279

http://www.alaqsa.edu.ps/ar/aqsa_magazine/files/339.pdf  
الوطن العربي -مجلة دراسات وأبحاث. في مفھوم المواطنة ،)2012(ـ أوھایبیة، فتیحة 2

  : متوفر على. 17- 7، )1(والتحوالت الدیمقراطیة، 
http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=48  

العولمة الثقافیة وتأثیراتھا على ھویة  ،)2012(ي، آمنة یاسین، ومزیان، محمد ـ بلقاسم3
). 8(مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة . دراسة تحلیلیة: الشباب والمراھقین الجزائریین

  : متوفر على
http://www.univ-
ouargla.dz/Pagesweb/PressUniversitaire/doc/05%20Sciences%20sociales%20et%20Humai
nes/S08/S0804.pdf 

أثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى  ،)1426(ـ العامر، عثمان بن صالح 4
دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل . استكشافیةدراسة : الشباب السعودي

: متوفر على. التربوي المنعقد بمنطقة الباحة بالمملكة العربیة السعودیة
www.imamu.edu.sa  

نشرة مكتب التوجیھ المجتمعي بوزارة األوقاف ). 2010(ـ العجمي، ناصر محمد 5
  http://islam.gov.kw/tawjeh: توفر علىم. الكویت، السنة الثانیة: والشئون الدینیة

دور جامعة  ،)2011(ـ عمرو، نعمان عاطف سالم، وأبو ساكور، تیسیر عبدالحمید 6
. القدس المفتوحة في تنمیة قیم المجتمع المدني في محافظة الخلیل من وجھة نظر طلبتھا

  : متوفر على موقع. 45-11، )23(ة لألبحاث والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوح
http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued23_1/research1.pdf 

بحاث المركز العلمي العربي لأل. المواطنة في زمن الثورات ،)ت.د(ـ لكریني، إدریس 7
  : متوفر على. والدراسات اإلنسانیة

http://www.arab-
csr.org/attachments/article/187/citoyennete%20et%20revolution.pd
f  

ومة التعلیمیة في تنمیة قیم المواطنة والتفوق دور المنظ، )2010(ـ محمد، ثامر كامل 8
  :متوفر على. العلمي

 http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=48  



  محمد العوفي/ د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          118

نة لدى أثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواط،)2011(ـ مراد، حنان، ومالكي، حنان 9
عدد خاص ، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. دراسة استكشافیة: الشباب الجزائري

  :متوفر على. 558- 540، )6(
 www.univ-ouargla.dz/Pagesweb/.../03/SSP0228.pdf   

  .دار الدعوة، استانبول، 2 ج ،المعجم الوسیط ،)1989(ـ مصطفى، إبراھیم ، وآخرون 10
مؤتمر المواطنة في المجتمع الكویتي یختتم  ،)2013(كونا  - لكویتیةـ وكالة األنباء ا11

  :متوفر على. فعالیاتھ ویصدر توصیاتھ
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2296758&language

=ar  
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  المواطنة وإشكالیات ممارستھا لدى المسلمین في مجتمعات
  التنوع اإلثني واللغوي 

  اإلسالم والمواطنة في األقالیم الفرنسیة لما وراء البحار

 
  

  غردایةجامعة  – حاج جیدور بشیر الباحث
  :مقدمة

من یبن المواضیع السیاسیة واالجتماعیة ذات األھمیة الكبرى في تبرز 
راسات إدارة األقلیات الموجودة في الدولة الواحدة والتنوع اإلثني عالم الیوم، د

الذي قد یمیزھا، والذي أصبح مع مرور الوقت یشكل عبئا إضافیا تتحملھ 
الدولة التي تحوي ھذه الفسیفساء على عاتقھا، ذلك أن ھذه الموضوعات إنما 

لمھددة لوحدة تتناول مسألة إدارة األقلیات اإلثنیة ألنھا أضحت من العوامل ا
  .كثیر من الدول

أما عندما یتمازج التنوع اإلثني واللغوي والدیني في الدولة الواحدة مع 
موضوع المواطنة وما یرتبط بھا من حقوق المواطنین وواجباتھم تجاه الدولة 
أو فیما بینھم كمواطنین، فإن اإلشكال البد أن یبرز حول حدود الحق لكل منھم 

التنوع اإلثني ووجود ھذه األعراق في نطاق أقلیات، البد والتزاماتھ، ذلك أن 
واألطراف ) الدولة(أن یخلق نوعا من التشنج في العالقة بین المركز 

، فاألول في حلقة بحث مستمرة عن أفضل أنماط )األقلیات العرقیة أو الدینیة(
التعامل معھم، أما الثاني فھو في سلسلة مطالبات دائمة بتوفیر الضروري 

  .حقاق الحقوإ

مواطنة في الفلسفة السیاسیة المعاصرة ھي االنتماء إلى الوطن، فال
انتماًء یتمتع المواطن فیھ بالعضویة كاملة األھلیة على نحو یتساوى فیھ مع 
اآلخرین الذین یعیشون في الوطن نفسھ مساواة كاملة في الحقوق والواجبات 

على أساس اللون أو العرق أو  وأمام القانون، فذلك یحتم زوال كل تمییز بینھم
الدین أو الفكر أو االنتماء السیاسي، فھي لیست حقوقًا فحسب بل واجبات 
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أیضاً یستفید منھا الفرد، تتمثل في حقوق مدنیة وسیاسیة واجتماعیة 
الخ، وتضع على عاتقھ واجبات قانونیة والتزامات معنویة، كما ...وقانونیة

  .حمایة القانون والذود عن مصالح الجماعةتفرض علیھ الوالء التام للوطن و

ومن النماذج التي تثار فیھا إشكالیات حول موضوع المواطنة بین 
المتمتعین بحقوقھا یبرز النموذج الفرنسي، ذلك أن نسیج الدولة الفرنسیة 
مركب من عدد من المجموعات اإلثنیة واللغویة، فالجمھوریة الفرنسیة تُعرف 

األقالیم : "وعة أراضي وأقالیم، أُصطلح على تسمیتھا بـالیوم بأنھا دولة ومجم
، التي تتشكل من إثنیات وأعراق متعددة، قد ال )1("الفرنسیة لما وراء البحار

تتقارب وال تتماثل مع إقلیم فرنسا األم، وألنھا تتناثر عبر بقاع كثیرة من العالم 
جیال من بعد فقد فرضت علیھا فسیفساء لغات یتواصل بھا متساكنوھا إرثا 

جیل، وخارطة أدیان ومعتقدات یدینون بھا، ومن ھذه یبرز الدین اإلسالمي 
أو ) في أوروبا(واحدا من بین أكثر أدیان الفرنسیین إتباعا في البر الفرنسي 

، أو )كمسلمي كالیدونیا الجدیدة(في ھذه األقالیم، وذلك ألسباب إما تاریخیة 
كالمسلمین في منطقتي (الد المسلمین ألسباب جغرافیة متعلقة بالقرب من ب

كھجرة المسلمین العرب لھذه (، أو ألسباب اجتماعیة ")مایوت"و" رینیون"
، كما أن ھؤالء السكان یتمتعون بالجنسیة كونھم )األقالیم وإقامتھم بھا

  .فرنسیون

لقد برزت العدید من المسائل المرتبطة بمواطنة المسلمین في أقالیم ما 
فرنسیة وإقامتھم كونھا مجتمعات غیر إسالمیة، والتي نجم عنھا وراء البحار ال

الكثیر من اإلشكاالت التي أفرزت العدید من األحكام والمسائل المتعلقة 
بأوضاعھم ھناك، خاصة بالنسبة لعقود الزواج ومدى جواز حكم القاضي غیر 

ما  المسلم بطالق المسلمة، ودور المراكز اإلسالمیة في ذلك، باإلضافة إلى
یرتبط بمسألة مشاركة المسلم في االنتخابات في فرنسا، وذلك في ظل ما 
تعانیھ األقلیات الفرنسیة المسلمة من مشاكل في أوضاعھا والعداء المستشري 

  .نحوھا على نحو أصبح یھدد واقعھا ومستقبلھا

وعلیھ، فإن الدراسة تتناول مسألة الشعور بالمواطنة وممارستھا على 
االستفادة من میزاتھا وإیجابیاتھا من طرف المسلمین في أقالیم أرض الواقع و
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ما وراء البحار الفرنسیة، ومدى تعارض ذلك كلھ بواجباتھم الدینیة كمسلمین، 
في ظل وجودھم وانتماءھم لدولة فرنسا التي نص دستورھا في مادتھ الثانیة 

تھا أو ، أي أنھا ال تلتزم بأي دین في عالقا"أن الدولة علمانیة"على 
تشریعاتھا، ومنھ فإن المسلمین البد أن یكیفوا وضعھم وعالقاتھم وفق 
تشریعات الدولة التي ھم جزء منھا بحكم أنھم أقلیة أو إثنیة، دون التغافل عن 
كونھم أتباع دیانة قد تتعارض بعض مبادئھا والتزاماتھا مع القوانین 

  .والتشریعات الرسمیة

  :إشكالیة الدراسة

ار غالبیة السكان في أقالیم ما وراء البحار طواعیة البقاء في ضوء اختی
" رینیون"و" مایوت"في كنف الدولة الفرنسیة مندمجین فیھا، بما فیھم سكان 

ألن أغلبیتھم مسلمین رغم التعدد اإلثني والغنى اللغوي والتنوع الدیني الذي 
لتزامات المدنیة یمیزھا، إلى أي مدى یمكن لمسلمي ھذه األقالیم التوفیق بین اال

في الدولة والقائمة على العلمانیة خیارا دستوریا وبین الواجبات الدینیة التي 
  تفرض علیھم كونھم مسلمین؟

المواطنة، اإلسالم، التنوع اإلثني، األقالیم الفرنسیة لما  :الكلمات المفتاحیة
  .وراء البحار، العقیدة، العلمانیة

مدخل تعریفي : إلثني واللغوي والدینيالمواطنة والتنوع ا :المحور األول
  شامل

عندما كان العالم ینتظم في شكل دول ومملكات، تنسج كل واحدة منھا 
خیوط سیادتھا وتبني أعمدة بنیتھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، كانت 
قطاعات أخرى من بنى البشر في تلك الدول، تبحث لھا عن أسس للتكتل 

ع، مستندة إلى قواعد التمیز في بنیتھا واالختالف مع ومبادئ للتجمع والتموق
بنى غیرھا، لتنتظم ھي األخرى في شكل جماعات أخذت تعرف بمرور 

  .الزمن بالجماعات العرقیة أو اإلثنیة
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  :أوال ـ مفھوم األقلیة والتنوع اإلثني واللغوي والدیني

، فق�د لقد بدأت نظرة الكثیرین لجماعات األقلیات تتغیر مع مرور ال�زمن
كان الكثیرون في الماضي ینظرون لھا على أس�اس أنھ�ا جماع�ات مس�تثناة ف�ي 
نسیج الدولة، على اعتبار أن عدد أفرادھا قلیل إذا م�ا ق�ورن بالع�دد الكل�ي لم�ن 
یقیم على حیز تلك الدولة، وبالتالي فإن حجم تأثیرھا قلیل وقوة نفوذھا بس�یطة، 

ز النسق الدولي أجب�ر ھ�ؤالء عل�ى إع�ادة أما الیوم، فإن التغیرات التي باتت تمی
تق��دیرھم لموض��وع األقلی��ة وحجمھم��ا وتأثیرھم��ا، حی��ث أص��بحت ف��اعال ھام��ا 

، فیص��بح ب��ذلك زخ��م األقلی��ات داخ��ل )2(ورئیس��ا أحیان��ا ف��ي التف��اعالت الدولی��ة
  .الدولة أمرا عادیا ومتقبال

، "قَ�لّ : "أصلھ اللغوي م�ن فع�ل" أقلیة"یجد مصطلح  :مفھوم األقلیة -1
  .ھو عكس الكثیر" القلیل"و. ویعني انخفض وتراجع

األقلیة ف�ي اللغ�ة عك�س األكثری�ة، فھ�ي الج�زء الص�غیر داخ�ل مجموع�ة 
أكبر منھا، أو مقارنة بھا، والقلة عكس الكثرة، وھ�ي تش�یر إل�ى فئ�ة م�ن الن�اس 

مجموع��ة م��ن "فھ��ي حس��ب ھ��ذا المنظ��ور، . أو األش��یاء تتمی��ز بص��غر حجمھ��ا
إقلیم أو دولة ما، تختلف عن األغلبیة في اإلنتماء اإلثني أو السكان في قطر أو 

  .)3("اللغوي أو الدیني

مجموعات بش�ریة ذات س�یمات وخص�ائص تختل�ف ع�ن "واألقلیات ھي 
مثیالتھا في مجتمع األكثریة، ولكل أقلی�ة منھ�ا س�یمات قومی�ة أو إثنی�ة أو دینی�ة 

  .)4("مشتركة من أفرادھا

م�ن الن�اس یعرف�ون بمح�ددات عرقی�ة،  مجموع�ة"وھي على ھ�ذا النح�و 
، )Asbjorn Eide(وطنی��ة، ثقافی��ة أو دینی��ة، حس��ب تعری��ف اس��بیرون إی��دي 

المقرر الخاص للجنة الفرعی�ة لألم�م المتح�دة المكلف�ة بمكافح�ة التمیی�ز وحمای�ة 
  .)5("األقلیات

مفھ���وم األقلی���ة حس���ب ھ���ذه التع���اریف، یرك���ز عل���ى الجان���ب الكم���ي أو 
دد س��كان مجموع��ة م��ا للع��دد الكل��ي للمجموع��ة الت��ي الع��ددي، وھ��و نس��بة ع��
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یعیشون في وسطھا، ضف إلیھ أنھا تختلف عن المجموعة األكبر في ع�دد م�ن 
  .المحددات

نظ�رة استش�رافیة لموض�وع األقلی�ات  )Josef Y" (جوزیف ی�اكوب"قدم 
في العالم، باعتبار أنھا تحضى في المستقبل بموقع الصدارة، حیث أن األقلیات 

ریخ التن��وع الحی��وي البش��ري، ویش��كل موض��وع الھوی��ات والش��عوب ت��ا"ھ��ي 
المقللة وجماعات الشعوب األصلیة من اآلن فصاعدا، ص�دارة المش�ھد ف�ي ك�ل 

  .)6("مكان من العالم

جماع��ة م��ن "تّع��ِرف الموس��وعة الدولی��ة للعل��وم االجتماعی��ة األقلی��ة أنھ��ا 
و قومی��ا أو دینی��ا أو األف��راد ال��ذین یتمی��زون ع��ن بقی��ة أف��راد المجتم��ع عرقی��ا ا

لغوی��ا، وھ��م یع��انون م��ن نق��ص نس��بي ف��ي الق��وة، وم��ن ث��م یخض��عون ل��بعض 
  .)7("االستعباد واالضطھاد والمعاملة التمیزیة

مجموع��ات بش��ریة ذات س��یمات وخص��ائص تختل��ف : "إن األقلی��ات ھ��ي
عن مثیالتھا ف�ي مجتم�ع األكثری�ة، ولك�ل أقلی�ة منھ�ا س�یمات قومی�ة أو إثنی�ة أو 

جالی�ة، فئ�ة، طائف�ة، ملّ�ة، : كما تأخذ تسمیات مث�ل... تركة بین أفرادھادینیة مش
  .)8("فرقة أو مجموعة

  :إن مفھوم األقلیة ینبني على العناصر التالیة

  ).البعد الجغرافي(العنصر الكمي   .أ 

  ).البعد الثقافي(تمیز األقلیة لغویا أو دینیا    .ب 

تج عن��ھ م��ن حرم��ان اخ�تالل م��وازین الق��وى ب��ین األقلی��ة واألكثری��ة، وم��ا ین��  .ج 
  ).االجتماعيالبعد ( وإقصاء

  .)9()البعد السیاسي(حرص األقلیة على بقاء خصوصیتھا   .د 

مجموعة قومی�ة أو إثنی�ة أو دینی�ة أو "واألقلیة ربطا بمفھوم اإلثنیة، ھي 
لغوی����ة وتختل����ف ع����ن المجموع����ات األخ����رى الموج����ودة داخ����ل دول����ة ذات 

  .)10("سیادة
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ف�ي الغال�ب تنش�أ ع�ن انھی�ار "، فھ�ي أما عن األصل ف�ي وج�ود األقلی�ات
الحض��ارات والممال��ك القدیم��ة، بفع��ل الح��روب والغ��زوات األجنبی��ة، أو بس��بب 
الھج���رات االس���تیطانیة النازح���ة إل���ى المنطق���ة بحث���ا ع���ن مقوم���ات المعیش���ة، 

  .)11(واالستقرار واألمن

الكلم�ة "م�ن " إثنی�ة"تش�تق مف�ردة  :التنوع اإلثن�ي واللغ�وي وال�دیني -2
األمة أو الجماعة المؤسس�ة عل�ى : ، وتعني حسب أرسطو"Ethnos"ة اإلغریقی

" Polis"عالقات عائلیة، والتي تنح�در م�ن نف�س األص�ل، وھ�ي عك�س المدین�ة 
  .)12("التي تشیر إلى مجتمع مؤسس على تنظیم سیاسي

، "قبیل��ة"أو " ش��عب""یعن��ي ف��ي الیونانی��ة القدیم��ة " إثین��وس"مص��طلح 
ھ�ي مجتمع�ات تتب�ع ثق�افتھم، ولكنھ�ا ال تش�كل " ن�يإث"وبالنسبة لق�دامى الیون�ان 

  .)13("أبداً دوال أو مدناً 

مستعمال بشكل " اإلثنیة"أصبح مصطلح "أما في العصر الحدیث، فقد 
، وھو یحتل اآلن حیزا ھاما في الدراسات االجتماعیة 1970شائع منذ 

  .)14("واالجتماعیة السیاسیة والخطابات األمنیة والسیاسیة

إل���ى "، واش���تقاقھا األول یع���ود )Ethnie(العربی���ة ھ���ي ) ع���رق(كلم���ة 
)Ethnikos( وحس����ب إیركس����ون "ملح����د"، وتعن����ي ف����ي األص����ل ،)Erikson (

 14فالمص�طلح اس��تعمل بھ�ذا المعن��ى ف�ي الغ��ة اإلنجلیزی�ة م��ن منتص�ف الق��رن 
، أي ب��دأ اس�تعمالھ ت��دریجیا لإلش��ارة إل��ى خص��ائص 19وحت�ى منتص��ف الق��رن 

ل المص�طلح ف��ي أمریك��ا بع�د الح��رب العالمی��ة الثانی��ة الس�اللة العرقی��ة، واس��تعم
لإلش���ارة إل����ى الش����عوب غی����ر المنح����درة م����ن األص����ل اإلنجلی����زي، ك����الیھود 

  .)15("واإلیطالیین واإلیرلندیین

ترك���ز بع���ض الدراس���ات المعاص���رة عل���ى تاریخی���ة مص���طلح الع���رق 
وارتباط��ھ المب��دئي ب��المفھوم الق��انوني، ث��م انس��حابھ عل��ى بع��ض التخصص��ات 

وعل�م االجتم�اع، وعل�م ) األنتروبولوجیا(رى كعلم السیاسة وعلم اإلنسان، األخ
  .االجتماع السیاسي
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ت���م س���حب مص���طلح ) عص���ر األن���وار(ف���ي أنتروبولوجی���ا التن���ویر "ف���ـ 
وق��د . )16("م��ن مفھوم��ھ الق��انوني الص��رف، لیص��بح ذا معن��ى وص��في" الع��رق"

ولوجي، في شھدت أوروبا وأمریكا سجاالت حول موضوع العرق والعرق البی
، حت��ى تط��ورت تل��ك الس��جاالت لترس��م 20وب��دایات الق��رن  19أواخ��ر الق��رن 

  .عالقة ھذا المصطلح بأساسیات المجتمع ومختلف القضایا التي یعیشھا

  لیات اإلثنیة والمجموعات العرقیةثانیا ـ األق

مجموع�ة م�ن الن�اس یع�املون "بوص�فھا : إن األقلیة :األقلیات اإلثنیة -1
دل�ة ومعرض�ین لالض�طھاد، ومنع�زلین ع�ن المش�اركة ف�ي إدارة معالة غی�ر عا

المجتم�ع، وذل��ك بس�بب الخص��ائص الفیزیولوجی�ة أو الثقافی��ة الت�ي تمی��زھم ع��ن 
  :، تدرس وتصنف بناًء على المعاییر التالیة)17("باقي الجماعات

األقلیات یجب أن تق�ل ع�ددا ع�ن بقی�ة الس�كان ال�ذین یمثل�ون : أعدادھا -أ
  .األغلبیة

یجب أن تكون األقلیة في وضع غیر مھیمن، بما یبرر : دم ھیمنھاع -ب
  .توفیر الحمایة لھا

 :القومیة وفي الثقافة أو اللغة أو الدین/اختالفھا في الھویة اإلثنیة  -ج
فلألقلی��ات س��مات إثنی��ة أو دینی��ة أو لغوی��ة ثابت��ة، تختل��ف ع��ن س��یمات أغلبی��ة 

  ).أسترالیاسكان األمریكیتین، سكان (السكان في الدولة 

بدخل في ذلك الس�امیة والالس�امیة، : العنصریة أو اإلثنیة أو القومیة -د
  .أو معیار اللون السود والبیض

لكاثولی��ك : (وی��دخل ف��ي ذل��ك الم��ذھب داخ��ل ال��دین الواح��د: ال��دین -ھ��ـ
  .)18()سنة وشیعة(، )وبروتستانت

 جماع��ة"بأنھ��ا " س��عد ال��دین إب��راھیم"یعرفھ��ا  :المجموع��ة العرقی��ة -2
بش��ریة یش��ترك أفرادھ��ا ف��ي الع��ادات والتقالی��د أو اللغ��ة أو ال��دین أو أي س��یمات 
أخرى ممیزة، بم�ا ف�ي ذل�ك األص�ل والمالم�ح الفیزیقی�ة الجس�مانیة، كم�ا یك�ون 
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ھؤالء األفراد وكذا أفراد الجماعات األخرى القریبة، م�دركین لتب�این الجماع�ة 
  .)19("ء كلُّ لجماعتھعن غیرھا، على نحو یخلق لدیھم الشعور باالنتما

، ذل��ك أن ھ��ذه األخی��رة "العرقی��ة"ت��رتبط المجموع��ة العرقی��ة بمص��الح 
، )20("تفقد مدلولھا ومعناھا، إذا لم ترتبط بالمجموع�ة العرقی�ة الت�ي تنتم�ي لھ�ا"

التحل��یالت المختلف��ة للظ��اھرة األقالیمی��ة أو اإلثنی��ة األقالیمی��ة، تحیلن��ا "ذل��ك أن 
  .)21("مة التي تكبر وتعظم فیھاجزئیا إلى تحلیل أوسع لألنظ

تجم�ع بش�ري یش�ترك أف�راده ف�ي "بأنھ�ا ) Richmand Anthany(یعرفھ�ا 
كوح���دة اللغ���ة أو ال���دین أو (أو ) كوح���دة األص���ل(بع���ض المقوم���ات الفیزیقی���ة 

  .)22("التاریخ أو غیرھا من المقومات الثقافیة

  ثالثا ـ مفھوم وأسس المواطنة

طن اإلنس��ان ومس��تقره وانتمائ��ھ ی��دل مص��طلح المواطن��ة أن��ھ م��رتبط بم��و
الجغرافي، لكنھ ھو نفسھ كتركیب ومصطلح تم اس�تحداثھ لیعب�ر ع�ن الوض�عیة 

  .السیاسیة واالجتماعیة والمدنیة والحقوقیة للفرد في الدولة

یفترض في المواطنة كفكرة اجتماعی�ة وقانونی�ة وسیاس�یة أن تس�اھم ف�ي 
ا، وأن تعم�ل عل�ى الرق�ي تطور المجتم�ع اإلنس�اني بش�كل الف�ت وج�ذري أحیان�

بالدولة إلى المساواة والعدل واإلنصاف والدیمقراطیة والش�فافیة، حی�ث تك�رس 
ض���مان عنص���رین ھ���امین م���ن عناص���ر الع���دل والمس���اواة، وھم���ا الحق���وق 

  .والواجبات

إن تط�ور مفھومھ��ا بش�كل مس��تمر م�ع تط��ور بنی�ة الفك��ر البش�ري جعلھ��ا 
ك�ان، س�واء أك�ان متمت�ع بالجنس�یة منھا موضوعا مرتبطا بحیاة الفرد ف�ي ك�ل م

األص���لیة لبل���ده أو حاص���ال علیھ���ا بالطل���ب واإلقام���ة، حی���ث یص���بح مفھومھ���ا 
 الم��رتبط ب��المنظور النفس��ي ذا قیم��ة عالی��ة، فھ��ي م��ن ھ��ذا المنظ��ور ش��عور

السیاسیة، تعمل عل�ى درأ االختالف�ات الواقع�ة  للوطن وللقیادة والوالء باالنتماء
الت��دافع الحض��اري، بم��ا یس��مح بتقوی��ة لحم��ة  ب��ین مكون��ات الدول��ة ف��ي س��یاق

المجتم��ع وتعل��ق الم��واطن بوطن��ھ، فتدفع��ھ إل��ى تط��ویر المجتم��ع وال��دفاع ع��ن 
  .الوطن
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إل���ى ) Citizenship(یش���یر مص���طلح المواطن���ة  :مفھ���وم المواطن���ة -1
المساھمة في حكم دولة ما على نحو مباشر أو غیر مباشر، كما یستخدم أحیان�اً 

ی��ة أو الحال��ة الت��ي یع��د الف��رد بمقتض��اھا مواطن��اً لمج��رد أن��ھ للدالل��ة عل��ى العمل
یع��یش ف��ي رح��اب دول��ة معین��ة، أو ینتم��ي إلیھ��ا ویخل��ص لھ��ا؛ وم��ن ث��م یحظ��ى 

) ب(وس�اكن المدین�ة ). أ(الم�واطن ھ�و : (م�ثال" ھ�اراب"وفي معج�م . بالحمایة
شخص لھ ك�ل الحق�وق كس�اكن ف�ي دول�ة، أم�ا المواطن�ة فھ�ي االس�م ال�ذي ی�دل 

  .)23()لة وجود المواطنعلى حا

انتم�اء اإلنس�ان إل�ى دول�ة "إن مفھوم المواطنة ف�ي الفك�ر المعاص�ر فھ�و 
إقلیمی��ة معین��ة، فھ��و یتطل��ب وج��ود دول��ة ب��المعنى الح��دیث ووج��ود وط��ن ذي 
أنش��طة وفعالی��ة أو إقل��یم مح��دد وعالق��ة اجتماعی��ة ب��ین الف��رد والدول��ة والت��زام 

ض��افة إل��ى مش��اركة ف��ي الحق��وق بالتع��ایش الس��لمي ب��ین أف��راد المجتم��ع، باإل
والواجب��ات واحت��رام نظ��ام الدول��ة وعالقت��ھ بالح��اكم عل��ى المس��توى الدس��توري 
والقانوني والسیاسي، فیعبر المواطن في الدولة عن رأیھ ومصالحة بحریة ف�ي 

  .)24(مظلة ضمانات مقررة

ھ��ذا التعری��ف الواس��ع یمك��ن أن ی��رى م��ع اختالف��ات قلیل��ة ف��ي أعم��ال 
) Diderot(ف���ي موس���وعة ) م���واطن(، وأیض���ا ف���ي م���ادة 18مفك���ري الق���رن 

ن م�ن ع��دة ) D'Alembert(و ف�ھ عل�ى أن�ھ عض�و ف�ي مجتم�ع ح�ر مك�وَّ الت�ي تعرِّ
  .)25(أُسر، تتشارك في حقوق ھذا المجتمع وتتمتع بحصانتھ

إن البعض یعتقد أن المواطنة تعني أن یكون المواطن عضوا في مجتمع 
معی�ارا أساس�یا " رابطة الجنسیة"ما تكون  سیاسي معین أو دولة بعینھا، وعادة

ف��ي تحدی��د م��ن ھ��و الم��واطن، وبموج��ب ذل��ك ین��ال مختل��ف الحق��وق المدنی��ة 
واالجتماعی���ة واالقتص���ادیة، مقاب���ل واجب���ات معین���ة یؤدیھ���ا لص���الح مجتمع���ھ 
ودولتھ، ومن یراھا مرتبط�ة باالنتم�اء ال�وطني، وھ�و یم�س قض�یة س�یكولوجیة 

ل��وطن ول��یس مج��رد اإلقام��ة فی��ھ، وم��ن یربطھ��ا مھم��ة ھ��ي الش��عور باالنتم��اء ل
حق كل مواطن في الحصول على ف�رص "بالجانب االجتماعي الذي یشیر إلى 

  .)26(متساویة لتطویر جودة الحیاة التي یعیشھا
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بن���اء عل���ى م���ا س���لف، یتض���ح أن مفھ���وم المواطن���ة ال یتعل���ق باالنتم���اء 
فحس�ب، بق�در م�ا  الرمزي إلى بقع�ة ترابی�ة معین�ة، یطل�ق علیھ�ا مج�ازا ال�وطن

یحی��ل عل��ى ش��تى المع��اني القانونی��ة والسیاس��یة واالجتماعی��ة والتعلیمی��ة، الت��ي 
تت��رجم ف��ي ش��كل حق���وق وواجب��ات مقنن��ة، ت���نظم مختل��ف قطاع��ات المجتم���ع 

ورغ��م جھ��ود المؤسس��ات أو األف��راد، قص��د تنظ��یم مج��ال المواطن��ة، . وأنس��اقھ
  .)27(قاش والجدلتظل العدید من األسئلة بخصوص ھذه القضیة مثار الن

للمواطن��ة كمفھ��وم نظ��ري وتطبیق��ي مجموع��ة م��ن  :أس��س المواطن��ة -2
  :األسس، فمن الباحثین من جعلھا ملخصة في أساسین اثنین فقط، وھما

حی���ث ی���دل عل���ى تمت���ع قط���اع : الحری���ة وع���دم اس���تبداد الح���اكم /أوال
الم��واطنین جم��یعھم عل��ى أرض الدول��ة الت��ي تم��نحھم ھ��ذه الص��فة بالحری��ات 

علقة بالرأي والفك�ر واإلقام�ة والتنق�ل وغیرھ�ا، كم�ا تحم�یھم ف�ي اآلن نفس�ھ المت
، ...)رؤس�اء، مل�وك، حك�ام (من ممارسة تس�لط واس�تبداد ودیكتاتوری�ة الحك�ام 

) الح�اكم(حدودا في ممارسة المواطنة، وتجعل للثاني ) المواطن(فتجعل لألول 
  .نضوابط في ممارسة السلطة واحتكار القوة وتطبیق القانو

وذل��ك  :ت�وافر المس�اواة ب�ین الم��واطنین ف�ي الحق�وق والواجب�ات /ثانی�ا
  .بغض النظر عن الدین أو المذھب أو العرف

وال یتوافر ھذان األساسان إال بوج�ود نظ�ام سیاس�ي لخدم�ة الدیمقراطی�ة 
التي ھي حكم الشعب بالشعب وللشعب، ونظام ق�انوني لمعرف�ة حق�وق اإلنس�ان 

م اجتماعي یعتم�د عل�ى ح�ب ال�وطن، ومعرف�ة حق�وق المواطن وواجباتھ، ونظا
الوطن، والسلوك العملي المعبِّر عن احترام حقوق الوطن على أبنائھ، كال�دفاع 

  .)28(عنھ وعن المواطنین وحقوقھم وعن حقوق الدولة

، فق�د رأوا أن مفھ�وم المواطن�ة یش�ھد تط�وراً 21أما الباحثون ف�ي الق�رن 
ھ فق��د ح��ددوا لھ��ذا المص��لح مجموع��ة م��ن یتج��ھ ب��ھ إل��ى منح��ى العالمی��ة، وعلی��

األس��س تبع��ا لتط��ور بنی��ات المجتمع��ات البش��ریة ف��ي ھ��ذا الق��رن، وم��ن ھ��ذه 
  :األسس

  .االعتراف بوجود ثقافات مختلفة واحترام حق الغیر وحریتھ -
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  .االعتراف بوجود دیانات مختلفة والحریة في اعتناقھا والقیام بشعائرھا -
  .والمشاركة في تشجیع السالم الدولي االھتمام بالشؤون الدولیة، -
  .المشاركة في إدارة الصراعات والنزاعات بطریقة الالعنف -

یمك�ن فھمھ�ا  21ھذه األسس والتي أص�بحت مواص�فات لم�واطن الق�رن 
بش���كل أفض���ل ف���ي ص���ورة كف���اءات تنمیھ���ا مؤسس���ات المجتم���ع لتزی���د فاعلی���ة 

ي والمحل�ي والق�ومي االرتباط بین األفراد على المستوى الشخص�ي واالجتم�اع
والدولي، ویكون ذلك بتنمیة قدرات معینة للتفكیر تحسم وتنظم في الوقت نفسھ 
االختالف��ات الثقافی��ة، ومواجھ��ة المش��كالت والتح��دیات كأعض��اء ف��ي مجتم��ع 

  .)29(عالمي واحد

  :رابعا ـ دالالت مفھوم المواطنة في الفكر اإلسالمي

��ا ك��ان مفھ��وم المواطن��ة باعتب��اره تعبی��رً  ا ع��ن ال��والء واالنتم��اء الت��ي لمَّ
ترتبط بمدنیة اإلنسان، قد نشأ منذ تشكل التجمعات اإلنسانیة األول�ى، ث�م تط�ور 
م��ن خ��الل التغی��ر والتح��دیث ف��ي وق��ع البیئ��ة اإلنس��انیة ف��ي تفاعالتھ��ا المرتبط��ة 
باتِّساع رقعة التمدن نتیجة وعي اإلنس�ان، وذل�ك حت�ى أض�حت ثقاف�ة تس�توعب 

الحق��وق والواجب��ات الت��ي تتَّس��ع وتض��یق حس��ب درج��ة منظوم��ة متكامل��ة م��ن 
 .التحضر التي بلغھا المجتمع في تكریمھ وتوقیره إلنسانیة اإلنسان

لقد تطور مفھوم المواطنة ف�ي اإلس�الم بحی�ث أض�حى یرتك�ز عل�ى دع�م 
د، وذل�ك م�ن خ�الل احت�واء االنتم�اءات المذھبی�ة واإلثنی�ة  البعد اإلنساني المج�رَّ

توازن منظوم�ة الحق�وق والواجب�ات الت�ي یتض�منھا اإلس�الم  والطائفیة، ذلك أن
یس��تلزم دعمھ��ا م��ن خ��الل الق��یم والمب��ادئ واألخ��الق الت��ي تس��تمد مص��دریتھا 

  .وفاعلیتھا المؤثرة منھ

إن مص���طلح المواطن���ة ف���ي اإلس���الم ول���د  :المواطن���ة ف���ي اإلس���الم -1
 مك��تمال، ل��یس عل��ى المس��توى النظ��ري فحس��ب، وإنم��ا عل��ى ص��عید التطبی��ق

ال��واقعي ل��ھ أیض��ا، فف��ي أثن��اء المرحل��ة النبوی��ة والخالف��ة الراش��دة، ت��م إرس��اء 
دعامات المجتم�ع اإلس�المي األنم�وذج، ال�ذي ك�ان متمی�زا س�واء ع�ن المجتم�ع 
الجاھلي المحلي أم عن المجتمعات األجنبیة الرومیة والفارسیة، فظھ�رت ألول 
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العدال�ة، الش�ورى وغیرھ�ا، مرة في تاریخ اإلنسانیة مفاھیم الكرامة، المساواة، 
التي تشكل اللبنات األساس�یة لمس�ألة المواطن�ة، ل�یس ف�ي ذل�ك الزم�ان والمك�ان 
فقط، وإنم�ا عب�ر ك�ل ال�دھور والجغرافی�ات، وھ�ذا م�ا یس�ري، بش�كل أو ب�آخر، 

  .)30(على قضیة المواطنة، كما یُنظّر لھا الیوم، في العدید من الدول الغربیة

م ل�یس قض�یة انتم�اٍء ھَ�شٍّ یق�وم عل�ى مش�اعر مفھوم المواطنة في اإلسال
تعبر عن والوالء فقط، إذ االنتماء والوالء إذا خال من المص�داقیة القائم�ة عل�ى 
ال��وعي والثقاف��ة والممارس��ة، فإن��ھ یبق��ى بعی��ًدا ع��ن تحقی��ق المواطن��ة الرش��یدة 

 .الكفیلة بتعزیز التنمیة في المجتمع اإلسالمي في مختلف نطاق تفاعالتھ

دت وثیق��ة المدین��ة أو دس��تورھا أساًس��ا جدی��ًدا لح��ق المواطن��ة، ال لق��د ح��د
یق��وم عل��ى قراب��ة ال��دم أو ص��لة العقی��دة، وإنم��ا یتك��ون ح��ق المواطن��ة فی��ھ م��ن 

 .الوفاء بااللتزام: االنتماء إلى اإلقلیم، والثاني:عنصرین كالھما إیجابي، األول

یأتي عادة ) الدیار(إن دالالت النصوص القرآنیة تقرر أن مفھوم الوطن 
قرینًا للروح، كما اعتبرت اإلخراج منھ ال یقل منزل�ة ع�ن القت�ل س�واء بس�واء، 
وقررت أن الخروج م�ن ال�وطن قھ�ًرا نُص�رة لل�دین م�ن أعل�ى مرات�ب اإلیث�ار، 
كما أكدت عل�ى أن م�ن خ�َرج م�ن وطن�ھ، فإن�ھ یس�تحق نُص�رة هللا ل�ھ، وأن م�ن 

 .حب الوطن الدعاء لھ باألمن وَسعة الرزق

ا دالالت الس��نة النبوی��ة فق��د ق��ررت لمفھ��وم ال��وطن ض��رورة إظھ��ار أم��
الحب والشوق لھ، وإعالن الحنین إلیھ والتغني بحبھ، كما تؤك�د أھمیَّ�ة ح�ب م�ا 
ف�ي ال�وطن م��ن مع�الم لھ��ا ف�ي النف�وس ذكری��ات ومواق�ف، وتق��رر ك�ذلك الح��ث 

ق بھ، على مالزمة الوطن، وفي ذات الوقت إعالن الوالء للوطن الجدید والتعل
  .مع بقاء الوالء للوطن األصلي والجدید

رتھ نصوص الكتاب والس�نة م�ن أبع�اد ل�دالالت مفھ�وم  ومن خالل ما قرَّ
المواطن��ة، ف��إن ح��ب ال��وطن وإظھ��ار الش��وق إلی��ھ عب��ادة ربانی��ة ت��رتبط بحاج��ة 
الفط��رة اإلنس��انیة ف��ي ص��ناعة العالق��ة ب��ین المنب��ت والُمنب��ت، كم��ا أن الھوی��ة 

أن تتش��كَّل َمْھَم��ا جمعتھ��ا القواس��م المش��تركة م��ن أیدیولوجی��ة الوطنی��ة ال یمك��ن 
ھ فكري واحد، ب�ل ھ�ي عب�ارة ع�ن مجموع�ة م�ن األی�دیولوجیات  واحدة أو توجُّ
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المتناغمة غالبًا بنس�ب متفاوت�ة م�ا ب�ین مجتم�ع وآخ�ر، حس�ب تص�نیفھ كمجتم�ع 
دي، أو فسیفسائي   .)31(متجانس أو تعدُّ

ال ینظ���ر اإلس���الم إل���ى  :المعاص���راإلس���الم والمواطن���ة ف���ي الع���الم  -2
المواطنة على إنھا حركة مغلقة بل ھي حركة منفتح�ة، فإقام�ة المجتم�ع المس�لم 
المتماس��ك یس��تھدف االنفت��اح عل��ى م��ا وراءه انفتاح��اً إیجابی��اً نح��و المجتمع��ات 
المسلمة للتوح�د معھ�ا واإلس�ھام ف�ي حم�ل ھمومھ�ا، وإل�ى المجتمع�ات األخ�رى 

م اإلنس��انیة الت��ي تحق��ق للع��الم تعایش��اً س��لمیاً وتف��اعالً لإلس��ھام ف��ي إع��الء الق��ی
  .حضاریاً نافعاً 

إن اإلسالم لم یأت لیمنع ما فط�ر علی�ھ الن�اس، لك�ن لی�ذھب ذل�ك المعن�ى 
ْدُع���وھُْم وذل���ك الس���لوك، فھ���و یعت���رف بعملی���ة االنتم���اء االجتم���اعي لألس���رة 

: الحج�رات( ُعوبًا َوقَبَائِ�َل ِلتََع�اَرفُواَوَجَعْلنَاُكْم شُ والقبیلة ، )5: األحزاب( ِآلبَائِِھمْ 
ونسب القرآن الرجل لبالده ولكن�ھ . ، وجعلھا أحد مقاصد الحیاة االجتماعیة)13

لیس منا من "أنھ ) صلى هللا علیھ وسلم(في الوقت ذاتھ أكد على لسان الرسول 
 أو جاھلیة أو قومیة وأحداث السیرة ملیئ�ة بش�واھد كثی�رة ف�ي" دعا إلى عصبیة

 .)32(ھذا المعنى

إن اإلس���الم ال یتع���ارض م���ع اعتم���اد المواطن���ة موح���دة لبن���اء الجماع���ة 
السیاس��یة، ب��ل لیس��ت ھن��اك مش��كلة قیمی��ة معرفی��ة حقیقی��ة ب��ین المواطن��ة ومب��دأ 
األخ���وة الدینی���ة، ف���األخوة الدینی���ة ھ���ي رابط���ة معنوی���ة متح���ررة ع���ن الزم���ان 

ب�ین أف�راد یعیش�ون ف�ي  والمكان، أما المواطن�ة فھ�ي رابط�ة التع�ایش المش�ترك
 .زمان معین ومكان ضمن وحدة سیاسیة تسمى الدولة

إن قول البعض بوجود مشكلة في قبول المواطن�ة عل�ى أرض�یة إس�المیة 
فھ�ي ناتج��ة ع�ن عقیل��ة الجم�ع ب��ین العق�دة والمش��روع، فالعدی�د م��ن اإلس��المیین 

لم��رتبط السیاس��یین ال یمی��زون ب��ین ل��وازم العقی��دة ول��وازم المش��روع السیاس��ي ا
ب��الواقع المتح��رك والمتغی��ر والمتع��دد، وف��ي طلیع��ة ھ��ذه الل��وازم أن المش��روع 
السیاسي المراد إنجازه ال یتم من خ�الل حم�ل الواق�ع كقال�ب جام�د عل�ى أس�اس 
العقیدة المنجزة دون النظر إل�ى حركی�ة الواق�ع وتعقیدات�ھ وتحوالت�ھ، وال یمك�ن 
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ئص العقی��دة، كم��ا إن��ھ س��وف ال حم��ل الواق��ع دفعی��اً إذا م��ا ك��ان مغ��ایراً لخص��ا
یص�دق عل��ى الواق��ع الخ�ارجي الم��راد إح��داث التغیی�ر فی��ھ، فإش��كالیة المش��روع 
السیاسي تكمن في إیجاد روابط معنویة ومادی�ة ق�ادرة عل�ى التعام�ل م�ع الواق�ع 

  .)33(كما ھو مع محاولة ترشیده على أساس العقیدة أو اإلیمان اإلیدیولوجي

متأتی��ة م��ن اللف��ظ ال��ذي ارتبط��ت ب��ھ ھ��ذه إن تخوف��ات ھ��ؤالء ق��د تك��ون 
وذلك حذراً من تص�ور ال�وطن نفس�ھ مص�در تل�ك ) المواطنة(القضایا وھو لفظ 

الحقوق والواجبات، ألن مصدرھا ھو الدین اإلسالمي ككل، ألن المواطن�ة ف�ي 
الغرب ترتد إلى الفلسفة اللیبرالیة التي یمثل فیھا الف�رد وح�دة مس�تقلة وھ�ذا ھ�و 

تقوم النظم الدیمقراطیة علیھ، أما في اإلس�الم فمص�در الواجب�ات األساس الذي 
والحقوق المتبادلة في المجتمع المس�لم ھ�و اإلس�الم بم�ا وض�عھ م�ن ق�یم خلقی�ة، 

 .وأحكام تعاملیة بین األفراد أو بین الحاكم والمحكوم

العقائد الدینیة واإلشكالیات الكبرى للمسلمین في األقالیم  :المحور الثاني
  بین تعالیم الدین وعلمانیة الدولة :سیة لما وراء البحارالفرن

إن عبارة أقالیم ما وراء البحار الفرنسیة كانت تدل عند إطالقھا على 
جمیع األراضي الواقعة تحت السیطرة الفرنسیة منذ بدایة الحمالت 

المیالدي، بینما أصبحت تعني الیوم  16االستكشافیة واالستعماریة في القرن 
بقي منھا تحت سیطرة فرنسا، حیث حذفت الدول التي نالت استقاللھا فقط ما 

  ".االستعمار"بإزالة وصف 

-Territoires d’Outre" (أقالیم ما وراء البحار"ومنھ فإن مصطلح 
Mer ( یقصد بھ المناطق والمقاطعات واألقالیم والجماعات)Collectivités (

ف درجتھما من واحدة ألخرى، المرتبطة بفرنسا بعالقة تنظیمیة وإداریة تختل
، بولینیزیا مایوت مارتینیك، غویان الفرنسیة، رینیون، غوادلوب،: وھي

، سان سان بارتیلیميالفرنسیة، جزر والیز وفوتونا، سان بییر وماكالن، 
 .مارتان، كالیدونیا الجدیدة، األراضي الفرنسیة في القارة المتجمدة الجنوبیة
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  دینیة في ظل الدولة العلمانیةأوالـ إشكالیة العقائد ال

لم تشر المواد الدستوریة التي تنظم الحیاة السیاسیة والمجتمعیة في 
فرنسا، إلى مسألة الدین الذي یعتنقھ الفرنسیون بشكل رسمي، بل أقرت في 

فرنسا جمھوریة ال تتجزأ، وھي علمانیة "دیباجة الدستور الحالي أن 
جمیع المواطنین أمام القانون دون  ودیمقراطیة واجتماعیة، وتكفل مساواة

ومن . )34("تمیز یقوم على األصل أو العرق أو الدین، وتحترم جمیع المعتقدات
  :خالل المادة األولى من الدستور، یمكن مالحظة التالي

فصل الدین عن "تعني العلمانیة إجماالً : Etat Laïcفرنسا العلمانیة  -أ
، بمعنى أن ال ترعى الدولة رسمیا أي دین أو معتقد، )35("الدولة أو السیاسة

تاركة حریة التدین والتقید بتعالیم أي معتقد حقا لكل مواطن، فالدولة العلمانیة 
ال تعطي ممیزات ألي طائفة أو دین وال تفصل طریقة في "بالمعنى الواسع 

  .)36("الحیاة واالعتقاد على أخرى وأن تضمن حریة التعبیر

ا ملتزمة بفصل الدولة عن أي دین، وال تتخذ من أي فرنسا على ھذ
 .)37(معتقد شكال رسمیا لھا

 ):Egalité devant la loi(مساواة جمیع األفراد أمام القانون  -ب
الفرنسیون بنص المادة متساوون أمام القانون، فال امتیاز للكاثولیك على 

ب أو دین حریة البروتستانت، وال رفعة للمسلم على البوذي، فاعتناق أي مذھ
  .شخصیة یكفلھا الدستور، ولكن ال تعلو أمام القانون

اإلقرار ): Respect des religions(احترام الدولة لكل المعتقدات  -ج
باحترام جمیع المعتقدات یحمل داللة على موافقة الدولة على حریة العبادة 

قانون والتدین وممارسة الشعائر الدینیة، لكن داخل إطار محدد یضبطھ ال
وتحدده التشریعات التي تسن من حین آلخر بھدف حمایة الطابع الجمھوري 
للدولة، وتكریس الحریات العامة وحفظ األمن العام والمحافظة على علمانیة 

  .الدولة
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تقوم الخارطة الدینیة في  :الخارطة الدینیة في أقالیم ما وراء البحار - 1
رائع والقیم الدینیة التي تعتنقھا أقالیم ما وراء البحار على مجموعة من الش

شعوب أقالیم ما وراء البحار، في ظل عدم وجود نصوص قانونیة تتبني 
  .الدولة بموجبھا دینا أو شریعة معینة

تُغیُّب الدوائر والمؤسسات الرسمیة في فرنسا، أي إحصائیات رسمیة 
و في أقالیم عن واقع الممارسة الدینیة أو حجم اعتناق األدیان في الدولة األم أ

ما وراء البحار، وذلك حفاظا على الطابع الذي تقرره المادة األولى من 
 ).Laïc) (علمانیة(الدستور من أن فرنسا دولة الئكیة 

وفي غیاب أي إحصاء رسمي یقوم بھ المعھد الوطني لإلحصائیات 
في ھذا المجال، نشرت وزارة ) I.N.S.E.E(والدراسات االقتصادیة الفرنسي 

نتائج دراسة نقلتھا عن التقریر ) (اء البحار عبر موقعھا اإللكترونيما ور
 International Religious Freedom Roport) (2007(الدولي للحریة الدینیة 

، وقد تضمن أرقاماً وإحصائیات عن الحالة الدینیة في فرنسا وأقالیم ما )2007
  :سیینوراء البحار، ألن اإلحصائیات شملت جمیع السكان الفرن

  )38(إحصائیات الخارطة الدینیة في فرنسا: جدول

  النسبة  )المعتقد(الدین 
  % Catholique ( 51(المسیحیون الكاثولیك 

 % Sans religion ( 31(غیر المتدینین 
 % Musulmans (  08 – 10(المسلمون 

 % Protestantes(  03(المسیحیون البروتستانت 
 % Juifs(  01(الیھود 

 % Bouddhits(  01(البوذیون 
  % Autres(  03 – 05(آخرون 

  

  

  



  .....المواطنة وإشكالیات ممارستھا لدى المسلمین في مجتمعات                                             
  

 

 135                                                                            السادسالدولي  الملتقى

تتضمن : دالالت الخارطة الدینیة في أقالیم ما وراء البحار - 2
  :إحصائیات الجدول ثالث دالالت ھامة

بقاء المسیحیة الكاثولیكیة على رأس الشرائع التي یدین بھا الفرنسیون  -
  .تستانت، مقابل نسبة ضئیلة للمسیحیین البرو)بشكل غیر رسمي(
احتالل الدین اإلسالمي المركز الثاني في ترتیب األدیان في فرنسا وذلك  -

  .راجع إلى عاملین

  عامل ھجرة المسلمین من حوض المتوسط ومن الشرق األوسط إلى
  .فرنسا

  من عدد سكان الجزیرة  %96السكان المسلمون لمایوت یمثلون أكثر من
من سكان رینیون المجاورة % 62الفرنسیة، ووجود نسبة ھامة تقدر بـ 

  .)39(مسلمون أیضا

إن المعتقد الدیني من حیث أنھ یمثل خصوصیة ثقافیة لسكان أقالیم ما 
وراء البحار، یشكل عامالً ھاماً من عوامل استقرار العالقة بین المركز 

  .واألطراف إذا أحسن المركز االھتمام بھ

دین اإلسالمي وحری�ة اللغ�ة ثانیا ـ تعارض السیاسة العامة للدولة مع تعلیم ال
  :والتعلیم

لقد جاء في تصریح إعالمي للوزیرة الفرنسیة لألراضي الخارجیة 
أن فرنسا ستطبق قرارات إلغاء الفوارق بین الرجل " ماري لوس بینشارد"

والمرأة في أقالیم ما وراء البحار التي تحوي أقلیات مسلمة، وأن دور المحاكم 
ة بین أطراف النزاعات االجتماعیة فقط، الشرعیة سیقتصر على الوساط

وأكدت أن الحكومة ستقوم بحظر تعدد الزوجات ومنع إقامة المحاكم الشرعیة 
التي تفصل في قضایا األسرة والمیراث إضافة إلى رفع سن زواج المسلمات 

على " جزیرة مایوت"وجاء ذلك بعد موافقة . وتقیید نظم الطالق اإلسالمیة
من سكانھا اإلسالم، وال % 95لكامل مع فرنسا، حیث یعتنق ترتیبات االندماج ا
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یزالون یمارسون تعالیمھ وشعائره منذ احتالل جزیرتھم من طرف فرنسا سنة 
1841. 

 ):Mayotte(نم�وذج التض�ییق عل�ى الحری�ات الدینی�ة ف�ي م�ایوت  -1
واح��دة م��ن جماع��ات م��ا وراء  2011م��ارس  30حت��ى ) Mayotte(لق��د كان��ت 

إل�ى جان�ب ك�ل  05م�ارس المقاطع�ة الفرنس�یة رق�م  31بحت ف�ي البحار، ثم أص
، وذل�ك بع�د أن كان�ت )40("غویان�ا"و" رینیون"و" مارتینیك"و" غوادلوب"من 

، 2009م�ارس  29صوتت للحصول على وضع مقاطع�ة م�ا وراء البح�ار ف�ي "
، لتص�بح )41("2011وجاء في نتائج االستفتاء أنھ سیبدأ سریان الق�رار ف�ي س�نة 

  .في فرنسا 27والمنطقة  101مقاطعة بذلك، ال

من سكانھ  %95الذي یدین " مایوت"لقد ألقى ھذا الوضع الجدید إلقلیم 
باإلسالم بضاللھ على ممارسة المسلمین فیھا لدینھم، وأصبح یشكل كثیرا من 
التناقضات والتقاطعات مع سیاسة الدولة األم ألنھم قبلوا بإیجابیات وسلبیات 

فأصبح ال یصح عقد "حصول على الحقوق الفرنسیة، االندماج من أجل ال
سنة وھي السن القانونیة، كما أن تعدد الزوجات  18الزواج حتى تبلغ الفتاة 

، في حین بقیت حاالت التعدد قبل ھذا التاریخ 2003أصبح ممنوعا منذ 
قانونیة، وقبل المجتمع المایوتي ھذا التعدیل بسھولة ألن الرجل ال یحظى 

لقة مثل بعض الدول اإلفریقیة، إال أن النساء مازلن یكافحن من بصالحیات مط
ومن تبعات القبول بالنظام . أجل الحصول على المساواة الكاملة مع الرجال

بشكل رسمي، وھو الذي كان  2010الفرنسي فقد انتھى دور القاضي منذ 
شخصیة نافذة في المجتمع، فقد كان یفصل في الخالفات والمنازعات ویلعب 

حكم " مایوت"ور الموثق والراعي االجتماعي وحكم الصلح بعد أن اعتمدت د
بعد احتاللھا جزر القمر  1841واعترفت بھ فرنسا سنة  14القاضي منذ القرن 

 .)42("التي كانت الجزیرة جزء منھا، ولكنھ أصبح الیوم موظفا حكومیا

السیاسة الفرنسیة في أقالیم المسلمین للحفاظ على علمانیة  - 2
تحاول السلطات الفرنسیة منع الفاعلین المؤثرین من المسلمین من  :لدولةا

التغلغل داخل المجتمعات المسلمة في أقالیم ما وراء البحار خاصة في 
، حیث تمنع الكثیر من السلفیین من التدریس أو الدعوة "رینیون"و" مایوت"
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ادئ اإلسالم في مساجد ھذه المناطق، حیث تبرز الكثیر من التناقضات بین مب
وأسس العلمانیة التي تتبناھا الدولة، بحیث تصل إلى أن یتنازل المسلمون عن 

، فإذا أصبحت الدولة )43(دینھم أو بعضھ لیصبحوا فرنسیین كاملي الحقوق
تضع قیودا عدیدة على الحریة التي یجب على المسلمین التمتع بھا ) العلمانیة(

  :رز مشكالت أھمھالیكونوا أھال لتلك الصفة، فإن ذلك سیب

ظھور تناقضات بین السیاسة العامة للدولة وبین تعالیم القرآن التي   .أ 
سیتوجب إلغاء بعضھا أو تعدیلھ، مما سیحیل على تصادم مع المعتقدین 
بحرمة المس في تعالیم الدین، فقواعد التوارث بعد الموت مثال مختلفة بین 

  .قانون الفرنسيالنص القرآني والطریقة اإلسالمیة وبین مواد ال
یصر القانون الفرنسي على منع تعدد زوجات الرجل الواحد، بینما تقتضي   .ب 

زوجات للرجل، بل أن بعض  04تعالیم الدین حریة ھذا التعدد حتى حدود 
اآلراء الفقھیة في اإلسالم تؤكد أن األصل ھو في التعدد، وأن من واجب 

  .الرجل أن یتزوج ویعدد
األقالیم مع الدولة الفرنسیة سوف یحتم على إن االندماج الكامل لھذه   .ج 

المسلمین فیھا الكثیر من التغییرات وسوف یفرض علیھم التخلي عن 
سیاسات كانت تعتبر تقلیدیة مثل القاضي والمحاكم الشرعیة واالستعداد 
لقبول مظاھر الحیاة الغربیة، حیث یتوجب علیھم إنھاء مزج الشریعة 

الفات الحق العام، إلى جانب إلغاء تعدد بالقضاء القبلي لحل نزاعات وخ
  .)44(الزوجات

إشكالیة التواصل واستعمال اللغات المحلیة في أقالیم ما وراء  - 3
اللغة والدین مھمان من أوجھ التنوع اإلثني، ذلك أن دراسة الجماعات  :البحار

اإلثنیة تتطلب دراسة منظومة التواصل التي تمّكن المجموعة من التواصل 
ن أفرادھا وھي اللغة، ومعھا عامل آخر من عوامل التوحد أو التشتت فیما بی

ھو العامل الدیني، والذي یمثل مجموعة المعتقدات التي یعتنقھا أفراد 
  .المجموعة



  الباحث حاج جیدور
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          138

فاللغة والدین یدرسان في إطار األنثروبولوجیا االجتماعیة التي تعني 
الجتماعیة في دراسة البناء االجتماعي للمجتمع، ونشأة وتطور األنظمة ا"

المجتمعات البدائیة، مثل نظام األسرة والتنظیم االقتصادي والتربوي 
، كما أنھما یدرسان ضمن )45("والسیاسي والدیني والتقالید والعادات والقیم

العوامل التي تؤثر في قدرة الدولة التي تتألف من عدد من اإلثنیات في الحفاظ 
اإلثني الذي یتالزم مع تنوع دیني  والسیطرة على وحدة أركانھا، ألن التنوع

وفسیفساء لغویة، على قدر ما تتیح من عوامل الترابط واالنسجام، تحمل 
  .بوادر االفتراق واالنفصال بالقدر نفسھ

لقد نمت مطالب المسلمین خاصة في األقالیم الفرنسیة إبان الجمھوریة 
، ذلك أن ھؤالء إلیجاد توازي لغوي في فرنسا األم وفرنسا األقالیم"الثالثة 

السكان یجدون راحتھم في استعمال اللغة األقرب للممارسة شعائرھم الدینیة، 
  .حیث یشتكون من التضییق على استعمالھم للغاتھم المحلیة

اللغة الفرنسیة ھي لغة "لقد أقرت المادة الدستوریة في فرنسا أن 
ھذا الحكم  إلى غیر 1958، ولم یشیر الدستور الفرنسي لسنة )46("الجمھوریة

 .في مجال اللغة التي یستعملھا الفرنسیون للتواصل

اللغات الجمھوریة ھي "فالدستور أقر باإلضافة إلى المادة الثانیة، أن 
، غیر أن ھذه المادة تسببت في قیام جدل واسع في وسط )47("ملك فرنسا

الحقوقیین والمھتمین بالسیاسة الفرنسیة، حول ما إذا كان المشرع یقصد أن 
اللغات المستعملة محلیاً والمتواصل بھا بین أفراد اإلثنیات واألقلیات المختلفة 
في األقالیم الفرنسیة قد أصبحت دستوریة وأنھ ال إشكال في استعمالھا بشكل 
قانوني، من إعداد البرامج التعلیمیة وفقھا، إلى استعمالھا في التعلیم االبتدائي 

دثار لغتھم، أم أن المشرع قصد أن والثانوي، رغبة من ھؤالء في عدم ان
الدستور یعترف بوجود ھذه اللغات، وھو یملكھا كما یملك السكان في األقالیم 

  .ومقدرات أراضیھم، غیر أنھ ال یسمح بتداولھا بالشكل الرسمي

ومع ذلك، تبقى فرنسا مشكلة من منظومة لغویة تتركب أساساً من اللغة 
شار، ومجموعة من اللغات واللھجات الفرنسیة كلغة رسمیة وواسعة االنت
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الجھویة، والتي ال تستخدم في المعامالت الرسمیة وال في األنظمة التعلیمیة أو 
الجامعیة، وال یعترف بھا القانون، إنما تستخدم بغرض التواصل بین أفراد 

  .اإلثنیة أو األقلیة الذین یشتركون فیھا

علیم أبناء المسلمین في لیست ھناك خطة موحدة لت :التعلیم اإلسالمي - 4
فرنسا أو منھج موحد، وإنما جھود فردیة تبذل حیث توجد بعض المدارس 
الملحقة بالمساجد والتي تنعقد بھا دروس في العطالت األسبوعیة، وكان من 
المفروض أن یكون معھد باریس الملحق بالمسجد رائدا في ھذا غیر أن 

  .األھواء والخالفات أجھضت ھذا

جھود في إنشاء معھد عربي في الحي الالتیني بباریس، لقد بدأت ال
مقعد،  400ویحتوي المشروع على مكتبة وقاعة للمحاضرات تحتوي على 

متر مربع، وسوف  5000ومتحف للفنون وقاعات للعرض تغطي مساحة 
تدیره مؤسسة تعمل بالتعاون مع السلطات الفرنسیة، غیر أن التركیز سوف 

لعربي، إال أن التعلیم اإلسالمي في حاجة إلى توحید یكون على إحیاء التراث ا
الجھود والمناھج، واإلكثار من فتح المدارس لتربیة أبناء المسلمین على 
العقیدة اإلسالمیة ونشرھا في فرنسا، وھناك حاجة ماسة لفتح مدارس ثانویة 

  .)48(إسالمیة بفرنسا

  لیة والخارجیةثالثا ـ اإلسالم في األقالیم الفرنسیة والتحدیات الداخ

یواجھ المسلمون في فرنسا العدید من الضغوط والتحدیات بخصوص 
ممارستھم لحریة المعتقد والتقید بأحكام وتعالیم الدین اإلسالمي، وھي تحدیات 

 :خارجیة وأخرى داخلیة

  .وھي التحدیات التي تھدد مسلمي األقالیم خارجیا :التحدیات الخارجیة -أ

عود ھذه التحدیات إلى الفرنسیین الذین وت: التحدیات العنصریة -
ھاجروا من بلدانھم بعد استقاللھا، وكذلك العناصر الفرنسیة التي ھاجرت من 
المغرب وتونس والجزائر، ذلك أن ھذه العناصر تكن العداء ألبناء شمال 

  .أفریقیا الذین یكونون غالبیة األقلیة المسلمة في فرنسا
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اإلعالمیة التي تعمل على تشویھ ) اللوبي الیھودي(جھود الیھود  - 1
سمعة المسلمین في أقالیم ما وراء البحار، خاصة في أقالیم الكاریبي 

، وذلك لقرب ھذه المناطق من )غوادلوب ومارتینیك وغویانا الفرنسة(
الوالیات المتحدة حیث نفوذ اللوبیات شدیا وخاصة الیھودي شدید العداء 

  .من وسائل اإلعالم للمسلمین والعرب، وذلك بما یمتلكھ

تحدیات الطوائف األخرى كالقادیانیة والبھائیة وغیرھما، وتشن ھذه  - 2
  ".كالیدونیا الجدیدة"الطوائف حمالتھا ضد اإلسالم، خاصة في 

تحدیات یثیرھا بعض رجال اإلعالم الفرنسیین مثل الصحفي جان  - 3
م، وكذلك فیھ ھجوم على اإلسال) طرف محمد(بییر، ونسیل ھوجور، وكتابھ 

رئیس حزب الجبھة " جان ماري لوبین"من بعض رجال السیاسة مثل 
الوطنیة، والذي یدعو في كل مناسبة لطرد المسلمین من فرنسا ومن أقالیم ما 

  .وراء البحار، مادامت ھذه األخیرة قطعة وجزًء من الجمھوریة الفرنسیة

  :ین أنفسھموھي التحدیات التي تنشأ من المسلم :التحدیات الداخلیة. ب

حیث تسبب في ضیاع الجیل األول من المھاجرین : الزواج المختلط - 1
" كالیدونیا الجدیدة"المسلمین في عدد من أقالیم ما وراء البحار، خاصة 

  ".رینیون"وجزیرة 

الخالفات التي تنشب بین الجمعیات والجماعات المسلمة، والتي  - 2
ین والمعتدلین اللیبرالیین صراع السلفی(تضعف من شوكتھم وتشتت جھودھم 

  ").مایوت"في 

عدم توحید كلمة المسلمین وإجماع الرأي على من یمثلھم أمام  - 3
من ) Préfet(الحكومة الفرنسیة، حیث لم یفلحوا في فرض الحاكم المدني 

بینھم في المناطق التي یقطنون بھا أو تلك التي یشكلون فیھا األغلبیة مثل 
  .)49("مایوت"
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  :الخاتمة

إن المواطنة كفكرة اجتماعیة وقانونیة وسیاسیة ساھمت في تطور 
المجتمع اإلنساني بشكل الفت، وعملت على الرقي بالدولة إلى المساواة 
والعدل واإلنصاف والدیمقراطیة والشفافیة، حیث كرست ضمان عنصري 

للوطن  والوالء باالنتماء الحقوق والواجبات، ومن منظور نفسي ھي الشعور
السیاسیة، فھي تعمل على درأ االختالفات الواقعة بین مكونات الدولة  دةوللقیا

في سیاق التدافع الحضاري، بما یسمح بتقویة لحمة المجتمع وتعلق المواطن 
  .بوطنھ، فتدفعھ إلى تطویر المجتمع والدفاع عن الوطن

وفي بیئات التنوع والتعدد العقدي والعرقي اإلثني واللغوي 
ثقافي فإن المواطنة یفترض بھا أن ترتفع بالعالقة بین واإلیدیولوجي وال

المواطن والدولة، حیث تعمل على صون ھذا التنوع والتعدد واحترامھ مع 
توفیر قنوات المشاركة والتعاون والتكامل بین مكونات ھذه المجتمعات، 
فتتموقع الدولة على نفس المسافة بین مكونات المجتمع في إطار من الحیاد 

  .الجمیع وتفعیلھم واحترام

إن المواطنة بذلك إطار یستوعب الجمیع ویحافظ على حقوق األقلیة 
التي تسوي بین المواطنین " المواطنة الجامعة"واألكثریة، حیث یتحقق مفھوم 

بصرف النظر عن الصبغات الدینیة أو المذھبیة أو العرقیة التي تمیز كال عن 
 .اآلخر

تركت بصماتھا على واقع المجتمع إن من أبرز التحدیات التي برزت و
أقالیم ما وراء (باألطراف ) الدولة(في فرنسا وال تزال، ھي عالقة المركز 

، فیما یخص تجاذباتھا مع المسلمین المواطنین في تلك األقالیم، وعدم )البحار
قدرتھا على بناء الجسر المتین الذي یتیح لھا إدارة ھذه األقالیم ألنھا جزء منھا 

مع عدم الوقوع في تشنجات مع المسلمین فیھا بسبب رغبتھم في قانونا، 
ممارسة حقھم في إتباع شرائع الدین كما جاءت ال كما تحاول فرنسا أن 

  .تفرضھ علیھم
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ومن جانب آخر، فالمسلمون في أقالیم ما وراء البحار لم یستطیعوا 
ة الفرنسیة، تقدیم تنازالت في ھذا المجال ما داموا یستفیدون من مزایا المواطن

حیث یرغبون في الحفاظ امتیازات كونھم فرنسیین في المجاالت السیاسیة 
كالرأي الحكم، واالقتصادیة كالدخل والممارسة التجاریة، واالجتماعیة 
كالحریة واإلبداع، مع بقاءھم على دینھم، محافظین على تعالیمھ ومؤدین 

لسیاسة العامة للدولة لشعائره ومطبقین ألحكامھ، رغم ما یتعارض منھا مع ا
والمنظومة القانونیة التي تتبناھا، ومن أمثلة تلك المتعارضات عدم قبول 

ومنھا حجاب " حظر الرموز الدینیة في األماكن العامة"أكثرھم بقانون 
المسلمة في المدرسة أو الجامعة أو اإلدارة الرسمیة، ورغبتم في تطبیق أحكام 

لزواج والتقاضي، رغم تعارض ھذه الشریعة اإلسالمیة في المیراث وا
األحكام مع القانون الفرنسي ومبادئ الجمھوریة الفرنسیة التي قبلوا باالندماج 
فیھا، فھم یعتقدون بعدم المساواة بینھم وبین الفرنسیین ألن الدولة ال تزال 
ترفض تكییف قوانینھا مع متطلبات المسلمین في تلك المناطق، فالدولة تتحجج 

تكییف یضر بقیمة المساواة بین الفرنسیین، ومسلمي األقالیم یعتقدون بأن ھذا ال
بحقھم فیھ ألنھ سیحفظ إثنیتھم ویحافظ على عقیدتھم، وعلى ذلك سوف یبقى 

  .جزء كبیر من نضالھم مستمر من أجل انتزاع ھذا الحق

    :الھوامش
                                                        

، وھي اآلن )Territoires D’Outre-mer(أي ) TOM(باللغة الفرنسیة تترجم إلى  -1
األقالیم (، وعلى ھذا األساس، فإن عبارة )POM(و) COM(أو  )DROM: (إما

في عنوان الدراسة، تعني بدقة مجموعة األقالیم اإلثني عشر ) الفرنسیة لما وراء البحار
المرتبطة بعالقة إداریة مع فرنسا وتشكل امتدادا لھا، وذلك من خالل ترتیبات ) 12(

تشریعات التي تنظم اإلطار القانوني وأحكام الدستور ومجموعة النصوص القانونیة وال
، )رینیون(، )غویانا الفرنسیة(، )مارتینیك(، )غوادلوب: (واإلداري لھا، وھي

، )سان بارتیلیمي(، )سان مارتان(، )بولینیزیا الفرنسیة(، )كالیدونیا الجدیدة(، )مایوت(
ة المتجمدة األراضي الفرنسیة في القار(و) جزر والیز وفوتونا(، )سان بییر وماكوالن(

، وال تدل على جمیع األقالیم واألراضي التي استعمرتھا الدولة )T.A.A.Fالجنوبیة 
  .الفرنسیة في الماضي، أو تلك التي تحتلھا حالیا لكن من دون رابطة إداریة تربطھا بھم
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  إشكالیة الدولة الوطنیة
 "الفقھ التقلیدي والفكر السیاسي اإلسالمي المعاصر اتجاھات"

  

  
  محمد الواثق عبد الحمید الجریفاوي  الدكتور

  اإلمارات العربیة المتحدة              
 :مقدمة

بظروفھا  -وال شك - كل دولة في نظام حكمھا ومؤسساتھا تتأثر 
افة إلى ما یحیط بھا من ظروف سیاسیة الخاصة واحتیاجات شعبھا باإلض

واقتصادیة، وربما طبیعیة تؤثر في االختیارات المطروحة أمامھا في مجاالت 
  .السیاسة واالقتصاد وغیرھا 

من أھم المشاكل التي تواجھ المسلمین في العصر الحدیث مشكلة 
المواءمة بین تعالیم اإلسالم ومقتضیات الحیاة المعاصرة التي صیغت في 

وأن التراث الفقھي اإلسالمي ـ . بصبغة الحیاة الغربیة) الفكریة(ظم نواحیھا مع
على ثرائھ بوجوه أخرى ـ یفتقر لمعالجات أصولیة اجتھادیة لمسألة  الدولة 

  .الوطنیة 
وأصبح التوفیق بین اإلسالم والوطنیة قضیة دینیة وأیدیولوجیة وسیاسیة 

بعض یرى أن اإلسالم والوطنیة وبینما ال یزال ال, مازالت مطروحة للنقاش
حقیقة واقعة وعملیة وال  أصبحتغیر متوافقین، یؤكد آخرون أن الوطنیة 

، ومع استمرار المسلمین في القرن الحادي يءتتعارض مع الشریعة في ش
والعشرین في مناقشة الشكل األمثل لتطبیق اإلسالم على مستوى الدولة 

ر التاریخي للتفاعل بین اإلسالم والمجتمع؛ فإن من المھم أن یفھم التطو
  .والوطنیة

وستستعرض الورقة العدید من اآلراء والطروحات، ولكن، لیس 
المقصود من إیراد ھذه اآلراء اإلحاطة بكل ما ذكر حول ھذه المسألة، وال 
وصف أیھا بأنھ غالب أو راجح، وإنما المقصود ھو بیان أن ثمة آراء تثور 

حلول معاصرة لما  إیجادرح، تنقیباً عن واجتھادات تبدى وتساؤالت تط
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یفرضھ الواقع من مشاكل وأن الفقھ والفكر  اإلسالمي لدیھ من األدوات 
  .والوسائل ما یمكنھ من تحریك األمور استجابة للواقع

ن كانت إو االتجاهوھذه الورقة تنطلق من ھذا المفھوم وتذھب في ھذا 
جمع وتحلیل آراء  إلىیث تسعى العام تھتم بالطروحات النظریة بح إطارھافي 

جانب استجالء اتجاھات الفكر السیاسي اإلسالمي  إلىالفقھاء القدماء 
الدولة الوطنیة كانت حاضرة في  إشكالیة إنإلثبات فرضیة مفادھا . المعاصر

طرحت على مستوى الفكر السیاسي اإلسالمي  أنھاالفقھ التقلیدي كما 
  .المعاصر
الورقة تقدیم  إجابة على تلك المشكلة، وسیحاول الباحث من خالل   

تناول وجھة النظر الفقھیة والسیاسیة التقلیدیة والمعاصرة، وبیان كیف نظر 
الفكر السیاسي اإلسالمي المعاصر إلشكالیة الدولة الوطنیة والقطریة بتبیان 

  .وجھات  نظر المفكرین المسلمین المعاصرین
العدید من  بإتباعالباحث ھذه الدراسة بمنھج مركب حیث قام  وأجریت

المناھج العلمیة المتبعة في دراسة العلوم السیاسیة فتم المزج بین المنھج 
   .الوصفي والتحلیلي والمقارن والتاریخي في تداخل ال یخل بوحدة الدراسة

مباحث،  إلىرھما ووتم تقسیم الورقة من فصلین رئیسیین قسما بد
  .ا مقدمة وتعقبھا خالصة وخاتمةھمتسبق

، یتطرق لتعدد األئمة في الدولة اإلسالمیة عند األقدمین: الفصل األول
حیث اقتصرت الورقة على عرض ملخص موجز آلراء عدد من األعالم 

 إلىاالتجاه یذھب : وتمت التفرقة بین اتجاھین.  بالقدر الذي یفي بضروراتھا
ي یرى واالتجاه الثان. عدم جواز تنصیب إمامین على المسلمین في وقت واحد

جواز تنصیب إمامین على المسلمین في وقت واحد وتم تناول كل منھا في 
  . مبحث منفصل

الفصل الثاني فقد تناول إشكالیة الدولة الوطنیة والقطریة عند  أما
الفكریة، المبحث   االتجاھاتثالثة مباحث لبیان  إلىوقسم بدوره  المعاصرین

وضة على والثاني استعرض وحدة األمة ھي المفر أناألول تناول اتجاه 
 أماالوحدة العربیة ھي مدخل للوحدة اإلسالمیة  أن إلىالذي یذھب  االتجاه

الوطنیة ال تتعارض مع أحكام  أن إلىالذي یذھب  لالتجاهالثالث فقد تطرق 
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الشریعة  ویعقب ذلك قبل الخاتمة  خالصة یحاول الباحث من خاللھا طرح 
 أوالتعدد السیاسي والدولة  أنعاصرین لبیان مقاربة بین ما قدمھ المفكرین الم

  . يءالوطنیة  ال یتعارض مع الشریعة في ش
  تعدد األئمة في الدولة اإلسالمیة عند األقدمین :الفصل األول

اختلف الفقھاء حول تعدد الدول اإلسالمیة، كما اختلفوا حول ضرورة 
ب في ھذا ویسعى الكات. قیام رابطة سیاسیة أو دستوریة في حال تعددھا
كیف نظر الفقھ التقلیدي : الورقة الوصول إلى إجابة واضحة للتساؤل التالي

تعدد الدول؟ وھل یمكن أن تتعدد الدول  إشكالیة إلىوالفكر المعاصر 
اإلسالمیة؟ وان تعددت فھل من الضروري أن تقوم بینھا عالقة دستوریة 

  . معینة تحكم عالقة بعضھا بالبعض اآلخر؟
تناول وجھة  ة على التساؤل الذي طرح أعاله، من خاللوستتم اإلجاب

النظر الفقھیة والسیاسیة التقلیدیة والمعاصرة، وتناول إشكالیة الدولة الوطنیة 
  .والقطریة بتبیان وجھات نظر المفكرین المسلمین المعاصرین

وسیتم ذلك في فصلین یتناول األول منھا مسألة تعدد األئمة في الدولة 
الثاني فیستعرض موقف المفكرین المعاصرین من مسألة التعدد  اأماإلسالمیة 
وتعقبھما خالصة یحاول الباحث ) القطریة(الدولة الوطنیة  وإشكالیةالسیاسي 

التعدد  أنمن خاللھا طرح مقاربة بین ما قدمھ المفكرین المعاصرین لبیان 
  .يءو الوطنیة  ال یتعارض مع الشریعة في شأالسیاسي والدولة 

ل الفقھاء األقدمون مسألة التعدد السیاسي في اٍإلسالم  تحت عنوان تناو
تعدد األئمة في الدولة اإلسالمیة، ویمكن من خالل كلماتھم تحدید مواقفھم تجاه 
ھذه المسألة، وسیقتصر الكاتب ھنا على عرض ملخص موجز آلراء عدد من 

: بین اتجاھین حیث یمكن التفرقة. األعالم بالقدر الذي یفي بضرورات الورقة
على المسلمین في وقت واحد،  إمامینعدم جواز تنصیب  إلىاألول یذھب 

في نفس الوقت وذلك في مبحثین  إمامینجواز تنصیب  إلىوالثاني یذھب 
  :منفصلین
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اتجاه عدم جواز تنصیب إمامین على المسلمین في وقت : المبحث األول
  واحد

التعدد السیاسي تحت باب  كما سبق بیانھ فان الفقھاء تناولوا مسألة
في  إمامینعدم تجویز تنصیب  إلى االتجاهتعدد األئمة ، وذھب فقھاء ھذا 

على ذلك، وسیقوم الباحث ھنا  أدلتھوقت واحد للمسلمین وكان لكل منھم 
    :لئك الفقھاء بصورة موجزةأومن  أربعةباستعراض آراء 

فما : ن قالواإف: ()ھـ403المتوفى (بكر الباقالنى  قال القاضي أبو
؟ ...تقولون إذا عقد جماعات من أھل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان متفرقة

إذا اتفق مثل ھذا، تصفحت العقود وتؤملت ونظر أیھا السابق، فأقرت : قیل لھم
انزلوا عن األمر، فان فعلوا، وإال  :اإلمامة فیمن بدئ بالعقد لھ، وقیل للباقین

  .)1()اة في المقام علیھاقوتلوا على ذلك، وكانوا عص
وإذا عقدت اإلمامة إلمامین في : ()ھـ450المتوفى (قال الماوردى 

إمامان في وقت واحد،   لألمةبلدین لم تنعقد إمامتھا، ألنھ ال یجوز أن یكون 
  .  )2()ن شذ قوم فجوزوهإو

: نفس االتجاه في عدم جواز تعدد األئمة حیث قال وذھب ابن حزم
على انھ ال یجوز كون إمامین في  -ممن یرى فرض اإلمامة -اتفق من ذكرنا (

  .)3()وقت واحد في العالم، وال یجوز إال إمام واحد
ال یجوز عقد اإلمامة ( :)ھـ458 المتوفى( وقال أبو یعلى الفراء الحنبلي

إلمامین في بلدین في حالة واحدة، فان عقد الثنین وجدت فیھما الشرائط 
د فالعقد باطل فیھما، وان كان العقد لكل واحد نظرت، فان كان في عقد واح

منھما على االنفراد نظرت، فان علم السابق منھما بطل العقد الثاني، وان جھل 
: والثانیة. بطالن العقد فیھما: إحداھما :من السابق منھما یخرج على الروایتین

على  استعمال القرعة، بناء على ما إذا زوج الولیان وجھل السابق منھما، فھو
  .)4()الروایتین، كذلك ھاھنا

   اتجاه جواز تنصیب إمامین على المسلمین في وقت واحد: المبحث الثاني
ال شك أن تقالید المسلمین األولى وتاریخھم األول، یقضى بوحدة 

موحدة، والدولة ) أو الخالفة(وقد ظلت اإلمامة . الدولة ووحدة اإلمامة
طیلة عھد الخلفاء ) الدولة الفدرالیة(و اإلسالمیة في صورة الدولة المتحدة أ
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الراشدین وعھد األمویین، إذا استثنیت فترة النزاع بین على ومعاویة، ثم فقدت 
الدولة اإلسالمیة اتحادھا في العصر العباسي، وقامت الدولة اإلسالمیة 
المستقلة عن الخالفة العباسیة في الشرق وفي المغرب، ولم یتمكن الخلفاء 

ن القضاء على ھذا االنقسام السیاسي بسبب ضخامة الدولة العباسیون م
  .العباسیة وصعوبة اتصال أجزائھا بالحكومة المركزیة

وجد علماء المسلمین أن من الواجب أن ال یحكموا ببطالن ھذا 
لذلك فقد أفتوا بجواز تعدد اإلمامة . )5(الوضع نھائیا، فیكون ذلك تجاھال للواقع

اإلسالمي بشروط، وسیتناول الباحث ھنا عدد من وتعدد الدول في المجتمع 
  :تلك اآلراء
ال یجوز أن یكون في الوقت الواحد ( :انھ إلىذھب البغدادي  حیث 

الطاعة إال أن یكون بین البلدین بحر یمنع  من وصول نصرة  واجبيإمامان 
أھل كل واحد منھما إلى اآلخرین، فیجوز حینئذ ألھل كل واحد منھما عقد 

  .)6()لواحد من أھل ناحیتھاإلمامة 
والذي عندي فیھ أن عقد اإلمامة لشخصین في صقع ( :وقال الجوینى

وأما . واحد متضایق الخطط والمخالف غیر جائز، وقد حصل اإلجماع علیھ
إذا بعد المدى، وتخلل بین اإلمامین شیوع النوى، فاالحتمال في ذلك مجال، 

  .)7()وھو خارج عن القواطع
ال یجوز العقد إلمامین في صقع متضایق : (ى انھإلاالیجى  وذھب

  . )8()أما في متسعھا، بحیث ال یسع الواحد تدبیره، فھو محل االجتھاد .األقطار
إلى أن الكرامیة قد أجازوا تعدد األئمة حیث وذھب الشھرستانى 

جوزوا عقد   - یقصد الكرامیة نسبة إلى بن كرام السجستانى - أنھمإال : ()9(ذكر
وغرضھم إثبات إمامة معاویة في الشام باتفاق . إلمامین في قطرینالبیعة 

جماعة من الصحابة، واثبات إمامة أمیر المؤمنین بالمدینة والعراقین، باتفاق 
  ). جماعة من الصحابة

ویمكن مالحظة أن الواضح من آراء أولئك الفقھاء، أن وحدة اإلمامة 
بیل االستثناء المحض، ھي األصل، وأن التعدد إذا أبیح، فیكون على س

 اإلمامة، ولضرورات تجیزه، وجعل معظم الفقھاء الذین یجوزون تعدد
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شرعیة التعدد منوطة بانفصال األقالیم واتساعھا، بحیث یصعب على إمام 
  .واحد تدبیر شئونھا

عند  التعدد السیاسي وإشكالیة الدولة الوطنیة والقطریة: الفصل الثاني
  المعاصرین

فكار الذین تناولوا ھذه اإلشكالیة، وسیستعرض الكاتب تباینت أراء وأ
ھنا آراء العدید منھم، ولكن لیس المقصود من إیراد ھذه اآلراء ھو اإلحاطة 
بكل ما ذكر حول ھذه المسألة، وال وصف أیھا بأنھ غالب أو راجح، وإنما 
 المقصود ھو بیان أن ثمة آراء تثور واجتھادات تبدى وتساؤالت تطرح، تنقیباً 
عن الحلول لما یفرضھ الواقع من مشاكل وأن الفقھ اإلسالمي لدیھ من 

  .األدوات والوسائل ما یمكنھ من تحریك األمور استجابة للواقع
في ھذا الفصل سیتم تناول إشكالیة الدولة الوطنیة والقطریة عند 

 تاتجاھافي ثالث  إجمالھاالمختلفة والتي یمكن  االتجاھاتالمعاصرین وبیان 
   :ةفكری

  .وحدة األمة ھي المفروضة أن إلىیذھب  :األول االتجاه
  .الوحدة العربیة ھي مدخل للوحدة اإلسالمیة أن إلىیذھب  :الثاني االتجاه
   .الوطنیة ال تتعارض مع أحكام الشریعة أن إلىیذھب : الثالث االتجاه

في مبحث منفصل  االتجاھاتوسیتم استعراض كل اتجاه من ھذه 
اولة لتقدیم قراءة في منھج المفكرین المعاصرین في تناول وسیسبق ذلك مح

  .القضایا المعاصرة المرتبطة بالحكم والسیاسة
: الدولة الوطنیة في الفكر المعاصر إشكالیةقراءة في منھج تناول وبحث 

من أھم المشاكل التي تواجھ المسلمین في العصر الحدیث مشكلة المواءمة بین 
الحیاة المعاصرة التي صیغت في معظم نواحیھا  تعالیم اإلسالم ومقتضیات

والبحث في مسألة إشكالیة الدولة یعتبر من المسائل . بصبغة الحیاة الغربیة
الرئیسیة في حقل الفكر النظري والفكر السیاسي اإلسالمي المعاصر والتي 
أصبحت من تداعیات الغزوة األوربیة لدیار المسلمین في القرن التاسع عشر 

قاء لكافة القضایا والمعضالت المتعلقة بمسائل االجتماع السیاسي في نقطة الت
  .مجتمعات العالم العربي واإلسالمي



  إشكالیة الدولة الوطنیة                                                                                                        
  

 

 153                                                                            السادسالدولي  الملتقى

ینتمي الحضور الكثیف للمسألة السیاسیة في الوعي السیاسي 
إلى تقدیر عام لدى النخب بأن  - كما ذھب عبد اإللھ بلقزیز -اإلسالمي الحدیث 

سالمیة ومدنیتھا عموماً إنما مرده إلى المجتمعات اإل بنيالخلل الذي أصاب 
إلى دولھا ونظمھا السیاسیة على وجھ التحدید : عوامل سیاسیة في المقام األول

لیس التقدیر طارئاً على وعي الفقھاء والنخب الفكریة اإلسالمیة، انھ قدیم جداً 
وربما یعود إلى ظروف ومالبسات انھیار نظام الخالفة وقیام الحكم الجبري 

ولم یشكك أحد من الفقھاء في سالمة النظام االجتماعي والثقافي  .صالعا
  .والقیمي

اإلسالمي في أي من العصور بل انصرف التشكیك أو الطعن والنقد 
إلى النظام السیاسي بحسبانھ النظام الذي حاد عن جادة الكتاب والشرع وأدخل 

  .)10(وحدة الجماعة اإلسالمیة في محنة لم تخرج منھا حتى اآلن
الترابي بأن التراث الفقھي اإلسالمي ـ على ثرائھ بوجوه . ویعترف د

ویعزي الترابي ھذا . أخرى ـ یفتقر لمعالجات أصولیة اجتھادیة لمسألة القطریة
أن الفقھ السیاسي عامة في اإلسالم قد اضمحل مبكراً بینما كانت : األمر إلى

. مل على الفقھ كلھوجوه الفقھ األخرى تزدھر، وقبل أن یطبق الجمود الشا
ولعل بؤس الفقھ السیاسي یعود إلى الفتنة السیاسیة المبكرة التي خرجت 
بالسیاسة من نیات الِدْین وضوابط الشرع، وباعدت ما بین الفقھاء والسلطان، 
ھكذا تضائل العمل اإلیماني في السیاسة، وطغى العمل االھوائي المنبعث 

قوة، وإذا ضمر العمل الشرعي بشھوة السلطة وحمیة العصبیة وصراع ال
ضمر العلم، وغفل الساسة عن تحري حكم الِدْین وزھد الفقھاء في تعرف 

إلى جانب أن  الفقھ قد آل إلى جمود حین . أقضیة الواقع السیاسي وعالجھا
وظل الفقھ ینقل في كتب . ظھرت في الواقع ظاھرة تعدد الدول في دار اإلسالم

من وجوب وحدة اإلمامة إال بعض المحاوالت األحكام السلطانیة ما استقر 
وكما . الستیعاب ظاھرة تعدد األئمة وتأصیلھا على ضرورة تباعد األقالیم

أغفل الفقھاء واقع المفارقة التي حدثت أحیاناً بین اإلمامة واإلمارة أو السلطة 
وكادت تصحب مفارقة علمانیة، أغفلوا أیضاً قیام والیات مستقلة فعلیاً، 

ویبقى أن أصول القرآن . وا أن الخالفة واحدة حتى سقطت جمیعاً واستصحب
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والُسنَّة منذ دولة المدینة كانت تعالج قیام دولة إقلیمیة ال تطابق حدودھا حدود 
ثم تطرق . الملة، وطرحت قضایا المواالة والنُصرة والھجرة في ھذا السیاق

جماع المحلي، وبصدد الفقھ لقضایا المحلیة بصدد تعدد مذاھب الفقھ وقاعدة اإل
وُكفَِي الفقھاء أن یوغلوا في اإلشكاالت . توزیع الزكاة ونحو ذلك من األحكام

التي قد تنشأ بین الخاص والعام المحلي بسیادة دار اإلسالم، التي لم تعرف 
الحدود إال بین السالطین المارقین من الحكم الشرعي تقریباً من حیث أصل 

ولعل عیب شرعیة الوالیة ھو الداعي . وراء ذلكوالیتھم ولو التزموھا فیما 
ألن یُھمل الفقھاء عمداً ھذا الواقع، كما أُْھِمل ألجل ذلك دور ولي األمر في 

  .)11(أصول األحكام، والقرآن یقرره
  : ویواجھ الباحثون ھذه المشكلة بأحد منھجین

یتمثل في االكتفاء بتقریر األحكام التي سبق أن  :منھج سلبي
الفقھاء المسلمون، ومحاولة إثبات سبق ھؤالء الفقھاء وتفوقھم على استخرجھا 

وال یقدم أصحاب ھذا . غیرھم من المنتمین إلى المذاھب الحدیثة والمعاصرة
حال لمشكلة یعیش الناس صعوباتھا، وال یحاولون التمییز  -بعد ذلك - المنھج 

رھم، وبین ما في كالم الفقھاء المسلمین بین ما قرروه من أحكام تناسب عصو
. كان بیانا ألحكام الشریعة اإلسالمیة التي یلتزم بھا المسلمون في كل العصور

وال تزال كتب ھؤالء في النظام السیاسي تزخر بالكالم عن وزارة التفویض 
ووالیة العھد والبیعة، وشروط أھل الحل والعقد، وشروط الخلیفة وغیر ذلك 

  . تاریخیة فحسبمن البحوث التي لم یعد لھا إال قیمة 
یتمثل في محاوالت أصحابھ التوفیق بین اآلراء  :ومنھج إیجابي

ومعظم . المبثوثة في كتب الفقھاء وبین الواقع المعاصر للدولة اإلسالمیة
ھؤالء ینطلق من التسلیم لآلراء التي أبداھا الفقھاء المسلمون في المشاكل 

فإذا دعت . واجبة التطبیقالمختلفة بقوة إلزامیة توجب على الناس اعتبارھا 
  .)12(الضرورة إلى خروج عن ھذه األحكام فلیكن ذلك في أضیق الحدود

كل من ھذین المنھجین یفتقر إلى نقطة البدء السلیمة في أي بحث 
محمد العوا، . یتصل بأحكام اإلسالم المتعلقة بنظام الدولة السیاسي كما یرى د

إن  :أوالھما: حقیقتین وأن أي طرح في ھذا الخصوص یجب أن یبدأ من
تفاصیل النظام السیاسي للدولة اإلسالمیة تركت أصال یختار فیھا المسلمون ما 
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یوائم العصور المختلفة والظروف المختلفة، فلیس في أي من مسائل ھذه 
مھما اختلفت الظروف أو  إتباعھالتفاصیل نص ملزم یجب على المسلمین 

ملزم فان اجتھادات الفقھاء ال تلزم تباعدت األزمان، وإذا لم یكن ثمة نص 
بعد العصور التي صیغت فیھا االجتھادات ومع استمرار  -بداھةً  -المسلمین 

الحقیقة الثانیة، فھي  أماتغیر الظروف التي تمر بھا المجتمعات المسلمة، 
وجود قواعد عامة تلتزم بھا األمة المسلمة وأجھزة الدولة اإلسالمیة فیما  

فإذا تم قبول ھاتین الحقیقتین فیما یتعلق بالتفاصیل  ،لسیاسيیتعلق بنظامھا ا
والمباديء الصالحة للنظام السیاسي وأرید نقلھا من نطاق التنظیر إلى نطاق 
الواقع العملي في ھذا العصر، فانھ یجب التفرقة من حیث المبدأ بین ما یعتبر 

یخ ھذا النظام، من أصول النظام السیاسي للدولة اإلسالمیة وما یعتبر من تار
حیث تمثل ھذه التفرقة النتیجة الطبیعیة لقبول قاعدة النص على القواعد العامة 

ومن جھة أخرى فإن وضوح ھذه . دون التفاصیل الخاصة بالنظام السیاسي
التفرقة ضرورة لتحدید نطاق المطالبة بإقامة نظم الحكم في الدول اإلسالمیة 

  .)13(إلسالمفي ھذا العصر على أساس من التزام ا
  وحدة األمة ھي المفروضة أن إلىالذي یذھب  االتجاه: المبحث األول
وحدة األمة فرض على الجماعة وان  أنھذا الرأي  أصحابیرى 

حول نوعیة الوحدة ذاتھا ، وسیعرض الباحث ھنا آلراء العدید  أفكارھمتباینت 
  :من األعالم الذین تناولوا ھذه المسألة

یذھب المودودي إلى أن العصبیة  :ة والقومیةالمودودي ونبذ العصبی
ھي الناتج العملي للشعور بالقومیة، وأن ھذه القومیات ھي التي جرت بالءاً 
عظیماً على اإلنسانیة وزعت العالم اإلنساني إلى مئات وآالف من األجزاء ال 
سبیل إلى التوفیق بینھا، على اعتبار أنھا تقوم على أسس وحدة النسل، ووحدة 

، ووحدة نظم الحكم، االقتصادیةولد والمنشأ، واللغة والجنس والمصالح الم
ولھذا فھي متحاربة على الدوام ألجل ما في نفوس أھلھا من العصبیة، تحاول 

  .)14(كل أمة منھا اجتثاث األخرى ال لشيء إال ألنھا أمة غیرھا
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یذھب  :الشیخ علي الخفیف الوحدة نتیجة حتمیة العتناق اإلسالم
علي الخفیف إلى أن وحدة المسلمین وتآخیھم نتیجة حتمیة العتناق ھذا  الشیخ

الدین على وجھھ الصحیح، وان تلك الوحدة ال تتم إال بزوال الفوارق بینھم من 
یكون للمسلمین إال وطن واحد ھي  ناحیة الوطن والجنس والسلطان، فال

، وتباعدت األرض التي تقلھم وتضمھم مھما اتسعت أنحاؤھا وتعددت جھاتھا
أقطارھا، ثم ال یكون لھم ما ینتسبون إلیھ سوى اإلسالم، ال جنسیة تجمعھم إال 
جنسیة اإلیمان وال سلطان یحكمھم سوى القرآن تقوم علیھم بسلطانھ حكومة 
تنفذ فیھم أحكامھ وترفع فیھم أعالمھ وتھذبھم بأخالقھ وتزكیھم بتعالیمھ 

  .)15(وترسیخ على مبادئھ
تبر یع :اني وتفوق الرابطة الدینیة على الوطنیةجمال الدین األفغ

رائد تیار الوحدة اإلسالمیة في الفكر ) م1897- 1848(جمال الدین األفغاني 
اإلسالمي المعاصر، انطلق فكر األفغاني من التأكید بأن الرابطة الدینیة لدى 

ي المسلمین تفوق الرابطة الوطنیة، فال جنسیة للمسلمین إال دینھم  كما قال ف
الوحدة اإلسالمیة، وقد أتھم األفغاني من : مقالھ في العروة الوثقى بعنوان

یمجدون التعصب للوطن على حساب العصبیة الدینیة بأنھم أبواق للمستعمر 
الجنسیة والدیانة اإلسالمیة، یعید األفغاني تأكید ھذا : وفي مقالة لھ بعنوان

ھم المقدسة اإللھیة التي ال وازع المسلمین في الحقیقة شریعت: المفھوم بقولھ
یمیز بین جنس وجنس  وكل فخار تكسبھ األنساب، وكل امتیاز تفیده 
األحساب، لم یجعل لھ الشارع أثرا في وقایة الحقوق وحمایة األرواح 
واألموال واألعراض، بل كل رابطة سوى رابطة الشریعة الحق، فھي ممقوتة 

  .)16()لمتعصب لھا ملومعلى لسان الشارع، والمعتمد علیھا مذموم وا
كشكل لتنظیم العالقات ) الجامعة اإلسالمیة(ویخلص األفغاني إلى فكرة        

بین الدول اإلسالمیة، وتعنى الجامعة اإلسالمیة، بالنسبة لألفغاني أن جعل 
أساس الوحدة الدین وتعالیم القرآن الكریم، وأن یبقى كل حاكم في منصبھ على 

خرین، واالتحاد والتعاون لدرء العدوان، ویتحقق شریطة المحافظة على اآل
ذلك بأن یعقد حكام الدول اإلسالمیة مجموعة من المحالفات المدنیة والحربیة، 
فإذا تمت تلك المحالفات فانھ یمكن االعتراف ألقوى دولھ إسالمیة بریاسة 

  .)17(العالم اإلسالمي فیما بعد
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ال ألتمس بقولي : (اإلسالمیةویضیف األفغاني موضحا مفھومھ للجامعة       
ھذا أن یكون مالك األمر في الجمیع شخصا واحدا، فان ھذا ربما كان عسیرا، 
ولكنني أرجو أن یكون سلطان جمیعھم القرآن ووجھة وحدتھم الدین، وبقاءه 
ببقائھ، إال أن ھذا، یعد كونھ أساسا لدینھم، تقضى بھ الضرورة، وتحكم بھ 

  .)18()الحاجة في ھذه األوقات
یتضح من ذلك أن األفغاني كان یقصد بالجامعة اإلسالمیة تحقیق       

التضامن الدیني والسیاسي بین الدول اإلسالمیة، وأن تلك الجامعة ھي خطوة 
مرحلیة نحو تحقیق الھدف النھائي وھو الوحدة اإلسالمیة ، فاالعتراف برئاسة 

ھائي في برنامج وھو الھدف الن -أقوى دولھ إسالمیة للعالم اإلسالمي 
، ولما وتعالیمھإنما یعنى إقامة حكومة إسالمیة واحدة تأتم باإلسالم  - األفغاني

كان لیس في اإلمكان خضوعھا ألمیر واحد اكتفى بالدعوة إلى أن ترتبط 
أجزاؤھا بروابط محكمة، ویكون لھا مقصد واحد، وتحكم األقطار كلھا 

شورى، واختیار خیر الناس بحكومات إمامھا القرآن وأساسھا العدول وال
 .)19(لتولى األمور

یمثل محمد : من خالل الوحدة إالمحمد رشید رضا اإلصالح ال یتم 
جیل المفكرین المسلمین الذین عاشوا في الثلث  )م1935-1865(رشید رضا 

األول من القرن العشرین، وھو الجیل الذي كان وال یزال متعلقا بمثالیات 
یة كرد على التكالب االستعماري األوربي على العالم الوحدة السیاسیة اإلسالم

اإلسالمي، ومازالت تعلق في ذاكرتھ أیام أمجاد الدولة العثمانیة، ولكنھ كان 
یواجھ واقع االستعمار األوربي لمعظم البالد اإلسالمیة، وھو األمر الذي 

ر یجعل من تحقیق تلك الوحدة أمراً عسیر المنال، لقد شھد ھذا الجیل انھیا
تحقق ما یرنو إلیھ من وحدة ) توفیقیة(الخالفة العثمانیة، وحاول أن یقدم صیغا 

  . إسالمیة، وتستجیب لالنھیار الذي كان یعیشھ العالم اإلسالمي
یذھب محمد رشید رضا إلى أنھ ال یمكن إصالح أحوال المسلمین إال    

التعاون  تعنى - في نظره - من خالل الوحدة اإلسالمیة، بید أن ھذه الوحدة 
اإلیجابي بین المسلمین على أساس تنفیذ تعالیم اإلسالم، وتكوین جماعة تقوم 
على الدین، فقد كان رشید یؤكد أنھ لیس من الممكن إعادة توحید أجزاء األمة 
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اإلسالمیة في دولة واحدة في الوقت الحاضر، فاألمة اإلسالمیة قد انقسمت 
ر، وغایة ما یمكن تحقیقھ، عقد إلى دول متعددة رازحة تحت نیر االستعما

أي بین الشعوب اإلسالمیة (مواالة ودیة أو محالفات سیاسیة عسكریة بینھا 
اإلمامة العامة التي تجمع كلمة (، على أن یكون ذلك تمھیدا إلقامة )المستقلة

ومن ثم، فان الوحدة اإلسالمیة لن تتحقق إال بإقامة نظام الخالفة ) األمة كلھا
  .)20(ود خلیفة یكون بمثابة المجتھد األكبر للمسلمیناإلسالمیة ووج

یوسف . دیرى  :یوسف القرضاوي ونبذ فكرة الوالء لرقعة األرض
القرضاوي أن النزعة الوطنیة القومیة ظھرت في دنیا المسلمین نتیجة من 
نتائج الفكر العلماني الذي خلفھ االستعمار الغربي، وأن النزعة القومیة 

الصلیبي ممثالً في مؤسساتھ التبشیریة واإلستشراقیة، مصدرھا االستعمار 
وكذلك الیھودیة العالمیة ممثلة في منظماتھا السریة كالصھیوینة وغیرھا، وأن 
االستعمار استعان في الدولة العثمانیة بیھود الدونمة الذین روجوا للنزعة 

بیة فما الطورانیة في تركیا وبنصارى الشام الذین روجوا للنزعة القومیة العر
القرضاوي ال یقصد بھذه . ولكن د. أن  ظھرت النزعتان أختلف المسلمین

القومیة التي یرفضھا، حب اإلنسان لوطنھ وقومھ واھتمامھ بھما مما یعتبر 
محموداً دیناً، إنما یقصد أن یصبح والء المسلم لرقعة معینة من األرض أو 

ابطة على الجنس وعنصر خاص من الناس، بمعنى أن تقوم ھذه الر
العنصریة، أو بعبارة أخرى أن تقدم الوطنیة والقومیة على الرابطة الدینیة 

 .)21(اإلسالمیة
یذھب الشیخ  :رشیدة أسسالشیخ الغزالي والحكومة الوطنیة على 

الغزالي إلى أن النزعة القومیة المحضة ھي نقل ماسخ عن الغرب، وقیام 
فض لھا، ویذھب إلى أن الدولة الحدیثة على أسسھا ھو حجر زاویة الر

التمسك بالنزعة القومیة والعصبیة والجنسیة إنما یتم على حساب فقد العقیدة 
نفسھا ال الحكم اإلسالمي وحده، ویذھب إلى أن األخذ بالقومیة إذا قامت 

  . )22(الحكومة الوطنیة على أساس رشید وعلى قواعد التعالیم اإلسالمیة
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الوحدة العربیة ھي مدخل للوحدة  أن إلىھب الذي یذ االتجاه: المبحث الثاني
  اإلسالمیة

الوحدة ضروریة وان كانت غیر  أن إلى أنصارهیذھب  االتجاهھذا 
تبریراتھ  االتجاهعبر المرور بالوحدة العربیة ولكل من مفكري ھذا  إالممكنة 

  .سیستعرضھا الباحث في القادم من السطور
       :م إلحیاء الخالفة اإلسالمیةحسن البنا والتكامل بین العروبة واإلسال

مؤسس جماعة األخوان المسلمین في  -  )1949- 1906(یمثل الشیخ حسن البنا 
: تیارا في الفكر اإلسالمي المعاصر یؤكد على التكامل بین الفكرتین -مصر

العربیة واإلسالمیة، كمدخل إلحیاء الخالفة اإلسالمیة، وكإطار للوحدة 
المیة، ینطلق فكر البنا من أن اإلسالم لن ینھض بغیر السیاسیة بین الدول الس

اجتماع كلمة الشعوب العربیة ونھضتھا، باعتبار أن العرب ھم أمة اإلسالم 
 األولي وشعبھا المتمیز، بید أن اجتماع كلمة الشعوب العربیة، في نظر البنا،

فا لیس إال مقدمة ضروریة لوحدة المسلمین جمیعا ،فالوحدة العربیة لیست ھد
ولكنھا ھدف مرحلي یقود إلى الھدف اإلستراتیجي وھو  نھائیا عند البنا،

ومن ... العرب ھم عصبة اإلسالم وحراسھ(الوحدة اإلسالمیة، ویؤكد البنا أن 
ھنا كانت وحدة العرب أمرا ال بد منھ إلعادة مجد اإلسالم وإقامة دولتھ 

یاء الوحدة وإعزاز سلطانھ، ومن ھنا وجب على كل مسلم أن یعمل إلح
ولذلك أید البنا واألخوان المسلمین إنشاء جامعة الدول . العربیة ومناصرتھا

، حیث ذھب )تجمع العربي بالعربي(م ، باعتبارھا رابطة  1945العربیة عام 
إلى أن الجامعة العربیة على الرغم من عدم استقرارھا إال أنھا نواة طیبة یجب 

رابطة الشعوب اإلسالمیة  قتى تتحقتدعیمھا وتقویتھا وتوسیع دائرتھا ح
  .)23()عربیة وغیر عربیة فتكون نواة لھیئة األمم اإلسالمیة

كذلك یذھب حسن البنا إلى أن اإلسالم خلق بین المسلمین قومیة 
وجامعة واحدة وھذه القومیة تتصف بالعالمیة ، فاإلسالم خاطب كل البشر، 

نسیة بین المسلمین، ألنھم وال یعترف بالحدود الجغرافیة وال بالفوارق الج
ومن  ،والوطن اإلسالمي وطن واحد مھما تباعدت أقطاره ،جمیعا أمة واحدة
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ھذا المنطلق یطالب البنا بإقامة الوحدة السیاسیة للمسلمین على غرار ما كانت 
  .)24(علیھ الدولة اإلسالمیة األولي

محمد عبده وضرورة التكامل بین الدول اإلسالمیة بعد سقوط 
تلمیذا ورفیقا لجمال الدین  )م1905-1848(كان محمد عبده  :فة العثمانیةالخال

األفغاني في دعوتھ من أجل إنشاء الجامعة اإلسالمیة في إطار الخالفة 
وكان محمد عبده یرى أن الضعف واالنحالل في روابط الملة  ،العثمانیة

وقتما اقتنع  ،اإلسالمیة قد بدأ عند انفصال المرتبة العلمیة عن مرتبة الخالفة
كما كان الحال  ،الخلفاء العباسیون بلقب الخالفة دون أن یحوزوا شرف العلم

وتآكلت وحدة  ،ومن ثم تعددت المذاھب ،علیھ في عھد الخلفاء الراشدین
كذلك انقطعت الصلة بین العلماء  ،وانقسمت إلى خالفات متناحرة ،الخالفة

  . )25(وھم القائمون على حفظ العقیدة ،المسلمین
مر فكر األمام محمد عبده بصدد العالقات بین الدول اإلسالمیة عبر 

 ،وتشمل معظم الفترة التي تزامل فیھا مع األفغاني ،المرحلة األولى: مرحلتین
وفي ھذه المرحلة طالب محمد عبده بالمحافظة على الخالفة العثمانیة 

وحدھا الحافظة  فأنھا ،ثالثة العقائد بعد اإلیمان با� ورسولھ(باعتبارھا 
كان  ،)ولیس للدین سلطان في سواھا ،الكافلة لبقاء حوزتھ ،لسلطان الدین

محمد عبده ینطلق في تلك الدعوة من الرغبة في حمایة الحد األدنى من وحدة 
ولكنھ كان  ،بعض أجزاء العالم اإلسالمي الذي كانت الدولة اإلسالمیة تمثلھ

أما  ،أو قدرتھا على حمایة المسلمین ،قلیل الثقة بإمكانیة بقاء تلك الدولة
فھي التي عاشھا محمد عبده بعد عودتھ إلى مصر من المنفى  ،المرحلة الثانیة

وھى المرحلة التي تمیزت بوضوح تفسخ الدولة العثمانیة وتعاظم  ،م1889عام 
اتجھ محمد عبده في تلك المرحلة إلى  ،دور أنصار حركة القومیة الطورانیة

ھتمام بقضایا السیاسة إلى التركیز على المسائل المتعلقة بتربیة التخلي عن اال
واألقلمة بین اإلسالم  ،وإعادة الشریعة إلى مكانتھا ،المسلمین تربیة صحیحة

أكد محمد عبده في تلك المرحلة اقتناعھ بجدوى فكرة  ،والمدنیة الحدیثة
 إلىیة وأنھ من الضروري أن تنصرف الدولة اإلسالم ،الجامعة اإلسالمیة

وأن تنتظر الفرصة المناسبة  ،ترقیة نفسھا بنفسھا من معاداة للدولة العثمانیة
ولم یستبعد محمد عبده إمكانیة قیام شكل من أشكال  ،لالستقالل من تلك الدولة
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ال  -في نظر محمد عبده - ولكن ھذا الشكل  ،التضامن بین الدول اإلسالمیة
بمعنى جمع السلطتین الزمنیة  یمكن أن یصل إلى مرتبة الوحدة السیاسیة

 .)26(والروحیة في شخص واحد
انطلق عبد الرحمن  :عبد الرحمن الكواكبي وجمعیة أم القرى

في تصوره للعالقات بین الدول اإلسالمیة من  )م1902- 1854(الكواكبي 
ذلك أن الدولة  ،تصور عدم صالحیة الدولة العثمانیة إلصالح أحوال المسلمین

قد تحولت إلى دولة استبدادیة تشكل في ذاتھا أحد  - صورهفي ت - العثمانیة 
وقد انتقد الكواكبي الدولة العثمانیة اتقادا عنیفا في  ،عوامل تخلف المسلمین

وفیھ تعرض ألنواع االستبداد  ،كتابھ طبائع االستبداد ومصارع االستعباد
 وأوضح أن أفضل السبل للتخلص من ،وطرقھ وآثاره السلبیة على المسلمین

وعلى الرغم من  ،االستبداد ھو حفظ السلطة في القانون والتمییز بین السلطات
أن الكواكبي لم یشر إلى الدولة العثمانیة صراحة في الكتاب إال أن السیاق 
العام للكتاب ورد فعل السلطان عبد الحمید لنشر الكتاب یؤكد أنھ كان یتحدث 

اكبي یعتقد أن العرب ھم أحق وفي المقابل كان الكو ،عن استبداد العثمانیین
وأن العالقات بین الدول اإلسالمیة  ،الشعوب اإلسالمیة بقیادة العالم اإلسالمي

فالعرب ھم ( ،یجب أن تنھض على أساس من التضامن اإلسالمي العام
العرب أنسب األقوام  ،بل الكلمة الشرقیة،الوسیلة الوحیدة لجمع الكلمة الدینیة

حیث كان بقیة األمم قد اتبعوا ،دین وقدوة للمسلمینألن یكونوا مرجعا في ال
  .)27()أخیرا إتباعھمھدیھم ابتداء فال یأنفوا عن 

تخیل أن جمعیة من المسلمین قد عقدت مؤتمرا ،وفي كتابھ أم القرى
حضره ممثل أو  ،)م1898 -ھـ1316(لھا في مكة وبالتحدید في موسم الحج عام 

كما أسندت  ،أسندت إلى ممثل مكة وأن الرئاسة ،أكثر عن كل قطر إسالمي
وتصور المؤلف أن المؤتمر  ،)أي الكواكبي نفسھ(األمانة العامة السید الفراتي 

وكتاب أم القرى لیس إال سجال لما دار في الجلسات  ،قد عقد اثنتي عشر جلسة
 ،فیبسط الرئیس أمر تقھقر المسلمین من ألف عام ،من مناقشات وقرارات
فیقول كل منھم رأیھ  ،رأیھ في إصالح أحوال المسلمین ویطلب من المشاركین

وینتھي المؤتمر إلى اقتراح إنشاء جمعیة دائمة تعنى  ،في أسباب التخلف
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أم (ویتضمن كتاب  ،)جمعیة أم القرى( باسمبإصالح أحوال الدول اإلسالمیة 
وشروط  ،بما في ذلك مبادئھا العامة ،قانون الجمعیة المقترحة) القرى

ویكون للجمعیة فروع في شتى البالد  ،وھیئاتھا العامة ،فیھاالعضویة 
وال تتقید بمذھب إسالمي دیني  ،وال تخضع ألي حكومة إسالمیة ،اإلسالمیة

ویكون من أھم أغراضھا تعمیم التعلیم الدیني والترغیب في العلوم  ،خاص
لك كذ ،والفنون النافعة وإصالح أصول تعلیم اللغة العربیة والعلوم الدینیة

ما عدا إرشادات أو ) ال تتدخل في الشؤون السیاسیة مطلقا(فالجمعیة 
إال أن الجمعیة تسعى بعد مضى  ،إخطارات للحكومات بمسائل أصول التعلیم

ثالث سنوات من انعقادھا إلى إقناع ملوك المسلمین وأمرائھم بعقد مؤتمر 
غر ویرأسھم مندوب أص ،رسمي في مكة المكرمة تحضره وفود من قبلھم

ویكون موضوع الورقة في المؤتمر السیاسة  ،أولئك األمراء أو الملوك
ومعنى ذلك أن الجمعیة المقترحة ھي جمعیة دینیة لیس لھا سلطة  ،الدینیة

  .)28(سیاسیة على الدول اإلسالمیة المختلفة
وھكذا فالكواكبي كان یتصور منظومة الدول اإلسالمیة على أنھا 

التي تقودھا خالفة روحیة عربیة قرشیة منتخبة مجموعة من الدول المستقلة 
أو إذا استعملنا كلمات الكواكبي  ،لیس لھا سلطة سیاسیة علیا على تلك الدول

  ). خلیفة قرشي في مكة ترتبط بھ جمیع السلطنات واإلمارات ارتباطا روحیا(
عبد الحمید بن بادیس مفكر إسالمي  :ابن بادیس والوطنیة اإلسالمیة

وأسھم في الحركة الوطنیة من  ،)م1940- 1889(جزائري عاش في الفترة 
انطلق فكر ابن بادیس من . خالل تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

فقد اختار هللا تعالى العرب  ،مفھوم المركز المتمیز  للعرب بین المسلمین
حق على كل من ( ،لك ارتبط تاریخھم بتاریخ اإلسالموبذ ،لتبلیغ دین اإلسالم

القرآن (و  ،)یدین باإلسالم ویھتدي بالقرآن أن یعتني بتاریخ العرب ومدنیتھم
وھو إحیاء  ،وذكرھم لینھضوا باألمم على ذلك األساس ،ذكر العرب بالشرف

وان عنایة القرآن بإحیاء الشرف في نفوس  ،الشرف اإلنساني في نفوسھا
وبھذا نستعین على  ،روریة إلعدادھم لما ھیئوا لھ من سیاسة البشرالعرب ض

فھم السر والحكمة في اختیار العرب للنھوض بھذه الرسالة اإلسالمیة 
ومن ثم فأن بن بادیس كان یرى أن نقطة البدء في تنظیم العالقات  ،)العالمیة
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ق الوحدة فنادى بتحقی ،بین الدول العربیة على أساس مفھوم الوحدة السیاسیة
السیاسیة بین الدول العربیة المستقلة في ذلك الوقت كمقدمة لتحقیق الوحدة 

وكان یرى أن ھذه  ،السیاسیة العربیة الكاملة حین تستقل باقي الدول العربیة
أمر واجب على من یتمتعون منھم باالستقالل عن مناطق نفوذ (الوحدة ھي 

دة السیاسیة بین الدول العربیة كان ابن بادیس یبنى تصوره للوح ،)االستعمار
المستقلة على روابط اللغة والتاریخ والساللة التي تجمع العرب بعضھم 

  .)29(بالبعض اآلخر، وتمكنھم من تحقیق وحدتھم القومیة
أما بصدد الدول اإلسالمیة فان بن بادیس كان یرى أن شعوب تلك 

فانھ حین كان  ،ن ثموم ،الدول ال تجمعھا الروابط نفسھا التي تجمع بین العرب
فانھ كان یقصد بھا مفھوما إنسانیا عاما ) الوطنیة اإلسالمیة(یتحدث عن 

فالوطنیة اإلسالمیة ھي  ،في الفلسفة المعاصرة) الھیومانیزم(یرادف مفھوم 
وتقبل التعدد  ،وطنیة إنسانیة تحترم اإلنسانیة في جمیع أجناسھا وأدیانھا

في  - ن ثم فالرابطة الوطنیة اإلسالمیة وم ،والتنوع وترفض التعصب والتعنت
األمم التي تجمعھا رابطة الملة اإلسالمیة دون (یؤكد أن  -نظر ابن بادیس

فان تلك الرابطة تثمر لھا وحدة في النواحي األدبیة  ،رابطة العروبة القومیة
  .)30()واالجتماعیة دون السیاسیة

ین الدول ولذلك كان ابن بادیس یفرق بین جانبین في العالقات ب
أما الجانب الثاني  ،ویشمل الناحیة السیاسیة الدولیة ،الجانب األول: اإلسالمیة

وبخصوص الجانب األول كان ابن بادیس  ،فیتعلق بالناحیة األدبیة االجتماعیة
یرى أنھ یجب أن یترك للحكومات اإلسالمیة المستقلة تنظمھ طبقا لمقتضیات 

وذلك  ،یجب أن تھتم بھ الدول اإلسالمیةأما الجانب الثاني ف ،الواقع الدولي
لتكوین جماعة من المسلمین  ،مستقلة وغیر مستقلة ،بأن تسعى تلك األمم(

تكون من أھل العلم والخبرة ینظرون في مصالح المسلمین من الناحیة األدبیة 
بمعنى ذلك أن ابن بادیس كان یرى أن ما یوحد العالقات . )31()واالجتماعیة

وأن القضایا السیاسیة  ،میة ھي القضایا االجتماعیة واألدبیةبین الدول اإلسال
بین الدول اإلسالمیة یجب أن تعالج كیفما تعالج العالقات بین الدول المستقلة 

بإحیاء الخالفة  ،ولذلك لم یطالب ابن بادیس كما طالب رشید رضا ،الحدیثة
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في الشؤون أصبح أمر النظر ( ،فبعد وفاة الرسول علیھ السالم ،اإلسالمیة
وھم أھل العلم والخبرة الذین  ،الجدیدة للمسلمین یعود إلى جماعة المسلمین

ینظرون في مصالح المسلمین من الناحیة الدینیة واألدبیة دون النظر إلى 
ومن ثم لم تعد للمسلمین من حاجة إلى الخالفة التي تحولت  ،)األمور السیاسیة

  ).بھ المسلمون بغیر جدوىرمز خیالي فتن (على ید العثمانیین إلى 
 الترابي إلى .دیذھب  :حسن الترابي والعروبة كمدخل للوحدة اإلسالمیة

أن  أول صورة للدولة اإلسالمیة ھي دولة المدینة، وقد كانت بضرورة واقع 
حرمھا اإلقلیمي، ووضع دستورھا، وحدد  النشأة محلیة، رسم الرسول 

لذي ھاجر إلیھا، والذي أوى فیھا القرآن حدود والئھا الذي ال یشمل إال ا
التي َضمَّت أمة (فدائرة الدولة . ونََصر، بما یخرج الذي آمن ولم یھاجر

كانت أصغر من أمة المؤمنین الذین ) المؤمنین وأمة الُمعاھدین من یھود
لكن دولة المدینة على . تخلف بعضھم بمكة مستضعفاً ومستنصراً بتلك الدولة

ھمحلیة واقعھا كانت عالم وتتجھ لتجاوز واقعھا العصري، ألن أھلھا  ،یة التَّوجُّ
. یؤمنون أنھم حلقة في سلسلة أمة اإلسالم التي تعاقب بِھا المرسلون السابقون

وكانت تتجھ لتجاوز واقعھا اإلقلیمي شعوراً، ألن أھلھا كانوا ُمْنفَعلین 
صادیة بالصراعات العالمیة بین الفُرس والروم، فضالً عن صراعاتھم االقت

والسیاسیة والِدْینیة عموماً مع قریش وحلفائھا، وعالقاتھم بالمسلمین الذین لم 
والدولة، فوق ھذا، . یُھاجروا، وبالقبائل المائلة ألن تدخل في حلفھم وسلطانھم

كانت تُجسد ارتكازة االنطالق نحو العرب والناس كافة ألنھا كانت دولة 
التالیة ھي دولة الخالفة الراشدة، حیث  وكانت الدولة. رسالة مندفعة برسالتھا

لكن الدعوة . كان السلطان مركزیاً، وكان الدفع العام ینطلق من محور واحد
ویرى الدكتور الترابي  ،انداحت فانتظمت أقالیم متباعدة یقطنھا أقوام مختلفون

ویرد ذلك إلى اعتبارات السیاسة  ،أن الدولة قامت باألساس على القطریة
لتي یعود بعضھا لعھد النبوة والتي اقتضت أن تكون القطریة ھي الشرعیة، ا

أساس توزیع الوالیات في اإلمارة العامة والقضاء والصدقات ونحو ذلك، مع 
وحدة اإلمامة الخالفیة التي ال تنازع في سلطتھا، ووحدة األرض اإلسالمیة 

ع في ومھما بدرت بوادر التناز. التي ال تعوقھا مكوس وال محاجر داخلیة
السلطان، والتعصب لإلقلیم أو القوم ـ بعد أیلولة الخالفة إلى نظام المیراث ـ 
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وظل . فقد ظل النمط العام للدولة متماسكاً في وحدتھ مرناً في ال مركزیتھ
الفقھاء ـ وھم قادة الشعب وممثلوه ـ مھما تعاطفوا مع بعض الثورات، ال 

قة لكیان المسلمین العام، بینما یقبلون تعدد الوالیة العامة، وال الفتنة ال ُمفَرِّ
وا على تعّددیة المذاھب الفقھیة المحلیة وحریتھا   .)32(قبلوا، بل أصرُّ

ویذھب الدكتور الترابي إلى أن النمط الذي الزم العالم اإلسالمي حتى 
ھو في بقاء دار اإلسالم واحدة بوحدة األمة، وانفراط الوحدة  ،حاضره

وأن . اإلسالمیة تتقاسم العالم اإلسالمي وتتوارثھالسیاسیة بانتشار الدول 
م المسلمین كما قسَّمتھم الوالیات السیاسیة، فالساحة  الحدود اإلقلیمیة لم تُقسِّ
العلمیة واحدة تنساب الثقافة فیھا، والسوق االقتصادیة واحدة تتداول 
الخدمات والسلع، والنطاق الشعبي واحد یتجول الناس غیر أجانب وال 

ومن جانب آخر حفظت الوحدة القانونیة سیادة أحكام الشریعة، . ینمحجوز
وانتشرت المذاھب الفقھیة تُحقق وحدة دقیقة في أحكام المعامالت في قاعدة 

كما انتشرت الطرق الصوفیة . إقلیمیة قاریة أحیاناً تنتظم جملة دول قطریة
ن الزعم ویمك. تؤكد وحدة األمة الشعوریة بوحدة وثیقة في إخاء الطریقة

بأن دار اإلسالم ظلت تزداد توحداً حضاریاً بما أدركھا من انتشار المذاھب 
والطرق، وتبادل العلم والثقافة، وتواصل الناس بالھجرة البشریة والعلمیة 

وذلك لعھد طویل بعد انھیار المركزیة السیاسیة واستبداد الُوالة . والِدْینیة
ة، وانفتاح الساحة كانت عوامل فقوة الِدْین وسیادة الشریع. القطریین

  .حافظة
الترابي بالوحدة العربیة مرحلة ضروریة للوحدة اإلسالمیة  .دویؤمن 

إذا صح فقھنا لمعادلة الوحدة والتعدد في التصور ( :القول إلىفذھب 
اإلسالمي، ولتوازن الخاص فرداً ومجموعة ووطناً، والعام جماعة وأمة 

ا لمسیرة التوحید اإلسالمي وُسنة الدعوة وداراً لإلسالم، فذا صحت قراءتن
والرسالة، من األدنى عشیرة وجیرة، إلى األعلى قوماً وأمة، فإن العرب 
قوماً ووطناً حلقة مشروعة االعتبار في عقد الوحدة من شتات األقطار إلى 

ذلك أن العرب بعبرة التاریخ وتقدیر المستقبل أھل دور في . شمل األمة
مقدر، وأنھم بطبیعة الواقع الجغرافي والتاریخي أھل البناء اإلسالمي ال
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وقد یستنبط من ھذا وذاك . جوار وقرابة ومحور مخاطر ومصالح خاصة
أن الوحدة العربیة مرحلة مندوبة أو واجبة في طریق بناء الوحدة 
اإلسالمیة، ویتنزل ذلك الحكم مجوزاً التوسل للوحدة العربیة ـ بوحدات 

لعربیة األقرب واألشبھ ـ ما دام ذلك كلھ ال ینتھي إلى إقلیمیة بین األقطار ا
  ).محوریة مغلقة دون المدى األكبر لوحدة العرب والمسلمین

ویعتبر الدكتور الترابي أن القومیة عاطفة ورابطة توحیدیة عبر الحدود 
القطریة، یمكن تسخیرھا لتحقیق الوحدة بنحو یسلكھا في وحي عبادة هللا 

العربیة ـ مھما انفعلت بعض أطروحاتھا باألصل والقومیة . وتوحیده
العرقي أو الثقافي، أو تأثرت بالحضارة الغربیة المھیمنة ـ لم تسلم ألي 

فغالب المؤمنین بِھا شعوب تعبر عن فطرة . دینیة عقائدیة عصبیة أو ال
القربى العربیة وال تتخذھا خصماً على دینھا، بل قد تتحد بِھا مع دینھا، 

ساسة یتخذونھا شعاراً نحو مرحلة الوحدة المباشرة المتاحة  وبعض قادتھا
وبعض دعاتھا قد وصلھا باإلسالم . لقطر عربي مع قطر عربي آخر

  . صراحة السیما في اآلونة األخیرة
الوطنیة ال تتعارض مع أحكام  إلىالذي یذھب  االتجاه :المبحث الثالث

 الشریعة 
ي وتعدد الدول الوطنیة التعدد السیاس أن إلىیذھب  االتجاهھذا 

الوحدة في  إطارالمسلمة ال یتعارض مع الشریعة وان الوطنیة متصورة في 
اإلسالم في مجمل  ومبادئاإلسالم ما دام الدول تلتزم فیما بینھا بأسس 

  .والسیاسیة االقتصادیةالعالقات 
یذھب الشیخ  :محمد أبو زھرة وقیام الوطنیة في ظل الوحدة اإلسالمیة    

أبو زھرة إلى أن ھذا العصر ھو العصر الذي تتجمع فیھ الدول ویحس  محمد
وأنھ مغلوب على أمره  ،كل إقلیم أنھ مأكول إن لم یكن في جماعة من الدول

وقد بدت التجمعات الدولیة واألحالف  ،إن لم یتجھ مختاراً إلى تجمع دولي
والغالب  ،العسكریة التي یرید كل حلف فیھا أن یكون المسیطر في الحروب

ویرى  ،وغرب ،شرق: وتالقت التجمعات في جمعین ،عندما تشتعل النیران
أن على المسلمین أن یتالقوا في تجمع روحي ال یبنى على الغلب وحب 
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السلطان ولكن یبنى على الغلب وحب السلطان ولكن یبنى على اإلیمان 
  .)33(وطاعة الدیان

ِذِه : ولھ تعالىویرى أن تكون األمة واحدة ال تختلف مصداقاً لق إِنَّ ھَٰ
ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ  تُُكْم أُمَّ ولكن ال یقصد أن تكون  ،)92: األنبیاء( أُمَّ

فإن ذلك ال یمكن أن یتحقق  ،األمة واحدة أن تحكم المسلمین حكومة واحدة
  .)34(ولكن یمكن أن یتحقق من المسلمین تجمع واحد أو جامعة إسالمیة واحدة

ویذھب أبو زھرة إلى أن الوحدة المبتغاة ال تمس سلطان ذي سلطان 
فلكل  ،یقوم بالحق والعدل في المسلمین وال شكل الحكم في األقالیم اإلسالمیة

ویحقق المعاني  ،إقلیم أسلوب حكمھ ما دام یؤدي إلى إقامة الحق والعدل فیھ
عتبر المسلمین أنفسھم وإنما الجامعة اإلسالمیة ھي أن ی ،اإلسالمیة السامیة

مھما تناءت الدیار مرتبطین بروابط وثیقة تمتد جذورھا في أعماق أنفسھم 
وھي أحكام اإلسالم وشعائره وعبادتھ وعقائده إذ ھو دین الوحدة الجامعة 
الشاملة كما دین التوحید الخالص من كل شرك أیاً كان نوعھ وأیاً كان 

  .)35(مظھره
كما یرى الشیخ أبو  ،اإلسالمیةالوطنیة تقوم في ظل الوحدة 

زھرة،حیث ذھب إلى انھ على الرغم من أن المسلمین أمة واحدة  وان 
إال أن ذلك  ،المؤمنون جمیعا إخوة و المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا

ال یعني محو اإلقلیمیة أو القومیة أو الوطنیة ونحو ذلك من األسماء بل إن 
في ظل الوحدة اإلسالمیة متعاونة و متضافرة متجھ  الوطنیة أو اإلقلیمیة تقوم

صوب غرض واحد ومقصد واحد وھو رفع شأن اإلسالم وعزتھ ولكن یجب 
  :أمران
  .ال یرفع إقلیم مسلم السیف على إقلیم آخر وإال فإن المعتدى یكون باغیا: األول
لیم أن یجتھد كل إقلیم في استخراج ینابیع الثروة من أرضھ ویمد اإلق: الثاني

اإلسالمیة األخرى بفائض خیره وھكذا یتكون اقتصاد إسالمي متكامل 
  .متكافئ

لم  والنبي .. .إن الوطنیة أو اإلقلیمیة قریبا في معناھا من العصبیة
: ولقد سأل بعض الصحابة النبي .. .ینھى عن العصبیة إال إذا اده إلى الظلم
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لیس من العصبیة أن : سالمفقال علیھ ال.. أمن العصبیة أن یحب الرجل قومھ؟"
فالقومیات العادلة  "إنما العصبیة أن یعین قومھ على الظلم.. یحب الرجل قومھ

تكون قوى إسالمیة مادامت متضافرة متآزرة متعاونة كما كان الشأن في 
  .)36(ماضي ھذه األمة

محمد عمارة أن  .دیرى  :محمد عمارة  والتعدد في إطار الوحدة
دولة المدینة التي أقامھا  أن إلىئمة على التنوع فذھب الوحدة في اإلسالم قا

ووجد دستورھا  ،المسلمون األوائل تأسست وفق معیار العروبة الحضاریة
یعدد اللبنات التي كونت بناء  ،الذي اشتھر في التاریخ ومصادره بالصحیفة

وفي ھذا الدستور وجد  ،الرعیة في ھذه األمة فإذا ھي جمیعاً قبائل عربیة
فالوحدة قائمة  ،ییز بین أمة الدین وأمة السیاسة، كما وجد الجمع بینھماالتم

والعرب المؤمنون من  ،والقبائل تتوحد في األمة ،على التنوع والتمایز
وھم مع القطاعات العربیة المتھودة من  ،المھاجرین واألنصار ھم أمة الدین

ن نواة منھا تبدأ قبائل المدینة یكونون أمة السیاسة ورعیة الدولة فالمسلمو
استشرافاً لدائرة أوسع دائرة  ،دائرة الدولة تنداح شاملة العرب المتھودین

  .)37(الشعوب األخرى والقومیات األخرى
إلى جانب أن المعیار الثقافي والحضاري لألمة یجعل آفاقھا دائمة 

واستیعاب من یشاركونھا ھذا المعیار األمر الذي یجعل وحدتھا میداناً  األتساع
وھي وحدة قائمة على مرونة المعاییر والتعدد في إطار ھذه  ،للتنوع والتعددیة

كذلك احتضنت دار اإلسالم الواحدة تعددیة األوطان واألقالیم  ،الوحدة
فوحدة دار اإلسالم ال تعني الوحدة التي تنكر تمایز األقالیم  ،والوالیات

دیة ھذه األقالیم تعني الوحدة الجامعة لتعد وإنما ،واألوطان والوالیات
واألوطان والوالیات التي تتمایز فیھا العادات واألعراف ومن ثم فقھ 

  .)38(المعامالت وقانونھا
محمد عمارة على أن التعددیة في إطار وحدة دار اإلسالم ال . ویؤكد د

تصل إلى االعتراف بالحواجز التي تقیم سور الجنسیات فتنقطع روابط وحدة 
ما ھو قائم بین الدول القومیة والقطریة في النموذج األمة والدار على نحو 

إنما ھي تعددیة في إطار الوحدة تتمایز فیھا األقالیم دون أن تقطع  ،الغربي
  .)39(الجنسیات جامع وحدتھا
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یرى  :الشیخ ابن باز التنوع القومي ال ینقص من فریضة وحدة األمة
ینقصھا انتظام  الشیخ ابن باز بأن وحدة األمة اإلسالمیة ھي فریضة ال

جھودھا في تنوع قومي أو تعددیة مذھبیة وحزبیة أو تمایز في الملل والشرائع 
طالما استظلت كل ھذه التمایزات بوحدة األمة في  - بالنسبة لغیر المسلمین -

بل ربما كان التفرق قائماً في الفردیة   ،العقیدة والشریعة والحضارة والدار
فاالختالف  ،ألمة ذرات متفرقة وھباءاً منثوراً واالستفراد الذي یجعل طاقات ا

في الفروع والتعددیة الصحیحة ھي مصدر غنى وثراء ومنطلقات للتدافع 
  .)40(واالستباق على طریق التقدم واإلصالح

 :عبد المتعال الصعیدي  وعدم لزوم دولة واحدة للمسلمین 
من یرى الشیخ عبد المتعال الصعیدي أن إشكالیة الوحدة والتعدد، 

وانھ بفتح باب االجتھاد یمكن التوفیق  ،األمور التي یجب  االجتھاد في حلھا
فاإلسالم  ،بین الحكم الدیني والحكم القومي ألنھ ال یلزم أن یكون بینھما خالف

ینظر إلى أبناء الوطن الواحد من مسلمین وغیر مسلمین على أساس  لھم مالنا 
الحكومة اإلسالمیة والحكومة  وعلیھم ما علینا، وعلى ھذا األساس تجتمع

وھو یرى جواز تعدد اإلسالمیة حیث ذھب إلى انھ ال یلزم أن یكون . القومیة
 .)41(بل یجوز أن یكون دول متعددة،في اإلسالم دولة واحدة

أحد  - ذھب محمد أسد  :محمد أسد وتعدد أشكال الدولة اٍإلسالمیة
ھ ال یوجد شكل واحد في نفس االتجاه وأكد على أن - المفكرین المعاصرین 

شریطة أن یكون الشكل والنظام  ،للدولة اإلسالمیة بل أن ھناك أشكاالً كثیرة
اللذان یقع علیھما االختیار متفقین مع األحكام الشرعیة الظاھرة المتعلقة 

 .)42(بتنظیم حیاة المجتمع
جمال الدین محمود وعدم تعارض التعدد الراھن مع الشریعة 

جمال الدین محمود إلى إن التعدد الراھن للدول اإلسالمیة  .دیذھب  :اإلسالمیة
 ،ال یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة  حیث یرى قبول تعدد الدول اإلسالمیة

فذلك أمر قد حدث من قبل في تاریخ اإلسالم وكانت ھناك دولة إسالمیة في 
المشرق ودولة إسالمیة في المغرب وتعدد الدول اإلسالمیة ال یخل بوحدة 

مة اإلسالمیة المقطوع بھا في القرآن الكریم ومن أحادیث عدیدة یصرح األ
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بأن المسلمین ھم أمتھ و اإلسالم حین جعل األمة اإلسالمیة  فیھا الرسول 
واحدة بنص القرآن الكریم لم یجعل منھا دولة واحدة أو ذات حكومة واحدة 

رآن یجعل من وھو أھم ما تتمیز بھ الدولة الواحدة، حیث اإلسالم بنص الق
ظواھر الحیاة اإلنسانیة سبباً الختالف الناس ویقر ھذا االختالف الذي ال یمنع 

منتمین إلى دول متعددة ونظم متعددة  -وھم أمة واحدة - أن یكون المسلمون 
ولذلك فإن األمة اإلسالمیة  ،في الحیاة وال یتقید المسلمون إال باإلسالم فحسب

ون فیھا شعوب ودول متعددة إذا قامت كل دولة الواحدة ال تمتع بذاتھا أن یك
منھا على أصول اإلسالم في تشریعاتھا وفي مختلف أوجھ الحیاة فیھا وفي 
سیاستھا العامة كانت أمة اإلسالم واحدة فعالً في تعاونھا واتفاق أھدافھا 
وغایاتھا ووسائلھا وذلك في الواقع أقوى من جمیع أشكال النظم السیاسیة في 

األمة اإلسالمیة أمة واحدة ولكن الدول اإلسالمیة متعددة  .و اإلتحادالوحدة أ
وھي رغم وحدة الدین توجد بینھا خالفات كثیرة فالظروف الواقیة فھي قد 

إذ اإلسالم قد امتد في العصور التي تلت  ،تتقارب في المكائن وقد تتباعد
جناس وألوان الدعوة شرقا وغربا واعتنق اإلسالم جماعات عدیدة تنتسب إلى أ

وقد ألغى اإلسالم ھذه الفوارق في مجال واحد والشریعة واحدة  ،ولغات شتى
ولكن اختالف نظم الحكم وأشكالھ وعادات الناس وأعراضھم كل ھذا ال ینكر 
اإلسالم اختالفھ وتغیره وتعدده ولذلك ال ینكر اإلسالم مطلقاً أن تتعدد الدول 

كما ینكر أن  ،التعدد سبباً للعداء بینھااإلسالمیة ولكن شریعتھ تنكر أن یكون 
تتفرق دول اإلسالم وتستبدل بالدین الواحد المذاھب المتعددة والطوائف 

  . )43(المختلفة والمناھج المتنافرة
في  :لإلسالم االنتماءعالء طاھر  وخصوصیة الوحدة القائمة على 

سالمي عالء طاھر حیث یرى أن  العالم اإل. السابق یذھب د االتجاهنفس 
ككیان دیني حضاري یمتلك خصوصیتھ الموحدة والمشتركة الناتجة عن 
االنتماء إلى اإلسالم كدین شمولي، وداخل ھذا المفھوم الحضاري أو 

العام تنبثق خصوصیات قومیة وعرقیة إختالفیة ھي ) الجیوبلوتیكي(
وعیة تشكل الجزئیات التن ،عبر االنتماء الدیني اإلسالمي ،باشتراكھا التجانسي

 ،للخصوصیة العامة التي تصدر عن قاعدة حضاریة دینیة واحدة ھي اإلسالم
إال أن بین الخصوصیة اإلسالمیة الحضاریة المشتركة كعامل اشتراك وتوحد 
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ضمني وبین الخصوصیات التعددیة الداخلیة تنبثق ظاھریاً حالة من التناقض 
الصعید  غیر أن ھذا التناقض ھو عامل تكمیل وتعادل موضوعي على

الضمني لما ھو موحد وعام على المستوى البنیوي ولما ھو تعددي جزئي 
  . على الصعید الداخلي التكویني

إن ھذا االختالف بین الخصوصیة العامة للعالم اإلسالمي 
یشكل عیانیاً وعلى مستوى تجلیات الفعل المیداني (والخصوصیة التعددیة  

عام كخصوصیة متماسكة وبین فعل معادلة متوازنة بین التوحد الحضاري ال
إذ أن ھذین الجانبین من المعادلة  ،وعیانیة التعدد الخصوصي اإلختالفي

یكونان كفتي التوازن من حیث أن الخصوصیة الدینیة اإلسالمیة تبدت دوماً 
على قدر من القوة التاریخیة إلى الدرجة التي شكلت معھا المعادلة األكثر 

سیما على صعید التباین العرقي زئي الداخلي والانب االختالف الجأھمیة لج
فالبعد الحضاري الدیني ھو الجانب الشمولي الذي یذیب  ،واإلثني

الخصوصیات التعددیة في داخلھ ضمن بوتقة البعد الحضاري الشامل الذي 
یحتویھا وتصدر عنھ ثقافیاً في كل فعالیاتھا حتى تلك الفعالیات اإلختالفیة 

  .)44(المتعدد في المجتمعات اإلسالمیة لعرقيالخاصة باالنتماء ا
نص مشروع : )األزھر الشریف(اتجاه مشروع الدستور اإلسالمي 

الدستور اإلسالمي الذي صاغتھ لجنة من األزھر الشریف برئاسة الشیخ عبد 
لیكون تحت طلب إي دولة ترید أن تأخذ الشریعة  ،م1978الحلیم محمود سنة 

یجوز أن تتعدد (نص في المادة الثانیة على أنھ  ،اإلسالمیة منھاجا لحیاتھا
 .)45()وأن تتنوع أشكال الحكم فیھا ،الدول في األمة اإلسالمیة

 :الخاتمة
الذي یرى أن تعدد الدول في األمة  االتجاهالباحث ھنا یذھب إلى ترجیح 

حیث أن العالقة يء، اإلسالمیة ال یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة في ش
صور اإلسالمي ھي عالقة حاكم بشعبھ ولیس حاكما بأرضھ، السیاسیة في الت

وھكذا كان یوصف الجار الشمالي بأنھ سلطان الروم ویخاطب حاكم الفرس 
ھذه الوحدة التي مردھا العالقة الروحیة ال ینال منھا أو یؤثر . بأنھ شاه العجم
  .فیھا تعدد النظم
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بل أنھ قبل وجود  ،نیةاإلسالم لم یربط بین وحدة األمة ووحدة النظم القانو
مذاھب في داخل األمة اإلسالمیة دون أن یعنى ذلك أي فرقة أو مجافاة لوحدة 

األمة واحدة ألنھا تعبد إلھاً واحدا وتدین باالحترام لتعالیم واحدة وتتكلم . األمة
  .)46(لغة القرآن العربیة الواحدة

م السیاسي باإلضافة إلى أن ھناك حقیقة تغیب عن كل الباحثین في النظا
للدولة اإلسالمیة ذلك أن كثیرا من ھؤالء یعتقدون أن ھناك صورة واحدة 
للنظام السیاسي الذي یعتبرونھ إسالمیا تلك ھي صورة الخالفة التي عرفتھا 

والواقع أن لفظ الخالفة أو اإلمامة الذي . الدولة اإلسالمیة منذ وفاة الرسول 
علما بأن  - بحوث السیاسیة نصیب منھامنذ بدأ تدوین العلوم وأصبح لل -أصبح 

نظام الحكم في الدولة اإلسالمیة ال یعنى في مدلولھ السیاسي أو الدستوري 
من تنظیم رئاسة الدولة اإلسالمیة تنظیما یشمل اختیار الرئیس وتقریر  أكثر

المثل األعلى الذي كان قائما  إتباعحقوقھ وواجباتھ على نحو یشیر إلى محاولة 
لكن ھذا  ،یتولى رئاستھا شوء الدولة اإلسالمیة حین كان الرسول في بدایة ن

ال یدل على نظام حكم معین محدد التفاصیل بل لیس في ) الخالفة(اللفظ 
جاءت الشریعة اإلسالمیة في  وإنماالشریعة نظام حكم معین ومحدد التفاصیل 

  .)47(ھذا المجال بالقواعد العامة فحسب
لفقھاء المعنیین بالفقھ الدستوري ال یعنى وجوب الخالفة في تعبیرات ا

أكثر من وجوب قیام حكومة تحقق الغایة التي رسمتھا الشریعة اإلسالمیة 
  .للدولة اإلسالمیة

من الفقھاء أرادوا وجوب استمرار  ،فلیس صحیحا ما فھمھ بعض الباحثین
ار النظام الذي عرفتھ الدولة اإلسالمیة في القرون األولى من تاریخھا الختی

 وإنماأو لتنظیم قیام مؤسسات الحكم بدورھا السیاسي واإلداري  ،الحكام
الصحیح أن الفقھاء أوجبوا أن تقوم في الدولة اإلسالمیة حكومة تتخذ من 
الشریعة اإلسالمیة قانونھا األساسي الذي تخضع سائر مؤسساتھا 

  .)48(وسلطاتھا
كومات ھو الغایة الذي یمیز الحكومة اإلسالمیة من غیرھا من أنواع الح

وإذا كان ثمة . التي یجب علیھا شرعا أن تسعى بمختلف الوسائل إلى تحقیقھا
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غایة محددة یجب على الحكومة في الدولة اإلسالمیة أن تسعى لتحقیقھا فانھ 
یجب أن تتوافر في ھذه الحكومة صفة اإلسالمیة أي صفة الخضوع لتعالیم 

  .اإلسالم في جوانبھا المختلفة
ذا الخضوع بأن یكون األشخاص القائمون على أداء الوظائف ویتحقق ھ

وأن یكون القانون العام . العامة الرئیسیة في الحكومة ملتزمة بأحكام اإلسالم
  . )49(المطبق في الدولة مستقى من ھذه األحكام وغیر متعارض معھا

ال ینبغي النظر إلى دولة إسالمیة قائمة على أنھا النموذج والمثال 
عند إقامة الدولة اإلسالمیة المعاصرة فان ذلك سوف یضر  إتباعھ المفروض

بالھدف المقصود ضررا بلیغا إذ كل دولة في نظام حكمھا ومؤسساتھا تتأثر 
وال شك بظروفھا الخاصة واحتیاجات شعبھا باإلضافة إلى ما یحیط بھا من 
 ظروف سیاسیة واقتصادیة، وربما طبیعیة تؤثر في االختیارات المطروحة

  .أمامھا في مجاالت السیاسة واالقتصاد وغیرھا
ھو إقامة سلطة تتوجھ نحو  ،الھدف من إقامة دولة إسالمیة معاصرة

وفي ھذا التوجھ لن  - أصول اإلسالم ومبادئھ وقواعده العامة منھجا وأسلوبا 
یكون ھناك مجال للنعرة القومیة وال للمذھبیة الضیقة أو الطائفیة المقیتة ألن 

سالم ومبادئھ واحدة وھى بعیدة عن الخالف المذھبي والطائفي أصول اإل
والقومي وھى كفیلة بتوحید المنھج واألسلوب مھما تعددت الدول في أنظمتھا 
ومذاھبھا وطوائفھا والدولة المعاصرة التي نطلبھا في ھذا العصر ال تستحق 

 مبادئووھى أصول  -أن تنسب إلى اإلسالم إال إذا قامت على أصولھ ومبادئھ
وھذه األصول تمثل  - واضحة في القرآن الكریم وفي السنة الصحیحة للنبي 

وبین ذلك یكون  - األعمدة الرئیسیة التي یقوم علیھا بناء كل دولة إسالمیة
  .)50(إكمال البناء واكتمالھ

من أجل ذلك فلیس الھدف من إقامة الدولة اإلسالمیة المعاصرة أن تكون 
فذلك إلى الخیال أقرب بل أن الدولة التي  مھا الرسول مماثلة للدولة التي أقا

قد لحقھا من التغیر والتبدیل في فترة وجیزة ما یعد بمعیار  أقامھا الرسول 
فان توحید المھاجرین : الزمن انقالبا في المفاھیم والغایات وعلى سبیل المثال

قا لألخوة تحقی واألنصار في الدولة اإلسالمیة األولى كان على ید النبي 
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اإلسالمیة ولم تمضى عشرات قلیلة من السنین حتى اقتتل األخوة وقتل الخلیفة 
عثمان بن عفان على ید جماعة من المسلمین وانفتح باب الفتنة الكبرى 

ولم یكن القرآن  ،والذین قاتلوا فیھا والذین قتلوا من المسلمین ،وأطرافھا جمیعا
  .قریبا العھد بسنة النبي  الكریم غائبا عن ھؤالء أو أولئك وكان

إن الدولة اإلسالمیة التي نریدھا في ھذا العصر لن تكون دولة المدینة 
ولن تكون كذلك دولة أبى بكر  ،األولى ولن تكون مملكة هللا في األرض

  . فماذا تكون إذاً؟ ،وعمر
التقدم من سنن الحیاة التي یقدرھا اإلسالم والتدرج أیضا من سنن الحیاة 

 ،م ما یكون في الدعوة إلى األھداف الكبیرة والعظیمةالزإوھو  ،إلسالموقیم ا
ھي دعوة لقیام دول اإلسالم وممالكھ ،فالدعوة إلى الدولة إسالمیة معاصرة

على أصول اإلسالم وقواعده الراسخة التي تمیز دولة عن أخرى ومجتمعا 
في عقیدتھ ویبقى بعد ذلك اإلسالم  ،عن آخر في أھم نواحي حیاتھ وعالقاتھ

وأخالقھ وتشریعھ معینا ال ینضب لمن یرید أن یقیم مع الدولة اإلسالمیة مملكة 
  .في األرض

    :الھوامش
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  .25ص  ،1983بیروت،  ،دار الكتب العلمیة،الفقي

  257ص  ،مرجع سابق ،حازم الصعیدي -5
- 271ص  ،1981 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،2ط  ،كتاب أصول الدین ،عبد القاھر البغدادي -6

294 .  
عبد . تحقیق د ،غیاث األمم في التیاث الظلم ،الغیاثي ،المعالي عبد الملك عبد هللا الجویني أبي -7

  .42ص  ،ھـ 1401 ،القاھرة ،مطبعة نھضة مصر ،2ط  ،العظیم الدیب
 ،1907 ،المغرب ،طبعة محمد ساسي المغربي ،8ج  ،الواقف وشرحھا ،اإلیجي والجرجاني -8

  .353ص 
 ،طبعة األزھر الحدیثة ،الملل والنحل ،الكریم بن أحمد الشھرستانيابو الفتح محمد بن عبد  -9

  .192 ،ص ،1955 ،القاھرة



  إشكالیة الدولة الوطنیة                                                                                                        
  

 

 175                                                                            السادسالدولي  الملتقى

                                                                                                                                
 ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،عبد اإللھ بلقزیز -10

  .23ص  ،2002
محاضرة  ،عربيالصحوة اإلسالمیة والدولة القطریة في الوطن ال ،حسن عبد هللا الترابي -11

  .www.qudsway.netمنشورة في موقع 
 ،القاھرة ،المكتب المصري الحدیث ،في النظام السیاسي للدولة اإلسالمیة ،محمد سلیم العوا  -12

  . 255 - 253ص  ،1983
 .257 - 256ص  ،المرجع السابق -13
 ،دار العربیة للطباعة والنشر ،القومیة والرابطة اإلسالمیةبین الدعوة  ،األعلى المودودي أبو -14

  .13-9 ،1967 ،لبنان ،بیروت
 أفكارفي كتاب حول الوحدة اإلسالمیة  ،مقالة منشورة ،وحدة المسلمین ،الشیخ علي الخفیف -15

  .95ص  ،ھـ 1404 ،طھران ،سبھر ،منظمة اإلعالم اإلسالمي ،قسم العالقات الدولیة ،ودراسات
المؤسسة العربیة للدراسات  ،2ج  ،األعمال الكاملة ،جمال الدین األفغاني ،د عمارةمحم -16

  .35ص  ،1981 ،بیروت ،والنشر
  .33ص  ،نفس المرجع -17
  .33ص  ،المرجع السابق -18
  .34، ص المرجع السابق -19
- 52ص  ،ھـ 1341 ،القاھرة ،مطبعة المنار ،الخالفة أو اإلمامة العظمى ،محمد رشید رضا -20

57.  
ص  ،1987 ،القاھرة ،مكتبة وھبة ،فریضة وضرورة: الحل اإلسالمي ،یوسف القرضاوي. د -21

38.  
 – 53ص  ،1997القاھرة   ،مطبعة نھضة مصر ،3ط  ،من ھنا نعلم ،الشیخ محمد الغزالي -22

55.  
- 102وص   ،73-86ص ،1981 ،بیروت ،المؤسسة اإلسالمیة ،مجموعة الرسائل ،حسن البنا -23

112.  
األخوان المسلمین والجماعات اإلسالمیة في الحیاة السیاسیة المصریة  ،ركز باسلیمان بیوميم -24

  .166 – 160ص  ،1978 ،مكتبة وھبة) 1948 -1928(
المؤسسة العربیة   ،الخطب السیاسیة ،1ج  ،األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده ،محمد عمارة -25

  . 118 - 101ص  ،1972 ،بیروت ،للدراسات والنشر
 – 302ص  ،1971 ،مكتبة النھضة المصریة،زعماء اإلصالح في العصر الحدیث ،أحمد أمین -26

369.  
مركز  ،سلسلة التراث القومي ،االستعبادومصارع  االستبدادطبائع  ،عبد الرحمن الكواكبي -27

  .15ص  ،1995 ،بیروت ،دراسات الوحدة العربیة
  .210 – 191ص  ،1959 ،حلب ،العصریةالمطبعة  ،أم القرى ،عبد الرحمن الكواكبي -28
باعث النھضة اإلسالمیة في : تركي رابح، مصادر الفكر اإلسالمي لعبد الحمید بن بادیس -29

  .25، ص 1983الریاض  ،الجزائر، دار العلوم للطباعة والنشر
سات مركز درا ،الجامعة العربیة والجامعة اإلسالمیة في القومیة العربیة واإلسالم،محمد عمارة -30

  .158ص  ،1983 ،الوحدة العربیة بیروت
  . 159ص  ،المرجع السابق. 31



  محمد الواثق عبد الحمید الجریفاوي/ د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          176

                                                                                                                                
ولقد آثر الباحث اقتباس نفس المصطلحات والتعابیر التي أوردھا . حسن الترابي مرجع سابق -32

مخالً بالمعنى الذي أراده  االقتباسالدكتور حسن الترابي في تلك المحاضرة وذلك حتى ال یأتي 
  .الفقھیة والسیاسیة أطروحاتھالمحاضر من 

نشرة قسم العالقات  ،ودراسات أفكار: مجلة الوحدة اإلسالمیة ،مقابلة منشورة ،محمد أبو زھرة -33
  .43ص  ،ھـ1404 ،طھران ،مطبعة سبھر ،الدولیة في منظمة اإلعالم اإلسالمي

  .313ص  ،1978 ،بیروت ،دار الرائد العربي ،الوحدة اإلسالمیة ،زھرة أبومحمد  -34
  .  44ص ،مرجع سابق ،افكار ودراسات: مجلة الوحدة اإلسالمیة  ،زھرة أبوحمد م -35
الملحق الدیني لجریدة  ،مقال منشور ،زھرة، الوطنیة في ظل الوحدة اإلسالمیةأبو محمد  -36

  .2ص  ،21/4/1967عدد  ،القاھرة ،الجمھوریة المصریة
  .135ص  ،مرجع سابق ،اإلسالم والتعددیة ،محمد عمارة -37
  .145ص  ،المرجع السابق -38
  .146ص  ،المرجع السابق -39
والتنوع في إطار  االختالف: محمد عمارة اإلسالم والتعددیة. ھذا الرأي وارد في كتاب د -40

  .177ص  ،1997 ،القاھرة ،دار الرشاد ،الوحدة
  .19ص  ،1985 ،مصر ،دار الفكر العربي ،حریة الفكر في اإلسالم ،عبد المتعال الصعیدي -41
 ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،نقلھ للعربیة محمد ماضي ،منھاج المسلم في الحكم ،محمد أسد -42

  .55ص  ،1964
 ،دار الكتاب المصري ،الفكرة والتطبیق: الدولة اإلسالمیة المعاصرة ،جمال الدین محمود -43

  . 22- 21ص  ،1992القاھرة 
  .198 – 192ص  ،مرجع سابق ،عالء طاھر. د -44
 ،في البالد اإلسالمیة ومشكالتھ في ضؤ اإلسالم الدستور ،مشروع في توفیق السدیرينص ال -45

  .324 -301ص  ،ھـ 1407 ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة إلىرسالة ماجستیر مقدمة 
ص  ،1983 ،بغداد ،معھد البحوث والدراسات العربیة ،مستقبل اإلسالم السیاسي ،حامد ربیع -46

45.  
  .85مرجع سابق، ص  ،اء الدین الریسمحمد ضی -47
  .87ص  ،المرجع السابق -48
  .35ص  ،جمال الدین محمود مرجع سابق. د -49
  .259ص  ،مرجع سابق ،محمد سلیم العوا.د -50
  



  المواطنة ومسألة األقلِّیَّات                                                                                                    
  

 

 177                                                                            السادسالدولي  الملتقى

  

 المواطنة ومسألة األقلِّیَّات
  

  
  2الجزائر جامعة  – مریم عبدلي األستاذة

  :مقدمة

الحمد ّ� نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ با� من شرور 
أنفسنا ومن سیِّئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضلَّ لھ، ومن یضلل فال ھادي 

داً عبده ورسولھ، لھ، وأشھد أن ال إلھ إالَّ هللا وحده ال  شریك لھ، وأشھد أنَّ محمَّ
ا بعد     :أمَّ

یَّة موضوع األقلِّیَّات وحساسیَّتھ المفرطة فقد بدأ یحضا  فنظراً ألھمِّ
ةً بعد  صین؛ خاصَّ ة لدى عدیٍد من الباحثین والدَّارسین المتخصِّ یَّة خاصَّ بأھمِّ

دة التي تبحث ف ي أساس التَّوافق والسِّلم ظھور النَّماذج الدِّیمقراطیَّة المتعدِّ
دة الذي أساسھ اإلرادة الفردیَّة للتَّسامح ومدى  المجتمعي في المجتمعات المتعدِّ
یاسیَّة الجماعیَّة على مستوى الدَّولة،  ارتباط ھذه اإلرادة الفردیَّة باإلرادة السِّ
ع وحسن إدارتھ الذي یقوم على منطق إرادة العیش  ومن ثَمَّ القبول بالتَّنوُّ

یَّة الثَّقافة  لمیَّة على أساس الوعي بأھمِّ المشترك وحّل النِّزاعات بالطُّرق السِّ
الوطنیَّة، وبناء الدَّولة المؤسَّسة التي تقوم على منطق یُؤسِّس للتَّوافق الوطني، 

العدالة والمساواة االجتماعیَّة والمشاركة : وذلك كلُّھ انطالقاً من مبادئ
یاسیَّة، وضرورة ت كافؤ الفرص للتَّعبیر عن المواقف والمصالح، وھذه السِّ

المضامین ھي مضامین دولة المواطنة التي سترتكز علیھا الدِّراسة للوصول 
  .إلى حلول ناجعة لمشكلة األقلِّیَّات

یاسیَّة الحدیثة التي  ھذا؛ ویُعدُّ مفھوم المواطنة من بین المفاھیم السِّ
ر التَّاریخ غم تبلورت في إطار التَّطوُّ ي للممارسات الدِّیمقراطیَّة، وذلك على الرَّ

رات التي رافقت المتغیِّرات المتسارعة وأسقطت  من أزمة المفاھیم والتَّصوُّ
مات المفاھیم وأھدافھا من جھة، والتَّراكم الفكري  یَّة التَّطابق بین مقوِّ خاصِّ

عید العالَمي في مختَلف النُّظُم العق لیَّة من جھة أخرى، الذي بدأ یتحقَّق على الصَّ
حیث أصبحت تشیر ھذه المفاھیم إلى متغیِّرات في سیاقات اجتماعیَّة متباینة، 



  مریم عبدلي /أ
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یَّة مفھوم المواطن الت المتعلِّقة بھذه المسلَّمات تظھر أھمِّ ة ونتیجةً لھذه التَّحوُّ
سیما في الوقت الحالي ـ وتباین الدِّراسات التَّأصیلیَّة التي تناولتھ، وحداثتھ ـ ال

واًء العربیَّة منھا أو الغربیَّة، وعالقة ذلك بمسألة األقلِّیَّات كظاھرة ذات تأثیر س
 .سلبي یجب دراستھا ومعالَجتھا

ق في ھذا الفصل   یَّة البالغة لھذا المفھوم سیتمُّ التَّطرُّ انطالقاً من األھمِّ
ا إلى مفھوم المواطنة نشأةً وتعریفاً، وذلك من خالل تبلوره زمنیًّا ونظریًّ 

وإجرائّیًا، ومن ثَمَّ كیفیَّة الوصول إلى ثقافة مواطنة حقیقیَّة من خالل ترسیخ 
القیم التَّربویَّة لتحقیق ِكفایة أدائیَّة كما ستتناول الدِّراسة تعریف األقلِّیَّة 
وتصنیفاتھا والمشكالت األساسیَّة التي تزید من ِحدَّتھا، ُوصوالً إلى كیفیَّة 

دیَّة الثَّقافیَّة، ومن تجاوزھا؛ انطالقاً  من النِّظام الدِّیمقراطي الذي یُؤسِّس للتَّعدُّ
  .ثَمَّ ِوحدة الجماعة الوطنیَّة

ماھیة المواطنة وحدود  -بإذن هللا تعالى -ھذا؛ وسأتناول في ھذا البحث 
في مجتمع تتضارب فیھ القومیَّات وتنتشر فیھ  ومسألة األقلِّیَّات تحصیلھا

  :ى بالمذھبیَّة، متَّبعةً في ذلك النِّقاط والعناصر التَّالیةاألدیان، وما یُسمَّ 
الُ    مفھوم المواطنة واألقلِّیَّة وبعض مظاھر المواطنة: أوَّ
   .نظرة اإلسالم للمواطنة: ثانیاً 
                       .المواطنة وآلیَّات تحقیق التَّكامل :ثالثاً 

  .خالصة القول: رابعاً 
الُ    نة واألقلِّیَّة وبعض مظاھر المواطنة مفھوم المواط: أوَّ

لقد تعدَّدت تعریفات المواطنة إالَّ أنَّنا یمكننا أن : مفھوم المواطنة -أ
صھا في قولنا أنَّ المواطنة ھي ترجمة للعالقة القانونیَّة بین الفرد والدَّولة ": نلخِّ

یاس یَّة إلى عالقة الوالء التي ترسِّخ مجموعة من الحقوق المدنیَّة والسِّ
االجتماعیَّة التي یشترك فیھا األفراد المنتمون إلى نفس الوطن بصورة و

  .1"متساویة، وبنفس الدَّرجة التي یلتزمون بھا بجملة من

لقد اتَّسَم مفھوم األقلِّیَّة كما معلوم بالتَّعقید، وأنجز  :مفھوم األقلِّیَّة -ب
ب والتَّمییز  عن ذلك المزایدات والتَّحیُّزات المتتابعة، زیادة على مسائل التَّعصُّ

وما یرتبط بھما من سیاسات اإلقصاء واالستبعاد، فاألقلِّیَّة مفھوم ُذو أبعاد 
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موضوعیَّة وأخرى سوسیولوجیَّة ارتبطت بمسألة التَّراتب االجتماعي داخل 
الجماعة الوطنیَّة، ولھذا فإنَّ إجالء الُغموض عن ھذا المفھوم یبدأ بتحدید 

ب والتَّسییس، ومن ثَمَّ بناء قیم المفاھیم وما  یرتبط بھا من معضالت كالتَّعصُّ
ع الثَّقافي من خالل مبدأ  المواطنة الفاعلة التي تُؤسِّس للوحدة الوطنیَّة والتَّنوُّ
الحقوق والواجبات، وتلك ھي مسؤولیَّة المؤسَّسات التَّربویَّة لتحقیق التَّعایش 

 .2...والتَّوافق واالنسجام

إنَّ المواطنة ھي عبارة ممارسة لمجموعة  :ظاھر المواطنةبعض م -ج
ھا ما یلي   :من القیم التي تظھر على أشكال ومظاھر مختلفة؛ أھمُّ

  .ـ المشاركة الطَّوعیَّة واالختیاریَّة في نشاطات اجتماعیَّة مفیدة وھادفة1

لجماعیَّة ـ الحفاظ على الھویَّة الوطنیَّة المشتركة، بل وأكثر من ذلك الذَّاكرة ا2
ة   .لألمَّ

ـ ضرورة المساواة بین جمیع المواطنین من دون أيِّ تمییز تجاه اللَّون أو 3
ة الواحدة   .اللُّغة أو الجھة أو الدِّین أو الِعرق أو الثَّقافة أمام ثوابت األمَّ

ز التَّماسك االجتماعي 4 ـ النُّھوض باألخالقیَّات االجتماعیَّة المختلفة التي تعزِّ
من الشُّعور بالھویَّة والبحث عن الحقیقة، مروراً بالحّس المدني بدایةً 

  .واحترام مكانة المرأة، وصوالً إلى قبول اآلخر والتَّعایش معھ

یَّات اآلخرین، 5 ة، وعدم تجاوز حقوق وحرِّ ة والعامَّ ـ حمایة األمالك الخاصَّ
 وخدمة الوطن واإلخالص والتَّفاني في محاربة الفساد والمشاركة في

  .3الواجبات التَّضامنیَّة

  نظرة اإلسالم للمواطنة: ثانیاً 

لقد أدرك المسلمون األوائل مفھوم المواطنة من خالل النُّصوص 
القرآنیَّة التي جاءت لتأكید قیم العدالة االجتماعیَّة والمساواة في الحقوق 

ا بإقرارھا من خالل القرآن الكریم أو بتأكیدھا من خ الل والواجبات، وذلك إمَّ
بعض الممارسات التي كانت سائدة بمشاركة القبائل العربیَّة قُبَیَل مجيء 

، وھي في مجملھا عبارة عن 4إلخ..اإلسالم؛ كحلف الفضول، ومجلس المأل،
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أي باعتبارھا  یَّة الرَّ قیم ارتبطت بالحقوق في اإلسالم بُِنیَت على أساس حرِّ
یَّات الفكریَّة، وأساس الكثیر من القواعد واألصول الشَّرعیَّة  أساس الُحرِّ

كالقیاس واإلجماع، وھي بالتَّالي ضرورة للتَّصدِّي أليِّ انحراٍف في النِّظام 
العام للدَّولة وما یتطلَّبھ ذلك من ُجرأة وشجاعة وصراحة في الحّق، وقد تجلَّى 

  :التي من بینھا ما یلي 5ذلك من خالل بعض الممارسات

یاسة الشَّرعیَّة  :ةـ حّق تولیة الوظائف العامَّ 1 لقد عرض فقھاء السِّ
وا بذلك ضرورة المساواة  دة والشُّروط الالَّزمة لشغلھا، وأقرُّ الوالیات المتعدِّ

جملة  6وأضاف البعض منھم. في تقلُِّدھا ما دامت المؤھِّالت المطلوبة موجودة
رة تتعلَّق بوجوب أن یكون المسلم مواطناً في اإلسالم وتحت إم 7من الحقائق

ة ھي  رئیس الدَّولة، وأنَّ تولیة الحاكم ال تكون إالَّ بمبایعة األمَّة لھ، وأنَّ األمَّ
المسؤولة عن تنفیذ األحكام، وھي صاحبة الحّق في اختیار الحاكم، ولھا حقُّ 
اإلنابة، وأنَّ إسناد الوظائف یكون من حقِّ الخلیفة أو اإلمام فقط، ویكون الُوالَّة 

  .8لھوالقضاة مساعدین 

لقد كانت الشُّورى ھي : ـ حّق المشاركة في تدبیر شؤون الدَّولة2
یغة الوحیدة التي تتمُّ بھا  یاسیَّة"الصِّ أصل " الشُّورى"، ذلك أنَّ "المشاركة السِّ

َور التي تُبِرز قیم المواطنة في اإلسالم؛ والتي  عام تنطوي على العدید من الصُّ
ھا   :9من أھمِّ

  .10ر المسلمین في القضایا التي ترتبط بھمـ عرض األمر على جمھو

ـ استشارة أھل الحلِّ والعقد ـ على سبیل الحصر ـ في بعض القضایا التي 
  .11تخصُّ المسلمین

ة بالشُّورى   .12ـ كما یُمكن أن یوَكَل األمر على جماعة خاصَّ

ة حّق متابعة الحاكم لمنع استبداده من جھة، ولتعزیز  ـ كما أعطى اإلسالم لألمَّ
لَمَودَّة بینھ وبین األمَّة من جھة أخرى بما یُرشِّحھا ألن تكون رقیبة عنھ ا

وتملك مقاضاتھ وعدم طاعتھ في غیر معروف، ھذا إذا كان األمر مع 
المسلمین وفي دیار اإلسالم، إذا كان األمر مع غیر المسلمین المقیمین داخل 
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، ومنھ كیف نظَّم لنا اإلسالم دولة اإلسالم فإنَّ ھذه العالقة ستتَِّخُذ شأناً آَخرَ 
  .ھذه العالقة یا تُرى؟

ا یربط المسلمین مع غیرھم من بقیَّة  ع اإلسالم نظاماً خاّصً لقد شرَّ
ة، ) من غیر المسلمین(الشُّعوب األخرى  مَّ في شكل عقد ُعِرَف بعقد أھل الذِّ

ُن الحقوق والواجبات المتبادلة بین المسلمین مع غیرھم من أھل ال ة ویتضمَّ مَّ ذِّ
َال یَْنھَاُكُم هللاُ َعِن الِذیَن : المقیمین داخل دیار اإلسالم، قال هللا تبارك وتعالى

وھُم َوتُْقِسطُواْ إِلَیِھم إِنَّ  یِن َولَْم یُْخِرُجوُكم ِمن ِدیَاِرُكم أَْن َتبَرُّ لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ
یِن َوأَْخَرُجوُكم إِنََّما َینھَاكُ  )8(هللا یُِحبُّ الُمْقِسِطَن  ُم هللاُ َعِن الِذیَن قَاتَلُوُكم فِي الدِّ

ِمن ِدیَاِرُكم وظَاھَُرواْ َعلَى إِْخَراِجُكم أَن تََولَّوھُم َوَمن یَّتََولَّھُم فَأُْولَئَِك ھُُم 
  .)9( الظَّالُِمونَ 

  :13المواطنة وآلیَّات تحقیق التَّكامل :ثالثاً 

ھات وتمثُّالت مختلف ال َشكَّ أنَّ مشكلة األقلِّیَّ  ات تختلف باختالف توجُّ
األقلِّیَّات، كما أنَّ المعالجة تتعدَُّد حسب منظور كّل دارس لھذا الموضوع 
راع  والنَّتیجة التي یؤید الوصول إلیھا  انطالقاً من درجة ِحدَّة التَّوتُّر والصِّ

ل مستوى التَّعایش الدَّائر بین أفراد األقلِّیَّة وجماعة األغلبیَّة من جھة، وتخیُّ
ذلك أنَّ خصوصیَّة الموضوع تتبعھا . الذي من الممكن أن یكون من جھة ثانیة

رورة ُخصوصیَّة المعالَجة ، غیر أنَّ أبعاد ھذه المشكلة في حقیقتھا 14بالضَّ
مشكلة تنمویَّة من جھة، ومشكلة مشروعیَّة من جھٍة أخرى، فھي ترتبط في 

لبیَّة؛ خصوصاً ما تعلََّق منھا باألزمات كثیر من الحاالت بمشكالت األغ
التَّنمویَّة وعوائق االنتقال إلى الدِّیمقراطیَّة، إضافةً إلى مشكالت الحقوق 
یَّات األساسیَّة، وما دام أنَّ موضوع ھذه الدِّراسة یرتبط بتفعیل  وممارسة الحرِّ

من التَّركیز عن الفرد المواطن كحّل لمسألة األقلِّیَّات؛ فإنَّھ ال بُدَّ حینئٍذ 
المضامین األساسیَّة التي یحملھا ھذا المفھوم من خالل ثالث آلیَّات أـساسیَّة 
لمعالَجة ھذه المشكلة، ویتعلَّق األمر بضرورة إیجاد ثقافة وطنیَّة شاملة ینصاع 

" مشاركة سیاسیَّة"إلیھا الجمیع ویرضى بھا ویُدافع عنھا، وضرورة ُوجود 
یاسیَّة وتكوین ثقافة فاعلة لكلِّ األطراف؛  انطالقاً من ضرورة التَّربیة السِّ



  مریم عبدلي /أ
  

 
  رفقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاص                                                                          182

وطنیَّة سائدة، واعتماد تنمیة متوازنة في مختَلَِف الجوانب االجتماعیَّة 
واالقتصادیَّة لتحقیق العدالة التَّوزیعیَّة، لكن كّل ھذه اإلجراءات تتطلَّب ُوجود 

یَّات، ع ابطة للحقوق والحرِّ امنة والضَّ لى اعتبار أنَّ المتطلَّبات الدَّولة الضَّ
یَّاتھ  السَّابقة لن تكون إالَّ ِوفق تطبیق مبدأ حقوق اإلنسان والمحافظة على حرِّ

، وھذا ُكلُّھُ لن یكون إالّض في دولة الحقِّ )الفردیَّة والجماعیَّة(األساسیَّة 
  .15والقانون

  :التَّربیة الوطنیَّة والتَّربیة المدنیَّة

ٌم أنَّ كّل من مفھوم التَّربیة الوطنیَّة والتَّربیة إذا كان كما ھو معلو 
المدنیَّة ینطلقان من مفھوم الوطن وضرورة محبَّتھ، والتَّقیُّد بالقواِعد والقوانین 

الِحِ أبناء صالتي تُنظِّمھ ُوصوالً إلى تحقیق الخیر العام والنَّفع المشتََرك ل
لمواطنة یقوم على إیجاد المواطن الجماعة الوطنیَّة؛ فإنَّ مفھوم التَّربیة على ا

لطة، وأنَّ موقعھ ھذا حقٌّ لھ، وممارستھ لدوِرِه  الِح باعتباره مصَدر السُّ الصَّ
السِّیاسي واجٌب علیھ من خالل دورة إنتاج القوانین التي تُعبُِّر في النِّھایة عن 

  .16إرادة المواطنین

  خالصة القول: رابعاً 

نة الفاعلة لمختلَف أفراد األقلِّیَّات، إنَّ الُوصوَل إلى تحقیق المواطَ 
یاسیَّة والثَّقافیَّة؛ تحقیقاً  والتَّماھي وطنیًّا في مختلف القضایا االجتماعیَّة والسِّ
لمصلَحة الوطنیَّة  ینبغي أن یكون بمشاركة كافَّة مواطنِي الدَّولة الواحدة، 

لیَّة وأصولِِھم الِعرقیَّ    .ةبغضِّ النَّظر عن انتماءاتھم األوَّ

إنَّ الُوصول إلى ھذه الغایات الوطنیَّة لن یكون إِالَّ ِوفَق تربیة وطنیَّة 
ل  فاعلة یُمِكن من خاللھا الُوصول إلى مفھوم المواِطن المستنیر، الذي یُفضِّ
یِّقة، وبالتَّالي بناء  المصلَحة الوطنیَّة عن المصالِح الشَّخصیَّة والفرعیَّة الضَّ

: ا أو الثَّقافة الوطنیَّة التي یكوُن الفرد ُعضواً مشاِركاً فیھامفھوم الثَّقافة الُعلی
سیاسیًّا واجتماعیًّا، ویحسُّ بأنَّھ جزٌء منھا؛ انطالقاً من وعیِھ السِّیاسي والتَّربیة 
یَّة توفُّر ھذه المعَطیات البُدَّ من تحقیق قیم  یاسیَّة التي تلقَّاھا، لكن على أھمِّ السِّ

المساواة في الفَُرص واالمتیازات، وتُحقِّق تكافؤ الفَرص في اجتماعیَّة تضَمُن 
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جمیع المجاالت؛ انطالقاً من الحّق في التَّنمیة كبُعد أساسي لحقوق اإلنسان، 
وضرورة مكافَحة الفساد، وتكوین قیم اجتماعیَّة وطنیَّة من شأنھا أن تَصَمَن 

ة واألغلبیَّة على اختالف الُوصول على تنمیة متوازنة بین مختَلَف أفراد األقلِّیَّ 
تواجدھا اإلقلیمي أو الُجغرافي، وھذا لن یتأتَّى إالَّ بتوفیر الدَّولة المؤّسسة التي 
یَّات؛ انطالقاً من كرامة اإلنسان وضرورة  تضَمن الحقوق وتحفظ الُحرِّ
ابطة لحقوق األفراد  امنة والضَّ المحافَظة على أمنِھ، وھذا ھو معنى الدَّولة الضَّ

لجماعات، وِمن باب أولَى حقوق األقلِّیَّات، فدولة الحقِّ والقانون ھي التي وا
یاسي، إنَّھا تقوُم ِوْفَق مبدأ  تنتھي فیھا فكرة التَّالُحم بین الدَّولة والنِّظام السِّ
محوریَّة اإلنسان واحترام حقوقِِھ وأولویَّة أمنِھ، وذلك من خالل ُوجود 

لى مستوى الدَّساتیر والقوانین المحلِّیَّة في ُكلِّ ضمانات سیاسیَّة وقانونیَّة ع
  .الظُّروف واألحوال العادیَّة واالستثنائیَّة

ھذا؛ وقد تبیَّن لنا من خالل ھذه الدِّراسة أنَّ مفھوم المواطنة قد ارتبط 
الت  بحیاة اإلنسان وسعیھ لتحقیق كیانھ واالعتراف بوجوده، وذلك عبر التَّحوُّ

یاسیَّة في الحضارات القدیمة، لكنَّھ تجلَّى أكثر من التَّاریخیَّة وال ممارسات السِّ
َد قِیَم المساواة والعدالة والمشارَكة  خالل الفلسفات الدِّیمقراطیَّة التي جاءت لتُؤكِّ
االجتماعیَّة وما یرتبط بذلك من تقنین لتنظیم ھذه المبادئ في شكل حقوق 

  .َوواجبات عبر مختَلَف العصور والحضارات

وال شكَّ أنَّ التَّبلُور الحقیقي لمفھوم المواطنة قد ارتبط بالفكر اللِّیبیرالي 
ابتداًء من تكریس مفھوم الفرد المواطن وتشكُّل العالقة بینھ وبین الدَّولة، 
یادة وانتقالھا من الملوك إلى  والتي ظھرت ھي األخرى بعد َحسم مسألة السِّ

یاسیَّةالم"الشُّعوب، وبالتَّالي ظھور مبدأ  والدَّعوة إلى حكم  "شاركة السِّ
القانون؛ ُوصوالً إلى المساواة أمامھ، ومن جھة أخرى نجد أنَّ ھذا المفھوم 

ا یلي   :انطلق من مفاھیم حقوق اإلنسان وتكریس مبدأ الفردانیَّة انطالقاً ممَّ

  .ـ  أولویَّة الفرد ومحوریَّتھ في تنظیم العالقة بینھ وبین الدَّولة

یاسیَّة والقانونیَّة التي تنظِّم سیر ھذه العملیَّةـ ُوجود  مانات السِّ   .الضَّ
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كما أنَّ مفھوم المواطَنة قد أخذ في معاینة األخیرة أشكال العضویَّة 
یاسیَّة انطالقاً من ة في الجماعة السِّ   :التَّامَّ

  .ـ المساواة بین جمیع األفراد في الحقوق والواجبات

ةـ المشاركة في ُكلِّ مجاال   .ت الحیاة العامَّ

ـ أن یدین كّل شخص بانتمائھ َوَوالئھ لوطنھ من خالل فعالیَّتھ وحركیَّتھ داخل 
لیَّة التي تُثیر  الدَّولة الوطنیَّة؛ بعیداً عن االتِّجاھات العصبیَّة واالنتماءات األوَّ

س الوالءات االثنیَّة الفرعیَّة، وبالتَّالي الم یِّقة، وتُكرِّ واَطنة النَّعرات الضَّ
  .المنقوصة

ب واالستبعاد والتَّمییز القائمة بسبب ین: فمظاھر التَّعصُّ ، الِعرق، الدِّ
یَّات التي تواجھ قیام الدَّولة الوطنیَّة، وبالتَّالي فإنَّ  ُل أبرز التَّحدِّ اللُّغة؛ تُشكِّ

ة ومجال مواطَنة األقلِّیَّات َتبُرُز انطالقاً من التَّمفُصل بین مجال الجماعة االثنیَّ 
  .الدَّولة الوطنیَّة

ھذا؛ ویتبیَّن لنا كذلك أنَّ مفھوم األقلِّیَّة قد انطلق من االختالفات 
لیَّة لألُصول االثنیَّة  ، )الِعرق، اللُّغة، األصل القومي(الطَّبیعیَّة واالنتماءات األوَّ

عیَّة؛ وإنَّما ھي ذلك أنَّ ال ُعضویَّة في ھذه الحالة للجماعة االثنیَّة غیر تطوُّ
َم بعدھا لیأخذ أبعاداً أخرى ذاتیَّة  ِسمات إرثیَّة طبیعیَّة، لكن ھذا المفھوم تََضخَّ
د على إمكانیَّة الفرد للتَّماھي في أكثر من جماعة أو ثقافة، وفي ھذه  تُؤكِّ

: دُّ حساسیَّة، وارتبط بعدئٍذ بِِعدَّة صعوباتالحاالت صار موضوع األقلِّیَّة أش
التَّسییس؛ تُؤدِّي في النِّھایة إلى مشاِكل أمنیَّة سیاسیَّة ، التَّھمیش، التَّحیُّز ،الھویَّة

د استقرار الدَّولة الوطنیَّة   .تُھدِّ

إِنَّ مسألة توطین األقلِّیَّات حسب ما تجلَّى لنا من خالل ھذه الدِّراسة تبدأ 
یَّة القِیَم الوطنیَّة كمعیار  بضرورة إرساء ثقافة وطنیَّة تقوم على الوعي بأھمِّ
بط  لوك الفردي، وھذا األمر بدوره االجتماعيللضَّ ، ومقاییس لتوجیھ السُّ

یتطلَّب تربیة وطنیَّة واعیة تدفُع إلى إعطاء األولویَّة للعمل الوطني المشَتَرك 
لم الذي یقوم على قواِعد إدارة االختالف وا ع، وتحقیق أبجدیَّات السِّ لتَّنوُّ

المجتمعي الذي یبدأ ھو اآلَخر بالتَّعلُّم والوعي الثَّقافي لحسم مسألة الفواِصل 
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الثَّقافیَّة المتعلِّقة بحدود الممنوع والمسموح، وحدود المصلحة الوطنیَّة 
ة، وكذا مسألة الثِّقة والمشروعیَّة   .والمصلحة الخاصَّ

الدِّراسة أنَّ أسباب مشكلة توتُّر الجماعات االثنیَّة كما أظھرت لنا ھذه 
یاسیَّة أو االجتماعیَّة أو االقتصادیَّة، وذلك  عادةً ما یرتبطُ باألبعاد الثَّقافیَّة أو السِّ
حسب طبیعة كّل جماعة اثنیَّة ونظرتھا ألفراد جماعة األغلبیَّة، فقد تكون 

البُعد األساسي لمشاكل األقلِّیَّات، مسائل الُخصوصیَّة واالنتماء الثَّقافي ھو 
وبالتَّالي التَّركیز عن الثَّقافة الفرعیَّة وتأكید االنتماءات العصبیَّة والوالءات 
االثنیَّة، ومن ثَمَّ تكریس ثقافة سیاسیَّة عدائیَّة، وإثارة موضوع الھویَّة الثَّقافیَّة 

كما أنَّ مشاِكل األقلِّیَّات قد . ءوالتَّباُعد الحضاري بین ثقافة االنتماء وثقافة الوال
یاسي أو االجتماعي، إذ قد  تكون لھا عالقة بمظاھر التَّمییز الِعرقي أو السِّ
یكون ذلك قائماً بناًء على مسألة األعراق، أو على الممارسات الواقعیَّة في 
یَّات األساسیَّة وما یرتبط بذلك من تقلیٍل لفَُرص  الُحصول على الحقوق والُحرِّ
ديَّ وتجاھُل مطاِلب األقلِّیَّات، وفي حاالت أخرى قد ال  المشاركة وتسییس التَّعدُّ
تكون لمشكلة األقلِّیَّات أسباباً ثقافیَّة أو سیاسیَّة؛ لكنَّھا ترجع إلى أزمات 
توزیعیَّة من خالل اختالل موازین العدالة االقتصادیَّة واالجتماعیَّة، األمر 

ةً في الحاالت التي یكون فیھا الذي یُؤدِّي بھا حتماً إ لى الشُّعور باإلحباط خاصَّ
عین في مناِطق معزولة بعیدة عن العواِصم  أفراد الجماعة االثنیَّة ُمَوزَّ
والمراِكز، فیعاَملُون وكأنَّھم مواطنون من الدَّرجة الثَّانیة وأنَّھم لیُسوا ذوو 

وا بالبراِمج والمخطَّطات كفاءة اقتصادیَّة أو اجتماعیَّة، وبالتَّالي ال یَْحضَ 
ُس  ة، األمر الذي َسیَُكرِّ التَّنمویَّة الكافیة، وال یُشاِركثوا في الوظائف العامَّ
ة؛ فتسود بالتَّالي مظاِھر التَّھمیش وبواِعث الفُرقة  استبعادھم من الحیاة العامَّ

  .واالنقسام

لیا یَِدیُن لھا إنَّ توطین الجماعات االثنیَّة یبدأ من بناء ثقافة وطنیَّة عُ 
ُعموم أفراد الجماعة الوطنیَّة بالوالء من أجل المحافَظة على الھویَّة الثَّقافیَّة 
ة واالنتماءات الفرعیَّة،  للدَّولة الوطنیَّة التي تُختََزل فیھا كّل المصالِح الخاصَّ

الوطنیَّة وھذا لن یتحقََّق إالَّ بإرساء تربیة وطنیَّة تُبنى انطالقاً من قِیَم الجماعة 
وتنمیة الوعي الوطني في نُفوس النَّاشئة وِفق مخطَّطات تربویَّة وبراِمج 
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تعلیمیَّة تضع في الُحسبان أولویَّة تكوین الفرد المستنیر الواعي بواجباتھ 
وحقوقھ تجاه وطنھ المتفاعل معھ إیجابیًّا حسب مقتضیات المصلَحة الوطنیَّة، 

دة وذلك انطالقاً من االعتراف بالتَّ  ع الفكري والثَّقافي، واعتماد لُغات متعدِّ نوُّ
التي تحضا باالحترام، حیث تعطي لھا ) اللُّغة األمّ (بجانب اللُّغة الوطنیَّة 

استقاللیَّة أكبر ومجال أوَسع من قِبَل الجمیع، ومن ثَمَّ بناء الھویَّة االثنوثقافیَّة 
عیش المشتََرك الذي یُؤسِّس بدوره التي یتمُّ بناؤھا انطالقاً من إرادة التَّفاھم وال

  .لثقافة اإلجماع، والتي تكون محلَّ اتِّفاٍق لعموم أفراد الجماعة الوطنیَّة

كما أنَّ مطالِب بعض األقلِّیَّات أحیاناً قد تأخُذ طابعاً سیاسیًّا یرتبط 
یَّات وإعطاء فَُرص للمشاركة في ُصنعِ القرار وإدارة  بالحقوق والُحرِّ

الُعمومیَّة، ففي مثل ھذه الحاالت فإنَّ الحلول المرتبطة بھذا النَّوع  الُمؤسَّسات
ن المواطن  یاسیَّة الفاعلة التي تَُؤمِّ من المشكالت سیكون منطلقھا التَّربیة السِّ
یاسیَّة الُعلیا ـ التي تُوحي بضرورة  المشارك الذي یصنع في ُحسبانھ الثَّقافة السِّ

یاسي المدني وضع المصلَحة الوطنیَّة فوق كُ  لِّ اعتبار ـ ویتحلَّى بااللتزام السِّ
اقي لتحقیق ھذه المصلَحة، ومن ثَمَّ انخراط أفراد األقلِّیَّات في التَّرتیبات  الرَّ

یاسیَّة المتواِجدة على مستوى الدَّولة الوطنیَّة   .السِّ

ة في وإذا كان موقع الجماعات االثنیَّة داخل الدَّولة الوطنیَّة یُشكِّل َعقَبَ 
ا تَشُعر ھذه  ةً لَمَّ تحقیق التَّكاُمل بین ھذه الجماعات وبقیَّة أفراد األغلبیَّة ـ خاصَّ
األقلِّیَّات بأنَّ ھناك اختالل في التَّواُزن التَّنموي االجتماعي أو االقتصادي ـ 
بالتَّالي مبّرراً لتحیُّزھا وبروز اتِّجاھات العصبیَّة؛ فإنَّھ البُدَّ على الجماعة 

وطنیَّة في مثل ھذه الحاالت أن تنتبھَ إلى ضرورة تحقیق تنمیة عاِدلة ال
ومتواِزنة، وذلك انطالقاً من محاربة الفساد االجتماعي وبناء أُُسس اجتماعیَّة 
تقوم على المحاسبة والشَّفافیَّة والُمساءلة في إطار المحافَظة على القِیَم 

یر الكفاءة القائمة على تساِوي والمضامین األخالقیَّة، وتوفیر ضمانات لمعای
الفَُرص واالھتمام بالتَّصحیحات اإلنمائیَّة للقضاء على الفقر والِحرمان 
وسیاسات التَّمییز اإلیجابي أحیاناً لصالِح بعض الجماعات التي تعیش في ظلِّ 

  . التَّھمیش واالستبعاد
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ن تنظ یم ھذه إنَّ توفیر ھذه االحتیاجات یَُعدُّ ضمانات وضوابِط تُؤمِّ
المبادالت للعمل على تحقیق الثِّقة بین ُعموم أفراد الجماعة الوطنیَّة، وھذا لن 
یتأتَّى إالَّ بتوفیر دولة المؤسَّسات المبنیَّة على إیجاد فَُرص للحراك االجتماعي 
یَّات، وبالتَّالي إرساء دعائم  والسِّیاسي من خالل ضوابط لحمایة الُحقوق والُحرِّ

یاسیَّة وسیطرة أحكام دولة الحّق وال دیَّة السِّ قانون؛ والتي تقوم على التَّعدُّ
قابة القضائیَّة  لُطات واستقاللیَّة القضاء وتوفیر شروط الرَّ القانون وفصل السُّ
یاسیَّة  التي تُنظِّم سیر ھذه العملیَّات في كلِّ الظُّروف وعلى ُكلِّ المستویات السِّ

  .والُمجتمعیَّة

لقانون تقوم على أساس المشروعیَّة والتَّرابُط التَّفاُعلي إنَّ دولة الحّق وا
بین المواطنین وممثِّلیِھم على مستوى الدَّولة الوطنیَّة، وذلك انطالقاً من 

یَّاتھ الفردیَّة والجماعیَّة   .ِمحوریَّة المواِطن وضمان أمنِھ وكفالة حقوقھ وُحرِّ

بأنَّ تحقیق التَّجانُس ومنھ على ضوء ما تَمَّ توضیحھ یُمِكن أن نستنتج 
  :بین جماَعتَي األقلِّیَّة واألكثریَّة یرتبط بِِعدَّة أبعاد رئیسة؛ منھا

یاسيـ 1 حیث ینطلق ھذا الجانب من ضرورة بناء الفرد  :الجانب السِّ
سیاسیًّا من خالل تربیة ترتكز على بناء ثقافة سیاسیَّة سائدة، ومن ثَمَّ تحقیق 

یاسیَّة الُتَاَحة المتَّفُق علیھا من قِبَل  المشاركة الفاعلة من خالل األدوات السِّ
  .ُعموم أفراد الجماعة الوطنیَّة

یقوم ھذا الجانب انطالقاً من ضرورة القضاء  :الجانب االجتماعيـ 2
على الفساد المرتبِط بالتَّمییز أو التَّھمیش تجاه أفراد الجماعات االثنیَّة، وذلك 

طنیَّة ومحاربة الفساد والقیام بسیاسات التَّمییز اإلیجابي بالتَّركیز على الِقیَم الو
ةً تلك المتمرِكزة في بعِض المناطق  لبعِض األقلِّیَّات في بعض الحاالت؛ خاصَّ

  .الُجغرافیَّة البعیدة عن العواِصم

ویقوم ھذا الجانب على محاربة أسباب الفقر  :الجانب االقتصاديـ 3
نیَّة عبر مراَجعة اآللیَّات التَّوزیعیَّة لمصاِدر والِحرمان ألفراد الجماعات االث

الثَّروة، وإقامة بعض التَّصحیحات اإلنمائیَّة لصالِح بعض األقلِّیَّات والتَّساوي 
  .في الفَُرص واالمتیازات
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وذلك من خالل العمل على إیجاد المواطن المستنیر  :الجانب الثَّقافيـ 4
مجاالً كبیراً من االحترام والثِّقة للثَّقافة الذي یدین لوطنھ بالوالء، وَیفَسح ُ 

الوطنیَّة باعتبارھا تعبِّر عن ھویَّة الجماعة الوطنیَّة، وینظر لبقیَّة الثَّقافات 
د واغناء الثَّقافة الُعلیا، وبالتَّالي إیثار المصلَحة  الفرعیَّة األخرى من باب التَّعدُّ

حقَّق إالَّ بُوجود مؤسَّسات تربویَّة الوطنیَّة عن المصالِح الفردیَّة، وھذا لن یت
سمیَّة ـ التي تُؤسِّس للدَّولة الوطنیَّة االثنوثقافیَّة سمیَّة منھا وغیر الرَّ   .فاعلة ـ الرَّ

إنَّ توطین األقلِّیَّات یرتبط بال شّك بتوفیر الحقوق  :الجانِب الُحقوقيـ 5
ُل التي تُتَّصف بالتَّ ) الفردیَّة والجماعیَّة(األساسیَّة  كاملیَّة والعالَمیَّة، فھي تشكِّ

  .ضمانات أساسیَّة في دولة وطنیَّة قائمة على ُمؤسَّسات ُدستوریَّة

ھذا؛ وتُعتبر تلك النِّقاط المذكورة آنفاً كمداِخل أساسیَّة لفھم مشكالت 
ھاتھا؛ لكنَّھا في نفس الوقت ترتبط بجملة من  األقلِّیَّات باختالف طبیعتھا وتوجُّ

ھاالمالَحظا ل إلیھا في نھایة المطاف؛ والتي من بین أھمِّ   :ت التي تمَّ التَّوصُّ

أيَّ حلٍّ مقتََرحٍ البُدَّ لھ من مدَّة كافیة لتظھر نتائَجھُ وتتحقََّق أھدافھ، فالمعالَجة  -
 .یجُب أن تكون تدریجیَّة، ونجاح أّي حّل یقتضي فسحة زمنیَّة كافیة

لِّیَّات وبناء الدَّولة الوطنیَّة البُدَّ أن تقوم بھ الدَّولة أيَّ َحلٍّ یتعلَُّق بمشكلة األق -
الوطنیَّة ذاتھا، وأن یكون نابِعاً من اتِّفاِق ُعموِم أفراد الجماعة الوطنیَّة، وكذا 

 .بمشاركة ممثِّلیھا

لكلِّ جماعة إثنیَّة مطالِب في جوانب محدَّدة، لذا یجب أن تُوَصَف لھا حلول  -
ضیات الحالة المعروضة من جھة، والمصلَحة الوطنیَّة من مطابقة ِوْفَق مقت

 .جھة أخرى

المطاِلب المتعلِّقة باألبعاد التَّنمویَّة البُدَّ أن تكون واِضَحة ومحدَّدة لََدى أفراد  -
األقلِّیَّات وممثِّلي الجماعة الوطنیَّة لِیَسھل بعدئٍذ إیجاد حلول مناسبة لھا، وأن 

 .د األقلِّیَّة المعنیَّةیُشاِرَك في حلِّھا أفرا

وختاماً نذكِّر بأنَّ كّل ھذه المالَحظات ما ھي في حقیقة األمر إِالَّ   
عبارة عن معالَجات مقتََرحة في ھذه الدِّراسة لتوطین األقلِّیَّات؛ وبالتَّالي لن 
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لیَّة ف ي تكون ُحلوالً ِجذریَّة أو نھایة جامدة، إنَّما ال تعدو أن تكون ُمؤشِّرات أوَّ
طریق الحّل المقتََرح، وھذا ُكلُّھ یرجع في مجملِھ إلى صعوبة اختیار حّل 
شامل وكافي یختلف باختالف طبیعة األقلِّیَّة من جھة، ومن جھة ثانیة نجد بأنَّ 
صعوبة الحّل ربَّما تكُمُن في حساسیَّة المفھوم ذاتھ، فالمعالَجات تختلف 

ة باختالف الظُّروف والغایات الموضوعیَّة و اتیَّة، وكذا الظُّروف العامَّ الذَّ
وعالقات التَّفاُعل المحیطة بموضوع األقلِّیَّات، لكن یجب التَّأكید كّل التَّأكید في 
األخیر على ُخصوصیَّة ھذا الحّل انطالقاً من ُخصوصیَّة الجماعة االثنیَّة 

  .والظُّروف المحیطة بھا

    :الھوامش
                                                        

ؤوف بورزق، دور ا -1 یاسیَّة في ترقیة حقوق المواطنة بالجزائر عبد الرَّ لمشاركة السِّ
، مذكِّرة مقدَّمة لنیل شھادة الماجستیر في )2007دراسة تحلیلیَّة لالنتخابات التَّشریعیَّة (

ولیَّة یاسیَّة والعالقات الدُّ إسماعیل دبّش، .د.أ: العالقات الّدولیَّة، إشراف: فرع ،العلوم السِّ
یاسیَّ  یاسیَّة واإلعالم، جامعة بن یوسف قسم العلوم السِّ ة والعالقات الّدولیَّة، كلِّیَّة العلوم السِّ

  .36:م، ص2010ـ  2009/ ھـ 1431ـ  1430: بن خدَّة ـ الجزائر، السَّنة الجامعیَّة
الھادي دوش، المواطنة ومسألة األقلِّیَّات، رسالة مقدَّمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  -2

یاسیَّ  صالسِّ ولیَّة، تخصُّ كتور: ة والعالقات الدُّ یاسي واإلداري، إشراف الدُّ : التَّنظیم السِّ
یاسیَّة واإلعالم،  یاسیَّة والعالقات الّدولیَّة، كلِّیَّة العلوم السِّ صالح سعود، قسم العلوم السِّ

  .58:م، ص2008/ ھـ 1429): بن یوسف بن َخدَّة(جامعة الجزائر 
ؤوف بورزق، -  3 یاسیَّة في ترقیة حقوق المواطنة بالجزائر  عبد الرَّ دور المشاركة السِّ
  .وما یلیھا 38، 37: ، ص)2007دراسة تحلیلیَّة لالنتخابات التَّشریعیَّة (

ز معاملة  ب على القانون أن یعامل ویعزِّ ونقطة الفصل في مفھوم المواطنة كممارسة یتوجَّ
ع على قدم المساواة بصرف النَّظر عن كّل الذین یعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتم

انتمائھم القومي أو مستواھم االجتماعي أو أصولھم الِعرقیَّة والثَّقافیَّة التي ینتمون إلیھا، 
ع بین األفراد والجماعات، ویجب على القانون أن یحمي  أو أيَّ مظھر من مظاھر التَّنوُّ

م ضمانات كافیة ضدَّ أيِّ  یاسیَّةكرامة األفراد وأن یُقدِّ . تعدٍّ أو اختراق للحقوق المدنیَّة والسِّ
  :أنظر

Dawn Oliver and Derek Heater, THE FONDATION OF 
CITIZENSHIP. New York: Harvester Wheatsheaf, 1994. P 209, 
210.   

یمقراطیَّة في البلدان العربیَّة، مركز  -4 علي خلیفة الكوري، وآخرون، المواطنة والدِّ
   .19:م، ص2004، مارس )لبنان(، بیروت 2:لِوحدة العربیَّة، طدراسات ا
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یَّاتھ األساسیَّة، دار الشُّروق، ط -5  ،، ُعمان2:ھاني ُسلیمان الطعیمات، حقوق اإلنسان وحرِّ

   .208:م، ص2000
لطانیَّة، وكذا شیخ : كاإلمام الماوردي، وأبي یعلى الفراء؛ في كتابیھما  -6 األحكام السُّ

یاسیة الشَّرعیَّة: في ِكتابھ" بن تیمیَّة"مام اإلسالم اإل   . السِّ
  .215 - 213:المرجع السَّابق، ص -7
  .06الھادي دوش، المواطنة ومسألة األقلِّیَّات،  -8
یَّاتھ األساسیَّة، -9   ھاني ُسلیمان الطعیمات، حقوق اإلنسان وحرِّ

  .النُّزول ببدر قبل الغزوة ألصحابھ ـ رضوان هللا علیھم ـ في شأن كاستشارة النَّبّي  -10
الة وأزكى التَّسلیم ـ لصاِحبِِھ  -11 یق"كاستشارتھ، علیھ أفضل الصَّ ـ " أبي بكر بن الّصدِّ

  .رضي هللا عنھ وأرضاه ـ في شأن أسرى بدر بعد الغزوة
ـ رضي هللا عنھ " عثمان بن عفَّان"مثل ما ھو األمر في شأن استخالف ذو النُّورین  -12

  وأرضاه ـ 
التَّكاُمل حالة التَّماُسك التي تسود في المجتمع، ویظھر ذلك خالل درجة التَّفاُعل  -13

المتباَدل بین أعضاء المجتمع نتیجة الموافقة ال القھر، فھو یُمثُِّل عملیَّة تحقیق التَّجانُس 
دة من خال ل داِخل الكیان االجتماعي وإیجاد اإلحساس المشتََرك بالتَّضاُمن والھویَّة الموحَّ

یاسیَّة واالجتماعیَّة للوصول إلى تكاُمل  تطویر عملیَّات التَّحدیث في شتَّى المیادین السِّ
یسمح بالمشاَركة من ناحیة، واإلقالل من التَّوتُّرات والفََجَوات الثَّقافیَّة واإلقلیمیَّة عن 

یَّات، التَّنمیة ال: أنظر. طریق إیجاد مجتمع محلِّي متجانس یاسیَّةعبد الحلیم الزَّ دراسة : سِّ
یاسي ـ البنیة واألھداف، دار المعرفة الجامعیَّة، اإلسكندریَّة،  في ِعلم االجتماع السِّ

  .وما یلیھا 152:، ص2:م، ج2002
قد تكون معالَجة موضوع األقلِّیَّات على مستوى الھیاكل اإلداریَّة للجماعة الوطنیَّة من  -14

ستوى الخدمات االجتماعیَّة وإصالح الفساد، أو خالل إقامة مجالِس محلِّیَّة، أو على م
أنطونیا تشایز ومارثا میانو، : أنظر. على مستویات سیاسیَّة أخرى؛ كالمصاَلحة مثالً 

راع اإلثني العنیف، تحقیق: تخیّل التَّعایش معاً  فؤاد الّسروجي، : تجدید اإلنسانیَّة بعد الصِّ
  .56ـ  33: م، ص2006، األردن، 1:األھلیَّة للنَّشر والتَّوزیع، ط

  .120:الھادي دوش، المواطنة ومسألة األقلِّیَّات، ص -15
  .123:المرَجع السَّابِق، ص -16
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اندماج األقلیات المسلمة في الغرب وإشكالیة ممارسة الحریات 
 الفردیة والدینیة

  
 

  جامعة سعیدة –الدكتورة أحالم نواري 

تعرف األقلیة بأنھا مجموعة بشریة في قطر من األقطار، تتمیز عن 
األكثریة في الدین أو العرق أو اللغة، أو نحو ذلك من األساسیات التي تتمایز 

 .1عات البشریة بعضھا من بعضبھا المجمو

والذي یبدو أن األقلیة المعاصرة ھي األقلیة التي انتقلت إلى بلد غیر 
بلدھا، حتى لو اكتسبت االنتماء إلیھا عن طریق الحصول على الجنسیة، ھذا 

والتي تعتبر من السكان األصلیین، فھؤالء ال  - مثال -بخالف األقلیة المسلمة
ذا، فاألقلیة تنبني على معیار المواطنة األصیلة، یعدون من األقلیة، وعلى ھ

فكل من كان من أھل سكان بلد أصیل فال یعتبر من األقلیة، أما من كان من 
غیر السكان األصلیین، أو كان مواطنا ولم یحصل على الجنسیة، فھؤالء 

 .یعدون من األقلیة

مون واألقلیة من سنن هللا تعالى في التاریخ البشري، فقد كان المسل
األوائل أقلیة في المجتمع الجاھلي، ثم لما عال اإلسالم واتسعت دولتھ أصبح 
غیر المسلمین أقلیة فیھ، وعلى ھذا فسنة األقلیة تدور على المجتمعات البشریة 
كلھا، فلیست األقلیة مسبة وال فخرا، بل جزء من النسیج االجتماعي في 

 .المجتمعات اإلنسانیة

یرجع إلى تاریخ ما قبل الھجرة، یوم كان  واعتبار المسلمین أقلیة
المسلمون في مكة مستضعفین، وذكر هللا تعالى امتنانھ على المسلمین بتحولھم 
من األقلیة إلى األكثریة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، فقال 

ْستَْضَعفُوَن فِي األَْرِض : سبحانھ تََخافُوَن أَن یَتََخطَّفَُكُم َواْذُكُرواْ إِْذ أَنتُْم قَلِیٌل مُّ
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َن الطَّیِّبَاِت لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  : األنفال( النَّاُس فَآَواُكْم َوأَیََّدُكم ِبنَْصِرِه َوَرَزقَُكم مِّ
26(. 

وھذا االمتنان یبدو أنھ كان سنة في األمم السابقة ممن اتبعت الرسل، 
ب قومھ، كما قص القرآن وھو یخاط -علیھ السالم - كما جاء على لسان شعیب

َوالَ تَْقُعُدواْ بُِكلِّ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعن َسبِیِل ّهللاِ َمْن آَمَن : ذلك قائال
بِِھ َوتَْبُغونََھا ِعَوًجا َواْذُكُرواْ إِْذ ُكنتُْم قَلِیًال فََكثََّرُكْم َوانظُُرواْ َكْیَف َكاَن َعاِقبَةُ 

 .)86: افاألعر( اْلُمْفِسِدینَ 

وھذه سنة هللا تعالى في الصالحین، وأتباع األنبیاء والمرسلین، فیبدأون 
  قلة مضطھدین، ثم یكثرون بعد ذلك

وتتمیز األقلیة عن غیرھا بعدد من الصفات، من : 2خصائص األقلیة
أنھا قلة عددیة، وعدم ھیمنتھا على شؤون البالد، واختالفھا عن : أھمھا

ثنیة والقومیة والثقافة، كما أنھا تختلف عن األغلبیة في األكثریة في الھویة األ
  .3الدیانة واللغة

 اإلسالميیرجع تأریخ العمل : األقلیة المسلمة في واقعنا المعاصر
الدعوي بالغرب إلى تاریخ ھجرات عدد من الدعاة والمفكرین من بالد 

ھم إلى المسلمین، جراء االضطھاد الذي طال عددا غیر قلیل منھم، مما حدا ب
 .الھجرة؛ طلبا للعیش في مأمن وحریة

كما كانت ھناك ھجرات أخرى مقصودھا طلب الرزق في بالد إسالمیة 
ضعف اقتصادھا، وأخرى لم تقدر الكفاءات العلمیة في بالدھا، كما كان من 
أھم أسباب الھجرة طلب العلم والحصول على الشھادات الدراسیة الجامعیة 

 .ربوالدراسات العلیا من الغ

 :معوقات العمل الدعوي

ورغم المقومات التي یمتلكھا المسلمون في بالد  :لألقلیات المسلمة
لم یستطیعوا أن یحققوا نجاحات بقدر ما  - في الغالب األعم -الغرب، إال أنھم

 :یملكون من مقومات للنجاح والتأثیر، ألسباب كثیرة منھا
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عنصر والجنس فبناء المساجد یكون حسب ال :العنصریة والمذھبیة
والبلد، فھناك مسجد للمغاربة، ومسجد للمصریین، ومسجد للشوام، ومسجد 
للباكستانیین واألفغان، ومسجد لألتراك، بل تظھر العنصریة في المسجد 
الواحد، من خالل جماعات الصالة، وجماعات الدعوة، وتختلط بالعنصریة 

 .المذھبیة

عوي عدم المصداقیة، ومن أھم معوقات العمل الد: 4عدم المصداقیة
خاصة فیما یخص العمل » التدین المغشوش«وخاصة ما یمكن أن نطلق علیھ 

نوع ھو محل ثقة، یتقي هللا تعالى : الخیري، واألقلیة المسلمة في ذلك نوعان
في عملھ ویراقبھ فیھ مجتھدا قدر طاقتھ، مستفیدا من أخطائھ، مطورا لذاتھ، 

خیري، ونوع آخر استتر وراء العمل مكتسبا خبرات متراكمة من العمل ال
لیكون ثروة، ویحقق وجاھة اجتماعیة، مستفیدا من تسھیالت الدولة  اإلسالمي

من عدم فرض ضرائب، وما تدفعھ من تبرعات للھیئات والجمعیات الخیریة، 
وكذلك ما یجود بھ المسلمون في بالد اإلسالم حكومات وشعوبا، فیترتب على 

د كبیر ممن یعملون في الحقل الدعوي بالغرب، مما ذلك تعمیم الحكم على عد
 .یعطل مشاریع حیویة ومھمة للمسلمین ھناك

وإن مما یندى لھ الجبین أن بعضا ممن ال خالق لھم ممن لبسوا زي 
بالغرب كانوا یأخذون التبرعات باسم بناء جمعیة خیریة أو  اإلسالميالعمل 

ا بھم یبنون لھم بیوتا في تحت دعوى عون المسلمین في بالد اإلسالم، فإذ
 !!بالدھم األصلیة، أو یفتحون لھم مشاریع تجاریة بأموال المسلمین

لألقلیات  اإلسالميومن أھم معوقات العمل : الجھل بفقھ الواقع
المسلمة عدم إدراك واقع البالد التي یعیشون بھا، فھم عندما یھاجرون ینشئون 

زعما أن ھذا ھو الدین الذي أنزلھ أماكن كأنھا قطعة من بالد الشرق المسلم، 
، وقد یكون فكرھم أقرب إلى تقالید راكدة، ھي بنت البیئة    هللا على رسولھ

ال عالقة للتشریع بھا، وھو منھا براء، ومنھا بعض االختیارات الفقھیة التي 
تناسب الشرق دون الغرب، بل أحیانا الفتاوى المتشددة التي تقف على ما ھو 
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ب دون إدراك للواقع، كمعاملة أھل البلد على أنھم كفار یحل مسطور في الكت
 .قتالھم وأخذ أموالھم

عن حكم  -وقد كنت شاھدا الموقف - وقد سأل طالب علم أحد المفتین
سرقة أموال األمیركیین عبر اإلنترنت، ألنھم یسرقون أموال المسلمین، كما 

للمجاھدین، فأفتى  ھو الحال بالعراق وغیره، وأن ھذه األموال ربما تستعمل
 !!المفتي بجواز سرقة أموال األمیركیین من باب المعاملة بالمثل

فمثل ھذه الفتاوى ال تراعي الواقع فضال عن خطئھا في االستدالل 
 .والمسلك االجتھادي

 عدم تفعیل القواعد الفقھیة

ومن أھم عوائق العمل الدعوي لألقلیات عدم 
قھ األقلیات، مراعاة القواعد الفقھیة الحاكمة لف

فالقواعد تضبط حركة الفكر االجتھادي، وتساعد في 
تحقیق األمن االجتماعي للمجتمعات، ومن أھم تلك 

، مما یسھم في النظرة »اإلسالم یجبُّ ما قبلھ في حقوق هللا تعالى«: القواعد
األصل أن جواب السؤال یجري «: إلى اآلخر، خاصة المسلمین الجدد، وقاعدة

، فمراعاة األعراف من أھم القواعد »ارف كل قوم في مكانھمعلى حسب ما تع
الحاجة تنزل منزلة «: الحاكمة في االجتھاد والتفكیر والدعوة، ومنھا

، خاصة أن مفھوم الحاجة والضرورة »آحاد الناسالضرورة في حق 
والتحسین یختلف من بیئة ألخرى، فما یكون تحسینا في بیئة، قد یكون حاجة 

الحاجة ال تحق «: وقد تتحول الحاجة إلى الضرورة، ومنھا ،في بیئة أخرى
، وھذه من أھم القواعد الحاكمة لتصرفات المسلمین »ألحد أن یأخذ مال غیره

األقلیة، خاصة مع انتشار ما یفھمھ البعض من إباحة أموال غیر المسلمین، 
 ، وھي»الدماء واألموال ال تستحق بالدعاوى دون البینات«: ومنھا قاعدة

الرخص «: قاعدة مھمة في باب القضاء وما یتعلق بمسائل االستحالل، ومنھا
، وذلك حتى ال یتوسع في باب »اإلباحة تراعى فیھا شرائطھا التي وقعت لھا
الرخص «، و»الرخص ال تناط بالشك«: الرخص دون تحقق الشرائط، ومنھا
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، وھي »فالضرر األشد ال یزال بالضرر األخ«: ، ومنھا»ال تناط بالمعاصي
قاعدة مھمة ونافعة في باب الموازنات التي تحتاج إلیھا األقلیة المسلمة، ومنھا 

، وما »الضرورة تقدر بقدرھا«، و»الضرورات تبیح المحظورات«: قاعدة
یتعلق بھاتین القاعدتین من االضطرار إلى المحظور أحیانا في بالد غیر 

عدة عظیمة النفع، خاصة ، وھي قا»العادة محكمة«: المسلمین، ومنھا قاعدة
أن أعراف غیر المسلمین لیست كلھا شرا، ویجب التفریق بین العادة التي لم 
یرد فیھا نص، وإنما تعود لما تعارف علیھ الناس، وبین العادات التي تصادم 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال باأللفاظ «: أحكام الشریعة، ومنھا قاعدة
ة ال تلتزم بالمصطلحات الشرعیة، اإلسالمیالبیئات غیر ، وذلك ألن »والمباني

فقد تسمَّى األشیاء بغیر اسمھا، فكان من الواجب النظر إلى مقاصدھا دون 
كل دعوى یكذبھا «: النظر إلى مجرد الشكل والقالب واللفظ، ومنھا قاعدة

، ویرجع فیھا إلى تحكیم »العرف وتنفیھا العادة، فإنھا مرفوضة غیر مسموعة
كل طاعة ال تصل إلیھا إال بمعصیة ال «: عادة في القضاء، ومنھا قاعدةال

، فقد یوجد في بالد غیر المسلمین اختالط بین ما ھو »یجوز اإلقدام علیھا
مباح وما ھو محرم، فتأتي تلك القاعدة لتضبط مسالك ذلك االختالط بین 

، وھذا »صال مساغ لالجتھاد في مورد الن«: الحالل والحرام، ومنھا قاعدة
مما یتعلق بالحفاظ على ھویة المسلم في غیر بالده، وأن األمور المجمع علیھا 
ال یجوز مساسھا أو التساھل فیھا، ألنھا لیست مجاال لالجتھاد بما یترتب علیھ 

ال «: من تغییر حكمھا، وھي تتعلق بأصول العقائد واألحكام، ومنھا قاعدة
قاعدة مھمة في بیان تیسیر  ، وھي»واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة

، »ال یجوز أن تعدى بالرخصة موضعھا«: الدین واألحكام، ومنھا قاعدة
، ومن مآالتھا »ال ینزع شيء من ید أحد إال بحق ثابت معروف«: ومنھا قاعدة

الحفاظ على حقوق الناس وملكیاتھم مھما كانت عقائدھم، مما یكون لھ أثر 
ال ینكر تغیر األحكام «: سلمین، ومنھا قاعدةكبیر في احترام غیر المسلمین للم

، وھي من ألصق القواعد بفقھ األقلیات ودعوتھم، ومنھا »بتغیر األزمان
ما أحل لضرورة أو حاجة یقدر «: ، ومنھا قاعدة»لألكثر حكم الكل«: قاعدة

، وھي قاعدة ضابطة لفقھ الضرورة وجودا وعدما »بقدرھا ویزال بزوالھا
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ما حرم سدا للذریعة أبیح للمصلحة «: لغرب، ومنھ قاعدةللمسلمین خاصة في ا
، وفیھا بیان ألنواع الحرام، فمنھ ما ھو محرم لذاتھ، ومنھ ما ھو »الراجحة

محرم لغیره، وأن الحكم بالتحریم لیس قطعیا دوما، فمنھ ما ھو خاضع 
األصل في العادات الحل، «: لالجتھاد وقابل للتغییر والتبدیل، ومنھا قاعدة

، وھذه قاعدة تحل كثیرا من اإلشكالیات الفكریة »ي العبادات الحظروف
والفقھیة خاصة لألقلیات، فھناك عادات كثیرة عند غیر المسلمین، منھا ما لم 
یأت نص أو اجتھاد بتحریمھ، فاألصل أن تبقى العادات على الحل، ما لم تأت 

فیھا، ومنھا قرینة تصرفھ عن اإلباحة، بخالف العبادات فیحرم االبتداع 
، وھي من باب التیسیر، ومنھا »المبتلى في أمرین یختار أھونھما«: قاعدة
، ذلك أن ھناك »المجھول في الشریعة كالمعدوم والمعجوز عنھ«: قاعدة

طوائف من المسلمین الجدد وغیرھم ممن ھم في بالد الغرب ال یعرفون كثیرا 
المسلمین لكان الحكم فیھم  من األحكام، وقد یرتكبون أمورا لو وجدوا في بالد

، »مراعاة المقاصد مقدمة على رعایة الوسائل أبدا«: مختلفا، ومنھا قاعدة
وذلك لثبات المقاصد غالبا، وتغیر الوسیلة، وأن الوسیلة تابعة للمقصد ولیس 

، وفیھا بیان لسماحة ویسر »المشقة تجلب التیسیر«: العكس، ومنھا قاعدة
المعروف عرفا كالمشروط «: تعب، ومنھا قاعدةالدین، وأنھ لیس دین عنت و

، وفیھا اعتبار لألعراف والعوائد والتقالید، ومنھا قاعدة عمر بن »شرطا
، فالوفاء بالشروط »مقاطع الحقوق عند الشروط«": رضي هللا عنھ"  الخطاب

واجب، وھي قاعدة تدخل في كثیر من مسائل األحكام الشخصیة والعقود 
، فالنادر ال حكم لھ، »النادر ملحق بالعدم«: ھا قاعدةالمالیة وغیرھا، ومن

، وھي قاعدة مھمة »یتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام«: ومنھا قاعدة
یجوز «: في عالقة األفراد بما یتعلق بالمصلحة العامة للمواطنین، ومنھا قاعدة

یغتفر  یغتفر في البقاء ما ال«: ، ومنھا قاعدة»في الضرورة ما ال یجوز لغیرھا
، وھي من أھم القواعد النافعة لإلفتاء في الغرب، فالحكم على »في االبتداء

یغتفر في «: الشيء قبل وقوعھ غیر الحكم علیھ بعد وقوعھ، ومنھا قاعدة
الیقین «: ، ألن التابع غیر األصل، ومنھا قاعدة»التوابع ما ال یغتفر في غیرھا

ظنة ال یعتبر معھا وجود مقدم على الظن، والظن مقدم على الشك، والم
، وھي قاعدة تبین األحكام حسب أنواع اإلدراك، وتبین كیفیة الترجیح »الحقیقة
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یختار أھون «: في المسائل المختلف فیھا بما یحفظ وحدة المسلمین، ومنھا
، وما أكثر الشر الموجود في غیر بالد المسلمین، وقد یجد المسلم »الشرین

 .رین، فیجب علیھ اختیار أھونھمانفسھ مضطرا الرتكاب أحد الش

ومن عوائق العمل الدعوي لألقلیات الصراع بین  :5الھویة والمواطنة
الھویة والمواطنة، فھناك طوائف من األقلیات المسلمة مازالت تعیش بین 
مطرقة الھویة وسندان المواطنة، ولم یستطیعوا حل المعضلة ال في دواخلھم 

رون في المجتمع غیر المسلم الذین یعیشون فیھ وال في تعاملھم مع المجتمع، فی
غیر مجتمعھم الذي تربوا فیھ، فالعادات والتقالید والثقافات مختلفة، والبون 

 - في الوقت ذاتھ -بینھا وبین ثفافتھم وحضارتھم المسلمة بون شاسع، وھم
مطالبون باالنتماء إلى ھذا الوطن غیر المسلم، مما یجعلھم في صراع دائم، 

إلشكالیة من أخطر العوائق التي تھدد العمل الدعوي في الغرب، وھذه ا
فالمسلم ال ینتمي إلى أرض بعینھا، فاألرض كلھا � تعالى، ولما ضاقت على 

یَا ِعبَاِدَي : المسلمین األوائل مكة وھي بلد هللا الحرام، أنزل هللا تعالى قولھ
، بل وعد هللا )56: العنكبوت( اَي فَاْعبُُدونِ الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ فَإِیَّ 

تعالى من ھاجر من بالده لیحافظ على دینھ إلى بلد یأمن فیھ على دینھ ویقیم 
فیھ شعائر هللا تعالى أن یھبھ هللا تعالى الثواب العظیم، وقد قال هللا تعالى في 

ْم أَنِّي الَ أُِضیُع َعَمَل فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُ : المھاجرین من مكة إلى المدینة قولھ
ن َذَكٍر أَْو أُنثَى بَْعُضُكم مِّن بَْعٍض فَالَِّذیَن ھَاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ ِمن  نُكم مِّ َعاِمٍل مِّ
ِدیَاِرِھْم َوأُوُذواْ فِي َسبِیلِي َوقَاتَلُواْ َوقُتِلُواْ ألَُكفَِّرنَّ َعْنھُْم َسیِّئَاتِِھْم َوألُْدِخَلنَّھُْم 

ن ِعنِد ّهللاِ َوّهللاُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثََّوابِ َجنَّ  آل ( اٍت تَْجِري ِمن تَْحتِھَا األَْنھَاُر ثََوابًا مِّ
 .)195: عمران

كما جعل هللا تعالى من سنتھ في الكون أن یخرج اإلنسان من أرضھ 
بَِغْیِر  الَِّذیَن أُْخرُِجوا ِمن ِدیَاِرِھمْ : طوعا، أو یُخرج منھا كرھا، كما قال تعالى

َمْت َصَواِمُع  ِ النَّاَس بَْعَضھُم بِبَْعٍض لَّھُدِّ ُ َولَْوَال َدْفُع هللاَّ َحقٍّ إِالَّ أَن یَقُولُوا َربُّنَا هللاَّ
ُ َمن َینُصُرهُ إِنَّ  ِ َكِثیًرا َولَیَنُصَرنَّ هللاَّ َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یُْذَكُر ِفیھَا اْسُم هللاَّ

َ لَقَ  ، فالمسلم ینتمي إلى دینھ وقیمھ وأخالقھ، وھذا قد )40: الحج( ِويٌّ َعِزیزٌ هللاَّ
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یكون على أي أرض یعیش فیھا، أو وطن یسكنھ، فوطن المسلم ھو المكان 
 .الذي یستقر فیھ محافظا على أصول دینھ وعقیدتھ

ومن أھم إشكالیات العمل الدعوي  :6إشكالیة االحتكام إلى القانون
لمة النظر إلى المحاكم والقضاء والقوانین في بالد غیر لألقلیات المس

 :المسلمین، والمسلمون إزاء ذلك أنواع

یرى أن كل القوانین والدساتیر كفر یحرم على المسلمین  :النوع األول
اللجوء إلیھا واالحتكام لھا فیما اختلفوا فیھ أو تنازعوا، ألن من صنعھا كفار، 

فیما یتعلق بالحكم والقضاء، ألنھا حكم  وكل صنیعة للكفار ھي كفر، خاصة
 .بغیر ما أنزل هللا

یرى أنھ ال مناص من االحتكام إلى تلك القوانین مھما : النوع الثاني
كانت، حتى لو خالفت أحكام اإلسالم القطعیة، بل یصل إلى اإلیمان بھا 

 .بالكلیة

كنھ قد یدعو إلى احترام تلك القوانین واالحتكام إلیھا، ل: النوع الثالث
یتحفظ على االحتكام فیما یملك من األحكام التي تخالف أحكام الشریعة 
القطعیة، بل یسعى قانونیا إلى وجود مخارج قانونیة، كالمجالس العرفیة التي 
یقبلھا القانون، فذلك ال یجعلھ یخالف أحكام الشریعة القطعیة، أما القوانین التي 

راء التي ھي محل اجتھاد واختالف، ال تصادم الشریعة، أو قد تتبنى بعض اآل
فیرى وجوب االحتكام إلیھا واحترامھا، وھو یجتھد في عدم االحتكام إلى ما 
ھو محرم شرعا، وإن فعلھ فمضطرا، مع سعیھ الدائم إلیجاد الحلول والبدائل 
الشرعیة والقانونیة، وذلك النوع الثالث ھو المختار الذي ننصح األقلیة 

 .المسلمة بھ

ومن أھم إشكالیات العمل الدعوي لألقلیة : النفع دون الدفععقلیة 
المسلمة ببالد غیر المسلمین أن من المسلمین من یتعامل بعقلیة االنتفاع، فھو 
مع تلك البالد مادام ینتفع بھا، بل یتفنن ویبدع في كیفیة أخذ أكبر المكاسب من 

لسیاسي، ویتقاضى تلك البالد، فیجيء إلى البلد دون إقامة، ویطلب اللجوء ا
، وحین یعمل ال یبلغ »بدل البطالة«راتبا من الدولة، وھي ما یعرف بـ
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السلطات حتى تستمر في صرف الراتب لھ، فیجمع بین راتب العمل وراتب 
البطالة، وال یدفع الضرائب، ویتھرب من كل مسؤولیة تجاه الدولة التي یقیم 

  ".ع دون الدفعالنف": فیھا، وھو یرفع شعار تعاملھ مع الدولة

ورغم تلك العوائق في العمل الدعوي وفي وضع المسلمین كأقلیة 
مسلمة في بالد غیر المسلمین، فقد استطاع المسلمون أن یحققوا نجاحات 
كبیرة على المستویات كافة، فقد أصبح من المسلمین من ھم أعضاء في 

صلة قویة  المجالس النیابیة، ومجالس البلدیات، ومنھم من استطاع أن یوجد
مع السلطات، وأن یبرز الوجھ الحضاري لإلسالم، لكن األمل معقود أن یفید 

، ویرشد اإلسالميالمسلمون من معرفة تلك العوائق بما یصحح مسیرة العمل 
 .اتجاھھا الجامع بین الحفاظ على الھویة، وتحقیق المواطنة الصالحة

عطیل القواعد العنصریة واختفاء المصداقیة والجھل بفقھ الواقع وت
ثمة توظیفات وادوار لألدیان في  أن أي عراقیل الدعوة في الغرب.. .الفقھیة

العالقات الدولیة والعولمیة تحت التشكیل ویختلف حجم ونوعیة ومساحات 
بحسب كل مرحلة تاریخیة وبحسب نوعیة الفاعلین الدولیین  األدیانتوظیف 

للمؤسسات الدینیة من دور    ما إغفال، كذلك ال یمكن إطارھاالمركزیین في 
الكبرى،   األحزابدعم بعض  أوفي التأثیر على بعض االحتكارات السیاسیة، 

على نحو  ما یحدث  في الحالة االیطالیة، حیث ال یزال الفاتیكان والمؤسسة 
الدینیة الرومانیة الجامعة ذات تأثیر ملحوظ سواء في اللعبة السیاسیة الداخلیة 

الشیوعیة في بولندا   إسقاطور الذي لعبھ الباب الراحل في الد(الخارجیة  أو
السیاسة  أدواتالشریف كذلك من  األزھرنعتبر  أنویمكن ) األصليموطنھ 

الخارجیة المصریة، كذلك الكنائس المصریة على اختالفھا تلعب بعض 
  .7في عالقاتنا  بأبناء  مصر في المھجر األدوار

ى شروح وتأویالت البشر للنصوص باألحر أو -عموما یلعب الدین و  
وظائف مھمة وحیویة في اللعبة السیاسیة الداخلیة، حیث لوحظ من   - الدینیة

والسیما  في غالب   -عدیدة من الكوكب أقالیممتابعات نزاعات داخلیة في 
توظیفھ في التعبئة السیاسیة الداخلیة،  -والعربیة ةاإلسالمیالمجتمعات 
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لشرعیة السیاسیة التقلیدیة، وفي تھجین نظام وكمصدر  محوري من مصادر ا
المشروعیة الحدیث بموروث تقلیدي، یسوغھ لدى فئات اجتماعیة واسعة، 

االجتماعي والسیاسات منھا تبریر الخطاب السیاسي و أخرىدوار أوثمة 
كما حدث   ةاإلسالمیال تتناقص مع العقیدة والشریعة  أنھا أساسالعامة على 

الزراعي والسیاسات االشتراكیة  اإلصالحسیاسة ( في الفترة الناصریة
التغیرات السیاسیة  أدواتوكذلك استخدام الدین كأداة من ) الخ...  األخرى

غیرھا من ادوار یضیق المقام عن  إلى... االنقالبیة أوالواسعة النطاق 
حصرھا، وما یھمنا  في ھذا  الجزء ھو رصد عودة المسالة الدینیة بقوة تساھم 

  . جدل الدائر حول المشاھد الكونیة المتحولةفي ال

انھیار وتأكل   أعقبویعلل لیوتار تلك العودة بالفراغ الذي 
فقد فتح  - السردیات الكبرى حسب تعبیره  أو -الشمولیة المعنى إمبراطوریات

التباسات تشوش المعاني  أوالمرتبط بغیاب المعنى  األلمالطریق لتنامي 
 إلىالفردي والجماعي، ومن ثم كانت العودة  واضطرابھا على المستویین

الشروح  إلىالمرجعیة الدینیة، وغالبا عبر العودة  األطراستعارة المعاني من 
الثقافة الدینیة الشعبیة الشائعة  أووالتأویالت والتفسیرات الفقھیة والوعظیة، 

في متابعتھ الصافیة، ومن ثم یمكن   األصولبكل محموالتھا، وتأسیسا على 
والرمزیة تعبیرا عن سعي لتوازنات نفسیة  األدائیةعتبار التزمت والطقوس ا

فردیة وجماعیة قلقة في عالم مضطرب بالتوتر السیاسي، وتكنولوجیا فائقة 
  واإلنسانيالكینونة والعدم مجددا على الضمیر الفردي  أسئلةالتطور تطرح 

  .عموما

نصر الدین ع بأھمیةسیاسة العولمة على وعي كامل  أنوالحق   
بوصفھ محركا لشعوب بعض الدول، وعلى وجھ الخصوص، في ظل  صحوة 

ھو البعد  اآلنالدینیة والسیاسیة على مستوى العالم،  فالدین  األصولیات
 - االثنیة  أوالدینیة  األقلیاتالغائب في سیر العالقات الدولیة، وھذا ما جعل 

المحددات  أھمھا  احد ھذه السیاسة، بوصف أنظارمحط  - على مستوى العالم 
بدون وعیھا من  أو األقلیات، سواء بوعي ھذه التي یمكنھ استخدامھا وتطویعھا

ورعایة مصالحھ، ویحدث  ذلك عن طریق جعل ھذه  أھدافھاجل تحقیق 
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  .8إلیھاعامل ضغط على الحكومات و الدول التي ینتمون  األقلیات

نیة الرسمیة المذھبیة  ولذا فالمتوقع زیادة التنافس بین المؤسسات الدی  
، وكذلك تزاید سیاسات إتباعھاالمسیحیة الكاثولیكیة والبروتستانیة على 

 أنالتبشیر، كما ستحاول بعض المؤسسات الدینیة ذات السیاسات العولمیة 
كما یحدث  في  - األھلیةتفرض رؤاھا  على حل بعض النزاعات والحروب 

الذي عقد في ماشاكوس یعكس   طارياإلفاالتفاق   -السودان على سبیل المثال 
التنافس بین المؤسسات  إطارللحریات الدینیة، في  األمریكیةمرجعیة اللجنة 

الكاثولیكیة والبروتستانیة في جنوب السودان على القبائل الجنوبیة التي ال 
تزال تؤمن بادیان وعقائد مغایرة، وقد ازدادت حدة استخدام الدین في 

ال عن الدور السابق  لألیدیولوجیة في صیاغة التحالفات النزاعات الدولیة بدی
 األمثلةفي الحرب الباردة، ومن ابرز ھذه  واألعداء األصدقاءالدولیة و

الصراع في البوسنة وكوسوفو و الشیشان و الحرب ضد طالبان و القاعدة في 
  . الخ... أفغانستان

 إضفاء"ن خطورة توظیف الدین في الصراعات الدولیة تتمثل في إو
 األوسط، وفي الشرق "القداسة على الصراعات حول المصالح وبین الثقافات

، وفي تغذیة مشاعر العداء  اإلعالميوالتبریر في الخطابین السیاسي و
القومیة والسیاسیة للصراع   األبعاد، وللتغطیة على األطرافالمتبادل بین 

سواء   -الداخلیة على التكیف الدیني لھ، كما استخدم الدین في النزاعات 
في بناء الھویات المتنازعة في المجتمعات  أو - تبریر لھا أوكسبب للصراعات 

مذھبیة وعرقیة، على سبیل المثال في  أسسالممزقة على  أوسطیةالشرق 
  .9لبنان والعراق والسودان والجزائر

بصفة  األوسطالكثیر من المجتمعات في الشرق  أن األمرومما یفاقم    
وبالتالي  فھي  ي من ظاھرة االنقسامات العرقیة والطائفیة والقبلیة،خاصة تعان

تعاني من ضعف عملیات االندماج القومي وعدم القدرة على تجاوزا 
وما زالت المنطقة تشھد  لفئاتھا االجتماعیة المختلفة، األولیةالنتماءات 

  .عملیات بناء واستكمال مقومات الدولة القومیة بمفھومھا الحدیث
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 األقلیاتفان الدین شكل عامل تمایز ثقافي من بعض : أخرىناحیة من  
على المستوى الرمزي والقیمي   األوربیةداخل المجتمعات  ةاإلسالمیالعربیة و

صناعة  أصبحتوقد  العلماني، األوروبيالنظام الثقافي والقیمي  إزاء
ینیة الكراھیة تعتمد على التالعب السلبي بالدین وسوء استخدام القیم الد

وكأقنعة ال  ،اآلخرین إزاءوالتأویالت المحافظة والسلبیة للنصوص الدینیة 
والثقافات بین الدول والجماعات القومیة،  واألعرافخفاء صراعات المصالح 

یشكل  ابرز عالمات  إنماالصراع بالثقافة والدین كأدوات رمزیة   أنوالحقیقة 
ارات ما بعد الحرب الباردة، وبعیدا عن تناقضات انھی التحول نحو الكوكبة،

تحویلھا  النزاعات و  إنتاجوالطائفیة في  حیث تزاید تداخل الدین مع القومیة،
للنحن الدینیة في بعض كل تحدید  أصبححیث  األساسیةعن مصادرھا 

الذین ینتمون  اآلخرین إزاء وإیدیولوجیاالنزعات یمثل عنفا لغویا السیاقات و
 أبناءدور الحشد الداخلي ال بناء دین ضد وفي لعب  أخرمذھب  أولدین 

دعم دور مولد ال أیضاولعب الدین  .التحریض علیھمو األخرى األدیان
 األممیةمثال ذلك طالبان وذات الدین و أبناءالمالي الدولي من السیاسي و

  .10الرادیكالیة المتشددة ةاإلسالمی

تفكك االتحاد  عقب: الوالیات المتحدة و قانون الحمایة الدینیة لألقلیات
في المنظومة  األقوىوسقوط المنافس  وانھیار الكتلة االشتراكیة، السوفیاتي،

الدولیة للغرب في مجال الھیمنة على العالم، فقد تحول الصراع بین 
صراع بین الغرب وبقیة العالم،  إلىالمعسكرین الرأسمالي واالشتراكي 

  : واعتمد ھذا الصراع على أمرین

بالسیطرة الكاملة في مجال التكنولوجیا ووسائل  اإلمساك :األولى
التفوق الحربي  األولىواالتصال العالمیة، بحیث تضمن  اإلعالم

  .واالستراتیجي

التنمیط "السیطرة على عقول شعب العالم بالعولمة الثقافیة  :والثانیة 
والتي تقوم على محورین "وتنفیذ ما یمكن تسمیتھ باستراتجیة التوسع " الثقافي

  : ساسیینأ
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  .للیبرالیةالدیمقراطیة ا+ تقویة ودعم اقتصادیات السوق نشر و - 1

بھدف   األخرىللتدخل في شؤون الدول  اإلنساناستخدام مظلة حقوق  - 2
  ".دیمقراطیة تقوم بشكل  رئیس على اقتصاد السوق أنظمة إقامة

تستخدم الوالیات المتحدة حق التدخل  في شؤون العالم الثالث من و
  : عدة قنوات منھاخالل 

المنظمات غیر (، التدخل العسكري المباشر، الھیئات التطوعیة المتحدة األمم -
  ).الحكومة

  .المؤتمرات والمشروعات البحثیة -

حرب الخلیج قد كرست الوالیات المتحدة قوة عظمى  أنال شك و 
وحیدة تحاول بسط سیطرتھا بالكامل على مقدرات الحیاة االقتصادیة 

بصفة خاصة، وحتى  األوروبيالعالم غیر  أنحاءة والثقافیة في جمیع والسیاسی
المشروع الوطني لدى دول العالم الثالث  إفشالیتحقق ذلك فانھ كان محتما 

  .التنمیة االقتصادیة، االستقالل  الوطني: والذي كان یركز على ركیزتین

 الكامل لھذه الدول لتكون بمثابة سوق اإللحاقذلك بھدف تحقیق و 
  .للوالیات المتحدة اإلستراتیجیةلتصریف المنتجات و مجاال لتحقیق المصالح 

في سیاق  رغبتھا  في التدخل في  -وقد استطاعت الوالیات المتحدة  
 األشخاصلحقوق  إعالناالمتحدة  األممتستصدر من  أن -شؤون العالم الثالث

وھو  1990م عرقیة ولغویة وقومیة في نوفمبر من عا أقلیات إلىالمنتمین 
  : 11الذي یمثل مقدمة ألمرین اإلعالن

بنفسھا دون  األقلیاتتتولى الوالیات المتحدة متابعة شؤون  إن: األول
  .الرجوع لألمم المتحدة

للتحرر من االضطھاد الدیني في  األمریكيالقانون  إصدار: والثاني 
  .1998عام 

في مایو  وفي سیاق ذلك طرحت الدعوة في مصر لعقد مؤتمر لألقلیات 
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، العراق(في المنظمة وتشمل  األقلیاتوذلك لمناقشة ھموم ومشاكل  1994
، وادي النیل، الضفة والقطاع أو 1958 أراضيفي ، فلسطین، لبنان، الخلیج

  ).مصر أقباط، المغرب العربي

العالمي لحقوق  اإلعالنفي ظل  وقد جاءت الدعوة لعقد المؤتمر 
حقوق اثنیة ولغویة وذلك بھدف تقییم میة وقو أقلیات إلىالمنتمین  األشخاص

من جماعة  أجنبيذلك بتمویل و األوسطالشرق في الوطن العربي و األقلیات
ویمكن اعتبار ھذا المؤتمر البدایة فیما یمكن تسمیتھ  ،بلندن األقلیاتحقوق 

مرحلة جدیدة  إلىتدویل الشأن القطبي والدخول بالوجدان والفكر المصریین 
كونھما  مواطنین  واألقباطمكوني الجماعة الوطنیة المسلمون  ال تتحدث  عن

ھناك  أنوبالرغم من  أقلیةو أغلبیةالوطني المصري، بل باعتبارھما  إطارفي 
ھناك تناقضا  أن إال واألقلیةمن یطرح عدم وجود تناقض بین المواطنة 

وبین  - بما تحملھ من فكرة تجزیئیة -  األقلیة أرضیةجوھریا بین االنطالق  من 
الواجبات في الحقوق و المساواة إلىالتي تھدف من فكرة المواطنة و االنطالق

اتخاذ القرار على كل المستویات  فالكل مواطنین المشاركة في صناعة وو
  .الخ... الدیني  أوالطبقي  أوبغض النظر عن االختالف المھني 

یعرف  ھو ماو -الدینیة  األقلیاتعن قانون الحمایة الدولیة لحقوق  أما 
 freedon from réligiousباسم قانون التحرر من االضطھاد الدیني

persécution قانون  إصدار األمریكیونفقد قرر المسرعون  - 1998 أكتوبر
 إلى، وانضم ھذا القانون األدیانیعرض على حكومات العالم احترام حریة 

ین تلزم بتنفیذ ، وھي مجموعة قوانسیئة السمعة األمریكیةترسانة القوانین 
من صمیم سیادیة ھي  أمورمن خالل حق التدخل في  األمریكيالمشرع  إرادة

عا من التنظیم للشمولیة الدولیة د، بوصف ذلك واالختصاص الداخلي للدولة
ضمن دواعي  األقلیاتبما في ذلك حقوق  اإلنسانوفي وفق انتھاكات حقوق 
  .12لك الدول لعقوباتوال تعرضت ت اإلنسانیةالتدخل الدولي لألغراض 

ما  إذاوینص  القانون على وقف الوالیات المتحدة قروضھا ومساعدتھا 
تركتھ یحدث،  أوعدم مساواة مارستھ الحكومات بذاتھا  آوظھر اضطھاد 

 إذاھذه السیاسة، و لكنھ یترك تقریر ما  بإتباع األمریكيوالقانون یلزم الرئیس 
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  .عدم المساواة و یستحق  ھذا العقاب أوكان بلد بعینھ یمارس فیھ االضطھاد 

 األقلیاتتعتبر قضایا : وأمریكا أوروباالمسلمة في  األقلیاتقضیة 
الشائكة في عالقة الغرب بالمسلمین بشكل  األمورفي الغرب من  ةاإلسالمی

عام، فبالرغم من كونھا ال تدخل على نحو مباشر في صمیم القضیة موضع 
الوجھ المقابل لقضیة الحمایة  -بمعنى ما - تعد اأنھ إالالتركیز في ھذا المقام 

تجلى ازدواجیة  إذالدولیة للغرب لألقلیات الدینیة في المشرق العربي والعالم، 
الغربیة وسیاسة الكیل بمكیلین التي ینتجھا الغرب تجاه حقوق  المعاییر
، فھو في الوقت الذي ینصب من نفسھ مدافعا عن الدینیة في العالم األقلیات

 األقلیاتالدینیة في المشرق، فانھ ال یكاد یقیم وزنا لحقوق  األقلیاتقوق ح
سبیل  -في بلجیكا على   ةاإلسالمیخذنا الجالیة أما  وإذا، أوروباالمسلمة  في 

 إقامةترفض  أنھا إالفان السلطات البلجیكیة رغم اعترافھا   باإلسالم  - المثال
والمدرسة  ،اإلسالميالمركز خارج نطاق  اإلسالميمدارس لتعلیم الدین 

صغیرة ال تكاد تفي بحاجات " مدرسة الغزالي"الموجودة في المركز 
عدم توفیر الكتب المدرسین، كذلك ثمة عدد من  إلىباإلضافة / المسلمین ھناك

 األحوالالمشكالت االجتماعیة التي یعاني منھا  المسلمین، وبالذات في مسائل 
یتم الطالق   قد إذمسائل الطالق  بالذات،  الشخصیة و عدم وجود مرجعیة في

ثم ال یتم االعتراف بھ من الحكومة، وكذلك ھناك مشاكل تتعلق بقضیة اندماج 
المسلمین والمجتمعات البلجیكیة نو اعتراض االتجاه الیمیني على مسألة 

  ".األوربیةعدم تفتیت البنیان االجتماعي في الدول " االندماج بحجة

لمجموعات العربیة المقیمة بأوروبا ال تزال في وبوجھ عام فان ا 
 أبناءمرحلة انتقالیة لم یتقرر مصیر قسم كبیر منھا، وما زال العدید من 

بسبب صعوبة  أبداقانونیة واجتماعیة غیر مستقرة  أوضاعالعرب یعیشون في 
  .الظروف  االقتصادیة لبلدان االستقبال التي تعیق عملیة االندماج

وضد  األجانبیعاني العربي شعورا عاما ضد ف أمریكافي  أما
الحادي عشر من سبتمبر المشاعر   أحداثوقد اشتدت بعد . المھاجرین

 -والثقافة  الشعبیة  اإلعالمسواء  في وسائل  - المناھضة  للعرب وللمسلمین 
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التجاریة وبعض  اإلعالنات أیضاالعمل، واستغلت  أمكنةكما انعكست في 
صور العرب السلبیة وذلك لترویج المبیعات،  - الوجوه مثل اقنعة  - المنتجات 

مناخ  إلى أضاف"  أمریكاكذلك فان فیلما تلفزیونیا وثائقیا عنوانھ جھاد في 
 إلىضافة الشك واالرتیاب بالعرب المسلمین في الوالیات المتحدة، باإل

  .13المسلمینللعرب و أساسالقوانین الخاصة باإلرھاب  والموجھة 

عة من العوامل الرئیسیة لتغذي تلك النظرة السلبیة تقف مجموھذا و
 أوسواء في داخل الوالیات المتحدة  -للوالیات المتحدة تجاه العرب والمسلمین 

تحد  أيالوالیات المتحدة ال تواجھ  أنوالسبب الرئیسي یكمن في  - خارجھا 
 سالمياإلوھذا  التحدي العربي  ،اإلسالميفي العالم العربي  إالجدي لسیادتھا 

  : طره على الوالیات المتحدة لسببینلھ خ

الالزمة  االحتیاطات النفطیة أضخم انھ قائم في منطقة توجد فیھا :أوال
ون لھ سلطة بالتالي فان الذي یسیطر على النفط تكللقرن الحادي والعشرین، و

  .قوة في العالم طوال القرن المقبلالكبیرة على االقتصاد و

دیني متماسك  إیدیولوجيقائم ضمن سیاق  تحد  ھذا  التحدي إن :ثانیا
كذلك في وآسیا، و إفریقیااإلسالمي في العالم  أرجاءفي  أصداؤهلھ و

،  لذا فقد مثل ھذا  الشمالیة أمریكاو أوروباة المھاجرة في اإلسالمیالمجتمعات 
غیرھا دیة للسیطرة الغربیة الثقافیة والتحدیات ج أكثر اإلسالميالتحدي 
الفكر االشتراكي والشیوعي،   تراجعنذ انھیار االتحاد السوفیاتي ومالسائدة 

ھذا الخطر الدیني ھو  أنعلى  األخیرةقد شھد صموئیل ھانتجتون في كتاباتھ و
  .14الغرب في السنوات المقبلةو  أمریكاالذي یواجھ  األشد

  : أھمھالعل من  أخرىمجموعة عوامل   إلىباإلضافة   

، األلفيمجموعات تؤمن بالعصر  أي وجود صھاینة مسیحین، - 1
ھذه  ،فلسطین تمھیدا لعودة المسیح الثانیة إلىعودة الیھود  إلىوتتطلع 

وھي عادة ضد العرب  ،الحدود أقصى إلى إسرائیلالمجموعات تؤید 
  .والمسلمین في وجھات نظرھا وفلسفتھا

والدعم القوى  ،منظمة أمریكیةووجود جالیة یھودیة  إسرائیلقیام  - 2
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حلیفا  -غالبا-اعتبارھا و ،إسرائیل إلىلذي تقدمھ الوالیات المتحدة ا
یعتبروا العدو وأن العرب  أنمن الممكن "العرب  أنمما یعني  ،استراتیجیا

   .كحلفاء وداعمي ھذا العدو إلیھماألمریكیین قد ینظر 

 ،األوسطمختلفة من الشرق  أجزاءالحدیث في  اإلسالمياالنبعاث  - 3
ویشكل بالتالي تھدیدا   ،ضد العربیرافقھ عنف ضد النظام وما  انبعاث غالبا

  .األمریكیةللمصالح 

كثیرة ربما زاد عما  أحوالفي فرنسا فالحال ال یقل سوءا بل إنھ في  أما
 اإلسالميفالمھاجر العربي المسلم یأخذ صورة . یحدث في الوالیات المتحدة

وتم " احتفي بھشعب كفلھ و ترویع الذي ینشد اإلسالمو ،الرادیكالي المتطرف
وقد  ،خطر قاتل على الوجود الفرنسي إلى" إعالمیةكیمیاء "تحویلھ بفضل 

  : المسلمین مع لحظتین إلىتزامن ھذا التحول في النظرة 

وبخاصة  - في الثمانینیات  اإلسالميلحظة التحوالت التي عرفھا العالم 
 أنا نفسھا وبعد اكتشاف ولحظة الظھور الھویاتي في فرنس - اإلیرانیةاللحظة 
ویحمل  الخطاب  . ھو الدین الثاني في الجمھوریة - وإحصائیا عددیا  - اإلسالم

  األقلیة - Le Penكخطاب الجبھة الوطنیة للسید لبان  -الیمني في فرنسا 
التي یعرفھا  المجتمع الفرنسي  األزماتو ،المسلمة مسؤولیة االنشطارات

  .15"خبز الفرنسیین أخذة بأنھافاألقلیة المسلمة تتھم "

  النموذج الھوالندي: دراسة حالة

تعتبر ھولندا الدولة األوروبیة الثانیة بعد فرنسا من حیث الوجود 
، مقارنة بتعداد السكان، حیث یشكل المسلمون الجالیة الثانیة بعد ياإلسالم

  .ملیون نسمة 16یبلغ عدد المسلمین قرابة الملیون من أصل . المسیحیة
ه الدارسة الستعراض تركیبة المجتمع الھولندى اإلثنیة والدینیة، وتسعى ھذ

كما . وتشخیص معوقات االندماج االجتماعیة واالقتصادیة وأزمة الھویة
عرقلة عملیة  فيتستعرض الدراسة استعراض دور العوامل الخارجیة 

وفوبیا، اإلسالمبروز ظاھرة  فياالندماج، وتسلط الضوء على دور األفراد 
  .ا المغربى محمد بوییرى، والیمینى الھولندى خیرت فیلدرزالسیم
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وفوبیا وإشكالیة اندماج األقلیات المسلمة اإلسالمھذا، وقد شغل تنامى ظاھرة 
فى المجتمعات األوروبیة حیزا كبیرا من جھود الباحثین المھتمین بقضایا 

وقد انصبت تلك الدراسات على اتجاھین . االجتماعيالمواطنة والسالم 
ظاھرة  لتناميأدت  التيركز االتجاه األول على العوامل . رئیسیین
وفوبیا وتعثر مشروع االندماج مثل ظاھرة اإلرھاب، انحیاز اإلعالم اإلسالم

  .، ودور الالعبین السیاسیینوالثقافي الدینيالغربى، واالختالف 

ظاھرة  تناميوفى إطار ھذا االتجاه، أرجع العالم الراحل إدوارد سعید 
تجاه القضایا العربیة إلى  الغربيالعام  الرأيوفوبیا وتشویھ وتضلیل إلسالما

من  الثانيوفى الحالة الھولندیة، یشعر الجیل . انحیاز اآللة اإلعالمیة الغربیة
اإلعالم  في المغربيأبناء المھاجرین المغاربة بالغضب إزاء صورة الشباب 

  .16لتطرفارتبط باإلجرام والتخریب وا والذي، الھولندي

یقدم مفھوما  اإلسالمأن  الجنديمن ناحیة أخرى، یؤكد محمد الشحات 
حیاتیا للمسلم مختلفا عن المفاھیم الغربیة للدین، مما أوجد إشكالیة تتعلق 

وقد سعى . المجتمعات الغربیة فيباندماج المسلم االجتماعي والنظامي 
تطبیق أحكام  فيا الشحات إلقامة فقھ لألقلیات، داعیا إلى رفع الحرج عنھ

ة، وھو اجتھاد ال یزال ما بین مؤید یاإلسالمالمجتمعات غیر  فيالشریعة 
أما دراسة عبد المالك سالمان، فقد . األوساط الدینیة والفقھیة فيومعارض 

 واللوبيذلك الیمین المتطرف  فيركزت على دور الالعبین السیاسیین، بما 
ید مشاعر الكراھیة ضد األقلیات تصع فيودور بابا الفاتیكان،  الصھیوني

  . 17المجتمعات الغربیة فيتعثر اندماجھا  فيالمسلمة، مما ساھم 

 فياالندماج  فيویرجع رضا شحاتة فشل المھاجرین المسلمین 
 اإلسالمیتبناھا الغرب تجاه  التيالمجتمعات األوروبیة إلى المفاھیم الخاطئة 
ة بین الدول االستعماریة السابقة والمسلمین بفعل التجربة التاریخیة المشترك

 اإلسالمفعادة ما یتم الربط بین . والمھاجرین المسلمین من شمال إفریقیا
كما . التسعینیات فيالمتطرف  ياإلسالموالثورة الجزائریة أو بینھ وبین التیار 

كدین وثقافة وبین الحداثة  اإلسالمأن الغربیین یفترضون وجود تناقض بین 
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یفترضون أن المسلم لیس مؤھال ألن یكون إنسانا عصریا  والمعاصرة، حیث
  .18الرتباطھ بثقافتھ الدینیة المحافظة

أما االتجاه اآلخر، فیركز على دراسة نماذج التعددیة الثقافیة المتبعة  
وھناك . كل من بریطانیا وھولندا فيعدد من الدول األوروبیة، السیما  في

عام  فيكیبیل أن تفجیرات لندن  فقد أكد جیل. اختالف حول مدى نجاحھا
استھدفت شبكة المواصالت من قبل مسلمین بریطانیین أكبر دلیل  التي 2005

على فشل نموذج التعددیة الثقافیة، القائم على اعتبار الدولة مجموعة من 
جماعات، لكل منھا ثقافة تعددیة فى الدین واللباس والطعام واألدب والفن 

  .والتعلیم

المفرط مع األقلیات  البریطانيتسامح نموذج التعددیة  ویرى كیبیل أن
ظھور العنف ضد الدولة والمجتمع، مؤكدا تفوق النموذج  فيكان سببا 

  .Cultural Assimilation19 الثقافيالقائم على االستیعاب  الفرنسي

وعلى العكس من ذلك، تدافع آن فیلیبس عن مفھوم التعددیة الثقافیة، 
لسیاسة األصلح لمجتمع متعدد العرقیات واألدیان مثل تعتقد بأنھا ا والتي

وترى أن خصوم التعددیة الثقافیة یبالغون فیما یتعلق . البریطانيالمجتمع 
بموضوع تمایز الثقافات وانفصالھا، السیما فى عالقة المرأة بالرجل، مؤكدة 

اواة أن سیاسة التعددیة الثقافیة ال تزال قادرة على تحقیق درجة أكبر من المس
  .20االجتماعیة بین قطاعات الشعب

بناء  فيإال أن فرنسیس فوكویاما یؤكد فشل جمیع األنظمة األوروبیة 
للشباب  الداخليمجتمعات متعددة الثقافات، مما أوجد شعورا باالغتراب 

وقد دعا أوروبا ألن تتعلم من . تحول إلى التطرف واإلرھاب الذيالمسلم 
اعتمدت على تقدیم قیم مدنیة  والتيمھاجرین، دمج ال فيالتجربة األمریكیة 

حین أن األوروبیین  في. للمھاجرین متساویة مع غیرھم من المواطنین
یركزون على الھویات القومیة التاریخیة، وتمییز المھاجرین السابقین على 

  .21نظرائھم الجدد
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تعترض المقارنة ما بین التجربتین األمریكیة واألوروبیة إشكالیة 
فالوالیات المتحدة األمریكیة ال تزال قادرة . من حیث منھجیة المقارنةرئیسیة 

على استیعاب المزید من المھاجرین بفعل توافر فرص العمل، مقارنة 
كما أن السیاسة . القارة األوروبیة العجوز فيبمحدودیة المكان والثروات 
ثم ظاھرة اإلرھاب والتطرف، ومن  تنامي فيالخارجیة األمریكیة ساھمت 

لھذا، یرى عبدهللا الشایجى أن اآللة اإلعالمیة األمریكیة وعددا . وفوبیااإلسالم
المجتمعات  فيوفوبیا اإلسالممن السیاسیین المؤثرین یساھمون فى تغذیة 

الغربیة عبر خلط األوراق، بما فى ذلك ربط رموز متطرفة من أمثال صدام 
لتعمیم حاالت فردیة  غربيالیعمد اإلعالم . اإلسالمحسین وأسامة بن الدن ب

نضال مالك حسن على  العسكريمتطرفة، ومنھا حادثة إطالق النار من قبل 
بقیة المسلمین ضمن الجیش  فيمن أجل التشكیك  األمریكيالجیش  فيزمالئھ 

  .22األمریكي

  :سیاسة التوطین والتمثیل السیاسى - ب 

د الثقافات االندماج على أساس مجتمع متعد في الھولنديیقوم النموذج 
، بحیث تسعى الحكومة إلى السلميحالة من التعایش  فيیعیش جنبا إلى جنب 

صناعة القرار، مع احتفاظ كل منھا بھویتھا  فيإشراك مختلف الجماعات 
إلى محاولة توطین المسلمین  1981ولھذا، سعت الحكومة منذ عام . الثقافیة
  .سیاسة دمج المھاجرین وإتباع

 فينح المھاجرین حق االقتراع والترشیح ، تم م1986وفى عام 
انتخابات المجالس المحلیة، كما بلغ عدد الحاصلین على الجنسیة نحو نصف 

  .23المھاجرین األتراك وثلثيعدد المھاجرین المغاربة 

یھدف إلى تمكین  الذي، أقرت الحكومة قانون التوطین 2007وفى عام 
المستقبل إلى الربط ما  فيیطمح  المھاجرین من اللغة والثقافة الھولندیة، كما

ویطبق القانون على فئتین، األولى من . بین التعلیم ومتطلبات سوق العمل
القادمین الجدد، حیث یتوجب علیھم اجتیاز اختبار المواطنة، قبل أن یسمح لھم 

أما الفئة . الوطن األم فيذلك إجادة اللغة الھولندیة وھم  فيباإلقامة، بما 
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: لقادمین القدامى الذین تنطبق علیھم جملة من الشروط، بما فیھاا فھيالثانیة، 
أن یكونوا من غیر الحاصلین بعد على الجواز الھولندى ومن القادمین من قبل 

سنة، وأال تكون لدیھم شھادة  65و 16، وفى الفئة العمریة ما بین 2007عام 
  . تثبت إجادتھم للغة

یادة ظاھرة الزواج ما بین قوانین الھجرة إلى ز فيوقد أدى التشدد 
وعلى الرغم من عدم تمكن األجانب  .24ھولندا وبلجیكا فيالجالیة المسلمة 

، 2006و 1982واألقلیة المسلمة من المشاركة السیاسیة خالل الفترة ما بین 
، قدم حزب 2002ففى عام . فترات الحقة فيفإنھا شھدت تزایدا ملحوظا 

من أصول أجنبیة، ھما فیلومینا بایلھاوت  قائمة بیم فورتاین مرشحین للوزارة
نواب مسلمین  10، شھد البرلمان دخول 2003وبعد انتخابات . وكى لین فون

دخول وزیرین مسلمین  2007كما شھد عام . عضوا برلمانیا 150من أصل 
عن حزب العمل، ھما النائب أحمد أبو طالب وزیرا للشئون وھو من أصل 

والنائبة نباھات البیرق، وھى تركیة  ،25ما بعدمغربى أصبح عمدة روتردام فی
ھذا باإلضافة إلى عدد من النواب، أمثال . األصل وأصبحت وزیرة للعدل

عن حزب  األوروبيمن حزب الخضر، وعضو البرلمان  يالنائب توفیق دیب
كما یشغل . 66العمل أمینة بوزاكز، وفاطمة كوسیر من حزب دیمقراطیى 

من مجموع أعضاء المجالس % 4.4الشیوخ، ومن مجلس % 4األجانب نسبة 
من مجموع مقاعد  9500مقعد من أصل  302اإلقلیمیة، ویشغل األجانب 

ومن الجدیر بالذكر أن اإلحصاءات تؤكد أن مشاركة المغاربة . البلدیة
السیاسیة تعتبر ضعیفة، مقارنة بمشاركة األتراك التى أصبحت تماثل مشاركة 

  .26السكان األصلیین

  :معوقات االندماج االقتصادیة واالجتماعیة -ثانیا

على الرغم من سیاسة التوطین وقدرة األقلیة المسلمة على دخول 
لالندماج ال یزال  الھولنديھولندا، فإن النموذج  فيمعترك الحیاة السیاسیة 

وفوبیا أو الخوف غیر المبرر من اإلسالمظاھرة  تناميمعرضا لالنھیار بفعل 
  . المسلمةواألقلیات  اإلسالم



  أحالم نواري/ د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          212

: ویعود فشل نموذج االندماج إلى جملة من األسباب االجتماعیة، منھا
التعلیم، واختیار شریك الحیاة، ومعدل الجریمة، وعنصریة المجتمع، وأسباب 

، وسلوك التحویالت المالیة للوطن األم، االقتصادياقتصادیة ترتبط بالمستوى 
تمنع توحید األقلیة  التيتعددة باإلضافة إلى إشكالیة الھویة واالنقسامات الم

  .المسلمة وما یترتب علیھ من مكتسبات سیاسیة مھمة

ینعكس مستوى التعلیم واالرتباط بالجریمة  :المعوقات االقتصادیة -أ
 فيللجالیة المسلمة  االقتصاديوالعزلة والعنصریة سلبا على المستوى 

فالمغاربة واألتراك . یعتبر متدنیا مقارنة بالسكان األصلیین والذيھولندا، 
وارتفاع نسبة البطالة واعتمادھم شبھ التام على  السنويیعانون تدنى دخلھم 

وترجع األسباب الرئیسیة الرتفاع البطالة وتدنى . المعونات االجتماعیة
مستویات الدخل إلى انخفاض مستوى التعلیم، وعدم التمكن من إتقان اللغة، 

وطن األم، حیث یسعى الكثیر منھم أیضا باإلضافة إلى التحویالت المالیة لل
من  الثانيوفى حین توجھ انتقادات للجیل . المغرب وتركیا فيإلعالة عائالتھم 

المھاجمین المسلمین، خاصة المغاربة بسبب تدنى مستوى التعلیم، فإن 
، التعلیميیتخوف من أن یسعى المغاربة لالرتقاء بمستواھم  الھولنديالمجتمع 

. المكتبياألعمال الیدویة ویفضلون العمل  فير راغبین بحیث یصبحون غی
نحن الھولندیین "معھد فورم، قالت إحدى الباحثات من أصول ھولندیة،  ففي

عملیون، فنحن مجتمع مھدد بالشیخوخة بسبب ارتفاع معدل الحیاة، وانخفاض 
 ياالقتصاد الھولند، فيالمغاربحاجة للشباب  فيمعدل الموالید، ونحن 

حال إن وصلوا إلى مستوى عال من  فيإال أننا لن نستفید منھم . مزدھر
المھن الیدویة، مما یجعلنا  فيالعمل  فيالتعلیم، حیث لن یعودوا راغبین 

  .27"مضطرین لفتح الباب للھجرات الجدیدة

تؤكد أن ارتفاع مستوى الدخل  التيكما أن ھناك بعض الدراسات 
لدى  اإلجراميالسلوك  فيدماج والتغییر والتعلیم قد ال یكون كفیال بتحقیق االن

. یتطلع إلى معاملة تقوم على االحترام بالدرجة األولى الذي، يالشباب المغارب
ھولندا دراسة مقارنة، قام بھا  فية یاإلسالمفقد رصد موقع اتحاد المنظمات 

جرائم اجتماعیة،  فيالمتورط  المغربيثالثة باحثین ھولندیین حول الشباب 
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وقد شملت . وتخریب الممتلكات العامة والخاصة بالتعديبیتھا توصف غال
السجون الھولندیة،  فيشابا قاصرا من أصول مغربیة، یقبعون  150العینة 

وقد تمت مقارنتھم . راق تعلیميوینحدرون من عائالت مترفة وذات مستوى 
 المغربيبالمساجین القصر من أصول ھولندیة، حیث تبین أن الشباب 

مثل ھذه الجرائم  فياألصل، أكثر تورطا  ھولنديیرى نفسھ  الذيوالمترف، 
وترجع الباحثة خونیكا ستیفنز . من الطبقة الوسطى الھولنديمن الشباب 

األسباب إلى أن الشباب الذین یندمجون فى ھولندا بقوة یكونون أكثر حساسیة 
تجاه الصورة السلبیة حول الشباب المغربى، مما یؤدى إلى السلوك 

  .28، فالشاب یندمج إال أنھ یصطدم بمعاملتھ كأجنبى فى بلدهجرامياإل

على  الھولنديمن الدستور  23تنص المادة  :المعوقات االجتماعیة -ب
. والثانوي االبتدائيالخاص  الدینيأحقیة الجالیات الدینیة فى تأسیس تعلیمھم 

تھتم  التيولھذا، فقد سعت الجالیة المسلمة إلى تأسیس مدارسھا الخاصة 
 التعلیمية، إلى جانب المنھج یاإلسالمبتدریس اللغة العربیة والدیانة 

ویمكن لھذه المدارس أیضا الفصل بین الطالب على أساس . االعتیادي
  . الجنس، السیما فى دروس الریاضة البدنیة

، شریطة تعھدھا بتقدیم تعلیم جید حكوميوتحظى ھذه المدارس بدعم 
وفى . 29السلميتحقیق المواطنة والتعایش  فيعیة بالمسئولیة المجتم والوعي

مدرسة ابتدائیة  45، وصل عدد ھذه المدارس إلى 2008إحصاء عام 
من % 4 أيتلمیذ،  7,500ومدرستین ثانویتین، حیت بلغ عدد تالمیذھا قرابة 

ھولندا، ھذا باإلضافة إلى عدد من المدارس اإلثنیة،  فيالتالمیذ المسلمین 
 فيیشكل أبناء الجالیة المسلمة كذلك األغلبیة . والتركیةالسیما المغربیة 

المدن الكبرى بعد أن ھجرھا أبناء الھولندیین  فيالمدارس الحكومیة الموجودة 
باتت ھذه المدارس تسمى . األصلیین إلى مدارس خارج المدن الكبرى

بالمدارس السوداء، كونھا أضحت حكرا على أبناء الجالیة المسلمة ذات 
وقد أثیرت ضجة أخیرا حول سوء مخرجات المدارس . السمراء البشرة

ة، حیث أرجع تقریر فورم األسباب إلى سوء اإلدارة، واالستغالل یاإلسالم
  . ة لھذه المدارسیاإلسالمللمال العام، ولیس للھویة 
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یقدر عدد المسلمین فى ھولندا بملیون،  :االنقسامات الداخلیة -ج
ھاجرون التقلیدیون من تركیا والمغرب العربى غالبیتھم من السنة، وھم الم

ویعتبر الشیعة أقلیة، وھى القادمة من العراق ولبنان، إلى . والقارة الھندیة
تعانى الجالیة المسلمة . 30جانب أقلیة أصغر، وھى األحمدیة من القارة الھندیة

انعكست على طبیعة تشكیل  والتيالعدید من االنقسامات العرقیة والمذھبیة، 
ة، والمساجد، واألحزاب، یاإلسالمة بما فیھا الجمعیات یاإلسالملمؤسسات ا

  .المدنيومؤسسات المجتمع 

بناء المساجد،  فيالحق للمسلمین  23مادتھ  في يیعطى الدستور الھولند
مسجدا  150مسجدا، منھا  453ھولندا بـ  فيحیث یقدر مجموع المساجد 

ا للسورینامیین، متفرقة ما بین مسجد 33ومسجدا لألتراك،  245وللمغاربة، 
ویعتبر المسجد الكبیر أقدم . ة العالمیة واألحمدیةیاإلسالمجماعة الدعوة 

ھولندا، ویؤمھ مرزوق أوالد عبد هللا، وھو نائب رئیس الجامعة  فيالمساجد 
ومن الجدیر بالذكر أن األقلیات المسلمة تعمد إلى تبنى . روتردام فية یاإلسالم

ة مختلفة للمساجد من أجل التمایز واالختالف ما بین تصمیمات معماری
وقد أظھرت دراسة لعالم األنثروبولوجیا والمؤرخ . ةیاإلسالمالجماعات 

ھولندا أن  فيعشر مسجدا  الثنيأریك روس عن تصمیمات  يالمعمار
  .التصمیمات تخضع العتبارات التمایز بدال من االندماج

یعبر عن العمارة  الھاي في اإلسالمفعلى سبیل المثال، مسجد 
أما مسجد . المغربي الملكيللنظام  الرسميالمغربیة، وفیھ استحضار لإلسالم 

السالم فى روتردام، التابع لجماعة اإلخوان المسلمین، فھو یتبنى إظھار نوع 
، وھو المغربي الرسمي اإلسالمة المتناقضة مع نمط یاإلسالممن الرابطة 

جمع كل أنواع  الذيالمدینة المنورة،  في  أقرب إلى تصمیم مسجد الرسول
أیندھوفن  فيكذلك الحال مع مسجد الفرقان . ة عبر العالمیاإلسالمالعمارة 

البدایة من قبل المھندس، وفقا للعمارة المغربیة، إال أن القائمین  في بني الذي
على المسجد من السلف طلبوا إزالة الزخرفة لیظھر مسجدا متقشفا على نھج 

ویعتبر مسجد النصر والفتح من المساجد المغربیة المعروفة، إلى  .31فالسل
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، "إسكندر باشا"، و"آیا صوفیا"جانب عدد من المساجد التركیة، مثل مساجد 
  .مدینة روتردام في" بیرلك"و

. تنقسم الجالیة الھندیة ما بین جماعة الملوكیین والھنود والباكستانیین
وفى . صغر جالیة بحیث ال تتجاوز ألف شخصوتعتبر جالیة الملوكیین أقدم وأ

شمال البالد،  فيمخیم تسریح الجنود  في، افتتحوا أول مسجد لھم 1956عام 
دعم ھولندا  فيكما سعت الحكومة الحقا لبناء مسجدین لھم، اعترافا بفضلھم 

أما جمعیة المسلمین الخیریة . من أجل االستقالل اإلندونیسيخالل فترة الكفاح 
 فيترتبط بالبعثة العالمیة  فھيأمستردام،  فيا، ومقرھا مسجد طایبھ ھولند في

ویحتفظ الباكستانیون بمسجد خاص لھم . مساجد 10، وتشرف على يدیوباند
 فيإقامة مساجد مشتركة  فيفى روتردام، كما أنھم یتعاونون مع الھنود 

تدینان  تعمل الجالیة المغربیة تحت لواء جمعیتین كبیرتین. يأمستردام والھا
 فيفرنسا  فيتأسست (، ھما رابطة العمال والتجار المغربيبالوالء للعرش 

، واتحاد المنظمات المغربیة )1975وانتقلت إلى ھولندا فى عام  1973
ویضم ما یقارب  1978الذى تأسس فى عام ) Ummah(ھولندا  فية یاإلسالم

 90ا على ویشرف اتحاد المساجد المغربیة بھولند. عضویتھ فيشخص  100
  .مسجدا 20حین یدیر اتحاد المساجد المغربیة بأمستردام  فيمسجدا، 

) KMAN(ھولندا  فيلجنة العمال المغربیة  في الیساريویقوم الجناح 
كما تنشط حركة التبلیغ المتفرعة من الحركة . بدعم عدد من المساجد المستقلة

ت على عدد من وتشرف ھذه الجمعیا. المساجد المغربیة فيفرنسا  فياألم 
ولم یسع المغرب . المساجد، كما تزودھا باألئمة، وتتحمل أعباء توظیفھم

إلرسال أئمة، كما ھو الحال مع تركیا، مما جعل األئمة المغاربة یعانون 
البطالة والعوز بعد الخروج من العمل، خاصة بعد امتناع الحكومة الھولندیة 

م، حسب القانون المطبق على عن التكفل برجال الدین بعد عزلھم من مھامھ
وتعتبر الجالیة التركیة األكثر تنظیما، وھى . 1986األئمة المسلمین منذ عام 
 الثقافي ياإلسالم التركية، بما فیھا االتحاد یاإلسالمتضم عددا من الجمعیات 

)Ticf(جوروش  ي، والحركة السلیمانیة، وحركة میلل) 42تشرف على 
، ووصل عدد 1979عام  في الثقافي ياإلسالم يالتركتأسس االتحاد ). مسجدا
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وزارة (ویعمل االتحاد مع دیانات . مسجدا 151المساجد التابعة لھ إلى قرابة 
تزوده باألئمة مع تحمل تكالیف تعلیمھم اللغة والثقافة  التي) األوقاف التركیة

الھولندیة، بحیث تحصر الحكومة التركیة مدة االنتداب ما بین ثالث أو أربع 
  .32سنوات

فھى تدعم المركز  - كولونیا بألمانیا  فيأما الحركة السلیمانیة مقرھا 
. مسجدا 38ھولندا، ویشرف على  فيأوترخت، ولدیھ فرع  في، ومقره الثقافي

ھذا . وترفض الحركة التعاون مع دیانات، حیث تتعاقد مع أئمة غیر رسمیین
، واألتراك )مسجدا 30تشرف على " (الرؤیة الوطنیة"باإلضافة إلى جماعة 

، وأتباع جماعة النور )جمعیة محلیة 30و الھاي فيلھم مسجد (العلویین 
  .33مساجد 6األكراد، ولھم 

أو (المسلمین  ممثلياتفاقا مع مجلس  2007عام  فيوقعت الحكومة 
ة یاإلسالمویعتبر أكبر الھیئات  1993تأسس عام  والذيھولندا  مسلميمجلس 

معالجة القضایا الدینیة  فيالمجلس مع الحكومة یؤكد شراكة ) ھولندا في
تشمل اإلعداد واإلشراف على األئمة  والتية، یاإلسالمالخاصة باألقلیة 

والنشاط الدعوى داخل السجون والمستشفیات، ووزارة الدفاع، واإلعالن عن 
بغیره من الدیانات، حیث یتم  اإلسالمساوت ھذه الوثیقة . 34المناسبات الدینیة

ویمثل المجلس . معھ من خالل وزارة العدل بدال من وزارة االندماج التعامل
مسجد ومؤسسة إسالمیة، وعدد من الحسینیات الشیعیة، والمجلس  400نحو 

  .35بھولندا، وجمعیة األئمة، واتحاد الطلبة المسلمین ياإلسالم
بعد حادثة اغتیال المخرج تیوفان جوخ، وجھت  :أزمة الھویة -د

والھجرة، ریتا فیردونك، الجھود من أجل دراسة أسباب وزیرة االندماج 
 فيوقد انتھت الدراسات إلى أن األسباب تكمن . التطرف لدى الشباب المسلم

الشعور بالعزلة وعدم االنتماء، والشعور باالستیاء من قبل الجیل القدیم المسلم 
  .الجدید الھولنديوالجیل 

ین المغاربة ال یشعر من المھاجر الثانيأوضحت الدراسة أن الجیل 
للوطن األم، كما ھو الحال مع الجیل األول، حیث یستبدلونھ  العرقيباالنتماء 

فالشباب . بالھویة الدینیة، ویتبنون نشاطا دینیا ملحوظا یتفوق على الجیل القدیم
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، حیث نجحت العالمي ياإلسالمیعتزون باالنتماء لإلسالم والمجتمع 
  .جابات واضحة لھم وشعور راسخ باالنتماءتقدیم إ فيالجماعات الدینیة 

كانت الدراسات القدیمة تظھر أن درجة التدین تقل لدى الشباب المتعلم 
ممن لدیھ وظیفة مستقرة، لكن التقاریر الجدیدة تفید بأن الشباب المسلم ذا 

، وھو شعور یتولد من خالل االعتقاد النسبيیشعر بالحرمان  العاليالتعلیم 
من بذل جمیع الجھود، فإنھم یحظون بفرص قلیلة مقارنة  بأنھ على الرغم

  .36التعبیر عن الغضب واإلحباط فيبالسكان األصلیین، مما یدفعھم للتطرف 
  العوامل الخارجیة -ثالثا

ظاھرة  تنامي فيمما ال شك فیھ أن العوامل الخارجیة لعبت دورا كبیرا 
 فياسة األمریكیة كل من السی في، وتتمثل اإلسالمالخوف غیر المبرر من 

ة یاإلسالمعشر من سبتمبر، ونشاط بعض الدول  الحاديمرحلة ما بعد 
ین والتیارات السیاسیة فى القارة یاإلسالموالعربیة، وبعض النشطاء 

دون كامل معرفة بطبیعة  اإلسالماألوروبیة المدفوعة بعاطفة الدفاع عن 
حتى فى حاالت وجود و. تلك الدول األوروبیة في والثقافي السیاسيالصراع 

  .مثل ھذه المعرفة، قد یفتقد ھذا النشاط اآللیة الصحیحة لمواجھة ھذا الصراع
الحرب "، وإطالق شعار 2001عشر من سبتمبر  الحاديبعد أحداث 

ة، سواء السیاسیة أو غیرھا، یاإلسالم، أصبحت الجماعات "على اإلرھاب
ا الوالیات المتحدة األمریكیة ھدفا للدوائر الغربیة فى العدید من الدول، السیم

ھذه الدول، وكذلك  فيخلق ذلك حالة من الھلع بین األقلیات المسلمة . وأوروبا
أوساط األغلبیة  فيوالمسلمین  اإلسالمحالة من الخوف غیر المبرر من 

لم یتوان بعض أفرادھا  التيھذه الدول الغربیة، بما فیھا ھولندا  فيالبیضاء 
فغالبیة أحداث التطرف . والمسلمین اإلسالماھیة ضد إبداء مشاعر الكر في

عشر  الحاديفترة ما بعد أحداث  فيھولندا جاءت  في اإلسالموالھجوم على 
من سبتمبر، بما فیھا مقتل المخرج ثیوفان جوخ، وبروز النائبة الھولندیة، 

، حیث أعلنت اإلسالم، وھجومھا على يعل ھرشيصومالیة األصل، أیان 
للنائب خیرت فیلدرز وھجومھ المستمر  الیمیني، ثم بروز التیار خروجھا علیھ

  .والمھاجرین المسلمین اإلسالمعلى 
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ة، سواء على مستوى یاإلسالمالدول  فيخلقت تلك األحداث ردة فعل 
وإیران  ،37وجاءت مساھمة ھذه الدول، السیما تركیا ،الحكومات أو األفراد

بناء  فيبر المساھمة المالیة والمغرب والسعودیة والكویت وقطر، إما ع
الغرب  فيالمساجد والمراكز الدینیة، أو عبر إرسال أئمة ودعوة األئمة 

فلیبیا تدعم . ةیاإلسالمالدول  فيلمختلف األنشطة والفعالیات الدینیة والثقافیة 
تعتبر الذراع الیمنى  التي ياإلسالمأوترخت، ومنظمة العالم  فيمسجدا كبیرا 

وتسعى . القارة األوروبیة فية السعودیة تحقق انتشارا كبیرا للسیاسة الخارجی
وقد أثنى . 38ھولندا فيدعم وتمویل مسجد التوحید  فيالمملكة للمساھمة 

ذو التوجھات السلفیة ولید الطراد، على النشاط الملحوظ  يالكاتب الكویت
ممن ھولندا والسوید، وانتقد بعض المغاربة  في ياإلسالمألفرع رابطة العالم 
  .39ھولندا والسوید في السلفيیتوجسون من الفكر 

یسعى المغرب كذلك إلرسال أئمة مغاربة من أجل حمایة الجالیة 
المغربیة من أیة تأثیرات وھابیة أو شیعیة، إال أن تلك الخطوة لم تحظ بالدعم 

یمنع استقدام  2008عام  فيأصدرت قانونا  التي، 40من قبل الحكومة الھولندیة
كذلك على احتفاظ  المغربيھذا، وینص القانون . ةیاإلسالمن الدول األئمة م

مواطنیھ بالجنسیة المغاربیة مدى الحیاة وعبر األجیال المتعاقبة، حتى فى 
حالة الوالدة خارج الحدود القومیة، ولھذا فإن جمیع األجیال الجدیدة من 

یبقیھم على المھاجرین المغاربة األوائل یحتفظون بالجنسیة المغربیة، مما 
المجتمع  فيوقد تصاعدت قضیة ازدواجیة الجنسیة . ارتباط دائم بالوطن األم

الوقت  فيتبین أنھا تعمل،  التي، إثر قضیة النائبة خدیجة عریب، الھولندي
 .41المغربيللعاھل  االستشارينفسھ، ضمن المجلس 

    :الھوامش
                                                        

  .15 یوسف القرضاوي، طبع دار الشروق، القاھرة، ص: فقھ األقلیات المسلمة، الشیخ الدكتور -1
في بالد الغرب، الموقع االلكتروني  اإلسالميمسعود صبري، تحدیات الوجود  -2

www.google.fr. 
المیمي، دار الكلمة  يالعاطأشرف عبد : فقھ األقلیات المسلمة بین النظریة والتطبیق، الشیخ -3

  .13-12م، ص 2008للنشر والتوزیع، طبعة 
  .مسعود صبري، المرجع السابق -4
  .د صبري، المرجع السابقمسعو -5
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  حقـــوق المواطنة لغیر المسلمیـــن في العھود 
  والمواثیــق اإلسالمیــة وتطبیقاتھــا

 "أنموذجا"العھد الراشـــدي 

 

  جامعة باتنة – عبد القادر عبد السالمالدكتور األستاذ 

 مقدمة

غني عن البیان أن المنطلقات التصوریة للمفكرین المسلمین ونظرتھم 
المسلمین في دار اإلسالم لم تكن ولیدة فكرة  لفكرة حقوق المواطنة لغیر

تجریدیة، وال تأسیسا على مجرد افتراضات تخمینیة، أو محاوالت إلعطاء 
. تفسیرات لھا من خالل المراحل المختلفة التي اكتنفت التطور االجتماعي

فكانت . وإنما كانت منطلقات عقدیة مرجعیتھا كتاب هللا وسنة نبیھ محمد 
فلم یكن باإلمكان المساس بھا أو . حقائق ثابتة ال تقبل التغییرصورھا بمثابة 

فما كان من المسلمین . التحریف فیھا أو التعدیل فیما ورد في شأنھا من أحكام
إال اعتمادھا وإتباعھا وفق المنطوق الذي نزل بھ الوحي اإللھي وجسده النبي 

 فھي حقوق وردت  .واقتدى بھ من بعده صحابتھ الكرام والتابعون األوفیاء
  .بوضوح في منھاج دائم قائم على الحقیقة ال على الخیال

وإذا كانت العھود والمواثیق الدولیة لم تصل إلى إقرار بعض ھذه 
كان ( الحقوق إال حدیثا فیما اصطلح أو یصطلح على تسمیتھ بحقوق األقلیات

ق المدنیة من العھد الدولي للحقو 27أول تجسید رسمي لھذه الحقوق في المادة 
والسیاسیة، وتبنتھ بعد ذلك الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرارھا رقم 

، وتبعھا بعد ذلك مجلس أوروبا فیما أسمى باتفاقیة اإلطار 1992عام  47/135
فإن الدولة المسلمة عرفتھا منذ النشأة ) 1993لحمایة األقلیات الوطنیة في 

ة قرنا، وال أدل على ذلك ما ورد األولى، أي منذ ما یزید عن األربعة عشر
بدستور المدینة والعھود والمواثیق التي تلتھ سواء منھا ما كان من رسول هللا 

  .أو من الخلفاء الكرام
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والالفت لالنتباه أن ھذه الحقوق لم تبق مجرد حبر على ورق كما ھو 
إال حال العھود والمواثیق الدولیة الیوم، التي ال تعرف طریقھا إلى التطبیق 

. حیث تستدعي مصالح دولة أو دول معینة ذلك، أین تدور معھا وجودا وعدما
  .بل جسدت میدانیا أیام الخالفة اإلسالمیة عموما والخالفة الراشدة خصوصا

في ھذا اإلطار وددت التقدم بھذه الورقة محاوال من خاللھا بیان أھم 
ما تبعھ من عھود و) وثیقة المدینة( ھذه الحقوق كما وردت بدستور المدینة

مستھال بذلك الحدیث . ومواثیق وما شھدتھ من تطبیقات خالل الخالفة الراشدة
عن المواطنة في اإلسالم والحقوق اإلطار التي تدور في فلكھا جمیع الحقوق 
األخرى التي تثبت لإلنسان لمجرد إنسانیتھ وأخیرا حقوق غیر المسلمین 

  .1قوق أھل الذمةالمقیمین في دار اإلسالم وأعني بذلك ح
  :المواطنــة في اإلسالم: أوال

ال أكون مبالغا إن قلت أن مصطلح المواطنة من المصطلحات الحدیثة، 
التي لم تعرف طریقھا إلى الفكر الحقوقي إال حدیثا، فال یكاد یكون لھا من ذكر 
بھذا اللفظ في العھود والمواثیق اإلسالمیة موضع الدراسة، غیر أن 

ه الوثائق یجد أنھا نصت صراحة على ھذا الحق داللة، وال المستقريء لھذ
  :أدل على ذلك ما ورد بـ

بین المؤمنین وأھل  الكتاب الذي كتبھ رسول هللا  :عھوده  - 1
وأن یھود بني عوف وموالیھم : "یثرب من الیھود إذ اعتبرھم أمة من المؤمنین

ولفظ األمة ھنا . 2... "ھموأنفسھم أمة من المؤمنین، للیھود دینھم وللمؤمنین دین
إن صح الفھم ینصرف إلى اعتبار الیھود من شعب الدولة اإلسالمیة أي من 

  .مواطنیھا
وھم أمة : "لفقیف إذ اعتبرھم ھم اآلخرون أمة من المسلمین كتابھ 

وھو كتاب ھو  ،3"...من المسلمین یتولجون من المسلمین حیث ما شاؤوا
  .ن مواطن الدولة اإلسالمیةاآلخر فیھ إقرار باعتبار ثقیف م

ألھل نجران الذین أعطاھم األمان على دمائھم وأموالھم  كتابھ 
وبیعھم ورھبانیتھم وأساقفتھم وشاھدھم وغائبھم وكل ما تحت أیدیھم من قلیل 

وما ھلك مما أعاروا رسلي فھو ضامن على رسلي حتى یؤدوه : ".... أو كثیر
ذمة رسولھ على دمائھم وأموالھم وملتھم إلیھم، ولنجران وحاشیتھا ذمة هللا و
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وشاھدھم وغائبھم، وكل ما تحت أیدیھم من . وبیعھم ورھبانیتھم وأساقفتھم
ومثل ھذا الكتاب وما ورد فیھ من أمان وحقوق وذمة هللا . 4... "قلیل أو كثیر

وذمة رسولھ على ھذه الحقوق، ال یكون إال لمن یتمتع بالمواطنة كاملة ال 
  .ما یزعم البعض أنھم من مواطني الدرجة الثانیةمنقوصة، ال ك
ألھل أیلة وإعطائھم األمنة من هللا ورسولھ لسفنھم ولسیارتھم،  كتاب 

ھــذه أمنة من هللا ومحمد النبي رسـول هللا لیوحنة بن : "ولبحرھم ولبرھم
روبة وأھـل أیلة لسفنھم ولسیارتھم، ولبحرھم، ولبرھم ذمة هللا وذمة محمد 

  .5..."لمن كان معھم من كل مار الناسالنبي و
فھذه الكتب وغیرھا لغیر المسلمین من أھل الذمة تدل داللة واضحة 

  .على إقرار المواطنة لھؤالء وأن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین
وإذا كانت ھذه المواثیق التي عقدھا النبي صلى هللا علیھ وسلم قد 

الناس، فإن الصحابة الكرام ساروا على ھذا  أقرت بھذا الحق لھذه الفئة من
المنھج واقروه ھم اآلخرون في العھود التي أبرموھا بأنفسھم أو بواسطة 

  .أمرائھم
  : عھود الخلفاء الراشدین من بعده  - 2

بكر الصدیق رضي  عھد أبو :بكر الصدیق للنجرانین عھد أبو /1- 2
عاھدوا رسول هللا مقرا لھم بذلك هللا عنھ عھدا للنجرانیین حدد فیھ ما كانوا قد 

ھذا : "جمیع حقوق المواطنة التي منحھم إیاھا رسول هللا ومما جاء في عھده
  . ألھل نجران ما كتب بھ عبد هللا أبو بكر خلیفة محمد النبي رسول هللا 

على أنفسھم  أجارھم بجوار هللا وذمة محمد النبي رسول هللا 
م وعبادتھم وغائبھم وشاھدھم وأساقفتھم وأرضھم وملتھم وأموالھم وحاشیتھ

  .  6... "ورھبانھم وبیعھم وكل ما تحت أیدیھم من قلیل وكثیر ال یحشرون
وفي ھذا العھد  :عھد عمر بن الخطاب لنصارى المدائن وفارس /2- 2

والخلیفة أبوبكر بإعطائھم عھد  یؤكد الفاروق صراحة أنھ على عھد محمد 
أما بعد فإني أعطیتكم عھد هللا ومیثاقھ وذمة "...  :هللا ومیثاقھ وذمة أنبیائھ

أنبیائھ ورسلھ وأصفیائھ وأولیائھ من المسلمین على أنفسكم وأموالكم وعیاالتكم 
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وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ذابّا عنكم . وأرجلكم وأماني من كل أذى
  .7... "كل عدو یریدني

وفیھ یحث  :رانینكتاب عثمان بن عفان إلى عاملھ في أمر النج /3- 2
عاملھ الولید بن عقبة بضرورة الوفاء لھم بعھدھم الذي كتبھ لھم عمر بن 

فاستوص بھم خیرا فإنھم أقوام لھم ذمة، وكانت بیني : "... الخطاب فیقول
  . 8... "وانظر صحیفة كان عمر كتبھا لھم فأوفھم ما فیھا. وبینھم معرفة

  
وترى في ھذا الكتاب تأكیدا  :كتاب علي بن أبي طالب  للنجرانین /4- 2

أنكم : "... ووفاء لعھد من سبقھ في حفظ حقوق النجرانیین، وفیھ یقول
فیھ شرط لكم على أنفسكم وأموالكم، وإني  أتیتموني بكتاب من نبي هللا 
وأبوبكر وعمر، فمن أتى علیھم من المسلمین  وفیت لكم بما كتب لكم محمد 

  .9..."وال ینتقص حق من حقوقھم وال یضاموا وال یظلموا. فلیف لھم
ومن تولى  كانت ھذه عھود النبي  وإذا :عھود أمراء المسلمین - 3

أمر المسلمین من الخلفاء من بعده، فإن العھود التي أبرمھا أمراء األجناد أیام 
الخالفة الراشدة لم تخرج عن ھذا اإلطار في شكلھا ومضمونھا، ولما كان 

نقتصر على ذكر بعضھا بما یتحقق بھ المقصود، المقام ال یتسع لذكرھا، فس
، وكتابھ إلى رؤساء أھل 10من ذلك كتاب خالد بن الولید إلى أھل الحیرة

، 13، ومعاھدة النعمان مع أھل ماه بھراذان12، وكتابھ إلى بالد عانان11فارس
  .14ومعاھدة سوید بن مقّرن

  الحقوق اإلطار التي تثبت لمجرد إنسانیة اإلنسان: ثانیا
حقوق تثبت لجمیع الناس على اختالف عقائدھم وأجناسھم وھي 

وألوانھم وألسنتھم ولیس ألي كان المساس بھا أو االعتداء علیھا، وكل اعتداء 
بدون وجھ حق یوجب القصاص على المعتدي كائنا من كان، ومن ھذه 

  :الحقوق
الحق في الحیاة ھبة من المولى سبحانھ وتعالى  :الحق في الحیاة - 1

، منحھما أعز خلقھ، لیس ألحد فضل فیھا، فمن اعتدى علیھا كمن لعباده
اعتدى على المجتمع كلھ، فمن قتل نفسا بغیر نفس كمن قتل الناس جمیعا ومن 

ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَراِئیَل أَنَّھُ َمْن  :أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا
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أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض فََكأَنََّما َقتََل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن أَْحیَاھَا  َقتََل نَْفًسا بَِغْیِر نَْفسٍ 
ُ إِالَّ ، )32: المائدة( فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا َم هللاَّ َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

لِیِِّھ ُسْلطَانًا فََال یُْسِرْف فِي اْلقَْتِل إِنَّھُ َكاَن بِاْلَحقِّ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لِوَ 
  . )33: اإلسراء( َمْنُصوًرا

بین الناس جمیعا، فالكل من مخلوقات هللا  15قرر اإلسالم حق المساواة
ْمنَا بَنِي آَدمَ : التي خصھا ذكرا بالتكریم ، فھم )70: اإلسراء( َولَقَْد َكرَّ

فھم من آدم . آخر إال بالتقوى والعمل الصالحمتساوون ال فضل ألحد على 
وآدم من تراب، فال فرق بینھم بسبب معتقداتھم أو أفكارھم أو ألوانھم أو غناھم 

یَاأَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا  أو فقرھم أو ما شابھ
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   .)13: الحجرات( أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

في حجة  وقد جاء تأكید ھذا الحق على لسان خیر البشر سیدنا محمد 
أیھا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من " :الوداع بقولھ

ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمي تراب، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم، 
  ...".على عربي، وال أسود على أحمر وال أحمر على أسود إال بالتقوى

ویمتد الحق في المساواة لیشمل العدید من المجاالت منھا على األخص 
  .16المساواة في العبادات، المساواة أمام القضاء، المساواة أمام الشرع

لحق في األمن ھو أن یعیش كل فرد با والمقصود :الحـق في األمــن - 3
وتلك مسؤولیة تقع على عاتق . في أمان على دینھ ونفسھ ومالھ وعرضھ

  .17الدولة المسلمة التي یجب علیھا كفالة ھذا الحق ومنع أي اعتداء علیھ
  حقوق غیر المسلمین المقیمین في دار اإلسالم: ثالثا

لھذه الفئة من الناس إذا كانت الشریعة اإلسالمیة قد أقرت حق المواطنة 
واعتبرتھم جزءا من شعب الدولة المسلمة على اعتبار أنھم أمة من المسلمین 
لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین، فإن ذلك استتبع إقرار جملة من 

  :الحقوق لھم یمكن بیان بعضھا على النحو اآلتي
أن یكون  یراد بھذا الحق :الحق في المشاركة في الحیاة السیاسیة - 1

لغیر المسلمین المقیمین بدار اإلسالم الحق في المساھمة والمشاركة في حكم 
أنفسھم إن ھم أختاروا ذلك، وقد تستغرب إن حدثتك بأن ھذا الحق یجد لھ 
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لثقیف عندما أقر لھم الحق في  أساسا في سنة رسول هللا، وتحدیدا في كتابھ 
وأن ال یؤمر " من ھو منھم تولي شؤونھم بأنفسھم وأن ال یؤمر علیھم إال

علي بني مالك أمیرھم وعلى األخالف : علیھم إال بعضھم على بعض
مع أھل مقنا عندما أقر لھم ھم اآلخرون الحق  ، وفي معاھدتھ 18... "أمیرھم

وأن لیس علیكم أمیرا إال من : "في أن یكون األمیر منھم أو من أھل رسول هللا
  .19"سالمأنفسكم أو من أھل رسول هللا وال

من الحقوق التي أقرتھا الشریعة اإلسالمیة  :الحق في حریة االعتقاد - 2
الحق في حریة االعتقاد، أي الحق في اختیار الفرد المعتقد الدیني والتمسك بھ 

ویجد ھذا الحق مستندا لھ في القرآن الكریم في العدید . وممارستھ والدفاع عنھ
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َال إِكْ : من اآلیات منھا قولھ تعالى یِن قَْد َتبَیََّن الرُّ  َراهَ فِي الدِّ

لَُكْم ، )99: یونس( أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى یَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ ، )256: البقرة(
   .)6: الكافرون( ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ 

وقد دعا اإلسالم صراحة إلى ضرورة حمایة أصحاب العقائد األخرى 
ُ : ین یعیشون في كنف الدولة المسلمة ببرھم واإلحسان لھمالذ َال یَْنھَاُكُم هللاَّ

وھُْم َوتُْقِسطُوا  یِن َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ    . )8: الممتحنة( إِلَْیِھْم إِنَّ هللاَّ
أھل ھذه العقائد األمان على معتقداتھم قائال یوم  كما أعطى الرسول 

مـن دخـل دار أبـي سفیان فھـو آمن، ومن أغلق بابھ فھو آمن، ومن " فتح مكة
  .20"دخل المسجد فھو آمن

وھو العھد الذي قطعھ على نفسھ وعلى المسلمین في دستور المدینة 
للیھود دینھم وللمسلمین " :دینھمعندما أعطى الیھود حقھم في االعتقاد ب

، وعندما أعطى نجران ذمة هللا وذمة رسولھ على دمائھا وأموالھا 21"دینھم
ولنجران وحاشیتھا ذمة هللا وذمة رسولھ " وملتھا وبیعتھا ورھبانھا وأساقفتھا

على دمائھم وأموالھم وملتھم وبیعھم ورھبانیتھم وأساقفتھم، وشاھدھم 
دیھم من قلیل أو كثیر، وعلى أن ال یغیر أسقفا من وغائبھم، وكل ما تحت أی

، وھو االلتزام نفسھ الذي 22"سقفیاه وال واقھا من وقیاه وال راھبا من رھبانیتھ
قطعھ أبوبكر الصدیق على نفسھ وھو یشیع یزید بن أبي سفیان إلى الشام قائال 

  .23"أنك ستجد قوما حبسوا أنفسھم �، فذرھم وما حبسوا أنفسھم لھ: " لھ
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وتبعھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في صلحھ مع أھل بیت المقدس، 
ھذا ما أعطى عبد هللا عمر أمیر : بسم هللا الرحمن الرحیم: "ومما جاء فیھ

المؤمنین أھل إیلیا من األمان، أعطاھم أمانا ألنفسھم وأموالھم ولكنائسھم 
ھم وال تھدم وال وصلبانھم وسقیمھا وبریئھا وسائر ملتھا أنھ ال تسكن كنائس

ینتقص منھا وال من حیزھا وال من صلیبھم وال من شيء من أموالھم وال 
وال یسكن بإیلیا معھم أحد من . یكرھون على دینھم وال یضار أحد منھم

، ونفذه عمرو بن العاص في معاھدتھ مع أھل مصر حین كتب 24... "الیھود
بن العاص أھل مصر من ھذا ما أعطى عمرو : بسم هللا الرحمن الرحیم: " لھم

األمان على أنفسھم وملتھم وكنائسھم وصلبھم وبرھم وبحرھم، ال یدخل علیھم 
  . 25... "شيء وال ینتقص وال یساكنھم النوب

وترى من ھذا ومن مثلھ من المعاھدات والكتب الكثیر ما یؤكد بأن 
قم الحق في حریة االعتقاد من المبادئ األساسیة التي أقرتھا الشریعة لمن ی

  .                           بدار اإلسالم ذمیا كان أم معاھدا أم مستأمنا أم غیره
لم تخف شریعة اإلسالم إمكانیة  :الحق في االحتكام إلى شرائعھم - 3

حكم األوضاع المدینة والشخصیة لھذه الفئة من الناس إلى حكمھا إن ھم 
نَھُْم أَْو أَْعِرْض َعْنھُْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنھُْم فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَیْ : 26تحاكموا إلیھا

وَك َشْیئًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْینَھُْم بِاْلقِْسطِ  فإن ھم ، )42: المائدة( فَلَْن یَُضرُّ
ُمونََك َوِعْنَدھُُم التَّْوَراةُ ِفیھَا  :تحاكموا إلى شرائعھم كان لھم ذلك َوَكْیَف یَُحكِّ

 ِ َوْلیَْحُكْم ، )43: المائدة(  ثُمَّ یَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد َذلَِك َوَما أُوَلئَِك بِاْلُمْؤِمنِینَ ُحْكُم هللاَّ
 ُ ْنِجیِل بَِما أَْنَزَل هللاَّ   .)47: المائدة( أَْھُل اْإلِ

وإذا كانت ھذه اآلیات قد أعطت إمكانیة االحتكام غلى شریعة غیر 
مقیمین في دار اإلسالم، فإن السنة النبویة ھي اإلسالم بالنسبة لغیر المسلمین ال

األخرى لم تخل من مثل ھذا المبدأ، بعد أن أكدت على االحتكام إلیھا ابتداء، 
وأنكم إن اختلفتم فیھ من شيء فإن حكمھ إلى هللا : "ومما جاء في ھذا الشأن

وأنھ ما كان بین أھل ھذه الصحیفة من "، "27تبارك وتعالى وإلى الرسول 
  .28"یخیف فساده فإن أمره إلى هللا وإلى محمد النبيحدث 
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ومن سأل منھم حقا " :واالحتكام إلى شرائعھم إن ھم رضوا ذلك
فالنصف بینھم بنجران على أن ال یأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي  قبل  

وإن تحاكم : "، وھو ما ذھب إلیھ صاحب المغني في قولھ29"فذمتي منھ بریئة
أو استعدى بعضھم على بعض، خیر الحاكم ) أھل الذمة أي(بعضھم مع بعض 

فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْینَھُْم : بین الحكم بینھم واإلعراض عنھم لقول هللا تعالى
فإن حكم بینھم لم یحكم إال بحكم اإلسالم لقول ، )42: المائدة( أَْو أَْعِرْض َعْنھُمْ 

َوأَِن : وقال تعالى، )42: المائدة( ْینَھُْم بِاْلقِْسطِ َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ : هللا تعالى
ُ َوَال تَتَّبِْع أَْھَواَءھُمْ    .30")49: المائدة( اْحُكْم بَْینَھُْم بَِما أَْنَزَل هللاَّ

رغم أن ھذا الحق من الحقوق التي تثبت لإلنسان  :الحق في األمن - 4
سالم، إال أن ھذه الشریعة لمجرد إنسانیتھ، ومن المقاصد الشرعیة لشریعة اإل

ویكفي أن ترجع إلى . لم تخل من النص والتأكید علیھ لھذه الفئة من الناس
واألمراء من بعده لتقف على  والخلفاءالعھود والمواثیق التي عھدھا رسول هللا 

وإنھ من تبعنا من یھود فلھ النصر : "ذلك فقد جاء في دستور المدینة
وجاء . 32"لى من حارب أھل ھذه الصحیفةوإن لھم النصر ع" ،31"واألسوة

ولنجران وحاشیتھا ذمة هللا وذمة رسولھ على دمائھم : "في كتابھ لنجران
وأموالھم وملتھم وبیعھم ورھبانیتھم وأساقفتھم وشاھدھم وغائبھم، وكل ما 

أن لھم ذمة هللا الذي : "وجاء في كتابھ لثقیف. 33"تحت أیدیھم من قلیل أو كثیر
وذمة محمد بن عبد هللا النبي، على ما كتب علیھم في ھذه ال الھ إال ھو 

وصیده وظلم فیھ، وسرق : عضاھھ: أن وادیھم حرام محرم � كلھ: الصحیفة
وال یدخلھ علیھم أحد من . فیھ، أو إساءة، وثقیف أحق بوج وال یعبر طائفھم

وكذا في كتابھ . 34"وال یستكرھون بمال وال نفس.... المسلمین بغلبھم علیھ
  .35ألھل أیلھ

بكر وجدده للنجرانین  وھو العھد الذي سار على نھجھ الخلیفة أبو
على  أجارھم بجوار هللا وذمة محمد النبي رسول هللا : "والذي مما جاء فیھ

أنفسھم وأرضھم وملتھم وأموالھم وحاشیتھم وعبادتھم وغائبھم 
: وفارسوھو العھد نفسھ الذي قطعھ عمر لنصارى المدائن . 36..."وشاھدھم

أما بعد فقد أعطیتكم عھد هللا ومیثاقھ وذمة أنبیائھ ورسلھ وأصفیائھ وأولیائھ "
. من المسلمین على أنفسكم وأموالكم وعیاالتكم وأرجلكم وأماني من كل أذى
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وأن أعزل ... وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ذابا عنكم كل عدو یریدني
  . 37... "عنكم كل أذى في المؤن
الذي أعطاه خالد بن الولید ألھل الحیرة إن ھم استجابوا وھو األمان 

، والذي أعطاه حبیب بن مسلمة ألھل تفلیس من بالد 38لما دعاھم لھ
، وعبد هللا 41، وحذیفة ألھل ماه دینار40، والنعمان ألھل ماه بھراذان39أرمینیة

تلزمھ حمایتھم من المسلمین : "، وفي ھذا یقول ابن قدامة42ألھل أصفھان
لحرب وأھل الذمة ألنھ التزم بالعھد حفظھم ولھذا قال علي رضي هللا وأھل ا

وقال عمر . إنما بذلوا الجزیة لتكون دماؤھم كدمائنا وأموالھم كأموالنا: عنھ
رضي هللا عنھ في وصیتھ للخلیفة بعده و أوصیھ بأھل ذمة المسلمین خیرا أن 

واء كانوا في یوفي لھم بعھدھم ویحاطوا من ورائھم ویجب فداء أسراھم س
  .43"معونتنا أو لم یكونوا

ویقصد بھذا الحق لھذه الفئة من الناس، إمكانیة  :الحق في التنقل - 5
تغییر أمكنة تواجدھم أین ما كانوا وكیف ما شاءوا، ودخول بالد المسلمین 
والخروج منھا بكل حریة، ال یقیدھم في ذلك قید، وال یحدھم في ذلك سلطان 

ھَُو : م العام للدولة المسلمة، یقول المولى سبحانھ وتعالىإال ما اقتضاه النظا
الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض َذلُوًال فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِھَا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِھ َوإِلَْیِھ 

قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض ثُمَّ اْنظُُروا َكْیَف َكاَن َعاِقبَةُ ، )15: الملك( النُُّشورُ 
بِینَ اْلمُ    . )11: األنعام( َكذِّ

وھم أمة : "صریحا في إقرار حق التنقل لثقیف بقولھ وقد جاء كتابھ 
  .44"من المسلمین یتولجون من المسلمین حیث ما شاؤوا، وأین تولجوا ولجوا

وجاء عھد الفاروق ھو اآلخر لنصارى المدائن وفارس صریحا في 
سبیل منكم في أقطار وال یعرض لعابر : "إقرار ھذا الحق لھم بقولھ

  .45"األرض
وإلى قریب من ھذا ذھب سوید بن مقرن في معاھدتھ مع أھل جرجان 

ومن خرج فھو آمن حتى : "عندما أقر لھم الحق في الخروج آمنین مطمئنین
ومن أقام فلھ : "، وكذا عتبة بن فرقد في عھده ألھل اذربیجان46"یبلغ مأمنھ

، وھو 47آلمان حتى یلجأ إلى حرزهمثل ما لمن أقام من ذلك ومن خرج فلھ ا



  عبد القادر عبد السالم/ د.أ
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          230

ومن أبي واختار : "الحق نفسھ الذي أقره عمر بن العاص ألھل مصر بقولھ
  .  48"الذھاب فھو آمن حتى یبلغ مأمنھ أو یخرج من سلطاننا

كفلت الشریعة اإلسالمیة لھذه  :الحق في حریة التفكیر والتعبیر - 6
یر عن رأیھا دونما تدخل من الفئة من الناس كذلك الحق في التفكیر وفي التعب

أي جھة طالما أن ھذا التفكیر أو ھذا التعبیر لم یخرج عن اإلطار المرسوم لھ 
وقد جاءت الدعوة صریحة في القرآن الكریم إلى ضرورة إعمال الفكر . شرعا

والتفكر في كـل ما تقع علیھ األبصار وما یرد إلى المسامع للوصـول إلى 
إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم : نس أو اللـون أو الدیـنالحـق بغـض النظر عـن الج

 قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْیَف بََدأَ اْلَخْلقَ ، )13: الجاثیة( یَتَفَكَُّرونَ 
  . )20: العنكبوت(

 وقد تجسدت ھذه الحریة في العھود والكتب التي كتبھا رسول هللا 
عده، فقد جاءت ھذه الكتب في مجملھا ناھیة عن إكراه والخلفاء وأمرائھم من ب

إنھ "في كتابھ إلى أھل الیمن  الناس على تغییر دینھم أو فتنتھم عنھ فیقول 
  .49"...من كان على یھودیتھ أو نصرانیتھ فإنھ ال یفتن عنھا وعلیھ الجزیة

، 50"وال یفتن یھودي عن یھودیتھ" وفي كتابھ لمعاذ بن جبل وھو بالیمن
وال یغیر حق : "كتابھ ألساقفة نجران وكھنتھا ورھبانھا الذي مما جاء فیھ وفي

، وكلھا تدعو بطریقة أو 51"من حقوقھم وال سلطانھم وال شيء مما كانوا علیھ
بأخرى إلى أنھ من عبر عن رأیھ بالبقاء على عقیدتھ فیجب أن ال یحول عنھا 

  .جبرا وكرھا
رد من أفراد الدولة المسلمة كل فل :حق الكفایة من مقومات الحیاة - 7

الحق في أن ینال كفایتھ من ضروریات الحیاة من طعام وشراب وملبس 
، 52ومسكن ومركب، وما یلزمھ لصحتھ وفي حدود ما تسمح بھ موارد الدولة

وھو الحق نفسھ الذي ثبت لغیر المسلمین من أھل الذمة باعتبارھم جزءا من 
ة حفظ النفس، أال وإن حفظھا ال یكون شعبھا، أال ترى أنھ من المقاصد الشرعی

فمما یذكر أن خالد . إال بتوفیر ما یلزمھا من ضروریات مما أتینا على ذكره
وجعلت : "بن الولید كتب كتابا ألھل الحیرة أیام خالفة الصدیق ومما جاء فیھ

لھم أیما شیخ ضعف عن العمل وصار أھل دینھ یتصدقون علیھ طرحت 
المسلمین وعیالھ ما أقام بدار الھجرة ودار جزیتھ وعیل من بیت مال 
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عمر بن الخطاب مر بباب قوم وعلیھ سائل : "ومما یروي أن ،53"السالم
: شیخ ضریر شیخ كبیر ضریر البصر، فضرب عضده من خلفھ وقال: یسأل

  من أي أھل الكتاب أنت؟ 
فما ألجأك لما أري؟ قال أسأل الجزیة والحاجة : قال. فقال یھودي

فأخذ عمر بیده وذھب بھ إلى منزلھ فرضخ لھ شيء من المنزل، : والسن، قال
انظر ھذا وضرباءه، فو هللا ما أنصفناه : ثم أرسل إلى خازن بیت المال فقال

" إنما الصدقات للفقراء والمساكین" أن أكلنا شیبتھ ثم نخذلھ عند الھرم
لجزیة والفقراء ھم المسلمون وھذا من المساكین من أھل الكتاب ووضع عنھ ا

  .54وعن ضربائھ
أعطى اإلسالم غیر المسلمین شأنھم شأن  :الحق في حرمة المسكن - 8

المسلمین كامل الحریة في اتخاذ المساكن التي یرونھا مناسبة لھم، طالما أنھا 
وقد أحاط اإلسالم المسكن بقدر . ال تضر بغیرھم ولم یتم التعسف في استعمالھا

العتداء علیھ أو اقتحامھ أو دخولھ بغیر كبیر من الحرمة  والحصانة تحول وا
یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَْدُخلُوا بُیُوتًا َغْیَر بُیُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا  : إذن صاحبھ

أََحًدا  فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِیھَا )27(َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْھلِھَا َذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن 
 ُ فََال تَْدُخلُوھَا َحتَّى یُْؤَذَن لَُكْم َوإِْن قِیَل لَُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ھَُو أَْزَكى لَُكْم َوهللاَّ

  . )28-27: النور( )28(بَِما تَْعَملُوَن َعلِیٌم 
كفلت الشریعة اإلسالمیة لكل مضطھد أو مظلوم  :الحق في اللجوء - 9

ان الذي یأمن فیھ على دنیھ ونفسھ وعقلھ ومالھ الحق في اللجوء إلى المك
ِ ثُمَّ : وعرضھ َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكیَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى یَْسَمَع َكَالَم هللاَّ

  . )6: التوبة( َمأَْمنَھُ  أَْبلِْغھُ 
كفل اإلسالم حق الملكیة للناس جمیعا بغض النظر  :حـق الملكیـة - 10
ھم، فأباح لھم تملك األموال، وأعطاھم حریة التصرف فیھا ووضع عن عقیدت

وكان ھذا الحق من . ضوابط لحمایتھا ولضمان صیانتھا واستقرارھا ونمائھا
الحقوق التي تم إقرارھا ألھل الذمة في العھود والمواثیق التي عھدت لھم، 

رسولـھ  ولنجران وحاشیتھا ذمة هللا وذمة: "إلى نجران فمما جاء في كتابھ 
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وما تحت أیدیھم من قلیل أو ... على دمائھم وأموالھم وملتھم وبیعھم
  .55..."كثیـر

: أن وادیھم حرام محّرم � كلھ عضاھھ: "ومما جاء في كتابھ لثقیف
وثقیف أحق یوج وال یعبر . وصیده وظلم فیھ، وشرق فیھ، أو إساءة

  . 56"...طائفھم
ھذا ما كتب بھ عبد : "إلیھموھو الحق نفسھ الذي جاء بھ عھد أبي بكر 

ألھل نجران، أجارھم بجوار هللا وذمة  بكر خلیفة محمد رسول هللا  هللا أبو
على أنفسھم وأرضیھم وملتھم وأموالھم وحاشیتھم  محمد النبي رسول هللا 

وفاء لھم بكل ما ... وعبادتھم وغائبھم وشاھدھم وأساقفتھم ورھبانھم وبیعھم
  ..." .57كتب لھم محمد النبي 

ھذا ما كتب بھ عمر أمیر المؤمنین : "وعھد عمر بن الخطاب إلیھم
  .بكر رضي هللا عنھ وأبو وفاء لھم بما كتب لھم محمد النبي ... ألھل نجران

فمن مروا بھ من أمراء الشام وأمراء العراق فلیوسقھم من ) أما بعد (
بة لھم مكان حرث األرض، فما اعتملوا من ذلك فھو لھم صدقة لوجھ هللا وعق

  .58... "أرضھم ال سبیل علیھم فیھ ألحد وال مغرم
من عبد هللا عثمان أمیر : " وعھد عثمان بن عفان بما عھد إلیھم من قبلھ

  ....المؤمنین إلى الولید بن عقبة
فإن األسقف والعاقب وسراة أھل نجران الذین بالعراق، ) أما بعد(

مت ما أصابھم من أتوني فشكو إلي وأروني شرط عمر لھم وقد عل
وإني وفیت لھم بكل أرضھم التي تصدق علیھم عمر عقبي مكان ... المسلمین

وكانت بیني وبینھم . أرضھم بالیمن فاستوص بھم خیرا فإنھم أقوام لھم ذمة
  .59... "معرفة ، وانظر صحیفة كان عمر كتبھا لھم فأوفھم ما فیھا
لیھم وبما عھده إ كما عھد علي بن أبي طالب بما عھده رسول هللا 

ھذا كتاب عبد هللا علي بن أبي طالب أمیر : "الصحابة ومما جاء في كتابھ
فیھ شرط لكم  إنكم أتیتموني بكتاب من نبي هللا . المؤمنین ألھل النجرانیة

بكر وعمر،  وأبو على أنفسكم وأموالكم وإني وفیت لكم بما كتب لكم محمد 
وال یضاموا وال یظلموا وال ینتقص فمن أتى علیھم من المسلمین فلیف لھم 

  .60..."حق من حقوقھم
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: لھم الحق فیما أعاروه رسلھ وھلك بالقول ھذا وقد ضمن الرسول 
  .61..."وما ھلك مما أعاروا رسلي فھو ضامن على رسلي حتى یؤدوه إلیھم"

إنما نمر بأھل الذمة، فنصیب من : وعن ابن عباس أن رجال سألھ فقال
ال یحل لكم من ذمتكم إال ما صالحتموھم : قال ابن عباسالشعر، أو الشيء؟ ف

  .62..."علیھ
وعن صعصعة قال سألت ابن عباس فقلت إنا نسیر في أرض أھل 

: بغیر ثمن؟ قلت بغیر ثمن قال فما تقولون؟ قلت: الذمة فنصیب منھم؟ فقال
لیس علینا في : "أنتم تقولون كما قال أھل الكتاب: حالال ال بأس بھ فقال

  .63"ین سبیل، ویقولون على هللا الكذب وھم ال یعلموناألمی
وعـن ابـن عمیر أن عمـر بـن الخطاب رضي هللا عنھ تبرأ إلى أھل 

  .64الذمة من مغّرة الجیش
وفي األخیر أود أن أشیر إلى أن اإلسالم وإن كان قد أقر ھذه الحقوق 

ا قید وال یحدھا لھذه الفئة من الشعب فإن ذلك ال یعني أنھا تبقى مطلقة ال یقیدھ
حد، وإنما یجوز القید والحد منھا متى دعا الصالح العام ذلك وفي حدود ما 

  .تسمح بھ قواعد الشرع
بقي أن أطرح السؤال اآلتي قبل أن أختم ورقة البحث ھذه، أنھ إذا كانت 
الشریعة تقر ھذه الحقوق فإنھا بالمقابل تفرض علیھم التزامات یجب علیھم 

خالل بھا، فإن ھم أخلوا بھا برئت منھم ذمة هللا وذمة رسولھ التزامھا وعدم اإل
 وتلك مسألة یبقى باب البحث فیھا إن شاء هللا مفتوحا مستقبال.  

  خاتمـة
  :بعد ھذا العرض الوجیز لبعض ھذه الحقوق ننتھي إلى ما یلي 

إقرار حق المواطنة لغیر المسلمین من أھل الذمة المقیمین بدار اإلسالم  -
  .غیر منقوصة كاملة

  . إقرار حق المشاركة لھم في الحیاة السیاسیة وإدارة شؤونھم بأنفسھم -
  .إقرار حقھم في االعتقاد بعیدا عن أي فتنة أو إكراه -
إقرار حقھم في االحتكام إلى شعرائھم متى رغبوا في ذلك ولم تلزمھم قواعد  -

  .الشرع باالحتكام إلى شریعتنا
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أمان على دیانتھم وأنفسھم وأموالھم وأعراضھم  إقرار حقھم في العیش في -
  .وأن تلتزم الدولة المسلمة بتوفیر الحمایة الالزمة لھم

  .إقرار حقھم في التنقل واالنتقال داخل ربوع دار اإلسالم -
  .إقرار حقھم في التفكیر والتعبیر عن معتقداتھم وأرائھم -
یضمن العیش الكریم لھم ما  إقرار حقھم في الكفایة من المقومات الحیاتیة بما -

  .داموا على عھدھم
  .إقرار الحمایة الكافیة لمساكنھم من أي اعتداء -
  .إقرار الحق في اللجوء إلى دار اإلسالم ھربا من الظلم واالضطھاد -
  .إقرار الحق لھم في التملك وضمان حمایة ما تملكوه -

    :الھوامش
                                                        

قیق أبي براء یوسف بن ابن قیم الجوزیة، أحكام أھل الذمة، تح: راجع في أھل الذمة -1
، 1، ط 1أحمد البكري، أبي أحمد شاكر بن توفیق العاروري، دار ابن حزم، بیروت، م 

1997. 
، ص 1992، 1، ط 1سھیل زكار، دار الفكر، جـ / ابن ھشام، السیرة النبویة، تحقیق د -2

352.  
لكتب العلمیة، أبو عبید القاسم بن سالم، كتاب األموال، تحقیق محمد خلیل ھراس، دار ا -3

  .217، ص 1986، 1بیروت، لبنان، ط 
  .204المصدر نفسھ، ص  -4
  .212أبو عبید، المصدر السابق، ص . 953، ص 2ابن ھشام، المصدر السابق، جـ  -5
محمد حمید هللا الحیدري االبادي، مجموعة الوثائق السیاسیة في العھد النبوي / د -6

  .97، 96، ص 2000، 1رة، ط والخالفة الراشدة، مكتبة مدبولي القاھ
  .101المرجع نفسھ، ص  -7
  .103محمد حمید هللا، المرجع السابق،  -8
  .104المرجع نفسھ، ص  -9

  .219، 218المرجع نفسھ، ص  -10
  .223المرجع نفسھ، ص  -11
  .225المرجع نفسھ، ص  -12
  .246،  245المرجع نفسھ، ص  -13
  .249المرجع نفسھ، ص  -14
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محمد الغزالي، حقوق اإلنسان بین تعالیم اإلسالم وإعالن : فيراجع ھذا الموضوع  -15

نواف كنعان، حقوق اإلنسان / د. وما بعدھا 14األمم المتحدة، دار الھناء، الجزائر، ص 
، 1في اإلسالم والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، إثراء للنشر والتوزیع، األردن ط

  .وما بعدھا 32، ص 2008
  .وما بعدھا 34ان المرجع السابق، ص راجع نواف كعن -16
راجع عبد الغاني بسیوني عبد هللا، نظریة الدولة في اإلسالم، الدار الجامعیة، بیروت  -17

  .301، 300، ص 1986ط 
  .205أبو عبید، المصدر السابق، ص  -18
  .36محمد حمید هللا، المرجع السابق، ص  -19
  .854، ص 2ابن ھشام، المصدر السابق، ط -20
  .216أبو عبید، المصدر السابق، ص . 353ن ھشام، المصدر  نفسھ، ص اب -21
  .202أبو عبید، المصدر نفسھ، ص  -22
ابن . 40، ص 1، ط 1ابن عبد ربھ، العقد الفرید، المطبعة األزھریة، القاھرة، جـ  -23

  .542، ص 1983، ط 10قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، جـ 
  .269، 268، المرجع السابق، ص محمد حمید هللا -24
  .275المرجع نفسھ، ص  -25
  .217انظر محمد الغزالي، المرجع السابق، ص  -26
  .217، 216أبو عبید، المصدر السابق، ص  -27
  .217المصدر نفسھ، ص  -28
  .201المصدر نفسھ، ص  -29
  .624ابن قدامة، المصدر السابق، ص  -30
  .216أبو عبید، المصدر السابق، ص . 352، ص 1ابن ھشام، المصدر السابق ج  -31
  .217أبو عبید، المصدر السابق، ص . 353ابن ھشام، المصدر السابق،  ص  -32
  .204، 203أبو عبید، المصدر نفسھ، ص  -33
  .204المصدر نفسھ، ص  -34
  .953، ص 2، ابن ھشام، المصدر السابق ج 212المصدر نفسھ، ص  -35
  .96، ص محمد حمید هللا، المرجع السابق -36
  .101المرجع نفسھ، ص  -37
  .144، 143راجع أبو یوسف، كتاب الخراج، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص  -38
  .221، 220راجع أبو عبید، المصدر السابق، ص  -39
  .246، 245محمد حمید هللا، المرجع السابق، ص  -40
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  .246نفس المصدر، ص  -41
  .247نفس المصدر، ص  -42
  .630السابق، ص  ابن قدامة، المصدر -43
  .204أبو عبید، المرجع السابق، ص  -44
  .101محمد حمید هللا، المرجع السابق، ص  -45
 .256المرجع نفسھ، ص  -46
  .252المرجع نفسھ، ص  -47
  .275المرجع نفسھ، ص  -48
  .32أبو عبید، المصدر السابق، ص  -49
  .نفس المصدر والصفحة -50
  .84محمد وحید هللا، المرجع السابق، ص  -51
  .222محمد الغزالي، المرجع السابق، ص  -52
  .144أبو یوسف، المصدر السابق، ص  -53
  .126المصدر نفسھ، ص  -54
  .201، 201أبو عبید، المصدر السابق، ص  -55
  .72أبو یوسف، المصدر السابق، ص . 204المصدر نفسھ، ص  -56
  .73أبو یوسف، المصدر نفسھ، ص  -57
  .نفس المصدر والصفحة -58
  .74ر نفسھ، ص المصد -59
  .نفس المصدر والصفحة -60
  .201أبو عبید، المصدر السابق، ص  -61
  .164المصدر نفسھ، ص  -62
  .نفس المصدر والصفحة -63
  .166نفس المصدر، ص  -64
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  حقوق المواطنة لغیر المسلمین في بالد اإلسالم 
 بین النص واالجتھاد

 

  جامعة باتنة – نور الدین بولحیةاألستاذ 

 مقدمة
من اإلشكاالت الكبرى التي یجد الفقھ اإلسالمي المعاصر نفسھ في 
مواجھتھا مشكلة التعامل مع األقلیات غیر المسلمة في البالد اإلسالمیة، ذلك 

یر من االجتھادات الفقھیة التي یمتلئ بھا التراث اإلسالمي ال أنھ یجد الكث
تتناسب مع مفھوم المواطنة الحدیث، والذي یعتبر قیمة من القیم اإلنسانیة 

  .المتفق علیھا
وقد كانت ھذه االجتھادات مبررا للكثیر من العلمانیین وغیرھم إلى 

ال تسمح لألقلیة  طرح عدم إمكانیة التحاكم للشریعة اإلسالمیة، باعتبارھا
بالتساوي مع األكثریة في حق المواطنة، بل وصل األمر ببعض األقلیات إلى 
طلب االنفصال عن حكومة األكثریة المسلمة إذا ما أرادت أن تطبق الشریعة 

  .التي ینص علیھا أولئك الفقھاء
بناء على ھذا یجد الفقھ اإلسالمي المعاصر نفسھ ملزما بالعودة إلى 

طعیة من الكتاب والسنة، مجردة عن كل فھم أو رأي أو قیاس قد النصوص الق
ال یتناسب مع ما تریده النصوص بالضبط، ذلك أن الكثیر من تلك الفھوم تأثر 

  .بالبیئة والواقع السیاسي الذي عاشھ المسلمون في تلك الفترات
النص واالجتھاد، نحاول في ھذه الورقة : على ضوء ھذین المصدرین

ثالثة حقوق  - كنماذج -بھا إلى ھذا الملتقى المحترم أن نتناول التي نتقدم 
كبرى لنرى مدى انسجام االجتھادات الفقھیة مع ما ورد في النصوص 

، الحقوق المادیة، الحقوق المدنیة، الحقوق الدینیة :القطعیة، وھذه الحقوق ھي
  .وقد خصصنا كال منھا بعنوان خاص

  : أوال ــ الحقوق الدینیة
وقع الخالف في أنواع  االختالف الواقع في مفھوم الدین بناء على
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نرید  -باختصار  –الحقوق المرتبطة بھ، وبما أن ھذا لیس مجال بحثنا، فإنا 
المشتمل على االعتراف (من أنھ ) كانت(من الدین في ھذا الباب ما عرفھ بھ 

ربة التج(من أنھ ) رودلف إیوكن(، أو ما عرفھ بھ )بواجباتنا كأوامر إلھیة
   .1)الصوفیة التي یجاوز اإلنسان فیھا متناقضات الحیاة

وھذه التعریفات تشمل النواحي العقدیة والتعبدیة والسلوكیة المختلفة 
التي یفرضھا كل دین على أتباعھ، وبالتالي فإن الحقوق المرتبطة بھذه 

  :النواحي تشمل ثالثة أمور
سواء كان موافقا  وھو حق اإلیمان بما اقتنع بھ :ــ حق االعتقاد 1

للصواب أو مخالفا لھ حتى لو كان شاذا غریبا ال یمكن أن تقبلھ الفطر السلیمة، 
ومع ذلك فقد كفلت النصوص القرآنیة ھذا الحق، فأعطت الحریة المطلقة 
لإلنسان المكلف في اختیار المعتقد الذي یتناسب مع قناعتھ، ففي القرآن الكریم 

یِن قَد : ن الصور، قال تعالىالنھي عن اإلكراه بأي صورة م الَ إِْكَراهَ فِي الدِّ
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِاّ�ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة  تَّبَیََّن الرُّ

َشاء َربَُّك  َولَوْ : وقولھ ،)256: البقرة( اْلُوْثقََى الَ انفَِصاَم لَھَا َوّهللاُ َسِمیٌع َعلِیمٌ 
 آلَمَن َمن فِي األَْرِض ُكلُّھُْم َجِمیًعا أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى یَُكونُواْ ُمْؤِمنِینَ 

وھي تبین أن هللا تعالى خلق في فطرة اإلنسان األدوات : ، وقولھ)99: یونس(
التي تمكنھ من البحث المستقل للتعرف على الحقیقة واختیارھا، ثم محاسبتھ 

لى اختیاره بعد ذلك، اختیاره الذاتي المجرد من أي تسلط خارجي، حتى لو ع
ٌر لَّْسَت َعلَْیِھم : كان من النبي نفسھ، كما قال تعالى ْر إِنََّما أَنَت ُمَذكِّ فََذكِّ

ُسوِل إِال اْلبَالُغ اْلُمِبینُ : ، وقولھ)22 -21: الغاشیة( بُِمَصْیِطرٍ   َوَما َعلَى الرَّ
َ یَْھِدي َمْن یََشاُء َوھَُو : ، وقال)54: النور( إِنََّك َال تَْھِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ هللاَّ

 .)56: القصص( )56(أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدیَن 
ھذا من ناحیة النصوص لكنا نجد االجتھاد الفقھي یقید ھذه المسألة بقیود 

نص علیھ  ال نجد لھا أي مبرر واضح في النصوص، ومن أمثلة ذلك ما
، بل 2)أن الكتابي إذا انتقل إلى غیر دین أھل الكتاب لم یقر علیھ(الفقھاء من 

إذا انتقل إلى دین ال یقر (نقل ابن قدامة اإلجماع على ذلك، واستدل لذلك بأنھ 
أھلھ بالجزیة كعبادة األوثان وغیرھا مما یستحسنھ فاألصلي منھم ال یقر على 

انتقل إلى المجوسیة لم یقر أیضا ألنھ انتقل إلى  دینھ فالمنتقل إلیھ أولى، وإن
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  .3)أنقص من دینھ فلم یقر علیھ كالمسلم
والخطورة في ھذا القول ال تكمن في الحكم بحد ذاتھ، وإنما تكمن في 
اآلثار المترتبة علیھ، وھو الحكم علیھ بالقتل باعتباره مرتدا، وھذا ینافي ما 

قد، وینافي كذلك تشجیع الكتابي أو نص علیھ القرآن الكریم من حریة المعت
غیره على البحث المستقل المتدرج الذي قد یوصلھ في نھایة المطاف إلى 
اإلسالم كما حصل مع الصحابي الجلیل سلمان الفارسي رضي هللا عنھ، وكما 
یحصل في عصرنا الحالي مع الكثیر من المھتدین إلى اإلسالم، فالكثیر منھم 

لھندیة أو غیرھا قبل تعرفھ على اإلسالم، ولو طبقنا قد یمر ببعض الدیانات ا
  .علیھ آراء ھؤالء الفقھاء لقتلناه قبل أن یصل إلى اإلسالم

ونعني بھ حق المتدین في ممارسة ما یحثھ علیھ دینھ  :ــ حق التعبد 2
من طقوس ورسوم تعبدیة سواء قبلتھا الفطر والعقول أو لم تقبلھا، ونعني بھ 

محال التي یمارس فیھا طقوسھ، وحریة تقدیس ما یشاء من كذلك حریة بناء ال
  .أماكن ونحوھا

وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا النوع من الحقوق في مواضع منھا قولھ 
إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي نََذْرُت  :تعالى عن أم مریم ــ علیھا السالم ــ 

ًرا ِمیُع اْلَعلِیمُ  لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ ، )35: آل عمران( فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَْنَت السَّ
تي نسخھا اإلسالم، وھو إقرار لما كان یفعل في ذلك الحین من أنواع النذور ال

إني جعلت لك یا رب نَْذًرا أّن لك الذي في بطني محّرًرا : معناه: (قال الطبري
وخدمة قُْدسك في الكنیسة، عتیقةً من  حبستُھ على خدمتك: یعني بذلك. لعبادتك

    .4)خدمة كّل شيء سواك، مفّرغة لك خاصة
وأشار إلى الكیفیة المختلفة للصیام في الدیانة الیھودیة عن مثلھا في 

ْحَمِن َصْوًما : اإلسالم، فقال على لسان مریم ــ علیھا السالم ــ  إِنِّي َنَذْرُت لِلرَّ
  .)26: مریم( ْنِسیًّافَلَْن أَُكلَِّم اْلیَْوَم إِ 

: وأشار إلى حرمة المعابد التي یتخذھا أھل الدیانات المختلفة، فقال
 َمْت َصَواِمُع َوبَِیٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد ِ النَّاَس بَْعَضھُْم ِببَْعٍض لَھُدِّ َولَْوَال َدْفُع هللاَّ

 ُ ِ َكثِیًرا َوَلیَْنُصَرنَّ هللاَّ َ لَقَِويٌّ َعِزیزٌ یُْذَكُر ِفیھَا اْسُم هللاَّ : الحج(  َمْن یَْنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ
40(.  
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فقد ذكر المفسرون أن الصوامع ھي المعابد الصغار للرھبان، قالھ ابن 
وأن البیع ھي .. عباس، ومجاھد، وأبو العالیة، وعكرمة، والضحاك، وغیرھم

عالیة، وقتادة، قالھ أبو ال. أوسع منھا، وأكثر عابدین فیھا، وھي للنصارى أیًضا
وأن الصلوات ھي كنائس الیھود كما .. والضحاك، وابن صخر، وغیرھم

  . 5روي عن ابن عباس
لكن الواقع الفقھي في كثیر من محالھ أو في البعض منھا خالف ھذه 
النصوص، وشرع تشریعات أخرى تكاد تتناقض معھا، واألمثلة على ذلك 

ح علیھ بمسألة بناء الكنائس في كثیرة نكتفي بأخطر مثال منھا، وھو ما اصطل
دار اإلسالم، فقد نص أكثر الفقھاء على حرمة ھذا البناء، وعدم تمكینھم من 
بناء الجدید، بل وال ترمیم القدیم، ولعل أھم وثیقة تدل على ھذا، بل تضع 
خارطة للكنائس التي یجب ھدمھا في القاھرة أو في الشام أو في غیرھا من 

، أجاب فیھا على )مسألة في الكنائس(میة تحت عنوان البالد رسالة البن تی
ما تقول السادة العلماء في الكنائس التي بالقاھرة وغیرھا : (سؤال ھذا نصھ

أنھا غلِّقت ظلماً، وأنھم : التي أغلقت بأمر والة األمور، إذا ادعى أھل الذمة
جب فھل تقبل دعواھم؟ وھل ت.. .یستحقون فتحھا، وطلبوا ذلك من ولي األمر

    .6!)إجابتھم أم ال؟
أما دعواھم أن المسلمین : (وقد أجاب ابن تیمیة على ھذه المسألة بقولھ

ظلموھم في إغالقھا فھذا كذٌب مخالٌف ألھل العلم، فإن علماء المسلمین من 
مذھب أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغیرھم : أھل المذاھب األربعة

وزاعي، واللیث بن سعد، وغیرھم، ومن من األئمة، كسفیان الثوري، واأل
قبلھم من الصحابة والتابعین، متفقون على أن اإلمام لو ھدم كل كنیسٍة بأرض 
العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتھًدا في ذلك، 
ومتبًعا في ذلك لمن یرى ذلك، لم یكن ذلك ظلماً منھ؛ بل تجب طاعتھ في 

وا عن حكم المسلمین لھم، كانوا ناقضین العھد، وحلت بذلك وإن امتنع.. ذلك
  .7)دماؤھم وأموالھم

وھذا النص والتفاصیل الكثیرة الالحقة لھ تجعل المواطن المسیحي في 
إما أن یبقى محروما من محال للتعبد طول حیاتھ، : البالد اإلسالمیة بین أمرین

قبل اإلسالم بالعدد الكثیر من  أو القتل، ذلك أنھ یستحیل أن تفي المعابد القدیمة
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المتدینین من المسیحیین أو غیرھم، باإلضافة إلى أن في القول بحرمة ترمیم 
القدیم من المعابد یجعل أھل الدیانات أخرى في بالد اإلسالم محرومین من كل 
مكان للتعبد، ألنھ یستحیل بقاء المعابد القدیمة قبل اإلسالم إلى  الیوم من غیر 

  .ترمیمحاجة إلى 
ولعل أمثال ھذه الفتاوى ھي التي تنطلق منھا بعض الجماعات المسلحة 
في ھدم الكنائس المسیحیة كما حصل ذلك في مصر ونیجیریا وبالد أخرى 
كثیرة، وھو أعظم تشویھ لسماحة اإلسالم، وأعظم خدمة للعلمانیین الذین ال 

  . یرون صالحیة اإلسالم للحكم
فلكل دین الشرائع  :ضیھ دینھ من أحكامــ حق التعامل وفق ما یقت 3

المرتبطة بھ، والتي ال یصیر اإلنسان متدینا إال بالتقید بھا، وھي قد ترتبط 
بحیاتھ الشخصیة، وقد ترتبط بعالقاتھ مع اآلخرین، وقد أقر القرآن الكریم ھذا 

ُ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَا: الركن من أركان التدین، فقال ًجا َولَْو َشاَء هللاَّ
ةً َواِحَدةً َولَِكْن ِلیَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكمْ    .)48: المائدة( لََجَعلَُكْم أُمَّ

بل صرح بأن الحریة مكفولة لألقلیات في ممارسة ما یملیھ علیھ دینھا 
في ھذا الباب إال إذا شاء ھؤالء أن یتحاكموا إلى قوانین المسلمین، فلھم ذلك، 

فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْینَھُْم أَْو أَْعِرْض َعْنھُْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنھُْم فَلَْن : عالىقال ت
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن  وَك َشْیًئا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْینَھُْم بِاْلقِْسِط إِنَّ هللاَّ  )42(یَُضرُّ

ُمونََك َوِعْنَدھُُم التَّْوَرا ِ ثُمَّ یََتَولَّْوَن ِمْن بَْعِد َذلَِك َوَما َوَكْیَف یَُحكِّ ةُ فِیھَا ُحْكُم هللاَّ
  .)43، 42: المائدة( )43(أُولَئَِك بِاْلُمْؤِمِنیَن 

فھذه اآلیات الكریمة تصرح بعدم جواز التدخل مطلقا في الشؤون 
الخاصة بالمعتقدات واألدیان، بل تكفل لھذه األقلیات نوعا من الحكم الذاتي 

  .ھا الخاصة بشرط أال یتعارض ذلك مع مصالح المسلمینلشؤون
لكنا عندما نذھب إلى الفروع الفقھیة نجد تدخال مباشرا في الكثیر من 
األحكام الخاصة بغیر المسلمین، وكأن مفتي المسلمین یرید أن یفرض نفسھ 
كمفت للملل والنحل األخرى، ومن أمثلة ذلك ھذه النصوص التي وردت في 

: تخصص في أحكام أھل الذمة، ومنھا ما رواه عن ضمرة قالأكبر كتاب م
امنعوا النصارى من رفع أصواتھم في كنائسھم (العزیز أن  كتب عمر بن عبد
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  .8 )فإنھا أبغض األصوات إلى هللا عز وجل وأوالھا أن تخفض
واشترط علیھم أال یسمعوا المسلمین شركھم : (وذكر عن الشافعي قولھ

  .)وس فإن فعلوا ذلك عزرواوال یسمعونھم ضرب ناق
: ومن ذلك ھذه الفتوى الخطیرة التي ینص علیھا ابن القیم بقولھ

ولإلمام أن یستولي على كل وقف وقف على كنیسة أو بیت نار أو بیعة كما (
لھ أن یستولي على ما وقف على الحانات والخمارات وبیوت الفسق بل أولى 

بیوت الفسق وشعار الكفر أعظم فإن بیوت الكفر أبغض إلى هللا ورسولھ من 
وإن كنا نقر بیوت الكفر الجائز إقرارھا . من شعائر الفسق وأضر على الدین

وال نقر بیوت الفسق فما ذاك ألنھا أسھل منھا وأھون بل ألن عقد الذمة 
اقتضى إبرارھم علیھا كما نقر الكافر على كفره وال نقر الفاسق على فسقھ 

    .9)قاف ویجعلھا على القرباتفلألمام أن ینتزع تلك األو
وھذه الفتوى تتناقض تماما مع ما ورد في النصوص السابقة من إتاحة 
الحریة الدینیة لھم، والقیاس على الفسقة قیاس مع الفارق، فالفاسق لم یقر في 
أي دین على فسقھ، بل اعتبر في حال نشره الرذائل محاربا � ورسولھ 

  .مره إلى هللا، وقد منعنا هللا من التعرض لھبخالف الكتابي المتعبد، فإن أ
ووجھ االستدالل الذي استدل بھ ابن القیم في ھذه المسألة یدل على مدى 

  .تغلیب المواقف والفھوم الشخصیة والقیاسات البعیدة على النصوص القطعیة
  : ثانیا ـــ الحقوق المدنیة

تمتع بھا الحریات والحقوق التي ی: (ویراد بھا في المصطلح الحدیث
الحق : ومن ھذه الحقوق ،10)الفرد بصفتھ مواطنًا في مجتمع أو والیة أو دولة

وعدم التعرض للتعذیب والتحرر من العبودیة  واألمنفي الحیاة والحریة 
والمشاركة السیاسیة وحریة الرأي والتعبیر والتفكیر والدین وحریة االشتراك 

  .في الجمعیات وغیرھا
داخلة المختصرة أن نتحدث عن جمیع ھذه وال یمكننا في ھذه الم

األمور، ولكنا نكتفي بذكر نماذج عن بعض الحقوق التي تشیر إلى سائر 
  .الحقوق المرتبطة بھذا الجانب

وھو أول الحقوق وأھمھا، وقد كفلھ القرآن الكریم  :ــ حق الحیاة 1
ِ إِلَھًا آَخَر َوَال َوالَِّذیَن َال یَْدُعوَن مَ : لإلنسان باعتباره إنسانا، قال تعالى َع هللاَّ
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ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ َوَال َیْزنُوَن َوَمْن َیْفَعْل َذلَِك یَْلَق أَثَاًما  َم هللاَّ  )68(یَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
  .)69، 68: الفرقان( یَُضاَعْف لَھُ اْلَعَذاُب یَْوَم اْلقِیَاَمِة َویَْخلُْد فِیِھ ُمھَانًا

صوص العقوبة على القتل المتعمد بالقصاص من دون تفریق ورتبت الن
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقَِصاُص فِي : بین مسلم وغیره، قال تعالى

َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحیَاةٌ َیا أُولِي اْألَْلَباِب لََعلَُّكْم : ، وقال)178: البقرة( اْلقَْتلَى
   .)179: البقرة( تَتَّقُونَ 

وھذا ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء منسجمین مع اآلیات الواردة في ھذا 
وحجتنا : (الباب، ومنھم الحنفیة، وقد عبر السرخسي عن ھذا االنسجام، فقال

فھذا  ،)178: البقرة( ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى: في ذلك قولھ تعالى
: كل قتل إال ما قام علیھ الدلیل فأما قولھیقتضي وجوب القصاص بسبب 

 ِّاْلُحرُّ بِاْلُحر )فھو ذكر بعض ما شملھ العموم على موافقة  ،)178: البقرة
حكمھ فال یجب تخصیص ما بقي، أال ترى أنھ كما قابل العبد بالعبد قابل 

ثى األنثى باألنثى ثم ال یمنع ذلك مقابلة الذكر باألنثى وفي مقابلة األنثى باألن
    .11)دلیل على وجوب القصاص على الحرة بقتل األمة

أكثر أھل العلم : (لكن أكثر الفقھاء ذھبوا إلى خالف ھذا، قال ابن قدامة
وبھ قال عمر بن عبد .. .ال یوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر

العزیز وعطاء والحسن وعكرمة والزھري وابن شبرمة ومالك والثوري 
    .12)شافعي وإسحاق وأبو عبید وابن المنذرواألوزاعي وال

ولم ینقل الخالف في المسألة إلى عن النخعي والشعبي وأصحاب  
دیة المجوسي : الشعبي والنخعي قاال : (الرأي، ونقل عن أحمد قولھ متعجبا

والیھودي والنصراني مثل دیة المسلم، وإن قتلھ یقتل بھ، ھذا عجب یصیر 
  .13)هللا ما ھذا القول؟ المجوسي مثل المسلم، سبحان

ھل ھو مخالفة النص القرآني : ولسنا ندري ما ھو العجیب في المسألة
الصریح في تكافؤ الدماء، ومخالفة ما ورد في النصوص القطعیة من حرمة 
النفس اإلنسانیة مھما كانت تلك النفس، أم مخالفة ما توھمھ الفقھاء من أفضلیة 

  .؟المسلم حتى لو كان مجرما على غیره
نصت النصوص الكثیرة على أن هللا تعالى أتاح  :ــ مقتضیات الحیاة 2
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لإلنسان في ھذه الحیاة كل الوسائل التي تیسر لھ الحیاة الطیبة، واعتبرت أن 
البشر متساوون في االستفادة منھا بغض النظر عن دینھم ومعتقداتھم، ففي 

كفار في الفلك، كما القرآن الكریم مثال نجد إشارة واضحة إلى حریة تنقل ال
اھُْم إِلَى ... فَإَِذا َرِكبُوا فِي اْلفُْلكِ : قال تعالى ا نَجَّ یَن فَلَمَّ َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ َدَعُوا هللاَّ

 لِیَْكفُُروا بَِما آتَْینَاھُْم َوِلَیتََمتَُّعوا فََسْوَف یَْعلَُمونَ  )65(اْلبَرِّ إَِذا ھُْم یُْشِرُكوَن 
  .)66 ،65: العنكبوت(

وعندما سأل إبراھیم علیھ السالم ربھ أن یرزق المؤمنین استدرك علیھ 
َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َربِّ اْجَعْل ھََذا بَلًَدا آِمنًا : أنھ یرزق الكفار أیضا، قال تعالى

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر قَا َل َوَمْن َكفََر فَأَُمتُِّعھُ َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنھُْم بِا�َّ
هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصیرُ    .)126: البقرة( قَلِیًال ثُمَّ أَْضطَرُّ

لكن الكثیر من االجتھادات الفقھیة وضعت من القیود والحدود ما یمس 
حریة األقلیات في االستفادة من ھذه المقتضیات، وسنضرب بعض األمثلة ھنا 

  :على ھذا
بغض النظر عن  –ورد في النصوص ذكر منة هللا على عباده  :السكن

ُ َجَعَل لَُكْم : بنعمة السكن في مواضع منھا قولھ تعالى –أدیانھم ومذاھبھم  َوهللاَّ
یَْوَم ِمْن بُیُوتُِكْم َسَكنًا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد اْألَْنَعاِم بُیُوتًا تَْستَِخفُّونَھَا یَْوَم ظَْعنُِكْم وَ 

، )80: النحل( إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافِھَا َوأَْوبَاِرھَا َوأَْشَعاِرھَا أَثَاًثا َوَمتَاًعا إَِلى ِحینٍ 
  .ولم تفرق ھذه اآلیة بین مسكن المؤمن أو مسكن الكافر

لكن بعض االجتھادات الفقھیة تضع من الشروط ما لم یدل علیھ دلیل 
ت مبنیة على فھوم خاصة ساعد علیھا من النصوص، وإنما ھي اجتھادا

الوضع السیاسي القائم حینذاك والذي كانت للمسلمین فیھ الید العلیا على من 
سواھم، ومن األمثلة على ھذا ما ذكره ابن القیم من مسائل مرتبطة بالبنیان 

أما حكم أبنیتھم ودورھم فإن كانوا في محلة منفردة عن المسلمین : (منھا قولھ
فیھا مسلم تركوا وما یبنونھ كیف أرادوا، وإن جاوروا المسلمین  ال یجاورھم

لم یمكنوا من مطاولتھم في البناء سواء كان الجار مالصقا أو غیر مالصق 
  .14)بحیث یطلق علیھ اسم الجار قرب أو بعد

وھذا المنع لحق اإلسالم ال لحق الجار حتى لو : (وعلل ھذا الحكم بقولھ
ولیس ھذا المنع معلال .. ضاه أثر في الجوازرضي الجار بذلك لم یكن لر
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بإشرافھ على المسلم بحیث لو لم یكن لھ سبیل على اإلشراف جاز، بل ألن 
  .15)اإلسالم یعلو وال یعلى

والذي تقتضیھ أصول : (وبین عموم ھذا الحكم على كل األحوال، فقال
مین المذھب وقواعد الشرع أنھم یمنعون من سكنى الدار العالیة على المسل

بإجارة أو عاریة أو بیع أو تملیك بغیر عوض، فإن المانعین من تعلیة البناء 
اإلسالم یعلو وال : (جعلوا ذلك من حقوق اإلسالم واحتجوا بالحدیث وھو قولھ

  .17)16)یعلى
ولسنا ندري عالقة الحدیث الشریف بالموضوع، فالحدیث دل على علو 

المحسوسات، فالمسلم یعلو بخلقھ  المسلم، وھذا العلو یدل على المعاني ال على
  .وعلمھ وتفكیره ومنھجھ في الحیاة، ال بالتطاول بالبنیان على غیره

ولألسف نجد التطبیق الخاطئ لھذا الحدیث ساریا في الكثیر من 
واحتجوا بأن في : (المسائل حتى في المجالس التي یجلسون فیھا، قال ابن القیم

ولھذا .. أھل الذمة ممنوعون من ذلكذلك إعالء رتبة لھم على المسلمین و
یمنعون من صدور المجالس ویلجؤون إلى أضیق الطرق فإذا منعوا من 
صدور المجالس والجلوس فیھا عارض فكیف یمكنون من السكنى الالزمة 

  .18)فوق رؤوس المسلمین
بغض النظر  –ورد في النصوص ذكر منة هللا على عباده  :المالبس

یَا بَنِي آَدَم : نعمة السكن في مواضع منھا قولھ تعالىب –عن أدیانھم ومذاھبھم 
قَْد أَْنَزْلنَا َعلَْیُكْم لِبَاًسا یَُواِري َسْوآتُِكْم َوِریًشا َولِبَاُس التَّْقَوى َذلَِك َخْیٌر َذلَِك ِمْن 

ِ لََعلَّھُْم یَذَّكَُّرونَ  ، فھذه اآلیة كما ھي واضح تخاطب )26: األعراف( آیَاِت هللاَّ
بشر جمیعا، وتسوي بینھم في ھذه النعمة، وال تضع أي شرط یحدد نوع وال ال

  .لون لباس المؤمن أو الكافر
لكن االجتھادات الفقھیة لألسف تدخلت في ھذا الباب بحجة التمییز بین 
المسلمین وغیرھم، فاشترطت لھم ألبسة خاصة وألوانا خاصة قد ال تتناسب 

ء ذلك بعلة إذاللھم، قد نقل ابن القیم عن مع أذواقھم وأمزجتھم، وعلل الفقھا
وجوب استعمال الغیار ألھل الملل الذین : (أبي القاسم الطبري تعلیل ذلك بقولھ

خالفوا شریعتھ صغارا وذال وشھرة وعلما علیھم لیعرفوا من المسلمین في 



  نور الدین بولحیة/ أ
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          246

    .19)زیھم ولباسھم وال یتشبھوا بھم
یز العنصري منعھم ومن مقتضیات ھذا الغیار الذي ھو نوع من التمی

وال یترك أھل الذمة یلبسون طیالسھم فوق : (من اللباس الطیب الجمیل، فقال
عمائمھم، ألن ھذا یفعلھ أشراف المسلمین وعلماؤھم للتمییز عمن دونھم في 

    .20)العلم والشرف ولیس أھل الذمة أھال لذلك فیمنعون منھ
مین لیحصل كمال تكون نعالھم مخالفة لنعال المسل(ومن مقتضیاتھ أن 

التمییز وعدم المشابھة في الزي الظاھر لیكون ذلك أبعد من المشابھة في 
الزي الباطن فإن المشابھة في أحدھما تدعو إلى المشابھة في اآلخر بحسبھا 

    .21)وھذا أمر معلوم بالمشاھدة
ومن مقتضیاتھ ما نقلھ ابن القیم عن عمر بن عبد العزیز أنھ كتب إلى 

ال یمشي نصراني إال مفروق الناصیة وال یلبس قباء وال : (أمصار الشام
یمشي إال بزنار من جلد وال یلبس طیلسانا وال یلبس سراویل ذات خدمة، وال 
یلبس نعال ذات عذبة وال یركب على سرج وال یوجد في بیتھ سالح إال انتھب 

    .22)وال یدخل الحمام یوم الجمعة یھودي وال نصراني حتى تصلى الجمعة
أما المرأة، فینقل ابن القیم عن أبي القاسم الطبري ھذا االجتھاد الغریب، 

وأما المرأة إذا خرجت فیكون أحد خفیھا أحمر حتى : (الذي عبر عنھ بقولھ
    .23)یعرف بأنھا ذمیة

والعجب لیس في كون الخف أحمر، ولكن العجب في كون أحد الخفین 
  .أحمر، بینما اآلخر بلون مختلف

ر لم یقتصر على الشروط المرتبطة باللباس، بل تعداه إلى بل إن األم
شؤون خاصة جدا كتسریحة الشعر، فقد عقد ابن القیم فصال حول أحكام شعر 

والمقصود أن أھل الذمة یؤخذون بتمییزھم عن المسلمین : (أھل الذمة جاء فیھ
في شعورھم إما بجز مقادم رؤوسھم وإما بسدلھا، ولو حلقوا رؤوسھم لم 

    .24)ض لھمیعر
وھو من الحقوق المھمة واألساسیة لإلنسان، والتي كفلتھا  :التعلیم

النصوص المعصومة وحضت علیھا، بل إن القرآن الكریم كلھ دعوة لطلب 
  .العلم والبحث، ألنھ یستحیل أن یصل جاھل إلى هللا

لكن االجتھادات الفقھیة لألسف تدخلت في ھذا الجانب، فمنعت أھم 
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لغیر الناطقین بھا، فمما  -وھو تعلم اللغة العربیة  - التعلم  مصدر من مصادر
ذكره ابن القیم مؤیدا لھ من اجتھادات في ھذا الباب قولھ تعلیقا على ما ورد 

ھذا الشرط في أھل الكتاب الذي ): (وال نتكلم بكالمھم: (في المعاھدة العمریة
ھما من البالد لغتھم غیر لغة العرب كنصارى الشام والجزیرة إذ ذاك وغیر

دون نصارى العرب الذین لم تكن لغتھم غیر العربیة، فمنعھم عمر من التكلم 
بكالم العرب لئال یتشبھوا بھم في كالمھم كما منعوا من التشبھ بھم في زیھم 
ولباسھم ومراكبھم وھیئات شعورھم فألزمھم التكلم بلسانھم لیعرفوا حین التكلم 

لتمیز مع ما في ذلك من تعظیم كالم العرب أنھم كفار فیكون ھذا من كمال ا
كیف .. ولغتھم حیث لم یسلط علیھا األنجاس واألخابث بذلونھا ویتكلمون بھا

فصان أمیر المؤمنین ھذا .. وقد أنزل هللا بھا أشرف كتبھ ومدحھ بلسان عربي 
اللسان عن أھل الجحیم وغار علیھ أن یتكلموا بھ، وھذا من كمال تعظیمھ 

قرآن والعرب الذین نزل القرآن بلغتھم وبعث هللا ورسولھ من لإلسالم وال
أنفسھم مع ما في تمكینھم من التكلم بھا من المفاسد التي منھا جدلھم فیھا 

   .25)واستطالتھم على المسلمین
ولسنا ندري كیف یفھم ھؤالء الذین طولبنا بدعوتھم بالقرآن الكریم، 

لترجمة، مع أن القرآن الكریم في وھم ال یعرفون العربیة، ثم نجد من یحرم ا
  . أكثر خطابھ یخاطب اإلنسان مجردا من أي دین أو مذھب

بل إن األمر تعداه إلى ما ھو أخطر من ذلك، حیث أن من الفقھاء من 
ولو أن أحدا من الكفار : (ذھب إلى حرمة تعلمھم القرآن الكریم، قال الباجي
بھ، ألنھ نجس جنب وال  رغب أن یرسل إلیھ بمصحف یتدبره لم یرسل إلیھ

یجوز لھ مس المصحف، وال یجوز ألحد أن یسلمھ إلیھ ذكره ابن الماجشون، 
وكذلك ال یجوز أن یعلم أحد من ذراریھم القرآن، ألن ذلك سبب لتمكنھم منھ، 
وال بأس أن یقرأ علیھم احتجاجا علیھم بھ، وال بأس أن یكتب إلیھم باآلیة 

     .26)ونحوھا على سبیل الوعظ
  الثا ــ الحقوق المادیةث

األصل الذي دلت علیھ النصوص ھو المساواة بین البشر في حقوقھم 
وواجباتھم المادیة، فال یأخذ اإلنسان أكثر من حقھ، وال أقل منھ، وال یرھق 
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  .بالتكالیف إال مع ما ینالھ من امتیازات
ومن األمثلة المرتبطة بتخلف بعض االجتھادات الفقھیة عن النصوص 

ردة في ھذا الباب االجتھادات المتعلقة بوجوب الجزیة ووجوب الضیافة، الوا
وكالھما من المسائل التي تثار الشبھ الكثیرة حولھما، فلھذا احتجنا إلى بیان 

  .عالقة االجتھادات الواردة في ھذا الباب بما ورد في النصوص القطعیة
لقاء بعض  كانت الجزیة في أصلھا عرفا قائما بین الشعوب :ـ الجزیة1

المصالح، حیث یؤمن الطرف القوي الطرف الضعیف، ویدفع لھ الطرف 
الضعیف مقابل ذلك ثمنا خاصا یسمى جزیة، وبما أن الوضع اختلف اآلن، 
حیث یشارك الجمیع في تأمین أوطانھم، فال یصح أن یبقى الكثیر من الفقھاء 

  .یصرون على اعتبار الجزیة واجبا على األقلیات
لكثیر من المتنورین من الفقھاء إلى ھذه الناحیة، فأفتوا بسقوط وقد تنبھ ا

الجزیة في ھذا العصر عن األقلیات لمشاركتھم المسلمین في حمایة األقطار، 
ولعل أھم من تكلم في ھذا وانتصر لھ ورد على المتشددین الذین یعتبرون ھذا 

ط الجزیة إنقاصا من الشریعة الدكتور مصطفى السباعي فقد علل أسباب سقو
وكانت الجزیة قبل اإلسالم : (المیة بقولھعن غیر المسلم المقیم في الدولة اإلس

تفرض على من لم یكن من الفاتحین عرقاً أو بلداً أو دیناً، سواء حارب أم لم 
یحارب، أما في اإلسالم فال تفرض إال على المحاربین من أعداء األمة، أما 

یحاربوا الدولة فال تفرض علیھم  المواطنون من غیر المسلمین ممن لم
   .27)الجزیة

ولو رجعنا إلى آیة : (واستدل لھذا الفھم المتنور من القرآن الكریم، فقال
ِ َوَال بِاْلیَْوِم : الجزیة في القرآن لوجدناھا تقول قَاتِلُوا الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

 ُ َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ َوَرُسولُھُ َوَال یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْآلِخِر َوَال یَُحرِّ
، فھي تجعل )29: التوبة( اْلِكتَاَب َحتَّى یُْعطُوا اْلِجْزیَةَ َعْن یٍَد َوھُْم َصاِغُرونَ 

الجزیة غایة لقتال أھل الكتاب حین نتغلب علیھم، ولیس كل أھل الكتاب یجب 
تل من یقاتلنا ویشھر علینا السالح ویعّرض كیان علینا أن نقاتلھم، بل إنما نقا

  .28)الدولة للخطر
وھو یربط ما حصل في التاریخ اإلسالمي من استمرار أخذ الجزیة 

أما استمرار أخذ الجزیة بعد : (بالعامل السیاسي ال بالعامل الدیني، فیقول
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عصور من الفتح اإلسالمي وبعد أن أصبح أھل الكتاب رعایا مخلصین للدولة 
یسأل عنھ اإلسالم وإنما یسأل عنھ الحاكمون واألمراء من  كالمسلمین، فذلك ال

المسلمین، ونحن إنما نتكلم عن نظام الجزیة في اإلسالم ال عن تاریخ الجزیة 
   .29)في الدولة اإلسالمیة

وسانده في ھذا الرأي الدكتور محمد سلیم العوا الذي ذكر أن الجزیة لم 
بل أسقطھا الصحابة ومن بعدھم عمن قبل من غیر تكن مالزمة لعقد الذمة، 

  . أھل اإلسالم مشاركة المسلمین في الدفاع عن الوطن؛ ألنھا بدل عن الجھاد
انتھى ) عقد الذمة(بل إنھ ذھب إلى أكثر من ذلك حین ذكر أن ھذا العقد 

بذھاب الدولة التي أبرمتھ، فالدولة اإلسالمیة القائمة الیوم، في أي قطر، لیست 
فاً للدولة اإلسالمیة األولى التي أبرمت عقد الذمة، فالدولة اإلسالمیة األولى خل

قد زالت من الوجود باالستعمار الذي ذھب سلطانھا، وملك دیارھا وبدل 
  . شرائعھا القانونیة

وھو یرى بناء على ذلك أن الدول القومیة الیوم تقدم السیادة على نحو 
یعرض لھ الفقھاء واألقدمون، فالسیادة التي جدید من العقد االجتماعي الذي لم 

عرفھا الفقھ القدیم قامت على انتصار منتصر وانھزام منھزم، أما سیادة دولنا 
الیوم فقائمة على مشاركة حقیقیة یتساوى طرفاھا في صناعة الدولة القائمة، 

  . 30وفي الحقوق والواجبات
ة واألقلیة ما من الشروط المجحفة الممیزة بین األكثری :الضیافة - 2

یسمیھ الفقھاء بشرط الضیافة، وھو شرط لم یدل علیھ أي نص من النصوص 
وھذا : (ھ واألحكام المرتبطة بھ، فقالالقطعیة، وقد عبر ابن القیم عن أدلت

واحتج الفقھاء .. .بالشرطالضیافة قدر زائد على الجزیة، وال تلزمھم إال 
كما أن شرطھ علیھم .. .الصحیحھذا ھو . إتباعھابالشروط العمریة وأوجبوا 

في الجزیة مستمر وإن لم یجدده علیھم إمام الوقت، وكذلك عقد الذمة لمن بلغ 
  .31)من أوالدھم وإن لم یعقد لھم اإلمام الذمة

وتقسم (ومن التفاصیل المرتبطة بھذا ما نقلھ عن الشافعي من أنھ 
یقسم ذلك الضیافة على عدد أھل الذمة وعلى حسب الجزیة التي شرطھا ف

وإن كان فیھم الموسر والمتوسط والمقل قسطت الضیافة . بینھم على السواء
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ویذكر ما یعلف بھ الدواب من التبن والشعیر وغیر : قال الشافعي.. على ذلك 
ویشترط علیھم أن ینزلوا في فضول منازلھم وكنائسھم ما یكنون : قال.. ذلك

موضع یسكن فیھ ویأوي إلیھ  فیھ من الحر والبرد منھا إذ الضیف محتاج إلى
    .32)ما یحتاج إلى طعام یأكلھ

ولو أن مثل ھذه الشروط طبقت على المسلمین إذا نزل علیھم أھل 
الكتاب لكان في ذلك نوعا من العدالة، لكن المؤسف قصر ذلك على الذمیین 
بحیث یتحملون رغم أنوفھم طول السنة وحدھم كل ضیف یمر علیھم، لیس 

  .ھائمھوحده، بل حتى ب
ومن نزل بھم لم یخل من : (بل إن الشروط أكثر من ذلك، قال ابن القیم

األول إما أن ینزل بھم وھو مریض، الثاني أو ینزل بھم وھو : ثالثة أحوال
فإن نزل بھم وھو مریض . صحیح، الثالث أو ینزل بھم وھو صحیح فیمرض

ھم إطعام فبرىء فیما دون الثالث فھذا یجري مجرى الضیف وكما یجب علی
الضیف وخدمتھ یجب علیھم القیام على المریض ومصالحھ فإنھ أحوج إلى 

فإن زاد مرضھ على ثالثة أیام ولھ ما ینفق على . الخدمة والتعاھد من الصحیح
نفسھ لم یلزمھم القیام بنفقتھ، ولكن تلزمھم معونتھ وخدمتھ وشراء ما یحتاج 

سھ لزمھم القیام علیھ إلى أن یبرأ إلیھ من مالھ، وإن لم یكن لھ ما ینفق على نف
    .33)فإن أھملوه وضیعوه حتى مات ضمنوه. أو یموت

وھذا یجعل من الذمیین مجرد عبید مسخرین للمسلمین الذین یفدون 
  .علیھم شاءوا أم أبوا

  :الخاتمة
  :والخالصة التي ننتھي إلیھا بعد ھذا العرض المختصر ھي

في النصوص القطعیة الثابتة من ــ أن ھناك فروقا كبیرة بین ما ورد  1
القرآن الكریم والسنة المطھرة، وبین اجتھادات الفقھاء المبنیة على مراعاة 

  .الواقع السیاسي الذي شكل المسلمون فیھ قوة متسلطة على من سواھم
ــ أن النصوص القرآنیة ممتلئة بقیم العدالة والمساواة والتعامل المحترم  2

االنتماء العقدي الذي اختاره لنفسھ، وھي تصلح  مع اإلنسان بغض النظر عن
  .بذلك كمبادئ ینطلق منھا الفقھاء لصیاغة التشریعات الفقھیة

ــ أن الكثیر من االجتھادات الفقھیة اعتبرت بعض المفاھیم العنصریة  3
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أساسا في التعامل مع المخالف، وھو ما أبعد ھذه االجتھادات عن القیم التي 
للدعوة إلیھا، وقد كان لھذه االجتھادات أثرھا السلبي القدیم جاء القرآن الكریم 

  .والمعاصر في الموقف من عدالة اإلسالم
ــ أن بعض الفقھاء المعاصرین بدأوا في نقد الفقھ التقلیدي الوارد في ھذا  4

الباب، لما یحملھ من تشویھ لإلسالم، ولكن مواقفھم ال تكفي في ظل الھجمة 
بل ال بد من تصحیح األمور، والعودة إلى النصوص الشرسة على اإلسالم، 

  .القطعیة، ونبذ كل اجتھاد مخالف لھا
    :الھوامش
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  ھ بسلوك المواطنة لدى المواطن الجزائريتالتدین وعالق
La religiosité et sa relation avec le comportement 

de la citoyenneté chez  l’individu algérien 
  

  

  باتنة جامعة – فیصل قریشي الباحث  

  :ملخص

لوك عن طبیعة العالقة بین سلوك التدین وسھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف      
لدى الفرد الجزائري، فضال عن التعرف على الفروق بین أفراد العینة في المواطنة 

كل من المتغیرین السابقین تبعا للجنس والسن والمستوى التعلیمي، ضمن المنھج 
مواطنا من مدینة  )52( الوصفي االرتباطي المقارن، واعتمدت على عینة قوامھا

وتم سنة،  )55- 19( راوحت أعمارھم بینتأنثى،  )23(ذكرا،  )27( سطیف، منھم
من إعداد ( )2013( وسلوك المواطنة، )2013( سلوك التدین: استخدام مقیاسي

في  )SPSS18( وتم االعتماد على الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة ).الباحث
استخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، ومعامالت االرتباط، 

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود  .)ف(، وتحلیل التباین األحادي )ت(واختبار 
عالقة ارتباطیة ایجابیة ذات داللة احصائیة لسلوك التدین والدرجة الكلیة لسلوك 
المواطنة، وتم التوصل أیضا إلى انعدام الفروق بین المواطنین في سلوك التدین 

بعد أركان اإلیمان، وبعد ، بینما توجد فروق في )الجنس، السن(تعزى إلى متغیر 
، كما توصلت أیضا إلى عدم وجود فروق في سلوك )الواجبات(شعب اإلیمان 

المواطنة تعزى لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي، ووجدت فروق في بعد 
  . )38-29(المشاركة السیاسیة وحریة التعبیر لصالح الفئة العمریة 

یئات الوصیة في فتح المجال ومن خالل نتائج ھذه الدراسة نقترح على الھ
مفاھیم الدولة للعلماء بجمیع تخصصاتھم لكي یضعوا تعریفات ثابتة وواضحة ل

  .  والمواطنة في الذھنیة السیاسیة ضمن ثوابت المجتمع واألمة

  .االنتماءالتدین، سلوك المواطنة،  :الكلمات المفتاحیة
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Résumé:  
      Cette étude avait pour but de révéler la nature de la relation entre 
le comportement religieux  et le comportement de la citoyenneté  
chez l’individu algérien; En plus de l'identification des différences 
entre les individus d'échantillon dans chacune des deux variables 
précédentes, par rapport aux: sexe, âge, niveau d'éducation. Dans la 
méthodologie descriptive corrélative comparative, En s'appuyant sur 
un échantillon de (52) citoyen de la ville de Sétif, dont (27) de sexe 
masculin, et (23) de sexe féminin, âgés (19 - 55) ans. Et on utilisant 
les deux logiciels comportement religieux 2013 et comportement de 
la citoyenneté  d’après le chercheur) en appliquant (SPSS18) pour 
extraire les moyennes arithmétiques, les déviations standards, les 
coefficients de corrélation, T-Test, et One-way Anova. L'étude a 
montré qu'il n y a pas de relation corrélative positive statistiquement 
significative au comportement religieux et le degré total du 
comportement citoyenneté  comme elle a abouti aussi à l'inexistence 
des différences entre les citoyens  dans le comportement religieux 
attribué au (sexe, âge). Alor qu’il existe des différences au niveau 
des piliers de la foi et au niveau des chemins de la foi (obligations) 
Aussi elle a abouti à l'existence des différences dans le 
comportement de la citoyenneté attribué aux deux variables: sexe et 
niveau éducatif mais a montré des différences au niveau participation 
politique  et liberté d’expression  aux âgés (29-38), et au cour des 
résultats de cette étude nous suggérons aux autorités tutelles d'ouvrir 
aux savons dans tous les domaines  pour poser des définitions  
claires et nettes  aux  concepts nation et citoyenneté dans esprit 
politique aux constantes de la communauté.         
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  الجانب النظري للدراسة

  اإلطار المفاھیمي: أوال

  : مقدمة

ل علیھا الجماعة اإلنسانیة، وعصب الحیاة التدین ھو فطرة هللا التي جب     
ودعامة السلوك االجتماعي في جمیع البلدان، بدأ منذ خلق هللا الكون وما فیھ 
ولن یختفي من الحیاة و سیبق إال أن یرث هللا األرض ومن علیھا، و سیظل 
یمثل قوة جبارة للمجتمعات على اختالف أشكالھا وألوانھا، وحاجة اإلنسان 

والخوف , دة بسبب فقر العلوم الروحیة ورغبة اإلنسان في الخلودللتدین أكی
من المجھول، فالعلوم بمفردھا ال تصلح أن تكون بدیلة، وال تستطیع أن تغنى 

وال تستطیع أن تفسر سبب . عنھ، العلوم ال تعرف شیئا عن الحق والعدل
 .وجودنا؟  والحكمة من وجود ھذا الخلق

حق یتدین بغیره ألن اإلنسان یستحیل أن یعیش ومن لم یتدین بالدین ال     
بدون تدین، كما نجد لكل علم مجموعة من األبعاد والزوایا ینظر من خاللھا 
إلى التدین، فبینما یحاول علماء الدین فھم عملیات التدین عن طریق الكتاب 
والسنة، یركز الباحث في علم النفس العیادي تحلیل الخبرات العقلیة 

النفسیة للتدین، وأثره على سلوك المواطنة، ومن أجل ذلك كان والوجدانیة و
موضوع الدراسة الحالیة التدین وعالقتھ بسلوك المواطنة، وتم التطرق فیھا 

  .نظري ومیداني: إلى مجموعة من العناصر والتي قسمت إلى قسمین

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة :ـ أھداف الدراسة 1

ى العالقة بین سلوك التدین وسلوك المواطنة لدى المواطن أ ـ التعرف عل
  .الجزائري

ب ـ التعرف على الفروق بین الجنسین في سلوك التدین لدى المواطن 
  .الجزائري

  .ج ـ التعرف على الفروق في سلوك المواطنة لدى المواطن الجزائري
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  : تكمن أھمیة الدراسة في الجوانب التالیة :ـ أھمیة الدراسة 2

  .ـ تناولھا لسلوك التدینأ 

  . ب ـ دراستھا للمتغیر النفسي سلوك المواطنة الذي ظھر حدیثا

  .ج ـ تناولھا ألثر سلوك التدین على سلوك المواطنة

  .د ـ انفرادھا بدراسة عالقة التدین بسلوك المواطنة في حدود علم الباحث

بین ) ميالجنس، السن، المستوى التعلی( ھـ ـ اسھامھا في دراسة الفروق 
  . المواطنین

   :ـ مشكلة الدراسة 3

اھتم الباحثون في مجال العلوم النفسیة بدراسة مختلف العوامل السلوكیة      
المؤثرة على سلوك المواطنة، ناھیك عن دراسة النماذج النظریة المفسرة لھا، 

التدین جزء أساسي من حیاة البشر في كل زمان ومكان، واإلنسان عبارة ویعد 
فاعالت بین معتقداتھ الدینیة والحیاة والكون، والدین یلعب دورا أساسیا عن ت

في ضبط سلوك الفرد وإن كان الشائع عند الناس أن علم النفس یقف موقفا 
عدائیا من الدین إال أن الواقع یدل على أن ھذه العلوم اھتمت بالدین والتدین 

لتحلیلیة اعتبرت  كمؤشر أساسي وحقیقي في حل الصراعات ماعدا المدرسة ا
لكن في العقود األخیرة اتجھ الباحثون اتجاھا . الدین وسواس قھري للشعوب

مخالفا لمدرسة التحلیل النفسي ونذكر ما ذھبت إلیھ منظمة الصحة العالمیة من 
أن الدین یعد بعدا رابعا، ونادى الكثیر بأھمیة الدین والتدین مثل بیكر 

یمان جزءا أساسیا من البرامج العالجیة وفرانكل، ثم ظھرت مدارس جعلت اإل
  .لإلدمان

ویرى الباحثون أن التدین یعد سیاقا نفسیا مالئما، یستطیع من خاللھ      
األشخاص مواجھة المشكالت، ویزید من فاعلیتھم الذاتیة وتوافقھم النفسي، 
ولذا تناولت عدة دراسات التدین في عالقتھ ببعض المتغیرات النفسیة انطالقا 

یساعد  )Cognitive Schema(تصور مفاده أن التدین كمخطط معرفي  من
األفراد على التوافق مع الصعاب، كما أنھ یحسن من سالمتھم النفسیة 
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أن  )Wulff(فیرى ولف . والجسمیة، ویزید فاعلیة التفاعل الذاتي االیجابي
التدین قد یكون ملجأ للشخص من ضغوط الحیاة، كما أنھ یساعد الفرد على 

أن  )James & Wells( ویرى جامس وولس. تنمیة وعیھ بإمكاناتھ النفسیة
العالقة بین التدین والحالة النفسیة یمكن تفسیرھا من خالل متغیرین وسیطین 
ھما التخفیف من أحداث الحیاة المثیرة للشفقة، والتنظیم الذاتي لعملیات 

 Metacognitive(التفكیر، أو ما یطلق علیھ ضبط المراقبة المعرفیة 
Control( .) ،577-576، ص ص 2004الطاھرة، محمود.(  

وسلوك التدین ال یقل تأثیره عن تأثیر العوامل البیولوجیة والبیئیة في 
تفكیر اإلنسان، حیث تشیر أحدث التقاریر في ھذا الشأن إلى وجود صلة 
مباشرة بین السلوك وردود األفعال، بمعنى أن نشأة وحدوث العدید من 

ت المھددة قد یرجع سببھا إلى السلوك غیر السلیم الذي یمارسھ الناس المشكال
في حیاتھم الیومیة ولو أن ھناك مسببات أخرى ال تقل أھمیة عن العوامل 

  .  )19، ص 2001عثمان، یخلف، (. النفسیة والسلوكیة

ردود أفعال وذلك التدین یلعب دورا ھاما في تقدیر سلوك المواطنة، ك     
وإذا كانت األفراد عند التعامل مع األفراد اآلخرین والمجتمع،  یضطلع بھا

معتقدات الفرد تشكل آلیة من آلیات التأثیر في السلوك وتوجیھھ وضبطھ في 
مواجھة مشكالت الحیاة، فإن التدین من حیث ھو جزء من ھذه المعتقدات 
 یترجم فھم معین للمعتقد الدیني، وھو متورط بشكل أو بآخر في ما یعرف

بسلوك المواطنة من حیث القدرة على التعامل مع المواقف، والتقبل والرفض 
للسلوك غیر السوي، والتعایش مع األحداث، والتدین بشقیھ العقدي والسلوكي 

لدى األفراد، ألن صالح السلوك  للمواطنةیساھم في رفع السلوك الحسن 
الشيء یحتاج یتناسب طردا مع سالمة األفكار والمعتقدات، وأن اإلیمان ب

وحین نالحظ أنواع السلوك العادي في الحیاة نجد أن اإلرادة . لعقیدة قویة
  .تتصرف بتوجیھ من المفاھیم الثابتة في النفوس الممثلة لعقائد الحیاة

بناء على ما سبق جاءت الدراسة الحالیة لتبحث في طبیعة العالقة بین      
  :ابة على التساؤالت التالیةوسلوك المواطنة، وذلك من خالل اإلج التدین
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بین  إحصائیةإیجابیة ذات داللة أال یمكن أن تكون ھناك عالقة ارتباطیة أ ـ 
 .سلوك التدین وسلوك المواطنة لدى المواطن الجزائري

لدى المواطنین في سلوك التدین  اإلحصائیةھل تنعدم الفروق ذات الداللة ب ـ 
  ).ن ـ المستوى التعلیميالجنس ـ الس( بأبعاده تعزى إلى متغیرات 

بین أفراد العینة في سلوك المواطنة  إحصائیةھل توجد فروق ذات داللة ج ـ  
 ).الجنس ـ السن ـ المستوى التعلیمي( بأبعادھا تعزى إلى متغیرات 

  :ـ تعریف مفاھیم الدراسة إجرائیا 4

اإلیمان (ھو التزام المسلم بعقیدة اإلیمان الصحیح  :أـ سلوك التدین
ھ، ومالئكتھ، وكتبھ، ورسلھ، وبالیوم اآلخر، وبالقدر خیره وشرهبال ، )لـَّ

ھ بھ، واالنتھاء عن إتیان ما  وظھور ذلك على سلوكھ بممارسة ما أمره اللـَّ
ھ عنھ وھو الدرجة التي یحصل علیھا المواطن في االستبیان . نھى اللـَّ

  ). األبعاد والدرجة الكلیة(المستخدم لقیاسھ 

عالقة بین فرد ودولة كما یحددھا قانون تلك ھو  :واطنةب ـ سلوك الم
الدولة متضمنة مرتبة من الحریة وما یصاحبھا من مسؤولیات وتسبغ علیھ 

وھو الدرجة التي  .حقوقاً سیاسیة مثل حقوق االنتخاب وتولي المناصب العامة
األبعاد والدرجة (یحصل علیھا المواطن في االستبیان المستخدم لقیاسھ 

  ). ةالكلی

ویعتبر السلوك مرتفعا أكثر كلما ارتفعت درجتھ عن المتوسط الحسابي      
زائد انحراف معیاري واحد، ومنخفضا كلما انخفضت درجتھ عن المتوسط 

  . الحسابي ناقص انحراف معیاري واحد

  :ـ الدراسات السابقة 5

 المواطنة مفھوم )Robert Woyach( )1992( وویت روبرت درس     
 المتعلقة المشكالت حل في القیادة بینھما، ودور والروابط القیادة ومفھوم

 العام التعلیم مدارس تقوم بأن وأوصى الناشئة، لدى الدوافع وخلق بالمواطنة،
 .)Robert, Woyach, 1992( .والمواطنة القیادة تنمیة في الرئیس بالدور
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 في لعالمیةوا المحلیة بین المواطنة مفھوم )1999(الزبیر  درس عروس    
 والھیمنة االستعمار أن إلى الجزائر، وخلص في اإلسالمیة الحركة خطاب
 في مناًخا أوجدت الدینیة الجماعات بعض وتطرف األجنبي والتدخل الغربیة

 في والمواطنة واألمة الدولة مفاھیم استقرار عدم على یؤكد والممارسة الفكر
 ). 1999عروس، الزبیر، ( .السیاسیة الذھنیة

. المواطنة في الفكر الغربي المعاصر )2001(درس العامر عثمان      
واستخدم منھجیة التحلیل، واعتمد المنظور اإلسالمي ومبادئھ كاقتراب منھجي 

. في نقد قضیتي المساواة والحریة كركیزتین رئیسیتین لمفھوم المواطنة
طنة في وخلص إلى أن ھناك العدید من المالبسات التي تحیط بمفھوم الموا

الفكر الغربي المعاصر مما یجعل المفھوم في حاجة إلى مراجعة مدى 
وأن العمومیة والعالمیة التي یصبغ بھا المفھوم . صالحیتھ للدول العربیة

الغربي للمواطنة یخرج بھ عن سیاقھ التاریخي واالجتماعي وإطاره الزماني 
مي الخطیة والجبریة والمكاني، وأن التناول الغربي للمواطنة اعتمد على مفھو

في تحقیق المساواة والدیمقراطیة ، واعتبر نموذجاً یجب اتباعھ من قبل كل 
الدول مما یشیر إلى تجاھل الطبائع المختلفة للمجتمعات وأطرھا الفكریة 

وأوصى برفض االعتماد على أي مصدر خالف التشریع . ومنطلقاتھا الدینیة
لمواطن والمجتمع والقیم والحقوق اإلسالمي لتحدید أبعاد حركة اإلنسان ا

  ).2003العامر، عثمان، (. والواجبات

 التربیة مناھج كفاءة )Losito, Bruno) (2003(لوسیتو برینو  درس
 الوطنیة والفعالیات النشاطات في الطالب مشاركة وكفاءة ایطالیا في الوطنیة

 نظام افمن أھد الوطنیة التربیة تنمیة أن وتوصل إلى المواطنة، تنمیة في
 تنمي نشاطات یمارسون الثانویة المرحلة طالب أن وأشار اإلیطالي، التعلیم

 بین ھوة وجود إلى وخلص الدیمقراطیة، والمشاركة التطوعي العمل فیھم
  .)Losito, Bruno, 2003( .لھا المخطط والمناھج الواقع

االتجاه نحو العولمة، التدین والشعور  )2005(درس معمریة بشیر      
أستاذا  )63(فردا من جامعة باتنة، منھم  )214(باالنتماء على عینة قوامھا 



  فیصل قریشي 
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          260

طالبا، وتوصل إلى أن اتجاھات أفراد عینتي البحث نحو  )151(جامعیا، 
العولمة ضعیفة، وأن ھناك فروقا في االتجاه نحو العولمة بین المرتفعین 

توجد فروق في والمنخفضین في التدین باإلسالم لصالح المنخفضین، وأنھ ال 
االتجاه نحو العولمة بین المرتفعین والمنخفضین في االنتماء للوطن لدى 
العینتین، وأن ھناك عالقة ارتباطیة بین التدین باإلسالم واالنتماء للوطن لدى 

  ). 2005معمریة، بشیر، ( .عینة الطالب، وانعدامھا لدى عینة األساتذة الجامعیین

عقیدة اإلسالمیة وعالقتھا بالوطنیة وحقوق ال )2005(علي درس موسى      
وقد تناول بیان العالقة بین اإلسالم والوطنیة؛ وأن العالقة بینھما . المواطنة

وأن مفھوم حقوق المواطنة في . عالقة وئام وارتباط ال عالقة تناقض وتضاد
العقیدة اإلسالمیة تقوم على مواثیق شرعیة بین الراعي والرعیة كما بینتھا 

ة المدینة المنورة التي وضعھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم، كما بینت وثیق
الدراسة اھتمام اإلسالم بحقوق المواطنة كما یظھر ذلك في الحث على محاسن 

    .األخالق، والنھي عن مساوئھا، وأثر ذلك في العقیدة 

وأكدت الدراسة أن العقیدة اھتمت بحفظ حقوق المواطنة ومطالبھا 
حذرت الدراسة من اإلخالل بشيء من المطالب الرئیسة للمواطنة، الرئیسة، ثم 

كون ذلك تترتب علیھ مفاسد عظیمة وأخطار جسیمة وآثار سلبیة على وحدة 
  ).2005موسى، علي، (. الوطن واألمة

 المواطنة تربیة في المعاصرة االتجاھات )2005(الحبیب فھد  درس
 الوصفي المنھج إلى ستندتا تحلیلیة نظریة طبیعة دراستھ ذات كانت حیث
 نھایة وفي  .بالظاھرة العالقة ذات التربوي األدب مراجعة على یقوم الذي

 للبیئة مالئم بشكل المواطنة لتربیة مقترح تصور الباحث قدم الدراسة
 ).1426الحبیب، فھد، ( .السعودیة

 المؤسسات ببعض المواطنة عالقة )2005(الصبیح عبد هللا  درس     
 العربیة المملكة في الثانویة المرحلة طالب یتصورھا كما یة،االجتماع

 القسم في یدرسون طالبًا )67( منھم طالب، )104( قوامھا عینة على السعودیة،
 )%80(أن  وتوصل إلى .الشرعي القسم في یدرسون طالبًا )37(و  الطبیعي،
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 كأن ھنا كما توصل أیضا .وواجباتھا المواطنة حقوق یدركون الطالب من
 .)1426الصبیح، عبد هللا، ( .والواجبات الحقوق من تحقق ما تقدیر في تبایَنا

أسالیب تعزیز تربیة المواطنة عبر  ،)2005(الحامد محمد  درس
 التربویة المؤسسات وظائف تحدید إلى ھدف التنسیق والشراكة، حیث

 مقد الدراسة نھایة وفي . المواطنة تعزیز أجل من بینھا التنسیق وأسالیب
المواطنة،  تربیة في المحلي والمجتمع المدرسة بین للشراكة تصور الباحث
 التنسیق عبر المواطنة تربیة تعزیز أسالیب من مجموعة قدم وكذلك

  ).1426الحامد، محمد، ( .والشراكة

 لدى المواطنة مفھوم على الثقافي االنفتاح أثر )2005(العامر عثمان  درس     
طالب وطالبات  فردا من )544(بلغت  نة عشوائیةعی السعودي، على الشباب

 للبترول فھد الملك جامعة -سعود الملك جامعة -المعلمین كلیات(
 وقد ،)حائل بمنطقة للبنات التربیة كلیة -حائل بمنطقة المجتمع كلیة/والمعادن

 لھ الثقافي االنفتاح أن إلى تشیر التي النتائج من العدید عن الدراسة أثمرت
  ).1426العامر، عثمان، ( .المواطنة وأبعاد مفھوم على ابيإیج تأثیر

الصالحة،  المواطنة قیم تنمیة في المناھج دور )2007(درس القاسم، وجیھ      
 الوطنیة التربیة ومنھج البدنیة، التربیة منھج محتوى بتحلیل قام حیث

 لتربیةا منھج یستخدمھا التي منھما، واآللیات كل ینمیھا التي القیم واستخلص
 التربیة(المواطنة  تنمیة أن قیم وتوصل إلى. القیم ھذه تنمیة في البدنیة

 العربیة المملكة في العام التعلیم في البدنیة التربیة منھج یقدمھا التي )الوطنیة
 الوطنیة التربیة كتب تقدمھا التي المواطنة تنمیة قیم تتوافق مع السعودیة،

 وكذلك ).بنین الثانوي الثالث إلى رابع من وفللصف(العام  التعلیم في المعتمدة
 تقدمھا التي المواطنة تنمیة قیم تنمیة العام التعلیم في البدنیة التربیة منھج یدعم
  ).1428القاسم، وجیھ، (. العام التعلیم في المعتمدة الوطنیة التربیة كتب

 ىلد المواطنة قیم على المؤثرة العوامل )2008( درس المرھبي یحیى     
وقد . طالب )850(عینة قوامھا  عمران، على بمحافظة الثانویة المرحلة طلبة

 األول، الترتیب في جاء المواطنة قیم على) التدین عوامل(تأثیر توصل إلى أن
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 االتصال وعوامل والسیاسیة، واالقتصادیة، االجتماعیة، العوامل یلیھ
  ).2008المرھبي، یحیى، ( .واإلعالم

 لدى المواطنة قیم تنمیة في التربیة كلیات دور )2010( محمد درس بسام    
 المعلمین الطلبة من )500(قوامھا  عینة على غزة، بمحافظات المعلمین الطلبة

 األقصى وجامعة اإلسالمیة الجامعة من كل في التربیة كلیات في المسجلین
 في التربیة كلیات دور لعبارات الحسابیة المتوسطات أن وتوصل إلى. بغزة
بین  ما انحصرت الطالب یراھا كما الطلبة المعلمین لدى المواطنة قیم تنمیة

 جوھریة فروق جًدا، كما أنھ توجد والعالي القلیل التقدیرین بین أي )2.1-4.8(
 طلبة بین متوسط درجات )0.05(داللة  مستوى عند إحصائیة داللة ذات

 كلیات لدور النسبةب اإلسالمیة الجامعة طلبة درجات ومتوسط األقصى جامعة
 جامعة طلبة لصالح المواطنة، وعزیت تلك الفروق قیم تنمیة في التربیة

  ). 2010بسام، محمد، (  .األقصى

یتضح من العرض السابق : ـ التعلیق على الدراسات السابقة 6
  :لبعض الدراسات ما یلي 

ـ أن الدراسات العربیة ما زالت في حیز التركیز على اإلطار الفكري أ
المفاھیمي في حین تركز الدراسات األجنبیة على اآللیات الفعلیة الھادفة و

إلى ترسیخ وتثمین ثقافة المواطنة، وزیادة الوعي بشروطھا وحقوقھا 
وواجباتھا التي یحددھا القانون، ودور التعلیم في دعمھا أو تعزیزھا من 

  .خالل برامج تخضع للتقییم بشكل مرحلي

تؤكد أن البیئة العربیة ما ) الزبیر -العامر(عربیة أن نتائج الدراسات ال -ب
  . المواطنة على مستوى السیاسي واالجتماعي   زالت تشھد تداخال في أبعاد

على الرغم من استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة واشتراكھا  -ج
معھا في مجال االھتمام بالمواطنة إال أنھا تختلف عن ھذه الدراسات وتسعى 

لى فھم العالقة بین التدین والمواطنة، ومعرفة الفروق من حیث الجنس، إ
  . والسن، والمستوى التعلیمي بین المواطنین الجزائریین
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في ضوء مشكلة البحث وأھدافھ یمكن صیاغة  :ـ فرضیات الدراسة7
  :مجموعة من الفرضیات كالتالي

بین سلوك التدین  إحصائیةایجابیة ذات داللة ـ نتوقع وجود عالقة ارتباطیة 1
  .وسلوك المواطنة لدى أفراد العینة

بین أفراد العینة في سلوك  إحصائیةـ نتوقع عدم وجود فروق ذات داللة 2
  ). الجنس ـ السن ـ المستوى التعلیمي( التدین بأبعاده تعزى إلى متغیرات 

بین أفراد العینة في سلوك المواطنة  إحصائیةـ نتوقع وجود فروق ذات داللة 3
  ).الجنس ـ السن ـ المستوى التعلیمي( بأبعادھا تعزى إلى متغیرات 

  التدین: ثانیا

اختلفت تعریفات التدین لدى الباحثین الغربیین عن : ـ تعریف التدین1
  :تعریفاتھ لدى الباحثین العرب، عّرفھ ھؤالء وھؤالء على أنھ

 ،لھا وك...شكل كلي ألنماط سلوكیة تشمل األحاسیس، المواقف، العواطف
. تأتي على ھیئة مجموعة وتستجیب على أساس أنھا كینونة بذاتھا

)Vernon, 1962.(  
  صفة للشخصیة تعود إلى توجھات عقلیة عن الحقیقة الواقعة وراء نطاق

الخبرة والمعرفة، وعن عالقة الفرد بھذه الحقیقة والتوجھات موجھة ضمنا 
بمشاركتھ في تطبیق  لكي تؤثر على الحیاة الدنیویة الیومیة للفرد، وذلك

  ). Rohrbauge, & Jesser, 1975, 138( .الشعائر الدینیة
 حالة كون الفرد مرتبطا بدین .)American Heritage, 1982, p 1044.( 
  جانب مھم من الدین الذي كثیرا ما ینظر إلیھ على أنھ كثافة المعتقدات

الدینیة  وھذه المعتقدات. )Myers, 1996, p 860(. والمشاركات الدینیة
وأما المشاركات . بشكل خاص ھي التصدیق بالجنة والنار والیوم اآلخر

الذھاب إلى الكنیسة والمشاركة في : الدینیة فتشمل السلوكیات مثل
 .طقوسھا، والنظر واالستماع للمواعظ، وقراءة الكتب الدینیة المقدسة

)Barro, and Mc, Cleary, 2003, 762( ،)Corijn, 2001, 105( ،)Myers, 
1996, 860.(  
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إذا التدین القوي غالبا ما یالحظ من خالل قوة انعكاس المعتقدات الدینیة 
 .الیومیة على قرارات الفرد، وتكرار المشاركات في النشاطات الدینیة

  االعتقاد بوجود ذات أو ذوات غیبیة علویة لھا شعور واختیار ولھا تصرف
ًدا من شأنھ أن یبعث على مناجاة وتدبیر للشؤون التي تعني اإلنسان، اعتقا

، .ت. دراز، د(. تلك الذات السامیة في رغبة ورھبة وفي خضوع وتمجید
 ).52. ص

  شعور معقد یستحیل تحدیده تحدیدا مانعا، وھو نتیجة تفاعل طویل بین
دوافع الفرد النفسیة، وبین عوامل البیئة بوجھ عام، وال یظھر في مستھل 

ى نحو تدریجي، ویمر بتطور معقد وطویل حیاة الفرد، إنما یظھر عل
، ص 1955الملیجي، عبد المنعم، (. مندمج في التطور الشامل لنفسیة الفرد

28.( 
 وال  ،فال یؤمن إال بھا ،یلتزمھا اإلنسان في سلوكھ ،التمسك بعقیدة معینة

. وال یحید عن سننھا وھدیھا ،وال یأخذ إال بتعالیمھا ،یخضع إال لھا
عد  ،حتى إذا ما بلغ الضعف غایتھ ،ي ذلك قوة وضعفاویتفاوت الناس ف

 ).51 ، ص1975الذھبي، محمد حسین، (. ذلك خروجا عن الدین وتمردا علیھ

  ُوجدان وعمل قبل أن یكون مناسكا وتراتیل، ینبع ھذا الوجدان من تطلِّع
اإلنسـان إلى اكتشاف سرِّ وجوده وُكْنھ الكائنات من حـولھ، وینبع  من 

لى صدر رحیم، یثق بھ ویطمئن إلیھ، وینبع من احتیاجاتھ إلى قوى تلھُّفھ إ
، 1975فھمي، سمیة، (. عظیمة تشّد من أزره وتوجھھ في ھذه الحیاة

 ).279ص

 ص 1977وجدي، محمد فرید، (. الطاعة واالنقیاد واسم لجمیع ما یعبد بھ هللا ،
106.( 

 الذي یسیر علیھ نشاط  النظام الذي قرره هللا للحیاة البشریة بجملتھا والمنھج
الحیاة برقھا، وهللا وحده ھو صاحب الحق في وضع ھذا المنھج بال شریك، 
والدین ھو اإلتباع والطاعة للقیادة الربانیة التي لھا وحدھا حق الطاعة 

قطب، (. واإلتباع ومنھا وحدھا یكون التلقي، ولھا وحدھا یكون االستسالم
 ).9 ، ص1983سید، 
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 لدین في حیاتھ انفعاالً إرادیًّا، فیصّدق بما جاء بھ من بیان انفعال اإلنسان با
في شرح حقیقة الوجود، ومن ذلك یكون معتقده، ویُجرى سلوكھ على 

. حسب ما جاءت بھ تعالیمھ العملیة، ومن ذلك یكون شرُعھ في واقع حیاتھ
، 1989، النجار(. وھذا االنفعال بالّدین تصدیقاً عقلیًّا وسلوكاً عملیًّا ھو التدین

 .أي أنھ تحّمل الدین واتخاذه ِشرعة ومنھاجاً . )14ص 

  بُعد (إتباع اإلنسان ما أمره هللا بھ ورسولھ ویتضمن اإلیمان الدیني
، ویشتمل على اإلیمان با� ومالئكتھ، وكتبھ ورسلھ، والیوم )إیدیولوجي

ه  ).240، ص 1989أبو سوسو، سعیدة، (. اآلخر، وبالقضاء خیره وشرِّ

 زام بأحكام الدین والسیر على منھاجھ أمر مطلوب ومرغوب فیھ االلت
ومحمود عند هللا، وعند الناس یعود بالخیر والفالح على أصحابھ وعلى 

 ).42 ، ص1994عبد الفتاح، (. المجتمع

  الصوت الداخلي الذي یحكم سلوك األفراد، ویتسم بخاصة النفاذ إلى داخل
، 1994موسى، رشاد، (. اإلنسان النفس، كما أنھ قوة روحیة الزمة لصحة

 ).437 ص

  ما یقوم بھ الفرد من سلوك واتجاھات ومعتقدات دینیة، تجاه خالقھ وأفراد
مجتمعھ ونحو نفسھ، وذلك بالتمثل باألخالق الفاضلة التي یدعو إلیھا 

 ).276 ، ص1999موسى، رشاد، (. الدین

  مالئكتھ، وكتبھ، اإلیمان با�، و(التزام المسلم بعقیدة اإلیمان الصحیح
، وظھور ذلك على سلوكھ، )ورسلھ، وبالیوم اآلخر، وبالقدر خیره وشره

، 2005الصنیع، (. بممارسة ما أمر هللا بھ، واالنتھاء عن إتیان ما نھى عنھ
 ). 378 ص

  الطریقة أو المذھب الذي یسیر علیھ المرء نظریا وعملیا، وھو المنھج
غیره، وفي عبادتھ لربھ، وفي  الذي یتبعھ في حیاتھ، وفي عالقتھ مع

 ). 5 ، ص2008الزحیلي، محمد مصطفى، (. خضوعھ � تعالى
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یالحظ من خالل تعریفات التدیُّن أنھا تدور حول أبعاد محّددة یمكن      
العقائد، والعبادات، والمعامالت، : اعتبارھا معاییر عملیة للتدیّن، تتمثل في

ا، والھدف منھ ھو التقرب إلى هللا تبارك التدین إذا وسیلة ولیس ھدف. واألخالق
وتعالى، لنیل سعادة النفس في الدنیا، والنجاة من النار ودخول الجنة في 
اآلخرة، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصي، ویتفاضل أھلھ فیھ، ویقوى 

والتدین ھو معیار دنیوي انطباعي . بالتوبة، واإلیمان ھو الدافع األكبر لھ
  . ن الناس، ولیس دلیال على حب هللا أو رضاهتقدیري للتداول بی

وفي األخیر یمكن تعریف التدین بأنھ قدرة الفرد على تجرید نفسھ من      
الھوى، وإخالص العبودیة � تعالى، بالمحبة والطاعة والدعاء والخوف 
والرجاء والتوكل، مع القدرة على تھذیب النفس والسمو بھا، من خالل أداء 

شرعھا هللا، وكذلك القدرة على التفاعل مع البیئة التي یعیش  التكالیف التي
فیھا، فیسلك فیھا السلوك المفید والبناء بالنسبة لھ، ولمجتمعھ، وبما یساعده 
على مواجھة األزمات والصعوبات التي تواجھھ، بطریقة إیجابیة دون خوف 

  . ش فیھأو قلق، وتقبل ذاتھ وواقع حیاتھ، والتوافق مع المجتمع الذي یعی

  : العوامل الذاتیة واالجتماعیة المؤثرة على مستوى التدینـ  2

ھي مجموعة العوامل اللصیقة بكل فرد بذاتھ، : ـ العوامل الذاتیةأ
 : العاملین التالیین وأھم العوامل الذاتیة

الفطرة ھي ما فطر هللا علیھ الخلق من المعرفة بھ، فالنفس : ـ العامل الفطري
هللا تعالى وأودع فیھا ھذا االتجاه إلى الخالق، واإلنسان  أو الفطرة خلقھا

مھما ابتعد عن منھج هللا وَجحد وجوده وكفر بالدین فإنھ لـن یستطیع أن 
بدلیل أنھ ال یستطیع أن یحجب ھذه الفطرة عما  ،: )الروم(  یغیّر فطرتھ

ن، یجیش فیھا عند األزمات واألوقات الحرجة أمام البواعث السابقة للتدی
وبدلیل عما یجده اإلنسان من الندم على األفعال الذمیمة، ومن وخز 

الزحیلي، ( .الضمیر إذا بقي عنده ضمیر ولم تفسده المفـاتن والشیاطین
 ).51-50، ص 1991محمد، 
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انتھى سفر الطالبین إلى الّظفر بأنفسھم فمن ظفر بنفسھ أفلح، : ـ العامل النفسي
فالنفس تدعو إلى ، : )النازعات( ، ومن ظفرت بھ نفسھ خسر وھلك

الطغیان وإیثار الحیاة الدنیا، والّرّب یدعو إلى خوفھ ونْھي النفس عن 
الھَوى والقلـب بین الداعیْین یمیل إلى ھذا الداعي مرة، وإلى ھذا مرة، 

  ). 74، ص 1999ابن القیم، (. وھذا موضع المحنة واالبتالء

عوامل التي ینشأ فیھا كل فرد وھي مجموعة ال: العوامل االجتماعیة -ب
ویتفاعل معھا، وھي أساس البد منھ ألن فیھا تتبلور شخصیة الفرد 
وینعكس ذلك كلھ على صحتھ، وأھم ھذه األسرة، والرفاق، والمساجد 

 .والمؤسسات التعلیمیة، ووسائل االتصال

التدین یختلف من شخص إلى آخر على : ـ أبعاد التدین اإلسالمي3
خص با� تبارك وتعالى، وینعكس ذلك على شخصیتھ، حسب إیمان الش

وھنالك أربعة أبعاد تتجلى في شخصیة الفرد المؤمن، تتفاوت ھذه األبعاد قوة 
 : بین األفراد وھي كالتالي

ویشمل رعایة حقوق الجسم والمحافظة علیھ وتنمیتھ : البعد الجسمي -أ
مل كذلك المحافظة ووقایتھ من كل ما یؤذیھ، وإشباع حاجاتھ باعتدال، ویش

ویدخل في ھذا النظافة . على الحواس وتنمیتھا واستخدامھا فیما خلقت لھ
  .وحسن المظھر باللباس الحسن والزینة المباحة

ویشمل رعایة حقوق النفس من تزكیتھا وتنمیتھا، وحمایتھا : البعد النفسي -ب
 من كل ما یدنسھا أو یفسدھا، كذلك حبھا وقبولھا والرضا عنھا وعن
قدراتھا، ومعرفة حاجاتھا ومیوالتھا، وإشباعھا باعتدال، كذلك نھیھا عن 
كل ما یغضب ربھا، وحثھا على العمل بما یرضیھ، فتحصل لھا السعادة 

ویحرص الفرد على عالج االنحرافات . وتقبل على الحیاة بتفاؤل ورضا
 التي تقع فیھا النفس بالتوبة واالستغفار، ویحلیھا بالحسنات ویجنبھا

  .السیئات

ویشمل رعایة حقوق الناس ویدخل فیھ محبتھم : البعد االجتماعي -ج
ورحمتھم، وإرادة الخیر لھم، وحمایة حقوقھم وأموالھم وأعراضھم 
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وأسرارھم، ولین القول لھم وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر بالتي 
  .ھي أحسن وبذل وجوه البر لھم وكف األذى عنھم

وإفراده  مل رعایة حقوق هللا، وذلك بمعرفتھ وحبھویش: البعد الروحي -د
والمالئكة  ، وبحب لقاء هللا وكالمھ ورسولھ بالعبادة بجمیع أشكالھا

فیكون من نتاج ذلك تمكین . واألنبیاء وسائر المؤمنین من األنس والجن
اإلیمان في قلب العبد ویشع النور في عقلھ وبصیرتھ ویجلي بصره ویسدد 

یرضاه هللا ویجتنب ما یسخط ربھ،  فیترقى في المنازل حواسھ فیتبع ما 
حتى یصبح هللا ھو یده التي یبطش بھا، ونظره الذي یبصر بھ، وسمعھ 
الذي یسمع بھ، ورجلھ التي یمشي بھا، وإن استعاذه یستجیب لھ ویعیذه، 
وإن استنصر با� على أعدائھ لینصرنھ ویجیب دعوتھ، ثم إذا أحب هللا 

ل بمحبتھ ثم طلب جبریل من المالئكة أن تحب ھذا العبد، العبد أمر جبری
ثم یوضع لھ القبول في األرض فیحبھ أھل األرض، وھذا مما ثبت في 

  ).323-322 ، ص2005الصنیع، (. الحدیث الصحیح

وھذه األبعاد ھي نتیجة لإلیمان الصادق والتدین الحق، وتعتبر جنة ضد 
الشخص المتدین في ما یعكر  الغوایة واالضطراب، والسالح الذي یشھره

سالمتھ وطمأنینتھ، إذ إن خلو المشاعر من التدین یؤدي إلى سھولة اإلصابة 
  . باالضطرابات والضغوطات

 كان النبي  :عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال :ـ مراتب التدین اإلسالمي4
مالئكتھ أن تؤمن با� و: "ما اإلیمان؟ قال: جبریل فقال بارزا یوما للناس فأتاه

اإلسالم أن تعبد هللا : "؟ قالما اإلسالم: قال". وبلقائھ ورسلھ وتؤمن بالبعث
". وال تشرك بھ، وتقیم الصالة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان

"... أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك: "ما اإلحسان؟ قال: قال
من خالل ھذا الحدیث . )9ر 1972، مسلم(، )4777، و50 ، ر2004 البخاري،(

  :وغیره استنبطت مراتب التدین وكانت كالتالي
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اإلیمان أصلھ معرفة القلب وتصدیقھ، واإلیمان بوجود  :أ ـ مرتبة اإلیمان
خالق لھذا الكون أمر فطري في النفوس، ودالئل عظمة ھذا الخالق  تتجلى في 

  .  لحقیقةمخلوقاتھ، وعلیھ جبلت القلوب على اإلقرار بھذه ا

اإلیمان مستلزم لإلسالم، ورأس اإلسالم مطلقا شھادة أن  :مرتبة اإلسالم -ب
  : ). النحل( ال إلھ إال هللا، وبھا بعث هللا جمیع الرسل كما 

ھذه المرتبة ال تكون إال إذا تحققت المرتبة األولى  :مرتبة اإلحسان -ج
سنات ھي فعل اإلحسان ھو اإلتیان بالحسنات، والحوالثانیة معا، و

الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروھات، وفعل أو ترك 
المباحات ألنھا مباحات، مع التصدیق بذلك � تعالى واإلخالص لھ فیھ، 

 ومع استحضار رؤیة هللا تعالى واطالعھ على الظاھر والباطن، لقولھ 
  ).53. ، ص1995ابن بادیس، (، : )البقرة(

االستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع التدین، وھي القیام  :مةـ مرتبة االستقاد
بین یدي هللا على حقیقة الصدق والوفاء بالعھد، وھي تتعلق باألقوال، 

   ).105. ، ص2. ، م1973ابن القیم، (. واألفعال، واألحوال، والنیات
   : ).فصلت(

من خالل عدة عوامل تتعدد  :ـ أنماط التدین وخصائص كل نمط 5
التي نراھا في حیاتنا الیومیة، وتصنف إلى ) التدین(اذج الخبرة الدینیة نم

  :األنماط التالیة

نجد الشخص یعرف الكثیر من أحكام الدین  ):الفكري(التدین المعرفي  -أ
ومفاھیمھ، ولكن ھذه المعرفة تتوقف عند الجانب العقالني الفكري وال 

  ). 36 ، ص2002المھدي، (. تتعداه

نرى الشخص یبدي عاطفة جارفة وحماسا  ):الوجداني(لعاطفي التدین ا -ب
كبیرا نحو الدین، ولكن ھذا ال یواكبھ معرفة جیدة بأحكام الدین وال سلوكا 

  ).37المرجع السابق، ص (. مستقیما
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ھنا نجد الشخص یقوم بأداء العبادات  ):تدین العبادة(التدین الطقوسي  -ج
  ).فس المرجعن(. الدینیة كعادة اجتماعیة تعودھا

یلتزم الفرد ھنا بكثیر من مظاھر الدین  ):المصلحي(التدین النفعي  -د
الخارجیة للوصول إلى مكانة اجتماعیة خاصة أو تحقیق أھداف دنیویة 

  ).نفس المرجع(. شخصیة

نجد ھذا النوع من التدین عند  ):تدین رد الفعل(التدین التفاعلي  -ھـ
األشخاص الذین قضوا حیاتھم بعیدا عن الدین، وفجأة نتیجة تعرضھم 

. لموقف معین أو حادث معین، نجدھم قد تغیروا من النقیض إلى النقیض
  ).38 ـ 37 نفس المرجع، ص(

في ھذا النمط یلجأ الفرد إلى التدین لیخفف من  ):العصابي(التدین الدفاعي  - و
  ).38نفس المرجع، ص (. القلق والخوف ویتخلص منھا مشاعر

یلجأ المریض في ھذا النمط إلى التدین في  ):الذھاني( ز ـ التدین المرضى
محاولة منھ لتخفیف حدة التدھور والتناثر المرضى، ولكن الوقت یكون قد 
فات فتظھر أعراض المرض العقلي مصطبغة ببعض المفاھیم شبھ الدینیة 

  ). المرجع نفس(. الخاطئة

یعني الغلو في جانب أكثر من جوانب الدین بما یخرج  :التدین التطرفي -ح
 نفس المرجع، ص(. الشخص عن الحدود التي یقرھا الشرع إفراطا أو تفریطا

39 .(  

ھو تجربة ذاتیة شدیدة الخصوصیة یمر بھا قلیل من  :التدین التصوفي -ط
فیھا اإللھامات الناس لھم تركیب اجتماعي وروحي خاص، تختلط 

بالوساوس، فیرى بعضھم أشیاء یعتقدھا إلھامات وفي حقیقة األمر ھي 
  ). نفس المرجع(. تلبیسات شیطانیة

ھنا نجد الشخص یملك معرفة دینیة كافیة وعمیقة، وعاطفة  :التدین الحق -ي
دینیة تجعلھ یحب دینھ ویخلص لھ مع سلوك یوافق كل ھذا، وإذا وصل 

وى من التدین الحق، شعر باألمن والطمأنینة والسكینة، اإلنسان لھذا المست
ووصل إلى درجة من التوازن النفسي تجعلھ یقابل المحن والشدائد بصبر 



  ھ بسلوك المواطنة لدى المواطن الجزائريتالتدین وعالق                                                  
  

 

 271                                                                            السادسالدولي  الملتقى

ورضا، وإذا قابلت ھذا الشخص وجدتھ ھادئا سمحا، راضیا متزنا في 
نفس (. أقوالھ وأفعالھ، ووجدت نفسك تتواصل معھ في سھولة ویسر وأمان

  ). 40المرجع، ص 

: في قولھ سماحة ھذا النوع وسھولة االتصال بھ وصفھا النبي و
 ،)43ر ، 1954ابن ماجھ، (". إنما المؤمن كالجمل األنف، حیثما قید انقاد "...

، ص 18الطبراني، ج ( ، )126، ص 4، م1983أحمد، (، ) 331 ، ر1990الحاكم، (
ھا  عن وفي روایة أخرى تتقوى بما قبل. و ھو حدیث صحیح. )619 ، ر247

المؤمنون ھینون لینون، كالجمل األنف، : "ابن عمر رضي هللا عنھما مرفوعا
، )214، ر 1984العقیلي، (". إن قید انقاد، وإذا أنیخ على صخرة استناخ

  ).  139، ر 1986القضاعي، (

  المواطنة: ثالثا

  :ـ تعریف المواطنة 1

 المواطنة والمواطن مأخوذة في العربیة من الوطن،: لغة -أ
مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولداً ألن : والمواطنة

   ).فاعل(الفعل على وزن 

والَمْوِطُن َمْفِعٌل منھ ویسمى بھ الَمْشھَُد من مَشاھد الحرب وجمعھ 
: التوبة(  :َمَواطن والَمْوِطُن الَمْشھَُد من َمَشاھد الحرب وفي التنزیل العزیز

 ).451 ، ص13، ج .ت.ابن منظور، د(، )25

عالقة بین فرد ودولة كما یحددھا قانون تلك الدولة، : اصطالحا -ب
. وما یتولد عنھا من مسؤولیات، متضمنة مرتبة من الحریة، وحقوقاً وواجبات

)Encyclopedia Britannica, 2004.(  انتماء تام في دولة أو بعض دوالیب
كال العضویة اكتماال في أكثر أشWorld Boor internationa).  (. الحكم

   ).1999الدجاني، أحمد، ( .جماعة سیاسیة ما

 یفرضھا التي بالواجبات ویلتزم بالحقوق یتمتع الذي المواطن صفة
 .) 2007الحافظ، سعید، عبد(. إلى الوطن انتماؤه علیھ
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 سیاسي، ومن ومجتمع طبیعي فرد بین تقوم اجتماعیة عالقة أو مكانة     
 ھذه الحمایة، وتتحدد المجتمع ویتولى الوالء، المواطن یقدم العالقة ھذه خالل

  ).1995غیث، محمد، (. القائمة أنظمة الحكم طریق عن والدولة الفرد بین العالقة

السویدي، (. یمكن التمییز بین أربعة صور للمواطنة: ـ أشكال المواطنة 2
  ).2009جمال، 

وره االیجابي والسلبي تجاه وفیھا یجمع المواطن بین د :المواطنة المطلقة -أ
  .وطنھ

فیھا یقوم الفرد بدور ایجابي تجاه وطنھ بسبب قوة  :المواطنة االیجابیة -ب
  .انتمائھ الوطني

فیھا یقوم الفرد بدور سلبي تجاه وطنھ عن طریق النقد  :المواطنة السلبیة -ج
   .الغیر البناء

وفاء بینما واقعھ فیھا یظھر الفرد حامال لشعارات ج :المواطنة الزائفة -د
    .الحقیقي ینم عن عدم احساس واعتزاز بالوطن

أسفرت االجتھادات الغربیة المعاصرة في صیاغة  :ـ أبعاد المواطنة3
عناصر جدیدة للمواطنة، لخصت في البعد الشخصي، والبعد االجتماعي، 

  .والبعد المكاني، والبعد الزماني

من أھم ھذه  :لمواطنةـ المتغیرات المعاصرة وأثرھا على مفھوم ا4
عولمة : تعد دواعي أساسیة النبعاث مفھوم المواطنة الجدید   المتغیرات التي

األسواق، التطور العلمي والصناعي، االختالف الثقافي، الھویات الدینیة، 
المرجع ( ....التعاون بین الدول، تقنیة المعلومات، اإلعالم العالمي، العولمة

 ).السابق

حصر ألبرت العناصر الرئیسیة للمواطنة في  :نـةـ عناصـر المواط5
الثقافة ، ...)الدینیة، السیاسیة، الثقافیة(الھویة الوطنیة  :العناصر الخمسة التالیة

 Alberta(. المھارات العقلیة العامة، القیم، الحقوق والواجبات، السیاسیة
Education, 2005.( 
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 :مل العناصر اآلتیةومن أجل أن تتحقق المواطنة فانھ ال بد أن تكت 

 یمثل االنتماء شعور داخلي یجعل المواطن یعمل بحماس : االنتماء
وإخالص لالرتقاء بوطنھ وللدفاع عنھ ومن مقتضیاتھ ان یفتخر الفرد 

الھویة، الجماعیة، الوالء، االلتزام، (ویتكون من عدة أبعاد  ،بوطنھ
  ).2005العامر، عثمان، ( ،)2005الحبیب، فھد، (). الدیموقراطیة

 وتشتمل على عملیتي التعلیم والتعلم ومجموعة المبادئ : المعرفة الوطنیة
   .الشاملة التي یمكن من خاللھا تعریف وممارسة وتقییم الدیموقراطیة

  اإلجراءات المیدانیة للدراسة

یتكفل بوصف تم استخدام المنھج الوصفي ألنھ  :أوالـ منھج الدراسة
تعبیر النوعي، ودراسة العالقات التي توجد الظاھرة وصفا دقیقا من خالل ال

  .بین ھذه الظاھرة والظواھر األخرى

   :ـ العینةثانیا

 :تحدد إجراء الدراسة المیدانیة بمدینة سطیف، وتمت من: ـ حدود الدراسة 1
  . 25/08/2013إلى غایة  24/07/2013

نھم مواطنا من مدینة سطیف، م )52( تكونت العینة من: ـ التعریف بالعینة 2
سنة، بمتوسط حسابي قدره  )54-19(تراوحت أعمارھم بین ذكرا، ) 29(
تراوحت أعمارھن أنثى،  )23(. )11.08(، وانحراف معیاري قدره )37.83(

، وانحراف معیاري قدره )33.04(سنة، بمتوسط حسابي قدره  )55-20(بین 
)9.85(.  
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  :نبینھا في الجدول التالي :ـ خصائص العینة 3

  )المستوى التعلیمي/ السن ( یبین خصائص العینة حسب ) 1(م جدول رق

  الجنس      المتغیر
  ذكور  المدى 

النسبة 
المئویة 

% 
  إناث

النسبة 
المئویة 

%  
  المجموع

النسبة 
المئویة 

%  

  العمر

 19من 
 28إلى 

  سنة

8  27.6  10  43.5  18  34.6  

 29من 
 38إلى 

 سنة

6  20.7  5  21.7  11  21.2  

 39من 
 48إلى 

 سنة

8  27.6  6  26.1  14  26.9  

 49من 
 58إلى 

 سنة

7  24.1  2  8.7  9  17.3  

المستوى 
  التعلیمي

  1.9  1  4.3  1  0  0  أمي
  3.8  2  0  0  6.9  2 ابتدائي
  19.2  10  13  3  24.1  7 متوسط
  26.9  14  26.1  6  27.6  8 ثانوي

  48.2  25  56.5  13  41.4  12  جامعي
  

دراسة، تم استخدام من أجل تحقیق اھداف ال :ثالثاـ أدوات الدراسة
  : األداتین التالیتین

من إعداد  )2013(سلوك التدین  مقیاس استخدام تم :ـ مقیاس سلوك التدین 1
أركان اإلیمان، أركان (یقیس أربعة أبعاد بندا،  )40(والمتكون من  الباحث،

سة وتتم اإلجابة عن بنود المقیاس ضمن خم، )اإلسالم، الواجبات، المنھیات
وتصحح البنود . ، نادرا، أحیانا، كثیرا، دائماأبدا: درج كما یلياختیارات تت

، بالنسبة للبنود االیجابیة أما البنود السلبیة فیعكس 5إلى  1بتدرج قیمي من 
   :وتم حساب الشروط السیكو متریة للمقیاس كما یلي. التدرج القیمي السابق
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  :تم حساب الصدق بطریقتین: أ ـ الصدق

حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد سلوك التدین تم  :ـ صدق المحتوى
یبین نتائج المعالجة اإلحصائیة  )2(بالدرجة الكلیة للمقیاس، والجدول رقم 

  .للصدق

یوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقیاس سلوك التدین ) 2(الجدول رقم 
  بالدرجة الكلیة للمقیاس

أبعاد 
 المقیاس

أركان 
 اإلیمان

أركان 
 اإلسالم

عب اإلیمان ش
  )الواجبات(

شعب اإلیمان 
 )المنھیات(

معامل 
 االرتباط

0.80 ** 0.82 ** 0.73 **  0.78 ** 

      0.01دالة عند **        

، وھذا )0.01(أن جمیع األبعاد دالة عند مستوى  )2(یتضح من الجدول      
یعطي داللة واضحة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما یشیر إلى 

  .ؤشرات صدق مرتفعة وكافیة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیةم

تم حساب الفروق باستخدام اختبار ): المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي  -
 .یبین المقصود )3( مواطنا ، والجدول رقم )30(لدى عینة قوامھا ) ت(

 

یاس سلوك لمق) المقارنة الطرفیة(یوضح الصدق التمییزي  )3(الجدول رقم 
  التدین وأبعاده

بعد أركان  الدرجة الكلیة المقیاس
 اإلیمان

أركان بعد 
 اإلسالم

بعد 
 الواجبات

بعد 
 المنھیات

قیمة 
 7.11 ** 7.23  ** 7.22 ** 7.73 ** 7.96 )ت(

**  
 .0.01دالة عند مستوى ** 
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دالة إحصائیا، وھذا یشیر إلى أن " ت"أن قیمة  )3(یتضح من الجدول رقم      
مقیاس لھ القدرة على التمییز بین المجموعتین المتطرفتین مما یدل على ال

  .صدقھ

أما معامل ثبات المقیاس فتم حسابھ بطریقة ألفا كرو نباخ، : الثبات -ب
  :یوضح النتائج )4(وطریقة التجزئة النصفیة، والجدول رقم 

  یوضح معامل ألفاكرونباخ ومعامل جتمان لسلوك التدین  )4(الجدول رقم 

معامل ثبات   عدد البنود  المقیاس
  ألفاكرونباخ

التجزئة النصفیة 
  جتمان

مقیاس 
 التدین

40  0.80  0.88  

     

أن قیمة معامل ثبات ألفاكرونباخ للمقیاس  )4(یتضح من الجدول رقم 
، مما یدل على )0.88(وأما بالنسبة لمعامل ثبات جتمان فكانت ). 0.80(كانت 

  .درجة ثباتھ

تم استخدام مقیاس سلوك المواطنة  :لمواطنةمقیاس سلوك ا - 2
بعد  :وھي أبعاد أربعة یقیس بندا )40(من إعدادي،  والمتكون من  )2013(

بنود،  )10(بنود، وبعد المشاركة االجتماعیة والثقافیة  )10(الھویة واالنتماء 
بنود، وبعد الحقوق والواجبات  )10(وبعد المشاركة السیاسیة وحریة التعبیر 

أبدا، : بنود، تتم اإلجابة عنھا ضمن خمسة اختیارات تتدرج كما یلي )10(
درجات،  5إلى  1نادرا، أحیانا، كثیرا، دائما، وتصحح البنود تدرج قیمي من 

بالنسبة للبنود االیجابیة، أما بالنسبة للبنود السلبیة فیعكس التدرج القیمي 
  :يوتم حساب الشروط السیكو متریة للمقیاس كما یل. السابق

  :تم حساب الصدق بطریقتین: أ ـ الصدق

تم حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد سلوك المواطنة  :ـ صدق المحتوى
یبین نتائج المعالجة اإلحصائیة  )5(بالدرجة الكلیة للمقیاس، والجدول رقم 

  .للصدق
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یوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقیاس سلوك  )5(الجدول رقم 
  ة الكلیة للمقیاسالمواطنة بالدرج

أبعاد 
 المقیاس

الھویة 
 واالنتماء

المشاركة 
االجتماعیة 

 والثقافیة

المشاركة 
 السیاسیة

الحقوق 
  والواجبات

معامل 
 االرتباط

0.68 ** 0.74 ** 0.62  ** 0.37 *  

    0.05دالة عند /  *   0.01دالة عند **        

و  )0.01(ى أن جمیع األبعاد دالة عند مستو )5(یتضح من الجدول 
، وھذا یعطي داللة واضحة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما )0.05(

یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافیة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة 
  . الحالیة

تم حساب الفروق باستخدام اختبار  ):المقارنة الطرفیة(ـ الصدق التمییزي 
  .یبین المقصود )6(ا، والجدول مواطن )30(، لدى عینة قوامھا )ت(

  لمقیاس سلوك المواطنة) المقارنة الطرفیة(یوضح الصدق التمییزي ) 6(الجدول رقم 

بعد الھویة  الدرجة الكلیة المقیاس
 واالنتماء

بعد المشاركة 
. االج

 والثقافیة

بعد المشاركة 
 السیاسیة

بعد 
الحقوق 

 والواجبات
قیمة 

  ** 7.01 ** 6.26  ** 7.89 ** 6.80 ** 5.98 )ت(

  0.01دالة عند مستوى ** 

كلھا دالة إحصائیا، وھذا یشیر " ت"أن قیم  )6(یتضح من الجدول رقم      
إلى أن المقیاس بأبعاده لھ القدرة على التمییز بین المجموعتین المتطرفتین، 

  .مما یدل على صدقھ

باخ، أما معامل ثبات المقیاس فتم حسابھ بطریقة ألفا كرو ن: الثبات -ب
  :یوضح ذلك )7(وطریقة التجزئة النصفیة، والجدول رقم 
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یوضح معامل ألفاكرونباخ ومعامل جتمان لمقیاس سلوك  )7(الجدول رقم 
  المواطنة

 جتمان.التجزئة ن ألفاكرونباخ.ث.م عدد البنود المقیاس
  0.46 0.44 0.44 مقیاس المواطنة

ألفاكرونباخ لدرجات  أن قیمة معامل ثبات )7(یتضح من الجدول رقم      
، ومما )0.46(، وأما بالنسبة لمعامل ثبات جتمان فكانت )0.44(المقیاس كانت 

  .سبق یتبین أن للمقیاس درجة ثبات

  رابعا ـ عرض ومناقشة نتائج البحث

ایجابیة ذات داللة احصائیة نتوقع وجود عالقة ارتباطیة  :ـ الفرضیة األولى 1
  .ة لدى أفراد العینةبین سلوك التدین وسلوك المواطن

یوضح معامل بیرسون لمقیاس سلوك التدین، والدرجة الكلیة  )8(الجدول رقم 
  لسلوك المواطنة

  مستوى الداللة  معامل ثبات بیرسون  العینة  المقیاس
 0.081 0.24  52  سلوك التدین

عدم وجود عالقة ارتباطیة ایجابیة ذات داللة  )8( یتضح من الجدول رقم     
 .، وعلیھ لم تحقق الفرضیةإحصائیة

معمریة، بشیر، (من اختلفت نتیجة ھذه الفرضیة مع ما خلص إلیھ كل      
في وجود عالقة  ،)2008المرھبي، یحیى، (و ،)2005موسى، علي، (، و )2005

بأن ویمكن تفسیر ذلك . ارتباطیة وتأثیر بین التدین باإلسالم والمواطنة
الجماعات الدینیة  خل األجنبي وتطرف بعضاالستعمار والھیمنة الغربیة والتد

أوجدت مناًخا في الفكر والممارسة یؤكد على عدم استقرار مفاھیم الدولة 
  .  والمواطنة في الذھنیة السیاسیة واألمة

نتوقع عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أفراد  :ـ الفرضیة الثانیة 2 
لجنس ـ السن ـ المستوى ا(العینة في سلوك التدین تعزى إلى متغیرات 

  ).التعلیمي
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لداللة الفروق بین أفراد العینة في درجة ) ت(یبین نتائج اختبار  )9( الجدول رقم
  سلوك التدین تبعا للجنس

أبعاد 
 المقیاس

الدرجة 
 الكلیة

أركان 
 اإلیمان

أركان 
 اإلسالم

شعب اإلیمان 
 )الواجبات(

شعب اإلیمان 
  )المنھیات(

قیمة 
 )ت(

0.26 1.42 - 0.73 0.43 0.21 

مستوى 
  الداللة

0.797  0.163  0.469  0.670  0.837  

  

أن الفروق بین الذكور واإلناث في سلوك  )9(یتضح من الجدول رقم 
 .التدین غیر دالة إحصائیا، وبالتالي تحقق ھذا الجزء من الفرضیة

شعیب، علي، (اتفقت نتیجة ھذا الجزء من الفرضیة مع ما توصل إلیھ      
شبلي، إبراھیمي، (، و)2001الجمیلي، حكمت، (، و)1989الشویعر، طریفة، (و، )1985
عدم وجود فروق جوھریة بین الذكور واإلناث في  ، في دراساتھم إلى )2009

، )1988حبیب، رضا، (كما اختلفت مع كل من . درجاتھم على مقاییس التدین
الحجار، (و ،)Cynthia, & Poul, 1995(، وكنیثیا وبول )1994جنید، آمال، (و

النتیجة شيء طبیعي كون أن التدین  ویبدو أن. في دراساتھم )2006ورضوان، 
حاجة نفسیة، وفرضیة عینیة یتساوى فیھا الجنسین، كما نالحظ أیضا أن 

، %82.6، واإلناث %69معظم أفراد العینة مستواھم التعلیمي عالي، الذكور 
ى األمور الدینیة واالستقامة وبالتالي تتكافؤ وتتماثل فرصھم في االطالع عل

  .علیھا

لداللة الفروق بین أفراد العینة في درجة ) ف(یبین نتائج اختبار  )10(الجدول رقم 
  .سلوك التدین تبعا للسن

أبعاد 
 المقیاس

الدرجة 
 الكلیة

أركان 
 اإلیمان

أركان 
 اإلسالم

شعب اإلیمان 
 )الواجبات(

شعب اإلیمان 
  )المنھیات(

قیمة 
 )ف(

0.69 0.27 0.65 0.95 0.82 

مستوى 
  الداللة

0.564  0.846  0.587  0.426  0.491  
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أن الفروق في سلوك التدین تبعا لمتغیر العمر  )10(یتضح من الجدول رقم 
  .غیر دالة إحصائیا، وبالتالي تحقق ھذا الجزء من الفرضیة

اختلفت نتیجة ھذا الجزء من الفرضیة مع ما توصل شمبرلین وزیكا      
)Chamberlain & Zika(، و)Shumaker, 1992( ونیلسون ،)Nelson, 1989( 

ویمكن تعلیل ذلك كون . في دراساتھم إلى أن التدین یكون عالیا لدى المسنین
أن المجتمع الجزائري مجتمع متدین، تظھر فیھ الشعائر الدینیة، والسلوكات 

جمیع أفراد  اإلسالمیة وبالتالي یتساوى في توارثھ واالطالع علیھ وااللتزام بھ
   . المجتمع

لداللة الفروق بین أفراد العینة في درجة ) ف(یبین نتائج اختبار  )11(الجدول رقم 
  .سلوك التدین تبعا للمستوى التعلیمي

أبعاد 
 المقیاس

الدرجة 
 الكلیة

أركان 
 اإلیمان

أركان 
 اإلسالم

شعب اإلیمان 
 )الواجبات(

شعب 
اإلیمان 

  )المنھیات(
قیمة 

 )ف(
1.33 3.29 * 0.82 2.88 * 0.80 

مستوى 
  الداللة

0.271  0.018  0.516  0.032  0.529  

أن الفروق في سلوك التدین تبعا للمستوى  )11(یتضح من الجدول رقم 
في بعد أركان اإلیمان، وبعد شعب  )0.05(التعلیمي دالة إحصائیا عند مستوى 

یة، وبالتالي تحقق ، وغیر دالة في بقیة األبعاد والدرجة الكل)الواجبات(اإلیمان 
  .    جزء من ھذه الفرضیة

ویمكن تفسیر ذلك أن أركان اإلیمان، والقیام بالواجبات یختلف فیھ       
 األفراد بسبب الثقافة الدینیة التي یكتسبھا المتعلم، أما بالنسبة لألبعاد األخرى

تفقت نظرة أفراد العینة، واتحدت فرصھم في تبني الشعائر الدینیة التي فا
یتساوى فیھا األفراد رغم اختالف مستواھم التعلیمي ألن ھذه التعالیم الدینیة 

  .ھي كسب إنساني تتسم بخاصیة النفاذ إلى داخل النفس
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وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أفراد العینة نتوقع  :ـ الفرضیة الثالثة 3
ستوى الجنس ـ السن ـ الم(طنة بأبعادھا تعزى إلى متغیرات في سلوك الموا

 ). التعلیمي

لداللة الفروق بین الذكور واإلناث ) ت(یبین نتائج اختبار  )12(الجدول رقم 
  .في درجة سلوك المواطنة

أبعاد 
 المقیاس

الدرجة 
 الكلیة

الھویة 
 واالنتماء

. المشاركة االج
 والثقافیة

المشاركة 
  السیاسیة

الحقوق 
 والواجبات

قیمة 
 )ت(

- 0.22 - 1.57 0.82 0.86 - 0.73 

مستوى 
  الداللة

0.830  0.123  0.418  0.395  0.469  

أن الفروق بین الجنسین في مقیاس المواطنة بأبعاده  )12(یتضح من الجدول 
   .غیر دالة إحصائیا، وبالتالي لم یتحقق ھذا الجزء من الفرضیة

انعدام الفروق إلى جبلیة المشاعر واألحاسیس واالنفعاالت لدى ویعلل      
یر المدنیة والحداثة على تشابھ سلوك الجنسین أثناء فھم استخدام الجنسین، وتأث

  .     مصطلح المواطنة

لداللة الفروق بین أفراد العینة في ) ف(یبین نتائج اختبار  )13(الجدول رقم 
  .درجة سلوك المواطنة تبعا  لمتغیر العمر

الدرجة  المقیاس
 الكلیة

الھویة 
 واالنتماء

. المشاركة االج
 یةوالثقاف

المشاركة 
  السیاسیة

الحقوق 
 والواجبات

قیمة 
 )ف(

0.79 0.20 0.30 2.97 * 1.52 

مستوى 
  الداللة

0.505  0.893  0.820  0.041  0.221  

وجود فروق دالة إحصائیا تبعا لمتغیر  )13(یتضح من الجدول رقم 
-29(العمر في بعد المشاركة السیاسیة وحریة التعبیر لصالح الفئة العمریة 

نعدامھا في بقیة األبعاد والدرجة الكلیة، وبالتالي تحقق جزء من ، وا)38
 .الفرضیة في بعد المشاركة السیاسیة وحریة التعبیر
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الذي  )Losito, Bruno, 2003( اتفقت نتائج ھذا الجزء من الفرضیة مع نتائج 
ویمكن تعلیل وجود لھا،  المخطط والمناھج الواقع بین ھوة وجود إلى خلص

یھمھا االدالء  )38-29(المشاركة السیاسیة بأن الفئة العمریة  فروق في بعد
  . بآرائھا في األمور المصیریة، واشراكھا فعلیا في جمیع المجاالت

لداللة الفروق بین أفراد العینة في ) ف(یبین نتائج اختبار  )14(الجدول رقم 
  .درجة سلوك المواطنة تبعا للمستوى التعلیمي

أبعاد 
 المقیاس

الدرجة 
 الكلیة

الھویة 
 واالنتماء

. المشاركة االج
 والثقافیة

المشاركة 
  السیاسیة

الحقوق 
 والواجبات

قیمة 
 )ف(

0.16 0.49 0.14 0.89 0.53 

مستوى 
  الداللة

0.959  0.741  0.965  0.128  0.715  

أن الفروق في سلوك المواطنة بأبعادھا  )14(یتضح من الجدول رقم 
ر دالة إحصائیا، وبالتالي لم یحقق ھذا الجزء تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي غی

  . من الفرضیة

 وأن ،وواجباتھا المواطنة حقوق یدركون قد یعلل ذلك بأن المواطنینو
ھناك العدید من المالبسات التي تحیط بمفھوم المواطنة في مجتمعنا مما یجعل 

فھوم المفھوم في حاجة إلى مراجعة، وأن العمومیة والعالمیة التي یصبغ بھا م
المواطنة یخرج بھ عن سیاقھ التاریخي واالجتماعي وإطاره الزماني 

  . والمكاني

   :خاتمة

تناولت الدراسة ھذا الموضوع على أساس أن التدین یساھم في إرساء 
وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نظم مجتمع المدینة مفھوم المواطنة، 

أعلى درجات الحقوق تنظیماً یتوافق مع أعلى درجات المواطنة، ومع 
والواجبات ألن ھذا المفھوم أصیل في الدین، لكن نتائج الدراسة خلصت إلى 
عدم وجود عالقة ارتباطیة بین التدین والمواطنة، ویرجع السبب في ذلك إلى 
تفشي ظاھرة البطالة، وضیق فرص العمل، وغیاب العدالة االجتماعیة، 
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لى الحریات، واستنادا إلى ما سبق والممارسة السیاسیة الحقیقیة، والتضییق ع
فإن فتح المجال من جمیع الجوانب یساھم في ترسیخ مفھوم المواطنة في 

  .المجتمع
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  :المراجع

  :أوال ـ المصادر
 .ـ القرآن الكریم بروایة حفص1
 .دار الفكر ،بیروت ،)ط. د(سنن ابن ماجھ   ،)1954(ـ ابن ماجھ، محمد بن یزید 2
 .المكتب اإلسالمي ،بیروت ،)4 ط(المسند  ،)1983(ـ أحمد، بن حنبل 3
 .دار ابن الھیثم ،القاھرة ،)1ط(صحیح البخاري  ،)2004( ـ البخاري، محمد بن إسماعیل4
دار  ،بیروت ،)1ط(المستدرك على الصحیحین ، )1990( ـ الحاكم، محمد بن عبد هللا5

 .الكتب العلمیة
دار إحیاء التراث  ،بیروت ،)2 ط(لكبیر المعجم ا ،.)ت.د.(ـ الطبراني، سلیمان بن أحمد 6

 .  العربي
 .دار المكتبة العلمیة ،بیروت ،)1ط(الضعفاء  ،)1984( ـ العقیلي، محمد بن عمر 7
  .مؤسسة الرسالة ،بیروت ،)2 ط(مسند الشھاب  ،)1986. (ـ القضاعي، محمد بن سالمة8
دار إحیاء  ،وتبیر ،)2ط (صحیح مسلم ، )1972( ـ مسلم، بن الحجاج النیسابوري9

 .التراث العربي
  ،ثانیا ـ الكتب والرسائل والمجالت العربیة

التوجھ نحو التدین وعالقتھ بمستوى تقدیر الذات لدى  ،)2009(ـ إبراھیمي، شبلي 10
 .، الجزائرجامعة الجزائررسالة ماجستیر غیر منشورة،  ،الطلبة الجامعة

سالمیة من اآلیات القرآنیة واألحادیث العقائد اإل ،)1995( ، عبد الحمیدـ ابن بادیس11
 ،دار الفتح ،الشارقة) 1 ط(النبویة 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد  ،)1973( بن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكرـ ا12
 .  دار الكتاب العربي ،بیروت ،)2 ، م2 ط( وإیاك نستعین

. د( للھفان من مصاید الشیطانإغاثة ا ،)1999(ـ ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر 13
 .دار بن زیدون ،بیروت ،)ط
  .دار صادر ،بیروت ،)1 ط( ،لسان العرب ،.)ت. د(ـ ابن منظور، محمد بن مكرم، 14
 ،أثر التّدین على المخاوف لدى طالبات المرحلة الجامعیة ،)1989( ـ أبو سوسو، سعیدة15

 .، جامعة األزھرمجلة كلیة الدراسات اإلنسانیة
 .مكتبة الیازجي ،غزة ،)1 ط( ،البحث التربوي ،)2002(األغا، إحسان ـ 16
االلتزام الدیني وعالقتھ باألمن النفسي لدى طالب  ،)2001(ـ الجمیلي، حكمت عبد هللا 17
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طنة عبر التنسیق أسالیب تعزیز تربیة الموا). 1426. (معجب بن محمد الحامد،ـ 18

 منطقة في المنعقد التربویین العمل لقادة عشر الثالث اللقاء إلى مقدم بحث والشراكة،
  .www.almarefh.org .120مجلة المعرفة العدد . العربیة المملكة في الباحة
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صنعاء،  جامعة ،تربیةال كلیة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة ،عمران بمحافظة الثانویة
 .الیمن
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279.  
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 لحقوقھم واإلنكاربمواطنتھم  اإلقراریھود الجزائر بین 

  
                             

  جامعة باتنة –األستاذة أسمھان بوعیشة                                   

  : مقدمة

خضع یھود الجزائر مثل بقیة الیھود في البلدان التي اعتنقت االسالم 
الحمایة یمنح بموجبھ المسلمون المأوى وي إلى ما یعرف بعقد الذمة، والذ

شریطة أن یحترم ھؤالء السلطة التي  ألعضاء الدیانات السماویة األخرى،
  . اإلسالمیةتمثلھا الدیانة 

تجسد دور فعال في احتالل الجزائر، و  ویسجل التاریخ أنھ كان للیھود
 ریین،بكري الیھودیین الجزائو ھذا خاصة في الدور المشبوه لشركتي بوشناق

من الجزائیین كما تواطئ أغلب الیھود إبان االحتالل الفرنسي ضد مواطنیھم 
  . المسلمین  وعادوا الثورة ومناضلیھا

رغم موقفھم العدائي من الثورة الجزائریة، تسجل وثائق األرشیف أن و
، قد وجھوا وطني خالل فترة الثورة التحریریةقادة سابقین في جبھة التحریر ال

م            د یدعونھم  للبقاء على ھذه األرض، واعدین إیاھم بحمایة أنفسھنداء للیھو
وجدد أعضاء الحكومة المؤقتة نفس الوعد بعد  ممتلكاتھم من أي اعتداء،و

، وما بقى منھم 1962االستقالل ، لكن الكثیر منھم فضل الھجرة ابتداء من 
لم مع یة تتأقانصھر في المجتمع الجزائري  في شكل مجموعات سر

  . المستجدات  الیومیة

الیھود الذین خرجوا من الجزائر إال أننا نشھد في اآلونة األخیرة مطالبة 
، بالعودة "رئیس جمعیة یھود الجزائر"ھذا على لسان روجیھ سعید و

واالندماج في المجتمع الجزائري من منطلق أن الیھود یمتلكون المبرر 
في القدم بل ویسبق الوجود أي وجودھم الموغل  التاریخي كما سماه،
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، الجزائریة عن الخطایا التاریخیة وھذا من باب تكفیر السلطات ،اإلسالمي
  -كما یدعي یھود الجزائر -ممتلكاتھم  ثلة في إرغامھم على ترك بالدھم والمتم

كما تسعى إسرائیل لتقدیم دعاوي قضائیة الستعادة أمالك الیھود في 
تطالبھا بتعویضات عن المساس بحقوق  ،ائرلعالم العربي وعلى رأسھا الجزا

وإلزامھا بصیانة المعابد و المقابر الیھودیة  ،د وأمالكھم العقاریة والمادیةالیھو
 اإلسرائیلیة، وبالفعل بدأت الدائرة بات المقدسة بالنسبة للیھود فیھاوكذا العت

ج ، بتوزیع نماذاستعادة أمالك الیھود في الجزائرالمكلفة بإحصاء وجرد و
  .للتعبئة یفصل فیھا الیھود األمالك المتروكة

وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في ضرورة الكتابة  والتأریخ  للیھود في 
، حتى ال یؤرخ لھذه الطائفة ألفي سنة بأقالم وأیادي جزائریةالجزائر طیلة 

أحادي   مياإلسالأقالم إما غربیة لھا نوایا وأھداف مبیتھ قصد تصویر العالم 
یكون المطلب  وھذا كلھ من أجل خدمة نوایا استعماریة، ، یقبل التعددالفكر ال
دبلوماسیة على الجزائر، بغیة فیھا ممارسة وسائل ضغط إعالمیة واألول 

الحصول على مكاسب اقتصادیة بالدرجة األولى، ثم من جھة أخرى خشیة أن 
موطن  ظھار الیھود فيیدون ھذا التاریخ من طرف یھود جزائریین صھاینة إل

معاداة للسامیة ،إلیجاد المبرر القدیم والدائم لتوحد الیھود تحت غبن و قھر و
بدیل لھم عن وطن قومي في  ربقة الصھیونیة العالمیة وإلقناعھم بأن ال

، وأن ما یستدعي تجمع الیھود في األرض المقدسة ھو االضطھاد فلسطین
ینسى ھؤالء مطالبھم  أن ، دونقي الذي یالحق الیھود أینما حلواالدیني و العر

  .وعلى رأسھا الجزائر اإلسالمیةمتلكاتھم في البلدان المادیة لتعویضھم عن م

كما أسعى من خالل ھذا الموضوع إلى التطرق للیھود الذین فضلوا 
واالندماج مع  - عن ھؤالءرغم قلة المادة العلمیة التي تتكلم  -البقاء بالجزائر

م الدینیة دون متابعة أو إقصاء، حتى ال ، للمطالبة بحفظ حقوقھمواطنیھم
  . المیة لحثھم على الھجرة إلسرائیلیكونوا صید سھال في أیدي الصھیونیة الع

للعودة إلى  ذریعةواطنة فھل یتخذ یھود الجزائر في الخارج مبدأ الم
؟ ھل یحق لمن ترك الجزائر من الیھود عند االستقالل خوفا من بطش الجزائر
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ھل و ن أن یسترجعوا ممتلكاتھم و حقوق الجنسیة الجزائریة؟األھالي كما یدعو
الدول الغربیة خاصة فرنسا باإلضافة  ضغوط یھود الجزائر بالخارج و

إلسرائیل ھو ما دفع بالسلطات الوطنیة اعتماد ممثلیة للدیانة الیھودیة 
التي تقوم بھا إسرائیل حول عدد  اإلحصاءاتبالجزائر؟ ما مدى مصداقیة 

لجزائریین بالداخل  و الخارج؟ ھل یمكن للیھود بالجزائر ممارسة الیھود ا
   .دینھم في العلن دون تمییز عرقي أو دیني

 :األصول التاریخیة لیھود الجزائر

الیھود :ھما  تتكون الجالیة الیھودیة في الجزائر من فئتین رئیسیتین
حتى  المیالداألھالي ذوي التاریخ العریق وقد توالوا على البالد منذ ما قبل 

حیث استمر  م15و  14فترة المطاردات المسیحیة اإلسبانیة للیھود في القرن 
یم بالعبریة أي توشاب تدعى توشاب األولىعلى المدن الجزائریة الفئة  تدفقھم

األھالي بالعربیة أما الثانیة تعرف باسم المیغورشیم بالعبریة  بالفرنسیة 
  .أو إسبانیا بالعربیة األندلسویھود  المیغوراش بالفرنسیة

لقد عزمنا على أمر جمیع الیھود رجاالً ونساء بأن یغادروا ممالكنا "
على  ،النصرانیة إلىوباستثناء الذین یقبلون بالتحول  ،بداً أ إلیھاوان ال یعودوا 

) یولیو(تموز  1یوم  أقصاهفي اجل  أراضینااآلخرین جمیعاً ان یخرجوا من 
وال یمكن للیھود  ...جزاء العاصین األمالكرة وسیكون القتل ومصاد ...1492

 ،النقود أشكالشكل من  أيیأخذوا معھم من اسبانیا ال ذھباً وال فضة وال  أن
باستثناء السلع المسموح , التي یمنعھم منھا القانون األخرى األشیاءوال حتى 

  ".بھا

نرى توقیعي الملك فردیناند  أنھذا القرار التاریخي یمكن  أسفلفي 
  . 1492مارس  31الكاثولیكیة وذلك بتاریخ  إیزابیاللملكة وا

وبدایة كارثة تاریخیة للمسلمین  اإلسالمیة األندلسكانت ھذه نھایة 
البلدان المسلمة القریبة كالمغرب العربي  إلىوالیھود على السواء الذین لجأوا 

  .العثمانیة في الضفة الشمالیة للمتوسط اإلمبراطوریة أقالیموبعض 
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استقروا في الجزائر وتجذروا في  األندلسات اآلالف من یھود عشر
الغزوات وتلمسان ومعسكر وفي الجزائر وقسنطینة وغیرھا من مدن الشمال 

صغیرة الواحات الصحراویة حیث كانت تجارة  أقلیةكما اختارت  ،الجزائري
نشاطھا وشاع  أوجالواقعة جنوب الصحراء في  اإلفریقیةالقوافل مع البلدان 

  .اإلفریقيتبادل الملح الصحراوي بالذھب 

لكن ھذه الموجة الیھودیة التي تدفقت في القرن الخامس عشر على 
ألن وجودھم , عھد للیھود بالجزائر أولمن نوعھا وال  األولىالجزائر لم تكن 

ولن یشكل الوافدون الجدد سوى طبقة جدیدة ارستقراطیة زادت في , فیھا قدیم
احیاناً  Gorachim" المیغوراشیم" وقد سّمیت بـ ،ثراء المشھد الیھودي

،كما سمیت باللغة ,باللغة العبریة أخرى أحیانا Saphardim" الّسفاردیم"و
  .1بكل بساطة" األندلسیھود "العربیة 

الیھودیة موجوداً حتى الیوم في  األندلسیةال یزال بعض فروع العائالت 
بن : مثل... كندا واسبانیاو وإسرائیلالجزائر وفي غیر الجزائر كفرنسا 

مدینة  إلىنسبة  Chouroquiنطقت بالعبریة، شراقي  إذابن شوشان  أوسوسان 
مدینة طلیطلة  إلىنسبة  Toldanoصغیرة تدعى شراقھ، الطلیطلي  أندلسیة

لیفي  ،األندلسیة Malagaمدینة ملقة  إلىنسبة  Malkiمالقي  ،شمال اسبانیا
  .Velenceمدینة بلنسیة  إلىنسبة  Levi-Valenciالبلنسي 

عندما حل المیغوراشیم في الجزائر كان تواجد الیھود بالجزائر یتجاوز 
باللغة " التوشابیم: "ھذا البلد إلىوكان اسم ھؤالء الذین سبقوھم  األلف سنة،

 ،"األھاليالیھود "تسمیھم  1830االحتالل الفرنسي بعد  إدارةالعبریة، وكانت 
ازیة التي كان یطلقھا علیھم الجزائریون المسلمون فھي التسمیة العامة المج أما
الذي لم یكن سوى " بني میمون"خصوصاً منذ قدوم فرع  ،"یھود العرب"

الفرع الیھودي لقبیلة بن درید الھاللیة العربیة الذین استقروا في البدایة في 
 فراراً  یتفرقوا في الصحراء الجزائریة والتونسیة، أنقبل  أھراسمنطقة سوق 

ینتشروا في وقت الحق على كامل التراب  أنمن االحتالل الفرنسي وقبل 
   .2الجزائري
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ثقافیة تتضمن  - التوشابیم في الحقیقة ھم عبارة عن فسیفساء عرقیة 
الجزائر ضمن جیش عقبة بن نافع وموسى بن  إلى أتواالیھود العرب الذین 

مدینة  لبدایة في، وقد استقروا في ااألندلسثم " افریقیة"نصیر عند فتح 
القیروان قبل فتح الجزائر، ثم لحق بھم الیھود الھاللیون الذین طردوا من 

سئم  أنبعد  إفریقیاشمال  إلىجنوب مصر في القرن العاشر المیالدي 
الفاطمیون من تمردھم ،لكن قبل ھؤالء وأولئك ُوجدت في الجزائر جالیات 

راء عندما دخلت قوات عقبة كانت متمركزة في اغلبھا في الصح ،أقدمیھودیة 
وھذه الجالیات ھي التي تسمى . الجزائریة األرضبن نافع وموسى بن نصیر 

حسبما یحلو للباحثین الیھود " یھود البربر" أو" یھود الصحراء"الیوم بـ
شتات الالجئین سیاسیاً أو  إنھاالمتخصصین في الذاكرة العبریة في الجزائر، 

  .آالف السنین أوط من المشرق العربي قبل مئات اقتصادیاً من القمع ومن القح

ھناك من یرى أن أول توجھ للیھود لشمال إفریقیا كان عند الحراب و
م، بعض 70الروماني تیتوس في سنة  اإلمبراطور الثاني للھیكل على ید

الروماني تیتوس  اإلمبراطورسفینة مألھا  12المصادر التاریخیة یتحدث عن 
في  أماھذا في كتب التاریخ، ... إفریقیاشمال  إلىم باألسرى الیھود ونفاھ

الیھود الرواد  أنعدداً من الباحثین العبریین یزعمون  أنالمیدان فعلى رغم 
جاؤوا في السفن التجاریة والعسكریة الفینیقیة قبل ثالثة آالف  إفریقیابشمال 

قرطاجي في العھد ال األقلعلى  أوتقریباً قبل المیالد  10في القرن  أيسنة 
، تیبازة ،الجزائر ،عنابة في جیجل، األساسیةوسكنوا المراكز التجاریة 

ما یؤكده تقریباً علم اآلثار واالنثروبولوجیا  أن إال... قورایة ،بجایة ،شرشال
دخلوا الجزائر  األوائللكن لیس في شكل قاطع أن الیھود الرواد أي التوشابیم 

أكثر بقلیل،  آوسنة  2000 يبل حوالق أيواستقروا بھا في العھد الروماني، 
وھو طرح ال یعارضھ حتى اآلن اغلب المؤرخین الجزائریین كأحمد توفیق 

  .3المدني والدكتور ناصر الدین سعیدوني

یھود الجزائر كانوا توشابیماً ومیغوراشیماً حتى بدایة القرن الثامن 
ایطالیا  عشر المیالدي عندما وفد علیھم عنصر عبري جدید یتمثل في یھود

الیھود الذین  أحفادالذین قدم غالبیتھم من مدینة لیفورن وكان معظمھم من 
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 أصل(عند سقوط غرناطة مثل عائالت البكري وبوشناق  األندلسفروا من 
ألن اھل البوسنة كانوا  - من البوسنة والھرسك  - البوسني  أيالكلمة بوسنیاك 

ثقافتھم اشیاء كثیرة من  تحت الحكم العثماني وبالتالي كانوا مسلمین وفي
. البكري وغیرھم -والُمعطي وبوشعرة وطوبیانا وكوھین , )الثقافة العربیة

یھود " أو) الفرنك" (الیھود االفرنج" أو" یھود لیفورن"وكانوا یسمون إما 
وھي التسمیة التي وردت من تونس حیث یسمى " الغرانھ"حتى  أو" النصارى

  .ةاللیفورنیون الیھود بھذه التسمی

عددیاً ونفوذاً من یھود  أھمیةكانت جالیة اسبانیة اقل  ،في الفترة نفسھا
جاء معظم  ،الجزائري بصورة خاصة لیفورن قد تمركزت في مدن الغرب

 ،األشقر ،ثیشبورتیش: عناصرھا من جبل طارق على غرار عائالت
 أسماءتلك تحمل  أصولوقد تكون  ،كابیكھ وبن سریة وغیرھا ،غابیسون

  .أندلسیةعربیة 

النفوذ والقوة االقتصادیة كان محل صراع بین الجالیات التي تمسكت 
 إلىفانتقل من التوشابیم  ،كل واحدة منھا بعاداتھا وتقالیدھا الدینیة والفولكلوریة

یھود لیفورن وان بقیت المنافسة بین ھذین الطرفین  إلىالمیغوراشیم ثم 
بعدد من رؤوس الطائفة  ىأدحد التآمر الذي  إلى أشدھاعلى  األخیرین

 1830سنة  إلىواستمر ذلك . الموت والسجن والنفي إلىالیھودیة الجزائریة 
عائلتا البكري اللیفورنیة وبن دوران ) یولیو(تموز  5عندما كانت في یوم 

 األصل األندلسيالمنحدرة من الحاخام الشھیر والزعیم الروحي للمیغوراشیم 
المدفون في المقبرة الیھودیة ) 1444 أو 1422-1361(بن شیشت  إسحاقالّربي 

في بولوغین في مدینة الجزائر، تتنافس على التقرب من الجنرال دوبورمونت 
   .4و ذلك بخیانة الجزائریین وابتزازھم

 تقول الكتابات الیھودیة حسب ما ذكره الدكتور بوالروایح أن المذاھب
ر خالل الفترة العثمانیة، الدینیة الیھودیة ظھرت بكثرة في القرن الثامن عش

جوزیف أبو (، ثم )أبراھام طوبیانا(و تزعمھا كل من " القبالة " منھا حركة
اْء ( ، و كانت ھذه الحركة مھیلكة في جمعیات )المعطي ھارون(و ) الخیر قُرَّ

وَھارْ  غردایة، وھناك كثیرا في مدینة الجزائر وقسنطینة و المنتشرة) الزُّ
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في مدینة  ، تمركزت l’hérésie sabbatianisteتینيبالال" لسبتیةا"الحركة 
، غیر أن الحركة األولى التي  Cansinoوھران و كان تتزعمھا عائلة كانسیلو

الحركات انتشارا و اشتھارا كونھا حركة صوفیة في  ھي القبالة كانت أكثر
 18: بین یھود الجزائر في القرن الـ جوھرھا، حیث أدى االختالف الشعائري

" یمالبیتوت"طریقة أدائھا مع  " شیموني عزري: "صالة المعروفة باسمحول ال
ن محور الصراع بی كانت صالة شیموني عزريو معناھا األشعار الدینیة، و

مبارًكا قبل  دعاءً  18تتكون ھذه األخیرة من المذاھب الیھودیة في الجزائر و
   .5ودیةالیھ ذات األھمیة الخاصة في الشعائر" الشیما"أن تضاف إلیھا 

لكن االحتالل الفرنسي سیفرض في الطلیعة یھود فرنسا وغالبیتھم من 
مرسوم كریمیو في " اھدوا"وھم الذین نشطوا حتى ، من مرسیلیا أوااللزاس 

ومرسوم كریمیو الیھودي الذي كان . یھود الجزائر إلى 1870سبتمبر  24
وجماعي  اتیكيأوتوموزیراً للعدل في فرنسا منح الجنسیة الفرنسیة في شكل 

وكان ھذا المرسوم بدایة نھایة جزائریة یھود . للطائفة الیھودیة الجزائریة
  . 6الجزائر واندماجھم في سیرورة الفرنسة التي جاء بھا االستعمار

، ذلك ألنھم لم یقبلوا یمكن المسلمین من االستفادة منھ ھذا المرسوم لمو
العسكریة  یضا لرفضھم الخدمةكما الیھود أن یحرموا من محاكمھم الدینیة، وأ

ألغت حكومة فیشي مرسوم  1940، وفي أكتوبر رمز المواطنة الفرنسیة
 1941، كما حضر قانون یونیو ذي استفاد منھ الیھود سبعین عاماكریمیو ال

على الیھود ممارسة عدد كبیر من الوظائف والمھن، بعد ذلك أعیدت المواطنة 
   .19437وبر أكت 20الفرنسیة لیھود الجزائر في 

  :دور الیھود في احتالل الجزائر

الجزائر  مارس  یھود لیفورن الملقبین بالیھود المرانین تجارة العبید في
كلمة عربیة تعني الحرام أطلقت على الیھود  ھي كلمة مشتقة من محرم وھيو

الجزائر بعد  إلىو ھاجروا  الذین تمسحوا قھرا لتفادي اضطھاد المسیحیة
بعد  األسبان م عاودوا الھجرة من وھران التي طردھم منھاسقوط غرناطة ث
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 1708الجزائر ما بین  إلىباتجاه مدینة لیفورن أإلیطالیة ثم عادوا  1669
  1723.و

ویجمع المؤرخون على أن ھؤالء لعبوا دورا كبیرا في تحدید مصیر 
ینھم العثمانیة عندما سمح لھم بإنشاء مخازن العبید و البضائع فنشأت ب الجزائر

عالقات مستمرة كوسطاء تجارین ثم استقر یھود  األصلینالجزائر  وبین یھود
لیكونوا ثروات طائلة لھم و یورطوا البالد في  173منذ  لیفورن بالجزائر نھائیا

   . 8االحتالل

الجزائریة فترة العد التنازلي  تعتبر سیطرة الیھود على مقالید التجارة
الخارجیة الصعبة بعد  زائر خاصة الظروفللوجود التركي العثماني في الج

المسیحیة على  األممالذي تم فیھ االتفاق بین  1818مؤتمر اكس الشابیل سنة 
 تحید القوة العسكریة الجزائریة ووضع حد لسیطرتھا على الجزء الغربي من

  .حوض البحر المتوسط

مؤشر  بوشناق الیھودیة وھيتمثلت في شركة بكري و السیطرة آلیةو
نفوذه في المؤسسات العلیا للبالد عي لقیاس مدى التغلغل الیھودي ووموض

بوشناق بدأ حیاتھما والشریكان بكري و األحداثعلى مجریات  تأثیرهو
أن جمعت بینھما  إلىمستقلین عن بعضھما البعض  التجاریة بمدینة الجزائر

  .المصالح

ن قادمة من لیفور 1774رحالھا بالجزائر سنة  حطت: عائلة بكري 
 كبیر ینافس التجار الیھود  تاجر إلىتحول بسرعة االیطالیة و

في  استقرتمن لیفورن  أسرتھجأت ل :بوجناح أوعائلة نفطالي بوشناق 
تملك قوت یوم ولكن سرعان ما اتسع  كانت معدمة ال 1723سنة  الجزائر

أن كان رئیسھا یعمل عند التجار  زادت ثروتھا بعدلتجاریة ونطاق عملیاتھا ا
  .یھود لسد رمقھال

الیھودیة من أھمھا في المسار السیاسي  االرتباطات الحاسمة لشركة
تحصلت ألسرة بكري و وأالقتصادي ھي مصاھرة نفطالي بوجناح الحفید
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سنوات ھذه الحبوب تصدر  5فرنسا بالحبوب لمدة  الشركة على عقد بتموین
  .من الجزائر

حسین  ن الدايھرب باي المدیة مصطفى الوزناجي م 1792في سنة 
إال نفطالي بوشناق  اختبائھولم یجد في ظروف  باإلعدامالذي حكم علیھ 

الزاد بل ونجح في الحصول على العفو الذي ظل یحمل إلیھ الطعام و الیھودي
الشرق قسنطینة ومصطفى بایا على  أيالذي عینھ  عنھ لدى الداي حسین

  .بوشناق الجزائري بإیعاز من الیھودي

 العفو قدم لھ الیھودي مبلغا كبیرا من المال بدونولما صدر عنھ 
ضمانات وعند تعینھ بایا على قسنطینة سارع الوزناجي مصطفى لرد الجمیل 

تصدیر  احتكارنفوذه من اجل  فأستغلبوشناق فعینھ مستشارا لھ  للیھودي
أصبح الیھودي یعزل الناس ویقرر عنابة و الحبوب والقمح من میناء

  .مصائرھم

عندما قدم مصطفى الوزناجي باي  لخطیر الذي حدتوالتحول ا
لتقدیم الوالء لداي  الجزائر في رحلة سنویة تسمى الدنوش إلىقسنطینة 

نفطالي بوشناق  الیھودي إلىالجزائر و أراد أن یقدم ھدیة لزوجة الداي توجھ 
تكن  لكن الباي لمفرنك و 300000عا بأأللماس قیمتھ فأحضر لھ سرماطا مرص

 كیال من 75000سیولة النقدیة الكافیة لتسدید المبلغ فدفع لھ عینیا بحوزتھ ال
فرنك محققا  50فرنسا بسعر  إلىفرنك للكیل صدرھا الیھودي  4القمح بسعر 

  . فرنك45000  ربح قدره

 رئیسا للطائفة الیھودیة في 1780أما بكري كوھین تم تعینھ سنة 
 الثنائي بكري بوشناق یلقبانأصبح عزل و الذيبوشارة  ألبراھامالجزائر خلفا 

   .9و ھما من أودى بالبالد لكارثة االحتالل بملوك الجزائر

  : ورة التحریریةثموقف یھود الجزائر من ال

عندما انفجرت الثورة التحریریة ،لم یشعر یھود الجزائر  1954في 
بأنھم معنیون بھا، وما التحق منھم بالثورة سوى عدد محدود جداً قد یعد على 
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ھنري عالق صاحب كتاب  أمثالوأغلبھم من المثقفین الیساریین  صابعاأل
ھو صحفي  ،"الجمھوریة -الجزائر "لیومیة  األسبقوالمدیر " السؤال"

وحقوقي ویحمل الجنسیة الجزائریة ویعتبر من ابرز المدافعین عن الثوار 
  .الجزائریین

نضم ا 1939ألبوین یھودیین من أصل بولندي في سنة  1920ولد في 
أعتقلھ ، الحزب الشیوعي الجزائري الذي كان یضم جزائریین وفرنسیین إلى

ووضع في السجن بتھمة دعم  1957جوان  12المظلیون الفرنسیون في 
سجن رین حیث  إلىسنوات سجنا نافذة وتم نقلھ  10وحكم علیھ ب  اإلرھاب

  .اآلن إلىكتاب السؤال المثیر للجدل  ألف

نوات وتم العفو عنھ بموجب اتفاقیات ھرب من السجن بعد ثالث س
توفي ، أسس جریدة لومانیتي 1962وبعد استقالل الجزائر سنة . ایفیان

   .10 2013یولیو  17 األربعاء

جاء في مؤتمر الصومام الـتأكید بأن جبھة التحریر الوطني، في إطار 
خاذ سیاستھا لكسب تأیید كل األقلیات والجالیات، طلبت من الجالیة الیھودیة ات

  موقف واضح إزاء ثورة التحریر

للیھود في منشور وزع في الجزائر، بأن جبھة   كما أكد عبان رمضان
التحریر قضت في المھد على حملة مقاطعة التجار المزابیین والیھود ،لكن 
الحاخام األكبر للیھود في الجزائر رفض اتخاذ موقف واضح من الثورة، 

ولكن ھذا ال  ،من خالل األسقف دیفالاند للقضیة عكس موقف الكنیسة المس
ینفي مشاركة عّدة یھود جزائریین في ثورة التحریر، على غرار المناضل 
سیكسو وزوجتھ، وكانا موظفین في الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، 

  وتیمسیت 

بالجبل مع مناضلین في  والشاعرة الیھودیة مریام بان التي التحقت 
ودور الیھودي ھنري كورییل في تحویل  الحزب الشیوعي في الوالیة الرابعة

   .11أموال فیدرالیة جبھة التحریر الوطني بفرنسا
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لقد  ،1923وویلیام سبورتیس شاب یھودي مغربي ولد بقسنطینة في عام 
اشیة، أصبح شیوعیا منذ أن كان مراھقا، وعرف قسوة النضال السري ضد الف

وشارك في معارك تحریر فرنسا، قبل االنخراط في الحزب الشیوعي 
الجزائري في إطار النضال من أجل استقالل الجزائر وتعرض للسجن 

   .196512والتعذیب بعد انقالب عام 

عناصر قلیلة تعد على  الثورةوتبقى ھذه األسماء الیھودیة المشاركة في 
ئر فقد ارتضت صر الباقیة من یھود الجزااألصابع و أغلبھا شیوعیة ، أما العنا

منھا من عمل في بل ووقفت من الثورة موقفا سلبیا الجنسیة الفرنسیة و
رغم ادعاء بعض الكتاب  المنظمة السریة وقام بتقتیل الجزائریین المسلمین،

عدم إشراكھم في ا على إقصاء الیھود والعرب واألمازیغ عملو الیھود أن
  . Gay Dugasیدعي كماالحرب  

كما ینبھ ھذا الكاتب إلى النظر بحذر إلى كتاب عیسى شنوف المعنون 
، رغم أن الكتاب یشید الیھودیة األقلیةبیھود الجزائر ألن فیھ تحامل على 

بالیھود حتى یخیل لقارئھ إما أن یكون كاتبھ یھودي أو ترجمھ عن مصدر 
  .13یھودي و لم یشر إلى ذلك

وھي مجزرة وحشیة نفذتھا  1956اي م 12ویتناسى ھذا األخیر مجزرة 
أول خلیة صھیونیة  في  قسنطینة المؤسسة من طرف  الموساد،من أجل 
استقطاب العدید من الشباب الیھود  لتحقیق حلم إسرائیل الكبرى، أین كان 
اإلسرائیلیون یجوبون شوارع قسنطینة، ویقتلون السكان العزل من أھالي 

لجنسیة الفرنسیة، ودخول بعضھم في صفوف المدینة، بعدما منحھم المستعمر ا
   .14الجیش الفرنسي لمحاربة الجزائریین

  :مغادرتھم للجزائر بعد االستقالل

الساحقة من الیھود الھجرة والرحیل  األغلبیةاختارت  عندما 1962في 
من الثورة التحرریة و مساھمات الیھود  فرنسا بعد موقفھا المعادي إلى

 نالجزائرییالمجازر ضد  ارتكبتالتي  السريالواسعة في منظمة الجیش 
  .والثورة المباركة
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القلیل مثل عائالت  إالأمامھا  موجة الرحیل كانت قویة ولم یصمد
، ثم أحد أبرز  عیون بنخیر وقج وسلمون و كوھین وفراشو وبلعیش وأبو ال

بلعیش قال في  ھو مرسالو الشخصیات الیھودیة الجزائریة قبل وبعد الستقالل
 وھو یضرب برجلھ بقوة على اعتزازللكاتب ألبیر بن سوسان بكل  1984 سنة

تجذرتان ھنا أرض مكتبھ الواقع ببور سعید وسط العاصمة الجزائریة قدماي م
  .15بلعیش تقیم بالجزائر منذ أكثر من ثالثة قرون عائلةو

فمع نھایة حرب التحریر الجزائریة غادرت الطائفة الیھودیة الجزائر 
ثم غادر  150  000و 130 000فرنسا و قد بلغ عددھم أنداك ما بین   بكثافة نحو

ھو مؤرخ یھودي و(بعضھم  فرنسا نحو إسرائیل ،و بحسب بنیامین ستورا 
، لكن العشریة السوداء  في یھودي 200بلغ عدد الیھود بالجزائر ) جزائري

كیة لكن مبنى الحكومة األمریفي ھجرتھم النھایة ألرضھم األم، و ساھمت1990
رغم  2010ذلك في سنة یھودي و 2000یحصي عدد الیھود الجزائریین ب 

أو أي إعالن عن نشاط ھذه عدد وجود أي ممارسات طقسیة و دینیة یھودیة 
وال  معبد یھودي و لكن 25رغم أن الدولة الجزائریة سمحت بفتح و ،الطائفة

على وجود  ھود تشھدال تزال بعض مقابر الیواحدة منھا استعملت أو فتحت، و
 2009وفي  ،المقابر مقبرة بولوغین وقسنطینةمن أھم ھذه ھذه الطائفة و

لیھودیة تسھر   عمید المحامیین رسمت وزارة الشؤون الدینیة ممثل للطائفة ا
على مصالح یھود  Roger Saidو  ،ي نقابة المحامین لمدینة البلیدةالمسجل فو

رسم الدولة الجزائریة أي ممثل في باریس لم ت 2012بوفاتھ في أوت الجزائر و
  . 16للطائفة الیھودیة

les trois exils juifs d’Algérie de Benjamin Stora  بنیامین  یعرض
والمؤلف من موالید قسنطینة ألسرة یھودیة أصولھا تنحدر  ستورا في كتابھ

من مدینة خنشلة والذي یرى أن یھود الجزائر تعرضوا للنفي ثالث مرات 
لیھود فاقتلعھم بذلك قانون كریمیو الذي منح المواطنة الفرنسیة ل األول كان مع

أما النفي الثاني فكان  ،اإلسالمیةالتاریخیة العربیة  أصولھممن جذورھم و
الذي حرمھم من الجنسیة الفرنسیة فأرجعھم بذلك إلى  1940قانون فیشي في 
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األخیر فكان حضیرة األندیجان أي السكان األصلیین ،ثم كان المنفى الثالث و
   .17بسبب حرب التحریر ثم االستقالل

  :اھتمام الرئیس بوتفلیقة بالیھود الجزائریین

من بین ما حفز على النقاش حول الیھود تصریحات الرئیس الجزائري 
الیھودیة في الحفاظ على التراث  الطائفةعبد العزیز بوتفلیقة عن دور 

 یة عھده إلى مدینة قسنطینة،الموسیقي الجزائري خالل زیارة قام بھا في بدا
 2007الذي ساد تلك الفترة ثم بعدھا في سنة  يالسیاسوكذلك الغلیان اإلعالمي 

ھو أنریكو و بخصوص إمكانیة زیارة مغن یھودي فرنسي من أصل جزائري
   .18ماسیاس  مساند إلسرائیل لمسقط رأسھ قسنطینة

على  عن وزیرة الثقافة دعوتھا01/06/2008نقلت یومیة الشروق 
ھامش اختتام مھرجان األغنیة األندلسیة غلى اإلسراع إلى توثیق التراث 
الموسیقي الجزائري في ظل خطر تخطیط الیھود لطمس ھویتھ بمحاولتھم 
وعبر عدة منابر التأكید على أنھ موروث یھودي في أصلھ نوه ونفس الشيء 

ثان یھودیان حالذي لباقي الفنون الجزائریة ومن بینھا المسرح حیث ادعى با
في الجزائر فنسبت أول ن المسرح العربي وفي كتاب لھما ع 1996 سنة

  .19مسرحیة حدیثة لیھودي من الجزائر

وظھر اھتمام الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بالیھود حیث كان  یرجوا أن 
یستعمل الورقة الیھودیة بالنسبة للجزائریین الذین یشكلون جماعة ضغط مھمة 

الغربیة وھما فرنسا والوالیات المتحدة، وكان من الواضح أن  في أكثر الدول 
السید بوتفلیقة كان یرید القفز على ضرورة التطبیع مع إسرائیل التي حاولت 

من الناحیة بعض الجھات الغربیة فرضھا حال لمشكلة السلطة الجزائریة 
ة قد ولكنھ عانى كثیرا من االستغالل الذي یكون بعض غالة الصھاین ،األمنیة

  .قاموا بھ مع إرادات التقارب تلك

وكان من العبث كذلك أن یركز الرئیس بوتفلیقة على تاریخ الیھود في 
الجزائر زاعما انھ سیكسر طابوھا مما یخول لھ في المستقبل الحصول على 
ثقة العبریین ذلك انھ بمجرد ھجوم بوتفلیقة على الصحفیین الجزائریین الذین 
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تعرض إلى انتقادات ذات الشخصیات  2000ف عام زاروا إسرائیل في صی
 .الیھودیة الذي وصفتھ سابقا بالتفتح والذكاء وأحیانا بالعبقریة 

ولقد طلب الیھودي انریكو ماسیاس من الرئیس بوتفلیقة أن یمكنھ من 
وتأكد أن الیھودي ماسیاس كان سیزور ، زیارة الجزائر ورحب بھ الرئیس

قة في موناكو حین دعاه ھذا األخیر لحضور حفل الجزائر عندما التقى بوتفلی
استقبال لكن ضجة شعبیة بدأت تتحول إلى صیحات سخط على الرئیس الذي 
اتھم بأنھ أعطى أھمیة زائدة للعنصر الیھودي وشكل مجموعة من السیاسیین 

   .20لجنة الحتواء ھذا الغضب

  :زیارة وفود یھودیة لمدن جزائریة

وبالتعاون مع جمعیة أصدقاء قسنطینة باألمس  2005 يما 8وبتاریخ 
قامت مجموعة ، ھو یھودي جزائريبیار غزالن والتي أسسھا  و والیوم

 43متكونة من سبعة عشرة شخص بزیارة مدینة قسنطینة بعد أن تركوھا منذ 
المقبرة الیھودیة حیث ا زاروا مساكنھم ومدارسھم وسنة  و أحیاءھا العتیقة كم

  .صالة القادیش وھي صالة لألموات والمقبرة المسیحیة قام بعضھم بتأدیة

الجزائریین على تحصل جمیع  1947كما یدعي بیار غزالن أن في 
وكانت نھایة حرب الجزائر إعالن عن مغادرة أكثر من  ،الجنسیة الفرنسیة

   .21 )دون أن یذكر الیھود(ملیون أوروبي ومسلم للجزائر 

لمسان، یضم برلمانین من أصول حل وفد برلماني فرنسي بوالیة ت   
جزائریة في زیارة إلى والیة تلمسان، أین استقبلوا من قبل السلطات الوالئیة 
والمحلیة بالوالیة، وقد زار الوفد أھم المناطق السیاحیة بوالیة تلمسان، على 
غرار الحوض الكبیر، المتحف، قصر المشور، قلعة المنصورة، ضریح 

وضم الوفد عناصر من أبناء . تي وجامعة تلمسانسیدي بومدین، ھضبة الال س
األقدام السوداء التي عاشت في الجزائر خالل الفترة الكولونیالیة ینحدرون من 
مناطق جیجل وقسنطینة جاء كتكملة للتوأمة التي جرت خالل األسابیع 
الماضیة مابین مدینة تلمسان وعدة مدن فرنسیة والتي حضرتھا شخصیات من 

لجزائریة، ما یؤكد أن فرنسا تسعى إلعادة زیارة األقدام ذوي األصول ا
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السوداء إلى الجزائر وتطبیع العالقات مع یھود فرنسا للسماح لھم بإعادة 
من  150موسم الحج إلى ضریح الحاخام إفرانیم إالن، حیث یستعد أكثر من 

األقدام السوداء من األصول الیھودیة بتنظیم زیارة حج رسمیة إلى تلمسان، 
خاصة وأن طبیبان یھودیان زارا تلمسان في تجمع طبي بمستشفى تیجاني 
دمرجي الجامعي قد قدما طلبا للسلطات التلمسانیة من أجل تنظیم رحلة حج 
إلى المقبرة الیھودیة ھذا وكان رئیس مجموعة الصداقة الفرنسیة البرلماني 

على  كلود دومیزان قد كشف في تصریح صحفي خالل الزیارة التي قادتھ
رأس وفد برلماني إلى تلمسان، أن ھذه المدینة تعد العاصمة التاریخیة 
للجزائر، تحتل مكانة مرموقة لدى الفرنسیین، مشیرا أن فرنسا تجري تعاونا 
مع والیة تلمسان في مجال الطب بحكم أن المدینة مختصة في ھذا المیدان، 

بین الجزائر وفرنسا  خاصة وأن تلمسان لھا مكانة كبیرة في طرح العالقات ما
منذ زیارتھا من قبل الرئیس الفرنسي فرنسوا ھوالند وتطرقھ إلى العالقات 
الثنائیة الجدید وتجاوز الماضي التاریخي الذي تعترف بھ فرنسا، ھذا وقد حل 
وفد برلماني فرنسي بوالیة تلمسان یظم برلمانین من أصول عربیة في زیارة 

ا من قبل السلطات الوالئیة والمحلیة بالوالیة، إلى والیة تلمسان، أین استقبلو
وقد زار الوفد أھم المناطق السیاحیة بوالیة تلمسان على غرار الحوض 
الكبیر، المتحف، قصر المشور، قلعة المنصورة، ضریح سیدي بومدین، 

                                          .22ھضبة الال ستي وجامعة تلمسان

  :بأموال یھود الجزائرلبة إسرائیل مطا

بدایة شھر مایو  أنھ في: »یھود الجزائر«وقد جاء في بیان نشره موقع 
" الجزائر یھود"حیث فتح ملف تعویض "  ملتقى یھود قسنطینة"ُعقِد م 2005

 إنھم یمثلون عائالت: من جانب عدد من الجماعات الممثلة لھم، والذین یقولون
جزائر بعد االستقالل، وطالبوا السلطات ألف یھودي كانوا قد غادروا ال  120

بتعویضھم عن الممتلكات التي تركوھا وراءھم، والتي قّدروھا بـ  الجزائریة
الیھود باللجوء إلى استعمال الضغط الدولي ضد  ملیار دوالر، وھدد 144

الكنیست "ملّوحین بمساعي  الحكومة الجزائریة لالعتراف بحقھم،
 .العرب لعربیة على تعویض الیھودإلى حمل الدول ا" اإلسرائیلي
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: الممتلكات المزعومة التي یطالبون بھا الجزائر إلى ثالثة أقسام ویقسم الیھود
ممتلكات : الفردیة الخاصة ألشخاص معروفین، والثاني الممتلكات: األول

أما . ..عام مثل المعابد والمدارس وغیرھا الطائفة الیھودیة في البالد بشكل
 .المعروفین أو الذین ماتوا یشمل ممتلكات الیھود غیرف: القسم الثالث
قد تحّدث عن  "موشیھ كحلون"رئیس الكنیست اإلسرائیلي  وكان نائب

التعویضات، متوقعاً أن تتّوج مساعي الكیان  تطورات إیجابیة بشأن ملف
والجزائر، غیر أن اللجنة األممیة لحقوق  الصھیوني باتفاق مع كل من لیبیا

رفعھا األقدام السوداء ، وھم  ت الجزائر في إحدى القضایا التياإلنسان أنصف
الفترة الممتدة بین عامْي  المعّمرون الفرنسیون الذین عاشوا في الجزائر في

الیھود  وغادروھا بعد االستقالل، ویضم ھذا المصطلحم 1962و 1830
 والفرنسیین، على اعتبار أن الجزائر أممت ممتلكات األقدام السوداء عام

 10م بقرار من الرئیس الجزائري األسبق أحمد بن بیال ، وصادقت في 1963
على العھد الدولي الذي اتُّھمت بخرقھ باستیالئھا على ھذه  م1989 ماي

الجزائر غیر ملَزمة بتطبیق بنود العھد الدولي آنذاك،  الممتلكات، بما یعنى أن
جنة الدولیة إلى مطروحة على مستوى الل قضیة أخرى 600ویُنتظر أن تؤول 

   .23القرار نفسھ

  :الجزائر ممثلیة للدیانة الیھودیةاعتماد 

واألوقاف الجزائر عدة  أعلن المستشار اإلعالمي لوزیر الشؤون الدینیة
في الجزائر  فالحي، اعتماد الحكومة الجزائریة أول ممثلیة للدیانة الیھودیة

اء عن فالحي قولھ الجزائریة األربع" الخبر"ونقلت صحیفة ، بشكل رسمي
الدینیة اعتمدت بشكل رسمي ممثلیة للدیانة  في تصریح ان وزارة الشؤون

وذلك وفقا لقانون تنظیم الشعائر  الیھودیة في الجزائر یترأسھا روجي سعید،
 .2006 الدینیة لغیر المسلمین الذي أصدرتھ الحكومة عام

شخصیة  وأوضح فالحي أن ممثل الطائفة الیھودیة في الجزائر یعدّ 
ویحرص على حضور الكثیر من األنشطة في الجزائر، مشیرا  دینیة وثقافیة

تقنین وضع الیھود الجزائریین من باب  إلى أن السلطات العلیا من حقھا
یشار إلى أن العدد الحقیقي ألتباع الطائفة الیھودیة  ،احترام الدیانات السماویة
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ر غادروا البالد بعد وكان معظم یھود الجزائ، في الجزائر غیر معروف
خوفھم من موجة انتقام تطالھم بعد  بسبب 1962استقاللھا عن فرنسا عام 

 .وقوفھم ضد ثورة التحریر واستقالل الجزائر

كما جاء في جریدة الحبر أن رئیس الجمعیة الدینیة الیھودیة روجي 
مدینة  إلى 1993والیة البلیدة، قبل أن یغادر عام  سعید الذي كان یقیم في

 ، ظل یترّدد على1992مرسیلیا الفرنسیة بسبب اندالع العنف في الجزائر عام 
الجزائر حیث تقوم السلطات الرسمیة باستدعائھ كممثل للدیانة الیھودیة في 

كل المناسبات الرسمیة واألنشطة المتعلقة بالدیانات وحوار  الجزائر في
  .الحضارات

معبدا  25نت تحصي وذكرت الصحیفة أن وزارة الشؤون الدینیة كا
الشعائر الدینیة الیھودیة، لكن أغلبھا غیر مستغل في  یھودیا مرخصا إلقامة

الیھود الجزائریین في السنوات األخیرة،  الوقت الحالي بسبب تناقص أعداد
الجزائریین المقیمین من تنظیم شعائر دینیة  باإلضافة إلى تخّوف غالبیة الیھود

 .علنیة

الیھودیة بالتنسیق مع وزارة الشؤون الدینیة على  وتشرف ممثلیة الدیانة
المقابر الیھودیة في الجزائر، خاصة في تلمسان والبلیدة وقسنطینة،  وضعیة

سیاحیة للیھود إلى أحیائھم العتیقة في عدد من المدن  كما تنظم رحالت
البالد، حیث استقبلت المدینة في ماي  الجزائریة كتلمسان في أقصى غرب

التي یرقد فیھا الحاخام " قباسة" فد یھودي یحج إلى مقبرةأول و 2005
  ".إفراییم بن كاوا''

ویظل ملف الیھود في الجزائر أحد أكبر الطابوھات السیاسیة واألمنیة، 
حتى اآلن العدد الحقیقي للطائفة الیھودیة، وكذا عدد الیھود  وال یعرف

ین في الجزائر أي كما ال یعرف للیھود المقیم. بھا الجزائریین المقیمین
المستشارین الذین عملوا في وقت سابق  شخصیة بارزة عدا أسماء عدد من

یؤكد حجم التخوف من  مع وزیر التجارة الجزائري غازي حیدوسي، وھو ما
 ردة الفعل الشعبیة بسبب حساسیة الملف وارتباطھ بإسرائیل بالنسبة
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تشھدھا للجزائریین، خاصة في ظل ظروف وأوضاع االحتالل التي 
   .24فلسطین

من ھذا المقام أشیر إلى أن كثیر من الجھات الیھودیة تسعى لالستیالء و
، وعلى األخص الجزائر وھذا مي لشمال إفریقیاعلى التراث العربي اإلسال

في جمیع المجاالت والعلوم مثل ما یحدث في التوجھ األخیر لدولة إسرائیل 
    .25في نسبة الطرب األندلسي إلى الیھود

في شمال إفریقیا ما یعمل الیھود على التركیز على األدب الیھودي ك
وتسلیط األضواء علیھ من خالل بعض الكتابات  اإلبداعووصفھ بالتمیز و

وكأن األدباء الیھود في الجزائر عاشوا منعزلین عن التراث  ،المؤلفاتو
طبخ الكالم أیضا على اللباس التقلیدي ووینطبق ھذا ال ،الساحة اإلسالمیةو

  .26وغیره من الفنون

 :الخاتمة

  :من خالل ھذا العرض یتبین

سیة تھدف لخدمة مصالح أن یھود الجزائر بالخارج یعملون وفق أجندة سیا  - 
كذا ظرف األمني الذي مرت بھ البالد ووھذا باستغالل ال الغرب،إسرائیل  و

للضغط على الجزائر  اإلعالميثقلھم السیاسي واالقتصادي ووزنھم و
  . ھذا بتوظیف ورقة المواطنةبمصالحھا و ألضراروا

ھذا تحریریة معروف للقاصي والداني وأن تاریخھم و موقفھم من الثورة ال - 
لیس كما یدعي بعضھم من أن الجزائیین المسلمین عملوا على إقصائھم من 
الثورة التحریریة ألن نداء جبھة التحریر الوطني یكذب مزاعمھم، بل إن 

  .ع المنظمة السریة الغتیال الجزائریینأغلبھم عمل م

عملھم في الجیش الفرنسي حتالل وأن بقبولھم للجنسیة الفرنسیة إبان اال -
لتقتیل الجزائریین ھو إعالن منھم عن تبرأھم من أصولھم الجزائریة، وھو 

  .ما أسقط عنھم الجنسیة الجزائریة تلقائیا بعد االستقالل
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لدیانة الیھودیة نقطة إیجابیة تحسب للسیاسة أن اعتماد الجزائر للممثلیة ل -
 إلظھارالجزائریة بمعنى أنھا عملیة استباقیة حتى ال یحول مطلب المواطنة 

  .  الجزائر بمظھر الدولة االقصائیة التي ال تقبل بمواطنیھا غیر المسلمین

   :الھوامش
                                                        

فوزي سعد هللا، یھود الجزائ�ر ھ�ؤالء المجھول�ون، الجزائ�ر منش�ورات ش�ركة دار األم�ة  -1
 .34-33اعة والنشر، ص للطب

  .44یھود الجزائر ھؤالء المجھولون، ص:فوزي سعد هللا   -2

  .29عیسى شنوف، یھود الجزائر ألفین سنة من الوجود، الجزائر، دار المعرفة، ص   -3

  .75 -74فوزي سعد هللا، یھود الجزائر ھؤالء المجھولون، ص  -4

لیھودی��ة، دار األم��ة للطباع��ة والنش��ر، محم��د ب��و ال��روایح، یھ��ود الجزائ��ر ف��ي الكتاب��ات ا -5
  .64ص

  .81المرجع نفسھ، ص -6

  .موقع الھولوكست اإلسرائیلي  -7

  .124یھود الجزائر ھؤالء المجھولون، ص: فوزي سعد هللا  -8

  .154فوزي سعد هللا، یھود الجزائر ھؤالء المجھولون، ص -9

  .ویكیبیدیا -10

  .2012أكتوبر  23لثالثاء جریدة الخبر،  -11

، ویلیام سبورتیس، 2013جوان  Alger Républicain  3حوار لھ في جریدة : أنظر -12
  .الحزب الشیوعي الجزائري في الحركة الوطنیبة

13- La littérature Magrébine d’expression française; p 204.  
  .1956ماي  12ویكیبدیا، مقال مجزرة  -14
  .11عیسى شنوف، المرجع نفسھ، ص  -15

16- Wikipédia Golden Map.  
17-  Jean Luc AllOUche, libération, le site LDH Toulon. 

  . فوزي سعد هللا، یھود الجزائر مجالس الغناء والطرب، الجزائر، دار قرطبة، المقدمة -18 

  .فوزي سعد هللا، یھود الجزائر مجالس الغناء والطرب، المقدمة -19 

  .ائیلیة من عھد بومدین إلى بوتفلیقةمحمد تاملت، العالقات الجزائریة اإلسر -20 

21 - Pierre Rozlan /association les amies de Constantine d’hier et 
d’aujourd’hui. 

   .       2013جوان 10جریدة المحور الیومي،  -22
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  المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر
  قضایا المفھوم والمنھج

  

  أكادیمي من المغرب - زكریاءالسرتيالدكتور 
                                                                                                  

  :تقدیم

صرین جھدا معتبرا لقد بذل الكثیر من العلماء والمفكرین والباحثین المعا
في مضمار تطویر الفكر اإلسالمي المنشغل بمسائل الحكم والدولة، وما ارتبط 
بھا من القیم والمفاھیم الفكریة والفلسفیة والسیاسیة المعاصرة، خاصة في 
سیاق إحداث التفاعل بین نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة ومجمل 

من جھة، وبین مقوالت وتجارب  مقوالت وتجارب التراث العربي واإلسالمي
ومن جملة تلك المفاھیم، . التراث الفكري والسیاسي الغربي من جھة أخرى

الدیمقراطیة والشورى والمواطنة وحقوق اإلنسان واألمة والتعددیة 
  .واالختالف

ومع تفجر الغضب الشعبي في ثورات الربیع العربي،واستالم السلطة 
ظلت في دائرة المعارضة واالحتجاج زمنا وزمام الحكم من قبل نخب سیاسیة 

طویال، وخاصة الحركات اإلسالمیة كما ھو الشأن في تونس ومصر، تولدت 
طائفة من األسئلة واإلشكاالت الجدیدة في الفكر السیاسي العربي،فأصبح من 

  .الالزم تقلیب النظر وتعمیق البحث في كثیر من جوانب تلك المسائل والقضایا

ھذا األمر ھو ارتقاء الجدل والحجاج الفكري والسیاسي ولعل الالفت في 
بین التیارات اإلسالمیة والقومیة، اللبرالیة والیساریة، بشأن تلك القضایا 
والتصورات، من مستویات التأمل والنظر إلى مستویات العمل المؤسسي 
والتدبیر الیومي للسلطة وإشكاالتھا، ومن مستویات النقاش في المناظرات 



  زكریاء السرتي/ د
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ات إلى مستویات الجدل واللجاج في فضاءات المجالس النیابیة والندو
  . والمؤسسات الحكومیة واإلعالمیة

وھكذا تجدد النقاش الفكري والسیاسي بین النخب، وامتدت آثاره إلى 
شرائح واسعة من الجماھیر التي شاركت في الحركة الثوریة التحرریة، 

لمستبدة، القامعة للحریات، وتطلعت إلى بناء نمط مغایر للدولة التسلطیة ا
  .الناھبة للثروات

نعتزم في ھذه الورقة البحثیة دراسة  في نطاق ھذا المنظور التداولي،
أطروحات المفكرین اإلسالمیین الذین اجتھدوا في دراسة وتحلیل جملة من 
المفاھیم والنظریات السیاسیة والفلسفیة الغربیة مثل المواطنة وحقوق اإلنسان 

لمدني والدیمقراطیة والدولة المدنیة، ضمن رؤیة نسقیة شاملة والمجتمع ا
تتغیى بناء نموذج فكري واجتماعي وسیاسي إسالمي معاصر قادر على تعبئة 
الجھود والطاقات المختلفة لبناء الدولة اإلسالمیة التي ھي بطبیعتھا دولة 

فالمشروع اإلسالمي، ال یستمد مشروعیتھ في حكم الناس، إال "مدنیة،
رضاھم، والدولة اإلسالمیة بالتالي، ھي دولة مدنیة كسائر المدنیات األخرى، ب

وشعبھا ھو صاحب السیادة . لیس لھا من شرعیة، إال ما تستمده من شعبھا 
واستخالف الدولة . واالستخالف في األرض لیس للدولة وإنما لألمة علیھا،

بل ھناك سلطة  فلیس في اإلسالم سلطة دینیة ثیوقراطیة،. متأت من األمة
ولألمة في أي وقت ... مدنیة تقوم بتنفیذ القانون اإلسالمي بوكالة عن األمة

  .1"شاءت سحب وكالتھا

ولكون ورقتنا البحثیة تستدعي نظراً تأسیسیاً متجدداً لمسألة المواطنة لدى 
التیارات اإلسالمیة، فإن محاور االشتغال ستكون موجھة بجملة من المعالم 

  :منھجیة نوردھا كاآلتيالمعرفیة وال

  :على مستوى األطروحة
نحن معنیون بإنجاز دراسة بحثیة مخصوصة لمفھوم المواطنة والقضایا  -

المرتبطة بھا في أطروحات ثالثة من كبار المفكرین اإلسالمیین 
والشیخ راشد الغنوشي ) مصر(الشیخ یوسف القرضاوي : المعاصرین ھم 
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ولعل الخاصیة المشتركة ). لمغربا(والشیخ عبد السالم یاسین ) تونس(
بین ھؤالء ھي االشتغال وفق منظور فكري وسیاسي منفتح على قضایا 

  .وإشكاالت تاریخیة وسیاسیة وفقھیة وفلسفیة متنوعة
ستكون دراستنا البحثیة المقارنة مستوعبة للعالقة الفكریة والسیاسیة بین  -

في مستوى بناء  يالمفھوم الفلسفي والسیاسبعدین اثنین؛ أولھما إدماج 
األنساق الفكریة، مع استحضار اآللیة الحواریة التفاعلیة بین المنجز 

وثانیھما العمل على . الحضاري اإلسالمي والمنجز الحضاري الغربي
ضمن سیاق ثورات الربیع العربي، وما تالھا من مخاض  المفھوم تنزیل

لمرحلة االنتقالیة التحول الدیمقراطي، وما الح في أفقھا من إشكاالت تدبیرا
 .وبلورة بدائل الحكم الدیمقراطي في كل من تونس ومصر ولیبیا

نقدر أن دراستنا لحضور مفھوم المواطنة  :على مستوى المنھج
وقضایاه في المشاریع والتصورات الخاصة بھؤالء المفكرین، ستعتمد على 
منھج المقارنة بھدف استخالص األسس والخصائص التصوریة المشتركة 

  .یما بینھمف
أما الفرضیات البحثیة التي سنجتھد في االستدالل على  :فرضیات

صحتھا وإمكانیة استثمارھا في أفق تدبیر إشكاالت وعوائق المرحلة االنتقالیة 
التي تجتازھا بلدان الربیع العربي بعد اإلطاحة بحكام مستبدین، فیمكن بیانھا 

  :كما یلي
تداره في مضمار استیعاب فاعلیة الفكر اإلسالمي المعاصر واق -

اإلشكاالت والمسائل التي أفرزتھاالتجربة التاریخیة الغربیة ثقافیا واجتماعیا 
وفلسفیا وسیاسیا، ومن ثم دراسة وتحلیل مجاالت التالقي واالشتراك بینھا 
وبین الفكر اإلسالمي المتجدد، وذلك على أساس معیار استحالة التصادم 

الصحیح لنصوص الوحي ومقاصد الشریعة  والتناقض مع الفھم اإلسالمي
ثم إن ھذا الوجھ من وجوه الحجاج واالستدالل في األطروحة التي . وقیمھا

یتبناھا رموز التیارات اإلسالمیة المعاصرة، ینسحب أیضا على دراسة 
وتحلیل مفھوم المواطنة ومتعلقاتھ الفكریة األخرى مثل حقوق اإلنسان والحكم 

  .الدیمقراطي والتعددیة
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تختزن تصورات وأطروحات المفكرین اإلسالمیین جملة من  -
اإلمكانات واآلفاق القادرة على توثیق الصلة بین التیارات والحركات السیاسیة 

في بلدان الربیع ) القومیة العلمانیة ، اللیبرالیة، الیساریة(واالجتماعیة المختلفة 
صة في تدبیر المرحلة العربي بما یحقق األبعاد الحقیقیة لمفھوم المواطنة خا

االنتقالیة التي تتسم بقدر كبیر من الحساسیة على مستویات متعددة 
  ).استراتیجیة وأمنیة وسیاسیة واجتماعیة وقیمیة(

إمكانیة اإلسھام في تفتیت بعض الجوانب الغامضة في الخالف بین  -
التیارات اإلسالمیةوالمدنیة بخصوص تصور التیارات اإلسالمیة لمصادیق 

وھذا ". المواطنة"اواة وحریة االختالف والتعددیة المرتبطة بمفھوم المس
یقتضي بالضرورة طرح األسئلة على التیارات اإلسالمیة في االتجاه الذي 
یسمح بملء مناطق الفراغ في األنساق الفكریة والسیاسیة، ویدفع نحو اجتراح 

 .الخطوات المنھجیة الكفیلة برفع اللبس والغموض
لقد اجتھد الفكر  :في فكر الغنوشي والقرضاوي ویاسینالمواطنة  - 1

اإلسالمي المعاصر في التفاعل مع مفھوم المواطنة رغبة في تفكیك مقوماتھ، 
واإلمساك بالمشترك اإلنساني فیھ، فتنوعت مسارات المفكرین اإلسالمیین في 
مقاربة المفھوم وإدماجھ في النسق الفكري والسیاسي اإلسالمي سواء في 

ر صیاغة الموقف من النظام الدیمقراطي، أو حقوق اإلنسان والحریات، مضما
  . أو التعددیة والمعارضة

وفي كثیر من الدراسات واألبحاث التي أنجزھا بعض المفكرین 
المحسوبین على التیار العلماني، نجد تحامال واضحا وغیاب إنصاف، مما ال 

یقول أحد . اصدهیساعد على فھم مضامین الفكر اإلسالمي الوسطي ومق
ال شك أن ھناك اختالفات ثقافیة " :2الباحثین واصفاً جو الغموض وااللتباس

واجتماعیة واقتصادیة بین المجتمعات اإلسالمیة والمجتمعات الغربیة، ولكن 
لیس إلى الحد الذي یسوغ الرأي القائل بأن المواطنة والدیمقراطیة، من 

ھیم دخیلة على اإلسالم یجب خصوصیات الثقافة الغربیة، وھي لذلك مفا
رفضھا كما تذھب بعض االتجاھات اإلسالمیة، أو كما یزعم بعض المفكرین 
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العلمانیین أنھا مفاھیم غریبة عن اإلسالم وأن الفكر اإلسالمي یخلو من أیة 
  . "محاولة لتطویر سیاق المواطنة فیجب االحتذاء بالنموذج الغربي للدولة

  نة والحریاتالمواط: الشیخ راشد الغنوشي

من الثابت أن الحدیث عن المواطنة ال یتم بعیدا عن الدیمقراطیة ونظامھا 
ومؤسساتھا وقیمھا، إذ ال تستقیم حیاة المواطنین دون نظام یكفل لھم الحقوق 
والحریات ویحدد لھم الواجبات، ضمن منظومة سیاسیة وقانونیة تعمل في ظل 

لھذا نود ھنا أن . الدولة القومیة السیادة التي یملكھا الشعب وتحافظ علیھا
نستعرض جانبا من تصور الشیخ راشد الغنوشي للمسألة، فھو یرى أن النظام 

یتمثل في "الدیمقراطي یتألف من ثنائیة الشكل والمضمون؛ أما الشكل  فھو 
إعالن مبدأ سیادة الشعب وأنھ مصدر كل سلطة، وھي سیادة یمارسھا عبر 

یة التي تختلف في جزئیاتھا بین نظام وآخر وتكاد جملة من التقنیات الدستور
تتفق مع مبادئ المساواة واالنتخاب وفصل السلطات والتعددیة السیاسیة 
وحریات التعبیر والتجمع والتنقب واإلقرار لألغلبیة بالتقریر والحكم، ولألقلیة 
بحق المعارضة من أجل التداول، وانتھى تطورھا إلى اإلقرار للمواطن بجملة 

  .3"ن الضمانات االجتماعیةم

االعتراف بقیمة ذاتیة "وأما مضمون النظام الدیمقراطي فھو یتمثل في 
لإلنسان یكتسب بمقتضاھا جملة من الحقوق الفعلیة تضمن كرامتھ وحقھ في 
المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة والقدرة على الضغط على الحاكمین 

ھ من أدوات المشاركة والضغط والتأثیر في والتأثیر فیھم من خالل ما یمتلك
صنع المصیر، واألمن من التعسف واالستبداد، إنھ حریة المحكومین في 

  .4"اختیار حكومتھم وتبعیتھا لھم

) أي خضوع الدولة للقانون(ویؤكد الشیخ الغنوشي على أن مبدأ الشرعیة 
ال یعلوه  –ساسا أ - أي اعتبار سلطان الدولة التشریعي(ومبدأ السیادة الشعبیة 

سلطان وعدم خضوعھا ألیة سلطة خارجیة واستمداد سلطاتھا من الشعب عن 
ھما جوھر الدولة الدیمقراطیة في التجربة الغربیة، ) طریق االنتخاب العام

وأن اإلقرار بھما مثل خطوة ھامة في مضمار تأكید سلطة القانون والشعب 
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بحقوق ثابتة وتمكینھ من فوق سلطة شخص الحاكم، وفي اإلقرار للمواطن 
المشكلة السیاسیة المتمثلة في كیفیة كبح "أدوات لمقاومة الجور، غیر أن 

جماح رغبة اإلنسان في التسلط على اآلخرین مستغال ضرورتھم إلى 
االجتماع، إن ھذه المشكلة ال تجد لھا حال مرضیا في إطار مفھوم الدولة 

  .5"الشرعیة وسیادة الشعبمبدأ : الغربیة من خالل مقومیھ األساسیین

ویبدو أن الشیخ راشد یحرص على تتبع المعضالت الفلسفیة والسیاسیة 
واالجتماعیة التي تعاني منھا حیاة المواطنین في ظل دیمقراطیة الدولة 
الغربیة، ومن ثم فھي مشكالت تحد من األفق التحرري الكامل الذي تتطلع 

االنتخاب، : یس في أجھزة الدیمقراطیةإن موطن الداء ل: "إلیھ اإلنسانیة؛ یقول
البرلمان، األغلبیة، السیادة، بقدر ما ھو كامن في فلسفات الغرب وأدبیاتھ التي 

ثم تجاھلت الروح ووأدتھا ) فلسفة دیكارت(فصلت بین الروح والجسد 
وحاربت هللا وجاھدت جھادا كبیرا إلحالل اإلنسان محلھ فلم یبق في الكون 

إنھ . دة والحركة واللذة والسیطرة والصراع وشرعة القوي واإلنسان غیر الما
ھنا تكمن مصائب اإلنسانیة ولیس في النظام الدیمقراطي أو تقنیاتھ المعروفة 
التي یمكن أن تعمل بنجاح وتشكل جھازا صالحا لتنظیم العالقة بین الحاكمین 
والمحكومین ونقل الشرعیة من الشخص الحاكم الذي یعلن في صالفة مع 

" أنا الدولة" "أنا الحزب"أو مع بورقیبة، وأضرابھما كثیر  14لویس 
، "ما أریكم إال ما أرى" "أنا ربكم األعلى"مستمدین الوحي من سلفھم فرعون 

  .6"نقلھا من شخص الحاكم إلى مؤسسة للحكم

وكما أنھ لم یبق في الكون واإلنسان غیر المادة والحركة واللذة والسیطرة 
لقوي، فقد وضعت الثورات الفكریة األوربیة أمام والصراع وشرعة ا

اإلنسانیة خیاراً بین أن تؤمن با� أو أن تكون حرة، بین العقل والعلم والتقدم 
وھو في نظر . والحریة من جھة، وبین اإلیمان با� والوحي من جھة أخرى
بینما تشھد . "7الغنوشي خیار تعسفي وزائف، وإفراز لتجربة غربیة محدودة

ربة الحضارة اإلسالمیة بما تأسست علیھ من رؤیة شمولیة، أنھ ال تنویر تج
حقیقیا یمكن أن تزدھر فیھ كل أبعاد الشخصیة اإلنسانیة المادیة والروحیة 
والعقلیة، وتتعایش الحضارات والدیانات واألعراق وتعطي كل إمكاناتھا 
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م بكل شيء، الحضاریة، غیر ذلك المنبثق من نور هللا خالق كل شيء، العال
  .8"الذي وسعت رحمتھ كل شيء، ألنھ رب العالمین الرحمن الرحیم

في ھذا السیاق الحضاري الشامل، یتناول الشیخ راشد الغنوشي ما أتاحتھ 
التجربة التاریخیة اإلسالمیة للمواطنین من فرص التعایش والتسامح والتعاون 

مثال یتداولھ الفكر  مع وجود التعددیة الدینیة والثقافیة والعرقیة، وأبرز
اإلسالمي المعاصر ھو مثال الصحیفة الدستوریة التي اتخذھا الرسول علیھ 

وتعد ھذه الوثیقة الدستوریة "الصالة والسالم أول مقدمھ إلى المدینة المنورة، 
المكتوبة التي كانت من أول إنجازات النبي في المدینة لدى المطلعین علیھا 

سبقا دستوریا ال مثیل لھ في تاریخ القانون  من فقھاء القانون الدستوري
الدستوري جدیرا بمزید من االھتمام والدراسة خاصة وقد تعرضت الصحیفة 
لبعض المشكالت العویصة مثل مشكلة المواطنة في مجتمع متعدد المذاھب 

فاعترفت للجمیع دون أي استثناء بحق المواطنة وأن جمیعھم  –والمعتقدات 
الناس وھي األمة السیاسیة التي یشترك أفرادھا في یكونون أمة من دون 

ذلك إلى  –اإلرادة المشتركة في التعایش السلمي والوالء للدولة والدفاع عنھا 
  .9"إلخ ...جانب األمم العقائدیة أمة الیھود، أمة اإلسالم 

لقد فتحت دراسة بنود تلك الصحیفة الدستوریة أفقا فكریا مھما إلدراك 
ات التي تشكل منھا مفھوم المواطنة في المجتمع اإلسالمي األبعاد والمقوم

األول؛ فمما ال شك فیھ أن الصحیفة ذكرت جمیع الفئات العقائدیة التي كانت 
موجودة في یثرب، وما كانت لتستثني فئات أخرى ذات عقائد أخرى قد 
ارتضى أھلھا الدخول في ھذا العقد لو كانت موجودة، فلیس ھناك موجب 

یقطع بوجود مفھوم " –10بحسب المفكر الغنوشي –وھذا األمر . م الستثنائھ
واضح للمواطنة في تلك الدولة یتكون من االشتراك في اإلقلیم مع إرادة 
العیش المشترك فیھ والنھوض بما یترتب عن ذلك من حقوق وواجبات، ومن 
عنصر عقائدي ھو الذي یضفي على تلك الدولة صبغتھا المذھبیة ویزودھا 

عدة أو الفكرة القانونیة التي تقوم علیھا وبالشریعة المنظمة لھا وھي بالقا
فحسب ھذا التصور الذي قدمتھ ھذه  ...العقیدة اإلسالمیة والشریعة اإلسالمیة

الصحیفة ونصوص القرآن لمفھوم المواطنة في ھذه الدولة أنھ على الرغم من 
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ھا فإنھ ال یتمتع بحق أھمیة العقیدة والشریعة في تأسیس تلك الدولة وتنظیمات
  ."المواطنة فیھا إال من كان مقیما على أرضھا مسلما كان أو غیر مسلم

متاحة لكل من طلبھا فالتحق بإقلیم الدولة وأدى "وبھذا كانت المواطنة 
فلیس على الدولة  -وإن كانوا مسلمین –أما الذین رفضوا ذلك .. .الذي علیھ

أما إذا آثروا اإلقامة في إقلیم خارج ... امن والیتھم من شيء إال أن یلتحقوا بھ
  .11"الدولة فھم وإن كانوا جزء من األمة العقیدیة فھم خارج األمة السیاسیة

ولكون اإلسالم اھتم بكرامة المواطن وحقوقھ وحریاتھ أن تنتقصھا سلطة 
غاشمة أو تحیف علیھا، فقد كان من الضروري أن توضع الضمانات 

طة السیاسیة عن وظیفتھا الرئیسة وھي إقامة األساسیة لمنع خروج السل
األمر بالشورى والمساواة وإشاعة الثروة ومنع إتیان : "12العدل،فكان من بینھا

الحكام األموال یأكلونھا بالباطل، وإلزام األمة كلھا وخاصة علماءھا بالحسبة 
 على الحكام وإشاعة العلم كل ذلك إلنتاج رأي عام یقظ یقوم بالرقابة العامة

لحراسة الشریعة ضد كل انتھاك من الحكام والمحكومین من خالل الممارسة 
  ...."الدائمة لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ثم إن الجھد الفكري للشیخ الغنوشي انصرف إلى بیان أھم الحریات التي 
یتعین تمكین المواطن منھا، بل إنھا حریات لإلنسان مھما اختلفت األقالیم 

التي یعیش فیھا، والوحدات العرقیة واللغویة والكیانات السیاسیة الجغرافیة 
  :ومن جملتھا, التي ینتمي إلیھا

قد سبق البیان أن حریة العقیدة في اإلسالم ھي أساس : "حریة المعتقد .1
الحریات والحقوق، واألصل العام في ھذا الصدد ھو مبدأ حریة االعتقاد الذي 

، ویترتب على )256 :البقرة( في الدین ال إكراهقطعت بھ بشكل حاسم آیة 
ویترتب على . ذلك حریة اإلنسان في اختیار عقیدتھ وممارستھا، والدعوة إلیھا

ذلك في المجتمع اإلسالمي القبول بالتعدد الدیني والثقافي والسیاسي من باب 
األولى، فالدولة اإلسالمیة عبر التاریخ اإلسالمي، وابتداء بدولة المدینة عرفت 

 .13"دد األدیان واعترفت بھا، وأعطتھا الحمایة الضروریةتع
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وتتعلق بحق المواطن في المشاركة في الشؤون : "حق المشاركة .2
أي  )38 :الشورى( وأمرھم شورى بینھمالعامة انطالقا من المبدأ العظیم 

أن السیاسات الكبرى المتعلقة بالشؤون العامة ال یحل أن یكون التقریر فیھا 
رد أو مجموعة، وإنما ھي موضوع للمناقشات العامة في اتجاه اختصاصا لف

  .14"فرز إجماع یكون حكما
یتمتع المسلمون بحمل جنسیة : "المساواة في الحقوق والواجبات .3

ویمكن . الدولة اإلسالمیة، باعتبارھم أغلبیة ارتضت االحتكام لشریعة اإلسالم
ھ ما دام یقبل االحتكام إلى أن یتمتع بالمواطنة فیھا غیر المسلم أیا كانت عقیدت

القانون العام للدولة، أي الشریعة، ولھ بعد ذلك أن یتمتع باالحتكام إلى شریعتھ 
األصل أن . في شؤونھ الخاصة، في مأكلھ ومشربھ، وشؤونھ العائلیة

المواطنین في الدولة اإلسالمیة یتمتعون بالمساواة مع المواطنین المسلمین 
لھم ما لنا وعلیھم ما : (أبي طالب رضي هللا عنھ عمال بقول اإلمام علي بن

ویستثنى من ذلك الوظائف ذات العالقة الخاصة بالشأن الدیني كرئاسة ) علینا
  .15"الدولة واإلفتاء

ومن مقتضیات التصور اإلسالمي في العقیدة : "حریة المعارضة .4
والحكم توفر حریة المعارضة، وھو باب عظیم في اإلسالم یؤطره مبدأ 

وذلك ما یضمن حریة . یحة، أو األمر بالمعروف والنھي عن المنكرالنص
التعبیر والنقد والمعارضة وإقامة األحزاب دون حاجة إلى ترخیص من 

وكذا إنشاء الصحف وما في معناھا من وسائل التعبیر والمعارضة ، الدولة
  .16"السلمیة

  المواطنة وأھل الذمة واألقلیات الدینیة: الشیخ یوسف القرضاوي

تكتسي دراسة مفھوم المواطنة لدى الشیخ یوسف القرضاوي طابعا فقھیا 
وفكریا معاً، فھو یتحدث بمنطق الفقیھ واألصولي الذي ینظر إلى المقاصد 
الكبرى للشریعة اإلسالمیة، وبمنطق المفكر الذي یجابھ التصورات الفكریة 

 –في نظرنا  –وتنطلق دراستھ للمفھوم . والسیاسیة السائدة في العصر الحدیث
من إدراك المقاصد واألحكام التشریعیة التي أكدت على ضرورة تحریر 
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اإلنسان وتمكینھ من حقوقھ وحریاتھ التي بھا تتحقق آدمیتھ، وضرورة حمایة 
  .المجتمع اإلسالمي واإلنساني من آفات التدمیر والتخریب

وفي السیاق التاریخي المعاصر، یرى الشیخ القرضاوي أن المجتمع 
المسلم الیوم یجب أن یتحرر من نوعین من المفاھیم الدخیلة علیھ، سیطر كل 

بعضھا سیطر على العامة، واآلخر سیطر : نوع منھما على عدد من الناس
 :17على الخاصة، أو النخبة

المفاھیم التي دخلت على اإلسالم وعلى مجتمعاتھ في عصور : النوع األول -
 . التخلف وسوء الفھم لإلسالم

المفاھیم التي زحفت على مجتمعاتنا، مع زحف االستعمار، : وع الثانيوالن
فدخلت من بابھ، وسارت في ركابھ، واحتمت بجنابھ، واتخذت الغرب لھا قبلة 

إنھا المفاھیم المتعلقة بالدین . وإماما، ولم یكن لنا بھا عھد وال خطرت لنا ببال 
لتحرر والجمود، وبالتقدم والدنیا، والرجل والمرأة، وبالفضیلة والرذیلة، با

المفاھیم المتعلقة بالحدود الفاصلة بین حریة  .والرجعیة، وبالحالل والحرام
الفكر، وحریة الكفر، بین حریة الحقوق، وحریة الفسوق، بین العلمیة 

  . "والعلمانیة، بین الدولة الدینیة والدولة اإلسالمیة

أحد على  أن ال ینكر - 18بحسب الشیخ القرضاوي -  ولھذا ینبغي
فھو التشریع الفذ . المجتمعات المسلمة الیوم تنادیھا بتحكیم التشریع اإلسالمي

الذي یعبر عن عقائدھا وقیمھا وآدابھا وعن نظرتھا إلى الكون وخالقھ، 
  .واإلنسان ومصیره، والحیاة ورسالتھا

ومن المشكالت التي تثار في سیاق نقد التجربة التاریخیة اإلسالمیة، 
الذمة التي اجتھد الشیخ القرضاوي في معالجتھا، وبیان ما غمض  مسألة أھل

جرى العرف اإلسالمي على تسمیة المواطنین من غیر " :19یقول.منھا 
" الذمة"و" الذمیین"، أو "أھل الذمة: "المسلمین في المجتمع اإلسالمي باسم

وعھد  كلمة معناھا العھد والضمان واألمان، وإنما سموا بذلك ألن لھم عھد هللا
أن یعیشوا في حمایة اإلسالم، وفي كنف : رسولھ، وعھد جماعة المسلمین

المجتمع اإلسالمي آمنین مطمئنین، فھم في أمان المسلمین وضمانھم، بناء 
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ما یشبھ في " غیر المسلمین"، فھذه الذمة تعطي أھلھا من "عقد الذمة"على 
ھا، فیكتسبون بذلك السیاسیة، التي تعطیھا الدولة لرعایا" الجنسیة"عصرنا 

أھل "فالذمي على ھذا األساس من .حقوق المواطنین، ویلتزمون بواجباتھم 
، كما یعبر "الجنسیة اإلسالمیة"، كما یعبر الفقھاء أو من حاملي "دار اإلسالم
  . "المعاصرون

  : 20وھي كما یبین مختلف الحقوقالتي مكنھم منھا اإلسالم،

  .الخارجي االعتداء من الحمایة -أ

 حمایة األموال، حمایة واألبدان، الدماء حمایة :الداخلي الظلم من الحمایة - ب 
  .الدولة وظائف تولي والكسب، العمل حریة التدین، حریة األعراض،

 تولي في الحق الذمة وألھل: "21وبخصوص ھذا الحق األخیر، یقول موضحاً 
 ورئاسة مامة،كاإل الدینیة الصبغة علیھ غلب ما إال .كالمسلمین الدولة وظائف
 الصدقات على والوالیة المسلمین، بین والقضاء الجیش، في والقیادة الدولة،
وفي ھذا الموضع، نشیر إلى توافق تام بین كل من الشیخ " .ذلك ونحو

 "الدینیة" المسؤولیات بین فكالھما یفرق. الغنوشي والشیخ القرضاوي
 الدولة في نینأحقیة إسنادھا للمواط بخصوص "المدنیة" والمسؤولیات

 .اإلسالمیة

أما الواجبات التي عل�أھاللذمة أن یفوا بھا للدولة ولمواطنیھم المسلمین، 
 :22فھي تنحصرفیأمورمعدودة

 .المالیة واجباتھم ھي وھذه التجاریة، والضریبة والخراج الجزیة أداء  - 1

 .ونحوھا المدنیة المعامالت في اإلسالمي القانون أحكام التزام  - 2

 .  "ومشاعرھم المسلمین شعائر اماحتر  - 3

أھل "ثم ال یتردد الشیخ یوسف القرضاوي في إعادة النظر في مصطلح 
لما یثیره لدى بعض الفئات السیاسیة العلمانیة وكذا الطوائف العقدیة " الذمة

من مالبسات سلبیة تحول دون الحوار الفكري الناجح المؤسس لفھم واسع 
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حل االنتقالیة التي تكون فیھا المجتمعات واضح للمواطنة، خاصة في المرا
 كان إذا ولكن" :23یقول في ھذا الصدد. أسیرة لمظاھر االضطراب والغموض

 أجد فال ،)الذمة أھل(االصطالح  ھذا من یتأذون المسلمین غیر امن مواطنون
 أن على متفقون الفقھاء فإن) المواطن(و) المواطنة(كلمة  استخدام امن مانع
 أھل من یكونوا لم وإن الدار، أھل من فھم) اإلسالم دار أھل(من  الذمة أھل
 ال الكلمة ھذه وحذف .مواطنین :العصري بالتعبیر تعني) الدار أھل(و .الملة

 . "دیننا مقررات أو شریعتنا، أحكام من شيء مع یتعارض

الدینیة في مجتمعاتنا؟ یرى  األقلیات مشكلة تحل كیف :وجوابا عن سؤال
 على األكثریة حق یقدم یقوم على أن الدیمقراطیة منطق ي أنالشیخ القرضاو

 األقلیة وحق المسلمة األكثریة حق بین تعارض ال أنھ والواقع .24األقلیة حق
 یرحب أن ینبغي حقیقة، علیھ ویحرص دینھ یفھم الذي المسیحي .المسلمة غیر

 في الجزاءو السماء، ورساالت با� اإلیمان على یقوم حكم ألنھ اإلسالم، بحكم
 المسلمین لغیر إرغام فیھ اإلسالمي النظام سیادة بأن كما أن االدعاء .25اآلخرة

  .26ادعاءغیرصحیح :دینھم یخالف ما على

  المواطنة المزدوجة: الشیخ عبد السالم یاسین

یاسین لمشروعھ المجتمعي المسمى  ضمن سیاق بناء الشیخ عبد السالم
ة متمیزة بقراءتھا للمفاھیم المرتبطة ، یقدم مقاربة فكری"العمران األخوي"

بالنسق الدیمقراطي، ومن جملتھا مفھوم المواطنة، قراءة مستوعبة فاحصة 
للشروط الفكریة والسیاسیة والثقافیة التي واكبت النشأة والتطور، وما یمكن أن 
یلتقطھ من عناصر مشتركة مع التصور اإلسالمي المعتمد أساسا على الوحي، 

التطبیقي لبناء الدولة والمجتمع في عھدي النبوة والخالفة وعلى النموذج 
  .الراشدة 

، مثلما فعل كل من الغنوشي والقرضاوي، المنظومة 27ینتقد الشیخ یاسین
الفلسفیة والقانونیة والسیاسیة الغربیة، فیقول موضحا بعض نقائصھا 

  :28وثغراتھا
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 العبد بین ما ھةوج ھي اللذاتي الوضعي القانون یعرفھا ال ِوجھةٌ  ھنالِك"
 إلى لتنفیذیة أوامَرھا ھو تنظیمات یُسند أن الوضعي القانون غایَةُ  .وربھ

 والمروءة أصال، العقوبات زواجر تأتي بل ".مدنیتھ"و المواطن مروءة
 .مكملین والمواطنة

 وِرعایتھ هللا، من وخوفھ هللا، في ورجاؤه وآخرتھ، ربُّھ، المومن ِوجھةُ 
 أنعم لما وشكره هللا، حرام عن هللا بحالل وقناعتھ هللا، نم وحیاؤه هللا، لحقوق

   ."هللا وأباحھ هللا بھ

مواطنة : على أساسھذا النقد، تتم عملیة المقارنة بین نمطین من المواطنة 
تحركھا النصوص القانونیة والمصالح المتجاذبة، ومواطنة تنبعث للمشاركة 

.  تعالى الخالق بالدرجة األولىوالعمل بحوافز إیمانیة تنتظر الجزاء من هللا
ومن بین العناصر التي یشیر إلیھا الشیخ یاسین في الدراسة المقارنة 

  :29للمفھوم

 مضمونة، حقوق وللمواطَنة، مواطن الدیمقراطیة القومیة الدولة في الفرد - 5
 في المشاركة بحق یتمتع المواطن، العاطل مع وتضامن ومعاش، وأمن،
 .ویُنتخب یَْنتخب الحكم، شؤون

 االقتصاد، ازدھر كلما عطاء أْوفر ھي اجتماعیة، سیاسیة حقوق للمواطن - 6
 .والجمعیات النقابات نضال ونجح المواطنین، وعي وتقدم

 نَِكرةٌ  ھو وال، اإلرادة مسلوبة رعیّة الدیمقراطیة الدولة في المواطن لیس - 7
 تسلب ال أنھ یعني، كرامتَھ لھ أن حقوق ذا المواطن كونُ  یعني، قطیع في

 .یدفَعْ  لم إن تعطّل ال مصالحھ أن یعني متعسفة، بإرادة حریتھ
 في فإنھا الحكام تعسف من الفرد تحمي كانت إن الدیمقراطیة الحقوقیة - 8

 ال -بخیلةٍ  وأنانیة نَفس وشح كزازة في لك وھذا لي ھذا–الجاّف  الحقوقي الَجوِّ 
فِئة العاطفیة اللحمة ھو الذي األخوي والعطف اإلنساني بالحنان تمتعھ  في الدَّ

 .اإلحساني والبذل اإلیمانیة الَوالیة بحیاة الَحيِّ  المسلم المجتمع

في التجربة الغربیة تظھر كثیر من المزایا التي یحظى بھا المواطنون 
بشكل مستمر، بل إن حقوقھم السیاسیة واالجتماعیة تكون أوفر حظاً كلما 
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ومع ذلك، فإن . ونجح نضال المجتمع المدني ازدھر االقتصاد، ونما الوعي، 
المعضلة التي تفتقر إلیھا تلك المجتمعات، یستعصي حلھا على النظام 

؛ وھي معضلة الفقر العاطفي والنقص الفظیع في 30"القانوني الدیمقراطي"
لھذا یقترح الفكر اإلسالمي الیوم على . الشعور األخوي والتكافل اإلنساني

 :31فھوماً موسعاً بھ تستطیع معالجة تلك المعضالتالحضارة اإلنسانیة م

 العمران في الخصائص أم ھي المسلمـین بین اإلیمانیة القلبیة المواطنة" 
 العبودیة من والتحررُ  الدنیا حب عن اإلقالع السلوكیة النفسیة ِسَمتُھا .األخوي
 من عقب على رأسا المسلم موقف ینقلب والتحرر اإلقالع وبھذا .للھوى

 ومن المنكر، عادات من وینسلخ ذھنیتھ، وتنقلب الدنیا، لمتاع األنانیة لكیةالمِ 
 الشحِّ  :هللا دون من والغافل المشرك اإلنسان یعبُدھا التي باآللھة الشرك

  ".والجاهِ  والمالِ  واللذةِ  والربحِ  الخاصةِ  والمصلحةِ 

ي للمواطنة إن الشیخ عبد السالم یاسین ال یبدو مقتنعاً بقدرة المفھوم الغرب
على الوفاء لإلنسان بحقوقھ وحاجاتھ المصلحیة والفطریة، فیعلن ضرورة 
اعتماد مفھوم جدید واسع یستطیع أن یساعد المجتمعات المعاصرة على 

 بین"ذلك أنھ .. .مواجھة كثیر من االختالالت في القیم والسلوك والعالقات
 ال وضعي قانون ینظمھا مصلحیة روابط القانوني المجتمع في المواطنین

 الجغرافیة المواطنة اإلیمانیَّةُ  المواطنةُ  تلُف أن ینبغي المسلمین وبین .غیر
 بِنِْعَمتِھِ  فَأَْصبَْحتُم: الرحمة كما في قول هللا عز وجل برداء القومیة السیاسیة

 .32")103: آل عمران( إِْخَواناً 

ُعھا إلیھا التي یشیر المزدوجة إنھا المواطنة لقرآن الكریم حینما ا ویَُشرِّ
المھاجرین في المدینة  وإخوانھم  النبي آووا الذین األنصار یبین ما قام بھ

وأنفقوا علیھم، بل شاركوھم في األموال  وأحبوھم ونصروھم المنورة،
یَماَن ِمن قَْبلِِھْم یُِحبُّوَن : یقول هللا تعالى. والممتلكات ُءوا الدَّاَر َواْإلِ َوالَِّذیَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َویُْؤِثُروَن َعلَٰى  مَّ َمْن ھَاَجَر إِلَْیِھْم َوَال یَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِھْم َحاَجةً مِّ
ئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ   أَنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ ۚ َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَٰ

 ). 9: الحشر(
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المعنى التوجیھي والضابط المھم یقول األستاذ عبد السالم یاسین موضحاً 
أوا«الوارد في قولھ تعالى   الدار اآلخرین مع تبوأوا لو" :»واإلیمان الدار تبوَّ

 قوانین التعایش ضرورة علیھم وتملي الوطن یجمعھم مواطنین لكل لكانا فقط
أھما كما اإلیمان وتبوأوا الدار تبوأوا لكنھم .المصالح لحفظ وضعیة  من تبوَّ

ءِ  وبھذا .إلیھم ھاجر  علیھا وجل عز هللا أثنى التي األخوة كانت الثنائي التبوُّ
  .33"السیرة في بإعجاب عنھا ونقرأ

إن ھذا المفھوم القرآني، المؤید بالسیرة النبویة والصحابیة وبالتجربة 
االجتماعیة والسیاسیة والقانونیة اإلسالمیة في عھود تاریخیة طویلة، یمكن 

صلحیة القانونیة للمواطنة من جھة، ویفتح أفقاً واسعاً من استیعاب الجوانب الم
  .لترسیخ وتنمیة الرصید اإلنساني عبر القیم اإلیمانیة من جھة أخرى

ثم یبدو السؤال الضروري المتصل بكیفیة الوصول إلى تثبیت تلك القیم، 
 الوطن إلى السبیل ما :وترسیخ ذاك السلوك في قلوب وعقول المسلمین

فیھ؟ والجواب الذي  ویستوون المسلمون یتبوأه وكیف رك؟المشت اإلیماني
لى ضرورة التمسك بالمنھاج یصرح بھ الشیخ عبد السالم یاسین یؤكد ع

 بمفتاح ظفرنا فقد القلبیة المواطنة لھذه النبوي بالمنھاج ظفرنا إذا: "النبوي
 داء من نبَرأُ  وكدنا األمم، لداء الناجع بالعالج وظفرنا البشریة، الطبیعة أقفال
   .األمم

 أمة خیر ویكون ویتآخى یتألف أن أبعد كان البشر من شتیت وأي
 عھد على العرب وجزیرة والمدینة بمكة العرب قبائل من للناس أخرجت
  محمد لداعیھ باستجابتھم واإلیمان الدار وجل عز هللا بوأھم كما البعثة؟
 .34"الوھاب الملك وھو اآلِخریَن إنشاء نحن یبوئنا كذلك

رحمھ  -ولیس یخفى على الباحثین في تراث الشیخ عبد السالم یاسین 
 اھتمامھ بصیاغة نظریة المنھاج النبوي الھادفة إلى بیان السبل - هللا

وإن النظر الشامل . والمسارات المتعینة إلعادة بناء الفرد واألمة والدولة 
لى استیضاح لمجمل اإلنتاج الفكري الغني للشیخ عبد السالم یاسین، یساعد ع

العمران "األسس والمقومات التي بنى علیھا المشروع المجتمعي اإلسالمي 
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، وعلى إدراك البعد الحواري والتواصلي القوي مع مختلف التیارات "األخوي
بشأن قضایا ومفاھیم الدیمقراطیة والشورى والمواطنة والدولة والمجتمع 

طنة ھو األساس الوحید فھو یرفض أن یكون المفھوم الغربي للموا. المدني
لتحقیق التعایش في مجتمعاتنا اإلسالمیة، وتحقیق اندماجھا وتماسكھا 

  :یقول. 35االجتماعي

 لحالة نتأسف كما وطنھم على الغیورین المثقفین من الفضالء یتأسف"
 وكما االستبداد، من قرونٌ  التفتتَ  لنا صنع كما بالدنا، في االجتماعي التفتت
 األرضي االستعمار من عقودٌ  والمعنوي الحسي نناكیا تمزیق في أمعنت

  .والشعوري والثقافي والفكري

 أنتعیدوا على تحرصون لكنكم نأسف، كما لھما تأسفون تمزق على تفتُّت
 إذ ،»مدنیا مجتمعا«تسمونھ  نسیجنا غیر نسیج على الفتیت وَرفْوَ  الشتیت، لمَّ 
  .تعددي مدني بمجتمع إال دیمقراطیة ال

 خطاب في المستھلكة األلفاظ كل كمعاني المدني، معالمجت معنى
 ونعالج قوانیننا، ونقنن عالقتنا، ونصل اإلسالم عن ننفصل أن الدیمقراطیة،

 أینما الییكیة .الغیر والتعایش المدنیة في المواطنة اعتبار على شؤوننا
 .36"دینیة ال.توجھت

فقرة أن نرید في ھذه ال :المواطنة ودوائر االشتراك واالختالف - 1
نستخلص بعض المالمح المشتركة في الفكر اإلسالمي المعاصر من خالل ما 
قدمھ كل من الشیخ راشد الغنوشي والشیخ یوسف القرضاوي والشیخ عبد 
السالم یاسین بشأن مفھوم المواطنة وما یتعلق بھا من حقوق وواجبات، وما 

  .ة وسیاسیة ینشأ عن تأصیل المفھوم إسالمیاً من آثار قیمیة واجتماعی

ندرك من خالل عرضنا ومناقشتنا لبعض الجوانب التصوریة للمسألة  
  :أن المفكرین الثالثة

  مقتنعون بأھمیة ما توصلت إلیھ المجتمعات اإلنسانیة من تجارب غنیة في
مستویات متعددة؛ منھا مستوى تنظیم المجتمع، وتدبیر نزاعاتھ ومصالحھ 

ومنھا المكتسبات اإلنسانیة في . بشكل سلمي عبر اآللیة الدیمقراطیة
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وفي . التعددیة واالختالف عبر تحدید وتحصین الحقوق المختلفة للمواطنین
الجھة المقابلة، فھم مقتنعون بضرورة دراسة ونقد تلك التجارب واألنساق 

 - من بعض الجوانب –الفكریة والفلسفیة والسیاسیة التي نزلت باإلنسان 
، بل إنھا جعلت من نفسھا "قد كرمنا بني آدمول"من درجة التكریم اإللھي 

 ووضعتھا فّكرتھا حقوقیة وألنھا:"معیاراً نھائیاً لجمیع الحضارات البشریة 
 بأنھا االقتناع ولھا الطموح، ولھا المقومات، لھا سیطریة دولٌ  وفرضتھا
 العتبار أفقھ یتسع ال دولیا علیھ المتعاَرف فإن ھمٌج، وغیرھا الحضارة

 بین االھتمام ِویفي تھلیسا ذھني ھو مكاییل تتسع ال كما ،أحد خصوصیة
 للدولة وینتمي اإلنجلیزیة ییتكلم بروتستانت اللون أبیض شریفن مواط

، العالم من ملّون مواطن وبین األوربیة أو األمریكیة  األمم من أو المنِسيِّ
  .37"المجید الحضاري بالركب الُمْلحقة

  القرآن الكریم والسنة (الموجھة مقتنعون بكون النصوص اإلسالمیة
والتجربة التاریخیة اإلسالمیة تمتلك من السعة والشمول ما یؤكد ) النبویة

استحالة تصادمھا مع تثبیت حقوق المواطنین وحمایتھا من العسف والظلم، 
وباألخص كون اإلسالم أحاط تلك الحقوق بسیاج الشریعة، ورفعھا إلى 

یقول . راه الناس على اعتقاد دین معینمنزلة مقدسة؛ فال یجوز مثال إك
 بل التالیة، الفكرة في القرضاوي یوسف موافقاً الشیخ الغنوشي راشد الشیخ

 من تحصیلھا یقتضیھ وما المصالح ھذه إن: "كتابھ من بھا یستشھد إنھ
 في والحقوق للحریات العام اإلطار تمثل العادل، اإلسالمي للنظام إقامة

 كل من خالصھ ھنا، اإلنسان أو المواطن بحریة نعني ما إن ألننا .اإلسالم
 ھوى سیطرة أكانت سواء حركتھ، أو وجدانھ أو تفكیره في تتحكم سیطرة
  .38"متجبر رأسمالي أو إقطاعي أو متسلط، كاھن أم مستبد، حاكم أم جامع،

  مقتنعون بضرورة العمل المشترك مع كل من یحارب الظلم السیاسي
قتصادي، ومن ثم ضرورة التعاون والتنسیق واالجتماعي، والنھب اال

لحمایة المواطنین في بلد معین مھما تنوعت عقائدھم وتوجھاتھم الفكریة 
عن الشیخ یوسف یقول الشیخ راشد الغنوشي متحدثاً  .والسیاسیة

إن مفكرین إسالمیین كبیرین : "القرضاوي والشیخ عبد السالم یاسین
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معاصرة أحدھما في المشرق وزعیمین بارزین للحركة اإلسالمیة ال
العربي، وآخر في المغرب العربي وإن التقیا على نقد مفھوم الحریة في 
الغرب وإبراز تناقضاتھ، إال أنھما مع ذلك ال یترددان عندما یكون الخیار 
بین ھذه الحریات بخلفیاتھا العلمانیة، وبین الدیكتاتوریة في نصح المسلم 

ضد معسكر االستبداد على اعتبار أن أن یكون دوما في معسكر الحریة 
االستبداد ھو العدو األعظم لإلسالم بعد الشرك با�، أن أفضل المناخات 

  .39"الزدھار دعوة اإلسالم ھي مناخات الحریة
لقد أفرزت تجارب الثورة  :المواطنة وتحدیات المرحلة االنتقالیة - 2

سیاسیة التي استلزمت في بلدان الربیع العربي جملة من التحدیات الفكریة وال
  :العنایة بمستویین اثنین

  المستوى األول یتعلق باألنساق الفكریة التي تحتكم إلیھا التیارات
، وما ...)اإلسالمیة واللبرالیة واالشتراكیة(والحركات السیاسیة المختلفة 

  .تشتمل علیھ من تصورات بشأن مفھوم المواطنة حقوقاً وواجبات
 مدى التطابق بین األنساق الفكریة من جھة وبین والمستوى الثاني یتصل ب

الخطابات السیاسیة الصادرة عن مختلف التیارات والحركات في سیاق 
تفاعالت وآثار الصدمة الثوریة، وإزاحة رموز االستبداد وأجھزتھ عن 

 .مواقع الحكم في كل من تونس ومصر ولیبیا والیمن

باستثناء بعض (تنوعة ھكذا وجدنا الحركات والتیارات اإلسالمیة الم
انحازت إلى العملیة الدیمقراطیة ) الحاالت مثل الحالة السلفیة في تونس

االنتخابات النیابیة والرئاسیة واالستفتاء الدستوري في مصر، انتخابات (
المجلس التأسیسي في تونس، انتخابات المؤتمر الوطني في لیبیا، تشكیل 

ومنھم الشیخ (للمفكرین اإلسالمیین  كما أن اإلنتاجات الفكریة...). اللجان
صارت مرجعاً موجھاً في مضمار دعم المرحلة ) الغنوشي والشیخ القرضاوي

االنتقالیة على أساس التوافق مع شركاء الثورة والوطن، باتجاه تحقیق االنتقال 
  .السلس نحو مجتمعات مستقرة وفاعلة

یاسیة واإلعالمیة لكننا وجدنا أیضا انقالب كثیر من النخب الفكریة والس
على أعقابھا بعد تأكدھا من الفوز المتكرر لإلسالمیین في جمیع االستحقاقات 
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االنتخابیة كما ھو الشأن في مصر، بل شھدنا دعم تلك النخب المصریة خاصة 
لالنقالب  - المدافعة عن الدیمقراطیة والمواطنة وحقوق اإلنسان - والعربیة 

الدیمقراطي، والشرعیة الدستوریة، العسكري الدموي الذي نسف البناء 
وأسس المواطنة، فلم یعد اإلسالمي مواطناً یستحق التعایش والتعاون، بل 

  .أصبح رمزاً كبیراً من رموز الشر والخراب

في ذات السیاق، وجدنا فاعلیة الفكر اإلسالمي المعاصر واقتداره في 
لتاریخیة الغربیة مضمار استیعاب اإلشكاالت والمسائل التي أفرزتھاالتجربة ا

الولیدة في بلداننا من جھة أخرى، ثقافیا " الدیمقراطیة"من جھة، والتجربة 
واجتماعیا وفلسفیا وسیاسیا،على أساس الفھم اإلسالمي الصحیح لنصوص 

فكان انحیاز التیارات اإلسالمیة إلى الشرعیة . الوحي ومقاصد الشریعة وقیمھا
مواطنة ومتعلقاتھ الفكریة األخرى مثل الدیمقراطیة، وإلى التمسك بمفھوم ال

وال یمكن في ھذا السیاق التغافل . حقوق اإلنسان والحكم الدیمقراطي والتعددیة
عن حضور الخطاب الفكري والسیاسي المتزن لكل من الشیخ یوسف 
القرضاوي والشیخ راشد الغنوشي في الدعوة إلى التمسك بالمؤسسات 

والتعاون والسلم والوئام، بما یمنع فرص  المنتخبة، وبقیم التعایش المشترك
االقتتال الداخلي لفائدة األعداء والمفسدین والمستبدین المتربصین بالثورات 

  .التي أطاحت بأمثالھم وأعوانھم 

وقد تأكد لدینا أن تصورات وأطروحات المفكرین اإلسالمیین الثالثة 
صلة بین التیارات تختزن جملة من اإلمكانات واآلفاق القادرة على توثیق ال

القومیة العلمانیة، اللیبرالیة، (والحركات السیاسیة واالجتماعیة المختلفة 
في بلدان الربیع العربي بما یحقق األبعاد الحقیقیة لمفھوم المواطنة ) الیساریة

خاصة في تدبیر المرحلة االنتقالیة التي تتسم بقدر كبیر من الحساسیة على 
وال ینكر ). یة وأمنیة وسیاسیة واجتماعیة وقیمیةاستراتیج(مستویات متعددة 

في ھذا المضمار إصرار التیار اإلسالمي في مصر على احترام حقوق 
وھو األمر ) مثال الرئیس مرسي(المعارضة مھما بالغت في التجریح والقذف 

إذ بدأت  2013الذي لم نجد لھ ذرة بعد االنقالب العسكري في یولیو 
وسفكت الدماء الطاھرة في میادین وشوارع مصر االعتقاالت العشوائیة 
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وكانت الرموز الفكریة والسیاسیة مرة أخرى داعمة إلھدار حقوق . المحروسة
  .المواطنین بحجة تھدید االستقرار الوطني واألمن القومي

 فیبقى" :وتأسیساً على ھذا االستنتاج، نرى ضرورة تأمل مثل ھذا الرأي
 واالنتخابات التعددیة یقبلون ال بأنھم اإلسالمیین خلالدا أو الخارجُ  یعیِّر ال أن

 الحرة المشاركة تجربة التجربة، وألنّ  ذلك، في نموذجاً  ماكانا الطرفین ألنّ 
 الدیمقراطیة فَُرص عن كثیر الیوم والحدیث .اآلن حتى ُمفتقرة والشفافة

 وھذه"! ةدیمقراطی ثقافة"توافر  من البد إنھ یقولون المتحدثین لكنّ  .والتعددیة
 وفي االنتخابات، في المشاركة من اإلسالمیین لمنع حیلةٌ  ألحیان منا كثیرٍ  في

  .40"ذاتھا االنتخابات حدوث لمنع حتى أُخرى أحیانٍ 

   :الھوامش

                                                        
 ،1ط  ،محاورات في النھضة والحداثة ،العلمانیة والممانعة اإلسالمیة ،علي العمیم -1

  .25- 24ص ، 1999دار الساقي  ،لندن، بیروت
ملتقى  ،الیمن -تعز المواطنة ومشكلة الدولة في الفكر اإلسالمي، ،كریمقاسم عبد ال -2

  .6ص  ،2008المرأة للدراسات والتدریب 
 ، 1ط  ،المبادئ األساسیة للدیمقراطیة وأصول الحكم اإلسالمي ،راشد الغنوشي -3

  .7 ، ص1994دار قرطبة بلفدیر   ،البیضاء
  .7 ، صطیةالمبادئ األساسیة للدیمقرا ،راشد الغنوشي -4
  .16 ، صالمبادئ األساسیة للدیمقراطیة ،راشد الغنوشي -5
  .23 ، صالمبادئ األساسیة للدیمقراطیة ،راشد الغنوشي -6
المؤسسة  ،بیروت ،1ط  ،مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني ،راشد الغنوشي -7

  .27ص  ،1999 ،اإلسالمیة للطباعة والصحافة والنشر
  .27ص  ،قاربات في العلمانیة والمجتمع المدنيم ،راشد الغنوشي -8
  .31 ، صالمبادئ األساسیة للدیمقراطیة ،راشد الغنوشي -9

  .32- 31 ، صالمبادئ األساسیة للدیمقراطیة ،راشد الغنوشي -10
  .32- 31 ، صالمبادئ األساسیة للدیمقراطیة ،راشد الغنوشي -11
  .28 ، صالمبادئ األساسیة للدیمقراطیة ،راشد الغنوشي -12
  .22ص  ،مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني ،راشد الغنوشي -13
  .23ص ، مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني ،راشد الغنوشي -14
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  .25-24ص، مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني ،راشد الغنوشي -15
  .41 ص، مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني ،راشد الغنوشي -16
مكتبة وھبة  ،القاھرة ،1ط مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده،  ،وسف القرضاويی -17

  .77- 76ص  ،1993
  .171ص ، مالمح المجتمع المسلم ،یوسف القرضاوي -18
مؤسسة  ،بیروت ،5ط غیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي،  ،یوسف القرضاوي -19

  .7 ، ص1992الرسالة 
  .25-9 ، صالمجتمع اإلسالمي غیر المسلمین في ،یوسف القرضاوي -20
  .22 ، صغیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي ،یوسف القرضاوي -21
  .31 ، صغیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي ،یوسف القرضاوي -22
دارالشروق  ،القاھرة ،1ط  العولمة، عصر في اإلسالمي خطابنا ،القرضاوي یوسف -23

  . 46ص  ،2004
  .185 ، صالعولمة عصر في إلسالميا خطابنا ،القرضاوي یوسف -24
  .186 ، صالعولمة عصر في اإلسالمي خطابنا ،القرضاوي یوسف -25
  .187 ، صالعولمة عصر في اإلسالمي خطابنا ،القرضاوي یوسف -26
بعض الباحثین یخلط بین النقد والرفض، بل یتعمد ترسیخ اللبس والغموض حینما یقدم  -27

سعید بنسعید العلوي الذي یقول بعد ین، ومن ھؤالءقراءتھ لفكر الشیخ عبد السالم یاس
لذلك فإن الداعیة السیاسي المغربي ینتھي إلى غایة طبیعیة، حتمیة من جھة  "... ،كالم

المنطق الذي یأخذ بھ، وھي رفض الحیاة السیاسیة المعاصرة في نظمھا وتنظیماتھا 
على سلطة، وإقرار  وإدانة الدیمقراطیة في تجلیاتھا المختلفة من أحزاب، وتنافس
سعید بنسعید  ،انظر ."لحقوق اإلنسان واعتبار مراعاتھا مرجعیة یكون االحتكام علیھا

العدد  -السنة الرابعة  ،مجلة التسامح خطاب الشرعیة السیاسیة في اإلسالم، ،العلوي
  .175ص ، م 2006 -ـھ 1427صیف  ،15

أفریقیا الشرق  ،الدار البیضاء ،1ط والحكم،  اإلسالمیون -العدل ،یاسین عبدالسالم -28
  .154ص ، 2000

مطبوعات األفق  ،، الدار البیضاء1ط والدیموقراطیة،  الشورى ،یاسین عبدالسالم -29
  .51- 50 ، ص1996

في بدایة القرن الواحد والعشرین بدأت قدرة دولة األمة على الدمج االجتماعي تفقد " -30
واالقتصاد العولمي آخذ في  ،"ق قومیةالعضویة ما فو"فنحن ننتقل إلى . مرتكزاتھا 

تحطیم روابط التضامن وتوسیع الفجوة بین الرابحین والخاسرین من الحداثة ضمن 
ترجمة عباس  ،األمة والمواطنة في عصر العولمة ،ریتشارد مینش ."إطار دولة األمة
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منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب  ،دمشق، 1ط  ،عباس، مراجعة علي خلیل

  . 7ص  ،2010
  .180ص العدل، ،یاسین عبدالسالم -31
  .178ص العدل، ،یاسین عبدالسالم -32
  .179ص العدل، ،یاسین عبدالسالم -33
  .180ص العدل، ،یاسین عبدالسالم -34
ال قیمة لھ إذا " یاسین"المصطلح عند الشیخ "یشیر أحد الباحثین المغاربة إلى أن  -35

وال تجعل  ،جامعة، التي تشده بمقاصد الشریعةغابت عنھ مضامینھ الروحیة والدینیة ال
الدیمقراطیة  ،امحمد مالكي ،انظر ."منھ مجرد أداة تنظیمیة لمتطلبات االجتماع المدني

المواطنة والوحدة الوطنیة في الوطن " ،والمواطنة لدى جماعة العدل واإلحسان
لسیاسیة أشغال الندوة المنظمة من طرف مختبر الدراسات الدستوریة وا" العربي

امحمد  ،تنسیق ،2009مارس  15-13والجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة مراكش 
  . 163ص  ،2010مطبعة النجاح الجدیدة  ،الدار البیضاء ،الطبعة األولى ،مالكي

 مطبوعات ،البیضاء ، الدار1ط  الدیمقراطیین، الفضالء مع حوار ،یاسین السالم عبد -36
  .71 ، ص1994األفق 

  . 123ص  والدیمقراطیة، الشورى،یاسین معبدالسال -37
  . 22-21 ، صالمدني والمجتمع العلمانیة في مقاربات،الغنوشي راشد -38
  . 16، صالمدني والمجتمع العلمانیة في مقاربات ،الغنوشي راشد -39
العدد  السنةالرابعة، التسامح، مجلة الثقافیة، والتعددیة والقومیة المواطنة، السید رضوان-40

  .78ص  ،2006ف صی ،15
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المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث وإشكالیة الھویة والمواطنة 
  لألقلیات المسلمة في أوروبا

  
  

  باتنة جامعة – دلیلة رازي ةاألستاذ  

   

   تقدیم         
لعل من أھم القضایا التي تستشكلھا األقلیات المسلمة في بالد الغرب 

كاالنتماء والوالء : ئلمن مسا تعلق بھاالیوم قضیة الھویة والمواطنة وما ی
وغیرھا، فھذه القضیة تواجھ الیوم تحدیات ومعوقات ... واالندماج والعزلة

عدیدة ما تطلب من العلماء أن یكرسوا لھا جھودھم لمعالجتھا، وقد كان 
للمؤسسات اإلسالمیة والھیئات الشرعیة الدور البارز في ھذا الشأن، ولعل 

انت لھ الصدارة في إیالء ھذه القضیة المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ك
أھمیة بالغة وعنایة خاصة من خالل ما أصدره من بحوث ودراسات 

وغیرھا من الصیغ واآللیات التي اعتمدھا لتقدیم أنجع ... وقرارات وفتاوى
الحلول في سبیل رفع الحرج عن األقلیات المسلمة التي تنزع إلى االنخراط 

وتغضي الطرف عن العزلة وسلبیاتھا، لتقوم في الحیاة المجتمعیة العامة، 
بواجب التنمیة الذي تقتضیھ المواطنة وفق ما تملیھ مبادئ الشریعة اإلسالمیة 

  . وقیمھا
إن ھذا العمل المؤسسي القائم على الدراسات العلمیة والصادر من 
مرجع علمي لھ مكانتھ على الساحة العلمیة وعند الدوائر األوروبیة الرسمیة 

یة، یدعو إلى االھتمام بمنتجھ العلمي واإلطالع على طروحاتھ واألھل
والتعرف على أبحاثھ ودراساتھ وإصداراتھ وتتبع تطوراتھ واإلطالع على 
مستجداتھ؛ لمعرفة دور المجلس في ترشید القضایا وتوجیھھا، ولالستفادة 

ید ھذا واإلفادة منھا، ولتیسیر عملیة التعاون والتبادل العلمي، وللعمل على تجو
  .الطرح من المنتج العلمي والرفع من مستواه لجعلھ أكثر فاعلیة
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ومساھمة في تحقیق تلك األھداف جاءت ھذه الورقة لتسلط الضوء 
على جھد ولى اھتماما خاصا لقضیة الھویة والمواطنة، فھي تستعرض 
الدراسات واألبحاث المتعلقة بھا، وكذلك القرارات والفتاوى المنبثقة عن تلك 

لدراسات واألبحاث والتي وردت في البیانات الختامیة للمجلس حیث تقوم ا
برصدھا، وتعرض اآللیات والصیغ التي اعتمدھا، لتقوم بدرس تلك األعمال 
وتعرج بعدھا لطرح بعض المقترحات لتفعیل دور المجلس في ترشید ھذه 

    .القضیة وتوجیھھا
  :ورولتحقیق ھذه األھداف انتظمت الورقة في خمسة محا

التعریف بالمجلس والنشأة واألھداف ومصادر الفتوى : المحور األول
  1والعضویة واللجان التابعة واإلصدارات
المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث : اسم المجلس وصفتھ ومقره

ھیئة إسالمیة متخصصة مستقلة، یتكون من مجموعة من العلماء، ومقره 
  .الحالي مدینة دبلن بأیرلندا

عقد اللقاء التأسیسي للمجلس األوروبي لإلفتاء : لتأسیسياللقاء ا
 ـھ1417من ذي القعدة  22- 21والبحوث في مدینة لندن في بریطانیا في الفترة 

، بحضور ما یزید عن خمسة م1997) مارس(من شھر آذار  30-29الموافق 
إتحاد المنظمات اإلسالمیة في (عشر عالما، وكان ذلك تلبیة لدعوة من قبل 

  .، وفي ھذا اللقاء تم إقرار مسودة الدستور لھذا المجلس)وباأور
  :تتألف ھیئات المجلس من: ھیئات المجلس         

مجلس األعضاء الرسمیین من الفقھاء والعلماء الذین یتم : أوال
اختیارھم وفقا لشروط مقررة ضمن الالئحة الداخلیة للمجلس، ویراعى في 

یة المتعددة واالختصاصات الھامة األخرى اختیارھم تمثیل االتجاھات الفقھ
  .  المحققة ألغراض المجلس وتمثیل األقطار األوروبیة ما أمكن

األعضاء المراقبین وھم المستشارون والخبراء الذین یتم : ثانیا
اختیارھم من بین العلماء المسلمین المعروفین ببحوثھم العمیقة ودراساتھم 

مامات المجلس، ویمكن أن تكون عضویتھم الجادة المركزة التي لھا صلة باھت
  .دائمة أو مؤقتة لجلسة واحدة أو أكثر
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یتوخى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث تحقیق : أھداف المجلس
  :األھداف اآلتیة

إیجاد التقارب بین علماء الساحة األوروبیة، والعمل على توحید اآلراء  - 1
  .مھمةالفقھیة فیما بینھم حول القضایا الفقھیة ال

إصدار فتاوى جماعیة تسد حاجة المسلمین في أوروبا وتحل مشكالتھم،  - 2
وتنظم تفاعلھم مع المجتمعات األوروبیة في ضوء أحكام الشریعة 

  .ومقاصدھا
إصدار البحوث والدراسات الشرعیة التي تعالج األمور المستجدة على  - 3

  .الساحة األوروبیة بما یحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق
ترشید المسلمین في أوروبا عامة وشباب الصحوة خاصة، وذلك عن  - 4

  . طریق نشر المفاھیم اإلسالمیة األصلیة والفتاوى الشرعیة القویمة
یسعى المجلس لتحقیق أھدافھ من خالل  :وسائل تحقیق األھداف

  :اعتماده على الوسائل اآلتیة
دائمة أو مؤقتة تشكیل لجان متخصصة من بین أعضاء المجلس ذات مھمة  - 1

  .ویعھد إلیھا القیام باألعمال التي تساعد على تحقیق أغراض المجلس
االعتماد على المراجع الفقھیة الموثوق بھا وخصوصا تلك التي تستند إلى  - 2

  .األدلة الصحیحة
االستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقھیة والمؤسسات  - 3

  .العلمیة األخرى
المساعي الحثیثة لدى الجھات الرسمیة في الدول األوروبیة لالعتراف بذل  - 4

  .بالمجلس رسمیا، والرجوع إلیھ لمعرفة أحكام  الشریعة اإلسالمیة
  .إقامة دورات شرعیة لتأھیل العلماء والدعاة - 5
  .عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقھیة - 6
مة الفتاوى والبحوث إصدار نشرات وفتاوى  دوریة وغیر دوریة وترج - 7

  .والدراسات إلى اللغات األوروبیة
إصدار مجلة باسم المجلس تنشر فیھا مختارات من الفتاوى والبحوث  - 8

  .والدراسات التي یناقشھا المجلس أو التي تحقق أھدافھ
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جاء في النشرة : مصادر الفتوى وضوابطھا وطریقة إصدارھا 
  :فتوى على ما یأتيالتعریفیة للمجلس أنھ یعتمد في إصدار ال

مصادر التشریع اإلسالمي المتفق علیھا بین جمھور األمة وھي القرآن  - 1
  .والسنة واإلجماع والقیاس

االستحسان، والمصلحة المرسلة، : مصادر التشریع المختلف فیھا وھي - 2
وسد الذرائع، واالستصحاب، والعرف، ومذھب الصحابي، وشرع من 

ا المعروفة عند أھل العلم، والسیما إذا قبلنا، وذلك بشروطھا وضوابطھ
  .كان في األخذ بھا مصلحة لألمة

  :على العناصر اآلتیة منھجیتھوترتكز 
اعتبار المذاھب األربعة وغیرھا من مذاھب أھل العلم ثروة فقھیة عظیمة  - 1

  .ویختار منھا ما صح دلیلھ وظھرت مصلحتھ
لى المصادر المعتمدة، مراعاة االستدالل الصحیح في الفتوى، والعزو إ - 2

  .ومعرفة الواقع ومراعاة التیسیر
وجوب مراعاة مقاصد الشرع واجتناب الحیل المحظورة المنافیة لتحقیق  - 3

  .المقاصد
فتصدر باسم المجلس في  طریقة إصدار الفتاوى والقراراتأما عن 

الدورات العادیة أو الطارئة بإجماع الحاضرین إن أمكن، أو بأغلبیتھم 
ة، ویحق للمخالف أو المتوقف من األعضاء إثبات مخالفتھ، حسب المطلق

  .األصول المعمول بھا     في المجامع
نص دستور المجلس على أنھ یجب أن تجتمع في العضو : العضویة

  :الشروط اآلتیة
أن یكون حاصال على مؤھل شرعي جامعي، أو ممن لزم مجالس العلماء  - 1

  .لغة العربیةوتخرج على أیدیھم، ولھ معرفة بال
  .أن یكون معروفا بحسن السیرة وااللتزام بأحكام اإلسالم وآدابھ - 2
  .أن یكون مقیما على الساحة األوروبیة - 3
  .أن یكون جامعا بین فقھ الشرع ومعرفة الواقع - 4
  .أن توافق علیھ األكثریة المطلقة لألعضاء - 5
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كما نص على أنھ یحق ألعضاء المجلس اختیار بعض العلماء 
لعضویة المجلس من خارج الساحة األوروبیة، ممن تجتمع فیھم شروط 
العضویة السابقة ما عدا الشرط الثالث، إذا وافقت علیھم األغلبیة المطلقة 

  . أعضاء المجلس) ربع(لألعضاء، على أن  ال یتجاوز عددھم 
ویراعى في اختیار األعضاء تمثیل الدول األوروبیة التي للمسلمین 

اھر، كما یراعى تمثیل المدارس الفقھیة المختلفة، ویعتمد في فیھا وجود ظ
  .الترشیح لعضویة المجلس تزكیة ثالثة من أھل العلم الثقات المعروفین

عضوا وھم  34أما عدد األعضاء في المجلس فیبلغ في الوقت الحالي 
  :حسب ما ذكر في النشرة التعریفیة كاآلتي

 قائمة األعضاء بحسب الدول
هللا بن یوسف الجدیع، الشیخ الدكتور  الشیخ عبد 

صھیب حسن، الشیخ محمد علي صالح 
المنصور، الشیخ سالم الشیخي، الشیخ المفتي 
اسماعیل كشوفلي، األستاذ أحمد كاظم الراوي، 

 .الشیخ راشد الغنوشي

  بریطانیا

الشیخ الدكتور عبد المجید النجار األمین العام 
با�، الشیخ المساعد، الشیخ الدكتور أحمد جاء 

أنیس قرقاح، الشیخ العربي بشري، الشیخ طاھر 
 .مھدي

 فرنسا

الشیخ محمد صدیق، الشیخ الدكتور محمد 
 .الھواري، الشیخ نھاد عبد القدوس سفتسي

 ألمانیا

الشیخ عبد هللا بن بیة، الشیخ الدكتور عبد الستار 
 .أبو غدة، الشیخ الدكتور حمزة الشریف الفغر

 السعودیة

الدكتور یوسف القرضاوي رئیس  الشیخ
 .المجلس، الشیخ الدكتور علي القراه الداغي

 قطر

الشیخ الدكتور أحمد علي اإلمام،  الشیخ الدكتور 
 .عصام البشیر

 السودان

 ایرلندا الشیخ حسین محمد حالوة األمین العام للمجلس
 النرویج .الشیخ محبوب الرحمن
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 النمسا .الشیخ مصطفى مال أغلو
 ھولندا .خ البقالي الخمارالشی

 البوسنة .الشیخ الدكتور مصطفى سیریتش
 سویسرا .الشیخ یوسف إبرام

 كندا .الشیخ الدكتور جمال بدوي
 أمریكا .الدكتور صالح الدین سلطان

الشیخ القاضي فیصل المولوي نائب رئیس 
 .المجلس

 لبنان

 مصر .الشیخ الدكتور حسین حامد حسان
 الكویت .یل النشميالشیخ الدكتور عج

 موریتانیا .الشیخ القاضي عبد هللا بن علي سالم
  

0
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1

التمثيل البياني لعدد األعضاء بحسب الدول

بریطانیا فرنسا ألمانیا السعودیة قطر
  

وحسب ما ورد في حوار لألمین العام على اإلنترنیت، فإن في 
ألعضاء متخصصین في مجاالت متنوعة، مثل % 2المجلس األوروبي نسبة 

أیة مسألة تتعلق الطب أو القانون وغیره، ویستعین بھم في مناقشة 
  .2بتخصصاتھم

یكون المجلس من بین أعضائھ : اللجان الفرعیة التابعة للمجلس
واالختصاصیین لجانا دائمة أو مؤقتة لتحقیق أغراضھ، ولألعضاء أن 
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یشاركوا في أكثر من لجنة واحدة، ومن بین لجان المجلس الدائمة نذكر ما 
  :یلي
  .النشرلجنة البحوث والدراسات والترجمة و: أوال
  .لجنة اإلفتاء: ثانیا
  .لجنة التخطیط: ثالثا

  .لجنة الحوار: رابعا
حسبما جاء في وسائل تحقیق األھداف سابقا فإن : إصدارات المجلس

المجلس یقیم دورة عادیة واحدة على األقل في سنة، وقد یعقد دورة طارئة 
 متى لزم األمر ودعت الظروف لدراسة شؤون األروبیین وعالج مشاكلھم

المختلفة، ولقد عقد منذ تأسیسھ إلى اآلن ثالثة وعشرین دورة آخرھا عقدت 
الموافق  ـھ1434شعبان  19-16في الفترة  -البوسنة والھرسك -بمدینة سراییفو

أحكام األطعمة والذبائح (، وكان موضوعھا م2013) یونیو(حزیران  25-28
عشر بحثا في  ، عرض فیھا اثنا)واألشربة وما یخص مسلمي أوروبا في ذلك

ھذا الموضوع باإلضافة إلى ثالثة بحوث في حكم إخراج القیمة في زكاة 
الفطر، وفي آخر كل دورة یصدر بیانات ختامیة متضمنة لقرارات وفتاوى 

  .وبعض الوصایا للمسلمین المقیمین في أوروبا
كما أن المجلس یقوم بإصدار مجالت ینشر فیھا مختارات من البحوث 

قرارات والفتاوى بما یحقق أھداف المجلس، ویصدر أیضا والدراسات وال
نشرات وفتاوى دوریة وغیر دوریة باللغة العربیة وبمختلف اللغات 
األوروبیة، كما یصدر أیضا كتبا تعالج مختلف القضایا، وقد صدر منھا لحد 

اآلن خمسة كتب، تركزت في معظمھا على مایخص شؤون المسلمین        
  : متعلق بقضیة المواطنة كما ھو ملحوظ وھي في أوروبا مما ھو

  .للدكتور عبد المجید النجار فقھ المواطنة للمسلمین في أوروبا - 1
للشیخ یوسف  تقسیم المعمورة في الفقھ اإلسالمي وأثره في الواقع - 2

  .الجدیع
للدكتور  -  مالمح الواقع وخیارات التطویر - أوروبا والمشاركة السیاسیة - 3

  .حسام شاكر
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  .للشیخ یوسف القرضاوي الدین والسیاسة - 4
المجلس ( - المجموعتان األولى الثانیة -فتاوى وقرارات المجلس - 5

  ). األوروبي
رصد األعمال العلمیة للمجلس في حل إشكالیة الھویة  :المحور الثاني

   والمواطنة للمسلمین في أوروبا
سعي بھم إدراكا ألھمیة النھوض باإلسالم والمسلمین في أوروبا وال

نحو الشراكة الحضاریة ودفعھم لیؤدوا دورھم الریادي والحضاري المنشود، 
ولیكونوا فاعلین مؤثرین في مجتمعھم، مندمجین فیھ ولیسوا على ھامشھ 
منزوین أو معزولین، مكتفین باالستھالك واالنفعال دون أن تكون لھم الشراكة 

م فیھا ویتمثلوھا للدعوة في مختلف جوانب الحیاة، وأن یبرزوا محاسن اإلسال
وكل ذلك مع الحفاظ على ھویتھم وشخصیتھم اإلسالمیة، إذ ال بد  - واإلرشاد 

من تحقیق التوازن بین االندماج والمشاركة الحضاریة وبین الحفاظ على 
فإن المجلس األوروبي لإلفتاء  -الھویة، ومع صعوبة تطبیق ھذه المعادلة 

ھ أداء ھذا الدور الخطیر والھام لیحقق والبحوث تكلف جھدا وحمل على عاتق
مطالب اإلسالم ویجعل معینھ الخصب یتدفق عبر روافد الحیاة المجتمعیة في 
أوروبا، ولھذا فھو لم یأل جھدا في سبیل إیجاد مختلف الحلول لشؤون مسلمي 
أوروبا، وكان من أبرز القضایا التي ساھم فیھا بالبحث والدراسة وحظیت 

كالوالء : قضیة الھویة والمواطنة وما یتعلق بھا من مسائل باالھتمام الوافر
، وكذا القضایا التي لھا الدور ...والبراء واالندماج والعزلة واإلقامة والھجرة

البارز في تكریس مبادئ المواطنة، كمسائل األسرة والمعامالت والسیاسة 
المواطنة ، فمثل ھذه المسائل لھا ارتباط وثیق بقضیة ...واالقتصاد واألمن

وتجسیدھا في تلك الدول، من ھنا اضطلع المجلس بھذه المھمة ونظر في 
مختلف ھذه القضایا، وسعى لتقدیم معالجات حصیفة لھا مبنیة على فقھ دقیق 
متمیز، نظرا لما یتطلبھ الواقع األوروبي من النظر الخاص في مثل ھذه 

ضافة إلى سعة العلم القضایا ذات الطابع المعقد والمركب، والتي تتطلب باإل
ومعرفة الواقع، البحث العمیق والجاد، والبصیرة النافذة، والرؤیة الواسعة، 

  ...والنظر الثاقب
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قام المجلس بدراسة ھذه القضیة وولى لھا جھدا خاصا فأفردھا بدورة 
بمدینة  علمیة، وكان ذلك في الدورة العادیة السابعة عشرة، والتي انعقدت

جمادى  2 -ربیع اآلخر  28: نة والھرسك في الفترة منسراییفو بدولة البوس
: وكان موضوعھا م2007) مایو(أیار  19- 15الموافق لـ  ھـ1428األولى 

، وتوجت على إثرھا بإصدارات "المسلمون في أوروبا المواطنة واالندماج"
من البحوث والقرارات والفتاوى، وكان قد تناول في الدورة السابقة لھا 

الفقھ السیاسي : "مما تقتضیھ المواطنة وھو موضوعموضوعا ھاما 
: وقد عقدت بمدینة استانبول في تركیا في الفترة من، "للمسلمین في أوروبا

، كما م2006) یولیو(تموز  9-3الموافق لـ  ھـ1427جمادى اآلخرة  7-13
، وال بد من التنبیھ إلى أن المجلس كان 3وتوجت أیضا بإصدارات علمیة

دوراتھ الخمس عشرة الماضیة والدورات التالیة على دفع  حریصا على مدى
المسلمین في أوروبا إلى تحقیق التعایش واالندماج اإلیجابي الذي ال یعتمد 
على الترخص والذوبان، بل على األصول والثوابت مع المرونة          في 

، ، فكانت من مھماتھ األساسیة تكریس مبادئ المواطنة والحفاظ علیھاالفروع
وضرورة االندماج والتحذیر من الذوبان، ولھذا كانت أكثر جھوده  تنصب في 

  .ھذا اإلطار، خدمة لما سطره من أھداف وللرسالة التي تحمل أداءھا
ولسعة البحوث والمسائل نكتفي بإیراد ما جاء في الدورتین السادسة 
 عشرة والسابعة عشرة من الكتب والبحوث والقرارات والفتاوى لتعلقھا

  :المباشر بالقضیة، فمما قدمھ المجلس من األعمال ما یلي
  الكتب: أوال

: وھذه الكتب التي ستذكر یصدرھا المجلس ضمن سلسلة تحمل اسم
وھي تتناول قضیة المواطنة ومقتضیاتھا، وھذا التناول اتسم " كتاب المجلس"

كا بعمق في البحث وتوسع في الحجم إیفاء بحق ھذه القضیة المطروحة، وإدرا
ألھمیتھا في وسط مسلمي أوروبا، ویمكن وصف ما جاء فیھا بإیجاز وذلك 

  :كما یلي
وھذا الكتاب أصلھ : 4للشیخ یوسف القرضاوي الدین والسیاسة - 1

بحث كتبھ الشیخ القرضاوي لیفتتح بھ الندوة التي عقدھا المجلس في دورتھ 
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ن تنفصل عن السادسة عشر، وقد بین من خالل كتابھ أن السیاسة ال یمكن أ
الدین، بل الواجب أن تسترشد بالدین لیوجھھا إلى الحق، ویرشدھا إلى الخیر، 
كما بین فیھ كیف تنخرط األقلیة المسلمة في أوروبا وغیرھا في الشؤؤن 
السیاسیة، وكیف تنتفع بھا لخدمة وجودھا الدیني وھویتھا الثقافیة، ومصلحتھا 

  .الجماعیة، وكیف تتجنب مزالقھا
وإني ألرجو أن تحقق ھذه الطبعة ھدفھا في : "في مقدمة كتابھ وقد قال

تثقیف األقلیات المسلمة في أوروبا، حتى یندمجوا في مجتمعھم وال ینعزلوا 
استقامة بال : عنھ، اندماجا إیجابیا، صحیا، وھو ما عبرت عنھ من قدیم بعبارة

عقیدة والفرائض التفریط في ال: انغالق، واندماج بال ذوبان، ونفي الذوبان ھنا
الدینیة، وانتھاك المحرمات العظیمة التي نھى عنھا اإلسالم، وخصوصا 
الكبائر الموبقات، والحذر كل الحذر من التقلید األعمى للمجتمع الغربي في 

  .5"تقالیده وسلوكیاتھ التي   ال یقرھا أي دین
تقسیم المعمورة في الفقھ اإلسالمي وأثره في الواقع للشیخ عبد  - 2

وھذا الكتاب یدرس النظرة للعالم في الشریعة : 6 بن یوسف الجدیعهللا
اإلسالمیة من خالل نصوصھا ثم في تاریخھا التشریعي، حیث كانت العالقات 
العالمیة تقوم على الخصومة، ومن ثم النظر في أثر التقسیم على الواقع، 

  : ویھدف الكتاب إلى اإلجابة عن سؤالین
سیاسي التاریخي للمعمورة لم یزل قائما؟ وما أثره على ھل التقسیم  ال: أولھما
  . الواقع؟

  .ما مدى تأثیر ھذا التقسیم على األحكام الشرعیة: ثانیھماو
كقضیة الھجرة، : وقد ألجأتھ الدراسة لتحریر البیان لعدة قضایا

  ...والجھاد، والحكم، والعالقات الدولیة، والمواطنة ووالء المواطنة، وغیرھا
أن تغیر : من خالل دراستھ إلى نتائج مھمة للغایة منھا وقد توصل

" الجنسیة"طبیعة استحقاق المواطنة في القانون الدولي الیوم والمعبر عنھ بـ 
منح تمكنا إضافیا للمسلم خارج دار اإلسالم التاریخیة، ساوى على أساسھ 

لممارسة بمقتضى القانون سائر مواطنین البلد في الحقوق المدنیة، والتي منھا ا
كما منح على أساسھ السعة في ... الذاتیة للدین، وحریة إبرازه والدعوة إلیھ،

المطالبة بحقوق مدنیة إضافیة، كتطبیق الخصائص الدینیة المتعلقة بأحوال 
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األسرة، والحق في المشاركة السیاسیة التي تكون بھا مفاتیح التصرف في 
وأن ھذه البالد یصح وصفھا  ...إقامة العدل ونشر الفضیلة وعمران البالد،

، لما لإلنسان )بدار اإلسالم(إن لم یصح إطالق وصفھا ) دار عدل(بكونھا 
  ... فیھا من حفظ كرامتھ وإبقاء حریتھ

مالمح الواقع وخیارات  –مسلمو أوروبا والمشاركة السیاسیة  - 3
ة ھذا الكتاب یعالج قضیة المشاركة السیاسی: 7حسام شاكر/ للدكتور –التطویر 

لمسلمي أوروبا، بالنظر في واقعھا والبحث في سبیل تطویرھا وآفاق النھوض 
بھا، وفیھ حدد الدكتور مفھوم مصطلح المشاركة اإلسالمیة، فقد ذكر أن 
المشاركة اإلسالمیة ال یقصد بھا المشاركة المنبثقة عن توجیھات الدین، بل 

یاسیة المحلیة تفترض بالممارسة الرشیدة لمسلمي أوروبا في الساحة الس
والقطریة والقاریة أن تكون منسجمة بقدر معقول مع خصوصیات البیئة 
السیاسیة األوروبیة وغیر متعارضة مع قیم اإلسالم وتوجیھاتھ وتعالیمھ، وھو 
ما ینبغي منھ تحقیق تفاعلھم اإلیجابي المثمر مع الساحة السیاسیة، فالمشاركة 

اصدھا العامة ھي تجسید بلیغ السیاسیة الرشیدة لمسلمي أوروبا في مق
للمواطنة الصالحة في المجتمعات األوروبیة، لما یترتب علیھا من أدوار 

كما أثبت ارتباطھا الوثیق ... ینبغي النھوض بھا في شتى المجاالت،
بالمشاركة المجتمعیة، إذ ال یمكن تصورھا بمعزل عنھا، وأوضح في طیات 

حدیات عدة ومحفوفة بتساؤالت كثیرة كتابھ أن المشاركة السیاسیة مرتبطة بت
وبین الوسائل ...ذات طابع معقد ومركب تستلزم الدرس والبحث والنظر،

واألدوات المنشودة لتفعیل المشاركة في الساحة السیاسیة، وأوضح مواصفات 
المشاركة الفاعلة، ومقومات النھوض بھا، وغیرھا مما توصل إلیھ من 

   ...الخالصات والنتائج وھي كثیرة
: 8عبد المجید النجار/ فقھ المواطنة للمسلمین في أوروبا للدكتور - 4

ھذا الكتاب حاول المؤلف فیھ التأصیل لفقھ تتفاعل فیھ األصول الشرعیة مع 
واقع المسلمین في أوروبا، لتصدر منھ أحكاما تتوافق ومقصد المواطنة 

یكون الصالحة التي أصبحت ھدفا للوجود اإلسالمي في أوروبا، سعیا ل
وجودھم في مجتمعھم وجود شراكة حضاریة مع مكوناتھ المختلفة، یسھمون 
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في حل مشاكلھ ویتفاعلون معھ باالندماج اإلیجابي دون البقاء على األطراف 
  .والھوامش

من البحوث والدراسات التي قدمھا : البحوث والدراسات: ثانیا
  :9المجلس حول ھذه القضیة ما یلي

اإلسالم تأصیالً ورد شبھات للدكتور یوسف الدین والسیاسة في  - 1
  .القرضاوي

  .السیاسة والدین بین المبادئ والتاریخ للدكتور سعید حارب - 2
  .موقع الدین في النظم السیاسیة األوروبیة للدكتور جون بوبرو - 3
  .السیاسة والدین في ظل العلمانیة في أوروبا للدكتور رفیق عبد السالم - 4
  .السیاسي اإلسالمي للدكتور صالح الدین أرقھ دانتقییم عام للفقھ  - 5
  .مراجعات في الفقھ السیاسي اإلسالمي للدكتور عبد الستار أبو غدة - 6
  .تجدید فقھ السیاسة الشرعیة للدكتور عبد المجید النجار - 7
الشورى بین األصول اإلسالمیة ومجریات الواقع للدكتور أحمد علي  - 8

  .اإلمام
  .قھ السیاسي اإلسالمي للشیخ راشد الغنوشيالتعددیة في الف - 9

) القضاء(المشاركة السیاسیة لغیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي  - 10
  .للدكتور عصام البشیر

  .الخالفة أو الدیمقراطیة للدكتور صھیب حسن - 11
  .للشیخ حسین حالوة - الوفاق والفراق  -الشورى والدیمقراطیة  - 12
. للعمل السیاسي لألقلیات المسلمة بأوروباتأصیل الموقف الشرعي  - 13

  .للشیخ فیصل مولوي
لألستاذ أحمد . اآلفاق المستقبلیة للعمل السیاسي لألقلیات المسلمة بأوروبا - 14

  .رمضان
للدكتور . حیثیات التغییر النوعي إلدارة المشروع اإلسالمي في أوروبا - 15

  .خالد محمود
للدكتورة نادیة محمود . سلمة بأوروباأصول الفقھ السیاسي لألقلیات الم - 16

  .مصطفى
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بادئ اإلسالم ومقتضیات العمل السیاسي اإلسالمي في تركیا بین م - 17
  .لألستاذ یاسین أكتاي العلمانیة

للدكتور  بيالمشاركة السیاسیة للمسلمین في أوروبا من منظور أورو - 18
  .أولیفي روا

لسیاسي بأوروبا للدكتور األصول والقواعد الشرعیة الضابطة للعمل ا - 19
  .علي القره داغي

  .للدكتور صالح سلطان نتخابات لألقلیات المسلمة بالغربضوابط اال - 20
ابط الشریعة العمل السیاسي لألقلیات المسلمة بأوروبا بین ضو - 21

  .للدكتور أحمد جاء با� ومقتضیات العلمانیة
ات یات العقدیة والمقتضیالوالء السیاسي للمسلمین في أوروبا بین المقتض - 22

  .للشیخ عبدهللا بن بیھ الوطنیة
للشیخ عبدهللا بن یوسف  في النظر الفقھي وأثره في الواقعتقسیم الدور  - 23

  .الجدیع
للشیخ  للعمل السیاسي اإلسالمي بأوروبا المبادئ األخالقیة الضابطة - 24

  .مصطفى أغلو
 -أحكام وضوابط  -المسلمون في أوروبا ومناصرة قضایا المسلمین  - 25

  .للشیخ سالم الشیخي
اإلطار العقدي والمقاصدي للمواطنة واالندماج للدكتور یوسف  - 26

  .القرضاوي
  .الوالء بین الدین والمواطنة للشیخ عبدهللا بن بیھ - 27
للشیخ مصطفى مال  سلمة في الدولة العثمانیةحقوق األقلیات غیر الم - 28

  .أوغلو
للدكتور  من خالل مدرسة الغازي ُخْسَرو بكندماج التجربة التاریخیة لال - 29

  .مصطفى تسیریتش
  .للدكتور محمد الھواري واقع الوجود اإلسالمي بأوروبا - 30
  .للدكتور جمال بدوي مالیةأثر اندماج المسلمین في أمریكا الش - 31
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للدكتور صالح  ر إسالمیة بین النافین والمثبتینالمواطنة في دیار غی - 32
  .سلطان

  .للدكتور عبد المجید النجار لشراكة الحضاریة مدخالً لالندماجا - 33
للدكتور ) باإلنجلیزیة(السیاسات األوروبیة ودورھا في اندماج المسلمین  - 34

  .َمْوریتس بِیرَخر
  .للشیخ حسین حالوة قواعد االندماج اإلیجابي - 35
  .للشیخ فیصل مولوي المسلم مواطناً في أوروبا - 36
للدكتور أحمد جاء  ا بین واجب المواطنة وحفظ الھویةبأوروب المسلمون - 37

  .با�
للدكتور  عات األقلیات اجتماعیاً وسیاسیاً حكم مشاركة المسلمین في مجتم - 38

  .حمزة بن حسین الشریف
  .للشیخ متولي موسى الدور الدعوي في تحقیق المواطنة - 39
  .الغنوشيللشیخ راشد  ور الحوار في المواطنة واالندماجد - 40
  .للشیخ سالم الشیخي دور األسرة المسلمة في االندماج - 41
للدكتور أحمد علي  خالل مبدأ تزكیة وإصالح الجماعة المواطنة من - 42

  .اإلمام
  .لألستاذ شكیب بن مخلوف المنظمات اإلسالمیة في االندماج دور - 43

ا ومن القرارات والفتاوى التي أصدرھ: 10القرارات والفتاوى: ثالثا
  : المجلس بعد الدراسة والمباحثة العلمیة

  .حول المسلمون مواطنون ومقیمون في أوروبا :1/16قرار  - 1

  .قرار في والء المسلم في البالد األوربیة: 2/16قرار  - 2
  .قرار في حكم اإلقامة في غیر البالد اإلسالمیة: 3/16قرار  - 3
وابت وبین مقتضیات قرار بشأن المواءمة بین التقید بالث: 4/16قرار  - 4

  .المواطنة
  .قرار في المشاركة السیاسیة أحكامھا وضوابطھا: 5/16قرار  - 5
  .قرار في تحدید مفھوم االندماج ومقتضیاتھ: 2/17قرار  - 6
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قرار بشأن تشكیل لجنة لمتابعة ملف االندماج سواء للمسلمین : 3/17قرار  - 7
  .أم للجھات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني

ن إضافة القرارات اآلتیة المنبثقة من الدورات الخامسة والسادسة ویمك
  .والسابعة، لما لھذه المسائل من التعلق الواضح بقضیة االندماج وأثرھا علیھا

  ).الدورة الخامسة. (قرار مشاركة المرأة في العمل العام: 5/5قرار - 8

  ).دورة السادسةال. (قرار بشأن تھنئة غیر المسلمین في أعیادھم: 3/6قرار  - 9
إقرار عدد من األسس لفقھ األقلیات، من أبرزھا الحفاظ على ھویة  - 10

المجموعات اإلسالمیة في أوروبا، وضوابط انفتاحھا على محیطھا 
وتأثیرھا اإلیجابي فیھ،كالمحافظة على وحدتھا وشخصتھا الجماعیة، 

  ).الدورة السابعة(، وتنمیة بعد المواطنة لدیھا
  ومن الفتاوى

  . فتوى في إقامة المسلم في بالد الكفر - 1
  . فتوى إعطاء الصدقة للفقراء الغرب - 2
  . فتوى في حكم تحیة غیر المسلمین بلفظ السالم - 3

ھذا وكما أسلفت الذكر فإن فعالیات المجلس لحث مسلمي أوروبا على 
التعایش واالندماج اإلیجابي الشرعي مع واقعھم ومجتمعھم ودفعم نحو 

لحضاریة ما یجعلھم یتمتعون بكامل الحقوق مع االلتزام بالواجبات الشراكة ا
والقوانین السائدة بمقتضى وطنیتھم، واعتبارھم جزءا من المجتمع األوروبي، 
تظھر في كامل دوراتھ المنجزة وتظھر من خالل توعیاتھ المستمرة كما یبدو 

وتذكیرھم ذلك فیما یختتم بھ دوراتھ من توجیھ بعض التوصیات للمسلمین، 
بواجباتھم الدینیة والوطنیة وضرورة االلتزام بھا، واحترام كل ما تقتضیھ 
المواطنة من مبادئ وقیم والعمل بھا، كاألخوة اإلنسانیة والدینیة، والتعاون 
والسماحة واالعتدال والتزام الحوار الھادئ البناء، ونشر ثقافة السلم واألمن 

ذیرھم من التشدد والتزمت وسلوك باجتناب كل مظاھر العنف وصوره، وتح
وتشجیعھم على إقامة دورات ... مسلك التطرف حتى ال یسیئوا إلى اإلسالم، 

وبرامج تعمل على تحقیق االندماج اإلیجابي، والمشاركة الفعالة في األنشطة 
بمختلف أنواعھا السیاسیة واالجتماعیة والبیئیة وعلى مستوى الدولة، 



  دلیلة رازي/ أ 
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          346

ف الرسمي باإلسالم كدین، وبالمسلمین كأقلیة السعي إلى االعتراوضرورة 
لھا حقوقھا التي كفلتھا الشرائع والدساتیر والمواثیق، على غرار األقلیات 

  .. .الدینیة األخرى في التمتع بحقوقھم كاملة
باإلضافة إلى الجھود السابقة فإن المجلس كان من ضمن المشاركین 

والذي تم إطالقھ عبر ندوة ، "میثاق المسلمین في أوروبا"في وضع مشروع 
، وكان قد تضمن بنودا ھامة للمواطنة م2008جامعة بمدینة بروكسل في ینایر 

  :11وھي
ـ إن المسلمین في أوروبا یحترمون القوانین والسلطات القائمة علیھا،  1

وال یمنعھم ذلك، ضمن ما ھو مكفول لجمیع المواطنین، من الدفاع عن 
مواقفھم أفرادا ومجموعات، وذلك فیما ھو عائد حقوقھم والتعبیر عن آرائھم و

إلى شؤونھم الخاصة كفئة دینیة أو فیما یتعلق بالشأن العام كمواطنین، وإن ما 
قد یعُرض من تباین بین ما تقتضیھ بعض القوانین وبین ما یتّصل بجوانب 
دینیة خاصة، فللمسلمین أن یتوجھوا إلى الجھات المعنیة لمراعاة احتیاجاتھم 

 .وصول إلى الحلول المناسبةوال
ـ إن المسلمین في أوروبا یلتزمون بمبدأ حیاد الدولة فیما یتصل بالشأن  2

الدیني، حیث یقتضي ذلك التعامل العادل مع األدیان وتمكین معتنقیھا من 
التعبیر عن معتقداتھم وممارسة شعائرھم بشكل فردي وجماعي في المجال 

علیھ في مواثیق حقوق اإلنسان الخاص والعام، كما ما ھو منصوص 
واألعراف األوروبیة والدولیة، ومن ھذا المنطلق فإن من حق المسلمین في 
أوروبا كفئة دینیة أن یقیموا مساجدھم ومؤسساتھم الدینیة والتربویة 
واالجتماعیة الخاصة بھم، وأن یمارسوا عباداتھم، وأن یطبقوا مقتضیات 

متعلق بخصوصیاتھم في الطعام واللباس دینھم في أمورھم الحیاتیة مما ھو 
 .وغیر ذلك

ـ إن المسلمین في أوروبا، بصفتھم مواطنین أوروبیین، یعتبرون أن من  3
واجبھم أن یعملوا من أجل الصالح العام وأن یكون حرصھم على أداء 

وإن من مقتضیات الفھم اإلسالمي . واجباتھم كحرصھم على المطالبة بحقوقھم
المسلم مواطنا فاعال في الحیاة اإلجتماعیة، منتجا ومبادرا السلیم، أن یكون 
  .وساعیا لنفع غیره 
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إن المسلمین مدعوون إلى اإلندماج اإلیجابي في مجتمعاتھم، اندماجا ـ  4
یقوم على التوازن بین الحفاظ على ھویتھم الدینیة وبین مقتضیات المواطنة، 

ظ على شخصیتھم اإلسالمیة وإن كل اندماج ال یعترف بحق المسلمین في الحفا
وحقھم في أدائھم لواجباتھم الدینیة، ال یخدم في حقیقة األمر مصلحة المسلمین 

  .وال مصلحة مجتمعاتھم األوروبیة التي ینتمون إلیھا
ـ إن المسلمین في أوروبا مدعوون إلى االنخراط في الشأن السیاسي  5

العام من منطلق المواطنة الفاعلة، إذ أن من أھم مقتضیات المواطنة الصالحة، 
المشاركة السیاسیة بدءاً من اإلدالء بالتصویت في االنتخابات إلى التعاطي مع 

ھیئات على جمیع أفراد الھیئات السیاسیة، ومما یشجع على ذلك انفتاح ھذه ال
  .المجتمع وفئاتھ، انفتاحا یستوعب جمیع الطاقات واألفكار

ـ إن المسلمین في أوروبا، وھم یعیشون في مجتمعات متعددة المذاھب  6
الدینیة والفلسفیة، یؤكدون احترامھم لھذه التعددیة، وھم یعتقدون بأن اإلسالم 

یق بواقع التعددیة القائم بینھم، یقّر مبدأ التنوع واالختالف بین الناس وال یض
  .بل یدعو إلى التعارف والتعاون والتكامل بین أبناء المجتمع الواحد

   ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ
ِ أَْتقَاُكمْ  َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ   .]13: الحجرات[  إِنَّ هللاَّ

فقد ساھم المجلس في ھذا الحدث الھام والذي كان لھ الصدى الكبیر   
في وسط المجتمع األوروبي على اختالف مستویاتھم، وھو یمثل كما یبرز 

نقلة نوعیة في العمل "أحد ممثلي اتحاد المنظمات اإلسالمیة بأوروبا 
ألنھ ألول مرة یضع المواطنة ویقدمھا على الھویة  اإلسالمي األوروبي؛

   .12"الدینیة، ولكن دون أن یكون األمر متعارضا بینھما
آلیات وصیغ المجلس في عالج إشكالیة الھویة والمواطنة : المحور الثالث

  للمسلمین في أوروبا
یتخذ المجلس آلیات وصیغ عدیدة عند إصداره لألحكام في قضایا 

تص بھا، ومن ذلك قضیة الھویة والمواطنة، ولعل اآللیات األقلیات التي اخ
والصیغ التي اعتمدھا لحل ھذه القضیة ھي نفسھا اآللیات والصیغ التي تبناھا 
لحل سائر القضایا، كما أن بینھما تداخل واضح إذ دراسة المجلس لسائر 



  دلیلة رازي/ أ 
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          348

قد القضایا تنحو في غایاتھا نحو تحقیق االندماج اإلیجابي وھدف المواطنة، و
تراءى لنا من خالل الدراسة وتتبع إصدارات المجلس وجھوده أن آلیاتھ 

  :وصیغھ تظھر فیما یلي
  ) آلیات تنظیمیة(من ناحیة الشكل : أوال

وھي مبنیة على الموضوعیة واألمانة  :اجراءات الختیار األعضاء - 1
والدقة، حیث نجد المجلس حسبما ورد في الالئحة الداخلیة لھ وضع شروطا 

اشترط توفرھا لمن یتصدى للبحث واالجتھاد والفتوى، كما سن قواعد  عدة
للترشیح ینبغي على المجلس اتباعھا أثناء اختیاره لألعضاء المرشحین، وھذه 
القواعد إضافة إلى كونھا تضبط سیر عمل االجتھاد للعضو المرشح، فإنھا 

ثیل الدول مراعاة تم: مالئمة للوضع األوروبي، كاعتبارھا من ضمن القواعد
مراعاة تمثیل كونھم أدرى بواقعھم وأعرف بظروف بلدھم، وكذا : األوروبیة

وھو ما یتناسب مع الوضع الذي علیھ المسلمون في أوروبا : المدارس الفقھیة
،إضافة إلى شروط أخرى تبعث ... لشھودھا االنقسامات الطائفیة والمذھبیة،

  .راراتھم وفتاواھمعلى الثقة التامة باألعضاء واالطمئنان إلى ق
یتخذ المجلس إجراءات تنظیمیة : إجراءات تنظیمیة لضبط الفتوى - 2

خاصة كآلیة لضمان صحة األحكام ودقتھا ومصداقیتھا وضبطھا مثلما ھو 
  .مبین في المادة الخامسة من الئحة المجلس

فالمجلس ككل المجامع والھیئات یتخذ ھذه : االجتھاد الجماعي - 3
جتھاد، وھي تبعث على االطمئنان لقرارات المجلس وفتاواه، اآللیة وسیلة لال

ذلك ألن الجماعة یندر فیھا الوقوع في الخطأ، ولھذا كانت تلك االصدارات 
تكتسب صفة االحترام والتقدیر والقبول، وتتأكد الجماعة ھنا ألن االفتاء 

بد للمسلمین في البالد األوروبیة یتطلب نظرا استراتیجیا، وھو ما یسمیھ ع
المجید النجار باإلفتاء الحضاري، ولھذا كان ھدف المجلس أن ییسر للمسلمین 
العیش وفق ما تملیھ  مبادئ اإلسالم وقواعده، وأن یتفاعلوا مع ھذا المجتمع 

في تطوره     من منطلق ھویتھم اإلسالمیة تفاعال إیجابیا یكونون فیھ مسھمین
  .13الحضاري
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المجلس موضوع المواطنة أفرد  حیث: تنظیم دورات علمیة - 4
بدورة علمیة، وقد أشرت إلیھا سابقا، كما تناول بعض المسائل ذات تعلق بھذا 

  .الموضوع في مختلف الدورات األخرى
من ضمن االجراءات : إجراءات تنظیمیة إلصدار القرارات - 5

التنظیمیة كذلك ما نصت علیھ مجلة المجلس  في الخطوات المنھجیة المتبعة 
باحثة العلمیة والتي تضمن إصدار األحكام عن ثبات ویقین، فقد جاء أثناء الم

درج المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث على أن تكون قراراتھ : "فیھا ما یلي
وفتاواه في شتى القضایا مبنیة على بحوث مستفیضة تجري في مواضیع تلك 

تستبین بھ القرارات والفتاوى، ثم تطرح على المجلس لیتم فیھا حوار واسع، 
أركان الموضوع وأبعاده المختلفة، ما تعلق منھا بالواقع محل الفتوى أو 
القرار، وما تعلق بالفقھ ذي الصلة بھا، فإذا ما اطمئن إلى أن البحث قد 
استوفى مداه اجتھد في إصدار الفتوى، وإال فإنھ قد یؤجل ذلك إلى حین یتم 

  .  14"االستیفاء
وقد شكل لجنة لمتابعة ملف  :لقضایاتشكیل لجان لمتابعة بعض ا - 6

   .3/17: الھویة واالندماج وذلك حسب ما جاء في قرار
من الكتب والمجالت والقرارات  إصدار منشورات علمیة - 7

والفتاوى، حتى ینتفع بھا المسلمون بأوروبا، ویرشدھم لما فیھ صالحھم، 
ضوابط  ولتوعیتھم بدورھم الریادي للمشاركة في صنع مستقبل وطنھم وفق

یسترشدون بھا لتحفظ علیھم ھویتھم الدینیة، ویحققوا الموازنة الدقیقة بینھا 
  .وبین االنخراط في المجتمع ألداء ذلك الدور

لتسھیل االتصاالت وعملیة : فتح موقع خاص على االنترنیت - 8
  .التبادل العلمي ونشر المنجزات العلمیة

  ) آلیات موضوعیة(من ناحیة المضمون : ثانیا
یضبط المجلس القضایا من حیث : اختیار القضایا محل الدراسة - 1

أولویة الدراسة، إذ یتخیر من القضایا التي تكون مناط بحثھ وإفتائھ، ویرتب 
أولویاتھا حتى یحقق الدور الذي ینشده في دفع مسلمي أوروبا لیكونوا شركاء 

  .15في الحیاة الحضاریة وما تقتضیھ المواطنة في مجاالت عدة
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یعتمد المجلس حسبما : ضبط مصادر ومراجع األحكام والفتاوى - 2
ورد في النشرة التعریفیة لھ على عدة مراجع؛ فمصادره األولى تتمثل في 
الكتاب والسنة ثم اإلجماع والقیاس ثم تأتي المصادر التبعیة، وكذا یجعل من 

راجحھ : التراث الفقھي اإلسالمي مرجعا لھ بكل ما یحویھ من اآلراء
، كما یجعل ما وصلت إلیھ المجامع ...جوحھ، قویھ وضعیفھ، وھكذاومر

  .الفقھیة المختلفة من القرارات والفتاوى منطلقا الجتھاداتھ وفتاواه
فیأتي على صیغة ، صیغ عدة االجتھاد في المجلس یأخذ :االجتھاد - 3

 االجتھاد االنتقائي، ویأتي على صیغة االجتھاد االنشائي، كما یأتي على صیغة
  .جامعة بینھما وھو االجتھاد االنتقائي االنشائي

یعتمد المجلس على األصول االجتھادیة العامة  :وسائل االجتھاد - 4
مع توجیھھا توجیھا یتناسب مع خصوصیات الوضع محل النظر االجتھادي، 
وھو وضع المسلمین األقلیة في أوروبا، مع محاولة استثمار لمستثنیاتھا مما 

د، فالمجلس یعتمد القواعد األصولیة والقواعد الفقھیة یفید في االجتھا
ومستثنیاتھا، ویعتبر مقاصد التشریع ویتوسع في األخذ بھا لكن ضمن ضوابط 
وقیود، ویراعي الواقع األوروبي على أن لھ خصوصیة في فقھ األقلیات 

ألن الواقع األوروبي معقد أشد  المسلمة، ولھذا یعطي لھ مزیدا من العنایة،
قید ومتشابك أشد التشابك، والوجود اإلسالمي في ھذا الواقع ھو أیضا التع

معقد ومتشابك، بالنظر إلى غربتھ عن أصولھ، واختالفھ عن محیطھ، ولھذا 
یدعو إلى دراسة ھذا الواقع دراسة مستوفیة حتى أنھ قد یستعین بغیر المسلمین 

اصد الدین، ، وذلك حتى یصدر أحكاما محققة لمق16من الخبراء والمتخصصین
ویذكر عبد المجید النجار أن ھناك من الفتاوى ما تصدر في شأن ھذا الوجود 
ولكن یكون لھ مآل بمقتضى تلك المالبسات المعقدة غیر المآل الذي قدر 

  .17المجتھد أن تؤول إلیھ، وذلك بسبب من خفاء تلك المالبسات
 وتعتبر ھذه البحوث: إعداد بحوث في القضایا محل الدراسة - 5

الوسیلة األھم للمجلس، ذلك ألن ھذا المجلس یتصدى لكثیر من القضایا التي 
لیس لھا نظائر سابقة، وبالتالي فھو یستوفي جھده من خالل البحوث الستجالء 
الواقع األوروبي في أبعاده المختلفة، وفي بسط الخیارات الفقھیة المتعلقة بھا، 

  . 18ومقاصد الشرعواستبصار مآالتھا، لیصل إلى قرارات تتوافق 
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وھي تسمح بالتداول في القضایا المطروحة : إقامة ندوات علمیة - 6
في شمول وتوسع وعمق، متخذة من الحوار وسیلة للمقابلة بین األراء، 
وتباري الحجاج، مما یجعل الحصیلة العلمیة ذات أھمیة كبیرة موثوق بھا 

  . 19مین بأوروبایمكن أن تكون مادة الجتھادات فقھیة تعالج أحوال المسل
یحرص المجلس على االستفادة : االستفادة من القوانین األوروبیة - 7

مما ھو متاح في القوانین األوروبیة لتحقیق أھدافھ المرسومة، وفي ھذا الصدد 
القوانین األوروبیة بھا سعة لالندماج، ولكنھا "ینبھ عبد المجید النجار على أن 
  .  20"غیر مستثمرة من قبل المسلمین

تحلیل ودراسة أعمال المجلس في عالج إشكالیة الھویة : المحور الرابع
  .والمواطنة للمسلمین في أوروبا

لقد سعى المجلس بإنجازاتھ إلى تحقیق المواطنة الصالحة في المجتمع   
وقد ...اإلسالمي األوروبي من خالل دوراتھ وندواتھ وبحوثھ وقراراتھ وفتاواه

ت من أجل تحقیق ھذا الھدف وسلك في ذلك عدة اتخذ مختلف الوسائل واآللیا
مسالك، وبما أن قضیة المواطنة تأخذ البعد الشمولي الواسع إذ تحیط بجمیع 
القضایا والشؤون، فإن الرؤیة ستأخذ كذلك ھذا البعد، ولھذا تراءى لنا ما 
سیأتي من خالل رصد األعمال وتتبع الدراسات والبحوث المنجزة في ھذا 

 :   لمجلسالباب وجھود ا
ھذه المنجزات من الدورات والندوات وما انبثق منھا من  - 1

المنشورات العلمیة تثبت الدور الكبیر الذي یؤدیھ المجلس األوروبي لإلفتاء 
والبحوث إزاء ما یفرضھ الوجود اإلسالمي في أوروبا، سعیا بھ لیكون وجودا 

رة االندماج إسالمیا حضاریا جامعا بین واجب الحفاظ على الھویة وضرو
بمقتضى المواطنة، على أن یكون ھذا االندماج إیجابیا یسھم في حركة التنمیة 
من جمیع جوانبھا، ویضفي علیھا الطابع اإلسالمي األصیل؛ وھذا نابع عن 
مھمتھ في تحمل مسؤولیة إیجاد حلول لكبریات القضایا التي تخص الوجود 

زوما، لكون ھذه القضایا الجماعي للمسلمین، وھي مھمة تقع على عاتقھ ل
یستدعي البت فیھا جمع من النظار على سعة من العلم بأصول الشرع 
وفروعھ، وعلى درایة كاملة بالواقع وأسبابھ، فمثل ھذه القضایا تتطلب جھدا 
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جماعیا مؤسسیا ال فردیا مھما أوتي ھذا الفرد من نباھة، والمجلس بما یضمھ 
ھمة لینھض بھذه المجتمعات المسلمة من علماء استطاع أن یضطلع بھذه الم

ویصل بھا إلى االنخراط في الحیاة المجتمعیة بسائر مكوناتھا بما انتھجھ في 
  .مسیرتھ الرشیدة

اشتمال المجلس على مختلف المذاھب واألحزاب بما فیھ من  - 2  
وسائل وآلیات یعتبر عامال مھما وخطوة جادة لتأكید فكرة التقریب بین 

ف من حدة الخالف في وسط األقلیات المسلمة، ومن ثم المذاھب والتخفی
تعزیز منطلقات الوحدة اإلسالمیة بین الشعوب اإلسالمیة في مختلف 

وكذلك انطالقا من تبنیھ لسیاسات عدة كمنطلقات ألعمالھ كسیاستھ ... األقطار،
في اعتبار المصلحة العلیا للمسلمین فوق المصالح القطریة والحزبیة 

ھذا مع اإلقرار بأن الواقع األوروبي ال یزال حافال ... یرھا،والمذھبیة وغ
بمثل ھذه الخالفات، ضف إلیھا الخالفات العرقیة والحركیة للمسلمین والتي 

  .تعرقل بالدور الریادي والمتكامل للمجلس وتعیق سیر المواطنة
المواطنة مفھوم شامل یسع الكثیر من مجاالت الحیاة، والمجلس  - 3  

ه المجاالت من منطلق الرؤیة اإلسالمیة بما تقوم علیھ من مبادئ قد عالج ھذ
وقیم ومثل علیا، ووفق منھج تشریعي رصین حیث قدم لھا أحسن عالج من 
صیدلة الشریعة؛ بما یجعل حقیقة المواطنة تظھر بمظاھرھا المختلفة في سائر 

  .مناحي الحیاة وبأرقى المبادئ والقیم
وصایاه تنطوي على ما یعزز فكرة قرارات المجلس وفتاواه و - 4  

خاصة وأنھ ... األمن ونبذ كل صور العنف ومظاھره واإلرھاب بكل أشكالھ
یؤمن بفكرة الحوار وبضرورة التواصل مع اآلخرین، وأن الدعوة إلى هللا 
بالتي ھي أحسن واجب مقدس یجب العمل من أجلھ وتسخیر كل اإلمكانات لھ، 

ھ سوى تشویھ صورة اإلسالم وصد الناس فلیس للعنف مصلحة تذكر، ولیس ل
  . عنھ، باإلضافة إلى أنھ یعیق سیر المواطنة الصالحة

تتسم قرارات المجلس وفتاواه بالدقة والعمق تستجیب لمختلف  - 5  
معطیات العصر وتواكب مستجداتھ،كونھا صدرت عن تبصر بالواقع وتفقھ 

ة الرشیدة، فھو ال یقوم باألحكام، فقد سلك المجلس فیھا مسلك المباحثة العلمی
بإصدار آرائھ إال بعد بسطھا على بساط الحجة والبرھان، وتداولھا بالمناقشة 
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والبیان، ودراستھا باستیفاء حتى یصل بھا إلى حد االطمئنان بقربھا إلى الحق 
المجلس في كل ما : "جاء في مجلة المجلس ما نصھ. أو كونھا ھي الحق

كانت ذات طابع جزئي أو ذات طابع یصدره من فتاوى وقرارات سواء 
شمولي كلي، ال یصدر من ذلك شیئا إال بعد إجراء بحوث عمیقة في كل من 
الواقع األوروبي الذي ھو مجال الفتاوى والقرارات، والمسائل الشرعیة 
الفقھیة التي تقوم علیھا الفتوى، فإذا استبان لھ الحق بعد االجتھاد والتحري 

أجل ذلك إلى حین تكتمل المعطیات، وتتجمع أصدر ما رآه حقا، وإال 
المبررات؛ ولذلك فقد درج على سنة حمیدة، ھي أن یعقد في كل دورة ندوة 
علمیة یشترك فیھا أعضاؤه مع من یدعوھم من الخبراء تلقى فیھا البحوث 
وتناقش على نطاق واسع، ثم تطرح الفتاوى والقرارات المتعلقة بما جرى فیھ 

نطاق واسع أیضا، فال تصدر إال وقد استوفت أسبابھا، البحث لتناقش على 
وحصل اإلطمئنان إلیھا، والمجلة العلمیة التي یصدرھا المجلس بأعدادھا 
األحد عشر، ومنشورات المجلس من الكتب شاھدة على ھذا المنھج في العمل، 

   .21"وھذا التحري في إصدار القرارات والفتاوى
التام بمسؤولیة التبلیغ واإلرشاد إن جھود المجلس تنبو عن وعیھ  - 6

وتحمل الدعوة، وتظھر مدى حرصھ على الحضور اإلسالمي في المجتمعات 
األوروبیة، من خالل التعبیر عن المنطلقات الدینیة والمبادئ اإلسالمیة 
واألسس الصحیحة، لترشید العمل اإلسالمي وجعلھ أكثر فاعلیة یحقق مقاصد 

ن خالل عملھ الدؤوب والمستمر من أجل الشرع ویلبي عصرنة الواقع، وم
تحقیق المواطنة الصالحة والمشاركة اإلیجابیة الفاعلة في مختلف مكونات 

  . الحیاة
المیثاق اإلسالمي األوروبي الذي شارك فیھ المجلس یمثل نقلة  - 7

نوعیة وحدثا ھاما یھدف إلى تعزیز الحوار واالندماج في المجتمعات الغربیة، 
اء في الشؤون اإلسالمیة في أوروبا أن توقیع ھذا المیثاق وكما یرى الخبر

یعتبر خطوة إیجابیة حتى إذا لم یتمكن من إزالة جمیع االتھامات المسبقة، 
ویؤكدون على أن الساحة مواتیة اآلن لحوار بناء یزیل عقبات التفاھم ویسھل 

   .22عملیة اندماج المسلمین في المجتمعات األوروبیة
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جتھاد التي اعتمدھا المجلس األوروبي في بحوثھ إن سیاسة اال - 8
وإصداراتھ من قرارات وفتاوى تعمل على تیسیر سبل االندماج اإلیجابي، فال 
شك أن تحقیق المواطنة بمقتضیاتھا لمسلمي أوروبا تقوم على فقھ خاص 
یرتكز على قواعد علمیة شرعیة، كقاعدة الضرورة، وقاعدة المآالت، ومقصد 

فالمجلس في كثیر من أعمالھ العلمیة اعتمد ...د رفع الحرج، التیسیر، ومقص
على ھذه القواعد وبنى علیھا الكثیر من القرارات والفتاوى مراعاة 
لخصوصیة الواقع األوروبي، وھذا ال یتعارض مع مبادئ التشریع اإلسالمي، 

ذا ألن مقصد االندماج اإلیجابي أمر حتمي وال یتیسر إال باتخاذ ھذا السبیل، فإ
أرید فعال لعملیة االندماج أن تتم بنجاح، فال بد من سلوك ھذا المسلك، بل 

  . حینھا یصبح األمر واجبا
ھذا ما أدلى بھ أحمد جاء با� رئیس اتحاد المنظمات في أوروبا في 

: تصریحات خاصة  لشبكة أون الین إثر انعقاد دورة خاصة بموضوع
من المعروف أن الجالیة : "قائال" المعامالت المالیة للمسلمین بأوروبا"

المسلمة في الغرب ھي من أفقر األقلیات في القارة، وبالتالي فإنھ ال سبیل إلى 
تحقیق عملیة االندماج حقیقي لھذه الجالیة دون قوة اقتصادیة تملكھا، وھذا ال 
یتأتى إال من خالل وجود تأصیالت وفتاوى جدیدة، ولكن في نفس الوقت 

  .23"شریعة اإلسالمیة وأصولھاتستجیب لقواعد ال
وقد اعتبر المجلس ھذا البحث میدانا یراد منھ اندماج مسلمي أوروبا 

  .24في واقعھم الجدید من البوابة االقتصادیة كما صرح بھ أحد أعضائھ
المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث یعد مرجعیة حقیقیة للمسلمین  - 9

لقرارات والفتاوى حظیت في أوروبا، خاصة وأن إصداراتھ العلمیة من ا
باھتمام وقبول غالبیة المسلمین على الساحة األوروبیة مع تباین واختالف 

  .المذاھب واألعراف  في األوساط األوروبیة
تفعیل دور المجلس في توجیھ قضیة الھویة والمواطنة : المحور الخامس

  للمسلمین في أوروبا
ولیة مجتمع لقد استطاع المجلس أن یتمثل الدور في تحمل مسؤ

األقلیات المسلمة وترشیدھا نحو الشراكة الحضاریة، لتواكب المجتمعات 
األوروبیة التي تعیش فیھا، واضطلع بأداء ھذه المھمة الصعبة مع تحقیقھ 



  ..المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث وإشكالیة الھویة والمواطنة لألقلیات                       
  

 

 355                                                                            السادسالدولي  الملتقى

لكثیر من األھداف التي سطرھا، غیر أنھ یتطلع ألن یعمل جاھدا في سبیل 
وتطویر جھوده  تحسین وتجوید منجزاتھ العلمیة والرفع من مستواھا،

والمبادرات اإلیجابیة، وفي إطار ھذا المسعى قدم العلماء بعض المقترحات 
لتفعیل دور المجلس بغرض توجیھ القضایا وترشیدھا، وقد حاولت تقدیمھا في 
قالب یخدم القضیة التي أنا بصددھا مع إضافة بعض ما استلھمتھ من خالل 

  : البحث والدراسة، وھذه المقترحات ھي
ضع تخطیط منھجي دقیق لتصنیف القضایا في سلم األولویات و - 1

  . 25من حیث الدراسة، وذلك للقیام بدور حضاري من منطلقات إسالمیة
استثمار مستثنیات وخصوصیات علم األصول وعلم القواعد  - 2

بالبحث والتوجیھ، لمعالجة قضایا المسلمین بأوروبا ومنھا قضیة الھویة 
یخدم مقاصد الشرع، فضال عن توجیھ القضایا  والمواطنة، ومعالجتھا بما

األصولیة والقواعد الفقھیة العامة نحو ما یخدم تلك القضایا، وقد یشكل من 
خالل تراكم البحث في ھذا الشأن فرعا من القواعد واألصول یندرج ضمنھا 

  .26ویتخصص لدراسة قضایا األقلیات
لمین بأوروبا العمل على تأصیل قضایا یستشكلھا الكثیر من المس - 3

ذات البعد العقدي، كقضیة الوالء والبراء وقضیة التكفیر، وقضیة الخضوع 
  .27فھذه القضایا البد من حسمھا... للقوانین غیر اإلسالمیة

إعداد بحوث تتعلق بالواقع األوروبي والتي تفید في أعمال  - 4
المجلس وأداء مھمتھ االجتھادیة، وقد ینتدب للبحث فیھا بعض الخبراء 

  .28والمتخصصین
السعي لجعل قضایا المجتمع األوروبي ومشكالتھ محط اھتمام من  - 5

المجلس، لیكون لھ فیھا رأي شرعي توجیھي یعبر عن الرؤیة اإلسالمیة التي 
یھدف الوجود اإلسالمي بأوروبا إلى أن یكون بھا مشاركا حضاریا في 
 مجتمعھ الجدید، كقضیة العنف، واالنحالل األسري، والحریة

كما أن ھذا العمل یكسب ثقة المجتمع األوروبي باعتباره  ...والدیمقراطیة،
  .  29مھتما بقضایاه جملة ال بمشاكل المسلمین بصفة خاصة
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مواصلة الجھود للعمل على الحد من الخالفات المستمرة في  - 6
أوساط األقلیات المسلمة، السیما وأن الحال یقتضي وضع ھذه الخالفات جانبا 

م بالقضایا الكبرى والعمل لھا، أھمھا االعتراف باإلسالم كدین رسمي          واالھتما
في البلدان، فتوحید صف األقلیات المسلمة وكلمتھا قد ینعكس تماما على تنامي 
ھذا االعتراف، فضال عن ذلك فإن الخالفات تعكر صفو حقیقة المواطنة مما 

االندماج اإلیجابي وتحقیق تقتضیھ من الشعور بالوحدة الوطنیة، وتعیق سیر 
  .   ھدفھ الذي یعكس الصورة الحقیقیة لإلسالم 

محاولة العنایة بالشباب من خالل بناء مؤسسات اجتماعیة  -7 
وثقافیة، وبذل جھد من أجل عملیة اندماجھم في المجتمع األوروبي، من خالل 

الفاعلة في موازنة دقیقة بین الحفاظ على الھویة والقیم اإلسالمیة والمشاركة 
االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة : أوجھ حیاة المجتمع األوروبي بكل جوانبھا

 . 30والسیاسیة
السعي الحثیث للوصول إلى إعتراف رسمي أوروبي بالدین  -8  

حیث ) الخمس والعشرین(اإلسالمي ینسحب على كل دول االتحاد األوروبي 
اة الطبیعیة للمسلمین في یساھم في تجاوز الكثیر من العقبات في الحی

  . 31أوروبا
السعي لتحویل حال العداء والخوف والترقب بین أوروبا والعالم  - 9  

العربي واإلسالمي إلى وضع یسوده األمن  واالحترام والسالم والتواصل 
وتبادل المنافع، وال شك أن ھذا السعي یحقق المواطنة بما یحملھ مفھومھا 

مل على تكریس مبادئھا على أرض الواقع، الدقیق من دالالت ومعان، ویع
  .ویحفظ الھویة اإلسالمیة، ویحقق ھدف االندماج

وقد كانت مھمة المجلس السعي لتوحید الفتوى ومنع البلبلة والصراع   
الفكري فإنھ بذلك یقف في وجھ المتعالمین الذي یفتون فیضلون، ویبیحون 

نزل بھ سلطانا، كجواز للمسلمین في دیار الغرب ما ال یبیحھ الشرع ولم ی
السرقة واالختالس والتزویر والغش، وحتى القتل وھم بذلك یسیئون إلى 
اإلسالم، ویضرون بالجالیات اإلسالمیة أبلغ ضرر، ویصورون المسلمین في 

  . 32أبشع الصور
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نسبة الخبراء الذین یستعین بھم المجلس من التخصصات  - 10  
وأھمیتھا، وقد ال یصیب المجلس  األخرى ضئیلة بالمقارنة مع حجم القضایا

فیھا، مما یستوجب توفیر القدر الكافي الستیفاء ھذه القضایا من جمیع جوانبھا 
حتى یصل  إلى طرح أحكام تحقق فعال ما ینشده من أھداف ویتوخاه من 
مقاصد، ولھذا ینبغي العمل على إعداد ذوي الخبرات في الشؤون األخرى 

ویر القضایا تصویرا صحیحا ودقیقا ینعكس وتھیئتھم لیكونوا مؤھلین لتص
أثره على األحكام الشرعیة، وال یخفى أن سیاسة المجلس في إصدار األحكام 
تعتمد أساسا على منھج دقیق جامع بین فھم الشرع وفقھ الواقع، ومكونات 
الواقع الدقیقة، وما فیھ من تعقید وتشابك، وما یطرأ علیھ من مستجدات 

ھ من تغیرات یصعب التحكم فیھا من حیث الزمن وتطورات، وما یعتری
كل ھذا مما یستوجب االھتمام بتھیئة الكوادر من ذوي الكفاءات ... والنسبة

العالیة في كل التخصصات، وال یكتفى بالعدد القلیل منھم، بل ال بد من توفیر 
العدد الذي یكفي في كل تخصص لمعرفة صور الوقائع وتحدیدھا بدقة، ألن 

ر المسائل وما یدور في فلكھا من مالبسات وما یحیط بھا من تحدید صو
  .تشابك وتعقید قد یحتاج إلى جمع من العلماء وھو الغالب

االستعانة بھیاكل ومؤسسات تعمل على متابعة ملف المواطنة  - 11  
على غرار ما قرره  -نظریا وعملیا -ومقتضیاتھا، واالحاطة بجمیع جوانبھا

ة عشرة من تشكیل لجنة من المجلس لمتابعة ملف المجلس في دورتھ السابع
  .المواطنة واالندماج

تشكیل ھیاكل ومؤسسات خاصة تعمل على توعیة مسلمي  - 12
أوروبا بما تقتضیھ المواطنة الصحیحة، وما تتطلبھ من االلتزامات وتستوجبھ 
من حقوق، والحث على ضرورة االندماج المتوازن مع التقید بضوابطھ 

نظر فیما یعترض لھم من صعوبات، وتقدیم لھم ید العون خالل المسطرة، وال
مسیرتھم نحو الشراكة الحضاریة، وتطلعاتھم إلى دور أكثر فاعلیة للمشاركة 

  .  في صناعة مستقبل أوروبا
تعزیز التواصل بین المجلس ومختلف المؤسسات األوروبیة،  - 13  

اون والتنسیق فیما بینھم، وبینھ وبین مختلف المجامع الفقھیة في العالم، والتع
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وتبادل الخبرات والمنجزات العلمیة، والمشاركة على الخصوص في النظر 
إلى قضیة المواطنة للمسلمین في بالد أوروبا، وذلك لما لھذه القضیة من أبعاد 

، ولخصوصیة الواقع األوروبي، وما یتطلبھ من فقھ ...سیاسیة وثقافیة وإنسانیة
دعي تكاتف الجھود وتكثیفھا، واالسترشاد بمختلف خاص لمعالجتھ، فھذا یست

الخبرات مھما كانت، واالستعانة بأھل االختصاص، فمع أن العلماء یرون أن 
الناظر في القضایا ینبغي أن یكون من أھل البلد التي یصدر فیھ قراره وفتواه 

الم ألنھ أدرى بواقعھم وأعرافھم وتقالیدھم، إال أن ھذا المحل ال یحتمل ھذا الك
مع صحتھ، ألن الوضع یستوجب توحید الجھود لترشید العمل اإلسالمي في 

  .ھذا الموطن
االستعانة بالجھود الفردیة، فھذا المحل وإن كان ال یسع االجتھاد  - 14  

على المستوى الفردي لما یتطلبھ من جھد جماعي، إال أنھ ال غنیة عن 
  .قوة الحجةاالجتھاد الفردي إذا ما اتصف بالجدیة واألصالة و

على غرار ما ذكر من التباعد القائم بین الدورات التي یقوم بھا  - 15  
المجلس وما في ذلك من قصور لظروف خارجة عن نطاقھ، ینبغي العمل 
على زیادة الدورات لمتابعة ملف المواطنة واالندماج على الخصوص، 

شید مسیرة والقضایا المتعلقة بالشؤون األخرى كونھا بوابة االندماج، ولتر
العمل اإلسالمي أكثر، ولدفع الشبھ التي یطلقھا األعداد بین الحین واآلخر 

  . والتي تعیق ھذا السیر
القیام بدراسات میدانیة الستجالء واقع المسلمین بأوروبا لمعرفة  - 16  

مدى تأثرھم بمنجزات المجلس وأعمالھ، وتتبع آثار تلك القرارات والفتاوى 
  .ھا، لدرك جوانب القصورعلى حیاة العاملین ب

ال زالت مشكلة الھویة قائمة في أوساط المسلمین األوروبیین - 17
بالرغم مما قدمھ المجلس من دور فعال إلى جانب المؤسسات األخرى، فال 
زال مسلمي أوروبا یستصعبون تطبیق معادلة الحفاظ على الھویة مع ضرورة 

ة أولیة وھامة في طریق لكن ومع ذلك تعتبر تلك الجھود خطو. 33االندماج
تحقیق ھدف االندماج، فال بد من اتباع سیاسة التدرج حتى یتحقق الھدف 
المنشود، وال بد من بذل جھد أكبر، وفي ھذا الحال المسؤولیة مشتركة تقع 
على الجمیع، على المؤسسات اإلسالمیة في أوروبا وفي العالم، وعلى 
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ي الدعم من قبل السلطات المجتمع اإلسالمي األوروبي، مع ضرورة تلق
  . اإلسالمیة
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  الـمواطنة و حـمــایة األقلیـات
  –المرجعیات النبویة بحث في النصوص القرآنیة و -

  
  

  باتنة جامعة –رایة  أحمد الدكتور  

  

  :مقـــــدمة

من أھم المواضیع  " المواطنة وحمایة األقلیات"یُعد موضوع 
المطروحة حالیا على الساحة السیاسیة بل ھو حدیث الساعة، وھذا  نظرا  لما 

شكلھ ھذا الموضوع من خطورة بالغة في ظل ما تشھده الساحة السیاسیة یُ 
العربیة والعالمیة من ثورات بمختلف أشكالھا، والُمالحظ أّن ھناك من 
المفكرین  من قلّل  قضیة األقلیات وعالقتھا بالمواطنة إلى درجة أنّھ أنقص 

م یُراعي خطورتھا، من  تأثیراتھا المختلفة على األبعاد اإلقلیمیة والدولیة، ول
وبخاصة إذا ُغذیت  بالعصبیة،  فتغدو بذلك خطرا حقیقیا على استقرار الدول 

یمكن أن تُستخدم كسالح لتحقیق أھداف  ، ومن ثمة فاألقلیاتاألممو
إستراتیجیة، في یوم تعالت فیھ األصوات لتحدید طبیعة العالقة السیاسیة بین 

  .األغلبیة الحاكمة و األقلیة المحكومة

ولعّل موضوع الیوم یكتسي أھمیة بالغة في ھذا العالم الذي یعج  
بفوضى  الفھم واختلط الحابل بالنابل، وبدأت تداعیات ھذه األزمة تظھر بعد 
أن الحظنا االضطھاد الذي تُعاني منھ األقلیات المسلمة في كّل دول العالم من 

مساجد في بعض تضیق وتضیع للحقوق، وبخاصة الدینیة منھا فحرمت بناء ال
الدول، والتضیق على الحریات الفردیة كفرض ضریبة على المرأة المسلمة  
التي ترتدي الحجاب أو النقاب في األماكن العامة، وھذا أمام  قوانین و ضعھا 
الغرب كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ینص صراحة على حمایة 

مایة األقلیات مھما كان الحقوق الخاصة كالحق في العبادة و یسعى على ح
  .نوعھا
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ة أّن  استعرض موضوع  المواطنة لھذا ارتأیت من خالل ھذه المداخل
حمایة األقلیات من منظور إسالمي من خالل استقراء النصوص القرآنیة و

آراء العلماء و الفقھاء  في ھذا الموضوع، وما تركھ  لنا وواألحادیث النبویة  
مایة األقلیات،  وھنا تُثار العدید من اإلشكاالت العلماء من میراث  یـُؤسس لح

متعلقة بالموضوع أھمھا؛ ما ھو مفھوم األقلیة؟ ما ھي أنواعھا؟ ھل یحمي 
اإلسالم حقوق األقلیات؟ ھل من واجب المواطنة حمایة األقلیات الغیر 

  مع األقلیات الدینیة؟    المسلمة؟ كیف تعامل الرسول

حاول أن نُجیب علیھا من خالل العناصر غیرھا سنشكاالت وكّل ھذه اإل
  :التالیة

  .تعریف األقلیة - أوال

  .القرآن الكریم نص یحمي حقوق األقلیات -ثانیا

على ھامش السیرة؛ استرتیجیة الرسول في المحافظة على حقوق  -ثالثا
 .األقلیات

  .المواطنة مثــاق عقائدي یحمي  حقوق األقلیات - رابعا

  :یةتـــعریف األقـــل - أوال

أوردت المعاجم اللـّغویة عدة تعاریف  : المفھوم اللغوي لألقلیة - 1
بقولھ في مادة ) البن منظور) (لسان العرب( لمصطلح األقلة  منھا  ما جاء في

القِلَّةُ ِخالف الكثرة والقُلُّ خالف الُكْثر وقد قَلَّ یَقِلُّ قِلَّة وقُالًّ فھو قَلیل ): "قلل(
ن ابن جني وقَلَّلھ وأقَلَّھ جعلھ قلیالً وقیل قَلَّلھ جعلھ قَلیالً وقُالل وقَالل بالفتح ع

وأَقَلَّ أَتى بقَلِیل وأَقَلَّ منھ كقَلَّلھ عن ابن جني وقَلَّلھ في عینھ أَي أَراه قَلیالً وأَقَلَّ 
ه الشيء صاَدفھ قَلیالً واستقلَّھ رآه قَلیالً یقال َتقَلَّل الشيَء واستقلَّھ وتَقالَّھ إِذا رآ

  .1"قَلیالً 

عكس الكثرة؛ فھي كثیرا ما تُستخدم لداللة  )ابن منظور(فالقلة عند 
قاموس (العددیة، ولعّل ھذا التعریف یتفق إلى حد كبیر مع ما جاء في 

 ِضدُّ الَكْثَرةِ : والقِلَّةُ بالكسر. القُلُّ بالضم "قلل" للفیروزآبادي في مادة) المحیط
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َجَعلَھُ قلیالً كقَلَّلَھُ : وأقَلَّھُ . قلیٌل كأَمیٍر وُغراٍب وسحابٍ قَلَّ یَقِلُّ فھو ) والُكْثرِ (
: وكأَمیرٍ . أقَلُّھ: القلیُل و من الشيءِ  :والقُلُّ بالضم .وصاَدفَھ قلیالً وأتَى بقلیلٍ 

یكوُن ذلك في  :وقوٌم قَلیلوَن وأقِالَُّء وقُلٌُل وقُلُلونَ  .بھاءٍ  :القصیُر النحیُف وھي
 .فَقیٌر وفیھ َبقِیَّةٌ  :ورُجٌل ُمقِلٌّ وأقَلُّ  .قِلَّةُ الِجَدةِ  :واال ْقاللُ  .وِدقَِّة الُجثَّةِ  قِلَِّة الَعَددِ 

وقُلُّ بُن قُلٍّ  .إذا ِخْفَت الَعطََش فأََرْدَت أن یُْستَقَلَّ ماُؤكَ  :وقالَْلُت لھ الماءَ 
ِھما ال یُْعَرُف ھو وال أبوهُ  زیٌد بالضم وأقَلُّ َرُجٍل  وقُلُّ َرُجٍل یقوُل ذلك إالَّ  .بَضمِّ

وقُلٌُل من  .فَْرٌد ال أَحَد لھ :ورُجٌل قُلٌّ بالضم .ما رُجٌل یقولُھ إال ھو :َمْعناھُما
قوَن من قَبائَِل َشتَّى أو غیِر شتَّى فإذا اجتمعوا َجْمعاً  :الناِس بضمتینِ  ناٌس ُمَتفَرِّ
  .2"فھم قُلٌَل كُصَردٍ 

أعطى مفھوما جدیدا " آباديفیروزال"من خالل ھذا التعریف نلحظ أن 
  .؛ فاألقلیة عنده ھي القلة العددیة، و الجماعة البشریة الفقیرة الضعیفةألقلیة

تعدد المفاھیم االصطالحیة لمفھوم  :المفھوم االصطالحي لألقلیة - 2
األقلیة، ولعّل ھذا التعدد راجع إلي المنطلقات الفكریة واإلیدیولوجیة التي 

  :وھناك العدید من المعاییر في تحدید مفھوم األقلیة منھایتبناھا أصحابھا، 

 وینطلق ھذا التعریف من العدد في تحـدید مفھوم األقلیة، :معیار العدد
مجموعة " :ولقد عّرف القاموس السیاسي األقلیة من خالل ھذا المعیار بقولھ

ن من السكان لھم عادة جنسیة الدولة غیر أنھم یعیشون بذاتیتھم ویختلفون ع
غالبیة المواطنین في الجنس أو اللغة أو العقیدة أو الثقافة أو التاریخ أو 

  .3"العادات

فاألقلیة ھي طائفة تتمتع بحقوق األغلبیة تمارس السلطة وتجمعھا العدید 
  .من المقومات منھا اللغة والعادات والتاریخ المشترك

ألقلیة ضعیفة ال یستند ھذا المعیار إلى القوة و السیطرة، فا :معیار القوة
تسیطر على مقالید الحكم في الدولة، ولیس لھا نفوذ سیاسي أو عرقي، على 
خالف األغلبیة ھي فئة حاكمة تأثر في الدولة تتمتع بامتیازات سیاسیة  ولقد 

مجموعة من ": عّرف القاموس السیاسي األقلیة من ھذا المعیار بقولھ
ھیمنة، تتمتع بجنسیة الدولة إال األشخاص في الدولة لیست لھا السیطرة أو ال
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أنھا تختلف من حیث الجنس أو الدیانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إلى 
  .4"حمایة ثقافتھا وتقالیدھا ولغتھا الخاصة

األقلیة ھي مجموعة بشریة تختلف  :معیار االختالف العرقي والدیني
تختلف عن   العادات والدین والمقومات األخرىغة وعن األغلبیة في اللّ 

مجموعة من مواطني " :في ھذا یعرفھا القاموس السیاسي بقولھو األغلبیة،
الدولة تختلف عن بقیة مواطنیھا من حیث الجنس أو الدین أو اللغة أو الثقافة 

  .5"تقبع في ذیل السلم االجتماعي

األقلیات في البالد المسلمة كثیرة  :أنواع األقلیات في البالد اإلسالمیة
 : ، أھمھا مایلي ومتنوعة

 ؛ بمعنى  الكفار(*)األقلیات الدینیة ھم أھل الذمة :األقلیات الدینیة -أ
الغیر مسلمین الذین دخلوا البالد اإلسالمیة واستقروا فیھا وأرادوا المساھمة 
في بنائھا، ومن ثمة التمتع بكّل  الحقوق والواجبات المفروضة على المسلمین، 

لدینیة إلى  قسمین حسب مصدر دخولھم إلى البالد ویمكن تقسم ھذه األقلیات ا
  :اإلسالمیة

أقلیات دینیة وجدت نتیجة الفتوحات اإلسالمیة للبالد الغیر  :القسم األول
  . مسلمة، ومن ثمة قرروا البقاء في أرضھم و المحافظة على ھُویتھم الدینیة

قود أقلیات دینیة دخلوا إلى البالد اإلسالمیة بموجب ع :القسم الثاني
  .عمل أو الھجرة و نحو ذلك

بید أّن القاسم المشترك بین القسمین ھو عقد الذمة الذي یستأمن بموجبھ 
  .الذمي وتُعطى لھ كّل الحقوق و یقوم بكّل الواجبات المفروضة علیھ

  :القرآن الكریم نص یحمي حقوق األقلیات - أوال
ت، وأكدت لقد أشارت العدید من النّصوص القرآنیة على حمایة األقلیا

على سنة االختالف و التنوع في المجموعة البشریة، فاإلسالم قبل أن یقر 
یَا أَیُّھَا : بحقوق األقلیات أكد على مبدأ االختالف، و في ھذا یقول هللا تعالى
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ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُوا إِ  نَّ أَْكَرَمُكْم النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ
َ َعِلیٌم َخبِیٌر  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  .)13: الحجرات( ِعنَد هللاَّ

على  النّاس لقد أخبر هللا عز وجل"في تفسیره لھذه اآلیة ) ابن كثیر(قال 
أنھ خلقھم من نفس واحدة، وجعل منھا زوجھا، وھما آدم وحواء، وجعلھم 

القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر شعوبا، وھي أعم من القبائل، وبعد 
  .6"وغیر ذلك

فمادام  االختالف والتنوع سنة كونیة فمن الضروري أن یتشكل من ھذا 
االختالف أقلیات تقطن ھنا وھناك وھنالك، ولحمایة ھذا التنوع واالختالف  و 

وجل منھاًجا یحدد عالقة المسلمین بغیرھم من األمم  عز ھذه األقلیة وضع  هللا
  .الشعوب األخرى واألقلیات التي تعیش في الدولة اإلسالمیةو

كما حث القرآن الكریم المسلمین على البر واإلقساط لألقلیات الغیر 
َال  :المسلمة  المسالمة و الموجودة في دیار اإلسالم، حیث قال أعز من قائل

ینِ  ُ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ وھُْم  یَْنھَاُكُم هللاَّ َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم أَْن َتبَرُّ
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن  ُ َعِن الَِّذیَن قَاتَلُوُكْم فِي  )8(َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ هللاَّ إِنََّما یَْنھَاُكُم هللاَّ

یِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم َوظَاَھُروا َعلَى إِْخَراِجُكمْ  أَْن تََولَّْوھُْم َوَمْن َیتََولَّھُْم  الدِّ
  .)9-8: الممتحنة( )9(فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن 

 -في سبب نزول ھذه اآلیة الكریمة - )اإلمام أحمد(جاء في مسند 
حدثنا أبو معاویة، حدثنا ھشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء "
قََدمت أمي وھي مشركة في عھد : قالت-ھي بنت أبي بكر، رضي هللا عنھما-

یا رسول هللا، إن أمي قدمت وھي : فقلت قریش إذ عاھدوا، فأتیُت النبي 
   .7"نعم، صلي أمك: "راغبة، أفأصلھا؟ قال

مع األقلیات الغیر مسلمة؛  فمن خالل ھذا الحدیث نستشف سماحتھ 
ھا  الرسول عل الرغم أنّھا مشركة لم یُكرھ -رضي هللا عنھا) أسماء(فأم 

  .الكریم على اإلسالم و لم یمنع ابنتھا من زیارتھا
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حدثنا عارم، حدثنا عبد هللا بن المبارك، حدثنا : "في روایة أخرى قولھو
قدمت قَُتیلة : مصعب بن ثابت، حدثنا عامر بن عبد هللا بن الزبیر، عن أبیھ قال
ھي مشركة، على ابنتھا أسماء بنت أبي بكر بھدایا ِصنَاب وأقط  وسمن، و

فأبت أسماء أن تقبل ھدیتھا تدخلھا بیتھا، فسألت عائشة النبي صلى هللا علیھ 
ینِ : وسلم، فأنزل هللا، عز وجل ُ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ  ال یَْنھَاُكُم هللاَّ

  .8إلى آخر اآلیة، فأمرھا أن تقبل ھدیتھا، وأن تدخلھا بیتھا

المواطنة لألقلیات مھما كان  دینھا ، ورفض فالقرآن یحمي حقوق 
كّل  - في ظل الدولة اإلسالمیة- رفضا قاطعا كّل أشكال التمیز و اإلكراه و كفل

أشكال العبادة و حریة االعتقاد و النّصوص القرآنیة  تدل على ذلك منھا قولھ 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  :تعالى یِن قَد تَّبَیََّن الرُّ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت  الَ إِْكَراهَ فِي الدِّ

ُ َسِمیٌع َعِلیمٌ  ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقََى الَ انفَِصاَم لَھَا َوهللاَّ  َویُْؤِمن بِا�َّ
  ).256: البقرة(

ال أَْعبُُد  )1(قُْل یَا أَیُّھَا اْلَكافُِروَن  :أكد ھذا في سورة الكافرون بقولھو
ا َعبَدتُّْم  )3(َوال أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد  )2( َما تَْعبُُدونَ  َوال أَنتُْم  )4(َوال أَنَا َعابٌِد مَّ

  .)6-1: الكافرون( )6(لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدیِن  )5(َعابُِدوَن َما أَْعبُُد 

على ھــامش السیرة؛ استرتیجیة الرسول في المحافظة على حقوق  -ثــانیا
  األقلیات

، أركان الدولة اإلسالمیة وھو یدعو إلى نبذ التفرقة  نذ أّن أسسم
وسعى إلى حمایة األقلیات  الغیر المسلمة  فلقد روى  البخاري في صحیحھ  

َمْن قَتََل نَْفًسا " :قَالَ  من حدیث عبد هللا ابن عمر رضي هللا عنھما َعِن النَّبِيِّ 
  .9"ِة َوإِنَّ ِریَحھَا یُوَجُد ِمْن َمِسیَرِة أَْربَِعیَن َعاًماُمَعاھًَدا لَْم یََرْح َرائَِحةَ اْلَجنَّ 

ففي الحدیث السابق تھدید ووعید لكّل مسلم قتل  معاھدا بغیر حق أو 
أبعد من ذلك في قضیة  انطالقا من دوافع عصبیة مقیتة، بل ذھب الرسول

نفسھ  قتل أو االعتداء على المعاھد أو تكلیفھ ما ال یُطیق  أین یكون ھو
بقلب سلیم، ففي  عز وجلال بنون إال من أتى هللا خصیمھ یوم ال ینفع ال مال و

ثَنِى " :سنن أبي داود قولھ َحدَّثَنَا ُسلَْیَماُن ْبُن َداُوَد اْلَمْھِرىُّ أَْخبََرنَا اْبُن َوْھٍب َحدَّ
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ِعدٍَّة ِمْن أَْبنَاِء أَْصَحاِب أَبُو َصْخٍر اْلَمِدینِىُّ أَنَّ َصْفَواَن ْبَن ُسلَْیٍم أَْخبََرهُ َعْن 
 ِ ِ  َرُسوِل هللاَّ أَالَ َمْن ظَلََم ُمَعاِھًدا أَِو " :قَالَ  َعْن آبَائِِھْم ِدْنیَةً َعْن َرُسوِل هللاَّ

َم اْنتَقََصھُ أَْو َكلَّفَھُ فَْوَق طَاقَتِھِ أَْو أََخَذ ِمْنھُ َشْیئًا بَِغْیِر ِطیِب نَْفٍس فَأَنَا َحِجیُجھُ یَوْ 
  .10""اْلقِیَاَمةِ 

  : حجة الوداع تقر مبدأ حمایة األقلیات

إّن  المستقرئ لنّص حجة الوداع یجد  ما یشفي غلیلھ في قضیة حمایة 
لحقوق األقلیات الغیر المسلمة عندما أقر مبدأ المساواة بین أبناء   الرسول

رة المجتمع الواحد على الرغم من االختالف في العرق، فضال على تأكیده م
) أحمد بن حبل(أخرى على حرمة الّدم مھما كان نوعھ؛ ففي مسند اإلمام 

أَنَّ أَبَا نَْضَرَة  ،َحدَّثَنَا َحبَّاُن أَْخبََرَنا َعْبُد هللاِ، أَْخبََرنَا َسِعیٌد اْلُجَرْیِريُّ " :قولھ
ثَھُمْ   قَاَم َرُسوُل هللاِ : قَالَ  ،بِِمنًى َحدَّثَنِي َمْن َشِھَد ُخْطبَةَ النَّبِيِّ : قَالَ  ،َحدَّ

أَالَ الَ  ،َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحدٌ  ،یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّ َربَُّكْم َواِحدٌ : فَقَالَ  ،َوَسطَ أَیَّاِم التَّْشِریقِ 
 َوالَ  ،َوالَ أَْسَوَد َعلَى أَْحَمرَ  ،فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلَى أَْعَجِميٍّ َوالَ لَِعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ 

: قَالَ . بَلََّغ َرُسوُل هللاِ : أَالَ ھَْل بَلَّْغُت ؟ قَالُوا ،أَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد إِالَّ بِتَْقَوى هللاِ 
فَأَيُّ یَْوٍم : قَالَ . َشْھٌر َحَرامٌ : أَيُّ َشْھٍر ھََذا؟ قَالُوا: ثُمَّ قَالَ  ،فَْلیُبَلِّغِ الشَّاِھُد اْلَغائِبَ 

فَإِنَّ ِدَماَءُكْم : قَالَ . بَلٌَد َحَرامٌ : فَأَيُّ بَلٍَد ھََذا؟ قَالُوا: قَالَ . امٌ یَْوٌم َحرَ : ھََذا؟ قَالُوا
َوأَْعَراَضُكْم، َعلَْیُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة یَْوِمُكْم ھََذا فِي : َوأَْحَسبُھُ قَالَ : قَالَ  ،َوأُْمَوالَُكمْ 

فَْلیُبَلِِّغ : قَالَ . بَلََّغ َرُسوُل هللاِ : ُت؟ قَالُواأَالَ ھَْل بَلَّغْ  ،َشْھِرُكْم ھََذا فِي بَلَِدُكْم ھََذا
  .11"الشَّاِھُد اْلَغائِبَ 

  :ینبذ العصبیة في قصة سلمان الفارسي الرسول 

 ھو نبذه) سلمان الفارسي(من بین األحكام الشرعیة المستنبطة من قصة 
 لفارسي للعصبیة البغیضة التي قد تجد مكانھا في المجتمع المسلم؛ فسلمان ا

على الرغم من أصولھ الفارسیة إال أنـّھ استطاع أن یُحظى بمكانة عالیة عند 
َحدَّثَِني َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد هللاِ، " :؛ ففي صحیح البخاري  قولھالرسول 

َثنِي ُسلَْیَماُن ْبُن بَِالٍل َعْن ثَْوٍر، َعْن أَبِي اْلَغْیِث، َعْن أَبِي ھَُریْ : قَالَ  َرةَ، َرِضَي َحدَّ
ُ َعْنھُ، قَالَ  فَأُْنِزلَْت َعلَْیِھ ُسوَرةُ اْلُجُمَعِة َوآَخِریَن  ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ : هللاَّ
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ا یَْلَحقُوا بِِھْم، قَالَ  قُْلُت َمْن ھُْم یَا َرُسوَل هللاِ لَْم یَُراِجْعھُ َحتَّى َسأََل ثََالثًا : ِمْنھُْم لَمَّ
یََدهُ َعلَى َسْلَماَن ثُمَّ قَاَل لَْو َكاَن  اُن اْلفَاِرِسيُّ َوَضَع َرُسوُل هللاِ َوِفینَا َسْلمَ 

  .12"ِمْن ھَُؤالَءِ  -اِإلیَماُن ِعْنَد الثَُّریَّا َلنَالَھُ ِرَجاٌل ، أَْو َرُجٌل 

  :إنّك امرؤ فیك جاھلیة

مع الرسول  -رضي هللا عنھ - أوردت متون الحدیث  قصة أبا ذر  كما
 ذي أصبحت قصتھ من األمثلة الخالدة في رفضھ صلى هللا علیھ وسلم ال

أحد  -رضي هللا عنھ - ، فعندما عیّر أبو ذر 13للمعاملة السیئة ألھل الذمة
بأمھ كان الّرد سریعا من خاتم األنبیاء عندما  - رضي هللا عنھم - الصحابي

ي صحیحھ رفض فكرة العصبیة العرقیة واإلساءة النابعة فلقد روى البخاري ف
بََذِة، َوَعلَْیِھ ُحلَّةٌ، َوَعلَى ُغالَِمھِ ُحلَّةٌ فََسأَْلتُھُ " :َعِن اْلَمْعُروِر قَالَ  لَقِیُت أَبَا َذرٍّ بِالرَّ

ِھ، فَقَالَ : َعْن َذلَِك، فَقَالَ  یَا أَبَا َذرٍّ  ِلَي النَّبِيُّ : إِنِّي َساَبْبُت َرُجالً فََعیَّْرتُھُ بِأُمِّ
ِھ إِنََّك اْمُرٌؤ ِفیَك َجاِھِلیَّةٌ إِْخَوانُُكْم َخَولُُكْم َجَعلَھُمُ  أََعیَّْرتَھُ  ُ تَْحَت أَْیِدیُكْم فََمْن  بِأُمِّ هللاَّ

ا یَأُْكُل َوْلیُْلبِْسھُ ِممَّا یَْلبَُس، َوالَ تَُكلِّفُوھُْم َما  َكاَن أَُخوهُ تَْحَت یَِدهِ فَْلیُْطِعْمھُ ِممَّ
  .14"ْفتُُموھُْم فَأَِعینُوھُمْ یَْغِلبُھُْم فَإِْن َكلَّ 

  :قصة بالل بن رباح

لألقلیات   من الدروس التي نستدل بھا في قضیة حمایة الرسول 
عندما عیّره أبو ذر بابن السوداء فاشتد  )بالل بن رباح(قصة الصحابي الجلیل 

واخبره على مبدأ التفاضل العملي  -رضي هللا عنھ -على أبى ذر   غضبھ
 :النسب؛ ففي سنن البیھقي قولھولیس معاییر العرق وس التمیز الذي ھو مقیا

" ، انِيُّ أَْخَبَرنَا َعلِيُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن، أنا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْیٍد، ثنا أَبُو ُشَعْیٍب اْلَحرَّ
َثنِي أَْحَمُد ْبُن أَبِي ُشَعْیٍب، ثنا ُموَسى ْبُن أَْعیََن، َعْن َخالِِد ْبِن  یَِزیَد، ثنا أَبُو َحدَّ

ِھ، فَقَالَ : َعْبِد اْلَملِِك، َعِن اْلقَاِسِم، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ  یَا : َعیََّر أَبُو َذرٍّ بَِالًال بِأُمِّ
ْوَداِء، َوإِنَّ بَِالًال أَتَى َرُسوَل هللاِ  ، فَأَْخبََرهُ فََغِضَب، فََجاَء أَبُو َذرٍّ َولَْم اْبَن السَّ

َما أَْعَرَضَك َعنِّي إِالَّ َشْيٌء بَلََغَك یَا : ، فَقَالَ أَْعَرَض َعْنھُ النَّبِيُّ یَْشُعْر، فَ 
ِھ؟: "َرُسوَل هللاِ، قَالَ  َوالَِّذي أَْنَزَل : "قَاَل النَِّبيُّ  "أَْنَت الَِّذي تَُعیُِّر بَِالًال ِبأُمِّ
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ٍد  َما ِألََحٍد َعلَيَّ فَْضٌل إِالَّ بَِعَمٍل،  -ْحلَِف أَْو َما َشاَء هللاُ أَْن یَ  -اْلِكتَاَب َعلَى ُمَحمَّ
اعِ    .15"إِْن أَْنتُْم إِالَّ َكطَفِّ الصَّ

 :خیر خلف لخیر سلف

، فلقد حتى بعد وفاة النبي  - لمسناھا - والـُمالحظ أن حمایة األقلیات 
ضربت الخالفة اإلسالمیة أروع األمثلة  في حمایة األقلیات  الغیر اإلسالمیة 

 - رضي هللا عنھ - لبالد اإلسالمیة؛ فروى أھل السیرة أّن  أبا بكر الصدیقفي ا
صلى هللا -جدد مثاق العھد الذي كان قائما مع األقلیات الیھودیة  في عھد النبي

رضي هللا عنھ الخالفة جدد العھد  )أبو بكر( ولما تولى الصدیق  -علیھ و سلم
خفف عنھم   -ضي هللا عنھر -  )عمر بن الخطاب(في خالفة و، 16ألھل الذمة

بعض أموال الجزیة تكریما لھم و اعترافا منھ لجھودھم في بناء اقتصاد الدولة 
عمالھ في كّل  -رضي هللا عنھ -) عثمان بن عفان( اإلسالمیة كما أوصى

أرجاء الدولة اإلسالمیة بحمایة األقلیات الغیر مسلمة واكرامھم والسھر على 
أوصي بأھل  -رضي هللا  - )علي بن أبي طالب(راحتھم، ولما تولى الخالفة 

الذمة خیرا؛ فلقد روى الحارث بن كعب عن عبدهللا بن فقیم األزدي قال كنت 
أنا وأخي كعب في ذلك الجیش مع معقل بن قیس فلما أراد الخروج أقبل إلى 
علي فودعھ فقال یا معقل اتق هللا ما استطعت فإنھا وصیة هللا للمؤمنین ال تبغ 

 .17ھل القبلة وال تظلم أھل الذمة وال تتكبر فإن هللا ال یحب المتكبرینعلى أ

كما  سّجل التاریخ للفاروق عمر موقفاً عظیماً عندما أبرم معاھدة بیت 
على ید " صقریتوس"ھـ مع أسقف بیت المقدس 12ا سنة المقدس عندما  فتحھ

لولید وعمرو بن وأشھد علیھا كالً من خالد بن ا "معاویة بن أبي سفیان"كاتبھا 
، فلقد أوصى -رضي هللا عنھم أجمعین - العاص وعبد الرحمن بن عوف 

عمالھ باحترام النصارى الذین كانوا موجدون في بیت المقدس، فلقد  أعطاھم 
 األمان ألنفسھم وأموالھم وكنائسھم وسائر ملتھم ، ال تسكن كنائسھم وال ینقص

، وال ، وال یكرھون على دین غیر دینھممنھا وال من خیرھا وال من صلبھم
حرص - رضي هللا عنھ - )خالد بن الولید(یضار أحد منھم، وفي عھد سیف هللا 
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على احترام  أھل الذمة والمحافظة على كنائسھم كما كفل لھم الحق في 
  . 18ممارسة شعائرھم الدینیة

 بخلق التسامح مع - عند فتحھا - وقد تمیز المسلمون في بالد األندلس 
عند  - أھل الدیانات األخرى، ولم یفرضوا علیھم الجزیة إال نظیر حمایتھم 

، عقاباً وإنما أجراً لتلك الحمایةفالجزیة لیست  -رفضھم الدخول في اإلسالم
ویتم إعفاء الفئات الضعیفة وغیر القادرة منھا كالعجزة والمرضى والصبیان 

الدولة اإلسالمیة بإعطائھم والنساء والشیوخ ورجال الدین والرھبان، بل تتكفل 
معاشات من بیت مال المسلمین بما یكفل لھم  العیش الكریم ویقیھـــم ذل 

  .  19الحاجة

إلى عمال  - رضي هللا عنھ أصدر ) أبا عبیدة بن الجراح(كما ثبت أن 
أمرا برد األموال التي جباھا المسلمون من أھل  -المدن التي فتحوھا بالشام

إنما رددنا علیكم أموالكم ألنّھ بلغنا " :وكتب إلیھم قائالً  ،20الذمة نظیر حمایتھم
، وأنكم قد اشترطتم علینا أن نمنعكم وإنا ال نقدر على ا جمع لنا من جموعم

نا وما كتبنا بین. .ذلك، وقد رددنا علیكم ما أخذنا منكم ، ونحن لكم على الشرط
م أن المسیحیین وكان نتیجة ھذا الخلق العظی"وبینكم إن نصرنا هللا علیھم 

، ونصركم علیھم ردكم هللا علینا: "دعوا بالبركة والنصر للمسلمین وقالوا لھم
  .21"فلو كانوا لم یردوا علینا شیئاً وأخذوا كل شيء بقى لنا )على الروم(

بعض مظاھر ) النھایةالبدایة و( في كتابھ )ابن كثیر(كما روى 
دخل األمیر " :حیث قال االحتفالیة التي كانت بین المسلمین وأھل الذمة

ایدغمش نائب السلطنة بدمشق ودخل إلیھا من ناحیة القابون قادما من حلب، 
وتلقاه الجیش بكمالھ، وعلیھ خلعة النیابة، واحتفل الناس لھ وأشعلوا الشموع، 
وخرج أھل الذمة من الیھود والنصارى یدعون لھ ومعھم الشموع، وكان یوما 

  .22"لمقصورة، من الجامع األمويمشھودا، وصلى یوم الجمعة با

" قطلوشاه"یذھب إلى القائد التتري  )ابن تیمیة(وھذا شیخ اإلسالم 
رى المسلمین دون لیتفاوض معھ في شأن أسرى المسلمین فسمح لھ بإطالق أس

ال نرضى إال بافتكاك جمیع األسرى من الیھود : "ذلك قائالً  أھل الذمة  فرفض
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ندع أسیراً ال من أھل الذمة، وال من أھل والنصارى فھم أھل ذمتنا، وال 
فلما رأى قائد التتار إصراره وتمسكھ بطلبھ أطلقھم لھ وأمنھم على " الملة

   .23حیاتھم

  :المواطنة مثــاق عقائدي یحمي  حقوق األقلیات -ثالثا

المواطنة في اإلطار اإلسالمي تعتمد على قیم اإلسالم الذي حدد  
ا كان  في المجتمع اإلسالمي أقلیة غیر مسلمة الحقوق و أرسى الواجبات، فإذ

فمن حق ھذه األقلیة التمتع بكافة حقوق  المواطنة ارتكازاً للقیم اإلسالمیة التي 
ومیثاق المواطنة ، 24تحمي حریاتھم الدینیة ومصالحھم المادیة والسیاسي

 :یستدعي وجود مجموعة من المبادئ منھا

 احترام مبدأ المساواة.  
 یة األقلیات الغیر مسلمةاإلقرار بأحق. 
 ضمان تكافؤ الفرص. 

تسعى المواطنة إلى ضمان  :میثاق  المواطنة بین حقوق وواجبات - 1
الترشح وتولي وعلیھم مثل حق االنتخاب  وإقرار الواجبات حقوق األقلیات

، وفي المقابل تلزمھم بدفع الضرائب والدفاع عن والخاصةالمناصب العامة 
 .25ما إلى ذلك من الوجبات الوطن، وتحقیق العدل،

ویؤكد مثاق  المواطنة على ضرورة المشاركة الفعالة لألقلیات الغیر 
مسلمة في الوطن الواحد یحترمون بعضھم البعض اآلخر ویتحلون بقیم 
التسامح و یحترمون التفاوت واالختالف والتنوع مھما كان نوعھ سواء أكان 

ن ثمرات ھذا المبادئ تحقیق دولة القانون ثقافیاً أوقومیاً أودینیا أو مذھبیاً، وم
من خالل ھذه ، ف26أھل الــذمة حقوقھم وواجباتھم التي یجد فیھا األقلیات

مبدأ  أنّ لفقھ المواطنة یتبین لنا  المنطلقات الشرعیة والمفھوم اإلسالمي
المواطنة ھو أساس القانون في الدولة الحدیثة  الذي بفضلھ یمكن المحافظة 

یحمیھا الدستور وقلیات الدینیة ضمن أطر قانونیة یسنھا على حقوق األ
في الحقوق العامة والواجبات  ن الواحد، لھذا فإذا تساو أبناء الوط27القانون

الوطنیة یمكن أن نتطلع إلى قاعدة للتعایش السلمي بین المسلمین وغیرھم 
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انطالقا من  میثاق مبني على التوافق بین الطرفین، ومن خالل روحیة 
حترام المتبادل بین الجمیع، وذلك بفھم تلك الخصوصیات التي یملكھا كل اال

طرف في شؤونھ الخاصة وضمن دائرتھ الضیقة في نطاق الوطن الواحد، 
المختلف في وفھذا األسلوب اإلسالمي الممیز لبناء الوطن المتنوع 

 لقد أثبتت الدراسات الحدیثة أّن التشریع اإلسالميوخصوصیاتھ اإلنسانیة، 
یمنح لألقلیات حقوقاً إنسانیة  ال تعزلھم عن المواطنین من خالل المشاركة في 

تمنح لھم فرصة وحقوق المواطنة العامة، وال تبعدھم عن ھویاتھم الدینیة 
حمایة حریاتھم الخاصة بما ال یتنافى مع القانون والتنظیم، فھذه  األقلیات ھي 

لرعایة والحمایة وكفالة مستوى  جزء ال یتجزأ من الدولة اإلسالمیة لھا حق ا
 28.، وبخاصة في حاالت الضعف والعجز والشیخوخةالكریممن العیش 

السیاسة  :المواطنة تحمي  حقوق األقلیات في الممارسة السیاسیة - 2
في اإلسالم نابعة  من القرآن الكریم والسنة الشریفة بید أّن ھذه السیاسة لیست 

مبدأ اإلقصاء والتھمیش وإنعاش العصبیات بالمفھوم الحالي التي تعتمد على 
المقیة التي تدعو إلى إقصاء األقلیات من الحیاة السیاسیة، ومن ثمة ترفض أي 

نفصال وترفض مشاركة سیاسیة لھاتھ األقلیات؛ مما یجعلھا تفكر في اال
ُ التعایش السیاسي و الحظھ الیوم في عالمنا المشاركة في االنتخابات، وھذا ما نـ

الدعوة إلى فنسمع عن مظاھرات ھنا واحتجاجات ھناك، و المعاصر،
یكثر س دولة ھنالك، فتضعف الدولة وتنتشر الفوضى واالنفصال و تأسی

العنف و یتدھور االقتصاد فتزول ھیبة الدولة الحدیثة، وھذا بسبب عدم انتھاج 
، وتسعى إلى  الحفاظ على ھیبة ات حكیمة  تتوقع الفعل قبل حدوثھسیاس

لھذا فبات لزاما على المواطنة أن تكفل الممارسة السیاسیة لھذه الدولة، 
لتحقیق دعوتھا إلى المشاركة السیاسیة، واألقلیات الغیر المسلمة من خالل 

  :ذلك یجب

  اختیار الكفاءات من األقلیات الغیر المسلمة في المناصب العلیا انطالقا من
  . 29المثل القائل الرجل المناسب في المكان المناسب

  المواطنة ال تستدعي بالضرورة تولیت األقلیات الغیر مسلمة المناصب
الحساسة في السیاسة كمنصب رئیس الجمھوریة أو الوالیة الخاصة 
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كمنصب الوالي؛ ألّن القرآن الكریم نص بعدم والیة الكافر  على المسلمین،  
َ  :قال هللا تعالى ُسوَل َوأُْولِي یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُواْ أَِطیُعواْ هللاَّ  َوأَِطیُعواْ الرَّ

ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن  ِ َوالرَّ األَْمِر ِمنُكْم فَإِن َتنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى هللاَّ
ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویالً  فاآلیة الكریمة  ، )59: النساء( بِا�َّ

، ولقد  كون من المؤمنین لیس من الكافرینولي األمر إنّما  ی دلّت على أن
  .أجمع العلماء على أن اإلمامة التنعقد لغیر المسلم

  ،المواطنة تكفل حق التموقع و ترفض فكرة الخروج عن ولي األمر
فعلى األقلیات الغیر المسلمة أن یمتثلوا إلرادة األغلبیة وال یعمدوا على دس 

ر الخوارج بدعوة الحریة والدیمقراطیة، ألّن ھذا الفكر من سموم التفرقة وأفكا
شأنھ أن یُدمر وحدة الدولة اإلسالمیة، ولقد حدثت ھذه الفتنة في أیام  الدولة 

عندما خرجت الطائفة التي  - رضي هللا  عنھ -اإلسالمیة في خالفة علي 
 - نھرضي هللا ع - عرفت باسم الخوارج وتمیزوا عن بقیة المسلمین فراسلھم 

) عبد هللا بن عباس(وأرسل إلیھم من أھل العلم حبر األمة وتَْرُجمان القرآن 
لیناظرھم ویزیل الشبھة عنھم ویوضح لھم المحجة فرجع كثیر منھم، وبقیت 

اْلقَْوِم ( باب بقولھ باب) البیھقي(منھم بقیة فقاتلھم، وفي ھذا  السیاق بوب 
ُ ) لَّ بِھِ ِقتَالُھُمْ یُْظِھُروَن َرأَْى اْلَخَواِرجِ لَْم یَحِ  افِِعىُّ َرِحَمھُ هللاَّ بَلََغنَا أَنَّ  :قَاَل الشَّ

ُ َعْنھُ بَْینَا ھَُو یَْخطُُب إِْذ َسِمَع تَْحِكیًما ِمْن َناِحیَِة اْلَمْسِجِد الَ ُحْكَم  َعِلیًّا َرِضَى هللاَّ
 ُ ِ فَقَاَل َعلِىُّ ْبُن أَبِى طَاِلٍب َرِضَى هللاَّ ِ َكلَِمةُ َحقٍّ أُِریَد بِھَا  :َعْنھُ إِالَّ ِ�َّ الَ ُحْكَم إِالَّ ِ�َّ

ِ َوالَ نَْمنَُعُكُم  ِ أَْن تَْذُكُروا ِفیَھا اْسَم هللاَّ بَاِطٌل لَُكْم َعلَْیَنا ثََالٌث الَ نَْمنَُعُكْم َمَساِجَد هللاَّ
   .30"ِبقِتَالٍ اْلفَْىَء َما َكاَنْت أَْیِدیُكْم َمَع أَْیِدینَا َوالَ نَْبَدُؤُكْم 

  :المواطنة تضمن حق األقلیة في تولي المناصب اإلداریة

المواطنة تكفل لألقلیات الغیر مسلمة في تولي المناصب اإلداریة  في  
  الدولة اإلسالمیة و لكن بضوابط شرعیة ؛ فلقد ثبت في السیرة النبویة أنّھ

كذلك استخدم بعض استخدم الھجرة دلیال مأمونا من الكفار یدلھ على الطریق و
أسرى غزوة بدر من المشركین في تعلیم أبناء األنصار الكتابة وجعل ذلك 

  .فداءھم
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  :المواطنة میثاق یكفل حریة التعبیر

المواطنة میثاق یكفل حریة التعبیر لألقلیات الغیر مسلمة و مممارسة 
كّل أشكالھا وتولي مناصب في الصحافة ووسائل االتصال المختلفة المرئیة 

نھا والمسموعة والمكتوبة، ولكن في ما تسمح بھ التشریعات الوطنیة وال م
تدعو ھذه الحریة إلى شن حرب كالمیة ضد أمن الدولة و إثارة الفتن والتھیج 
اإلعالمي الذي یضفي إلى زعزعة أركان الدولة اإلسالمیة، وفي خضم ھذا 

ألقلیات الغیر الطرح تُثار العدید من اإلشكاالت لعل من أبرزھا ھل یجوز ل
مسلمة دعوة اآلخرین إلى معتقداتھم بدعوى حریة التعبیر والصحافة؟ لإلجابة 
على ھذه اإلشكالیة نرجع إلى النصوص التنظیمیة التي حددتھا الدولة 
اإلسالمیة ما لم یحدث ذلك تغذیة النعرات العقائدیة التي تُؤدي إلى زعزعة 

   .الدولة

  :     میش لألقلیاتمیثاق المواطنة یرفض سیاسة التھ

المواطنة میثاق عقائدي یرفض رفضا قاطعا سیاسات التھمیش 
واإلقصاء والتمیز بمختلف أشكالھ كون ھذا األخیر سبب من األسباب البارزة 
التي تؤدي إلى الثورات الشعبیة ضد الدولة، وبخاصة عندما تشعر ھذه 

ني من اإلقصاء و التھمیش األقلیات الغیر مسلمة انّھا فئة من الدرجة الثانیة تعا
في شتى المجاالت، ولعّل ھذا المبدأ یتفق مع نصوص القانون الدولي الخاص 
بحمایة األقلیات الغیر مسلمة؛ حیث نّصت المادة األولى منھ على حمایة 

  :وافي ھذا  تقول المادة األقلیات وحمایة ھُویتھا الثقافیة والدینیة واللغویة،
في إقلیمھا ، بحمایة وجود األقلیات وھویتھا القومیة  على الدول أن تقوم كلّ "

أو االثنیة، وھویتھا الثقافیة والدینیة واللغویة، وبتھیئة الظروف الكفیلة بتعزیز 
  .31"ھذه الھویة

وفي عھد الخالفة  وما عظم لألمة اإلسالمیة شأن أیام الرسول  
وغیرھم من األقلیات الراشدة إال ألنّھا حققت العدل والمساواة بین المسلمین 

الغیر مسلمة فازدھرت الدولة وعم الرخاء ودب االستقرار، بید أنّھا الیوم 
ابتعدت عن الشریعة اإلسالمیة فأصبحت تـحّكم الشرائع على الضعفاء دون 
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األقویاء وعلى ألقلیة دون األغلبیة فضعفت وانھارت على الرغم من 
رضي  - المؤمنین عائشة  ففي صحیح مسلم من حدیث أم تحذیرات الرسول 

ھُْم َشأُْن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِمیَِّة الَّتِى َسَرقَْت " :عنھا أنّھا قالت - هللا أَنَّ قَُرْیًشا أَھَمَّ
 ِ فَقَالُوا َوَمْن یَْجتَِرُئ َعلَْیِھ إِالَّ أَُساَمةُ ِحبُّ  َفقَالُوا َمْن یَُكلُِّم فِیھَا َرُسوَل هللاَّ

 ِ ِ . فََكلََّمھُ أَُساَمةُ  َرُسوِل هللاَّ ِ « فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ . »أَتَْشفَُع فِى َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللاَّ
أَیُّھَا النَّاُس إِنََّما أَْھلََك الَِّذیَن قَْبلَُكْم أَنَّھُْم َكانُوا إَِذا َسَرَق «ثُمَّ قَاَم فَاْختَطََب فَقَاَل 

ِ لَْو أَنَّ ِفیِھُم الشَِّریُف تََرُكوهُ َوإَِذا َسرَ  ِعیُف أَقَاُموا َعلَْیِھ اْلَحدَّ َواْیُم هللاَّ َق فِیِھُم الضَّ
ٍد َسَرقَْت لَقَطَْعُت یََدھَا    . 32»فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ

فلقد دّل الحدیث على و جوب إقامة الحدود على كّل أفراد المجتمع دون 
ضمحالل تمیز، وفي حالة أن ثبت عكس ذلك فقد یكون سببا من أسباب ا

المجتمعات ون فالمجتمعات المتطور ھي مجتمعات التي یعلو فیھا صوت 
  .العدل والمساواة

كما أّن میثاق المواطنة یرفض الظلم الذي قد یقع على األقلیات الغیر 
عز وجل  ففي صحیح البخاري من  المسلمة؛ ألنّھ  سبب من أسباب غضب هللا

الظُّْلُم ظُلَُماٌت " :قَالَ  َعِن النَّبِيِّ  -رضي هللا عنھما -حدیث عبد هللا بن عمر 
لھذا یجب على میثاق المواطنة أن یضمن مبدأ المساواة  ،33"یَْوَم اْلقِیَاَمةِ 

    .والعدل ویبتعد عن سیاسة الظلم والتھمیش

  :توصیات تحمي حقوق األقلیات في ضوء  میثاق المواطنة

لذي ا...) الحضاري -الثقافي -الدیني(إشاعة  ثقافة الحوار بمفھومھ الواسع - 1
          .عقیدتھیحترم اآلخر مھما كان رأیھ و

الحرص على لم الشمل ترسیخ ثقافة التسامح ونبذ العصبیات البغیضة و - 2
  . بین أبناء الوطن الواحد

نبذ التشدد الدیني و الحث على الوسطیة التي ھي رسالة كّل األدیان من  - 3
  . آلخرخالل ترسیخ ثقافة التقرب من ا
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إلى بناء عالقات دولیة تحث على فكرة التعایش السلمي، ونبذ كافة  الدعوة - 4
  .الممارسات االستعماریة مھما كان نوعھا

ترسیخ مفھوم المواطنة في المجتمع، ونبذ كّل مظاھر التعارض التي قد  - 5
  . تنشأ بینھ و بین المصطلحات األخرى

  خــــاتــمة

واطنة لیست شعارا تتباھى بھا فئة عن مما تقدم یمكن القول أن الم
أخرى بل ھي ممارسة یجب أن یعیشھا الفرد في مجتمعھ، ولعّل إشكالیات 
األقلیات أصبحت ھاجسا یشغل المواطنة، وبخاصة عندما تعالت أصوات 
العصبیة والقومیة التي أصبحت تھدد الروابط االجتماعیة والثقافیة، فظھر 

الحضارة والثقافة، لھذا یجب علینا جمیعا  التعارض والعنف الذي یقضي على
أّن نعید من جدید ضبط المصطلحات وتحدید األدوار المنوطة  بكل فرد في 

والسنة ) القرآن الكریم( المجتمع، وكذلك بالعودة إلى النبعین الصافیین  الكتاب
        .الشریفة بھدف تأسیس أرضیة صحیحة تحمي حقوق األقلیات الغیر المسلمة

    :امشالھو
                                                        

  .563، ص 11، مج)ت.د(، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط ،ابن منظور -1
، 1978القاموس المحیط،  الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر ، ،الفیرزآبادي -2

  .1356، ص )ط.د(
ینایر  2وضع األقلیات في الدولة اإلسالمیة، مجلة البیان،  ،محمد بن شاكر الشریف -3

 .3، ص 659 ، ع2004
  .3المرجع السابق، ص  -4
  .4المرجع السابق، ص  -5

مام، وھما بمعنى الَعْھد واألَماِن والضماِن والـُحْرَمِة والـحق، : أھل الّذمة - (*) مَّة والذِّ الذِّ
ِة لدخولھم فـي عھد الـمسلـمین وأَمانھم، ویُطلق أھل الّذمة كذلك  ِة ِذمَّ مَّ َي أَھل الذِّ وُسمِّ

، 12مج ،لسان العرب: ھدین من أھل الكتاب، ومن جرى مجراھم، یُنظرعلى المعا
الموسوعة الفقھیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، : سعدي أبوجیب: ، و كذلك221ص

  .138، ص 2، ط1993
،  7سامي محمد سالمة، دار طیبة، مج: تفسیر القرآن العظیم، تحقیق ،ابن كثیر :یــنظر -6

  .385، ص 1999، 2ط
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، )ت.د(مسند اإلمام أحمد بن حنبل، دار قرطبة، القاھرة، مصر،  ،حنبل أحمد بن -7

  .344، ص 6، ج)ط.د(
  .4، ص4المصدر السابق، ج -8
، 9صحیح البخاري، باب إثم من قتل ذمیا بغیر جرم، دار الشعب، القاھرة، مصر،ج -9

  .16، ص 1، ط1987
تاب العربي، بیروت، ، دار الك)صححھ  األلباني(سنن أبي داود 3054رقم الحدیث  -10

  .136، ص 3لبنان، ج
السید أبو المعاطي النوري، عالم الكتب، بیروت، لبنان، : مسند أحمد بن حنبل، تحقیق -11

  .411، ص1، ط1998، 5ج
- 188، ص 6، ج1987البخاري، الجامع الصحیح، دار الشعب، القاھرة، مصر،  -12

189.  
مصطفى محمد : ، تحقیقطفى الحسن بن حبیب، المقتفى من سیرة المص: یُنظر -13

  .23، ص 1، ط1996حسین الذھبي، دار الحدیث، القاھرة، مصر، 
  .14، ص 1البخاري، الجامع الصحیح، ج -14
، 1، ط2003، 7مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد، ج :البیھقي، شعب اإلیمان، تحقیق -15

  .130ص 
عدنان یونس : والخلیل، تحقیق مجیر الدین الحنبلي، ألنس الجلیل بتاریخ القدس: یُنظر -16

  .245، ص)ط.د(، 1999، 1عبد المجید نباتة، مكتبة دندیس، عمان، األردن، ج
، 1987، 3تاریخ الملوك و األمراء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: الطبري -17

  .143، ص 1ط
مد بن علي مح: بھاء الدین الكندي، السلوك في طبقات الملوك واألمراء، تحقیق: یُنظر -18

  .125، ص 1995، 2الحوالي، دار اإلرشاد، صنعاء، ج
،  1أبي الحسن المسعودي، أخبار الزمان، دار األنداس، بیروت، لبنان،ج: یُـنظر -19

  .97، ص 2،  ط)س.د(
محمود بن إسماعیل الجذبتي، الدرة الغراء في نصیحة السالطین والقضاة : یُنظر -20

 .126، ص )ط.د(، 1996اض، واألمراء، دار مصطفى الباز، الری
ممدوح إبراھیـم الطنـطاوي، حمایة اإلسالم لحقوق األقلیات غیر المسلمة، : یــُنظر -21

  :الـموقع االلكــتروني
www.google: http://site.matariaonline.com/new.asp?ID=928 

، 14علي شیري، دار إحیاء التراث العربي،ج: لبدایة و النھایة، تحقیقابن كثیر، ا -22
  .235، ص 1، ط1988
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علي حسن ناصر، : ابن تیمیة، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تحقیق: یُنظر -23

عبد العزیز إبراھیم العسكر، حمدان محمد، دار العاصمة، الریاض، المملكة السعودیة، 
  .166، ص 1، ط1، ج1994

عمر عبد السالم تدمري،  :الّذھبي، تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، تحقیق -24
  .84، ص 1، ط1987، 46دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج

محمد بن حبیش، الجوھر النفیس في سیاسة الرئیس، دار  مصطفى الباز، : یُنظر -25
  . 119، ص )ط.د(، 1996الریاض، 

شید رضا، الخالفة، دار الزھراء لنشر و التوزیع، مصر، القاھرة، محمد ر: یـــُنظر -26
  . 25: ، ص)ط.د(، )س.د(

مریم آیت أحمد وعلي، حقوق المواطنة في اإلسالم ومستقبل مواطنة المسلم في  :یـُنظر -27
  :المجتمعات الغربیة، الموقــع اإللكترونــي

www:google: 
alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=
704&menu_id=10&cat_id=2 

حقوق وواجبات االقلیات في البالد االسالمیة من منظور اسالمي،  محمد الدسوقي، 28-
  :الـموقع االلكترونــي

www:google.taqrib.info/arabic/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=288:1388. 

ة، السیاسة الشرعیة، وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة ابن تیمی:یُنــظر -29
  .  5، ص 1، ط1998واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة، 

، 1، ط1926، 8البیقھي، السنن الكبرى، منشورات وزارة األوقاف، القاھرة، مصر، ج -30
  .184ص 

لیات دینیة أو لغویة نص إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أق -31
  .1992دیسمبر/كانون األول 18المؤرخ  47/135اعتمدتھ الجمعیة العامة في قرارھا 

  .114، ص )ط.د(، )ت.د(، 5مسلم، الجامع الصحیح، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج -32
  .169، ص 3البخاري، الجامع الصحیح، ج -33
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 االتصال الجمعوي كإستراتیجیة لتفعیل التربیة على المواطنة
  
  

  عنابةجامعة  –أوھایبیة  فتیحة الدكتورة  
  : ملخص المداخلة

إن  -یتجسد دور الجمعیة في السیاق االجتماعي والسیاسي للمجتمع، 
كونھا بمثابة الوسیط المشجع على . بصفة أساسیة وحساسة -لم نقل أدوارھا
ین جمیع األطراف المتواجدة، وخلق جو من الحوار الدائم  االتصال ما ب

والتشاور في إطار قانوني یسمح بتنظیم وتعاون األفراد، واشتراكھم في تقدیم 
حلول لمشاكلھم الخاصة، ونظرا إلى ھذه الحركة االجتماعیة الكبیرة التي 

ة ظھرت العدید من الدراسات التي تتخذ من أھمیة الجمعی ،تخلقھا الجمعیة
التي سلطت الضوء على مختلف األدوار المنوط بالجمعیات  .محورا الھتمامھا

الذین یقومون بنشاطات  -  والتي یتمكن من خاللھا األفراد كمواطنین .القیام بھا
من الكشف عن اختیاراتھم، وإبراز مبادراتھم  -أو یسطرون أھدافا مشتركة

دیمقراطیة والتربیة وفضال عن ذلك، فھي مدرسة لل. خارج الحلول المفروضة
المواطنیة، إذ تحّضر األفراد لتحمل المسؤولیة في ظل الجماعات التي ینتمون 

وكل ھذا ال یتأتى إال من خالل . إلیھا، وكذا تنمیة قدراتھم لمواجھة الصعوبات
إستراتیجیة اتصالیة ناجحة وموفقة كفیلة بتحقیق تعدیل معتبر في سلوك 

الجمعیات تؤدي دورا ھاما، وتغطي والن . يالمستھدفین من التنظیم الجمعو
لذا یطلق علیھا الباحثون والمفكرون المقولة التي  ،كل المناشط االجتماعیة

الجمعیة ھي المواطن الوحید الذي یمكن أن یحمل جمیع الجنسیات : "مفادھا
  ."االجتماعیة
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  :أھمیة اإلستراتیجیة االتصالیة للتنظیم الجمعوي

سبة للمجتمعات الحدیثة ضرورة حیاتیة تكفل تماسك أصبح االتصال بالن
البنیان االجتماعي وتعمل على توثیق الصلة بین الحاكم والمحكوم، فعن 
طریقھ یتم التعبیر عن رغبات الجمھور وتطلعاتھم، ولھذا أضحى االتصال 

ونظرا لفعالیتھ . قوة اجتماعیة، بمختلف أبعادھا السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة
شكیل وبناء اآلراء واألفكار واالتجاھات وترسیخ القیم وتعزیز في ت

األخالقیات، فإنھ من الضروري استثمار أسالیب االتصال ووسائلھ في تعزیز 
التواصل االجتماعي وتوجیھھا لبناء الوعي الوطني وزرع روح التعاون 

یز وفي الجزائر تتجلى الجمعیة باعتبارھا تنظیما اجتماعیا، یتم. االجتماعي
أفراده من جھة، وبینھم وبین  بنسیج متشابك بوثوق من العالقات التي تقوم بین

الدولة من جھة أخرى، وھى عالقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، 
والتعاقد والتراضي والتفاھم واالختالف والحقوق والواجبات والمسؤولیات، 

ألمر محاسبتھا ومن جھة ومحاسبة الدولة في كافة األوقات التي یستدعى فیھا ا
فإن ھذا النسیج من العالقات یستدعي، لكي یكون ذا جدوى، أن  إجرائیة،

اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وحقوقیة متعددة،  ةیتجسد في مؤسسات طوعی
مؤسسات اتصالیة " :واألھم من كل ھذا وذاك ھو كون الجمعیة عبارة عن
الرسمي والشخصي تنطوي تحتھا جمیع أشكال االتصال الرسمي وال

ترتكز  وھي تشكل في مجموعھا القاعدة األساسیة التي... والجماھیري، الخ
  .1علیھا مشروعیة الدولة الجزائریة من جھة، ووسیلة محاسبتھا

وتعد الجمعیة المكان المالئم إلجراء االتصاالت بین األشخاص 
Intersubjectiveلجمعیة تفسح ، وھو ما یطلق علیھ الوظیفة الدیمقراطیة، ألن ا

المجال أمام االتصال المقنع والجاد، وجھا لوجھ ما بین مختلف األفراد، ولعلھ 
من النادر أن نجد ھذه الحالة في مؤسسة أخرى، وعلیھ یتأكد بأن الجمعیة 
فضاء اتصالي، وھي أیضا فضاء جماھیري بحضور أعضاء الجمعیة 

التصالیة ما بین الجمیع وأعضاء آخرین لیسوا منظمین للجمعیة لتفعل العملیة ا
لذا یطلق الباحثون والمفكرون الغربیون على  -على اختالف توجھاتھم 
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 La Communicationاالتصال الذي تعتمده الجمعیة مفھوم االتصال الجمعوي
Associative  باقي التنظیمات األخرى ، محاولة منھم لتمییزه عن.  

لذا یقال ، االجتماعیةتؤدي الجمعیات دورا ھاما إذ تغطي كل المناشط 
المواطن الوحید الذي یمكن أن یحمل جمیع الجنسیات : "عنھا بأنھا
ففي السیاق االجتماعي والسیاسي للمجتمع، یتجسد دور إن لم ، 2"االجتماعیة

نقل أدوار الجمعیة بصفة أساسیة وحساسة كونھا بمثابة الوسیط المشجع على 
دة، وخلق جو من الحوار الدائم  االتصال ما بین جمعیات المجموعة المتواج

والتشاور في إطار قانوني یسمح بتنظیم وتعاون األفراد، واشتراكھم في تقدیم 
حلول لمشاكلھم الخاصة، ونظرا إلى ھذه الحركة االجتماعیة الكبیرة التي 

ظھرت العدید من الدراسات التي تتخذ من أھمیة الجمعیة  ،تخلقھا الجمعیة
 François" فرانسوا بلوك الینيھمھا دراسة قام بھا محورا الھتمامھا ومن أ

Block Lainè"3 ،حیث قسم أدوار الجمعیات وصنفھا إلى أربع وظائف ،
 La)االستطالع االجتماعي( وظیفة التجدید والریادة االجتماعیةأولھا، 

fonction avant-garde توضح ھذه الوظیفة بأن التنظیم الجمعوي یمتلك ،
ف الحاجات االجتماعیة للناس مع محاولة إرضائھا قدرة عالیة على كش

  . وتلبیتھا بالوسائل الممكنة

وھذه الوظیفة تعد المؤشر األول على الكفاءة التي تتمتع بھا الحركة 
الجمعویة من الناحیة المادیة والمعنویة في كشف الحاجات الكامنة التي ال 

ا یحتاج إلى شبكة یستطیع السوق االستجابة لھا وترجمتھا إلى طلبات، وھذ
وھو . عالقات اجتماعیة واسعة لتتمكن الجمعیة من تغطیة جمیع الشرائح

األمر الذي یستدعي تكاثف الجھود االتصالیة والعمل على إنجاح مختلف 
التفاعالت، بدءا من مضمون الرسالة االتصالیة وشكلھا، وصوال إلى رجع 

ھو ما یعرف في أبجدیات و. الصدى أو التأثیر المنشود من الموقف االتصالي
  .بھدف تعدیل السلوكاالتصال الجمعوي 

الحاجات االجتماعیة غیر الملباة، والملباة ویفسر ذلك على أساس أن 
ویمكن . بطریقة غیر كافیة تعود سببا في ظھور فكرة إنشاء الجمعیات
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االعتبار أن تحضر المجتمع بطریقة متزایدة وتالشـي العالقات االجتماعیة 
ة بین الجیران، وظھور فكرة الوقت الحر وغیرھا من العوامل التي القدیم

تبرز ضرورة إعادة ھیكلة النسیج االجتماعي، وإعادة االتصاالت المفقودة 
. وتدعیم التضامن، واقتراح نشاطات من شأنھا أن تنمي شخصیة الفرد

وبالتالي، فإن الجمعیة تستجیب لعدة ضرورات، من أھمھا أن تشكل الجمعیة 
ي إطار قانوني یسمح بتنظیم وتعاون األفراد، واشتراكھم في تقدیم حلول ف

لمشاكلھم الخاصة، تعتبر مكانا التالقي والتعایش بین األفراد، حیث یمكن 
  .4للشباب أو یجب علیھم أن یتعارفوا ویتذاكروا للمشاركة في حیاة نشطة

ذین یقومون وتعّد أیضا وسیلة تعبیر أصلیة، یتمكن من خاللھا األفراد ال
بنشاطات أو یسطرون أھدافا مشتركة من الكشف عن اختیاراتھم، وإبراز 

وفضال عن ذلك، فھي مدرسة . مبادراتھم خارج الحلول المفروضة
للدیمقراطیة، إذ تحّضر األفراد لتحمل المسؤولیة في ظل الجماعات التي 

 یتأتى إال وكل ھذا ال. ینتمون إلیھا، وكذا تنمیة قدراتھم لمواجھة الصعوبات
من خالل إستراتیجیة اتصالیة ناجحة وموفقة كفیلة بتحقیق تعدیل معتبر في 

  . سلوك المستھدفین من التنظیم الجمعوي

إن المبدأ األساسي الذي تقوم علیھ الجمعیة ھو العمل التطوعي، وھدفھا 
غیر مادي، ومن ھنا تتجلى مجانیة الخدمات التي تقدمھا الجمعیة من أجل 

العامة، وھي الوظیفة الثانیة لھذه التنظیمات وفقا لما أبرزه الكاتب  المنفعة
، ونعني بذلك créativité gratuiteوظیفة اإلبداع المجاني  فرانسوا بلوك الیني

أن الطابع اإلنساني والالمادي الذي تسعى إلیھ الجمعیات یقنع الفرد بأن یعطي 
فھو في النھایة یعمل على  .ویقدم من جیبھ ما یقدر علیھ , من وقتھ ما شاء

إسعاد اآلخرین وتظھر ھذه الوظیفة واقعیا في الجمعیات الخیریة التي تجعل 
  .المتطوعین یتمتعون بوازع إنساني كبیر

تعد الجمعیات أطرا تعبر عن مصالح اھتمامات المواطنین، وتسعى   
اع إلى ردم الفجوة الناجمة عن النواقص المؤسساتیة والعیوب الناتجة عن صر

بعض الفئات السیاسیة المختلفة، باإلضافة إلى أنھا تمكن المواطنین باختالف 
مكانتھم ودرجة مقاربتھم من التدخل، والفعل والعطاء والمراقبة كفضاء یبدع 
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وبالتالي، فھي . فیھ الفرد ویبتكر على قدر العزیمة وروح االجتھاد والمبادرة
ة مثل الحق في التعبیر أو التنظیم اإلطار الملموس لالستفادة من حقوق المواطن

أو الحق في النقد والقدرة على اتخاذ موقف ما، لذا یقول الصحفي الكاتب 
من أھم وظائف منظمات المجتمع المدني ھي نشر الوعي : "5دیندار شیخاني

المدني والدیمقراطیة في المجتمع، واحترام النزوع للعمل الطوعي، والعمل 
بین الذات واآلخر، باإلضافة إلى االلتزام الجماعي وقبول االختالف 

بالحماسیة والثقافیة في العمل، وھذه القیم في مجملھا عبارة عن خطوة ھامة 
ولذلك أضحى من غیر الممكن تصور  ".على طریق بناء المجتمع الدیمقراطي

دولة مدنیة من غیر مجتمع مدني الذي یعد من أھم قنوات المشاركة المجتمعیة 
لیھا الدول الدیمقراطیة الحدیثة، لكون مؤسساتھ وخصوصا التي تقوم ع

الجمعیات تعمل على تحفیز الفرد للمشاركة المجانیة والتطوع المجاني لخدمة 
قضایا مجتمعیة تفیده وتفید الصالح العام، وھو ما یعتبر من أھم أھداف 
ا التنظیمات الجمعویة في اتصالھا بالجماھیر المختلفة المستھدفة من رسائلھ

تعّد أھم ھدف اتصالي تسعى كل منظمات  فالتعبئة. المتباینة  والمتعددة
  .المجتمع المدني إلى تحقیقھ في مستوى القاعدة الشعبیة

حین رأى أن الجمعیات تعمل  فرانسوا بلوك الینيذلك ما وضحھ   
عادة على تمتین العالقات االجتماعیة والترابط االجتماعي، وذلك بالحفاظ 

المبادئ التي من شأنھا أن تحافظ على ثبات النسیج االجتماعي، على القیم و
أما . ھذا على مستوى الجماعة, وإعادة االتصاالت المفقودة، وتدعیم التضامن

على مستوى الفرد، فھي تمنح لھ الفرصة للمشاركة االجتماعیة الدائمة وھذا 
ل الجمعوي ، إذ أن ما یمیز العم"citoyenneté au quotidien"ما أطلق علیھ 

ھو الحضور الفعلي للمتطوع وشعوره بالمسؤولیة تجاه اآلخرین، رغم عدم 
وجود عالقة إلزامیة تربطھ بھم، إال أن العمل التطوعي یعني أن نستجیب لكل 

  . من یحتاجنا

 fonction وظیفة التنشئة االجتماعیةوھي الوظیفة التي یطلق علیھا 
socialisation المشاركات التطوعیة في خدمة تشجیع "، والتي تنص على

المجتمع، مع التطبیقات العملیة للمواطنة الصالحة بشكل منظم، وتحت إشراف 
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، كما أنھا تسعى إلحیاء فكرة التطوع لخدمة األمة، 6"ھیئات ومنظمات رسمیة
عمال على جمع الشعب الجزائري حول المبادئ التي تضمن الوحدة ومناصرة 

لنبیلة التي تجعل من الفرد مواطنا صالحا یعرف الحق والعدل، في ظل القیم ا
ونظرا إلى تعدد نشاطات الجمعیة . ما لھ من حقوق، وما علیھ من واجبات

وتشعب قضایاھا االجتماعیة، أدركت أھمیة االتصال وتقنیاتھ التي أصبحت 
ترتبط ارتباطا وثیقا بالقضایا والمشكالت االجتماعیة، لما لالتصال من تأثیر 

وي، وأیضا للدور الحاسم الذي یقوم بھ في عملیة التغییر اجتماعي ق
   .االجتماعي

ورغم تمیزھا بخصائص معینة كونھا ال تقدم منتوجات  - إن الجمعیة 
تسعى إلى خلق نوع من التبني للسلوك، ولكنھا بحاجة إلى  - مادیة مباشرة

 موارد مالیة لتغطیة نشاطاتھا  الخاصة بالرعایة االجتماعیة واالندماج
وجمعیات إدماج , االجتماعي، ویندرج تحت ھذا النوع جمعیات حمایة الطفولة

  .وجمعیة المعاقین وغیرھا, الشباب

إذا كان جزءا كبیرا من النشاط االتصالي الجمعوي للفرد یبذل في   
سبیل التخلص من حاالت المتعارضین أو الصراع أو االختالف في الرأي، 

بمحاولة إقناع اآلخرین بوجھة نظره، فإن وفي الوقت الذي یقوم فیھ الفرد 
اآلخرین أیضا یفعلون الشيء نفسھ ویقومون باالتصال لتحقیق التوازن من 
وجھة نظرھم، ومن ناحیة أخرى فإن القادة أو المؤسسات التي ترید من الناس 
اإلیمان بأفكار جدیدة أو القیام بسلوك معین، أو االمتناع عن سلوك آخر 

خدمون االتصال إلقناع الناس بھذه األفكار أو أنماط السلوك یجدون أنفسھم یست
  .أو التوقف عنھا

ویوضح المفكر المشار إلیھ آنفا بأن رابع وظیفة للتنظیمات الجمعویة   
تتمثل في اإلدماج االجتماعي، حیث تحول الجمعیة إلى أسرة ثانیة للفرد 

السلوك المستحب المنحرف والمدمن، إذ تقدم لھ البدیل عن المحیط األسري و
الالزمة لشفائھ، كما تقوم  واالجتماعیةوالوسائل التي توفر لھ الرعایة النفسیة 

الجمعیة باحتواء الفئة المعالة من األفراد كاألطفال المتشردین والنساء 
المطلقات وغیرھم، والعمل على توعیة الشباب ووقایتھم من خطر اآلفات 
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عد مدرسة للدیمقراطیة إذ تعد األفراد إلى جانب ھذا، فالجمعیة ت. المختلفة
لتحمل المسؤولیة في ظل جماعات ینتمون إلیھا، وكذا تنمیة قدراتھم لمواجھة 

  . 7الصعوبات

ومثل غیرھا من المؤسسات االجتماعیة، فالجمعیات تضطلع بدور   
مسؤولیات كبیرة في مجال توجیھ "أساسي في التوجیھ المھني، فھي تتحمل 

ھدف تمكین الفرد من اتخاذ قرار یخص مھنتھ المستقبلیة، األفراد مھنیا، ب
والتكیف معھا، واالستقرار فیھا ما أمكنھ ذلك، والترقي فیھا، واالستفادة من 

ویتمثل دور ھذه المؤسسات أیضا . عوائدھا، والشعور بالرضا والسعادة عنھا
في تعریفھ بمیولھ وقدراتھ وخصائصھ وسماتھ الشخصیة والجسمیة 

اعیة والعقلیة، واستعداداتھ الكامنة وواقعھ األسري واالقتصادي، واالجتم
وتزویده . وبمفھومھ عن ذاتھ والبیئة المحیطة بھ وبمتطلبات سوق العمل

أما في مجال .  8"بمعلومات عن الفرص المتوافرة والمھنیة الموجودة في بیئتھ
طات الترفیھیة التنشیط الثقافي والترفیھي فتساھم الجمعیة بقسط وافر في النشا

والثقافیة من أجل تنمیة شخصیة الفرد روحیا وفكریا وبدنیا وخلقیا، وكذا 
إدماجھ اجتماعـیا، من خالل اجتھادھا في التحكم في اآللیات والكیفیات 
المستعملة في المجتمع لتنظیم تدفق المعلومات والرسائل اإلعالمیة والرموز 

. لنوعیة البیئة االجتماعیة الضروریة لتحقیق مجموعة من الوظائف تبعا
وتختلف أھداف االتصال الجمعوي عن أنواع االتصال األخرى من حیث 
كونھ ال یھدف فقط إلى تكوین مواقف وسلوكات بدیلة، بل إلى حث األفراد 
على تبني مواقف وسلوك إیجابي كفیل بمعالجة وضعیات التصدع االجتماعي 

بحاجة إلى االتصال من  -أي تنظیم ك -والجمعیة . وفقدان االنسجام والتوازن
أجل تقدیم رسائلھ والتعریف بأھدافھ بمختلف الوسائل االتصالیة الشفھیة 

  .والمكتوبة والسمعیة البصریة، عمال على تفعیل جمھورھا وفقا ألھدافھا

إن االتصال الجمعوي من أجل اإلعالم أساس كل عمل تقوم بھ   
عدیدة، أھمھا على الصعید االجتماعي  الجمعیة، وذلك ألن اإلعالم یقوم بمھام

قیام الجماھیر نحو عمل ما، وھو ما یعرف بتعبئة الرأي العام ومحاولة 
تجاھات تحریكھ في اتجاه معین، والقیام بالتغییرات الالزمة وتأكید تدعیم اال
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اإلیجابیة، ومحاولة تعدیل االتجاھات السلبیة وتثقیف األفراد وتنویرھم، 
ومحاولة تسلیط الضوء على مشاكلھم، محاولة المساعدة على تماسك الجماعة 

  .في البناء االجتماعي

     :مضامین الرسائل االتصالیة في الجمعیات

یشترط أن یعد محتوى الرسالة طرفا أساسیا في العملیة اإلقناعیة، و
ویرتبط . یكون محتواھا مقنعا وال یتعارض مع المنطق، حتى تؤثر في األفراد

محتوى الرسالة إًذا بالقدرة على اإلقناع، فقد كان أفالطون یعرف البالغة بأنھا 
كسب عقول الناس بالكلمات، وكان أرسطو یرى بأن البالغة ھي القدرة على 

  .9حالة بعینھاكشف جمیع السبل الممكنة لإلقناع في كل 

إن المتصفح للرسالة االتصالیة للتنظیمات الجمعویة في الجزائر یالحظ       
أن محتویاتھا تتضمن القضایا الكبرى التي تھم المجتمع وجمیع أفراده، 

ومن أھمھا تحفیزھم للتطوع والنضال ... كالقضایا االجتماعیة البیئیة الخ
بناء وإصالح المجتمع من  المجاني وتدعیم طرق وأسالیب مشاركتھم في

خالل تعریفھم بأھم حقوقھم ومختلف واجباتھم، وعموما تعد التوعیة بالصالح 
العام والمشروع المشترك للجمیع، ھي المضمون الذي یفترض بأن الجمعیات 
تسعى إلى تحمیلھ في مختلف رسائلھا االتصالیة من خالل محتویات مختلفة 

  .ومتباینة

 Muchielli10میكیلي   لعملیة االتصالیة وفقالإن كل عنصر من عناصر ا
وعلیھ، . یتطلب تحلیال مستقال إذا أردنا معرفة عوامل فشل العملیة االتصالیة

إن أي رسالة اتصالیة من التنظیم الجمعوي ال تحدث أثرا في المستقبل وال ف
وھذا یعني أیضا . ینتج عنھا استجابة معینة ھي في الواقع رسالة غیر مؤثرة

التصال لم یحدث بالصورة المطلوبة أو أنھ اتصال غیر فعال، فبقدر ما أن ا
تبدو عملیة االتصال عادیة وسھلة، بقدر ما ھي معرضة ألخطار وقیود تھدد 

ومن . 11فعالیتھا، وھو أمر یؤدي إلى تدني االتصال أو فشلھ في أداء وظیفتھ
نقلھ إلى  ، نؤكد على الرسالة بوصفھا موضوعا أو محتوى یرید المرسلھنا

المستقبل، ویتضح تحقیق الرسالة للھدف منھا في نوعیة السلوك الذي یؤدیھ 
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. المستقبل، فإن طابق السلوك الھدف المنشود نقول بأن الرسالة قد حققت ھدفھا
وألھمیة المضامین التي تنقلھا الجمعیة في رسائلھا االتصالیة لمختلف 

شكل ومحتوى الرسالة جماھیرھا، من الضروري األخذ بعین االعتبار 
  .االتصالیة في كل موقف اتصالي

التطوعي لمتلقي رسائلھم االتصالیة، وإبرازه  العملتوضیح أھمیة   
كظاھرة اجتماعیة متأصلة في ثقافة كل مجتمع ھو واحد من عناصر الھدف 
االتصالي للجمعیة والمتعلق بتعدیل السلوك والتعبئة بشكل عام، حیث یظھر 

بذل الجھد أو المال أو الوقت لحل المشكالت االجتماعیة  المتطوع من خالل
ولذلك، . والثقافیة واالقتصادیة التي تعتري المجتمع، دون انتظار العائد المادي

فھو یمثل بمنھجھ االجتماعي واإلنساني سلوكا حضاریا ترتقي بھ المجتمعات 
لك كل والحضارات ورمزا للتكاثف والتعاون بین أفراد المجتمع، حامال بذ

معاني الخیر والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشریة منذ األزل وذلك 
، من خالل اتصال الجمعیة  باألفراد إلبراز أھمیة 12باعتباره ممارسة إنسانیة

على الرغم من اعتبار التنظیمات  تواصلھم مع المجتمع لخدمة الصالح العام،
قافة وأبنیتھ ومؤسساتھ، إال الجمعویة إحدى تجلیات المجتمع المدني بقیمة وث

إن الواقع یبرز بأن الجمعیة لم تعد ساحة تدور فیھا االتصاالت والتفاعالت 
االجتماعیة العامة، بقدر ما صارت تنظیما یتعلق مباشرة بالربح وبالصراع 

  .على السلطة السیاسیة

  :محفزات المشاركة 

معویة على من خالل محتویات رسائلھا االتصالیة تعمل التنظیمات الج
تعبئة المواطنین على كل المستویات، خاصة القاعدیة منھا التي تشمل 
المھمشین والمبعدین عن المشاركة، اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا، لتصبح ھذه 
المنظمات  في ھذه الحالة بمثابة اإلطار الذي تنتظم فیھ الجماھیر لتحقیق 

مثل (و إنتاجیة أو دفاعیة أھدافھا التي حددتھا بنفسھا سواء كانت خدمیة أ
، ومن خالل ھذه المنظمات ینمو الوعي الجمعي )حمایة البیئة أو المستھلك

  .13بأھداف التنمیة وبالقدرة على المشاركة الحقیقیة
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ومن أبرز محفزات التي تدفع األفراد للمشاركة التوعیة بأھمیة النشاط  
لما في ذلك من  وتوضیح أھمیة العمل الجمعوي وإظھار مزایاه،، الجمعوي

أھمیة، وقد تلجا الجمعیات الوطنیة أحیانا إلى أشكال اتصالیة وتضمنھا 
محتویات ومضامین رسائلھا االتصالیة، وتكون أكثر جلبا لالنتباه كتنظیم أیام 
مفتوحة، وملتقیات وندوات متخصصة لذلك، كما قد تخصص تقدیم حوافز في 

ي أفراد المجتمع لالنخراط شكل مادي أو معنوي للمنخرطین، لتحفیز باق
  .والمشاركة

یستھدف االتصال الجمعوي تنمیة الشعور  :ترسیخ قیم المواطنة - 1
بالمواطنة، وذلك بإرسال محتویات تؤكد االھتمام بالوطن، ورفاھیتھ 

ومن المفروض أن تتضمن الرسائل االتصالیة التي تنقلھا . واالعتزاز بھ
یات من شأنھا إعداد مواطنین مدركین التنظیمات الجمعویة في الجزائر محتو

لمسؤولیاتھم وحقوقھم وواجباتھم مسؤولیة، وھي المھمة التي یتحتم أن 
وقد . تضطلع بھا التنظیمات الجمعویة إلى جانب باقي المؤسسات االجتماعیة

برزت إشكاالت عدیدة بعضھا یرتبط بضعف االنتماء إلى الوطن وضیاع 
رتبط بتغیر بعض القیم، وتبني قیم أخرى قد الھویة الوطنیة وبعضھا األخر ی

تكون غریبة على المجتمع الجزائري، وتأتي قیم المواطنة في طلیعة ھذه القیم 
التي یجب المحافظة علیھا والعمل على ترسیخھا لدى أفراد المجتمع، مع 
العمل على تدعیم الحس باالنتماء الذي یضفي على نفسیة المواطن الشعور 

ستقرار، في حین أن فقدانھ یؤثر على الواقع السیاسي باالطمئنان واال
واالجتماعي والثقافي للوطن، ففي النھایة یبقى المواطن نواة الوطن، والوطن 

ومن ھنا، تأتي أھمیة التربیة على المواطنة التي ھي عملیة . حصاد المواطن
متواصلة لتعمیق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع، وتنمیة الشعور 

فھل ھذه اإلشكالیات متضمنة في . 14"النتماء إلى الوطن واالعتزاز بھبا
محتویات نشاطات الجمعیات من خالل رسائلھا االتصالیة إلى مختلف 

  .المستھدفین؟

عند ضرورة نشر معلومات أو طرق أو : نشر األفكار المستحدثة -
ة أفكار جدیدة، مثل تشجیع أولیاء المستقبل على إجراء تشخیص قبل والد
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ومن المفید اإلشارة ھنا . األطفال، من أجل استدراك أي تشوه في بنیة الطفل
إلى أن الظروف المحیطة بالمرسل في الجمعیة قد تجعلھ یرسل عدة رسائل، 
محاولة منھ لنشر فكرة مستحدثة أو مجموعة من األفكار المستحدثة بین 

تغییرات في تلك األفكار التي تستھدف بالدرجة األولى إحداث . الجمھور
عادات الجمھور السلوكیة، أو إحداث تغییرات في عاداتھم البیئیة، وبطبیعة 
الحال فان الفكرة المستحدثة ال یمكن أن تنتشر بین الجمھور المستھدف ما لم 

بید أن . تھیئ الرسالة االتصالیة األجواء المناسبة لتقبل مثل ھذه األفكار
الصعوبة بمكان أن یتبنى الجمھور الدراسات من ھذا القبیل كشفت أنھ من 

األفكار المستحدثة بعد تلقي رسالة واحدة أو بضعة رسائل، ولكي تنتشر مثل 
ھذه األفكار ینبغي أن یكون ھناك تكثیف في نشر الرسائل ولمدة زمنیة طویلة، 

  .15وذلك لضمان جذب انتباه الجمھور إلیھا

ئر قد نجحت إلى والمالحظ أنھ إذا كانت الجمعیات الوطنیة في الجزا
حد ما في تصمیم الرسائل االتصالیة، إال أننا نالحظ بأنھ تبقى مسألة نشر ھذه 

  . الرسائل بشكل مكثف إلى الجماھیر مسألة في غایة األھمیة

إذا استثمر : عند وجود تسویق مضاد لقضیة الجمعیة وأفكارھا، مثال -
 .الكحولمنتجو الكحول بكثافة في اإلشھار، تتحرك الجمعیات ضد 

إذا كان كل : عندما یكون األفراد بحاجة إلى تشجیع للقیام بالفعل، مثال -
فرد على وعي بخطورة التلوث، البد من وجود طرق خاصة لجعلھ یفرز 

الخ، ولعل ذلك یتحقق من خالل إرسال رسائل تستھدف تزوید ...المھمالت،
نشیر في ھذا المستقبلین ببعض المھارات المساعدة على القیام بالفعل، و

لفكرة معینة فشلت في حمل  السیاق إلى أن الرسائل التي أرید لھا الترویج
األفراد على االعتقاد بھا، لسبب بسیط أنھا طرحت ھذه الفكرة من بعد واحد، 

 .16ذلك البعد الذي ینسجم والتوجھات اإلیدیولوجیة للمرسل

  :الوسیلة االتصالیة

خدام الوسائل االتصالیة على یتوقف است: "ذكر عبد العزیز شرف أنھ
المرسل نفسھ، إذا كان قادرا على االتصال بالغیر عندما یتحدث أو یكتب أو 
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عندما یعرض شیئا معینا عرضا عملیا، كما یتوقف األمر على طبعة الرسالة، 
وعلى ظروف المستقبل للرسالة، وفي أغلب األحیان یكون من األفضل 

  . 17"لةاستخدام أكثر من وسیلة لنقل الرسا

تشیر بعض المالحظات المیدانیة للواقع الجمعوي في الجزائر بأنھ ال 
یتأتى للجمعیة بوصفھا تنظیما اتصالیا تحقیق أھدافھا االتصالیة دون حصولھا 

. بشكل منتظم على كل البیانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة التي تھتم بھا
االتصالیة للجمھور  وعلى ضوء تلك المعلومات یتسنى لھا نشر رسائلھا

الخارجي، بشكل یمكنھا من تجسید أھدافھا وتحقیق التغییرات المنشودة في 
سلوك وتوجھات األفراد، ومن بین ذلك تكون الجمعیة على درایة باألسالیب 
الكفیلة بتكوین المواطن الصالح، والمتمثلة في حث المواطن على طرح 

دریبھم علمیا، ومحاولة مشاكلھ في إطار قانوني منظم، والعمل على ت
تحسیسھم بأھمیة االمتثال للقوانین من خالل تعریف األفراد بأھم حقوقھم 
وواجباتھم، وكذا حث المواطنین على طرح مشاكلھم في إطار قانوني منظم، 
ولتحقیق ذلك تتخذ الجمعیات عدة طرق اتصالیة باعتبارھا وسیلة للتعامل مع 

لمشاركة والحوار، طریقة العمل الجماعي، الجھود بھذا الصدد، أھمھا طریقة ا
وأیضا ھنا طریقة اإللقاء، في ضوء المناقشة، وھي أسلوب الجماعة لعرض 

. وتحلیل المشكالت والمواقف بغرض الوصول إلى قرار وحل بخصوصھا
ورئیس الجمعیة ھنا أو المكلف باالتصال على مستوى التنظیم الجمعوي ھو 

تشارة، والتنسیق، وتوجیھ المناقشة، فضال الذي یعمل على التخطیط، واالس
   .18عن دوره الھام في توفیر مناخ مالئم للقدرات اإلبداعیة

تعتمد الجمعیة بوصفھا تنظیما اجتماعیا أسلوب الحمالت اإلعالمیة  
بأنواعھا التي تھدف للمصلحة العامة، وسائل اإلعالم الجماھیریة من صحف، 

ات، وكتب، ومجالت، وتقاریر وإذاعة، وتلفزیون، ومطبوعات ومطوی
القیام بنشاطات متعلقة بتوعیة المواطن : دوریة، واالتصال المرتبط بحدث

وتحسیسھ بضرورة الحفاظ على نظافة المحیط وتحسین اإلطار الحضري 
إحیاء المناسبات العالمیة : للحیاة، وإحیاء المناسبات العالمیة والوطنیة

على إحیائھا من خالل القیام بأنشطة  والوطنیة التي تعمل الجمعیة الوطنیة
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فعندما یتعلق األمر بجمعیات البیئة، فإنھا تعمل على إحیاء الیوم . اتصالیة
، واالتصال )مارس 22(، والیوم العالمي للمیاه )مارس 21(العالمي للشجرة 

  .اإللكتروني وعبر شبكات اإلنترنت

ات، وقد كما تعتمد الجمعیات وسائل االتصال الشخصي كاالجتماع  
وسیلة من وسائل االتصال عن كشفت لنا األبحاث والدراسات عن أھمیتھا ك

قرب، لما تتمیز بھ من أھمیة بالغة على مسار العمل الجمعوي وتحقیق 
كما أنھا في الجانب المضاد وبسبب سوء اإلعداد أو التخطیط ... اإلنجازات

الجتماع واضحاً ھي مجرد تضییع عابث للوقت وال بد أن یكون الملتقى أو ا
   .في أھدافھ وإعداده المناسب لكن یستحق ھذه التسمیة ویؤدي نتائجھ

    :الھوامش
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دور االنفتاح الثقافي في تنمیة أبعاد المواطنة لدى الشباب 
  -دراسة استكشافیة - الجزائري

  
  

  األستاذة نوال بركات – وسیلة بن عامر ةالدكتور

  بسكرةجامعة                                     

  :الدراسة ملخص

 على الثقافي االنفتاح دور استكشاف إلى الحالیة الدراسة ھدفت

 ركزت وقد الجزائري، الشباب من عینة لدى المواطنة وقیم وأبعاد وممفھ

 وآلیات ،)السیاسیة المشاركة الحریة، االنتماء، الھویة،( المواطنة أبعاد على

 من أن على كشفت وقد ،العصر تتحدیا أھم لمواجھة المواطنة مفھوم تفعیل

 تداخل :لجزائريا الشباب نظر وجھة من الثقافي واالنفتاح المواطنة قیم أھم

 الفكري االنتماء حدود تداخل إلى أدى العولمة عصر في الثقافیة المفاھیم

 لدى المواطنة مفاھیم في فوضى تمثل الحالیة اإلعالم ثورة وأن الشباب لدى

 من مكثف اھتمام إلى حاجة في الجزائري الشباب وأن الجزائري، الشباب

 في ھو كما المواطنة قیم خلترسی والتعلیمیة االجتماعیة المؤسسات طرف

 االجتماعي الحوار وثقافة البیداغوجیة المرافقة عملیات إلى ماسة حاجة

 .واألصدقاء باألسرة یتعلق ما خاصة

  :مقدمة

 السیاسیة الدراسات في كبیرة مساحة المواطنة قضیة احتلت

 قضایا عبر الممتدة عالقاتھا في أبعادھا وتعددت والتربویة، واالجتماعیة

 منظمة قانونیة أطر خالل من والدولة بالمجتمع الفرد عالقة في ورتتمح

 حسب المواطنة وأبعاد المواطن مواصفات ومبینة والواجبات، للحقوق

  . السیاسیة نظریاتھا ومرجعیة للدولة الفكریة المنابع
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 مفاھیم من معھ یتداخل وما المواطنة مفھوم بھ ینفرد ما رغم وعلى

 إال والممارسة، والبناء التشكیل وآلیات المرجعیة في خصوصیة من االنتماء

 عملیة في یتمثل جدیدا تحدیا شھدت الماضیة القلیلة السنوات مدى وعلى أنھا

 وتقدم  بعد، عن الشباب لتخاطب ووسائلھ آلیاتھ تعددت الذي الثقافي االنفتاح

 یةاإلقلیم لألحداث الملتویة أو المنحرفة والتأویالت التفسیرات من العدید

 لدى المفھوم ھذا جوھر تمس مجتمعیة قضایا على الضوء وتسلط والدولیة،

 بالمشاعر تأخذ بشعارات مغلفا مفاھیمیا إطارا وتعرض الجزائري، الشباب

 سن في ھم ومن  الشباب، فئة لدى خاصة العقول تفكیر مسارب على وتؤثر

 المرحلة خصائص بحكم والثقافي، الفكري االختطاف أو لالحتواء القابلیة

 والدینیة السیاسیة األوساط في جدال ذلك ویثیر یعیشونھا، التي العمریة

 التي األفكار بھذه الشباب لدى المواطنة مفھوم تأثر مدى حول والتربویة

 البنیة على الحفاظ في المجتمع مؤسسات ودور الحدود، عبر األثیر یحملھا

  .للمواطنة وممارستھ المواطن لوعي السلیمة

  المفاھیمي وإطارھا الدراسة وضوعم :أوال

 التساؤل في الدراسة مشكلة صیاغة یمكن :الدراسة تساؤالت - 1

 لدى المواطنة أبعاد تنمیة في الثقافي االنفتاح دور ھو ما :التالي الرئیسي

  .الجزائري؟ الشباب

  :التالیة الفرعیة األسئلة عنھ ویتفرع

 الشباب نظر ھةوج من أبعاده أھم ھي وما المواطنة مفھوم ھو ما .1

 الجزائري؟
 ،االنتماء ،الھویة( المواطنة بأبعاد الجزائري الشباب وعي مدى ما .2

 .؟)السیاسیة المشاركة ،الحریة ،اآلخر قبول ،التعددیة
 الثقافي االنفتاح تحدیات لمواجھة المواطنة قیم وتفعیل تنمیة یمكن كیف .3

 .الجزائري؟ الشباب تواجھ التي
  :إلى الدراسة ھذه تھدف :الدراسة أھداف - 2

 .المواطنة لمفھوم النظري التأصیل - 
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 الفكر أدبیات خالل من العصري بمفھومھا المواطنة أبعاد أھم استخالص - 

  .واالجتماعي السیاسي
 مفھوم على انعكست التي المعاصرة العالمیة المتغیرات أھم تحدید - 

 . المواطنة
 ،الھویة( المواطنة بأبعاد الجزائري شبابال وعي طبیعة على التعرف - 

 ). السیاسیة والمشاركة ،الحریة ،التعددیة ،االنتماء
 تحدیات لمواجھة المواطنة قیم تفعیل آفاق حول مقترحة رؤیة تقدیم - 

 .الثقافي االنفتاح
 تناولھا خالل من أھمیتھا الدراسة ھذه تكتسب :الدراسة أھمیة - 3

 المعاصرة ظروفال ظل في الشباب شریحة لدى سیما المواطنة لمفھوم

 تحدید ذلك ضوء على لیتم الواقع، أرض على تفعیلھا آللیات وتناولھا

 من وطنھ اتجاه الجزائري الشباب لدى المواطنة قیم لتفعیل المالئمة اآللیات

 تتناسب علمیة أسس على وذلك وموضوعیة، بشفافیة مقوماتھا توفیر خالل

 قیم جعل كیفیة فةمعر إلى وصوال المعاصرة، والمتغیرات الظروف مع

         .حضاري كسلوك الشباب طرف من ذاتیة ورقابة بتلقائیة تمارس المواطنة
 :الدراسة مصطلحات تحدید - 4

 الوسیط معجم وفي الشيء، قیمة على تدل كلمة ھي اللغة في  :القیم

 مالھ أي قیمة لفالن ما یقال ثمنھ، ھي المتاع وقیمة قدره، ھي الشيء قیمة"

 ذاتھ في یحمل الذي الشيء" على تدل فالقیمة ،1"األمر على ودوام ثبات

 أو الشيء قدر" تعني القیمة أن الغامدي أشار وقد "ثمنا أو وزنا أو منفعة

  .2"الثمن االقتصادي ومعناھا الفرد، مكانة قدر

 ھو ما كل على یطلق لفظ" :بأنھا فلسفیا تعرف االصطالح في أما

 وأخالقیة واقتصادیة سیكولوجیة تباراتالع وعنایتھ المرء باھتمام جدیر

 أو لسلوك اجتماعي أو شخصي تفضیل عن یعبر اعتقاد" وھي .3"وجمالیة

 .4"مختلفة أخرى غایة أو سلوكي نمط من بدال الغایات من غایة

 أو الفطریة اإلنسانیة التفضیالت من مجموعة" :بأنھا نعرفھا كما      

 لدى تشكل وأخالقیة، وثقافیة تماعیةواج عقدیة أسس على المبنیة المكتسبة،
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 تحدد لدیھ، مرجعیا إطارا منھا تجعل بصورة بأھمیتھا وإدراكا قناعة الفرد

 ".فیھا یعیش التي البیئة مع وسلوكھ تفاعلھ

 والتعریفات المفاھیم من للعدید تتسع كلمة المواطنة :المواطنة تعریف

 في جاء كما للغةا في والوطن الوطن، من مأخوذة اللغة في فالمواطنة

   .5"وطنا اتخذه :واستوطنھ أقام، :وأوطن اإلقامة، منزل" :المحیط القاموس

 فیھ لھ اتخذ الذي أو اإلنسان، فیھ ولد الذي البلد" :اصطالحا الوطن

 الستطابة أو عمل لممارسة دائمة إقامة فیھ یقیم وھو إلیھا، یأوي وزوجة بیتا

  .6"ذلك غیر أو ھواء

 إن إذ الحدیث مفھومھا على اللفظ لھذا داللة لغةال أھل بعض یر لم

 لكن مراده، وافقت یعني فالناً  واطنت الموافقة مجرد تعني اللغة في واطن

 المعاصر للمفھوم مقاربة داللة بناء إمكانیة رأوا المعاصرین من آخرین

 الفعل من المشتقة )المواطنة( لفظة من واحد وطن في المعایشة بمعنى

 وطن في معھ عاش یعني فالناً  فالن فواطن )وطن( الفعل من ال )واطن(

  .7واحد مكان في معھ سكن یعني ساكنھ في الشأن ھو كما واحد

 مجالس في االقتراع حق لھ یكون َمن :بأنھ »المواطن« أرسطو عرف - 

 أو الساكن فھو نقیضھ؛ أما .السلطة ممارسة في واالشتراك الدولة،

 األثیني المواطن اھتمام مدى التعریف ذاھ یعكس الحال؛ وبطبیعة !المقیم

 المواطنین جمعیة في عضوا بصفتھ سواء السیاسي؛ حقھ بممارسة

EKKLAISA، العدالة إقرار في بمساھمتھ أو JUSTICE اشتراكھ خالل من 

   .8المحاكم في قاضیا أو محلفا

 الذي المواطن صفة( ھي فالمواطنة السیاسي مفھومھا حیث من والمواطنة - 

 إلى انتماؤه علیھ یفرضھا التي بالواجبات ویلتزم بالحقوق عیتمت

   .9)الوطن

 التي (CITIZENSHIP) للفظة تعریب معاصرا مصطلحا بصفتھا والمواطنة - 

 كما ودولة فرد بین عالقة( البریطانیة المعارف دائرة تقول كما تعني

 – قوحقو واجبات من العالقة تلك تتضمنھ وبما الدولة تلك قانون یحددھا
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 ما مع الحریة من مرتبة المواطنة ھذه متضمنة ، الدولة تلك في – متبادلة

  .10)مسؤولیات من یصاحبھا

 إلى یشیر اصطالح بأنھا المواطنة العالمیة العربیة الموسوعة تعّرف - 

 الفرد قةعال" أنھا على بعضھم ویعرفھا .وطن أو أمة إلى االنتماء

 تحدد التي المواطن صفة" أنھا آخرون ویرى ".إلیھ ینتسب الذي بالوطن

 لوطنھ المواطن والء من خاص بنوع وتتمیز ، الوطنیة وواجباتھ حقوقھ

 عن اآلخرین المواطنین مع والتعاون والحرب، السلم أوقات في وخدمتھ

 تحقیق في والتطوعي الرسمي والفردي المؤسساتي، العمل طریق

 وترسم الجھود أجلھا من وتوحد الجمیع، إلیھا یصبو التي األھداف

  .11"الموازنات وتوضع الخطط

 في PATRIOTISM الوطن حب بمعنى تأتي فالوطنیة االصطالح في أما - 

 من عنھا ینبثق وما بالوطن واالرتباط الحب مشاعر إلى واضحة إشارة

 المواطن صفة فھي CITIZENSHIP المواطنة أما ، عاطفیة استجابات

 ویؤدي حقوقھ الفرد یعرفو الوطنیة وواجباتھ حقوقھ تحدد والتي

 خاص بنوع المواطنة وتتمیز ، الوطنیة التربیة طریق عن واجباتھ

 مع والتعاون والحرب السلم أوقات في وخدمتھ لوطنھ المواطن والء من

 الرسمي والفردي المؤسساتي العمل طریق عن اآلخرین المواطنین

 أجلھا نم وتوحد الجمیع لھا یصبو التي األھداف تحقیق في والتطوعي

  .12الموازنات وتوضع الخطط وترسم الجھود

 ودولة فرد بین عالقة" :المواطنة أن إلى البریطانیة المعارف دائرة وتشیر - 

 یصاحبھا وما الحریة من مرتبة متضمنة الدولة تلك قانون یحددھا كما

   .13مسؤولیات من

 بین األمریكیة كولیر وموسوعة الدولیة الموسوعة تمیز لم حین في - 

 عضویة ھي )الدولیة الموسوعة( في فالمواطنة والمواطنة الجنسیة

 المواطنین أن الموسوعة وتؤكد الحكم، وحدات بعض أو دولة في كاملة

 العامة المناصب تولي وحق التصویت حق مثل الحقوق بعض لدیھم
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 عن والدفاع الضرائب دفع واجب مثل الواجبات بعض علیھم وكذلك

   .14بلدھم

 العضویة أشكال أكثر" ھي المواطنة األمریكیة كولیر موسوعة وفي - 

  .15"ما سیاسیة جماعة في اكتماال

 ووالء انتماء:"بأنھا وتعرف والمفاعلة، المشاركة من مأخوذة المواطنة - 

 الذي وضمیره الفرد حیاة في سلوكا لتصبح وأخالق، ومبادئ وقیم لعقیدة

 خادما اإلنسان بقاء في بدور وتقوم وتكوینھ، شخصیتھ من جزء یشكل

 .16"وتخلفھم ظلمھم علیھ شق وإن لحضارتھم، بانیا لقومھ،

 )المواطنین( الشباب بین ما اإلیجابي التفاعل ھي المواطنة :إجرائیا - 
 الجمیع مصالح لتحقیق القیم منظومة ممارسة أثناء والدولة والمجتمع

  ."للوطن العلیا المصلحة مظلة تحت

 الشباب )2003( المتحدة األمم لمنظمة العامة الجمعیة عرفت :الشباب

 الشباب ونعرف ".سنة 35-18 بین أعمارھم تتراوح الذین األفراد" :بأنھم

 أعمارھم تتراوح الذین الجزائري المجتمع أفراد مجموعة" :بأنھم إجرائیا

 االجتماعیة والمسؤولیة بالنضج تتمیز التي الفترة وھي سنة، 35- 18 بین ما

 ".والقانونیة

  للدراسة النظري اإلطار :ثانیا

 للدولة األول البناء إن :اإلسالمي الدین في المواطنة مفھوم - 1

 المواطنة مفھوم على تأسیسھ تم قد الجنیني طورھا في كانت حین اإلسالمیة

 تحدید خالل ومن رعیتھا لجمیع للدولة االنتماء ھویة تحدید خالل من

   :التالیة لنقاطا في الحقیقة ھذه وتتجسد والواجبات، الحقوق

 تأسیس عن تتحدث التي التاریخیة الوثائق یراجع فمن :اإلسالم دستور - 

 في المنورة المدینة إلى المكرمة مكة من الرسول انتقال بعد اإلسالمیة الدولة

 المنطلقات في أرسي قد المواطنة مفھوم سیجد ،م622 للھجرة األول العام

 وضعھا التي الصحیفة مضمون يف فالمدقق اإلسالمیة؛ للدولة األساسیة
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 من المواطنة مبدأ فیھا سیجد اإلسالم، في دستور أول ھي والتي الرسول

 من والباحثین المؤرخین نظر في تعتبر التي والصحیفة.االنتماء ھویة خالل

 الدولة لرعایا المواطنة مفھوم أرست  اإلسالمي، العربي التاریخ وثائق أھم

 المساواة لشعار طرحھا خالل من والقبلي، ینيالد االنتماء إلى النظر دون

 .رعایاھا لجمیع الدولة تجاه الدنیویة التكالیف في

 القوى حددت بأنھا الوثیقة تلك أھمیة وتأتي :والواجبات الحقوق - 

 القبلیة مكوناتھا مختلف على المنورة المدینة في االجتماعیة والفعالیات

 المدینة أن المعروف فمن الولیدة، ةالدول ھذه تجاه وواجبات حقوقا والدینیة

 القبلیة االنتماءات فیھا تتعدد كانت الرسول، إلیھا ھاجر التي المنورة

 النجار وبني عوف وبني واألوس كالخزرج عربیة قبائل تضم فھي والدینیة،

 قبیلة من المسلمین المھاجرین إلى إضافةً  األنصار، قبائل أھم من وھم

 بالدیانة تدین قبلیَّة مجموعات تضم كما أخرى، عربیة وقبائل قریش

 مختلف من شركھم على وبقوا اإلسالم یدخل لم وأفراد الیھودیة،

 داخل المجتمع وأفراد السلطة بین العالقات الصحیفة حددت حیث.القبائل

 .والقبلیة الدینیة تنوعاتھم على المدینة

 - سواء حد على-  لمواطنیھا الدستوریة الوثیقة حددت :المعادیة القوى - 
 مالیة أو تجاریة عالقات إقامة فمنعت لھا، المعادیة القوى مع العالقة كیفیة

 .األعداء ھؤالء مع خاصة أو

 والقواعد الحدیثة، الدولة أسس الصحیفة وضعت كما :الدیمقراطیة - 

 رعایا جمیع بین المساواة مقدمتھا وفي اإلسالمیة، للدولة الدیمقراطیة

 .الدولة

 دولة أنھا األولى سنواتھا في اإلسالمیة الدولة أكدت ھكذاو :الحق دولة - 

 مبدأ على تشریعي نص أول في التشریعیة مؤسساتھا بَنَتْ  والعدل، الحق

 العدل لھم وحققت والھویة، االنتماء في كافة، لرعایاھا المواطنة

 .17والمساواة
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 بقیم الدراسة ھذه موضوع یتعلق :وأھمیتھا المواطنة قیم - 2  

 والتنمیة االستقرار تحقیق في األھم اعتبارھا على الشباب، لدى واطنةالم

 قبل من والتعاون المشاركة قیم ممارسة خالل من الشامل، بمفھومھا

 بالنظام، والتقید االجتماعیة المسؤولیة ممارسة ودعم الدولة، تجاه الجمھور

 نسانیةاإل الحیاة في إسھامھا أھمیة المواطنة قیم أھم إلى سنتطرق لذلك

  :عام بشكل

 اإلسالمي الدین وأھمھا السماویة، األدیان كافة علیھا أكدت :المساواة

 على بینھم تمییز أو تفرقة دون المعامالت في الناس بین بالمساواة نادى فقد

 الدولیة المواثیق كافة ذلك أكدت كما اللون، أو الجنس أو العرق أساس

 إلى الداعیة الوضعیة ساتیروالد واألحكام اإلنسان، لحقوق المقررة

 نذكر عدیدة مجاالت عنھا یتفرع عام كأصل المساواة أن كما الدیمقراطیة،

 :منھا

 أحرارا ویعیشون یولدون الناس أن بھ یقصد :القانون أمام المساواة - 

 .18القانون أمام التامة المساواة قدم على وسواسیة

 بھدف وجد مرفق كل :العام بالمرفق ویقصد :العامة المرافق أمام المساواة - 

 التعلیم، الصحة، األمن، مرفق ذلك في بما للجمیع، العامة الحاجات إشباع

 .وغیرھا ...والمیاه الكھرباء

 التفاوت وعدم بالحقوق التمتع بمعنى :االجتماعیة المنافع أمام المساواة - 

 نظیر للدولة یدفعھا واجبات علیھ محفوظة حقوقا للمواطن أن فكما فیھا،

  .19"بالغرم الغنم" لمبدأ تحقیقا المواطنین من كغیره بھا یتمتع خدمات

 وظیفة أي تولي یستطیع مواطن فكل :العامة الوظائف تولي في المساواة - 

  .20ومحایدة محددة معاییر على وبناء وقدراتھ، مؤھالتھ حسب

 اختالف على المجتمعات تعیشھا التي المعاصرة الظروف أن إال

 بنسب یكون فیھا المساواة تطبیق ترجمة جعلت ساتھاوسیا توجھاتھا

 حقا المساواة تعد لذا بعضھا، أو الفروع ھذه جمیع تتحقق فقد متفاوتة،
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 تحقیق مسؤولیة عاتقھا على یقع حیث الدولة، على وواجبا للمواطن

  .21عملیا تطبیقھا ومتطلبات شروط كافة بتوفیر وذلك المساواة

 إلى حق كل وإیصال واإلنصاف، والموازنة القسط یعني :العدل

 .22المساواة بقیمة كثیرا مرتبطة العدل وقیمة مستحقھ،

 السلوك في وتترجم النفوس في تتعمق عندما العدل قیم فإن وعلیھ

 وتحقیق األوطان لنھوض والفعال العمیق األثر ستترك للمواطن الیومي

 فعلى لذلك ، والطمأنینة، واالستقرار األمن یسوده مناخ ظل في التنمیة

 أفراد بین بالتساوي الفرص إتاحة خالل من العدل بتطبیق القیام الدول

  .23تحیز ودون المساواة قدم على الوطن

 ،المجتمع ،المواطن( المواطنة أطراف جمیع التزام أي :االلتزام
 والمسؤولیات والمھام باألعمال القیام بھدف ذاتیا أو نظامیا التزاما )الدولة

 .24ودوره موقعھ حسب طرف كل تقعا على الملقاة

 ظل في الخاصة المصلحة یحقق الذي التوازن بھ نقصد :التوازن

 مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة معارضتھا عدم أو العامة، المصلحة تحقیق

 المصلحة بین أو والمسؤولیة، الحریة بین وتوازن ضبط ھناك یكون عندھا

 .25واجباتوال الحقوق بین أو العامة، والمصلحة الخاصة

 في الدول ومكانة والمجتمعات األفراد قیمة تكمن :واالنتماء الوالء

 الوطني الوالء أھمیة تظھر ھنا و وثوابتھا، ألصولھا وانتمائھا والئھا مقدار

 تأدیة وبالتالي بحقوقھ، المطالبة للفرد یخول الذي األول األساس باعتباره

  .26المواطنة قیم إطار ضمن واجباتھ

 قد طرفین بین عالقة فالوالء واالنتماء الوالء بین فرق ھناك ولكن

 أحد بتغیر متغیرة عالقة فھي دین، أو لغة أو دم صلة تجمعھما ال

 ذلك، عكس فھو االنتماء أما والمكان، الزمان ظروف بتغیر أو الطرفین

 عالقة االنتماء في العالقة كون وطنھ، أو قبیلتھ أو ألسرتھ الفرد كانتماء

  .27دائمة وھي اختیاریة تلیس فطریة
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 وممارسة االعتقاد حریة مثل الحقوق من العدید وتتضمن :الحریة

 تأیید أو االحتجاج وحق بحریة، والمناقشة الحدیث وحق الدینیة الشعائر

 في المشاركة وحریة الحكومة، مع تتعارض كانت لو حتى قضیة

 .سيوالسیا واالجتماعي السلمي الطابع ذات واللقاءات المؤتمرات

 حمالت في المشاركة مثل الحقوق من العدید وتشمل :المشاركة

 السیاسیة األحزاب في االشتراك أو وتأسیس بأنواعھا، لالنتخابات التصویت

 مصلحتھ، حدود وضمن المجتمع لخدمة أخرى ھیئات أي أو الجمعیات أو

  .28لالنتخابات الترشیح حق وأیضا

 مقولة المواطنة أصبحت دوق ،29بالمواطنة وثیق بشكل ترتبط :الھویة

 القانون مظاھر من كثیر وفي الھویة، حول الثقافیة الصراعات في خالفیة

 والحقوق العالمیة اإلنسانیة الحقوق بین متزاید توتر ھناك والسیاسة

  .30القومیة المواطنة في االجتماعیة

 العالم في :العربي العالم في المواطنة وقیم الثقافي االنفتاح - 3

 المناھج في االختالف حسب فقط لیس كذلك الفكر أطیاف ختلفتا العربي

 باختالف الواحدة الدولة في أیضا بل الدولي المستوى على التربویة

 الحقب في الدولة وإدارة الحكم مراحل بتعاقب تعاقبت التي األیدیولوجیات

 العربیة الشعوب لدى الوعي من متعددة أنماط جد أو مما المختلفة الزمنیة

  .31االنتماء دوائر على وأثرت أخري أحیانا وتصادمت أحیانا خلتتدا
 وسیطرة القوى، موازین حیث من المعاصر العالم طبیعة تغیر ومع

 عبر تنامت التي واالقتصادیة السیاسیة التكتالت وظھور الواحد، القطب

  .32المعلومات عصر في االتصال تكنولوجیا مدتھا التي الجسور
 في المواطنة تشكل بدأ :المعاصرة الغربیة اصورتھ في اطنةالمو - 4

 وتراجع أوربا، في االجتماعیة الحیاة على الكنیسة ھیمنة انحسار بعد أوربا

 االنحسار ھذا الناس، بحیاة یتعلق فیما السیاسیة للحیاة المباشر توجیھھا

 أو الشعب وبین -  أوربا في -  الملك أو الدولة بین العالقة جعل والتراجع

 حقوقاً  علیھا لھ وأن دولتھ، الدولة أن یشعر الشعب جعل مما باشرةم السكان

 التي الضرائب خاصة حقوقاً  الشعب ھذا على لھا أن ترى الدولة أن كما
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 على یشرفون الحكومة في لھم ممثلین إشراك بدفعھا الناس إقناع یقضي

 بالذات، عشر السابع القرن في النصرانیة الدینیة الشیع تعدد و ، صرفھا

 لمواطنة االنتساب دون یحول ال الدینیة العقیدة في االختالف وأن

  .33مشتركة

 ومسارات المعاصر مفھومھا في )المواطنة( أن القول وخالصة

   :في تتمثل التربویة ومتطلباتھا تطبیقھا

 االنتماء أساس على واحدة وطنیة قومیة ظل في المواطنین بین المساواة  - 

   .الوطنیة لھذه

 بھا یتكفل وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة اجتماعیة حقوقا )لمواطنا( امتالك - 

   .النظام

 أعمال تجنید، ئب،ضرا والمجتمع، الدولة تجاه واجبات )المواطن( تحمل - 

   .إلخ ...تطوعیة

 المجال عبر وطنھ خدمة في ما بصورة یشارك أن المواطن استحقاق - 

   .باإلنابة أو مباشرة السیاسي

 إلى عرافاوأ ولغة نشیداوعلما رمزیاتھ ولكل للوطن طنالموا من الوالء - 

   .سبیلھ في التضحیة درجة

 في المواطنة إن :فیھ تقوم الذي المجتمع بقیم المواطنة عالقة - 5

 أو المجتمع ألھل )دیني( تراثي بعد ذات قیم إلى تركن المعاصرة صیغتھا

 التي اإلسالم قیم إلى تركن اإلسالمي اإلطار في المواطنة وأن لغالبیتھم،

 ھنا منھا یعنینا التي -  الدوائر مختلف في المتبادلة والواجبات الحقوق تحدد

 في واضح فاألمر مسلمین كلھم المجتمع مواطنو كان فإن -  الوطن دائرة

 في كان وإن دولتھم، وبین بینھم المتبادلة والواجبات الحقوق في تساویھم

 المواطنة بحقوق التمتع قلیةاأل ھذه حق فمن مسلمة غیر أقلیة المجتمع

   .الدینیة حریاتھم تحمي التي اإلسالمیة للقیم ارتكازاً 
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 والتغیرات الراھنة العولمة تداعیات ظل في المواطنة كانت وإذا

 كما إذ القومي، حاجزھا كسر تستھدف مراجعة بمرحلة تمر  العالمیة

 ،واطنةالم ما( عنوانھ كتاب في الفرنسیین تماعاالج علماء أحد یقول
 الذي ما الخاص؟ بالوطن أو بالقوم المواطنة ترتبط لماذا ):2000 باریس

 ذات الفرعیة الجماعات نحو أصغر مواطنات نحو تضیق أن من یمنع

 مواطنة نحو تتوسع أن من یمنع الذي وما العرقي، أو اللغوي الجامع

   .34الوطنیة؟ للقومیات عابرة

  للدراسة المنھجي اإلطار :ثالثا

 التحلیلي الوصفي المنھج الدراسة ھذه في استخدمنا :لدراسةا منھج

 بموضوع الصلة ذات العلمیة والبحوث والدراسات الوثائق لتحلیل وذلك

 لھ، النظري والتأصیل الموضوع جوانب بكافة اإلحاطة أجل من الدراسة،

 الجزائري الشباب یعیشھ الذي الواقع لمعرفة الدراسة عینة على وإسقاطھا

 الثقافي االنفتاح تحدیات ظل في وأبعادھا وقیمھا بالمواطنة یھوع ومدى

 .المعاصر
 مجتمع فإن وأھدافھا الدراسة موضوع على بناء :الدراسة مجتمع

 من الجزائر داخل المقیمین الجزائري المجتمع أفراد كافة ھو الدراسة

 تتصف التي الفترة وھي ،سنة 35-18 بین ما أعمارھم تتراوح الذین الشباب

  .االجتماعیة والمسؤولیة بالنضج
 على الحصول أجل من العرضیة العینة اخترنا :الدراسة عینة

  .البحث مفردات
 حددت حیث المغلق بالشكل استبیان بتصمیم قمنا :الدراسة أداة

 الثالثي، لیكرت لمقیاس وفقا سؤال أو فقرة كل عن المحتملة االستجابات

 خالیا طول ولتحدید ،)3- 1( بین تتراوح معینة بدرجة احتمال كل أرفقنا وقد

 في درجة وأقل درجة أعلى بین الفرق وھو :المدى حساب تم المقیاس

 على المدى وھو الخلیة طول فإن ذلك على وبناء 2=1-3 = المدى المقیاس،

 .0,66 =2/3 = المقیاس درجات عدد
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 حدوال األدنى الحد لتحدید( المقیاس في قیمة اقل إلى القیمة ھذه نضیف

  :یلي كما )األعلى

  سلبي اتجاه                        موافق غیر إلى تشیر                     1,66
  محاید اتجاه                         محاید إلى تشیر                   2,33 -  1,67
  ابيایج اتجاه                     موافق إلى تشیر                    3 - 2.34

       :یلي كما قسمین إلى مقسمة محاور عدة على االستبیان اشتمل كما

 ،السن ،الجنس متغیرات وتتضمن :الشخصیة البیانات :األول القسم - 
  .التعلیمي المستوى

 على عبارة )79( مجموعھما في تضمن محورین یحتوي :الثاني القسم - 

  :التالي النحو

 یراھا كما المواطنة أبعاد ستقی عبارة )55( على یحتوي :األول لمحورا

  .الجزائري الشباب

 واالنفتاح المواطنة أبعاد تقیس عبارة )22( على یحتوي :الثاني المحور

  .الجزائري الشباب نظر وجھة من الثقافي

 البیانات بتفریغ قمنا ثم استبیان، )80( واسترجاع توزیع تم

 سطاتوالمتو المئویة والنسب التكرارات من كل وحساب والمعطیات

   .الحسابیة

 :النتائج ومناقشة الدراسة بیانات وتحلیل عرض

 یمكن الحقائق من جملة إل وتحلیلھا وتفریغھا البیانات جمع أفضى

 :التالیة النقاط خالل من ردھا

 :العینة خصائص - 1
 حین في %53,75 إلى نسبتھم وصلت حیث اإلناث من العینة أفراد غالبیة - 

 .%46,25  نسبة الذكور نسبة شكلت
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 حیث متقاربة، بنسب سنة 35 إلى 18 بین ما العینة أفراد أعمار تتراوح - 

 بین ما %23,75 ونسبة سنة، 27-23 بین ما أعمارھم %36,25 نسبة نجد

 نسبة وكأقل سنة، 22- 18 بین أعمارھم %22,5 نسبة وأیضا سنة، 33- 28

 .سنة 35-33 مابین 17,5%
 نسبة أعلى أن التعلیمي المستوى لمتغیر بالنسبة العینة أفراد توزیع یبین - 

 %31,25 نسبة تلیھا الجامعي، المستوى من ھم العینة أفراد من %37,5 ھي
 .االبتدائي المستوى من %2,5 ھي نسبة أدنى حین في ثانوي، مستوى

 :الجزائري الشباب عند المواطنة قیم - 2
 :الھویة

 تكون نأ طبیعي من أنھ على بالموافقة العینة أفراد من %67,5 أجاب 

 أن ووجدنا السیاسیة األفكار على الحكم معیار ھي الدینیة معتقداتھم

 .2,57 بـ قدر قد العبارة ھذه وزن متوسط
 61,25% السائدة األفكار انتشار إلى یؤدي اإلعالمي االنفتاح بأن أجابوا 

 .2,53= وزن بمتوسط
 80 % قیدةالع تمس بقضایا تتعلق مناقشة أي یقبلون ال العینة أفراد من 

 .2,88 العبارة لھذه وزن بمتوسط الدینیة
 الشباب لدى السیاسیة الثقافة في تغییرات إلى المعلومات تقنیة ستؤدي 

 .2,85 قدره وزن بمتوسط العینة أفراد من %91,25 رأي حسب
 76,25% من الحداثة قوانین وفق القوة بأسباب األخذ یكون أن یرفضون 

 .1,32 قدره وزن بمتوسط التقدم مقتضیات
 85% مشكالتنا لكل حلوالً  یتضمن اإلسالمي الدیني التراث أن یرون 

 .2,81 قدره وزن بمتوسط المعاصرة
 92,5% یؤدي العالم على االنفتاح أن على حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .لھویتھ المجتمع افتقاد إلى
 82,5 % نقد توجیھ عند بالغضب الشخص یشعر أن طبیعي بأنھ أجابوا 

 .2,7 قدره وزن بمتوسط ومبادئھ ارهألفك
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 أجاب مجتمعنا تناسب وال ھدامة الغرب من الوافدة السیاسیة األفكار معظم 

 .حیادیین بأنھم العینة أفراد من % 87,5
 80 نسبة أقاطعھ فإنني المألوف عن خارجا شیئا نشر سیاسیا كتابا أن لو% 

 .حیادیین كانوا العینة أفراد من
 نسبة السیاسة، في التغییر بأھمیة المطالبین كأولئ من بالضیق أشعر 

 .حیادیین كانوا العینة أفراد من 72,5%
 90 % السیاسیة المفاھیم في فوضى تمثل الحالیة اإلعالم ثورة أن وافقوا 

  .2,86 قدره العبارة لھذه وزن بمتوسط الشباب لدى
 :االنتماء

 92,5 % مصالح دیھد البعض لدى العنف إلى المیل أن فعال یعتقدون 

 .2,91 قدره بمتوسط الوطن
 85 % بدور المشاركة في المواطن مسؤولیة ھي المواطنة أن على یوافقون 

 .2,77 قدره بمتوسط العامة الشؤون في ما
 إلى الفرد والء یتجھ أن ینبغي أنھ على العینة أفراد من % 88,75 وافق 

 .2,85 = بمتوسط مجتمعھ
 91,25 % للعمل ضرورة باألمان إلحساسا أن یرون العینة أفراد من 

 .2,9 قدره بمتوسط الجاد
 95% أجل من یستطیع ما لتقدیم فرد كل یسعى أن یجب أنھ على یؤكدون 

 .2,93 بمتوسط الوطن
 انتشر ما إذا الكثیر تحقق أن تستطیع المجتمعات أن على %91,25 وافق 

 .2,88 بمتوسط بالمسؤولیة الشعور أبنائھا بین
 اتجاه حیادیین كانوا %85 المستقرة غیر میةالعال الظروف ظل في 

 .األمان و باألمن یسمى ما بأھمیة شعورھم
 86,25% لخدمة األداء من عال مستوى تحقیق الحیاة في مبادئھم أھم من 

 .2,82=بمتوسط الوطن
 86,25% ما ظل في الوطني السیاسي بالنھج یقینھم اتجاه حیادیین كانوا 

 .الفضائیات تبثھ
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 76,25% شعورا الوطنیة الوحدة تعتبر العولمة ظل في أنھ على افقوایو لم 

 .1,38 قدره بمتوسط تصدیقھ یصعب
 67,5% بمتوسط الشباب نفوس في عدیدة مخاوف یثیر المستقبل أن یرون 

 .2,37 قدره
 93,75% باالنتماء الشعور من قللت العصر ظروف أن على یوافقون 

 .2,92 قدره بمتوسط الشباب من الكثیر لدى للوطن
 :اآلخر على واالنفتاح التعددیة

 86,25% مخاطرة النامیة البلدان في األحزاب تعدد أن على یوافقون 

 .2,83  بمتوسط عنھا العدول یجب سیاسیة
 77,5 % مصلحة لتحقیق النظم أفضل ھو الواحد الحزب نظام أن یرون 

 .2,7 بمتوسط )والمواطنین الوطن( المجتمع
 91,25 % زاد العالمیة االتصاالت صناعة أن على یوافقون العینة أفراد من 

 .2,9 قدره وزن بمتوسط وذلك الیومیة الحیاة في اإلنجلیزیة اللغة أھمیة من
 63,75% الفساد انتشار إلى یؤدي الغربیة السیاسیة القیم انتشار أن یرون 

 .2,31 بمتوسط بالدنا في
 إال ما مجتمع حإصال في أمل ال أنھ على العینة أفراد من% 60 یوافق لم 

 .1,51 قدره وزن بمتوسط طاقاتھ كل واستغالل نفسھ على باالنغالق
 81,25 % أثر اإلعالمي االنفتاح عبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .الجزائري للشباب السیاسي الوعي على إیجابا
 71,25% رالحوا من جدوى ال العبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .تماما خاطئة ألنھا المعارضة األفكار أصحاب مع
 78,75% الدیمقراطیة قیم العبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .المجتمع استقرار على المؤثرة االختالفات كافة طیاتھا في تذوب
 95% یحتم الحضارات صراع عبارة على یوافقوا لم البحث عینة أفراد من 

 .1,06 بمتوسط الوافدة فكاراأل كل مقاومة علینا
 81,25% تشویھ إلى أدت قد الفضائیة البرامج أن یرون العینة أفراد من 

 .2,77 بمتوسط الشباب من كثیر أفكار
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 المتحضر اإلنسان سمات من أن على العینة من %93,75 نسبة توافق لم 

 .1,08 بمتوسط المتقدمة الدول في بھا المعمول السیاسیة األفكار قبول
 96,25% الغرب دول عن نأخذ أن البد أنھ على یوافقوا لم العینة أفراد من 

 .1,02 بـ قدر العبارة ھذه وزن ومتوسط تقدما منا أكثر ألنھا شيء كل
 :السیاسیة والمشاركة الحریة

 73,75% یبث ما على الضبط آلیات تفعیل ینبغي أنھ یرون العینة أفراد من 

 قدره بمتوسط وذلك بالدنا في السائد السیاسي النمط على حفاظا إعالم من

2,51. 
 90% تعم ال حتى نتعداھا أن یمكن ال حدودا التعبیر لحریة أن یعتقدون 

 .2,87 بمتوسط الفوضى
 87,5% مسألة السیاسي القرار صنع أن على یوافقون العینة أفراد من 

  بمتوسط فیھا االشتراك على قادر فرد كل فلیس لذا ومصیریة صعبة

2,85. 
 90% ھذه في یستویان والفشل النجاح أن على یوافقون ال العینة أفراد من 

 .1,17 =بمتوسط والعطاء للعمل أھمیة ال أو األیام
 63,75% لألفراد الفرصة تتاح أن اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .بحریة آرائھم عن للتعبیر
 93,75% یبتعد أن األفضل من العبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .فقط والحكومات القادة مسؤولیة فتلك السیاسیة الحیاة عن بنفسھ الفرد
 88,75% التقدم لتحقیق یشترط العبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .السیاسیة األفكار من العدید تغییر المنشود
 86,25% ال حیاةفال عادیین أناسا یكونوا أن تفضیلھم اتجاه حیادیین كانوا 

 .اھتمام أدنى تستحق
 80% للعنف اإلنسان یلجأ أن من بأس ال أن على یوافقوا لم العینة أفراد من 

 .1,23 بمتوسط أھدافھ، لتحقیق أحیاناً  القوة واستخدام
 83,75% تحمل في المشاركة عبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .ھاعن غنى في ھو لمتاعب اإلنسان تعرض المسؤولیة
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 :الجزائري الشباب نظر وجھة من الثقافي واالنفتاح المواطنة قیم - 3
 93,75% تطور في ساھم الثقافي االنفتاح أن على یوافقون العینة أفراد من 

 قدره وزن بمتوسط المجتمعات بین الدولیة الثقافیة بالعالقات یعرف ما

2,92. 
 86,25% الثقافي االنفتاح أن على موافقون بأنھم أجابوا العینة أفراد من 

 .2,83 وزن بمتوسط العالم في الدینیة الھویات ازدیاد في السبب كان
 72,5% تنامي مراكز أحد الثقافي االنفتاح یعتبرون العینة أفراد من 

 .2,63=قدره بمتوسط العالمیة المجتمعات في الشباب بین الدیني الصراع
 75% أحد ھو الشابة الفئات لدى التطرف تزاید أن یوافقون العینة أفراد من 

 .2,66 قدره وزن بمتوسط الثقافي االنفتاح متغیرات
 95% اإلنساني السلوك في أثر قد العالمي اإلعالم أن یرون العینة أفراد من 

 .2,93 قدره بمتوسط مباشر بشكل
 90% على خاصة عناوین إعالء اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 االنفتاح انعكاسات كأحد العالم دول من كثیر لدى العام اإلطار حساب

 .المباشرة الثقافي
 96,25% كسر في ساھم الثقافي االنفتاح أن على یوافقون العینة أفراد من 

 .2,95 بمتوسط البشریة المجتمعات بین العزلة حاجز
 91,25%اإلعصار بمثابة كان الثقافي االنفتاح أن یرون العینة أفراد من 

 .2,9 بمتوسط البشریة المجتمعات على الخفي
 88,75% السیاسیة الخریطة تغییر في ساھم الثقافي االنفتاح أن یوافقون 

 .2,87 بمتوسط للعالم
 95% ما تجسید في ساھم الثقافي االنفتاح أن یوافقون العینة أفراد من 

 .2,93 بمتوسط األسري بالتفكك الیوم یعرف
 90% ثقافة انتشار في اھمس الثقافي االنفتاح أن یرون العینة أفراد من 

 .2,87 بمتوسط المنطقة شعوب بین العنف
 93,75% إلغاء في ساھم الثقافي االنفتاح أن یوافقون العینة أفراد من 

 االجتماعي االستقرار ھشاشة إلى أدت خاصة والءات لصالح المواطنة

 .2,92 بمتوسط
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 91,25% تحدیا یمثل أصبح الثقافي االنفتاح أن یوافقون العینة أفراد من 

 .2,88 بمتوسط عامة العربیة المجتمعات في داخلیا
 85% مقتضیات علینا تفرض أن اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .الحضاریة مقوماتنا أھم نقدم أن الثقافي االنفتاح
 81,25% عن الحدیث یعتبر العبارة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 .عبث الثقافي واالنفتاح لعولمةا عصر في القومیة أو الوطنیة
 80% إلى أدى العولمة عصر في الثقافیة المفاھیم تداخل إن أن وافقوا 

 .2,75 بمتوسط الجزائري الشباب لدى الفكري االنتماء حدود تداخل
 76,25% في ساھم قد الثقافي االنفتاح أن على یوافقون العینة أفراد من 

 .2,71 بمتوسط زائريالج الشباب لدى الوطنیة الثقافة إقصاء
 91,25% الناجم الفھم سوء إثارة في ساھم الثقافي االنفتاح أن على وافقوا 

 بمتوسط الشباب لدى الوضعیة والقوانین الدینیة التعالیم بین الخلط عن

2,88. 
 87,5% المواطنة بأھمیة الوعي انخفاض أن على یوافقون العینة أفراد من 

 الھویة حول متخصصة دراسات وجود بعدم مرتبط الجزائري الشباب لدى

 .2,82 بمتوسط الجزائریة
 من %90 رأي حسب الوطني الوعي تنمیة في أشكالھا بجمیع التربیة تسھم 

 .2,88 بمتوسط العینة أفراد
 85% من الثقافي االنفتاح مساھمة اتجاه حیادیین كانوا العینة أفراد من 

 الوطنیة الھویة نبی ما الفجوة زیادة في المعلوماتیة انتشار خالل

 .2,07 بمتوسط الشباب لدى والمواطنة
 95% الھویة وتعزیز دعم في ھام دور للمساجد أن یوافقون العینة أفراد من 

 .2,93 بمتوسط الثقافیة التحدیات أمام للصمود الشباب لدى الوطنیة
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 خالل من إلیھا المتوصل النتائج أھم إیجاز یمكن :الدراسة نتائج - 4

 :التالیة النقاط في المطروحة التساؤالت ضوء على اسةالدر ھذه
 :الجزائري الشباب عند المواطنة قیم .1

 :الھویة
 .السیاسیة األفكار على الحكم معیار ھي الدینیة المعتقدات - 
 .الدینیة العقیدة تمس بقضایا تتعلق مناقشة أي تقبل ال - 
 الشباب لدى السیاسیة الثقافة في تغییرات إلى المعلومات تقنیة أدت - 

 .الجزائري
 .المعاصرة مشكالتنا لكل حلوال اإلسالمي الدیني التراث یتضمن - 
 قابلة غیر فھي ومبادئھ ألفكاره نقد توجیھ عند بالغضب الشخص یشعر - 

 .راسخة ولكنھا والنقاش للنقد
 الشباب لدى السیاسیة المفاھیم في فوضى تمثل الحالیة اإلعالم ثورة - 

 .الجزائري
 :ءاالنتما

 .الوطن مصالح یھدد البعض لدى العنف إلى المیل أن - 
 .العامة الشؤون في ما بدور المشاركة في المواطن مسؤولیة ھي المواطنة - 
  .مجتمعھ إلى الفرد والء یتجھ أن ینبغي - 
 .الجاد للعمل ضرورة باألمان اإلحساس - 
 .الوطن أجل من یستطیع ما لتقدیم فرد كل یسعى أن یجب - 
 الشعور أبنائھا بین انتشر ما إذا الكثیر تحقق أن المجتمعات عتستطی - 

 .بالمسؤولیة
 .الوطن لخدمة األداء من عال مستوى تحقیق الحیاة مبادئ أھم من - 
 .الجزائري الشباب نفوس في عدیدة مخاوف المستقبل یثیر - 
 الشباب من الكثیر لدى للوطن باالنتماء الشعور من قللت العصر ظروف - 

 .ريالجزائ
 :اآلخر على واالنفتاح التعددیة

 .عنھا العدول یجب سیاسیة مخاطرة النامیة البلدان في األحزاب تعدد - 
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 الوطن( المجتمع مصلحة لتحقیق النظم أفضل ھو الواحد الحزب نظام - 

 ).والمواطنین
 .بالدنا في الفساد انتشار إلى یؤدي الغربیة السیاسیة القیم انتشار - 
 .الجزائري الشباب من كثیر أفكار تشویھ إلى فضائیةال البرامج أدت - 

 :السیاسیة والمشاركة الحریة
 النمط على حفاظا إعالم من یبث ما على الضبط آلیات تفعیل ینبغي - 

 .بالدنا في السائد السیاسي
 .الفوضى تعم ال حتى نتعداھا أن یمكن ال حدودا التعبیر لحریة - 
 قادر فرد كل فلیس لذا مصیریةو صعبة مسألة السیاسي القرار صنع - 

 .فیھا االشتراك على
 :الجزائري الشباب نظر وجھة من الثقافي واالنفتاح المواطنة قیم - 5
 بین الدولیة الثقافیة بالعالقات یعرف ما تطور في الثقافي االنفتاح ساھم - 

 .المجتمعات
 .العالم في الدینیة الھویات ازدیاد في السبب كان الثقافي االنفتاح - 
 في الشباب بین الدیني الصراع تنامي مراكز أحد الثقافي االنفتاح یعتبر - 

 .العالمیة المجتمعات
 .الثقافي االنفتاح متغیرات أحد ھو الشابة الفئات لدى التطرف تزاید - 
 .مباشر بشكل اإلنساني السلوك في العالمي اإلعالم أثر - 
 .البشریة مجتمعاتال بین العزلة حاجز كسر في الثقافي االنفتاح ساھم - 
 .البشریة المجتمعات على الخفي اإلعصار بمثابة كان الثقافي االنفتاح - 
 .للعالم السیاسیة الخریطة تغییر في الثقافي االنفتاح ساھم - 
 .األسري بالتفكك الیوم یعرف ما تجسید في الثقافي االنفتاح ساھم - 
 .المنطقة عوبش بین العنف ثقافة انتشار في الثقافي االنفتاح ساھم - 
 إلى أدت خاصة والءات لصالح المواطنة إلغاء في الثقافي االنفتاح ساھم - 

 .االجتماعي االستقرار ھشاشة
 .عامة العربیة المجتمعات في داخلیا تحدیا یمثل الثقافي االنفتاح أصبح - 
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 االنتماء حدود تداخل إلى أدى العولمة عصر في الثقافیة المفاھیم تداخل - 

 .الجزائري الشباب لدى الفكري
 .الجزائري الشباب لدى الوطنیة الثقافة إقصاء في الثقافي االنفتاح ساھم - 
 التعالیم بین الخلط عن الناجم الفھم سوء إثارة في الثقافي االنفتاح ساھم - 

 .الجزائري الشباب لدى الوضعیة والقوانین الدینیة
 بعدم مرتبط ائريالجز الشباب لدى المواطنة بأھمیة الوعي انخفاض أن - 

 .الجزائریة الھویة حول متخصصة دراسات وجود
 .الوطني الوعي تنمیة في أشكالھا بجمیع التربیة تسھم - 
 للصمود الشباب لدى الوطنیة الھویة وتعزیز دعم في ھام دور للمساجد - 

 .الثقافیة التحدیات أمام

 لدینا صالح دراسة مع عدیدة نقاط في السابقة الدراسة تتفق        

 العامر صالح بن عثمان ودراسة ،)19( بفلسطین )2006( عطیة إبراھیم

 النفسي الواقع تعكس التي الھامة المالحظات من العدید سجلت )18(

 مثل السعودي، المجتمع یعیشھ الذي والسیاسي والثقافي والفكي واالجتماعي

 ولح الوطنیة الحوارات وسلسلة السیاسیة المشاركة نحو التوجھ زیادة

 واالتصال اإلعالم ألبواب المسبوق غیر التفتح وكذا والشباب المرأة قضایا

 وما سیاسیة ثقافات من تحملھ وما االنترنت وشبكة الفضائیات خالل من

 للمجتمع السیاسیة بالجغرافیة متعلقة وأطروحات آراء من تقدمھ

 االختالل من نوعا أحدثت السریعة المتغیرات ھذه كل ،...السعودي

 الدراسة ھذه أطھرت كما .قیم من السعودي الشباب یعتقده فیما الضطرابوا

 بعض حول السعودي الشباب لدى الذھنیة والصورة الوعي بنیة في تناقضا

 السیاسیة والمشاركة الحریة ،اآلخر على االنفتاح التعددیة، :مثل المفردات

 تارة التصالوا اإلعالم وسائل في المطروح الفكر على اإلقبال بین والتردد

 قناعاتو مفاھیم من المجتمع ضمیر في الراسخة بالجذور التمسك وبین

 أزمة في الشباب وضعت االنفتاح عملیات إن .واجتماعیة وثقافیة سیاسیة

 من والمثیر الواسع الزخم ھذا ظل في المناسبة الخطى تلمس حول فكریة

 .واألحداث واألخبار المعلومات
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 بین وأیدیولوجي فكري صراع حالة يف ھو الشباب أیضا        

 البعد ذات سواء السعودیة الساحة في المتواجدة والعقدیة الفكریة التیارات

 أو )الذاتیة والھویة الخصوصیة على الحفاظ وجوب إلى یدعو الذي( الدیني

 للشروط اعتبار دونما واالنفتاح التحرریة إلى الداعیة الغربیة التیارات

 .للمجتمع الحضاریة والسمات والتاریخیة الدینیة

  :خاتمة

 وف�روا اإلنس�انیة، الخب�رة مج�االت واتس�اع المعرف�ة حق�ول تض�اعف إن

 صفوف في ، المواطنة أبعاد تنمیة على یساعد الذي الثقافي االنفتاح مجاالت

 ذل��ك أدى بالمقاب��ل ، ومس��تویاتھم تخصص��اتھم اخ��تالف عل��ى الش��باب فئ��ات

 ال�دور یؤدی�ھ بم�ا الق�یم ص�راع إل�ى أدى لبيس طابع ذات قیم نمو إلى االنفتاح

 وس�ائل بمختلف الحدیثة التكنولوجیا ظل في وسائلھ بمختلف لإلعالم المضاد

 الش�����باب م�����ن كثی�����ر أفك�����ار تش�����ویھ ف�����ي الفض�����ائیة والب�����رامج االتص�����ال

 األس�رة وخاص�ة االجتماعی�ة المؤسسات جمیع تھدد أصبحت التي.الجزائري

 والق�وانین الدینی�ة التع�الیم ب�ین الخل�ط ع�ن جمالنا الفھم سوء إثارة بسبب وھذا

 خاص�ة المرتفع�ة النس�ب أظھرت�ھ م�ا ولع�ل الجزائري، الشباب لدى الوضعیة

 ق�ادر ف�رد كل فلیس لذا ومصیریة صعبة مسألة السیاسي القرار صنع بعد في

 الش�باب ش�عور یظھ�را والھوی�ة االنتم�اء مح�وري أن إال .فیھا االشتراك على

 اإلس�المي ال�دیني ب�التراث التمسك بأن وإیمانھ الوطن خدمة تجاه بالمسؤولیة

   . المعاصرة مشكالتنا لكل الحل ھو
 لق���یم مختلف���ة مف���اھیم اكتس���اب عل���ى ت���أثیر الثق���افي لالنفت���اح أن كم���ا

 االھتم�ام الدراس�ة ب�ھ توصي ما أھم ولعل العولمة، تحدیات ظل في المواطنة

 ف�ي المدنی�ة التربی�ة م�ادة راتومق�ر مناھج خالل من خاصة والتعلیم بالتربیة

 لألولی�اء الثق�افي االنفتاح ضرورة جانب إلى للمواطنة األولیة المبادئ إرساء

 أھمھ��ا األخ��رى اإلع��الم وس��ائل تتقاس��مھ ال��دور وھ��ذا األبن��اء متابع��ة عل��ى

  .المساجد
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اإلعالم االجتماعي  وتشكیل قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي 
  أنموذجا" الفایس بوك"الجزائري موقع التواصل االجتماعي 

  
 

  األستاذة شھرزاد سوفي  – محمد قارش الدكتور  
  باتنةجامعة                

  :مقدمــــــــــــة

وصفھا لقد حدث فعال وأن أصبح العالم قریة كونیة صغیرة كما 
والعالم عمارة أو بنایة كما عبّر عنھ العالم اإلیطالي  "ماكلوھان"مارشال 

، وذلك بفضل ما جاءت بھ تكنولوجیا اإلعالم واالتصال "تشارلز كولي"
الحدیثة والتي اختزلت العالم واخترقت حدود الزمان والمكان، إذ نحن نعیش 

ا، وھي المرحلة التي بات الیوم مرحلة اإلعالم الجدید بكل تجلیاتھا وأبعادھ
فیھا اإلعالم الفردي والتفاعلیة سمة القرن الجدید، وتعد االنترنیت من أھم 
وسائل اإلعالم الجدید والتي ساھمت في اتساع رقعتھ ونطاقھ واستقطابھ 

  .لجماھیر واسعة، كما ساھمت في زوال الحدود الجغرافیة والدولیة والوطنیة

اعي أو ما یعرف بأدوات التشبیك وتعتبر مواقع التواصل االجتم
اإلعالمي أو اإلعالم االجتماعي نوعا جدیدا في الممارسة اإلعالمیة 
واالتصالیة والتي نشأت وتكونت وبرزت معالمھا في رحاب االنترنیت 
وبیئتھا وتكنولوجیا الوسائط المتعددة، بحیث صارت تلعب دورا بارزا في 

وتبادلھا بین المستخدمین وكذا  جمع وتحریر وتحلیل المعلومات واألخبار
تزوید الوسائل اإلعالمیة بھذه المعلومات، ویكون بذلك المواطن ھو الحلقة 
األساسیة في بناء وتشكیل المضمون اإلعالمي وتبادلھ مع اآلخرین على 

  .نطاقات واسعة

ونظرا للتحوالت العالمیة وما تفرزه األزمات السیاسیة التي ال تزال 
إلى یومنا ھذا ومدى تداخل أدوات  2011تشھدھا من سنة  المنطقة العربیة
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التواصل االجتماعي معھا من خالل بث المعلومات وتبادلھا، وتجسدت ھذه 
 ...الفایس بوك، تویتر، یوتیوب: األدوات في مواقع التواصل االجتماعي أھمھا

بحیث كانت محركا رئیسا للعدید من الحركات واالحتجاجات الشعبیة من 
تبعھا للمجریات صوتا وصورة وكلمة، لحظة بلحظة، وتزوید خالل ت

  .الفضائیات التلفزیونیة بھا

وإن ھذه التحوالت الواعیة تؤكد أن دور مواقع التواصل االجتماعي 
لم یعد یقتصر فقط على بث وتداول المعلومات وربط وتكوین الصداقات 

ا ذات أبعاد والتعارف، بل تعددت مجاالتھا واتسعت نطاقاتھا لتشمل قضای
یة وتعزیز وتفعیل مختلفة كالمشاركات السیاسیة الفاعلة، الوعي السیاسي، تنم

  ...قیم المواطنة

وألن المواطن ھو الفاعل األساسي في المشھد اإلعالمي الحالي من 
خالل قدرتھ عبر ھذا الفضاء االفتراضي تحدید أولویاتھ وترتیب أجندة 

ا وتمثیلھا والتعبیر عنھا بحریة نظرا األحداث لدیھ والمشاركة فیھا وفھمھ
لھامش الحریة في الممارسة اإلعالمیة عبر مواقع التواصل االجتماعي، فقد 
بات أكثر وعیا باألحداث من حولھ وفھما للواقع السیاسي واالقتصادي وحتى 
االجتماعي والثقافي الحاصل دون خلط أو تعتیم أو تضلیل قد یُمارس علیھ 

مدى قدرة الة وھو ما یعكس سلوك المواطنة ویة الفعوالمشاركة اإلیجاب
الشباب  - اإلعالم االجتماعي على تشكیلھا وتنمیتھا وتعزیزھا لدى المواطن

وألن المواطنة ھي من أبرز القضایا التي تفرض نفسھا بقوة أثناء  -خاصة
بحث أي بعد من أبعاد التنمیة البشریة واإلنسانیة ومشاریع اإلصالح والتطویر 

وبصفة عامة فالمواطنة في أسمى معانیھا ھي عبارة عن سلوك  شاملة،ال
تطوعي حضاري یقوم بھ الفرد لصالح وطنھ أو المكان الذي یعیش فیھ أو 
حتى المنظمة التي یعمل بھا، ومعنى ھذا أنھا التزام دیني وأخالقي أكثر من 

  .كونھا سلوك یخضع أو یرتبط بنظام رسمي أو لوائح أو مكافآت مباشرة

فالمواطنة مبنیة على قیم ومبادئ اإلنسان السوي تجاه وطنھ ومجتمعھ 
بحیث تصبح المواطنة لدیھ عبارة عن ممارسة یومیة في حیاتھ وضمیره بل 

  .تشكل جزءا من شخصیتھ وتكوینھ
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وإن المواطنة بھذه الصورة السامیة لن تظھر على ھذا النحو إال عندما تتوفر 
جمیع أطرافھا بحقوقھم مقابل أداء الواجبات مقوماتھا المتمثلة في تمتع 

المطلوبة منھم، وبالتالي سیكون لدى المواطن إحساس وشعور داخلي بشرف 
االنتماء للوطن، بل وینظر إلیھ على أنھ بیتھ الكبیر الذي یجب الحفاظ علیھ 
وصیانتھ من جمیع األخطار والحرص على تحقیق الصالح العام والتصدي 

قرار واألمن والمساھمة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في لكل ما یخل باالست
  . 1المحافظة على استقرار وطنھ ومجتمعھ حاضرا ومستقبال

كما تعد قیم المواطنة من القیم الرفیعة والتي تجمع بین قیم الوكن وقیم 
المواطن، فكلما تعززت ھذه القیم في المجتمع ولدى الشباب خاصة كلما 

دا وتزایدت بذلك فرص التنمیة بتنامي قوة اإلرادة في أثمرت وعیا وطنیا رشی
  .البناء والتصمیم والرغبة في مواجھة التحدیات التي تواجھھم

الفایس بوك  -وكون أن اإلعالم االجتماعي بمختلف أدواتھ ووسائلھ 
تغیرت أدواره من مجرد الترفیھ إلى صناعة شباب بمواطنة إیجابیة  -خاصة

ى التأثیر علیھم في تشكیل قیم المواطنة وتعزیزھا فعالة من خالل قدرتھ عل
  .وتفعیلھا على أرض الواقع

وعلیھ نحاول من خالل ھذه المداخلة تسلیط الضوء على مواقع 
وتحدید دوره في تشكیل قیم  - الفایس بوك خاصة - التواصل االجتماعي

المواطنة لدى الشباب الجامعي من خالل تبني منظور عزي عبد الرحمن 
  .في تصنیفھ للقیم وتحدید أبعادھا" میة القیمیة في اإلعالمالحت"

إلى أي مدى یساھم الفایس بوك في تشكیل : وبالتالي ننطلق من التساؤل التالي
  .قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي الجزائري؟

  :ونعالج الدراسة من خالل تفكیك ھذا التساؤل إلى ما یلي

 الجامعي لموقع الفایس بوك؟ ھي عادات وأنماط استخدام الشباب ما .1
ھي قیم المواطنة التي یساھم موقع الفایس بوك في تشكیلھا لدى الشباب  ما .2

 الجامعي من وجھة نظرھم؟
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ھو الدور الذي یلعبھ موقع الفایس بوك في تشكیل قیم المواطنة لدى  ما .3
 الشباب الجامعي؟

  تحدید المفاھیم /أوال

لباحثین والمھتمین في تحدید اختلف العدید من ا: اإلعالم الجدید - 1
مفھوم واضح ومتفق علیھ لإلعالم الجدید كونھ من المصطلحات الحدیثة التي 
شغلت االھتمام بالبحث والتمحیص في كافة متغیراتھ وعلى مستویات عدة، 

في ظم االجتماعیة كافة المستویات، ووھو یمس باندماجھ مع العدید من الن
ید التسمیات التي تخص اإلعالم الجدید سواء البدایة ال بد لنا من تحدید عد

على المستوى األكادیمي البحثي أو على مستوى التقنیة في حد ذاتھا 
  :2وخصائصھا أو استخدامھا وبالتالي من التسمیات التي تطلق علیھ  ما یلي

كون بعض تطبیقاتھ تقوم على   DEGITAL MEDIA :اإلعالم الرقمي -
أو لإلشارة  ...اإلذاعة الرقمیة لفزیون الرقمي،التكنولوجیا الرقمیة من الت

 .إلى أي وسیلة تندمج مع الكمبیوتر
كونھ یوفر حالة من   INTERACTIVE MEDIA :اإلعالم التفاعلي -

العطاء واالستجابة بین المستخدمین لشبكة االنترنیت والتلفزیون التفاعلي 
 .والرادیو التفاعلي وغیرھا من النظم التفاعلیة

وذلك  ONLINE MEDIA  :م الشبكي الحي على خطوط االتصالاإلعال -
 .من خالل التركیز على تطبیقاتھ في االنترنیت وغیرھا من الشبكات

وھي من تعبیر الفضاء   CYBER MEDIA:الوسائط السیبرونیة -
 الذي أطلقھ كاتب روایات الخیال العلمي CYBER SPACE السیبروني

 روایتھ التي أصدرھا عام في WILLIAM GIBSON ویلیام جبسون
 السیبرنطیقا والتعبیر مأخوذ من علم NEWROMANCER باسم  1984

 CYBER ، ویعني تعبیر"التحكم اآللي"المعروف عربیا بعلم 
MEDIA  ،العالم المصنوع من المعلومات الصرفة التي تأخذ شكل المادة

 .وھو یستخدم لوصف فضاء المعلومات في شبكة االنترنیت
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وذلك للداللة على التزاوج بین   INFO MEDIA :لمعلوماتإعالم ا -
الكمبیوتر واالتصال وعلى ظھور نظام إعالمي جدید لیستفید من تطور 

 . تكنولوجیا المعلومات واالندماج فیھا
وذلك لطبیعتھ المتشابكة   HYPER MEDIA:إعالم الوسائط التشعبیة -

ا ببعض بوصالت وإمكانیة خلقھ لشبكة من المعلومات المتصلة بعضھ
 .  تشعبیة

التي  وذلك لحالة االندماج MULTI MEDIA :إعالم الوسائط المتعددة -
 .تحدث بین النص والصورة والفیدیو

لمالح��ظ م��ن خ��الل ك��ل ھ��ذه التس��میات أنھ��ا كلھ��ا مرتبط��ة بتطبیق��ات ا
 .الكمبیوتر واالنترنیت

جدید منھا ما وعلیھ نعود إلى جملة التعریفات التي صیغت لمصطلح اإلعالم ال
  :3یلي

اإلعالم الجدید  COMPUTING DICTIONARYقاموس الكمبیوتر  یعرف -
  :عبر مدخلین ھما

إن اإلعالم الجدید یشیر إلى جملة من تطبیقات االتصال الرقمي  - 1
وتطبیقات النشر االلكتروني على األقراص بأنواعھا المختلفة والتلفزیون 

استخدام الكمبیوترات الشخصیة  وھو یدل كذلك على ،الرقمي واالنترنت
والنقالة باإلضافة إلى التطبیقات الالسلكیة لالتصاالت واألجھزة المحمولة في 
ھذا السیاق، ویخدم أي نوع من أنواع الكمبیوتر عل نحو تطبیقات اإلعالم 
الجدید في سیاق التزاوج الرقمي إذ یمكن تشغیل الصوت والفیدیو في الوقت 

معالجة النصوص وإجراء عملیات االتصال الھاتفي الذي یمكن فیھ أیضا 
  .وغیرھا مباشرة من أي كمبیوتر

كم��ا أن المفھ��وم یش��یر أیض��ا إل��ى الط��رق الجدی��دة ف��ي االتص��ال ف��ي  -2
البیئ��ة الرقمی��ة ب��م یس��مح للمجموع��ات األص��غر م��ن الن��اس بإمكانی��ة االلتق��اء 

ة تس�مح لألف�راد والتجمع على االنترنیت وتبادل المنافع والمعلومات، وھ�ي بیئ�
  .والمجموعات بإسماع صوتھم وصوت مجتمعاتھم إلى العالم اجمع
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الذي یقر أوال بعدم وجود إجابة وافیة وقاطعة للسؤال  JONESویعرفھ جونز  -
ما ھو اإلعالم الجدید؟ ویبني إجاباتھ على أن ھذا األخیر ھو في مرحلة 

من أنواع  اإلعالم الجدید ھو مصطلح یستخدم لوصف أشكالو" نشوء
االتصال االلكتروني أصبح ممكنا باستخدام الكمبیوتر كمقابل لإلعالم 
القدیم الذي یشمل الصحافة المكتوبة من جرائد ومجالت، التلفزیون 

  . والرادیو، وغیرھا من الوسائط الساكنة
اإلعالم الجدید باختصار ھو مجموعة  LESTERویعرفھ لیستر  -

ت من التزاوج بین الكمبیوتر والوسائل تكنولوجیات االتصال التي تولد
 .التقلیدیة لإلعالم الطباعة التصویر الفوتوغرافي والصوت والفیدیو

بأنھ  HIGH-TECH DICTIONARY یعرفھ قاموس التكنولوجیا الرفیعة -
 .اندماج الكمبیوتر وشبكات الكمبیوتر والوسائط المتعددة

عالم الرقمي الذي یقدم ھو كل أنواع اإل SHERIDANوتعرفھ كلیة شریدان  -
 .في شكل رقمي وتفاعلي

ووف�ق ھ��ذه التعریف��ات یمك��ن الق��ول أن اإلع��الم الجدی��د یش��یر إل��ى حال��ة م��ن 
التنوع في األشكال والتكنولوجیا والخصائص التي حملتھ�ا الوس�ائل المس�تحدثة 
خاصة فیما یتعلق بإعالء حاالت الفردیة والتخصیص وھما تأتیان نتیجة لمی�زة 

ھي التفاعلیة، فإذا ك�ان اإلع�الم الجم�اھیري س�مة الق�رن العش�رین ف�إن رئیسیة 
  .اإلعالم الشخصي إعالم المواطن ھو إعالم القرن الحادي والعشرین

ھو اإلعالم الذي یعتمد على التقنیات الجدیدة  :اإلعالم االجتماعي - 1
یھ التي بدأت باختراع االنترنیت، ویمتاز بكونھ إعالما تفاعلیا حیث الكل ف

مرسال ومستقبال في آن واحد، ویسمح ھذا النوع من اإلعالم بمشاركة اآلراء 
واألفكار والتفاعل مع اآلخرین واإلطالع على الثقافات المتعددة والمتنوعة، 
كما یتیح مشاركة المستخدم لألنشطة المختلفة واالھتمامات وتكوین الصداقات 

لتعلیقات والرسائل الفوریة، والتجمعات ذات االھتمامات المشتركة، وتبادل ا
كما یمكن للمستخدم أیضا تكوین مجتمع افتراضي یسمح لمن یشاء أن یكون 

 .4الخ...جزءا منھ، ومن أبرز وسائلھ الفایس بوك، تویتر، یوتیوب، المدونات

تتعدد تعریفات الشبكات االجتماعیة وتختلف : الشبكات االجتماعیة - 2
  :من باحث آلخر حیث یعرفھا
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بأنھا برنامج یستخدم لبناء مجتمعات على شبكة االنترنیت : Balasس باال -
  .أین یمكن لألفراد أن یتصلوا ببعضھم البعض ألسباب عدیدة

تعرف على أنھا :  Maloney-Krichmarكریشمار ومالونيPreece برس  -
مكان یلتقي فیھ الناس ألھداف محددة وموجھة من طرف سیاسات تتضمن 

 .5والمعاییر التي یقترحھا البرنامجمجموعة من القواعد 

كما تعّرف على أنھا مجموعة من المواقع على شبكة االنترنیت، ظھرت مع 
تتیح  التواصل في بنیة مجتمع افتراضي یجمع بین  2.0الجیل الثاني للویب 

ویتم  ...أفراده اھتمام مشترك أو انتماء في مدرسة، بلد، جامعة، شركة
رسائل أو اإلطالع على الملفات الشخصیة ومعرفة التواصل بینھم من خالل ال

أخبارھم من خالل الرسائل أو اإلطالع على الملفات الشخصیة ومعرفة 
أخبارھم ومعلوماتھم التي یتیحونھا للعرض، وھي وسیلة فّعالة للتواصل 
االجتماعي بین األفراد سواء كانوا أصدقاء نعرفھم في الواقع أو أصدقاء 

 .6یاقات االفتراضیةنعرفھم من خالل الس

 :أشھر مواقع الشبكات االجتماعیة - 3
  ھ��و ش��بكة اجتماعی��ة أنش��أھا الطال��ب :"Facebook" الف��ایس ب��وك -

األمریكی���ة  "ھ���ارفرد"بمس���اكن الطلب���ة ف���ي جامع���ة  "م���ارك ج���وكر بی���رغ"
العریقة، حیث عمل على تصمیم موقع یجمع زمالءه في الجامعة ویمك�نھم م�ن 

  .آرائھمتبادل أخبارھم وصورھم و
وحق�ق  2004ف�ي ع�ام " ف�ایس ب�وك"موقعھ  "بیرغ جوكر"وقد أطلق 

نجاحا سریعا في وقت قصیر فسرعان ما لقي الموقع رواج�ا ب�ین طلب�ة جامع�ة 
ھارفارد، واكتسب شعبیة واسعة بینھم، األمر ال�ذي ش�جعھ عل�ى توس�یع قاع�دة 

م�دارس  لمن یحق لھم الدخول إلى الموقع لتشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة
  .ثانویة یسعون للتعرف على الحیاة الجامعیة

موقع ویب للتواص�ل االجتم�اعي یمك�ن "ویعرف الفایس بوك على أنھ 
وھ��ي مح��دودة المس��ؤولیة   Facebook.comال��دخول إلی��ھ مجان��ا وت��دیره ش��ركة

بملكیة خاصة لھا، فالمستخدمون بإمكانھم االنضمام إلى الشبكات الت�ي تنظمھ�ا 
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العمل أو المدرسة أو اإلقلیم وذلك من أجل االتص�ال ب�اآلخرین المدینة أو جھة 
والتفاع��ل معھ��م، ویش��یر اس��م الموق��ع إل��ى دلی��ل الص��ور ال��ذي تقدم��ھ الكلی��ات 
والمدارس التمھیدیة في الوالیات األمریكیة إلى أعضاء ھیئة التدریس والطلب�ة 

  ."مالجدد، والذي یتضمن أیضا وصفا ألعضاء الحرم الجامعي للتعرف علیھ

كم��ا یع��رف عل��ى أن��ھ دفت��ر ورق��ي یحم��ل ص��ورا ومعلوم��ات ألف��راد 
جامع��ة معین��ة أو جماع��ة معین��ة أو مجموع��ة، وم��ن ھن��ا ج��اءت تس��میة الموق��ع 

ي الجامع�ات األجنبی�ة وتعتبر ھذه الطریقة شائعة لتعریف األش�خاص خاص�ة ف�
بعض��ھم ال��بعض، حی��ث یتص��فح المنتس��بون ف��ي الجامع��ة ھ��ذه ال��دفاتر لمعرف��ة 

  .7المزید عن الطلبة المتواجدین في نفس الكلیة

 /http://www.Socialbakers.com/Facebook-Statisics :المصدر

مستخدم نشط  ملیار 1.15تجاوز عدد مستخدمیھ " فایس بوك"أعلن وقد 
ستوى العالم، وذلك على ھامش إعالن موقع التواصل شھریاً على م

الفایس "عدد مستخدمي 
  الدولة  2010  2011  2012 بالنسبة لعدد السكان" بوك

 مصر           4.313.180  6.586.260  9.544.400 % 11.86
 السعودیة  2.962.000  4.092.600  4.918.620 % 19.11
 المغرب    2.283.780  3.203.440  4.175.560 % 13.11
 الجزائر   1.134.567  1.947.900  3.177.080 % 9.19
 تونس   1.707.800  2.356.520  2.925.840 % 27.63
 اإلمارات    2.039.580  2.406.120  2.832.200 % 56.92
 األردن   1.038.020  1.402.440  2.057.500 % 32.11
  لبنان        944.060  1.093.420  1.430.140 % 34.67
 العراق   355.000  723.740  1.377.260 % 4.64
 الكویت        601.360  795.100  886.280 % 31.74
 فلسطین   437.860  595.120  850.180 % 33.81
 قطر   492.980  481.280  433.260 % 51.52
 لیبیا              240.080  310.563  428.040 % 6.62
 عمان           206.920  277.840  398.740 % 13.41
 الیمن          158.280  340.800  396.620 % 1.69

 البحرین   265.020  302.940  332.180 % 45.07
المجموع         19.170.487  26.916.083  36.163.900 /



  اإلعالم االجتماعي  وتشكیل قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي الجزائري                        
  

 

 427                                                                            السادسالدولي  الملتقى

، حیث سجل موقع 2013خالل الربع الثاني من  االجتماعي عن أرباحھ
ملحوظاً في عدد مستخدمیھ مقارنة بالربع األول  التواصل االجتماعي ارتفاعاً 

ملیار مستخدم نشط شھریاً،  1.11إلى  والذي وصل فیھ عدد المستخدمین
وبلغت الزیادة في عدد . التقنیة العربیة لألخبار بةحسبما نشرت البوا

، %21سنوي نسبة  أساسمستخدمي موقع التواصل االجتماعي على 
الیومیین  سجل زیادة أیضاً في عدد مستخدمیھ" فیس بوك"باإلضافة إلى أن 

من  "فایس بوك"وبلغ عدد مستخدمي . وعدد مستخدمیھ من الھواتف النقالة
 ملیون مستخدم نشط شھریاً في الشھور الثالثة الماضیة 819الھواتف النقالة 

 ، فیما وصل عدد مستخدمي الموقع الیومیین2013بدایة من أبریل وحتى یونیو 
وكان عدد مستخدمي موقع التواصل . ملیون مستخدم نشط 699إلى نحو 

ملیون مستخدم  751عبر الھواتف النقالة  2013الربع األول من  االجتماعي في
 .8ملیون مستخدم فقط 665فیما كان عدد المستخدمین الیومیین  یاً،نشط شھر

ھو أحد مواقع الشبكات االجتماعیة على  : TWEETERتویتر  -
، ویتیح للمستخدمین فتح حساب شخصي وكتابة م2006االنترنیت ظھر عام 

الرسائل، على غرار تحدیث الحالة في موقع الفایس بوك، ویتیح أیضا وضع 
حرفا على األكثر، وھذه الرسائل ھي  140كة االنترنیت بطول روابط على شب

التي تسمى تویتر تذھب على الفور إلى صفحة المستخدم وإلى المستخدمین 
اآلخرین الذین لدیھم اشتراك في حساب تویتر مع ذلك المستخدم، وقد ساعدت 
خدمة استخدام تویتر من خالل الرسائل القصیرة وخدمات الھاتف الذكي على 

ملیون مستخدم حول العالم في منتصف  200فع عدد مستخدمي تویتر إلى ر
  .9م2011عام 

كموقع مستقل في الرابع " You Tube"تأسس  :YOUTUBEیوتیوب  -
" تشاد ھیرلي: "بواسطة ثالثة موظفین ھم 2005عشر فبرایر من العام 

ي الذین یعملون ف) بنغالي" (وجاود كریم"، )تایواني" (تشین"، )أمریكي(
" جاود كریم"المتخصصة في التجارة االلكترونیة، بید أن " Pay Pal"شركة 

لیصبح الفضل " ستانفورد"ترك رفقاءه للحصول على درجة علمیة من كلیة 
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الذي نراه الیوم للثنائیین اآلخرین اللذان " You Tube" الحقیقي في تطور
  .في الوقت الحالي نجحا بالمثابرة في تكوین أحد أكبر الكیانات في عالم الویب

وقد تم إطالق الموقع للعامة في مایو من العام نفسھ لیعقب ذلك تأسیس 
الشركة وإطالق الخدمات في دیسمبر من نفس العام، وفي نوفمبر من العام 

وبعد أن حقق الموقع واحدة من أكبر معدالت النمو للمواقع على  2006
واقع زیارة على مستوى الشبكة العالمیة وحصد المركز الخامس كأكثر الم

ملیار دوالر أمریكي  1.6بقیمة " Google"اشترتھ عمالق الویب  - العالم
  .Google"10"لیتحول إلى شركة بإدارة مؤسسة وملكیة 

وھي أحد أشكال المنظومة التفاعلیة اإللكترونیة  :BLOGSالمدونات  -
األكثر أھمیة، إذ ھي موقع شخصي على شبكة االنترنت تتضمن آراء 

مواقف حول مسائل متنوعة، وتعد تطبیقا من تطبیقات االنترنت، تعمل عن و
وھي عبارة عن صفحة على شبكة ) المضامین(طریق نظام إلدارة المحتوى 

مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا ) معلومات - مدخالت (تظھر علیھا تدوینات 
ة المدونة، وتتضمن آلی) ناشر(تصاعدیا وتنشر متسلسلة ویتحكم فیھ مدیر 

ألرشفة المدخالت القدیمة، وتمّكن القارئ من الرجوع إلى تدیونة معینة في 
  .11وقت الحق عندما تعود غیر متاحة على الصفحة الرئیسیة للمدونة

تتعدد التعریفات والمذاھب والمدارس التي تناولت مفھوم  :القـــــــیم - 4
نظور القیمي القیمة، إال أننا لن أغوص في ھذه المفاھیم كوننا نتبنى الم

للمفكر الجزائري عزي عبد الرحمن " نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم"
  .كمنطلق في تعریف القیمة ودراستھا

عّرف عزي عبد الرحمن القیمة وھو یتحدث عن الثقافة واالتصال 
مستواه األعلى القیم، والقیمة ما یرتفع بالفرد إلى  الثّقافة سلم یمثّل"حیث یقول 

معنویة، ویكون مصدر القیم في األساس الّدین، فاإلنسان ال یكون المنزلة ال
   .12"یم وإنما أداة تتجّسد فیھا القیممصدر الق
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 من خالل ھرم یمثل مستویات الثقافة، عزي عبد الرحمنویوّضح ذلك 
حیث یرى أنّھ كلّما ارتقت الثقافة إلى مستوى القیم ارتبطت بالّدین بالضرورة 

بة موازیة ویمثل نشاطا منطقیا یتعامل مع المسائل ویأتي العقل في مرت
ویكون ھذا النشاط المنطقي منطقیا ... النظریة كاإلدراك والفھم والتأویل

بالضرورة إذا كان وثیق الصلة بالقیم ومصدر ھذا النشاط الذھني 
ویكون ھذا النّشاط العقلي المستوى الذي ترتقي بھ الثقافة إلى "العقل"

ن مرتبطا بالقیم فیكون ترابطیا وقد یتحرك في مجال ال الحضارة، وقد یكو
یأتي في أسفل "یتّصل بالقیم فیكون غیر مترابط ویقول عبد الّرحمن عّزي أنّھ 

وكلّما ارتبط فعل اإلنسان وسلوكھ  "سلوكھ"الثقافة حركة اإلنسان وفعلھ أي 
" منطقیا وقیمیابالعقل كان الفعل عقلیّا ومنطقیا، وكلّما ارتبط بالقیم كان الفعل 

  :13وھو ما یمثّلھ الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

ما یسمو بالفرد ویرفعھ من "ھيعزي عبد الرحمن إذن فالقیمة عند 
ویمكن إدراكھا واستنباطھا من النّص القرآني والسیرة النبویة  ،"معان

والنصوص المرجعیّة الّتي أنتجتھا الحضارة العربیة اإلسالمیة، إضافة إلى 
  .یة الحدیثةالنصوص النھضو

" اقرأ"فالقیمة سبقت فعل اإلنسان، إذ انّھ في البدء كانت الكلمة، وكلمة 
أي تكون القراءة في سیاق تعالیم إلھیة ولیست " باسم ربّك " في اآلیة اتبعت

 مصدرها العقل

مصدرها 

  ترابطي

  أو

  ترابطي غير

 مصدرها الدين

 هرم يمثل مستويات الثقافة): 1(شكل رقم 

 القيم

 كالفهم المنطقي النشاط

               التأويل و دراكواإل

 و الملموس(اقعهو  مع اإلنسان حركة أو الفعل

 )المحسوس
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رؤیتھ من خالل البروفیسور عبد الّرحمن عّزي قراءة دون مرجعیة و یوضح 
 :وبین الخالق والمخلوق إذ یقول تحدیده للصلة الوثیقة بین القیم والّدین

ویمكن فھم العالقة بین المعتقد واإلنسان ولو دقّقنا في معنى واشتقاقات كلمة "
إِلَْیِھ یَْصَعُد  :الَخلْق فالخالق تعالى ھو األّول واآلخر إذ یقول سبحانھ وتعالى

الِحُ   ن من صنع الخالقومنھا فاإلنسا، )10: فاطر( اْلَكلُِم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّ
، أّما الُخلُْق )55: طھ( ِمْنھَا َخلَْقنَاُكْم َوِفیھَا نُِعیُدُكمْ  تعالى وھذا ما جاء في كتابھ

بوصفھا بابا من أبواب القیمة، ومن المعلوم أّن " القیمة واألخالق"فیشیر إلى
إذن فان ھناك ارتباطا وثیقا بین الخالق تعالى . كان القرآن ُخلُق الرسول 

  .14"القیمة" "الَخْلقُ " و" اإلنسان" الَخْلْق و

 :أبعاد القیمة وفق ما تطرحھ نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم
یمكن القول أن  :التعریف بنظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم -

كانت مع بدایة  نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالمالمعالم األولى لظھور 
، حیث برزت مع الدراسات األولى التي قام 15ضيالثمانینیات من القرن الما

م، فالفترة التي 1985منذ عودتھ إلى الجزائر من  عزي عبد الرحمنبھا 
م والنھل من 1985 -1977في أمریكا ما بین  قضاھا عزي عبد الرحمن

المدارس والمعارف الغربیة المتمیزة كانت حافزا كبیرا لدیھ في میالد 
  .النظریة

ة والمعمقة لنظریات االتصال الغربیة والتوغل فیھا فقراءتھ المتأنی
وفھمھا واستنطاق الظاھرة االتصالیة ضمنھا، باإلضافة إلى المعایشة 

جعلھ  - أصحاب ھذه النظریات - المباشرة واالحتكاك بالدارسین والمھنیین 
یكتسب خّزانا معرفیا متمیزا ورؤیة واضحة صریحة حیث أدرك ایجابیات 

ّحص نقائصھا واستجلى منھا عدم قدرتھا على التطابق مع ھذه النظریات وتف
  .16وھو المجتمع اإلسالمي المجتمع الذي ینتمي إلیھ عزي عبد الرحمن

الواقع أن عودتي المؤقتة إلى " ذلك بقولھ  ویؤكد عزي عبد الرحمن
الجزائر والمحیط الثقافي الذي كان یكّون أزمتھا الفكریة والھویتیة جعلني 

ا عن تلك البیئة النظریة االجتماعیة الغربیة ولكن أدواتھا ظّلت أستقل تدریجی
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حاضرة في مقاربتي لھذا المحیط المستجد رغما عني،وقد مكنتني ھذه 
األدوات من النظر إلى الذات والثقافة من زاویة خارجیة وكأنني أكتشف ھذه 

بت الذات وھذه الثقافة، فكان ذلك حافزا أساسیا في النبش في التراث، فكت
عن النظریة االجتماعیة الغربیة وابن خلدون، كما استوقفتني " یقول عزي"

  .17"إسھامات مالك بن نبي في دراستھ للمشكالت الحضاریة

وإن المتأمل في دراسات عزي عبد الرحمن سیجد انھ یعود فیھا إلى 
القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وفیھا یؤكد على أھمیة اعتماد النص 

 .آني مصدرا أساسیا من مصادر المعرفة العلمیةالقر

عند دراسة الظاھرة  رئیسيأن القیمة متغیر  ویرى عزي عبد الرحمن
االتصالیة واإلعالمیة ومصدر ھذه القیمة ھو الدین اإلسالمي،ویؤكد على 

إذا كان مصدر قوة نظریات المرجعیة االجتماعیة فإن ثقل "أھمیة القیمة بقولھ 
یكمن في المرجعیة القیمیة غیر المباشرة، فالقیمة تؤسس  نظریتنا وتمیزھا

  .18"اإلنسان وال یكون ھذا األخیر مصدر القیمیة بل أداة لھا

 ":الحتمیة القیمیة في اإلعالم"تسمیة النظریة 
الحتمی�ة "ف�ي بدای�ة األم�ر مس�مى  عزي عب�د ال�رحمن لقد أطلق علیھا 

یم أطلق علیھا نصیر ب�وعلي طالب�ھ ،  ثم في كتابھ اإلعالم والق"النظریة القیمیة
والمس��مى األول ". الحتمی��ة القیمی��ة ف��ي اإلع��الم"س��ابقا وزمیل��ھ الی��وم مس��مى 

یعكس ما نبغي أن یك�ون علی�ھ الواق�ع أي عل�ى مس�توى المخی�ال المج�ّرد ، ف�ي 
د، ویمك�ن حین المسمى الثاني الذي أطلق�ھ نص�یر ب�وعلي یعك�س الواق�ع المجس�

  :غطاء النظریة عدة مسمیات

 .اإلعالم القیمي: على مستوى النظم -
 .الحتمیة القیمیة اإلعالمیة: على مستوى التأثیر -
  .19عزي عبد الرحمننموذج : على مستوى النماذج -
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 :مفاتیح فھم نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم
مف��اتیح نظری��ة "ف��ي مقالت��ھ والت��ي بعن��وان  نص��یر ب��وعليوق��د اقت��رح 

ق��دم م��ن خاللھ��ا ث��الث مف��اتیح  -مقارب��ة بنیوی��ة -"م الحتمی��ة القیمی��ة ف��ي اإلع��ال
  أساسیة لفھم النظریة في إطار ھذه المقاربة البنیویة 

بمعن���ى النظ���رة الكلی���ة : أس���بقیة النظری���ة كك���ل عل���ى األج���زاء -أوال
للموضوع حیث ال یمكن فھم النظریة إذا لم یكن ھنالك إلمام بمختل�ف دراس�ات 

  .عزي عبد الرحمن
بمعن�ى أن�ھ : عالقة على األجزاء أو القیمة المحددة لھاأسبقیة ال -ثانیا

ال یمكن النظر لنظریة الحتمیة القیمیة ف�ي اإلع�الم كدراس�ات مس�تقلة ومنعزل�ة 
ومفصولة ع�ن بعض�ھا ال�بعض، ب�ل ال ب�د م�ن التغلغ�ل ف�ي ال�دواخل واس�تجالء 

ف�ي الخیط الذي یعقد ھذه الدراسات أال وھ�و القیم�ة الت�ي تمث�ل الحلق�ة الرئیس�یة 
  .وتكون بذلك مركز ونواة النظریة عزي عبد الرحمنأبحاث 

والتي تعن�ي فھ�م النظری�ة ف�ي إط�ار : النظریة من زاویة سیاقیة -ثالثا
س���یاق ع����ام یس���تدعي حض����ور العوام����ل االجتماعی���ة والثقافی����ة والحض����اریة 

ودراس��تھ ف��ي أمریك��ا وك��ل  ع��زي عب��د ال��رحمنوالتاریخی��ة، إض��افة إل��ى بیئ��ة 
  .20"اعدت على تشكل أساس جید للنظریةالعوامل التي س

یتكون مسمى النظریة من ثالث  :تعریف نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم
  :ألفاظ أساسیة ھي

ویقصد بھا اعتبار متغیر واحد على أنھ المحرك األساس في تفسیر : الحتمیة -
 أما الظاھرة ،أو فھم الظاھرة والمتغیر الرئیس في ھذه الظاھرة ھو القیمة

 .فتخص اإلعالم واالتصال
القیمة بأنھا ما یرتفع بالفرد عزي عبد الرحمن عّرف  ":القیمة" القیمیة  -

إلى المنزلة المعنویة، ویكون مصدر القیم في األساس الّدین، فاإلنسان ال 
 .یكون مصدر القیم وإنما أداة تتجّسد فیھا القیم

الصحف، المجالت، " یدیة ویقصد بھ رسالة اإلعالم بوسائلھ التقل: اإلعالم -
 .21..."االنترنیت، اإلعالم االجتماعي" والحدیثة " اإلذاعة، التلفزیون

منھجیة "لقد طرح عزي عبد الرحمن في كتابھ األخیر : أبعاد القیمة
أبعادا للقیمة یرى أنھا تتناغم مع فطرة اإلنسان " الحتمیة القیمیة في اإلعالم
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 قیم نابعة من مصدر واحد وھو المعتقد وتسعى إلى األرقى بحیث تعتبر كلھا
، وأن اإلنسان لیس مصدر ھذه القیمة بمختلف أبعادھا وإنما أداة تتجسد )الدین(

فیھ في مختلف أنشطتھ، وقد صنفھا إلى اثني عشرة بعدا بحیث أن كل بعد 
  :22یتضمن قیما معینة وھي كاآلتي

  القیـــــــــــــــمة  البعد أو المجال
اإلیمان با�، أداء العبادات،العم�ل الص�الح، اإلخ�الص ف�ي العم�ل، التفق�ھ   يالبعد اإلیمان

  الخ...في الدین
أس�لوب الح�وار م�ع اآلخ�ر، ممارس�ة  إتب�اعحسن التواصل مع اآلخ�رین،   البعد التواصلي

اإلقناع بدل التسلط على اآلخر، توظیف فن التفاوض والحلول الوس�طى، 
  الخ ...رالجدل بالتي ھي أحسن، التبسم لآلخ

احترام الوقت، أداء الصالة في وقتھا، أداء العم�ل ف�ي وقت�ھ، إع�ادة ال�دین   البعد الزمني
  الخ...في وقتھ

ح�ب  ،)الخ�ارجي( ، العنایة بالفضاء الع�ام)البیت( العنایة بالمكان الداخلي  البعد المكاني
  الخ...المكان، الوعي بأھمیة البیئة

ف��ي الح��دیث، حف��ظ اللس��ان، س��تر ) القیمی��ة( یجابی��ةاس��تخدام الكلم��ات اال  البعد اللساني
  الخ..اآلخر

الرض����ا، ض����بط ال����نفس، الرج����اء، الص����دق، األمان����ة، الحل����م، ترش����ید   البعد النفسي
االستھالك، الوقار، االعتدال، الصبر، القناع�ة، تق�دیر ال�ذات، االس�تقامة، 

  الخ...الحیاء، االحتشام، الكرم، الوفاء، التواضع، الزھد، الثقة بالنفس
البعد 

  االجتماعي
حس��ن الج��وار، التع��اون، الص��داقة، العم��ل التط��وعي، مس��اعدة المحت��اج، 
محب�ة الن��اس، التكاف��ل االجتم��اعي، احت��رام اآلخ��رین، اإلیث��ار، التض��حیة، 
ت��وقیر الكبی��ر، الرف��ق بالص��غیر، ب��ر الوال��دین، احت��رام الم��رأة، التس��امح، 

  الخ...حسن الظن باآلخرین، صلة الرحم
 البعد

  االقتصادي
حب العم�ل، إتق�ان العم�ل، االس�تثمار الح�الل، الكس�ب الح�الل، االعت�دال 
في اإلنفاق، االدخار، الوفاء بالدین، اإلنف�اق ف�ي س�بیل هللا، احت�رام ملكی�ة 

  الخ...اآلخرین، القناعة
  الخ...حب العلم، طلب العلم، تقدیر العلماء، األمانة العلمیة  البعد التربوي
  الخ...العدل، الشورى، الحریة، األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  البعد السیاسي
  الخ...الذوق، الجمال  البعد الجمالي
االحت��رام اإلنس��ان كإنس��ان، احت��رام التن��وع الثق��افي واللس��اني والسیاس��ي   البعد اإلنساني

  الخ...والعرقي، احترام األدیان األخرى
  .89لقیمیة في اإلعالم، صمنھجیة الحتمیة ا: عزي عبد الرحمن: المصدر
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 :المــــــــــــــواطنة - 5
أن المواطن��ة والم��واطن م��أخوذة ف��ي : ج��اء ف��ي لس��ان الع��رب: لغ��ة -1

، "م�وطن اإلنس�ان ومحل�ھ"العربیة من الوطن، أي المنزل الذي تق�یم ب�ھ، وھ�و 
أقام بھ، وطن البلد، اتخذه وطنا، توطن البلد، اتخ�ذه وطن�ا، : وطن، یطن، وطنا

منزل إقام�ة اإلنس�ان، ول�د فی�ھ أم ل�م یول�د فی�ھ، وتوطن�ت : وطن أوطانوجمع ال
ھ�و ال�وطن أو المش�ھد : حملت علیھ، والم�واطن جم�ع م�وطن: نفسھ على األمر

  .23من مشاھد الحرب
ُ : وقد ذكر المص�طلح ف�ي الق�رآن الك�ریم بقول�ھ تع�الى لَقَ�ْد نََص�َرُكُم هللاَّ

  ). 25: التوبة( فِي َمَواِطَن َكثِیَرةٍ 
یشیع لدى الكثیر من الباحثین أن كلمة المواطنة قد : اصطالحا - 2

والتي تعني المدینة " Citizen"استعملت من طرف اإلغریق كمرادف للفظة
أو أحد سكان المدن أو المواطن أي الفرد المشارك، وھذا منذ قال أرسطو إن 

عملیة في اإلنسان یحتاج إلى غیره من البشر لكي یبلغ التعاون معھم غایتھ ال
  .24الحیاة، وھكذا فرضت الطبیعة على اإلنسان أن یكون مدنیا بالطبع

والمواطنة ھي صفة الم�واطن والت�ي تح�دد حقوق�ھ وواجبات�ھ الوطنی�ة، 
ویع��رف الف��رد حقوق��ھ وی��ؤدي واجبات��ھ ع��ن طری��ق التربی��ة الوطنی��ة، وتتمی��ز 
 المواطن��ة بن��وع خ��اص م��ن والء الم��واطن لوطن��ھ وخدمت��ھ ف��ي أوق��ات الس��لم

والح��رب والتع��اون م��ع الم��واطنین اآلخ��رین ع��ن طری��ق العم��ل المؤسس��اتي 
والفردي الرسمي والتطوعي لتحقیق األھداف التي یصبوا لھ�ا الجمی�ع، وتوح�د 

  .25من أجلھا الجھود وترسم الخطط وتوضع الموازنات
عالق�ة ب�ین ف�رد ودول�ة كم�ا : وتعرفھا دائرة المعارف البریطانی�ة بأنھ�ا

الدول���ة متض��منة مرتب���ة م��ن الحری���ة وم��ا یص���احبھا م���ن  یح��ددھا ق���انون تل��ك
مسؤولیات، وتسبغ علیھ حقوق سیاسیة مثل حق�وق االنتخ�اب وت�ولي المناص�ب 
العامة، ومیزت الدائرة بین المواطنة والجنسیة التي غالبا ما تس�تخدم ف�ي إط�ار 
الترادف إذ أن الجنسیة تضمن باإلض�افة للمواطن�ة حق�وق أخ�رى مث�ل الحمای�ة 

 .26خارجمن ال
كما یعرفھا قاموس علم االجتماع على أنھ�ا مكان�ة أو عالق�ة اجتماعی�ة 

م��ن خ��الل ھ��ذه العالق��ة یق��دم ) دول��ة( تق��وم ب��ین ف��رد طبیع��ي ومجتم��ع سیاس��ي
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الطرف األول الوالء، ویتولى الطرف الثاني الحمایة وتتح�دد ھ�ذه العالق�ة ع�ن 
  .27طریق القانون

م�ن خ�الل القواع�د واألس�س أما التعریف اإلس�المي للمواطن�ة فینطل�ق 
ال����وطن "الت���ي تنبن���ي علیھ���ا الرؤی���ة اإلس���المیة لعنص���ري المواطن���ة وھم���ا 

وبالتالي فإن الشریعة اإلسالمیة ت�رى أن المواطن�ة ھ�ي تعبی�ر ع�ن " والمواطن
األف�راد المس��لمین "الص�لة الت�ي ت�ربط ب�ین المس�لم كف��رد وعناص�ر األم�ة وھ�ي 

میعا الص�لة الت�ي تجم�ع ب�ین المس�لمین وتتوج ھذه الصالت ج" والحاكم واإلمام
وحكامھم من جھة وبین األرض التي یقیمون علیھ�ا م�ن جھ�ة أخ�رى، وبمعن�ى 

دار اإلس�الم آخر المواطنة ھي تعبیر عن طبیعة وجوھر الص�الت القائم�ة ب�ین 
و ب��ین م��ن یقیم��ون عل��ى ھ��ذا ال��وطن أو ھ��ذه ال��دار م��ن " وط��ن اإلس��الم"وھ��ي 

  .المسلمین وغیرھم
القحطاني بقولھ أن مفھوم المواطنة من المنظور اإلسالمي  ویؤكد ذلك

ھي مجموع العالقات والروابط والصالت التي تُنشر بین دار اإلسالم وكل من 
  .28یقطن بھا سواء أكانوا مسلمین أم ذمیین أم مستأمنین

  :المصطلحات المرتبطة بالمواطنة -3
ألمة، وبشكل بشكل عام یشكل الوطن كل قطعة أرض تعمرھا ا: الوطن -

خاص ھو المسكن، فالروح وطن ألنھا مسكن اإلدراك، والبدن وطن ألنھ 
مسكن الروح، والثیاب وطن ألنھا مسكن البدن، فالمنزل والمدینة والدولة 

 .والعالم كلھا أوطان لكونھا مساكن
كما یعرف الوطن على أنھ البلد التي یقیم فیھا اإلنسان ویتخذھا مس�تقرا 

یھ بالمنزل، فالمنزل ھو المكان الص�غیر ال�ذي یس�كن فی�ھ ف�رد لھ ولذلك فھو شب
م��ع أس��رتھ وال��وطن ھ��و المن��زل الكبی��ر ال��ذي یض��م ع��ددا كبی��را م��ن األف��راد 

  .29واألسر
الوطنیة بأنھا تعبیر  )1996(تعرف الموسوعة العربیة العالمیة : الوطنیة -

رض قویم ویعني حب الفرد وإخالصھ لوطنھ الذي یشمل االنتماء إلى األ
والناس والعادات والتقالید والفخر بالتاریخ والتفاني في خدمة الوطن 

 .30ویوحي ھذا المصطلح بالتوحد مع األمة
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كم�ا تع�رف الوطنی�ة عل�ى أنھ�ا ارتب�اط وانتس�اب الف�رد أو الجماع�ة إل��ى 
قطعة معینة من األرض والتعلق بھا وحب أھلھا وأصحابھا والحنین إلیھ�ا عن�د 

  .31داد للدفاع عن كیانھا ضد األخطار التي تھددھاالتغرب عنھا واالستع
ھو اإلنسان الذي اتخذ لھ بلدا وموطنا سواء ولد فیھ أم لم یولد، : المواطن -

یقیم فیھ إقامة دائمة لممارسة عمل ویمثل لبنة قویة في ذلك الوطن فیلتزم 
بنظامھ ویحافظ على أمنھ واستقراره ویرتبط بمواطني ذلك البلد في تحقیق 

الحھم العامة والخاصة لیسھموا جمیعا في تنمیة وطنھم وبناء مص
 .مجتمعھم

كم��ا یع��رف عل��ى أن��ھ الش��خص ال��ذي ل��ھ حق��وق وعلی��ھ واجب��ات تج��اه 
وطنھ على أساس المساواة والع�دل أم�ام الق�انون وأن�ھ ص�احب المس�ؤولیة تج�اه 

ة قضایا مجتمعھ وإشكاالتھ والعقل الذي یفك�ر ب�ھ وقلب�ھ الن�ابض، ب�ل ھ�و اإلراد
  .32التي تصنع من الوطن رمزا یضاھي بقیة األوطان الحضاریة األخرى

  :التحوالت التاریخیة في مفھوم المواطنة -4
لقد مر مفھوم المواطن�ة بتح�والت وتغی�رات رئیس�ة متداخل�ة ومتكامل�ة 
نس��تطیع م��ن خاللھ��ا الوق��وف عل��ى المراح��ل التاریخی��ة الت��ي أرس��ت مب���ادئ 

  :33من الباحثین وذلك على النحو التاليالمواطنة كما أشار لھا العدید 

تمثلت ھذه المرحلة في صورة سطحیة ومحدودة حیث كان : المرحلة األولى -
مفضال إیاه على أي بیئة / اإلنسان البدائي یرتبط بالمكان الذي عاش فیھ

 .أخرى وھنا یقصد بالمكان الحیز الضیق من البیئة المحیطة
ألولى بعدا آخر وھو البعد أو اإلطار أضیف للمرحلة ا: المرحلة الثانیة -

االجتماعي لتشمل ھذه المرحلة اإلطار المكاني واالجتماعي وقد تمثل ذلك 
من خالل ظھور المدینة الیونانیة والرومانیة القدیمة، حیث تمتعت شرائح 
معینة في المجتمع ببعض الحقوق واالمتیازات المرتبطة بمعاییر معینة 

ن النساء، ویقابل ذلك حرمان الطرف اآلخر الذي كمقدار الثروة للرجال دو
ال توجد لدیھ ھذه االمتیازات مما نتج عنھ نشوء ارتباط وانتماء لدى 
أصحاب ھذه االمتیازات، مقابل الشعور باالغتراب واإلحباط لدى الطرف 
اآلخر، كما شملت ھذه المرحلة ظاھرة اإلصالح الدیني وتخفیف قبضة 

الحروب األوربیة بتوقیع ، وانتھاء عصر الكنیسة على شؤون الحیاة
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حیث تم بموجبھا قیام الدول األوربیة  1648بألمانیا عام " وستفالیا"معاھدة 
على أسس وروابط قومیة بدال من األساس الدیني واستمرت ھذه المرحلة 

 .14على ھذا النحو حتى نھایة القرن
مرحلة بظھور الثورة اقترنت ھذه ال' المشاركة السیاسیة': المرحلة الثالثة -

الفكریة والعلمیة وترسیخ مفھوم الدولة القومیة التي قادت صراعا ضد 
الكنیسة تارة، ومع أمراء اإلقطاع تارة أخرى، حتى تبلور مفھوم المجتمع 
العام على أنقاض المجتمعات المحلیة ذات االنتماءات الضیقة عندما قامت 

طر واالنتماءات الفئویة واإلثنیة الدولة القومیة بتحریر الناس من كافة األ
التي كانوا ینتمون لھا وبالتالي ظھرت حقوق وواجبات متساویة لجمیع 
أفراد المجتمع على اعتبار أن المشاركة والمساواة ركن أساسي من أركان 
المواطنة، فالمشاركة السیاسیة ھنا أصبحت تبدأ من حق المواطن في أن 

درھا الحكومة سواء بالتقویم أو النقد یراقب القرارات السیاسیة التي تص
والضبط وتنتھي بحقھ في أن یؤدي دورا معینا في صنع القرارات، كما 
تصبح العالقة بین أطراف المواطنة عالقة تبادلیة بصورة تسھم في 
صیاغة مصالح ومستقبل وطنھم، كما تحول األفراد من مجرد رعایا علیھم 

 .اجباتحقوق إلى مواطنین لھم حقوق وعلیھم و
كم��ا تض��منت ھ��ذه المرحل��ة ظھ��ور مب��ادئ ھام��ة س��اھمت ف��ي إق��رار 
مفھوم المواطنة المعاص�رة وتش�كیل الدول�ة الحدیث�ة وم�ن بینھ�ا مب�دأ المش�اركة 

  .السیاسیة، ومبدأ حكم وسیادة القانون
تضمنت ھذه المرحلة ظھور متغیرات وظروف معاصرة : المرحلة الرابعة -

اإلنساني على اإلطالق أدت إلى التأثیر على  لم یسبق لھا مثیل في التاریخ
جمیع مفاصل الحیاة حیث جعلت من العالم قریة صغیرة خاصة مع طفرة 
االتصاالت وتقنیة المعلومات وتزامن ذلك مع انتشار الشركات العابرة 
للقارات وما تبعھا من مظاھر العولمة وارتباط المصالح بین الشعوب 

بصورة تجاوزت كل الحدود فأخلت كثیرا بمبدأ السیما االقتصادیة واألمنیة 
السیادة للدول بل العدید من القیم واألفكار والمبادئ منھا قیم المواطنة 
كاالنتماء والوالء للوطن ولمصالحھ العلیا، ورغم أن ھذه المرحلة وما 
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صاحبھا من تغیرات متعددة إیجابیة وسلبیة كانت محط رؤى متباینة إال أن 
ھي الغالبة على مستوى العالم أجمع وخاصة على دول  آثارھا السلبیة

 .العالم النامي
تعتبر قیم المواطن�ة م�ن المص�ادر األساس�یة لك�ل م�ا : قیم المواطنة -5

یصدر عن المواطن من مش�اعر وأحاس�یس وأفك�ار وطموح�ات وآم�ال وأق�وال 
وأفعال وسلوكیات تحدد طبیعة وجوده في الوطن الذي ینتمي إلی�ھ، وتعم�ل ق�یم 
المواطن���ة الت���ي یكتس���بھا الف���رد م���ن مؤسس���ات تنش���ئة كاألس���رة والمؤسس���ات 

عل��ى ....التربوی��ة والمؤسس��ات الدینی��ة والجمعی��ات و وس��ائل اإلع��الم المختلف��ة
وتزوی��ده بش��عور ع��ال م��ن ...إص��الح الف��رد أخالقی��ا، اجتماعی��ا، تربوی��ا، وطنی��ا

معتقدات���ھ االنتم���اء ال���داخلي وال���دافع الكبی���ر والرغب���ة ف���ي تحس���ین إدراك���ھ و
وس��لوكیاتھ لتص��بح الرؤی��ة واض��حة ل��ھ لفھ��م الحی��اة المحیط��ة ب��ھ والتع��ایش م��ع 

  .حقوقھ وواجباتھ

كما تعمل قیم المواطنة بمختلف أبعادھا على دفع المواطن للعمل 
وتوجیھ نشاطھ في شكل إیجابي فعال یعود علیھ وعلى الوطن واألمة بكثیر 

  .من التطور والتنمیة

من القیم والمعاییر السیاسیة والقانونیة  والمواطنة ھي مجموعة
والممارسات االجتماعیة التي تمكن الفرد من االنخراط في مجتمعھ والتفاعل 

  .معھ إیجابیا والمشاركة في تدبیر شؤونھ والحفاظ على تماسكھ ووحدتھ

وألخذ تصنیف معین لقیم المواطنة اعتمدنا على ما جاء بھ المفكر 
 12حین اعتبر مصدر القیمة الدین وصنفھا إلى  الجزائري عزي عبد الرحمن

  : أبعاد حسب متطلبات الدراسة وھذه األبعاد ھي 6بعدا أخذنا منھا 

العدل، المساواة، الوالء للوطن، االنتماء للوطن، االعتزاز : البعد السیاسي
بالوطن، الشورى، المشاركة السیاسیة، المسؤولیة السیاسیة، االنتخاب، 

 .ن، النقد السیاسي البناء، الحریةالحفاظ على األم
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التعاون، حسن الجوار، العمل التطوعي، التكافل : البعد االجتماعي
االجتماعي، احترام اآلخرین، النظام، المسؤولیة االجتماعیة، مساعدة 

 .المحتاجین، حب الناس والوطن
حب العمل، االدخار، إتقان العمل، االستثمار الحالل، : البعد االقتصادي

سب الحالل، االعتدال في اإلنفاق، اإلنفاق في سبیل هللا، القناعة، الك
 .المنافسة الشریفة

احترام اإلنسان، احترام التنوع العرقي، احترام األدیان : البعد اإلنساني
األخرى، احترام التنوع السیاسي، احترام التنوع الثقافي، احترام التنوع 

 .اللساني
العلم، تقدیر العلماء، األمانة العلمیة، تشجیع حب العلم، طلب : البعد التربوي

 .البحث العلمي
الحفاظ على البیئة، الوعي البیئي، نظافة المحیط، الحمالت  :البعد المكاني

 .البیئیة التطوعیة، الحفاظ على المعالم التراثیة
  اإلطار المنھجي للدراسة: ثانیا

لبحوث تنتمي ھذه الدراسة إلى الدراسات وا: منھج الدراسة - 1
الوصفیة التي تستھدف وصف خصائص وظروف مشكلة الدراسة وصفا دقیقا 
وشامال معتمدا في ھذا على جمع الحقائق وتحلیلھا وتفسیرھا الستخالص 
النتائج والدالالت التي نصل من خاللھا إلى تعلیمات بأن الظاھرة 

فالبحوث الوصفیة ھي التي تھدف إلى وصف ظواھر أو وقائع أو .المدروسة
أشیاء معینة من خالل جمع الحقائق والمعلومات والمالحظات الخاصة بھا 
بحیث یرسم ذلك كلھ صورة واقعیة لھا، ھذا وقد ال تكتفي تلك البحوث بمجرد 
الوصف للواقع وتشخیصھ وتھتم بتقریر ما ینبغي أن تكون علیھ األشیاء 

  .34والظواھر موضوع البحث
اعتب��اره الم���نھج المالئ���م وق��د اعتم���دنا عل���ى م��نھج المس���ح الوص���في ب

للدراس��ات الوص��فیة بص��فة عام��ة، ذل��ك أن��ھ یس��تھدف تس��جیل وتحلی��ل وتفس��یر 
الظ���اھرة ف���ي وض���عھا ال���راھن بع���د جم���ع البیان���ات الالزم���ة والكافی���ة وع���ن 
عناصرھا من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البیان�ات 
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المس�ح یعتب�ر م�ن أفض�ل ، كما أن منھج 35ومصدرھا وظروف الحصول علیھا
المن��اھج الت��ي تبح��ث ف��ي اتجاھ��ات الجمھ��ور وخصائص��ھ وك��ذا احتیاجات��ھ ف��ي 

  .بحوث اإلعالم
اعتمدنا في ھذه الدراسة على استمارة االستبیان  :أداة الدراسة - 2

التي تعد تقنیة أساسیة في جمع المعلومات التي یتطلبھا البحث المیداني والتي 
جھة التي یسیر علیھا دون الخروج عن األھداف بواسطتھا یتضح للباحث الو

المسطرة، وتعرف على أنھا أداة من أدوات البحث العلمي، معدة لجمع 
البیانات بھدف الحصول على إجابات عن مجموعة من األسئلة واالستفسارات 
المكتوبة في نموذج أعد لھذا الغرض، ویقوم المبحوثین بتسجیل إجاباتھم 

  .36بأنفسھم
م��ن  "Likert" "لیك��رت"االتج��اه اعتم��دنا عل��ى مقی��اس  وبھ��دف قی��اس

  .خالل االعتماد على مجموعة من العبارات موافق، محاید، معارض
وتشتمل االستمارة على ثالث محاور باإلضافة إلى البیانات الشخصیة 

  :سؤاال وزعت على المحاور التالیة 19وتضمنت 
 .عي لموقع الفایس بوكعادات وأنماط استخدام الشباب الجام: المحور األول

قیم المواطنة التي یساھم موقع الفایس بوك في تشكیلھا لدى : المحور الثاني
 .الشباب الجامعي من وجھة نظرھم

دور موقع الف�ایس ب�وك ف�ي تش�كیل ق�یم المواطن�ة ل�دى الش�باب : المحور الثالث
 .الجامعي

ة مفرد 100اعتمدت الدراسة على عینة مكونة من : عینة الدراسة - 3
من الشباب بجامعة الحاج لخضر باتنة، من كال الجنسین ذكورا وإناثا ومن 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیة : كلیتین أساسیتین ھما
 أو Snow Ball كرة الثلجوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وذلك بطریقة عینة 

دة أو مفردات تتولى كل منھا والتي تبدأ بمفر، العینة المتكاثرة والمتضاعفة
باالتصال بعدد آخر من نفس الفئة  والخصائص، إلى أن ینتھي الباحث من 
الوصول إلى العدد المستھدف للعینة، فالمفردة في ھذه العینة تتصل بآخرین 
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ولذلك یشبھھا الخبراء بعینة كرة الثلج ...واآلخرون یتصلون بآخرین وھكذا
  .37نھا على الجلیدالتي یزداد حجمھا أثناء جریا

ولق��د توص��لنا م��ن خ��الل معرفتن��ا بالش��باب الج��امعي م��ن الكلیت��ین إل��ى 
التواصل معھم كمفردات للعینة التي تنطبق علیھا شروط الدراس�ة حی�ث ابت�دأنا 

مف��ردة وبع��د مراس��لتھم طلبن��ا م��ن ك��ل مبح��وث أن یرش��دنا إل��ى ح��االت  20ـ ب��
  .مفردة 100وھو  مماثلة وقد ارتفع حجم العینة إلى العدد المطلوب

وقد تم مراس�لة أغل�بھم عب�ر البری�د اإللكترون�ي وعب�ر موق�ع التواص�ل 
االجتماعي الفایس بوك م�ع التأكی�د بالتواص�ل المس�تمر للش�رح لھ�م واس�ترجاع 

  .االستمارات
  :وقد جاء توزیع العینة كالتالي

  .یوضح توزیع العینة حسب متغیر الجنس): 1(جدول رقم 
  

  %  ت  المتغیر

  53    53  كرذ

   47   47  أنثى

  %100  100  المجموع

 
 :مجاالت الدراسة - 4

یتمث��ل ف��ي المك��ان أو الحی��ز ال��ذي أجری��ت فی��ھ : المج��ال المك��اني -1
الدراسة وبالنسبة لموضوعنا فقد طب�ق ف�ي جامع�ة الح�اج لخض�ر باتن�ة، والت�ي 

ماعی�ة كلی�ة العل�وم اإلنس�انیة واالجت: ، وبالذات في الكلیت�ینم1977تأسست سنة 
  .والعلوم اإلسالمیة وكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

یتمث�ل ف�ي تل�ك  الم�دة الت�ي یس�تغرقھا الباح�ث ف�ي : المجال الزمن�ي -2
إجراء بحثھ من جمع المعلومات إلى غایة النزول بھا إلى المیدان واالنتھاء من 

إل�ى  2013تحریر النتائج وقد قد كان المجال الزمني الممث�ل لدراس�تنا م�ن م�اي 
  .2013غایة أوت 
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ویقص�د ب�ھ مجتم�ع الدراس�ة والممث�ل ف�ي الش�باب : المجال البشري -3
خالل الموس�م  ،باتنة.الجامعي الذین یزاولون دراستھم في جامعة الحاج لخضر

  .2012/2013الجامعي 
ویقصد بالشاب الجامعي من وجھة النظر العلمی�ة التقلیدی�ة جماع�ة أو  

م�ع بص�فة عام�ة إذ یترك�ز المئ�ات أو اآلالف م�ن شریحة من المثقفین في المجت
الشباب في نطاق المؤسسات التعلیمیة مما یخفف أو یض�عف ارتب�اطھم الطبق�ي 
والع��ائلي، والط��الب لیس��وا طبق��ة وإنم��ا حال��ة وقتی��ة یجمعھ��م وق��ت الدراس��ة ث��م 
یص��بحون ق��وة إنتاجی��ة ویص��طدمون ب��المجتمع الق��ائم ول��ذلك ف��إنھم یح��اولون 

 .38مجتمعون تحقیق الذات وھم

  :نتــائج الدراسة المیدانیة: ثالثا
بع��د القی��ام بتفری��غ البیان��ات المتحص��ل علیھ��ا م��ن إجاب��ات الطلب��ة عل��ى 
اس��تمارة االس��تبیان والقی��ام بحس��اب التك��رارات والنس��ب المئوی��ة الخاص��ة بك��ل 

 :سؤال توصلنا للنتائج التالیة
I- االجتماعي  عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع التواصل

  :الفایس بوك
، في حین "دائما"من الشباب الجامعي الفایس بوك  %65یستخدم ما نسبتھ  -

 .%13، ونادرا بنسبة %22جاءت نسبة من یستخدمونھ أحیانا 
مجموع ساعات استخدام الشباب الجامعي للفا یس بوك خالل الیوم الواحد  -

" إلى ساعتین ساعة"ومن  ،%63وذلك بنسبة " أكثر من ثالث ساعات"
 .%11، وأقل من ساعة بنسبة %26بنسبة 

، في حین من %49وذلك بنسبة " لیال"یستخدم الشباب الجامعي الفایس بوك  -
 .%22" صباحا"، و%29جاءت نسبتھم " مساءا"یستخدمون الفایس بوك 

، وفي %45وذلك بنسبة " المنزل"الشباب الجامعي الفایس بوك في  یستخدم -
 .%22بنسبة " الجامعة"، وفي %33بنسبة " تمقھى االنترنی"

، في حین من %70بنسبة " بمفردھم"یستخدم الشباب الجامعي الفایس بوك  -
أحد "، ومع %20كانت نسبتھم "أحد أفراد العائلة "یستخدمونھ مع 

 .%10بنسبة " األصدقاء
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" من بین المواضیع التي تستھوي الطلبة بشكل أكبر جاءت المواضیع  -
، كما %19 بنسب متساویة قدرت بـ" االجتماعیة"والمواضیع " الفنیة

، كما جاءت نسبة %14بنسبة " الثقافیة"و" السیاسیة" تساوت المواضیع 
، في حین %9بنسبة " الدینیة"، والمواضیع %13" الریاضیة"المواضیع 

 .%5بنسبة " االقتصادیة"، و%7" العلمیة"جاءت نسبة المواضیع 
بوك المفضلة عند الشباب الجامعي بنسب متقاربة جاءت خدمات الفایس  -

بنسبة " المنشورات الخاصة بھم"، %25بنسبة " مشاركة الصور: "كاآلتي
بنسبة " مشاركة الفیدیو"، %17بنسبة " التعلیقات واإلعجاب"، 23%
بنسبة " األلعاب والتطبیقات"، %12بنسبة " مشاركة الروابط"، 13%
10%. 

لموقع الفایس بوك دون غیره من المواقع یعود سبب تفضیل الشباب  -
، %49بنسبة " لالنتشار الواسع للموقع"االجتماعیة األخرى وذلك 

" لخصوصیة الموقع بنسبة"، و%36بنسبة " سھولة استخدام الموقع"و
15%. 

تتمثل طبیعة نشاط الشباب الجامعي على موقع الفایس بوك بنسب مختلفة  -
" من الشباب الجامعي الفایس بوك% 25یستخدم ما نسبتھ : وھي كالتالي

قراءة "وتتساوى معھا " لنشر المواضیع" %20،و نسبة "للدردشة
یتمثل نشاطھم في % 17وما نسبتھ  ،%20بنسبة " منشورات األصدقاء

، "الصور والفیدیوھات"لنشر % 13، ونسبة "التعلیقات على المنشورات"
 ".التدوین"و "اإلطالع على اإلعالنات" لكل من نشاطي% 1ونسبة 

، %52بنسبة " صدیق 200أكثر من "یتراوح عدد أصدقاء أفراد العینة  -
 200 إلى 100من "و "صدیق  100أقل من " من لدیھم% 26وبنسبة 

 .%12بنسبة " صدیق
على أساس : یختار الشباب الجامعي أصدقاءھم لمعاییر معینة جاءت كالتالي -

" المستوى المعرفي والثقافي" ، على أساس%35بنسبة " القرابة والصداقة"
االھتمام " ، على أساس%12بنسبة " ال یوجد أي معیار"، %32بنسبة 

 .%10بنسبة " أساس طبیعة العمل" ، على%11بنسبة " المشترك
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في التواصل على موقع الفایس " اللغة المحلیة"یستخدم الشباب الجامعي  -
اللغات "، و%30بنسبة " اللغة العربیة الفصحى"، و%52بوك بنسبة 

 .%28 بنسبة" األجنبیة
، %65بنسبة " بأسمائھم الحقیقیة"یستخدم الشباب الجامعي الفایس بوك  -

 .%35بنسبة " بأسماء مستعارة"و
على أنھم " بنعم"من الشباب الجامعي أفراد العینة % 95یجیب ما نسبتھ  -

% 5أعضاء في مجموعات فایسبوكیة تساھم في نشر قیم المواطنة، ونسبة 
 ".ال"ـب

تعد طبیعة الموضوعات التي تنشرھا المجموعات الفایسبوكیة التي انضم لھا  -
مواضیع :الشباب الجامعي والتي تساھم في نشر قیم المواطنة كالتالي

، مواضیع %23بنسبة " سیاسیة"مواضیع  ،%30بنسبة " اجتماعیة"
" یةریاض"، مواضیع %14بنسبة " دینیة"، مواضیع %17بنسبة " ثقافیة"

 .%4بنسبة " اقتصادیة"، مواضیع %12بنسبة 
على أنھم " بنعم"من الشباب الجامعي أفراد العینة  %77یجیب ما نسبتھ  -

نشر قیم المواطنة، ونسبة  مشاركون في صفحات فایسبوكیة تساھم في
 ".ال"ـب 23%

تعد طبیعة الموضوعات التي تنشرھا الصفحات الفایسبوكیة التي شارك فیھا  -
مواضیع : ب الجامعي والتي تساھم في نشر قیم المواطنة كالتاليالشبا

" دینیة"، مواضیع %22بنسبة " اجتماعیة"، مواضیع %38بنسبة " ثقافیة"
بنسبة " ریاضیة"مواضیع  ،%14 بنسبة" سیاسیة"، مواضیع %15بنسبة 

 .%1بنسبة " اقتصادیة"، مواضیع 10%
II-  بوك من وجھة نظر الشباب قیم المواطنة المتضمنة في موقع الفایس

  :الجامعي
  :البعد السیاسي لقیم المواطنة - 1
من أفراد العینة على أن الفایس بوك % 37یوافق ما نسبتھ : قیمة العدل -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " العدل"یتضمن قیمة 
 .%45، والذین ال یوافقون بنسبة %18جاءت نسبة المحایدین 
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من أفراد العینة على أن الفایس بوك % 51یوافق ما نسبتھ  :ساواةقیمة الم -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " المساواة"یتضمن قیمة 

 .%25، والذین ال یوافقون بنسبة %14جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن الفایس  %45یوافق ما نسبتھ  :قیمة الوالء للوطن -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " الوالء للوطن"ن قیمة بوك یتضم
 .%18، والذین ال یوافقون بنسبة %17في حین جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن الفایس % 73یوافق ما نسبتھ : قیمة االنتماء للوطن -
 ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي،" االنتماء للوطن"بوك یتضمن قیمة 

 .%11، والذین ال یوافقون بنسبة %16في حین جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن الفایس بوك % 51یوافق ما نسبتھ : االعتزاز بالوطن -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " االعتزاز بالوطن"یتضمن قیمة 
 .%25، والذین ال یوافقون بنسبة %14في حین جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن الفایس بوك % 15یوافق ما نسبتھ : قیمة الشورى -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " الشورى"یتضمن قیمة 

 .%49، والذین ال یوافقون بنسبة %36جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن  %54یوافق ما نسبتھ : قیمة المشاركة السیاسیة -

ویسعى لتنمیتھا لدى " المشاركة السیاسیة"لفایس بوك یتضمن قیمة ا
، والذین ال یوافقون %30الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%16بنسبة 
من أفراد العینة على أن % 17یوافق ما نسبتھ  :قیمة المسؤولیة السیاسیة -

تنمیتھا لدى ویسعى ل" المسؤولیة السیاسیة"الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %13الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%70بنسبة 
من أفراد العینة على أن الفایس بوك  %65یوافق ما نسبتھ  :قیمة االنتخاب -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " االنتخاب"یتضمن قیمة 
 %.23 یوافقون بنسبة ، والذین ال%12جاءت نسبة المحایدین 
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من أفراد العینة على أن % 78یوافق ما نسبتھ  :قیمة الحفاظ على األمن -
ویسعى لتنمیتھا لدى " الحفاظ على األمن"الفایس بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون %5الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%17بنسبة 

من أفراد العینة على أن الفایس بوك % 89یوافق ما نسبتھ  :قیمة الحریة -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " الحریة"یتضمن قیمة 

 .%8، والذین ال یوافقون بنسبة %3جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن % 9یوافق ما نسبتھ  :قیمة النقد السیاسي البناء -

ویسعى لتنمیتھا لدى " البناء النقد السیاسي"الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %11الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%80بنسبة 
من أفراد العینة على أن % 78یوافق ما نسبتھ  :قیمة إتباع أسلوب الحوار  -

ویسعى لتنمیتھا لدى " إتباع أسلوب الحوار"الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %2حین جاءت نسبة المحایدین الشباب الجامعي، في 

 .%20بنسبة 
 :البعد االجتماعي لقیم المواطنة - 2
من أفراد العینة على أن الفایس بوك  %43یوافق ما نسبتھ : قیمة التعاون -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " التعاون"یتضمن قیمة 
 .%52یوافقون بنسبة  ، والذین ال%5جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن الفایس % 84یوافق ما نسبتھ  :قیمة حسن الجوار -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " حسن الجوار"بوك یتضمن قیمة 

 .%11، والذین ال یوافقون بنسبة %5 في حین جاءت نسبة المحایدین
فراد العینة على أن الفایس من أ% 82یوافق ما نسبتھ  :قیمة العمل التطوعي -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب " العمل التطوعي"بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون بنسبة %13الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

5.% 
من أفراد العینة على أن % 73یوافق ما نسبتھ  :قیمة التكافل االجتماعي -

ویسعى لتنمیتھا لدى " ماعيالتكافل االجت"الفایس بوك یتضمن قیمة 
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، والذین ال یوافقون %7الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%20بنسبة 

من أفراد العینة على أن الفایس % 90یوافق ما نسبتھ  :قیمة احترام اآلخرین -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب "احترام اآلخرین "بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون بنسبة %7المحایدین  الجامعي، في حین جاءت نسبة
3%. 

من أفراد العینة على أن الفایس بوك  %71یوافق ما نسبتھ  :قیمة النظام -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " النظام"یتضمن قیمة 

 .%24، والذین ال یوافقون بنسبة %5جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن % 60وافق ما نسبتھ ی :قیمة المسؤولیة االجتماعیة -

ویسعى لتنمیتھا لدى " المسؤولیة االجتماعیة"الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %14الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%26بنسبة 
من أفراد العینة على أن % 93یوافق ما نسبتھ  :قیمة مساعدة المحتاجین -

ویسعى لتنمیتھا لدى " مساعدة المحتاجین"بوك یتضمن قیمة الفایس 
، والذین ال یوافقون %1الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%6بنسبة 
من أفراد العینة على أن  %78یوافق ما نسبتھ : قیمة حب الناس والوطن -

ویسعى لتنمیتھا لدى "حب الناس والوطن "الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %12باب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین الش

 .%10بنسبة 
 :البعد االقتصادي لقیم المواطنة - 3
من أفراد العینة على أن الفایس بوك  %26یوافق ما نسبتھ  :قیمة حب العمل -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " حب العمل"یتضمن قیمة 
 .%57، والذین ال یوافقون بنسبة %17ایدین جاءت نسبة المح
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من أفراد العینة على أن الفایس بوك  %36یوافق ما نسبتھ  :قیمة االدخار -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " االدخار"یتضمن قیمة 

 .%11، والذین ال یوافقون بنسبة %53جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن الفایس  %32سبتھ یوافق ما ن :قیمة إتقان العمل -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في " إتقان العمل"بوك یتضمن قیمة 
 .%42، والذین ال یوافقون بنسبة %26حین جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن % 70یوافق ما نسبتھ  :قیمة االستثمار الحالل -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب " ستثمار الحاللاال"الفایس بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون بنسبة %22الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
8%. 

من أفراد العینة على أن الفایس  %78یوافق ما نسبتھ  :قیمة الكسب الحالل -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " الكسب الحالل"بوك یتضمن قیمة 

 .%7، والذین ال یوافقون بنسبة %15ت نسبة المحایدین في حین جاء
من أفراد العینة على أن % 20یوافق ما نسبتھ  :قیمة االعتدال في اإلنفاق -

ویسعى لتنمیتھا لدى " االعتدال في اإلنفاق"الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %23الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%57بنسبة 
من أفراد العینة على أن  %77یوافق ما نسبتھ  :قیمة اإلنفاق ي سبیل هللا -

ویسعى لتنمیتھا لدى " اإلنفاق في سبیل هللا"الفایس بوك یتضمن قیمة 
، والذین ال یوافقون %13الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 .%10بنسبة 
اد العینة على أن الفایس بوك من أفر% 15یوافق ما نسبتھ  :قیمة القناعة -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " القناعة"یتضمن قیمة 
 .%46، والذین ال یوافقون بنسبة %39جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن  %34یوافق ما نسبتھ  :قیمة المنافسة الشریفة -
عى لتنمیتھا لدى الشباب ویس" المنافسة الشریفة"الفایس بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون بنسبة %52الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
14%.  
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 :البعد اإلنساني لقیم المواطنة - 4
من أفراد العینة على أن الفایس  %78یوافق ما نسبتھ  :قیمة احترام اإلنسان -

الجامعي، ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب " احترام اإلنسان" بوك یتضمن قیمة
 .%18، والذین ال یوافقون بنسبة %4في حین جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن  %73یوافق ما نسبتھ  :قیمة احترام التنوع اللساني -
ویسعى لتنمیتھا لدى " احترام التنوع اللساني"الفایس بوك یتضمن قیمة 

لذین ال یوافقون ، وا%13الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%14بنسبة 

من أفراد العینة على أن % 87یوافق ما نسبتھ  :قیمة احترام األدیان األخرى -
ویسعى لتنمیتھا لدى " احترام األدیان األخرى"الفایس بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون %6الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%7بنسبة 

من أفراد العینة على أن % 76یوافق ما نسبتھ  :نوع العرقيقیمة احترام الت -
ویسعى لتنمیتھا لدى " احترام التنوع العرقي"الفایس بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون %15الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%9بنسبة 

نة على أن من أفراد العی% 71یوافق ما نسبتھ  :قیمة احترام التنوع السیاسي -
ویسعى لتنمیتھا لدى " احترام التنوع السیاسي" الفایس بوك یتضمن قیمة

، والذین ال یوافقون %15الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%14بنسبة 

من أفراد العینة على أن  %79یوافق ما نسبتھ  :قیمة احترام التنوع الثقافي -
ویسعى لتنمیتھا لدى " تنوع الثقافياحترام ال"الفایس بوك یتضمن قیمة 

، والذین ال یوافقون %11الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 .%10بنسبة 

 :البعد المكاني لقیم المواطنة - 5
من أفراد العینة على أن % 90یوافق ما نسبتھ  :قیمة الحفاظ على البیئة -

ى لتنمیتھا لدى الشباب ویسع" الحفاظ على البیئة"الفایس بوك یتضمن قیمة 
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، والذین ال یوافقون بنسبة %1الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
9%. 

من أفراد العینة على أن الفایس  %75یوافق ما نسبتھ  :قیمة الوعي البیئي -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " الوعي البیئي"بوك یتضمن قیمة 

 .%3والذین ال یوافقون بنسبة  ،%22في حین جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن الفایس % 81یوافق ما نسبتھ  :قیمة نظافة المحیط -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " نظافة المحیط"بوك یتضمن قیمة 
 .%4، والذین ال یوافقون بنسبة %15في حین جاءت نسبة المحایدین 

من  %53یوافق ما نسبتھ  :یة التطوعیةقیمة المشاركة في الحمالت البیئ -
المشاركة في الحمالت "أفراد العینة على أن الفایس بوك یتضمن قیمة 

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین جاءت " البیئیة التطوعیة
 .%17، والذین ال یوافقون بنسبة %20نسبة المحایدین 

من أفراد العینة  %30نسبتھ  یوافق ما :قیمة الحفاظ على المعالم التراثیة -
ویسعى " الحفاظ على المعالم التراثیة" على أن الفایس بوك یتضمن قیمة

، %43لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 
 %.27والذین ال یوافقون بنسبة 

 :البعد التربوي لقیم المواطنة - 6
اد العینة على أن الفایس بوك من أفر% 35یوافق ما نسبتھ  :قیمة حب العلم -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، في حین " حب العلم"یتضمن قیمة 
 .%43، والذین ال یوافقون بنسبة %12جاءت نسبة المحایدین 

من أفراد العینة على أن الفایس بوك % 54یوافق ما نسبتھ  :قیمة طلب العلم -
دى الشباب الجامعي، في حین ویسعى لتنمیتھا ل" طلب العلم"یتضمن قیمة 

 .%26، والذین ال یوافقون بنسبة %20جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن الفایس  %54یوافق ما نسبتھ  :قیمة تقدیر العلماء -

ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، " تقدیر العلماء"بوك یتضمن قیمة 
 .%5ال یوافقون بنسبة ، والذین %41في حین جاءت نسبة المحایدین 
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من أفراد العینة على أن الفایس  %42یوافق ما نسبتھ  :قیمة األمانة العلمیة -
ویسعى لتنمیتھا لدى الشباب الجامعي، "األمانة العلمیة"بوك یتضمن قیمة 

 .%15، والذین ال یوافقون بنسبة %43في حین جاءت نسبة المحایدین 
من أفراد العینة على أن % 60ا نسبتھ یوافق م :قیمة تشجیع البحث العلمي -

ویسعى لتنمیتھا لدى " تشجیع البحث العلمي"الفایس بوك یتضمن قیمة 
والذین ال یوافقون ، %28الشباب الجامعي، في حین جاءت نسبة المحایدین 

 %.12بنسبة 
III- دور الفایس بوك في تشكیل قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي: 
  أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في  من% 28أجاب ما نسبتھ

، "تعزیز قیمھم الثقافیة في مواجھة التغریب والعولمة التي یتعرضون لھا"
كانت إجابتھم % 52كان موقفھم محاید، في حین نجد % 20ونسبة 
 .معارض

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 83أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم محاید، في % 11، ونسبة "تھم بأحوال مجتمعھمزیادة معرف"

 .كانت إجابتھم معارض %6حین نجد 
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 72أجاب ما نسبتھ

كان موقفھم % 13، ونسبة "رفع الوعي السیاسي لدیھم بالقضایا السیاسیة"
 .كانت إجابتھم معارض% 15محاید، في حین نجد 

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 37أجاب ما نسبتھ
% 30، ونسبة "مشاركتھم في القضایا السیاسیة التي تخص وطنھم"زیادة 

 .كانت إجابتھم معارض% 33كان موقفھم محاید، في حین نجد 
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 80أجاب ما نسبتھ

كان موقفھم % 6، ونسبة "یز ارتباطھم بتراثھم التاریخي والوطنيتعز"
 .كانت إجابتھم معارض %14محاید، في حین نجد 

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 50أجاب ما نسبتھ
، ونسبة "وعیھم بحقوقھم وواجباتھم الوطنیة وتشجیعھم على تأدیتھا"زیادة 

 .كانت إجابتھم معارض% 20، في حین نجد كان موقفھم محاید% 30
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  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 24أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم محاید، % 47، ونسبة "تماسكھم وترابطھم االجتماعي"زیادة 

 .كانت إجابتھم معارض% 29في حین نجد 
  س بوك ساھم في من أفراد العینة بموافق على أن الفای% 49أجاب ما نسبتھ

كان موقفھم محاید، في حین نجد % 30، ونسبة "تعمیق القیم الدینیة لدیھم"
 .كانت إجابتھم معارض% 21
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 61أجاب ما نسبتھ

كان موقفھم % 20، ونسبة "غرس الشعور لدیھم بالوالء واالنتماء للوطن"
 .كانت إجابتھم معارض% 19محاید، في حین نجد 

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 70أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم محاید، في % 11، ونسبة "تفعیل احترامھم للمرأة وتقدیرھا"

 .كانت إجابتھم معارض% 19حین نجد 
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 87أجاب ما نسبتھ

، ولم یظھر لنا أي موقف محاید، في حین نجد "تعایشھم مع الغیر والتآخي"
 .كانت إجابتھم معارض% 13
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 62أجاب ما نسبتھ

كان % 08، ونسبة "شعورھم بالعدل والتنازل وقبولھم لآلخرین"زیادة 
 .بتھم معارضكانت إجا% 30موقفھم محاید، في حین نجد 

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 50أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم % 17جعلھم یسعون لحمایة األمالك العمة والخاصة، ونسبة 

 .كانت إجابتھم معارض% 33محاید، في حین نجد 
  جعلھم "من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك % 40أجاب ما نسبتھ

% 37كان موقفھم محاید، في حین نجد % 23، ونسبة "ن القانونیحترمو
 .كانت إجابتھم معارض

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك جعلھم % 70أجاب ما نسبتھ
 %27، ونسبة "یحترمون دیانات ومعتقدات اآلخرین وثقافتھم وآرائھم"

 .كانت إجابتھم معارض% 3كان موقفھم محاید، في حین نجد 
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 من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساعدھم % 34اب ما نسبتھ أج
كان موقفھم محاید، % 35، ونسبة "احترام حقوق وحریات اآلخرین"على 

 .كانت إجابتھم معارض% 31في حین نجد 
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساعدھم % 52أجاب ما نسبتھ

كان موقفھم % 40، ونسبة "نیة والقومیةالمحافظة على ھویتھم الوط"على 
 .كانت إجابتھم معارض% 8محاید، في حین نجد 

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساعدھم % 78أجاب ما نسبتھ
، "المشاركة التطوعیة والتلقائیة في األنشطة االجتماعیة المختلفة"على 

ت إجابتھم كان% 11كان موقفھم محاید، في حین نجد % 11ونسبة 
 .معارض

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 49أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم % 25، ونسبة "تعمیق شعور االعتدال والتسامح لدیھم"

 .كانت إجابتھم معارض% 26محاید، في حین نجد 
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 70أجاب ما نسبتھ

یز شعورھم بخدمة الوطن بإخالص والحفاظ على مكتسباتھ والدفاع تعز"
كانت إجابتھم % 17كان موقفھم محاید، في حین نجد % 13، ونسبة "عنھ

 .معارض
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساعدھم % 30أجاب ما نسبتھ

كان % 50، ونسبة "محاربة الفساد واإلبالغ عن أي عمل ضار"على 
 .كانت إجابتھم معارض% 20م محاید، في حین نجد موقفھ

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 54أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم % 15، ونسبة "مشاركتھم في الواجبات التضامنیة"زیادة 

 .كانت إجابتھم معارض% 31محاید، في حین نجد 
  لى أن الفایس بوك ساھم في من أفراد العینة بموافق ع% 73أجاب ما نسبتھ

كان موقفھم محاید، في حین % 17، ونسبة "إخالصھم في العمل"زیادة 
 .كانت إجابتھم معارض% 10نجد 
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  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 40أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم % 20، ونسبة "جعلھم یعبرون عن آرائھم وأفكارھم بحریة"

% 40یتساوى المعارضین مع الموافقین منھم بحیث نجد  محاید، في حین
 .كانت إجابتھم معارض

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 25أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم محاید، في  %15، ونسبة "تنمیة السلوك الدیمقراطي لدیھم"

 .كانت إجابتھم معارض% 60حین نجد 
  اد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في من أفر% 89أجاب ما نسبتھ

كان % 9، ونسبة "تعزیز مشاركتھم في األعیاد والمناسبات الوطنیة"
 .كانت إجابتھم معارض% 2موقفھم محاید، في حین نجد 

  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 43أجاب ما نسبتھ
كان موقفھم محاید، في حین  %30، ونسبة "تشجیعھم للصناعات الوطنیة"

 .كانت إجابتھم معارض% 27نجد 
  من أفراد العینة بموافق على أن الفایس بوك ساھم في % 45أجاب ما نسبتھ

% 10، ونسبة "تفعیل دورھم كمواطنین وممارسة مواطنتھم بشكل فعال"
كان موقفھم محاید، في حین یتساوى المعارضین مع الموافقین منھم بحیث 

 .انت إجابتھم معارضك% 45نجد 
  :خـاتمة

خاص��ة أن " الف��ایس ب��وك"یؤك��د لن��ا واق��ع الش��بكات االجتماعی��ة الی��وم
دورھا لم یعد یقتصر فقط على ربط العالق�ات وإقام�ة الص�داقات والترفی�ھ، ب�ل 
تجاوزه األمر ألن أصبح یتشارك مع العدید م�ن مؤسس�ات التنش�ئة االجتماعی�ة 

یم ل��دیھم، خاص��ة تل��ك الق��یم المرتبط��ة ف��ي تربی��ة وتوعی��ة الش��باب وتنمی��ة الق��
بالمواطنة في ظل المتغی�رات الت�ي یش�ھدھا الع�الم الی�وم والع�الم العرب�ي بص�فة 

والتغی��������رات السیاس��������یة واالجتماعی��������ة " الث��������ورات العربی��������ة"خاص��������ة 
الحاصلة والتي أصبحت مركز اھتمام الرأي العام الیوم، إضافة ...واالقتصادیة

ي یتمت�ع ب�ھ ھ�ذا الفض�اء االفتراض�ي ف�ي طرح�ھ إلى ھ�امش الحری�ة الكبی�ر ال�ذ
للقض����ایا ومناقش����تھا وكش����ف الحق����ائق عنھ����ا ومش����اركتھا م����ن ط����رف كب����ار 
شخص��یات المجتم��ع الی��وم م��ن نخب��ة ومثقف��ین وإعالمی��ین وخب��راء وسیاس��یین 
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وتقدیم قال�ب م�ن الط�رح المباش�ر والص�ریح لمختل�ف قض�ایا ...وعلماء وأدبیین
  .الساعة

ھ ھذا الزحف وقف�ة المش�اھد والمتتب�ع فق�ط ب�ل وال یقف الشباب في وج
صار فاعال محوریا في ھذه القض�ایا، ب�ل إن كثی�را م�ن ق�یم المواطن�ة بمختل�ف 
أبعادھا والتي انتقلت في عالقة دائری�ة م�ن الواق�ع إل�ى االفت�راض لی�تم تش�كیلھا 
وإعادة انتقالھا من االفتراض إل�ى الواق�ع وتفعیلھ�ا ف�ي س�لوك علن�ي اتض�ح ف�ي 

د م�ن المب�ادرات والس�لوكیات العلنی�ة الت�ي ك�ان مركزھ�ا والمس�اعد األول العدی
  .فیھا الفایس بوك كما توصلنا لھ من نتائج في ھذه الدراسة

إن النتائج المتوصل إلیھا م�ن خ�الل ھ�ذه الدراس�ة تثب�ت م�دى حض�ور 
القیم�ة ذات األبع�اد المتع�ددة والت�ي مص��درھا ال�دین اإلس�المي حس�ب المنظ��ور 

یھ��ا، عب��ر ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي م��ا یعن��ي أن س��لوك الش��باب المعتم��د ف
المواطن الفع�ال واالیج�ابي مص�دره م�دى ارتب�اط مض�امین الف�ایس ب�وك ب�القیم 
وھذا ما توصلنا لھ من خالل المحور الثال�ث ال�ذي یتح�دث ع�ن س�لوكیات وق�یم 

ھ�ذه المواطنة التي یقوم بھا الشباب الجامعي والمساعد في ذلك ما یط�رح عب�ر 
الشبكة ولھذا نؤكد أھمیة ھذا الموقع في تقدیم ھذه القیم بش�كل مس�تمر وإیج�ابي 

 .یساعد في خدمة الوطن والمواطن معا
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  : المالحق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  باتنة جامعة الحاج لخضر
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  قسم علوم اإلعالم واالتصال

  
  رة بحث بعنواناستما

  اإلعالم االجتماعي وتشكیل قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي الجزائري
  .أنموذجا" الفایس بوك" دراسة میدانیة 

  :إعداد
   شھرزاد سوفي. أ - قارش محمد .د

المعلومات التي ستدلي بھا في ھذا االستبیان لن تستخدم إال : مالحظة
  .ألغراض البحث العلمي

  .في العبارة المناسبة) ×(معنا واإلجابة بعالمة  نرجو منك التعاون
******* ******** ******* ****** ****** ****  

  :البیانات الشخصیة: المحور األول
  أنثى  -ذكر   : الجنس

  .عادات وأنماط استخدام الفایس بوك لدى الشباب الجامعي: المحور الثاني
  نادرا  -  انا أحی -  دائما  ھل تستخدم موقع الفایس بوك ؟/ 1س
م��ا ھ��و مجم��وع الوق��ت ال��ذي تس��تغرقھ ف��ي الی��وم وأن��ت تس��تخدم الف��ایس / 2س

  بوك؟
من ساعتین إلى ثالث ساعات  -من ساعة إلى ساعتین       -    أقل من ساعة 
  أكثر من ثالث ساعات -

  ما ھي األوقات المفضلة لدیك لتصفح الفایس بوك؟/ 3س
  لیال  -مساءا      -صباحا      

  مقھى االنترنیت  -الجامعة       -المنزل      :ھل تستخدم الفایس بوك في/4س
  بمفردك    ھل تستخدم الفایس بوك ؟/ 5س

  مع أحد أفراد العائلة  -مع أحد أصدقائك       - 
  ما ھي المواضیع التي تستھویك على موقع الفایس بوك؟/ 6س
  علمیة -دینیة     -فنیة     -    اقتصادیة -سیاسیة     -ریاضیة     -
                                                                          اجتماعیة                             -ثقافیة     -

  .............................................................. أخرى تذكر
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  ما ھي خدمات الفایس بوك المفضلة لدیك؟/ 7س
  مشاركة الفیدیو -   األلعاب والتطبیقات  -مشاركة الصور     -
  لتعلیقاتا -    مشاركة الروابط -    منشورات خاصة بك -

  ............................................................... أخرى تذكر
  ما سبب تفضیلك لموقع الفایس بوك؟/8س
  االنتشار الواسع للموقع -    خصوصیة الموقع -    سھولة االستخدام -

  ............................................................... أخرى تذكر
  ما ھي طبیعة نشاطك في الفایس بوك ؟/ 9س
  اإلطالع على اإلعالنات  -    الدردشة -    نشر المواضیع -
ش����ورات ق����راءة من -الت����دوین الس����ریع     -    التعلیق����ات عل����ى المنش����ورات -

  األصدقاء
    نشر الصور والفیدیوھات  -سبر اآلراء     -

  .............................................................. أخرى تذكر
  كم عدد أصدقائك في الفایس بوك ؟/ 10س
 200أكث��ر م��ن  -     ص��دیق 200إل��ى  100م��ن  -    ص��دیق 100أق��ل م��ن  -

  صدیق
  .................. أذكر العدد

  على أي أساس تختار أصدقاءك؟/ 11س 
  طبیعة العمل -    عالقة القرابة والصداقة  -    المستوى المعرفي والثقافي -
  ال یوجد أي معیار -    االھتمام المشترك -

  .............................................................. أخرى تذكر
  في الفایس بوك؟ ما ھي اللغة التي تستخدمھا/ 12س
  لغة أجنبیة  -    لغة عربیة فصحى -    لغة محلیة -

  ھل تستخدم الفایس بوك ؟/ 13س
  باسم حقیقي  -    باسم مستعار -

  ھل أنت عضو بمجموعات تساھم في نشر قیم المواطنة؟/ 14س
  ال  -    نعم -

فم���ا طبیع���ة موض���وعات ھ���ذه المجموع���ات " ب���نعم"إذا كان���ت إجابت���ك / 15س
  سبوكیة؟الفای

  دینیة                           -    ریاضیة -    ثقافیة -    اقتصادیة -    اجتماعیة -    سیاسیة -
  ............................................................. أخرى تذكر
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  ھل تشارك صفحات فایسبوكیة تساھم في نشر قیم وطنیة؟/ 16س
  ال  -    نعم -

فم����ا طبیع����ة موض����وعات ھ����ذه الص����فحات " ب����نعم"ان����ت إجابت����ك إذا ك/17س
  الفایسبوكیة؟

  دینیة                           -ریاضیة     -ثقافیة     -اقتصادیة     -اجتماعیة     -سیاسیة     -
  ............................................................. أخرى تذكر

ن�ة المتض�منة ف��ي موق�ع الف�ایس ب�وك م�ن وجھ��ة ق�یم المواط: المح�ور الثال�ث
  .نظر الشباب الجامعي

ما ھي من وجھ�ة نظ�رك ق�یم المواطن�ة بمختل�ف أبعادھ�ا الت�ي یتض�منھا / 18س
  الفایس بوك ویسعى إلى تشكیلھا لدیك؟
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  االتجاه 
  القیمة بأبعادھا المختلفة

  معارض  محاید  موافق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

البعد 
  السیاسي

        العدل
        المساواة

        الوالء للوطن
        االنتماء للوطن

        االعتزاز  بالوطن
        الشورى

        المشاركة السیاسیة
        المسؤولیة السیاسیة

        االنتخاب
        الحفاظ على األمن

        الحریة 
        النقد السیاسي البناء

        أسلوب الحوار  
  
  
  
  
  

البعد 
  االجتماعي

        التعاون
        لجوارحسن ا

        العمل التطوعي
        التكافل االجتماعي

        احترام اآلخرین
        النظام

        المسؤولیة االجتماعیة
        مساعدة المحتاجین
        حب الناس والوطن

  
  
  
  
  
لبعد ا

  االقتصادي

        حب العمل
        االدخار

        إتقان العمل
        االستثمار الحالل 

        الكسب الحالل
        االعتدال في اإلنفاق
        اإلنفاق في سبیل هللا

        القناعة
        المنافسة الشریفة
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دور الف��ایس ب��وك ف��ي تش��كیل ق��یم المواطن��ة ل��دى الش��باب : الراب��عالمح��ور 
  الجامعي

  :ھل تعتقد أن الفایس بوك قد ساھم في ممارستك لقیم المواطنة التالیة/ 19س
  

  معارض  محاید  موافق  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
تعزیز قیمك الثقافیة ف�ي مواجھ�ة التغری�ب والعولم�ة الت�ي 

  .تعرض لھات
      

        .زیادة معرفتك بأحوال مجتمعك
        .رفع الوعي السیاسي لدیك بالقضایا السیاسیة الدولیة

        .مشاركتك في القضایا السیاسیة التي تخص وطنك
        .تعزیز االرتباط لدیك بتراثك وتاریخك الوطني

        .وعیك بحقوقك وواجباتك الوطنیة وتأدیتھا
        .اعي وترابطك بمن حولكزیادة تماسكك االجتم

        .تعمیق القیم الدینیة لدیك
        .غرس الشعور والوالء واالنتماء لوطنك

البعد 
  اإلنساني

        احترام اإلنسان 
        احترام التنوع اللساني

        احترام األدیان األخرى
        احترام التنوع العرقي

        احترام التنوع السیاسي
        احترام التنوع الثقافي

لبع�����������د ا
  المكاني

        الحفاظ على البیئة
        الوعي البیئي
        نظافة المحیط

        الحمالت البیئیة التطوعیة
        الحفاظ على المعالم التراثیة

 البع�����������د 
  لتربويا

        حب العلم 
        طلب العلم 

        تقدیر العلماء
        األمانة العلمیة

        تشجیع البحث العلمي
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        .احترامك للمرأة وتقدیرھا
        .التعایش مع الغیر والتآخي

        .تعزیز شعور العدل والتنازل وقبول اآلخر لدیك
        .مساھمتك في حمایة األمالك العامة والملكیة الخاصة

        .احترامك القانون
        .احترامك الدیانات ومعتقدات اآلخرین وثقافاتھم وآرائھم

        .احترامك لحقوق وحریات اآلخرین
        .حفاظك على ھویتك الوطنیة والقومیة

زی����ادة مش����اركتك التطوعی����ة والتلقائی����ة ف����ي األنش����طة 
  .االجتماعیة المختلفة

      

        .تنمیة شعور االعتدال والتسامح لدیك
خدمتك للوطن بإخالص والحف�اظ عل�ى مكتس�باتھ وال�دفاع 

  .عنھ
      

        .محاربتك للفساد واإلبالغ عن أي عمل ضار
        .المشاركة في الواجبات التضامنیة

        .اإلخالص في العمل
        .التعبیر عن اآلراء واألفكار بحریة

        .تعزیز السلوك الدیمقراطي
        .ات الوطنیةالمشاركة في األعیاد والمناسب

        .تشجیع الصناعات الوطنیة
        .تفعیل دورك كمواطن وممارسة مواطنتك بشكل فعال

  

  ـــكراوشـ
  

  

  

  

  



  شھرزاد سوفي/ أ –محمد قارش / د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          462

   :الھوامش
                                                        

  من أشھر )1982وتوفي سنة 1911ولد سنة (مارشال ماكلوھان علم كندي األصل ،
منظري وسائل اإلعالم بفضل الثورة التي أحدثتھا كتاباتھ الشھیرة في ھذا المجال، ومن 

معرفة وسائل  ، La Galaxie Gutenberg 1962 مجرة غوتنبرغ :ر كتبھأشھ
، الحرب والسلم في القریة   Pour Comprendre Les Médias1964 اإلعالم
  Guerre Et Paix Dans Le Village Plnétaire 1968.  الكونیة

تعزیز  عبد هللا بن سعید آل عبود القحطاني، قیم المواطنة لدى الشباب وإسھامھا في -1
األمن الوقائي، أطروحة دكتوراه في الفلسفة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، قسم 

  .3، ص 2010العلوم الشرطیة، الریاض، 
دراسة في تحوالتھ التكنولوجیة وخصائصھ : عباس مصطفى صادق، اإلعالم الجدید -2

ص  - ، ص2007، سنة 2العامة، مجلة األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، العدد
176-200. 

  .200 -176ص  -ص: المرجع نفسھ -3
فبرایر  7اإلعالم االجتماعي، جریدة صوت البصرة اإللكترونیة،: عمار الشاھین -4

    .(11/06/2013)م، 2012
http //basvoice.com/or/news/php?action=viewid=4815 
5- Wasinee Kittiwong vivat, Pimon pharakkanngan: Facebooking 

your dream, Master Thesis, p20. 
6- www.slideshared.net/rana555/ss-6275567 (26.08.2013). 

، دار وائل للنشر 1عبد الرزاق محمد الدلیمي، اإلعالم الجدید والصحافة اإللكترونیة، ط -7
  183.م، ص2011والتوزیع، عمان، سنة 

یولیو  27ملیار مستخدم، الشرق األوسط  1.15أعداد مستخدمي الفایس بوك تتجاوز  -8
2013 .280701.htm-http://www.ameinfo.com/ar  2013/08/26   

الفایس بوك : محمود الفطافطة، عالقة اإلعالم الجدید بحریة الرأي والتعبیر في فلسطین -9
  .25 -24ص -سابق، صنموذجا، مرجع 

عبد الرزاق محمد الدلیمي، اإلعالم الجدید والصحافة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص  -10
194. 

تطور األداء : انتصار إبراھیم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك، اإلعالم الجدید -11
م، 2011، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، بغداد، سنة 1والوسیلة والوظیفة، ط

 .30-29ص  -ص
، 26نظرة قیمیة، المستقبل العربي، السنة :عبد الرحمن عّزي، الثقافة وحتمیة االتصال -12

  .16 -15ص -م، ص2003، 295ع
 .107-106ص  -المرجع نفسھ، ص -13
، دار 1محمود محمد قلندر، محمد بابكر عوض، اتجاھات البحث في علم االتصال، ط  -14

 .127م، ص2009الفكر، دمشق، 
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، الدار 1في اإلعالم، ط القیمیةفھم نظریة الحتمیة  إلىعزي، دعوة  الرحمنعبد  -15

 . 11، ص 2011المتوسطیة للنشر، تونس، 
  على أنھ صاحب نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم، من موالید  عزي عبد الرحمنیعرف

بجامعة م ببني ورتالن، والیة سطیف، تحصل على شھادة اللیسانس في الصحافة 1954
م والدكتوراه في سوسیولوجیا 1980م، وشھادة الماجستیر سنة 1977الجزائر سنة 

م، وقد عمل قبل ھذه الفترة محررا في 1985اإلعالم من جامعة نورث تكساس سنة 
سنة  24الجزائریة لمدة سنتین، وتتجاوز خبرتھ في اإلشراف والتدریس " الشعب"جریدة 

معة نورث تكساس، أستاذ مساعد فأستاذ مشارك سنوات بجا3مدرس لمدة : "حیث عمل
 3سنة بمعھد علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر، أستاذ لمدة 11ثم أستاذ لمدة 

سنوات بقسم االتصال بالجامعة العالمیة اإلسالمیة بمالیزیا، أستاذ بقسم اإلعالم بجامعة 
جامعة اإلمارات العربیة سنوات، أستاذ بقسم االتصال الجماھیري ب 4الملك سعود لمدة 

م إلى یومنا ھذا 2006سنوات، أستاذ بكلیة االتصال بجامعة الشارقة منذ  4المتحدة لمدة 
رئیس المجلس "إضافة إلى أنھ شغل العدید من المناصب اإلداریة خالل ھذه الفترة منھا "

ئر العلمي لمعھد علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر، نائب مدیر جامعة الجزا
المكلف بالدراسات العلیا، رئیس قسم االتصال بالجامعة العالمیة اإلسالمیة بمالیزیا، 
رئیس قسم االتصال الجماھیري بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ونائب عمید كلیة 

دراسة إعالمیة في مجاالت  40،وقد نشر الباحث ما یفوق "االتصال جامعة الشارقة
في مجال الصحافة، دراسات في مجال وسائل اإلعالم متخصصة مصنفة إلى دراسات 

الجماھیریة، دراسات في مجال العالقات العامة، دراسات في مجال التكنولوجیا الحدیثة 
لالتصال، دراسات في مجال التكوین اإلعالمي، دراسات في مجال نظریات االتصال، 

ة وكتب باالشتراك مع دراسات في مجال المناھج اإلعالمیة، والعدید من الكتب المنفرد
آخرین، وقد برز فیھا من خالل أبحاثھ وإسھاماتھ في میدان سوسیولوجیا اإلعالم 

   (13/01/2013) :للمزید أنظر. واالتصال
www.sharjah.ac.ae/Arabic/Academics/.../Dr.Azzi CV ARRABIC.pdf  

قراءة في نظریة المفكر الجزائري عبد الرحمن عّزي، : نصیر بوعلي، اإلعالم والقیم -16
  .4م، ص 2005دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، 

، مركز 1نحو فكر إعالمي متمیّز، ط: عبد الرحمن عّزي، دراسات في نظریة االتصال -17
، 2003، بیروت، لبنان، 28كتب المستقبل العربي، ع دراسات الوحدة العربیة، سلسلة

 .10ص
  .12المرجع نفسھ، ص  -18
حول نظریة الحتمیة القیمیة في  أكادیمیةعزي وآخرون، حوارات  الرحمنعبد  -19

 . 56 -53ص  -م، ص2010اإلعالم، دار الورسم للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
ؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، ، م2، عاألولىمجلة كنوز الحكمة، السنة  -20

 .148-145ص  - م، ص2009الجزائر، نوفمبر
عبد الرحمن عزي، دعوة إلى فھم نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم، مرجع سابق،  -21

 . 10-9ص 
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، الدار المتوسطیة للنشر، 1عبد الرحمن عزي، منھجیة الحتمیة القیمیة في اإلعالم، ط -22

 . 90-89م، ص 2013تونس، 
، ص 2000، دار صادر للطبع والنشر، بیروت، 15، ج1ابن منظور، لسان العرب، ط -23

239-240.  
محمد ابراھیم الحسان، المواطنة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، مطبعة دار  -24

 .135، ص )ط.س.د(الشبل، الریاض، 
، 1982لبنان، بیروت، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة  -25

 .62-60ص 
عثمان صالح العامر، أثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب، المؤتمر  -26

  .511، ص 2005السنوي الثالث، المملكة العربیة السعودیة، 
، ص 1995محمد غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  -27

56. 
االتجاھات الحدیثة في تربیة المواطنة، جامعة : ھیم الحبیب، تربیة المواطنةفھد إبرا -28

 /www.imanu.edu.sa .2000الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، 
(15.06.2013).  

  .المرجع نفسھ -29
، 1991نیاز مال، محمد قربان، التربیة الوطنیة، دار المنارة للنشر والتوزیع، جدة،  -30

  .110ص 
، ص 2002، مكتبة الرائد العلمیة، األردن، 1ناصر إبراھیم عبد هللا، المواطنة، ط -31

217.  
عبد هللا بن سعید آل عبود القحطاني، قیم المواطنة لدى الشباب وإسھامھا في تعزیز  -32

 .49األمن الوقائي، مرجع سابق، ص 
 .46-43ص  -المرجع نفسھ، ص -33
ي العلوم االجتماعیة، مكتبة غریب، القاھرة، صالح محمد الفوال، مناھج البحث ف -34

 .35، ص 1982
عناصر منھجیة،  ترجمة رابح كعباش، : فالي، البحث في االتصال. الرامي، ب. أ -35

 .223، ص2004مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، ص 1988 دلیل البحث العلمي، دار الفكر العربي، القاھرة،: علي عویس خیر الدین -36

55.  
، عالم الكتب، القاھرة، 2محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة، ط -37

 .148، ص 2004
، دار 1سحر محمد وھبي، دور وسائل اإلعالم في تقدیم القدوة للشباب الجامعي، ط -38

  .238، ص 1996الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، 
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  واقع المواطنة في المجتمع الجزائري

  )دراسة میدانیة على شباب من الجزائر(
 

  بسكرةجامعة  – ملیكة عرعور ةالدكتور                            

  :ملخص

م��ن المنظ��ور السوس��یولوجي، المواطن��ة ھ��ي عالق��ة ب��ین الف��رد وال��وطن 
لك��ل م��ن ال��ذي یع��یش فی��ھ، یترت��ب عنھ��ا تنظ��یم جمل��ة م��ن الحق��وق وواجب��ات 

الط��رفین، حی��ث األول یستش��عر األم��ن والحری��ة م��ن خ��الل ت��وافر ق��یم ال��والء، 
واالنتم��اء، والمش��اركة السیاس��یة، ف��ي مقاب��ل حص��ول الث��اني عل��ى االس��تقرار 
والتقدم، وھذا عندما تكون العالقة فعالة ایجابیاً، وفي حالة سلبیة العالقة؛ وھذا 

إن النت�ائج تك�ون العك�س، حی�ث لیس في جمیع األوط�ان وم�ع جمی�ع األف�راد؛ ف�
  .الفرد یفتقد الشعور األمن والحریة والوطن یفتقد االستقرار والتقدم

من ھذا المنطلق، ف�إن ھ�ذه الدراس�ة المیدانی�ة لعین�ة م�ن أف�راد المجتم�ع، 
عل��ى تس��اؤل مف��اده م��ا ھ��و واق��ع المواطن��ة ف��ي المجتم��ع  اإلجاب��ةج��اءت بھ��دف 

  الجزائري الراھن؟           

  مقدمة

عادة ما یترتب عن وجود فرد في وطن مع�ین العدی�د : إشكالیة الدراسة
الكریم��ة، ل��ذا فق��د كس��ب ص��فة  اإلقام��ةم��ن الحق��وق والواجب��ات، الت��ي تكف��ل ل��ھ 

المواطنة، وبذلك تحول الفرد إل�ى م�واطن، مل�زم ب�أداء واجبات�ھ ول�ھ الح�ق ف�ي 
ظھ�ور الحرك�ات  المطالبة بحقوقھ، لكن السؤال الذي أثار الكثیر من الجدل بعد

التغییری��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي رافض��ة للظ��روف الراھن��ة الس��اریة ف��ي ال��بالد 
العربی����ة، مم����ا ط����رح الكثی����ر م����ن الطروح����ات المختلف����ة الم����داخل النظری����ة 

المنظ��ور السوس��یولوجي، فالمواطن��ة  واالتجاھ��ات الفكری��ة، بالنس��بة للم��دخل أو
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عنھ�ا تنظ�یم جمل�ة م�ن ھي عالقة ب�ین الف�رد وال�وطن ال�ذي یع�یش فی�ھ، یترت�ب 
الحقوق وواجبات لكل من الط�رفین، حی�ث األول یستش�عر األم�ن والحری�ة م�ن 
خ�الل ت��وافر ق��یم ال��والء، واالنتم��اء، والمش�اركة السیاس��یة، ف��ي مقاب��ل حص��ول 
الثاني على االس�تقرار والتق�دم، وھ�ذا عن�دما تك�ون العالق�ة فعال�ة ایجابی�اً، وف�ي 

ي جمی��ع األوط��ان وم��ع جمی��ع األف��راد؛ ف��إن حال��ة س��لبیة العالق��ة؛ وھ��ذا ل��یس ف��
النتائج تكون العكس، حی�ث الف�رد یفتق�د الش�عور األم�ن والحری�ة وال�وطن یفتق�د 

  .االستقرار والتقدم، وھذا ما ھو حاصل في الوقت الراھن

م�ن ھ�ذا المنطل�ق، ف�إن ھ�ذه الدراس�ة المیدانی�ة لعین�ة م�ن أف�راد المجتم��ع 
ما ھو واق�ع المواطن�ة ف�ي : رئیس مفاده على تساؤل اإلجابةالجزائري، تسعى 

  المجتمع الجزائري الراھن؟

وینح���در ع���ن التس���اؤل ال���رئیس أع���اله أرب���ع تس���اؤالت فرعی���ة تغط���ي 
  :مقومات المواطنة من المنظور السوسیولوجي، وھي كاآلتـــي

 كیف ھي قیمة الوالء عند الشباب الجزائري؟ .1
 كیف ھي قیمة االنتماء عند الشباب الجزائري؟ .2
 ھي قیمة المشاركة عند الشباب الجزائري؟ كیف .3
               عند الشباب الجزائري؟            الفرص وتكافؤكیف ھي قیمة المساواة  .4

  مفاھیم الدراسة     

 لمةك من تشتق بأنھا لغة المواطنة تعریف یمكن :تعریف المواطنة - 1
 وطن قالوی أوطان، اإلنسان والجمع فیھ یقیم الذي المنزل وھو الوطن،
 آذا أي رضأ فالن وأوطن وطناً  اتخذه أوطنھ أقام أي بھ وأوطن بالمكان
واطنة من المدخل عرف الكتاب الدولي الم ،1فیھ بقیم ومسكناً  محالً  اتخذھا

العضویة الكاملة في الدولة أو في بعض وحدات الحكم، التي "المعاصر بأنھا 
ت، حق تولي مناصب یترتب عنھا كسب المواطن بعض الحقوق، مثل التصوی

العامة، وكذلك كسب بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، واجب الدفاع 
مصطلحات التربیة (ولقد جاء في معجم المجلس األوربي حول ، 2"عن الوطن

أن المواطن بصفة عامة "المنجز من طرف ) ة الدیموقراطیةعلى المواطن
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وال تفرق  ،3"یطلق على شخص یعیش مع أشخاص آخرین في مجتمع معین
بعض المراجع الغربیة بین المواطنة والجنسیة، وتعرف موسوعة كولیر 

 ،4"عضویة اكتماال في جماعة سیاسیةأكثر أشكال ال"بأنھا  األمریكیة المواطنة
ومعنى ذلك أن المواطن الحق ھو الفرد الذي ینتمي لجماعة أو حزب سیاسي 

 اجتماعیة عالقة أو مكانة"  نھبأ المواطنة االجتماع علم قاموس ما، كما یعرف
 خالل ومن بالدولة، یعرف ما أو سیاسي مجتمع طبیعي وبین شخص بین تقوم
 الحمایة، مھمة الثاني ویتولى الطرف الوالء األول الطرف یقدم العالقة ھذه

  . 5"القانون طریق عن والدولة الشخص بین العالقة ھذه وتتحدد

تناولوا المواطنة من منطلق أنھا أما المفكرین المعاصرین العرب الذین 
والمشاركة السیاسیة لجمیع  اإلنصافشاملة لمبادئ المساواة، العدل، "

 تراب إلى االنتماء تمثل المواطنة إن یرىفي ذات اإلقلیم، كما  6"المواطنین
 التراب ھذا إلى ینتمي من إلى جغرافیة، ویصبح بحدود یتحدد الذي الوطن
 ما من الواجبات وعلیھ المواطنة ھذه على یترتب ما الحقوق من لھ مواطناً 

 لدى المواطنة المواطنة ویبین أن ھذه بمعطیات االلتزام ضرورات علیھ تملیھ
 في المركزیة األھمیة والتي تشكل بالوطنیة ربطھا من بد ال العربي المواطن

 الحضاریة للمجتمع النھضة لتحقیق المجتمع أفراد جمیع بین المشترك العمل
 جمیع فیھا یتساوى مستقلة مؤسسة باعتبارھا الدولة وبناء الوطني ندماجواال

 فكرة فإن الرؤیة ھذه وضمن ،7تمییز دون والواجبات في الحقوق المواطنین
 التي الدولة إلى اإلنسان انتماء.وال تتعداھا الوطن بوتقة في تنصھر المواطنة

 وتمتعھ بشكل عنھا الصادرة للقوانین وخضوعھ إلیھا ھاجر أو بھا ولد
 تمثل بذلك وھي  الواجبات بأداء والتزامھ بالحقوق المواطنین بقیة متساٍوي مع

      .8الدولة تلك قانون یحددھا آما الفرد والدول بین العالقة

إن انخفاض معدل الشعور بالمواطنة یدفع الفرد : 9تأثیرات المواطنة
ار أو نافع سواء مقبول ى الشعور بالالمباالة بما یحدث فیھ سواء إن كان ضإل

من بقیة أفراد المجتمع وجماعاتھ أو غیر مقبول، مما ینعكس ذلك على 
سلوكاتھ التي تدل على ممارستھ لحقوقھ وأدائھ لواجباتھ، وبالتالي تكون قوة 
رغبة الفرد مندفعة فقد نحو مغادرة الوطن بكل محاسنھ ومساوئھ وكأن الفرد 
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مع المجتمع بكل مؤسساتھ وھیئاتھ المدنیة یرید أن یقطع كل أنواع العالقات 
   .     والحكومیة

لیست  المواطنةمن خالل ما تقدم یتبین أن  :مقومات المواطنة - 2
وضعیة جاھزة یمكن تجلیھا بصورة آلیة عندما تتحقق الرغبة في ذلك، وإنما 
ھي سیرورة تاریخیة، ودینامیة مستمرة، وسلوك یكتسب عندما تتھیأ لھ 

الئمة، وھي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد، الظروف الم
وفي إطار مؤسسات وآلیات تضمن ترجمة مفھوم المواطنة على أرض 
الواقع؛ وإذا كان من الطبیعي أن تختلف نسبیا ھذه المتطلبات من دولة إلى 
أخرى، ومن زمن إلى آخر بسبب اختالف الثقافات والحضارات، والعقائد 

النضج السیاسي، فإنھ البد من توفر مجموعة من المقومات والقیم، ومستوى 
األساسیة المشتركة، ووجود حد أدنى من الشروط التي یتجلى من خاللھا 
مفھوم المواطنة في الحیاة الیومیة للمواطنین، وفي عالقاتھم بغیرھم، 

  .وبمحیطھم السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

قومات والشروط التي ال مج�ال للح�دیث ع�ن وفیما یلي نشیر إلى أھم الم
  :المواطنة في غیابھا

ال تتحقق المواطنة إال بتساوي جمیع  :الفرص وتكافؤ المساواة
المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات، وتتاح أمام الجمیع نفس 

، ویعني ذلك التساوي أمام القانون الذي ھو المرجع الوحید في 10الفرص
وق والواجبات، وإذا كان التساكن والتعایش والشراكة والتعاون تحدید تلك الحق

من العناصر األساسیة التي یفترض توفرھا بین المشتركین في االنتماء لنفس 
الوطن، فإنھا تھتز وتختل في حالة عدم احترام مبدأ المساواة، مما یؤدي إلى 

مما یتاح تھدید االستقرار، ألن كل من یشعر بالحیف، أو الحرمان دون حق 
لغیره، وتنغلق في وجھھ أبواب اإلنصاف، یصبح متمردا على قیم المواطنة، 

  .ویكون بمثابة قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار بشكل من األشكال

، تعني أنھ ال مجال للتمییز بین 11إن المساواة كمقوم رئیسي للمواطنة
معتقد المواطنین على أساس الجنس، أو اللون، أو األصل العرقي، أو ال
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الدیني، أو القناعات الفكریة، أو االنتماء والنشاط السیاسي والنقابي 
والجمعوي، واختالف الفئات وصفاتھا وانتماءاتھا ال یجعل أیا منھا أكثر حظا 
من غیرھا في الحصول على المكاسب واالمتیازات، كما ال یكون سببا في 

دبیر االختالف مبررا لإلقصاء والتھمیش، وحسن ت  انتقاص الحقوق، أو
والتعدد ال یتم إال في إطار المواطنة التي تضمن حقوق الجمیع، وتتیح لكل 
المواطنین والمواطنات القیام بواجباتھم وتحمل المسؤولیات في وطنھم على 
أسس متكافئة، وإرساء مبدأ المواطنة في منظومة الروابط والعالقات التي 

، ال یمكن أن 12ن مؤسسات الدولةتجمع بین أبناء الوطن الواحد وبینھم وبی
یقوم على إلغاء الصفات واالنتماءات والمعتقدات وغیرھا من خصوصیات 
بعض الفئات، وإنما یقوم على احترامھا، وإتاحة أمامھا فرص المشاركة في 

  .إغناء الوطن وتنمیة رصیده الثقافي والحضاري

خل المجتمع ولحمایة مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین والمواطنات دا
الذي تتناقض فیھ المصالح واألغراض، فإنھ البد من وجود ضمانات قانونیة 
وقضاء مستقل وعادل یتم اللجوء إلیھ من طرف كل من تعرضت حقوقھ 
للمس أو االنتھاك من لدن اآلخرین سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو 

  .اعتباریین

ت تعرف الكثیر من إن واقع الحیاة الیومیة في مختلف المجاالت ما زال
التجاوزات التي تخل بالمبدأ الدستوري الذي یقر المساواة، وتحول بالتالي 
دون تجلي قیم المواطنة، ولذلك ال تقف بعض الدساتیر في الدیموقراطیات 
الغربیة عند حد تسجیل المبدأ، وإنما تذھب إلى أبعد من ذلك لضمان احترامھ 

لكل المواطنین "الذي بعد تأكیده على أن في الممارسة، مثل الدستور اإلیطالي 
نفس القدر من الكرامة االجتماعیة، وھم سواء لدى القانون، دون تمییز في 
الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الدین، أو األفكار السیاسیة، أو األوضاع 

إزالة جمیع العوائق  »یضع على الدولة مسؤولیة« الشخصیة واالجتماعیة
ماعیة التي تحد في الواقع من حریة المواطنین والمساواة االقتصادیة واالجت

بینھم، وتحول دون التنمیة التامة للشخصیة اإلنسانیة، ودون مشاركة جمیع 
  .13"العاملین الفعلیة في بنیة البالد السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
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 لكي یتجلى مبدأ المواطنة، وإنما البد كذلك :العامة الحیاة في المشاركة
، األمر الذي 14من المشاركة الفعلیة للمواطنین والمواطنات في الحیاة العامة

یتطلب توفر استعدادات حقیقیة لدى كل المشتركین في االنتماء للوطن، وھذه 
االستعدادات ال تتوفر إال في حدود ضیقة في ظروف قمع الحریات، 

التي تناھض  ومصادرة الفكر المتحرر من التبعیة والخنوع، وفي ظل األنظمة
العمل السیاسي الذي یحمل رؤیة انتقادیة، أو موقف معارض للحكام 
وللسیاسات المتبعة؛ ففي مثل ھذه الظروف التي تعرفھا المجتمعات المتخلفة 
عموما، ومنھا البالد العربیة واإلسالمیة، یالحظ انزواء كثیر من الكفاءات، 

حیاة العامة، والنفور من العمل وبروز الفردانیة، واالبتعاد عن المشاركة في ال
، وغیر ذلك من الظواھر المناقضة للمواطنة، فاألنظمة القمعیة، 15السیاسي

ولو اختفت وراء دیموقراطیات شكلیة، مسؤولة عن تقلیص فرص المشاركة، 
ومدمرة لقیم المواطنة؛ وال یتأتى نمو استعداد المواطنین والمواطنات 

في ظل حریة الفكر والتعبیر، وحریة االنتماء للمشاركة في الحیاة العامة إال 
والنشاط السیاسي والنقابي والجمعوي، وفي إطار الدیموقراطیة التي یكون 

  .فیھا الشعب ھو صاحب السیادة ومصدرا لجمیع السلطات

والمشاركة في الحیاة العامة تعني أن إمكانیة ولوج جمیع المجاالت 
ثقافیة متاحة أمام الجمیع دون أي السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وال

، بدءا من استفادة األطفال من الحق في التعلیم والتكوین والتربیة على 16میز
المواطنة وحقوق اإلنسان، واستفادة عموم المواطنات والمواطنین من 
الخدمات العامة، ومرورا بحریة المبادرة االقتصادیة، وحریة اإلبداع الفكري 

الثقافي واالجتماعي، وانتھاء بحق المشاركة في تدبیر  والفني، وحریة النشاط
الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وولوج مواقع القرار، أو 
بكیفیة غیر مباشرة كاالنخراط بحریة في األحزاب السیاسیة، وإبداء الرأي 
حول السیاسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثیلیة 

  .17المستوى المحلي والوطني والمھني على

وعندما تتاح الفرص المتكافئة للمشاركة أمام كل الكفاءات والطاقات 
یكون المجال مفتوحا للتنافس النوعي الذي یضمن فعالیة النخب السیاسیة 
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، ویضفي الحیویة على المشھد الوطني، 18واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
شد التطور المتواصل واالرتقاء المستمر، وعلیھ مما یساھم في خلق واقع ین

تعني المشاركة توفر فرص االنخراط التلقائي في مختلف مجاالت الحیاة 
، ولذلك فھي تختلف عن اإلشراك الذي ینطوي على مفھوم 19العامة وحقولھا

المنح من سلطة علیا تحكم بأمرھا، لرعایا تابعین خاضعین لنفوذھا، ألن 
  .نى یتناقض مع مفھوم المواطنة ویتعارض مع مقوماتھااإلشراك بھذا المع

الوفاء واإلخالص  المشاعر مجموعة بھ ویقصد :للوطن الوالء
 فعندما إلیھ، ینتمي الذي الكیان تجاه الفرد یحملھا التي والمناصرة والتأیید،

 حتى النظام لھذا بالوالء یدین فإنھ ما، اجتماعي نظام من جزء الفرد بأنھ یشعر
ویعني الوالء للوطن أن  ،20قویة وجدانیة عمیقة مشاعر الوالء ھذا یصبح

الرابطة التي تجمع المواطن بوطنھ تسمو عن العالقات القبلیة والعشائریة 
والحزبیة، وال خضوع فیھا إال لسیادة القانون، وأن ھذه الرابطة ال تنحصر 

إلى  في مجرد الشعور باالنتماء وما یطبع ذلك من عواطف، وإنما تتجلى
جانب االرتباط الوجداني، في إدراك واعتقاد المواطن بأن ھناك التزامات 
وواجبات نحو الوطن ال تتحقق المواطنة دون التقید الطوعي بھا، كذلك یعني 
الوالء للوطن شعور كل مواطن بأنھ معني بخدمة الوطن، والعمل على تنمیتھ 

والثقافیة والحضاریة،  والرفع من شأنھ، وحمایة مقوماتھ الدینیة واللغویة
والشعور بالمسؤولیة عن المشاركة في تحقیق النفع العام، وااللتزام باحترام 
حقوق وحریات اآلخرین، واحترام القوانین التي تنظم عالقات المواطنین فیما 

، وعالقاتھم بمؤسسات الدولة والمجتمع، والمساھمة في حمایة جمالیة 21بینھم
التي یقیم بھا، وحمایة البیئة فیھا، والمشاركة في  ونظافة المدینة أو القریة

النفقات الجماعیة، واالنخراط في الدفاع عن القضایا الوطنیة، والتضامن مع 
باقي المواطنین والھیئات والمؤسسات الوطنیة في مواجھة الطوارئ 
واألخطار التي قد تھدد الوطن في أي وقت، واالستعداد للتضحیة من أجل 

، 22ل الوطن، والذود عن حیاضھ، وضمان وحدتھ الترابیةحمایة استقال
یُفترض أن یربط بین مختلف فئات   واالرتكاز في ذلك على مبدأ عام
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وھو اعتبار المصالح العلیا للوطن فوق كل اعتبار، وأسمى من كل   المواطنین
  .المصالح الذاتیة الخاصة واألغراض الفئویة الضیقة

واطن كفرد لھ حقوق وعلیھ واجبات، وال تتبلور في الواقع صفة الم
بمجرد توفر ترسانة من القوانین والمؤسسات، التي تتیح للمواطن التمتع 

، 23بحقوقھ والدفاع عنھا في مواجھة أي انتھاك، واستردادھا إذا سلبت منھ
وإنما كذلك بتشبع ھذا المواطن بقیم المواطنة وثقافة القانون، التي تعني أن 

تھ ھو الوسیلة الوحیدة للتمتع بالحقوق وحمایتھا من االحتكام إلى مقتضیا
الخرق، وبالتالي ال مجال الستعمال العالقات الخاصة مع ذوي النفوذ، أو 
االحتماء بمركز الفرد في القبیلة أو العشیرة، وھي ظواھر ما زالت حاضرة 
في الكثیر من العقلیات والسلوكیات داخل مجتمعنا المغربي والمجتمعات 

  .ة عموماالمتخلف

والوالء للوطن ال ینحصر في المواطنین المقیمین داخل حدود التراب 
الوطني، وإنما یبقى في وجدان وضمیر وسلوك المواطنین الذین تضطرھم 
الظروف لإلقامة في الخارج، ألن مغادرة الوطن ألي سبب من األسباب، ال 

نة، وتبقى تعني التحلل من االلتزامات والمسؤولیات التي تفرضھا المواط
لصیقة بالمواطن تجاه وطنھ األصلي حتى ولو اكتسب الجنسیة في دولة 

 في الوالء یتضمن إذ االنتماء، من وأوسع اشمل أخرى، ومن ثمة یعد الوالء
 یمتزج وقد الوالء بالضرورة ال یتضمن فاالنتماء االنتماء، الواسع مفھومھ
 وال صدق االنتماء ھو فالوالء بینھما، الفصل یصعب حتى واالنتماء الوالء

 ،24مجتمعھ من والتربویة االجتماعیة بالتنشئة یكتسبھ وإنما اإلنسان مع یولد
 إلى ویستند، 25الذاتیة الفرد ھویة تقویة على ویعمل االلتزام أساسیة فالوالء

 الجماعة، لھذه انتمائھ مدى ویعكس لجماعتھ الفرد تأیید إلى المسایرة ویرمي
 إلى یھدف و الجماعة أفراد بحاجات اھتمام الفرد قتعمی على الوالء ویعمل

 .حمایتھا

 تم التي الوطني الوالء على الدال للسلوك العامة المظاھر وتتمثل 
 :26یلي بما والوطنیة بالمواطنة المتعلقة البحوث والدراسات من استخالصھا
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 .االیجابیة والتیارات السویة السلوكیات تدعیم -1
 االنج�ازات ف�ي والمش�اركة خدمت�ھ، ف�ي والتف�اني عن�ھ وال�ذود ال�وطن حب -2

 .والتكنولوجیة العلمیة
 .الوطنیة المشروعات في واالشتراك بأمانة بالواجبات القیام -3
 .الوطني التراث على والمحافظة الوطنیة واألعیاد المناسبات في المشاركة -4
 .امھااستخد وحسن علیھا والمحافظة العامة الممتلكات رعایة على العمل -5
 بالس�لوكیات وااللت�زام االس�تھالك ترش�د الت�ي والس�لوكیات األنماط تطبیق -6 

 .بین األفراد التعامل في المھذبة
 .المواطنین بین والتعاون االجتماعي التآلف روح تقویة -7
 الص�ناعات وتش�جیع البیئ�ة عل�ى والمحافظ�ة ب�ھ وااللت�زام الق�انون احت�رام -8

 .الوطنیة
 .المجتمع في السائدة والتقالید العادات احترام -9

 تق�دیم ف�ي المس�اھمة ومحاول�ة ال�وطن تواجھ التي التحدیات على التعرف -10
 .المناسبة الحلول

  .التعصب أشكال كافة من والتحرر الوطنیة بالوحدة اإلیمان-11 

 بحماس یعمل المواطن یجعل داخلي شعور االنتماء یمثل: قیمة االنتماء
 بوطنھ الفرد یفتخر أن مقتضیاتھ عنھ، ومن وللدفاع نھبوط لالرتقاء وإخالص
 الجماع�ة إل�ى باالنتساب االنتماء ویرتبط، 27تجاه إیجابي إحساس ھو فاالنتماء
 بأن�ھ ،28"االنتم�اء تعری�ف ویمك�ن ،الم�دني المجتم�ع ومؤسس�ات وال�وطن
الج�وارح  وتجس�ده فك�راً  واألرض الش�عب یعني الذي للوطن الحقیقي االنتساب

 باالنض�مام واالعت�زاز لذلك الفرد لمحبة ما عضویة تقمص في لرغبةوا عمالً 
 الم�واطن ت�ربط الت�ي وال�روابط والعواط�ف ع�ن الص�الت یعب�ر وال�ذي للوطن

 وتمث�ل السیاسیة بالجماعة باالرتباط الشعور"االنتماء ھو أن فیرى بوطنھ، أما
 للف�رد س�عادةال االنتماء ویحقق 29."منھا جزء الفرد أن بحقیقة والفخر أھدافھا،

العقالنی�ة  الش�روط تحكم�ھ فاالنتم�اء والمجتم�ع، الف�رد لحی�اة ض�رورة فھ�و
 والجماع�ة الف�رد مص�الح م�ع یتع�ارض ال فھ�و وب�ذلك، 30المس�تنیر والتفكی�ر

 االجتم�اعي العق�د وفق�اً  بالعم�ل مل�زمین الف�رد والجماع�ة أن ذل�ك والمجتم�ع،
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 مفھ�وم جماع�ة، ویت�ألفال علی�ھ اتفق�ت الت�ي والعقائ�دي والق�انوني والسیاس�ي
  : 31التالیة األبعاد، االنتماء من

 .توطیدھا إلى االنتماء یسعى و الفرد وجود في وتتمثل الھویة، -1
 المجتم�ع ف�ي األف�راد وتماس�ك وتكاف�ل تع�اون عل�ى وتش�تمل الجماعی�ة، -2

  .المتبادل والتفاعل المحبة إلى میل األفراد تعزز بذلك وھي الواحد،
 االلت�زام فیھ�ا بم�ا االجتماعی�ة والمع�اییر ب�النظم التمسك ویتضمن االلتزام، -3

 .وتجنب النزاع الجماعة بمعاییر
 الف�رد إیم�ان ع�ن وتعب�ر والقی�ادة التفكی�ر أس�الیب وتمث�ل الدیمقراطی�ة، -4

 التف�اھم إل�ى الف�رد حاج�ة وإمكانات�ھ، الف�رد تق�دیر ق�درات :ھ�ي ثالثة بعناصر
  .التفكیر العلمي في سلوباأل وإتباع اآلخرین، مع والتعاون

لمح�ك " واق�ع المواطن�ة ف�ي المجتم�ع"تخضع القضیة : منھجیة الدارسة
المنھجی�ة، توض��ح  اإلج�راءاتمعطی�ات الواق�ع الجزائ�ري م��ن خ�الل ع�دد م��ن 

  .  كیفیة وسبب استخدامھا في ھذا البحث

أجری��ت ھ��ذه الدراس��ة عل��ى المجتم��ع الجزائ��ري : مج��االت الدراس��ة. 1
وبالتحدی��د فئ��ة  ،201232ملی��ون نس��مة س��نة  37.1س��كانھ ب��ـ د وال��ذي یق��در ع��د

ألنھ�م الش�ریحة الغالب�ة عل��ى ٪ 75الش�باب وال�ذي یق�در ع�ددھم بالتقری�ب بنس�بة 
المجتم��ع وأنھ��م الطاق��ة الفاعل��ة للتنمی��ة واس��تقرار المجتم��ع وال��وطن، ت��م انتق��اء 

 نھای�ة ش�ھر 2012عینة فق�ط بطری�ق عش�وائیة، وق�د أجری�ت الدراس�ة ف�ي س�نة 
  . 2013نوفمبر وبدایة شھر جانفي 

اس��تخدم البح��ث عین��ة عش��وائیة بس��یطة م��ن : ن��وع وحج��م عین��ة البح��ث. 1
مجتمع الشباب ألنھ أكثر المؤسسات ممارسةً للبحث، ویقدر حجم عین�ة البح�ث 

مفردة، تم انتقاء مفرداتھا بطریقة عشوائیة المعایر الوحید أنھ�م م�ن فئ�ة  180بـ 
    .الشباب

تتمی�ز عین��ة البح�ث ب�أھم ث��الث خص�ائص لھ��ا : ن�ة البح��ثخص�ائص عی. 2 
  :عالقة بموضوع البحث على نحو مباشر، وتتمثل تلك الخصائص في اآلتي
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یتبین أن عینة البحث أغلبھم وفق الجدول المقابل : المستوى العلمي
حائز على شھادة كشھادة لیسانس وشھادة مھنیة لتقني وتقني سامي وتقدر 

، حیث أن أنھم یتمیزون بجاھزیة لممارسة العمل أو مھنة ٪40.56نسبتھم بـ 
ن ، وبالتالي فإ٪22.78معینة والنسبة الثانیة ترتیبا في الجدول المقابل وتقدر بـ 

من العینة وھم قدر مقبول من الوعي في إعطاء تقییمات لما یحدث ٪ 63.34
وتتوزع على فئة األمیین ٪ 36.66في الجزائر، بینما ثاني فئة في العینة ھي 

 فھي للشباب الذي تلقوا٪ 21.66والقیمة المتبقیة أي ٪ 15من الشباب بنسبة 
بمجریات األحداث  تعلیم بسیط، ولكن ھذا ال یمنع من وجود قدر من الوعي

   .  والوقائع في مجتمعھم

    

  

  

  

  
  

بالنسبة لھذه الخاصیة فقد قسمت عینة الدراسة إلى : نوع العمل المھنیة
لكل من فئة ٪ 26.1س فئات، حیث أن النسبة األكثر تواتر تقدر بالقیمة خم

  ٪  x  المستوى العلمي

  15.00  27  أمي

36
.6

6
  

  21.66  39  تعلیم بسط

  40.56  73  حائز على شھادة
63

.3
4

  
  22.78  41  تعلیم عالي

∑  180  100  

  ٪  x  األقدمیة المھنیة
  26.1  47  بطال

42
.8

  

  
  16.7  30  عمل حر ال نظامي

28
.9

  12.2  22  عمل حر النظامي  
  18.9  34  إداري
  26.1  47  تعلیم 

∑  180  100  
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لفئة ممارسي ٪ 18.9، ویلیھا التواتر البطالین والذین یمارسون عمل التعلیم
٪ 28.9، أما الشباب الذین یمارسون عمل حر فتقدر بنسبتھم بـ إداريعمل 

غیر النظامي ٪ 16.7بنسبة تكراریة وتنقسم بدورھا إلى فئتین، األولى منھما 
على ذواتھم في ممارسة العمل وھم  فاعتمدواوھم الذین عانوا من البطالة 

عمل مقبول اجتماعیاً لكن غیر مقبول من طرف الدولة لغیاب الترخیص، 
  . ٪12.2وبالتالي ھم بطالین مقنعین أما النسبة العمل الحر النظامي یقدر بـ 

   

  

  

فئتین األولى  قسمت عینة البحث حسب مؤشر الجنس إلى: جنس العینة
   .٪46.1وتقدر نسبتھم بـ  اإلناثھي  والفئة الثانیة٪ 53.9ذكور ونسبتھم 

األداة المس��تخدمة ف��ي ھ��ذا البح��ث ھ��ي اس��تمارة قی��اس : أداة البح��ث -3
البح�ث وھ�ي عبارة موزعة على أربع محاور متعلق�ة بموض�وع  32مكونة من 

مقومات المواطنة المتمثلة في قیم الوالء، االنتماء، المش�اركة وأخی�راً المس�اواة 
وتك��افؤ الف��رص، وك��ل مح��ور ل��ھ ثمانی��ة عب��ارات، حی��ث أن الغ��رض عملی��ة 

  .          القیاس ھنا رصد اتجاھات الشباب الجزائري حول مقومات المواطنة

  المعالجة المیدانیة لموضوع الدراسة

تخدام أداة القیاس وتفریغ وتبویب البیانات المیدانیة، تم الحصول بعد اس
على الجداول المدونة أدناه والمقابلة لكل مقوم من مقومات المواطنة والتي 

، من خالل تطبیق معامل االرتباط للمعادلة اإلحصائيستخضع للتحلیل 
 : الموالیة

  

  ٪  x  جنس 
  46.1  83  إناث

  53.9  97  ذكور
∑  180  100  
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مواطن��ة المتحص��ل لك��ل مح��ور م��ن مح��اور ال Rوألج��ل التحلی��ل قیم��ة 
  : أستعمل السلم الموالي لتقدیر القیم الحسابیة

    1            0.75             0.5                  0.25             0  

انطالقا من تطبیق المعادلة المذكورة أع�اله : قیمة الوالء عند الشباب -1
وھ��ذا یعن��ي أن  R1 =0.87 عل�ى معطی��ات المقدم��ة ف��ي الج�دول أدن��اه یتض��ح أن

قیمة الوالء عند شباب الجزائر حیال وطنھم عالیة، والسبب في ذل�ك أن القیم�ة 
R1  1، 0.75[تقع في المجال[. 

  X ²x  Y  ²y  Xy  رقم
1  81 6561  92 8464  7452  
2  103 10609 46 2116  4738  
3  141 19881 22 484  3102  
4  94 8836 81 6561  7614  
5  146 21316 11 121  1606  
6  153 23409 13 169  1689  
7  173 29929 1 104  173  
8  178 31684 2 4  356  
∑  1069  152225  536  17921  26730  

 واألفك��ار الس��لوكیات یتجس�د والء الش��باب الجزائ��ري لل�وطن ف��ي دع��م
 العلمی�ة االنج�ازات ف�ي المش�اركة ف�ي خدمت�ھ، والتف�اني عن�ھ االیجابی�ة، حب�ھ

الت�راث ال�وطن  عل�ى والمحافظ�ة الوطنی�ة م بالمناس�باتوالتكنولوجی�ة، االھتم�ا
المادي والمعنوي، رعایة الشباب للممتلكات العام�ة كھیئ�ات البلدی�ة والمحافظ�ة 

 والتع�اون االجتم�اعي الت�آلف روح تقوی�ة اس�تخدامھا، والمرافق العامة وحسن
، )نھمإال القلی�ل م�(المواطنین رغم تعدد األعراق فیھ�ا وع�دم التمیی�ز بی�نھم  بین

ف�ي  الس�ائدة والتقالی�د الع�ادات واحت�رام البیئ�ة عل�ى إض�افة إل�ى المحافظ�ة
التعص�ب  أش�كال كاف�ة م�ن والتح�رر الوطنی�ة بالوحدة المجتمع، وأخیراً اإلیمان

  .سواء الدیني أو العرقي

  ضعیف  مقبول  حسن  جید
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ف��إن الش�باب الجزائ��ري یتمت��ع ب��والء  R1 =0.87 اإلحص��ائیةوف�ق القیم��ة 
أن نظر إل��ى خص��ائص عین��ة الدراس��ة، حی��ث جی��د لل��وطن رغ��م م��ا یعانی��ھ، ب��ال

من أفراد العینة یدرجون في زمرة البطالین أي ما خمسي عینة البحث، ٪ 42.8
وھذا یعني أنھم یعانون من فقد أو قلة اشباع الكثیر من الحاجات الت�ي تش�عرھم 

ال�خ، وھ�ذا یوص�ل إل�ى نتیج�ة ھام�ة مفادھ�ا أن ...بإنسانیتھم، حریتھم، كبری�ائھم
  .     فرد للوطن ال تتحكم فیھ ظروفھ المعیشیة على اختالف بعدھاالوالء ال

ترت��ب ع��ن تطبی��ق المعادل��ة الم��ذكورة : قیم��ة االنتم��اء عن��د الش��باب -2
 R2 =0.92 اإلحص��ائیةأع��اله عل��ى معطی��ات المقدم��ة ف��ي الج��دول أدن��اه القیم��ة 

عن��د ش��باب الجزائ��ر حی��ال وط��نھم عالی��ة ج��داً، االنتم��اء وھ��ذا یعن��ي أن قیم��ة 
، واألھم م�ن ذل�ك أنھ�ا ]1، 0.75[ تقع في المجال R2والسبب في ذلك أن القیمة 

  .Rقریبة جداً من القیمة القصوة التي قد یتخذھا 

  X ²x  Y  ²y  Xy  رقم
9  172 29584 6 36  1032  
10  179 32041 0 0  0  
11  164 26896 22 484  3388  
12  162 26244 31 961  5022  
13  73 5329 71 5041  5183  
14  132 17424 43 1849  5676  
15  94 8836 78 6048  7332  

16  174 30276 0 0  0  
∑  1250  176630  185  14455  17639  

  

الش�باب الجزائ�ري لل�وطن عب�ر قیم�ة االنتم�اء ف�ي تتحقق المواطن�ة عن�د 
 اإلیم�اناالعتزاز بالھویة الجزائریة سواء داخل الوطن أو خارجھ، إضافة إلى 

وم�ن ثم�ة  المجتمع الواح�د، في األفراد وتماسك جتماعیینوالتكافل اال بالتعاون
المجتم�ع  أف�راداالیجابي المتبادل مع بقی�ة  والتفاعل المحبة إلى تعزز میل الفرد

 الش��باب ب�النظم وجماعات�ھ وھیئات�ھ الرس�میة وغی��ر الرس�میة، وأخی�راً تمس��ك
ن�زاع، غی�ر وتجن�ب ال الجماعة بما یحقق االلتزام بمعاییر والمعاییر االجتماعیة
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األف���راد بس���ریان الدیمقراطی���ة ف���ي ال���وطن فھ���ي ض���عیفة مقارن���ة  إیم���انأن 
 13بالمؤش��رات األخ��رى ویب��دو ذل��ك ف��ي الج��دول أع��اله وبالتحدی��د العب��ارتین 

الشباب الجزائري ف�ي  إیمانحیث یتجلى انخفاض الدیمقراطیة من خالل  ،15و
لقی�ادة لكب�ار الس�ن عل�ى التفكی�ر الكالس�یكیة التقلیدی�ة وا توافر طرائ�ق وأس�الیب

جمیع الھیئات والمؤسسات الحكومیة والمدنی�ة وتھم�یش الش�باب وغی�اب تفعی�ل 
الف�رد  دورھم إال في نطاق ضیق وغیر مفصلي، ومن ثمة  نقص تقدیر قدرات

 التف�اھم إل�ى الش�اب وكف�اءة إمكانات�ھ، مم�ا ول�د عن�د ھ�ذا األخی�ر ع�دم الحاج�ة
  .اآلخرین مع والتعاون

) تبع�اً لعین�ة الدراس�ة(قیمة االنتماء عند الشباب الجزائ�ري ومن ھنا فإن 
متذبذبة آلن لیس كل المؤشرات على ح�د الس�واء م�ن حی�ث الب�روز وإن كان�ت 
القیمة جیدة تبقى بعض المؤشرات ذات األھمیة ف�ي الت�أثیر عل�ى قیم�ة االنتم�اء 

 .  ال تسیر في ذات المسار الجید

ع�ن تطبی�ق المعادل�ة الم�ذكورة  ترت�ب: قیمة المش�اركة عن�د الش�باب -3
 R3 =0.37 اإلحص��ائیةأع��اله عل��ى معطی��ات المقدم��ة ف��ي الج��دول أدن��اه القیم��ة 

عن��د ش��باب الجزائ��ر حی��ال وط��نھم منخفض��ة،  المش��اركةوھ��ذا یعن��ي أن قیم��ة 
، أي ]0.5، 0.25[تق�ع ف�ي المج�ال  R3وبالتالي فالمشاركة متوسطة كون القیم�ة 

 .جفي الربع الثاني من سلم التدر

  x ²x  Y  ²y  Xy  رقم
17  19 361  162 26244 3078  
18  0 0  177 31329 0  
19  0 0  173 29929 0  
20  87 7569  81 6561 7047  
21  0 0  179 32041 0  
22  0 0  180 32400 0  
23  93 8649  83 6889 7719  
24  31 961  140 19600 4340  
∑  563  18140  1175  184993  22184  
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في الحی�اة العام�ة للش�باب الجزائ�ري ف�ي ال�وطن تتحقق قیمة والمشاركة 
وھ�م ) إال القلیل م�نھم(ألنھ غیر منخرط في ھیئة سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة 

ھ�ذه المج�االت لیس�ت متاح�ة أم�ا ، حی�ث أن R3 =0.37ق�در عن�دھا األقلیة الت�ي 
جمیع الشباب دون میز من أي نوع، في ھي مس�توى عم�ري أو ف�ي مج�ال، إذ 

یع األطفال یستفیدون من مجانیة التعلیم رغم أن�ھ ح�ق كفل�ھ الق�انون أن لیس جم
الجزائ��ري، ال تم��ارس الحری��ات بالش��كل ال��ذي كفل��ھ الق��انون كحری��ة المب��ادرة 
االقتصادیة، حریة اإلبداع الفكري والفني، حریة النشاط الثق�افي واالجتم�اعي، 

عام��ة بش��كل وص��والً إل��ى ح��ق الش��باب الكف��ؤ ف��ي المش��اركة لت��دبیر الش��ؤون ال
مباشر كت�ولي المناص�ب العام�ة وول�وج مواق�ع الق�رار، أو بكیفی�ة غی�ر مباش�رة 
ك���االنخراط بحری���ة ف���ي األح���زاب السیاس���یة، وإب���داء ال���رأي ح���ول السیاس���ات 
المتبع��ة، والمش��اركة ف��ي انتخ��اب أعض��اء المؤسس��ات التمثیلی��ة عل��ى المس��توى 

ب متعل�ق بالس�لطة أو المحلي والوطني والمھني، حیث أن العائق ق�د یك�ون لس�ب
الطبق��ة االجتماعی��ة الت��ي ینتم��ي إلیھ��ا الش��اب الجزائ��ري، وم��ن ثم��ة ف��إن قیم��ة 

ض�عیفة ) تبعاً لعینة الدراس�ة(المشاركة الشبابیة في الحیاة العامة في الجزائري 
 .  في جمیع المؤشرات الفرعیة

ترت��ب ع��ن تطبی��ق : عن��د الش��باب الف��رص وتك��افؤقیم��ة المس��اواة  -4
لم���ذكورة أع���اله عل���ى معطی���ات المقدم���ة ف���ي الج���دول أدن���اه القیم���ة المعادل���ة ا
عن�د ش�باب الجزائ�ر حی�ال  المش�اركةوھذا یعني أن قیمة  R4=0.21 اإلحصائیة

تق�ع ف�ي المج�ال  R3وطنھم منخفضة، وبالتالي فالمشاركة ض�عیفة ك�ون القیم�ة 
 .، أي في الربع الثاني من سلم التدرج]0، 0.25[

فإن مفردات عینة الدراسة تؤكد  0.21تقدر بـ التي  R4من خالل قیمة 
على غیاب المساواة بشكل كبیر وواضح في جل أشكالھا، إذ یتغلغل التمییز 
بین المواطنین أولھا في الحصول على العمل، حیث الشاب ذا النفوذ بالسلطة 
أو األقارب ال یعاني أصال من البطالة منصبھ بانتظاره سواء حامل شھادة أو 

اً الحصول الشاب العادي على سكن، حتى وإن كانت ظروفھ ال، ثانی
االجتماعیة مزریة والقانون في صفھ یعد أمر في غایة الصعوبة إن لم یدخل 
دائرة االستحالة، في المقابل أبناء األثریاء ومن السلطة في خدمتھم وراضیة 
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سب الخ، من ھنا فإن میزان المساواة غیر متزن ح...عنھم أكثر حظاً في ذلك 
وجھة نظر الشباب الجزائري، وبالتالي الشباب الجزائري منقوص الحقوق 

  .مقصى اجتماعیاً ومھمش

إن المواطنة الفاقد لمعیار المساواة في حیاة الشباب الجزائري تعد 
وعدم ) إال القلیل منھم(مواطنة عرجاء، یترتب عنھا عدم قیام الشباب بواجباتھ 

اعدة التكافؤ، ومن ثمة منظومة الروابط تحمل المسؤولیة في وطنھم لغیاب ق
والعالقات القائمة بین الشباب في الجزائر وبین مؤسسات الدولة الحكومیة 

  .والمدنیة غیر صلبة وغیر متینة

  x ²x  Y  ²y  Xy  رقم
25  37 1369  162 26244 5994  
26  19 361  157 24649 2983  
27  34 1156  143 20449 4862  
28  0 0  171 29241 0  
29  2 4  155 24025 310  
30  18 324  145 21025 2610  
31  27 729  137 18769 3699  
32  29 841  152 23104 4408  
∑  166  4784  1222  187506  24866  

  

تصل الدراسة إلى نتیجة نھائیة مفادھا أن : النتیجة العامة - 5  
والتي تقدر بطبیق المتوسط  الدالة على المواطنة Rلحصول على قیمة ا

القیمة  R2، حیث ي إلى الحساب
القیمة الدنیا التي تم الحصول علیھا من خالل تطبیق معادلة  R4 القصوى و

R على معطیات الجداول األربع، والتي یالحظ تعرضھا في المنحنى أدناه. 
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  :          بالنظر إلى سلم التعلیل الموالي

1                      0.75                 0.5                    0.25                        0  

  
یتضح أن مقومات المواطنة األربع تقع في ال تقع في نفس المسار 

من وتعتبر ھذه القیمة  0.565تقدر بـ  Rلھا أي  اإلحصائیةوعلیھ فإن الداللة 
، لكن من الناحیة السوسیولوجیة 0.5مقبولة آلنھا أكبر من  اإلحصائیةالناحیة 

تعد غیر كافیة بالنسبة للجزائر، بالنظر لسببین ال یمكن فصل أحدھما عن 
  : األخر

من المجتمع الجزائري وانخفاض ¾ السبب األول أن الشباب ھو 
یة والتطور على مؤشر المواطنة عنده یعد عائق قوي وفعال في وجھة التنم

  .اختالف مجاالتھ

ال تضر ) إن صح التعبیر(السبب الثاني أن تأثیرات المواطنة السلبیة 
بالشاب وحده بل أنھا تتغلغل في التركیبة االجتماعیة للوطن والمجتمع على 
حد السواء، ألن المواطنة ھي الكیان غیر المرئي الذي یعكس سلوكھ وعالقاتھ 

   .     لمجتمع وھیئاتھ الحكومیة والمدنیةالفعالة في كل جماعات ا

  جید
R1 =0.87 & R2 =0.92  

  قبولم  حسن

R3 =0.37  

  ضعیف

R4 =0.21  
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  : الخاتمة

والكیفیة لبیان�ات الدراس�ة المتحص�ل علیھ�ا  اإلحصائیةالمعالجة المیدانیة 
م���ن اس���تخدام أداة القی���اس یمك���ن الق���ول أن المواطن���ة عن���د الش���اب الجزائ���ري 

م��ن المجتم��ع ول��یس النخف��اض  وإقص��اءهمنخفض��ة نوع��اً م��ا، نتیج��ة تھمیش��ھ 
روح  إحی�اءللوطن الجزائر أو رموزھا، وعلیھ یمكن القول إعادة  مؤشر والءه

المواطن��ة فی��ھ وإع��ادة تش��كیل عالق��ات ایجابی��ة بین��ھ وب��ین الدول��ة وال��وطن بك��ل 
¾ الش�باب أي  إدراجمؤسساتھ الحكومی�ة والمدنی�ة مرھ�ون بعم�ل الدول�ة عل�ى 

     .المجتمع في مؤسساتھا وإعطائھم حیز من االھتمام الحقیقي

   :مشالھوا
                                                        

  . 2، ج1999بیروت، دار إحیاء التراث العربي،  منظور،  بنا سان العرب، ل -1 
2- W.B.I, vol 4, p15. 

یب الت�دریس التربی�ـة االجتماعی�ـة، دار الخل�یج، عم�ان، أب�و س�رحان، دراس�ات ف�ي أس�ال - 3
2000.  

أحمد صدقي الدجاني، مس�لمون ومس�یحیون ف�ي الحض�ارة العربی�ة اإلس�المیة، الق�اھرة،  - 4
  .96، ص 1999مركز یافا للدراسات واألبحاث، 

  . 1، ط2002ناصر إبراھیم، المواطنة، دار مكتبة الرائد العلمیة، عمان،  - 5
ھی��ثم، المواطن��ة ف�ي الت��اریخ العرب�ي االس��المي، مرك��ز الق�اھرة لدراس��ات حق��وق من�اع  - 6

  .1997االنسان، القاھرة، 
الك����واري خلیف����ة، المواطن����ة والدیمقراطی����ة ف����ي البل����دان العربی����ة، مش����روع دراس����ات  -7

  .1، ط2001الدیمقراطیة في البلدان العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  .، مرجع سابق2002ھیم، ناصر إبرا - 8
  .الكواري خلیفة، مرجع سابق - 9

  .ناصر إبراھیم، مرجع سابق - 10
  . نفس المرجع - 11
  .1، ط1994ناصر إبراھیم، التربیة المدنیة، دار مكتبة الرائد العلمیة، عمان،  - 12
  .www.ibe.unesco.orgالمكتب الدولي للتربیة  - 13
  .، مرجع سابق2002ناصر إبراھیم،  - 14
  . ، مرجع سابق1994ناصر إبراھیم،  - 15
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دار الفك��ر، : تحلی��ل ونق��د، الكوی��ت: الش��راح یعق��وب احم��د، التربی��ة واالنتم��اء ال��وطني - 16

  .2001الكویت، 
االتجاھ��ات المعاص��رة ف��ي تربی��ة المواطن��ة، : الحبی��ب فھ��د إب��راھیم، تربی��ة المواطن��ة - 17

  .2005الریاض، 
  .، مرجع سابق2002ناصر إبراھیم،  - 18
  .نفس المرجع - 19
  .الشراح یعقوب احمد، مرجع سابق - 20

، 2000دار الكت�ب، الق�اھرة،  ،خض�ر لطیف�ة اب�راھیم، دورة تعل�یم ف�ي تعزی�ز االنتم�اء - 21
  .1ط
  .الشراح یعقوب احمد، مرجع سابق - 22
  .، مرجع سابق1994ناصر إبراھیم،  - 23
  .الحبیب فھد ابراھیم، مرجع سابق - 24
، أث��ر االنفت��اح الثق��افي عل��ى مفھ��وم المواطن��ة ل��دى )2005(ن ص��الح الع��امر، عثم��ان ب�� -25

  .دراسة استكشافیة، وزارة التربیة والتعلیم، المملكة العربیة السعودیة"الشباب السعودي 
دراس�ة : فتحي ھالل وآخرون، تنمیة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانویة بدولة الكوی�ت -26

  .2000میدانیة، وزارة التربیة، الكویت، 
  .الحبیب فھد إبراھیم، مرجع سابق -27
ص���فاء الش���ویحات وآخ���رون المواطن���ة ف���ي األردن، وزارة التنمی���ة السیاس���یة، عم���ان،  -28

2009.  
الرش��یدي ع��ایض، درج��ة تمث��ل معلم��ي المرحل��ة الثانوی��ة للمف��اھیم الوطنی��ة واتجاھ��ات  -29

ع�ة األردنی�ة، عم�ان، الطلبة نحوھا في دولة الكویت، رسالة دكت�وراه غی�ر منش�ورة، الجام
  .األردن

  .خضر لطیفة إبراھیم، مرجع سابق -30
الع��امر عثم��ان ب��ن ص��الح، أث��ر االنفت��اح الثق��افي عل��ى مفھ��وم المواطن��ة ل��دى الش��باب  -31

  .2005دراسة استكشافیة، المملكة العربیة السعودیة، "السعودي 
32- http://www.ons.dz/index-ar.php. 
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  حكم اتّخاذ دور العبادة لغیر المسلمین في بالد اإلسالم كحق

  من حقوق المواطنة الذمیة وإشكاالتھا المعاصرة 

 قراءة من منظور الفكر الفقھي والمقاصدي اإلسالمي
  

  باتنةجامعة  – عبد المنعم نعیمي األستاذ

 مقدمة

مم والدول، لقد أدى اتّساع دولة اإلسالم جغرافیا، وانفتاحھا على بقیة األ
إلى ظھور أقلیّات غیر مسلمة تعیش بین ظھراني المسلمین داخل الدولة 
اإلسالمیة، وتخضع لحكم السلطة السیاسیة والدینیة للدولة اإلسالمیة بموجب 
ما یربطھا بھا من ذّمة دولیة مرعیة، مما سمح بظھور نوع جدید من ممارسة 

الفقھاء المسلمون المعاصرون المواطنة داخل الدولة اإلسالمیة ھي ما اصطلح 
؛ من حیث أن ھذه األقلیّات غیر المسلمة "المواطنة الّذّمیّة": على تسمیتھ

  .أصبحت جزء ال یتجّزأ من النسیج االجتماعي لدولة اإلسالم

وھنا تُثار مسألة الحقوق المقّررة للمواطنین الّذمیین؛ الذین ترعى 
مظاھرھا الّسلطویة، والتي مصالحھم وتضمن حمایتھم الدولة اإلسالمیة ب

تشمل تنظیم مختلف مناحي حیاتھم، بما فیھا حیاتھم الدینیة وما تشملھ من 
حقھم في حّریّة ممارسة شعائرھم الدینیة بعیدا عن أشكال االمتھان والتّجاوز 

  .والتّطاول، إال ما تتطلّبھ قواعد وقیود وضوابط القانون الداخلي اإلسالمي

ر موضوع مداخلتي حول استعراض مسألة فقھیة وبھذا الّصدد، یتمحو 
فرعیة تندرج ضمن مسائل فقھ األقلیّات غیر المسلمة في البالد اإلسالمیة؛ 

اتخاذ ھذه األقلیّات غیر المسلمة لدور عبادتھا من بیع وصوامع : وھي مسألة
وشبھھا في بالد المسلمین، یستوي في ذلك أن تقوم بتشیید ھذه ...وكنائس

داثھا ابتداء من غیر سابق بناء، أو أن تكون ھذه الدور موجودة الدور واستح
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قبال، وإنما یقتصر عمل ھذه األقلیّات غیر المسلمة على إعادة بنائھا أو 
  .ونحو ذلك...ترمیمھا أو توسعتھا

ما ھو : ومكمن اإلشكال في المسألة أطرحھ من خالل التساؤل اآلتي
یّات غیر المسلمة في بالد اإلسالم موقف الشریعة اإلسالمیة من اتخاذ  األقل

لدور عبادتھا بكافة أشكالھا وصور اتخاذھا، من منطلق ممارسة حقھا في 
المواطنة الّذّمیّة ؟، وھل فعال أن من حقوق المواطنة الّذّمیّة لغیر المسلمین 

  . المقیمین في بالد اإلسالم الحق في اتخاذ ھذه الدور؟

ین االستناد إلى نظریة المواطنة ھل یحق لغیر المسلم: بعبارة أوضح
الّذّمیّة لتسویغ اتخاذھم لھذه الدور؟، وعلى فرض حق غیر المسلمین في اتخاذ 
دور عبادتھم استنادا إلى حقوقھم كمواطنین ذمیین، فھل أن ھذا الحق سائغ 

  .شرعا على إطالق أم أن لھ قیودا ال تسوغ دونھا؟

تخاذ األقلیات غیر المسلمة ا: أرید من خالل ھذه التساؤالت بحث مسألة
لدور عبادتھا في بالد اإلسالم التي یقیمون بھا، وربط ذلك بالمواطنة الّذّمیّة 
التي یتقّرر لھم بموجبھا حقوق كثیرة، سنرى من خالل ھذه المداخلة إن كان 

  .اتخاذ دور العبادة إحدى ھذه الحقوق على إطالق أم على تقیید؟

  )لمفاھیمتحدید ا(مدخل مفاھیمي : أوال

من المھّم منھجیا استعراض بعض المفاھیم المفاتیح في مداخلتي ھذه؛ 
مفھوم دور العبادة عند غیر : وأعني بھذه المفاھیم المفاتیح تحدیدا كال من

المسلمین، مفھوم االتّخاذ في دور العبادة عند غیر المسلمین في بالد اإلسالم، 
  . ومفھوم المواطنة الذمیّة

  :لعبادة عند غیر المسلمینمفھوم دور ا - 1

المساجد ھي بیوت هللا : بدور عبادة معیّنة اسمھا )1(یختص المسلمون
ُ أَْن تُْرفََع َویُْذَكَر ِفیھَا اْسُمھُ : تعالى وأفنیتھ؛ قال هللا تعالى فِي بُیُوٍت أَِذَن هللاَّ

یِھْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْیٌع َعْن ِذْكِر ِرَجاٌل َال تُْلھِ  )36(یَُسبُِّح لَھُ ِفیھَا بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصاِل 
َكاِة یََخافُوَن یَْوًما َتَتقَلَُّب فِیِھ اْلقُلُوُب َواْألَْبَصاُر  َالِة َوإِیَتاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ  )37(هللاَّ
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ِ َمْن آَمَن : وقال سبحانھ وتعالى أیضا، )37-36: النور( إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد هللاَّ
 ِ َ فََعَسى أُولَئَِك أَْن بِا�َّ َكاةَ َولَْم یَْخَش إِالَّ هللاَّ َالةَ َوآتَى الزَّ  َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ

  ).18: التوبة( یَُكونُوا ِمَن اْلُمْھتَِدینَ 

؛ واآلیات في ھذا الباب كثیرة، كذلك األحادیث المأثورة عن النبي 
: قال و ھریرة رضي هللا عنھ، عن النبي ما رواه أب: من ذلك مثال ال حصرا

، وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنھ، أن )2(»أحّب البالد إلى هللا مساجدھا«
من بنى � مسجدا یبتغي بھ وجھ هللا بنى هللا لھ بیتا قي «: قال النبي 
: قال رسول هللا : ، وعن حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ قال)3(»الجنّة

  . )4(»األرض مسجدا وطھوراوُجعلت لنا «

وبخصوص الحدیث األخیر قال اإلمام یحیى بن شرف النووي ُمعلّقا 
أن من كان قبلنا إنما أُبیح لھم الصلوات : معناه »مسجدا«: وقولھ : "وشارحا

  . )5(..."في مواضع مخصوصة كالِبیَع والكنائس

واألظھر : "وقریبا منھ نقل اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني قال
ما قالھ الخطابي وھو أن من قبلھ إنما أُبیحت لھم الصلوات في أماكن 

وكان «: مخصوصة كالِبیَع والّصوامع، ویُؤیّده روایة عمرو بن شعیب بلفظ
  .)6("»من قبلي إنّما یَُصلُّون في كنائسھم

ولست أجد المساجد سّمیت بھذا االسم إال بالنظر إلى أن أشرف ھذا 
، وأعظم أحوال القربى من هللا تعالى ھو السجود؛ ولھذا لم )7(أفعال الصالة

في السنة النبویة َمَراِكَع مثال نسبة  یُسّمھا هللا تعالى في القرآن الكریم والنبي 
إلى الركوع؛ ألن السجود أجّل وأعظم من الركوع وسائر أفعال الصالة 

وع، ویكفینا األخرى؛ من حیث أنھ یمثّل أجّل أنواع الخضوع والخشوع والخن
أقرب ما یكون العبد من ربّھ وھو ساجد «: شاھدا في ھذا المقام قول النبي 

راكع ونحوه من أفعال الصالة للعلّة التي  وھو: ، ولم یقل)8(»فأكثروا الّدعاء
  .ذكرت
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وأرى أن تخصیص المسلمین بالمساجد اسما ألماكن عبادتھم دون سائر 
مسلمین عّمن عداھم من األمم واألقوام، من أقوام العالمین؛ فیھ تمییز مرعّي لل

  .حیث أن فیھ مزیّة تشریف لھم، ومزید تكرمة لھم

من ناحیة أخرى، كما اختص هللا عّز وجل المسلمین دون غیرھم 
بالمساجد، فقد اختص غیرھم من األقوام بدور عبادة أخرى أشار إلیھا سبحانھ 

ِ النَّاَس بَ : في قولھ َمْت َصَواِمُع َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َولَْوَال َدْفُع هللاَّ ْعَضھُْم بِبَْعٍض لَھُدِّ
ِ َكثِیًرا   . )40: الحج( َوَمَساِجُد یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ

وھذه اآلیة الكریمة ھي قبل أّي شيء مما یُستدّل بھ أیضا على صحة 
اختصاص المسلمین دون غیرھم بالمساجد دور عبادة مخصوصة بھم، یؤّدون 

ا عباداتھم التي جاء بھا دین اإلسالم الحنیف؛ فعلى الصحیح الّراجح یكون فیھ
مساجد المسلمین التي یُذكر فیھا اسم هللا : ُمراد هللا تعالى من المساجد في اآلیة

كثیرا، وبھ قال قتادة وُرفیع وغیرھما، وھو القول الذي صّوبھ أبو جعفر محمد 
  .)9(بن جریر الطبري

ل من ھذه اآلیة الكریمة على أن هللا تعالى قد اختّص وأما وجھ االستدال 
غیر المسلمین بدور عبادة أیضا؛ أنھا ذكرت أسماًء أخرى لدور عبادة عدا 

الّصوامع والبِیَع والّصلوات، فإذا تبیّن أن المساجد ھي ما : المساجد ھي
 اختص هللا تعالى بھ المسلمین دون غیرھم لیتّخذوھا أماكن ومواضع لعبادة هللا

عّز وجل؛ اتّضح أن الصوامع والبِیع لیست إال دورا لغیر المسلمین یعبدون 
هللا عّز وجل فیھا، وإن كانت ھذه الدور تشترك جمیعھا في الغایة الشرعیة من 
بنائھا وھو ذكر هللا جّل وعال، وعبادتھ جّل في العال؛ یُوّضحھ قولھ تعالى 

ِ : الذي تقّدم   .َكثِیًرا یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ

وفي الحدیث عن عائشة رضي هللا عنھا، أن أّم سلمة رضي هللا عنھا، 
ذكرت لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كنیسة رأتھا بأرض الحبشة یُقال لھا 

أولئك قوم «: َماِریَةُ، فذكرت لھ ما رأت فیھا من الصور، فقال رسول هللا 
ح، بنْوا على قبره مسجدا، إذا مات فیھم العبد الصالح أو الّرجل الصال

  .)10(»وصّوروا فیھ تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند هللا
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وقال عمر : "ونقل اإلمام عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري قال
وكان . إّنا ال ندخل كنائسكم؛ ألجل التماثیل التي فیھا، الّصور: "رضي هللا عنھ

  .)11(""، إال بیعة فیھا التماثیلابن عبّاس رضي هللا عنھما یصلّي في البِیَعة

إذن اتّضح أن دور عبادة المسلمین وھي المساجد لیست الصوامع 
والِبیَع والّصلوات والكنائس التي ھي دور عبادة غیر المسلمین، والظاھر أن 
الصوامع والِبیَع والّصلوات والكنائس ھي دور عبادة الیھود والنصارى 

أیّھما : لنتساءلومن قاربھم ود والنصارى وغیرھم، لكن دعونا نرّكز على الیھ
یختص بالیھود وأیّھما یختص بالنصارى؟، أم أنھ یصّح تسمیة دور عبادة 
الیھود بالصوامع والبِیَع والّصلوات والكنائس، واألمر نفسھ بالنسبة لدور 

  . عبادة النصارى؟

" الّصوامع: "ھو سؤال یستوجب لزاما ضبط الحّد الشرعي أللفاظ
  .، وتحدید مدلولیھما في االصطالح الفقھي"الكنائس"و" الصلوات"و" الِبیع"و

وھي ضرب من أضرب دور العبادة عند غیر المسلمین؛  :الّصوامع - أ
طویل لیتعبّد فیھ باالنقطاع عن  - أساس -والصومعة بیت ُیبنى برأس "

، وقد اختلف العلماء فیّمن یتّخذ مثل ھذه الدور أو األماكن للعبادة )12("الناس
  :على أقوال

مجاھد وابن زید : ھي صوامع الّرھبان؛ أي معابدھم، وبھ قال :القول األول -
وُرفیع، وخّصھا بعضھم بالمعابد الصغیرة؛ قال اإلمام أبو الفداء إسماعیل بن 

وھي المعابد الّصغار للرھبان، قالھ ابن عباس ومجاھد وأبو العالیة : "كثیر
اإلمام ابن جریر الطّبري عن  ، ونقل)13("وعكرمة والّضّحاك وغیرھم

، وأشار إلیھ الشیخ )14("وھي صوامع الّصغار یبنونھا: "الّضحاّك قولھ
  . وغیرھم...من الحنابلة )15(منصور البھوتي

والقول بأن الّصوامع ھي معابد الرھبان بما فیھا المعابد الصغیرة، ھو 
قول یشمل  -يفي رأی - ؛ ألنھ )16(القول الّراجح عند اإلمام ابن جریر الطبري

أماكن عبادة الّرھبان غیر المسلمین على اختالف معتقداتھم وشرائعھم 
  : وأطیافھم الدینیة، فیعّم بقیة األقوال اآلتیة تباعا فیما یلي
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  .)17(ھي صوامع الصابئین؛ أي معابدھم، وبھ قال قتادة :القول الثاني -

مأثور عن  ھي صوامع المجوس ومعابدھم، وھو قوٌل ثانٍ  :القول الثالث -
أتانا كتاب : "، قال أبّي بن عبد هللا)19(بْیت النار: ، وتُسّمى صوامعھم)18(قتادة

  .)20(..."ال تھدموا كنیسة وال بیعة وال بیت نار: عمر بن عبد العزیز

  .)21(ھي البیوت التي على الطّرق، وبھ قال مقاتل بن حبّان :القول الرابع -

في  -من وجھة نظري  –الفصل  وتأسیسا على ما تقّدم، فإن القول    
حّد الصوامع وأھلھا، أنھا دور العبادة الصغیرة في بنائھا، المخصوصة 
بالّرھبان أیّا كانت دیانتھم، یعتزلون فیھا الناس، ویتّخذون منھا مكانا للتّبّتل 
واالنقطاع للعبادة، وعلیھ یُمكن القول بأن الصوامع تُتَّخذ للعبادة من رھبان 

نیة غیر المسلمة؛ نصارى أو یھود أو صابئین، أو مجوس أو الطوائف الدی
حتى غیرھم من الرھبان الوثّنیین كالبوذیین وشبھھم مّمن اتّخذوا من الرھبنة 

  .واعتزال الناس ِشْرعةً ومنھج عبادة

إذن من الواضح أن اختالف األقوال حول من یتّخذ الّصوامع مكانا    
یكون مجّرد اختالف تنوع وتكامل ال اختالف للعبادة؛ ھو في حقیقتھ ال یعُد أن 

تعارض وتضاّد؛ من حیث أن القول بأن الّصوامع ھي المعابد أو المعابد 
الصغیرة للّرھبان على القول الصحیح والّراجح، ال یتعارض مع القول بأنھا 
معابد الّصابئین أو المجوس أو غیرھم؛ ألن الّرھبنة تشمل عبّادھم، فتكون 

  . وھكذا...د لرھبان الّصابئین والمجوس والنصارى والیھودالّصوامع معاب

وھي شكل آخر من أشكال دور العبادة عند األقوام غیر  :البِیَع -ب
المسلمین، ومقارنة بمعنى الّصوامع الذي تقّدم؛ فإن البِیَع أوسع منھا وأكثر 

ي ، وقولھ یُفید ضمنا أن الصحیح ف)22(عابدین منھا كما ذكر اإلمام ابن كثیر
معابد صغیرة للرھبان والعبّاد غیر المسلمین، سواء : معنى الصوامع أنھا

  . وشبھھم...كانوا یھودا أو نصارى أو مجوسا أو صابئة

ولعّل الصوامع أشبھ باألدیرة الصغیرة التي یُستدّل علیھا بما یعلوھا    
ُسّمیت صوامع، والتي یعتزل فیھا عادة أرى أنّھا من صومعة طویلة؛ ولھذا 
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العبّاد للتعبّد، ویتبتّلون فیھا للتحّنث، وتُوجد غالبا في أماكن بعیدة عن غوغاء 
  .النّاس وضجیجھم، وھو الوجھ المقّدم عندي وهللا أدرى وأعلم وأحكم

وقد اختلف العلماء فیّمن یتّخذ البِیََع مكانا للعبادة على ثالثة أقوال    
، أو ھي معبد )23(لیھودمشھورة؛ فإما أنھا معبد للنصارى أو ھي معبد ل

  :للنصارى والیھود معا

ھي كنائس النّصارى ومعابدھم، وبھ قال مجاھد وأبو العالیة  :القول األول -
، )24(وقتادة والّضّحاك بن صخر ومقاتل بن حیّان وخصیف وُرفیع وغیرھم

، وھو القول الذي )25(وبھ قال اإلمام ابن شھاب الّدین الّرملي من الشافعیة
قد رّجحھ من خالل نقلھ؛ حیث اعتبر  )26(شیخ منصور البھوتيیظھر أن ال

أن الكنائس معابد الیھود، وأن البِیَع ھي معابد النصارى، وھو ما غلب القول 
، وھو ما )28(واإلمام بدر الدین العیني )27(بھ كما أشار العالمة ابن عابدین

؛ حیث خّص البِیَع بالنصارى، )29(رّجحھ اإلمام ابن جریر الطبري
، وسیأتي فصل الكالم في الكنائس - وھي كنائسھم : قال - الّصلوات بالیھود و

  .وھل ھي للنصارى أم للیھود؟

ھو : "...كذا ھذا ما ذھب إلیھ اإلمام ابن حجر العسقالني قال   
وكالم اإلمام ابن : قلت. ؛ أْي القول بأن البِیَعة ھي كنیسة النصارى)30("المعتمد

صحیح؛ إْذ المشھور أن البِیع ھي الكنائس؛ حجر العسقالني ھو القول ال
ومعلوم أّن الكنائس ارتبطت بالنصارى فصارت مخصوصة بھم كما سیأتي 
التنبیھ إلیھ قریبا، وإن رأى غیرھم أنھا تختص بالیھود ولیس النصارى كما 

  . في القول الثاني التالي

ن عباس ھي كنائس الیھود ومعابدھم، وبھ قال عبد هللا ب :القول الثاني -
رضي هللا عنھما فیما حكاه عنھ السُّّدي، وحكاه أیضا سعید بن جبیر عن 
مجاھد وغیره، وحكاه عنھ أیضا ابن أبي نجیح وابن ُجریج، وبھ قال 

  . )31(الّضّحاك بن صخر

ھي معابد الیھود والنصارى، كذلك الكنیسة، إال أنھ غلب " :القول الثالث -
، وھذا التغلیب في حّق )32("ة على الیھودالبیعة على معبد النصارى، والكنیس
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النصارى ھو القول الصحیح الّراجح، وھو عینھ القول األول كما تقّدم بحثھ، 
وأما تغلیب تسمیة الكنائس على معابد الیھود فلیس بالقول الصحیح، وإنّما 
الّصواب أن الِبیَع والكنائس یصّح أن تُّسمى بھا معابد النصارى، وأما معابد 

فالّصواب ما ذكره اإلمام ابن جریر الطبري من تسمیتھا صلوات كما  الیھود
  . سیأتي بیان ذلك في العنصر الموالي

وھي قسیم آخر یُضاف ألقسام أماكن العبادة عند غیر  :الّصلوات -ج
المسلمین؛ وقد اختلف العلماء أیضا على أقوال فیمن یتّخذھا ُمجتمعا لصلواتھ 

  :فیما یلي ذلكمن غیر المسلمین؛ ُملّخصھا 

ھي كنائس الیھود وأماكن صلواتھم وسائر عبادتھم، یُسّمون  :القول األول -
الكنیسة َصلوًتا بالعبریة، وجمعھا صلوات؛ أي كنائس، وھو ما حكاه الُعوفي 
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، وكذا قال بھ كل من عكرمة 

  .)34(ابن جریر الطبري، ورّجح القول بھ اإلمام )33(والّضّحاك وقتادة

ّدي  :القول الثاني - ھي كنائس النصارى ومواضع عبادتھم، وھو ما حكاه السُّ
  .)35(عّمن حّدثھ عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما

؛ وفي )36(ھي معابد الصابئین، وھو قول أبو العالیة وغیره :القول الثالث -
، وبنحوه )37("بئینھي مساجد الصا: "لما سئل عن الصلوات: لفظ آخر قال

  .)38(قال ُرفیع

ھي مساجد ألھل الكتاب، وبھ قال ابن أبي نجیح عن  :القول الرابع -
وعلى ھذا فكّل مكان یتّخذه للعبادة أھل الكتاب من یھود . )39(مجاھد

صلوات، فمعابد الیھود والنصارى جمیعھا : ونصارى وغیرھم یُسّمى
جد ال یتعارض مع ما تقّدم صلوات وإن اختلفت شرائعھم، وتسمیتھا بالمسا

ذكره من اختصاص المسلمین بالمساجد دون غیرھم؛ ذلك أن الصلوات ھي 
بالنسبة ألھل الكتاب ما عند أھل اإلسالم من مساجد؛ ولھذا یصّح القول 

الصلوات مساجد أھل الكتاب؛ ألنھا تُمثل بالنسبة لھم ما تُمثّلھ : تجّوزا
فالمساجد : كن لعبادتھم، ویصّح العكسالمساجد بالنسبة للمسلمین فكلھا أما
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تجّوزا ھي صلوات أھل اإلسالم؛ فھي تُمثّل بالنسبة لھم ما تُمثّلھ الصلوات 
  . ألھل الكتاب فكلھا أماكن لعبادتھم كما تقّدم

وھي من أھّم دور العبادة المشھورة عند أھل الكتاب  :الكنائس -د   
لفقھاء اختالفا حول تحدید من وتحدیدا عند النصارى منھم، وقد لمسُت أیضا ل

  :یختص بالكنیسة مكانا للعبادة دون غیره؛ وبیان ھذا االختالف فیما یلي

ویرى أنصاره أن الكنائس ھي معابد النصارى؛ قال الشیخ  :القول األول -
وقد . )40(..."واحدة كنیسة وھي معبد النصارى: والكنائس: "منصور البھوتي

: ابن حجر العسقالني بشأن البِیعة؛ حیث قالتقّدم في نحو ذلك قول اإلمام 
؛ یعني بذلك القول الثاني بأن البِیَعة ھي كنیسة "والثاني ھو المعتمد "...

النصارى؛ فالبِیعة والكنیسة بحسب كالمھ مترادفتان ولیستا متباینتان، وھما 
، وقد تقّدم الكالم حول الِبیَعة، وأنھا على الرأي )41(ُمختصتان بالنصارى

تمد ھي معابد النصارى وكنائسھم، وأن البیعة اسم غلب على معابد المع
  .النصارى كما تقدم من كالم العالمة ابن عابدین

وأھل مصر یُطلقون الكنیسة على : "ویُضیف العالمة ابن عابدین قال
  .  )42("وكذا أھل الشام: قلت. متعبدھما، ویخّصان اسم الّدیر بمعبد النصارى

أن الكنائس ھي معابد للیھود وتُسّمى أیضا بِیَعة؛ وتخّرج  یرى :القول الثاني -
القول بھذا الّرأي من خالل ما تقّدم من القول بأن الِبیََعة ھي الكنیسة، وأنھا 
معابد الیھود، ومن ثّم أرى أّن ما قیل بشأن البِیَعة من أقوال یُمكن أن یُقال 

قط وأنھا قد أیضا بشأن الكنائس؛ من حیث أنھا ال تختص بالنصارى ف
تختص بالیھود أیضا أو تختص بھما معا لكن على وجھ اإلحتمال وھو القول 

اختصاصھا بالنصارى  -كما نبّھت قبال -الثاني والثالث، وإن كان المشھور 
دون عداھم من األقوام المسلمین وغیر المسلمین، مع قول العالمة ابن 

- ست النصارى الذین عابدین من أن تسمیتھا غلبت على معابد الیھود ولی
  .ِبیٌَع كما مّر معنا: غلب على تسمیة معابدھم - على حّد قولھ 

: وفي سیاق كالم العالمة ابن عابدین؛ نقل الشیخ منصور البھوتي قال
: قلت. )43("الكنائس للیھود والِبیع للنصارى، فھما متباینان وھو األصل: وقیل"
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لكنیسة تختص بالنصارى، ومع جواز ذلك إال أن الوجھ المقّدم عندي أن ا
یَعا أیضا وھي التسمیة التي رّجحھا اإلمام ابن جریر الطبري ویُسوُغ تسمیتھا بِ 

كما تقّدم؛ إذ ال مشاحة في االصطالح وال مانع من اتّخاذھا دارا لعبادة 
  .للنصارى على القول الّراجح، ولغیرھم على القول الثاني الُمحتمل

سة تكون للنصارى كما الیھود، قال اإلمام بدر ویرى أن الكنی :القول الثالث -
وھذا قول . )44("كنیسة الیھود والنصارى لتعبّدھم: یُقال: "الدین العیني

مرجوح لما تقّدم بیانھ؛ إذ الكنیسة كما البیعة مخصوصة بالنصارى، وأما 
ِ النَّ : الیھود فمعابدھم تُسّمى صلوات، والقرآن الكریم قال اَس َولَْوَال َدْفُع هللاَّ

 ِ َمْت َصَواِمُع َوبَِیٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَھُدِّ
فذكر البیع ولم یذكر الكنائس؛ فدّل ذلك على أن البِیَع ؛ )40: الحج( َكِثیًرا

ذلك والكنائس مترادفتان ال متباینتان كما نقل اإلمام منصور البھوتي، ویُؤیّد 
ما رّجحھ اإلمام ابن جریر الطبري من أن الصوامع للرھبان، والبَِیع 

 .                                            للنصارى، والّصلوات للیھود

ومن لطائف ما ذكره علماء التفسیر بخصوص دور العبادة التي ذكرھا 
ِ : هللا تعالى في اآلیة التي تقّدمت َمْت َولَْوَال َدْفُع هللاَّ  النَّاَس بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَھُدِّ

ِ َكثِیًرا ؛ ما قالھ )40: الحج( َصَواِمُع َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ
ھذا ترقٍّ من األقّل : وقال بعض العلماء: "اإلمام أبو الفداء إسماعیل بن كثیر

وھي أكثر ُعّماًرا وأكثر عبّادا وھم ذوو  إلى األكثر إلى أن انتھى إلى المساجد
  .)45("القصد الصحیح

وھذا فیھ مزیّة تشریف للمساجد وألھلھا ورّوادھا وھم المسلمون؛ : قلت
فقال  -كما تقّدم  –الذین شّرف هللا تعالى ِذْكَرھُم ووْصفھم في القرآن الكریم 

ُ أَْن تُْرفََع وَ  : جّل في عاله یُْذَكَر ِفیھَا اْسُمھُ یَُسبُِّح لَھُ فِیھَا فِي بُیُوٍت أَِذَن هللاَّ
َالِة  )36(بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصاِل  ِ َوإِقَاِم الصَّ ِرَجاٌل َال تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْیٌع َعْن ِذْكِر هللاَّ

َكاِة یََخافُوَن یَْوًما تَتَقَلَُّب فِیِھ اْلقُلُوُب َواْألَْبَصاُر  - 36: النور( )37(َوإِیتَاِء الزَّ
ِ َواْلیَْوِم  : وقال جّل سبحانھ أیضا، )37 ِ َمْن آَمَن بِا�َّ إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد هللاَّ

 َ َكاةَ َولَْم یَْخَش إِالَّ هللاَّ َالةَ َوآتَى الزَّ   ). 18: التوبة( اْآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ
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أن المساجد ومن نافلة القول في ھذا المقام، أن بعض المفّسرین رأْوا 
في كّل ھذا یُذكر اسم هللا : "تشمل الّصوامع والبِیَع والّصلوات؛ قال الّضّحاك

  .)46("كثیرا، ولم یُخّص المساجد

وإن كان الّصواب أنھا المساجد دون غیرھا؛ إال أن القول بھذا : قلت
الّرأي المأثور عن الّضّحاك ال یخُل من فائدة؛ فعلى فرض أن المساجد ھنا 

عبادة غیر المسلمین من صوامع وبِیَعٍ وصلواٍت، فإن في تسمیتھا  تشمل دور
مساجد فیھ تشریف آخر لبیوت هللا تعالى ودور عبادتھ وھي المساجد، وفیھ 

  . تكرمة ومزید تنّعم على المسلمین

ومن ناحیة أخرى فإن في تسمیة المساجد كذلك؛ فیھ مزید تأكید على ما 
أفعال الصالة ھي السجود؛ إذ یُمثّل أسمى تقّدمت اإلشارة إلیھ من أن أشرف 

حاالت وأوضاع وأفعال التذلّل واإلخبات � تعالى، وفیھ تأكید آخر على أنھ ما 
من صالة افترضھا هللا تعالى على عباده في مختلف شرائعھ التي بلّغھا عنھ 
أنبیاؤه وُرُسلُھُ صلوات ربي وسالمھ علیھم إال واشتملت على السجود، وأن 

بأن الصالة عند غیر المسلمین إنما ھي دعاء فقط بال ركوع أو سجود؛  القول
  .فقول مردود ال ُمتعلّق لھ وال ُمستند لھ وال صّحة

  :مفھوم االّتخاذ في دور العبادة عند غیر المسلمین في بالد اإلسالم - 2

إحداثھا ابتداء؛ أي بناؤھا وتشییدھا من غیر : وأعني ھنا بفعل االتّخاذ
ترمیمھا إذا استھدمت ُجُدُرھا : د وبناء، ویشمل فعل االتّخاذ أیضاسابق تشیی

تطیینھا : بالكامل أو كان استھدامھا جزئیا، ویشمل التّرمیم أیضا من وجھ أولى
من الّداخل والخارج، وقد یكون التّطیین بناء ال ترمیما، إذا ارتبط بفعل البناء 

كما قلت  - كل من شكل االتّخاذ أن اإلحداث وھو ش )47(ونقل الفقھاء. ال الترمیم
  .یشمل أیضا نقل المعابد ودور العبادة إلى غیر موضعھا –

انتماء األقلیات غیر المسلمة : وأعني بھا :مفھوم المواطنة الذمیة - 3
بدولة اإلسالم التي ترعاھم بموجب ما یجمعھا معھم أو مع ُدَولِِھم من ذّمة 

م، شریطة أن یلتزموا بتعالیم وعھد، فدولة اإلسالم ترعاھم وتحفظ حقوقھ
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وأحكام قانونھا التشریعي اإلسالمي الُملزم، وما تنّص علیھ مضامین عقد 
  .الذمة أو عھد الصلح من بنود إلزامیة

ة لغیر المسلمین في الّتحدید والتّأصیل الفقھي لحكم اتخاذ دور العباد: ثانیا
  بالد اإلسالم

ھ نتعّرف على الحكم وھذا العنوان ھو صلب مداخلتي؛ إذ من خالل
الشرعي لمسألة اتّخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم داخل اإلقلیم الجغرافي 
لدولة اإلسالم، وعلى ضوء ھذا الحكم الشرعي تتبیّن لنا أوجھ التكییف الفقھي 

  .لھذه المسألة

لمسألة اتّخاذ  )48(وللتوضیح فقط؛ أعني بالتّكییف الفقھي أو الشرعي
التّوصیف الشرعي أو الطبیعة : بادتھم في بالد المسلمینغیر المسلمین لدور ع

الشرعیة لھذه المسألة؛ أي ھل ھي حّق أم واجب، أم أنّھا تعّد وتجاوز لحّد 
  .الّشرع اإلسالمي وحكمھ، واعتداء على سیادة دولة اإلسالم داخل إقلیمھا ؟

ساس ولّما كان التّكییف أو التّوصیف الفقھي لھذه المسألة متعلّق في األ
بالحكم الُمقّرر في الشریعة اإلسالمیة حول اتّخاذ مثل ھذه الدور، یتعیّن لزاما 
بحث الحكم الشرعي من اتّخاذ دور عبادتھم داخل إقلیم دولة اإلسالم أوال، 

  :واستعراض مذاھب الفقھاء في ذلك

رأي الفقھاء في اّتخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم في بالد  -1   
فقھاء شریعة اإلسالم بین ثالثة أقسام من أمصار الدولة فّرق  :اإلسالم

أمصار مصرھا : اإلسالمیة التي یَتَِّخُذ فیھا غیر المسلمین دور عبادتھم
أمصار : المسلمون، وأمصار أخرى مصرھا المشركون؛ وھي قسمان

المشركین التي فتحھا المسلمون ُعْنَوةً، وأمصارھم التي فتحھا المسلمون 
: ثالثة أمصار - كما قلت -ن حاصُل مجموع ھذه األمصار ُصْلًحا، فیكو

أمصار المسلمین، وأمصار المشركین المفتوحة ُعْنَوةً، وأمصار المشركین 
المفتوحة ُصْلًحا؛ فما فتحھ المسلمون من أمصار المشركین صارت بموجبھ 
ھذه األمصار جزء من إقلیم الدولة اإلسالمیة، یستوي في ذلك فتحھا ُعنوة أو 

  .   ْلحاصُ 
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وعلیھ، سأستعرض موقف الفقھاء المسلمین من اتّخاذ دور العبادة عند 
غیر المسلمین في كل مصر من األمصار اإلسالمیة الُمشار إلیھا قبال على 

  :النّحو التالي

  :في أمصار المسلمین -أ

ھي األمصار التي مّصرھا  :تعریف األمصار التي مصرھا المسلمون -
مھا واختطّھا المسلمون بأنفسھم دون سابق فتح؛ أي لم وأنشأھا وشیّدھا وأقا

تكن مملوكة للمشركین والكفار قبل ذلك، ثّم تملّكوھا وصارت جزء من إقلیم 
الكوفة، والبصرة وقد : ، ویُمثّل لھا الفقھاء بنحوُعنوة أو ُصلًحا بالد اإلسالم

، )49(، والقاھرةوواسط بناھما عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وبغداد،
وألحق بعضھم بحكمھا األمصار التي لم یُحدثھا المسلمون، وإنّما دخلت تحت 

  .)50(أیدیھم دون سابق ُعنوة أو صلح، وأسلم علیھا أھلھا كالمدینة والیمن

حكم اتّخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم فیما مصره المسلمون من  -
ر عبادتھم في على عدم جواز اتّخاذ أھل الذمة لدو )51(أجمع الفقھاء: أمصار

األمصار التي مصرھا المسلمون وھو األصل، یستوي في ذلك أن یكون 
اتّخاذھم لھا إحداثا أو ترمیما أو نقال، إال ما كان موجودا منھا قبل تمصیر ھذه 
األمصار من كنائس وبِیَعٍ قدیمة ونحوھما؛ بمعنى أنھ من المحتمل أنھا كانت 

مسلمین كما سیأتي ذكره قریبا، فال في قریة أو بریّة فاتّصل بھا عمارة ال
یُتعّرض لھا وال یُھدم شيء منھا، وأما ما ُعرف إحداث شيء منھا بعد بناء 

، وعلیھ أصبح من الواضح أنّھم ال یُمنعون من )52(المسلمین یُنقض ویُھدم
  .)53(إحداث الكنائس والِبیَع في القرى أو في موضع لیس من أمصار المسلمین

الفقھاء في منع إحداث أھل الّذمة لدور عبادتھم في دور ودلیل 
ال ": قال المسلمین؛ ما رواه عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أن رسول هللا 

أیضا  ، ولقولھ )54("ما َخُرَب منھا) یُبنى(تُْبنى كنیسةٌ في اإلسالم و ال یُجّدد 
  . )55("كنیسة) بُْنیَان(ال خصاء في اإلسالم و ال : "قال

ال كنیسة : "ي موقوفا على عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ بلفظورو
، ولقول عمر بن )57(، وقد ُرّدت ھذه األدلّة لضعفھا)56("في اإلسالم وال خصاء
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أنھم : "الخطاب رضي هللا عنھ أیضا لما صالح نصارى الّشام كتب إلیھم كتابا
، )58("معة راھبال صوال یَْبنُون في بالدھم وال فیما حولھا دْیرا وال كنیسة و

أیُّما َمصٍر مّصرتھ العرُب فلیس : "ولقول عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما
للعجم أن َیبنوا فیھ بیعة، وال یضربوا فیھ ناقوسا، وال یشربوا فیھ خمرا، وال 

  . )59("یتّخذوا فیھ خنزیرا

ال ینبغي : "سمعت طاوسا یقول: وروى أبو عبید عن قیس بن سعد قال
أراه یعني الكنائس : "، وقال أبو عبید)60("ن یكون عند بیت عذابلبیت رحمة أ

ال ینبغي أن تكون مع المساجد في أمصار : یقول. والبِیَع، وبیوت النیران
  .)61("المسلمین

، )62("وألن ھذا البلد ملك للمسلمین فال یجوز أن یبنوا فیھ مجامع للكفر"
فإن بنوا ذلك ھُِدم،  وألن إحداث ذلك معصیة، فال یجوز في دار اإلسالم،"

سواء أشرط ذلك علیھم أم ال، ولو عاقدھم اإلمام على التّمكن من إحداثھا 
فالعقد باطل، أو بلد أسلم أھلھ علیھ كالمدینة الشریفة والیمن، فإنھم یُمنعون 

  .)63("أیضا

وألن في إحداثھا من جملة إظھار شعائرھم التي تُناقض قانون : قلت
إلسالم في أرض مصرھا المسلمون، وأھلھا مسلمون الدولة اإلسالمیة وھو ا

نبیّا، وباإلسالم دینا، ویتعیّن على رعایا  یدینون با� تعالى ربّا، وبمحمد 
    .الدولة اإلسالمیة إظھار شعائر افسالم أو احترامھا بعدم إظھار ما یُناقضھا

العرب؛ أي ) أرض(وفي السیاق ذاتھ، أجمع الفقھاء على أن بالد 
ال تُقَرُّ فیھا دور عبادة أھل  )64(العرب وھي أرض الحجاز بحدودھاجزیرة 

الذمة غیر المسلمین ولو كانت قدیمة، فضال عن إحداثھا وترمیمھا؛ یستوي 
كنى بھا أفي ذلك  مصارھا وقَُراَھا؛ ألن غیر المسلمین یُمنعون من السُّ

  .)66("ال یجتمع دینان في جزیرة العرب": ؛ لحدیث)65(واتّخاذھا وطنا

أما عن حكم ترمیم دور عبادتھم كالكنائس وشبھھا في أمصار 
المسلمین؛ فلھم أن یُصلحوھا ویُرّمموھا ویُعیدوا بناءھا كما كانت؛ مادامت 

أنھا  - كما تقّدم  -كانت موجودة قبل تمصیر المسلمین لھذه األمصار؛ الحتمال 
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تُھدم وتُرّمم في  كانت في قریة أو بّریّة فاتّصل بھا عمارة المسلمین، فھذه ال
حال ھدمھا، ولھم أن یَْستَْبقُوھَا كما ھي دون ترمیم؛ ألن لھذا البناء حكم البقاء، 
لكن شریطة أال یُحّولوھا من موضع إلى موضع آخر، ألن التحویل من 

الممنوع الذي یندرج في فعل اتّخاذ دور عبادتھم في بالد اإلسالم،  )67(اإلحداث
وھي أرض الحجاز كما تقّدم؛ فال یجوز فیھا  ھذا باستثناء جزیرة العرب

ترمیم ما تھّدم فضال عن إحداثھ، وسیتجّدد الحقا بحث مسألة ترمیم دور عبادة 
  .غیر المسلمین من بِیَع وصوامع وكنائس ونحوھا

وباستثناء أرض الحجاز التي ال تُستبقى فیھا أیّة داٍر للعبادة تخّص غیر 
میمھا ورّم شعثھا، فضال عن اتّخاذھا؛ فقد المسلمین فضال عن إحداثھا أو تر

قّرر الفقھاء أن ما ُوجد من الكنائس والِبیع ودور عبادة غیر المسلمین، وُجِھَل 
أصلھا، ولم یُعلم تاریخ إحداثھ قبل تمصیر المصر أو بعده، یبقى قائما و ال 

ن ما یُھَدم منھا شيء؛ الحتمال أنھا كانت في قریة أو بّریّة فاتّصل بھا ُعمرا
أحدثھ المسلمون، ھذا بخالف ما لو ُعلم إحداث شيء منھا بعد أن مّصر 
المسلمون مصرھم فإنھ یَْلزم ھدمھ إذا بُني للتعبّد، فإن بُني لنزول الماّرة، 
ننظر إن كان لعموم الناس جاز، فإن كان ألھل الذمة فقط ففیھ وجھان عند 

  .)68(الّراجح الجزم فیھ بالجواز: الشافعیة

وما ُوِجد في ھذه البالد من الِبیَع والكنائس مثل : "إلمام ابن قدامةوقال ا
كنیسة الّروم في بغداد، فھذه كانت في قرى أھل الذمة فأقّرت على ما كانت 

  .)69("علیھ

  :في األمصار المفتوحة ُعنوة -ب

والفتح ضد اإلغالق،  :تعریف األمصار التي فتحھا المسلمون عنوة -
النصر : "؛ ومعناه في االصطالح الفقھي)70(واإلشكالأو ھو إزالة اإلغالق 

، ومنھ الفتح عنوة؛ أي قوةً، باستعمال )71("على العدّو واالستیالء على بالده
فتح السلطان البالد غلب : "قوة الحرب والقتال، قال العالمة أحمد الفیومي

ت بلده الكافر الذي فُتِحَ "الَعنَوي؛ أي : ، ومنھ یُقال)72("علیھا وتملّكھا قھرا
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ومثّل الفقھاء باألمصار التي فُتحت ُعنوة . )73("بالعنوة؛ أي بالقھر والقتال
  .)74(مصر، وأصبھان، والمغرب: بنحو

ھي األمصار التي لم یحدثھا أو : وعلیھ، فاألمصار المفتوحة عنوة
یُنشأھا أو یختطّھا المسلمون، وإنما فتحوھا وغلبوا علیھا ودخلت تحت أیدیھم، 

  .)75(كمھم ُعنوة وقوةووقعت تحت ح

حكم اتّخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم في األمصار التي فتحھا  -
نّص الفقھاء على عدم جواز إحداث أھل الّذّمة ألّي شيء : المسلمون ُعنوة

من دور عبادتھم داخل ما األمصار التي فتحھا المسلمون قُّوة وقھرا وُعنوة، 
صارت دار إسالم مملوكة للمسلمین اإلجماع في ذلك؛ ألنھا  )76(ونقل بعضھم

بمجّرد االستیالء، وأن ما أحدثوه فیھ من كنائس وصوامع وِبیَعٍ یُھدم ویُزال 
وجوبا قوال واحدا، وحتى وإن كانوا معتزلین عن بالدنا فال یُمكنون من دور 
عبادتھم؛ ألن قھر المسلمین لھم أزال ذلك، والتّمكن منھ، وألنھا فيء لیست 

  . )77(ث عنھملھم وال تُورَ 

وأما ما كان في ھذه األمصار من دور عبادة ألھل الّذّمة غیر المسلمین 
كالكنائس مثال وانھدم، أو ھدمھا المسلمون وقت الفتح أو بعده، فال یجوز لھم 
بناؤھا من جدید على رأي الشافعیة، وأما ما كان منھا ال یزال قائما ولم ینھدم، 

و ن على شيء منھا ویتعیّن وجوب ھدمھا على أصح فرأى الشافعیة أنھم ال یُقَرُّ
ون بالمصلحة ألنھا قد تقتضي ذلك؛ : القولین عندھم، وفي القول الثاني یَُقرُّ

فیُنظر إن كانت المصلحة متحققة في ھدمھا أو في استبقائھا، وعلیھ فال یجوز 
تقریر الكنائس بمصر كما قالھ الزركشي؛ ألنھا فُتَِحت ُعنوة، كذا بالعراق 

ون علیھا. یضاأ   .)78(أما المنھدمة منھا أو التي ھدمھا المسلمون فال یُقَرُّ

وللحنابلة قوالن في مسألة استبقاء ما كان قائما من دور عبادة أھل  
یجب ھدمھ وتُحّرم : أحدھما: "الذمة في األمصار التي فتحھا المسلمون ُعنوة

فیھا بیعة كالبالد التي تبقیتھ؛ ألنھا بالد مملوكة للمسلمین فلم یَجز أن تكون 
أیّما َمْصر : "یجوز؛ ألن في حدیث ابن عباس: والثاني. اختطّھا المسلمون

؛ وألن "َمَصَرْتھُ العجم ففتحھ هللا على العرب فنزلھ، فإن للعجم ما في عھدھم
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الصحابة رضي هللا عنھم فتحوا كثیرا من البالد ُعنوة فلم یَھدموا شیئا من 
ذا وجود الكنائس والِبیَع في البالد التي فُتحت ُعنوة، الكنائس، ویشھد لصحة ھ

ومعلوم أنھا ما أُحدثت فیلزم أن تكون موجودة فأُبقیت، وقد كتب عمر بن عبد 
ال یَھدموا بیعة و ال كنیسة وال بیت "أن : العزیز رضي هللا عنھ إلى عمالھ

ن من ؛ وألن اإلجماع قد حصل على ذلك، فإنھا موجودة في بلد المسلمی"نار
  . )79("غیر نكیر

ویُمنعون من بناء ما اْستُْھِدم منھا؛ أي الكنائس ونحوھا، ولو : "قالوا
كان الُمْنھدم منھا كلّھا أو ھُِدَم منھا ظُلما؛ ألنھ بناء كنیسة في دار اإلسالم، 

  .)80("فُمنعوا منھ كابتداء بنائھا

: یني قالوأما مذھب الحنفیة فھو في نحو ما نقلھ اإلمام بدر الدین الع
وعندنا یأمرھم اإلمام أن یجعلوا كنائسھم مساكن ویَمنع من صالتھم فیھا، "

  .)81("ولكن ال تُْھَدم

 :في األمصار المفتوحة ُصلحا -ج

مقارنة بتعریف  :تعریف األمصار التي فتحھا المسلمون ُصلحا -
 األمصار المفتوحة ُعنوة، فإنھ من الواضح أن داللة األمصار المفتوحة ُصلحا

تلك األمصار التي غلب علیھا المسلمون عن طریق ُمصالحة أھلھا غیر : تعني
لحي: المسلمین، ومنھ یُقال ْلحي ویُقابل الُعْنوي وقد تقّدم؛ ومعنى الصُّ : الصُّ

  .)82("الكافر الذي منع نفسھ وبلده من استیالء المسلمین علیھا وُصْلحھم"

ألمصار التي فتحھا حكم اتّخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم في ا -
واألمصار التي فتحھا المسلمون ُصلحا على ضربین : المسلمون ُصلحا

  : )83(اثنین

مصالحة غیر المسلمین على أن األرض لھم، في مقابل أن : أحدھما
یكون علیھم بذل الخراج للمسلمین، فلھم إحداث ما یشاؤون ویختارون فیھا من 

ال یُمنعون شیئا مّما تقّدم؛ ألنھم ، و...دور عبادتھم من كنائس وبیع وصوامع
  في بالدھم والدار لھم، فأشبھوا أھل الحرب زمن الھدنة، وللمالكیة 
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مصالحتھم على أن الدار للمسلمین مع وجوب دفعھم الجزیة : والثاني
لھم، فالحكم فیما یتّخّذونھ من دور عبادتھم من كنائس وبِیَع وغیرھا على ما 

م؛ ألنھ إذا جاز أن یقع الصلح معھم على أن یقع علیھ الصلح من شروط معھ
الكّل لھم، جاز أن یُصالحوا على أن یكون بعض البلد لھم، ویكون موضع دور 

  . عبادتھم مع المسلمین

أن یُصالحھم المسلمون على ما صالحھم علیھ عمر بن : واألولى ھنا
الخطاب رضي هللا عنھ، ویشترطوا علیھم ما اشترط علیھم من الشروط في 

أن ال یُحِدثوا بیعة و ال كنیسة و ال صومعة : "كتاب عبد الرحمان بن غنم
، وإن وقع الصلح ُمطلقا من غیر شرط ُحمل على ما وقع من "راھب و القالیة

عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ من صلح ُمقیّد، ووقع العمل بشروطھ، وھذا 
  . یستلزم منع اشتراط اإلحداث

ھو عدم صحة تضمین نص الصلح شرط وفي ھذا السیاق، فإن األصل 
اإلحداث، وأن األصل في حكم وقوع مثل ھذا الشرط البطالن، إال إن دعت 
إلى اشتراطھ ضرورة أو مصلحة فال مانع منھ حینئذ، وتقّدم القول بأن عدم 

. االشتراط یستلزم عدم صحة اإلحداث؛ ألنھ صلح مطلق من غیر شرط مقیّد
  .لى ما یراه اإلمام ویُقّدره من مصلحةوأرى أن األمر في جلّھ عائد إ

وكل موضع جاز فیھ إقرار دور عبادتھم، لم یجز ھدمھا، وجاز لھم رّم 
شعثھا، وترمیم وإصالح الُمنھَِدم منھا؛ ألن المنع من ذلك یُفضي إلى خرابھا 
وذھابھا، فجرى مجرى ھدمھا، وإن وقعت كلھا لم یجز إعادة بنائھا؛ وھو قول 

م الشافعي، ویجوز في قول اإلمامین أبي حنیفة بعض أصحاب اإلما
والشافعي؛ ألنھ بناٌء لما اْستھدم فأشبھ بناُء بعضھا إذا انھدم ورّم شعثھا؛ وألن 
استدامتھا جائزة، وبناؤھا كاستدامتھا؛ وألنھم لّما ملكوا استدامتھا ملكوا رّم 

  . شعثھا

مسلمین إذا وأما القول الفصل عند اإلمام أحمد أن دور عبادة غیر ال
انھدمت وخربت كلّھا ولو ظلما یُمنع تجدید بنائھا؛ ألنھ بناء كنیسة وشبھھا في 
دار اإلسالم وھذا ممنوع، وھو أشبھ بابتداء بنائھا، وأما إذا انھدم بعضھا جاز 
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إعادة بنائھا من جدید جمعا بین القولین المنقولین عنھ بالمنع والجواز، كذا 
  .حملھما اإلمام الخالل

ا الزیادة على الكنائس والبیع ونحوھا بتوسعة أو تعلیة فیُمنع وال وأم
یجوز؛ ألن الزیادة في معنى إحداثھا لمزیٍد منھا ُمحدث، فأشبھ المنھي من 

  .إحداثھ

بجواز ال یختلف عّما تقّدم؛ غیر أنھم قالوا  )84(والرأي عند المالكیة
ا معھم مسلمون، اإلحداث فضال عن االستبقاء في أرض الصلح إن لم یكن بھ

القول : وإال ففي جوازه في بلدھم الذي ال یسكنھ معھم مسلمون قوالن عندھم
بالجواز لإلمام ابن القاسم، وقول ثاٍن بالمنع البن الماجشون الذي رأى منعھم 

  .من رّم قدیمھا إال أن یكون شرطا في عھد الصلح فیُوفّى

ال إذا ترتّبت عن منعھ وأیضا عند المالكیة یُمنع اإلحداث وما یُشبھھ إ 
: مفسدة أعظم فیُمّكنون منھ ارتكابا ألخّف الّضررین؛ كما قال خلیل

وللّصلحي اإلحداث، وبیع ُعرصتھا، أو حائط، ال ببلد اإلسالم إال لمفسدة "
  ".أعظم

وأما الزیادة على الكنیسة وسائر معابد أھل الذمة فالرأي عند المالكیة 
، وھو .ھرة والباطنة، وأما الترمیم فال بأس بھأنھم یُمنعون من الزیادة الظا

  .عینھ ما وقع ذكره فیما تقّدم

التكییف الفقھي لمسألة اّتخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم في بالد  - 2
التّوصیف الفقھي على ضوء ما تقّدم، تتّضح لنا إجماال معالم  :اإلسالم

حیث حّق أم : التاليأو الطبیعة الشرعیة لھذه المسألة على النحو ) الشرعي(
واجب، أم أنّھا تعّد وتجاوز لحّد الّشرع اإلسالمي وحكمھ، واعتداء على سیادة 

  دولة اإلسالم داخل إقلیمھا

من الواضح أن الواجب المتعیّن على أھل  :في أمصار المسلمین -أ
الذمة في األمصار التي اختطّھا المسلمون بأنفسھم ھو عدم اتّخاذ دور عبادة 

عقد الذمة الذي یجمعھم بدولة اإلسالم یُلزمھم بذلك، ولھم أن یستبقوا  لھم، وأن
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ویُرّمموا من دور عباداتھم ما كان موجودا قبل تمصیر المسلمین لتلك 
األمصار فھذا من حقوقھم الذمیة المرعیة شرعا، وإال ُعّد عملھم تطاوال على 

تھا الداخلیة على سلطة قانون اإلسالم داخل دولة اإلسالم، واعتداء على سیاد
  .  كامل عناصر إقلیمھا المادیة

وبخصوص ھذه األمصار؛ فمن  :في األمصار المفتوحة ُعنوة -ب
الواضح أنھا تُشبھ الحكم في األمصار التي أقامھا المسلمون؛ من حیث أنھ ال 
یجوز قطعا ألھل الذمة أن یبتنوا دارا للعبادة في أرض فتحھا المسلمون عنوة 

لفتح من إقلیم دولة اإلسالم، وال یقّرون على ما ُوجد فیھا وصارت بموجب ا
قدیما من بیع وكنائس ونحوھا لكن على خالف بین الفقھاء تقّدم ذكر طرف 
منھ، فھي أشبھ بما قیل في أمصار المسلمین إال ما دعت المصلحة إلى ترمیمھ 

ة، وأما إذا انھدم بعضھ ال كلّھ، وإذا ثبت أن بناءھا كان قبل فتح األرض عنو
  .ما انھدم كلّھ فال یُبنى أبدا سواء كان قدیما أو حدیثا

وعلیھ فال یُعتبر من حقوق المواطنة الذمیة اتّخاذ غیر المسلمین لدور 
عبادتھم في بالد اإلسالم، إن كان فعل االتّخاذ إحداث البناء من غیر مثال 

كان بعد فتح سابق، أو إعادة ما انھدم كلّھ أو بعضھ، إذا تبیّن أن بناءھا 
األرض ال قبلھ، بل على العكس إن واجب المواطنة الذمیة یدعوا أھل الذمة 
إلى ترك فعل االتّخاذ على التفصیل الذي أشرت إلیھ، وأن حقھم في اتّخاذ مثل 
ھذه الدور ینحصر في إعادة ترمیم ما انھدم بعضھا إن كان تاریخ إنشائھا 

اعتداء على قانون اإلسالم الّسائد  سابقا لفتح اإلقلیم أو األرض، وإال ُعدّ 
والنّافذ، وتجاسر على سیادة دولة اإلسالم على إقلیمھا ورعایاھا، وتجاھال 

  .لمضامین ما یجمعھم بدولة اإلسالم من عقد ذمة

واألمر واسع بخصوص ھذه  :في األمصار المفتوحة صلحا -ب
شاؤون من األمصار؛ من حیث أن من خالص حقوقھم الذمیة لھم اتّخاذ ما ی

دور عبادة أو النزول على ما تنص علیھ شروط عمر في صلحھ ومن ثّم 
منعھم من اإلحداث ال التّرمیم على نحو التفصیل الذي تقّدم، فالتوصیف الفقھي 
أو الشرعي الغالب في فعل االتّخاذ ھنا ھو حق المواطنة الذمیة، وأن األمر 

    .ومفسدةفي ذلك كلھ مرتبط أیضا بما یُقّدره من مصلحة 
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المسلمین لدورھم في بالد اإلشكاالت المعاصرة لمسألة اتخاذ غیر : ثالثا
 اإلسالم

التي تطرحھا مسألة اتخاذ  - وإن تعدّدت  - إن أھم اإلشكاالت المعاصرة 
غیر المسلمین لدور عبادتھم في بالد المسلمین، تتلخص في األساس في 

یادتھ عالمیا، والمركز غشكالیة سیادة قانون اإلسالم داخلیا فضال عن س
الشرعي اإللزامي لعقود الذمة في الواقع الراھن؛ الذي أصبحت فیھ دول 

  .اإلسالم ذنوبة ُمنقادة للقانون الدولي الوضعي السائد

وأمام ھذا اإلشكالیة الحقیقیة، نجد أن أكثر الدول اإلسالمیة ال تتقیّد 
ن لدور عبادتھم؛ من بأحكام الشرع اإلسالمي في مسألة اتّخاذ غیر المسلمی

حیث أنھا تسمح لھم في الغالب باستحداث ما یحتاجون إلیھ من دور عبادة، 
شریطة حیازتھم الّترخیص القانوني من المصالح والسلطات المعنیة، والذي 

  .یسمح لھم ببناء معابدھم، مع خضوع نشاطھا لرقابة الدولة

تحتكم في ھذه  ھذا الكالم أقولھ مع استثناء دولة كالّسعودیة؛ التي
المسألة إلى األحكام الخالصة للشریعة اإلسالمیة، وتمتنع عن السماح لغیر 
المسلمین من سكنى الحرمین الشریفین فضال عن اتّخاذ دور عبادتھم فیھا 
مھما كان شكل ھذا االتّخاذ، وكذا تسلك في بقیة أمصارھا مسلك الشرع 

  .اإلسالمي ال تَحید عنھ

  :خاتمة

بة أختم بھا مداخلتي وال مزید علیھا، رغم أن أصل ھي جملة ُمقتض
فعل اتّخاذ أھل الذمة لدور عبادتھم ممنوع وغیر مشروع، إال أن حقھم في 
ذلك مرعي في حاالت ذكرت طرفا مقتضبا منھا، یُظھر أن حقھم في ذلك 
مرعي أكثر في األمصار التي فتحھا المسلمون ُصلحا ال عنوة فضال عما 

  .ن أمصارمّصروه وشیّدوه م
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    :الھوامش
                                                        

مما اختص هللا بھ ھذا األمة أن جعل لھا األرض طھورا ومسجدا : "ید سابققال الس -1
/ 1فقھ السنة، : أنظر كتابھ". فأیّما رجل من المسلمین أدركتھ الصالة فلیصل حیث أدركتھ

175.  
  .أخرجھ مسلم -2
  .أخرجھ البخاري ومسلم -3
  .أخرجھ مسلم -4
  .328/ 3ّجاج، المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الح ،النووي: أنظر -5
  .548/ 1فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  ،ابن حجر: أنظر -6
إن مّما یحضرني ھنا؛ أن اإلمام ابن القیم الجوزیة یرى بأن السجود ھو أشرف وأعظم  -7

وأجّل أفعال الصالة لقرب العبد من مواله، ما ال یحصل مثلھ في بقیة أفعال الصالة، وهللا 
ع القریب، كما أن الفاتحة عنده ھي أجّل وأعظم وأشرف أقوال عز وجل ھو العلیم السمی

  .الصالة
  .أخرجھ مسلم -8
، ابن 586 -  585/ 16جامع البیان عن تأویل آي القرآن،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -9

  .277/ 3تفسیر القرآن العظیم،  ،كثیر
  .أخرجھ البخاري ومسلم -10
  .أخرجھ البخاري -11
/ 7البنایة شرح الھدایة،  ،، بدر الدین العیني327/ 6المحتار،  ردّ  ،ابن عابدین: أنظر -12

256.  
  .276/ 3المرجع السابق،  ،ابن كثیر: أنظر -13
  .581/ 16المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -14
  .132/ 3كشاف القناع،  ،منصور البھوتي: أنظر -15
  .586/ 16المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -16
/ 3المرجع السابق،  ،، وابن كثیر581/ 16، المرجع نفسھ ،ابن جریر الطبري: أنظر -17

276.  
  .المرجع نفسھ ،یرابن كث: أنظر -18
، المرجع السابق ،، ابن عابدین272 - 271/ 2الفتاوى الھندیة،  ،الشیخ نظام: أنظر -19
  .76/ 6مغني المحتاج،  ،، الخطیب الشربیني327/ 6
 -269/ 1األموال،  ،، ابن زنجویة105األموال، ص  ،قاسم بن سالّمأبو عبید ال: أنظر -20

  . 610/ 10المغني،  ،، ابن قدامة270
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  .276/ 3المرجع السابق،  ،ابن كثیر: أنظر -21
  .المرجع نفسھ ،یرابن كث: أنظر -22
  .38/ 2/ 1حاشیتھ على شرح السیوطي على سنن النسائي،  ،السندي: أنظر -23
، المرجع السابق ،ابن كثیر، 582/ 16المرجع السابق،  ،بريابن جریر الط: أنظر -24
3/276-277.  
  .99/ 8نھایة المحتاج،  ،ابن شھاب الدین الّرملي: أنظر -25
  .133/ 3المرجع السابق،  ،ھوتيمنصور الب: أنظر -26
  .327/ 6المرجع السابق،  ،ابن عابدین: أنظر -27
  .255/ 7المرجع السابق،  ،لدین العینيبدر ا: أنظر -28
  .586/ 16المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -29
  .668/ 1فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  ،ابن حجر: أنظر -30
، المرجع السابق ،، ابن كثیر583/ 16المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -31
3/276-277.  
المرجع  ،ور البھوتيمنص: منھ ، وقریبا327/ 6المرجع السابق،  ،ابن عابدین: نظرأ -32

  .255/ 7المرجع السابق،  ،لدین العیني، بدر ا133السابق، ص 
المرجع  ،كثیر ، ابن584-583، 16/586المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -33

  .277/ 3السابق، 
  .16/586المرجع نفسھ،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -34
المرجع السابق، : ، ابن كثیر584- 16/583، المرجع نفسھ ،ابن جریر الطبري: أنظر -35
3 /277.  
  .المرجع نفسھ ،ابن كثیر: أنظر -36
  .584/ 16المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -37
  .المرجع نفسھ ،ابن جریر الطبري: نظرأ -38
/ 3المرجع السابق،  ،، ابن كثیر585/ 16ابن جریر الطبري، المرجع نفسھ، : أنظر -39

277.  
  .133/ 3المرجع السابق،  ،ر البھوتيمنصو: أنظر -40
  .المرجع نفسھ ،منصور البھوتي: أنظر -41
  .327/ 6المرجع السابق،  ،ابن عابدین: أنظر -42
  .133/ 3المرجع السابق،  ،منصور البھوتي: أنظر -43
  .255/ 7المرجع السابق،  ،بدر الدین العیني: أنظر -44
  .277/ 3المرجع السابق، : ابن كثیر: أنظر -45
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  .586/ 16المرجع السابق،  ،ابن جریر الطبري: أنظر -46
/  9بدائع الصنائع،  ،أبو بكر الكاساني، 327/ 6المرجع السابق،  ،ابن عابدین: أنظر -47

  .256/ 7المرجع السابق،  ،، بدر العیني449
إن التكییف القانوني مصطلح شائع االستعمال عند فقھاء القانون تحدیدا، وقد استعرت  -48

مصطلح في الفقھ اإلسالمي ألھمیة مدلولھ فیما أُرید بحثھ وتأصیلھ من حكم مسألة ھذا ال
  .اتّخاذ غیر المسلمین لدور عبادتھم داخل إقلیم الدولة اإلسالمیة

، المرجع السابق ،، بدر الدین العیني328-6/327المرجع السابق،  ،ابن عابدین: أنظر -49
، 337/ 21المجموع، : ، لھ أیضا510-4/509روضة الطالبین،  ،، النووي256/ 7

/ 8، المرجع السابق ،، ابن شھاب الدین الرملي6/76مغني المحتاج،  ،الخطیب الشربیني
  .610-10/609المغني،  ،، ابن قدامة99

المرجع  ،، ابن شھاب الدین الرملي77/ 6، المرجع السابق ،الخطیب الشربیني: أنظر -50
  .510/ 4ق، المرجع الساب ،، النووي99/ 8، السابق

، بدر الدین 328/ 6، المرجع السابق ،ابن عابدین: اإلجماع من الفقھاء وممن نقل -51
  .76/ 6المرجع السابق، : ، الخطیب الشربیني256/ 7المرجع السابق،  ،العیني

/ 9بدائع الصنائع، : ، أبو بكر الكاساني328/ 6المرجع السابق، : ابن عابدین: أنظر -52
، 21/337، المرجع السابق: ، لھ أیضا510-4/509، ع السابقالمرج: ، النووي449

  .458/ 3الذخیرة، : القرافي
  .450 -  449/ 9المرجع السابق، : أبو بكر الكاساني: أنظر -53
المرجع السابق،  ،بدر الدین العیني: أنظر. ل، ضعیفرواه أحمد بن عدي في الكام -54
  .337/ 21المرجع السابق،  ،، النووي7/255
المرجع السابق،  ،أبو عبید القاسم بن سالّم: وانظر. ه البیھقي عن ابن عباس أیضاروا -55

  .269/ 1المرجع السابق،  ،، ابن زنجویة105ص 
  .المرجع نفسھ: المرجع نفسھ، ابن زنجویة ،أبو عبید القاسم بن سالّم: أنظر -56
المرجع : زنجویة، ابن 105، ص 5المرجع نفسھ، ھـ  ،أبو عبید القاسم بن سالّم: أنظر -57

  .255/ 7المرجع السابق،  ،، بدر الدین العیني269، 2و  1ھـ / 1نفسھ، 
 ،الخطیب الشربیني: أنظر. رواه البیھقي، ورواه ابن أبي شیبة عن ابن عباس أیضا -  58

  .331/ 21المرجع السابق، : ، النووي76/ 6المرجع السابق، 
. أحمد واحتّج بھضعیف، ورواه  رواه البیھقي وفي إسناده حنش الصنعاني وھو - 59

/ 3المرجع السابق، : ، منصور البھوتي610-10/609المرجع السابق،  ،ابن قدامة: أنظر
  .21/337المرجع السابق، : ، النووي133
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المرجع  ،، ابن زنجویة105المرجع السابق، ص  ،أبو عبید القاسم بن سالّم: أنظر -  60

  .270/ 1السابق، 
 ،الخطیب الشربیني: أنظر. اه ابن أبي شیبة عن ابن عباس أیضارواه البیھقي، ورو -  61

  .76/ 6المرجع السابق، 
  .10/610، المرجع السابق ،ابن قدامة: أنظر -  62
ابن شھاب الدین : ، وقریبا منھ77/ 6المرجع السابق،  ،الخطیب الشربیني: أنظر -  63

  .510 – 509/ 4المرجع السابق، : ، النووي99/ 8المرجع السابق،  ،الرملي
  . 258-7/257، المرجع السابق ،بدر الدین العیني: حول حّد جزیرة العرب أنظر -  64
/ 2، المرجع السابق: ، الشیخ نظام327/ 6المرجع السابق،  ،ابن عابدین: أنظر -  65

  .257/ 7المرجع السابق،  ،، بدر الدین العیني271
  .208/ 9رواه البیھقي في سننھ عن ابن شھاب،  -  66
المرجع  ،، بدر الدین العیني9/450، المرجع السابق ،أبو بكر الكاساني: أنظر -  67

  .510/ 4المرجع السابق، : ، النووي256/ 7السابق، 
المرجع  ،، الخطیب الشربیني8/99المرجع السابق،  ،ابن شھاب الدین الرملي: أنظر - 68

  .77/ 6السابق، 
  .610/ 10المرجع السابق،  ،ابن قدامة: أنظر -  69
معجم مفردات  ،، الراغب األصفھاني693الكلیات، ص  ،أبو البقاء الكفوي: أنظر -  70

معجم لغة الفقھاء، ص  ،، محمد رواس قلعھ جي وحامد صادق قنیبي414القرآن، ص 
338.  

  .461المصباح المنیر، ص  ،الفیومي: أنظر -  71
  .المرجع نفسھ ،الفیومي: أنظر -  72
  .267/ 1جواھر اإلكلیل،  ،صالح عبد السمیع اآلبي: أنظر -  73
المرجع  ،، الخطیب الشربیني99/ 8المرجع السابق،  ،ابن شھاب الدین الرملي: أنظر -  74

  .77/ 6السابق، 
  .510/ 4المرجع السابق،  ،النووي: أنظر في ھذا المعنى -  75
  .256/ 7المرجع السابق،  ،بدر الدین العیني: أنظر -  76
المرجع  ،، الخطیب الشربیني99/ 8المرجع السابق،  ،يابن شھاب الدین الرمل: أنظر -  77

المرجع  ،، منصور البھوتي610/ 10المرجع السابق، : ، ابن قدامة77/ 6السابق، 
المرجع  ،، صالح عبد السمیع اآلبي458/ 3المرجع السابق،  ،، القرافي133/ 3السابق، 
  .328/ 6المرجع السابق،  ،، ابن عابدین268/ 1السابق، 



  عبد المنعم نعیمي/ أ
  

 
  كر اإلسالمي المعاصرفقھ المواطنة في الف                                                                          510

                                                                                                                                
المرجع  ،، الخطیب الشربیني99/ 8المرجع السابق،  ،ابن شھاب الدین الرملي: رأنظ -  78

  .4/510، المرجع السابق ،، النووي77/ 6السابق، 
 ،منصور البھوتي: ، وانظر أیضا10/610المرجع السابق،  ،ابن قدامة: أنظر - 79

  .256/ 7المرجع السابق، : ، بدر الدین العیني133/ 3المرجع السابق، 
  .133/ 3المرجع السابق،  ،منصور البھوتي: نظرأ -80
  .256/ 7المرجع السابق،  ،بدر الدین العیني: أنظر -81
  .267/ 1المرجع السابق،  ،صالح عبد السمیع اآلبي: أنظر -82
المرجع السابق،  ،، منصور البھوتي612-10/611المرجع السابق، : ابن قدامة: أنظر -83
المرجع السابق،  ،، النووي256/ 7ع السابق، المرج ،، بدر الدین العیني133/ 3

  .511/ 4المرجع السابق،  ،، لھ أیضا21/337
مواھب الجلیل،  ،، أحمد بن المختار الجكني458/ 3المرجع السابق،  ،القرافي ،أنظر -84
  .267/ 1، المرجع السابق ،، صالح عبد السمیع اآلبي334/ 2
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  المواطنة في مناھج المدرسة الجزائریة
  

  
  باتنة جامعة –بروال أحمد الدكتور  

   

  :أھمیة المدرسة كوسیط للتنشئة

تعنبر المدرسة المحضن الرئیس واألساس لعملیات التنشئة االجتماعیة 
 :وترجع أھمیة المدرسة في التنشئة  إلى العوامل التالیةوالسیاسیة، 

ي تلعبھ المدرسة، إذ ھي الرحم الذي تتخلق فیھ الدور االستراتیجي الذ - 1
ثقافة الفرد وتتشكل فیھ شخصیتھ وتنمو فیھ مھاراتھ، فالمدارس ھـي 

  .مجتمعات المستقبل
  .طول الفترة التي یقضیھا التلمیذ في مدارس التعلیم - 2
 .وقناعاتھ  یرتبط الطفل بالمدرسة مع بدایة سنوات تكوین اتجاھاتھ - 3
لتنشئة في المدرسة منظمة، ألنھا تخضع لمقررات دراسیة كون عملیات ا - 4

 .رسمیة
حیث یوجد . تدرج الوعي السیاسي لدى المتعلم بتدرج مراحل التعلیم - 5

 .تناسب طردي بین المرحلة التعلیمیة وارتفاع درجة الوعي لدى التالمیذ
ي أي أن التعلیم الرسمي یعن ،ربط النظام المدرسي بصالت إداریة بالدولة - 6

بالنسبة للدولة الكثیر من التطلع آلفاق المستقبل، إذ التعلیم الرسمي ھو 
األداة الرسمیة إلحداث التغییر في االتجاھات واإلسراع في تحقیق معدل 

 .التنمیة وتطویر أنماط اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة جدیدة

  :اھتمام المدرسة الجزائریة بموضوع المواطنة

ة في الجزائر بموضوع المواطنة في المناھج اھتمت المنظومة التربوی
، على اعتبار أنھا عماد القیام خاصة الدراسیة في مراحل االبتدائي والمتوسط

بالواجب الوطني وسبب استحقاق الحقوق، وأساس االنخراط في الحیاة 
والسبیل لتبنّي مشكالتھ  ،سیاسیة، والمشاركة في ھموم الوطناالجتماعیة ال



  أحمد بروال/ د
  

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          512

 .عل االیجابي مع مختلف أحداثھ ومستجداتھ، والتفاوقضایاه

ترقیة حس المواطنة لدى المتعلم، "وقد عملت المناھج الدراسیة على 
وتعلیم الطفل كیفیة االرتقاء إلى أن یصبح مواطنا صالحا ومسئوال، وترسیخ 
مبادئ احترام النفس، واحترام الغیر والتساوي في الحقوق والواجبات وتحقیق 

  .1"الفردیة والجماعیةمفھوم المسؤولیة 

وقد تمت معالجة ھذه القیمة في الطور الثاني من التعلیم االبتدائي ضمن 
التفاعل  قادرا على"، والذي یھدف لجعل المتعلم 2المواطنة: المجال المفاھیمي

اإلیجابي مع المحیط االجتماعي والبیئي، واحترام قواعد النظام والقیم 
من رموز السیادة الوطنیة، : ة التعلیمیةالوحدوذلك من خالل . 3"المختلفة

التي ترمي إلى تعوید الطفل على  ، 4من واجبات المواطنة: والوحدة التعلیمیة
ویطلب منھ  ،5"أداء الواجبات وممارسة الحقوق وفق مقتضیات المواطنة"

ووحدة من رموز السیادة الوطنیة أین . ذكر بعض حقوق المواطنة وواجباتھا
 .6"رموز السیادة ویطالب باحترامھا"یتعرف الطفل على 

كما تمت معالجتھا في الطور الثالث من التعلیم االبتدائي خالل السنة 
الذي یھدف لتشجیع الطفل ، 7المواطنة: المجال المفاھیميالخامسة ضمن 

ممارسة المواطنة بإبداء االعتزاز باالنتماء الحضاري والتمسك بالھویة " على
وذلك من خالل ". النظام وحسن التعامل مع الغیر الوطنیة، واحترام قواعد

أھمیة االنتماء الوطني وإبداء "الرامیة إلى التعریف بـ  االنتماء الوطني: وحدة
كسب ثقة "التي تشجع على  ،، ووحدة المواطن وعالقتھ بغیره"االعتزاز بھ

  .8"الغیر بحسن التعامل معھ

 9الحقوق والواجبات: المجال المفاھیميوتم التعرض إلیھا أیضا ضمن 
الحقوق األساسیة المتعلقة بالتعلیم والرعایة "للتعریف بـ  الذي یھدف

 وذلك من خالل وحدات". االجتماعیة والصحیة والعمل على االستفادة منھا
الحق في الرعایة الصحیة، والحق في التعلیم، والحق في المنح : نموذجیة
  . 10العائلیة

القیم المتعلقة بالمواطنة، على اعتبار اھتمت المنظومة التربویة بوقد 
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سیاسیة، ، وأساس االنخراط في الحیاة الأنھا عماد القیام بالواجب الوطني
، والتفاعل مع لسبیل لتبّني مشكالتھ وقضایاه، واوالمشاركة في ھموم الوطن

 .مختلف أحداثھ ومستجداتھ

لم، ترقیة حس المواطنة لدى المتع"وقد عملت المناھج الدراسیة على 
وتعلیم الطفل كیفیة االرتقاء إلى أن یصبح مواطنا مستنیرا ومسئوال، وترسیخ 
مبادئ احترام النفس، واحترام الغیر والتساوي في الحقوق والواجبات ومفھوم 

  .11"المسؤولیة الفردیة والجماعیة

وقد تمت معالجة ھذه القیمة في الطور الثاني من التعلیم االبتدائي ضمن 
 قادرا على"، والذي یھدف لجعل المتعلم 12المواطنة: یميالمجال المفاھ

التفاعل اإلیجابي مع المحیط االجتماعي والبیئي، واحترام قواعد النظام والقیم 
من رموز السیادة الوطنیة، : الوحدة التعلیمیةوذلك من خالل  .13"المختلفة

طفل على التي ترمي إلى تعوید ال ، 14المواطنةمن واجبات : والوحدة التعلیمیة
ویطلب منھ  15"أداء الواجبات وممارسة الحقوق وفق مقتضیات المواطنة"

ووحدة من رموز السیادة الوطنیة أین . ذكر بعض حقوق المواطنة وواجباتھا
 .16"رموز السیادة ویطالب باحترامھا" یتعرف الطفل على 

كما تمت معالجتھا في الطور الثالث من التعلیم االبتدائي خالل السنة 
الذي یھدف لتشجیع الطفل ، 17المواطنة: المجال المفاھیميخامسة ضمن ال

ممارسة المواطنة بإبداء االعتزاز باالنتماء الحضاري والتمسك بالھویة " على
وذلك من خالل ". الوطنیة، واحترام قواعد النظام وحسن التعامل مع الغیر

تماء الوطني وإبداء أھمیة االن"االنتماء الوطني الرامیة إلى التعریف بـ : وحدة
كسب ثقة "، ووحدة المواطن وعالقتھ بغیره، التي تشجع على "االعتزاز بھ

  .18"الغیر بحسن التعامل معھ

 19الحقوق والواجبات: المجال المفاھیميوتم التعرض إلیھا أیضا ضمن 
الحقوق األساسیة المتعلقة بالتعلیم والرعایة "للتعریف بـ  الذي یھدف

: وذلك من خالل وحدات". والعمل على االستفادة منھا االجتماعیة والصحیة
  . 20الحق في الرعایة الصحیة، والحق في التعلیم، والحق في المنح العائلیة
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  :المواطنة في المناھج الدراسیةمجاالت ومفردات 

  الھویة واالنتماء: المحور األول

یعتبر االعتزاز بالھویة الشخصیة والوطنیة من أھم القیم المطلوب 
رسھا في نفوس الناشئة، ذلك أن االعتزاز بالھویة ھو السبیل إلى تحقیق غ

المواطنة الصالحة التي تعتبر غایة األمم والشعوب عبر مدار الزمن، ویرمي 
القدرة على تحمل المسؤولیة إزاء الوطن "ھذا المجال المعرفي إلى تحقیق 

ممارسة "، و21"والمجتمع  واآلخرین، وأداء الواجبات وممارسة الحقوق
المواطنة بإبداء االعتزاز باالنتماء الحضاري والتمسك بالھویة الوطنیة، 

وأن ویدرك الفرق بین . 22"واحترام قواعد النظام وحسن التعامل مع الغیر
  .23.."المواطن والوطني والمستوطن 

إكساب المتعلم القدرة على تمییز عناصر "إلى  كما یھدف ھذا المجال
تزاز بھا، والتعریف بالھویة الشخصیة، وإبراز الھویة الوطنیة واالع

عناصرھا، كما یسعى إلى إكساب المتعلم القدرة على ممارسة المواطنة كفرد 
متمیز ومسئول یتقبل التنوع ویحترم اآلخرین ویرفض التمییز والعنف 
ویتجنبھ في عالقتھ مع اآلخرین، ویكتشف عالقة الفرد بالدولة من خالل 

الرسمي لوثائق الھویة الشخصیة، ویمیز ما لھ من  اإلطالع على الطابع
الحقوق وما علیھ من الواجبات المدنیة والسیاسیة المترتبة على التمتع 

ولتحقیق الغایات السابقة الذكر فإن المنظومة التربویة تعتمد . 24"بالجنسیة
عرض وثائق الھویة، : "على مختلف الوسائل التعلیمیة والتي من بینھا

، عرض أمثلة ....)دستور، قانون االنتخاب(ئق مرجعیة قانونیة استغالل وثا
عن واجبات المواطنة، استعراض رموز السیادة الوطنیة، استغالل معلومات 
قبلیة، التعرف على مركبات الھویة من خالل الوثائق، تبادل التعریف بالذات 

مكتسبة، بین التالمیذ، وثائق قانونیة مناسبة، أمثلة واقعیة، صور، معلومات 
  . 25"خریطة، العلم الوطني

شھادة المیالد، بطاقة التعریف الوطنیة، : (الوثائق الھویة الشخصیة
 .....). الدفتر العائلي، الدفتر الصحي، الجنسیة، جواز السفر
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الجمھوریة الجزائریة : والمعلومات التي تكتب في رأس كل وثیقة
وقد تمت معالجة ھذه القیمة  ...ةالدیمقراطیة الشعبیة، الوالیة، الدائرة، البلدی

  :26عبر الوحدات التالیة

انطالقا من بعض الوثائق الرسمیة، " :وحدة الھویة الشخصیة - 1
. ودراسة مواد من الدستور، یستخلص المتعلم كیفیة ممارسة المواطنة

الحق في الھویة الشخصیة، الحق في اإلقامة : ویتعرف على مختلف حقوقھ ق
الوطني، الحق في التعلم، الحق في االنتخاب والترشح  حیث یشاء في التراب

والمساواة أمام القانون، حق االنخراط في الجمعیات المعتمدة، المشاركة في 
الحیاة السیاسیة على أساس دیمقراطي، عالقة الفرد بالدولة، تأدیة الواجبات، 

ات توظیف المعارف والكفاءات المكتسبة في وضعی"ویتم . 27"احترام القانون
جدیدة یراعى فیھا التدرج في األداءات المطلوبة وفق األھداف المسطرة 
للوحدة التعلیمیة كأم یصنف الحقوق والواجبات، أو یشرح مادة قانونیة 

  .28..."بأسلوبھ الخاص وغیرھا

التعریف بمكونات "تھدف ھذه الوحدة إلى  :وحدة الھویة الوطنیة - 2
وذلك استنادا . اعتزازه بانتمائھ الحضاريالھویة الوطنیة، وجعل المتعلم یبدي 

فانطالقا من خریطة الجزائر واعتمادا على  29إلى بعض النشاطات المقترحة
لیكون . من الدستور، یتم فتح حوار لتحدید مكونات الھویة الوطنیة.... المادة

المتعلم في األخیر قادرا على أن یشرح مكونات الھویة الوطنیة، ویفصح عن 
 .30"تمائھ، ویعدد الرموز الوطنیةاعتزازه بان

تسعى ھذه الوحدة إلى إبراز ماھیة  :وحدة الجنسیة والمواطنة - 3
الجنسیة والمواطنة، وكذا ممارسة المواطنة بالتعرف على مختلف الحقوق "

والواجبات التي تترتب على كل من الدولة والمواطن في إطار االنتماء 
 . 31"لصالحةالوطني وذلك أمال في تحقیق المواطنة ا

تھدف ھذه الوحدة إلى إكساب المتعلم : وحدة رموز السیادة الوطنیة - 4
تعریف رموز السیادة الوطنیة وإظھار االحترام لھا واإلفصاح "القدرة على 

عن االعتزاز بھا، وذلك من خالل جملة النشاطات المقترحة حیث یتم فتح 
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العلم الوطني وأداء  حوار لتحدید وتحلیل الرموز الوطنیة انطالقا من رفع
لیكون المتعلم قادرا على أن یعدد الرموز الوطنیة، ویحلل . النشید الوطني

شعار الجمھوریة، ویبین كیف یحترم الرموز الوطنیة، ویحفظ النشید الوطني، 
  ".ویرسم العلم الوطني

  واجبات المواطنة: المحور الثاني

بات وممارسة أداء الواج"وتھدف إلى إكساب الطفل القدرة على  
الحقوق وفق مقتضیات المواطنة، حیث یعرف المتعلم بعض واجبات المواطنة 
نحو الوطن ونحو اآلخرین، ویحدد الدستور واجبات المواطنة وحقوقھا 

  ..وتسھر مؤسسات الدولة على حمایتھا لكل المواطنین

   واجبات كل شخص نحو وطنھ ویتم خالل ھذا العنصر إبراز

الحضور في الوقت و القیام بكل األعمال المكلف بھا،  فواجب الموظف ھو -
 ...وحسن التعامل مع الجمھور

   ....وواجب القاضي ھو الحكم بین الناس بالعدل وتطبیق قوانین الجمھوریة -
وواجب التاجر عدم الغش في بیع السلع، وعدم التطفیف في المیزان، وعدم  -

  ... الزیادة المفرطة في الثمن
   ...نع إتقان العملوواجب الصا -
وحمایة رموز السیادة وواجب الجندي الدفاع عن حدود الوطن ضد األعداء،  -

   ...الوطنیة،
، والمحافظة على أرواح مواطنینوواجب عناصر األمن ھو توفیر األمن لل -

  .المواطنین وممتلكاتھم
 حمایة الوطن من أي اعتداء: ویطالب المواطن بالقیام بعدة واجبات أھمھا -

 . خارجي، والمساھمة في تنمیتھ وازدھاره

   حقوق المواطنة: المحور الثالث

اعتمادا على وثیقتي اتفاقیة حقوق الطفل والنظام الداخلي  ویتم ذلك
للمؤسسة یتم تحدید الحقوق والواجبات، أین یدرك المتعلم بعض الحقوق التي 

أدائھا، حیث یذكر یتمتع بھا والواجبات التي تترتب علیھ، مع ضمان االلتزام ب



المواطنة في مناھج المدرسة الجزائریة                                                                           
  

 

 517                                                                            السادسالدولي  الملتقى

 ".حقوقھ، ویعدد واجباتھ ویؤدیھا

وحقوق المواطنة كثیرة منھا االستفادة من التعلیم، والعمل، والعالج، 
واإلعالم، والحصول على كل الحقوق المدنیة من أسم ولقب وجنسیة وغیر 

  . ذلك

الحق في التعلیم، ( أما حقوق الطفل التي تحمیھا الدولة الجزائریة
صحة، والحق في الرعایة والترفیھ، والحق في اإلعالم وغیر والحق في ال

دفع (ویشارك كل من الموظف والتاجر في تمویل التكالیف العمومیة ..). ذلك
 . وسنویا )العامل(الضریبة شھریا 

: ویتم االعتماد خالل ھذه الوحدة على جملة من الوسائل والسندات من بینھا -
بة، خریطة، العلم الوطني، عرض وثائق أمثلة واقعیة، صور، معلومات مكتس

الھویة، عرض أمثلة عن واجبات المواطن، استعراض رموز الوطن، 
استغالل معلومات قبلیة، التعرف على مركبات الھویة من خالل الوثائق، 

  .32"تبادل التعریف بالذات بین التالمیذ
من  :دةوتدعم ھذه الوحدة بدروس في مادة التربیة اإلسالمیة، فنجد أن وح -

مثال ترمي إلى تحقیق القدرة على أداء حقوق الغیر وتجنب اآلداب االجتماعیة 
األخالق القبیحة ، أین یعدد المتعلم حقوق الغیر ویؤدیھا، ویذكر األخالق 

 .33القبیحة ومضارھا ویتجنبھا
إبراز "كما تدرج مادة حقوق االنسان حیث  یتم خالل ھذا المجال التعلیمي  -

والعمل . والحریات األساسیة للفرد من خالل الوثائق الدولیة حقوق اإلنسان
. 34"على احترامھا، ونبذ العنف واللجوء إلى الوسائل السلمیة لحل المشاكل

  :وذلك عبر الوحدات التالیة

من خالل تصفح وثیقة ": وحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - 1
وارده یتم اكتشاف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومن قراءة بعض م

محتویات الوثیقة واستخالص مجاالت حقوق اإلنسان والتعرف على ھذه 
إ، حقوق اإلنسان، .ح.ع.وثیقة إ: كما یتم التركیز على المفاھیم التالیة. الحقوق

  .35"الحریات األساسیة
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بمالحظة مجموعة من الصور : "وحدة خروقات حقوق اإلنسان - 2
نسان في العالم، واكتشاف المناطق التي یتم التعرف على وضعیة حقوق اإل

كما یتم توضیح المفاھیم . تنتھك فیھا حقوق اإلنسان، وكیفیة الدفاع عنھا
  .36"انتھاك حقوق اإلنسان، منظمات حقوق اإلنسان: التالیة

بمالحظة صور لبلدان تعرف االستقرار، : "وحدة األمن والسلم - 3
یتم استخالص أھمیة األمن والتي تعرف االضطرابات والالأمن، والحروب 

والسلم في تقدم المجتمعات، وما تحملھ االضطرابات والحروب من مآسي 
والوصول إلى نتیجة أن نبذ . ومحن ودمار وإعاقة أمام تطور المجتمعات

العنف والحروب وتبني الحوار في حل المشاكل والعمل من أجل السلم تصبح 
السلم، األمن، السلم العالمي، : الیةكما یتم توضیح المفاھیم الت. ضرورة حتمیة

  .37"سباق التسلح، الحروب

  السلوك الدیمقراطي: المحور الرابع

في إطار المجال التعلیمي المعنون بالدیمقراطیة یتعلم الطفل مجموعة 
.  من القیم االجتماعیة والسیاسیة، التي من شأنھا تدعم السلوك المواطني السلیم

ى إلیھا المنظومة التربویة من خالل ھذه الوحدة التي تسع الكفاءة المرحلیةو
، من خالل إبداء الرأي درة على ممارسة الفعل الدیمقراطيھي تحقیق الق

  . وحسن المحاورة، وتحمل مسؤولیة المواقف الشخصیة وفق القیم المكتسبة

جعل الدیمقراطیة إطارا لممارسة حریة التفكیر "یھدف ھذا المجال إلى 
قصاء، واحترام الرأي المخالف والمساھمة في بنائھا في والتعبیر وعدم اإل

إكساب "كما یسعى إلى . 38"إطار التنظیمات االجتماعیة والنقابیة والسیاسیة
المتعلم القدرة على ممارسة الحوار البناء بحسن االستماع وتوضیح األفكار 
وأخذ المالحظات وإبداء الرأي، واالعتراف بحق االختالف في مختلف 

الحیاة بشكل عام وضمن الجمعیات والمجالس المنتخبة بشكل  مواقف
بإبراز نماذج من الممارسة الدیمقراطیة من خالل االنتخاب "وذلك . 39"خاص

  .40"وتحمل مسؤولیة التصرفات الیومیة

  :وذلك عبر الوحدات التالیة
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اإلدالء "  تساعد ھذه الوحدة على تمكین الطفل من: أعبر عن رأیي - 1
یعبر عن رأیھ بحریة، یتقبل : تھ في حدود القیم المكتسبة حیثبآرائھ ورغبا

رأي اآلخرین، ال یتعصب لرأیھ وذلك من خالل فتح حوار حول تنظیم 
  .41"نشاطات الصقیة، ویترك للمتعلم اقتراح ھیكلة المعارف

حسن التحاور والمشاركة "القدرة على  وھدفھا: أتحاور مع غیري - 2
خرین، وذلك بأن یعرف الحوار وأھمیتھ في حل في المناقشة واحترام رأي اآل

ویكتسب الطفل ھذه .  النزاعات، ویمارسھ، ویعدد آدابھ، ویشارك في المناقشة
القیم من خالل إثارة قضیة للمناقشة حول كیفیة تنظیم نشاط معین یتعلق 

 .42"بدراستھم

بمعرفة قواعد "وتسمح ھذه الوحدة : قواعد الحوار والمناقشة - 3
وممارستھا في الحیاة الیومیة، وذلك من خالل إیضاح المفاھیم  المناقشة

الحوار، المناقشة، حسن اإلصغاء، حسن التدخل، الحجة، الرأي : التالیة
طرح قضیة للمناقشة یصل  أما النشاط المقترح لھذه الوحدة فھو. المخالف

المتعلمون من خاللھا إلى وضع قواعد یلتزمون بھا في الحوار، وإبراز حق 
  .43"االختالف وأدبھ

وتھدف ھذه الوحدة إلى تعوید الطفل على  ممارسة : حریة التعبیر - 4
حریة التعبیر بكل موضوعیة واستقاللیة دون المساس بكرامة الغیر، وذلك 

إبداء الرأي، النقد، الموضوعیة في الطرح، : انطالقا من المفاھیم التالیة
من خالل عرض مجموعة و. الصراحة، وضوح التعبیر، اقتراح الرأي اآلخر

  .44من الصور ومناقشتھا یكتشف المتعلمون صورا للممارسات الدیمقراطیة

إكساب المتعلم القدرة على ممارسة حریة "وتھدف ھذه الوحدة إلى 
التعبیر باحترام رأي الغیر، حیث یتم استنتاج مفھوم حریة التعبیر وأسالیبھ 

كما یتم التعریف بالمفاھیم . والمجتمعقواعده، وأھمیة العمل بھ بالنسبة لألفراد 
حریة الرأي، حریة التعبیر، احترام رأي اآلخر، كل ذلك بعد قراءة : التالیة

موضوع ما من جرائد مختلفة، وعرض بعض الصور لتجمعات عالمیة أو 
حزبیة، أین یسلط الضوء على تدخالت بعض األفراد واإلسھامات الناتجة 
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  .45"عنھا

بیان دور ممارسة العملیة "تھدف ھذه الوحدة إلى و :وحدة االنتخاب - 5
االنتخابیة في أداء العمل الدیمقراطي وتحمل المسؤولیة عند االختیار، 
وباستعمال عملیة مندوبي األقسام یتم توظیف المفاھیم االنتخابیة واستنتاج 

ویتعود . أین یبین المتعلم دور االنتخاب في العمل الدیمقراطي.أھمیة االنتخاب
 .46"ى ممارسة العملیات االنتخابیةعل

مثل انتخاب ممثل القسم، حیث : التدریب على السلوك الدیمقراطي - 6
تسمح ھذه الوحدة بالتكوین السیاسي للطفل وفق أساس دیمقراطي، فمن خالل 

انتخاب ممثل للقسم یستوعب الطفل فكرة االنتخاب بأسسھا الدیمقراطیة "
ح مثال ومختلف القیم التي تھدف إلیھا وقوانینھا العامة كالحق في الترش

القدرة على الربط  : لتحقیق الكفاءة المرحلیة التي ترمي إلیھا أال وھي. الوحدة
بین االنتخاب كممارسة دیمقراطیة، وتحمل مسؤولیة المواقف واالختیارات 

  .الشخصیة

وتقاس ھذه الكفاءة من خالل بعض المؤشرات، كأن یتعرف المتعلم 
ءات الترشح واالنتخاب والفرز وبعض شروط الترشح أو على بعض إجرا

االنتخاب للمسؤولیة العامة، ویدرك الفائدة من انتخاب ممثل القسم، ویعرف 
  .47"بعض مسؤولیات المنتَخب والمنتِخب

ویعتمد بناء ھذه الكفاءة على الخلفیة المعرفیة لوحدة انتخاب ممثل 
یستحق الترشح لتولي مسؤولیة فمن خالل المالحظة یدرك الطفل أنھ "القسم، 

القسم كل تلمیذ وتلمیذة یدرسان في نفس القسم، وتتم عملیة الترشح بتسجیل 
كما أنھ یحق انتخاب المترشح لكل تلمیذ . االسم واللقب على السبورة أو ورقة

 .48"سواء كان مترشحا أو غیر مترشح

ممثل ومن ثم یتم توظیف المكتسبات التي تعلمھا الطفل خالل انتخاب 
المؤسسات التي یمثل فیھا المنتخبون من "القسم في نطاق أوسع إذ یدرك أن 

المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة والوطنیة، ویفھم أن االستفتاء : انتخبوھم ھي
. نعم أو ال: ھو استشارة الشعب في قضیة ھامة یكون الجواب عنھا بـ
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كما . لي مسؤولیة ھامةواالنتخاب ھو اختیار شخص أو عدد من األشخاص لتو
موت الشخص، تغییر : أن أسباب شطب الناخبین من القوائم االنتخابیة ھي

إقامتھ، أو كونھ مسجال في بلدیة أخرى وغیر ذلك، وتلغى أصوات الناخبین 
إذا كانت ورقة االنتخاب ممزقة أو كتب فیھا عبارة من العبارات، أو كان 

 .49"ظرف الرسالة فارغا

توعیة الطفل "ة بأنشطة خارج القسم تھدف إلى وتعزز ھذه الوحد
الوثائق التي یطلبھا أعضاء مكتب  بصیرورة العملیة االنتخابیة ومعرفة

أو رخصة االنتخاب من الشخص المنتِخب كبطاقة التعریف، أو جواز السفر، 
، ومعرفة الشروط المطلوبة فیمن یترشح لمسؤولیة السیاقة مع بطاقة الناخب

بالحقوق المدنیة، والحصول على اإلقامة والجنسیة في عامة وھي تمتعھ 
  . 50"الوطن الذي یترشح فیھ

ومن خالل ھذه العملیة یخلص الطفل إلى ملخص عن صیرورة االنتخابات، 
  :وھو التالي

االنتخاب ھو التعبیر الحر عن اختیار شخص أو أكثر لتولي مسؤولیة "
ویتدرب التالمیذ من . اعامة، والترشح ھو التسجیل على قائمة ینتخب علیھ

ویسمح . خالل انتخاب ممثل القسم على تحمل المسؤولیة وعلى االختیار الحر
القانون لكل مواطن أن ینتخب أو یترشح إذا توفرت فیھ الشروط القانونیة 

ویشرف على عملیة االنتخاب مكتب مكون . المطلوبة لتولي مسؤولیة عامة
اعدین لھ، ویقوم أعضاؤه بالمھام من رئیس المكتب ونائبھ وكاتب عام ومس

. اإلشراف على عملیة االنتخاب، وفرز األصوات لمعرفة الفائز: التالیة
ویحمي الدستور اختیار المواطنین الحر، ویتحمل المواطن مسؤولیة 

  .51"اختیاره

وفي السنوات الدراسیة الالحقة تعالج ھذه الوحدة على مستویات أوسع 
انطالقا من الكفاءة المرحلیة التي ترمي إلیھا والمتمثلة في معرفة قواعد 
الدیمقراطیة من خالل المجالس المنتخبة، وممارستھا في التعبیر والمناقشة، 

  .بإضافة وحدات أخرى
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  : روح المسؤولیة: المحور الخامس 

بتعوید الطفل على تحمل المسؤولیة في المواقف "ح ھذه الوحدة تسم
من خالل إبراز معنى تحمل المسؤولیة، وتعداد مظاھر . القریبة من المتعلم

ومن خالل أحداث یومیة ومواقف معینة یتعرف . تحمل المسؤولیة في المحیط
 .52"على المسؤولیة ویحدد دوره في ذلك

وتھدف  :المسؤولیة في المحیط وحدةوقد عولجت ھذه األخیرة عبر 
واعتمادا . التعریف بمسؤولیة األفراد كل في موقع وجوده"ھذه الوحدة إلى 

على مجموعة من الصور ألحداث مختلفة یحدد المتعلم مسؤولیة األفراد فیھا، 
یذكر مسؤولیتھ : ویحدد أھمیة تحمل المسؤولیة في الوقایة من األخطار، حیث

 .53"ن أھمیة تحمل المسؤولیة لدى األفرادفي المحیط القریب، ویبی

 المشاركة االجتماعیة والسیاسیة: المحور السادس

من الدستور،  42بمناقشة المادة " :وحدة األحزاب السیاسیة - 1
وبقراءة بعض المواد من قانون األحزاب السیاسیة، ومن خالل عرض قائمة 

أھدافھ وشروط لألحزاب المعتمدة، یتم استخالص مفھوم الحزب السیاسي و
لیدرك المتعلم دور األحزاب في الحیاة السیاسیة للبالد، . تشكیلھ وفقا للقانون

الحزب، : كما یتم التركیز على المفاھیم التالیة. وأھمیتھا في تكوین المواطن
المؤتمر التأسیسي، القانون األساسي، أھداف الحزب، البرنامج السیاسي 

  .54"للحزب
التعریف بأھمیة "ھدف ھذه الوحدة إلى وت: المجالس المنتخبة - 2

. المجالس المنتخبة وضرورة حسن اختیار أعضائھا لخدمة قضایا المواطنین
االنتخاب، المجلس الشعبي : أما المفاھیم المستھدفة خالل ھذه الوحدة فھي

ومن . البلدي، المجلس الشعبي الوالئي، المجلس الشعبي الوطني، المداوالت
كمتابعة محاضر مداوالت المجالس المنتخبة یدرك رحة خالل النشاطات المقت

الطفل دور ھذه المؤسسات في خدمة الوطن والمواطن ودورھا في ترقیة 
 .55"العمل الدیمقراطي ویستنتج قواعد الممارسة الدیمقراطیة

التعریف "تسعى ھذه الوحدة إلى  :وحدة المجلس الشعبي البلدي - 3
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یر شؤون البلدیة والسھر على مصالح بدور المجلس الشعبي البلدي في تسی
المواطنین، وبمناقشة قانون البلدیة یستنتج تنظیم المجلس الشعبي البلدي وتحدد 

لیكون قادرا على ذكر وظائف أعضاء الھیئة التنفیذیة، والتمییز بین . مھامھ
  .56"المجلس الشعبي البلدي والھیئة التنفیذیة

تحدید دور "ذه الوحدة إلى تسعى ھ: وحدة المجلس الشعبي الوالئي - 4
المجلس الشعبي الوالئي في المراقبة والتنمیة المحلیة من خالل اإلجابة على 

ما ھو المجلس الشعبي الوالئي؟ كیف یتم تشكیلھ وتنظیمھ؟ : التساؤالت التالیة
واعتمادا على بعض مواد من قانون الوالیة، وقانون . ما عالقتھ بالمواطن

اج كیفیة تشكیل المجلس الشعبي الوالئي وعالقتھ االنتخابات، یتم استنت
ویدرك المتعلم في األخیر ماھیة كل من األمالك الوطنیة . بالمواطنین

 .57"العمومیة، واألمالك الوطنیة الخاصة

تحدید دور الجمعیات في "تھدف ھذه الوحدة إلى  :وحدة الجمعیات - 5
وذلك باإلجابة على . فیھا الحیاة العامة للمجتمع المدني، والعمل على االنخراط

لماذا یلجأ األفراد إلى تأسیس الجمعیات؟ كیف تتكون : التساؤالت التالیة
واعتمادا على بعض المواد . الجمعیة؟ ما فائدة الجمعیة بالنسبة للفرد والمجتمع

من الدستور وقانون الجمعیات، یتم التعرف على الجمعیات وأنواعھا وكیفیة 
ا، وأھمیتھا في تكوین الفرد وحل مشاكل تأسیسھا واالنخراط فیھ

  .58"المواطنین

التعریف بأھمیة "وتسعى ھذه الوحدة إلى  :وحدة العمل النقابي - 6
والعمل على ممارستھ . العمل في الدفاع عن الحقوق المادیة والمعنویة للعمال

التنظیم : وذلك بتوضیح جملة من المفاھیم األساسیة مثل. لحل مشاكلھم
ویتم . وق العمال، المصالح المادیة، المصالح المعنویة، التضامنالنقابي، حق

استنتاج مفھوم العمل النقابي، وكیفیة ممارستھ، وأھمیتھ بالنسبة للعامل 
والمجتمع عن طریق قراءة خبر من إحدى الصحف الوطنیة عن نشاط إحدى 
 النقابات الوطنیة ومناقشتھ، وبقراءة بعض المواد من قانون ممارسة الحق

  .59"النقابي
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  المواطن والقانون: المحور السابع

العالقة بین المواطن والقانون، "یتم خالل ھذا المجال إلى إبراز  
والحث على االلتزام بھ واحترامھ أثناء التعامل مع الغیر، باعتباره الضامن 

  :ویضم ھذا المجال التعلیمي الوحدات التالیة. 60"ألمن األفراد

الدستور، : "استنادا إلى المفاھیم التالیة :انونوحدة المواطن والق - 1
القانون، المساواة، الحمایة القانونیة، تنظیم العالقات یتم إبراز عالقة المواطن 

واعتمادا على مواد من الدستور، . بالقانون، والعمل على احترامھ وتطبیقھ
یستنتج المتعلم وجوب معرفة القانون واحترامھ باعتباره ضروري لتنظیم 

- ال یعذر أحد بجھل القانون: العالقات بین األفراد، مع توضیح النقاط التالیة
  .61"احترام القانون واجب -الكل سواسیة أمام القانون -القانون ینظم العالقات

التعریف "تھدف ھذه الوحدة إلى  :وحدة المجالس القضائیة - 2
. مطعون فیھابالمجلس القضائي كھیئة قضائیة استئنافیة تنظر في القضایا ال

وذلك بعرض الھیكلة العامة للقضاء الجزائري، وبعض األحكام الصادرة عن 
المحاكم، أو وثائق قضائیة صادرة عن المجلس القضائي، حیث یتم التعرف 

ویتم توضیح المفاھیم .  على المجلس القضائي ومھامھ وعالقة المواطن بھ
، الحكم، الطعون، المجلس القضائي، الغرف المتخصصة، الخصوم: التالیة

مع اإلشارة إلى أن المجلس القضائي یتشكل من عدة غرف . االستئناف
  .62"متخصصة، كما أنھ جھاز االستئناف

  تاریخ  وجغرافیة الجزائر: المحور الثامن

یحتل التاریخ الوطني مكانة بارزة في مناھج التاریخ الرسمیة، وذلك 
حقیق التنمیة الشاملة لشخصیتھ لما لھ من مكانة بارزة في تربیة المتعلم، وت

لیعي ذاتھ، ویعتز بھویتھ، ویفخر بماضیھ في عالم تتشابك فیھ القضایا 
  .63واألبعاد، تزول فیھ الحدود والحواجز

واھتمت المنظومة التربویة بمختلف العناصر المكونة لتاریخ المجتمع 
افظة حدید انتماءاتھ الحضاریة، والمحت"قصد أن تجعل المتعلم قادرا على 

تعد معرفة تاریخ المجتمع من أھم عوامل كما . 64..."على مقومات مجتمعھ
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 قیام المواطنة الصالجة ،

وقد تم التعرض لتاریخ المجتمع ومكوناتھ في الطور األول من التعلیم 
المتوسط سنة األولى ضمن وحدة البیئة والتراث الرامیة لتعریف الناشئ 

 .65االستفادة منھبأنواع التراث وسبل حمایتھ وكیفیة 

كما تم التعرض إلیھا في الطور الثالث من التعلیم المتوسط خالل السنة 
الذي یھدف  .66الدولة والمجتمع الجزائري: المجال المفاھیميالرابعة ضمن 

تحدید االنتماء الحضاري، والحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري، "لـ
 68المجتمع الجزائري: حدةوذلك من خالل و 67"واحترام الدستور الذي ینظمھ

تمییز مقومات المجتمع الجزائري، وانتماءاتھ الحضاریة، والتمسك "أین یراد 
  .69"بھا

  :ویھدف تدریس مادة التاریخ إلى ما یلي

  .أن یعي النشء الذاكرة الجماعیة لمكانة مجتمعھ في أزمنة سابقة -
 .أن یتعرف على قیم مجتمعھ الجوھریة -
 .التاریخیة لمجتمعھ ھي مفتاح ھویتھ الذاتیةأن یدرك أن الذاكرة  -
أن یتفھم الروابط التي تصلھ بالبشریة وییتمكن من فھم الحضارات والحوار  -

 .الھادف والبناء مع اآلخرین
أن یتمكن من استخالص المعلومة التاریخیة من مصادرھا، واستعمال  -

 .الوثائق والمفاھیم المفتاحیة الخاصة

 :70یات اآلتیةوبالتالي تحقیق الغا

تجذیر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا بتنشئتھم على  -
حب الجزائر وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وكذا تعلقھم بالوحدة الوطنیة 

  .ووحدة التراب الوطني ورموز األمة
تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة الفردیة والوطنیة باعتباره وثاق  -

نسجام االجتماعي وذلك بترقیة القیم المتصلة باإلسالم والعروبة اال
 .واألمازیغیة
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، ومبادئھا لدى األجیال الصاعدة 1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر  -
، ي في تخلید صورة األمة الجزائریةوالمساھمة من خالل التاریخ الوطن

التاریخي والدیني وتقویة تعلق ھذه األجیال بالقیم التي یجسدھا تراث بالدنا 
 .والثقافي

 :أما مادة الجغرافیا

یعتبر نشاط الجغرافیا في التعلیم مكونا أساسیا في التنمیة الشاملة 
لشخصیة المتعلم فھي تساعده على حل مشكالت حیاتیة من خالل تنمیة البعد 

. المكاني واكتشاف العالقات القائمة بین اإلنسان وبیئتھ الطبیعیة واالجتماعیة
  .واالرتباط الوثیق بأرضھ  فة التلمیذ لموقعھ بالنسبة لوطنھومعر

فمادة الجغرافیا تساھم في تمكین المتعلمین من إدراك الموقع المكاني 
ومن معرفة . ، وإدراك خریطتھ الجغرافیةالمحلي واإلقلیمي والعالمي للوطن

أھمیة العالقات بین الدول، واكتشاف مكانة الجزائر في محیطھا القریب 
وإیقاظ مداركھم الحسیة والفكریة تجاه المحیط الذي یعیش فیھ . 71"لبعیدوا
  .72)المباشر، القریب، والبعید(
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  : حقمال

  :مصطلحات متعلقة بأطوار الدراسة - 1

  :التعلیم االبتدائي

 یشمل السنة األولى والسنة الثانیة: الطور األول
 یشمل السنة الثالثة والسنة الرابعة: الطور الثاني

 یشمل السنة الخامسة: ور الثالثالط
  التعلیم المتوسط

 یشمل السنة األولى متوسط: الطور األول
 یشمل السنة الثانیة والسنة الثالثة متوسط: الطور الثاني
 .یشمل السنة الرابعة متوسط: الطور الثالث

  مصطلحات متعلقة بالبرامج والمناھج التربویة - 2

طة المرتبطة مباشرة بالوحدة ھي الكفاءة البسی: الكفاءة القاعدیة
التعلیمیة التي تحتوي على الحد األدنى من المعارف والسلوكات التي تجعل 

   .73نشاطات التعلم ووضعیاتھ تتمحور حولھا

و ھي الكفاءة المركبة من مجموع الكفاءات القاعدیة  :الكفاءة المرحلیة
  . 74اجالمرتبطة بكل مجال من المجاالت التعلیمیة المدرجة في المنھ

، والتي تتكون من مجموع وھي الكفاءة النھائیة: الكفاءة الختامیة
  .الكفاءات المرحلیة 

ھو الحقل المعرفي الذي تم انتقاء الوحدات التعلیمیة  :المجال التعلیمي
المستعملة منھ كموارد لبناء الكفاءات المتوخاة من المجاالت التعلیمیة المكونة 

  .  75لطبیعة معارف المادة

ھي النواة المعرفیة األساسیة في كل مجال من  :حدة التعلیمیةالو
   76مجاالت التعلم التي تتكون من المعارف والسلوكات المتجانسة المترابطة 

وھي العناصر المعرفیة : العناصر المفاھیمیة المستھدفة للبناء
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لتفاعل مع المحوریة في كل وحدة تعلیمیة ، محددة تماشیا وقدرة المتعلم على ا
  .77"، واستیعابھ لمفاھیمھا وترجمتھا في السلوكاتالمادة في ھذا المستوى

تعتبر الوسائل التعلیمیة بكل أنواعھا ضروریة : الوسائل التعلیمیة
ومساعدة على تطبیق المناھج، بما تتضمنھا من سندات تربویة یستعین بھا 

   .78المعلم في أدائھ، وھي تشكل للمتعلم مصدرا أساسیا لتعلماتھ

ھي جملة من المواقف واألنشطة التعلیمیة : نشاطات المقترحةال
المقترحة لجعل المتعلم في عالقة تفاعل متناسبة مع مضمون التعلم في كل 

وھي تتضمن . وحدة حسب المجال وإمكانات المعلم والوسائل المتوفرة
   .79مجموعة من الخطوات والعملیات واألداءات والوسائل

القابل للمالحظة والقیاس الذي یبرز خاللھ  ھو السلوك :مؤشر الكفاءة
المتعلم مستوى تحكمھ في المعرفة أو السلوك المكتسب من الكفاءة القاعدیة، 

  .أو تعبیر عن حدوث فعل تعلم ما، أو اكتساب كفاءة معینة

كل ذلك یتحقق في جزء أو حصة من حصص الوحدات التعلیمیة، ومن 
ءة الواحدة یمكن التأكد من تحقیق خالل مجموع المؤشرات المرتبطة بالكفا

    . 80الكفاءة المستھدفة أو عدمھ

  :الوحدة اإلدماجیة

الوحدة اإلدماجیة لیست وحدة تعلیمیة مستقلة كالوحدات التعلیمیة 
المتعلقة ببناء الكفاءات القاعدیة، بل ھي وحدة تتعلق بعملیة إدماج مجموعة 

كفاءات القاعدیة من المعارف والسلوكات المكتسبة ضمن مجموعة ال
المندرجة في سیاق بناء الكفاءة المرحلیة المرتبطة بمجال من المجاالت 

  .المعتمدة في المنھاج

وقد تم تخصیص حجم زمني لتقدیم ھذه الوحدة بعد االنتھاء من تقدیم 
  .الوحدات التعلیمیة القاعدیة الخاصة بكل مجال
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شاطاتھا اإلدماجیة وقد تركت المبادرة لألستاذ ، الختیار مضامینھا ون
، مع االلتزام مستوى الكفاءة المرحلیة المحددة التي تمكنھم من تحقیق

  .81بالوقت

    :الھوامش
                                                        

مناھج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، دیوان المطبوعات المدرسیة والتكوین عن بعد،  -1
  .13-9، ص 2003دیسمبر 

الوطني للمطبوعات المدرسیة،  دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، الدیوان -2
  .53-52، ص 1، ط2006-2007

  .48المرجع نفسھ ص  -3
  .53-52المرجع نفسھ ص  -4
دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،  -5

  .59-54، ص 1، ط2006-2007
  .المرجع السابق نفسھ -6
  .39تدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، صمنھاج السنة الخامسة اب -7
  .المرجع نفسھ -8
  .40، صالمرجع نفسھ -9

  .المرجع نفسھ -10
مناھج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، دیوان المطبوعات المدرسیة والتكوین عن  -11

  .13-9، ص2003بعد، دیسمبر 
ي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائ -12

  .53-52، ص 1، ط2006-2007
  .48المرجع نفسھ، ص  -13
  .53-52المرجع نفسھ، ص  -14
دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،  -15

  .59-54، ص 1، ط2006-2007
  .المرجع السابق نفسھ -16
  .39ة الخامسة ابتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، صمنھاج السن -17
  .المرجع السابق نفسھ -18
  .40، صالمرجع نفسھ -19

  المرجع نفسھ -  20
  .59-54: دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص -21
دائي، ، منھاج السنة الخامسة ابتمدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج،  -22

  .39ص
  .54: دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي،  ص - 23
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مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة : مناھج السنة األولى من التعلیم المتوسط -24

  .45، ص2003للمناھج، أفریل 
التربیة المدنیة  منھاجالوثیقة المرافقة ل :مدیریة التربیة والتعلیم، اللجنة الوطنیة للمناھج -25

  .36للسنة الثانیة متوسط، ص
منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة : مدیریة التربیة والتعلیم، اللجنة الوطنیة للمناھج -26

  .25متوسط، ص
  .48-46ومناھج السنة األولى من التعلیم المتوسط، ص. 44صالمرجع نفسھ،  -27
  .49مناھج السنة األولى من التعلیم المتوسط، ص -28
المقترحة لجعل المتعلم ھي جملة من المواقف واألنشطة التعلیمیة ا: النشاطات المقترحة -29

في عالقة تفاعل مناسبة مع مضمون التعلم في كل وحدة حسب المجال وإمكانات المعلم 
وھي تتضمن مجموعة من الخطوات والعملیات واألداءات . والوسائل المتوفرة

مدیریة التربیة والتعلیم، : یة المدنیة للسنة الثانیة متوسطمنھاج الترب: انظر. والوسائل
اللجنة الوطنیة للمناھج، مطبعة الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، دیسمبر 

  .32، ص2003
ومناھج السنة األولى من التعلیم . 44ص منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسط -30

  .25المتوسط، ص
مدیریة التربیة والتعلیم، اللجنة الوطنیة : المدنیة للسنة الثانیة متوسط منھاج التربیة -31

. 44ص ،2003للمناھج، مطبعة الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، دیسمبر 
مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة : ومناھج السنة األولى من التعلیم المتوسط

  .46، ص2003للمناھج، أفریل 
  .58-56: المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، صدلیل  -32
مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة : مناھج السنة األولى من التعلیم المتوسط -33

 .33-31، ص2003للمناھج، أفریل 
منھاج التربیة المدنیة، السنة الرابعة : مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج -34

  .20، ص2005لتعلیم المتوسط، جویلیة من ا
  .المرجع نفسھ -35
  .المرجع نفسھ -36
  .20منھاج التربیة المدنیة، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص -37
مدیریة التعلیم األساسي، : منھاج التربیة المدنیة، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط -38

  .21، ص2005اللجنة الوطنیة للمناھج، جویلیة 
مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة : منھاج التربیة المدنیة، السنة الثالثة من التعلیم المتوسط -39

  .23، ص2004الوطنیة للمناھج، یولیو 
مدیریة التربیة والتعلیم، اللجنة الوطنیة : منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسط -40

  .26، ص2003ین عن بعد، دیسمبر للمناھج، مطبعة الدیوان الوطني للتعلیم والتكو
مناھج السنة الثانیة من التعلیم مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج،  -41

  .76االبتدائي، ص 
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  .76ص  المرجع نفسھ،  -42
  .39صالمرجع نفسھ،  -43
  .41صالمرجع نفسھ،  -44
  .21منھاج التربیة المدنیة، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص  -45
  .المرجع نفسھمنھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسط،  -46
وزارة التربیة الوطنیة، دلیل المعلم، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، الدیوان الوطني  -47

  .60، ص 1، ط2007- 2006للمطبوعات المدرسیة، 
  المرجع نفسھ، -48
  .المرجع نفسھ -49
  .المرجع نفسھ -50
  .61-60ص  المرجع نفسھ، -51
  .76ص المرجع نفسھ،  -52
  .26منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسط، ص  -53
  .المرجع نفسھ -54
منھاج السنة الخامسة ابتدائي، الدیوان مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج،  -55

  .38الوطني للمطبوعات المدرسیة، ص
  المرجع نفسھ -56
  .23نیة، السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، صمنھاج التربیة المد -57
  .23منھاج التربیة المدنیة، السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، ص -58
    .21منھاج التربیة المدنیة، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص -59
  .25المرجع نفسھ، ص -60
  .25مناھج السنة الثالثة متوسط، ص -61
  .المرجع نفسھ -62
الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، دار الھدى، عین : الصالح حثروبيمحمد  -63

 .236-235، ص2012ملیلة، الجزائر، 
  .17منھاج التربیة المدنیة، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص -64
  .44صمنھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسط،  -65
  .18رابعة من التعلیم المتوسط، صمنھاج التربیة المدنیة، السنة ال -66
  .نفس المرجع السابق -67
  .نفس المرجع السابق -68
  .نفس المرجع السابق -69
 .1/85سعد لعمش، الجامع في التشریع المدرسي الجزائري ،  -70
منھاج السنة الخامسة ابتدائي، الدیوان مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج،  -71
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  دور التربیة والتعلیم في تأصیل قیم المواطنة
  

  

  الجزائرجامعة  – مرزاق بیبي الدكتور

  :مقدمة

كثر في الوقت الراھن تداول مصطلح المواطنة خاصة في المجتمعات 
التي تنشد الدیمقراطیة، وھذا لما یحملھ ھذا المصطلح من معاني المشاركة في 

والثقافیة، إذ أن صفة المواطنة ال  یةواالجتماع واالقتصادیةالحیاة السیاسیة 
بھ، وإنما ھي عنصر فاعل في مختلف  واالرتباطللوطن  االنتسابتعني فقط 

  .مجاالت الحیاة
وعلیھ ال یستقیم البناء الدیمقراطي ألي دولة دون تجلي روح المواطنة 

  .في عالقات كل مواطن بمؤسسات الدولة
المواطن الصالح فإن  وإذا كانت رسالة المدرسة األولى ھي إعداد
وإذا كان الحال كذلك . التربیة الوطنیة ھي األداة الفعالة لتحقیق ھذه الرسالة

، نفسیا، دادا شمولیا من كل النواحي جسمیافال بد من إعداد األفراد إع
وجدانیا وسیاسیا لیكونوا مواطنین صالحین یعملون وبشكل فعال  اجتماعیا

عھم، وأن یؤدوا ما للمجتمع علیھم من على تلبیة حاجاتھم وحاجات مجتم
  .حقوق ویتمتعوا بحقوقھم التي كفلھا لھم القانون

إن مسؤولیة التعلیم في غرس وتأصیل قیم المواطنة، وتنمیتھا في نفوس 
التالمیذ مسؤولیة عظیمة، یتطلب ذلك أن تتبنى المناھج التربویة رسالة 

فة وتطبیقا وغرس قیمھا واضحة تتمثل في تربیة اإلنسان على المواطنة معر
في وجدانھ، وأن تعمد تلك المناھج إلى تعلیم التالمیذ تراثھم الثقافي وتاریخ 

  .وطنھم وأن تنمي فیھم الوالء للوطن، وتزرع فیھم حب الدفاع عنھ
الشباب عن قیمھ وتراثھ وجھلھ بتاریخ  وابتعادإن تراجع قیم المواطنة 

كما . دور المدرسة في ھذا التراجع، طرح إشكالیة مسؤولیة ووانتمائھوطنھ 
سیما تاریخ ثورة أول نوفمبر یعد بتاریخ وطنھ الأن جھل الشباب الجزائري 
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قیم المواطنة لدیھ،  واكتسابمن  األسباب الرئیسیة لتراجع قیم  الوالء للوطن 
وھنا تظھر جلیا مرة . ألن الجھل ال یولد إال النكران فاإلنسان عدو ما جھل

المدرسة في معالجة ھذا اإلشكال، ألن الجھل ال یحارب إال أخرى مسؤولیة 
بالعلم، ورسالة المدرسة في المقام األول ھي نشر العلم، وھذا یتطلب دراسة 

الوطني وما یرتبط بھ من قضایا ومفاھیم، وھو ما جسدتھ  االنتماءموضوع 
ر أھداف التربیة التي سطرتھا المنظومة التربویة الجزائریة كتجذیر الشعو

في نفوس التالمیذ وتربیتھم على حب الجزائر  وتأصیل روح  االنتماءب
إلیھا وكذا تعلقھم بالھویة الوطنیة من خالل مختلف  االنتماءب االعتزاز

 . األنشطة التربویة التي یقومون بھا داخل المؤسسة التعلیمیة
  :مفھوم المواطنة

في محاولة  مفھوم المواطنة من المفاھیم التي دار حولھا جدل كبیر
ضبط مدلولھا ومعناھا، وھذا ألن مفھوم المواطنة یختلف تبعا لتخصص من 
یرید التحدث عنھا، ولھویتھ وخلفیتھ الفكریة، ولكون أیضا مصطلح المواطنة 

ومع كل ھذا یمكن تقدیم بعض . متغیر واجتماعيمصطلح سیاسي وثقافي 
عربیة العالمیة تعرف الموسوعة ال. التعاریف األكادیمیة لھذا المصطلح

  .1"ألمة أو وطن االنتماءیشیر إلى  اصطالح"المواطنة على أنھا 
مكانة أو عالقة "تم تعریفھا على أنھا  االجتماعوفي قاموس علم 

ومن خالل ھذه العالقة " دولة"تقوم بین فرد طبیعي ومجتمع سیاسي  اجتماعیة
تحدد ھذه العالقة یقدم الطرف األول الوالء ویتولى الطرف الثاني الحمایة وت

  .2"بین الفرد والدولة عن طریق القانون
وتعرف دائرة المعارف البریطانیة المواطنة بأنھا عالقة بین فرد ودولة 
كما یحددھا قانون تلك الدولة، وبما تتضمنھ تلك العالقة من حقوق وواجبات 

   .3في تلك الدولة
  ماعیةاالجتویعرفھا أحمد زكي بدوي في معجم مصطلحات العلوم 

المواطنة صفة للمواطن تحدد حقوقھ وواجباتھ، وھي تحمل معاني الوالء "
للوطن وخدمتھ، والتعاون مع المواطنین اآلخرین من خالل المؤسسات 
والقنوات الرسمیة والمجتمعیة، من أجل تحقیق األھداف التي یصبوا إلیھا 

  .4"المواطنون
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حون عشرات أو مئات یصب اثنینالمواطنة في العربیة ھي مفاعلة بین 
ات وكل الحقوق االنتماءالمالیین یتفاعلون حول الوطن فیقتسمون كل 

مع الوطن  بالتصاقآخر، بعضھم لبعض  انتماءوبذلك یحققون . والواجبات
یفرض في الغالب  االلتصاق، وھذا االنتماءالذي ھو قطب الرحى في ھذا 

حكم ووحدة العلم بكل ما وحدة اللغة ووحدة العرق ووحدة الدین ووحدة نظام ال
في سبیلھ، المواطنة لیست وساما  واالستشھادتعني ھذه الوحدة من الدفاع عنھ 

یضعھ الفرد على صدره لیتمتع بكل ما یمنحھ من حقوق ثم یكون جزاء الوطن 
المواطنة كلمة تعني التعامل في تجاوب . إلیھ االنتماءعقوقا وھو یحمل صفة 

  .5في رحابھ ولكن مع مراحل حیاتھمع الوطن لیس مجرد الحیاة 
التأكید على فعل التجاوب مصدره أن المواطنة تتمیز بوجھ خاص 
بوالء المواطن لوطنھ وخدمتھ والتعاون مع اآلخرین من أجل تحقیق األھداف 

  .السامیة لوطنھ
  :مقومات المواطنة

مقومات المواطنة  االعتبارال یستقیم مفھوم المواطنة دون األخذ بعین 
  :تي یمكن حصرھا فیما یأتيوال

ال تتحقق المواطنة إال بتساوي جمیع : المساواة وتكافؤ الفرص -
 .المواطنین في الحقوق والواجبات، وتتاح أما الجمیع نفس الفرص

تقتضي المواطنة المشاركة الفعلیة : المشاركة في الحیاة العامة -
حقیقیة لدى كل  استعداداتللمواطنین في الحیاة العامة ویتطلب ذلك توفر 

للوطن، كما تعني إتاحة الفرص للجمیع الدخول إلى  االنتماءالمواطنین في 
 .والثقافیة دون أي تمییز واالجتماعیة االقتصادیةجمیع المجاالت السیاسیة 

ومعناه أن تكون الرابطة التي تربط المواطن بوطنھ : الوالء للوطن -
زبیة وال خضوع فیھا إال لسیادة تسمو عن العالقات القبلیة والعشائریة والح

وإنما تتعداه  االنتماءالقانون، وأن ھذه الرابطة ال تنحصر في مجرد الشعور ب
 التزاماتالمواطن بأن ھناك  واعتقادالوجداني في إدراك  االرتباطإلى 

  .وواجبات نحو الوطن ال تتحقق المواطنة دون التقید الطوعي بھا
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طنة انھ معنى یتضمن جعل ونلخص مما سبق من تعریفات للموا
اإلنسان فرد فاعل ضمن مجتمع في إطار عام ھو الوطن، ویتمتع بمجموعة 
من الحقوق التي تقدمھا الدولة لمن یحمل جنسیتھا والواجبات التي علیھ 

وعلیھ یمكن اعتبار المواطنة محدد . تقدیمھا لھذه الدولة التي ینتمي إلیھا
، أي كمرجعیة االجتماعیةقات والقیم لمنظومة التمثالت والسلوكات والعال

  .، وكثقافة وناظم مجتمعياجتماعیةمعیاریة، وقیمة 
  :مفھوم التربیة على المواطنة

یقصد بتربیة المواطنة عملیة التنشئة الھادفة إلى تعزیز شعور الفرد 
إلى المجتمع وقیمھ ونظامھ وبیئتھ وثقافتھ بشكل یرقى إلى حد تشبع  بانتمائھ

والوالء للوطن وغلى حد تمثل ذلك الشعور في سلوكھ  االنتماء الفرد بثقافة
ویفھم من ھذا أن التربیة على المواطنة . وفي دفاعھ عن قیم وطنھ ومكتسباتھ

  .تركز على عالقة الفرد بمجتمعھ ووطنھ وبیئتھ وأرضھ
كما أنھا عملیة إعداد الفرد لیكون مواطنا حضاریا إیجابیا متوازنا یسھم 

في خدمة مجتمعة والدفاع عنھ لكن الوصول إلى مستوى التشبع بصورة فعالة 
بھذه الروح یتطلب أن تكون التربیة على المواطنة تتضمن تعریف الفرد 
بحقوقھ وواجباتھ نحو وطنھ وتعریفھ كیفیة ممارسة ھذه الحقوق والواجبات، 
إلى جانب تزویده بمختلف المھارات والمعارف والقیم التي تجعلھ مساھما في 

  .خدمة وطنھ بكل طاقاتھ
وال شك أن المدرسة بمناھجھا وبرامجھا مسؤولة على عملیة تنمیة ھذه 
القیم في التالمیذ بحیث یستوعبونھا ویتمثلونھا سلوكیات ممارسة في حیاتھم 

  .الیومیة
  :التربیة على المواطنة ةإستراتیجی

 تسعى كل النظم التربویة إلى إعداد المواطن الصالح وجعلھ الھدف
األسمى لھا، وھنا تكون عملیة ضبط وتحدید أھداف تربیة المواطنة بمثابة 
الحجر األساسي في بناء المناھج، على أن تكون أھدافا إجرائیة یمكن تجسیدھا 

علماء التربیة حول إستراتیجیة منھج تربیة  اختلفعلى سلوكات التالمیذ وقد 
  :المواطنة أیھما أفضل
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والذي یركز على  :رع واحد من المعرفةالمدخل الذي یعتمد على ف - 1
قضایا المواطنة ویتضمن محتواه موضوعات محددة مثل التربیة الوطنیة 

، االتجاھاتوحقوق اإلنسان وغیرھا من الموضوعات التي تتناول نمو 
الثقافات األخرى والمشاركة في مختلف  واحترامالثقافي  واالنفتاحوالتسامح 

  .6األنشطة المدرسیة
 :ل الذي یعتمد على عرض الموضوعات داخل المواد المختلفةالمدخ - 2

أساسھ المشاركة الفعالة للتالمیذ داخل المدرسة أو خارجھا في الحیاة الیومیة 
وفي ھذا المدخل یقوم التالمیذ بمختلف األنشطة التي لھا فوائد تربویة مثل 

فیة وأعمال المشاركة في المجالس التي تعقد في المدرسة وأیضا األنشطة الثقا
التطوع واألنشطة البیداغوجیة في الورشات واألنشطة الخیریة والمشاركة في 
المناسبات الوطنیة والدینیة ولتحقیق تربیة مواطنة صحیحة  یجب أن تكون 
المناھج الدراسیة مرتبطة باإلستراتیجیة التربویة بحیث تتم ترجمة األھداف 

صلة وثیقة بالخطط والسیاسات إلى محتوى ونشاط وخبرات متعددة تكون لھا 
المقررة، وان تھتم بالمشكالت والقضایا المعاصرة التي تساھم في تنمیة 

فوجود ھذه األھداف یساعد على تحدید مساھمة كل میدان من . المواطنة
میادین المنھج الدراسي كالریاضیات والعلوم واللغات والتربیة الفنیة، وغیرھا 

یمكن لمادة دراسیة واحدة أن تحقق أھداف تربیة من المواد الدراسیة ألنھ ال 
المواطنة كطریقة حیاة وسلوك دون مساعدة المواد الدراسیة األخرى والمناخ 

 االھتماموھذا یقتضي أن تحتل تربیة المواطنة . 7المجتمعي بمؤسساتھ المختلفة
فكل معلم مطالب . نفسھ الذي تنالھ مختلف المواد الدراسیة األخرى أو أكثر

لمساھمة في تنمیة وبلورة روح المواطنة لدى تالمیذه، بغض النظر عن با
المادة التي یدرسھا بل یجب علیھ أن یوظف ھذه المادة لیعطي لھا أبعاد 
المواطنة، فكل معلم مسؤول عن تربیة المواطنة بالقدر الذي یسمح بھ 

  .موضوعھ ومادتھ التي یدرسھا
ب إشراك مختلف ولتحقیق أھداف التربیة على المواطنة یج

وأن تعمل من أجل توجیھ أفراد المجتمع في  االجتماعیةالمؤسسات 
، كما یجب على ھذه واالقتصادیةالثقافیة  االجتماعیةمختلف نواحي الحیاة 
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المؤسسات أن تعمل على إكساب القیم واألخالق والتوجیھات التي تسھم 
 :نذكر في تنمیة روح المواطنة لدى األفراد، وأھم ھذه المؤسسات

األولى التي تساھم في تشكیل وبناء  االجتماعیةھي المؤسسة  :األسرة -
شخصیة الفرد، وعلیھ فالمسؤولیة كبیرة تقع على عاتق الوالدین من خالل 

بقضایا المجتمع والوطن ویحفزونھم  اھتمامھمتوجیھ أبنائھم وإرشادھم وإثارة 
الفائدة ویكون ذلك من على إنجاز أعمال ھادفة تعود على المجتمع والوطن ب

والتحدث معھم . خالل سرد على األطفال حكایات وقصص ذات أبعاد وطنیة
حول مواضیع تزرع فیھم الغیرة وحب الوطن والوالء لھ، وتحفیظھم األناشید 

وأیضا توفیر الكتب والمجالت والصور التي تحمل معاني . التي تمجد الوطن
ھ، و حملھم على إدراك المعاني التي وطنیة، وتوعیتھم بتاریخ وطنھم وإنجازات

والدفاع عن  واحترامھایحملھا العلم الوطني، وكذلك حب المناسبات الوطنیة 
  . الوطن أمام كل من یتطاول علیھ بالسوء

تعمل المدرسة على تنمیة مفھوم المواطنة لدى التالمیذ : المدرسة -
 االتجاھاتتكوین  كما تساھم المدرسة في. فتیین لھم جملة الحقوق والواجبات

اإلیجابیة في نفوس التالمیذ نحو قیم المواطنة، بحیث تصبح جزء من تكوینھم  
الوجداني وتطبع مختلف مظاھر سلوكھم كل ذلك من خالل المناھج والكتب 

كما تقوم . المدرسیة ومختلف األنشطة البیداغوجیة التي ینخرط فیھا التالمیذ
إلى الوطن في نفوس التالمیذ  نتماءاالالمدرسة بدور أخر ھو غرس وتأصیل 

یكون كمصدر یتغذى منھ كیانھم، وتتجلى أثاره بعد ذلك على مختلف نواحي 
  .سلوكھم
وھكذا فالمدرسة الناجحة في وقتنا المعاصر ھي تلك التي ال تفرخ "

الفشل، مدرسة تعمل على تربیة المواطنة، مدرسة تعمل على إكساب التلمیذ 
لالزمتین لمواكبة مختلف التحوالت، مدرسة تعمل على المھارات والكفایات ا

  .8"إعداد التلمیذ لتحمل المسؤولیة والمساھمة في التطور
لرسالة األسرة ألن  امتدادوعلیھ یجب أن تكون رسالة المدرسة 

المجتمع مرھونة بتفاعل  فاستمراریةالمدرسة تكمل ما بدأت بھ األسرة، 
قوم بھ كل واحدة في توفیر المعارف ، وبما تاالجتماعیةمختلف المؤسسات 

  .انتمائھماألساسیة للتالمیذ وتوعیتھم بقیمة 
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یعتبر المجتمع المدني من المؤسسات االجتماعیة  :المجتمع المدني
األساسیة في تنمیة المواطنة لدى الفرد بحكم امتالكھ مؤسسات ریاضیة 

وثقافیة ونقابات ومھنیة ووسائل إعالمیة وأحزاب سیاسیة ونوادي ریاضیة 
عمالیة ولكونھ المدرسة الكبرى ومحك كل التجارب التربویة واالجتماعیة في 

وعلیھ فمؤسسات المجتمع المدني أھم المؤسسات االجتماعیة التي  ،9حیاة الفرد
تعمل على تمكین المواطن من التعبیر عن مطالبھ والدفاع عن حقوقھ وتفعیل 

تھ االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة مشاركتھ الجماعیة في تحقیق متطلبا
  والثقافیة

  : طرق تدریس المواطنة
یتأثر تدریس المواطنة بدرجة كبیرة بطرق تدریسھا، وتوجد طریقتان 

  :أساسیتان لتدریسھا
  طریقة إعداد المواطن الصالح: أوال

ھذه الطریقة كانت واسعة االنتشار وما زالت سائدة في المناطق التي 
أھمیة كبیرة وتعطي تركیزا لسیطرة المعرفة من اجل خلق الوالء  تولي التقالید

   للقیم التقلیدیة وال تشجع التحلیل النقدي وال تحتاج الى إیضاح القیم
   طریقة المسؤولیة النقدیة: ثانیا

تعتمد ھذه الطریقة على تركیز التربیة االجتماعیة على االستعالم وحل 
للتحلیل التركیبي وتحلیل القیم، وتتضمن المشكالت وتضع الكثیر من االعتبار 

  .تعلیمات عن العملیة الدستوریة
واالختالف بین الطریقتین ھو في نوعیة االفتراضات التي تضعھا كل 

  .10منھما
وھنا یجب التنبیھ إلى دور المعلم في تربیة المواطنة داخل المدارس من 

الشعور خالل  تحكمھ في طرق تدریسھا، فھو من یتحمل مسؤولیة غرس 
بالمسؤولیة واإلخالص في نفوس التالمیذ وھو من یعتمد في ذلك على 

  مجموعة من الطرائق واالستراتیجیات التي تلعب دورا مھما في ھذه الناحیة
وللقیام بھذا الدور الحیوي على أحسن وجھ یجب على المعلم أن یحمل 

علیم في توطید معتقدات سلیمة ومخزونا ثقافیا واجتماعیا فاعال حول أھمیة الت
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كما یتعین علیھ أن یساھم في غرس روح (قیم التسامح واالحترام لدى التالمیذ 
للوطن والبد أن یكون واثقا من نفسھ ومن معلوماتھ ومبدعا  االنتماءالوالء و

في أفكاره مرنا في سلوكھ مجددا ألرائھ مرشدا للتالمیذ في كیفیة اكتساب مبدأ 
 االنتماءید حب التالمیذ لمجتمعھم، وتعزیز العمل والتعاون الجماعي وتوط

والشعور بالمسؤولیة المشتركة في الحفاظ على أمن وسالمة الوطن من العبث 
  .11)والفساد

  :آلیات تربیة التالمیذ على قیم المواطنة
تستھدف تربیة المواطنة غرس مجموعة من السمات في شخصیة 

على ممارسة التفكیر الناقد،  التلمیذ ، كالقدرة على تحمل المسؤولیة، والقدرة
واتخاذ القرار، واكتساب معارف ومھارات تساعد التالمیذ على حل مشكالت 
الحیاة العامة والحیاة المدرسیة خاصة بأسلوب علمي ولكي تتجسد ھذه 

  : الخصائص والسمات یجب توفیر جملة من اآللیات واألدوات نذكر منھا
تستوعب فلسفة المجتمع ومرجعیتھ  باعتبارھا أداة: المقررات الدراسیة - 1

وتعكس اتجاھاتھ واستراتجیاتھ، وتحمل على المواطنة بحیث تمكن التلمیذ من 
  :اكتساب جملة من المھارات مثل

  .إتقان المھارات العلمیة المرتبطة بالتربیة على المواطنة -
  .ممارسة النشاط الوطني من خالل اكتساب التالمیذ الھویة الوطنیة -
   .د على العمل التعاوني االیجابي داخل المدرسة وخارجھاالتعو -
  .تأسیس المقررات المدرسیة ألداء خدمة المجتمع -
   .المشاركة في اإلعمال التطوعیة -
  .تنمیة النقد البناء -
  .تنمیة الوعي لدى التالمیذ بدور ورسالة المدرسة في المجتمع -

بتطور نضج كل ھذا یتطلب تطویر محتوى المقررات الدراسیة 
التالمیذ من مرحلة دراسیة ألخرى، كما یتطلب أن تتضمن بعض المقررات 

والھویة  االنتماءالدراسیة تساؤالت تثیر العدید من المناقشات حول مشكالت 
   والوطن

ما یمیز التعلیم الحدیث ھو إن األنشطة التربویة  :األنشطة التربویة - 2
ة حیث تساھم بشكل فعال في تأصیل تحتل مكانة أساسیة في العملیة التعلیمی
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والوالء للوطن، وھي بذلك تساھم بدور أساسي في تكوین  االنتماءقیم 
  . وتشكل الھویة االنتماءشخصیة التلمیذ واكتسابھ معاني المواطنة الصحیحة و

وحتى تؤدي ھذا الدور على أكمل وجھ یجب العمل على تنویع برامج 
ویة اجتماعیة ثقافیة، بیئیة وسیاسیة، عقد األنشطة المدرسیة لتشمل برامج ترب

ندوات واجتماعات مدرسیة مع دعوة كبار المسؤولین من مجاالت متخصصة 
  .للمناقشة مع التالمیذ مختلف القضایا الوطنیة

المعلم طرف استراتیجي في  :المعلم ودوره في التربیة على المواطنة - 3
وعلیھ  ،في نفوس التالمیذالعملیة التربویة وعنصر أساسي في تأصیل القیم 

یتوقف نجاح أي مشروع تربوي، وتطبیق المنھاج المدرسي متوقف على 
كفاءتھ والتزامھ وصدقھ وإخالصھ، وإتقانھ وتفانیھ، فھو من ناحیة حامل 
وناقل للقیم األساسیة والمبادئ العلیا التي ارتضاھا المجتمع، وھو من ناحیة 

على بث السلوك القویم والقیم  أخرى یعمل من خالل طریقتھ التدریسیة
  الفاضلة وفي مقدمتھا قیم المواطنة

أن المواطنة تتطلب أن یكون المعلم الشیخ یجسد القدوة كصورة (
للمواطنة الن المواطنة لیست وثیقة یبرزھا المواطن في االنتخابات بل 
المواطنة ھي تصحیح المعوج وغیر ذلك من السلوك االجتماعي الذي یفترض 

  .12)سد في المعلمأن یتج
یمكن للمدرسة أن تعزز تربیة المواطنة بما توفره  :المناخ المدرسي - 4

من مناخ یساعد على تأصیلھا في النفوس التالمیذ وتجسدھا في سلوكھم 
الیومي داخل المدرسة وخارجھا ولتفعل دور المناخ المدرسي في تنمیة 

  : وتعزیز روح المواطنة لدى التالمیذ یجب
   المناخ المدرسي ایجابي یسمح بالتفاعل االجتماعيأن یكون  -
  أن یسود المناخ المدرسي التعاون والتراحم والتكافل -
  أن یساھم الوسط المدرسي في دعم الثقافة الوطنیة -
  أن یكون فضاء للحوار والمناقشة حول القضایا الوطنیة -
 ةأن تساھم البیئة المدرسیة في إشباع حاجات التالمیذ المعرفی -
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یجب أن تكون األھداف التعلیمیة في تربیة  :األھداف التعلیمیة - 5
المواطنة أھدافا إجرائیة تعتمد على التطبیق والممارسة الفعلیة بحیث یمكن 
تجسیدھا في سلوك التالمیذ وال تبقى مجرد أھداف نظریة لذا ینتظر من 

  :التربیة على المواطنة أن تحقق جملة من األھداف نذكر منھا
أن تظھر على سلوك التالمیذ بعض السلوكات : لى مستوى السلوكيع -

والوالء للوطن ومن خالل مساھمتھم في مختلف األنشطة  االنتماءالمتعلقة ب
   الوطنیة

تسعى التربیة على المواطنة اكتساب التالمیذ : على المستوى المعرفي -
طنیة رصید معرفي ایجابي في مجال المواطنة یعزز بھ حبھم للقیم الو

  .ویمكنھم من الدفاع عنھا
تعمل التربیة على المواطنة على إشباع التلمیذ : على المستوى الوجداني -

بقیم المواطنة بما تتضمنھ من حقوق وواجبات، وتمثل قیم المسؤولیة 
  والتعاون الجماعي والمساھمة في خدمة المجتمع بكل صدق ووفاء

  :واقع تدریس المواطنة في الجزائر
قع التربیة على المواطنة في منظومة التعلیم الجزائري یتجلى وا

مكانة أساسیة وأھمیة كبیرة وقیمة عالیة في سلم التعلیم الجزائري،  باحتاللھا
كونھا ترسخ الھویة الجزائریة التي بذل االستعمار الفرنسي جھودا كبیرة 
لطمسھا وتشویھھا الن األسرة الجزائریة ومعھا باقي مؤسسات المجتمع 

جزائري بقیت محافظة على ترسیخ حب الوطن لألبناء منذ صغرھم وتعزیز ال
  .الرغبة في خدمتھ وزرع قیم التسامح والتعاون والتكافل االجتماعي

وھناك عدة وثائق جزائریة رسمیة تؤكد على أھمیة تربیة المواطنة 
التي تنص في بعض موادھا على  1976أفریل  16وأبرز ھذه الوثائق أمریة 

ھ الوطني للسیاسة التعلیمیة الجزائریة في إطار تكوین المواطن الصالح التوجی
  : ومن بین ما تنص علیھ األمریة في ھذا المجال

  .ضرورة تنمیة شخصیة األطفال والمواطنین وإعدادھم للعمل والحیاة -
  .تنشئة األجیال على حب الوطن -
  .ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر في وجدانھم -
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ومات التاریخیة السیاسیة األخالقیة والدینیة التي تھدف إلى توعیة تقدیم المعل -
   .التالمیذ بدور وأھمیة األمة الجزائریة وثورتھا ورسالتھا

ھذه المعلومات التي من شأنھا المساھمة في تكوین الحس المدني وغرس  -
  .روح المواطنة لدى التالمیذ

المادة الثانیة إشارة  كما نجد في الفصل األول من الباب األول لألمریة
إلى رسالة المدرسة الجزائریة تتمثل في تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة 
أكیدة شدید التعلق بقیم الشعب الجزائري قادرة على فھم العالم من حولھ 

  .والتكیف معھ والتأثیر فیھ ومتفتح على الحضارة العالمیة
مة التربویة في كما نجد برامج التعلیم في اإلصالح األخیر المنظو

مختلف األطوار تؤكد على ضرورة تعزیز وتأصیل روح المواطنة لدى 
كاإلشادة بالرموز الوطنیة . التالمیذ من خالل إدراج دروس حول المواطنة

  .واالھتمام بتاریخ الدولة الجزائریة السیما تاریخ ثورة أول نوفمبر
علیم الجزائري مع كل ھذه المطالب والمبادئ العلیا التي یزخر بھا الت

حول التربیة على المواطنة إال أن ثمة بعض القصور في تقدیمھا إذ أن 
التركیز ینصب على الجانب المعرفي، وطریقة التدریس تعتمد على الحفظ 
والتسمیع والتقویم ال یقیس إال المستوى األول من مستویات المعرفة الحفظ 

المواطنة ال تحقق أھدافھا إال والمعلوم أن التربیة على . والتذكیر واالسترجاع
عبر التركیز على المشاركة والمسؤولیة الجماعیة وزرع الثقة بالنفس، ونشر 
الوعي السیاسي وتقدیم كل ھذه القیم بأسلوب مشوق محفز قائم على اإلثارة 
العلمیة والمناقشة والحوار مع استخدام التقنیات والوسائل التعلیمیة 

  .التكنولوجیة الحدیثة
  :ةخاتم

وما نصل إلیھ من خالل كل ما تقدم أن التربیة على المواطنة ال تعني 
مجرد تعلیم التالمیذ حقوقھم وواجباتھم في المجتمع وتلقینھم دروسا في 
المواطنة وأدوارھا  وأھمیتھا ولكن تربیة المواطنة ھي في األصل أن تغرس 

لمدنیة متأصلة وتنمي وتعمق في عقول التالمیذ ووجدانھم نوع من الممارسة ا
  .في القیم المواطنة سلوكا ووالء وانتماء
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وھذا ما توصلنا إلیھ في ھذه الدراسة إذ أثبتنا أن للمدرسة دورا أساسي 
في غرس قیم المواطنة لدى التالمیذ، وذلك استنادا إلى دور الوسط المدرسي، 
 والمعلم والكتاب المدرسي والمقررات الدراسیة وطرائق التدریس في تثبیت

فكل ھذه الوسائل . المواطنة كسلوك ممارس لدى التالمیذ في حیاتھم العامة 
 .تعمل في تكامل وظیفي لتحقیق األھداف التي تسعى إلیھا التربیة في الجزائر

    :الھوامش
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  وعي مدرسي المواد االجتماعیة بقیم المواطنة

  -دراسة میدانیة بمتوسطات والیة ورقلة -
 

  طــارق شنقالاألستاذ  – عــبد هللا لبوزالدكتور                             

  ورقلةجامعة                              

  :ملخص

لھ مدرسو ھدفت الدراسة الحالیة إلى معرفة مستوى الوعي الذي یحم
المواد االجتماعیة بمرحلة التعلیم المتوسط بوالیة ورقلة من قیم المواطنة 
المعبر عنھا في الدراسة الحالیة، المتمثلة في قیم ثالثة، وتم ألجل ذلك إجراء 
الدراسة على المجتمع األصل بطریقة الحصر الشامل من مؤسسات التعلیم 

  ).مدرًسا 272(ددھم بھذه الوالیة المتوسط بوالیة ورقلة بالجزائر، البالغ ع

وقد أظھرت الدراسة أّن المدرسین یحملون مستوى متوسطًا من قیم 
، في شكلھا العام أو في مظاھرھا األخرى )المعبر عنھا في الدراسة(المواطنة 

من االستقاللیة والتفكیر الناقد أو التسامح والتضامن وقبول اآلخر أو من خالل 
األحقاد السیاسیة واالجتماعیة، وبالتالي فإن نتائج ھذه االنفتاح والتحرر من 

  .الدراسة تعمم على مستوى المجتمع الذي طبقت فیھ

ترى البلدان المتقدمة أن التربیة ھي األداة  :مشكلة الدراسة - 1
األساسیة لتأكید قوتھا ونھضتھا بل ھیمنتھا على اآلخرین، كونھا ال تعد 

ا أو ثقافیًا فحسب بل ھي استثمار حضاري البد استثماًرا اقتصادًیا أو اجتماعیً 
أولت الدول والمجتمعات قدیًما وحدیثًا عنایة بالغة بھا؛ كونھا تھدف  ذلكمنھ، ل

  .صراحةً أو ضمنًا تكوین اإلنسان والمواطن الصالح لمجتمعھ وأمتھ

) أفالطون(ا المنطلق جاءت أھمیة التربیة على المواطنة، فیرى ذمن ھ
تنمیة المواطنة الصحیحة في األفراد، "أّن من بین أھدافھا  "جمھوریتھ"في 
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وذلك عن طریق إمداد الشباب بالمعرفة الدقیقة عن طبیعة الحكم وطبیعة الحق 
المطلق حتى یستطیعوا ممارسة األعمال الرئیسیة في الحیاة المدنیة 

ا ، ومع تقدم األمم والشعوب تطور تباعً )33، ص1977الشیباني، (" واالجتماعیة
مفھوم المواطنة وارتبط مع الدولة الحدیثة وانتشار قیم الدیمقراطیة في البلدان 
الغربیة مسبوقًا بوعي الفرد ذاتھ، فظھرت المواطنة الدیمقراطیة التي تؤكد 
على المشاركة اإلیجابیة لألفراد ودوھم في القرار والحكم وممارسة حقوقھم 

ة القانون وتأكید مواثیق حقوق وواجباتھم كاملة في كل شؤون الحیاة بكفال
  .اإلنسان

إّن الكثیر من علماء التربیة یعتقدون أّن إعادة البناء االجتماعي یجب أن 
یتم بواسطة التربیة والتعلیم، وعلیھ فإن كل مجتمع یستمد غایات نظامھ 
التربوي من المبادئ والثوابت التي یؤمن بھا وتحدد ھویتھ وخصوصیتھ 

والعقدیة، كون األسس الرئیسیة في بناء المناھج التربویة الحضاریة والثقافیة 
، دون إھمال األبعاد ..ھي األسس الفلسفیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرھا

اإلقلیمیة والعالمیة، وھذا یقودنا إلى إثبات حقیقة مؤكدة مفادھا أّن غایات 
ة، ألنھ ال ومرامي التربیة تتأثر بشكل مباشر بمشروع المجتمع ألیة أمة أو دول

یمكن تحدید مقاصد التربیة بدون الرجوع إلى البعد الحضاري والثقافي في 
تخطیط وتصور األھداف التربویة على مستوى المناھج، وال یتم ذلك إال في 
المدرسة باعتبارھا التربیة الرسمیة، فأضحى أن تأخذ التربیة للمواطنة حًظا 

یط متكامل للمنظومة التربویة، وافًرا في صیاغة السیاسة التربویة ضمن تخط
والبد أن ینعكس ذلك في أسالیب وتوجھات المدرسة، ولتحقیقھ وجب معرفة 

  .االستراتیجیات التربویة الفعالة لبث روح المواطنة اإلیجابیة في الناشئة

وتمثل قیم المواطنة قضیة نفسیة اجتماعیة وتربویة قبل أن تكون 
رھا بالظروف البنائیة للمجتمع ومراحلھ سیاسیة، تتوقف بلورتھا على مدى تأث

التاریخیة، مع األخذ في االعتبار مدى إدراك الفرد ووعیھ بقضایا ومشكالت 
وطنھ الداخلیة الخارجیة، التي تختلف في ھذا اإلدراك من فرد آلخر، وھو ما 
ألزم القائمین بشؤون الدولة عموًما والتربیة خصوًصا على استمرار التركیز 

لى ھذا المفھوم الھام وبث روح االنتماء والوعي والتحسین المستمر والتأكید ع
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لعالقة الفرد بالدولة، لكونھا مفاعلة بین ھذین الطرفین أخًذا وعطاًء، كما بات 
لزاًما على المسؤولین أّیًا كانت مواقعھم إبراز حق المواطن في الحریة والعدل 

ن ثمة یصبح من الحتمي والوعي وفقًا لحقوق اإلنسان المتعارف علیھا، وم
علیھ القیام بواجباتھ في البذل والعطاء للوطن، لذا فإّن المیدان التربوي ھو 
المجال الخصب الذي یغرس فیھ ھذا المفھوم وممارساتھ، وتنمیتھ عند التالمیذ 

  .في مختلف المستویات التعلیمیة

وقد شھدت الجزائر وال زالت، تغیرات حضاریة واجتماعیة وثقافیة 
رزتھا التطورات داخلیًا وخارجًیا، فتعكف من فترة ألخرى إجراء أف

إصالحات في المیادین الھامة، لمسایرة التقدم السیما في المیدان التربوي، فلقد 
أدركت األمم الحدیثة أّن االنبعاث الحضاري والتطور االجتماعي والنمو 

األجیال من  االقتصادي مرتبط بما تحققھ التربیة من أھداف، وبما تزود بھ
قدرات عالیة وخبرات متفوقة قادرة على اإلبداع واالبتكار لمواجھة التغیرات 
الكبرى، لضمان المشاركة والمساھمة في البناء الحضاري المطلوب، وتحقیق 

  .آفاق المستقبل المرغوب

كونھا -ونظًرا لما تمثلھ المواد االجتماعیة ومناھجھا في ھذا الصدد 
فإنھا تعد من أھم المناھج التي تعمل على ترسیخ قیم  -إحدى أھداف اإلصالح

العلوم "المواطنة والتربیة علیھا، وتفعلیھا في تحقیق األھداف التربویة، ألن 
االجتماعیة بصفة عامة ذات إستراتیجیة خطیرة في تكوین الشخصیة الوطنیة 

، وقد ظھر مصطلح المواد االجتماعیة )08، ص1989عمامرة، (" للمتعلمین
بتكلیف من ) توماس جونز(عندما اجتمعت لجنة برئاسة  1913دیًدا عام تح

رابطة التربویین األمریكیین، وأعلنت أّن الھدف األساس لھذه المواد ھو 
تحقیق المواطنة الصالحة، وعّرفت المواطن الصالح بالشخص الذي یقدر 

وسلیم ألفكار الطبیعة وقوانین الحیاة االجتماعیة التي ینتمي إلیھا باقتناع ذكي 
أمتھ ووطنھ، وإحساسھ بااللتزام نحو مدینتھ ثم وطنھ، وأمتھ والمجتمع 

شاركة النشطة والفاعلة اإلنساني، إضافة إلى امتالكھ الذكاء والقدرة على الم
  .)14الحلو، د ت، ص( في مجتمعھ
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أّن المواد االجتماعیة تعد  (Grelle, & Metzger, PP147-151)ولقد بیّن 
نقل إلبراز التآلف أو التنشئة االجتماعیة، وإعداد الطالب بالبنیة أفضل أداة 

االجتماعیة القائمة في المدرسة والمجتمع، إذ أّن نقطة القوة الوحیدة في طریقة 
التنشئة التقلیدیة أسھمت بدور بارز في جعل الدراسات االجتماعیة تقوم بدور 

  .يفعال في مھمة التربیة الوطنیة في المجتمع األمریك

 (Engle & Ochoa)ما أكده  (Chapin & Messick, 1989)ویؤیّد 
بضرورة ربط ما یتعلمھ الطالب عن المواطنة بمجتمعھم الذي یعیشون فیھ، إذ 
تعد عملیة ربط منھج التربیة الوطنیة بواقعھم وحیاتھم من العناصر المھمة في 

سة الطالب تطویر المواطنة وأھدافھا، ولكي یتم تحقیق ذلك البد من ممار
  .لألنشطة والخبرات في مجتمعھم بشكل مباشر

ویعتبر المدرس عنصر ھام في المجال التعلیمي، إذ یتولى مسؤولیة نقل 
محتوى المنھاج ودوره الحاسم في سیر العملیة التعلیمیّة، فھو الشخص 

وھو "المؤھل تربوًیا، بیداغوجیًا، اجتماعیًا وثقافیًا لتولي تلك المسؤولیة 
ج والمصدر الذي یستمد منھ الطفل النواحي الثقافیة والخلقیة التي النموذ

، كما ینبغي أن تتوفر )149، ص1985زیدان، (" تساعده أن یسلك سلوًكا سویًا
مسایرة التطورات "فیھ النوعیة الكافیة من التكوین وأن یكون قادًرا على 

التربویة من المحلیة من جھة، والتوجھات العالمیة الحدیثة ونتائج البحوث 
  .)111، ص2002تیلیوین، (" جھة أخرى

من أجل ذلك ارتأینا في ھذه الدراسة معرفة المدى الذي یحملھ مدرس 
ھذه المواد من قیم المواطنة في المدرسة الجزائریة من خالل القیم المعبر 

االستقاللیة والتفكیر الناقد، التسامح (: عنھا في الدراسة الحالیة المتمثلة
وقبول اآلخر، االنفتاح والتحرر من األحقاد السیاسیة  والتضامن

  :، وتم بعدھا طرح الفرضیات التالیة)واالجتماعیة

بعد عرضنا للمشكلة وللتحقق اإلحصائي منھا،  :فرضیات الدراسة - 2
  :والتحكم أكثر فیھا ارتأینا صیاغة الفرضیات التالیة
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مرحلة التعلیم یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في " :الفرضیة العامة
المواطنة المعبر عنھا في الدراسة (المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیم 

  ".)الحالیة

یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة " :الفرضیة الجزئیة األولى
التعلیم المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة االستقاللیة والتفكیر الناقد 

  ".)عبر عنھا في الدراسة الحالیةباعتبارھا من قیم المواطنة الم(

یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة " :الفرضیة الجزئیة الثانیة
التعلیم المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة التسامح والتضامن وقبول 

  ".)باعتبارھا من قیم المواطنة المعبر عنھا في الدراسة الحالیة(اآلخر 

میز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة یت" :الفرضیة الجزئیة الثالثة
التعلیم المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة االنفتاح والتحرر من األحقاد 

باعتبارھا من قیم المواطنة المعبر عنھا في الدراسة (السیاسیة واالجتماعیة 
  ".)الحالیة

تكمن أھمیة الدراسة من خالل تربیة المواطنة في  :أھمیة الدراسة - 3
اتھا، وفي ضرورة بناء فرد واعي لدیھ أفكاًرا إیجابیة حول ذاتھ حد ذ

والمحیطین بھ وحول وطنھ، وكذا ما یؤكد أھمیة المدرسة ودورھا في بناء 
شخصیة التلمیذ، بإكسابھ الخبرات المتعددة المھیئة والمدعمة بالقیم 
 واالتجاھات المرغوبة، بالرغم من إدراكنا أّن ھذه المھمة لیست مسؤولیة
النظم التعلیمیة لوحدھا، كما تتأكد أھمیة ھذا النوع من التربیة من خالل 
التأثیرات المتسارعة داخلیًا وخارجًیا، والمتعلقة باإلصالحات التربویة التي 
تقوم بھا الدولة ومدى تأثر ھذا المفھوم وقیمھ بذلك، وتأثیره في الجوانب 

-ونھا أخصب مراحل التوجیھ النمائیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط، ك
من بالغ األثر في نموه، كما تبرز  -كما ینعتھا علماء النفس والمھتمین بالتوجیھ

أھمیة طرح ھذا الموضوع كذلك في قلة الدراسات التي تناولتھ في بالدنا، 
خصوًصا عند فئة المدرسین الذین أوكلت إلیھم مھمة التنشئة التي تلعب دوًرا 

  .شكل فعال وجوھري في البناء الوجدانيأساسیًا للمساھمة ب
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تسعى الدراسة الحالیة إلى التحقق من الفرضیات  :أھداف الدراسة - 4
المقترحة التي تھدف إلى الكشف عن مدى وجود قیم المواطنة المعبر عنھا 
عند مدرسي المواد االجتماعیة في مرحلة التعلیم المتوسط وعالقة ذلك بطبیعة 

الدراسي الحالي المعتمد على الكفاءات التربویة في  اتجاھاتھم نحو المنھاج
اإلصالحات الحدیثة، وذلك للدور الذي یلعبھ المدرس في ترسیخ ھذه القیم في 
التالمیذ، وكذا العالقة الموجودة بین ھذه القیم ودافعیة ھؤالء المدرسین 
 للتدریس، كما أن ھدفنا كذلك إنشاء مقیاسین، األول لقیم المواطنة المعبر

  .عنھا، والثاني لقیاس اتجاھاتھم نحو المنھاج الدراسي

تمثلت وفق سیاق الدراسة في  :التحدید اإلجرائي لمتغیرات الدراسة - 5
  :اآلتي

ھي تلك المواقف المعبر عنھا في  :قیم المواطنة المعبر عنھا - 1
الدراسة، والموزعة في جوانب شخصیة مدرس المواد االجتماعیة بمرحلة 

المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة، في مدى ما یعرفھ أو یؤمن : توسطالتعلیم الم
بھ، وما یمارسھ من سلوك یحدد عالقتھ بوطنھ ما لھ من حقوق وما علیھ من 
واجبات تجاھھ ومدى مشاركتھ في اتخاذ القرار، والتزامھ بمبادئ المجتمع 

، حتى یمكنھ وقیمھ وقوانینھ، والمشاركة الفعالة في أنشطتھ وأعمالھ اإلیجابیة
: غرس ذلك في التلمیذ، وفقًا للمقیاس المعد لذلك، المتكون من األبعاد التالیة

االستقاللیة والتفكیر الناقد، التسامح والتضامن وقبول اآلخر، االنفتاح 
  .والتحرر من األحقاد السیاسیة واالجتماعیة

ھي تلك المواقف التي عبر عنھا  :التسامح والتضامن وقبول اآلخر -
الباحث حسب المقیاس في أن یتخذ مدّرس المواّد االجتماعیّة موقفا إیجابیًّا فیھ 
إقرار بحق اآلخرین في التمتع بحقوقھم وحریّاتھم، في كونھ مسؤولیّة تشكل 
عماد الحقوق والتعّددیّة بما في ذلك الثقافیّة والّدیمقراطیّة وحكم القانون، ونبذ 

تلفین بطبعھم في مظھرھم وأوضاعھم االستبداد واإلقرار بأّن البشر مخ
ولغاتھم وسلوكھم وقیمھم، ولھم الحق في العیش بسالم، كما أّن آراء الفرد ال 
ینبغي أن تفرض على الغیر، یعمل على تخفیف المعاناة واآلالم عن بني 
البشر، وتقدیم المساعدة للنّاس عند الحاجة ومساعدة أفراد المجتمع من الحاجة 
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فاوت والحاجة والمرض واألزمات والمحن وغیرھا دون النّاشئة عن الت
  ...مراعاة جنس أو دین أو جھة

ھي تلك  :االنفتاح والتحّرر من األحقاد الّسیّاسیّة واالجتماعیّة -
المواقف التي عبر عنھا الباحث حسب المقیاس التي من خالل ما یتمتع بھ 

أیًّا كان دون االبتعاد مدّرس المواّد االجتماعیّة من عمل المتناسق مع الغیر 
عن المبادئ واإلطالع على تجارب اآلخرین والتالقح واالندماج المتزن یؤّدي 

والتفاعل مع التجارب المتقّدمة  االنفتاح إلى التطّور واالزدھار، وضرورة
منھا واالختالط بالعالم واالطالع على كّل جدید وحدیث، واألخذ لكّل  لإلفادة

من االطالع واالستفادة مما عند اآلخرین واالعتراف ما یتفق مع ما ھو محلي 
بكیانھم واحترامھم فكًرا وسلوًكا واتجاھًا، وترك انكفائھ على ذاتھ وانغالقھ 
علیھا، ومدى تحّرره من األحقاد والّضغائن الّسیاسیّة واالجتماعیّة، سواء 

  ...أو غیرھا كانت دینیّة أو جھویّة أو عرقیّة أو اجتماعیّة أو طائفیّة أو حزبیّة

أجریت عدة دراسات عربیة وعالمیة في ھذا  :الدراسات السابقة - 6
الموضوع إال أننا بدأنا بالعربیة منھا كونھا قریبة إلى حد ما بالواقع الجزائري 
الذي ال ینفصل في مجمل خصائصھ عن الواقع العربي، ومن ھذه الدراسات 

  :نجد

أّي تربیّة وأّي ): "1998، -سكوالیون- المكتب الّدولي للتربیّة (دراسة  -
توصلت إلى أّن الوعي باألعراف الّسّیاسیّة ) دولة 24(، طبقت على "مّواطنة؟

واألخالقیّة األساسیّة للنّظام الّدیمقراطي یبدو أنھ مرتبطة فقط باألنشطة التي 
یقوم بھا الطالب داخل المدرسة، وبالمشاریع التي یطلب من الطالب القیّام 

وعي الطالب بھذه الموضوعات لیس عملیّاً، إذ أنھ لیس لدیھم أیّة بھا، وأّن 
التزامات مباشرة نحو الحیاة الّسیّاسیّة والوطنیّة، وأّن بعض القیّم النّوعّیة 

  .واألنشطة المدرسیّة یبدو أنھا تتوافق مع بعض القیّم الموجودة خارج المدرسة

راسات االجتماعیّة برنامج مقترح في الدّ ): "2001النّجدي، (دراسة  -
، ھدفت الّدراسة إلى "لتنمیّة مفھوم المّواطنة لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیّة

التعّرف على مدى توافر أبعاد مفھوم المواطنة في أھداف ومحتوى مناھج 
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الّدراسات االجتماعیّة بالمرحلة اإلعدادیّة، وكذا بناء برنامج مقترح لتنمیّة 
تالمیذ الّصف الثالث اإلعدادي، استخدم الباحث  أبعاد مفھوم المّواطنة لدى

المنھجین الوصفي والتجریبي وتوصل إلى أن البرنامج المقترح قد أسھم في 
  .تنمیّة أبعاد مفھوم المّواطنة لدى تالمیذ المجموعة التجریبیّة

دور المؤّسسة التعلیمیّة في تكوین روح ): 2006راضیة، (دراسة  -
درسة المتوّسطة نموذًجا، التي طّبقت على عیّنة تتّكون المواطنة لدى تالمیذ الم

متوّسطة عبر كامل والیة عنّابة، فبعد قیّاس  31مدّرس یدّرسون بـ  103من 
أثر فعالیّة المؤّسسة التعلیمیّة الجزائریّة في تكوین روح المّواطنة، توّصلت 

لمبدأ إلى أّن ھذه المؤّسسات تساھم بشكل متوّسط الفعالیّة على مستوى ا
  .في تكوین روح المّواطنة) الممارسة(والتطبیق ) مضامین التربیّة(

مدى إدراك معلمي الّدراسات ): "2001عبد العزیز، (دراسة  -
االجتماعیّة بالمرحلة الثانویّة لبعض المفاھیم المصاحبة للتغیرات العالمیّة 

) العیّنة(ین ، توّصل في الّدراسة إلى انخفاض المستوى العام للمعلم"المعاصرة
وذلك في إدراك المفاھیم المحّددة، حیث لم تصل إجابات المعلمین أي مستوى 

  .التمّكن المطلوب

الّصعوبات التي واجھت التجربة الّسعودیّة ): 2002العجاجي، (دراسة  -
في تدریس التربیّة الوطنیّة في المرحلة الثانویّة كماّدة مستقلة، تّم استقصاء 

ین یدّرسون ھذه الماّدة في المرحلة الثانویّة في مدینة آراء المعلمین الذ
األھداف، : ، باستبانة موّزعة بین محاور الّدراسة)معلًما 232(الّریّاض 

المحتوى، الوسائل والنّشاطات، االحتیاجات التدریبیّة، ومن أبرز نتائج 
من  أّن أھداف ماّدة التربیّة الوطنیّة كانت غیر واضحة لدى كثیرٍ : الّدراسة

. المعلمین، وخاصةً بعض األھداف ذات البعد الثقافي االجتماعي واالقتصادي
كما أّن المعلمین عبروا عن قلة تدریبھم وحاجتھم إلى إعادة التأھیل فیما یتعلق 

  ).2005العبد الكریم والنصار، . (بتدریس التربیّة الوطنیّة

ھوم المواطنة أثر االنفتاح الثقافي على مف): "2005العامر، (دراسة  -
، التي توّصلت إلى وجود ارتفاع ملحوظ في وعي "لدى الّشباب الّسعودي



  وعي مدرسي المواد االجتماعیة بقم المواطنة                                                                  
  

 

 553                                                                            السادسالدولي  الملتقى

بالھویّة، مبرًرا ذلك بأّن ھناك توّجھًا نحو زیّادة مساحة   الّشباب وإحساسھم
المشاركة الّسیاسیّة من خالل االنتخابات التي تقّررت، وسلسلة الحوارات 

قائمة األولویّات من المرأة إلى الوطنیّة التي تتعاقب فیھا القضایا حسب 
  .وما تسفر عنھ النتائج اإلیجابیة للحوار الوطني.. الّشباب

المواطنة كما یتصّورھا طالب المرحلة ): "2005الصبیح، (دراسة  -
الثانویّة في المملكة العربیّة الّسعودیّة وعالقة ذلك ببعض المؤّسسات 

ریبًا یدركون حقوق المواطنة من الطالب تق) %80(، أظھرت أّن "االجتماعیّة
ونسبة الذین ) %76(وواجباتھا فنسبة الذین أجابوا بنعم على مبدأ الحقوق 

، كما أوضحت أّن الطالب یدركون )%79,8(أجابوا بنعم على مبدأ الواجبات 
جزًءا ال بأس بھ من الواجب علیھم تجاه وطنھم، ولكن ینقصھم إدراك حقوقھم 

اعي المدني والمجال الّسیّاسي، وأوصى الباحث والسیّما في المجال االجتم
بالعنایّة بمفھوم حقوق المواطنة ودراسة العوامل التي ساھمت في ضعف 

  .وعي الطالب بھ

قیّم المواطنة الّصالحة في محتوى كتب ): "2003كاظم، (دراسة  -
فت ، ھد"المواّد االجتماعیّة بالحلقة األولى في التعلیم االبتدائي بمملكة البحرین

إلى التعّرف على قیم المّواطنة الّصالحة في تلك الكتب، كما تتصورھا 
األدبیّات والبحوث التربویّة ومدى إسھامھا في تنمیّة المّواطنة الّصالحة لدى 

  :التالمیذ، وأسفرت نتائجھا

قلّة قیّم المّواطنة الّصالحة المتضّمنة في محتوى كتب المواّد  -
شیر النّتائج إلى وجود العدید من القیّم التي لم االجتماعیّة المقّررة، إذ ت

الحریّة، واألمانة، والتسامح، والّصدق، والوفاء، : یتضمنھا المحتوى، ھي
واإلخالص والثقة بالنّفس، كما أن التركیز على بعض قیّم دون أخرى، 
واتضح من النّتائج أّن التركیز بدرجة أكبر على قیمة المعرفة المتعلقة بالعلوم 

  .، واحتل الّرتبة األولى)%49,7(، بنسبة )907(بیقاتھا، إذ بلغت تكراراتھا وتط

االتجاھات المعاصرة في تربیّة "، )2005الحبیب، (دراسة  -
، ھدفت إلى إلقاء الّضوء على المصطلحات المرتبطة بالمواطنة، "المّواطنة
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 والوقوف على االتجاھات المعاصرة في تربیّتھا، من خالل بعض التجارب
العالمیّة منھا التجربة الّسعودیّة، كما ھدف إلى التوّصل إلى تصّور مقترح 

  .لتربیّة المواطنة مالئم للبیئة الّسعودیّة

ففي مجال تنمیّة المّواطنة البّد من توفر أھداف محّددة لتربیّة المّواطنة 
ف إلى تربط المناھج الّدراسیّة باإلستراتیجیّة التربویّة، حیث تتّم ترجمة األھدا

محتوى ونشاط وخبرات متعّددة تكون لھا صلة وثیقة بالخطط والّسیّاسات 
المقّررة، ویتّم تنفیذھا من قبل إدارة المناھج، وتھتّم بالمشكالت والقضایا 
المعاصرة التي تساھم في تنمیّة المّواطنة، فوجود ھذه األھداف یساعد على 

اسي كالّدراسات االجتماعیّة، تحدید مساھمة كل میدان من میادین المنھج الّدر
، ألنھ ال یمكن لماّدة ..واللغات، والعلوم، والّریّاضّیات، والتربیّة الفنیّة وغیرھا

دراسیّة واحدة أن تحقّق أھداف تربیّة المّواطنة كطریقة حیاة وسلوك دون 
مساعدة المواّد الّدراسیّة األخرى والمناخ المجتمعي بمؤّسساتھ المختلفة، 

أّن إعداد المّواطن الّصالح على خیر الوجوه ومن جمیع النّواحي  ومعنى ذلك
الفكریّة والوجدانیّة والعملیّة مسؤولیّة جمیع العاملین، أي أّن االھتمام بتدریس 
المّواطنة ینبغي أن یأخذ نفس االھتمام الذي یحظى بھ تدریس اللغة القومیّة 

مسؤوالً عنھا بقدر ما  التي ھي من واجبات جمیع المعلمین، فكل منھم یكون
یسمح بھ موضوعھ، وإن كانت مسؤولیّة ھذه العملیّة تقع بالّدرجة األولى على 

  .معلم التربیّة الوطنیّة

، خلصت "دور التعلیم في تعزیز االنتماء): "2000خضر، (دراسة  -
إلى أّن التعلیم یلعب دوًرا مھًما في تعزیز االنتماء للوطن مھما كان نوعھ، إذ 

ت إلى وجود فروق في استجابات تالمیذ الّصف الثالث بالتعلیم توّصل
، لصالح )حكومي، خاص، أزھري(اإلعدادي تختلف وفقًا لنوع التعلیم 

الحكومي على مقیاس االتجاه نحو االنتماء، ولصالح التعلیم الخاص على 
  .مقیاس الموقف من االنتماء

وخلص إلى تأكید أجراھا بإیطالیا ) ,Losito 2003لوسیتو، (دراسة  -
وجود فجوة بین المناھج المخطط لھا وبین الواقع الفعلي لتنفیذھا في المدارس 
وتشمل ممارسات المعلمین وعدم القدرة على تحقیق األھداف التعلیمیّة التي 
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بنّیت علیھا المناھج، كما أّن الوقت الذي یمضیھ المعلم في تدریس تلك 
الخطّة، وھناك أسباب أخرى تعود لدمج  المقّررات أقّل من الوقت المحّدد في

مفاھیم التربیّة الوطنیّة بالمواّد االجتماعیّة األخرى كالتاریخ، إذ یطغى تدریسھ 
على تدریس التربیّة الوطنیّة، وأكد أّن الطالب لدیھم نقص أساسي في لمفاھیم 

  .التربیّة الوطنیّة

ي القرن التعلیم المدني ف):"Kubow, Patricia K, 1997(دراسة  -
أفكار مأخوذة من برامج إعداد الطالب لتدریس ": الحادي والعشرین

إنجلترا، كندا، الوالیات المتحدة : الّدراسات االجتماعیّة في ثالث دول
األمریكیّة، التي قارنت كّل من أفكار المعلمین الذین یتّم إعدادھم لتدریس 

لتحدید نقاط االلتقاء  المواّد االجتماعیّة في المرحلة الثانویّة، والتخطیط
  :واالختالف في طبیعة المّواطنة المتغیرة، وتوّصلت إلى نتائج أبرزھا

یوجد اتفاق بین الطالب وخبراء التخطیط حول الجوانب المتعلقة 
األولویّة لتعلیم : أبرز اإلصالحات: سنة القادمة، ومنھا 25بالمّواطنة خالل 

المّواطنة في برامج إعداد  وضوح تعلیم. المّواطنة في الخطة والتطبیق
: تزوید المعلمین بالقضایا التي تساعد على تنمیّة فكرھم مثل. المعلمین

..". الّنقاش حول القضایا العالمیّة، عدم المساواة االجتماعّیة، التدھور البیئي"
تقلیص الفجوة بین النّظریّة والتطبیق بزّیادة االرتباط بین أساتذة الجامعات 

تعلیم المّواطنة . وید المعلمین بالمصادر العلمیّة للتربیّة الوطنیّةتز. والمعلمین
مسؤولیّة  كما حّملت معلم الّدراسات االجتماعیّة. أساسي في المرحلة الثانویّة

الّربط بین القضایا العالمیّة والوطنیّة . التربیّة الوطنیّة في الماضي والحاضر
یجب أن یدرس تعلیم المواطنة . ةأساسي لزّیادة إحساس الطالب بأھمیّة الماد

یصّور تعلیم المّواطنة . من خالل منھج مستقل، ومضّمن في المواّد الّدراسیّة
بأنھا إضافة للمنھج المتراكم بینما المعلومات المستقاة من ھذه الّدراسة تشیر 
. لھ بالّنقطة األساسیّة في التعلیم وأھّم جزء في برنامج تدریب المعلمین

  ).2005الحامد، (
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أشار فیھا إلى أّن التربیّة الوطنیّة ) ,Bicetk 2003بیستك، (دراسة  -
س بجمیع مدارس بریطانیا في منھج التعلیم القومي، وغرس  صارت تدرَّ
المعنى الحقیقي للمّواطنة ال یتّم إال بتضافر جھود األسرة والمدرسة وبقیّة 

حكومة البریطانیّة قد مؤّسسات المجتمع، والمبادرة الجدیدة التي قامت بھا ال
تختلف من مكان آلخر في أنحاء البالد، وتھدف بشكل موّسع إلى مساعدة 

  .)2005الحامد، (. التالمیذ على التفھم الكامل لواجباتھم ومسؤولّیاتھم

تحدید محتوى مادة التربیة :  Mintrop, H. 2003)منتروب،(دراسة  -
الب وأثر الماّدة على سلوك المدنیة من وجھة نظر المختصین والمعلمین والط

المشاركة  28في أكثر األقطار  %90- 80(الطالب، وجد أّن غالبیّة المعلمین 
ولم تكن نظرتھم   یرون أّن ھذه الماّدة مجدیّة للطالب والّدولة،) في الّدراسة

متطابقة حول أھمیّة الموضوعات التقلیدیّة في التربیّة الوطنیّة مثل التاریخ، 
، واالنخراط في األحزاب الّسیّاسیّة واالتحادات العمالیّة وإطاعة القانون

والخدمة العسكریّة، والموضوعات األكثر حداثة مثل حقوق اإلنسان، البیئة، 
  ).2005العبد الكریم والنصار، . (الموضوعات ذات الّصفة العالمیّة

): 2001، (IEA)الّرابطة الّدولیّة لتقویم التحصیل التربوي (دراسة  -
دولة، وأسفرت  28سنة في  14ممن بلغوا " وم المواطنة عند الطالبمفھ"

  (Torney-Purta, 2001): عن النتائج التالیة

قیّم الّدیمقراطیّة األساسیّة  الطالب في معظم الّدول یدركون - 1
الذین لدیھم معرفة مدنیّة عالیّة ھم  -2. ومؤّسساتھا ولكنّھم یتفاوتون في الفھم

المدارس التي تتبّنى النّماذج  - 3. مشاركة في األنشطة المدنیّةاألكثر انفتاًحا لل
الّدیمقراطیّة ھي األكثر أثًرا في تشجیع الثقافة المدنیّة ونشرھا وممارسة العمل 

 -5. عدد منھم مستعدون لالنخراط في أشكال من العمل المدني - 4. المدني
نماذج  - 6. ي المستقبليالمنظمات الّشبابیّة تعّدھم بصورة إیجابیّة للعمل المدن

مؤیّدون للحقوق  -7. الثقة في المؤّسسات الحكومیّة تختلف من دولة إلى أخرى
ال توجد فروق حقیقیّة بین الذكور واإلناث في المعلومات  -8. الّسیّاسیّة للمرأة

المدّرسون یدركون أھمیّة التربیّة  -9. المدنیّة، ولكنھا توجد في االتجاھات
التباین في المعرفة المدنیّة وفي  - 10. اد الطالب للمّواطنةالمدنیّة في إعد
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االتجاھات نحو المشاركة الّدیمقراطیّة موجود في المجتمعات الّدیمقراطیّة 
  .الحدیثة والمجتمعات العریقة في الّدیمقراطیّة

  :اإلجراءات المنھجیة للدارسة - 7

اھرة بما أّن طبیعة الدراسة تستدعي وصف الظ :منھج الدراسة - 1
في الحصول على "وتحلیلھا وتفسیرھا، تم اختیار المنھج الوصفي؛ ألنھ یعتمد 

البیانات الخاصة بالظواھر والموضوعات التي یدرسھا على كل الوسائل 
محمود (" واألدوات التي تساعد على جمعھا وتصنیفھا واستخالص النتائج منھا

درسو المواد ، ولذلك استخدم لدراسة مدى وعي م)118، ص1983ومنسي، 
االجتماعیة بقیم المواطنة المعبر عنھا بمرحلة التعلیم المتوسط، وذلك بإتباع 

فحص الموقف المشكل، تحدید : "في اآلتي) فان دالین(خطواتھ التي لخصھا 
المشكلة، وضع الفروض، اختیار المفحوصین المناسبین، اختیار أسالیب جمع 

اة بطریقة منظمة، وصف النتائج البیانات، القیام بمالحظات موضوعیة منتق
  .)293، ص1990فان دالین، (" وتحلیلھا وتفسیرھا في عبارات واضحة محددة

یتمثل في المؤسسات التعلیمیة ومجتمع الدراسة،  :میدان الدراسة - 2
  :وتفصیلھما في اآلتي

بحكم أّن الدراسة تستھدف كل  ):المتوسطات(المؤسسات التربویة  -
وسط المتواجدة عبر قطر والیة ورقلة نظًرا لطبیعة مؤسسات التعلیم المت

تواجد أفراد المجتمع األصل واستغراقھم في الدراسة، فقد بلغ عدد 
ورقلة، تقرت، : ، في الدوائر التالیة)متوسطة 87(المتوسطات بعد حصرھم 

  .سیدي خویلد، الحجیرة، أنقوسھ، الطیبات، حاسي مسعود، المقارین، تماسین

وبحكم أّن الدراسة الحالیة مرتبطة بحدودھا البشریة  :ةمجتمع الدراس -
والمكانیة، فإّن مجتمع الدراسة تمثل في جمیع مدرسي المواد االجتماعیة في 

  ).الجزائر(مرحلة التعلیم المتوسط، عبر قطر والیة ورقلة 

بعد إحصاء المتوسطات عبر تراب الوالیة  :خصائص مجتمع الدراسة
ین، وبحكم حجم مجتمع الدراسة، اتبعنا طریقة كما سبق، تم حصر المدرس
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دقة النتائج المحصل علیھا، وتجنب أخطاء : الحصر الشامل التي تتمیز بـ
التعمیم التي تنتج عن البیانات المأخوذة من العینة، وتفادي بعض األخطاء 

، ویمتاز )122، ص2004حامد، (الشائعة، مثل خطأ التحیز وخطأ الصدفة 
  :اسة بالمواصفات التالیةأفراد مجتمع الدر

  ):01(الجدول رقم 

  یوضح خصائص مجتمع البحث
  الخاصیّة  

  الّسن  الجنس  العدد  المصدر
  
  المتوّسطات

  
272  

المتوّسط  %  إناث  %  ذكور
  36  97  64  175  سنة 31,5

  

بینما بلغت نسبة  )%64(یالحظ أّن نسبة الذكور ھي الغالبة إذ بلغت 
في حین نجد أّن متوّسط الّسن عند األفراد  )272(، من مجموع )%36(اإلناث 

  .وھو یدل على أّن فئة الّشباب ھي المسیطرة) سنة 31,5(بلغ 

  :تمثلت في مقیاس نعرفھا في اآلتي :أداة الدراسة - 3

تمثلت أداة القیاس المستخدمة في مقیاس قیم  :التعریف بأداة الدراسة -
  ).المعبر عنھا في الدراسة الحالیة(المواطنة 

، أعده لقیاس قیم )بنًدا 102(، یتكون من )عبد هللا لبوز(صممھ 
المواطنة، ومدى وجودھا عند مدرسي المواد االجتماعیة، یحوي ثالثة أبعاد 

  :ھي

التسامح والتضامن  بعد - 2، )بنًدا 37(االستقاللیة والتفكیر الناقد بعد  - 1
األحقاد السیاسیة االنفتاح والتحرر من بعد  -3، )بنًدا 22(وقبول اآلخر 
استعان الباحث في بناء المقیاس على سبع عشرة ، )بنًدا 43(واالجتماعیة 

  :دراسة تتضمن مقاییس واستبیانات، منھا على سبیل المثال ال الحصر

  .، أي تربیة وأي مواطنة؟)1998المكتب الدولي للتربیة، (دراسة  -
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- Can you pass a citizenship test? 

(http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/,2005). 

والدراسات .. ، دور التعلیم في تعزیز االنتماء)2000خضر، (دراسة  -
  .األخرى ضمن قائمة المراجع

یھدف إلى قیاس قیم المواطنة المعبر عنھا عند مدرس المواد 
بھ في المستویات األخرى، أما مفتاح تصحیحھ، االجتماعیة، یمكن أن یستعان 

: أؤید الموقف: فبنوده صیغت بالشكلین اإلیجابي والسلبي، وأوزان اإلیجابیة
، والعكس بالنسبة للسلبیة، أما 1: ، ال أؤید الموقف2: ، بدون موقف3

  :فھي كاآلتيخصائصھ السیكومتریة 

  :عنھاالدراسة السیكومتریة لمقیاس قیم المواطنة المعبر  -

اعتمد مصممھ على أنواع  :صدق مقیاس قیم المواطنة المعبر عنھا - 1
  :عدة من الصدق تمثلت في

بعد إعداد الصورة المبدئیة للمقیاس، الذي احتوى  :صدق المحكمین -
، تم عرضھ على مجموعة من المحكمین ھم أساتذة )بنًدا 162(في البدایة 

تماع والسیاسة من جامعات مختصون في علوم التربیة وعلم النفس واالج
محلیة ودولیة، ومفتشون في التربیة والتعلیم باعتبارھم خبراء، بلغ عددھم 

، حیث )Cooperكوبر، (، تم بعدھا حساب نسبة االتفاق بمعادلة )محكما 14(
 22(، و%100قبلت بنسبة ) بند 100(، منھا )162بنًدا من بین  122(تم قبول 

  .ددھا نظًرا إلجراء أنواع أخرى من الصدق، وتقلص ع)%75(بنسبة ) بنًدا

 42(فبعد توزیع المقیاس على عینة الدراسة السیكومتریة البالغة 
  :تم حساب ما یلي) مدرس

  :اعتمد في اختبار الّصدق العاملي لألداة على ما یلي :الصدق العاملي -

لغرض الكشف عن مجموعات  :حساب صدق االتساق الّداخلي: أوال
ترتبط بدرجة كبیرة ببعضھا البعض سواء التي تندرج تحت الفقرات التي 

  .نفس البعد أو المقیاس ككل
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تّم حسابھ بطریقة المكّونات األساسیّة،  :حساب الّصدق العاملي: ثانیًّا
لما لھا من میّزة ) Hottelling, H، 1933ھوتیلنج (طریقة "حیث تّم تطبیق 

قصى تباین ممكن، وعلى ذلك رئیسیّة تتمثل في أّن كّل عامل فیھا یستخلص أ
، 1980فرج، (" تلّخص المصفوفة االرتباطیّة في أقّل عدد من العوامل المتعامدة

  .)210ص

في تحدید العوامل المتشبّعة )  Guttmanجوتمان،(استخدم محك "كما 
العوامل  التي جذرھا الكامن أكبر أو یساوي الواحد الّصحیح، وأدیرت

، وقد عّد تشبّع الفقرة )كایزر الفاریماكس(المستخرجة بشكل متعامد بطریقة 
على أن تكون ھناك ثالث تشبّعات جوھریّة لكّل عامل على ) 0,30(بالعامل بـ 

  .)323، ص2000األنصاري، (" األقل

 حساب االرتباطات بین الفقرات والّدرجة الكلیّة لألبعادوجدنا من خالل 
معامالت االرتباط المحسوبة في تقدیر العالقات ما بین فقرات كل أّن قیّم 

وعند  )0,70و 0,40(األبعاد بالّدرجة الكلیّـة لألبعاد، قد تراوحت ما بین 
ُوجد أنھا قیم دالة  )p<0,01، 40=  2- ن(مقارنتھا بالمجدولة عند درجة الحریّة 

فقرات بعد التسامح على وجود عالقة جوھریّة تثبت االتساق الّداخلي ما بین 
  .والتضامن وقبول اآلخر

طبّق التحلیل العاملي من الّدرجة األولى بوصفھ أحد الطرق التي "وقد 
تحّدد الّصدق التكویني، واستخدم لغرض التعّرف على مجموعات البنود التي 
ترتبط بدرجة كبیرة مع بعضھا، ولّكنھا ترتبط بدرجة منخفضة أو ال ترتبط 

ت أخرى من البنود، وقد حللت معامالت االرتباط عاملًیا تماًما مع مجموعا
للمكّونات األساسیّة، واستخدام ) Hottelling, H ،ھوتیلنج(باستخدام طریقة 

للحدود الّدنیا وذلك لتحدید العوامل، بحیث یعّد ) Guttmanجوتمان، (محّك 
ثّم أدیرت العامل جوھریًّا إذا كانت قیمة الجذر الكامن أكبر أو یساوي الواحد، 

األنصاري، (" العوامل المستخرجة تدویًرا متعامًدا بطریقة كایزر الفاریماكس
على أن ) 0,30(، وقد عّد التشبّع جوھریًّا للفقرة بالعامل بـ )323، ص2002

تكون ھناك ثالثة تشبّعات جوھریّة لكّل عامل على األقّل، باإلضافة إلى أّن 
  .واحدمحّك الجذر الكامن أكبر أو یساوي ال
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، )22,51(، وبلغت قیمتھ "ت"تم حساب اختبار  :الصدق التمییزي -
كما تم ، مما یعني أّن المقیاس یمیز بین المجموعتین، )0,01(وھي دالة عند 

، وكلھا )8,49(و) 1,32(تراوحت بین ) ت(أّن قیم حسابھ لبنود المقیاس فوجد 
  ).0,05(، أو )0,01(دالة عند 

االستقاللیة  :تم حسابھ وكانت النتائج كالتالي :صدق التناسق الداخلي -
، االنفتاح )0,82(، التسامح والتضامن وقبول اآلخر )0,90(والتفكیر الناقد 

، )0,94(، أما الدرجة الكلیة )0,92(والتحرر من األحقاد السیاسیة واالجتماعیة 
 ، سواء بالنسبة للمقاییس الفرعیة)0,01(فوجد أّن كل المعامالت دالة عند 

المتمثلة في األبعاد أو بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس ككل، أما بالنسبة الرتباط 
 )0,30(ُوجد أنّھا تراوحت بین ) ر(فبعد حساب قیم  البنود بالمقیاس ككل

  .)0,05(أو  )0,01(، وكلھا دالة عند )0,73(و

: ولقد تم االعتماد في ھذا النوع على مقیاسین ھما :الصدق التالزمي -
ومقیاس الموقف من االنتماء  )إ. ن. إ(االتجاه نحو االنتماء للوطن  اسمقی

، وأجریت )لطیفة إبراھیم رزق خضر(من إعداد الباحثة ) أ. م. م(للوطن 
الدراسة السیكومتریة لالطمئنان على صدقھما وثباتھما ومدى مالءمتھما 

  .والثقة فیھما أكثر

وقفًا، موّزعة على خمسة م 24بنًدا تمثل  24یتكون المقیاس األول من 
أوافق، متردد، ال : (أبعاد بالتساوي، متدرجة في ثالثة مستویات تتراوح بین

أما  ،)0,01(عند وھي دالة  )0,56(بین المقیاسین ) ر(، وبلغت قیمة )أوافق
بنًدا، كل بند یمثل موقفًا من االنتماء للوطن،  20المقیاس الثاني فیتكون من 
) 0,43(بین المقیاسین ) ر(بالتساوي، وبلغت قیمة موزعة على خمسة أبعاد 

  .)0,01(عند وھي دالة 

، وھي )0,92(تم حساب الصدق الذاتي وبلغت قیمتھ  :الصدق الذاتي -
  .)0,01(دالة عند 

حساب معامل ثباتھ بعدة تم  :ثبات مقیاس قیم المواطنة المعبر عنھا - 2
، وبعد تصحیحھا بلغت )0,75() ر(طرق منھا التجزئة النصفیة، وبلغت قیمة 
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كما تم حسابھ بطریقة االتساق الداخلي . )0,01(، وھو معامل دال عند )0,86(
  .)0,01(، وھو معامل دال عند )0,94(، فبلغ )ألفا كرونباخ(بمعامل 

  :التقنیات اإلحصائیة المستخدمة في البحث - 8

تمت االستعانة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعیة الثالث 
، الذي یحتوي على التقنیات اإلحصائیة التي استعملت في  SPSS 13.0:عشر

  :الدراستین السیكومتریة واألساسیة، إال أننا نحاول عرض أھمھا

من أھم اختبارات الّداللة الالبارامتریّة  :للداللة اإلحصائیة 2اختبار كا -
العّینات  وأكثرھا شیوعا، نظًرا لسھولة إجرائھ وفوائده في تقدیر الفروق بین

أو في مدى تطابقھا، وھو یستعمل في البیانات التي تكون على المقیاس 
  .)112، ص2003مقّدم، (. االسمي، والتي تكون على شكل تكرارات) المستوى(

بعد جمع الباحث للبیانات من المیدان بدًءا بعملیة تصنیفھا وتبویبھا ثم 
تھا إحصائًیا، كانت النتائج التَحقََّق من فرضیات الدراسة األساسیة بعد معالج

  :مرفقة بالتفسیر والمناقشة على النحو التالي

بعد تطبیق أداة الدراسة  :عرض نتائج الدراسة وتحلیلھا وتفسیرھا - 9
على أفراد  )المعبر عنھا في الدراسة الحالیة(المتمثلة في مقیاس قیّم المّواطنة 

حلة التعلیم المتوّسط مجتمع البحث من مدّرسي المواّد االجتماعیّة في مر
بوالیة ورقلة، التي طبقت علیھا طریقة الحصر الّشامل، وبعد جمع أوراق 
األداة والتأّكد من سالمة ملئھا، تّم تفریغ نتائجھا، تم حساب المؤّشرات 

لداللة الفروق بین التكرارات، توّصلنا إلى الّنتائج ) 2كا(اإلحصائیّة من اختبار 
  :ا على النّحو اآلتيالتي یمكن عرضھا وتحلیلھ

  :تنّص الفرضیّة العامة على ما یلي :الفرضیة العامة

یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة التعلیم المتوسط بمستوى " -
  ".)المواطنة المعبر عنھا في الدراسة الحالیة(متوسط من وعیھ بقیم 
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ند یوّضح مستوى قیّم المّواطنة المعبّر عنھا ع ):02(الجدول رقم 
  مدّرسي المواّد االجتماعیّة بمرحلة التعلیم المتوّسط

  

 أفـراد
 مجتمع
  البحث

  التقنیّـة اإلحصائیّـة مستویـات قـیّم المّواطنـة المعبر عنھا

مستـوى 
  مـرتفع

مستوى  مستوى متـوّسط
 منخفض

 2كا

 المحسوبة
  2كا

 المجدولة

مستوى 
 الّداللة

 % ن % ن % ن

مدّرسو 
المواّد 
اعاالجتم

  یّة

دالة  9,21 142,81 01,47 04 52,92 163 38,6 05
عند 

0,01 

  

، ألننا اعتمدنا )2كا(فقد تم تطبیق اختبار  )02(بناًء على الجدول رقم 
على التكرار لكل مستوى من مستویات قیم المواطنة المتبناة في الدراسة 

، )منخفض 04متوسط،  163مرتفع،  105(الحالیة وفق النقطة الفاصلة، 
، وعند مقارنتھا بالمجدولة المساویة لـ )142,81(وكانت نتیجتھ مساویة لـ 

، ومنھ فإّن الفروق لصالح المستوى )0,01(، تبین أنھا دالة عند )9,21(
، ومنھ یمكننا القول أّن الفرضیة تحققت، وعلیھ )مدرًسا 163(المتوسط البالغ 

متوسط من وعیھ بقیم  فإّن المدرس في مرحلة التعلیم المتوسط یتمیز بمستوى
  .المواطنة المعبر عنھا في الدراسة الحالیة

یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة " :الفرضیة الجزئیة األولى
التعلیم المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة االستقاللیة والتفكیر الناقد 

  ".)باعتبارھا من قیم المواطنة المعبر عنھا في الدراسة الحالیة(
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یوّضح مستوى قیمة االستقاللیة والتفكیر الناقد  ):03(الجدول رقم 
  عند مدّرسي المواّد االجتماعیّة بمرحلة التعلیم المتوّسط

 أفـراد
  مجتمع

  البحث

 التقنیّـة اإلحصائیّـة مستویـات قـیمة االستقاللیة والتفكیر الناقد

  2كا مستوى منخفض مستوى متـوّسط  مستـوى مـرتفع

 وبةالمحس

  2كا

 المجدولة

مستوى 
 الّداللة

 % ن % ن % ن

مدّرسو 
المواّد 

  االجتماعیّة

دالة عند  9,21 114,15 01,47 04 51,47  40 47,05 128
0,01 

  

، ألننا اعتمدنا )2كا(فقد تم تطبیق اختبار  )03(بناًء على الجدول رقم 
یر الناقد وفق على التكرار لكل مستوى من مستویات قیمة االستقاللیة والتفك

، وكانت نتیجتھ )منخفض 04متوسط،  140مرتفع،  128(النقطة الفاصلة، 
، تبین أنھا )9,21(، وعند مقارنتھا بالمجدولة المساویة لـ )114,15(مساویة لـ 
 140(، ومنھ فإّن الفروق لصالح المستوى المتوسط البالغ )0,01(دالة عند 

ة تحققت، وعلیھ فإّن المدرس في ، ومنھ یمكننا القول أّن الفرضی)مدرًسا
مرحلة التعلیم المتوسط یتمیز بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة االستقاللیة 

  .والتفكیر الناقد المعبر عنھا في الدراسة الحالیة

یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة " :الفرضیة الجزئیة الثانیة
امح والتضامن وقبول التعلیم المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة التس

  ".)باعتبارھا من قیم المواطنة المعبر عنھا في الدراسة الحالیة(اآلخر 
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یوّضح مستوى قیمة التسامح والتضامن وقبول  ):04(الجدول رقم 
  اآلخر عند مدّرسي المواّد االجتماعیّة بمرحلة التعلیم المتوّسط

  مجتمع أفـراد
  البحث

 التقنیّـة اإلحصائیّـة وقبول اآلخرمستویات قیمة التسامح والتضامن 
مستوى  مستوى متـوّسط  مستـوى مـرتفع

 منخفض
  2كا

 المحسوبة
  2كا

 المجدولة
مستوى 

 الّداللة

 % ن % ن % ن

مدّرسو 
المواّد 

  االجتماعیّة

دالة  9,21 104,57  03,67 10 68,38 186 27,94 76
عند 

0,01 
  

، ألننا اعتمدنا )2كا(اختبار  فقد تم تطبیق )04(بناًء على الجدول رقم 
على التكرار لكل مستوى من مستویات قیمة التسامح والتضامن وقبول اآلخر 

، وكانت نتیجتھ )منخفض 10متوسط،  186مرتفع،  76(وفق النقطة الفاصلة، 
، تبین أنھا )9,21(، وعند مقارنتھا بالمجدولة المساویة لـ )104,57(مساویة لـ 
 186(ھ فإّن الفروق لصالح المستوى المتوسط البالغ ، ومن)0,01(دالة عند 

، ومنھ یمكننا القول أّن الفرضیة تحققت، وعلیھ فإّن المدرس في )مدرًسا
مرحلة التعلیم المتوسط یتمیز بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة قیّمة التسامح 

  .والتضامن وقبول اآلخر المعبر عنھا في الدراسة الحالیة

یتمیز مدرس المواد االجتماعیة في مرحلة " :الثةالفرضیة الجزئیة الث
التعلیم المتوسط بمستوى متوسط من وعیھ بقیمة االنفتاح والتحرر من األحقاد 

باعتبارھا من قیم المواطنة المعبر عنھا في الدراسة (السیاسیة واالجتماعیة 
  ".)الحالیة
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األحقاد یوّضح مستوى قیمة االنفتاح والتحرر من  ):05(الجدول رقم 
السیاسیة واالجتماعیة عند مدّرسي المواّد االجتماعیّة بمرحلة التعلیم 

  المتوّسط
  مجتمع أفـراد
  البحث

مستویات قیمة االنفتاح والتحرر من األحقاد السیاسیة 
 واالجتماعیة

 التقنیّـة اإلحصائیّـة

مستـــوى 
 مــرتــــــفـــع

مـستـــــوى 
 مـتــــوّسـط

مـستـــوى 
 منخفض

  2كا
 المحسوبة

  2كا
 المجدولة

مستوى 
 الّداللة

 % ن % ن % ن
مدّرسو المواّد 

  االجتماعیّة
دالة عند  9,21 125,08 02,57 7 56,25 153 41,17 12

0,01 
  

، ألننا اعتمدنا )2كا(فقد تم تطبیق اختبار ) 05(بناًء على الجدول رقم 
التحرر من األحقاد على التكرار لكل مستوى من مستویات قیمة االنفتاح و

 07متوسط،  153مرتفع،  112(السیاسیة واالجتماعیة وفق النقطة الفاصلة، 
، وعند مقارنتھا بالمجدولة )125,08(، وكانت نتیجتھ مساویة لـ )منخفض

، ومنھ فإّن الفروق لصالح )0,01(، تبین أنھا دالة عند )9,21(المساویة لـ 
ومنھ یمكننا القول أّن الفرضیة  ،)مدرًسا 153(المستوى المتوسط البالغ 

تحققت، وعلیھ فإّن المدرس في مرحلة التعلیم المتوسط یتمیز بمستوى متوسط 
من وعیھ بقیمة االنفتاح والتحرر من األحقاد السیاسیة واالجتماعیة المعبر 

  .عنھا في الدراسة الحالیة

ى من خالل النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة واستناًدا إل
  :الجداول السابقة، یمكننا تفسیر ذلك بشكل عام بما یلي

یمكن القول أّن التعبیر عن مفھوم المّواطنة عند مدّرس المواّد 
االجتماعیّة حسب الّدراسة الحالیّة، وإذا كانت نتیجة الّدراسة أثبتت أّن غالبیّة 

ھا المدرسین یحملون مستوى متوّسطاً من قیّم المواطنة المعبر عنھا، كون
الغالبیّة حسب المعیار الذي تبناه الباحث في الّدراسة الحالیّة وحسب األبعاد 

بعد االستقاللیّة والتفكیر النّاقد، بعد التسـامح والتضامن (المدروسة المتمثلة في 
  .)وقبول اآلخر، بعد االنفتاح والتحّرر من األحقاد الّسیّاسیّة واالجتماعیّة
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وطبق مقیاس ) عبد هللا لبوز(راسة أجراھا بدایة تتفق ھذه الدراسة مع د
على مجتمع الدراسة كان عددھا آنذاك ) 2006(قیم المواطنة سالف الذكر سنة 

ووجد أن نتائج الدراسة تتفق مع نتائج ھذه الدراسة التي أعاد ) مدرُسا 168(
على تطبیق ) سنوات 10(وھذا بعد مرور ) طارق شنقال(تطبیقھا مع زمیلھ 

ى المنظومة التربویة، كما اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع اإلصالحات عل
دور المؤسسة التعلیمیة في تكوین روح : المتعلقة بـ) 2006بوزیان، (دراسة 

المواطنة لدى تالمیذ المدرسة المتوسطة نموذًجا، توصلت فیھا إلى أّن ھذه 
المضامین (المؤسسات تساھم بشكل متوسط الفعالیة على مستوى المبدأ 

  .في تكوین روح المواطنة) الممارسة الفعلیة(والتطبیق ) التربویة

مدى "، حول )2001عبد العزیز، (كما تتفق ھذه الدراسة مع دراسة 
إدراك معلمي الدراسات االجتماعیة بالمرحلة الثانویة لبعض المفاھیم 

، توصل إلى أن انخفاض المستوى "المصاحبة للتغیرات العالمیة المعاصرة
لمعلمین في إدراك المفاھیم المحددة، إذ لم تصل إجاباتھم إلى مستوى العام ل

ھیجز وآخرون، : (التمّكن المطلوب، ویرى أّن ھذه النتیجة تتفق مع دراسة
، ویوسف 1997، وأحمد الخطیب ومحمد عاشور، 1991، وھیبرمان، 1993

  ).1992، ومارتن 1997، ومحمود السید، 1998شرابي، 

بإیطالیا وخلص إلى ) ,Losito 2003لوسیتو، (كما تتفق مع دراسة 
تأكید وجود فجوة بین المناھج المخطط لھا وبین الواقع الفعلي لتنفیذھا في 
المدارس وأّن دراستھ التي قاس فیھا مدى استیعاب الطالب لمفاھیم التربیة 
الوطنیة توصلت إلى نقص أساسي في ذلك، كما تتفق الدراسة الحالیة مع 

، التي ھدفت إلى )2005العبد الكریم والنصار، ) (2002جي، العجا(دراسة 
التي واجھت التجربة السعودیة في تدریس مادة التربیة  معرفة الصعوبات

، توصل إلى أّن )معلًما 232(الوطنیة في المرحلة الثانویة، أجریت على 
أھداف المادة غیر واضحة لدى كثیٍر من المعلمین، وخاصةً بعض أھداف 

ثقافي واالجتماعي واالقتصادي، وعبروا عن قلة تدریبھم وحاجتھم إلى البعد ال
  .إعادة التأھیل في التدریس
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التعلیم المدني ): "Kubow, Patricia K. 1997(وتتفق كذلك مع دراسة 
إنجلترا، كندا، وأمریكا، التي : أجریت في": في القرن الحادي والعشرین

عدادھم لتدریس المواد االجتماعیة في قارنت كل من أفكار المعلمین الذین یتم إ
المرحلة الثانویة، والتخطیط لتحدید نقاط االلتقاء واالختالف في طبیعة 

األولویة لتعلیم : المواطنة المتغیرة، توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزھا
وضوح تعلیم المواطنة في برامج إعداد  -. المواطنة في الخطة والتطبیق

: لمین بالقضایا التي تساعد على تنمیة فكرھم مثلتزوید المع -. المعلمین
 - .. النقاش حول القضایا العالمیة، عدم المساواة االجتماعیة، التدھور البیئي

تقلیص الفجوة بین النظریة والتطبیق بزیادة االرتباط بین أساتذة الجامعات 
یم تعل -. تزوید المعلمین بالمصادر العلمیة للتربیة الوطنیة - . والمعلمین

  ).2005الحبیب، .. (المواطنة أساسي في المرحلة الثانویة، وغیرھا

 Mintrop, H)منتروب،(في حین اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة 
تحدید محتوى  التي ھدفت إلى) العبد الكریم والنصار، مرجع سابق(  2003

 والمعلمین والطالب وأثرھا على سلوك ھذه المادة من وجھة نظر المختصین
المشاركة  28في معظم األقطار ) %90-80(الطالب، وجد أّن غالبیة المعلمین 

  .في الدراسة یرون أّن المادة مجدیة للطالب والدولة

االنفتاح الثقافي على ): 2005العامر، (كما اختلفت نتائجھا مع دراسة 
مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي، توصل إلى وجود ارتفاع ملحوظ في 

بالھویة، كما اختلفت مع دراسة أجرتھا الرابطة  باب وإحساسھموعي الش
، من أھم "مفھوم المواطنة عند الطالب"الدولیة لتقویم التحصیل التربوي، في 

قیم الدیمقراطیة األساسیة   نتائجھا أّن الطالب في معظم الدول یدركون
ربیة ومؤسساتھا ولكنھم یتفاوتون فھمھا، وأّن المدرسین یدركون أھمیة الت

المدنیة في إعداد الطالب للمواطنة، كما أّن التباین في المعرفة المدنیة 
واالتجاھات نحو المشاركة الدیمقراطیة موجود في المجتمعات الدیمقراطیة 

الصبیح، (الحدیثة والمجتمعات العریقة فیھا، واختلفت كذلك مع دراسة قام بھا 
لثانویة في السعودیة المواطنة كما یتصورھا طالب المرحلة ا): "2005
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من الطالب ) %80(، أظھرت أّن "وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعیة
  .تقریبًا یدركون حقوق المواطنة وواجباتھا

وعموًما فإّن الدراسات المتعلقة بھذا الموضوع إنما تؤكد وتشترك 
جمیًعا في ھدف البحث والكشف عن نقاط الخلل وراء قلة وعي وإدراك 

، 1991ھیبرمان، (د االجتماعیة لمفھوم المواطنة، فنجد دراسة مدرس الموا
Heberman (التي حددت العناصر التي یجب أن یشملھا برنامج إعداد المعلم 

لمھنة التعلیم لیواكب العصر، كالمعلومات والثقافة الضروریة للمعلمین 
نھا والسمات المطلوب توافرھا فیھم للتعلیم في المستقبل، وأوصى بمقترحات م

تطویر مستوى الوعي لدى المعلمین بالمتغیرات والتحوالت السریعة المحیطة 
العبد الكریم والنصار، (والتركیز على الجانب المعرفي الثقافي المقترن بالتجریب 

 .)مرجع سابق

، تساءل عّما )ھیوجز جیفري وآخرون(تقریر عن دراسة أجراھا  وفي
أن  دیمیة والمھنیة والعملیة التي یجبیجب أن یعرفھ المعلم وما الخبرات األكا

یتمكن منھا، وتوصل إلى أّن برنامج إعداد المعلم وتدریبھ یجب أن یعتمد على 
ثقافة عامة ترتبط بالتغیرات الثقافیة واالجتماعیة : ثالث مكونات أساسیة ھي

العبد الكریم (المحلیة والعالمیة، وتخصصیة، ومھنیة ترتبط بعملیة التدریس 
بأمریكا تبیّن لھ ) 1990جان تایكر، (، وفي دراسة لـ )مرجع سابق والنصار،

أّن تعلم المواطنة الصالحة یجب أن یرتبط بجھود التعلیم القومي، وأّن الطالب 
یجب أن یفھموا التغیرات التي تحدث في العالم عبر المناھج التي یتم تدریسھا، 

تربیة : ي دراستھف) ,Niemi & Others 1998(، ویشیر )173، ص1997علي، (
المواطنة، عّما یجعل التالمیذ یقبلون على تعلمھا ھو عملیات معرفیة ینبغي 

  .)الحامد، مرجع سابق(للمربین التركیز علیھا عند تعلیم التربیة الوطنیة 

إّن نتیجة الدراسة تدل على أّن المدرس ال یحمل قیم المواطنة حسب 
  :المتوقع، وھذا ألسباب كثیرة، منھا

ثر المدرس بالظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تأ - 1
یمر بھا المجتمع، وبعض المتغیرات الوافدة كالغزو الفكري والثقافي والتطور 
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التكنولوجي السریع مما یحدث لدیھ خلطًا في المفاھیم ال یتناسب وفلسفة 
بتھا مجتمعھ، كما أّن المجتمع الجزائري وما یعیشھ من تغیرات سریعة صاح

مشكالت اجتماعیة واقتصادیة أثرت على سلوك األفراد تجاه بعضھم، وتجاه 
  .مجتمعھم

إحباطات المدرسین وقلة رضاھم بواقعھم وانسداد بعض اآلفاق  - 2
  .أمامھم حسب اعتقاداتھم

قصور وسائل اإلعالم الحر في توعیة األفراد بھذه القیم، وغرس  - 3
في خطابھا اإلعالمي والثقافي، ألن اتجاھات موجبة نحوھا، وقلة تكریسھا 

ھذا النوع من الخطاب یوفر المناخ المناسب لتكون جزًءا من النسیج الثقافي 
  .للمجتمع، وتبیان الحقوق والواجبات

المدرس یعتبر شریًكا استراتیجًیا في  قلة إدراك الجھات الوصیة بأنّ  - 4
راد لھ النجاح في العملیة التربویة والعنصر األساس في أّي مشروع تربوي ی

أّي مجتمع بشري، فھو من یتوقف تطبیق المنھاج على كفاءتھ والتزامھ بمھمتھ 
وصدقة في عملھ وإتقانھ، والسیما حین یتعلق األمر بتربیة المواطنة، فھو 
المسؤول الكفء الجدیر بتعلیم األجیال وتوجیھھم وتبصیرھم بحقوقھم 

بب لھم التضامن والتراحم وواجباتھم نحو المجتمع والوطن، وھو من یح
والتسامح ویحثھم على مكارم األخالق ونبذ العنف والتطرف والحیلولة دون 
االنحراف، ویحذرھم من األضرار المسیئة للحیاة ویعتني بكینونة المتعلم 

  .ونفسیتھ المتقلبة ومزاجھ وطبائعھ
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  :المراجع العربیة
ور المقررات الدراسیة للمرحلة ، د)2005(أخضر، فایزة بنت محمد بن حسن،  -01

   .الثانویة في تنمیة المواطنة، الباحة
 http://www.minshawi.com/other/akhdar.htm 

تقنین على المجتمع : ، المرجع في مقاییس الّشخصیّة)2002(األنصاري، بدر محّمد،  -02
  .الكویتي، دار الكتاب الحدیث، الكویت

، علم النفس التربوي للمعلمین، دار الفكر )2000(األزرق، عبد الرحمن صالح،  -03
  .، بیروت1العربي، ط

، واقع برنامج إعداد معلم المرحلتین المتوسطة )2004(الجسار، سلوى عبد هللا،  -04
والثانویة في تحقیق االنتماء الوطني والمھني واالجتماعي لدى الطلبة المعلمین بكلیة 

  .التربیة في جامعة الكویت، الكویت
http://www.khayma.com/dr-yousry/StudyAbstractSlwaAlGassar.htm 

  .، الشراكة والتنسیق في تربیة المواطنة، الباحة)2005(الحامد، محمد بن معجب،  -05
http://www.dtc.edu.sa/proceedings/dr.alhamed.htm 

  .لباحة، االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة، ا)2005(الحبیب، فھد إبراھیم،  -06
http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alhabib.doc 

، الدراسات االجتماعیة وعالقتھا بالتربیة البیئیة، )د، ت(الحلو، یعقوب عبد هللا،  -07
  .جمعیة حمایة البیئة الكویتیة، الكویت

حلة ، تقویم منھج المواد االجتماعیة للمر)1988(الخیاط، عبد الكریم عبد هللا،  -08
  . االبتدائیة في دولة الكویت، دراسة میدانیة، الكویت

http://pubcouncil.kuniv.edu 
، دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي، )2004(الدردیر، عبد المنعم أحمد،  -09

  .، القاھرة1، عالم الكتب، ط1الجزء
السعودي، ، فلسفة المواطنة في المجتمع )2005(الزنیدي، عبد الرحمن بن زید،  -10

    http://www.minshawi.com/other/alzanidy.htm .الباحة
، ترجمة عیسوي أیوب، أّي تربیة )1998أبریل (المكتب الدولي للتربیة، الیونسكو،  -11

 .25یة، العدد وأّي مواطنة؟، مركز البحوث والدراسات الكویتیة، مجلة الترب
، أثر تدریب معلمي الدراسات االجتماعیة )2000ینایر (السید، أحمد جابر أحمد،  -12

بالمرحلة اإلعدادیة على استخدام نموذجین تعلیمیین في أدائھم للتدریس ومیولھم نحو 
الدراسات االجتماعیة، المجلة التربویة، كلیة التربیة بسوھاج، جامعة جنوب الوادي، العدد 

15. http://www.khayma.com/dr-yousry/Study  
، صناعة المواطنة في عالم متغیر، رؤیة في )2005(الشریدة، خالد بن عبد العزیز،  -13

  .السیاسة االجتماعیة، الباحة
http://www.minshawi.com/other/shareedah.htm 

الدار العربیة  ، تطور النظریات واألفكار التربویة،)1977(الشیباني، عمر التومي،  -14
  .، لیبیا2للكتاب، ط
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، المواطنة كما یتصورھا طالب المرحلة )2005(الصبیح، عبد هللا بن ناصر،  -15
   .الثانویة في المملكة العربیة السعودیة وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعیة، الباحة

http//:www.afiledb/pafiledb.phpwww.moudir.org/ 
، أثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى )2005(صالح،  العامر، عثمان بن -16

  . ، حائل"دراسة استكشافیة"الشباب السعودي، 
http://www.minshawi.com/other/alaamer.htm 

، التربیة )2005(العبد الكریم، راشد بن حسین، والنصار، صالح بن عبد العزیز،  -17
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء : "عودیةالوطنیة في مدارس المملكة العربیة الس

  .، الباحة"التوجھات التربویة الحدیثة
http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm 

، التدریس الفعال، عالم الكتب، )1995(اللقاني، أحمد حسین وحسن محمد قارعة،  -18
  .، القاھرة3ط
ادقة لتقویم المنھج المدرسي ، نحو اشتقاق معاییر ص)2000(الناجي، حسن علي،  -19

بمراحلھ المختلفة، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، الھیئة القومیة للبحث العلمي، 
  ).لیبیا(، طرابلس 6، العدد 6السنة 

تساؤالت في دور المؤسسات التعلیمیة، : ، المواطنة والمجتمع)2001(النجار، باقر،  -20
  /http://www.bcsr.gov.bh  .البحرین

، مقّدمة في اإلحصاء مع )2007(النّعیمي، محّمد عبد العال والعوده، عبد الّرحمن،  -21
  .، عّمان1، مؤّسسة الوّراق للنّشر والتوزیع، ط)spss(تطبیقات على برنامج 

السنة األولى والثانیة (الوثائق المرافقة لمنھاج التربیة المدنیة، التاریخ، الجغرافیا،  -22
، اللجنة الوطنیة للمناھج، )2005لسنة الثالثة والرابعة متوسط، ا(، )2004متوسط، 

 .مدیریة التعلیم األساسي، وزارة التربیة الوطنیة
، 1، التكوین في التربیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط)2002(تیلیوین، حبیب،  -23

 .وھران
 .ئر، الجزا1، منھج البحث العلمي، دار ریحانة ، ط)2004(حامد، خالد،  -24
، واقع منھج التربیة الوطنیة في مدارس )2001(حنیفة، محمد بن صدقة بن علي،  -25

  .المرحلة المتوسطة، مكة المكرمة
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/2vol14/b05.htm 

، 1، دور التعلیم في تعزیز االنتماء، عالم الكتب، ط)2000(خضر، لطیفة إبراھیم،  -26
  .القاھرة

، دور المؤسسة التعلیمیة في تكوین روح المواطنة لدى )2006(راضیة، بوزیان،  -27
   ).الجزائر(التالمیذ المدرسة المتوسطة نموذًجا، عنابة 

http://www.ulum.nl/b216.htm 
، دراسة سیكولوجیة تربویة، دیوان المطبوعات )1985(زیدان، محمد مصطفى،  -28

  .الجامعیة، الجزائر
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، الدافعیة لإلنجاز وعالقاتھا بكل من توكید )2003(الحمید، إبراھیم،  شوقي عبد -29
الذات وبعض المتغیرات الدیموغرافیة، المجلة ع لإلدارة، المنظمة العربیة لإلدارة، جامعة 

 .، القاھرة1، العدد 23الدول العربیة، المجلد 
ت االجتماعیة ، برنامج مقترح في الدراسا)2001(عادل رسمي حماد علي النجدي،  -30

 .لتنمیة مفھوم المواطنة لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، مصر
/http://www.bcsr.gov.bh  
عبد الرازق، صالح عبد السمیع، الوسائل التعلیمیة وأھمیتھا في تعلیم التاریخ،  -31

 http://slah.jeeran.com/sal3 .حلوان
، مدى إدراك معلمي الدراسات )2001یولیو  26- 24(عبد العزیز، السعید الجندي،  -32

االجتماعیة بالمرحلة الثانویة لبعض المفاھیم المصاحبة للتغیرات العالمیة المعاصرة، 
، الجمعیة "مناھج التعلیم والثورة المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة: "13المؤتمر العلمي 

. ، القاھرة2المصریة للمناھج وطرائق التدریس، جامعة عین شمس، المجلد 
http://www.khayma.com/dr  

، مشكالت تخطیط منھج الجغرافیة بالمرحلة )1995(عبد المقصود، محمد إسماعیل،  -33
  http://pubcouncil.kuniv.edu  .الثانویة من وجھة نظر المعلمین

، مدى إلمام الطالبة المعلمة بكلیة التربیة )2004(عثمان، سلوى، ومصطفى، فاتن،  -34
. بمفھوم العولمة ومتطلباتھ، جامعة الملك سعود، الریاض جامعة الملك سعود

/http://faculty.ksu.edu.sa  
، 1، األصول السیاسیة للتربیة، عالم الكتب، ط)1997(علي، سعید إسماعیل،  -35

  .القاھرة
  .، القاھرة1، رؤیة سیاسیة للتعلیم، عالم الكتاب، ط)1999(علي، سعید إسماعیل،  -36
 .، دور التربیة الوطنیة في تعزیز المواطنة، األردن)2001(ناصر، علیمات، صالح  -37

http://www.bcsr.gov.bh/ 
، أصول التربیة والتعلیم، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )1989(عمامرة، تركي رابح،  -38
 .، الجزائر2ط
 .، بناء المواطنة بناء الثقافة المدنیة، البحرین)2001(غلوم، إبراھیم عبد هللا،  -39

http://www.bcsr.gov.bh/ 
، اإلحصاء والقیّاس النّفسي والتربوي، دیوان المطبوعات )2003(مقّدم، عبد الحفیظ،  -40

  .، الجزائر2الجامعیّة، ط
سیاسة التخطیط وإستراتیجیة : ، بناء المناھج التربویة)1997(فالوفي، محمد ھاشم،  -41

  .التنفیذ، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة
محمد نوفل : ، مناھج البحث في التربیة وعلم النفس، ت)1990(فان دالین، دیوبولد،  -42

  .، القاھرة2وآخرون، مكتبة األنجلو المصریة، ط
، 1، التحلیل العاملي في العلوم الّسلوكیّة، دار الفكر العربي، ط)1980(فرج، صفوة،  -43

  .القاھرة
دلیل : (شراف التربوي على المعلمین، اإل)2001(فیفر، إیزابیل ودنالب، جین،  -44

  .، عمان3محمد عید دیرني، الجامعة األردنیة، ط: ، ت)لتحسین التدریس
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، قیم المواطنة الصالحة في محتوى كتب المواد )2003(كاظم، علي محمد،  -45
. االجتماعیة بالحلقة األولى في التعلیم االبتدائي بمملكة البحرین، دراسة تحلیلیة، البحرین

/http://www.bcsr.gov.bh  
  .2007مكتب التعلیم المتوسط بمدیریة التربیة لوالیة ورقلة،  -46
، البحوث النفسیة والتربویة، دار )1983(وجیھ محمود، إبراھیم ومنسي، محمود،  -47

  .المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة
 .المواطنة، لبنان، التجارب اإلقلیمیة والعالمیة في بناء وتعزیز )2001(فریحة، نمر،  -48
/http://www.bcsr.gov.bh 
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  قیم المواطنة في مناھج التعلیم االبتدائي

  - دراسة تحلیلیة لمنھاج مادة التربیة المدنیة -

 

  2جامعة الجزائر – بن جدو عبد الرحمانالدكتور 

  مقدمة

لقد تمیزت العقود األخیرة بتزاید االھتمام بدراسة ظاھرة المواطنة 
اة االجتماعیة والسیاسیة بل على وجود انطالقا من ازدیاد خطورتھا على الحی

المجتمع خاصة، ویبدو ھذا االھتمام واضحاً من خالل جھود العدید من دول 
والعربیة، وتجلى ھذا االھتمام من خالل نشاطات الجامعات  اإلسالمیةالعالم 

والمؤسسات الرسمیة ومختلف الشخصیات الفاعلة جراء ما تعقده من ملتقیات 
  .لمناقشة موضوع المواطنةوندوات ومحاضرات 

 واإلسالمیةواالجتماعیة  اإلنسانیةالعلوم  كلیةولعل الملتقى الذي تنظمھ 
  .اإلسالمیةفي جامعة باتنة لخیر دلیل على ھذا االھتمام بقضایا األمة العربیة 

وإنني على ثقة كبیرة بأن مثل ھذا الملتقى المبارك الذي تستضیفھ كلیة 
باتنة شأنھ أن یُسھم ضمن الجھود التي تقوم بھا  بجامعة اإلنسانیةالعلوم 

الجمھوریة الجزائریة للتصدي للمشكالت والقضایا والتحدیات التي تواجھ 
والعربیة، خاصة وأن ھذا الملتقى یتناول موضوعاً مھماً  اإلسالمیةمجتمعاتنا 

. المعاصر اإلسالميیتعلق بموضوع مھم جدا وھو فقھ المواطنة في الفكر 
قیم : "منا في دعم ھذه الجھود الخیّرة أتقدم بھذا البحث الموسوم بـ  وإسھاماً 

دراسة تحلیلیة لمنھاج مادة التربیة -المواطنة في مناھج التعلیم االبتدائي
  ."-المدنیة

وال یفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر الجزیل لعمید كلیة العلوم 
قى الھام، وحرصھ العمیق في بجامعة باتنة على استضافتھ لھذا الملت اإلنسانیة
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المعاصر في میادین البحث  اإلسالميالفكر یقدمھ  أنالبحث على ما یمكن 
، فضال عن جمع المفكرین من مختلف االختصاصات لمعالجة قضایا العلمي

الساعة، سائالً هللا تعالى للجمیع التوفیق واإلعانة، والسداد في القول والعمل، 
  .إنھ سمیع مجیب

   لیة البحث إشكا - أوال

یشتكي الكثیر من الناس في الوقت الحالي من فشل المدرسة وتدني 
المستوى التحصیلي واألخالقي لدى التالمیذ ویشاركھم في ھذه الشكوى العدید 
من أصحاب الرأي والمصلحین والباحثین وحتى أولیاء أمور التالمیذ الذین 

قاصرة عن تحقیق  ینظرون إلى الكثیر من الممارسات التربویة على أنھا
الفرد المواطن الصالح، ویطالبون من  إعداداألھداف التربویة التي ترمي إلى 

المدرسة أن تولي اھتمامھا بشكل اكبر في عملیة ترسیخ قیم المواطنة لدى 
المتعلمین بطریقة اكثر فعالیة من خالل تعویدھم على تحمل المسؤولیة والقیام 

فیة المطالبة بھا بطرق حضاریة بواجباتھم وتعریفھم بحقوقھم وكی
  .ودیمقراطیة

لھذا یؤكد التربویون أن تنمیة قیم المواطنة لدى المتعلمین من أھم "
السبل لمواجھة تحدیات القرن الحادي والعشرین، إذ أن اكساب قیم المواطنة 
یعد الركیزة األساسیة للمشاركة اإلیجابیة والفعالة في التنمیة االجتماعیة أو 

یة أو السیاسیة وذلك بھدف تطویر معارف النشء باألمور االقتصاد
شعبان حامد ( "االجتماعیة والسیاسیة وتنمیة اإلحساس بالواجب المحلي والدولي

  ).3، 2001إبراھیم، 

ومما ال شك فیھ أن مجال التربیة والتعلیم ھو المنبع الذي یستقي منھ  
التجاه اإلیجابي نحو الفرد مقومات شخصیتھ وطرق تفكیره ویكسبھ السلوك وا

القیم السائدة في المجتمع، ومن خالل كل ذلك یبني ذاتھ، ولما كانت المناھج 
الدراسیة أداة لبناء الفرد والجماعة فانھ جدیر بالقائمین على ھذا المجال أن 
یعتنوا أكثر بعملیة إعداد المناھج وأن یواكبوا الجدید فیھا، وخاصة عندما 

یة الفرد على المواطنة الصالحة، فتحقیق ھذه الغایة تستھدف ھذه العملیة ترب
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الكبرى ال یكتمل إال بتصمیم مناھج حدیثة من حیث المفھوم والعناصر 
المكونة لھا وفق المقاربات الحدیثة وتقدیمھا كأداة فعالة بین یدي العاملین في 

  .المیدان التربوي

. ناء المجتمعإن من الغایات الرئیسیة للمدرسة تنمیة المواطنة بین أب
المتعلم لقاعدة عریضة من  إكسابفالتربیة من أجل المواطنة تتضمن 

المھارات والقدرات والمیول واالتجاه والفضائل التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً 
فاألطفال ال یكتسبون قیم المواطنة من مجرد . بممارسة الفرد ألدوار المواطنة

ما یتعین أن تكون تلك المھارات دراسة مقرر في مادة التربیة المدنیة، وإن
والفضائل حاضرة في سلوكیاتھم وفاعلة ومؤثرة من خالل النظام التعلیمي 

وال ینبغي أن –بھذا المعنى؛ فإن التربیة من أجل المواطنة ال تمثل . "بأسره
مكوناً مستقالً في صورة مادة دراسیة فقط، وإنما یتعین النظر إلیھا -تمثل

ھا إحدى الغایات والمبادئ التي تشكل المنھج الدراسي والتعامل معھا بحسبان
   ).9، 2004 ھانئ عبد الستار فرج،( "بأكملھ

فتضمین المناھج الدراسیة لمفاھیم المواطنة یعزز قیما كثیرة مثل 
المساواة في الحقوق والواجبات، وتعزیز الوحدة الوطنیة والعدل االجتماعي 

قدرة على الدفاع عنھا وااللتزام وال اإلنسانوالتعاون والتسامح وحقوق 
بالوجبات المطلوبة ویسعى إلى تعلیم التالمیذ ما یسمى بأدب االختالف في 

  .)151، 1999فاروق الفرا، (اآلراء والتعددیة والمشاركة 

یشھد المجتمع الجزائري الیوم الكثیر من المشكالت ظھرت على 
صة مع ما حدث في الساحة الوطنیة نتیجة تراكمات العقدین األخیرین خا

العشریة السوداء، وھي مشكالت في تنامي مستمر لذا یجب أن تتكاتف الجھود 
نذكر منھا  أنفي إیجاد الحلول لھا ومحاولة الحد منھا على أقل تقدیر ویمكن 

  :باختصار

 العنف المعنوي والجسدي والذي نجده حتى في المؤسسات التربویة.   
 خاصةوالتعدي على الممتلكات العامة وال.   
 الھجرة غیر الشرعیة.  
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 العزوف عن المشاركة السیاسیة خاصة في االنتخابات. 
قد أبانت بوضوح أن سالمة واستقرار  - وغیرھا -إن ھذه المتغیرات 

المجتمع مھددة، ویبدو أن الدولة الجزائریة أولت اھتماما كبیرا بقطاع التربیة 
خالل مراجعة المناھج والتعلیم كنظام یساھم في حل ھذه المشاكل وھذا من 

التعلیمیة وتطویر المدرسة بما یستجیب ومتطلبات المرحلة الراھنة، فعملیة 
اإلصالح للمنظومة التربویة تھدف إلى خلق محیط تعلیمي یساعد على تربیة 

فالمدرسة الجزائریة الحدیثة، "النشء على حب الوطن والتمسك بمقوماتھ، 
باعتبارھا المرحلة األولى لتعلم  ضمان التكوین على المواطنةترمي إلى 

النشرة ( الثقافة الدیمقراطیة وأفضل عامل للتماسك االجتماعي والوحدة الوطنیة
مادة  إدراجكما أن الغایة األساسیة من . )14الرسمیة للتربیة الوطنیة، عدد خاص، 

التربیة المدنیة في مختلف مراحل التعلیم ھي تعلم السیران الدیمقراطي في 
  .االجتماعیة الحیاة

في ضوء ما ذكر سابقا سنحاول في ھذه الدراسة اإلجابة على التساؤلین 
  :التالیین

 ما دور المناھج التعلیمیة في تنمیة قیم المواطنة؟ - 1
ما ھي قیم المواطنة التي تتضمنھا مناھج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم  - 2

 االبتدائي؟

طنة من خالل مناھج التعلیم إن دراسة قیم الموا :الموضوع أھمیة
تشكل ضرورة ملحة لما لھا من أثر في تحدید أولویات المجتمع نحو تربیة 

وتاریخ  وأمتھمعاصرة تكفل إعداد وتكوین المواطن الصالح المخلص لوطنھ 
إن قیم المواطنة من سبل مواجھة تحدیات القرن الحادي والعشرین "، وثقافتھ

في ظل تحدیات القرن الجدید ومستجداتھ وحیث أن التقدم الحقیقي للوطن 
تصنعھ عقول وسواعد المواطنین فان إكسابھم قیم المواطنة یعد الركیزة 
األساسیة للمشاركة اإلیجابیة والفعالة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 

  .)2، 2001شعبان حامد إبراھیم، ( "والسیاسیة لكل من الفرد والمجتمع
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   مفاھیم البحث -ثانیا

التربیة المدنیة، والمنھج یشكل كل من مفھوم القیم، المواطنة، 
  :الدراسي، المفاھیم الرئیسیة للبحث

لقد اھتمت الكثیر من التخصصات العلمیة بمفھوم : مفھوم القیم - 1
القیم ولكل منھا وجھة نظر، وسنحاول التطرق إلى بعض المفاھیم التي لھا 

  :عالقة بالدراسة الحالیة

یعتبر القیم ظاھرة اجتماعیة كظاھرة من الظواھر األخرى ھناك من  -
وأنھا شيء لھ معنى خاص بالنسبة للجماعة التي تسعى للوصول إلیھا، كما 

وال تتجلى القیم إال إذا كانت "أنھا تعتبر إحدى موجھات الفعل االجتماعیة 
حاضرة في سلوك بمعنى أن القیمة ھي الشرط المسبق الذي یحدد سلوك البشر 

ینظم مقومات الفعل اإلنساني وھي العلة الكامنة وراء كل سلوك ھادف و
فالقیمة ھي حافز عمل ومبدأ إدراك ومنطلق فھم، من ھنا تضفي القیم على 

 .)84محمد إسماعیل قباري، ( "ظواھر السلوك اإلنساني معناه ومبناه

أن القیمة معیار اجتماعي ذو صیغة انفعالیة قویة وعامة تتصل من " -
یب بالمستویات الخلقیة التي تقدمھا الجماعة ویمتصھا الفرد من البیئة قر

ھا أفعالھ ویتخذھا ھادیا االجتماعیة الخارجیة ویقیم منھا موازین یبرر ب
 .)94، 2001فؤاد البھي السید،(" ومرشدا

بأنھا مجموعة من التفضیالت اإلنسانیة الفطریة أو "وتعرف القیم أیضا  -
لى أسس عقدیة أو اجتماعیة وثقافیة أو أخالقیة تشكل لدى المكتسبة المبنیة ع

الفرد قناعة وإدراكا بأھمیتھا بصورة تجعل منھا إطارا مرجعیا لدیھ، تحدد 
 .)13، 2010عبد هللا القحطاني، (" تفاعلھ وسلوكھ مع البیئة التي یعیش فیھا

بعة من بأنھا مجموعة من المعاییر واألحكام النا" وتعرف القیم اإلسالمیة -
تصورات أساسیة عن الكون والحیاة واإلنسان واإللھ، كما صورھا اإلسالم، 
وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خالل التفاعل مع المواقف والخبرات الحیاتیة 
المختلفة، بحیث تمكنھ من اختیار أھداف وتوجھات لحیاتھ تتفق مع إمكانیاتھ، 
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لي بطریقة مباشرة وغیر وتتجسد من خالل االھتمامات أو السلوك العم
  . )34،  1988علي خلیل أبو العینین ، (مباشرة 

لقد تعرضت التعاریف السابقة لمفھوم القیم على أنھا معاییر توجھ 
التعامل والتفاعل في المجتمع ثم ان مصدر  إشكالوتحدد لھ  اإلنسانسلوك 

یش فیھا القیم یختلف من مجتمع إلى آخر فھناك من یعتمد على البیئة التي یع
اإلنسان، بینما المجتمعات المسلمة تستمد قیمھا من القرآن والسنة والنبویة، 

  .ولھذه المصادر األثر الكبیر في تحدید قیم المواطنة في المجتمعات المسلمة

ھناك عدة تعاریف لمفھوم المواطنة اختلفت : مفھوم المواطنة - 2
المدنیة والواجبات، باختالف مشارب أصحابھا، فمنھم من ركز على الحقوق 

إعداد المواطنین لالشتراك بفعالیة في المجتمع في حین وصفھا البعض بأنھا 
الدیمقراطي، وثمة من اعتقد أنھا الغیرة على الوطن وتنمیة تراثھ والدفاع عن 

  .سنحاول عرض أھم التعریفات. الحریة الفردیة والجماعیة فیھ

راجع مثل دائرة المعارف یمكن تعریف المواطنة كما تناولتھا بعض الم
عالقة "بأنھا  األمریكیةالبریطانیة وموسوعة الكتاب الدولي وموسوعة كویر 

بین الفرد والدولة كما یحددھا قانون تلك الدولة ، وبما تضمنھ تلك العالقة من 
واجبات كدفع الضرائب والدفاع عن الوطن وبما تمنحھ من حقوق كحق 

  .)12-11،  2008عبد الكریم قاسم ، (" التصویت وتولي المناصب العامة

عالقة "ویعرف علماء االجتماع المواطنة في المجتمع الحدیث بأنھا 
حیث تقدم الدولة  -الدولة -اجتماعیة تقوم بین األفراد والمجتمع السیاسي 

الحمایة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة لألفراد عن طریق القانون 
فراد ككیانات بشریة طبیعیة، ویقدم األفراد والدستور الذي یساوي بین األ

عبد الكریم قاسم، (" الوالء للدولة ویلجؤون إلى قانونھا للحصول على حقوقھم
2008 ،12(.  

من المفاھیم السابقة الذكر یمكن أن نخلص  :مفھوم قیم المواطنة - 3
مجموعة من المعاییر واألحكام  :إلى التعریف اإلجرائي لقیم المواطنة بأنھا

 أسسالتفضیالت الفطریة أو المكتسبة تتشكل لدى الفرد والمجتمع على و
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عقدیة أو اجتماعیة أو ثقافیة تحدد العالقات والسلوكیات والتوجھات بین الدولة 
واألفراد والجماعات في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة فتجعلھم 

الحفاظ على البناء یدركون ما لھم من حقوق وما علیھم من واجبات من أجل 
  . االجتماعي وتحقیق السالم والرفاھیة

  :وال تتحقق قیم المواطنة إال بتوفر العناصر التالیة

عن طریق مشاعر التضامن  الشعور باالنتماء إلى وطن وجماعة اجتماعیة -
 .والوالء للوطن والمواطنین

 .نین المجتمعاالشتراك في القیم العامة من عادات، تقالید، نظم، عقائد، وقوا -

  .المشاركة المجتمعیة وتوحد الفكر واالنتماء التاریخ في الماضي والمستقبل -

 .الحقوق والواجباتمشاعر العدل واإلنصاف في توفر  -

وردت العدید من التعاریف للتربیة المدنیة  :التربیة المدنیة - 4
  :سنستعرض التعریفین التالیین

تربیة التي تھدف إلى تنشئة التلمیذ تلك ال بأنھا" تعرف التربیة المدنیة
المدرك لحقوقھ الملتزم بأداء واجباتھ وتنمیة المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة 

 "والنزوع للعمل التطوعي والوعي بالنظم السیاسیة والقیم الدیمقراطیة لدیھ
  .)166، 2011زكي مرتجى، (

ورة عملیة المجتمع بص أفرادبأنھا إكساب " :وتعرف التربیة المدنیة 
وفعالة مبادئ ومھارات السلوك االجتماعي المرغوب فیھ في البیت والمدرسة 
والشارع واألماكن العامة وفي مھنتھ وكذلك مبادئ احترام غیره وتقبل رأیھ 
وإعانتھ وتجنب ما یضره، وذلك بخلق ضمیر اجتماعي لدى كل مواطن یستند 

وطن والغیرة علیھ وتوظیف إلى قیم التعاون والعدالة والدیمقراطیة وحب ال
كل الطاقات لبنائھ ورفعتھ ألداء رسالتھ الحضاریة كجزء من الحضارة 

  .)154، 2005عبد هللا مجیدل، ( "اإلنسانیة والحفاظ على البیئة بكل مكوناتھا

التعریف اإلجرائي لمادة التربیة المدنیة فقد وورد في الوثیقة  أما
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أنھا مادة تعلیمیة ترمي إلى إعداد الفرد "على المرافقة لمناھج التعلیم االبتدائي 
للحیاة إعداد یؤھلھ للعیش كمواطن صالح، یشعر بانتمائھ الوطني ویعي 
التزاماتھ كفرد یساھم في بناء مجتمعھ وكعضو یمارس مالھ من حقوق وما 
علیھ من واجبات یتشبع بالقیم الوطنیة ویتفتح على القیم العالمیة باستطاعتھ أن 

 "الوضعیات ومجابھة المشاكل التي تواجھھ في حیاتھ الیومیة یتكیف مع
  . )19، 2011اللجنة الوطنیة للمناھج، (

یجمع المربون على أن المنھاج الدراسي من ": المنھج الدراسي - 5
الركائز األساسیة التي تبنى علیھا التربیة والتعلیم فإعداد ووضع المناھج 

أساسھا تحدد شخصیة الفرد داخل المجتمع الدراسیة عملیة بالغة األھمیة فعلى 
عبارة عن الذي نرید، ولقد كان االعتقاد السائد أن المنھاج الدراسي ھو 

 إكسابھامجموعة المعلومات والحقائق والمفاھیم التي تعمل المدرسة على 
بخبرات  اإللمامللتالمیذ بھدف إعدادھم للحیاة وتنمیة قدراتھم عن طریق 

فینظر ھذا  .)16، 2007حلمي الوكیل، محمد المفتي، ( "منھااآلخرین واالستفادة 
االتجاه التقلیدي إلى المنھج على أنھ مجموعة من المواد أو المقررات 
الدراسیة التي تقدمھا المدرسة للتالمیذ في مرحلة من مراحل التعلیم الدراسي، 

لمیذ یتولى إعدادھا مجموعة من المختصین ویقوم بتنفیذھا المعلم ویعمل الت
  .فالمقصود بالمنھج الدراسي ھنا ھو البرنامج الدراسي. على تعلمھا ودراستھا

على تعلم المعارف والمعلومات ومن أبرز عیوب ھذا المفھوم انھ یركز 
  .وعدم االھتمام بتوجیھ سلوكات التالمیذ نحو األفضل واألصلح

ي نظرا لضیق المفھوم التقلیدي للمنھج الدراسي وتطور الفكر التربو
وظھور متغیرات جدیدة كالتطور العلمي والتكنولوجي واالھتمام بالعملیة 
التربویة ودورھا في التنمیة وتقدم األمم، وبناء على الدراسات وما توصلت 
إلیھ البحوث یمكن تعریف المنھج بمفھومھ الحدیث بأنھ مجموعة الخبرات 

بقصد مساعدتھم على المربیة التي تھیؤھا المدرسة للتالمیذ داخلھا أو خارجھا 
العقلیة الثقافیة الدینیة االجتماعیة (النمو الشامل أي النمو في جمیع الجوانب 

نموا یؤدي إلى تعدیل سلوكھم ویعمل على تحقیق ) الجسمیة النفسیة الفنیة
  .)24، 2007حلمي الوكیل،( األھداف التربویة المنشودة
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یحھا المدرسة بأنھ الخبرات التربویة والمعرفیة التي تت"ویعرف 
للتالمیذ داخل حدودھا أو خارجھا بغیة مساعدتھم على نمو شخصیتھم في 

  .)132، 2004دون مؤلف، (" جوانبھا المتعددة نموا ینسجم واألھداف المسطرة

الحدیث عن المنھج الدراسي عند ھذا الحد بل البد من التطرق ال یكتفي 
یقصد بھ المنھج المعلن أو  فاألول. إلى مفھوم المنھج الرسمي والمنھج الخفي

المنظم أو الرسمي الذي یمثل الوثیقة المكتوبة والمحددة من قبل الجھات 
فترة زمنیة  أثناءالمعنیة والمخول لھا إعداده لیقوم بتنفیذه المعلم والمتعلم 

محددة وفق نظام معین، أما الثاني فیمثل المنھج الضمني أو الموازي أو غیر 
ا یكتسبھ المتعلم من المعارف واالتجاھات والقیم م"المكتوب ویقصد بھ 

المعلم من خالل  إشرافوالمھارات خارج المنھج الرسمي طواعیة ودون 
احمد عبد ( "ومعلمیھ ومجتمعھ المحلي أقرانھالتعلم بالقدوة والمالحظة من 

  .)26، 2009الحلیم، 

  الدراسات السابقة -ثالثا

راسات متشابھ مع أھداف سوف یقتصر ھذا الجانب على عرض ثالثة د
  : بحثنا فیما یلي

ھدفت الدراسة إلى التعرف على  )2009(دراسة سیف اإلسالم شویة  - 1
قیم المواطنة في كل من كتاب التربیة المدنیة وكتاب المطالعة وكتاب التربیة 
اإلسالمیة للسنة األخیرة من المرحلة اإلعدادیة والتعرف إلى اتجاھات ھیئة 

ر تلك الكتب في ترسیخ قیم المواطنة لدى تالمیذ السنة التدریس نحو دو
األخیرة من المرحلة اإلعدادیة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي واستمارة 

سؤاال لقیاس اتجاه ھیئة  30تحلیل المضمون وقام بإعداد استبانة تحتوي على 
التدریس نحو دور الكتب في ترسیخ قیم المواطنة، وتوصلت الدراسة إلى أن 
مفھوم قیم المواطنة غیر وارد في كتاب التربیة المدنیة، وأن ھناك فجوة بین 

بكثیر من  أكثرقیم الحقوق والواجبات مما قد یوحي بان المواطن لھ حقوق 
واجباتھ وھذا یرسخ فكرة أن المواطن خلق من أجل الحقوق فقط فیحدث تبعا 

والالمباالة، وتوصل  یةاألنانلذلك الخلل االجتماعي مما یفسح المجال النتشار 
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إلى أن مبدأ االنتخابات كقاعدة لترسیخ الدیمقراطیة كان تكرارھا ضعیف في 
كتاب التربیة المدنیة مما یعطي انطباعا سیئا عن الجانب العملي للدیمقراطیة 

كما حصلت قیمة الوطنیة واالنتماء . ویجعلھا ال تخرج عن نطاق الشعارات 
مبدأ المواطنة، أما عن كیفیة التفتح على العالم على نسبة ضعیفة جدا لترسیخ 

فلم یتم توضیحھا بدقة مما قد یمھد النزالقات خطیرة تمس مستقبل المواطنة 
والھویة والوطنیة واالنتماء، اما بالنسبة التجاھات ھیئة التدریس فكانت 

الكتاب یرسخ في التلمیذ قیما متنوعة للمواطنة منھا القیم  أنإیجابیة نحو 
  .یاسیة بالدرجة األولى تلیھا القیم االجتماعیة ثم قیم الوالء للوطنالس

ھدفت الدراسة إلى  2011دراسة زكي مرتجي ومحمود الرنتیسي  - 2
إعداد قائمة بقیم المواطنة المناسبة لمنھاج التربیة المدنیة للصفوف السابع 
والثامن والتاسع األساسي في ضوء الخصوصیة الفلسطینیة وتحدید مدى 
توافر قیم المواطنة بمحتوى تلك المناھج واستخدم الباحثان منھج تحلیل 
المحتوى، وتوصلت الدراسة إلى تدني مراعاة محتوى مناھج التربیة المدنیة 
للصف السابع والثامن والتاسع األساسي لقیم المواطنة وعدم التوازن في 

االجتماعیة  توزیعھا حیث كانت حقوق اإلنسان والقیم السیاسیة والمسؤولیة
أعلى القیم، بینما كان الوعي البیئي والوحدة الوطنیة واالنفتاح على الثقافات 
األخرى اقل القیم تضمنا على الرغم من أھمیتھا ، وأوصت الدراسة بضرورة 
تضمین محتوى مناھج التربیة المدنیة للصفوف السابع والثامن والتاسع 

ھا وتدریب معلمي التربیة المدنیة األساسي بقیم المواطنة والتوازن في تضمین
على إثراء مناھج التربیة المدنیة بقیم المواطنة وترجمتھا إلى سلوكیات وقیم 

  .في نفوس التالمیذ 

 ھدفت 2005 دراسة احمد صالح علوي، عبد الحمید احمد سعید - 3
الدراسة إلى معرفة دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ 

تم استخدام المنھج الوصفي واالستبیان كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة  وقد
  :إلى

أن المدرسة دور فعال في تنمیة وتعزیز االنتماء بأنواعھ الوطني والقومي  -
   .واإلسالمي واإلنساني
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دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال  إن -
في الحصول على الحق في التعلم والرعایة الحقوق كان بدرجة عالیة 

  .الصحیة والتعبیر عن آرائھم والمساواة وحق االنتخاب

دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال  إن -
الواجبات كان بدرجة عالیة في واجب احترام اراء اآلخرین واحترام النظم 

طنیة واحترام الرموز الوطنیة والحفاظ والقوانین والحفاظ على الوحدة الو
  .على الممتلكات والوقت

دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال  إن -
التالمیذ في مؤسسات  إشراكالمشاركة المجتمعیة كان دون المتوسط في 

المجتمع المدني والجمعیات الخیریة والخدمات االجتماعیة التي تقدمھا 
  لمدرسة للمجتمع ومساعدة المحتاجین ومناقشة المشكالت االجتماعیة ا

  تعقیب على الدراسات السابقة 

ركزت الدراستان األولى والثانیة على تحلیل محتوى المنھاج والكتب 
المدرسیة في المرحلة اإلعدادیة في ضوء قیم المواطنة بینما اھتمت الدراسة 

المواطنة من خالل وجھة نظر المعلمین الثالثة بدور المدرسة في تنمیة قیم 
  . والموجھین التربویین والمدراء

ھدفت الدراسات الثالثة إلى التعرف على قیم المواطنة التي تتضمنھا 
  .المناھج والكتب المدرسیة للمرحلة اإلعدادیة

الجانب النظري  إعداداستفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في 
   .ة وتفسیر وتحلیل النتائجوبناء أداة الدراس

اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السباقة في میدان الدراسة حیث 
تناولت الدراسات السابقة المرحلة اإلعدادیة بینما كانت دراستنا حول مرحلة 

  .التعلیم االبتدائي
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  دور المناھج في تنمیة قیم المواطنة : رابعا

طورة ضعف قیم المواطنة في لقد نبھ الباحثون والتربویون إلى خ
توجیھ المزید من االھتمام بتربیة المواطنة وقیمھا  إلزامیةمدراسنا وأكدوا إلى 

من خالل المناھج التربویة خاصة في المراحل األولى من التعلیم من اجل 
فقد توصلت العدید من الدراسات  المواطن الصالح والمواطنة الفعالة، إعداد

حول تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ إلى ضعف الدور الذي تلعبھ المناھج 
یحتویھا  أنالتعلیمیة في تنمیة قیم المواطنة وتفتقد إلى توافر المعاییر الواجب 

  .المنھج في القیام بھذا الدور

من خالل  الدور الخطیر الذي تقوم بھ المدرسة رانیر جریفینزیؤكد 
اكتساب وتنمیة قیم المواطنة یتم من خالل  إن: المناھج التعلیمیة حیث یرى

تحسین عملیة التعلیم بكل ما تحتویھ المدرسة من آلیات تنفیذ خاصة 
 Rhys (بالمقررات الدراسیة والمعلمین والمناخ واألنشطة المدرسیة وغیرھا 

Griffith; 2000, 18(، ر من مسؤولیة بناء فالمدرسة تتحمل الجزء األكب
وتطویر منظومة قیم المواطنة من خالل إعداد المناھج الدراسیة الحدیثة 
والمتطورة التي تزود المتعلم بقیم المواطنة المعاصرة وتحثھ على القیام 

  .باألنشطة غیر النمطیة واستعمال تكنولوجیا تعلیمیة عصریة

ي تعزیز وتنمیة قیم وتعد مناھج التربیة المدنیة من الوسائل التي تسھم ف
المواطنة الصالحة لدى النشء وذلك بغرس الشعور باالنتماء للوطن لدى 
المتعلمین وتكسبھم اتجاھات التعاون والتسامح واحترام الملكیة العامة 

خالقي واإلنساني والخاصة والتفاني في خدمة الوطن وبنائھ وإدراك الدور األ
یمكن تنظیم تعلیم قیم المواطنة ، فمن وجھة نظر منھجیة والحضاري للفرد

بطرق مختلفة اعتمادا على مستوى التعلیم وتنظیم المناھج الدراسیة فقد 
في مادة دراسیة تسمى  إلزاميتعرض كموضوع منفصل قائم بذاتھ بشكل 

عادة التربیة المدنیة وھذا ما یقدم في مرحلتي التعلیم االبتدائي والمتوسط أو 
ة دراسة كموضوعات مختلفة مثل مادة التاریخ یمكن دمجھا في أكثر من ماد

والجغرافیا والتربیة اإلسالمیة، بحیث تكون مبادئ وقیم المواطنة موجودة في 
  .جمیع موضوعات المنھج الدراسي وھذا ما یدرس في مرحلة التعلیم الثانوي 
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إن إعداد مناھج التربیة المدنیة یستلزم أن تأخذ بعین االعتبار القیم التي 
للتالمیذ قصد بناء مواطنتھم الشخصیة اعتمادا على  إیصالھاعلیھا  یتعین

  .الحقوق والواجبات التي تحویھا والعمل على معایشة ھذه القیم داخل المدرسة

  قیم المواطنة: خامسا

 لقد أسھمت العدید من الدراسات والبحوث في التوصل إلى عدد ال
وجھة نظر الباحث كل بحث و أھدافمحدود من قیم المواطنة وذلك حسب 

نوردھا كلھا لھذا سنكتفي بذكر أھم المعاییر التي  أنولیس الھدف من دراستنا 
  :على أساسھا یمكن بناء نموذج لقیم المواطنة وبما یقدم إضافة إلى بحثنا

ویشمل ھذا العنصر مجموعة من القیم كحب الوطن : االنتماء للوطن - 1
كالعلم والنشید الوطني (نیة واالعتزاز بھ واحترام رموز السیادة الوط

 .)واالحتفال باألعیاد الوطنیة والدینیة

وتتمثل ھذه المبادئ في الممارسات التي یقوم بھا : مبادئ الدیمقراطیة - 2
المواطن في الحیاة السیاسیة كاالنتخاب والترشح والحوار وقبول الرأي 

 ...اآلخر

دمات للمواطن وھي مجموعة ما تقدمھ الدولة من رعایة وخ: الحقوق - 3
كالحق في التعلیم والصحة والحیاة الكریمة والعمل والمساواة والحریة 

 ... خصیة وحریة االعتقاد وحریة الرأيالش

وتتمثل فیما یتطلب من المواطن ان یقدمھ للدولة ومجتمعھ : الواجبات - 5
كواجب التحلي بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة واحترام القانون والحفاظ على 

متلكات، والمساھمة في تنمیتھ والمحافظة على القیم االجتماعیة التي تعبر الم
عن مجموعة القیم والعادات والتقالید السائدة في المجتمع من أخالق حمیدة 
وسلوكیات فاضلة تدعم المواطنة كالتعاون والتسامح والتضامن والطاعة، 

 ...والتعایش مع اآلخرین

من خاللھا المواطن للحفاظ على المحیط  وھي قیم یسعى: القیم البیئیة - 6
الذي یعیش فیھ وتشمل كل التصرفات والسلوكیات المساھمة في الحفاظ على 
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البیئة بمختلف أنواعھا كالمشاركة في عملیة التشجیر ونظافة المحیط 
 ...ومكافحة التلوث البیئي وعدم تبذیر موارد الطاقة

  الدراسة المیدانیة: سادسا

اتبع الباحث في ھذه الدراسة منھج تحلیل المحتوى لتحلیل  :منھج الدراسة - 1
محتوى مناھج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم االبتدائي بھدف الوصول 
إلى مجموعة قیم المواطنة التي تحتویھا مناھج وكتب التربیة المدنیة في 

  .مرحلة التعلیم االبتدائي في الجزائر

على تحلیل محتوى مناھج التربیة اقتصرت الدراسة : حدود الدراسة - 2
 . 2011المدنیة لمرحلة التعلیم االبتدائي طبعة 

تتمثل عینة الدراسة في مجموعة مناھج التربیة المدنیة للسنة  :عینة البحث - 3
  .األولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من التعلیم االبتدائي

والثانیة  األولىھاج السنة اعتمدت الدراسة على من: وسائل جمع البیانات - 4
والثالثة والرابعة والخامسة لمرحلة التعلیم االبتدائي وھي كتب وزاریة 

یتكون كل كتاب من مناھج المواد الدراسیة التي یتلقاھا  2011صدرت سنة 
  .التلمیذ في كل سنة من سنوات مرحلة التعلیم االبتدائي

بقیم المواطنة المناسبة  قائمة إعدادم ت :عرض نتائج الدراسة وتحلیلھا - 5
لمناھج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم االبتدائي بناء على قراءاتنا 
للدراسات السابقة واألدب التربوي الذي تناولنا فیھ مفھوم المواطنة وقیم 
المواطنة وتوصلنا إلى القائمة النھائیة لقیم المواطنة التي تتضمنھا مناھج 

األولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من  التربیة المدنیة في السنة
  :مرحلة التعلیم االبتدائي والتي سنعرضھا فیما یلي 
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یوضح قیم المواطنة في منھاج التربیة المدنیة للسنة ) 01(جدول رقم 
  األولى من التعلیم االبتدائي

  النسبة  التكرار  المفردة الرقم  النسبة  التكرار  المفردة الرقم
 %12.94  11  الواجبات 08 %12.94  11 ئةالبی 01

 09 %15.29  13 الحقوق 02
األعیاد 
 %2.35  2 الدینیة

 10 %1.18  1 القانون 03
األعیاد 
 %4.71  4 الوطنیة

 %5.88  5  الھویة 11 %3.53  3  المسؤولیة 04

05 
الحیاة 

 12 %2.35  2 المشتركة
العلم 

 %5.88  5 الوطني

06 
الحیاة 

 13 %5.88  5 الجماعیة
شید الن

 %7.06  6 الوطني

 14 %11.76  10 اآلخرین 07
رموز 
  %8.24  7 وطني

  100% 85  مجموع التكرارات 

  

أن منھاج التربیة المدنیة للسنة األولى من  )01(یتضح من الجدول رقم 
التعلیم االبتدائي احتوى على مجموعة من قیم المواطنة كان من أبرزھا قیم 

، ثم تلتھا قیم %37.65وھذا بنسبة  )08 إلى 03(الواجبات متمثلة في المفردات 
ثم تلتھا  %34.12 بنسبة )14 إلى 09(االنتماء للوطن المتمثلة في المفردات من 

والمتمثلة في حقوق الطفل كالحق في التعلم والحق  %15.17قیم الحقوق بنسبة 
في  %12.94في الصحة والرعایة االجتماعیة وتضمنت أیضا قیم البیئة بنسبة 

كالمدینة والشارع (عض مفاھیم التي لھا عالقة بعناصر البیئة شكل ب
وكیفیة الحفاظ على ھذه العناصر وما یالحظ في ھذا المنھاج ...) والریف

الغیاب التام لقیم الدیمقراطیة والتي كان من الممكن اإلشارة إلیھا بشكل 
  .یتماشى مع مستوى المتعلم في ھذا السن 
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المواطنة في منھاج التربیة المدنیة للسنة یوضح قیم ) 02(جدول رقم 
  الثانیة من التعلیم االبتدائي

 النسبة  التكرار  المفردة الرقم النسبة  التكرار  المفردة الرقم
 0.77%  1  التعاون 14 7.69%  10 البیئة  1
 1.54%  2 التضامن 15 3.85%  5  الصحة 2
 1.54%  2 الحیاة االجتماعیة 16 4.62%  6 الحقوق 3
 1.54%  2 الحیاة المشتركة 17 3.08%  4 خاباالنت 4
 3.08%  4 الحیاة الجماعیة 18 5.38%  7 الدیمقراطیة 5
 3.08%  4  األخرین 19 6.15%  8 الرأي 6
 3.85%  5  الواجبات 20 0.77%  1 النشید الوطني 7
 4.62%  6 القیم االجتماعیة 21 0.77%  1 العملة الوطنیة 8
 6.15%  8 القانون 22 1.54%  2  األمن 9

 7.69%  10 التسامح 23 1.54%  2 العلم الوطني 10
 10.00%  13 المسؤولیة 24 1.54%  2 المواطنة 11
 10.77%  14 التطوع 25 5.38%  7 الھویة 12

13 
الرموز 
 3.08%  4 الوطنیة

 100% 130  مجموع التكررات

  

یتضح لنا ان منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة  02من الجدول رقم 
علیم االبتدائي یحتوي على مجموعة من قیم المواطنة تتمثل في قیم من الت

أما قیم  )25 إلى 14( والتي تعبر عنھا المفردات من %54.62 الواجبات بنسبة
 07( وتعبر عنھا المفردات من %14.62 االنتماء والوالء للوطن فوردت بنسبة

 ا المفرداتوعبرت عنھ %14.62 أما قیم الدیمقراطیة فكانت بنسبة )13 إلى
معبر عنھا في المفردات  %8.45بینما كانت قیم الحقوق بنسبة  )06 إلى 04(
ونفھم من ھذه النسب ان المنھاج ، %7.69، أما قیم البیئة فنسبتھا )03- 02(

السنة الثانیة اھتم بالدرجة األولى بقیم الواجبات ثم تلتھا قیم االنتماء والوالء 
قیت قیم لم تحظى باالھتمام الكافي وھذا فیما للوطن وقیم الدیمقراطیة بینما ب

  .یخص الحقوق وقیم البیئة
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یوضح قیم المواطنة في منھاج التربیة المدنیة للسنة الثالثة ) 03(جدول رقم 
  من التعلیم االبتدائي

  النسبة  التكرار  المفردة الرقم  النسبة  التكرار  المفردة الرقم
 7.55%  8 الھویة 11 0.94%  1 الصحة  1
  0.94%  1 تعاون 12 5.66%  6 الحقوق 2
 0.94%  1 التطوع 13 1.89%  2  الدیمقراطیة 3
 %1.89  2 المسؤولیة 14 8.49%  9 الحریة 4
 4.72%  5 عمل جماعي 15 1.89%  2 البیئة 5
 5.66%  6 اآلخرین 16 12.26%  13 سالمة المحیط 6
  5.66%  6 الحیاة الجماعیة 17 0.94%  1 الروح الوطنیة 7
 7.55%  8 االقتصاد 18 0.94%  1 الوطني العلم 8
 8.49%  9 التضامن 19 2.83%  3 االعتزاز بالوطن 9

 15.09%  16 القانون 20 5.66%  6 المواطنة 10
 100  106 مجموع التكررات     

  

أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الثالثة من  03یتضح من الجدول رقم 
نة المتمثلة في قیم الواجبات بنسبة التعلیم االبتدائي یحتوي على قیم المواط

وتلیھا قیم االنتماء للوطن ) 20 إلى 12(والمعبر عنھا بالمفردات  50.94%
 ثم تلیھا قیم البیئة بنسبة )11 إلى 07(والتي تعبر عنھا المفردات  %17.92بنسبة 
وھذا  %10.38ثم قیم الدیمقراطیة بنسبة  )06-05(متمثلة في المفردتین  14.15%

والتي  %6.60ثم تلیھا قیم الحقوق بنسبة  )04-03(ت عنھا المفردتین ما عبر
وتدل ھذه النسب على أن منھاج التربیة المدنیة  ،)02- 01(تمثلھا المفردتین 

للسنة الثالثة ابتدائي أولى اھتماما بارزا بقیم الواجبات واالنتماء وقیم البیئة 
  . تمام المناسب لھاوقیم الدیمقراطیة بینما لم تحصل الحقوق على االھ
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یوضح قیم المواطنة في منھاج التربیة المدنیة للسنة ) 04( جدول رقم
  من التعلیم االبتدائي الرابعة

  النسبة  التكرار  المفردة الرقم  النسبة  التكرار  المفردة الرقم
 3.23%  2 العملة الوطنیة 09 1.61%  1 الحقوق  1
 6.45%  4 المواطنة 10 4.84%  3 الصحة 2
 6.45%  4 السیادة الوطنیة 11 1.61%  1 الدیمقراطیة 3
 3.23%  2 الواجب 12  9.68%  6 االنتخاب 4
 3.23%  2 اآلخرین 13 22.58%  14 البیئة 5

6 
األعیاد 
 4.84%  3 القیم االجتماعیة 14  1.61%  1 الوطنیة 

 11.29%  7 القانون 15  3.23%  2 النشید الوطني 7
 12.90%  8 ؤولیةالمس 16 3.23%  2 العلم الوطني 8
 100  62  مجموع التكرارات 
  

یتضح لنا أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة  04من الجدول رقم 
 %35.48ابتدائي یحتوي على قیم المواطنة المتمثلة في قیم الواجبات بنسبة 

معبر  %24.19وقیم االنتماء للوطن بنسبة  )16 إلى 12(وتعبر عنھا المفردات 
ثم تلیھا قیم  %22.58وتلیھا قیم البیئة بنسبة  )11 إلى 06(ردات بالمف عنھا

بینما قیم الحقوق  )04-03(وتمثلھا المفردتین  %11.29الدیمقراطیة بنسبة 
وتدل ھذه النسب على أن . )02-01(وتعبر عنھا المفردتین  %6.45 فنسبتھا

قیم الواجبات  منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة ابتدائي ركز في محتواه على
الھتمام واالنتماء للوطن وقیم البیئة والدیمقراطیة بینما لم تحظي قیم الحقوق با

  .المناسب لھا
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یوضح قیم المواطنة في منھاج التربیة المدنیة للسنة ) 05(جدول رقم 
  من التعلیم االبتدائي الخامسة

 ةالنسب التكرار المفردة الرقم  النسبة  التكرار  المفردة الرقم

 7.35%  5 المواطنة 09 1.47%  1 البیئة  01
 8.82%  6 االنتماء 10 1.47%  1 االنتخاب 02

 11 5.88%  4 الدیمقراطیة 03
القیم 

 1.47%  1  االجتماعیة
 2.94%  2 المسؤولیة 12 2.94%  2 الحوار 04
 4.41%  3  الواجب 13 8.82%  6 الصحة 05
 8.82%  6 النظام 14 16.18%  11 الحق 06
 10.29%  7 االقتصاد 15  2.94%  2  مواطن 07
 10.29%  7 القانون 16 5.88%  4 الھویة 08
 100% 69  مجموع التكرارات 

  

أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الخامسة  05یتضح من الجدول رقم 
معبر  %38.24 ابتدائي یحتوي على قیم المواطنة المتمثلة في الواجبات بنسبة

تشمل  %25.00وقیم االنتماء للوطن بنسبة  ،)16 إلى 11( عنھا بالمفردات
معبر عنھا  %25.00، وقیم الحقوق بنفس النسبة )10 إلى 07(المفردات 
وتعبر عنھا  %10.29 ، أما قیم الدیمقراطیة فنسبتھا)06-05( بالمفردتین
 إن، بھذا یمكن القول %1.47 ، وأخیرا القیم البیئیة بنسبة)04-03- 02( المفردات

المدنیة للسنة الخامسة ابتدائي قد ركز في محتواه على قیم منھاج التربیة 
الواجبات والحقوق وقیم االنتماء والدیمقراطیة، بینما تناول قیم البیئة بنسب 

  . قلیلة جدا
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  النتائج العامة للدراسة: سابعا

یوضح اجمالي قیم المواطنة التي تتضمنھا مناھج التربیة ) 06(جدول رقم 
  التعلیم االبتدائيالمدنیة لمرحلة 

قیم  الرقم
  المواطنة

السنة 
  أولى

السنة 
  الثانیة

السنة 
  الثالثة

السنة 
  الرابعة

السنة 
المتوسط   الخامسة

  الحسابي
  % النسبة  % النسبة   % النسبة  % النسبة % النسبة

  43.39  38.24  35.48  50.94 54.62  37.65  الواجبات 1

  12.36  25.00  6.45  6.60 8.45  15.29  الحقوق 2

  23.17  25.00  24.19  17.92 14.62  34.12  االنتماء 3

  9.32  10.29  11.29  10.38 14.62  00.00  الدیمقراطیة 4

  11.77  1.47  22.58  14.15 7.69  12.94  البیئة 5

 100% 100% 100% 100% 100% 100%  المجموع
  

بعد تفحصنا لمناھج التربیة المدنیة لمرحلة التعلیم االبتدائي ومن خالل 
  :عرضنا لجمیع قیم المواطنة التي تضمنتھا توصلت الدراسة إلى ما یلي

تسعى مناھج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم االبتدائي إلى تنمیة قیم 
المواطنة لدى التالمیذ ویدل على ذلك ما تحتویھ من قیم المواطنة األكثر 

  .طن الصالحتواجدا في المناھج التعلیمیة الحدیثة تھدف إلى إعداد الموا

تضمنت مناھج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم االبتدائي لقیم المواطنة 
  :والذي یوضح ما یلي 06بشكل غیر متوازن وھذا ما یعبر عنھ الجدول رقم 

أن المناھج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم االبتدائي ركزت بالدرجة 
 43.39% جمیع المناھج ھو األول على قیم الواجبات فكان متوسط نسبتھا في

ویعود ذلك إلى أن ھذه ) سیف شویة(وھذا یتفق مع ما توصلت إلیھ دراسة 
المرحلة من التعلیم تعتبر من المراحل التي تعمل على بناء شخصیة التلمیذ في 

ومن السھولة أن یكتسب فیھا ) الفكریة والجسدیة والوجدانیة(جمیع النواحي 
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سلوكیاتھ عن طریق غرس القیم األخالقیة  التلمیذ ھذه القیم أو تعدیل
واالجتماعیة في نفسھ وممارستھا في المدرسة، فالتلمیذ یقتدي بمعلمھ ویتأثر 

  . بھ أكثر من أي شخص أخر

في المرتبة الثانیة نجد قیم االنتماء للوطن بمتوسط نسبة یقدر بـ 
رس حب ، ففي ھذه المرحلة التعلیمیة تعمل المناھج الدراسیة على غ23.17%

الوطن والدفاع عنھ واالعتزاز بھ والوالء لھ في نفوس التالمیذ ومن خالل 
والمشاركة في أحیاء المناسبات واألعیاد  احترام رموز السیادة الوطنیة،

الوطنیة والدینیة، وتتفق الدراسة الحالیة في ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ 
عال في تنمیة وتعزیز قیم حیث أن للمدرسة دور ف )احمد صالح علوي(دراسة 

  . االنتماء للوطن بنوعیھ القومي واإلسالمي

احتلت قیم الحقوق المرتبة الثالثة في محتوى مناھج التربیة المدنیة 
وھي نسبة منخفضة مقارنة بباقي القیم، وھذا یعود إلى  %12.36بمتوسط نسبة 

مرحلة كحد مجموع الحقوق التي یجب على التلمیذ أن یتعرف علیھا في ھذه ال
أدنى متمثلة في بعض حقوق الطفل كالحق في التعلیم والصحة والرعایة 

، وقد اختلف الدراسة الحالیة في ھذه النتیجة مع الدراسات ...االجتماعیة
السابقة الثالثة فقد اتفقت على أن الحقوق أكثر انتشارا في مناھج وكتب التربیة 

ن الصالح لدى تالمیذ مرحلة المدنیة نظرا لدورھا في تنمیة فكرة المواط
  .اإلعداديالتعلیم المتوسط أو 

نالت قیم البیئة المرتبة الرابعة في محتوى مناھج التربیة المدنیة 
وھي أیضا نسبة قلیلة مقارنة بباقي القیم ویرجع ھذا  %11.77بمتوسط نسبة 

لكون معارف التالمیذ في ھذا المجال ال تتدعى بعض المفاھیم التي یجب أن 
ركھا ویتحلى ببعض السلوكیات في تعاملھ مع البیئة والمحیط الذي یعیش ید

مرتجى (و) سیف شویة(فیھ وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراستي 
  .المدنیة حیث یقل انتشار قیم الوعي البیئي في مناھج وكتب التربیة) زكي

یة احتلت قیم الدیمقراطیة المرتبة الخامسة في محتوى مناھج الترب
، وھي نسبة منخفضة مقارنة بباقي القیم ذلك %09.32المدنیة بمتوسط نسبة 
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التربیة  مناھج بسیط في ألن المناھج تعرضت لمفاھیم قیم الدیمقراطیة بشكل
وتتفق ھذه السنة أولى الذي لم ترد فیھ ھذه القیم اطالقا، المدنیة ماعدا منھاج 

حیث یقل  )مرتجى زكي(و )سیف شویة(النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراستي 
  .انتشار قیم الوعي السیاسي في مناھج وكتب التربیة المدنیة

وعموما ومن خالل تحلیل محتوى مناھج التربیة المدنیة لمرحلة التعلیم 
  :االبتدائي یمكن أن نستخلص ما یلي

أن مناھج التربیة المدنیة لمرحلة التعلیم االبتدائي لھا دور فعال في ترسیخ  - 1
 .اطنة لدى التالمیذقیم المو

أن مناھج التربیة المدنیة لمرحلة التعلیم االبتدائي لم توازن في توزیع قیم  - 2
المواطنة فكانت قیم الواجبات وقیم االنتماء أكثر حضورا في المناھج من 

 .بقیت القیم

یمكن القول بان مناھج التربیة المدنیة لمرحلة التعلیم االبتدائي اعتمدت 
اطنة على قیم الواجبات بشكل أكبر ألن في ھذه المرحلة في تنمیة قیم المو

یمكن أن ننمي في التلمیذ الكثیر من المھارات والقدرات والسلوكیات والقیم 
واالجتماعیة معتمدین في ذلك على مصادر عدیدة من  واإلسالمیةاألخالقیة 

ئح المعارف والوسائل كاآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة والقوانین واللوا
  ...).الدستور، القانون المدني قانون المرور، قانون حمایة البیئة(العالمیة 
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Paris 

 :ملّخص البحث

تقترح ھذه الورقة معالجة موضوع تطور العالقة بین سیرورة االندماج 
ونم��و ال��وعي الم��واطني عل��ى مس��توى الفك��ر والممارس��ة ل��دى أف��راد األقلی��ة 
المسلمة بأوربا انطالقا من مقاربة سسیوسیاسیة ؛ وذلك من خالل محاول�ة فھ�م 

السیاس�یة الت�ي ش�كلت -قافی�ةاالجتماعی�ة والث-ما ھي طبیعة العوام�ل االقتص�ادیة
عب��ر تراكمھ��ا وتفاعلھ��ا دینامیكی��ة تاریخی��ة للمھ��اجرین المس��لمین خاص��ة ف��ي 
فرنس��ا، أث��رت ف��ي س���یرورة التح��ول ال��ذي وق���ع عل��ى مس��توى متغی���ر إدراك 
المسلمین الذاتي لطبیعة حض�ورھم ف�ي أوروب�ا، وت�أثیره عل�ى طریق�ة التع�اطي 

ئج ھ�ذا التح��ول وھ�ذا األف��ق عل��ى م�ع الش��أن الع�ام ب��أفق م�واطني؟ وم��ا ھ�ي نت��ا
رؤیة األولیاء المھاجرین واألبناء المواطنین المس�تقرین ف�ي البل�دان األوروبی�ة 
فیم���ا یتعل���ق بنوعی���ة ھ���ذا الحض���ور وتفاعالت���ھ المختلف���ة؟ وھ���ل ل���ذلك ارتب���اط 
بضرورة إعادة تعریف األدوار المنوطة بأجی�ال الم�واطنین الش�باب المتج�اوزة 

الت��ھ التقلیدی��ة الس��ائدة؟ وكجان��ب تطبیق��ي امبریق��ي لھ��ذه لمفھ��وم االن��دماج بدال
الورقة سنقوم بعرض نتائج دراسة میدانیة أجریت على عینة بحثیة مكون�ة م�ن 
الشباب الفرنسي من أصول جزائریة ال�ذي تربط�ھ عالق�ات متع�ددة المس�تویات 
مع البلد األصلي، وذل�ك عل�ى ض�وء خصوص�یات النم�وذج الفرنس�ي لالن�دماج 

سس منذ الجمھوریة الثالثة على أس�س إیدیولوجی�ة تعط�ي معن�ى خ�اص الذي تأ
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لالندماج كمصطلح وللمواطنة كمفھوم یصر على التشكیك ونبذ العالق�ات الت�ي 
م��ع الثقاف��ة والسیاس��ة واالقتص��اد المتعل��ق بالبل��د " الم��واطن الجدی��د"ق��د یقیمھ��ا 

زال ھ��ذا األص��لي حت��ى یع��د من��دمجا ف��ي الجماع��ة الوطنی��ة الجدی��دة؛ فھ��ل ال ی��
 التعریف فعاال وممكنا في سیاق عولمي متجاوز للقطریات؟ 

Résumé 

A partir d'une approche sociopolitique, ce papier propose 
d'aborder l’évolution des rapports entre le processus d'intégration et 
le développement de la conscience citoyenne chez les musulmans 
européens, notamment les français d’origine algérienne. Cela dans 
une perspective de comprendre la nature des facteurs socio-
économiques et politico-culturels ayant influencé voire transformé 
l’auto- perception et la conception des musulmans quant à leur 
présence et leur rôle dans l’espace public. Il sera, également, 
question de mettre en évidence les impacts de cette nouvelle 
conception sur le militantisme public des parents immigrés et leurs 
enfants devenu citoyens durablement installés. Enfin, à la lumière de 
l’ensemble de ces changements et interactions y a-t-il une nécessité 
de dépasser le concept d’intégration dans son usage traditionnel ? 
Par ailleurs, dans un registre plus empirique nous allons présenter les 
résultats d'une étude de terrain menée sur un échantillon composé de 
jeunes Français d'origine algérienne ayant des liens 
multidimensionnels avec le pays d'origine. Cela à la lumière des 
spécificités du modèle français d'intégration, issu de la IIIème 
République. Ce dernier basé sur une signification particulière 
réduisant l’intégration à l’assimilation, ce qui conduit à la 
déformation de la citoyenneté comme conception de droit égalitaire. 
Ce modèle insiste sur la méfiance et le rejet des relations du " 
nouveau citoyen " avec la culture, la politique et l'économie du pays 
d'origine. Les liens doivent être rompu afin qu’il soit véritablement 
un « bon citoyen intégré ». Cette définition réductrice et exclusive 
est-elle encore pertinente et opérante dans un contexte à la fois 
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globalisé et caractérisé par la monté des identités et la réalité de la 
mobilité ? 
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Conclusion 

Introduction 

La présence musulmane en Europe et en France, notamment sa 
composante maghrébine est devenue un objet légitime des 
chercheurs en sciences sociales1. On observe bien aujourd’hui tous 
les débats polémiques qui tournent autour du phénomène migratoire, 
ainsi que la dynamique de l’intégration des immigrés et de leurs 
descendants en Europe, et plus polémique encore la question de la 
citoyenneté et des rapports des musulmans, y compris les jeunes 
d’origine algérienne2 au « modèle républicain français 
d’intégration » différent de celui des pays anglo-saxons3.  

En effet, Geneviève Massard-Guilbaud (1999) 
observe que: «Chacun s’accorde à reconnaître que les immigrés 
algériens en France constituent une population qui rencontre des 
difficultés particulières en matière d’intégration à la société 
française, et semble, en tout cas, suivre une voie différente de celle 
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qu’ont suivi les autres immigrés depuis que la France est devenue un 
pays d’immigration de masse, vers le milieu du XIXe siècle»4. 

De plus, selon Gérard NOIRIEL (2002) ces difficultés ont eu 
tendance à s’aggraver pour les individus appartenant à la « deuxième 
génération ». Ces enfants d’immigrés sont les enfants du prolétariat 
recrutés en masse dans les années de prospérité, de 1950 à 1970. La 
plupart d’entre eux sont nés en France et possèdent la nationalité 
française, mais ils appartiennent généralement au monde ouvrier. A 
ce titre, ils sont touchés de plein fouet par les bouleversements 
sociaux induits par la mondialisation du capitalisme. Leurs 
problèmes d’intégration - réels ou supposés - illustrent les difficultés 
que vit aujourd’hui l’ensemble des classes populaires. Une partie des 
jeunes issus de l’immigration subit les effets de cette crise de façon 
particulièrement intense, à savoir les enfants des immigrés algériens. 
Les profondes mutations qu’a connues la société française depuis les 
années 1950 - l’émergence, notamment, d’une catégorie sociale 
intermédiaire entre l’enfance et l’âge adulte (les « jeunes » de 15-25 
ans), la multiplication des grands ensembles ont donné une grande 
visibilité à la « deuxième génération » dans l’espace public. De 
surcroît, les discours médiatiques se focalisent sur une seule 
composante de ce groupe: les jeunes issus de l’immigration  
algérienne.  

Constamment renvoyés à leur origine ethnique, à une religion 
que la majorité d’entre eux ne pratiquent pas, à des enjeux politiques 
internationaux qui ne les concernent pas plus que les autres Français, 
ils sont victimes d’une ségrégation qui n’est pas juridique, mais 
administrative, économique, sociale et culturelle. Cette partie de la 
jeunesse ouvrière présente toutes les caractéristiques sociologiques 
propres aux « deuxièmes générations ».  

Le degré extrême de domination qu’ont subi leurs parents sans 
pouvoir protester, les multiples formes de rejet qu’ils vivent chaque 
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jour engendrent chez eux un profond désir de reconnaissance (et 
donc d’intégration).  

Mais ils ont également besoin d’exprimer publiquement leur 
refus d’un monde qui les méprise et les délaisse, c’est pour cela 
qu’ils ont décidé de militer et de participer à la vie publique à travers 
les différents champs et modes d’engagement et du militantisme 
public (politique, associatif, économique, intellectuel, artistique..).  

Mais une catégorie de cette jeunesse ayant «(…) un profond 
désir de reconnaissance et d’intégration » veut garder ses rapports et 
ses relations entretenus avec leur pays d’origine, sous plusieurs 
formes. Mais du fait que seule la participation individuelle et active à 
la collectivité nationale est valorisée afin de garantir une « bonne » 
intégration, le maintien des relations avec le pays d'origine peut 
paraître suspect5.  

Autrement dit le modèle républicain d'intégration présuppose 
l'allégeance à la société française à travers l'utilisation de la langue 
française, l'affaiblissement de la croyance religieuse, la mise à 
distance de la communauté d'origine, etc., critères qui ainsi 
marqueraient la volonté de s'intégrer6. Chose qui pose problème avec 
les jeunes d’origine algérienne qui ont des relations avec leur pays 
d’origine et surtout ceux qui participent dans la vie publique en 
Algérie.   

  À partir de ces réalités, on constate que le rapport entre le 
militantisme public et l’intégration pose problème et que c’est un 
phénomène qui mérite d’être étudié. On va essayer d’étudier et 
d’analyser uniquement le  rapport de cette catégorie de jeunes à 
l’intégration à la Française, avec ses politiques d’assimilation 
culturelle, héritées des intentions d’unification politique et culturelle 
de la IIIe République qui ne tolère pas les relations entretenues avec 
le pays d’origine dans l’espace public.   Dans la suivante étude on va 
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essayer de répondre à trois questions principales: Premièrement est-
ce que les jeunes d’origine algérienne s’engagent dans la vie 
politique et associative française et militent en temps que citoyens 
dans le cadre de l’espace public républicain? Et est-ce que le 
militantisme public des jeunes d’origine algérienne dans l’espace 
publique est un indice significatif de l’intégration de ces jeunes en 
France? Deuxièmement, les jeunes français d’origine algérienne 
intégrés en France, notamment du fait qu’ils militent et participent à 
la vie publique entretiennent-ils des relations avec l’Algérie et 
participent-ils au même temps à la vie publique de leur pays 
d’origine? Si la réponse est affirmative qu’elle est la nature de ces 
relations? Et ces relations sont-elles toujours restées les mêmes ou 
ont-elles subi des transformations? Troisièmement dans le cas où 
nous confirmerons que l’engagement public est l’un des indices les 
plus significatifs de l’intégration à la française, comment peut-on 
expliquer, l’intégration de ces jeunes d’origine algérienne en France, 
malgré qu’ils entretiennent des relations avec le pays d’origine, 
tandis que le modèle d’intégration à la française exige la mise à 
distance de la communauté d'origine et une participation individuelle 
et active à la collectivité nationale?.    

1. A propos du cadre conceptuel et théorique  

A. Cadre théorique 

En ce qui concerne les connaissances théoriques précédentes 
et les modèles d’explications qui peuvent être adopté pour servir 
comme cadre théorique à notre recherche, nous pouvons dire qu’ils 
sont multiples, mais les plus intéressants d’entre   eux, sont en réalité 
au nombre de deux. Il s'agit des approches socio-historique et 
actionnaliste. Il y a lieu de souligner que les penseurs de la théorie 
dite de l'action, se sont logement penchés sur la question du déclin 
du mouvement ouvrier au profit des nouveaux mouvements sociaux, 
une thèse qui se trouve au cœur des études d'Alain Touraine. Cette 
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thèse s'appuie sur deux postulats: l'existence, pour chaque type 
sociétal, d'un mouvement social central et le passage contemporain 
de la société industrielle à la société programmée, ce qui entraîne 
nécessairement l'émergence de nouveaux mouvements sociaux, donc 
d'un nouveau mouvement central autre que le mouvement ouvrier. 
Par ailleurs, nous retrouvons, sous-jacente à cette thèse, une 
conception des classes sociales à polarisation binaire, comme un 
couple d'opposition pour chaque type sociétal, entraînant ainsi la 
mise à l'écart des rapports basés sur le salariat, pour analyser, les 
autres types des rapports contemporains. Cependant, cette approche 
reste particulièrement fertile pour l'analyse des mouvements sociaux 
dans leur dimension de sujets et d'acteurs.  

De leur côté, les penseurs de la sociologie historique 
renouvelée, véhiculent une vision des classes sociales comme une 
réalité plus complexe, qui continue de structurer le milieu du travail, 
mais qui ne monopolise pas les conflits sociaux que l'on retrouve 
tout autant dans le «hors-travail». Cette conception des rapports 
sociaux accorde donc une place tant aux mouvements ouvrier et 
syndicaux qu'aux nouveaux mouvements sociaux. Les théories de la 
sociologie historique sont reconnues pour avoir gardé peu ou pas de 
considération pour les mouvements sociaux. Ceci est admis même 
par des auteurs qui s'inscrivent dans cette tradition7. 

Les mouvements sociaux furent perçus négativement, les 
syndicats comme dégénérés dans leur forme trade-unioniste et les 
mouvements populaires comme les résultats d'actions de 
provocateurs ou encore comme des organisations institutionnalisées, 
donc réformatrices ou bourgeoises8.    

Tout mouvement authentique se limite au Parti, avant-garde 
éclairée de la classe ouvrière qui seul peut la conduire à la 
conscience et auquel les mouvements doivent être instrumentalement 
subordonnés. Le structuralisme althusérien ne laisse guère d'espace 
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aux mouvements sociaux en vertu de sa conception de la domination 
irréversible9 ou encore de sa vision d'un Etat bourgeois trop prégnant 
et expansionniste dans sa nature même10. Mais cette position s'est 
considérablement modifiée dans une vision renouvelée de l'analyse 
historique. Tout d'abord, partant de l'idée proche de l'école de "la 
constitution du capitalisme monopoliste d'Etat" pour faire ressortir 
les contradictions nouvelles de l'urbanisation liée à cette forme de 
capitalisme, Manuel Castells (1983)11, réussit néanmoins à tailler 
une place relativement autonome aux mouvements sociaux urbains. 
Il les définit comme des "systèmes de pratiques sociales 
contradictoires qui remettent en cause l'ordre établi à partir des 
contradictions spécifiques de la problématique urbaine". Une 
décennie plus tard, après un recul critique plus poussé de la position 
orthodoxe12, adoptait la définition d’Alain Touraine (1978)13. Dans 
ce courant Nicos Poulantzas (1979)14, insiste sur l'autonomie et la 
spécificité des nouveaux mouvements sociaux, ainsi que sur leur rôle 
dans la transformation de l'Etat, la construction de la démocratie et la 
citoyenneté. De son côté, Chantai Mouffe (1983)15, fait ressortir le 
pluralisme des sujets dont les luttes et les mouvements s'exercent sur 
différents terrains, économique, politique, culturel, qui s'articulent 
les uns aux autres sans hégémonie de l'un d'eux, ne se limitant pas 
aux rapports de production et aux antagonismes de classes.  

Mais comme nous situons nos analyses dans une perspective 
d’explication et non pas simplement de la compréhension du 
phénomène étudié, nous nous pouvons, donc pas se limiter à ce cadre 
théorique appelé par certains la modernité avancée, qui est 
fondamentalement construite, sur les constats de l'affaiblissement 
des appartenances traditionnelles, de la montée de l'individualisation 
des modes de vie et du retrait vers la sphère de l'intimité (couple, 
famille). La modernité avancée produirait donc des trajectoires de 
vie plurielles, et pour les jeunes, une multiplicité de choix devant 
leurs projets de vie professionnels, personnels, conjugaux, des choix 
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qui n'impliquent souvent qu'eux-mêmes. Dans cette perspective, 
l'engagement doit être pensé autrement, il doit être défini non pas 
comme un acte d'adhésion à une idéologie d'un groupe spécifique 
(un Nous) mais comme un acte mû par un intérêt personnel (un Je) 
pour une cause pouvant devenir collective, comme un geste conçu 
d'abord sur le mode personnel16. Pour ces dernières affirmations qui 
marquent ce que nous appelons la crise de l'engagement, elles nous 
donc pas le signe d'une désaffection de l’engagement collectif mais 
plutôt, comme le dit Perrineau17 l'expression d'une crise de 
mutation. Les anciennes modalités d'engagement, telles que 
l'adhésion aux partis, le clivage droite- gauche en Europe ou 
fédéralistes- souverainistes au Québec, voire Républicains- 
Démocrates aux Etats-Unis meurent et des nouvelles cherchent à 
naître, notamment chez les jeunes: Mobilisations ciblées et 
ponctuelles autour de grands enjeux (solidarité, exclusion, chômage, 
inégalités), adhésion à de nouveaux repères (question identitaire, 
éthique, alter- mondialisme).  

Ce « qui se lit habituellement comme “dé- engagement” 
pourrait être un autre engagement »18, l'affirmation d'un autre 
répertoire socio- politique19.  A partir de ces constats, nous pouvons 
confirmer que la sociologie historique renouvelée semble être, 
toujours, d’actualité quant à l’explication du phénomène étudié dans 
cette, à savoir le rapport des jeunes français d’origine algérienne vis-
à-vis de la citoyenneté et « l’intégration à la française » qui exige la 
mise à distance du pays d’origine.  

B. Cadre conceptuel   

Il s’agir de définir ce que nous entendons par deux concepts 
centraux dans notre recherche à savoir la notion de «militantisme 
public » et celles de « Jeunes d’origine algérienne».      
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1- Militantisme public : On le définira comme « une action 
collective organisée dans la sphère publique, c'est-à-dire "un agir 
ensemble intentionnel" doté d'un projet de mobilisation qui s'inscrit 
dans une logique de défense d'un intérêt matériel ou d'une cause 
abstraite20, qui selon l'expression de H. Blumer, "s'incarne en 
entreprises collectives visant à établir un nouvel ordre de vie21 ».  
2- Jeunes d’origine algérienne : Dans l’expression « jeunes 
d’origine algérienne » il y a deux notions, d’une part la notion 
« jeunes » et d’autre part « d’origine algérienne », qu’il va falloir 
donc préciser. 

° Le « jeune » / Les « jeunes » et la « jeunesse » : La 
définition qu’on va adopter dans la suivante étude est plus large que 
le simple découpage en fonction de l’âge, car elle peut être différente 
d’une société à l’autre et elle varie selon les contextes. La sociologie 
empruntant à l'usage courant les mots « jeune » et « jeunesse » a 
hérité de leurs ambiguïtés 22. « Jeune » et « Jeunesse » peuvent être 
utilisés pour qualifier un individu ou désigner un groupe social. La 
«jeunesse » désigne selon le Dictionnaire le P. Robert, « le temps de 
la vie entre l'enfance et la maturité»).  

Par ailleurs, la réflexion sociologique s’oriente le plus 
souvent dans deux directions : la double opposition « jeune/enfant » 
et « jeune/adulte » et l'opposition « jeune/vieux». Ceci dit, dans cette 
étude,  nous sommes intéressés par la définition sociale de la 
jeunesse comme âge de la vie, période de cycle de vie, séquence de 
trajectoire biographique, entre l’enfance et l’âge adulte. Dans cette 
perspective des schèmes d'interprétation diffèrent des « caractères 
propres à la jeunesse» et des principes explicatifs divers de la 
mobilisation des classes d'âge « jeunes ».  

On considère donc que la jeunesse est l'âge de la vie où 
s'opère un double « passage » : de l'école à la vie professionnelle, de 
la famille d'origine à la famille de procréation 23. Donc pour 
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résumer, on peut dire qu’en ce qui concerne la suivante étude le 
concept «jeunes » désigne : «Un groupe d’individus qui  sont arrivés 
à cet âge de la vie  où s’effectue graduellement le passage entre 
l’enfance et le statut d’adulte, de l’état de dépendance vis-à-vis des 
parents à celui d’autonomie individuelle. C’est aussi l’étape où 
s’effectue la transition entre l’école et une participation active à la 
société et au marché du travail »24 .   

° D’origine algérienne : L’appellation « d’origine algérienne» 
nous est apparue la plus souhaitable pour désigner la population 
étudiée dans cette recherche, car elle consiste à préciser leur origine 
nationale- culturelle, et correspond à une réalité géographique, 
autrement dit,  l’Algérie est un pays du petit Maghreb, qui lui aussi 
désigne une unité historique, et tout le monde reconnaît qu’il existe 
une spécificité de l'histoire coloniale algérienne.  Enfin ce concept 
constitue une représentation sociale vivace dans la société française, 
dans la mesure où les Algériens (parfois même la deuxième 
génération)  sont perçus en France comme une unité dotée d'une 
double caractéristique: ils n'appartiennent pas à la civilisation judéo-
chrétienne, contrairement aux jeunes issus des précédentes vagues 
migratoires, mais au monde arabo-musulman et sont issus d'une 
population anciennement colonisée.  

Compte tenu du caractère exploratoire et novateur, sur le 
plan sociologique, de notre recherche, nous avons opté pour une 
méthode qualitative, celle de la théorisation ancrée25, qui consiste à 
construire inductivement une théorie, une interprétation, 
empiriquement fondée, d'un fait social peu étudié, à savoir le  
militantisme public des jeunes français d’origine algérienne. Il ne 
s'agit donc pas seulement de décrire les opinions ou les trajectoires 
des ces jeunes qui militent dans les différentes structures, ni de 
brosser leur portrait socio- démographique, mais bien de dégager 
les processus sociaux sous-jacents à leur engagement ou fondateurs 
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de leurs représentations, surtout en ce qui concerne le double 
rapport à l’intégration à la française et aux liens avec le pays 
d’origine (l’Algérie). Cela sera réalisé à travers l’analyse des 
variables socio- économique et politico-culturelle, tout au long de 
l’histoire des rapports établis entre d’une part l’immigration 
algérienne et le militantisme public en France et d’autre part 
l’histoire des jeunes militants d’origine algérienne et le « modèle 
républicain d’intégration». 

2. Processus d’évolution de la conscience citoyenne des 
musulmans de France d’origine algérienne: des pères immigrés 
aux enfants citoyens   

A. Aux origines de la première génération de pères immigrés en 
France   

   Dans cette étude, nous nous sommes basé principalement sur 
les travaux de trois chercheurs, à savoir Abdelmalek Sayad26, 
Jacques Simon27 et Benjamin Stora28. Ils expliquent que dans le 
contexte algérien de 1898 et entre deux tendances, la société rurale 
algérienne, insuffisamment employée, rendue de plus en plus 
disponible au fur et à mesure des bouleversements qu’elle subissait, 
a été irrémédiablement entraînée dans «l’aventure» de 
l’émigration29.  

C’est donc par rapport aux pressions coloniales et au gré des 
fluctuations de l’économie française avant tout, qu’a été modelée la 
structure actuelle de l’immigration algérienne en France30. Plusieurs 
historiens31 confirment l’existence de  quatre âges (grandes périodes) 
constitutives de l’histoire des pères immigrés algériens depuis leur 
arrivée en France. La première phase de l’immigration algérienne de 
(1898-1918), ensuite c’est l’Histoire politique de l’émigration (1926-
1939), après c’était la migration algérienne de travail : le troisième 
âge (1946-1954), enfin on a l’émigration pendant la guerre 
d’indépendance (1954-1962).  
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Si on veut parler de la matrice de l'immigration algérienne en 
France, on peut dire qu’à la veille de la première guerre, 
l’immigration algérienne est insérée dans le cycle des autres 
immigrations étrangères. Mais du fait de son statut d’indigène, de 
son origine rurale ou villageoise, des dures conditions de travail et de 
sa vie (le logis, les loisirs), elle vit à la marge du prolétariat 
européen. Cette immigration algérienne garde de forts liens avec le 
pays, ses membres se regroupent par villages ou par régions, 
construisent des réseaux de solidarités et ils s’accrochent à leurs 
traditions culinaires, religieuses et culturelles. De là l'importance des 
cafés-hôtels- restaurants comme cadres structurants de cette 
immigration. Dès le début du XXème siècle, la spécificité de 
l'immigration algérienne est clairement établie. Ces caractères 
particuliers structurent cette immigration dans un cadre socio- 
culturel original, une matrice algérienne qui est déjà le produit de 
plusieurs processus combinant des éléments de l’histoire sociale, 
politique et culturelle des deux pays.  

De ce fait, l'approche pluridisciplinaire de cette immigration 
s'impose. Et il ne peut plus s'agir de la somme de travaux menées par 
des spécialistes, mais d'une vision globalisante et dynamique de la 
question. Cette matrice possède un triple caractère : d’abord elle 
facilite l'intégration des kabyles dans le travail et la société, ce qui 
l'apparente aux autres immigrations où la tradition communautaire 
reste longtemps vivace (Espagnols, Italiens). Puis elle maintient des 
liens étroits avec le pays d’origine, elle permet la cohésion de ses 
membres, construit des réseaux de solidarité et conserve les 
traditions culturelles et religieuses.  

Enfin elle fonctionne comme une contre-société qui produit 
ses référents culturels, ses repères, son code moral et sa définition 
des interdits et du licite (le vêtement, la fréquentation des femmes 
françaises, la consommation d'alcool, la pratique de la religion), ses 
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élites et ses juges, ses réseaux d'information et de solidarité ainsi que 
son opinion publique. Elle fonctionne aussi comme une banque et 
elle prend appui sur un réseau de cafés-restaurants, d'hôtels et de 
garnis qui formeront des points d'ancrage de l'émigration algérienne. 
Cette matrice a constitué un important facteur d'intégration 
sociale et culturelle des Algériens en France, en même temps 
qu'elle a freiné ou empêché l'assimilation par la dissolution de ses 
membres dans la population française. Composante intégrée mais 
différenciée du mouvement ouvrier français, après la guerre, elle 
deviendra aussi le creuset où se forge une identité algérienne puis 
une conscience nationale.   

La mise en évidence de cette matrice et la détermination de 
ses caractères sociaux et culturels, qui intègrent les traditions (les 
kanouns, les comités de village, les traditions confrériques et l'Islam) 
comme des cadres structurants et comme référents, est d'une grande 
importance, à un moment où les Algériens arrivent massivement en 
France. Elle explique l'originalité de l'histoire de l'immigration 
algérienne comme un mouvement nationaliste.  

B. Préhistoire des jeunes français d’origine algérienne ; la 
naissance d’un nouveau combat    

      A partir de ce moment, par le biais de plusieurs circulaires et 
décrets, en vue d’un processus de fermeture des frontières. Alors que 
dans le début des années 1970, plus de 100000 nouveaux travailleurs 
permanents étaient enregistrés chaque année, et cette politique 
produit rapidement ses effets. En 1986, à peine 1000 travailleurs32 
permanents sont introduits annuellement. Dans ce cadre la donnée 
essentielle devient l’accroissement des naissances d’origine 
étrangère sur le territoire français, principal facteur d’augmentation 
de la population étrangère dans l’hexagone. En 1992 par exemple on 
a constaté  qu’il  y a un peu plus de 70000 enfants33 qui naissent 
chaque année de deux parents étrangers, y compris les enfants 



  La conscience citoyenne des musulmans Européens 
 

 

 613                                                                            السادسالدولي  الملتقى

algériens.   Beaucoup de ces enfants sont français dés leur naissance. 
Il s’agit principalement d’enfants nés de parents algériens. Les autres 
sont appelés à le devenir à leur majorité, s’ils résident toujours en 
France.  

A cette nouvelle situation correspond un état d’esprit 
nouveau. « Nous somme en France pour y rester». «On y restera», et 
c’est à partir de là qu’un petit noyau de militants lance en  mars 1979 
un hebdomadaire, intitulé Sans frontière. Les rubriques de ce journal 
étaient consacrées aux changements qui se sont effectués au sein des 
fils d’immigrés algériens. L’équipe de ce journal sera à l’origine de 
la première grande marche pour «l’égalité des droits», partie de Lyon 
en 1983, dans le même temps on a vu la naissance de Radio Beur, 
qui avait pour objectif de prendre en compte les réalités 
revendicatives «d’égalité de droits» et les innovations culturelles 
dans la société française.   

On peut dire que le journal « Sans frontière » et « Radio- 
Beur» étaient les noyaux  qui ont donné naissance aux principaux 
acteurs du Collectif des droits civiques pour le droit de vote, les 
inscriptions sur les listes électorales dont s’inspirera France Plus34. 
Au-delà des problèmes politiques et des questions sociales ou 
religieuses qui inspirent la majorité des leaders et militants algériens 
de l’opposition, les historiens constatent que  l’attachement à une 
terre que l’on a quittée transparaît depuis plusieurs années. Le 
temps passe, l’exil se prolonge. La vie loin du pays, la nostalgie qui 
gagne, l’image que l’on veut garder intacte de la région ou du 
village d’origine, le souvenir des villes, les mémoires qui 
s’éparpillent : le déracinement aboutit quelquefois à se réfugier dans 
le passé. On cherche à le ressusciter. A se légitimer grâce à lui. 
Ainsi Ahmed Ben BELLA dans l’express du 25 mars 1982 : « Voyez 
l’ironie du sort : en 1953, j’étais à Paris, pour préparer 
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l’insurrection du 1er novembre. Et j’y suis à nouveau vingt-huit ans 
plus tard, loin de mon pays.»)35.    

 L’Algérie bouge et ses exilés politiques cherchent leur voie. 
Dans un moment ou le retour en Algérie tombe à l’eau, un 
imaginaire et une nostalgie remplacent un espoir très faible de 
retourner en Algérie. La grande question qui se posa : Que faire pour 
sortir de l’impasse ? Hélas! Épuisés par leur combat les pères 
nationalistes qui ont milité durant les années 1950-1960 n’ont plus 
l’énergie de se poser la question. Mais à propos de cette énergie B. 
Stora confirme que «  leurs enfants en ont à revendre. Et ceux-là 
s’efforcent de trouver de nouvelles issues. Leurs parents n’ont pas 
pu bouleverser l’Algérie. Par un curieux paradoxe, c’est à 
l’intérieur de la France qu’ils vont choisir de situer leur combat… ».  

Qu’ils soient fils de militants messalistes ou FLN, ou des fils 
de harkis, nés, éduqués et élevés en France, ou bien entièrement 
scolarisés dans l’hexagone les enfants des Algériens de France 
refusent que leur  mémoire de ce qui fut disparaisse. Ils cherchent, 
mais leur rêve est difficile à concrétiser lorsqu’ils se heurtent au 
racisme et à la pesanteur des relations entre Etats. Donc on a vu 
naître une nouvelle génération, de nouvelles sensibilités, un nouveau 
espoir, mais dans un contexte qui a de spécifiques exigences, car le 
fait de choisir l’espace public français comme le nouveau lieu de 
combat, cela veut dire qu’il faut respecter certaines règles déjà 
établies depuis longtemps, il s’agit de se confronter au modèle 
républicain d’intégration, chose qui n’est pas sans difficultés. Et 
c’est exactement ce qu’on va voir dans la partie qui suit.    

3. Intégration et militantisme citoyen dans l’espace public: 
héritage du passé et nouveautés du présent  

On va essayer maintenant, d’exposer deux axes de réflexion 
sur le militantisme public des jeunes français d’origine algérienne: 
on exposera dans un premier moment  une typologie des structures 
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dans et à travers lesquelles les jeunes d’origine maghrébine en 
général et ceux d’origine algérienne en particulier ont milité. 
Ensuite, dans un second moment, on abordera l’influence exercée 
par le militantisme public de ces jeunes sur leur rapport entretenu 
vis-à-vis de l’intégration et la citoyenté, à travers l’analyse des 
interconnexions entre le triptyque « Périodes, structures et 
Militants ».    

A. Classification et typologie des structures, des jeunes militants 
d’origine algérienne et des périodes de leur militantisme  

          On peut dire que ces jeunes d’origine algérienne militent dans 
trois catégories d'associations et de partis politiques: d’abord dans les 
associations à dimension communautaire, politiques ou religieuses, 
créées par les jeunes immigrés ou issus de l'immigration maghrébine 
(Algérie au coeur, la Fédération Nationale des Musulmans de 
France, ajir) ; ensuite dans les associations à dimension ethnique 
tournées vers les jeunes issus de l'immigration plutôt maghrébine et 
africaine, (l'angi, africa, nahda, Nanas Beurs, etc); enfin dans des 
associations nationales médiatiques à dimension universelle créées 
par de jeunes immigrés maghrébins (SOS Racisme, France Plus, la 
Fédération Nationale de la Maison des Potes, etc.)36.  

On voit bien que cette première typologie des structures dans 
lesquelles les jeunes d’origine algérienne militent, concerne plutôt un 
militantisme de type associatif. Mais ces derniers s'engagent 
également dans trois catégories de partis politiques: les partis 
français centraux et dominants (Parti socialiste, Parti communiste, 
Mouvement démocrate ex UDF, union pour un mouvement 
populaire ex RPR), ensuite les partis français périphériques, 
organisations plutôt de contestation (Les Verts, les Radical, le 
mouvement des Citoyens, Ligue communiste révolutionnaire).  Enfin 
les partis étrangers d'opposition au régime algérien, comme le FFS 
(Front des Forces socialistes) en Algérie.  
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 Une autre typologie complète la première dans le sens où  
elle nous offre des éléments heuristiques supplémentaires concernant 
les militants et les différentes périodes de leur militantisme. Car ces 
périodes se combinent avec des types de militants, également au 
nombre de trois37,  ces types désignent donc des attitudes distinctes à 
l'égard de cette politique, et la probabilité de ces militants d'adopter 
telle ou telle attitude est liée à des déterminants socio-économiques. 
Tout d’abord on peut distinguer les intégrationnistes, qui sont plutôt 
issus de la petite bourgeoisie maghrébine, très diplômés et en 
réussite sociale.  On retrouve par la suite, les différentialistes qui 
sont plutôt issus des milieux populaires, moyennement diplômés et 
en ascension sociale moins élevée. En fin, on a les 
communautaristes, également d'origine populaire, sont en semi-
échec professionnel38.  

 

 

B. Militantisme public des jeunes d’origine algérienne, l’exercice 
de la citoyenneté et le rapport à l’intégration   

Nous allons voir dans cette partie que les militants ont choisi 
les structures dans lesquelles ils vont s’engager en fonction du 
rapport de chacun d’entre eux à la politique d'intégration à la 
française. A partir de ce constat on peut alors dire que les militants 
intégrationnistes adhèrent à la politique française d'intégration liant 
la citoyenneté à la nationalité, aux valeurs républicaines et 
universelles, celles des Droits de l'homme de 1789. Par contre, les 
militants différentialistes contestent la politique d'intégration à la 
française qu'ils estiment être une politique d'assimilation, adhèrent à 
l'universalisme des Droits de l'homme tout en soulignant le fait qu'ils 
ne sont guère appliqués en France, prônent le respect des différences 
culturelles et revendiquent un État multi-  culturaliste, organisé selon 
le modèle hollandais ou canadien, au nom de valeurs démocratiques. 
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Enfin, les militants communautaristes contestent tant le modèle 
républicain français que le multiculturalisme, car ils n'adhèrent pas à 
l'universalisme hérité de la pensée des Lumières, revendiquent 
l'existence de communautés organisées dans la sphère publique et 
réclament l'intégration collective des populations selon le modèle 
américain. Dans ce contexte il faut se rappeler que dans les années 
1970 les seuls militants qui se sont engagés au nom de leur classe 
sociale d’origine, étaient les différentialistes, alors qu’au cours des 
années 1980 les militants se subdivisaient en différentialistes, 
mobilisés cette fois au nom de leur identité ethnique, et en 
intégrationnistes au nom de l’universel; et dans les années 1990, les 
communautaristes se sont engagés à la défense de ce qu’ils 
estiment être leur communauté39.  

Ce passage s’est opéré via deux types d’organisations : d’une 
part les organisations sociétaristes40, et d’autre part, les 
organisations communautaristes41. Or il nous semble utile de 
rentrer dans les détails de chaque organisation, car cela nous aidera à 
éclaircir le sujet des relations entretenues avec le pays d’origine.  Les 
organisations sociétaristes facilitent l'intégration individuelle des 
militants intégrationnistes, contribuent à leur ascension sociale, à 
leur insertion professionnelle dans l'entreprise ou l'administration et, 
souvent, à une intégration politique. Ces militants, de nationalité 
française, plutôt d’origine algérienne, kabyles, très diplômées, fils 
d'immigrés et de rapatriés, sont devenus cadres ou occupent des 
professions intellectuelles, et sont assimilés culturellement. 
Considérant la religion musulmane comme une croyance, au même 
titre que les autres croyances, ils ont intériorisé l'idée que l'ordre 
religieux ne se confond pas avec l'ordre politique. S'ils se sentent 
solidaires avec les Palestiniens, c'est au nom du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes et des Droits de l'homme.  
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Approuvant le modèle français d'intégration nationale fondé 
sur le lien étroit entre la citoyenneté et la nationalité, ils militent au 
nom des valeurs universelles et républicaines, dans des associations 
nationales françaises (SOS Racisme, France Plus…) et des partis 
politiques dominants (PS, UMP ex RPR, MODEM ex UDF). Ils 
déploient d'ailleurs une stratégie "d'assimilation au majoritaire"42, car 
ils sont convertis aux valeurs de la Révolution française "patriotes 
passionnés et sourcilleux, objectivement assimilés par 
l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire de la IIIe République".  

Dès le milieu des années 1980, les intégrationnistes 
commencent à participer à des mouvements sociaux à dimension 
universelle et à défendre des causes, comme l'antiracisme. Prônant 
un antiracisme humaniste et cosmopolite, ils militent à partir de 1985 
à SOS Racisme43. Ensuite, on a vu qu’il existe aussi un autre lieu ou 
s’était effectué un autre type de passage à savoir les organisations 
communautaristes, c’est là où une minorité de militants 
communautaristes, anciens militants différentialistes, déçus de la 
politique d'intégration du parti socialiste, s'engage, quant à elle, dans 
des associations communautaires locales et entreprend des actions 
associatives socioculturelles et politiques.  

Ces associations, qui jouent un rôle de socialisation 
communautaire à dimension politique et culturelle, permettent à ces 
militants de devenir des acteurs politiques au sein de communautés 
politiques binationales,  franco-algérienne par exemple, espaces que 
l'on peut considérer comme des lobbies communautaires, mais sans 
réel pouvoir, si ce n'est symbolique. Certaines associations, telle 
l'ASSETIMA (Association des étudiants issus de l'immigration 
algérienne), association d'obédience communiste et pro-palestinienne 
née en 1987, valorisant la culture algérienne, notamment kabyle, et 
s'attelant à promouvoir la démocratie en Algérie, ont permis une 
socialisation politique de leurs militants assez faible, d'autant plus 
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qu'elles ont eu une durée de vie éphémère. De petite taille, elles 
permettent uniquement la constitution d'un réseau communautaire de 
militants de la même origine nationale, le développement de 
relations communautaires ethniques, amicales et sentimentales et 
facilitent la coopération communautaire44.  

Ces associations de lutte pour la démocratie dans les pays du 
Maghreb permettent d'amorcer un processus de re-politisation des 
jeunes d'origine maghrébine, qui se sont sentis abusés par les partis 
politiques français et les associations nationales antiracistes dans les 
années 1980, et qui se désintéressent de la vie politique française. 
Elles engendrent aussi souvent une coopération communautaire 
intergénérationnelle entre immigrés et exilés politiques algériens et 
leurs enfants. Ainsi, ce militantisme communautaire politique permet 
aux jeunes d'origine maghrébine, bénévoles dans ces associations, un 
processus d'entrée en communauté. Il pallie l'échec relatif du 
militantisme associatif ethnique des années 1980, qui n'a pas permis 
à ces militants une réelle intégration professionnelle et politique, et 
contribue à l'émergence de leaders binationaux charismatiques, 
plutôt franco-algériens. S'il ne procure ni insertion professionnelle, 
ni intégration individuelle à la nation française, il facilite par contre 
une socialisation politique laïque, la création de réseaux politiques 
de diplômés et d'intellectuels, et une intégration à une communauté 
"imaginée", pour reprendre l'expression de B. Anderson45, qui 
s'oppose, en quelque sorte, à la communauté religieuse islamique.  

4. Le modèle français d’intégration face aux défis des identités et 
de la mobilité: Etude de cas des jeunes français d’origine 
algérienne  

A. Problématique et méthodologie de l’enquête 

L’objectif essentiel de la suivante enquête est de répondre à 
une question fondamentale, liée à la présence sur le territoire 
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français, d’un certain nombre d’individus jeunes, d’origine 
algérienne, qui ont obtenu la nationalité française par naissance ou 
par naturalisation, dans leur rapport avec le «modèle républicain 
d’intégration», ou plus exactement avec l’ « intégration à la 
française ». Autrement dit, certes que dans la première partie de cette 
étude, nous avons mis en évidence le fait, que l’ « intégration à la 
française », héritière des politiques d’unification de la troisième 
république, exige la mise à distance du pays d’origine, avec une 
participation individuelle et non communautaire à la vie publique 
du « nouveau pays », mais dans quelle mesure nous pouvons dire 
que cette conception de l’intégration n’est plus d’actualité?  En 
d’autres termes, si nous prenons par exemple le cas des jeunes 
français d’origine algérienne et nous observons de près la réalité 
complexe de leurs parcours socio-historiques, et de leurs 
engagements citoyens, pouvons-nous réellement trouver par le baie 
de cette démarche, des éléments, qui nous poussent à dire, que la 
mise à distance du pays d’origine et la rupture avec ses racines n’est 
pas une nécessité et un préalable à la bonne intégration? Et donc il va 
falloir reconsidérer et redéfinir le concept d’ « intégration à la 
française » dans un nouveau contexte mondialisé, fondamentalement 
caractérisé par la mobilité des individus et le dépassement des 
nationalités et des aspects prioritairement ou strictement juridico- 
géographiques?       

 Terrain et acteurs: La population mère et le terrain de notre 
recherche est la communauté algérienne de France, ou plus 
exactement les citoyens français d’origine algérienne résidant en 
France.  

 Population ciblée: La population ciblée par notre recherche, 
comme il est mentionné ci-dessus, est celle des jeunes français 
d’origine algérienne qui entretiennent des liens avec leur pays 
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d’origine et s’engageant à la fois dans les associations et dans les 
partis politiques, en  France comme en Algérie.  

 Echantillonnage: taille et critères de choix46. 

Comme le nombre de variables dans cette étude est de cinq, à 
savoir: une seule variable dépendante et quatre variables 
indépendantes, cela nous amène selon la technique de Burns et 
Grove  de procéder pour déterminer la taille de notre échantillon de 
la façon suivante : la taille de notre échantillon compte tenu de 
nombres des variables et des niveaux de mesures de chaque variable, 
multiplié par le nombre minimal de sujet qu’on peut inclure dans 
chaque cellule (normalement, il est de cinq, mais à cause, à la fois de 
la rareté des unités d’échantillonnages et l’absence d’un cadre 
d’échantillonnage valide, nous nous sommes limité à trois sujets). 
Alors : (2x2x2x2x2= 32 et 32x3= 96. Donc la taille de notre 
échantillon est égale à : 96 individus).  

B. Résultats, analyse et interprétation 

 Dans le cadre de ce papier nous allons présenter uniquement 
les résultats de notre questionnaire relatifs à la rubrique intitulée: 
vous et le rapport vis-à-vis de l’intégration à la française 
exigeant la mise à distance du pays d’origine. En effet dans cette 
quatrième partie de questions la quasi-totalité de nos interpellations 
tournent autour du type de rapport établi entre les jeunes français 
d’origine algérienne et la conception d’intégration qui exige la mise 
à distance du pays d’origine à savoir l’Algérie. Ainsi que 
l’interpellation de ces derniers, sur les différents éléments 
déterminants quant à la nature de leur rapport établi avec cette 
conception particulière d’intégration. Voici les  résultats obtenus:   
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0

50

100

30.Couper tous les liens avec le pays d'origine

OUI Non

Couper tous les liens

avec le pays d'origine

0 96

OUI Non

31.Continuer à militer dans les deux pays

OUI

97%

Non

3%

OUI Non

 

La quasi-totalité (96%) des personnes assurent ne pas rompre avec le 
pays d’origine.     

 

Les réponses données par les jeunes français d’origine 
algérienne, dans la précédente question, sont confirmé par les 
résultats ci-dessus concernant à la fois la continuation de leur 
militantisme, ainsi que le développement des activités économiques, 
à la fois en France et en Algérie. 97% de ces jeunes interviewés 
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33.Existence d'une contradiction entre le fait d'être 

français et la participation dans la sphère publique en 

Algérie 

OUI

2%

Non

98%

OUI Non

confirment qu’ils comptent continuer leur engagement dans les deux 
pays. Et 98% parmi eux assurent la conservation et le développement 
de leurs activités économiques en France et en Algérie. Cependant, 2 
à 3% de la population s’engagent que dans l’un des deux pays. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une quelconque 
contradiction entre le fait d’être français et la participation active 
dans la sphère publique en Algérie, la majorité des jeunes français 
d’origine algérienne interviewés, semble convaincus, par l’absence 
de toute contradiction, soit un taux de 98% de notre échantillon qui 
partage cette idée. Il faut noter qu’une infime minorité équivalente à 
2% affirme l’existence d’une contradiction.           

 

 



 M. Ramzi SAOUDI 

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          624

35.Votre rapport avec la conception  d' "intégration à la 

française" qui exige la mise à distance du pays d'origine

De refus et de 

dépassement

98%

D’acceptation

2%

D’acceptation De refus et de dépassement

38.Votre militantisme en France et en Algérie est un élément 

déterminant dans votre rapport à la conception d'intégration qui exige 

la mise à distance du pays d'origine

OUI

98%

Non

2%

OUI Non

Nous avons bien remarqué que la grande majorité des jeunes 
français d’origine algérienne (98%) interrogés sur le rapport qu’ils 
ont vis-à-vis de la conception de « l’intégration à la 
française refusent le caractère réducteur et exclusif de cette   
conception . Seul les 2% restants parmi les jeunes qui semblent 
l’accepter. 
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39.Votre activité économique dans les deux pays est un élément 

déterminant dans votre rapport à la conception d'intégration qui exige 

la mise à distance du pays d'origine

OUI

98%

Non

2%

OUI Non

Quant à la question relative au rapport existant entre le 
militantisme des jeunes français d’origine algérienne à la fois en 
France et en Algérie, une majorité de 98%, estime que cet 
engagement est un élément déterminant dans leur rapport à la 
conception d’intégration qui exige la mise à distance du pays 
d’origine. Alors, qu’une petite minorité de 2% pense le contraire.  

 

La quasi-totalité des jeunes français d’origine algérienne, soit 
98% parmi eux ont assuré que leurs activités économiques, à la fois 
en France et dans leur pays d’origine, sont effectivement parmi les 
éléments déterminants quant à leur rapport concernant la conception 
d’intégration qui exige la mise à distance du pays d’origine. Et seule 
une minorité de 2% qui semble aller dans un sens contraire en niant 
toute relation entre les activités économiques et le rapport à 
l’intégration.    
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40.Les réalités nécessaires à intégrer dans la définition 

de l' "intégration à la française"

Considérations 

strictement 

juridiques et 

géographiques

1%

 Identités 

multiples, 

valeurs 

communes et 

mobilité

99%

 Identités multiples, valeurs communes et mobilité

Considérations strictement juridiques et géographiques

Lorsque nous avons demandé aux jeunes français d’origine 
algérienne de nous faire part, des réalités qu’une définition de 
l’intégration doit nécessairement intégrer, pour qu’elle soit opérante, 
99% ont estimé que ces réalités sont au nombre de trois: les identités 
multiples, les valeurs communes et la réalité de la libre circulation 
des individus et leur mobilité. Alors que seulement une minorité de 
1% a estimé que les considérations strictement juridiques et 
géographiques sont suffisantes pour une véritable définition de 
l’intégration qui sera réellement adaptée aux nouvelles réalités.  

Conclusion                          

  En guise de conclusion à la présente recherche nous pouvons 
affirmer que le militantisme public surtout politique et associatif a 
attiré de nombreux jeunes d'origine algérienne résidant en France a 
commencé à partir du milieu des années 197047.   

Et que les jeunes d’origine algérienne quand ils s’engagent 
dans la vie publique française et militent en tant que citoyens, dans 
des structures déjà existantes ou dans d’autre créées par eux-mêmes, 
c’est plus qu’un indice significatif démontrant leur intégration  à la 
société française, car pour eux cela est le signe exprimant leur 
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conscience citoyenne. De plus, nous avons observé qu’il  existe un 
certain nombre de liens entretenus entre ces jeunes d’origine 
algérienne et le pays d’origine que ce soit dans le passé, actuellement 
ou dans le cadre de leurs projets d’investissement au sens large du 
terme dans l’avenir, et que ces relations avec l’Algérie peuvent être 
présentées de multiples manières.  

Ceci prouve que les liens avec le pays d’origine, loin d’être 
rompu, ont pris au fil du temps de nouvelles configurations. Enfin, il 
est clair que le débat entretenu dans la société française sur le sujet 
de l’intégration républicaine tend à occulter le cheminement 
migratoire et par extension d’éventuels liens avec la société 
d’origine. Mais, le fait de mener la recherche en reliant les 
différentes étapes constitutives de l'histoire migratoire permet de 
reconnaître ces liens entretenus avec la société d'origine, les 
immigrés et leurs enfants n'étant plus des êtres sans histoire, se 
constituant à partir d'un vide géographique et social. De plus, les 
liens entretenus avec l'Algérie montrent, de manière exemplaire, 
comment ces individus qui vivent en France et s'y engagent de 
multiples façons, sont insérés dans des parcours sociaux complexes 
dans lesquels les différentes composantes de leur histoire 
apparaissent. L'analyse de ces pratiques introduit alors aux concepts 
de mobilité et d'identité qui donnent à percevoir toute la diversité des 
pratiques sociales au niveau des différents territoires sociaux 
investis. Ainsi l'identité ne peut en aucun cas se réduire à la question 
de la nationalité, mais bien au contraire, pour eux elle se définit dans 
la mobilité le caractère inclusif et multidimensionnel. 
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peuvent procurer à leurs militants d'origine maghrébine une intégration 
politique. Ceux-ci acquièrent une certaine notoriété politique locale et 
peuvent bénéficier en outre d'une insertion économique stable et durable 
dans la sphère politico- administrative nationale. Cette intégration est 
toutefois relative : ces jeunes sont parvenus, en 1989 ou 1995, à devenir 
conseillers municipaux, généraux ou régionaux, au mieux maires 
adjoints, après être entrés dans les partis politiques, au PS grâce à SOS 
Racisme, ou au ex. RPR grâce à France Plus. 

44- Elles jouent le rôle des anciens groupuscules d'extrême gauche des 
années 1970 qui, malgré leur durée souvent éphémère, ont permis à ces 
militants de se constituer des ressources politiques, culturelles et sociales 
qu'ils ont mobilisées ultérieurement. D'autres associations, telle Algérie 
au COEUR créée en 1994 à Saint-Denis, association de solidarité avec 
l'Algérie hostile au FLN et aux islamistes, luttant pour la démocratie en 
Algérie, ont contribué à une socialisation politique et culturelle plus 
grande de leurs militants issus de l'immigration maghrébine, car elles ont 
une durée de vie plus longue, bénéficient de davantage d'adhérents de 
différentes générations et de trajectoires différentes, et sont centrées à la 
fois sur la France et le pays d'origine, en l'occurrence l'Algérie. 

45 - Benedict Anderson, L'imaginaire national, La Découverte, 1996. 
46- Dans toutes les études, la taille de l'échantillon doit être suffisante pour 

atteindre un niveau de puissance acceptable en vue de réduire le risque de 
commettre des erreurs dans le rejet ou le non- rejet des hypothèses nulles 
au cours du processus de leur vérification. Faut-il rappeler que la taille de 
l'échantillon varie principalement selon le type d'étude, et le nombre de 
variables. Vu le type non- expérimental et le caractère exploratoires de 
notre enquête nous savons que ce genre d’étude requière de petits 
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échantillons, car les problèmes liés à l'erreur d'échantillonnage et à la 
généralisation sont moins importants dans ce type d’études. 
L'homogénéité dans le comportement des variables influence aussi la 
taille de l'échantillon. Plus les variables à l'étude sont homogènes, moins 
grande doit être la taille de l'échantillon. A fin de respecter ces exigences 
méthodologiques, pendant le calcule de la taille de notre échantillon, nous 
avons fait recours à la technique proposée par Burns et Grove en 1987, 
ces derniers ont suggéré, d'élaborer une matrice incluant toutes les 
variables à l'étude. Chaque catégorie constitue une cellule et le minimum 
de sujets qu'on peut y inclure est de cinq, il ne doit pas y avoir de cellules 
vides. Cf. Idem, p125-133. 

47- Il s’agit des fils de Harkis qui sont les anciens supplétifs de l'armée 
française, issus des milieux paysans et ouvriers, ainsi que les fils des 
(Français musulmans). Ces derniers étaient des membres de l'élite sociale 
algérienne, qui conservèrent de plein droit la nationalité française, 
acquise par décret en 1870, ou par l'ordonnance du 7 mars 1944, ou pour 
faits de guerre avant 1962. 
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Enhancing Citizenship Values in Secondary School 
English Textbooks 

  
                             

                                  Khalid Zead – Mila University Center 

In the wake of the educational reforms undertaken in 2003, the 
Algerian Ministry of National Education set out to make a new series 
of textbooks which are meant to reflect and comply with the 
requirements of the new curricula. The latter are largely underpinned 
by modern pedagogical dogmas and highly recommended values of 
the twenty first century such as: learner-centeredness, freedom and 
equal opportunity.  The new set of textbooks, in all disciplines and 
across the grades, are supposed to attain harmoniously a host of 
political, ideological, cultural and learning objectives and aims.  

Within this perspective, it can be said that issues of identity 
and citizenship seem to be at the heart of textbook designers’ 
preoccupations. The common assumption is that citizenship 
education is by no means restricted to a well designed textbook of 
civic or Islamic education, but a shared objective of all schooling 
areas.  

Building on this ground, the present paper attempts to explore 
thoroughly the notion and values of citizenship in Secondary School 
Education textbooks which represent not only a material source for 
learning, but also a window through which students can get a few 
glimpses about the world.  

The study will be carried out through a critical and systematic 
analysis of the syllabi and contents of these course books with a 
special reference to the kinds of topics to which learners are 
exposed. The results and findings of the analysis will be used to 
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suggest some recommendations to textbook writers and teachers in 
order to remedy the deficiencies and shortcomings of teaching 
citizenship values in a world that is exceptionally panicked by the 
threats of globalization.   

Key words: citizenship values, textbook, syllabus, curriculum. 

Introduction 

According importance to civics or citizenship education has become 
the order of the day in modern societies. Indeed, it is an ever-present 
challenge for individuals and communities across the world. 
Citizenship has ceased to be, as it has been traditionally known, a 
status conferred to the individuals who live within the confines of a 
country. Detachment and withdrawal from the concerns of the 
society one lives in are no longer valued. Contrary to this, active 
engagement and participation in shaping the future and destiny of the 
society is a key feature of the modern citizen. For this to happen, 
governments and decision-makers are now stressing more than ever 
before the role of schools. Taking this as a starting point, the present 
paper suggests the efficiency of raising students’ awareness of the 
values of citizenship embedded in the Algerian secondary schools 
English textbooks.  

1. Textbook: A Definition 

'Textbook' is quite common a term in language teaching 
environments. It is defined by Richards & Schmidt as "A book on a 
specific subject used as a teaching learning guide, especially in a 
school or college" (550). In an attempt to provide a more specific 
definition, Tomlinson writes,  

[It is] a course book which provides the core materials 
for a course. It  aims to  provide as  much as  possible in  one  
book and is designed so that  it could  serve as the only book 
which the  learners   necessarily use  during  a  course. Such a 
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book usually includes work on grammar, vocabulary, 
pronunciation, functions  and  the  skills  of reading,  writing, 
listening and speaking. (9)  

It is worth emphasizing that the language skills and knowledge to 
which students are exposed are not dealt with in isolation. By and 
large, they revolve around a set of topics and themes. The latter 
are exceedingly important since they represent a concrete 
framework for language use. In this respect, Cunningsworth 
asserts that a topic “provides a focus for the language input 
contained in the course and helps to create a sense of coherence 
within individual units” (58). Hence, topic choice is by no means 
an otiose issue, but is one which has to receive careful attention in 
textbook design. 

2. Roles of the Textbook 
The textbook serves a great deal in enhancing language 

teaching and learning. A major contribution that it accomplishes is 
providing materials, as evoked earlier by Tomlinson, in order to 
develop the targeted skills and competencies. The provision of 
materials is invaluable for they are more often than not the sole 
means, in EFL contexts, through which learners are exposed to 
English (Hyland 86). Furthermore, materials availability in a 
textbook saves teachers' time and effort to develop their own 
(Cunningsworth   3). As a result, they focalize on adequate 
exploitation of these materials. 

        The lack of materials represents for some teachers a real 
challenge (Graves 27, Nanun 209). In fact, this is mostly noticed 
with novice teachers, for whom the textbook offers some sort of 
security and confidence. The ready-made texts, activities and tasks 
that it provides ease the burden and resolve the problem of what to 
teach, because it “serves [in this case] as a syllabus: if it is followed 
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systematically, a carefully planned and balanced selection of 
language content will be covered” (Ur 184). 

        Besides helping teachers to fullfil their work, a textbook 
lends itself properly to facilitate students’ learning. It is a reliable 
source that can be consulted at any time; thus, “it contributes to 
learner independence as [s/he] … can use it to review, look ahead 
and learn on their own" (Woodward 146). Consequently, a sense of 
continuity in learning is always present as long as learners have a 
textbook. In more practical terms, it serves as a reference book not 
only to grammar, vocabulary and pronunciation but also to content 
knowledge for learners, to which they can resort in time of need in or 
outside the classroom. Nanun states that ‘content areas covered in 
materials include the use of fictionalized characters and events, 
general interest (which often reflects the material writer’s belief 
about what might interest learners), academic subject matter, a focus 
on language itself and literature’ (209).  As such, it can be 
considered as an effective compendium for experiential (through 
doing activities and tasks) as well as referential (through the content 
of the materials) learning within any curriculum. 

3. Syllabus vs. Curriculum 

It is common and acceptable among teachers that textbooks represent 
the tangible aspect of what has been specified in a syllabus within a 
particular curriculum. Indeed, syllabus and curriculum are two 
closely tied concepts that share considerable overlap. According to 
Finney, “ in its narrowest sense … [the term curriculum] is 
synonymous with the term syllabus, as in specification of the content 
of what is to be taught; in the wider sense it refers to all aspects of 
the planning, implementation and evaluation of an educational 
program” (70). It is noteworthy that it is the second sense that is 
currently prevalent in the literature among researchers. Richards for 
example insists that “syllabus design is one aspect of curriculum 
development but is not identical with it” (2). 
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     This inclination towards a more meticulous understanding of 
curriculum development stems largely from the increasingly raising 
awareness of the multiple factors influencing teaching and learning. 
Curriculum development requires the participation and contribution 
of many people. In this respect, Marsh points out that “a wide range 
of personel are involved in making curriculum, including school 
personel, researchers, academics and administrators, politicians and 
various interest groups” (12). Their endeavour which takes the form 
of recurring processes is expected to “determine the needs of a group 
of learners, to develop aims or objectives for a program, to address 
those needs, to determine an appropriate syllabus, course structure, 
teaching methods and materials, and to carry out an evaluation of the 
language program that results from these processes” (Richards 2).  

       Despite the fact that all the issues entailed in developing a 
curriculum are, without exception, of paramount importance, it is 
worthwhile- to fit the scope of the present paper- to spotlight on aims 
and objectives specification. Basically, aims are more general and 
broad statements than objectives in terms of instructional outcomes 
(Richards 120). However, in the present paper they will be both 
regarded as ‘educational objectives’ that the curriculum seeks to 
attain. By formulating these objectives, curriculum designers aim to 
set the boundaries of what is known as ‘curriculum framework’ 
whereby they envisage all sorts of content and procedural knowledge 
that learners have to acquire in the course of their studies. In actual 
fact, this phase in curriculum design and development is quite 
central. With regard to this, Bobbitt argues in his seminal work, The 
Curriculum, that: 

The central theory is simple. Human life, however     
varied, consists in its performance of specific activities. 
Education that prepares for life is one that prepares 
definitely and adequately for those specific activities. 
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However numerous and diverse they may be for any 
social class, they can be discovered. This requires that 
one go out into the world of affairs and discover the 
particulars of which these affairs consist. These will 
show the abilities, habits, appreciations, and forms of 
knowledge that men need. These will be the objectives of 
the curriculum. They will be numerous, definite, and 
particularized. The curriculum will then be that series of 
experiences which childhood and youth must have by 
way of attaining those objectives (42). 

Taking this standpoint, Bobbitt puts a tremendous burden on 
curriculum developers since they are utterly required to demystify a 
whole panoply of sophisticated and interrelated phenomena in the 
real world and convert them into attainable goals. In the process of 
doing so, Richard explains that they “draw on their understanding 
both of the present and long-term needs of learners and of society as 
well as … [their] beliefs and ideologies about schools, learners, and 
teachers. These beliefs and values provide philosophical 
underpinnings for educational programs” (113).  

         In the process of fleshing out the details of the curriculum, the 
designers are expected to draw on content which is regarded “from 
the point of view of epistemological objectivism …[ as] knowledge 
which has been identified and agreed to be universal, unchanging 
and absolute” (Finney 71). Although the bulk of the content they rely 
on and utilize is objective, there are multiple ways to gear it towards 
their ideological orientations. The central reason behind this is to 
construct a system of values which is congruent with the aspirations 
of society. Within this perspective, Cunningsworth maintains that “ 
A curriculum cannot be neutral because it has to reflect a view of 
social order and express a value system, implicitly or explicitly” 
(90). Admittedly, the last part of the latter quote alludes clearly to a 
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set of learning outcomes that will be acquired; though, they may not 
be plainly stated. This situation is commonly explained by the 
existence of a ‘hidden curriculum’. 

4. Hidden Curriculum  

In very broad terms, hidden curriculum refers to “learning outcomes 
apart from those intended in the ‘manifest curriculum’” (Littlejohn & 
Windeatt 155). Seemingly, the implementation of the planned 
curriculum which involves some sort of interaction between its 
various facets (including materials, roles taken by teachers and 
learners, tests and exams,…etc) and the school community as a 
whole results in a set of unstated educational outcomes. To put 
another way, this covert curriculum results in some learning 
outcomes as a by-product of what has been explicitly planned.  

      In order to lift the fog on this issue, the eminent educationalist A 
V. Kelly draws our attention to the role of the school environment 
and materials use in giving birth to this phenomenon. In his words, 
what stands behind this hidden curriculum are “those things which 
pupils learn at school because of the way in which the work of the 
school is planned and organized, and through the materials provided, 
but which are not in themselves overtly included in the planning or 
even in the consciousness of those responsible for the school 
arrangements” (Kelly 5). Accordingly, these unseen objectives are 
hidden from pupils who unconsciously absorb the outcomes and, 
more importantly, integrate them in their value systems. 

    According to Bloom (cited in Johnson), the hidden curriculum has 
much more impact than the planned one because, to use his words, 
“it is so pervasive and consistent over the many years in which our 
students attend schools” (156). So, it is incumbent on teachers to be 
aware of, to borrow David Nunan’s words, the hidden agendas 
especially of the teaching materials which “exert considerable 
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influence over what teachers teach and how they do it” 
(Cunningsworth  7). It is stating the obvious to say that while 
learning students invariably get inspiration, in the form of cognitive 
mapping, from the materials and textbooks they utilize. The way life 
is depicted in these course books contribute in building up schemata 
about reality. Moreover, they are critically germane to the 
development of a system of values by dint of which they become 
conscious of notions like autonomy, freedom, responsibility and self-
esteem, to mention just a few. 

5. Citizenship Education and Values 

The concept of citizenship means different things to different people. 
In spite of the flurry of discussion that accompanied the delimitation 
of this concept, especially in recent decades, it is still contested. 
Much of the disagreement between the opposing views stems from 
their differences concerning what makes a citizen (Weinstock 55). 
Although many researchers do acknowledge the importance of 
including the two dimensions of duties and rights in any definition of 
citizenship (Osler & Starkey 9), the values associated with this 
concept are hotly disputed. This is partly due to the difficulty of 
reaching consensus over a set of core values which “are essentially 
controversial. That is they in fact do not have universal agreement” 
(Pring 85). Given such a situation, citizenship education becomes an 
arduous task, particularly in a world that is constantly changing. 

      After comparing and discussing a set of definitions that are 
provided in the literature, Kerr points out that “they highlight a 
number of key concepts that underpin citizenship education, 
including democracy, rights, responsibilities, tolerance, respect, 
diversity and community” (8). Indeed, he tries to buttress his 
arguments for these values by reviewing the most recent studies 
about citizenship education. So, it goes without saying that any 
programme devoted for citizenship teaching and training, be it local, 
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national or international, has to abide by a framework which mirrors 
the latest developments and innovations in civic education. In 
connection to this, Osler and Starkey contend that, 

Education for citizenship is concerned with both the personal 
development of students and the political and social 
development of society at local, national and international 
levels. On a personal level, citizenship education is about 
integration into society. It is about overcoming structured 
barriers to equality… On a political and social level it is 
about creating a social order that will help provide security 
without the need for repression (44). 

As such, citizenship education is seen, from this perspective, as a 
package of rights and responsibilities which contributes into the 
empowerment of the individuals, and creates a social common bond 
that insulates the whole society from fragmentation. In modern 
times, the school is considered as the optimum tool to concretize this 
demanding project. In this respect, Johnston Bill explains that 
“schooling is a complex enterprise, but at base, it represents an 
attempt to socialize, train, and perhaps stratify the young and prepare 
them to take various positions in the society” (47). Unsurprisingly, 
education in general and citizenship education, in particular, play a 
strikingly key role in preparing young people for life in their 
societies. This is not to say that this sort of education implies cloning 
individuals who must fit in a specific social hierarchy, but it rather 
aims at energizing people to be active members in their 
communities. 

6. Citizenship Values in ELT Textbooks  

We mentioned earlier when we discussed the roles of the textbook 
that it fosters learning other subject matters apart from language. 
Generally, this is known as ‘boundary crossing’. According to 
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Cunningsworth, “students should be able to learn other things as they 
learn English: English should be linked to other subjects in the 
school curriculum and the world outside the school” (58). In the 
same vein, Risager states that “foreign language teaching textbooks 
no longer just develop concurrently with the development of foreign 
language pedagogy in the narrow sense, but they increasingly 
participate in the general cultural transmission within the educational 
system and in the rest of society” (181). 

      As a matter of fact, the different topics that students deal with 
when learning a foreign language mostly touch upon issues already 
seen in the curriculum. Further, the themes suggested therein often 
reflect learners as well as teachers’ preoccupations of their societies. 
Thus, the aim is not just to develop students’ language skills but also 
to shape their character through the discussion of issues that are 
deeply rooted in their communities. Following this line of argument, 
one can cogently contend that citizenship values have to take the 
lion’s share because of its importance and relevance in making 
students responsible citizens “who adhere to the quality of a 
community and are not reducible, or contained in, the psychological 
characteristics of individuals” (Olssen 7).    

7. Citizenship Education in Algerian Secondary Schools 

With the educational reform undertaken in Algeria, citizenship 
education (or it is known as Civics) has been given increasing 
prominence. Actually, it is taught in the primary and middle schools 
as an independent single subject matter. However, in secondary 
schools it is not presented to students as a discrete subject but is 
rather delivered through other subjects of the national curriculum. 
By opting for this methodology, it seems that secondary school 
curriculum planners want to bolster students’ knowledge, skills, 
attitudes and values of citizenship (which are already grasped in the 
primary and middle cycles) through their consolidation across the 
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core, compulsory disciplines. For want a better phrase, citizenship 
education is embedded in the curriculum under the form of 
multidisciplinary issues. The latter, according to Huddleston and 
Rowe are; 

Issues about the kind of society we would like to  live 
in and how society might be achieved. They revolve around 
certain contested concepts –like justice, rights and 
responsibilities- and how these concepts are interpreted in 
different social situations. They are characterized by certain 
kinds of questions: about what is in the public interest; 
whether the ends justify the means; which is the lesser of 
evils and so On (111-12).  

By taking this stance, one would expect the language classroom to 
be an ideal place where students and teachers engage in constructive 
discussions which aim to instill a clear schema of what it is to be a 
good citizen. Building on this ground, we presume that these are the 
kinds of topics which are presented to secondary school students in 
their English textbooks: At the Cross Roads (first year secondary 
school), Getting Through (second year secondary school) and New 
Prospects (third year secondary school). 

8. Methodology 

The present paper has opted for the methodology of content analysis 
to address the issue of citizenship values secondary school English 
textbooks. This method which is largely used in social studies has 
really yielded insightful conclusions. It is defined by Webster’s 
Dictionary of the English language as “analysis of the manifest and 
latent content of a body of communicated material (as a book or 
film) through classification, tabulation, and evaluation of its key 
symbols and themes in order to ascertain its meaning and probable 
effect”. Many educational researchers, especially those interested 
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materials evaluation have resorted to this methodology mainly to 
examine issues like gender, sexism, racism …etc (Bem and Bem 
1973; Gordon 1984; Porreca 1984).  

     Krippendorff gives some examples that illustrate the usefulness of 
content analysis, as a technique, which may well generate 
challenging conclusions: 

- One might date a document from the vocabulary used within 
it. 

- One might infer the religious affiliations of political leaders 
from the metaphors used in their speeches. 

- One might infer the readability of an essay from a measure of 
the complexity of its composition. 

- One might infer the problems of a city from the concerns 
expressed to the city mayor’s office. 

- One might infer the prevailing conceptualizations of writers 
and readers from the proximities of words in frequently used 
texts. 

- One might infer the political affiliations of citizens from the 
TV shows they choose to watch (37). 

The aforementioned examples, in actual fact, conjure up the 
suitability of this research technique to the objectives of the present 
study which aims at unearthing citizenship values in Algerian 
Secondary School English textbooks. 

9. Procedure  

The procedure of analysis followed in our study is far from complex, 
due to the difficulty of making use of the computers since the three 
textbooks under consideration are not available (at least for the 
researcher) as an electronic version. In order to make the three 
textbooks amenable to content analysis, we first identified the key 
words, units of analysis, which reflect the core values of citizenship. 
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The ones which are provided earlier by Kerr are suitable enough for 
the purposes of our study. These core values include: democracy, 
rights, responsibilities, tolerance, respect, diversity and 
community. The latter were subject to scrutiny in the topics with 
which students deal in the course of a leaning English as a foreign 
language. Particular attention was given to the different texts and the 
follow-up tasks generated by each and every topic. The rationale 
behind this is fairly simple: to quote Weber, “the most frequently 
appearing words reflect the greatest concerns” (51). However, 
tracking these units of analysis in their contexts is not 
straightforward, in the sense that we do not just for these words per 
se. Quite often, we relied on reading between the lines to see the 
linkage between the kind of text or task and our framework of 
citizenship values. 

10. Discussion of the results 

It is worth reiterating that the content analysis we conducted in the 
three secondary education English textbooks aimed at investigating 
the extent to which the core citizenship values –mentioned earlier- 
are embedded between their paperbacks. Our analysis of the syllabus 
descriptions revealed that these values were not neglected despite the 
painstaking task of textbook writers and curriculum developers to 
keep balance between the various interrelated components of a 
language course (language skills, content knowledge, culture, 
attitudes and values). The different themes and topics presented to 
students are, so to speak, universal or international; however, they 
did not lose sight of the national context of the teaching learning 
process.  

     Topics like environment, pollution, nature, education, ethics, 
scientific discoveries and inventions, business management make 
part of global issues, but they do represent a springboard for critical 
discussion that helps create an atmosphere where students can widen 
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their horizons and feel their membership to a common community 
challenged by similar problems. This does by no means imply that 
textbooks are preparing students for a kind of global or universal 
citizenship that transcends one’s national concerns and ideological 
idiosyncrasies. On the contrary, they highlight the necessity to stick 
firmly to one’s identity without underestimating the fact that we are 
at an era of globalization in which individuals are facing common 
challenges and have to act collaboratively in order to succeed.  

      A positive finding to be reported is the recurrent reliance on pair 
and group work in accomplishing tasks especially those which 
follow texts. Besides, project work methodology is systematically 
followed in the three textbooks. Hence, students do have the chance 
to actively engage and participate in the teaching learning process. 
This allows them to hone social skills like respecting and listening to 
one another. On top of that, many tasks do require students to be 
critical, and to express their views and attitudes concerning many 
school and societal issues. The reason behind this is to prevent them 
from becoming passive citizens who can be easily manipulated.  

     Even though the three textbooks could be considered as a good 
source to scaffold citizenship education and promote its values 
among students while learning a foreign language, there are still 
many inadequacies that may impede this process in many ways. It 
seems that students constantly need additional sources of knowledge, 
especially political knowledge that represents a real necessity for 
citizens in modern times. Active engagement in the community does 
not need only intelligent choice making, problem-solving and critical 
thinking but also fairly complete knowledge about the legal system 
and the political and government institutions that organize 
communities and states. Basically, this is not to say that students 
have to deal with the technical jargon of politics. Instead, they ought 
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to be familiarized with the rudiments that permit appropriate 
functioning in society. 

11. Implications for citizenship education at the pre-tertiary 
level 

Although our analysis of the contents of the three textbooks point to 
the fact that core citizenship values have somewhat been 
incorporated successfully, absorbing these values by our learners 
remains far from easy and straightforward. Many are the situations in 
and outside schools which may stand as obstacles in the way of 
moral values adherence. In such situations, the onus is on teachers 
and their fellows to insulate students against misinterpretations and 
dilemmas of reality. Teachers have to act as genuine models who 
symbolize active citizenship since as the adage goes, actions speak 
louder than words. However, acknowledging the critical role that 
teachers play in schools is not meant to overload them. Admittedly, 
teachers have got many other duties and obligations which are time 
and effort consuming, but their role is and will always be 
irreplaceable. 

     Setting suitable learning challenges for students to acquire 
citizenship values is of the utmost importance. However, we should 
never forget that our students are still adolescents who utterly require 
special attention. This phase in a person’s life is critical and sensitive 
at the same time. Adolescents are most of the time under the pressure 
of issues which might seem as trivial for adults. Such things as what 
to wear and how to appear in front of peers take huge amounts of 
energy and attention from our students. Concurrently, they are 
expected to learn academic content, do homework and get good 
grades. In these circumstances, one should not presume that raising 
students’ awareness to citizenship values will be a simple task. It 
often necessitates careful use of language and the creation of 
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situations where being a good citizen or looking for the civic values 
will eventually solve the problem. 

         Emphasizing the role of schools does not exclude the relevance 
of extra-curricular activities in enhancing students’ attainment of 
citizenship education. Apart from content academic disciplines, 
students often take part in some activities, inside and outside school, 
like charity organizations, art and sport clubs, and scouts that 
contribute positively in helping to construe clear understanding of 
concepts like rights, duties and expressing one’s point of view. So it 
is urgent to stress the immense importance of indulging in communal 
actions which stand as valuable opportunities and fervent stimuli to 
participate actively as a citizen in the society. 

     It is a sad fact that youth participation in the democratic life of the 
state is very low. Although this problem is common in many 
countries, it has become typical of young democracies. A possible 
cause that stands behind this reluctance and unwillingness to take 
part in civic activities like voting is the failure of government agents 
and decision-makers to encourage them to get involved in public 
affairs. One way out of this fiasco is to support schools to adopt 
democratic modes of management so that students will be 
accustomed and confident in these sorts of democratic practices. 

Conclusion  

       To round off, we might say that citizenship education is more 
than learning a book. It has to be underpinned by spreading its values 
and demystifying its concepts. Schools and teachers play a critical 
role in helping new generations become responsible citizens; 
however, their efforts must be matched with good practices from the 
other members of society. Otherwise, all they struggle to build 
within schools will be in vain.  
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La France face à la citoyenneté de ses musulmans:  
Les ombres porteuses d’or 

                             

 

Abd al Hakim Chergui - Avocat au Barreau de Paris 

Résumé: 

 Le concept de citoyenneté française reflète une notion en 
crise. Née d’une révolution qui se voulait universelle, et faute pour 
elle d’avoir su faire évoluer ses fondements, la Citoyenneté s’est peu 
à peu vidée de toute substance utile, ne servant plus qu’à désigner les 
ressortissants français et à les distinguer des Étrangers. Dans un 
contexte de laïcité agressive, il peut apparaître trivial de constater 
que ce sont précisément ces étrangers, devenus français en vertu du 
droit au sol, qui s’approprient aujourd’hui cette citoyenneté 
poussiéreuse et, au nom de leur foi, désormais la revitalise. A ce 
titre, la participation des mouvements de jeunes musulmans est des 
plus instructives. Stigmatisés, relégués socialement, absents 
économiquement, effacés politiquement, ils n’ont de cesse de se 
référer aux valeurs et à l’éthique musulmanes pour offrir une 
seconde vie à une citoyenneté moribonde et réconcilier de la sorte, 
par leur islamité citoyenne, deux proches que ni l’histoire ni la folie 
des hommes n’avaient autant séparés : la France et l’Islam. 

1- Évoquer les rapports et les interactions entre un Etat-Nation 
en pleine crise post-moderniste et une minorité religieuse qui vit en 
son sein présente, comme on peut se l’imaginer, nombre de 
difficultés. La première et principale complication tient à ce que 
cette dynamique soit toujours en cours et que présenter un constat 
figé d’un phénomène historique en plein développement s’avère 
présentement impossible. Il y a là un premier problème que l’on 
pourrait qualifier de recul. Mais outre cette question de mouvement, 



Abd al Hakim Chergui 
 

 
  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          652

un autre écueil tient à l’implication personnelle de l’auteur de cette 
monographie dans le déroulement des évènements décrits. Lui-même 
enfant d’immigrés algériens, né en France et ayant milité pendant 
des années sur la base de ses croyances religieuses, il lui est 
impossible de se désaxer suffisamment pour apporter un regard 
oblique. Il y a là nécessairement une difficulté de vue. 

Aussi compliquées soient-elles, ces difficultés ne nous 
interdisent cependant pas ─ il faut s’en réjouir ─ de considérer la 
problématique de l’interactivité des musulmans de France sur le 
concept de citoyenneté avec un peu de hauteur. C’est d’ailleurs porté 
par cette ambition que nous puiserons dans notre expérience 
personnelle la matière brute sur laquelle se sont greffés, au fil des 
nos études, de nos lectures et de nos combats, nos réflexions et nos 
thèses. Mais que ces précautions méthodologiques ne trompent 
personne, les lignes qui suivront porteront à la fois le goût de notre 
histoire et de l’Histoire, le parfum de notre vie, la vision de la sueur 
des nos pères et du sang de nos anciens. Quelque soit l’objectif 
académique auquel elles se destinent, ces pages seront à notre corps 
défendant, sans quoi nous les estimerions vaines, totalement 
partisanes. 

2- Prétendre enfin analyser les liens et les influences mutuelles 
entre la France et ses citoyens musulmans nécessite de rappeler en 
liminaire qui sont ces derniers, quelle est leur trajectoire et distinguer 
en conséquence les contours de leur présence au cœur de l’Europe 
depuis près d’un demi-siècle. Entre acculturation, syncrétisme et 
repli identitaire, leur évolution sociologique sera alors à analyser à 
l’aune, plus large et plus englobant, de l’évolution sociétale. 
Compréhension individualisante soumise à une vision holiste, 
l’appréhension de notre problématique requiert de procéder à un 
aller-retour permanent entre l’individu musulman agissant sur la 
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base de sa citoyenneté et la société française qui la lui reconnaît 
officiellement tout en lui interdisant d’en user. 

3- Être musulman français, c’est d’abord lutter contre 
l’invisibilité identitaire pour être, exister, résister et s’imposer face à 
cette célèbre « double absence » dont Abdelmalek Sayad s’était fait 
le chantre. C’est également se reconnaître comme héritier 
ostentatoire des luttes d’indépendance, de la Décolonisation et ce sur 
le sol même de l’ancien colon. C’est pratiquer publiquement un culte 
dans un pays où la laïcité conçue pour le protéger aura peu à peu été 
déformée, dévoyée et redéfinie pour essayer d’en enrayer la 
progression. C’est aussi affronter les affres de conditions socio-
économiques inférieures, d’une éducation au rabais, d’un projet 
politique visant à la relégation sociale plutôt qu’à l’élévation sociale. 
C’est enfin grandir avec le souvenir permanent de l’humiliation 
subie par ses parents, les remarques racistes, les dénis de droit et les 
chausse-trappes d’une intégration voulue en réalité comme 
processus de désintégration. 

Être musulman de France, c’est aussi avoir grandi avec au 
cœur rivée, à tout le moins une colère, si ce n’est une haine de la 
France, des « Français » et de leur culture. C’est, pendant longtemps, 
honnir le drapeau tricolore, refuser la Marseillaise et le service 
militaire. C’est aussi, en mouvement contraire, l’époque de la honte 
identitaire, de la gêne de soi, des cheveux qu’on défrise pour mieux 
leur donner l’aspect capillaire des Blancs, des surnoms à la mode 
censés camouflés les origines (« Momo » pour éviter d’avoir à se 
faire appeler Mohammed), des formules arabes prononcés en silence 
de peur de trahir son origine, des comportements « miroirs » pour 
s’auto-déformer et ainsi s’excuser de ses différences, en réalité 
autant d’imitations qui n’eurent d’autre effet que de nourrir 
inlassablement nos propres limitations. 
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Tel fut le substrat de notre prime jeunesse, passée dans l’ombre 
des tours de la banlieue lyonnaise, et celui de nombre de jeunes 
musulmans, frappés des mêmes stigmates. Nous sentions que la 
France, puisque nous n’avions pas conscience d’en faire partie, ne 
nous aimait pas. Et nous ne l’aimions pas en retour. La boucle était 
bouclée. La haine pouvait trouver à se répandre librement, en surface 
et en profondeur. Nous remplissions les cimetières, les marchés, les 
banlieues, les stades de foot et les prisons. Nous désertions les bancs 
d’école, les bibliothèques, les cercles décisionnels, les emplois 
qualifiés, le pouvoir politique. Nos interrogations sur notre avenir 
nous confinait à la schizophrénie et/ou au dédoublement de 
personnalité et nourrissaient chaque jour un peu plus le feu de notre 
colère. Pour paraphraser le philosophe Emmanuel Levinas, et ce bien 
malgré nous, on nous avait « posés » dans cette société « en nous 
opposant ». 

4- Nous démontrerons plus bas que cette situation, qui aura 
notamment pour incidence d’ériger l’islam au rang de première 
religion carcérale, ne perdurera pas. A la fin des années 80 et au 
début des années 90, la résurgence de la pratique religieuse 
musulmane, sous l’impulsion d’une rencontre entre des immigrés 
maghrébins et moyen-orientaux venus étudier en France et des 
enfants d’émigrés coupés de leurs racines historiques, aboutira à 
réconcilier toute une couche de la population musulmane avec sa 
propre présence en France. C’est à cette rencontre, et au mouvement 
qu’elle initia, que l’on doit le passage de l’Islam en France à l’Islam 
de France, passage évocateur s’il en est. À cet égard, l’impact du 
discours prôné par une organisation comme l’Union des 
Organisations Islamiques de France (UOIF) aura été, à proprement 
parler, historique et salvateur. Il est à saluer.  

Désormais, là où l’espace public qualifiait les individus 
composant ces populations, françaises de jure mais étrangères de 
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facto, de « beur » ou de « maghrébins », il se verra sommer de les 
appeler « citoyens musulmans », « français de confession 
musulmane ». La différence n’est pas seulement d’ordre sémantique, 
elle est avant tout l’empreinte d’un changement de paradigme, le 
début d’une révolution conceptuelle venue de l’Islam et 
principalement marquée par la récupération du concept de 
citoyenneté par celles et ceux qui justement en avaient été exclus. 

5- C’est en l’état que se présente notre réflexion. Par souci de 
clarté et afin de pousser notre analyse plus avant, tout en tentant d’en 
conserver la cohérence, il semble utile de préciser que nous 
décortiquerons notre travail en deux temps. Lors d’un premier 
mouvement, nous poserons les termes du désaccord fondamental 
entre la citoyenneté française d’une part et l’islamité, d’autre part. 
Cette mise à plat contextuelle et théorique permettra d’éclairer au 
mieux, et plus en profondeur, les détails du renouveau citoyen né de 
l’apport de l’islamité française qui nous préoccuperont dans la 
seconde partie de notre exposé. 

I- Citoyenneté et Islamité: Entre Crises Réelles Et Prétendue 
Incompatibilité  

a- La France malade de sa citoyenneté 

1- La Citoyenneté française souffre de crouler sous le poids 
combiné de deux fardeaux. Le premier tient à l’incurie académique 
et scientifique qui l’entoure et du fait qu’il n’existe aucune définition 
légale ou pertinente nous permettant de l’appréhender efficacement. 
Le second tient à un phénomène inconscient, relevant plus de la 
psychologique sociale que de la science juridique, et qui amène 
l’opinion publique à ethniciser ce qui est citoyen et ce qui ne l’est 
pas. Legs du passé, la citoyenneté se confond alors avec l’identité 
nationale. 
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2- Qu’est-ce que la citoyenneté? Qu’est-ce qu’être citoyen? 
Cela revient-il seulement à être de nationalité française? À détenir un 
passeport ou un titre d’identité français? Si l’affirmative est 
acceptée, cela signifie alors que des positions de multi-citoyenneté 
sont évidemment permises. Ce cas de figure recoupe en réalité au 
moins deux situations distinctes, selon la manière dont l’individu va 
superposer ces différentes citoyennetés. Ainsi, de manière verticale, 
par stratification et imbrication, l’on pourra être citoyen français, 
britannique ou allemand et citoyen européen. Ou, à l’horizontale, il 
sera possible d’être à la fois et simultanément, citoyen français et 
algérien. Ce cumul de citoyennetés, dès lors que l’on se contente 
d’en définir le fondement sur une base nationaliste, pose 
légitimement la question de l’allégeance des individus qui en 
bénéficient. Il n’est évidemment pas dans l’objectif de cette 
présentation d’aborder cette question, particulièrement intéressante 
au plan théorique. Il nous faut toutefois montrer les limites 
auxquelles les lacunes qui frappent le concept de citoyenneté nous 
ramènent inévitablement. 

3- Il est par ailleurs intéressant de relever à quel point cette 
compréhension de la Citoyenneté française est éloignée de celle de 
ses fondateurs. Il suffit pour s’en rendre compte de se pencher sur les 
conditions d’accès à la nationalité lors de la Révolution de 1789 et 
d’envisager la philosophie qui animait les révolutionnaires d’alors. A 
cet égard, dans les années qui suivirent l’abrogation de la Monarchie, 
les règles étaient extrêmement simples : était Français, tout étranger 
qui résidait sur le territoire de la République depuis 5 années. Mieux 
encore, pouvait être déclaré et reconnu comme étant de nationalité 
française, tout individu ayant participé à quelque endroit du monde à 
l’affranchissement des hommes et la défense de la liberté du genre 
humain. C’est un décret de naturalisation, parmi les textes les plus 
beaux et les plus méconnus des archives parlementaires françaises, 
qui résume le mieux cette idée universaliste :  
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« L’Assemblée nationale, considérant que les 
hommes qui, par leurs écrits et par leur courage, ont 
servi la cause de la liberté et préparé 
l’affranchissement des peuples, ne peuvent être 
regardés comme étrangers par une nation que ses 
lumières et son courage ont rendue libre ; 

« Considérant que si cinq ans de domicile en 
France suffisent pour obtenir à un étranger le titre de 
citoyen français, ce titre est bien plus justement dû à 
ceux qui, quel que soit le sol qu’ils habitent, ont 
consacré leurs bras et leurs veilles à défendre la cause 
des peuples contre le despotisme des rois, à bannir les 
préjugés de la terre, et à reculer les bornes des 
connaissances humaines ; (…) (Décret du 26 août 
1792, in Archives parlementaires de 1787 à 1860). » 

4- Il suffit d’arpenter les trottoirs de n’importe quelle cité 
dortoir pour se rendre compte que ces mots aujourd’hui n’ont plus 
cours et que cette Citoyenneté généreuse et accueillante, qui fonda la 
France moderne, se retrouve désormais suppléée par une lointaine 
parente acariâtre, allergique et exclusive. La Citoyenneté française 
connaît aujourd’hui, et le phénomène n’est même plus contesté,  une 
de ses plus grandes crises existentielles. Ainsi, si nous réduisons la 
Citoyenneté à sa seule dimension politique, entendue comme le droit 
et le devoir pour chaque citoyen de présider aux destinées de la Cité, 
l’augmentation constante des abstentionnistes à toutes les échéances 
électorales illustre de façon criante le désenchantement qui la ronge. 
Encore faut-il rappeler ici que cette abstention si elle avait organisée 
aurait pu démontrer exactement le contraire, un mouvement 
d’expression démocratique. Mais la Citoyenneté serait-elle 
seulement atteinte par la crise du Politique? Nous n’y croyons pas. 
Le mal nous apparaît plus profond, et de surcroît plus largement 
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répandu. Ainsi, certains auteurs, parmi les plus concernés, ont pu 
remarquer avec justesse que la Citoyenneté était au cœur d’un 
déséquilibre1. A l’image de ce qu’un consumérisme effréné, fruit 
véreux d’une société de l’hyperconsommation où tout désormais a 
un prix, aura dessiné, la Citoyenneté chancelle et vacille de n’être 
plus réduite qu’à une somme, une compilation pourrait-on dire, de 
droits subjectifs sans contrepartie. Exprimé autrement, l’équilibre 
entre les droits et devoirs du Citoyen, équilibre qui formait le corps 
même de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789, est rompu. Il est désormais possible de se dire 
juridiquement Citoyen de France et en revendiquer toutes les 
prérogatives y afférentes, sans avoir à sacrifier quoique ce soit en 
retour. 

Une lecture divergente, mais non contraire, de cette crise 
pourrait être effectuée. Aux termes de celle-ci, la Citoyenneté 
française devrait être pensée non plus comme un énoncé statique 
composé de deux blocs de support mais, à l’image de la République 
elle-même, comme étant « une et indivisible », à la fois uniforme et 
monolithique. Or, cet énoncé est non seulement remis en cause par 
les engagements internationaux de la France (Citoyenneté 
européenne par exemple) mais encore, à un autre niveau, par 
l’émergence de citoyennetés plurielles, internes, régionales ou 
ethniques, qui manifestent le désir des individus, à une échelle portée 
à taille humaine, de marquer publiquement leurs particularismes. 
C’est ainsi que s’expriment, ici et là, des revendications citoyennes 
bretonnes, kanaks, antillaises, corses etc. Ces revendications ne sont 
pas nécessairement l’antichambre de poussées indépendantistes ou 
séparatistes. Pour la plupart, elles ne visent qu’à obtenir, en tant que 
Français et Corse par exemple, la reconnaissance officielle sur 
l’espace publique de l’identité des individus que la notion abstraite 
de Citoyenneté républicaine effaçait pour mieux les réunir. Il est 
possible de voir en ce phénomène soit une communautarisation 
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source de morcellements soit un enrichissement par une pluralité 
résolument ouverte. Tout dépendra du point de vue que l’on adopte.  

Donnons-en une illustration: la Constitution de la Vème 
République, actuellement en vigueur, proclame dans son article 2, 
que la langue française est langue officielle de la République. Elle 
exclue ainsi tous les dialectes et patois qui composèrent la myriade 
d’identités multiséculaires sur laquelle s’est construite la Nation 
française. Cette disposition juridique présente de nombreuses 
implications négatives pour les Français concernés : ils ne peuvent 
plus attendre de l’école publique qu’elle enseigne à leurs enfants la 
langue de leurs ancêtres, ils ne peuvent pas non plus attendre qu’elle 
leur enseigne quoique ce soit dans cette même langue, l’usage en 
public de leur langue native peut permettre aux forces de l’ordre de 
recourir légalement à un contrôle d’identité etc. Très logiquement, 
ces désagréments ont été perçus comme liberticides et attentatoires 
aux droits des minorités. C’est en réaction que fut développé un 
autre concept, inclusif celui-là : celui des langues de France.  Pour ce 
qui nous concerne, le fait que l’arabe dialectal, langue véhiculaire 
principale des Français de confession musulmane, soit officiellement 
considérée comme langue de France nous permet de noter que leurs 
revendications politiques auront contribué d’un certain point de vue 
à l’aggravation de la crise de la Citoyenneté. Cela serait néanmoins 
un constat à courte-vue, partiel et partial. L’adjonction officielle des 
langues de France aux côtés de la langue française permet en réalité 
de réaliser cette union, qui constitue la devise des Etats-Unis 
d’Amérique, « e pluribus unum»: de plusieurs, un.  

b- La France en souffrance de son islamité 

5- A ce stade de notre présentation, un effort sémantique est 
nécessaire. L’islamité, concept dont on trouve peu d’occurrences 
dans la littérature scientifique, est à distinguer de l’Islam ou de 
l’islam. Si les usages universitaires ont pour habitude de qualifier la 
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civilisation islamique d’un «Islam» orné d’une majuscule, réservant 
la minuscule pour «l’islam» qui ne renvoie qu’au seul culte, 
l’islamité peut selon moi servir à définir l’ensemble des pratiques 
individuelles et collectives, à un moment donné et sur un espace 
géographique circonscrit, qui se revendiquent expressément de 
l’islam. En d’autres termes, l’islamité répond à la double question de 
l’actualisation et de la contextualisation des sources islamiques, 
scripturaires et orales. Quelque part, si l’islam est un corpus 
d’origine divine et de valeur sacrée, l’islamité en est en quelque sorte 
son pendant humain, une traduction nécessairement imparfaite, 
influencée par l’environnement direct. En somme, une traduction 
«musulmane» et non «islamique». Une traduction qui, une fois n’est 
pas coutume, ne se veut pas trahison, mais au contraire, fidélité. 

6- On ne peut évoquer l’islamité des musulmans de France 
sans s’arrêter sur la sécularisation de la société française et le modèle 
original de laïcité qu’elle entend promouvoir. Pour ce faire, 
commençons par un paradoxe: la laïcité, concept à valeur 
constitutionnelle, n’est définie par aucune loi. Ainsi, si l’article 1 de 
la Constitution pose que la République française est laïque, il se 
garde bien de proposer une définition du terme qu’il sanctifie. C’est 
seulement au détour de l’intitulé de la loi du 9 décembre 1905 que 
nous trouvons une brève indication de son contenu: « séparation des 
Églises et de l’État ». Il s’ensuit que toute compréhension de la 
notion nécessite de se pencher avec attention sur le régime juridique 
que la loi et la jurisprudence promeuvent pour la mettre en oeuvre. 
En quelque sorte, il nous faut nous pencher sur le corpus juridique 
afin de remonter, par induction, à une compréhension du 
phénomène. C’est ainsi que la laïcité se veut de prime abord un trait 
de définition de la République et aucunement de ses citoyens, pour 
qui la liberté de religion est proclamée et défendue par un État qui 
désormais « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte»2 . De là, deux principes apparaissent: premièrement, l’État et 
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ses démembrements sont a-religieux ; secondairement, chaque 
citoyen est libre de croire en ce qu’il veut, cette liberté relevant du 
reste de la protection de l’État.  

L’anticléricalisme, particulièrement ancré dans l’inconscient 
collectif français, se réveillera pour freiner cette réislamisation des 
populations musulmanes. Et c’est au nom de la défense de la laïcité 
qu’il agira. C’est lui qui fera de l’islam, l’Alpha et l’Omega de toutes 
les crises sociales. Après le 11 septembre 2001, son influence, qui 
servira de greffon à toutes les expressions islamophobes, sera 
décuplé. Il aboutira, notamment, à l’adoption, sous couvert d’un 
semblant de consensus politicien, de la loi du 15 mars 2004 qui 
interdira le foulard islamique dans les écoles publiques. Au plan des 
concepts, cette loi marque une rupture de principe. Le retournement 
des valeurs est entier : pour la première fois de l’histoire, on 
n’exigera plus  seulement des enseignants, représentants de l’État, 
qu’ils soient neutres et n’expriment aucune opinion religieuse, on 
sanctionnera désormais de simples enfants, usagères d’un service 
public, afin qu’elles renoncent à la liberté d’expression religieuse 
que ledit État était censé, en vertu des mêmes principes laïcs, 
protéger. 

7- Du maghrébin au beur, du musulman à l’intégriste, les aléas 
de la stigmatisation sociale auront amené les mots à effectuer une 
danse macabre. Nous retrouvons ce même jeu, porteur du même 
projet politique, au cœur d’une polémique qui aura pris une ampleur 
insoupçonnée: le voile islamique. Usant de mass media acquis à 
leurs causes, les forces politiciennes imposèrent dès les premières 
affaires de 1989 à Creil, l’usage du mot « tchador ». Pourquoi? 
Simplement parce que cela renvoyait le voile des collégiennes 
françaises à la Révolution islamique iranienne de 1979, et avec elle 
son cortège anxiogène d’images négatives. Plus tard, en 2011, 
lorsqu’il s’agira d’interdire les tenues religieuses qui masquent le 
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visage, à l’usage du mot « niqab », préféré par les musulmanes pour 
désigner leur tenue, la méthode propagandiste usera 
systématiquement du mot « burqa », lequel renvoie immédiatement 
aux pratiques afghanes et talibanes, pays avec lequel la France est en 
guerre.  

La propagande est un enfant politique. Certes facilité par 
l’inféodation des médias, il n’est pas irréaliste de penser que le 
traitement de l’islam de France relève à cet égard d’un projet 
politique qui dépasse, et de loin, la simple émergence du fait 
musulman. En réalité, les ramifications de ce projet politique 
remonte à la colonisation, et à la décolonisation. Elles innervent la 
question de l’immigration et se projettent sur l’islamité. Au sujet de 
cette continuité et de sa nature intentionnelle, nous avions écris, dans 
un précédent ouvrage, ces quelques lignes :  

« Comprends ma fierté : par le fruit assaini de 
nos souffrances, par notre invincible envie de les 
soigner toutes sans en oublier aucune, et de faire de 
notre puissante joie de vivre un baume à la portée de 
tous, nous avons répondu à la violence, infiniment 
plus grande et plus répréhensible, des responsables 
politiques qui escomptaient, en plaçant nos parents 
dans ce qu’ils concevaient comme des ghettos, nous y 
enterrer pour continuer à construire leurs palais sur 
nos existences avant de continuer à le faire sur nos 
tombes. Ou, selon leur plan : nous enfermer pour 
mieux nous faire taire, nous faire taire pour mieux 
nous terrer, nous terrer pour mieux nous enterrer. »3 

8- Face à cela, l’orée des années 90 aura vu apparaître les 
prémisses d’une conscience musulmane française affirmative. Sous 
l’impulsion de mouvements associatifs inspirés des dynamiques 
sociales propres aux cités populaires et aux quartiers, cette 
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conscience musulmane française sera « indigène », au sens 
étymologique du terme. Elle pensera son rapport aux sources de 
l’Islam directement en français, cherchera des solutions islamiques 
nouvelles et adaptées à son contexte, elle s’instruira et produira une 
culture islamique en langue française, en fonction de ses repères 
culturels faits d’occidentalisation et d’héritage arabe…  

Le premier trait caractéristique de cette conscience musulmane 
contemporaine consistera tout d’abord à concevoir un discours et une 
pensée non plus d’importation mais de production. Là où pendant 
des années, l’obstacle de la langue arabe littéraire sclérosait 
l’initiative religieuse individuelle, le développement des maisons 
d’édition spécialisées et leur important travail de traduction auront 
permis de vulgariser les sources musulmanes pour les francophones. 
Dans le même élan, la multiplication de conférences effectuées en 
français aura eu un impact particulièrement positif. De même, les 
prêches du vendredi, les sermons, les émissions consacrées à la 
spiritualité musulmane à la télévision ou à la radio viendront 
s’inscrire dans ce courant de transmission des sciences de l’islam. 

En parallèle, deuxième manifestation caractéristique, se 
développera un besoin de se conformer aux prescriptions de l’islam 
au plan individuel et collectif. Ainsi, à titre d’illustration, au plan 
alimentaire, le désir de pouvoir consommer de la viande immolée 
conformément au rite (dite « viande halal ») aboutira à la 
multiplication d’ouvertures de « boucheries musulmanes», 
d’organismes de contrôles et de certification. À un autre niveau, 
celui de l’expression vestimentaire, cette époque verra les premières 
musulmanes porteuses du voile islamique. Pour répondre à 
l’obligation de pratiquer la prière quotidiennement, des projets de 
construction de mosquées se multiplieront. Pour répondre au pilier 
du pèlerinage, des agences de voyages spécialisées verront le jour 
etc. Cette explosion du fait musulman en France sera telle que la 
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problématique de sa visibilité au sein de l’espace publique aura pour 
effet de nourrir paradoxalement les réactions islamophobes et le 
nombre de conversions. 

Nous avons néanmoins parfaitement conscience, en écrivant 
ces lignes, que réduire l’ampleur d’un phénomène aussi vaste à des 
conclusions si courtes ne saurait suffire à recouvrir la complétude de 
ses manifestations. Il n’empêche: la naissance d’une conscience 
musulmane de France et son rôle dans la révélation, et les réactions 
d’opposition qui s’ensuivirent, d’une présence musulmane massive4 
ne peut être nié. 

9- Il est important de comprendre que ce retour à la religion 
musulmane n’est pas né ex-nihilo, indépendamment de facteurs 
extérieurs l’influençant ou de causes sous-jacentes l’impactant de 
l’intérieur. Tout au contraire, diverses causes peuvent être évoquées, 
sans qu’aucune cependant ne puisse suffire à tout expliquer. Le 
premier facteur tient à l’individualisation forcenée qui sévit 
actuellement en Occident et à ses corollaires: perte des solidarités, 
affaiblissement des liens familiaux, paupérisation sociale, abolition 
identitaire, développement d’attitudes anxiogènes, effacement des 
valeurs morales etc. Ce contexte fait de l’homme, un individu à la 
fois consommateur et consommable, qui se consume à chaque fois 
qu’il consomme, une support de publicité et un vecteur d’achat à lui 
seul. Empêtré dans une société libérale qui lui assène sans cesse que 
le matériel est tout ce qui compte, confronté à la violence 
mercantiliste permanente, étouffé par le diktat du « dieu » lucre, 
l’individu recherche des exutoires. C’est, entre autres, le recours aux 
anxiolytiques, aux antidépresseurs, aux drogues, aux spiritualités 
exotiques (comme le bouddhisme allégé très à la mode 
actuellement), aux pratiques sectaires etc. C’est d’ailleurs parce qu’il 
aurait pressenti cette évolution et son effet sur la condition humaine 
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qu’André Malraux aurait eut cette prédiction : «  Le XXIème siècle 
sera religieux ou ne sera pas. »5 

Le musulman contemporain, dans son profil général, n’aura 
pas échappé au jeu des forces qui modèlent et animent la société à 
laquelle il appartient depuis, le plus souvent, sa naissance. Parce 
qu’il est européen, lui aussi souffrira d’une société qui ne le jauge 
plus qu’au travers du prix qu’elle lui attribue, de son pouvoir 
d’achat. Parce qu’il est français, lui aussi souffrira de n’être réduit 
qu’à une force de travail, à une ligne statistique ou à une écriture 
comptable. Parce qu’il est occidental, il ne supportera plus de sentir 
son aspiration naturelle à la spiritualité moquée, vendue à vil prix, 
travestie. Le regain d’intérêt pour la religion musulmane est marqué 
par le fait que pour y prendre part il aura fallu préalablement 
s’assumer comme croyant dans un monde se réclamant d’un 
athéisme mâtiné de « moneythéisme»6. Comme on peut se 
l’imaginer, cette prise de position est plus facile à assumer par le 
truchement du groupe, raison pour laquelle de tous les piliers de 
l’Islam, c’est au jeûne du mois de Ramadhan que l’on doit la plus 
grande assiduité et la plus grande ferveur populaire. 

Au demeurant, l’on peut également relever que le musulman 
français est, au regard de la société française, le sujet fédérateur de 
multiples facteurs d’handicap : il est en général peu formé, issu des 
quartiers populaires, la plupart du temps d’origine maghrébine. À ce 
titre, il n’est pas faux de soutenir que l’islam lui fournira les outils 
nécessaires à la restauration de sa dignité. C’est ce qui explique, 
selon nous, que l’islam a trouvé dans les cités populaires et les 
quartiers difficiles, ces terres maudites étant remplies de cœurs 
blessés, un terreau si propice à son développement. Au surplus, le 
fait que le message de justice soit si présent dans le discours 
islamique donne également une dimension contestataire à nombre de 
conversions. 
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10- De fait, quelles qu’en soient les causes et dès lors qu’on 
l’envisage sous son angle holiste, ce retour à l’islam prendra 
plusieurs visages en France. Par souci de synthèse, nous nous 
arrêterons sur deux. Le premier est salutaire, le second mortifère. Le 
premier nous semble être fidèlement inspiré par une lecture saine du 
Coran et de la Sunna. Le second se nourrit des frustrations et des 
souffrances individuelles pour essayer de faire de l’islam, la porte 
ouvrant sur une fuite idéale. Le premier visage est communautaire, le 
dernier communautariste. A quoi peut-on les différencier ? Qu’est-
ce-qui les distingue? 

La question mérite une réponse claire. Nous sommes d’avis 
que l’islam est une religion d’essence communautaire. Entendons par 
là qu’elle produit du lien entre individus, qu’elle est religieuse au 
sens latin7, qu’elle relie les gens entre eux tout d’abord mais aussi, et 
surtout, à la Transcendance. Pour s’en convaincre, il suffira de 
penser aux innombrables signes de la pluralité qui figurent au 
nombre des rites et des enseignements de l’islam : ainsi chaque 
fidèle prie-t-il Dieu en solitude mais également en communion avec 
les autres ( la Fatiha ne dit-elle pas : « C’est Toi que nous adorons, et 
c’est Toi dont nous implorons le Secours » ?), ainsi des hadiths 
comme ceux-ci : « Le meilleur d’entre vous est le plus utile aux 
gens » ; « N’est pas croyant celui que ne veut pas pour son frère ce 
qu’il veut pour soi » etc. Dans cette optique, la participation à 
l’édification d’une Umma forte et épanouissante est un devoir à la 
fois collectif et individuel. Une responsabilité devant l’Humanité et 
devant Dieu. Chacun doit s’y employer, et tous doivent le faire. 

En soi, cette construction communautaire est un Jihâd. Elle ne 
peut se faire que dans l’ouverture, le don de soi et la paix. Son 
contraire est à nos yeux caractérisé par le phénomène du 
communautarisme qui consiste à se renfermer sur ses valeurs 
religieuses pour mieux se couper du monde. La logique alors ne sera 
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plus de créer des liens, mais de les rompre. Exit les passerelles et les 
ponts, on leur préférera les murs et les séparations. Par une hyper 
focalisation sur les interdits (harâm) opérée au détriment des 
profondeurs spirituelles de l’islam, les musulmans qui opteront pour 
cette voie trouveront la justification idoine à leurs échecs sociaux. 
Les « autres » ne les aiment pas, et ne les aimeront jamais. Il est 
normal qu’ils les empêchent de progresser, les discriminent à 
longueur de temps et leur interdisent toute avancée sociale. La seule 
réponse à y apporter est de se réfugier dans les réductions : « nous » 
entre « nous »,  « nous » contre « eux », l’islam réduit à sa seule 
dimension cultuelle, son culte réduit à la seule lecture wahhabite, la 
spiritualité réduite au seul fiqh etc. Poussée à son paroxysme, vivre 
contre et non plus pour n’amenant que conflits, cette logique aboutit 
en fin de compte à un retour, le plus souvent douloureux, à 
l’individualisme sauvage et, dans certains cas extrêmes, à la violence 
aveugle. Est-il besoin de rappeler que les factions les plus radicales 
du terrorisme religieux seront quasiment toujours issues des adeptes 
du communautarisme ? 

11- Ainsi, l’émergence d’un discours citoyen et musulman 
puisera ses premières forces parmi le vivier des acteurs les plus 
impliqués dans la construction communautaire ou la défense des 
valeurs musulmanes. Comme nous allons le voir, leur islamité 
constitue à la fois leur parcours et leur caisse de résonance. C’est à 
partir d’elle que se dessinent, et que continueront de se dessiner, les 
contours d’une citoyenneté française renouvelée. 

II- Les Musulmans De France Et La Renaissance Citoyenne 

1- Comme nous venons de le voir, les rapports entre cette 
islamité naissante, émergeant péniblement des brouillards d’un passé 
d’où s’exhalent encore les volutes des guerres de libération 
nationale, et la citoyenneté française donnent l’impression que cette 
rencontre ne fut pas préparée, et peut-être même, ne fut pas désirée. 
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Cette impression, tant les faits démontrent une volonté de les 
maintenir l’un l’autre à l’écart, est tenace. Elle n’est en tout cas pas 
contredite par l’histoire : qui a oublié que la loi de 1905 qui 
instaurait la laïcité en excluait les colonies, et particulièrement 
l’Algérie française ? 

Pour empêchée qu’elle fût, cette rencontre n’en sera pas moins 
prolifique. Nous verrons plus bas quels en seront les premiers fruits 
et sur quel terrain ils prolifèreront. Mais, pour les comprendre, il est 
important d’en revenir à la réalité sociologique des mouvements 
musulmans. 

2- Après plusieurs années passées à se recentrer sur leur 
identité musulmane, à se regrouper entre musulmans au sein 
d’associations, un besoin d’aller plus loin se fera sentir. Tout en 
conservant une attache particulière aux aspects cultuels de leur foi, et 
aux manifestations extérieures qu’elle induit, une irrépressible envie 
de sortir du carcan religieux naîtra chez les cadres musulmans. 

Cette envie, à la vérité, obéira à une logique purement 
musulmane. En ce sens, les cadres verront dans cette volonté de 
sortir du gué, de franchir les frontières normalement assignées au 
religieux, le prolongement de leur engagement islamique. Il s’agira 
pour eux de porter plus loin, plus haut et plus fidèlement encore, 
certains idéaux auxquels ils croient et qu’ils ont fait vœu de servir.  

Cette volonté de transmettre le message de l’islam au travers 
d’actions concrètes, après se l’être approprié intimement, aura besoin 
de causes publiques. Elles seront originellement au nombre de deux : 
la Palestine et l’islamophobie. 

Une convergence s’opérera alors avec les mouvements de 
contestation issus des quartiers populaires. L’exemple de la région 
lyonnaise est particulièrement éclairant. Berceau historique, comme 
en témoignent les émeutes des Minguettes et la Marche pour 
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l’égalité, des contestations des enfants d’immigrés, c’est dans cette 
région que naîtront les premiers rapprochements dans la lutte. Ainsi, 
parachevant un processus engagé depuis quelques temps, les 
associations de banlieue, comme Agora à Vaulx-en-Velin (lieu des 
émeutes de 1995), ou des cadres d’anciennes associations disparues, 
comme Boualam Azahoum, décideront de la création, avec les 
responsables de l’Union des Jeunes Musulmans (qui publièrent et 
firent connaître les travaux de Tariq Ramadan), d’une association ad 
hoc : DiverCité. 

3- Cette création date de l’an 2000, soit moins d’un an avant 
les attentats de New York. Appelée à être la première, cette 
association sera la précurseur d’un courant qui continue de nos jours 
à caractériser l’engagement citoyen des musulmans de France. 
Regroupant des personnalités diverses, toutes confessions mises à 
part, les énergies se sont orientées autour de thématiques communes 
tels la justice sociale, la lutte contre la paupérisation des banlieues, le 
racisme, les discriminations. Que cela soit par la mise en place de 
permanences juridiques ou de combats médiatiques,  les actions de 
Divercité causèrent l’émoi parmi l’establishment. Et pour cause : les 
interlocuteurs institutionnels voyaient les cadres religieux, 
habituellement cloîtrés dans leur mosquée, se faire désormais les 
porteurs de revendications politiques sans lien avec la religion.  

4- L’un des combats les plus représentatifs de cette fusion 
d’intérêts et de la solidarité entre militants d’obédiences différentes 
fut celui mené contre la « double peine ». Pour rappel, sous l’intitulé 
officiel d’interdiction du territoire français, cette sanction pénale 
imposait la reconduite à la frontière d’un étranger ayant été 
condamné pour un délit ou un crime. Il s’agissait pour l’État français 
d’éloigner des personnes qui habitaient sur son territoire, souvent 
depuis leur naissance, mais qui n’avaient jamais accompli les 
démarches nécessaires pour acquérir la nationalité française. Bien 
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souvent, les éloignés se retrouvaient dès leur levée d’écrou dans un 
pays qu’ils n’avaient jamais visité, dont ils ne parlaient pas la langue, 
où ils n’y connaissaient personne, séparés de leur femme et leurs 
enfants etc. Très hypocritement, la pratique démontrait à qui voulait 
le voir que cette sanction touchait quasi exclusivement les Étrangers 
originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, épargnant très 
étonnamment les Étrangers européens ou américains. L’injustice 
faite aux enfants de l’immigration, teintée d’un peu de ce mépris 
colonial qu’on croyait éteint, était patente. C’est sous les coups de 
butoir de DiverCité, rejointe par d’autres associations comme le 
Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB, anciennement 
Comité nationale de lutte contre la Double Peine), que les médias 
s’empareront de ces situations dramatiques. L’opinion publique 
évoluera tant et si bien que le terme de « Double peine », très 
incorrect juridiquement, sera officiellement adopté, et avec lui 
l’injustice dont il est porteur. C’est ainsi qu’au travers d’un dossier 
défendu par DiverCité, l’histoire d’un « double-peine » isérois, 
Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, imposera un 
changement de réglementation, réduisant (à défaut de la faire 
disparaître totalement) l’application de l’interdiction du territoire 
français aux seuls cas extrêmes. 

5- Les revendications liées à la situation palestinienne doivent 
également être mentionnées ici. Elles nous démontrent, si besoin 
était, que les idées et discours propres à l’islamité française diffèrent 
des idéologies islamistes classiques, pourtant unanimes sur la 
question palestinienne. Tout en s’affirmant résolument antisionistes, 
les militants érigeront en interdit religieux le fait de détester un juif 
parce qu’il est juif. Dans le même élan, ils proposeront une troisième 
voie aux thèses soutenant classiquement la création de deux États 
distincts comme seule solution viable. Poussés par un pragmatisme 
aigu, privilégiant la fusion à la séparation, ils s’évertueront à 
défendre l’idée que seule la création d’un État unique et inclusif, laïc 
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et ouvert, fondé sur la base d’une citoyenneté égalitaire serait de 
nature à réconcilier les intérêts des parties en présence. 

6- Il est fondamental de comprendre que l’ensemble des luttes 
menées n’est plus exhibé sous l’égide de l’appartenance religieuse 
mais sous celle d’une citoyenneté française réappropriée et 
revendiquée publiquement. C’est en tant que citoyens de France et 
non plus en tant que musulmans français que ces voix s’exprimeront 
désormais. Non sans une certaine forme d’ironie, c’est précisément 
des zones urbaines délibérément marginalisées et exclues de la Cité 
qu’une nouvelle couleur citoyenne voit le jour. Sur fond de liberté, 
d’égalité et de fraternité, qui sont autant de valeurs fondamentales de 
l’islam, toutes les doléances serviront de marqueur et permettront de 
constater à quel point la devise républicaine est en porte-à-faux 
lorsqu’on est de petite condition. 

7- Cette reconquête citoyenne avait besoin, pour exister, 
d’interroger sa propre pertinence. Besoin lui était alors d’en appeler 
à l’origine de ce concept, aux engagements qu’il impliquait en 
accordant l’appartenance à la Nation française. Il fut tout de suite 
constaté que la citoyenneté contemporaine était assimilatrice et non 
intégrationniste. En d’autres termes, ne serait publiquement 
considéré comme un vrai citoyen que l’individu qui aurait adopté les 
us et coutumes culturels du groupe dominant. En somme, partager  le 
vin, le pain et le saucisson, changer son nom en le « francisant8 ». 
Pour le musulman, membre d’une minorité particulièrement attachée 
au respect de sa culture et de ses croyances, cette exigence 
d’assimilation n’était pas concevable.  

Il la jugeait contraire aux valeurs de la République et pour 
l’immense majorité, s’y opposèrent corps et âmes. Par l’invocation 
des principes fondateurs, le rappel de l’égalité républicaine ou de la 
liberté originelle, les citoyens musulmans entrouvraient une porte par 
laquelle personne ne les attendait. Et c’est sans doute pour cette 
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raison qu’aucun débat sur le fond ne put avoir lieu. Toutes les 
oppositions se cantonnèrent à des défenses de forme, en diabolisant 
les personnes qui s’exprimaient. Aucune ne vînt contredire les 
arguments légaux sous-tendus par les associations musulmanes. 

Cette posture poussa les administrations au reniement. Ainsi de 
la laïcité qui, comme nous l’avons vu, fut l’objet d’un dévoiement en 
bande organisée destiné à museler les expressions religieuses 
grandissantes des musulmanes de France. Ainsi de l’interdiction du 
niqab dans l’espace public, dont le Conseil d’État déconseilla 
ouvertement l’adoption en invoquant l’absence de base légale solide. 
En nous pourrions multiplier les exemples à l’avenant. Il n’en 
demeure pas moins vrai que la posture résolument citoyenne des 
musulmans de France étonna, choqua et eut pour réaction paradoxale 
d’aboutir à des atteintes aux valeurs républicaines que, bien à l’abri 
des propagandistes modernes, l’Histoire appellera tôt ou tard par leur 
nom.   

8- La définition traditionnelle de la Citoyenneté étant, à juste 
titre, perçue comme cloisonnée et liberticide, il aura fallu en repenser 
les termes. Ne pouvant se fonder sur une histoire commune, les 
citoyens musulmans revendiqueront les idéaux juridiques qui 
fondèrent la Nation. Ce faisant, ils emprunteront, sans le savoir, les 
chemins tracés par le philosophe allemand Habermas, qui contribua 
à populariser le concept de « patriotisme constitutionnel»9. 

Jürgen Habermas, au travers de ce Verfassungspatriotismus qui 
demeure l’un des piliers de sa philosophie politique, voulait 
exprimer l’idée que le lien entre citoyenneté et identité nationale, 
bien souvent hérité de l’Histoire, n’est en rien insurmontable. Selon 
lui, rompre ce lien était non seulement possible, mais mieux encore, 
cela constituerait un progrès historique. Il est vrai que Habermas et 
tous les Allemands de sa génération, eurent à s’interroger, au 
lendemain de la 2nde Guerre Mondiale, sur leur identité. Il était 
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évident qu’ils ne pouvaient faire de leur histoire commune, pas plus 
que de leur identité teutonne, le ciment de leur citoyenneté nouvelle. 
C’est ici que le patriotisme constitutionnel s’avère être 
redoutablement efficace. Il consiste à refonder le contrat social 
autour d’un texte fondateur, d’une architecture fondamentale grâce à 
laquelle seront fixés les droits et devoirs de chacun de ses 
signataires, les citoyens.  

Cette théorie présentait aussi l’avantage, selon son auteur, 
d’insuffler un mouvement circulaire à double sens. Ainsi, cette 
adhésion commune autour de principes fondateurs renforçait la 
citoyenneté comme base de la démocratie. En retour, la revitalisation 
de la démocratie entraînait un développement de l’épanouissement 
individuel et la croissance des solidarités entre citoyens. 

9- Sans l’avoir conceptualisé, la réappropriation des valeurs 
républicaines par les citoyens musulmans de France emprunta les 
formes d’un patriotisme constitutionnel, sous l’apparence d’une 
égalité de traitement. Alors qu’elle est encore diabolisée par certains, 
cette démarche est en vérité salutaire pour la France et ses citoyens. 
Au cœur des révolutions silencieuses qui bouleversent notre monde 
mondialisé, cette attitude se veut résistance, avec toute la résonnance 
que peut avoir ce terme élogieux. 

La quête n’est en rien terminée, et les difficultés rencontrées au 
quotidien ne font qu’aller crescendo. Cela étant, lorsque nous 
écoutons la génération nouvelle nous dire qu’ils sont citoyens et 
musulmans le plus normalement du monde, que leur loyauté n’est ni 
aveugle ni inconditionnée, que leur allégeance est à Dieu et à toutes 
les causes justes où qu’elles se trouvent, il nous plaît de croire que 
les jours à venir verront des musulmans français libérés des 
stigmates de l’histoire.  
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Notre vœu est qu’ils agissent ainsi, pour Dieu, au milieu des 
hommes, et portent avec plus de droiture et de constance que nous le 
fîmes nous-mêmes, l’étendard du plus noble des messages parvenus 
à l’humanité. 

Reference:  
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  السادستوصیات الملتقى الدولي 

  
  

فقھ المواطنة في الفكر : "المنبثقة عن الملتقى الدولي السادسالتوصیات 
  ."المعاصر اإلسالمي

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  ....، وبعد والصالة والسالم على رسول هللالحمد �

م، 2013نوفمبر  19ھـ الموافق لـ 1435محرم  15یوم الثالثاء في 
  : اجتمعت اللجنة المكونة من السادة األساتذة

  عبد الھادي الخملیشي/ د.أ    عبد الرزاق قسوم / د.أ
  أحمد جابا�/ د.أ  الشیخ محمد الھادي الحسني/ أ
  أونیس قرقاج/ د.أ    مسعود فلوسي/ د.أ
  عمار طالبي/ د.أ      فؤاد بن عبید/ د
  جمال بن دعاس/ د    نور الدین جبالي/ د.أ
  العربي فرحاتي/ د    صحراوي مقالتي/ د.أ

لكلیة العلوم  السادسالتوصیات المنبثقة عن الملتقى الدولي إلعداد 
محرم  15و 14والذي جرى یومي ، اإلسالمیةاإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم 

فقھ المواطنة في : "موضوع في، م2013نوفمبر  19-18ھـ الموافق لـ 1435
رات من محاض الملتقىوذلك في ضوء ما قدم " الفكر اإلسالمي المعاصر

  : التوصیات التالیةخرجت اللجنة ب ، التداولوتعقیبات وبعد 
ضرورة تعزیز قیم المواطنة الدستوریة من خالل تعمیق روح  - 1

المواطنة المتمثلة في المشاركة في الحیاة العامة بما یعمق الشعور باالنتماء 
  .وطن واالستعداد للدفاع عنھلل

إلعالم المرئي والمسموع لتجسید مفھوم المواطنة الصالحة، توظیف ا - 2
  .وترسیخ الوحدة الوطنیة القائمة على التعایش المشترك
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یة والثقافیة في إطار تعزیز مبادئ المواطنة توجیھ البرامج التربو - 3
  . وتثبیت قیمھا في أذھان النشء

العمل على إبراز القیم اإلسالمیة الداعمة لمبدأ المواطنة، وذلك من  - 4
ة ث علماء األمخالل التأصیل لمفاھیمھا من نصوص القرآن والسنة وترا

  .المسلمة عبر األجیال
تشجیع البحوث والدراسات في مجال المواطنة وما یتعلق بھا من  - 5

  .مباحث وموضوعات وتخصیص جائزة ألحسن بحث یخدم فقھ المواطنة
محاربة الدعوات العنصریة والنعرات العصبیة الداعیة إلى التفریق  - 6

  .والتمییز بین الناس برفع شعارات مزیفةوالتفتیت 
األفكار الوطنیة المبثوثة في ثنایا فكر رواد اإلصالح ضرورة إحیاء  - 7

  .الوطني عبر مراحل التاریخ الجزائري
  
  ورئیس الملتقى الكلیةعمید              

  الدكتور صالح بوبشیشاألستاذ 
                    


	غلاف كتاب ملتقى المواطنة2.pdf (p.1)
	presentation1.pdf (p.2-3)
	1.pdf (p.4-7)
	2.pdf (p.8-17)
	3.pdf (p.18-53)
	4.pdf (p.54-87)
	5.pdf (p.88-99)
	6.pdf (p.100-121)
	7.pdf (p.122-149)
	8.pdf (p.150-179)
	9.pdf (p.180-193)
	10.pdf (p.194-223)
	11.pdf (p.224-239)
	12.pdf (p.240-255)
	13.pdf (p.256-291)
	14.pdf (p.292-311)
	15.pdf (p.312-333)
	16.pdf (p.334-363)
	17.pdf (p.364-381)
	18.pdf (p.382-395)
	19.pdf (p.396-421)
	20.pdf (p.422-467)
	21.pdf (p.468-487)
	22.pdf (p.488-513)
	23.pdf (p.514-535)
	24.pdf (p.536-547)
	25.pdf (p.548-577)
	26.pdf (p.578-601)
	27.pdf (p.602-635)
	28.pdf (p.636-653)
	29.pdf (p.654-677)
	30.pdf (p.678-679)

