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  یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم  مِّ

ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ 

 َ ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

  َعلِیٌم َخبِیرٌ 

  
  )13: الحجرات(  
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  الديباجة

  

في إطار االحتفائية الوطنية السنوية بخمسينية استقالل الجزائر، يأتي   

هذا الملتقى ليسجل بصمته فيما أنجز وينجز من تظاهرات فكرية وفنية 

واجتماعية، باعتبار أن إحياء مثل هذه المناسبات هو ـ بحد ذاته ـ تكريس 

على موضوع المواطنة لما له  وقد وقع اختيارنا. وترسيخ لمبدأ المواطنة وقيمها

من صلة وثيقة بما أثمرته ثورة التحرير الجزائرية من حرية واستقالل وإحباط 

وبذاك . لنظرية االستعمار التي تتنافى تماما مع مبادئ المواطنة وقيمها

االستقالل أضحى المواطن الجزائري ممارسا لحقوقه وواجباته الوطنية وفق ما 

ه وثقافته وطموحاته وتطلعاته، مستفيدا من خيرات ينسجم ويتناغم مع هويت

بالده وقدراتها، مستغال لها بما يخدم مصالحه وفق ما يراه هو ال ما يراه 

  .المستعمر الغاشم

لقد مثلت خمسينية استقالل الجزائر عنوانا كبيرا بارزا للوطن 

. يمهاالجزائري المستقل، وللمواطن الجزائري السيد الحر، ولمبدأ المواطنة وق

إال أن ممارسة المواطنة اليوم ـ في وطن غير معزول عن العالم وصراعاته 

ومظاهر تنوعه الثقافي والديني والمذهبي والعرقي ونحو ذلك ـ أضحت 

تتعرض لتحديات ورهانات داخلية وخارجية، وتتطلب الوقوف على دراسة 

سالمية الظاهرة دراسة موضوعية واقعية هادئة هادفة، انطالقا من رؤية إ

  . شاملة لإلنسان والكون والحياة
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ونريد ـ من خالل رؤيتنا اإلسالمية التوحيدية ـ معالجة الموضوع انطالقا من 

منظومتنا التشريعية اإلسالمية، ومما أبدعه فكر أعالم األمة المعاصرين، وما 

تجلى في واقع اإلنسان العالمي المعاصر، لندرس موضوع المواطنة وما يتعلق 

  .مبادئ وقيم وحقوق وواجبات وتحديات العالم المعولمبه من 

والستيعاب أهم ما يتعلق بموضوع فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي 

المعاصر، نحاول أن نثير الموضوع ونثريه بطرح العديد من التساؤالت ذات 

الصلة بالموضوع، والتي نأمل أن تبحثها أقالم جادة بكل عمق وموضوعية في 

يقترحها الملتقى على السادة الباحثين، والتي يمكن أن تبحث  محاور أربعة

  : تساؤالت منها

هل لمفهوم المواطنة وموضوعها حضور لدى فقهاء اإلسالم قديما وحديثا؟ أم  -

أنها تمثل أطروحة حديثة صنعها الواقع الغربي المعاصر ثم فرضت نفسها في 

  واقع األمة اإلسالمية؟

نة داخل الفكر اإلسالمي؟ وما هي حينئذ مختلف وهل ُحسمت قضايا المواط -

  آراء المفكرين المسلمين حول ما يتعلق بمبدأ المواطنة عموما؟

وهل تتعارض حقوق المواطنة وواجباتها مع الحريات الفردية والجماعية؟ أو  -

كيف يمكننا أن نوازن بين قيم المواطنة من حريات وعدالة وتسامح وتعاون 

اجتماعي ونحو ذلك، وبين اختالف اإليديولوجيات وتعايش وتآخٍ وسلم 

والمرجعيات الدينية؟ أم أنه ال يمكن للمواطنة أن تصمد إال في جو علماني 

محض؟ وهل تحققها يقتضي التخلي كليا عن المرجعيات اإلسالمية في القانون 

والتشريع؟ أي هل يعني ذلك أن المواطنة ال تفهم وال تمارس إال إذا اقترنت 
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مانية وتعارضت مع الدين؟ فهل يمكن للمواطنة أن تخلو من أي مضمون بالعل

  إيديولوجي؟

وهل يمكننا اليوم ضبط حقوق المواطنة وواجباتها والتحكم في ممارساتها في  -

  عالم متعولم تجاوز األوطان والثقافات المحلية وموضوعات الهوية؟

وممارسات سلطوية وهل تحتاج مبادئ المواطنة وقيمها إلى قرارات فوقية  -

قمعية؟ أم تُكرس من خالل األساليب التربوية واإلعالمية التي تتمحور حول 

تأهيل الفرد المواطن وتنشئته تنشئة تتناسب مع تلك المبادئ والقيم فهما وقناعة 

وتطبيقا وتفعيال؟ حينئذ يرد السؤال؛ كيف يمكن تفعيل تلك المناهج اإلعالمية 

وية في ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة؟ وكيف يكون والتربوية واألنشطة الجمع

إلحياء المناسبات الوطنية وتعظيم رموز الوطن دور في ترسيخ قيم المواطنة 

  ومبادئها؟ 

وكيف يمكن أن تفهم المواطنة أو تمارس من طرف أقليات إسالمية تعيش في  -

الغرب، أو أقليات غير إسالمية تعيش في ديار اإلسالم؟ فهل قُدر لتلك األقليات، 

أو تلك، أن تختار إما العزلة أو الذوبان؟ أم يوجد مخرج فقهي وموضوعي 

الثقافية مع تأمين  يحفظ لإلنسان كرامته وخياره وحريته وهويته وخصوصيته

حقوق وواجبات مواطنته؟ وكيف يمكن الجمع بين الهوية المتميزة والمواطنة 

  لألقليات والمهاجرين؟ 

في ضوء هذه التساؤالت نأمل أن نقوم بدراسة متنوعة لما يتعلق 

بموضوع المواطنة وفقهها في الفكر اإلسالمي المعاصر وما تواجهه من 

لننظر في كيفية تكريس وترسيخ مبادئ المواطنة  تحديات ورهانات عالم اليوم،

  .وقيمها وكيفية رفع تلك التحديات من منظور فقهي وفكري إسالمي
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  :محاور الملتـقى  

مفهوم المواطنة وحقوق المواطن وواجباته عند الفقهاء : المحور األول

  والمفكرين

  : يتضمن الفروع التالية

  .ـ مفهوم المواطنة في المدونات الفقهية

  .تعريف المواطنة وشروط تحققها من منظور الفكر اإلسالمي المعاصر ـ

ـ اآلراء الفكرية في جذور مفهوم المواطنة، واتجاهات الفقهاء والمفكرين في 

  .التربية المواطنية

  .ـ حقوق المواطنة وواجباتها في أبعادها الفقهية والقانونية

  .لفقه اإلسالميـ المواطنة وعالقتها بأحكام الجنسية والتجنس في ا

مبادئ المواطنة وقيمها من منظور الفكر اإلسالمي ومقاصد : المحور الثاني

  الشريعة

  :يتضمن المحور الفروع التالية

  .ـ أصول فكرة المواطنة في القرآن والسنة

  .ـ  قيم المواطنة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

  .ـ القواعد األصولية لفقه المواطنة

  .ة ومقصد حفظ األمة في الفكر اإلسالمي المعاصرـ جدلية المواطن

  .ـ مبادئ المواطنة وتحديات العولمة
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المواطنة وإشكالية التنوع الثقافي واالجتماعي والسياسي بين : المحور الثالث

  الفقه والقانون

  :يتضمن المحور الفروع التالية

ية المعالجة ـ المواطنة في مجتمع متعدد القوميات واألديان والطوائف وإمكان

  .بين الدين والعلمانية

  .ـ المواطنة في ظل المرجعيات اإلسالمية

  .ـ الفقه السياسي المعاصر وتحديات المواطنة

  .ـ المواطنة وتأثيرات الحراك العربي المعاصر

  .ـ المواطنة في سياقها القومي والديني والعالمي

  .ة والقانونية للمسألةـ تأثير التنوع الهوياتي على المواطنة والمعالجة الفقهي

إشكالية  المواطنة لألقليات داخل البالد اإلسالمية وخارجها : المحور الرابع

  من منظور الفكر اإلسالمي المعاصر

  :يتضمن المحور الفروع التالية

ـ المواطنة واالندماج لألقليات المسلمة في الغرب واألقليات غير المسلمة في 

  .ديار اإلسالم

  .اإلسالمية في الغرب بين العزلة والذوبان وسؤال المواطنةـ فقه الجاليات 

  .ـ حقوق المواطنة لغير المسلمين في دار اإلسالم

  .ـ المواطنة الذمية بين الفقه اإلسالمي والواقع السياسي المعاصر

ـ المجمعات الفقهية ومراكز اإلفتاء في الديار الغربية ومدى فعاليتها في معالجة 

  . لمواطنةإشكالية الهوية وا
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  المواطنة في المجتمع الجزائري من منظور فكري إسالمي: المحور الخامس

  : يتضمن المحور الفروع التالية

  .ـ العوامل التاريخية في تكوين المواطَنَة الجزائرية

  .ـ تعظيم المناسبات والرموز الوطنية ودور ذلك في تكريس قيم المواطنة

  .ريـ واقع المواطنة في المجتمع الجزائ

  .ـ نظرة الشباب الجزائري إلى المواطنة وعوامل تشكلها

ـ تفعيل المناهج اإلعالمية والتربوية واألنشطة الجمعوية في ترسيخ مبادئ وقيم 

  .المواطنة

  .مستقبل المواطنة في الجزائر -
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 مسعود فلوسياألستاذ الدكتور 

 

  

الحمد , حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجالل وجهه ولعظيم 
  .سلطانه، سبحانه ال نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه

ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، محمد أشرف الخلق 
وصحبه ومن تبع هداهم وسلك سبيلهم بإحسان إلى يوم أجمعين، وعلى آله 

  .الدين

فيشرفني، أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء لجنة الملتقى، 
حللتم أهال ونزلتم سهال وتبوأتم من الجنة : أن أرحب بكم جميعا، وأقول لكم

  .منزال

وأرحب بصفة أخص بضيوفنا وإخواننا الكرام القادمين من البلدان 
ة الشقيقة، والذين تجشموا عناء السفر وتحملوا مشقة التنقل من أماكن العربي

بعيدة، ليشاركوا معنا في إنجاح فعاليات هذا الملتقى العلمي الدولي، الذي يمثل 
الحلقة السادسة في سلسلة الملتقيات الدولية التي ما فتئت كلية العلوم اإلنسانية 

تنظيمها منذ اثنتي عشرة سنة، أي واالجتماعية والعلوم اإلسالمية تعمل على 
منذ الملتقى األول الذي عقد خالل األيام الثالثة األخيرة من شهر أكتوبر سنة 

  .م2001

إن هذا الملتقى الدولي السادس الذي تنظمه كليتنا، يعتبر نوعيا من 
  :جانبين على األقل

فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي "أولهما؛ موضوع الملتقى، وهو 
، هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية متزايدة، خاصة في ظل "صرالمعا

المشكالت التي تعيشها المجتمعات المعاصرة في مختلف دول العالم، والناجمة 
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عن تنوع األعراق وتعدد األجناس في المجتمع الواحد، وما يترتب عن ذلك 
من أسئلة تطرح حول مكانة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان 

جتمعه األصلي أو مجتمعا آخر انتقل إليه ألي سبب من األسباب، وواجباته م
. تجاه هذا المجتمع والحقوق التي له أن يحظى بها مقابل أدائه لتلك الواجبات

وتطرح المسألة أكثر بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون في البلدان 
  .اإلسالمية اإلسالمية، وبالنسبة للمسلمين المقيمين في البلدان غير

االستجابة التي حظيت بها ورقة الملتقى من قبل : وثاني هذين الجانبين
األساتذة والباحثين، وذلك بفضل االنتشار الواسع الذي هيأته التكنولوجيا 

، سواء من )االنترنت(االتصالية الحديثة ممثلة في الشبكة العنكبوتية العالمية 
ل صفحات التواصل االجتماعي التي خالل موقع الكلية على الشبكة أو من خال

  .روجت للملتقى ونشرت ورقته

وقد ظهرت هذه االستجابة في العدد الكبير من الطلبات التي وصلتنا 
من األساتذة والباحثين ممثلة في استمارات المشاركة المرفوقة بملخصات 

  .المداخالت التي يقترحون اإلسهام بها في أعمال الملتقى

ام الكم الكبير من طلبات المشاركة، والتي ال كان من الضروري أم
، أن نعرض الملخصات التي وصلتنا على التحكيم كلها يمكن إطالقا تلبيتها

األكاديمي، حيث تم تشكيل لجنة علمية مكونة من األساتذة ذوي الرتب العلمية 
العليا في مختلف أقسام الكلية، وتم تقسيم هذه اللجنة إلى لجان فرعية تبعا 

ص أعضاء كل لجنة، بحيث تتولى اللجنة الواحدة دراسة الملخصات لتخص
  .المتعلقة بأحد محاور الملتقى

وبعد الدراسة والتمحيص، تم قبول حوالي مائة ملخص، لتتم مراسلة 
أصحابها إلنجاز األبحاث الكاملة وإرسالها مرة أخرى، وبعد تلقي هذه 

للنظر فيها، حيث جرت دراسة األبحاث، ُدِعَي أعضاء اللجنة العلمية من جديد 
األبحاث المعروضة، ووقع االختيار على حوالي سبعين منها تمت الموافقة 

  .على إدراجها ضمن برنامج الملتقى
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وقد كان طموحنا أن ُتطبع أعمال الملتقى كاملة وتوزع على 
المشاركين، لكن تبين أن ذلك مما ال يمكن تحقيقه، حيث بلغ عدد صفحاتها 

ولذلك راسلنا األساتذة الذين قبلت أبحاثهم وطلبنا . جميعا أكثر من ألفي صفحة
من منهم إعداد ملخصات مركزة لمداخالتهم وإرسالها مرفوقة بنبذ موجزة 

سيرهم الذاتية، وقمنا بجمعها في كتاب، يحقق بعض الغرض المطلوب على 
  .األقل

فيما يتعلق بتوزيع المداخالت على الجلسات؛ نظرا للعدد الكبير من 
األبحاث المقبولة، وحتى تتاح الفرصة لكل المشاركين أن يعرضوا ملخصات 

ث جلسات عامة ألبحاثهم، وأن تحظى بالمناقشة واإلثراء، فقد تم تخصيص ثال
فقط، اختيرت بعض األبحاث إللقائها خاللها، على أن تعرض بقية األبحاث في 
ورشات تعقد بصورة متوازية، أي في نفس الوقت، ألنه من دون اللجوء إلى 

. هذه الطريقة لن تكفينا أربعة أيام كاملة لعرض األبحاث كلها في جلسات عامة
تعرض في كل جلسة أو ورشة وقد حرصنا على أن تكون األبحاث التي 

متقاربة من حيث موضوعاتها حتى يكون هناك تنوع من جهة وتكامل من جهة 
  . ثانية في أعمال كل جلسة

أشكر، نيابة عن زمالئي أعضاء لجنة الملتقى، كل من أسهم من قريب 
  .أو بعيد في أن نصل اليوم إلى عقد هذا اللقاء العلمي الدولي

حثين الذين بادروا بطلب المشاركة وأنجزوا شكرا لكل األساتذة والبا
األبحاث المطلوبة وحضروا اليوم إلى مدينة باتنة إللقاء مداخالتهم واإلسهام 

ونعتذر إلى القادمين منهم من بعيد عما يمكن أن . في إنجاح أعمال الملتقى
يكونوا قد عانوه من تعب أو مشقة في طريق وصولهم إلينا، سائلين هللا عز 

  .يجعل ذلك في ميزان حسناتهموجل أن 

األستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، : شكرا لعلماء ومشايخ الجزائر
واألستاذ الدكتور عمار طالبي، واألستاذ الشيخ الهادي الحسني، على 
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استجابتهم لدعوة الكلية وتشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في هذا الملتقى، 
لملتقيات السابقة، وكانت لهم وقد شرفونا من قبل بالحضور معنا في ا

إسهاماتهم الفاعلة في إنجاحها، نسأل هللا تعالى أن يطيل أعمارهم ويثقل 
  .بالحسنات موازين أعمالهم

شكرا للجامعة ممثلة في مديرها األستاذ الدكتور الطاهر بن عبيد 
ونائبه األستاذ الدكتور الطيب بوزيد، وشكرا للكلية ممثلة في عميدها األستاذ 

  .دكتور صالح بوبشيش، على اإلمكانات المسخرة والمتابعة المستمرةال

شكرا لكل الزمالء األفاضل أعضاء لجنة الملتقى على ما بذلوه من 
جهود طيلة الفترة التي تلت اإلعالن عن الملتقى، وعلى الجهود التي يبذلونها 

  .اليوم لتجري أعمال الملتقى في سالسة ونظام وإتقان

ا أيها الحضور الكرام على كرم اإلصغاء وجميل وشكرا لكم جميع
  .االهتمام

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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  ةـــد الكليـــعميو الملتقىرئيس كلمة 

 صالح بوبشيشاألستاذ الدكتور 

 

  

تعتبر الندوات العلمية والملتقيات الوطنية والدولية، التي تنظمها 
الجامعات والكليات والمعاهد والمخابر العلمية ومراكز البحث، ذات أهمية 

، إذ تدفعه بالغة، لما لها من أثر في التكوين المستمر لألستاذ والباحث
الرغبة في المشاركة واإلسهام في هذه الملتقيات والندوات إلى تطوير 
إمكاناته العلمية وتنمية قدراته البحثية، وهو ما يعود باألثر الطيب بعد ذلك 
على عالقته بطلبته، سواء في دروسه ومحاضراته أو في إشرافه 

يب كذلك على األكاديمي على المذكرات والرسائل، كما يعود باألثر الط
  .عالقته الشخصية بالبحث العلمي والممارسة األكاديمية

إن الجامعة، كما نعلم جميعا، ال تتوقف مهمتها عند المحاضرات 
والدروس النظرية والتطبيقية التي تعطى للطلبة، وإنما تسمو إلى أن تكون 
مركز إشعاع يعم نوره المجتمع ككل، ولَم ال أن يصل ضياؤه إلى 

خرى، من خالل الملتقيات والمجالت ووسائل التواصل الكثيرة مجتمعات أ
  .التي أتاحها التطور التكنولوجي المعاصر

وجامعة الحاج لخضر، من بين الجامعات الجزائرية الرائدة في 
مجال تنظيم الملتقيات والندوات، إذ تُعقد في رحابها كل سنة جامعية عدة 

ة ككل أو على مستوى الكليات ملتقيات وطنية ودولية، على مستوى الجامع
واألقسام، تُطرح فيها موضوعات ذات أهمية علمية، لها حضور على 
الساحة األكاديمية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو التاريخية، 

  .سواء كانت ذات بعد وطني أو دولي
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وإنه ليشرف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، 
ي إحدى كليات هذه الجامعة، أن تنظم هذا الملتقى الدولي، والذي يعالج وه

، وتستضيف "فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر"موضوع 
بالمناسبة عددا معتبرا من األساتذة المتمرسين من ذوي الكفاءة العلمية 
والخبرات البحثية، من داخل وخارج الجزائر، وتشجع الباحثين الصاعدين 

ن ال يزالون في طور البحث والتكوين في مرحلة الدكتوراه سواء كانوا مم
  .مدرسين في الجامعة أو باحثين متفرغين

وقد دأبت الكلية على تنظيم هذا النوع من الملتقيات، منذ أن ُعقد 
م، والذي  2001أكتوبر  30و 29و 28: في رحابها أول ملتقى دولي، أيام

في مناهج البحث في العلوم اإلسالمية األصالة والتجديد (كان موضوعه 
  ).واالجتماعية

اإلسالم (ثم نظمت الكلية الملتقى الدولي الثاني، والذي دار حول 
  .م2002أكتوبر  21، 20، 19: ، وذلك في الفترة)وقضايا العصر

لتنظم بعد ذلك الملتقى الدولي الثالث، والذي عالج موضوع 
، )الواقع واآلفاق: شر الهجرياإلسالم والمسلمون في القرن الخامس ع(

  .م2004ماي  17، 16، 15: خالل أيام

الدين والعلم (وجاء بعده الملتقى الدولي الرابع وكان حول 
ديسمبر  18، 17: ، وتم تنظيمه يومي)وتحديات القرن الواحد والعشرين

  .م2005

حقوق اإلنسان (أما الملتقى الدولي الخامس، والذي درس موضوع 
 17، 16: ، فقد جرى تنظيمه يومي)لقانون الدولي اإلنسانيفي اإلسالم وا

  .م2008أفريل 
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فقه "ويأتي الملتقى الدولي السادس هذه السنة ليعالج موضوع 
، وهو موضوع ذو أهمية بالغة، "المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر

إشكاالت عديدة على مستوى كل دولة  لها أبعاد وطنية ودولية، ويطرح
عربية وإسالمية، كما تثور بشأنه مشكالت في عالقة المسلمين المقيمين 
في الدول الغربية بالمجتمعات التي يعيشون فيها، ووضع غير المسلمين 

  .المقيمين في الدول اإلسالمية

وإنه لمما يدعو إلى الغبطة والسرور أن تكون استجابة األساتذة 
ثين لدعوة الكلية لهم إلى المشاركة في الملتقى، كبيرة وواسعة، والباح

سواء من خارج الجزائر أو من داخلها، فقد وصلتنا أكثر من مائة مساهمة 
من أساتذة الجامعات العربية واإلسالمية والجزائرية، وقد حرصت اللجنة 

ن العلمية للملتقى على توسيع دائرة المشاركة، خدمة لألساتذة والباحثي
بإتاحة الفرصة لهم في المشاركة، وإثراء للموضوع الهام الذي يعالجه 

وقد تم قبول حوالي سبعين مداخلة متوفرة على الشروط . الملتقى
األكاديمية األساسية المطلوبة في أي بحث علمي، والتي جرى توزيعها في 
البرنامج على الجلسات العامة والورشات المتوازية في حدود ما يسمح به 

  .الوقت المخصص للملتقى

وبهذه المناسبة نشكر السيد مدير جامعة الحاج لخضر األستاذ 
الدكتور الطاهر بن عبيد، الذي حرص على تنظيم هذا الملتقى، وقدم للكلية 
كل التشجيع والدعم المادي والمعنوي إلنجاحه وتنظيمه في أحسن 

  .الظروف

دعوة الكلية وأعدوا كما نشكر األساتذة والباحثين الذين استجابوا ل
أبحاثا ومداخالت عالجت مختلف جوانب الموضوع، وتجشموا عناء السفر 
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لحضور أعمال الملتقى، ونسأل هللا عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان 
  .حسنات كل منهم

ونشكر أيضا المؤسسات التي أسهمت في تمويل بعض مصاريف 
  .الملتقى

ها وعمالها الذين والشكر موصول إلى كل أساتذة الكلية وموظفي
أسهموا في إنجاح الملتقى، سواء من خالل اللجنة العلمية أو لجنة التنظيم، 

  .والذين لوال جهودهم ما وصلنا إلى عقد الملتقى وتنظيمه

والحمد b أوال وأخيرا، فهو الموفق إلى كل خير، والميسر لكل 
  .عسير

تعالى شكرا لكم على كرم اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا 
  .وبركاته
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  مدير الجامعةكلمة 

 الطاهر بن عبيداألستاذ الدكتور 

  

 

تعتبر الندوات العلمية والملتقيات الوطنية والدولية، التي 
تنظمها الجامعات والكليات والمعاهد، ذات أهمية بالغة، لما لها من 
أثر في التكوين المستمر لألستاذ والباحث، إذ تدفعه الرغبة في 

الملتقيات والندوات إلى تطوير إمكاناته المشاركة واإلسهام في هذه 
العلمية وتنمية قدراته البحثية، وهو ما يعود باألثر الطيب بعد ذلك 
على عالقته بطلبته، سواء في دروسه ومحاضراته أو في إشرافه 
األكاديمي على المذكرات والرسائل، كما يعود باألثر الطيب كذلك 

  .ارسة األكاديميةعلى عالقته الشخصية بالبحث العلمي والمم
ومن هنا كان اهتمام الدولة الجزائرية، من خالل وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، بتشجيع تنظيم الملتقيات الوطنية 
والدولية على مستوى الجامعات والمعاهد الجزائرية، وكذلك حث 
األساتذة ومساعدتهم على المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها 

نبية، حتى يحتكوا بنظرائهم من األساتذة والباحثين، الجامعات األج
ويطلعوا على ما توصل إليه البحث العلمي في تخصصاتهم وفي 

  .إطار اهتمام كل منهم
ذلك أن الجامعة ال تتوقف مهمتها عند المحاضرات والدروس 
النظرية والتطبيقية التي تعطى للطلبة، وإنما تسمو إلى أن تكون 

المجتمع ككل، ولَم ال أن يصل ضياؤه إلى  مركز إشعاع يعم نوره
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مجتمعات أخرى، من خالل الملتقيات والمجالت ووسائل التواصل 
  .الكثيرة التي أتاحها التطور التكنولوجي المعاصر

وجامعة الحاج لخضر، من بين الجامعات الجزائرية الرائدة 
في مجال تنظيم الملتقيات والندوات، إذ ُتعقد في رحابها كل سنة 

امعية عدة ملتقيات وطنية ودولية، على مستوى الجامعة ككل أو ج
على مستوى الكليات واألقسام، ُتطرح فيها موضوعات ذات أهمية 
علمية، لها حضور على الساحة األكاديمية أو االجتماعية أو 
االقتصادية أو الثقافية أو التاريخية، سواء كانت ذات بعد وطني أو 

  .دولي
وتحرص إدارة الجامعة، على رعاية هذه الملتقيات وتوفير 
كل اإلمكانات الضرورية إلنجاحها لما تدركه من أهميتها 

  .وضرورتها
وإنه ليسرنا أن تنظم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
والعلوم اإلسالمية، ملتقاها الدولي السادس، والذي يعالج موضوع 

، وتستضيف بالمناسبة "مي المعاصرفقه المواطنة في الفكر اإلسال"
عددا معتبرا من األساتذة المتمرسين من ذوي الكفاءة العلمية 
والخبرات البحثية، من داخل وخارج الجزائر، وتشجع الباحثين 
الصاعدين ممن ال يزالون في طور البحث والتكوين في مرحلة 

  .الدكتوراه سواء كانوا مدرسين في الجامعة أو باحثين متفرغين
نرجو للكلية كامل التوفيق والنجاح في تنظيم هذا الملتقى، 
وأن يكون مجاال رحبا للحوار الفكري الجاد والنقاش العلمي الناضج 
والمفيد، ونرحب بكل األساتذة المشاركين في جامعة الحاج لخضر، 

  .آملين أن يجدوا في رحابها كل ما يسرهم
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  إسالمي من منظور مفهوم المواطنة وحقوقها 

  

  
  

  سلطان بن علي محمد شاهين الدكتور

  السعودية -جامعة طيبة بالمدينة المنورة
  

  

  المقدمة 

إن اإلسالم دين الفطرة، وال يمكن أن يأتي بما يتعارض ويتنافى مع 
يِن َحنِيفًا فِطْ : الفطرة السليمة، قال تعالى ِ الَِّتي فَطََر فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ َرَت هللاَّ

يُن اْلَقيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُمونَ  ِ َذلَِك الدِّ  النَّاَس َعلَْيهَا َال تَْبِديَل لَِخْلِق هللاَّ
ومن المعلوم أن اإلنسان مفطور على حب المكان الذي يعيش ، ]30: الروم[

واالنتماء إليها أمر غريزي، فالمحبة لألوطان . فيه ويولد ويترعرع فيه
وطبيعة طبَع هللاُ النفوس عليها، وحين يولد اإلنسان في أرض وينشأ فيها 
فيشرب ماءها، ويتنفس هواءها، ويحيا بين أهلها ؛ فإن فطرته تربطه بها، 

. فيحبُّها ويواليها، ويكفي لَجْرح مشاعر اإلنسان أن تشير بأنه ال وطن له
الوطني من المفاهيم العالمية المهمة في عالمنا  ومفهوم الوطنية واالنتماء

المعاصر الذي أصبح من المفاهيم المتكررة في وسائل إعالمنا وفي 
  .محاضراتنا وندواتنا بل أصبح مفهوًما رئيًسا في حياتنا العامة

فما هي الوطنية، وهل تناولت النصوص الشرعية هذا المفهوم، ومتى 
وما موقف اإلسالم منه ؟  لذا سوف يكون  ظهر في الفكر اإلسالمي المعاصر،
  . البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة
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  : المبحث األول

  :تعريف الوطنية - 1

الَمْنِزُل تقيم به وهو َمْوِطُن (وهو ) الوطن(الوطنية نسبة إلى  :لغة
مكان إقامة اإلنسان ومقره وإليه انتماؤه ولد به أو (أو هو  ،)1()اإلنسان ومحله

  . أوطان: وجمعه) وطن( ،)2()لم يولد

يتضح من خالل المعنى اللغوي للوطنية أن الوطن يمثل : اصطالحا
فهو يمثل االنتماء المكاني . مكان اإلنسان ومحل إقامته والمكان الذي ولد فيه

لإلنسان، ومن المعلوم أن اإلنسان قد ارتبط منذ وجوده بشيئين هما المكان 
  . والزمان يستغرق وجودهوالزمان؛ المكان الذي يوجد فيه 

فالوطنية بهذا المفهوم في عصرنا الحاضر تأتي بمعنى الوطن وقد 
المكان الذي للمرء فيه : (أجمل الشيخ محمد عبده تعريفها بهذا المفهوم بقوله

وعرفها . أن هذا حده عند الرومان: وذكر الشيخ ،)3()حقوق وواجبات سياسية
الذي ينتمي إليه اإلنسان في حدوده  المكان(: الدكتور محمد السعيدي بأنه

السياسية، وإن تعددت أقاليمه واختلفت انتماءات أهله العرقية والدينية 
  .)4()والمذهبية

فهذان التعاريفان السابقان يركزا على الجانب السياسي في مفهوم 
الوطنية، هو الذي قام عليه مفهوم الوطنية الحديثة، وقد عرفها األستاذ محمد 

الوطنية معناها أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد ( :أوضح فقال قطب بشكل
بالوالء لذلك الوطن، والتعصب له، أيا كانت أصولهم التي ينتمون إليها، 

أي أن الوالء فيها لألرض بصرف النظر عن . وأجناسهم التي انحدروا منها
ة فيقول في وهناك من يجعلها قيمة خليقة ووجداني ،)5()القوم أو اللغة أو الجنس

شعور الفرد بحبه لمجتمعه ووطنه، واعتزازه باالنتماء إليه، : (تعريف الوطنية
واستعداده للتضحية من أجله، فالوطنية شعور قلبى ووجدانى يترجم فى 
المحبة والوالء والميل واالتجاه اإليجابى والدافعية الذاتية للعمل الخالق الذى 

ور قلبي ووجداني باالنتماء يهدف إلى فالوطنية شع ،)6()يستهدف رفعة الوطن
واالنتماء حاجة من الحاجات الهامة التي . رفعة الوطن والتضحية من أجله
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تشعر الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين أفراد مجتمعه، وتقوية شعوره 
باالنتماء إلى الوطن وتوجيهه توجيهًا يجعله يفتخر باالنتماء ويتفانى في حب 

له، وهذا شعور طبيعي فطري، ال يرفضه اإلسالم وال وطنه ويضحي من أج
يتعارض معه، وهذا ما أكده الدكتور السعيدي حيث عرف الوطنية من هذا 

محبة في القلب لمحل االنتماء يظهر أثرها في مدى غيرة (الجانب أيضاً بأنها 
المرء على وطنه وحرصه على الرقي به والحفاظ على مكتسباته ومودة أهله 

وهذه المحبة مركوزة في الطبائع ال يكاد ينفك عنها قلب  ،)7()ائهوبغض أعد
وقد . امرئ، سوى من كان في نفسه مرض يحرف فطرته عن طبعها السوي 

يتبادر إلى الذهن أن الوطنية من جهة أنها قيمة خلقية ووجدانية تعني تجاهل 
االلتزام وهذا غير صحيح، فمن الوطنية االنتساب إلى الدين و. الدين والمعتقد

بتعاليمه التي تأمر بحب الوطن والتفاعل مع أبناءه وحبهم والدفاع عن الوطن 
االنتساب (وأهله يقول الدكتور عبدهللا المبارك في تعريف الوطنية بأنها 

الحقيقي للدين اإلسالمي والوطن فكًرا ومشاعر ووجدانًا واعتزاز الفرد 
مه والثبات على منهجه وتفاعله مع باالنتماء إلى دينه من خالل االلتزام بتعالي

احتياجات وطنه وتظهر هذه التفاعالت من خالل بروز محبة الفرد لوطنه 
   .)8()واالعتزاز باالنضمام إليه والتضحية من أجله

ويمكن تعريفها بتعريف يراعي الجانب السياسي والخلقي 
ن الذي المكا: الوطنية هي الوجداني،وال يتعارض مع الدين اإلسالمي، فنقول

ينتمي إليه اإلنسان في حدوده السياسية، وله فيه حقوق وعليه واجبات، ويشعر 
الفرد فيه بحبه لمجتمعه ووطنه، ويعتز باالنتماء إليه والتضحية من أجله، وفق 

  . تعاليم اإلسالم ومبادئه

  تأصيل مفهوم الوطنية في النصوص والشرعية  - 2

م الوطنية نقول، إن قبل أن نستعرض النصوص الشرعية حول مفهو
اإلسالم دين الفطرة، وال يمكن أن يأتي بما يتعارض ويتنافى مع الفطرة 

ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيهَا : السليمة، قال تعالى يِن َحنِيفًا فِْطَرَت هللاَّ فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َولَ  ِ َذلَِك الدِّ    ،]30: الروم[ ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُمونَ َال تَْبِديَل لَِخْلِق هللاَّ
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ومن المعلوم أن اإلنسان مفطور على حب المكان الذي يعيش فيه ويولد 
فالمحبة لألوطان واالنتماء إليها أمر غريزي، وطبيعة طبَع .  ويترعرع فيه

 هللاُ النفوس عليها، وحين يولد اإلنسان في أرض وينشأ فيها فيشرب ماءها،
ويتنفس هواءها، ويحيا بين أهلها ؛ فإن فطرته تربطه بها، فيحبُّها ويواليها، 

وقد ورد ذكر الوطن . ويكفي لَجْرح مشاعر اإلنسان أن تشير بأنه ال وطن له
  : والديار في نصوص الكتاب والسنة فمنها

قل إن : قال تعالى): المساكن(ماجاء التعبير عن الوطن بلفظ  - 1
اؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها كان آباؤكم وأبن

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد 
 في سبيله فتربصوا حتى يأتي هللا بأمره وهللا ال يهدي القوم الفاسقين

: والمراد بالمساكن التي يرضونها(قال الشوكاني في الفتح  ،]24:التوبة[
ل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم، ويرون اإلقامة فيها أحّب إليهم من المناز

  .)9()المهاجرة إلى هللا ورسوله

فقد نهى هللا سبحانه وتعالى عن تقديم محبة هذه األمور التى هى 
، وهذا يعنى وجود بمفهومها العام الوطن على محبة هللا تعالى ورسوله 

أن تقدم على محبة هللا تعالى ورسوله  الحب لمثل هذه األمور، لكن الممنوع
)10(.   

وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلًدا آمنًا وارزق : يقول هللا تعالى - 2
أهله من الثمرات من آمن منهم باo واليوم اآلخر قال ومن كفر فأمتعه قليالً ثم 

قال الشيخ ابن  ،]126: البقرة[ أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت، أن يجعله هللا بلدا آمنا، ويرزق أهله من (سعدي 

أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السالم هذا الدعاء للمؤمنين، تأدبا مع هللا، إذ كان 
  .)11()دعاؤه األول، فيه اإلطالق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم

د آمنًا واجنبنى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البل{ وقال سبحانه 
فقد حكى هللا تعالى عن خليله سيدنا ]  35: إبراهيم [}وبنى أن نعبد األصنام 

هذا الدعاء باألمن، والسالم ورغد العيش، لهذا البلد  - عليه السالم  -إبراهيم 
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من حب لمستقر  - عليه السالم  - الحرام، ويتضح منه ما يفيض به قلب إبراهيم 
  . عبادته، وموطن أهله

وقد قرن هللا تعالى حب الديار، بحب النفس، وأن كال منهما ـ 3
ولو أنا كتبنا عليهم أن  :قال تعالى. متأصل فى نفس اإلنسان عزيز عليها

 ،]66 :النساء[ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم
الشاقة يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده األوامر ( :قال الشيخ ابن سعدي

على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إال القليل منهم 
والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تعالى يسير ما أمرهم به من األوامر 

وقد جعل سبحانه اإلخراج من  ،)12()التي تسهل على كل أحد، وال يشق فعلها
 .ن الحياةالديار معادل ومساو للقتل الذى يخرج اإلنسان م

كما بشر هللا تعالى نبيه برده إلى بلده مكة التي أخرج منها قاهرا  - 4
 إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد :ألعدائه قال تعالى

من  خرج النبى : قال مقاتل( :قال القرطبى رحمه هللا ،]85: القصص[
فلما رجع إلى  الغار ليالً مهاجًرا إلى المدينة فى غير الطريق مخافة الطلب

عليه  -الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها فقال جبريل 
أى » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد«: إن هللا يقول«: -السالم 

 .)13()إلى مكة ظاهًرا عليها

  : وفي السنة النبوية جاء ذكر الوطن والحنين إليه في أحاديث منها

إذا قدم  كان رسول هللا «: ك رضى هللا عنه قالعن أنس بن مال - 1
  ،)14(»من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها

قال ابن . حركها من حبها : زاد الحارث بن عمير عن حميدة: وقال أبو عبد هللا
فيه داللة على فضل المدينة، : (حجر فى الفتح، والعينى فى عمدة القارئ

 .)15()عية حب الوطن، والحنين إليهوعلى مشرو

ولما كان الخروج من الوطن قاسيًا على النفس، فقد كان من فضائل 
المهاجرين أنهم ضحوا بأوطانهم هجرةً في سبيل هللا، وفي سنن الترمذي 

واقفًا على  رأيت رسول هللا : عن عبد هللا بن عدي قال: بإسناد صحيح
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وأحب أرض هللا إلى هللا، ولوال أني  إنِك لخيُر أرض هللا،: "راحلته فقال
ابتلى نبيه عليه : (- رحمه هللا -قال العيني  .)16("أُخِرجت منك ما خرجت

     .)17()الصالة والسالم بالهجرة وفراق الوطن

أنه سيبقى مهاجًرا دعا بتحبيب المدينة إليه؛ كما في  ولما علم النبي 
  .الصحيحين

روج منها لغير سبب، ثم لما يحب مكة حباً شديداً وكره الخ فهو 
يدعو  هاجر إلى المدينة، واستوطن بها أحبها وألفها كما أحب مكة، بل كان 

اللهم حبب إلينا المدينة، كحبنا "أن يرزقه هللا حبها كما في صحيح البخاري 
  .)18("مكة، أو أشد

ودعا عليه الصالة والسالم بالبركة فيها، وفي بركة رزقها كما دعا 
متأثراً بالبيئة التي عاش فيها، فقد كان  كة، ونالحظ أن حب النبي إبراهيم لم

أصبح يدعو هللا أن : في المدينة، وألفها يحب مكة، ويحن إليها ثم لما عاش 
  .يرزقه حباً لها يفوق حبه لمكة

أن قومه  لما أخبر ورقة بن نوفل رسول هللا : وفي صحيح البخاري
:  قال" أو مخرجي هم: "رسول هللا  مخرجوه من مكة فقال –وهم قريش  –
نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي وإن يدركني يومك أنصرك (

 - قال السهيلي. )19()نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
سمع قول ورقة  يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه : (-رحمه هللا 

ه فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له اإلخراج أنهم يؤذونه ويكذبون
  .    )20()تحركت نفسه لحب الوطن وإلفه فقال أو مخرجي هم

فمن خالل هذه النصوص الشرعية يتبن لنا أن اإلسالم ال يعارض 
الوطنية وحب الوطن، بل يجعلها من الدين، ألنها السبيل القويم للتفاعل 

فهذه . لما فيه الخير والسعادة لهم وألمة اإلسالم والتعاون بين أبناء البلد الواحد
هي الوطنية التي جاء بها اإلسالم ودعا إليها، ولكن الوطنية التي نادى بها 

والمدنية الحديثة تختلف عن وطنيتنا، إنها وطنية تتعصب  )21(دعاة التغريب
لقطعة األرض، وتهتم بالصالح المشتركة والنفع المادي، وتقطع الصلة بين 
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مواطن المسلم ودينه وعقيدته، وأخالقه ومبادئه،و تفرق بين الشعوب ال
اإلسالمية، لتكون لقمة سائغة ألعداء اإلسالم، فيسهل علي األعداء سلب 

  .ثرواتهم وخيرات بالدهم

  : المبحث الثاني

مصطلح الوطنية ظهر في القرن : الوطنية في الفكر اإلسالمي - 1
، وكان )23(لعالمي نحو فكرة القومية، وهي صدى لالتجاه ا)22(التاسع عشر

في نهاية القرن التاسع  )24(دعاتها متأثرين بالفكر الغربي والثورة الفرنسية
عشر التي غرست في النفوس تعاليم الديمقراطية والدعوة إلى الحرية، 
وأيقظت الشعور القومي وروح التمرد في الشعوب، والتغني بمجد الوطن 

حت عقيدة تؤمن الشعوب الغربية بها، فنشأت والتضحية في سبيله، حيث أصب
جماعات تؤمن بأنهم شعب واحد تتعصب للوطن والقومية التي تجمعها في 

معبود جديد (يقول الدكتور محمد محمد حسين  وكأنها كما. حماسة بالغة 
مصر (وقد تبنت هذا الفكر وهذه الدعوة جمعية  ،)25()هداهم إليه نبي جديد

التي  ،)27()تركيا الفتاة(تي نشأت على غرار جمعية في مصر ال ،)26()الفتاة
نشأت في تركيا على يدي الكماليين، وهم من أصحاب الثقافات األوروبية 

 )28(المعادين لفكرة الرابطة اإلسالمية، التي انتهت بخلع السلطان عبدالحميد
  .  واالنقالب الكمالي بعد الحرب العالمية األولى

الوقت، كفكرة تحاول جمع الناس فنشأت فكرة القومية في ذلك 
للمطالبة بحقوقهم، وحريتهم ونبذ الظلم واالستبداد، ثم تطورت الفكرة على 
أيدي التغريبيين وبدأت تهاجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين 
أبناء الجنس الواحد، ويعتبرونها خطرا يهدد وحدة البالد اإلسالمية ويفرق 

فقد ظهرت هذه الدعوة في كتابات رفاعة . االستعماركلمتها في مواجهة 
الذي كتبه أثناء " تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"في كتابه  )29(الطهطاوي

، حيث ظهرت "المرشد األمين للبنات والبنين"إقامته في فرنسا، وكتابه 
مناهج األلباب المصرية في "الدعوة إلى القومية بشكل الفت في مقدمة كتابه 

حيث تكلم عن حب الوطن والتعلق به، ووجوب "اآلداب العصرية مباهج 
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بالمنافع العمومية التي تعود بالثروة والغنى وتحسين الحال وتنعيم "االهتمام 
  .)30(وأشاد بموقع مصر الخ " البال على العموم

، الذي ردد كلمات )31(وكما دعا إليها تلميذه الشاعر صالح مجدي
فمن ذلك مدحه لسعيد باشا والي مصر حيث  .)32(الوطن والوطنية في شعره

  : يقول

  بامتداح الصدر غنوا        فهو لألوطان حصن 

  وهو لإليمان ركن           ولكم في الخوف أمن 

  في ميادين الوقائع          

وفي أوائل القرن العشرين ظهرت األحزاب التي تنادي فكرة الوطنية 
ي والذي يتزعمه مصطفى كامل، على الطريقة الغربية مثل الحزب الوطن

وصحيفة " المقطم"وحزب األمة أو الحزب الوطني الحر، الذي تتبناه صحيفة 
وكال الفريقين كان متأثرا تأثيرا واضحا بالتفكير األوروبي " الجريدة"

بدع العصر في "محمد حسين  .وبالدعوات القومية التي أصبحت كما يقول د
ان الفريق األول ال يدعو إلى محاربة وإن ك. "القرنين التاسع والعشرين

الجامعة اإلسالمية، وحاول تحوير دعوته بما يالئم الظروف السائدة في ذلك 
الوقت، وإقامة دعوته الجديدة إلى الوطنية أو القومية المصرية على أساس من 
الدين والدعوة إلى التضامن بين الشعوب اإلسالمية، وقد دافع زعيم هذا 

بأن الدين والوطنية توأمان ال يفترقان، وأن من الخطأ أن الحزب عن دعوته 
   .)33(يتصور إنسان أنه ال يكون وطنيا إال إذا تخلى عن الدين

وأما الحزب اآلخر فقد كان أميناً في نقل الدعوة األوروبية بال 
، ويحارب فكرة الجامعة )34(تحريف وال تبديل كما يقول الدكتور محمد حسين

ح، ويدعو إلى أن يقصر المصريون اهتمامهم على اإلسالمية بشكل صري
ويصور دعاته . مصالح مصر، ويحصروا تفكيرهم فيما يعود عليها بالنفع

وال يقيمون . المواطنة على أنها المصلحة المشتركة التي تجمع بين المواطنين
للعواطف والقيم الخلقية أو الوطنية وزناً، فليست الوطنية عندهم كرامة أو 
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العرض، وإنما الوطنية عندهم هي المصالح، والمال، والدعوة إلى غيرة على 
   .)35(التحرر الفكري، والوالء للمستعمر

وقد بلغ من تقديس األوطان عند دعاة الوطنية الجاهلية أن يطلبوا إلى 
كل شخص أن يقدس وطنه على كل الملل واألديان وأن يضحي بكل ما لديه 

   : )36(لوطنه كما قال الشاعر القروي

 ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم     بالدك قدسها على كل ملة

  : بل وقال

 وأهال وسهال بعده بجهنم   سالم على كفر يوحد بيننا

فإذا وصل اإلنسان في حب وطنه إلى هذا الحد فماذا سيبقى لحب هللا 
وللمحبة في هللا مادام حب الوطن هو كل شيء في حياة اإلنسان عليه يحيا 

ت وعليه يوالي وعليه يعادي وبه يفاخر وإياه يقدس إلى حد أن وعليه يمو
األوطان أصبحت وكأنها أوثان تعبد من دون هللا تعالى وكل صاحب وطن 
يدعي أن وطنه هو أفضل األوطان وتربته أفضل تربة وأنه وطن معطاء 

هكذا  –يكفي من تمسك بحبه كل مكروه ويفتخر برجاله وبعطائهم الال محدود 
المقابل البد وأن يحتقر البلدان األخرى وجهود الرجال اآلخرين من و في  –

  . بلدان المسلمين ورجاالته في رد فعل سواء شعر بذلك أم لم يشعر به

فالوطنية شعار حاول مروجوه توجيه والء أتباعه أو المواطنين في 
الوطن الواحد ألرض الوطن ذات الحدود المعينة، وشحنهم بالتعصب لها 

والدفاع عنها حتى درجة فدائها بالنفس، مهما اختلفت عقائدهم،  انتماء،
) الدين g والوطن للجميع(وروجوا عبارة  .)37(ولغاتهم، وأعراقهم، قومياتهم

ولما كان الجميع لهم حق في الوطن وتدبير شؤونه على اختالف أديانهم 
ة ؛ حتى ومبادئهم وعقائدهم، نادوا بفصل الدين عن السياسة، وعلمانية الدول

يتسلل أصحاب الطوائف األخرى غير المسلمة في الوطن من الوصول إلى 
مراكز اإلدارة السياسية، والقوة العسكرية، حتى مستوى القمة أو قريبا منها، 
فتتحكم األقلية غير المسلمة باألكثرية المسلمة وأظهرت حقدها وعداوتها 
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مكيدة انخدع بها جمع  وتعصبها الطائفي المقيت، فكانت لعبة شعار الوطنية
 .)38(غفير من المسلمين ببراءة وسالمة صدر

لقد عرفنا أن حب الوطن والتضحية في : موقف اإلسالم الوطنية - 2
سبيله والتعاون والتآلف بين أفراده من أهم ما دعا إلى إليه اإلسالم، قال 

ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا  َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا :تعالى َعلَى اْإلِ
َ َشِديُد اْلِعقَابِ  َ إِنَّ هللاَّ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت  :وقال تعالى ،]2: المائدة[ هللاَّ

َالةَ   بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُقِيُموَن الصَّ
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ إِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك َسيَْرَحُمهُُم هللاَّ َكاةَ َويُِطيُعوَن هللاَّ  َويُْؤتُوَن الزَّ

   .]71: التوبة[

وقلنا أن المحبة لألوطان واالنتماء إليها أمر غريزي، وطبيعة طبَع 
طنية بمفهومها هللاُ النفوس عليها، فمن المغالطة اإليهام بالتعارض بين الو

الطبيعي وبين اإلسالم، وتصوير هذا التعارِض ليس إال حيلةً للنيل من 
اإلسالِم، واستغالالً للمحبِة الغريزيِة للوطن؛ إليهام الناِس بأنَّ التمسك 
بتفاصيل الشريعة يَُعطُِّل بعَض مصالح الوطن، وذلك عبر مصادمة أحكام 

  .الشريعة لمطالب الوطنية

ستورد للوطنية مفهوم يرفضه اإلسالم، وهو مستحدث إن المفهوم الم
ر له كلُّ  في ثقافتنا وحضارتنا، وهو معنى فاسد حين يجعلُه اإلنسان وثنًا تُسخَّ
المبادئ ولو عارضت اإلسالم، فالوطنية ليست والًء وبراًء فوق العقيدة، 

ين فوالء المسلم v ورسوله وللمؤمن. وليست مجرد احتفاالٍت ومظاهَر شكلية
َالةَ َويُْؤتُوَن  :قال تعالى ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ

َكاةَ َوهُْم َراِكُعوَن  ِ ) 55(الزَّ َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاَّ َوَمْن يَتََولَّ هللاَّ
  .]56 -55:المائدة [ )56(هُُم اْلَغالِبُوَن 

واإلسالم وإن كان ال يمنع حب الشخص لوطنه لكنه يوجب مالحظة 
أمور البد أن تكون في حسبان المسلم، وأن يالحظها بدقة فال يوالي ويعادي 
من أجل الوطن، بل يجعل الوالء أوال v تعالى عليه يوالي وعليه يعادي، فال 

ة هللا تعالى ومحبة من يحبه عز يقدم محبة الوطن أو أهل الوطن على محب
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كذلك يجب أن ال يكون حب الوطن ينشأ عن عصبية جاهلية أو على . وجل
طريقة الجاهلين انصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعنى الوقوف إلى جانبه سواء 
كان على حق أو على باطل بحجة أنه أخاه في الوطن، بل عليه أن يراعي 

ن، فإن أخوة العقيدة أثبت وأنفع من أخوة األخوة اإلسالمية، قبل أخوة الوط
: الحجرات[ إنما المؤمنون إخوة :قال تعالى .الوطن على طريقة خاطئة

10[.   

. فاإلسالم يعتبر رابطة األخوة اإلسالمية فوق رابطة الدم والعشيرة
المسلم أخو المسلم ال يظلمه، وال يسلمه، ومن كان في حاجة : "قال والنبي 

في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من  أخيه كان هللا
   .)39("كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة

فاإلسالم يعتبر كل دعوة إلى رابطة الجنس أو النسب أو العشيرة أو 
 :، قال تعالىدعوة جاهلية عمياء. المصاهرة أو الوطنية أو المصالح المشتركة

 قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل
 ِ اْقتََرْفتُُموهَا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدهَا َوَمَساِكُن َتْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن هللاَّ

ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم َوَرُسولِِه َوِجهَاٍد فِي َسبِيلِِه فَتََربَّ ُ ِبأَْمِرِه َوهللاَّ ُصوا َحتَّى َيأْتَِي هللاَّ
   .]24: التوبة[ اْلفَاِسقِينَ 

قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم  :وفي قوله
مساكن  :وفي قوله. إشارة إلى رابطة الجنس والنسب َوَعِشيَرتُُكمْ 

َوأَْمَواٌل  :وفي قوله. إشارة إلى رابطة األرض والوطنية ضونهاتر
إشارة إلى رابطة المصالح المشتركة،  اْقتََرْفتُُموهَا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدهَا

فتقديم إي رابطة من الروابط السابقة على رابطة الدين والعقيدة ال تجوز أبدا 
  . وهي دعوة جاهلية باطلة

اإلسالمية هي أساس وطنية المسلمين، ولذلك فحدود الوطن  إن العقيدة
التي تلزم التضحية في سبيل حريته وخيره ال تقتصر على حدود قطعة -

األرض التي يولد عليها المرء، بل إن الوطن يشمل القطر الخاص أوالً، ثم 
يمتد إلى األقطار اإلسالمية األخرى، ومن ثم يوفق اإلسالم بين شعور الوطنية 
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لخاصة وشعور الوطنية العامة ؛ ألن اإلسالم قد فرضها فريضة الزمة ال ا
أن يعمل كل إنسان الخير لبلده، وأن يتفانى في خدمته، وأن يقدم : مناص فيها

أكثر ما يستطيع من الخير لألمة التي يعيش فيها، وأن يقدم في ذلك األقرب 
زكوات أبعد من مسافة فاألقرب، رحًما وجواًرا، حتى إنه لم يُجز أن تُنقل ال

، فكل مسلم عليه أن يسد )40(إيثاًرا لألقربين بالمعروف -إال لضرورة - القصر 
الثغرة التي هو عليها، وأن يخدم الوطن الذي نشأ فيه، ومن هنا كان المسلم 
أعمق الناس وطنية، وأعظمهم نفًعا لمواطنيه؛ ألن ذلك مفروض عليه من رب 

وإن . لى خير وطنه، وتفانيًا في خدمة قومه العالمين، وأشد الناس حرًصا ع
من التناقض العجيب اتخاذ بعض العلمانيين والليبراليين والتغريبيين دعوى 
المواطنة وحب الوطن مركبًا لتسويغ أفكارهم، ومحاصرة وإرهاب كل من 
يخالفهم، ورميه باإلرهاب والتمرد على الوطن، وينسى هذا المتعسف صاحب 

ه هو أول من ينقض دعواه بأطروحاته التي ال تخدم اإلرهاب الفكري أن
المصلحة الوطنية، وال تتفق واألسس التي قامت عليها البالد، واجتمع عليها 

  .شمل الوطن

إن حبَّ الوطن بالقيام بمسؤولياته وحفظ أماناته وأدائها إلى أهلها، 
 وليس بسرقة الوطن والمواطنين، وحب الوطن يكون بالدفاع عنه وعن دينه

وحب الوطن يكون بحفظ نظامه، وإصالح . ومقدساته ومواطنيه وليس بأذيتهم
  .أهله وليس بإفسادهم

وحبَّ الوطن باحترام الكبير، والعطف على الصغير، واحترام الجار، 
وحبَّ الوطن . واحترام النظام ونظافة الشارع وعدم مضايقة المسلمين

. لم مع المسلم في كل مكانبالحرص على كل ممتلكاته، والتعامل بأخالق المس
أو صورةً أو َعلًَما، بل حب الوطن في !! وحب الوطن ليس يوًما في السنة فقط

  .كل يوم وفي كل حين

الوطنية التي يرفضها اإلسالم، هي الوطنية الحزبية التي يراد بها تقسيم 
األمة إلى طوائف متناحرة، تتباغض وتتضاغن، وتتراشق بالسباب وتترامى 

ويَِكيد بعضها لبعض، فال تنصر مظلوماً وال تغيث ملهوفاً وال تعين بالتهم، 
مثل المؤمنين في : "يقول مكروباً، ما دام أنه ليس في حدود وطنها، والنبي 
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تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
  .)41("سائر الجسد بالسهر والحمى

ال يلغي فكرة الوطن القومي ألنه يعترف  - دبإزالة الحدو –واإلسالم 
باألجناس كلها، كما يؤمن بحاجاتهم وخصوصياتهم، ولكنه يفّعل التآخي 

فاإلسالم يجعل .  ..والتآزر ومعنى الهدف المشترك الذي تلتقي عليه الشعوب
الوطن فكرة متشكلة في العقل والوجدان، ال مجرد رقعة من األرض، ويجعل 

المؤمن للمؤمن كالبنيان : "كبيرة وليس لإلقليمية لقول النبي االنتماء لألمة ال
  .)42("يشّد بعضه بعضاً وشبك أصابعه

والوطنيون ينادون صراحة بالعلمانية، ومعناها فصل الدين عن الدولة 
وإبعاد الشريعة اإلسالمية عن واقع الحياة، وهذا بال شك خروج عن دين األمة 

هو قبل ذلك خروج عن الشريعة التي أمرت و. الذي تدين به الشعوب المسلمة
أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  :باالحتكام للكتاب والسنة قال تعالى

ِ ُحْكًما لِقَْوٍم يُوِقنُونَ  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل  :وقال تعالى ،]50: المائدة[ هللاَّ
ُ فَأُوَلئَِك هُمُ    .]44: المائدة[ اْلَكافُِرونَ  هللاَّ

  . أهم النتائج والتوصيات: خاتمة

فهjjjذه خاتمjjjة بحثjjjي، الjjjذي أسjjjأل هللا تعjjjالى أن أكjjjون قjjjد وفقjjjت فيjjjه 
فقه المواطنة في الفكjر اإلسjالمي : والمشاركة بجهد المقل، في الملتقى الدولي 

خطjأ  المعاصر، فما كان من صواب فهو من توفيق هللا تعالى لي، وما كان من
فمنjjي ومjjن الشjjيطان، واسjjتغفر هللا تعjjالى، وألjjتمس مjjن القjjارئ الكjjريم العjjذر 
والمسjjامحة  والنصjjح، ولعلjjي أن أخjjتم بحثjjي برصjjد أهjjم النتjjائج والتوصjjيات 

  :وهي كاآلتي 

المكان الذي ينتمي إليه اإلنسان : الوطنية من منظور إسالمي هي - 1
ت، ويشعر الفرد فيه بحبه في حدوده السياسية، وله فيه حقوق وعليه واجبا

لمجتمعه ووطنه، ويعتز باالنتماء إليه والتضحية من أجله، وفق تعاليم اإلسالم 
  .ومبادئه
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النصوص الشرعية يتبن لنا أن اإلسالم ال يعارض الوطنية وحب  - 2
الوطن، بل يجعلها من الدين، ألنها السبيل القويم للتفاعل والتعاون بين أبناء 

فهذه هي الوطنية التي . فيه الخير والسعادة لهم وألمة اإلسالمالبلد الواحد لما 
جاء بها اإلسالم ودعا إليها، ولكن الوطنية التي نادى بها دعاة التغريب 
والمدنية الحديثة تختلف عن وطنيتنا، إنها وطنية تتعصب لقطعة األرض، 

مسلم وتهتم بالصالح المشتركة والنفع المادي، وتقطع الصلة بين المواطن ال
ودينه وعقيدته، وأخالقه ومبادئه،و تفرق بين الشعوب اإلسالمية، لتكون لقمة 

  .سائغة ألعداء اإلسالم، فيسهل علي األعداء سلب ثرواتهم وخيرات بالدهم 

قد بلغ من تقديس األوطان عند دعاة الوطنية الجاهلية أن يطلبوا  - 3
يضحي بكل ما  إلى كل شخص أن يقدس وطنه على كل الملل واألديان وأن

   : لديه لوطنه كما قال الشاعر القروي
  ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم     بالدك قدسها على كل ملة

  : بل وقال 
 وأهال وسهال بعده بجهنم   سالم على كفر يوحد بيننا

أن حب الوطن والتضحية في سبيله والتعاون والتآلف بين أفراده  - 4
وتعاونوا على البر والتقوى وال  :م، قال تعالىمن أهم ما دعا إلى إليه اإلسال

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم  :وقال تعالى، تعاونوا على اإلثم والعدوان
   .أولياء بعض

محبة األوطان واالنتماء إليها أمر غريزي، وطبيعة طبَع هللاُ  - 5
بيعي النفوس عليها، فمن المغالطة اإليهام بالتعارض بين الوطنية بمفهومها الط

وبين اإلسالم، تصوير هذا التعارِض ليس إال حيلًة للنيل من اإلسالِم، 
واستغالالً للمحبِة الغريزيِة للوطن؛ إليهام الناِس بأنَّ التمسَك بتفاصيل الشريعة 
يَُعطُِّل بعَض مصالح الوطن، وذلك عبر مصادمة أحكاِم الشريعِة لمطالب 

  .الوطنية
ة مفهوم يرفضه اإلسالم، وهو إن المفهوم المستورد للوطني - 6

مستحدث في ثقافتنا وحضارتنا، وهو معنى فاسد حين يَجعلُه اإلنسان وثًنا 
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ر له كلُّ المبادئ ولو عارضت اإلسالم، فالوطنية ليست والًء وبراًء فوق  تُسخَّ
فوالء المسلم C ورسوله . العقيدة، وليست مجرد احتفاالٍت ومظاهَر شكلية

ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن  :ىوللمؤمنين قال تعال إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ
َكاةَ َوهُْم َراِكُعوَن  َالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن ) 55(الصَّ َوَمْن َيتََولَّ هللاَّ

ِ هُُم اْلَغالِبُوَن    .]55:المائدة[ )56(آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاَّ
واإلسالم وإن كان ال يمنع حب الشخص لوطنه لكنه يوجب مالحظة 
أمور البد أن تكون في حسبان المسلم وأن يالحظها بدقة فال يوالي ويعادي من 
أجل الوطن بل يجعل الوالء أوال C تعالى عليه يوالي وعليه يعادي فال يقدم 

  .من يحبه عز وجلمحبة الوطن أو أهل الوطن على محبة هللا تعالى ومحبة 
   :الهوامش

                                                        
  )وطن ( لسان العرب البم منظور،  مادة   )1(
  )وطن ( المعجم الوسيط، مادة  )2(
محمد  .نقال عن االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر، د 196- 2/194تاريخ األستاذ اإلمام،   )3(

  .70محمد حسين، ص
على  موقع اإلسالم اليوم) اإلسالم والوطنية ( محمد بن إبراهيم السعيدي، مقال بعنوان . د  )4(

  http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9463.htm: الرابط 
  هـ 1403، دار الشروق، الطبعة األولى، 554مذاهب فكرية معاصرة، ص   )5(
د أحمد محمود كريمة موقع جريدة الدستور على ) 2-1الوطنية في اإلسالم (مقال بعنوان   )6(

  .الدستور -) 2-1(الوطنية فى اإلسالم  :الرابط 
  : موقع اإلسالم اليوم على الرابط ) اإلسالم والوطنية( مقال بعنوان )7(

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9463.htm  
جريدة الرياض، ) قراءة في مفهوم االنتماء الوطني(عبدهللا بن ناجي آل مبارك، مقال بعنوان   )8(

-http://www.al: ن موقع اإلسالم الدعوي واإلرشاديعلى الرابطنقال ع
islam.com/Content.aspx?pageid=1210&ContentID=952  

   3/234تفسير فتح القدير،  )9(
د أحمد محمود كريمة موقع جريدة الدستور )  2-1الوطنية في اإلسالم  ( انظر مقال بعنوان  )10(

  الدستور -) 2-1(الوطنية فى اإلسالم  :على الرابط 
  66تفسير ابن سعدي، ص )11(
   185تفسير ابن سعدي، ص  )12(
  13/321تفسير القرطبي،  )13(
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حديث رقم  نة،أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب اب من أسرع ناقته إذا بلغ المدي )14(

)1802(.    
، أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  دار 3/621فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  )15(

  .1379بيروت،  - المعرفة 
قال اإلمام ) 3906(أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في فضل مكة، حديث رقم   )16(

  . يح صح: هذا حديث حسن صحيح ، وقال الشيخ األلباني : الترمذي 
   .16/220عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفي،   )17(
وأصحابه المدينة رقم الحديث  أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب مقدم النبي  )18(

)3926 (.  
؟ وأصحابه أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا  )19(

  .)3(ة حديث رقم المدين
  . 359/ 12فتح الباري ال بن حجر،  )20(
ب يغرب تغريباً، وهو مشتق من الغرب، أي : التغريب )21( الدول الغربية : مصدر تفعيل من َغرَّ

تغيير قيم األمة وُمثلها، أي تغيير : ويراد بالتغريب .األوربية واألمريكية، ومن في حكمها
المسلمين عن دينهم باسم المدنية، أو التطور أو التقدم،  عقيدتها وثقافتها وأخالقها، وإبعاد

انظر أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد . (وإحالل ما يقابل ذلك في الحضارة الغربية
، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة 1/173األفكار الهدامة، عبد هللا الجربوع، 

  م2003/هـ1423األولى، : سعودية، الطبعة المنورة، المملكة العربية ال
، 260انظر كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبدالرحمن حبنكة الميداني،  ص )22(

  هـ 1419دار القلم دمشق، الطبعة الثالثة 
هي فكرة تقوم على التقاء كل شعب على الروابط المشتركة بين أفراده كالجنس، أو : القومية )23(

اريخ، أو األرض والوطن، أو الظروف المعيشية واالقتصادية أو عليها جميعاً، اللغة والت
واستثنى من ذلك الدين، وقد اختلفت وجهات النظر بين دعاة القومية في تحديد العنصر األهم 

وحقيقة القومية التي دعا إليها االستعمار، هي دعوة كل جنس من . والمقوم األساسي لهذه الفكرة
إلسالمي إلى التالحم والتآخي على أساس اللغة والدم وغيرها من الروابط، دون شعوب العالم ا

االتجاهات الفكرية : انظر. اعتبار للدين، كما استبعد التاريخ اإلسالمي من الروابط المشتركة
الناشر الجامعة اإلسالمية،  116، 115جمعة الخولي ص.المعاصرة وموقف اإلسالم منها د

  . هـ1407األولى  :المدينة المنورة، ط
، كانت فترة من االضطرابات االجتماعية والسياسية 1799وامتدت حتى  1789اندلعت عام  )24(

انهار خاللها النظام الملكي . في فرنسا التي أثرت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا
 وخضع المجتمع. المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثالث سنوات

الفرنسي لعملية تحّول مع إلغاء االمتيازات اإلقطاعية واألرستقراطية والدينية وبروز 
الجماعات السياسيّة اليساريّة الراديكالية إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفالحي الريف 

كما تم خاللها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير وهي المساواة في . في تحديد مصير المجتمع
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والمواطنة والحرية ومحو األفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة  الحقوق

   .)انظر موسوعة الويكبيديا على االنترنت. (األرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية
  .هـ1413، 9 ط ، دار الرسالة للنشر مكة،68االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر، ص )25(
السياسي المصري أحمد حسين : م1933من أكتوبر  12= هـ 1352اآلخرة  من جمادى 22في  )26(

، ثم "الصرخة"، ونشر برنامجها على صفحات مجلة "جمعية مصر الفتاة"يعلن تأسيس 
الحزب الوطني "م، ثم تغير اسمه إلى 1937تحولت الجمعية إلى حزب بنفس االسم سنة 

انظر موقع . (علت هذا الحزب ينتهي سريًعا، إال أن نشأة حركة اإلخوان المسلمين ج"اإلسالمي
  http://islamstory.com/ar : قصة اإلسالم على الرابط

هو اتحاد لمجموعات عديدة مؤيدة ) Jön Türkler: بالتركية(تركيا الفتاة أو األتراك الشباب  )27(
نية بواسطة أدت الحركة إلى الحقبة الدستورية الثا. إلصالح اإلدارة في اإلمبراطورية العثمانية

بدأت الحركة في صفوف الطالب العسكريين وامتدت بعدها  1889في عام . ثورة تركيا الفتاة
عند . لتشمل قطاعات أخرى، وكانت بدايتها كممانعة للسلطة المطلقة للسلطان عبد الحميد الثاني

 بنت. ، ضمت الجمعية معظم أعضاء تركيا الفتاة1906تأسيس جمعية االتحاد والترقي في 
الحركة واقعا جديدا لالنشقاقات التي صاغت الحياة الثقافية، السياسية والفنية لإلمبراطورية 
العثمانية في الفترة األخيرة قبل إلغائها حكم الباشاوات الثالثة المنتمين لتركيا الفتاة 

عل وحتى نهاية الحرب العالمية األولى، وكرد ف 1913اإلمبراطورية العثمانية منذ التحول عام 
للحركة تم إنشاء جمعية العربية الفتاة على يد مجموعة من الطالب العرب في باريس عام 

  ). انظر موسوعة الويكبيديا على النت( 1909
، أحد ).م1909 - 1843هـ، 1327 - 1259(السلطان عبدالحميد الثاني بن السلطان عبدالمجيد  )28(

وتولى السلطة بعد عزل أخيه السلطان ). لإسطنبو(ولد بإسالمبول . سالطين الدولة العثمانية
م، وكانت الدولة حينذاك على حافة الهاوية، تتهددها 1876 -هـ 1293مراد الخامس عام 

المخاطر من كل جانب، السيما فتن القوميات التي هددت الدولة بالتفتت، وتفاقم أزمة الديون، 
 -1: واجهة هذه المخاطركان من أبرز مجهودات السلطان عبدالحميد في م. وضعف الجيش

. الدعوة إلي وحدة المسلمين تحت ما سّماه الجامعة اإلسالمية لمواجهة األعداء المتربصين بهم
رفض كل إغراءات اليهود والصهاينة في تقديم المساعدات الفنية والمادية لدولته مقابل أن  -2

لتي استخدموها للوصول ولم تخدعه كل الوسائل واألساليب ا. يسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين
أراد ربط العالم اإلسالمي بشبكة من السكك الحديدية لتحقيق الوحدة  -3. إلى أهدافهم البعيدة

فبدأ بمشروع سكة حديد الحجاز الذي تم إنجازه حتى المدينة المنورة . االندماجية بين شعوبه
ز في الحرب وهو المشروع الذي دمره اإلنجلي) م1908 - 1900هـ، 1326 - 1318(عام 

وعمل . العالمية األولى، خشية أن يستخدمه العثمانيون في تحركاتهم العسكرية ضد الحلفاء
اليهود بصفة عامة ويهود الدونمة بصفة خاصة مع دعاة القومية الطورانية في التخطيط إلزاحة 

بوا م، ونصَّ 1909 -هـ 1327السلطان عبدالحميد لمواقفه المعروفة منهم، ونجحوا في هذا عام 
  . مكانه أخاه محمد رشاد، لمطاوعته لهم



  سلطان بن علي محمد شاهين/ د
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حب البعثة اص ،هو واعظ مصري): م1873 - 1801هـ 1290 -  1216(رفاعة الطهطاوي  )29(

المصرية المتوجهة إلى فرنسا كإمام لها غير أنه فُتَِن بأفكار الثورة الفرنسية، لَِما كان عليه 
وحين عاد إلى مصر حمل معه . ياسيمن ضعف ديني، وتخلف س -آنذاك  -المجتمع اإلسالمي 

الروح الجديدة المتأثرة بالفرنسيين وعاداتهم، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة، فكتب ثالثة كتب 
" البرازي في كتاب / انظر د"( تحرير المرأة " بـ : كانت بذور الدعوة األولى لما يسمى 

  . )2/406" (حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
   .هـ1403، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 21انظر اإلسالم والحضارة الغربية ص )30(
ولد في ) هـ 1299 - 1243( صالح مجدي . محمد بن صالح بن أحمد بن الشريف مجدي الدين )31(

تلقى تعليمه في كتّاب القرية، ثم التحق . ، وتوفي في القاهرة)محافظة الجيزة(قرية أبو رجوان 
عمل بقلم الترجمة وعمره . وكان يجيد العربية والفرنسية) 1836(سة األلسن باألزبكية بمدر

ثم شغل عدة وظائف تعليمية، في . ستة عشر عاًما تحت إشراف أستاذه رفاعة رافع الطهطاوي
مع عدد من  -أسهم . وفي سالح المهندسين، وفي قلم الترجمة) مدرسة الهندسة(المهندس خانه 

  ). القانون الفرنسي(ي ترجمة قوانين نابليون ف -المترجمين 
   .78انظر االتجاهات الوطنية، ص )32(
   .107، 106انظر االتجاهات الوطنية ص  )33(
ولد في سوهاج من مدن الصعيد في مصر، أديب إسالمي ) م1976-1912(محمد محمد حسين  )34(

استيفاء جوانب ما يطرقه، مصري، غير مكثر في ميدان الكتابة، لكنه رصين األداء، مقتدر في 
الذي رد فيه على طه حسين وغيره، " االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر"أبرز مؤلفاته 

" اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر"و" الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها"و
  ). انظر موسوعة الويكبيديا على النت" (حصوننا مهددة من الداخل"و

  .93، ص90، ص82تجاهات الوطنية في األدب المعاصر، محمد محمد حسين، صانظر اال )35(
رشيد سليم الخوري، الشاعر ). م1984ـ  1887هـ، 1404 - 1305(الخوري، رشيد سليم  )36(

  ). الموسوعة العربية العالمية. (ولد في قرية البربارة بلبنان. القروي، لبناني من شعراء المهجر
  . 257انظر كواشف زيوف، ص )37(
  . 260-  259انظر كواشف زيوف، ص )38(
أخرجه البحاري في كتاب بدء الوحي، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، حديث رقم  )39(

  . وغيرهما) 6743( ومسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم، حديث رقم ) 2442(
  . ار الفكر دمشق، د3/320انظر الفقه اإلسالمي وأدلته، د وهبه الزحيلي،  )40(
أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم  )41(

)6751 .(  
، حديث .أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره )42(

اضدهم، حديث ، مسلم في كتاب البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتع)481(رقم 
  ). 6750( رقم 
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مفهوم المواطنة وحقوقها وواجباتها وقيمها بين الفكر 
  السياسي اإلسالمي والدولة القومية الحديثة

  

  
  صالح حسن المسلوت  األستاذ الدكتور

  مصر -  جامعة األزهر بالزقازيق    
  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

حمدا 8 وصالة وسالما على سيدنا رسول هللا، سيدنا محمد بن عبد هللا وعلى 
  ...ه وصحبه وسلم وبعدآل

فما من قضية أثارت جدال في اآلونة األخيرة بين السياسيين 
واإلسالميين كما أثارت قضية المواطنة، فلم تكن المواطنة تثير نقاشا أو جدال 
في التاريخ اإلسالمي الماضي في مراحله المختلفة وأدواره التي عاش فيها 

مة على االعتراف بالذات، أما المسلمون مع غيرهم عيشة هادئة مستقرة قائ
اليوم في عصرنا فكما أشرت آنفا فقد أصبحت المواطنة من أهم المشكالت 
المثيرة للجدل والبحث في بالد المسلمين أو في غيرها بإيحاءات المفاهيم 

  .الغربية، وتعقيد المسائل وإرباك الموقف اإلسالمي دوال وشعوبا

في نقيض، بين من ال يعرف ورأينا أن قضية المواطنة تاهت بين طر
رأي اإلسالم الصحيح في القضية، وال آراء علماء اإلسالم فيها، وبين من 
فهموا اإلسالم فهما خاصا بناء على استدعاء آلراء تمثل زمانا بعينه لتسقط 
على زمان أخر اختلفت فيه النظريات السياسية واختلفت فيه األزمنة واألمكنة 

انت قديما بتصورها البدائي البسيط، وهذا البحث ولم تعد فيه الدولة كما ك
يطمح إلى أن يكون محاولة علمية موضوعية، تعمل على حل إشكالية 
حضارية معقدة، وتجاوز حواجز منهجية قائمة، واإلجابة عن أسئلة عقلية 
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ملحة، وللتمكين من ذلك، البد من البدأ بوضع تصور منهجي لمعالجة 
  : لمعالجة، هذا التصور المنهجي يتمثل في اآلتيالموضوع أعده مفتاحا مهما ل

آفة األنانية الحضارية، بمعنى االنحباس داخل الماضي، : أوال
  .واإلحالة إليه في كل جديد وقديم - ينكر الذي ال - والتقوقع ضمن إبداعه 

عندنا نحن المسلمين  آفة اإلنسالبية االنهزامية الفاقدة للثقة في ما: ثانيا
  .يمثل مرضا نفسيا إال بما عند اآلخر، وهو ماتؤمن  والتي ال

بين هاتين اآلفتين المستحكمتين يأتي هذا البحث ليتجاوزهما محاوال 
  .سنطرحه من تساؤالت وإشكاالت إيجاد حل وإجابة عن كل ما

من هذا المدخل أرى أن تكون البداية في معالجة موضوع 
ه ال يتأتى إال إذا مهدنا كموضوعنا بالغ الخطورة واألهمية معا، والدخول إلي

  له بتسلسل منطقي يتقبله العقل ويساير الفكر السليم، وهذا التسلسل يتتابع 

  : ويتوالى منطقيا وفكريا كما يلي

  .يعتنقها ويمارسها وتشرع وتقنن ألجله" مواطن"بغير " مواطنة"ال : أوال

  .يقيم فيه سكنا واستقرارا" موطن" دون " مواطن"ال : ثانيا

  ".جزءا من وطن كبير أو صغير مناسب"يوجد إال إذا كان " موطن"ال  :ثالثا

الذي " الموطن: "إذن فدراسة وفهم المواطنة يستلزم بداية بحث األساس وهو
 ".المواطنة"الذي يمارس " المواطن"الذي ينتمي إليه " الوطن"هو جزء من 

في النهاية  ولنبدأ أوال بتحديد تلك المصطلحات المتعلقة بالمواطنة حتى نصل
  . لمفهوم دقيق وصحيح لها

  :في اللغة العربية له معنيان :الموطن تعريف
 .1ويقصد به المنزل الذي يسكن المواطن فيه: المعنى الضيق
ويقصد به دائرة محل إقامة المواطن وعنوانه الذي : المعنى األوسع

كذا وكذا  فيقال فالن أقام بأرض يرتاده ويعيش فيه معظم أيامه وغالبية حياته،
 .2أي اتخذها محال وسكنا يقيم فيه
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أما التعريف القانوني للموطن فهو المقر القانوني للشخص فيما يتعلق 
بنشاطه القانوني وعالقاته مع غيره من األشخاص بحيث يعتبر موجودا فيه 

  .3على الدوام ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة

من البالد ومن حيث التعريف من منظور إسالمي، فموطن المواطن 
اإلسالمية هو المحل الذي ينوي اإلقامة فيه ويتخذ فيه طريقة كسبه وعيشه 

  .4ويجرى عليه عرقه وينفذ فيه حكمه، فهو رعية الحاكم الذي يقيم تحت واليته

نخلص من ذلك أن مضمون جميع التعاريف السابقة للموطن تتالقى 
أن تكون إقامته  على محور واحد هو اإلقامة للمواطن في الموطن، واألصل

دائمة مستقرة فيها معاشه، وتآلفه مع أسرته وجيرانه مالم يطرأ طارئ يبعده 
  .فترة قد تطول أو تقصر ثم يعود

  : وتتعدد صور الموطن على النحو اآلتي

  .حيث تبدأ أول صورة الموطن) البيت أو المنزل: (المسكن

  .وهي تجمعات سكانية صغيرة الحجم نسبيا: القرية

  .وهي تجمعات أكثر كثافة وأسبق تحضرا: المدينة

ويعني الموطن عندما يعبر به عن رقعة معينة تنشأ فيها : المصر
  .5تجمعات من القرى أو المدن المتجاورة ويعبر به عن الدولة

وهذه الصور للموطن ال تختلف عما ذكره القرآن الكريم في كثير من 
َ َوَال تُْشِرُكوا بِهِ َشْيئًا وَ : آياته فذكر التجاور في الحي في قوله تعالى اْعبُُدوا هللاَّ

َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْرَبى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر 
َوَما : ، وأورد القرية في آيات كريمة منها قوله تعالى)36: النساء( اْلُجنُبِ 

ُعونَ  أَْرَسْلنَا فِي رَّ اِء لََعلَّهُْم يَضَّ رَّ  قَْريٍَة ِمْن نَبِيٍّ إِالَّ أََخْذنَا أَْهلَهَا بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ
قَاَل فِْرَعْوُن آَمْنتُْم بِهِ قَْبَل أَْن : ، وذكر المدينة في قوله تعالى)94: األعراف(

َذا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ فِي اْلَمِدينَ   ِة ِلتُْخِرُجوا ِمْنهَا أَْهلَهَا فََسْوَف تَْعلَُمونَ آَذَن لَُكْم إِنَّ هَٰ
ِذِه اْلبَْلَدِة الَِّذي : ، وذكر البلدة في قوله تعالى)123: األعراف( أَْن أَْعبَُد َربَّ هَٰ

َمهَا   ).91: النمل( َحرَّ



  صالح حسن المسلوت/ د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            42

واعتراف القرآن الكريم بهذه المحليات كما ظهر من اآليات الكريمات 
  .مدى االهتمام بالموطن كمحل إلقامة المواطن السابقة وغيرها يؤكد

أما عن حب هذا الموطن فذلك أمر طبعيَّ وفطري أن تؤثر بيئة 
اإلنسان في لبه وفكره وقلبه وأن يحن إليه في أي موقع ينتقل إليه حنينا عاطفيا 

الذي ضرب به المثل في  وجدانيا الإراديا وجميعنا يحفظ حديث رسول هللا 
: وقف عند خروجه مهاجرا بالحرورة في سوق مكة وقالحب الموطن حيث 

وهللا إنك لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إلى هللا ولوال أني أخرجت منك ما "
  .6"خرجت

  :كما أوضح الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى هذا الحب للموطن في قوله

  ثالث يعز الصبر عند حلولهــــا           ويذهل عنها عقل كل لبيب

  روج اضطرار من بالد يحبها           وفرقة إخوان وفقــــــــــد حبيــــــبخ

  ":الوطن"تعريف 

" ـَواِطنالمَ "ككل يحتوي أجزاء " الوطن" كجزء إلى" الموطن"من 
، وبذلك تتسع دائرة "المواطنة"الذين يمارسون " المواطنون"التي يقيم فيها 

نتساب إلى الوطن األم جنسية من الموطن الجزء إلى اال" المواطن"انتماء 
  .وانتماء ووالء

  .7أوطن األرض واستوطنها اتخذها وطنا: والوطن في اللغة
المكان الذي فيه للمرء حقوق : وفي األدبيات السياسية فالوطن هو

  .8وواجبات سياسية
تحكمها عقيدة ) دار اإلسالم(دار : أما تعريفه من منظور إسالمي فهو

  .9هللا ومنهاج حياة وشريعة من
ومع تنوع أقاليم وأقطار وقوميات دار اإلسالم اعتبر اإلسالم سكان 

  .10الوطن أمة واحدة مهما تباعدت أقطار هذا الوطن اإلسالمي وتناهت حدوده
وقد أوجب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والفالسفة والشعراء 

ه ومن هنا حب الوطن، فكل مسلم مفروض عليه أن يحب وطنه الذي نشأ في



     ...وقيمتها بين الفكر اإلسالمي وواجباتها وحقوقها المواطنة  مفهوم                                        
  

 

 43                                                                       السادس      الدولي  الملتقى

كان المسلم أعمق الناس وطنية وأعظمهم نفعا لمواطنيه ألن ذلك مفروض 
  .11عليه من رب العالمين

وليس معنى هذا أن اإلسالم ضد فكرة الوطن، وإنما هو ضد فكرة أن 
يقوم ذلك الوطن على األسس المفرقة للناس كالجنس والعنصرية أو أي 

ن على أساس التآخي والتعاون عرض من أعراض الدنيا ويقدم اإلسالم الوط
والمحبة وطاعة هللا، ومن هنا صار الوطن في مفهوم اإلسالم فكرة في 
الشعور قبل أن يكون رقعة من األرض، ومن هنا كانت قناعة المنتمين للوطن 
اإلسالمي بأنهم على الرغم من تباعدهم المكاني فهم أبناء وطن واحد 

  .12متعاونون
  ":المواطن"تعريف 

ى المواطن محور الموضوع وموضع االرتكاز في هذا البحث نأتي إل
وهو قطب الرحى الذي يقيم في الموطن سكنا والذي ينتمي لى الوطن جنسية 

  .ووطنية والذي يتفاعل بالمواطنة وينشط متمتعا بحقوق موفيا بالتزاماتها
ذلك : في تعريف الدولة الحديثة وفي المفهوم السياسي للمواطن هو

يعيش في الوطن له من الحقوق وعليه من الواجبات، وفي تعريف الفرد الذي 
آخر له المواطن هو ذلك الفرد الذي يتجنس بجنسية الدولة ويكون من رعاياها 

  . 13ويحمل لقبها ويدافع عن ترابها
صاحب الحق الذي يستأثر به دون : وفي تعريف القانون للمواطن هو

  .14غيره فيتمتع بما يخوله من سلطات
مواطن في المنظور اإلسالمي فهو اإلنسان المخلوق المكرم أما ال

المستخلف في األرض والحامل لألمانة والذي يستوطن دار اإلسالم في أي 
مكان في العالم كله،والمواطن في الدولة اإلسالمية كلمة تعني التعامل في 

، فهو شخصية بارزة ال 15تجاوب مع الوطن وليس مجرد الحياة في رحابه
مجتمع الدولة وإنما تقوم بإعانة الوطن وتعمل على بقائه وصالحه  تفنى في

كما تعمل الدولة على بقاء هذه الشخصية، وصالح كل منهما ضروري لآلخر 
  .16فال تنافر بين االثنين وال تعارض
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  ": المواطنة"تعريف 
: أولهما: بما أنه ال تتكشف داللة المصطلح إال بواسطة شرطين

  .في حقل معرفة ما عبر ظروف تاريخية معروفةمفهومه الذي اكتسبه 
إندراجه في عالقات تفاعل مع مصطلحات مماثلة تبين مدى : وثانيهما

اختالفه عنها، وحيث إن المفهوم ال يكون ذا داللة كاملة إال حين يكون مدلوله 
محددا معلوما ذا مكان وزمان محددين فإن مفهوم المواطنة في ظل ما تسعى 

لحالية بحاجة إلى تحديد دالالته واستكشاف مضامينه واستجالء إليه الدراسة ا
  .قيمه، ويقتضى ذلك معالجة مفهوم المواطنة لغويا وتاريخيا وسياسيا

فمن ناحية اللغة فيعد الحفر في األصول اللغوية للمصطلح أمرا مهما 
فالمواطنة مأخوذة في العربية من الوطن، والمواطنة مصدر الفعل واطن 

ك في المكان إقامة ومولدا ألن الفعل على وزن فاعل إذن المواطنة بمعنى شار
، أما تأصيل 17مفاعلة بين اثنين فأكثر يتفاعلون حول الوطن،أي يتشاركون فيه

المفهوم من الناحية التاريخية فقد اقترن مبدأ المواطنة بحركة نضال التاريخ 
  .18اإلنساني من أجل العدل والمساواة واإلنصاف

لحادي والعشرين شهد مفهوم المواطنة عدة تعريفات في القرن ا
عالقة بين فرد ودولة (سياسية حيث عرفتها دائرة المعرف البريطانية بأنها 

، أما الموسوعة العربية العالمية فقد عرفت )تتضمن حقوقا وواجبات متبادلة
، أما التعريف 19)اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أو وطن(المواطنة بأنها 

إلسالمي لها فيرى البعض أنها عبارة عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد ا
وعناصر األمة،حيث يرى هؤالء أن المواطنة هي تعبير عن طبيعة وجوهر 

وبين من يقيمون على ) وطن اإلسالم(الصالت القائمة بين دار اإلسالم وهي 
ين أن ، ويؤكد بعض الكتاب اإلسالمي20هذا الوطن من المسلمين وغيرهم

المواطنة من المنظور اإلسالمي هي مجموع العالقات والروابط والصالت 
التي تنشأ بين دار اإلسالم وكل من يقطن فيها سواء أكانوا مسلمين أم ذميين أم 

، ويرى الباحث أن مصطلح المواطنة يستوعب وجود عالقة )3(21مستأمنين
ة االجتماعية والسياسية بين الدولة أي الوطن والمواطن،وأنها تقوم على الكفاء

  .للفرد بغض النظر عن انتماءه العقدي
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  :مفهوم المواطنة من المنظور اإلسالمي
ما من قضية أثارت جدال في اآلونة األخيرة بين السياسيين 
واإلسالميين كما أثارت قضية المواطنة، فقد أصبحت المواطنة من أهم 

اإلسالمية أو في غيرها،  المشكالت المثيرة للجدل والبحث سواء في البالد
بإيحاءات المفاهيم الغربية، وتعقيد المسائل، وإرباك الموقف اإلسالمي دوال 
وشعوبا، وقد راح بعض الكتاب والمثقفين في الغرب ومعهم بعض الكتاب 
العلمانيين في بعض الدول العربية واإلسالمية يتهمون اإلسالم بأنه أغفل 

أقامها، وكان فيها تمييز بين سكانها المسلمين مفهوم المواطنة في الدولة التي 
كما يزعم  –وغيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب األخرى إذ حدد اإلسالم 

مفهومي المواطنة والهوية على أساس االنتماء للدين اإلسالمي  –هؤالء 
  .22فقط

وهم بذلك يتغافلون أو يغيبون حقائق التاريخ التي تدحض مصادره 
دعاء وتؤكد على بطالنه، بل هي تشير إلى أن البناء األول ووثائقه هذا اال

للدولة اإلسالمية حين كانت في طورها الجنيني قد تم تأسيسه على مفهوم 
المواطنة من خالل تحديد هوية االنتماء للدولة لجميع رعاياها من خالل تحديد 

  .الحقوق والواجبات
من عدة وسوف أتناول قضية المواطنة من المنظور اإلسالمي 

 موقف اإلسالم من مبدأ المواطنة ممثال في سيدنا رسول هللا : األولى: جهات
خر من طبق اإلسالم فهما وعمال وبوصفه صلي هللا عليه وسلم رئيس الدولة 

: الثالثة. التطبيق العملي عبر تاريخ المسلمين للمواطنة: الثانية. اإلسالمية
التمايز بين : الرابعة. ر المسلمحقوق المواطنة في اإلسالم وحقوقها مع غي

  .مفهوم المواطنة في اإلسالم والغرب
  : موقف اإلسالم من مبدأ المواطنة: أوال

في مكة ثالثة عشر عاما يدعو إلى اإلسالم حتى  ظل سيدنا محمد 
وأصحابه إلى المدينة  هيأ هللا قيام دول إسالمية في المدينة المنورة، وهاجر 

سكنوا المدينة من قديم فمنهم من كان على  فوجد فيها غير مسلمين
شرك،ومنهم من كان من أهل الكتاب وتحديدا اليهود، ومن المعلوم أن أي دول 
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شعب، وأرض، ودستور، ورئيس الدولة، فالشعب هو كل من سكن : لها أركان
المدينة المنورة، : المدينة من مسلمين ويهود ومشركين، واألرض أو الوطن

، بقي الدستور الذي سيحكم ال في شخص رسول هللا ورئيس الدولة ممث
إلى رسم سياسة  العالقة بين المسلمين وغيرهم، فلم يتجه تفكير النبي 

لإلبعاد أو المصادرة واإللغاء بل قبل عن طيب خاطر وجود اليهود والوثنية 
وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند على أن لهم دينهم وله 

  .  23دينه
) صحيفة أو وثيقة المدينة(فكان المثال أو النموذج األول للمواطنة 

فمن يراجع الوثائق التاريخية التي تتحدث عن تأسيس الدولة اإلسالمية بعد 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في العام األول للهجرة  انتقال الرسول 

األساسية للدول م سيجد مفهوم المواطنة قد أرسى في المنطلقات 622سنة 
والتي هي  اإلسالمية، فالمدقق في مضمون الصحيفة التي وضعها الرسول 

أول دستور في اإلسالم بل في العالم كله سيجد فيها مبدأ المواطنة الذي اعتمده 
بحيث وضعت فيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة  رسول هللا 

م من ساكني المدينة المنورة ومن الكاملة التي يتساوى فيها المسلمون مع غيره
حولها، والصحيفة أو وثيقة المدينة المنورة التي تعد في نظر المؤرخين 
والباحثين والقانونيين من أهم وثائق التاريخ العربي اإلسالمي باعتبارها أولى 
أشكال التنظيم السياسي اإلداري االجتماعي للدول أرست مفهوم المواطنة 

لنظر إلى االنتماء الديني والقبلي من خالل طرحها لشعار لرعايا الدولة دون ا
، ومن المعروف 24المساواة في التكاليف الدنيوية تجاه الدولة لجميع رعاياها

أن المساواة هي أولى مقدمات المواطنة المؤسسة على الحرية والديموقراطية 
  .في العرف اإلنساني المعاصر

م ما جاء في هذه الوثيقة وسنحاول في عجالة سريعة التركيز على أه
خاصة ما يتعلق بمبدأ المواطنة حيث اشتملت على سبعة وأربعين بندا أو فقرة 

  :سأختار منها ما يأتي

بين المؤمنين والمسلمين من قريش ) رسول هللا(هذا كتاب من محمد النبي 
  :ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم  وجاهد معهم
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 .إنهم أم واحدة من دون الناس - 1
 .نه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا، وال يحول دونه على مؤمنوأ - 2
وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسو غير مظلومين وال متناصر  - 3

 .عليهم
 وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، - 4

 .ال نفسه وأهل بيتهإ) يهلك(مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتع 
 .وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين - 5
 .وأن على اليهود نفقتهم وأن على المسلمين نفقتهم - 6
 .وأن ليهود بني حارث مثل ما ليهود بني عوف - 7
 .وأن ليود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف - 8
 .وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف - 9

 .وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف - 10
 .وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف - 11
 .وأن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف - 12
 .وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم - 13
 .أن لبني  الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون اإلثم - 14
 .موأن موالي ثعلبة كأنفسه - 15
 .وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة - 16
 .وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم - 17
 .وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه - 18
 .وأن النصر للمظلوم - 19
 .وأن يثرب حرام جوفها األهل هذه الصحيفة - 20
ه فإن وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساد - 21

 .مرده إلى هللا وإلى محمد رسول هللا
 .وأنه ال تجار قريش وال من نصرها - 22

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
 .آثم
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 .وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم - 23
 ).بطانة الرجل أي خاصته وأهل بيته(وإن بطانة يهود كأنفسهم  - 24
نه ال يخول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، إنه من خرج آمن ومن قعد وإ - 25

آمن بالمدينة إال من ظلم وأثم وأن هللا جار لمن بر واتقى ومحمد رسول هللا 
 25. 

المواطن وحقوق : تضمنت هذه الوثيقة الدستورية عدة قضايا منها
ع المواطنين وواجباتهم،مع االتفاق على إنشاء تحالف عسكري بين جمي

طوائف المدينة ضد األعداء ومنع أي تعاون مع المشركين ضد المسلمين، 
القبلية واإلنسانية، القوى المعادية، الديمقراطية، وسنحاول أن نمر على تلك 

  .القضايا

  :كما أبرزت هذه الوثيقة المهمة جدا أمرين في غاية األهمية هما

 .ميالد الدولة اإلسالمية في الوطن الجديد - 1
المجتمع المدني في أمه واحدة على الرغم من التنوع الثقافي  صهر - 2

المسلمون واليهود والوثنيون الذين لم يؤمنوا من األوس (والعقدي 
المهاجرون من مكة وهم من قبائل عدنانية (، والتنوع العرقي )والخزرج

 .، واليهود)واألنصار وهم قبائل قحطانية

ية بين جميع المواطنين وأن طوائف يقرر مبدأ الوحدة الوطن: فالبند األول
المدينة هم رعايا الدولة أو شعب الدولة في المفهوم المعاصر، أو بيان مكونات 

  .مفهوم األمة

يحظر تعاون أهل المدينة مع مشركي قريش في مكة،سواء في : والبند الثاني
  .حماية النفوس أو صيانة األموال،أو االقتصاد العام

ورة مناصرة اليهود وحقهم على المؤمنين ضد من يعلن ضر: والبند الثالث
  .عاداهم

إعالن الوحدة الوطنية بين المؤمنين واليهود في إطار العدل، : والبند الرابع
  .فيتحمل الظالم مغبة ظلمه دون الظلم واالعتداء،
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تقرير مبدأ المساواة بين المسلمين واليهود في مؤازرة الدولة : والبند الخامس
ل محاربتهم مع األعداء، ووجوب المواالة والنصرة في اقتصاديا في حا

  .الحرب

  .توزيع األعباء االقتصادية على كل من المسلمين واليهود: والبند السادس

أوضحت مبدأ  35- 26وهي في أصل الوثيقة من : 15 - 7والبنود من 
المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وتسع قبائل يهودية،متضامنة 

  .بني عوف مع يهود

تحديد أولويات المناصرة بين أهل الصحيفة وبين أعدائهم : 17- 16والبندان  
الذين يحاربونهم،وهذا مفهوم عسكري دفاعي،مع بيان ضرورة التعاون في 

 .إبداء الرأي والنصيحة والمشاورة، وهذا مفهوم أساسي اجتماعي للمواطنة

و الفردية، فكل إنسان بيان وتأصيل مبدأ المسؤلية الشخصية أ: 18والبند 
مسؤول عن تصرفاته الخاصة وسلوكه الجنائي، وهو من مفاخر اإلسالم لقوله 

ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب ،  )18: فاطر( َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرىٰ  : تعالى
  ).28: المدثر( َال تُْبقِي َوَال تََذرُ  ، )21: الطور( َرِهينٌ 

  .يح أصول التقاضي ومفاهم القضاء واألحكامتوض: 19والبند 

  .تحديد نطاق مفهوم المواطنة الجغرافي: 20والبند

بيان المرجعية في أحوال فض المنازعات أو التنازع القانوني وهو : 21والبند 
وسنة رسوله، أي أن الحاكمية h ورسوله، ألن الشريعة  –تعالى  –كتاب هللا 

  .اإلسالمية ذات نطاق إقليمي

  .تقرير قطع عالقات التعاون العسكري مع قريش وحلفائها: 22البند و

وأن النصر يكون ) يثرب(بيان عام في وجوب الدفاع عن المدينة : 23والبند 
في حال الحق والعدل، ال في حال الظلم واإلثم، فال تعطي المواطنة حق 

  .26البراءة أو االمتياز، ألن اإلسالم يناصر الحق ال الباطل



  صالح حسن المسلوت/ د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            50

عني أن جميع المواطنين  يعاملون على أساس واضح من وهذا ي
المساواة، فليس هناك مواطنون من الدرجة األولى، وآخرون من الدرجة 
الثانية أو الثالثة، فالجميع سواسية أمام القانون، وال يعفى أحد من طائلة النظام 

  .أو القانون الجنائي وغيره من القوانين الدستورية واإلدارية والدولية

إن هذه الوثيقة مثل أعلى يمثل شرف المواطنة وتقرير حقوق 
المواطنين على أساس واضح من المساواة وتحمل المسؤليات دون منح 
بعضهم شيئا من االمتيازات، على عكس ما كان مقررا في األمم غير 
اإلسالمية في الماضي من إعطاء امتيازات لبعض المواطنين وهو ما يعمل به 

  .ير بعض الدول المعاصرة صراحة، أو عرفا أو تواطؤا سرياأحيانا في دسات

  :حقوق وواجبات المواطنة الواردة في الوثيقة

تأتي أهمية تلك الوثيقة بأنها حددت القوى والفعاليات االجتماعية في 
المدينة المنورة على مختلف مكوناتها القبلية والدينية حقوق وواجبات تجاه هذه 

عروف أن المدينة المنورة التي هاجر إليها الرسول صلى الدولة الوليدة فمن الم
هللا عليه وسلم، كانت تتعدد فيها االنتماءات القبلية والدينية وأفراد مشركين 
حيث حددت الصحيفة أو الوثيقة العالقات بين السلطة وأفراد المجتمع داخل 
المدينة على تنوعهم الديني والقبلي، ورسمت عالقات المجموعات مع 

) األمة(سسات الدولة الناشئة، وبينت الواجبات والحقوق لكافة أفراد الدولة مؤ
من خالل دستور مكتوب باسم الصحيفة يرسخ مفهوم المواطنة في هذه الدولة، 

جاء في النص : وللداللة على ما نقول لنراجع بعض ما جاء في تلك الصحيفة
ؤمنين من قريش هذا كتاب من محمد رسول هللا بين الم"الحرفي للصحيفة 

وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون 
للداللة على أن جميع قاطني هذه ) األمة(فأوردت الصحيفة كلمة " الناس

الدولة هم أمة واحدة ضمن دولة واحدة وماداموا أمة واحدة فهم متساوون في 
الجتماعية التي شملتها ، فالنص واضح للمكونات ا27االنتماء لها دون تمييز

الصحيفة وهم المهاجرون واألنصار وهما مجموعتان أمنتا باإلسالم، أما ما 
الذي اتبعهم ممن مازال " ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم"جاء في النص 

  . 28خارجا عن اإلسالم ولم يؤمن به بعد أما من لحق بهم فهم اليهود
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  :البعد القبلي واإلنساني في الصحيفة

المجموعة البشرية التي تكونت منها أمة هذه الدولة هم المؤمنون  إن
المسلمون فأعطتهم الصحيفة أعظم خصائص االنتماء لإلسالم الذي أسقط 
االنتماء إلى القبلية وتجاوزها إلى اإلنسانية الكاملة، وكان المنتمون إليه من 

بقية القبائل  قبائل عديدة كقريش أو الخزرج  أو أوس أو سليم أو غفار أو من
فكل مسلم من هؤالء دخل في تشكيلية اجتماعية واحدة أطلقت عليهم الصحيفة 
اسم المؤمنين، فتجاوزت في بعدها اإلنساني القبلية والعصبية العرقية إلى 
جانبهم مجموعة اجتماعية أخرى وهم اليهود ثم مجموعة ثالثة أخرى غير 

نت المجموعات البشرية الثالث مسلمة أو يهودية ممن بقي على وثنيته تلك كا
رعايا دولة المدينة فأسمت الصحيفة تلك الكتلة الجماعية باألمة وأعطت 
الصحيفة كل أفرادها حقوق المواطنة في هذه الدولة أي االنتماء لألمة وليس 
االنتماء القبلي الذي كان يسود الجزيرة العربية ومعظم البلدان المحيطة بها في 

  .29خيةتلك الحقبة التاري

أن أي باحث أو مفكر ممن يمتلك الموضوعية والحيادية سيجد في كلم 
األمة التعبير القانوني والدستوري للمواطنة وأنها كانت خطوة حضارية 
متقدمة تجاوزت في بعدها القانوني واالجتماعي الزمن والتاريخ بما فيه زماننا 

ي واألسري والمذهبي الحالي الذي مازالت فيه بعض األمم ترى االنتماء القبل
  .والعرقي هو المواطنة

كما وضعت الوثيقة الدستورية حقوقا وواجبات للمواطنين في الدولة 
دون النظر إلى االنتماء الديني والقبلي، وأشارت الصحيفة إلى المساواة بين 

، كما حددت الوثيقة لمواطنيها على حد سواء 30أفراد الدولة في السلم والحرب
مع القوى المعادية لها فمنعت إقامة عالقات تجارية أو مالية أو كيفية العالقة 

خاصة مع هؤالء األعداء حتى وإن كان الفرد في الدولة يتشارك معهم في 
االنتماء كالشرك، وبينت الصحيفة صراحة مفهوم المواطنة في مواطنيها من 

في  اتباع الديانة اليهودية حين حددت لهم واجبات وحقوق كما هي للمسلمين
، كما وضعت الصحيفة أسس الدولة الحديثة والقواعد 31حماية الدولة وأمنها
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الديمقراطية للدولة اإلسالمية في مقدمتها المساواة تبين جميع رعايا الدولة 
وهذا أساس مفهوم المواطنة في النظم الديمقراطية وأعطت المثال الحقيقي 

  .32منا هذاللحرية التي ال تزال اإلنسانية تبحث عنها إلى يو

  : وخلفاؤه لمواثيق المواطنة تطبيق الرسول : ثانيا

واليهود، وإن قابله  رسخت األيام والمواقف هذا االتفاق بين النبي 
ظل على خلقه الكريم معهم، في تمسكه  اليهود بالغدر والخيانة، إال أن النبي 

با ضحية جهل يستعينهم في دية قتيلين ذه ببنود هذه الوثيقة، فقد ذهب إليهم 
لهما، وقد ذهب  عمرو بن أمية الضمري رضي هللا عنه بجوار رسول هللا 

لليهود تنفيذا للعهد الذي بينه وبين بني النضير حول أداء الديات،  النبي 
فدبروا لقتله بأن أوزعوا إلى أحدهم أن يلقى عليه حجرا من فوق الجدار الذي 

  . 33جلس إلي النبي 

إلى اليهود للتعاون معه في دية قتل خطأ   فلماذا يذهب الرسول
ارتكبه مسلم، إال بناء على مبدأ المواطنة، وأنهم شركاء في وطن واحد، وهو 

  .المدينة المنورة

لليهود من ممارسة تجارتهم،  كما أننا عندما نتأمل في تمكين النبي 
ولم ينازعهم فيها وأعمالهم، لدرجة احتكار تجارات معينة ليس ألحد سواهم، 

كتجارة السالح، والذهب، وغيرها، وامتالكهم لزمام إدارة : أحد من المسلمين
األسواق في المدينة المنورة، وهذا يتضح في حادثة يهود بني قينقاع عندما 
ذهبت امرأة مسلمة لسوقهم، فراودها أحد اليهود لتكشف وجهها فأبت، فلما 

قيامها، فصرخت، فسمع بصراخها جلست عمد حيلة كشف بها عورتها عند 
. مسلم كان موجودا بالسوق،فتشاجر مع اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه

أن المسلم لم يجد من يقف معه من : فبنظرة تأملية على هذا الموقف يثبت لنا
المسلمين عندما تصارع مع اليهودي، بل وجد خصمه اليهودي أنصارا 

سلم، داللة على أن اليهود قد كان لهم زمام كثيرين له مما أدى إلى قتل الم
  .السوق وما فيه، وهو تواجد ال ينافسهم فيه أحد
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ثم زاد هذا التوثيق والتأكيد لمبدأ المواطنة، حتى بعد إجالء اليهود 
، وطردهم من المدينة، فقد كان من سلوك النبي صلى الذين غدروا بالنبي 

ث تعامالته في الشئون المدنية هللا عليه وسلم العملي مع اليهود، من حي
والجنائية الخاصة باليهود، فقد احترم العهود معهم، واحترم خصوصياتهم 

ودرعه مرهون عند يهودي، وكان له  التشريعية، ففي الشئون المدنية مات 
قبل موته وأسلم الغالم، وظلت أسواقهم في  خادم يهودي ومرض فزاره 

  .، بل تركها لهم، وترك تجارتهمرها منهم المدينة المنورة كما هي، لم يصاد

من اليهود زراعة أرض المدينة مقابل النصف،  كما طلب النبي 
وبذلك يكون قد ملك اليهود . فهم أهل خبرة في الزراعة أكثر من أهل المدينة

وكان اليهود مهرة في بيع األسلحة وصناعتها، واشتهروا . زمام أمر الزراعة
، وبذلك يكون لهم اليد العليا في أمور 34المدينة وغيرها بأنهم تجار السالح في

  .التصنيع الحربي: األسلحة أو بما يسمى في عصرنا

إذا كانت أسواق الذهب وغيره عندهم، وبذلك : ولنتأمل هذا الواقع
يكونوا قد سيطروا على وزارة التجارة والتموين باصطالحنا المعاصر، 

وغيرهم، ويكونون بذلك قد سيطروا والسالح هم تجاه، يبيعونه للمسلمين 
وكذلك الزراعة، فماذا بقي للمسلمين من . أيضا على التصنيع الحربي

! السيطرة المزعومة واضطهاد غير المسلمين، أو التفاضل للمسلم على غيره؟
لم تفرق في  كل هذا يدل على أن الدولة اإلسالمية التي أسسها النبي 

يا كانت ديانتهم بل قامت على أساس االنتماء المعاملة بين المسلمين وغيرهم أ
  .للوطن الواحد والدفاع عن أرضه والوالء له والنزول على قوانينه

  :السياق التاريخي للمواطنة عند فقهاء المسلمين: ثالثا

وترسخ هذا الفهم في نفوس المسلمين جميعا، ألنه شرعهم ودينهم، 
وبخاصة عمر بن الخطاب  –فرأينا جيل الصحابة، وعصر الخلفاء الراشدين 

يترسخ فيه هذا المعنى ويتأكد، وقد وقف التاريخ وقفات طويلة  -رضي هللا عنه
أمام موقف عمر بن الخطاب من غير المسلمين في عدله ومساواته وإنصافه، 
من هذه المواقف موقف القبطي الذي تسابق مع ابن عمرو بن العاص والي 
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أنا ابن : بن عمرو القبطي وقال لهمصر وسبق القبطي ابن عمرو، فلطم ا
األكرمين، فانتظر القبطي إلى موسم الحجيج وذهب إلى عمر بن الخطاب في 
مكة المكرمة يشكو من ابن والي مصر، فأرسل عمر إلى عمرو وابنه أن 

اضرب من ضربك، اضرب ابن األكرمين، ثم بعدها : يحضرا، وقال للقبطي
يا أمير المؤمنين : ته، قال القبطياضرب عمروا على صلع: قال عمر للقبطي

إنما ضربت من ضربني، فقال عمر بن الخطاب قولته التي صارت قانونا، 
متى استعبدتم الناس : وصارت المادة األولى من مواد مواثيق حقوق اإلنسان

  !!.35وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

ورغم ما حدث لم يسلم القبطي، ولم يقايضه أحد على أخذ الحق له 
سالم، هذا القبطي الذي كان قبل اإلسالم في مصر ال يرفع رأسا أمام باإل

  .البيزنطيين حتى جاء اإلسالم وكفل له حق أن يشكو ابن واليه إلى الخليفة
ثم نرى العدالة االجتماعية التي يطبقها عمر بن الخطاب مساواة لغير 

لجزية فيأمر له المسلم بالمسلم حين يرى يهوديا يتسول، ألنه ال يملك أن يدفع ا
وهللا ما أنصفناه إن أكلنا : بعطاء يصرف له من بيت مال المسلمين، قائال

، ولما عرض أبو لؤلؤة المجوسي في كالمه ما 36شبيبته، وال نرعى شيبته
يفصح عن نيته قتل عمر، فاقترح أحد الصحابة سجن أبي لؤلؤة، رفض عمر 

  .37بن الخطاب هذا االقتراح ألنه لم يرتكب جرما
م تجلى تطبيق مبدأ المساواة أكثر على يد علماء المسلمين، فرأيناهم ث

يجيزون للمسلم أن يتصدق من ماله على غير المسلم، وأن يعطيه من النذور 
: والكفارات، مستشهدين بآيات من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى

 َوأَِسيًراَويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَٰى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَِتيًما )وقد كان )8: اإلنسان ،
  .38األسرى حين إذن من أهل الشرك

بل رأينا من أئمة التابعين من أعطى الرهبان من صدقة الفطر، على 
في : أوالما تمثله صدقة الفطر من أهمية كبرى عند المسلم من عدة جهات، 

ر الزكاة والصوم، فهي مقرونة بشه: مرتبطة بفريضتين مهمتين في اإلسالم
أن زكاة المال يجمعها : ثانيارمضان، وهي مطهرة للصائم من اللغو والرفث، 

الحاكم أو الدولة لتوزعها على الفقراء، أما صدقة الفطر فالمستحب أن 
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أن زكاة المال تجب على من ملك نصاب الزكاة : ثالثايوزعها المسلم بنفسه، 
ب على من يملك قوت وهو مبلغ قلما توفر مع الفقير، أما صدقة الفطر فهي تج

  .يوم وليلة العيد، ومعنى هذا أن عدد معطي زكاة الفطر أكبر من زكاة المال
ورأينا فقهيا إسالميا روج العلمانيون ضده شائعات أنه ضد التسامح 
مع غير المسلمين، وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية، نراه يضرب أروع مثل 

الواحد، ال فرق فيه بين مسلم  لتطبيق مبدأ المواطنة، والحفاظ على قوة الوطن
وغير مسلم، وذلك عندما أسر عدد من المسلمين وغير المسلمين عند ملك 
التتر، فكتب رسالة لملك قبرص يشرح له موقفا حدث له مع ملك التتر عندما 
أسر عنده مجموعة من أبناء الوطن، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية لملك قبرص 

ر لكل أحد، ونحب أن يجمع هللا لكم خير الدنيا نحن قوم نحب الخي: (المسيحي
وقد عرف النصارى كلهم أني ... نصيحة خلقه: واآلخرة، أعظم ما عبد هللا به

فسمح بإطالق ) غازان(لما خاطبت التتار في إطالق األسرى، وأطلقهم 
لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤالء ال يطلقون، : المسلمين، قال لي

ميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا بل ج: فقلت له
نفتكهم، وال ندع أسيرا من أهل الملة وال من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى 

  ).من شاء هللا، فهذا عملنا إحساننا، والجزاء عند هللا
لغزو بالد ) الحمالت الصليبية(وعندما جاءت حمالت اإلفرنج 

حمالت، لم يسمها المؤرخون المسلمون بالحمالت  المسلمين والعرب، في تسع
، لعدم جرح شعور غير المسلمين من أهل الصليب بل سموها 39الصليبية

، ألنهم علموا أن الغازيين لم يستهدفوا المسلمين قط بل 40حروب الفرنجة
استهدف العرب جميعا للسيطرة على بالدهم وخيراتهم، وحارب المسلمون 

هذا الغزو، وأصر مؤرخو أوروبا على تسميتها وغير المسلمين معا لصد 
  .41بالحروب الصليبية

  :حقوق المواطنة وواجباتها في اإلسالم: رابعا

للمواطن حقوق مختلفة وهي أكبر بكثير من الواجبات، وهي تشبه إلى 
حد كبير الحقوق األساسية والتبعية للمواطن في المواثيق الدولية التفاقها مع 

  :طيع أن نوجز تلك الحقوق فيما يليمقاصد الشريعة، ونست
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فاإلسالم ينهى عن قتل اإلنسان بل وينهى عن قتل : حق الحياة - 1
َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض : اإلنسان ذاته فيقول هللا تعالى

َوَال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم : ى، ويقول هللا تعال)32: المائدة( فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما من قتل نفسه : (، ويقول الرسول )29: النساء( إِنَّ هللاَّ

في بطنه في نار جهنم خالدا ) يضرب بها(بحديدة فحديدته في يده يتوجا بها 
 ).فيها أبدا

فاإلنسان باإلسالم مكرم لذاته بصرف النظر عن : حق الكرامة - 2
ْمنَا : مائه القومي أو الجنسي أو اللوني أو الديني، يقول هللا تعالىانت َولَقَْد َكرَّ

  . )1()ولقد كرمنا بني آدم). (70: اإلسراء( بَنِي آَدمَ 
جالس مع أصحاب فمرت به جنازة فقام  وذات مرة كان رسول هللا 

، فقال إنها جنازة يهودي يارسول هللا: تعظيما وإجالال، فقيل له لها الرسول 
) :أليست نفسا؟.(  

فالعدل هو القضية األولى في الشريعة اإلسالمية وهي : حق العدل - 3
من قوابت مقاصدها في تحقيق كرامة اإلنسان ومصالح اإلنسان، يقول هللا 

ْحَسانِ  : تعالى َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ ، واإلسالم يشدد  على )90: النحل( إِنَّ هللاَّ
َوَال  : عدل حتى مع وجود الخصومة والعدواة، يقول هللا تعالىإقامة ال

  ). 8: المائدة( يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوىٰ 
فاإلسالم يؤكد رفضه ومقته أن يستعبد اإلنسان أو : حق الحرية - 4

م تحرير اإلنسان من أقرب القربات p تعالى يستذل أو يسترق، واعتبر اإلسال
فَكُّ َرقَبٍَة ) 12(َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقبَةُ ) 11(فََال اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ  : فيقول هللا تعالى

)13( )13-11: البلد( ويقول الرسول ،) : من أعتق رقبة أعتق هللا بكل
ء على لسان الخليفة الثاني ، كما جا)عضو منها، عضوا من أعضائه من النار

 ).متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(عمر بن الخطاب 
فالناس كلهم في القيمة اإلنسانية سواء في معايير : حق المساواة - 5

ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على : (الشريعة، يقول رسول هللا 
، كما يقول )أحمر إال بالتقوىعربي، وال ألحمر على أسود، وال ألسود على 

) :لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها( ويقول ،) : كلكم آلدم
 ).وآدم من تراب
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قرر اإلسالم مبدأ عاما في حرية االعتقاد والتفكير : حق االعتقاد - 6
 ، كما قرر اإلسالم في)6: الكافرون( لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِدينِ : يقول هللا تعالى

: المقابل قاعدة حازمة في عدم اإلكراه على االعتقاد أو الرأي، يقول هللا تعالى
 ِين أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس : ، كما يقول تعالى)256: البقرة( َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

 .َحتَّٰى يَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ 
م كما قرر اإلسالم احترام مشاعر اآلخرين وعدم التعرض باألذى له

ِ : والنيل من معتقداتهم، فيقول هللا تعالى َوَال تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
ٍة َعَملَهُْم ثُمَّ إِلَٰى َربِِّهْم َمْرِجُعهُمْ  لَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ َ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم َكَذٰ  َفيَُسبُّوا هللاَّ

، وذهب اإلسالم إلى أكثر من حرية )108: األنعام( ْعَملُونَ فَيَُنبِّئُهُْم بَِما َكانُوا يَ 
االعتقاد، فقرر حرية ممارسة هذا االعتقاد واالحتكام إلى شريعته فيما يتعلق 

 .باألحوال الشخصية المرتبطة بالمعتقد في إطار السيادة العامة للدولة المسلمة
آية نزلت  يقرر اإلسالم أن التعليم حق للجميع وأول: حق التعليم - 7

 اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ : قول تعالى في اإلسالم على رسول هللا 
، ويأمر اإلسالم بالبحث العلمي )2()اقرأ باسم ربك الذي خلق(، )1: العلق(

واستكشاف مكنون السماوات واألرض واستثمارها لصالح اإلنسان وكرامته، 
َماَواِت َواْألَْرضِ قُِل اْنظُُرو : فيقول هللا تعالى  ).101: يونس( ا َماَذا فِي السَّ

فيقرر اإلسالم عدم التجسس : حق احترام الخصوصيات الشخصية - 8
، كما نهى )12: الحجرات( َوَال تََجسَُّسوا: على الخصوصيات، فيقول تعالى
وال تؤذوا المسلمين، وال تعيروهم، وال : (الرسول عن تتبع العورات فيقول 

ا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع هللا عورته ومن تتبع هللا تتبعو
 ).عورته فضحه ولو في جوف رحله

يقرر اإلسالم أن من واجب ولي األمر رعاية مصالح الناس، : حق الرعاية - 9
َ يَأُْمُرُكْم أَْن : وتأمين ضرورات حياتهم وكرامتهم، يقول هللا تعالى إِنَّ هللاَّ

كلكم راع وكلكم : (، ويقول رسول هللا )58: النساء( وا اْألََمانَاتِ تَُؤدُّ 
إن هللا استخلفنا : ، ويقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه)مسؤول عن رعيته

 .42من أجل سد جوعتهم وستر عورتهم - أي الناس –فيهم 

  



  صالح حسن المسلوت/ د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            58

  واجبات المواطنة في اإلسالم : خامسا

  :يدة نوجزها فيما يليتوجب المواطنة على المواطن واجبات عد  

النصح العام بما يرشد األمة ويعينها على االلتزام في عهدها مع هللا تعالى،  - 1
وااللتزام في عهدها مع الحاكم، والتزام عهدها تجاه بعضها البعض في 
العمل معا على إقامة مجتمع ينعم بالعدل واألمن واالستقرار والكفاية 

 .والسيادة
األمة وااللتزام بشريعتها واحترام هويتها الثقافية،  المحافظة على عقيدة - 2

 .والعمل على االرتقاء بنهجها الحضاري
السهر على صوم األمة العام، فكل مواطن يتحمل مسؤولية حماية أمن  - 3

 .األمة كل في مجال اختصاصه واهتمامه
المحافظة على الوحدة الوطنية، وعلى وحدة أراض الوطن وسيادتها،  - 4

ارة الفتن والشغب أو التآمر مع الغير ضد سيادة الوطن ووحدته وعدم إث
 .االجتماعية ووحدة أراضي

العمل على تقوية التنمية الزراعية وتطويرها، وعدم االعتداء على  - 5
محاصيلها، مع السعي المخلص إلثراء التنوع الزراعي، بما يحقق كفاية 

إذا : "الرسول األمة ويعزز مصادر مواردها االقتصادية،حيث يقول 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم الساعة حتى 

 ".يغرسها فليفعل
: العمل على إثراء التنمية الصناعية وتحسينها إنفاذا ألمر رسول هللا  - 6

إن هللا يحب : "، ويقول "إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"
 ".العبد أن يحترف

مل على توسيع التنمية التجارية كما في معنى حديث رسول هللا وجوب الع - 7
" :تسعة أعشار الرزق في التجارة." 

العمل الجاد على التحصيل العلمي وزيادة المعرفة والتنمية الثقافية، حيث  - 8
ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دَ : يقول هللا تعالى  َرَجاتٍ يَْرفَعِ هللاَّ

طلب العلم فريضة على كل مسلم : "، ويقول الرسول )11: المجادلة(
 ".ومسلمة
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المحافظة على البيئة وعدم إفسادها، فهي سكن اإلنسانية جمعاء ومالذ  - 9
 َوَال تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض بَْعَد إِْصَالِحهَا: أمنهم المشترك، يقول هللا تعالى

اإليمان بضع وسبعون : "ه الصالة والسالم، ويقول علي)56: األعراف(
 ".شبعة أعالها ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق

: المحافظة على أموال اآلخرين وعدم االعتداء عليها، يقول هللا تعالى - 10
 َِوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْينَُكم ِباْلبَاِطل )ويقول عليه الصالة )188: البقرة ،

 ".إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "والسالم
العمل على تحقيق التكافل والتضامن االجتماعي حيث يقول رسول هللا  - 11

" : وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، من بات شبعان وجاره
  ".إلى جنبه جائع هو يعلم

:  تعالىالعمل على محاربة الفساد والمخدرات والمسكرات، يقول هللا - 12
 ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس مِّ

 ".كل مسكر حرام: "، ويقول )90: المائدة( فَاْجَتنِبُوهُ 
العمل على إيجاد روح المحبة بين الناس وحب الخير لهم، يقول رسول  - 13

 ".حب ألخيه ما يحبه لنفسهال يؤمن أحدكم حتى ي: "هللا 
يوجب اإلسالم على المواطن المسلم خاصة احترام األقليات غير المسلمة  - 14

في المجتمع المسلم، حيث يقر اإلسالم لهم حق المواطنة الكاملة وحرية 
 .43االعتقاد والعبادة وحرية االحتكام إلى شرائعهم إن رغبوا بذلك

  : اإلسالم والغرب التمايز بين مفهوم المواطنة في: سادسا

هناك فرق بين مفهوم المواطنة في اإلسالم والغرب، فالمواطنة في 
اإلسالم مفهوم سياسي مدني يحقق توازنا في المجتمع على الرغم من التنوع 
العرق والديني والثقافي، بينما المواطنة في المجتمعات األخرى تسير نحو 

قمة هذه الصراعات ألنه جعل الصراع العرقي والديني والثقافي، والغرب في 
المواطنة ذات اتجاه عنصري كما عبرت عنه الحربان العالميتان األولى 

  .44في القرن العشرين) 1945-1939( ،)1918-1914(والثانية 
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كما أن المواطنة في اإلسالم ال تتعارض مع الوالء لألمة اإلسالمية 
ظور اإلسالمي، أما ووحدتها ألن المواطنة مفهوم إنساني ال عنصري في المن

المعادون للفكر اإلسالمي من القوميين والعلمانيين ودعاة الوطنية الضيقة، فقد 
حولوا المواطنة إلى عصبية مصادمة لإلسالم وأثاروا مشكلة األقليات غير 
المسلمة في بعض المجتمعات المسلمة فعارضوا تطبيق شريعة اإلسالم 

  .45دبذريعة التفريق بين أبناء الوطن الواح

والمواطنة في اإلسالم تستوعب جميع المواطنين في دياره دون إهدار 
حقوق األقليات غير المسلمة أو المسلمة، وبغير إثارة للنعرات القومية، كما 
تضمن المواطنة في اإلسالم لجميع المواطنين حقوقهم المتمثلة بحقوق اإلنسان 

مجرد شعارات، وهي  لقيامها على قاعدة التسامح فهي تحترم الواقع وليست
أداة بناء واستقرار ال وسيلة هدم وتفريق وزرع مشكالت، كما هو الشائع في 

، إنها مفهوم يعتمد أساسا على الحرية والمساواة وهي تتناغم مع 46الغرب
وجود مجتمع التعدد في األديان والثقافات والعنصريات واألعراق، فال مانع 

َوِمْن : اإلسالم العامة لقوله تعالىوال خوف من ظاهرة المواطنة أو دعوة 
َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَواِنُكمْ  ، )22:  الروم( آيَاتِِه َخْلُق السَّ

، وقوله )13: الحجرات( َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُوا: وقوله تعالى
ةٍ تَتَِّخُذوَن أَْيَمانَكُ : تعالى ةٌ ِهَي أَْربَٰى ِمْن أُمَّ : النحل( ْم َدَخًال بَْينَُكْم أَن تَُكوَن أُمَّ

، وهذا إقرار بتعدد األم في داخل الدولة اإلسالمية لعدم التمييز بين )92
المواطنين وإذابة الفوارق العنصرية والمذهبية والطبقية والدينية، والتزام مبدأ 

  .ظرة اإلسالمية في الوحدة اإلنسانيةالمساواة في الحقوق والواجبات والن

  : مقترحات وتوصيات عامة

الحاجة الماسة إلى تعميق مفهوم المواطنة باعتباره وسيلة عملية : أوال
تطبيقية لالنتماء فالوضع الحالي خاصة بين الشباب مشتت الفك واالتجاهات 

عن يتمثل في عدم القدرة على إعطاء معنى دقيق لالنتماء وإن البحث ليئس 
معنى االنتماء قد ينتهي بالشباب خاصة إلى الخضوع إلى أشكال من 
العصبيات والتطرفا ت الموغلة في الغرابة وأصدق مثال عليها التحزب 

  .لنوادي كرة القدم أو لفرقة من الفرق الرياضية
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من مقتضيات المواطنة االرتباط الوثيق بالميراث التاريخي : ثانيا
  .واطنة ذاتيا وإشعار اآلخرين بهاوالثقافي واالستشعار بالم

ال يمكن استثناء أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية من تعميق : ثالثا
  .وتربية معنى المواطنة

تحتاج المواطنة إلى قنوات لتفعيل معناها من خالل األجهزة : رابعا
  .واإلدارات االجتماعية والمحليات

لى لتنشئة الطفل يلزم من خالل األسرة باعتبارها البيئة األو: خامسا
وتقع عليها بداية مسؤولية تربيته، فمن أولويات هذه التربية تربية معنى 

  .المواطنة

يأتي بعد ذلك دور المؤسسة التربوية التعليمية الذي يعد : سادسا
األكثر أهمية إثر مسؤولية األسرة في البيت، وحيث يقضي الفتى أو الفتاة وقتا 

ن والمعلمات كميات العلوم المختلفة، ويلزم أن كبيرا فيها، ليتلقى من المعلمي
  .تتم تربية المواطنة ضمن هذه العلوم

هناك المناشط الال منهجية ومدى تفعيلها للحس الوطني : سابعا
  .واألخالقي، ويجب أن تكون المواطنة موضع االهتمام األكبر فيها

وذلك للمؤسسة اإلعالمية دور عظيم ومهم في التوعية بالمواطنة : ثامنا
  .بمختلف وسائلها

المؤسسة السياسية بمجالسها المختلفة يجب أن يكون للمواطنة : تاسعا
فيها غالبية عظمى فليس هناك بعدها من أهمية حتى يسود الوطن والمواطن 
األمن واألمان، والحب والوئام، بما يتحقق له من المواطن المثالي الواعي 

   .مال وتبني المستقبل لألجيالالممارس للمواطنة ممارسة فعالة تحقق اآل
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  المواطَنَة وأحكامها الفقهية

  
  

  عبد هللا بالقاسم محمد الشمراني الدكتور
                                                                                                  لسعوديةاالمملكة العربية 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ونعوذ با. من شرور إن الحمد . نحمده، ونستعينه، ونستغفره، 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

  .له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 ََحقَّ تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأ َ ْسلُِمونَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ  نتُم مُّ

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة ، )102: آل عمران( يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوَبثَّ ِمْنهَُما ِرَجاًال َكثِيًرا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا َواْألَْرَحاَم ۚ َ ، )1: النساء( إِنَّ هللاَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
َ  )70(َوقُولُوا قَْوًال َسِديًدا  يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم ۗ َوَمن يُِطعِ هللاَّ

  ).71-70: األحزاب( )71(يًما َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعظِ 

 ..وبعد

فعند التأمل في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكالم الفقهاء 
رحمهم هللا ونصوصهم العلمية، تبين لي أن الشرع قد لفت االنتباه إلى البلد 
الذي يستوطنه المرء، وعلق عليه بعض األحكام الشرعية، وقد وردت لفظة 

رحمهم هللا بعبارات مختلفة منها الوطن والموطن  المواطنة في كتب الفقهاء
والمستوطن وواطن واستوطن والبلد أو البلدة ونحو ذلك، مما يفهم منه أن له 

  . أحكاماً تختص به
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وقد تتبعت ذلك في كتب أهل العلم، وذكرت نصوصهم في ذلك، وإطالقاتهم 
ياً ببيان الحكم لهذه األلفاظ، ومرادهم منها، وتفصيلهم وتفريقهم في ذلك، مكتف

المترتب على ذلك، والمتعلق به، دون التفصيل والتوسع والمناقشة دفعاً 
 .لإلطالة

وإسهاماً مني في المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر المبارك، فقد 
  ". المواطنة وأحكامها الفقهية" :استخرت هللا تعالى في كتابة هذا البحث بعنوان

مفهوم المواطنة :"محاور المؤتمر والذي يقع ضمن المحور األول من
  ".وحقوق المواطن وواجباته عند الفقهاء والمفكرين

  :ويعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أمور منها مايلي

 . ص على تحقيق معنى المواطنة في كتب أهل العلم والمقصود منهاالحر:  أوالً 

البلدة والموطن داللة بعض النصوص من الكتاب والسنة على اعتبار : ثانياً 
  .الذي يسكنه اإلنسان وينتمي إليه، وأناطت به بعض األحكام الشرعية

وجود بعض الموافقات والمفارقات بين المواطنة في تعبيرات الفقهاء : ثالثاً 
  .األقدمين، وبين التعبير اإلصالحي المعاصر، مما يستلزم إلقاء الضوء عليها

قائماً على جمع النصوص الشرعية وقد انتهجت في هذا البحث منهجاً .. هذا
المتعلقة بالمواطنة في الكتاب والسنة النبوية، وأبواب الفقه المختلفة، ثم تحليل 

  .بعضها الستنتاج حكم شرعي منها

واعتمدت في بحثي على طبعات الكتب المعتمدة، وكذا في تخريج 
ات ولم أورد بيانات طبع. األحاديث من مصادرها وفق ترقيماتها المعتمدة

جميع المراجع داخل البحث حتى ال أثقله، واكتفيت بإيرادها مفصلة في قائمة 
  .المراجع في نهاية البحث

  :خطة البحث

  :جاءت خطة هذا البحث على النحو التالي

  .وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره: المقدمة
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 .مفهوم المواطنة وأدلة اعتبارها في ضوء الفقه اإلسالمي: المبحث األول

  .مفهوم المواطنة لغة واصطالحاً : لمطلب األولا

 .مفهوم المواطنة لدى الفقهاء: المطلب الثاني

  .أدلة اعتبار المواطنة من الكتاب والسنة والمعقول: المطلب الثالث

 .مفهوم المواطنة وأحكامها الفقهية: المبحث الثاني

  .اناألحكام الفقهية المتعلقة بالمواطنة أو االستيط: المطلب األول

  .المفارقة والموافقة بين المواطنة الفقهية والمواطنة المعاصرة: المطلب الثاني

  .وفيها خالصة البحث ونتائجه: الخاتمة

  .المراجع

وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه أو 
  . لمباركطالعه، وأن يكون لبنة صغيرة وإسهامة متواضعة في هذا المؤتمر ا

 .والحمد R رب العالمين .وهللا من وراء القصد
 

 مفهوم المواطنة وأدلة اعتبارها في ضوء الفقه اإلسالمي : المبحث األول

 :وفيه فرعان: مفهوم المواطنة لغةً واصطالحاً : المطلب األول

  مفهوم المواطنة لغةً : الفرع األول

فقه ُمَوافَقَةً وزناً المواطنة مفاعلة من واطنه ُمَواطَنَةً، مثل وا
المنزل الذي يقيم فيه اإلنسان ومحله، : فهي من الوطن، والوطن. )1(ومعنى

وهو مكان إقامة اإلنسان ومقره، وإليه انتماؤه، ولد به أو لم . )2(والجمع أوطان
 . )4(اتخذه وطناً : أقام فيه، وأوطنه: ووطن بالمكان. )3(يولد
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  معاصرةمفهوم المواطنة ال: الفرع الثاني

هي االنتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي 
بموجب القانون الدولي فإن المواطنة و. وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة

  .)5(هي مرادفة لمصطلح الجنسية

  :مفهوم المواطنة لدى الفقهاء: المطلب الثاني

الوطن، : مختلفة منهاذكر الفقهاء رحمهم هللا تعالى في كتبهم المواطنة بألفاظ 
والموطن، واالستيطان، والمستوطن، وكلها بمعنى واحد، وبيان ذلك على 

  :النحو التالي

الحنفية رحمهم هللا من أوسع المذاهب تفصيالً في : الحنفية - أوالً 
وطن أصلي، : تقسيم األوطان وتفسيرها، فقد قسموا الوطن إلى ثالثة أقسام

ي معرض الحديث عن السفر واإلتمام ووطن إقامة، ووطن سكنى، وذلك ف
  .والقصر

هو البلد الذي ولد فيه اإلنسان، أو البلد الذي يقيم فيه : فالوطن األصلي
وهو البلد الذي نوى فيه اإلقامة مدة ال يصح له : ووطن اإلقامة. إقامة دائمة

وهو البلد : ووطن سكنى. فيها قصر الصالة، من غير أن يقيم إقامة دائمة فيه
  .)6(يقيم فيه مدة يصح له فيها قصر الصالةالذي 

كما سيأتي . وطن قرار، ووطن مستعار: ومنهم من قسمها إلى قسمين
 .إن شاء هللا

الوطن مكان اإلنسان ومحله كما في : جاء في البحر الرائق
، ويصير المصر مصراً لإلنسان بكونه ولد فيه، واختلفوا فيما إذا "المغِرب"

، والمسافرة تصير والظاهر أنه يصير مقيماً . وج بهادخل المسافر مصراً وتز
كان  وروي أن عثمان : وقال أيضاً . مقيمة بنفس التزوج عنهم كذا في القنية

إني تأهلت بمكة، وقد : حاجاً يصلي بعرفات أربعاً فاتبعوه فاعتذر، وقال
  . )8)(7()اَمْن تَأَهََّل فِي بَْلَدٍة فَهَُو ِمْن أَْهلِهَ : (يقول سمعت رسول هللا 
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والوطن األصلي هو وطن اإلنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها 
داراً وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده االرتحال عنها، بل التعيش 
بها، وهذا الوطن يبطل بمثله ال غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى، وينقل 

حتى لو دخله مسافراً ال األهل إليها فيخرج األول من أن يكون وطناً أصلياً، 
  .)9(يتم

ولو كان له أهل بالكوفة، وأهل بالبصرة، فمات أهله بالبصرة : ثم قال
وبقي له دور وعقار بالبصرة ال تبقى وطناً له، ألنها إنما كانت وطناً باألهل ال 

: بالعقار، أال ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطناً له، وقيل
له، ألنها كانت وطناً باألهل والدار جميعاً، فبزوال أحدهما ال يرتفع  تبقى وطناً 

وفي المجتبى . الوطن، كوطن اإلقامة يبقى ببقاء الثقل، وإن أقام بموضع آخر
وهذا جواب : نقل القولين فيما إذا نقل أهله ومتاعه وبقي له دور وعقار، ثم قال

ين في البالد، ولهم دور وعقار واقعة ابتلينا بها، وكثير من المسلمين المتوطن
في القرى البعيدة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم، فال بد من حفظها أنها 

وال بد أن يكون بين الوطن األصلي وبين . وطنان له، ال يبطل أحدهما باآلخر
  .)10(وطن السكنى أقل من مدة السفر، وكذا بين وطن اإلقامة ووطن السكنى

 وإن استحدث وطناً أهلياً، وأهله األولون( :ةوقال في الجوهرة النير
  .)11( )باقون في الوطن األول، فكل واحد منهما وطن أهلي له

الوطن األصلي هو موطن والدته أو تأهله أو : (وقال في الدر المختار
  .)12()توطنه

وهو وطن : وطن أصلي: األوطان ثالثة: وقال في بدائع الصنائع
ى اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده، وليس اإلنسان في بلدته أو بلدة أخر

  .من قصده االرتحال عنها، بل التعيش بها

وهو أن يقصد اإلنسان أن يمكث في موضع صالح : ووطن اإلقامة
  .لإلقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر
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وهو أن يقصد اإلنسان المقام في غير بلدته أقل من : ووطن السكنى
  .خمسة عشر يوماً 

صلي ينتقض بمثله ال غير، وهو أن يتوطن اإلنسان في فالوطن األ
بلدة أخرى، وينقل األهل إليها من بلدته فيخرج األول من أن يكون وطناً 
أصلياً، حتى لو دخل فيه مسافراً ال تصير صالته أربعاً، وأصله أن رسول هللا 

  والمهاجرين من أصحابه  كانوا من أهل مكة، وكان لهم بها أوطان
ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها داراً ألنفسهم انتقض وطنهم أصلية، 

األصلي بمكة، حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون صالة المسافرين، حتى قال 
وا يَا أَْهَل َمكَّةَ َصَالتُِكْم فَإِنَّا قَْومٌ : (حين صلى بهم النبي  ، وألن )13()َسْفرٌ  أَتِمُّ

لوطن األصلي يجوز أن يكون واحداً أو أكثر الشيء جاز أن ينسخ بمثله، ثم ا
من ذلك، بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر، ولم يكن من نية أهله 
الخروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة، حتى أنه  لو 
خرج مسافراً من بلدة فيها أهله، ودخل في أي بلدة من البالد التي فيها أهله، 

  .)14(ماً من غير نية اإلقامةفيصير مقي

تغير الوطن باإلقامة ومن توطن في غير وطنه ثم : وفي تحفة الملوك
  .)15(دخل في وطنه األول قصر

ووطن . يسمى باألهلي، ووطن الفطرة والقرار: والوطن األصلي
يسمى أيضاً الوطن المستعار والحادث، وهو ما خرج إليه بنية إقامة : اإلقامة

 .)16(بينه وبين األصلي مسيرة السفر أو ال نصف شهر سواء كان

 ً وإنما كان مكان الزوجة قاطعا : قال في الشرح الكبير :المالكية -ثانيا
  .)17(للسفر ألنه في حكم الوطن

وما قيل في الوطن يقال في مكان الزوجة وفي : وفي بلغة السالك
  . )18(مكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه، فتأمل

وهو : الوطن: األول: د بالبلد ما هو أعم من أمرينيرا: وقال الخرشي
  .ما مكث فيه مدة طويلة بنية عدم التأبيد: ما اتخذ فيه اإلقامة بنية التأبيد، الثاني
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البلد غير الوطن، ألن الوطن هو ما سكن فيه ونوى : وقال أيضاً 
اإلقامة على التأبيد، ألن األصل المكث فيه على التأبيد، فال يتوقف على 

  .)19(ةني

الوطن هو محل السكنى كما تقدم ويفهم ذلك من : وفي مواهب الجليل
كالم ابن عبد السالم فإنه ذكر عن الفقهاء أنهم يقولون ينزل منزلة الوطن 

وإن لم يكثر سكناه عندهما : موضع الزوجة المدخول بها والسرية يريدون
كن إليها أو الوطن مسكنه أو ما به سرية س: قال ابن عرفة: ثم قال. انتهى

 .)20(زوجة بنى بها ال ماله وولده

الوطن وهي القرية المبنية مما جرت : قال الزركشي :الحنابلة -ثالثاً 
العادة به، من حجر، أو قصب، أو خشب ، فال جمعة على أهل الحلل والخيام، 
ألن المدينة كان حولها حلل وخيام وأبيات من العرب، ولم ينقل أنهم أقاموا 

 .)21(ن النبي أمرهم بذلكجمعة، وال أ

هو من كان في وطنه سواء كان : المستوطن: وقال في الشرح الممتع
  .)22(وطناً أصلياً، أو استوطنه فيما بعد

  :أدلة اعتبار المواطنة من الكتاب والسنة والمعقول: المطلب الثالث

ثمت أدلة كثيرة تدل على اعتبار المواطنة في الكتاب العزيز والسنة النبوية 
  :مطهرة، أورد منها ما يليال

  من الكتاب - أوالً 

1 -  َذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَٰ
هُ  ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ۖ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمتُِّعهُ قَلِيًال ثُمَّ أَْضطَرُّ َّjإِلَٰى َعَذاِب النَّاِرۖ   ِمْنهُم بِا

  ). 126: البقرة( َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

سأل إبراهيم عليه السالم ربه البلدية : قال بعض العلماء: وجه الداللة
واألمن والرزق، وسبب تخصيص المؤمنين في هذا الدعاء بالرزق، أنه دعا 

 أن لذريته أوالً أن يجعلهم هللا أئمة ولم يخصص بالمؤمنين، فأخبره هللا
  .)23(الظالمين من ذريته ال يستحقون ذلك
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2 -  ََوأَنِذْر َعِشيَرتََك اْألَْقَربِين )214: الشعراء .(  

أن بداءة الداعي بدعوة أهله وقرابته وعشيرته، نصرة : وجه الداللة
له، وعزة ومنعة، وهم األولى واألحق ابتداًء، وال يخفى أن العشيرة األقربين 

  .ن، ويستوطنوا مكاناً ال بد أن يجمعهم موط

3 -  َمن يََشاُء ُ ُسوٍل إِالَّ بِلَِساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن لَهُْم ۖ فَيُِضلُّ هللاَّ َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ
  ). 4: إبراهيم( َويَْهِدي َمن يََشاُء ۚ َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

مه، حتى أن هللا تعالى ما أرسل من رسول إال بلغة قو: وجه الداللة
يكون ذلك سبباً في البيان واإليضاح وقيام الحجة عليهم، ولذلك علق العلة من 

 .والقوم هم من يرتبطون بنسب، ويجمعهم مكان معين .ذلك

َوَكذََّب بِِه  :عموم اآليات في دعوة األنبياء ألقوامهم والبداءة بهم، من ذلك - 4
َوَكتَْبنَا لَهُ فِي ، )66: االنعام( م بَِوِكيلٍ قَْوُمَك َوهَُو اْلَحقُّ ۚ قُل لَّْسُت َعلَْيكُ 

ٍة َوأُْمْر قَْوَمَك  ْوِعظَةً َوتَْفِصيًال لُِّكلِّ َشْيٍء فَُخْذهَا بِقُوَّ اْألَْلَواحِ ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ
 َوأَْوَحْيَنا إِلَىٰ ، )145: األعراف( يَأُْخُذوا بِأَْحَسنِهَا ۚ َسأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسقِينَ 

آ لِقَْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوتًا َواْجَعلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً َوأَِقيُموا  ُموَسٰى َوأَِخيِه أَن تَبَوَّ
ِر اْلُمْؤِمنِينَ  َالةَ ۗ َوبَشِّ َوأُوِحَي إِلَٰى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُْؤِمَن ِمن  ،)87: يونس( الصَّ

َولَقَْد أَْرَسْلَنا ، )36: هود( بَِما َكانُوا يَْفَعلُونَ  قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن فََال تَْبَتئِسْ 
ِ ۚ إِنَّ فِي  ْرهُم بِأَيَّاِم هللاَّ ُموَسٰى بِآَياتَِنا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إَِلى النُّوِر َوَذكِّ

لَِك َآليَاٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ٌر لََّك َولِقَْوِمَك ۖ َوَسْوَف َوإِنَّهُ لَِذكْ ، )5: إبراهيم( َذٰ
  ).44: الزخرف( تُْسأَلُونَ 

دلت مجموع هذه اآليات على : وجه الداللة من مجموع هذه اآليات
أهمية البدء في الدعوة بالقوم واألقربين، حيث إن لذلك أثراً وقوة ومنعة 

 .للدعوة، وفي ذلك اعتبار لمكان القوم وبلدهم وموطنهم
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 سنةمن ال -ثانياً 

: فَقَالَ  )24(َعَلى اْلَحْزَوَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوقََف النَّبِيُّ : قَالَ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ : (قوله  -

ِ، َوأََحبّ  ِ، َولَْوَال أَنَّ أَْهلَِك أَْخَرُجونِي  َعلِْمُت أَنَِّك َخْيُر أَْرِض هللاَّ اْألَْرِض إِلَى هللاَّ
  . )25()ِمْنِك َما َخَرْجتُ 

الحديث على مشروعية حب الوطن، حيث إن دل هذا : وجه الداللة
النفوس ميالة إلى ذلك، لتعلقها بمكان النشأة والتربية والترعرع، والشريعة 
جاءت موافقة لفطر الناس وعاداتهم، ما لم يترتب على ذلك مخالفة للدين أو 

 .مقاصد الشرع

َفنَظََر إِلَى ُجُدَراِت اْلَمِديَنِة  َكاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ  أَنَّ النَّبِيَّ ( َعْن أَنٍَس  - 6
َكهَا ِمْن ُحبِّهَا  .)26()أَْوَضَع َراِحلَتَهُ، َوإِْن َكاَن َعلَى َدابٍَّة َحرَّ

وفي الحديث داللة على فضل : قال في تحفة األحوذي: وجه الداللة
 . )27(المدينة، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه

  من المعقول -ثالثاً 

فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه األول، وحب الوطن من : رجبقال ابن  -
  :، كما قيل)28(اإليمان

 .)29(وحنينه أبدا ألول منزل::  كم منزل للمرء يألفه الفتى 

األدلة من السنة على فضل مكة والمدينة والشام واليمن وغيرها، وفي ذلك  -
لناس، اعتبار للوطن، ألن الوطن هو عبارة عن َمن يستوطنه ويسكنه من ا

 . )30(واألوطان الغير معمورة ليس لها مزية وال مذمة

، وفي ذلك التفات إلى )31(اعتبار الشارع في النكاح الكفاءة في النسب -
 .االنتماء للقبيلة، وما يرتبط به من المواطنة

بدأ دعوته بالقرابة القريبة ثم دعوة قومه، ولم يكن يدُع الوفود  أن النبي  -
 . ال قدومهم للحجمن خارج مكة إال ح
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جواز فسخ الولي األبعد لنكاح المرأة من غير الكفء في النسب مع وجود  -
  ".التي هي المواطنة"وفي ذلك اعتبار لالنتماء والقبيلة . )32(الولي األقرب

أن القبيلة ال تكون قبيلة إال إذا كان لها وطٌن يحويها، والقبيلة الممزقة  -
يست قبيلة بالمعنى اللغوي وال االصطالحي والمتفرقة التي ليس لها وطن، ل

فَقَالُوا َربَّنَا  :وحينما حكى هللا تعالى قصة قوم سبأ فقال سبحانه. المعاصر
ٍق ۚ إِنَّ  ْقنَاهُْم ُكلَّ ُمَمزَّ بَاِعْد بَْيَن أَْسفَاِرنَا َوظَلَُموا أَنفَُسهُْم فََجَعْلنَاهُْم أََحاِديَث َوَمزَّ

لَِك َآليَاٍت لِّ  لحق غسان بالشام وأنمار ، )19: سبأ( ُكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ فِي َذٰ
فحين تفرقوا في البلدان لم يصدق  ،)33(بيثرب وجذام بتهامة واألزد بعمان

 .عليهم وصف الوطن وال القبيلة وال القوم

  :ويشتمل على مطلبين :األحكام الفقهية المتعلقة بالمواطنة: المبحث الثاني

 :م الفقهية المتعلقة بالمواطنة أو اإلستيطاناألحكا: المطلب األول

الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار اإلسالم، : الهجرة -أوالً 
  .)34(واستمرت بعده لمن خاف على نفسه وكانت فرضا في عهد النبي 

 :حيث كان، وقوله والتي انقطعت باألصالة هي القصد إلى النبي 
هذا االستدراك يقتضي مخالفة حكم ما : هقال الطيبي وغير" ولكن جهاد ونية"

أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة : بعده لما قبله، والمعنى
على األعيان إلى المدينة قد انقطعت، إال أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، 
وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة، كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب 

: وقال النووي. )35(معتبرةلفرار من الفتن، والنية في جميع ذلك العلم، وا
والمعنى لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد 

  .)36(ونية الخير في كل شيء

فهي انتقال من وطن إلى وطن، فيهجر الوطن الذي خرج منه، 
  .ويسكن الوطن الذي انتقل إليه
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تلزم الجمعة ( :ط صحة صالة الجمعة اإلقامةمن شرو: الصالة -ثانياً 
أن (، )37()كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق

  .)38()يحضرها أربعين من أهل وجوبها، ويكونوا بقرية مستوطنين

ُ َعْنهَُما أَنَّ النَّبِيَّ  :الزكاة -ثالثاً  بََعَث ُمَعاًذا  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ
  َفَإِْن هُْم : إِلَى اْليََمِن فَقَال ِ ُ َوأَنِّي َرُسوُل هللاَّ اْدُعهُْم إِلَى َشهَاَدِة أَْن َال إِلَهَ إِالَّ هللاَّ

َ قَْد اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة  أَطَاُعوا لَِذلَِك فَأَْعلِْمهُْم أَنَّ هللاَّ
َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةً فِي أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ فَإِْن هُْم أَطَاعُ  وا لَِذلَِك فَأَْعلِْمهُْم أَنَّ هللاَّ

  .)39(ِمْن أَْغنِيَائِِهْم َوتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهمْ 

استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد 
: عف، ألن األقرب أن المرادوفيه عندي ض: ، قال ابن دقيق العيد)40(المال

يؤخذ من أغنيائهم، من حيث إنهم مسلمون، ال من حيث إنهم من أهل اليمن، 
وكذلك الرد على فقرائهم وإن لم يكن هذا هو األظهر، فهو محتمل احتماالً 
قوياً، ويقويه أن أعيان األشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية ال تعتبر، 

اب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر، وقد وردت ولوال وجود مناسبة في ب
صيغة األمر بخطابهم في الصالة، وال يختص بهم قطعاً، أعني الحكم وإن 

  .)41(اختص بهم خطاب المواجهة

إذا رؤى الهالل في بلدة ولم ير في أخرى، نظر إن : الصوم -رابعاً 
 :انتقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلده الواحدة، وإن تباعدتا فوجه

أنه ال : الشيخ أبي حامد وبه قال أبو حنيفة رحمه هللا، وهو اختيار) أظهرهما(
 َعْن ُكَرْيٍب أَنَّ أُمَّ اْلفَْضِل بِْنتَ  يجب الصوم على أهل البلدة األخرى، لما روى

تَهَا، َواْستُِهلَّ فَقَِدْمُت الشَّاَم فَقََضْيُت َحاجَ : اْلَحاِرِث بََعثَْتهُ إِلَى ُمَعاِويَةَ بِالشَّاِم، قَالَ 
َعلَيَّ َرَمَضاُن َوأَنَا ِبالشَّاِم، فََرأَْيُت اْلِهَالَل َلْيلَةَ اْلُجُمَعِة، ثُمَّ قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ فِي آِخِر 

ُ َعْنهَُما ثُمَّ َذَكَر اْلِهَالَل فَقَالَ  ِ ْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ ْهِر، فََسأَلَنِي َعْبُد هللاَّ َمتَى : الشَّ
نََعْم، َوَرآهُ : أَْنَت َرأَْيَتهُ؟ فَقُْلتُ : َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة، فَقَالَ : َرأَْيتُْم اْلِهَالَل؟ فَقُْلتُ 

ْبِت، فََال نََزاُل َنُصوُم : النَّاُس َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاِويَةُ، فَقَالَ  لَِكنَّا َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ السَّ
: أََو َال تَْكَتفِي بُِرْؤيَِة ُمَعاِويَةَ َوِصيَاِمِه؟ فَقَالَ : يَن أَْو نََراهُ، فَقُْلتُ َحتَّى نُْكِمَل ثََالثِ 



  عبد هللا بالقاسم محمد الشمراني/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                            76

 ِ يجب، وهو اختيار القاضى أبى : والثانى .))42َال، هََكَذا أََمَرنَا َرُسوُل هللاَّ
مسطحة، فإذا رؤى في بعض البالد  الطيب، ويروى عن أحمد، ألن األرض

ره شئ عارض، ال أن الهالل ليس بمحل الرؤية، وبم عرفنا أن المانع في غي
يضبط تباعد البلدتين اعتبر في الكتاب مسافة القصر، وكذلك نقله اإلمام 

   .)43(التهذيب وصاحب

لو رأى الهالل اثنان ولم يثبت عند الحاكم وال حكم ( :قال العدوي
وأَخبرا بمقتضى الشهادتين، ثم إنه نقل عن االثنين المذكورين اثنان آخران، 

بشهادة الشاهدين، فال يجب على أهل تلك البلدة الصيام، نعم إذا أُخبِر الحاكم 
، فكل  بتلك الرؤية التي نقال فيها عن الشاهدين الرائيين وحكم الحاكم بذلك فيعمُّ

  .)44()من سمع ذلك يجب عليه الصوم

. وإذا رأى الهالل أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم: (وقال المرداوي
خالف في لزوم الصوم على من رآه، وأما من لم يره، إن كانت المطالع ال 

متفقة، لزمهم الصوم أيضاً، وإن اختلفت المطالع، فالصحيح من المذهب، لزم 
  .)45()تلزم من قارب مطلعهم: الصوم أيضاً، وقيل

وإذا رأى الهالل أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم، : (وقال ابن قدامة
إن كان بين البلدين : اب الشافعي، وقال بعضهمبعض أصحهذا قول الليث، و

مسافة قريبة، التختلف المطالع ألجلها، كبغداد والبصرة، لزم أهلها الصوم 
برؤية الهالل في أحدهما، وإن كان بينهما بعد، كالحجاز والعراق والشام، 

لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو : وروي عن عكرمة أنه قال. فلكل أهل بلد رؤيتهم
  .)46()اسم، وسالم، وإسحاقمذهب الق

ِ ۚ فَإِْن أُْحِصْرتُْم   :قوله تعالى: الحج -خامساً  َّuِ َوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرة َوأَتِمُّ
  .)47(إلى الوطن: قال بعض العلماء، )196: البقرة( ...فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي 

و المسلمين إذا داهم العد - وذلك أن الجهاد إنما يجب : الجهاد - سادساً 
وفيه دليل على اعتبار .. على أهل تلك البلدة، فإن عجزوا فمن حولهم، وهكذا -

  .المواطنة واالنتماء في األحكام الشرعية
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ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حضر العدو ( :قال ابن قدامة
  . )48()بلده، تعين عليه

ن وهو إذا التقى الزحفا: أحدهما: فالجهاد فرض عين في موضعين
هذا . إذا نزل الكفار بلد المسلمين، تعين على أهله النفير إليهم: حاضر، والثاني

في أهل الناحية ومن بقربهم، أما البعيد على مسافة القصر، فال يجب عليه، إال 
أنه ) أو حضر العدو بلده( :فمفهوم قوله. إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين

 أن تدعو حاجة لحضوره، كعدم كفاية وهو صحيح، إال. ال يلزم البعيد
  . )49(الحاضرين للعدو، فيتعين أيضاً على البعيد

الجهاد الذي هو فرض عين، إذا وطىء الكفار : (وفي روضة الطالبين
بلدة للمسلمين، أو أطلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا، صار الجهاد 

وعن ابن أبي  -تعالى  هللاإن شاء  -فرض عين على التفصيل الذي نبينه 
تلك  هريرة وغيره أنه يبقى فرض كفاية، والصحيح األول، فيتعين على أهل

  .)50()البلدة الدفع بما أمكنهم

ِ  َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد  :الحدود -سابعاً  أَنَّهُ أََمَر فِيَمْن  َعْن َرُسوِل هللاَّ
، )53(أي إخراجه عن البلد سنة. )52(َعامٍ  )51(َزنَى َولَْم يُْحَصْن بَِجْلِد ِمائٍَة َوتَْغِريبِ 

  .)54(إلى مسافة القصر فأكثر

اإلسالم يمنع من : الدخول إلى مناطق الكوارث واألوبئة - ثامناً 
الدخول على مناطق األوبئة والعدوى حرصا على الصحة العامة، كالخروج 

فيه  من بلد الطاعون أو القدوم إليها، وهذا باب واسع جداً، أذكر بعض ما ورد
  : )55(من النصوص

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم َوهُْم أُلُوٌف َحَذَر : من القرآن الكريم -
ِكنَّ أَْكثََر  َ لَُذو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَٰ ُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحيَاهُْم ۚ إِنَّ هللاَّ اْلَمْوِت فَقَاَل لَهُُم هللاَّ

   ).243: البقرة( ُكُروَن النَّاِس َال يَشْ 

كانوا أربعة : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وجه الداللة  
نأتي أرضاً ليس بها موت، حتى إذا : ، قالواآالف خرجوا فراراً من الطاعون
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موتوا، فماتوا فمر عليهم نبي من : كانوا بموضع كذا وكذا، قال هللا لهم
أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا  :هم فذلك قوله األنبياء، فدعا ربه أن يحييهم فأحيا
  .))56ِمن ِديَاِرِهْم َوهُْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوتِ 

واألصح واألشهر أن خروجهم إنما كان فراراً من «: قال ابن العربي  
  .)57(»الطاعون، وهذا حكم باٍق في ملتنا لم يتغير

الطاعون إذا وقع بأرٍض وأنت ويؤخذ من هذه اآلية عدم جواز الفرار من   
النهي عن الفرار من الطاعون، وعن القدوم على  فيها، وقد ثبت عن النبي 

  .)58(األرض التي هو فيها إذا كنت خارجاً عنها

أن عامراً بن سعد أخبره أن رجالً سأل عن عمرو بن دينار : قال مسلم
ك عنه، قال أنا أخبر: ، فقال أسامة بن زيدالطاعونسعد بن أبي وقاص عن 

ُ َعلَى طَائِفَةٍ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل أَْو " :رسول هللا  هَُو َعَذاٌب أَْو ِرْجٌز أَْرَسلَهُ هللاَّ
نَاٍس َكانُوا قَْبلَُكْم فَإَِذا َسِمْعتُْم بِهِ بِأَْرٍض فََال تَْدُخلُوهَا َعلَيْهِ َوإَِذا َدَخلَهَا َعلَْيُكْم فََال 

  .)59("َراًراتَْخُرُجوا ِمْنهَا فِ 

وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون،   
وأن ذلك ليس من الطيرة، وإنما هو من منع اإللقاء إلى التهلكة أو سد الذريعة، 
لئال يعتقد من يدخل إلى األرض التي وقع بها أن لو دخلها، طعن العدوى 

  .المنهي عنها

لتابعين أن النهي عن ذلك إنما هو وقد زعم قوم من الصحابة وا
للتنزيه، فيكره وال يحرم، وأنه يجوز اإلقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه، 

، فعن القاسم )61)(60(سرغوتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من 
 ِجْئُت ُعَمَر ِحيَن قَِدَم الشَّاَم ، فََوَجْدته قَائِالً فِي: بن محمد عن ابن عمر قال

َر ِمْن نَْوِمِه ، َوهَُو َيقُولُ  : ِخبَائِِه ، فَاْنتَظَْرته فِي فَيِء اْلِخبَاِء ، فََسِمَعتْهُ ِحيَن تََضوَّ
  .)62(اللَّهُمَّ اْغفِْر لِي ُرُجوِعي ِمْن َغْزَوِة َسْرَغ ، يَْعنِي ِحيَن َرَجَع ِمْن أَْجِل اْلَوبَاءِ 

من حديث عائشة ويؤيد القول بالتحريم ثبوت الوعيد على ذلك، 
ِ، فََما الطَّاُعوُن؟ : قُْلتُ  –حسن في أثناء حديث بسند  - مرفوعاً  َيا َرُسوَل هللاَّ

ْحفِ : قَالَ  ِهيِد، َواْلفَارُّ ِمْنهَا َكاْلفَارِّ ِمْن الزَّ بِِل اْلُمقِيُم فِيهَا َكالشَّ   .)63(ُغدَّةٌ َكُغدَِّة اْإلِ
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   :وال شك أن الصور ثالث: قال الحافظ ابن حجر

  .من خرج لقصد الفرار محضاً، فهذا يتناوله النهي ال محالة: األولى

من خرج لحاجة متمحضة ال لقصد الفرار أصالً، فهذا ال يدخل في : الثانية
  .النهي

من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها، وانضم إلى ذلك أنه قصد : الثالثة
 .)64(ا محل النزاعالراحة من اإلقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون، فهذ

 : من السنة النبوية -

إَِذا َسِمْعتُْم «: قال أن رسول هللا  عن عبد الرحمن بن عوف  - 1
بِالطَّاُعوِن بِأَْرٍض فَالَ تَْدُخلُوهَا َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بِهَا فَالَ تَْخُرُجوا 

  .)65(»ِمْنهَا

وباء معٍد في بلد ما، فهذا الحديث أساس الحجر الصحي، فاذا وقع   
يضرب عليه َحْجر صحي، فال يخرج منها احد، الحتمال اصابته بالمرض، 
ولكنه في مرحلة الكمون، فيكون سببا لنشر المرض خارج البلد، كما ينبغي اال 

  .)66(يدخل احد هذه البلدة حتى ال يتعرض للوباء

 ِطيَرةَ َوالَ هَاَمَة الَ َعْدَوى َوَال «: قال رسول هللا : قال عن أبي هريرة  - 2
  .)67(»اْلَمْجُذوِم فَِراَرَك ِمَن األََسدِ  َوالَ َصفََر َوفِرَّ ِمنَ 

َكاَن فِى َوفِْد َثقِيٍف َرُجٌل َمْجُذوٌم : قال وعن عمرو بن الشريد عن أبيه  - 3

  .)68(»إِنَّا قَْد بَايَْعنَاَك فَاْرِجعْ « : ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْرَسَل إِلَْيِه النَّبِىُّ 

رض خطير ومعد، تنتقل عدواه عن طريق الرذاذ الخارج من االنف والجذام م
عن األسباب التي  والفم أثناء الكالم والعطاس والسعال، لذا نهى النبي 

  .)69( تؤدي الى الضرر ووصول العيب والفساد إلى األجسام والقلوب

  .)70(»الَ تُوِرُدوا اْلُمْمِرُض َعلَى اْلُمِصحِّ «:  قوله - 3
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عن إيراد اإلبل المريضة  انتشار األمراض السارية نهى النبي  فللوقاية من
على اإلبل الصحيحة، وهي من وسائل اتقاء األمراض وحفظ الصحة في 

  .)71(اإلسالم

  : من القواعد الفقهية -

 .)72(»ال ضرر وال ضرار«: قاعدة - 1

 .)73(»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«: قاعدة - 2

 .)74(»مسلمين وجب أن ينفى عنهمكل ما أضر بال«: قاعدة - 3

  .)75(»رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم: المرعي«: قاعدة - 4

: ويمكن تعريف المواطنة الذمية بأنها :المواطنة الذمية -تاسعاً 
الموضع الذي يجتمع فيه المسلمون وغيرهم من أصحاب الديانات األخرى، 

 .الواجباتممن يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس 

فالوطن هو المكان الذي يجمع الناس، وقد يجتمع فيه المسلمون وغير 
قد جاور اليهود في المدينة وساكنهم وخالطهم وعاملهم،  المسلمين، والنبي 

  :ولم يكونوا منعزلين عن المسلمين، ومن األدلة على ذلك

1 -  ْلُِكْم إَِذا آتَْيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَب
 ). 5: المائدة(  ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوَال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ 

في هذه اآلية دليل على جواز نكاح الكتابية بالشروط : وجه الداللة
المعتبرة، وإذا كانت المناكحة جائزة فإن المخالطة والمعاملة جائزة من باب 

 .أولى
 .)76(من مزادة مشركة توضأ  - 2
 .)77(ودرعه مرهونة عند يهودي توفي رسول هللا  - 3
 .)78(قصة الشاة المسمومة - 4
 .)79()وعليكم السام واللعنة: (قول عائشة رضي هللا عنها - 5
 .)80(اليهودي الذي قتل جارية رض رأسها بين حجرين - 6
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ديث على دلت هذه األحا: وجه الداللة من مجموع هذه األحاديث
وجودهم في  وجود المعاملة والمجالسة والمؤاكلة، وارتضى رسول هللا 

فوجود غير . المدينة ابتداء، ولم يجلهم منها إال بسبب خيانتهم ونقضهم للعهد
 .المسلمين في بالد المسلمين أمر بين ال يحتاج إلى إيضاح

مواطنة المفارقة والموافقة بين المواطنة الفقهية وال: المطلب الثاني
  المعاصرة 

ال شك أن الفقهاء قصدوا من المواطنة في إطالقاتهم، مجرد المكث 
واتخاذ الموطن للمرء وطناً يعيش فيه، ومع أن هذا المفهوم قد اختلف عما هو 
عليه اآلن، إال أن المواطنة بمعناها المعاصر جزء من ذلك، وهي داخلة فيه 

المفارقات بين المواطنة في إطالق وعلى ذلك فيمكن أن نذكر من . لغةً ومعنىً 
  :الفقهاء والمواطنة بالمعنى المعاصر ما يلي

 .أن المواطنة الفقهية أعم وأشمل من المواطنة المعاصرة -
أن المواطنة المعاصرة يرتبط بها أمر التجنس، وما يتفرع عن ذلك من  -

 . حكم التجنس بجنسية الدولة الكافرة
  :معاصرة في ما يليالمواطنة الفقهية وال: وتتفقان أي

أن المواطنة في اعتبار الفقهاء العبرة فيها بالحال ال باألصل أو المآل،  -
كان من أهل مكة، وتوطن المدينة فصار من أهلها، وكان العلماء  فالنبي 

وكذلك . يلقبون أنفسهم بأكثر من لقب كالبغدادي مولداً، الدمشقي سكناً، وهكذا
بالحال ال باألصل، فمن جمل جنسية بلد صار  المواطنة المعاصرة العبرة فيها

 .من أهلها ولو كان بلد األصل والمولد غيرها
ففي المواطنة المعاصرة يستطيع المرء أن يختار بلداً معيناً يختاره 
فيطلب جنسية ذلك البلد بشروطها، وعليه فيصبح من أهل تلك البلدة، فيجب له 

ذلك اتفاق بين المواطنة الفقهية ما يجب لهم ويجب عليه ما يجب عليهم، وفي 
والمعاصرة، ألن المواطنة عند الفقهاء يعتبر فيها مجرد السكنى، وفي 

  .المعاصرة يعتبر فيها حمل جنسية ذلك البلد، ولو من غير أهله
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 الخاتمــة

  :توصلت من خالل هذا البحث إلى جملة من النتائج منها

ي مفهوم المواطنة، وإن التقارب اللغوي واالصطالحي والفقهي ف :أوالً 
  .اختلف المعنى االصطالحي المعاصر عن المعنى في إطالق الفقهاء

وطن أصلي، ووطن : قسم فقهاء الحنفية األوطان إلى ثالثة أقسام :ثانياً 
وطن قرار، ووطن : ومنهم من قسمها إلى قسمين. إقامة، ووطن سكنى

  .مستعار

ة وكالم أهل العلم دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسن :ثالثاً 
والمعقول على اعتبار الوطن أو البلد الذي يسكنه المرء لما يترتب على ذلك 

  .من أحكام فقهية

أناط الشرع بعض األحكام الفقهية بالوطن الذي يسكنه المرء،  :رابعاً 
كالهجرة، ووجوب صالة الجمعة، وفي نقل الزكاة من البلد على قول، ورؤية 

وفي صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي، وفي وجوب هالل دخول شهر رمضان، 
جهاد الدفع، وفي حد الزنا للبكر بالتغريب، وفي حكم الدخول أو الخروج من 

  .مناطق الكوارث واألوبئة

تعتبر المواطنة في تعبير الفقهاء أعم وأشمل من المواطنة  :خامساً 
  . بالمعنى االصطالحي المعاصر

  .لحال ال باألصل أو المآلوتتفقان في أن العبرة فيهما با
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   :الهوامش
                                                        

 ).342: (المصباح المنير ص: انظر )1(
 ).15/338: (لسان العرب: انظر )2(
 ).1042: (المعجم الوسيط ص: انظر )3(
  ).15/338: (لسان العرب: انظر )4(
  /http://ar.wikipedia.org/wiki:الموقع االلكتروني التالي: انظر )5(
  ).477: (معجم لغة الفقهاء ص: انظر )6(
من مسند عثمان بن ) من تأهل في بلد فليصل صالة المقيم:(أخرجه أحمد في مسنده بلفظ )7(

حديث ال يصح ألنه  فهذا: قال الزرقاني. وإسناده ضعيف). 1/62(عفان رضي هللا عنه 
وفتح الباري البن  ،)2/482: (شرح الزرقاني: انظر. منقطع وفي رواته من ال يحتج به

  ). 2/570: (حجر
  ).2/147: (البحر الرائق: انظر )8(
  .المصدر السابق نفس الصفحة: انظر )9(
  .المصدر السابق نفس الصفحة: انظر )10(
  ).1/104: (الجوهرة النيرة )11(
  ).2/131: (ختارالدر الم )12(
صالة المسافر إذا كان إماماً : باب ،النداء للصالة: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب  )13(

 ،صالة السفر: وأبو داود في كتاب). 504: (رقم الحديث) 2/206(أو كان وراء إمام 
  ).1231: (رقم الحديث) 1/475(متى يتم المسافر : باب

وإنما حسن الترمذي حديثه  ،جدعان وهو ضعيفوفيه علي بن زيد بن  ،وحسنه الترمذي
: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: انظر. وقد ضعفه األلباني. لشواهده

  ).95: (وضعيف سنن ابي داود ص ،)2/115(
  ).1/103: (بدائع الصنائع: انظر )14(
  ).1/99: (تحفة الملوك: انظر )15(
  ).2/131: (حاشية ابن عابدين: انظر )16(
  ).1/363: (الشرح الكبير: انظر )17(
  ).1/315: (بلغة السالك: انظر )18(
  ).1/414: (شرح الخرشي على مختصر خليل: انظر )19(
  ).2/502: (مواهب الجليل: انظر )20(
  ).1/279: (شرح الزركشي: انظر )21(
  ).5/130: (الشرح الممتع: انظر )22(
  ).2/249( :البيان وأضواء ،)1/158: (تفسير أبي السعود: انظر )23(
 ،الرابية الصغيرة :الحزورة بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء وهي في اللغة )24(

معجم : انظر. دخلت في المسجد لما زيد فيه وقد ،وهي سوق مكة .وجمعها حزاور
  ).2/255: (البلدان

: ذيصحيح سنن الترم: انظر. وصححه الترمذي ،)31/13: (أخرجه أحمد في مسنده )25(
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)3/590.(  

: المدينة تنفي الخبث: باب ،أبواب فضائل المدينة: في ،أخرجه البخاري في صحيحه )26(
  ).1787: (رقم الحديث) 2/666(

  ).9/283: (تحفة األحوذي: انظر )27(
والسلسلة  ،)1/297: (المقاصد الحسنة للسخاوي: انظر. وهو حديث موضوع )28(

  ).1/110: (الضعيفة
ومعناه صحيح في ثالث المجالسة للدينوري من طريق  ،ف عليهلم أق: قال السخاوي

فانظر كيف تحننه إلى  ،إذا أردت أن تعرف الرجل: األصمعي سمعت أعرابياً يقول
  .وبكاؤه على ما مضى من زمانه ،وتشوقه إلى إخوانه ،أوطانه

: ثالث خصال في ثالثة أصناف من الحيوان: قالت الهند: ومن طريق األصمعي أيضاً قال
والطير إلى وكره وإن كان موضعه  ،اإلبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيداً 

  .واإلنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعاً  ،مجدباً 
  .والبيت ألبي تمام حبيب بن أوس الطائي). 1/380: (جامع العلوم والحكم: انظر )29(
  ..وغيرها ،والفيل ،الحكمدائن ص ،إال فيما يتعلق بها مثل مواطن العذاب )30(
  ).7/47: (والمبدع شرح المقنع ،)2/336: (شرح الزركشي: انظر )31(
  ).138: (زاد المستقنع ص: انظر )32(
  ).3/587: (الكشاف: انظر )33(
  ).6/39: (فتح الباري: انظر )34(
  ).4/43: (سبل السالم: انظر )35(
  ).9/123: (شرح النووي على مسلم: انظر )36(
  ).38: (نع صزاد المستق )37(
  .المصدر السابق نفس الصفحة )38(
: رقم الحديث) 2/505(وجوب الزكاة : باب ،الزكاة: أخرجه البخاري في كتاب )39(

)1331.(  
  ).3/208: (تحفة األحوذي: انظر )40(
  ).1/256: (إحكام األحكام: انظر )41(
ذا رأوا الهالل بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إ: باب ،الصيام: أخرجه مسلم في كتاب )42(

  ). 2580: (رقم الحديث)  3/126(ببلد ال يثبت حكمه لما بعد عنهم 
  ).6/272: (الشرح الكبير للرافعي: انظر )43(
  ).2/149: (حاشية العدوي مع شرح خليل للخرشي )44(
  ).336- 7/335: (اإلنصاف )45(
  ).336-7/335: (الشرح الكبير )46(
  ).1/815: (وتفسير الفخر الرازي ،)1/530: (تفسير القرآن العظيم: انظر )47(
  ).86: (المقنع ص )48(
  ).10/15: (اإلنصاف: انظر )49(
  ).10/214: (روضة الطالبين )50(
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البعيد عن : والغريب. بعد عن وطنه فهو غريب، وجمعه غرباء: َغُرَب الشخص َغرابةً  )51(

 .وطنه
) 2/937(ارق والزاني شهادة القاذف والس: الشهادات، باب: أخرجه البخاري في كتاب )52(

 ).2506: (رقم الحديث
 ).4/584: (تحفة األحوذي: انظر )53(
 ).4/84: (حاشية السندي على صحيح البخاري: انظر )54(
 ).59: (االثار المترتبة على االصابة باالمراض المعدية ص: انظر  )55(
 ).1/661: (تفسير القرآن العظيم: انظر )56(
 ).1/304: (أحكام القرآن )57(
 ).1/174: (أضواء البيان: انظر )58(
رقم ) 5/2163(ما يذكر في الطاعون : باب ،الطب: أخرجه البخاري في كتاب )59(

) 3/439(الطاعون والطيرة والكهانة : باب ،السالم: ومسلم في كتاب ،)5396: (الحديث
 ).2219: (رقم الحديث

نازل حاج الشام، وقال وهي نقع أول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثة وتبوك، من م) 60(
بينها وبين المدينة . هي قرية بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجاز األول: مالك بن أنس

 ).3/239: (معجم البلدان: انظر. ثالث عشرة مرحلة
 ).10/187: (فتح الباري: انظر )61(
 في توجيه عمر إلى الشام: باب ،التاريخ: في كتاب ،أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )62(

: فتح الباري: انظر. إسناده جيد: قال ابن حجر). 33837: (رقم الحديث) 7/28(
)10/187.( 

: رقم الحديث) 6/255(من مسند عائشة رضي هللا عنها  ،أخرجه أحمد في مسنده )63(
 ).2/74: (صحيح وضعيف الترغيب والترهيب: انظر. حسنه األلباني). 26225(

 ).10/188: (فتح الباري: انظر )64(
 .سبق تخريجه  )65(
 ).59: (االثار المترتبة على االصابة باالمراض المعدية ص: انظر )66(
 ).5380: (رقم الحديث) 5/2158(الجذام : الطب، باب: أخرجه البخاري في كتاب )67(
: رقم الحديث ،)3/47(اجتناب المجذوم ونحوه : باب ،السالم: أخرجه مسلم في كتاب )68(

)126 -"2231.(" 
 ).60: (الثار المترتبة على االصابة باالمراض المعدية، صا: انظر )69(
 ).5439: (رقم الحديث) 5/2177(ال عدوى : الطب، باب: أخرجه البخاري في كتاب )70(
 ).60: (االثار المترتبة على االصابة باالمراض المعدية، ص: انظر )71(
 األقضية،: تابكأخرجه مالك مرسالً في الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري، في  )72(
: ، ومن طريقه الشافعي في مسنده)2895: (رقم الحديث) 2/467(اب القضاء في المرفق ب
، رقم )2/66: (، ووصله الحاكم في المستدرك من كتاب البيوع)1096: (، برقم)1/224(

، ووافقه »هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم«: ، وقال)2345/216: (الحديث
في المرأة : األقضية واألحكام وغير ذلك، باب: في السنن في كتاب: الذهبي، والدارقطني
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ال ضرر : الصلح، باب: والبيهقي في كتاب). 83: (، رقم الحديث)4/227: (تقتل إذا ارتدت

، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري ). 11385: (، رقم الحديث)6/115(وال ضرار 
بي هريرة، وأبي لبابة، وثعلبة بن مالك، وفي الباب عن عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأ

 .، وما بعدها)4/384: (انظر تفصيل ذلك في نصب الراية. وجابر بن عبدهللا، وعائشة 
 .)1/290: (وغمز عيون البصائر، )1/311: (الموافقات: انظر )73(
 .)2/322: (المعلم بفوائد مسلم: انظر )74(
 .)480: (الغياثي ص: انظر )75(
ن األئمة الحنابلة على ذكر هذا الحديث مختصًرا هكذا، قال ابن تتابع جمع م )76(

، والحديث المقصود في الصحيحين، ليس )وهو مختصر من حديث طويل: (عبدالهادي
توضأ من المزادة، بل ظاهره أنه توضأ قبل أن يأمر الصحابيَين  ملسو هيلع هللا ىلصفيه ما يفيد أن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : كن جاء في بعض طرقهبابتغاء الماء ومجيئهما به من المرأة المشركة، ل

  ).1/92: (المحرر في الحديث: انظر. أنه مجَّ فيه: مضمض في الماء، وفي بعضها
َوإِنَّا  ُكنَّا فِى َسفٍَر َمَع النَّبِىِّ : قَالَ : وقد رواه عمران بن حصين في حديث طويل، أوله

َوْقَعةً َوالَ َوْقَعةَ أَْحلَى ِعْنَد اْلُمَسافِِر ِمْنهَا ، فََما أَْيَقظَنَا أَْسَرْينَا، َحتَّى ُكنَّا فِى آِخِر اللَّْيِل، َوقَْعنَا 
  ...إِالَّ َحرُّ الشَّْمسِ 

الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء : التيمم، باب: أخرجه البخاري في كتاب
 ).337: (رقم الحديث) 1/130(
) 3/1068( oما قيل في درع النبي : الجهاد والسير، باب: أخرجه البخاري في كتاب )77(

 ).2759: (رقم الحديث
يَا :( يقول في مرضه الذي مات فيه كان النبي : عن عائشة رضي هللا عنها قالت )78(

 ).مِّ أَلََم الطََّعاِم الَِّذى أََكْلُت بَِخْيبََر فَهََذا أََواُن اْنقِطَاعِ أَْبهَِرى ِمْن َذلَِك السُّ َعائَِشةُ َما أََزاُل أَِجُد 
رقم ) 4/1611(ووفاته  مرض النبي : المغازي، باب: أخرجه البخاري في كتاب

 ).4165: (الحديث
: رقم الحديث) 5/2242(الرفق في األمر كله : األدب، باب: أخرجه البخاري في كتاب )79(
ِ : ونص الحديث). 5678( لسَّاُم َعلَْيُكْم فََقالَْت فَقَالُوا ا َدَخَل َرْهطٌ ِمَن اْليَهُوِد َعلَى َرُسوِل هللاَّ

َ « :وَعلَْيُكُم السَّاُم َواللَّْعنَةُ قَالَْت َفقَاَل النَّبِىُّ : َعائَِشةُ فَفَِهْمتُهَا فَقُْلُت  َمْهالً يَا َعائَِشةُ إِنَّ هللاَّ
ْفَق فِى األَْمِر ُكلِّهِ  ِ أَلَْم تَسْ : قَالَْت فَقُْلُت » يُِحبُّ الرِّ ِ يَا َرُسوَل هللاَّ : َمْع َما قَالُوا قَاَل َرُسوُل هللاَّ

 .»وَعلَْيُكمْ : َفقَْد قُْلتُ «
: رقم الحديث) 4/302(يقاد من القاتل : الديات، باب: أخرجه أبو داود في كتاب )80(
ْن مَ : َعْن أَنٍَس أَنَّ َجاِريَةً ُوِجَدْت قَْد ُرضَّ َرأُْسهَا بَْيَن َحَجَرْيِن، فَقِيَل لَهَا: ونصه). 4529(

َي اْليَهُوِديُّ فَأَْوَمْت بَِرأِْسهَا، فَأُِخَذ اْليَهُوِديُّ فَاْعتَرَ  َف، فََعَل بِِك هََذا؟ أَفَُالٌن؟ أَفَُالٌن؟ َحتَّى ُسمِّ
 ِ صحيح سنن أبي : انظر. وصححه األلباني. أَْن يَُرضَّ َرأُْسهُ بِاْلِحَجاَرةِ  فَأََمَر َرُسوُل هللاَّ

 ).3/96(داود 
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  في نصوص الشرع ومقاصده المواطنة
  مفهومها، مرتكزاتها، ووسائل حمايتها

  
  

  األستاذ الدكتور عبد الهادي الخمليشي
  المملكلة المغربية              

 
 إِْلَف القََراَرِة َصْوَب الَعاِرِض الهَتِنِ       نُقِْلُت َعن ُعْقِر َداٍر ُكْنـُت  آلَفُـهَا

 تََرنَُّح الظِّــلِّ بَيــَْن الَماِء َوالُغُصنِ      ـي أَْفيَاِء  َدْولَتِهَاَحـتَّى تََرنَّْحــُت فِ 
ــَر بَاِعـي واْنتَهَى طََربِي َمـنِ   فَاآلَن قصَّ َرْت فِي ِعقَابـِي َسْطَوةُ الزَّ   وَشمَّ

  فُْرقَةَ الَوطَنِ َوفُْرقَـــةُ النَّْفِس تَْتلُو             هَـِذي بَقِيَّةُ نَْفـٍس فَاَرقَــْت َوطَنًا  
  :مدخل

التحمت أرواح المجتمعات اإلسالمية يوم كانوا تحت وطأة 
االستعمار، ورص المسلمون صفوفهم كالبنيان، يوم ذاقوا ذل االستعمار، 
وتجرعوا مرارة االضطهاد، فتجلت قيمة المواطنة الحقة في أبهى صورها، 

ل والولد، والحرية فافتدوا في سبيل استرجاع الوطن النفس والنفيس، واأله
والحياة، لم يكن الناس يومها في حاجة إلى من يلقنهم قيم المواطنة، ألنها 
استشعار وجداني وانفعال ذاتي، وقد أظهرت بلد المليون شهيد المعنى الحقيقي 
للمواطنة، إال أن هذه القيمة بدأت تضمحل في نفوس كثير من الناس ألسباب 

عية، واستعمارية، أما األولى فلظهور حركات متعددة، دينية وسياسية، واجتما
دينية تدعو إلى نبذ الوطنية، زاعمين بأن الوطنية نوع من الوثنية، ألنه ال 
شيء يسترخص فيه كل شيء إال هللا تعالى،  وأما الثانية؛ فألن بعض سياسيي 
ما بعد االستقالل زايدوا بقيمة المواطنة، وشرعنوا بها سلوكيات لم تكن محل 

وأما الثالثة؛ فألن المجتمع لم يجد في المجتمع من وطنه ما . لدى الشعب قبول
كان يؤمله، لتكالب السياسيين على خيراته ومدخراته، وأما األخيرة؛ فألن 
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االستعمار تلبس بلبوس غير لبوسه األول، وسوق إلديولوجيات أضعفت 
  .الحس الوطني

ث نوعا من النّفاق السياسي، يؤدِّي  وإن عدم التّشبع بقِيَم المواطنة يورِّ
بصاحبه إلى الخيانة، وإنني أعتقُد جازماً، أن من أولويات البحث األكاديمي 
في العلوم اإلنسانيَّة بجميع ُشَعبها اإلجابة عن سؤال المواطنة، وسأحاول في 
َد مفهوَم المواطنة في نصوص الشَّرع ومقاصِده، وأبرَز  هذه الورقة، أن أُحدِّ

  .سائَل حمايتِهامرتكزاتِها، وو
  :في اللُّغة

، وهو في المعاجم العربية ال يخرج عن "وطن"جذُر كلمة المواطنة 
الواو : "المكان الذي ُولِد فيه اإلنسان ونشأ فيه وترعرع، قال ابن فارس

والطاء والنون كلمة صحيحة، فالوطن محل اإلنسان، وأوطان الغنم مرابضها، 
بل يُطلَق الوطن على المحل الذي قام به ، 1"وأوطنت األرض اتخذتُّها وطناً 

          : اإلنسان ألمر،  ومنه قول رؤبة بن العّجاج
ـنِي       َحــتَّى َرأَى أَْهــُل الِعـَراِق أَنـَّ

 .2أَْوطَْنُت أَْرضاً لَْم تَُكْن ِمْن َوطَنِي
وبمعنى الَمْشهَد أو الموِضع استُعمل في بعض تصرفاته في القرآن، 

واستْشهَد ] 25: التوبة[ َكثِيَرةٍ  َمَواِطنَ  لَقَْد نََصَرُكُم هللاُ فِي: ففي قوله تعالى
ل بقول الشَّاعر مخشرّي لألوَّ   :  الزَّ

  .3بِأَْجَراِمِه ِمْن قُلَِّة النِّيِق ُمْنهَِوي  َوَكْم َمْوِطٍن لَْوالََي طُْحَت َكَما هََوى
  :المكان في اإلسالم

واألرض هي المكان الذي  المكان مكون أساس من مكونات الوجود،
خصصه هللا عز وجل لحياة اإلنسان، منها خلقه وعليها يعيش وإليها يعود، 
ومن خيراتها الظاهرة والباطنة يقتات، فارتباط اإلنسان باألرض ارتباط 
وجودي، ونسج عالقة عاطفية مع مكان بعينه من أرض هللا الفسيحة أمر 

ا شرعية، فاعتُبر النّفي من مشروع، أقرته الشريعة وأسست عليه أحكام
قطع "و" الصلب"و" التقتيل"الوطن من أقسى العقوبات، وماثل بينه وبين 

إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن : ، في قوله"آية الحرابة"، في "األيدي واألرجل من خالف
يَُصلَّبُواْ أَْو تُقَطََّع  يَُحاِربُوَن هللا َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي األَْرِض فََساداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ 
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ْنيَا َولَهُْم  ْن ِخالٍف أَْو يُنفَْواْ ِمَن األَْرِض َذلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الدُّ أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُم مِّ
وقارب العذاب في الدنيا وعذاب النار ] 33 :المائدة[ فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ْنيَا َولَوْ : في  اآلخرة، في قوله تعالى ُ َعلَْيِهُم اْلَجَالء لََعذَّبَهُْم فِي الدُّ َال أَن َكتََب هللاَّ
  ].3:الحشـر[ َولَهُْم فِي اْآلِخَرِة َعَذاُب النَّارِ 

بل إن الشريعة أقرت ما هو أعمق من ذلك، فإن هذه العواطف التي 
تجيش في صدر اإلنسان تجاه وطنه، تتحول إلى نوع من التأثير والتأثر، فمن 
الرقى الشرعية النبوية أن يسترقي اإلنسان بتربة وطنه، ففي الجامع الصحيح 

بِْسِم ِهللا : "كان يقول للمريض من حديث عائشة أن النبي : لإلمام البخاري
يقوُل ابن الجوزي في . 4"تُْربَةُ أَْرِضَنا، بِِريقَِة بَْعِضنَا، يُْشفَى َسقِيُمنَا، بِإِْذِن َربِّنَا

يدل على أنه كان يضع السبَّابة في فمه لتبتل بالريق فيعلق بها ": كشف المشكل
التراب، واالستشفاء بتراب وطن اإلنسان معروف عند العرب، وكانت إذا 

  . 5"سافرت حملت معها من تربة بلدها تستشفي به عند مرض يعرض
وهو أمر معروف في مختلف الحضارات، فيحكى أن سابوَر ذا 

: كان مأسوراً، وكانت بنت ملكهم قد عشقته، فقالت لهاألكتاف اعتل بالروم، و
ما تشتهي فقال شربة من ماء دجلة، وشميما من تراب اصطخر، فغبرت عنه "

هذا من دجلة وهذه : "أيّاماً ثم أتت بماء من الفرات، وقبضة من شاطئه، وقالت
  .، فشرب واشتم تلك التربة فنقه من علته"من تربة أرضك

  :المفهوم

ممارسة مجموعة من الحقوق : تعريف المواطنة نقولإذا أردنا 
والواجبات والعالقات اإلنسانية والعاطفية والثقافية والمادية مع األفراد 

  . والجماعات التي تنتمي إلى نفس الحيز الجغرافي
ال تقف عند االنتماء إلى األرض أو  - في مفهومها الحق  -فالمواطنة 

ين، كما ال تقف عند الدولة أو نظام الحكم، بل القبيلة أو العرق أو اللغة أو الد
هي تفاعل المواطن مع كل تلك المكونات، وهي بمفهومها العالمي هذا تجد لها 
معنى في شريعة اإلسالم التي يدين بها عدد ال يستهان به من سكان العالم، في 

 - مثال  -بالد إسالمية وغير إسالمية، إنَّ النَّاظر في دستور المملكة المغربيَّة 
يجد أن دين الدَّولة هو اإلسالم، وأنَّ العالقة التي تربط أمير المومنين 



  عبد الهادي الخمليشي  /د .أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          90

كما أن الناظر في تاريخ المغرب . بالمغاربة تقوم على البيعة الشرعية
المعاصر يلحظ أيضا أن حركة المقاومة لتحرير المغرب من االستعمار 

التحرير، من استندت إلى مرجع ديني؛ جمع بين كل من  شارك في ملحمة 
من أجل ... قادة المقاومة، وعلماء القرويين، وشيوخ وطلبة المدارس العتيقة 

استقالل البالد ملكاً وشعباً، والرتباط العلم بالمقاومة سبٌب، ولعلَّ السَّبب في 
ذلك أن التََّعلَُّم في البالد اإلسالمية يبتدُئ بدراسة شريعة اإلسالم، ومعرفة 

منذ عهد الرسول صلى ... مواطنين عقيدة وشريعة وسلوكاتعاليم الدين لكل ال
لك الناظم للعالقات  هللا عليه وسلم وإلى اآلن، وهو الخيط الجامع، والسِّ

  .والحقوق والواجبات في عقيدة المسلم
ومع بروز نور االستقالل، والشروع في حركة البناء، والتشييد، 

العربية، وبحكم االحتكاك والتنمية، والتغيير في المغرب وغيره من الدول 
الذي أملته ظروف االستعمار، والهجرة إلى الغرب ... السياسي والثقافي

والتواصل معه، استعمل مصطلح المواطنة، واتسع تداوله في البالد 
اإلسالمية، باعتباره مصطلحا يعبر عن معاني المشاركة في الحياة السياسية، 

. أو ما يعرف بالمشاركة في الشأن العامواالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية؛ 
ما يُروى عن : والذي نجد الداللة على معناه في نصوص شرعية عدة منها

وأمُر . 6"َمْن لَْم يَْهتَمَّ بِأَْمِر الُمْسلِِميَن فَلَْيَس ِمْنهُمْ : "النبي صلى هللا عليه وسلم
، وال محالة أنه يقتضي المشاركة في حياتهم الوطنية  المسلمين هو الشَّأُن العامُّ

  .على كل األصعدة
فلم تعد صفة المواطنة تعني فقط االنتساب للوطن، واالرتباطَ به، 
وإنما تعني هذه الصفة المشاركة في مختلف المجاالت، وتحفيز كل مسلم؛ كي 
يصبح عنصراً فاعالً في المجتمع الذي ينتمي إليه، وإن كان له كيانه المستقل، 

لخاصة، ومن حقه أن يعبر بحرية عن آرائه وقناعاته، وقناعاته الشخصية وا
وأن يمارس نشاطه في مجتمعه في ظروف يطبعها احترام اآلخر، وأن 

  .يضطلع بوظيفة إيجابية في الحياة الوطنية العامة
وبالفعل فقد تم بناء نظام الدولة المغربية الحديثة على نظام 

م بخاصية االجتهاد، المؤسسات، حسب ما يسمح به دين دولتها الذي يتس
  .وتتحقق به المصلحة، ويسطره دستورها القاضي بتنظيم حياتها العامة
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وال يستقيم بناء أي دولة دون تجلي روح المواطنة في عالقات كل 
فرد مواطن بمؤسسات الدولة، التي يعد الهدف من وجودها خدمة المواطنين، 

ية، من أجل حياة كريمة وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم الفردية والجماع
لم واألمن واالطمئنان، والعمل على إشاعة روح التواصل  ومستقرة؛ تتسم بالسِّ
والتعايش بسالم داخل مجتمع مفتوح، ومتعدد األصول واألنساب واألعراف، 

  .والعمل على حماية مصالحه، وتحقيق رغبات مواطنيه، وتوفير حاجاتهم
سوُل  7ولنا في وثيقة حسن الجوار والتعايش بعد  التي أقامها الرَّ

  .الهجرة خير مثال لما تمت اإلشارة إليه
إذ يتعين على كل مواطن يعيش في ظل تلك الرعاية أن يدين بالوالء 
الكامل للوطن الذي يتبنى اإلسالم ديناً للدولة التي تسوس أمر المواطنين، 

  .ويدافع عنه، ويعمل على تنميته
يش في مجال جغرافي معين، واتخاذ وهذا ال يعني االنتماء أو الع

شعار أو َعلٍَم خاص به فقط، وإنما يشمل باإلضافة إلى ذلك مجموعة من القيم 
والمبادئ والقضايا، تعكس اإلرادة العامة للمواطنين، والعزم الكامل، والنية 

إنََّما : "يؤسس لكل ذلك قوله . الخالصة للتعاطي مع المستجدات والوقائع
  .متفق عليه..." لنِّيَّاِت، َوإِنََّما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوىاألَْعماُل با

وبهذا المعنى يتحدد مفهوم المواطنة الذي يعبر عن سيرورة التاريخ 
ويتجاوب مع صيرورته، بحركة مستمرة، وسلوك مكتسب، تؤطره قواعد 

سة كلية ثابتة، وترعاه ظروف مختلفة مالئمة للحياة المعيشة، تُكتََسُب بالممار
والمشاركة في شؤون الحياة المستمرة وفق معتقدات، ومبادئ، وقواعد 
وقوانين ونظام مؤسساتي يترجم مفهوم المواطنة على أرض الواقع، كما تشير 
إلى ذلك عالقة حسن الجوار والتعايش التي أقامها الرسول صلى هللا عليه 

ي إطار سيادة ف. وسلم مع كل األطراف المتعايشة آنذاك في المدينة المنورة
العدل، والمساواة، وتحقيق سياسة تكافؤ الفرص، وسيادة النظام، والتزام 

  ...المسؤولية 
وبهذا المفهوم تسمو رابطة المواطنة على رابطة الجماعات سواء 

كما تسمو على مجرد  ...كانت دينية، أو قبلية، أوعشائرية أو عرقية، أوحزبية
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تصحب ذلك، إلى االرتباط الوجداني، في الشُّعور باالنتماء والعواطف التي 
إدراك واعتقاد الُمواِطن بأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن، ال يمكن أن 

  .تتَحقَّق دون التزام طوعي، وإرادة حرة لتحقيقها
وإذا تحقَّق أن التَّعلق العاطفيَّ بالوطن يوجد لدى اإلنسان بالفطرة 

، فإن الوعي 8.."لَِك أَْخَرُجونِي َماَخَرْجتُ َولَْوالَ أَنَّ أَهْ : "لقول الرسول 
بمقومات المواطنة ومرتكزاتها، وما يتبعه من وسائل لحمايتها من إحساس 
بالمسؤولية، والتزام بالواجبات نحو الوطن يجب أن يُكتََسب بالتَّربية، والتَّعليم، 

واطنة، ابتداء والتَّأهيل، وبمشاركِة وتكامِل جميع القَُوى الفاعلة نحو ثقافة الم
بالتربية األسرية، وانتهاء بالمؤسسات التعليمية الرسمية، ومؤسسات الشؤون 

  ...الدينية، واإلعالم والثقافة االجتماعية وما يتعلق بذلك
  :مرتكزات المواطنة

يتبين مما سبق أن المواطنة ترتكز على أصول وأركان أساسية تُعرب عن 
  :صر الثابتة للوطن وهيمعناها من وجهة نظر شرعية حسب العنا

بَيَّنَّا أن األصل اللغوي لكلمة وطن هو المجال  :المجال الجغرافي - أوال
الجغرافي الذي ينتمي إليه مجموعة من الناس، فال مواطنة إذن بدون وطن، 
وارتباط العربي باألرض التي ولد ونشأ وترعرع فيها وثيق، تلحظه في 

كان يعتبر المجال الجغرافي عنصر أشعارهم وخطبهم، إال أن اإلسالم وإن 
أساس من تأليف عناصر الوطن، إال أنه ال يكتمل هذا المفهوم إال بانضمام 
عنصرين آخرين، فمكة هي المجال الجغرافي الذي ولد ونشأ وترعرع فيه 

وأجداده من لدن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السالم، إال أنه  رسول هللا 
ها، هاجر إلى وطن آمن يأويه، ويستطيع أن يقيم بعدما اشتد به أذى قريش ب

فيه دولة إسالمية يحكمها نظام إلهي، لم تقبله القُوى البشرية المتواجدة في مّكة 
آنذاك، ولم يتحقق معه ِسلْم وال  أَْمن المواطنين في مكة، ولم تتح لهم فرصة 

  .إقامة نظام، أو بناء وطن
الوطن، وليس االنتماء أو ذلك أن المجال الجغرافي المجرد ليس هو 

االشتغال أو االلتفات إلى المجال الجغرافي المجرد مفهوماً لمعنى الوطن أو 
.  وإال أصبح اإلنسان حيثما حل أو ارتحل وعاش وأقام اعتبر مواطنا. المواطنة

وال يعتبر من هاجر من بلده إلى بلد آخر مواطنا في البلد الذي هاجر إليه، 
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سول . تبر مهاجراً وإنما يع. ويعيش فيه بعض المسلمين إلى  فقد أرسل الرَّ
ولم يعتبر وطنا إال المجال الجغرافي الذي تمكن . الحبشة باعتبارهم مهاجرين

  .له فيه إقامة نظام ودولة
إذا كنّا نعتبر المجال الجغرافّي، والتراب الوطني عنصراً وركناً 

أن يكون جزءا مكونا ومرتكزاً من مرتكزات مفهوم المواطنة فإنه ال يعدو 
لمفهومها، يضاف إلى مكونات أخرى ذات عالقة وصلة بمفهوم المواطنة 

  . المركب
خلق هللا اإلنسان، وخلق األرض، وأرشده أن  :العنصر البشري -ثانيا
وفق نظام محكم، فاإلنسان إذن هو الذي يعمر المجال الجغرافي ... يعيش فيها 
نة إال به، وبما يحمله من عقيدة، وقيم وال يكتمل مفهوم المواط. ويعيش فيه

وما إلى ذلك مما تتضمنه ثقافة معينة لبلد معين، في ... وسلوك، وحضارة
َل الفكر اإلسالمي لهذا . مجال جغرافي معين من الكرة األرضية وقد أصَّ

المفهوم بالُعْرف الذي يختلف من منطقة ألخرى من المعمور، فقد اعتبره 
َمةً «ثر من صعيد، حتى أصبحت  الشرع، وعمل به على أك قاعدًة » العادة ُمَحكَّ

ل العادةَ أهُل وطن   .فقهيةً في شريعة اإلسالم، وغالباً ما يؤصِّ
اقتضى بناء الدولة الحديثة أن يكون لكل بلد  :شعار المواطنة -ثالثا

شعار في األعم األغلب، ونمثل له هنا بشعار المملكة المغربية الذي يجب أن 
  .هللا، الوطن، الملك: يعيش في مجالها الجغرافي هو يشمل كل من
Dة: فاdلوك وثقافdيم وسdدة، وقdه عقيdده .... شعار عقدي، تتفرع عنdيؤك

فشdعار المواطنdة مقتضdب مddن . الدسdتور القاضdي بdأن ديdن الدولdة هdو اإلسdالم
  .هويتها الدينية

شعاٌر للمجdال الجغرافdي الdذي يعdيش فيdه المdواطن، وينتمdي : والوطن
يه، بل وينسdب إليdه، ويمdارس فوقdه نشdاطه عبdادات ومعdامالت، ويحقdق فيdه إل

  .ذاته، ويعمل على تنميته من حيث يشعر أو ال يشعر
شعار لمن يسوس أمر البالد والعباد، ويعرب عن رابطة : والملك

البيعة الشرعية التي تربط كل إنسان يعيش فوق أرض المغرب ومجاله 
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تيارات أمير المومنين الذي تربطه بشعبه الجغرافي، بنظام معين وفق اخ
  .عالقة تؤصلها نصوص شرعية معلومة

د ال قيمة له إال  ل من هذا التمثيل أنَّ المجال الجغرافيَّ المجرَّ يتََحصَّ
ومن . باإلنسان الذي يسكنه، والنظام الذي يحكمه، والقائد الذي يدبر األمر فيه

اطنة من وجهة نظر شرعية هذه المكونات والمرتكزات يتحدد مفهوم المو
  .محكمة

  :حين قال القاضي عياضوقد أشار إلى جزء من هذا المعنى 
َف األَْوطَاَن إِالَّ ِرَجالُهَا      َوإِالَّ فََال فَْضل لِتُْرٍب َعلَى تُْربِ    .9َوَما َشرَّ

فمفهوم المواطنة الحقيقية من وجهة نظر شرعية تجمع بين المجال 
ذي يعيش فيه، والنظام الذي يحكمه، وكل هذه العوامل الجغرافي، واإلنسان ال

المتفاعلة تعطي القيمة للوطن بقدر السياسة الرشيدة المتبعة، والقيم التي 
غير أن تلك القيم والمبادئ تحتاج . يمتثلها من يسكنه، ومن يرعاه ويدبر أمره

  .إلى وسائل تحفظها
  :وسائل حماية المواطنة

ما يتوسل به إلى الحفاظ على قيمة نقصد بوسائل الحماية، كل 
المواطنة في سلوك الناس، يتعبرونها في تصرفاتهم، ويحفظونها بأقوالهم 

األولى من جهة وأفعالهم، ويمتنعون عن كل ما يخرمها، وذلك من جهتين، 
بالتربية عليها، وتعليم مبادئها والتشجيع على ما يصونها، وتقوية : الوجود

وإبراز مقاصدها، والعمل على تحقيق مصالح  مرتكزاتها، وحفظ أصولها،
 بمحاربة ما: األنام بما يذكي في قلوبهم حب الوطن، والثانية من جهة العدم

يخرمها من جهل وأمية، وزجر من ال يعتبرها، والضرب على يد من يخون 
وقد أثبتت نصوُص الشرع ومقاصُده . المواطنين ويخدعهم وهاك تفصيلَها

فات   :والوسائل لتركيز مفهوم المواطنة وحمايته أذكر منها مجموعةً من الصِّ
إّن حماية المواطنة ال تتمُّ إال بالوفاء لشعارها، ونظامها،  :الوفـــاء - 1

وامتثال أمر من يدبر أمر الناس في الوطن، فإن هان اإلنسان، وسقطت 
وإذا انعدم. ، هان المكان الذي يعيش فيه بالتبع...أخالقه، وقيمه، وسلوكه

انقطع الوصال بين الراعي والرعية عمَّت الفوضى، واختلفت الكلمة، وانعدم 
 َوالَ تَنَاَزُعواْ فَتَْفَشلُواْ َوتَْذهََب ِريُحُكمْ : يقولوهللا ... الوئام، وحل الضعف 
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ولذلك تضافرت النصوص في الكتاب والسنة تأمر المسلمين ]. 46: األنفال[
َجلِّ هذه العقود والعهود وآكدها عقد البيعة، بالوفاء بالعقود والعهود، ومن أَ 

: ، ويقول]1: المائدة[ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُواْ أَْوفُواْ بِاْلُعقُودِ : يقول هللا تعالى
 ََوأَْوفُواْ بَِعْهِد هللاِ إَِذا َعاهَدتُّْم َوالَ تَنقُُضواْ األَْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدهَا َوقَْد َجَعْلتُُم هللا 

َمْن فَاَرَق : "وقال رسول ]. 91: النحل[ َعلَْيُكْم َكفِيالً إِنَّ هللاَ يَْعلَُم َما تَْفَعلُونَ 
الَجَماَعةَ َماَت ِميتَةً َجاِهلِيَّةً، وَمن نََكَث الَعهَْد فََماَت نَاِكثاً لِْلَعْهِد َجاَء يَْوَم القِياَمِة 

ةَ لَهُ    .10"الَ ُحجَّ
يُّ ال يحمي نفسه بنفسه، وال قيمة لمجال وإذا كان المجال الجغراف

جغرافّي إال بمن يسكنه، فاإلنسان مرتكز أساس في مفهوم المواطنة، وعامل 
فهو الذي يتعاطى في . أساس في حمايتها عليه مدار األمر جملة وتفصيال

  .مجتمعه؛ يبني ويشيد ويقيم حضارة مبنية على قيم معينة
سان، وخصوصيته، والفكر الذي فالمواطنة إذن تقوم على قيمة اإلن

وما يحمله في شعوره ووجدانه من ثقافة وحضارة يعيشها في دنياه ...يتبناه،
  .ودنيا غيره
من أهم الركائز التي يقوم عليها مفهوم  :حفظ التراث والهوية - 2

المواطنة منظومة القيم بمفهومها الشمولي الكلي العام، قيم اإلنسان وخلقه 
وتمثل حقيقته وانتماءه الحضاري، وهذا ما يعني ... سلوكه وثقافته التي تؤطر 

المحافظة على "، و"المحافظة على التراث: "به الخطاب الرسمي المرسل
  "...الهوية

إن المحافظة على التراث حفظ لالمتداد التاريخي للمواطنة، 
  .والمحافظة على الهوية حفظ لعمقها الديني والثقافي واللغوي

خلده المواطنون األول من علم وحضارة وما شيّدوه فالتراث نتاج ما 
من عمران، وما أبدعوه من تحف وفنون، منافسين فيه األمم، وإن إستبطان 
هذا التراث والمحافظة عليه وإعادة تحقيق مخطوطاته، أو التعريف بتحفه 
وفنونه في موسوعات عليمة، من أوكد واجبات الخلف نحو السلف، وإن 

جب نوع من الموطنة أصيل، وإن ترك تراثنا لغيرنا مفسدة اإلحساس بهذا الوا
له، فالمخطوط المغربي مثال ورقه مغربي وحبره مغربي وخطه مغربي 
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والعلم الذي يحويه أنتجه عقل مغربي، والوراق الذي خطه مغربي، والخزائن 
التي تداولته مغربية فباعتبار هذه العالئق كلها نرى وهللا أعلم أنه ال يمكن أن 

.... يخلص في إخراجه إال مغربي، وقل مثل ذلك عن الجزائري والمصري 
حقيقة المواطنة،  -بدون شك- كما أن ظاهرة االستشراق واالستغراب تَُضيُِّع 

فمن استشرق أو استغرب ذهبت صبغته الوطنية، وضاعت هويته، 
 وإن سكن المجال الجغرافي للوطن، ألنه. ولم يعد بعد ذلك وطنيا... وحضارته

  .فقد أهم مرتكزات المواطنة وعدل عنها
وكذلك الهوية فإن اإلطار المرجعي للمواطنة المغربية هو اإلسالم، 
ألنه دين الدولة، وإصالح الشأن الديني عامل من عوامل المحافظة على 

والتمسك بالثوابت الرئيسة لألمة، . المواطنة من االستشراق واالستغراب
هللا هو : ومنين وامتثال شعار المواطنة المغربيةوبرابطة المواطنين بأمير الم

المشرع، وعن اإلسالم، وعن المجال الجغرافي الذي يدين باإلسالم في أرض 
  .هللا، وعن صفة أمير المومنين الذي تربطه بالمواطنين بيعة شرعية

فمرتكزات المواطنة في الدولة المغربية تقوم على الدين؛ ألنه جامع 
كلمة المواطنين، وطاعة أمير المومنين حامي حمى وحدة الوطن، وموحد 

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر  :الملة والدين من واجبات المواطنة الشرعية َوأَِطيُعواْ الرَّ
  ].59 :النساء[ ِمنُكمْ 

جعل هللا األوطان مستقرا  :حب الوطن، والمحافظة على خيراته - 3
وفطر اإلنسان على حب لبني اإلنسان، ووهبهم فيها األمن واالطمئنان، 

الوطن، وأمره بشكر ما وهب له فيه من النعم، على ترابه درج أبناؤه، وفي 
وطنه مكة، فعبر عن هذا   كنفه عاش آباؤه وشيوخه، فقد أحب سيدنا محمد 

، ولَْوالَ أَنَّ ": الحب حين قال عند خروجه منها َما أَْطيَبَِك ِمن بَلٍَد وأََحبَِّك إِلَيَّ
، ولذا سأل ربه أن يحبب إليه المدينة 11"ْخَرُجونِي ِمْنِك َما َسَكْنُت َغْيَركِ قَْوِمي أَ 

  .12"اللهم َحبِّْب إِلَْيَنا الَمِدينَةَ َكُحبِّنَا َمكَّةَ أَْو أََشدُّ ": كحبه مكة، فقال 
في الوطن يجد اإلنسان األمن واألمان، ويتقاسم مع ذويه األفراح 

البهجة في ربوعه، وإن ألم هم، أو مر  واألحزان، إن حل السرور انتشرت
غم، نظر في نواحيه، وتأمل خيراته ومناظره، فتذكر أنه بوطن كريم، وفي 
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خير عميم، ويعيش بقدر مقدور، ويفهم أن األمر إذا ضاق اتسع، وأن مع 
  ]. 15: سبأ[ بَْلَدةٌ َطيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُورٌ : العسر يسرا، فينقلب الُحْزُن سروراً 

هض الوطن وقام، فاشتد عوده واستقام، فنظر إلى أبنائه، وأخذ لقد ن
بأيديهم، فارتقوا برقيه، فكان لهم عزةً وفخراً، فهال ردوا الجميل، وصاروا له 
عدة وذخرا؛ فإن للنعمة شكرا، وللجميل في قلب الوفي موقعا وأطالال 

  .وذكرى
ى أشارت نصوص الشرع إل :المشاركة في أمنه واالستقرار فيه - 4

المحافظة على األمن والسلم في المجتمع اإلسالمي، بدءاً من الحفاظ على أمن 
الوطن واستقراره، فهذا أول ركائز الحياة الوطنية، فقد امتن هللا بنعمة األمن 

يَالِف قَُرْيشٍ : على أهـل مكَّة فقال ْيفِ  )1( ِإلِ تَاء َوالصَّ  )2( إِيَالفِِهْم ِرْحلَةَ الشِّ
ْن َخْوفٍ  )3( َربَّ هََذا اْلبَْيتِ فَْليَْعبُُدوا  ن ُجوعٍ َوآَمنَهُم مِّ  )4( الَِّذي أَْطَعَمهُم مِّ

: ، ويتأكد طلب هذا بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السالم لوطنه]4- 1: قريش[
َربِّ اْجَعْل هَـَذا اْلبَلََد آِمنا ]35: إبراهيم .[  

األمن في البلد، سائالً  ُمدركاً لقيمة - عليه السالم  -فنجد سيدنا إبراهيم 
ربَّه أن يمدَّ أهـله بأسباب االستقرار، فهال أدركنا قيمة هذه النعمة، وسعينا 
لدوامها، باحترام النفس، واآلخر، والمحافظة على حقوق الغير كما أراد هللا، 
وتقرر في القرآن والسنة، وما تفرع عنهما من قوانين وجب التزام الناس بها، 

يـتها، والوقوف في وجه كل عابث، والحذر من كل إشاعة وبث الوعي بأهم
إن أمن الوطن إنما يبنى . تهدد استقرار الوطن، أو فكرة قد تخلخل بنيانه

بالفكر السليم ألبنائه، والتزامهم العفة والفضيلة، والبعد عن كل منقصة 
ورذيلة، فما سنت القوانين المنظمة، وال وضعت القواعد الشرعية المرشدة؛ 

 ليكون جميع الناس في بيوتهم آمنين، وعلى أعراضهم وممتلكاتهم إال
مطمئنين، وإن التغافل عن القوانين وتخطيها، وتجاهل األنظمة وتعديها، ظلم 

: للنفس ولآلخرين، وليس في الظلم أمن وال خير للوطن، يقول هللا تعالى
 َا ظَلَُموا َوَجَعْلن ْوِعداً َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ ، ]59: الكهف[ ا لَِمْهلِِكِهم مَّ

في كل بلد . وهذه قاعدة عامة تصدق على المجتمعات كما تصدق على األفراد
  .عرف بحب السالم والتزام شرع هللا
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ألنها " التقوى"من مرتكزات حفظ المواطنة تمثل : تمثل التقوى - 5
، وهي أقوى تؤسس لرقابة ذاتية تستمد صرامتها من استحضار رقابة إلهية

يَا أَيُّهَا النَّاُس : ، وقد أكد تساوق الرقابيتن ربنا في قوله"الضمير"من رقابة 
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاالً  اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

 لُوَن بِهِ َواألَْرَحاَم إِنَّ هللا َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيباً َكثِيراً َونَِساء، َواتَّقُواْ هللا الَِّذي تََساء
لذلك تكرر ذكرها في القرآن في مواطن التشريع بشكل كبير، ، ]1:النساء[

فهي الوازع الذي يضمن تنفيذ التشريع، فتصرفات الناس تتأطر بالواجب 
إلى والممكن والممنوع، وليس بالمصلحة الشخصية، ثم إن التقوى باإلضافة 

ما يحس به المتقي من واجب نحو وطنه، ومن تجريم لكل فعل يمكن أن يمس 
هذا الوطن في وجوده أو وحدته أو سيادته أو مقدس من مقدساته، فإن الشارع 
الحكيم رتب لها مقاصد لم تكن مقصودة باألصالة، فهي سبب كل رخاء، بها 

َولَْو أَنَّ أَْهَل : لتنال الرحمات، وتنزل البركات، بوعد هللا عز وجل حيث قا
بُواْ  َماِء َواألَْرِض َولَـِكن َكذَّ َن السَّ اْلقَُرى آَمنُواْ َواتََّقواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت مِّ

، وبها يحصل العلم بسنن الكون ]96: األعراف[ فَأََخْذنَاهُم بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ 
ونوامسيه وطبائع اإلنسان والمجتمع، وللتقوى تمثالت في السياسة الشرعية 

وْا : جمع ربنا تمثلين من تمثالتها في قوله تعالى إِنَّ هللاَ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّ
ا يَِعظُُكم األََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَ  ن تَْحُكُمواْ بِاْلَعْدِل إِنَّ هللاَ نِِعمَّ

  .]58: النساء[ بِِه إِنَّ هللاَ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً 
إن أمن الوطن إنما يبنى بالفكر السليم ألبنائه، والتزامهم العفة 
والفضيلة، والبعد عن كل منقصة ورذيلة، فما أنزلت شرعة اإلسالم إال إلقامة 

اني نظيف العقيدة والمشاعر والسلوك والعالقات، ومجتمع مسلم ال مجتمع إنس
بد من أن يتحقق فيه ما يصبو إليه اإلنسان من سمو، ورفعة وعلو، فسر 
عظمة  الشريعة في رسالتها، ونظامها الهادف إلى تربية النفوس وتزكيتها 

سالة من تشريعٍ هدفه ال تربية قبـل أن تكون رسالةَ تشريع، وما جاء في الرِّ
والتزكية، فحماية الوطن تكمن في التزام شرع هللا بتقواه، واالعتدال في 

  .األمور كلها، والمحافظة على المال العام
إنَّ الِعْلَم أساُس النَّهضة، وسبيُل المجد  :التعلم ومحو ظاهرة األمية - 6

فعة، به تبنى األمم، وتقوم الشعوب والدُّول، وقد فتح كل وطن للعلم  والرِّ
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أبواباً، وللثقافة النافعة مجاالٍت وآفاقاً، وما ذاك بغريب، فقد ُشيِّدت نهضة 
الدولة اإلسالمية على العلم، وأّسس بنيانها من أول يوم على سليم الفكر 
والفهم، فكل وطن يربي أبناءه على ما عليه تربى، وينشئ أجياله على فكر به 

لومهم النافعة أساس الرفعة تترعرع وتتغذى، مدركاً أن عقولهم الواعية، وع
وضمان دوامها، لقد فتح لكم الوطن المدارس والجامعات، وهيئت فيه الطرق 
ووسائل النقل والمواصالت، وتنوعت وسائل الثقافة وتعددت مصادرها، حتى 
صارت في متناول جميع الفئات، فلنكن لهذه النعمة من الشاكرين، ولفضل هللا 

وما ذاك ]. 7: إبراهيم[ َن َربُُّكْم َلئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكمْ َوإِْذ تَأَذَّ : من الذاكرين
إال باالهتمام الجاد بمختلف العلوم النّافعة، والحرص على الوصول لثمارها 
اليانعة، فال يزال اإلنسان بخير ما طلب العلم، فهو في طريق يوصله للقمم، 

  . ويرفع وطنه بين األمم، ويحميه من كل الفِتَن

ن العلم في شريعة اإلسالم محور  تدور عليه المقاصد الشرعية، إ
وهو مرتكز ترتكز عليه  في بناء اإلنسان والمجتمعات، إذ العلم في اإلسالم 
عقيدة وعبادة وأخالق، فالعقيدة إذا بنيت على غير علم فهي عقيدة واهية، كما 

المعرفة فيها  أن العبادة إذا أّديت بغير علم وفقه، فهي عبادة جوفاء، ألنّ 
  . مفقودة، واألخالق إذا بذلت بغير نية واحتساب كانت آثارها معدومة

إِنََّما بُِعْثُت ": على العلم في قوله إن حصر بعثة رسول هللا 
دليل على أن اإلسالم اعتنى بالعلم أعظم عناية، وأواله الكثير من  ،13"ُمَعلِّماً 

وحث على طلبه ونوه بأهله، الرعاية؛ فدعا إليه ورغب فيه، وعظم قدره 
والعلم الذي حث القرآن والسـنة  كالهما على التماس أسبابه، وطرق أبوابه، 
ليس محدود الموضوع أو النوع، وشرطه أن يكون نافعا للبشرية، بل كل ما 
يأتي ثمرة نظر ثاقب، وفكر صائب هو علم يجب أن يتزود المسلم منه وينال 

تزود بالمعرفة ويحث على التسلح بالعلم النافع منه نصيبا، فاإلسالم يأمر بال
يَْرفَعِ هللاُ الَِّذيَن : أيـا كان موضوُعه، ما دام ذلك في اإلمـكان، يقول هللا تعالى
، ]11: المجادلة[ آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َخِبيرٌ 

َل هللاُ لَهُ بِهِ طَِريقاً  َمنْ : "ويقول الرسول  َسلََك طَِريقاً يَْلتَِمُس فِيهِ ِعْلماً َسهـَّ
  .تدل على عموم األمر -وغيُرها كثير -متفق عليه، فهذه الّشواهد " إِلَى الَجنَّة
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سول  على أن يهيئ في المجتمع اإلسالميِّ للعلم  وقد حرص الرَّ
تداد فروعه؛ ليعطي في النهاية مناخه المناسب له، والمالئم لترسيخ أصوله وام

الة والسَّالم- أُْكلَه؛ فكان  يعتني بتكوين العقلية العلمية الموضوعية،  - عليه الصَّ
فكان بتوجيه من ربه ال يقبل دعوى بدون دليل؛ ليهيِّئ للعقل التفكير وينير له 
السبيل، ففي غير موضع في القرآن الكريم يأمره ربه أن يقول لكل من فعل 

قُْل هَاتُواْ بُْرهَانَُكْم إِن : و قال قوال يجافي الصواب، ويصادم األلبابفعال أ
والدعوة إلى التفكر والتدبر ] 64 :النمل[و] 111: البقرة[ ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

  .والتعقل في القرآن الكريم ظاهرة
كما أنحى القرآن الكريم بالالئمة على كل من طرح العلم جانباً، واتبع 

َوَما لَهُم : أسلم قياد فكره للنفس والهوى؛ فََضلَّ وغوى؛ يقول هللا تعالىالظَّنَّ و
: النجم[ بِِه ِمْن ِعلٍْم إِن َيتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َال يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً 

نفُُس َولَقَْد َجاءهُم إِن يَتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوَما تَْهَوى اْألَ : ، ويقول جل شأنه]28
بِِّهُم اْلهَُدى ن رَّ   ].23: النجم[ مِّ

على تحصيل العلم من ِقبل المسلمين، حارب  وحرصا من الرسول 
األمية األبجدية، وقصة فداء أسارى بدر بتعليم عشرة من المسليمن أشهر من 
أن تذكر، بل وحث على تعلم لغات اآلخرين، ولم يجعل تعلم اللغات هدفا في 
حد ذاته، بل جعله وسيلة لالنتفاع بما عند اآلخرين من علم، واالستفادة مما 
لديهم من معرفة، إذ ال يمكن االنتفاع واالستفادة مما عندهم إذا ُجِهلت لغتُهُم، 

بتعلم لغات غير  -رضي هللا عنه -أمر زيد بن ثابت  وقد ورد أن رسول هللا 
ات أخرى غير العربية، فكانوا بما العربية، وكان من بين أصحابه من يجيد لغ

على ترجمة الرسائل التي  عندهم من علم بهذه اللغات يعينون الرسول 
تصل إليه من أصحاب هذه اللغات، وكانوا يكتبون له ما يريد إرساله إليهم، إذ 
بدون ذلك ال يتحقق التفاهم بين المسلمين وغيرهم، وال تتحقق االستفادة من 

مواطنة من الجهل أمر مرغوب فيه شرعا بل إنه واجب خبراتهم، فحماية ال
وديدن األتقياء االعتزاز برسالة . كفائي، إن لم يكن عينيّاً في بعض المجاالت

السماء وااللتزام بهديها، وهذا أمر يكمن في التسلح بالعلوم النافعة المفيدة، 
ا يريده لنا التي تفتح أمام العقول آفاقا جديدة للوطن والمواطنين؛ لنصل إلى م
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من سمو أدبي، ورقي مادي، فما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي  رسول هللا 
  .صاحبه إلى هدى، أو يَُردَّه عن ردىً 

وإننا لنرى من أبرز األوراش االجتماعية في بلدنا المغرب ورش 
محو األمية، وكان من تمام التوفيق للقائمين عليه أنه لم يُقتصر في محو األمية 

األبجدية كما هو األمر في باقي البلدان بل ُجعل الورش لمحو  على األمية
األمية األبجدية والدينية والوطنية، ثم تتويج الذين تحرروا من األمية بصقل 
مهاراتهم الحياتية، حتى يسهموا في الحياة االجتماعية، وتخليق الحياة العامة، 

ك المهمة الجليلة وزارة وُجعَل المسجُد الفضاَء األمثل لهذه العملية، وتولت تل
  .األوقاف والشؤون اإلسالمية، ولهذا من الدالالت ما ال يخفى

تتحقق حماية المواطنة  :الحكامة الجيدة الدبلوماسية الرشيدة - 7
على الصعيد السياسي بإقامة عالقات الكياسة مع غير المسلمين، ويتجسد ذلك 

قد سبق أن أشرت إلى و... بإقامة عالقات سياسية، واقتصادية، واجتماعية
، وقد يستدعي األمر االستعانة بغير وثيقة حسن الجوار التي أقامها الرسول 

يستعين برأي اإلقتصاديين في الشؤون  المسلمين، وقد كان رسول هللا 
االقتصادية، ورأي أهل الخبرة في الطب في األمور الطبية، ورأي الخبراء 

دائرة االستفادة من أهل  الرسول العسكريين في األمور العسكرية، ووسع 
الخبرة؛ فلم ير بأسا من أن يستفاد من غير المسلمين؛ ألن االستعانة بهم وسيلة 

وإنما لها حكم مقاصدها،  تؤدي إلى مصلحة، والوسائل ال حكم لها في ذاتها،
إن اإلسالم حث على العلوم النافعة كلها على اختالف فنونها، بغض النظر عن 

من أسرى المشركين في  خرجت منه، فقد استفاد الرسول  الوعاء الذي
مجال التعليم، واستفاد من أساليب الفرس في حفر الخندق، واستفاد من خبرات 

وهذه أمور قد تدخل في التكامل المعرفي في العلوم . الروم في فن النجارة
  .اإلنسانية لتحقيق المصالح لألمم والشعوب في أوطانها

من الوسائل التي يمكن حماية الوطن بها في  :كريمتحقق العيش ال - 8
المجال االقتصادي، المالحظة، والتخطيط، واستشراف المستقبل، فقد حرص 

على استعمال الوسائل العلمية، وقد استعمل أسلوب اإلحصاء؛ ليتم  الرسول 
بناء عليه التخطيط الذي يقوم الحاضر ويؤسس للمستقبل، بغية الوصول في 
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ثرى  ى تحقيق األهداف المنشودة، فمنذ أن وطئت قدما رسول هللا النهاية إل
المدينة المنورة بدأ باستعمال أسلوب اإلحصاء ليعرف عدد المسلمين، يقول 

، "اْكتُبُوا لِي َمن تَلَفَّظَ بِاِإلْسالَِم ِمَن النَّاسِ ": قال رسول هللا : حذيفة بن اليمان
فاإلحصاء علم حرص الرسول  ،14"َوَخْمَسِمائَِة َرُجلٍ  فََكتَْبَنا لَهُ أَْلفاً ": قال حذيفة

  على االنتفاع به ليواجه احتماالت المستقبل، والتخطيط للمستقبل فهو من
جوهر الدين لحماية الوطن واستشراف المستقبل بأمل، مع التوكل على هللا 

يص وطلبه؛ وما اتخاذ األسباب إال جزء من التوكل على هللا؛ ألن المؤمن الحر
على دينه يأخذ من يومه لغده، ومن دنياه آلخرته، ومن حاضره لمستقبله، وقد 
سجـل القرآن الكريم مشروع التخطيط لالقتصاد الزراعي مدة خمسة عشر 
عاما لمواجهة أزمة غذائية، فكان هذا التخطيط سبباً من أسباب مرور األزمة 

: -عليه السالم-دون مضاعفات، واقرأوا قول هللا تعالى على لسان يوسف 
 ا مَّ قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدأَباً فََما َحَصدتُّْم فََذُروهُ فِي ُسنبُلِِه إِالَّ قَلِيالً مِّ

ا  مَّ ْمتُْم لَهُنَّ إِالَّ قَلِيالً مِّ تَأُْكلُوَن ثُمَّ يَأْتِي ِمن بَْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَن َما قَدَّ
: يوسف[ يَأْتِي ِمن بَْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه يَُغاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُرونَ  تُْحِصنُوَن ثُمَّ 

ورفض بانتهاجه  في كل مجال، ، فالتخطيط علم انتهجه الرسول ]49- 47
يتخذ القرارات بناء  - عليه الصالة والسالم -العشوائية واالرتجال، ولقد كان 

فبذلك يصل المرء إلى الصواب، وال  على حسابات، وربطا للنتائج بالمقدمات،
قراره التأريخي  يحدث في قراره خلل وال اضطراب، وعندما اتخذ الرسول 

بنى قراره هذا على ما يحققه هذا  معاهدة الحديبيةالمعروف بالتوقيع على 
الصـلح من فوائد جمة، ونتائج مهمة، ولقد حدث أن امتعض بعض أصحابه 

كان أعظم بركة  هم بعد ذلك أن أمر رسول هللا من هذا الصـلح، ولكن تبين ل
خاصة وأن شريعة اإلسالم . من أمرهم، وأن رأيه لهم أولى من رأيهم ألنفسهم

مبناها على االجتهاد فيما عدا الثوابت، فلَِولِيِّ األمر أن يتَّخذ من التدابير ما 
يحقق المصلحة الشرعية على كل األصعدة؛ ألن من شأن ذلك أن يحمي 

طن، ويعمل على إسعاد مواطنيه، وإصالح حال الراعي والرعية، وإن من الو
أعظم ما يزهد الناس في أوطانهم فيهجرونها غير متأسفين ما يعيشونه من 

الغنى في الغربة وطن والفقر : "أزمات اقتصادية، وفقر مدقع،  قال ابن قتيبة 
  .15"في الوطن غربة
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ق العيش الكريم والتوازن يتبين من هذا أن نهج سياسة اقتصادية تحق
االجتماعي تنتج لنا مواطنين يحبون وطنهم ويعتزون باالنتماء إليه، ويعتبرون 

  .أنفسهم جميعا سواسية في االستفادة من خيراته
إن للعلم أخا يالزمه، ويجعل قيمة  :العمل النافع بقصد التنمية - 8

لبلدان بالكسل، وما كبرى لمن اهتم به والزمه، إنه العمل والكفاح، فال تعمر ا
في الدعة والتواكل نهضة لألوطان، فقد بسط هللا األرض واستعمر الناس فيها 

هَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم : ويسر أسباب الرزق وأمركم بالسعي إليه، يقول هللا تعالى
ْزقِِه َوإِلَْيِه النُّ  : الملك[ ُشورُ اْألَْرَض َذلُوالً فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمن رِّ

َالةُ فَانتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا : ، ويقول جل وعال]15 فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ
لقد قامت األمم  ،]10: الجمعة[ ِمن فَْضِل هللاِ واْذُكُروا َهللا َكثِيراً لََّعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

ما قرينين، المتحضرة بالعلم والعمل، ونهضت الشعوب المتقدمة حين جعلته
وهذا ما بني به وطننا من االستقالل إلى اآلن، فلتتواصل الجهود لحماية 
وطننا، فلن يخيب هللا ما بذل من مجهودات، لينتشر الشباب الواعد في مواقع 
العمل، ولينفضوا عنهم غبار الدعة والكسل، فقد تنوعت القطاعات، وتعددت 

، على اختالف المواهب المؤسسات والهيئات، وفتحت لهم شتى المجاالت
والقدرات، فمن أقبل بجد، وأقدم بصدق؛ وجد ما يناسبه، فصار مواطنا 
صالحا، ولبلده مخلصا وناصحا، إن المسؤولية الفردية بحسب المهمة الملقاة 
على عاتق كل فرد ، وللجماعة مسؤولية التعاون والتالحم، فالمؤسسات يكمـل 

في سبيل  .هدافها، ويتوحد طريقهابعضها بعضا، وفي خدمة الوطن تجتمع أ
  .اإلسهام في مواصلة النهضة، وكل ما يحقق للوطن المجد والرفعة

إن الحرف والصناعات،  :دعم المنتجات الوطنية واستهالكها - 9
ومختلف وسائل التنمية، من أكبر دعائم نهضة األوطان، وأنجح سبل خدمتها 

اجح، فما أروع أن يحسن ورفعتها، فالتنمية النافعة أساس االقتصاد الن
االقتصادي انتماءه لوطنه، ويدرك أن بلده يلقي عليه عظيم المسؤولية، وينظر 
إليه نظرة الدائن الذي حل دينه، فقد تربى على ثراه، وانبسط له أرضا، وذلَّلَـهُ 
هللا له جبال وسهال، وعاش من ثمراته، وترعرع بين خيراته، فلتكن خدمة هذا 

صدر قائمة أهدافه، بالتنمية المحلية، وتشغيل القوى  الوطن المعطاء في
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العاملة الوطنية، وتسخير كل الطاقات، نقدا وآالت ومعدات، فيما يعود بالخير 
على الوطن، وليحذر جميع المواطنين من حسد يباعد ويفرق، أو احتكار 
يجافي ويمزق، فال أنانية في الوطن، فكلكم أبناء بلد واحد، تسعون إلى مزيد 

فما جزاء اإلحسان إال . نهضته، وقد تعود منكم حرصا على تقدمه ورفعته
  .اإلحسان

إن الحفاظ  :المحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية - 10
على مكتسبات الوطن مسؤوليـة جميع المواطنين، كل بقدر طاقته وقدرته، 

المسؤولية سواء من كان في المؤسسات العامة أم الخاصة، رجاال أم نساء، ف
تشمل جميع الناس بقدر شمول مقدرات الوطن عليهم، فهم يعيشون تحت 
سمائه، ويسعون فوق أرضه، ويعيشون من خيراته، لم تحجب نعمه عن أحد 
منهم في شرع هللا فلكل عبد قدر منها، ولم تدفع شمس نوره عن أحد بفضل 

قيمين فيها، فأحب هللا، بل ظلت وفيَّةً على من عليها، سخية على أبنائها والم
وطننا من زاره، وأكبره في عينه من رآه، وشرفه بذكر فضـل أهله الخلقية، 
وهذا تكليف من أجـل حراسة هذا الفضـل وحمايته، والعمل على توخي 
الطرق المؤدية إليه وتحسين أدائه من أمور الدين والدنيا، واألخالق والمثل،  

بالمدح، بل ال بد من السعي إلى  فال يكفي التغني باإلطراء، وال اإلشادة
َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم األفضل، والعمل الجاد لتحقيق األكمل، 

َهاَدِة فَيَُنبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم  َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ
  .]105 :التوبة[ تَْعَملُونَ 

د وسع هللا للناس في الوطن خيراته، وبسط لهم من ثرواته، ووكل ولق
إلى ساكن كل وطن أمر اإلنفاق والتدبير، وحسن االستهالك بين التقتير 

َوالَ تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َوالَ تَْبُسْطهَا ُكلَّ : والتبذير، يقول هللا تعالى
َوالَ : ، ويقول عز من قائل]29: اإلسراء[ ْحُسوراً اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوماً مَّ 

، إنَّ ]31 :األعراف[و] 141: األنعام[ تُْسِرفُواْ إِنَّهُ الَ يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 
د الثَّرواِت، وإنَّ التقوى لتحـتم على كل من  اإلسراَف يستنزُف األمواَل، ويبدِّ

لعامة، أكثر من حرصه يعيش على تراب الوطن، أن يحرص على ممتلكاته ا
على ماله الخاص، فإنها رعية كبيرة، ومسؤولية عظيمة في عنق كل مواطن 

،  وقد نظم ]161 :آل عمران[ يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ صالح، َوَمن 



    ....في نصوص الشرع ومقاصده المواطنة                                                                             
  

 

 105                                                                            سالسادالدولي  الملتقى

لنا كيفية االستفادة من هذه الخيرات وجميع التعامالت المالية واالقتصادية، 
وأحل البيع والشراء، وأباح السلف ونظم العالقة التعاقدية بين  فحرم الربا،

َوإِن تَْفَعلُواْ فَإِنَّهُ : الدائن والمدين في أطول آية في القرآن الكريم وختمها بقوله
إن  ،]282 :البقرة[ فُُسوٌق بُِكْم َواتَّقُواْ هللاَ َويَُعلُِّمُكُم هللا َوهللا بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ 

لّدين والفطرة يحـتِّم على كلٍّ ِمنَّا أن يكون أميناً على المرافق العامة، واجب ا
  .ذائداً عنها كل مخرب وعابث

ومن المكتسبات التي حث الشرع على حمايتها األمن، والوحدة، 
واالستقرار، والنعم الوافرة، والرخاء، والصحة، والتعليم، والنظام والنظافة 

ومما  .لمحافظة عليها وتنميتها نحو األفضلمكتسبات وجب ا وما إلى ذلك من
 لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكمْ : تتم به هذه المحافظة الشكر والثناء وهللا تعالى يقول

ٍ فِي َمْسَكنِِهْم آيَةٌ َجنَّتَاِن َعن يَِميٍن : يقول هللا تعالى]. 7: إبراهيم[ لَقَْد َكاَن لَِسبَإ
ْزِق  ، ]15: سبأ[ َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ َطيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُورٌ َوِشَماٍل ُكلُوا ِمن رِّ

ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنهَا َوَمن : وقد أثنى هللا على عباده الشاكرين فقال َوَمن يُِرْد ثََواَب الدُّ
ع أن م ،]145: آل عمران[ يُِرْد ثََواَب اآلِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنهَا َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرينَ 

فائدة الشكر تعود إلى اإلنسان الشاكر نفسه، بزيادة النعم عليه ووفرتها 
َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر oِِ َوَمن يَْشُكْر فَإِنََّما : وبركتها، يقول سبحانه

، والمحسن الخير ]12: لقمان[ يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللاَ َغنِيٌّ َحِميدٌ 
الشاكر ألطف الناس قلبا، وألينهم جانبا، وأصدقهم حديثا، وأشرحهم صدرا، 

      ...وأجودهم عمال، وأتقنهم أداء وعطاءا، وأوسعهم إبداعا وخبرة

فإذا كان الشكر والثناء أولى طرق الحفاظ على مكتسبات الوطن 
، ففي هذا الترقي وخيراته، فإنه ال بد أن يتبع بالعمل الجاد واإلتقان فيه

والعمران، وتهيئة جو اإلبداع واإلتقان والجودة في الصناعات المختلفة، وما 
اإلتقان إال أثر من آثار سعة العلم والخبرة، يرشد إلى هذا المعنى قول هللا 

، وقد ]88: النمل[ ُصْنَع هللاِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّهُ َخبِيٌر بَِما َتْفَعلُونَ : تعالى
كل صاحب عمل بأن يتقن ما يفعله، عبر الدقة والمتانة، وتقديم  أمر النبي 

 : - عليه الصالة والسالم - أفضل ما لديه من إحسان في اإلنتاج والفاعلية، يقول 
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وهذا ما يحافظ على مكتسبات  ،16"إِنَّ هللاَ يُِحبُّ إَِذا َعِمَل أََحُدُكْم َعَمالً أَْن يُْتقِنَهُ "
  .ينميها، ألن المحافظة تتم بالتنمية والتقدم، وبناء الحضارةالوطن و

وسبيل هذا األمر اإلحسان، فال يكون المرء متقنا لعمله إال إن كان 
راً لها، سلوكاً حضارياً  محسنا لنفسه ولآلخرين، عارفا بقيمة اإلحسان وُمقَدِّ

َوأَْحِسنَُواْ إِنَّ هللاَ : يتبعه، ومنهجاً تربوياً يتمسـك به، فلذا أمر هللا تعالى به فقال
إِنَّ هللاَ َكتََب اِإلْحَساَن َعلَى ": ، ويؤيده قوله ]195: البقرة[ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 

، والعمل المتقن الجاد ثمرة من ثمار رد الجميل باإلحسان، وهو 17"ُكلِّ َشْيءٍ 
غِ فِيَما آتَاَك هللاُ َواْبتَ : السبيل إلى درء الفساد ورد المفسدين، فاc تعالى يقول

ْنيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللاُ إِلَْيَك َوَال تَْبِغ  الدَّاَر اْآلِخَرةَ َوَال تَنَس َنِصيبََك ِمَن الدُّ
، فلذا يتولد ]77: القصص[ اْلفََساَد فِي اْألَْرِض إِنَّ هللاَ َال يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

ابتغاه لنفسه ووطنه كما قال الحق جل اإلحسان كلما أكثر اإلنسان منه، و
ْحَسانُ : جالله ْحَساِن إِالَّ اْإلِ   ].60: الرحمن[ هَْل َجَزاء اْإلِ

إن حسن التدبير من كمال العقل، ورعاية المصالح بعد إثباتها من تمام 
الوطنية ومكاسبها، فال تذهب عنا بركات المنن اإللهية، بل تدوم أسبابها، وال 

ك دعوى ال مضمون لها، كأن يتغنى بعض الناس بها وهم ال تظل الوطنية بذل
إن . يعملون في سبيلها، ويدعون حب الوطن وهم بعيدون عن أسباب نهضته

الوطنية الحقة شرف ومسؤولية، والعمل من أجـل الوطن عبادة والتزام، 
يعرف ذلك من عرف قيمة األرض التي نشأ عليها، وأحب التراب الذي خلق 

َولَْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلَْيِهْم أَِن : ى سواه بديال، مصداقا لقول هللا سبحانهمنه، فال يرض
ْنهُْم َولَْو أَنَّهُْم فََعلُواْ َما  ا فََعلُوهُ إِالَّ قَِليٌل مِّ اْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجواْ ِمن ِديَاِرُكم مَّ

وذلك لما ُجبَِلت عليه  ،]66: النساء[ ْثبِيتاً يُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخْيراً لَّهُْم َوأََشدَّ تَ 
ـٍك بأعرافها وخيراتها، يار وأهلها، وتمسُّ والعمل من أجـل  النفس من حٍب للدِّ

المحافظة على مكتسبات الوطن يتخذ صوراً كثيرةً، بحسب قدرات اإلنسان 
وإمكاناته، ومن أعمق معاني الوطنية الشكر والعرفان، ومحبة الخير للناس، 

السعي من أجـل منفعتهم، والتسامي في التعامل مع الظروف واألحوال و
  . المختلفة

إن الوطنية أداء للواجبات والمسؤوليات كما ينبغي، فهي أمانة في 
َوالَ تَْقَربُوْا : الكلمة والقلم، وإخالص في النصح والتوجيه، يقول الحق سبحانه

ُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ، َوأَْوفُواْ اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط، َماَل اْليَِتيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحسَ 
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الَ نَُكلُِّف نَْفساً إِالَّ ُوْسَعهَا، َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُواْ َولَْو َكاَن َذا قُْربَى، َوبَِعْهِد هللاِ أَْوفُواْ، 
اُكم بِِه لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ  قُْل : ، ويقول جل في عاله]152: ألنعاما[ َذلُِكْم َوصَّ

ْزِق قُلْ  َم ِزينَةَ هللاِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّ هِي لِلَِّذيَن آَمنُواْ  َمْن َحرَّ
ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَمُ  ْنيَا َخالَِصةً يَْوَم اْلقِيَاَمِة َكَذلَِك نُفَصِّ  ونَ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

     ].32 :األعراف[
  :خاتمة

فلتتواصل الجهود، فلن يخيب هللا ما بذل من مجهود، ليلتحق الشباب 
الواعد بمواقع العمل، ولينفضوا عنهم غبار الدعة والكسل، ويتفانوا في البذل 
والعطاء، فقد تنوعت القطاعات، وتعددت المؤسسات والهيئات، وفتحت لهم 

واهب والقدرات، فمن أقبل بجد، وأقدم شتى المجاالت، على اختالف الم
بصدق؛ وجد ما يناسبه، فصار مواطنا صالحا، ولبلده مخلصا وناصحا، إن 
المسؤولية الفردية بحسب موقع كل فرد والمهمة الملقاة على عاتقه، وللجماعة 
مسؤولية التعاون والتالحم، فالمؤسسات يكمـل بعضها بعضا، وفي خدمة 

ولنعمل جميعا على التعريف بهذا   .توحد طريقهاالوطن تجتمع أهدافها، وي
 d الوطن، ووصف مميزاته، والتماس أسباب حب الناس له، بعد التذلل
بالعبادة والطاعة، وهذا أمر مشروع يشير إليه قول سيدنا إبراهيم عند إسكان 
أهله، وبيان عبوديتهم d، وطلب جعل حب الناس للوطن الذي أسكنهم فيه 

يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي : لسان ربه عز وجلحين قال على  بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ رَّ
َن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم  الَةَ فَاْجَعْل أَْفئَِدةً مِّ ِم َربَّنَا ِليُقِيُمواْ الصَّ َزْرعٍ ِعنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ

َن الثََّمَراِت لََعلَّهُْم يَْشُكُرو وما يتبع ذلك من  ،]37: إبراهيم[ نَ َواْرُزْقهُم مِّ
اطالع على حضارته وثقافته وهوية أهله اإلسالمية، وجلب منافع  اقتصادية، 
واجتماعية، وعلمية، وعمرانية، غالبا ما تعود على الوطن بالخير العميم، 

  .والمصلحة المحققة
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   :الهوامش

                                                        
  .6/120: مقاييس اللغة -1
المحكم والمحيط «، وابن سيده في 7/455: »العين«نسبه له الخليل بن أحمد في  -2

  .9/239: »األعظم
  .2/246: الكشاف 3-

4- 5/2168  
5- 4/369  
اليروى هذا الحديث : "وقال عقبه 7/270/7473: أخرجه الطبراني في المعجم األوسط -6

قال الهيثمي في ". عن حذيفة إال بهذا اإلسناد؛ تفرد به عبد هللا بن أبي جعفر الرازي
  ".ضعفه محمد بن حميد ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان: "1/87: جمع الزوائدم

دار النفائس . 64- 57 تراجع الوثيقة في مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد هللا -7
  .الطبعة الخامسة

  .4/305: أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في المسنديعني مكة؛   -8
مسجد النبوي، وبيت المقدس مما نص الشرع على أفضليته باستثناء الحرم المكي، وال -9

  .مما يصطلح عليه بالبقاع المقدسة
  .2/379/3779: أخرجه عبد الرزاق في المصنف - 10

والحاكم في  9/23: وابن حبان في الصحيح 5/723/3926أخرجه الترمذي  -11
  .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: "وقال عقبه 1/661/1787: المستدرك

  .متفق عليه -12
  .4/164أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم   -13
  .3/1114/2895: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح -14
  .361ص: المجالسة وجواهر العلمأخرجه عنه الدينوري في  -15
  .1/275/897: أخرجه الطبراني في المعجم األوسط -16
  .3/1548/1955: أخرجه مسلم في الصحيح   - 17
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  تأصيلها الشرعي، وخصائصها المواطنة في اإلسالم مفهومها،
  

 
 عبد الحق حميش  الدكتور

  قطر  -حمد بن خليفةجامعة       
  

  :مقدمة

إن الحمد - نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با- من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد 

 إله إال هللا وحده ال شريك لـه، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله هللا أن ال
للناس كافة بشيراً ونذيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، بلّغ الرسالة، وأدى 

: ن لها الحالل والحرام، القائل عليه الصالة والسالماألمانة، ونصح األمة، وبيَّ 
   .1"ه في الدينمن يرد هللا به خيراً يفقه"

  :أما بعد
تعد المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض 
نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم اإلنساني الشامل بصفة 
خاصة ومشاريع اإلصالح والتطوير بصفة عامة، ولقد احتلت هذه القضية 

والشرعية  جتماعية والتربويةمساحة كبيرة في الدراسات السياسية واال
، وعقدت من أجلها الندوات والملتقيات الدولية والمحلية، وتعددت والقانونية

أبعاد المواطنة في عالقاتها الممتدة عبر قضايا تتمحور في عالقة الفرد 
بالمجتمع والدولة من خالل أطر قانونية منظمة للحقوق والواجبات، ومبينة 

المواطنة حسب المنابع الفكرية للدولة ومرجعية  مواصفات المواطن وأبعاد
  .نظرياتها السياسية

وبذلك يتبين أن مفهوم المواطنة ال يمكن فصله عن حقوق اإلنسان 
وواجباته تجاه الوطن الذي ينتمي إليه أياً كانت أفكاره، ونظرا للخلط الكبير 

األمور  في األفهام لمعنى المواطنة التي ال تتعارض مع الشريعة بل هي من
سنقف عليها من خالل هذا  - المشروعة بدالالت كثيرة من الكتاب والسنة 

، والخلط مع ما سبق بالوطنية ذات المفهوم المخالف والتي تجعل من  -البحث
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الوطن ديناً يوالى عليه ويعادى، وحصرها بهذا المفهوم الخاطئ، وعدم 
م عن مسألة التفصيل في معنى الوطن، جاء هذا البحث كي يميط اللثا

المواطنة في اإلسالم مفهومها مرجعيتها الشرعية وأهم خصائصها ويبعد عن 
  .هذا الموضوع ما علق به من تشويش وأفكار غير صحيحة

  :  وجاءت عناصر الموضوع على النحو اآلتي :خطة البحث
   .مفهوم المواطنة في اإلسالم: المبحث األول
  .ة في اإلسالمالتأصيل الشرعي للمواطن: المبحث الثاني
   .خصائص المواطنة في اإلسالم: المبحث الثالث

  .ثم الخاتمة وتحوي أهم النتائج والتوصيات 
ويؤكد الباحث على أن مثل هذه الندوات والملتقيات لتؤصل فقه االنتماء 
والمواطنة، وأنها مباركة خاصة عندما تُذكِّر المواطن بحبه وانتمائه لدينه 

ر الكبير والعميق في إيضاح بعض األمور المتطلبة ووطنه لما لها من األث
معرفتها في حق االنتماء والمواطنة واالستفادة من طرح المحاضرين 
المختصين في توصيل رسالة عظيمة وهادفة تحرك المياه الراكدة وتدفع 

  .المهتمين والمسؤولين للقيام بواجباتهم ومسوؤلياتهم الوطنية
  في اإلسالم مفهوم المواطنة: المبحث األول

  :تعريف المواطنة
 :الموافق، المطاوع، وواطنه على األمر: المواطن في اللغة تعني

المكان،  :عاش معهم في موطن واحد، والوطن :وافقه عليه، وواطن القوم
ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٍ : قال هللا تعالىالمجلس،     .]25: التوبة[ لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ

كان إقامة اإلنسان ومقره وإليه انتماؤه، ووطَّن نفسه والموطن هو م   
  .اتخذها وطنا: حملها عليه ومهدها له، واتطن وتوطن البلد: على األمر

مصدر الفعل واطن، بمعنى شارك في المكان إقامة ومولداً : ومواطنة
  .2)"فاعل(ألن الفعل على وزن 
في تعريف  ، أما ابن منظور فقال3الوطن محل اإلنسان: قال الجوهري

منزل : ، وهو ما أكده الفيروز آبادي بأنه4موطن اإلنسان ومحلّه: الوطن
ــ لغة ًــ تفيد تفاعال ً بين طرفين مثل ) المفاعلة(وإذا كانت صيغة . 5اإلقامة

ومزارعة بين مزارع وصاحب األرض،  ،مشاركة بين شريك وشريك
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لمفاعلة ههنا  ومضاربة بين عامل وصاحب مال في التجارة، وهكذا، فإن ا
  .بين المواِطن والموطن أو الوطن

هو كل إنسان انتمى إلى : وبهذا يتضح من الناحية اللغوية أن المواطن
  ...بلد واتخذه موطناً وسكناً ومقراً لحياته، ومهد نفسه للعيش فيه

ويمكننا مالحظة أن التعريف اللغوي يتحدث عن الوطن باعتباره محل 
وأنه مولد اإلنسان والبلد الذي هو فيها، دون التطرق وجود اإلنسان المواِطن، 

. إلى المواطنة كمفهوم يحمل المعنى االجتماعي أو الحقوقي أو السياسي للكلمة
  .لذلك فقد خلت قواميس اللغة عن تعريف المواطنة ككلمة ذات معنى لغوي

في ) Patriotism(أما في االصطالح فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن 
ضحة إلى مشاعر الحب واالرتباط بالوطن وما ينبثق عنها من إشارة وا

فهي صفة المواطن والتي  )Citizenship(استجابات عاطفية، أما المواطنة 
تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن 
طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من والء المواطن لوطنه 

مته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين اآلخرين عن طريق وخد
العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق األهداف التي 

  .يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود
  : ولقد تعددت تعريفات المواطنة اصطالحاً 

مكانة أو : بأنها" المواطنة" حيث عرف قاموس المصطلحات السياسية 
، ومن )الدولة(عالقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي، وبين مجتمع سياسي 

خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، 
" الوضعي"وتتحدد هذه العالقة بين الشخص والدولة بالمساواة أمام القانون 

  .6في ظل هيمنة الدولة القومية
عالقة بين فرد ودولة كما : "رة المعارف البريطانية بأنهاوعّرفتها دائ

وبما تتضمنه تلك العالقات من واجبات وحقوق في  ،يحّددها قانون تلك الدولة
  .7"تلك الدولة

وهذا التعريف وإن حافظ على بعض العناصر في المعنى اللغوي وفي 
نسان وهو بعض األعراف الخاصة لمعنى المواطنة، كالمكان الذي يقيم به اإل
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مدلول الوطن والموطن لغة ً واصطالحا ً، والتفاعل بين المتوطن ووطنه وهو 
مدلول صيغة المواطنة، إال أنه فاَرق جميع تلك المعاني بحجم المكان، وبكونه 
ُمقامة عليه دولة، وبنوع التفاعل وما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة 

  .وموثقة بنظام وقانون
سياسيين إلى أن المواطنة ليست فقط هي العالقة بين وذهب صنف من ال

ممارسة سلوكية تنعكس على المواطنين جميعا ً، : "فرد ودولة، وإنما هي
بموجبها يدرك الجميع أهمية جميع المواطنين على قدم المساواة، دون تمييز 

  .8"بينهم بسبب الدين والمذهب والعرق والجنس
سة عملية للتفاعل بين المواطنين فالمواطنة بموجب هذا التحديد ممار

  .في دولة المساواة، وليست عالقة قانونية حقوقية فقط
في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير األمريكية بين 

هي عضوية كاملة في ) الموسوعة الدولية(الجنسية والمواطنة فالمواطنة في 
اطنين لديهم بعض دولة أو بعض وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن المو

الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض 
) كولير(الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم، ففي موسوعة 

أكثر أشكال العضوية اكتماال في جماعة سياسية : "األمريكية المواطنة هي
  .9"ما

االنتماء إلى أمة أو وطن، والخالصة أن المواطنة اصطالح يُشير إلى 
بمعنى العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق 
وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن 
سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو 

ادي أو االنتماء السياسي والموقف الفكري، وبصفة اللون أو المستوى االقتص
موضوعية يقصد بالمواطنة صفة أو حالة نفسية وقومية وثقافية تعكس العالقة 

  .بين الوطن والمواطن
وتقُاس المواطنة استناداً إلى معيار أساسي هو الجنسية كرابطة قانونية 

دولة، وفى هذا وفقاً لهذه الرابطة لالنتماء والخضوع تربط بين الفرد وال
يعيشون  يدون غيره من األفراد الذ -السياق فإن حالة المواطنة تتيح للمواطن 

مجموعة من الحقوق كحق الترشيح واالنتخاب وتولى  - على أراضي الدولة
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الوظائف العامة، ومجموعة من الواجبات كأداء الخدمة العسكرية، وذلك دون 

  .النظر إلى دينه أو إلى أصله أو إلى جنسه

  : الفقه اإلسالمي ومفهوم المواطنة

استطاع العلماء والفقهاء المسلمون وَعْبر حقب زمنية عديدة، بفضل 
جهادهم العلمي واجتهادهم الفقهي المنفتح على كل العلوم والمعارف، أن 
يؤسسوا مكتبة إسالمية فقهية ضخمة، تستوعب كل موضوعات وقضايا الحياة 

أي آحاد المسلمين أو للمجتمع واألمة اإلسالمية اإلسالمية، سواء كانت لألفراد 
وال يمكن ألي باحث اليوم، أن يغفل أو يتجاوز التراث الفقهي . بشكل عام

  . الضخم الذي تركه فقهاء وعلماء األمة
ودائما كان العلماء والفقهاء سباقون لبيان وجهة نظر الدين تجاه القضايا 

بحاجة إلى بيان الرؤية الفقهية  والموضوعات الجديدة والمستجدة، والتي هي
  . تجاهها

وبفعل مبدأ االجتهاد وآليات االستنباط الفقهي المدونة في كتب الفقه 
وعلم أصول الفقه، تمكن الفقهاء من صياغة رؤية أو موقف فقهي من كل 

  . القضايا المستجدة في حياة المسلمين
فة اإلسالمية إن أحد منجزات الثقا: ولعلنا ال نبالغ اليوم حين القول

والحضارة اإلسالمية التي قدمتها لإلنسانية جمعاء، هو المنجز الفقهي 
نه آالف الفقهاء والعلماء في كتبهم وأبحاثهم  التشريعي القانوني، الذي دوَّ

  . ودروسهم العلمية
والفقه اإلسالمي في بنيته المعرفية والذاتية، يمتلك القدرة لتقديم إجابات 

ولقد أثبت الفقه . ضايا العصر واالجتماع اإلنسانيناضجة على أسئلة وق
هذه الحقيقة، من خالل العطاء النوعي والمتميز، الذي قدمه بعض  اإلسالمي

  . العلماء والفقهاء في عصور زمنية للمسلمين وللمعرفة اإلنسانية
والمواطنة مصطلٌح يحمل مدلوالٍت تاريخية، تحكمت ظروف نشأته 

فهوم ال عالقة له بروما، وال أثينا وال المجتمع وبروزه في تحديدها، فالم
 واإلمبراطوريةاإليطالية،  اإلمبراطوريةاإلسالمي، إنه نتاج صراع بين 

المقدسة من جهة، وإفرازات عصر النهضة في القرن الثامن عشر، ولذلك فإن 
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موضوع المواطنة كما تبلور في السياق األوروبي ال نجد له قياس في 
وبالتالي فالموضوع بحاجة إلى بحٍث وتحليل "ي الموروث اإلسالم

  .10"ومناقشة
اللسان العربي نجاعته في  إلىلقد أثبت مصطلح المواطنة في سياق نقله 

إيصال معنى االنتماء للوطن والعدالة في الحقوق والواجبات ألن استخدامه 
ميع مقروناً بالسعي إلى المساواة والمطالبة بالعدل واإلنصاف بالنسبة لج"كان 

  .11"من يحمل جنسية الدولة
ومن أنماط العالقة اإلنسانية المستجدة، والتي يترتب عليها حقوق 

فالدول والمجتمعات القائمة في حيز . وواجبات متبادلة هو عالقة المواطنة
فاألوطان اليوم حقيقة . جغرافي واحد، أضحت اليوم من حقائق العصر الثابتة

أبناء ومكونات هذه األوطان قائمة على  دستورية وقانونية، والعالقة بين
  . حقوق وواجبات المواطنة، بصرف النظر عن دين وقومية أبناء الوطن

فكل األوطان اليوم، تضم أجناساً بشرية متعددة، ومكونات أيدلوجية أو 
قومية أو عرقية متنوعة، إال أن الجامع الذي يجمع هؤالء جميعا، ويحتضنهم 

واختالفات المواطنين . ة هو نظام الوطن والمواطنةويوفر لهم الحياة الالزم
ولقد تمكنت . بكل مستوياتها وأشكالها، ال تلغي حقوق المواطنة وواجباتها

أن تتجاوز الكثير من ) المواطنة(المجتمعات المتقدمة بفضل هذا النظام 
انقساماتها ومشاكلها وحروبها الداخلية، كما بنت أمنها واستقرارها السياسي 

  .12..جتماعي على قاعدة هذا النظام الدستوريواال
إن المواطنة اليوم من الحقائق الدستورية والقانونية والسياسية الهامة،  - 1

. والتي تؤثر في واقع المجتمعات اإلسالمية على أكثر من صعيد ومستوى
فاألمة اإلسالمية اليوم، موزعة في أوطان متعددة، وفي كل وطن مكونات 

أن العالقة الوطنية، : مختلفة، مما يفضي إلى حقيقة وهي متعددة، وقوانين
هي العالقة الحاكمة والتي تتجاوز كل العالقات أو لها األولوية على بقية 

وال ريب أن هذه المسألة، تثير الكثير من األسئلة . العالقات ودوائر االنتماء
متكاملة واإلشكاالت التي ال يمكن اإلجابة عليها إال بصياغة نظرية فقهية 

  . تجاه مبدأ وواقع الوطن والمواطنة اليوم
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إن اإلنسان، أي إنسان، في حياته وممارساته االجتماعية الطبيعية، ينتمي  - 2
إلى دوائر إنسانية عديدة، تتكامل هذه الدوائر في حياته، دون تناقض 

 واالنتماء الوطني هو من أحد هذه الدوائر التي ينتمي إليها اإلنسان،. والتباس
  . دون أن يشعر أنها متناقضة مع انتمائه األسري أو ما أشبه ذلك

تبتدئ  أي : " ويشير إلى هذه الحقيقة الشيخ محمد أبو زهرة بقوله
عملية التوفيق بين االنتماءات بمحبة األسرة والعشيرة، ثم الجماعة، ثم 

ا، الوطن، ثم الجماعة الكبرى في اإلسالم، وال تلغي الدرجة العليا ما دونه
ولكن المنهي عنه المحبة التي تؤدي إلى الفرقة واالنقسام، وتحرض على 

  ". الظلم، وهي العصبية الجاهلية
تفصيلية حول مسألة االنتماء  -ونرى أن وجود تنظيرات فقهية 

يساهم في سالمة واستقرار اإلنسان النفسي  - الوطني بكل مقتضياته ومتطلباته 
  . والثقافي واالجتماعي

ظروف السياسية والثقافية واالجتماعية، التي تعيشها المجتمعات إن ال - 3
اإلسالمية اليوم، هي ظروف حساسة وصعبة على أكثر من صعيد 
ومستوى، كما أن التحديات التي تواجهها، تحديات مرتبطة باستقرارها 

لهذا فإن الحاجة ماسة اليوم، لكل الجهود والمبادرات التي . ووحدتها الداخلية
. ي تعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الداخلية للمجتمعات اإلسالميةتساهم ف

ومن المؤكد أن خروج العلماء والفقهاء من ترددهم من بحث وبيان مسألة 
االنتماء الوطني وقضايا المواطنة، سيساهم مساهمة كبيرة وأساسية في 

  . مشروع تعزيز الوحدة الداخلية واالستقرار السياسي لهذه المجتمعات
إن االنتماء الوطني يتجذر ويتعمق في واقع المجتمعات اإلسالمية  - 4

المعاصرة، ويأخذ دوره الطبيعي في حياة اإلنسان الخاصة والعامة، حينما 
ينفتح هذا المفهوم على الخصوصيات الثقافية واالجتماعية واإلنسانية التي 

فقهي على هذه ال - وانفتاح الجهد العلمي . يختزنها اإلنسان من روافد متعددة
المسألة الحيوية، سيضيف لهذا االنتماء أبعاده الثقافية واإلنسانية التي تبعده 

  . عن كل أشكال الشوفينية والنرجسية
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وفقهاء . إن مفهوم األمة اإلسالمية، أوسع كما ونوعا من مفهوم الوطن - 5
إن أبناء : ولكننا نقول. األمة وعلماؤها يلتزمون بحدود ومقتضيات األمة

األمة اإلسالمية اليوم، يتوزعون على أوطان إسالمية متعددة، وال ريب أن 
كما أن مفهوم االنتماء الوطني، ال . إصالح الجزء مقدمة إلصالح الكل

  . يناقض بأي حال من األحوال االنتماء إلى أمة اإلسالم
فالمواطن المسلم هو الشخص الذي ينتمي إلى اإلسالم ويعتبر نفسه عضوا  - 6

ألمة اإلسالمية، وهكذا حينما يكون الحديث عن المواطن العربي، أو في ا
المواطن الفرنسي، وما شاكل ذلك إال أن األمة قد تكون ذات استقالل سياسي 
ولها دولة تحكمها وقد ال تكون كما هو شأن الشعب الفلسطيني، بل كما هو 

أن شأن الشعب اإلسالمي الممتد في الوطن اإلسالمي العريض من دون 
تكون له دولة تمثل هويته اإلسالمية، كما أن المواطنة ليست قرارا فرديا 
يتخذ، فقد وضعت الدول الحديثة، شروطا وضوابط للفرد المواطن للتمييز 

   . بينه وبين األجنبي
ويجب أن يكون معلوما أن هذا االصطالح غير موجود في القاموس 

إال . طنة في اإلسالم أمراً غريبااإلسالمي، ومن هنا فقد يبدو الحديث عن الموا
أن الحقيقة هي أن فكرة المواطنة بمعنى العضوية في األمة موجودة في الفكر 

  .السياسي اإلسالمي، وإن لم يكن هذا االصطالح مستعمال
وعليه فإننا نشعر بأهمية أن يسعى فقهاء األمة ومؤسساتها الفقهية 

نظر الشرع في كل جوانبه  والعلمية، لمقاربة هذا الموضوع، وبيان وجهة
  .وأبعاده

ويظهر االرتباط بين الحداثة والمواطنة بصورة جلية، من خالل تأمل 
كالقانون الطبيعي، وحقوق اإلنسان، : المنجزات الفكرية السياسية للحداثة

والعقد االجتماعي، والفصل بين السلطات، والنظام السياسي الدستوري، 
فال مجتمع مدني بدون مواطنة، وال مواطنة . والمجتمع المدني، والديمقراطية

بدون ديمقراطية، وال ديمقراطية حقيقية بدون مواطنين بمعنى الكلمة 
يمارسونها وينظمون على أساسها عالقاتهم مع بعضهم بعض من جهة، 

  .وعالقاتهم مع الدولة من جهة أخرى
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رة وبلغ مفهوم المواطنة ذروة تطوره إبان القرن الثامن عشر مع الثو
الفرنسية واألمريكية، لكنه لم يبلغ ذروة اكتماله؛ حيث حرمت الثورتان قطاًعا 

استبعد النساء  )م1787(من الناس من حق المواطنة؛ فدستور الثورة األمريكية 
والهنود الحمر والجنس األسود من دائرة المواطنة، وظل هذا الوضع قائماً 

  .)م1965(واطنة إال عام ، ولم تتحقق لهم الم)م1800(رغم إلغاء الرق 
، مع صدور م1948وتبلور مفهوم المواطنة من الناحية النظرية عام 

، أما على صعيد الواقع الفعلي المتعين، فال )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(
تزال تعترض فكرة المواطنة تحديات كبيرة في كثير من بلدان العالم بما فيها 

  !.بلدان العالم الغربي
  :ة في السياق العربي اإلسالميالمواطن

جدالً واسعا منذ دخوله المجال التداولي " المواطنة"أثار مفهوم 
اإلسالمي إبّان المرحلة الكولينيالية وما بعدها، بحيث غدا أحد المفاهيم 
اإلشكالية الملتبسة وفرض تحديًّا جديًّا على مسار االجتهاد الفقهي الحديث 

  .والمعاصر
في الفضاء العربي " المواطنة"ئر حول مفهوم ويرتبط الجدل الدا

واإلسالمي باعتباره مصطلحا منقوالً من بيئة حضارية متغلبة طرح نفسه 
بقوة عقب دخول العالم العربي واإلسالمي تحت السيطرة االستعمارية الغربية 
المباشرة وانهيار منظومة الخالفة في ظل اإلمبراطورية العثمانية، كما عمَّق 

العولمة من الضغوطات داخليا وخارجيا على موضوعة  حلول عصر
المواطنة والهوية والتبست المفاهيم الكونية بالخصوصية الثقافية، ولهذا فقد 
جاءت االستجابة الفقهية لمجمل التحديات الحضارية بتلوينات وتأويالت 
 اجتهادية متباينة، فقد فرض النموذج اإلرشادي الغربي لالجتماع المدني القائم

على مبدأ المواطنة فعاليته على المستوى الواقعي، وباتت المواطنة نموذجاً 
  .13يفرض على اآلخرين االقتداء بقيمها

وتباينت االستجابة العربية واإلسالمية لهذا التحدي؛ فقد ذهب محمد 
بغياب : "عابد الجابري، ومحمد أركون، وسمير أمين، وغيرهم إلى القول

ب على الصعيد اللغوي والفكري والوجداني، وهم مفهوم المواطنة لدى العر
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يتفقون بهذا مع ما ذهب إليه المستشرق برنارد لويس من أن مفهوم المواطنة 
في الفكر العربي مفهوم غير أصيل إن لم يكن غريباً، وإن سبب غياب كلمة 

يرجع إلى "في اللغة العربية واللغات األخرى الفارسية والتركية ) مواطن(
  . 14"المواطن كشريك وفكرة المواطنة كعملية مشاركة غياب فكرة

إال أن غالبية المفكرين والفقهاء والباحثين في العالم العربي اإلسالمي 
ُدوا على القول بأن جذور استعمال المفهوم ومعانيه تعود  تبنُّوا رأيًا مغايًرا، وأكَّ

ياسية على إلى فترة اإلصالحية اإلسالمية الحديثة حيث غلبت اإلشكالية الس
" تخليص اإلبريز في تلخيص باريز: "غيرها من اإلشكاليات، وبالتحديد مع

الخالفة أو "للطهطاوي في مطلع الربع الثاني من القرن التاسع عشر إلى 
  .للشيخ رشيد رضا في نهاية الربع األول من القرن العشرين" اإلمامة العظمى

ية ال يعدم الوقوف إن الناظر في التراث الفكري لإلصالحية اإلسالم
على جملة من المبادئ واإلشارات الفكرية ذات الداللة السياسية الواقعة في 
حقل المصطلح المستعمل، مع اإلقرار بغياب مصطلح المواطنة بلفظه 

كان طغيان المسألة السياسية في "المتداول في الزمن المعاصر، وبهذا المعنى 
هو في جوهره سياسي فهم إذ عزوا  وعي اإلصالحيين استجابة تلقائية لتحدَّ 

-تقدم أوروبا وتفوقها إلى قوة نظامها السياسي عزوا تخلف مجتمعاتهم 
  .15"إلى تخلف النظام السياسي التقليدي - بالمقابل

فالطهطاوي يعطي األولوية للسياسة الليبرالية ويؤكد ضرورة إصالح 
ستور الفرنسي النظام السياسي، وليس أدلَّ على ذلك من ترجمته لمواد الد

متوقفاً أمام المواد الخمس عشرة األولى " تلخيص اإلبريز"كاملةً في كتابه 
منها بالشرح والتفسير مطابقاً في الوقت ذاته بين مفهوم الحرية عند الغرب، 

وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق "ومفهوم العدل اإلسالمي، 
ألن معنى الحكم بالحرية هو إقامة  ، وذلك"العدل واإلنصاف"عليه عندنا 

التساوي في األحكام والقوانين بحيث ال يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين 
 .16"هي المحكّمة والمعتبرة

  عناصر وأسس وقيم وأهداف المواطنة
هذا السياق التعرف على كل من عناصر، وأسس،  يومن الضرروى ف         

  : يو التالوأهداف المواطنة وذلك على النح
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  :17عناصر المواطنة
أي شعور اإلنسان باالنتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما : االنتماء - 1

على اختالف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل اإلنسان ) الوطن(
  .يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة

والعامة كالحق في األمن التمتع بحقوق المواطنة الخاصة : الحقوق - 2
والسالمة والصحة والتعليم والعمل والخدمات األساسية العمومية وحرية 

  ...التنقل والتعبير والمشاركة السياسية
كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع : الواجبات - 3

و ازدهار عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء 
  .الوطن

المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية : المشاركة في الفضاء العام - 4
وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم ) االنتخاب والترشيح(

  .تدبير ومصير الوطن
  : أسس المواطنة

  .وجود بنية تشريعية سليمة - 1
  . وجود تجانس اجتماعى بعيداً عن الطائفية - 2
  .وجود أهداف مشتركة يسعى الجميع لتحقيقها - 3

  : 18أهداف وقيم المواطنة
حق  التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل :قيمة المساواة - أوال

التعليم، والعمل، والجنسية، والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء، 
ا في إلى األساليب واألدوات القانونية لمواجهة موظفي الحكومة بم واللجوء

القضاء، والمعرفة واإللمام بتاريخ الوطن ومشاكله،  هذا اللجوء إلى
  .على هذا والحصول على المعلومات التي تساعد

حرية  التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل :قيمة الحرية -ثانيا
 االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث

مع اآلخرين حول مشكالت المجتمع ومستقبله، وحرية تأييد والمناقشة بحرية 
على قضية أو موقف أو سياسة ما، حتى لو كان هذا االحتجاج  أو االحتجاج
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المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات  موجها ضد الحكومة، وحرية
  .الطابع االجتماعي أو السياسي

وق مثل الحق في التي تتضمن العديد من الحق :قيمة المشاركة -ثالثا
السلمي على الحكومة أو بعض المسئولين لتغير  تنظيم حمالت الضغط

وممارسة كل أشكال االحتجاج  سياستها أو برامجها أو بعض قراراتها،
والتصويت في  السلمي المنظم مثل التظاهر واإلضراب كما ينظمها القانون،

السياسية  في األحزاباالنتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسيس أو االشتراك 
أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض 

  .والترشيح في االنتخابات العامة بكافة أشكالها أفراده،
التي تتضمن العديد من الواجبات مثل  :االجتماعية المسئولية - رابعا

لقانون، الخدمة العسكرية للوطن، واحترام ا واجب دفع الضرائب، وتأدية
  .واحترام حرية وخصوصية اآلخرين

  التأصيل الشرعي للمواطنة في اإلسالم : المبحث الثاني
المواطنة بمعنى االنتماِء إلى دولةٍ ذات حدود جغرافية وَكياٍن سياسيٍّ 
تترتُب عليه حقوٌق وواجبات، هي تطور في االجتماع السياسي اإلنساني، 

  .بهذا الشكل في العصور الماضية ظهر في العصر الحديث، ولم يكن قائماً 
ورغم أن في فكرنا اإلسالمي وتراثنا الديني ما يَُمّكنُنا من صياغة 
رؤية، وإنتاج فقه للتعامل مع هذا الواقع الذي فرض نفسه، إال أننا نشكو من 
بطٍء وضعف مواكبة الفقه لتطورات الحياة، ومعالجة القضايا المستجدة في 

بل هناك من يتحامل على كل محاولة إلقامة األدلة  ساحة المجتمع اإلسالمي،
... الشرعية على مفهوم المواطنة، والتي يعتبرها البعض كفراً مع األسف 

  :ولعل من أسباب ذلك العوامل التالية
االرتياب من الحال الجديد، والنظر إليه بسوء، وأنه قد يكون نتاج خطة  - 1

  .معادية، وسبيالً لالنحراف والفساد
لرهبة من تجاوز الفقه الموروث، واستحداث أبواب جديدة، ومصطلحات ا - 2

  .حديثة، واستنباط قواعد ومنهجيات لم تكن متداولة
لذلك تلتزم الكتب الفقهية غالبا حتى على مستوى الرسائل العملية 
الموجهة لعموم الناس، بنفس التبويب الفقهي السابق، وبنفس المصطلحات 
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ايا التي اندثرت وانحسرت مصاديقها، وما عاد والتعابير، حتى في القض
  .المكلفون المعاصرون يعرفون معاني مفرداتها

عدم االهتمام بدراسة الواقع الخارجي السياسي واالقتصادي واالجتماعي  - 3
في الوسط العلمي الشرعي، حيث ينصب االهتمام على دراسة العلوم 

دامى كانوا يدرسون بعض الشرعية النظرية، والالفت للنظر أن الفقهاء الق
  .العلوم الطبيعية المرتبطة باألحكام الشرعية، كعلم الحساب والفلك

الخلل في تشخيص وظيفة الفقه اإلسالمي، حيث أصبحت تعنى بتكاليف  - 4
الفرد المسلم، أكثر مما تعنى بترشيد واقع األمة والمجتمع، وهي تعالج 

ائل وخيارات وتصورات المشكل بعد وقوعه، دون أن تضع أمام األمة بد
  .مستقبلية

إن فقهاء هذا العصر الذين واكبوا قيام الدولة القومية أو القطرية على 
األصح، كان متوقعاً منهم رصد حدوث هذا الواقع، والمبادرة لتوجيهه 

  .وترشيده، وإنتاج فقه للتعامل معه
والمواطنة في اإلطار اإلسالمي تركن إلى قيم اإلسالم التي تحدد 

التي يعنينا منها هنا دائرة  -قوق والواجبات المتبادلة في مختلف الدوائر الح
فإن كان مواطنو المجتمع كلهم مسلمين فاألمر واضح في تساويهم  -الوطن 

في الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم وبين دولتهم، وإن كان في المجتمع أقلية 
اطنة ارتكازاً للقيم غير مسلمة فمن حق هذه األقلية التمتع بحقوق المو

اإلسالمية التي تحمي حرياتهم الدينية ومصالحهم المادية والسياسية دون غبٍن 
أو جور، وقد شهد التاريخ بالموقع المتميز لألقليات في المجتمع اإلسالمي، بل 
إن المالحظ أن حقوق المسلمين في مجتمعات كثيرة في تاريخهم قد قيدت أو 

  .لمسلمينصودرت خالفاً لحقوق غير ا
ما بين " المواطنة"مما ال ريب فيه أن هناك تبايناً في النظر إلى فكرة 

في الفكر " المواطنة"ففي حين يستند مبدأ .. .الفكر الغربي والفكر اإلسالمي
الغربي على فلسفة فردية تولي الفرد باعتباره الركيزة األساسية في البناء 

لمواطنة في الفكر العربي اإلسالمي القانوني الغربي أهمية خاصة، يستند فقه ا
على مفهوم الجماعة الذي ينال جوهر العناية الدينية، حيث هناك اهتمام خاص 
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بالجماعة أكثر بكثير من االهتمام بالفرد، ولقد رسخت هذه االنطالقة في 
ميدان حرية المعتقد والفكر في وقت مبكر من تاريخ الدعوة اإلسالمية ما 

شاركة وركزت مضامينه اإلسالمية األولى على مبادئ يمكن تسميته فقه الم
  :ثالثة

إِنَّ أَْكَرَمُكْم : قال تعالى، 19"الناس سواسية كأسنان المشط: "المساواةـ  1
ِ أَْتقَاُكْم ۚ ْحَسانِ : قوله أيضا، و]13:الحجرات[ ِعنَد هللاَّ َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ  إِنَّ هللاَّ

ل االعتراف باآلخر الديني من خالل احترام المسلمين ، وبالمقاب]90:النحل[
ألهل الكتاب والصابئة ومنحهم حرياتهم الدينية واعتبارهم أمانة في ذمة 

  .المسلمين 
ال فرق بين " :تكافؤ الفرص لكل األجناس المنخرطة في الدين اإلسالميـ 2

ون ، وتوزيع المسؤولية على جميع الرعايا د20"عربي وأعجمي إال بالتقوى
َوُكلَّ إِنَساٍن : قال تعالى، 21"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"تمييز 

  .]13:اإلسراء[  أَْلَزْمنَاهُ طَائَِرهُ فِي ُعنُقِهِ 
أو الدولة في مهمة إصالح المجتمع واألمر  مشاركة المسلم للخالفةـ 3

  .22.."من رأى منكم منكراً فليغيره "و .. بالمعروف والنهي عن المنكر
هي الخطوط العريضة التي جسدتها التجربة اإلسالمية بصيغتها  تلك

، ومعادلها الموضوعي اليوم بنحو أو )فقه المشاركة(األولى التي عرفت بـ 
فالمواطنة بمفهومها الغربي الحديث تعني بالتحديد هذه ).. المواطنة(آخر هو 

  .المساواة ، تكافؤ الفرص، المشاركة في الحكم: اإلبعاد الثالثة 
وإذا كانت مقاصد الشريعة اإلسالمية هي تحقيق المساواة والعدل 

فقه (وتكافؤ الفرص ومشاركة المسلم في تحمل المسؤوليات، فإن االنتقال من 
ولكن التراكم . تبدو من البديهيات) فكرة المواطنة(إلى تبني ) المشاركة

االجتهادي المطلوب لتطوير نظام الشورى إلى نظام عصري يؤكد على 
  .قد توقف عند مرحلة محددة من تاريخ اإلسالم) المواطنة(

وإن الشريعة اإلسالمية الغّراء بصالحيتها لكل زمان ومكان 
وبمعالجتها كافة القضايا في مختلف المجاالت، جاءت لتقرر مفهوم المواطنة 
الذي يعيش تحت سقفه الجميع من كل الملل والنِحل، وتؤكد أن اإلسالم دين 
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يعاً، يمكن تحت ظل دولته أن يعيش الناس في مواطنة يعتزون للعالمين جم
  .بها، أساسها العدل واألمن واالحترام المتبادل بين جميع المواطنين

وخير نموذج لهذه الدولة، هو ذلك المجتمع اإلسالمي الذي نشأ في 
إليها عندما هاجر من مكة المكرمة  المدينة المنورة فور قدوم رسول هللا 

وراً لهذه الدولة ُعرف بصحيفة المدينة المنورة، نص فيه على وكتب دست
مجموعة قواعد ومبادئ يلتزمها جميع من يعيش على أرض المدينة أي على 

  .أرض الدولة سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين
يمكن القول بأن التاريخ العربي اإلسالمي لم يكن بعيداً في طور تأسيس 

صحيفة (خذ بمبدأ المواطنة؛ ففي التجربة اإلسالمية تمثل الدولة األولى عن األ
نموذجا أوليا تأسيسيا في التاريخ اإلسالمي لم يضع الدين محدداً ) المدينة

محمد سليم  األستاذرئيساً لالنتماء إلى أمة سياسية بتعبير محمد عمارة، أما 
ا جاء في ، فيرى أن ماإلسالميالعوا، وهو أحد أبرز مفكري التجديد السياسي 

فهذه الوثيقة تجعل "وثيقة المدينة المسماة بالصحيفة أو دستور المدينة تأسيسية 
غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما 

ويتفق هذا االجتهاد . 23"للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين
  .معاصرمع مبدأ المواطنة بمفهومها ال

وفي ذات السياق تتوافر اجتهادات عديدة تعتقد بأن صحيفة المدينة 
أرست قواعد المجتمع المتعدد دينياً الحتوائه على اليهود والمسلمين وغيرهم، 
وهو ما يتوافق مع أطروحة الفيلسوف األلماني المعاصر يورغن هابرماس، 

بوسع "وتبعاً لذلك الذي يتحدث عن تضامن المجتمع في إطار تعدده الثقافي، 
، بالمعنى الذي يقصده هابرماس "المرء أن يشير هنا إلى تضامن الصحيفة

  . 24"والذي أسس لمجتمع متعدد الثقافات يوحد المسلمين مع اآلخرين
كما أن في التعاليم اإلسالمية تأكيداً على رعاية حقوق أتباع الديانات 

ونقرأ في تاريخنا . لذمةاألخرى في ظل اإلسالم فيما   يعرف بأحكام أهل ا
والصحابة برعاية أهل الذمة، وإتاحة الفرصة  اإلسالمي اهتمام رسول هللا 

لهم ليتمتعوا بكل الحقوق المشروعة، من حرية العقيدة وممارسة شعائرهم 
  .وعباداتهم، والعمل بأحكام دينهم في محيطهم االجتماعي
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إَِذا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس وَ : إّن القرآن يؤكد على إقامة العدل بين الناس
، ويحذر القرآن الكريم من ُمجانبة العدل مع ]58: النساء[ أَن تَْحُكُمواْ بِاْلَعْدل

 َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى: اآلخرين
  .]8 :المائدة[

إلى المساواة أمام القانون يعني إعادة النظر في وال شك بأن الدعوة 
على نحو يجري فيه الحد من سلطات األولين "عالقة الحاكم بالمحكومين 

وإجراء أحكام التقييد الضرورية عليها وتمتيع اآلخرين بسلطات كانت في 
وهو ما أثار انتباه الطهطاوي حين ". النظام القديم من مشموالت أمالك الحاكم

ملك فرنسا ليس مطلق التصرف، وأن السياسة الفرنسية هي قانون  إن: "كتب
  ". مقيد

أدرك خير الدين التونسي قوة التّحدي الحضاري المفاهيمي الجديد، 
التمدن األوروبي تدفق " ولذلك دفع بالمسألة إلى أبعد من ذلك من منطلق أن 

لذلك ". عسيله في األرض فال يعارضه شيء إال استأصلته قوة تياره المتتاب
على العالم اإلسالمي أن يدرك سرَّ هذا التقدم ويتبعه، وهو في المجال 

  . 25.."التنظيمات المؤسسة على العدل السياسي"السياسي راجع إلى 
إن استفادة مفكري اإلصالحية اإلسالمية من التجربة األوروبية 

بار واالقتباس من األدوات واآلليات التي تخص هذه التجربة ترافق مع اعت
دعوتهم لإلصالح والتنظيمات والعدل والدولة الحديثة هي من صميم اإلسالم "

ومن تفاصيل أحكامه بل هي من مقتضيات العمل بقاعدة أصولية فيه هي 
  ".االجتهاد

إن التأصيل الشرعي لمفهوم : التأصيل الشرعي لالنتماء والمواطنة
  : المواطنة ينبع مما يأتي

عمال روح األخوة اإلنسانية بدال من إهمالها، فكل وإ :وحدة األصل اإلنساني -
قول، أو رأي، أو فعل، نافى روح األخوة، فقد غفل صاحبه عن أصل من 
أصول اإلسالم عظيم، نطق به القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، وصدر 

، والسلف الصالحون، وتبعهم عنه في أقوالهم وأفعالهم أصحاب رسل هللا 
الم الهادون المهديون، بل وعاش في ظله رعايا في كل عصر دعاة اإلس

في مدنهم وقراهم، وأفراحهم : دولة اإلسالم منذ كانت وإلى يوم الناس هذا
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وأحزانهم، وبيعهم وشرائهم، وأعيادهم ومواسمهم، حتى إنه لوال االستمساك 
المحمود للمسلمين وغير المسلمين بشعائر دينهم الظاهرة، ما عرف منهم 

  ..وال كتابي بكتابهمسلم إسالمه 
فكل الناس سواء في أصلهم وجنسهم وميولهم  :النزعة الفطرية اإلنسانية -

الفطرية التي تقتضي التمسك بالمواطنة وحب الوطن، حتى إنه جعل 
َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا : اإلخراج من الوطن معادالً لقتل النفس، بصريح قوله  تعالى

ْنهُمْ َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُواْ أَن  ..فَُسُكْم أَوِ اْخُرُجواْ ِمن ِديَاِرُكم مَّا فََعلُوهُ إِالَّ قَلِيٌل مِّ
، فالتمسك بالوطن أو االنتماء الوطني غريزة أو نزعة إنسانية أو ]66:النساء[

لوال حب األوطان ": فطرة مستكنة في النفس اإلنسانية، قال الخليفة عمر 
الزمة لإلنسان، حتى ولو كان البلد أي إن الوطنية م ،26"لخرب بلد السوء

وحينما أمر هللا تعالى نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة . فقيراً وأهله أشراراً 
وهللا إنك ألحب البالد إلي، ولوال : "المنورة، تأمل في مكة ونظر إليها وقال

إِنَّ : ، فأنزل هللا تعالى مطمئناً له27"أن قومك أخرجوني منك ما خرجت
َك إِلَى َمَعادٍ الَِّذي  : قال ابن حجر .]85:القصص[ فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََرادُّ

فيها داللة على فضل المدينة، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين "
   . 28"إليه

وجعل القرآن الكريم الدفاع عن الوطن جهاداً في سبيل هللا تعالى، فقال 
 َوقِيَل لَهُْم تََعالَْواْ قَاتِلُواْ فِي َسِبيِل ّهللاِ أَِو اْدفَُعواْ  َوْليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُواْ : سبحانه

وهذا دليل على أن الغيرة على الوطن النابعة عن حبه، تدفع  ،]167:آل عمران[
اإلنسان إلى االستماتة في سبيل الدفاع عن وطنه، وهذا مشروع، كالجهاد في 

  .سبيل إعالء كلمة هللا تعالى
إليه الوطنية هو االهتمام بعشيرة اإلنسان وقومه  وأقصى ما تهدف

وكل ذلك قد أمر به اإلسالم وحث عليه فقد جعل هللا من درجات   والذود عنهم
اإليمان ونيل درجة الشهيد أن يدافع اإلنسان عن وطنه ويفديه بالنفس والمال ، 

ِ واْلمُ : قال تعالي َجاِل وَما لَُكْم ال تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاَّ ْستَْضَعفِيَن ِمَن الرِّ
والنَِّساِء واْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربََّنا أَْخِرْجنَا ِمْن هَِذِه القَْرَيِة الظَّالِِم أَْهلُهَا واْجَعل 

كما روي أبو داود  ،]75:النساء[ لَّنَا ِمن لَُّدنَك ولِيًّا واْجَعْل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َنِصيًرا
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من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون : "أنه قال عن النبي والترمذي 
ففي المفهوم اإلسالمي ال . 29"دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

يوجد تعارض بين انتماء الفرد لدينه وأسرته ووطنه ودمه كما ال تعارض بين 
  .الروابط التي تربط الشخص بزوجته وأوالده ووالديه

إن الوطن وعاء المواطنة، : المشتركة واآلمال واآلالم وحدة المصالح
فمصالحه واحدة، وآماله بجعله عزيزاً كريماً وسيداً محصناً منيعاً هي واحدة، 
ضاً للمخاطر مشتركة، كل ذلك يدفع  واآلالم والمضار التي قد تجعله معرَّ

سواء المواطن إلى االلتقاء مع بقية المواطنين على خطة واحدة، وعمل واحد، 
بالتحرر من الدخيل المحتل، أو ببنائه على أسس وقواعد قوية تحميه من كل 
ألوان العدوان والتخلف وصونه من األزمات واالنتكاسات، ألن الخير للجميع، 
والسوء أو الشر يعمُّ الجميع، وهذا يدفع المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً، 

ن عزته وكرامته، مما يجعل والتعاون يداً واحدة لرفع كيان الوطن، وصو
  .الوطن الذي هو وعاء المواطنة حقاً عاماً الستيطان جميع المواطنين

جاز، وكل ما أهدرها  فكل ما حقق مصالح المشتركين معا في الوطن
د هذه القاعدة األصوليون والفقهاء حين . فهو باإلهدار أولى وأحق وقد قَعَّ

أن الشريعة مبنية عموما على جلب المصالح، ودرء المفاسد، وأن : قرروا
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن كل تصرف تقاعد عن تحصيل 

اتفاق الفقهاء على اختالف  وإن هذه القواعد محل. 30مقصوده به فهو باطل
  .مذاهبهم، وتنوع منازعهم في االجتهاد والفتيا واالستنباط

فكل رأي نافى القسط الذي أمر به  اإلسالم دين القسط والعدل والحق، -
القرآن، أو العدل الذي قامت عليه السماوات واألرض، أو الحق الذي به 

حم هللا ابن القيم حين يحتمي الناس، فهو مردود ومناف لروح اإلسالم، ور
الشريعة مبناها وأساسها على الِحكم ومصالح العباد، في المعاش : "قال

فكل . والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة 

من الشريعة، وإن أُدخلت فيها إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست 
  . بالتأويل
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فالشريعة عدل هللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، 
أتم داللة وأصدقها، وهي نوره  وحمته الدالة عليه، وعلى صدق رسول هللا 

الذي به أبصر المبصرون، وهُداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه الذي به 
المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء  دواء كل عليل، وطريقه

 .31"السبيل
فاالنتماء هو االنتساب إلى دين أو بلد أو قبيلة أو أسرة وهذا كما جاء 

ِ َوَعِمَل َصالًِحا َوقَاَل إِنَّنِي : في قوله تعالى مَّن َدَعا إِلَى هللاَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال مِّ
فالمسلم ينتسب إلى اإلسالم، ويصرح بذلك إنني  ،]33: فصلت[ ِمَن اْلُمْسلِِمينَ 

ُل اْلُمْسلِِمينَ من المسلمين، وهللا أمر رسوله أن يقول  ، ]163:األنعام[ َوأَنَا أَوَّ
فهذا هو رأس االنتساب وأفضله، وأما االنتساب إلى البلد أو القبيلة أو األسرة، 

عنى المواطنة فهي حسن إذا لم يكن على وجه االفتخار فال بأس به، وأما م
  .التعامل مع من يشاركهم السكنى في البلد

والناس في الحقيقة البد لهم من االجتماع، فهو  :ضرورة االجتماع البشري -
ضرورة إنسانية، االجتماع ضروري لبني البشر، فال يمكن للفرد أن يعيش 
وحده، البد أن يعيش مع بني جنسه، لألنس فيما بينهم وللتعاون على 
مصالحهم الدينية والدنيوية، فيحتاج إلى أن يحسن التعامل مع مواطنيه، من 
أجل األلفة والتعاون والتعارف والتآلف، ولهذا قالوا اإلنسان مدني بالطبع، ال 
يمكن أن يعيش وحده، واالجتماع فيه خير، السيما إذا كان هذا االجتماع 

ال به في محكم كتابه على حق وعلى اإلسالم والملة، فهذا أمر هللا جل وع
قُواْ : قال َوَال  ،]103: آل عمران[ َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل ّهللاِ َجِميًعا َوالَ تَفَرَّ

قُواْ َواْختَلَفُواْ ِمن بَْعِد َما َجاءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوأُْولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب  تَُكونُواْ َكالَِّذيَن تََفرَّ
  .]105: آل عمران[ َعِظيمٌ 

جتماع رحمة، والفرقة عذاب، وأما حب الوطن فهو قضية طبيعية، واال
اإلنسان يحب وطنه حبا طبيعيا، وطنه الذي نشأ فيه ودرج على أرضه يحبه 

  :32ويحن إليه حتى ولو بعد عنه، ولهذا يقول الشاعر
  وكم من منزل في األرض يألفه الفتى       وحنينه أبداً ألول َمنزلِ 
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ال إذا قدم حب وطنه على طاعة هللا عز وجل، فهو ال يالم على هذا إ
قُْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم  :فإن هللا جل وعال قال

َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموهَا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدهَا َوَمَساِكُن تَْرَضْونَهَا 
َن ّهللاِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيلِِه فَتََربَُّصواْ َحتَّى يَأْتَِي ّهللاُ بِأَْمِرِه َوّهللاُ أََحبَّ إِلَ  ْيُكم مِّ

إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَمآلئَِكةُ ظَالِِمي ، ]24: التوبة[ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ 
لُواْ ُكنَّا ُمْستَْضَعِفيَن فِي األَْرِض قَالَْواْ أَلَْم تَُكْن أَْرُض ّهللاِ أَْنفُِسِهْم قَالُواْ فِيَم ُكنتُْم قَا

فإذا  ،]97: النساء[ َواِسَعةً فَتُهَاِجُرواْ فِيهَا فَأُْوَلئَِك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيًرا
اقتضى منه دينه أن يترك وطنه فرارا بدينه وألجل الجهاد في سبيل هللا فهذا 
أمر مطلوب منه، ويقدم ما يحبه هللا على ما تحبه نفسه، ومن ذلك وطنه فإنه 
يتركه، h عز وجل أو يترك وطنه ويغادره طلبا للرزق، فليس في ذلك مالمة 

  .عليه
فاإلنسان ال يفارق وطنه إال إذا أخرج منه ظلما، أو خرج منه اختيارا 

ظلموا وأخرجوا من ديارهم لطلب الرزق، ولهذا هللا جل وعال أثنى على الذين 
الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إِالَّ أَن : ووعدهم بالنصر، قال تعالى

َمْت َصَواِمُع َوِبيٌَع  ِ النَّاَس بَْعَضهُم بِبَْعٍض لَّهُدِّ ُ َولَْوَال َدْفُع هللاَّ يَقُولُوا َربُّنَا هللاَّ
َ َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَ  ُ َمن َينُصُرهُ إِنَّ هللاَّ ِ َكثِيًرا َولَيَنُصَرنَّ هللاَّ ُر فِيهَا اْسُم هللاَّ

َكاَة  )40(َلقَِويٌّ َعِزيٌز  َالةَ َوآتَُوا الزَّ كَّنَّاهُْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ الَِّذيَن إِن مَّ
ِ َعا َّhِقِبَةُ اْألُُمورِ َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن اْلُمنَكِر َو ]وهللا ]41-40: الحـج ،

وعد المهاجرين الذين تركوا أوطانهم h عز وجل وعدهم باألجر العظيم 
والثواب الجزيل وجعل لهم مزية على غيرهم، ولهذا قدم هللا المهاجرين في 
الذكر والثناء على األنصار رضي هللا عن الجميع، ألن المهاجرين تركوا 

فراراً بدينهم وطاعة h ولرسوله وجهاداً في سبيله، وفي أوطانهم وديارهم 
القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بل 

لُونَ : يقول تعالى. ألجل دينهم اْلُمهَاِجِريَن َواألَْنَصاِر  ِمنَ  َوالسَّابِقُوَن األَوَّ
 ُ  َوأََعدَّ لَهُْم َجنَّاٍت تَْجِري  َعْنهُْم َوَرُضوا َعنْهُ َوالَِّذيَن اتَّبَُعوهُْم بِإِْحَساٍن َرِضَي هللاَّ

   .]100:التوبة[  اْلَعِظيمُ  تَْحتَهَا األَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا َذلَِك اْلفَْوزُ 
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  :موقف اإلسالم من مبدأ المواطنة
أهل : جاء اإلسالم إلى الحياة فوجد فيها الناس ـ من حيث الدين ـ قسمين

في مكة ثالثة  كتاب، ومشركين يعبدون آلهة من دون هللا، وظل الرسول 
عشر عاما يدعو إلى اإلسالم، حتى هيأ هللا له قيام دولة إسالمية في المدينة 

وأصحابه إلى المدينة، فوجد في المدينة غير  المنورة، وهاجر النبي 
منهم من كان على مسلمين، سكنوا المدينة من قديم، وهم من أهلها وساكنيها، ف

أن أي : الشرك، ومنهم من كان من أهل الكتاب وتحديدا اليهود، ومن المعلوم
من حيث الشعب، واألرض أو الوطن، والدستور، ورئيس : دولة لها أركان

فالشعب هو كل من سكن المدينة من مسلمين ويهود ومشركين، . الدولة
، بقي شخص رسول هللا المدينة المنورة، ورئيس الدولة ممثال في : والوطن

 الدستور الذي سيحكم العالقة بين المسلمين وغيرهم، فلم يتجه فكر النبي 
إلى رسم سياسة لإلبعاد أو المصادرة واإللغاء، بل قَبِل ـ عن طيب خاطر ـ 
وجود اليهود والوثنية، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة النِّد للنِّد، 

  .33هعلى أن لهم دينهم وله دين
حب الوطن والحنين إليه فطرة بشرية يشترك فيها عامة الناس مؤمنهم 

صرح حين الهجرة  والرسول . وكافرهم عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم
بأن مكة أحب البقاع إليه مع أنها ديار كفر وهو مهاجر إلى ديار اإلسالم، 

  .هنا فطري إنساني قبل أن يكون ديني فاالرتباط
رض بمعناها الجغرافي أهمية معتبرة، فأمر اإلنسان أولى اإلسالم لأل

فمن باب أولى يكون لألرض . بعمارتها واستخالفها وهذا لألرض بصفة عامة
التي نشأ فيها اإلنسان وعاش شأن خاص، كحقوق النصرة والمساعدة 
والتعاون، ومن هذه الصالت والواجبات نشأت فكرة المواطنة بين أهل البلد 

  .وأديانهملفت أنسابهم الواحد و إن اخت
أقَرَّ الرسول مبدأ المواطنة في صحيفة المدينة والتي شملت جميع أهل 

وقبلت . المدينة من يهود ومسلمين، عبر مبادئ النصرة والتعاون والتآخي
وثيقة المدينة تعدد االنتماء أو الهوية لدى مواطنيها، فقد يكون المواطن 
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يهودياً، أوسياً أو خزرجياً وهو ليس مطالب مهاجراً أو أنصارياً، أو مسلماً أو 
  .من أجل قبوله موطناً في الدولة اإلسالمية االنتماءبنفي هذا 

والء اإلنسان لوطنه وأرضه فطري ال خالف فيه، ولكن الوالء األشمل 
  .لألمة اإلسالمية ولديار اإلسالم وهذا ال يتنافى مع ذاك االنتماءواألوسع هو 

فهو إما : المسلم األول على هذا األساس العقائدي كان العالم ينقسم عند
  .دار إسالم أو دار كفر

وال  اإلقليميةالتفكير اإلسالمي والحس اإلسالمي ال يعرفان العصبية 
  .العنصرية بحال من األحوال

الكثير من أحكام الفقه اإلسالمي يُستدل منها على وحدة بالد اإلسالم 
  .ولحمتها وأخوة أبنائها

الحديثة والمعاصرة جعلت المسلم يفكر في  "عة الوطنيةالنز"غلو 
  . 34وطنه قبل عقيدته وفي شعبه قبل أمته و يعتبر المسلم من غير بلده أجنبياً 

نؤمن بأصالة األخوة الدينية القائمة على اإليمان ونرى أنها أعمق أنواع 
ود أن هذه األخوة على عمقها ال تمنع وج: األخوات، مع اعترافنا بذلك نؤكد

  .أخوات أخرى، مثل األخوة الوطنية أو القومية أو حتى اإلنسانية 
  :وقد جاء الشرع بتأييد حق المواطنة في الكتاب والسنة

قَالُوا يَا ُشَعْيُب : فأما من الكتاب فقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب 
ا تَقُوُل َوإِنَّا َلنََراَك ِفينَا َضِعيفًا  َوَلْوال َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما أَْنَت َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِممَّ

، فكلمة ﴿فينا﴾ تدل على معايشة شعيب عليه الصالة ]91:هود[  َعلَْينَا بَِعِزيزٍ 
والسالم لهم وتوطنه معهم رغم كفرهم، ومن صورها أيضا قول يوسف لملك 

والملك  ]55:يوسف[ قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحفِيظٌ َعلِيمٌ : مصر
  . آنذاك كان كافرا أي ملك مصر وشعبه

الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في : "وأما من السنة قوله 
  :، ومنها صحيفة المدينة التي جاء في بنودها35"اإلسالم إذا فقهوا

  .أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم أمة واحدة -
للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات  وأن اليهود لهم ما -

  .36مع خصوصية للمسلين في بعض األمور
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فالوثيقة أعطت حق المواطنة لسكان المدينة من مهاجرين وأنصار 
وهي الحقوق المعروفة بالحقوق (ويهود وغيرهم بصرف النظر عن العقيدة 

واطنين لهم فيها مثل ما ، كما جعلت غير المسلمين في دولة المدينة م)المدنية
للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين مع تفاوت في بعض القضايا للمسلين 

  .الخاصة بالتشريع
وربما يظن الكثيرون أن المواطنة في اإلسالم ال تصلح إال بين 

اليهود في أكثر من موطن تدل على أن  المسملين، فنقول إن مصالحة النبي 
الصحيفة تدل على ذلك، إضافة لألحاديث  المواطنة عامة، وكذلك بنود

واآليات التي تأمر باحترام أهل الذمة وأداء حقوقهم وصيانة حرماتهم وعلى 
يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم : رأسها قوله تعالى ُ َعْن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ ال يَْنهَاُكْم هللاَّ

وهُْم َوتُ  َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ   .]8:الممتحنة[ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ هللاَّ
ويشير بعض أهل االختصاص إلى المواطنة وحقوقها فيقول رفاعة 

قضية الوطنية ال تستدعي فقط أن يطلب : "الطهطاوي في كتابه مناهج األلباب
ي الحقوق اإلنسان حقوقه الواجبة له على الوطن، بل يجب عليه أيضا أن يؤد

التي للوطن عليه، فإذا لم يوف أحد أبناء الوطن بما عليه من حقوق لوطنه 
  .37"ضاعت حقوقه المدنية التي يستحقها

واإليمان بأركان وأصول واحدة، واالتحاد في تطبيق أركان اإلسالم 
ام أمان أقوى وأمنع، وهي أيضاً تفيد أهل  الواحدة يجعل األخوة اإلسالمية صمَّ

ق من تطلع األعداء إليه، فال يكون اإلخاء اإلسالمي العام بين الوطن الضي
جميع المسلمين متصادماً مع الشعور الخاص بين أبناء الوطن الصغير، 

  .فكالهما يساند اآلخر
إن األمة اإلسالمية القائمة على بنية المجتمع المتعدد المذاهب 

وتظللها شريعة  واألعراق والغايات في أي قطر إسالمي تؤمن بعقيدة واحدة،
 إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ : واحدة، وتربطها أخوة واحدة، كما قال تعالى

فهي أمة واحدة خالدة على مدى التاريخ، ال تفرقها المصالح . ]10:الحجرات[
الصغيرة، وال تفكك رابطتها الجامعة القضايا الجانبية، فكان المصطلح 

  .احدة، وليس بالشعب الواحداإلسالمي هو التعبير باألمة الو
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  خصائص المواطنة في اإلسالم: المبحث الثالث

حققت المواطنة في اإلسالم توازناً في المجتمع على الرغم من التنوع 
العرقي والديني والثقافي، بينما سارت المواطنة في المجتمعات األخرى نحو 

ات، ألنه الصراع العرقي والديني والثقافي، والغرب في قمة هذه الصراع
جعل المواطنة ذات اتجاه عنصري كما عبرت عنه الحربان العالميتان في 
القرن العشرين، وال تتعارض المواطنة في اإلسالم مع الوالء لألمة اإلسالمية 
ووحدتها، ألن المواطنة مفهوم إنساني ال عنصري في المنظور اإلسالمي، 

  .وهو يشمل جميع المسلمين
سالمي فقد حّولوا المواطنة إلى عصبية مصادمة أما المعادون للفكر اإل

لإلسالم، وأثاروا مشكلة األقليات غير المسلمة في بعض المجتمعات 
اإلسالمية، فعارضوا تطبيق شريعة اإلسالم، بذريعة التفريق بين أبناء الوطن 

  .الواحد
والمواطنة في اإلسالم تستوعب جميع المواطنين في دياره، دون إهدار 

يات غير المسلِمة، أو المسلمة، من غير إثارة للنعرات القومية حقوق األقل
الطورانية والكردية والبربرية والعربية ونحوها، إن المواطنة في المنظور 
اإلسالمي تضمن لجميع المواطنين حقوقهم المتمثلة بحقوق اإلنسان لقيامها 

داة بناء على قاعدة التسامح، فهي تحترم الواقع وليست مجرد شعارات، وهي أ
واستقرار، ال وسيلة تهديم وتفريق وزرع مشكالت كما هو الشائع في الغرب، 

  .إنها مفهوم يعتمد أساساً على الحرية والمساواة
وأساليب المواطنة اإلسالمية هي الدعوة الجادة والحازمة إلى األلفة 

ا النَّاُس إِنَّا يَا أَيُّهَ : والوفاق وإشاعة األمن والوئام انطالقاً من اآلية القرآنية
ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا   .]13:الحجرات[ َخلَْقنَاُكم مِّ

 - يعني المواطنة - وهي تتناغم: ".. يقول فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي
مع وجود مجتمع التعدد في األديان والثقافات والعنصريات واألعراق، فال 

خوف من ظاهرة المواطنة أو دعوة اإلسالم العامة سواء في خارج مانع وال 
َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف : الدولة اإلسالمية لقوله تعالى َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

 ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا: وقال أيضا، ]22:الروم[ أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكمْ 
ةٌ ِهَي أَْربَى ِمْن : وقوله ،]13:الحجرات[ تَتَِّخُذوَن أَْيَمانَُكْم َدَخالً بَْينَُكْم أَن تَُكوَن أُمَّ
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ةٍ  ، وهذا إقرار بتعدد األمم، أمم في داخل الدولة اإلسالمية، لعدم ]94:النحل[ أُمَّ
التمييز بين المواطنين، وإذابة الفوارق العنصرية والمذهبية والطبقية والدينية 

ة، والتزام مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، والنظرة اإلنسانية والمذهبي
للوحدة اإلنسانية، والدعوة إلى االندماج الكامل والعدل الشامل، في إطار وحدة 
األمة، وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصالح الكبرى، فكان البد 

لتجاوز المشكالت من ضرورة العناية بفكرة المواطنة بالمفهوم اإلسالمي، 
  .38... "والقضاء على التنوعات الثقافية والتعددات الدينية والعرقية ونحوها

إن االشتراك في الوطن يفرض نوعاً من الترابط بين : األخوة الوطنية
يه  فكلُّ مواطن أخ ) األخوة الوطنية(المواطنين بعضهم وبعض، يمكن أن نسمِّ
المعاونة والمناصرة والتكافل ما  لمواطنه، وهذه األخوة توجب له من حقوق

  .أي االنتماء إلى أسرة واحدة) األخوة(يستلزمه معنى 

دين على إطالق األخوة خارج اإلطار الديني . وقد يعترض بعض المتشدِّ
فليس عندهم أخوة إال أخوة اإليمان، أي األخوة الدينية، وال اعتراف بأيِّ أخوة 

 إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ : ىودليلهم على ذلك قول هللا تعال. سواها
آل [ فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواناً : ، وقوله عن المؤمنين]10:الحجرات[

  . 39"المسلم أخو المسلم: "وقول الرسول . ]103:عمران
ونحن نؤمن بأصالة األخوة الدينية القائمة على اإليمان، ونرى أنها 

ات َرفنا ذلك في سيرة الصحابة والمسلمين األَُول، كما ع. أعمق أنواع األخوَّ
وكيف فاقت هذه األخوة أخوة النسب والدم في وقائع شتَّى، ونرى هذه األخوة 
تذيب كلَّ الفوارق بين الناس، من عنصرية ولونية وإقليمية ولغوية وطبقية، 

فترى المؤمنين في توادِّهم  "...وتُعلي عنصر الدين على كلِّ هذه األشياء، 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يألم سائر الجسد إذا اشتكى عضو 

   .40"منه 
د أن هذه األخوة على عمقها، ال تمنع من وجود : ومع اعترافنا بذلك نؤكِّ

ات مثل األخوة الوطنية أو القومية، ومثل األخوة . أنواع أَُخر من األخوَّ
  .اإلنسانية
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ات وإن كان . في عالم الناس وواقعهم وجودها: والدليل على هذه األخوَّ
: وال بد من دليل من نصوص الشرع، فلنقرأ قول هللا تعالى في سورة الشعراء

 َإِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم نُوٌح أَال َتتَّقُونَ  )105( َكذَّبَْت قَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسلِين 
ْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم هُوٌد أَال إِ  )123(َكذَّبَْت َعاٌد اْلُمْرَسلِيَن  ،]106-105:الشعراء[

إِْذ قَاَل لَهُْم  )141(َكذَّبَْت ثَُموُد اْلُمْرَسلِيَن  ،]124-123:الشعراء[ ... تَتَّقُوَن 
بَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسلِيَن  ،]142-141:الشعراء[ أَُخوهُْم َصالٌِح أَال تَتَّقُونَ  َكذَّ

  .]161-160:الشعراء[لُوطٌ أَال تَتَّقُوَن﴾  إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُمْ  )160(
فكلُّ هؤالء األقوام كذَّبوا رسلهم وكفروا بهم، ومع هذا عبَّر القرآن 

وذلك ألن . قَاَل لَهُْم أَُخوهُمْ ) األخوة(عن عالقة رسولهم بهم بأنه عالقة 
ة قومية   .هؤالء الرسل كانوا منهم، ولم يكونوا أجانب عنهم، فتربطهم أخوَّ

من ضروريات قيام هذا الدين أنه : ثر العقيدة اإلسالمية على المواطنةأ
وئام وارتباط ال عالقة  ال يقوم إال على أرض ووطن، فالعالقة بينهما عالقة

تقوم على  وأن مفهوم حقوق المواطنة في العقيدة اإلسالمية. تناقض وتضاد
 نة المنورة التيمواثيق شرعية بين الراعي والرعية كما بينتها وثيقة المدي

اإلسالمية  ، وقد ضمنت تلك الوثيقة للقاطنين في الدولةوضعها الرسول 
 حياة كريمة عزيزة قائمة على العدل والمساواة والوفاء بالعهود والمواثيق،

  . وإعطاء كل ذي حق حقه وفق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة

ومطالبها  المواطنة ولقد اهتمت العقيدة اإلسالمية بحفظ حقوق
كان مسلماً، أو ذمياً، أو  الرئيسة، فحرمت االعتداء على المواطن، سواء

حرام، وعرضه  مستأمناً، أو معاهداً بأي نوع من أنواع االعتداءات، فدمه
  .حرام، وماله حرام، وأن ذلك من أعظم الذنوب

التي يحملها بين أضلعه هي نفسها التي تأمره  وإن عقيدة المواطن
بين الجميع حتى من لم يكن على دينه، ) و جوهر مفهوم المواطنةوه(بالعدل 

تعمل في اتجاه التسامح وحسن معاملة اآلخرين مهما كان جنسهم ودينهم يقول 
َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّقُوْا  :تعالى
  .، وذلك بيان منهج حياة المسلم]8:المائدة[ ّهللاَ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  ّهللاَ إِنَّ 

وإذا كانت المواطنة  : "...يقول المفكر اإلسالمي محمد عمارة
وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض الدين، بعد انتصار العلمانية على 
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هو الذي أنشأ الكنيسة الغربية، ولذلك جاءت مواطنة علمانية، فإن اإلسالم 
المواطنة، وشريعته اإللهية هي التي قررت وقننت حقوقها، وبذلك ضمنت 

، .. ال تكون منحة يسمح بها حاكم ويمنعها آخرون ىالقداسة لهذه الحقوق، حت
فالضامن لكامل حقوق المواطنة هي المرجعية اإلسالمية والشريعة اإللهية، 

على أنه ما  عهد رسول هللا  ولذلك نص دستور دولة المدينة المنورة ـ على
من حدث أو اشتجار يخاف فساده، ) أي الدستور(كان من أهل هذه الصحيفة 

  .فإن مرده إلى هللا وإلى محمد رسول هللا
وإذا كانت حقوق المواطنة في النموذج الحضاري الغربي وقفت عند 

بل إن الثورة الفرنسية قد حرمت النساء، . ..اإلنسان الغربي دون سواه
واألوالد، وفاقدي العقل، والمحكومين بعقوبات بدنية شائنة، من حقوق 

فإن اإلسالم قد قدس كل حقوق المواطنة لمطلق بني آدم، الذين لهم .. المواطنة
ْمنَا بَنِي آَدمَ التكريم اإللهي بحكم الخلق  وصنع ذلك .. .]70:اإلسراء[ َولَقَْد َكرَّ

روثنا الحضاري في المواطنة، بدال فهل نعي مو.. منذ قبل أربعة عشر قرنا
   .41!من التبعية العمياء للوافد من لدن اآلخرين؟

إن بعض الناس في مجتمعنا يسيئون : المواطنة حقوق وواجبات
استخدام المواطنة والتعامل معها، وال يرون منها إال جانب الحقوق، ويتناسون 

حتى يحضر اآلخر، جانب الواجبات، مع أنهما مرتبطان ال يكاد يذكر أحدهما 
ولذا وجب علينا النظر إلى مفهوم المواطنة من الزوايا كافة التي تحقق الغاية 

وحقيقة مفهوم المواطنة خليط متجانس من الحقوق والواجبات . من وجوده
ألنهما متكامالن ومتالصقان، فال يمكن رفع الصوت للمطالبة بإقرار الحقوق 

  . وفي الوقت نفسه رفض أداء الواجبات
المواطنة المؤمنة تفرض على الفرد المؤمن المخلص لتعاليم الدين أن 
يكون ملتزما بما لوطنه عليه، ومن واجبات المواطنة االنخراط والمشاركة 
السياسية اإليجابية في المشروع الوطني السياسي، وعلى هذا فالمسلم المتشبع 

مسؤال ومتضامنا  بقيم دينه وروح أحكامه ال يمكن إال أن يكون مواطنا صالحا
مع مواطنيه غيوراً على وطنه، فاإلسالم يحض المرء على االرتباط بالوطن، 

  .والوالء للدين أوال ثم للوطن
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والوطنية توجب على المواطن أن يكون : المواطن الرشيد الصالح 
مواطناً صالحاً رشيداً يحب وطنه ويحافظ على سالمة أمنه واستقراره، 

بالقول بقدر ما تكون بالفعل وتتطلب اإلخالص في  والوطنية الحقة التكون
   ..العمل والصدق في التعامل واألمانة والغيرة على المصلحة العامة

إن المواطنين مهما كانت مستوياتهم الثقافية يستطيعون أن يساهموا 
في بناء الوطن عن طريق مهن وحرف يجيدونها ويعملون فيها بأمانة 

  ..وإخالص
ل بأمانة وإخالص في تنفيذ واجبات وظيفته يؤدي والموظف الذي يعم

خدمة كبيرة للمواطنين والوطن، والمزارع النشيط في مزرعته يستطيع أن 
  .يساهم في تحقيق األمن الغذائي للوطن

والعامل المخلص في مصنعه يؤدي خدمة كبيرة لوطنه وتحقيق 
تربية إسالمية  االكتفاء الذاتي من الصناعة الوطنية واألم التي تربي أوالدها

متوازنة تستطيع أن تقدم خدمة كبيرة للوطن والطالب التي يجتهد وتجد في 
إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا  :يقول تعالى ،دراسته يقدم خدمة وطنية لوطنه

الَِحاِت إِنَّا َال نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًال   :ويقول سبحانه. ]30:الكهف[ الصَّ
 ْأَُكْم فِي اْألْرِض تَتَِّخُذوَن ِمْن ُسهُولِها َواذ ُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد عاٍد َوبَوَّ

ِ َوال تَْعثَْوا فِي اْألْرِض ُمْفِسِدينَ   قُُصوراً َوتَْنِحتُوَن اْلِجباَل بُيُوتاً فَاْذُكُروا آالَء هللاَّ
   .]74: األعراف[

باعتبارها محضناً  المواطنة ا نتحدث عنحينم :واطنة منفتحة متوازنةم
 للهوية وللخصوصيات الحضارية، فإننا نقر من جهة ثانية، أن كمال هذه

المواطنة ومعرفة قيمتها الحقيقية يكمنان في وضعها في محيطها اإلقليمي 
تجارب اآلخرين  على األوطان، واالطالع االنفتاح على كل والدولي عن طريق

ينمـا وجدت، إلغنـاء رصيدنا الحضاري والثقـافي والبحـث عن الحكمـة أ
 فاالنغالق الجامد وتعزيزه، ونقل تجاربنـا إلى الغير لإلفـادة منهـا والتعريف بها،

والتالقح واالندماج المتزن يؤدي . يؤدي، عبر التاريخ، إلى االضمحالل والفناء
اإلنسان من المواطنة أن تمكن  التربية  على  وغاية. التطور واالزدهار إلى

التي نريدها  المواطنة إن  .المحيط على آليات التنمية الذاتية واالنفتاح الموزون
جواز سفر،  أو بطاقة تعريف  على ينبغي أن ال تختزل في مجرد التوفر الشكلي
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الوطن، واالعتزاز باالنتماء إليه،  على وإنما يجب أن تَُجسَّد في الغيرة
نتمناها وطنية كانت أو  راش التنمية التيوالمشاركة الفاعلة في مختلف أو

 .42جهوية أو محلية، وتوسيع إشعاعه العالمي
  

  الخاتمة
وفي الختام نقول بأن المسلم المتشبع بقيم دينه وروح أحكامه ال يمكن 
إال أن يكون مواطناً صالحاً مسؤوالً ومتضامناً مع مواطنيه غيوراً على 

ط بالوطن، والوالء للدين أوال ثم وطنه، فاإلسالم يحض المرء على االرتبا
  .للوطن

وبهذه المناسبة العلمية ندعو إلى ضرورة تطوير فقه المواطنة ليتواكب 
مع متغيرات تطلعات األمة اإلسالمية ومن يتعايش معها في جغرافية المكان 
في العصر الحديث، وبخاصة إذا أدركنا أن العالم كله يبحث اليوم عن توافقات 

آن واحد باستقرار الدولة واحترام حقوق المواطن واعتبار  جديدة تسمح في
  ..خصوصيات المجموعات

ونطالب الفقهاء، بالتأصيل لمفهوم المواطنة عبر االستلهام من الوثيقة 
والتي أرساها رسول اإلسالم " وثيقة المدينة المنورة"النبوية المعروفة بـ 

  .لمسلمين مع غيرهمعندما قدم للمدينة المنورة فأدت لتعايش ا محمد 
إن الوثيقة النبوية أسست ألول دولة في التاريخ تقوم على فكرة العقد  

االجتماعي وساوت بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وندعو الحكومات 
العربية واإلسالمية إلى ضرورة الحرص على تجنب التمييز أمام القانون في 

  .ة الصالحة بين المواطنينكل الظروف وذلك تعزيزا لغرس قيم المواطن
وإن المرحلة الحالية بحاجة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة بين 

تتمثل غايـتها في تكويـن  الشباب وتنشئتهم وتربيتهم على روح المواطنة والتي
الجماعة التي  اإلنسان المواطن الواعي الممارس لحقوقـه وواجباته في إطار

باستمرار،  لعمل المبرمج من أجل أن تُنَمـّى لديه،ينتمي إليها، كما تتمثل في ا
 منذ مراحله األولى، القدرات والطاقات التي تؤهله مستقبال لحماية
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خصوصياته وهويته وممارسة حقوقه وأداء واجباته بكل وعي ومسؤولية، 
   .للتواصل اإليجابي مع محيطه حتى يتأهل

ية التاريخية المواطنة على الوعي بالخصوصيات الحضار تتأسس     
والدفاع عنها بكل الوسائل العلمية  والوطنية واالستعداد لتنميتها وتوجيهها،

لخصوصيات اآلخرين، وتفاعل  والمعرفية والمنهجية والمادية، في احترام تام
الثقافات، وحوار واع  كل على متميز مع مختلف التجارب، وانفتاح موزون

   .مع كل الحضارات
واالنتماء إلى الوطن عن طريق السعي  طنةبالموا وينمو اإلحساس

ثم عن طريق المعرفة  الحثيث إلى اكتشاف المواطن لذاته ومحيطه أوال،
االقتناعات  ومن خالل هذا االكتشاف تتشكل لديه. والمعايشة والقرب ثانيا

 والتصورات المرتبطة بوجوده، والوعي بمختلف األبعاد الحقوقيــة
المواقف  بناء على ذا ما يساعده بعد ذلكوه. واالجتماعية والثقـافية

 على بناء واالتجاهات ومناقشتها في ضوء القيم السامية للمواطنة، كما يساعده
القدرات والمهارات التي تمكن من اإلبداع واالبتكار والتميز من أجل تطوير 

   .الوطن وتغذيتها بكل أساليب التشجيع والتحفيز مسيرة
اطنة أنها تعيد التوازن بين ما هو محلي وما المو على من مزايا التربية

ترتب عنها من انهيار للحدود  هو كوني للتخفيف من غلواء قيم العولمة وما
سلبية أحيانا؛ وذلك  بين الثقافـات المحلية والعالمية؛ وما صاحب ذلك من آثار

االنتمـاء  للمحافظة علـى الهويـة الوطنيـة والخصوصية الثقافية بشكل يضمــن
  .محيطه لذاتي والحضاري للمواطن دون تصادم مع األفكار الرائجة فيا

   كيف يتم تفعيل المواطنة؟
على ضوء معالجة دراسة مفهوم المواطنة وعالقته بمفهوم االنتماء، 
واالنعكاسات لعملية االنفتاح الثقافي على أهم أبعاد المواطنة المطروحة في 

وضرورة ) مفهوماً وممارسة(لمواطنة الساحة العالمية وانطالقاً من أهمية ا
تعزيزها على نحو دائم بمشاركة فاعلة من مختلف مؤسسات المجتمع نطرح 

  في هذه الخاتمة رؤية مقترحة يمكن أن تسهم في تفعيل مبدأ المواطنة
وإذا سلمنا بأن المواطنة مفهوم يتسع ويتغلل في آن واحد في كل 

لمعيار العالقة بين الفرد والمجتمع ،  ممارسات األفراد وبنية تفكيرهم المنتجة
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وما يحيط به من إطار ثقافي قانوني يؤطر آليات مشاركة المواطن في الشأن 
العام والحفاظ على المصلحة الوطنية العامة فإن آليات تنمية وتعزيز مبدأ 
المواطنة بمختلف أبعادها وتعدد مستويات ممارستها تصبح قضية مجتمع 

المسؤوليات وتتشابك لتصبح مهمة وطنية يحكمها االنسجام بأكمله تتداخل فيها 
  .وينظمها سياق التناغم 

وبحكم ما للتعليم من أهمية وصلة مباشرة بسبل التشكيل لشخصيات 
النشء والتنشئة االجتماعية والثقافية والسياسية بما يجعله بوتقة تنصهر فيها 

ظراً للمسؤوليات مختلف التنوعات واالنتماءات على أرضية المواطنة، ون
الكبيرة المنوطة بالتعليم في هذا الشأن، وما تعلقه سياسات الدول من آمال على 

  :التعليم في تكريس الممارسات الوطنية فإن الرؤية المقترحة تتمثل فيما يلي
البد من التأكيد على أن التنشئة االجتماعية منذ الصغر هي محك تفعيل مبدأ  -

 ،المسجد، كاألسرة(ة مختلف الوسائط التربوية المواطنة مما يجعل مشارك
في سياق متناغم أمراً البد منه وال تستقيم ) اإلعالم ،لجامعة، االمدرسة

المواطنة الحقة بدونه، وبه يكون حب الوطن حب عطاء ال تلق وحب وفاء 
ال جحود وحب تسامح وإيثار من أجل التماسك والترابط والقوة والعمل 

  .حياة الكريمة اآلمنة لكل من الفرد والمجتمعمن أجل ال.. المثمر
ربط الطلبة بنبض المجتمع وأهم قضاياه وأن يتم عقد مسابقات وندوات  -

 ،دين(يدعى فيها كبار المسؤولين من قطاعات مختلفة وفي مشارب متعددة 
ويسمح ألولياء األمور بالحضور جنباً إلى جنب مع ) سياسة ،فكر، اجتماع

   .ه الندوات ما يلزم الفرد للنهوض بمجتمعه وذاته معاً الطلبة، وتناقش هذ
التركيز على إبراز مبدأ المواطنة في فضائنا االجتماعي وذلك بتوسيع رقعة  -

ومساحة المشاركة في الشأن العام شريطة توافر استعدادات حقيقية عند 
  .جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياتها ودورها في الحياة العامة

تمام بنظام العالقات والتواصل بين مكونات المجتمع واالستمرار في االه -
إزالة مكونات الشعور باإلقصاء أو التهميش أو تدني المشاركة الفعالة، 
والتأكيد على مختلف الشروط والروافد التي تفضي إلى إرساء مبدأ المواطنة 

  .بكل مستوياته
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إشكاالت مفهوم المواطنة في الفكر والواقع السياسي 

  اإلسالمي المعاصر

  

  باتنةجامعة  - عبد الرحمن رداد  الدكتور

  مقدمة

نحاول في هذه المداخلة تأصيل وتجديد الرؤية الفكرية والشرعية 
لمفهوم المواطنة، حيث تنطلق في بناء وتأصيل هذا التصور في جانبه 

الشعب  في التداول القانوني والسياسي المعاصر، الشرعي من تحديد مفهوم  
وما يقابله في حقل التداول الشرعي  أعني مفهوم الجماعة و ومفهوم الدار 
ومن ثم تخلص الدراسة إلى التمييز بين جماعة المسلمين الملية، وجماعة 
المسلمين السياسية، كما تعرض لمختلف اآلثار الشرعية المترتبة على هذا 

اصة فيما يتعلق بأساس وحقوق الموطنة، ومن ثم تخلص  بعد ذلك التمييز، خ
إلى طرح االشكاالت التي  يفرضها واقع الجغرافيا  الدينية والمذهبية 

وكيف ) تجزئة جماعة المسلمين وتجزئة دار اإلسالم(والسياسية المعاصر 
تفاعل الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر مع هذه االشكاالت، مميزين في ذلك 
بين األحكام الشرعية الدستورية األصلية والتي تقضي من حيث المبدأ بوحدة 
جماعة المسلمين السياسية ووحدة دار اإلسالم، وبين األحكام الشرعية 
الدستورية االستثنائية، وما ترتب عليه أثار استثنائية بالنسبة ألساس المواطنة، 

المواطنة هل  ة أساسثم تخلص الدراسة إلى تحديد الموقف الشرعي من مسأل
هو االشتراك في الدين أم االشتراك في الدار؟ مرجحين أن أساس المواطنة 
في الدولة اإلسالمية ال يخرج عن إعطاء الوالء السياسي للدولة جماعة ودارا 

وقد يفترض هذا الوالء ابتداء بسبب األصل أو يكتسب بسبب المولد . ودستورا
لك من الشروط التي تشترط للحصول على أو اإلقامة أو الزواج وما إلى ذ
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سياسية بين الفرد والدولة تترتب عليها حقوق -الجنسية كرابطة قانونية
  .وواجبات

 مفهوم المواطنة في الفكر القانوني والسياسي الحديث - أوال

يقتضي هذا الشرط قصر حق المشاركة السياسية على : الجنسية
والجنسية رابطة سياسية . تي يتبعونهاالمواطنين الذين يحملون جنسية الدولة ال

وقانونية بين الفرد والدولة فهي رابطة سياسية ألنها تربط الفرد بوحدة سياسية 
هي الدولة، غايتها سيادة الدولة في تحديد ركن من أركانها وهو شعبها، وهي 
رابطة قانونية حيث تحكمها قواعد قانونية وتترتب عليها آثار قانونية ويتمتع 

عند قيام رابطة الجنسية بمباشرة حقوقه السياسية ويأتي في مقدمة هذه  الفرد
  .)1(الحقوق حق االنتخاب وحق الترشح

  عالقة مفهوم المواطنة بمفهوم الدولة الحديثة -ثانيا

ينهض الدولة في الفكر السياسي الحديث كما هو معلوم على ثالثة  
، ويرتبط مفهوم )لسيادةا(أركان مرتبة كمايلي االقليم الشعب والسلطة أو 

المواطنة بصفة أساسية بالركن الثاني من أركان الدولة أعني ركن الشعب، 
فمن خالل هذا المفهوم يتميز ويتمايز التشكيل البشري للدولة عن غيرها من 

  .ويعبر عن المواطنة قانونيا وسياسيا من خالل الجنسية. الدول

دولة وفقا للمدلول يتكون شعب ال : لمدلول للقانوني للشعبا - 1
القانوني من جميع األفراد المقيمين على إقليم الدولة، الحاملين لجنسيتها 

أي الرعايا  –المواطنين  -المتمتعين بصفة المواطنة ويطلق عليهم اصطالحا 
وعلى ذلك يشمل الشعب تبعا لهذا المدلول كل من يرتبط بالدولة برابطة 

، ذوي األهلية المدنية وفاقديها، وكذلك الجنسية رجاال ونساء، كهوال وأطفاال
  .)2(المتمتعين بمباشرة الحقوق السياسية والمحرومين منها

يتألف الشعب طبقا لهذا المدلول من  :المدلول السياسي للشعب - 2
جميع األفراد الحاملين لجنسية الدولة المتمتعين بمباشرة الحقوق السياسية، 

، وعلى ذلك يخرج من )هيئة الناخبين(والمدرجة أسماؤهم في قوائم االنتخاب
عداد هؤالء موطنوا الدولة الذين ال يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية، 
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كالقصر الذين لم يتموا سن الرشد السياسي، وفاقدي األهلية بسبب ما ألم بهم 
، والمحكوم عليهم بعقوبة )كالجنون والعته والسفه والغفلة(من عوارضها 

لماسة بالشرف واالعتبار ما لم يرد إليهم اعتبارهم الجنحة في الجرائم ا
والمحرومين من مباشرة هذه الحقوق بمقتضى تشريعات خاصة ومن ثم يمكن 
وفقا للمدلول السياسي تعريف الشعب بأنه مجموع المواطنين البالغين لسن 
الرشد السياسي والمقيدين في جداول االنتخاب، والذين ال يحظر عليهم قانونا 

  .)3(الحقوق السياسية مباشرة

  عالقة مفهوم المواطنة بمفاهيم الجماعة والدار  -ثالثا

تقابل مفاهيم االقليم والشعب والسلطة في الفكر السياسي الحديث 
وعلى الرغم من الفكر . مفاهيم الدار والجماعة والوالية في السياسي اإلسالمي

المصطلح اليعني  السياسي التقليدي لم يعرف مصطلح المواطنة إال أن غياب
بالضرورة غياب الظاهرة، فإن مفهوم الجماعة كان مشحونا بدالالت معنى 
المواطنة من خالل االأحكام الكثيرة المبثوثة في اكتلب الفقه خاصة فيما يتعلق 

  .بالتمييز بين الذميون والمستأمنون

قبل تأصيل القول في حق : المواطنة و مفهوم جماعة المسلمين - 1
في المجتمع اإلسالمي يجدر بنا أوال أن نقف عند مفهوم الشعب في المواطنة 

فهل يعرف اإلسالم مفهوم الشعب ومما . الفقه السياسي اإلسالمي المعاصر
  .يتكون وما هي أسس المواطنة فيه

يذهب بعض المستشرقين إلى أن اإلسالم ال : بين الشعب واألمة والجماعة -أ
اطنة، فعلى الرغم من أن القرآن يعرف مفهوم الشعب وال مفهوم المو

: تعالى الكريم قد استعمل لفظ الشعب في صيغة الجمع مرة واحدة في قوله
ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا  يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ
ى السياسي والقانوني الذي فإن معناه ال يتطابق مع المعن، )13: الحجرات(

يعطى لهذا اللفظ في الفقه الدستوري الحديث، حيث يرتبط بتراتب قبلي 
ومن ثم قيل في تأويله الشعوب النسب البعيد والقبائل النسب القريب، وقيل 

  .)4(الشعوب البطون والقبائل األفخاذ
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ي كما استعمل القرآن لفظ األمة استعماالت متعددة، غير أن هذه المعان
ال تتطابق مع مفهوم الشعب، فلفظ األمة في القرآن قد يراد به جماعة من 

ٍة : كقوله تعالى الناس تتحد في الدين أو األصل أو اللغة لَِك أَْرَسْلنَاَك فِي أُمَّ َكَذٰ
بُو: ، وقوله)30: الرعد( قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِهَا أَُممٌ  ُسولُهَا َكذَّ  هُ ُكلَّ َما َجاَء أُمَّةً رَّ

بَْل قَالُوا إِنَّا : كقوله تعالى ، كما يأتي بمعنى الدين والملة)44: المؤمنون(
ْهتَُدونَ  ٍة َوإِنَّا َعلَٰى آثَاِرِهم مُّ ، كما يأتي )22: الزخرف( َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ

َكَر  :كقوله تعالى بمعنى مدة من الزمن ةٍ أَنَا َوقَاَل الَِّذي نََجا ِمْنهَُما َوادَّ بَْعَد أُمَّ
، وقد يطلق على إمام جامع لصفات )45: يوسف( أُنَبِّئُُكم بِتَأِْويلِِه فَأَْرِسلُونِ 

ِ َحنِيفًا َولَْم يَُك ِمَن  :كقوله تعالى الخير مقتدى به َّ ةً قَانِتًا ]ِّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ
  ).120: النحل( اْلُمْشِرِكينَ 

ستعمال األول فلفظ األمة يعني جماعة متحدة في وما يهمنا هو اال
الدين أو األصل أو اللغة، ومن ثم فهو ال يتطابق مفهوم الشعب كمفهوم سياسي 
وعنصر من عناصر تكوين الدولة، فاستقراء الواقع السياسي يبين أن األمة 
الواحدة قد تتوزع على أكثر من شعب، كتوزع األمة العربية على أكثر من 

زع األمة اإلسالمية على شعوب متعددة، وتوزع األمة الساكسونية شعب، وتو
كما أن الشعب الواحد قد يضم أكثر من أمة كالشعب . على شعوب متعددة

  .السويسري الذي ينتمي ألكثر من أمة سواء من حيث األصل أو اللغة

إن اللفظ الذي يعبر عن مفهوم الشعب بمدلوله : معاني لفظ الجماعة -ب
ي التداول اإلسالمي هو لفظ الجماعة أو جماعة المسلمين، فقد السياسي ف

ورد هذا اللفظ في عدد من النصوص الحديثية التي تحث على لزومها، وقد 
اختلف أهل العلم في تفسيره على خمسة أقوال كما أورده اإلمام الشاطبي 

م وقيل ه ،)7(، وقيل أهل اإلجماع)6(، وقيل هم العلماء)5(هم الصحابة: فقيل
، وقيل هم المسلمون إذا اجتمعوا على )8(السواد األعظم من أهل اإلسالم

، غير أن هذه األقوال ال تبتعد عن بعضها كثيرا ومن السهل ردها )9(إمام
  : إلى معنيين

فيطلق لفظ الجماعة على المسلمين الذين التزموا الهدى ودين الحق،  -
  . أي جماعة المسلمين الملية
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. مسلمين الذين اجتمعوا على إمام ذي بيعة شرعيةكما يطلق على ال -
  .أي جماعة المسلمين السياسية

إن التمييز بين هذين المفهومين في غاية األهمية، خاصة فيما يتعلق 
بقضية أساس المواطنة، وقضية المفارقة للجماعة، والتمييز بين الخروج عن 

  . ا وأخروياالجماعة والخروج عليها، واآلثار المترتبة عليهما دنيوي

يطلق لفظ الجماعة على كل من أسلم : جماعة المسلمين الملِّية - 2
وجهه Q والتزم دين الحق، فتفسير الجماعة بأنهم الصحابة أو العلماء ال 
يخرج عن مفهوم الجماعة الملية العقدية، فهي كلها معاني تدور حول التزام 

فمن فعل فقد التزم  وأصحابه،  الهدى ودين الحق مما كان عليه النبي 
الجماعة، وإن لم يكن صحابيا، أو عالما، وعلى هذا المعنى يحمل لفظ 
الجماعة في النصوص الحديثية التي وردت في الحث على لزوم دين الحق، 

تِى َستَْفتَِرُق َعلَى ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن فِْرقَةً ُكلُّهَا في النَّاِر إِالَّ ":  كما في قوله   إِنَّ أُمَّ
ولفظ الجماعة في هذه الرواية مفسر في رواية  .)10("َواِحَدةً َوِهَى اْلَجَماَعةُ 

تفترق هذه األمة ثالثة وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة قالوا وما "أخرى 
  .)11("تلك الفرقة قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي

) دة وهي الجماعةإال واح(فالمقارنة بين الروايتين تبين أن عبارة  
إحداهما األخرى،  تفسر) من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي(وعبارة 

فلفظ الجماعة في الرواية األولى مفسر في الرواية الثانية؛ بأنه التزام ما كان 
  . عليه النبي وأصحابه من الهدى ودين الحق، اعتقادا وعمال

لحق، والتزم ما جاء به فالجماعة بهذا المعنى تشمل كل من اعتقد دين ا
مما أجمع عليه المسلمون في أصول الدين والعقيدة، وهو المفهوم من  النبي 
فإنما اجتمع أصحابه على مسائل األصول،  "ما أنا عليه وأصحابي" قوله 

فأما مسائل الفروع فيما ليس فيه .. فإنه لم يرو عن واحد منهم خالف فيها 
  . )12("ا على بعضه واختلفوا في بعضهنص كتاب وال نص سنة فقد اجتمعو

إن إيجاد جماعة المسلمين الملية كان من أول يوم مقصدا ضروريا من 
مقاصد الرسالة وكانت الوسيلة إلى ذلك هي الدعوة، وطريق االنتساب إلى 
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جماعة المسلمين بمفهومها العقدي هو شهادة التوحيد كإعالن صريح للدخول 
من شهد أن ال إله إال هللا " :قال مالك أن النبي في ملة اإلسالم، فعن أنس بن 

واستقبل قبلتنا وصلى صالتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له ما للمسلم وعليه 
  .)13("ما على المسلم

وطريق الخروج عن جماعة المسلمين الملية طريق واحد وهو الرّدة، 
واالعتقاد، أي فالمراد باالفتراق في األحاديث السابقة؛ االفتراق في الملة 

الخروج عن الجماعة، ال تعنى سوى  الخروج من اإلسالم إلى الكفر، فعبارة
مفارقة ملة اإلسالم، كما هو مدلول لفظ التفرق في التداول القرآني ومن ذلك 

قُوا ِدينَهُْم َوَكانُوا ِشيًَعا لَّْسَت ِمْنهُْم فِي َشْيءٍ : تعالى قوله  إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ
قُوا ِدينَهُْم َوَكانُوا ِشيًَعا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب بَِما  :وقوله،  )159: األنعام( ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

فإن مدلول االفتراق في هذه اآليات؛ االفتراق ، )32: الروم( لََدْيِهْم فَِرُحونَ 
في الدين والملة، ويترتب على الخروج عن جماعة المسلمين الملية حكمان؛ 

وحكما دنيويا وهو معاملته . م بكفره والخلود في النارحكما أخرويا وهو الحك
  . معاملة الكفار

من جهة أخرى يطلق لفظ الجماعة : جماعة المسلمين السيَّاسية - 3
على المسلمين الذين اجتمعوا على إمام ذي سلطة عامة شرعية، وعلى هذا 
المعنى يحمل لفظ الجماعة في النصوص الحديثية التي وردت في الحث على 

يد هللا مع " :البيعة ولزوم اإلمام، وعدم الخروج عليه، كما قال 
فالمراد بلفظ الجماعة . )15("يد هللا على الجماعة" ، وفي رواية)14("الجماعة

هنا جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام ذي سلطة عامة كما هو مفسر 
ن وإمامهم، قال ألزم جماعة المسلمي: (في حديث الفتن عن حذيفة بن اليمان

 .)16()فاعتزل تلك الفرق كلها: فإن لم تكن لهم جماعة وال إمام؟ قال: فقلت
حكما  والخروج على الجماعة السياسية يوصف بالبغي وليس بالكفر، ويرتب
  .دنيويا وهو قتاله قتال أهل البغي ومعاملته معاملة البغاة ال معاملة الكفار

ن أول يوم مقصدا ضروريا إن إيجاد جماعة المسلمين السياسية كان م
ولكن المسلمون لم يتسنى لهم االنتقال من . )17(من مقاصد الدعوة والرسالة
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حيز الجماعة الملية إلى حيز الجماعة السياسة إال بالبيعة ثم الهجرة إلى دار 
  ولكن كيف تتكون جماعة المسلمين وما هو أساس المواطنة فيها؟. اإلسالم

  اطنةأساس الموإشكالية  - رابعا

يختلف المفكرون المعاصرون في أساس المواطنة في المجتمع المسلم 
  : على رأيين على األقل

أن أساس المواطنة في الدولة اإلسالمية هو : الرأي التقليدي - أوال
، ولما كان األخذ بهذا الرأي يؤدي إلى )18(الدين أو اإليمان بالعقيدة اإلسالمية
الجماعة السياسية فقد أضاف البعض أساسا مطابقة تامة بين الجماعة الملية و

، )19(ثانيا وهو سكنى دار اإلسالم، حيث يذهب الشيخ أبو األعلى المودودي
، إلى أن المواطنة  في الدولة )20(ومن من تابعه كالشيخ راشد الغنوشي

: اإلسالمية اإلسالمية لها معياران، ال تتقرر إال بهما في الحياة السياسية
  . فيتمثل في اإلقامة في دار اإلسالم : الثاني الديني، أما االنتساب :األول

مجرد لزوم  -وفق هذا الرأي  - فليس المراد بلزوم جماعة المسلمين 
عقيدة اإلسالم، وال يكفي ذلك للتحقق بوصف المواطنة في الدولة اإلسالمية، 
حتى يقيم في دار اإلسالم، فقد يكون الرجل مسلما يشمله وصف جماعة 

  .ن الملية ومعدودا فيها وال يشمله وصف جماعة المسلمين السياسيةالمسلمي

ويترتب على ذلك، أن غير المسلمين المقيمين في دار اإلسالم وهم 
الذين يطلق عليهم فقها أهل الذمة، ال يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، وعلى 
وجه الخصوص حقوق المشاركة السياسية والحق في تولي المناصب 

ال  كما يترتب على ذلك أن المسلمين غير المقيمين في دار اإلسالم،. يةالسياس
أن الدين يخّول للمسلمين حقوقاً  -الغنوشي- يشملهم وصف المواطنة ففي رأي 

المسلم غير المقيم ال يمكن أن يتمتع بحقوق  ال يتمتع بها غيرهم، غير أن
شرط مكمل لشرط  ألن شرط اإلقامة المواطنة حتى ولو أقر بشرعيّة الدولة،

ويؤسس أصحاب هذا الرأي رأيهم على جملة . )21(الدين في التمتع بالمواطنة
  :أدلة منها
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إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم : اآلية الكريمة - 1
ئَِك بَْعضُ  نََصُروا أُولَٰ ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّ هُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض ۚ َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاَّ

ن َشْيٍء َحتَّٰى يُهَاِجُروا ۚ َوإِِن  ن َوَاليَتِِهم مِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يُهَاِجُروا َما لَُكم مِّ
ُ بِمَ  يثَاٌق ۗ َوهللاَّ ا اْستَنَصُروُكْم فِي الدِّيِن فََعلَْيُكُم النَّْصُر إِالَّ َعلَٰى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَهُم مِّ

  ).72: األنفال( تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

حيث يرى أبو األعلى المودودي أن هذه اآلية قد حددت أساسين 
وبحسبه فإن . اإليمان بعقيدة اإلسالم، واإلقامة في دار اإلسالم: للمواطنة وهما

، أي أنه يشمله )22(المسلم الذي لم يترك دار الكفر ال يعد من أهل دار اإلسالم
سلمين الملية ولكن ال يشمله وصف جماعة المسلمين وصف جماعة الم

  السياسية

مقررات الشرع والفقه التي تقضي من جهة بحرمان غير  - 2
من تولي  الوظائف السياسية والمناصب العليا في ) أهل الذمة(المسلمين 

الدولة، كما تقضي من جهة أخرى بإعفائهم من بعض الواجبات المالية 
ومن ثم فإن . لقانونية عن ارتكاب بعض المحظوراتوالدفاعية و المساءلة ا

غير المسلم حتى ولو أقام في دار اإلسالم فإن مواطنيته تظل ذات خصوصية 
  .)23(ال ترتفع إال بدخوله في اإلسالم

ويرى أصحاب هذا الرأي أن أساس المواطنة في  :الرأي الثاني -ثانيا
دولة على قدم المساواة  المجتمع اإلسالمي هي االلتزام والوالء السياسي لل

فعلى الرغم من أن المجتمع السياسي اإلسالمي التقليدي كان يحدد العضوية 
بالدين، فإن الوضع اآلن وما يفرضه من الضرورات يحتم  واالنتساب إليه

وهذا يعني العضوية الكاملة في المجتمع . متساوية معاملة األقليات على أسس
، و طارق )24(لذي نجده عند فتحي عثمانوهو الرأي ا. والحقوق المتساوية

، وعبد الوهاب )27(، وفهمي هويدي)26(، ومحمد سليم العوا)25(البشري
  .)30(وفريد عبد الخالق ،)29(ويوسف القرضاوي ،)28(أفندي

وعلى الرغم من االختالفات الجزئية بين هؤالء المفكرين في مدى 
تقروا في دار حقوق المواطنة التي يسلمون بها لغير المسلمين الذين اس
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اإلسالم، فإنهم من حيث المبدأ يرون أنه يشملهم وصف المواطنة ويؤسسون 
  :هذا الرأي على عدد من األسس منها

صحيفة المدينة التي أسست لعالقة المواطنة ، االختالف في الدين  - 1
واالشتراك في الموطن، حيث بالهجرة صار المسلمون جماعة سياسية، ولم 

مهاجرين : على المسلمين حصرا"ياسية في أول األمر تقتصر الجماعة الس
وأنصارا بل شملت المخالفين في الملة واالعتقاد من القبائل اليهودية في 

تعبر عنه في " الصحيفة"أتت " عقدا سياسيا" المدينة التي أبرم معها النبي 
": المواطنة"سياسي يؤسس مبكرا لعالقة " ميثاق"أو " دستور"شكل 

وعلى ذلك فإن تسميتها بجماعة . )31("الموطن ال في الدين االشتراك في
المسلمين ال يعني أنها تتشكل من المسلمين فحسب بل تسميتها بذلك إنما يرجع 

  .ألن األمر فيها للمسلمين

مصلحة االشتراك في الدار، فمفهوم المواطنة يشمل غير المسلمين  - 2
فكل ما حقق "عصرنا،  الذين يشاركون المسلمين الدار، أو الوطن بتعبير

. )32("مصالح المشتركين فيه جاز وكل ما أهدرها فهو باإلهدار أولى وأحق
وعلى هذا األساس فإن  مختلف األحكام االجتهادية التي تناولت وضع غير 
المسلمين في المجتمع اإلسالمي ليست تشريعا الزما ليوم الدين بل ما كان 

جاز لنا األخذ به وما تعارض معها أو منها محققا لمصلحة االشتراك في الدار 
  . تناقض فال تثريب علينا إن طرحناه

، فهو مفهوم تاريخي فرضته )33(أن  الذمة عقد وليست وضع - 3
وهو احتواء الدولة اإلسالمية غير المسلمين داخل حدودها  "شرعية الفتح"

 على أساس الفتح ولم يكن ألهل الذمة، أي مساهمة في الفتح أو الجهاد أو
، أما الوضع السياسي للدول اإلسالمية اليوم فيستند إلى )34(الدفاع عن الدولة

حيث نشأت هذه الدول نتيجة لصراع التحرير ضد  "شرعية التحرير"
االستعمار الذي خاضته هذه الشعوب والذي ساهم فيه غير المسلمين بصورة 

طنة مساوية للمسلمين، ومنه فقد استحقوا على هذا األساس حقوق الموا
  .)35(كاملة
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  مناقشة وترجيح - ثالثا 

والذي نذهب إليه أن أساس المواطنة في الدولة اإلسالمية ال يخرج 
وقد يفترض هذا . عن إعطاء الوالء السياسي للدولة جماعة ودارا ودستورا

الوالء ابتداء بسبب األصل أو المولد أو يكتسب بسبب اإلقامة وإرادة التعايش 
-وط التي تشترط للحصول على الجنسية كرابطة قانونيةوما إلى ذلك من الشر

، وما يهمنا منها في موضوعنا هو الجانب )36(سياسية بين الفرد والدولة
السياسي ومن ثم فإن حصر أصحاب الرأي األول شروط المواطنة في العقيدة 

  :وسكنى الدار ترد عليه المالحظات التالية

طنة معارض بما هو ثابت إن جعل العقيدة أساسا من أسس الموا - 1
في السنة النبوية من جعل أساس المواطنة الوالء للدولة وااللتزام بالصحيفة 
من دون تمييز بسبب الدين أو سبب آخر، فقد جعلت الصحيفة التي تمثل 
دستور دولة المدينة أساس المواطنة االلتزام بمضمون تلك الصحيفة بما يجسد 

فقد كانت تضم (عن العقيدة والجنس  إرادة العيش المشترك، بغض النظر
وجعلت المواطنة ) المسلم واليهودي والعربي والحبشي والفارسي والرومي

هََذا ِكتَاٌب ِمن "مفتوحة لكل من التحق بتلك الصحيفة فقد نص البند األول منها 
هُم فَلَِحَق َبيَن الُمؤِمنِيَن والُمسلِِميَن ِمن قُريش ويَثِرب و َمن تَبِعَ  ُمَحَمد النَّبِي 

ةً َواِحَدة ِمن ُدوِن النَّاس ورغم أنه في النهاية  .)37("بِِهم، َو َجاهََد َمَعهُم أَنَّهُم أُمَّ
قد تم إجالء طوائف اليهود من المدينة ومن جزيرة العرب، بسبب نقض العهد 

، فمع ذلك فإن هذا  و التآمر على أمن الدولة و التبييت الغتيال الرسول 
أن جماعة المسلمين السياسية على عكس جماعة المسلمين يبين بوضوح 

الملية، يمكن أن يشمل مفهومها المخالفين في الملة واالعتقاد متى أعطوا 
  .الوالء السياسي والتزموا دستورا الدولة

إن اعتبار اإلقامة في دار اإلسالم شرطا للمواطنة يحتاج إلى  - 2
ال التي اعتمدها المودودي ال تفيد أن تحقيق وتنقيح، أما التحقيق فإن آية األنف

الهجرة شرط في المواطنة وإنما تفيد أن الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، 
فال أحد  ،)38("الَ ِهْجَرةَ بَْعَد الفَْتحِ " وهو حكم كما هو معلوم ليس عاما لقوله 

ي يستطيع أن يقول اليوم أن على كل المسلمين الهجرة إلى دار اإلسالم، لما ف
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ذلك من الحرج، والحقيقة أن اآلية الكريمة أفادت حكما خاصا في ظروف 
  .)39(وحاالت خاصة

أما التنقيح فإن هذا الشرط يقفز على حقائق الجغرافيا السياسية اليوم، 
  .وال يميز بين األحكام الدستورية األصلية واألحكام الدستورية االستثنائية

ة األصلية تقضي أن فمن جهة أولى نجد أن األحكام الدستوري
المسلمين جميعا يعتبرون جماعة سياسية واحدة، وبالد اإلسالم كلها تعتبر 
دارا أو إقليما واحدا، فهي دولة واحدة يجتمعون فيها على إمام واحد، وفي هذه 
الحال فإن وصف المواطنة يشمل بالضرورة جميع المسلمين باألصل والمولد 

مسلمين الذين يشاركون المسلمين الدار من في دار اإلسالم، كما يشمل غير ال
قديم ووالءهم لدولة اإلسالم، فلهم من حقوق المواطنة ما للمسلمين من غير 

  .تمييز إال في بعض الوظائف التي يتطلبها حفظ هوية الدولة

ومن ثم ال مناص من اإلقرار أوال بأن كل مسلم جديد يختار االنتقال 
في دار اإلسالم يحق له أن يكتسب حق من دار الكفر واإلقامة الدائمة 

المواطنة في الدولة اإلسالمية بقوة الشرع، أما غير المسلمين الذين ينتقلون 
إلى اإلقامة بدار اإلسالم فال يكتسبون حق المواطنة إال بتشريع من ولي األمر 

ومنه يتبين أن شرط اإلقامة الذي . ينظم ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة
  .  مة المودودي في اكتساب حق المواطنة ليس على إطالقهتمسك به العال

ومن جهة ثانية فإن األوضاع الدستورية االستثنائية التي تعرفها بالد 
اإلسالم بعد سقوط الخالفة فرضت أحكاما دستورية استثنائية، حيث يتوزع 
المسلمون اليوم على أكثر من جماعة سياسية و على أكثر من دولة، سواء بناء 

اإلمام عبد على قول من يرى جواز ذلك إذا تباعدت المسافات كما هو رأي 
ال يجوز أن يكون في الوقت الواحد : قال أصحابنا: "القاهر البغدادي إذ يقول

إمامان واجبا الطاعة، وإنما تنعقد إمامة واحد في الوقت، ويكون الباقون تحت 
رايته، وان خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة، إالّ أن يكون 

ل كل واحد منهما إلى اآلخرين بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أه
 ،)40("فيجوز حينئذ ألهل كل واحد منهما عقد اإلمامة لواحد من أهل ناحيته
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ذهب أصحابنا إلى "وتابعه على هذا الرأي إمام الحرمين الجويني حيث يقول 
والذي عندي فيه أن عقد اإلمامة .. منع عقد اإلمامة لشخصين في طرفي العالم

وقد حصل . ضايق الخطط والمخالف غير جائزلشخصين في صقع واحد، مت
وأما إذا بعد المدى، وتخلل بين اإلمامين شسوع النوى . اإلجماع عليه

  .)41("فلالحتمال في ذلك مجال، وهو خارج عن القواطع

. )42(وكذلك بناء على قول من يرى جواز ذلك استثناء للضرورة
ة ولكنهم اليوم ليسوا فالواقع أن المسلمين رغم أنهم يمثلون جماعة ملية واحد

جماعة سياسية واحدة، بل يتوزعون على عدد كبير من الجماعات السياسية 
كل منها تدين بالوالء وااللتزام السياسي للدولة التي يتبعونها، فضال عن أن 
عددا غير قليل من المسلمين ال يعيشون في ديار اإلسالم وإنما يعيشون في 

قامة في أحد ديار اإلسالم الكتساب حق بالد الكفر، ومن ثم فال يكفي اإل
المواطنة في ظل تعدد ديار اإلسالم، ومن ثم فمادام هذا الواقع االستثنائي قائما 
لم يتغير بعد فإن النزول عند الضرورات تفرض تشريعا دستوريا استثنائيا 
يقضي أن يكون أساس المواطنة الوالء السياسي للجماعة التي يشاركونها 

  .الدار

تب على ذلك أن الحق في المواطنة في حال وجود دولة إسالمية ويتر
واحدة يتحدد بالوالء السياسي وااللتزام بدستورها، ويشمل في ذلك المسلمين، 

كما تبقى . كما يشمل غير المسلمين الذين يشاركون المسلمين دار اإلسالم
الشروط  الدولة اإلسالمية دولة مفتوحة الكتساب جنسيتها لكل من توافرت فيه

  .التي يشترطها دستورها

أما الحق في المواطنة في ظل الوضع الدستوري االستثنائي الذي 
فرض تعدد الدول اإلسالمية فيتحدد بالوالء للجماعة والدار التي يقطنها سواء 
أكان مسلما أم غير مسلم، ومن ثم فالمسلم الذي يملك حقوق المواطنة في دولة 

  .يمارس حقوق المواطنة في سائر الدول اإلسالميةإسالمية معينة ال يملك أن 
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  المساواة في المواطنةإشكالية  -خامسا

يذهب البعض بغير حق إلى اعتبار شرط : المساواة بين الجنسين - 1
الذكورة شرطا من شروط ممارسة حقوق المواطنة بصفة كاملة، فيمنع المرأة 

مة ومن هؤالء العالمة من التصويت والمشاركة في التعبير عن اإلرادة العا
، وقد )44(، وأبو األعلى المودودي)43(محمد الخضر حسين، وحسنين مخلوف

، وكذلك لجنة الفتوى 1952ذهبت إلى هذا الرأي لجنة الفتوى في األزهر سنة 
  .، عموم فقهاء التيار السلفي)45(في الكويت

بينما يذهب عموم الفقهاء المعاصرين إلى تأييد أن الشرع يساوي بين 
الجنسين مسااة كاملة في ممارسة حقوق المواطنة إال ما كان من استثناءات 
قليلة حق المرأة في التعبير عن اإلرادة السياسية لجماعة المسلمين، منهم 

، )48(، وتقي الدين النبهاني)47(، وعبد الكريم زيدان)46(مصطفى السباعي
، وراشد )51(، وحسن الترابي)50(، ومحمد سليم العوا)49(ويوسف القرضاوي

، مستندين في ذلك )54(، وفريد عبد الخالق)53(، ووهبة الزحيلي)52(الغنوشي
لكثرة األدلة الشرعية التي تؤكد أن حق المرأة في المشاركة السياسية من 
خالل  البيعات المختلفة التي شاركت فيها المرأة؛ منها ما كان بيعة عامة 

احثين حديثا في رسالته عن ومنها ما كان  بيعة خاصة بهن كما أثبته أحد الب
، ومن ذلك ما يثبت مشاركة النساء في )55(الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالم

يُبَايُِع النَِّساَء بِاْلَكالَِم  فَعْن َعائَِشةَ رضي هللا عنها  قَاَلْت َكاَن النبي " البيعة
ِ َشْيئًابِهَِذِه اآليَِة  َّoالَ يُْشِرْكَن بِا قَالَْت َوَما   ِ ، يََد اْمَرأَةٍ   َمسَّْت يَُد َرُسوِل هللاَّ

وومنها ما يثبت مشاركتها في الشورى كما في صلح . )56("إِالَّ اْمَرأَةً يَْملُِكَها
 فَقَالَْت أُمُّ . َعلَى أُمِّ َسلََمةَ ، فََذَكَر لَهَا َما لَقَِى ِمَن النَّاِس  َدَخَل "الحديبية حيث 
 ِ ، لَِمةً َحتَّى تَْنَحَر بُْدنَكَ ، أَتُِحبُّ َذلَِك اْخُرْج ثُمَّ الَ تَُكلِّْم أََحًدا ِمْنهُْم كَ َسلََمةَ يَا َنبِىَّ هللاَّ

فََخَرَج فَلَْم يَُكلِّْم أََحًدا ِمْنهُْم ، َحتَّى فََعَل َذلَِك نََحَر بُْدنَهُ، . تَْدُعَو َحالِقََك فَيَْحلِقَكَ وَ 
ا َرأَْوا َذلَِك، قَاُموا فَنََحُروا، َوَجَعَل بَْعُضهُْم يَْحلُِق بَْعًضا، فَلَ . َوَدَعا َحالِقَهُ فََحلَقَهُ  مَّ

ا أن "وما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين . )57("َحتَّى َكاَد بَْعُضهُْم يَْقتُُل بَْعًضا َغّمً
ُربََّما أَْبَصَر في َكاَن َليَْستَِشيُر فِى األَْمرِ َحتَّى إِْن َكاَن لَيَْستَِشيُر الَْمْرأَةَ فَ  ُعَمُر 
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ومن ذلك استشارته لبعض النساء من  .)58("قَْولِهَا أَْو الشيء يَْستَْحِسنُهُ َفيَأُْخُذ بِهِ 
  .)59(بينهن ابنته حفصة حول المدة التي تصبر فيها المرأة على زوجها

وقد تجدد الحديث عن هذا الموضوع بمناسبة صدور مرسوم في 
ارض هذا األمر فريق وأيده فريق ومن الكويت يجيز للمرأة التصويت فع

العجب أن أكثر المعارضين كانوا من التيار اإلسالمي عموما ومن تيار 
اإلخوان في الكويت على وجه الخصوص رغم أن اإلخوان في مصر 

رسالة عن حق المرأة في االنتخاب وفي الترشح  1994أصدروا منذ سنة 
في الشريعة ما يمنع مشاركة المرأة لعضوية البرلمان، انتهوا فيها إلى أنه ليس 

في هذا األمر، وال ندري كيف ساغ لإلخوان في الكويت تحريم ما أباحه 
  ؟ )60(اإلخوان في مصر

والخالصة التي نستخلصها من هذه الشروط أنها تنزع إلى إفساح 
المجال للمسلمين في ممارسة حقوق المواطنة وخاصة حق المشاركة 

يد حق التصويت أو االقتراع بكثير من الشروط فكل السياسية، ولم تحجر أو تق
البلوغ العقل والعدالة، وله القدرة ) المواطنة(من تتوفر فيه هذه شروط اإلسالم 

على المشاركة بالرأي شارك فيها بحسب قدرته على ذلك، ومنه يتبين أن نمط 
قاعدة االقتراع الذي يتبناه النظام السياسي اإلسالمي هو نمط ينحو إلى توسيع 

 Le Suffrageالمشاركة السياسية من خالل تبنيه نمط االقتراع العام
Universel.  

يذهب البعض إلى عدم أهلية العبد : المساواة بين الحر والعبد - 2
َعلَى  َجاَء َعبٌْد فَبَايََع النَّبِىَّ "للمشاركة السياسية استنادا إلى ما رواه مسلم أنه 

فَاْشتََراهُ . »بِْعِنيهِ « أَنَّهُ َعبٌْد فََجاَء َسيُِّدهُ يُِريُدهُ فَقَاَل لَهُ النَّبِىُّ  اْلِهْجَرِة َولَْم يَْشُعرْ 
ويرى . )61("»أََعْبٌد هَُو؟«بَِعْبَدْيِن أَْسَوَدْيِن ثُمَّ لَْم يُبَايِْع أََحًدا بَْعُد َحتَّى يَْسأَلَهُ 

قوق السياسية ت شرطا لممارسة الحالدكتور محمود الخالدي أن الحرية ليس
األول أن الحديث المستدل به ال حجة فيه من حيث أن : معلال ذلك بأمرين

أن رأي العبد وأفكاره : والثاني. موضوع البيعة هو الهجرة وليس رأيا سياسيا
ليست ملكا لسيده، فكما أن الحر حر في رأيه السياسي فكذلك العبد حر في 

يت والتعبير عن اإلرادة العامة بكل رأيه السياسي وبالتالي فله الحق في التصو
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والذي نذهب إليه أن هذا الشرط وإن كان يعبر عن حالة تاريخية لم يعد . حرية
لها وجود باعتبار أن الرق انتهى وال وجود له اليوم، فإننا نراه شرطا غير 
معتبر شرعا من حيث أن العبد مكلف وقد ثبتت له حرية اختيار عقيدته ودينه 

ما فكذلك فإن له الحق  في اختيار رأيه السياسي والتعبير عنه والتعبير عنه
وهكذا فإذا كانت الحضارة اليونانية . وأن ذلك ال يتعارض مع حق سيده

والرومانية قد أقصت العبيد من كل مشاركة سياسية فإن اإلسالم ال يقصي 
 .الرقيق من ذلك بحسب الراجح من أقوال الفقهاء

  الدينية لجماعة المسلمينالتعددية إشكالية  - سادسا

أن المشاركة السياسية في المجتمع اإلسالمي  )62(الرأي التقليدي - 1
حكر على المسلمين تأسيسا على أن المواطنة حق للمسلمين دون غيرهم، فال 

، االستفتاء التشريعي وال في االستفتاء السياسي )أهل الذمة(حق لغير المسلمين
بيعة انعقاد وال بيعة طاعة، وهو ما ذهب إليه  ال في الشورى وال في البيعة، ال

 )64(وضو مفتاح محمد غمق ،والدكتور محمود الخالدي )63(تقي الدين النبهاني
  :مستندين في ذلك لجملة من األسس منها

لعقدوها لمن أرادوا ) البيعة(أن إعطاء غير المسلمين هذا الحق  -
: تعالى شرعا لقولهفيصبح لهم بذلك سبيل على المؤمنين وهذا ال ي جوز 

 ًلِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيل ُ وإعطاء ، )141: النساء( َولَن يَْجَعَل هللاَّ
  . )65(الكفار حق المشاركة السياسية من أعظم السبيل

كما يستند هذا الرأي إلى واقع الممارسة السياسية في عصر النبوة  -
الذمة قد اشتركوا في البيعة أو والخالفة الراشدة حيث لم يثبت أن أهل 

  .)66(الشورى السياسية والتشريعية، بل كان ذلك مقصورا على المسلمين

كما يستند أصحاب هذا الرأي في عدم جواز إشراك أهل الذمة  -
القاطنين في دار اإلسالم أو غيرهم في التشريع، أن التشريع في اإلسالم 

  .)67(ه من ال يؤمن بعقيدة اإلسالممرتبط بالعقيدة فمن غير المنطق أن يشرك في
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وعلى خالف هذا الرأي يذهب الفقه اإلسالمي المعاصر عموما  - 2
إلى حق  المواطنين غير المسلمين  في االنتخاب والبيعة والشورى وسائر 
أوجه المشاركة السياسية فيما ال يختص بشؤون العقيدة والشعائر الدينية 

ساواة جميع المواطنين في حقوق المحضة بناء على ما سبق تأصيله في م
المواطنة إال في بعض الوظائف المحصورة التي يتطلبها حفظ هوية 

، ومحمد سليم )69(وهو ما ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوي ،)68(الدولة
، )73(، ووهبة الزحيلي)72(، وراشد الغنوشي)71(، وحسن الترابي)70(العوا

  .، غيرهم)76(ريد عبد الخالقوف ،)75(،  وعبد الوهاب أفندي)74(وفهمي هويدي

والذي نذهب إليه أن المشاركة السياسية حق لجميع المواطنين سواء 
أو في ظل الوضع ) دولة إسالمية واحدة(في ظل الوضع الدستوري األصلي 

  ).دول إسالمية متعددة(الدستوري االستثنائي 

أما القول بأن إعطاء غير المسلمين حق المشاركة السياسية، يجعل 
افرين سبيل على المؤمنين، فهو قول تحول دونه أمور، منها الشروط للك

الدستورية التي تشترط فيمن تسند إليه الوالية العامة، فال تملك األقلية غير 
المسلمة اختيار إال من تتوفر فيه الشروط التي يشترطها دستور جماعة 

فرض األقلية كما يحول دونه الواقع السياسي فإن من الممتنع أن ت. المسلمين
فال خوف وال محذور من هذه . غير المسلمة رأيها على األكثرية المسلمة

  .الجهة

أما القول كيف يجعل لغير المسلم الحق في التعبير عن اإلرادة 
السياسية لألمة في مجال التشريع وهو ال يؤمن بعقيدة اإلسالم وليس له معرفة 

هو يساهم " :سف القرضاويبأحكامه  فالجواب عنه ما أجاب به الدكتور يو
التي ليس ) منطقة العفو(في التشريع لألمة فيما ليس فيه نص محكم، وذلك في 

، )77("بها أي نص، أو ما فيه نص ظني محتمل في ثبوته أو داللته أو فيهما
بمعنى أن مشاركة غير المسلم في االستفتاء دستوريا كان أو تشريعيا إنما هو 

على النظر المصلحي وهو وإن لم يكن نظرا  في التشريع المصلحي المبني
عقليا محضا فهو أيضا ليس نظر شرعيا محضا، ومن ثم يمتزج فيه النظران، 
إن لم يكن النظر العقلي فيه غالب، والنظر العقلي مشترك إنساني، يشترك فيه 
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المسلم وغير المسلم، بل النعدم أن نجد بعض التشريعات المصلحية في النظم 
، وعليه فإذا كان )78(ل في نظرنا من بعض االجتهادات الفقهيةالوضعية أفض

غير المسلمين من أهل دار اإلسالم وبالتعبير الحديث، فال يوجد مانع شرعي 
من يكون لغير المسلمين الحق في التصويت  وال خوف من ذلك مادامت 

  .األكثرية الغالبة من المسلمين

   :الهوامش

                                                        
 .51-50ينظر كامل عبيد، نظرية الدولة،  ص  -1
 .50-49ر كامل عبيد، نظرية الدولة، ص ينظ -2
 .53- 51ينظر كامل عبيد، نظرية الدولة، ص -3
  .311- 22/310ينظر ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،  -  4
وممن قال به عمر بن عبد . 2/170، 2003ينظر أبو إسحاق الشاطبي االعتصام، دار الفكر،  -  5

  .العزيز
  .وممن قال به عبد هللا بن المبارك، وإسحاق بن راهويه. 2/170مرجع، الشاطبي، نفس ال -  6
  .وممن قال به اإلمام الشافعي. 2/17الشاطبي، نفس المرجع،  -  7
  .وممن قال به عبد هللا ابن مسعود، وأبو مسعود األنصاري. 2/169الشاطبي، نفس الرجع،  -  8
  .شيخ المفسرين اإلمام الطبريوممن قال به . 172- 2/171الشاطبي، نفس المرجع،   -  9

  .، وصححه األلباني659، ص3993سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب افتراق األمم، رقم  -10
لَْم "وقال . 8/22، 7840الطبراني، المعجم األوسط، باب الميم، باب من اسمه محمود، رقم  -11

يَّاتُ يَْرِو هََذا اْلَحِديَث َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد إِالَّ َعْبُد  ، َويَاِسيُن الزَّ ِ ْبُن ُسْفيَاَن اْلَمَدنِيُّ   ".هللاَّ
  .1/234هـ، 1401أبو بكر بن علي البيهقي االعتقاد، دار األفاق الجديدة، بيروت،  -12
  .1/146، 393صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة، رقم -13
من حديث ابن . 4/39، 2166الجماعة، رقم سنن الترمذي، أبواب الفتنن باب ما جاء في لزم  -14

  .عباس وقال هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث بن عباس إال من هذا الوجه
  . 157، رقم 1/268النيسابوري، المستدرك على الصحيحين،  -15
صحيح مسلم، باب وجوب مالزمة الجماعة، تحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة،  -16

  .772، ص1847رقم 
َمِرَض أَبُو طَالٍِب فََجاَءْتهُ قَُرْيٌش َوَجاَءهُ النَّبِيُّ : "كما هو بين من الحديث َعْن اْبِن َعبَّاسٍ قَالَ  -17

) ( ََوِعْنَد أَبِي طَالِبٍ َمْجلُِس َرُجٍل فَقَاَم أَبُو َجْهٍل َكْي يَْمنََعهُ، َوَشَكْوهُ إِلَى أَبِي طَالٍِب فَقَاَل يَا اْبن 
ْم ا تُِريُد ِمْن قَْوِمَك ؟ قَاَل إِنِّي أُِريُد ِمْنهُْم َكلَِمةً َواِحَدةً تَِديُن لَهُْم بِهَا اْلَعَرُب، َوتَُؤدِّي إِلَْيهِ أَِخي مَ 

ُ . اْلَعَجُم اْلِجْزيَةَ  سنن الترمذي، ، "قَاَل َكلَِمةً َواِحَدةً ؟ قَاَل َكلَِمةً َواِحَدةً قَاَل يَا َعمِّ قُولُوا َال إِلَهَ إِالَّ هللاَّ
، من حديث ابن عباس وقال هذا 5/281، 3232أبواب تفسير القرآن، باب سورة ص، رقم 

  .حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه
ذهب فعال بعض المفكرين إلى أن جنسية المسلم هي عقيدته وحسب، ورفضوا ما اشترطه  -18

ينظر سيد قطب معالم في الطريق، المودودي من سكنى دار اإلسالم، ومن هؤالء سيد قطب، 
  .80ص



  ادعبد الرحمن رد/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          160

                                                                                                                                
  .66-63ينظر  المودودي تدوين الدستور اإلسالمي، ص  -19
  .291- 290ينظر راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، ص -20
  .291- 290راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، ص  -21
  .64دستور اإلسالمي، ص ينظر أبو األعلى المودودي تدوين ال -22
  .291-  290راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، ص -23
  .1960ينظر فتحي عثمان، الفكر اإلسالمي والتطور، دت،   -24
ينظر طارق البشري، بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية، في الفكر السياسي، دار  -25

  .48-25، ص 1998الشروق، القاهرة، 
  .264-246ينظر سليم العوا، النظام السياسي للدولة اإلسالمية، ص -  26
ينظر فهمي هويدي، مواطنون ال ذميون، غير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشروق،  -27

  .1990القاهرة، 
ينظر عبد الوهاب األفندي، إعادة النظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في اإلسالم،  -28

، 264مواطن؟ مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد مسلم أم 
  .158-144، ص2001

، 2005، 4ينظر يوسف القرضاوي من فقه الدولة في اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، ط -29
  . 198-193ص

، 1998، 1ينظر فريد عبد الخالق، الفقه السياسي اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، ط -30
  .154ص

عبد اإلله بلقزيز، تكوين المجال السياسي اإلسالمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -31
  .41، ص 2005، 1ط

  .247سليم العوا، النظام السياسي للدولة اإلسالمية،  ص -32
الذمة في اللغة العهد والضمان واصطالحا عقد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم  -33

حماية الجماعة اإلسالمية بشرط بذلهم الجزية وقبولهم أحكام دار اإلسالم في غير وتمتعهم ب
، 1976ينظر عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنيين، بيروت، . شؤونهم الدينية

، وينظر يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، مكتبة وهبة ، 22ص
  .08، ص1992القاهرة، 

لفقهاء في أصح أقوالهم اشتراط الجزية على أهل الذمة في المجتمع اإلسالمي بعدم علل ا -34
ينظر في ذلك . ونصوا على سقوطها بقبولهم المشاركة في ذلك. مشاركتهم في الدفاع عنه

  .وما بعدها 61يوسف القرضاوي غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ص
  .259-257ي للدولة اإلسالمية، صينظر محمد سليم العوا في النظام السياس -35
عالقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون " تعرف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها -36
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Abstract  
Political jurisprudence scholars  linked the citizenship concept 

with what is known as  people of el Dhimma (people of disclosure)  
or the minorities in the Islamic societies: those scholars defended the 
Sharia’ (Islamic laws) with all their might which gave them a high 
status to protect themselves and their money, moreover to protect 
their whole  existence and their right to survive 

   This research paper claims that the citizenship nowadays 
empowers the minorities, (not necessarily the religious, the language 
or the race minorities), over the majority in the Islamic societies. 
However, the present vision of the citizenship empowers the stream 
that is working on the exclusion of Islam and the Islamic project in 
the Islamic societies.   Consequently, the situation turned to make the 
majorities looking for justice in the citizenship ideology the thing 
that is considered in this paper the main obstacle facing the attempt 
of the adaptation and the approaching with the Islamic laws 
concepts. 

  

بأهل "ربط فقهاء الفقه السياسي فكرة المواطنة بما عرف تاريخيا 
، وقد اجتهد فقهاء الشريعة "األقليات في المجتمعات اإلسالمية"أو " الذمة

اإلسالمية، وجاهدوا كثيرا في الدفاع عن الشريعة، وأنها قد أوجدت لهؤالء 
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حقهم في مراكز قانوية تمكنهم من حماية أنفسهم وأموالهم، بل ووجودهم و
  .البقاء

وترى الورقة البحثية؛ أن المواطنة في وقتنا الحالي، قد مكنت ألقلية 
ليست بالضرورة أقلية دينية أو لغوية أو عرقية، على حساب األغلبية في 
المجتمعات اإلسالمية، بل إن فكرة المواطنة بالتصور الراهن مكنت لتيار 

ي المجتمعات اإلسالمية، على إقصاء االسالم والمشروع اإلسالمي ف يعمل
وأضحت األغلبية بذلك هي من تبحث عن عدالة في فكرة المواطنة، وهو ما 
تعتبره هذه الورقة البحثية، أهم المعيقات التي تواجه محاوالت التبيئة 

 .والمقاربة مع المفاهيم الشرعية اإلسالمية

  اإلطار المفاهيمي للبحث: المبحث األول

  بيئةمفهوم الت: المطلب األول

ربط المفهوم المستورد «: بأنها" التبيئة"يعرف محمد عابد الجابري 
بالحقل المنقول إليه ربطا عضويا، وذلك ببناء مرجعية له تمنحه المشروعية 

  .1»والسلطة في آن واحد

وعملية بناء المرجعية للمفهوم في الحقل المنقول إليه تتطلب بطبيعة 
على ظروف تشكلها ومراحل  الحال االطالع على مرجعيته األصلية،

تطورها، وبعبارة أخرى استحضار تاريخيتها وذلك حتى يتأتى التعامل مع 
األصل، والمعطيات / المعطيات التي وضع المفهوم للتعبير عنها في الحقل

الفرع، تعامال من نوع / التي يراد من ذلك المفهوم التعبير عنها في الحقل
، ولكن ال بوصفه "الفارق"فاظ دوما ب مع االحت" قياس األشباه والنظائر"

  .2جدارا حديديا، بل بوصفه جسرا ومعبرا

النقل الميكانيكي نقل غير مشروع من الناحية العلمية، «: يقول الجابري
ولكن عندما يخضع النقل لعملية تبيئة فذلك شأن آخر، فالتبيئة عندما تنجح، 

، 3»ن حقل إلى آخرهي التي تضفي المشروعية على عملية  نقل المفاهيم م
وهذه العملية ـ عملية نقل المفاهيم تكون مشروعة عندما تنجح في مالءمة 

  .4المفهوم مع الحقل المعرفي المنقول إليه وتبيئته فيه
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إن اإلسالم يقرر االنفتاح على الحضارات األخرى والتفاعل معها بعد 
عبد الجبار  تمثيلها وهضمها وأسلمتها، ويستشهد لذلك الباحث العراقي محمد

، الموقف اإلسالمي السليم من )1960(بتبني جماعة العلماء في العراق 
التغيرات التي تظهر في النظم االجتماعية واالقتصادية التي تمخضت عنها 

: لكون والحياة واإلنسان، قائلةالحضارة الغربية ومفاهيم اإلنسان الغربي عن ا
تحدث فيها من تغيير وتبديل، إن موقف اإلسالم من هذه النظم، مما قد يس«

ليس موقف الرفض المطلق وليس موقف القبول المطلق، ألن اإلسالم دين 
ينظم شؤون الحياة جميعا، ولذلك فال بد من عرض كل تغيير جديد يطرأ على 
مظاهر الحياة اإلنسانية في هذه المجاالت على مبادئ اإلسالم وأحكامه 

وحينئذ ما خالف أحكام اإلسالم ال . ر فيهالخاصة بهذا المجال الذي طرأ التغيي
بد أن يرفض نهائيا وبصورة قاطعة وحاسمة، وأما ما اتفق مع أحكام اإلسالم 
ولم يخالفها ـ كما لو لم يرد تحديد خاص من الشارع بمسألة ما، ولم تكن هذه 
المسألة من جزئيات مبدأ إسالمي عام، فإن اإلسالم يرحب به، بعد أن يطبعه 

 .5»يسبغ عليه من روحه وسمته المميزةبطابعه و

لقد جاء الخطاب الديني في الشأن السياسي خطابا يتصف بالكلية 
والعمومية، ويكاد يخلو من التفصيل والجزئية، فاألحكام الشرعية المنصوص 
عليها في هذا الشأن تكاد ال تتجاوز بضعة مبادئ كلية عامة، مثل مبدأ 

، وسيادة الشريعة في الحكم، وإسناد السلطة الشورى، وقيام الدولة على الدين
لألمة، وما عدا ذلك من األحكام المتعلقة بتفاصيل الحياة السياسية وإجراءاتها 
ترك األمر فيه لالجتهاد حسبما يقتضيه تغير األحوال وتبدل األوضاع عبر 

  .6الزمن

وهذا الوضع اقتضى أن يكون التراث الفقهي السياسي مبنيا في معظمه 
االجتهاد فيما هو عفو غير منصوص عليه من األحوال المتعلقة بشؤون على 

الحكم، وذلك وفق ما تراءى للمجتهدين من فقهاء السياسة أنه يحقق مصلحة 
األمة في الظروف التي كانت على عهدهم، أما وقد تغيرت تلك الظروف 
تغيرا كبيرا، فإن األمر يدعو إلى نظر اجتهادي جديد يتأطر بإطار تلك 
المبادئ الكلية المنصوص عليها، ويستنبط أحكاما تعالج الواقع السياسي 



  حبيبة رحايبي/ أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          166

المتجدد، وذلك في مراجعة لتلك األحكام التراثية قد تكون مراجعة جذرية في 
  .البعض منها إذا ما دعت إليها المصلحة التي هي غاية األحكام الشرعية كلها

ن معطيات والواقع أنه ليس في اإلسالم ما يمنع من االستفادة م
الحضارة المختلفة في الماضي والحاضر والمستقبل، ما دامت ال تتعارض مع 
نص أو مبدأ أو قاعدة إسالمية، أو ما دامت مسكوتا عنها، أو ما دامت في 

  .7منظقة الفراغ، وما دام باإلمكان أسلمتها

لقد أعطى اإلسالم أحكاما منصوصة، وقيما محددة، تغطي مساحة 
شريعة اإلسالمية، كما تغطي مساحة معينة من االحتياجات معينة في بنية ال

الفعلية لحياة اإلنسان، وهذه هي العناصر الثابتة في الشريعة اإلسالمية، كما 
منطقة "أو " منطقة الفراغ التشريعي"وضعت مساحة أخرى يطيق عليها 

ة ، فالدولة أو ولي األمر، أو السلطة التشريعية التي تمثل األم"المسكوت عنه
  .8تقوم بملئها

وألن اإلسالم خالد متطور، فإن الشريعة اإلسالمية تركت مسألة تطبيق 
األحكام والقيم وتحقيقها في الواقع مفتوحة أمام التغيرات والتطورات التي 
تحصل في الواقع، وتركت للناس التوصل إلى أفضل اآلليات لتطبيق األحكام 

  .9هم ودرجة تطور مجتمعاتهموتحقيق القيم، وفقا الختالف عصرهم وأمصار

وحسب الباحث محمد عبد الجبار، أن اإلسالم قد حدد الكثير من القيم 
في الحكم والمسألة السياسية؛ مثل االستخالف والشورى وغيرهما، لكنه لم 

آليات تنفيذ هذه األحكام، وتحقيق هذه القيم، وبناء على هذا يمكن يحدد 
لتنفيذ أحكام الشريعة وتحقيق مقاصدها للمسلمين ان يبتدعوا آليات ووسائل 

العامة، وهذه اآلليات والوسائل قضايا تطبيقية وتنفيذية وليست مذهبية، 
والمسائل التطبيقية مرتبطة بالظروف ومالبسات الواقع واإلمكانات وغيرها 
 من العوامل البشرية المتغيرة، ويمكن للمسلمين أن يستعيروا من غيرهم بعض

دوات التنفيذية إذا كانت محققة للمطلوب، ولم يكن فيها ما هذه اآلليات واأل
يخالف اإلسالم، أو يؤدي إلى مفسدة، وينطبق هذا على اآلليات الديمقراطية 
التي توصلت إلى الخبرة البشرية لضبط العملية السياسية في المجتمع، وهذه 
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ف يجوز استعارتها إذا ثبت أنها خالية من مضمون مذهبي، وأنها ال تخال
اإلسالم، خاصة إذا استطعنا البرهنة على أن اإلسالم ال يمانع في تحديد فترة 
تولي الحاكم بمدة زمنية محددة، وأنه يجب انتخابه بشكل دوري، وأنه يتعين 
تشكيل مؤسسة برلمانية تنظر في التشريعات وتصرفات الحكومة، وأن يدعى 

ولي السلطة في أن الناس إلى التصويت الدوري، وأن يسمح للطامحين في ت
يبثوا الدعاية ألنفسهم بطريقة علنية عبر وسائل اإلعالم المتاحة، وهذه كلها 

  .10من اآلليات الديمقراطية

   مفهوم المواطنة: المطلب الثاني

مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم «: عرفها قاموس علم االجتماع بأنها 
ل هذه العالقة يقدم ، ومن خال)الدولة(بين شخص طبيعي وبين مجتمع سياسي 

الطرف األول الوالء ويتولى الطرف الثاني مهمة الحماية، وتتحدد هذه العالقة 
  .11»بين الشخص والدولة عن طريق القانون، كما يحكمها مبدأ المساواة

هي صفة المواطن الذي «: وفي موسوعة السياسة للكيالي، المواطنة
عليه انتماؤه إلى وطن، أهمها يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها 

، 12»واجب الخدمة العسكرية وواجب المشاركة المالية في موازنة الدولة
فهي بالمعنى السياسي تعني الحقوق التي : ويرى الكيالي أن لها معان متعددة

يتمتع بها المواطن في نظام سياسي معين، كحق االقتراع، باعتباره عضوا في 
لمدينة، إضافة إلى المؤشر السياسي لمعنى المجتمع السياسي الذي هو ا

مؤشر  ...المواطنية، نجد مؤشرات أخرى مثل مؤشر الوالدة، أي أن المواطن 
المؤشر االقتصادي أو . ..وهذا المؤشر يعود إلى الرومان، ... حقوقي، 

باألحرى المالي للمواطنية يفيد بأن المواطن هو الفرد الذي يتمتع بملكية 
  .13...ي موازنة الدولة ضمن شروط معينةمحددة، ويساهم ف

وتعبر المؤشرات التي أشار إليها الكيالي، إلى التطور التاريحي لفكرة 
المواطنة في الفكر الغربي، والتي تبلورت أكثر مع فكرة الدولة الحديثة التي 

  ).القرن السابع عشر( 1648أرستها معاهدة واستفاليا 
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  السياسي االسالمي لفكرة المواطنة تناول الفقه كيفية: الثاني المبحث

ُل دعوٍة عالمية إلقامة مجتمع إنساني على  لقد كان الخطاب اإلسالمي أوَّ
أساس الحوار والتعارف والتعاون على معرفة الحق والعمل به والتنافس في 

ن َذَكٍر وَ عمل الخير والبر والعدل واإلحسان  أُنثَٰى يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
ِه أَْتقَاُكمْ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا هَ َعلِيٌم  اللـَّ إِنَّ اللـَّ

  . 14]13: الحجرات[ َخبِيرٌ 

  وثيقة المدينة والتأسيس لفكرة المواطنة : المطلب األول

بر عن االنتماء مفهوم قديم يع« :يرى جمال الدين عطية أن المواطنة 
السياسي أو الوالء السياسي لفرد إلى كيان، وهو غير االنتماء القومي، وغير 

فهذه االنتماءات حسب جمال الدين عطية ال تتطابق، . 15»االنتماء الديني
وهو يرى أن اإلسالم قد أكد  ،16ولكنها تتقاطع فيكون بينها عموم وخصوص

  :هذا المعنى

ضم بالال الحبشي وصهيبا الرومي  ـ بداية قبل الهجرة، حينأوال
وسلمان الفارسي إلى جانب الذين أسلموا من العرب من قبائل شتى، ضمتهم 
جميعا أمة اإلسالم على اختالف أصولهم العرقية أي انتماءاتهم القومية، فهذا 

  .االنتماء الديني هو األصل وهو مختلف عن االنتماء العرقي

كل من االنتماء العرقي واالنتماء ـ وبعد الهجرة تأكد استقالل ثانيا
الديني عن االنتماء السياسي حين ظهر هذا األخير في وثيقة المدينة التي 
ضمت المهاجرين واألنصار من المسلمين مع يهود المدينة في والء سياسي 

أن المؤمنين « :واحد فصلت الوثيقة أحكامه، فقد نصت الوثيقة على أمة العقيدة
ومن تبعهم ولحق بهم ) األنصار(ويثرب ) المهاجرين(ن من قريش والمسلمي

، ونصت على أمة »وجاهد بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس
.. يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم «  :السياسة

أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من 
  .»الصحيفة حارب أهل هذه
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ـ ثم أكد القرآن الكريم على التطابق بين هذا االنتماء السياسي وبين ثالثا
إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل  :االنتماء الديني

ئَِك بَْعُضهُْم أَْولِ  ـٰ نََصُروا أُولَ ِه َوالَِّذيَن آَووا وَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم  يَاُء بَْعضٍ اللـَّ
ن َشْيٍء َحتَّٰى يُهَاِجُروا ن َوَاليَتِِهم مِّ َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فِي  يُهَاِجُروا َما لَُكم مِّ

يثَاقٌ  يِن فََعلَْيُكُم النَّْصُر إِالَّ َعلَٰى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَهُم مِّ هُ بَِما تَْعَملُوَن بَ  الدِّ  ِصيرٌ َواللـَّ
  ].72 :األنفال[ 

  .17ـ أي أن الذميين ـ بلغة الفقهاء ـ من أهل دار اإلسالمرابعا

لقد أسست وثيقة المدينة عددا من المبادئ التعاقدية التي شكلت بمجملها 
الميثاق السياسي للمدينة الذي حدد حقوق وواجبات أعضاء المجتمع السياسي 

ومن أهم . السياسية للنظام الناشئ  الجديد، مسلمين وغير مسلمين وصاغ البنية
  :هذه المبادئ

ـ أعلنت الوثيقة أن األمة المشكلة مجتمع سياسي منفتح لجميع أوال
الراغبين في االلتزام بمبادئه وقيمه، والنهوض بتبعاته، وليس مجتمعا منغلقا 
تقتصر عضويته والتمتع بحقوقه وضماناته على فئة مختارة، فحق العضوية 

  :حدد كما تشير الوثيقة في أمرينفي األمة يت

ـ قبول مبادئ النظام الجديد، وهو قبول يتجلى في قرار اتباع األحكام 1
  .األخالقية والقانونية التي تضمنتها الوثيقة

ـ االلتحاق بالنظام وذلك عبر المساهمة العلمية والجهاد لتحقيق 2
وابط التي تحدد مقاصده وأهدافه المعلنة، فاالتباع واللحاق والجهاد هي الض

هذا كتاب من محمد « :العضوية في األمة كما تبين الفقرة األولى من الصحيفة
النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 

  .18»تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 

ـ أدى انضواء األفراد والجماعات في نطاق النظام الجديد إلى  ثانيا
، إطارا عاما يحدد سلوك األفراد واتجاهات 19ألمة والرابطة األميةاعتماد ا

الفعل السياسي ضمن المجتمع الجديد، مع االحتفاظ في الوقت نفسه بالبنى 
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فقد نجم عن بروز األمة اإلسالمية في المدينة . االجتماعية والسياسية السابقة
ولت الرابطة القبلية اختزال القيمة السياسية للرابطة القبلية دون إلغائها، فتح

من رابطة سياسية رئيسية وآصرة عليا ال ينازعها أي نوع من الروابط 
األخرى، إلى رابطة ثانوية خاضعة في القيمة واالعتبار لرابطة رئيسية عليا 

المحددة إلطار األمة، فكما أعلنت الوثيقة أن المجتمع  العقيدة رابطةهي 
اس، أقرت التقسيمات القبلية بعد أن السياسي الناشئ أمة واحدة من دون الن

" انصر أخاك ظالما أو مظلوما"أفرغتها من الروح القبلية المتمثلة بشعار 
وأخضعتها لمبادئ الحق والعدل العليا، لذلك أعلنت الصحيفة أن المهاجرين 
من قريش، وبني ساعدة وبني الحارث وبني أوس، وبقية القبائل المقيمة في 

  .20»يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم  ربعتهم« المدينة على

ـ تبنى النظام السياسي اإلسالمي مبدأ التسامح الديني المبني على ثالثا
حرية اعتقاد أفراد المجتمع، فأعطى اليهود الحق في اتباع أحكام دينهم، مؤكدا 
حق الجميع، مسلمين وغير مسلمين في العمل بالمبادئ واألحكام التي آمنوا 

يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين وإن « :بها
، وأكدت الوثيقة مبدئية التعاون بين المسلمين واليهود في إقامة العدل 21»دينهم

وإن على اليهود نفقتهم وعلى « :والدفاع عن المدينة ضد العدوان الخارجي
بينهم المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة، وإن 

، وحرمت على المسلمين ظلم اليهود، 22»النصح والنصيحة، والبر دون اإلثم
أو االنتصار إلخوانهم المسلمين ضد اتباع الديانة اليهودية دون االحتكام إلى 

وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غير « :مبادئ الحق والخير
  . 23»مظلومين وال متناصرين عليهم

صحيفة أن السلوك االجتماعي والسياسي في النظام ـ أكدت الرابعا
الجديد يجب أن يخضع لمنظومة من القيم الكلية والمبادئ المعيارية، التي 
يتساوى أمامها الجميع، فالسيادة في المجتمع ليست إرادة أفراد وجماعات 
خاصة، ولكن للشريعة والقانون القائمين على القسط والخير، الكفيلين بحفظ 

والحقيقة البادية للعيان في بنود الصحيفة . ميع أفراد الجماعة السياسيةكرامة ج
 العدل والقسط والمعروفهي تأكيد الصحيفة المتتابع والمتكرر لمبدئية 
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وهو يفدون عانيهم « :الظلم والعدوان، منها: وإنكارها بعبارات شتى والخير،
نين المتقين على وإن المؤم« :ومنها أيضا 24»بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن 25من بغي منهم وابتغى دسيعة
  .26»م عليه جميعا، وإن كان ولد أحدهمأيديه

ـ أعلنت الويثقة عددا من الحقوق السياسية التي يتمتع بها أفراد خامسا
المجتمع السياسي اإلسالمي، المسلمين منهم وغير المسلمين، مثل حق 

، »أن النصرة للمظلوم«لمظلوم على المجتمع بالنصرة واسترداد مظلمته ا
وال « :والمسئولية الشخصية لألفراد، وعدم جواز أخذ البريء بذنب المتهم

، »إن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم«: ، وحرية االعتقاد»يأثم امرؤ بحليفه
وإنه من « : وحرية االنتقال من وإلى المدينة دون التعرض لموانع وعقبات

  .27»خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إال من ظلم أو أثم

واضح إذن أن ميثاق المدينة أنشأ مجتمعا مدنيا عالميا قائما على الوالء 
التعاقدي بين أفراده وجماعاته، من خالل االلتزام بمجموعة من المبادئ 

ضوي األخالقية الكلية التي شكلت الميثاق المدني، وأخضعت الوالء الع
إلى الوالء ) من مسلمين ويهود ومشركين(للجماعات السكانية المختلفة 

 .28التعاقدي

محاوالت تكييف مفهوم المواطنة في المناخ الحضاري : المطلب الثاني

  .االسالمي

يرى راشد الغنوشي أن المواطنة في الدولة االسالمية تكتسب بتوفر 
، ومعنى 29دولة اإلسالميةاالنتماء لإلسالم والسكن في قطر ال: شرطين هما

: لمن توفر فيه شرط واحد خاصةإمكان تصور مواطنة « :ذلك يقول الغنوشي
بالنسبة إلى المسلم خارج إقليم الدولة، أي مجال سيادتها ـ وبالنسبة إلى غير 

النوعان من المواطنة  نالمسلم القاطن في إقليم الدولة وأعطى والءه لها، وهذا
قا هي دون حقوق المواطن الذي استمكل الخاصة تكسب صاحبها حقو

الشرطين، وكل منهما يملك استكمال الشرطين، األول باالنتقال إلى إقليم 
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الدولة، والثاني بدخوله اإلسالم، وإذا آثر غير ذلك تحمل بالطبع مسئولية 

  .30»اختياره

وإذا كان المسلم خارج إقليم الدولة ال يمللك غير حق النصرة في حدود 
يملك إلى جانب النصرة سائر " الذمي" لدولة، فإن غير المسلمإمكانات ا

الحقوق التي يملكها المسلم، عدا شغل المواقع ذات المساس المباشر بهوية 
الدولة وطبيعتها اإلسالمية، مع مالحظة أن الوظائف في اإلسالم ليست حقوقا 

  .31للمواطن، وإنما هي أعباء وتكاليف

طارق البشري، الذي حاول تأسيس  ويرد جمال الدين عطية يرد على
مفهوم المواطنة على معيار المشاطرة في تحرير البالد من االستعمار 
واستقاللها وتوحيدها، واستخراج معايير فقهية لضبط العالقة بين المسلمين 

  . وغيرهم من مبدأ الوالء والصفاء

، وال يرى جمال الدين عطية داعيا لهذا التأسيس، ألن مفهوم المواطنة
قد تأسس منذ وثيقة المدينة، وآية األنفال، على النحو الذي سبق بيانه، فلم يعد 

  .32بنا حاجة إلى إعادة تأسيسه، ولكنه إضافة تأكيد للتأسيس األول

أما لؤي الصافي؛ فيرى أن المواطنة تقوم على أساس إبقاء الخالفات 
اسية المتصارعة، في دائرة السجال السلمي واالحترام المتبادل بين القوى السي

والحيلولة دون انتقال الصراع السياسي إلى مرحلة التشكيك في النوايا 
أوالتخوين، أو االتهام بالعمالة أو ما شابه ذلك من المواقف التي تجعل الحوار 

أي التحرك خطوة أو أكثر نحو (مستحيال والقدرة على اتخاذ مواقف تناصفية 
) لي عن موقفه الحالي واالقتراب خطوةاآلخر استجابة الستعداد اآلخر التخ

  .مستحيلة

المعنى الصحيح للمواطنة يحول دون خروج النقد السياسي عن قواعد 
االختالف السياسي إلى استخدام لغة تحريضية أو تجريم الخصم انطالقا من 
خالفات حول سياسات الدولة أو اجتهاد سياسي، ذلك أن تصعيد الخطاب 

الخصم واتهام الخصم في وطنيته يخفي وراءه  السياسي إلى مستوى تجريم
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رغبة في نزع الحقوق السياسية والمدنية عن الخصم، وتحويله إلى مجرم 
  .33بما في ذلك السجن أو النفي أو القتل/ يستحق أشد العقوبات

وهي ليست حكرا على أمة دون أمة، وال  إن الحكمة ضالة المؤمن،
ا الحق سبحانه المؤمنين إلى ان على جيل دون جيل، ولو كانت كذلك ما دع

يسيروا في األرض وأن ينظروا، والمسلمون بعد ليسوا أمة مقطوعة الصلة 
بتاريخ العالم، غريبة عن سائر أممه وشعوبه، وإنما هم جزء من العالم 

وتفاعلهم مع الدنيا من حولهم، يظل دائما .. .وتاريخهم جزء من تاريخه
وال يمكن لهذا التفاعل أن يتخذ سبيله .. .ليهمدخلهم إلى إشاعة الحق والدعوة إ

في حياتهم إذا أعرضوا عما ينفعهم وينفع الناس من حولهم ألن آخرين 
  .34سبقوهم إليه، أو حازوه من قبلهم

 "أهل الذمة والمواطنة"مقابلة بين مفهومي : المطلب الثالث

أفرز مفهوم أهل الّذمة في الفكر االسالمي مجموعة من الحقوق 
جبات لمن يتمتع بهذا الوصف، كما أفرز مفهوم المواطنة الغربي والوا

  .مجموعة من الحقوق والواجبات

  حقوق أهل الذمة وواجباتهم: الفرع األول

بمجموعة من  35يلتزم أهل الذمة فوق التزام دفع الجزية بشروطها 
االلتزامات التي حددها الفقهاء تعبر عن مدى فعاليتهم في المجتمع االسالمي، 

  :مساهمتهم في إقامته، حتى يعتبروا جزءا ال يتجزأ منه تتمثل فيو

ـ أن يسهموا في بناء الدولة اإلسالمية، وأن يدينوا لها بالوالء، ويشتركوا في 1
  .تكوين ميزانيتها

  .ـ أن يؤدوا الجزية نظير إعفائهم من الخدمة العسكرية 2

وفي العالقات االجتماعية ـ أن يلتزموا بأحكام اإلسالم في المعامالت المالية، 3
  .بالناس
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ـ أن يكون عاقدوها مع الدولة اإلسالمية من أتباع دين سماوي حقيقي 4
كالنصارى واليهود، أو مشتبها في أن له أصال دينا سماويا كالصابئة 

  .ونحوهم

إضافة إلى ذلك توجد شروط أخرى مثل منع أهل الذمة من طعن أو 
أو الدين  اب هللا تعالى أو الرسول تحقير أو تحريف أو تكذيب إضافة كت

اإلسالمي، وإلزامهم أال يعينوا أهل الحرب وغير ذلك، وعند اشتراط هذه 
الشروط الواجبات والعمل بموجبها، فال حاجة لتجديدها عند تولية كل إمام 

  .الحق

أما فيما يتعلق باألحوال الشخصية التي تشمل قضايا العائلة وما يتفرع 
رث ونسب ـ وهي تتعلق في األصل بحياة اإلنسان الخاصة ـ عنها من زواج وإ

كذلك يصح زواج أهل الذمة فيما . فلهم الحرية بالتمسك بها، والحفاظ عليها
بينهم وفقا ألحكامهم، ويبقى العقد صحيحا بعد إسالمهم، بشرط أن يكون العقد 

  .36سائغا في االسالم، أما الطالق فيحكم فيه أيضا وفق مذهبهم وأحكامهم

أهم التزام يقع على الدولة االسالمية اتجاه هؤالء وهو في ذات الوقت 
  :يعتبر من حقوق هؤالء المقررة في الدولة االسالمية بوجه عام

ـ حفظ كرامتهم اإلنسانية، من خالل مراعاة مشاعرهم وعدم تسفيه  1
لوردود (معتقداتهم، ويجسد هذا على أرض الواقع القيام عند مرور جنائزهم 

ـ حق الحماية من 4 .ـ العدل والمساواة3. ـ حرية االعتقاد2) سنة بذلكال
فعلى الدولة اإلسالمية حمايتهم من كل عدوان خارجي، ومن كل : االعتداء

ظلم داخلي حتى ينعموا باألمان واالستقرار، كما تجب لهم المعاملة الحسنة، 
ي، كما النظام ولهم كامل الحق والحرية في التعليم واالجتماع وإبداء الرأ

االسالمي القائم على التكافل االجتماعي يشملهم كما يشمل المسلمين تماما، 
فينفق عليهم من بيت مال المسلمين في حالة عجزهم عن الكسب المشروع، أو 
كانوا فقراء، ودماؤهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم محفوظة في الدولة 

دانهم وأموالهم وأعراضهم، كما أن االسالمية تماما كما هي دماء المسلمين وأب



  لمعاصرإشكاالت تبيئة مفهوم المواطنة في الفكر اإلسالمي ا                                                  
  

 

 175                                                                            السادسالدولي  الملتقى

لهم الحق في العمل والتكسب والتنقل في دار االسالم والسكن في أي جزء 
  .37منها، فضال عن كفالة فقرائهم

إن أبلغ عبارة يمكن أن يعبر بها عن حقوقهم : وفي حقيقه األمر
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على « :وواجباتهم لن تكون أبلغ من قوله 

 .38»مينالمسل

   :الدساتير وتجسيد فكرة المواطنة في ظل الدولة القطرية: الفرع الثاني

من دعائم الدولة الحديثة قيامها وتبنيها لفكرة دولة القانون، ويعبر ذلك 
عن تحول في ظاهرة الدولة فكريا من عالقة قهر وتسلط إلى نظام موضوعي 

في إقليم معين، ويوفر يوفر الحماية للتجتمعات البشرية األمن واالستقرار 
كذلك سلطة وإرادة عليا تتولى مهام اإلدارة والتدبير، وتحظى بدعم ومساندة 

نظام مؤسساتي تكون فيه « كما تشير عبارة دولة القانون إلى  ،39عموم الشعب
الحقوق السلطة العامة خاضعة لقوة للقانون، كما أنها توحي إلى تكريس 

 ف الدولة؛ وهي أخيرا تُسند الدولة فيوالحريات، وتسعى لحمايتها ضد تعس
نشأتها واستمراريتها إلى القانون على اعتبار أن القانون والدولة يمثالن شيئا 

  .40»اواحد

وعمال على استقرار األمور في الدولة واستتباب نظامها وأمنها 
الداخلي، كان دستور الدولة القاعدة القانونية التي يُحتكم إليها، كما كان دستور 

الضمانة األساسية لحماية حقوق وحريات المواطنين، " دولة القانون"دولة ال
لذلك تعمد الدساتير في عصرنا إلى تضمين نصوصها هذه الحقوق 

  .والحريات، بمعنى تجسيدا وحماية في ذات الوقت لفكرة المواطنة

ينص في مادته  2012فعلى سبيل المثال، نجد الدستور المصري لعام 
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، «: السادسة على

والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، 
والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات 

له والتوازن بينها، وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرياته؛ وذلك ك
  .»...على النحو المبين في الدستور 
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أما الدستور الجزائري فقد جسد فكرة المواطنة خاصة من خالل 
 29المواد (الفصل الرابع من الدستور الجزائري المتعلق بالحقوق والحريات 

، والتي ال تحمل )69ـ  60المواد (، والفصل الخامس المتعلق بالواجبات )59ـ
ن حاملي الجنسية الجزائرية، أو قيود على حرياتهم في مضامينها أية تفرقة بي

  .إال في نطاق ما ينص عليه الدستور

وبهذا تبلور مفهوم المواطنة حول مجموعة من الحقوق في مقابل 
إلى أي مدى : مجموعة من الواجبات لكل حاملي جنسية الدولة، ليبقى السؤال

ظام الحكم فيها، السيما يمكن للدول العربية بأنظمتها التي ال تزال تقبع على ن
الدول التي تنبعث منها ـ إلى حد ما ـ رائحة التحول إلى النهج الديمقراطي 
قادرة فعال على تجسيد دولة القانون، ومن ثم فعالية مبدأ المواطنة على 

  .حقيقته، كما هو عليه الحال في الدولة الديمقراطية الغربية

ى أهم عائق أمام تجسيد ومع غياب فكرة دولة القانون، فإن ذلك يبق
فكرة المواطنة في المجتمعات العربية بالرغم من أنها تتبنى شكليا فكرة الدولة 

  .الديمقراطية المدنية التي عملت على إبعاد الدين عن السياسة

وما رتبه من أحكام " مفهوم أهل الذمة"ليس اإلشكال إذن في كون 
مع : بمعنى. لة أكبر وأعمقمفهوم ينتقص من قيمة من يعتقد ذلك، لكن المشك

التسليم بالمساواة في الحقوق والواجبات، يبقى افتقار هذه الشعوب لدولة 
القانون ودولة المؤسسات من أكبر معيقات تحقق مفهوم المواطنة في ظل 

  .مفهوم الدولة الديمقراطية الغربية

  إعادة تحرير محل النزاع في فكرة المواطنة: المبحث الثالث

استعمال فقهي، يراد من خالله ضبط وتحديد " ير النزاعتحر"عبارة 
النزاع بين المختلفين في المسألة تحديدا وضبطا يدعو كل فريق لعرض 
مسألته وطرحها في مقابل ما يعرضه الخصم، أي الرأي المقابل، وانما تمت 
استعارة هذا المفهوم الفقهي محاولة لضبط مفهوم المواطنة من خالل تناول 

  .العصر الحديثله منذ دخوله المجال التداولي االسالمي في العلماء 
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تغير صفة االجتماع السياسي للمسلمين بحلول الدولة : المطلب األول
  القطرية محل دولة الخالفة

لقد تناول المفكرون المعاصرون المهتمون بالشأن اإلسالمي السياسي 
الفرضيات، هي مسألة المواطنة من خالل االنطالق من مجموعة من الرؤى و

  .في حقيقة األمر تخالف ما هو واقع بالفعل

ـ يتعلق األمر بكون الدولة اإلسالمية في وقتنا المعاصر َتتَمثَُّل في أوال
مجموع الدول القطرية كل على حدة، والحكم عليها بأنها دول إسالمية يرجع 

استبعاد  إلى الطابع الغالب لسكانها المعتنقين للدين اإلسالمي، على الرغم من
الشريعة اإلسالمية كعنصر فاعل في رسم السياسة العامة للدولة إن على 

فقد تبنت هذه الدولة . مستواها الداخلي أم على مستوى عالقاتها الخارجية
خيارات فكرية واجتماعية وتشريعية من خارج المرجعية اإلسالمية، وعلى 

النخب والجماعات  أساس القطيعة معها، وفتحت المجال بأوسع أبوابه أمام
الفكرية والسياسية المغايرة، وضيقت في المقابل على النخب والجماعات 
اإلسالمية، وكانت المحاوالت جارية إلبعاد اإلسالم وتهميشه في الواقع 
االجتماعي والسياسي والتشريعي، وحصره في نطاقات ضيقة ومحدودة، 

الطالق واإلرث وغير وتحديدا في دائرة األحوال الشخصية كقضايا الزواج و
ذلك، وإظهاره بمظهر يعبر عن الماضي الغابر، كالذي عليه حال الجوامع 

  .41التاريخية في هذه البلدان

وإسقاطها على " فكرة المواطنة"ـ الصور المقدمة في معالجة ثانيا
المجتمعات العربية واإلسالمية، على اعتبار أن هذه الدول هي تعبير عن 

قائمة على فكرة السيادة المرتبطة بالحدود الجغرافية، ومن الدولة المعاصرة، ال
الصور المقدمة : الدولة، أقول بجنسيةثم ارتبطت معالجة فكرة المواطنة 

لتناول فكرة المواطنة في مجتمعاتنا العربية، انطلقت حسب تحليل وتفسير 
المرجعية (، منطلق هيمنة الدولة اإلسالميةهؤالء المفكرين والباحثين من 

، أو لنقل التشريع اإلسالمي على واقع المسلمين، فكان معيار )االسالمية
المعالجة في مسألة التعددية الحزبية وما يتعلق بها من مشاركة سياسية، من 
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بالشريعة اإلسالمية، وبناء على هذا المعيار  فئات التعدديةخالل مدى التزام 
الصبغة التعددية الدينية تم تحليل فكرة المواطنة السيما في المجتمعات ذات 

  .خاصة

الدائرة  داخليناقش فكرة التعددية  "زكي الميالد"لذلك نجد باحثا مثل 
الدائرة اإلسالمية، وقال عن النمط األخير أنه  خارجاإلسالمية، والتعددية 

يصدق على التعدديات التي ال تنتمي إلى المرجعيات اإلسالمية، ويشمل «
ة التي تنتمي إلى مرجعيات فكرية وفلسفية الجماعات الفكرية والسياسي

مغايرة، وال يمثل اإلسالم مكونا في مرجعياتها، كالجماعات واألحزاب 
  .42»العلمانية واالشتراكية والماركسية

ما هو الموقف اإلسالمي تجاه هذا : ويطرح زكي الميالد السؤال اآلتي
اك ثالثة خيارات من الممكن القول أن هن« :النمط من التعدديات؟ ويجيب بأنه

خيار الحوار ، خيار المقاطعة واالنغالق، الصدام والصراع: أساسية
  .والتعايش

وال شك أن الخيار األمثل من حيث المبدأ القيمي واألخالقي هو خيار 
الحوار والتعايش، ألن اإلسالم يرتكز على قاعدة قوة المنطق ال منطق القوة، 
ويدعو للمجادلة بالتي هي أحسن، وبوصفه الخيار الذي يحافظ على األمن 

  .43»والسلم والتعايش في المجتمع والدولة

ت المشاركة السياسية في نطاق التعددية السياسية إذا كان: وبناء عليه
كعامل من العوامل المحددة لصياغة مفهوم المواطنة، بمعنى أن عناصر 
المواطنة األخرى المتعلقة المعامالت التجارية والمالية والمجتمعية بوجه عام 

، فإن تحرير محل النزاع على اختالفها ال تثير إشكاالت كبيرة في غالب األمر
ن ضمن نوع التعددية المسموح بها في الدولة القطرية المعاصرة، ووفقا يكو

  .لها نتحدث عن مفهوم المواطنة

يفترض زكي الميالد أن أنواع التعددية داخل الدولة اإلسالمية هي 
، التعددية ذات النمط غير االسالمي، التعددية ذات النمط االسالمي :كاآلتي

  .44سالميةالتعددية في نمط األقليات غير اال
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فمفهوم المواطنة فيه ال يثير أي إشكال ذلك : وإذا استبعدنا النمط األول
أن التعددية ومفرزاتها تكون كلها في إطار الشريعة اإلسالمية، واالختالف 

شبيه باالختالف بين  هنا قد يكون اختالف رحمة كما قال رسول هللا 
سياسي، فضال على أن هذا المذاهب الفقهية، وإن تعلق األمر هنا بالمجال ال

النوع من التعددية مقصى على أرض الواقع، وهو المفترض وجوده، سيرا 
مع طبيعة المجتمعات اإلسالمية، وسيرا ما ترجوه األغلبية فيها، وهذا هو 
النوع الوحيد الذي تلتقي عنده آراء علماء الشريعة، بعد إنكارهم في البداية 

حسن البنا رحمه هللا تعالى، وكما فعل اتجاه  للحزبية في اإلسالم، كما هو شأن
  .في مصر خاصة " بالربيع العربي"من السلفية كشفت عنه تحوالت ما يسمى 

يبقى النمطان الثاني والثالث؛ وترى الورقة البحثية أنهما النمطان : إذن
وبدل من أن يُناقش المعاصرون : الغالبان على واقع حياة المسلمين، وعليه

واز التعددية في هذا اإلطار، وطرح فكرة المواطنة على هذا جواز وعدم ج
األساس ومن هذا المنطلق ـ وكأن القرار للشريعة، فذلك غير واقع، وغير 
صحيح بأية حال من األحوال ـ، وبدل البحث في وضعية األحزاب العلمانية 
بأصنافها وأنواعها وتشكيالتها، وبدل بحث وضعية األقليات في المجتمعات 

سالمية، كان يجب عليهم أن يبحثوا في وضعية األغلبية المسلمة ضمن اإل
هذين النمطين، أين تمنع األغلبية من ممارسة حقها في التعددية والمشاركة 

أساسا إلدارة دواليب السياسة بتحكم من الدولة القطرية التي لم تر في الشريعة 
قول به، وعليه؛ يرد الحكم فيها، واألزمة المصرية والتونسية دليالن عما ن

كيف نناقش مفهوم المواطنة والوضع مقلوب؛ ال يجري على : السؤال اآلتي
األحزاب  سياقه الصحيح، فقد غدا االستثناء قاعدة، والقاعدة استثناء، فتمنع

السياسية، والبرامج االنتخابية ذات المضامين اإلسالمية، أو يضيق عليها إلى 
، استنادا إلى معايير المواطنة )لجزائر نموذجاا(درجة الذبول والموت تدريجيا 

حسب صياغة دستورية تتضمن مفاهيم المساواة المطلقة في الحقوق 
والواجبات، وحرية الرأي والمعتقد وغيرها من الحريات المكفولة دستوريا 
لكل حاملي جنسية الدولة، ويتبع ذلك السماح بالتعددية الحزبية، لكن مع 
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ع والعراقيل أمام أي تشكيل سياسي حزبي تكون إحدى إقصاء، أو وضع الموان
  .، ضمن نطاق تشكليه"اللغة والدين" رموز الهوية 

  المساواة والحرية روحهما انتماء ووالء لألرض والدين : المطلب الثاني

حقيقة؛ إن مفهوم المواطنة كصياغة قانونية بأبعادها السياسية 
مة على المؤسسات في القيام بوظائفها واالجتماعية، أفادت الدولة الحديثة القائ

الحقوق "اتجاه مواطنيها، لكن هل يقتصر مفهوم المواطنة على مفهوم 
داخل حيز جغرافي ينتمي إليه الفرد، قيقال عنه أنه مواطن " والواجبات

  .الكتسابه جنسية هذه الدولة؟

الفكرة السابقة فكرة قيِّمة وجميلة ومثمرة، لكن المواطنة في بيئة 
بت بقيم اإلسالم، لن تقف حدود المواطنة فيها عند مجرد حقوق وواجبات تشر

تتضمنها دساتير الدول، بل إنها تعبير عن والء وانتماء للدين وللوطن، 
وعليه،كيف أطالب كمواطن بممارسة حقي في المواطنة، وما أريده من 
خيارات ال يطرح كبديل، وكخيار على األقل إلى جانب الخيارات 

  .ة؟المطروح

أنه وفي ظل البحث عن تبيئة للمفاهيم الغربية في التربة : أردت القول
العربية واإلسالمية، يجب أن نعَي جيدا؛ أن هذه التربة متشربة بتوحيد هللا 

تحرير : وإليه تدعو، وباحترامها لكرامة اإلنسان، وعلى هذا قامت الدعوة
 الواحد األحد، وفي ظل لإلنسان من عبودية االنسان لإلنسان، إلى عبودية هللا

االعتراف باآلخر هو  هذه القيم والمبادئ تم االعتراف باآلخر، إدراكا منا أن
شرط لتحقيق التعايش السلمي في الدولة والمجتمع، ومن الثابت أن الذي ال 
تعترف به هو أيضا لن يعترف بك، والمحصلة عندئذ هي القطيعة والتنابذ في 

من شروطها أن يعترف كل طرف باآلخر وحقه في والتعددية . السر أو العلن
الوجود والبقاء واالختالف، ومن دون مصادرة رأي، وال محاربة موقف، 
وهذا الذي يحفظ أمن المجتمع ويحمي الوحدة الوطنية ويحقق التضامن 

  .45والتماسك المجتمعي
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إن المراحل التي عرفتها الدولة االسالمية إلى غاية سقوط الخالفة، 
من الحياد واالنحراف عن مبدأ الشورى، انتكست كثير من القيم لدى وبداية 

المسلمين، لكنها تظل ثوابت راسخة في هذه الشريعة، ال تغيرها الممارسات، 
فنحن ـ إذن ـ من  يجب عليه أن يغير في ممارساته وسلوكاته، ونحن من يجب 

جدها فهو أحق الحكمة ضالة المؤمن أنَّى و" :عليه أن يجدد إيمانه وفقهه بأن
بمعنى أنني أنطلق من ذاتي وأستفيد من غيرى ومن اآلخر ألعود إلى ". بها

ذاتي وإلى هويتي، وأنا أفقه جيدا أن مقاصد هذه الشريعة تقوم على وصل 
الدنيا باآلخرة، فهي ال تلغي الدنيا، لكنها أبدا لم ولن تجعل الدنيا ومادياتها هي 

  .الغاية ونهاية المطاف

كما قال ، 46وال مشاحة في االصطالح" اعت المواطنةفإذا استط
أو غيرها من المفاهيم أن تحافظ على هذه القيم التي تقوم عليها " فقهاؤنا

شريعة اإلسالم، فمرحبا بالمواطنة كفكرة وكمنهج وكقيمة، ومرحبا ـ أيضا ـ 
م بأي مفهوم يزيد من متانة انتسابي ألرِض ولديِن اإلسالم، وإال طلقُت المفاهي

  .جميعها طالقا ال رجعة فيه أبدا

ليعلم إخواننا من غير المسلمين، أن الحياد عن الشورى تضرر منه 
المسلمون قبل غيرهم، وهم األغلبية، فطبيعي إذن أن ينالهم حظ وافر من هذا 
الظلم، فإذا ما ارتأى هؤالء العودة باألمور إلى نصابها الصحيح وجاهدوا 

ومفرزاتها؛ من  47يمقراطية التي يتغنى بها الخصمواجتهدوا في ذلك، باسم الد
، فعليهم أن يتيحوا لهؤالء حقهم الذي ...مواطنة وتعددية ومشاركة سياسية

استندوا فيه إلى معيار اختاره الخصم رغما عنهم ووافقوهم وارتََضْوهُ، وفي 
هذا مكرمة من جانبهم، إعماال لمقاصد الشريعة في حفظ كلياتها، السيما 

، ورغم ذلك نجد الخصم يعاند ويماطل ويوجد "ماء أبناء الوطن الواحدحقن د"
من المعوقات ما يمنع األغلبية من المشاركة في تسيير أمور الدولة، رغم أن 
االحتكام كان لمعيار الخصم، فأي ظلم أكثر من هذا الظلم، وأية مواطنة حينها 

  .يتم الحديث عنها؟
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م المواطنة وفق التصور الغربي ووفق إشكاالت تواجه مفهو: المبحث الرابع
  محاوالت التبيئة

إشكاالت على مستوى محاولة مقاربة المفهوم اإلسالمي : المطلب األول
  للمفهوم الغربي

إنه وبمجرد أن يتوصل علماء الفكر السياسي االسالمي إلى القول بأن 
نتيجة  هناك مجموعة من الوظائف تناط بالمسلم ألنها من قبيل التكاليف، فيمنع

لذلك غير المسلم من الترشح لرئاسة الدولة أو لتولي مناصب حساسة فيها 
، فإن ذلك سيبقى عائقا أمام مفهوم المواطنة الغربي، ذلك مثالكقيادة الجيوش 

أن هذا المفهوم يحيا في بيئة أو لنقل مجال حيوي خاص به، والمواطنة كأحد 
الليبرالية التي تعبر عن نظام أهم المرتكزات التي تقوم عليها الديمقراطية 

اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية اإلنسانية، ويقوم على أساس 
مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها، وقد تكون الديمقراطية سياسية، 
وهي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية والمساواة ال تمييز بين 

أو الدين أو اللغة، وتخضع األقلية إلرادة األفراد بسبب األهل أو الجنس 
  .48األغلبية

، تقوم على قيمتين أساسيتين ال غنى )أي الديمقراطية(وهي في أساسها 
توافر المساواة : والثاني. الحرية وعدم استبداد الحاكم: األولعن واحدة منهما، 

بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو المذهب أو 
العرف، وال يتوفر هذان األساسان إال بوجود نظام سياسي لخدمة الديمقراطية 
التي هي حكم الشعب بالشعب وللشعب، ونظام قانوني لمعرفة حقوق اإلنسان 
المواطن وواجباته ونظام اجتماعي يعتمد على حب الوطن، ومعرفة حقوق 

ئه كالدفاع الوطن والسلوك العملي المعبر عن احترام حقوق الوطن على أبنا
  .49عنه وعن المواطنين وحقوقهم وعن حقوق الدولة

ونتيجة لذلك فهي توفر مشاركة سياسية ألعضاء المجتمع السياسي  
بالمفهوم الواسع للمشاركة السياسية من ترشح وانتخاب وتولي مناصب في 

المشاركة في الحكم وفي رسم السياسات العامة للدولة على : الدولة أي
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والتمتع بمجموعة من الحقوق في مقابل مجموعة لي والخارجي مستواها الداخ
مامها جميع حاملي جنسية الدولة، الوعاء الكبير الذي من االلتزامات يستوي أ

ينصهر فيه الجميع وتتفاعلون خدمة لفكرة الدولة في شكلها الحديث الذي 
  .أسست له معاهدة واست فاليا

وهي مضمون " ة الطائفيةلمشكل"والحل؛ يقول أحمد كمال أبو المجد 
  : مفهوم المواطنة يقوم على قاعدة أساسية ذات شقين

مبدأ األغلبية في إنفاذ مشيئتها،  حرية العقيدة والعبادة، والثاني:األول
  .50وتقرير الحقوق الكاملة لألقلية

إن الموقف اإلسالمي الصحيح من األقليات غير المسلمة داخل األقطار 
.. .كمه روح االسالم ومبادئه ونصوصه الثابتةاإلسالمية موقف واضح تح

وهو .. .وسماحته اإلنسانية التي غابت لألسف عن كثير من رافعي شعاراته
  :موقف يقوم على المحاور التالية

ـ المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين، بحيث يتمتعون 1
فلها الدستور جميعا بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة التي يك

  .وتنظمها القوانين

إن البر بأهل الذمة قد اتخذ في التطبيق «: يقول أحمد كمال أبو المجد
التاريخي صورا ومظاهر أدنى من هذه الصورة الكاملة، على أن ذلك ليس 
حكما إسالميا ثابتا واجب المتابعة، وإنما هو موقف تاريخي للمسلمين 

بسات تاريخية لم يعد أكثرها قائما، وحكامهم صنعته أو فسرته ظروف ومال
  .وليس جيلنا ملزما بمتابعتها 

تحتاج إلى إعادة تأمل ومراجعة، من جانب " أهل الذمة"إن فكرة 
وال هي مدخل  مواطنة من الدرجة الثانية،األطراف جميعا، فالذمة ليست 

وإنما هي وصف لألساس .. .لتميز المواطنين تهدر فيه الحقوق والحريات
خي الذي عومل بمقتضاه أهل الكتاب في مجتمعات المسلمين، وهو التاري

، وهي ملزمة لمن أعطى العهدأساس مستمد من عهد هللا ورسوله، فالذمة هي 
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وهي بهذا تمثل الحد األدنى من ضمانات غير المسلم في مجتمع .. .ذلك العهد
المسلمين، وهي ـ من ناحية أخرى ـ تعبر عن أساس تاريخي تغيرت أكثر 

صلحت للقيام مقامه نصوص الدستور التي  وربما.. الظروف المحيطة به 
تقرر حرية العقيدة كما تقرر حقوق المواطنين جميعا مسلمين وغير 

  .51»مسلمين

ـ إن مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، المادي منها 2
حق تقرير والمعنوي، ال ينفي المبدأ المعمول به في الدنيا كلها من أن يكون 

  ...األمور لألغلبية، وتظل حقوق األقلية مصانة ومحفوظة

ـ إن الوحدة الوطنية ال يمكن أن تتحول إلى واقع اجتماعي ومعيشي 3
إال إذا استندت إلى حوار وطني فكري صريح قائم على مواجهة المشاكل 
واالعتراف بالصعوبات، على أن يتم ذلك الحوار في مستوى علمي رفيع 

العصبية الطائفية التي تستطيع دائما أن تحول الحوار إلى مبارزات  بعيدا عن
  .52ومساجالت تفتح الباب لفتنة سياسية واجتماعية

وفي سياق التأكيد على حق األغلبية أو األكثرية في حكم أنفسهم بما 
أما دعواهم أن «: يقول الشيخ يوسف القرضاوي. يعتقدون صالحيته لهم

مي والشرع اإلسالمي ينافي مبدأ الحرية لغير االتجاه إلى الحل اإلسال
المسلمين، وهو مبدأ مقرر دوليا وإسالميا، فقد نسوا أو تناسوا أمرا أهم 
وأخطر، وهو أن اإلعراض عن الشرع اإلسالمي والحل اإلسالمي من أجل 
غير المسلمين ـ وهم أقلية ـ ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه 

وإذا تعارض حق األقلية وحق األكثرية، فأيهما . وهم أكثرية عليهم دينهم
إن منطق الديمقراطية ـ التي يؤمنون بها ويدعون إليها ـ أن يقدم حق  .نقدم؟

 .53»األكثرية على حق األقلية

  إشكاالت على مستوى واقع الممارسة: المطلب الثاني

لدولة مع التسليم بأن ظروف العصر ليست هي نفسها التي سادت عهد ا
، نتناول بالتحليل الصورة الواقعية لما هو "الخالفة الراشدة"االسالمية األولى 

عليه واقع المسلمين حاليا في ظل الدولة القطرية التي تحتكم إلى معيار جنسية 
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مواطنيها، وكيف يمكن لهؤالء فعال أن يتمتعوا بحق المواطنة استنادا إلى 
يرها على ما صاغه المفكرون االشتراك في األرض واالشتراك في تحر

الجزية، "السياسيون المعاصرون، ولما كان هناك اعتراض على مفاهيم 
المواطنة والمواطن واالشتراك في األرض : ، فلنقل أن"الذمة، الرعية

وتحريرها، ومراعاة الواقع تدخل في ابتناء األحكام الشرعية على ما قرره 
وال يتمكن المفتي وال «: وزية يقولعلماؤنا ـ قديما وحديثا ـ فابن قيم الج

فهم الواقع : أحدهما: الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم
والفقه فيه واستنباط علم ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به 

فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم هللا الذي حكم به في : والنوع الثان. علما
 ..و على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على اآلخركتابه أ
  .54»يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم هللا ورسولهفالعالم 

جماعات؛ ليس بالضرورة أقليات بمفهوم األقلية، والتي تعرفها نفين 
جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقومات «: عبد المنعم مسعد بقولها

لثقافية أو الطبيعية، وفي عدد من المصالح التي تكرسها تنظيمات وأنماط ا
خاصة للتفاعل وينشأ لدى أفرادها وعي بتمايزهم في مواجهة اآلخرين نتيجة 

االقتصادي ضدهم مما يؤكد تضامنهم والتمييز السياسي واالجتماعي 
رف فهذا التعريف يركز على المعيار السياسي الحركي الذي يع.55»ويدعمه

األقلية من واقع عالقتها بالسلطة السياسية وذلك عوضا عن المعيار الكمي 
الذي يؤدي إلى نتائج مضللة من بينها التسليم بحتمية الشعور بالتمايز بين 
الجماعات التي تختلف في ثقافتها وتضخيم قيمة العدد في الصراع على 

ع توجه البحث ، ويسير م56السلطة، هذا عدا التعميم من الواقع األمريكي
  .لتركيزه على البعد السياسي

األقلية "على أن الورقة البحثية، ترى في استعمالها لمفهوم األقلية هنا، 
في مقابل األغلبية، واستنادا أيضا إلى معيار سياسي يتصل بممارسة " العددية

مجموع المسلمين من : السلطة والحكم، وعلى ذلك يكون المقصود باألقلية
واإلشتراكين أم غيرهما من الصفات التي تنضوي تحت أيِّ غطاء  الليبراليين
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غير غطاء الشريعة االسالمية وتحكيمها في واقع المسلمين، والعودة إلى 
  ).داخليا وخارجيا(تحكيمها في واقعهم 

ويضاف إلى المجموعة السابقة مجموعة  األقليات السيما الدينية، وبهذا 
وغيره هما الفاعالن على " الميالد"إليهما يكون هذان النمطان اللذان أشار 

الساحة السياسية، وهما المحتكران للفعل السياسي وفق العامل المحدد الذي 
في إطار االستناد إلى معيار  المشاركة السياسية بمفهومها الواسع(ركزنا عليه 

يسمح لهؤالء بإنشاء األحزاب، باالنتخاب، بالترشح : ، فيكفي أنه)المواطنة
ل المستويات من االنتخابات البلدية والتشريعية إلى رئاسة الدولة، على ك

فئة "ويولون كافة المناصب من دون قيد أو شرط، وإن لم تصل الفئة الثانية 
إلى سدة الحكم مثال، فألنه في نهاية المطاف الشريحة " األقليات الدينية

هم أخذت العظمى في بالد المسلمين هم مسلمون، ولنفترض جدال أن أصوات
بعين االعتبار وكان المسار االنتخابي ديمقراطيا وحرا ونزيها، فهؤالء ال 
يرضون أن يكون حاكمهم أو قائد القوات المسلحة أو المناصب الحساسة في 
الدولة من غير المسلمين، وإن كانت من الدول العربية من نجد فيها مثل هذا 

ما هو الحال في لبنان نظرا األمر، كما هو الحال في عراق صدام حسين، أو ك
  .للصبغة الطائفية الخاصة بهذين البلدين

إذن كيف يفترض أن يكون التحليل، وكيف يفترض أن يكون ابتناء 
الحكم الشرعي في ظل هذا الواقع، فهل نحن فعال في حاجة بعد كل الذي 
يحدث في الواقع إلى محاوالت التبني للمفاهيم واألطر النظرية الغربية 

  .الت التبيئة والتكييف لها؟ومحاو

أتساءل ما الغاية والغرض من ذلك؟ الشيء األكيد أن ما نقوم به من 
محاوالت التبيئة للمفاهيم الغربية، يأتي في باب المصالح المرسلة والتي ترجع 
إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج الزم في الدين، من باب ما ال يتم الواجب 

باب الوسائل ال من المقاصد كما قرره إال به، وما كان كذلك فهو من 
، فتتعين هذه الوسائل ـ حينها ـ لتحصيل مقصود الشارع، فالمواطنة 57الشاطبي

كمفهوم تقترن به ممارسات عديدة لألفراد وللمجموع؛ ما الغاية منها، ومن 
المشاركة "األفعال المقترنة بها، والتي تقع ضمن العامل المحدد المختار 
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ظيف المفاهيم الغربية وما يترتب عليها من ممارسات، ذلك في تو "السياسية
وهو المجال الواسع الذي يستوعب (أن علم السياسة كما يقول حامد ربيع 

علم يتمركز حول التعامل الواقعي مع األشياء، حيث يسعى « ):الفعل السياسي
ليس القصد أن يعترف باألشياء دون أن يتعامل .. لربط النظريات بالممارسة

. 58»ع تلك األشياء، وأساس ذلك التعامل هو المنطق الطبيعي اإلنسانيم
أليست هذه هي المفاهيم التي سادت الفكر السياسي اإلسالمي في « :ويقول

أن المفاهيم التي تتم معالجتها على : ، والشاهد هنا59»المدركات المتداولة؟
منها واقعيا، المستوى الفكري اإلسالمي، يجب إخضاعها للممارسة واالستفادة 

وطريق ذلك محاولة تبيئتها، وتكييفها في سياق البيئة والمناخ الحضاري 
  .اإلسالمي

 سواء على مستوى فكرة: والخالصة من مجموع التحليالت السابقة
وتخريجات علماء الشريعة لها، أم على مستوى المفهوم الغربي " أهل الذمة"

ربية القطرية البعيدة عن النظام في ظل الدولة الع" المواطنة" كما هو في ذاته
  :، نالحظ أن"دولة القانون"السياسي الديمقراطي كما جسدته الدولة الغربية 

مفكرو الفقه السياسي حرروا محل النزاع في وقتنا على أساس  أوالـ
غير الذي هو واقع على أرض الواقع فعال، ذلك أنهم يتعاملون مع فكرة أهل 

وحاولوا بالتالي إيجاد نوع من المقاربة ـ التي " طنةالموا" الذمة على أنها فكرة
ال تعدم كثيرا من نقاط التالقي ـ لكنها لن تكون أبدا هي المواطنة التي تقوم 
على فكرة المساواة والحرية المطلقة، وتفاديا لبعض االعتراضات 
والتناقضات، قالوا باستثناء جملة من الوظائف في الدولة، نظرا لطبيعة هذه 

لة التي يرون أنها دولة إسالمية، وبالتالي ال يمكن و األمر على هذه الحال الدو
أن يكون رئيسها من غير المسلمين، أو قائد جيوشها من غير المسلمين أيضا، 

  .حتى أن بعض الدساتير تصرح بشرط االسالم لرئيس الدولة

وحتى في سياق من اتجه إلى إباحة وجواز ترشح غير المسلمين أو 
إلى رئاسة الدولة والمناصب التي هي في معناها على التخريج الفقهي،  المرأة

من باب أن الدولة الحالية ليست هي نظام الخالفة اإلسالمية، ومثل هذا القول، 
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نرى أنه سيخلط كثيرا من األمور في المجتمعات االسالمية بدعوى أن الدولة 
مح في نطاقها ما ال يسمح العربية الحديثة ليست هي دولة الخالفة، وبالتالي يس

سيظل الجدل والصراع قائما في المجتمعات : وعليه. به في دولة الخالفة
ذات التعددية الدينية ـ خاصة ـ قائم ما لم ) االسالمية بوجه عام(العربية 

تتوصل هذه الشعوب والمجتمعات إلى مصالحة مع ذواتها لتستحضر أربعة 
  .الفرقة في المجتمع الواحدعشر قرنا خلت، لم تثر فيها مثل هذه 

إن الحكم الشرعي في مختلف المسائل؛ له سنده وقاعدته الشرعية 
 ظنوغايته المقاصدية، فال يمكن أن نحتكم إلى إباحة أشياء من البداية مع 

اعتبار أن المآل سيؤدي إلى نتيجة معينة، أقصد أنه ومن باب أن األغلبية 
ئف التي استثناها الفقهاء من أن تكون مسلمة، فال بأس بفتح المجال في الوظا

تحت والية غير المسلم على اعتبار أن النتيجة ستؤول إلى المسلمين، فقاعدة 
المآالت محكمة فيما يتوسل به إلى تحقيق مصلحة راجحة، ولن يكون في 
مصلحة المسلمين أن يكون حاكمهم من غير المسلمين ألن القيادة في هذه 

لرسول هللا ثم لصحابته من بعده وهم ممن رصي هللا الدولة االسالمية كانت 
عنهم، فضال عن ذلك، فإن المسألة تتعلق بما اجتمع فيه حقان وحق هللا في هذه 

  . المسائل غالب

يضاف إلى ذلك، أنه ال ثقة مطلقا فيما تقوم به األنظمة العربية، وحتى 
قع دليل على بعض النخب العربية في تبنيها للديمقراطية ومكمالتها، والوا

ذلك، ألننا بعيدون كل البعد عن الثقة فيما بيننا، وعن العمل فيما بيننا للقيام 
بدولنا، بل روح اإلقصاء لآلخر غير الموالي لك في الرأي هو السائد في 
المجتمعات العربية، فضال على أن الواقع أثبت أن الدول الغربية وعلى رأسها 

ه العديد من التحليالت السياسية، ويؤكده الواليات المتحدة ـ كما تذهب إلي
الواقع، لن تسمح بقيام نظام ديمقراطي بأَتَمِّ معنى للكلمة، ما دامت هذه 

  .الممارسة الديمقراطية ال تخدم أمريكا وإسرائيل والغرب جملة

إن هذه الدول تعي جيدا أن التمكين للديمقراطية في العالم العربي 
تمكين للمشروع االسالمي، وهو ما يؤول خاصة واإلسالمي بوجه عام هو 

، وذلك ما لن تسمح به أبدا، ألنه ببساطة "الشورى"بالعودة حتما إال نظام 
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" يضرب بمصالحها ومصالح الصديق الدائم لها في منطقة الشرق األوسط
  ".اسرائيل

من هذه الثوابت، وحقائق أرض الواقع يجب أن تصاغ وتناقش 
يم، في ظل متغيرات البيئة في عصرنا، تحكيم المواطنة، وغيرها من المفاه

  . شرع هللا على الكل مع مراعاة الواقع، ال تحكيم الواقع وإخضاع شرع هللا له

لقد أثبتت التجارب العربية في الشهور القليلة الماضية، أن تحكيم 
شريعة هللا إستنادا إلى معيار الديمقراطية وما يترتب عليها من مفاهيم 

و حرث في الرمال، فالمجتمعات اإلسالمية؛ هي ـ اآلن ـ بين ه" كالمواطنة"
مطرقة الغرب وسندان أنظمتها الحاكمة، لتبقى بذلك نلك المفاهيم في سماء 

تُستنزف من خاللها أوقاتنا وتفكيرنا ومسئولياتنا اتجاه شريعة " نظرية" الخيال
، فينبغي البحث هللا والدعوة إليها، معطلين بذلك أحكامها، ونحن حاملوا لوائها

واالنطالق من جديد من خالل موروثنا الحضاري، وذلك ال ينفي ـ أبدا ـ 
 .االستفادة من الغير كما سبق تقريره

   :الهوامش
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  المواطنة في الخطاب اإلصالحي الجزائري المعاصر

  

  2سطيف جامعة  -  فايدبشير  الدكتور
                                                                                                  

  :ملخص

كثيرا ما وجه النقد، إلى المدرسة الفكرية اإلصالحية في الجزائر أو 
بخصوص نظرتها لعدد من المسائل والقضايا، التي فرضت نفسها خارجها، 

على الحياة اإلسالمية المعاصرة، ومنها قضية المواطنة، موضوع هذا الملتقى 
  .الدولي، الذي ستنظمه جامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة

البعض، سلم بفرضية جاهزة، مفادها قصور هذه المدرسة عن            
مواطنة، و غيرها من المفاهيم المستحدثة، ألسباب رأى أنها استيعاب مفهوم ال

موضوعية، لخصها في بنيتها الفكرية التقليدية المحافظة، التي تتعامل بحذر 
وال . شديد مع كل منتج فكري، قادم من مجتمعات غير إسالمية من ناحية

  .يستند إلى مرجعية دينية أو تاريخية إسالمية، من ناحية ثانية

والبعض اآلخر، كان أقل تشددا في حكمه، حيث ربط األمر بمدى          
نضج أصحابها، و قدرتهم على تجديد خطابهم الفكري، الذي ينبغي أن يخرج 

  .تدريجيا من دائرة الماضي، و يستغرق الحاضر و يستشرف المستقبل

وبالرغم من أن البحث في هذا الموضوع، قد تعترضه بعض اإلشكاالت        
ية والمعرفية، ألن األمر يتعلق بإسقاط مفاهيم مستحدثة، تنتمي إلى المنهج

وثانيا السياق التاريخي، . مدرسة فكرية مغايرة، هي المدرسة الغربية أوال
حيث أن التيار اإلصالحي في الجزائر، مثله مثل بقية التيارات الفكرية 

زاع حقوق والسياسية الوطنية األخرى، كان يناضل في بلد محتل من أجل انت
المواطنة، التي حرم منها المجتمع الجزائري طيلة فترة االحتالل، وليس في 

  .بلد مستقل يسعى إلى ترقية فكرة المواطنة  بشقيها الواجبات والحقوق



  فايدبشير / د
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  :وعليه فإن هذه الورقة، ستعالج النقاط التالية

  .مفهوم أو مفاهيم المواطنة -

  .ائري المعاصرمفهوم المواطنة في الخطاب اإلصالحي الجز -

  .واجبات و حقوق المواطنة في الخطاب اإلصالحي الجزائري المعاصر -

 .تقييم -

في واقع الحال، ال يمكن أن  :مفهوم المواطنة في الفكر الغربي - 1
 :نستقر على تعريف موحد للمواطنة في الفكر الغربي الرأسمالي، الذي عرف

الذي كان منصبا على تغيرات عديدة في مضمونه واستخدامه ودالالته (
الجوانب القانونية و السياسية باعتبارها مؤشرا على االلتزام بمبدأ المواطنة 

، فلم يعد فقط يصف العالقة بين الفرد والدولة في شقها 1في الدولة الواحدة
السياسي القانوني، بل تدل القراءة في األدبيات والدراسات السياسية الحديثة 

وم المواطنة في حقل النظرية السياسية بعد أن طغى على عودة االهتمام بمفه
  .2)مع نهاية الثمانينيات" الدولة " االهتمام بدراسة مفهوم 

و قد أوعزت األستاذة رواء زكي الطويل ذلك، إلى عوامل عدة ذكرت        
  :منها

األزمة التي تتعرض لها فكرة الدولة القومية التي مثلت ركيزة الفكر  -
  . لك نتيجة عدة تحوالت عرفتها نهاية القرن العشرينالليبرالي؛ وذ

  .تزايد المشكالت العرقية و الدينية في أقطار كثيرة من العالم -

تفجر العنف بل واإلبادة الدموية ليس فقط في بلدان لم تنتشر فيها عقيدة  -
الحداثة من بلدان العالم الثالث بل أيضا في قلب العالم الغربي أو على يد 

  .لكبرىقواه ا

بروز فكرة العولمة التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود  -
  .وثورة االتصاالت والتكنولوجيا
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الحاجة إلى مراجعة المفهوم الذي قام على تصور الحدود اإلقليمية للوطن  -
  .والجماعة السياسية و سيادة الدولة اإلقليمية

رفة في البلدان التي مثلت مهد نمو االتجاهات المسيحية واليمينية المتط -
  .التجربة الليبرالية

وصول الفردية كفكرة مثالية لتحقيق حرية و كرامة الفرد إلى منعطف  -
خطير في الواقع الليبرالي، بعد أن أدى التطرف في ممارستها و عكوف 
األفراد على ذواتهم و مصالحهم الضيقة إلى تهديد التضامن االجتماعي 

  .قاعدة أي مجتمع سياسي الذي يمثل أساس و

  .تراجع االهتمام بالشأن العام لصالح الشأن الخاص -

  .3و بروز سياسات الحياة اليومية" موت السياسة " تنامي ما يسميه البعض -

وتأسيسا عليه، فإن المواطنة على النحو السابق، مفهوم غربي حديث،          
اع العرقي والمذهبي ظهر و تطور في سياق تاريخي أوروبي، اتسم بالصر

والقطري، داخلي و بيني، أخذ شكل نزاعات وحروب مسلحة مدمرة، كانت 
  .نتائجها وخيمة على الصعيدين القاري والعالمي

وحتى داخل الفكر الغربي ذاته، ثمة مفاهيم متعددة للمواطنة، تتفق في      
فهوم م( :تختلف في بعضها اآلخر، فعند الفرنسيين نجد أنبعض الجوانب و

المواطنة الكلي أو الشامل يشدد على وحدة الجسم االجتماعي المؤلف من 
اتحاد حر ألفراد مستقلين عن كل أشكال التبعية، و تتحدد هوية المواطنين فقط 

وال يؤخذ  .بالرباط السياسي الذي يجمعهم أي التساوي بالحقوق أمام القانون
  .4)العرقي أو الثقافي أو الجذريبعين االعتبار عالقتهم أو ارتباطهم الديني أو 

األيديولوجية الليبرالية التي ( :على خالف الرؤية األمريكية، حيث أن     
تسيطر على المجتمع تضع في المقام األول الفرد وقدرته الشخصية على 

  .5)المبادرة واإلبداع عوضا عن تفعيل مفهوم التضامن المجتمعي

داخل الفضاء الفكري والسياسي الغربي  - وحتى هذه المفاهيم المتعددة       
لم تصمد أمام النمو السريع للعولمة الرأسمالية وسيطرة النظريات  -الواحد
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الليبرالية الجديدة، إذ لم يعد الحديث يدور حول وجود مواطنة من عدمها، 
مواطنة تنويرية تحترم الفرد وتؤسس مجتمعا يكتسب وجوده : (وإنما عن

ى الطبيعة وتصوره اإلنساني لإلنسان، أم مواطنة الجمعي من تجاوزه لقو
مواطنة قانونية شكلية متساوية ذات بعد واحد، .رأسمالية مدينية ما بعد حداثية

أم مواطنة مركبة عادلة اجتماعية ديمقراطية ثقافية في ظل مشروع إنساني، 
مواطنة تتحدث عن الحرية والمساواة والجسد السياسي والعدل و الشورى، أم 

اطنة تتحدث عن اختزال القيم السياسية في حرية الجسد وتفكيك المجتمع مو
لصالح نوع أو ثقافة ضد ثقافة و نفي التجاوز في اإلنسان و التاريخ، و إعالء 

  .6...)سياسة الجسد واللذة على الجسد السياسي و الخير العام والقيمة اإلنسانية

الحالي، الذي صقلته العولمة  هذا وقد أصبحت فكرة المواطنة، بمفهومها       
الرأسمالية، خيارا تفرضه الدول الغربية المتقدمة على الدول الضعيفة 
والمجتمعات المتخلفة، كحل أوحد لمعالجة أوضاعها االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية المتأزمة، دون أي اعتبار للخصوصيات التي تميزها عن الفضاء 

  .الغربي، المهد األول لفكرة المواطنة الحديثة الفكري والسياسي واأليديولوجي

ويستند المتحفظون على هذا الفهم، أن تبني فكرة الموطنة بمفهومها     
الرأسمالي الغربي الحالي، في الدول و المجتمعات السالفة الذكر، ال يعني 

من رابطة تراحمية عضوية أو ( :بالضرورة تحول الرابطة السياسية فيها
تلغي روابط الدين ") مدنية"و قبلية إلى رابطة تعاقدية علمانية و  قرابية ريفية

  .7والعرقية واأليديولوجية

منظومة ( :بمعنى أن هذا الفريق، ال يعارض  مبدأ المواطنة، من حيث هو    
قيمية وإدارية و سياسية، تتجه بكل إمكاناتها لمنح المواطن كل حقوقه، 

وإنما يتحفظ على الفهم، الذي  .8)لياتهوتحفزه لاللتزام بكل واجباته ومسئو
  .تسوقه األمم الغربية، و تسعى إلى فرضه كخيار ال يقبل التعديل

في حين ال يرى فريق آخر، بدا من تطبيقها كما هي، خاصة في الوطن      
فالتعدد ال يمكن أن يدار في اإلطار ( :الذي يتميز بتعدد انتماءات مواطنيه

للجميع حقوقهم، وتفسح المجال أمامهم لاللتزام  الوطني إال بمواطنة تضمن
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انتماء المواطن الديني ( :وحجة هذا الفريق أن ).بواجباتهم والقيام بمسئولياتهم
  .9)أو القومي أو العرقي، ال يزيد من فرصه ومكاسبه وامتيازاته

إذا  -مجرد شعار براق -وفي كل الحاالت، تبقى المواطنة برأي أصحابه     
إذ أن المواطنة ( :العدالة والحرية والمساواة :لى الثالوث القيميلم تسند ع

تقتضي أن جميع المواطنين على حد سواء متساوين في الفرص والمكاسب 
والمسئوليات، كما أن النظام التنفيذي واإلجرائي، ال يستهدف تحقيق العدالة 

ن وهذا يقتضي أن يكون الجميع تحت سلطا .بين الجميع بدون تحيز مسبق
 .إذ أن سيادة القانون، هو الذي يحقق معنى العدالة في الحياة العامة.القانون

حيث ينعم المواطن بصرف .ويبقى الحاضن األكبر لمبدأ المواطنة هو الحرية
النظر عن أصله و منبته بكل الحقوق واآلفاق التي يبلورها ويمنحها نظام 

  .10)الحرية في الواقع االجتماعي

الموالية، سنحاول أن نكتشف آراء و مواقف جزء أساسي  وفي العناصر      
من مكونات الفكر اإلسالمي، إزاء موضوع المواطنة، أال وهو الفكر 

  .اإلصالحي، ممثال في بعض أقطابه و رواده في الجزائر

ذهبت الدكتورة رواء زكي  :مفهوم المواطنة في الفكر اإلسالمي - 2
إلى وقت قريب يرفض  -لظ -الموقف اإلسالمي( :الطويل، إلى أن

المصطلحات الغربية كالمواطنة، أو على األقل يفضل البحث عن نظير لها في 
التراث و التدليل على سبق اإلسالم في اكتشاف هذا المفهوم أو ذلك في الشكل 

  .11)أو المضمون

أما الدكتور إبراهيم رحماني، فيرى أن موضوع المواطنة، فضال عن        
ع األكثر طرحا و نقاشا، على الساحتين الثقافية والسياسية كونه من المواضي

في العالم اإلسالمي، فإنه في المقابل يكتنفه الكثير من االلتباس لدى فئات 
اجتماعية واسعة، وباألخص في خطاب التيارات الفكرية والسياسية 

  .      12والجماعات الدينية المختلفة

لمصطلح في اللغة العربية، توصل وبعد أن بحث في معاني، ودالالت ا     
  :إلى أن للمواطنة في الوعي الفكري والشعوري لدى المسلمين اتجاهان
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شعوري عاطفي يتصل بالجوانب الذاتية، الخاضعة لالنفعال  :األول
الداخلي لألشياء القريبة إلى عاطفته المتصلة بمكامن اإلحساس الذاتي في 

ت القرآن الكريم، التي تقر بالجانب حيث يتجلى ذلك في الكثير من آيا.كيانه
واألمر  .العاطفي الناتج عن االرتباط بين اإلنسان واألرض التي يقطن فيها

ذاته ينطبق على السنة النبوية التي نعثر فيها على ما يدعم ذلك، فقد عبر 
بصراحة شديدة عن تعلقه بمكة المكرمة، وأنه لم يخرج منها  الرسول 

  .طوعا و إنما كرها

سياسي، يلتقي بالمضمون القانوني لألرض في حدودها  :انيالث
الجغرافية الدستورية، وينفتح بهذا المعنى في تلك الحدود عن مجوعات بشرية 
مختلفة من حيث المذهب، االتجاه، اللغة، القومية، ونحو ذلك، ولكنها توحد في 

أن وخلص إلى . ظل هذا الوطن وفقا لما يحدده القانون من حقوق وواجبات
المسلمين األوائل أدركوا هذا المعنى للمواطنة، من خالل النصوص القرآنية 
أو الممارسات التي كانت سائدة بين القبائل العربية قبل ظهور الدين 

  .13اإلسالمي

كما أنه انتقد، من سماهم بعض المنتمين إلى تيارات فكرية تغريبية، 
يعترف به لغير المسلمين   الذين يرون بأن اإلسالم يرفض مبدأ المواطنة، وال

في حالة العمل به، و حجتهم في ذلك أنه يتكأ على المفهوم الديني لألمة الذي 
  .وال يرى بدا من الوحدة الدينية المطلقة - حقوق اآلخر المختلف دينيا –يلغي 

موقف اعتبره غير صحيح بالكامل، ألن اإلسالم برأيه حينما يدعو إلى        
أما  .لعدالة والتكريم لإلنسان، ال يفرق بين إنسان وآخرالمساواة وتحقيق ا

إقراره بكون أن المسلمين أمة، فذلك انطالقا من التكاليف الشرعية التي 
  .14يفرضها عليهم بحكم انتمائهم العقدي

وعالوة على ذلك، يؤكد األستاذ محمد أرزازي، أن تأصيل فكرة       
  :تأصيل شرعي ينبع من المواطنة بالمفهوم اإلسالمي هو في جوهره
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وحدة األصل اإلنساني أو النزعة الفطرية اإلنسانية، فكل الناس سواء في  -
أصلهم وجنسهم وميولهم الفطرية التي تقتضي التمسك بالمواطنة وحب 

  .الوطن

  .15وحدة المصالح المشتركة و اآلمال واآلالم -

واطنة، قبل أن يظهر هذا ويعتبر، أن عهد النبوة، شهد األنموذج األول للم      
م، واإلعالن العالمي 1856كل من مفهوم الدولة اإلقليمية المعاصرة سنة 

وتمثل حسبه هذا السبق في وثيقة المدينة، التي  .م1948لحقوق اإلنسان سنة 
مثال : (م بعد هجرته إلى المدينة المنورة، حيث كانت622سنة  عقدها محمد 

وق المواطنين على أساس واضح من أعلى يمثل شرف المواطنة و تقرير حق
  :فقد أبرزت ).المساواة و تحمل المسئوليات

  .ميالد الدولة اإلسالمية في الوطن الجديد -

صهر المجتمع المدني في أمة واحدة على الرغم من التنوع الثقافي  -
  .والعقائدي والعرقي

  :وقد صبت بنودها في مجملها، في محاور كبرى هي      

  .خالص للدولة والوطنالوالء واإل -

  .الدفاع عن الوطن -

  .16احترام نظام الدولة ودستورها -

، أن الخطاب اإلسالمي عند تناوله رواء زكي الطويلالحظت الدكتورة      
لموضوع المواطنة بشكل عام، يركز على قضية أساسية تتمثل في وضع 

المي، و ما التي تعيش في المجتمع اإلس -أهل الذمة - الجماعات غير المسلمة
يتمتع به أفرادها من حقوق و ما يلزمون به من واجبات، على الرغم من أن 

  .17المواطنة مفهوم و كممارسة تتعدى على نحو كبير هذا الفهم و الطرح

لكي  :مفهوم المواطنة في الخطاب اإلصالحي الجزائري المعاصر - 3
الجزائر،  نصل إلى استخالص مفهوم المواطنة، في خطاب رواد اإلصالح في
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 :أن نمهد إلى ذلك باستعراض مفهومهم لمسألتين أساسيتين هما من الضروري
  .الوطن والوطنية

عبد الحميد ابن باديس، نشرتها جريدة الشهاب في في مقالة للشيخ 
الوطن والوطنية الحق فوق كل  :م، تحت عنوان1938شهر سبتمبر من عام 

األول سماه الوطن الصغير،  :نميز بين ثالثة أوطا.أحد والوطن قبل كل شيء
وقصد به البيت الذي يرى فيه اإلنسان النور ألول مرة، و يقضي طفولته بين 

وفي أحضان عائلته التي تمده بالرعاية والحنان والدفء الالزمين  - جدرانه
  .- لنموه وتنشئته النشأة الصحيحة

فشيئا أما الوطن الثاني، فأطلق عليه الوطن الكبير، الذي يكتشفه شيئا 
فإذا دخل ( :مع تدرجه في العمر، حيث يتسع أفق حبه وتتسع معه دائرة الوطن

ميدان الحياة وعرف الذين يماثلونه في ماضيه وحاضره وما ينظر إليه من 
 - مستقبله، ووجد فيهم صورته بلسانه ووجدانه وأخالقه ونوازعه ومنازعه

فولته ولما فيه من شعر نحوهم بالحب بمثل ما كان يشعر به ألهل بيته في ط
غريزة حب الذات وطلب البقاء، وهؤالء هم أهل وطنه الكبير، ومحبته لهم في 

  ).العرف العام هي الوطنية

أما الثالث، فسماه الوطن األكبر، الذي يشمل كل أهل األرض، الذي 
معرفة و حب الوطن  ربط ابن باديس،وقد . يرتبط بهم بروابط اإلنسانية

الوطن الثاني، ومعرفة وحب الوطن الثاني بمعرفة األخير بمعرفة و حب 
  :وفي هذه المسألة، ميز بين أربعة أقسام من الناس .18وحب الوطن األول

قسم ال يعرفون إال أوطانهم الصغيرة، و هؤالء هم األنانيون الذي يعيشون  - 1
على أممهم كما تعيش الطفيليات على دم غيرها من الحيوان، وهم في 

  .منهم خير حتى ألقاربهم وأهل بيتهم الغالب ال يكون

وقسم يعرفون وطنهم الكبير فيعملون في سبيله كل ما يرون فيه خيره  - 2
ونفعه و لو بإدخال الضرر والشر على األوطان األخرى بل يعملون دائما 

و هؤالء .على امتصاص دماء األمم والتوسع في الملك ال تردهم إال القوة
  .ل وعلى أممهم فهم مصيبة البشرية جمعاءشر و بالء على غير أممهم ب
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 - وقسم زعموا أنهم ال يعرفون إال الوطن األكبر، وأنكروا وطنيات األمم - 3
وهؤالء عاكسوا الطبيعة جملة  .وعدوها مفرقة بين البشر -كما أنكروا أديانها

وما عرفته البشرية منذ آالف السنين  دالئل الفشل على تجربتهم حيث أجروا 
  .خفىال تكاد ت

وقسم اعترف بهذه الوطنيات كلها و نزلها منازلها غير عادية وال معدو  - 4
عليها، ورتبها ترتيبها الطبيعي في تدرجها، كل واحدة منها مبنية على ما قبلها 

  .ودعامة لما بعدها

وفي تقديره، أن هذا القسم األخير هو األفضل و المطلوب، ألنه يؤمن 
ه وسعادته في بيته ووطنه الصغير وكذلك اإلنسان يجد صورته وخير( :بأن

يجدها في أمته ووطنه الكبير و يجدها في اإلنسانية كلها وطنه األكبر، وهذا 
إذا هي تحافظ على األسرة بجميع .الرابع هو الوطنية اإلسالمية العادلة

مكنوناتها وعلى األمة بجميع مقوماتها وتحترم اإلنسانية بجميع أجناسها 
  .19)وأديانها

، فضاء جغرافي ابن باديسضوئه، يتضح أن الوطن عند  على
واجتماعي وإنساني، تمتد حدوده من المنزل البسيط، الذي يأوي اإلنسان 
ويحميه، مرورا بالقرية أو الحي أو المدينة الذين يعيش فيهم و البلد الذي 
ينتمي إليه، وصوال إلى الكون الذي يستوعب الجميع على اختالف أجناسهم 

  .م ودمائهم وألسنتهم ودياناتهم وثقافاتهموألوانه

، أن الجزائر وطنه الخاص، الذي تربطه بأهله ابن باديساعتبر 
أواصر من الماضي والحاضر بصورة خاصة والمستقبل، وال يمكن له أن 
يستغني عنه، فهو في حاجة إلى كل ما فيه من رجال وأموال وإمكانات، 

  .20ويتقاسم مع أهله كل آمالهم وآالمهم

األمر الذي سيتوجب حسبه، الرد على أولئك الذين يشككون في هوية 
أما ( :أصحاب هذا الوطن، التي ينسبونا افتراءا وزورا إلى فرنسا المحتلة

اليوم فقد شعرت األمة بذاتيتها وعرفت هذه القطعة من األرض التي خلقها هللا 
طبيعي فيها، منها و منحها لها، وأنها هي ربتها وصاحبة الحق الشرعي وال
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) الوطن(سواء اعترف لها به من اعترف أم جحد من جحد، وأصبحت كلمة 
  .21)إذا رنت في اآلذان حركت أوتار القلوب، وهزت النفس هزا

وبحكم األمر الواقع، فإن الوطن الجزائري، برأيه جزء من             
، وأهله مسلمون جزائريون، في نطاق تلك 22المستعمرات الفرنسية

 .23عمرات، التي تتبع الجمهورية الفرنسيةالمست

ابن بناء على ما سلف ذكره، نصل إلى أن ماهية المواطنة لدى            
 باديس، رائد التيار اإلصالحي في الجزائر، تعني شعور الفرد باالنتماء
والوالء للوطن، و هي صفة أساسية ظلت موجودة لدى الجزائريين، رغم أن 

قوة غازية غاشمة، سعت بكفة الطرق والوسائل، إلى الوطن كان مغتصبا من 
إجبار الجزائريين على التسليم بأن وطنهم فرنسا وليس الجزائر، دون أن يعني 
ذلك على اإلطالق، أن الهدف من وراء ذلك، هو جعلهم يتمتعون بحقوق 

  .المواطنة، التي يتمتع بها المواطن الفرنسي

 :ور النفسي، الذي يشير إلى أنهاوهو تعريف للمواطنة، من المنظ       
الشعور باالنتماء و الوالء للوطن و للقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع (

وبذلك فالمواطنة  .للحاجات األساسية و حماية الذات من األخطار المصيرية
  .24)تشير إلى العالقة مع األرض والبلد

ت دالة على متانة وقوة ، مؤشراالزاهري محمد الهادي السنوسيوقد حدد       
الذي ( :ذلك االرتباط، الذي عبر عنه باإلحساس والشعور في الوطن الخالد

بعث فيك الحياة ومنه طينتك وطينة أبيك وجدك ومعشرك وبني جلدتك 
  :تلك المؤشرات هي ).أجمعين

عاق لهذا الوطن ما لم تقم بعمل مجد أن توقن أنك  كل على هذا الوجود و -
يناجي وطنك بالسعادة ويصافح بنيه بالحياة في رفرف الحرية في عيش 

  .ناعم، هذا وربك الشعور وأخوه

في بلدك،  - المعمرين –أن يتحرك ضميرك، وأنت تشاهد أبناء األجانب  -
يحتقبون محافظهم آمين الكليات في مطلع كل صباح، في حين يساق النشء 

  .غير من قومك نحو الضياعالص
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أن تعلم أن لغتك تالشت وأخالقك تدنست وآدابك تقلصت ومجموع قوميتك  -
  .انتثر و شعائر اإلسالم استبيحت

  .أن تستيقن أن الجزائري هو ذو النبوغ لو ساعده الدهر -

أن تدرك أن رأس مصيبتك هو هذا المعمر الذي أصبح ثريا بك اغتصب  -
  .25دهأرضك وحولك إلى عبد عن

وبطبيعة الحال، تترتب عن ذلك الشعور، واجبات وحقوق، تنبني على           
وهو  26المساواة، الحرية، المشاركة، المسئولية االجتماعية:قيم محورية أربع

  .27المفهوم السياسي للمواطنة

، قد ميز بين نوعين من ابن باديسلكن وجب لفت النظر، إلى أن      
لجزائريين فيما بينهم ضمن وطنهم الجزائر، والثانية األولى تخص ا :المواطنة

فاألولى هي األصل، .تتصل بوضعهم داخل ما سماه المستعمرات الفرنسية
محلية، :كما أنه افترض مستويات متدرجة للمواطنة. والثانية هي الطارئة

، دولية، )إسالمية(، دينية)إفريقية( ، قارية)مغاربية وعربية( وطنية، إقليمية
 .يةإنسان

  :واجبات و حقوق المواطنة في الخطاب اإلصالحي الجزائري المعاصر – 5

االنتماء إلى األمة الجزائرية، يترب  :في إطار المواطنة الجزائرية -أ
، التزام المواطن الجزائري المسلم، بجملة من الواجبات، ابن باديسعنه برأي 

ة وبالتالي االنتماء التي إن فرط فيها أو تخلى عنها، تسقط عنه صفة المواطن
  :وهي

العمل على المحافظة على تقاليدها الدينية اإلسالمية، التي تعد أهم مقومات  -
األمة وأعظم أسباب تقدمها ورخائها، ألن الدين اإلسالمي مصدر أساسي 

بنشر مبادئه الصحيحة، وتطهيره .لكل شئون المسلم؛ سلوكا ونظاما وأخالقا
  .من كل الشوائب التي علقت به

العمل على إحياء الروح القومية بين أبناء األمة، وحثهم على طلب العلم  -
  .النافع و العمل المفيد، حتى يصلوا بها إلى مصاف األمم القوية المزدهرة
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توجيه كل الجهود، لخدمة الوطن الجزائري، و تحبيب بنيه فيه، و اإلخالص  -
  .28الكل من يخلص له، ومعاداة كل من يعاديه داخال وخارج

  .تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة -

المشاركة والتعاون اللذان أثبتت التجارب أنهما أفضل لألمة من األعمال  -
  .29الفردية

عن أهمية التعاون االجتماعي  ،الشيخ البشير اإلبراهيميوقد تحدث            
ترون من  فوائد االجتماع هي ثمراته الناتجة عنه وثمراته هي ما( :بقوله

أعمال تعجز القوة الفردية عن إتمامها، وما ترونه من مصانع تخرج 
المعجزات، وما ترونه من تقريب األقطار وإخضاع البحار، وما ترونه من 
استخراج مواهب األرض التي ال يستقل الفرد بإخراج جزء منها ولو جمع 

ا بكل وما ترونه ن تسلط جبري على قوى الطبيعة واستخدامه ...مواهبه
وما تقرؤونه من تغلب جماعات قليلة العدد قليلة المال على جماعات ، سهولة

  .30...)هي أكثر منها عددا و أوفر ماال

، إلى هذه الواجبات، واجبا آخر محمد مبارك الميليوقد أضاف الشيخ      
شديد األهمية، وهو الغيرة على الوطن، التي تجعل المتصف بها، يؤثر وطنه 

، ال تفسدها الهجرة إلى أوطان أخرى، وال تخبو مهما كانت على كل شيء
اندفاع المجنون، لكن بفكر العاقل في سبيل ( :األحوال والعقبات، فتراه يندفع

ولو كره من كره  ...سعادة أمته ويخدمها بمستطاعه ال يدخر من قوته ومواهبه
عرف فعزيز النفس حر الضمير الذي ي...ذلك قومه شفقة عليه أو حسدا له

  .31)واجب الوطن ال يرضى أن يبدله بغيره  أو يتبرأ منه

عن انزعاجه الشديد، مما سماه الهجوم  الميليوفي هذا المضمار، عبر       
على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من قبل أعدائها، الذين نفوا أو قللوا 

رده، أن فكان  .من وطنية أعضائها، أي من شعور الغيرة على الوطن لديهم
رجال الجمعية يعملون عن علم وإخالص لفائدة المصلحة العامة وعلى 

  :األصول الموالية
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المحافظة على البقية الباقية من دين اإلسالم ببيانها ألبنائه وباإلعراب  -
  .للحكومة عن تمسكنا بتلك البقية وعدم رضانا عن كل قانون يمس بها

من لغة وأدب وخلق شريف وعادة  المحافظة على مميزات المسلم الجزائري -
  .غير ضارة به وال بجاره األوروبي

و ما يحمله من علوم و معارف تزيد العقل قوة " فرنسا"المشاركة في لسان  -
  .والحياة جدة

إصالح الحياة االجتماعية بالتعارف مع الحكومة و العناصر المتساكنة على  -
مة وعاطفة اإلخاء بين وجه يحقق اإلصالح المنشود ويقوي الثقة بالحكو

  .المتساكنين

عند " الوطنية"فإذا كان هذا العمل هو معنى ( :وخلص إلى القول      
خصومنا فنحن به معترفون وبسببه متشرفون ولكل أذى يلحقنا في سبيله 

و إن كانت الوطنية في لسان أولئك الخصوم معنى آخر غير ذلك ..مستعذبون
تحدى عن ثقة من يريد إثباته علينا ونصرح فنحن نعلن في صدق إنكارنا له ون

 .32)بإخالص أننا براء منه

، أن الجزائر بما ابن باديساعتبر  :في إطار المواطنة الفرنسية -ب
أنها جزء من مستعمرات الجمهورية الفرنسية، فإنها سعت إلى تمتين أواصر 

على المودة بينها و بين األمة الفرنسية، وتحسين العالقات التي تربطهما 
أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة من الطرفين، وقد ظهر بعض ذلك 

لكنه استطرد، فذكر أن األمة الجزائرية، قد أدت واجبها . في أكثر من مناسبة
كامال نحو فرنسا في أوقات العسرة والرخاء، ومع األسف لم تنل منها ما 

  .تستحقه من جميل على صنيعها هذا

د دعا باسم األمة الجزائرية فرنسا، وفقا لمبادئها التاريخية ومنه، فق       
بما يؤكد على أن الجزائريين  -أن تقوم  .33الحرية، المساواة، األخوة :الثالثة

ويتمثل  -مواطنين  يتمتعون بكل حقوق المواطنة لديها مثل نظرائهم الفرنسيين
  :في
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في سنن االجتماع في تحقيق التساوي التام العام الذي هو الشرط الطبيعي  -
  .34بقاء االرتباط بصفاء وإخالص

  .الرفع من مستواهم العلمي و األدبي بنشر التعليم -

إشراكهم إشراكا حقيقيا، في إدارة شؤون وطنهم، سياسيا واقتصاديا، حيث  -
دون  - الفرنسيين واألوروبيين –اقتصرت جهودها على النهوض بحياة 

  .األهالي الجزائريين

األمة الجزائرية، معاملة األمة الضعيفة المتأخرة، التي تحتاج إلى أن تعامل  -
أمة قوية متقدمة كفرنسا، لكي تأخذ بيدها نحو بلوغ أ رقى درجات المدنية 

  .35والعمران

، أن اإلسالم هو اإلبراهيمياعتبر :في إطار المواطنة اإلسالمية -ج
ناسهم وثقافاتهم التي تجمع كل المسلمين، مهما كانت أج" الوطنية الكبرى"

وأماكن تواجدهم، انطالقا من كون أن الوطنيات الضيقة، هي السبب الرئيس 
في إضعاف الحمية اإلسالمية، حتى قضت عليها في النفوس،  في سقوط 
األقطار اإلسالمية بما فيها العربية، في يد االستعمار األوروبي الحديث، الذي 

سم الخبزة الواحدة إلى لقم سائغة، يسهل اقتسمها فيما بين دوله، تماما مثلما تقت
وجعلت من االتصال بين األجزاء  .مضغها و ازدرادها ثم هضمها في النهاية

. اإلسالمية أمرا مستحيال، لموت ملكة التعاطف والتعارف بين أهلها منذ قرون
والنتيجة كانت تحول هذا الجسم الواحد إلى أشالء ممزقة، تعيش خارج 

  .36ي دوامة من االنحطاط ال مخرج لهااألحداث، وتتخبط ف

تستوجب المواطنة اإلسالمية في تصوره، جملة من الواجبات، من شأنها      
  :جعل الوطن اإلسالمي حقيقة ال وهما

من المؤاخاة بين  أخذ العبرة من السيرة النبوية، حيث تمكن الرسول  -
ها في المهاجرين واألنصار على العروبة واإلسالم، بصورة قل نظير

تاريخ البشرية، بفضل سلطان القرآن الكريم، الذي كانت هيبته كبيرة على 
  .القلوب
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أن يضطلع العلماء المسلمون بواجب الدعوة إلى االتحاد وإحياء الحقائق  -
  .اإلسالمية السامية وإلى نهضة الشرق

تشجيع التعارف بين أبناء األمة وغرس روح االعتزاز والدفاع عن العروبة  -
  .سالم لدى الشباب المسلمواإل

السعي إلى جمع كلمة المسلمين، من خالل القضاء على االختالف في إحياء  -
  .الشعائر الدينية

  .تجاوز الخالفات مهما كان نوعها أو حجمها -

واجب التقارب والتعارف بين المسلمين لكي يلتئم شمل تلك األجزاء  -
  .المتنافرة من الجسم اإلسالمي الكبير

  .ة الدعاة المسلمينوحد -

  .وحدة التشريع في كل البالد اإلسالمية -

اضطالع الجامعات العلمية والدينية ووسائل اإلعالم اإلسالمية بدورها في  -
  .37تقوية الروابط بين المسلمين في كل مكان

تعد األخوة اإلنسانية، حقيقة سارية  :في طار المواطنة اإلنسانية -د
الشيخ البشير من وجهة نظر  -جموع اإلنساني الم -في كل فرد من أفراد 

  :اإلبراهيمي، وبمقتضاها ينبغي

أن يشارك اإلنسان أخاه اإلنسان في كل أحواله السارة والمحزنة مشاركة  -
بحيث يعلم العالم الجاهل ويرشد النبيه الغافل ( :تضبطها حدود ال تتجاوزها

ناس في كل جليل ويواسي الغني الفقير ويقع التعاون المتبادل بين ال
  ).وحقير

طالما بذل فالسفة األمم قواهم  المساواة في الحقوق البشرية العامة، التي -
لتقريرها وتمكين دعائمها في الكون، وعملت الشرائع على تنميتها 

  .وتغذيتها بالمبادئ الصحيحة حرصا على راحة البشر وهناء اإلنسانية
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ا المستبدون في القرون الخالية وكانت إلغاء سنة التمايز واالستئثار التي سنه -
  .سالحا مهوال في وجه الحق

وفي تحليله للمسألة، ذكر أن األمم على مر العصور، قد تفاوتت في فهم       
  :حقيقة األخوة اإلنسانية و العمل بها، لسببن أساسين حددهما في

  .نزعة االستئثار الطبيعية التي نشأ عنها االستبداد الفردي والشعبي -

  .تحكيم الهوى على العقل -

ومع ذلك أبدى تفاءال، في أن تأخذ المسألة، حقها من االهتمام والتطبيق،        
على النحو المطلوب، في ظل الجهود المعتبرة التي يبذلها المعنيون بها، من 

وكان من ثمارها، تأسيس الجمعيات الخيرية  .دعاة للسالم وعلماء وفالسفة
  .38في كل أنحاء العالم، دون اعتبار جنسي أو ديني لمساعدة المنكوبين

، فإن خدمة اإلنسانية بجميع شعوبها، عبد الحميد ابن باديسوبالنسبة للشيخ     
والذود عنها في جميع أوطانها، واحترام خصوصياتها الفكرية والشخصية، 
هو الغاية األسمى التي يرمون إليها، ويعملون على تربية أنفسهم ومن هم 

  .مسئوليتهم عليها تحت

دين اإلنسانية الذي ال نجاة لها ( :والوسيلة في ذلك، هي الدين اإلسالمي        
وال سعادة لها إال به، وأن خدمتها ال تكون إال على أصوله، وأن إيصال النفع 
إليها ال يكون إال من طريقه، فعاهدنا هللا على أن نقف حياتنا على خدمته ونشر 

فإذا عشت له فإني أعيش .ما هو بسبيله ومن ناحيته هدايته، وخدمة كل
لإلنسانية لخيرها ولسعادتها، في جميع أجناسها وأوطانها، وجميع مظاهر 
عاطفتها و تفكيرها، وما كنا لنكون هكذا إال باإلسالم الذي ندين به ونعيش له 

  .39)و نعمل من أجله

ات، في المحصلة، نسجل جملة من المالحظات واالستنتاج :تقييم
  :على ما ورد في هذا البحث
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خطأ المنهج، الذي يحاول بشكل مستمر، إسقاط مفاهيم جديدة على بيئات  -
ومنظومات فكرية أو حضارية سابقة، أو معاصرة لكنها مختلفة، سواء 

  .تعلق األمر باإلسالمية منها أو بغيرها

ث عدم جدوى لجوء مفكري اإلسالم، في كل مرة، إلى االستنجاد بالترا -
اإلسالمي، لتبرير عجز المجتمعات اإلسالمية في عصور التخلف، عن 

  .مجاراة المفاهيم الوافدة، التي تتسرب إليها كتسرب المواد االستهالكية

عدم جدوى الرؤية التوفيقية، التي تسعى دائما إلى إيجاد توافق بين األفكار  -
د استهلكنا والنظريات، التي تسوقها مجتمعات غير إسالمية مختلفة، فق

  .الكثير من الجهد والوقت في الجمع بين المتناقضات

فالمطلوب، هو تطوير أو إنتاج مفاهيم خاصة، انطالقا من الخصوصيات  -
  .الذاتية، التي قد تتقاطع مع غيرها، أو قد ال تكون كذلك

الحاجة إلى فكر إسالمي تنويري، يتجاوز ذهنية التبرير والدفاع عن  -
  .ق اإلنتاج و اإلبداع الرحبةالماضي، إلى آفا

صعوبة التوفيق، بين فكرة المواطنة بمفهومها الغربي، وبين الرؤية  -
اإلسالمية التي تتمسك بالخصوصية، وهي إشكالية تدفعنا إلى التساؤل عن 

وهل هناك خيار في كل  ؟...هل هو الرفض المطلق؟ أم التوفيق؟ أم البديل؟
  .ذلك؟

تبار، الظروف والمالبسات التاريخية، التي ينبغي األخذ في عين االع -
ظهرت فيها الحركة اإلصالحية الجزائرية، عند أي تقييم فكري أو سياسي 

  .لها

يبدو أن الخطاب اإلصالحي الجزائري المعاصر، كان ملما بشكل جيد  -
بمسألة المواطنة، خاصة في جانبها المتعلق بالعالقة مع االحتالل، حيث 

ها لفائدة المجتمع الجزائري، لدى الدولة المحتلة، حاول توظيف متطلبات
التي لم تكن تؤمن في أي وقت من األوقات، بأن الجزائريين مواطنين من 

  .حقهم أن يتمتعوا تحت مظلتها بكل حقوق المواطنة
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ال ريب أن العنصر الديني اإلسالمي، هو جوهر المواطنة في منظور  -
ور الغربي الذي يلغي المصلحين الجزائريين، على نقيض المنظ

  .االعتبارات الدينية

يمثل برأينا، التصور اإلصالحي الجزائري لمستويات المواطنة، رؤية  -
فكرية عميقة، للعالقات التي ينبغي أن تسود داخل المجتمعات العربية 

  .واإلسالمية من ناحية، وبين المجتمعات اإلنسانية من ناحية أخرى

   :الهوامش

                                                        
، مجلة شؤون "يل المواطنة في ظل المتغيراتتنمية و تفع": رواء زكي الطويل -1

نقال  .136م، ص2012األوسط، مركز الدراسات اإلستراتيجية، بيروت، شتاء ربيع 
  : عن
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press,1989,p.164. 
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  .1م، ص2008
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المواطنة في ظل الحكم الراشد ، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي : أوهايبية فتيحة -8
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في : نقال عن محمد محمود .132م بجامعة فرحات عباس سطيف الجزائر، ص2007
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، بحوث و أوراق "إلسالم مفهوم المواطنة و مقومات الوطنية في ا": إبراهيم رحماني -12
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  .365المرجع نفسه، الجزء الثاني، المجلد الثاني، ص -21
  .278المرجع نفسه، الجزء األول، المجلد الثاني، ص -22
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 حقوق وواجبات المواطنة وفق القواعد الشرعية

  والقوانين الوضعية 

  

  

   جامعة األغواط –محمد بن السايح  الدكتور
  

  

  :  مقدمة
رغبت في المشاركة في هذا الملتقى الذي  تصبو جامعة باتنة إلى  
عقده مساهمة مني في إثراء هذا الموضوع الهام والذي يتناسب في توقيته مع 

وإنني إذ أشكر المنظمين لهذا الملتقى  ،الخمسينية لالستقالل الوطنياالحتفالية 
فإنني أشد على أيديهم في تسلسل  ،الدولي على حسن اختيارهم للموضوع

عناصره الهامة والتي ترمي إلى توعية المجتمع من خالل هذه المداخالت 
  .ةحول فكرة المواطنة والوطنية علها تضيف ما يوثق عرى المواطنة الصالح

بلسانه إال أنه وبعمله )  الوطنية(وكثير من الناس يردد هذه العبارة 
يساهم في تعطيل انطالق المجموعة الوطنية نحو التنمية والنهضة والعمران 

وسأحاول  ،التي هي  ثمرة المواطنة الحقة المبنية على أسس وقواعد شرعية
ة وفق القواعد حقوق وواجبات المواطن( :تسليط الضوء على العنوان التالي

  :ومن خالل الخطة اآلتية) الشرعية والقوانين الوضعية

لقد تغير العالم في السنين األخيرة وتغيرت معه المفاهيم بناء على 
ومعروف أن مفهوم األمة الذي يربط بين أفراد  ،الواقع الذي نعيشه اليوم

ذا المنتمين لدين واحد لم يضمحل بعد لُوجود مقومات بقائه في خصائص ه
ذلك ،إال أن وحدة الجغرافيا لم تتساير بعد االستعمار مع وحدة التاريخ ،الدين

أن واقعنا الجديد أعطانا مفاهيم جديدة ضمن التعايش في حدود جديدة ونظم 
حديثة وشاع بيننا ما أصبح يعرف بالوطن، وأنتج هذا الواقع الجديد ثالث 

  .األرض والشعب والسلطة: مصطلحات جديدة هي
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 الوطن والوطنية والمواطنة والمواطنية :أنتج مفاهيم حديثة هي كما 
  .ومن هنا ندخل إلى معرفة مدلول هذه المصطلحات الهامة ..

  : مفهوم وتطور فكرة المواطنة

من الوطن، وتعني اإلقامة و الحماية، ويمكن تحديد : المواطنة لغة
  .ةمدلولها بالنظر إلى عدة اعتبارات سياسية واجتماعية ونفسي

  .وتعني الحقوق المدنية والسياسية وااللتزامات: سياسيا -أ
وهي العالقة االجتماعية بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي وهي : اجتماعيا -ب

  .الدولة، فللفرد الوالء للدولة
وهو الشعور باالنتماء للوطن وقيادته وإشباع الحاجات االجتماعية : نفسيا -ج

  .وحماية الذات من األخطار
: فهوم المواطنة باعتبارها مصطلحا معاصرا فقد عرفت بأنهاأما م

  .1عالقة بين الفرد والدولة يحددها القانون ويترتب عليها حقوق والتزامات
إْذ أن المواطنة لم تعد والء ا عشائريا وال قبليا وال عرفيا وال طائفيا 

وطن األم كما كانت في البداية إنما تجاوزت هذه األطر القديمة والضيقة إلى ال
  .الحاضر

قيم الوالء، حب الوطن، : وللمواطنة بالمفهوم القومي اهتمامات وهي
  .خدمته، التعاون والمشاركة في األمور العامة

حيث تهتم بالسالم والسلم : اهتمامات: كما أن للمفهوم العالمي للمواطنة
 والتسامح واحترم الثقافات، والخصوصيات، والتعاون مع الهيئات والجماعات
. في التغذية والتعليم والصحة والعمل وعليه فإننا نالحظ تطور فكرة المواطنة

 2توفيق تيكاركارت وعز الدين جلولي :وأنقل كالما جميال لمداخلة األستاذين
 وهما أستاذان بجامعة بجاية والذي سأنقل بعض أفكارهما الجيدة حول

  .المواطنة
وأوطنة، " وطانأ"هو منزل اإلقامة كالموطن  وجمعه " الوطن"

  . 3وواطنه على أمر ما وافقه عليه ،ووطّنه واستوطنه اتخذه وطنا
فالمعنى اللغوي للكلمة، كما يبدو، يفيض بعالقة ما بين أرض وإنسان، 

  .وهي كذلك على كل حال في االصطالح. أو بين إنسان وإنسان
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: نستطيع اشتقاق كلمات أربع) وطن(في المفهوم الفلسفي للجذر 
  .والوطنية  ،والمواطنية ،والمواطنة ،المواطن

وينتسب  ،فالمواطن هو اإلنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة
فالحقيقة األولى للمواطن تظهر في شكل عالقة بأرض معينة، عالقة . إليها

  .  4ثنائية فيها حركية واستمرار
وهنا يالحظ امتزاج البعد الجغرافي والبعد االجتماعي في حقيقة 

وبالتالي نمّيز هنا بين أمرين خالفا لما ذهب إليه نصيف  ،ن األولىالمواط
األّول يتعلق بالفرد أو الجماعة وعالقتهما باألرض التي يرون فيها . نصار

النور ويترعرعون في مدارجها وينتقلون ويستقرون عليها متفاعلين بعضهم 
  .مع بعض وهذا ما يسمى بالمواطنة

يث هو عضو مشارك في الجماعة الوطنية الفرد من ح"أّما الثاني فهو 
وفي الدولة التي هي دولتها، ومن حيث هو بهذه الصفة خاضع لنظام محدد من 

الوطنية فظاهرة "أّما . وهو ما يطلق عليه بالمواطنية. 5"الحقوق والواجبات
والسعي إلى خدمة  ،نفسية اجتماعية مركبة قوامها حب الوطن أرضا و أهال

  . 6"فردية وجماعية ،أخرى ظاهرة نفسيةمصالحه أو بعبارة 
نخلص من ذلك كله إلى القول بأننا إذا نظرنا إلى عالقة الفرد أو 

وإذا نظرنا  ،الجماعة باألرض التي يستوطنونها فنحن نتحدث عن المواطنة
. إلى عالقات الفرد بجماعته المشاركة له في وطنه فنحن نتحدث عن المواطنية

مواطن بوطنه من الناحية النفسية فنحن نتحدث عن وإذا نظرنا إلى عالقة ال
وال يخفى أّن للمدلوالت الثالثة تداخل كبير ووشائج قربى ال ينفك . الوطنية

هو " :بعضها عن البعض؛  كما هو الشأن في االصطالح القانوني للمواطن
  . 7"بحقوق مدنية وسياسية ،الشخص المتمتع على أرض تقوم عليها السلطة

الجماعة  /ا التعريف نستشف تداخل العالقة بين الفردومن خالل هذ
وبين األرض المقيمين عليها من جهة وذلك ما يسمى بالمواطنة، وما بين 

الجماعة وبين النظام القائم على الحقوق والواجبات من جهة أخرى / الفرد
  .وذلك ما يدعى بالمواطنية
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عامل الفرد نخلص من هذا إلى أن المواطنة هي من المفاعلة وهي ت  
مع أخيه ومع مرؤوسيه ومع المجتمع ضمن إطار الدولة وفق منظومة عادات 

  ،وأخالق ودين وقانون ويسمى الفرد بالمواطن، وتسمى هذه العملية بالمواطنة
وأن المواطن هو الفرد الذي ينتمي للموطن ويحمل جنسيته ويتمتع 

  .بمجموعة من الحقوق بحكم االنتماء والوالء
إن تنمية عنصر المواطنة يُبنى في مستودع التربية وفي نظري ف

ونعني بها الثقافة التي تحملها األسرة عن دورها  والتوعية األسرية الصحيحة
ومكانتها وخطورتها داخل المجتمع، وال يتم ذلك إال بمعرفة حقوقها والتزاماتها 

لق من حتى يتسنى لها خوض غمار المواطنة الَحقَّة، والتي تنطلق أول ما تنط
األسرة باعتبارها المؤسسة األولى في المجتمع، وتتجسد فيها عملية المواطنة 

  .جليا
فاألسرة تَُكون المنظومة الدينية والقانونية واألخالقية وتُنمي في أبنائها 
عنصر الوالء والطاعة واالحترام والتعاون والحب وكل القيم النبيلة التي يمكن 

  .منها الدولة الواحدة أن يتغذى منها المجتمع وتتغذى
فمسؤولية األسرة جسيمة وخطيرة واالهتمام بها ضروري إذ أن هللا   

: عز وجل جعل االختبار والتحري في تكوينها ُمِهًما حين قال هللا عز وجل
ا يَقُولُو ُءوَن ِممَّ ئَِك ُمبَرَّ ْغفَِرةٌ َوالطَّيِّبَاُت لِلطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت ۚ أُولَٰ َن ۖ لَهُم مَّ

لمالها، : تُنكح المرأة ألربع: (وحين قال ، )26: النور( َوِرْزٌق َكِريمٌ 
وبين أن الزوجة  ،8)ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ،ولحسبها، ولجمالها

إذا خطب : (الصالحة خير متاع الدنيا، ومن هنا تبدأ المواطنة الحقة، وقال 
ه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد إليكم من ترضون دين

  .كل هذه النصوص تؤسس النطالقة صحيحة نحو مواطنة جيدة ،9)عريض
ثم تأتي بعد ذلك المراحل الالحقة والتي ال تقل أهمية عن سابقتها، ولنا 
في توجيه المرأة إلى حسن التبعل وتوجيه الرجل إلى الصبر والسعي خير مثل 

  .لذلك
أتي بعد ذلك مرحلة الحمل واألوالد، ومعرفة الحقوق تجاههم منذ ثم ت

الوالدة وما يعقبها من اختيار االسم الحسن والعقيقة ثم التربية والمالعبة 
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مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربهم : "والمصاحبة والتأديب وقد قال 
  .10"عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

ال يكون ذلك إال بالجهد والسهر واالجتهاد من و -وإذا نشأ الولد صالحا
فإنه يبرمج على مناهج يمكنه السير عليه بدون  -األم خصوصا واألب عموما

ن  تعب بقية حياته، ثم يسلك هو نفس الطريق الذي يسلكه والده وهكذا نَُكوِّ
مجتمعا متماسكا صالحا ونافعا يحب دينه وأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته، 

سه روح التعاون والحب واإليثار والرحمة، وهذه قيم نبيلة ال ونغرس في نف
تهتم بها الفلسفة الغربية وال قوانينها بل نجد الغرب يسعى باسم الحرية إلى أن 

ويمكنه رفع دعوى ضد أخيه أو أبيه أو أمه ،يجعل كل فرد في األسرة حرا
مبدأ  وهذا هو التحدي الحقيقي وهو فضال عن إفشال !..وهذه هي الخطورة

  .الطاعة فإنه يقنن للفوضى والتمرد والتفكك واالنحالل
عندما نَُوازن بين القديم والحديث نالحظ تطور : تطور فكرة المواطنة

فكرة المواطنة  حيث كانت تدل على مفهوم ضيق يتعلق بالقبيلة أو الطائفة 
وتطور على أساس الدين بحيث يخرج منها من ال ينتمي لهذا الدين أو ذلك، 
إلى أن جاء اإلسالم بمفهوم جديد للمواطنة من خالل تشريعاته فعاش غير 
المسلمين في المجتمع اإلسالمي وهم يتمتعون بكامل حقوقهم المادية والمعنوية 

سلمان من آل " :حيث قال ولنا مثل صارٌخ في قول سيدنا رسول هللا 
بشي ،  ومعروف أن سلمان فارسي كما أن صهيبا رومي وبالل ح"البيت

  .عالوة على األتراك الذين كانت الخالفة اإلسالمية تحت إدارتهم
ثم تطورت فكرة المواطنة وأصبحت تعرف بالعالقة العضوية التي 
تربط بين الفرد والوطن وأصبح المواطن يحمل جنسية وطنه وينتمي لَِعلَِمها، 

حياة ولكل من يحمل الجنسية حقوقه ينص عليها القانون والعرف وتحقق بها ال
الكريمة  ويُحدد القانون للفرد التزامات التي يجب الوفاء بها نحن نفسه 

  .11والمواطنين اآلخرين ونحو الوطن والسلطة
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لكي نؤصل للفكرة الوطنية البد من بيان : التأصيل للفكرة الوطنية
المواطن والدولة (مفهوم الدولة لنعرف العقد االجتماعي الرابط بين الطرفين 

  .)أو الوطن
هي ذلك الفعل السياسي الذي يحقق االجتماع المدني : فالدولة الوطنية

بين أفراد المجتمع الواحد في التكافل والتضامن والتواطن، بحيث يصبح 
  .الجميع ُمْنظَّما للمجتمع الذي يستمد منه النظام شرعيته

هي مشاركة داعية لكل :"يقول برهان غليون في مفهوم المواطن
  .12"ودون وصاية من أي نوع في بناء اإلطار االجتماعي شخص دون استثناء

وهذا المفهوم الحداثي لفكرة المواطنة جاء بعد أن حاول البعض 
إلصاق المواطنة وربطها بالدين، وهذا الترابط بين جماعة الدين والدولة 

  .13موجود ولكنه متفاوت وليس شرطا وال يمثل الحالة السائدة في التاريخ
الدور المركزي في الدولة الوطنية ونالحظ  - ي نظريف -والدين يلعب 

في الواقع نوعا من التطابق اليوم بين الجماعات الدينية والسياسية في إيران 
مثال أو إسرائيل بارزة، بينما تقل في غيرها من المجتمعات العربية األخرى 

  . واإلسالمية
ا فهي دولة إال أن الشائع اآلن أن الدولة تقوم على أساس القانون، لذ

ديمقراطية وقانونية تُوجب مشاركة األفراد في صياغة القرار والتشريع 
للسلطة المدنية في أي تجمع بشري، حتى يتحقق التوازن في الحقوق 

  .والواجبات وذلك من خالل قانون نرجع إليه
في أي دولة من الدول يجب أن تتوافر ثالثة : عوامل قيام المواطنة

  :ة وهيعوامل لقيام المواطن
  .االستقرار واألمن الناتج عن ميزان العدل - 1
 ).وجود قانون(وضوح الحقوق والواجبات  - 2
 .الشعور بالمسؤولية وقيام الجزاء - 3

  أسس قيام المواطنة
من خالل المواصفات الجغرافية والسياسية : المواطنة عقد اجتماعي - 1

اجتماعي    )عقد(فإن المواطنة بهذا  ،القانونية والتي تمثل أركان المواطنة
وأقول عادة ألن هذا  ،يتمثله كل فرد من خالل سلوكه داخل الدولة الواحدة عادة
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 ،التمثيل يصاحب المواطن خارج الدولة سواء أكان ممثال لها أو كان غير ذلك
وهذا يعني أن فكرة العقد تقوم على أساس التراضي والذي هو اتفاق بين 

  .طرفين
المي بقوة وظهرت من خاللها وهذه الفكرة طرحت في الفقه اإلس

مما يعكس مدى الحرية ) سلطان االرادة(نظرية العقد وأبرز ما فيه مقولة 
التي يكفلها الوطن للمواطن والتي تدخل في الدائرة الخاصة لكل ) الديمقراطية(

  .فرد ولها ضوابطها نشير إليها في ضوابط الحرية
لذين تناولوا فقه وقد أشار إلى هذه الفكرة كثير من علمائنا ا    

ووضعوا القواعد التي تضبط هذه التعامالت  ،المعامالت والفقه الدستوري
وتجنبنا التحديات أو تخفف منها بما يعني وجوب اإلشارة إلى أهم تحديات 

  .المواطنة
للمواطنة تحديات كثيرة وهناك عوامل ذاتية  :تحديات المواطنة

تالف التكوين والثقافة والعقل فاخ ،وأخرى خارجية تسببت في هذه التحديات
والحرية مع ما في النفس من  رغبات وأهواء ساهمت وتسببت في وجود هذه 
التحديات كما أن ضرورة  العيش المشترك اليوم  وقد أصبح العالم اليوم قرية 
واحدة أو غرفة واحدة أثر بما يملك من إمكانات واختراعات ذكية جعلت 

ير على مواطنيها سواء من أعالمها الرسمي أو الدولة القطرية محدودة التأث
  .أنشطتها  وبرامجها التربوية 

  :وعليه فإنه يمكن حصر التحديات في نقطتين 
وهي التأثيرات السلبية في كل المجاالت المختلفة : تحديات خارجية -

كما أن لالتفاقيات الدولية  ،االقتصادية واإلعالمية والرقمية والسياسية
  .نصيبا في ذلك

وتتمثل في محاولة إبعاد الدين عن الحياة اليومية بكل : تحديات داخلية -
أبعادها من جهة  أو في استغالل الدين من جهة مقابلة في قصور الفهم 

كما تتمثل في وجود أنظمة دكتاتورية حاولت فرض قيم محدودة  ،والفكر
خالله  على شعوبها الن محاولة إبعاد الدين عن الدولة يعد تحد يحاول من

المواطن السعي إلثبات هويته بمناطحة هذه اآلثار مما يسبب تصدعا داخل 
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البنية المجتمعية للدولة على مواطنيها لذا وجب التنبيه إلى أهمية الترابط 
بين الدين والدولة في تكوين فكرة المواطنة واكتمال قيمها وإذا كان مفهوم 

ر والميول والعقيدة حتى أننا الوطنية يختلف باختالف الدين والثقافة والفك
فرغم هذا االختالف إال أننا نؤكد ) الدين N والوطن للجميع(نسمع لمقولة 

على حقيقة واحدة وهي أن الوطنية في بالدنا الجزائر خاصة والبالد 
فنجد أن الدين جزء من  ،الوطن+الدين : العربية واإلسالمية عامة هي

بعاد الدين عن الوطن يُوقع الخالف بين وأن أية محاولة إل ،الوطن والوطنية
  . المجموعة الوطنية مما يهدد الدولة الواحدة

نستخلص مما سبق أن الدين في مجتمعنا : الدين أساس المواطنة - 2
الجزائري هو أساس المواطنة فهو العقيدة التي ترسم مبدأ اإليمان بالوطن 

وهو  ،م ولغتهم وتاريخهموالمحافظة عليه وهو الرابط النفسي بين أبنائه ودينه
وقد جاء في  ،وان كان كذلك فهو يمتد إلى الوطن العربي اإلسالمي الكبيرين

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن : القرآن الكريم مايؤكد ذلك قوله تعالى
َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  وكاآليات الدالة على  ،)10: الحجرات( أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا هللاَّ

  ..التعاون والبر ونيل الثواب بخدمة المجتمع
فالمواطن الذي يحافظ على دينه محافظ على وطنه وسلمه وأمنه مع 
انفتاحه على اآلخرين والدين بعقيدته الصائبة وتشريعه وآدابه وأخالقه وبأبعاده 

حلقات المختلفة تنظيما وتشريعا واعتقادا ووجدانا هو الضمانة لتواصل 
المواطنة الحقة فصالح المواطن يكون بهذه االعتبارات التي تؤدي إلى إصالح 

  .الوطن
وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية عن ذلك من خالل 

ْسَالِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اْآلِخَرِة ِمَن   :قوله تعالى َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اْإلِ
كما دلت آيات القرآن الكريم على أهمية والء ، )85: آل عمران( نَ اْلَخاِسِري

المواطنين المؤمنين بعضهم لبعض مما يُقوي العالقة بين أهل الملة والبالد قال 
َالةَ َويُْؤتُوَن  :تعالى ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ
كَ  ِ ) 55(اةَ َوهُْم َراِكُعوَن الزَّ َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاَّ َوَمن َيتََولَّ هللاَّ

ولكي تنجح المجموعة الوطنية في  ،)56-55: المائدة( )56(هُُم اْلَغالِبُوَن 
  : إصالح المواطن والوطن البد من



   حقوق وواجبات المواطنة وفق القواعد الشرعية والقوانين الوضعية                                        
  

 

 221                                                                            السادسالدولي  الملتقى

عاد الدين عن الوطن االهتمام بدين المواطن ألن الذين يحاولون إب  - 1
  : دفعهم لذلك مايلي

والبد من رفع هذا الجهل كي نتعاون في بناء :الجهل بالدين علما وواقعا -أ
مؤسساتنا على أن يكون الدين رقما مهما في حياتها حتى نشعر بالسعادة 

ئَِك لَهُُم الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَهُم بِظُْلٍم أُولَٰ : واالطمئنان قال تعالى
ْهتَُدونَ  والبد من جهد علمي  وتربوي لمعرفة ، )82: األنعام( اْألَْمُن َوهُم مُّ
  .الدين الحق السمح

فالغرب له نظرة للدين ورثها من خالل تطبيق الكنيسة أو : تأثرهم بالغرب -ب
فأصبحوا  ،عندهم خصوصا حينما  وقع التعارض مع  العلم رجال الكهنوت
كما ينظرون إليه أنه  ،دين أنه عائق أمام التقدم العلمي ينظرون إلى ال

مجموعة كالمية منسوبة لعبقري أو أثر من كتب قديمة لم يعد لها مجاال في 
والهيمنة الغربية مع ضحالة العلم بما عندنا من الدين جعلنا نتأثر .عالم اليوم

  .إلى حد ما بهذه النظرة 
بد وأن يعود للدين مجده ولكي يعود للوطنية ُرقيها وفاعليتها ال

وفاعليته داخل الوطن ليكون أساس المواطنة كي يصلح المواطن والذي  به 
  .يصلح الوطن

االهتمام بالتربية الوطنية الُمنتجة للسلوك اإليجابي ألن كل واحد  - 2
 .فينا مطالب بتعديل سلوكه نحو األفضل دائما

طن حقوقا يجب وعلى هذا البد من اإلشارة والتنويه على أن للموا
  .معرفتها وعليه التزامات يجب الوفاء بها

  المواطنة حقوق أو حقوق المواطنة
بعد هذا التأصيل للمواطنة نصل اآلن إلى معرفة حقوق المواطن 

فال يُضيع حقوقه وال يقصر في  ،وواجباته كي يكون على وعي من أمره
شرعية كي وأفضل أن أبني هذا الحقوق والواجبات على قواعد  ،واجباته

  .يطمئن إليها المواطن باعتباره ينتمي إلى وطنه المسلم 
الحرية هي تصرف اإلنسان بإرادته دون أي  :قـاعــــدة الحرية - أوال

  .ضغط أو إكراه بحيث ال تؤثر على اآلخرين
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فالمواطن حر في اختيار دينه  ،)الديمقراطية(ويطلق عليها اليوم 
وكل شؤونه شريطة أن يتحمل تبعية  ومعتقده وتخصصه وسفره وماله وبيته

  .اختياره
وال أكرر األدلة التي ذكرت سابقا حتى ال يطول الحديث وإنما أقتصر 

يِن ۖ قَد  :هنا عند آية محكمة في سورة البقرة وهي قوله تعالى َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ۚ فََمن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُ  ِ َفقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة تَّبَيََّن الرُّ ْؤِمن بِا<َّ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  والكل يعرف مفهوم  ،)256: البقرة( اْلُوْثقَٰى َال انفَِصاَم لَهَا ۗ َوهللاَّ
كل مولود يولد على الفطرة : (هذه اآلية وهي يقينا ال تتعارض مع قوله 
ة عندنا في مجتمعنا والفطر ،14)فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

الجزائري هي اإلسالم بحكم إنتماء قطرنا الجزائري للدين اإلسالمي وعقيدته 
  .وتشريعه ومن أجل هذا المبدأ ُشرع الجهاد وإبعاد ما يُعارض اختيار اإلنسان

وأساس كل دولة أو ثقافة أو حضارة هو الدين والعمران فالدين هو 
وتتفاوت فيه الدول والحضارات  ،اديالركن المعنوي والعمران هو الركن الم

 بينها رسول هللا 15وللحرية ضابط هام وهو عدم الضرر، ولهذا قاعدة هامة 
ال ضرر وال ضرار من ضار ضاره هللا ومن شاق شاق هللا ( :حين قال

فإذا حصل الضرر وجبت إزالته وهذه القاعدة تؤِصل لذلك فقالت  ،16)عليه
 ،ر تعد قيدا من الحرية أو ظابطا لهاوقاعدة إزالة الضر) الضرر يزال(

فالظروف .. فالحرية التي نعني ليست هي المطلقة بل المقيدة بضوابطها
اإلجتماعية  قد تقيده حريته لصالح عادات وتقاليد الناس كما أن النظر والسمع 
واإلعالم وغيره كله له ضوابط ينبغي التقيد بها ضمن دائرة ما عبر عنه 

  ).فبالتكلي(األصوليون 
وعندما يصل المواطن إلى درجة األهلية وتصبح له ذمة مالية فإنه 

ألنها تفضي إلى أداء  ،مسؤول على تصرفاته وأقواله وأفعاله التي هو حر فيها
دوره في العمران باعتباره مستخلفا في األرض وفق قوانين الكون وقوانين 

  .الشرع
: نذكر قوله تعالىولتأصيل هذه القاعدة  :دة العدل والقسطقاع ثانياـ

 يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيفَةً فِي اْألَْرِض فَاْحُكم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوَال َتتَّبِعِ اْلهََوٰى
ِ لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا  ِ ۚ إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل هللاَّ َفيُِضلََّك َعن َسبِيِل هللاَّ
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ْحَساِن  :وقوله تعالى ، )26: ص( َم اْلِحَسابِ يَوْ  َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ إِنَّ هللاَّ
 َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي ۚ يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

يَا أن يكون عدال مقسطا  فالمطلوب من المواطن كائنا من كان ، )90: النحل(
ِ ُشهََداَء بِاْلقِْسِط ۖ َوَال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى  َّTِ اِميَن أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما  َ ۚ إِنَّ هللاَّ  تَْعَملُونَ أَالَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوٰى ۖ َواتَّقُوا هللاَّ
وقد ، )227: الشعراء( َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمنقَلٍَب يَنقَِلبُونَ ، )8: المائدة(

: التوبة( فََال تَْظلُِموا فِيِهنَّ أَنفَُسُكمْ : حرم اإلسالم الظلم وحذر منه قال تعالى 
36.(  

نينة وبالعدل تتضح  وتُحفظ الحقوق وتستقر النفوس وتزرع الطمأ
وإذا المجتمع يتفاوت في  ،والسكينة في نفوس المواطنين ويسود األمن والرخاء

دخله ووعيه وكسبه فإن مبدأ العدل يقرب هذا التفاوت فيجعل للضعيف أو 
الفقير أو المريض أو مادون ذلك يجعل له مكانا هاما في المجتمع فيسموا 

  .االستقرار ويعم الخير والصالح بين أبناء الوطن
فقد تختلف  ،لعدل ليس معناه المساواة التامة في الحقوق والواجباتوا

الحقوق كما قد تختلف الواجبات من مواطن إلى آخر حسب خبريه وجهده 
ووظيفته وبالئه وسبقه وغير ذلك، وهذه المعاني بينة واضحة في القوانين 

  .ونظمها الحاكمة داخل مجتمعنا
اعدة العظيمة تشمل كل من ينتمي وهذه الق :ثالثاـ قاعدة الوفاء بالعهد

إلى الوطن سواء أكان حاكما أو محكوما وقد أمر هللا تعالى عباده بذلك فقال 
وقد أشرت إلى أن  ،)1: المائدة( يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ : تعالى

أن  ومطلوب من كل مواطن ،المواطنة عقد ويكون الوفاء عند أداء الواجبات
يكون وفيا بما يعمل وبما يقدم ومحسنا وحتى نحارب الخذالن وأخالق النفاق 

آية المنافق (حيث قال عليه الصالة والسالم  التي حذرنا منها رسول هللا 
  .17)إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان: ثالث

فالوفاء بالعهد من الحقوق التي يجب الوفاء بها من كل مواطن كما 
وقد مدح القرآن الكريم أهل الجنة  ،على السلطة الحاكمة أن تفي بما تعد يجب

 َوالَِّذيَن هُْم ِألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدهِْم َراُعونَ  :بأنهم يوفون بعهدهم قال تعالى
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ويظهر جليا هذا الحق في العقود والصفقات التي تبرم النجاز ، )8: المؤمنون(
أن ينال حقه في الوفاء بتمام االنجاز، لكن فإن مقتضى المواطنة  ،المشاريع

الواقف اليوم عند بعضها يالحظ  هذا الخلل المؤثر في الحقوق سلبا والذي 
وقد يتعدي هذا الوفاء إلى غير  .يضعف الثقة في المواطنة بشكل أو بآخر

   .المسلم أو غير المواطن ألنه مطالب بالوفاء حتى لغير المسلمين ويشمله
وهذا أصل  مقو جديد للمواطنة وذلك من  :التسامحرابعاـ قاعدة 

خالل تفعيل عنصر التسامح ألن التنازل عن بعض الحقوق مرغوب فيه 
وإذا كنا في أسرنا نتغاضى عن بعض  ،خصوصا بين أبناء الوطن الواحد

األقوال من أبنائنا أو عن بعض التصرفات فهي كذلك بين أبناء المجموعة 
اِء  :عالى المتسامح  قال تعالىوقد مدح هللا ت ،الوطنية الَِّذيَن يُنفِقُوَن فِي السَّرَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َوهللاَّ رَّ آل ( َوالضَّ
وهذا الحق يكتسبه  ،فرقى المتسامح إلى درجة المحسن، )134: عمران

ار التي ينالها من وراء هذا التسامح فهو يؤلف المواطن عندما يعرف الثم
القلوب ويقلل األضرار ويجمع الشمل ويتناسى اآلالم والجراح وهذه المعاني 
تقوى روابط وأواصر المواطنة بين الناس ومعلوم أن المواساة أنواع وتُعد هذه 

نُوا َوتََعاوَ : المعاني جزءا من  التعاون الذي أمر به القرآن الكريم قال تعالى
ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّقُوا ، )2: المائدة( هللاَّ  َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوَال تََعاَونُوا َعلَى اْإلِ

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا ( :وقال النبي 
  .18)اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ويأتي هذا الحق ضمن الوظيفة  :ة الدعوة إلى الحقخامساـ قاعد     
األساسية للمواطن المسلم الحريص على نشر الحق والخير وإشاعته بين الناس 

اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي  :قال تعالى
 أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه ۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ  ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك هُوَ 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف  :وقال أيضا، )125: النحل( ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ
 ِ   ). 110: آل عمران( َوتَْنهَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

والعمل  ،ن يشارك في هذا العمل وان كان تطوعافخيرية الفرد أ
وكل واحد منا مطلوب منه أن يجتهد في أن ينشر  ،الخيري هو العمل التطوعي

وقد نهضت الدول الكبرى المتقدمة بالتطوع والذي قد  ،الخير داخل المجتمع
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َالَة الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِ : يعبر عنه أحيانا باإلنفاق قال تعالى يُموَن الصَّ
ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُونَ  فالنفقه ليست من المال فقط فقد تكون من  ، )3: البقرة( َوِممَّ

وهكذا  ،الخ ...قَُوتِك إن كنت قويا ومن رأيك إن كنت ذا رأي ومن مشورتك
يدخل العمل التطوعي الخيري في كل المهارات الموزعة في أبناء الوطن 

  .ع وتتقدم وتتطور الدولةالواحد فينهض المجتم
هذا وبعد الحرب العالمية الثانية ُدونت منظومة حقوق اإلنسان 
وظهرت المواثيق والعهود الدولية ووضعت معايير لمعرفة حقوق اإلنسان لكل 

  :دولة، ومصدر هذه الحقوق هو
  .م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -
 .م1966سياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال -
 .م1969اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري  -
 .اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة -

وأصبحت الدساتير تنص على حقوق المواطن األجنبي وهو غير 
  .19األصلي في البلد المواطن

  :المواطنة نظام وقانون
اسية أن لكل فرد يولد أكد العهد الدولي والقانون للحقوق المدنية والسي

الحق في االسم والجنسية وهي أدل أشكال الروابط القانونية، كما أن لكل رشيد 
  .20الشخصية القانونية التي تسمح له بالمشاركة في المجتمع وهي حق

وال تصلح المواطنة إال بالعمل الصالح العام والخير المشترك، وال 
بين ما ترعاه الدولة من جانب وما تتحقق الديمقراطية والعدالة إال بالتوازن 

يخص المواطنين من جانب آخر وعلى المواطن الشعور بالمسؤولية الغير 
اإللزامية والقيام بها ليكتمل توازن بين الدولة والمواطن حتى ال يقع االستبداد 

  .من طرف أحدهم
والمواطن ككيان قانوني له حقوق وعليه واجبات على مستوى األفراد 

بالتالي ينشأ العقاب نتيجة المخالفات، وبهذا نصت الدساتير وجاءت والدولة، و
  .التشريعات، وعليه فالمواطن ليس كيان قانوني بل هو أيضا كيان سياسي
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  :المواطنة مسؤوليات وتطوع
فضال عن الحقوق هناك واجبات نحو الوطن و نحو األفراد والسلطة 

سية والمدنية يْرفعه العمل ينظمها القانون، وعليه فإن تحسين الحياة السيا
التطوعي، كما أن التقييم االيجابي والبناء يساهم في تطور وازدهار الحياة 
الوطنية ويضيق الفجوة بين الطرفين ويعطي ثقافة واسعة للمواطن تجعله ال 

  :يتهرب وال يتحايل عن التزامات
  .الخدمة الوطنية - 1
 .التهرب من الضرائب - 2
 .التي تفرضها الدولة االلتزام بالقوانين - 3

فالمواطنة إًذا وظيفة يجب القيام بأعبائها وقد قال الرئيسي األمريكي 
إنني عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة وهي :" جيمي كارتر لما انتهت واليته

  ".وظيفة مواطن
نخلص من هذا إلى أن المواطنة لها أيضا بعدها الروحي ألنها مؤاخاة 

األمة واإلنسانية لذا فهي تقوم على فلسفة االتصال  حقيقية بين أفراد الوطن 
باآلخر القائم على مبدأ العدل وعدم الظلم والنابع من إرادة مشروعة ونية 

كما تقوم على مبدئ آخر هو االنفتاح على اإلنسانية كلها، بعيدا عن ،حسنة
ه تحجير الجماعة وانغالقها، وبعيدا عن التشريعات التمييزية بين المسلم وغير

أو المرأة والرجل أو األقليات أو ما شابه ذلك، وبهذا تتأسي فكرة التطبيع 
  .  االجتماعي، وينموا المجتمع الصالح المتحابب

  المواطنة واجبات أو واجبات المواطنة 

بعد أن تحدثنا عن الحقوق نثني بالواجبات والتي تكمن إجماال في أربع 
  : واجبات   فهي

الواجب يطبقه المواطن لتحقيق حسن  هذا :واجب الطاعة -أوال 
ُسوَل  :المواطنة استجابة لقوله تعالى َ َوأَِطيُعوا الرَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا هللاَّ

ويتحقق ذلك في إتمام العقد االجتماعي  ،)59: النساء( َوأُولِي اْألَْمِر ِمنُكمْ 
ن جهة أخرى، سواء أكانت الذين هو بين المواطن من جهة و بين السلطة م

هذه السلطة سياسية أو قانونية أو اجتماعية أو غير ذلك، وأنقل هنا حديثا 
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 ،إن ِمن إجالل هللا تعالى إكراَم ذي الشيبة المسلم(: حيث قال لرسول هللا 
  .21)وإكراَم ذي السلطان الُمقسط ،وحامِل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه

بالمعروف ينشأ عليها المواطن منذ نعومة والطاعة تكون واجبة و
فقد أكد اإلسالم  عليها في  ،أظافره في أسرته وتنمو إلى المدرسة فالمؤسسة

ا  :األبوين قال تعالى َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
َما أَْو ِكَالهَُما فََال تَقُل لَّهَُما أُفٍّ َوَال تَْنهَْرهَُما َوقُل لَّهَُما يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدهُ 

من أحق الناس يحسن ( :حين سئل وقوله  ،)23: اإلسراء( قَْوًال َكِريًما
كما أن إْنزال الناس  ،22)أبوك: ثالثا ثم قال: صحبتي يارسول هللا؟ قال أمك

  .23)لوا الناس منازلهمأنز: (منازلهم واجب وقد جاء في األثر
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ( :بقوله وعن ذلك المعنى أشار     

وترتقي هذه الطاعة إلى المسؤول كل في مجاله إلى أن ، 24)ويوقر كبيرنا
تصل إلى الوالية العامة وقد نهى اإلسالم عن الخروج عن اإلمام وأمر بمقاتلة 

إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن : اربين قال تعالىالخارجين عنه كما أمرنا بإقامة حد  المح
َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي اْألَْرِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع  يَُحاِربُوَن هللاَّ

لَِك لَهُْم ِخْزٌي فِ  ْن ِخَالٍف أَْو يُنفَْوا ِمَن اْألَْرِض ۚ َذٰ ْنيَا ۖ َولَهُْم أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُم مِّ ي الدُّ
كل  هذا من أجل قطع دابر المعصية  ،)33: المائدة( فِي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

التي تؤدي إلى الفتنة وتزرع الرعب والفوضى داخل المجتمع وداخل الوطن 
 ،وأدناه منه مجلسا إمام عادل ،إن أحب الناس إلى هللا يوم القيامة( :وقد قال 

والطاعة عنوان كبير  ،25)وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر ،إلى هللابغض الناس ,
وطاعة أولي األمر وننزل  تبدأ بطاعة هللا تعالى وطاعة هللا ورسوله محمد 

  .إلى رحمة الصغير وتوقير الكبير
ويكون  :ثانياـ واجب اإلخالص للوطن والدفاع عنه واحترام نظامه

المواطن لدوره المنوط به اليومي وكذا ذلك بالعمل والجهد واالجتهاد في أداء 
التطوعي ألنه ال يمكن أن تتصور اإلخالص فقط في أداء الواجبات بل 
المخلص هو من يبادر إلى األعمال الخيرية األخرى وما أكثرها على مستوى 

  ...األسرة أو الحي أو المسجد أو المدرسة أو الجامعة أو غير ذلك
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الداخلية في النفس فيمنُعها  من واإلخالص للوطن يُنِمي الرقابة 
فيجعل المواطن حريصا على نفسه باعتباره  ،التجاوز أو الرشوة أو السرقة

  . مسؤوال وحريصا على غيره باعتباره شريكا به ينمو وينجح ويتطور
وهذا اإلخالص يدفع المواطن إلى الدفاع عن وطنه بكل أنواع 

ساهم في بنائه يساهم في الدفاع عن فمثلما  ،األسلحة الفكرية والخلقية والمادية
مكتسباته والدفاع يأخذ صورا كثيرا ومتعددة فمن الدفاع عنه اختيار برامج  

والمساهمة في رفع رايته التي تعبر عنه ومنها  ،الوحدة ونبذ برامج الفرقة
ومنها المحافظة على تراثه  ،تلقين النشيد الثوري والكفاحي  والوطني للناشئة

  .وتحفه وهكذا ....ه ووفنونه وآثار
فكلنا نشتاق إلى عادات وتقاليد آبائه ويُوِرثها ألبنائه، كما يحافظ أحدنا 

  .على بيته وأرضه وعرضه فكذلكم الوطن األم
ومن الواجبات أيضا احترام نظامه فال يؤيد الخريج عنه أو إضعافه 

ترتب ألن ذلك ينعكس على كل المواطنين لذا حرم اإلسالم الخروج عنه لما ي
، واحترام النظام ال يتماشى أبدا مع تقديم النصح أو 26عليه من آثار سلبية كثيرة

النقد البناء ألهل الحل والعقد ويكون ذلك من أهله وبضوابطه متى نبتعد عن 
  . الفوضى

فمن خالف  ،وقد بني هللا هذا العالم بنظام دقيق ورتب الطاعات كذلك
خطأ والعودة إلى استيفاء الطاعة في ذلك جعل هللا له طرائق لتصحيح ال

بشروطها  كذلك النظام السياسي فإنه اجتهاد له  أصوله الشرعية يجب أن يتفق 
وقد يختلفوا في بعض الفروع فيكون التقويم والتوجيه  ،عليها جميع المواطنين

من أهل االختصاص حتى يكون التعاون على تطور النظام القائم وتصويبه من 
  .انونية القائمة وهي كثيرةخالل القنوات الق

وعلى النظام أن يعي هذا النصح من أهله وأن يأخذه بعين االعتبار 
ومن هنا تلجأ األنظمة المتقدمة إلى اختيار النخب الفاعلة  ،وأن يعُذر أصحابه

  . على حسب الكفاءة ولما لذلك من أثر في تطور الوطن والمواطن
نالحظ في عصر العولمة  :ثالثاـ واجب حماية الوطن وأمنه ونصرته

ُوجود عوامل كثيرة الختراق الشعوب والدول واستعمال وسائل كثيرة ومتعددة 
فهناك اإلنترنيت وهناك القنوات الفضائية الدولية وهناك البعثات  ،ومتطورة
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الدبلوماسية وهناك المعاهدات الدولية وهناك الجمعيات والمنظمات وغير ذلك 
  .  رة والمؤثرةمن المؤسسات والشركات الكبي

لذا لزم الحذر واالنتباه ويكون ذلك بتأهيل وتدريب المواطن فضال عن 
يقظة وانتباه  الجهات المختصة في معرفة الثوابت التي ترتكز عليها المواطنة 

وهنا  ،حتى ال تهدم ويتحول بعدها الوالء لجهة أخرى خارج الحدود الجغرافية
ا أعني كل ماله عالقة بالخارج سواء ال أتحدث عن المواطن العادي فحسب إنم

أكان ذلك على مستوى الشركات وغيرها لما تملك من مغريات يسيل لها لعاب 
ونحن نسمع على أخطاء من هذا النوع أثرت على  ...عشاق  الدينار والدرهم

  .مصداقية الوطن
وحماية الوطن وأمنه ونصرته مسؤولية الجميع تنطلق  من حرص 

جيرانها وحيها وبلدها ووطنها ليشيع السالم في العالم كله، األسرة على نفسها و
لذا وجب أن تتغير بعض المفاهيم القديمة ليرتقي الفكر الوطني إلى حس أمني 
واقعي فالقول بأن  األمن مسؤولية األمن الوطني كجهاز متخصص ال تعفي 

م المواطنين العاديين من القيام بواجباتهم نحو أسرهم وجيرانهم وشوارعه
ليثبت أنه قام باألمن واألمن ليس هو أن اليتعدى علي أحد بقدر ماهو تأمين كل 

وعليه فمفهوم األمن  ،مستلزمات الحياة الكريمة من عمل وغذاء ودواء وفكر
  .قد تطور من األمن المادي إلى األمن المعنوي العام

ولإليمان تأثير كبير على األمن النفسي الذي هو أساس الصحة 
يَالِف قَُرْيٍش  :للجسد والبلد فاألمن من اإليمان قال تعالى والعافية  )1(ِإلِ

ْيِف  تَاِء َوالصَّ َذا اْلبَْيِت  )2(إِيَالفِِهْم ِرْحلَةَ الشِّ ن  )3(فَْليَْعبُُدوا َربَّ هَٰ الَِّذي أَْطَعَمهُم مِّ
ْن َخْوٍف  يَن آَمنُوا الَّذِ : وقال تعالى أيضا ،)4-1: قريش( )4(ُجوعٍ َوآَمنَهُم مِّ

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  ِ ۗ أََال بِِذْكِر هللاَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  )28( َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُهُم بِِذْكِر هللاَّ
الَِحاِت طُوبَٰى لَهُْم َوُحْسُن َمآٍب    ). 29 - 28: الرعد( )29(الصَّ

 المقصود بمرجعية الوطن هي :رابعاـ واجب احترام مرجعيته
ومما يالحظ  ،األصول  والقواعد والقوانين التي يستند إليها في تشريع األحكام

إال أن في وطننا  ،أن لكل وطن قواعد وقوانين تتفق أو تختلف مع وطن آخر
الجزائر نعني بتلك األصول والقوانين المرجعية الوطنية الدينية من جهة 
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الذي صوت عليه وفي الدستور  ،والمتمثلة في أصول مذهب اإلمام مالك
يضاف إليها  ،الشعب والقوانين التي يصدرها أو يقررها المجلس النيابي

  .القواعد والقوانين الدولية التي تتفق مع ذلك
إن احترام هذه المرجعية والوعي بها يزيد في لحمة روابط االتفاق     

د وكم يج ،بين المواطنين كما يؤسس لثقافة االئتالف داخل المجموعة الوطنية
الناظر في اختالف المرجعية من حسرات تعود على األسرة أو الوطن أو 

  .المواطن رغم أن بنود االتفاق كثيرة
ورغم اختالف ألواننا وعروقنا ولهجاتنا إال أن ذلك لم يكن عائقا      

أبدا في وحدة المرجعية المؤدية إلى وحدة التأصيل والرؤى وبالتالي إلى وحدة 
وإذا كان  ،كثرة المرجعيات تفرق وتشتت المجتمع الواحدألن  ،الهدف والوطن

مجتمعا متماسكا في فترة ما فقد يظهر ما يؤثر على تلك  الوحدة أو يخدش فيها 
في وقت آخر لنجد أنفسنا بحاجة إلى أن نستند إلى مرجعية تُخالف إجماع 

  . الناس فيسن قاعدة تضر أكثر مما تنفع وتفرق أكثر مما تجمع 
كانت الجزائر قد أنعم هللا عليها بوحدة المرجعية فإن  وإذا     

اإلباضية ال تَُعد خارج الخارطة الوطنية  ألن ما هو موجود لديهم فيها يصب 
وال أدل على ذلك من موافق علمائهم . في هذه الوحدة فكرا وسلوكا وعمال

وقادتهم من أمثال الشيخ اطفيش والشيخ بيوض يرحمهما هللا من التنظير  
وتالحمهم في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تعتبر المرجع  ،لوطنيةل

  .الديني بمبادئها وقيمها وأدبياتها

وهذا يعد واجبا  ،إذا فرابع هذه الواجبات هو احترام وحدة المرجعية
مهما الستكمال قواعد المواطنة الحقة ألنه يصب في االتفاق  والوحدة 

  .هو المطلوب والنهضة واالستقرار وهذا

  الواقع الجزائري والشعور بالمواطنة

إلى هنا، نستطيع أن نقول بأن الجزائر تختزن ميراثا ثريا، ماديا        
ومعنويا، ال تضاهيه مواريث أخرى لدى أمم سبقت في المواطنية أو تريد أن 
تسبق، شأن الدولة الصهيونية، التي تعيش مستقبال غامضا رغم توافر النية 

ادة لديها، والمعضلة التي تعيشها في تناقض صارخ ال حل له بين مفاهيم واإلر
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لم تستطع، وال . المواطنة، والوطنية، والمواطنية: ال بد منها في التأسيس
  .أعتقد أنها تستطيع، فّك ذلك التناقض، وفي ذلك بذور فنائها إن شاء هللا

إدراك ما لديها من ميزات أّما أمتنا الجزائرية فينقص بُْنيَهَا الرشد في       
إيجابية وقدرتها على تفعيلها والبناء عليها؛ خدمة للنفس، وطاعة للرب، ووفاء 

  .للشهداء، وصونا لحياة األبناء في األجيال القادمة

  :ملحق بالحقوق والواجبات في الدستور الجزائري

 2002وأنقل للقارئ الكريم ما نص عليه الدستور الجزائري لعام 
الحقوق والواجبات في الفصلين الرابع والخامس لنثبت أن  على مجمل

دستورنا الجزائري قد اعطى مساحة واسعة من الحقوق كما وضح مجمل 
  :الواجبات حيث جاء فيه

 الحقوق والحريات: الفصل الرابع

وال يمكن أن يُتذرع بأي تمييز . كل المواطنين سواسية أمام القانون :29المادة 
ولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو يعود سببه إلى الم

  .ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في : 31المادة 
الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان، 

القتصادية، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، وا
  .واالجتماعية، والثقافية

  .الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة: 32المادة 

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن 
  .ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سالمته، وعدم انتهاك حرمته

الجمعية عن الحقوق األساسية الدفاع الفردي أو عن طريق : 33المادة 
  .مضمون لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،
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ويحظر أي عنف بدني أو .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان: 34المادة 
  .معنوي أو أي مساس بالكرامة

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، : 35المادة 
  .اإلنسان البدنية والمعنوية وعلى كل ما يمس سالمة

  .ال مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي: 36المادة 

  .حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون :37المادة 

حقوق  .والعلمي مضمونة للمواطن حرية االبتكار الفكري والفني: 38المادة 
مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة ال يجوز حجز أي  .المؤلف يحميها القانون

  .أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال بمقتضى أمر قضائي

ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، : 39المادة 
سرية المراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها  .ويحميهما القانون

  .مضمونة

فال تفتيش إالّ بمقتضى  .لمسكنتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة ا: 40المادة 
وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن  .القانون، وفي إطار احترامه

  .السلطة القضائية المختصة

حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، واالجتماع، مضمونة : 41المادة 
  .للمواطن

  .حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون: 42المادة 

ذا الحق لضرب الحريات األساسية، والقيم والمكونات وال يمكن التذرع به
األساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسالمته، 

  .واستقالل البالد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية 
  .ى أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهويعل
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وال يجوز لألحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على 
  .في الفقرة السابقة  العناصر المبينة

يحظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو 
  .الجهات األجنبية

سياسي إلى استعمال العنف أو اإلكراه مهما  ال يجوز أن يلجأ أي حزب
  .تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون .كانت طبيعتهما أو شكلهما

تشجع الدولة ازدهار الحركة  .حق إنشاء الجمعيات مضمون: 43المادة 
  .يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات .الجمعوية

ه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية يحق لكل مواطن يتمتع بحقوق: 44المادة 
حق الدخول إلى التراب  .موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني

  .الوطني والخروج منه مضمون له
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع  :45المادة 

  .كل الضمانات التي يتطلبها القانون
  .قتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المّجرمال إدانة إال بم: 46المادة 
ال يتابع أحد، وال يوقف أو يحتجز إال في الحاالت المحددة : 47المادة 

  .بالقانون، وطبقا لألشكال التي نص عليها
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة : 48المادة 

يملك    .ساعة) 48( القضائية، وال يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين
وال يمكن تمديد مدة  .الشخص الذي يوقف للنظر حق االتصال فورا بأسرته

  .التوقيف للنظر، إال استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على 

  .الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه اإلمكانية
ويحدد القانون . يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة :49دة الما

  .شروط التعويض وكيفياته
  .لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب: 50المادة 



  محمد بن السايح/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          234

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون : 51المادة 
  .ا القانونأية شروط أخرى غير الشروط التي يحدده

األمالك الوقفية  .حق اإلرث مضمون .الملكية الخاصة مضمونة  :52المادة 
  .وأمالك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها

 التعليم مجاني حسب الشروط التي .الحق في التعليم مضمون: 53المادة 
 .ومة التعليميةتنظم الدولة المنظ .التعليم األساسي إجباري .يحددها القانون

  .تسهر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعليم، والتكوين المهني
تتكفل الدولة بالوقاية من  .الرعاية الصحية حق للمواطنين: 54المادة 

  .األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها
يضمن القانون في أثناء العمل  .لكل المواطنين الحق في العمل: 55المادة 

الحق في الراحة مضمون، ويحدد  .الحماية واألمن، والنظافة الحق في
  .القانون كيفيات ممارسته

  .الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين: 56المادة 
  .الحق في اإلضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون: 57المادة 

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته 
ادين الدفاع الوطني واألمن، أو في جميع الخدمات أو األعمال العمومية في مي

  .ذات المنفعة الحيوية للمجتمع
  .تحظى األسرة بحماية الدولة والمجتمع: 58المادة 
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين ال : 59المادة 

  .ضمونةيستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، م
  الواجبات: الفصل الخامس

يجب على كل شخص أن يحترم الدستور  .ال يعذر بجهل القانون: 60المادة 
  .وقوانين الجمهورية

يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد وسيادتها : 61المادة 
  .وسالمة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة

والتجسس والوالء للعدو، وعلى جميع يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة 
  .الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة
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على كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته تجاه المجموعة : 62المادة 
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه،  .الوطنية

تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح  .واجبان مقدسان دائمان
  .لشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدينا

يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف : 63المادة 
بها للغير في الدستور، السيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة 

  .الخاصة، وحماية األسرة والشبيبة والطفولة
يجب على كل واحد و .كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة: 64المادة 
ال يجوز  .يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية أن

وال يجوز أن تحدث بأثر  .أن تحدث أية ضريبة إال بمقتضى القانون
  .رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه

أبنائهم ورعايتهم، يجازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية : 65المادة 
  .كما يجازي األبناء على القيام بواجب اإلحسان إلى آبائهم ومساعدتهم

يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح : 66المادة 
  .المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير

يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا،  :67المادة 
  .وأمالكه طبقا للقانون بحماية شخصه

ال يسلم أحد خارج التراب الوطني إال بناء على قانون تسليم : 68المادة 
  .المجرمين وتطبيقا له

ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد الجئ سياسي : 69المادة 
  .يتمتع قانونا بحق اللجوء

انبه نالحظ أن التنظيم الدستوري للحقوق والواجبات قد غطى كل جو
وهو بذلك جدير بالتطبيق واالحترام وعدم التجاوز من كل أفراد  ،المختلفة

  ..المجموعة الوطنية

   :خاتمة

وأنه عقد اجتماعي يظهر أثره في سلوك  ،بعد تحديد فكرة المواطنة
وأن أهم ركائزها هو  ،وبعد ذكر أهم تحدياتها ،المواطنة ونشاطه داخل الوطن
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ضال عن المادي توصلنا بعد ذلك إلى أهم حقوق االنتماء المعنوي والنفسي ف
  :وواجبات المواطنة الحقة فركزنا في الحقوق باإلهتمام بـ 

  .ـ الحرية
  .ـ العدل والقسط

  .ـ التسامح
  .ـ الوفاء بالعهد

  .ـ حق الدعوة إلى الحق
  : كما ركزنا في الواجبات على

  .ـ واجب الطاعة
  .نظامه ـ واجب اإلخالص للوطن والدفاع عنه واحترام

  .ـ حماية الوطن وأمنه ونصرته
  .ـ احترام مرجعيته

هذا وقد نظم القانون الجزائري من خالل مواد الدستور كل الحقوق 
  .والواجبات في الفصلين الرابع والخامس

كما نخلص إلى ان استقامة المواطنة تكون بهذه الحقوق والواجبات 
ر وينمو ويزدهر وهو وقيام المواطنين جميعا بها كي يصلح الوطن ويستق

  .المقصود

  :التوصيات

في نهاية هذا البحث أجدد شكري لمن ساهم في هذا الملتقى الطيب 
  :وأُلخص ما توصلت إليه في نقاط

المواطنة عملية متداخلة تشترك فيها عدة عوامل نفسية ومادية 
  .موضوعية وتشترك في صياغتها مجموعة من األسس والمفاهيم

لية وخارجية تقف في نموها وازدهارها يمكن للمواطنة تحديات داخ
معرفتها والتغلب عليها إذا وجدت الهمة الصادقة وبغية الحق وإنشاء الصواب 
وهذا يحتاج إلى نوع من الجهاد الطويل والتكامل الحتواء كل عوامل التشتت 

 .والفرقة والخصام
 للحقوق والواجبات أصول شرعية وقانونية تستند إليها وجب تفعيلها

 .والعمل لها وبها مع احترامها
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إن تجديد العلوم ومسايرة العصر فيها واجب مدني يجب أن نسلكه كي 
 .نصنع قراراتنا بإرادتنا

إن العودة إلى أصول التشريع اإلسالمي والتربية الصحيحة للفرد 
واألسرة والمجتمع وفق منهجية مدروسة ليساهم في اكتمال دورة المواطنة 

 .الحقة
ورية إصالح المنظومة التربوية وتطويرها وتطعيمها بما أهمية وضر

 .يقدم األهداف الوطنية اإلسالمية النبيلة
لإلعالم دور هام في التوعية والتثقيف والتوجيه يجعل من الفرد 

 ..والمواطن لبنة صالحة في األسرة والشارع والقرية والمدينة
يساهم في إن الخطاب المسجدي في مدننا يحتاج إلى تفعيل أكثر ل

الوعي الوطني والتربية الوطنية السليمة وال يكون ذلك اال بتطعيمه 
 .بالمتطوعين وإعداد األئمة وتأهيل المرشدين للقيام بدورهم التربوي الكامل

الدعوة إلى إنشاء مؤسسة لإلفتاء على المستوى الوطني وذلك ليتسنى 
 .يةلنا توحيد المرجعية الدينية الوطنية في القضايا المصر

  .وصلى هللا على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
  

   :لهوامشا
                                                        

  . من دائرة المعارف البريطانية -1
   .دار اإلمام الجزائر ،م2010للقرآن الكريم  11بعنوان جدلية المواطنية بالملتقى  2-
، مؤسسة الرسالة، بيروت 2، ط1598القاموس المحيط، ص ):هـ 817(الفيروز آبادي  3-

    .م1992/ـه1412
كلية ، مجلة أبحاث تربوية ،"في فلسفة التربية المواطنية التجربة اللبنانية: "نصار ناصيف .د 4-

  .8، ص1986، 17 ع، بيروت ،التربية، الجامعة اللبنانية
  .9 ص ،المرجع السابق 5-

      .وموضعه ،المرجع السابق  6
7 -"Citoyen :Individu jouissant sur le territoire de l'Etat dont il relève des 

droits civils et politiques". Raymond Guillien et Jean Vincent: Termes 
Juridiques p102, 10 èd,dalloz, paris 1995  

  .1466 :رقم ،حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه 8-
   .1084: رقم ،أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه وسنن الترمذي 9-
   .1/97ج، ظر صحيح أبي داوودان -10
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، وأشير إلى م2000والمجتمع العالمي، دار النهضة، بيروت ، الوطن أحمد الطراح .د  11-

م وما دار فيها 2013استفادتي من ندوة تطور العلوم الفقهية الثانية عشر بسلطنة عمان مارس
   ..من محاور تخدم الموضوع

 ،ت الجديدة، لعبد هللا سنو، بيروت دار النهضةاالتصال في عصر العولمة، الدور والتحديا 12-
    .م2001

وهذا الكالم عليه تحفظ ألن كل دولة أو حضارة يجب أن يكون لها أساس من الجانب المعنوي   -13
 ).الدين(

   .49ص ،5ج  ،انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  ،رواه مسلم  والبخاري -14
  .493ص ،ـه1417 ،1ط ،جدة ،القواعد الفقهية الكبرى ،نصالح بن غانم السدال .د -15
   .2/57 ،بيروت ، المستدرك على الصحيحين ،لحاكم النيسبوريا -16
   .4/645رواه البخاري ومسلم، انظر السلسلة الصحيحة للشيخ األلباني  -17
   .2/71، السلسلة الصحيحة للشيخ األلباني انظر -18
   .وما بعدها 18في الدستور الجزائري، انظر صسألحق بالبحث الحقوق والواجبات  -19

 .1997القيم والمجتمع، سنو غسان منير، بيروت دار صادر  20-
، والذهبي في )358/رقم" (رياض الصالحين"وحسنه النووي في ) 4843(رواه أبو داود  -21

، والعراقي في )1/434" (اآلداب الشرعية"، وابن مفلح في )4/565" (ميزان االعتدال"
والشيخ األلباني في  (2/673"تلخيص الحبير"وابن حجر في ) 2/245" (يج اإلحياءتخر"
  ".صحيح أبي داود"

   .2/230رواه البخاري ومسلم  انظر صحيح الترغيب والترهيب  -22
   .10/342سنن أبي داوود ج -23
  .5/230انظر السلسلة الصحيحة  -24
  . وورد في آثار أخرى ،154/ 1 ،سنن الترمذي -25
اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك : "قال هذا عن عبادة بن الصامت عن النبي ورد  -26

أخرجه أحمد في المسند وفي السنة ، "ومكرهك وأثره عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك
  .البن أبي عاصم وصححه األلباني

-  ِ أَِميِرِه َشْيئًا يَْكَرهُهُ فَلْيَْصبِْر فَإِنَّهُ َمْن  َمْن َرأَى ِمنْ « َعِن ابِْن َعبَّاسٍ يَْرِويِه قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
  . رواه البخاري ومسلم ،»فَاَرَق اْلَجَماَعةَ ِشْبًرا فََماَت فَِميتَةٌ َجاِهلِيَّةٌ 

َعلَْيُكْم َعْبًدا اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا َوإِِن اْستُْعِمَل َعلَْيُكْم َعْبٌد َحبَِشيٌّ َوإِِن اْستَْعَمَل " :قَاَل َرُسوُل هللاِ  -
َمْن َرأَى ِمْن " :قَالَ  اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي هللاُ َعْنهَُما َعِن النَّبِيِّ  البخاري ،"َحبَِشيًّا َكأَنَّ َرْأَسهُ َزِبيبَةٌ 

رواه " َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّةً  أَِميِرِه َشْيئًا يَْكَرهُهُ فَْليَْصبِْر َعلَْيِه فَإِنَّهُ َمْن فَاَرَق اْلَجَماَعةَ ِشْبًرا فََماَت إِالَّ 
  .البخاري ومسلم
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أداء الفرائض المالية وعالقتها بالمواطنة بين الفكر 

  اإلسالمي والقانون الوضعي

            

  جامعة باتنة  –محمد بن صالح حمدي الدكتور 

  مقدمة

في تشريعاته وتوجيهاته ببناء الفرد والمجتمع  لقد اهتم اإلسالم
هو دين  والدولة، لكون اإلسالم ليس عالقة روحية بين العبد وربه فحسب، بل

بوضع أسسها  منذ هجرته إلى المدينة وأرسى  جسدها الرسول   ودولة
قواعدها الخلفاء الراشدون  من بعده، فالجانب األعظم للتشريعات اإلسالمية ال 
يظهر آثارها إال في ظل سلطة سياسية قائمة على هديه، لذا حرص اإلسالم 

والدولة ووثق ذلك بروابط على توطيد العالقة التي تربط بين الفرد والمجتمع 
عدة  وتتمثل في المبادئ األساسية التي يلتزم بها المواطن من حب الوطن 

ومن جانب آخر يقتضي بل يفرض على السلطة . والوالء له أداء واجباته
تطبيق مبادئ المساواة والعدل بين كافة المواطنين مهما كان انتمائهم الجنسي 

أول  لمدينة المنورة الذي وضعها الرسول والعرقي والديني، وكانت وثيقة ا
دستور إنساني متكامل يحقق المواطنة للناس و يؤسس  القانون و العالقة بين 

  .الجماعة السياسية المكونة لسكان المدينة

وتشكل الحقوق المالية الحلقة القوية التي تدعم هذه العالقة بين 
ودولته بتحمل جزء من الطرفين، فيشعر الفرد أن له التزام تجاه مجتمعه 

العبء المالي حسب طاقته، ومن جانب آخر فالدولة تلتزم بتقديم حقوق في 
  .   صورة خدمات ومرافق عامة

فكيف ينظم الفكر اإلسالمي من خالل تشريعاته ونظمه هذه العالقة، 
وكيف يجمع في  وما هي األدوات المالية التي يوظفها في سبيل تحقيق ذلك،

المسلم والذمي اللذان يعيشان في كنف الدولة اإلسالمية، وما  تلك العالقة بين
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هي أوجه اإلنفاق واالختالف في المواطنة بين الفكر اإلسالمي والقانون 
  الوضعي؟ 

  :وهذا ما تتناوله هذه الورقة في أربعة مباحث

  .مفهوم المواطنة في الفكر الغربي واإلسالمي :المبحث األول

  .حقوق والفرائض المالية بمفهوم المواطنةعالقة ال: المبحث الثاني 

السند القانوني والشرعي لفرض الضريبة والزكاة في القانون  :المبحث الثالث
   .والفقه اإلسالمي

  .مقارنة و استنتاجات :المبحث الرابع

  .خاتمة

  مفهوم المواطنة في الفكر الغربي واإلسالمي: المبحث األول

ن و أمن في مكان ما على بقعة من وطّن معنى سكن و قط: المواطنة لغة
اصطالحا  فقد عرف تطورات ومفاهيم متعددة عبر تاريخ البشرية، . األرض

  تعاظم االهتمام بحقوق اإلنسان والمواطنة مع مطلع القرن على الرغم من
فتحت نقاشات جدية في العالم، وعقدت ملتقيات   الحادي والعشرين، حيث

ي المنظمات الدولية وعلى مستوى واجتماعات على أعلى المستويات ف
  .الحكومات

مفهوم المواطنة له جذور تاريخية ومفاهيم متعددة عبر تاريخ إال أن 
البشرية، فهو يعني مثال عند اليونان  بالمساواة بين المواطنين، وعند الرومان 
سبغ المصطلح بالمفهوم القانوني الذي يعني الحقوق المدنية والشخصية، كما 

ومه عند الديانات السماوية ينبع من القيم و المبادئ األخالقية ،و قد كان له مفه
تقلص مفهوم المواطنة مع العهد الملكي في أوروبا، حيث أبعدت المجتمعات 
من المشاركة السياسية، ثم عاد من جديد في عهد الثورات، وبعد الحرب 

القات العالمية الثانية وإعالن حقوق اإلنسان حدث انقالب عظيم في الع
 . 1اإلنسانية
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إن مفهوم المواطنة مصطلح جديد ظهر مع بداية القرن الواحد والعشرين  
على مستوى اليونسكو وهيئة األمم المتحدة تلتها المنظمات الجهوية 

وقد .السنة األوروبية للمواطنة 2005 أعلنت سنة والحكومات، في أوروبا
صادقت   للمواطنة 2009 إلى 2006  أعّدت هيئة األمم المتحدة برنامجا يمتد من

  .عليه المجموعة الدولية

الكتب السماوية المتعاقبة حملت  :المواطنة في الديانات السماوية
اإلنسان مكرم والناس . مكارم األخالق ووضعت الحدود العادلة والمنصفة

  .سواسية يشتركون في الحقوق والواجبات

يجي على الرق والدين اإلسالمي ساهم بشكل كبير في القضاء التدر
كما أعطى ). مبدأ التشاور(كما جاء بمبدأ المشاركة في القرارات . والعبودية

حقوقا للمرأة لم تكن معروفة من قبل كحقوق الملكية وحق الميراث وحق 
كما أقر مبدأ التضامن من خالل المكانة التي خصصت لإلنفاق . التعلم

قوية مستمدة من نالحظ أن هناك مبادئ . والتصدق ومساعدة الضعفاء
النصوص الشرعية وأقوال الخلفاء والفقهاء تعبر عن منهج اإلسالم في حقوق 

  : المواطنة منها

-  ِيَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِح ُ آل [ َوَشاِوْرهُْم فِي اْألَْمرِ ، ]220 :البقرة[ َوهللاَّ
  .]38 :الشورى[ َوأَْمُرهُْم ُشوَرٰى بَْينَهُمْ  ،]159 :عمران

  .)حديث نبوي( ال فرق بين عربي وأعجمي إال بالتقوى -

  .)حديث نبوي( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه -

مقولة الخليفة عمر بن ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا -
  .)الخطاب

إن التمعن في هذه المبادئ القوية والتي لها من العمر خمسة عشر 
النسبة لنا نحن المسلمين تحتم علينا طرح التساؤل حول هذا الميراث قرنا ب 

والزاد والكنز المنصوص عليه والمدد  الذي ال ينضب من المعاني، لكن هذا 
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لم يمنع، عبر العصور وفي مختلف مناطق العالم، تدهور حقوق اإلنسان 
  .وفقدان حق المواطنة

مفاهيم تساعد على لقد وضع علماء السياسة عدة  :تعريف المواطنة
  :2بلورة مفهوم المواطنة منها

وهو تعريف عام يربط المواطن " هي االنتساب إلى الوطن" :المواطنة
حق المرء بالعضوية في المجتمع ووعيه " :بوطن معين، وعرفت أيضا

فهذا التعريف يضيف عنصرا هاما وهو وعي . "باالنتماء إلى جماعة معينة
المفكر عزمي بشارة أن المواطنة هي القاعدة لحالة ويرى . الفرد بذلك االنتماء

  .جوار بين جماعات مختلفة بحيث تصلح أساسا مدنيا للتعايش المشترك

أن المواطنة بتصور بسيط تتمثل في الحقوق  ،3ويرى باحث آخر
والواجبات التي كفلها دستور الدولة، منها حق المشاركة في الحياة السياسية 

ية واإلعالمية، وحق المشاركة تقود إلى إنجاز واالجتماعية واالقتصاد
  . القرارات الجماعية باتجاه الصالح العام

فاالنتماء إلى وطن والوالء له داللته القانونية والسياسية، أي أن مساحة 
المواطنة تمتد لتشمل أبناء الوطن الواحد، بما لديهم من حقوق وما عليهم من 

  .واجبات

ء والتعصب، أي تكون الوالءات القومية ونقيض المواطنة هو االجتزا
والحزبية والدينية فوق الوالء للوطن، ومن ثم تصبح هوية االنتماء للجماعة 

  .متقدمة على هوية االنتماء للوطن

عندما  هاجر  :دستور المدينة أساس المواطنة في الفكر اإلسالمي
فلم يتجه إلى المدينة وجد بها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين،  النبيء 

فكره إلى رسم سياسة اإلبعاد و المصادرة و الخصام، بل قبل  وجود اليهود 
والوثنية، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند، وأن لهم دينهم 

  .4وله دينه
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تعتبر الوثيقة المصدر األساسي  لمفهوم المواطنة  في الدولة الناشئة في 
سلمين في التعاون الخالص مع يهود المدينة المدينة و التي تعبر برغبة الم

لنشر السكينة و ربوعها و الضرب على أيدي العادين و ومدبري الفتن أيا كان 
  :5دينهم، و العيش تحت لواء وطن واحد،  وهذه أهم بنودها

المؤمنون و المسلمون من قريش و أهل يثرب ومن تبعهم، : البند األول
  .واحدة من دون الناسإنهم أمة : فلحق بهم وجاهد معهم

من تبعنا من يهود  فإن له النصرة واألسوة، غير مظلومين : البند الثاني
  .وال متناصرين عليهم

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم : البند الثالث
  .وللمسلمين دينهم

  .أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين: البند الرابع

من خرج من المدينة فهو آمن و من قعد فهو آمن، إال من : سالبند الخام
  .   ظلم أو أثم

فالوثيقة تنص على حرية المعتقد ونصرة المظلوم وحماية الجار ورعاية 
الحقوق الخاصة والعامة، واتفق فيها المسلمون واليهود على الدفاع عن 

  .    المدينة إذا هاجمها عدو

فنشأ  بقيادة الرسول محمد ) حيفةالص(هذه األمة تكونت وفق دستور 
أول تعاقد على المواطنة أساسه النصر للمظلوم والنصح والنصيحة وصيانة 

وهذه الوثيقة تحدد معالم الدولة  ،عقائد المتعاقدين وشعائرهم وحريتهم
  .وأركانها الثالث

  .شعب يكون أمة واحدة و يتبعه من دخلوا في ذمته -أ
  .اإقليم هو أرض يثرب وهواؤه -ب
  .سلطة حاكمة يرجع إليها وتقضي بما أنزل هللا -ج
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  عالقة الحقوق والفرائض المالية بمفهوم المواطنة : المبحث الثاني

ارتبط مفهوم المواطنة عبر التاريخ بحق  :الحقوق المالية والمواطنة
المشاركة في النشاط االقتصادي والتمتع بثمراته بصورة بارزة، إلى جانب 

حياة االجتماعية والسياسية، ولذا فإن تطوير أساليب معيشة المشاركة في ال
الفرد بما يحفظ كيانه وكرامته من العوز والفاقة أمر مهم للمواطن لكي يحفظه 
من استبداد السلطة والقوى االجتماعية، فالفاقة واالحتياج وصعوبة الحياة 

ؤدي إلى هدر المعيشية يشكالن عائقا أمام المواطنة والشعور باالنتماء، مما ي
حقوق المواطنة، وبالتالي إلى ضعف وتالشي الشعور باالنتماء لدى طبقة 
المحرومين والمعوزين، فالقفر يؤدي  بفئات اجتماعية إلى التنازل عن حقوقهم 

  . 6كمواطنين

إن تحقيق شروط المواطنة الصالحة القائمة على الوالء للوطن والتوازن 
وبشير  .الزما إلنجاز عملية التنمية بين الحقوق والواجبات أصبحت شرطا

الكثير من المفكرين أن فشل التجارب التنموية في العالم الثالث في حقبة 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي يعود إلى ضعف شعور المواطن 
بالمشاركة الفاعلة الناتجة عن غياب وتغييب المواطن بالمشاركة في بناء 

  .منظومته المؤسساتية

طوير مبدأ المواطنة وتعزيز الثقة بين المواطن ودولته يتطلب رفع إن ت
المستوى المعيشي للفرد ومحاربة الفقر والفاقة والنهوض بالثقافة والتعليم 
والخدمات االجتماعية، ودمج أفراد المجتمع في إطار هوية اجتماعية ووطنية 

تطبيق القوانين عامة ومحاربة كل أشكال المحسوبية والمحاباة ونشر العدالة و
  . على أفراد المجتمع بشكل متساوي

إن الفرائض المالية في اإلسالم متعددة  :الفرائض المالية والمواطنة
ومتنوعة، ويمكن تصنيفها إلى أصناف عديدة حسب المعايير المعتمدة، وفي 

  :بحثنا هذا نعتمد معياريين اثنين

  :ر فتنقسم الفرائض إلىبناء على هذا المعيا: أصل التشريع :المعيار األول
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وظائف تعبدية أي أنها فرضت بنص شرعي من الحكيم العليم ويلتزم بها  -أ
وتأتي على  المسلمون امتثاال ألمر هللا رجاء ثوابها ورهبة من وعيدها،

    .)زكاة األبدان( رأسها فريضة زكاة األموال وزكاة الفطر

اهمة في تحمل وظائف مدنية فرضت بنص اجتهادي الغرض منها المس -ب
األعباء المالية للدولة، مثل الخراج و العشور وسائر الوظائف المالية، أو 

  .هي مفروضة على غير المسلمين، مثل الجزية على أهل الذمة

نوعية المواطنين المكلفين بناء على هذا المعيار ينقسم  :المعيار الثاني
  :المكلفون المخاطبون بأداء الواجبات المالية إلى نوعين

، وهم الموجه إليهم الخطاب الديني التكليفي ويختصون بها دون المسلمون -أ
غيرهم، والفرائض المالية هي الزكاة وزكاة الفطر، ويدخل في هذا 
الصنف سائر الفرائض المالية التي توجبها السلطة بناء على سياسة 

 .شرعية
ظل الدولة وهم المواطنون غير المسلمين الذين يعيشون في  :أهل الذمة -ب

اإلسالمية، فتفرض عليهم الجزية والعشور على أساس المواطنة وتحمل 
 .العبء المالي العام

بناء على هذا التقسيم نستنتج فلسفة اإلسالم في تشريعه للفرائض 
المالية فهو يجمع بين البعد الديني التعبدي المحض وبين المواطنة  في تناسق 

أ بظاللها المسلم والذمي تجمعهم لحمة محكم، ففي دولة اإلسالم التي يتفي
المواطنة والمصلحة العامة، يقوم كل بواجبه حسب موقعه، فالمسلم كونه 
ملتزم بعقيدته فهو يؤدي زكاة أمواله امتثاال لشرع ربه، ومساهمة في توفير 
حد الكفاية إلخوانه في الدين والوطن من مسلمين و أهل ذمة، كما أن الذمي  

المواطنة الكاملة والحرية في معتقده، فهو بالتالي غير ملزم الذي يتمتع بحق 
بأداء الزكاة، بل يسهم في العبء المالي من خالل أداء الجزية، أو العشور 

  .     صيانة لعرضه و ماله والتمتع بالخدمات العامة

تأكيدا للبعد المدني للفرائض المالية وأثرها في  :الزكاة وظيفة الدولة
اطنة بين األفراد، فقد أناط الشارع الحكيم جمع وتوزيع الزكاة بناء لحمة المو
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: قال النووي. على السلطة السياسية، ولم يتركها لمبادرة الفرد و إيمانه القلبي
والخلفاء من  يجب على اإلمام أن يبعث السعاة ألخذ الصدقة  ألن النبيء 

وال يعرف ما يجب  بعده كانوا يبعثون السعاة، وألن  في الناس من يملك المال
   .7عليه و منهم من يبخل

 :وجعل اإلمام الماوردي جمع الزكاة وظيفة رئيسية لإلمام فقال
والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير 
خوف وال سرف والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير 

  .8ال تقديم فيه وال تأخير سرف وال تقتير ودفعه في وقت

ويتفق الفقهاء أن الدولة هي التي تأخذ الزكاة ألن هذا من عمل 
ونفس القول ينسحب على بقية . ، وقد قاتل الخليفة أبو بكر مانعهاالرسول 

الفرائض المالية من خراج وعشور وجزية، باستثناء زكاة الفطر التي يتولي 
  .الفرد المسلم بإخراجها بنفسه

رغبة ورهبة، رغبة في  لم بدفع زكاة ماله عن عقيدة ويقين،فالمس
هو مطمئن أنه يحقق  أهداف ، الفوز باألجر الجزيل، ورهبة من الوعيد الشديد

  :سامية  في آن واحد، دينية و إنسانية ووطنية

أداء الواجب الديني فيبتغي بذلك رضوان هللا و هو جازم أن ما أنفقه يدخره  - 1
ى لليوم اآلخر، وأنه يلتمس البركة والخلف وتزكية أمواله هللا تبارك وتعال

  .وطهارة قلبه من البخل والشح
أداء الواجب اإلنساني واألخوة الدينية وفي توفير الكفاية للفقراء والمساكين  - 2

  .وإشباع حاجاتهم المعيشية الضرورية، وسد حاجيات بقية مصارف الزكاة
كونه عضوا فعاال في مجتمعه، القائم المساهمة في أداء حق المواطنة، ل - 3

على توفير المرافق العامة والخدمات الضرورية، من بُنى تحتية وتعليم 
    .وصحة وتوفير األمن والعدالة

وهذا الشعور النابع من اإليمان الراسخ في القلب، يجعله ال يفكر أبدا 
لى تعجيلها قبل في التهرب من أدائها، بل يبادر إلى أدائها في أوانها، قد يقدم ع

  .أوانها لسد حاجة من الحاجات العامة، أو وفقا لسياسة مالية تنتهجها السلطة
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هذا هو إثر فريضة الزكاة في بعدها التعبدي و المدني، أما الفرائض 
المالية المدنية البحتة، فهي النوع الذي تظهر فيها المواطنة بجالء، حيث أن 

إلهي  شأن الزكاة، وإنما يدفعها على المكلف بها ال يدفعها كتكليف رباني 
أساس التكافل والتعاون والتضامن والمساهمة  الجماعية في توفير احتياجات 
المجتمع، و النهوض بتنمية الوطن، وهي تشبه في بعض جوانبها الضرائب 

  :المختلفة التي تفرضها األنظمة السياسية المعاصرة، وهذه الفرائض تتمثل في

الفريضة المالية التي توضع على األرض : ح الفقهيفي االصطال :الخراج
  .9التي فتحت عنوة بعد أن أوقفها اإلمام على جميع المسلمين

ما يفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا من بلد  :العشور
إلى بلد دار اإلسالم، وسميت بذلك لكون المأخوذ ُعشرا أو مضافا إلى العشر، 

  .10كنصف العشر

فريضة مالية مؤقتة يفرضها اإلمام على أموال األغنياء بشروط : الوظائف
محددة، في حال خلو بيت المال وعدم كفاية اإليرادات العادية لسد الحاجات 

  . األساسية للدولة

هي الخراج المجعول على أهل الذمة، وهي المال المأخوذ بالتراضي  :الجزية
    .11م، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهمإلسكان أهل الذمة في أراضي اإلسال

تضم دار اإلسالم على أرضه  :12أقسام المواطنة في الفكر اإلسالمي
  . المسلمين وأهل الذمة :صنفين من السكان

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوهَاَجُروا  فيقول القرآن فيهم: المسلمون - أوال
ئَِك بَْعُضهُْم  َنَصُروا أُولَٰ ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّ َوَجاهَُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاَّ
ن َشْيٍء َحتَّىٰ  ن َوَاليَتِِهم مِّ  أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يُهَاِجُروا َما لَُكم مِّ

اإليمان وسكنى : فهذه اآلية تبين أساسين للمواطنة]. 72 :األنفال[  يُهَاِجُروا
فإذا كان المرء مؤمنا ولكنه ما ترك تبعية دار . دار اإلسالم أو االنتقال إليها

الكفر،أي لم يهاجرها إلى دار اإلسالم ولم يستوطنها، فال يعد من أهل دار 
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سواء ولدوا فيها أو  –في دار اإلسالم  أما المؤمنون الذين يقطنون. اإلسالم
  .فهم من أهل اإلسالم –انتقلوا إليها من دار الكفر 

وقد ألقى اإلسالم على كواهل هؤالء السكان المسلمين تبعة حماية 
ويتمتعون بجميع  نظامه واالمتثال لجميع أحكامه والتضحية من أجل حمايته،

  .حقوقه

نون داخل حدود الدولة هم جميع الذين يقط: أهل الذمة -ثانيا
اإلسالمية  من غير المسلمين، ويقرون لها بالطاعة و الوالء، سواء ولدوا في 
دار اإلسالم أو جاؤوا من الخارج و التمسوا من الحكومة أن تجعلهم في عداد 

فلمثل هؤالء يضمن اإلسالم المحافظة على ديانتهم و ثقافتهم و . أهل الذمة
ينفد فيهم قوانينه، ويعطي لهم في قوانين البالد  أموالهم و أعراضهم ، وإنما

 .الداخلية مثل ما يعطي للمسلمين سواء بسواء

ويستوي  :13المساواة في أداء الواجبات مقابل التمتع بالحقوق
في تمويل موارد المالية للدولة وهي  –المسلمون وأهل الذمة  –الصنفان 

فالزكاة  قوق واألمن والحماية، واجبات يلتزم األفراد بها في مقابل تمتعهم بالح
والصدقات وضعت على المسلمين القادرين نظير أمنهم على أنفسهم وأموالهم 
من حقد المحتاجين وتطهيرا ألنفسهم باستجابتهم إلى أمر هللا بمعونة إخوانهم 

والجزية تجب على غير  ،المحتاجين، ونظير تمتعهم باستغالل مرافق الدولة
الذميين المقيمين في دار اإلسالم إقامة دائمة في مقابل  المسلم من أهل الكتاب

حمايتهم وعدم تكليفهم بالقتال في صفوف جيش المسلمين، ونظير تمتعهم 
  .أيضا بمرافق الدولة

السند القانوني والشرعي لفرض الضريبة والزكاة في  :المبحث الثالث
  القانون والفقه اإلسالمي 

الفكر اإلسالمي والغربي، للوقوف على مرتكزات المواطنة في 
  :نستعرض األسس التي قامت عليها الفرائض المالية في الفكرين

ينقسم كتاب المالية ورجال  :14األساس القانوني للضريبة - أوال
  : القانون في تحديد و تكييف السند القانوني للضريبة بين اتجاهين اثنين



  أداء الفرائض المالية وعالقتها بالمواطنة بين الفكر اإلسالمي والقانون الوضعي                        
  

 

 249                                                                            السادسالدولي  الملتقى

  .الضريبة عقد مالي وثمن للخدمات العامة: أولهما

  .الضريبة من أعمال السيادة يستند إلى فكر التضامن االجتماعي: هماثاني

يرى كثير  ):الضريبة ثمن للخدمات العامة(نظرية العقد المالي  - أوال
"  لوك"و " هوبز"من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أمثال 

ي أن الضريبة من طبيعة عقدي، بمعنى أنها تجد أساسها القانوني ف" ساي"و
التزمت بمقتضاه  الدولة أن قد ضمنا بين الدولة واألفراد، وانع) عقد مالي(

تقدم لألفراد الخدمات العامة، وفي مقدمتها خدمة األمن، والتزم الفرد أن يدفع 
فدفع الضريبة يأخذ شكل .للدولة الضريبة مقابل هذه الخدمة التي يحصل عليها

ا لألمن الذي تقدمه الدولة لألفراد، ومعنى ذلك أن الضريبة تعتبر ثمن. المبادلة
  .وانه ال توجد ثمة فروق أساسية بين دفع الضريبة وشراء السلع

تعتبر هذه الفكرة انعكاسا لنظرية العقد االجتماعي التي شاعت بين 
  .فالسفة المذهب الحر، وتبنته المدرسة التقليدية في أواخر القرن التاسع عشر

تنطلق هذه النظرية من أن الدولة  :نظرية التضامن المالي -ثانيا
ليست تنظيما تعاقديا، لكنها على العكس من ذلك فهي ضرورة تاريخية 
اجتماعية، وعلى ذلك يكون من الضروري أن نجد للضريبة أساسا آخر غير 
األساس التعاقدي، وقد وجد فريق من المفكرين هذا األساس القانوني للضريبة 

فاألفراد يلتزمون إذن بدفع . س الجماعةفي التضامن القومي الذي هو أسا
  .الضرائب بصفتهم أعضاء في جماعة تقوم على التضامن القومي

تفسير ذلك أن الدولة ملزمة بصفتها ضرورة تاريخية واجتماعية أن 
تقوم على الحاجات الجماعية، وان تحقق التضامن القومي بين أفراد الحاضر 

ولة في حاجة إلى موارد لتحقيق هذه واألجيال المقبلة، ومن البديهي أن الد
ولذلك فإنها تلجأ إلى فرض الضرائب على أعضاء الجماعة، بما . األغراض

  .لها من سيادة عليهم، وتحقيقا للتضامن القومي
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وعلى هذا فالضريبة ال .فاألفراد ملتزمون  بالمساهمة في أعباء الدولة
ضاها مبدأ التضامن تعدو أن تشكل طريقة لتوزيع األعباء العامة التي اقت

  :القومي بين أفراد الجماعة، ويترتب عنها عدة نتائج

أن الضريبة فكرة سيادية ، أي أن الدولة تقوم بفرض الضريبة بما لها من  - 1
  .حق السيادة عليهم

أن تفرض الضريبة على جميع أفراد الجماعة المعنيين بواجب التضامن  - 2
  .القومي، أي تحقيق عمومية الضريبة

أن يكون تحديد مقدار الضريبة تبعا لمقدرة الممول على المساهمة في  - 3
  .تحمل األعباء

إن أساس فرض الزكاة والحقوق المالية : أساس فرض الزكاة -ثالثا
 كلها يستمد من أصول الشريعة اإلسالمية ومبادئها السامية فهي ترتبط برباط

خرة والجانب الروحي الشهادة والدنيا واآلوثيق بين اإليمان بعالم الغيب و
لذا نجد البون شاسعا بين الفكين في المنطلقات واألهداف، وهذه  والمادي،

  :15أسس فرض الزكاة

يقصد بها أن من حق هللا أن يكلف عباده بما يشاء من : فكرة التكليف - 1
واجبات بدنية، أداء لحقه وشكرا لنعمه ليبلوهم أيهم أحسن عمال، فاإلنسان 

يترك سدى، فالتكليف هي ميزة اإلنسان، كما كلفه  لم يخلق عبثا ولم
  .بالعبادات البدنية منها الصالة كلفه بالعبادات المالية مثل الزكاة

وتقوم على أساس أن المال j تعالى، وأنه تعالى هو  :فكرة االستخالف - 2
المالك الحقيقي له واإلنسان مستخلف فيه، ولذلك يذكرنا هللا تعالى بهذا 

ا َجَعلَُكم ، عند طلب اإلنفاق االستخالف ِ َوَرُسولِِه َوأَنفِقُوا ِممَّ آِمنُوا بِا+َّ
ْستَْخلَفِيَن فِيهِ    .]7 :الحديد[ مُّ

فإذا تقرر في عقيدة المسلم هذا المبدأ وترسخ في قلبه وكيانه سهل 
  .عليه أن ينفد أوامر المالك الحقيقي في اإلنفاق

اإلنسان مدني بطبعه وال يستطيع الحياة  :ةفكرة التكافل بين الفرد والجماع - 3
بمعزل عن المجتمع ن بل هو مدين له في الكثير من خبراته، فالفرد 
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يحصل من مجتمعه على فوائد معنوية وحضارية ومادية، فالصانع 
والمزارع والموظف ال يحصل على مكاسبه بجهده فقط، وإنما بالعون 

ه الشخص وينسب إليه هو مال الذي يقدمه له المجتمع، والمال الذي يحوز
وعليه فحق . الجماعة أيضا ينسب إليها ويجب عليها المحافظة عليه

الجماعة أكيد في مال المسلم، والدولة لها حق اإلشراف على المجتمع 
  .ورعاية مصالحه

اإلخاء معنى إنساني ينبع من جوهر اإلنسان، : فكرة اإلخاء بين المسلمين - 4
أن يحصل على سد حاجته ويقوم بذلك إخوته في  فمن حق اإلنسان المحتاج

. الدين واإلنسانية، فهو أبعد مدى من فكرة التكافل بين الفرد والمجتمع
فالزكاة تجسد هذه األخوة حيث يأخذ من األغنياء وترد على الفقراء لسد 

  . حاجتهم و عوزهم

أساس العالقة  :16الحقوق وااللتزامات المالية ألهل الذمة في اإلسالم
ُ َعِن الَِّذيَن  :بين المسلمين وأهل الذمة  من المواطنين قوله تعالى الَّ يَْنهَاُكُم هللاَّ

وهُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ۚ إِنَّ  ن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّ لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ    .]8 :الممتحنة[ هللاَّ

فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس كافة ولو كانوا كفارا بدينه، 
أما المواطنون المقيمون في دار اإلسالم فلهم منزلة ومعاملة خاصة و هؤالء 
هم أهل الذمة، والذمة كلمة معناها العهد والضمان واألمان، وإنما سموا بذلك 

عيشوا في حماية اإلسالم  ألن لهم عهد هللا ورسوله وعهد جماعة المسلمين أن ي
وفي كنف المجتمع المسلم آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، 

"  الجنسية"بناء على عقد الذمة، فهذه الذمة تعطي أهلها ما يشبه في عصرنا 
  . فيكتسبون حق المواطنة، لهم  حقوقهم و عليهم واجبات و التزامات

  :الحقوق - أوال

يعتبر ضمان حد الكفاية بالعيش الكريم، حق لكل : ضمان حد الكفاية - 1
مواطن يعيش في كنف الدولة اإلسالمية مهما كان جنسه وعرقه ودينه، 

  .والتأمين ضد العجز والشيخوخة والقفر
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وهو مثل حماية األنفس واألبدان، وقد بلغ من : حماية األموال والممتلكات - 2
 –حسب دينهم  –ما يعدونه أنه يحترم  رعاية حرمة أموالهم وممتلكاتهم،

فتسري على  ماال، وإن لم يكن ماال عند المسلمين، مثل الخمر والخنزير،
  .  أهل الذمة أحكام المال الطيب على هذه األموال

فاإلنفاق العام الذي تقوم به الدولة : التمتع واالستفادة من كل مرافق الدولة - 3
سهم فيه أهل الذمة شأنهم من أجل األمن والدفاع وسائر المرافق العامة ي

  .شأن بقية المواطنين بدون تمييز لكونهم جميعا يتمتعون بحق المواطنة
  :وتتمثل في: الواجبات المالية -ثانيا

َحتَّٰى يُْعطُوا : في كتاب هللا بقوله تعالى الجزية المنصوص عليها
ع تحديد مقدراها وقد ترك الشر] 29 :التوبة[  اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوهُْم َصاِغُرونَ 

وكيفية أدائها والمعنيون بأدائها لالجتهاد الشرعي حسب الظروف والمستوى 
  .المعيشي

وهي الضريبة التي فرضها الخليفة عمر بن الخطاب على : العشور
غير المسلمين على أساس المعاملة بالمثل، لّما أخبر أن الدول المجاورة لدولة 

لقادمين بأموالهم التجارية، فأمر اإلسالم تفرض رسوما على المسلمين ا
  .بفرض مثلها على الداخلين إلى أرض اإلسالم

  مقارنة واستنتاجات : المبحث الرابع

من خالل بيان مفهوم المواطنة وعالقته بالفرائض المالية في الفكر 
المالي اإلسالمي والوضعي تجلت أوجه التقاطع والتمايز بين الفكرين 

  :والنظامين
لموطنة في الفكر اإلسالمي يرتبط بالعقيدة اإلسالمية مفهوم ا: أوال

أوال، ويُشكل الدين اإلسالمي الرابطة التي توحد األمة ويقوم عليها كيان 
الدولة، من غير إقصاء للمواطن غير المسلم في المواطنة المدنية، أما 
المواطنة في الفكر الغربي فترتكز على مقومات االنتماء لألرض، وتعتبر 

  .د الديني شأنا فرديا خالصاالمعتق
انطالقا من مبدأ حرية المعتقد يميز الفكر اإلسالمي بين نوعين : ثانيا

يشتركان في الحقوق والواجبات العامة ) مسلمون وذميون( من المواطنين
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بينما ال يقوم الفكر الغربي على . ويتميز كل منهم بمميزاته في الجانب المعتقد

  .فكرة التمييز

حرصت الشريعة على ضمان حقوق المواطنين جميعا، لقد : ثالثا
ويدل على ذلك تسميتهم بأهل الذمة،  وأكدت على حقوق أهل الذمة خصوصا،

لكونهم أخذوا العهد والميثاق لحمايتهم وأمنهم، فسنت تشريعات خاصة بهم 
  .     حفاظا على معتقدهم وكرامتهم، و شددت العقوبة على من ظلمهم وأساء إليهم

الفرائض المالية في اإلسالم تحمل بعدين، البعد التعبدي والبعد  :رابعا
المدني، وكالهما يعمالن على ربط اللحمة بين المواطن والسلطة، وتقوية 

فإذا ضعف الجانب المدني . الشعور باالنتماء بأداء الواجبات والتمتع بالحقوق
لمجتمع على لسبب من األسباب بقي البعد التعبدي حيا في القلوب، فيحافظ ا

تماسكه ومقوماته حتى في ظل ضعف السلطة السياسية التي ترعى حق 
  المواطنة،

الفرائض المالية في الفكر الغربي تنبني على الجانب المدني، لذلك 
فالسلطة تعمل جاهدة من لقوية هذا الجانب، وال تعير أدنى اهتمام للجانب 

فرد، مما يسمح  التعبدي لكون العبادة عندها شأن شخصي يختص به كل
       .لألفراد الستغالل الثغرات للتنصل من التبعات وااللتزامات

إن فكرة التكليف الديني المرتبط بوجدان اإلنسان وضميره : خامسا
الروحي تساعد على عدم التهرب من االلتزامات المالية في الفكر اإلسالمي، 

الفرائص المالية بطواعية فإيمانه بالغيب ورقابة هللا في قلبه يحثانه على أداء 
في ظل غياب هذا الجانب في الفكر الغربي تعزز السلطة المالية و ،وتلقائية

من أجهزة الرقابة المختلفة، مما يوهن ويضعف من العالقة الروحية 
  .          والمعنوية بين المواطن والسلطة

  : خاتمة

غربي عبر في هذه الورقة تناول الباحث مفهوم المواطنة في الفكر ال
العصور، وحاول أن يركز البحث عن الفرائض المالية والتي صنفها صنفين، 
صنف ذات بعد تعبدي إلى جانب بعدها المدني والتعاوني، مثل الزكاة وزكاة 
الفطر وصنف ذات طابع مدني يظهر في أهدافها معاني المواطنة وااللتزام 

ا المجتمع لمختلف أفراده بالواجبات مقابل االستفادة من الخدمات التي يقدمه
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على حد سواء، وقد وقفت الورقة على أهم الفروق بين األساس القانوني 
لفرض الضرائب وأساس فرضية الزكاة، وبينت األثر الفعال الذي تقوم به 
الوظائف المالية بنوعيها في بناء مفهوم المواطنة وتعزيز الثقة بين الفرد 

   .والدولة
   :الهوامش

                                                        
  .ة بين الحلم و الواقع، جامعة منتوري، قسنطينةعبد الكريم بن أعراب، المواطن -1
م محمود عزو حمدو الحمد، جدلية العالقة بين المواطنة والديمقراطية والتنمية في .م -2

، 10:ع ،16: الواقع السياسي العربي، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، المجلد
  .275، ص 2009

اطية، مجلة الدراسات اإلقليمية كلية العلوم محمود سالم السمرائي، المواطنة والديمقر -3
    .5/13 السياسية، الموصل،

محمد سعيد . 195 ص باتنة، الجزائر، محمد الغزالي، فقه السيرة، دار الشهاب، -4
 ص ،10 ط ،1411/1991 دار الفكر، دمشق، رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية،

222.   
، عن محمد األمين 63 ص والخالفة الراشدة، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي -5

 ،1420/1999 بلغيث، دروس في السياسة الشرعية، منشورات بغدادي، الجزائر،
  .80ص

  .286المرجع نفسه، ص  -6
    .172ص  ،، دار إحياء التراث1 صحيح مسلم بشرح النووي، ج - 7
  .18 ص األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت، الماوردي، -8
 ،1 ط نزيه حماد، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، مشق، -9

  .193 ، ص1429/2008
  .317 المرجع نفسه، ص -10
  .164 ص الرجع نفسه، -11
 ،1405/1985 المودودي أبو األعلى، نظرية اإلسالم وهديه، دار السعودية للنشر، -12

  .247 ص
 ،1983/ 1403مكتبة الفالح، الكويت،  اإلسالمية، محمد سالم مدكور، معلم الدولة -13

  .409 ص
  .200، ص 1979رفعت المحجوب، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -14
ص  ،1401/1981، 6 ط ، مؤسسة الرسالة،2 يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ج -15

  .118ص ، 1977 ،3 ط عبد العزيز العلي النعيم، نظام الضرائب في اإلسالم،، 1008
دار الشهاب، باتنة،  غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ،يوسف القرضاوي -16

  .  7 ، ص1988الجزائر، 
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  حقوق المواطنة وواجباتها في أبعادها

  الفقهية والقانونية   

  

  

   باتنة جامعة  – طروب كامل األستاذة
  :  مقدمة

  
ال يخفي على الفطرة السليمة أن أي دولة لن تستطيع قيادة ركب التقدم 
والحضارة في معزل عن ترسيخ وتفعيل مبدأ المواطنة، الذي يمثل تجسيداً 

بين الدولة، والمواطنين وأحد أهم دعائم االستقرار وتحقيق للتفاعل اإليجابي 
  .األمن االجتماعي

فلقد باتت المواطنة رابطا اجتماعيا وقانونيا بين أفراد المجتمع 
 ،وهو ما يعني أّن المواطنة تستلزم إلى جانب الحقوق ،والديمقراطي ،السياسي

يثة بدقة، والتي والتزامات حّددتها التشريعات الحد ،والحريات  مسؤوليات
تتفق من حيث المبدأ مع القواعد التي حددتها الشريعة اإلسالمية؛ التي تعد أول 

الوحدة اإلنسانية الشاملة ليعيش الناس في مودة وتفاهم إلى شرعة كبرى دعت 
  .وأمن واستقرار

والتي يترتب عليها حقوق  ،إّن من أنماط العالقة اإلنسانية المستجدة
فالدول والمجتمعات القائمة في حيز . و عالقة المواطنةوواجبات متبادلة ه

  .أضحت اليوم من حقائق العصر الثابتة ،جغرافي واحد

والعالقة بين أبناء ومكونات  ،فاألوطان اليوم حقيقة دستورية وقانونية
بصرف النظر عن دين  ،هذه األوطان قائمة على حقوق وواجبات المواطنة

  .وقومية أبناء الوطن

ومكونات أيدلوجية  ،تضم أجناس بشرية متعددة ،طان اليومفكل األو
 ،إال أن الجامع الذي يجمع هؤالء جميعا ،أو قومية أو عرقية متنوعة
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ويحتضنهم ويوفر لهم الحياة الالزمة هو نظام الوطن والمواطنة، واختالفات 
  .ال تلغي حقوق المواطنة وواجباتها  ،المواطنين بكل مستوياتها وأشكالها

أن ) المواطنة(تمكنت المجتمعات المتقدمة بفضل هذا النظام  فلقد
كما بنت أمنها واستقرارها  ،تتجاوز الكثير من انقساماتها وحروبها الداخلية

  . السياسي، واالجتماعي على قاعدة هذا النظام الدستوري

إننا نعتقد أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، والحقائق 
تجيب على أسئلة هذا  ،قانونية - ذي يتطلب رؤية فقهيةال ،اإلنسانية الثابتة

 ،وتحدد الرؤية الشرعية من كل مقتضيات ومتطلبات هذا النظام ،الموضوع
يجمعهم وطن واحد  ،الذي ينظم العالقة بين أفراد ومكونات إنسانية متعددة

  . ومواطنة واحدة متساوية في الحقوق والواجبات

ب بالضرورة تمتع المواطن بكافة وعلى هذا نجد أن المواطنة تتطل
حقوقه التي كفلها له دستور الدولة؛ على النحو الذي يرسخ، ويعمق انتماؤه 
للدولة، ويشعره بإنسانيته واحترام كيانه واحتياجاته من الناحية المادية 

وفي المقابل التزام المواطن بأداء واجباته تجاه دولته، على النحو  ،والمعنوية
مدى حرصه على تحقيق مصلحة الدولة العليا، وإسهامه في  الذي يتجلى فيه

  .تقدم وحضارة الدولة

وبالرغم من ذلك فقد واجه الفكر اإلسالمي تحديات عديدة في عالقته 
بالدولة الحديثة، لعل من أبرزها مسألة المواطنة والوطن، سواء في مدى 

ئمة على أولوية قدرته على استيعابها نظرياً في إطار منظومته المعرفية القا
الرابطة الدينية، أو في مدى قدرته على التعامل معها عملياً؛ في إطار 
مؤسسات الدولة القائمة على الرابطة الوطنية، ومع مكونات المجتمع نفسه، 

من خالل هدا . وبالتحديد العالقة مع غير المسلمين من أبناء المجتمع الواحد
كيف تعامل الفقه عمليا مع المواطنة :  يالتقديم المتواضع أطرح التساؤل التال

في إطار مؤسسات الدولة الحديثة من خالل معرفة الحقوق والواجبات 
المنصوص عليها في التشريعات الحديثة ومدى مالئمتها للمبادئ والقواعد 

 ؟لتي نصت عليها الشريعة اإلسالميةا
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  :أعالج اإلشكال المطروح من خالل العناصر التالية

  .وواجبات المواطنة في التشريعات الحديثة حقوق - 1

  .حقوق وواجبات المواطنة في الفقه اإلسالمي - 2

  .تعامل الفقه عمليا مع المواطنة في إطار مؤسسات الدولة الحديثة - 3

 . نتائج
  حقوق وواجبات المواطنة في التشريعات الحديثة - 1

لسياسية، إن مبدأ المواطنة كما تناولته مختلف المراجع واألدبيات ا
واالجتماعية بأنه عالقة تبدأ بين فرد و،دولة كما يحددها قانون تلك الدولة، 
وبما تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ويندرج ضمن 
هذا المفهوم، الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، فالمواطنة تسبغ أو تضفي 

جتماعية واقتصادية على المواطن حقوقاً سياسية وأخرى قانونية وا
  .الخ...وثقافية

ولقد استخلصت جملة حقوق المواطنة هذه من حقوق اإلنسان لهذا 
 ،وهناك من يفرق بينهما ،هناك من يرى أّن حقوق المواطنة هي حقوق إنسان

فكل دولة تترجم .  والواقع أّن حقوق المواطنة هي تفصيالت لحقوق اإلنسان
ل تطبيقها ؛ وعليه يمكن القول بأن حقوق في قوانينها حقوق اإلنسان، وتحاو

اإلنسان هي حقوق مواطنة؛ بينما حقوق المواطنة ليست حقوق إنسان عامة 
وهو الذي يحمل جنسية البلد المتواجد فيه، فحقوق  ،ألنها تتعلق بمواطن بعينه

المواطنة تختلف من بلد آلخر، بينما حقوق اإلنسان حقوق عامة ألنها تتعلق 
وهو الذي يحمل جنسية البلد المتواجد فيه، فحقوق المواطنة  ،بإنسان بعينه

تختلف من بلد آلخر؛ بينما حقوق اإلنسان حقوق عامة مستحقة داخل التراب 
وعليه فالمواطنة يترتب عليها ثالث أنواع رئيسية من  ،الوطني وخارجه

يز والحريات يجب أن يتميز بها جميع المواطنين في الدولة دونما تمي ،الحقوق
واللون أو اللغة أو أي وضع  ،من أي نوع وال سيما التمييز بسبب العنصر

  :آخر وهذه الحقوق هي
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وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن : الحقوق المدنية -
 ،أو العقوبة القاسية ،وال للمعاملة السيئة ،وعدم إخضاعه للتعذيب ،في الحياة

وعدم إجراء أي تجارب طبية، أو علمية  ،واإلحاطة بالكرامة ،أو الالإنسانية
واالعتراف بحرية كل  ،على أي مواطن دون رضاه، وعدم استرقاق أحد

وحق كل  ،مواطن طالما ال تخالف القوانين، وال تتعارض مع حرية اآلخرين
وحق كل  ،و عدم اعتقاله أو توقيفه تعسفيا،مواطن في األمن على شخصه

وحرية اختيار مكان إقامته داخل  ،التنقل وحقه في ،مواطن في الملكية الخاصة
وحق كل مواطن في المساواة أمام  ،والعودة إليها ،و مغادرتها،حدود الدولة

وعدم التدخل في  ،القانون، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية
ال ألي حمالت  ،أو شؤون أسرته، وبيته، أو مراسالته ،خصوصية المواطن

وحقه ،سمعته، وحق كل مواطن في حماية القانون له قانونية تمس شرفه، أو
والوجدان، واعتناق اآلراء، وحرية التعبير وفق النظام،  ،في حرية الفكر

  .والقانون، وحق كل طفل في اكتساب جنسيته

وتتمثل هذه الحقوق بحق االنتخابات في السلطة   :الحقوق السياسية -
وحق كل مواطن  ،ترشيحوالسلطات المحلية والبلديات وال ،التشريعية

بالعضوية في األحزاب، وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على 
القرار السياسي، وشكل اتخاذه من خالل الحصول على المعلومات ضمن 

 .القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي

تتمثل الحقوق  :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
االقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف 
منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات واالنضمام إليها والحق في 

وتتمثل الحقوق االجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه  ،اإلضراب
لحق في الرعاية االجتماعي واالقتصادي وتوفير الحماية االجتماعية، وا

الصحية، والحق في الغداء الكافي، والحق في التامين االجتماعي والحق في 
المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق 

وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن  ،في الخدمات كافية لكل مواطن
   .)1(بالتعليم والثقافة
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تتوزع بين حقوق المواطن السياسية من خالل فالحقوق والواجبات 
المشاركة وصناعة القرار ودوره في اختيار صناع القوانين والتأثير فيها كون 

  .تكون الدولة بموجبه الطرف اآلخر المواطن أحد طرفي عقد

وعلى صعيد الواجبات، فإضافة إلى االلتزام بالقوانين، على المواطن 
وفيما يلي  .)2(ودفاعية الخدمة العسكرية واجبات مالية مثل دفع الضرائب

أسوق النموذج الجزائري لبيان حقوق وواجبات المواطنة وفق ما قرره 
   :)3(الدستور في فصليه الرابع والخامس كاآلتي

  :الحقـــوق - 1

وال يمكن أن يُتذرع بأي تمييز . كل المواطنين سواسية أمام القانون :29المادة 
العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو  يعود سببه إلى المولد، أو

  .ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في : 31المادة 
الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان، 

ية، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، واالقتصاد
  .واالجتماعية، والثقافية

  .الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة: 32المادة 

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن 
  .ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سالمته، وعدم انتهاك حرمته

عن الحقوق األساسية  الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية: 33المادة 
  .مضمون لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،

ويحظر أي عنف بدني أو .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان: 34المادة 
  .معنوي أو أي مساس بالكرامة

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، : 35المادة 
  .ن البدنية والمعنويةوعلى كل ما يمس سالمة اإلنسا
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  .ال مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي: 36المادة 

  .حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون :37المادة 

حقوق  .والعلمي مضمونة للمواطن حرية االبتكار الفكري والفني: 38المادة 
و تسجيل أو أية وسيلة ال يجوز حجز أي مطبوع أ .المؤلف يحميها القانون

  .أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال بمقتضى أمر قضائي

ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، : 39المادة 
سرية المراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها  .ويحميهما القانون

  .مضمونة

فال تفتيش إالّ بمقتضى  .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن: 40المادة 
وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن  .القانون، وفي إطار احترامه

  .السلطة القضائية المختصة

حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، واالجتماع، مضمونة : 41المادة 
  .للمواطن

  .حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون: 42المادة 

لضرب الحريات األساسية، والقيم والمكونات  وال يمكن التذرع بهذا الحق
األساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسالمته، 

  .واستقالل البالد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية 
  .ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهويعلى أساس 

وال يجوز لألحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على 
  .في الفقرة السابقة  العناصر المبينة

يحظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو 
  .الجهات األجنبية
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إلى استعمال العنف أو اإلكراه مهما ال يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي 
  .تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون .كانت طبيعتهما أو شكلهما

تشجع الدولة ازدهار الحركة  .حق إنشاء الجمعيات مضمون: 43المادة 
  .يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات .الجمعوية

ية والسياسية، أن يختار بحرية يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدن: 44المادة 
حق الدخول إلى التراب  .موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني

  .الوطني والخروج منه مضمون له
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع  :45المادة 

  .كل الضمانات التي يتطلبها القانون
  .نون صادر قبل ارتكاب الفعل المّجرمال إدانة إال بمقتضى قا: 46المادة 
ال يتابع أحد، وال يوقف أو يحتجز إال في الحاالت المحددة : 47المادة 

  .بالقانون، وطبقا لألشكال التي نص عليها

يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة : 48المادة 
يملك . ساعة  (48)القضائية، وال يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين 
وال يمكن تمديد مدة  .الشخص الذي يوقف للنظر حق االتصال فورا بأسرته

ولدى انتهاء  .التوقيف للنظر، إال استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون
مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، 

  .إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه اإلمكانية

ويحدد القانون . يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة :49المادة 
  .شروط التعويض وكيفياته

  .لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب: 50المادة 
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون : 51المادة 

  .ونأية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القان
األمالك الوقفية  .حق اإلرث مضمون .الملكية الخاصة مضمونة  :52المادة 

  .وأمالك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها
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 التعليم مجاني حسب الشروط التي .الحق في التعليم مضمون: 53المادة 
 .عليميةتنظم الدولة المنظومة الت .التعليم األساسي إجباري .يحددها القانون

  .تسهر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعليم، والتكوين المهني
تتكفل الدولة بالوقاية من  .الرعاية الصحية حق للمواطنين: 54المادة 

  .األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها
يضمن القانون في أثناء العمل  .لكل المواطنين الحق في العمل: 55المادة 

الحق في الراحة مضمون، ويحدد  .ة واألمن، والنظافةالحق في الحماي
  .القانون كيفيات ممارسته

  .الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين: 56المادة 
  .الحق في اإلضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون: 57المادة 

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته 
دفاع الوطني واألمن، أو في جميع الخدمات أو األعمال العمومية في ميادين ال

  .ذات المنفعة الحيوية للمجتمع
  .تحظى األسرة بحماية الدولة والمجتمع: 58المادة 
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين ال : 59المادة 

  .يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة
  الواجبات  -2 

يجب على كل شخص أن يحترم الدستور  .ال يعذر بجهل القانون: 60المادة 
  .وقوانين الجمهورية

يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد وسيادتها : 61المادة 
  .وسالمة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة

للعدو، وعلى جميع يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والوالء 
  .الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة

على كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته تجاه المجموعة : 62المادة 
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه،  .الوطنية

تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح  .واجبان مقدسان دائمان
  .ويهم، والمجاهدينالشهداء، وكرامة ذ
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يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف : 63المادة 
بها للغير في الدستور، السيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة 

  .الخاصة، وحماية األسرة والشبيبة والطفولة
ويجب على كل واحد  .كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة: 64المادة 
ال يجوز  .يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية أن

وال يجوز أن تحدث بأثر  .أن تحدث أية ضريبة إال بمقتضى القانون
  .رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه

، يجازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم: 65المادة 
  .كما يجازي األبناء على القيام بواجب اإلحسان إلى آبائهم ومساعدتهم

يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح : 66المادة 
  .المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير

يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا،  :67المادة 
  .قانونبحماية شخصه وأمالكه طبقا لل

ال يسلم أحد خارج التراب الوطني إال بناء على قانون تسليم : 68المادة 
  .المجرمين وتطبيقا له

ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد الجئ سياسي : 69المادة 
  .يتمتع قانونا بحق اللجوء

وعلى الرغم من أن الدستور والقوانين قد كفلوا مايتحقق به .. وختاماً 
بمفهومها اإلنساني ال تتحقق فقط بالقوانين بل   لمواطنة، إال أن المواطنةمبدأ ا

ال بد لها أن ترتكز على عوامل وممارسات اجتماعية تنبع من شعور كافة 
المواطنين بالمساواة وقدرتهم على المشاركة في الحياة العامة للبالد جنب إلى 

صحيح فهمها هي  جنب مع سلطات الدولة المختلفة، حيث أن المواطنة في
الوطن   الطريق نحو تحقيق الوحدة الوطنية وغرس الشعور باالنتماء إلى

والمجتمع بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وأصالته وتاريخه وهمومه 
  .المشتركة

  حقوق وواجبات المواطنة في الفقه االسالمي - 2

    :)4(في كتابه اإلسالم  وحقوق اإلنسان وواجباته الدكتور حامد الرفاعي يقول
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سبحانه  هللاإن مصدر الحقوق والواجبات بثباتها ألصحابها هو 
تنظر للحق والواجب على أنهما من مقومات  فالشريعة اإلسالمية ،وتعالى
فهي المعيار لصحة واستقامة أداء الحقوق والواجبات وفق  .اإلنسانكرامة 
يق إرادة مقيدان بتحق الشريعة اإلسالميةتعالى، فالحق والواجب في  هللاإرادة 

ومرضاته،كما أنهما مقيدان بمصلحة الجماعة وعدم اإلضرار باآلخرين،  هللا
وللناس أن يتعارفوا ويتفقوا على حقوق وواجبات فيما استحدث من أمور 

وبما يضمن تحقيق كرامة  وشرعته هللابما ال يتعارض مع إرادة . حياتهم 
  .بين الناس العدلومصالحه، ويحقق إقامة  اإلنسان

حق تولي (الحقوق السياسية : األول: وهي نوعان ،وللمواطنة حقوق
: الثاني). وحق إبداء الرأي ،حق االنتخاب والترشيحو ،الوظائف العامة
وحق  ،وحق التعليم ،وحرمة المسكن ،الحقوق الشخصية(الحقوق العامة 

  ).وحق التمتع بمرافق الدولة ،الكفالة

  :وهي إجماال ،كما أن المواطنة يترتب عليها مسؤوليات وواجبات

  ).والعمراني ،اإلنساني(واجبات البناء   -أ 

والجهاد في  ،كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،واجبات الحراسة  -ب 
 .سبيل هللا

وأرى في هذا السياق األخذ بما نصت عليه وثيقة المدينة كنموذج 
الوثيقة مثل أعلى استخلص منه العلماء جملة من الحقوق والواجبات فهذه 

يمثل شرف المواطنة وتقرير حقوق المواطنين على أساس واضح من 
مسؤوليات دون منح بعضهم شيئاً من االمتيازات، على المساواة وتحمل ال

عكس ما كان مقرراً في األمم غير اإلسالمية في الماضي؛ من إعطاء 
بناء على اعتبارات مختلفة  ،امتيازات لبعض المواطنين دون غيرهم

ومبرارات ال ترتكز على مبدأ العدالة، والمساواة المطلقة، التي لم يعرف 
وجملة هذه الواجبات والحقوق . ع غير التشريع السماوينظير لها في أي تشري

  :هي
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 :الواجبات - 1

، وحب األرض واآلخرين الذين يعيشون الوالء واإلخالص للدولة والوطن
مع المسلمين، ويتعرضون معهم لكل إساءة وخطر، ويستفيدون جميعاً من 

لَقَْد َكتَْبنَا فِي وَ : مغانمه، مما يجعل الوطن خيراً ومتعة للجميع، قال هللا تعالى
الُِحوَن، إِنَّ فِي هََذا لَبََالًغا  ْكِر أَنَّ اْألَْرَض يَِرثُهَا ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ الزَّ

  .)106 -105: األنبياء( لِقَْوٍم َعابِِدينَ 

أما الوالء لألعداء فهو خسارة محققة، وال يجلب إال الشر والسوء والوبال، 
يَا أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا َال : عن مواالة األعداء، فقال سبحانه - تعالى- لذا نهى هللا

ِة َوقَْد َكفَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن  ُكْم أَْوِليَاَء تُْلقُوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ تَتَِّخُذوا َعُدوِّ
  .)1: الممتحنة( ..اْلَحقِّ 

َ َال يَهِْدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ َوَمْن يَتََولَّ : تعالى وقال  هُْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنهُْم إِنَّ هللاَّ
  .)51: المائدة(

ومن يتحالف مع األعداء ويتناصر معهم على حساب مقتضيات دولته 
ومصلحة أمته ووطنه، فهو خائن خيانة عظمى، مفرط في حقوق بالده، وكل 

ساقط االعتبار، يلفظه التاريخ، وهو  خائن يعيش أبد الدهر سقيم الوجدان،
يَا أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا َال تَُخونُوا : يستحق النبذ والطرد والعقاب، قال هللا تعالى
ُسوَل َوتَُخونُوا أََماَناتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ  َ َوالرَّ : وفي آية أخرى، )27: االنفال( هللاَّ

 َْال يُِحبُّ ال َ َ َال يَْهِدي َكْيَد اْلَخاِئنِينَ ،  )58: االنفال( َخاِئنِينَ إِنَّ هللاَّ  َوأَنَّ هللاَّ
  .)52: يوسف(

وهذا واجب مقدس، ألن الوطن للجميع، والخير والشر : الدفاع عن الوطن
يعم الجميع، وهذا الدفاع يتطلب التضحية بالنفس والمال وأغلى شيء في 

قادر على حمل السالح فداء للجماعة، الوجود، والبد من أجل ذلك أن يكون ال
فة، وإذا تعرض لألذى أو الموت فهو في عداد  فيسجل له التاريخ صفحة مشرِّ

َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا : في شـأن الشـهداء ومكانتهم تعالى قال هللا . الخالدين
ِ أَْمَواتًا َبلْ  ُ ِمْن  فِي َسِبيِل هللاَّ أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن، فَِرِحيَن بَِما َءاتَاهُُم هللاَّ

  .)170- 169: آل عمران( ..فَْضلِهِ 
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وإن بذل الدماء رخيصة في سبيل الحفاظ على الوطن يحفظ حرمة الوطن 
والبالد، ويصون عزته وكرامته، ويبقيه حقاً خالداً ألهله، أما عمالء األعداء 

  .)5(قطو االعتبارفهم سا

وإذا تخلى المواطن عن واجب الدفاع وجب عليه دفع الفدية أو الضريبة 
المسماة في القرآن الكريم بالجزية وهي دينار واحد في العام، فإذا جاهد أو 

  .عجز عنها سقطت عنه وعن أمثاله

ألن ذلك يحقق األمن االجتماعي، : احترام نظام الدولة ودستورها
، ويحفظ نظام التعامل، ويؤدي إلى انتعاش االقتصاد وممارسة الحريات

ورخاء األمة، ويمنع الفوضى، ويقمع الجريمة، ويستأصل الفساد بقدر 
  .اإلمكان، ويزيل كل ظواهر التخلف والدمار والتخريب

هذا باإلضافة إلى التزام المواطن بواجباته الدينية واالجتماعية واألمنية 
ية، فيعبد ربه بإخالص، ألن العبادة تهذِّب النفس واالقتصادية والصحية والثقاف

وتطهر القلب من أمراضه، وتحبِّب الخير، وتمنع الشر، وعليه صون أسرته 
وتربية أوالده وتعليمهم وغرس فضيلة األخالق في نفوسهم ومنها حّب الخير، 

  .وحب اآلخرين، وجلب المنفعة لهم ودفع الشر عنهم

د والميثاق وبيعة الحاكم، وصون وعلى المواطن واجب رعاية العه
مصلحة األمة العليا، وإشاعة األمن، وتنمية االقتصاد الزراعي والصناعي 
والتجاري وغيرها من الموارد العامة، وتنمية الثقافة، وتحصيل العلم، وتقدم 
العلوم وال سيما في عصرنا العلوم التقنية، والحفاظ على البيئة وأموال 

ية والمعنوية، ومحاربة الفساد واالنحالل الخلقي، اآلخرين وحقوقهم الماد
وتحقيق التضامن والتكافل االجتماعي، ومحاربة كل ألوان الضرر بالنفس من 
مسكرات ومخدرات وغير ذلك مما يحقق تقدم الوطن وإعالء شأنه، وجعله 
في طليعة األوطان، وعلى هذا فإن الشريعة اإلسالمية كغيرها من قوانين 

صر شريعة إقليمية، تطبق على جميع رعاياها، وكذلك نظامها العالم المعا
  .)6( )أي الدستور(األساسي
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فهي أكثر بكثير من الواجبات : وأما حقوق المواطن في الدولة اإلسالمية
وهي تشبه إلى حد كبير الحقوق األساسية والتبعية للمواطن في المواثيق 

  .الدولية التفاقها مع مقاصد الشريعة

  :أورد أهمهاوفيما يلي 

الحق في حفظ النفس : حق الحياة وكسب المال أو حق الملكية الخاصة
اإلنسانية والملكية مقصد أساسـي من مقاصد الشريعة، فيحرم االعتداء على 
كل إنسـان في الوطن، مسـلماً كان أو غير مسلم، مواطناً أم وافداً، ألن حرمة 

تكب، كالقصاص أو الحد، الدماء عظيمة في اإلسالم، إال بجرم جنائي مر
ًدا فََجَزاُؤهُ : قال تعالى. حفاظاً على األمن واالستقرار َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ

ُ َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظيًما -92: النساء( َجهَنَُّم َخالًِدا فِيهَا َوَغِضَب هللاَّ
َك َكتَْبنَا َعلَى َبنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفًسا ِمْن أَْجِل َذلِ : تعالى، وقال )93

بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَنََّما أَْحيَا 
  .)32: المائدة( النَّاَس َجِميًعا

س بمثابة قتل الناس جميعاً، وإحياء ولم نجد كاإلسالم ديناً جعل قتل النف
  .النفس بمثابة إحياء الناس جميعاً، والمال أيضاً قرين الروح

أما الجهاد فهو شريعة استثنائية لرد العدوان، كبقية أنظمة الحرب 
  :المشروعة قديماً وحديثاً، وحاالته ما يأتي

ِ : لقوله تعالى: رد االعتداء - 1 الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوَال  َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ
َ َال يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ    .)190: البقرة( تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ

ِ : لقوله تعالى: نصرة المستضعفين - 2 َوَما لَُكْم َال تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاَّ
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدانِ    .)75: النساء( ..َواْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن الرِّ

أو قتل الدعاة، أو فتنة المسلم عن دينه، لقوله مصادرة حرية الدعوة  - 3
َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديرٌ : تعالى : الحج( أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَّهُْم ظُلُِموا َوإِنَّ هللاَّ

39(.  
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أو واألمان في ديار اإلسالم يشمل المسلمين والمعاهدين على الدوام 
َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن : المستأمنين الداخلين إلى بالدنا بأمان، لقوله تعالى

ِ ثُمَّ أَْبلِْغهُ َمأَْمنَهُ َذلَِك بِأَنَّهُْم قَْوٌم َال يَْعلَُمونَ   اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكَالَم هللاَّ
  .)6: التوبة(

م: حق الكرامة اإلنسانية هللا تعالى كل إنسان مسلم أو غير مسلم، ألنه  كرَّ
ْنَساَن فِي : صنع هللا وخليقته، كما قال تعالى واصفاً اإلنسان لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

وأبان الحق تعالى تكريمه للجنس البشري في  ،)4: التين( أَْحَسِن تَْقِويمٍ 
ْمنَا بَنِي َءاَدَم َوَحَمْلنَ : قرآنه، فقال اهُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن َولَقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًال  ْلنَاهُْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ   .)70: اإلسراء( الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

ومن مظاهر التكريم اإللهي أَْمُر هللا تعالى بسجود جميع المالئكة ألبينا آدم 
نَا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس َوإِْذ قُلْ : ، كما في آية-عليه السالم -

  .)116: طه( أَبَى

وهذا وأمثاله في القرآن الكريم يدل على وجوب احترام النفس اإلنسانية 
وقد عرفنا سابقاً أن اإلسالم دعا إلى الوحدة . مطلقاً في الحياة وبعد الممات

 النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ يَا أَيُّهَا : اإلنسانية في آية
وأوجب هللا تعالى لقاء القبائل والشعوب للتعارف ال للتناكر أو ، )1: النساء(

يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم : التنازع والصراع، في آية
يا : "الوداع وأيدته خطبة حجة ،)13: الحجرات( ..ا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُواُشُعوبً 

  .)7(.. "أيها الناس، إّن ربكم واحد، وإّن أباكم واحد

وألزم القرآن المسلمين في مجادلة غير المسلمين بأن يكون الجدال 
 ..الَّتِي ِهَي أَْحَسنُ َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِ : بالحسنى في قوله تعالى

  .)46: العنكبوت(

ولم يجز القرآن سبَّ آلهة المشركين الوثنيين ومنعاً من المنازعة وإثارة 
ِ : المشكالت، وتأجيج الصراعات في آية َوالَ تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

َ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلمٍ    .)108 :األنعام( ..فَيَُسبُّوا هللاَّ
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وكان من أرفع األمثلة واآلداب في القرآن الكريم في احترام الرأي اآلخر، 
ودعوة أصحابه للتأمل والتفكير في معرفة الحق ومنهاجه، وفي اإللزام بأدب 

قُْل َمْن : الحوار، حفاظاً على كرامة الناس، هو ما سجله القرآن في آية
َمَواِت َواْألَْرضِ  ُ َوإِنَّا أَْو إِيَّاُكْم لََعَلى هًُدى أَْو فِي َضَالٍل  يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ قُِل هللاَّ

  .)24: سبأ( ُمبِينٍ 

وهذا من الكالم المنصف الذي كلُّ من سمعه َمَواٍل أو : قال الزمخشري
: ونحوه قول الرجل لصاحبه... قد أنصفك صاحبك: مناٍف قال لمن ُخوطب به

  .)8(لكاذب علم هللا الصادق مني ومنك، وإن أحدنا

منع اإلسالم من إكراه أحد على الدخول في : الحرية الدينية وغيرها
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ : اإلسالم، فقال تعالى يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ : البقرة( ..ال إِْكَراهَ فِي الدِّ

وخطابه خطاب لجميع  -وخاطب هللا نبيه مانعاً له باعتباره قائد األمة. )256
َولَْو : من ممارسة أي ضغط أو إكراه على تغيير الدين، فقال -أفراد األمة

َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي اْألَْرِض ُكلُّهُْم َجِميًعا أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا 
  .)99: يونس( ُمْؤِمنِينَ 

 وذلك ألن الهداية وانشراح الصدر باإلسالم بتوفيق هللا تعالى، لما علم هللا
َوأَلََّف بَْيَن .. : من استعداد كل نفس لقبول الحق ونبذ الباطل، فقال سبحانه

َ أَلََّف  قُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْقَت َما فِي اْألَْرِض َجِميًعا َما أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ هللاَّ
  .)63: األنفال( ..بَْينَهُمْ 

الحرية على حرية العقيدة، بل عمَّ ولم يقتصر القرآن الكريم في تقرير 
اإلسالم في منهاجه السياسي جميع أنواع الحريات، مثل حرية النقد 
واالعتراض، وحرية التنقل، وحرية العمل، وحرية الممارسة للشعائر الدينية، 

وإنما بذلوا :  - رضي هللا عنه -دون إخالل بقواعد النظام العام، قال اإلمام علي
وقال الفقهاء في حق أهل . )9(لهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائناالجزية لتكون أموا

  .لهم ما لنا وعليهم ما علينا: الذمة المعاهدين
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ومن حق غير المسلمين في ديار اإلسالم االحتكام لدينهم في قضايا األسرة 
وال عقاب عليهم فيما يعتقدون حله كشرب الخمر . من زواج وفسخ أو طالق

  .وأكل لحم الخنزير

تحاكم المعاهدون إلينا، فلهم حرية التقاضي إلى المحاكم اإلسالمية،  وإنْ 
فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَهُْم أَْو  :ويجب الحكم لهم بالحق والعدل، كما قال تعالى

وَك َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْينَهُ  ْم أَْعِرْض َعْنهُْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنهُْم فَلَْن يَُضرُّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ    .)42: المائدة( بِاْلقِْسِط إِنَّ هللاَّ

أوجب اإلسالم الحكم بين الناس بالحق واإلنصاف والعدل، : حق العدل
دون محاباة أو تحيز، أو ميل لمسلم على حساب معاهد أو على العكس، ألن 

أساس  اإلسالم دين الحق والعدل، وبالعدل قامت السموات واألرض، والعدل
وا اْألََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُْم : الملك، قال هللا تعالى َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ هللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا َ نِِعمَّا يَِعظُُكْم بِهِ إِنَّ هللاَّ  بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ هللاَّ
  .)58: النساء(

صح بحال من األحوال أن يحيد القاضي المسلم عن قاعدة العدل، وال ي
ِ : حتى مع األعداء، قال هللا سبحانه َّnِ اِميَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُب لِلتَّْقَوى ُشهََداَء بِاْلقِْسِط َوَال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْقرَ 
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ إِنَّ هللاَّ   .)8: المائدة( َواتَّقُوا هللاَّ

غير المسلمين المعاهدين لهم حقوق متساوية مع المسلمين في : حق المساواة
الوظائف العامة إال ما اقتضته ظروف ذات طبيعة خاصة تعبر عن اتجاه األغلبية، 

ة مفرطة كقيادة الجيش، كما هو الشأن المتعارف عليه كرئاسة الدولة أو ذات حساسي
  .في بقية دول العالم المعاصر

وفيما عدا ذلك فهم يتمتعون بحق المساواة في الحقوق والواجبات، سواء 
في الحماية التامة والمحافظة عليهم من أي اعتداء، أو حق الحياة، والحرية 

نواع الحريات، والمساواة الدينية، وممارسة الشعائر الخاصة، وغيرها من أ
أمام القانون، والتمتع بجنسية الدولة، مع حريتهم في استعمال لغاتهم الخاصة 
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بهم، وترك الحق لهم في عدم االندماج مع سائر المسلمين، وحريتهم في 
  .تطبيق أحكامهم الخاصة في قضايا األسرة من زواج وطالق وغير لك

الكشف عنهم،  -أحدهما: جزية حقانويلزم لهم ببذل ال" :)10(وقال الماوردي
الحماية لهم، ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماية محروسين، روى نافع  -والثاني

  ".احفظوني في ذمتي: أن قال كان آخر ما تكلم به النبي : عن ابن عمر قال

كما أن المعاهدين المقيمين بصفة الدوام في الديار اإلسالمية ليسوا 
انية كما يزعم بعض المستشرقين الحاقدين، وإنما هم مواطنين من الدرجة الث

  .من درجة واحدة

ُ َعِن : ونبراس هذه المعاملة لغير المسلمين هو قول هللا تعالى الَ يَْنهَاُكُم هللاَّ
وهُْم َوتُْقِسطُو يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تََبرُّ ا إِلَْيِهْم الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ

يِن َوأَْخَرُجوُكْم  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الدِّ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطين، إِنََّما يَْنهَاُكُم هللاَّ إِنَّ هللاَّ
ِمْن ِديَاِرُكْم َوظَاهَُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوهُْم َوَمْن يَتََولَّهُْم فَأُولَئَِك هُُم 

  .)9-8: الممتحنة( الظَّالُِمونَ 

وقد تبين مما سبق أن أهل العهد يخضعون لقضاء الدولة العام، ويطبق 
عليهم القانون اإلسالمي، فيما عدا بعض االستثناءات كالعقائد، واألحوال 

وذلك ألن المرجعية القانونية إنما هي لقانون األغلبية، . الشخصية
والذميون يعتبرون فالشريعة اإلسالمية إقليمية التطبيق ال شخصية، 

مواطنين كاملي المواطنة، ال رعايا في القضايا السياسية ومنها الجنسية 
  .)11(اإلسالمية

يجب على الدولة اإلسالمية حماية غير المسلمين في : حق الرعاية
أراضيها من أي عدو خارج، ألن لهم من حق الدفاع عنهم مما يؤذيهم ما 

  .للمسلمين كما تقدم بيانه

كما ذكر أبو يوسف في كتاب  –أن أبا عبيدة بن الجراح : (لكمن أمثلة ذ
صالح أهل الشام على دفع الجزية عند الفتح اإلسالمي لبالد  –)12(الخراج

الشام، فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم، وحسن السيرة فيهم، صاروا 
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ون أشّداء على عدو المسلمين، وعوناً للمسلمين على أعدائهم، فكانوا يتجسس
  .األخبار عن الروم وعن ملكهم

ولما اشتد خطر الروم على المسلمين أمر أبو عبيدة برد الجزية والخراج 
على النصارى في حمص وغيرها، فردوا عليهم األموال التي جبوها منهم، 

ردكم هللا علينا، ونصركم عليهم، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئاً، : "فقالوا
وتكرر هذا الفرح من أهالي ". ا حتى ال يدعوا لنا شيئاً وأخذوا كل شيء بقي لن

  ).حمص وغيرهم بزوال حكم الصليبيين

أي إن رعاية غير المسلم وحمايته من أي أذى واجب أساسي على الدولة 
إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم، ألنهم في : ")13(المسلمة، قال القرافي

، ودين   تعالى وذمة رسولهوذمة هللا -حراستنا - جوارنا، وفي خفارتنا 
اإلسالم، فمن اعتدى عليهم، ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو 
نوع من أنواع األذيّة، أو أعان على ذلك، فقد ضيَّع ذمة هللا تعالى وذمة رسوله 

 وذمة اإلسالم."  

  تعامل الفقه عمليا مع المواطنة في إطار مؤسسات الدولة الحديثة  - 3

عرضي ألهم الحقوق التي استنبطها الفقهاء من صحيفة المدينة بعد ت
ومن تحليل تلك التجربة، يتضح إن اإلسالم يعتبر الجماعة التي تحكم بموجب 
أحكامه وحدة إنسانية بغض النظر عن طائفتها وجنسها، فليس في اإلسالم ما 

ا يحملون يسمى باألقليات، بل جميع الناس لهم االعتبار اإلنساني فقط ما دامو
التابعية أو الجنسية، فكل من يحمل تابعية الدولة يتمتع بالحقوق التي قررها 

ويطبق اإلسالم على جميع الرعايا . الشرع له سواء أكان مسلماً أو غير مسلم
باعتباره قانوناً للجميع، فحين تطبق أحكام المعامالت والعقوبات مثالً، ينظر 

 .ال الناحية الروحية الدينية إلى الناحية التشريعية القانونية،

ومن هدي تلك التجربة الرائد نستنبط أن اإلسالم لم يأت ليمنع ما فطر 
عليه الناس، لكن ليذهب ذلك المعنى وذلك السلوك، فهو يعترف بعملية 

والقبيلة ، )9: األحزاب( ادعوهم آلبائهماالنتماء االجتماعي لألُسرة 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )والدولة ، )13: الحجرات وقال الذي
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وجعلها أحد مقاصد ، )21: يوسف( اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه
ونسب القرآن الرجل لبالده، ولكنه في الوقت ذاته أكد على . االجتماعية الحياة

أو جاهلية أو قومية " ليس منا من دعا إلى عصبية"أنه  لسان رسوله 
 .بشواهد كثيرة في هذا المعنىوأحداث السيرة مليئة 

من أجل الوطنية " البعد اإلسالمي"ومن هنا نؤكد بأن إقصاء 
وإحاللها إجماالً كمنهج توحيد وطني ال يتناسب وسيادة التشريع اإلسالمي 

وأهميته في " البعد الوطني"ومرجعيته في البلد المسلم، وبالمثل فإن نفي 
نتماء اإلنسان وحبه لوطنه وسعيه احترام خصوصيات الشعوب واألفراد وفي ا

  لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل آخر

والوحدة المطلوب تبنيها على مستوى تبنيها على مستوى العقيدة غير 
تلك المطلوبة على مستوى الوطن فاألولى أرقى وأسمى من أن تحدها الحدود 

 .واألخرى بطبيعتها ووظيفتها لها حدود

ال يتعارض مع اعتماد المواطنة كوحدة  أي بعبارة أخرى أن اإلسالم
بناء للجماعة السياسية، بل ال نجد مشكلة قيمية معرفية حقيقية بين مبدأ 
المواطنة ومبدأ األخوة الدينية، فاألخوة هنا رابطة معنوية متحررة عن الزمان 
والمكان، أما المواطنة فهي رابطة التعايش المشترك بين أفراد يعيشون في 

 ..)14(مكان محدد ضمن وحدة سياسية تسمى الدولةزمان معين و

وتأسيساً على ما تقدم يمكن تحديد النطاق الذي تتحدد به مالمح الهوية 
مسار العالقة بين : الوطنية ضمن المجتمع اإلسالمي ضمن مسارين، أولهما

أفراد الشعب الواحد والذي ال يخرج على محددات القواعد اإلسالمية في 
 ء،  واأللفة والنصيحة واإلصالح والنصرة والسلوكغرس مفاهيم الوال

أما . الحضاري اإليجابي بين أفراد الشعب الواحد مسلمين وغير مسلمين
  .اآلخر فيتحدد بالعالقة بين المواطن ووطنه، وهذا غاية ما نسعى إلي
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  :نتائج

إذا ما عرف  ،إن الصلة بين الحاكم والمحكوم في اإلسالم قوية ومتينة
وأدى كالً منهما  ،وما عليه من مسؤوليات ،ن ما له من حقوقكل من الطرفي

 .على الوجه الصحيح

أن الخلل الذي يحصل في العالقة بين الطرفين يعود سببه إلى أحد أمرين في 
  .األنانية وحب الذات وحب السيطرة، الجهل بالحقوق والواجبات :الغالب

  :أن الناس في المواطنة طرفان ووسط

ذي يغلو في مفهوم الوطنية فيعظمها، ويظل عليها عاكفًا، ال: فأحد الطرفين
الذي يجفو في حق وطنه، فال يسعى : وثانيهما. حتى تكون غاية حياته ومماته

وربما  ،بل تسيطر عليه األنانية ،إلى نفع فيه، وال يعنيه أمر أمته في شيء
  .تسبب في اإلضرار بوطنه

وذلك بجلب المصلحة  ،هافالذي يعرف للمواطنة حقها وقدر: وأما الوسط
  .وفق التشريع اإلسالمي ،ودرء المفسدة

أي بعبارة أخرى أن اإلسالم ال يتعارض مع اعتماد المواطنة موحدة 
للجماعة السياسية، بل ال نجد مشكلة قيمية معرفية حقيقية بين مبدأ األخوة 

ن، أما الدينية، فاألخوة الدينية،  هنا رابطة معنوية متحررة عن الزمان والمكا
المواطنة فهي رابطة التعايش المشترك بين أفراد يعيشون في زمان معين 

  .ومكان ضمن وحدة سياسية تسمى الدولة

وعموماً، إن قلنا بوجود مشكلة في قبول المواطنة على أرضية 
إسالمية فهي ناتجة عن عقيلة الجمع بين العقدة والمشروع، فالعديد من 

ون بين لوازم العقيدة ولوازم المشروع السياسي اإلسالميين السياسيين ال يميز
أن : المرتبط بالواقع المتحرك والمتغير والمتعدد، ولعل في طليعة تلكم اللوازم

المشروع السياسي المراد إنجازه ال يتم من خالل حمل الواقع كقالب جامد 
 على أساس العقيدة المنجزة دون النظر إلى حركية الواقع وتعقيداته وتحوالته،
وال يمكن حمل الواقع دفعياً إذا ما كان مغايراً لخصائص العقيدة، كما إنه 
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سوف ال يصدق على الواقع الخارجي المراد إحداث التغيير فيه، فإشكالية 
المشروع السياسي تكمن في إيجاد روابط معنوية ومادية قادرة على التعامل 

أو اإليمان مع الواقع كما هو مع محاولة ترشيده على أساس العقيدة 
 .اإليديولوجي
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  القرآن والسنةالمواطنة في  فكرة
 

  

    باتنة جامعة – زينة مومني ةاألستاذ

  : مقـدمـة
  .بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا

إن فكرة المواطنة لم تكن أبدا وليدة الظروف الراهنة التي تمر بها 
األمة، ولم تكن كذلك من بنات أفكار الدول الغربية وال مستوردة من بالد 

  .عقيدة وشريعة وإنما هي فكرة متأصلة في الدين اإلسالمي، .ب والشرقالغر

قبل أن نفصل في األدلة الشرعية و نؤصل المسألة من الكتاب و السنة،     
نريد أن نتعرف أوال على مفهوم المواطنة في اللغة و االصطالح، باعتبار أن 

وينظمون فيها  الوطن هو الرقعة الجغرافية التي يقيم فيها الناس شعائرهم
  .معاشهم وعالقاتهم بما أمر به اإلسالم

هو المنزل الذي يعيش فيه اإلنسان ومحله : من وطن وأوطن: المواطنة لغة
  .الذي يأوي إليه واتخذه سكنا يقيم فيه

  .وافقته عليه: واطنته على األمر: قال الزمخشري

معنى وافقه أضمر فعله معه، فإذا أراد : واطن على األمر: وقال ابن منظور
  .واطأه، وكذا قال الزهري، وجذر المواطنة وطن : قال

منزل اإلقامة، ومربط البقر : الوطن محركة ويسكن: 1قال الفيروزبادي
اتخذه وطنا، : أقام، وأوطنه ووطنه واستوطنه: والغنم، والجمع أوطان وأوطن

 ...تمهيدها: مواقفها، ومن الحرب مشاهدها، وتوطين النفس: مكةومواطن 
  .وافقه: وواطنه على األمر

الوطن محل اإلنسان وأوطان الغنم : "وجاء في مختار الصحاح
مرابضها، وأوطن األرض ووطنها، و استوطنها اتطنها أي اتخذها وطنا، 
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المشهد من مشاهد الحرب : وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد، والموطن
ُ فِي مَ : قال هللا تعالى   .2)"25: التوبة( َواِطَن َكِثيَرةٍ لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ

  :وقد جاء في موسوعة مصطلحات جامع العلوم أن الوطن ثالثة

 .Place of Birthوهو مولد الرجل في البلد : الوطن األصلي - 1
  .وقيل ما يكون بالتوطن باألهل أو بالمولد

 . Temporary Residence:وطن اإلقامة - 2
عشرة يوما فأكثر من غير أن يتخذ وهو موضع ينوي أن يستقر فيه خمسة  

  .مسكنا
هو موضع ينوي اإلقامة فيه أقل من :  Home Residenceووطن السكن - 3

  .خمسة عشر يوما
حب المكان الذي يقيم فيه اإلنسان، وهو ما أشار إليه الزمخشري 
التوافق مع أهل هذا المكان أو المقيمين فيه، وفيه معنى الموافقة من واطن 

  .ل وخضعووطن بمعني ذ

ولعل هذه المعاني تظهر فيما استقر عليه مجمع اللغة العربية في "
مكان إقامة اإلنسان، ومقره وإليه انتماؤه، ولد به أم لم : تعريف الوطن بأنه

يولد، أما كلمة واطن بمعنى أن يعيش مع قوم في وطن واحد، ففي المعجم 
  .3"لالوسيط أنما محدثة بمعنى أنها جديدة في هذا االستعما

هي مجموعة القيم اإلنسانية التي تربط بين أفراد : المواطنة اصطالحا
عالقة بين فرد ودولة، يحددها : كما تعرف المواطنة أيضا بأنها الوطن الواحد،

  . قانون تلك الدولة، وبما يتضمنه تلك العالقة

يساوي مصطلح الجنسية في كثير من الدول، : إن مصطلح المواطنة
رابطة سياسية وقانونية بين الشخص ودولة معينة، : بأنهاوتعرف الجنسية 

  .تجعله عضوا فيها، وتفيد انتماءه إليها، وتجعله في حالة تبعية سياسية لها
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 :فكرة المواطنة في القرآن الكريم -1

لَقَْد : في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى" وطن"وردت مادة 
ُ فِي َمَواطِ   ).25: التوبة( َن َكِثيَرةٍ نََصَرُكُم هللاَّ

ووردت كلمة الدار في القرآن الكريم بمعنى الوطن في ثمان عشرة مرة، 
ْفُعوًال : منها قوله تعالى يَاِر ۚ َوَكاَن َوْعًدا مَّ   .)5: اإلسراء( فََجاُسوا ِخَالَل الدِّ

إن قيم المواطنة من حرية وعدالة وتسامح وتآخ وتكافل وتعايش مع 
  .ين الرسالة المحمدية على صاحبها أزكى الصالة والتسليماآلخر، هي ع

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا  :تعالى قال هللا يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ
َ َعِليٌم  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ   . )13: الحجرات( َخبِيرٌ َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُم : ويقول عز وجل إِنَّ هللاَّ
َ َكاَن َسِميًعا  ا يَِعظُُكم بِهِ ۗ إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل ۚ إِنَّ هللاَّ

 . )58: لنساءا( بَِصيًرا

إن التصور اإلسالمي لمبدأ المواطنة له أبعادا غاية في األهمية، أال ترى 
 إلى المقصد القرآني الذي اعتبر أن اإلخراج من الوطن قهرا ال يقل عن القتل،

ن َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َال تَْسفُِكوَن ِدَماَءُكْم َوَال تُْخِرُجوَن أَنفَُسكُ : قال هللا تعالى م مِّ
  . )84: البقرة( ِديَاِرُكْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَنتُْم تَْشهَُدونَ 

َولَْو أَنَّا َكَتْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمن : وقال عز وجل
ا فََعلُوهُ    . )66: النساء( ِديَاِرُكم مَّ

ونَ : وقوله تعالى َك ِمَن اْألَْرِض لِيُْخِرُجوَك ِمْنهَا ۖ َوإًِذا الَّ َوإِن َكاُدوا لَيَْسَتِفزُّ
  . )76: اإلسراء( يَْلبَثُوَن ِخَالفََك إِالَّ قَلِيًال 

َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا لِيُْثبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَكۚ   :وقوله تعالى
 ُ ُ ۖ َوهللاَّ   . )30: األنفال(  َخْيُر اْلَماِكِرينَ َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر هللاَّ

ْن أَْرِضنَا أَْو َلتَُعوُدنَّ : وفي قوله تعالى َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرُسلِِهْم لَنُْخِرَجنَُّكم مِّ
  . )13: إبراهيم( فِي ِملَِّتنَا ۖ فَأَْوَحٰى إِلَْيِهْم َربُّهُْم لَنُْهلَِكنَّ الظَّالِِمينَ 
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: المسألة األولى: فيها مسألتان: "ابن العربي في أحكام القرآنيقول اإلمام 
معناه لنخرجنكم من أرضنا إال أن تعودوا في ملتنا، وهو غير : قال الطبري

خير الكفار الرسل  على  بابها من التخيير،" أو"مفتقر إلى هذا التقدير، فإن 
 في رسله بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم، وهذه سيرة هللا

ونَكَ : وعباده، أال ترى إلى قوله تعالى   . )76: اإلسراء( َوإِن َكاُدوا لَيَْستَفِزُّ

يا ليتني ": وقال في الصحيح في حديث ورقة بن نوفل وقوله للنبي 
أو مخرجي هم، قال : فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال

به إال عودي  وأخرج، و إن يدركني  نعم لم يأت أحد بمثل ما جئت: له ورقة
 ".قومك أنصرك نصرا مؤزرا

فيه إكراه الرسل بالخروج من أرضهم، وقد تقدم شدة ذلك : المسألة الثانية
َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَوِ : و وقعه من النفوس في قوله تعالى

ا فَ  ْنهُمْ اْخُرُجوا ِمن ِديَاِرُكم مَّ فهو من أعظم وجوه  )66: النساء( َعلُوهُ إِالَّ قَلِيٌل مِّ
  .  4"اإلكراه المبيحة للمحظور

مرتين وهو سيد البشر وهو الذي يوحى إليه،  ألم يحزن النبي   
يا ليتني أكون حيا حين يخرجك : "األولى حينما أخبره ورقة بن نوفل بقوله

أو مخرجي : "وهو يقول لنبي فنتصور جميعا درجة تأثر وحزن ا ".قومك
  .5"هم

وهللا إنك أحب أرض هللا ": والثانية حينما نظر إلى موطنه مكة وقال  
  ". إلي و لو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت

ومن جانب آخر انظر معي إلى المقارنة العجيبة في تقرير مبدأ الشورى 
مع الواحد، وتبادل األفكار والرؤى مع اآلخر لتحقيق مصالح أفراد المجت

واقترانها مع قضية كبرى هي االستجابة ألمر هللا تعالى، وإقامة الصالة وإيتاء 
َالةَ َوأَْمُرهُْم ُشوَرٰى : الزكاة، قال تعالى َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُونَ    .)38: الشورى( بَْينَهُْم َوِممَّ
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في المقصد القرآن حينما جعل معيار تحقيق البر في المعاملة أال نتأمل 
هو عدم إخراج المسلمين من الديار أي من األوطان، إلى : مع غير المسلمين

  .جانب عدم المقاتلة في الدين

يِن َولَْم : قال هللا تعالى ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ الَّ يَْنهَاُكُم هللاَّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ يُْخِرجُ  وهُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ۚ إِنَّ هللاَّ ن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ  وُكم مِّ

كما اعتبر القرآن الكريم أن من نعم هللا ومنه على المسلمين أن . )8: الممتحنة(
  .أورثهم أوطان وديار المشركين

 ا لَّْم تَطَئُوهَا ْۚم َوأَْمَوالَهُْم َوأَْرضً َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَاَرهُ  :قال تعالى
كما مدح القرآن الكريم األنصار الذين نصروا رسالة التوحيد . )27: األحزاب(

بأنهم أصحاب الديار واألوطان الذين حموا فيها الرسالة المحمدية ووطنوا فيها 
ءُ : المهاجرين من مكة المكرمة قال هللا تعالى يَماَن ِمن َوالَِّذيَن تَبَوَّ وا الدَّاَر َواْإلِ

  . )9: الحشر( بُّوَن َمْن هَاَجَر إِلَْيِهمْ قَْبلِِهْم يُحِ 

كما قرر القرآن الكريم مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع الواحد، بل جعل 
َماَواِت : قال هللا تعالى االختالف بين أفراده آية من آياته، َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

لَِك َآليَاٍت لِّْلَعالِِمينَ َواْألَرْ    . )22: الروم( ِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ فِي َذٰ

  :فكرة المواطنة وحب الوطن في السنة النبوية - 2

وكذا األحداث التي جرت قبل البعثة، يسجل  إن المتتبع لسيرة النبي 
، وما المؤتمر العام الذي كان ترسي لفكرة المواطنة مواقف خالدة للنبي 

  . يعقد في مكة المكرمة و الذي سمي بحلف الفضول عنا ببعيد

حيث يعتبر بعض المؤرخين حلف الفضول أول تجربة ديمقراطية لحماية 
األفراد أيا كان دينهم أو عرقهم أو مذهبهم من أي اضطهاد أو قمع، فاألمة 

ن ظهرانيها، ومنعت إيقاع أي أذى المكية حينئذ قد اتفقت على قبول التعددية بي
فتذكر ، 6على الجماعات ألسباب تتعلق بجنس أفرادها أو فكرهم أو معتقداتهم

كان حريصا على مشاركة قومه في هذا الحلف  لنا كتب السيرة أن النبي 
   .الموقف األولوهذا يعتبر 
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  قيمة المؤاخاة :  الموقف الثاني

الدولة  ساسية التي أرسا بها النبي وال ننسى في هذا المقام الدعائم األ
اإلسالمية في مجتمع المدينة وهي قيمة المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، 
بعد بناء مؤسسة المسجد، تلك المؤسسة التي تكرس لكل المبادئ والقيم من 
حرية وعدالة وتسامح وتآخ وتكافل وتعايش، تلك المؤاخاة التي تذوب فيها كل 

وتحل محلها فكرة المواطنة التي تضمن الحقوق وتكفل أشكال التفرقة، 
إلى  -بدون أي شكل من أشكال اإلقصاء -الحريات، ولكي يتجه المجتمع كله 

البناء العقائدي والفكري والسلوكي في ظل دولة متماسكة يخشاها أعداؤها 
  . فتتحقق بذلك شروط النهضة والحضارة وقيادة األمم

 بميثاق التحالف اإلسالمي،ا ما يسمى إن قيمة المؤاخاة تمخض عنه  
بين  بسم هللا الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي : "وهذه بنوده

  :المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم

  .أنهم أمة واحدة من دون الناس - 1
عانيهم المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون  - 2

بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
  . األولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وأن المؤمنين ال يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو  - 3
  . عقل

أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم،  - 4
  .عدوان أو فساد بين المؤمنين

  .وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم - 5
  .وال يقتل مؤمن مؤمنا في كافر - 6
  .وال ينصر كافرا على مؤمن - 7
  .وأن ذمة هللا واحدة يجير عليهم أدناهم - 8
مين وال وأن من تبعنا من يهود فان له النصر واألسوة غير مظلو - 9

  .متناصرين عليهم
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وأن سلم المؤمنين واحدة، ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل  - 10
  . هللا إال على سواء وعدل بينهم

  .وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دمائهم في سبيل هللا - 11
  . وأنه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا وال يحول دونه على مؤمن - 12
وأنه من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود به إال أن يرضى ولي  - 13

  . المقتول
  .وأن المؤمنين عليه كافة وال يحل لهم إال قيام عليه - 14
وأنه ال يحل للمؤمن أن ينصر محدثا وال يؤويه، وأنه من نصره أو آواه  - 15

  . لفإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة، وال يؤخذ منه صرف وال عد
 .    "7وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى هللا عز وجل وإلى محمد  - 16

  وثيقة المدينة المنورة: الموقف الثالث

لينظم عالقة  وال ننسى في هذا المقام أيضا الميثاق الذي وضحه النبي 
والذي تم فيه تقرير مبدأ ، المسلمين بغيرهم في المجتمع المدني خاصة اليهود

  .التعايش السلمي مع دفع الجزية

وما صاحب ذلك من قوانين تكرس لحقوق اإلنسان بغض النظر عن 
  .أيديولوجيا أو عقيدة

فضربت وثيقة المدينة المنورة أروع األمثلة في حماية األقليات وحفظ 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، مما حقق أرقى نموذجا للحفاظ على حقوق 

  .قى حضارة عرفتها البشرية قاطبةاإلنسان، فتحققت بذلك أر

  : 8وإليك بنود المعاهدة 

إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم  - 1
  .مواليهم وأنفسهم، كذلك لغير بني عوف من اليهود

  .إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - 2
  . فةوإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحي - 3
  .وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم - 4
  . وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه - 5
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  . وإن النصر للمظلوم - 6
  . وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين - 7
  . وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة - 8
اده فإن وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فس - 9

  .مرده إلى هللا عز وجل وإلى محمد رسول هللا 
  . وإنه ال تجاز قريش وال من نصرها - 10
على كل أناس حصتهم من ... وإن بينهم النصر على من دهم يثرب - 11

  .جانبهم الذي قبلهم
  .   وإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم - 12

إلى المدينة ووثق   يبعد أن هاجر النب" :جاء في الرحيق المختوم
من رسوخ قواعد المجتمع اإلسالمي الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية 

المسلمين، رأى أن يقوم بتنظيم عالقاته بغير المسلمين ، وكان  والنظامية بين
همه في ذلك هو توفير األمن والسالم والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع 
تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم 

  .9"والتغاليتعهد في عالم ملئ بالتعصب 

  لنصارى نجران   ي عهد النب: الموقف الرابع

 وقد كتب هذا العهد في السنة العاشرة للهجرة، لقد استقبل النبي 
 .وصحابته وفد نصارى نجران و كتب لهم عهدا تاريخيا

بسم هللا الرحمن الرحيم، من محمد النبي لألسقف أبي الحارث، : "ونصه
جوار وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير 

وال كاهن  هللا و رسوله، ال يغير أسقف من أسقفته، وال راهب من رهبانيته،
من كهانته، وال يغير حق من حقوقهم، وال سلطانهم وال ما كانوا عليه من 
ذلك، جوار هللا ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم وال 

 . 10"ظالمين

راح ليأخذ منهم الجزية، وقال عنه وفيه أنه بعث معهم أبا عبيدة بن الج
  .11"هذا أمين هذه األمة":  رسول هللا
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أعطيتهم عهد هللا وذمته على أن لهم ما للمسلمين : "وفي روايات أخرى
وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين 

   ."شركاء فيما لهم، فيما عليهم

وان : "أن يقول الذي قطعه رسول هللا بل يصل األمر في هذا العهد 
احتاجوا في حرمة ضيعهم وكنائسهم إلى رفد ومساعدة، يرفدون ويساعدون 

أن ينشر ويذاع " فحق هذا العهد"ليس دينا عليهم، وإنما منة من هللا ورسوله 
في كل جامعات العالم وأن يترجم إلى كل اللغات، لتقنينه لمبادئ العيش 

سان وفيه اإلعالن لحماية األقليات غير المسلمة في بالد المشترك و حقوق اإلن
المسلمين لدينهم ولمقدساتهم وألموالهم هي نصوص مدهشة للعقل المحتضر 

  .12"…في القرن الواحد و العشرين

  صحيفة الحديبية: الموقف الخامس

في صحيفة الحديبية والتي نتج عنها ما يعرف في  إن موقف النبي 
صلح الحديبية الذي وقع في ذي القعدة سنة ست من التاريخ اإلسالمي ب

  . 13الهجرة

الذي يختلف معك حتى في  -يكرس لمبدأ المواطنة واحترام اآلخر
بل واالتفاق معه على أرضية مشتركة، تضمن التعايش السلمي في  -األصول

  .الوطن الواحد

  :تحدثنا كتب السنة وعن هذا الصلح التاريخي الذي وقع عليه النبي 

كتب علي بن : ى اإلمام البخاري ومسلم عن البراء بن عازب يقولرو
هذا ما : "وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب أبي طالب الصلح بين النبي 

ال تكتب رسول هللا، فلو نعلم أنك : ، فقالوا...."كاتب عليه محمد رسول هللا 
نا بالذي أمحاه، ما أ: فقال" امحه: "لعلي رسول هللا لم نقاتلك، فقال النبي 

وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة، فيقيموا بها : بيده، قال فمحاه النبي 
  .   14"ثالثا، وال يدخلها بسالح إال جلبان السالح
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إن من أوجب واجبات المواطنة اختيار المسلمين الحاكم الذي سيتولى 
ينهم، لكي أمرهم و يحكم بينهم ويسهر على تطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية ب

تستقر مؤسسات الدولة ويسود النظام والعدل بين أفراد الوطن الواحد أو ما 
  .يسمى بالمصطلح الشرعي بالبيعة

الذي رواه اإلمام مسلم عن عبد هللا  وفي هذا المعنى يأتي حديث النبي 
من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم : "يقول سمعت رسول هللا : بن عمر قال
  .15"جة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةالقيامة ال ح

ومن مظاهر المواطنة في السنة الشريفة التعامل مع غير المحاربين من 
 المشركين، ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا 

أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على أن يعتملوها من أموالهم "
  ".شطر ثمرها سول هللا ولر

إن قيمة المواطنة ال تستقيم إال إذا صاحبتها قيمة حب الوطن واالستماتة 
عن حبه وتعلقه الشديدين بوطنه  ألم يعلن نبي هذه األمة  .في الدفاع عنه

  .مكة

حين أخرج من مكة المكرمة التي   وكيف يمكن أن نتصور لوعة النبي
ضانه، ال يمكن أن نتصور ذلك إال عندما هي موطنه الذي ولد و عاش بين أح

وهللا " نسمع تلك الكلمات الممتزجة بالقسم التي خرجت من فمه الشريف 
ثم يقول عن . 16"إنك أحب البالد إلي ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في : "موطنه الجديد
  .17"نا و صححها لناصاعنا و في مد

بوجوب طاعة األمراء من غير معصية   وال يمكن أن نعتبر أمر النبي
إال إرساء لقيمة المواطنة من خالل لم شمل أفراد المجتمع الواحد على كلمة 

  .واحدة و نبذ الفرقة

من أطاعني فقد : "قال  روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي
عصى هللا، ومن يطع األمير فقد أطاعني و من أطاع هللا ومن يعصني فقد 

  .18"يعص األمير فقد عصاني
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سأل : وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه عن وائل الحضرمي عن أبيه قال
يا نبي هللا أرأيت إن قامت علينا : فقال  سلمة بن يزيد الجعفي رسول هللا

أله أمراء يسألونا حقهم و يمنعونا حقنا فما تأمرنا، فأعرض عنه، ثم س
فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه األشعث بن قيس، فقال 

  .19"اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم"  رسول هللا

حين أحس ببذور   وقد سجل التاريخ تلك الغضبة التي غضبها النبي
هم بث روح الفرقة تدب بين أفراد المجتمع الواحد من خالل محاولة بعض

يا  :المقولة التي قالها أحد األنصار النعارات والعصبية القبلية، بعد تلك
أبدعوى ":  يا للمهاجرين، فقال النبي: لألنصار وقال أحد من المهاجرين

 .21"دعوها فإنها منتنة"و في رواية  ،20"الجاهلية و أنا بين أظهركم

  :فكرة المواطنة و مقاصد الشريعة اإلسالمية - 3

من أوكد مقاصد الشريعة هو توحيد المسلمين على كلمة واحدة ولم إن 
شمل أفراد المجتمع الواحد، وذلك من خالل إشاعة قيم التسامح والتآخي 

  . والتضامن والتعايش

المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان في : "يقول النبي 
ة فرج هللا عنه كربة حاجة أخيه كان هللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كرب

  .22"من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة

وفي المقابل نجد إن من أوكد مقاصد الشريعة اإلسالمية هو نبذ الفرقة 
َوَال تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب : قال تعالى، والتشرذم ألنهما سبب كل هزيمة

وفي الحديث أن تعيين ليلة القدر المباركة في العشر . )46: األنفال( ِريُحُكْم ۖ 
وغير ذلك من اآليات واألحاديث في . األواخر رفع بسبب تشاحن شخصين

  . هذا الباب

وذلك كله تحقيقا للقواعد المقررة في الشريعة اإلسالمية من جلب 
  .المصالح ودرء المفاسد، وإخماد نار الفتنة وتجفيف منابع الفرقة والتشرذم
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لكي يتجه المجتمع كله بكل أفراده وأطيافه بدون أي شكل من أشكال 
اإلقصاء إلى البناء وإعمار األرض، لتتحقق مقومات الحضارة اإلنسانية التي 
تقود األمم إلى المقصد األساس من وجود اإلنسان على هذه البسيطة وهي 

  . الخالفة في األرض

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا : قال تعالى َخلَْقنَاُكم مِّ
َ َعلِيٌم َخبِيرٌ  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ   . )13: الحجرات( َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

  أقوال أهل العلم في دور المواطنة في تماسك ووحدة المجتمعات - 4

بالتمسك بالعقيدة " :يقول الدكتور عبد الرحمن السديس وفي هذا السياق
الصحيحة والتربية على اإليمان ألنها من ضوابط وآثار الوطنية الصحيحة 
والغيرة على مصالح األمة، وينتج عنه غرس الشعور الصادق للوطنية 

  ".الصحيحة

وإذا دعا داعي اإلصالح  ونادى منادي " :ويضيف عبد الرحمن السديس
ي مراق التألق والنجاح في وثبات حضارية ونقلة نوعية ومنظومة السعي ف

إصالحية، فيما فيه تحقيق المصالح للمجتمع العظمى، وهي من صميم 
المقاصد الشورية قبل أن يعرف العالم شعارات الديمقراطية العصرية، إذ إن 

  ".الصالح من وجوه حكمة بعض األنبياء عليهم أفضل الصالة والسالم

د على الحمالت اإلعالمية الشرسة على األوطان وإثارة البلبلة وقصد الر
في  في أوساط المجتمعات، وما ينجر عن ذلك من فتنة حذر منها النبي 

  . أحاديث سالفة الذكر

التحذير من االغترار بالحمالت اإلعالمية المغرضة : "يضيف السديس
و أي دعاوى، أو ضد أوطاننا، وللقنوات الفضائية المعدة بدعوى اإلصالح أ

االنسياق وراء الطعون المجردة  أو النيل من رموز المجتمع أو والته وعلمائه 
ودعاته والرجاالت الحسنة فيه، والطعن في الناجحين والحض من أقدار 
الطامحين ومحاولة إسقاطهم  والخدش فيهم بغير حق أو التحريش بين 

لفتن  وإحياء النعرات المسلمين، أو التهييج أو التشنج وإثارة بواعث ا
والعرقيات والقبليات واألبعاد الطائفية والمذهبية وبذر شقوق االختالف، ومن 
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فعل ذلك فهو على خطر في دينه ومروءته، وقد قدح في أصل من أصول 
  .23"الدين

عبد الحميد بن محمد عمارة بالشيخ . ويعجبني في هذا المقال استشهاد د
الشيخ ابن باديس قائد جمعية : حيث قالفي تكريس مبدأ المواطنة  باديس

العلماء في الجزائر، والتي أعادت الجزائر من الفرنسية إلى العروبة 
واإلسالم، وقد كتب عدة مقاالت عن العرب في القرآن، وكتب عدة مقاالت 

يقول في هذا " رجل التوجيه  محمد"عن الوحدة العربية، وله مقال عنوانه 
نسانية ورجل األمة العربية الذي نهتدي بهديه، هذا هو رسول اإل" :المقال

ونخدم القومية العربية خدمته ونوجهها توجيهه ونموت عليها، وإن جهل 
الجاهلون وخدع المخدوعون واضطرب المضطربون فعيد ميالد الرسول فهو 

 .24"عيد ميالد العروبة واإلنسانية كلها
  : خـاتمـة

ة المواطنة في ذهنية شباب أن ترسيخ فكر :في خاتمة هذا البحث نقول
هذه األمة هو ترسيخ لمبادئ الشريعة اإلسالمية  وذلك من خالل المشتركات 
اإلنسانية ثم العقائدية، قصد لم شمل كل األطياف في تعايش سلمي، يحقق 
الهدف األسمى من وجود اإلنسان وهو االستخالف في األرض وعمارتها، 

  .ألممفتتحقق بذلك مقومات الحضارة وقيادة ا
   :الهوامش

                                                        
 . 1/1598الفيروزبادي، القاموس المحيط،  -1
تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون بيروت،  1/740مختار الصحاح  الرازي، -2

 . م1995 -ه1415طبعة 
صالح سلطان، المواطنة في غير ديار اإلسالم بين النافين والمثبتين دراسة فقهية نقدية،  -3

- هـ1428مجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث بالبوسنة سنة الدورة السابعة عشرة لل
، تحقيق إبراهيم األبياري الطبعة األولى 1/327التعريفات للجرجاني : أنظر .م2007
  .ه1405

، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثة 90- 89/ 3ابن العربي، أحكام القرآن،  -4
 . م2003-ه1424

ي عن عائشة رضي هللا عنها في كتاب بدء الوحي إلى رسول الحديث رواه اإلمام البخار -5
 .160، ورواه اإلمام مسلم حديث رقم )4(حديث رقم  هللا 
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  قيس جواد العزاوي، المواطنة في مجتمع متعدد القوميات واألديان -6
 www.mafhoum.com . 
 .146- 145، الرحيق المختوم 503-1/502سيرة ابن هشام  -7
-1/503،  أنظر سيرة ابن هاشم 149باركفوري، الرحيق المختوم صفي الرحمن الم -8

504 . 
 . 148الرحيق المختوم، ص  -9

 . 5/55، البداية والنهاية 4/106ابن األثير، السيرة النبوية  -10
، ومسلم، كتاب فضائل 4119رواه البخاري، كتاب المغازي باب قصة نجران  -11

 . 2419الجراح الصحابة، باب فضائل سيدنا أبي عبيدة بن 
 . م بتصرف2012مايو  11عدد " المصريون"مقال لمحمد عمارة جريدة  -12
 . دار ابن خلدون اإلسكندرية مصر 268المباركفوري، الرحيق المختوم ص  -13
رواه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في  -14

 .  1844حه، حديث رقم والبخاري في صحي 1783الحديبية، حديث رقم 
،  كتاب اإلمارة باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور 453أخرجه اإلمام مسلم ص   -15

، وأخرجه البخاري في صحيحه 1851الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر حديث رقم 
 .5551حديث رقم 

 أخرجه اإلمام الترمذي عن ابن عباس في كتاب المناقب عن رسول هللا في فضل مكة -16
لمكة ما أطيبك من بلد و أحبك إلي و  قال رسول هللا : "ولفظه. 3861حديث رقم 

وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده عن ". لوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك
تحقيق شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة  18717أبي هريرة، حديث رقم 

علمت أنك خير : ى الجزورة فقالعل وقف النبي "ولفضه . م 2001- هـ1421األولى 
 ".أرض هللا وأحب األرض إلى هللا عز و جل ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

 . 5330الرجال حديث رقم  أخرجه البخاري في كتاب األشربة، باب عيادة النساء -17
الحديث أخرجه اإلمام مسلم، في كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير  -18

وأخرجه البخاري في صحيحه . 1835حديث رقم . وتحريمها في المعصية معصية
 . 2957حديث رقم 

الحديث رواه اإلمام مسلم في كتاب اإلمارة، باب طاعة األمراء و إن منعوا الحقوق،  -19
 . 1846حديث رقم 

 . 2/397، سيرة ابن هشام 1/149ابن األثير، أسد الغابة  -20
في كتاب البر والصلة، باب نصر األخ ظالما أو مظلوما، الحديث أخرجه اإلمام مسلم  -21

 . 3518، وأخرجه البخاري حديث رقم 2584حديث رقم 
 . متفق عليه -22
  .www.afaqdubai.comعالقة اإلسالم بالوطنية، مقال لخالد الجمعي  -23
 . المرجع نفسه -24
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أصول المواطنة في فكر العالمة ابن باديس وتحديات 
  العولمة

  
  

  جامعة تلمسان –مراد بلخير األستاذ 
                

  :ملخص

الحمد ; رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ، أما 
  :بعد

فإن التعامل مع قضية المواطنة من ناحية القيمة الدينية تحتم علينا 
جوع لدائرة الفكر اإلسالمي المتشبع بجهود من استناروا بهدي الكتاب الر

العزيز والسنة المطهرة، وبالتالي فنحن محتاجون لتحديد إطار مرجعي 
لمكونات المواطنة، ومقومات هوية األمم، وهو ليس من هين األمور، 

  .خصوصا في زمن تشعبت فيه األهواء، وتداخلت المرجعيات

بأهمية دراسة جهود العالمة عبد الحميد ابن باديس  ومنطلقا من يقيننا
في تثبيت قيم المواطنة الحقة في الفرد الجزائري المسلم ، فإن  -رحمه هللا–

هذه الورقة البحثية تعالج كيف كان تحديد ابن باديس لمكونات المواطنة ، وما 
ر مدى فعالية دوره في حمايتها أمام تحديات العولمة التي حاول االستعما

الفرنسي نشرها في األمة الجزائري، ليتأتى له القضاء نفسيا على الوطن كما 
هو الحال عمليا، خصوصا أن ابن باديس قد عايش أخطر فترات االستعمار 
الفرنسي وأعتاها على الشعوب المستعمرة التي تهافتت مناعتها الذاتية، 

  : وسأعالج الموضوع ضمن العنوان التالي
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فالوطنية في الفكر اإلسالمي ليست مجرد نزوع شعوري ، ولكنها 
نزعة فكرية لها مبادئها العامة، ومظاهرها السلوكية التي يزرعها رواد هذه 
النزعة في نفوس الناس من العلماء والمفكرين من أمثال اإلمام ابن باديس ، 

ينشئون عليها ناشئتهم ، ويحاِكمون إليها مواقف أتباعهم ، وينظرون إلى و
  .اآلخرين من خاللها

ما هي : التي ستكون مطروحة للنقاش والتفسير هي اإلشكاليةلذا فإن 
وما األسس التي اعتمدها العالمة ابن باديس في نظرته ألصول المواطنة؟ 

فظة عليها أمام تحديات العولمة مدى فعالية الدور الذي قام به في سبيل المحا
  الجارفة المدعومة باآللة االستعمارية؟  

وبخصوص الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، يمكن اإلشارة إلى   
  :بحثين استقصيا موضوع المواطنة وما يطرحه من تحديات مجتمعية وفكرية

الغربي المواطنة في الفكر " :عثمان بن صالح العامر: بحث منشور لـ - 1
  ".  دراسة نقدية من منظور إسالمي :المعاصر

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم المواطنة بمضامينه وأبعاده 
السياسية واالجتماعية والثقافية من خالل دراسة البنية النظرية واتساقها 
المنطقي ومدى استقامتها مع طبيعة المجتمعات البشرية ومعطياتها، والوقوف 

وق المواطنة التي أفرزها الفكر الغربي في إطار نظريات على أبرز حق
التنمية السياسية التي تمثل خلفية المفهوم، ونقد ذلك في ضوء ما يقدمه اإلسالم 

  .خاتم األنبياء باعتباره دين لإلنسانية جمعاء ونبيه محمد 

وبحثت الدراسة تطور المواطنة في الفكر الغربي المعاصر 
تخدام منهجية التحليل، واعتمدت المنظور اإلسالمي ومحاضنه الثقافية باس

ومبادئه كاقتراب منهجي في نقد قضيتي المساواة والحرية كركيزتين 
  :وكانت أهم نتائج الدراسة. رئيسيتين لمفهوم المواطنة
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أن هناك العديد من المالبسات التي تحيط بمفهوم المواطنة في الفكر الغربي   -
في حاجة إلى مراجعة مدى صالحيته للدول  المعاصر مما يجعل المفهوم

  .العربية

أن العمومية والعالمية التي يصبغ بها المفهوم الغربي للمواطنة يخرج به   -
  .عن سياقه التاريخي واالجتماعي وإطاره الزماني والمكاني

أن التناول الغربي للمواطنة اعتمد على مفهومي الخطية والجبرية في   -
ديمقراطية، واعتبر نموذجاً يجب اتباعه من قبل كل تحقيق المساواة وال

الدول مما يشير إلى تجاهل الطبائع المختلفة للمجتمعات وأطرها الفكرية 
   .ومنطلقاتها الدينية

مفهوم المواطنة بين المحلية وعالمية : (عروس الزبير دراسة - 2
 وهو بحث منشور في مركز). الدين في خطاب الحركة اإلسالمية بالجزائر

البحوث العربية، الجمعية العربية لعلم االجتماع، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 .م1999

سعت هذه الدراسة إلى وصف حالة التمزق وضعف الهوية وغياب 
التأصيل الواضح لمفهوم المواطنة والصراع الفكري بين األطروحات 
ا المتناقضة على الساحة الجزائرية والخلفيات والمنطلقات التي تغذي هذ

الصراع وتؤججه وانعكاسات ذلك على المجتمع بصفة عامة، وبحثت الدراسة 
بعض المقوالت الرئيسية في صياغة مفهوم المواطنة كمفهوم األمة الجزائرية 

وعرضت الدراسة العديد من . واألمة العربية ثم مفهوم األمة اإلسالمية
السياسي كما  النماذج التي تشير إلى عدم وضوح مفهوم المواطنة في الخطاب

تناولت المواطنة بين العموم والخصوص وحقوق المواطن وحرية التنظيم 
ورؤية بعض التنظيمات اإلسالمية بالجزائر لحقوق المواطنة، وخلص الباحث 
إلى أن االستعمار والهيمنة الغربية والتدخل األجنبي وتطرف بعض 

على عدم استقرار  الجماعات الدينية أوجدت مناخاً في الفكر والممارسة يؤكد
  .مفاهيم الدولة واألمة والمواطنة في الذهنية السياسية
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وهناك دراسات متعددة لمفهوم المواطنة، حاول هذا البحث المطروح 
  .أن يختص منها بفكر العالمة ابن باديس

  :وسأتناول الموضوع بالدراسة ضمن ثالثة محاور  

  تعريف المواطنة: أوال

  ديس لتحقيق المواطنةمظاهر دعوة ابن با :ثانيا

  تحصينهامكونات المواطنة عند ابن باديس وجهود : ثالثا

  العولمة معول هدم للمواطنة :رابعا

  تعريف المواطنة: أوال

تفيد المشاركة، وفي ) ُمفاَعلَة(مأخوذة من َوطََن، وهي على وزن : لغة
وأوطنت األرض، ووطنتها توطينا .. محل االنسان: الوطن« :الصحاح
: ويقال. وتوطين النفس على الشئ،كالتمهيد. نتها، أي اتخذتها وطناواستوط

  . من أين ميطانك، أي غايتك

الموضع الذى يوطن لترسل منه الخيل في السباق، وهو : والميطان
لَقَْد نََصَرُكُم : قال تعالى. المشهد من مشاهد الحرب: والموطن.   أول الغاية

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٍ    .1»]25: التوبة[ هللاَّ

لَْت « : قال ابن ِسيده َوطََّن نفَسه على الشئ وله فتََوطََّنت، حملها عليه فتََحمَّ
  .2»َوَذلَّْت لَه

، يدل على معنى يتجاوز 3فالمواطنة مشتقة من أصل صحيح في اللغة
سكنى نطاق معين من األرض إلى االشتراك فيه، والثبات على ما يحقق دوام 

  .القرار فيه

المواطنة تُعبر عن إطار ثابت ومشترك بين الفرد ومحيطه  :حااصطال
المادي والبشري الذي ينتمي إليه، فيتحقق بموجبها انتساب معين لذلك الفرد 

  .يعرف به
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الوطنية هي المشاعر والروابط الفطرية «: يقول الدكتور محمد عمارة
وتوطن  لتشد اإلنسان إلى الوطن الذي استوطنه - والتي تنمو باالكتساب -

  .4»فيه

عالقة بين فرد «وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة 
ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها 
من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق االنتخاب وتولي 

ية التي غالباً ما وميزت الدائرة بين المواطنة والجنس. المناصب العامة 
تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن باإلضافة إلى المواطنة حقوقاً 

  . 5أخرى مثل الحماية في الخارج

فاالنتساب للوطن الذي يحقق معنى المواطنة ألي فرد يرتبط بنزوع 
فطري أكثر من كونه مكتسبا، يتمثل في النشوء داخل ذلك الوطن الذي قد ال 

نه سيرتبط به ارتباط الروح مع الجسد، واألمر الثاني هو العالقة يختاره لك
الفطرية التي ستنشأ بين الفرد والوطن، والتي تترجم في المحبة التي تهيء 

  . الفرد ألن يضحي بنفسه في سبيل ذلك الوطن

  :المواطنة والهوية

ويعرف الهوية أبو البقاء الكفوي  وتتداخل المواطنة مع مفهوم الهُوية،
التشخص، والشخص : يطلق على معاٍن ثالثة لفظ الهوية:" ي الكليات فيقولف

ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه : قال بعضهم. نفسه، والوجود الخارجي
يسمى حقيقة وذاتاً، وباعتبار تشخصه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا 

  .6"االعتبار يسمى ماهية

في : (الهوية: "التالي واستقر تعريف مؤلفي المعجم الوسيط على
عن غيره، وبطاقة يثبت فيها حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه ) الفلسفة

اسم الشخص، وجنسيته، ومولده، وعمله، وتسمى البطاقة الشخصية أيضا 
  .7)"محدثة(
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فاالرتباط بين اللفظين يظهر وثيقا، وإذا أردنا تحديد فرق بينهما نجد أن   
المواطنة انتساب إلى أرض . والهوية انتساب ثقافي المواطنة انتساب جغرافي،

  .معينة، والهوية انتساب إلى معتقدات وقيم ومعايير معينة

وعليه تكون الهوية الزمة للمواطنة؛ ألن المواطنين ال بد لهم من 
نظام سياسي، وعالقات اقتصادية واجتماعية، وقوانين تضبط هذه العالقات، 

  .8ات وقيم ومعايير؛ أي على هوية معينةوكل هذا إنما يبنى على معتقد

ولنا في السيرة العطرة صورة متكاملة عن مبدأ المواطنة حيث أرسى 
ميثاق الموطنة أو "التي نظم بها المجتمع المدني 9معالمها في الوثيقة النبي 

الذي تضمنته الوثيقة المشهورة في كتب السيرة ) العقد االجتماعي الوطني(
والتي تعتبر بحق أول ميثاق للمواطنة في التاريخ البشري ) بصحيفة المدنية(

يقنن ويؤصل لعهود ومواثيق المواطنة المشتركة في إطار التنوع الديني 
  . والثقافي

  :مظاهر دعوة ابن باديس لتحقيق المواطنة :ثانيا

في شرحه للحديث الذي أخرجه أخرجه مسلم : االرتباط الفطري -أ
كان إذا اشتكى اإلنسان  أن رسول هللا  -عنها رضي هللا  - عن حديث عائشة 

تعني وضعها «: الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي بأصبعه هكذا
ِ تُْربَةُ «: ، ثم رفعها وقال»على األرض كما فسرها سفيان بالعمل بِْسِم هللاَّ

  .10»نَاأَْرِضَنا بِِريقَِة بَْعِضنَا لِيُْشَفى بِِه َسِقيُمنَا بِإِْذِن َربِّ 

حيث ساق من بين تفاسيره ما له داللة على االرتباط بالوطن وحب 
يقول ذوو المنازع القومية والوطنية، ولو كانوا يدينون « :األرض، فقال

آمنا بأن محمًدا رسول هللا، فقد علّم الناس من قبل أربعة عشر قرًنا : بالوثنية
والجروح، ليربط بين أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه تشفي من القروح 

تربته وبين قلوبهم عقًدا من المحبة واإلخالص له، وليؤكد فيها معنى الحفاظ 
له واالحتفاظ به وليقرر لهم من ِمنَِن الوطن ِمنَّة كانوا عنها غافلين؛ فقد كانوا 
يعلمون من علم الفطرة أن تربة الوطن تُغذي وتُروي، فجاءهم من علم النبوة 

هذا الحديث إرشادا لمعنى طبي ولكنه درس في الوطنية  أنها تَْشفي، فليس
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ولو أنصف المحدثون لما وضعوه في باب الرقى والطب فإنه بباب . عظيم
  .11»حب الوطن أشبه

فابن باديس دفعه حاضره الذي عاش فيه إلى استلهام ما سيكون عليه 
تة لسان حال ذلك الوطني الذي يرى في كل شيء َمنشؤه من وطنه عالمةً والف

  .تؤشر إليه وتدل عليه

إن هذا الميل العاطفي لحب األوطان الذي زرعه ابن باديس في    -
مقاالته لم يكن ناشئا عن عصبية إقصائية أو هوى متبع، بل هو من تمام حب 

يشرح من " لمن أعيش؟"الدين وأرضه التي يقوم عليها، ففي مقال له بعنوان 
  ".إنني أعيش لإلسالم:  "جوابه عبارة

أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط من «: يقولف
الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاص، وتفرض عليَّ تلك الروابط ألجله 

فروضا خاصة، وأنا أشعر بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة  - كجزء منه -
فأرى من الواجب أن تكون خدماتي أول ما تتصل بشيء تتصل . منه مباشرة

  . مباشرة به

إلى : وكما أنني كلما أردت أن أعمل عمال وجدتني في حاجة إليه
رجاله وإلى ماله وإلى حاله وإلى آالمه وإلى آماله، كذلك أجدني إذا عملت قد 

هكذا هذا االتصال . خدمت بعملي ناحية أو أكثر مما كنت في حاجة إليه
  . 12»األعمال المباشر أجده بيني وبين وطني الخاص في كل حال وفي جميع

ففي كنف اإلسالم تكون المواطنة الصحيحة كما وجه لذلك ابن باديس 
كالمه، ألن اإلسالم ال يحارب تلك الروابط التي تنشأ من االجتماع اإلنساني 
داخل وطن واحد؛ وهو تفكير رفيع وتوجيه سليم لنفوس األتباع حتى تتخلص 

خرين، خصوصا وأن هذا القلوب من ضيق االنتماء العصبي إلى سعة قبول اآل
المقال كان قد لخصه من محاضرة ألقاها على أعضاء جمعية التربية والتعليم 

  .اإلسالمية
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يَعتبُر ابن باديس الوطَن في نطاق : الوطن الكبير والوطن الصغير -ب
، "األنانيين"أوسع مما يعرفه البعض من األوطان الصغيرة المشتتة، ونعتهم بـ

﴿قَالُوا أَلَْم : هو األرض كلها، مصداقا لقول هللا تعالىكبير و: فالوطن وطنان
ِ َواِسَعةً فَتُهَاِجُروا فِيهَا﴾  ، ووطن صغير الذي يَُحدُّ ]97:النساء[تَُكْن أَْرُض هللاَّ

ال يَعرف الوطن وال يحب الوطن «بحدود معينة، فال تفريط في أي منهما، و 
ال يعرف وال يحب الوطن األكبر إال من عرف وأحب واجب الوطن الكبير، و

، فال تعارض بين األمرين 13»الكبير إال من عرف وأحب الوطن الصغير
وهما متكامالن، فاألمة تجتمع على أوطان عديدة يمثل كل شطر منها مكونا 

الوطنية اإلسالمية "من مكونات الوطن األم، وهذا ما يطلق عليه ابن باديس 
  .14"العادلة

الشاملة عند البعض، والذي يصعب أن حتى إن تصور عودة الخالفة   
يتحقق في ظل االنقسام الحاصل في الحدود والمواثيق الدولية، يتصور ابن 

قضت الضرورة «باديس أن منصب الخالفة الذي يشغله شخص واحد قد 
، في إشارة منه 15»بتعدده في الشرق والغرب، ثم انسلخ عن معناه األصلي

ة العثمانية التي عايش سقوطها، ولكن إلى المرحلة األخيرة من عمر الخالف
يمكن تحل جماعة المسلمين بديال مناسبا إلقامة ذاك الدور، ويقصد بها أهل 
العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية واألدبية 

  .   ويصدرون عن تشاور ما فيه خير وصالح

تبعية ويعطيها استقالال ذاتيا هذا ما يعفي الناحية السياسية لألمة من ال  
في إدارة شؤونها الخاصة عن أي مركز سيادي يمكن أن يُديَرها عن بعد، 
وتتعايش بموجبه مع من يختلف عنها في مقوماتها، وهو ما يطلق عليه ابن 

أن يكون لشعب ما لشعب «التي تعني  "الجنسية السياسية"باديس مصطلح 
ية، مثل ما ما كان عليه مثل ما على آخر من حقوق مدنية واجتماعية وسياس

اآلخر من واجبات اشتركا في القيام بها لظروف ومصالح ربطت ما 
فهذه الجنسية تكون محل توافق وتنازل في بعض األحيان ومآل . 16»بينهما

البت فيها للسياسيين، أما الجنسية القومية فال تنازل عنها بأي حال من 



  أصول المواطنة في فكر العالمة ابن باديس وتحديات العولمة                                                  
  

 

 299                                                                            السادسالدولي  الملتقى

وهي التي تتشكل على أساسها أصول األحوال، وال بقاء لشعب إال بها، 
  .المواطنة الحديثة

  .تحصينهامكونات المواطنة عند ابن باديس وجهود : ثالثا

حدد ابن باديس أصول المواطنة الخاصة باألمة الجزائرية، والتي ال 
يمكن االستغناء عنها وال التنازل عن شيء منها بأي حال من األحوال في 

ة، اللغة العربية، التاريخ الممتد لألمة الجزائرية، العقيدة اإلسالمي: ثالث، وهي
وهذه المقومات والمميزات هي اللغة التي « :عبر عنها ابن باديس بالقول

يعرب بها ويتأدب بآدابها، والعقيدة التي يبني حياته على أساسها، والذكريات 
ينه التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خاللها والشعور المشترك ب

  .17»وبين من يشاركه في هذه المقومات والمميزات

أي أمة هي صفاتها  وهي تشكل أيضا إطارا لهوية أي شعب، فهوية
والهوية بهذا  التي تميزها من باقي األمم لتعبر عن شخصيتها الحضارية،

االعتبار في غاية األهمية، وعليها تجتمع مصالح الناس، حيث ال يمكنهم أن 
  .ا بتعقل في متابعة مصالحهم الخاصة إال إذا عرفوا أنفسهميفكروا أو يتصرفو

واالستعمار الذي  - رحمه هللا-  ومن هنا كان التحدي بين ابن باديس
ينطلق من خلفية التفكير العلماني ، حيث حاول بشتى الطرق إذابة الهوية ، 
ومحوها كي يسهل عليه اقتياد المجتمع الجزائري إلى الوجهة التي يريدها ، 

تخذ لذلك ما أمكنه من طرق وأساليب ، فعمل ابن باديس على تركيز جهوده وا
  :نحو هذه الركائز لتثبيتها وتحصينها

ركز ابن باديس في أول عمله اإلصالحي على شق : العقيدة -أ 
العقيدة، فشن حربا على الطرقية الفاسدة التي كانت منتشرة بكثرة في ربوع 

دا من المستعمر نظرا لما كانت تبثه من ، والتي عرفت تأيي18المغرب العربي
البدع والخرافات وعقيدة الجبر والتسليم بالحال الراهنة من االستعمار والجهل 
والفقر، فقد شكلت حجر عثرة في طريق تطلع الناس لمستقبلهم وحريتهم، 
ويروي لنا محمد البشير اإلبراهيمي تحليل الشيخ لواقع أمته في أحد مجالسهم 

كان من نتائج الدراسات «: ستراتيجيته المستقبلية لإلصالح قائالبالمدينة وا
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المتكّررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس منذ اجتماعنا في المدينة 
المنّورة، أن البالء المنصّب على هذا الشعب المسكين آت من جهتين 
متعاونتين عليه، وبعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه 

  : تعرقان لحمه، ويفسدان عليه دينه ودنياهوي

  . استعمار مادي هو االستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار -     

واستعمار روحاني يمثّله مشائخ الطرق المؤثِّرون في الشعب  -     
والمتغلغلون في جميع أوساطه، المتاجرون باسم الدين، المتعاونون مع 

وطواعية، وقد طال أمد هذا االستعمار األخير وثقلت االستعمار عن رضى 
وطأته على الشعب حتى أصبح يتألم وال يبوح بالشكوى أو االنتقاد، خوفًا من 

  .                        هللا بزعمه

واالستعماران متعاضدان يؤيُّد أحدهما اآلخر بكل قّوته، ومظهُرهما مًعا      
م فتسعى في االنفالت، وتفقيُرها لئال تستعين بالمال تجهيُل األّمة لئال تفيق بالعل

، هذا فيما يخص حملة الدفاع عن العقيدة على مستوى الجبهة 19»..على الثورة
الداخلي، أما الجبهة الخارجية فقد تصدى لحمالت تشويه العقيدة وتفريغها من 
محتواها، عن طريق شرح مضمونها ومقارنتها بالمذاهب واألفكار الوضعية 

لفاسدة المسيطرة على العقل األوروبي الذي كان رمزا للتطور والحداثة، ا
  . وبيان وجه المباينة واالختالف

نحن مسلمون "ومن األمثلة على ذلك نشره لمقال بالشهاب بعنوان 
قدَّم فيه لدين اإلسالم ثم شرح أوجه المباينة مع المبادئ السائدة في " وكفى

ل الوحيد لما تتخبط فيه اإلنسانية من مشاكل، المجتمعات األروبية، وكونه الح
إن اإلسالم الذي ندين به، وهو دين هللا الذي أرسل به جميع أنبيائه، «: فقال

َل هدايته وعمم اإلصالح البشري به على لسان خاتم رسله، هو ديٌن جامٌع  وَكمَّ
  .لكل ما يحتاج إليه البشر أفراداً وجماعاٍت لصالح حالهم ومآلهم

دين لتنوير العقول وتزكية النفوس وتصحيح العقائد وتقويم األعمال؛  فهو    
فيكمل اإلنسانية وينظم اإلجماع ويشيد العمران ويقيم ميزان العدل وينشر 
اإلحسان ؛ فال يحتاج بعده إلى ما يتناحر عليه األوروبيون من مبادئ أحزاب 
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ي السياسة وال في وجمعيات ليس في استطاعِة شيٍء منها أن يُصلح حالَهم ال ف
  . االجتماع، دع عنك األخالق واآلداب

كما أنه ال يسلم واحد منها من قواعد منافية للفطرة أو مجانبة للعدل أو      
ضعيفة في العقل ، فالمسلم بطبيعة إسالمه بعيٌد عن كل هذه الجمعيات 
واألحزاب ، وهذه هي حال السواد األعظم من المسلمين في جميع األقطار، 

  .20»...جهل بعض الكتاب األوروبيين هذه الحقيقة أو يتجاهلونهاي

ونجده ينتقد في مقام آخر الشيوعية وينفي قدرتها على التغلغل في 
إن الشيوعية «:  أوساط المجتمع نظرا لمباينِة كثيٍر من مبادئها اإلسالم ، فيقول

الحاكمة  هي الحركة السياسية[الفرنسية وإن فَسَحْت لها الواجهةُ الشعبية 
المجاَل، فإنها لم تستطع ولن تستطيع أن تتمكن من أوساط شعبنا، أو ] بفرنسا

تحوز أكثَر مما حازته من النزر اليسير جدا من أطرافه، ما دام الشعب يعتقد 
أنَّ مبادئَها األساسية ال يتفُق كثير منها مع اإلسالم ، هذا رغم ما يُبديه رجالُها 

من العطف على ضعفنا ومقاومة الظالمين لنا، لكن مما يستحقون عليه الشكَر 
الشكر واالعتراف بالجميل شيء والتأثر بالمبادئ واالنقياد للحزب شيء 

  .21»آخر

لقد أولى ابن باديس حيزا مهما للغة العربية في التعليم : اللغة العربية –ب
  :والدفاع عنها ، لالعتبارات التالية

ة القومية للمجتمع، وربطه بذاتيته أهمية اللغة العربية في حفظ الجنسي -
 . اإلسالمية

 .اللغة العربية هي لغة الدين ومفتاح علوم الشرع -

دور اللغة العربية التهذيبي للنشأ والمجتمع عن طريق نشر األدب الراقي  -
 .الذي يسهم في تقويم األخالق وإصالح ما فسد من عادات

 .لم والمدنيةالعربية كانت وال تزال لغة العِ  -

ي إضعاف مستوى التعامل باللغة العربية بين أبنائها إضعافا لتدينهم إن ف -
ومؤشرا على فُرقتهم، فإن الذي يجمع األمة ويربط أجزاءها ويوحد 

 .شعورها ويوجهها لغايتها هو تكلمها بلسان واحد
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تجمع اللغة العربية شريحة واسعة من البشر وتغطي مساحة كبيرة  -
 .مترابطة فيما بينها

تبارات كان يرى ابن باديس ضرورة الدفاع عن اللغة العربية بهذه االع
التي كادت أن تأفل شمسها في وطنها نظرا للحملة المسعورة المنظمة من 

) م1938مارس  08(االستعمار، ومن مظاهر هذه الحملة إصدار قانون 
القاضي باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، والذي يضيق على منح 

لتعليم الديني، حيث اعتبره ابن باديس يسير ضمن مخططات الحكام رخص ا
الفرنسيين بالجزائر لمحاربة اللغة العربية، ويهدف إلى وأد النهضة العلمية 

  .22الدينية بالجزائر ، فكتب عدة مقاالت ينتقد فيها القانون

ولقد جعل ابن باديس اللغة العربية هي الرابطة األساس والحبل المتين 
يضمن التقاء ماضي األمة بحاضرها ومستقبلها، ألن الشعوب تحفظ الذي 

تاريخها بلغتها األم، وتتميز عن غيرها من األمم باللغة أيضا،  فإذا أميتت 
اللغة ُحكم على تاريخها باالندثار، وهذا ما نجحت فيه فرنسا بالنسبة 

رنسا ثقافيا للمستعمرات اإلفريقية التي وإن نالت استقاللها إال أنها تابعة لف
. وعلميا بسبب اللغة، وكذلك الحال بالنسبة للقارة األمريكية مع الهنود الحمر

وال رابطة تربط ماضينا «: يقول ابن باديس محذرا من خطورة هذا األمر
اللغة العربية، : المجيد بحاضرنا األغر والمستقبل السعيد، إال هذا الحبل المتين

  .ية، لغة الوطنية المغروسةلغة الدين، لغة الجنس، لغة القوم

إنها وحدة الرابطة بيننا وبين ماضينا، وهي وحدها المقياُس الذي نقيس به 
أرواحنا بأرواح أسالفنا، وبها يقيس من يأتي بعدنا من أبنائنا وأحفادنا الغر 
الميامين أرواحهم بأرواحنا، وهي وحدها اللسان الذي نعتز به وهي الترجمان 

ائد، وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آالم عما في القلب من عق
  .وآمال

إن هذا اللسان العربي العزيز الذي خدم الدين وخدم العلم وخدم اإلنسان، 
هو الذي نتحدث عن محاسنه منذ زمان، ونعمل إلحيائه منذ سنين، فليحقق هللا 

  .23»أمانينا
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العرقية، فحاول القديم يحاول المستعمر اللعب على وتر الطائفية و ذومن
التشويش على عروبة الجزائر بكونها أمة أمازيغية سلبها العرب أمازيغيتها، 
فيقف ابن باديس في وجه هاته الدعوة المغرضة بكون األمة الجزائرية 

دخل األمازيغ من أبناء الوطن في اإلسالم، «: اختارت لغة القرآن، فيقول
ا أبواب التقدم في الحياة كلها وتعلموا لغة اإلسالم العربية طائعين، فوجدو

واتحدوا في العقيدة والنحلة كما ... مفتحة في وجوههم، فامتزجوا بالعرب
لقد تعربت األمة .. اتحدوا في األدب واللغة، فأصبحوا شعبا واحدا عربيا متحدا

ُن األمة بمتوقف على .. الجزائرية تعربا طبيعيا اختياريا صادقا وليس تََكوُّ
نه متوقف على اتحاد قلوبها وأرواحها وعقولها، اتحادا يظهر اتحاد دمها، لك

، وهذا ال يعني أن ابن  24»في وحدة اللسان وآدابه، واشتراك اآلمال واآلالم
باديس كان متحيزا للقومية العربية ، وإنما أداه بعد نظره إلى التركيز على 

ها، قبل أن تنجح جانب اللغة ألهميتها في تحقيق الوحدة بين أبنائها المتكلمين ب
المدارس الفرنسية المنتشرة بكثرة في بسط ثقافتها ، لهذا كان ابن باديس 
يحرص على بيان أن اللغة العربية هي لغة المدنية والعلم والحضارة وأنها ال 
تقل شأنا عن غيرها من لغات الدول المتقدمة، وإن كان أبناء الجزائر 

  .األجنبيةمحتاجين للمزاوجة بين العربية واللغات 

إن ارتباط أي أمة بتاريخها ضروري لقطع الطريق أمام  :التاريخ -ج
ذي يعمل على إحداث هوة بين المسلم وجذوره اإلسالمية الفكر العلماني ال

فيضيع في ظل البحث عن انتماء جديد له، ويخمد لديه حس االنتماء لألمة 
نتماء اإلسالمي اإلسالمية، وهذا ما جعل ابن باديس يركز على تاريخية اال

  .والعربي لألمة الجزائرية، وكون هذا االنتماء ال يقبل المساومة أو التغيير

ومعرفة التاريخ المشترك كفيلة ببث روح االعتزاز لدى الشعوب بقوميتها 
: ابن باديس بقوله، وهو ما يقرره وتتعاون وتناضل في سبيل وجودها فتتحدَ 

إننا سبقناها : ننا ننصف التاريخ إذا قلنا إننا شعب خالد ككثير من الشعوب، لك«
في ميادين الحياة ، سبقناها بهدايتنا، ونشرنا بينها الشريعة الحقة قبل أن تتكون 
هذه األمم، وسبقنا هذه األمم في نشر الحق، أيام كانت في ظلمات من الجهل 
ا حالكة أيام كانت تسبح في لجج من األوهام والخياالت، وذلك ما كنا فيه، وم
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وإنما علينا أن نعرف تاريخنا، ومن عرف تاريخه  .سنعود إن شاء هللا إليه
  .25»جدير بأن يتخذ لنفسه منزلة الئقة به في هذا الوجود

إن مفهوم التاريخ عند ابن باديس يتعدى المعرفة المجردة إلى تحقيق 
معنى الوطنية واالنتساب للوطن األكبر وهو دار اإلسالم ، ولهذا حرص ابن 

يس في دروسه العلمية ومقاالته على إبراز الصفحات المشرقة من تاريخ باد
لك بارتباط ذالمسلمين، كما خص تاريخ العرب بمساحة واسعة، وعلل 

تاريخهم بتاريخ اإلسالم، فكانت لهم مزية على سائر المسلمين من غير العرب 
ل إلى أمم الختيار هللا لهم لتبليغ دين اإلسالم وما فيه من آداب وحكم وفضائ

األرض، فهم قد هُيِّئوا تاريخيا ألجل أن ينهضوا بأعباء هذه الرسالة اإلسالمية 
، وكتب في هذا الشأن ثالث مقاالت متتالية في مجلة الشهاب أُلحقت 26العالمية

  .بتفسيره ألنه تعرض فيها لعناية القرآن الكريم بالعرب

ي الجزائر، بل قاسمه ولم يكن ابن باديس وحده مهتما بالتاريخ اإلسالمي ف
سون في المعاهد التابعة للجمعية  هذا االهتمام رجال الجمعية الذين كانوا يَُدرِّ

تاريخ "المترفقة في ربوع الوطن؛ ولما ألف الشيخ مبارك الميلي كتابه 
ُسرَّ به ابن باديس كثيرا وكتب له تقريظا نُشر في " الجزائر في القديم والحديث

ستاذ أحمد توفيق المدني كتابين في التاريخ هما الشهاب ، كما ألف األ
لخص في هذا األخير تاريخ الجزائر في " محمد عثمان باشا"و" الجزائر"

العصر التركي، حيث نوه بها ابن باديس وبقيمتها العلمية كونَها ُكتبت بروح 
  .إسالمية ال تعرف الكذب والتدليس

  العولمة معول هدم للمواطنة :رابعا

االقتصادية، : لظاهرة العولمة من ثالثة جوانب يمكن التطرق
السياسية، والتقنية ؛ فالدول المتقدمة في هذه األصعدة هي التي تفرض هويتها 
على غيرها، وهنا يظهر األثر السلبي للعولمة من حيث إنها تؤدي إلى محو 
هوية الطرف اآلخر الضعيف الذي يتشوف إلى اللحاق بالمتغلب عليه؛ فينسلخ 

يا من هويته أمام طغيان هوية الغالب، وهو قانون بشري تفطن إليه ابن تدريج
المغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب في " :خلدون في مقدمته وعبر عنه بقوله
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استخلصه من تتبعه لعالقة األمم  ،27"شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله
  .المهزومة باألمم الغالبة

ار في ثوب جديد، أو هي ثوب داخلي فالعولمة إذن هي عبارة عن استعم
  .لالستعمار القديم

وهنا يمكن أن نلمس عالقة مواجهة وتنافر بين مصطلح العولمة 
الصاعد الجديد في الفكر العالمي والذي كان وليد بيئة غربية ذات خلفيات 
فكرية معينة وبين مصطلح المواطنة كظاهرة محسوسة لدى األفراد 

طى نوعا من الشعور باالنتماء بخالف العولمة والمجتمعات، فالمواطنة تع
الباحثة عن السيطرة االقتصادية وروح التملك، كذلك في كنف المواطنة هناك 
قدر من المساواة الناشئ عن االرتباط في المقومات الثالث السابقة، وهو ما ال 
 تجد له أثرا بالنسبة للعولمة، بل إنها تقصي هذه المقومات من الحياة اليومية

  .وتبدلها بالتوجه المادي البحت

إن الحل األمثل في مواجهة خطر العولمة هو التحصن من الداخل، 
عن طريق تثبيت دعائم أصول المواطنة التي كانت مجال كفاح ابن باديس 
فس مسيرته الدعوية، بحيث تشترك الجهود على تسليح أبنائنا وبناتنا بالقيم 

بأن العزة والفالح والسؤدد هو  اإلسالمية، وذلك بتنويرهم وتبصيرهم
بالمحافظة على هذه القيم، وأن آخر هذه األمة ال يصلح إال بما َصلَُح به أولها، 
وأن أسالفنا ما كانوا ليبلغوا ما بلغوا لوال تمسكهم بأهداب دينهم ومحافظتهم 

  .على القيم العربية واإلسالمية

  :أهم نتائج البحث :خاتمة

يد ابن باديس في مجال الدعوة واإلصالح مكننا من إن دراسة فكر عبد الحم -
إبراز جانب مهم اشتغل عليه وأواله مرتبة متقدمة في اهتماماته الدعوية، أال 

  .وهو فكر المواطنة وأصولها التي تعتمد عليها

كما أن تحديد هذه األصول والمقومات تساعد المصلح في جمع جهوده   -
  .ام قضيته األساسيةوعدم تشتيتها في صراعات جانبية أم
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إن ارتباط المواطنة بالهوية وثيق بحيث يعد صراع الهوية مقدمة لسلب  -
  .المواطنة ومحوها من عقول أصحابها

العقيدة اإلسالمية التي تربت عليها أجيال من هذه األمة حتى انسبغت بها ال  -
 تمثل معرفة  مجردة بقدر ما تمثل سلوكا يرتبط بعمل الفرد واألرض التي

يعيش عليها، وبذلك تسقط المزايدات التي توهم التقابل والتضاد بين العقيدة 
  .والوطن

اللغة تحيا بحياة الشعب الذي يتكلم بها وتحفظ له موروثه وتاريخه،  -
ومحاربتها هي محاربة ألصل فكرة االنتماء للوطن وتغريب للفرد داخل 

وسعى في الحفاظ على وطنه، وابن باديس كان من أبرز من تفطن لهذا األمر 
  .اللغة العربية بين أبنائها

يبرز التاريخ الممتد لألمة كعامل توحيد وربط بين األجيال، وال يمكن ألي  -
  .قومية أو فكرة مواطنة أن تستمر دون استصحابه، فهو منبع االستمرار

سعى االستعمار في شتى وسائله إلى توظيف فكرة العولمة لمحو أصول  -
ه وجد فيها السبيل المناسب لصهر تلك األصول، لكن االستعمار المواطنة ألن

الفرنسي وجد الجزائر عصيَّةً عليه بسبب الجهود التي قادها العالمة عبد 
  . الحميد ابن باديس

  .وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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  المواطنة في االسالم وتحديات العولمة
  

  
  قالمةجامعة  – نصيرة مهنة األستاذة

                

 :االشكالية

عامة  الحديثة الدولة تواجهها التي التحديات أكبر من المواطنة تعتبر 
 لمسؤولياته وواعي ومسؤول فاعل مواطن بناء فإما بما فيها الدول العربية،

 تحتل باتت التي الضيقة والوالءات  والفساد التشتت  في الغرق وإما وحقوقه،
والهوية، وال يمكن تجنب هذا  واالنتماء المواطنة حساب أحيانا على األولوية

 بين الوثيق للتعاون والتفاعل وظاهرة متكامل مجتمعي إال من خالل مشروع
  يشكل الشباب وهنا مصدر والسلطة لفهم وناشطين واعين مواطنين

 للمجتمع واإلحساس االجتماعية القيم على للحفاظ عليها ولالطاقة المع
 الوقت على نفس في االنفتاح مع أجلها من والتضحية بها واالعتزاز بهويته

والموضوعية، مع  االنسجام من جو في معها والتفاعل األخرى الثقافات
  الحفاظ 

التى على قيمنا العربية المسلمة في مواجهة القيم الدخيلة كقيم العولمة 
  .اخترقت الحدود المحلية والعالمية

 التحديات من العديد العربي و االسالمى العالم في المواطنة تواجه
 اآلثار مع تتقاطع بأنها القول يمكن التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية

، تشكل "العولمة" الجديد في ظل الدولي النظام أوجدها التي والنتائج والبنى
 في أو االندماج المواجهة لمعركة الوقود الحديثة االتصال لووسائ التقنية
 االقتصادية المنافسة سياق في حاسما دورا تلعب العولمة،كما أنها مسار

  .للدول التنمية توجهات وتشكيل صياغة وفي الثقافي واالجتماعي والتحول
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حيث  واتجاهاته المستقبل ا المختلفةتهبطروحا العولمة وتلخص
 التكنولوجية والمعرفية الضربات أمام الضعفاء وسينهار قوة ياءاألقو سيزداد

 دولنا أمام التحدي يجعل مما العولمة لقطار والسياسية والثقافية واالقتصادية
 ومتغيراتها ومواجهتها العولمة تحديات لمقاومة تبادر كبيرا لكي ومجتمعاتنا

 واالجتماعية قتصاديةواال المقومات الفكرية على القائمة الداخلية الدفع بقوى
لثقافتنا العربية المسلمة التى تستمد شرعيتها من كتاب هللا وسنة نبيه،ومن 
خالل هذه المعطيات فان المواطنة كقيمة اجتماعية وكقيمة اسالمية تتعرض 

  لضغوطات من اعداء االسالم والقوى الهدامة

الدينية و في العالم التى تسعى الى طمس معالمنا الثقافية واإلنسانية  و
  .العربية باسم العولمة

فنحن ال ننكر الجانب  وهذا ما سنتناوله من خالل هذه الدراسة،   
االيجابى للعولمة وما صاحبها من تطورات تكنولوجية واتصالية لكن سوء 
استخدامها من طرف الدول القوية جعلنا نتمنى عدم وجودها في كثير من 

 وكثيرا العربي شبابنا وتفكير وعى على ةالمختلف تأثيراتها الي اضافةاالحيان 
 اخالقية قيمة والمواطنة االيمان، من الوطن فحب سلبي، التأثير هذا يكون ما

 صغنا هذا ل خالل ومن ظرف، اى تحت بها المساس او التنازل اليمكن ثابتة
  :التالي السؤال في بحثنا مشكلة

ة في مواجهة كيف نستطيع الحفاظ على المواطنة كقيمة اسالمي       

  تحديات العولمة؟

  تحديد المفاهيم - اوال

 :المواطنة تعريف -1 

: الوطن أن منظور البن العرب لسان في جاء :العربية اللغة في
 أقام :وأوطن بالمكان ووطن ومحله اإلنسان موطن به، وهو تقيم المنزل
 محال اتخذها أي وكذا كذا أرض فالن أوطن :ويقال اتخذه وطنا :وأوطنه

 اتخذتها أي واستوطنتها توطينا األرض ووطنتها فيها، أوطنت يقيم سكناوم
  .1ذلك والمواطنة من الوطنية وكذلك. وطنا
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 ,citoyen, civix المواطن  اصطالح اشتق: 2الالتينية اللغة في
Burger Bourgeois) ( سيفاتس" كلمة عن (civitas) او (Civic) الالتينية 

المدينة  كلمة تعني والتي اليونانية (polis) بولس" لكلمة تقريبا المعادلة
السياسي  فمعناه. فحسب السكان من كجماعة " ال مستقلة سياسية كجماعة

 مواطن كل وليس  كل من جزء أو في الدولة عضوا بالالتينية يعني الكالسيكى
 أب" هو من كل أي بيت عن لالمسؤو ذلك فيها، بل فقط عضوا الدولة في

  . 3"عائلة

 :بأنها "األمريكية كولير موسوعة"في  المواطنة عرفت :اصطالحا
 مفهوم عن تتميز ال وهي اكتماال سياسية جماعة في أشكال العضوية أكثر"

  .4"الجنسية

 بين عالقة: "بأنها المواطنة إلى" البريطانية المعارف دائرة"وأشارت 
 واجبات نم العالقة تلك تتضمنه الدولة،وبما تلك قانون يحددها كما فرد ودولة

 ما مع الحرية من مرتبة على ايضمن تدل بأنها أيضا وتؤكد "وحقوق فيها
وتولي  االنتخاب حق مثل سياسية حقوق اضافة الى من مسؤوليات يصاحبها
   .5"العامة المناصب

 عضوية: "أنها على المواطنة الدولي الكتاب موسوعة في  تعرف كما  
 بعض لديهم المواطنين أن وتؤكد الحكم وحدات بعض أو في دولة كاملة

 عليهم بعض وكذلك العامة المناصب تولي وحق حق التصويت مثل الحقوق
                           .6بلدهم عن والدفاع دفع الضرائب واجب الواجبات مثل

 عالقة أو مكانة: "أنها على االجتماع علم قاموس في عرفت وقد هذا   
 هذه خالل ومن دولة سياسي مجتمع وبين طبيعي شخص بين اجتماعية تقوم

 هذه وتتحدد الحماية، مهمة الثاني ويتولى الوالء األول يقدم الطرف العالقة
، ""المساواة مبدأ يحكمها كما القانون طريق عن الشخص والدولة بين العالقة

 أن رغم وذلك القومية فكرة إلى الدولي القانون في تشير أن المواطنة ويضيف
 على فقط تقتصر المواطنة أن األولى وطالما من معناها يف أوسع األخيرة

 والشركات فإن المنظمات معينة حقوقا الدولة الذين تمنحهم األشخاص
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 االجتماع إلى علم في المفهوم ويشير مواطنة، ال قومية لها المساهمة
 بعض على األولين بحصول والدولة، األشخاص بين المتبادلة االلتزامات

 في عليهم ويكون معين سياسي مجتمع إلى بانتمائهم والمدنية ةالسياسي الحقوق
  . 7"يؤدونها الواجبات نفسه بعض الوقت

 موسوعة"في  المواطنة عرفت السابقة التعريفات عن بعيدا وليس
 (State)الكاملة في دولة  بالعضوية المشاركة" أنها العلوم االجتماعية على

 ألبالغين جميع إما هم فالمواطنون شامال، طياته أساسا في المصطلح ويتضمن
 الملكية و المصطلح في وأصحاب وإما بعض الفئات العامة منهم  الذكور

 المدنية الدول في استخدامه وجرى وروما اليونان في نشأ مفهوم غربي أغلبه
 . 8"أوروبا في الصغيرة

 وعضو المجتمع من فرد: المواطن أنه تعريف في أيضا وجاء
(Citizen) دولته يضبط دستور بحيث الدولة، في والواجبات لحقوقا كامل 

  الفرنسية الثورة انتصار مع المفهوم هذا ونشأ "األساسية والثابتة حقوقه
 ال للملك رعايا" مجرد من األفراد تحول الملكي، بحيث على النظام م 1978
 تتشكل ديمقراطي نظام ظل في إلى مواطنين مسؤوليتهم عند لهم فعلية حقوق

 عقد مجرد تكون أن السلطة ال تنفك بحيث األعلى إلى األسفل من السلطة فيه
 فمفهوم ولهذا في حاكميهم الثقة المواطنون فقد حالما لإلبطال قابال االثنين بين

  .9"بالديمقراطية عضويا يرتبط المواطنة

 إرادي فعل: "بأنها الهوية تعريف إلى "خطب زهير"ذهب  وقد
 مشترك مشروع إطار في لتوحيدها لها المكونة ناصرالع بين يقرب ما انتقائي
األمم  من تجمع أكبر عليها يلتقي مشتركة ومصالح مشتركة ورموز وحياة

 أساس على حقوقه ليضمن أو جهة من العصر انتمائها إلى لتأكيد والشعوب
 يمثل الذي االنتماء عن تختلف بهذا أخرى    وهي جهة من القانوني الخيار

  .10قراره على ال يتوقف اإلنسان على مفروض بأصل االرتباط

تنظر الشريعة اإلسالمية للمواطنة على انها : المواطنة في اإلسالم
كما تعبر عن العالقة بين ارض  العالقة التى تربط الفرد المسلم بأفراد االمة،
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ومن يعشون عليها سواء كانوا مسلمين او غيرهم وقد تزامن ) الوطن(االسالم 
وتعايش  فهوم مع نشأة الدولة االسالمية في المدينة المنورة،ظهور هذا الم

المسلمين مع غير المسلمين وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، لذلك اصدر النبي 
والتي  "صحيفة المدينة"الوثيقة السياسية االولى المعروفة تاريخيا  محمد 

ة، والمسماة إلي أهل المدينة المنور سميت في السيرة النبوية كتاب الرسول 
  .11في عصرنا بدستور المدينة

   :تعريف العولمة - 2

 عولم الفعل مشتقة من العولمة أن الدجاني صدقي أحمد الدكتور يرى
 فاعل لوجود يحتاج الفعل أن يفيد االشتقاق هذا استعمال و فوعل صيغة على

 .12العالم على يعممها لمن العولمة تحتاج أن : أي يفعل،

 جعل بمعنى ، (La Mondialisation)لكلمة  الفرنسية ترجمة العولمة    
ترجمة  هي إّنما المذكورة والكلمة الفرنسية عالمي مستوى على الشيء

 تعميم أألمريكية بمعنى المتحدة الواليات في أوالً  ظهرت التي اإلنجليزية
 واحدا عالما العالم جعل فالمصطلح يعني .الكل ليشمل دائرته وتوسيع الشيء
 ،13الكونية تسمى قد ولذلك ،ةواحد حضارة في إطار جيها واحداتو موجها

 التي األنماط من تعميم نمط: تعني فإنها جماعة أو بلد من صدرت إذا فالعولمة
        .14كله العالم أي الجميع يشمل الجماعة، وجعله تلك أو البلد ذلك تخص

 هي ان العولمة  (WEBSTER) ويبستر العالم في المعجم جاء ولقد
 مجال وجعل عليه العالمية(Globalization) طابع  بإضفاء عالميا الشي جعل:

  .15العالم اتساع على تطبيقاته

 داخل تبرز ديناميكية جديدة هي العولمة أن  غليون برهان ويرى
 في والسرعة الكثافة من عالية درجة تحقيق خالل من الدولية العالقات دائرة
 فيها للحضارة، يتزايد والعلمية التقنية اتوالمكتسب انتشار المعلومات عملية

 الدائرة لهذه الوطنية المكونة األطراف مصير تحديد في الخارجي العالم دور
  .16لهوامشها ايضا وبالتالي المدمجة
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 لمصلحتها تحركها قوى ليست سوى العولمة أنعمر الفاروق  ويرى
 تحدد تىال هى بل ثابتة، صيغ إلى وتحويلها بلورتها معينة بقصد قوى

 األضعف القوى بوسع بدائلها، لها إال اختيارات هى فما ، وتوقيتاتها برامجها
 .17واإلرادة الالزمة الوعي توافر بشرط بينها من تختار أن

 ايديولوجية لسياسة ومتطور جديد معنى أنها حسن هدى وتضيف
 بإمكانات المزود التطور الرأسمالى آليات من تتخذ على العالم الهيمنه

 للمعرفة العالمية الشبكات فى الحديثة والمتمثلة واالقتصادى الثقافى ختراقاال
 يضمن بشكل لالستثمارات العالمية المصرفى والتسيير المباشر غير والبث

 األذواق والرأى بسرعة ثقافى يشكل نمط على واألفراد المجتمعات تطبيع لها
 إفراغ الهوية على تمديع والتاريخ والمجتمع لإلنسان جديدة رؤية وفق العام

 مكانه ويعمل والتاريخى والوطنى القومى مضمونها من الثقافية القومية
 المصلحة على واالختيار القائم الفردية والحيادية ألوهام إال الالإنتماء

بسرعة،  ومتوالدة احتياجات مصطنعة إشباع على القائم واألنانية، واالستهالك
 .18للحدود القومية عابرة شركات مصالح فقو المدار اإلعالني اإلعالم بفعل

 :هى رئيسية أشكال ثالثة إلى العولمة الدين محى المنعم عبد ويصنف
 سيطرة فى يتجلى ، اآلن واقعاً ملموساً  أصبحت والتى االقتصادية العولمة

 أو دولة يد فى كونه عن النظر بصرف الشعوب على مقدرات المال رأس
 لجميع موحد سياسي نظام إيجاد محاولة تمثل فيوت السياسية والعولمة. أفراد
 لدول موحد ثقافي نمط إيجاد في محاولة وتتمثل الثقافية والعولمة .الدول
 الصطدامها بثقافات اآلن حتى الغربية تحقيقه القوى تستطيع مالم وهو العالم،
  .19الرأي تخالفها أخرى

 الفكرية التيارات من واحدة العولمة أن إلى الزبيدى حسن ويشير
 من تهدف جديدة، ومفاهيم وأنساق مضامين على انطوت المعاصرة التى

 واالجتماعي االقتصادى الواقع تغيير انطالقاً من العالم، توحيد إلى خاللها
 واقع عن تعبر بأنها ألن توصف ترقى فهى وبذا .للدولة والثقافى والسياسى

 متباينة الل وسائلخ من أهدافه تحقيق على يعمل جديد وايديولوجى سياسى
 .20بها المعنيين من قبولها ومدى وتأثيرها مشروعيتها، مدى في
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 والمواطنة العولمة بين العالقة- ثانيا

 وعالقة هي ظاهرة ومبادئ وحقوقا وممارسة ومعنى روحا المواطنة
 مجتمعاتنا في المجردة بالعين ال ترى قلت إنها إذا أغالي ال تاريخيه  اجتماعية

 له وجود ال العربي مجتمعنا في ،"الن المواطن "وجه العموم؛ على العربية
 الضآلة بمكان فالغالبية من فوجوده فيه وِجد وإن الحقيقي، العالم الواقعي في

  .االجتماعية خواصهم في بمواطنين ليسوا الواحد الوطن أبناء من العظمى

 الجوهر حيث من زالت ما أي المواطن جسمها مع "المواطنة "إن
 تبعا لقوى ويتصارعون، أبناؤه، يتَّحد مجتمع، رحم"في  جنينا ساس،واأل

 عن يغدو البحث حتى وتسود تهيمن أن يكفي وسياسية،... اجتماعية وثقافية
لها  سابقة فالمواطنة للعولمة، تحقيقاتنا تكن ما كائنة .عقيم بحث "المواطنة"

 في التفاعل ر فكر وتفكير وفي اطا كمجال لها وسابقة والزمان، المكان في
 إحدى بعيد حد إلى وغيره هي كانت وماتزال والمجتمع والسياسة االقتصاد

من  بانتفاء بعض تنتفي ال الحاالت معظم في نتاجه بل هي القائم، النظام روافد
  .21"مكوناته من بعض بتقوض تتقوض أو عناصره

 الوطنية، داخل الفضاءات البدء في صيغت قد المواطنة كانت ولئن
 وتسطير والجماعات األفراد ضمان حقوق ضرورة عن تعبيرا هابوصف

 فلم يكن على الدول امتداد هذه أصبح لمبادئها سرعان ما إنهإال واجباتهم، 
 والثقافية واالقتصادية توجهاتها السياسية في المبادئ سوى إعمال ذات

  .22وغيرها

 ألفق الوحيد المحدد بدول العالم الثالث ليست القائمة فالديمقراطية
 بل واألفق، ذات في تحديد المهيمن هو العامل الداخلي يكن ولم المواطنة
. أقواها وأشدها العولمة ظاهرة تعد كبرى عالمية معطيات إلى ذلك انضافت

 برزت حين إال المحك على يوما المواطنة توضع هذا األساس، فلم وعلى
 المواطنة ستهدفت العولمة لم أن ظاهرة الواقع في، واتسع فضاؤها العولمة

 فيها، الحقوق الكبرى السيما جانب مبادئها خالل استهداف من ذاته، حد في
 لسنين عليها المواطنة انبنت التي والقيم المؤسسات استهداف عبر بل أساسا
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 الجوهر في كما الشكل في هي المواطنة العالمية مبادئ كانت ثم ومن. طويلة
 ما فتئ، هذه األخيرة طال ما لوطنية فإنا المحلية أو امتداد ألشكال المواطنة

  .23ويطبع تجلياتها فيها يؤثر األولى، يطال األشياء، منطق بحكم

 فأنها تكريس المواطنة، في للعولمة إسهاما يبدو قد مما الرغم على
 تسييد بجهة تنحو والتعبير، وألنها الفعل والتنقل في الحرية من بالمزيد تدفع

العولمة  والممانعة بين التضاد عوامل إن ذلك، إلى اوم االنفتاح والديمقراطية
 . والتكامل االلتقاء عوامل إلى التكريس منها إلى أقرب هي والمواطنة العالمية

 العولمة عالقة من جوهرية تجعل معطيات نتصور، أربعة فيما فهناك
 :24وتكامل التقاء عالقة منها أكثر وممانعة تضاد والمواطنة عالقة

 في والمتسارع للعولمة المستمر التوجه في ويتمثل :األول المعطى
 وفي تشكلها في األمة/عليها الدولة  ارتكزت التي الكبرى المقومات تدمير

 التي العامة السياسات منحى إلى فقط هنا فليس التلميح اشتغاله آليات صياغة
 االقتصاد قرون فقهاء منذ به نادي ما إلى الدولة ودور حجم تستهدف تقليص

 به يدفع الذي فقط الخالص اقتصاد السوق منطق إلى وال الليبرالي لسياسيا
لديها،  تتقدم التي الكبرى الشركات ممارسات إلى ولكن أيضا ألعولمة فاعلو
 ذلك في سيان عندها الحقوق مبادئ على الواجبات مبادئ ألمواطنة عكس
  .واتساع سعة أقله إقليميا/أم محليا واسعا عالميا االشتغال فضاء أكان

 العمل والجماعات في األفراد تزداد واجبات ما فبقدر هنا من
 وتضيق في حقوقهم تقلص ت ما بقدر وغيره التأقلم واالنضباط وضرورات

 المترتبة واستمرار الضمانات استمراره ضمان في كما عمل على الحصول
 عليفا بتقدم األمة تراجع الدولة أن ألنقطة هذه في حكم  الثابت عليه فمن

 هي الدولة األمة ألن فقط ليس للمواطنة تراجع حتمي هو العولمة وأدواته
 منطق يضمنها ال مصداقية لمواطنة ألن أيضا ولكن على المواطنة الساهر
 قصور من هو "السوق مواطنة"إن قصور  فاعلوه، بصيانتها ويتكفل السوق
دامت  ام أنه هذا ومعنى .وتجذيره إفرازها على واقتصاد السوق السوق
تراجعها  فإن المواطنة وضامنها، راعي هي العالم، دول بكل األمة،/الدولة
        .لها وتحجيم المواطنة لذات تراجع حتما شكلية هو وظائف إلى تحجيمها بجهة
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 العولمة والحثيث لظاهرة المتسارع، االتجاه في ويكمن الثاني المعطى
 وجود من واستمرارها  ايعد وجوده التي الكبرى المرافق تقويض باتجاه

 لو كبير إشكال يمثل هنا األمر يكون ال إذ .المواطنة نفسها مبادئ واستمرار
 المواطنة قطاعات"من  بعضا تطال الخوصصة من جوانب على كان مقتصرا

 كان إذا كبير تخوف مكمن يكون ال ،وقد وغيرها والصحة والتربية كالتعليم"
لكنه  خاللها، من الدولة دور تحسينإياها و أداء القطاعات تحسين بهدف
 األفراد كفلسفة لمساواة العام المرفق يطال حينما وذاك هذا كل يتعدى

 استهداف يقتصر فلم  عنها في االرتداد للمواطنة تذكر قائمة ال والجماعات
 يعد  الذي واالجتماعي االقتصادي المجال على هذا االتجاه، في العولمة،

 لطالما الذي السياسي والمدني الجانب إلى ذلك تعدى المواطنة بل على دخيال
 التعليم أن مثال هذا أبعادها ومعنى لمختلف وكرس المواطنة لجوهر أسس

 تنصهر للمواطنة إذا لم مكمنا تبقى أن لها يكون لن وغيرها، والتربية والصحة
 :الجوهر في كما شكلها في بها العولمة تدفع التي" القيم"منظومة  في جميعها
أيضا  ومعناه .وغيرها والتكيف والمرونة والتأقلم والربحية اإلنتاجية منظومة

 إحداها، فإنها العام والمرفق ومرتكزاتها في مستهدفة دامت ما المواطنة، أن
  .       العولمة مجابهة تستطيع لن

 تفتأ لم التي" الديمقراطية القيم"ب أساسا ويتعلق الثالث المعطى
 مواطنة من لفاعليها ال تتراءى التي" العالمية"المواطنة  ءلبنا تقدمها العولمة
 وقيمها الليبرالية النظم لمبادئ العولمة إشاعة هنا في األمر ينحصر فال .سواها

 فرضها لمنظومة إلى ذلك يتعدى بل فيها، األنظمة من سواها وصهرما
 فضاء عن المضمون، كما في شكلها في تختلف ال التي" السوق ديمقراطية"

 وعلى. والتفصيل الجملة في عليه ويقوم اقتصاد السوق يعتمده التي المتاجرة
 قيم العولمة إشاعة فاعلي تصور في هنا المطلوب فليس هذا األساس،

 لفتح توظيفها مطلوب هو ما بقدر  السياسي السياسي وشفافية السوق الليبرالية
 ظله مختلف في تتساوى الجديد لالستهالك هو مجال بما المواطنة مجال

 بعد، فبقدر فيما .واالستهالك االقتناء ى عل قدرتها ومستويات الشرائح
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 لسيادة استهجانها بقدر محلية مختلقة، استنبات قيم استهجان العولمة إلمكانيات
              .بغير وتيرتها أو تسير توجهاتها تعارض قيم

 في اكم في المرجعية االختالف، بخاصية ويرتبط الرابع المعطى
 من ضربا إال العولمة ظاهرة فيها وال ترى المواطنة بها تدفع التي الممارسة،

في  ووحدة النظرة في توحد فالعولمة ،"25العصر عدم مجاراة" ضروب
 تعدد هي أن المواطنة حين في للثقافة، كما للمجتمع كما لالقتصاد االمتثال

لذات  عولمة هي المواطنة فعولمة األساس، هذا وعلى النظرة في واختالف
 بقيم تلقيحها العولمة بمعنى مواطنة أن حين في التمثل، لذات وعولمة النظرة

 المواطنة على العولمة خطر يكمن فال.وتعدد ألبعادها لها تعدد المواطنة هي
 في وال القبول بوجودها مع للثانية نفي األولى كون في هذا المستوى في

 على والعمل صهرها في أيضا ا، ولكناالعتراف بتواجده مع ألبعادها إقصاء
 المواطنة على اجتهاد فبقدر هنا من .وتمثال تصورا صلبها تندمج في أن

 صلب في المواطنة صهر اختالفات في العولمة إمعان بقدر العولمة، تخليق
 الخلفية هذه أساس وعلى. بدونه لها قائمة ال جزء منها إلى وتحويلها منظومتها

 تصورات وتمثالت العولمة بداخلها حملت إذا تذكر، "عالمية" فال مواطنة
 بقيم تلقيحها منها إلى أقرب محتوياتها من المواطنة إفراغ إلى تؤدى

  .26جديدة وتصورات

 كواقع قائم هو حديث وما من سبق ما بين كثيرا يختلف لن إن االمر ذلك       
 خضمه وفي(للسياسي  جانب انصياع من أكثر هي في فالعولمة حال،

وشركاتها  الكبرى الدول تفتأ لم التي التقنية واقتصادية لألبعاد )ألمواطناتي
 يقتصر فال .بها العالمية تدفع والتجارية المالية والمؤسسات الجنسيات المتعددة

 االقتصادي على المالي هيمنة إلى يتعداه بل المستوى، هذا على األمر
 للدولة يذكر اعتبار دونما ينجميعا المواطن صلبها والسياسي وفي واالجتماعي

  .والحدود للسيادة أو للحكومات أو

 في األفراد والجماعات ومساهمة والمشاركة للمواطنة إذن سبيل أي
 فاعلو كان إذا والثقافية واالجتماعية تحديد األولويات السياسية واالقتصادية

ثم  هداف؟األ ذات بلوغهم إمكانية دون ويحولوا ذلك في حقهم يستهينوا العولمة
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 هي وقت أصبحت في "محمياتها"عن  الدفاع في واألمة للدولة سبيل أي
 السبل تبدو ال قد والتشنيع؟ الجوهر، عرضة للطعن في كما شكلها في ذاتها،
  .27ذلك في كثيرة

 في فقط ليس للملك العام استهداف جانب، من أكثر في هي، فالعولمة
  العام الملك أي هو بما باألساس بل أيضا لقطاعاته، العمومية الملكية جانب
طبيعتها وخروجا عن  عن شذوذا العولمة فيه ترى العام الذي المرفق مكمن

لمبدأ  مسارها وصيرورته تكريسا في" طبيعية غير"لها  تبدو وحالة طوعها
 هذا على العام، المرفق يقوض فال المواطنة، به تدفع الذي "المساواة"

 باعتبارهما آخر معاقل وال العامين، لمرفقوا الملكية مكمن األساس، كونه
 السوق القتصاد سيتم مرجعية بتقويضها الخاص وآخر على العام انتفاضة
التضاد،  مكمن هي نقطة، من والتسيد والعولمة، في أكثر القيام العالمي

 .تقدمها المواطنة التي والتعدد االختالف دفوعات مع والممانعة

 األفراد بحق التعدد هاته ومنظومة لكت االختالف قيم تتعلق ال إذ  
 حقهم في وأيضا بل أمالهم حاضرهم واستشراف تمثل في والجماعات

في  األمر كان وإن حتى وجماعات أفراد من سواهم التميز عما في الطبيعي
 جموح هي فالعولمة بما هنا من التميز، أجل من تميزا كونه يتعدى ال ذلك

 وفيما هؤالء في الحق ولهذا لهذه القيم ثاراستك أيضا فهي والتوحيد، للتوحد
  .28وثقافات دول وتنظيمات من سواهم

 منظومات منظومتها باقي تندمج في التي هي العولمة مواطنة إن لذلك
 مواطنة .....الحق ال الواجب والثقافة مواطنة المجتمع والسياسة االقتصاد

وفق  تسير التي مواطنةال أي...الفعل ال االنضباط المشاركة، مواطنة ال التلقي
 العولمة يرضاه فاعلو ما وفق وتعمل المال رأس تراكم منطق تصور

 يراد كما عليها دخيلة تقبل بمنظومة للمواطنة ال فالعولمة بعد، فيما .ويرتضوه
في منظومة  تنصهر تناسبها، مواطنة تريد هي إذ تكون الحالية أن للمواطنة

 منه السياسي ... العام لها فضاءها هيكلوت الطريق لها تفتح تسايرها، قيمها،
 "قيم "بداخله تسود عاما فضاء تريد وهي. واالجتماعي والثقافي واالقتصادي
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 قيم المشاركة والحوار، ال االمتثال" قيم "حقوق اقتنائها، ال السلعة وواجبات
   .29المحلي الملموس قيم ال الواضح غير العالمي قيم

 الحر التبادل في لقانون بقدر استهدافها ،للسيادة قانونا تستهدف ال فهي
 الفئوية جوانبها والمناهضة االحتجاج عمليات تخشى في ال فهي بعد فيما...

 بمبادئ الديمقراطية تكتفي تعد لم التي المواطناتية أبعادها ما تخشى بقدر
 يكون لن .للقرب ديمقراطية جديدة لبناء بمبادئ تطالب أصبحت ما بقدر العامة

والمواطنة  "المحلية"المواطنة  بين يذكر تمييز من النقطة هذهب هنا،
 من اجل حركة احتجاجية شاملة إلى برمته األمر سيتحول بل ،"العالمية"

  ".العولمة مواطنة"عن  بديلة... واحدة عالمية مواطنة تأسيس

 الصراع بين اإلسالم والعولمة -ثالثا

العسكريين في الغرب يوجد عدد كبير من المفكرين والساسة والقادة 
األوربي وفي الواليات المتحدة األمريكية الذين يظهرون العداء لإلسالم 

: لشؤون الشرق األوسط يقول" جونسون"وألهله، وهذا المستشار األمريكي 
يجب أن ندرك أن الخالفات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خالفات "

ضارة اإلسالمية والحضارة المسيحية بين دول أو شعوب، بل خالفات بين الح
لقد كان الصراع محترما بين اإلسالم والمسيحية منذ القرون ". الغربية"

إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم .. الوسطى
الغربي، فلسفته، وعقيدته، ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للشرق 

" أشعيا بومان"ويقول ... لمتمثلة بالدين اإلسالميواإلسالمي بفلسفته وعقيدته ا
لهذا الخوف و اإلسالم يجب الخوف من أن يسيطر على العالم الغربي من

أسباب منها أن اإلسالم منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا بل إن أتباعه 
وإذا كانت هذه الرؤية تمثل موقفا لبعض الساسة ... يزدادون باستمرار
ر ما يسمى بظاهرة األصولية اإلسالمية في السنوات الغربيين فإن انتشا

األخيرة دفع بهؤالء الساسة إلى الكشف عن موقف عدائي، يلبس ثوب التخلف 
من هذه الظاهرة باعتبارها تشكل مصدر قلق للعالم الغربي وحضارته المادية، 

، الذي يعمل رئيسا لديوان "جان كلود بارو"فقد أصدر الكاتب الفرنسي 
لفرنسي كتابا مليئا بالمغالطات واالفتراءات عن واإلسالم عدا عن الهجرة ا
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ابتعاد هذا الكاتب عن أي موضوعية ومنهجية في كتابه إذ استخدم لغة هي 
ويلي "ما أعلنه .. أقرب إلى الشتم والتجريح الذي ينم عن روح عدائية

عدو والذي وصف اإلسالم بأنه ال.. ، األمين العام لحلف شمال األطلسي"كالس
األول بعد سقوط االتحاد السوفييتي وقد أثارت مقولته هذه ضجة واسعة حيث 

ال يجوز أن نرتكب : "بقوله" كالوس كينكل"رد وزير الخارجية األلماني 
 .30، في محاولة للتخفيف من تلك التصريحات"خطأ بتصوير اإلسالم كعدو

والموقف الغربي ال يبتعد عن الموقف األمريكي بل يقف معه 
سانده، مستندا إلى الصراع الغربي العربي اإلسالمي التاريخي الموروث وي

من الحروب الصليبية وإلى الصراع التحرري أيام االستعمار الغربي 
الحديث، ولما ال إلى الصراع العربي اإلسالمي اليهودي الصهيوني مادام 
الغرب األوروبي هو الذي صنع دولة إسرائيل في قلب األمة العربية 

سالمي وبمباركة الواليات المتحدة األمريكية، ويستند إلى ممارسات يقوم واإل
بها أفراد وتقوم بها جماعات وهيئات ومنظمات رسمية وغير رسمية 
وحكومية وغير حكوميه على سبيل الدفاع عن النفس أو على سبيل ردود 

يهاجمون الفعل المعاكسة تجاه الظلم والعدوان ألن المسلمين في العالم اليوم ال 
الغرب أو غيره ألنهم في مركز ضعف شديد ال يسمح لهم بفرض الهيمنة التي 

نعوم "تتمتع بها الواليات المتحدة ويتمتع بها الغرب األوروبي ويصور لنا 
يشرح : "طبيعة الهيمنة األمريكية على العالم وغزوها له بقوله" تشو مسكي

تزيد من عدم االستقرار،  الدارسون المعتدلون أن كثيرا من أشكال اإلصالح
وإن كانت أساسية ومرغوبا فيها على المدى البعيد، إذ ال بديل عن األمن لمن 

الخ، تحمل هنا معناها المعتاد ... إن تعبير الناس، استقرار. هم تحت الحصار
ولذا يجب أن تتضمن بالغة الثقافة السياسية . في الثقافة السياسية السائدة

صطلحات، فعلى المثقفين الالمعين أن يتقنوا استخدام الرسمية مزيدا من الم
تعبير تهديد أمني الذي يشير إلى كل ما يمكن أن يعارض حقوق المستثمرين 

، أما معناها لآلخرين فهو "أن نفعل ما نريد"أما النفعية تعني لنا . األمريكيين
   ومثال ذلك وقوف الواليات المتحدة األمريكية في". أن يفعلوا ما نريد"
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وجه أية تسوية للصراع العربي اإلسرائيلي، وحمايتها لدولة تنتهك حقوق 
اإلنسان والشرعية الدولية وهي مارقة وفوق القانون، تضيف هذا إلى 

أن السياسة " نعوم تشو مسكي"رصيدها في االعتداء والغزو، ويرى 
ه، أو األمريكية تبحث دائما عن عدو، حتى ولو كان وهميا، أو عدوا ال تأثير ل

ذا تأثير محدود على الواليات المتحدة مباشرة، مثل األصولية اإلسالمية 
وغيرها من الظواهر التي نفخ فيها اإلعالم الغربي لتبرير تصرفات سياسته 

ال مبرر وجيها الفتراض أن اعمل العظيم : "بعد انتهاء الحرب ألباردة فيقول
قضاء مرحلة الحرب في اإلخضاع والفتح سيتبدل على أي نحو أساسي بان

الباردة من صراع الشمال والجنوب، لكن، وكما هي الحال دائما يجب تكييف 
السياسات الثابتة مع الظروف المتغيرة، كما حدث عند إرساء نظام عالمي 

، وأيضا عندما أعلن ريتشارد نيكسون السياسة االقتصادية 1945جديد في 
را حقيقيا في توزع القوى، أثمر ، عكست كلتا الحالتين تغيي1971الجديدة عام 

التدهور السوفييتي الذي تسارع منذ السبعينات وضعا جديدا أيضا من نواح 
عدة مع استمرار الميول الرئيسية على حالها، بما في ذلك االضطرابات ضمن 
تحالف األغنياء وعولمة اإلنتاج والمال وتهميش معظم السكان في 

 ".المجتمعات، المهيمنة على العالم

إذا كان الغرب األوربي يرمي اإلسالم والمسلمين بالتطرف الديني 
والمذهبي، فإن التطرف ظاهرة اجتماعية تخف وتشتد تبعا لضعف وشدة 
درجة تأثير عوامل االستقرار من تسامح وتعاون وتطور وازدهار، فنموذج 
الدولة اإلسالمية التي عرفها تاريخ اإلنسانية في األندلس احتضنت تنوعا 

قافيا ودينيا هائال عاش أصحابه من مسلمين ويهود ومسيحيين وغيرهم في ث
وفاق ووئام من غير تطرف، حتى أن بعض اليهود وصلوا إلى وزراء 

الذي كان طبيب " موسى بن ميمون"ومستشارين، ومنهم الفيلسوف اليهودي 
الفلسفة وصار من كبار فالسفة عصره، التقت " ابن رشد"القصر وأخذ عن 

دة ثقافات من غير تعارض، الثقافة اليهودية والثقافة اليونانية والثقافة فيه ع
أما التطرف المعاصر فهو تطرف من الجانبين جانب المضطهد  .اإلسالمية

بكسر الهاء فاألول ديني إثني في مركز "وجانب المضطهد " بفتح الهاء"
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ة ضعف ودفاعي، أما الثاني فهو إيديولوجي رسمي هجومي وفي مركز قو
ومنظم، أفتك باإلنسان من األول نظرا للوسائل واألساليب التي يستخدمها، 

يقتل بدون سالح وينشر العداء بدون قنابل، ويرسخ مفهوم التفرقة "وألنه 
والطبقية اإلنسانية بدون تفجير، وهذا النوع يمكننا أ، ن نسميه تطرف القمة، 

. تطرفه" صدق"على وهو يغذي تكرف القاع ويوفر له األسباب والبراهين 
صمويل هنتنجتون، أستاذ  .فحين يقرأ اإلنسان مقالة أو يستمع لرجل مثل د

العلوم السياسية بجامعة هارفارد، ال يتردد كثيرا ليستنتج أن ألمثال هذه 
، فعلى الرغم من المكانة 31المقاالت والدعوات إنما هي تطرف يدعو للتطرف

ى إال طريق االستفزاز والتحدي لآلخر، العلمية للدكتور هنتنجتون إال أنه يأب
التي نشرها عام " صدام الحضارات"فكلنا يعلم كم أثارت مقالته الشهيرة 

الشؤون ألخارجية وما لقيت تلك المقالة في معالجات "ميالدي في مجلة 1993
ومناقشات وردود حيث أجمل خالصة فكره، العالم مقبل على صراع 

ويتلخص هذا الصراع بين الشرق ممثال حضاري جديد بعد سقوط ألشيوعية 
. في الحضارة اإلسالمية والكونفوشيوسية الصينية مقابل الحضارة الغربية

وهو يرى أّن الحضارة الغربية حضارة عالمية أرقى من غيرها، ولذا فهي في 
حالة خالف مع الحضارات األخرى خاصة الحضارتين اإلسالمية الصينية إنه 

ء والجامعيين في الواليات المتحدة األمريكية وفي تطرف النخبة من العلما
الغرب األوربي الذي ال يفقه في ظاهرة التطرف التاريخي إال الحروب 
الصليبية وفي الحاضر إال التفجيرات في نيويورك وفي غيرها حيث تُضرب 
المصالح أمريكا وحلفاءها المصالح التي تغذي تطرف النخبة فتقوم النخبة من 

صدام الحضارات "ة التطرف المضاد ويتحول المقال إلى كتاب جهتها بتغذي
وصياغة النظام العالمي لهنتنجتون يعمق فيه التطرف إذ يرى بأنه ليس 
صحيحا القول بأن اإلسالم ليس خطرا على الغرب وأن المتطرفين اإلسالميين 
هم فقط الخطر فتاريخ اإلسالم خالل أربعة عشر قرنا، يؤكد بأنه خطر على 

حضارة واجهها، خاصة ألمسيحية فما دام اإلسالم سيبقى إسالميا، وليس  أية
هناك شك في ذلك وما دام الغرب سيبقى غربا سيظل الصراع قائما بينهما كما 

  .ظل قائما ألربعة عشر قرنا
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إن الصراع اليوم ضارب في القدم، وإن الخطر ليس في المتطرفين 
مسلمين مشغولون بالعنف وميالون اإلسالميين وإنما في اإلسالم نفسه إن ال

العتباره حال للخالفات أكثر من غيرهم، ولذلك فإنهم يجدون صعوبة، ليس 
ما تفعله دعوة كهذه هو تغطية . 32فقط في التعايش مع غيرهم وإنما مع أنفسهم

ممارسة الغرب للعنف المتزايد ضد اإلسالم وقهر أصحابه، وتهييج مشاعر 
لدى عموم المسلمين تجاه الغرب وحلفائه، خاصة الكراهية والحقد والبغضاء 

عند ذوي المعرفة المحدودة باإلسالم، وال يهمهم جانب في موقف اآلخر 
خير " نعوم تشومسكي"المتميز بالتوازن والحياد الموضوعية وتمثله أراء 

تمثيل، الجانب الذي يقف في وجه التطرف الغربي األمريكي الصهيوني الذي 
شكلين متناقضين في اإلنسان، شكل حضاري متعالي يبني حضارته على 

يسود العالم ويقوده وشكل متخلف ومتوحش ووضيع أسلوبه في الحياة العنف 
وال يمكن البتة التكيف مع غيره، إنها دعوة تتغذى من عقائد الحركة 
الصهيونية العالمية ومن إيديولوجية النزعة المركزية المعبرة عن رغبة 

وحب التسلط وقهر اآلخرين، وهي دعوة العولمة والنظام اآلخر في الهيمنة 
العالمي دعوة تفرضها قوى الهيمنة بالشرعية الدولية وحق الفيتو وبالقوة 
العسكرية قوة جيوش الحلف األطلسي، فأي تطرف حقيق بالتصدي تطرف 
العولمة حيث االستكبار واالستعالء والغطرسة واستغالل اآلخر وقهره، أم 

م الذي يجمع وال يفرق، يوحد وال يشتت، يزرع روح اإلخاء تطرف اإلسال
والتسامح والتعاون بين الناس جميعا والحكمة من التنوع القبلي وغيره في 
العالم هو التعارف ال التناحر واالقتتال، وكل نفس بشرية مكرمة معززة،ال 

ا النَّاُس إِنَّا يَا أَيُّهَ : بالمال أو السلطان بل بالتقوى والعمل الصالح، قال تعالى
 ِ ن َذَكرٍ َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ َخلَْقنَاُكم مِّ

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ   ).13: الحجرات( أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ

فيه  إن الصراع العربي اإلسالمي الغربي الصهيوني المعولم تتناطح
محددات دينية وثقافية، يهودية ونصرانية وإسالميه لقد ظهرت العولمة 

جامعا بين تفريط النصرانية الغربية والتشدد اليهودي "كمذهبا اقتصاديا "
االنغالقي وهما مذهبان طبعا حياة الغربي بطابعهما وصيّرا صورة كل شيء 
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يمت بأي صلة وهو مذهب اقتصادي ال . فيه مصورا بصبغة حياتية خاصة به
، "في أكثر أجزائه إذا لم نرد المبالغة في التعميم"إلى قيم األديان السماوية 

وقد وقف فقهاء المسلمين من ... لالختالف الظاهر بين قيمه وبين قيم األديان
إن الهدف األساسي من العولمة تشكيك : "العولمة موقف الرفض فيقول أحدهم

ونفسها، وعقائدها، وتضرب إنسانها  أمم الحضارات العريقة في حضارتها،
األنظمة الخائبة التي يتعين على البلدان اإلسالمية ... في أفكاره ومناهج تعليمه

إن العولمة أو ... االجتماعية واالقتصاديةارادت تحقيق اهدافها تجنبها إذا
أما تضادها مع . الكوكبة هي مفهوم مضاد كل المضادة لإلسالم والعروبة

حيث الناحية الربوية واالحتكارية التي تؤدي إلى الربح ألفاحش اإلسالم فمن 
وأما تضادها مع العروبة فمن حيث أنها تلغي الحدود وقيم المجتمعات العربية 
النابعة من اإلسالم لتحل محلها قيم الغرب التي ما أنزل هللا بها من سلطان، 

هديرها  فالعولمة في ،33...وهي قيم الفاحشة التي تشيع في المؤمنين
وضجيجها وضوضاءها هي قنبلة العصر الصوتية التي أصّمت أآلذان 
وخلخلت مراكز توازن اإلنسان واتزانه، فصار الفرد المسلوب اإلرادة يبحث 
عن قيمه وأخالقه وذاتيته التي غدا من خالل عولمة كل ذلك إنسانا بال جدوى 

 .34"بفتح الالم - ومستهلكا -بكسر لالم - إنسانا مستهلكا.. إنسانا بال قيم

يعتقد البعض في العالم العربي واإلسالمي أن تنمية شعوب العالم 
الثالث والشعوب العربية واإلسالمية في البلدان األطراف أمر مباح وممكن 
في ظل العولمة المتوحشة الشرسة على الرغم من ارتباط مفهوم التنمية 

ق في اإلسالم، بينما ومفهوم العمل ومفهوم االقتصاد بالدين ومكارم األخال
تقوم تلك المفاهيم على إبعاد كل ما هو مقدس أخالقي أوديني، ففي ظل 

العولمة والتحديات التي تزاولها الشركات العمالقة األمريكية واألوربية "
ينبغي أن تتوافر البحوث العلمية التي تسير على هداها عملية التنمية، وإال 

ة هذه الشركات الغربية التي تجهض فالويل كل الويل لمن يحاول مجابه
محوالت الشعوب النامية إذا سولت لها نفسها االستغناء عنها أو دخلت بتنميتها 
محاوالت المنافسة، وليست كارثة ماليزيا وانهيار الصناعة فيها ببعيد، إذ 

واكتشفت أن مفهوم ": محمد مهاتير"يقول رئيس وزراء ماليزيا الدكتور 
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د بها كنظام يفترض فيه إثراء العالم بما في ذلك البلدان العولمة ليس كما قص
النامية، فعلى النقيض من ذلك أدى النظام المالي العالمي للعولمة إلى إفالسنا 
تقريبا، وحولنا إلى معوزين وشحاذين وأخضعنا إلى توجيه القوى األجنبية 

... مياالتي يختلف برنامجها عن برنامجنا وهي بالتأكيد ليس برنامجا إسال
فنحن لسنا قادرين على مواجهة العصر الصناعي، كما أننا أقل من ذلك على 

وما دمنا نعاني من التخلف في المجال . مواجهة تحديات عصر المعلومات
التكنولوجي ومن الفقر في المجال االقتصادي فإننا سوف ننزلق أكثر فأكثر 

تعرض للمتنمرين نحو االعتماد على اآلخرين للحصول على احتياجاتنا وسن
والمتحرشين وسننقسم فيما بيننا ولن يكون لنا دور في حكم األمة ألعالمية وهذا 

  .35أمر مؤكد

ولم تكن دولة ماليزيا وحدها كدولة إسالمية التي تأثرت بالعولمة في 
مجال التنمية االقتصادية بل كل دول العالم السائر في طريق النمو ودول 

تبيّن أن برامج التنمية في العالم الثالث برمته فاشلة العالم العربي واإلسالمي و
تمت على أسس من التطورات النظرية أو نتيجة لرغبات ذاتية للقائمين "ألنها 

على السلطة في العديد من الدول النامية، ولم تؤخذ بعين االعتبار االحتياجات 
ع الوطنية الحقيقية للبشر، ولذلك فإن أي تجربة ال تراعى فيها حقائق األوضا

  ". واحتياجات سكان البالد البد أن يكون مآلها الفشل الذريع

وقد تذرع البعض في العالم الثالث وفي الغرب برد فشل التنمية إلى 
أسباب أخرى غير العولمة مثل النمو السكاني المتزايد، إن كل من التنمية 

ية والضغوط تُدار من خال السياسات االقتصادية والتفاعالت المال"والعولمة 
السياسية لمجموعة متنوعة من الفاعلين وهؤالء الفاعلون يضمون دوال 
وشركات ومؤسسات دولية، أما الدول فهي الدول المتقدمة التي وصل فيها 
التطور التكنولوجي إلى ذروته، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الواليات المتحدة 

كات فهي الشركات روأما الش.. .األمريكية واليابان وألمانيا واالتحاد األوروبي
دولية النشاط التي برزت قوتها االقتصادية الكاسحة حوالي الستينات ووصلت 
اآلن إلى السيطرة على نسبة عالية من الدخل القومي العالمي وهناك أخيرا 
المؤسسات الدولية الكبرى وأبرزها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولية 
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ويمكن القول بأن . وهي منظمة التجارة الدولية وأخيرا أحدث هذه المؤسسات
هذه المنظمة األخيرة التي تأسست حديثا وكانت نتاج محادثات الجات التي 
استمرت عقودا، ستلعب الدور الحاسم في مجال العولمة االقتصادية في 
المستقبل بحكم سياستها المعلنة وهي حرية ألتجارة وفي ضوء اآلليات 

لدول التي وقعت على معاهدتها والتي تتضمن جزاءات القانونية الملزمة ل
 .36"اقتصادية رادعة لمن يخالف قواعدها

من المفاهيم التي تسعى العولمة جاهدة إلى تحريف داللتها مفهوم الهوية،      
فمفهوم الهوية من منظور العولمة ال يتعدى كونها التشبع بروح الثقافة الغربية 

سيد ذلك في الفكر والوجدان والممارسة بينما وبقيم الحداثة والتحديث وتج
هي الوجود الخاص المتميز بالتوحيد المطلق إلى هللا جّل "الهوية في اإلسالم 

فإن الهوية تعني الذاتية أو الشخصية ذات ... شأنه حسب رأي الذوق والعرفان
المميزات المحددة التي تطبع شخصية الفرد والجماعة واألمة بطابع معين في 

والهوية كما ... المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية شتى
ومجموع الهويات الفردية والمركبة يساوي ... تكون للفرد تكون للجماعة أيضا

إن الهوية العليا تكون نتيجة فعل إنساني وقد " الهوية العليا"هوية الجماعة 
دة اإللهية بإرساله الرسل تكون ُمشّكلة عفويا، وقد تتدخل في تشكيلها اإلرا

وقد حصر . للمؤمنين بها" الهوية"الذين يدعون إلى الدين فتصبح العقيدة 
، "المكان"الجنس، الدين التاريخ، الجغرافيا : المنظرون عوامل الهوية في

  .37التكوين النفسي الثقافي أإلرادة واالقتصاد واللغة

وتأثيرها السلبي إّن مخاطر العولمة على الهوية اإلسالمية كثيرة، 
مثل  -يزداد باستمرار، وذلك بتشويه قيم اإلسالم السمحة وحقائقه الناصعة 

الحرية والحرية وحقوق اإلنسان والتنمية والديمقراطية والهوية والعمل 
والمجتمع والمجتمع المدني والدولة واألمة والوطن واألرض واألخالق والقيم 

اإلسالم وعقائده يشكل خطرا على  باعتبار -والماضي والحاضر والمستقبل 
الغرب وعلى حضارته وثقافته، لكونها عقائد ال تقبل الحوار السلمي وأسلوبها 
الوحيد هو العنف واإلرهاب، وبتشويه معالم اإليمان والمعتقد وتحريف 
المعاني السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية وغيرها، وتفرض 
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وهذه العولمة "سالم والمسلمين في كل مكان، مصطلح اإلرهاب وتلصقه باإل
تعلن أنها عالمية تصدر مفاهيم الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، وتحرير المرأة 
وإصالح المناهج التعليمية وتسلك هذه العولمة مع ذلك المسلك الهيمنة، 
فأخذت تدس أنفها في كل دولة، ومدينة وتبسط نفوذها في شؤون السياسة 

وهي تتسرب . تربية واإلعالم والحرب والثقافة والرياضةواالقتصاد وال
عن طريق الخبر " العالم الذي أصبح قرية واحدة"بكلمتها تلك تحت شعار 

صراع بين . والجندي والكومبيوتر والقروض والمؤتمرات ومراكز البحوث
حضارتين حضارة العولمة وحضارة اإلسالم ولن تنتهي هذه المعركة في 

  .38إال بإبادة اإلسالم والقضاء على الهوية اإلسالميةتصور أهل الغرب 

 المواطنة فى االسالم ودستور المدينة- رابعا

 في للمواطنة أساسا اإلسالم اعتبار على المدينة دستور وثيقة نصت      
 الوثيقة وأحلت، المنورة المدينة في قامت الجديدة التي اإلسالمية الدولة

 دون من أمة"بأنهم  عن المسلمين فعبرت لقبلية،ا الرابطة محل الرابطة الدينية
 الذي بالدين أفرادها اإليمان بين يجمع أمة النص المسلمين هذا ويجعل "الناس

 ظاهرة يعرفها وهذه ،النسبية أو القبلية أصولهم إلى نظر دون محمد  به جاء
 إال اإلسالم قبل الناس فيه يجتمع فلم تأريخه في مرة ألول العربي المجتمع

 على مقتصرة للمسلمين صالت القرابة والنسب والمواطنة أساس من على
 أو قبله ، أوهللا  رسول مع هاجر إليها أهلها وممن من بالمدينة المقيمين

إِنَّ الَِّذيَن : تعالى هللا لقول المدينة، في المقيمين غير المسلمين تشمل وال بعده،
نََصُروا آَمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا بِأَْموَ  ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّ الِِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاَّ

ن  ن َوَاليَتِِهم مِّ ئَِك بَْعُضهُْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يُهَاِجُروا َما لَُكم مِّ أُولَٰ
يِن فَعَ  لَْيُكُم النَّْصُر إِالَّ َعلَٰى قَْوٍم َشْيٍء َحتَّٰى يُهَاِجُروا ۚ َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فِي الدِّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َبِصيرٌ  يثَاٌق ۗ َوهللاَّ  تحصر ، ولم)72: األنفال( بَْينَُكْم َوبَْينَهُم مِّ
 الوثيقة نصت بل .وحدهم المسلمين في األولى اإلسالمية الدولة في المواطنة

 من لهم ما وحددت دولةال مواطني من المدينة في المقيمين اليهود على اعتبار
  . من الواجبات عليهم الحقوق وما
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 لليهود .المسلمين مع أمة عوف بني يهود"أن  الوثيقة تقرر (25) فقرتها ففي
 عند يقف وال ، "وأثم ظلم من إال وأنفسهم، دينهم، مواليهم دينهم وللمسلمين

 الفقرة إلى  (26) الفقرة من النصوص تمضي وحدهم، إنما عوف بني يهود
 بعض إن بل. عوف بني تقرر ليهود ما مثل اليهود قبائل باقي لتقرر 36)(

 إلى مما يشير المدينة أهل من المشركين على واجبات تشير إلى النصوص
 في وردت تنظيمها التي ألسس وخضعوا الجديدة الدولة حكم في دخلوا أنهم

  .وثيقتها

 ال "أنه يقرر الذي )20(الفقرة  نص في النصوص هذه توأوضح
 يتبين وهكذا". مؤمن على دونه يحول وال وال نفس، لقريش مالكا مشرك يجير

 الذي هو الدولة نشأة عند المرتبطة به واإلقامة المدينة اإلقليم عنصر أن
 التمتع بالحقوق لهم وضمن المواطنة، والمشركين حق اليهود هؤالء أعطى

 القرآن في  ذلك بعد  األحكام اإلسالمية نظمت لهم وقد الوثيقة كفلتها التي
 الفقه كتب لذلك وعرضت الدولة اإلسالمية، في المسلمين غير أوضاع والسنة

 ألبواب الشاملة الذمة، والمبسوطة أهل موضوع في المتخصصة اإلسالمي
 مسلمين وغير من  يختلف الباحثون وال" الذمة أهل"عنوان  تحت كافة الفقه

 لحمتها العدل عزيزة كريمة حياة ذمةال ألهل كفل قد اإلسالم أن في  مسلمين
 ،ذلك تقرر التي اإلسالم أحكام وفق المسلمين وبين بينهم معهم والمساواة

 أو اإلسالمي الدين بأحكام يخل ال ما كل في والتسامح معهم بهم الرفق وسدها
   .ضرر أو لخطر دولته نظام يعرض

 الجتهادا في وفق قواعدها اإلسالمية الشريعة على القائم والنظام
 في الوطن المسلمين شركاء هم المسلمين والتأويل، وغير والتفسير واالستنباط

 أيامها توالت التي ودوله المنورة، المدينة في األولى لإلسالم دولته كانت منذ
   .هذا يومنا وحتى األعلى، الرفيق إلى  النبي  بعد انتقال

 تجدر المقام هذا في مهمة أصول هناك أن إلى اإلشارة الضروري من
    :يلي تتمثل فيما والتي إليها اإلشارة
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 والسنة الكريم القرآن في الواردة الشريعة نصوص تحكيم :األول األصل
 الوطن أو الدار، في المشاركة تقتضيه ما قبول: واألصل الثاني الصحيحة،

 من بدال اإلنسانية، األخوة إعمال روح: الثالث واألصل العصري، بتعبيرنا
 عن غفل صاحبه فقد األخوة روح نافي فعل أو او راي قول فكل ا،إهماله
 أمة الصحيحة، إنهم والسنة الكريم، القرآن به نطق اإلسالم من أصول أصل
  .الناس دون من واحدة

 من بقرينة المتميزة السياسية الجماعة هي أمة بكلمة المراد أن شك ال
 معيار وهو دموي، وغير يقبل غير جديد على معيار والتمايز قائم الناس دون

 االخالل وحرمة ثباته التشكيك في ال يمكن ثابت أمر األمة وحدة إن.. عقيدي
أن  ويمكن المجتمع السياسي يتعدد أن يمكن األمة وحدة إطار في ولكن به،

 فكرة يقبل الواحدة فاإلسالم األمة داخل السياسي المجتمع حسب الدولة تتعدد
أساس  على واحد، حكم ونظام واحدة دولة يف متنوع سياسي مجتمع تأسيس
 أن دولة إلقامة يشترط وال .الكاملة المواطنة بحق فيها الجميع يتمتع اإلسالم

  .خالص نقي لمجتمع إسالمي يكون

 إرساء إلى سارع مهاجر، المنورة المدينة  الرسول وصول عند
 الجديدة سيةالسيا التجربة تأسيس على وعزمه الدولة اإلسالمية األولى، معالم
 المسلمين أنَّ  حتى ألعقيدة على أساس بحال حمله كلياً  يمكن ال واقعاً  لديه وجد

 األرض كانوا يمتلكون واحداً، فاألنصار واقعاً  يكونوا لم بالعقيدة المتوحدين
 اقتضى األمر الذي المهاجرين، عكس على األرض إلى واالنتماء واإلمكانات

 بوتقة في صهرهم دون يحول الواقعي الذي التمايز بينهم لتجاوز المواخاة
  .التجربة الجديدة

والخزرج  األوس بين الخالف أسباب بإزالة قيامه  في ذلك وتجلى 
  منه الصلوات وتتخذ فيه تقام للدولة اتخذ مركز الذي المسجد وتأسيس

 في الفريد الحدث ذلك واألنصار، بالمؤاخاة بين المهاجرين أمر ثم ،القرارات
 وجد الواحد  كما كالجسد فعال مشاعر وآالم المسلمين وجعلهم وحد الذي العالم
  .واليهود المشركين من المسلمين غير من خليطاً  لديه
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 في تأسيسه المراد السياسي للمشروع كأساس العقيدة إسقاط فإنَّ  وهنا 
 اآلخر، على القسم تصدق وال الناس من قسم على تصدق سوف المدينة

 فقط المؤمنين بين ربطة لتكوين يصلح العقائدي والمشترك الدينية فاإلخوة
 الدينية التجربة أسباب ومقتضيات بكافة تأخذ أخرى لتجربة وضمن شروط

 ولوجود المسلمين غير على يشتمل كونه يكن كذلك لم المدينة وواقع البحتة،
 نَّ فإ وهنا واالجتماعية، أبعادها العقدية في اإلنسانية التجربة يميز آخر واقع

 التجربة اإلنسانية هذه خالل من تأسيسه المراد السياسي المشروع لوازم
 في والمتعدد المدينة المتنوع واقع على تصدق أعم ربطة ا إيجاد تقتضي
عندما عقد  ، وهذا ما فعله الرسول 39والعقيدية وألوانه المجتمعية أطيافه

 بحق فكان ،)ينةالمد صحيفة(باسم  المسلمين عرف وغير المسلمين اتفاق مع
 بحدود والمحدودة المواطنة المسؤولة لمفهوم الحقيقي المعنى وضع من أول

 دائرة حكم تحت بداخلها أخل من مسؤولية توقع كعالمات الرسول وضعها
 تعد لتي) المدينة صحيفة(الصحيفة  هذه طبقا ألحكام ومرجعيته اإلسالم

 جوهر تلّمس إنَّ  النبوية؛اذ المدينة لسكان دستورية المعاصر مرجعية بالمفهوم
 مبدأ مع القيمية المشتركات يوضح )بنداً 47 تتضمن  التي( هذه الصحيفة
 من لكل وواجباتها واحترام حقوقها بالتعددية االعتراف خالل المواطنة،من

 المسلمين وصف الرسول  أنَّ  ونالحظ مسلم غير أو كان مسلماً  المدينة سكن
وأنهم  دون الناس، أمة من االتفاقية بأنهم هذه في دخلوا ممن وغيرهم واليهود
  .المدينة خارج الجماعات من غيرها دون يخصها اتفاق لديها جماعة

 بين  النبي محمد من كتاب هذا: "نصت الصحيفة الشأن هذا وفي
 معهم وجاهد بهم فلحق ومن تبعهم قريش ويثرب، من والمسلمين المؤمنين

 مفهوم النصرة أيضا أكدت الصحيفة وقد". الناس دون من واحدة أمة إنهم
 اليهود على إن ، 37البند في كما وغيرهم مسلمين المدينة سكان بين المتبادلة

هذه  أهل حارب من على النصر بينهم وإن المسلمين نفقتهم، وعلى نفقتهم
  .اإلثم دون والبر والنصيحة

 التشاجر حين االحتكام أن مختلفة مواضع في الصحيفة وتعرض 
 وهذا23 الشرعية بند  السيادة تأكيد يعني مما m42 ورسوله  هو ختالفواال
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 مجتمع تأسيس السياسية المراد الجماعة إطار هو لألمة الواسع التعريف
 واسعاً  إطارا شّكل التي الصحيفة هذه بنود خالل أساسه من على المدينة

 مفهوم مع ابقيتط وهذا .المتنوعة اإلنسانية والجماعات األديان بين للتعايش
 للدولة السياسي المجتمع افراد بين العضوية العالقة فكرة على القائم المواطنة

 رابطة إيجاد يقتضي مما أطيافهم؛ وتعدد تنوعهم ضرورات تحتمها والتي
   .جميعا تشملهم

 فنصت واألفراد، الجماعات حقوق الصحيفة نظمت اخر جانب من
 واحدة، هللا ذمة الن الجوار منح قح في االمة متساوون افراد جميع ان على
من  للمشركين بالنسبة الحق قيدت هذا الصحيفة ان غير ادناهم عليهم يجير

 دونه وال يحول نفسا وال لقريش ماال مشرك يجير ال وانه بقولها االمة افراد 
 .المسلمين مع حرب حالة في كانوا قريش مشركي الن وذلك "مؤمن على

 دينهم لليهود فقالت التدين، حرية في الحق لمينالمس لغير وأعطت الصحيفة
 وقوله الدين في اكراه ال: تعالى لقوله ومواليهم وأنفسهم، دينهم وللمسلمين

أو  يهوديته على كان من انه"أهل اليمن  إلى كتب عندما السالم الصالة عليه
 ويسيرون يعبدون، وما يتركون الجزية، وكذلك وعليه يفتن ال فانه نصرانيته

 زواج من اديانهم حسب الشخصية احوالهم في التصرف حرية منحتهم كما
 خصوماتهم، وأما في ينظر منهم قاضيا لهم الدولة بل وتعين وغيره وطالق

 دينهم احكام بشأنهاحسب والملبوسات فيعاملون والمشروبات المطعومات
إال في  ءسوا الدولة هم رعايا فسائر اإلدارية، الحقوق العام، إما النظام ضمن
  . 40"الحكم أعمال من تعتبر التي او المناصب الدينية،م تقلده

 رجال  كان أو امرأة، الكفاية، فيه وتتوفر يحمل التابعية من ولكل
 وان إدارة أية أو المصالح مصلحة من ألية مدير يعين أن مسلم غير أو مسلما
 وبغض "ةالجنسي"اإلسالمية  التابعية حامل لكل فيها، ويجوز موظفا يكون
 أو ينتخب األمة وان مجلس في عضوا يكون أن وعنصره دينه عن النظر
 الفقراء ما المسلمين غير من رعاياها على لدولة وتنفق لهذا المجلس ينتخب

 أسوة الكريم العيش من تمكنهم بحيث من أموالها فقراء المسلمين على تنفقه
  .تعليمهمو حياتهم الضرورية لوازم قضاء من وتمكنهم مسلم، بأي
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 واجب العامة، ومن المرافق استخدام الدولة في فرد أي حقوق ومن
 صحيفة أنَّ  للنظر الملفت ومن .الشخصية حرماته على المحافظة الدولة
 وأنها قرنت انتهاكها ألحد وليس تعالى هللا هبة الحقوق أعتبرت المدينة
 وهادفة، سؤولةم حياة إلنتاج مالزمتها على جازم في تأكيد بالواجبات الحقوق

 الظلم ضد التعاون على تأكيدها خالل حقوق اإلنسان من إلى قدسية وأشارت
 خاصة،ووثقت ميزة طرف أي تعط ولم وحماية الضعيف، والطغيان والفساد
  .جميعا البشر بين بني والتعاون والمساواة والعدل اإليمان مبادئ

 كل على الجزائية يةالمسؤول أسندت قد اإلسالمية النصوص كانت وإذا        
 في فجاء المسلمين غير القاعدة هذه شملت الفردية،فكذلك بصفته مسلم

 وضحت وكذلك "إال نفسه يهلك أي يوتغ ال فانه وإثم، ظلم من إال: "الصحيفة
الصحيفة  أوجبت اليهود حيث السيما المسلمين غير واجبات هي ما الصحيفة

 أن من كما نصرها، من وال يشلقر "الحماية"الجوار  منح عدم اليهود على
 إلى اضافة .المدينة على اعتدى من محاربة في المسلمين مناصرة واجبهم
 ما داخل جرماً  اقترف إنسان أي عليه يحاسب الذي النطاق الجغرافي تحديد
 أن يتضح النصوص تلك تحليل ومن 44البند  في كما المدينة بجوف يسمى

 إنسانية وحدة أحكامه بموجب 39 م تحكم رق التي الجماعة يعتبر اإلسالم
 بل يسمى باألقليات، ما اإلسالم في فليس وجنسها، طائفتها عن النظر بغض
 الجنسية، أو التابعية يحملون داموا ما فقط اإلنساني االعتبار لهم الناس جميع

 أكان سواء له الشرع قررها التي بالحقوق يتمتع الدولة تابعية يحمل فكل من
   .مسلم غير أم مسلما

 فحين للجميع، قانونا باعتباره الرعايا جميع على االسالم ويطبق
 القانونية، التشريعية الناحية الى يُنظر مثال، احكام المعامالت والعقوبات تطبق

 حقوقية وثيقة أول المدينة صحيفة وهكذا عدت.الدينية الروحية الناحية ال
 الحقوق وضمنت يةالجماعة السياس افراد بين العضوية العالقة نظمت

 على مواطنة متقدم عقد وأنها والعرقية الدينية التعددية أرضية على والواجبات
 اهلها من المدينة سكان وبين المسلمين، من معه ومن الدولة بين راس عصره
 .41بعد اإلسالم يدخلوا الذين لم
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 خاتمة

ائر ان االنتماء للوطن غريزة راسخة في وعي أألفراد مثلما هي س        
أحيان إلى التقاطع بينها بصيغة تخل ي االنتماءات الفرعية بصورة قد تؤدي ف

بمتطلبات المواطنة بمعناها المعاصر، فإن اإلسالم قد أوجد حالة من التناغم 
والتوازن بين تلك التقاطعات ضمن مسار هرمي ال يسمح بتمددها على حساب 

بة، يتضح إن اإلسالم يعتبر ومن تحليل هذه التجر.االنتماء للعقيدة أو الوطن
الجماعة التي تحكم بموجب أحكامه وحدة إنسانية بغض النظر عن طائفتها 
وجنسها، فليس في اإلسالم ما يسمى باألقليات، بل جميع الناس لهم االعتبار 
اإلنساني فقط ما داموا يحملون التابعية أو الجنسية، فكل من يحمل تابعية 

. قررها الشرع له سواء أكان مسلماً أو غير مسلمالدولة يتمتع بالحقوق التي 
ويطبق اإلسالم على جميع الرعايا باعتباره قانوناً للجميع، فحين تطبق أحكام 
المعامالت والعقوبات مثالً، ينظر إلى الناحية التشريعية القانونية، ال الناحية 

لم يأت ومن هدي تلك التجربة الرائد نستنبط أن اإلسالم   الروحية الدينية،
ليمنع ما فطر عليه الناس، لكن ليذهب ذلك المعنى وذلك السلوك، فهو يعترف 

وجعلناكم شعوباً (والقبيلة ) ادعوهم آلبائهم(بعملية االنتماء االجتماعي لألسرة 
) وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه(والدولة ) وقبائل لتعارفوا

ونسب القرآن الرجل لبالده، ولكنه في . ةوجعلها أحد مقاصد الحياة االجتماعي
ليس منا من "الوقت ذاته أكد على لسان رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم أنه 

أو جاهلية أو قومية وأحداث السيرة مليئة بشواهد كثيرة في " دعا إلى عصبية
  .هذا المعنى

من أجل الوطنية " البعد اإلسالمي"ومن هنا نؤكد بأن إقصاء 
ماالً كمنهج توحيد وطني ال يتناسب وسيادة التشريع اإلسالمي وإحاللها إج

وأهميته في " البعد الوطني"ومرجعيته في البلد المسلم، وبالمثل فإن نفي 
احترام خصوصيات الشعوب واألفراد وفي انتماء اإلنسان وحبه لوطنه وسعيه 

حافظة ولذلك على الدول االسالمية الم.لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل آخر
على الوطن ومقوماته الوطنية مع تعميق وتنمية روح المواطنة  في ظل العالم 
المعاصر والمستجدات العالمية ،فالمسلم القح يتبع التكنولوجيا ويستخدم وسائل 
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االعالم الحديثة يأخذ من العولمة ايجابياتها ومنافعها وفق مبادئ واسس دنيية 
هدامة للبالد والعباد ،فنحن كعرب مسلمين مع الذكاء والفطنة للخطط الغربية ال

يجب ان نأخذ من العولمة ما نريد وما يطورنا ويخدم اسالمنا ووطننا وليس ما 
  .يفرضه الغرب علينا
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  فقه المواطنة في فكر الشيخ محمد الغزالي

)1917- 1996(  

 
  

    باتنة جامعة – األستاذ عاشور بارودي

 :مقدمة

يعد الشيخ محمد الغزالي من أهم الرجاالت المفكرين المعاصرين 
الذين خاضوا في مسألة المواطنة بعمق ودقة، مراعيا في ذلك خصوصياته 

ب هللا باعتباره نقطة مركزية، إليها كفرد عربي مسلم يستند أساسا على كتا
تؤول الحقائق في النهاية ومتخذا إياه معيارا تعرض عليه األفكار، خصوصا 
وأنه غني بالتجارب الفردية والجماعية لألشخاص واألمم السابقة، ولذلك 

 –ارتأى أن يستفيد المسلم المعاصر من تلك التجارب ما يجعله يحس بارتباطه 
لك التجارب، وعليه دعا إلى تسخير العقل والفكر بجدية معنويا بت -الحالي

محور " اإلنسان"لسبر أغوار مفهوم المواطنة في إطار القرآن الذي يجعل 
  .حديثه

وسيرته على  ومن جانب آخر اجتهد الشيخ في أن يفسر حياة النبي 
أنها دعوة لكل مسلم باالنطالق في هذه الدنيا انطالقة قوية يدفعها اإليمان 

لصادق والعمل النافع، واستغالل هذه الدنيا بكل ما أوتي من إمكانية في سبيل ا
نيل درجة عند هللا، ومن ثم العلم بأن الدنيا دار عمل ونشاط مستمر، وأنها ال 

  .في النهاية صلب الجهاد واالجتهاد تصلح إال بالعمل الدؤوب الذي هو

يمكن تمييز ومن  هذا المفهوم الديني الصافي لإلنسان ووظيفته 
الشوائب التي علقت به، ومنه ال يمكن االنتقال إلى الحديث عن المواطنة قبل 

وضع نفسه في إطار اإلنسانية  إذاالحديث عن المواطن، ذلك أن هذا األخير 
  .أمكنه إنتاج المواطنة الحقيقية وممارستها مهما كانت األطر الخارجية
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مراعاة الخصوصيات وفي هذا المقام األخير لم ينس الشيخ أبدا 
بل هو مسلم . الدولة القومية؛ األدبية والمادية  لألمة أو الفردية والجماعية أو

به بشرط أال يخرج عن قانون الفطرة اإلنسانية باعتباره مشتركا بين البشر، 
ألن هذا القانون بوسعه أن يحتوي كل التباينات الشكلية للجنس البشري، ولم 

  .في االجتهاد الفكري والعملي يبق بعد ذلك إال التفاوت

وهكذا دعا الشيخ في محصلة الفكرة الفرد العربي المسلم إلى أن 
يكون قوي الفكر واإليمان والعمل قبل أن يهرع ويندفع إلى وطنية تقف عند 

ويمكن للمواطنة الحقيقية أن تتجسد لدى فكر الشيخ في  .حدود أوراق الهوية
  :العناصر التالية

وفي هذا المقام يؤكد الشيخ على الصبغة  : ولةإسالمية الد - 1
األساسية للدولة باعتبارها جهازا تسييريا وإداريا، وهي الصبغة اإلسالمية 
وعنوانها االلتزام بعقائد اإلسالم وشرائعه، وأن يكون هدف هذه الدولة إرضاء 

عد هللا تعالى وليس توفير الحاجيات المادية واألدبية لألفراد فحسب، ألن ذلك ي
ورسالة الحكومة بعد ذلك أن  : "...من قبيل الوسيلة ال الهدف، ويصرح قائال

لألمة الحياة على النمط الذي ترضاه والنظام الذي تهواه، من غير  ئيته
والحكم في نظر اإلسالم أداة كبرى  ،على أحد من الناس افتيات تعصب  أو

 .1"لتحقيق الغاية من وجود اإلنسان في هذا العالم

النشاط الذي يصب في مبدأ األمة أال  مل األول للدولة المسلمة هوفالع
ربط اإلنسان بخالقه ومن ثم تجسيد مظاهر التقوى عن طريق االلتزام  وهو

الذاتي الذي يجب أن يتبناه كل فرد بداية من الحاكم وانتهاء بالمحكوم، وكذا 
طأ الكبير الظن وانه من الخ"االلتزام الجماعي الذي تجسده المؤسسات العامة، 

بأن اإلسالم نظام أرضي على درجة ما من الصالحية والجدوى وحسب، انه 
وبين الخالق  -فرادى وجماعات -قبل كل شيء عالقة سماوية بين الناس 

الغاية  العمل للحياة الكبرى أو ، فاألساس في الدولة اإلسالمية هو2"األعلى
اآلخرة بعد تقديم األسباب االيجابية النهائية، أي نيل المكانة العالية في الحياة 

  .المطلوبة
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وهذا اللون من االعتقاد والمبدأ والمنهج في العمل والطموح في 
من قبيل فعالية  الهدف ال بد أن يصبغ صفحة األمة بأفرادها ومؤسساتها وهو

المواطنة اإلسالمية باعتبارها تفاعال ذاتيا ايجابيا إزاء الحياة، وعندها تتحقق 
ن خصوصيات الفرد اإلنساني كالعقالنية التي تتيح البحث والتساؤل كثيرا م

واالستقصاء، ومن ثم المعرفة وتحديد المنهج، واالعتقادية التي تسمح بترسيخ 
المبادئ والعقائد، والحرية العملية التي تحول الطاقات الفكرية والمادية البدنية  

  .إلى آثار ايجابية بناءة خالدة

كومة عن االلتزام العام بهذه المهمة، فان المواطنة أما إذا عجزت الح
ستنهض بأداء الواجب ألن السلطة " الشعب"اإلسالمية العميقة والمقصود بها 

ما حصل على مر  ويشير الشيخ إلى أن هذا هو. ال تعني بالضرورة الدولة
العصور، وخصوصا تلك الفترات التي عرفت جور الحكومات وتخليها عن 

وقد تم هذا في شتى الميادين كالتعليم والدعوة، والميدان . هذا االلتزام
أن تاريخ "االجتماعي والسياسي قبيل المعارضة واإلصالح، والبيان عنده 

وأن اإلسالم الشعبي استطاع أن يسد . المجتمع أشرف كثيرا من تاريخ الحكم
  .3"الثغرات التي أحدثها اإلسالم الرسمي وأن يواصل السير حيث تعثر

مبدأ االتحاد والوحدة بين عناصر  فكرة الرئيسية في هذا الشأن هووال
فالمسلمون حكومة وشعبا حملة رسالة واحدة يشعرون جميعا بتبعاتهم : "األمة

التزام بالعقيدة وعمل  ، هذه هي مواطنة الدولة في حدودها اإلسالمية؛4"إزاءها
فهوم المواطنة مما يوافق م .بالشريعة ووحدة في الكيان وتعاون في الجهد

بمعنى الثبات واالستمرار والتزام األصل وتحقيق الهدف، مصداقا لحديث 
  .5"وطنوا أنفسكم"

أما في هذه القضية فان  :بين الوطنية الضيقة والوطنية الواسعة - 2
ومع أن . الشيخ يحمل على الفرد أساسا مسؤولية كبيرة في مفهوم الوطنية

يحب مسقط  ة في الصغر والكبر، فهوعالقة اإلنسان بالمكان عالقة فطري
مع بلده مكة التي كانت حبيبة  ي برأسه وبيئة عيشه ونموه، مثلما حصل للن

إليه، إال أن الفرد المسلم لدى الشيخ، ال يمكن أن يوطن نفسه على مكان بعينه 
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وليس بقعة في األرض أحق من : "ألنه ابن رسالة كبرى وليس ابن مكان
لن يكون المسلم عبدا لمكان ما في هذه الدنيا يعلق أخرى برسالة المسلم و

ابن رسالته الكبرى، وهذه الرسالة الكبرى  بترابه ويرتبط بأسبابه، إنما هو
تربط فؤاده بالناس ورب الناس، وتوسع أفقه حتى يتسع للعالمين ورب 

أن هذا الفرد سيترك مكانه مهما عاش فيه، أما رسالته  ، والدليل هو6"العالمين
وعليه فالجدير بالمسلم أن يجعل . ه ال يتركها بل يعيش لها اآلن وبعد اآلنفان

من األرض كلها وطنه فان لم يتحقق فعلى األقل أن يطمح إلى ذلك، وبهذا 
تسقط الحدود الجغرافية الضيقة التي تكبل المسلم وتفوت عليه فرصا دينية 

  .ودنيوية هائلة

الحدود إلى سائر األرض والحقيقة أن خلف هذا االنطالق من وراء 
، وأكبر دليل "األمة"الشعور بمعنى  يكمن هدف من أهداف المواطنة أال وهو

تقويم "على  هذا أن سلف األمة قد عرف هذه الحقيقة فسموا علم الجغرافيا ب 
، ولم يكن هناك فرق بين هذه البلدان إال على سبيل التميز الخاص عند "البلدان

تضيه التنوع البشري اجتماعيا على سبيل الجبلة كل جماعة إنسانية مما يق
كان المسافر المسلم ينزح من : "الحضارية، وفي هذا الشأن يقول الشيخ

المغرب ليصل إلى الصين فال يحمل معه جواز سفر وال يلقى أمامه حرس 
الحدود وكان نصف الدنيا مفتوحا له ينتقل في مشارقه ومغاربه كيف شاء 

جرئه على التسرب في مجاهله والتغلغل في أعماقه وكانت نظرته للعالم ت
وال شك أن هذه الحياة المتحركة كانت استجابة لتعاليم اإلسالم وفهما (.....) 

  ."7لسنة رسوله الكريم 

في المحصلة يقصد الدائرة الصغرى التي يجب أن يتجاوزها  وهو
ا المواطنة أم - أسلف -المسلم إلى الدائرة الكبرى التي تتسع للعالمين كما 

يؤدي حقوق هذا الوطن : "الفعلية البسيطة فان الشيخ يشير إليها بأن الفرد
ويستشعرها أكثر مما يستشعرها غالة المتعصبين للنزعات القومية المحدودة، 

ألنه يصل  يخدم حقيقة أكبر من أقطار األرض وآفاق السماء، -مع ذلك -ولكن 
زاحت الدائرة التي يعمل فيها قلبه ولبه برب األرض والسماء، ومن ثم ان

  .8"وذابت الحدود التي تحصرها
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وهذا فهم عميق لحقيقة اإلنسان بمنظور إسالمي على اعتبار أنه ليس 
كائنا أرضيا محضا، ومن ثم ال يمكن أن تكون الحدود األرضية صحيحة في 

جزء من مفهوم المواطنة، أما هذه األخيرة في  تشكيل مفهوم الوطن أو
حتما  ول فان المسلم يعمل لها بكل مشاعره وطاقاته وإخالصه فهومستواها األ

الخ، غير أن طموحه ما دام كائنا ..... يحب بلده ويعمل لصالحه ويغار عليه
  .عالميا خالدا يدفعه إلى اجتياز الحدود لتحقيق المواطنة العالمية الخالدة

ولهذا السبب تأسف الشيخ وحزن بشدة من مفهوم المواطنة الذي 
يتعلق به غالبية المسلمين المعاصرين، حيث كبلوا أنفسهم وحصروا ذواتهم 
في أحياز قزمت حجمهم وألغت دورهم وأعدمت لهم أي أثر في دنيا الناس، 

بالدول االستعمارية الحديثة وإنسانها  ،9ويضرب لنا خير مثال في هذا السياق
هم سلفه للمواطنة وبذلك خالف المسلم ف. الذي سعى إلى ترك أثره في كل مكان

  .والذي كان له أثر جدير بلغ الهند والصين شرقا واألندلس غربا

يعتبر الشيخ أن المقوم  :االنتماء الديني أساس مواطنة المسلم - 3
االعتزاز باالنتماء إلى  األساسي للمسلم الحق في ظل المواطنة اإلسالمية هو
بتحقيق الوحدة والشعور الدين اإلسالمي ولغته العربية، ألنه األمر الكفيل 

ولعل المزية في هذا تجنب . باالنتماء للجماعة، نظرا لما فيه من قوة واعتزاز
الخالفات الضيقة والنزاعات الطائفية، كونها إحدى المشكالت الرئيسية في 

  .طريق المواطنة اإلسالمية بتشتيتها للجهود وتفريقها بين أبناء األمة الواحدة

أشد االستغراب من أمة عربية ال تعتز  في كل ذلك يستغرب وهو
بنبي عربي وشريعة عربية وقرآن عربي، مع أنه بسيادة هذه الشريعة وهذا 
القرآن العربيين يسودوا ويحكموا، ولذلك يعتبر أن هذه المفارقة في االنتصار 

هي إحدى الخطط ) االعتزاز بالقومية العربية دون القرآن وسنة النبي (
 يثة ومن صور الحروب الصليبية الجديدة على هذه األمة ولواالستعمارية الحد

عز اإلسالم عز  إذاالمعروف أنه : "كان بأيدي أبنائها، يقول في هذا الشأن
العرب، وإذا ساد سادت لغته وآدابه، بيد أن المستغرب في مسلك القوم أنهم 
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ى هل يحقد عل(.....) يتعصبون للعروبة، ويتنكرون للسيد األوحد األمجد 
  .10شرف العرب وفخرها؟ عربي وهو محمد 

لقد تعصب العرب قديما ألنفسهم فماذا "ويضيف في مسألة العصبية 
، والجدير عنده 11"أفادوا من هذه العصبية الجنسية؟ خسروا أنفسهم ورسالتهم

أن تتولى كل األعراق واألجناس المسلمة حمل الرسالة اإلسالمية باالشتراك 
تبني  أو لغة العربية، أما االعتداد بالقومية دون اإلسالم،وااللتقاء على رابط ال

مذاهب خارجية كالشيوعية والليبرالية والعلمانية والديمقراطية فهي عنده 
ستار مفضوح لحركات تخريبية يراد بها ضرب اإلسالم وحده ونسف "

  .12"ويمكن القول بأنها حملة صليبية ناجحة(....) قواعده 

ما جناه زعماء القومية  الدعوات القومية هو لديه على خيبة والدليل
 القومية اإلفريقية سوى الهزائم والتقهقر إلى الوراء، وفي هذا الجو البعثية أو

الدين، ال يمكن لعنصر  من االنسالخ عن المقوم األساسي ألية أمة، أال وهو
تميز يتفاعل بما يفيد في اإلنتاج وال أو المواطنة الحقيقية وااليجابية أن ينمو

كلمات رمادية  إلىوالتحرر، بعد أن ميعت القومية مفردات الدين اإلسالمي 
عاطفة التدين  المثل العليا، رساالت السماء، القيم الروحية،": من قبيل
إضافة إلى ما تداعى من هذا التميع من تهميش للغة الفصحى . 13"واإليمان

زر العرب والمسلمين في وإيثار العامية، فأية عروبة قومية هذه التي ال تشد أ
أي مكان وال يربطها أي رابط بدين وال لغة، وعليه كان حكم الشيخ أن 

العروبة حين تتنكر لإلسالم فهي تبخع نفسها وتنكس رأسها وتلغي وجودها "
  .14"وتطوي أذيال النسيان على تاريخها كله من حاضر وآت

ك المقترنة وفي مكان آخر يحمل الشيخ على الفهم الضيق للمواطنة، تل
 بالقومية، التي ال تهتم بالرابطة الروحية الدينية اإلسالمية كما هو بالعرق أو

الحال لدى من يتزعمون األمة العربية ويتظاهرون باالجتهاد في سبيلها دون 
، 15يهتموا بأحوال من يؤاخيهم في اإلسالم من األعراق األخرى أن يسألوا أو

فيليبين وزنجبار وتانجنيقا وتايالند الحال في الصين والهند وال كما هو
وأفغانستان وأوغندا والحبشة واريتريا والصومال، الذين يتعرضون للمذابح 
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واإلبادات الجماعية وأنواع العذابات المختلفة، من غير يلقوا معونة من 
  ".األمة العربية"إخوانهم المنضوون تحت مسمى 

تي خرجت بها هذه النتيجة ال والذي أثار عجب الشيخ مرة أخرى هو
ماذا كسبوا من االنحصار في جنسية ضيقة؟ : األمة القومية، حتى تساءل

كما  -ويظهر أن المشكلة  .16لقد ضلوا وأضلوا، وضاعوا وأضاعوا: ليجيب
القوة  اذ أنها تتعلق بالشجاعة النفسية أو: أعمق من االدعاء السطحي - يكشف

عتزاز والتعبير بكل يقين وإيمان المعنوية التي تفضي إلى القناعة، ومن ثم اال
مناحم "عن العقيدة والمبدأ، ويضرب في هذا مثال عن رجل هولندي اسمه 

ينزل بأرض فلسطين ويقول لعربها باسم التوراة هذه أرضي وأرض " بيغن
والعجب هوكيف لهذا اليهودي أن يجعل قيادته باسم . 17آبائي ال مكان لكم هنا

ادة ما يسمى باألمة العربية أن يتحدث باسم دينه في حين ال يجرؤ أحد من ق
 برنامجه، والشغل الشاغل لديهم دوما هو القرآن على أنه أساس دولته أو

اإلبعاد واالبتعاد تماما عن اإلسالم والقرآن، وأنى لهم بعد هذا أن يطمعوا في 
العرب بعيدا عن "شرف، ولذلك كان حكم الشيخ أن  االعتزاز أو االنتصار أو

، وأن (....)سيأكل بعضهم بعضا تم يأكل بقيتهم اليهود والنصارى  اإلسالم
  .18"الهواء الذي يبقى حياتهم والغذاء الذي يمسك كيانهم الدين للعرب هو

ولئن كان هذا الكالم عاما في الحكم والسياسة والمنهج إال أنه في 
لفرد، البيئة المتوفرة لتنشئة ا العمق يصيب لب المواطنة، ذلك أن المقصود هو

والحاضنة الفكرية والسلوكية للمواطن الذي ال تنفصل أفكاره عن واقعه، حتى 
ينشأ متكامال فيتخرج حامال لخصوصية المواطنة اإلسالمية، ولهذا السبب 
يأسى ألقوال بعض النخبة المتعلمة التي تساير هذا الفكر االنفصالي الذي يتخذ 

إن الدين "ول طه حسين أساسا للتجديد والتطور، ويستشهد على ذلك بق
اإلسالمي يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومي ال كدين الهي نزل ليبين 
الشرائع للبشر، فالقوانين الدينية لم تعد تصلح في الحضارة الحديثة كأساس 

ولذلك ال يجوز أن يبقى اإلسالم في صميم الحياة السياسية . لألخالق واألحكام
، وربما يكون 19"فاألمة تتجدد بمعزل عن الدين. األمةيتخذ كمنطلق لتجديد  أو

تأوله بحديث آخر، لكن كثيرين أمثاله  طه حسين قد تراجع عن هذا الرأي أو
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يقولون بفكرته ويتلقون عباراته ليجعلوها سندا في استنتاجاتهم، ومن ثم يتحول 
الخطر إلى الناشئة التي تتعرض مواطنتها إلى انفصام مزمن بسبب الشرخ 

ولعل الدليل العام الذي .  لحضري، الذي يجعلها أمة من دون رابط روحيا
المظهر الحضاري الذي كشف زيف  يمكن استنباطه من كالم الشيخ هو

أمنا غذائيا وال صناعيا  -منذ حقب طويلة -المواطنة القومية كونها لم تحقق 
القوي في تلك وال اقتصاديا وال اجتماعيا وال علميا، بل بقيت عالة على العالم 

المجاالت، وتحتل ذيل الترتيب في شتى الدراسات واإلحصائيات، فكيف تنشأ 
  .المواطنة الفردية في ظل هذا االنحطاط واالنفصام؟

إن الكالم السابق يقودنا حتما إلى الحديث عن  :التزكية الفردية - 4
تكوين  اللب األساسي في -في فكر الشيخ  -فكرة التزكية الفردية نظرا لكونها 

مواطنة إسالمية إنسانية حقيقية، وغالبا ما يصهر أجمل العبارات في مدح 
النماذج الفردية التي صيغت في محاريب التربية اإلسالمية الخالصة، 
فاستحالت كواكب مشعة ومصابيح هادية، تمكنت بسبب الهداية اإللهية، والقوة 

هم في رسم منهج النفسية واالجتهاد الخاص من أن تؤثر في الجماعة وتس
  .العمل والعبادة

 وسواء أكانت الشخصية الفردية في طرح الشيخ واقعية معروفة أو
كانت مجازية خيالية فانه في الحالتين يقصد الفرد الذي يكون في مستوى 
المواطنة اإلسالمية االيجابية، ولهذا السبب فهوال يتوقف عن ضرب األمثلة 

 مر بالقوة النفسية المودعة في الذات أوبأفراد غير مسلمين عندما يتعلق األ
  .التضحية إلىباالجتهاد الشخصي اآليل 

 معتبرا إياه مقياسا ومضرب المثل هو إليهوأول شخص كان يرجع 
والعمل،  اإليمان، كونه صناعة ربانية وخالصة في النبي محمد بن عبد هللا 

ل، والتركيز على مشيرا إلى أسلوبه في الدعوة واإلقناع وتحويل معادن الرجا
السر النفسي الذي يعد الطاقة المعتمدة في المواقف والتضحية حتى صار الفرد 

قصة . ومن بين األمثلة الكثيرة التي يشير إليها الشيخ. من هؤالء يعد باآلالف
فقد  .وما الذي صنعه به اإليمان بعد ذلك؟. 20إسالم عكرمة بن أبي جهل

، فقام إليه متعجال فرحا بمقدمه، النبي استأمنت له زوجته، وعاد معها إلى 
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يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا فال تسبوا أباه، فان سب : وقال ألصحابه
وعرض عليه اإلسالم، فأثنى عكرمة عليه . الميت يؤذي الحي وال يبلغ الميت

  وذكر سيرته وأسلم في مشهد نابض بالصدق، وطلب من النبي أن يدعو 
أما وهللا ال أدع نفقة كانت أنفقتها في الصد عن "رمة قولته له فدعا له وقال عك

سبيل هللا إال أنفقت ضعفها في سبيل هللا وال قتاال قاتلت في الصد عن سبيل هللا 
عند ما بايع " اليرموك"، وقد وفي بذلك معركة "إال أبليت ضعفه في سبيل هللا

نوا أربعة أضعاف على الموت  مع رفاقه في قلب الجيش، أما الروم الذين كا
. الجيش اإلسالمي فأمكن هللا منهم وأطبق عليهم خالد وهزمهم بثبات إخوانه

بهذا الخلق العظيم كان صاحب الرسالة الخاتمة : "ويعلق الشيخ عن هذا بقوله
يصنع السلف األول، انه لم يصنعهم على هذا الغرار ليؤمنوا به وحسب ال انه 

يرهم اإليمان، وأن يزيحوا من أمامه يريد أن يؤمنوا وأن يحملوا إلى غ
إن (....) العوائق، أنهم بناة تاريخ مديد ودعائم رسالة تستوعب الزمن كله 

تشدهم إليه جاذبية معنوية كهذه الجاذبية المادية التي تربط  صحابة محمد 
  .21"الشمس بكواكبها وأقمارها، وتنظم ما أودع هللا فيها من طاقة وضوء

على  مضي في الشرح والمقارنة واالستنتاج، وهوي وعلى هذا النحو  
مؤيد من قبل هللا وأنه صناعة سماوية فريدة خالصة انعكس  يقين بأن النبي 

بعد  وقد اجتهد النبي . شعاعها على ظهر األرض فإذا بها تشرق باألنوار
في تأديب أصحابه وتربيتهم حتى صاروا كواكب هداة،  اإللهيةتلك المنحة 

في ذلك يعلم ما يمكن أن يصنعه الفرد من أثر على غيره ومحيطه اذ بلغ  وهو
وفي هذا الشأن يسوق الشيخ مقارنة بين أتباع محمد . مراتب العال في المواقف

  أحد الحواريين الكبار،  " بطرس"ممثلة في  )عليه السالم(وأتباع عيسى
لرومانية ، فان األول لما شرعت السلطة ا"زيد بن الدثنة"والصحابي 

واعتقال أصحابه ) عليه السالم(والخصوم اليهود في محاربة تعاليم عيسى 
ألقي عليه القبض وسئل عن معرفة عيسى بن مريم فأنكر عدة مرات أن تكون 

زيد بن الدثنة، فان المشركين  وأما الثاني وهو .له به صلة وآثر النجاة بنفسه
اآلن  أتحب محمدا : سفيان لما حاصروه وساقوه إلى ساحة القتل سأله أبو

قال وهللا ما أحب أن محمدا  عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟،
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 فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي، فقال  اآلن في مكانه الذي هو
ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد : سفيان أبو

  .22محمدا؟

واضع عديدة في شرح النماذج واألمثلة وهكذا يسترسل الشيخ في م  
وأصحابه الغر الميامين  التي صنعها اإلسالم بداية من القائد األكبر، محمد 

وأتباعهم التقاة الزاهدين ومن تبعهم من الصالحين الى يوم الناس هذا في 
القرن الرابع عشر الهجري والعشرين الميالدي من الدعاة المصلحين واألئمة 

مخلصين أمثال جمال الدين األفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد المجاهدين ال
رضا وعبد الحميد بن باديس وحسن البنا وغيرهم من التقاة المصلحين الذين 
صاغتهم مدرسة اإلسالم عقيدة وشريعة، قرآنا وسنة، والتي خلصتهم من 
تبعات الطينة األرضية ورفرفت بهم في آفاق الروح الزكية فقاموا يجاهدون 

سبيل الحق والخير والعدل والفضيلة والعلم والكرامة، مستبعدين في ذلك  في
ذاتيتهم، باذلين كل جهودهم لصالح أمتهم حتى صاروا أئمة أمما، يخشى 
األعداء جنابهم ويحذرون أثرهم ويضعون ألف حساب قبل التعامل معهم، وما 

  .سية الرفيعةكان ذلك ليكون لوال التربية اإلسالمية الخالصة والتزكية النف

ولما علموا أن أثر التربية كبير في نشأة األمة وبنائها بذلوا له حياتهم   
كلها فكانوا ال يعرفون راحة وال إجازة وال إقامة، وانطلقوا في كل مكان 
ينشرون الفضيلة والعلم والوعي في وسط مختلف الشرائح، متخذين من 

  .واالجتهاد صواإلخالأنفسهم أول األمثلة في االلتزام والزهد 

التهذيب والتزكية  إلىحاجة النفس اإلنسانية "ولذلك اعتبر الشيخ أن   
ولعل هذا أن يرجع إلى  .23"الصقل والتثقيف إلىأشد من حاجة العقل  مثل أو

الفرق بين القناعات النفسية التي تحتاج إلى مدة طويلة كي تثبت وتتضح 
القضايا حيث االختصار في  إلىوالقناعات العقلية التي تستوجب النظر العقلي 

إن األمة المرباة يتبعها أدبها كظلها فهي ال : "الحكم والبث فيها، ويضيف قائال
، بيد أن هذه األمة ال يمكن أن تصل إلى هذا 24"فعل تنفك عنه في قول أو

الذي إليه " الفرد"النسيج من التناسق والتكامل ما لم يكن أساسها متينا، أال وهو
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واألساس انبعاث األفراد عن مبادئ ثابتة توحي إليهم : "في قولهيشير الشيخ 
  .25"نبذ المنكر وإشاعة المعروف

أن التزكية الشخصية  -حسب  مفهوم الشيخ للمواطنة -وبهذا يتضح   
لألفراد وتربيتهم هي األرضية التي تقوم عليها المواطنة الجماعية الناجحة في 

ا بلغ درجة يتحكم معها في نوازعه البناء واإلنتاج، ودليله أن الفرد إذ
األفكار االيجابية تحول إلى نموذج يعادل جهده  إلىالشخصية ويوجه طاقاته 

يفوته؟ ليس بالضرورة في المقياس المادي ولكن على األقل  جهد الجماعة أو
واألمثلة على مر التاريخ كثيرة غالبا ما طاف عليها الشيخ  ،في األثر المعنوي

  .في جل كتاباته

أما في هذه الفكرة فان الشيخ يحمل على الفرد : تفعيل الطاقة - 5  
والمجتمع في األمة اإلسالمية، بسبب قلة استيعاب هذا األمر وتنفيذه، مع 

الذي يحث في هذا االتجاه، وكذا ) العقيدة والشريعة(وجود العامل الديني 
ة كبيرة ما يشكل مفارقة محزنة وخيب اإلمكانات البشرية والطبيعية، وهو

  .واإلنتاج من أجل استكمال معنى المعايشة في الحياة الدنيا وعقبة للنمو

ولعله من المآسي الكبرى أن يتحول فهم اإلسالم لدى أهله إلى الدعوة   
للجمود والتقوقع واالنعزال والعطالة، استعدادا لآلخرة كونها دار البقاء، 

فهم منحرف وخاطئ تسبب في  وإهماال للدنيا على اعتبار أنها دار فناء، وهذا
تأخر الفرد والمجتمع مما فتح الباب واسعا أمام المفاهيم الهدامة والسيئة 
لالستقرار في الذهنية العربية اإلسالمية كالتواكلية واالنتهازية، وعدم 

، والالمباالة، واالستفراد بالرأي )موت الضمير(اإلحساس بالمسؤولية 
الخ، وهي أمراض كفيلة بقتل روح .... يةوالمحاباة، والعصب) االستبداد(

  .المبادرة والتضحية في سبيل المبدأ من أجل النجاح الكلي لألمة

إذ يحمل على الفرد في هذه المسألة ال ينسى اإلشارة إلى أن  وهو  
النتائج الجيدة في الدول واألمم هي ثمرة المخططات واالستراتيجيات المبنية 

تشخص الحاالت المختلفة وتنظر في االحتياجات  على الدراسات الميدانية التي
وتقدر العواقب وتضع التوقعات المستقبلية، ومن هنا يعاتب كثيرا على 
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الحكومات في البلدان اإلسالمية والعربية بدرجة أحرى، نظرا المتالكها 
عناصر القوى والعمل والتنمية وأولها المال والثروات والمؤسسات، ومع هذا 

تعليما  صناعية أو زراعية أو: ن التحرر في مختلف المجاالتلم تحقق شيئا م
  .الخ...اقتصاد  صحة أو سياسة أو رياضة أو أو

واألمر بهذا الشكل يتباين تماما مع مفهوم المواطنة اإلسالمية   
اإلنسانية االيجابية، ذلك أن هذه األخيرة تقتضي العمل في إطار الوطن بكل 

قات الفردية والجماعية األدبية والمادية، من المقدرات المتاحة وتفعيل الطا
وهي األفكار . أجل تحقيق االرتقاء في سلم اإلنسانية ضمن المبادئ اإلسالمية

حيث " اإلسالم والطاقات المعطلة"التي تناولها الشيخ بشرح واف في كتابه 
ما لحقه من العقائد  والعادات  اجتهد في تبرئة اإلسالم من األفهام الخاطئة أو

  .السيئة

والمشكلة عنده تبدأ من حالة التسيب العام الذي يراق فيه المال العام   
في التراب من غير مراقبة وال عناية، مما يجعله غنيمة باردة في يد من 

إضافة إال أن األفراد ينطلقون إلى  .26ماال يبشر بالخير استطاع إحرازه وهو
قوى في ضعف، أعمالهم في عجز وكسل يجعالن الهزائم في خور وال

كيف يمكن أن يلصق هذا بالدين؟، مع أنه يأمر : والعجيب كما يتساءل الشيخ
بالعمل الجاد والحثيث واستثمار الوقت إلى آخر رمق كما في الحديث 

ولذلك . 27"إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها: "الشريف
األجنبية التي قامت يروي بكل أسى منجزات األمم األخرى، وفضل الشركات 

الذي أبدع تلك الجواري  إن الغرب هو"بانجاز المنشآت الكبرى في بالدنا، 
أن أهل هذه البقاع الغنية هم الذين  لو: "، وتمنى كالحالم"في البحر كاألعالم

كما - ، والعلة األساسية في التخلف 28"يستخرجون كنوزهم ويستثمرون خيرهم
بالوضعية الراهنة خصوصا إذا تم هذا في  الرضا بالدونية والقبول هو -يرى
من العامل الخلقي الفاسد من كبر واستعالء وغرور، أوفي ظل التدين  جو

المعلول الذي تعجز فيه النفس اإلنسانية عن القيام بوظيفتها في الحياة، فيتحول 
مثابة نزع فتيل من اآللة، ومن ثمة تتجمد عملية النهوض باألمة  إلىاألمر 

الفرد والجماعة، وأكبر ما أثار استغراب الشيخ أن الشخص الذي  على مستوى
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ال دين له يستطيع أن يقوم بوظيفته في الحياة إذا خضع لما جبل عليه من طباع 
، وعليه كان ظلما عظيما  ما قد يصدر من مسلم إزاء دينه من 29وأفكار

ون زهد مفتعل، يبني عليه حياته منزويا غريبا في هذا الك تصوف ضال أو
ولهذا السبب هانت األمة اإلسالمية في العالم، وهان . جاهال بأسرار الوجود

كرس عمره الستكشاف  أن المسلم لو: "ولذلك يرى الشيخ .معها كتابها وهداها
لكان تأمله تسبيحا  -كما فعل اينشتاين مثال - المجهوالت من قوى الكون 

  .30"سبيل هللالون من الجهاد في  وانكبابه على عمله اعتكافا، وهو

والشيخ في كل ذلك يعطي أمثلة كثيرة جدا على أفراد وأمم أقامت   
الحال للشعب الياباني والصيني اللذين قاما  كما هو"نهضتها من تحت التراب 

بحرصهما على التقاليد الخاصة في   20 القرنومنتصف  19 القرنفي أواخر 
فة الحقيقية ما غير حالهما اللباس والطعام وما إليهما، وعبيا من مناهل المعر

أما نحن  فقد هجرنا الموضوع : "ويقارن الشيخ ذلك بوضعنا قائال" تغيرا تاما
إلى الشكل بل تخبطنا فيما ندع وننقل على حساب ديننا وتاريخنا، فلم نصنع 

  .31"شيء

ويشير من جانب آخر إلى معضلة المعضالت  أال وهي الحكم   
رأيا مخالفا،  يفضل أال يسمع صوتا للنقد أوالسياسي المنفرد والمستبد الذي 

إحدى العلل التي جثمت على ظهر األمة منذ القرون المثالية أيام انحرفت  وهو
الخالفة عن مقصدها الشرعي وواجبها الدنيوي، والدليل أن دولة مثل مصر 

، قبل دول كانت 20 القرنإلى غاية  19القرن بدأت برامجها   للنهوض منذ 
الم التخلف كباكستان والهند، ولكن المفارقة أن هذه األخيرة مغمورة في ع

خرجت بصناعة قوية في المجالين المدني والعسكري في حين توقفت مشاريع 
مصر وتجمدت واندثرت، وبقيت الدولة المصرية تعيش في نفقاتها على 

والحقيقة أن األمر ينسحب على كل الدول العربية وجل . المساعدات الخارجية
ل اإلسالمية، والشاهد في العالم واضح جدا إذ أن دوال حديثة النهضة من الدو

أقل من نصف قرن كالكوريتين وسنغافورة وتايوان ونيوزالندا وإيران 
وغيرها بدأت تفرض نفسها في سوق الصناعة واالقتصاد، وصار ينظر إليها 

  .بكل احترام ومهابة من قبل الدول المصنعة
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الذي "شيخ دائما تلحق باالستبداد السياسي والمسؤولية كما يرى ال  
، ذلك أن 32"بالء يصيب اإليمان والعمران معا يهدم الدين ويخرب الدنيا، وهو

المستبد يؤمن بنفسه قبل أن يؤمن باM، ويؤمن بمجده الخاص قبل أن يؤمن 
وأثر هذا االستبداد واضح في قتل روح المبادرة وتهميش . 33بمصلحة األمة

محاربتها وتفضيل العصابة المقربة، واستنزاف الثروات وهدر  الكفاءات أو
إذا وضع رأس فارغ على "المال العام، والنتيجة الطبيعية جدا لدى الشيخ أنه 

، وفي هذه الحالة ال 34"كيان كبير فال بد أن يفرض عليه تفاهته وأثرته وفراغه
ن أمام الفطرة يكون الحل إال بالحرية الكاملة التي تزيل العوائق المفتعلة م

من األمن والكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص وكفالة الحقوق  اإلنسانية في جو
  .35وانفساخ الطريق أما المتنافسين الطامحين

أحد األمور التي تشعر المواطن بوطنيته  ويظهر أن تفعيل الطاقة هو  
 فيما يسمى بالحقوق والواجبات، ذلك أنه من حقه أن يشتغل ويستفيد من جهده
الذي يقدمه، وكما أنه من الواجب عليه أن يقدم خدمات تسد حاجة األمة في 
ميدان من الميادين، كل ذلك في إطار من المواطنة المتكاملة، وأن أي تقصير 

  .تقصير في مفهوم المواطنة في مسألة تفعيل الطاقة هو

إن المواطنة كونها فعال حضاريا : المجتمع حاضن المواطنة - 6  
تحقيقه بجهود فردية معزولة  علقا بالفطرة ال يمكن أن يتم ممارسته أوإنسانيا مت

متفرقة، ألن الفرد مهما تكن إمكاناته الفكرية والمادية فهي محدودة، وإنما  أو
 النجاح الكبير يتحقق بتعاون األفراد جميعهم ومنه يتولد الضمير الجماعي أو

 ل بتحقيق اإلنتاج والنموالقانون المجتمعي الضامن للحماية والحرية والكفي
  .والفائدة والتطور

وانطالقا من هنا يلح الشيخ على دور هذا الوسط باعتباره البيئة 
المنجحة لفعل المواطنة، بداية بالتأكيد على كرامة الفرد واالعتراف بحرماته 
إلى تدعيم األسرة باعتبارها اللبنة األساسية، والمدرسة بما تعلمه من فضيلة 

لحياة إلى حماية حقوق الفئات المستضعفة، وتعليم التربية اإلسالمية واستعداد ل
  .36الملزمة بالتآلف والتشاور والتعاون
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التدخل الخارجي  وإن الخطر الذي يكمن وراء الخلل االجتماعي هو
أن التعاسة مصدر ضعف عام ومثار سخط مكتوم "واالستعمار، التسيب 

دفاع عنه، ماداموا ليسوا سواء في تجعل أبناء الوطن الواحد ال يتحمسون لل
وهذه الحقيقة هي سر الفتور والبرود الذي يسود (.....) االنتفاع بخيره 

الشبيهة بالمستعمرة، فال بد من محاربة  الجماهير في األمم المستعمرة أو
االستعمار الداخلي، حتى ال يكون هناك مجال ألي تدخل خارجي، وحتى تهب 

زاء أي هجوم يوجه إليها من أعدائها شعوب على قلب رجل واحد إ
  .37"اآلخرين

والحقيقة أن العامل االجتماعي ال يمكن فصله عن العوامل األخرى، 
منطلقه وال تكون هناك ظروف  وليس هناك من مجتمع إال ويكون الفرد هو

اجتماعية إال ولها عالقة بالظروف السياسية واالقتصادية، وعليه يتوقف نجاح 
ي بنجاح العوامل األخرى والعكس صحيح، ألن العالقة مبنية العامل االجتماع

 إالوإذا  كان التكافل االجتماعي ال يقوم  .على التكامل وتكافؤ الروابط
ما يقتضيه معنى  بالتعاون فان هذا األخير ال يقوم إال بعامل األخوة، وهو

دينية، المواطنة اإلسالمية، فان المواطن المسلم يستلهم مبادئه من رسالته ال
تدفعه دفعا إلى االمتزاج بغيره ومخالطته في السراء والضراء  التيتلك "

والتكاتف معه على الشدة والرخاء، ولعل المثال الذي ضرب لهذه القضية في 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ : "القرآن آية في العمق والبيان وهي قوله

  .38..."على سوقه ىفاستول

أن اإلنسان " تمعنا وأثار استغرابه فهوأما ما أدهش الشيخ في مج
وحده يكون قويا متحمسا فإذا التقى بثان وثالث هبط مستوى القوى إلى 

األثرة والنوازع البشرية  ، والسبب هو39"الثلث وربما توقف العمل النصف أو
ما نظرنا إلى أبسط مستويات المجتمع، تنافر ال حد له  إذاما نراه  القبيحة، وهو
ر كبير، ناتج عن قلة المراجعة والحوار التواصلي والنتيجة تشتت وإنكار لآلخ

الجهود وخيبة الجميع، ولذلك يؤكد الشيخ مرة أخرى على التزكية وتكامل 
العناصر الفاعلة لتحقيق هذا الهدف، وهي األسرة ومؤسسات األمة، ألن أي 

 والعناصر المؤثرة في"خلل في إحدى هذه األسس قد يذهب بجهد األخرى، 
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فإذا كان البيت مسلما ملتزما بتعاليم (.....) .التربية ال بد من تجانسها وتناسقها 
يضعف إذا كانت الحكومة علمانية والمدرسة  الدين فان علمه سيبطل أو

  .40"مدنية

والكالم عن المواطنة في الحضن االجتماعي ال يمكن أن يتوقف عند 
هر هذه العناصر بل يجب أن تنص) مؤسسات أفراد أو(عناصر منفصلة 

السلوك العام في جميع المستويات االجتماعية،  وتظهر في مركب مأمول هو
حيث ينشأ التقليد االيجابي والتنافس الجاد ويكون الرصيد المفيد، ذلك اإلطار 

عاجز  عابر سبيل أو مريضا أو الذي يجد فيه المحتاج حاجته، فقيرا كان أو
أسير  ذمي صاحب عهد أو قريب أو وجار أ أرملة أو يتيما أو عن غرضه أو

الدينية (الخ، كل ذلك في جومن التضحية والتعاون والتكافل واألخوة .....
يسطر المجتمع أفضل األنماط الحاضنة  وعلى هذا النحو ).واإلنسانية
الخالفة الصالحة بعدها  ولعل صورة السلف أيام الخالفة الراشدة أو. للمواطنة 

من تقديم الخدمات وتيسير حوائج . 41ي هذا الشأنأن تكون أفضل ما يروى ف
الناس ومشاركة الجميع في الطعام والشراب واللباس والتعلم وممارسة 
األعمال العامة من صناعة وتجارة، حتى ارتقت األمة وازدهرت، وخلدت 

  .صفحاتها

  :خاتمة

وبهذا الشكل من التنقيب والدراسة والتحليل واالستنتاج يقدر الشيخ 
غزالي مفهوم المواطنة الواجب على المسلم التحلي بها طبقا لمعنى محمد ال
فهي إذن منهج في التفكير وطريقة للتخطيط وأسلوب " وطنوا أنفسكم"الحديث 

في التعامل يتجاوز دائرة الفردية والذاتية، وكذا الجغرافية المحصورة إلى 
ة الفرد اإلسالمية السمحة واإلنسانية الجامعة في ايجابية تراعي مكان

والجماعة، وتستغل مقدرات الوجود الطبيعية والمادية والنفسية، وفهم صحيح 
والتطور ونشر الخير في كل ربوع  للدين يدفع إلى الفعالية في اإلنتاج والنمو

  .خدمة للرسالة الحقيقية التي يجب أن يرسلها المسلم إلى سائر الكائنات
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  المفهوم، الجذور، والتربية المواطنية: المواطنة

  

  باتنةجامعة  -  بشير قادره الدكتور

  : إشكالية المداخلة - أوال

. في ظل تعدد المساقات والتجاذبات المتعلقة بمفهوم وجذور المواطنة
فما هو مفهوم الموطنة؟ وما هي جذورها التاريخية؟ وهل حقا أن بيئة هذا 

  .المصطلح هو الغرب؟

هل المواطنة مصطلح يعني االنتماء إلى الوطن  :فمن حيث المفهوم
دون حقوق؟ كما هو حال المواطن الفلسطيني تحت سلطة االحتالل اليهودي، 
واصطفاف الغرب الديمقراطي من خلف إسرائيل كي تكون دولة يهودية 

و وكذلك إبادة األقليات المسلمة في آسيا كما ه !!لطرد ما بقي من الفلسطينيين
  . حال الروهينقا دون أن يتحرك الضمير العالمي؟

أم أن المواطنة الحقة هي ما حدده اإلسالم في الممارسة العملية من 
خالل دستور المدينة المنورة الذي أقر مبدأ الشراكة في الوطن بين المسلمين 
وغيرهم، باعتبارهما بالمعنى الحديث مواطنين يساهمون في صناعة القرار 

  . ور المجتمع والدفاع عنهوتسيير أم

وأن صفة المواطنة هي التمتع بالحقوق وااللتزام بالواجبات التي 
يفرضها الدستور والقانون على من ينتمي لهذا الوطن، وتقوم تلك المواطنة 
على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وتوزيع المسؤولية على جميع الرعايا 

  .دون تمييز

لمواطن الوالء التام لهذا الوطن، ويصبح وتفرض هذه المواطنة على ا
الوالء للوطن هو عمارة أرضه والسعي لتنميته، واإلحسان لمن يشاركونه 
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المساكنة فيه، وااللتزام بالقانون، وطاعة السلطة في المعروف، وأن ال تقدم 
  .الطائفة والعرق على الوالء للوطن

ة هل يعود مصطلح المواطن ،ومن حيث تاريخ ظهور المصطلح
للنظام السياسي الغربي الحديث بداية من عصر التنوير؟ بسبب الصراع 
الناجم بين هيمنة الكنيسة من جهة، والنظام الغربي السياسي الناشئ من جهة 
أخرى، والذي انتهى بتحجيم دور الكنيسة واالنتقال من هيمنتها إلى هيمنة 

  البيئة العلمانية؟ومن ثم فهو مصطلح غربي علماني، ال ينشأ إال في . الدولة

أم أن الدولة اإلسالمية األولى، التي أسسها محمد بن عبد هللا  صلى 
هللا عليه وسلم في المدينة المنورة، هي صاحبة السبق، من خالل الصحيفة 
الدستور للمدينة المنورة لكل مكونات المجتمع آنذاك، على اختالف مللهم 

وإن لم تظهر هذه اللفظة في ونحلهم، على أساس المواطنة كمحتوى ومقصد، 
  اللغات الشرقية؟

ولكي تتحقق المواطنة بهذه المواصفات فما هي قيم المواطنة 
  والمناهج واألساليب التي تحقق التربية المواطنية المنشودة؟

ومن خالل هذه التساؤالت لإلشكال المطروح، ستكون اإلجابات 
  .والمقاربات وفق المخطط الموالي

  .اطنةمفهوم المو -أوال

  الجذور التاريخية للمواطنة - ثانيا

.                                                                                            قيم المواطنة وأساليب التربية المواطنية - ثالثا

  .مفهوم المواطنة - أوال

، )على وزن مفاعلة: (كلمة مواطنة: المفهوم اللغوي للمواطنة - 1
.                                                                                                        والموطن والوطن بمعنى واحد)). مفعل((مأخوذة من موطن على وزن 
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، أما ابن منظور فقال 1 )المنزل الذي تقيم به: (الوطن: قال الجوهري
منزل : (، وعند الفيروز آبادي فهو2)نسان ومحلّهموطن اإل: (عن الوطن بأنه 

  .3)اإلقامة

وصيغة المفاعلة في المواطنة تعني المفاعلة بين اثنين الذين يصبحون 
عشرات أو مئات الماليين، يتفاعلون حول الوطن فيقتسمون كل االنتماءات 

    .4وكل الحقوق والواجبات

ن مشاعر اعتبارية، كما تبين المواطنة أيضا مابين المتوطّن ووطنه م
تختلف من شخص آلخر، فقد تكون هذه المشاعرــ روحية، عاطفية، إنسانية، 

الخ، فقد قال من طغى عليه الشعور القومي في ...قومية، مادية، وتاريخية، 
  ).بالد الُعرب أوطاني( :أنشودته

  :وقال من أهمه دينه أكثر من قوميته 

  .5وجميع الكون لنا وطنا    أضحى اإلسالم لنا دينا ً              

هو المنزل أو مكان اإلقامة الذي يقيم :  ومن ثم فالمعنى اللغوي للوطن
وإذا قيدت كلمة الوطن باألصلي، فيقصد بها مولد الرجل ومنشؤه، . به اإلنسان

  . تمييزا له عن موطن اإلقامة

وقد يستقر اإلنسان في وطن ما مدة زمنية محددة، دون أن يتخذه 
وطن السفر، والوطن المستعار، : ويسمى ذلك الوطن بـ. أبديامسكنا 

  . 6والحادث

في حين تعني المواطنة في اللغة ذلك التفاعل الذي يتم بين المتوطن 
ووطنه، ومن ثم فالمواطنة في اللغة، ومما سبق ذكره، ممارسة عملية تفاعلية 

  .للمواطنين في دولة المساواة، وليست عالقة قانونية فقط

عالقة بين فرد ( :هي : لمواطنة  كما عّرفتها دائرة المعارف البريطانيةا - 2
ودولة كما يحّددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقات من واجبات 

وعالقة الواجبات بالحقوق في المواطنة تدل ضمناً  ).وحقوق في تلك الدولة
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على وجه العموم  على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي
  .تسبغ على المواطنة حقوقاً سياسية

وتعريف المواطنة في دائرة المعارف المذكورة، ربط بين الفرد 
اإلقليم والشعب، : والدولة التي تعنى في المصطلح القانوني العناصر الثالثة

ومن ثم أشار التعريف ضمنيا إلى اإلقليم وهو يفيد في اللغة المكان . والسلطة
  . ًيم به اإلنسان وهو مدلول الوطن والموطن لغة ً واصطالحاالذي يق

أما التفاعل بين المتوطن ووطنه، فهو مدلول صيغة المواطنة، وما 
  .يترتب عليها من حقوق وواجبات متبادلة وموثقة بنظام وقانون

   :لمواطنة في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمفهوم ا - 3

االجتماعي والقانوني بين األفراد، الذي يلتزم ـ تعرف المواطنة بأنها االرتباط 
بموجبه الفرد اجتماعياً وقانونياً بالجمع بين الفردية والديمقراطية، ويكون 
الفرد مواطناً إذا ما التزم باحترام القانون ودفع الضرائب والمحافظة على 
أموال الدولة وأداء الخدمة العسكرية واإلسهام في نهضة المجتمع المحلي 

  . سين نوعية الحياة السياسية والمدنية للدولةوتح

تم تعريفها على أنها مكانة أو عالقة  ،تعريف المواطنة في علم االجتماعـ 
، ومن خالل هذه )دولة(اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي 

العالقة يقدم الطرف األول الوالء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد 
  . 7بين الفرد والدولة عن طريق القانونهذه العالقة 

تم تعريف المواطنة من طرف المهتمين بالعلوم السياسية والقانونية، تم انتقاء  ـ
عضوية كاملة في دولة، والمواطنون (بأنها هي  هذين التعريفين، األول

لديهم حقوق، مثل حق التصويت، وحق تولي بعض المناصب العامة، كما 
وجاء في . 8)خالل دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم من ... عليهم واجبات

المواطنة هي اإلطار القانوني والسياسي لممارسة الحقوق وتحمل (الثاني 
  .9)الواجبات على أرض الواقع، في الدولة الواحدة ذات السيادة
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وأضاف أصحاب التعريف الثاني للمواطنة، مؤشرات مدى االلتزام 
إتاحة التعليم، والمستوى (بالمواطنة، من خالل القانوني والسياسي  في الواقع 

التعليمي، والرعاية االجتماعية، وفرص العمل، والحصول على التقارب 
النسبي في الدخل، والثروة، والمكانة االجتماعية، في إطار تكافؤ الفرص لكل 
المواطنين، دون استحواذ فئة أو قلة من الناس على مقدرات البلد، على حساب 

الة واإلنصاف، باسم الديمقراطية، إذ ال معنى لوجود حقوق قانونية قيم العد
   .10وسياسية على الورق، ال يتوافر الحد األدنى من ضمانات ممارستها

ويبدو أن هذا التعريف للمواطنة، ومؤشرات مدى ممارستها، يمثل 
خالصة ما توصلت إليه الديمقراطيات العريقة في العالم، وتناضل من أجله 

  . األحزاب السياسية في العالم الثالث للوصول إلى هذا المستوى المنشوداليوم 

إنَّ مفهوم المواطنة من المنظور  :11التعريف اإلسالمي للمواطنة - 4
مجموعة العالقات والروابط والصالت التي تنشأ بين دار "اإلسالمي هي 

  .تأمنيناإلسالم وكل من يقطن هذه الدار سواء أكانوا مسلمين أم ذميين أم مس

وهكذا ومن خالل هذه المفاهيم للمواطنة في مختلف التخصصات، 
تطور التاريخي لمفهوم المواطنة، فانتقل من اإلشارة إلى نسبة يتضح  ال

االنتماء التاريخي والثقافي والحضاري إلى بلد معين والشعور بالتعلق به أكثر 
والمبادرات من غيره؛ إلى تضمن أبعاد جديدة تتضمن الحقوق والواجبات 

والمسؤوليات، تجاه النفس وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق 
والواجبات ال تمارس إال في مجتمع عادل، يحترم اإلنسان، ويحرص على 
المساواة وتكافؤ الفرص، وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ 

  .لمستقبل بفعاليةوحمايتها، وفتح أفاق ممارستها برؤية تتطلع إلى ا

  أسس المواطنة في القرآن الكريم والممارسة النبوية - 5

إن مفهوم المواطنة حتى ولو لم تظهر  :أسس المواطنة في القرآن الكريم -أ
هذه الكلمة بلفظها في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فقد ظهرت 

وحدة ما يحمله القرآن الكريم من منظور إنساني لل"بمحتواها، من خالل 
  .12"اإلنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات
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من باب االستدالل . وقد تأكد ذلك من خالل اآليات الكريمة الموالية  
  .وليس للحصر

 َّيَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِن
ِ أَْتقَاُكمْ أَْكَرَمكُ    . )13: الحجرات( ْم ِعْنَد هللاَّ

فقد سوت اآلية الكريمة بين الناس من خالل وحدة المصدر في   
الخلق، وجعلت مجال التنافس بين الناس للرفعة متاح للجميع، فال امتياز وال 

الخ، إنما هو امتثال أوامر ...طبقية، بسبب المال، و اللون، والنفوذ، والعصبية
  .  قواههللا وت

يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة  :وقوله سبحانه  
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاًال َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ

احتوت هذه اآلية الكريمة على نفس محتوى اآلية  فقد. )1: النساء( َواْألَْرَحامَ 
مع ذكرها للنساء، فهن معنيات بالتنافس كالرجال  السابقة من حيث المضمون،

    .في المجال الذي يؤهلهن للتقوى

ِ َولَْو  :وقوله أيضا   َّgِ اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ
أي ضرورة العدل في . )135: النساء( ْنفُِسُكْم أَوِ اْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربِينَ َعلَى أَ 

األحكام وتحريم االنحياز، حتى ولو كان أحد طرفي الخصومة هو المكلف 
بتحقيق العدل أو والديه، فعليه أن يحكم بالعدل، فال ينحاز لنفسه أو إلى والديه،  

في القرآن الكريم، من خالل العديد من  ويتأكد األمر بالعدل كدعوة أساسية
َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها آياته، منها اآلية الكريمة الموالية  إِنَّ هللاَّ

  .  )58: النساء( َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلَعْدلِ 

عاما، دون تخصيص بنوع دون نوع، وقد كان أمر هللا بالعدل أمرا "  
وال طائفة دون طائفة، ألن العدل نظام هللا وشرعه، والناس عباده وخلقه، 
يستوون ـ أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، مسلمهم وغير مسلمهم ـ أمام 

  .13"عدله وحكمته

كما يأتي مبدأ الشورى، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  
إلى جانب المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، والتكافل االجتماعي، 
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والحكم بالعدل والقسط، وهي كلها أحكام نطق بها القرآن الكريم كمبادئ 
وأسس عملية تتحقق من خاللها المواطنة، ليس للمسلمين فقط، وإنما لكل غير 

  . 14المحاربين من أهل دار اإلسالم مسلمين وغير مسلمين

ر تسامحا مع غير المسلمين من الحضارات وقد كان المسلمون أكث"
  .15"المعاصرة لهم

ثم جاءت الممارسة الفعلية للنبي  :أسس المواطنة في الممارسة النبوية -ب
  في مجال المواطنة، من خالل وثيقة المدينة المنورة، كأول إعالن

دستوري سابق لزمانه بكثير، إذ أن وثيقة المدينة أو دستورها وضع أساًسا 
ا لحق المواطنة، ال يقوم على قرابة الدم أو صلة العقيدة، وإنما يتكون جديدً 

االنتماء إلى اإلقليم، والوفاء : حق المواطنة فيه من عنصرين أساسيين، هما
هذا كتاب (الحرفي للصحيفة المذكورة مايلي  إذ جاء في النص. بااللتزام

ن تبعهم يثرب، وم من محمد رسول هللا، بين المؤمنين من قريش وأهل
 فأوردت. 16)فلحق بهم، وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس

للداللة على أن جميع قاطني هذه الدولة هم أمة ) األمة(الصحيفة كلمة 
واحدة، وما داموا أمة واحدة فهم متساوون في االنتماء  واحدة ضمن دولة

الصحيفة، وبين النص المكونات االجتماعية التي شملتها  .لها دون تمييز
مجموعتان آمنتا بالرسالة اإلسالمية، أي  وهم المهاجرون واألنصار وهما

من اتبعهم فلحق بهم، «: النص التي تدين بالدين اإلسالمي، أما ما جاء في
ولم يؤمن  فالذي اتبعهم هو من ما زال خارجا عن اإلسالم» وجاهد معهم

  .به بعد، وأما من لحق بهم فهم اليهود

 تماء لإلسالم، االنتماء إلى القبلية، وتجاوزها إلىوقد أسقط االن
اإلنسانية كاملة، وكان المنتمون إليه من قبائل عديدة كقريش والخزرج 
واألوس وسليم وغفار ومن بقية القبائل، فكل مسلم من هؤالء دخل في تشكيلة 

أطلقت عليهم الصحيفة اسم المؤمنين، فتجاوزت في بعدها  اجتماعية واحدة،
وإلى جانبهم مجموعة اجتماعية أخرى هم   العرقية ني القبلية والعصبيةاإلنسا

تلك كانت . اليهود، ثم مجموعة ثالثة أخرى غير مسلمة ممن بقي على وثنيته
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فأسمت الصحيفة تلك الكتلة  المجموعات البشرية الثالث رعايا دولة المدينة،
في هذه  نةالجماعية باألمة، وأعطت الصحيفة كل أفرادها حقوق المواط

 الدولة، أي االنتماء لألمة، وليس االنتماء القبلي الذي كان يسود الجزيرة
وإن أي باحث  ،العربية ومعظم البلدان المحيطة بها في تلك الحقبة التاريخية

 أو مفكر ممن يمتلك الموضوعية والحيادية، سيجد في كلمة األمة التعبير
خطوة حضارية متقدمة تجاوزت  القانوني والدستوري للمواطنة، وأنها كانت

القانوني واالجتماعي الزمن والتاريخ بما فيه زماننا الحالي، الذي ما  في بعدها
األمم ترى االنتماء القبلي واألسري والمذهبي والعرقي هو  زالت فيه بعض
  .الهوية والمواطنة

مابين المواطنة السياسية الحديثة وأسس وروح المواطنة في  - 6
بسبب ما يعاني منه العالم الثالث ـ  ؟م وصحيفة المدينة المنورةالقرآن الكري

والعالم العربي واإلسالمي ينتميان إليه ـ من مظالم وتجاوزات األنظمة 
الحاكمة في مجال المواطنة وحقوق اإلنسان، فإن الكثير من دعاة المواطنة في 

اطي الحالي عالمنا العربي واإلسالمي، ال يتجاوزون النموذج الغربي الديمقر
في مجال المواطنة، منبهرين به، وجعلوا منه النموذج الوحيد الذي يكافحون 

  من أجله ويسعون إلى تطبيقه؟

لكن آال يرى هؤالء أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير في مجال  -أ
المواطنة وحقوق اإلنسان؟  فما يمارسه في حيزه الجغرافي ومع مواطنيه، 

تبعا لمصالحة  !كمبدأ، يعمل نقيضه في العالم الثالثوال يقبل التنازل عنه 
المختلفة، مما يدل على أن المواطنة وحقوق اإلنسان التي يتشدق بها 
الغرب في أدبياته، خاصة بمواطنيه كمبدأ، لكنها خارج حيزه الجغرافي 
ودائرة مواطنيه ليست مبدأ ثابتا، بل تخضع لحسابات المصلحة، والربح 

و كان المتعامل معهم بهذه الطريقة  مهاجرين مقيمين والخسارة، حتى ول
  .عض األمثلة لالستدالل وليس للحصروهذه ب .على أرضه

ـ أليس الغرب الديمقراطي ـ وإلى اليوم ـ ورغم مزاعمه كما يدعي الخطاب 
مازال ... الليبرالي، في مجال المواطنة، والمساواة، وحقوق اإلنسان،
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رون إلى الجنسية، من التمتع بحقوق يستثني المهاجرين الذين يفتق
المواطنة، رغم إقامتهم بذات الوطن، ويساهمون في خدمته، ويقدمون له 

  . 17الكثير

ـ أليس الغرب هو الذي أوجد إسرائيل في فلسطين، ومكن لها بكل الوسائل، 
وما يزال يحميها ويدافع عنها، وهي التي مارست القهر واإلذالل والتشريد 

  للمواطن الفلسطيني ومازالت؟ والسجن والقتل 

  ـ أليس ما تقوم به إسرائيل يتنافى مع أبسط مبادئ المواطنة وحقوق اإلنسان؟ 

ـ أليس الغرب المحتل ألوطاننا ذات يوم، هو الذي أوجد األنظمة الحاكمة في 
عالمنا العربي واإلسالمي، بطريقة أو بأخرى، بعد رحيله العسكري عن 

ظمة، وهو يعرف جرائمها في كل المجاالت، بما أوطاننا، ومكن لهذه األن
فيها حقوق المواطن، ومع ذالك ما يزال يساعدها ويمكن لها على حساب ـ 
مبادئ المواطنة وحقوق اإلنسان ـ مادام ذلك يخدم مصالح الغرب 

  المختلفة؟

ـ أليس الغرب هو الذي يخوض الحروب ويستعمل كل الوسائل من أجل 
لو أدى ذلك إلى قتل ماليين البشر، وتدمير مصالحه المختلفة  حتى و

  ... . مجتمعات

ـ أليس الغرب الليبرالي في القضايا العادلة التي تهدر فيها كرامة المواطن 
غير الغربي كإنسان، وال يمس ذلك بمصالحه المختلفة، يصيبه العمى 

  شعوبا وحكومات ومؤسسات؟   !والصمم والخرص

ين في االنتخابات؟ ويعترف بنتائجهم ـ أليس الغرب هو من يدعم المزور
مادامت ! المزورة؟ ويحرم الشعوب المستضعفة من ممارسة حق االختيار

  .النتائج المزورة تخدم مصالح الغرب

ـ أليست األموال المسروقة من الشعوب توضع في حسابات بنوكه، ويمتنع 
عن إرجاعها، حتى في حالة سقوط أعوانه ومطالبة الشعوب باسترجاع 

  .الخ...ك األموالتل
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ـ أليس الغرب من خالل الحلف األطلسي كان مدعما لفرنسا في حرب اإلبادة 
؟ ومدافعا عن )1962ـ  1830(ضد الجزائريين خالل فترة احتاللها للجزائر 

جرائم االحتالل، معتبرا أن المجتمع الجزائري ال تصح فيه صفة 

  .ة في وطنهم؟أليس الجزائريون مواطنين يستحقون الحيا !المواطنة

هل يتحرك الغرب الديمقراطي عن مبدأ ـ  وهو صاحب القوة واألدوات ـ في ـ 
إيقاف المظالم التي تلحق باإلنسان، خارج حيزه الجغرافي، وخارج دائرة 

  . كما يشهد الواقع. مواطنيه، إال إذا كان تحركه  ذلك يحقق له مصلحة ما

  ارستها على مواطنيه؟هل يقبل الغرب بهذه الممارسات  لو تمت مم ـ

ـ بل في أحيان كثيرة فإن هذا الغرب هو طرف في هذه المظالم إزاء مبادئ 
وعلى . وقيم المواطنة وحقوق اإلنسان، التي يتبجح بها، بطريقة أو بأخرى

سبيل المثال ما حدث من مظالم وانتهاكات لحقوق اإلنسان في سجن أبي 
، ونفس الشيء حدث في غريب في العراق من طرف الجنود األمريكيين

أفغانستان من طرف تحالف الدول الغربية، عندما تم نقل عدد كبير من 
األفغانيين من سجن إلى آخر  في ظروف غير مالئمة تماما،  أدى ذلك إلى 
موتهم جميعا اختناقا، وما يحدث من قتل للمهاجرين الجزائريين في فرنسا 

ب عموما ضد الجالية في ظروف غامضة، واألعمال العدائية في الغر
  .....المسلمة بسبب عنصري بحت، واألمثلة كثيرة

ـ بل أكثر من هذا فإن الغرب وإلى اليوم، إذا أفرز الصندوق الشفاف في العالم 
الثالث، فريقا ال يخدم مصالحه وال يتوافق مع توجهاته، فإنه يحاصره 

اني ويضيق عليه بشتى الوسائل حتى يسقط، ونموذج حصار غزة وما يع

ورغم أن  حماس  !منه المواطن الفلسطيني الغّزاوي مازال قائما إلى اليوم
  . وصلت إلى السلطة  عن طريق الصندوق الشفاف

في حين أن األسس التي وردت في القرآن الكريم سوت بين الناس   
ْمنَا بَنِي آَدمَ على أساس اآلدمية،  ، دون االلتفات إلى )70: اإلسراء( َولَقَْد َكرَّ

ثم جعلت التفاضل بينهم ما يقومون به من ...أي سبب آخر، ماال، لونا، أرضا،
أعمال انطالقا من إيمانهم باJ، ثم تأكد ذلك من الممارسة العملية التي أسسها 
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في دولة المدينة المنورة، في سنواتها األولى، جعلت رعاياها  محمد 
 ا كافة، في االنتماءيشعرون بتحقق الحق والعدل ومبدأ المواطنة لرعاياه
دفاعاً عنها، وهو في  والهوية، وإال لماذا يدفع أحدهم بنفسه وروحه وماله

كما حدث مع مخيريق اليهودي، وقزمان  .موقعة أُُحد غير ملزم بذلك؟
فقد ذكر ابن األثير في كتابه الكامل في التاريخ حول شهداء وقتلى  المشرك؟ 

حد يهودياً ومشركاً، فقد قُتل رجل اسمه كان من بين قتلى اُ : غزوة اُحد، فقال
قتاالً شديداً، وُجرح جرحاً بليغاً في المعركة، فلما قال  بعد أن قاتل» قزمان«

قال بم أبشر، وأنا ما قاتلت إال على حساب  ! أبشر قزمان": له المسلمون
، الذي )ُمَخيريق اليهودي(كما قُتل رجل يهودي في المعركة يدعى .قومي

يمنعوه من الذهاب إلى المعركة باالدعاء أنه يوم  من قومه أن حاول البعض
إن قتلت فمالي لمحمد : وُعدته، وقال ال سبت، وحمل سيفه: سبت، فقال لهم

: قتل، فقال رسول هللا  يصنع به ما يشاء، ثم غدا إلى الحرب فقاتل حتى
  .""ُمخيريق خير يهود"

وفترة الخالفة  وكان بإمكان ممارسة المدينة المنورة في عهده  
الراشدة أن تستمر وتتفيأ البشرية بضاللها، فتكون كما هي السابقة في التاريخ، 
هي النموذج في الممارسة، في مجال المواطنة وحقوقها، وممارسة الشورى 

الخ، لوال انكفاء التجربة بسبب تحول الخالفة إلى ملك ...واختيار الحاكم
  . 18عضوض

في أفراد العائلة الواحدة، ويحدث يقصي كل المسلمين ويثبتها 
االنفصام النكد بين مضمون نصوص القرآن الكريم وروحه، والممارسة 
العملية للسيرة العطرة، وبين ما حدث بعد ذلك، حتى ولو أن ما حدث في 
تجربة الديمقراطية الغربية الحديثة، كان أكثر مرارة ودام ثمانية قرون من 

من القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن العشرين ـ حيث  تضحيات وآالم ـ 
تثبيت : نال المواطن الغربي حقوقه كمواطن من خالل عناصر ثالثة هي

الدولة الحديثة، وثبات دولة المؤسسات، والمشاركة السياسية والتداول على 
  .19السلطة سياسيا
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  :الجذور التاريخية للمواطنة -ثانيا

ة وروحها، وما يدل على ذلك من المصطلحات لما كان مفهوم المواطن    
عبر التاريخ، هو التدافع من أجل الحصول على المساواة في المجاالت التي 
تقتضي ذلك، بحكم االنتماء للوطن، كالمشاركة في النشاط االقتصادي والتمتع 
بثمراته، والمشاركة في الحياة االجتماعية، وأخيرا المشاركة في اتخاذ 

اعية الملزمة، وتولي المناصب العامة، فضال عن المساواة أمام القرارات الجم
  ....القانون 

ما توصلت إليه دولة المدينة عند اإلغريق، والذي شكلت (ـ فإنه يمكن اعتبار 
لبداية لمفهوم المواطنة عبر ، ا20)الممارسة الديمقراطية ألثينا نموذجا له

  .التاريخ القديم

كروح ال كلفظ، يبدأ منذ أن سعي اإلنسان عبر  ـ إال أن بداية تاريخ المواطنة
التاريخ، وقبل دولة أثينا،  للحصول على اإلنصاف والعدل والمساواة، 
كفطرة خلق هللا الناس عليها، فدفعهم الجشع المدعوم بالقوة، إلى استعباد 

  .القوي منهم  للضعيف

ه وحقه، ـ ثم جاء الصراع عبر العصور من أجل تأكيد الضعيف المقهور لكيان
واالعتراف به، من خالل  النضال عبر الحركات االجتماعية، منذ أن 
قامت الحكومات الزراعية في وادي الرافدين مرورا بحضارة آشور 

  .21وبابل، وحضارات الصين والهند وفارس والفينيقيين والكنعانيين

ـ وقد جاءت استجابة الحكومات الملكية التي سادت تلك الحقبة، لمطالب بعض 
الفئات التي تعتمد عليها، كالنبالء والكهنة والمحاربين، ومنحها درجة من 
المساواة أعلى، من أجل تحقيق نوع من االستقرار والسلم االجتماعيين، 

  . 22بين من يعتبرهم النظام السياسي متساوين

ـ وقد كان من أسباب انهيار إمبراطوريات وخلع ملوك، تجاهلهم لمتطلبات 
  .، وإقصاؤهم لآلخرينالسلم االجتماعي
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ـ ثم جاء الفكر السياسي اإلغريقي والروماني ليضع كل منهما أسسا مفهومة 
  .للمواطنة

ـ ولم تخل القبائل العربية القديمة من تجارب سياسية في مجال روح 
المواطنة، حيث كان أكثر ألقاب شيخ القبيلة استخداما هو السيد، ويتم 

  . 23الذكور وليس بالوراثةاختياره بانتخاب حر بين األفراد 

ـ وقبيل بزوغ شمس اإلسالم قام في مكة حلف الفضول، الذي تداعت إليه 
قبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد هللا بن جدعان، وتعاقدوا على أن ال 
يجدوا في مكة مظلوما من أهلها، أو غيرهم من سائر الناس، إال قاموا معه 

في شبابه  مته، وقد شهد الرسول وكانوا على من ظلمه، حتى ترد مظل
  . 24هذا الحلف، وقال عنه بعد بعثته لو دعيت إليه في اإلسالم ألجبت

بما يحمله من قيم ـ ثم جاء اإلسالم بعد ذلك ومنذ أربعة عشر قرن وزيادة،  
مابين "العدل والمساواة من منظور إنساني كما تم اإلشارة إليه  في عنصر 

ة وأسس وروح المواطنة في القرآن الكريم المواطنة السياسية الحديث
المذكور آنفا، فأرسى لإلنسان حقوقا كان يناضل " وصحيفة المدينة المنورة

من أجل بعضها في التاريخ القديم، فتحقق في اإلسالم  لإلنسان حق الحياة 
وحمايتها، وحماية العرض والشرف، وحقه في الحرية، والعدالة بكل 

م القانون، وحق الملكية، وحماية ماله،  والتكافل أنواعها، والمساواة أما
، وجعلها اإلسالم واجبات ال يمكن للفرد أن يتخلى عنها، ...االجتماعي

ويذهب بعض العلماء بأنها ضرورات، .  25ويستحق العذاب إن تخلى عنها
وهي أعلى درجات المصالح على اإلطالق، وهي حرمات تدخل في حمى 

رعية، ألنها ليست منحة من مخلوق آلخر، بل هي هللا، وتحميها الحدود الش
  . 26حقوق قررها خالق كل شيء

ويذهب الدكتور محمد عمارة، أن الحفاظ على هذه الحقوق ليس 
مجرد حق لإلنسان، إنما الحفاظ عليها هو واجب على اإلنسان، ويأثم بالتفريط 

الناس،  وهي مقررة في القرآن الكريم، والسنة المطهرة الصحيحة، لكل، 27فيه
دون تمييز في العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو المركز االجتماعي أو 



  بشير قادره/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          368

وهذا ما لم يتحقق إلى يوم الناس هذا في الفكر المواطني الغربي . 28غيره
الحديث، وممارساته في الميدان، إذ ما زال التمييز قائما على أساس الجنسية، 

نصرية على أساس الدين أو اللون، أو الدين، إذ مست الممارسات الع
والجنسية، المسلمين في الغرب، ومست على أساس اللون، الزنوج حتى ممن 
يحمل جنسية الدول الغربية، ففي الواليات المتحدة األمريكية على سبيل 
المثال، وبقوة القانون، صاحب البشرة البيضاء أسمى من صاحب البشرة 

نجي يعتبر نكاحا باطال، ألن السوداء، وان النكاح بين شخصين أبيض وآخر ز
أحد طرفي النكاح ذو بشرة سوداء، وفي ميدان التعليم يفصل البيض عن 

فانعكس ذلك في . 29الزنوج، فلكل مدارسه وكتبه كما في والية فلوريدا
ال يدخلها الكالب "المعامالت الشعبية، فيكتبون في أمريكا في بعض مطاعمهم 

فهل من يصنف ! ة الثانية بعد الكالبفجعلوا الزنجي في المرتب !"والزنوج
اإلنسان بسبب لونه مستعد أن يمنحه عمليا بعض حقوقه كحقوق المواطنة 

  .مثال؟

  .30ـ يتمتع اإلنسان على ضوء الشريعة اإلسالمية بجميع حقوقه

ـ لم تظهر حقوق اإلنسان وما تحتويه من  حقوق المواطنة في الغرب إال بعد 
اء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المصادق الحرب العالمية الثانية، وج

، وأن ما 10/12/1948عليه من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
ظهر من هذه الحقوق في الدساتير الغربية، في بريطانيا وفرنسا والواليات 
المتحدة األمريكية، لم يظهر في أحسن الحاالت إال في القرنين الثامن عشر 

  .31والتاسع عشر

بحكم سبق الشريعة اإلسالمية للتشريعات الغربية الحديثة، فإن كل ما جاءت  ـ
به هذه األخيرة ال يعدو أن يكون تأثرا باإلسالم، مع إعادة الصياغة 

  .واالنتقاء بما يتالءم ورؤية الغرب المسيحي

ـ كانت نقاط االحتكاك بين البالد اإلسالمية، وأوربا والغرب عموما هي بالد 
وصقلية بإيطاليا، وبالد الشام، ومصر، والقسطنطينية بتركيا األندلس، 

الحالية، باإلضافة إلى الحركة اليهودية في الغرب اإلسالمي، حيث  نقلت 
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أمهات الكتب اإلسالمية، وفي مقدمتها القرآن الكريم وعلوم الشريعة 
ت اإلسالمية إلى العبرية ثم إلى الالتينية، وتمت االستفادة منها في المجاال

  .32المختلفة بما فيها مبادئ المواطنة وحقوق المواطن

وهكذا يتضح من خالل السياق التاريخي أن ما ينسب للغرب في 
مجال حقوق اإلنسان ومبادئ المواطنة وحقوق المواطن، في صورتها الحالية 
قد سبق إليها اإلسالم كنصوص ثابتة، وتمت ممارستها في العهد النبوي 

جاء في دستور المدينة،  وقد استفاد منها الغرب  بفعل الشريف، من خالل ما 
احتكاكه بالعالم اإلسالمي، وبعد تضحيات جمة، دامت قرونا وصل الغرب  

تثبيت دوله الحديثة، وثبات دولة المؤسسات، والمشاركة السياسية إلى 
، ولم يستفد المسلمون مما في اإلسالم، ليس في والتداول على السلطة سياسيا

لمواطنة وحقوق اإلنسان فقط، بل في كل المجاالت، ألسباب كثيرة، مجال ا
  . ليس هذا مجال بسطها والتعرض لها

  :قيم المواطنة وأساليب التربية المواطنية -ثالثا

لما كانت القيم تمثل المعايير التي توجه المواقف  :قيم المواطنة - 1
  . 33والسلوك البشري لألفراد والجماعات

حددة للسلوك تظهر ضمن الثقافة العامة للمجتمع، أنها موجهات مأي 
لكونها اعتقاد بنمط معين من السلوك، بأنه أفضل نمط سلوكي سواء على 

  . الصعيد الذاتي أو االجتماعي

ومن ثم  فإن التغيير في أنماط السلوك اإلنساني يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
اسياً لبناء الدولة المعاصرة بالتغيير في أنساق القيم، وهذا التغيير يعد مطلباً أس

المرتكزة على قيم المواطنة المشار إليها آنفا في تعريف المواطنة ومؤشراتها 
والمتمثلة في الحرية، وحرية التعبير، والنضال السياسي، والعدالة الشاملة، 

والرعاية والمساواة، وتكافؤ الفرص لمن يفترض أنهم متساوون، والتسامح، 
 لمن يرغب فيه دون عوائق، التعليم، والمستوى التعليمي إتاحة، واالجتماعية

وفرص العمل، والحصول على التقارب النسبي في الدخل، والثروة، والمكانة 
دون استحواذ فئة أو ، وحقوق اإلنساناالجتماعية، في إطار تكافؤ الفرص، 
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قلة من الناس على مقدرات البلد، على حساب قيم العدالة واإلنصاف، بأي اسم 
من المسميات، إذ ال معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية على الورق، ال 

  .يتوافر الحد األدنى من ضمانات ممارستها

وكذلك السعي من طرف الجميع، كل من موقعه، في القيام بواجباتهم 
تنميته والرفع من مكانته بين بكل حب وتفان في خدمة الوطن، والسعي في 

  .ه وازدهاره وتقدمهاألمم، والحفاظ على استقالل

وإن هذه القيم في نهاية المطاف هي ممارسة الحقوق وتحمل 
ولن يتحقق ذلك . الواجبات على أرض الواقع، في الدولة الواحدة ذات السيادة

  .إال بالتربية المواطنية

يتفق معظم علماء االجتماع  :التربية المواطنية وأساليبها - 2
ية المواطنية تستهدف بناء الفرد المتكامل السياسي والتربية على أن هدف الترب

والمتوازن في جوانب شخصيته فكرياً وروحياً واجتماعياً وإنسانياً، والواعي 
لحقوقه والملتزم بواجباته، والمؤمن بحقوق اإلنسان ومبادئ العدالة والمساواة 

مائه للناس كافة، والقادر على اإلنتاج والتنمية والمبادرة المبدعة، والمعتز بانت
إلى وطنه، والمتحلي بالروح العلمية والموضوعية والسلوك الديمقراطي، 

تستعين الدول، بالنظام ومن ثم  والمتسم بالوسطية والتسامح واالعتدال،
التربوي باعتباره من أهم النظم االجتماعية، حيث يقوم على إعداد الفرد 

المبادئ األساسية ، وكذلك المحافظة على القيم و34وتهيئته لمواجهة المستقبل
ومن ثم التربية  .للمجتمع، والتجاوب مع الطموحات والتطلعات الوطنية

التي من ضمن عناصرها التربية على ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ  المواطنية
الحقوق، والتربية على حقوق اإلنسان عبر منهجية شاملة تربط بين المعرفة 

كما . ربية على ثقافة التسامح والحوارباإلضافة إلى أنها ت. والوجدان واألداء
أنها تربية على األسلوب العلمي، والتفكير النقدي في المناقشة والبحث عن 
الوقائع واألدلة، وتحّمل المسؤولية تجاه حقوق األفراد والجماعات، بما يؤدي 

  .إلى تماسك المجتمع ووحدته
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اإلنسان للقيام تلعب المدرسة بمختلف مراحلها دوراً أساسياً في إعداد و 
، على قيم المجتمع األساسي 35بأدواره المستقبلية من خالل التنشئة االجتماعية

بما فيها التربية على قيم المواطنة السابقة، وللمدرسة دور فعال في التربية 
  :المواطنية أكثر من أي مؤسسة أخرى لألسباب التالية

بالنسبة لليوم الدراسي، أم  ـ الحتوائها للفرد فترة زمنية طويلة سواء أكان ذلك
بالنسبة للعام الدراسي، أو بالنسبة لعمر المتعلم، فتؤثر فيه وتعدل من 

  .سلوكه، إضافة إلى إكسابه المعلومات

كما تتولى غرس القيم واالتجاهات السياسية التي يبتغيها النظام السياسي ـ 
ختلفة بصورة مقصودة من خالل المناهج والكتب الدراسية واألنشطة الم

التي ينخرط فيها الطالب، وليس بصورة تلقائية كما هو الحال في األسرة 
  .أو المؤسسات األخرى

ـ  كما أن المدرسة تؤثر في نوع االتجاهات والقيم السياسية التي يؤمن بها 
الفرد، وذلك من خالل عالقة المعلم بالطالب، ومن خالل أداء المعلم لعمله، 

  ريةومن خالل التنظيمات اإلدا

المعلم، ـ وتقوم التربية المواطنية وأساليبها أساسا على ثالث عناصر هي 
  .التنظيمات اإلداريــةوالمناهج التعليمية، و

عندما هو العنصر األساسي في العملية التربوية، خاصة : المعلم -أ
يكون المعلم متمكناً من مادته الدراسية متعمقاً فيها، فإنه يكتسب قدراً كبيراً من 

حترام الطالب، وبالتالي يسهل عليه التأثير عليهم فكرياً، فإذا أضاف إلى ذلك ا
معاملة يظهر فيها إيمانه بتوجهات النظام السياسي القائم وتحمساً له، فإن 
 .طريقه يصبح سهالً لغرس قيم هذا النظام في قلوب الطالب والعكس صحيح

نشئة االجتماعية للعملية ومن ثم تحدد العالقة بين المعلم والطالب مردود الت
ومن بيئة مدرسية إلى أخرى، فقد تكون  ، وهي تختلف من معلم آلخرالتربوية

العالقة ذات طبيعة سلطوية ال تسمح للطالب أن يناقش اآلراء واألفكار التي 
يطرحها المعلم وقد يتجاوز ذلك إلى استخدام أساليب االستبداد والقهر، أو 

راطية يتعامل مع الطالب بنوع من الحرية لتركهم يكون المعلم ذا طبيعة ديمق
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يعبرون عن آرائهم وأفكارهم من خالل نقاش مفيد مما يساعد على نمو 
شخصياتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ولهذا األسلوب أو ذاك تأثيره المؤكد على 

  .اتجاهات الطالب سواء بالسلب أو اإليجاب

يمية دوراً هاماً في بناء تؤدي المناهج التعل: المناهج التعليمية -ب
المواطنة لدى الطلبة بشكل خاص، ألنها تقدم تصوراً واضحاً لمفهوم المواطنة 

  .وتساعد الطلبة على القيام بأدوارهم المستقبلية

لكل إدارة مدرسية أسلوب وتنظيمات معينة  :التنظيمات اإلداريــة -ج
قتدار الذاتي تدير بها المدرسة، ويتوقف نمو اإلحساس لدى الطالب باال

واالنتماء االجتماعي على إمكانية انضمامه إلى هذه التنظيمات والمساهمة في 
شؤون المدرسة، والحد الذي تسمح به النسياب اآلراء في معظم 

من هنا يتضح تأثير طبيعة النظام المدرسي على الطالب، ففي  ،االتجاهات
نات المؤشر الوحيد لتقويم نظام يعتمد على الحفظ والترديد، ويعد نتائج االمتحا

الطالب، تبرز النزعات الفردية وتتفشى ظاهرة الغش والمنافسة السلبية، بينما 
تختفي مثل هذه النزعات في نظام تعلم يقوم على القراءة واالطالع الحر 

  .ويغرس قيم االبتكار والجماعية والتعاون

  الخاتمة

خطط اإلجابة وإشكاليته، وم تم في هذا البحث انطالقا من عنوانه،
على اإلشكالية استعراض مفهوم المواطنة في جميع التخصصات، وتبين أنه 
مفهوم ديناميكي، تطور من عالقة المواطن بالوطن، إلى عالقات أخرى  تحدد 
التفاعل اإليجابي بين المواطنين فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة 

  .  عن عالقة المواطن بالوطنفي مجال الحقوق والواجبات، دون التخلي 

كما تم استعراض الجذور التاريخية للمواطنة كمفهوم، عبر مراحل 
التاريخ من أجل الحصول على مبدأ العدل واإلنصاف، ثم كيف تبلورت أكثر 
من خالل ما دعا إليه القرآن الكريم، وطبقته السنة العطرة في صحيفة المدينة 

خ من حيث المفهوم والممارسة، إذ كان المنورة، فكان ذلك سبقا في التاري
 آنذاك الغرب فيما يسمى بالعصور الوسطى، حيث الجهل المطبق، وكيف
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ضيع المسلمون هذه التجربة وهذه المبادئ واألسس التي يزخر بها كتاب 
  .ربهم، بانتقالهم من الخالفة الراشدة إلى الملك العضوض

ي بانفتاحه على وكيف استفاد الغرب من هذه التجربة كمفهوم علم
القرآن الكريم وعلوم الشريعة بصورة عامة، ثم ناضل قرونا عدة حتى وصل 
إلى الديمقراطية المعاصرة، وأسس المواطنة، وحقوق اإلنسان، والتداول 
السياسي السلمي على السلطة، لكنه في نفس الوقت يكيل بمكيالين، فهو مع 

نسان في حيزه الجغرافي ومع الديمقراطية التي تقوم على المواطنة وحقوق اإل
مواطنيه، ولكنه يكفر بها عندما يتعلق األمر بالعالم الثالث، حيث تطبيق تلك 

  .المبادئ يهدد مصالحه

وأخيرا كان عنصر قيم المواطنة كموجهات للسلوك في التربية 
المواطنية، وكيف تتحقق تلك التربية المواطنية، لنرتقي بالمواطنة كمفهوم 

وتم توفير شروط .  كانت ثم رغبة صادقة ممن بيدهم الحل والعقدوتطبيق، إذا 
معينة في النظام التربوي بأهم عناصره وهي المعلم، والمنهاج والتنظيمات 

  .اإلدارية المدرسية 

إنه الجهد البشري مهما اكتمل فهو ال يخلو من مالحظات، ولكن أعتقد 
لملتقيات، وهللا الموفق أنه يفتح المجال للنقاش وهو المطلوب في مثل هذه ا

  . والهادي إلى سواء السبيل
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  قيم المواطنة من خالل وثيقة المدينة

  
  

    باتنة جامعة – أم نائل بركاني الدكتورة

  :تمهيد

إلى المدينة، وذلك قبل أربعة عشر قرنا،  الرسول عندما هاجر 
  ، وعرب مشركون، ومسلمون يهودمن ،  وجد فيها عقائد مختَلِفة وقبائل شتى

كانت عليه مكة على وجه  وهو ما يمثّل تركيبة جديدة ومختلفة تماما لما
، أن يؤّسس دولةً قويّة وفي ظّل ذلك التنوع أراد الرسول، . الخصوص

   .يسودها الّسالم والتعاون والمَشاَركة بين جميع أطيافها، على مختلف مشاربهم

لذلك عمد عليه الصالة والسالم في عامه األول من الهجرة إلى وضع 
ذي حدد فيه السياسة الداخلية للدولة ال" وثيقة المدينة"دستور مكتوب وهو 

،  ، والذي ال يفرق بين مواطنيها من حيث الدين أو العرق أو الجنس الجديدة 
فأّكد أّن أطراف الوثيقة أمة واحدة عليهم النّصر والعون والنّصح والتناصح 
والبرُّ دون إثم، وحرصت الوثيقة على أن يكون الّدفاع عن حدود هذه الدولة 

، مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون والتعايش السلمي بين  الجميعمسؤوليّة 
  .أطرافها

فكانت وثيقة المدينة بذلك أّول دستور ينظّم العالقة بين المسلمين 
، فُوِضعت فيها  ، حيث اعتمد الرسول في الوثيقة مبدأ المواطَنَة وغير المسلمين

، الّتي يتساوى فيها المسلمون الحقوق والواجبات على أساس المواَطنَة الكاملة
وفي ظّل هذا التنوع الّذي   مع غيرهم من ساكني المدينة المنّورة ومن حولها،

، ولذا فقد ذكرهم الرسول في  ، كان اليهود أبرز هذه الفئات ساد المدينة حينذاك
وعنصر  . ، وعدهم من مواطني الدولة اإلسالميّة أكثر من بند من هذه الوثيقة

  .امن عناصره
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ومنذ ذلك الحين صارت المواطنة مبدأ من المبادئ التي قامت وسارت عليه 
  .الحضارة اإلسالمية

  تعريف المواطنة :المبحث األول

جاء التعريف اللغوي يتحدث عن الوطن باعتباره محل وجود  :لغة
اإلنسان المواِطن، وأنه مولد اإلنسان والبلد الذي يعيش فيه، دون التطرق إلى 

لذلك فقد خلت . كمفهوم يحمل المعنى االجتماعي أو السياسي للكلمةالمواطنة 
  . قواميس اللغة عن تعريف المواطنة ككلمة ذات معنى لغوي

هو المنزل الذي تقيم فيه ، وهو موطن الوطن : فجاء في لسان العرب
ووطن بالمكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطنا، … اإلنسان ومحله

هد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي ويسمى به المش… والموطن
وطنت األرض أو… التنزيل العزيز، لقد نصركم هللا في مواطن كثيرة

  .1ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا

عرف الجرجاني الوطن في : تعريف الوطن في االصطالح
. 2والبلد الذي هو فيه ،الوطن األصلي هو مولد الرجل: االصطالح بقوله

الوطن في الموسوعات الفلسفية والسياسية وغيرها منها المعجم وورد تعريف 
الوطن بالمعنى العام منزل اإلقامة، والوطن األصلي هو : الفلسفي فجاء فيه

المكان الذي ولد به اإلنسان،  أو نشأ فيه، والوطن بالمعنى الخاص هو البيئة 
  . 3الروحية التي تتجه إليها عواطف اإلنسان القومية

لمة وطن في القرآن الكريم إال أنه وردت كلمة مرادفة لها ولم ترد ك
  :وتكررت في أكثر من موضع من القرآن الكريم وهي كلمة الديار، منها

  .)81: العنكبوت( فَأَْصبَُحواْ فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ : قوله تعالى -

  .)81: القصص( فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اْألَْرضَ : قوله عز وجل -

ِل : قوله تعالى - هَُو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِديَاِرِهْم ِألَوَّ
  .)2: الحشر( اْلَحْشرِ 
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 َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَاَرهُْم َوأَْمَوالَهُْم َوأَْرًضا لَّْم تَطَُؤوهَا: قوله تعالى -
  . )27: األحزاب(

عند الفقهاء المسلمين ثالثة أقسام بحسب تعلق األحكام والوطن 
  : 4الشرعية به، وخاصة قصر الصالة فقد ورد عند بعضهم كما يأتي

وهو وطن اإلنسان في بلدته أو بلد أخرى : الوطن األصليـ  القسم األول
اتخذها داراً أو توطن بها مع أهله وولده، وليس قصده االرتحال عنها، بل 

   .العيش بها

وهو يقصد اإلنسان أن يمكث في موطن صالح : وطن اإلقامةـ  لقسم الثانيا
  .لإلقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر

وهو يقصد اإلنسان المقام في غير بلدته أقل من : وطن السكنىـ  القسم الثالث
 . خمسة عشر يوماً 

المواطنة مصطلح حديث عرف عدة تعريفات  :المواطنة اصطالحا
  :من هذه التعاريف باعتبارات مختلفة،

المواطنة مفهوم يتداخل فيه الجانب المادي والمعنوي، له أبعاد عديدة 
ومتنوعة منها ما هو مادي  قانوني، ومنها ما هو ثقافي سلوكي، ومنها أيضا 
ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغه تدريجيا، لذلك فإن نوعية المواطنة في دولة 

  .5لحضاريما تتأثر بالنضج السياسي والرقي ا

ومنهم من عرفها بأنها الرابطة االجتماعية والقانونية بين األفراد 
 .6ومجتمعهم

ويرى بعضهم أن مصطلح المواطنة في علم االجتماع يمثل العالقة 
االجتماعية بين طرفين يلتزم األول بالوالء واآلخر بالحماية وهما المواطن 

 . 7والدولة

هي رابطة : يش فقالاة التعونظر بعضهم إلى هذا المصطلح من زاوي
أي جغرافية (التعايش السلمي بين أفراد يعيشون في زمان معين ومكان معين 
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مع االعتبار أنها ال تتناقض مع المبدأ اإلسالمي ألن العالقة الدينية ). محددة
تعزز الروابط الزمنية أيضاً، وال خالف في ارتباط اإلنسان المسلم مع غير 

  . 8اعي يتم االتفاق عليه تحت عنوان المواطنةالمسلم ضمن إطار اجتم

هي عالقة بين فرد ودولة : ومنهم من عرفها من جانبها المعنوي فقال
كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة، من واجبات وحقوق 

.. عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم : في تلك الدولة أو هي
م بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولى المناصب والمواطنون لديه

  .9العامة، وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم

شرف اإلسهام : ومنهم من عرفها باعتبار أثرها ال ماهيتها فقال
 .10وغيرها من شئون الدولة. والمشاركة في الشئون االجتماعية واألخالقية

) Citizenship(صطلحاً معاصراً تعريب للفظة والمواطنة بصفتها م
عالقة بين فرد ودولة كما : التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية

 - يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق 
في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما  -متبادلة 

 .11سؤولياتيصاحبها من م

فإن المواطنة هي تعبير عن " هي  :المواطنة في االصطالح الشرعي
وبين ) وطن اإلسالم(طبيعة وجوهر الصالت القائمة بين دار اإلسالم وهي 

  .12"من يقيمون على هذا الوطن أو هذه الدار من المسلمين وغيرهم

: ومن خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن المواطنة الحديثة هي
نتماء لوطن معين يتحقق من خالله التمتع بالحقوق الكاملة وأداء الواجبات ا

اتجاه هذا الوطن والمشاركة في الشأن العام، في ظل قيم السالم واألمن 
والمساواة والعدل والتسامح والحرية والعيش المشترك، فالمواطنة التزامات 

  .أخالقية واجتماعية تجاه المجتمع واألمة

  :13قوق المواطنة المتفق عليها في العصر الحديث ما يأتيوتتمثل أهم ح
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أي شعور اإلنسان باالنتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان : االنتماء -1 
على اختالف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل ) الوطن(ما 

  .اإلنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة

تع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في األمن التم: الحقوق - 2
والسالمة والصحة والتعليم والعمل والخدمات األساسية العمومية وحرية 

  .وغيرها التنقل والتعبير والمشاركة السياسية

كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع : الواجبات - 3
ع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار عن الوطن والتكافل والوحدة م

   .الوطن

  .المشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن: المشاركة في الشأن العام - 4

فهل حققت الوثيق التي وضعت قبل أربعة عشر قرنا من خالل 
  بنودها المواطنة كما هي في العصر الحديث؟

  :تحليل الوثيقة

على وضع مجموعة من في هذه الوثيقة  لقد حرص الرسول 
القواعد التي تضمن أمن وسالمة المجتمع وعدم الظلم والبغي، خاصة وأن 
المدينة من سكانها غير المسلمين، فكان البد من بيان العالقة التي تربطهم 
بالدولة وكيفية ضمانها لحقوقهم، ليتحقق االستقرار والتحالف ضد العدوان 

غير "جعلت  ي أمر بها الرسول وبهذه الوثيقة السياسية الت. الخارجي
المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها لهم من الحقوق مثل ما 

لهم (للمسلمين، وعليهم من الواجبات ما على المسلمين طبقاً للمبدأ الفقهي 
؛ إذ على أساس قاعدة المساواة في الحقوق وااللتزامات )مالنا، وعليهم ما علينا

المجتمع (سلمين والنصارى وغيرهم تشكل المجتمع اإلسالمي بين اليهود والم
السياسي في المفهوم اإلسالمي يحتوي على األمة المسلمة، وغيرها من 

  14."المجموعات غير المسلمة
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أهم قيمة لوثيقة المدينة المكرسة لحقوق المواطنة : كتابة دستور - أوال
ى حفظ من سمعها قرر كتابتها ولم يجعلها سماعية تتوقف عل أن النبي 

وبالتالي يسهل تحريفها أو تأويلها، بل جعل لها قيمة دستورية واجتماعية 
متمثلة بوجود نص ملزم ومنشور يعرفه جميع المعنيين باألمر والمذكورين 
في الوثيقة ، ويتناول أصول التعامل فيما بينهم في كل ما ذكرته الصحيفة من 

 .لة والمجتمعبنود تشمل كافة المسائل التي تهم الدو

فبينت الوثيقة وحددت القوى : تحديد مكونات المجتمع -ثانيا
والفعاليات االجتماعية في المدينة باالسم و أنها تعترف لهم بالمواطنة؛ إذ 

، كانت تتعدد فيها أن المدينة المنورة التي هاجر إليها الرسول المعروف  
ة كالخزرج واألوس وبني االنتماءات القبلية والدينية، فهي تضم قبائل عربي

عوف وبني النجار وهم من أهم قبائل األنصار، إضافةً إلى المهاجرين 
المسلمين من قبيلة قريش وقبائل عربية أخرى، كما تضم مجموعات قبليَّة 
تدين بالديانة اليهودية، وأفراد لم يدخلوا اإلسالم وبقوا على شركهم من مختلف 

  .القبائل

ن محمد رسول هللا، بين المؤمنين من قريش هذا كتاب م: "فجاء نصها
وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون 

  :ثم بدأ بذكر القبائل المكونة للمدينة بأسمائها فقال". الناس

   .وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين - 25

هود دينهم، وللمسلمين دينهم وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، للي - 26
  .مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ، إال نفسه وأهل بيته

  .وإن ليهود بني النجار مثل ماليهود بني عوف -27 

  .وإن ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف - 28

  .وإن ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف - 29

  .ثل ماليهود بني عوفوإن ليهود بني جشم م -30

  .وإن ليهود بني األوس مثل ماليهود بني عوف -31
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وإن ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود بني عوف، إال من ظلم وأثم، فإنه ال  -32
  .يوتغ إال نفسه وأهل بيته

  .وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم - 33

  .وإن لبني الشطبية مثل ماليهود بني عوف - 34

 :"أمة"نات المدينة تحت تسمية واحدة وهيوضع جميع مكو -ثالثا
للداللة على أن جميع قاطني هذه الدولة هم "  األمة"أوردت الصحيفة كلمة 

أمة واحدة ضمن دولة واحدة، وما داموا أمة واحدة فهم متساوون في االنتماء 
لها دون تمييز، وتعبير الرسول عن جميع المكونات المختلفة للمدينة بهذه 

رقى تعبير عن المواطنة الحقيقية، فأسماهم جميعا أمة، على الكلمة يعد أ
  .اختالف عقائدهم

غير أنه قد يستشكل في استعمال مصطلح األمة، إذ جرى العرف 
على إطالقها على األمة اإلسالمية، إذا كان الحديث في دائرة اإلسالم، وكأنه 

القول األمة مصطلح ال يمكن أن يطلق على قومين مختلفين في الديانة، فيمكن 
اليهودية، أما أن يقال عن المسلمين واليهود أمة واحدة، هذا ما ال يقبله كثير 

  :من الباحثين، ولرفع هذا اإلشكال نبدأ بتعريف كلمة األمة

الجماعة يرسل لهم رسوال، والجيب من كل كائن : لغة: تعريف األمة
لمتفرد بدينه، حي، وأهل الملة الواحدة، والرجل الجامع لكل خير، والجنس ا

والرجل ال نظير له، والحين من الدهر، واالستقامة والشرعة والدين، وكل 
جيل من الناس وكل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد، أو زمان واحد، أو 

  . 15مكان واحد، سواء أكان ذلك األمر الجامع تسخيرا أم اختيارا

النبوية بهذه  وقد استخدمت كلمة أمة في القرآن الكريم وفي السنة
َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَْرِض َوال طَاِئٍر يَِطيُر  :المعاني المختلفة منها قوله تعالى

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْىٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُرونَ   بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ
َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس : وقوله تعالىأي على طريقة واحدة،  )38: األنعام(

ةً َواِحَدةً َوال يََزالُوَن ُمْختَلِفِينَ  إنَّا  :أي في اإليمان، وقوله )118: هود( أُمَّ
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ْقتَُدونَ  ٍة وإنَّا َعلَى آَثاِرِهم مُّ ي على دين أ )23: الزخرف( وَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ
ةٍ َوقَا :مجتمع، وقوله َكَر بَْعَد أُمَّ أي بعد  )45: يوسف( َل الَِّذي نََجا ِمْنهَُما َوادَّ
  .انقضاء عصر

وبناء على ما سبق يتبين لنا أن هناك تطابقا بين المعنى اللغوي 
والمعنى المستخدم لكلمة األمة في النصوص الشرعية، وليس لها معنى 

يشترك في أمر ما اصطالحيا شرعيا واحدا، فاألمة كلمة تدل على كل تجمع 
يتفرد به ويتميز به عما سواه، سواء أكان االشتراك في أصل واحد، أو في 
نوع واحد أو في لون واحد، أو في صفات موروثة واحدة، أو في مصالح 

  .16مشتركة، أو في دين واحد، أو في جيل واحد

كلمة األمة على كل من يقطن  بناء على ما مر فقد أطلق النبي 
  .يدهم تحت مظلة واحدة وهي المواطنةالمدينة لتوح

  تحديد مفهوم المواطنة بين المسلمين  :رابعا

المسلمون : جاء في دستور المدينة أن :األمة اإلسالمية فوق القبلية - 1
  ".أمة واحدة من دون الناس"جميعهم 

وبهذا البند اندمج المسلمون على اختالف قبائلهم وأنسابهم إلى جماعة 
اء لإلسالم فوق االنتماء للقبيلة أو العشيرة أو العائلة، وبهذا اإلسالم، فاالنتم

وليتحقق مفهوم . نقل رسول هللا العرب من مستوى القبيلة إلى مستوى األمة
األمة بين المسلمين جميعهم على اختالف قبائلهم قرر دستور المدينة تكريس 

لقبائلهم فجاء في مبدأ التكافل االجتماعي بينهم بوصفهم مسلمين ال بانتماءاتهم 
  :الوثيقة

  : فجاء في الوثيقة :التعاون والتكافل بينهم أتقرير مبد - 2

المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم  - 3
   .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي  - 4
   .والمعروف بين المؤمنينعانيها بالقسط 
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وبنو الحارث على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي  - 5
  .عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين

وبنو ُجَشم على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي عانيها  - 6
  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي وبنو النجار على ربعتهم - 7
  .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة  - 8
  .تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

 وبنو النبَّيت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي - 9
  .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو األوس على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي  - 10
  .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وإن المؤمنين ال يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو  - 11
   .عقل

  :ثيقةفجاء في الو: مواالة المؤمنين ونصرتهم - 3

  .وأن ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه - 12

وأن المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو  - 13
  .عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم

وان ذمة هللا واحدة، يجير عليهم أدناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي  - 14
  .دون الناسبعض، 

  :االحتكام إلى كتاب هللا وستة نبيه - 4

وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى هللا عز وجل والى محمد  - 24
.  
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وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده،  - 49
  .فإن مرده إلى هللا عز وجل، والى محمد رسول هللا 

  .ما في هذه الصحيفة وأبرهإن هللا على أتقى   - 50

  :يتبين جليا -إن صح التعبير -فمن خالل هذه البنود 

أن اإلسالم هو الذي يؤلف وحدة المسلمين ال غيره، وهو الذي يجعل منهم  - 1
أمة واحدة، وعلى أن جميع الفوارق فيما بينهم تذوب ضمن نطاق هذه الوحدة 

 . الشاملة

د هذا الدين إذ من خالله يتحدد الوعي أن مبدأ التكافل االجتماعي من مقص - 2
رابطة الدم "الجمعي بين المسلمين ويرتقي بهم من النظرة القبلية الخاصة 

إلى البعد االجتماعي الذي يتمثل في رابطة العقيدة والتي من ثمارها األخوة "
 .في هللا

تقرير المساواة بين المسلمين جميعهم وأن ذمة المسلم محترمة، أياً كان  - 3
. ونه وجنسه ومقامه بين الناس، وجواره محفوظ ال ينبغي أن يجار عليه فيهل

فمن أدخل من المسلمين أحداً في جواره، فليس لغيره أياَ كانت سلطته أن 
  .17ينتهك حرمة هذا الجوار

أن أي خالف أو شجار بين المسلمين فحله بالرجوع إلى كتاب هللا وسنة  - 4
قد يخلف آثاراً سيّئة كبيرة على أمن البلد  خاصة إذا كان الخالف مما .رسوله

وأبنائه، كالمنازعات واالختالفات التي تهّدد البنيان العام والوضع العام للدولة 
  .ومؤّسساتها

  حقوق وواجبات غير المسلمين الثابتة في الوثيقة: خامسا

وضعت الوثيقة الدستورية حقوقًا وواجبات للمواطنين في الدولة دون 
المهاجرون من قريش "  النتماء الديني والقبلي، فجاء في الصحيفةالنظر إلى ا

واألنصار من بني عوف وبني الحارث وبني جشم وبني عمرو بن عوف 
على ربعتهم تفدي عانيهم  "وبني النبيت؛ أي كل قبيلة من تلك القبائل

بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ أي يتعاونون في الحرب والسالم، بما 
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ي منهم من غرامات، سواء في القتل أو األسر، ويتكافلون يفرض على أ
ومن هذه   .اجتماعيًّا بينهم، ونشر العدل واألمر بالمعروف في أوساطهم

 :الحقوق

تعد المساواة بين الناس على  :تقرير مبدأ المساواة بين الجميع - 1
بار اختالف األجناس واأللوان واللغات، مبدأ أصيالً في الشرع اإلسالمي، باعت

قررت الوثيقة مبدأ المساواة وقد اإلنسانية، وتحقبقا للتكريم اإللهي لبني آدم، و
  :جاء في نص الوثيقة

وانه من تبعنا من يهود، فإن له النصرة واألسوة، غير مظلومين وال  - 16
  .متناصرين عليهم

   .وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً  - 18

م يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه وإن بينهم النصر على من ده - 52
  .ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه

إال من حارب في  -وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين  -53 
  .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم - الدين 

وإن يهود األوس، مواليهم وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع  - 54
  .بر المحض من أهل هذه الصحيفةال

  .وإن البر دون اإلثم، ال يكسب كاسب إال على نفسه - 55

َ َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْذهََب َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ : "وجاء في حديث النبي  نَّ هللاَّ
َوالنَّاُس بَنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن , ُمْؤِمٌن َتقِيٌّ َوفَاِجٌر َشقِيٌّ , اْلَجاِهلِيَِّة َوفَْخَرهَا بِاْآلبَاءِ 

تِِهْم ِمْن َليَْنتَِهيَنَّ أَْقَواٌم فَْخَرهُْم بِِرَجاٍل أَْو لَيَُكونُنَّ أَْهَوَن , تَُرابٍ  ِ ِمْن ِعدَّ َعلَى هللاَّ
  .18"اْلِجْعَالِن الَّتِي تَْدفَُع بِأَْنفِهَا النَّتَنَ 

أكثر ما تميزت به المؤسسة  :تقرير مبدأ العدل وإقامة القضاء - 2
القضائية اإلسالمية أنها جعلت العدل غايتها في التعامل مع كل من يقف أمام 
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سلم، إذ أن العدل أحد مقاصد هذا مؤسساتها، سواء أكان مسلما أو غير م
 :  الدين، لذلك جاء في الوثيقة

  .وال يقتل مؤمن مؤمناً في كافر وال يَنُصر كافراً على مؤمن - 14

 .وإنه ال يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم - 45

  .وإن البر دون اإلثم، ال يكسب كاسب إال على نفسه - 55

لم وآثم وأنه من خرج آمن ومن قعد وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظا - 57
  .آمن بالمدينة، إال من ظلم أو أثم

ثم توالت نصوص القرآن والسنة مؤصلة لهذا المقصد، وأنه ال تراجع عنه 

َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ : مهما كانت عقيدة المتخاصمين فقال تعالى
 .)8: المائدة( لتَّْقَوى َواتَّقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونتَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِ 

َمْن ظَلََم ُمَعاهًَدا، أَوِ اْنتَقََصهُ َحقًّا، أَْو َكلَّفَهُ فَْوَق طَاقَتِِه، ": وقال النبي 
 .19"َم اْلقِيَاَمةِ أَْو أََخَذ ِمْنهُ َشْيئًا بَِغْيِر ِطيِب نَْفٍس ِمْنهُ؛ فَأَنَا َحِجيُجهُ يَوْ 

حق األمن لكل مواطن والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة  - 3
فبتشريع القصاص، وضمان الديات أبطل اإلسالم كل عادة جاهلية  :المدينة

تسعى إلى زعزعة األمن، فأبطل الثأر، وعده من الجاهية، وأقر في الوثيقة، 
لوقوف معه إلى أن يأخذ حقه باإلضافة إلى القصاص والدية نصرة المظلوم، با

  :غير منقوص، وبهذا استتب األمن، وقد جاء في الوثيقة

إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إال من ظلم وأثم، وإن هللا جار  - 58
  .لمن بر واتقى، ومحمد رسول هللا

إن  :حرية االعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب - 4
ِديَّة الدينية، وقد جاء ذلك تطبيقًا إقرار الحرية الدين ية يعني االعتراف بالتََّعدُّ

ل دستور للمدينة، وذلك حينما  عمليًّا حين أقرَّ النبي  الحرية الدينية في أوَّ
ةً واحدة، فجاء في الوثيقة لُون مع المسلمين أُمَّ وإن " :اعترف لليهود بأنهم يَُشكِّ

دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم  يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود
  ".وأنفسهم إال من ظلم نفسه وأَثِم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته
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: وتوالت نصوص القرآن والسنة مؤكدة لهذا المبدأ فجاء قوله تعالى
 ِّْشُد ِمَن اْلَغي يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ َت تُْكِرهُ فَأَنْ  :وقال، )256: البقرة( الَ إِْكَراهَ فِي الدِّ

  .)99: يونس( النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ 

فمع تقرير التعاون المالي لكل مكونات المدينة،  :حرية التملك - 5
للدفاع عليها، ضد أي عدوان أو عدو يتربص بها، أقرت الوثيقة حرية التملك 

  :  وثيقةالفردي، وأنها حق من حقوق كل فرد ينتمي إلى هذه األمة، فجاء في ال

  .وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم - 42

فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان 
 .خارجي، فإن لكل طائفة استقاللها المالي عن غيرها من الطوائف

تدل على : "لكن رغم كل هذه الحقوق التي أقرتها الوثيقة لليهود والتي
ولقد كان باإلمكان أن . لليهود ي اتسمت بها معاملة النبي مدى العدالة الت

تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين واليهود، لو لم تتغلب على 
فما هي إال فترة وجيزة حتى  .اليهود طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة

ا، فخرجوا على ضاقوا ذرعاً بما تضمنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا به
  .20"الرسول والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة

ومن خالل هذه الجولة في الحقوق التي أقرتها وثيقة المدينة 
لمواطنيها، والتي تدعمت بعدها من خالل الممارسة والجانب العملي والواقعي 
والتطبيقي في المدينة، وتمتع كل الطوائف بحقوقها غير منقصة، بل 

بعدل وسمو اإلسالم، يتبين، أن ما قررته المجتمعات الحديثة من واعترافهم 
  . حقوق تأصل للمواطنة، كانت وثيقة المدينة سباقة إليها

واجبات المسلمين وغير المسلمين نحو دولة المدينة في إطار  :سادسا

  المواطنة

لقد ساوت الوثيقة بين المسلمين وغيرهم في الواجبات اتجاه الدولة 
إليها وهذا بناء على التقرير األول الذي أقره الرسول صلى هللا  التي ينتمون

عليه وسلم وكتبه في الوثيقة بأن المسلمين وغير المسلمين المنتمين للمدينة 
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وبالمساواة في هذه الواجبات كان ثمرة ذلك استتباب األمن . جميعهم أمة واحدة
  :والسالم، وهذه الواجبات هي

  :جاء في الوثيقة :الدولة مسؤولية الجميع الدعم المالي للدفاع عن - 1

  ".وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين" - 25

فعلى كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة 
والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان 

  .ها في تحمل جميع األعباء المالية للحربعلى هذه الفصائل أن تشترك جميع

وبما أن الوثيقة أثبتت  :وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان - 2
لكل طوائف المدينة حقوق المواطنة ورفعتهم إلى درجة األمة الواحدة، كان 

  :لزاما عليهم الدفاع على هذا الوطن وحمايته من أي عدوان، فجاء في الوثيقة

  .على من حارب أهل هذه الصحيفةوإن بينهم النصر  - 43

وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه  - 52
  .ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه

المطلوب من كل  :النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب - 3
طوائف المدينة، على اختالف عقائدهم النصح، بكل ما ينفع البالد والعباد، بما 

  :فجاء في الوثيقة.  يه بر وخير يعود على الجميعف

  .وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم - 44

وبهذا يتحقق للمواطنين في دولة المدينة المشاركة في الشأن العام 
  . وإبداء آرائهم بكل حرية ودون تمييز

  :جاء في الوثيقة أن النصر يكون للمظلوم :ووجوب نصرة المظلوم - 4

  .م مواالة غير أهل الوثيقة أو نصرة من حارب أهلهاعد - 5

  وإنه ال يجير مشرك ماالً لقريش وال نفساً، وال يحول دونه على مؤمن - 21

  .وإنه ال يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم - 45
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في الحقوق والواجبات بين اليهود وبين  وهكذا ساوى النبي 
وبيَّن واجباتهم تجاه المجتمع، إنها المسلمين في المدينة، فأعطاهم حقوقهم 

أعظم وثيقة تبرهن على احترام الدولة اإلسالمية لرعاياها من غير المسلمين، 
وتعطي نموذًجا واقعيًّا لكيفية التعايش الصحيح بين الملل واألعراق المختلفة، 

وجعلت غير المسلمين في الدولة مواطنين فيها لهم من "تحت مظلة المواطنة 
ثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات ما على المسلمين طبقاً للمبدأ الحقوق م

إذ على أساس قاعدة المساواة في الحقوق ) لهم مالنا، وعليهم ما علينا(الفقهي 
وااللتزامات بين اليهود والمسلمين والنصارى وغيرهم تشكل المجتمع 

األمة يحتوي على  -لمجتمع السياسي في المفهوم اإلسالمي -اإلسالمي 
  21."المسلمة، وغيرها من المجموعات غير المسلمة

وبناء على كل ما مَر، من تحليل للوثيقة والتركيز فقط على أسس 
ألن الوثيقة لم تقتصر على ما يخص المواطنة بل  - ومبادئ المواطنة فيها

نجد  -كانت أشمل من ذلك لتناولها السياسة الداخلية والخارجية لدولة المدينة
ئ األساسية للمواطنة بمفهومها الحديث والمتمثلة في االنتماء أن المباد

والحقوق والواجبات والمشاركة في الشأن العام، قد تناولتها وثيقة المدينة، 
  .وركزت عليها، ثم طبقتها من الناحية العملية والتاريخ شاهد على ذلك

  :الخاتمة

، فقد وضعت إن وثيقة المدينة المنورة تَُعد سبقًا في الفكر السياسي
أساًسا جديًدا لحق المواطنة، ال يقوم على قرابة الدم أو صلة العقيدة، وإنما 
يتكون من عنصرين، فأما األول، فهو االنتماء إلى اإلقليم، وأما الثاني، فهو 

  .الوفاء بااللتزام وتقرير الحقوق والواجبات

بكامل  السياسية أسست مجتمعاً متميزا يتمتع أفراده إن تجربة النبي 
المواطنة، على أسس الحقوق والواجبات المشتركة مع مراعاة الخصوصيات 

  .الدينية لكل فئة من فئات مجتمع المدينة

دستوراً للمسلمين  وثيقة المدينة المنورة التي جعلها الرسول 
وغيرهم في المدينة، تعد مثال يقتدى به في المجتمعات المتعددة الديانات، إذ ال 
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المواطنة الكاملة في هذه المجتمعات مع المحافظة على  ضير أن تتحقق
المعتقدات الدينية لكل فرد طالما أن اإلطار الذي يجمع هذا التعدد أساسه العدل 

 .واألمن والتمتع بالحقوق وآداء الواجبات

إن الحفاظ على األوطان ال يظهر إال بصدق االنتماء، وهذا األخير 
جابية الفاعلة في مختلف ميادين الحياة ترجمانه المواطنة الصالحة واإلي

  .وقطاعاتها بأن يكون المواطن صالًحا في مجتمعه منتًجا إيجابيا

الواجبات المناطة بالوطن، فتتمثل بتحقيق العدل واألمن والحريات، 
وأشرنا إلى أن التشريع اإلسالمي جاء مناديًا ومطالبًا بهذه الحقوق والواجبات، 

األولى لتكوين الدولة اإلسالمية، ومع وثيقة المدينة  كٍل على حدة منذ اللحظة
 .المنورة كانت لنا وقفات واستدالالت

األمن والسالم مقصد من المقاصد األصيلة في بناء األمة، 
واستقرارها وتطورها، لذلك حرص النبي صلى هللا عليه وسلم في وثيقة 

  . جباتهم نحوهاالمدينة أن يذكر حقوق المواطنين في الدولة اإلسالمية ووا

األمن والعدل والمساواة من أهم الواجبات المتعلقة بالوطن، فمن 
  .خاللهما يتمكن المواطنون من اإلبداع في وطن ينتمون إليه
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  النص الكامل لوثيقة المدينة

   بسم هللا الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي، بين المؤمنين من قريش ويثرب، ومن تبعهم  - 1
  .وجاهد معهم فلحق بهم

  .إنهم أمة واحدة من دون الناس - 2
المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم  - 3

  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين
وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي  - 4

  .عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين
على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي وبنو الحارث  - 5

  .عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين
وبنو ُجَشم على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي عانيها  - 6

  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين
دي وبنو النجار على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تف - 7

  .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة  - 8

  .تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
وبنو النبَّيت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي  - 9

  .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
وبنو األوس على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي  - 10

  .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
وأن المؤمنين ال يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو  - 11

  .عقل
  .وأن ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه - 12
ظلم أو إثم  ،22أو ابتغى دسيعةوأن المؤمنين المتقين على من بغي منهم  - 13

  .أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم
  .وال يقتل مؤمن مؤمناً في كافر وال يَنُصر كافراً على مؤمن - 14
وان ذمة هللا واحدة، يجير عليهم أدناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي  - 15

  .بعض، دون الناس
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تبعنا من يهود، فإن له النصرة واألسوة، غير مظلومين وال  وانه من - 16
  .متناصرين عليهم

وإن ِسلم المؤمنين واحدة ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا  - 17
  .إال على سواء وعدل بينهم

  .وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً  - 18
  .دماءهم في سبيل هللابعضهم عن بعض بما نال  23وان المؤمنين يبيء - 19
  .وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه - 20
  .وإنه ال يجير مشرك ماالً لقريش وال نفساً، وال يحول دونه على مؤمن - 21
مؤمناً قتال عن بينة، فإنه قود به، إال أن يرضى ولي  24وإنه من اعتبط -22

  .ام عليهالمقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، وال يحل لهم إال قي
وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن باe واليوم اآلخر أن  - 23

ينصر محدثاً، أو يؤويه، وأن من نصره فإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم 
  .القيامة وال يؤخذ منه عدل وال صرف

وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى هللا عز وجل والى محمد  - 24
.  
  .وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين - 25
وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم  - 26
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  تأصيل دولة المواطنة الدستورية
  في ميزان مقاصد الشريعة اإلسالمية

  
  

  جامعة تيارت - عليان بوزيانالدكتور 

  :مقدمة

المسلمين إلى األمة اإلسالمية ال يلغي غير  يقرر اإلسالم أن انتماء   
وهو " أهل الدار"انتمائهم إلى أممهم، بل أن من فقهاء اإلسالم من يعتبرهم من 

ل مفتاحا للمشكلة، مشكلة المواطنة لألقليات غير المسلمة وحتى يمثِّ  ما
أنهم ليسوا ) أهل الدار(المخالفة في الرأي والحزب السياسي، ألن معنى أنهم 

وطبقا ، "أهل الملة"غرباء وال أجانب، بل إنهم أهل الوطن، وان لم يكونا من 
احدة دون أن يمس هذا لهذا فان اإلسالم يقر بتعدد االنتماء الديني في األمة الو

التعدد بوحدة األمة ونظامها، فاإلسالم يدعو أهل الكتاب إلى ما هو مشترك في 
قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَٰى َكلَِمٍة َسَواٍء األديان السماوية ال التخلي عن دينهم 
َ َوَال نُْشرِ  وفى ظل  ،)64:آل عمران( َك بِِه َشْيئًابَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ

َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ هذه الحياة المشتركة يدعو اإلسالم إلى الحوار 
    ).46: العنكبوت﴿ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

وعلى المستوى التطبيقي نجد أنه في دولة المدينة المنورة وفي ظل 
متعدد " شعب الدولة"ب للدولة اإلسالمية كان الصحيفة كأول دستور مكتو

األعراق واألديان، المسلمون أمة واليهود أمة وكالمها يعيشان على أرض 
يها بـ مشتركة، وينتميان إلى وطن واحد، وتجمعهم رابطة  يمكن أن نسمِّ

فكلُّ مواطن أخ لمواطنه، ، القرضاوي. على حد تعبير د" األخوة الوطنية"
له من حقوق المعاونة والمناصرة والتكافل ما يستلزمه  وهذه األخوة توجب

وهو ما خّرج عليه بعض فقهاء الشريعة تكييفا  .معنى االنتماء إلى أسرة واحدة
معاصرا لمركز غير المسلم في الدولة المسلمة بالمواطن من خالل مقالتهم 

ييز ، فحقيقة التم"مواطنون ال ذميون" :التي عبر انه المفكر فهمي هويدي بـ
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بين الذميين والمسلمين كما سيظهر لم يقل به أحد من المتقدمين، وإنما قال به 
بعض المتأخرين في مرحله تاريخية الحقة، لوقوف بعض الذميين مع التتار 

 ,ضد المسلمين، فهو ليس قاعدة ثابتة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينة
  .وال تمييز إال فيما تقتضيه طبيعة الخالف الديني

وبمنظور عالمية التشريع اإلسالمي وإنسانية أحكامه، ومقاصدية 
مصالح اإلنسان فيه تعتبر حقوق اإلنسان األساسية التي كانت موجودة قبل 
وجود الدولة مقاصدا للشريعة يجب مراعاتها من جانب الوجود ومن جانب 

، يجب عليها ؛ حيث صارت حقوق اإلنسان قيدا على السلطة النظاميةالعدم
التها دستوريا وقضائيا على أساس قاعدة مبدأي عدم التمييز، والمساواة كف

، مما يجعلنا نتساءل عن إمكانية االرتكاز على مفهوم القانونية بين المواطنين
المواطنة كمنظم للعالقات اإلنسانية،كبديل للمعايير الدينية والعرقية انطالقا 

التقسيم الفقهي التاريخي دار  من اعتبار العالم كلية دار لإلنسانية بدال من
اإلسالم ودار الحرب ودار العهد ما دام ذلك  ال يتعارض مع الدين وإنما يحقق 

 .مقاصده في العمران، والتعايش اإلنساني

غير أن المسيرة التاريخية للمواطنة، والتفاعالت السياسية الطارئة، 
عل المواطنة في أخذت تظهر مطالبا جديدة تكتسي طابعاً حقوقيا، وهو ما يج

, إشكال حقيقي، من حيث التأصيل المقاصدي لحقوق المواطنة الدستورية
ترشحا وانتخابا وتقليدا في الوظائف والقضاء على أشكال التمييز بين 
الجنسين، فضال عن إمكانية الدفع في حالة انتهاكها من طرف المشرع بعدم 

يعتبر بعض المؤرخين حيث دستوريتها تحت طائلة البطالن ورقابة القضاء، 
أن حلف الفضول يعد أول تجربة لدولة المواطنة لحماية األفراد أيا كان دينهم 
أو عرقهم أو مذهبهم من أي اضطهاد أو قمع، فأهل مكة اتفقوا على قبول 
التعددية بين بينهم ومنعوا إيقاع أي أذى على الجماعات ألسباب تتعلق بجنس 

  . أفرادها أو فكرهم أو معتقداتهم

إشكالية موقف اإلسالم من دولة المواطنة الدستورية  سنعالج وعليه
  :في ظل منظومة مقاصد الشريعة اإلسالمية ونقترح لمعالجتها مبحثين
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  .قيم دولة المواطنة الدستورية في الفكر الدستوري الغربي: المبحث األول

ولة التأصيل المقاصدي لحقوق المواطنة الدستورية في الد: المبحث الثاني
  .المسلمة

- قيم دولة المواطنة الدستورية في الفكر الدستوري الغربي : المبحث األول
  - دراسة مقارنة

نشأ مفهوم حقوق اإلنسان في الغرب بعد حروب وصراعات بين 
القوى الُكبرى والعصبيات والقوميات زهقت فيها آالف األرواح وطحن فيها 

ومن ثم كان التفكير في ! لحقالقوي الضعيف، وكانت القوة هي العنوان ال ا
؛ والعهدين الصادرين عام 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 

؛ ُمتحدثين فيه عن أخالقيات الحرب؛ وضوابط استخدام القوة بعد أن 1966
ذاقوا لهيب حرارتها؛ وذاكرين فيه عدم التمييز على أساس العرق والدين 

هم تشكل إبادة ُعنصرية، فكانت هذه واللغة بعد أن دارت حروب ضروس بين
  .  المواثيق الداعمة لحقوق اإلنسان

ومن ثم تم ضخ مفاهيم الُحرية والكرامة اإلنسانية والمواطنة لهذه          
السياقات وطبقًا لفلسفات واضعيها التي كانت خارجةً للتو من حروب ُجهنمية 

تفسيرها بعد ذلك بما  عالمية؛ فآل بها الحال إلى سن مواثيق لتترك لنفسها
يوافق سياقاتها الحضارية التي تُعلي فيها من إطالق الرغبة لإلنسان ليفعل كل 

وأن ) بالحرية(ما يُريد على المستوى االجتماعي والشخصي وهي ما سَمته 
الجميع سواسية فحقوقهم كذلك كلها واحدة، فصكوا ُمصطلح المساواة 

ك الحقوق المتساوية بين الجنسين بجذورهم الفلسفية مما نضحت به بعد ذل
بدون أي ُمراعاة للتمايز الفطري بين النوعين، فمرجعية المفهوم الغربي 

 1!لحقوق اإلنسان تنطلق من أن اإلنسان هو مركز الكون لحد يصل إلى التأليه

إلى » حقوق اإلنسان«لقد وصل التطور بهذه الدول  التي تحترم 
في أوجٍه  -من الكرامة والحرية والعدل في توفير قدر - بحق -درجات متقدمة

وإن كانت  - لمن يعيشون داخل أراضيها لدرجة ال يُمكن تجاهلها - كثيرة منها
فكانت  -حضارتنا وتاريخنا قد شهدت أمثلة ونماذج تفوقها في كثير من األُمور
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لكن هذا ال يعني أن ! مأوى لكثير ممن لم يجدوا مأمنا وحرية في أوطانهم
ليمة وإن توافقنا معهم في بعض التجليات لهذا الُمصطلح، ولكن ُمنطلقاتهم س

التطبيقات الُمنحرفة الناتجة عن انحراٍف في الجذور والمنطلقات والمبادئ 
التأسيسية تجعلنا نتوقف أمام القبول بهذه المصطلحات المصحوبة بسياقاتها 

  .والمعبأة بدالالتها المنحرفة

سئلة وإشكاليات عميقة من أهمها ما ويثير دولة المواطنة الدستورية أ
ينبع من متطلبات تفريد الوالء للوطن وتقديمه على ما سواه من الهويات 

وفي مواجهة التقاطعية التي قد تحصل بين االنتماءات . واالنتماءات الفرعية
المتناظرة لألفراد تحت مظلة الوطن الواحد، فان ربانية المنهج اإلسالمي 

من ربه في القرآن الكريم  قد أوجدت حالة من التناغم  الذي جاء به محمد 
والتوازن الخالق بين منعرجات خارطة االنتماءات المتناظرة تلك، وهكذا  

آفاقا لم تعرفها ديانة  -في حقوق المواطنة ومحدداتها  - بلغت الرؤية اإلسالمية 
لم  غير أننا بالمقابل. من الديانات وال حضارة من الحضارات قبل اإلسالم

نشهد خطاباً إسالمياً معاصرا يتبنى المواطنة في عمق التنظير القيمي للدولة 
وللمجتمع السياسي الحديث، لذا يجب علينا في هذا المقام التحري عن مالمح 
المواطنة واستخالص األبعاد والمالمح الحقيقية لها، وتجذير الوعي بأهميتها 

يخية في ظل  الدولة التي أقامها باالستناد إلى قيم اإلسالم  وتجربته التار
الرسول صلى هللا عليه واله وسلم بوصفها المرجعية الشرعية والتاريخية التي 
ينبغي على المسلمين وغيرهم االحتكام إليها في ضبط الحدود المعيارية لمبدأ 
المواطنة ومعالجة ما يواجهه من إشكاليات وتحديات عبر اعتماد آليات 

  .  2م مع روح العصرووصفات إسالمية تنسج

  حقوق المواطنة الدستورية في دولة الشرعية اإلسالمية : المطلب األول  

يتفق الباحثون في مجال ظهور مصطلح المواطنة أن االهتمام به قد 
نشأ مع ظهور الدولة الحديثة وحدودها الجغرافية والسياسية، فهو لم يظهر إال 

لها فالناس ملل وشعوب وقبائل  أما قب ،)1789( بعد الثورة الفرنسية سنة
وهكذا بدأ تشكل المواطنة في أوروبا بعد انحسار هيمنة الكنيسة على الحياة 
االجتماعية في أوربا، وتراجع توجيهها المباشر للحياة السياسية فيما يتعلق 
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في  -بحياة الناس، هذا االنحسار والتراجع جعل العالقة بين الدولة أو الملك 
لشعب أو السكان مباشرة مما جعل الشعب يشعر أن الدولة وبين ا -أوربا 

دولته، وأن له عليها حقوقاً كما أن الدولة ترى أن لها على هذا الشعب حقوقاً 
خاصة الضرائب التي يقضي إقناع الناس بدفعها إشراك ممثلين لهم في 

هنا ليست مجرد  –الحكومة يشرفون على صرفها وعلى اية حال فإن الوطنية 
لها مبادئها العامة ) مذهبية(النزوع الشعوري ولكنها نزعة فكرية ذلك 

وطقوسها السلوكية التي يزرعها رواد هذه النزعة في نفوس الناس وينشئون 
عليها ناشئتهم ، ويحاكمون إليها مواقف أتباعهم، وينظرون إلى اآلخرين من 

  . 3خاللها

الممارسة ولقد وضعت الدولة اإلسالمية فلسفة المواطنة هذه في 
لما كان  ،حلف الفضولوجسَّد ذلك عملياً حين أيَّد رسول االسالم والتطبيق، 

 4".ما أحب أن أنكثه وأن لي ُحمر النِّعم: "فيه من قيم العدل واإلنصاف؛ إذ قال
وجلدتها في المواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة األولى لقيام هذه الدولة 

أول دستور لهذه الدولة أسس على التعددية  ففي.. في السنة األولى للهجرة
الدينية، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المتعددين في 

   .الدين والمتحدين في األمة والمواطنة

ن الباحث لدى مفكري اإلصالحية اإلسالمية من أمثال  الطهطاوي وا
لواني وعمارة والعوا ورشيد رضا  ومن التوفقيين  كالغزالي والقرضاوي والع

ال يعدم الوقوف على جملة من المبادئ واإلشارات الفكرية ذات الداللة 
السياسية الدائرة في حقل المصطلح المقصود رغم أنه يعسر عليه العثور على 

وهو ما . مصطلح المواطنة بلفظه المتداول في الزمن المعاصر أو بمعناه
سألة السياسية في وعي اإلصالحيين إلى طغيان الم ،5يرجعه عدد من الباحثين

استجابة تلقائية لتحدَّ هو في جوهره سياسي فهم إذ عزوا تقدم أوروبا وتفوقها 
إلى تخلف النظام  -بالمقابل- إلى قوة نظامها السياسي عزوا تخلف مجتمعاتهم 

ويلخص خير الدين التونسي هذه المسألة من منطلق أن  .6"السياسي التقليدي
وبي تدفق سيله في األرض فال يعارضه شيء إال استأصلته قوة التمدن األور"
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لذلك على العالم اإلسالمي أن يدرك سر هذا التقدم ويتبعه وهو " تياره المتتابع
  .7..."التنظيمات المؤسسة على العدل السياسي"في المجال السياسي راجع إلى 

مسألة ولم ير خير الدين التونسي حرجاً في التأكيد علة ذلك وتجاوز 
الشريعة ال تنافي تأسيس التنظيمات السياسية المقوية "مقارنتها بالشريعة ألن 

لكن ما يثيره المعترضون على هذا الرأي ال يخلو  .8"ألسباب التمدن والعمران
من وجاهة تستدعي الوقوف عندها والبحث في إشكاالتها، إذ يرى 

عاً في النهل من المعترضون أن اشتراك مفكري اإلصالحية اإلسالمية جمي
التجربة األوروبية واالقتباس من األدوات واآلليات التي تخص هذه التجربة لم 

دعوتهم لإلصالح والتنظيمات والعدل والدولة "يحد بهم قطعاً عن اعتبار 
الحديثة هي من صميم اإلسالم ومن تفاصيل أحكامه بل هي من مقتضيات 

هو ما يفتح المجال لتعميق البحث و ،9"العمل بقاعدة أصولية فيه هي االجتهاد
أكثر في سؤال المواطنة في المدونة اإلسالمية فكراً وفقهاً وسؤال ما إذا كان 

  من الممكن أن يتطور المجتمع اإلسالمي نحو نموذج المواطنة؟

  تأصيل مبدأ المواطنة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي : الفرع األول

منذ دخوله المجال التداولي  جدًال واسًعا" المواطنة"يثير مفهوم 
اإلسالمي، بحيث غدا أحد المفاهيم اإلشكالية الملتبسة، باعتباره مصطلًحا 
منقوًال من بيئٍة حضاريٍّة متغلّبة طرح نفسه بقوة عقب دخول العالم العربي 
واإلسالمي تحت السيطرة االستعمارية الغربية المباشرة، وانهيار منظومة 

طورية العثمانية، حيث فرض المستعمر هيمنةً معنويًة الخالفة في ظّل اإلمبرا
رمزية، مدججة بمفاهيم حداثيّة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الحضاري 
بين الشرق والغرب، كما عمَّقت ظاهرة العولمة من التباس المفاهيم الكونية 
بالخصوصية الثقافية، ولهذا فقد جاءت االستجابة الفقهية لمجمل التحديات 

" التراث"و" التقليد"رية   متفاوتة بين موقف ينزع إلى المحافظة على الحضا
يصل إلى حّد الجمود واالنكار لكل ما  هو بضاعة فكرية للغرب ، وموقف 

يصل إلى حدِّ  "المعاصرة"و" التحديث"ينزع إلى االنطالق في مسار 
" اداالجته"االغتراب والتماهي، وتوسط فريق باتباع طريٍق ثالٍث ينزع إلى 



  تأصيل دولة المواطنة الدستورية في ميزان مقاصد الشريعة اإلسالمية                                    
  

 

 403                                                                            السادسالدولي  الملتقى

عمل على بناء حداثة إسالمية ثانية تقوم على تجديد النظر من " التّجديد"و
            10خالل تفعيل قواعد الموازنات و مراعاة المقاصد ومبدأ التدرج،

) Citizenship(والمواطنة بصفتها مصطلحاً معاصراً تعريب للفظة          
القة بين فرد ودولة كما ع(التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية 

 –يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق 
في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما  –متبادلة 

بمعنى وافق فهي مجرد ) واطن(؛ مشتقة من فعل )يصاحبها من مسؤوليات
ه، لكن بعض المعاصرين رأوا الموافقة وواطنت فالناً يعني وافقت مراد

إمكانية بناء داللة مقاربة للمفهوم المعاصر بمعنى المعايشة في وطن واحد من 
فواطن فالن ) وطن(ال من الفعل ) واطن(المشتقة من الفعل ) المواطنة(لفظة 

فالناً يعني عاش معه في وطن واحد كما هو الشأن في ساكنه يعني سكن معه 
  .في مكان واحد

مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين شخص " :وتعرف سياسيا بأنها           
ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف  -الدولة  -طبيعي ، وبين مجتمع سياسي 

األول الوالء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العالقة بين الشخص 
فهو  11.لة القوميةوالدولة بالمساواة أمام القانون  الوضعي في ظل هيمنة الدو

كما تعرف بأنها تفاعل بين اإلنسان المواطن وبين الوطن الذي ينتمي إليه، 
الجماعة ويمأل قلوبهم بحب الوطن  الشعور الجمعي الذي يربط بين أبناء"

بنائهما، واالستعداد للموت  والجماعة، واالستعداد لبذل أقصى الجهد في سبيل
   .12"دفاعاً عنهما

وطنية فهي اإلطار الفكري النظري للمواطنة، بمعنى أن األولى أما ال          
. أي مشاركة" مفاعلة"فالمواطنة . عملية فكرية واألخرى ممارسة عملية

وقد يكون اإلنسان مواطناً بحكم . وبهذا يكتمل ويتكامل معنى التجريد بالتجسيد
ه هل لدي: جنسيته أو مكان والدته أو غيرها من األسباب؛ لكن التساؤل

ومن  ،تجاه المكان الذي يعيش فيه؟ هل لديه انتماء وحب وعطاء" وطنية"
تصبح الوطنية هي الرحم الذي أنجب المواطنة التي تمثلت في عالقة الحاكم 
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بالسكان من حيث تبادل الحقوق والواجبات بناًء على الرابطة الوطنية ) الملك(
لحياة السياسية في بعيداً عن الوالء الدين خصوصا بعد عزل الكنيسة عن ا

  . 13أوربا، وفقا لقاعدة فصل الدين عن الدولة

في السياق اإلسالمي تطرح المواطنة إشكال النموذج التصوري و          
للدولة، على الرغم من التالقح الحضاري الواقع، فإن الحديث عن مصطلح 

رة ، لم يجِر تداوله إال بعد نجاح الثو-حسب طه جابر العلواني -" مواطن"
م، أما قبل ذلك، فإن الدولة تؤسس بناًء على أبعاد 1789الفرنسية سنة 

 فالمواطنة في الشريعة، 14يحضر فيها الدين والعرق، وغيرهما" كالسيكية"
األمة،  اإلسالمية هي تعبير عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد وعناصر

 ت جميعاً الصلةوهي األفراد المسلمين، والحاكم واإلمام، وتُتوج هذه الصال
التي تجمع بين المسلمين وحكامهم من جهة، وبين األرض التي يقيمون عليها 

وبمعنى آخر فإن المواطنة هي تعبير عن طبيعة وجوهر  من جهة أخرى، 
وبين من يقيمون على ) وطن اإلسالم(وهي  الصالت القائمة بين دار اإلسالم

   .هذا الوطن أو هذه الدار من المسلمين وغيرهم

وإذا كان الوطن يعني في اللغة المكان الذي يستوطنه ويسكنه اإلنسان 
فيعكس جانباً من االرتباط واالستقرار فيه، فإن الوطنية تعني االنتماء والوالء 
فكراً لهذا الموقع، والمواطنة أي المشاركة في كل ما يخدم هذا المكان الذي 

ين من المدرسة اإلسالمية ويرى بعض الباحثين  المعاصر. يعيش فيه اإلنسان
المعاصرة، تقديم االنتماء إلى المجتمع على االنتماء الديني، حيث يرى أن 
المجتمع العربي اإلسالمي السياسي التقليدي كان من الطبيعي بأن يعتبر 
ويحدد العضوية واالنتساب إليه بالدين، أما اآلن فقد أصبحت الضرورات 

أساس متساوية، وهذا يعني العضوية  الحديثة تحتم معاملة األقليات على
  .15"الكاملة في المجتمع والحقوق المتساوية

في حين نجد كتَّاب وباحثين ُعرفوا بنزعتهم اإلسالمية، يأخذون بهذا 
كتاب خالد محمد خالد، بعنوان مواطنون ال : المصطلح في كتاباتهم، من مثل

ا يعني نجاح ، مم"مواطنون ال ذميون" :رعايا، وفهمي هويدي في كتابه
مقروناً بالسعي إلى "مصطلح المواطنة في إيصال المعنى ألن استخدامها كان 
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المساواة والمطالبة بالعدل واإلنصاف بالنسبة لجميع من يحمل جنسية 
من جهته يعتقد برهان غليون أن المواطنة تحالف بين أناس يتمتعون  16"الدولة

ييز بينهم في درجة أناس أحرار ال تم، 17بالحقوق والواجبات نفسها
مواطنيتهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية بصرف النظر عن "

درجة إيمانهم التي ال يمكن قياسها وقدرتهم على استلهام المبادئ والتفسيرات 
   .18"السياسية بمفهومها الجديد

وصارت المواطنة نموذجاً يفرض على اآلخرين االقتداء بقيمها؛ رغم 
- الفقهي حول أصالة مضمونه في الفكر العربي وكونه غير أصيل  االختالف 

مؤكداً أن سبب غياب كلمة مواطن في اللغة العربية واللغات  - حسب الجابري
يرجع إلى غياب فكرة المواطن كشريك وفكرة "األخرى الفارسية والتركية 

الذي ) رعية(؛ حيث يتصور بعض هؤالء أن لفظ 19"المواطنة كعملية مشاركة
الذي يطلق على السلطة السياسية الحاكم، ) الراعي(طلق على الشعب مقابل ي

يدل أساساً على أن الرعية كالماشية يوجهها الراعي كيفما يريد؛ غير أن 
الباحث يرى أن لفظ الرعية يتضمن حق المرعي على الراعي بالعدل والقيام 

ي وهو نص بالحق وإيفائه حقوقه التي شرعها اإلسالم له ، فالنص الشرع
ديني عماده التوجيه الخلقي قبل التشريع القانوني يوجه الراعي أن يتحمل 

فحديث المسؤليات  20مسؤولية إقامة حقوق الرعية تديناً j وطلباً لرضوانه،
أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن ": المشهور الذي يقول فيه الرسول 

ألن المسلمين فهموا ، و"؛ أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...رعيته
مثل هذا النص في جّوه الديني العام لم ترد عندهم تلك الصورة البشعة التي 
تمنح الراعي التالعب بمصائر رعيته، كما الراعي بأغنامه، إن الذي فهموه 
عكس ذلك تماماً لقد فهموا أنه دليل على عظم حقوق الرعية وخطورة 

يها بل فهموا منه أن الراعي ليس مسؤولية من تهيأ له إمساك زمام الحكم عل
 هو األصل بل الرعية ، وأن الراعي مجرد وسيلة إلقامة حقوق هذه الرعية،

الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صالح ما : "ومن ذلك ما قاله احد العلماء
والحقيقة أن  ،"اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه
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حات بذاتها وإنما في المضامين التي تحملها ثم في القيمة ليست في المصطل
  .21تجليها في الواقع العملي في الحياة

وخالصة للقول أن دولة المواطنة في مفهومها المعاصر تتمثل في وجود 
   :22العناصر اآلتية

إن من لوازم المواطنة االنتماء للوطن وهو شعور  :االنتماء والوالء - 1
ل المواطن يعمل بحماس وإخالص لالرتقاء داخلي يبعث على الوالء ويجع

  . بوطنه وللدفاع عنه إلى درجة التضحية في سبيله

بالمساواة مع الجميع حقوق اجتماعية  تمتع المواطن بحقوق دستورية - 2
  . وسياسية واقتصادية وثقافية يتكفل بها الدستور ومشمولة بحماية القضاء

   .مجتمع بالمساواة مع الجميعتجاه الدولة وال تحمل المواطن لواجباته  - 3

بأبعادها السياسية واالجتماعية   المشاركة السياسية في صناعة القرار - 4
وهو من أبرز سمات المواطنة وتجلياتها أن يشارك المواطن في المجال 
السياسي انتخابا وترشيحا ومعارضة ، فضال عن إبداء الرأي والمشورة بشان 

تي تتخذها أو تمر بها حكومته؛ هذا إلى جانب المواقف والقرارات السياسية ال
إسهاماته الطوعية في النشاطات االجتماعية ذات األبعاد اإلنسانية والخدمية 

  .التي تصب في مصلحة البلد تجسيدا للمواطنة الفعالة وااليجابية

واستجماعاً لما ذكر يمكن القول إّن مفهوم الوطنية وممارسة المواطنة       
أخالقياً تجاه المكان الذي يسكنه اإلنسان بدءاً بالحب وانتهاًء  يعكس التزاماً 

بتجسيد متطلباته فكراً بالوالء والشعور باالنتماء وعمالً بالعطاء المتبادل البنَّاء 
         بين الوطن ومسئوليه ومن يسكن فيه  

  :عالمية حقوق المواطنة في الرؤية اإلسالمية :الفرع الثاني

المواطنة محورا رئيسيا في النظرية  السياسية  تحتل قضية حقوق
إذ يتبع مفهوم المواطنة نفسه من الطريقة , وفي الممارسة الديمقراطية الحديثة

لتحقيق غرض المواطنة ,التي يمنح بها هذا النظام حقوق المواطنة للجميع
وهدفها المتمثل في شعور الجميع بالمساواة والعدالة والحرية واالنتماء لوطن 
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، و من ثم ظاهرت  اتجاهات شتى احد وتنمية فهم مشترك أفضل بين الجميعو
حول حقوق اإلنسان في المنظور اإلسالمي، منها ما يؤكد الخصوصية 
والفرادة التي تميز الرؤية اإلسالمية لحقوق اإلنسان بمعنى يحصرها في 
صنف معين من البشر، وربما في مناطق جغرافية دون غيرها من العالم؛ 

نها ما يؤكد تطابقها تمام االنطباق مع النظرية األوربية السائدة باعتبارها وم
نظرية عالمية، ومن ثم يرفض أنصار هذا االتجاه وجود خصوصية لنظرية 

فأصحاب االتجاه األول يظلمون الرؤية اإلسالمية  .حقوق اإلنسان اإلسالمية
ها العالمية؛ لحقوق اإلنسان، إذ يحبسونها في إطار ضيق ويعطلون رسالت

وأصحاب االتجاه الثاني يتجاهلون جوهر هذه الرؤية وعمقها اإلنساني 
ويحاولون تقريبها من الرؤية الغربية المفتقدة لهذا العمق اإلنساني في كثير من 

  .جوانبها

الخصوصية الكبرى لمفهوم حقوق اإلنسان في غير أنه انطالقا من 
الباحثين يمكن معها تتمثل في  الرؤية اإلسالمية التي هي محل إجماع لدى

؛ فقد جاءت الشريعة بتقرير كل أنواع الحقوق المدنية "الشمول والعالمية"
والدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية، الجماعية منها 
والفردية من جهة، وجاء الخطاب من جهة أخرى باحترام هذه الحقوق 

لكل بني آدم، أو لكل إنسان بوصفه إنساناً، وبوصفه  وحمايتها وضمانها شامالً 
في جوانب كثيرة -إنساناً فقط ال أكثر من ذلك وال أقل؛ بل تمتد هذه الحقوق 

  .لتشمل الحيوان والجماد والبيئة في منظومة متجانسة ومتناغمة -منها

إن خصوصية حقوق اإلنسان في الرؤية اإلسالمية هي في            
إذ إن خطاب التكليف بها وبحمايتها موجه لآلدمي بموجب كونه " عالميتها"

إنساناً، وليس ثمة حق واحد دينياً كان أو مدنياً، سياسياً أو اجتماعياً مقرر 
وهذه الخصوصية أيضاً هي في شمولها . للمسلم وحده ومحظور على غيره

اإلنسان لكل أنواع الحقوق التي عرفتها المواثيق واإلعالنات العالمية لحقوق 
في صيغها الحديثة والمعاصرة يقول هللا سبحانه وتعالى في محكم آياته 

 َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِْلَعالَِمينَ  :مخاطباً النبي األكرم سيدنا محمداً 
ليسوا فقط كل بني آدم، في كل زمان ومكان، " العالمين"و). 107:األنبياء(
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الجن وعوالم الحيوانات والجمادات، كل منها له  وإنما هم عالم اإلنس وعالم
وعليه فإن كل خير . حظ من الرحمة المهداة للعالمين، سيد األولين واآلخرين

جاء به ودعا إليه وحض على التنافس فيه، ال يقتصر على جنس دون آخر، 
بل يشكل كل العالمين، ليذوقوا من نعمة اإلسالم، وليتعرفوا عليه عملياً قبل أن 

البوا باإليمان به وبعد أن يطالبوا به، سواء أجابوا داعي هللا أم أعرضوا يط
   .عنه ولم يجيبوه

ومن هنا يؤكد أرباب الفكر اإلسالمي المعاصر على أن المواطنة 
قد اقترنت بظهور اإلسالم،  - والمساواة في الحقوق والواجبات - الكاملة 

هجريا وسنة  1سنة  المنورة المدينةوتأسيس الدولة اإلسالمية األولى  في 
محمد عمارة  .ر دفيشي ،23وتحت قيادته على عهد رسول هللا  - ميالديا 622

هو مطلق اإلنسان، والتكريم اإللهي  -في الرؤية اإلسالمية -إلى أن اإلنسان 
ْمنَا بَنِي آَدمَ هو لجميع بني ادم  والخطاب القرآني   ،)70 :اإلسراء( ولَقَْد َكرَّ

، "التقوى"ومعايير التفاضل بين الناس هي . ..موجه  أساسا إلى عموم الناس
ِ أَْتقَاُكمْ مام الجميع المفتوحة أبوابها أ  ،)13: الحجرات( إنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

جزءا من الذات وذلك عندما أعلن أن دين " اآلخر الديني"بل لقد جعل اإلسالم 
هو دين واحد، وأن التنوع في  -على امتداد تاريخ النبوات والرساالت  - هللا

 وع في إطار وحدة هذا الدينالشرائع الدينية بين أمم الرساالت إنما هو تن
 ًةً واِحَدة ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ : المائدة( لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعة وِمْنَهاجاً وَلْو َشاَء هللاَّ

48.(   

إلى  - المستعمل في الخطاب المعاصر-ويشير مصطلح حقوق اإلنسان 
المساواة  مجموعة الحقوق والمطالب الواجب الوفاء بها لكل البشر على قدم

دونما تمييز فيما بينهم ألي سبب كان، وإذا نظرنا إلى جملة حقوق اإلنسان 
التي قررتها الشريعة على أي مستوى من مستويات التأصيل النظري سنجد 

  . 24أنها تؤكد على صفتي العالمية والشمول

العهد الدولي الخاص «هناك الجيل األّول للحقوق، وهو المتمثل بـ ف
العهد «، وهناك الجيل الثاني للحقوق المتمثل بـ »نية والسياسيةبالحقوق المد

، وهناك الجيل »الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وكل ما يتفرع من ذلك من  «الحق في التنمية«الثالث من الحقوق المتمثل بـ 
والحق ) اسبينالسكن والعمران المن(الحق في البيئة النظيفة والحق في الموئل 

في استخدام البحوث العلمية، ومختلف أنواع الحقوق التفصيلية األخرى 
الذي تم االتفاق عليه عالميا » الحق في التنمية«الداخلية في العنوان العام وهو 

وهناك اآلَن من يطرح أّن الجيل الرابع من الحق يتمثل في  ،1993في العام 
وهي حقوق " راطي تعددي متسامحالحق في السعي إلى إقامة نظام ديمق«

االنسنة والكوننة وفي مجال يمكن رصد مجموعة من القيم المؤسسة لبناء 
  : 25مشترك إنساني مؤسس للمواطنة المتساوية منها

ن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم  :وحدة أصل اإلنسانية - 1 يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ
 ائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَ َعِليٌم َخبِيرٌ ُشُعوبًا َوقَبَ 

ويتأكد هذا المبدأ القرآني في تقرير حقيقة وحدة اإلنسانية ). 13: الحجرات(
أال إنَّ ربكم : "في أصلها بالبيان النبوي، في قوله صلى هللا عليه وسلم

أال ال فضل لعربي على أعجمي وال ألعجمي على  واحد، وإنَّ أباكم واحد،
وفي " عربي وال ألحمر على أسود، وال ألسود على أحمر، إال بالتقوى،

  ". كلكم آلدم وآدم من تراب: "قوله عليه السالم

قرر الحق سبحانه بإرادته التكوينية أن يصطفي وحدة الكرامة اإلنسانية  -2 
: إلى مقام التكريم، فقال سبحانه بني آدم من بين كثير من خلقه ليرفعهم

 َْمنَا بَنِي آَدم   ).   70: اإلسراء( َوَلقَْد َكرَّ

وهي مرعيّة في كل ملة،  حفظ المصالح الضروريات اإلنسانية المشتركة -3 
وهي أصول محققة لالستخالف ولبقاء النوع اإلنساني، وهي محددة على 

ومقصود الشرع " :ولهوجه القطع في كليات خمس، عبر عنها الغزالي بق
وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، : من الخلق خمسة

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما 
فهي قيم أساسية للحياة ". يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

وهذه : "زاليوهي مرتبة فأعالها الضروريات، قال الغ". اإلنسانية
األصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب 
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وعليه تكون الجناية على هذه المصالح من أكبر المفاسد في " في المصالح،
وتحريم تفويت هذه األمور الخمسة، : "تشريعات كل األمم، قال الغزالي

عة من الشرائع والزجر عنها، يستحيل أال تشتمل عليه ملة من الملل، وشري
التي أريد بها إصالح الخلق، ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، 

  ".والقتل، والزنى، والسرقة، وشرب المسكر

الشريعة تنظر إلى المخالف نظرة : حماية الحرية الدينية لغير المسلمين -4 
إيجابية تقوم على إنسانية المخالف وكرامته، قبل النظر إلى معتقده 

يقول عن " سير توماس أرنولد"ه، وهذا ما جعل العالم اإلنجليزي ومذهب
إن بقاء النصرانية الشرقية هو هبة : "الحرية الدينية التي أقرها اإلسالم

  ".اإلسالم

بما يحقق وحدة اجتماعية على : مبدأ االندماج االجتماعي مع المخالف -5 
التواصل  مما يتيح: أساس التنوع الديني، بإباحة مؤاكلة المخالف

َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا : االجتماعي مع المخالف الديني كما في قوله تعالى
وبإباحة مناكحة المخالف ). 5: المائدة( اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَّهُمْ 

ِذيَن أُوتُوا َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَّ : في  قوله تعالى
فأصبحت الزوجة الكتابية بمقتضى قوله ). 5: المائدة( اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكمْ 

سكنا يسكن إليها  ،)187: البقرة( هُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَّهُنَّ : تعالى
المسلم، حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته وأم أوالده غير 

  ". وأن يكون أخوال أوالده وخاالتهم من غير المسلمينمسلمة، 

وبذلك يمتد مبدأ االندماج االجتماعي مع المخالف الديني إلى أخص 
الخصائص، وهي الحياة الزوجية، واللبنة األساس للمجتمع، وهو ما يجعل 
المخالف في المجتمع اإلسالمي يعيش كامل مواطنته بإيجابية عالية، كما كان 

بهذا التأسيس العملي الفريد . األقل زمن النبوة والخالفة الراشدةاألمر على 
للعالقة مع المخالف على قاعدتي حماية الحقوق، واالندماج االجتماعي، يكون 
القرآن الكريم قد استكمل شروط بناء حقيقة المشترك اإلنساني وتنمية 

  .المواطنة
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  ركة الديمقراطيةالمساواة في الحقوق والواجبات والمشا: المطلب الثاني

سبق  بيان نجاح مبدأ المواطنة في الفكر الغربي في نقل وتحويل 
الوالء السياسي من عنصر الدين إلى عنصر الجغرافية والتراب؛ ثم نجاحه 

ككيان بغض النظر عمن "من بعد  ذلك في التماهي مع فكرة الدولة  القطرية 
ار الدولة العثمانية ، وهي مسلمة واقعية عربيا خصوصا بعد انهي26"يحكمها

الوالء في التصور العربي اإلسالمي "فالقضية المطروحة هنا تجعل من 
 ،27"يتعلق بمستوى أعلى وأسمى كثيراً من الدولة، الوالء ال يكون إال للفكرة

مما يتضح معه أن موضوع المواطنة يندرج ضمن إشكال أكبر، هو عالقة 
ة يعني تهميش الدين أو القضاء الدين بالدولة، وما إذا كان إقرار المواطن

  . 28عليه

فقد أصلت هذه اآلية لقاعدة هي أهم قاعدة مصدرية في مجال حقوق 
اإلنسان، وهي قاعدة أن األصل في اإلنسان هو الكرامة، وهي صفة مالزمة 
لإلنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن لونه وعرقه، لغته ولسانه، دينه 

ة وهتكها، أو تحقيرها واالنتفاص منها، ومذهبه، وال يجوز سلب هذه الصف
فاإلنسان إنسان بكرامته، وبدونها ينتقص اإلنسان من إنسانيته، أي أن اإلنسان 

   .كائن مكرم، وال يكون إال بكرامته

  امة اإلنسانيةالمساواة في المواطنة ثمرة الكر: الفرع األول

ة يؤصل  الباحثون المعاصرون قاعدة المساواة في حقوق المواطن
. تجعل اإلنسان موضع تكريم من هللا عز وجلبنصوص من القرآن الكريم 

بحيث يتساوى بهذا التكريم جميع البشر بصفتهم اإلنسانية، مهما اختلفت 
ألوانهم ومواطنهم وأنسابهم، كما يتساوى في ذلك الرجال والنساء، وفي ذلك 

ْمنَا بَنِي آَدمَ : يقول هللا سبحانه وتعالى َوَحَمْلَناهُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر  َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيال ْلنَاهُْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ : اإلسراء( َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

ففي هذه اآلية كان بليغا للغاية حين استعمل وصف بني آدم عند حديثه ، 29)70
على أن الكرامة هي صفة أصيلة عن الكرامة، ليؤكد على أمرين متالزمين، 

في النوع اإلنساني، وعلى أن هذه الصفة تشمل جميع الناس بدون استثناء 
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الذين يرجعون في أصلهم اإلنساني إلى بني آدم، وليس هناك صنف من البشر 
  .خارج عن هذا األصل اإلنساني المشترك

والحكمة من هذا الوصف أن الكرامة صفة سابقة على كل ما يظهر 
اإلنسان الحقا من عوارض اللون أو اللسان أو الدين أو غيرها، وأن هذه  في

العوارض مهما كانت طبيعتها ال تسلب الكرامة من اإلنسان، وال ينبغي أن 
تنتقص منه،كما اعتبرت هذه اآلية أن هللا سبحانه هو مصدر الكرامة لإلنسان 

أن يتمسك والذي فضله على كثير ممن خلق تفضيال، وهذا يعني ضرورة 
اإلنسان بهذه الكرامة وال يتخلى عنها أبدا تحت أي ظرف من الظروف، وأمام 
أي ضغط من الضغوط، ألنها من هللا وليس منة من أحد كائنا ما كان، وهناك 
من وجد في هذه اآلية ترجيحا لمفهوم الكرامة اإلنسانية على مفهوم حقوق 

بروها تسمية تنتمي إلى المجال اإلنسان عند الذين شككوا في هذه التسمية واعت
  . 30الغربي

وهذا التصور له أساس حتى في الفكر اإلنساني حيث نرى أن الكرامة 
هي أصل وجوهر حقوق اإلنسان، وقد تجلى هذا التصور بوضوح كبير في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اتخذ من االقتران بين الكرامة والحقوق 

على ذلك اإلشارة التي وردت في السطر األول من أساسا وتأسيسا له، ودلت 
ففي الديباجة ورد ما .ديباجة اإلعالن، وفي المادة األولى من مواد اإلعالن

لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة "نصه 
البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم في 

يولد جميع الناس أحرارا "في المادة األولى من اإلعالن ما نصه  العالم، وجاء
متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقال وضميرا وعليهم أن يعامل 
بعضهم بعضا بروح اإلخاء،و من هنا يتبين أن الكرامة اإلنسانية هي مقولة 
أصيلة في التأسيس لفكرة حقوق اإلنسان على المستويين اإلسالمي 

 31.نسانيواإل

وينطلق هؤالء من تأكيد حقوق غير المسلمين استنادا للتراث 
اإلسالمي والمتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن أبرز 
المجتهدين قي الموضوع الدكتور يوسف القرضاوي الذي له إسهامات كثيرة 
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، "الميغير المسلمين في المجتمع اإلس"في هذا المجال، ضمنها في كتابه 
ويرى القرضاوي أبدية عقد الذمة، لكنه يفسح المجال لهذه الصيغة أن 
تستوعب قدرا كبيرا من أبعاد المواطنة بمفهومها الحديث وتحقيق أكبر قدر 

من غير "من المساواة لغير المسلمين، ويؤكد على أن هذه الذمة تعطي أهلها 
ي تعطيها الدولة السياسية الت" الجنسية"ما يشبه في عصرنا " المسلمين

يقول  .لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم
إن أهل الذمة من أهل دار : الفقهاء المسلمين جميعا قالوا"القرضاوي بأن 

، فلماذا ال نتنازل عن )مواطنون:(اإلسالم، ومعنى ذلك بالتعبير الحديث أنهم
واستشهد  بأن )". مواطنون(هم : نقولالتي تسوءهم، و) أهل الذمة(هذه الكلمة 

سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تنازل عما هو أهم من كلمة الذمة، "
حيث تنازل عن كلمة  الجزية المذكورة في القرآن، حينما جاءه عرب بني 

نحن قوم عرب نأنف من كلمة الجزية، فخذ منا ما تأخذ باسم : تغلب، وقالوا له
  .32نحن مستعدونالصدقة ولو مضاعفة، ف

محمد سليم العوا، على ما جاء في وثيقة المدينة المسماة  .ويؤكد د
فهذه الوثيقة تجعل غير المسلمين المقيمين "بالصحيفة أو دستور المدينة بالقول 

في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من 
ما يتوافق بالتمام مع مبدأ المواطنة  وهو .33"الواجبات مثل ما على المسلمين

في السياق نفسه هناك من يؤكد أن صحيفة المدينة أرست . بمفهومها المعاصر
مما يتوافق . قواعد المجتمع المتعدد دينيًّا لضمه لليهود والمسلمين وغيرهم

وأطروحة الفيلسوف األلماني المعاصر يورغن هابرماس، الذي يتحدث عن 
بوسع المرء أن يشير "وتبعاً لذلك، . طار تعدده الثقافيتضامن المجتمع في إ

، بالمعنى الذي يقصده هابرماس الذي أسس لمجتمع "هنا إلى تضامن الصحيفة
د المسلمين مع اآلخرين     .34"متعدد الثقافات يوحِّ

وخالفا لهذه النظرة العالمية لحقوق اإلنسان  يعتبر العقل اإلنساني في 
 الحقوق فيحق له أن يفعل أي شيء وكل شيء،التصور الغربي هو  مصدر 

وكل هذه  - يحق له قتل نفسه وهتك عرضه وشرب الخمر وارتكاب الفواحش
األُمور يكون لها آثار كارثية على األخالق والمجتمع واالقتصاد وكل مقومات 
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وال يقف األمر عند هذا الحد؛ بل يصل األمر إلى تغيير الجنس ! الحضارة
ألمثلة  كبنوك المني واستئجار األرحام والخاليا الجذعية البشرى وغيرها من ا
ال تحدهم  - اتساقا مع مبدأهم الذي انطلقوا منه -فهؤالء! واالستنساخ وغيرها

فأنتجوا  - حدود وال تزجرهم زواجر وال اتصال لهم بنور وحي فيهدي العقل
  .حتى بالمعايير المادية -حضارةً ماديةً تحمل في بذورها أساس االنحراف

أما في الرؤية اإلسالمية فإن المسلم ينطلق من أساس الُحرية الذي هو 
التوحيد واإليمان الذي يخضع له فيزيل كل قوة ظالمة أو غاشمة أمامه وال 
يخضع لها؛ فتكون حرية سلبية من كل قيود أو استبداد استمداد بقوة اإليمان 

وحي على عقله واليقين؛ ومن ثم فهو في تصوراته وتصرفاته ينزل نور ال
فيهتدي بهذا؛ فالحرية في التصور اإلسالمي تنطلق من السماء إلى األرض 

  35.وفي التصور الغربي هي انطالق من الذات البشرية إلى ما فعل كل ما تريد

فاإلسالم ينطلق من اعتقاد راٍق في نظرته إلى اإلنسان، حيث جعل 
قامة أحكام شريعته فيها، هللا عز وجل اإلنسان خليفة في األرض، لعمارتها، وإ

َوإِْذ : وقال تعالى ،)165: األنعام( َوهَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئِفَ : قال عزوجل
  ). 30: البقرة( قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األْرِض َخلِيفَةً 

ويؤكد التصور اإلسالمي، أّن ميزان التكريم يعتمد على االرتباط 
دي لإلنسان، حيث إّن منزلة التكريم تحددها تقوى اإلنسان، وقبوله هداية العقائ

لَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن فِي : الرسل، ومنهج الوحي، وفي ذلك يقول هللا تعالى
الَِحا )5(ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِلِيَن  )4(أَْحَسِن تَْقِويٍم  ِت إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

إن هللا ": كما يقول الرسول ). 6ـ  4 :التين( )6(فَلَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ 
إنما هو مؤمن تقي، أو . تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها باآلباء
يَا أَيُّهَا : ، ويقول تعالى"فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب

ُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَا
ِ أَْتقَاُكمْ  واالرتباط العقائدي، يختاره اإلنسان بإرادته  ،)13: الحجرات (ِعْنَد هللاَّ

. وغربته، وليس أمراً طبيعياً مفروضاَ الزماً لإلنسان، ال يستطيع عنه فكاكاً 
ا يَأِْتَينَُّكْم ِمنِّي : قال هللا عزوجل قَاَل اْهبِطَا ِمْنهَا َجِميًعا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِمَّ
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َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ ) 123(هًُدى فََمِن اتَّبََع هَُداَي فَال يَِضلُّ َوال يَْشقَى 
 ).124ـ  123: طه( لَهُ َمِعيَشةً َضْنًكا

االعتقاد، تنطلق حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية،  ومن هذا
. والتي يبرز الفرق واضحاً بينها وبين الفكر الغربي المنظر لحقوق اإلنسان

فاإلسالم يرى أّن اإلنسان مكرم لتكريم هللا تعالى له، ومنحه إياه ذلك، ويرتبط 
اً طبيعياً، ينبع التكريم بعبودية اإلنسان لربه، بينما يرى الفكر الغربي ذلك حق

باعتبار حقوق اإلنسان فمن السيادة المطلقة لإلنسان، التي ال تعلوها سيادة، 
تكريماً له من خالقه، ومنحة من عنده، تجعل الحقوق منوطة بالتحديد الشرعي 
لها، وليست خاضعة للقوة المادية وال منحة الدولة، حسب المصالح اآلنية، 

قوقه بقدر سمو عقيدته وتصرفاته، فمثالً فبإمكان اإلنسان أن يرتقي في ح
باعتناق اإلسالم يحق للفرد أن يكون رئيساً للدولة، وأن يتولى كافة المناصب 

  .  والمراكز السياسية في المجتمع اإلسالمي

ولهذا فإّن حقوق اإلنسان الشرعية حقوق شمولية للجنس اإلنساني 
حق وال ترتبط بجنس كله،  متى توفرت شروط تولي المنصب أو استحقاق ال

وحين يختار اإلنسان وجهة أيديولوجية معينة بإرادته، . الفرد أو عنصره
ويمارس تصرفاته وفقها، فإنّه يحدد لنفسه بذلك طبيعة الحقوق والواجبات التي 
يريدها في المجتمع اإلسالمي وفي أدنها ال تقل عن الضروريات التي تخل 

 .  منها ملة من الملل

لحقوق الشرعية في اإلسالم، بخالف حقوق اإلنسان في وعليه، فإّن ا
فمصدر . الغرب، ليست حقوقاً ترتبط بالطبيعة، والحقوقاً قومية عنصرية

الحقوق الشرعية هو األوامر والنواهي، التي جاء بها الوحي من هللا تعالى، 
والثابتة في األدلة الشرعية، من كتاب وسنة فال يحيط بها لبس أو غموض، 

تبط تفسيرها بالمصالح الذاتية، وال يعتمد على القدرة في نيل الحقوق وال ير
كما ال تبنى الحقوق الشرعية في اإلسالم على . بالقوة والسيادة البشرية

االرتباط الوطني، فهي حقوقاً شمولية لإلنسان، وليست ذات مفهوم متحيز كما 
 .يةهي الحال في الحقوق اإلنسانية الطبيعية في الحضارة الغرب
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ومن ذلك يظهر، أّن اإلسالم يقدم منظوراً واقعياً لحقوق اإلنسان في 
تشريعاته، منسجماً مع الفطرة اإلنسانية، وثابتاً في التصور، حيث حدد 
الحقوق بأوامره ونواهيه الشرعية، وحدد الكيفية، والضمانات التي يتم بها 

  . ا إقامتهاتأكيد تلك الحقوق وإبرازها، وبيَّن األداة التي يناط به

كما يجب التأكيد كذلك، على اختالف غاية ومقاصد تشريع حقوق 
اإلنسان في التصور اإلسالمي عن الفكر الغربي، فغاية التشريع ألحكام 
الحقوق في الفكر الغربي تقرير القيم الغربية، كالحرية والمساواة فانطالق 

هدف إلى التخلص من فكرة الحقوق اإلنسانية، وفقا لوثيقة الثورة الفرنسية، و
االستبداد السياسي وإزالة سلطان الكنيسة عن طريق التأكيد على كون اإلنسان 
ذا حقوق طبيعية، ولهذا فإن مقصود المقررين لمفاهيم حقوق اإلنسان هو 
تركيز القيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر األوروبي الرأسمالي، ولهذا فإّن 

وليدة مبادئ قانونية ثابتة، تعالج الواقع  حقوق اإلنسان في الغرب، ليست
 .اإلنساني، فضالً عن أنّها ال تعمل على تحقيق أهداف إنسانية للبشرية جميعاً 

إّن منطلق حقوق اإلنسان في الغرب هو الحق : ويمكن القول
الطبيعي، المرتبط بذاتية اإلنسان من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن الفكر 

حق الشرعي لإلنسان في اإلسالم، يستند على التكريم اإللهي والمنهج، بينما ال
لإلنسان، وهو منحة من هللا تعالى، ويرتبط بعبودية اإلنسان j تعالى، 

وبذلك  هناك فلسفتين لحقوق اإلنسان وانصياعه لشرعه، واتباعه لهدي رسله،
فلسفة متمركزة حول اإلنسان، وفلسفة متمركزة حول هللا، فقانون حقوق 

نسان الغربي إنما هي نتاج المشروع الثقافي لمبدأ الذاتية،  على أولوية اإل
اإلنسان، وقيامه بنفسه مصدراً لكل حق وتشريع ، في حين يؤكد التصور 
اإلسالمي  على أنها واجبات دينية مقدسة ال حق للعبد المخلوق أن يتهاون 

  36."فيها

  : ألول للدولة اإلسالميةمحددات المواطنة في ظل األنموذج ا:  الفرع الثاني

عند وصوله إلى المدينة المنورة مهاجرا، إلى  سارع الرسول 
إرساء معالم الدولة اإلسالمية األولى، مراعيا في تأسيس التجربة الدولة 
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السياسية الجديدة الواقع االجتماعي والثقافي والعقدي؛ الذي ال يمكن بحال 
اليوم ؛ فوجد طوائف وقبائل ال  تجاهله كما تفعل جماعات اإلسالم السياسي

يمكن حملها كلياً على أساس العقيدة، حتى أنَّ المسلمين المتوحدين بالعقيدة لم 
يكونوا واقعاً واحداً، فاألنصار كانوا يمتلكون األرض واإلمكانات واالنتماء 
إلى األرض على عكس المهاجرين، األمر الذي اقتضى المؤاخاة بينهم لتجاوز 

وتجلى . اقعي الذي يحول دون صهرهم في بوتقة التجربة الجديدةالتمايز الو
بإزالة أسباب الخالف بين األوس والخزرج، وتأسيس  ذلك في قيامه 

المسجد الذي اتخذ مركزا للدولة تقام فيه الصلوات وتتخذ منه القرارات، ثم 
ي أمر بالمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، ذلك الحدث الفريد في العالم الذ

   . 37وحد مشاعر وآالم المسلمين، وجعلهم فعال كالجسد الواحد

كما وجد لديه مجتمعا خليطاً من غير المسلمين من المشركين 
واليهود؛ ومن هنا فإنَّ إسقاط العقيدة كأساس للمشروع السياسي المراد تأسيسه 
في المدينة سوف تصدق على قسم من الناس وال تصدق على القسم اآلخر، 

الدينية والمشترك العقائدي يصلح لتكوين رابطة بين المؤمنين فقط  فاإلخوة
وضمن شروط لتجربة أخرى تأخذ بكافة أسباب ومقتضيات التجربة الدينية 
البحتة، وواقع المدينة لم يكن كذلك كونه يشتمل على غير المسلمين ولوجود 

ة، وهنا فإنَّ واقع آخر يميز التجربة اإلنسانية في أبعادها العقدية واالجتماعي
لوازم المشروع السياسي المراد تأسيسه من خالل هذه التجربة اإلنسانية 
تقتضي إيجاد رابطة أعم تصدق على واقع المدينة المتنوع والمتعدد في أطيافه 
وألوانه المجتمعية والعقيدية، وهذا ما فعله الرسول عليه الصالة والسالم 

صحيفة أو (المسلمين، عرف باسم عندما عقـد اتفاقاً مع المسلمين وغير 
فكان بحق أول من وضع المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة   ،)دستور المدينة

الدستورية المسؤولة والمحدودة بحدود وضعها الرسول كعالمات توقع 
مسؤولية من أخل بداخلها تحت دائرة حكم اإلسالم، ومرجعيته طبقا ألحكام 

معاصر مرجعية دستورية لسكان المدينة هذه الصحفة التي تعد بالمفهوم ال
بنداً حسب الفقه  47التي تتضمن   - النبوية؛ إذ إنَّ تلّمس جوهر هذه الصحيفة 

يوضح المشتركات القيمية مع مبدأ المواطنة، من خالل   -الدستوري المعاصر
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االعتراف بالتعددية واحترام حقوقها وواجباتها لكل من سكن المدينة مسلماً 
ونالحظ أنَّ الرسول عليه الصالة والسالم وصف المسلمين . مسلم كان أو غير

، أي أمة من دون الناسواليهود وغيرهم ممن دخلوا في هذه اإلتفاقية بأنهم 
متساوون في المواطنة الدستورية، وأنهم جماعة لديها اتفاق يخصها دون 

  . 38غيرها من الجماعات خارج المدينة

في " أهل الذمة"مصطلح أن نوشي يعتبر الشيخ راشد الغ ومن هنا 
، وأن المواطنة 39من األلفاظ الشرعية الملزمة ليس" األحكام السلطانية"كتب 

من المفاهيم األساسية في الفكر السياسي الحديث، ويؤكد أن ارتباط فكرة 
المواطنة بالفكر الغربي والعلمانية ال يحمل أي داللة لزومية، أهل الديانات 

وا في السياق اإلسالمي بحقوق المواطنة أو بكثير منها وأعراق مختلفة تمتع
التي تأسست  المدينةفي ظل حكومات إسالمية عبر تاريخ اإلسالم، بدءا بدولة 

لمكونات الدينية على دستور مكتوب اعترف بحقوق المواطنة لجميع ا
 المدينةحسب تعبير دستور " أمة من دون الناس" والعرقية للسكان باعتبارهم

" اليهود أمة والمسلمين أمة"، حيث نصت على أن "الصحيفة"المعروف باسم 
) هي أمة السياسة أو المواطنة" (المسلمين واليهود أمة"وأن ) ةأي أمة العقيد(

بالتعبير الحديث أي شركاء في نظام سياسي واحد يخولهم حقوقا متساوية 
باعتبارهم أهل كتاب وأهل ذمة أي مواطنين حاملين لجنسية الدولة المسلمة 

  . من غير المسلمين

من غير المسلمين بحقوق المواطنة ومنها  المدينةكما تمتع سكان 
حماية الدولة لهم، مقابل أدائهم واجباتهم في الدفاع عنها،مما يعد معلما بارزا 

ال من معالم السماحة والتحضر في حضارة اإلسالم التي تأسست على مبدأ 
: الكافرون( لكم دينكم ولي دينوأيضا   ،)256: البقرة( دينإكراه في ال

وبالتالي  يجوز استخدام مصطلح المواطنة كبديل مقاصدي ألهل الذمة  ،)6
دفعا للبس في توظيفه تنفيرا من المشروع اإلسالمي مادام يحقق وال يخالف 

ا لنا لهم م"المبدأ اإلسالمي في المساواة بين المواطنين، وذلك على قاعدة 
ودفعا التهام اإلسالم  كما هو دائماً ضمن السياق ذاته بأنه . 40"وعليهم ما علينا

يجعل المسلم في مكانة أعلى من غيره، ويجعل األخير دائماً مواطناً من 
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الدرجة الثانية أو الثالثة ويحرمه من بعض حقوقه ويمنعه من استعمال بعض 
   .41ار ما يسمى بـأهل الذمةمكناته االجتماعية باعتبار إنه يدخل في إط

وقد أكدت الصحيفة أيضا مفهوم النصرة المتبادلة بين سكان المدينة 
بالمعنى السابق كما في البند مسلمين وغيرهم  مما يؤسس لمفهوم الوطنية 

إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر "، )16-37(
بينهم النصح والنصيحة والبر دون  على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن

كما وضحت الصحيفة ". اإلثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم
؛ حيث أوجبت الصحيفة على )غير المسلمين ال سيما اليهود(ما هي واجبات 

لقريش وال من نصرها، كما ان من واجبهم " الحماية"اليهود عدم منح الجوار 
اضافة إلى تحديد . حاربة من اعتدى على المدينةمناصرة المسلمين في م

النطاق الجغرافي الذي يحاسب عليه أي إنسان اقترف جرماً داخل ما يسمى 
  .  42 )44 - 39( بجوف المدينة كما في البند رقم

ومن هنا يمكن استنتاج مفهوم واسع لألمة كإطار الجماعة السياسية 
خالل بنود هذه الصحيفة التي المراد تأسيس مجتمع المدينة على أساسه من 

شّكلت إطاراً واسعاً للتعايش بين األديان والجماعات اإلنسانية المتنوعة، وهو 
ما يتطابق مع مفهوم المواطنة الدستورية القائم على فكرة العالقة العضوية 
بين أفـراد المجتمع السياسي للدولة والتي تحتمها ضرورات تنوعهم وتعدد 

  .إيجاد رابطة تشملهم جميعا أطيافهم؛ مما يقتضي

من جانب آخر نظمت الصحيفة حقوق الجماعات واألفراد،  كما 
نصت على أن جميع أفراد األمة متساوون في حق منح الجوار ألن ذمة هللا 
واحدة، يجير عليهم أدناهم غير أن الصحيفة قيّدت هذا الحق بالنسبة للمشركين 

مشرك ماال لقريش وال نفسا وال يحول وانه ال يجير " :من أفراد األمة بقولها
وذلك الن مشركي قريش كانوا في حالة حرب مع  ،"دونه على مؤمن

 :وأعطت الصحيفة لغير المسلمين الحق في حرية التدين، فقالت. المسلمين
ال إكراه في : ، لقوله تعالى"لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم"

انه من كان "السالم عندما كتب إلى أهل اليمن  وقوله عليه الصالة الدين
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على يهوديته أو نصرانيته فانه ال يفتن وعليه الجزية، وكذلك يتركون وما 
كما منحتهم حرية التصرف في أحوالهم الشخصية  ،"يعبدون، ويسيرون

حسب أديانهم من زواج وطالق وغيره بل وتعين الدولة لهم قاضيا منهم ينظر 
   .43في خصوماتهم

ليس في اإلسالم ما يسمى باألقليات، بل جميع الناس لهم االعتبار ف
اإلنساني فقط ما داموا يحملون التابعية أو جنسية الدولة واالنتماء الترابي، 
فكل من يحمل تابعية الدولة يتمتع بالحقوق التي قررها الشرع له سواء أكان 

عتباره قانونا ويطبق اإلسالم على جميع الرعايا با. مسلما أم غير مسلم
للجميع، فحين تطبق أحكام المعامالت والعقوبات مثال، يُنظر إلى الناحية 

  .التشريعية القانونية، ال الناحية الروحية الدينية؛ لفرض النظام العام

وهكذا تعد صحيفة المدينة أول وثيقة حقوقية نظمت العالقة العضوية 
واجبات على أرضية بين أفراد الجماعة السياسية، وضمنت الحقوق وال

التعددية الدينية والعرقية وأنها عقد مواطنة متقدم على عصره بين رأس الدولة 
ومن معه من المسلمين، وبين سكان المدينة من أهلها الذين لم يدخلوا اإلسالم 

   .44بعد

التأصيل المقاصدي لحقوق المواطنة الدستورية في الدولة : المبحث الثاني
  المسلمة

دوليا  حلفا أربعة عشر قرنا خلت عرفت جزيرة العربمنذ أزيد من 
حلف "للدفاع عن المستضعفين من المظلومين عرف في التاريخ اإلسالمي بـ

رفع الظلم ومنع االعتداء عن الفرد مهما كانت كان من مهامه  "الفضول
قوميته وجنسيته وقد أشاد النبي عليه الصالة والسالم به إشادة إعجاب وإكبار 

تنظيم الدفاع عن  مما يتقرر معه سبق اإلسالم الحنيف إلى إيجابوتقرير؛ 
حقوق اإلنسان من الحيف والظلم باعتبار هذا الواجب عمال إنسانيا وجماعيا 

 :متوجبا على جماعة المسلمين مهما اختلفت أقطارهم وجنسيتهم قوله تعالى
 َئَِك إِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس َوي ْبُغوَن فِي اْألَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ ۚ أُولَٰ

ومنذ ذلك العهد توالت الجهود الدولية لحماية  ،)42: الشورى( لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
اإلعالن العالمي  حقوق اإلنسان بدءا بإقرار ميثاق األمم المتحدة، ثم صدور
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حقوق الفرد؛ ونمت  الهتمام الدولي بقضاياحيث تزايد ا 1948لحقوق اإلنسان 
بشكل بارز مجموعات الحقوق بأجيالها الثالث وآليات الحماية الدولية لها؛ 
فزيادة على الحقوق السياسية والمدنية؛ تدعم مركزه بإقرار الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الجماعية منها والفردية؛ ليخطو بذلك 

، وهي الغاية التي 45نسانخطوات متسارعة نحو تكريس عالمية حقوق اإل
  .المعنية بحقوق اإلنسان تستوجب التأسيس لعالمية آليات الحماية الدولية

 1993وخالل انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فيينا سنة 
". حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية" ثار حوار عميق بشأن موضوع 

على عدم إيجاد أي استثناءات لمنع  فالذين طرحوا مفهوم العالمية بقّوة أصروا
حقوق اإلنسان في أي بقعة في العالم، في المقابل كان هناك الذين تصدوا 

موضوعا » حق«تمْنع من اعتبار كّل " ثقافية خصوصيات "بالقول أن هناك  
مع اتفاقهم على التأكيد على عالمية الحقوق األساسية المشار إليها  ."عالميا"

ي لحقوق اإلنسان، كما ناقش المؤتمرون أيهما أولى بالتقديم في اإلعالم العالم
حقوق المجتمع، أم حقوق الفرد  ونتج عن ذلك الحوار إضافة حق التنمية  

األساسية للمجتمعات، ولكن على أال تكون التنمية  -كأحد الحقوق اإلنسانية 
وقد اتفق . االجتماعية على حساب حقوق اإلنسان الفردية -االقتصادية 

، عاما عالميا لحقوق اإلنسان لالحتفال بمرور 1998المؤتمر على اعتبار عام 
، وعلى 1948خمسين عاما على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 

الرغم من التوقيع على إعالن فيينا المهم جدا، فإّن الحكومات بدأت تحصن 
ا لن تسمح ألي وأنّه «نفسها من خالل القول بان لها سيادة على أراضيها

طرف عالمي التدخل في شئونها بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان، وهو ما ال 
ينسجم عالمية حقوق اإلنسان التي تستوجب عالمية الحماية القضائية توفر لها 

التي تنظر في » المحكمة الجنائية الدولية«قّوة قانونية دولية ملزمة  فظهرت 
المواطن "ربما ينفسح المجال لظهور االنتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ول

 .46، وهو ذلك اإلنسان الذي له حقوق معترف بها وله حماية عالمية"العالمي

يسعى اإلسالم بتشريع حقوق اإلنسان إلى الحفاظ على ومن جانبه 
 o كرامة اإلنسان  وحفظ مصالحه الضروروية للحياة وتحقيق العبودية
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أفراد المجتمع وتأكيد المساواة بين الناس  وتكريس مبدأ األخوة في التعامل بين
والحرص على إقامة , مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم وشعوبهم وثقافاتهم

ومن هنا التساؤل هل تعد حقوق اإلنسان مقصد وغاية العدل بين المواطنين، 
من وضع الشريعة لذاتها، أم أنها مجرد أحكام لها مقاصد سامية تتمثل في 

   . د واإلخوة العالميةالكرامة والتوحي

  دور عالمية مقاصد التشريع اإلسالمي في حفظ المشترك اإلنساني: المطلب األول

انطالقا من حساسية تعامل الفقه السياسي اإلسالمي مع كل ما هو وافد 
من العالم الغربي خوفا من اإلقصاء للثقافة اإلسالمية ونفيها عن صناعة 

ب اإلسالمي مع مصطلح حقوق اإلنسان الحضارة اإلنسانية؛ تعامل الخطا
الغربي المنشأ تعامال حذرا محاوال البحث عن بدائل معرفية من رحم 

   .47الحضارة اإلسالمية تعيد صياغته على أساس المعيار والمنهحية اإلسالمية

فقيل بمبدأ الكرامة اإلنسانية األصلية التي تمنحه الحق في المساواة 
ونه وجنسه ودينه ولغته فهو مكرم من هللا مع بني جنسه بغض النظر عن ل

الخالق على سائر المخلوقات فهي يختزل كل الحقوق األساسية المشروعة 
وتتزايد هذه الحقوق مع إضافة . لإلنسان؛ فهو إنما يكرم بحصوله على حقوقه

اإليمان والعمل الصالح، غير أن بعض النقاد ال يسلمون لمصطلح الكرامة 
قوق اإلنسان لعدم اتصافه بالشمول لكافة الحقوق ولعدم دقته اإلنسانية كبديل لح

القانونية التي جعلته ال يحض باإلجماع لدى الفقه القانوني اإلسالمي؛ فضال 
عن تغييبه لفكرة الواجب التي يجب أن تقابل كل حق؛ وهي مالحظات ال تقلل 

نسانية من شأن هذا البديل اإلسالمي في ظل تنامي الدراسات الحديثة نحو إ
  . 48اإلنسان كمشترك ثقافي أممي

ومن الباحثين من انتقد مصطلح الحقوق لعدم تناسبها مع مكانة 
اإلنسان في النصوص والحضارة اإلسالمية ومن ثم فان البديل اإلسالمي لها 

بما يجعل منها واجبات البد من وجودها للحياة الكريمة ، 49"الضرورات"هو 
سلم به بعض النقاد كون أنها ليست كل وهو ما ال ي. وليست مجرد حقوق

الحقوق بمثابة ضرورات وواجبات مثل الحق في الزواج والحق في التنقل 
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وهو النقد الذي ال . فضال عن عدم وجود تصالح فقهي على هذا المسمى البديل
يمنع من إبراز حيوية الفكرة على مستوى اإللزام القانوني للدولة بها وعدم 

  .وإمكانية المطالبة القضائية بهاجواز التفريط فيها 

وفي الواقع انه ال مشاحة في االصطالح ومن ثم يجوز استعمال 
حقوق اإلنسان في المنظومة اإلسالمية متى تم استحضار األبعاد الحضارية 
في مضمونه ومن ذلك استحضار عالقته بنظرية الواجبات الشرعية وان ذلك 

ل ما هو حق من وجه هو واجب من معلوم بمقتضى الداللة التضمنية، كون ك
وجه مقابل فحق الرعية في المساواة يماثله واجب الراعي في كفالة المساواة 

؛ إال أنه رغم وجاهة هذا الطرح الذي تبنه البيان 50وعدم الظلم والتمييز
اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان فانه يتغافل عن السياق التاريخي لظهور 

كونها جاءت بعد ثورات تحررية وصراعات  حقوق اإلنسان في الغرب،
دموية للدفاع عن حقوق اإلنسان في مواجهة تعسف الحكام وحماية الحرية قي 
موجة االستبداد؛ ومن ثم اكتفت منظومة حقوق اإلنسان الغربية بالحقوق دون 

وهو ما ال ينسحب على . ة  الغربيةالواجبات العتبارات تاريخية خاصة بالثقاف
يقول 51.الثقافة اإلسالمية حيث تتداخل وتندمج الحقوق والواجبات فيما بينها

إن الشريعة حين قررت حقوقا ورخصا قد فرضت " :جمال الدين عطية
وهي واجبات قيام  ،"مقابلها واجبات تكفل الوفاء بهذه الحقوق والرخص

ومن ثم فهي حقوق وواجبات فيما  صاحب الحق بالحق الذي للطرف اآلخر
بين األفراد وفيما بينهم وبين الدولة خالفا لمنظومة حقوق اإلنسان الغربية 
حيث تمثل هذه الحقوق مطالب ضد الدولة بعدم التعرض لحقوقهم اإلنسانية 

  .بوجوب التدخل االيجابي لكفالتها حسب قدرة الدولة

جعلته من الضرورات الحياتية فميزة الشريعة أنها كما فرضت الحق و       
ألزمت بالواجب بنفس المرتبة ودون الفصل بينهما ومن ثم فان المطالبة بهما 
ال تتفاوت فقد يصير الواجب حقا ويقدم عليه كما فعل األلمان بعد هزيمتها 
حيث كان من واجب المواطن األلماني االلتزام بواجب العمل بساعات مجانا 

   .52دون الحق في األجر
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   المواطنة المتساوية من منظور مقاصدي : الفرع األول  

إن البحث في مضمون خصوصية حقوق المواطنة المتساوية من 
المنظور اإلسالمي يقتضي بادئ ذي بدء الرجوع إلى نظرة اإلسالم إلى 

وهنا نجد أن اإلسالم قد اعترف بكيان . اإلنسان وتحديد موقعه في هذا الكون
قته، فكل إنسان أياً كان عرقه أو لونه أو دينه أو اإلنسان كما هو في حقي

  ". كلكم آلدم وآدم من تراب"حضارته محترم وأخ ألخيه اإلنسان، 

فالتأسيس المعرفي الفلسفي يبدأ بإسناد جميع الحقوق المقررة لإلنسان 
إلى هللا خالق اإلنسان، ويجعلها واجباً مقدساً مفارقاً ألي سلطة وضعية، كما 

قوة إلزامية يتحمل مسؤولية حمايتها كل فرد، فهي تسمو إلى يضفي عليها 
مرتبة الواجب الديني، وبما أن هذه الحقوق مقررة من خالق اإلنسان إذاً فهي 

  .ال تعترف بالفروق الجنسية أو الجغرافية أو العقائدية

أما التأسيس الشرعي األصولي فمبني على الحرية ومبدأ العدل في 
الحقوق االنسانية ، فأهم وأول حق من حقوق المواطنة  التمتع بالمساواة في

تؤكده الخصوصية اإلسالمية هو حق االعتراف به كإنسان، فهو أصل كل 
الحقوق األخرى، وبدون تقريره على هذا المستوى األصولي الروحي يكون 
عرضة النتقاص كثير من حقوقه األخرى تحت دعاوى كثيرة يختلقها الطغاة 

ررها السلطات التي تتحكم فيه سواء كانت سياسية أو والمستبدون، وتب
والتاريخ يقدم لنا كثيراً من األدلة والشواهد التي تؤكد على . اجتماعية أو دينية

أن عدم االعتراف بآدمية اإلنسان، أو بإنسانية اآلدمي الذي كان هو البداية 
  .األولى إلهدار كثير من حقوقه وحرياته األساسية

القانوني لحقوق اإلنسان التي جاءت /لى التأسيس الفقهيوإذا انتقلنا إ
،  سنالحظ أن االجتهادات التي "عالميتها وشمولها"بها شريعة اإلسالم، في 

أدلى بها الفقهاء قد تباينت عبر العصور ألسباب شتى عجزت عن استيعاب 
   .مضامينها الواسعة وقصرت عن اإلحاطة بنزعتها اإلنسانية الشاملة

لتلك الحقوق، فسوف " التطبيقي/التأسيس العملي"مستوى ما على أو
نجد أن الفجوة أضحت أوسع بين ما يجب أن يكون وما كان بالفعل عبر 
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مما يمكن معه تقرير حقيقة تأخر الفقه الحقوقي  .53مراحل تاريخية مختلفة
عن تقديم صياغات قانونية تحدد  "حقوق اإلنسان"اإلسالمي المتعلق بمنظومة 

وق بلغة معاصرة  تعكس عالمية الشريعة اإلسالمية وصلوحيتها هذه الحق
للريادة والخيرية الحضارية، وذلك بعكس ما فعل الفكر األوربي الحديث 
والمعاصر الذي عني بتقنين هذه الحقوق وتحديدها بقدر كبير من الدقة، وقام 

لدولية بالتعبير عنها في صور متعددة مثل اإلعالنات والمواثيق، والمعاهدات ا
التي تباينت من حيث قوتها اإللزامية، من اإللزام المعنوي أو األخالقي، إلى 

  54.اإللزام القانوني

المقاصدي وأهم مدخل لتأسيس حقوق المواطنة المتساوية هي المدخل 
في بناء قاعدة المشترك اإلنساني وتنميتها، ويقصد بفكرة المشترك اإلنساني 

م الخلقية المشتركة بين الناس، على اختالف العالمي مجموعة المبادئ والقي
انتماءاتهم الحضارية والمذهبية والثقافية والدينية، فهي تطلق على ذلك القدر 
من القيم والمبادئ اإلنسانية العابرة للخصوصيات الثقافية لألمم، من حب 
العدل وإنصاف المظلوم وبغض الظلم، وغيرها من مبادئ حقوق اإلنسان التي 

ؤها في الفطرة اإلنسانية ومستندها في الشرائع السماوية، وفي تجد منش
مقدمتها شريعة اإلسالم الخاتمة، وال ينبغي أن يشوش على هذه الحقيقة 
للمشترك اإلنساني، التوظيُف العولمي للمفهوم المسكون بهاجس الهيمنة وعقدة 

وب المركزية الحضارية للغرب والهادف إلى محو الخصوصية الثقافية للشع
، بوصفها أولويات الزمان التي تجمع وتلّم بين 55وتمييع القيم الخلقية اإلنسانية

    :متعددي األعراق والديانات وهي

ورد في الشريعة بأقوى صيغة للتكليف واإللزام في قوله  :أولوية العدل - 1
 ، ووروده كذلك)90: النحل( إِنَّ هللاَ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَسان: تعالى

َوأَْنَزْلنَا َمَعهُُم : مقصداً أسمى لبعثة األنبياء والرسل في قوله سبحانه
ومما يميز مقصد  )25: الحديد( اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلقِْسطِ 

العدل في الرؤية القرآنية، شموليته للكون واإلنسان إيجاباً وسلباً فالعدل 
ألسمى، وِطْلبةَ كل المستضعفين في األرض، االجتماعي مقصَد الشريعة ا

فإنَّه ال يتمُّ إال بالتوازن العادل بين اإلنتاج والتوزيع الرشيد للثروات بين 
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العباد، وذلك لتقليص الهوة بين فقراء األرض وأغنيائها، وهذا تجلٍّ أعظم 
    .للعدالة الشرعية

قرآن، وضرورة التعارف أساس دعا إليه ال: أولوية التعارف والتعاون. 2
أملتها ظروف المشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري، وإعمال 
لروح اإلخوة اإلنسانية بدالً من إهمالها، فقد نصَّ القرآُن الكريم بإطالق، 
ومن غير تقييد وال تخصيص، فحقيقة التنوع واالختالف الذي عليه الناس؛ 

مشترك التعارف والتعاون  أمماً وقبائل، إنما ينبغي أن تفضي إلى تحقيق
بما هو تبادل اجتماعي وثقافي وتعايش حضاري، وذلك على قاعدة 
المساواة، ودونما تمايز أو استعالء من أي طرف، وإذا كان موضوع 
ناً أساساً من مكونات المشترك اإلنساني، فإنَّ التعاون  حقوق اإلنسان مكوِّ

  .56حعليه على أساس اإلخالص والجدية واجب إنساني مل

فنقطة البدء في تأسيس لخصوصية النظرية اإلسالمية في حقوق 
اإلنسان هي في اعتبار الحرية مقصدا عاما للشريعة مقدما على تطبيق 
الشريعة نفسها، والشرعية قبل الشريعة وسيادة األمة، وهذا هو األصل الكبير 

   .57الذي يخوله الحقوَق األخرى جميعها

رية حقوق المواطنة الدستورية في فالحرية اإلنسانية كأساس لنظ
اإلسالم تجعل الحقوق لها قيمة سامية سمو وعلو الحرية ذاتها وما دامت 
مشترك أنساني فالحقوق معترف بها بالمساواة للجميع وفي مقدمتها الحقوق 

وذهب بعض الفقهاء العظام من أمثال أبي . المتعلقة بحرية التفكير والتعبير
ى أنه ال يجوز الحجر على السفيه، والسفه عيب من حنيفة النعمان ذهبوا إل

عيوب األهلية كما هو معروف، وعلل أبو حنيفة ذلك بالقول بأن الحجر على 
السفيه إهدار آلدميته، وإلحاق له بالبهائم، وأن الضرر اإلنساني الذي يلحقه 
من جراء هذا اإلهدار يزيد كثيراً على الضرر المادي الذي يترتب على سوء 

   .58فه في أمواله، وأنه ال يجوز أن يدفع ضرر بضرر أعظم منهتصر

وعقول معتنقيه  وتعتبر عقيدة التوحيد التي  رسخها اإلسالم في قلوب
وتنهي  األساس األول لحقوق اإلنسان، حيث ترسخ هذه العقيدة لحرية اإلنسان
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 دعوى تأليه البشر التي ترسخت على أيدي الفراعنة واألكاسرة والقياصرة
ألباطرة وغيرهم من الجبابرة، فاإلسالم رفع الجباه بالدعوة إلى ترك عبادة وا

إلى عبادة الواحد الديان، فال خضوع وال ذل وال انكسار إال C الخالق  العباد
 هذه القاعدة في مخاطباته إلى المتكفل بعباده، وقد طبق رسول هللا  الرازق

قُْل : جميعا بقول هللا عز وجل الملوك والقياصرة، حيث اختتمت رسائله إليهم
َ َوَال نُْشِركَ  بِهِ  يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَٰى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ

ِ ۚ فَإِن تََولَّْوا فَقُ  ن ُدوِن هللاَّ ولُوا اْشهَُدوا بِأَنَّا َشْيئًا َوَال َيتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَاًبا مِّ
لعدم اتخاذ البعض أربابا من دون هللا  دعوة ،)64 :آل عمران( ُمْسلُِمونَ 

بين البشر فال فضل وال  رسخها اإلسالم لتكريم اإلنسان وتحقيق المساواة
  .تفاضل بين البشر إال بالتقوى

  :  مرتكزات كونية لحقوق المواطنة في اإلسالم:  الفرع الثاني

مبدأ االستخالف اإلنساني؛ أساس جوهريا لكونية حقوق يعتبر 
 C المواطن واالنسان، فإن اإلنسان في كل زمان ومكان يؤمن بأنه خليفة
تعالى إن قام بتحقيق شروط ذلك قياما بمقام الخالفة في األرض تحقيقًا لمقاصد 
الخلق ومقاصد هذا الدين؛ فهو لم يُخلق عبثًا؛ ومهمة االستخالف منهج 

سالة وعمل؛ فهو لم يُخلق عبثًا أو خلق للدوران حول ذاته إلشباع رغباتها ور
هَُو أَنَشأَُكم  :؛ قال تعالى!فقط بأي وسيلة كانت وبدون نور وحي وهدي سماء

َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيهَا ؛ فالسين والتاء للمبالغة؛ ومعنى )61: هود( مِّ
ومعنى اإلعمار أنهم : لطاهر بن عاشوراإلعمار كما يقول اإلمام الشيخ ا

جعلوا األرض عامرة بالبناء والغرس والزرع ألن ذلك يعد تعميرا لألرض 
حتى سمي الحرث ِعمارة ألن المقصود منه َعمر األرض؛ فهو مستخلف في 
هذه األرض لتحقيق المقصد العام للشريعة الذي تحدث عنه العالمة المغربي 

المقصد العام للشريعة هو عمارة األرض وحفظ «: لاألُستاذ عالَل الفاسي فقا
نظام التعايش فيها وصالحها بصالح المستخلفين فيها؛ وقيامهم بما كلفوا به 
من عدل واستقامة ومن صالح في العقل وفي العمل وإصالح في األرض 

؛ وهو يدور مع المقاصد الشرعية »واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع
التوحيد «تحدث عنها الشيخ الدكتور طه جابر العلواني وذكرها  الحاكمة التي
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: ؛ وما ذكره العالمة الشيخ القرضاوي من سبعة مقاصد»والتزكية والعمران
تصحيح العقائد في التصورات لأللوهية والرسالة والجزاء؛ وتقرير كرامة «

ويم اإلنسان وحقوقه؛ والدعوة إلى عبادة هللا؛ وتزكية النفس البشرية وتق
األخالق؛ وتكوين األسرة الصالحة وإنصاف المرأة؛ وبناء األُمة الشهيدة على 

   .»البشرية؛ والدعوة إلى عالم إنساني متعاون

بالمفهوم «فكل فرد من هؤالء له حقوق؛ وهي عليك واجبات 
فإن الحكم الشرعي يتدخل هُنا آمرا وناهيًا ُمرتبًا عليك واجبات هي » الشرعي

حقوق للطرف اآلخر ومن ثم ال يجوز لك أن تتنازل عنها أو في ذات الوقت 
ألنها ليست حقوقًا طبيعية ُمكتبسة من   فكل  -على اإلجمال-يتنازل عنها اآلخر

اإلنسان ولكنها مرتبطة بالوحي من حيث أوامره ونواهيه؛ وهو ما يختلف مع 
ان من طبيعة المفهوم في الغرب الذي يعتبرها حقوقا طبيعية اكتسبها اإلنس

وفق إرادته وحقوق هللا،  -على اإلطالق - تلقاء نفسه فيجوز له أن يتنازل عنها
وقد أفرد له اإلمام العز بن عبد السالم في  -وهذا باب معروف في كتب الفقه

كتابه قواعد األحكام فصال خاصا وذكر ما لو حدث تداخل بينهما والتقديم 
؟ فاإلنسان ليس جزًءا منفصًال والتأخير وأيهما أولى بالتقديم عند التزاحم

وحقوقه ليست قائمة على الشك الذي يطيح بكل شيء وال على الصراع من 
أجل انتزاعها، وإنما هي قائمة على التكامل والتداخل؛ لذا فإن اإلسالم لم يأت 
للفرد بمفرده بتجاهل للمجتمع؛ وال للمجتمع بمفرده بمعزل عن الفرد وإنما 

على ذلك من أن اإلنسان سيُحاسب مرة بمفرده ثم جاء لكليهما؛ وال أدل 
فهناك الفرد الُمستخلف وهناك كذلك أُمة ! تُحاسب األُمة مرة أُخرى جماعةً 

فاقتطاع الفرد والتركيز على الحديث عن حقوق اإلنسان إنما هو ! الشهود
حديث ينعزل باإلنسان ويحجزه في دائرته المغلقة التي ترتكز حوله فقط وهو 

لف فلسفة اإلسالم، وهي أن اإلنسان مرتبط بالكون واألُمة ومهمة ما يُخا
الشهود وليس جزًءا منفصال ووحدة مقتطعة؛ لذا فإن النظرة التوحيدية 

 .59االستخالفية تخلق توازنا في النَِسب وعدم إيجاد الختالل في الحياة

دولة الشريعة اإلسالمية دولة دعوة وهي رحمة كلها وعدل كلها 
ا ويجب أن تكون حاضنة ومنفتحة على المجتمعات األخرى وحكمة كله
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لإلسهام  معها في إعالء القيم اإلنسانية التي تحقق للعالم تعايشاً سلمياً وتفاعًال 
حضارياً نافعاً، فدستورها ميثاق عالمي يجب أن ال يحصر في االنتماء إلى 

فُطر عليه وطن ترابي أو انتماء مذهبي، ذلك أن اإلسالم لم يأت ليمنع ما 
الناس من اختالف في الملل والنحل، لكن ليهّذب ذلك المعنى، ويضع أدب 

؛ فهو يعترف بعملية .."قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء:" االختالف
، ويقّر باالنتماء إلى القبيلة )ادعوهم آلبائهم(االنتماء االجتماعي لألسرة 

وقال الذي " :نتماء إلى الدولة القطريةوباال) وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا(
وفي " فنسب القرآن الرجل لبالده" اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه

، فجعلها أحد مقاصد الحياة االجتماعية "وجئتك من سبأ بنبا يقين" :قوله
ليس "أنه  االختالف والتعارف، ولكنه في الوقت ذاته أكد على لسان رسوله 

أي مفرقة ومميزة على أساس عرقي أو جهوي  ،60"يةمنا من دعا إلى عصب
أو لغوي أو جنسي واعتبر ذلك جاهلية أو قومية؛ وأحداث السيرة مليئة 
بشواهد كثيرة في هذا المعنى؛ بل أن ذلك مدسترة بمواد نبوية في خطبة حجة 
الوداع التي تعتبر بحق ميثاق عالمي لحقوق اإلنسان والمواطن في اإلسالمف 

فإن دماءكم وأموالكم (لنبي هذا الميثاق حين نادى في الشهر الحرام قد أعلن اف
) وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا

على  إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي! ويا أيها الناس(
حمر عجمي، وال لعجمي على عربي، وال ألحمر على أسود، وال أسود على أ

 !بلى يا رسول هللا: ، أال هل بلغت؟ قالوا"إن أكرمكم عند هللا أتقاكم بالتقوى إال
الرب واحد واألب واحد فإن الدماء  فمادام )فيبلغ الشاهد الغائب: الق

واألعراض واألموال مصونة ال يجوز أن يعتدى عليها وأن الناس سواسية 
إلنسان عبيد لرب فهنا قررت حقوق اإلنسان على أن ا كأسنان المشط،

  .61وهذا هو التوحيد الذي جاء به اإلسالم …واحد

مما يعني الجاهلية ليسن مرحلة تاريخية مضت وانتهت؛ بل يمكن أن 
توجد في أي عصر، متى وجدت عناصرها الموضوعية، ومنها عنصر 
العصبية، ومن هنا يخطئ بعض المفكرين القوميين في تحويل مفهوم الوطنية 

 معيار للتمييز في المعاملة اإلنسانية والتعبير عن ذلك  بأنهوالمواطنة إلى 
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وقضية والء وبراء، وفي ذلك تجاوز للحد والوظيفة التي يجب أن ) عقيدة(
  .يقف عندها دور هذا المفهوم السياسي

فالمنهجية العلمية والموضوعية تستدعي أن نطرح فكراً يتجاوز  
مشترك يكون انطالقة لمعاملة حدود المصادمات ويؤصل لتشكيل فكر إنساني 

الجميع في دار اإلنسانية بعيدا عن دار الحرب ودار اإلسالم مما يمكنه أن 
. يستوعب حجم التحديات الدولية الذي يشهدها عالمنا العربي اإلسالمي اليوم

، وليست دولة قومية لها "رسالة"فالدستور اٍإلسالميُ يراد به أن ينظم دولة 
ليست المهمة  "...لك بوضوح أبو األعلى المودودي يشرح ذ. وظائف معينه

الحقيقية التي تتوالها الدولة اإلسالمية في األرض هي أن تعمل علي إقامة 
األمن والدفاع عن حدود البالد أو رفع مستوي معيشة األهالي، فما هو 
الغرض األقصى والغاية العليا من وراء قيام الدولة اإلسالمية، فإن الميزة التي 

يزها عن سائر الدول غير المسلمة هي أن تعمل علي ترقية الحسنات التي تم
يريدها اإلسالم أن يحلي بها اإلنسانية وتستفيد جهودها في استئصال السيئات 

  ."التي يريد اإلسالم أن يطهر منها اإلنسانية

كما يقرر  ،62"أهل الدار"بل أن من فقهاء اإلسالم من يعتبرهم من           
ي نقال عن جمهور الفقهاء في كتابه الحديث الوطن والمواطنة في القرضاو
هذه ) أهل الدار(كلمة ، ف"لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" اإلسالم

أنهم ليسوا ) أهل الدار(تمثِّل مفتاحا للمشكلة، مشكلة المواطنة، ألن معنى أنهم 
   .63"أهل الملة"من غرباء وال أجانب، بل إنهم أهل الوطن، وان لم يكونا 

وطبقا لهذا فان اإلسالم يقر بتعدد االنتماء الديني في األمة الواحدة دون         
أن يمس هذا التعدد بوحدة األمة ونظامها، فاإلسالم يدعو أهل الكتاب إلى ما 

قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعاَلْوا هو مشترك في األديان السماوية ال التخلي عن دينهم 
َ َوَال نُْشِرَك بِِه َشْيئًاإِ  آل ( لَٰى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْيَننَا َوبَْينَُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ

َوَال وفى ظل هذه الحياة المشتركة يدعو اإلسالم إلى الحوار  ،)64:عمران
   ).46: العنكبوت( تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 



  تأصيل دولة المواطنة الدستورية في ميزان مقاصد الشريعة اإلسالمية                                    
  

 

 431                                                                            السادسالدولي  الملتقى

مقاصدية حقوق اإلنسان والمواطن في دستور دولة الشريعة : المطلب الثاني
  اإلسالمية

» عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها«لقد جاءت الشريعة التي هي 
لتحقيق مصالح الناس المعتبرة في المعاش والمعاد والعاجل واآلجل؛ والمدخل 

قارب مفهوم حقوق المقاصدي من أفضل المداخل التي يُمكن من خاللها أن نُ 
المواطنة الذي يُناقش في مستوى ضيق من التلفيق للرغبة في إثبات وجودها 

ولكن الشريعة والفقه  -في الشريعة، مع أن هذا األمر هو تحصيل حاصل
متجاوزان لذلك بكثير؛ ويكفي شرفا أن الفقهاء تحدثوا عن كراهية أن يتحدث 

سالم، إن كان في هذا إكراها لها الرجل أمام زوجته غير المسلمة بمحاسن اإل
على تغيير دينها؛ وإن الفقهاء حين تحدثوا عن العقود نصوا على أن من تعاقد 
مع أجيٍر نصراني أو يهودي واشترط عليه العمل في يوم األحد أو السبت 
فالعقد باطل لحقه في ممارسة شعائره في يومي األحد للنصراني والسبت 

ي ممارسة شعائرهما وهذا يفعله المسلم ديانة ال لليهودي احتراًما لحقهما ف
  .64سياسة

وقد وضع اإلمام الشاطبي مقاصد الشريعة في نسق ونظرية تُبين 
في الدنيا  -بوضوح كيف أن الشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح الناس

وحفظ جميع حقوقهم؛ فقسمها إلى ضروريات؛ وحاجيات؛  -واآلخرة
أن المقاصد حاكمة ال محكومة وانه ال  وتحسينات وقد تظافرت أقوالهم على

يمكن تقديم النص الجزئي على المقصد الكلي العام عند التعارض الظاهر 
 .65بينهما  للمجتهد أو الحاكم

األمور التي البُد منها في قيام مصالح الدين : المقاصد الضرورية -أ        
بل على فساد  والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛

وتهارج وفوت حياة وفي األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
 .المبين؛ ونص على أنها حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل

إنها ": وهي كما قال اإلمام أبو إسحاق الشاطبي: المقاصد الحاجية - ب      
الحرج والمشقة  مفتقر إليها من حيث التوسعة؛ ورفع الضيق المؤدي إلى
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الحرج  - على الجملة -الالحقة بفوت المطلوب فإذا لم تُرَع دخل على المكلفين
 ".والمشقة؛ ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي فالمتوقع في المصالح العامة

األخذ بما يليق من محاسن "ومعناها كما قال: المقاصد التحسينية -جـ       
تألفها العقول الراجحات؛ ويجمع ذلك قسم العادات وتجنب الُمدنسات التي 

 .مكارم األخالق

إشكالية الموائمة بين مقتضيات المواطنة المتساوية ومقررات : الفرع األول
  الهوية اإلسالمية

مما سبق يظهر أن كل إلغاء لآلخر الغير المسلم أو المخالف في 
ومن . ذلكالرأي السياسي والمذهب العقدي هو مسلك مجاف لطبيعة الحياة، ول

من أجل " البعد اإلسالمي"هنا يؤكد بعض الباحثين على أنه إذا كان إقصاء 
الوطنية القومية وإحاللها إجماالً كمنهج توحيد وطني ال يتناسب وسيادة 

البعد "التشريع اإلسالمي ومرجعيته في البلد المسلم، فإنه وبالمثل يعد نفي 
واألفراد وفي انتماء وأهميته في احترام خصوصيات الشعوب " الوطني

  .  اإلنسان وحبه لوطنه وسعيه لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل آخر

والوحدة المطلوب تبنيها على مستوى العقيدة غير تلك المطلوبة على 
مستوى الوطن فاألولى أرقى وأسمى من أن تحدُّها الحدود واألخرى بطبيعتها 

جد أنه في دولة المدينة المنورة وعلى المستوى التطبيقي ن. ووظيفتها لها حدود
" شعب الدولة"وفي ظل الصحيفة كأول دستور مكتوب للدولة اإلسالمية كان 

متعدد األعراق واألديان، المسلمون أمة واليهود أمة وكالمها يعيشان على 
يها بـ أرض مشتركة، وينتميان إلى وطن واحد، وتجمعهم رابطة  يمكن أن نسمِّ

االشتراك في  القرضاوي حيث أن. حد تعبير د على ،66"األخوة الوطنية"
الوطن يفرض نوعا من الترابط بين المواطنين بعضهم وبعض، فكلُّ مواطن 
أخ لمواطنه، وهذه األخوة توجب له من حقوق المعاونة والمناصرة والتكافل 

وهو ما خّرج عليه بعض فقهاء  .ما يستلزمه معنى االنتماء إلى أسرة واحدة
معاصرا لمركز غير المسلم في الدولة المسلمة بالمواطن من  الشريعة تكييفا

  ." مواطنون ال ذميون" :خالل مقالتهم التي عبر انه المفكر فهمي هويدي بـ
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فحقيقة التمييز بين الذميين والمسلمين أو المخالفين في الرأي أو 
 المذهب لم يقل به أحد من المتقدمين، وإنما قال به بعض المتأخرين في مرحله
تاريخية الحقة، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين، فهو ليس 

وال تمييز إال فيما تقتضيه  ،قاعدة ثابتة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينة
فإن التجربة التاريخية لهذ المفهوم، إنما تعبر عن  .67طبيعة الخالف الديني

ساسية للقرآن والسنة حاجة لم تعد قائمة، والمطلوب اليوم تنفيذ المبادئ األ
" أهل الذمة"فأحكام  ،68وليس إعمال اآلراء التقليدية المتراكمة في الموضوع

بما يعني أن . أحكام تاريخية في الغالب، وتفسير تاريخي للمبادئ اإلسالمية"
هذه األحكام إذا توفر لها فقه سياسي  تجديدي يمكن أن تحدث مساحات ال 

ات بل ومشاركتها في بنية المجتمع حدود لها الستيعاب هذه األقلي
   .69"اإلسالمي

وفي هذا السياق ينفي المفكر اإلسالمي فهمي هويدي وجود أي عالقة 
بين مفهوم أهل الذمة التمييزي في الكتابات السلطانية وبين  مفهوم الذمة  

من  10و  7(إال في آيتين هما » الذمة«القرآني فيؤكد أن القرآن لم يذكر 
، وُذكر ثانياً في سياق الحديث عن تربص المشركين القرشيين )سورة التوبة

بمعنى العزم  الَ يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إِالًّ َوالَ ِذمَّةً بالمسلمين، لذلك جاءت اآلية 
المقصود في اآلية  )الذمة(وعدم التردد في القضاء على المؤمنين، أما العهد 

  . قريشو فهو صلح الحديبية الموقع بين الرسول 

والمهم حسب هويدي أننا ال نجد في القرآن هذا المصطلح المسمى 
" الذمي"وفي السنة النبوية استخدمت كلمة » الذميين«والصفة » أهل الذمة«

، "من آذى ذميًّا فأنا خصمه يوم القيامة" :في أحاديث مختلفة مثل قوله 
تخدامه كان من قبيل وإذا كان التعبير قد استخدم في األحاديث النبوية، فإن اس"

مستنتجا في األخير أنها اجتهاد فقهي بشري  ، 70"الوصف وليس التعريف
سليم العوا  معتبرا االبقاء على مثل هذه االخطاء . وهو ما يؤكده د ،71ليس إال

لدى الفقه السياسي اإلسالمي المعاصر؛ ومن ثم  التاريخية نوع من التخلف
آن والسنة، وبناء فقه سياسي جديد يجب الرجوع إلى األصول التي هي القر

   .يتجاوب مع الحداثة السياسية
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بين "العالقة العوا ان . وبشئ من التأصيل والتخريج الفقهي يرى د
أمر " المسلمين وغيرهم من أبناء الدولة تقوم على التعاقد، وبما أن الرسول 

ذمة هللا بإعطائهم ذمة هللا ورسوله، ولم يقل أعطوهم ذمتكم، بل قال أعطوهم 
وبما أن  ،"72فهذه والية هللا ووالية النبي ... ورسوله وهي تعني األمة

التطورات التاريخية أثرت في أطراف العقد، حيث زالت الدولة اإلسالمية 
،  خصوصا -مثل تلك التي أبرمت العقد- وانحلت، ولم يعد هناك دولة إسالمية

مية جديدة أصبح  بعد مع مجيء االستعمار حي نشأت دول و كيانات إسال
للمواطنين فيها حقوق و عليهم واجبات متساوية يحكمه مبدأ األكثرية واألقلية، 

    .73"أحد له ذمة عند أحد"العوا . فلم يعد هناك حسب د

من هنا فنحن في حاجة إلى بناء قانوني جديد في عالقة المواطنين 
قد أصبحوا من فيما بينهم، ومع من عاهدوهم من اليهود والنصارى على أنهم 

الناحية السياسية أو الجنسية مسلمين، فيما لهم من حقوق وما عليهم من 
عقد الذمة لم يعد قضية "، وبذلك بالنظر الى واقع األمر فإن 74»واجبات

    .75"مطروحة، ليس فقط في زمننا هذا، بل منذ زمن بعيد

 ثمة شبه إجماع عام لدى التيار اإلسالمي بقبولويترتب على ذلك أن 
وتبني صريح لمبدأ المواطنة الكاملة لغير المسلمين كمواطنين لهم جميع 

أنَّ اإلسالم ال يتعارض مع اعتماد المواطنة كوحدة بناء للجماعة و ،76"الحقوق
    .77السياسية

والقول بوجود مشكلة في قبول المواطنة على أرضية إسالمية فهي 
عديد من اإلسالميين ناتجة عن عقلية الجمع بين العقيدة والمشروع، فال

السياسيين المعاصرين ال يميزون بين لوازم العقيدة ولوازم المشروع السياسي 
أنَّ : المرتبط بالواقع المتحرك والمتغير والمتعدد، ولعل في طليعة تلكم اللوازم

المشروع السياسي المراد إنجازه ال يتم من خالل حمل الواقع كقالب جامد 
ة دون النظر إلى حركية الواقع وتعقيداته وتحوالته، على أساس العقيدة المنجز

وال يمكن حمل الواقع دفعياً إذا ما كان مغايراً لخصائص العقيدة، كما أنه 
سوف ال يصدق على الواقع الخارجي المراد إحداث التغيير فيه، فإشكالية 
المشروع السياسي تكمن في إيجاد روابط معنوية ومادية قادرة على التعامل 
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الواقع كما هو مع محاولة ترشيده على أساس العقيدة أو اإليمان مع 
  .78اإليديولوجي

ال نجد مشكلة قيمية معرفية حقيقية بين مبدأ المواطنة ومبدأ  وبذلك
القرضاوي فاإلخوة هنا رابطة معنوية  .األخـوة الدينية، او الوطنية بتعبير د

التعايش المشترك بين  متحررة عن الزمان والمكان، أما المواطنة فهي رابطة
. أفراد يعيشون في زمان معين ومكان محدد ضمن وحدة سياسية تُسّمى الدولة

ويبقى التخوف فقط آتياً من اللفظ الذي ارتبطت به هذه القضايا وهي لفظ 
حذراً من تصور الوطن نفسه مصدر تلك الحقوق بجعله إلها ) المواطنة(

رد وعاء يجمع الناس ويتبادلون في والحق هنا أن الوطن مج ،79مشرعاً بديالً 
إطاره تلك الحقوق والواجبات، أما مصدرها فهو شيء آخر؛ فلسفة، أو دين، 
يعيشه أفراد ذلك المجتمع؛ فالمواطنة في الغرب ترتد إلى الفلسفة الليبرالية 
التي يمثل فيها الفرد وحدة مستقلة ، لحقوقها االعتبار األعلى وأهمها الحرية 

ن تصان ما لم تكن خطراً على حريات اآلخرين ، وعلى هذا تقوم التي ينبغي أ
النظم الديمقراطية، أما في اإلسالم فمصدر الواجبات والحقوق المتبادلة في 
المجتمع المسلم هو اإلسالم بما وضعه من قيم خلقية، وأحكام تعاملية بين 

  .  80األفراد أو بين الحاكم والمحكوم

إقامة نمط من العالقات الخاصة في أما تصور أن المواطنة تعني 
وطن محدد يؤدي إلى انعزاله عن أمته اإلسالمية وهمومها فهذا غير صحيح؛ 
إذ إن موجهات اإلسالمية التوسعية أسرة فعشيرة فمجتمعاً فأمة تمنع هذا، بل 
أكثر من ذلك تجعل واجبات وحقوق الدائرة األدنى صاعدة بالناس نحو ما 

امل البنائي اإلسالمي في مجتمَعيِن من مجتمعات فوقها من دوائر، والتك
المسلمين يؤدي تلقائياً إلى تماثلهما ومن ثم تقاربهما وتوحدهما في المسار 
الحضاري، وهذه أوربا بقومياتها الوطنية الضيقة استطاعت أن تذيب ما بينها 

  .81من جليد وأن تتوحد شيئاً فشيئاً 
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  مقاصديمتساوية من منظور إمكانية وجود مواطنة :  الفرع الثاني

يطرح البعض من الباحثين إشكالية نطاق بعد أسلمة مبدأ المواطنة  
وحدود نجاح مبدأ المواطنة في الدولة اإلسالمية في تحقيق المساواة التامة 
والكاملة بين المسلمين، وغير المسلمين؟ هل تسمح األطروحة التوفيقية القائلة 

أم يتم االكتفاء باألخذ  جميع المناصب السياسية؟ بالمواطنة لغير المسلم بتولية
أ لمفهوم المواطنة؟ فحسب التيار التوفيقي المصنف بالتيار الوسطي  الُمجزَّ
يكون من مقتضيات المواطنة جواز مشاركة غير المسلمين في البرلمان، أو 

بأن الدولة الحديثة،   -وحسب راشد الغنوشي -مستدلين  ،82حتى لرئاسة الدولة
ام التطور الديمقراطي الحاصل والبناء المؤسسي للدولة، يجعل منها دولة وأم

مؤسسات وليست دولة أشخاص خصوصا مع دسترة مبدأ الفصل بين 
السلطات مما يجعل الكثير من المناصب العليا للدولة ال تحمل سلطة مطلقة، 
في الوقت التي يقيدها القانون والدستور، وتخضع لعملية توازن، يفرضها 

   .83تواجد مؤسسات دستورية أخرى

يجب أن تكون "وهو ما يؤكده المستشار طارق البشري مستنتجا انه 
جميع المناصب في الدولة اإلسالمية الحديثة مفتوحة للمواطنين غير المسلمين 

سليم  .دويعترض المفكرين  .84»الذين يجب أن يحصلوا على كامل الحقوق
المسلم منصب رئيس الدولة  محمد عمارة، على تولية غير.العوا ود

اإلسالمية، أو رئيس أركان الحرب،  لتعلقها بحماية اإلسالم أما دون ذلك من 
   .85الواليات غير الدينية يتولها غير المسلم وال تطرح أي إشكال

سليم العوا يجيز بمقتضى المواطنة الدستورية . د وفي المقابل نجد
لسنا في دولة الخالفة  -نا حسبه تولي المرأة لرئاسة الدولة اإلسالمية ألن

فنحن في ظل الدولة المعاصرة دولة دستورية تحكمها قوانين محددة  - القديمة
لكل سلطة، وهناك فصل للسلطات، وال يمكن فيها أن تكون اختصاصات 
الرئيس هي اختصاصات الخليفة الذي كان يؤم الناس في الصالة، ويتولى 

  .القضاء
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ة تولية غير المسلم منصب رئاسة محمد عمار. ويرفض بدوره د
الدولة اإلسالمية بحجة انه ال يمكن لمسلم أن يترأس منصب بطريركية األقباط 

فنقص شرط في تولية المنصب ال يعني أن هناك نقص في حقوق . مثالً 
المواطنة فإذا كان من شروط الخليفة أن يكون مجتهدا وعالما بالحالل والحرام 

م للترشح لمنصب خليفة المسلمين، غير انه يستثني ال يقدح في حق غير المسل
فمن الممكن أن : "المناصب األخرى  في إطار الحكم المؤسساتي بحيث يقول

تبقى المؤسسة ويكون غير المسلم جزءاً من المؤسسة، هنا يوجد باب للتفكير 
   .86"لم ينضج بعد االجتهاد فيه لكن هناك مجاالت لالجتهاد في هذا اإلطار

األمر أن المواطنة كما أنتجها الفكر السياسي الغربي وخالصة 
ست المساواة في الحقوق، وأعطت للنضال السياسي بُعده السلمي، بتوسيع  كرَّ
دائرة المشاركة السياسية، دون تمييز ديني أو عرقي، وإنما باعتماد االنتماء 

قاصده الوطني، وهذا ال يتعارض مع الدين  عند ثلة من الباحثين وإنما يحقق م
غير أن المسيرة التاريخية للمواطنة،  .87في العمران، والتعايش اإلنساني

عرفت انتكاسة لدى الغرب المسيحي مع وجود أقليات مسلمة في العالم 
الغربي، حيث أخذت تظهر مظاهر التمييز الديني  كقضية الحجاب في 

وقضية هدم المآذن وانتكاسة القضاء الفرنسي  المؤسسات التعليمية
السويسري أمامهما، وهو ما يجعل المواطنة في مأزق حقيقي، بحيث تحولت  و

العلمانية الفرنسية إلى تمييز المسلمين عن غيرهم، واالنتقاص من حقوقهم 
مما يعيد التساؤل من جديد عن  مدى إمكانية . باسم مرجعية الدولة العلمانية

ة، مما يعني بدورة االرتكاز على مفهوم المواطنة كمنظم للعالقات اإلنساني
عجز مفهوم مبدأ المواطنة في احتواء مختلف الهويات والعرقيات، وهو ما 
تكشفه التجربة التاريخية للدولة، من انقسام دول قديما وحديثا، واتحاد دول 
على أسس غير مقبولة وفقا لمعيار المواطنة اإلنسانية المزعومة، مما تؤكد 

لم تصل األمور "لدولة المعاصرة، هي أنه على حقيقة دائمة الوقوع ولصيقة با
بحضارة ما إلى أن تصنف األفراد من دون أي تراتبية معينة، ومن دون أي 

  ،88"معطى مسبق، سواء كان دينيًّا، أو حضارّيًا أو إثنّيًا أو لوناً أو جنساً 
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فالمواطنة الكاملة عمليًّا بالمفهوم الغربي غير محققة في الواقع، وال "وبالتالي 
     .89"مكن تحقيقها بشكل مطلقي

          :الخاتمة

من خالل تحليل التجربة النبوية وسبر مصادر التأصيل والتقصيد 
اإلسالمي، يتضح أن اإلسالم يعتبر الجماعة البشرية التي تُحكم بموجب 
أحكامه تشكل وحدة إنسانية بغض النظر عن طائفتها وجنسها، فليس في 

بل جميع الناس لهم االعتبار اإلنساني فقط ما  اإلسالم ما يسمى باألقليات،
داموا يحملون التابعية أو الجنسية، فكل من يحمل تابعية الدولة يتمتع بالحقوق 
التي قررها الشرع له سواء أكان مسلما أم غير مسلم، وإنما التفاوت  حقوق 
المواطنة على حسب الشروط المطلوبة في ممارسة الحق فحق الترشح 

الرئاسية يشترط فيه  ان يكون مسلما كما يشترك في البتطريريك   لالنتخابات
أن يكون مسيحيا؛ ويطبق اإلسالم على جميع الرعايا باعتباره قانونا للجميع، 
فحين تطبق أحكام المعامالت والعقوبات مثال، يُنظر إلى الناحية التشريعية 

  .القانونية، ال الناحية الروحية الدينية

النبوية والتجربة الراشدية في مجال حقوق لقد مثلت النصوص 
اإلنسان  مصدرا خصبا لفقه المواطنة وفقا لمتطلبات كل عصر حيث اعترف 

، عدَت أول )صحيفة المدينة(للغير والمخالف بحقوق في الحكومة النبوية بدءا 
وثيقة حقوقية نظمت العالقة العضوية بين أفراد الجماعة السياسية  وضمنت 

بات على أرضية التعددية الدينية والعرقية، فكانت بحق أول الحقوق والواج
الحقيقي لمفهوم المواطنة عقد مواطنة متقدم على عصره كرس المعنى 

ومرورا بصلح الحديبية وما تمخض عنه من تقديم تنازالت مرحلية . العصرية
 مراعاة للمآل وتغليبا للمصالح المستقبلية على المفسدة الحالة؛ حيث

لدى الدارسين أكثر قرباً وتأصيال لمفهوم المواطنة " فة الحديبيةصحي"تعتبر
بمعناه الحديث ألنها جسدت اتفاقاً ذو صبغة دنيوية وليست دينية بين فئات 
متساوية مما يؤسس لمدنية الدولة في اإلسالم حيث وافق النبي محمد عليه 

ا للمآل ومراعاة اعتبار" محمد بن عبد هللا"الصالة والسالم التوقيع عليه باسمه 
  .لفقه المتوقع والمستقبل
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وعليه يتطلب الفكر المقاصدي لبناء دولة المواطنة المرور أوال 
بالمواطنة اإلنسانية، وثانيا بالمواطنة الديمقراطية؛ وانتهاء بالمواطنة العالمية 

وانتهاء بالعفو اإلنساني  باعتبار الشريعة خطاب لإلنسانية وليس للمسلمين فقط
وخلدت في الخير بحقوق المواطنة " ييز من دخل داره فهو آمندون تم

اإلنسانية من خالل ميثاق حجة الوداع وما ترتب عنه من تقرير لحق الحرية 
اإلنسانية والكرامة  والمساواة  وتفي معايير التمييز على أساس العرق و 

ة بهن، اللون و اللغة  والذكورة واألنوثة اال في ما يخص أحكام النساء الخاص
ومن هنا يتبين أن الكرامة والتفضيل على أساس العمل الصالح  والتقوى، 

اإلنسانية هي مقولة أصيلة وأساسية في التأسيس لفكرة حقوق اإلنسان على 
فالمواطنة الدستورية تلتقي مع الحرية . المستويين اإلسالمي واإلنساني

ا مفهوما قابال والكرامة والعدل التي هي مقاصد للشريعة مما يجعل منه
للتفعيل واالنطالق منه لتحقيق مقصد التنمية وحفظ وحدة األمة  ونظامها 

  .العام
فهذا التأسيس القرآني التأصيلي لمفهوم المشترك اإلنساني على هذا 
المنهج الشامل والمتكامل، يجعل المسلمين أقوى من غيرهم في إدارة حوار 

ن منطلق حضاري وعلمي الثقافات والتواصل بين مختلف الحضارات م
ودعوي متين، كما أن تشبّع المسلمين بمفهوم المشترك اإلنساني كما أسسه 
المنهج القرآني، يؤهلهم موضوعيًّا لحسن تدبير االختالف مع المخالفين في 
العالم، فالذي ال يقوى على بناء االئتالف مع المخالف حقيقة وصدقاً ال 

فحاجة اإلنسانية في العالم اآلن إلى . يستطيع أن يحسن تدبير االختالف معه
من ينشر فيها دعوة بناء االئتالف وتدبير االختالف حاجة ملحة، والمرجعية 
اإلسالمية هي أقوى مرجعية حضارية قادرة على تلبية هذه الحاجة، وبناء 
السلم العالمي الذي تنتقل اإلنسانية بموجبه من واقع االقتتال واالحتراب، إلى 

فمن تمام حسن تدبير االختالف بين الناس الكشف عن . ن والتكاملأفق التعاو
المؤتلف بينهم، الذي غالباً ما تصرفه حدةُ االختالف، حتى كأن المختلفين ال 
ينتظمهم ناظم وال يربطهم رابط، وهو ما يحتاج إلى من ينفض عنه ركام 

ي لتأسيس ويعد علم المقاصد المدخل التواصلي اإلنسان .الجاهليات والعصبيات
  .90مشترك للقيم اإلنسانية بخطاب واقعي المنطلق وإنساني المقصد
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 http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&art  
رؤية معرفية  -ة التحيز حول فكرة المواطنة في المجتمع اإلسالمي، إشكالي ،طه جابر العلواني -27

ودعوة لالجتهاد، محور العلوم االجتماعية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة المنهجية 
  . 279ص  ،1995، 1 ط ،)9(اإلسالمية 

  . 380طه جابر العلواني، نفس المرجع، ص  -28
مي؛ سامي صالح الوكيل؛ حقوق اإلنسان في التصور اإلسال. محمد أحمد مفتي مع د/د -29

http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid  
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زكي الميالد؛ حقوق اإلنسان في الخطاب اإلسالمي المعاصر؛ مجلة الكلمة؛ الناشر منتدى  -30

  .15؛ ص1996السنة الثالثة  13الكلمة للدراسات واألبحاث العدد
ي هي أعلى درجة من الكرامة ويميز بعض الفقه بين الكرامة الذاتية وبين الكرامة المكتسبة الت -31

األولى، معتبرا أن اإلعالن العالمي أشار إلى الكرامة الذاتية، ولم يتطرق إلى الكرامة المكتسبة 
بخالف اإلعالن اإلسالمي الذي التفت إلى هذا الجانب، وحسب رأيه الذي يشرح فيه ما يقصده 

إن اإلعالن اإلسالمي يفصل بحق : بالكرامة الذاتية والكرامة المكتسبة يقول الشيخ التسخيري
بين أصل الكرامة أو الكرامة التي يحصل عليها اإلنسان باعتبار انتمائه اإلنساني فقط، 
والكرامة المكتسبة التي ينالها اإلنسان عبر سيره التكاملي المعنوي وعمله الصالح في خدمة 

وفرد عادي يعيش لنفسه الخلق، فإن أي وجدان يدرك الفرق بين عالم كبير كابن سينا مثال، 
قسم الدكتور محمد عبد ) دستور األخالق في القرآن(دون أن يترك أثرا في الحياة وفي كتابه 

كرامة اإلنسانية، وكرامة : هللا دراز مفهوم الكرامة في القرآن الكريم إلى أربعة أقسام هي
الكرامات األربع االستخالف، وكرامة اإليمان، وكرامة العمل، مستدال على كل قسم من هذه 

   .بآيات قرآنية مبرهنة عليها
وأصدق األمثلة وجود اليهود مع أعظم وأفضل مجتمع بشري عرفتـه الدنيـا وسطره التاريخ  -32

بعيد الهجرة مباشرة، وربما بعد    ، الذي ضم...في المدينة المنورة البشري، مجتمع الرسول 
السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، ص  نظر محمد حميد هللا، الوثائق(مسلم ) 1500(بدر 
، )103انظرياسين الغضبان، مدينة يثرب قبل اإلسالم، ص (رجل يهودي ) 2000(و) 65

ألف مشرك من العرب ) 16 -4(وفيه عددكبير من العرب المشركين يتراوح عددهم من 
). 257نسان، ص المدينة المنورة، البيئة واإل. محمد احمد الرويثي ومصطفى محمد خوجلي(

، ولكن كما ترون غير في هذا المجتمع الذي آلت رئاسته إلى المسلمين بقيادة رسول هللا 
المسلمين فيه أكثر من المسلمين، وضع أول دستور يعيش على ضوئه المسـلمون مع غير 

ــ ولو أن اليهود احترموا عهودهم في صحيفة المدينة الستمر ... المسلمين في وطــن واحد
خالد /ودهم في المدينة، وما كان الرسول ليخرجهم لوال نقضهم عهد الصحيفة ينظر دوج

  األحمد، حقوق المواطنة في صحيفة المدينة،  على الرابط
 http://www.odabasham.net/show.php?sid=16297 

ة أهل الذمة في النظام الحقوقي اإلسالمي، رؤية إسالمية، مجلة الحيا ،محمد سليم العوا/د -33
  .180، ص 11، العدد 2003الطيبة، السنة 

إعادة النظر في مفهوم الجماعة السياسية في اإلسالم، مجلة المستقبل : عبد الوهاب األفندي /د -34
  . 156ص  ،264ع  ،العربي

  نظرات في المفهوم والتنزيل.. أحمد عبد الجواد زايدة، ُحقوق اإلنسان -35
 http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=680 

جريدة المستقبل شمس الدين الكيالني؛ حقوق اإلنسان بين المرجعيتين اإلسالمية والحداثية  -36
  :اللبنانية على الرابط

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=447449 
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، المعهد -حقوق غير المسلم في المجتمع المسلم  -الغنوشي، حقوق المواطنة راشد : ينظر -37

  .1989العالمي  للفكر االسالمي ، فرجينيا ، الواليات المتحدة االمريكية، 
بين المؤمنين والمسلمين من  هذا كتاب من محمد النبي : "وفي هذا الشأن نصت الصحيفة -38

 /د ينظر". د معهم إنهم امة واحدة من دون الناسقريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاه
رؤية تحليلية معاصرة، : المعالجة اإلسالمية إلشكاالت المواطنة ،سامر مؤيد عبد اللطيف

  .7ص ،2009-هـ1430، منشورات جامعcة كربالء ملية القانون
يتضمن إقرار  عقد مؤبد" :ويقصد بالذمة في اللغة العقد واألمان، أما في االصطالح الفقهي فهي -39

غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بأمان الجماعة اإلسالمية وضمانها، بشروط بذلهم الجزية 
: رفيق عبد السالم بوشالكةينظر  ،"وقبولهم أحكام دار اإلسالم في غير شؤونهم الدينية

كز المواطنة في الخطاب اإلسالمي، انظر المواطنة والديموقراطية في البلدان العربية، مر
  . 257، ص 2001بيروت، الطبعة األولى  -دراسات الوحدة العربية 

  :خالد األحمد، حقوق المواطنة في صحيفة المدينة، على الرابط/د:نقال عن  -40
 http://www.odabasham.net/show.php?sid=16297 

تطور "ورقة مقدمة إلى ندوة  والتأسيس الفقهي المعاصر، .. المواطنة محمد زاهد جول،/د -41
 "الفقه اإلسالمي في عالم متغير -العلوم الفقهية في ُعمان

  :م على الرابط13/4/2011-9خالل الفترة من 
http://www.alwatan.com/graphics/2012/08Aug/11.8/dailyhtml/qadaia2.html 

 محمد عمارة، حقوق المواطنة في اإلسالم، مقالة منشورة في منتدى الشروق اإلسالمي، على/د -42
  : ، الموقع22/2/2009الشبكة الدولية للمعلومات، التاريخ 

http://www.alshorok.net/vb3/showthread.php?t=9590 
تطور "ورقة مقدمة إلى ندوة  والتأسيس الفقهي المعاصر، .. المواطنة محمد زاهد جول،/د -43

 "الفقه اإلسالمي في عالم متغير -وم الفقهية في ُعمانالعل
  :م على الرابط13/4/2011-9خالل الفترة من 

 http://www.alwatan.com/graphics/2012/08Aug/11.8/dailyhtml/qadaia2.html 
رؤية تحليلية : المعالجة اإلسالمية إلشكاالت المواطنة  ،سامر مؤيد عبد اللطيف /د ينظر  -44

                                 .8ص ،2009 - هـ1430منشورات جامعcة كربالء ملية القانون معاصرة،
يوصف ميثاق األمم المتحدة بأنه حجر األساس للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وذلك ألنه ساهم  -45

من الميثاق التي اعترفت  55وألول مرة في تدويل حماية حقوق اإلنسان خصوصا المادة 
يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية " :هذه الحقوق فقد جاء فيها بعالمية

للجميع بال تميز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك 
إمام حسانين عطا هللا، حقوق اإلنسان بين العالمية /دينظر  ،..."الحقوق والحريات فعال

  . 18، ص2004، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية والخصوصية
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صحيفة الوسط   منصور الجمري، حقوق اإلنسان ترتبط بالفطرة وتدفع نحو الديمقراطية -46

   .هـ1429ذي الحجة  07م الموافق 2008ديسمبر  06السبت  -  2283العدد  -البحرينية 
؛ 1991ر دار البراق تونس طبعة  منير شفبق؛ الفكر اإلسالمي المعاصر والتحديات؛ الناش -47

  .98ص
زكي الميالد؛ حقوق اإلنسان في الخطاب اإلسالمي المعاصر؛ مجلة الكلمة؛ الناشر منتدى  -48

  .15؛ ص1996السنة الثالثة  13الكلمة للدراسات واألبحاث العدد
قافة المجلس الوطني للث: الناشر -ضرورات ال حقوق -محمد عمارة؛ اإلسالم وحقوق اإلنسان  -49

  .14؛ ص1985الكويت؛ طبعة 
الشركة العالمية للخدمات اإلعالم الخرطوم، :  حسن الترابي؛ نظرات في الفقه السياسي؛ الناشر -50

  .  31؛ ص1988طبعة 
مركز دراسات الوحدة العربية  : عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ الناشر/ينظر د  -51

   .208؛ ص 1994طبعة 
د؛ حقوق اإلنسان في الخطاب اإلسالمي المعاصر؛ مجلة الكلمة؛ الناشر منتدى زكي الميال -52

  .19؛ ص1996السنة الثالثة  13الكلمة للدراسات واألبحاث العدد
 :على الرابطالعالمية هي خصوصية حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،براهيم البيومي غانما -53

http://www.hiramagazine.com/archives/title/380 
لقد ظهرت خالل العقود األخيرة من القرن الماضي عدة صياغات في محاولة لتدارك هذا   -54

وقد  ،"إعالن حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسالم" :التقصير، وتمثلت تلك الصياغات في اآلتي
البيان اإلسالمي العالمي " .1979كة المكرمة في سنة صدر عن رابطة العالم اإلسالمي بم

مشروع " .1980وقد صدر عن المجلس اإلسالمي األوربي في لندن سنة  ،"لحقوق اإلنسان
، الذي صدر عن مؤتمر قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي في "وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم

لذي قدم إلى المؤتمر الخامس ، ا"مشروع حقوق اإلنسان في اإلسالم" .1989الطائف سنة 
إعالن القاهرة حول حقوق " .1989لحقوق اإلنسان في طهران، في كانون األول ديسمبر

وقد صدر  ،"إعالن بشأن حقوق الطفل ورعايته في اإلسالم" .1990سنة " اإلنسان في اإلسالم
د هذا إلى جانب مبادرات وصياغات أخرى متفرقة، بعضها بجه  .1994في المغرب سنة 

  .فردي، وبعضها بجهد جماعي مؤسسي
، 66المنهج القرآني في بناء المشترك اإلنساني؛ مجلة إسالمية المعرفة، العدد  محماد رفيع،/د -55

  http://www.wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=1572  :على الرابط
، 66ة إسالمية المعرفة، العدد المنهج القرآني في بناء المشترك اإلنساني؛ مجل محماد رفيع،/د -56

   http://www.wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=1572  :على الرابط
 : ، العالمية هي خصوصية حقوق اإلنسان في اإلسالم على الرابطبراهيم البيومي غانما -57

http://www.hiramagazine.com/archives/title/380  
   .مرجع سابق ،العالمية هي خصوصية حقوق اإلنسان في اإلسالم   ،براهيم البيومي غانما -58
 نظرات في المفهوم والتنزيل.. أحمد عبد الجواد زايدة، ُحقوق اإلنسان -59

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=680  
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رؤية تحليلية معاصرة ، : المعالجة اإلسالمية إلشكاالت المواطنة ،سامر مؤيد عبد اللطيف /د -60

  .9 ص ،2009 -هـ1430، منشورات جامعFة كربالء ملية القانون
  ، أول إعالن لحقوق اإلنسان في خطبة الوداعااشيخ حسين؛  -61

http://www.housseinamer.net/index.php/2009-12-29-02- 
تطور "ورقة مقدمة إلى ندوة  والتأسيس الفقهي المعاصر، .. المواطنة محمد زاهد جول،/د -62

 "الفقه اإلسالمي في عالم متغير -العلوم الفقهية في ُعمان
  :م على الرابط13/4/2011-9خالل الفترة من 

 http://www.alwatan.com/graphics/2012/08Aug/11.8/dailyhtml/qadaia2.html 
  : خالد األحمد، حقوق المواطنة في صحيفة المدينة،  على الرابط/د -63

http://www.odabasham.net/show.php?sid=16297 
تطور "ورقة مقدمة إلى ندوة  والتأسيس الفقهي المعاصر، .. المواطنة محمد زاهد جول،/د -64

 "عالم متغيرالفقه اإلسالمي في  -العلوم الفقهية في ُعمان
  :م على الرابط13/4/2011-9خالل الفترة من 

 http://www.alwatan.com/graphics/2012/08Aug/11.8/dailyhtml/qadaia2.html 
  .196عبد العزيز العسالي؛ المواطنة المتساوية في ضوء مقاصد الشريعة؛ ص/ د -65
رح باألخوة في الوطن، منها من القرآن الكريم ، عدة آيات تصوقد استدل على هذا التأصيل  -66

بَْت قَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسلِيَن {:قوله تعالى  ، 106:الشعراء} إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم نُوٌح أَال تَتَّقُونَ * َكذَّ
 خالد األحمد، حقوق المواطنة في صحيفة المدينة،  على الرابط/ينظر د. وأمثالها كثير 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=16297  
رؤية تحليلية معاصرة ، : المعالجة اإلسالمية إلشكاالت المواطنة ،سامر مؤيد عبد اللطيف /د -67

                                  .9ص ،2009هـ  1430منشورات جامعFة كربالء ملية القانون
، دار مواطنون الذميون، موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين: يراجع فهمي هويدي -68

  . 110الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، ص 
، )2(مجلة قضايا إسالمية معاصرة، العدد الثاني : اإلسالم والديمقراطية: محمد حسن األمين -69

  . 231، ص 1998بيروت 
  . 125، ص 1999مواطنون ال ذميون، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة : فهمي هويدي -70
تطور "ورقة مقدمة إلى ندوة  والتأسيس الفقهي المعاصر، .. المواطنة محمد زاهد جول،/د -71

 "الفقه اإلسالمي في عالم متغير -العلوم الفقهية في ُعمان
  : م على الرابط13/4/2011-9خالل الفترة من 

 http://www.alwatan.com/graphics/2012/08Aug/11.8/dailyhtml/qadaia2.htm 
لة، األقليات، المواطنة، المرأة في الفقه السياسي المعاصر، مجلة الدو: محمد سليم العوا -  72

  . 97 - 96، ص 1996، السنة 126المنطلق، العدد 
السنة الرابعة ، 54العدد  ،مجلة الكلمة ، المواطنة في الفكر السياسي اإلسالميخـالـد يـايــمـوت -73

  :على الرابطم، 2007 - 1427 عشرة شتاء
 http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&art 
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  . 98 - 97المرجع نفسه، ص  ،محمد سليم العوا -74
 ،1ط بين اإلسالم والعروبة، دار القلم للنشر والتوزيع الكويت،  ،نقالً عن طارق البشري -75

  .  45ص  ،1988
إعادة النظر في : نقالً عن عبد الوهاب األفندي. 125ص .. فهمي هويدي، مواطنون ال ذميون -76

ع  ،مسلم أم مواطن، مجلة المستقبل العربي: المفهوم التقليدي للجماعة االسمية في اإلسالم
  . 149- 148ص  ،264

السنة الرابعة ، 54العدد مجلة الكلمة  ،، المواطنة في الفكر السياسي اإلسالميايــمـوتخـالـد يـ -77
   :على الرابطم، 2007 - 1427 عشرة شتاء

http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&art 
ة اإلسالم والديمقراطية، منظمة اإلسالم كريم شغيدل، أسس المواطنة وصور االلتباس، مجل -78

  .2005، شباط والديمقراطية ، بغداد ، العدد العاشر
السنة الرابعة ، 54العدد مجلة الكلمة  ،، المواطنة في الفكر السياسي اإلسالميخـالـد يـايــمـوت - 79

  .مرجع سابقم، 2007 - 1427 عشرة شتاء
رؤية تحليلية معاصرة ، : المعالجة اإلسالمية إلشكاالت المواطنة ،سامر مؤيد عبد اللطيف /د -80

  .9ص ،2009-هـ 1430، كربالء ملية القانونمنشورات جامعoة 
  .صر، مرجع سابقوالتأسيس الفقهي المعا.. المواطنة محمد زاهد جول،/د -81
السنة الرابعة ، 54العدد مجلة الكلمة  ،، المواطنة في الفكر السياسي اإلسالميخـالـد يـايــمـوت - 82

  http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&art :على الرابطم، 2007 - 1427 عشرة شتاء
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  دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة

  

  
  عبد الفتاح عبد الغني الهمص              الدكتور  – زياد علي الجرجاوياألستاذ الدكتور 

  فلسطين - غزة 

  
هدفت الدراسة إلى التعرف على واجبات المواطنة  :ملخص الدراسة

دورها في تعزيز قيم  بيانوالتي تعززها التربية اإلسالمية إلى التمسك بها، 
المشاركة السياسية، والكشف عن أسس المواطنة الصالحة التي دعت إليها، 
وكذلك معرفة الطرق التي من خاللها تعزز قيم المواطنة كما وردت في 
التربية اإلسالمية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج 

والمصطلحات من وجهة التربية األصولي، من أجل تأصيل الفكر اإلسالمي 
اإلسالمية، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها 
ضرورة االهتمام بموضوع المواطنة من وجهة النظر اإلسالمية وذلك ألن 
هذا الموضوع قد زلّت به األقالم وتاهت به األقدام، وتحيرت بموضوعاتها 

خدام المصطلحات األجنبية بدالً من العقول حيث بدأت في اآلونة األخيرة است
  .المصطلحات األصيلة في تراثنا العربي واإلسالمي

The role of education in promoting Islamic values of citizenship 

Abstract: This study aimed to identify the duties of citizenship 
promoted by the Islamic Education to stick to it, and the statement of 
its role in promoting the values of political participation, and 
disclosure of the foundations of good citizenship, which called it, as 
well as knowledge of the ways in which promote the values of 
citizenship as set forth in Islamic education, The study used the 
descriptive analytical approach and methodology fundamentalist, in 
order to consolidate the Islamic thought and terminology from the 
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point of Islamic Education, The study concluded a set of 
recommendations, the most important need to focus on the subject of 
citizenship from the Islamic point of view, because this subject has 
still its pens and wandered by foot, and Subjects varied minds as 
recently began the use of foreign terms instead of terms inherent in 
the Arab and Islamic heritage. 

  :المقدمة

اهتمت التربية اإلسالمية بتعزيز قيم المواطنة لإلنسان المسلم، ودعته إلى 
االرتباط بوطنه، واالنتماء له، والدفاع عنه، والذود عن حياته في كافة 

عندما خرج من مّكة، ماذا  المحافل على كافة األصعدة، فهذا رسول هللا 
من مكة،  لما خرج رسول هللا : ، قالابن عباس رضي هللا عنهماقال؟ عن 

أما وهللا ألخرج منك، وإني ألعلم أنك أحب بالد هللا إلي وأكرمه على : "قال
 679 /5: 1975لترمذي، ا( ".هللا ، ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

)3925.(  

فحب الوطن واالعتزاز به أمر أقرته الشريعة اإلسالمية، وقد أفردت 
له المناهج، وأقيمت له المؤتمرات، والندوات من أجل بناء اإلنسان المنتمي 
لوطنه، وما نشهده اليوم في البالد اإلسالمية من نفور وعزوف وعدم انتماء؛ 

الداعية إلى االنتماء  تاب هللا وسنة رسوله إنما مرجعه لعدم التمسك بك
  . واالعتزاز بالوطن

تلعب قيم المواطنة دوراً رئيساً في عملية تشكيل المواطن الصالح، 
وغرس القيم المرغوب فيها وترسيخها لدى شباب األمة، فالمواطنة لم تعد فقط 
 ورقة رسمية تثبت انتساب شخص إلى وطن ما؛ وإنما هي أعمق من ذلك من

حيث إن الفرد البد أن يكون لديه إحساس بالهوية واالنتماء التي سوف تدفعه 
لإليجابية الفاعلة، واإلنتاجية في المجتمع، ومعرفة الحقوق والواجبات تجاه 
المجتمع، وعالقة هذا المجتمع بمتغيرات العالم الخارجية، كما أن المواطنة 

الية وعصر تباين الثقافات الضرورية والواجب تفعيلها في ظل المتغيرات الح
وتمازج الشعوب هي مواطنة تدفع باتجاه العمل بأمان والتفاعل بإيجابية وفق 
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االنقسامات التي قد تكون موجودة في مجتمع واحد وفق معيار التسامح وتقبل 
: 2006ريمرز، (اآلخر من أجل ضمان سالمة اآلخر والعيش بكرامة وأمان 

368.(  

تربوية كالجامعات والمدارس قد اهتمت في لذا نجد أن المؤسسات ال
جعل تعلم القيم الوطنية في صلب العمل التعليمي والتربوي، وذلك لتأصيل قيم 
المواطنة اإليجابية التي تؤدي إلى اإلنتاجية لما فيه صالح الوطن، وذلك من 
خالل تقديم منهاج يهتم بتعزيز القيم الوطنية بهدف تزويد المتعلم بالقدر 

من المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات التي تبث في نفسه  المناسب
شعوراً بالوالء لوطنه، والثقة باألمة واالرتباط بهما، واالعتزاز بمقوماتهما 

  ).223: 2004بوقس وبار عيدة، (

 وترسيخ والكرامة الحرية بقيم المواطنة على الشاملة التربية وتتصل
 الفرد نمو مراحل في االختالف حتراموا المساواة والديمقراطية سلوكيات
 التربوية المؤسسات خالل مختلف من والجسمي والوجداني العقلي وتطوره

 ومؤسسات  اإلعالم بوسائل ومروراً  والمدرسة باألسرة بدًءا واالجتماعية
علي، ( الفردي والتثقيف االجتماعي بالتنشيط تُعنى التي المدني المجتمع
2003 :15.(  

  :وتساؤالتها مشكلة الدراسة

تهتم التربية اإلسالمية بالمتعلم من جميع الجوانب المكونة لشخصيته 
جسمياً، وروحياً، وعقلياً، واجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً، وهو األمر الذي يفيد 
بأن التربية اإلسالمية ليست تلك المواقف التقليدية المتكررة التي يسودها 

ة واحدة تتمثل في حشو المعلومات في الجمود والرتابة، وتقتصر على وظيف
ذهن المتعلم، ليحفظها ثم ينساها مع الوقت؛ ولكن التربية اإلسالمية هي التي 
تساعد المتعلم على النمو السليم والذي يتمثل بناءه جسمياً، وعقلياً، واجتماعياً، 
ودينياً، ويتصف بالشمول والتكامل، فالتربية اإلسالمية توفر اآلليات الجيدة 
التي تساعد المتعلم على توظيف ما تعلمه من معلومات، ومساعدته أيضاً على 
تطبيق ما تشتمل عليه من مبادئ وحقوق ومفاهيم، وتعميمات تقوم على 
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أساسها بناء وإعداد الفرد المسلم، الذي يفهم دينه وإسالمه فهماً صحيحاً 
اء، وتزويد الطلبة متكامالً وغرس العقيدة اإلسالمية في نفوس الناشئة من األبن

بالقيم والتعاليم اإلسالمية والمثل العليا، كما تعمل على تنمية االتجاهات 
السلوكية البناءة، وتعمل على تطوير الفرد والمجتمع، وتهيئة الفرد ليكون 
عضو فعال في بناء مجتمعه، وهذا ما شجع الباحثان في أن يقوما بهذه 

تربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة الدراسة ليتم من خاللها معرفة دور ال
بفلسطين، وبناء عليه فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيس 

  :التالي

  ما دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة ؟

  : ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  ربية اإلسالمية إلى التمسك بها ؟ ما واجبات المواطنة التي تعززها الت :1س

  ما دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المشاركة السياسية ؟  :2س

  ما أسس المواطنة الصالحة التي دعت إليها التربية اإلسالمية ؟ :3س

ما الطرق التي من خاللها تعزز قيم المواطنة كما وردت في التربية  :4س
  اإلسالمية ؟

  :الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية تسعى :أهداف الدراسة

  . التعرف على واجبات المواطنة التي تعززها التربية اإلسالمية إلى التمسك بها - 1

  .بيان دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المشاركة السياسية  - 2

  .الكشف عن أسس المواطنة الصالحة التي دعت إليها التربية اإلسالمية - 3

  .طرق التي من خاللها تعزز قيم المواطنة كما وردت في التربية اإلسالميةمعرفة ال - 4

  : أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوعاً مهماً يتناول قيم المواطنة كما  - 1
 .تدعو إليها التربية اإلسالمية
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يحاول الباحثان أن يقدما توجيهاً إسالمياً لهذا الموضوع الذي اختلف حوله  - 2
ثير من المفكرين من حيث بين هذه القيمة اإلسالمية أو تناولها بالطريقة الك

 .الغربية

ال تزال موضوعات التربية اإلسالمية تحتاج إلى همم العلماء والمفكرين  - 3
 .المسلمين لبيان أن لإلسالم يد في كل أمور الحياة

ال تزال المكتبة العربية واإلسالمية بحاجة إلى موضوعات األسلمة أو  - 4
لتأصيل اإلسالمي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية وهذه الدراسة تعد واحدة ا

 .منها

  : مصطلحات الدراسة

هو مجموعة من المسئوليات واألنشطة والصالحيات : الدور
ويتم تعريف الدور في عملية، ويمكن لشخص أو  الممنوحة لشخص أو فريق،
 .فريق أن يكون له عدة أدوار

موعة التصرفات العملية والقولية، المأخوذة مج": التربية اإلسالمية
وهى " "من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أو االجتهاد في ضوئهما 

التي يمارسها إنسان أخر ،بهدف مساعدته في اكتمال جوانب نموه وتفتيح 
استعداداته وتوجيه قدراته وتنظيم طاقاته ،ليتمكن من ممارسة النشاطات 

  ."ي يحددها اإلسالموتحقيق الغايات الت

هو عملية تدعيم السلوك المناسب أو زيادة احتماالت تكراره : التعزيز
وال . في المستقبل بإضافة مثيرات إيجابية أو إزالة مثيرات سلبية بعد حدوثه

تقتصر وظيفة التعزيز على زيادة احتماالت تكرار السلوك في المستقبل، فهو 
حيث يؤدي التعزيز إلى تحسين (لية أيضا ذو اثر إيجابي من الناحية االنفعا

 .وهو أيضا يستثير الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة) مفهوم الذات

 والمواطن المواطنة أن العرب لسان في جاء :في اللغة: المواطنة
 ، "ومحله اإلنسان موطن " وهو به تقيم الوطن المنزل من العربية في مأخوذة

 وطنًا، أتخذه :البلد توطن اتخذه وطنًا،: البلد وطن به، أقام :وطنًا يطن وطن
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 نفسه يولد، وتوطنت لم أم فيه ولد اإلنسان إقامة منزل :أوطان الوطن وجمع
من  المشهد أو الوطن هو :نموط جمع والمواطن عليه، حملت: األمر على

ُ فِي : تعالى ، قال)314: ت.منظور، ب ابن (الحرب مشاهد لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ
  ).25: التوبة( َمَواِطَن َكِثيَرةٍ 

هي مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي  :اصطالحاً 
ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف الوالء ) دولة(وبين مجتمع سياسي 

الثاني مهمة الحماية، وتتحدد هذه العالقة بين الشخص والدولة ويتولى الطرف 
  ).15: 2000هالل وآخرون، (عن طريق القانون 

هي المعتقدات التي تحدد سلوك الفرد نحو الدولة التي  :قيم المواطنة
  .)74: 2002ناصر، (يعيش فيها 

 : الدراسة حدود

 اللخ من الكريم القرآن: مصدري التشريع حول الدراسة تدور
 وما والناس واألرض والقوم ذكر الديار فيها ورد التي اآليات على التركيز
 متعلقة وإنسانية واعية اجتماعية وتفاعالت ومبادئ مفاهيم من به توحي

المدعمة  الشريفة األحاديث من بجملة االستعانة كذلك تم وقد بالمواطنة
 جاء بما تعانةاالس إلى إضافة الدراسة بموضوع الخاصة لآليات والموضحة

  .  المسلمين العلماء واجتهادات النبوية العطرة السيرة في

 : الدراسة منهج

 الوصفي المنهج وتقنيات مداخل كأحد التحليل أسلوب الباحثان استخدم
 بتربية المتعلقة الشريفة األحاديث وبعض القرآنية اآليات بتناول ودراسة وذلك

 أسئلة في عنه والمعبر بها لخاصا تحت الجانب إدراجها ثم ومن المواطنة
الدراسة، وكذلك المنهج األصولي من أجل التأصيل اإلسالمي لهذه الظاهرة 
التي أصبحت منتشرة وتستخدم المفاهيم والمصطلحات الغربية رغم وجودها 

  .في تراثنا العربي واإلسالمي
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  :أدبيات الدراسة

 استعمل من لأو والرومان، اإلغريق من كل يعتبر: اإلطار النظري -أ
 واستعمل المواطن، على للداللة  ( Civitas)استعمل  فقد " المواطنة، مفهوم

 وكان المواطنة، على مصطلح للداللة اإلغريق (Civis) المصطلح الرومان
 من الحقوق العديد الحضارات تلك في المواطنة أو المواطن بلقب للتمتع

 الجمعيات في والعضوية العامة الوظائف تقلد في الحق مثل واإلمتيازات،
 عن الدفاع في والمشاركة الرسمية المؤسسات في االنتخاب والتنظيمات وحق

 الطبقات على ومحصوًرا قاصًرا كان المواطنة عندهم مفهوم أن إال .الوطن
 والنساء العبيد حرم منها حين في والنبالء، األرستقراطيين من العليا

  ).15: 2002 وطن، (واألطفال

 أن 1988بالجزائر فلسطين دولة إعالن اعتبر فقد ن،فلسطي وفي
 اإلنسانية العالقات تشمل فهي الصغير، الوطن حدود وأعم من أشمل المواطنة

 كانت إن والواجبات الحقوق على العالقات القائمة هذه الواسعة، هللا أرض في
 واإلسالمي المنظور العربي لتشمل وتتجاوزه تتسع لكنها الوطن من تنطلق

 ...واإلسالمي العربي بمفهوميها المواطنة على ينطبق ذلك ولعل نساني،واإل
  ).43: 2003 درويش،(الكثيرين يراود حلًما زالت ما والتي

  :المواطنة قيم تنمية في التربية دور

 الفرد شعور تعزيز إلى الهادفة التربية المواطنة قيم بتنمية يقصد
 حد إلى الشعور هذا ليرتقي وثقافته وبيئته ونظامه مجتمعه وقيمه إلى باالنتماء

 وطنه قيم عن دفاعه وفي سلوكه في يتمثل ذلك وأن االنتماء بثقافة الفرد تتشبع
 وتفاعله بمجتمعه معرفة الفرد تنمية تتضمن المواطنة تربية إن .ومكتسباته

 من الحكم متمكنين صالحين مواطنين تكوين في يسهم بشكل أفراده مع إيجابيًا
  .وخارجه مجتمعهم داخل رضهميعت ما على

 عالقة في يدخل عندما المواطن،  وواجبات حقوق تبحث " بهذا وهي
 ).127: 1999 دف، أبو( الوطن نطاق خارج آخرين مواطنين مع



  عبد الغني الهمصعبد الفتاح . د –زياد علي الجرجاوي / د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          454

 المتعلقة العامة الناشئ معارف تطوير تربية المواطنة إلى تهدف كما
 المحلي المجتمع ونح بالواجب اإلحساس وتنمية االجتماعية والسياسية باألمور
 اإلنسانية والواجبات والحقوق والوطن والشعب الدولة أمور ومعرفة والدولي

  .العامة

 التي الجهود من مجموعة حصيلة هي المواطنة تربية أن المؤكد ومن
 التعليمية، وغير التعليمية الرسمية، وغير الرسمية مؤسسات المجتمع بها تقوم
 تعتمد بل الدراسية، والمقررات ي الكتبف كلي بشكل تعلمها يمكن ال وأنه

 التربوية داخل المؤسسة تتم التي والتطبيقات الممارسات على األولى بالدرجة
دائم  بشكل العمل ينبغي بحيث مستمرة، عملية المواطنة وتربية. خارجها أو

 سلوكه وترسيخ وواجباته، حقوقه بنظام وعيه وتنمية المواطن تكوين على
 على فالتربية .إليه ينتمي الذي المجتمع دينامية في اركتهمستوى مش وتطوير
 تجعل أن المفترض من إذ ، على المسؤولية تربية جوهرها في المواطنة
  .مجتمعه في فعال بشكل ومشاركا المسؤولية، كامل مسئوال المواطن

 خاص، بشكل التربية وكليات عام، بشكل الجامعة طبيعة من وانطالقًا
 إليها تتوجه دائًما األنظار فإن وتنموية، وتعليمية ربويةعلمية وت كمؤسسات

 غرس كذلك والعلمية، المؤهلة والقوى البشرية والطاقات الكوادر إعداد في
 كل. تجاهها اتجاهات إيجابية وتكوين الطلبة نفوس في المجتمع ومعتقدات قيم

ملة الشا التنمية ووسيلة الوطن ثروة الطلبة هؤالء اعتبار على يحدث ذلك
 .وغايتها

 أو مناخ خلق خالل من المواطنة قيم تنمية في التربية دور ويتحدد
 يتحدد كذلك القيم، هذه اكتساب على الطلبة تشجع مناسبة تعليمية تعلمية بيئة
 الطلبة أمام حسنة قدوة يكون أن يجب الذي أستاذ الجامعة خالل من الدور هذا

 أقرب ويكون القيم تلك شخصيته في تتجسد الذي الفاضل المربي بدور وقيامه
 لهم ويسمع يحترمهم الطلبة، وبين بينه ودية عالقات ويكون الديمقراطية إلى

 الطالبية األنشطة تلعب ذلك بجانب .بحرية رأيهم عن بالتعبير لهم ويسمح
 روح تجسيد خالل من الكليات في المواطنة قيم تنمية في مهًما وبارًزا دوًرا

 ذلك وقبل. والمشاركة والمساواة والعدل وعي والتسامحالتط والعمل التعاون
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 من تتضمنه بما المواطنة قيم في تنمية الدراسية والخطط المقررات دور يأتي
 .الجانب هذا في كبيًرا إسهاًما تسهم ومواقف معرفي محتوى

 التعلمية، التعليمية المنظومة في المواطنة وقيم ثقافة وإدراج غرس إن
 جميع في وهي ثمارها، وتنضج أكلها تؤتي حتى األمد طويل زمنيا أفقا يتطلب

 المجتمع مؤسسات مع المستمر التكامل والتواصل إلى حاجة في الحاالت
 وإدراجها تسطيرها تتحقق بمجرد ال المواطنة تربية أهداف أن كما .األخرى

 إلى إجراءات ترجمتها يتطلب األهداف تحقيق إن بل الرسمية، الوثائق في
 رجال إعداد ومناهج الدراسية، والكتب المناهج وتضمينها وسلوكية عملية

: 2010 أبو حشيش،(األهداف  تلك إلدراك المدرسي وتهيئة المجتمع التربية
261(.  

قام الباحثان بمسح ميداني حول ما كتب عن هذه : دراسات سابقة -ب
ا صلة الظاهرة، موضوع الدراسة، وقد أثبت في بحثهما هذا الدراسات التي له

  :بموضوع الدراسة وهي على النحو التالي

قيم المواطنة الالزمة : "بعنوان )2008(دراسة وحيد حامد عبد الرشيد  - 1
 ."لطالب المرحلة الثانوية ودور مناهج اللغة العربية في تنميتها لديهم

هدفت الدراسة التعرف على قيم المواطنة الالزمة لطالب المرحلة 
تخلصت نتائج تحليل المحتوى أن عدد قيم المواطنة التي الثانوية العامة، واس

انطبقت على أهداف مناهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية العامة ثمان 
وهي %) 16(قيمة أي بنسبة ) 50(قيم من بين العدد الكلي لهذه القيم، وهو 

رات نسبة ضعيفة وبالتالي فإن قيم المواطنة لم تحظ بنصيب وافر من التكرا
  .في هذه المناهج

واقع قيم المواطنة في : "بعنوان) 2009(دراسة هناء عبد هللا محمد  - 2
 ."مناهج التربية الوطنية وأداء معلميها بالمرحلة الثانوية

هدفت الدراسة إلى تحديد قيم المواطنة التي تضمنها مناهج التربية 
ة الوطنية، ومدى الوطنية بالمرحلة الثانوية، ومدى توافرها في كتب التربي
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ممارسة معلمي التربية الوطنية لهذه القيم داخل الصف الدراسي، وتوصلت 
الدراسة إلى أن هناك قصوراً شديداً في تناول كتب التربية الوطنية لقيم 
المواطنة، وكذلك عدم ممارسة معلمي التربية الوطنية لألدوار السلوكية 

  .دريس مع طالبهمالمرتبطة بقيم المواطنة أثناء قيامهم بالت

واقع الممارسات واألنشطة : "بعنوان )2010(دراسة سامي فتحي عمارة  - 3
التي يقوم بها أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة تحديات الهوية 

 ."الثقافية

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الممارسات واألنشطة التي يقوم 
المواطنة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية،  بها أستاذ الجامعة في تنمية قيم

واآلليات التي تسهم في تحسين دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى 
الطالب وتوصلت الدراسة إلى وجود تدني في إسهام أستاذ الجامعة في تنمية 
قيم المواطنة، وبالتالي تم وضع نصور مقترح لتحسين الممارسات التربوية 

  .اذ الجامعة، وبما يسهم في تنمية بعض قيم المواطنة لدى طالبهلدى أست

دور كليات التربية في : "بعنوان )2010(دراسة بسام محمد أبو حشيش  - 4
 ."تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظات غزة

 به تقوم الذي الدور واقع على التعرف إلى الحالية الدراسة هدفت
 المعلمين، الطلبة لدى المواطنة قيم تنمية في غزة فظاتالتربية بمحا كليات
 متغير باختالف المعلمين الطلبة بين استجابات الفروق على الوقوف وكذلك

 التحليلي، الوصفي الدراسة المنهج استخدمت وقد .إليها ينتسبون التي الجامعة
 عينة قوامها على طبقه و الباحث، أعده الذي االستبيان على اعتمدت كما

 الجامعة من كل في التربية كليات في المسجلين المعلمين الطلبة من )500(
  . والرابع الثالث المستويين في وتحديًدا بغزة األقصى اإلسالمية وجامعة

 المتوسطات أن :الدراسة إليها التي توصلت النتائج أبرز كانت قدو
الطلبة ما بين  دىل المواطنة قيم تنمية في التربية كليات دور لعبارات الحسابية

 جوهرية فروق والعالي جداً، وتوجد  القليل التقديرين بين أي ) 4.8 – 2.1(
 ومتوسط األقصى جامعة طلبة بين متوسط درجات إحصائية داللة ذات
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 قيم تنمية في كليات التربية لدور بالنسبة اإلسالمية الجامعة طلبة درجات
 .األقصى جامعة طلبة لصالح كانت والفروق . المواطنة

فاعلية برنامج تدريبي : "بعنوان )2011(دراسة نصر محمد محمود  - 5
يناير على  25مقترح في تنمية الكفايات المهنية واالنعكاسات التربوية لثورة 

 ."مراكز الشباب ودورها في تعزيز قيم المواطنة

يناير في تعزيز قيم المواطنة  25هدفت الدراسة إلى معرفة دور ثورة 
يناير على  25اب المصري، ومعرفة االنعكاسات التربوية لثورة لدى الشب

مراكز الشباب بمحافظتي سوهاج والوادي الجديد، واعتمد الباحث المنهج 
الوصفي، مستخدماً استبانة موجهة إلى العاملين بمراكز الشباب بمحافظتي 
سوهاج والوادي الجديد، من إعداد الباحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

غرس الشعور بحب العمل واحترام قيمته وااللتزام به : النتائج كان أهمها من
من خالل البرامج واألنشطة التي يمارسها األعضاء، واالهتمام بنوادي العلوم 
واألنشطة الثقافية، وتنظيم اللقاءات العلمية مع المبدعين والمبتكرين، والعلماء 

ء الشباب فرص المناقشة والحوار لالستفادة من تجاربهم واالقتداء بهم، وإعطا
  .حول األنشطة والبرامج األكثر احتياجاً لرغباتهم

استراتيجية تأصيل قيم : "بعنوان )2013(دراسة الكندري وآخرون  - 6
المواطنة في كتب ومناهج التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية بدولة 

  ."الكويت

تأصيل المواطنة في هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجية 
كتب التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت، ومعرفة قيم المواطنة 
التي تنميها مناهج التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية في الطالب بدولة 
الكويت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الميداني من خالل معرفة آراء 

المدارس االبتدائية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج معلمي التربية اإلسالمية ب
أن نتائج الدراسة أظهرت قيماً عالية في المتوسط الحسابي تجاه جميع : أهمها

األهداف، المحتوى، طرق التدريس وأساليبه ووسائله، (مجاالت الدراسة 
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، وكذلك قيم المتوسطات تجاه مرحلة تنفيذ التدريس أعلى من قيم )والتقويم
  .ات الحسابية بالنسبة لمرحلة التخطيط للتدريسالمتوسط

قيم : "بعنوان )2013(دراسة كلثوم محمد الكندري، ومزنة سعد العازمي  - 7
المواطنة المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة 

 ."الكويت

هدفت الدراسة إلى معرفة قيم المواطنة المتضمنة في كتب التربية 
ة لمرحلة التعليم الثاوي الموحد في دولة الكويت، من خالل تحليل اإلسالمي

محتواها، وتم تصميم استمارة من إعداد الباحثتين، موزعة على ثالث 
مجاالت، القيم السياسية، والقيم االجتماعية، والقيم االقتصادية، وتوصلت 

م أن كتب مجتمع الدراسة قد تضمنت جميع القي: الدراسة إلى نتائج أهمها
الوطنية بمجالتها الرئيسة الثالثة، وقد كان هناك تفاوت في نسبة تضمين هذه 
القيم في محتوى كتاب الصف الواحد، وكذلك أكثر القيم الوطنية تضمين في 
محتوى كتب التربية اإلسالمية هي القيم الوطنية االجتماعية، تليها القيم 

  .أقلها تضميناً  االقتصادية، أما القيم الوطنية السياسية فقد كانت

من خالل االطالع على  :التعقيب على الدراسات السابقة -ج
الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث تبين أن الدراسات السابقة جميعها 

الكندري وآخرون، (تفترق عن هذه الدراسة في متغيراتها عدا دراسة 
ضوع من التي تناولت المو) 2013الكندري، والعازمي، (، ودراسة )2013

زاوية تأصيلية، كما تمتاز هذه الدراسة كونها تتحدث عن موضوع المواطنة 
  .من وجهة النظر اإلسالمية 

فيما يلي إجابات تساؤالت الدراسة مدعمةً : إجابة تساؤالت الدراسة
ببعض اآلراء والنتائج التي توصل إليها بعض الباحثين في مجال تعزيز قيم 

مية مفندةً بما توصال إليها الباحثْين من معلومات المواطنة في التربية اإلسال
  .ومعارف ومفاهيم من خالل اطالعهما على متغيرات الموضوع

  ما واجبات المواطنة التي تعززها التربية اإلسالمية؟  :السؤال األول
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لم تخل مشروعات الدساتير اإلسالمية من حديث عن حقوق المواطنة، 
تجمع مشروعات الدساتير على جملة من بشكل جزئي غير مكتمل األركان، و

حقوق المواطنة األساسية التي تقيد التمتع بها في ضوء أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وتكاد تتشابه الصياغات المقدمة لهذه المواد، ويبدو في المواد 

الخلط الشديد بين أنواع الحقوق المختلفة، ما  - في هذا الخصوص -المذكورة
. ة، واقتصادية اجتماعية، دون تفصيل أو شرح مسهببين قانونية، وسياسي

وراجت مفاهيم مثل العدل والمساواة والحرية في مشروعات الدساتير، أي 
التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات المنصوص عليها في الدستور، مشروع 

  : الدستور اإلسالمي، ومن ضمن هذه الواجبات اآلتي

هللا ماذج الحقوق هي منحة إن ن : واجب المواطن تجاه ربه وخالقه 
يوجب الحمد والشكر له سبحانه ، وأول واجبات الشكر .. .إلى عبادة تعالى

إخالص العبودية = وعدم الشرك بألوهيته وربوبيته تباركت أسماؤه وتعالت 
ادته في خلقه جل شأنه ﴿ قُْل إِنَّ َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحَياَي صفاته وتفردت إر

ُل اْلُمْسلِِميَن ﴾  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن، الَ َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ َوَمَماتِي ِ=ّ
وإخالص العبودية = وعدم الشرك به ) .. 163 -162: األنعام، اآليتان(

لنفس البشرية أعلى مراتب اإلحساس بالحرية والمساواة مع سبحانه يبعث في ا
 : ويقرر بالمقابل لإلنسان حقين أساسين في الحياة هما.. الغير 

 . هللا تعالىحق التحرر من العبودية والمذلة لغير  .1

 . الناس جميعاحق المساواة مع  .2

من شأن طاعة  اإلسالملقد عظم : واجب المواطن تجاه والديه
َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ  سبحانهوقرن ذلك بطاعة  .. الوالدين

ك فعليه أن ، حتى وان جاهداه على الشر)23: اإلسراء( َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا
َوإِْن َجاهََداَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما يصاحبهما في الدنيا بالمعروف واإلحسان 

ْنيَا َمْعُروفًا  ).15: لقمان( لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَال تُِطْعهَُما َوَصاِحْبهَُما فِي الدُّ

من أهم مؤسسات  اإلسالمفي  األسرة : واجب المواطن تجاه أسرته
 بل هي أساسه المتين ومصدر أمنه واستقراره، وهي المعنية.. المجتمع المدني



  عبد الغني الهمصعبد الفتاح . د –زياد علي الجرجاوي / د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          460

قبل غيرها من المؤسسات بتأصيل وتكوين األجيال المسؤولة للنهوض بمهام 
لذا .. سالمة كيان المجتمع، وتحقيق آماله في العدل واألمن والنماء واالرتقاء

لرسالتها " وتأصيال" عناية خاصة ومتميزة تأسيسا األسرةى أول اإلسالمفان 
حيث أكد على قدسية الروابط الشرعية بين الزوجين الذكر .. الجميلة في الحياة

عبد اد أجيال مؤمنة ومسئولة، فعن واألنثى وغلى قدسية مسئوليتهما في أعد
كلكم راع : "يقول سمعت رسول هللا : ا قالرضي هللا عهمهللا بن عمر 

وكلكم مسئول عن رعيته اإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في 
أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال 

سئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن والرجل راع في مال أبيه وم
 ). 853رقم ، 1987صحيح البخاري، " (رعيته

وعلى  المسلموهذا يؤكد بشكل جلي تكامل المسؤولية في المجتمع 
، حيث تتكامل المسؤولية بين األسرة وهي األخص في البنية األساس لبنائه أال

لتكون األساس لتكامل  ،هللا تعالىالزوجين الرجل والمرأة وفق إرادة 
مسؤولياتها في باقي مؤسسات المجتمع كل حسب اختصاصه وكفاءته 

من بعض األعباء والمسؤوليات ومنحها وإعفائها  المرأةمع استثناء  ومهارته،
لما انتدبها واختصها ربها جل شأنه من " وتقديرا "تعظيما.. بعض االمتيازات

ومخاطرها،  والوالدةومشاقه،  الحمل( مهام جليلة يعجز عنها الرجال مثل
ومن  ،)الخ ...لألطفال والحضانةوالرعاية،  واألمومةوأعباؤها،  والرضاعة

 ).68-65 ،2002الرفاعي، : (هذه االمتيازات

أسقط عنها أعباء مسؤولية األنفاق إلى األسرة وجعلها من مسؤوليات  .1
 . الرجل فقط

 .مهر الزواج وباقي تكاليفهأسقط عنها أعباء  .2

أسقط عنها أعباء بعض المسؤوليات الكبرى في المجتمع وجعلها من أعباء  .3
 الرجال

 أسقط عنها أعباء مسؤولية الخدمة العسكرية وميادين القتال .4
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 أسقط عنها نصف أعباء مسؤولية الشهادة أمام القضاء في المحاكم .5

األطفال آلبائهم واعتبر اختصها دون الرجال بأمانة مسؤولية تحديد نسبة  .6
شهادتها بمفردها في القضية الكبرى في المعايير اإلسالمية كافية ألنها 

 .صاحبة االختصاص وألنها مصدر الثقة دون غيرها بهذا الشأن

أعطاها حق التصرف المطلق بأموالها الخاصة واستثمارها لصالحها  .7
 . الشخصي

ي بعض حاالت وبالمقابل اختص الرجل ببعض االمتياز فأعطاه ف
له إلى األعباء التي اختصه بها " أكبر من نصيب المرأة عوناً  "الميراث نصيبا

 . ربه جل شأنه دون المرأة

يوجب اإلسالم على المواطن السمع : واجب المواطن تجاه والة األمر
كما يوجب النصح له وأعانته على  ...هللاوالطاعة للحاكم في غير معصية 

من الخروج  اإلسالمويحذر .. .النهوض بمسؤولياته في تحقيق مصالح الرعية
 الحاكمإال في حالة نقض .. .والتمرد على أوامرهم والة األمرعلى سلطان 

مع مطالبة الرعية في تحري مصلحة .. .وفق شروط عقد الوالية هللالعهد مع 
مصلحة األمة شرط مرجح في أن ... الحاكماألمة إذا فكرت في الخروج على 

تنشئ  الحاكموهذه الواجبات من الرعية تجاه  ...اتخاذ مثل هذا القرار الخطير
 ).94- 93، ت. شلتوت، ب(: لها حقوقاً عليه منها

مة وتطبيق شريعتها وصون هويتها الثقافية المحافظة على عقيدة األ .1
 . ، والعمل على االرتقاء بمستواها الحضاريوأعرافها وتقاليدها

 . بين الناس العدلإقامة  .2

 . المواطنينالمساواة بين  .3

 . توفير أسباب الحياة الكريمة للجميع .4

 . وغيرهم المواطنينالسهر على حماية حياة  .5

 . حماية مصالح الرعية المادية والمعنوية .6
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 . تحقيق األمن العام للمجتمع .7

 . العمل على حماية السيادة العامة لألمة .8

تجاه  المواطنعلى  اإلسالميوجب : واجب المواطن تجاه المجتمع
 ):47- 45: 2002السعدي، ( :مجتمعه واجبات عديدة نوجزها بما يلي

 هللا تعالىمع  النصح العام بما يرشد األمة ويعنيها على االلتزام في عهدها - 1
، والتزام عهدها تجاه بعضها البعض في الحاكموااللتزام في عهدها مع 

واألمن واالستقرار والكفاية  بالعدلمل معا على إقامة مجتمع ينعم الع
 . والسيادة

، واحترام هويتها الثقافية شريعتهاالمحافظة على عقيدة األمة والتزامها  - 2
 . والعمل على االرتقاء بنهجها الحضاري

السهر على صون األمة العام ،فكل مواطن يتحمل مسؤولية حماية أمن  - 3
َوإَِذا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن : ال اختصاصه واهتمامه، قال تعالىاألمة كل في مج

ُسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنهُْم  وهُ إَِلى الرَّ األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا بِِه َولَْو َردُّ
 ، وفي الحديث عن يزيد بن)83: النساء( ..لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنهُْم 

كلُّ َرُجٍل ِمَن المسلميَن على : "قال رسول هللا : مرثد رضي هللا عنه قال
المروزي، ( "ثَْغَرٍة ِمن ثَْغِر اإلسالِم، هللا هللا، ال يُؤتَى اإلسالم من قِبَلِكَ 

 ) .8 ،ت.ب

المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى وحدة أراضي الوطن وسيادتها،  - 4
أو التآمر مع الغير ضد سيادة الوطن ووحدته  وعدم إثارة الفتن والشغب،
 . االجتماعية ووحدة أراضيه

العمل على تقوية التنمية الزراعية وتطويرها وعدم االعتداء على  - 5
ي المخلص إلثراء التنوع الزراعي بما يحقق كفاية مع السع محاصيلها،

عن أنس بن مالك رضي هللا ، األمة ويعزز مصادر مواردها االقتصادية
إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن " :قال رسول هللا : عنه قال
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رقم  ،2001رواه أحمد، " (استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل
296/20.(  

رسول هللا عليه ء التنمية الصناعية وتحسينها إنقاذاً ألمر العمل على إثرا - 6
ي هللا فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رض الصالة والسالم

" إّن هللا يحّب إذا عمل أحدكم عمالً أن يُتقنه: "قال أّن النبي : عنهما
: ، وعن ابن عمر رضي هللا عنه قال)257/1 ،1984 رواه الطبراني،(

"  ( إن هللا تعالى يحب العبد المؤمن المحترف: " قال رسول هللا 
  ).148 ،1984الطبراني، 

ْحَمِن قَالَ وجوب العمل على توسيع التنمية الت - 7 : جارية َعْن نَُعْيِم ْبِن َعْبِد الرَّ
 ِ ْزِق فِي التَِّجاَرةِ : "قَالَ  بَلََغنِي أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  ".تِْسَعةُ أَْعَشاِر الرِّ

العمل الجاد على تطوير البحث العملي وتوسيع ميادين استثمار الثروات  - 8
، )101: يونس( اَواِت َواْألَْرضِ قُِل اْنظُُروا َماَذا فِي السَّمَ والتنقيب عنها 

: الملك( فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيهِ النُُّشورُ : وقال أيضاً 
15.( 

العمل بجد على التحصيل العلمي وزيادة المعرفة والتنمية الثقافية فعن أنِس  - 9
ِ : بِن مالٍك رضي هللا عنه قَالَ  طََلُب اْلِعْلِم فَِريَضةٌ َعلَى : " قَاَل َرُسوُل هللاَّ

أهل العلم  اإلسالموقد اختص ). 183رقم  ،2009ابن ماجة، " (ُكلِّ ُمْسلِم
ُ بمراتب تفوق من هم دونهم بالعلم   الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا يَْرفَعِ هللاَّ

 ).11: المجادلة( اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 

المحافظة على البيئة وعدم إفسادها فهي سكن اإلنسانية جمعاء ومالذ  - 10
: األعراف( َوال تُْفِسُدوا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالِحهَاأمنهم المشترك، 

قال رسول هللا : رضي هللا عنه، قالأبي هريرة ، وفي الحديث، عن )56
 :"سبعون، شعبة، أعالها شهادة أن ال بضع و: اإليمان بضع وستون، أو

" إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان
 ).5020 ،1988صحيح النسائي، (
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َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم المحافظة على أموال اآلخرين وعدم االعتداء عليها  - 11
وفي الحديث، عن جابر رضي هللا عنه ). 188: البقرة( بَْينَُكْم بِاْلَباِطلِ 

صحيح ..." ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم: "قال رسول هللا : قال
 ).1218رقم  ،ت.مسلم، ب

د في الحديث، عن العمل على تحقيق التكافل والتضامن االجتماعي وور - 12
ما آمن بي من بات : "قال رسول هللا : أنس بن مالك رضي هللا عنه قال

: 1984رواه الطبراني، (" شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم
323/3.( 

إِنََّما اْلَخْمُر الحرص على محاربة الفساد والمخدرات والمسكرات  - 13
ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتنِبُوهُ َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم  : المائدة( ِرْجٌس مِّ

جيشان، من  أن رجًال قدمجابر عن أبي الزبير ، وفي الحديث عن )90
عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة  فسأل النبي اليمن من وجيشان 

: قال رسول هللا ! نعم: أو مسكر هو؟ قال: يقال له المزر فقال النبي 
يسقيه كل مسكر حرام إن على هللا عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن "

من طينة الخبال قالوا يا رسول هللا وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو 
 ).2002رقم  ،1987صحيح البخاري، " (عصارة أهل النار

العمل على إيجاد روح المحبة بين الناس وحب الخير لهم، وفي الحديث،  - 14
أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ  َال يُْؤِمنُ : "قَالَ  عْن أَنَسٍ رضي هللا عنه، َعْن النَّبِيِّ 

 ).2 ،1987صحيح البخاري، " (ِألَِخيِه َما يُِحبُّ لِنَْفِسهِ 

يوجب اإلسالم على المواطن المسلم خاصة احترام األقليات غير المسلمة  - 15
حرية ، حق المواطنة الكاملة: في المجتمع المسلم حيث يقرر اإلسالم لهم

لى شرائعهم في أحوالهم الشخصية إن حرية االحتكام إ، االعتقاد والعبادة
 .رغبوا ذلك

ما سلف من واجبات تم تسطيرها في اإلجابة عن هذا التساؤل هي 
تمثل بعض الواجبات وهناك واجبات ال يتسع المقام لذكرها ونظراً لغرض 

  .الدراسة وعدم اإلسهاب في ذكرها اكتفى الباحثان بما ورد اختصاراً 



  دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة                                                                        
  

 

 465                                                                            السادسالدولي  الملتقى

  ية اإلسالمية في تعزيز قيم المشاركة السياسية؟ما دور الترب :السؤال الثاني

تعزز قيم التربية اإلسالمية قيم المشاركة السياسية من خالل االهتمام 
بالمواطن تحت مظلة اإلسالم له حقوقه وواجباته، وهناك قيم البد وأن يشارك 

اختيار الحاكم، ومحاسبة الحاكم، ومسائلته؛ ألن الحاكم وضع من : فيها منها
ذا الشعب لسياسة أوضاعه وأموره الداخلية والخارجية فله الحق في أجل ه

  .التصويت أو االقتراع على اختياره

عين إن تربية المواطن على أساس قيم الواجب، وهي كل القيم التي ت
: اإلنسان على أداء الواجب بتلقائية وإيمان واقتدار والتذاذ وسرور مثل

اإلخالص، النزاهة، العدل، الوفاء، الصدق، اإلتقان، حب العمل، األمانة، 
التضحية، وغيرها من القيم المشابهة، وكذلك التربية على قيم الواجب في 

بناء المواطن اإلطار المدرسي، فينبغي صياغة رؤية تربوية على أساس 
الصالح القوي األمين استلهاما للشرط القرآني في بناء المسلم المقتدر على 
النهوض بأعباء االستخالف في األرض، وإعداد بيئة اجتماعية تربوية تساهم 
فيها جميع مكونات المجتمع، إذ ال وجود لتربية فعالة في غياب بيئة اجتماعية 

جتمع الحكومية والشعبية واإلعالم تربوية تساهم فيها جميع مكونات الم
والثقافة والقوانين والعادات والتقاليد السائدة مع تقديم قدوات في حب الوطن 
والقيام بما يتعين من الواجبات في حقه من طرف المسؤولين بمختلف 

 . قطاعات المجتمع 

أما على مستوى البرامج التعليمية عموماً وبرامج التربية اإلسالمية 
اعتبارها األصل في ترسيخ ذلك، فإن محورة جميع المضامين خصوصاً ب

الفكرية والتربوية في البرامج التعليمية حول قيم  المسؤولية والواجب حتى 
يكون بمقدورها فعالً وواقعاً تنشئة األجيال على التشبع بحب هللا ورسوله 
 وحب اإلسالم وحب األمة اإلسالمية وضمن هذا الحب االعتقادي حب الوطن

باعتباره مجاالً لعبادة هللا وااللتزام بدينه والعمل على تقدم الوطن دينياً ودنيوياً 
والحفاظ على هويته اإلسالمية في وجه مد العولمة المدمر للخصوصيات 

  .الدينية والحضارية
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فالمدرسة تعد المؤسسة الرسمية التي أنشأتها الدولة لتقوم بتربية 
خالق والقيم واالتجاهات، وتنشئتهم التنشئة وتعليم النشء مبادئ العلوم واأل

الصالحة التي تخلق منهم مواطنين يسهمون في خدمة أنفسهم ومجتمعهم 
وأمتهم، ويؤكد علماء االجتماع أن المدرسة مؤسسة تربوية واجتماعية تعني 
بتنظيم وضبط سلوك الجماعة بطريقة منظمة وحضارية مخطط لها مسبقاً، 

التراث الثقافي وخبرات الكبار، كما أنها تقوم بتنقية وهي كذلك تقوم بتبسيط 
ذلك التراث وتطهيره مما هو عالق به من عادات وقيم سلبية ال تالئم العصر 
الذي نعيش فيه، ويجمع التربويون على أن المدرسة تقوم بدور فاعل في 
المجتمع، بل إنها في بعض المجتمعات وخاصة الريفية منها تكون هي 

ترتكز فيه نشاطات المجتمع المحلي ال سيما الشباب، فالمدرسة  المحور الذي
هي المكان الذي تمارس فيه النشاطات الرياضية واالجتماعية والتربوية، 
وعليه فإن بقاء المجتمع واستمراريته مرهون بمدى تفاعله مع المؤسسات 

وهناك ثالثة اتجاهات ترسم ). 93 ،2013الكندري وآخرون، (التعليمية، 
  :المة بين المدرسة والمجتمعالع

المدرسة تعد المصدر األساس للتعلم مدى الحياة وتقديم العديد من : األول 
  .الخدمات للمجتمع

المجتمع بالرغم من كل تعقيداته يظل المنهج المدرسي، إذ إن الطالب : الثاني
  .يجمعون معلوماتهم ومعارفهم من تفاعلهم داخل المجتمع

لبيئة التي تطور المهارات االجتماعية، وعليه فإنها المدرسة تعد ا: الثالث
تتعرف على االحتياجات الكامنة في المجتمع وتحاول توفير األعمال التي تلبي 

  ).66 ،2006المعمري، (االحتياجات 

 وحب الذاتية المبادرة عن المعبر سلوكه "هنا المواطن بفعالية ويقصد
 فعالية وتنبثق ،"خريناآل مع والتفاعل المشاركة على العمل والحرص

 هذه في مستعمر وأنه مكرم مخلوق بأنه خالل شعوره من المسلم، المواطن
ا هَُو أَْنَشأَُكْم ِمَن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم ِفيهَ  :وجل عز هللا بأمر األرض

  ).61: هود( فَاْستَْغفُِروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي قَِريٌب ُمِجيبٌ 
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 الربط جاء حيث والحساب بالبعث اإليمان عن الفعالية هذه تتولد كما
: اآلخرة في وجل عز هللا ومالقاة الدنيا في للعمل الحثيث سعي اإلنسان بين
 ِيَا أَيُّهَا اِإلْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدًحا فَُمالقِيه )6: االنشقاق.(  

  :وهناك مجموعة من السمات تتعلق بموضوع المواطنة نذكر منها

ية فاإليمان هو أساس االستقامة وهو منبع الفعال: سمات إيمانية
بالنسبة للمواطن المسلم، فيوجه سلوكه، ويحرك همته، ويقوي عزيمته على 
حمل األمانة، والقيم بالواجبات تجاه اآلخرين ومن أبرز هذه السمات اإليمانية 

  :للمواطن اآلتي

فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمهِ : الغضب النتهاك حرمات هللا عز وجل قال تعالى - 1
َل يَا قَْوِم أَلَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أَفَطَاَل َعلَْيُكُم اْلَعْهُد أَْم َغْضبَاَن أَِسفًا قَا

 ).86: طه( أََرْدتُْم أَْن يَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي

تفويض األمر k سبحانه وتعالى واالستعانة به والتوكل عليه، كما جاء  - 2
ُكْم يَا قَْوِم إِْن َكاَن َكبَُر َعلَيْ : على لسان الرجل المؤمن في قول هللا تعالى

ْلُت فَأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ ال  ِ َتَوكَّ ِ فََعلَى هللاَّ َمقَاِمي َوتَْذِكيِري ِبآيَاِت هللاَّ
ةً ثُمَّ اْقُضوا إِلَيَّ َوال تُْنِظُرونِ  ولما ). 71: يونس( يَُكْن أَْمُرُكْم َعلَْيُكْم ُغمَّ

مه لجأ إلى ربه طالباً منه النصرة ضاق نبي هللا نوح عليه السالم ذرعاً بقو
 َقَاَل َربِّ اْنُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدين  )30: العنكبوت.(  

  : وتتمثل في: سمات أخالقية

ل قصة نبي هللا يوسف عليه وقد بدا ذلك واضحاً من خال: األمانة
ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم السالم  َولَمَّ

َعاُء َوأَبُوَنا َشْيٌخ  اْمَرأَتَْيِن تَُذوَداِن قَالَ  َما َخْطبُُكَما قَالَتَا ال نَْسقِي َحتَّى يُْصِدَر الرِّ
َما أَْنـَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فََسقَى لَهَُما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّي لِ  )23(َكبِيٌر 
فََجاَءْتهُ إِْحَداهَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاٍء قَاَلْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك لِيَْجِزَيَك  )24(فَقِيٌر 

ا َجاَءهُ َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل ال تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم أَْجَر َما َسقَْيَت لَ  نَا فَلَمَّ
َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ  قَالَْت إِْحَداهَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيرَ  )25( الظَّالِِمينَ 
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وجاء في تفسير هذه اآليات إن خير من . )26 -23، القصص( )26(األَِمينُ 
إنه رفع : استأجرت القوي األمين قال لهما أبوها وما علمك بذلك قالت له

الصخرة التي ال يطيق حملها إال عشرة رجال وإني لما جئت معه تقدمت 
ائي فإذا اختلف علي الطريق فاحذفي لي بحصاة كوني من ور: أمامه فقال لي

  ).11، 3 ت، مج. ابن كثير، ب(أعلم بها كيف الطريق الهتدى إليه 

وما من شك في أن امتالك المواطن لصفة األمانة مع القوة، أدعى إلى 
القوة والقدرة على ما "إنجاز العمل المطلوب على أفضل وجه ممكن حيث إن 

وصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى لإلنسان  ستؤجر عليه واألمانة فيه،
عمالً بإجارة أو غيرها فإن الخلل ال يكون إال بفقدهما أو فقد إحداهما أو 

  ).672 ،2002السعدي، " (باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل

من ضياع األمانة في آخر الزمان حينما سئل عن  وحذر الرسول 
: ها أنا يا رسول هللا قال: سائل عن الساعة ، قالأين أراه ال" قيام الساعة فقال 

إذا وّسد األمر إلى : كيف إضاعتها قال: فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة قال
  ).33، 1987البخاري، ( "غير أهله فانتظر الساعة

وفي ضوء الحديث السابق، ينبغي مراعاة شرط الكفاءة المهنية 
قع من المجتمع وإن شيوع الرشوة والخلقية لمن يترشح للوظائف في أي مو

والمحسوبية والوساطات في مجتمعاتنا المعاصرة، يؤدي إلى تكريس التخلف 
إلى  ،)136 ،2000العاجز، (في المجتمع وإعاقة حركته التنموية، وقد أشار 

شيوع ظاهرة الوساطة والرشوة في مجتمعاتنا العربية من أجل الحصول على 
لة من الفساد اإلداري التي عادةً ما تقترن الوظائف وهي بدورها تجسد حا

  .بالثراء المحرم

حذر اإلسالم من اإلفساد في األرض عمالً : االستقامة وتجنب الفساد
). 56: األعراف( َوالَ تُْفِسُدواْ فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحهَابالتوجيه القرآني 

النفس كما جاء  ونهى كذلك عن ارتكاب الجرائم األخالقية وعلى رأسها قتل
َمن َقتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل في الكتاب المبين 

  ).32: المائدة( النَّاَس َجِميًعا
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ويحكي القرآن الكريم لنا عن أخوة يوسف عليه السالم، حينما اتهموا 
ا ِجئْنَا لِنُْفِسَد فِي األَْرِض  قَالُواْ تَاّ@ِ بالسرقة فكان جوابهم بالنفي  َلقَْد َعلِْمتُم مَّ

  ).73: يوسف( َوَما ُكنَّا َساِرقِينَ 

واإلفساد في األرض ال يكون فقط بارتكاب الحرمات في حق الناس 
وإنما يكون كذلك في كل الممارسات السلوكية التي تضر بالبيئة من إسراف 

  .في الموارد أو إتالف أو تلويث للبيئة

عد هللا سبحانه وتعالى عباده الذين ينأون عن الفساد والعلو في وو
تِْلَك األرض بالجنة والثواب في موطنهم ودارهم التي يخلدون فيها بال موت 

ا فِي اْألَْرِض َوَال فََساًدا َواْلَعاقِبَةُ  الدَّاُر اْآلِخَرةُ نَْجَعلُهَا لِلَِّذيَن َال يُِريُدوَن ُعلُّوً
وفي المقابل تكون نهاية المفسدين في األرض ). 83: القصص( لِْلُمتَّقِينَ 

العقاب الشديد المنزل عليهم من عند هللا عز وجل، ومن األمثلة على ذلك ما 
فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اْألَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمن فِئٍَة يَنُصُرونَهُ ِمن حدث لقارون 

ِ َوَما َكاَن ِمَن المُ    ).81: القصص( نتَِصِرينَ ُدوِن هللاَّ

نلمس ذلك من خالل دعوة نبي هللا لوط قومه إلى : الطهارة والعفة
قَاَل يَا قَْوِم : الطهارة ونبذ السلوك الشاذ المتناقض مع الفطرة اإلنسانية

  ).78: هود( هَـُؤالء بَنَاتِي هُنَّ أَْطهَُر لَُكمْ 

للقناعة من خالل  ويعرض القرآن نموذجاً : القناعة والرضا بالقليل
الحوار الدائر بين فريقين من قوم قارون، فريق تطلع إلى متاع الدنيا وتمنى 
أن يكون له مثل ما أوتي قارون وفريق آخر زاهد في الحياة الدنيا متطلع إلى 

نيَا فََخَرَج َعلَى قَْوِمهِ فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّ ثواب هللا عز وجل 
َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم  )79(يَا لَْيَت َلنَا ِمْثَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم 

ابُِرونَ  ِ َخْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َوَال يُلَقَّاهَا إِالَّ الصَّ  َوْيلَُكْم ثََواُب هللاَّ
  ).80- 79: القصص(

انتباهنا إلى المقياس الحقيقي للغنى، أال  المربي  ويلفت الرسول
ليس الغنى : "وهو غنى النفس وليس كثرة المال والمتاع كما جاء في قوله 

  .)2368، 5، ج1987البخاري، " (عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس
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وقد تجسدت هذه السمة الرائعة في المهاجرين : الكرم واإليثار
اَر ن حيث جاء في محكم التنزيل السابقين في اإليما ُؤوا الدَّ َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا  مَّ َواِإليَماَن ِمن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن هَاَجَر إِلَْيِهْم َوالَ يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً مِّ
نَْفِسِه فَأُْوَلئَِك  أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُوَق ُشحَّ 

  ).9 :الحشر( هُُم اْلُمْفلُِحونَ 

قال : وجاء في الحديث الشريف عن أنس رضي هللا عنه قال
يا رسول هللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل : المهاجرون

وال أحسن بذالً من كثير لقد كفونا المئونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا 
 رواه أحمد،(ال ما أثنيتم عليهم ودعوتم هللا لهم : أن يذهبوا باألجر كله قال

بين  وتروي كتب السيرة أنه لما آخا الرسول  ،)12827رقم ، 2001
المهاجرين واألنصار، قام سعد بن الربيع فعرض على عبد الرحمن بن عوف 

حمن شكره أن يشركه في بيته وأهله وماله في قسمه متساوية ولكّن عبد الر
وطلب منه أن يرشده إلى سوق المدينة ليشتغل فيها ولم يكن هذا شأن سعد بن 
الربيع منفرداً فيما عرضه على أخيه، بل كان شأن عامة الصحابة في عالقتهم 

  ).149، 1996البوطي، (وتعاونهم بعضهم مع بعض 

 لما دعا نبي هللا هود عليه السالم قومه إلى عبادة: سعة الصدر والحلم
هللا عز وجل، تجاوزوا حد األدب معه فحلم عليهم وتحمل أذاهم وفظاظتهم 

َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوداً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدواْ لسعة صدره، كما بين القرآن الكريم 
ْن إِلَـهٍ َغْيُرهُ أَفَالَ تَتَّقُوَن  اْ ِمن قَْوِمِه إِنَّا قَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن َكفَُرو )65(ّهللاَ َما لَُكم مِّ

قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس بِي َسفَاهَةٌ  )66(لَنََراَك فِي َسفَاهٍَة ِوإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِيَن 
بِّ اْلَعالَِميَن  ن رَّ  أُبَلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي َوأَنَاْ لَُكْم نَاِصٌح أَِمينٌ  )67(َولَِكنِّي َرُسوٌل مِّ

)68( )68-65: فاألعرا(.  

فمن سمات المواطن الفاعل، الشجاعة في : الشجاعة في قول الحق
قول الحق ال سيما أمام الجائرين والمتسلطين وأولى النفوذ وقد ضرب القرآن 
الكريم مثاالً يقتدى به في ممارسة هذا السلوك األخالقي حيث جاء في قوله 

ْن آِل فِْرَعْوَن َوقَاَل َرجُ سبحانه وتعالى على لسان الرجل المؤمن  ْؤِمٌن مِّ ٌل مُّ
بُِّكْم َوإِن  ُ َوقَْد َجاءُكم بِاْلَبيِّنَاِت ِمن رَّ يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجًال أَن يَقُوَل َربَِّي هللاَّ
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 َ  َال يَهِْدي يَُك َكاِذبًا فََعلَْيِه َكِذبُهُ َوإِن يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ هللاَّ

ولما راح فرعون الطاغية يمّن على نبي ). 28: غافر( َمْن هَُو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ 
هللا موسى عليه السالم واجهه بالحقيقة وقال كلمة الحق دون أي اعتبار لموقعه 

َوفََعْلَت  )18(قَاَل أَلَْم نَُربَِّك فِينَا َولِيًدا َولَبِْثَت فِينَا ِمْن ُعُمرَِك ِسِنيَن وسلطانه 
الِّيَن  )19(فَْعلَتََك الَّتِي فََعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكافِِريَن   )20(قَاَل فََعْلتُهَا إًِذا َوأَنَا ِمَن الضَّ

ا ِخْفتُُكْم فََوهََب لِي َربِّي ُحْكًما َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْرَسلِيَن  َوتِْلَك  )21(فَفََرْرُت ِمنُكْم لَمَّ
قَاَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِميَن  )22(هَا َعلَيَّ أَْن َعبَّدتَّ بَنِي إِْسَرائِيَل نِْعَمةٌ تَُمنُّ 

وِقنِينَ  )23( َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَهَُما إن ُكنتُم مُّ : الشعراء( )24(قَاَل َربُّ السَّ
18-24.(  

ياسية من خالل اآليات واألحاديث السابقة ظهر جلياً أن الحقوق الس
للمواطن هي من القيم التي شرعها اإلسالم، فصوت اإلنسان أمانة فالبد وأن 
تقتضي أمانته، بأن يصّوت لإلنسان الذي سيسوس أمور المسلمين بصدق 
وموضوعية وأمانة، ويخاف هللا عز وجل ويتقيه في كل شئون المسلمين بعيداً 

  .العائلية، والمناطقيةعن المصلحة الخاصة، والفئوية، والحزبية، والجهوية، و

  ما أسس المواطنة الصالحة التي دعت إليها التربية اإلسالمية؟ :السؤال الثالث

دعت التربية اإلسالمية إلى إيجاد اإلنسان الصالح، وليس المواطن 
الصالح، لكونها تربية لكل إنسان على وجه األرض؛ ألنها تدعو اإلنسان ألن 

ن، مالك السموات واألرض وما فيهن، فاn يؤمن باn عز وجل الواحد الديّا
ينما شرع هذه التربية شرعها عامةً شاملًة، صالحةً لكل زمان حعز وجل 

  .ومكان، شاملةً تصلح للدنيا واآلخرة، فلذلك كانت هذه التربية للبشرية عامةً 

فليست المواطنة الصالحة مجرد دعوى يطلقها اإلنسان فيكون مواطناً 
وأوجبته  ،ر عظيم ومطلب نفيس دل عليه الشرع المطهرصالحاً؛ ولكنها أم

واقتضاه العقل الصريح والفطرة السوية السليمة، وحتى تكون  ،األنظمة
المواطنة صالحة حقاً كان ال بد لها من مقومات وأسس تبنى عليها فال تتحقق 

  :من دونها ومن هذه األسس
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لخالص ' رب التوحيد ا: تحقيق التوحيد الخالص ' رب العالمين - 1
وهذا أمر يجمع  ،العالمين هو أساس الدين وقاعدته وشرطه فال وجود له بدونه

وهو دعوة الرسل جميعاً ال يختلفون في ذلك  ،عليه في جميع الشرائع السماوية
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِال نُوِحي : وإن اختلفت شرائعهم قال تعالى

بََعْثنَا فِي  َولَقَدْ  :وقال تعالى، )25: األنبياء( إِلَْيِه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا فَاْعبُُدونِ 
َ َواْجتَِنبُوا الطَّاُغوتَ  ٍة َرُسوال أَِن اُْعبُُدوا هللاَّ  :وقال تعالى، )36: النحل( ُكلِّ أُمَّ

 ى بِهِ نُوًحا يِن َما َوصَّ ْينَا بِِه َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ
قُوا يَن َوال تَتَفَرَّ   ).13: الشورى( إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ

 ،وهو األمن واألمان في الدنيا واآلخرة ،والتوحيد هو أساس كل خير
الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَهُْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَهُُم األَْمُن َوهُْم  :كما قال تعالى

  ).82: األنعام( ُمْهتَُدونَ 

ولقد رأينا لما قامت هذه البالد المباركة على التوحيد كيف أكرمها هللا 
وبلغت ما بلغت من المجد والسؤدد والظهور  ،يها بنعم عظيمةتعالى وأنعم عل

فهذا الوطن جدد هللا بدولته ونشر دينه في كل قرن من . على سائر أمم األرض
القرون الثالثة األخيرة الماضية األمر الذي لم يصطف هللا له دولة قبلها وال 

هنا فإن أعظم بعدها منذ عهد النبوة والصحبة واإلتباع أي منذ ألف سنة، ومن 
مقومات المواطنة الصالحة واالنتماء لبلد التوحيد هو تحقيق التوحيد الخالص 

 ،الذي قامت على أساسه هذه البالد المباركة ولم ترض بغيره ،' رب العالمين
فأكرمها هللا  ،وحاربت من أجله كل صنوف الشرك والكفر والضالل والثنية

ولهذا كان التوحيد هو أساس جميع  ،بواسع كرمه وأفاض عليها بسابغ نعمه
مقومات المواطنة الصالحة وأعظمها أثراً ونفعاً وال وجد لغيره من مقومات 

  .المواطنة الصالحة بدونه

كتاب هللا هو النور المبين : التمسك بكتاب هللا وسنة نبيه  -2
 من تمسك به لم ،والصراط المستقيم والحبل المتين فيه كل خير للدنيا واآلخرة

تركت فيكم ما إن " :قال رسول : فعن جابر رضي هللا عنه قال ،يضل أبداً 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب هللا وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي 

  .)1218: رقم ،ت. رواه مسلم، ب" (الحوض
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فاألخذ بكتاب هللا والعمل بما فيه وقراءته وتدبره آناء الليل وأطراف 
والعمل بها والعناية بعرفة صحيحها من  بسنة رسول هللا واألخذ  ،النهار

في القول والعمل وتقديم اإلتباع وترك االبتداع  والتأسي بالنبي  ،ضعيفها
  .فيه كل الخير في الدنيا واآلخرة وفيه النجاة من كل انحراف وضالل

وهذا  ،فهذا كالم غلفه نور الوحي وصدق المتابعة لما جاء به النبي 
م وهذا اإلتباع وهذه العناية بكتاب هللا وسنة رسوله هي من األسس المفهو

وينبني على هذا ويلزم منه  ،المتينة والمقومات الضرورية للمواطنة الصالحة
ضرورة الرجوع إلى العلماء الربانيين المعروفين بالصالح والتقوى من 

علماء قدرهم وكذلك طلبة العلم المستقيمين الذين يعرفون لل ،علماء هذا الدين
  .ولوالة األمر فضلهم ومكانتهم 

والة األمر لهم مكانة عظيمة : بذل الحقوق الواجبة لوالة األمر - 3
حيث أمر بطاعتهم ولزوم مبايعتهم على السمع والطاعة ، عند هللا تعالى

َ  :النصرة في المنشط والمكره، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا هللاَّ
ِ وَ  وهُ إِلَى هللاَّ ُسوَل َوأُولِي اْألَْمِر ِمنُكْم ۖ فَإِن َتنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ أَِطيُعوا الرَّ

لَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويلً  ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ۚ َذٰ َّkُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا  َوالرَّ
من : "قال ن رسول هللا ، وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ع)59: النساء(

). 12/240، ت. رواه مسلم، ب" (مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
فال بد من إعطائهم حقهم الكامل من السمع والطاعة والتقدير واإلجالل 

  .والتالحم والترابط والتعاون والنصيحة

والية الناس من أعظم : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا
  ).27/263، 2007 ابن تيمية،( بل ال قيام للدين والدنيا إال بها  ،الدينواجبات 

ولهذا فإن من أهم مقومات المواطنة الصالحة طاعة والة األمر عمالً 
بكتاب هللا وسنة رسوله ومناصرتهم ومحبتهم والدعاء لهم والتعاون معهم على 

  .كل خير وصالح ومصلحة للوطن والمواطن واإلنسانية جمعاء

من مقومات المواطنة الصالحة لزوم : لزوم جماعة المسلمين - 4
جماعة المسلمين وإمامهم وذلك بتحقيق االنتماء الصادق والظاهر والباطن 
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إذ أن ذلك مقصد شرعي معتبر دل عليه الكتاب  ،للوطن ووالة أمره وأهله
قُوا :والسنة ومن ذلك قوله تعالى ِ َجِميًعا َوال تَفَرَّ آل ( َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

قُوا دِ  :وقوله تعالى، )103: عمران ينَهُْم َوَكانُوا ِشيًَعا لَْسَت ِمْنهُْم إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ
وغيرها من اآليات الكثيرة في هذا الباب وكذلك  ،)159: األنعام( فِي َشْيءٍ 

رضي (وردت األحاديث النبوية الصريحة في ذلك ومنها ما رواه ابن مسعود 
: ثالث خصال ال يغل عليهم قلب مسلم أبداً " :قال رسول هللا : قال )هللا عنه

ص العمل b ومناصحة والة األمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من إخال
  ).16800رقم  ،2001رواه أحمد، " (ورائهم

فقد جمع في هذه األحاديث : )رحمه هللا(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ولزوم جماعة  ،إخالص العمل b ومناصحة ولي األمر: الخصال الثالث

تجمع الحقوق  ،ة تجمع أصول الدين وقواعدهوهذه الخصال الثالث ،المسلمين
  ).250 ،2007ابن تيمية، (وتنظيم مصالح الدنيا واآلخرة  ،التي b وللعباد

وهي داخلة  ،من أبرز سمات وخصائص دين اإلسالم: الوسطية - 5
 ،في جميع األحكام سواء ما تعلق منها باالعتقاد أو األحكام العملية أو األخالق

قال  ،لى سمة ميزة لهذه األمة وخصيصة من خصائصهاولذلك جعل b تعا
ُسوُل  :تعالى ةً َوَسطًا لِتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ

  ).143: البقرة( َعلَْيُكْم َشِهيًدا

قدوة األمة في تطبيق مفهوم الوسطية في كل  وقد كان رسول هللا 
ولهذا لما بعث أبا موسى األشعري ومعاذ بن  ،ربى أصحابه على ذلكشؤونه و

يسرا وال تعسرا وبشرا وال " :إلى اليمن قال لهما) رضي هللا عنهما(جبل 
، والوسطية بما تحمله من )6/159 ،2001رواه،" (تنفرا وتطاوعا وال تختلفا

لتنفير معاني كثيرة منها االعتدال والتيسير ورفع الحرج والتبشير وعدم ا
 ،تعد من أهم مقومات المواطنة الصالحة ،واأللفة وعدم االختالف وعدم الغلو

التي يمكن من خاللها تجنب الشذوذ واالنحراف في الفكر والسلوك والبعد عن 
وبهذا يصلح شأن المجتمع وتسود روح  ،الغلو والتطرف واإلفراط والتفريط
  .األخوة الصادقة والمواطنة الصالحة
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نن هللا عز وجل في مخلوقاته أن يكون للمكان الذي وكذلك من س
تعيش فيه وتألفه أهمية خاصة في حياتها، تحافظ عليه ، وتضحي من أجله ، 

َوَما ِمْن َدابَّةٍ فِي اْألَْرِض َوال طَائٍِر : وتقاتل دونه لتضمن بقاءها ، قال تعالى
ْطَنا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم يَِطيُر بَِجَناَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَ  رَّ

 ).38: األنعام( يُْحَشُرونَ 

فتلك غريزة فطر هللا تعالى عليها جميع الكائنات الحية، واإلنسان أحد 
هذه الكائنات ، وهو يتصف مثلها بتلك الغريزة الفطرية إال أنه عز وجل قد 

: رها ويستغلها لمصلحته، قال تعالىكرمه عليها وجعله خليفة في األرض يعم
 َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيهَا َمْن يُْفِسُد

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما ال تَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ  ْعلَُمونَ فِيهَا َويَْسفُِك الدِّ
  ).30: البقرة(

وهو يمتاز على غيره من الكائنات بالعقل الذي يهتدي به إلى 
الصواب والحق ويميز به الخير والشر، ولهذا فقد قامت الحضارة اإلنسانية 
على مثل هذا المخلوق المكرم الواعي العاقل، وجاءت الشرائع لتكلفه وحده 

  . دون غيره من المخلوقات

َكلِّف اإلنسان فإنه يضمن له بذلك حياة كريمة منظمة واإلسالم حين يُ 
مثالية منضبطة، والمتأمل لنصوص الشريعة اإلسالمية يدرك عظمة هذا 
الدين وتفوقه على سائر األديان بشموليته لكل ما يهم اإلنسان وما يصلح حياته 
وما يحفظ عليه أمنه واستقراره، ولهذا كان الوطن من ضمن هذه االهتمامات 

ي أوالها اإلسالم رعايته بناًء على اهتمامه بإشباع فطرة اإلنسان وتقديره الت
ومستقر  لالرتباط النفعي والوجداني له باألرض، فالوطن مسقط الرأس،

الحياة، ومكان العبادة، ومستودع المال، ومسكن األهل وذكريات الطفولة، 
على كل مسلم  وال يخفى   وحنين األصحاب، ومرتع اآلباء، وفيه يرقد األجداد

لمكة المكرمة مكان مولده، ومرتع صباه، وحنينه المستمر  حب رسول هللا 
إليها، وقد قال عليه الصالة والسالم عندما ودع مكة وهو في طريقه إلى 
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وهللا إنك لخير أرض هللا، وأحب أرض هللا إلى هللا، ولوال أني " المدينة
  ).5/380، 1975سنن الترمذي، "( أخرجت منك ما خرجت

ويروى أن عبد هللا بن أم مكتوم قال وهو آخذ بخطام ناقة رسول هللا 
  يا حبذا مكة من وادي، أرض بها أهلي وأعوادي، أرض بها "عام الفتح

 1ج ،1389حياة الصحابة، " (تُغرس أوتادي، أرض أمشي بها بال هادي
368(.  

م ولما كان حب المرء لوطنه وقومه شعوراً فطرياً فإن اإلسالم ل
يعارضه، وإنما وضع له ضوابط حتى ال تستعبده آصرة األرض والجنس 

  .)9 ،2010الشراح، (والبيئة وتقطعه عن والئه j سبحانه وتعالى 

وبما أن الحكمة من خلق الناس هي عبادة هللا واستخالفهم في 
األرض، فإن عمارة األرض تقتضي اجتماع األفراد والجماعات وحشد كل 

بالوطن ومؤسساته والمحافظة على مكتسباته في سبيل  طاقاتهم للعناية
الوصول إلى مناخ آمن في ظل وطن آمن، ينمو فيه الخير، وتعلو فيه الفضيلة 

  . لتتحقق بذلك تلك الغاية السامية والهدف المنشود من عمارة األرض

وهنا نخلص إلى أن الوطنية ال تتعارض مع عالمية اإلسالم والوحدة 
أنها منضبطة ومؤسسه على تقوى هللا ، وملتزمة بشريعته،  اإلسالمية طالما

وهي محمودة ما لم تتعارض مع النصوص . محتكمة إليها ال إلى الهوى
ويبقى حق المواطنة    المخصصة ألحكام الفرد والجماعة داخل الوطن الواحد

مكفول لكل من يعيش على أرض هذا الوطن ما دام في إطاره الشرعي 
  . الصحيح

م يكفل حق المواطنة العامة للمسلم وغير المسلم للعيش بأمان فاإلسال
في الدولة المسلمة مع اعتبار تفاوت الحقوق والواجبات، ولهذا أصوله 

مع غير المسلمين  التاريخية في المجتمع المسلم تظهر في معاهدات النبي 
  .في المدينة، وكذلك الوثيقة العمرية بين المسلمين ونصارى الشام 

فإن رعاية الوطن والتواصي بالوطنية المنضبطة بالشرع ليس  وعليه
شعاراً لقومية أو وطنية منحازة لألرض بل هو واجب جماعي مشروع وله 
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في األصول اإلسالمية ما يقره، وهذا ما نجده في تقرير اإلسالم حفظ 
فحفظ الدين من ) النفس، العرض، المال، الدين، العقل(الضروريات الخمس 

التشكيك فيه، وحفظ النفس من االعتداء عليها بالقتل والقطع، وكذا التهاون و
العقل من االعتداء عليه بالسكر والخمر، وحفظ العرض من الفناء والتبذل، 

وذلك إليجاد مجتمع مثالي مستقر خاٍل . والمال من السرقة والغصب واالحتيال
من هذه  من العنف واإلرهاب، كما أوجب تعالى على كل من تعدى على شيء

  .الضروريات أو الكليات العقوبة التي تناسب هذا االعتداء

ما الطرق التي من خاللها تعزز قيم المواطنة كما وردت في  :السؤال الرابع
  التربية اإلسالمية؟

نظمت التربية اإلسالمية طرقاً لتعزيز قيم المواطنة وذلك من خالل 
البيت أو : من الطرق، فمثالً  مؤسسات التنشئة االجتماعية، التي تتبنى ألواناً 

المدرسة أو المسجد أو النادي، أو رفقاء العمل، كل له طريقته الخاصة، بتقديم 
هذه القيم للمنتسبين لها، فالمدرسة لها طرقها التربوية، والنادي له طرقه 
االجتماعية، والمسجد له طرقه الروحية، وهكذا فإن الجميع يشترك في تعزيز 

  .لعقيدة اإلسالمية الغراءهذه القيم وفق ا

 تربط التي العالقة عن تعبير بأنها للمواطنة اإلسالمية الشريعة وتنظر
 )الوطن (اإلسالم أرض بين العالقة عن آما تعبر ،األمة بأفراد المسلم الفرد

  ).45 ،2000الحبيب، (غيرهم  أو مسلمين أكانوا سواء عليها يعيشون من

الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة وقد تجلى هذا المفهوم منذ نشأة 
وشكلت البداية لتعايش المواطنين غير المسيحيين مع الدولة اإلسالمية وفق 

الوثيقة السياسية  مبادئ الشريعة اإلسالمية، لذلك أصدر الرسول محمد 
أو ما يسمى في السيرة النبوية ) صحيفة المدينة(األولى المعروفة تاريخياً باسم 

محمد صلى هللا عليه وسلم إلى أهل المدينة المنورة أو كما تسمى  كتاب النبي
منشورات جامعة القدس : (في العصر الحديث بدستور المدينة حيث ورد فيها

  ) . 33: 2007المفتوحة، 
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بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل  كتاب من محمد النبي 
الم حق المواطنة يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم، وبذلك منح اإلس

لغير المسلمين وتولي الوظائف في الدولة شريطة توفر الكفاية واألمانة 
واإلخالص للدولة باعتبارهم جزء من نسيج هذه الدولة باستثناء الوظائف التي 

  .تغلب عليها الصبغة الدينية أو العمل العسكري أو القضاء

وال  الفة للنبي فاإلمامة أو الخالفة رياسة عامة في الدين والدنيا خ
يحق أن يخلف النبي في ذلك إال مسلماً، وال يعقل أن ينفذ أحكام اإلسالم 
ويرعاها إال مسلماً، وقيادة الجيش ليست عمالً مدنياً بل هو عمل عسكري من 
أعمال العبادة في اإلسالم، إذ الجهاد ذروة سنام اإلسالم، وكذلك القضاء هو 

ى الحكم بها إال من كان مسلماً وكذا الوظائف حكم بالشريعة اإلسالمية ال يتول
الدينية كالوالية على الصدقات ونحوها ال يمكن لغير المسلمين تولي وزارة 
التنفيذ، وقد تولى الوزارة زمن العباسيين بعض النصارى غير مرة منهم 

  .هـ369نصر بن هارون سنة 

  ).99: يونس( نُوا ُمْؤِمنِينَ أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّٰى يَُكو :وقوله تعالى

إن تعزيز قيم المواطنة الصالحة واحترام القانون هم مؤسسات الوطن 
جميعها ووسائل اإلعالم على اختالفها، وكذلك اإلفراد والجماعات وجميع 

  .مكونات المجتمع

لقد تميزت الدولة منذ نشأتها بارتباط عناصر تكوينها قيادة وشعباً 
وارتكز أساسها على قيم دينية  ،العادات والتقاليدومؤسسات بمنظومة من 

واجتماعية عربية أصيلة، إن تلك القيم التي نهضت بموجبها الدولة الحديثة 
وكالهما ينهض بمسؤولياته تجاه الوطن، فالتأكيد  ،قامت على الفرد والجماعة

على دور المجتمع المدني باعتباره المكمل لجهود أجهزة تطبيق القانون 
خ مفاهيم القيم النبيلة التي يحملها المجتمع ونهوض اإلعالم بجميع وترسي

أسس العمل اإلجرائي خالل الفترة  ،وسائله بمهامه المعززة لوعي المجتمع 
فاحترام القانون وتعزيز مبدأ سيادته مبني على معرفة المواطن  ،المقبلة

 . رلحقوقه وواجباته في آن واحد ، وهو العمود الفقري في هذا األم
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فالجميع شركاء في تحمل المسؤولية،  فتعزيز المفاهيم القانونية لدى 
المواطن من شأنه أن يسهم في تعزيز مفهوم األمن وهنا تأتي أهمية وسائل 

 . اإلعالم التي تمثل الشق األساسي في إنجاح هذه الحملة

وهكذا فإن الجهود تتظافر في وضع الطرق المالئمة لتعزيز قيم 
سالمية وفق ما أراده هللا عز وجل في كتابه العزيز وسنة نبينا محمد التربية اإل

وما دعى إليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،.  

  :توصيات الدراسة

من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة فإن الباحثان يوصيان بالتوصيات 
  : اآلتية

ظر اإلسالمية وذلك ألن ضرورة االهتمام بموضوع المواطنة من وجهة الن .1
هذا الموضوع قد زلت به األقالم وتاهت به األقدام، وتحيرت بموضوعاتها 
العقول حيث بدأت في اآلونة األخيرة استخدام المصطلحات األجنبية بدالً 

  .من المصطلحات األصيلة في تراثنا العربي واإلسالمي

اإلسالمية توعية المختصين بواجبات المواطنة من وجهة نظر التربية  .2
وذلك من أجل تعميم هذه الواجبات على المجتمعات اإلسالمية وغير 

 .اإلسالمية

عقد دورات تربوية خاصة بموضوع المواطنة من أجل نقل الفكر  .3
اإلسالمي لألجيال القادمة الستخدامها بدالً من المصطلحات الغريبة على 

 .مجتمعاتنا

سسات التعليم العالي ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني ومؤ .4
في بالدنا ودعوة المختصين فيها لتشمير سواعد الجد من أجل تأصيل 

 .الفكر اإلسالمي

الدعوة إلى إنشاء منتديات إلى الفكر اإلسالمي وخاصة لموضوعات  .5
المواطنة والمواطن والوطن وذلك للوصول إلى مصطلحات إسالمية تفيد 

  .المجتمعات العالمية



  عبد الغني الهمصعبد الفتاح . د –زياد علي الجرجاوي / د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          480

  ال�%ادر وال��اجع

  لقرآن الكريم ا

مجموع فتاوى ابن تيمية، مجمع الملك فهد ): 2007(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  - 1

 .للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية

شعيب : مسند اإلمام أحمد، تحقيق ): 2001(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد  - 2

 .األرناؤوط، دار الحديث، القاهرة، مصر

: سنن ابن ماجة، تحقيق  ):2009( محمد بن يزيد القزويني أبو عبد اهللان ماجة، اب - 3

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر

لسان ): ت.ب(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور،  - 4

 .العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر

وضعفه الدكتور عبد اهللا البصيري محقق ) 29رقم (في السنة ابن نصر المروزي  - 5

 »أنت على ثغرة من ثغر اإلسالم فال يؤتين من قبلك«: وذكره األلباني بلفظ. السنة

قال ثم ). 1165رقم  3/309(السلسلة الضعيفة : انظر. لم أجده بهذا اللفظ: وقال

 »السنة«على ما في كتاب  )جزاه اهللا خيراً (لكن أوقفني بعض اإلخوان «: رحمه اهللا

رواه بسند صحيح عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد مرفوعًا ) 8ص(للمروزي 

كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر اإلسالم، اهللا اهللا، ال يؤتى اإلسالم «: بلفظ

 .»من قبلك

تفسير ابن كثير، تحقيقك سامي بن محمد ): ت.ب(يل بن عمرابن كثير، إسماع - 6

 .السالمة، دار طيبة، القاهرة، مصر

دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى ): 2010(أبو حشيش، بسام محمد  - 7

، العدد )سلسة العلوم اإلنسانية(الطلبة المعلمين بمحافظات غزة، مجلة جامعة األقصى 

 .279 – 250، فلسطين، ص ص األول، يناير، غزة



  دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة                                                                        
  

 

 481                                                                            السادسالدولي  الملتقى

السمات والواجبات، ورقة عمل  –المواطنة الصالحة ): 1999(أبو دف، محمود  - 8

مقدمة لليوم الدراسي حول التربية المدنية والمجتمع المدني في فلسطين، كلية التربية، 

 .، غزة، فلسطين12/11جامعة األزهر، 

، مكتبة التربية 1النسائي، ط صحيح سنن): 1988(األلباني، محمد ناصر الدين  - 9

 . العربي لدول الخليج، الرياض، السعودية

صحيح البخاري، ): 1987(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  -10

 .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان3ط

، لبنان مكتبة االجتماعية، العلوم مصطلحات معجم ):1982( زكي أحمد ،بدوي -11

 .وتبير 

حريــة اإلنســان فــي ظــل عبوديتــه هللا، دار ): 1996(البــوطي، محمــد ســعيد رمضــان  -12

  .الفكر، بيروت، لبنان

مقررات التربية الوطنية بالمملكة العربية ): 2004(بوقس، نجاه، بارعيده، إيمان  -13

دراسة تحليلية،  –السعودية ومدى مراعاتها ألسس بناء المناهج ومعايير تنظيم خبراتها 

 .257 - 222، السعودية، ص ص )92(دراسات في المناهج وطرق التدريس، 

سنن ): 1975( محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، السلميالترمذي،  -14

 .، المكتبة الشاملة، بيروت، لبنان2أحمد محمد شاكر وآخرون، ط: الترمذي، تحقيق

 مدني مجتمع نحو :)2002( "وطن "ريبوالتد التربوية لألبحاث الفلسطينية الجمعية -15

 .تمكين من بتمويل المدنية، التربية في محاضرات فلسطيني

االتجاهات المعاصرة في تربية  -تربية المواطنة): 2000(الحبيب، فهد إبراهيم  -16

 .المواطنة، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية

الفلسطيني، جمعية وطن، غزة التربية المدنية والمجتمع ): 2003(درويش، عطا  -17

 .فلسطين



  عبد الغني الهمصعبد الفتاح . د –زياد علي الجرجاوي / د.أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          482

وحقوق اإلنسان وواجباته، مؤتمر ... اإلسالم): 2002(الرفاعي، حامد بن أحمد  -18

 .العالم اإلسالمي، السعودية

المواطنة والهوية والتعليم، تحليل األهداف العامة ) : 2006(ريمرز، فرناندو  -19

، )139(، 36ي، مستقبليات، محمد كمال لطف: للمدارس في عصر العولمة، ترجمة

 .381 - 358ص ص 

، األجوبة السعدية عن المسائل الكويتية): 2002(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر  -20

 .، الكويتمركز البحوث والدراسات الكويتية

الوطن تاريخ ووالء، جريدة الري، الكويت، العدد ): 2010(الشراح، يعقوب أحمد  -21

 .ت، دولة الكويت، الكوي11357

 .اإلسالم عقيدًة وشريعة، دار الشروق، بيروت، لبنان): ت .ب(شلتوت، محمود  -22

المعجم ): 1984(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشامي  -23

 .السعودية محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض،: ، تحقيق1األوسط ، ط

م، 2000 – 1886تعليم العام في قطاع غزة من تطوير ال): 2000(العاجز، فؤاد  -24

 .، مطبعة مقداد، غزة، فلسطين2ط

قيم المواطنة الالزمة لطالب المرحلة الثانوية ): 2008(عبد الرشيد، وحيد حامد  -25

ودور مناهج اللغة العربية في تنميتها لديهم، المجلة العلمية، كلية التربية بالوادي 

 - 90األول، العدد األول، يوليو، مصر، ص ص  الجديد، جامعة أسيوط، المجلد

118. 

 المدرسة في المدنية التربية لمنهج مستقبلي نموذج): 2003( فتحي عزة علي، -26

 .القاهرة ،والتوزيع للنشر أيتراك الثانوية،



  دور التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة                                                                        
  

 

 483                                                                            السادسالدولي  الملتقى

دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة ): 2010(عمارة، سامي فتحي  -27

افية، مجلة مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية، تحديات الهوية الثق

  55 -  30اإلسكندرية، مصر، ص ص  يونيو،) 64(المجلد السابع عشر، العدد 

استراتيجية تأصيل قيم المواطنة في كتب ومناهج التربية ): 2013(الكندري وآخرون  -28

، 138ت، مجلة القراءة والمعرفة، عاإلسالمية في المرحلة االبتدائية بدولة الكوي

 .120 - 77السعودية، ص ص

قيم المواطنة المتضمنة في ): 2013(الكندري، والعازمي، كلثوم محمد، مزنة سعد  -29

كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت، مجلة جامعة أم القرى للعلوم 

 .372 – 309 ، السعودية، ص ص1، ع5 التربوية والنفسية، مج

 المستقبل مجلة العربي، الوطن في والديمقراطية المواطنة): 2001( علي الكواري، -30

 .العربية الوحدة دراسات مركز العربي،

واقع قيم المواطنة في مناهج التربية الوطنية وأداء ): 2009(محمد، هناء عبد اهللا  -31

التعليم وتحديات  )الدولي األول( معلميها بالمرحلة الثانوية، المؤتمر العربي الرابع،

- 120المستقبل، المجلد األول، تربية سوهاج، دار العلم واإليمان، مصر، ص ص 

148. 

فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الكفايات ): 2011(محمود، نصر محمد  -32

ز قيم يناير على مراكز الشباب ودورها في تعزي 25المهنية واالنعكاسات التربوية لثورة 

  .324 – 219، القاهرة، مصر، ص ص 30 المواطنة، المجلة التربوية، ع

  صحيح ): ت .ب(مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  -33

 .مسلم، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية  

وجهات وتجارب ت: تربية المواطنة الصالحة): 2006(المعمري، سيف بن علي  -34

 .عالمية في إعداد المواطن الصالح، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان



  عبد الغني الهمصعبد الفتاح . د –زياد علي الجرجاوي / د.أ
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 لدراسات القاهرة مركز اإلسالمي، العربي التاريخ في المواطنة: )1997( هيثم مناع، -35

 .، القاهرة، مصراإلنسان حقوق

 .فلسطين اهللا، رام التربوي، االجتماع علم):2007(المفتوحة القدس جامعة نشوراتم -36

 .المواطنة، دار مكتبة الرائد العلمية، عمان، األردن): 2002(ناصر، إبراهيم  -37

تنمية المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة ): 2000(هالل، فتحي وآخرون  -38

 .الكويت، وزارة التربية والتعليم، الكويت
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  فقه المواطنة في الشريعة اإلسالمية        

  دراسة وعرض

  

  

  محّمد ضياء الّدين خليل إبراهيم /د     
  العراق -بغداد  كليّة اإلمام األعظم الجامعة 

  :  مقدمة

الحمد 5 رب العالمين، وأشرف الصالة وأتم التسليم على سيد األولين 
م999ين، وعل999ى آل999ه وص999حبه واآلخ999رين، س999يدنا وموالن999ا محم999د المص999طفى األ

  .أجمعين

ا بعد   : أمَّ

ف99إن َّمفه99وم المواطن99ة ل99دى الش99عوب وال99دول ب99ات ف99ي حال99ة غم99وض 
وتخ9999بط نتيج9999ة التح9999والت الجذري9999ة الت9999ي تش9999هدها مف9999اهيم الفك9999ر السياس9999ي 

فم9ن يت9ابع الواق9ع السياس9ي . واالجتماعي في المجتمعات المحلية والدولية كاف9ة
أنَّ كثيراً من الدول ومواطنيها، تتعدد ل9ديهم مف9اهيم واالجتماعي لكل دولة يجد 

المواطنة تبعاً للتيارات السياسية النافذة فيها، سواء تلك التي بيدها مقالي9د الحك9م 
أو المعارض99ة له999ا، حت999ى أص999بحت المواطن999ة بالنس999بة لبعض999هم ه999ي االنتم999اء 

الفالن99ي، للطائف99ة أو الم99ذهب أو االنتم99اء للح99زب الفالن99ي أو التي99ار السياس99ي 
وهكذا، وما عدا ذلك يكون خارج مفهوم المواطنة، ب9ل وأكث9ر م9ن ذل9ك يص9بح 
ٍة لتصبح حكراً على مدعي المواطنة ِممَّن ال يمت إليها  ممنوعا ً من حقوق ٍ َجمَّ

وإنَّ الش9999ريعة اإلس9999المية الغ9999ّراء بص9999الحيتها لك9999ل زم9999ان ومك9999ان . بص9999لة
، ج9اءت لتق9رر مفه9وم المواطن9ة وبمعالجتها القضايا في مختلف المجاالت كافة

الذي يعيش تحت سقفه الجمي9ع م9ن ك9ل المل9ل والنح9ل، وتؤك9د أنَّ اإلس9الم دي9ن 
للعالمين جميع9اً، يمك9ن تح9ت ظ9ل دولت9ه أن يع9يش الن9اس ف9ي مواطن9ٍة يعت9زون 

  .بها، أساسها العدل واألمن واالحترام المتبادل بين جميع المواطنين 
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لمثقف%%ين ف%%ي الغ%%رب أو حت%%ى م%%ن بع%%ض الكت%%اب وق%%د أته%%م بع%%ض الكت%%اب وا     
العلم%%انيين ف%%ي بع%%ض ال%%دول العربي%%ة اإلس%%الم بأنَّ%%ه أغف%%ل مفه%%وم المواطن%%ة ف%%ي 
الدول التي أقامها، وكان فيها تمايز بين سكانها المسلمين وغيرهم من أصحاب 
الديانات والمذاهب األخرى، إذ حددت مفهومي المواطن%ة والهوي%ة عل%ى أس%اس 

ل%%دين اإلس%%المي فق%ط، وه%%م ب%%ذلك يتغ%افلون أو يَُغيِّبُ%%ون حق%%ائق الت%%أريخ االنتم%اء ل
الت%%ي ت%%دحض ه%%ذا االدع%%اء، وتؤك%%د عل%%ى بطالن%%ه، ب%%ل ه%%ي تش%%ير إل%%ى أنَّ البن%%اء 
األول للدول%%ة اإلس%%المية ح%%ين كان%%ت ف%%ي طوره%%ا الجنين%%ي، ق%%د ت%%م تأسيس%%ه عل%%ى 

رعيتها م%ن خ%الل  مفهوم المواطنة من خالل تحديد هوية االنتماء للدولة لجميع
  .تحديد الحقوق والواجبات 

فمن يراج%ع الوث%ائق التاريخي%ة الت%ي تتح%دث ع%ن تأس%يس الدول%ة اإلس%المية      
م%%ن مك%%ة المكرم%%ة إل%%ى المدين%%ة المن%%ورة ف%%ي الع%%ام األول بع%%د انتق%%ال الرس%%ول 

للهج%%رة، س%%يجد مفه%%وم المواطن%%ة ق%%د أُرس%%ي ف%%ي المنطلق%%ات األساس%%ية للدول%%ة 
والت%ي ه%ي  فالمدقق في مضمون الصحيفة التي وضعها الرسول  اإلسالمية،

. أول دستور في اإلسالم ، س%يجد فيه%ا مب%دأ المواطن%ة م%ن خ%الل هوي%ة االنتم%اء
والصحيفة التي تعد ف%ي نظ%ر الم%ؤرخين والب%احثين والق%انونيين م%ن أه%م وث%ائق 

و اإلداري التأريخ العربي اإلسالمي، باعتبارها أول%ى أش%كال التنظ%يم السياس%ي 
واالجتماعي للدولة التي أرست مفهوم المواطنة لرعايا الدول%ة دون النظ%ر إل%ى 
االنتم%%اء ال%%%ديني والقبل%%%ي، م%%ن خ%%%الل طرحه%%%ا لش%%عار المس%%%اواة ف%%%ي التك%%%اليف 
الدنيوي%%ة تج%%اه الدول%%ة لجمي%%ع رعاياه%%ا، وم%%ن المع%%روف أنَّ المس%%اواة ه%%ي أول%%ى 

يمقراطي%%ة ف%%ي الع%%رف اإلنس%%اني مق%%دمات المواطن%%ة المؤسس%%ة عل%%ى الحري%%ة والد
  .المعاصر

وق%%د ج%%اء بحثن%%ا ه%%ذا ليؤك%%د ه%%ذه القض%%ية ويثب%%ت أس%%بقية اإلس%%الم عل%%ى بقي%%ة      
التش%ريعات والق%وانين ف%ي إرس%اء مفه%وم المواطن%ة مؤك%دين عل%ى جمل%ة أه%داف 

تحدي%د مفه%وم المواطن%ة ف%ي : نسعى للوصول إليها م%ن خ%الل البح%ث الت%ي ه%ي 
س%مات الم%واطن الفاع%ل ف%ي اإلسالم،والكش%ف ع%ن أه%م  اإلسالم، والكشف عن

  .المبادئ التي توجه عالقة المواطن المسلم بمن حوله

  :وألجل الوصول إلى هذه األهداف قسم البحث على ثالثة مباحث رئيسة، هي
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  . المواطنة في الشريعة اإلسالمية مفاهيم ودالالت: المبحث األول

  . كما بينها اإلسالم سمات المواطن الفاعل: المبحث الثاني

  . المبادئ التي توجه عالقة المسلم بمن حوله: المبحث الثالث

ونرجAAAو أن تكAAAون هAAAذه الدراسAAAة قAAAد أعطAAAت الموضAAAوع حقAAAه، وأن يفيAAAد منAAAه 
  .الباحثون، مثلما أفاد البحث من غيره

  

  المواطنة في الشريعة اإلسالمية مفاهيم ودالالت : المبحث األول

     Aن أمِّ حب الوطن شعور فطAد هللا بAد روي أنَّ عبAالم وقAره اإلسAم ينكAري، ل
يAا حبAذا مكAة مAن : "عAام الفAتح مكتوم قAال وهAو آخAذ بخطAام ناقAة رسAول هللا 

وادي أرض بهAAAAا أهلAAAAي وعAAAAوادي،أرض تغAAAAرس أوتAAAAادي،أرض أمشAAAAي بهAAAAا 
  .1"بالدي

Aـا       مAAن مكAAة قبAAل أن يُْضAAَرب  قAAدم أصAAيل الغفAAاري علAAى رسAAول هللا "ولَـمَّ
: كيAAAف تركAAAت مكAAAة قAAAال:  قالAAAت عائشAAAة جAAAاب علAAAى أزواج رسAAAول هللالح

أخضAAّرت أجنابهAAا وابيضAAت بطحاؤهAAا وأغAAدق أذخرهAAا وانتشAAر سAAلمها، فقAAال "
يAا أصAيل دع : "، وفي رواية أخرى، قال"حسبك يا أصيل ال تحزنّا: رسول هللا

Aـا ، وعبر عن حب الوطن واالرتباط الوجداني به قولAه 2"القلوب تقر هAَمَّ  لَـمَّ
ما أطيبAك مAن بلAد وأحبAك إلAيَّ ولAوال أنَّ قAومي أخرجAوني : "بالخروج من مكة

نظر ذات مرة إلAى جبAل أحAد،  ، وروي أنَّ الرسول  3"منك ما سكنت غيرك
  .4"أُحد جبل يحبنا ونحبه: فقال

ومن الجدير بالذكر فAي هAذا المقAام أنَّ هAذه العاطفAة النبويAة تجAاه أُحAد، 
Aا قيمAي ذاتهAن تمثل فAركين ودفAع المشAارية مAة ضAهد معركAد شAة، فأُحAة معنوي

ومصعب بAن عميAر وغيAرهم مAن الصAحابة الكAرام  حوله حمزة عم الرسول 
رضAAوان هللا علAAيهم، فAAالوطن ال يَُحAAبُّ لذاتAAه وإنَّمAAا لكونAAه وسAAيلة لمرضAAاة هللا 

Aَّان التعلAا، كAي أرض مAاً فAا إذا كان الدين غريب ق بإقامة الدين فوق أرضه، وأمَّ
  .بهذا الوطن مجرد كونه وطناً مظهراً من مظاهر الوثنية والعصبية
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ومـِمـَّا يدلل على االرتباط الش"عوري ب"الوطن وأهميت"ه بالنس"بة إلنس"ان 
أنَّ القرآن الكريم َعدَّ إخراج اإلنسان م"ن دي"اره مع"ادَل للقت"ل ال"ذي يخرج"ه م"ن 

لَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَِو اْخُرُج"وا ِم"ن َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا عَ : دار األحياء،  قال تعالى
ْنهُْم َولَ"ْو أَنَّهُ"ْم فََعلُ"وا َم"ا يُوَعظُ"وَن بِ"ِه لََك"اَن َخْي"ًرا لَّهُ"ْم  ا فََعلُوهُ إِالَّ قَلِيٌل مِّ ِديَاِرُكم مَّ

  ) .66النساء ( َوأََشدَّ تَْثِبيتًا

س"يلة عق"اب وزج"ر وأشار القرآن الكريم إلى اإلخ"راج م"ن األرض كو
للمفسدين فيها، مـِمـَّا يدلل بوضوح على موقع الوطن وأهميته بالنس"بة لإلنس"ان 

إِنََّما َجَزاُء الَّ"ِذيَن يَُح"اِربُوَن : وأنَّ اإلخراج منه أمر ثقيل على النفس قال تعالى
َ َوَرُس""ولَهُ َويَْس""َعْوَن فِ""ي اْألَْرِض فََس""اًدا أَن يُقَتَّلُ""وا أَْو يُ  َص""لَّبُوا أَْو تُقَطَّ""َع أَْي""ِديِهْم هللاَّ

ْنيَا ۖ َولَهُ"ْم فِ"ي  لِ"َك لَهُ"ْم ِخ"ْزٌي فِ"ي ال"دُّ ْن ِخ"َالٍف أَْو يُنفَ"ْوا ِم"َن اْألَْرِض َذٰ َوأَْرُجلُهُم مِّ
، ولتحدي""د مفه""وم المواطن""ة ف""ي الش""ريعة )33المائ""دة ( اْآلِخ""َرِة َع""َذاٌب َعِظ""يمٌ 

طلحات المتعلق"ة ب"ه والت"ي تقودن"ا ب"دورها اإلسالمية كان البُدَّ من عرض المص
  : إلى بيان المصطلح على النحو اآلتي

  :مفهوم الوطن -أ

: محل اإلنسان، وأوط"ن األرض ووّطنه"ا واس"توطنها، أي: الوطن لغة
أتخ""ذها وطن""اً، وت""وطين ال""نفس عل""ى الش""يء كالتمهي""د، والم""وطن المش""هد م""ن 

م ت""رد ف""ي الق""رآن الك""ريم وم""ن الملح""وظ أنَّ كلم""ة ال""وطن ل"". 5مش""اهد الح""رب
ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَ"ْتُكْم : باستثناء قوله تعالى لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ

َكْث""َرتُُكْم فَلَ"""ْم تُْغ"""ِن َع""نُكْم َش"""ْيئًا َوَض"""اقَْت َعلَ"""ْيُكُم اْألَْرُض بَِم""ا َرُحبَ"""ْت ثُ"""مَّ َولَّْي"""تُم 
ْدبِِرينَ    .)25توبة ال( مُّ

"نَّة النبوي"ة فق"د ذك"ر ال"وطن وال"ديار وال"بالد، ف"ي قول"ه  ا في السُّ : وأمَّ
، وإذا كان""ت كلم""ة 7"يرج""ع إل""ى بالده""م وأوط""انهم: "، وقول""ه6وطن""ي وداري

ال""وطن بالتحدي""د، ل""م ت""رد ف""ي الق""رآن الك""ريم، فق""د وردت كلم""ة ال""ديار وه""ي 
  :  لمثال ال الحصرمرادفة لها في مواضع عديدة نذكر منها على سبيل ا

ْجفَ"""ةُ فَأَْص"""بَُحوا فِ"""ي َداِرِه"""ْم َج"""اثِِمينَ : ق"""ال تع"""الى - (  فََك"""ذَّبُوهُ فَأََخ"""َذْتهُُم الرَّ
  ).37العنكبوت 
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فََخَس�ْفنَا بِ��ِه َوبِ�َداِرِه اْألَْرَض فََم��ا َك�اَن لَ��هُ ِم�ن فِئَ��ٍة يَنُص�ُرونَهُ ِم��ن : ق�ال تع��الى -
ِ َوَما َكاَن ِمَن    ).81القصص ( اْلُمنتَِصِرينَ ُدوِن هللاَّ

ِل : قال تعالى - هَُو الَِّذي أَْخَرَج الَّ�ِذيَن َكفَ�ُروا ِم�ْن أَْه�ِل اْلِكتَ�اِب ِم�ن ِديَ�اِرِهْم ِألَوَّ
  ). 2الحشر (  اْلَحْشرِ 

َك�اَن َوأَْوَرثَُكْم أَْرَض�هُْم َوِديَ�اَرهُْم َوأَْم�َوالَهُْم َوأَْرًض�ا لَّ�ْم تَطَئُوهَ�ا وَ : قوله تعالى -
ُ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِديًرا   ). 27األحزاب (  هللاَّ

ومن خالل تأمل اآليات السابقة، يتضح أنَّ الدار التي ترادف معنى ال�وطن 
عبارة عن وعاء يستوعب حركة ساكنيه وتف�اعلهم وحس�بما يك�ون س�لوكهم ف�ي 

�ا دار أوطانهم يكون واقعهم في الحياة، فالدار ترتبط بخصائص أهله�ا، فه�ي إ مَّ
  .مؤمنين أو دار فاسقين وبناًء عليه يكون التمكين في األرض والديار للمؤمنين

ومن الجدير بالذكر هنا أنَّ الوطن في حقيقته يمثل البيئة المادي�ة والمعنوي�ة 
على سواء، ويتعلق المواطن بهاتين البيئت�ين ويتفاع�ل معهم�ا ف�ي حيات�ه، وع�ن 

سمي والروحي والثقافي، فالبيئة المادية ق�د طريق هذا التفاعل يكتسب كيانه الج
ال تتغير عبر العصور والعهود إالَّ قليالً، لكن الذي يتغي�ر ه�و ال�وطن المعن�وي 
المتمث���ل ف����ي ق���يم المجتم����ع وعادات����ه وتقالي���ده وأس����اليب تعام���ل أف����راده م����ع 
بعضهم،ومن ش�أن ه�ذا التغيي�ر أن يغي�ر م�ن تج�اوب الم�واطن م�ع وطن�ه وم�ن 

أو الض��يق،فقد يس��تبد الحك��ام وتنته��ك الحري��ات ويس��ود الظل��م  ش��عوره بالس��عادة
فيض��طر األح��رار والمثقف��ون إل��ى أن يهج��روا أوط��انهم ال هرب��اً م��ن ال��وطن 

  .ولكن فراراً من البيئة المعنوية التي أصبحت ال تطاق المادي،

اختل��ف الب��احثون والدارس��ون والُكتَّ��اب ف��ي نظ��رتهم : مفه==وم الوطني==ة -ب
فهن��اك م��ن رأى أنَّه��ا  الخ��تالف مدارس��هم واتجاه��اتهم الفكري��ة،تبع��اً  للوطني��ة،

حب للوطن والشعور بارتب�اط ب�اطني نح�وه وه�ي ارتب�اط الف�رد بقطع�ة "مجرد 
  ". من األرض تعرف باسم الوطن

وعرفت الوطنية بأنَّها عبارة عن مشاعر وروابط فطري�ة تنم�و باالكتس�اب 
  . 8لتشد اإلنسان إلى الوطن الذي استوطنه
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ب بعضهم إلى أنَّ مفهوم الوطنية ليس مجرد ارتب#اط ب#ين مجوع#ة م#ن وذه
البشر ب#أرض مح#ددة، وإن#ـَّما ه#ي والٌء وانتم#اٌء م#ن ك#ل ه#ؤالء ال#ذين يعيش#ون 

  .9على هذه األرض

أن يش##عر جمي##ع أبن##اء ال##وطن "وتعن##ي الوطني##ة ب##المفهوم الض##يق المتش##دد 
ت أجناس##هم الت##ي انح##دروا أيَّ##ا كان## الواح##د ب##الوالء ل##ذلك ال##وطن والتعص##ب ل##ه،

  .10"أي الوالء فيها لألرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس منها،

ويتن##اقض ه##ذا المفه##وم م##ع عقي##دة اإلس##الم الت##ي تقتض##ي أن يك##ون ال##والء       
ُ : خالصاً c ع#زَّ وج#لَّ كم#ا ج#اء ف#ي التوجي#ه القرآن#ي للم#ؤمنين إِنََّم#ا َولِ#يُُّكُم هللاَّ

َك##اةَ َوهُ##ْم َراِكُع##ونَ َوَرُس##و ##َالةَ َويُْؤتُ##وَن الزَّ  لُهُ َوالَّ##ِذيَن آَمنُ##وا الَّ##ِذيَن يُقِيُم##وَن الصَّ
ي#ؤدي  ، ومن الطبيعي أنَّ ه#ذا الن#وع م#ن ال#والء األعم#ى ل#ألرض،)55المائدة(

في الغالب بصاحبه إلى االنحسار والتقوقع وفقدان مقومات الفعالية والمش#اركة 
الحض####ارة اإلنس####انية، فض####الً ع####ن كون####ه ش####كالً م####ن ف####ي ص####نع المجتم####ع و

  .أشـــــكــــال العصبية الجاهلية المنافية للدين

إذا يع##دها نوع##ا ً م##ن  مفهوم##اً عملي##اً للوطني##ة، ،ويق##دم بع##ض الب##احثين
ث#م  االرتباط بين الذات والوطن واالنفتاح عل#ى اآلخ#ر وحدودي#ة االن#دماج في#ه،

العالمية والمصلحة الخاصة داخل العمومية، الدفاع عن المصلحة الذاتية داخل 
فالوطني#ة بمفهومه#ا الواس#ع تش#كل إط##اراً للق#يم اإلنس#انية وليس#ت ج#داراً يس##جن 

  . 11وال حاجزاً لنفي، إنـَّمـا هي معبر لاللتقاء باإلنسانية كلها

ف سليمان الحقيل الوطنية بأنَّها       تل#ك العاطف#ة القوي#ة الت#ي يح#س به#ا : وَعرَّ
ن نح#و وطن#ه العزيز،وتل#ك الرابط#ة الت#ي تش#ده إلي#ه،وذكر أنَّ#ه ال يوج#د الم#واط

ِة اإلسالم،ذلك أنَّ حبَّ ال#وطن ال ين#اقض  تعارض بين الوطنية واالنتماء إلى أُمَّ
  .12حب المسلمين أينما كانوا بل يكون متمماً له

وينتق##د البن##ا الوطني##ة الت##ي تقس##م األم##ة إل##ى طوائ##ف تتن##احر وتتض##اغن 
ها ل##بعض وتتب##ع المن##اهج الوض##عية الت##ي أملته##ا األه##واء وش##كلتها يكي##د بعض##

األغراض والمص#الح الشخص#ية، فتل#ك وطني#ة زائف#ة ال خي#ر فيه#ا ل#دعاتها وال 
#ا وج#ه : للناس، ويوازن بين وطنية اإلسالم والوطنية الصنمية الجاهلة بقول#ه أمَّ
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ي��دة وه��م يعتبرونه��ا فه��و أنَّنَ��ا نعتب��ر ح��دود الوطني��ة بالعق الخ��الف بينن��ا وبي��نهم،
فك�ل بقع�ة فيه�ا مس�لم يق�ول ال إل�ه إالَّ هللا  بالتخوم األرضية والحدود الجغرافية،

محم��د رس���ول هللا وطن���يٌّ عن��دنا، ل���ه حرمت���ه وقداس��ته وحب���ه واإلخ���الص ل���ه 
والجه��اد ف��ي س��بيل خي��ره، وك��ل المس��لمين ف��ي ه��ذه األقط��ار الجغرافي��ة أهلن��ا 

، فالوطنية ليست مجرد "ونحسُّ بإحساسهموإخواننا نهتم لهم ونشعر بشعورهم 
ارتب���اط بقطع���ة أرض أو عش���يرة أو قراب���ة دم أو راي���ة ق���وم وإنَّم���ا ه���ي راي���ة 

  .13اإلسالم التي نعيش من أجلها ونجاهد في سبيل إعالئها

وفي ضوء ما تقدم ذكره، يمكن تعري�ف الوطني�ة م�ن منظ�ور إس�المي 
المسلم،أيَّا كان موقعه الجغرافي  نوع من التعلق بالوطن الذي يعيش فيه: "بأنَّها

وإضمار الحب والوالء لساكنيه من الم�ؤمنين الع�املين م�ن أج�ل إقام�ة دي�ن هللا 
  . 14"في األرض مهما اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم

وباإلجمال يمكن التع�اطي م�ع مص�طلح الوطني�ة ول�يس بالض�رورة أن 
فهمن�ا ل�ه ينطل�ق م�ن األص�ول  يكون مناقضاً لإلسالم في كل األحوال طالما أنَّ 

  .اإلسالمية

ال يتص���ور وج���ود ال���وطن ب���دون م���واطنين، : مفه:::وم المواطن:::ة -ج
فالمواطنون هم فئات الشعب على اختالف مستوياتهم الثقافية  يعيشون فيه معاً،

واالجتماعي��ة يجمعه��م وط��ن واح��د ل��ه ح��دوده الجغرافي��ة والسياس��ية وتاريخ��ه 
  . 15تنظم العالقات بين هؤالء المواطنين ونضاله المشترك وقوانينه التي

وكلمة المواطن تعن�ي اإلنس�ان مض�افاً إلي�ه م�دلول م�ن دالالت ال�وطن 
ليس األرض بما فيها من موارد فحسب، وإنَّما الوطن في أوس�ع معاني�ه وال�ذي 
يمنح المنتم�ي إلي�ه اإلقام�ة والحماي�ة واالنتم�اء والعم�ل واالس�تقرار وغي�ر ذل�ك 

  .16تيحها الوطن للمواطنمن الحقوق التي ي

��ا لفظ��ة المواطن��ة فت��وحي بالتفاع��ل ب��ين ال��ذين ينتم��ون إل��ى ال��وطن  وأمَّ
  .17فيأخذون منه ما يعطي من حقوق ويمنحونه ما يتطلب من واجبات
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى قـصر مفهوم المواطنة عل"ى البل"د الـــواح"ـد       
حقوقه وواجبات"ه ومعن"ى ال"والء  الذي يعيش فيه الفرد وهي التي تحدد للمواطن

ل""بالده وخ""دمتها ف""ي أوق""ات الس""لم والح""رب والتع""اون م""ع اآلخ""رين ف""ي تحقي""ق 
  .18األهداف القومية

وذه""ب ك""ذلك ال""دكتور عم""ر محم""د الت""ومي إل""ى أنَّ المواطن""ة ال تع""د 
تعبيراً عن التعلق واالرتباط الروحي والنفسي الق"ائم ب"ين الف"رد ووطن"ه "كونها 

ل""""ذين ت""""ربطهم ب"""ه عالق""""ات ورواب""""ط لغوي"""ة وثقافي""""ة وروحي""""ة ومواطني"""ه ال
واجتماعية وسياسية وه"ذا التعل"ق أو االرتب"اط يك"ّون إخ"الص الم"واطن لوطن"ه 

  .19"وقيامه بواجباته ومسؤولياته نحوه

وف""ي مقاب""ل ه""ذا االتج""اه ف""ي فه""م المواطن""ة ن هن""اك م""ن ينظ""ر إليه""ا 
بوطن""ه ال""ذي يقط""ن في""ه بص""ورة أكث""ر ش""مولية، تتع""دى ح""دود عالق""ة الم""واطن 

ويرتبط ب"آخرين يش"اركونه ف"ي ال"وطن المحل"ي إل"ى ال"وطن الع"المي اإلنس"اني، 
فالمواطنة الصالحة يقصد بها إيجاد روح حب الوطن أو المجتم"ع م"ع اخ"تالف 
تركيبته والقيم التي توجد فيه إذ ين"درج ح"ب ال"وطن م"ع حب"ه لمدينت"ه الص"غيرة 

  . 20فدولته فمجتمعه الكبير العالمي

عملي""ة  -:فم"ن خ""الل اس""تقراء التع""اريف الس""ابقة للمواطن""ة، ن""رى أنَّه""ا 
تفاعلية بين األف"راد ف"ي المجتم"ع الواحد،تمت"د إل"ى المجتم"ع الع"المي اإلنس"اني، 

  .وتقوم على روابط ثقافية تجذر الوالء للوطن،وتشجع على التعاون بين أفراده

ه اس"تخدم مص"طلح الق""وم ونالح"ظ م"ن خ"الل تتب""ع آي"ات الق"رآن الك"ريم، أنَّ""     
بمعنى الجماعة القائمة بأمرها والتي يكون فيه الفرد عضواً فيه"ا، وه"ي تع"يش 
عل""ى أرض م""ا عبَّ""ر عنه""ا بال""ديار كم""ا س""بق اإلش""ارة ف""ي مع""رض ح""ديثنا ع""ن 

وق""د س""جل الق""رآن الك""ريم ح""وارات عدي""دة ب""ين أبن""اء ال""وطن  مفه""وم الوطني""ة،
َوقَاَل اْلَم"َألُ ِم"ن قَ"ْوِم فِْرَع"ْوَن  : قال تعالى: الواحد نذكر منها على سبيل المثال

أَتَ""َذُر ُموَس""ٰى َوقَْوَم""هُ لِيُْفِس""ُدوا فِ""ي اْألَْرِض َويَ""َذَرَك َوآلِهَتَ""َك قَ""اَل َس""نُقَتُِّل أَْبنَ""اَءهُْم 
 َويَ"ا: ق"ال تع"الى، )127:األع"راف(  َونَْستَْحيِي نَِس"اَءهُْم َوإِنَّ"ا فَ"ْوقَهُْم قَ"اِهُرونَ 

، ق"ال تع"الى )41: غ"افر( قَْوِم َما لِي أَْدُعوُكْم إِلَ"ى النََّج"اِة َوتَ"ْدُعوَننِي إِلَ"ى النَّ"ارِ 
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َوإِْذ قَاَل ُموَسٰى لِقَْوِمِه يَا قَ*ْوِم إِنَُّك*ْم ظَلَْم*تُْم أَنفَُس*ُكم  :على لسان نبيه موسى 
لُِك**ْم َخْي*ٌر لَُّك**ْم ِعن*َد بَ**اِرئُِكْم بِاتَِّخ*اِذُكُم اْلِعْج*َل َفتُوبُ**وا إِلَ*ٰى بَ**اِرئُِكْم فَ*اقْ  تُلُوا أَنفَُس*ُكْم َذٰ

ِحيمُ  اُب الرَّ ، وقال تع*الى عل*ى لس*ان نبي*ه )54: البقرة( فَتَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ
ِ َوَال : صالح ِ لَُك*ْم آيَ*ةً فَ*َذُروهَا تَأُْك*ْل فِ*ي أَْرِض هللاَّ ِذِه نَاقَةُ هللاَّ *وهَا َويَا قَْوِم هَٰ  تََمسُّ

، وق*ال تع*الى ف*ي ح*ق نبي*ه إب*راهيم )64: ه*ود( بُِسوٍء فَيَأُْخ*َذُكْم َع*َذاٌب قَِري*بٌ 
 : لُِك***ْم َخْي***ٌر لَُّك***ْم إِن ُكن***تُْم َ َواتَّقُ***وهُ َذٰ َوإِْب***َراِهيَم إِْذ قَ***اَل لِقَْوِم***ِه اْعبُ***ُدوا هللاَّ

ِذيَن َكفَ***ُروا َس***َواٌء َعلَ***ْيِهْم إِنَّ الَّ***: ،  وق***ال تع***الى)16: العنكب***وت(  تَْعلَُم***ونَ 
، وق*ال تع*الى عل*ى لس*ان م*ؤمن )6: البق*رة( أَأَنَذْرتَهُْم أَْم لَْم تُنِذْرهُْم َال يُْؤِمنُونَ 

َشادِ : آل فرعون ، )38: غافر( َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبُِعوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ
َ الَّ تَِج**ُد قَوْ : وق**ال تع**الى ِ َواْليَ**ْوِم اْآلِخ**ِر يُ**َوادُّوَن َم**ْن َح**ادَّ هللاَّ ًم**ا يُْؤِمنُ**وَن بِ**ا[َّ

: المجادل*ة( ...َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَ*اَءهُْم أَْو أَْبنَ*اَءهُْم أَْو إِْخ*َوانَهُْم أَْو َعِش*يَرتَهُْم 
**وا أََال تُقَ**اتِلُوَن قَْوًم**ا نَّ : ، وق**ال تع**الى مخاطب**اً الم**ؤمنين)22 َكثُ**وا أَْيَم**انَهُْم َوهَمُّ

ُ أََح*قُّ أَن تَْخَش*ْوهُ إِن ُكن*تُم  ٍة أَتَْخَشْونَهُْم فَا[َّ َل َمرَّ ُسوِل َوهُم بََدُءوُكْم أَوَّ بِإِْخَراجِ الرَّ
ْؤِمنِينَ    ). 13: التوبة( مُّ

  :ومن خالل تأمل اآليات السابقة، يتضح لنا ما يأتي      

طن الواحد، قائمة على التعاون والتناصح وح*ب الخي*ر العالقة بين أبناء الو -1
  .  لآلخرين وكل سلوك يرضي هللا عزَّ وجلَّ 

ترتك**ز ه**ذه العالق**ة عل**ى قاع**دة ال**والء للم**ؤمنين والب**راء م**ن الك**افرين  -2
  .     والفاسقين

ل*م يوج*ه لق*وم بعي*نهم  لوحظ في الق*رآن الك*ريم كل*ه،أنَّ خط*اب الرس*ول  -3
ق**ومي، وإنَّم**ا ك**ان موجه**اً للن**اس : ِس**ب نفس**ه إل**ى ق**وم م**ا فيق**ولكم**ا أنَّ**ه ل**م يُنْ 

قُ*ْل يَ*ا أَيُّهَ*ا النَّ*اُس إِنََّم*ا أَنَ*ا لَُك*ْم : جميعاً كما بين القرآن الك*ريم ف*ي قول*ه تع*الى
بِ**ينٌ  لينس**خ بباط**ل ويب**دل ع***دواناً  ، فل**م يك***ن محم**د )49: الح**ج( نَ**ِذيٌر مُّ

و قائداً سياسياً يخرج الن*اس م*ن حك*م الف*رس بعدوان، ولم يبعث زعيماً وطنياً أ
والرومان إلى حكم عدنان وقحطان، وإنَّما أرسل إلى الناس كافة  ليخ*رج عب*اد 
*ة  هللا جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة هللا وح*ده، وم*ن هن*ا ل*م يك*ن خطاب*ه ألمَّ
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ولكن موجهاً كان موجهاً لل)نفس البش)رية وللض)مير  دون أمة ووطن دون آخر،
اإلنس))اني وكان))ت أمت))ه العربي))ة النحطاطه))ا وبؤس))ها أح))قُّ م))ن يب))دأ ب))ه مهمت))ه 

  .21اإلصالحية

أنَّ مفه��وم المواطن��ة ف��ي اإلس��الم، -:وبن��اًء عل��ى م��ا تق��دم يمك��ن الق��ول 
يتج���اوز عالق���ة الم���واطن بوطن���ه مس���قط رأس���ه فق���ط إل���ى المجتم���ع اإلنس���اني 

عالق��ات، تب��دأ م��ن ككل،فالمواطن��ة عب��ارة ع��ن مس��تويات ودوائ��ر متع��ددة م��ن ال
 عالقة المواطن الُمس�لم بمجتمع�ه المحل�ي م�روراً ب�المجتمع العرب�ي اإلس�المي،

انته��اًء ب��المجتمع اإلنس��اني العالمي،وه��ذه العالق��ات حي��ث امت��دت أنبت��ت حقوق��اً 
  .وواجبات وتفاعالت محكومة بضوابط شرعية

وف��ي ض��وء م��ا س��بق يمك��ن ص��ياغة تعري��ف دقي��ق وج��امع للمواطن��ة ف��ي      
صورة من صور التفاع�ل اإلنس�اني ب�ين أف�راد المجتم�ع الواح�د : "إلسالم بأنَّهاا

من جهة والمجتمع اإلنساني العالمي من جهة أخ�رى، والت�ي تق�وم عل�ى أس�اس 
الحق���وق والواجب���ات واإلخاء،وح���ب الخي���ر للن���اس والح���رص عل���ى منفع���تهم 

  .    22"والتعاون معهم بما يرضي هللا

ه��و ح��ديث عه��د وال ) المواطن��ة(المفه��وم  وق��د يعتق��د بعض��هم أنَّ ه��ذا
معرفة للعرب، والمسلمين به، ولكن إن كان ح�ديث عه�د ف�إنَّ مدلوالت�ه وآث�اره 
قديمة، وللعرب وللمسلمين أصول متجذرة في ذلك، فالعرب ق�ديماً اقترب�وا م�ن 
مفه��وم المواطن��ة وذل��ك ف��ي زم��ن دول��ة س��بأ، إذ عرف��ت س��بأ ومع��ين ق��دراً م��ن 

  . 23، فسبأ عرفت التمثيل النيابي محل شيوخ القبائلالمشاركة السياسية

ق��ام ف��ي مك��ة حل��ف  كم��ا أنَّ��ه عن��دما ك��ان اإلس��الم عل��ى وش��ك الب��زوغ،
الفضول الذي كان يت�دخل لنص�رة المظل�وم، س�واء أك�ان م�ن أه�ل مك�ة، أم م�ن 
زوارها، وهذا دليل على أنَّ الحلف لم يكن ليف�رق ب�ين ه�ذا وذاك، ب�ل لينص�ف 

  .24)مكة(حقّه أيَّا كان ما دام يقطن الوطن المظلوم ويعطيه 

يعطي دروساً في حب األوطان فقد ورد عن ابن ع�دي  ورسول هللا 
  أنَّ النبي وهللا إنَّ�ك لخي�ر : "خرج م�ن مك�ة حت�ى إذا بمك�ان ق�د س�ّماه ق�ال

  .  25"ولوال أني كنت أُْخِرْجُت منك ما خرجت أرض هللا وأحبُّه إلى هللا تعالى،
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مون األوائل أيضاً م"ن مفه"وم المواطن"ة كم"ا ك"ان معروف"اً وقرب المسل
قبل اإلسالم،و كان ذل"ك بفض"ل م"ا يحمل"ه اإلس"الم م"ن منظ"ور إنس"اني للوح"دة 

  .26اإلنسانية، والمساواة في الحقوق والواجبات

وكما يقول الكواري أنَّ اإلسالم قّدم مفهوماً شامالً ال يقص"ي من"ه أح"داً 
الدين أو النوع أو العرق، وبرغم التنوع أو التعددية ال بسبب اختالف الملة، أو 

التي يكون عليها البشر إالَّ أنَّ االنتماء لألمة واحد، فإلس"الم نظ"ر نظ"رة ش"املة 
يَا أَيُّهَ"ا : للوحدة اإلنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات والقربى قال تعالى

" ن نَّْف"ٍس َواِح"َدٍة َوَخلَ"َق ِمْنهَ"ا َزْوَجهَ"ا َوبَ"ثَّ ِمْنهَُم"ا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
َ َك"اَن َعلَ""ْيُكْم  َ الَّ"ِذي تََس"اَءلُوَن بِ""ِه َواْألَْرَح"اَم إِنَّ هللاَّ ِرَج"اًال َكثِي"ًرا َونَِس"اًء َواتَّقُ""وا هللاَّ

"ن َذَك"ٍر َوأُنثَ""ٰى يَ"ا أَيُّهَ"ا النَّ"اُس إِنَّ"ا َخلَْقنَ": وق"ال تع"الى، )1: النس"اء( َرِقيبً"ا اُكم مِّ
َ َعلِ"يٌم َخبِي"رٌ  ِ أَْتقَ"اُكْم إِنَّ هللاَّ  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ِنَّ أَْك"َرَمُكْم ِعن"َد هللاَّ

  ). 13: الحجرات(

وقد انطلق اإلسالم في نظرته للمساواة من أنَّ الناس في نظ"ر اإلس"الم 
لخي""ر وفعل""ه ولك""ل دين""ه ال""ذي ي""دعو إلي""ه بالحكم""ة إخ""وان ومتع""اونون عل""ى ا

والموعظ"""ة الحس"""نة،وإلى جان""""ب المس"""اواة كان"""ت مب""""ادئ الع"""دل، والقس""""ط، 
: واإلنصاف من المبادئ الجوهرية التي أك"دها اإلس"الم، وذل"ك ف"ي قول"ه تع"الى

 ْبِيِل َوِمْنهَا َجائٌِر َولَْو َشاَء لَهََداُكْم أَج ِ قَْصُد السَّ   ).9النحل( َمِعينَ َوَعلَى هللاَّ

المواطن"ة م"ن المنظ"ور اإلس""المي ه"ي مجموع"ة العالق"ات وال""روابط "
والص""الة الت""ي تنش""أ ب""ين دار اإلس""الم وك""ل م""ن يقط""ن ه""ذه ال""دار س""واء أك""انوا 

  . 27"مسلمين أم ذميين أم مستأمنين

أنَّ اإلس"""الم وض"""ع أول وثيق"""ة عالمي"""ة ف"""ي ح"""ق "ويش"""ير محج"""وب إل"""ى      
ق بين أصحاب األديان، أو العقائد، أو االخ"تالف ف"ي الل"ون المواطنة دون تفري

أو الجنس"""ية، وأنَّ اإلس"""الم س"""بق الع"""الم ف"""ي اإلع"""الن ع"""ن أول وثيق"""ة لحق"""وق 
اإلنسان، في بداية بناء أول دول"ة إس"المية ف"ي المدين"ة المن"ورة، ق"دَّمها اإلس"الم 

خ""اء ك""أول دس""تور م""ن دس""اتير األرض، وأروع نم""وذج للوح""دة الوطني""ة واإل
اإلنس"""اني، ف"""أعلن أنَّ أه"""ل المدين"""ة جميع"""اً أخ"""وة تجمعه"""م رابط"""ة الوطني"""ة، 



  محّمد ضياء الّدين خليل إبراهيم/ د 
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          496

المسلمون، واليهود، والمسيحيون يشكلون أمة واحدة تجمعهم الروابط األخوي"ة 
والروح الوطنية، فكل له دينه في إطار الوحدة الوطني"ة،وهم جميع"اً مس"ؤولون 

  . 28"عن الدفاع عن وطنهم في إطار من الوحدة

وال  أنَّ المواطن""ة ال توج""د بالس""ليقة والطب""ع،"د خال""د الح""روب ويؤك""
تحدث قَ"َدراً واعتباط"اً وال تم"نح منح"اً م"ن مص"در خارجي،ب"ل تكتس"ب اكتس"ابا 
ش""أن ق""يم الحي""اة األخ""رى وبمق""دار م""ا يبذل""ه أبن""اء المجتم""ع م""ن أجله""ا، وبمبل""غ 

ئه"""م إقب"""الهم عل"""ى التض"""حية بمص"""الحهم، وب"""والءاتهم األخ"""رى ف"""ي س"""بيل وال
وكلم"ا ك""ان ه"ذا اإلقب""ال أق"وى وأفعل،كان""ت الحي"اة الوطني""ة  ال"وطني المش""ترك،

، هذا الق"ول ي"دلل 29"أصحُّ وأسلم، ومعنى الوطن والمواطنة أصفى وأتم وأكمل
على أنَّ اإلسالم ه"و م"ن أس"س له"ذه المواطن"ة،وهو م"ن أّص"ل له"ا حي"ث ع"زز 

وه""و األق""در عل""ى  وارتقائ""ه، وتس""عى لرقي""ه، األخ""الق الت""ي تحك""م المجتم""ع،
  .تسييس أمور المجتمع ومعرفة مصالح أبنائه وإنصافهم جميعاً 

من خالل ما سبق يتبين أنَّ معظم الباحثين قد قصروا مفهوم المواطن"ة 
عل""ى ال""وطن ال""ذي يعيش""ون في""ه بينم""ا اإلس""الم جس""د، وب""ين المعن""ى الحقيق""ي 

الم بأســـ""ـره للمواطن"ة،وذلك عن"دما تح""دث ع"ن ش"موليتها واتس""اعها لتش"مل الع"
لَ"ْو أََرْدنَ"ا أَن نَّتَِّخ"َذ لَْه"ًوا  : حينما قــــال المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز

تََّخْذنَاهُ ِمن لَُّدنَّا إِن ُكنَّا فَاِعلِينَ  ، فلم يقصرها على بلد واحد،أو )17: األنبياء( الَّ
ج"ن والكائن""ات ق"ارة واح"دة، أو حت"ى ع""الم واح"د، ب"ل ع"المين يش""مل اإلن"س وال

  .األخرى، فما أعظمه من دين وما أعظم شموليته

  سمات المواطن الفاعل كما بينها اإلسالم: المبحث الثاني

إنَّ مج""رد والدة أي ش""خص ف""ي وط""ن م""ا ونش""أته ب""ين س""كانه وحمل""ه 
  لجنسيته ال يكفي لجعل ذلك الشخص مواطناً 

م"واطن بمجموع"ة م"ن صالحاً، بل إنَّ المواطنة الص"الحة تقتض"ي أن يتحل"ى ال 
الص""فات الت""ي تجعل""ه منتج""اً فّع""االً ص""الحاً لخدم""ة وطن""ه ف""ي ح""دود إمكانات""ه 

  . 30وقدراته الخاصة
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سلوكه المعبر عن المبادرة الذاتية وح-ب "ويقصد بفعالية المواطن هنا 
، وتنبث---ق فعالي---ة "العم---ل والح---رص عل---ى المش---اركة والتفاع---ل م---ع اآلخ---رين

ره بأنَّ-ه مخل-وق مك-رم وأنَّ-ه مس-تعمر ف-ي ه-ذه المواطن المسلم، من خ-الل ش-عو
َوإِلَٰى ثَُموَد أََخ�اهُْم َص�الًِحا قَ�اَل يَ�ا قَ�ْوِم : األرض بأمر هللا عز وجل، قال تعالى

��َن اْألَْرِض َواْس��تَْعَمَرُكْم ِفيهَ��ا  ��ٍه َغْي��ُرهُ هُ��َو أَنَش��أَُكم مِّ ��ْن إِلَٰ َ َم��ا لَُك��م مِّ اْعبُ��ُدوا هللاَّ
ِجيبٌ فَاْستَْغفُِروهُ    ).61: هود( ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي قَِريٌب مُّ

كما تتولد هذه الفعالية عن اإليمان بالبع�ث والحس�اب حي�ث ج�اء ال�ربط 
بين سعي اإلنسان الحثيث للعمل في الدنيا ومالقاة هللا عزَّ وجلَّ في اآلخرة ق�ال 

نَس�اُن إِنَّ��َك َك�اِدٌح إِ : تع�الى ، )6: االنش��قاق( لَ��ٰى َربِّ�َك َك��ْدًحا فَُمَالقِي�هِ يَ�ا أَيُّهَ��ا اْإلِ
ومن خالل استقراء اآلي�ات القرآني�ة الكريم�ة المتعلق�ة بموض�وع المواطن�ة وم�ا 
يعززها في الحديث الشريف،تم التوصل إلى جملة من السمات يمكن تلخيص�ها 

  : فيما يأتي

بالنس�بة  فاإليمان أساس االستقامة وهو منبع الفعالي�ة: سمات إيمانية -أ
للمواطن المسلم، يوجه سلوكه ويحرك همته ويقوي عزيمته على حمل األمان�ة 

  :والقيام بالواجبات تجاه اآلخرين، ومن أبرز السمات اإليمانية للمواطن

فََرَج�َع : الغضب النتهاك حرمات هللا جلَّ وعال وعبر عن ذلك قوله تع�الى -1
قَاَل يَا قَْوِم أَلَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أَفَطَ�اَل  ُموَسٰى إِلَٰى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا

ْوِع��ِدي بُِّك��ْم فَ��أَْخلَْفتُم مَّ ��ن رَّ  َعلَ��ْيُكُم اْلَعْه��ُد أَْم أََردتُّ��ْم أَن يَِح��لَّ َعلَ��ْيُكْم َغَض��ٌب مِّ
  ).86: طه(

اء على تفويض األمر k سبحانه وتعالى واالستعانة به والتوكل عليه،كما ج -2
ْل�ُت فَ�أَْجِمُعوا أَْم�َرُكْم ... : لسان الرجل المؤمن في قوله تعالى ِ تََوكَّ فََعلَ�ى هللاَّ

��ةً ثُ��مَّ اْقُض��وا إِلَ��يَّ َوَال تُنِظ��ُروِن   َوُش��َرَكاَءُكْم ثُ��مَّ َال يَُك��ْن أَْم��ُرُكْم َعلَ��ْيُكْم ُغمَّ
  ).71يونس(
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  :سمات أخالقية -ب

ق""ال  اً م""ن خ""الل قص""ة نب""ي هللا موس""ى وق""د ب""دا ذل""ك واض""ح: األمان;;ة -1
"َن النَّ"اِس يَْس"قُوَن َوَوَج"َد ِم"ن : تعالى "ةً مِّ "ا َوَرَد َم"اَء َم"ْديََن َوَج"َد َعلَْي"ِه أُمَّ َولَمَّ

َع"اُء  ُدونِِهُم اْمَرأَتَْيِن تَ"ُذوَداِن قَ"اَل َم"ا َخْطبُُكَم"ا قَالَتَ"ا َال نَْس"قِي َحتَّ"ٰى يُْص"ِدَر الرِّ
فََس""قَٰى لَهَُم""ا ثُ""مَّ تَ""َولَّٰى إِلَ""ى الظِّ""لِّ فَقَ""اَل َربِّ إِنِّ""ي لَِم""ا ) 23(ٌخ َكبِي""ٌر َوأَبُونَ""ا َش""يْ 

فََجاَءْت"هُ إِْح"َداهَُما تَْمِش"ي َعلَ"ى اْس"تِْحيَاٍء قَالَ"ْت ) 24(أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَقِيٌر 
"ا َج"اَءهُ َوقَ"صَّ َعلَْي"ِه اْلقََص"َص إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َس"قَْيَت لَنَ"ا  فَلَمَّ

قَالَْت إِْحَداهَُما يَا أَبَِت اْس"تَأِْجْرهُ ) 25(قَاَل َال تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّالِِميَن 
، وج""اء )26-23: القص""ص( )26(إِنَّ َخْي""َر َم""ِن اْس""تَأَْجْرَت اْلقَ""ِويُّ اْألَِم""يُن 

ق"ال لهم"ا أبوهم"ا " م"ن اس"تأجرت الق"وي األم"ين إنَّ خي"ر""في تفسير اآلي"ة 
إنَّه رفع الصخرة التي ال يطي"ق حمله"ا إالَّ عش"رة : وما علمِك بذلك، قالت له

ك"وني م"ن ورائ"ي ف"إذا  -:رجال وإني لما جئت معه تق"دمت أمام"ه فق"ال ل"ي 
اختل"ف عل""يَّ الطري"ق فاح""ذفي ل"ي بحص""اة أعل"م به""ا كي"ف الطري""ق ألهت""دي 

  .31"به

في أنَّ امتالك المواطن لصفة األمانة مع القوة أدع"ى إل"ى وما من شك 
القوة والقدرة عل"ى م"ا "أنجاز العمل المطلوب على أفضل وجه ممكن حيث إنَّ 

ستؤجر عليه واألمانة فيه، وصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى لإلنسان 
"ا عمالً بإجارة أو غيره"ا ف"إنَّ الخل"ل ال يك"ون إالَّ بفق"دهما أو فق"دا ن أح"دهما وأمَّ

  .32"باجتماعهما فإنَّ العمل يتم ويكمل

ح""ذر اإلس""الم م""ن اإلفس""اد ف""ي األرض عم""الً : االس;;تقامة وتجن;;ب الفس;;اد -2
َوَال تُْفِس""ُدوا فِ""ي اْألَْرِض بَْع""َد إِْص""َالِحهَا َواْدُع""وهُ َخْوفً""ا بالتوجي""ه القرآن""ي 

َن اْلمُ  ِ قَِريٌب مِّ ، ونه"ى ك"ذلك )56: األع"راف( ْحِسنِينَ َوطََمًعا إِنَّ َرْحَمَت هللاَّ
عن ارتكاب الجرائم األخالقية وعلى رأسها قتل النفس كما جاء ف"ي الكت"اب 

لَِك َكتَْبنَا َعلَٰى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو المبين  ِمْن أَْجِل َذٰ
، واإلفس""اد ف""ي )32: المائ""دة( النَّ""اَس َجِميًع""ا فََس""اٍد فِ""ي اْألَْرِض فََكأَنََّم""ا قَتَ""لَ 

َّمـا يكون كذلك  األرض ال يكون فقط بارتكاب الحرمات في حقِّ الناس، وإنـ
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في كل الممارسات السلوكية التي تض�ر بالبيئ�ة م�ن إس�راف ف�ي الم�وارد أو 
  .تلويث للبيئة

وم�ه إل�ى ونلمس ذلك م�ن خ�الل دع�وة نب�ي هللا ل�وط إل�ى ق: الطهارة والعفة -3
قَ�اَل  :الطهارة ونبذ السلوك الشاذ المتناقض مع الفطرة اإلنسانية قال تعالى

َ َوَال تُْخ�ُزوِن فِ�ي َض�ْيفِي ۖ أَلَ�ْيَس  ُؤَالِء بَنَاتِي هُنَّ أَْطهَ�ُر لَُك�ْم فَ�اتَّقُوا هللاَّ يَا قَْوِم هَٰ
ِشيدٌ    ).78: هود( ِمنُكْم َرُجٌل رَّ

يعرض القرآن نموذجاً للقناعة من خالل الح�وار و: القناعة والرضا بالقليل -4
ال��دائر ب��ين الف��ريقين م��ن ق��وم ق��ارون، فري��ق تطل��ع إل��ى مت��اع الحي��اة ال��دنيا 
وتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون وفري�ق آخ�ر زاه�د ف�ي الحي�اة ال�دنيا 

ِه قَ�اَل فََخَرَج َعلَٰى قَْوِمِه فِي ِزينَت�ِ: متطلع إلى ثواب هللا عزَّ وجلَّ قال تعالى
ْنيَا يَا لَْيَت لَنَا ِمْثَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَُذو َحظٍّ َعِظ�يٍم  الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

ِ َخْي�ٌر لَِّم�ْن آَم�َن َوَعِم�َل َص�الًِحا  )79( َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْل�َم َوْيلَُك�ْم ثَ�َواُب هللاَّ
ابُِروَن  َوَال يُلَقَّاهَا إِالَّ    ).80-79: القصص( )80(الصَّ

انتباهنا إلى المقياس الحقيقي للغنى، أآل  ويلفت الرسول المربي 
ليس الغنى : "وهو غنى النفس وليس كثرة المال والمتاع كما جاء في قوله 

  .33"عن كثرة العرض إنــَّمـا الغنى غنى النفس

في المهاجرين الس�ابقين ف�ي  وقد تجسدت هذه السمة الرائعة: الكرم واإليثار -5
يَم�اَن ِم�ن قَ�ْبلِِهْم : اإليمان إذ جاء في محكم التنزيل ُءوا الدَّاَر َواْإلِ َوالَِّذيَن َتبَوَّ

ا أُوتُوا َويُ�ْؤثُِروَن  مَّ يُِحبُّوَن َمْن هَاَجَر إِلَْيِهْم َوَال يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً مِّ
ئِ��َك هُ��ُم  َعلَ��ٰى أَنفُِس��ِهْم َولَ��ْو َك��انَ  بِِه��ْم َخَصاَص��ةٌ َوَم��ن يُ��وَق ُش��حَّ نَْفِس��ِه فَأُولَٰ

��ـا آخ��ى الرس��ول )9: الحش��ر( اْلُمْفلُِح��ونَ   ، وت��روي كت��ب الس��يرة أنَّ��ه لـمَّ
بين المهاجرين واألنصار، ق�ام س�عد ب�ن الربي�ع فع�رض عل�ى عب�د ال�رحمن 

عب�د  ولك�نَّ  بن عوف أن يش�ركه ف�ي بيت�ه وأهل�ه ومال�ه ف�ي قس�مة متس�اوية،
الرحمن ش�كره وطل�ب من�ه أن يرش�ده إل�ى س�وق المدين�ة ليش�تغل فيه�ا، ول�م 
يكن هذا شأن سعد بن الربيع منفرداً فيما عرضه عل�ى أخي�ه، ب�ل ك�ان ش�أن 

  . 34عامة الصحابة وتعاونهم بعضهم مع بعض
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""ـا دع""ا نب""ي هللا ه""ود : س��عة الص��در والحل��م -6 قوم""ه إل عب""ادة هللا ع""زَّ  لـمَّ
، تجاوز ا حد األدب مع"ه، فحل"م عل"يهم وتحم"ل أذاه"م وفظ"اظتهم لس"عة وجلَّ

َوإِلَ"ٰى َع"اٍد أََخ"اهُْم هُ"وًدا قَ"اَل يَ"ا قَ"ْوِم اْعبُ"ُدوا : صدره كما بيّن القرآن الكريم
ٍه َغْيُرهُ أَفََال تَتَّقُوَن  ْن إِلَٰ َ َما لَُكم مِّ نَّ"ا قَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمن قَْوِم"ِه إِ  )65(هللاَّ

قَ"اَل يَ"ا قَ"ْوِم لَ"ْيَس بِ"ي َس"فَاهَةٌ  )66(َلنََراَك فِي َسفَاهٍَة َوإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن اْلَك"اِذبِيَن 
بِّ اْلَعالَِميَن  ن رَّ ِكنِّي َرُسوٌل مِّ أُبَلُِّغُك"ْم ِرَس"اَالِت َربِّ"ي َوأَنَ"ا لَُك"ْم نَاِص"ٌح  )67(َولَٰ

  ). 68-65: األعراف( )68(أَِميٌن 

فم"ن س"مات الم"واطن الفاعل،الش"جاعة ف"ي ق"ول : لش�جاعة ف�ي ق�ول الح�قا -7
الحق الس"يَّما أم"ام الج"ائرين والمتس"لطين وأول"ي النفوذ،وق"د ض"رب الق"رآن 
الكريم مثاالً يقتدى به ف"ي ممارس"ة ه"ذا الس"لوك األخالق"ي إذ ج"اء ف"ي قول"ه 

""ْن آِل فِْرَع""ْوَن : س""بحانه وتع""الى ""ْؤِمٌن مِّ يَْك""تُُم إِيَمانَ""هُ أَتَْقتُلُ""وَن َوقَ""اَل َرُج""ٌل مُّ
بُِّك"ْم َوإِن يَ"ُك َكاِذبً"ا فََعلَْي"ِه  ُ َوقَ"ْد َج"اَءُكم بِاْلَبيِّنَ"اِت ِم"ن رَّ َرُجًال أَن يَقُوَل َربَِّي هللاَّ
َ َال يَْه""ِدي َم""ْن هُ""َو  َكِذبُ""هُ َوإِن يَ""ُك َص""اِدقًا يُِص""ْبُكم بَْع""ُض الَّ""ِذي يَِع""ُدُكْم إِنَّ هللاَّ

  ).28: غافر( َكذَّابٌ  ُمْسِرفٌ 

ا راح الطاغية يمنُّ على نبي هللا موسى  واجهه بالحقيقة وقال  ولَـمَّ
نَُربِّ""َك ِفينَ""ا َولِي""ًدا : كلم""ة الح""ق دون أي اعتب""ار لموقع""ه وس""لطانه ق""ال تع""الى

ن"َت ِم"َن اْلَك"افِِريَن َوفََعْلَت فَْعَلتََك الَّتِي فََعْلَت َوأَ  )18(َوَلبِْثَت ِفينَا ِمْن ُعُمِرَك ِسنِيَن 
الِّيَن  )19( "ا ِخْف"تُُكْم فََوهَ"َب لِ"ي  )20(قَاَل فََعْلتُهَا إًِذا َوأَنَا ِمَن الضَّ فَفَ"َرْرُت ِم"نُكْم لَمَّ

َوتِْل"َك نِْعَم"ةٌ تَُمنُّهَ"ا َعلَ"يَّ أَْن َعبَّ"دتَّ بَنِ"ي  )21(َربِّي ُحْكًما َوَجَعلَنِي ِم"َن اْلُمْرَس"لِيَن 
""""َماَواِت ) 23(قَ""""اَل فِْرَع""""ْوُن َوَم""""ا َربُّ اْلَع""""الَِميَن  )22(إِْس""""َرائِيَل  قَ""""اَل َربُّ السَّ

وقِنِيَن    ).24-18: الشعراء( )24(َواْألَْرِض َوَما بَْينَهَُما إِن ُكنتُم مُّ

  :يمكن تلخيص هذه السمات بما يأتي: سمات وجدانية انفعالية -ج

لك في سلوك نبي هللا إبراهيم ونجد ذ: حب الخير لآلخرين واإلشفاق عليهم -1
 ال""ذي راح ي""دعو ب""الخير لبل""ده كم""ا ج""اء ف""ي قول""ه تع""الى : َوإِْذ قَ""اَل

َذا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد اْألَْصنَامَ  : إب"راهيم( إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَٰ
35  .(  
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ن��ى له��م الهداي��ة ف��المواطن الص��الح مش��فق عل��ى أه��ل بل��ده ووطن��ه يتم
والنجاة م�ن الع�ذاب، وعب�ر ع�ن ذل�ك قول�ه س�بحانه وتع�الى عل�ى لس�ان الرج�ل 

ْث�َل يَ��ْوِم : الم�ؤمن م�ن آل فرع�ون َوقَ�اَل الَّ�ِذي آَم�َن يَ�ا قَ�ْوِم إِنِّ�ي أََخ�اُف َعلَ�ْيُكم مِّ
ُ يُِري�ُد ِمْثَل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِم�ن بَْع� )30(اْألَْحَزاِب  ِدِهْم َوَم�ا هللاَّ

  ).31 -30: غافر( )31(ظُْلًما لِّْلِعبَاِد 

فه��ي س��مة ض��رورية إلص��الح ال��نفس : المب;;ادرة إل;;ى نق;;د ال;;ذات وتقويمه;;ا -2
وتخليص��ها م��ن األس��باب المعيق��ة للحرك��ة داخ��ل المجتم��ع، وم��ن المش��اهد 

والرج�ل  القرآنية الدال�ة عل�ى ه�ذه الس�مة م�ا ح�دث ب�ين نب�ي هللا موس�ى 
ْن أَْهلِهَا : الذي استنجد به من قومه وشيعته َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَٰى ِحيِن َغْفلٍَة مِّ

ِه فَاْس�تََغاثَهُ الَّ�ِذي ِم�ن  َذا ِمْن َعُدوِّ َذا ِمن ِشيَعتِِه َوهَٰ فََوَجَد فِيهَا َرُجلَْيِن يَْقتَتَِالِن هَٰ
ِه فَ�وَ  �َذا ِم�ْن َعَم�ِل ِشيَعتِِه َعلَى الَِّذي ِم�ْن َع�ُدوِّ َكَزهُ ُموَس�ٰى فَقََض�ٰى َعلَْي�ِه قَ�اَل هَٰ
بِ�يٌن  ِض�لٌّ مُّ قَ�اَل َربِّ إِنِّ�ي ظَلَْم�ُت نَْفِس�ي فَ�اْغفِْر لِ�ي ) 15(الشَّْيطَاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ

ِحيُم  أَُك�وَن  قَ�اَل َربِّ بَِم�ا أَْنَعْم�َت َعلَ�يَّ فَلَ�نْ ) 16(فََغفََر لَهُ إِنَّ�هُ هُ�َو اْلَغفُ�وُر ال�رَّ
  ).17-15:القصص( )17(ظَِهيًرا لِّْلُمْجِرِميَن 

ل�م يقص�د القض�اء عل�ى  أنَّ موس�ى : وجاء في تفس�ير ه�ذه اآلي�ات 
َّ��ـا رآه جث��ة هام��دة ب��ين يدي��ه اس��ترجع ون��دم عل��ى فعلت��ه  الرج��ل ب��وكزه إي��اه فلمـ
له�ا ه�ذا  وعزاها إلى الشيطان وغوايته ثم استطرد يعت�رف بظلم�ه لنفس�ه أْن حمَّ

الوزر ثم أخذ بعد ذلك عهداً عل�ى نفس�ه أم�ام هللا أالَّ يق�ف ف�ي ص�ف المج�رمين 
  . 35ظهيراً ومعيناً 

وف��ي ض��وء م��ا س��بق ينبغ��ي أن يكتس��ب الم��واطن المه��ارات الخاص��ة 
  .بإدارة الذات وتقويمها ليعدل من سلوكه بما ينسجم مع أوامر الشرع ونواهيه

االجتماعي���ة العالي���ة وه���ي س���مات تعب���ر ع���ن ال���روح : س���مات اجتماعي���ة -د
ويمكن إجم�ال أبرزه�ا عل�ى النح�و  واالستعداد لالندماج والتفاعل مع اآلخرين،

  : اآلتي

الم�ؤمن : "ج�اء ف�ي التوجي�ه النب�وي الش�ريف: مخالطة الناس وتحمل أذاهم -1
ال��ذي يخ��الط الن��اس ويص��بر عل��ى أذاه��م أعظ��م أج��راً م��ن الم��ؤمن ال��ذي ال 



  محّمد ضياء الّدين خليل إبراهيم/ د 
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          502

فالمخالط"""ة الزم"""ة الكتس"""اب . 36"يخ"""الط الن"""اس وال يص"""بر عل"""ى أذاه"""م
الخبرات وتنمية الشخصية االجتماعية وتعديل سلوك الفرد وفيها ش"يء م"ن 

م"ن المقاطع"ة والته"اجر ب"ين األخ"وة   السلوى واألنس، وقد حذر الرسول 
ال يح"""ل لمس"""لم أن يهج"""ر أخ"""اه ف"""وق ث"""الث : "ف"""ي المجتم"""ع الواح"""د بقول"""ه

  .  37"رهما الذي يبدأ بالسالمليال،فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخي

ح""ث هللا س""بحانه وتع""الى عب""اده عل""ى التع""اون ف""ي : التع44اون م44ع اآلخ44رين -2
ْث""ِم : مج""ال الخي""ر بقول""ه َوتََع""اَونُوا َعلَ""ى اْلبِ""رِّ َوالتَّْق""َوٰى َوَال تََع""اَونُوا َعلَ""ى اْإلِ

ن لن"""ا بع"""ض مج"""االت التع"""او ، وب"""يّن الرس"""ول )2: المائ"""دة( َواْلُع"""ْدَوانِ 
تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع : "بقوله

، وحينما يسود االختالف ووجهات النظر بيم أبن"اء 38"له عليه متاعه صدقة
الوطن الواحد فال ينبغي أن يكون سبباً لترك التعاون والعم"ل المش"ترك م"ن 

أن تك"ون أمث"ال ه"ذه أجل المصلحة العامة،وال ينبغي بأيِّ حال من األح"وال 
  . الخالفات حائالً دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير

أحب الناس إل"ى "جاء في الحديث الشريف : الحرص على المصلحة العامة -3
م"ثالً يحت"ذى ب"ه ف"ي  ، وق"د ض"رب نب"ي هللا يوس"ف 39"هللا أنفعهم للن"اس

ي""ز أن يولي""ه عل""ى الح""رص عل""ى مص""لحة اآلخ""رين، حينم""ا طل""ب َم""ن العز
قَ"اَل اْجَعْلنِ"ي َعلَ"ٰى َخ"َزائِِن اْألَْرِض إِنِّ"ي َحفِ"يظٌ : خزائن األرض، قال تعالى

س"أل العم"ل  ، إذ ج"اء ف"ي تفس"ير اآلي"ة أنَّ يوس"ف )55: يوس"ف( َعلِيمٌ 
لعلمه وقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس وليتصرف لهم عل"ى الوج"ه 

ل أن يم"دح نفس"ه ف"ي مث"ل ه"ذه المواق"ف، إذا األحوط واألرشد ويجوز للرج
  .40ُجِهل أمره للحاجة

وبن"""اًء علي"""ه ف"""إنَّ الم"""واطن الص"""الح ال يس"""عى إل"""ى تحقي"""ق رغبات"""ه 
وطموحاته وأمانيه على حساب المصلحة العام"ة وبم"ا يض"ر ب"اآلخرين، كح"ال 
م""ن يحتك""ر الس""لعة ليحق""ق المكاس""ب المادي""ة أو يتحاي""ل عل""ى الق""وانين وال""نظم 

مآربه الخاصة،أو يقدم المصلحة الحزبية الضيقة على مص"لحة ال"وطن، ليحقق 
وتقتضي مراعاة المصلحة العامة من اإلنسان أحياناً أن يضحي بأغلى ما يملك 

بك"ل مال"ه،  ،ف"ي غ"زوة تب"وك حي"ث ج"اء وهذا ما فعل"ه أب"و بك"ر الص"ديق 
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: وجاء عمر بنصف ماله، حيث روى الترمذي عن زي�د ب�ن أس�لم ع�ن أبي�ه ق�ال
أن نتص�دق وواف�ق ذل�ك  أمرن�ا رس�ول هللا : سمعت عمر بن الخط�اب يق�ول"

فجئ�ت بنص�ف م�الي : عندي ماالً فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن س�بقته يوم�اً ق�ال
: مثله وأتى أبو بك�ر بك�ل م�ا عن�ده فق�ال:ما أبقيت ألهلك قلت فقال رسول هللا 

ال أس�بقه إل�ى : ورس�وله، قل�تأبقي�ت له�م هللا : يا أبا بكر م�ا أبقي�ت ألهل�ك، فق�ال
  . 41"شيء أبداً 

ح�ث اإلس�الم عل�ى العم�ل واعتب�ره م�ن : حب العم*ل والح*رص عل*ى إتقان*ه -4
َوقُ�ِل اْعَملُ�وا فََس�يََرى : المقومات األساسية للحياة كم�ا ج�اء ف�ي قول�ه تع�الى

ُ َعَملَُك���ْم َوَرُس���ولُهُ  م���ن التس����ول  ، وح����ذر الرس���ول )105: التوب���ة( هللاَّ
ما يزال الرجل يس�أل الن�اس حت�ى ي�أتي ي�وم القيام�ة ول�يس : "لة بقولهوالبطا

  . 42"في وجهه مزعة لحم

وق��د ح��ث الم��ولى س��بحانه وتع��الى عب��اده عل��ى إعم��ار األرض مبين��اً 
َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيهَا فَاْستَْغفُِروهُ ثُ�مَّ ارتباطهم العضوي بها  هَُو أَنَشأَُكم مِّ

ِجيبٌ  تُوبُوا إِلَْيهِ  ، وحثَّ اإلسالم ك�ذلك عل�ى إتق�ان )61: هود( إِنَّ َربِّي قَِريٌب مُّ
إنَّ هللا يح�ب العام�ل إذا عم�ل أن : "العمل،كما جاء في التوجيه النبوي الش�ريف

  .      43"يحسن

  : سمات عقلية -ـه

ون��درك ذل��ك بوض��وح م��ن خ��الل بع��ض : حس**ن المنط**ق وحض**ور الحج**ة -1
ال�وطن الواح�د، حي�ث ج��اء عل�ى لس�ان نب��ي هللا  الح�وارات ال�دائرة ب�ين أه��ل

ِ َواتََّخ�ْذتُُموهُ َوَراَءُك�ْم ، :شعيب  �َن هللاَّ قَاَل يَا قَ�ْوِم أََرْهِط�ي أََع�زُّ َعلَ�ْيُكم مِّ
، وق��ال تع��الى عل��ى لس��ان )92: ه��ود( ِظْهِريًّ��ا إِنَّ َربِّ��ي بَِم��ا تَْعَملُ��وَن ُمِح��يطٌ 

َم�ا لِ�ي أَْدُع�وُكْم إِلَ�ى النََّج�اِة َوتَ�ْدُعونَنِي إِلَ�ى َويَ�ا قَ�ْوِم : الرجل الواعظ لقومه
  ).41: غافر( النَّاِر 

ا نع��ى الق��رآن الك��ريم عل��ى : االنفت**اح ال**ذهني والمرون**ة العقلي**ة -2 ك��ان م��ـِمَّ
اليهود والنصارى أنَّ ُكّالً منهما لزم موقفاً متزمتاً تجاه اآلخر، حيث رف�ض 

َوقَالَ�ِت اْليَهُ�وُد لَْيَس�ِت النََّص�اَرٰى َعلَ�ٰى مجرد النظر فيم�ا عن�ده م�ن خب�رات 
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لَِك  َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرٰى لَْيَس%ِت اْليَهُ%وُد َعلَ%ٰى َش%ْيٍء َوهُ%ْم يَْتلُ%وَن اْلِكتَ%اَب  َك%َذٰ
ُ يَْحُك%ُم بَْي%نَهُْم يَ%ْوَم اْلقِيَاَم%ِة فِي َّAَم%ا َك%انُوا فِي%ِه قَاَل الَِّذيَن َال يَْعلَُموَن ِمْثَل قَْولِِهْم فَا

، وعبر عن سلوك االنفتاح ال%ذهني ف%ي قول%ه تع%الى )113: البقرة( يَْختَلِفُونَ 
قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَ%اِب تََع%الَْوا إِلَ%ٰى َكلَِم%ٍة َس%َواٍء بَْينَنَ%ا َوبَْي%نَُكْم أَالَّ  :مخاطباً نبيه 

َ َوَال نُْش%ِرَك بِ%%ِه َش%ْيئًا َوَال  ِ نَْعبُ%َد إِالَّ هللاَّ %%ن ُدوِن هللاَّ  يَتَِّخ%%َذ بَْعُض%نَا بَْعًض%%ا أَْربَابً%ا مِّ
، فاالنفتاح ال%ذهني )64: آل عمران( فَإِن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشهَُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ 

حالة من التفاعل الفكري، تتجسد في االستماع لآلخرين والنظ%ر فيم%ا ل%ديهم 
اس بعيداً عن التعصب واالنغ%الق، ومحاورتهم وتفهم سنة االختالف بين الن

َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم : قال تعالى َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ
لَِك َآليَاٍت لِّْلَعالِِمينَ    ).22: الروم( إِنَّ فِي َذٰ

ه%%ذه مجم%%ل الس%%مات الت%%ي اس%%تنبطت م%%ن آي%%ات الق%%رآن الك%%ريم، وه%%ي 
دت عليه%ا الش%ريعة اإلس%المية ألج%ل بن%اء شخص%ية الم%واطن الص%الح سمات أك

  .   الفّعال في مجتمعه

  المبادئ التي توجه عالقة المسلم بمن حوله: المبحث الثالث

يعد ه%ذا البح%ث م%ن المباح%ث المهم%ة لتناول%ه ال%روابط والعالق%ات الت%ي 
ع وتمس%كه تربط المواطنين بعضهم ببعٍض سعياً لتحقيق ازده%ار ورق%ي المجتم%

ف%ي وس%ط  حدثني م%ن س%مع خطب%ة رس%ول هللا : واتحاده، فعن أبي نَْصَرةَ قال
ي%%ا أيَّه%%ا الن%%اس أآل إنَّ ربك%%م واح%%د، وإنَّ أب%%اكم واح%%د أآل ال : أي%%ام التش%%ريق، فق%%ال

فضل لعربي على أعجمي وال ألعجمي على عربي،وال ألحمر على أسود وال 
  . 44بلغ رسول هللا : ، قالواأسود على أحمر إالَّ بالتقوى، أبلّْغتُ 

وعليه فإنَّ على المسلم أن يبني عالقاته بمن حوله عل%ى ه%ذا األس%اس، 
ومع ذلك فهناك مجموعة من المب%ادئ الت%ي تض%بط ه%ذه العالق%ة وتس%يرها وف%ق 

  : ومن هذه المبادئ، ما يأتي المنهج الصحيح،

الق%وم إذا ك%انوا : لـُوالءمصدر الـَمـْولى وا: الوالء في اللغة : الوالء والبراء -1
%%%%ا ف%%%%ي االص%%%%طالح45ي%%%%داً واح%%%%دة فالوالي%%%%ة ه%%%%ي النص%%%%رة والمحب%%%%ة : ، وأمَّ

%َن الظُّلَُم%اِت إِلَ%ى : ، قال تعالى46واالحترام ُ َولِ%يُّ الَّ%ِذيَن آَمنُ%وا يُْخ%ِرُجهُم مِّ هللاَّ
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� َن النُّ�وِر إِلَ�ى الظُّلَُم�اِت النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْولِيَاُؤهُُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَهُم مِّ
ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ  بغ�ض : "، والبراء هو)257: البقرة( أُولَٰ

الطواغيت التي تعبد من دون هللا، من األصنام المادية والمعنوية كاألهواء، 
لب�راء وبُْغض الكفر لجميع ملله، وإتباعه ومعاداة ذلك ُكلِّه، فركني ال�والء وا

  .47"الحب والنصرة في الوالء، والبغض والعداوة في البراء: هما

مـِمـَّا سبق يظهر أنَّ الوالء والبراء مرتبطان باإليمان، ولهما أدل�ة م�ن 
 َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَ�اُء بَْع�ضٍ : الكتاب والسنة يقول هللا تعالى

أبايع��ه فقل��ت  عب��د هللا،ق��ال أتي��ت رس��ول هللا  ، وع��ن جري��ر ب��ن)71: التوب��ة(
أبايع�ك عل�ى أن ال تش�رك : "هاِت يدك واشترط عل�يَّ وأن�ت أعل�م بالش�رط فق�ال

  . 48"وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتفارق المشرك باg شيئاً،

لق��د ج��اء ال��دين اإلس��المي بفيص��ل التفرق��ة ب��ين الح��ق والباط��ل وب��ين 
فلم يجعل التقاء الناس على أساس العرق أو اللون،أو الجنس  اإلسالم والجاهلية

أو التراب،كم�ا تفع��ل الجاهلي��ات القديم�ة والحديث��ة عل��ى س�واء، ب��ل جع��ل التق��اء 
الناس على العقيدة في هللا، وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الص�الح، ف�الوالء ب�ين 

َّم�ـا يك�ون ب�ين الم�ؤمنين أص�حاب الع �ن أبناء الوطن الواح�د إنــ قي�دة الواح�دة ِممَّ
يعملون لتحقيق غاية واحدة، وق�د ض�رب الق�رآن الك�ريم م�ثالً رائع�اً ف�ي الب�راء 
من الكفار والمش�ركين حت�ى وإن ك�انوا م�ن أبن�اء ال�وطن الواح�د كم�ا تب�يّن م�ن 

قَ�الُوا  قَْد َكانَْت لَُكْم أُْس�َوةٌ َحَس�نَةٌ فِ�ي إِْب�َراِهيَم َوالَّ�ِذيَن َمَع�هُ إِذْ  :خالل قوله تعالى
ِ َكفَْرنَ�ا بُِك��ْم َوبَ�َدا بَْينَنَ��ا َوبَْي��نَُكُم  �ا تَْعبُ��ُدوَن ِم��ن ُدوِن هللاَّ لِقَ�ْوِمِهْم إِنَّ��ا بُ�َرآُء ِم��نُكْم َوِممَّ

ِ َوْحَدهُ  َّgاْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبًَدا َحتَّٰى تُْؤِمنُوا بِا )4: الممتحنة .(  

ع�دم تع�ارض االنتم�اء لإلس�الم إل�ى "وقد أشار ال�دكتور محم�ود خلي�ل 
مع االنتماء للوطن،وإذا ما اتفقت دوائر االنتماء في فكر اإلنس�ان وتكامل�ت ف�ي 
ممارساته الحياتية، فلن يك�ون هن�اك تن�اقض، ب�ل إنَّ األم�ر ف�ي عالق�ة االنتم�اء 
اإلس��المي باالنتم��اء ال��وطني، يتع��دى ح��دود نف��ي التن��اقض إل��ى دائ��رة االن��دماج 

الم منه��اج ش��امل، وإقامت��ه ك��دين ال ت��تم إالَّ ف��ي أرض وواق��ع واالرتب��اط فاإلس��
ووط��ن يتجس��د في��ه، وبالت��الي أص��بح االنتم��اء ال��وطني بُْع��داً م��ن أبع��اد االنتم��اء 
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لإلسالم فالوطن ضروري ليكون إس"المياً وتتحق"ق إس"المية عمران"ه، فاالنتم"اء 
  .49"الوطني درجة من درجات ُسلّم انتماء المسلم لإلسالم

إنَّ اإلسالم أرسى قيماً مثلت انقالبا جذرياً على : ة العصبية الجاهليةمحارب -2
مف"""اهيم العص"""ر الج"""اهلي ال"""ذي كان"""ت تس"""وده العص"""بيات، فح"""ارب تل"""ك 
العصبيات، وكثيراً من األعراف التي كانت جزءاً م"ن ش"رائع الغ"اب كونه"ا 

ف"ي جّردت الفرد من إنسانيته وحتى م"ن أحاسيس"ه، فجسَّ"د العقي"دة واإليم"ان 
المجتمع، فتالشت ك"ل تل"ك العص"بيات، وال أدل َّ عل"ى ذل"ك م"ن المه"اجرين 
 واألنص"""ار ال"""ذين تالش"""ت م"""ن بي"""نهم عص"""بية القبيلة،وعص"""بية الج"""نس،

ُكنَّ"ا : فعن عمرو ب"ن دين"ار س"مع ج"ابر ب"ن عب"د هللا يق"ول وعصبية األرض،
ف"ي َغ""َزاٍة، ق"ال س""فيان ي"رون أنه""ا غ""زوة بن"ي المص""طلق، فكس"ع رج""ل م""ن 

مه"""اجرين رج""""الً م"""ن األنص""""ار فق""""ال المه"""اجري ياللمه""""اجرين، وق""""ال ال
م"ا ب"ال دع"وى الجاهلي""ة : فق"ال األنص"اري يالألنص"ار، فس"مع ذل"ك النب"ي 

 ق""الوا رج""ل م""ن المه""اجرين كس""ع رج""الً م""ن األنص""ار،فقال رس""ول هللا 
: ق""ال ، وع""ن جبي""ر ب""ن المطع""م أنَّ رس""ول هللا 50..."دعوه""ا فإنَّه""ا منتن""ة

وليس من"ا  وليس منا من قاتل على عصبية، ا من دعا إلى عصبية،ليس من"
  . 51"من مات على عصبية

مـا هو دار اإلس"الم وجنس"يته  وعليه لم يعد وطن المسلم هو األرض إنـَّ
التي يعرف بها ليست جنسية عشيرته التي يأوي إليها ويدافع عنها ورايته الت"ي 

بية العش"يرة، والقبيل"ة، والق"وم يعتز بها ويستشهد تحتها ليس"ت راي"ة ق"وم، فعص"
والج""نس، والل""ون واألرض، عص""بية عرفته""ا البش""رية ف""ي فت""رات انحطاطه""ا 
الروح""ي، واألم""ة الت""ي يك""ون فيه""ا أب""و بك""ر العرب""ي، وب""الل الحبشي،وص""هيب 
الروم""ي، وس""لمان الفارس""ي، الت""ي تت""والى أجياله""ا عل""ى ه""ذا النس""ق الرائ""ع، 

دار اإلس"""الم، والح"""اكم فيه"""ا ه"""و هللا،  الجنس"""ية فيه"""ا العقي"""دة، وال"""وطن فيه"""ا
  .52والدستور فيها هو القرآن، هي األمة المتماسكة القوية

هذه هي المواطنة في أبهى صورها وأرفعها،التي رسمها اإلس"الم م"ن 
خ""""الل المب""""ادئ والق""""يم والعالق""""ات الت""""ي تض""""بط الس""""لوك، والمس""""تمدة م""""ن 

لوك أبن"اء ال"وطن الواح"د العقيدة،وهذا هو الذي ينبغي أن يسيطر على فك"ر وس"
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ألنَّ العص��بية ال تعن��ي إالَّ العبودي��ة واله��الك فك��م م��ن ح��روب أهلك��ت الح��رث 
ل���ذلك ن���رى أنَّ م���ن األم���ور الت���ي تض���عف مفه���وم . والنس���ل بس���بب العص���بية

المواطن��ة، تقل��ل م��ن كفاءت��ه ب��ين أبن��اء ال��وطن الواح��د، ه��و التعص��ب ألم��ر م��ا 
م�ا ح�ذَّر من��ه اإلس�الم أش�د التح��ذير للص�الح الخ�اص، دون الص�الح العام،وه��ذا 

  .ونهى عنه للحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه

الع�دل قاع�دة إس�المية يق�ول هللا : العدل والمساواة بين أبناء ال;وطن الواح;د -3
َ يَ��أُْمُرُكْم أَن تُ��َؤدُّوا اْألََمانَ��اِت إِلَ��ٰى أَْهلِهَ��ا َوإَِذا َحَكْم��تُم بَ��ْينَ : ع��زَّ وج��لَّ   إِنَّ هللاَّ

َ َك�اَن َس�ِميًعا بَِص�يًرا ا يَِعظُُكم بِ�ِه إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ  النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ هللاَّ
وإذا حكم��تم ب��ين : ، ونالح��ظ أنَّ هللا س��بحانه وتع��الى ل��م يق��ل)58: النس��اء(

المس�لمين، ألنَّ العدال�ة ش�املة للجميع،وعلي�ه ف�ال يمك�ن أليِّ كي�ان ناش��ئ أن 
ت�ب ل��ه االس��تمرار م��ادام يفتق��د للع�دل و المس��اواة ب��ين أبنائ��ه، فالحكوم��ات يك

الباحثة عن االستقرار والسيادة واالرتقاء بأبنائها، البُدَّ لها أن تؤسس للع�دل 
  . والمساواة بين أبنائها 

أنَّ اإلنسان يحتاج إلى العدل في شتى جوانب حياته فه�و "ويرى الزهراني      
مختلف��ين ال تجمع��ه به��م ص��لة أو قراب��ة،أو معرف��ة،فإذا ك��ان يتعام��ل م��ع أف��راد 

شعار أفراد المجتمع العدل،فإنَّه سيعيش وهو مطمئن،ألنَّه لن يظلم وسيأخذ كل 
  .53"حقوقه ومطالبه دون عناء  مهما كانت منزلته

والمواطنة حسب الفك�ر اإلس�المي تس�تند إل�ى مب�ررات إنس�انية قوامه�ا 
فراد واألمم والشعوب وتنطلق م�ن وح�ي اإليم�ان روح العدل والمساواة بين األ

ق�ال رس�ول : ق�ال فعن أبي هريرة  باq الواحد ن وهذا ما قرره رسول هللا
�ا أن يَفُكَّ�ه الع�دُل أو : "هللا  ما من أمير َعَشَرةٍ إالَّ ج�اء ي�وم القيام�ة مغلوالً،فإمَّ

  . 54"يُوبِقَه الجور

ا المس�اواة ف�يمكن الق�ول بأنَّه�ا تماث�ل كام�ل أم�ام الق�انون، وتك�افؤ ": وأمَّ
كامل، إزاء الفرص، وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الف�رص المتاح�ة 

  . 55"للجميع

  : وللمساواة مظهران أساسيان
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المساواة أمام القضاء، وهو ما يسمى بالع"دل، وينبغ"ي أن يك"ون : المظهر األول
يَ""ا : اه والحّك""ام ق""ال تع""الىمطلق"اً ال يت""أثر بالمحب""ة والبغض""اء وال بالم""ال والج""

ِ ُش"هََداَء بِاْلقِْس"ِط َوَال يَْج"ِرَمنَُّكْم َش"نَآُن قَ"ْوٍم َعلَ"ٰى  َّJِ اِميَن أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ
َ َخبِي"""ٌر بَِم"""ا تَْعمَ  َ إِنَّ هللاَّ  لُ"""ونَ أَالَّ تَْع"""ِدلُوا اْع"""ِدلُوا هُ"""َو أَْق"""َرُب لِلتَّْق"""َوٰى َواتَّقُ"""وا هللاَّ

  ).8: المائدة(

المساواة في التوظيف، والعمل وغيرهما م"ن الف"رص، للجمي"ع : المظهر الثاني
بال تمييز، وال تراعى فيها إالَّ الكفاءات والمؤهالت الالزم"ة، والمس"اواة تمت"از 
بقيمته""ا المعنوي""ة، فض""الً ع""ن قيمته""ا المادي""ة، إذ تت""رك أث""راً إيجابي""اً ف""ي نف""وس 

ف"إذا تجس"د الع"دل . ون باالطمئنان وال يخافون على أرزاقه"مالمواطنين، فيشعر
وفق الشريعة اإلسالمية تجسدت المواطنة الحق"ة الت"ي تعط"ي ك"ل م"واطن حقّ"ه 

  .وتلزمه بواجبه دون ظلم أو إجحاف

س""تر حس""ي، : الس""تر نوع""ان:  س<<تر عي<<وب الن<<اس وع<<دم إش<<اعة الفاحش<<ة -4
  .وستر معنوي

ا الستر المعن"وي د المس"لم ق"د اقت"رف ال"ذنب، أو ارتك"ب فه"و أن تج": أمَّ
ب"ل تنه"اه ع"ن معص"يته، وتل"ين ل"ه ف"ي النص"يحة، وتس"تر  الفاحشة فال تفض"حه،

والعج""ب ك""ل العج""ب . وال تعّري""ه م""ن س""تر هللا علي""ه علي""ه ف""ال تب""وح بخطيئت""ه،
ِمـم""ـَّن يتربص""ون بأبن""اء ال""وطن الواح""د أليِّ فاحش""ة تق""ع، أو منك""ر يحص""ل،ال 

بل ليطيروا بخبره  ولة عن ذلك فتنكره بالوسائل الشرعية،يخبروا الجهة المسؤ
ب"ين الن"اس إنَّه"ا ش"هوة نق""ل الخب"ر الت"ي عّم"ت وطم""ت م"ن غي"ر س"لوك لوس""ائل 
النقل الصحيحة من التثبت والتأكد والـــســـــتر واألدب، ف"أين ه"ؤالء م"ن ق"ول 

فِ"ي الَّ"ِذيَن آَمنُ"وا لَهُ"ْم َع"َذاٌب أَلِ"يٌم  إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع اْلفَاِحَش"ةُ : هللا تعالى
ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُمونَ  ْنيَا َواْآلِخَرِة ۚ َوهللاَّ   ).19: النور( فِي الدُّ

ا الستر الحسي فهو أن تحسن إلى عاٍر من الثياب فتكسوه عن  وأمَّ
ل قا: قال ، فعن أبي هريرة أعين الناس، وهذا هو هدي النبي محمد 

  . 56"من ستر مسلماً ستره هللا في الدنيا واآلخرة : "رسول هللا 
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هَ اَرواحها من أن  فالستر خلق جميل تجود به النفوس الكبيرة التي تنزَّ
تمألَ مجالسها بالكالم في أعراض الناس، وترفع أقالمها أن تسطِّر أخطاءهم 

  .وتطهر أسماعها أن تصغي لعوراتهم 

اليمه التي تحافظ على تماسك وترابط ابناء وهذه تع هذا هو اإلسالم،
  .المجتمع فيغدو مجتمعاً مثالياً، وإن تعددت فيه األلوان واألطياف

لق���د أودع هللا تع���الى ف���ي الكلم���ة أس���راراً : الكلم���ة الطيب���ة والق���ول الحس���ن -5
وتأثيراً، وهيأَ لها القبول في نفوس البشر، فهي ذات فعٍل عظيٍم وخطيٍر، ق�د 

ر، إذ تصور الح�قَّ ب�اطالً والباط�ل حقّ�اً، وم�ن هن�ا ف�إنَّ تع�اليم يبلغ حد السح
وهدي الدين اإلسالمي الحنيف وتوجيهات�ه التربوي�ة توج�ب عل�ى إتباع�ه أن 
يراقبوا هللا تعالى في كل قول أو عمل أو ني�ة وأن يكون�وا وقّ�افين عن�د قول�ه 

ِ َربِّ اْلَع����الَِمينَ قُ����ْل إِنَّ َص����َالتِي َونُُس����ِكي َوَمْحيَ����اَي َوَمَم����اتِ : تع����الى َّUِ ي 
  ).162: األنعام(

ولهذا فقد حثَّ اإلسالم على التزام اإلنسان المسلم ف�ي قول�ه عل�ى وج�ه 
يَ�ا أَيُّهَ�ا الَّ�ِذيَن : الخصوص بالهدي الرشيد والقول الس�ديد ال�ذي ق�ال تع�الى في�ه

َ َوقُولُوا قَْوًال َسِديًدا ، وح�ذر اإلس�الم م�ن س�يء )70: األح�زاب( آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
�وِء ِم�َن : القول وف�احش الك�الم تحقيق�اً لق�ول هللا تع�الى ُ اْلَجْه�َر بِالسُّ الَّ يُِح�بُّ هللاَّ

ُ َس��ِميًعا َعِليًم�ا ، وق��د أك�دت الس��نة )148: النس�اء( اْلقَ�ْوِل إِالَّ َم�ن ظُلِ��َم َوَك�اَن هللاَّ
لفم،لعظيم شأنها فهي النبوية على ضرورة صدق وطيبة الكلمات الخارجة من ا

إّما أن تك�ون شمس�اً تض�يء أو ن�اراً تح�رق،أو مص�در هواي�ة أو غواي�ة،أو أداة 
أو ينبوع سعادة أو شقاء،أو نذير حرب أو بشير سالم، أو ريح إيمان  هدم بناء،

 ، فع�ن أب��ي هري��رة 57أو وسوس�ة ش��يطان أو دع��وة فض�يلة أو إغ��راء برذيل��ة
  .58...قةالكلمة الطيبة صد: "قال عن النبي 

عل��ى أنَّ أس��اس التح��اب ه��و الكلم��ة الطيب��ة، وللكلم��ة  وأك�دَّ الرس��ول 
الطيبة األثر الفاعل والكبير عل�ى الم�تكلم أوالً وعل�ى المس�تمعين ثاني�اً، فالكلم�ة 
ترف��ع مق��ام ص��احبها ت��ارة، وتح��ط م��ن ش��أنه ت��ارة أخ��رى، ف��ال بُ��دَّ لم��ن يتحل��ى 
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وطن"""ه أيَّ"""ا ك"""ان موقع"""ه ب"""األخالق اإلس"""المية ويح"""رص عل"""ى وطن"""ه وأبن"""اء 
عةً وبانية ال مشتَّتة وهادمة   .  ومكانته،أن تكون كلماته مجمَّ

 لكي تصل البشرية إلى وحدتها فتكون أمة واحدة،: الرحمة والرفق بالناس -6
وإل""ى تواص""لها فتك""ون أس""رة واح""دة، أم""ر هللا َجلّ""ت حكمت""ه بحس""ن األدب، 

ف""ي  الك""ريم أنَّ الرس""ول ول""ين الق""ول وجمي""ل الفع""ال، ويب""ين لن""ا الق""رآن 
تعامل""ه م""ع اآلخرين،ك""ان س""ببا ً ف""ي تجمي""ع القل""وب وتوحي""د الص""فوف ق""ال 

"وا ِم"ْن : تعالى ِ لِنَت لَهُْم َولَْو ُكنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب َالنفَضُّ َن هللاَّ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ
"ْل َحْولَِك فَ"اْعُف َع"ْنهُْم َواْس"تَْغفِْر لَهُ"ْم َوَش"اِوْرهُْم فِ" ي اْألَْم"ِر فَ"إَِذا َعَزْم"َت فَتََوكَّ

لِينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنَّ هللاَّ   ).159: آل عمران( َعلَى هللاَّ

فاآلية الكريمة تشير إلى الرحمة التي ألقاها هللا في قل"ب رس"وله،وتثني 
على أخالقه السامية وقيادته الحكيمة،فعلى الرغم من عدم اتف"اق أص"حابه مع"ه 

ض المواق""ف إالَّ أنَّ"ه وس""عهم بخلق"ه الكريم،وقلب"ه ال""رحيم، ول"م يخ""اطبهم ف"ي بع"
بالقس""وة والش"""دة، ب"""ل ب"""اللين والرحمة،ول"""ذلك اجتمع"""ت القل"""وب ح"""ول دعوت"""ه 

  .59وتوحدت تحت قيادته

ف""إنَّ أس""مى مع"""اني المواطن""ة تتجس"""د ف""ي الرحم""ة ب"""ين أبن""اء ال"""وطن 
عض، ويخل"ق بي"تهم ج"واً م"ن الواحد، ألنَّ التراحم بين الناس يشد بعضهم إلى ب

األلفة والترابط، ويزرع في أعماقهم غيرة على المصلحة العامة، مـِمـَّا يجعلهم 
  .أهالً للمشورة وإبداء الرأي في سياسة األمة بهدف الوصول إلى الحل السديد

إنَّ التعارف ضرورة من ضرورات التعام"ل : التعارف واألخوة بين الناس -7
حت"""اج إل"""ى ج"""اره وال يمك"""ن أن يتعام"""ل مع"""ه إالَّ إذا ب"""ين الن"""اس، فالج"""ار ي

تعارف، وكل واحد من الناس قد يحتاج إلى غيره، فكيف يتعامل معه ب"دون 
 ،60تعارف بينهما؟ ل"ذلك جعل"ه اإلس"الم قاع"دة م"ن قواع"د اآلداب اإلس"المية

""ن َذَك""ٍر َوأُنثَ""ٰى وَ : ق""ال تع""الى َجَعْلنَ""اُكْم ُش""ُعوبًا يَ""ا أَيُّهَ""ا النَّ""اُس إِنَّ""ا َخلَْقنَ""اُكم مِّ
َ َعلِ""يٌم َخبِي""رٌ  ِ أَْتقَ""اُكْم إِنَّ هللاَّ : الحج""رات( َوقَبَائِ""َل ِلتََع""اَرفُوا إِنَّ أَْك""َرَمُكْم ِعن""َد هللاَّ

13.(  
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واألخوة هي رابطة لها توابع وحق�وق، ح�ق ف�ي الم�ال، وال�نفس، وف�ي 
وت�رك التكل�ف  اللسان، والقلب بالعفو والدعاء وب�اإلخالص والوف�اء وب�التخفيف

والتكليف، وهذا أّصل له اإلس�الم، فاإلخ�اء اإلس�المي ه�و األص�ل األص�يل ف�ي 
بناء دولة اإلسالم، وقيام األمة اإلسالمية، ولق�د ك�ان الع�رب قب�ل اإلس�الم عل�ى 
شفا حفرة م�ن الن�ار متن�احرين متح�اربين، م�ن أج�ل ناق�ة، فنزل�ت اآلي�ات، قي�ل 

انف�روا، فهب�وا خفاف�اً :وا فت�آخوا، ث�م قي�ل له�متآخ: تحابوا فتحابوا، وقيل لهم: لهم
س����معنا وأطعن����ا، ف����إذا بالفرق����اء : وثق���االً، لق����د تنزل����ت عل����يهم اآلي����ات فق����الوا

ق�د بــ�ـدأ ف�ي البن�اء  والمتناحرين قد أص�بحوا دول�ة، ول�ذا نج�د أنَّ رس�ول هللا 
ب�ين  األخوي الكامل،ليقيم دولة اإلسالم على أساس س�ليم، وآخ�ى رس�ول هللا 

  .  61"تآخوا أخوين أخوين: "حابه من المهاجرين واألنصار، فقال فيما بلغناأص

يع��د التكاف��ل االجتم��اعي م��ن أه��م األس��س الت��ي يق��وم :  التكاف;;ل االجتم;;اعي -8
عبيه��ا المجتم��ع ف��ي اإلس��الم والت��ي تض��من س��عادته، وبق��اءه ف��ي إط��ار م��ن 

فل في كثي�ر م�ن المودة والوحدة والسالم، ولقد حثَّ القرآن الكريم على التكا
َ : اآليات كقوله تعالى إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُ�وا هللاَّ

َواْلُمْؤِمنُ�وَن َواْلُمْؤِمنَ�اُت : ، وقول�ه تع�الى)10: الحج�رات( لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 
  ). 71: التوبة( بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعضٍ 

أن يتض��امن أبن��اء المجتم��ع ويتس��اندوا فيم��ا بي��نهم : "فالتكاف;;ل االجتم;;اعي     
أك���انوا أف���راداً أو جماعات،حّكام���اً أو محك���ومين عل���ى اتخ���اذ مواق���ف ايجابي���ة 
كرعاية اليتيم، أو سلبية كتحريم االحتكار، بدافع من شعور وجداني عميق يتبع 

لجماع��ة، وتع��يش الجماع��ة أص��ل العقي��دة اإلس��المية، ليع��يش الف��رد ف��ي كفال��ة ا
بم��ؤازرة الف��رد، حي��ث يتع��اون الجمي��ع ويتض��امنون إليج��اد المجتم��ع األفض��ل، 

  .62"ودفع الضرر عن أفراده

والتكافل االجتماعي في الرؤية اإلسالمية ليس مجرد تفّضل م�ن األغني�اء 
على الفقراء، وال هو مجرد إحسان، وإنَّما هو نظام للحقوق االجتماعية يرتق�ي إل�ى 

جة الفرائض اإللهية، والواجبات الشرعية والتكاليف الدينية التي قررها اإلسالم در
عام��ة، لعام���ة الن��اس ف���ي الث���روات واألم��وال، ولق���د أس���س اإلس��الم ه���ذا التكاف���ل 
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والتضامن االجتماعي على فلسفته المتميزة والفريدة،وهي فلسفة تميزت ع�ن س�ائر 
عية، ولقد قامت هذه الفلسفة اإلسالمية الفلسفات الوضعية سواء الرأسمالية أو الشيو

  : على عدة مبادئ منها

إنَّ األموال والثروات هي ملك I تعالى وسخرها للناس كافة فهم مس�تخلفون  -
  .فيها،ملكيتهم لها مجازية واجتماعية 

إن الف��روق ف��ي حي��ازة ه��ذه الث��روات أم��ر طبيع��ي، وذل��ك بس��بب تف��اوتهم ف��ي  -
 .الكفاءات واالحتياجات  

ق�ال رس�ول هللا : ق�ال  إنَّ أسمى معاني التكافل تتمثل في حديث النعمان بن بشير، - 
" : مثل المؤمنين في ت�وادهم وت�راحمهم وتع�اطفهم كمث�ل الجس�د، إذا اش�تكى من�ه

تل��ك ه�ي فلس��فة اإلس��الم ف��ي   ،63"عض�و ت��داعى ل��ه س��ائر الجس�د بالس��هر والحم��ى
ميزة ع�ن الفلس�فات الوض�عية س�واء التكافل، والقائمة على نظرية االستخالف والمت

الرأسمالية أو الشيوعية، إذ أنَّ التكافل االجتماعي ال يتوقف فقط على الجانب المادة 
ب��ل تمت��د مظلت��ه لتش��مل جوان��ب كثي��رة ومتع��ددة مث��ل المش��ورة والنص��يحة وال��ود 

  .والمشاركة في األفراح والمواساة في األحزان، وغيرها

ن أف��راد المجتم��ع أن يس��عى لتك��وين دور وم��ن هن��ا ف��ال بُ��دَّ لك��ل ف��رد م��
إيجابي ومؤثر في المجتمع، فيعمل عل�ى ح�ل مش�كالت مجتمع�ه المزمن�ة، مث�ل 
الفقر، والبطالة، وغيره�ا، الت�ي تحت�اج إل�ى التكاف�ل م�ن أج�ل القض�اء عليه�ا أو 

  . الحد منها

  الخاتمة

  : وقد توصل البحث إلى نتائج يمكن أن نذكرها على النحو اآلتي     

موج�ودة ) الحرية، والمساواة، والمشاركة(المبادئ العامة للمواطنة الحديثة  -1
بنسقها العام في اإلسالم، وحقوق المواطنة في القرآن تكتسب ش�رعيتها م�ن 
كون أنَّ هللا س�بحانه ه�و مق�رر الحق�وق، وأنَّ حق�وق الن�اس ه�ي حق�وق هللا، 

رع ف�ي اإلس�الم إالَّ وهي أيضاً واجبات التنازل عنها إثم، كون الجهاد م�ا ش�
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ألجل حمايتها، وتتعمق هذه الش�رعية يك�ون اإلنس�ان ف�ي اإلس�الم خليف�ة هللا 
  .في األرض

أكدت وثيقة المدينة على أنَّ األخوة الدينية ال تتعارض مع األخ�وة الوطني�ة كم�ا  - 2
أنَّه��ا طبق��ت مب��دأ التع��ايش الس��لمي كطري��ق للمواطن��ة المتس��اوية، بينم��ا أك��دت 

عل��ى إلغ��اء الف��وارق النوعي��ة والتميي��زات الس��اللية والتفاض��الت  خطب��ة ال��وداع
  . العقدية

إنَّ مفهوم المواطن�ة ف�ي اإلس�الم ه�ي ص�ورة م�ن ص�ور التفاع�ل اإلنس�اني ب�ين  - 3
أفراد المجتم�ع الواح�د م�ن جه�ة والمجتم�ع اإلنس�اني الع�المي م�ن جه�ة أخ�رى، 

خي���ر للن���اس والت���ي تق���وم عل���ى أس���اس الحق���وق والواجب���ات واإلخ���اء وح���ب ال
  .والحرص على منفعتهم والتعاون معهم بما يرضي هللا

إنَّ والدة شخص ما في وطن ونشأته بين سكانه وحمله لجنسيته ال يكفي لجع�ل  - 4
ذل��ك الش��خص مواطن��اً ص��الحاً ب��ل إنَّ المواطن��ة الص��الحة تقتض��ي أن يتحل��ى 

خدم�ة وطن�ه المواطن بمجموعة من الصفات التي تجعله منتج�ا ً فّع�االً ص�الحاً ل
  .في حدود إمكاناته وقدراته الخاصة

المواطن�ة ف��ي حقيقته��ا تق�وم عل��ى أس��اس نظ��ام متكام�ل م��ن الحق��وق والواجب��ات  - 5
  .التي تقوم على العالقة بين الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه

ال مواطنة بدون مواطن مشارك ف�ي التط�ور السياس�ي ومش�ارك ف�ي النم�اء  -6
  .شؤون الحياةاالقتصادي وفاعل في كلِّ 
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  خطوط التماس بين االنتماء لألمة واالنتماء للوطن

 
  

  جامعة باتنة –فؤاد بن عبيد  الدكتور

  :مقدمة

الحمد 4 رب العالمين، والص"الة والس"الم عل"ى البش"ير الن"ذير، وعل"ى 
  :آله وصحبه والتابعين، وبعد

يتن""اول الموض""وع إش""كالية الت"""داخل ب""ين متطلب""ات االنتم""اء لل"""وطن، 
تماء لألمة؛ ذلك أن الفرد المس"لم بحك"م عقيدت"ه اإلس"المية ينتم"ي ومتطلبات االن

إل"""ى أم"""ة إس"""المية مترامي"""ة األط"""راف ف"""ي أوطانه"""ا اإلس"""المية، ب"""ل وخ"""ارج 
. األوط""ان اإلس""المية بحض""ورها كأقلي""ات فاعل""ة داخ""ل أوط""ان غي""ر إس""المية

في وبذلك االنتماء تتعين هوية الفرد المسلم في بعدها اإلعتقادي والتصوري، و
بعدها العبادي والعملي، وفي بعدها التراثي والتاريخي، وفي بع"دها المص"يري 

لكن مع ذلك كل"ه فهن"اك واق"ع ال يمك"ن القف"ز علي"ه؛ وه"و أن الف"رد . والمستقبلي
المس""لم يع""يش داخ""ل وط""ن ينتم""ي إلي""ه، يف""رض علي""ه واجب""ات معين""ة، ويلزم""ه 

به الذي قد يتف"ق وق"د بقوانين محددة، ويلبسه هوية خاصة، ويربطه بمصير شع
وعلي"ه نري"د البح"ث ف"ي . يختلف مع غيره من األوط"ان داخ"ل األم"ة اإلس"المية

خط"وط التم"اس ب"ين االنتم"اء لل"وطن وب""ين االنتم"اء لألم"ة؛ تل"ك الخط"وط الت""ي 
تمث"""ل ت"""داخال ب"""ين االنتم"""ائين، عل"""ى أن ذل"""ك الت"""داخل ال يعن"""ي بالض"""رورة 

لدراس""ة التكام""ل ال""ذي تتمظه""ر في""ه التع""ارض والت""دافع، ب""ل نري""د ب""ه ف""ي ه""ذه ا
خدمة الوطن عندما تُخ"دم األم"ة، وخدم"ة األم"ة عن"دما يُخ"دم ال"وطن؛ أي نب"رز 
من خالل تلك الخطوط عنوان األم"ة وحض"ورها ف"ي ال"وطن، وعن"وان ال"وطن 

ونري""د أن ن""ّذكر هن""ا، أن حض""ور األم""ة وتفعي""ل دوره""ا . وحض""وره ف""ي األم""ة
ل ف"ي هويتن"ا وتحص"يل قوتن"ا وبن"اء حض"ارتنا، بالنسبة لنا كمسلمين، يُعد األص"

س""يما ف""ي عص""ر تتن""افس في""ه التك""تالت الدولي""ة واإلقليمي""ة لتحص""يل الق""وة الت""ي 
تحق""ق مص""الحها ف""ي ع""الم مع""ولم، والت""ي تبح""ث ع""ن أي عام""ل مش""ترك بينه""ا 

كيف ال يليق بنا ذاك الرداء . يشكل مبررا لتكتلها وتجمعها ضمن األمة الواحدة
من يمتلك أكثر من مب"رر يف"رض علين"ا أن نحص"ل ق"وة التجم"ع  الجامع، ونحن

والتكتل والتعاون والتفوق والتمك"ين؟ وم"ن الواض"ح أن س"عي الم"واطن المس"لم 
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ف%%ي ه%%ذا االتج%%اه ال يعن%%ي االنس%%الخ ع%%ن مقوم%%ات وطن%%ه ال%%ذي ينتم%%ي إلي%%ه، أو 
ف%ال ب%د إذن م%ن بح%ث خط%وط التم%اس والت%داخل . التخلي عن متطلباته الوطني%ة

ين االنتمائين؛ للوطن ولألمة، حتى يسلم المواطن المسلم من نكران الذات في ب
  . أمته لحساب وطنه، أومن إيثار الذات في وطنه على حساب أمته

ولتباح%%ث ه%%ذه اإلش%%كالية نتس%%اءل ع%%ن متطلب%%ات المواطن%%ة، ومتطلب%%ات 
وم%%ا م%%دى ت%%داخل تل%%ك المتطلب%%ات؟ وم%%ا ه%%ي الخط%%وط الت%%ي تمث%%ل حيّ%%ز . األم%%ة

ش%%تراك ب%%ين االنتم%%اء لألم%%ة واالنتم%%اء لل%%وطن، وب%%ين خدم%%ة األم%%ة وخدم%%ة اال
الوطن؟ وهل تمث%ل خدم%ة األم%ة والقي%ام بمتطلباته%ا انقالب%ا عل%ى ال%وطن وتخلي%ا 
عن المواطنة؟ أم يمثل التفاني في خدمة الوطن وااللت%زام بمتطلب%ات المواطن%ة، 

ر تراث أمتنا اإلسالمية عزوفا وتخليا عن األمة وحاجياتها؟ وهل يمكن أن نعتب
ومقدساتها في أي مكان من الع%الم وج%دت، أنه%ا تعن%ي الم%واطن المس%لم ف%ي أي 
مكان وجد؛ له فيها حقوق وعليه إزاءها واجبات؟ وهل يعني المواطن المسلم ـ 
أياّ وجد ـ التنوع الفكري والفقه%ي الث%ري الم%وزع عل%ى األم%ة اإلس%المية؟ وه%ل 

ر وطنه مما ينتمي إلى أمت%ه اإلس%المية؟ أال يض%ر يعنيه أيضا مصير أوطان غي
هذا بحقوق وواجبات المواطنة؟ أال يشكل االهتمام الفكري والفقهي االجته%ادي 
بمسائل األمة في أوطان مغ%ايرة ت%دخال ف%ي الش%أن ال%داخلي؟ أم يش%كل الع%زوف 
ع%%ن ذل%%ك تخلي%%ا ع%%ن األم%%ة وتهاون%%ا ف%%ي حقه%%ا، عل%%ى قاع%%دة م%%ن ل%%م يه%%تم ب%%أمر 

ن فل%%يس م%%نهم؟ وعلي%%ه كي%%ف يمكن%%ا تفعي%%ل المواطن%%ة ف%%ي خدم%%ة األم%%ة، المس%%لمي
  وتفعيل دور األمة في خدمة أوطانها؟ 

هذه التساؤالت وغيره%ا، م%ا ن%وّد تناول%ه بالدراس%ة والتحلي%ل والتركي%ب 
  : والتقويم، ضمن محاور أربعة

  .مفهوم األمة  والمواطنة ومتطلباتهما: المحور األول
  .دين واالجتهاد بين االنتماء لألمة واالنتماء للوطنخط ال: المحور الثاني
  .خط التراث والتاريخ بين االنتماء لألمة واالنتماء للوطن: المحور الثالث
  .خط المصير السياسي بين االنتماء لألمة واالنتماء للوطن: المحور الرابع

  .ثم نخلص بعد ذلك إلى أهم النتائج المتوصل إليها
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  :هومي األمة والمواطنة ومتطلبايهماأوال ــ مقدمة في مف

  توطئة

 -مهما اختلف تصنيفه  -من خالل التأمل في الموروث الديني والبشري 
نجد اهتماما باالنتماءين الكبيرين اللذين تتفق البشرية جميعا على العودة 
إليهما، وهما االنتماء األرضي، الذي يصطلح عليه بالوطن، ويصطلح على 

اطن، ويصطلح على القوانين المنظمة لالجتماع والتمدن فيه المنتمي إليه بالمو
  .بالمواطنة، أو قوانين المواطنة

في مقابل هذا أو معه نجد انتماء أوسع وأعرق، وهو مرتبط باإلنسان 
من جانبه الفكري والعقدي، وقد يدخل فيه جانبه اللغوي والتاريخي، وهو ما 

  .يصطلح عليه بمفهوم األمة

ماءين نجد قواسم كثيرة مشتركة، من يمارسها يكون قد وبين هذين االنت
احترم انتماءه الوطني، كما يكون قد احترم انتماءه المذهبي، ولكنه توجد كذلك 

وهذا . أمور قد تتناقض فيها المصالح الوطنية الضيقة مع مصالح األمة
  :اإلشكال يثيره طرفان من الناس، كالهما يريد أن يلغي غيره

، فدعاة الوطنية الضيقة، إذ أنهم يعتبرون الوطن هو لالطرف األوأما 
المقدس الذي ينبغي أن يحتكم إليه عند كل خالف، وأن كل من لم يراع حدود 

  .وطنه يعتبر خاضعا لجهات أجنبية، تنقصه الوطنية، أو ينقصه الصدق فيها

 -بالنسبة للمسلمين  -، فدعاة األمة، وهم يمثلون الطرف الثانيأما 
ن عموما، مهما اختلفت مذاهبهم ومواقفهم، ففي هذا يستوي أصحاب المتديني

التوجه اإلصالحي الفكري أو السياسي من أبناء الحركات والجماعات 
  .اإلسالمية ، مع التقليديين من أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم

حيث نجد أن الوطن أضيق من أن يستطيع حصر أمثال هذه الجماعات 
  .تقته، فجميعها ذات صبغة عالميةوالحركات والطرق في بو
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  :ــ مفهوم األمة 1

معاني كثيرة في اللغة العربية، أشهرها وأشيعها أنها ) أمة(لكلمة  :لغة
تأتي بمعنى الجماعة؛ إذ ال يكاد يفهم عند اإلطالق إال هذا المعنى، قال ابن 

د، ولفظ األمة مفر. الجماعة: قومه، واألمة: وأمة الرجل: 1منظور في اللسان
أمم، قال هللا : ومعناه الجمع، كما نص عليه األخفش، فإن أريد جمع لفظه قيل

اِء لََعلَّهُْم : تعالى رَّ َوَلقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبلَِك فَأََخْذنَاهُْم بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ
ُعونَ  ٍة قَْد َخلَْت ِمْن َكَذلَِك أَْرَسْلنَاَك فِ : وقال تعالى ،)42: األنعام( َيتََضرَّ ي أُمَّ

  .)35: الرعد( قَْبلِهَا أَُمٌم لِتَْتلَُو َعلَْيِهُم الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيكَ 

: يتفق المعرفون لكلمة األمة على أنها تعني عند إطالقها :اصطالحا
جماعة كبيرة من الناس، تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بين أفرادها لغة (

مشترك ومصالح كبرى، فضًال عن الوجود الجغرافي  مشتركة، أو تاريخ
   .2 )والتاريخي، لقرون طويلة في أرض بعينها

وهي تختلف بذلك عن الدولة، التي هي كيان قانوني يشتمل على ثالثة 
كائن حي عبر : فاألمة(الشعب، واألرض، وسلطة السيادة، : عناصر، هي

والدولة قد تضم عدة . واقعفهي كيان قانوني اقتضاه ال: أما الدولة. العصور
أمم؛ إذ قد تتوسع دولة، وتضم أقاليم تختلف عنها في األصل العرقي، أو في 
اللغة، أو في العقيدة، فتكون تلك الدولة قد ضمت أمًما مختلفة، مثل 
االمبراطوريات القديمة في التاريخ، كاإلمبراطورية الفارسية، والرومانية، 

    .3)نين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديينومثل المد االستعماري في القر

  :ـ مفهوم المواطنة 2

يشير إلى  -كما ورد في لسان العرب  - مشتقة من الوطن، وهو  :لغة
، ولم ير بعض أهل اللغة 4المنزل الذي يقيم فيه اإلنسان، فهو وطنه ومحله

اطن في في اللغة العربية على مفهومها الحديث إذ أن و) المواطنة(داللة للفظ 
  .واطنت فالناً يعني وافقت مراده: اللغة تعني مجرد الموافقة

لكن فريقا آخر من  اللغويين رأى إمكانية بناء داللة مقاربة للمفهوم 
المشتقة من ) المواطنة(المعاصر بمعنى المعايشة في وطن واحد من لفظة 
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في فواطن فالن فالناً يعني عاش معه ) وطن(ال من الفعل ) واطن(الفعل 
  .5وطن واحد كما هو الشأن في ساكنه يعني سكن معه في مكان واحد

كما رأينا في التعريف اللغوي، فإن اللغة العربية لم تضع  :اصطالحا
للداللة بدقة على مفهومها الحديث، ذلك أن أصل هذا ) المواطنة(لفظة 

كما تذكر دائرة  -التي تعني  )CITIZENSHIP(المصطلح كان تعريبا للفظة 
عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة : (-لمعارف البريطانية ا

في تلك الدولة،  - متبادلة  -وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق 
   .6)متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات

مصطلح في وقد برر األستاذ عبد الوهاب األفندي سبب عدم ذكر هذا ال
أن هوية المجتمع الديني (التراث اإلسالمي بشقيه الديني والبشري، فذكر أن 

والسياسي في بدايات المجتمع اإلسالمي كانت من المسلمات حيث يتمتع الفرد 
بحكم كونه مسلماً بعضوية فورية وكاملة في المجتمع السياسي وبالمعنى 

يحمل الحديث الشريف للمواطنة النشطة ، ) الجمهوري(اإليجابي، بل و
المسلمون ذمتهم واحدة ، ويسعى بذمتهم أدناهم ومن (المشهور هذا المفهوم 

   8) 7)حقّر مسلماً فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين

  ثانيا ــ خط الدين واالجتهاد

يعتبر الدين بما يحمله من عقائد وأفكار وسلوكات ومواقف هو 
  :مة والوطنالفاصل األكبر بين مفهومي األ

فالوطن كأرض اتفق المواطنون على التعايش المشترك المسالم 
من ساكنيه أي التزام ديني ما عدا ما تتطلبه  -في حد ذاته  - عليها ال يطلب 

المواطنة من حقوق وواجبات قد تتفق مع ما يطلبه الدين نفسه، وقد تختلف، 
قد تكون متناقضة فيما  ولهذا نجد في الوطن الواحد أديانا ومذاهب مختلفة، بل

بينها يكفر بعضها بعضا، ولكن المواطنة تلزم الجميع بالعيش المشترك 
المحترم الذي يغلب حفظ مصلحة العيش المشترك على ما قد يطرح في الدين 

  .من أمور تمس حرمة ذلك العيش المشترك
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بينما نجد مفهوم األمة يتدخل تدخال مباشرا في أفراد كل منتم إليه 
  .لنظر عن الرقعة التي ينتمون إليهابغض ا

وهنا نجد أحيانا بعض النواحي التي قد يستغل فيها االنتماء للوطن 
لضرب االنتماء لألمة، أو عكس ذلك، فكيف يمكن أن نجمع بين الوطن 

  واألمة في هذه المواقف؟ 

  وماذا نقدم في حال عدم إمكانية الجمع بين الحقين؟

  : لمهمين فرقنا بين مفهومين في الدينلإلجابة على هذين السؤالين ا

منهما هو الدين اإللهي المعصوم الموثق في المصادر القطعية  األول
التي ال يسري إليها الريب، والتي يمكن الجزم حقيقة أنها دين ونص ال عالقة 

  .له بفكر البشر واجتهاداتهم

هو االجتهاد بمختلف أنواعه، والذي يدخل فيه العقل  والثاني
  . ساني بما يحمله من رواسب مختلفة قد تقبل، وقد ترفضاإلن

من خالل التأمل في المصادر الدينية المعصومة  :ــ خط الدين 1
  :المحددة للعالقة بين األمة والوطن في هذه النواحي نجد أمرين

هو ضرورة التزام الحق فكرا وسلوكا بعيدا عما قد يفرضه : األول
قيم التي قد تجتمع عليها الشعوب، ومن الوطن أو العرق أو غيرها من ال

ِ  :قوله تعالى -على سبيل المثال –النصوص الواردة في هذا  َوَجاِهُدوا فِي هللاَّ
يِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم  َحقَّ ِجهَاِدِه هَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

اُكُم اْلُمْسلِِمي ُسوُل َشِهيداً َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا هَُو َسمَّ َن ِمْن قَْبُل َوفِي هََذا ِليَُكوَن الرَّ
ِ هَُو َمْوالُكْم َفنِْعَم  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا_َّ الةَ َوآتُوا الزَّ ُشهََداَء َعلَى النَّاِس فَأَقِيُموا الصَّ

ة تتجاوز ما تعارف عليه ، فهذه اآلية الكريم)78 :الحج( اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيرُ 
البشر من قيم أرضية وبشرية تشكل مفهوم الوطن، لتجعل من المسلمين جميعا 

  .مهما اختلفت أوطانهم أمة واحدة لهم قيم معرفية سلوكية واحدة يجب اتباعها

هو ضرورة احترام اآلخر الذي قد ال نتفق معه فيما اختاره : الثاني
بطتنا بهذا اآلخر عالقات تعايش لنفسه من توجه فكري وسلوكي سواء ر



  خطوط التماس بين االنتماء لألمة واالنتماء للوطن                                                                 
  

 

 523                                                                            السادسالدولي  الملتقى

  .مشترك أو لم تربطنا

وقد ورد هذا في نصوص كثيرة جدا، وهي تشكل قيما يمكن 
االعتماد عليها في تشكيل مفهوم المواطنة وفق النظرة القرآنية، وسنذكر أمثلة 

  :مختصرة على هذه النصوص مع بيان وجه اجتماع المواطنة فيها مع األمة

العدل الحقيقي الذي ال يعرف تنوع حث على ــ النصوص التي ت 1
يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا  :قوله تعالى المكاييل، وال يفرق بين األمم، ومنها

ِ ُشهََداَء بِاْلقِْسِط َوال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو  َّTِ اِميَن قَوَّ
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ أَْقَرُب لِل َ إِنَّ هللاَّ ، أي ال يحملنكم )8 :المائدة( تَّْقَوى َواتَّقُوا هللاَّ

بُْغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقا كان 
أو عدًوا، وهذا يبين أن سلطة المسلمين على قطر من األقطار ال تلغي 

العدالة الذي هو حق كل مواطن مهما اختلف اآلخرين، وال تحرمهم من حق 
  .دينه

ــ النصوص التي تحث على التعايش المبني على المودة بين  2
َال يَْنهَاُكُم  :قوله تعالى، ومنها جميع المواطنين مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم

يِن َولَْم يُْخِرُجوُكمْ  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ وهُْم  هللاَّ ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي  )8(َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ هللاَّ إِنََّما يَْنهَاُكُم هللاَّ

يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوظَاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوهُْم وَ  َمْن َيتََولَّهُْم الدِّ
  .)9-8: الممتحنة( )9(فَأُولَئَِك هُُم الظَّالُِموَن 

تنهى أصحاب السلطة من أن يفرضوا األديان النصوص التي ــ  3
كما حصل ذلك مع المسيحية وغيرها، ومنها قوله  والمعتقدات على الرعايا

ْشدُ  :تعالى وهو يِن قَْد تََبيََّن الرُّ   .)256: البقرة( ِمَن اْلَغيِّ  ال إِْكَراهَ فِي الدِّ

تدل على حرية االعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين ــ النصوص التي  4
دينه ومذهبه، ال يُجبر على تركه إلى غيره، وال يُضغط عليه ليتحول منه إلى 

َ يَْهِدي َمْن يََشاءُ  :اإلسالم، كقوله تعالى  :قرةالب( لَْيَس َعلَْيَك هَُداهُْم َولَِكنَّ هللاَّ

، وقد وردت هذه  اآلية في سياق ذكر الصدقات ونحوها من أنواع )272
النفقات والصالت، وقد روى سعيد بن جبير مرسال في سبب نزول هذه اآلية 
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أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما كثر فقراء المسلمين 
ت هذه اآلية مبيحة ، فنزل)ال تتصدقوا إال على أهل دينكم: (قال رسول هللا 

كان ناس : ، وروى ابن عباس أنه قال9للصدقة على من ليس من دين اإلسالم
من األنصار لهم قرابات من بني قريظة والنضير، وكانوا ال يتصدقون عليهم 

  .10رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت اآلية بسبب أولئك

هولة من خالل هذه النصوص المعصومة نجد أنه يمكن بس
للمواطنين مهما اختلفت أديانهم أو مذاهبهم أن يتعايشوا فيما بينهم، فال 
المواطنة تلزم أتباعها بقناعة مشتركة، أو سلوك شخصي مشترك، وال األمة 
تفرض على المنتمين إليها أن يخرقوا ما تفرضه المواطنة من حقوق 

  .وواجبات

يه انسجاما على خالف خط الدين الذي نجد ف :ــ خط االجتهاد 2
كبيرا بين المواطنة واألمة، نرى خط االجتهاد، وخاصة ما يرتبط منه 
بالجانب السياسي يضع الكثير من العقبات التي قد تحول بين انسجام كال 
االنتماءين، ولعل هذا ما جعل المتشددين من المتدينين يلغون مفهوم المواطنة، 

ن إيراد بعض األمثلة ويعتبرونه مفهوم متناقضا مع الدين، وال بأس م
  :الموضحة لهذا

االجتهادات المرتبطة بالتعامل مع األقليات غير المسلمة في ــ  1
الكثير من مثل هذا الفتاوى في الكتب  - لألسف - ، ذلك أننا نجد البالد اإلسالمية

المخصصة ألحكام أهل الذمة، وهو مما يستثمره العلمانيون في الداللة على 
الشريعة اإلسالمية، ومن األمثلة على ذلك هذا النص الذي عدم إمكانية تطبيق 

، وهو أكبر موسوعة  )هـ 751(البن القيم ) أحكام أهل الذمة(ورد في كتاب 
ال يتشبهوا (فقهية في هذا الباب، فمما جاء فيه من أحكام أن على أهل الذمة أن 
وال يتقلدوا بالمسلمين في شيء من لباسهم وال يتكنوا بكناهم وال يركبوا سرجا 

سيفا وال يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما 
كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم وال يظهروا صليبا وال شيئا من كتبهم 
في شيء من طرق المسلمين وال يجاوروا المسلمين بموتاهم وال يضربوا 

بالقراءة في كنائسهم في شيء  بالناقوس إال ضربا خفيا وال يرفعوا أصواتهم
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من حضرة المسلمين وال يخرجوا شعانين وال يرفعوا أصواتهم مع موتاهم وال 
يظهروا النيران معهم وال يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين، 
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فال ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من 

   .11)أهل المعاندة والشقاق

فهذه االجتهادات ال تتناسب مع ما ورد في النصوص من الحض 
على العدالة بين جميع البشر بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم، خاصة وأنه 

، وإنما لم يرد للداللة على هذه األحكام نص صحيح واحد عن رسول هللا 
هي اجتهادات مجردة بررها الواقع السياسي الذي كان يشكل فيه المسلمون 

  .وة يحسب لها حسابهاق

وكدليل على عالقة هذه االجتهادات بالسياسة ما ذكره ابن القيم عن 
تصرفات الخلفاء مع أهل الذمة مثنيا عليهم في ذلك، ومن أمثله ذلك قوله مثنيا 

وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد : (على سلوك هارون الرشيد مع أهل الذمة
ا أخاه ديوان الخراج أمرهما بالنظر الفضل بن يحيى أعمال خراسان، وجعفر

في مصالح المسلمين فعمرت المساجد والجوامع والصهاريج والسقايات 
وجعل في المكاتب مكاتب لليتامى، وصرف الذمة عن أعمالهم واستعمل 
المسلمين عوضا منهم وغير زيهم ولباسهم وخرب الكنائس وأفتاه بذلك علماء 

   .12)اإلسالم

ر من الخلفاء، فهو يثني على من أساء إلى أهل وهكذا األمر مع الكثي
الذمة، ويعاتب ويوبخ من أحسن إليهم، وال نرى هذا يتناسب مع ما ورد في 
النصوص القطعية السابقة من ضرورة العدل والمودة مع اآلخر بغض النظر 

  . عن دينه وانتمائه

االجتهادات المبررة لبعض السلوكات السياسية المتناقضة مع ــ  2
، كتبرير االعتداءات األجنبة على أراض إسالمية ألجل تحقيق نتماء لألمةاال

  .مصالح سلطات سياسية

وأمثلة تلك الفتاوى ال تعد وال تحصى بدءا من تبرير االعتداء 
األجنبي على العراق، وانتهاء بالدعوة إلى التدخل األجنبي في ليبيا وسوريا 
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تماما مع ما ورد في القرآن الكريم  وغيرها من البالد اإلسالمية، وهذا يتناقض
من قداسة مفهومي األمة والوطن، وحرمة دماء وأموال وأعراض المنتمين 

  .إليهما

، والتي ال االجتهادات المرتبطة ببعض المواقيت التعبديةــ 3
تخضع لمقاييس علمية دقيقة، وبالتالي تجعل للسلطات السياسية تأثيرا كبيرا 

لو أن األمة توحدت وأجمعت رأيها وتركت في تفرقة صفوف األمة، ف
التأثيرات السياسية القطرية وجعلت هيئة خاصة بأمثال هذه األحكام ترجع 

  .إليها لخفت الكثير من التوترات التي تعمق الهوة بين انتمائي المواطنة واألمة

  :ثالثا ـ خط التراث والتاريخ

قوم التراث م: من المقومات المهمة التي تقوم عليها هوية كل أمة
والتاريخ، وهما مقومان علميان، والعلم ــ كما يقال ــ ال وطن له، فلذلك كان 
إخضاع هذه المقومات للمصالح الوطنية المحدودة والضيقة والمتغيرة مخالفا 
تماما لما يتطلبه المنهج العلمي المحايد في مثل هذه األمور، وسنضرب أمثلة 

  . على ذلك من كال الجانبين

ما (بأنه  13عرف جبور عبد النور في معجمه التراث :التراث ـ خط1
تراكم خالل األزمنة من تقاليد، وعادات، وتجارب، وخبرات، وفنون، وعلوم، 

االجتماعي، : جزء أساسي من قوامه"، وهو "من شعب من الشعوب
واإلنساني، والسياسي، والتاريخي، والخلقي، وهذا ما يوثق عالئقه باألجيال 

    .14)لتي عملت على تكوينه وإغنائهالغابرة ا

ما ورثناه عن : وعرف الدكتور أكرم العمري التراث اإلسالمي بأنه
آبائنا من عقيدة، وثقافة، وقيم، وآداب، وفنون، وصناعات، وسائر المنجزات 

، )القرآن والسنة(األخرى المعنوية والمادية، ويشمل كذلك على الوحي اإللهي 
    .15)الذي ورثناه عن أسالفنا

: عادة مرتبطة بوصف الحق بها، فنقول مثال وتطلق كلمة التراث
   . 16تراث إسالمي، وتراث عربي، وتراث إنساني
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بل إن أكثر الباحثين يوسعون من مدلول التراث؛ فال يحدونه بأي 
وصف من األوصاف السابقة، وإنما يعتبرونه تراثا إنسانيا، ال يحق ألي قطر 

  .17من األقطار أن يعبث به

ليس التراث الثقافي قيمة مجردة، بل هو قيمة : (يقول عفيف البهنسي
حضارية إنسانية تستوعب العطاءات واإلبداعات التي حققها شعب أو أمة 

وتتوضح . عبر التاريخ، مما يعكس شخصية وقدرات هذه المجموعة البشرية
ة هذه العطاءات فيما أنجزه اإلنسان من مدن ومستوطنات ومعالم وقطع مستقل

منقولة تحمل مالمح الفن واإلبداع والرمز الثقافي والعقائدي، كما تشمل هذه 
    .18)العطاءات الصناعات والتقاليد والطقوس واألساطير والمأثورات

وبناء على هذا، فإن التراث حق لألمة جميعا، بل حق للبشرية 
ها، جميعا، وهو منطقة محرمة بالنسبة ألي قطر من األقطار، ال يصح العبث ب

فال يحق ألي قطر من األقطار أن يتصرف عابثا في اآلثار باسم الوطن، 
فاألمة واإلنسانية أحق بهذا التراث من الوطن المحدود بحدود المكان 

  .والزمان

ولهذا فإن ما حصل في بالد الحجاز منذ استيالء السعوديين عليه ال 
وصحبه والتابعين  يتناسب مع هذا المفهوم لحق األمة جميعا في تراث نبيها 

  .لهم

وكأمثلة على العبث بهذا التراث الخطير تحقيق نشرته صحيفة 
الصور التي ال تريد السعودية للعالم (البريطانية تحت عنوان " االندبندنت"

، أرفقته بثالث صور )في مكة اإلسالميةرؤيتها وأدلة على هدم أقدس اآلثار 
مساجد  أكثرفي  األقسامض أقدم بدأت السلطات السعودية بهدم بع: (قالت فيه
، وذلك في إطار عملية توسيع للكعبة مثيرة للجدل تقدر كلفتها أهمية اإلسالم

  .)بمليارات الدوالرات

وحصلت الصحيفة على صور يظهر فيها عمال ومعهم حفارات  
بهدم بعض أجزاء من آثار تعود للدولتين العثمانية والعباسية  اآلية، وقد بدأو
الصحيفة  وأشارت. لشرقي من المسجد الحرام في مكة المكرمةفي الجانب ا
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باسم المسجد الكبير، هو أهم المواقع المقدسة  أيضاأن المبنى الذي يعرف  إلى
. جميع المسلمين في صالتهم إليهالضمه الكعبة، القبلة التي يتوجه  اإلسالمفي 

ت السنين ، مئا إلىواألعمدة هي آخر ما تبقى من أقسام المسجد التي تعود 
الرخامية البيضاء المحيطة  األرضوتشكل المحيط الداخلي على مشارف 

وحسب الصحيفة، أثارت الصور التي التقطت على مدى األسابيع . بالكعبة
  .19القليلة الماضية رعب علماء اآلثار

وهذا ليس جديدا لألسف، فقد سبق ودمر النظام السياسي السعودي 
اآلراء الفقهية الخاصة به، والتي ال يصح أن الكثير من اآلثار بسبب بعض 

  .تنفذ في منطقة هي ملك لألمة جميعا

:  تقول مي الخليفة في تعداد ما فعله الوهابيون من جرائم في الحجاز
أما أسوا ما طبقه الوهابيون فكان محوهم لآلثار أي ذاكرة الشعوب، بهدم (

وقد بدأ طمس معالم مكة  !القالع والقضاء على التماثيل والصور بحجة الوثنية
والمدينة بهدم القباب، وانتهى بتغيير المعالم الجغرافية، فلو أدخلنا في الحساب 

مبان  إلىالجبال أيضا لوجدنا جبل قبيس حيث كان يقوم مسجد بالل قد تحول 
حديثة وأزيل المسجد إلى جانب الكثير من المعالم والمشاهد التي تذكرها كتب 

    .20)هي اليوم أينحد على السؤال الرحالت وال يجرؤ أ

ومن باب األمانة العلمية ننقل هنا نصا لعالم من هيئة كبار العلماء 
في السعودية يبين فيه المنطلقات الفكرية التي يعتمد عليها الفكر الوهابي في 
إزالة المراكز األولى واألساسية للتراث اإلسالمي، وهو الشيخ صالح 

تاريخاً ) 21المساجد السبعة(ظ له لكتاب بعنوان الفوزان، فقد جاء في تقري
فقد قرأت الكتاب المسمى : الحمد l وحده ، وبعد : (قال فيه) وأحكاماً 

تاريخاً وأحكاماً لمؤلفه الشيخ أبي جابر عبد هللا بن محمد " المساجد السبعة"
األنصاري وفقه هللا، فوجدته بحثاً جيداً مفيداً مستوفياً ألطراف البحث في 

وضوع هذه المساجد المحدثة ، التي ال فائدة منها سوى إشغال العوام ، م
وإيهامهم بمشروعية زيارتها ، وصدهم عن المسجد النبوي الذي تعادل 

والواجب . الصالة الواحدة فيه ألف صالة فيما سواه ، فهي مباءة للبدع ال غير
د، وإنما هي هدمها، وإراحة المسلمين من شرها وشر أهلها، ألنها ليست مساج
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    .22)مشاهد بدعية، فجزى هللا الشيخ أبا جابر خيراً على ما بيَّن ووضح

ونحب أن نبين هنا أننا ال ندعو من خالل هذه المداخلة إلى 
تخصيص التراث اإلسالمي وحده باالحترام، بل إنا نرى وجوب حفظ كل ما 

ولهذا نرى يرتبط بتراث الديانات األخرى الموجود في أقطارنا اإلسالمية، 
  .حرمة ما فعلته طالبان من التعامل مع اآلثار البوذية

ولألسف نجد أن ذلك السلوك المخالف لما اتفقت عليه البشرية من 
قيم في هذا الجانب يلقى قبوال من طرف من تجرؤوا على تراث المسلمين 

  .الذي لم  تتجرأ عليه جميع األجيال

ة فقط، بل هو ملك للبشرية فالتاريخ ليس ملكا لألم: ـ خط التاريخ2
جميعا، ولهذا فإن تزوير الحقائق التاريخية، وإن أفاد بعض المصالح الوطنية 
الضيقة إال أنه يؤذي أذى شديدا مصالح األمة ألنه يفقدها مصداقيتها بين سائر 

  .األمم والشعوب

ومن باب االختصار نذكر مثالين هنا على بعض الجرائم التي 
اإلسالمية في فترة من تاريخها، ثم نجد بعض العلماء  بعض الدول ارتكبتها

  :يشرع لنسيانها بحجة مساسها بالمصالح الوطنية الضيقة

وهو ما وقع من األتراك في عهد الدولة العثمانية من : المثال األول
التي اتفق على حصولها أكثر  23أنواع االستبداد والظلم، كمذابح األرمن

طأ أن يسدل الستار على مثل هذه األحداث بأي المؤرخين المحايدين، فمن الخ
  .حجة من الحجج، فاألخطاء تبقى أخطاء ارتكبها المسلمون أو غيرهم

ولهذا فإنا نرى أن بعض المواقف التي وقفها بعض العلماء، وخاصة 
من وقوف إلى جانب األتراك ضد مطالبات  24موقف اتحاد علماء المسلمين

النصوص القطعية من ضرورة العدل الذي األرمن ال يتناسب مع ما ورد في 
  .ال يميز شعبا عن شعب أو دينا عن دين

الجرائم التي ارتكبها الوهابيون عند سيطرتهم على : المثال الثاني
شبه الجزيرة العربية، والتي صارت من العلم المكتوم حرصا على مكانة 
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ن، وكمثال على المملكة السعودية في العالم أو بين أشقائها من العرب والمسلمي
عن ) جزيرة العرب(ذلك ما ذكره حافظ وهبه المستشار السعودي في كتابه 

قال عبد العزيز بن عبد : (فقال 1953الملك عبد العزيز األخير المتوفى سنة 
لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها وكان جدي : (الرحمن آل سعود

ير فجاءه عدد آخر من القبيلة سعود األول قد سجن عدداً من شيوخ قبيلة مط
يتوسطون بإطالقهم ولكن سعود األول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر 
العداء ووضع الرؤوس فوق االكل وطلب من أبناء عمهم الذين جاؤوا للشفاعة 

لما .. لهم أن يأكلون من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم و
    .25!)ل بقتلهمرفضوا األكل أمر سعود األو

لقد (ويقول حافظ وهبه في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين  
قص هذه القصة الملك عبد العزيز على شيوخ قبيلة مطير الذين جاؤوا 

يقتله عبد العزيز ليبين لهم أن  أنلالستشفاع في زعيمهم فيصل الدويش قبل 
فاعة لزعيمهم فيصل عبد العزيز سيقتلهم أيضاً إذا لم يمتنعوا عن طلب الش

    .26)الدويش

  رابعا ــ خط المصير السياسي

وهو من أهم خطوط التماس التي ينبغي أن تغلب فيها مصالح األمة 
  .على مصالح الوطن المحدودة الضيقة

نعم لكل وطن من األوطان مصالحه التي قد تفرض عليه إقامة 
ن الناحية عالقات مشتركة مع بعض األمم والشعوب، وهذا ال حرج فيه م

الدينية المحضة، ولكن الحرج يقع عندما تقام تلك العالقات المشتركة على 
حساب مصالح األمة، وهنا نحتاج إلى تحديد الموقف الشرعي بدقة حول هذه 

  .األنواع من العالقات

ولألسف فإن نجد التكتالت األممية في العالم تقام على هذا األساس، 
ل العالم تقام على أساس تحالفاتها ومبادئها فالسياسة الخارجية في أكثر دو

وقيمها بغض النظر عن مصالحها الوطنية الضيقة في نفس الوقت الذي نجد 
فيه المسلمين يقدمون المصالح المحدودة لألرض والوطن على حساب مصالح 
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  :األمة جميعا، ومن األمثلة على هذا

قضية وهو المواقف العربية واإلسالمية من ال: المثال األول
الفلسطينية، فهي مواقف تغلب في أكثرها المصالح المحدودة على مصالح 
األمة جميعا، بل إنا نجد أن بعض الدول تقدم من طقوس التزلف والتذلل للعدو 

  .الصهيوني ما لم يطلبه أو يحلم به، وكل ذلك لتثبت والءها له

والعتب ال يقتصر على أهل السياسة الذين لم يولوا القضية 
سطينية أي اهتمام، حرصا على مصالحهم ومصالح أوطانهم الضيقة، بل الفل

هو يشمل أيضا وبدرجة أكبر العلماء الذين قدموا أكبر الخدمات ألعداء هذه 
القضية، وكمثال على ذلك فتوى األلباني بوجوب خروج الفلسطينيين من 

ة أهل الضف: (وطنهم ليتركوه للصهاينة، فقد ورد إليه سؤال يقول صاحبه
يجب أن : (، فأجابه)الغربية هل يجوز ان يخرجوا ويهاجروا الى بلد ثانيه؟

يا اخي يجب أن يخرجوا من األرض التي لم يتمكنوا من طرد .....يخرجوا
  27)الكافر منها إلى أرض يتمكنون فيها من القيام بشعائرهم اإلسالمية

وهو مواقف بعض الدول العربية واإلسالمية مما : المثال الثاني
يحدث اآلن في سوريا من حرب منظمة وتدمير ممنهج يشترك فيه جميع 

  .العصابات، وبتموين من تلك الدول نفسها، وليس ذلك إال خدمة ألعداء األمة

واللوم ال يقتصر على الساسة المعروفين بوالئهم ألعداء األمة، فهم 
لى ذلك يقدمون الكثير من أمثال هذه الخدمات بالمجان، ولكن اللوم األكبر ع

الكم الكبير من العلماء والمشايخ والدعاة الذين صاروا قادة للعصابات 
  .اإلرهابية التي ليس لها من دور سوى نشر الموت والخراب

ونحب أن نبين هنا من باب اإلنصاف أن اإلعالم المشبوه يحاول أن 
يصور هذه المواقف وكأنها إجماع من العلماء مع أن الحقيقة خالف ذلك 

فالعلماء المعتدلون المنصفون يقفون على النقيض من هذه المواقف،  تماما،
وكمثال على ذلك الموقف المشرف للدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية 

، أن "الشروق"العلماء المسلمين الجزائريين الذي نفى في اتصال مع جريدة 
: قائالعلى البيان الختامي  - أو أي عضو في الوفد الجزائري -يكون قد أمضى
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البيان أعد في غيابنا ولم نحضر صياغته أصال، وكنت في أشغال اللجنة (
عندما طلب مني المنظمون التوقيع رفضت طبعا، مهمة العلماء الحقيقية هي 

  )لم شمل األمة اإلسالمية وتوحيدها ال تشتيتها وإدخالها في حرب طائفية

ختامي ، أن البيان ال"الشروق"وأكد قسوم، في معرض حديثه مع 
المؤتمر كان موجها من البداية من طرف االتحاد "كان معدا له من البداية 

نؤكد أن الوفد الجزائري . العالمي للعلماء المسلمين واالتحاد اإلسالمي
المشارك بريء من مضمون البيان الختامي، ومن المستحيل أن نوافق على 

قرضاوي ومجموعة مثل هذه الخطوة الخطيرة، في إشارة إلى سيطرة الشيخ ال
من الدعاة مثل الشيخ حسان والعريفي على تفاصيل المؤتمر مثلما أكدته 

  .  28"الشروق"مصادر 

وهو الموقف من قضايا األقليات المسلمة، فمع ورود : المثال الثالث
إال أنا نجد  29النصوص الكثيرة التي تدعو إلى االهتمام بأمور المسلمين

  :على مستويات مختلفة منهاتقصيرا كبيرا في هذا الجانب، و

ــ السكوت على ما يحدث من ظلم واستبداد على بعض هذه  1
األقليات، بل وصل األمر أحيانا إلى السكوت على وقوع مجازر خطيرة كما 
وقع قبل فترة مع مسلمي مانيمار، يقول صالح عوض مستنكرا موقف العرب 

أما ): (يمة العصرمانيمار جر(مما يحصل من مذابح بحق هؤالء تحت عنوان 
مناقشة الموقف العربي الرسمي فهي من باب األعذار إلى هللا، إذ كيف يمكن 
أن يالقي المسؤول العربي ربه وهو قد سمع استغاثات المساكين المذبوحين 

أين .. من المسلمين في مانيمار، يستصرخون اخوتهم في العقيدة والمصير
للمسلمين في ليبيا وسوريا، في حكومات وأمراء مألوا آذاننا ضجيجا نصرة 

حين سكتوا عن المسلمين في العراق وأفغانستان وهاهم يشيحون بوجوههم 
    .30)عن الواجب الضروري تجاه المستضعفين من مسلمي مانيمار

ــ عدم االهتمام بالتوجيه الديني لهذه األقليات حتى أن الكثير منها  2
  .ذاب في المجتمعات التي يتواجد فيها

دم رعاية المطالب المادية لألقليات المسلمة، بل لشعوب قائمة ـ ع 3
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بذاتها صارت عرضة للتنصير بسبب شح مواردها في نفس الوقت الذي نجد 
فيه ترفا مبالغا فيه في دول أخرى، وبرعاية شرعية من الفقهاء الذين يبيحون 

  .هملألمراء والسالطين أن يتصرفوا في أموال الوطن كما يتصرفون في أموال

  :الخاتمة

بعد هذا العرض المختصر لما نراه من خطوط التماس بين االنتماء 
  :لألمة واالنتماء للوطن نخلص إلى النتائج التالية

ــ أن األصل اعتبار أن لكال االنتماءين حرمته وحقه ومجاله الذي يتحرك 1
  .فيه، فال حق المواطنة يلغي حق األمة، وال حق األمة يلغي حق المواطنة

ــ أن التعارض الحاصل بين حقي الوطن واألمة يجعل الغلبة في العادة 2
مقدمة لحق األمة، باعتبار االنتماء لألمة يمثل العمق اإلنساني، بينما 
يقتصر االنتماء الوطني على البعد األرضي، باإلضافة إلى خضوعه 

ء لمعايير الزمان المختلفة، فالمواطنون في البلد الواحد قد يصبحون أعدا
  .إذا ما قسم وطنهم ألي سبب من األسباب

ــ أن خط الدين يجمع بين كال الحقين في مجاالت كثيرة، بخالف خط 3
االجتهاد الذي تدخلت فيه الكثير من العوامل، فحرمت األقليات من حق 

  .المواطنة بحجة عدم انتمائها لألمة

لمي المجرد ــ أن التراث والتاريخ باعتبارهما يخضعان لمنهج البحث الع 4
يقتربان من الوالء الوطني أكبر من اقترابهما من الوالء األممي، بل إنهما 
يقتربان من البعد اإلنساني أكثر من البعد األممي نفسه، فالحقائق التراثية 

  .والتاريخية ملك البشرية جميعا

ــ أن المصالح السياسية لألمة تفرض على المواطنين في األقطار المختلفة 5
ركوا مصالحهم الضيقة المحدودة مراعاة لمصالح األمة، فاألمة هي أن يت

األصل، والوطن فرع، وال يصح أن يترك األصل ألجل الفرع، خاصة في 
  .عالم يتجه إلى التكتالت األممية أكثر من توجهه إلى التكتالت القطرية
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 .471، ص13، ج1

عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  )2(
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 .1160ص

عبد الوهاب األفندي، إعادة النظر في المفه#وم التقلي#دي للجماع#ة السياس#ية، مجل#ة : انظر )8(
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: أبو جعفر محمد بن جري#ر الطب#ري، ج#امع البي#ان ف#ي تفس#ير الق#رآن للطب#ري، المحق#ق )10(

 .20، ص5، ج1مكتب التحقيق بدار هجر، دار هجر، مصر، ط
طه عبد : دراسة وتحقيق، الذمة أحكام أهل الجوزية،محمد بن أبي بكر ابن قيم  )11(

ص ، 3، جم2002 -هـ 1423، 2، ط دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الرؤوف سعد
188. 

 ).248/ 1(أحكام أهل الذمة  )12(
ذك##ر اب##ن منظ##ور ف##ي لس##ان الع##رب أن ال##ورث، واإلرث، والمي##راث، والت##راث، كله##ا  )13(

، اب#ن منظ#ور، لس#ان "الرج#ل لورثت#هم#ا يخلف#ه : "بمعنى واحد، ثم ذكر معنى الت#راث بأن#ه
 .2/199، "ورث"م، مادة 1990العرب، دار الفكر، بيروت، 

 .64-63م، ص1979بيروت، : جبور عبد النور، المعجم األدبي، )14(
ه#ـ 1405، 1الدوحة، ط : أكرم العمري، التراث والمعاصرة، ،رئاسة المحاكم الشرعية )15(

 .26، ص1985 -
 .26التراث والمعاصرة، ص: العمري، الدكتور أكرم )16(
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، 2اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان، ط : عباس، الدكتور إحسان )17(

 .117، ص1992
عفيف البهنسي، ثقافـة العـروب4ـة والت4ـراث، منش4ورات الهيئ4ة العام4ة الس4ورية للكت4اب،  )18(

 .15، ص 2010وزارة الثقافة، دمشق 
ص44ور الت44ي ال تري44د الس44عودية للع44الم رؤيته44ا، جري44دة النه44ار ل: نق44ال ع44ن مق44ال بعن44وان )19(

 .2013مارس  17: الجزائرية بتاريخ
، 1996 ،1مي الخليفة، محمد بن خليف4ة األس4طورة والت4اريخ، دار الجدي4د، بي4روت، ط  )20(

 .15ص
مع العلم أن المساجد الس4بعة ه4ي مس4اجد مبني4ة عل4ى مواق4ع معس4كرات ي4وم األح4زاب،  )21(

 .قبور وليست على
، دار تاريخاً وأحكاماً  :المساجد السبعة ،جابر عبد هللا بن محمد األنصاري أبوالشيخ  )22(

 .3، ص2006الغرباء األثرية، المدينة المنورة، 
بالتذرع ب4ان األرم4ن تح4الفوا م4ع ال4روس لالس4تقالل ب4دولتهم  1915قام العثمانيون عام  )23(

ضحيتها أعداداً كبيرة من األرم4ن و بعض4اً م4ن  فقاموا بما يسمى بـمذابح األرمن التي راح
انظ4ر موس4وعة . (الطوائف المسيحية األخرى كالس4ريان و الكل4دان واآلش4وريين وغي4رهم

 /)http://www.marefa.org: المعرفة على هذا الرابط
أك44د الش44يخ يوس44ف القرض44اوي وقوف44ه إل44ى جان44ب تركي44ا ض44د ق44رار البرلم44ان الفرنس44ي  )24(

المذبحة ض4د أرم4ن األناض4ول إب4ان الحك4م العثم4اني، ج4اء " مزاعم"ار الخاص بتجريم إنك
ذلك خالل وعظ خصص القسم األكبر منه لموض4وع الق4رار الفرنس4ي الخ4اص بم4ا يس4مى 

محم4د ب4ن عب4د "وذل4ك ف4ي مس4جد " 1915اإلبادة العرقية ضد األرمن ع4ام "بتجريم إنكار 
اب الفرنسي داعيا كافة المس4لمين بدولة قطر، وندد القرضاوي بقرار مجلس النو" الوهاب

يعد الق4رار ال4ذي ص4ادق علي4ه :" إلى التضامن مع تركيا ودعمها في هذا المجال، وأضاف
» الت44اريخ المجي44د « وك44ذب وافت44راء موج44ه ض44د , البرلم44ان الفرنس44ي إهان44ة كبي44رة لتركي44ا

  :، انظر)مشددا على وقوفه إلى جانب األتراك" للخالفة العثمانية
http://www.khabararmani.com/arabic/article/82#sthash.yD2QlCgG.dpuf 

، 2012ناص444ر الس444عيد، ت444اريخ آل س444عود، دار الش444رق للطباع444ة والنش444ر، : نق444ال ع444ن )25(
  .13ص

  .14المرجع السابق، ص )26(
ُعكاش44ة عب44د المن44ّان الطيب44ى، فت44اوى الش44يخ األلب44اني وُمقارنته44ا بفت44اوى الُعلم44اء، مكتب44ة  )27(

 .18مي، ص التراث اإلسال
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 .هجري 1434شوال  16ميالدي الموافق لـ  2013
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    باتنة جامعة – محمد عاشورياألستاذ 

  : مقـدمـة
تعيش كثير من بلدان العالم اإلسالمي حالة من  :إشكالية البحث

االضطراب والتوتر وحالة من االنشقاق واالختالف وتعاكسات في االتجاهات 
عض األحيان إلى فتن داخلية تردى والمذاهب واألفكار، وقد أدى ذلك في ب

الوضع في بعضها إلى أتون الحروب ودخلت المجتمعات في متاهات تغذيها 
  .الصراعات واألضغان واألحقاد

يجري هذا في البالد التي جاء رسولها رحمة للناس مؤلفا لهم على الهدى 
ٍة أُخْ : واألخوة، والتي قال عنها المولى عز وجل ِرَجْت لِلنَّاِس ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

، وقال )110 :آل عمران( تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا_َِّ 
تُُكْم أُمَّةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ : عنها َوإِنَّ هَِذِه  ،)92: األنبياء( إِنَّ هَِذهِ أُمَّ

ةً  تُُكْم أُمَّ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل : وقال ،)52: المؤمنون( َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُونِ أُمَّ
قُوا ِ َجِميًعا َوَال تَفَرَّ هذه األمة في  ، ووصف النبي )103 :آل عمران( هللاَّ

َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِى ": قال رسول هللا  :حديثه، عن النعمان بن بشير قال
ِهْم وَ  تََراُحِمِهْم َوتََعاطُفِِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمنْهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر تََوادِّ

ى الذي يظهر أن التراحم ": قال ابن أبي جمرة. 1"اْلَجَسِد بِالسَّهَِر َواْلُحمَّ
والتوادد والتعاطف وان كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف؛ فأما 

مراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة اإليمان ال بسبب شيء آخر، التراحم فال
وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة، كالتزاور والتهادي، وأما 
 ـالتعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا، كما يعطف الثوب عليه ليقويه، اه

  .2"ملخصا

  .فما الذي يسبب هذه االضطرابات ويؤدي إلى هذه الفتن؟



   محمد عاشوري/ أ
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لماذا يقع االختالف بين الحاكم والمحكوم؟، ولماذا يصل االختالف 
حدا ينتهي فيه إلى الشقاق واالقتتال؟، وتتأزم األمور حتى ال يبقى مجال للرأي 
والحوار الفكري الهاديء؟، لماذا ضاعت المواطنة في بالد المسلمين؟، وما 

ة اإلسالمية؟، هي قيم هذه المواطنة وكيف نؤصلها في ضوء مقاصد الشريع
وكيف يمكن تفعيلها حتى نرتقي بالمواطنة في بالدنا ونحرر أنفسنا من هذه 
األزمات؟، ويلتقي الحاكم والمحكوم في اتجاه الغاية المرسومة في الشريعة 

 .الغراء؟

  :أهداف البحث

صياغة مفهوم مناسب للمواطنة يوافق أصول اإلسالم ومقاصد الشريعة،  - 1
  .بلغته التجربة اإلنسانية في نظام الحكمويستفيد من آخر ما 

تحديد واجبات المواطنة وحقوقها بشكل مفصل ودقيق في ضوء مقاصد  - 2
  .الشريعة وأحكام الفقه اإلسالمي

بيان األصول الروحية والفكرية واألخالقية لعقد المواطنة في الشريعة  - 3
  .اإلسالمية

  :مفهوم المواطنة

المواطنة يرجع إلى وجود مفاهيم  الغموض في مفهوم :غموض المفهوم
قريبة منه متداخلة معه في بعض المعاني، مثل مفهوم الدولة ومفهوم األمة 

  .ومفهوم الخالفة، ومشتقاتها مثل األمة العربية واألمة اإلسالمية

وأول من استعمل مفهوم المواطنة اإلغريق والرومان، فاإلغريق استعملوا 
للداللة   Civitasاطن، واستعمل الرومان لفظللداللة على المو، Civis مصطلح

  .على المواطنة

ويكتسب صاحب هذا لقب المواطن والمواطنة حقوقا مثل تقلد الوظائف 
العامة والعضوية في الجمعيات والتنظيمات وحق االنتخاب والمشاركة في 

  .الدفاع عن الوطن
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باقي ولكن يختص ذلك بالطبقة االرستقراطية وطبقة النبالء، ويحرم ال
  .منها، وخصوصا العبيد والنساء واألطفال

عالقة بين فرد ودولة كما ( :مفهوم المواطنة في دائرة المعارف البريطانية
يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في 
تلك الدولة، والمواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من 

  .)مسؤوليات

عضوية كاملة في دولة في : (وعرفتها موسوعة الكتاب الدولي بأنها
  ).بعض وحدات الحكم، وأن المواطنين لديهم بعض الحقوق

الوطن المنزل تقيم به وهو موطن (المواطن من الوطن  :مفهوم المواطن
ُ فِي َمَواِطَن َكثِ  :، وذكر في قوله تعالى3)اإلنسان ومحله  يَرةٍ لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ

منزل اإلقامة سواء : الوطن وأوطان: ، وهي مشاهد الحرب، ويقال)25 :التوبة(
ولد فيه أم لم يولد، فالمواطن هو من ينتسب إلى مكان ما أي مكان اإلقامة أو 

فالمواطن حسب هذا التعريف هو اإلنسان (االستقرار أو الوالدة أو التربية، 
  .4)االذي يستقر في بقعة معينة وينتسب إليه

هي صفة المواطن والتي : Citizenship أما في االصطالح فالمواطنة
تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن 
طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من والء المواطن لوطنه 

عن طريق  وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين اآلخرين
العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق األهداف التي 

  . 5)يصبو إليها الجميع

) CITIZENSHIP(والمواطنة بصفتها مصطلحاً معاصراً تعريب للفظة 
عالقة بين فرد ودولة كما (التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية 

 - تلك العالقة من واجبات وحقوق  يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه
في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما  -متبادلة 

  .6)يصاحبها من مسؤوليات
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ويوردون في المصنفات والمقررات أن تطور مفهوم المواطنة حدث 
فعليا مع الثورة الفرنسية وما أعقبها من إصدار إعالن حقوق اإلنسان 

، ألنه شمل الحقوق المدنية والسياسية بالمعنى الذي م1789عام والمواطن في ال
  .يفيده المفهوم المعاصر للمواطنة

  :وأما مفهوم المواطنة في القرن الواحد والعشرين فيتحدد بالمواصفات التالية

  .االعتراف بوجود ثقافات مختلفة -
  .احترام حق الغير وحريته -
  .االعتراف بوجود ديانات مختلفة-
  .يل إيديولوجيات سياسية مختلفةتفع -
  .فهم اقتصاديات العالم -
  .االهتمام بالشؤون الدولية -
  .المشاركة في تشجيع السلم الدولي -
  .7المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة الالعنف -

لقد صيغ المفهوم وفق البيئة  :نقد المفهوم وتصوير التطور
قته فإن كانت التمتع بالحقوق الحضارية التي نشأ فيها المصطلح، وأما حقي

والمشاركة في التنمية والبناء والتعمير والدفاع عن الوطن فإن هذا سبق إليه 
اإلسالم، وأهم وثيقة دالة على ذلك وثيقة الصحيفة النبوية التي صاغها رسول 

وحددت حقوق المسلمين وواجباتهم وحقوق اليهود وواجباتهم في  هللا 
، هكذا قررت لليهود مع واحد في دولة الرسول المدينة المنورة في مجت

  .أيضا حقوقهم المدنية والدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

لفظ يطلق على كل ما هو جدير باهتمام المرء وعنايته ( :مفهوم القيم
  .، وهذا مفهوم فلسفي8)العتبارات سيكولوجية واقتصادية وأخالقية وجمالية

فضيالت اإلنسانية والتصورات عما هو مرغوب الت: وفي تعريف آخر
، وهذا مفهوم 9)إنها باختصار شديد اإلطار المرجعي للسلوك الفردي(فيه، 

  .اجتماعي
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الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديا بمجموعة من (أو هي 
المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه، والذي يحدد 

  .10)المرغوب المرغوب فيه وغير

  .كما عرفت بأنها اعتقادات تكون خلفية للتفضيل وتحديد الصحيح والخطأ

أو هي المثاليات المستقرة في النفوس وهي متوارثة جيال بعد جيل 
  .وليست قابلة للتنازل عنها

مفهوم يتبناه الفرد العتقاد لديه بصحته عقليا ووجدانيا وربما (أو   
  .11)ة ووجدانيةإيمانيا، فهي حالة عقلية ونفسي

إن القيم من األسس الجوهرية والضرورية في مختلف  :أهمية القيم
ميادين الحياة للدول والمجتمعات واألمم، سواء في االقتصاد أو االجتماع أو 

  .12الناحية السياسية وغير ذلك، وثبت ذلك تاريخيا أيضا

ان في تمثل القيم أحد المكونات األساسية لطبيعة السلوك الحياتي لإلنس(
أي مجتمع من المجتمعات منذ القدم وحتى هذا العصر، فهي الوسيلة الوحيدة 
والمالئمة لقيام الروابط المتعددة بين الناس، كما أنها المحرك للحياة اإلنسانية، 
فتتأرجح الحياة بين القيم اإليجابية والسلبية، فإذا تغلبت األولى استمرت حياة 

وإن حدث العكس كانت األنانية والركود األمم والشعوب في تطور وعطاء، 
إذن فالقيم هي مرجع السلوك  .13)والزهد في العمل والتخلف وعدم االستقرار

  .ومحوره للفرد والمجتمع والدولة

ومن األمثلة المعاصرة والرائدة الموضحة لدور القيم في ( :مثال اليابان
ثانية، وما عانته من بناء األمم والشعوب تجربة اليابان بعد الحرب العالمية ال

أهوال تفوق الوصف، حيث بدأت الدولة اليابانية بتفعيل منظومة قيم المواطنة 
  .14)لدى شعبها

المشاركة، الفريق الواحد، الحرية، العدالة، تكافؤ : ومن هذه القيم
الفرص، الشفافية، سلوك الفرد ال يتعارض مع المصلحة العامة، المرونة 

  ....صالحة والوقوف وراءهاوالطموح، دعم القيادات ال
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إن القيم تشير إلى تقويم ثقافي لما يجب أن يكون  ( :أثر الثقافة في القيم
كما أنها مبادئ تنعكس في كل جوانب أنماط حياة الناس، فتكون نظرة الفرد 
لنفسه وللعالم من حوله على أساس القيم السائدة، يحدث ذلك حتى دون وعي 

كيف يتصرف على أساس قيم سبق أن خضعت منه، ألنه تعلم كيف يفكر، و
للتقويم بواسطة الثقافة السائدة في المجتمع، وذلك خالل نموه وتربيته داخل 

  .15)األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية، وغيرها من المؤسسات األخرى

إذن هي منظومة تفضيالت مؤسسة على االعتقادات الدينية والعادات 
افية واألخالقية، تكون قناعات معينة وتجعلها االجتماعية والموروثات الثق

  .إطارا مرجعيا للمواقف والتفاعالت االجتماعية

  :القيم الروحية للمواطنة

القيم الروحية هي تلك المبادئ الوجدانية  :مفهوم القيم الروحية للمواطنة
  .التي يتأسس عليها االختيار الوليد من القناعة الذاتية للفرد

تغذي الروح الجماعية وتربط بين أفراد المجتمع في فهي معاني وأفكار 
  .مستويات مختلفة ومناسبات متنوعة

ومن أمثلتها قيم التدين والتي تؤثر في تربية المواطنة كثيرا، وفي إحدى 
العوامل المؤثرة على قيم : بعنوان) م2008(الدراسات دراسة المرهبي 

ان، وطبقت الدراسة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمر
وقد أظهرت الدراسة أن تأثير عوامل التدين على (طالبا،  850االستبانة على 

قيم المواطنة جاء في الترتيب األول، ثم تلي العوامل االجتماعية واالقتصادية 
ومن هذه القيم التي .16)والسياسية وعوامل االتصال واإلعالم على الترتيب

المجتمع وتؤسس العالقات االجتماعية وتؤلف تكون الضمير العام وتكون قلب 
قيم الجوار الحسن وآداب قيم : بين الناس وتجعل المجتمع متماسكا متراصا

األخوة والمحبة والدعاء والسالم وآدابه التي تضمن أن يكون له تأثيره 
  .السحري في النفوس، ومنها سالمة الصدر
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  :تأصيل القيم الروحية للمواطنة

معنى غال وفكرة جميلة وقيمة من القيم الروحية  :قيمة األخوة - 1
واإلنسانية واالجتماعية، كل هذه المعاني تنطبق على األخوة، والشريعة من 
مقاصدها أن تجعل أهل الوطن إخوة في الدين قبل أي شيء آخر، فقررت ذلك 

َ لََعلَُّكْم  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكمْ : في القرآن َواتَّقُوا هللاَّ
ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن ، )10:الحجرات( تُْرَحُمونَ  َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ

قال  :، وعن أبى هريرة قال)103 :آل عمران( قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا
وا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع ال تحاسد": رسول هللا 

المسلم أخو المسلم ال يظلمه . بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد هللا إخوانا
بحسب "، ويشير إلى صدره ثالث مرات "التقوى ها هنا. وال يخذله وال يحقره

امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
، فإذا لم يكونوا إخوة في الدين انصهرت بهم المواطنة في دائرة 17"رضهوع

  .القيم اإلنسانية ضمن جغرافية الوطن في مسيرة مشتركة من الحياة

الحب في هللا من أغلى القيم في مقاصد الشريعة  :قيمة الحب - 2
اإلسالمية، ألن الحب في هللا ترفع وتسامى عن األغراض الدنيوية لذلك كان 

ال يؤمن أحدكم " :قال  النبيعن أنس بن مالك عن  صفات أهل اإليمان،من 
  .18"ما يحب لنفسه -أو قال لجاره  -حتى يحب ألخيه 

من قيم الرابطة الوجدانية بين أهل القبلة بعامة وأهل الوطن  :الدعاء - 3
الواحد بخاصة الدعاء، وخصوصا في ظهر الغيب، إن هذا الدعاء الذي فرض 

، )السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين(التشهد في كل صالة  في الصالة في
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الين أنعمت عليهم غير : وفي الفاتحة

عن أبي هريرة رضي هللا عنه : ، وفي الحديث)المغضوب عليهم وال الضالين
قال هللا تعالى قسمت الصالة بينى وبين عبدى " :يقول رسول هللا أنه سمع 

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين (فإذا قال .... نصفين ولعبدى ما سأل 
قال هذا لعبدى ولعبدى ما ). أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين

وفي ما سوى ذلك من محاّل الدعاء حين يستقبل المؤمن بقلبه ربه  ،19"سأل
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من الحسنات ما  يدعو ويتسول ويجأر إليه أن ينزل عليه من رحمته، ويكتب له
ينجو به من عقابه، وكذلك يدعو إلخوانه وأقاربه وأهل ملته، إنه يدعو لهم 
بالعافية والسالمة والهداية واالستقامة، يدعو لهم بالخير والفالح والتوفيق في 
الدنيا والفوز بالنعيم في اآلخرة، يدعو لهم بالمغفرة والرضوان، إنها من أعظم 

بعضهم لبعض بالفوز يوم الجمع األكبر، يوم  القيم، أن يدعو المسلمون
المحشر، يوم الحساب والعقاب، ويدعو لهم بالنجاة من سوء العاقبة، هذا 
الدعاء رابطة ربانية روحية تجمع أهل القبلة وتجعلهم أمة واحدة تتراحم، 
ويحرص كل واحد منها على سعادتها جمعاء، ولقد وكل هللا لمن يدعو ملكا 

فهو  ،20آمين ولك بمثل: ظهر الغيب لمؤمن قال ذلك الملككلما دعا مؤمن ب
كأنما يدعو لنفسه في حقيقة األمر، وال ننسى أن المالئكة مستجابة الدعاء 

  .بفضل هللا ورحمته

حين يعلم الناس من فالن أنه ال يحمل لهم ضغينة وال  :سالمة الصدر - 4
م تجاههم، بل يحمل حقدا وال غشا، وأنه ال يبطن لهم سراّ سيئا، بل صدره سلي

لهم في فؤاده الود والمحبة وروح األخوة والدين، فال شك أنهم سيبادلونه الحب 
سيكنّون له العرفان والرد الجميل ومقابلة اإلحسان باإلحسان، يكنون له 
العطف الحسن وروح اللطف والمحبة، وهذا ما يساهم في روابط المواطنة، 

ن الناس بعضهم بعضا، ويثق بعضهم ويجعل المجتمع يتماسك ويتراص، ويأم
في بعض وهو ما يثمر المواطنة الحقيقية في صور التعاون والتآزر واجتماع 
الكلمة وبذل كل الطاقة في إنجاح المساعي المشتركة والمشاريع العامة، ألن 
المجتمع سيكون كالعضو الواحد وكالقلب الواحد، وهذا ما يعنيه حديث النبي 

 :" َاْلُمْسلُِم م ُ ْن َسلَِم اْلُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه َواْلُمهَاِجُر َمْن هََجَر َما نَهَى هللاَّ
المسلم ": قال رسول هللا  :عن أبي هريرة قال: ، وفي الحديث اآلخر21"َعْنهُ 

من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
ر السليم الجائزة الكبرى عند هللا تعالى ويكون لصاحب الصد ،22"وأموالهم

ألنه من المقاصد الكبرى للشريعة اإلسالمية وهي السالمة من األذى، أو دفع 
  .األذى عن الناس
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تفعيل القيم الروحية للمواطنة يكون  :تفعيل القيم الروحية للمواطنة  
ديني، بمجموعة من العومل التربوية والتوجيهية، ومن أحسنها تفعيل الوازع ال

بإحياء القلوب وإحياء الضمير، فإذا نجحنا في تربية اإلنسان الذي يقتنع أن ما 
قد : يفعله يجازى عليه ال محالة سلبا وإيجابا ويؤمن بذلك حقيقة هنا نقول

نجحنا في صناعة المواطنة الحقيقية، ولنا أن نأخذ القاعدة المقاصدية من واقع 
ِ إِنَّهُ َربِّي أَْحَسَن  َوقَالَتْ سيدنا يوسف عليه السالم،  هَْيَت لََك قَاَل َمَعاَذ هللاَّ
الوازع الديني القائم في نفس  ، فهذا)23 :يوسف( َمْثَواَي إِنَّهُ َال يُْفلُِح الظَّالُِمونَ 

سيدنا يوسف عليه السالم جعله يخاف عاقبة الظلم، بل يرى من الخيانة 
اإلساءة، فهذا فعل الوازع  الكبرى ومن سوء الخلق أن يقابل اإلحسان بتلك

الديني الذي يمنع من ارتكاب المخالفات ويقمع عن المعاصي، ويصد عن 
المنكرات، وازع الخوف من هللا ألن عقابه يقع ال محالة، فال بد أن نعمل على 
تربية األجيال على الخوف من هللا والخوف من عقابه والخوف من عواقب 

ستحضار الجزاء على الحسنى والعقاب على األفعال، والبد من التربية على ا
: السيئات، ذلك الوازع الذي عولت عليه الشريعة فجاء قول هللا تبارك وتعالى

  .فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

  :القيم األخالقية للمواطنة

وهي المبادئ األخالقية التي تعمل على جمع  :مفهوم القيم األخالقية  
يكونوا أمة واحدة تنبذ التفرق والتشرذم، فهي  الناس وتأليفهم في وطنهم حتى

أخالق جامعة مؤلفة، تحتضن طبقات المجتمع وتصهرهم في عائلة اجتماعية 
كبيرة، يرحم فيهم الكبير صغيرهم، ويوقر منهم الصغير كبيرهم، ويعطف فيه 
الرجل على أخيه، ويعان فيه الملهوف والضعيف، وال يهان فيه صاحب 

  .المعانيحاجة، وغير هذا من 

المواطنة في أصلها أخالقية ألنها  :تأصيل القيم األخالقية للمواطنة  
تتمثل في سلوك األفراد في الدولة والمجتمع، وتظهر في المستويات األخالقية 
للناس، ولذلك فإن األخالق كلها سند أساسي لبناء المواطنة الصحيحة، ألن 

في أساسها ثم قانونية في العالقة بين الفرد والدولة هي عالقة أخالقية 
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إجراءاتها بعد ذلك، ومن هذه القيم التي تنبع من صميم مقاصد الشريعة 
  :اإلسالمية والتي تكون األساس األخالقي للمواطنة

إن شعيرة السالم رمز من رموز األخالق العالية والقيم السامية  :السالم - 1
واألمان ومعناه  في مقاصد الشريعة اإلسالمية، ألن السالم معناه األمن

السالمة من أي شر ومن أي أذى، ومعناه الرضى والطمأنينة والسكينة، 
وإفشاء السالم إفشاء لهذه المقاصد في مغازيها ومراميها وأبعادها الروحية 
واألخالقية واالجتماعية والسياسية، فهي من قيم المواطنة لما تؤثر به في 

الَ تَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى «: هللا عن أبى هريرة قال قال رسول نفوس الناس، 
أََوالَ أَُدلُُّكْم َعلَى َشْىٍء إَِذا فََعْلتُُموهُ تََحابَْبتُْم  .تُْؤِمنُوا َوالَ تُْؤِمنُوا َحتَّى تََحابُّوا

  .23»أَْفُشوا السَّالََم بَْينَُكمْ 

س، هذه إحدى القيم التي غفل عنها المسلمون وتركها النا :آداب الطريق - 2
وهي من روابط المواطنة ومن أسباب تكوينها، إن الطريق مرفق عام يمر 
به جميع الناس في غدواتهم وروحاتهم لقضاء حاجاتهم ومصالحهم، وإن 
األخالق تفرض آدابا للطريق من االحترام والتوقير وكف األذى وغض 

عن أبى سعيد الخدرى : البصر وصون المحارم ورد السالم، وفي الحديث
ِ َما لَنَا بُدٌّ . »إِيَّاُكْم َواْلُجلُوَس بِالطُُّرقَاتِ «: قال  يلنبعن ا قَالُوا يَا َرُسوَل هللاَّ

ِ . ِمْن َمَجالِِسنَا نَتََحدَُّث فِيهَا إَِذا أَبَْيتُْم إِالَّ اْلَمْجلَِس فَأَْعطُوا « :قَاَل َرُسوُل هللاَّ
َغضُّ اْلبََصِر َوَكفُّ األََذى َوَردُّ السَّالَِم «َل قَالُوا َوَما َحقُّهُ قَا. »الطَِّريَق َحقَّهُ 

  .24»َواألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهُى َعِن اْلُمْنَكرِ 

من األخالق التي تخدم المواطنة وتكون روحها هذا الخلق  :القرض - 3
الكريم، الذي ينفس فيه المسلم عن أخيه كربته، فيجود عليه بالقرض الحسن 

يسة للربويين الذين يستغلون حاجات الفقراء فيضرون بهم، حتى ال يقع فر
والقرض من أسباب جمع القلوب والتأليف بين الناس لما فيه من إشاعة 
الرحمة والتعاون والعطف على المحتاج والضعيف والترفع عن االستغالل، 
وما فيه من إيثار اآلخرة على الدنيا، ولقد كافأ هللا تعالى على ذلك، فاعتبر 

القرض نصف ": شارع القرض بمثابة نصف الصدقة، قال رسول هللا ال
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: ، وفي هذا تشجيع وحض على اإلقبال عليه، وهكذا قيم أخرى مثل"الصدقة
  . حسن الكالم، والكلمة الطيبة صدقة

يكون تفعيل القيم األخالقية للمواطنة  :تفعيل القيم األخالقية للمواطنة
ا يجتنى من خيرها وبركتها، وكل ذلك له بتفعيل أثرها واستحضار قيمتها وم

في مقاصد الشريعة آثاره وأحكامه، ومن ذلك تفعيل خلق حب اآلخرين وفي 
الَ يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما ": قال عن أنس، عن النبي  :الحديث

  .25"يُِحبُّ لِنَْفِسهِ 

  :القيم االجتماعية للمواطنة

القيمة االجتماعية هي الفكرة أو العادة أو  :عيةمفهوم القيم االجتما  
المبدأ الذي يجتمع عليه المجتمع ويمثل الخلفية األصلية للعالقات االجتماعية، 
فإن العالقات في أصلها أخالق وأفكار ومبادئ وأفعال تربط بين الناس وتشكل 
لحمة في المجتمع، مثل عالقات الزواج وعالقات الجوار والشركات وغير 

  .كذل

ومقاصد الشريعة تعتني بالعالقات االجتماعية وتؤسسها في اتجاه   
تحقيق رسالة اإلسالم وذلك من أجل تحقيق المقاصد المطلوبة وهي حماية 
الدين وحماية األمة وحماية األخالق وحماية أحكام الشريعة، ومن ذلك أحكام 

  .الزواج مثال وأحكام البيع والشراء والمعامالت المالية عموما

القيمة االجتماعية هي المعنى أو الفكرة التي تؤسس الرابطة االجتماعية أو 
تنميها، بحيث يرى الجمهور من الناس لها إلزاما على سلوكهم االجتماعي ال 
يخالفها إال منحرف أو منبوذ ينظرون إليه بانتقاص ويسلطون عليه جراء ذلك 

  .نوعا من العقاب االجتماعي

لة هائلة من األحكام والمقاصد التي تخدم وفي أحكام الشريعة جم  
الروابط االجتماعية وتكفل تصنيع النسيج االجتماعي وتؤّمن التوافق 
واالنسجام وتخلق اللحمة العضوية بين أفراده، وأكتفي هنا بنماذج من هذه 
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المقاصد واألحكام، وهي تمثل نماذج للقيم االجتماعية في الشريعة اإلسالمية 
  .ية الفكرية التأصيليةمن الوجهة النظر

للجار في الشريعة اإلسالمية مكانة عزيزة ومرموقة، وله  :أحكام الجار - 1
حقوقه وعليه واجباته، وهي قيم عالية في المعامالت اإلنسانية، إذ جعلت 

عن : الجار مشاركا في كثير من األمور في السراء والضراء، وفي الحديث
َما َزاَل ِجْبِريُل ": رسول هللا قال : ابن عمر، رضي هللا عنهما، قال

ثُهُ  َمْن َكاَن " :وفي الحديث اآلخر. 26"يُوِصيِني بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّهُ َسيَُورِّ
 ِ َّaَواْليَْوِم اآلِخرِ فَْليُْكِرْم َجاَرهُ ، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِا ِ َّaَواْليَْوِم اآلِخِر يُْؤِمُن بِا

يَافَةُ  فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ َجائَِزتَهُ قَاَل َوَما َجائَِزتُهُ يَا َرُسوَل هللاِ قَاَل يَْوٌم َولَْيلَةٌ َوالضِّ
ِ َواْليَْوِم  َّaثَالَثَةُ أَيَّاٍم فََما َكاَن َوَراَء َذلَِك فَْهَو َصَدقَةٌ َعلَْيِه، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِا

  .27"ِر فَْليَقُْل َخْيًرا، أَْو ِليَْصُمتْ اآلخِ 

وهي كثيرة كبر الوالدين واإلحسان إليهما، وقد  :حقوق ذوي القرابة - 2
: له سبحانه في مواضع أوصى هللا تعالى بهما في مقام الحديث عن العبودية

واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، فالمواطنة من : منها
مقاصدي تتكون من اللحمة األبوية وتمتد إلى األقارب إحسانا المفهوم ال

وعطفا ومودة وحبا وحنانا ووفاء، ولقد جعل هللا بيوت األقربين محال 
لَْيَس َعلَى اْألَْعَمى : لإلطعام المشترك المباح الطيب بال إذن قال هللا تعالى

ِض َحَرٌج َوَال َعلَى أَْنفُِسُكْم أَْن َحَرٌج َوَال َعلَى اْألَْعَرجِ َحَرٌج َوَال َعلَى اْلَمِري
هَاتُِكْم أَْو بُيُوِت إِْخَوانُِكْم أَْو بُيُوِت  تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم أَْو بُيُوِت أُمَّ

اتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْخَوالُِكْم أَ  ْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْعَماِمُكْم أَْو بُيُوِت َعمَّ
َخاَالتُِكْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَْو َصِديقُِكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُوا َجِميًعا أَْو 

، وهذا حتى تجتمع العائلة وتتراص أفراد المجتمع ويلتئم )61: النور( أَْشتَاتًا
صلة : قيم، مثلالشمل، ويمكن إدراج الكثير من األحكام في مساق هذه ال

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيبًااألرحام،  َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ  َواتَّقُوا هللاَّ
ومثل أحكام المواريث، وأحكام النفقات، وأحكام الزواج، مثل  ،)1: النساء(

عية الولي الشرعي، والخطبة، وما يترتب على الزواج من الروابط االجتما
الجديدة التي تزيد المجتمع ترابطا وتالحما وتماسكا ، وكل هذه القيم تعزز 
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أسس المواطنة وتنميها وتجعل المجتمع متماسكا متوافقا يحتكم إلى قواعد 
  .وقوانين ضابطة يحترمها الجميع، وتلك هي الموطنة الحقيقية

ر من للضيف حق معلوم وعهد يوفى له إذا نزل في مص :أحكام الضيافة - 3
األمصار، ولكن هنا حدد الفقهاء شروطا لهذه الضيافة، فتكون حسب 
الحاجة، والعبرة في ذلك في اعتبار المكان أهال أو غير آهل، ففي المدن 
والحواضر والقرى الكبرى حيث يتوفر للغريب وعابر السبيل ما يحتاجان 

كرام إليه، فهنا ال تكون الضيافة واجبة، وإنما هي من باب التطوع واإل
المندوب إليه فحسب، فيكون هدية وتطوعا وتفضال لمن أراد فعل الخير، 
وأما في القرى الصغيرة والبعيدة والتي ال يوجد فيها ما يحتاجه الغريب 
وعابر السبيل، فهنا إذا نزل المسافر كان واجبا له أن يضيفه أهل القرية، 

قين وأما اليوم فقد وتحدد تلك الضيافة بثالثة أيام، وهذا حسب ظروف الساب
تغير الحال، فيعتبر ما يقضي به حاجته، وهللا أعلم، فالعبرة بقضاء الحاجة 
وتوفير الراحة للمسافر، وفي هذا نشر المودة وكسب القلوب واستثارة 
عواطف االجتماع ومد اللحمة وتمتين الروابط والصالت االجتماعية، وفي 

القات االجتماعية المؤسسة هذا خدمة المواطنة، ولكن على أساس من الع
على التواد والتراحم والتعاطف وليس على مجرد المصالح المادية اآلنية 

  .والضيقة والمحدودة

تباط المجتمع بعضه ببعض، وهي مدعاة للثقة رإن الضيافة سبب للمودة وا
والمن واالطمئنان، إنها قيمة من قيم الروابط االجتماعية التي تحيي المواطنة 

، وتجعل الفرد يشعر باالنتماء االجتماعي الدافئ، وتؤهله ليفكر في رد الحقيقية
  .الجميل، وفي المساهمة في البناء والعمل على تنمية المجتمع

جار يهودي  وبخاصة للجار، ولو كان غير مسلم، فقد كان للنبي  :الهدية - 4
ولو ال تحقرن جارة لجارتها : وكان يهدي إليه الهدايا، وقال عليه السالم

  .فرصن شاة

عن أبى هريرة أن : شرطا في اإليمان وقد جعله النبي  :كف األذى - 5
  .28»الَ يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن الَ يَأَْمُن َجاُرهُ بََواِئَقهُ «قال  رسول هللا 
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يكون تفعيل القيم االجتماعية  :تفعيل القيم االجتماعية للمواطنة  
نفع اآلخرين، ومقاصد الشريعة تفرق بين للمواطنة بتفعيل روح النفع العام أو 

النفع الذاتي المحدود والنفع العام المتعدي إلى اآلخرين، وتفضل الثاني على 
عن  األول، وتزيد في أجره أضعافا حسب منفعته، ولقد حدثنا نبي هللا 

أبي  الرجل الذي أزاح غصنا من طريق الناس، فشر هللا له فغفر له، فعن
غفر لرجل نحى غصن شوك عن طريق " :قال  هريرة أن رسول هللا

  .29"الناس

ثم إن الفرد ال تتحقق له مصالحه إال بالتعاون مع المجتمع، فالعالقات   
االجتماعية حتمية فطرية، فإن هللا تعالى خلق آدم، ولم يكن ليعيش وحده، 
فخلق له من نفسه حواء فآنست به وآنس بها وسكنت إليه وسكن إليها، ومنهما 

 الذرية البشرية، فكل فرد ال بد أن يحيي في ضميره الحاجة إلى هذه بث هللا
العالقات عالقات مع الدولة وعالقات مع المجتمع، ويشعر بالحاجة إلى الدولة 
وبالحاجة إلى المجتمع وبالحاجة إلى اآلخرين، وتفعيل هذا الشعور وهذا 

  .اإلحساس تفعيل لباقي القيم

إن القيم الحضارية من أقوى  :للمواطنة القيم الحضارية والتاريخية  
دعائم المواطنة، بل هي الخلفية الحضارية والتاريخية التي تبنى عليها، 
وتؤسس لالنتماء الوطني الضاري التاريخي في حضن تلك القيم التي تغذي 
روح االنتماء وتشحذ الهمم واإلرادات نحو الفعل المبدع والعمل المنتج 

ن األمة تسامت بقيمها الحضارية ورصيدها التاريخي إلى استجابة لتلك القيم، إ
أفق يجمع أفرادها ويلم شتاتها ويوحد كلمتها في تماسك وتناغم في بيئة تربوية 

  . مناسبة لمقاصد الشريعة اإلسالمية

كل مجتمع يساهم في تمتينه وتماسكه رصيده الحضاري ومخزونه   
هذا المعنى الذي تحدثنا عنه  وإلى(التاريخي، والدين في أصله وجوهره واحد 

وهو اتحاد الديانات السماوية في جوهرها وأصولها يشير القرآن الكريم في 
ى بِِه نُوًحا  :مثل قوله تعالى في سورة الشورى َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّ

ْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى وَ  يَن َوَال َوالَِّذي أَْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ ِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ
ُ يَْجَتبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي  قُوا ِفيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوهُْم إِلَْيِه هللاَّ َتتَفَرَّ
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إِنَّا أَْوَحْيَنا : وفي مثل قوله في سورة النساء ،)13 :الشورى( إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ 
َما أَْوَحْينَا إَِلى نُوحٍ َوالنَِّبيِّيَن ِمْن بَْعِدِه َوأَْوَحْينَا إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل إِلَْيَك كَ 

َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْألَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا 
نَاهُْم َعلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسًال لَْم نَْقُصْصهُْم َوُرُسًال قَْد قََصصْ  )163(َداُووَد َزبُوًرا 

ُ ُموَسى تَْكلِيًما  ِريَن َوُمْنِذِريَن لِئَالَّ يَُكوَن لِلنَّاِس  )164(َعلَْيَك َوَكلََّم هللاَّ ُرُسًال ُمبَشِّ
ُ َعِزيًزا َحِكيًما ُسِل َوَكاَن هللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ، )165 -163اء، النس( )165( َعلَى هللاَّ

ويسوغ لنا على هذا األساس أن نعتبر الكتب السماوية جميعا ومن حيث ما 
األساسية والمثل األخالقية كتابا واحدا تتعدد  تتضمنه من المبادئ الدينية

أبوابه، ولكن تتوحد أهدافه ومراميه، وتختلف األساليب في فصوله، ولكن 
ِ  :قول هللا تعالى ، وهو ما يدل عليه30)تتفق دالالته ومعانيه يَن ِعْنَد هللاَّ إِنَّ الدِّ

ْسَالمُ    .)19 :آل عمران( اْإلِ

  :تأصيل القيم الحضارية والتاريخية للمواطنة

التي تساهم  لعل من أهم القيم السامية للحضارة اإلسالمية :النسب الشريف - 1
في بناء المواطنة النسب الشريف، الذي يعتز به كل من ينتمي إلى هذه 

ألمة، إنه نسب اإليمان نسب التوحيد نسب العقيدة الصحيحة، ونسب الحق ا
المطلق، هذا النسب يجمع أهل القبلة في اتجاه واحد وإذا كانوا في موطن 
واحد ازداد لك قوة وترابطا وأضفى على المواطنة روح العقيدة وأرساها 

آلف القلوب بقيم اإليمان قيم هذا النسب الشريف، النسب الروحي العظيم، فتت
وتجتمع النفوس وتراص الصفوف وتتناغم الكفاءات والقدرات لتعزيز 

  .المواطنة وتنفيذ مشاريع المجتمع والدولة بروح االجتماع والتوحد

من قيم حضارتنا أنها أمة الطائفة المختارة عند هللا من  :أمة األنبياء - 2
قبل المولى  البشر، أمة األنبياء والرسل وهم المعصومون المصطافون من

عز وجل، أكرمهم وجعلهم واسطة في إرسال كتبه ودعوته للبشرية، وهم 
حجته على الناس، بهم اهتدى المتقون، وعنهم ضل الغاوون، إن أمتنا تعتز 

  . بهذا االنتماء الشريف، وهو في رصيدها الحضاري والتاريخي المرموق

  تاريخ الحق واإليمان  - 3
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ظر البشرية جمعاء، مصير الحساب والعقاب، هناك مصير ينت :أمة الجنة - 4
فمن آمن بالدين الصحيح نجا، ومن كفر به هلك وخسر، إننا تعتز بأننا في 
صف األمة الناجية والتي يكون مصيرها الجنة، وحتى من يعذب منها ال 
يخلد في العذاب بل إنه في آخر األمر يخرج من النار ويدخل الجنة كما جاء 

َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَرِبيًّا ِلتُْنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن ، في أحاديث النبي 
ِعيرِ   َحْولَهَا َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمعِ َال َرْيَب فِيِه فَِريٌق فِي اْلَجنَِّة َوفَِريٌق فِي السَّ

ا أن تشعر بقيمة هذا االنتماء، وتتعاظم لديه ، فلهذه األمة)7: الشورى(
المواطنة لكونها مصبوغة بصبغة ربانية روحية، بل تحدوها القوة نحو 

  .السمو في آفاق الخير في خدمة المجتمع للظفر بما ترجوه من مغانم غالية

  :تفعيل القيم الحضارية والتاريخية للمواطنة

يكون بتعزيز روح االنتماء الحضاري وروح االنتماء التاريخي،   
والرموز التاريخية للوطن، ولكن يكون ذلك في  وبإحياء الرموز الحضارية

  .إطار القيم األخرى السالفة الذكر حتى ال يكون هناك تنافر وتناقض

كما يكون بتفعيل روح السبق الحضاري ودور الريادة في العالم   
للحفاظ على الدين وعلى الذات وعلى التواصل الحضاري والتاريخي، وإال 

ت، وندخل في غيبة حضارية أو نخرج من فإنه ستحدث القطيعة واالنبتا
التاريخ كما يعبر عنه آخرون، في صورة مفجعة ومخزية مع تبعاتها األليمة 

َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ َال يَُكونُوا  وحسابها عند هللا أعظم،
  .)38 :محمد( أَْمثَالَُكمْ 

  :القيم اإلنسانية للمواطنة

يم اإلنسانية هي المبادئ العامة التي تجمع البشرية جمعاء ال فرق الق  
بينهم من جهة الخلفيات الثقافية، فيمكن أن نقولك القيم اإلنسانية هي القيم التي 
تكون فوق الثقافة، مثل النسب البشري ومثل حق الحياة ومثل حق العمل وحق 

جتماعي كالزواج الضروري من المأكل والمشرب والملبس وحق التشارك اال
مثال، والحرية وحق التملك، وغيرها، وهي مبادئ يجتمع عليها بنو آدم كلهم، 

  .ال فرق بينهم في دين أو عرق أو لغة أو موطن أو أي انتماء آخر
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  :تأصيل القيم اإلنسانية للمواطنة

إن هذا النسب ينتمي إليه جميع البشر على اختالف  :النسب البشري - 1
وهم متساوون فيه، ال فرق بين شخص وشخص، قال النبي أعراقهم ومللهم، 

 : كلكم من آدم وآدم من تراب، وهو ما يجعل هذا االنتماء إنسانيا، ويرفعه
فوق االنتماءات األخرى، وتكون المواطنة مؤسسة على هذا المبدأ، فال 

في دستور المدينة، فاعتبر  يفرق بين مواطن ومواطن وهو ما فعله النبي 
مع المسلمين أمة يتناصرون ويتعاونون على أساس قيمة إنسانية، اليهود 

  .ويعيشون في وطن واحد، تحت راية قيادة واحدة، وهي قيادة النبي 

من الحقوق األساسية والتي هي من أهم المبادئ اإلنسانية، : حق الحياة - 2
والتي يجتمع فيها البشر جميعا، ويتفقون على احترامها وصونها وحمايتها، 
والشريعة اإلسالمية تحافظ على حياة الناس مهما كانت دياناتهم أو أعراقهم 
أو مذاهبهم الفكرية والفلسفية، وتعتبر حق الحياة حقا مصونا محميا ال يجوز 

: استباحته بأي شيء إال في حاالت ضيقة مثل القصاص، لذلك قال النبي 
َوَال تَْقتُلُوا : ك وتعالىوقال هللا تبار: ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ  َم هللاَّ   .)33: اإلسراء( النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ما أعظم الحرية، والتي كفلتها مقاصد الشريعة اإلسالمية، بدءا  :الحرية - 3
من حرية الدين ال إكراه في الدين، وحرية التملك، وحرية التنقل، وحرية 

ن معالم المواطنة، وقيمة من قيمها الغالية، وهي العمل، إن الحرية معلم م
مؤشر على قوة المواطنة أو ضعفها، فكم تقاس بها المواطنة في العصر 
الحديث، وكم سال من دماء وأزهق من أرواح، ودمر من بالد من أجل 

  ....وللحرية جوانب مختلفة حرية الرأي وحرية الفكر وحرية الدين .الحرية؟

ن قدر خاص يختلف فيه عن باقي العوالم األخرى في هذا لإلنسا :الكرامة - 4
الكون الفسيح على ما فيه من تنوع واختالف في الماديات وفي الحيوان، 
فاإلنسان له قيمة أعظم من كل ذلك، هذه القيمة هي تكريم إلهي له، رفعه 
فوق المخلوقات، وفضله على الكائنات، وجعله يتحكم في جزء من ملكوت 

ْمَنا لمنافعه، ولكن بقواعد وقوانين ال بد من احترامها، هللا يسخره  َولَقَْد َكرَّ
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ْلنَاهُْم َعلَى  بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلَبرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًال    .)70 :اإلسراء( َكِثيٍر ِممَّ

مصير ستؤول إليه البشرية بعد رحلة الحياة  هناك :المصير المشترك - 5
  .الطويلة

  :تفعيل القيم اإلنسانية للمواطنة

يكون تفعيل القيم اإلنسانية بتسخير المعاني المشتركة الكبرى التي   
  ..يجتمع عليها البشر كلهم

  :القيم السياسية للمواطنة

تي تبنى القيم السياسية هي المبادئ واألفكار ال :مفهوم القيم السياسية  
عليها السياسة ويرى أهلها لها لزوما، وهي التي تتحكم في العالقة بين الحاكم 
والمحكوم، أي تربط بين الفرد ونظام الحكم، ولما كانت الحياة جماعية وليست 
فردية كان النظام سنة من سنن هللا في الحياة، فال بد من حاكم ومحكوم حتى 

ة بأداء الوظائف االجتماعية الضرورية تستمر الحياة، وتقوم الجماعة البشري
  .للحياة

ومقاصد الشريعة غنية بالقيم السياسية التي تخدم المواطنة بمفهومها   
الشامل، فهناك أحكام كثيرة استقرت تعمل على مد الروابط، مثل روابط الثقة 
واألمانة والوفاء والطاعة وروابط تخدم المجتمع مثل العدل واإلحسان 

لفة، وغير ذلك، وأورد هنا أحكاما تمثل نماذج لقيم المواطنة والحقوق المخت
في الفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة اإلسالمية، وهي في الحقيقة عينات يمكن 
أن يقاس عليها، ألن السياسة الشرعية في اإلسالم كلها أو معظمها قيم 

ام مقاصدية تخدم المواطنة وترعاها وتؤسس لمجتمع قوامه التماسك واالنسج
والتوافق في اتجاه خدمة المقاصد الشرعية إذا احترمت األحكام الشرعية، 

  :ومن هذه األحكام والقيم

َوأَْمُرهُْم ُشوَرى وقد وردت صريحة في موضعين من القرآن  :الشورى - 1
  .)159 :آل عمران( َوَشاِوْرهُْم فِي اْألَْمرِ ، )38 :الشورى( بَْينَهُمْ 
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المواطنة التني تعمل على إشراك الناس في  إن الشورى قيمة من قيم  
تسيير أمورهم وسياسة بالدهم وعالقات دولتهم، إنها المشاركة في صناعة 
القرارات، والتي تمس حياة معظم الناس أو كل الناس إنه من اإلجحاف أن 
يتحكم شخص في رقاب الناس بال إذن منهم وال توكيل وال مشورة، إنها 

اريخ البشري الطويل، لكن اإلسالم قدم حال عمليا وهو إشكالية الحكم عبر الت
المتمثل في قيم معينة منها المشورة، وتحتاج إلى تفعيل من خالل العمل 

  .  اإلجرائي المناسب لكل دائرة من دوائر القرارات السياسية

والنص بهذه : (بعد عرض سياق النص في غزوة أحد قال الكاتب  
ع ال يدع مجاال للشك في أن الشورى من الصورة وفي هذه الظروف نص قاط

مبادئ النظام السياسي اإلسالمي وقيمة عليا، يجب على األمة المسلمة أن 
  .31)تستمسك بها دائما وتحت جميع الظروف

لعل المكانة التي جعلها اإلسالم في تشريعه للعدل لم تجعلها له أية (: العدل - 2
نظام قانوني قديم أو حديث،  شريعة سابقة، ويبلغ مثلها مكان العدل في أي

وليس أدل على ذلك من آيات القرآن الكثيرة التي تحض على العدل وتأمر 
به، أمرا مجمال شامال للشؤون كلها، في عديد من اآليات األخرى، وأمرا 
مفصال خاصا ببعض األمور التي يتوقع فيها الحيف والظلم في بعض اآليات 

فيها األمر بالعدل على وجه العموم  األخرى، فمن آيات القرآن التي جاء
ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْرَبٰى  : واإلطالق قوله تعالى َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ إِنَّ هللاَّ

  .32))90: النحل( َويَْنهَٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي ۚ يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

من القيم األساسية، أعلت الشريعة شأنها وأحاطتها بأحكام  قيم :الحرية - 3
كثيرة لتحقيق مقاصدها كما في أحكام العتق التي شرعتها الشريعة لتعيد 

ويقسم (للمعتق حريته بعد ان فقدها لسبب من األسباب لعل منها الحرب، 
الباحثون في الفقه الدستوري الحديث الحرية إلى شعب عديدة، فهناك حرية 

أي وحرية العقيدة، وحرية التعليم وحرية الملكية والحرية الشخصية، وقد الر
تنقسم بعض هذه الشعب غلى أقسام أو فروع متعددة، كما هو الحال بالنسبة 
للحرية الشخصية التي تشمل حرية التنقل وحق األمن وحرية المسكن، ولعل 
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أي حال  حرية الرأي هي األصل في هذه الشعب واألقسام جميعا، وهي على
، ثم بين كيف كفل اإلسالم 33)ألصق هه الحريات بالنظام السياسي للدول

  .  حرية الرأي

وليس من شك عندي في أن التشريع اإلسالمي يذهب في اعتباره لهذه الحرية (
واحتفائه بها إلى مدى ندر أن تصل إليه المذاهب السياسية أو النظم الدستورية 

ى اعتبار اإلسالم أن فطرة هللا التي فطر الوضعية، ومرد ذلك فيما أرى إل
الناس عليها تضمن حقهم في االختيار، في اختيار الرأي واختيار الفعل أو 

  .34)الموقف الذي يترتب على هذا الرأي

والمساواة من القيم األساسية التي تقوم عليها المواطنة وبخاصة  :المساواة - 4
اسية مع تطوير النظم في العصر الحديث الذي تطورت فيه النظم السي

الدستورية، وقد بدأ تقرير هذا المبدأ في إعالن الحقوق الفرنسي، الذي صدر 
والمقصود بمبدأ المساواة هو أن يكون األفراد (، م1789بعد الثورة في سنة 

المكونين لمجتمع ما متساويين في الحقوق والحريات والتكاليف والواجبات 
ي التمتع بها بينهم بسبب الجنس أو األصل العامة، وأال يكون هناك تمييز ف

أو اللغة أو العقيدة، غير أن هذه المساواة قانونية وليست مساواة فعلية، 
مساواة قانونية بحيث يخضع األفراد الذين تتماثل ظروفهم للقواعد نفسها في 

  .35)شأن الحريات والحقوق العامة

يَا : هللا تعالى وأما في الشريعة فمن نصوصها الممجدة للمساواة قول  
أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا إِنَّ 

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   .)13 :الحجرات( أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

التي تؤسس عليها رابطة  رهي األفكا :القيم الفكرية للمواطنة  
  .وتجنبا للتطويل تركت هذا الجزء من البحث، المواطنة

  :نتائج البحث

تبين أن المواطنة لها أصول فكرية وعقدية، وأصول روحية وأخالقية في  - 1
الشريعة اإلسالمية نابعة من صميم مقاصدها، والتي جاءت أحكامها لحماية 
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طان، وحماية األموال وحقوق الدين والدماء، وحماية األعراض واألو
  .اإلنسان

تطور مفهوم المواطنة من عصر إلى عصر، مع تسجيل السبق اإلسالمي  - 2
  .في المدينة المنورة في صحيفة النبي 

تبين أن الحاجة ماسة إلى البيئة الثقافية المناسبة وإلى دور األسرة وباقي  - 3
  .يلهاالمؤسسات في المجتمع، من أجل تنمية المواطنة وتفع

  :توصيات البحث

العمل على بلورة وصياغة الواجبات والحقوق في عقد الموطنة مؤصلة  - 1
  .ضمن مقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكام الفقه اإلسالمي

دراسة األسباب الموضوعية والتاريخية لتعثر فقه المواطنة وتأخره في  - 2
  .لشرعيةالتاريخ اإلسالمي مع ورود األصول الراقية له في النصوص ا

   :الهوامش

                                                        
   .8/20، صحيح مسلم، 8/12صحيح البخاري،  -1
   .10/439فتح الباري، : ابن حجر -2
  . 13/451لسان العرب،  -3
   .259مجلة جامعة األقصى، : بسام.د -4
   .نفسه -5
   .4فلسفة المواطنة، : عبد الرحمن الزنيدي.د -6
   .258مجلة جامعة األقصى، : بسام.د -7
  . 122فلسفي، المعجم ال: جميل صليبا -8
   .169دراسات في التنمية االجتماعية، : عبد الهادي الجوهري وآخرون -9

   .52القيم والعادات االجتماعية، : دياب -10
   .28اإلعالم والقيم، : الغامدي -11

   .13موسوعة القيم واألخالق اإلسالمية، : إسماعيل عبد الفتاح الكافي: انظر -  12
   .31المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز األمن الوقائي، قيم : عبد هللا آل عبود.د -  13
   .33نفسه،  -  14
   .37قيم المواطنة، : عبد هللا آل عبود -  15
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   .، واللفظ لمسلم8/10، صحيح مسلم، 3/168صحيح البخاري،  -  17
   .1/49صحيح مسلم،  -  18
  . 2/9صحيح مسلم،  -  19
   .8/86حيح مسلم، ص -  20
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   .178 -177في النظام السياسي للدولة اإلسالمية، : العوا -31
   .201نفسه،  -32
   .206في النظام السياسي للدولة اإلسالمية، : العوا -33
   .207نفسه،  -34
   .220نفسه،  -35
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جدلية المواطنة ومقصد حفظ األمة في الفكر اإلسالمي 
  المعاصر

  
  1باتنة جامعة  – منوبة برهاني الدكتورة

                
  :مقدمة

الحمد H والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما 
  :بعد

ما يشهد العالم في السنوات األخيرة وبصفة خاصة العالم العربي اهتما
متزايدا بقضية المواطنة التي يبدو أنها أخذت موقفا متقدما على مستوى جميع 

متعددة فمنهم من ينسبها إلى  المؤسسات الفاعلة في المجتمع بمفاهيم وصيغ
ثقافة الديمقراطية، وظهور التعددية وعولمة االقتصاد والتطور التكنولوجي، 

الحديثة لإلعالم  وسائلومنهم من ينسبها إلى الحرية، وظهور وانتشار ال
 مجتمع في يستقيم حتى أصبح مفهوم المواطنة ال, واالتصال على أوسع نطاق

 المعيشة، ومن حيث مستوى مستوى حيث من التوازن اختلت فيه معايير
 مما المفهوم بالرغم لهذا واألصول والعناصر المكونات غموض الوعي بسبب

 ، ففرضت قضية المواطنةالمعاصر الغربي الفكر وضوح في من إليه وصل
 عموما، العربية مجتمعاتنا في السياسي والحوار الجدل أجندة على بقوة نفسها

والتي ال تزال في عراك محو آثار التخلف التي تركها االستعمار، في الوقت 
مغايرة  قناعات باسم والمواطنة، الوطنية إلى الذي تتنامى فيه أصوات تدعو

لقد كانت  ،والمواطنة اإلسالم بين تعارضال امفادهومضادة لمصلحة األمة 
 تفصل أوطاناً  الواحدـ، وجعله اإلسالمي الوطن تجزئة في السابق خططهم

 وحافظوا واحدة غاية على اإلخوة التقاء دون تحول التي والسدود الحدود بينها
بمعتقدات العولمة  وشدهم الناس في الوقت الحاضر بربط التجزئة هذه على

  .والحداثة
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تفق جل المفكرون والباحثون على أن للمواطنة بعداً يخترق جميع ي
أبعادها، القانونية واالجتماعية والسياسية والثقافية،  فللمواطنة تأثير على 
البناء االجتماعي لألمة فبتطور المجتمعات تبلور مفهوم المواطنة بحيث 

ة لتقييم وهو النموذج الذي أصبح يشكل مرجعي  , أسست نموذجا مثاليا لها
  . أو تقلصها وضيق نطاقها  , اإلنجازات التي تحدد مدى اكتمال المواطنة

إن من تحقيق مصالح العباد الدعوة لتحقيق مصالح األوطان ودرء 
المفاسد عنها، وحمايتها، والعمل على حماية استقرارها ورخائها، ورعاية 

المواطنة  ممفهو وحدة شرائحها، انطالقا من ذلك وجب التركيز على إصالح
فاألمة ليست في حاجة  اإلسالمية الحقيقية؛ وأصوله ومقوماته أهميته ومعرفة

إلى تشريع إسالمي جديد بل إلى إصالح شامل لكل ما يتصل بنشر قيم الحرية 
والكرامة، وترسيخ سلوكيات المساواة والتسامح والديمقراطية واالختالف، في 

لف المؤسسات الفاعلة، مما مختلف مراحل نمو الفرد وتطوره، عبر مخت
يتطلب تظافر جهود المفكرين واإلصالحيين، ونخب األمة، فاإلسالم أتى 
بالقواعد الكلية التي تبين ماهية الحكم اإلسالمي، من إقامة العدل، ونشر 
األمن، ورعاية الضعفاء، وعمارة األرض، وترك الجزئيات الدقيقة كي 

إذا سلمنا بمبدأ كون فجدات عصرها، تتجاوب األمة مع زمنها وتتفاعل مع مست
 الذي الفرد وواجباته تجاه مجتمعه حقوق على مبني متكامل نظام المواطنة

 تعليم في خضم جدلية المواطنة في مقصد حفظ األمة فكيف يتحددفيه  يعيش
 حقوقه معرفة من تمكنه وقيم ومهارات معلومات من يحتاجه ما النشء

  .هذه األمة تجاه وواجباته

جدلية : ابة عن ذلك يأتي هذا البحث الذي يدور محوره حوللإلج
وقسمته إلى ثالثة  .المواطنة ومقصد حفظ األمة في الفكر اإلسالمي المعاصر

   :مباحث فكانت الخطة كاآلتي

  تطور مفهوم المواطنة وأثره في البناء االجتماعي: المبحث األول

في الحفاظ على مصالح مقصد حفظ األمة وتحديات المواطنة : المبحث الثاني
  األمة
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  اآلفاق العامة لتفعيل المواطنة: المبحث الثالث

  خاتمة

 :تطور مفهوم المواطنة وأثره في البناء االجتماعي: المبحث األول

  أثر المواطنة في البناء االجتماعي لألمة: المطلب األول

  مفهوم البناء االجتماعي: الفرع األول

يثة العهد بل تمتد إلى منتصف القرن حد ليست فكرة البناء االجتماعي
التاسع عشر حيث ظهرت فكرة النسق االجتماعي على أساس أن مظاهر 

، ثم ظهرت فكرة 1االجتماعية تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة متسقة الحياة
البنائية والتي تعتمد على التساند والتبادل بين نظم المجتمع حيث تقوم بينهم 

بين الشعب والدولة، مما يساعد في استمرارية  عالقات ثنائية كالعالقة
هذا رأي ، 2المجتمع وجعله في حالة من التوازن لضمان استمرار وجوده

حيث يرون أن  ذا المفهوم، لكن آخرون عارضوا ه3لكثير من علماء االجتماع
العالقات االجتماعية التي تتميز بالتوازن والثبات واالستقرار هي التي تدخل 

 فالبناء االجتماعي ليس إال مجموعة من األنساق والنظم االجتماعيةفي البناء، 
الشامل، وهذا الفكر مستمد من  التي تتفاعل فيما بينها داخل إطار البناء الكلي

مفهوم دولة المدينة اإلغريقية والرومانية في مراحل تاريخية سابقة تبعته 
والتي بدورها اكتمل بلغ قمة نضجه مع تأسيس الدولة القومية تغيرات إلى أن 

    . تطورها ببناء و رعاية حقوق وواجبات المواطنة

التحوالت التي عاشتها قضايا البناء المجتمعي نجد ذه في خضم كل ه
التجمعات البشرية تسعى لمواكبة التطور على كل األصعدة بغية إيجاد ما 
يمكن أن يساهم في تحسين شروط وظروف العيش والتي كرست منطق 

  .الحفاظ على الذات والهويةالبحث و

والمتتبع لسلسلة التحوالت التي مرت بها كل المجتمعات عبر 
التاريخ، وخاصة العصر الحديث يجدها قد اصطدمت بنوبات قوية وعنيفة 
أثرت وبشكل كبير على التحول المجتمعي، فقد أحدثت الثورتين الفرنسية 
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. مى بالمجتمع المدنيوالصناعية رجة قوية يعود لها الفضل في ظهور ما يس
والذي قاد أوروبا نحو التحول انطالقا من جدلية المكونات البنيوية للمجتمع 
ونقصد بها الممارسات والسلوك والعادات والتقاليد وبين قضايا المجتمع 

  الخ...وتتمثل في النظم االقتصادية، ومناهج الحكم

م اجتماعي أدى إلى تقسيوما يشهده العالم اليوم من تكتالت  أممية 
 جديد بخلفية اقتصادية ومضامين فكرية جديدة أفرزت تيارات إيديولوجية

خاصة في المجتمعات األوروبية أفضى إلى االنتقال من الصراع الدموي في 
حل قضاياها إلى إيجاد وسائط وبدائل قادرة على أن تيسر البناء المجتمعي 

  .وإعادة بنائه وفق منظومة محكمة وبآليات مضبوطة

فقد عَرف علماء األونتروبولوجيا العالم العربي اإلسالمي أما 
هي القبيلة سادته عبر التاريخ  ذيبأن البنية االجتماعية الوالسوسيولوجيا 

ومجتمع المدينة، حيث اتسمت القبيلة بعدم االستقرار والثبات نظرا ألسباب 
لم العربي ، أما مجتمع المدينة في العا4متعددة مما جعلها عديمة التأثير

اإلسالمي فهو عبارة عن بنية اجتماعية مغلقة تتسم بترتيب العالقات والتكامل 
هذا المكون اصطدم كباقي لكن . االجتماعي واالقتصادي بين أفراده

المجتمعات بصدمات وفتن ونزاعات داخلية وخارجية أثر سلبا على تطور 
آثاره السلبية في هذه المجتمعات باإلضافة إلى عنصر هام وهو االستعمار و

  .بناء المجتمع

بالرغم من الروابط الكثيرة التي تجمع الدول الغربية إال أنها لم 
تستطع أن تنطوي كلها في فكرة أمة واحدة، ولكن في مجموعات أمم على 

حتى في المحافل الدولية لم ... نحو األمم األوروبية واألمريكية،واإلفريقية
في حين أننا ال نسمع بمصطلح األمم مم، كر مصطلح األمة بل مجموعة األذي

اإلسالمية بل هي أمة واحدة، على الرغم مما بين أفرادها من اختالف في اللغة 
والجنس واألرض، وهذا يعني أن األمة اإلسالمية تتكون من عدة مجتمعات 

  . وهي اإلسالم, العتبارات تم بناءها على أساس مرجعية عليا واحدة
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سالمي في بنائه عن باقي المجتمعات بأن جعل من لقد تميز المجتمع اإل
َوإِنَّ هَـِذِه : العقيدة األساس والركيزة األساسية التي يقوم عليها البناء لقوله تعالى

ةً َواِحَدةً َوأَنَاْ َربُُّكْم فَاتَّقُونِ  تُُكْم أُمَّ   .)92: األنبياء( أُمَّ

  :ىقوم علتأما األسس العامة للبناء االجتماعي  فإنه 

يعتبر األساس األول في بناء المجتمع وقد عني برعاية إالهية ال : اإلنسان - 1
 .مثيل لها بجعله خليفة هللا في األرض

لقد اعتمد اإلسالم في بناء المجتمع على قوة الروابط : الروابط االجتماعية - 2
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم (االجتماعية وجعلها قوة األمة 

ل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر وتعاطفهم مث
 .5)والحمى

مما له من أهمية في التكامل والتواصل قال رسول هللا  :الضبط االجتماعي - 3
) : ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم

 )على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السالم بينكم

الَِّذيَن إِْن : من األسس الهامة لبناء المجتمع وتمكينه يقول تعالى: ضاألر - 4
َكـاةَ َوأََمُروْا بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوْا  َالةَ َوآتَُواْ الزَّ نَّاهُْم فِي األَْرِض أَقَاُمواْ الصَّ كَّ مَّ

ِ َعاقِبَةُ األُُمور َّcَِعِن اْلُمْنَكِر َو )ول ، وما كانت هجرة الرس)41: الحج
  .صلى هللا عليه وسلم إال أول لبنة في األرض لبناء المجتمع اإلسالمي

  أثر المواطنة قي بناء المجتمع: الفرع الثاني

وألن هذه المكانة نقطة ثابتة  ، يشغل األفراد مكانة معينة في بناء المجتمع
في بناء المجتمع فإنها ترتبط بها مجموعة من األدوار التي ينظم أداؤها حزمة 

التي يعد التمتع بها مقياسا أساسيا من مقاييس  ، الحقوق وااللتزامات من
  :ويتم شغل هذه األدوار بطريقتين ، المواطنة

أن يكسب الفرد مكانة في مجتمعه ويقوم بدور يوافق عليه : األولى
لما ينجر عنها من  المواطنة ناقصةهذه مكانة  ذلك تكونالمجتمع بشروط ل

  .قيود لإلبداع والحريات
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استحقاقاتهم الذين يقومون بأدوار بأكثر حرية وفق فاألفراد  الثانيةأما 
كاملة لما تتضمنه من ذه المجتمعات وإنجازاتهم تكاد أن تكون المواطنة في ه

كل فرد بذات الحقوق وعليه ذلك تساوي في مكانة األفراد حيث يتمتع بموجب 
في بناء المجتمعات عبر  الشكل اتسعت مكانة المواطنة ذابه. ذات االلتزامات

المراحل التاريخية حتى استوعبت فئات جديدة من المواطنين كالعبيد في 
إضافة إلى األقليات   , مراحل تاريخية سابقة والمرأة في مرحلة تاريخية تالية

   . التي كانت مستبعدة

 ومساهمة دمج على تعمل واالجتماعية السياسية الحقوق فممارسة   
مما يقوي  المجتمع، شرائح بين والتناسق التكامل بهدف .األمة بناء األفراد في

  .بالتعددية تتسم مجتمعات في خصوصاً  باالنتماء، عامل اإلحساس

  : هذه اآلثار ما يلي للمواطنة أثر كبير في بناء المجتمعات، ومن بين

يذهب عالم االجتماع إميل دوركايم أن المواطنة تعبير عن روح األمة تتجلى  -
تعني " المواطنة"كما يتفق الكثير من المفكرين على أن  الل الفرد،من خ

بين الوطن والمواطن  هذا التفاعلالمساكنة والتعايش في الوطن الواحد و
  .يشكل بناء اجتماعيا مشترك

 ،إن لتطور مفهوم المواطنة بصورة موازية مع تطور سلطة الدولة الحديثة -
وممارسة السلطة يعتبر , السياسي القائمة على المشاركة في صنع القرار
  .أهم أثر للمواطنة في بناء مجتمع مثالي

إن أي انحراف لمفهوم المواطنة عن نمطها السوي يؤدي حتما إلى عدم  -
 .توازن وعدم استقرار البناء االجتماعي لألمة

إذا كانت الحقوق والواجبات المرجعية األولى للمواطنة، فالتراث الديني يعد  -
هذه الحقوق والواجبات فإن أي صراع ونزاع قد يضفي إلى مصدرا ل

زعزعة البناء االجتماعي لألمة، وتنتج عنه الطائفية والخالفات حول 
  ...المشاركة في الحكم
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 تطور مفهوم المواطنة في العصر الحديث: المطلب الثاني

احتراما لترتيب محاور الملتقى، وتفاديا للتكرار لن أتعرض لمفهوم 
ة في اللغة واالصطالح، وأكتفي فقط ببحث تطور هذا المفهوم عقب المواطن

  .التغيرات التي يشهدها العالم

من أجل االعتراف بكيانه كفرد  سعى اإلنسان المواطنة مفهوم تأسيس ذمن
 كان لعدة عوامل األثر في وقد قراراته،ذ في مجتمع يشارك ويساند في اتخا

 :6وهي المعاصرة لديمقراطيةا المجتمعات في المواطنة مبادئ إرساء

 .القومية الدولة تكوين -

 .السياسية المشاركة -

 .القانون حكم سيادة -

 على واحدة وطنية قومية ظل في المواطنين جميع بين المساواة  -
 7الوطنية لهذه االنتماء أساس

 صورها في العصر الحديث حيث يمكن وتعددت أشكال المواطنة تنوعت
  : وهيلها  صور أربعة بين التمييز

 تجاه والسلبي اإليجابي دوره بين المواطن يجمع وفيها :ةالمطلق المواطنة -أ
  .المجتمع في دوره ووفق فيها يعيش الظروف التي وفق المجتمع

 الوطني انتمائه بقوة الفرد فيها يشعر التي وهي :اإليجابية المواطنة -ب
 .السلبيات لمواجهة بدور إيجابي القيام في المتمثل وواجبه

 عند يتوقف ولكنه للوطن بانتمائه الفرد شعور وهي: السلبية المواطنة -ج
 .وطنه شأن إلعالء إيجابي عمل أي يقدم على وال السلبي النقد حدود

 واقعه بينما جوفاء لشعارات حامالً  الفرد يظهر وفيها: الزائفة المواطنة -د
  .واعتزاز بالوطن عدم إحساس عن ينم الحقيقي
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كبيرا؛ اتجه إلى  تطوراً  المواطنة مفهوم شهد والعشرين ديالحا القرن وفي
العالمية، واالعتراف بوجود ثقافات وديانات وأيديولوجيات سياسية مختلفة، 

المجال الفكري والعلمي، (ازدهار كل ميادين المعرفة ذا التطور كما نتج عن ه
  ).التحرر االقتصادي ،مجال االتصاالت

مجال لتحققه  في بناء وم المواطنة ذه التغيرات وجد مفهفي خضم ه
ذي عرفه من قبل الفيلسوف جا للمجتمع سمي بالمجتمع المدني الذوتشكيل نمو

بأن وظيفة المجتمع المدني تكمن في ضمان الملكية والحرية هيغل 
كما توصل المعنيون بشؤون المجتمع وعلى رأسهم العالم الشهير . 8الشخصية

اعي والذي يعتمد على تبادل المصالح إلى نظرية العقد االجتم) روسو(
  .والتعايش بين الناس لحفظ  الحقوق

مقصد حفظ األمة وتحديات المواطنة في الحفاظ على مصالح : المبحث الثاني
  األمة

المحددات الفكرية لمفهوم مقصد حفظ األمة في مضامين : المطلب األول
    :المبادئ العامة لإلسالم

يع اإلسالمي مقصدا عاما واحدا، بل لم يفرد العلماء للتشر: تمهيد
ومن تتبع ما . هذا ثراءا لعلم المقاصد جعلوا له عددا من المقاصد، أضفى

كتبوه في مقاصد الشريعة يجد أنهم اختلفوا في تحديد المقصد األعلى للشريعة 
اإلسالمية، فهناك من قال أنه جلب المصالح ودرء المفاسد، وهناك من حدده 

وثالث اعتبر العدل بين الناس هو الغاية المقصودة من بالوحدة البشرية، 
الشريعة ورابع ذهب إلى أن المقصد األسمى من الخطاب الشرعي هو إسعاد 
العباد في العاجل واآلجل، وخامس جعل حفظ نظام األمة مقصدا من مقاصد 

المقصد العام من : "التشريع العامة كاإلمام الطاهر بن عاشور، حيث قال
حفظ نظام األمة، واستدامة صالحه بصالح المهيمن عليه وهو  التشريع هو

نوع اإلنسان، ويشمل صالحه صالح عقله وصالح مابين يديه من موجودات 
  .9"العالم الذي يعيش فيه
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والمقصد العام من : "ويقول عالل الفاسي في الموضوع نفسه
مرار الشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض وحفظ نظام التعايش فيها، واست

صالحها بصالح المستخلفين فيها وقيامهم لما يكلفون به من عدل واستقامة 
ومن صالح في العقل وفي العمل، وإصالح  في األرض واستنباط لخيراتها 

  .10"وتدبير لمنافع الجميع

وسأتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم مقصد حفظ األمة والتأصيل 
  .ثم أدلته من مصادر الشرع, له

  مفهوم مقصد حفظ األمة والتأصيل له: الفرع األول

 –بحسب علمي  –بعد استقرائي لما كتبه العلماء في المقاصد العامة   
وجدت أن السابقين كالغزالي، وابن عبد السالم، والشاطبي وغيرهم غيّبوا 
مقاصد األمة وفقهها، إال أن ابن عاشور ورشيد رضا كلما صنفا أو كتبا شيئا 

المفاسد، كان اعتبار األمة معيارا وأساسا معتمدا في المقاصد والمصالح و
ولعل ذلك راجع إلى أنهما الحظا أن مصالح األفراد أخذت العناية . عندهما

الفائقة واالهتمام الكبير من الفقهاء واألصوليين والمقاصديبن، بخالف مصالح 
مع العلم أن مصالح األفراد ال تفضي بالضرورة إلى . "األمة ومقاصدها

مصالح األمة إال بشكل محدود، ولكن مصالح األمة تفضي بالضرورة  تحقيق
  .11"فيهاإلى مصالح األفراد، فهي داخلة 

والفرق بين ابن عاشور ورشيد رضا أن كال منهما عبر عن مقصد 
حفظ األمة بتعبير يختلف عن اآلخر، ويبدو لي أن االختالف في اللفظ ال في 

، أما ابن عاشور "وحدة البشريةال"المعنى، حيث عبر عنه رشيد رضا بـ
  ".حفظ نظام األمة:"فسماه

أما رشيد رضا فقد جعله المقصد الرابع من مقاصد القرآن في 
اإلصالح االجتماعي اإلنساني والسياسي، الذي ال يتحقق إال بالوحدة اإلنسانية 
العامة الداعية إلى جعل الناس ملة واحدة، ودين واحد، وشرع واحد، وحكم 

  .سان واحد، كما أن جنسهم واحد وربهم واحدواحد، ول
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وتوسع ابن عاشور حتى اعتبر أول المنظرين لفكرة مقاصدية النظام 
، ويرى أن أهم مقصد 12العام في منظومة مقاصد الشريعة على مستوى الدولة

الشريعة من التشريع هو انتظام أمر األمة وجلب المصالح إليها، ودفع الضرر 
إذا نحن استقرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدالة : "لوالفساد عنها، حيث قا

على مقاصدها من التشريع، استبان لنا من كليات دالئلها وجزئياتها المستقرة 
أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام األمة، واستدامة صالحه 

واستعرض بعد ذلك ستة عشرة ...". بصالح المهيمن عليه وهو نوع اإلنسان
  .ة من القرآن الكريم دالة على ذلكآي

ولذلك نجده يذَكر الفقهاء بضرورة رعاية مقصد الشريعة من نظام 
إننا بحاجة : "األمة حتى تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال، حيث يقول

إلى علماء أهل نظر سديد في فقه الشريعة وتمكن من معرفة مقاصدها؛ وخبرة 
درة على إمدادها بالمعالجة الشرعية العقلية بمواضع الحاجة في األمة ومق

  .13"الستبقاء عظمتها

ثم نجد ابن عاشور بعد أن نظّر وأسس لمقصد حفظ األمة يقدم أمثلة 
: تطبيقية عن إغفال مراعاة المقاصد الضرورية على مستوى األمة، فيقول

ألمة إن حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة آلحاد األمة، وبالنسبة لعموم ا"
باألولى، وحفظ الدين بالنسبة لعموم األمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقص 
أصول الدين القطعية، ويدخل في ذلك حماية البيضة، والَذب عن الحوزة 

  .14"اإلسالمية بإبقاء وسائل تلقي الدين من األمة حاضرها وآتيها

ومما يدل على اهتمام ابن عاشور بمقصد حفظ األمة، أنه خصص 
با مستقال ألصول النظام االجتماعي في اإلسالم تناول فيه بإسهاب أصول كتا

مراد "اإلصالح االجتماعي؛ حيث أكد على أهمية مقصد حفظ نظام األمة وأن 
هللا في األديان كلها؛ منذ النشأة إلى ختم الرسالة واحد؛ وهو حفظ نظام العالم 

  .15"وصالح أحوال أهله

سياسة األمة تقوم على أساس ووضح ابن عاشور أن أصول نظام 
فن القوانين الضابطة لتصرفات الناس في معامالتهم؛ والفن : فنين أصليين هما
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الثاني فن القوانين التي بها رعاية األمة في مرابع الكمال؛ والذود عنها أسباب 
  .16االختالل

وبناء على ما سبق يمكن التأسيس لمقاصدية النظام العام كأحد أهم 
ة التي تدخل في مسمى مقاصد الشريعة مثلها مثل الفطرة، أوصاف الشريع

وعلى هذا يمكن استخالص تعريف مقصد حفظ ...والسماحة والحرية والعدل
أنه مجموعة األسس  –سواء بمسمى الوحدة أو بمسمى النظام العام  –األمة 

والقيم والمصالح العامة الضرورية لبقاء المجتمع دون فوضى واضطرابات 
عينة، والتي يعبر عنها في كل عصر ومكان بمجموعة القواعد في دولة م

العليا في المنظومة التشريعية لتلك الدولة حسب عقيدتها ومذهبيتها الفكرية 
  .17وااليديولوجية

  أدلة مقصد حفظ األمة: الفرع الثاني

باعتبار أن مقصد حفظ األمة هو حفظ نظامها كما سبق، وهو أحد   
اإلسالمية، إال أنه لم يحض ببحث مستقل يتناول أدلته المقاصد العامة للشريعة 

ولعل السبب في ذلك هو اعتباره من األمور . ونطاق تطبيقه، وكل ما يتصل به
  .البديهية المسلمة الثابتة التي ال تتغير وال تتبدل بتغير الزمان والمكان

وقد استدل البعض في تأصيل أولوية حفظ نظام األمة على باقي 
ضرورية األخرى بما في ذلك حفظ الدين بقصة موسى عليه السالم المصالح ال

مع بني إسرائيل في القرآن الكريم، حين ذهب إلى موعده مع ربه، وفي هذه 
الغيبة فتنهم السامري بعجله الذهبي، حتى عبده القوم، ونصحهم أخوه هارون، 

: طه( يَْرِجَع إِلَْينَا ُموَسى لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َعاِكفِيَن َحتَّى: فلم ينتصحوا، وقالوا
وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع من عبادة العجل، اشتد  ،)91

B على أخيه في اإلنكار، وأخذ بلحيته يجره إليه من شدة الغضب : قَاَل َيا
قَاَل يَا اْبَن أُمَّ ال  هَاُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرأَْيتَهُْم َضلُّوا أَال َتتَّبَِعِن أَفََعَصْيَت أَْمِري

ْقَت َبْيَن بَنِي إِْسَرائِيَل َولَْم  تَأُْخْذ بِلِْحيَتِي َوال بَِرأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَن تَقُوَل فَرَّ
وإنما اعتذر هارون عن : "18يقول ابن عاشور ،)91-90: طه( تَْرقُْب قولي

ْقتَ إِنِّي َخِشيُت أَ   :بقائه بين القوم رغم شركهم باB بقوله ظنا منه  ،ن تَقُوَل فَرَّ
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أن الفرقة واقعة ال محالة؛ ولذلك خشي من أنه إذا أظهر غضبه عليهم، فإنه 
سيتبعه طائفة من الثابتين على اإليمان، ويخالفهم الجمهور منهم، فيقع انشقاق 

وفي ذلك فتنة يجب درؤها في ميزان العقالء من أهل . بين القوم وربما اقتتلوا
عليه "فرأى . يمة التي ترى العبرة في مشروعيتها بنتائجهاالسياسة الحك

أنه من المصلحة، أن يظهر الرضا عن فعلهم؛ ليهدأ الجمهور ويصبر " السالم
المؤمنون اقتداء بهارون عليه السالم، كنوع من السلوك السياسي تحقيقا لحقيقة 

بِْع َسبِيَل َوأَْصلِْح َوالَ تَتَّ  :في وصية موسى له - واالنتظام -اإلصالح 
عنده مصلحتان  وهذا اجتهاد منه في سياسة األمة إذا تعارضت اْلُمْفِسِدينَ 

مصلحة حفظ العقيدة، ومصلحة حفظ الجامعة من الهرج، وفي أثنائها حفظ 
األنفس واألموال واألخوة بين األمة، فرجح الثانية، أي أولوية حفظ الجامعة 

ة حفظ الدين ألنه مستدرك بعودة من االنشقاق والفوضى والتهارج على مصلح
موسى من ميقات ربه، وإنما رجحها كما يقول ابن عاشور ألنه رآها أدوم، 
فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى، وإبطاله عبادة 
العجل، بخالف مصلحة حفظ األنفس واألموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت 

  .19عسر تداركها

ومعنى هذا أن هارون قدم "وي مفسرا لهذه اآلية ويقول القرضا
الحفاظ على وحدة الجماعة في غيبة أخيه األكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معا 

  .20كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة

ولعل من بين االستدالالت على مقصد حفظ األمة في الفقه السياسي 
أكد انت األحوال تجنبا للفتنة، لذلك اإلسالمي ضرورة نصب اإلمام مهما ك

العالم االجتماعي ابن خلدون على أن الخالفة من القضايا المعقولة ولم تثبت 
تعيينا بنص شرعي، وإذا كان نصب اإلمام واجبا شرعيا باإلجماع، فإن هذا 

واستقرار : "اإلجماع سنده هو العقل، وليس النص الشرعي، قال ابن خلدون
لى وجوب نصب اإلمام، وقد ذهب بعض الناس على أن ذلك إجماعا داال ع

مدرك وجوبه العقل، وأن اإلجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه 
قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة االجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم 

  . 21"منفردين، ومن ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض
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إن نصب اإلمام واجب : "في نفس السياق ويقول يوسف القرضاوي
قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، ألن أصحاب رسول 

عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم؛ وكذا  هللا 
في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من 

  .22"العصور

تواتر إجماع المسلمين في : "رشيد رضا وفي المعنى نفسه يقول
على امتناع خلو الوقت من خليفة وإمام، حتى  الصدر األول بعد وفاة النبي 

أال إن محمدا قد : (قال أبو بكر في خطبته حين وفاته عليه الصالة والسالم
فبادر الكل إلى قوله وتركوا أهم األشياء، ) مات، والبد لهذا الدين من يقوم به

، ولم يقل أحد من الصحابة الحاجة إلى ذلك؛ بل اتفقوا الرسول  وهو دفن
عليه واستمر الناس بعدهم على ذلك، إن في تنصيب اإلمام دفع ضرر 
مظنون، ودفع الضرر المظنون واجب على العباد إذا قدروا عليه إجماعا، لما 
نعلمه علما ضروريا أن مقصود الشارع فيما شرع إنما هو لمصالح عائدة 

, لق معاشا ومعادا، وذلك المقصود ال يتم إال بإمام يكون من قبل الشرعللخ
وأعظم , فتنصيب اإلمام من أتم مصالح المسلمين, يرجعون إليه فيما يعن لهم

  .23فحكمه اإليجاب, مقاصد الدين

فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من :" ويقول ابن عاشور
كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ أصول التشريع اإلسالمي، ثبت بدالئل 

إلى اإلسراع بالتجمع  التواتر المعنوي؛ مما دعا الصحابة بعد وفاة الرسول 
  .24والتفاوض إلقامة خلف عن الرسول في رعاية األمة اإلسالمية

أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالها : "ويقول في موضع آخر
سوسون مصالحها ويقيمون وتصرفاتها بأن مقصدها أن يكون لألمة والة ي

العدل فيها، وينفذون أحكام الشريعة بينها ولهذا تعين إقامة والة ألمورها، 
  .25"وإقامة قوة تعين أوالئك الوالة على تنفيذها

وبناء على ما سبق فقد اعتبر العلماء مقصد حفظ نظام األمة من 
لجماعة، المقاصد البديهية المسلم بها في الشريعة اإلسالمية على مستوى ا
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صحيح أنهم لم يصرحوا بذلك لكنهم أقروه ورعوه في اجتهاداتهم وأقولهم، 
فبحكم ما أفرزه التاريخ اإلسالمي من حركات الخروج المسلح على السلطة 
التي منيت بها األمة، األمر الذي دفع فقهاء السياسة الشرعية كالماوردي 

من اشتدت (وا قاعدة والجويني وابن خلدون إلى تجويز إمارة التغلب، فقرر
حفظا لنظام األمة، ويظهر ذلك في التساؤل الذي طرحه  )وطأته وجبت طاعته

أبو حامد الغزالي في أن حاكما ما وصل إلى قمة السلطة بالشوكة والغلبة ولم 
يكن أهال لتولي منصب اإلمامة فما الحكم في هذه الحالة؟ أيطاع أم تثور عليه 

الذي نراه ونقطع به أنه يجب خلعه، إن : "بقولهاألمة فتخلعه؟ فأجاب عن ذلك 
قدر على أن يستبدل به من هو موصوف بجميع الشروط، من غير إثارة فتنة 
وتهيج قتال، وإن لم يكن ذلك إال بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته ألن 
في تقليد غيره تهييج لفتنة ال ندري عاقبتها، وربما يؤدي ذلك إلى هالك 

  .26"ألموالالنفوس وا

وعلى ذلك فاإلمام الغزالي يقبل باالستبداد ويخضع له صيانة 
للجماعة، وحفظا لنفوس األمة، وذودا عن البالد اإلسالمية، وصونا ألوامر 
الشريعة من التعطيل، وجريا على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا 

أكثر مصلحة، اختلطت المصالح والمفاسد تختار الشريعة طريقا أقل مضرة، و
وترجيح أهون الشرين وغيرها كثير من المصالح العامة التي تمثل كل منها 
كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة اإلسالمية لحفظها وهي مجتمعة 
تتكامل إلرساء مظاهر النظام العام، حيث أن مكونات حفظ النظام تتجلى في 

  .توى الفرد والجماعةحفظ الدين ، والنفس، والعقل، والمال على مس

تحديات المواطنة في الحفاظ على مصالح األمة عقب : المطلب الثاني
  التغيرات التي يشهدها العالم

سأتناول في هذا المبحث التغيرات التي تكالبت على مفهوم المواطنة   
فأدت إلى تآكله وتراجعه، األمر الذي يعني أن المواطنة تعيش أزمة على 

ى الصعيد الحضاري، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد الصعيد العالمي وعل
بدأ مصطلح المواطنة يتعرض لالهتزاز فيما يشبه األزمة بفعل تأثيرات 

  :وعلى ذلك فهذا المطلب يشمل فرعين. وتحديات واجهته
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  التغيرات المعاصرة وأثرها على مفهوم المواطنة: األول

  التحديات التي يواجهها مفهوم المواطنة: الثاني

  التغيرات المعاصرة وأثرها على مفهوم المواطنة: لفرع األولا

االجتماعية , شهد العالم تحوالت وتغيرات شملت مختلف المجاالت  
باإلضافة إلى التغيرات , والسياسية والثقافية واالقتصادية واألمنية والعسكرية

, مما انعكس على مفهوم المواطنة, الخاصة التي تحيط بالعرب والمسلمين
ث عرف تبدال واضحا في مضمونه واستخداماته وداللته والوعي الفردي حي

وما يرتبط من قيم وسلوكيات تمثل معول هدم أو بناء لمواجهة , بمبادئه
  .المجتمع وهيكل الدولة

ويمكن حصر هذه التغيرات العديدة التي أثرت على مفهوم المواطنة في النقاط 
  :27التالية

يد االقتصاد واالجتماع والسياسة والعالقات عولمة األسواق يؤدي إلى توح  -1
 .الثقافية بين المجتمعات

نمو صناعة االتصاالت العالمية يزيد من تأثير اللغة االنجليزية في حياة   -2
 .شعوب العالم

الهويات الدينية واألخالقية سوف تزداد بشكل مريب مما يؤثر في   -3
 .مركزية السلطة في العالم

قوة النووية كمصدر هام للطاقة رغم خطورتها التطور العلمي وزيادة ال  -4
 .على البيئة

فتساهم في توحيد األفهام عبر الثقافات , تقنية المعلومات ستشجع االتصال  -5
 .والتأثير على الخصوصيات, واألمم

سوف يزداد فيما ) اإلقليمي، الديني، األخالقي(الصراع داخل الجماعات   -6
 .بين األمم وداخلها

 .رهاب بشكل كبير وقلقتصاعد التطرف واإل  -7

 .تأثير اإلعالم العالمي في السلوك اإلنساني سوف يزداد بشكل مثير  -8



  منوبة برهاني/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          574

 .االختالف الثقافي سيصبح النقطة المركزية للسياسات القومية والدولية  -9

 .تقلص إحساس الناس بالمجتمع والمسؤولية االجتماعية  -10

كثيرة من تزايد المشكالت العرقية والدينية وتفجر العنف في أقطار   -11
 .العالم

  التحديات التي يواجهها مفهوم المواطنة: الفرع الثاني

على رغم ما تنفرد به المواطنة وما يتداخل معها من مفاهيم االنتماء   
من خصوصية في البناء والممارسة، إال أنها وعلى مدى السنوات القليلة 

ي تعددت الماضية شهدت تحديات كثيرة منها عملية االنفتاح الثقافي؛ الت
واالمتالك , وسائله وآلياته، فضال عن عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية

  ...غير العادل لتقنيات المعلومات، والتدهور البيئي، وتهديم السالم

وألن المقام ال يسمح بسرد كل التحديات، سأركز على أهمها في الوقت 
  العولمة والطائفية:  الراهن

  العولمة: أوال

العولمة حيزا كبيرا في عالمنا المعاصر، وال يخلو أي  لقد احتلت
مجتمع من الحديث عنها، حتى وإن كان كل مجتمع يسأل عنها ويجيب 

وأصبحت العولمة معيارا لبلورة وصياغة المفاهيم واألفكار، .بطريقته الخاصة
وركيزة ال يمكن االستغناء عنها لفهم العالم، وانعكس ذلك على استعمالها حيث 

مفهومها غامضا يطغى عليه االلتباس إذ تنتمي العولمة إلى خطابات من صار 
هذا االمتداد الواسع يساهم في . السياسة إلى األدب، ومن التاريخ إلى االجتماع

ثراء مفهوم العولمة بقدر ما يساهم في غموضه، إنه مفهوم يفّرق أكثر مما 
  . 28يوّحد

وبناء على ما سبق سأركز على معنى بسيط للعولمة له ارتباط بالبحث 
وبدأت بصيغة  ،العولمة ظاهرة تاريخية تكثفت عملياتها طوال سنوات: فأقول
 ،وتعاظمت حتى تجسدت في صورها المختلفة؛ العولمة السياسية ،معينة

  ...والعولمة االجتماعية والثقافية ،والعولمة االقتصادية
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  ما عالقة العولمة بالمواطنة؟: ل الذي يطرحولكن السؤا

لقد ساهمت العولمة في تحديد أفق المواطنة، وشكلت لها تحديا 
استهدفها في حد ذاتها من خالل استهداف مبادئها الكبرى سيما جانب الحقوق، 

 العولمة أحدثت وأكثر من ذلك استهداف القيم التي انبنت عليها المواطنة، فقد
 بين خالل تمييزها من بارز بشكل تظهر المواطنة فهومم على عدة تغيرات

المواطنة  مفهوم يقتصر كان أن فبعد العالمية، والمواطنة القومية المواطنة
 ظهور إلى العولمة أدت وطنه، داخل وواجباته المواطن حقوق أنها على

 دون العالم لمواطني تمنح التي الحقوق تعني التي المواطنة العالمية مفهوم
 مؤيد بين مختلفة آراء تنازعته الذي وهو المفهوم العالم نحو واجباتهم زتميي

 قياس مؤشرات تغير أدت إلى العولمة أن جانب إلى هذا ومعارض،
 بعد مدنية وجود مجتمعات بمدى تقاس الديمقراطيات باتت حيث الديمقراطية

 واحترام القانون والحريات المواطنة مفهوم وجود بمدى تقاس كانت أن
 برزت حين إال المحك على يوما المواطنة توضع والتعددية، ولم سيادتهو

 المواطنة تستهدف لم العولمة ظاهرة والواقع أن فضاؤها، اتسع و العولمة
 عليها انبنت التي خالل المؤسسات من الكبرى مبادئها ما استهدفت بقدر

 النظر إعادة إلى وتدفع المواطنة على العولمة تؤثر: وخالصة القول. المواطنة
 ويفتح للمواطنة التقليدي المفهوم المعقدة يهتز عملياتها فمع مفهومها في

 تجلياتها وآثارها بكل العولمة أصبحت فقد له، عدة انتقادات لتوجيه المجال
 إلعادة والعملية النظرية المحاوالت وراء والثقافية واالقتصادية السياسية
 على للمواطنة القديم للمفهوم انتقادات عدة ووجهت المواطنة، مفهوم النظر في

 عبر أو المجتمع نفس إطار في سواء الثقافية مستقبل التعددية أساس
  .المختلفة المجتمعات

  الطائفية: ثانيا

عقلية األنظمة العربية التي تتعامل مع اإلنسان العربي بعقدة إن 
, بالمواطن البداوة واإلقطاع والرعية، فال حقوق وواجبات تحكم عالقة الدولة
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هو الفيصل واألساس في تحديد شرعية تلك " المواطنة"بل قلما نجد مفهوم 
  . العالقة

ففي  ،ومن مظاهر تلك العقدة الثنائية في العديد من الدول العربية
، وفي سوريا ما "المسلم والقبطي"مصر لم تخرج حتى بعد الثورة من ثنائية 

حكم، وفي العراق والبحرين هي هاجس ال" العربي والكردي"زالت ثنائية 
على عقلية األنظمة الحاكمة، وفي " سني شيعي"الطائفية "تهيمن عقدة 

واألردن أيضا ال تخرج عن " الرعية والبدو"الكويت أيضا نجد عقدة ثنائية 
، وفي السعودية أيضا نجد "أردني فلسطيني"هذا التوصيف حيث عقدة 

الصادقة الصالحة، حيث ثنائية  المفهوم الصارخ لمفهوم الرعية ال المواطنة
البداوة "وثنائية " السلفي المتشدد والسنة المعتدل"وثنائية " السنة والشيعة"

العربي "، وفي دول المغرب العربي نجد بكل صراحة ثنائية "واإلقطاع
البداوة "وثنائية " الشيعة والسنة"واألمازيغي، وفي اليمن نجد عقدة 

بقية الدول العربية، كما هو الحال في لبنان،  ويمكن قياس ذلك على"! والرعية
وثنائية مسيحية " المسيحي والمسلم، وثنائية السني والشيعي"حيث عقدة 

طائفية، وثنائية المواطنة المحدودة في العاصمة واألقلية المسحوقة في الشمال 
طوائف وجماعات في ظل مفهوم , هذا هو حال العالم العربي"! والجنوب

التي سلبت حقوق المواطنة وأركانها من مواطنيها، ومنحتهم  ،يةالدولة الوطن
  .29)مفهوم الرعية وأوهامها(بكل سهولة 

هكذا عندما تتراجع المواطنة يبرز بشكل واضح االنتماء الطائفي 
... وتتشتت التحالفات االجتماعية واالقتصادية وتلغى العدالة والمساواة

  .ف وتزاحمها وتضادهاوتتحول الدولة إلى ميدان لسباق الطوائ

وباختصار فإن الطائفية هي نقيض المواطنة لذلك كانت من أكبر 
التحديات التي تعتريها، حيث تؤدي الطائفية إلى االلتباس والضياع بين مفهوم 
الوطن واالنتماء إليه، وبين مفهوم الطائفة واالنتماء إليها، وينجم عن تعميم 

إضعاف الرابط والشعور الوطني كجامع  ثقافة الطائفة بديال من ثقافة الوطن
أساس مشترك لكل الشعب لصالح أولوية الطائفة والمذهب الذي يصبح 
العصب المشترك األول بين المنتمين إليه، ويؤدي النظر إلى الوطن 
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ومصلحته من منطلق مصلحة الطائفة وزعاماتها التي تتستر وراءها لخدمة 
كما . ورموزها قبل الوالء للوطنمصالحها هي، إلى جعل الوالء للطائفة 

يؤدي تعدد مصالح الطوائف وتباينها وتناقضها بعضها مع بعض إلى إضعاف 
وحدة الشعب والوطن، وإن حالة التناقضات الداخلية هذه تدفع قيادات هذه 
الطائفة أو تلك إلى االستقواء بالخارج مما يحول الوطن إلى ساحة تصادم 

  .30ينعكس على االستقرار الداخلي

  اآلفاق العامة لتفعيل المواطنة: المبحث الثالث

  المواطنة بين مقصد حفظ األمة والحكم الجيد: المطلب األول

  :ويتضمن هذا المطلب فرعين

  بين المواطنة ومقصد حفظ األمة: األول

  بين المواطنة والحكم الجيد: الثاني

  بين المواطنة ومقصد حفظ األمة: الفرع األول

مواطنة عالقة بين الفرد والدولة،كما حددها قانون تلك إذا اعتبرنا ال   
الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق متبادلة، وبإسقاط هذا 
المفهوم بأبعاده وتطبيقاته العصرية على التجربة اإلسالمية الرائدة التي 

في المدينة المنورة مع انطالقة دعوته من حدودها  خاضها الرسول 
نلحظ أن لوازم المشروع السياسي المراد إقامته في المدينة تقتضي  ،ةالمحلي

ولهذا ، لتحتضن التنوع في مكونات شعبها ،إيجاد رابطة أعم من رابطة العقيدة
عّدت أول وثيقة حقوقية  ،)صحيفة المدينة( اتفاقا عرف باسم عقد الرسول 

والواجبات على  وضمنت الحقوق ،نظمت العالقة بين أفراد الجماعة السياسية
فكانت بحق أول عقد مواطنة متقدم على  ،أرضية التعددية الدينية والعرقية

  .   31عصره كّرس المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة العصرية

فإن مرتكزات المواطنة في ضوء مقاصد ، ومن تحليل تلك التجربة
هذه  وجدنا أن ...والمساواة والحرية والعدل ،الشريعة من تكريم االنسان

  .المباديء األربعة وغيرها هي من صميم مقصد حفظ األمة 



  منوبة برهاني/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          578

ومباديء كلية مع مقصد حفظ , وعليه نجد أن المواطنة تتوافق كمفاهيم عامة
، السيما إذا رجعنا إلى مفهومه وما كتب حوله في المبحث السابق، األمة

  .وتنسجم معه وال تتعارض

ارسة المواطنة ويمكن تصوير العالقة بين مقصد حفظ األمة ومم
ففيها تأكيد اإلسالم للحقوق والحريات في تدريبه للمسلمين  ،بصالة الجماعة

الذي يشعر  ،على ممارستها في صورة العبادات المقررة في الفرائض
وفي أداء صالة الجماعة  ،فال خضوع ألحد غير هللا ،ممارستها بحرية الذات

ارسة الحقوق المشروعة في تأكيد للمساواة الكاملة والحرية المطلقة في مم
فإذا أقيمت الصالة . إطار من النظام العام وقيمه من وحدة الصف وانتظامه

انتظم الجميع في صفوف متراصة بعضها خلف بعض؛ كل فرد حر في 
اختيار مكانه من الصف؛ ال يجوز أن يؤثر عليه غيره مهما كانت منزلته؛ كما 

وز ألحد أن يتقدم أحدا أو يؤخر كما ال يج ،ال يحق ألحد أن يمنعه من ذلك
ومن مظاهر المساواة تسوية الصفوف في المناكب واألقدام وال . أحدا إال أثم

وإال كان معتديا على  ،يسوغ ألحد أن يخل باستقامة الصف بتقديم أو تأخير
أو الغني  ،وال بين الصغير والكبير ،ال فرق بين حاكم ومحكوم ،نظام الجماعة

ا في هذا النظام أنه أثناء أداء الصالة تمارس صورة وأعجب م...والفقير
  ... 32فيصحح له إن أخطأ) كسلطة( الرقابة الشعبية على أعمال اإلمام

تتفق ...من مساواة وحرية وعدل وحماية ورقابة ،فكل هذه المظاهر
  .فيها عناصر مقصد حفظ األمة  مع مرتكزات المواطنة

  يدبين المواطنة والحكم الج: الفرع الثاني

الحكم الجيد هو انعكاس لتطورات وتغيرات حديثة تجلت في  :تمهيد
التغيير الذي حصل في طبيعة دور الحكومة حيث طرح هذا المفهوم في 
صياغات اقتصادية، واجتماعية وسياسية، وثقافية، وتأثر بمعطيات داخلية 

  .وسأتعرض لتعريفه وعالقته بالمواطنة. ودولية

قبل معالجة الموضوع نشير إلى كثرة  :تعريف الحكم الجيد: أوال
المصطلحات وكذا المفاهيم المتعلقة بالحكم الجيد، فهناك من يرى ذلك 
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المصطلح على أنه الحاكمية، وهناك من يراه الحكم الراشد داللة على التدقيق 
اللغوي حسب المعاجم لنعت أي راشد أو رشيد، وهكذا نجد من يرى أن أحسن 

، وتبعا لذلك اإلدارة الرشيدة، ومنهم من يذهب إلى مصطلح هو الحكم الراشد
أما الحكم الصالح أو الحكم الجيد فهو  .أن هناك فرقا بين الراشد والرشيد

مصطلح ظهر في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح 
وألن الحكم الراشد يرجع إلى حكم الخلفاء الراشدين وسياساتهم، . 33الحكومة
صطلح من ذلك، وهو منعدم في عصرنا الحاضر فإنني أميل إلى وأخذ الم

وبعيدا عن التعريفات األكاديمية والقانونية لمفهوم الحكم . التعبير بالحكم الجيد
الجيد، وليس رفضا لها وإنما دخوال في الجانب العملي من داللة المفهوم 

  :سأحاول رصد أهم تعريف يتماشى مع موضوع هذه المداخلة كاآلتي

الحكم الجيد هو نظام الحكم القائم على خدمة مصالح األمة، والذي 
يعتبر السلطة والقيادة وظيفة للخدمة العامة، ويتخذ منه منصة إلثبات الكفاءة 
والقدرة على تحقيق متطلبات الشعوب وحاجاتها، وسياستها بالعدل والمساواة، 

الحكم والمشاركة، وأن يتصف بالقدرة على دمج المجتمع المتعدد في السلطة و
وأن يتمتع باستمرار بشرعية شعبية أساسها االنتخاب الشعبي والنزيه 

  .34والعام

ويتفق الكثير من الباحثين على أن من أهم خصائص وأسس الحكم 
الجيد؛ المشاركة في صناعة القرار، سيادة القانون، الشفافية، االستجابة، 

  .35جيه نحو توافق اآلراءاإلنصاف، الفاعلية والكفاءة، المساءلة، التو

رغم القيمة التي تحملها هذه الخصائص، إال أن محاوالت تطبيقها 
تعرف الكثير من الجدل، ذلك أن بعض الخصائص تتعارض مع أخرى، أو 
أن االهتمام المفرط بميزة معينة يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، فمثال 

مستوى الممارسة فإن المشاركة الشعبية قد تكون أمرا جيدا نظريا، لكن على 
اإلفراط في السماح بها قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات من أفراد ليست لهم 

ومن هذا المنطلق فإن مظاهر الحكم الجيد تختلف باختالف . المعرفة الكافية
أهداف وقيم المجتمعات، ففي بعض المجتمعات يتم التركيز على الكفاءة، وفي 
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 ...خر يعطي األولوية لتطبيق القانونآخر على الحقوق الفردية، والبعض اآل
  .وهكذا

بالرغم من أنه لم يحصل : العالقة بين المواطنة والحكم الجيد: ثانيا
 ،إجماع على تعريف الحكم الجيد داخل االتجاهين السياسي واالقتصادي

وتباين وجهات النظر حول محتواه ومفهومه نتيجة اختالف ظروف بروز 
عناصر التي يتضمنها توحي من الناحية النظرية إلى إال أن ال ،المفهوم تاريخيا

 ،بحيث يعتبر شرطا أساسيا ،أن هناك عالقة تكاملية بينه وبين المواطنة
أما من الناحية العملية فهذه العالقة ليست فقط تكاملية . وعامال محركا لها

فلكي يكون الحكم الجيد مقبوال إنسانيا  ،وإنما إجرائية كذلك ،وترابطية
 ،اعيا عليه أن يرسم لنفسه كهدف أساسي لممارسة المواطنة وتقويتهاواجتم

وفي  ،كونه ال يستطيع أن يجسد في جو خال من مباديء  وقيم المواطنة
المقابل فإن احترام قيم المواطنة ومبادئها يعتبر شرطا أساسيا لتطبيق الرشادة 

  .  36)الراشد( د وباختصار ال يمكن الفصل بين المواطنة والحكم الجي ،)الجودة(

إنه ال يمكن الفصل بين المواطنة ومقصد حفظ : ونخلص إلى القول
ال يمكن : فكل هذه المصطلحات تمثل حلقة متكاملة بمعنى ،األمة والحكم الجيد

إقامة نظام أمة دون تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية القائمة على تساوي 
غير أنه  -وهذا عين المواطنة -رة الحظوظ والتوزيع العادل للموارد المتوف

اليتحقق ذلك إال من خالل حكم جيد قائم على مشاركة المواطنين في تسيير 
ومما سبق أرى . وتفعيل القانون واحترام حقوق اإلنسان  ،الموارد بكل شفافية

والحكم الجيد ألفاظ لمعنى  ،ومقصد حفظ األمة ،أن مصطلحات المواطنة
  .واحد

  واطنة بين الخطاب الديني والواقع المجتمعي    الم:المطلب الثاني

  بين المواطنة والخطاب الديني: الفرع األول

فهناك الخطاب  ،يتنوع الخطاب بتنوع الظواهر االجتماعية: تمهيد
وجميعها ... ،واألدبي ،والقانوني ،والسياسي ،واالقتصادي ،والفلسفي ،الديني

أن مصطلح الخطاب ال ينفصل وعليه نجد . قد تتداخل وتتشابك وقد تتناقض
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 ،كما أنه ال ينفصل عن سياقه االجتماعي ،عن السياق التاريخي الذي ظهر فيه
وبعبارة أخرى يجمع بين الكلمة  ،فهو مفهوم يجمع بين اللغة وممارستها

والواقع بكل تفاعالته االجتماعية واالقتصادية والتاريخية والسياسية 
  .37والثقافية

ي من أخطر القضايا في حياة المسلمين اليوم؛ ويعتبر الخطاب الدين
ذلك أن شيوع األمية الدينية، والغزو الثقافي الهادف، واألزمات االقتصادية 

جعل المسلم المعاصر يبتعد عن ينابيع اإلسالم الصافية، ولم يبق له ... الطاحنة
   .38من صلة بحقائق الدين إال الخطاب الديني

و ما يطرحه العلماء والدعاة ه :تعريف الخطاب الديني: أوال
والمنتمون إلى المؤسسات اإلسالمية في بيان اإلسالم والشريعة، سواء كان 
ذلك من خالل الخطب أو المحاضرات أو التأليف أو البرامج اإلعالمية، وقد 
يدخل ذلك في المناهج الدراسية الدينية في المدارس والجامعات الشرعية، بل 

اب الديني ليشمل النشاط اإلسالمي والنشاط يمكن أن يوسع مفهوم الخط
الدعوي، وعمل المؤسسات اإلسالمية بشكل عام الفقهي منها والعلمي 
والدعوي والتربوي، ونوع النشاط الذي تقوم به لتقييم مدى نجاحه وفشله 
وقربه من المقاصد العامة للتشريع، ومن بعد ذلك تقويمه وإصالحه 

  .39وتجديده

ن هذا الخطاب لم يستطع أن يرقى في منطقتنا يتفق الباحثون على أ
العربية إلى مستوى تحصين الشعوب من أمراض التطرف والتعصب الديني 
والمذهبي الشاذ، والتشدد الفكري، ورفض اآلخر، والشحن الطائفي، وتغذية 
الصراعات الداخلية، بل يبدو على العكس ازدياد في هذه الظواهر على 

والتنمية الشاملة والتسامح الديني والعيش  حساب نشر ثقافة المواطنة
فما زالت بعض الخطابات الدينية ال تقبل مناخات التعددية الدينية . المشترك

والعرقية، والحرية في المعتقد جهال منها أن الخالق خلق الكون بتنوع وتناغم 
في آن واحد، وأن االختالفات في الشكل واللون والجنس واللغة، هي إرادة 

فالجنس البشري واحد بغض النظر عن انتمائه .ة في أساس خلق الكونإالهي
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الديني، وبعض الخطابات الدينية مازالت في عصرنا الحالي تحفز وتشجع 
على نبذ اآلخر وإساءة الظن به بل تكفيره أحيانا، وبالتالي عدم قبوله ونفيه من 

  .40الوجود

ال حضاريا وبشريا يعيش العالم تباد :المواطنة والخطاب الديني: ثانيا
لم يسبق له مثيل في تاريخ اإلنسانية، وأصبح الجميع يتكلم عن اإلنسان 
العالمي والمجتمع العالمي، وبالتالي فالخطاب الديني سيكون مطالبا بتبني 

وعليه . مفهوم المواطنة العالمية على قدر انفتاحه عليها، يكون نجاحه او فشله
ويحي المفاهيم المرتبطة بقيم المواطنة؟ كيف يمكن للخطاب الديني أن يجدد 

بل كيف نحافظ على ارتباط قيم الوطنية والمواطنة بمرجعتيها الدينية أثناء 
  الحديث عن الوطن؟

لإلجابة عن ذلك البد من التأكيد على أن التربية على حب الوطن وقيم 
المواطنة أصبحت موازية للتربية الروحية، ذلك أن الوطن يشكل خصوصية 

عمرانية ودينية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية : ية بتجليات متعددةذات
  .تحتاج إلى خدمة مستمرة

وبما أن الخطباء والدعاة هم من يحمل لواء الخطاب الديني فهم 
  : بحاجة إلى خطة منهجية تكفل لهم تلك الغاية المنشودة وهي

ل الجاري، أن يجدد هؤالء الدعاة وعيهم بدورهم في خضم التحو - 1
فيدركون أن المواطنة مقصد إنساني يسعى إليه اإلنسان بحكم فطرته الداعية 
إلى االستقرار واألمن والطمأنينة، واإلسالم حريص كل تثبيتها إذا ال تنمية 
بدون استقرار، وال تقدم وال إصالح في األرض، وال تعمير من غير أمن 

ما " نادا للقاعدة الشرعية القائلة وسالم، وهذا كله ال يتحقق إال بالمواطنة است
بهذا التصور ينتبه الدعاة إلى ضرورة تقوية ". ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 .الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها بين مختلف فئات المجتمع
أن يتمكن الدعاة من إدخال المفاهيم المرتبطة بالمواطنة ضمن  - 2

طريق اختيار مواضيع ذات الصلة مشروعهم الدعوي والتنويري العام عن 
بتلك القيم والمفاهيم، من قبيل اإلخالص، الوفاء الصدق، وحدة الكلمة، أثر 



  جدلية المواطنة ومقصد حفظ االمة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                               
  

 

 583                                                                            السادسالدولي  الملتقى

االئتالف، حقوق وواجبات، نعمة األمن، التعدد واإلختالف، التكافل بين أبناء 
 ...األمة، التسامح التعايش

رية مرحلة التبليغ والبيان، وذلك بالتعريف بمقومات الوطن الحضا - 3
وحقوق المواطن، وإيصالها ألفراد المجتمع من أجل تأكيد حب الوطن في 
نفوسهم، وتنمية المعاني الروحية فيهم، ليتمكنوا من االندماج في األسرة 

 .41الوطنية بإيجابية، والمشاركة الفعالة في مسار التنمية العمرانية الشاملة

  : المواطنة والواقع المجتمعي العربي: الفرع الثاني

إن مجتمعنا العربي خالل تاريخه القديم، والمعاصر حمل بين حواشيه   
تاريخاً طويالً من الفتن، واالضطرابات، والمنازعات األهلية، والداخلية 
وعانى الكثير من التدخل الخارجي االستعماري بكل أشكاله الثقافية، 

ى أصبح حت. والعسكرية، فقد ساهم هذا األخير بإشعال  الفتن، واالضطرابات
البناء االجتماعي يعيد إنتاج ذاته، بأشكال مختلفة، فكانت في كل مرة تعود 
دورة العنف، والصراع سواء على المستوى القومي أو القطري وداخل 

خصوصاً عندما يحصل خلل ما، . المكونات االجتماعية في القطر الواحد
ذات توجهات مما نتج عنه تيارات أحادية جديدة . وتضعف السلطات المركزية

  .رجعية

ولما كانت المواطنة تقوم على أسس الحرية والمساواة والكرامة 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي نصت 
عليها المواثيق الدولية ونادت بها الديانات السماوية، مواطنة المواطن الذي 

واطنة التسامح والتفاهم هو مصدر السلطات ومنبع اإلرادة المجتمعية، م
ب أو اعتداء  والتعاضد مع اآلخرين، مواطنة الرفض التام ألي إقصاء أو تعصُّ
على حقوق اآلخرين، مواطنة العقل األخالقي المستنير المرن، المواطنة 

أصبحت في يومنا هذا ... المحكومة بحساسية شديدة بمقتضيات العدالة
ئ والقيم رهانا صعبا بالنسبة للمجتمع المواطنة، بكل ما تحمله من تلك المباد

مما أدى إلى الشعور بشكل جلي بمدى أهميتها في الحياة السياسية 
واالجتماعية والمدنية والعالقات العامة التي تنظم عالقات المواطنين فيما 
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بينهم، في مقابل ذلك يمكن تسجيل تراجع ملحوظا على مجموعة من هذه 
لجماعة والتركيز على الفردانية الذاتية، والعمل القيم، واالبتعاد على مفهوم ا

على التحرر من قيود العقد االجتماعي، والجري وراء األهداف الخاصة 
والشخصية على حساب قضايا الوطن، ويرجع هذا لغياب الوعي بمدى أهمية 
المواطنة في حياة المواطن، فالمواطنة تبقى هي الحصن والضامن الوحيد 

  . للعيش تحت سقف واحد

وعليه أصبح المجتمع يلعب دورا أساسيا في اإلقالع بمفهوم المواطنة 
والسيما مع التراجع المريع لمجموعة من قيم المواطنة التي تخلى عنها الجيل 
الحالي من أبناء المجتمع، والذي يتجلى في ردود أفعالهم وسلوكياتهم اليومية 

وطنهم، فمجموعة منهم التي يتضح منها جليا تراجع أفراد المجتمع على حب 
أصبحت تحلم بالهجرة، كما ظهر في اآلونة األخيرة من يتنكر لوطنه األم إما 
عن طريق األلفاظ النابية تجاه وطنه، وسبه، وإعطاء مبررات واهية إلقدامه 
على مثل هذه األفعال، من قبيل أن الوطن لم يقدم له شيئا، وأنه يحس بالغربة 

ه من اتخاذ أساليب انتقامية ضد أجهزة ومؤسسات داخل وطنه، وهذا ما يدفع ب
الدولة، وذلك عن طريق التخريب،هذا من جهة ومن جهة أخرى يعود السبب 
إلى بروز ظاهرة التحكم في زمام الوطن والمواطنين من طرف مجموعة من 
رجال االقتصاد والسياسة تسلطوا على ثروات البالد والعباد وحرياتهم مما 

ء المجتمع ينتفضون ويقومون في وجه رموز الفساد لكي أدى إلى جعل أبنا
يغيروا حالهم طالبين الحرية والكرامة والعدالة كما نالحظه اليوم من ثورات 

  تمت تسميتها بالربيع العربي، والذي يكون موضع دراسة في محاور أخرى 

  :خاتمة

جدلية "هو إضاءات بحسب ما يخدم موضوع المداخلة  إنما هذا البحث
وقد توصلت من  ،"اطنة ومقصد حفظ األمة في الفكر اإلسالمي المعاصرالمو

  : خالله إلى نتائج أهمها

إن لموضوع أثر المواطنة في البناء االجتماعي أهمية في تحديد العالقات  - 1
 .االجتماعية التي تربط اإلنسان بأفراد الجماعة التي ينتظم فيها ويتفاعل معها
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ونقصد بذلك المؤسسات  ،أ من األعلىإن ممارسة المواطنة يجب أن تبد - 2
ويجب كذلك تربية  ،القانونية والدستورية التي تؤطر وتدبر وتحكم الوطن ككل

ومن ثم فالتنشئة على  ،المسؤولين والفاعلين على المواطنة ليكونوا قدوة
إنها ثقافة وقيم ومعني  ،المواطنة ليست مخصصة لألطفال وصغار المواطنين

 .وطن للجميع في السراء والضراءبها الجميع ليكون ال

بحثا ودراسة من  ،إن موضوع المواطنة ال يزال من أقل الموضوعات  - 3
وعليه فالموضوع ال يزال  ،قبل المتخصصين في الفكر المقاصدي اإلسالمي

 .بحاجة إلى دراسات معمقة وجادة

إن تفعيل المواطنة ال يتم بمنأى عن المتغيرات العالمية المتنوعة  - 4
ومدى تكييفه ما  ،وبالتالي البد من األخذ بعين االعتبار البعد العالمي ،وتأثيرها

 .أمكن للحفاظ على المواطنة وتنميتها بما يخدم المصالح العليا للوطن

 ،ومقصد حفظ األمة ،البد من التسليم بأن العالقة بين مفاهيم المواطنة - 5
 .صل بينهاال يمكن بأي حال الف ،متجذرة ومتأصلة تاريخيا ،والحكم الجيد

إن مقصد حفظ األمة قاعدة مقاصدية كلية، ومبدأ محوري في السياسة  - 6
الشرعية للدولة اإلسالمية؛ مما يمكن القول معه بأن فكرة حفظ النظام العام 

 .جوهر تدابير السياسة الشرعية، ولب فقه األحكام السلطانية

ة؛ تعتبر المواطنة العالج األمثل ألزمات واقعنا وتحديته المختلف - 7
والسبيل األنجع لتجاوز محن الغلو واإلرهاب ... السياسية، االجتماعية، الثقافية

 .الذي يعيشه المجتمع

إن اإلحاطة بفقه المواطنة من كل الجوانب، ضرورة وفريضة؛ ضرورة  - 8
من باب أنه مما ال يتم واجب الحفاظ على األوطان إال به النبنائه على القواعد 

فريضة لكونه أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية، الالزمة لبنية األوطان، و
 .فاالستقرار والسلم االجتماعي مما تقصده الشريعة في نصوصها وأحكامها
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من الواجب االنتقال بفقه المواطنة من دائرة بيان وتأصيل شرعية، إلى  - 9
دائرة أخرى ال تقل أهمية عنها، وهي النظر في الكيفية التي يصبح فيها 

 .حا ومصلحا، مؤثرا فاعال ومتفاعالالمواطن المسلم صال

وفي الختام هذه بعض التوصيات التي أراها تعزز المواطنة وتنميها أجملها 
  :في اآلتي

أن يدرس مفهوم المواطنة دراسة شاملة ضمن إطار مقاصد الشريعة،   ) أ
حيث تظهر فائدته وقيمته أكثر إذا اعتبرنا أنه مصلحة من المصالح المعتبرة 

 .شرعا
وسائل اإلعالم واالتصال يزيد من الوعي في األمة بأهمية االهتمام ب  ) ب

ومن جهة أخرى توجيه  ،المواطنة عن الطريق التواصل االجتماعي من جهة
العلماء واألساتذة للكتابة والبحث في الموضوع من جانبه المقاصدي، السني 

 .واالجتماعي الشامل
غرس قيم  االهتمام بالمؤسسات االجتماعية وإعادة النظر بما يخدم  ) ت

المواطنة، وذلك بتكوين مواطنين وفق آليات تسمح لهم بالتفتح على العصر 
 .والتفاعل مع العالم

وأخيرا أسأل هللا أن يرزقنا التوفيق ويحمي وطننا العزيز من الشرور 
  . والفتن واآلفات

   :الهوامش

                                                        
كان ذا تأثير كبير على كتابة الدساتير . فيلسوف فرنسي). م1755 – 1689(مونتسكيو -  1

وتحسن  المجتمعكما اعتقد أن معرفة القوانين تخفف أمراض . أنحاء العالم في جميع
 . الحياة

، يعد من بريطاني،فيلسوف  Herbert Spencer  ،1820-1903هربرت سبنسر -  2
الحديث ساهم، في ترسيخ مفهوم االرتقاء، وأعطى له أبعادا  علم االجتماعمؤسسي 
  اجتماعيا

أكرم حجازي،الموجز في النظريات االجتماعية التقليدية والمعاصرة، دراسة  .د -3
  ي الشبكة العالمية للمعلوماتمنشورة ف

لقد اكتسبت القبيلة منذ العصور القديمة دورا تاريخيا فاعال، فشكلت بنية اجتماعية  -  4
واقتصادية وثقافية مميزة، فاكتسبت مكانة مميزة قبل مجيء اإلسالم تمثلت في العصبية 
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لها األثر في للقبيلة وكان أحسن تمثيل لها ما جاء به شعراء ماقبل اإلسالم، كما كان 

مقاومة الغزاة، ومع فجر اإلسالم تكرس مفهوم جديد تجاوز القبيلة، ووحد مختلف 
مكونات المجتمع وهو مفهوم األمة، رغم ذلك بقية القبيلة وما ارتبط بها من فكرة 

  العصبية والتزال إلى عصرنا هذا تأثر في مجريات التاريخ العربي اإلسالمي
 المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف: لصلة، بابصحيح سلم، كتاب البر وا - 5
  .3، ص 2001لإلفتاء والبحوث، سنة  عبد المجيد النجار، المجلس األوروبي - 6
عبد الرحمان الزنيدي بن زيد، العولمة الغربية والصحوة اإلسالمية دار اشبيليا  -7

  .6ص ، 2001الرياض، 
د هيغل، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني عن -  8

  .2002والتوزيع، 
، 1الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع تونس، ط -  9

 .229م، ص 1987
ط، .عالل الفاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء د -10

 .46 -45ص 
 .101حاضرات في مقاصد الشريعة، ص الريسوني، م - 11
، العدد 2011انظر عليان بوزيان، مقصد حفظ األمة، مجلة المسلم المعاصر،لبنان  - 12

140. 
 .294مقاصد الشريعة، ص  - 13
 .302المرجع السابق،  - 14
ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  - 15

 .08ص  م،1985
 .114المرجع السابق،  - 16
  .انظر عليان بوزيان، مقصد حفظ األمة - 17
م، الجزء السابع عشر، 2008ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  -  18

   .291ص 
 .المرجع السابق - 19
 .128، ص 2001، 3من فقه الدولة في اإلسالم، دار الشروق، ط - 20
 .193م، ص 1989-1409لقلم بيروت لبنان، مقدمة ابن خلدون، دار ا - 21
 .17،  ص 2009يوسف القرضاوي، من فقه الدولة، - 22
 .254، ص 12، جزء29مجلة المنار، المجلد - 23
 .194أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ص  - 24
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 .192مقاصد الشريعة، ص  - 25
م، ص 1988بيروت،  أبو حامد الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، دار الكتب العلمية - 26

150. 
أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي، دراسة استكشافية،  -  27

إعداد عثمان بن  دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة،
  .هـ 1426صالح القامر مدير عام إدارة التربية والتعليم منطقة حائل، السعودية 

السيد يسين، العولمة والمواطنة،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة،  - 28
، وانظر العولمة والحكم رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق 2010

  .20والعلوم السياسة، ص 
ر انظر ياسر قطيشات، المواطنة في العالم العربي وعقلية الرعية، مجلة الحوا - 29

  .3320، العدد 2011المتمدن 
مجموعة من الباحثين، المواطنة والدولة مقاربات واتجاهات، منتدى الفكر اللبناني،  -  30

 .20، ص 2010
اظر سامر مؤيد عبد اللطيف، المعالجة اإلسالمية الشكاالت المواطنة رؤية تحليلية  -  31
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  نحو تفعيل مقاصد الشريعة في فقه المواطنة

 

  

    1معسكر جامعة – موسى رصاع الدكتور

  :مقدمة

نّصت وثيقة دستور المدينة المنورة على اعتبار اإلسالم أساسا 
للمواطنة في الدولة اإلسالمية الجديدة التي أّسسها الرسول عليه الصالة 

محل الرابطة القبلية، وبيّن هذا والسالم، وأحلّت هذه الوثيقة الرابطة المدنية 
  .الدستور كيفية التعامل مع غير المسلم وحقوقه وما عليه من واجبات

ومن هنا أمكننا الحديث عن إمكانية تفعيل وتحريك مفهوم المواطنة 
في سياق رؤية إسالمية واعية متشبعة باالجتهاد الفقهي المعاصر، وتؤصل 

عيل االجتهاد المقاصدي؛ حتى يستطيع لمعاني التفعيل اإلسالمي، من خالل تف
  . أن يستوعب معطيات التغير في هذا المجال الحيوي والخطير

وحول هذا الموضوع تثار أسئلة وإشكاليات عميقة تنحدر من قضية 
مدى تقديم الوالء للوطن على الوالء للدين، أو العكس، و هل يمكن أن يجتمع 

لك فما هي القواعد واألصول التي الوالء للدين والوطن؟، وإذا كان األمر كذ
   .تستوعب ذلك؟، أم أن فقه المواطنة ال يقوم إال مع استبعاد الدولة الدينية

هذا وقد قسمت هذه الدراسة إجماال إلى مبحثين، تناولت في المبحث 
األول مبدأ المشروعية في فقه المواطنة، أما المبحث الثاني فقد تمحور حول 

مبادئ المواطنة طنة ضمن رؤية مقاصدية كلية، أو إعادة بناء مفهوم الموا
وفي ثنايا هذين المبحثين . وقيمها من منظور الفكر اإلسالمي ومقاصد الشريعة

مسائل وقضايا مهمة تتعلق بأطرافهما، تحتاج إلى الجرأة والغوص في هذا 
 . البحث
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  مبدأ المشروعية في فقه المواطنة: المبحث األول

هذا الغرض يحسن بنا أن نعّرف بمصطلح قبل الشروع في إنجاز 
  .المواطنة

وطن بالمكان يطن : "لفظ المواطنة مأخوذ من قولهم: المعنى اللغوي   
وطنا أقام به، وأوطن المكان وطن به، والبلد اتخذه وطنا، وواطن القوم عاش 
معهم في وطن واحد، والموطن الوطن وكل مكان أقام به اإلنسان ألمر، 

  . 1"مة اإلنسان ومقره ولد به أم لم يولدوالوطن مكان إقا

مصطلح المواطنة يعد لفظا مرادفا للفظ : المعنى االصطالحي
الصفة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة : "، والمواطنة تعني2الجنسية

التي يقيم فيها بشكل ثابت، وتحدد هده العالقة عادة حقوق الفرد في الدولة 
   .3"وواجباته اتجاهها

انتماء الفرد إلى الدولة التي ولد على إقليمها، وتربى : "كما تعني
وعاش بين أحضانها، واكتسب جنسيته  منذ لحظة والدته، وتربطه بها نواح 
عدة سياسية وقانونية واقتصادية وغيرها، ويكون والؤه لهذا اإلقليم، ويحصل 

  . 4"عليهعلى حقوقه كاملة وعليه أداء الواجبات التي تفرضها المواطنة 

  : دستور المدينة

يثبت هذا الدستور عظمة اإلسالم وأنه دين حوار وتعايش مع جميع 
لقد أعطت هذه الوثيقة حق المواطنة لسكان المدينة من  .الديانات األخرى

مهاجرين وأنصار ويهود وغيرهم بصرف النظر عن العقيدة، وهي الحقوق 
لمين في دولة المدينة مواطنين المعروفة بالحقوق المدنية، كما جعلت غير المس

لهم فيها مثل ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وبيّن هذا الدستور كيفية 
التعامل مع غير المسلمين وحقوقه وما عليه من واجبات، ونحن نقتصر على 

 . أهم بنود هذه المعاهدة
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ألنصار، كتاباً بين المهاجرين وا وكتب رسول هللا : "قال ابن إسحاق       
هم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط  وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرَّ

 : عليهم

بين المؤمنين  بسم هللا الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محّمد النبّي        
والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبَِعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنّهم أّمة 

  ...واحدة من دون الناس

هود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهـود دينهم، وللمسلمين دينهم، وإن ي
  . وأهل بيته  .نفسه إال) يهلك(مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ 
  . وإنَّ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف

  . وإنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف
  . ا ليهود بني عوفوإنَّ ليهود بني ساعدة مثل م

  . وإنَّ ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف
  .5..."وإنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف

إنّه نموذج للتعايش الدينّي المشترك، ولحقوق األقليّات الدينيّة في 
المجتمع المسلم، حيث نرى المواطنيّة والعدالة االجتماعية تعمُّ الجميع، بشرط 

يسلبها اإلنسان جوهرها، فيخون وطنه ويتآمر على أبناء بلده ويكون  أن ال
ولم تترك هذه الوثيقة، أو الصحيفة، أو الكتاب، أو دستور . عميالً لألعداء

المدينة، جانباً مهّماً من جوانب الحياة الدينيّة، واالجتماعيّة، والسياسيّة، 
ت هذه الصحيفة التعاون فقد أقرَّ . واالقتصاديّة، في المدينة إال وتناولته

الُمخلِص بين جميع األطراف خصوصاً بين المسلمين واليهود، وحريّة األديان 
والمعتقدات، والدفاع عن يثرب كوطٍن للجميع، والضرب على أيدي المعتدين 
ومدبِّري الفتن، ومقاطعة المشركين في مّكة وعدم إسداء العون لهم، والوقوف 

و حاولوا غزو يثرب والعدوان عليها لينتقموا من صفّاً واحداً ضدَّهم فيما ل
نت النُصَح والنصيحة والبّر . النبّي عليه الصالة والسالم وأصحابه كما تضمَّ

والنُصرة واألسوة لليهود إن التزموا بالعهد والميثاق، إضافةً إلى حفاظهم على 
  .  6زد على ذلك مضامين أخالقيّة راقية وتكافٍل اجتماعّي حقيقيّ . أموالهم
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  :لنصارى نجران معاهدة النبي 

بإبرام هذه المعاهدة مع اليهود، بل قام عليه الصالة  لم يكتف النبي 
والسالم بإبرام معاهدة ووثيقة أخرى مع فئة أخرى من أهل الكتاب، وهي 
نصارى نجران، حيث اعتبرت هذه الوثيقة نصارى نجران من مواطني الدولة 

  .اإلسالمية

  :نود هذه المعاهدةوفيما يلي أهم ب
وأذّب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت  –أي النصارى–أن أحمي جانبهم  -

صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح، حيث كانوا من جبل أو واٍد 
  .أو مغاٍر أو عمران أو سهٍل أو رمل

أن أحرس دينهم وملّتهم أين كانوا؛ من بّر أو بحر، شرقاً وغربا، بما أحفظ  -
  .نفسي وخاصتي، وأهل اإلسالم من ملّتيبه 

أن أدخلهم في ذّمتي وميثاقي وأماني، من كّل أذى ومكروه أو مؤونة أو  -
وأن أكون من ورائهم، ذابّاً عنهم كّل عدّو يريدني وإياهم بسوء، . تبعة

  .بنفسي وأعواني وأتباعي وأهل ملتي
ن الغارة والخراج، أن أعزل عنهم األذى في المؤن التي حملها أهل الجهاد م -

   .وليس عليهم إجبار وال إكراه على شيء من ذلك. إال ما طابت به أنفسهم
ال تغيير ألسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال سائح عن  -

سياحته، وال هدم بيٍت من بيوت بيعهم، وال إدخال شيء من بنائهم في 
فعل ذلك فقد نكث عهد  فمن. شيء من أبنية المساجد، وال منازل المسلمين

  .هللا وخالف رسوله وحال عن ذّمة هللا
أن ال يُحمَّل الرهبان واألساقفة، وال من تعبّد منهم، أو لبس الصوف، أو  -

توحد في الجبال والمواضع المعتزلة عن األمصار شيئاً من الجزية أو 
 .الخراج

، قوله المال يُجبر أحد مّمن كان على ملّة النصرانية كرهاً على اإلس -
، )46: العنكبوت( َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَِّتي ِهَي أَْحَسنُ : تعالى

ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم أذى المكروه حيث كانوا، وأين 
  .كانوا من البالد
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إن أجرم واحد من النصارى أو جنى جناية، فعلى المسلمين نصره والمنع  -
والغرم عن جريرته، والدخول في الصلح بينه وبين من جنى والذّب عنه 

  . عليه
ال يُرفضوا وال يُخذلوا وال يُتركوا همال، ألني  فإما ُمّن عليه، أو يفادى به -

  .أعطيتهم عهد هللا على أّن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
والذّب عن  على المسلمين ما عليهم بالعهد الذي استوجبوا حّق الذمام، -

الحرمة، واستوجبوا أن يذب عنهم كّل مكروه، حتى يكونوا للمسلمين 
  .شركاء فيما لهم، وفيما عليهم

وال يحملوا من النكاح شططا ال يريدونه وال يكره أهل البنت على تزويج  -
المسلمين وال يضاروا في ذلك إن منعوا خاطبا وأبوا تزويجا ألن ذلك ال 

ومسامحة أهوائهم إن أحبوه ورضوا به إذا صارت  يكون إال بطيبة قلوبهم
النصرانية عند المسلم فعليه أن يرضى بنصرانيتها ويتبع هواها في 
االقتداء برؤسائها واألخذ بمعالم دينها وال يمنعها ذلك فمن خالف ذلك 
وأكرهها على شيء من أمر دينها فقد خالف عهد هللا وعصى ميثاق رسوله 

  .بينوهو عند هللا من الكاذ
بيعهم وصوامعهم، أو شيء من مصالح  - ترميم -لهم إن احتاجوا في مرمة  -

 - ترميمها -أمورهم ودينهم، إلى رفدا من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها 
أن يُرفدوا على ذلك ويعاونوا، وال يكون ذلك ديناً عليهم، بل تقويةً لهمعلى 

 .7"ومنّة u ورسوله عليهم مصلحة دينهم ووفاًء بعهد رسول هللا موهبةً لهم

فهذه النصوص تبين لنا بوضوح كيف طبق مفهوم المواطنة بصورة    
  . رائعة في السيرة النبوية، بما ال نجد له نظيرا عند أيّة أمة من األمم األخرى

 بناء مفهوم المواطنة ضمن رؤية مقاصدية كلية: المبحث الثاني

مقاصد الشريعة يتولى هذا البحث الكشف عن أهمية مراعاة 
ولذلك كان  الناظر في النوازل في أمس  اإلسالمية في ترشيد االجتهاد الفقهي؛

الحاجة إلى مراعاتها عند فهم النصوص لتطبيقها على الوقائع،  وإلحاق 
حكمها بالنوازل والمستجدات، على نحو يتحقق فيه المقصد الشرعي من وراء 

لناظر في النوازل لمقاصد الشريعة ، وهكذا  فإن معرفة اتنزيل الحكم الشرعي
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يعينه على معرفة أحكام النوازل المعاصرة، ومن ثمَّ يجب على المجتهد إدراك 
؛ ألن فهم -بما هي وعاء لهذه  للمصالح -مقاصد الشارع من تشريع األحكام 

النصوص الشرعيَّة  وتطبيقها على الوقائع والمستجدَّات متوقف على معرفة 
أن االجتهاد الذي يجب على علماء كل عصر أن يعتنوا به هذه المقاصد؛ حيث 

يقوم على بصر واع بالمقاصد الشرعية، وإدراك ألولوياتها، وتنزيل كل حكم 
يجري فيه االجتهاد منزلته في تحقيق المصالح الكلية للشريعة والمقاصد 

  .الجزئية لألحكام، وبناء على هذا التنزيل يكون صواب االجتهاد أو خطؤه

هم فائدة نجنيها من دراسة المقاصد الشرعية تلك المتعلقة بتسديد إن أ
ذلك أّن علم المقاصد يعدُّ المفتاح األساس أليِّ حكم االجتهاد الفقهي وإثرائه، 

يتمُّ تقريره عن طريق االجتهاد، وبذلك يكون الحكم االجتهادي موافقا لمراد 
واإلمام الشرعي بدقة،  الشارع، وذلك إذا تّم تحديد مقصود الشارع من الحكم

لم يكن مبالغا حين حصر شروط االجتهاد في أمرين  - رحمه هللا - الشاطبي 
ي مقاصد الشريعة،  إنَّما تحصل درجة : "حيث يقوليدوران حول وجوب تحرِّ

فهم مقاصد الشريعة على كمالها، : االجتهاد لمن اتَّصف بوصفين، أحدهما
وهكذا فإّن من أبرز  .8"ى فهمه فيهاالتمكن من االستنباط بناء عل: والثاني

شروط االجتهاد أن يكون المجتهد عالما بمقاصد الشريعة، متفهما لها، مدركاً 
لجزئياتها وكلّياتها، بحيث يستطيع بعد ذلك أن يستخرج الفقه من النصوص 

 .الشرعية بناًء على هد األصل التشريعي الهام

فيها نظر المجتهد، كما أن من المجاالت االجتهادية التي يتوقف 
وتقديره على فقه المقاصد، مجال االجتهاد المصلحي، والمراد به االجتهاد في 

التي ليس فيها نص خاص يعتمد أو يقاس عليه، فيكون النوازل والوقائع 
يحتاج المجتهد أن  في هذا المجال، ف الناس  لحامصمراعاة المعول فيها على 

، خاصة في عصرنا الحاضر وما عيشرتة واسعة بمقاصد الخبريكون على 
أنتجه من قضايا ومستجدات متسارعة في شتى مناحي الحياة، وقد عد العالمة 
ابن عاشور طريق المصالح  أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير أمور األمة 

  .عند نوازلها ونوائبها إذا التبست عليه المسالك
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لى ضرورة البناء هذا ويقوم االجتهاد المقاصدي أو الفقه المقاصدي ع
على المقاصد الشرعية في عملية استنباط األحكام الفقهية وتنزيلها في الوقائع، 
كما أن االتجاه المقاصدي في االجتهاد استدعته مقتضيات تحقيق صالحية 
الشريعة اإلسالمية لكل مكان وزمان، وقيامها على مراعاة مصالح العباد في 

من أجلها بُعث الرسول عليه الصالة معاشهم ومعادهم، وهي الغاية التي 
 َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمينَ : والسالم وأنزلت الشريعة؛ لقوله تعالى

  .)107: األنبياء(

وسوف نقوم بتسكين هذا البحث في مجال المقاصد الضرورية الخمسة، 
ة، والمساواة، وما يمكن أن تضاف إليها من مقاصد أخرى مثل العدل، والحري

حيث ذكر العلماء المتقدمون أّن مجموع الضروريات التي ... وحقوق اإلنسان
حفظ الدين، والنفس، : جاءت الشريعة اإلسالمية بمراعاتها خمسة وهي

: مقصود الشرع من الخلق خمسة" :والنسل، والعقل، والمال، قال الغزالي
: ، ويقول أيضا9"م وعقلهم ونسلهم ومالهموهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسه

وتحريم تفويت هذه األصول الخمسة والّزجر عنها، يستحيل أن ال تشتمل "
عليه ملّة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصالح الخلق؛ ولذلك 

   .10"لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر

اتّفقت الشرائع على تحريم الدماء واألبضاع " :لعزّ قال اإلمام ا
  .11"واألموال واألعراض

وهكذا فإن جميع الشرائع اتفقت على حفظ هذه األصول الكلية، وإن 
ومن هذا . الفقهية وقع اختالف فيما بينها فإنه راجع إلى الجزئيات والفروع

ا بحثه الشريعة اإلسالمية بشكل أوسع مم المنطلق سوف نتكلم عن مقاصد
األصوليون، بحيث ال يقتصر على المكلفين فقط، بل يتعداه ليشمل اإلنسانية 

والمسلمون في كل زمان ومكان، قديما وحديثا، يعيشون في مجتمع . "كلها
متعدد الملل والمذاهب واألجناس والنزعات، وهذا يتطلب التعايش والتفاعل 

وتقابل األضداد والمتناقضات، مع هذا المجتمع الذي أراده هللا تعالى، لالختبار 
وتكامل الكون، وليعرف الحق من الباطل، والخير والشر، وتلك حكمة إلهية 
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َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمن فِي : قائمة عميقة المدى، كما قال سبحانه وتعالى
   .12")99: يونس( ِمِنينَ اْألَْرِض ُكلُّهُْم َجِميًعا ۚ أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّٰى يَُكونُوا ُمؤْ 

لقد استعمل الفقهاء هذا المصطلح للداللة على أهم : حفظ الدين - أوال
مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية، فبينوا أن الدين يراد به مجموع 
العبادات والمعامالت واألحكام التي شرعها هللا تعالى لتنظيم عالقة الناس 

يد به في هذا المقام معنى أوسع من بربهم وعالقاتهم بعضهم ببعض، ونحن نر
 هو حرية و حق التدينذلك يتالئم مع المواطنة، ولعل المصطلح المناسب له 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ : تعالى المكفول شرعا بقوله يِن ۖ قَد تَّبَيََّن الرُّ  َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
لى الدخول في أي ال تكرهوا أحدا ع: "، جاء في تفسير هذه اآلية)256: لبقرةا(

دين اإلسالم، فإنه بين واضح، جلي دالئله وبراهينه، ال يحتاج إلى أن يكرهه 
أحد على الدخول فيه، بل من هداه هللا لإلسالم، وشرح صدره، ونور 
بصيرته، دخل فيه على بينة؛ ومن أعمى هللا قلبه وختم على سمعه وبصره، 

آية محكمة ترقى "وهي   .13"فإنه ال يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا
إلى مستوى القاعدة الكلية، وتتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ الدين اإلسالمي 
أن يدخله مكره عليه يعبث به أو يتالعب بمقدراته كما حدث لكثير من 
المنافقين الذين دخلوا اإلسالم ووصلوا إلى مراتب عليا داخل مؤسساته ويتم 

هذه الشريعة : "ا يقول الشيخ دراز، وكم"توظيفها لصالح بني جلدتهم
المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس تحت 
سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين 

    .    14"والدنيا معا

منوها بظاهرة تسامح المسلمين  -يقول العالم الفرنسي غوستاف لوبون 
رأينا من آي : "- في الدين بصورة لم تعهد في تاريخ الديانات مع المخالفين

القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة 
إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسوا األديان التي هرت قبله كاليهودية 
والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته، وقد 
اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون، والعبارات 
اآلتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس 



المواطنة مقاصد الشريعة في فقه  نحو تفعيل                                                                          
  

 

 597                                                                            لسادساالدولي  الملتقى

أن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم : خاصا بنا، قال روبرتسن
امتشاطهم الحسام نشرا لدينهم وروح التسامح نحو األديان األخرى، وأنهم مع 

    .15"تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليم دينهم

لقد اهتمت الشريعة اإلسالمية اهتماما بالغا بالنفس  :حفظ النفس -ثانيا
والمقصود من األنفس التي "اإلنسانية، فحرمت إزهاقها واالعتداء عليها، 
ومة باإلسالم أو الجزية أو عنيت الشريعة بحفظها هي األنفس المعص

  . 16"األمان

وهكذا فإن اإلسالم لم يكتف فقط بتحريم قتل المسلم، بل حرم كذلك قتل 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، : "؛ لقوله عليه الصالة والسالم17المعاهد

، كما أن حق الحماية المقرر 18"وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما
حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما يتضمن حماية ألهل الذمة يتضمن 

 .أعراضهم، وقتلهم حرام بإجماع العلماء

يعد حفظ النسل من الركائز األساسية في الحياة، ومن : حفظ النسل -ثالثا
أسباب عمارة األرض، وفيه تكمن قوة األمم، وبه تكون مرهوبة الجانب، 

تصون أعراضها وأموالها عزيزة القدر تحمي أديانها، وتحفظ نفوسها، و
واإلسالم قد عني بحماية النسل ودعا إلى تكثيره، ومنع كل ما من شأنه أن 
يقف في طريق سالمته، أو إيجاده، كما أباحت الشريعة الزواج بالكتابيات؛ 

نَّ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم إَِذا آتَْيتُُموهُ : لقوله تعالى
    .19)5 :المائدة( أُُجوَرهُنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوَال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ 

: وقد جاء تطبيق هذا الحكم الشرعي في السنة النبوية بهذه الصورة
وال يحملوا من النكاح شططا ال يريدونه وال يكره أهل البنت على تزويج "

خاطبا وأبوا تزويجا الن ذلك ال يكون  المسلمين وال يضاروا في ذلك إن منعوا
إال بطيبة قلوبهم ومسامحة أهوائهم إن أحبوه ورضوا به إذا صارت النصرانية 
عند المسلم فعليه أن يرضى بنصرانيتها ويتبع هواها في االقتداء برؤسائها 
واألخذ بمعالم دينها وال يمنعها ذلك فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من 
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خالف عهد هللا وعصى ميثاق رسوله وهو عند هللا من أمر دينها فقد 

  .20"الكاذبين

موضحا أهمية هذا  - يقول اإلمام الشوكاني  :حفظ العرض - رابعا
فإّن عادة العقالء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فُِدَي : "- المقصد

بالضرورة فهو بالضرورة أولى، وقد شرع في الجناية عليه الحّد، وهو أحّق 
بالحفظ من غيره؛ فإّن اإلنسان قد يتجاوز عّمن جنى على نفسه أو ماله، وال 

  : يكاد أحد أن يتجاوز عّمن جنى على عرضه؛ ولهذا يقول قائلهم

   21"يهون عليـنا أن تـصاب جسومنـا          وتـسلم أعـراض لنـا وعقـول

ومن هنا فإن الشريعة اإلسالمية تحافظ على عرض وكرامة المسلم 
، فال يجوز ألحد إذايتهم واالعتداء عليهم؛ 22ر المسلم ما لم يكن محارباوغي

أن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا؛ ألنهم في جوارنا وفي خفارتنا "ذلك 
، ودين اإلسالم، فمن وذمتنا وذمة هللا تعالى، وذمة رسول هللا ) حمايتنا(

تعالى، وذمة رسول هم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة هللا اعتدى علي
  . 23"، وذمة دين اإلسالمهللا 

من األمور الضرورية التي ال تقوم مصالح : حفظ المال -خامسا
الحياة الدنيا إال بها عنصر المال؛ فهو عصب الحياة وقوام استمرارها، 
والحاجة إلى المال ضرورية في حق الفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاء، ال 

مهما اختلفت عقائدها وتنوعت ثقافاتها؛ ومن هنا جاء تستغني عنه أمة األمم 
ولنجران وحاشيتها جوار هللا : "لنصارى نجران قوله في عهد الرسول 

على أموالهم وملتهم وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من  النبي وذمة محمد 
  ". قليل أو كثير

هذا وقد اقترح أحد الباحثين المعاصرين بحق ضرورة االنتقال من 
مجال الفرد، مجال األسرة، : ليات الخمس إلى المجاالت األربعة، وهيالك

بموضوع بحثنا، هو المجال والذي له عالقة . مجال األمة، مجال اإلنسانية
الرابع، أعني مقاصد الشريعة في مجال اإلنسانية خمسة، لعل أهمها المقاصد 

  :اآلتية
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  .التعارف والتعاون والتكامل: أوال
  .الم العالمي القائم على العدلتحقيق الس: ثانيا
  .24الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: ثالثا

  : الخاتمة

  : يطيب لي في نهاية هذا البحث أن أسجل أهم النتائج المتوصل إليها

شدد اإلسالم في حرمة الدماء واألموال واألعراض بوجه عام، ت: أوال
يس محاربا ويستوي في ذلك دم ومال وعرض المسلم وغير المسلم الذي ل

  .للمسلمين
أعطى حق المواطنة لسكان المدينة من مسلمين ويهود دستور المدينة : ثانيا

ونصارى بصرف النظر عن العقيدة، وهي الحقوق المعروفة بالحقوق 
المدنية، كما جعلت غير المسلمين في دولة المدينة مواطنين لهم فيها مثل ما 

  .للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين
بروز ظاهرة تسامح اإلسالم مع جميع األديان في نصوص الكتاب : ثالثا

والسنة، بما ال نجد له نظيرا عند أية أمة أخرى كما صرح بذلك فقهاء الغرب 
  .أنفسهم

من المجاالت االجتهادية التي يتم فيها إعمال نظر المجتهد معرفة : رابعا
  . المواطنة المقاصد الشرعية، ويمكن االستفادة من ذلك في تفعيل فقه

قضية المواطنة، والتي مدى اهتمام الفقه اإلسالمي المعاصر ب: خامسا
تتمحور حول المحافظة على حقوق غير المسلم، ومدى تمتعه بحقوق 

  .المواطنة متساويا بذلك مع المسلم نفسه
  .وهللا تعالى الهادي إلى سواء السبيل

   :الهوامش

                                                        
  .2/1054جمع اللغة العربية، م: المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم، وآخرون، تحقيق -1
، الجنسية في القانون التونسي، الميمي "الرابطة القانونية التي تربط الفرد بالدولة: "الجنسية هي -2

 .14حسن، الشركة التونسية للتوزيع، ص
 .3م، ص 1994، 1الصالح نبيل، ما هي المواطنة؟ سلسلة مبادئ الديمقراطية، ط   -3
  .44طنة من منظور إسالمي، رنا صبحي سعيد عثمان، ص أحكام الجنسية والموا -4
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يوسف . المجتمع اإلسالمي، د غير المسلمين في: نقال عن. حضارة العرب،  غوستاف لوبون -15

 .21القرضاوي، دار الشهاب، الجزائر، ص 
، 2روضة الطالبين وعمدة المفتين، ألبي زكربا محي الدين يحي بن شرف النووي، ط  -16

  .  9/148ه، المكتب اإلسالمي، بيروت، 1405
وآخرون،  مصطفى إبراهيم. المعاهد هو الذمي الذي أعطى عهدا يأمن به ماله وعرضه ودينه -17
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 .دخل في عهد المسلمين وأمانهم، فإنه يجب حفظ دينه وعرضه وماله
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 . 216لفكر، بيروت، لبنان، ص ا
المحارب هو الذي بين المسلمين وبين بالده عداوة وحرب فعلية أو حكمية، وهبة الزحيلي،  -22

  .5/3740م، 1985الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، 
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  .172-164جمال الدين عطية، دار الفكر، دمشق، ص . نحو تفعيل مقاصد الشريعة، د -24
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  مرتكزات المواطنة في ضوء مقاصد الشريعة

  

 

    1الجزائر جامعة – مسعودة علواش الدكتورة

  :تمهيد

إن مفهوم المواطنة من المفاهيم السياسية التي فرضت نفسها في 
 ،الواقع المعاصر، وصار هذا المفهوم في اآلونة األخيرة يحظى باهتمام كبير

ماعية والثقافية وخاصة بعد من قبل عديد من الجهات السياسية، واالجت
  .التحوالت العالمية والتطورات المختلفة على كافة المستويات

 ومصطلح المواطنة وإن كان معاصرا فرضته عوامل التطور،
واالنفتاح على العالم، إال أن مضمونه كان له حضور قوي لدى فقهاء  

مجاالتها من خالل مصنفاتهم المتعددة في الفقه السياسي بمختلف  اإلسالم،
فمن يلقي نظرة على كتب األحكام السلطانية، وكتب المرايا التي تعتني 

وكتب اإلصالح السياسي واالجتماعي تتشكل لدية صورة  بنصائح الملوك،
واضحة عن نظرة فقهاء اإلسالم لمفهوم المواطنة التي تسعى لتحقيق المقاصد 

لى مراعاة الجانب وهي االستخالف في األرض الذي يقوم ع العليا للشريعة،
بل يجعل مقصد حماية الوطن  العقدي الذي يمثل االنتماء لألرض والوطن،

ومراعاة الجانب السلوكي  بالجهاد والدفاع عنه من مقاصد حماية المعتقد،
والجانب العمراني الذي يعد  لألفراد  التي تسيره منظومة الحقوق والواجبات،

  حقوق والواجبات مرآة عاكسة لالنتماء وثمرة لمنظومة ال

أحكامها والمتناسقة  وفي خضم هذه المنظومة التشريعية المنسجمة
حتى ات المواطنة أهدافها ومقاصدها  ،نجد فقهاء اإلسالم قد أصلوا لمرتكز

  .ينصلح بمراعاتها  حال البالد والعباد
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هي هذه المرتكزات التي تقوم عليها المواطنة ؟وما عالقتها بمقاصد  فما 
ولإلجابة على هذه اإلشكالية  يمكن   تقسيم عناصر  المداخلة إلى  الشريعة؟

  :المحاور التالية

  .مفهوم المواطنة في مصنفات الفقه السياسي اإلسالمي :األول لمحورا

  . مرتكزات المواطنة وعالقتها بمقاصد الشريعة :المحور الثاني

  

 سالمياإلمفهوم المواطنة في مصنفات الفقه السياسي : المحور األول

الموافقة وزنا : المواطنة هي :مفهوم المواطنة في اللغة - أوال
التي  وقد جاءت في صيغة مفاعلة، وهي  مشتقة من كلمة الوطن  ،)1(ومعنى

  :على معنيين )2(يطلقها اللغويون

وهو معنى عام و يراد به المقر، والموقع، وهو المكان المحدد  :األول
  .ي يستقر فيه اإلنسان يعتبر موطنهالموضوع لالستقرار، فالمكان الذ

هو المحل أو المكان الذي تعود اإلنسان على  وهو معنى خاص :الثاني 
اإلقامة فيه، ومن هذا التعود نشأ الشعور باالنتماء الذي يحدث نوعا من  

وهو التذليل والتمهيد في ممارساته الحياتية للعيش فيه بإحداث  ،)3(التوطين
  .الواجباتالتوافق  في الحقوق  و

ومن خالل هذه المعاني اللغوية يمكن القول بأن المواطنة هي انتماء 
  .يترتب عنه التوافق بين الحقوق والواجبات في موازنة تامة

  

  مفهوم المواطنة في مصنفات الفقه السياسي -ثانيا

إن المواطنة مفهوم معاصر يقوم في معناه العام عند علماء االجتماع 
وعند علماء  النتماء التي تكون بين الفرد والمجتمع،على مراعاة رابطة ا

القانون ال تتعدى كونها عالقة قانونية تربط فردا معينا بدولة معينة، وينتج عن 
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هذه العالقة استحقاق الحماية التامة من جانب الدولة والخضوع التام لسيادة 
  .)4(لقضائيةالدولة بكل مظاهرها في مختلف مجاالتها التشريعية والتنفيذية  وا

وهذا المضمون لمفهوم  المواطنة له حضور قوي  في مصنفات الفقه 
السياسي عند علماء المسلمين فقد حرصوا على إنماء عالقة الفرد باألمة 
اإلسالمية من خالل وضع قواعد تنظيمية لضبط عالقة الفرد بالسلطة التي 

ماء إليه، ونجد ترعاه وتحمي حقوقه والمجتمع الذي يعيش فيه ويشعر باالنت
ففي  ،هذا في كتب األحكام السلطانية التي تناولت أنواع السلطات والواليات

التي تناولت عالقة الحكام بالمحكومين، بوضع شروط أساسية ، )5(باب اإلمامة
يجب توافرها في الحاكم، منها العدالة الجامعة لشروطها، وتوفر الرأي 

وتتعدى هذه الشروط حتى ألهل  وم،والحكمة لتدبير مصالح الناس بطريقة أق
االختيار حتى ينصبوا من يحسن التدبير، وغيرها من الشروط التي تصب 
كلها في حسن سياسة الرعية بدفع الظلم عنهم وحماية حقوقهم، وضبط 

  .  )6(واجباتهم في موازنة تامة

بل تعداه إلى بقية األبواب التي  ولم يتوقف األمر عند باب اإلمامة،
وحتى باب استخراج  ها  المعنى السابق كباب القضاء وباب المظالم،روعي في

وتوزيع المال العام فإنه يخضع لقواعد ومعايير تراعي قيم المواطنة 
السياسة االستخراجية والتوزيعية على اعتماد مبدأ "ومرتكزاتها، فتقوم هذه 

  .)7("العدل والتوازن في توزيع األعباء والمزايا

فقهاء  على ذكر القواعد التنظيمية بل مزجتها بالقيم ولم يقتصر جهد ال
هو الشأن في المصنفات التي تعتني بالنصائح والمواعظ  األخالقية كما

وهي تؤكد على وجوب التحلي بفضائل األخالق وعلى رأسها ، )8(للملوك
وكذا كتب  العدل، ألنها سبب في إصالح الراعي والرعية وبها يستقر الملك،

أداء األمانات في الواليات : اسي التي قامت على قسميناإلصالح السي
    .)9(وقسم الحدود لحماية الحقوق بأنواعها واألموال،

 لحل الخصومات والنزاعات لرعاية حقوق األفراد، )10(وكتب القضاء
وهي حقوق الحياة كما  المتمثلة في الكليات األساسية للتشريع اإلسالمي،
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النفس، والعقل، والنسل والعرض والمال،  يسميها ابن عاشور المتمثلة في
وحق االنتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين وهو أعظم  

التي تلزم الحاكم المحافظة عليه باعتباره أول مقاصد اإلمامة التي ) 11(الحقوق
ومنه تنشأ رابطة  ،)12(خالفة النبوة  في حراسة الدين وسياسة الدنيا به: هي

تي تعد شرطا أساسيا للدخول في نطاق المواطنة اإلسالمية، باإلضافة العقيدة ال
إلى عنصر اإلقليم الذي يخضع لسيادة الدولة والسلطة اإلسالمية، والذي يعتبر 

أي المساندة المتبادلة بين  "الوالية والوالء"شرطا ضروريا لتوفر عنصري 
حكامه الدينية والمدنية  فاإلسالم يلزم تابعيه باالمتثال لجميع أ الفرد والدولة،

والسياسية ويفرض عليهم القيام بجميع واجباته وفرائضه  ويطالبهم بكل نوع 
  . )13(من التضحية في الدفاع عن حوزته

فالوالية والوالء يشيران إلى قدرة الدولة على توفير الحماية للمواطن 
تي تقوم وهذا في مقابل خضوع المواطنين ألحكام اإلسالم ال ألحكام اإلسالم،

الدولة على تطبيقها، ومساندتهم لها وأداء ما عليهم من واجبات نحوها ،من 
أهمها نفرتهم للدفاع عنها بالقيام بواجب الجهاد دفاعا عن الدين والوطن الذي 

   .)14(يمثل الكيان االجتماعي والسياسي المسلم

بشأن  وقد دل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن النبي 
َعِن اْبِن «: كان يسديها ألمراء جيشه في الغزوات والسرايا قوله الوصايا التي

َر َرُجالً َعلَى َسِريٍَّة، أَْوَصاهُ فِي : بَُرْيَدةَ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ِ إَِذا أَمَّ َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ِ، َوَمْن َمَعهُ ِمَن اْلُمْسلِِميَن َخْيراً  ِة نَْفِسِه بِتَْقَوى هللاَّ ِ، «: لَ فَقَا. َخاصَّ اْغُزوا ِباْسِم هللاَّ

 ِ ِ . َوفِي َسبِيِل هللاَّ َّoاْغُزوا َوالَ تَْغِدُروا َوالَ تَُغلُّوا َوالَ تَْمثُلُوا َوالَ . قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِا
َك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن فَاْدُعهُْم إِلَى إِْحَدى ثَالَثِ . تَْقتُلُوا َولِيداً   َوإَِذا أَْنَت لَقِيَت َعُدوَّ

اْدُعهُْم إِلَى . فَأَيَّتُهُنَّ أََجابُوَك إِلَْيهَا، فَاْقبَْل ِمْنهُْم َوُكفَّ َعْنهُمْ . ِخالٍَل، أَْو ِخَصالٍ 
ِل ِمْن َداِرِهْم . فَإِْن أََجابُوَك فَاْقبَْل ِمْنهُْم َوُكفَّ َعْنهُمْ . اِإلْسالَمِ  ثُمَّ اْدُعهُْم إِلَى التََّحوُّ

َوأَْخبِْرهُْم، إِْن فََعلُوا ذلَِك، أَنَّ لَهُْم َما لِْلُمهَاِجِريَن، َوأَنَّ . ينَ إِلَى َداِر اْلُمهَاِجرِ 
َعلَْيِهْم َما َعلَى اْلُمهَاِجِريَن، َوإِْن أَبَْوا فَأَْخبِْرهُْم أَنَّهُْم يَُكونُوَن َكأَْعَراِب اْلُمْسلِِميَن، 

ِ الَِّذي يَْجِري َعلَ  َوالَ يَُكوُن لَهُْم فِي اْلفَْيِء . ى اْلُمْؤِمنِينَ يَْجِري َعلَْيِهْم ُحْكُم هللاَّ
فَإِْن هُْم أَبَْوا أَْن يَْدُخلُوا فِي . إِالَّ أَْن يَُجاِهُدوا َمَع اْلُمْسلِِمينَ . َواْلَغنِيَمِة َشْيءٌ 
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فَإِْن هُْم أَبَْوا، . هُمْ فَإِْن فََعلُوا فَاْقبَْل ِمْنهُْم َوُكفَّ َعنْ . اِإلْسالَِم، فََسْلهُْم إِْعطَاَء اْلِجْزيَةِ 
ِ َعلَْيِهْم َوقَاتِْلهُمْ   .)15(»فَاْستَِعْن بِا;َّ

بين اإليمان بعقيدة  ميز بين أمرين، الحديث دل  على أن النبي ف
 اإلسالم، وبين أن يكون للمسلم حقوق المهاجرين المقيمين في دار اإلسالم،

منها المشاركة  في  ق،كما يوضح النص أن اإلسالم وحده ال يوجب تلك الحقو
  .)16(مال الفيء والغنيمة فيلزم لذلك بالضرورة شرط االنتقال إلى دار اإلسالم

  مرتكزات المواطنة وعالقتها بمقاصد الشريعة :المحور الثاني

إن المواطنة في الفكر اإلسالمي تنطلق من رؤية شاملة لإلنسان 
وجاء دستورها  مة، والكون والحياة ،باعتبار الشريعة اإلسالمية جاءت عا

داعيا جميع البشر إلى أتباعه إلقامة مجتمع تكون  بنيته السياسية قائمة على 
  :)17(ثالث حقائق

عالمية اإلسالم وخاتمية رسالته ،فاإلسالم ال ينحصر في أمة وال  :األولى
بل رسالته عالمية، وكتابه آخر الكتب، ورسوله آخر الرسل  يحتكره أحد،

  .وخاتمها

اكتمال الدين، وابتناء أحكام الشريعة على كليات عامة تستوعب كل  :الثانية
  .النوازل على مختلف الظروف الزمانية والمكانية

ابتناء أحكام الشريعة على مراعاة مصالح الناس المتجددة ،وهذا ما  :الثالث
  .يفسر سر خلودها

وقد توسع الشاطبي في تفسير معنى عموم خطاب الشريعة لكل 
ستدل على ذلك بأدلة من النقل والعقل فقال في المسألة التاسعة من المكلفين وا

الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى "النوع الرابع من مقاصد الشارع 
يختص بالخطاب بحكم  من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، وال  أنه ال

  .)18("يتحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة

َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس  :قوله تعالىالنصوص المتضافرة ك
ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُمونَ  قُْل يَا  :وقوله تعالى، )28: سبأ( بَِشيًرا َونَِذيًرا َولَٰ
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َماَواِت وَ  ِ إِلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّ  ...اْألَْرضِ أَيُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل هللاَّ
  . )158: األعراف(

، قَالَ  قَاَل َرُسوُل : ومن السنة ما ورد عن َجابِِر ْبِن َعْبِد ّهللاِ األَْنَصاِريِّ
َكاَن ُكلُّ نَبَِي يُْبَعُث إِلَى قَْوِمِه : أُْعِطيُت َخْمساً لَْم يُْعطَهُنَّ أََحٌد قَْبلِي«: ّهللاِ 

ةً، َوبُِعْثُت إِلَى ُكلِّ أَ  وغيرها من النصوص الدالة على  ،)19(»ْحَمَر َوأَْسَودَ َخاصَّ
  .أن البعثة كانت عامة ال خاصة

ومن ذلك أيضا الحقيقة المتفق عليها أن أحكام الشريعة موضوعة 
لمصالح العباد في العاجل واآلجل، فلو وضعت على الخصوص لم تكن 

  .)20(موضوعة لمصالح العباد بإطالق

م الشريعة أن تكون أحكامها سواء من أعظم ما يقتضيه عمو" فكان
لسائر األمم المتبعة لها بقدر االستطاعة ألن التماثل في إجراء األحكام 

  .)21("والقوانين عون على حصول الوحدة االجتماعية

قيم ومقاصد عامة هي مرتكزات أساسية تقوم  ومن هذا العموم نشأت
لى ذكر أهم وستعرج هذه الورقة ععليها المواطنة في الفكر اإلسالمي 

المرتكزات  المتفق عليها كمبادئ دستورية والتي تعتبر مقاصد عامة للشريعة 
المساواة، الحرية، العدل ،حفظ األمن  اعتبار كرامة اإلنسان،: اإلسالمية  وهي

  .العام

  كرامة اإلنسان: المرتكز األول

جعل هللا اإلنسان أكرم مخلوقاته في هذا الوجود حيث اختاره 
وسخر له كل الموجودات كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله   لالستخالف،

َن الطَّيِّبَاِت : تعالى ْمنَا َبنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلَبرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُم مِّ َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًال  مَّ ْلنَاهُْم َعلَٰى َكثِيٍر مِّ   ).70: اإلسراء( َوفَضَّ

بمقتضى كونه "جعل اإلسالم هذا االستحقاق للكرامة اإلنسانية وقد 
إنسانا ال للونه وال جنسه وال لدينه، وال لكونه شريفا أو ذا حسب، أو ذا جاه، 

  .)22("بل هي اإلنسانية ذاتها
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وارتكزت كل تعاليم اإلسالم على مراعاة  هذا المقصد في السلم و 
ية على اعتباره  ألنه يتفق مع عموم وانبنت كل أحكامها الكلية والفرع الحرب،

شريعة اإلسالم، فمنعت كل تصرف في إهانة أو خدش لكرامة اإلنسان ونهت 
لكرامته  لما ورد عن عموم النهي عن ضرب الوجه عن الضرب على الوجه 

إذا قاتل " : قال رسول هللا: قال في الحديث الصحيح، فعن أبي هريرة 
    .)24("فليتق الوجه"وفي رواية ، )23("أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

ونهى اإلسالم عن التمثيل بالجاني بجدع أنفه أو بقر بطنه وكل ما فيه 
تقبيح أو هدر لهذه الكرامة حتى في حال الحرب أو العقاب  لما ورد عن النبي 

 ما خطبنا رسول( :أنه قال نهيه عن المثلة لما جاء عن عمران بن حصين 
 .)25()خطبة إال أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة هللا 

حتى الكفار إذا قتلوا، فإنه ال يمثل بهم بعد القتل وال تجدع آذانهم 
بهم ما  وأنوفهم، وال تبقر بطونهم إال أن يكونوا فعلوا ذلك بالمسلمين فيفعل

َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُم : كما قال تعالى )26(فعلوا، والترك أفضل
ابِِرينَ    ).126: النحل( بِِه ۖ َولَئِن َصبَْرتُْم لَهَُو َخْيٌر لِّلصَّ

كان إَذا أَمََّر أَميراً َعلَى "  ولما جاء في صحيح مسلم أن رسول هللا 
تِِه بتَْقَوى هللا َوَمْن َمَعهُ مَن اْلُمْسلِميَن َخْيراً ثُمَّ َجْيٍش أَْو سَ  ريٍَّة أَْوَصاه في َخاصَّ

قَاَل اْغُزوا ِباْسِم هللا فِي َسبيِل هللا قَاتِلُوا َمْن َكفََر ِباm اْغُزوا َوالَ تَُغلُّوا َوالَ تَِدُروا 
 .)27("َوالَ تَْمثُلُوا َوالَ تَْقتُلُوا َولِيداً 

فصار هذا النهي عن المثلة أصال كليا عاما ،يندرج تحته جزيئات 
وفروع كثيرة، وكل ما فيه إهدار آلدمية اإلنسان وكرامته، كالحرق والكي 
على الوجه، وغيرها من صور التعذيب والتقبيح  التي تنافي اعتبار الكرامة 

 .اإلنسانية

يم  نشأت منظومة الحقوق والواجبات التي تقوم على من هذا التكر
مرتكزات أساسية يتحقق بها فهم الوظيفة التي كلف بها اإلنسان وهي عمارة 

َوَما  :األرض لتحقيق المقصد األسمى وهو عبادة هللا كما جاء في قوله تعالى
نَس إِالَّ لِيَْعبُُدونِ    ). 56: الذاريات( َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
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المبادئ الدستورية "تعد المساواة من : المساواة: لمرتكز الثانيا
  .)28("والقيم العليا التي قررتها الشريعة اإلسالمية

خطابها وهي  أول األشياء التي تنشأ عن عموم الشريعة، وتعني في 
أو  أو لون، أو جنس، ، دون تمييز لنوع،بين جميع  الناسالعالمي التسوية  

خطاب التكليفي ال تستثن أحدا بل أضحى ذلك من فتجد ها في ال، عرق
 َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمينَ  :خصائصها، كونها عالمية في قوله تعالى

 ). 107: األنبياء(

ومن هذا المنطلق حرص اإلسالم في خطابه العالمي ومن خالل 
المجتمع المسلم تشريعات أحكامه على الدعوة لممارسة هذه المساواة في 

وسلمان الفارسي وآخى بين  ،فسوى بين بالل الحبشي، وصهيب الرومي،
المهاجرين واألنصار بعد أن ألغى من أذهانهم العرقية المذمومة من خالل 

  .إعالء رابطة الدين  وتقديمها على غيرها من الروابط األخرى

وفي  ،)29(»كلكم من آدم«فالناس سواء في البشرية "قال ابن عاشور 
حقوق الحياة في هذا العالم بحسب الفطرة، وال أثر لما بينهم من االختالف 
باأللوان والصور والسالئل والمواطن، فال جرم نشأ عن هذا االستواء فيما 
ذكر تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعبر عنه بحفظ النفس 

، ومن أول ذلك وحفظ النسب، وفي وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال
 حقوق القرار في األرض التي اكتسبوها أو نشأوا فيها مثل مواطن القبائل،
وفي أسباب البقاء المعبر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض، وأعظم ذلك حق 

وإنما تنشأ الفروق  ....االنتساب إلى الجامعة اإلسالمية المعبر عنه بحفظ الدين
  .)30("المساواة عند وجود  موانع معتبرة تمنع اعتبار 

  :ومن الصور التي تجلى فيها هذا المعنى ما يأتي

وهي مساواة بين نفوس المسلمين في حال االعتداء كما جاء  :تكافؤ الدماء -
: البقرة( َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ َيا أُولِي اْألَْلَباِب لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  :في قوله تعالى

َكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن وَ : ، وقوله تعالى)179
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نَّ بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص ۚ فََمن تََصدََّق بِهِ  َواْألَنَف بِاْألَنِف َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّ
 ُ ئَِك هُُم الظَّالُِمونَ فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَّهُ ۚ َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل هللاَّ    .)45: المائدة(  فَأُولَٰ

بيَِّع عمتَهُ كسَرت ثَنيةَ جاريٍة، ( :ما ورد عن أنس ومن السنة  أن الرُّ
ِ . األرَش، فأبَوافعَرضوا . فطَلبوا إليها الَعفَو، فأبَوا وأَبَوا إالّ  فأتَوا رسوَل هللاَّ

يا رسوَل :  فقال أنُس بن النَّضرِ بالقِصاص،   القِصاَص، فأمَر رسوُل هللاَّ 
بيِّع؟ ال والذي بََعثََك بالحقّ  ، أتُكَسُر ثنيَّة الرُّ فقال رسوُل هللا . ال تُكَسُر ثنيَّتُها هللاَّ

 :"القصاص ِ   .)31()"يا أنُس كتاُب هللاَّ

  .)32(اتفق الفقهاء على ثبوت القصاص في النفس بين الرجل والمرأة 

: النصوص القرآنية السابقة وكذا قوله واستدلوا على ذلك بعموم 
تِِهْم أْدنَاهُمْ " ُ ِدَماُؤهُْم يَْسَعى بِِذمَّ وهذا موافق لقاعدة  ،)33("الُمْسلُِموَن تَتََكافَأ

  .ا في حفظ النفسالقصاص التي تحقق مقاصد الشريعة من تشريعه

أما مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي فال خالف بين الفقهاء في أنه 
يقتص من الكافر الذمي إذا قتل مسلما، ولكن وقع الخالف بينهم في حالة قتل 

  : المسلم للكافر الذمي هل يقتص من المسلم للذمي أم ال على رأيين

  .)34(لجمهور من العلماءال يقتل المسلم بالكافر الذمي وهو قول ا: األول

  .)35(يقتل المسلم بالكافر الذمي وهو قول أبي حنيفة ومن معه: الثاني

  :واستدل أصحاب القول األول بما يلي

أنه ال قصاص بين الكافر الذمي والمسلم، لعدم المساواة بينهما، وأن آية  -
القصاص تخص المسلمين دون غيرهم، فيجري القصاص بينهم فقط، 

لك أن الخطاب في اآلية موجه للمؤمنين فيما ذيلت به اآلية والدليل على ذ
وأن العفو يجري بين اإلخوة فقط كما دلت اآلية وال أخوة بين الكافر 

 .)36(والمسلم؛ ألن األخوة بين المسلمين فقط

، )37("ال يُقَتُل مسلُم بكافر":  عن النبي واستدلوا أيضا بحديث علي  -
 .وقالوا أن هذا الحديث يخصص عموم آية القصاص
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  :واستدل القائلون بالقصاص من المسلم للكافر الذمي بما يأتي

ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص ِفي  :عموم النصوص القرآنية في القصاص كقوله تعالى -
خل فيه كل نفس مصونة محقونة يد فهذا لفظ عام،. )178: البقرة( اْلقَْتلَى 

، فدلت هذه النصوص بعمومها ،على أن القصاص يشمل الكافر الدم
والمسلم،فهو خطاب موجه لجميع الناس دون استثناء، تحقيقا لمبدأ المساواة 

فر الذمي والمسلم بينهم ،واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر والقياس وأن الكا
وهي حرمة الدم على  متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص،

 .وكالهما قد صار من أهل دار اإلسالم  التأبيد،

ألن المسلم يقطع بسرقة مال الكافر  قياس حرمة دمه على حرمة ماله؛ -
الذمي، وهذا فيه داللة على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على 

  .)38(ته لدمه؛ ألن المال محرم بحرمة مالكهمساوا

والذي يبدو موافقا لمقصد المساواة، و مبدأ المواطنة أن يقتل المسلم بالكافر 
لعموم النصوص القرآنية الدالة على ذلك، كما أن عدم القصاص يفتح بابا 

إذ يتنافى  تهدر فيه الدماء بسبب الثأر والعداوة، وهذا هدم لقاعدة القصاص،
َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ َيا أُولِي اْألَْلبَاِب لََعلَُّكْم  قصد من مشروعيتهمع الم
 .)179: البقرة(  تَتَّقُونَ 

والجدير بالذكر أن معظم الباحثين المعاصرين اختاروا الرأي القائل 
بالمسلم ولم يفرقوا بينهما الختالف الدين بناء على مبدأ  بالقصاص بين الذمي
  .)39(المساواة بين النفوس

أو أتى معصية  ،فيعاقب كل من اقترف جرما :المساواة أمام العقوبة -
دون النظر إلى من يكون ودون اعتبار األوصاف التي  ،تستحق العقاب

إلنسان، وحال فقره تستلزم إسقاط العقوبة، كالنظر إلى المكانة االجتماعية ل
 والنوع، وغناه، وكذا نوع جنسه، فتنتفي كل الصفات المتعلقة بالجنس،

والعرق ألنه  ال يقوم عليها جزاء بالثواب والعقاب، وهو أصل في الشريعة 
ن َذَكرٍ َوأُنثَٰى  :اإلسالمية في قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

َ َعلِيٌم َوَجَعْلنَاُكْم  ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ ُشُعوبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
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فالتقوى هي المعيار في زيادة التكريم عند هللا،  ). 13: الحجرات( َخبِيرٌ 
وال أثر للنوع والجنس واللون فكل هذه األوصاف غير معتبرة ألنه ال يقوم 

  .ءعليها الجزا

فلو اتخذ اللون والجنس والعرق كمعيار للجزاء، لكان ذلك خروجا 
ْن َعِمَل َصالًِحا فَِلنَْفِسِهۖ   :عن العدل وهذا ينتفي في حق المولى عز وجل مَّ

ٍم لِّْلَعِبيدِ  لذلك ال تدخل ، )46: فصلت( َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا ۗ َوَما َربَُّك بِظَالَّ
واب والعقاب، وإنما الثواب والعقاب على العمل األوصاف الخلقية في الث

  .الكسبي وهذا من العدل اإللهي

كما تنتفي أيضا كل األوصاف االجتماعية كالشرف والنسب والقوة، 
فال يترك الشريف إذا سرق مراعاة لشرفه وال يترك الحاكم لمنزلته إذا سرق، 

ية، ومنع أن في تطبيق األحكام الشرع ويقطع الوضيع والفقير، وقد شدد 
يحابى الحسيب النسيب ويظلم الضعيف غير النسيب لما ورد في هذا أن امرأة 
من قريش سرقت فأهم قريشا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيقطع يدها، 

عند  )40(بن زيد يستشفعونه وفي ذلك سبة لألبد على قبيلتها فهبوا على أسامة
ثم وقف بين الناس  "تشفع في حد من حدود هللاأ": فقال له رسول هللا 

ما بال أقوام يشفعون في حد من حدود هللا، إنما أهلك الذين من " :يقول خطيبا
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 

   .)41("رقت لقطعت يدهاالحد،و أيم هللا لو أن فاطمة بنت محمد س

بدأ المساواة يتحمل كل أفراد عمال بم :المساواة في تحمل التكاليف العامة -
ألن كل حق للفرد تجاه المجتمع يقابله واجب يؤديه "التكاليف العامة 

وال يقوم مجتمع انحفرت فيه هذه القاعدة، أو السنة  لآلخرين،
  .)42("االجتماعية

ومنها أيضا المساواة في تحمل التكاليف العامة في حماية الوطن 
العسكرية، وهي فريضة الجهاد التي تعد  والمتمثلة اآلن فيما يسمى بالخدمة

من فروض الكفاية، لكنها تتعين على الفرد المسلم، إذا تعرض المسلمون لغزو 
  .     )43(في عقر دارهم
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 الحرية: المرتكز الثالث 

إقصاء جميع "عد اإلسالم من حماية كرامة اإلنسان اعتبار حريته ب
  .)44("مظاهر العبودية واالستعباد لألشخاص

تعني عدم توقف تصرفات األشخاص على إذن الغير سواء وهي 
وهو الذي عبر عنه  أكانت هذه المظاهر مادية، وهي ما تعلق برق األبدان،

القرآن الكريم بالرقاب، وجعل عتقها من وجوه الكفارات الواجبة في مسائل 
عديدة منها كفارة القتل الخطأ،وكفارة اإلفطار في رمضان عمدا، وكفارة 

بل رغب في عتق العبيد والتنافس فيه حيث  وكفارة الحنث في اليمين،الظهار 
 .)45("أفضل الرقاب أغالها ثمنا وأنفسها عند أهلها"جعل 

كما جاء ، )46(بل جعل ثواب عتقها واالهتمام بها مضاعفا في األجر
ورجل له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم " في الحديث

 .)47("فله أجران أعتقها وتزوجها

وقد أشار هذا الحديث إلى بعض حقوق المواطنة التي يستحقها 
اإلنسان و لو كان عبدا في حال استرقاقه وهي حق التربية وحق التعليم، كما 

عبيدكم " :أثبت له الحق في توفير حاجياته الضرورية لما جاء في الحديث
ُجعل أخوه تحت يده  خولكم، إنما هم إخوانكم جعلهم هللا تحت أيديكم، فمن

  .)48("فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس

التي تقتضي النصرة و التأييد ) إخوانكم(بل وأثبت لهم حق األخوة
والمحبة التي تحقق بدورها التآلف وحفظ أمن الوطن، كم حفظ لهم كرامتهم 

ال يكلفه من العمل ما " :بالنهي عن تكليفهم ماال يطيقون كما جاء في الحديث
  .)49("ال يطيق

أو كانت هذه المظاهر معنوية وهي ما تعلق بحرية العقائد واألفكار 
واآلراء، فحرية االعتقاد أمر أسسه اإلسالم بإبطاله للمعتقدات الضالة  والتي 

، وبالدعاء إلى إقامة البراهين على إتباعهايكره بها أهل الضاللة غيرهم على 
لفين وردهم إلى الصواب، وبنفي واألمر بحسن مجادلة المخا عقيدة الحق،

  .)50(اإلكراه في الدين
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فهي التصريح بالرأي واالعتقاد في منطقة "وحرية الرأي واألقوال 
   .)51("اإلذن الشرعي

ولوال اعتبار حرية األقوال لما كانت للعقود واإلقرارات وااللتزامات 
  .آثار في الواقع، لذا ال يعتبر أثرها في حال اإلكراه

سالمي متشوف للحرية ألنها أمر فطري في اإلنسان، فقد فالتشريع اإل
وإبطال ، )52(دل استقراء تصرفات الشريعة على من مقاصدها إبطال العبودية

أسباب تجدد ها وتعميم الحرية بكل صورها دفعا السترقاق الضعفاء ورد 
  .  غلواء األمم المستقوية التي تسلب الشعوب حرية الرأي والتعبير

  العدل : بعالمرتكز الرا

 ،)53("أهم المبادئ الدستورية التي شرعها اإلسالم"يعتبر العدل من 
باعتباره قوام الدولة ونظام الحكم فيها، فهو أساس كل تصرف، حتى أن  
الشرائع السماوية لم تحارب الشرك با\، لمجرد أنه شرك به سبحانه وإنما لما 

يان التي ينحرف بها الناس عن العدل، يحمل في طياته من بواعث الظلم والطغ
  .)54(ووقفت في وجه كل من يستمرئ البغي والعدوان على أصحاب الحقوق

وألهمية العدل في حفظ كيان المجتمع البشري بتسيير منظومة 
 أداءالحقوق والواجبات ،جعله اإلسالم مدار أحكام الشريعة واعتبره نوعا من 

في القضاء األداة الفعالة في حفظ األمانات في الواليات بكل صورها، و
َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت  :الحقوق وصيانتها  كما جاء في قوله تعالى إِنَّ هللاَّ

ا يَِعظُُكم بِِه ۗ إِنَّ  َ نِِعمَّ  إِلَٰى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا ِباْلَعْدِل ۚ إِنَّ هللاَّ
 َ   .)58: النساء(  َكاَن َسِميًعا بَِصيًراهللاَّ

: وأمر به األمور الخاصة والعامة، و في القول والفعل لقوله تعالى
 َوَال تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّٰى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ ۖ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل

َكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعهَا ۖ َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن َذا قُْربَٰى ۖ َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط ۖ َال نُ 
اُكم بِِه لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ  لُِكْم َوصَّ ِ أَْوفُوا ۚ َذٰ    .)152: األنعام( َوبَِعْهِد هللاَّ
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بل جعله الشارع المقصود من إنزال الكتب وهو أساس الرساالت 
لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا ِباْلَبيَِّناِت َوأَنَزْلَنا َمَعهُُم اْلِكتَاَب  :لقوله تعالىالسماوية 

  .)25: الحديد( َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النَّاُس بِاْلقِْسطِ 

َماَواِت : و به قامت السموات واألرض كما في قوله تعالى َوَما َخلَْقنَا السَّ
ْفَح اْلَجِميلَ  َواْألَْرَض َوَما بَْينَهَُما  إِالَّ بِاْلَحقِّ ۗ َوإِنَّ السَّاَعةَ َآلتِيَةٌ ۖ فَاْصفَحِ الصَّ

َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْينَهَُما َالِعبِيَن : كذا قوله، و)85: الحجر( َوَما َخلَْقنَا السَّ
ِكنَّ أَْكثََرهُْم َال يَْعلَ  )38(      .)39-38: الدخان( )39(ُموَن َما َخلَْقنَاهَُما إِالَّ بِاْلَحقِّ َولَٰ

وألهميته أيضا في فرض الواجبات والتكاليف على أفراد المجتمع 
حذر اإلسالم كل الوالة والقائمين على تحقيقه من التهاون في إقامته وتطبيقه 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن   :متى تطلب ذلك دون تحيز لقرابة أو غيرها كما في قوله تعالى
ِ َولَْو َعلَٰى أَنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربِيَن ۚ آَمنُوا ُكونُ  َّjِ اِميَن ِباْلقِْسِط ُشهََداَء وا قَوَّ

ُ أَْولَٰى بِِهَما ۖ  َّjإِن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَقِيًرا فَا... )وجعله مطلوبا حتى ، )135: النساء
ِ ُشهََداَء يَا أَيُّهَا ا :مع األعداء كما في قوله تعالى َّjِ اِميَن لَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

بِاْلقِْسِط ۖ َوَال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى أَالَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوٰىۖ  
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ ۚ إِنَّ هللاَّ   .)8: المائدة( َواتَّقُوا هللاَّ

علماء الفقه السياسي بهذا المبدأ الدستوري، فنجد شهاب  وقد اهتم
الدين بن أبي الربيع الذي عاش في القرن الثالث الهجري إلى غاية الربع 

قد اعتبر مبدأ العدل من األركان األساسية إلقامة  األول من القرن الرابع،
، العدل، الرعية، الملك :أركان المملكة األربعة وهي" :الدولة فقال

واعتبره حكم هللا تعالى في أرضه، وعده سببا في استقرار الملك . )55("دبيرالت
  .)56(وعمارة البلدان 

 )هـ456(أما الماوردي الذي عاش إلى غاية منتصف القرن الخامس 

فقد  اعتبر العدل قوام الدين الذي ينصلح به حال الدنيا،إذ جعله من إحدى 
ألنه يحمي الحقوق األساسية ، )57(قواعد ها األساسية لتي تنتظم بها األحوال

وقد بين وجه مقاصدية هذا المرتكز  نظام الحكم واستقرار الملك، للحياة ببناء
ويبعث على  يدعو إلى األلفة، ببيان أبعاده في تحقيق مقصد العمران ببناء نظام
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الطاعة، وتتعمر به البالد بزيادة األموال وكثرة النسل، ويأمن به السلطان وقد 
 :ل كسرى لعمر حين رآه نائما في العراء تحت الشجرة دون حراسقال رسو

لذلك قدم الماوردي العدل  عدلت فأمنت فنمت يا عمر، فال أمن بدون عدل،
فليس شيء أسرع في خراب األرض وال أفسد  على األمن ألنه وسيله إليه،

لضمائر الخلق من الجور وقد فصل الماوردي جوانب العدل لضبط العالقة 
  :السلطة  حتى يتحقق معنى المواطنةلفرد وبين ا

عدل اإلنسان مع نفسه، ويكون بحملها على المصالح، وكفها عن القبائح،  -
ألن التجاوز في ذلك نوع من الجور والظلم ومن جار على نفسه فهو على 

  .غير أجور، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم

الميسور ألنه  بإتباعك وذل وعدل اإلنسان فيمن دونه كالسلطان في رعيته، -
وترك التسلط ألنه أعطف على المحبة،  أدوم، وحذف المعسور ألنه أسلم،

وابتغاء الحق  في السيرة ألنه أبعث على النصرة فليس للجائر جار وال تعمر 
  .له دار

وعدل اإلنسان مع من فوقه كالرعية مع سلطانها، فإنه يكون بإخالص  -
وصدق الوالء ألنه  النصرة ألنه أدفع للوهن،الطاعة ألنها أجمع للشمل وبذل 

  .)58(أنفى لسوء الظن

فالعدل هو أساس كل تصرف، فهو قوام الدين والدنيا وهو األساس الذي تقوم 
  .عليه المواطنة

  العام  حفظ األمن :المرتكز الخامس

إن  األمن من أهم المرتكزات والمقومات التي تقوم عليها الحضارات 
عات، وقد دل القرآن الكريم على ارتباط األمن بسنن هللا وتبنى عليها المجتم

في النفس والمجتمع فهو نعمة  من نعم هللا وشرط من شروط تحقيق االستقرار 
َذا اْلبَْيِت  :النفسي واالجتماعي كما جاء قوله تعالى الَِّذي  )3(فَْليَْعبُُدوا َربَّ هَٰ

ْن َخْوفٍ  ن ُجوعٍ َوآَمنَهُم مِّ فدلت اآلية على أن ، )4- 3: قريش( )4( أَْطَعَمهُم مِّ
أهم عوامل استقرار المجتمع هي األمن النفسي والغذائي، وهو ما دعا به 
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َذا  :بمكة كما جاء في قوله تعالى إبراهيمسيدنا  َوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَٰ
ِ َواْليَْوِم اْآلِخرِ  بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمنَ  َّEِمْنهُم بِا )البقرة :

َذا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِي  :وكذا قوله تعالى، )126 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهٰ
 .)35: إبراهيم( َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد اْألَْصنَامَ 

عن كل ما من عموم النهي الوارد  ما ثبت عن النبي : ومن السنة   
المسلم " :فيه ترويع لآلمنين، وتخويفهم بقول أو فعل أو إشارة  منها قوله 

من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم 
  .)59("وأموالهم

إرساء األمن في خطة اإلسالم من أهم واجبات  وقد اعتبر الجويني
وأما نفض " :، فال يستقيم حال منها دونها، فقالاإلمام ألنه أساس النعم كلها

، من خطة اإلسالم، ففيه انتظام األحكام، وال تصفو نعمة عن )60(أهل العرامة
األقذاء، ما لم يأمن أهل اإلقامة واألسفار من األخطار واألغرار، فإذا 
اضطربت الطّرق، وانقطعت الرفاق، وانحصر الناس في البالد وظهرت 

ترتب عليه غالء األسعار وهواجس الخطوب الكبار، فاألمن دواعي الفساد، 
والعافية قاعدتا النعم كلها وال يهنأ بشيء منها دونها فلينهض اإلمام بهذا 

  .)61("...المهم

وجعل أيضا من أقسام هذه الواجبات إقامة العقوبات ألنها مما يحفظ 
فظ المراشد على والقسم الثاني في نظره الجزئي، في ح" :به النظام العام فقال

أهل الخطة، ويكون بإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة من ارتكاب الفواحش 
  .)62("والموبقات

ألن في إقامة العقوبات حماية لحقوق الحياة التي تقوم عليها المواطنة 
ومنع لإلخالل بها، فحفظ األمن يرتبط أساسا بحفظ هذه الحقوق ،لذلك جاءت 

عالقة بإخالل األمن ومساس بالصالح العام  لألمة   عقوبات الجرائم التي لها
ينظر فيها إلى مقدار الفعل المرتكب، وال إلى مقدار "شديدة ومروعة ولم 

االعتداء الشخصي الواقع مباشرة على اآلحاد، إنما ينظر تقدير عقوبتها إلى 
  )63("اآلثار المترتبة، سواء أكانت قربية أم بعيدة
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لحفظ مقصد الدين بردع المرتدين  فخول لإلمام إقامة العقاب
والمشككين من المضللين والمبتدعة والمتأولين حفظا لمعتقدات الناس، وتحقيقا 
لألمن على دينهم، فال يكون هناك أمن وال استقرار إذا لم يأمن الناس على 

  .دينهم من التشكيك وزرع الشبهات التي تفتن المسلم في دينه

ماية حق الحياة المعبر عنه بكلية  وإقامة  حد القصاص والديات لح
النفس وما دونها حتى يأمن الناس على نفوسهم ألنه إذا استبيحت الدماء كثُر 
القتل واشتد الهرج ،وُزرع الخوف في النفوس وهذا يهدد أمن المجتمع ويخل 

  .بنظام األمة

وكذا إقامة حد الشرب لألمن على العقل أوال؛ ألنه يُعدُّ مناط التكليف 
يحصل التكريم، ويتحقق مقصد االستخالف، وهو أيضا حفظ ألمن وبه 

المجتمع ؛ألن السكر سبب في تغييب العقل وفقدان الوعي والرشد الذي يؤدي 
إلى طيش في التصرفات التي تكون سببا في نشر العداوة والبغضاء وتنتشر 

ات بذلك الفتنة ويرتفع األمن لذلك حرم اإلسالم كل أنواع المسكرات والمفتر
  .حماية لألمن العام للمجتمع وحفظ نظام األمة

وإقامة حد الزنى والقذف لحفظ األمن على األنساب واألعراض، فإذا 
هتكت األعراض ولم تصن األنساب شاعت الفاحشة في المجتمع، وهتك الستر 
والحياء العام في المجتمع، وزاد خوف الناس على أعراضهم وأنسابهم ويعود 

  .تمع بعدم االستقرار، فيختل بذلك نظام المجتمعأثر هذا على المج

وإقامة حد السرقة والحرابة لردع المعتدين على أمن المجتمع ونظامه 
بترويع اآلمنين وزرع الرعب في نفوسهم، والخوف على أموالهم مما يعطل 
سعيهم في تحصيل مكاسبهم، وهذا فيه خراب للعمران وتهديد لألمن 

  .االجتماعي و االقتصادي

ما خول له  أيضا إقامة حد البغي الذي هو خروج عن نظام األمة ك
وتهديد ألمنها بما يضعفها ويقلل من هيبتها، بقتال البغاة  حفظا لألمن الداخلي 

من مقاصد اإلسالم " والخارجي لألمة، حتى ال تستباح من غيرها بإضعافها إذ
ن األمم األخرى أن تكون األمة مرهوبة الجانب ،محترمة منظور إليها في أعي
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ويخشون بأسها ليردعهم ذلك عن مناوشتهم إياها  نظرة المهابة والوقار،
  .)64("وتكدير صفو األمن فيها

وإقامة عقوبة السرقة ألن االعتداء بفعل السرقة هو اعتداء على 
وقد بدا تحقق هذا المعنى جليا في حد الحرابة الذي يقيمه ، مقصد حفظ األمن

ى أمن الناس، وأمن المجتمع بخروجهم عن نظام الحاكم ألنها تآمر عل
المجتمع، بالسلب والنهب والقتل وهذا فيه أكبر تهديد لمقصد حفظ األمن، ألنه 
فيه ترويع شديد لنفوس اآلمنين وخروج عن كل النظام وكل ارتباط اجتماعي 

  .)65(لذلك وضع لها اإلسالم أقسى العقوبات، ألنه اعتبرها محاربة ` ورسوله

  :ة هذه المرتكزات بالمقاصد العليا للشريعة عالق

إن النظر بتمعن في هذه المرتكزات التي تقوم عليها  :الجانب العقدي
المواطنة نجد أنها مقاصد عامة في ذاتها ألنها معان مرعية في جميع أبواب 

  . )66(معظمها، وهي من أوصاف الشريعة وغاياتها العامة التشريع أو

قيق المقاصد العليا التي جاء بها للقرآن وهي آن واحد وسيلة لتح
الذي يقوم أساسا على مراعاة الجانب العقدي  :)67(وتدور محاور أساسية هي

الذي يمثل االنتماء لألرض والوطن ،بل يجعل مقصد  حماية الوطن التوحيد 
 بالجهاد والدفاع عنه  من مقاصد  حماية المعتقد،ومراعاة الجانب السلوكي

  .التي تسيره منظومة الحقوق والواجبات رادلألف) األخالقي(

الذي يقوم على مراعاة الجانب االجتماعي، وما : الجانب العمراني
ويعد مرآة  يقتضيه من أحكام لتسيير عالقته االجتماعية والسياسية والمالية،

، وفي حالة انخرام هذه عاكسة لالنتماء وثمرة لمنظومة الحقوق والواجبات
شك يختل النظام العام للمجتمع وبذلك تختل  تمع فإنه بالالمرتكزات في أي مج

  .حقوق المواطنة

ولتجلية العالقة بين هذه المرتكزات ومقصد العمران الذي يعكس 
صورة المواطنة نقرأ بتأمل ما ذكره الماوردي من القواعد الست التي ينصلح 

يا حتى تصير اعلم أن ما تصلح به حال الدن( :في قوله بها حال البالد والعباد
أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها، وإن تفرعت، 
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دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل :وهي 
   .)68()فسيح

فالدين المتبع الذي يمثل أقوى قاعدة في صالح الدنيا واستقامتها ألنه 
ه ينتظم حاله، ويحرسه سلطان قاهر، يمثل االنتماء الذي يقوم عليه الوطن وب

  .)هللا يزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن( ألن

وال يأمن هذا السلطان إال بالعدل الشامل ألنه مدعاة لأللفة و به تحفظ 
كما يقول ابن " الظلم مؤذن بخراب العمران" الحقوق، وتتم عمارة البلدان ألن

انخرام حقوق الحياة العامة  ، وقد بين أيضا أثر فساد العمران على)69(خلدون
إن الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم هو ما ينشأ عنه من : "في  قوله

وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة  فساد العمران وخرابه،
العامة المراعية في جميع مقاصده الضرورية الخمسة، من حفظ الدين، 

ما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع والنفس والعقل، والنسل، والمال، فل
لِماَ أدى إليه من تخريب العمران، كانت حكمة الخطر فيه موجودة،  النوع،

  .)70("فكان تحريمه مهما، وأدلته من القرآن والسنة كثيرة 

ألن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم،  وبالعدل يتحقق األمن العام،
ى الناس في طلب الرزق  ويحجزهم عن تصرفاتهم وبالعدل واألمن يسع

النتظام أحوالهم، ويكون خصب الدار الذي يؤول إلى الغنى الذي يورث 
األمانة والسخاء، وهذا من دواعي االستقامة، التي تورث في النفوس األمل 

فاألمن نتيجة إلقامة العدل،  ،الفسيح الذي يبعث على اقتناء ما ليس يؤمل
إذا قام العدل، ارتفع الظلم، واستتب بذلك ألنه  فبدونه ال يتحقق أمن وال أمان؛

األمن، وإذا غاب العدل حّل الجور والظلم، فكان ذلك سببا لغياب األمن، 
  .فالعدل إذن وسيلة لتحقيق األمن، بل األساس الذي ينبني عليه

في عبارته السابقة قاعدة العدل الشامل قبل قاعدة  لذلك ذكر الماوردي
  .م العتبار الثانية نتيجة  لألولىاألمن العا

ونفس األمر بالنسبة لخصب الدار الذي عبر عنه ابن أبي الربيع 
بعمارة البلدان وكذا األمل الفسيح الذي هو استشراف للمستقبل وتخطيط له، 
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وال يتأتى كل هذا حال غياب وجه العدل، ألن  العدوان على الناس في أموالهم 
اكتسابها لما يرون أن مصيرها وغايتها وغايتها يذهب بآمالهم في تحصيلها و

هو النهب واالستيالب ظلما فإذا ذهب األمل عندهم في الكسب والتحصيل، 
والسعي انقبضت األيدي عن السعي في ذلك، ووفرة العمران ال يكون إال 
بالسعي والكسب، فإذا قعد الناس بسبب الظلم خلت الديار، وخربت األمصار 

  .)71(سبيل للعمارة إال بالعدل فال واختل نظام األمة

   :الهوامش

                                                        
، 2في غريب الشرح الكبير، تح عبد العظيم الشناوي، ط الفيومي، المصباح المنير، )1(

  .664ص ،دت، دار المعارف القاهرة
، الفيومي 13/451، دار صادر، بيروت، 1968ابن منظور جمال الدين، لسان العرب،  )2(

 .664-663أحمد، المصباح المنير، ص 
 .663الفيومي، المصباح المنير، ص )3(
 351م، دار النهضة،  1969، دط، سلطان حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم )4(

 .وما بعدها
انظر الماوردي أبو الحسن علي، األحكام السلطانية، تح أحمد جاد، دط،  )5(

 .، وما بعدها17م، دار الحديث القاهرة، ص2006/هـ1427
 .20- 19بقية الشروط، المصدر السابق، صللوقوف على  )6(
، المعهد م2006/هـ1427، 1صالح أماني، الشرعية بين فقه الخالفة وواقعها، ط )7(

 .2/759العالمي للفكر اإلسالمي، ج
انظر مثال ابن رضوان أبو القاسم المالقي في كتابه الشهب الالمعة في السياسة النافعة،  )8(

 .83، دار السالم، ص2007/هـ1428، 1تح  علي سامي النشار، ط
انظر مثال ابن تيمية، أحمد تقي الدين، في كتابه السياسة الشرعية في إصالح الراعي  )9(

 .160-159والرعية، دط، دت، قصر الكتب البليدة، الجزائر، ص 
انظر مثال ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تح سيد  )10(

 .م، دار الحديث، القاهرة 1993/هـ1414، 1عمران، ط
م، دار سحنون، تونس، ودار 2007/هـ1428، 2انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية، ط )11(

 .94السالم، القاهرة، ص 
 .15انظر الماوردي، األحكام  السلطانية، ص  )12(
 .301-300انظر المودودي، نظرية اإلسالم وهديه في السياسة والقانون والدستور، ص )13(
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، وانظر 299-1/298اإلسالمي، صالح أماني، الشرعية بين فقه الخالفة وواقعها  )14(

أيضا المودودي أبو األعلى، نظرية اإلسالم وهديه في السياسة والقانون والدستور، دط، 
 .301-300م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 1969/هـ1369

األمراء على البعوث وصيتهم أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير اإلمام  )15(
 .822م، دار السالم الرياض، السعودية، ص 1998/هـ1419،   1إياهم، الصحيح ط

 .299-1/298اإلسالمي، صالح أماني، الشرعية بين فقه الخالفة وواقعها  )16(
م، دار السالم، دار 2007- هـ1428، 2محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ط )17(

ظر أيضا إمام محمد كمال الدين، حق المواطنة قراءة معاصرة في ، ون91سحنون، ص 
األقليات رؤى : "بعنوان 2دستور المدينة، مقال في سلسلة المسلم المعاصر، رقم 

 .175، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص 2008، 1، ط"إسالمية
لعلمي، بيروت، هـ، دار الكتب ا1424- 2003، 3الموافقات، تحقيق عبد هللا دراز، ط )18(

 .2/186لبنان، 
رواه مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب جعلت لي األرض مسجدا  )19(

 .256وطهورا، الصحيح ص 
 .2/188الموافقات،  )20(
 .88ص مقاصد الشريعة، ابن عاشور ابن عاشور، )21(
القاهرة، ص  ، دار الفكر العربي،)دط، دت(تنظيم اإلسالم للمجتمع، : أبو زهرة محمد )22(

26. 
، الصحيح، 6651رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه، ح  )(23

  .1140ص 

، الصحيح، 6652رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه، ح  )(24
  .1140ص 

  .140/ 33، 19909، ورقم 33/91، 19858رواه أحمد برقم  )(25
  .80السياسة الشرعية، ص  )(26
رواه مسلم كتاب الجهاد والسير، باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث، ووصيته  )(27

  .768، الصحيح ، ص5522إياهم بآداب الغزو وغيرها، جزء من حديث طويل، ح 

، دار الشروق، مصر، ص 2007، 2عبد الخالق فريد، في الفقه السياسي اإلسالمي، ط )28(
225. 

َوالنَّاُس بَنُو آَدَم َوَخَلَق «لذي أورده ابن عاشور سوى هذا النص لم أجد الحديث باللفظ ا )29(
، دار 1994أخرجه الترمذي، السنن، باب سورة الحجرات، دط، » هللا آَدَم ِمَن التَُّرابِ 

 .9/126الكتب العلمية بيروت، 
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 .94انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص  )30(
)31(

،  2، الصحيح، ط 2703ي الدية، ح رواه البخاري كتاب الصلح، باب الصلح ف 
، ومسلم كتاب القسامة، باب 441، دار السالم، الرياض، السعودية، ص1999 - هـ1419

 .742، الصحيح، ص 4374إثبات القصاص في األسنان ومن في معناها، ح 
عبد الرزاق المهدي، دط، دت، دار الكتاب العربي، : ابن العربي، أحكام القرآن، تح) 32(

، الشيرازي  المهذب، دط، دت، دار إحياء التراث العربي،    1/64نان، بيروت، لب
أبو عبد هللا محمد حسن : تح على متن اإلقناع، كشاف القناع، البهوتي منصور، 3/171

انظر مقاصد . 5/617م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1997 - هـ1418، 1إسماعيل،  ط
، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية العلوم الشريعة في النظام العقابي اإلسالمي

 .وما بعدها 192م، ص2009-2008، 1اإلسالمية، جامعة الجزائر 
م، 2001-هـ1421، 1مجموعة من األساتذة ط: المسند، تحرواه ابن حنبل أحمد،  )33(

ابن ماجة محمد، كتاب الديات، باب المسلمون  ،1/288، 6692رقم  مؤسسة الرسالة،
، دت، مكتبة 1، السنن، تعليق محمد ناصر الدين األلباني، ط2683ح تتكافأ دماؤهم، 

صححه :، درجة الحديث456المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ص
 . األلباني، وقال حسن صحيح، سنن ابن ماجة، نفس الصفحة

شرح بلوغ المرام اعتناء  ، الصنعاني، سبل السالم3/171انظر الشيرازي، المهذب،  )34(
، البهوتي 3/480، دار الريان للتراث، 1987-هـ1407، 4مجوعة من األساتذة، ط

، الشوكاني نيل األوطار شرح منتقى األخبار، دط، دت، مكتبة دار 5/618كشاف القناع، 
واستثنى اإلمام مالك ومعه الليث بن سعد قتل الغيلة، فإنه إذا قتل . 7/12 التراث، القاهرة،

بن عرفة، حاشية  محمد ، انظر الدسوقيمسلم كافرا قتل غيلة، وهو الغدر فإنه يقتل به
، دار الكتب 1996-هـ1417 ، 1على مختصر خليل، ط الدسوقي على الشرح الكبير

 .177/ 6العلمية، بيروت، لبنان، 
، 1وهم أبو يوسف وزفر وابن أبي ليلى وعثمان البتي السرخسي، المبسوط، ط )35(

 .26/131م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1994 - هـ1414
، ابن العربي، 1/171انظر الجصاص، أحكام القرآن دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  )36(

 .5/618، البهوتي،كشاف القناع، 3/171، الشيرازي، المهذب، 62- 1/61أحكام القرآن 
، الصحيح، 6915رواه البخاري كتاب الديات، باب ما جاء ال يقتل المسلم بالكافر، ح  )37(

  . 1191ص
وما  1/171الجصاص، أحكام القرآن   62- 1/61ابن العربي أحكام القرآن : نظرا )38(

وما بعدها،  3/480، الصنعاني ،سبل السالم 172-3/171بعدها، الشيرازي، المهذب 
 . 619، 5/618وما بعدها، كشاف القناع  7/11الشوكاني، نيل األوطار، 
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ل ومسلك التعليل تحقيق أحمد انظر الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخي )39(

، ومحمود شلتوت، 252الكيبسي، دط ، دت، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  العراق، ص 
، أبو زهرة، العقوبة، دط، دت، دار الفكر العربي، ص 375اإلسالم عقيدة وشريعة، ص

 ،3، ط -دراسة مقارنة -، محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي اإلسالمي 268
 .351كة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص ، شر2007

ص  أبو زهرة محمد، تنظيم اإلسالم للمجتمع، دط،دت، دار الفكر العربي، القاهرة، )(40
31.  

اب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، رواه البخاري أبو عبد هللا، كتاب الحدود، ب )(41
  .1170، دار السالم، الرياض السعودية، ص 1999- هـ1419، 2، الصحيح، ط6787ح 

 .236عبد الخالق فريد ،في الفقه السياسي اإلسالمي، ص )42(
 .237-236انظر عبد الخالق فريد، في الفقه السياسي اإلسالمي، ص  )43(
م، دار 1996- هـ1417، 1العامة للشريعة اإلسالمية، طابن زغيبة عز الدين، المقاصد  )44(

 .199الصفوة، مصر، ص 
اِإليَماُن «: ، أَيُّ األَْعَماِل أَْفَضُل؟ قَالَ !يَا َرُسوَل ّهللاِ : قُْلتُ : حديث أبي ذر َعْن أَِبي َذَر قَالَ  )45(

قَاِب أَْفَضلُ : قَاَل قُْلتُ » بِاp َواْلِجهَاُد فِي َسبِيلِهِ  أَْنفَُسهَا ِعْنَد أَْهلِهَا، َوأَْعالَهَا «: ؟ قَالَ أَيُّ الرِّ
أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون اإليمان باp أفضل األعمال، الصحيح، » ثََمنا
 .92ص 

 .236عبد الخالق فريد، في الفقه السياسي اإلسالمي، ص )46(
 .5/544ث العربي، رواه  أحمد  واللفظ له في مسنده، دط، دت، دار إحياء الترا )47(
رأيُت أبا َذرٍّ الِغفاريَّ رضَي هللا عنه وعليِه ُحلَّةٌ وعلى «: عن االَمْعروَر بَن ُسَويٍد قال )48(

، فقال لي النَّبيُّ إِني سابَْبُت رُجالً فشكاني إلى النَّبيِّ : ُغالمِه ُحلةٌ، فسألناهُ عن ذلَك فقال
 :ِه؟ ثمَّ قال إخوانَكم خَولُكم َجَعلهُم هللاُ تحَت أيِديكم، فمن كان أخوهُ تحَت  إِنَّ : أَعيَّرتَهُ بأُمِّ

يِدِه فْليُطِعْمهُ مما يأكُل وْليُْلبِْسهُ مما يَْلبَُس، وال تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم، فإِن كلَّفتموهم ما يَغلِبُهم 
ن، العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلو ، أخرجه البخاري، باب قول النبي »فأعينوهم

 .2/898الصحيح، دط،دت، دار إحياء التراث العربي، 
للمملوك طعامه وكسوته، وال يكلف من العمل ما «: قال عن أبي هريرة، عن النبي  )49(

 .2/488رواه  أحمد واللفظ، المسند،  ،»ال يطيق
 .130انظر ابن عاشور مقاصد الشريعة، ص )50(
 .130سالمية، صابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإل) 51(
وما بعدها، ص  27انظر ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص )52(

131. 
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 . وما بعدها 195انظر عبد الخالق فريد، في الفقه اإلسالمي، مبادئ دستورية، ) 53(
 . ، وما بعدها444انظر محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ص )54(
ك في تدبير  الممالك، تح أحمد عبد الغني، دار كنان للطباعة انظر كتابه سلوك المال )55(

  .104والنشر، دمشق، ص 
  .106- 105انظر المصدر السابق، ص  )56(
 117، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ص2005، 1انظر كتابه، أدب الدنيا والدين، ط )57(

 .وما بعدها
  .وما بعدها 117انظر أدب الدنيا والدين، ص )58(
 .3/78حمد في مسنده، دط، دت، دار إحياء التراث العربي، أخرجه أ )59(

  .406انظر الفيومي المصباح المنير، من َعِرم، يعرم، وتعني الحدَّة والشدَّة، ص  )(60
هـ، 1401، 2الغياثي، غياث األمم في التيات الظلم، تحقيق عبد العظيم الديب، ط )61(

  .212مطبعة نهضة، مصر ص 
  .212الغياثي، ص  )(62
  .64أبو زهرة، العقوبة، ص  )(63
  .203ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص )(64
  . 68- 67انظر أبو زهرة، العقوبة، ص  )(65

، فقد ذكر تعريف المقاصد العامة التي 49انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص )66(
 .تنطبق على هذه المرتكزات

 .6هاب، الجزائر، ص انظر محمود شلتوت إلى القرآن، دط، دت، شركة الش )67(
  .159- 158الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص  )(68
  .262المقدمة، ص  )(69
  .264-263المقدمة،  )(70
 .262المقدمة، ص  )(71
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  التأسيس الفقهي المعاصر للمواطنة
  "قراءة في مواقف"

  
  

  2قسنطينةجامعة  – محمد بن سباع الدكتور         
                

  :تقديم

إن التقدم المتسارع في مختلف مجاالت الحياة يقتضي من الفقه أن يكون       
ن أجل مسايراً له، وللقضايا المستجدة التي يطرحها الواقع المعاش، وذلك م

معالجة هذه القضايا، وتقديم الحلول الشرعية لها، ومن بين أهم القضايا التي 
لقد . يطرحها الفقه المعاصر، خصوصا الفقه السياسي، هي قضية المواطنة

سعى المفكرون والفقهاء المسلمون المعاصرون، إلى المعالجة الفقهية 
ألحكام فقهية سواء للمواطنة على اختالف وتنوع آراءهم، من خالل التأسيس 

تعلقت بتمتع األقليات أو غير المسلمين، سواء الذميين أو المستأمنين بصفة 
المواطنة، أو تعلقت بالمواطنة بالنسبة إلى المسلمين الذين يقطنون في بالد 

  .اإلسالم بصفة دائمة ومستمرة

التأسيس الفقهي المعاصر "نهدف في هذه الدراسة والموسومة بـ      
أن نتعرف على جوانب أهم موضوعة اشتغل عليها الفقه السياسي " ةللمواطن

المعاصر، أال وهي المعالجة الفقهية لقضية المواطنة، وذلك من خالل دراستنا 
لمواقف المفكرين والفقهاء المسلمين المعاصرين، ونخص بالذكر منهم راشد 

لم . نالغنوشي، ومحمد مهدي شمس الدين  وطارق البشري، وطه عبد الرحما
يكن اختيارنا لهذه النماذج اعتباطياً، وإنما مراعاةً منا لتنوعها، بل واختالفها 
قصد اإللمام بأهم المواقف التي تمكننا من اإلحاطة بكل جوانب هذه 
الموضوعة، لذا سنركز حديثنا في هذه الدراسة على قراءة المواقف، 

وضيح المسألة وخصوصا تبيان التنوع واالختالف الموجود بينها، قصد ت
األهم، والتي هي التأسيس الفقهي للمواطنة، وذلك حتى نتمكن من دراسة 
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كيف تم : جوانب المشكلة المطروحة، والتي يمكن صياغتها على النحو التالي
التأسيس الفقهي المعاصر للمواطنة؟ وبعبارات أخرى، أين تظهر جوانب 

  .تي أسست للمواطنة؟التنوع واالختالف في المواقف الفقهية المعاصرة ال

  حقوق الذميين والمستأمنين عند راشد الغنوشي - أوالً 

إن التأسيس الفقهي لمفهوم المواطنة، خصوصا التمييز بين المواطن       
المسلم والمواطن الذمي، سواء على أساس الدين، أو على أساس دخوله في 

ي أغلب حرب أو سلم مع المسلمين، أو حتى على أي أساس آخر، لم يكن ف
األحيان قائما على نصوص دينية، سواء قرءاناً، أو أحاديث نبوية شريفة، 
وإنما هي اجتهادات فقهية نتجت عن قراءة مستجدات الواقع، وإن كان النص 
القرءاني هو الموجه في أغلب األحيان خصوصا تلك اآليات التي تدعوا إلى 

  .حفظ كرامة اإلنسان، وإلى التعايش مع اآلخرين

يبين فهمي هويدي، وهو يطرح مسألة حقوق غير المسلمين في بالد       
اإلسالم، أن النص الديني وخصوصا القرءان، كرم اإلنسان وحفظ له حقوقه 
وحرياته األساسية، وبالتالي فإن المجتمع اإلسالمي الحق، هو الذي يكرس 

ير تحقيق العدالة والمساواة بين كل المواطنين سواء كانوا مسلمين أو غ
مسلمين، ذلك أنه قبل أن يؤكد إعالن الثورة الفرنسية بأن الناس متساوون في 
الحقوق والواجبات، فقد بين سيدنا عمر بأن الناس سواسية عند قال في قولته 

، أي أن المجتمع "متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "الشهيرة 
وقاً داخل المجتمع اإلسالمي، وهذا اإلسالمي قديما وحديثا يقر بأن لآلخرين حق

ما تبينه المعاملة مع غير المسلمين المقيمين في بالد اإلسالم، أومن يسميهم 
وتاريخيا فإن أهل الذمة بقيت لهم محاكمتهم المذهبية التي : "الفقهاء بأهل الذمة

تفصل في النزاع بينهم في مختلف أمور األحوال الشخصية، وفي غيرها من 
. 1"لطائفية الصرفة التي ال تهم المسلمين، وال تمس كيان الدولةالخصومات ا

وهذا ما يدل على تمتع الذمي بصفة المواطنته في دار المسلمين، مع التساوي 
مع المواطنين المسلمين في الحقوق والواجبات ما عدا في األمور العقدية، 

  .التي هي في األصل ما يميز بين المسلم والذمي
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يس الفقهي للمواطنة بقي يميز بين المواطنين المسلمين وغيرهم إن التأس      
على أساس العقيدة، وذلك راجع إلى جملة من العوامل؛ يعتبر أهمها ما القته 
الدعوة اإلسالمية خصوصا في بدايتها من عداء وتآمر، أما االختالفات اللغوية 

واطن وواجباته، والعرقية مثال فال تأثير لها على مفهوم المواطنة وحقوق الم
لكن قبل أن نفصل في مسألة اعتبار الذمي مواطن على غرار المسلم، وإذا 

  .كان كذلك فهل لهما نفس الحقوق  والواجبات، نتساءل أوال من هم أهل الذمة؟

يطرح راشد الغنوشي مسألة أهل الذمة وحقوقهم، فيبين أوالً أن اإلسالم       
القضاء بعدم اإلكراه، أي مراعاة اختالف جاء ليبني مجتمع عقائدي عالمي مع 

الناس في مللهم وحريتهم المطلقة في ذلك، فالمجتمع اإلسالمي مجتمع مفتوح 
: لكل العقائد وللجميع فيه حقوق المواطنة سواء مسلمين أو أهل ذمة، والذمة

. 2"هي الجنسية، أي المواطنة التي تجعل المتمتع بها عضواً في دار اإلسالم"
ذمي هو في األصل غير مسلم، وجاء لكي يستوطن في دار اإلسالم أي أن ال

وقبل أن نتحدث عن طبيعة هذا العقد وجب أن . وهذا ما يستوجب عقد الذمة
نبين أن غير المسلمين أصناف  وأنه على تنوع هذه األصناف، إال أن القاسم 
 المشترك بينها هو عدم الدخول في اإلسالم، وأشهر هذه التصنيفات التي

يتحدث عنها الفقهاء هم أولئك الذين تربطهم روابط تاريخية بالمسلمين 
وخصوصا اليهود والنصارى، أومن سماهم النص القرءاني بأهل الكتاب، 
غير أن هناك معياراً آخر للتمييز بين المسلمين وغير المسلمين، يسميه الفقهاء 

ون، أما الثانية بدار اإلسالم ودار الحرب، فاألولى هي التي يحكمها المسلم
فهي التي ال سلطان للمسلمين عليها، لكن يحدث أن يستوطن غير المسلمين 

ويمكن القول بأن عقد الذمة هو عقد : "دار اإلسالم، فيدخل في عقد الذمة
يصير بمقتضاه غير المسلم في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على 

وذلك ما دام . 3ى وجه الدواموجه التأييد، وله اإلقامة في دار اإلسالم عل
  .محترما لقوانين بالد اإلسالم

إن وجود غير المسلمين في بالد اإلسالم ظاهرة مرتبطة بقيام الدولة       
اإلسالمية، وإن التأسيس الفقهي للمواطنة يجد سنده في الكثير من النصوص 

لمين القراءنية، حيث نجد النص القرءاني يحدد طبيعة التعامل مع غير المس
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في بالد اإلسالم، وأي فئة يمكن التعايش معها دون غيرها، وذلك في قوله 
ن ِديَاِرُكْم : تعالي يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ الَّ يَْنهَاُكُم هللاَّ

َ يُِحبُّ ا وهُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ۚ إِنَّ هللاَّ ُ َعِن الَِّذيَن  )8(ْلُمْقِسِطيَن أَن تَبَرُّ إِنََّما يَْنهَاُكُم هللاَّ
ن ِديَاِرُكْم َوظَاهَُروا َعلَٰى إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوهُْم ۚ  يِن َوأَْخَرُجوُكم مِّ قَاتَلُوُكْم فِي الدِّ

ئَِك هُُم الظَّالُِموَن  اآلية  وعليه فان. )9- 8: الممتحنة( )9(َوَمن يَتََولَّهُْم فَأُولَٰ
الكريمة تراعي مقتضيات التواجد المشترك في الوطن، إضافة إلى إعمال 
روح اإلنسانية واألخوة ألن هذا من أهم أصول اإلسالم، لذلك نجد أن الفقه 
اإلسالمي بما هو اجتهادات الفقهاء وبعض النصوص القرءانية وحتى 

ين في بالد األحاديث النبوية الشريفة حول مسألة التعامل مع غير المسلم
اإلسالم، تبين أن المواطن غير المسلم حتى ولو كان مخالفا لتعاليم اإلسالم إال 
أنه ما دام لم يدخل في حرب مع المسلمين فله حق العيش معهم، بل من 

غير المسلم الذي ال يحارب : "وعليه، فإن. واجبهم اتجاهه احترامه وتقديره
ة دينية وذلك شأن الزوجة الكتابية اإلسالم قد تكون مودته واجبة وصلته فريض

وأهلها الذين هم أخوال أبناء المسلم وجدته وجده وكلهم من األرحام الذين 
صلتهم واجبة على المسلم ومودتهم قربة يراد بها وجه هللا تعالى وقطيعتهم 

  .4"ذنب وإثم

لكن السؤال األهم الذي ينبغي طرحه هو هل يكفي تواجد الذميين في دار       
نحاول التبرير لإلجابة عن هذا السؤال . سالم حتى يكونوا مواطنين؟اإل

لقد ُعرف عقد الذمة لدى الفقهاء على أنه . بالتفصيل أكثر في مفهوم أهل الذمة
عقد يكون فيه غير المسلم في ذمة المسلم، أي أن المسلم يوفر له األمان أثناء 

بين موقف النص الديني من إقامته في بالد المسلمين، لكن ينبغي أن نميز هنا 
أهل الذمة، وموقف الفقهاء منه، على اعتبار أنه موقف قائم على تأسيس 
مفهوم مواطنة الذمي وفق ظروف ومتغيرات الواقع، فإذا كان القرءان والسنة 
النبوية الشريفة يؤكدان على ضرورة تأمين وحماية أهل الذمة، وبالتالي 

إن الفقهاء قد اختلفوا في اعتبار الذمي اعتبارهم مواطنين مثل المسلمين، ف
مواطن له نفس الحقوق التي يتمتع بها المسلم، وانطالقا من معيار العقيدة ينكر 
أبو األعلى المودودي مثال على غير المسلمين صفة المواطنة الكاملة، ويرى 
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أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، لكن هذا ما يعترض عليه فهمي هويدي، 
النقيض من ذلك، فإنه بقدر ما يفيد دعاة التشكيك في المواطنة  على:"ويرى

الكاملة لغير المسلم في المجتمع اإلسالمي فإن الدعوة إلى التأكيد على تثبيت 
المواطنة الكاملة لغير المسلم، تجد العديد من النصوص والشواهد التي تدعمها 

ن المسلمين على فآيات تكريم اإلنسان تقف في صف هذه الدعوة، وحث القرءا
البر بالذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يظلموهم تقف في االتجاه ذاته، وكلمات 

، التي تستنكر وتتبرأ من أي مسلم آذى ذمياً أو ظلمه أو انتقصه الرسول 
  .5"دليل ثالث

وتأسيساً على ما سبق ذكره، فإن غير المسلمين المقيمين في دولة اإلسالم      
كمواطنين مثل المسلمين فعندما يبرم عقد الذمة بين غير المسلم اعتبروا دائما 

وإمام المسلمين تحديداً، يصبح مواطنا مثل بقية المسلمين، وهذا ما يشبه 
الجنسية في الوقت الحاضر، مع أن عقد الذمة كما يرى الفقهاء قد ينتفي لعدة 

ه الحالة أسباب، منها مثال إسالم الذمي، وهذا أمر واضح حيث يصبح في هذ
مواطنا مسلماً، كما قد ينتفي هذا العقد إذا خالفه الذمي كأن يمتنع عن أداء 

  .الجزية مثالً، وهنا يمكننا أن نتحدث عن حقوق الذميين وواجباتهم

يتمتع الذمي داخل مجتمع اإلسالم بما يتمتع به المواطن المسلم من       
من الحقوق السياسية كحق حقوق، وأهمها المساواة والحرية، بل لهم الكثير 

الترشح واالنتخاب وتولي الوظائف العامة، ما عدا تلك التي تتعلق بالدين ألنه 
: من غير المعقول أن يوظف مسيحي مثالً في مديرية الشؤون الدينية لبلد مسلم

ويؤكد هذا التوجه القرءاني اإلنساني ما عرفه التاريخ اإلسالمي، وخاصة "
جي لإلسالم من المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عهد التطبيق النموذ

في كل ما ليس له صلة مباشرة بالدين، حيث أتيح لكل مواطن مهما كان 
معتقده داخل الدولة اإلسالمية أن ينهض بكل الوظائف العامة في الدولة 

وهذا ما يبين أن الدولة . 6"اإلسالمية، عدا وظيفتي اإلمامة وقيادة الجيش
ة تراعي حقوق المواطنين غير المسلمين أكثر من الدول األخرى اإلسالمي

سواء الدول الشيوعية التي تمنع المواطنين األجانب من ممارسة الشعائر 
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الدينية، أو الدول الديمقراطية، فعلى الرغم من علمانيتها إال أن المواطنين 
  .غالبا ما يحرمون من أبسط حقوقهم

فة، هناك حق آخر مرتبط به، هو الحقوق وإلى جانب الحق في الوظي      
المالية، وهو ما يدخل في إطار ما يسميه رجال القانون بالحقوق الالزمة؛ أي 
التي ال تستقيم دونها حياة المواطن، فمن حق الذمي كسب المال  والمتاجرة به 
حسب مقتضيات القانون المعمول به، فالذمي كالمسلم يباشر مختلف 

ن بيع  وشراء وامتالك، كما له حق التمتع كسائر التصرفات المالية م
المواطنين بالمرافق العامة للدولة، كما أنه من حق الذمي التمتع بكفالة الدولة 

هذا عن .7إذا عجز عن العمل أولم يجده، وللذمي كما للمسلم حق في بيت المال
الحقوق العامة إلى جانب تمتعه بحقوقه الخاصة كامتالك سكن والتمتع 

وإذا كان للذمي حقوقا فإنه مقابل ذلك مطالب بأداء بعض . وصيته داخلهبخص
  .الواجبات

تبين لنا إلى حد اآلن أن الدولة اإلسالمية دولة عالمية تراعى فيها حقوق       
كل المواطنين سواء المسلمين أو غيرهم دون تمييز إال في بعض األمور 

ومن أهم واجبات المواطن العقدية، أي أن المواطنة حق مثلما هي واجب، 
وهي ضريبة تؤخذ من أهل الذمة األحرار : "الذمي الواجب المالي أو الجزية

والضريبة تؤخذ من أهل الكتاب والغاية منها .8"البالغين العاقلين القادرين فعالً 
ليست الحفاظ على حياتهم فتدفع مقابل عدم قتلهم، وإنما تدفع لكي يكون اليهود 

في بالد المسلمين، وهذا ما يضمن لهم العدالة والمساواة  والنصارى مواطنين
معهم، بالتالي فإن مراعاة اإلسالم لحقوق أهل الذمة، وإمكانية إقامتهم في 
المجتمع اإلسالمي، يبين البعد اإلنساني في هذا المجتمع من خالل مراعاة 

ميع المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين،وهذا ما يكسب الج
صفة المواطنة، وذلك ألن اإلسالم رسالة سالم، وهذا ما يتضح في التعامل مع 

  .غير المسلمين ليس فقط أهل الذمة، بل المستأمنين كذلك

هو من يطلب األمان في دار اإلسالم، والفرق  - بكسر الميم- إن المستأِمن      
إقامة الذمي،  بينه وبين الذمي هو أن إقامته في دار اإلسالم تكون مؤقتة عكس
أما األمان : "واألمان كما يبين الفقهاء نوعان، أحدهما مؤقت وثانيهما صريح
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المؤقت فهو الذي يكون به الحربي مستأمناً، أما أن يحصل عليه صراحة من 
المسلمين، وإما أن يحصل عليه بالتبعية إلى غيره، وإما أن يحصل عليه بداللة 

يكون خاصا أو عاما، وقد يكون عن  العرف والعادة، واألمان الصريح قد
واألمان المؤقت يمنح المسلم لشخص أو لمجموعة من . 9"طريق الموادعة

األشخاص المستأمنين بعد موافقة إمام المسلمين، ألنه أمر يتعلق بأمن 
ومصلحة دولة اإلسالم، أما األمان الصريح فال يمنحه إال اإلمام وحده ألنه 

محارب : "كما يعرف المستأمن بأنه. مستأمنينيتعلق بعدد كبير جداً من ال
للمسلمين دخل دارهم طالبا لألمان حتى يتمكن من االطالع على رسالة 
اإلسالم عن قرب، إما لعدم تمكنه من االطالع عليها خارج دار اإلسالم، أو 

وعليه، يكف عن قتال المسلمين ويطلب . 10"لعدم دفع شبهات قامت بنفسه
دينهم، بل وحتى تمكينه من العودة سالماً إلى وطنه  معايشتهم والتعرف على

في حالة رفضه الدخول إلى اإلسالم، وإن كانت هذه المفاهيم اآلن حلت محلها 
  .مفاهيم أخرى كطلب التأشيرة، واإلقامة في دولة معينة

ومثلما ينتفي عقد الذمة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، كذلك ينتفي عقد األمان،       
ا ينتفي به عقد األمان هو عودة المستأمن إلى داره، والمالحظ أن ومن بين م

جملة األحكام الفقهية المتعلقة بالذميين والمستأمنين كانت كلها على أساس 
التمييز العقدي بين المسلمين وغيرهم، فالذمي والمستأمن مواطن في دار 

ذا أبرم عقد الذمة فإ: "اإلسالم مادام محترما لألحكام السارية في البالد المسلمة
صار غير المسلم مواطنا في الدولة اإلسالمية وحمل جنسيتها، ولهذا يقول 
الفقهاء عن الذميين أنهم من أهل دار اإلسالم، فعقد الذمة هو أساس اكتساب 
الذمي جنسية دار اإلسالم  والدخول في الذمة أصالةً أو تبعاً يشبه كسب 

. 11"تجنس أو بالتبعية أوبحكم القانونالجنسية في الوقت الحاضر عن طريق ال
وعليه، فبعد أن كان االختالف بين الفقهاء دائراً حول اعتبار الذميين مواطنين 
أم ال، جاءت المتغيرات المعاصرة وأثرت على األحكام الفقهية المتعلقة بهذه 
المسألة بعد أن زال استخدام مصطلح أهل الذمة، وتقرر المساواة في الحقوق 

  .ات بين كل المواطنين على اختالف أديانهموالواجب
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 ً   التأصيل الفقهي التاريخي للمواطنة عند محمد مهدي شمس الدين -ثانيا

إن أهم ما يميز موقف محمد مهدي شمس الدين من الفكر السياسي       
هو موقفه النقدي من جهة،  -وهذا ما تعبر عنه أغلب مؤلفاته - اإلسالمي

من هنا أنا أدعوا، وقد : "ذا ما يدل عليه قولهوالمجدد من جهة أخرى،وه
عن " االجتماع السياسي"وكتاب " نظام الحكم"عبرت في أحد فصول كتاب 

ضرورة إعادة قراءة الواقع، والخروج من الخلفية أو بناء النظرية والخطاب 
السياسيين على أساس االنجاز التاريخي، أو علم الكالم وفق نظريتي اإلمامة 

وبالتالي االنطالق على أساس النظرية السياسية العامة في الفقه والخالفة  
اإلسالمي التي تعيد األمور إلى األمة المنطلقة من والدة اإلنسان على نفسه، 
ووالدة األمة على نفسها حينئذ من السهل إيجاد صيغ مالئمة وفقاً للمسار 

شكلة اليوم في الفقهي، وال أقول الكالمي االمامي أو المذاهب الكبرى، فالم
إن ما يعيبه محمد مهدي شمس . 12"الخطاب السياسي ليست مشكلة كالمية

الدين على الفكر اإلسالمي، هو أنه فكر تجريدي بعيد عن الواقع المعاش، لذا 
فقد عجز هذا الفكر عن إحداث تغييرات في الرؤى السياسية واالجتماعية، 

ات العصر  وهذه الميزة فالموروث النظري الفقهي لم يعد يستجيب لمتطلب
تظهر خصوصا في الفترة المعاصرة نتيجة عجز الفقه السياسي اإلسالمي عن 

  .التأسيس للكثير من القضايا المهمة خصوصا منها  قضية المواطنة

يتبع الشيخ محمد مهدي شمس الدين، أسلوبا منهجيا مميزا في             
لفقه السياسي، بل والفكر دراسته ألهم المسائل الفقهية المطروحة في ا

السياسي عموما، وذلك راجع إلى سعة اطالعه وتتبع تطور داللة 
المصطلحات سواء عند فقهاء المسلمين أو عند مفكري الغرب، وفي إطار 
دعوته إلى تجديد االجتهاد في الفقه السياسي المعاصر، يحتل مفهوم األمة 

يخ محمد مهدي شمس الدين، مكانة متميزة في الفكر والفقه السياسي عند الش
فهو يدعوا دائما للعودة إلى الوحدة التي كانت عليها األمة اإلسالمية وذلك 

باإلسالم أخرجت هذه األمة ووجدت، وهي أمة : "على أساس عقدي فيقول
أخرجت ال لنفسها، وإنما أخرجت للناس، فهي ذات دور تاريخي عالمي 

، لذا فإن موقفه من الوطن 13"يتعدى األمة نفسها ليشمل البشرية كلها
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والمواطنة مرتبط بمفهوم الدولة اإلسالمية، إذ يرى أن من يتمتع بصفة 
المواطنة هو من يسكن دار اإلسالم، أما الذين ال ينتمون سياسيا لها بما فيهم 
المسلمون فهو ليسوا مواطنين وهو تصوره هذا يعبر عن تحول كبير في 

، فبعد أن كان التصور الفقهي التقليدي التأسيس الفقهي المعاصر للمواطنة
يرى أن العقيدة وحدها تكفي أن يكون المسلم مواطنا في دولة اإلسالم، أصبح 
هناك شرط آخر حسب الشيخ محمد مهدي شمس الدين، يتمثل في الهجرة إلى 

، االنتماء السياسي )المواطنة(ألجل أن يحصلوا على : "بالد اإلسالم، أي أنه
الدولة (السياسي الذي يعطيهم حقوقاً على هذا المجتمع  وعضوية المجتمع

البد لهم من أن يهاجروا إلى الدولة اإلسالمية ويحملوا جنسيتها ) اإلسالمية
  . 14"ففي هذه الحالة فقط يدخلون في عضوية المجتمع السياسي اإلسالمي

إن المتتبع لتطور مؤلفات محمد مهدي شمس الدين وطريقة عرضها        
ئل الفقهية، ومعالجتها خصوصا ما تعلق منها بالوطن والمواطنة يتضح للمسا

له جلياً كيف تحول موقفه من الحديث عن األمة اإلسالمية المتميزة عن غيرها 
من األمم بعقيدتها وكيف تتعلق كل المسائل السابقة الذكر وغيرها بهذه العقيدة 

لموجودة في الفكر إلى الحديث عن المواطنة تحديدا في إطار المفاهيم ا
السياسي المعاصر خصوصا الدولة الوطنية والمواطنين األجانب وغيرها، 
فالمواطنة لم تعد هي ذلك االنتماء العقدي فحسب، وإنما هي االنتماء السياسي 
كذلك، وذلك راجع إلى حاجة الدولة إلى أن يتحمل كافة المواطنين مسؤولياتهم 

  .إزاءها

الدين مفهومه للدولة وأهم أركانها، فإذا كان يضبط محمد مهدي شمس      
التصور الغربي يرى أن للدولة أركاناُ ال تقوم إال بها، تتمثل خصوصاً في 
الشعب ونظام الحكم واألرض، فإن الفقهاء المسلمين لم يتحدثوا عن هذا الركن 
األخير، ومبرر ذلك هو أن دولة االستالم لم تقم على أسس عرقية تميز 

عن غيرهم، وإنما تكونت على أساس استيعابها لكل األجناس، يقول المسلمين 
ودار اإلسالم هو المصطلح الفقهي الذي استعمله : "محمد مهدي شمس الدين

لألمة المسلمة، وهي تكون حيثما ) الشخصية الجغرافية(الفقهاء للداللة على 
فدار  وجد المسلمون ورفع شعار اإلسالم  ومورست عباداته وشريعته، ولذلك



  سباع محمد بن/ د
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          634

اإلسالم ال تنحصر في حد جغرافي ثابت ال تتعداه، بل إن دار اإلسالم مفهوم 
مفهوم ) أمة اإلسالم(جغرافي مستمر النمو واالتساع على األرض، كما أن 

وهنا نالحظ أن الفقه اإلسالمي التقليدي . 15"مستمر النمو واالتساع في البشر
مية آنذاك كانت في حالة اتساع لم يميز بين األمة والدولة، ألن الدولة اإلسال

وقبول للكثير من األجناس الذين يرغبون بالدخول في راية اإلسالم، وهنا تأتي 
أهمية مسألة المواطنة ليس فقط بالنسبة إلى المسلمين، بل بالنسبة إلى غير 
المسلمين كذلك، لذا يرى محمد مهدي شمس الدين أن من بين أهم التساؤالت 

الوضع الحقوقي للمواطن غير المسلم، : "فقه المواطنة هو التي يطرحها علينا
هل هو مواطن أم غير مواطن؟  وإذا كان كذلك هل يتمتع بالحقوق نفسها التي 

  .16"تستحق لكل مواطن مسلم؟

يرجع محمد مهدي شمس الدين إلى التاريخ اإلسالمي من أجل التعرف       
المسلمين أو مع غير على كيفية تعامله مع مسألة المواطنة سواء مع 

المسلمين، ويرجع تحديدا إلى أهم وثيقة طرحت هذه المسألة، أال وهي وثيقة 
ألن الموضوعة الرئيسة التي اشتغلت عليها هذه الوثيقة هي " الصحيفة"

المواطنة في بالد اإلسالم، وتحديداً مع غير المسلمين، وكيفية حمل صفة 
تفيد دراسة : "وهنا يقولالمواطنة خصوصا في ظل اختالف األديان، 

ال تساوي االنتماء الديني دائما، بل يمكن ) المواطنة(، أن )الصحيفة(نصوص 
أن تفترق عنه، حيث يكون المجتمع السياسي مكونا من فآت ذات انتماء ديني 

مع االنتماء الديني حيث يكون المجتمع ) المواطنة(متنوع، فقد تتساوي 
د، فيتحد في الخارج المعاش، مفهوم األمة مع السياسي كله ذا انتماء ديني واح

، وقد ال تتحد هذه المفاهيم في مصداق )المواطنة(مفهوم الوطن والدولة و
، في وطن واحد، ومجتمع سياسي )في االنتماء الديني - أمتان(واحد فتكون 

فالمواطنة كما يعبر عنها التأسيس الفقهي الجديد عند . 17"واحد، ودولة واحدة
شمس الدين في مجتمع سياسي واحد ال تشترط ال تشترط االنتماء محمد مهدي 

الديني لذلك المجتمع، وإنما تراعي تنوع االنتماء الديني، ألن الصفيحة ما 
وضعت في األصل إال ألجل هذا الغرض، أال وهو تحديد شروط التعايش مع 
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غير المسلمين في مجتمع سياسي واحد، لذا فإن مصطلح األمة يدل على 
  .وحد في المشروع السياسي الذي يكفي شرط االلتزام به لالنتماء لهالت

يتجلى لنا مما سبق ذكره عن موقف الشيخ محمد مهدي شمس الدين من       
المواطنة أن أمة اإلسالم ال تنظر إلى المواطن على أساس عقيدته، وإنما على 

جتمع السياسي  أساس أنه إنسان، ويحمل صفة المواطنة ما دام ملتزما بعقد الم
وما يالحظ هو أن دولة اإلسالم منذ قيامها تقبلت دخول أفراد غير مسلمين 
تحت رايتها، فهناك أمتين إذن، األولى تضم المسلمين، والثانية تضم المسلمين 

كما يتجلى لنا تعمق محمد . وغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم
من خالل حديثة عن المشروع  مهدي شمس الدين في بحث مسألة المواطنة،

السياسي والعالقات مع غير المسلمين وإمكانية عيشهم مع المسلمين في بالد 
  .  اإلسالم وفق شروط محددة منها التي تحدثت عنها الصحيفة

 ً   مراعاة مستجدات الواقع في التأسيس لمفهوم المواطنة عند طارق البشري - ثالثا

والموضوعات التي تعالجها على أنه تدل أهم مؤلفات طارق البشري       
واحد من أهم المفكرين اإلسالميين المعاصرين الذين اهتموا اشتغلوا على 
مسألة المواطنة، ذلك أن ما يميزه هو أنه على غرار محمد مهدي شمس الدين 
ينطلق من إعادة قراءته للفكر اإلسالمي ونقده للحركة اإلسالمية، وما يؤكد 

ت التي ظهرت في القرنين الماضيين على مختلف عليه هو أن المتغيرا
األصعدة خصوصا السياسية واالجتماعية، تفرض على الحركة اإلسالمية 

الفقه والنظم : "تحديات جديدة لم تكن موجودة من قبل وذلك في مجاالت عدة
السياسية والرؤى الحركية، وفي تشييد المؤسسات ورسم العالقات في هذه 

  .18"المجاالت وغيرها

وعندما يبدأ طارق البشري بالحديث عن الفقه، فإن هذا يدل على أمرين؛      
أولهما أهمية الفقه في الحياة السياسية المعاصرة، وثانيهما ضرورة تدخل الفقه 

لذا . السياسي لمعالجة المسائل والتحديات المطروحة خصوصا منها المواطنة
لمسلمين في مسألة المواطنة، فهويثمن الجهود الفقهية التي قدمها المفكرون ا

وكيفية التعامل مع غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، وهو يتحدث عن هذه 
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أتصور أن هذا الجانب قد خطا الفكر اإلسالمي : "الجهود، وموقفه منها قائال
الحديث فيه خطوات واسعة وقد ال تكون بلغت تمام المراد، ولكن من يتابع هذا 

دى عشرات السنين القليلة الماضية في هذا األمر يدرك الجهد المبذول على م
إلى أي حد يصبح القول بأن هناك خطوات واسعة حقيقة وجهدا نبيالً يبذل 

الشيخ يوسف القرضاوي، : ونتائج هامة، يكفي أن نشير هنا إلى أعمال
واألستاذ فهمي هويدي، والدكتور محمد العوا، والدكتور فتحي عثمان 

  . 19"لي محاولة متواضعة في هذا الشأن وغيرهم، وقد يكون

تطرح مؤلفات طارق البشري مسألة المواطنة من خالل مناقشة آراء       
الفقهاء والمفكرين السابقين بما فيهم الذين تحدثنا عنهم في القراءات التي 

دث عن مسألة عرضناها إلى حد اآلن، ونخص بالذكر فهمي هويدي، فيتح
التمييز بين ما يسميه المفكرون المسلمون المعاصرون بالجامعة الدينية 
والجامعة القومية، األولى تقوم على رابط ديني إسالمي، أما الثانية فتقوم على 
رابط وطني قومي، وإن مسألة المواطنة كما عالجها أغلب المفكرين والفقهاء 

ولهما نقد مفهوم القومية السائد في المعاصرين لم تخرج عن أحد األمرين، أ
تأكيدهم على أن مفهوم المواطنة ال يستقيم  -هذا هو األهم  -الغرب، وثانيهما

إال باإلسالم، الذي هو الرابط الجامع بين كل المواطنين، إال أن هذا التصور 
زال في مرحلة الحقة  مع ظهور مفهوم القومية في البالد اإلسالمية، وتحديداً 

: ولة العثمانية، وإن السبب الذي أدى إلى ظهور الحركات القومية هومع الد
أن الرابطة اإلسالمية متمثلة في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، لم "

تعد صالحة كوعاء لحركات مقاومة االستعمار الغربي والتصدي له، بل لقد 
ى زالت صارت حجر عثرة في سبيل ازدهار حركة تحرر وطني إسالمي، حت

الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية األولى، وكان من وسائل تسرب النفوذ 
االستعماري الغربي إلى العالمين اإلسالمي والعربي، هو الدولة العثمانية 

  .20"ذاتها

إن فكرة القومية كما تبين لنا أغلب المراجع المتخصصة نشأت في       
مكن الحديث عنها في هذا المقام، الغرب، وفق ظروف سياسية وتاريخية ال ي

إال أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن للقومية أيضا صبغة عربية خالصة، يميزها 



  "قراءة في مواقف"التأسيس الفقهي المعاصر للمواطنة                                                         
  

 

 637                                                                            السادس الدولي الملتقى

الواقع العربي، وخصوصيات المجتمع العربي التاريخية والسياسية واللغوية 
لكن العامل األساس الذي عزز ظهور القومية العربية هو . وحتى النفسية

إطار حركة التحرر الوطني التي ظهرت في بلدان محاربة االستعمار في 
عربية عدة، وبالتالي فالقومية ال تدعوا إلى التعصب، وإنما تبين لنا التجارب 
التاريخية أن القومية تدعوا دائما إلى الوحدة العربية، وإن كانت المسألة األهم 

  .سالميالتي الزمت فكرة القومية العربية هي مسألة مدى قيامها على الدين اإل

إن االختالف بين التيارات السياسية القومية واإلسالمية حول هذه الفكرة        
ترتب عنه أيضا اختالفهم حول المواطنة، وعن أهم اإلشكاليات التي ارتبطت 

لَِمن من القاطنين أرض الدولة تنسبغ : "بمسألة المواطنة يقول طارق البشري
تضى القول بترجيح جامعة سياسية وهل مق. حقوق المواطنة وواجبات كاملة

معينة ألن ينحصر بعض تلك الحقوق عن طائفة من طوائف الشعب، وإلى أي 
مدى يكون االنحسار، ولعل هذه النقطة العملية هي أدق ما يواجه فريقي 

. 21"الجامعة الدينية والقومية، ولعله فيهما تكمن بذرة الخالف األساس بينهما
تيار السياسي اإلسالمي المعاصر موقفاً نقدياً، ويتخذ طارق البشري إزاء ال

ذلك أن ما يعيبه عليه هو تجاهله للواقع، حيث يتجه الفقه السياسي المعاصر 
إلى األصول وليس إلى الواقع، فينظر إلى الكثير من القضايا بما فيها 
المواطنة، على أنها تاريخية وليست واقعية، وهنا يؤكد طارق البشري على 

جديد في الفكر الديني خصوصا الفقه السياسي، الذي من ضرورة الت
استجابة لما يواجه األمة من تحديات، بل أن يكون :" المفروض أن يكون

استجابة متناسبة مع نوع التحدي المطلوب، ومع حجم التحدي الذي يتهدد 
  .22"الجماعة

يرى طارق البشري أن من بين عيوب الفقه السياسي المعاصر، أنه      
نب قضية غير المسلمين، بل إنه ينظر إليها في أغلب األحيان نظرة سلبية، يتج

لذا يجب على الفقيه السياسي حسب رأيه ضرورة معالجة مسألة مدى تمتع 
غير المسلمين في بالد اإلسالم بالمواطنة، وهو يستشهد بمواقف بعض 
المفكرين من أمثال يوسف القرضاوي وفهمي هويدي ومحمد الغزالي 

هم، بحجة أن غير المسلمين يعيشون في إطار الدولة اإلسالمية، وأن وغير
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ويذكر سيد قطب أن اإلسالم دلل األقليات : "اإلسالم يحترم األديان األخرى
كما لم يدللها نظام آخر، سواء األقليات القومية التي تشارك شعوبه في الجنس 

سالم عن مذابح واللغة والوطن أو األقليات األجنبية، وإن من يذكر ضد اإل
المتأخرين فهي لم تكن وليدة التعصب الديني بل  - األرمن على أيدي الترك

كانت ذات طابع سياسي، وما وقع لألرمن وقع مثله للعرب المسلمين في 
وعليه فإن موقف طارق البشري من . 23"سوريا في ظروف سياسية مشابهة

هي الذي يرى أن مسألة مواطنة غير المسلمين يدخل في إطار الموقف الفق
غير المسلمين لهم ما للمسلمين، أي أن ما كانوا يسمون أهل الذمة لهم ما 
للمسلمين من حقوق وعليهم كذلك ما على المسلمين من واجبات المواطنة، 
ذلك أنه إلى جانب الحقوق المعروفة كالحق في العمل والسكن والتنقل، هناك 

أن ندافع عنهم إذا تعرضوا أيضا حقوق تخصهم كمواطنين؛ منها حقهم في 
للظلم الداخلي أوالخارجي، كما أنه ال يجوز سبهم أو اتهامهم بالباطل، وغيرها 
من السلوكيات التي تراعي غير المسلم كمواطن، أما بالنسبة إلى واجباتهم 
فتدخل كلها في إطار االلتزام بأحكام القانون اإلسالمي، وقد فصلنا في هذه 

  .المسألة من قبل

إن األهم، هو أن طارق البشري يؤيد تلك المواقف المنتمية إلى التيار       
اإلسالمي، والتي تؤكد على إعطاء غير المسلمين صفة المواطنة بما هي 
حقوق وواجبات، لذا فهو يدعوا دائما إلى ربط مسائل الفقه السياسي خصوصا 

ظر إلى مواطنة الموطنة بالواقع ومستجداته، كما أن ما يحسب له هو أنه لم ين
غير المسلمين في إطار ديني ضيق، وإنما نظر إليها بمنظور إنساني عام، 

لقد سبق بيان أن نقطة الحوار العملية بين تياري : "وهذا ما يفهم من قوله
الجامعة الدينية والجامعة القومية، تتعلق أساساً بوضع غير المسلمين، ومدى 

سلمين وغيرهم من مواطني هذه الديار، المساس بمبدأ المساواة التامة بين الم
وفي هذا الصدد يتعين االعتراف بأن الجهود الفكرية التي أشير إلى بعضها 
في إطار موقف التيار اإلسالمي البد أن تحظى باالهتمام البالغ، وهي تحل من 
حيث نتائجها جزًءا مهماً من المسألة من حيث المساواة في التعامل واألوضاع 
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ن، كما أن االهتمام بهذا األمر يثير التفاؤل في إمكان حل المسألة أمام القانو
  .24"برمتها

ويصل الحد بطارق البشري في تأكيده على ضرورة االعتراف بالمواطنة      
التامة لغير المسلمين، وإعطاءهم كل حقوقهم إلى تأكيده على إمكانية توليهم 

هذه المسألة يميزه عن  وإننا نرى أن موقفه إزاء. مناصب عليا في الدولة
الكثير من المفكرين والفقهاء المسلمين الذي يرفضون تولي غير المسلمين 
لمناصب عليا في الدولة خصوصا الدينية  والعسكرية ومنهم أولئك الذين 
تعرفنا على آراءهم من قبل، من أمثال راشد الغنوشي وفهمي وهويدي، 

لدينية هي للمسلمين، لكن خصوصا  وهم يتحججون في ذلك بأن األغلبية ا
وجه االعتراض على هذا التبرير أن استناده إلى :"طارق البشري يرى أن 

مفهوم نظري من شأنه أن يمس مبدأ المواطنة ذاته، وأن مبدأ األغلبية 
المقصودة بالهيمنة يلزم أن تكون هي األغلبية السياسية التي قد يشارك فيها 

عا، وأن وجود األغلبية العددية اإلسالمية المسلمون أو يشكلون فيها سهما شائ
من شأنه أن يزيل حذر التيار اإلسالمي من أن تؤول مقاليد األمور في لحظة 
ما إلى األقلية الدينية بوصفها الديني، وعلى العكس من ذلك فإن ما يثير حذر 
التيار القومي، أن يكون استبعاد غير المسلمين على أساس مفهوم نظري 

حية، مما يمس مبدأ المواطنة لهم، ويحيل المجتمع إلى مجتمعين، يتعلق بالصال
  .25"ويفصم عرى الترابط فيه

إن ما يحسب لطارق البشري مجددا هو سعيه إلى توضيح مسألة       
المواطنة، وتحديداً بالنسبة للمواطنين غير المسلمين في البالد اإلسالمية، 

الديني في التمييز بين المواطنين قد مراعاته لمتغيرات الواقع، ذلك أن المعيار 
تجاوزه ظروف ومتغيرات الواقع المعاصر، فلم تعد هناك مثال خشية على 
اإلسالم من غير المسلمين، فاإلسالم أصبح منتشراً في كافة أنحاء العالم، 
عكس ما كان عليه في مرحلة صدر اإلسالم، هذا إضافة إلى الظروف 

سكرية الراهنة التي تقتضي على دولة اإلسالم السياسية واالقتصادية وحتى الع
التعامل مع غير المسلمين في الداخل والخارج، وفي إطار التأسيس الفقهي 

لمفكري اإلسالم اليوم أسوة حسنة بعمر بن الخطاب، الذي : "لهذا التصور فإن
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أسقط سهم المؤلفة قلوبهم رغم النص عليه، لما ارتآه من أن هللا تعالى قد أعز 
الم بما لم يعد به حاجة لتأليف القلوب، وهذا أثر لعمر شائع مشتهر ال اإلس

وهنا تحديداً يظهر تميز . 26"يرفض منهجه فيه غالبية المفكرين فيما يرجح
موقف طارق البشري عن غيره من المفكرين المسلمين، فهوال ينظر إلى 

ل المواطنة بمنظور علماني غربي، وال بمنظور ديني خالص، وإنما يحاو
التأسيس لمفهوم المواطنة في إطار معاصر ينطلق من الواقع المعاش، وال 

  .يخالف تعاليم الدين اإلسالمي

  مفهوم المواطنة الصالحة، أو المواطنة المؤاخاة عند طه عبد الرحمان -رابعاً 

إن ما يعرف عن طه عبد الرحمان هو أنه من أهم المفكرين العرب       
على موضوعة الحداثة، ليس من ناحية دراسة  المعاصرين الذين اشتغلوا

المفهوم فقط بل من ناحية التنظير لواقع حداثي جديد، لذا نجده في كتابه 
يعترض على بعض التصورات السائدة " روح الحداثة"الرئيس  والموسوم بـ

حول الحداثة، خصوصا تلك التي تعطيها مفهوما مقدسا بعيدا عن جانبها 
لذا فهو ينتقل من نقد هذه التصورات إلى محاولة . المعقولي، بل والعقلي

التأسيس لحداثة إسالمية جديدة، وهذا ما يعبر عنه العنوان الفرعي للكتاب 
روح "وعليه، نجده يميز بين ". المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية"

؛ وروح الحداثة هي المبادئ التي تقوم عليها، والتي "واقع الحداثة"و" الحداثة
طه عبد الرحمان أنها تتمثل في مبادئ ثالث هي مبدأ الرشد ومبدأ النقد  يرى

  .ومبدأ الشمول

أردنا أن نشير إلى هذه المبادئ، ألن طه عبد الرحمان يبين لنا أن الحداثة      
ليست حكراً على أمة دون أخرى  وتحديدا ليست حكراً على الغرب، بل يمكن 

يمكن للمجتمع اإلسالمي أن يحقق حداثته ألي مجتمع أن يحقق حداثته، أي أنه 
  :الخاصة، وهكذا، يؤكد طه عبد الرحمان أن روح الحداثة تتميز بما يلي

  .روح الحداثة تختلف عن واقع الحداثة -
  .واقع الحداثة الغربية هو واحد من التطبيقات الممكنة لروح الحداثة -
  .روح متأصلة إنسانيا وتاريخيا -
  .27ا تستوي في االنتساب إلى روح الحداثةاألمم الحضارية كله -



  "قراءة في مواقف"التأسيس الفقهي المعاصر للمواطنة                                                         
  

 

 641                                                                            السادس الدولي الملتقى

وتطبيقا لمفهوم ومبادئ الحداثة كما حددها طه عبد الرحمان من قبل       
يحاول أن يبسط تصوره حول المواطنة وهو يعتبر من أكبر المفكرين العرب 
المعاصرين إسهاماً في توضيح وتوسيع مفهوم المواطنة، إذ ينتقل من نقده 

ي الحداثة الغربية إلى تقديم تصور إسالمي جديد حولها، لمفهوم المواطنة ف
فيعيب على المواطنة في الحداثة الغربية ارتباطها المبالغ فيه بالجوانب المادية 
في حياة اإلنسان، وهنا يدخل طه عبد الرحمان تعديالً على مفهوم المواطنة 

جعل ، فاألول ي"التعميم الوجودي"و" التوسع المعنوي"من خالل مبدأي 
المواطنة ترتبط بالجوانب المادية والمعنوية معاً، وهذا التعميم هو ما عبر عنه 

، أما الثاني فينقل المواطنة من مستوى التضامن إلى "المؤاخاة"بمصطلح 
درجة أرفع، إنه التراحم، والفرق بين التضامن والتراحم، هو أن التضامن قد 

تراحم فيكون بين كل المواطنين، يكون بين جماعة محددة من المواطنين، أما ال
إن التوسع المعنوي : "وهنا يؤكد طه عبد الرحمان قائال عن المبدأين السابقين

الذي يختص به هذا التطبيق ينقل المواطنة إلى فضاء المؤاخاة، صارفا عنها 
االنفصال واالنغالق، وأيضا كيف أن التعميم الوجودي الذي يميزه ينقل هو 

فضاء التراحم، وصارفاً عنه أشكاالً مختلفة من  اآلخر التضامن إلى
  .28"االنفصال

يتجلى هنا سعى طه عبد الرحمان إلى تأسيس مفهوم إسالمي للمواطنة،       
ينقلها من مجالها الضيق القائم على عالقات محددة بين المواطنين قائمة أساساً 

تنظر إلى  على المصلحة، إلى مواطنة جديدة قائمة على المؤاخاة والتراحم
المواطن على أنه إنسان قبل أن يكون عضواً في المجتمع، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى، أن إدراك طه عبد الرحمان ألهمية موضوعة المواطنة جعله 
يتخذ منها تطبيقا ألهم مبادئ الحداثة اإلسالمية، وهو مبدأ التوسع المعنوي 

وهنا يكمن اإلسهام األكبر لطه الذي يقابل التوسع المادي في الحداثة الغربية، 
عبد الرحمان في تطوير وتوسيع مفهوم المواطنة، إنه تأسيس المواطنة على 
القيم األخالقية التي يؤكد عليها الدين اإلسالمي، فكيف تتأسس المواطنة على 

  .األخالق؟
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إن مفهوم المواطنة كما كرسته الحداثة الغربية قائم على التساوي بين كل       
اطنين أمام القانون في الحقوق  والواجبات، بما يمكنهم من المساهمة في المو

الحياة العامة مع مراعاة الخصوصيات الفردية، إال أن طه عبد الرحمان يرى 
أن هذا التصور الذي يقوم عليه الفكر السياسي المعاصر، خصوصا األمريكي 

عند الليبراليين الذين منه، إما أنه يفرق بين المواطنة واألخالق وهذا ما نجده 
يرون أن المواطنة هي جملة من الحقوق الفردية تحددها نظرية في العدل تم 

أوأنه مقابل ذبك تصور يجمع بين المواطنة . وضعها خارج حدود األخالق
واألخالق لكنها أخالق الجماعة، وعليه فإن مكمن اعتراض طه عبد الرحمان 

أن التوسع الحداثي الذي " :األخالق هوعلى التصور الغربي لعالقة المواطنة ب
ينبني عليه التصور الجماعاني للمواطنة هو اآلخر توسع مادي، إال أنه على 
خالف سابقة الليبرالي، توسع جزئي، فرغم أن هذا التصور الحداثي لم يخرج 
المكون األخالقي من مكونات الدائرة العامة، فإنه لم يرتق إلى الرتبة التي 

صيل أعلى القيم الروحية، بل إنه اكتفى منه بالعادات السلوكية يتحقق بها تح
الثابتة التي تتوارثها الجماعة، والتي هي أشبه بالطباع الجامدة منها بالفضائل 

  .29"الحية

يسلك طه عبد الرحمان أسلوباً منهجياً قائما على االطالع على المواقف       
سياسي الغربي خصوصا المعاصر ثم نقدها، وهذا ما فعله إزاء موقف الفكر ال

من المواطنة، إذ أنه يعيب على مفهوم المواطنة الغربية هو أنها أوال منفصلة 
هو أن  -وهذا هو األخطر –عن األخالق سواء فصال كليا أو جزئيا، وثانيا 

الحقوق التي تقوم عليها المواطنة تصبح مصالح مادية يتمتع بها المواطن 
ما ترتب عنه مفهوم غير مكتمل للمواطنة،  الفرد، وإن هذا الوضع هو

فالمواطنة الليبرالية هي مواطنة منفصلة، أما المواطنة الجماعاتية فهي 
  .مواطنة منغلقة

تجاوزاً لهذا النقص والقصور في مفهوم المواطنة كما عبر عنه الفكر       
وم السياسي الغربي، لجأ طه عبد الرحمان كما أشرنا سابقا إلى أهم مبدأ تق

عليه المواطنة في روح الحداثة اإلسالمية، أال وهو مبدأ التوسع المعنوي 
والمؤاخاة وهو عكس التوسع المادي الذي تقوم عليه المواطنة الغربية، 
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فينطلق طه عبد الرحمان في تجاوز المواطنة الليبرالية والمواطنة الجماعية، 
"  التجرد: "تواليمن تطوير المبدأين الذين تقومان عليهما وهما على ال

ذلك أن السياق األصلي الستخدام هذين :" إذ يقول عنهما" الجماعة"و
المفهومين ليس هو الفكر السياسي ليبراليا كان أو جماعيا، وإنما التجربة 
الدينية الروحية، ففيها استعمل هذين المفهومين أول ما استعمال، إذ وضع لفظ 

دنيا  واالنقطاع ألعمال أخرى، كما في األصل للداللة على ترك ال" التجرد"
في األصل للداللة على مجتمع من المتدينين الذين " الجماعة"وضع لفظ 

وهكذا، .30"اختاروا أن تكون لهم حياة مشتركة، وأن يتبعوا فيها نظاماً خاصاً 
يعمل طه عبد الرحمان من خالل العودة إلى المعنى الحقيقي للتجريد 

لمواطنة الليبرالية والجماعية، كما وجدت في والجماعة إلى تقويض مفهوم ا
الحداثة الغربية، وتقديم تصور حداثي إسالمي جديد مقابل تماماً لمبدأي 

إن ما يعيبه طه عبد الرحمان على . التجريد والجماعة، وهما اإلخالص واألمة
ما اسماه بمبدأ التجرد الليبرالي، هو أن المواطن يعاني انفصاال بين واقع 

ة في الصالح العام والعقد الذي يؤكد على ذلك، لذا فإن الحل يكمن في المساهم
الذي يجعل المواطن يحيا مشاركة وهو مطمئن إلى أن واقعيتها : "اإلخالص

مستمدة من حقيقة األصول التي انبنت عليه، بل متيقن من أنه لوال مدد هذا 
يره، لذا فال األصل الروحي، لما أمن أن ينقلب عمله بالضرر عليه أو على غ

وهكذا، يتبين أن المواطن . أحد أحرص منه على أن يحفظ صلته بهذا األصل
المخلص ال يتحقق باالتصال بين مشاركته الفعلية وأساسها فحسب، بل ليس 
مثل اتصاله اتصال، ألن هذا األساس ليس واقعا متناهيا كتناهي مشاركته، 

  .31"وإنما هو حقيقة إلهية ال تناهي لها

ذا عن اإلخالص، أما بالنسبة إلى األمة، فإن ماهيتها ال تتحقق إال ه      
باألخالق، بل بالقدرة على إبداع القيم األخالقية، أو ما يسميه طه عبد الرحمان 

؛ التي هي أخالق الدين اإلسالمي، وهنا يريد طه عبد "بأخالق اإلحسان"
لحداثة الغربية الرحمان تجاوز مفهوم المواطنة الجماعانية كما وجدت في ا

والقائمة على ارتباط فرد بعادات جماعة معينة، وهذا ما يكرس مفهوما منغلقا 
أما المواطنة داخل األمة فهي تسعى إلى االرتقاء بالمواطن وتجعله . للمواطنة

إن األمة : "أكثر انفتاحاً على اآلخرين، وهنا يصف المواطنة داخل األمة بقوله
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لمواطنين فحسب، بل إنها تبلغ في توسيع مفهوم ال تحفظ الوطن وتجمع شمل ا
المواطنة ما لم تبلغه أكثر المواثيق والعقود اعتباراً لكرامة اإلنسان، حتى يكاد 

وهنا ينقلنا حديث طه عبد . 32"يتطابق فيها مفهوم المواطن ومفهوم اإلنسان
الرحمان عن المواطن داخل األمة، من المواطنة المحصورة سواء داخل 

ة الفردية أو حتى داخل جماعة بشرية منغلقة، إلى المواطنة في بعدها المصلح
  .العالمي األكثر انفتاحا على األفراد وعلى الجماعات

تظهر لنا قيمة مبدأي اإلخالص واألمة الذين يقوم عليهما مفهوم المواطنة       
ة، عند طه عبد الرحمان في كون األول يتجاوز الفردية في المواطنة الليبرالي

ويكرس االتصال بل التواصل بين المواطنين، وكون الثاني يتجاوز تكريس 
عادات وتقاليد الجماعة في المواطنة، ويدعوا إلى االنفتاح على كل الجماعات 
اإلنسانية، وهذا ما يجسد مبدأ التوسع المعنوي للمواطنة، وبذلك يكون طه عبد 

لجماعاتية حول المواطنة الرحمان قد تجاوز قصور النظريتين الليبرالية وا
لقد : "خصوصا وأن التواصل واالنفتاح يؤديان إلى المؤاخاة، التي يقول عنها

تقرر أن المؤاخاة تنبني على أربعة أركان، اثنان منهما يلزمان عن التحقق 
دوام التوجه إلى "و" دوام التجرد من أسباب الظلم:"باإلخالص وهما

التحقق بالماهية "التمسك باألمة، وهما، واثنان آخران يلزمان عن "المتجلي
، فإذا نحن تأملنا هذه األركان "تحصيل القدرة على إبداع القيم"و" األخالقية

اإلحسانية وجدنا أن كل واحد منها يُسهم في التصدي لجملة من هذه التحديات 
  .33"التي تواجه اإلنسانية اليوم

مفهوم المواطنة عند  وهكذا، وتأسيسا على ما سبق ذكره، نصل إلى أن      
طه عبد الرحمان هو مفهوم جديد يعبر عن روح الحداثة في الفكر اإلسالمي 
متجاوزاً لمفهوم المواطنة في الفكر الغربي سواء في مفهومها الليبرالي 
المنفصل أوفي مفهوم الجماعاتي المنغلق، فهي مواطنة صالحة، متصلة 

 .ومنفتحة، تظهر في شكل مؤاخاة
  :خالصة

ى أغلب المفكرين والفقهاء العرب المعاصرين إلى تقديم رؤية واضحة سع -
حول المواطنة، فلم تكن معالجتهم الفقهية لها في إطار نظري ضيق، وإنما 
مراعاةً لظروف الواقع، فالتأسيس الفقهي المعاصر للمواطنة لم يعد يَنظر إليها 

تاريخية وفقط، وإنما كما كان يُنظر إليها في الفقه التقليدي على أنها مسألة 
انطالقا من متغيرات الراهن، بل وآفاق المستقبل  وذلك بهدف تقديم رؤية 
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واضحة حول المواطنة بما هي حقوق وواجبات، على هدى الدين وخدمةً 
  .لمصالح األمة

لقد حاول المفكرون والفقهاء المسلمون المعاصرين، مراعاة الجانب  -
اطنة، فحدث تحول في التأسيس الفقهي اإلنساني في التأسيس الفقهي للمو

للمواطنة، من العقيدة إلى اإلنسان، وإن هذا ما يؤكد عليه النص الديني ذاته 
سواء كان قرءانا أو سنة، وعلى الرغم من أن بعض الفقهاء كانوا يؤكدون 
على ضرورة مراعاة االختالف العقدي في تحديد صفة المواطنة، وبالتالي 

نين المسلمين وغير المسلمين، خصوصا من أهل حقوق وواجبات المواط
الكتاب، إال أن هذا التصور قد زال، ودليل زواله هو عدم استخدام الفقه 
السياسي المعاصر لمصطلح أهل الذمة، وأصبح كل الناس مواطنين سواء 
كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بل إن بعض الفقهاء المعاصرين من اتجهوا 

ي المعاصر ألنه يهمل مسألة غير المسلمين، وال يؤكد إلى نقد الفقه السياس
  .على حقوقهم الكاملة، وهذا ما نجده عند طارق البشري مثالً 

على الرغم من أن المواطنة مفهوم غربي، إلى أن بعض المفكرين العرب  - 
اتجهوا إلى التأسيس لمفهوم عربي إسالمي للمواطنة، وهذا ما نجده مثال عند 

الذي ال يتأسس موقفه من فراع، وإنما هو من جهة نقد  طه عبد الرحمان،
للتصور الغربي الليبرالي والديمقراطي للمواطنة، ومن جهة أخرى، هو 

وهذا ما يبين لنا أن المفكر والفقيه المسلم، لم . مراعاة التعاليم وأخالق اإلسالم
  .يكن مجرد مقلد، وإنما هو مبدع

  
   :الهوامش
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أثر قيم المواطنة الصالحة في مواجهة التحديات الثقافية 
  واالجتماعية من منظور شرعي

 
  

  خنشلة جامعة – نبيل مالكية الدكتور

 :مقدمة
يمر العالم اليوم بمتغيرات كبيرة شملت معظم مجاالت الحياة وال تقتصر      

دير لما بإعجاب وتق إليههذه المتغيرات على التقدم التكنولوجي الذي ننظر 
وصلت إليه التكنولوجيا الغربية الحديثة من تقدم وتطور كبيرين، بل إن التقدم 
التكنولوجي الكبير أدى إلى تغيير في جميع مجاالت الحياة ومرافقها ومنها 

  .الحياة االجتماعية والثقافية والهوية وعمليات التنشئة األسرية
وم هو تأثير العولمة ومن أهم مظاهر التغيير التي يواجهها العالم الي

على مظاهر الحياة االجتماعية والثقافية سواء على مستوى الفرد في األسرة 
 العولمة موضوع يعتبر لهذاأو على مستوى المجتمعات بصورة عامة، 

 ظل في وخاصة واالهتمام بالبحث  الجديرة الموضوعات من الفكري والغزو
 وثقافة اقتصاد إلى يسعى الذي ديدالج العالمي النظام وبروز الدولية المتغيرات

 لها نوعية ظاهرة باعتبارها العولمة إلى وينظر) معولمة( كونية وقيم وفكر
 ثم مستهجنة، أو مرغوبة تأثيرات من تفرزه وبما ووسائل وآليات قوانين
  . والقيم والفكر الثقافة يطال عميق بنيوي تغير عن ينبئ حدثا لكونها

لهدف غير معلdن للعولمdة هdو السdعي نحdو ويرى كثير من العلماء أن ا
الثقافة الغربية ، من خالل االنخفاض التدريجي مdن شdان الحdدود   نشر وتعميم

وبdين الخصوصdيات   ،الdدول والكيانdات السياسdية أوالً  والخطوط الفاصdلة بdين
الثقافيddة ثانيddاً، و تتعddالى األصddوات الداعيddة إلddى تشddديد الضddوابط والقيddود علddى 

ل السلع واألفكار والقيم التي تتعارض والمضdمون الفكdري والقيمdي عملية انتقا
مظdddاهر الوتتفddاوت القيdddود المفروضddة علddى  للهويddة الثقافيddة موضdddع التهديddد،

المختلفة للعولمة، بحسب التفاوت في تقدير النظام السياسي واالجتمdاعي القdائم 
فddاوت كمddا يلخddص هddذا الت فddي كddل دولddة لدرجddة تهديddد خطddر العولمddة عليddه،
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الس##ائدة ف##ي  األنظم##ةبحس#ب  مس#تويات التخ##وف م##ن اجتياح#ات العولم##ة مرتب##ةً 
  . تلك الدول

ويس##تدل مم##ا س##بق أن العولم##ة تحم##ل مش##روعاً متك##امال تس##عى إل##ى 
تحقيقه وهو في النهاية غزو فكري ق#ائم عل#ى فك#رة  التنم#يط والتوحي#د الفك#ري 

. عل#ى س#ائر الثقاف#ات للعالم، إنها فعال اغتصاب ثقافي وع#دوان رم#زي وحس#ي
وأنها رديف االختراق و واالستتباع الذي يجري بالعنف المسلح بأكثر التقنيات 
تفوق#ا،ً فيه#در س#يادة الثقاف##ة ف#ي س#ائر المجتمع##ات عام#ةً ومجتمعاتن#ا اإلس##المية 

  . خاصة
إن ظاهرة العولمة بهذه ال#دالالت عملي#ة تنم#يط وتوحي#د فك#ري للع#الم، 

ثقافي##ة لألم##م وص##هرها ف##ي إط##ار هوي##ة وشخص##ية ومحاول##ة س##حق الهوي##ة ال
عالمي##ة، واس##تالب وع##ي البش##رية وإرادته##ا لص##الح ق##وى المرك##ز المتمث##ل ف##ي 

  .     الغرب
ونظ##را إل##ى أهمي##ة موض##وع العولم##ة ف##ي حياتن##ا اليومي##ة وانعكاس##اتها 
وتأثيراتها العميقة في مجاالت الحياة االجتماعية والثقافي#ة ج#اءت ه#ذه الدراس#ة 

ل رب##ط موض##وع العولم##ة بقض##ية هام##ة ف##ي حياتن##ا ومس##تقبل األجي##ال م##ن اج##
والمجتمع أال وهو موضوع المواطنة الصالحة والتنشئة االجتماعي#ة ودور ك#ال 

   .منهما في مواجهة تأثيرات العولمة على المجتمع المسلم
تس##عى ه##ذه الدراس##ة إل##ى رص##د وتحلي##ل الت##أثيرات : مش%%كلة الدراس%%ة

للعولم###ة ودور المواطن###ة الص###الحة ف###ي مواجه###ة ه###ذه  الثقافي###ة واالجتماعي###ة
الت###أثيرات، وم###ن ث###م البح###ث الج###اد ف###ي كيفي###ة التعام###ل معه###ا والتفكي###ر ف###ي 

ل###ذا كان###ت أس###ئلة .االس###تراتيجيات والخط###ط الت###ي نمتلكه###ا لمواجه###ة تأثيراته###ا
  :الدراسة تتمحور حول النقاط التالية

 ؟  ما هو مفهوم المواطنة والمصطلحات ذات الصلة بها )1
 ما أهمية تربية المواطنة وأهدافها ومعوقاتها؟ )2
أث####ر ق####يم الموطن####ة الص####الحة ف####ي مواجه####ة التح####ديات الثقافي####ة م####ا ه####و )  3

  ؟  واالجتماعية
  ما هي ضرورات ومقومات المواطنة من وجهة نظر إسالمية؟) 4
  ما هي الوسائل الكفيلة لمواجهة التأثيرات السلبية للعولمة على المجتمع؟) 5
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  مفهوم المواطنة لغة واصطالحاً : لب األولالمط
من وطن، وأوطن وهو المنزل الذي يعيش فيه : المواطنة لغة

اإلنسان، ومحله الذي يأوي إليه واتخذه سكناً يقيم فيه، ووطن بالمكان يَِطُن 
منزل اإلقامة ومربط البقر والغنم، :  حلَّ فيه، وأقام به، والوطن: وأوطن

  .)1(اتخذه وطناً : ام، وأوطنه ووطنه واستوطنهوالجمع أوطان، وأوطن أق
فهي عالقة بين فرد ودولة كما يحددها : أما مفهوم المواطنة اصطالحاً 

وهي . )2(قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق
الرابطة االجتماعية والقانونية بين األفراد ومجتمعهم السياسي الديمقراطي، 

الرئيسية التي تربط األفراد ذوي الحقوق بمؤسسات الحماية وهي المؤسسة 
  .)3(للدولة

انتماء إلى تراب تحدده حدود جغرافية، وكل من ينتمون : والموطنة
إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق 

  .)4(والواجبات التي تنظم بينهم سائر العالقات
أساس عملية االندماج الوطني وحجر الزاوية  :ويعرفها آخرون بأنها
  .)5(في بناء الدولة الوطنية الحديثة

مفهوم اجتماعي سياسي إنساني متنوع : كما تعرف المواطنة بأنها
األبعاد يتأثر بمستوى النضج الفكري، والسياسي، والتطور الحضاري، والقيم 

ة في كل مجتمع إذا المتوارثة والمتغيرات العالمية والمحلية، فهي صفة محمود
ما اتصفت بثوابت أساسية تصب في عزة الوطن، مثل الحقوق الدستورية 
والقانونية في مختلف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .)6(واإلنسانية
وتعرف المواطنة أيضاً بأنها صفة تطلق على كل مواطن يتمتع 

يحددها الدستور، وهي تعكس نوعاً من بجنسية وحقوق ويلتزم بالواجبات التي 
العالقة بين المواطن والدولة، وأساسها االنتماء والوالء، والتكافل االجتماعي 
اقتصادياً وسياسياً، ولهذا رأى علماء االجتماع أن المواطنة عالقة اجتماعية 

  .)7(بين اإلنسان والدولة، وتتحدد عن طريق الدستور والقوانين
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عالقة اجتماعية تقوم بين الفرد وبين : بأنهاكما تعرف المواطنة 
الدولة ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء واالنتماء ويتولى 
الطرف الثاني األمن والحماية على كل المستويات االقتصادية واالجتماعية 

  .)8(وأهم ما يميز هذه العالقة هي المساواة التامة أمام القانون: واإلستراتيجية
صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته، "ما عرفها بدوي بأنها ك

وتتميز المواطنة بنوع من الوالء للبالد ووحدتها في أوقات السلم والحرب، 
  .)9("والتعاون مع المواطنين اآلخرين في تحقيق األهداف القومية

صفة الفرد الذي يعرف " في حين يعرف النجدي المواطنة بأنها
ياته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، والمشاركة بفعالية في حقوقه، ومسؤول

اتخاذ القرارات، وحل المشكالت التي تواجه المجتمع، والتعاون، والعمل 
  .)10(الجماعي مع اآلخرين مع نبذ العنف

تجسيد لنوع من الشعب يتكون من مواطنين يحترم كل : والمواطنة
  .)11(ع الذي يزخر به المجتمعفرد منهم اآلخر، ويتحلون بالتسامح تجاه التنو

يالحظ من التعريفات السابقة للمواطنة بأنها تقوم على مجموعة من 
  : المرتكزات أهمها

فالمواطنة لها بعد سياسي كما ظهر من بعض : المرتكز السياسي - 1
التعريفات فهي تربط األفراد بمجتمعهم السياسي لخدمة ما يسمى 

  . بالديمقراطية
حيث حددت بعض التعريفات المواطنة باالنتماء إلى : يالمرتكز الجغراف - 2

ده حدود جغرافية  . تراب تحُّ
فالمواطنة عالقة بين أفراد دولة يحددها قانون تلك : المرتكز القانوني - 3

التزام ما بين "الدولة، كما يدخل هذا المرتكز من خالل اعتبار المواطنة 
لدولة ملتزمة أمام الفرد، وهذه الفرد والدولة، فالفرد ملتزم أمام الدولة، وا

، ومن هنا فهناك حقوق وواجبات متبادلة بين الفرد )12("هي الحالة القانونية
 .والدولة

حيث أن المواطنة عالقة اجتماعية بين الفرد والدولة، : المرتكز االجتماعي - 4
فهي ليست مجرد عالقة مادية بين اإلنسان والتراب أو البقعة الجغرافية، بل 

عد من ذلك، إذ تدخل فيها عملية الوالء واالنتماء والتعاون والتكافل، هي أب
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والمشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات، وحل مشكالت المجتمع والعمل 
 . الجماعي مع اآلخرين

فالعالقة بين الفرد والدولة ليست عالقة مادية : المرتكز النفسي العاطفي - 5
فة المحبة لمجتمعه ووطنه، فحسب، بل تمتد لتشمل شعور الفرد بعاط

 . واعتزازه بانتمائه إليه واستعداده للتضحية في سبيله
  المصطلحات ذات العالقة بمفهوم المواطنة: المطلب الثاني

  : هناك مجموعة من المفاهيم األساسية ذات الصلة بالمواطنة وأهمها
هي كينونة في نفس اإلنسان من محبة وارتباط وانتساب : الوطنية - 1

رد والجماعة إلى األرض، وذلك الحنين العظيم إليها عند االغتراب، أضف الف
إلى ذلك االستعداد الواسع للذود عن حياض الوطن، وكذلك االستعداد للعمل 

  .)13("من أجل تطوير الوطن ورفع معيشة أهله وتطويره إلى األفضل
  .)14("حب الوطن، والشعور بارتباط باطني نحوه: وهي
ع أبناء الوطن الواحد بالوالء لذلك الوطن والتعصب له، أن يشعر جمي: وهي

أياً كانت أصولهم التي ينتمون إليها، وأجناسهم التي انحدروا منها، أي أن 
  .)15(الوالء فيها لألرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس

  . )16("عاطفة قديمة نشأت في صدر اإلنسان منذ صار له منزل يقيم فيه: "وهي
  : قة بين المواطنة والوطنيةالعال

  : تظهر العالقة بين المواطنة والوطنية فيما يلي
  . إن الوطنية تشكل الجانب العاطفي حتى تتحقق المواطنة  -أ

إن العالقة بينهما عالقة سبب ونتيجة فالوطنية سبب مباشر إليجاد  -ب
 . المواطنة وهي نتيجة للوطنية

 . ةالعملي والتطبيق الواقعي للوطني  -ج
العالقة السياسية التي يُعُد الفرد بمقتضاها من : "وهي: الجنسية - 2

  .)17("العناصر الدائمة المكونة للدولة
تبعية قانونية وسياسية تحددها الدولة، : كما تعرف الجنسية بأنها

  .)18("ويكتسب الفرد بموجبها الصفة الوطنية في هذه الدولة
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رد إلى الدولة وكذلك تبعية قانونية تبعية سياسية تعبر عن انتماء الف: "وهي
  .)19("يظهر من خاللها االلتزام بالحقوق والواجبات

  : العالقة بين الجنسية والمواطنة
الجنسية غالباً ما تكون مرادفة للمواطنة، حيث تتضمن عالقة بين فرد  - 1

  .)20("ودولة، إال أنها تعني امتيازات أخرى خاصة، منها الحماية في الخارج
الترادف بين المواطنة والجنسية من خالل العالقة المتبادلة بين من  يظهر - 2

يحمل الجنسية والمواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، وهذا يدخل في 
 . مفهوم المواطنة

وهو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن اإلنسان ومحله، وهو مكان : الوطن - 3
ؤاد وذكريات اإلنسان ودار النشأة ومسقط الرأس واإلقامة وهو مهوى الف

 .)21(اآلباء واألجداد
وهي األرض التي تنشأ عليها جماعة ما وتتخذها مستقراً مقاماً لها، 
وهي عند أهل السياسية مكانك الذي تنسب إليه، ويحفظ حقك فيه، ويعلم حقه 

  .)22("عليك، مؤمن فيه على نفسك وأهلك ومالك
د الذي ينسب المرء إليه من البلد الذي ولد المرء فيه، أو البل: "وهو

  .)23("حيث جنسيته أو تبعيته
يشكل الوطن الجانب المادي المتمثل في : العالقة بين الوطن والمواطنة

البقعة الجغرافية التي يقيم عليها اإلنسان وينشا فيها، كما يشكل جانباً معنوياً 
ن والمواطنة يتعلق بالذكريات والتقاليد الموروثة، وبالتالي فالعالقة بين الوط

  . عالقة تكاملية إذ ال تتحقق المواطنة بال وطن
هو عضو في الدولة له ما لغيره من الحقوق واالمتيازات : المواطن - 1

وعليه ما على غيره من الواجبات، والدستور هو الذي يكفل كال األمرين 
وعلى ذلك فإن المواطنين هم الذين يتساوون ويتمتعون بكامل الحقوق 

  .)24("والمدنية في الدولة التي ينتمون إليها اإلنسانية
  : العالقة بين المواطن والمواطنة

إذ يلقى على عاتق "المواطن هو الشخص الذي يترجم المواطنة عملياَ 
المواطن حب الوطن الذي يعيش فيه، وكذلك يطلب منه إدراك المعلومات 

لوطن المتعلقة بشؤون الوطن، وااللتزام بالحقوق والواجبات تجاه ا
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والمواطنين، فال مواطنة بغير مواطن، وال مواطن حقيقي بغير وطنية 

  .)25(ومواطنة
عملية إعداد : التربية الوطنية هي: التربية الوطنية أو المدنية - 2

اإلنسان للعيش في مجتمع معين ويتكيف تكيفاً سليماً مع نظم وقواعد وقوانين 
جباته نحوه وأخذ حقوقه داخل المجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه بتقديم وا

  .)26("حدود الوطن وخارجه
تنشئة الفرد بأسلوب منظم على مجموعة من المعارف "وهي 

والمسلكيات، والقيم التي تجعله أكثر قدرة على خدمة مجتمعه، وتطويره 
  .)27("والدفاع عنه

إن التربية الوطنية هي : العالقة بين التربية الوطنية والمواطنة
لية المنظمة التي تحقق المواطنة من خالل مؤسسات المجتمع الوسيلة العم

  .المختلفة، فال تحقق المواطنة بال تربية وطنية
  أهمية تربية المواطنة وأهدافها ومعوقاتها: المطلب الثالث

  أهمية تربية المواطنة : أوالً 

تأتي أهمية تربية المواطنة من حيث أنها عملية الزمة لتعميق الحس 
واجب تجاه المجتمع، وتنمية الشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز والشعور بال

به، وغرس حب النظام واالتجاهات الوطنية، واألخوة والتفاهم والتعاون بين 
المواطنين، واحترام النظم والتعليمات، وتعريف الناشئة بمؤسسات بلدهم، 

أهداف ومنظماته الحضارية، ولذا من واجبهم احترامها ومراعاتها، كما أن 
تربية المواطنة ال تتحقق بمجرد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية، بل 
إن تحقيق األهداف يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية وتضمينها المناهج 

  . وخاصة منهاج التربية الوطنية والكتب المدرسية
  : وتتمثل أهمية تربية المواطنة في أنها

  . لدستور الوطنيتدعم وجود الدولة الحديثة، وا -
 . تنمي القيم الديمقراطية، والمعارف المدنية -
 . تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع -
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تنمي مهارات اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات لدى  -
 .)28(الطالب

تؤدي المواطنة إلى تنظيم العالقات بين سائر المواطنين كما وتنظم العالقة  -
 . ن نظامهم السياسي واالجتماعيبينهم وبي

تعطي الدارسين المعرفة والمهارة، لفهم األدوار االجتماعية الرئيسية  -
 . والفرعية

تؤهل النشء للمسؤولية الوطنية وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم األخالقية  -
والسلوكية، وتجعل منهم مواطنين أكثر اعتماداً على النفس وتؤهلهم للقيام 

زمة من أجل وسمهم بهويتهم الوطنية التي ترسم مالمح باألدوار الال
 .)29(مواطنتهم التي تحقق انتماءهم الوطني

  : أما أهداف تربية المواطنة فتتلخص فيما يلي
إيجاد مواطنين مطلعين وعميقي التفكير يتحلون بالمسؤولية، ومدركين  -

  . لحقوقهم وواجباتهم
 . تطوير مهارات االستقصاء واالتصال -
 . طوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة إيجابية ومسؤولةت -
 . تعزيز نموهم الروحي، واألخالقي، والثقافي، وأن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم -
 .)30(تشجيعهم على لعب دور إيجابي في مدرستهم وفي مجتمعهم وفي العالم -

   :)31(ولخض سعادة أهداف التربية الوطنية في اآلتي
  . ذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيهتزويد التالمي -
تعليم التالميذ القيم، وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية التي تؤثر  -

 . في مجرى حياتهم في البيئة المحلية
 . فهم التالميذ لحقوق األفراد وواجباتهم -
واحترام وتقدير فهم التالميذ للنظام التشريعي للقُطر الذي يعيشون فيه،  -

 . القوانين التشريعية
التعرف على القضايا العامة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش  -

 .فيه التالميذ
 . فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة والنشاطات السياسية الدولية -



  أثر قيم المواطنة في مواجهة التحديات الثقافية واالجتماعية من منظور شرعي                          
  

 

 653                                                                            لسادساالدولي  الملتقى

مستوى فهم وسائل اشتراك التالميذ في النشاطات الوطنية والقومية على ال -
.                                                                                                                            المحلي واإلقليمي العربي

   :)32(وأضاف المدني أهدافاً أخرى للتربية الوطنية منها
ل المسؤ -   . وليةتعزيز الوعي االجتماعي وتشجيع تحمُّ
 . تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع -

 . تقدير الروابط اإلنسانية بين الشعوب
 . تنمية عاطفة الوالء عند التالميذ لألسرة أوالً، ثم للمجتمع ثم للدولة -
 . لإبراز قيمة العمل الحياتي اليومي، وتقدير االجتهاد والوقت وإتقان العم -
 . التعرف على مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها -
 . االطالع على القضايا واألحداث الجارية -
 . رفض التفرقة والتمييز العنصري -

  معوقات المواطنة: ثانيا
تواجه المواطنة مجموعة من المعوقات التي قد تحول دون تحقيق 

  :)33(المواطنة الصالحة، وأهم هذه المعوقات
اواة أمام القانون بشكل مباشر أو غير مباشر، وأسوأ الحاالت غياب المس - 1

هي تلك التي يكون التمييز فيها بشكل غير مباشر حيث تعبر نصوص 
القوانين عن الحقوق المتساوية، وفي واقع الحال تتجه المؤسسات المختلفة 
والقضائية خصوصاً في أعمال التمييز بين المواطنين، وهنا تبرز عملية 

 . ب بتعبيراتها السياسية واالجتماعيةاالغترا
غياب المشاركة في الفعاليات المجتمعية والسياسية، فالمشاركة دليل على  - 2

 . تحقق المواطنة من خالل فاعلية المواطن في هذه المشاركات
 . ضعف محفزات االنتماء والوالء - 3
وفق  الفساد الذي يؤدي إلى اتساع حاالت التمييز بين أفراد المجتمع - 4

محددات ال قانونية؛ األمر الذي يجعل من العالقات الشخصية والرشوة هي 
الوسائل الفاعلة في الحصول على فرص العمل والترقي الوظيفي وتولي 

 . المناصب اإلدارية والسياسية
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غياب القدوة من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة يعكس صورة  - 5
أن تولي أفراد مناصب سياسية  الالمباالة، كسلوك مجتمعي عام، ذلك

وإدارية هامة، وهم ال تتحقق فيهم الشروط الموضوعية لتلك المناصب؛ 
يرسخ في الوعي الفردي والجمعي عملية اإلدارة المجتمعية والسياسية وفق 

 . عالقات القرابة وليس وفق منطق الخبرة والكفاءة 
وزع لخيرات زيادة دور الدولة كجابي للضرائب أكثر من دورها كم - 6

التنمية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من الدخل الدولي يأتي من ثروات وطنية 
عامة ال يجوز للقلة احتكارها واستنزافها دون تعميم خيراتها للجميع؛ مما 

  .يؤدي إلى ضعف الوالء واالنتماء للدولة
 جتماعيةأثر قيم الموطنة الصالحة في مواجهة التحديات الثقافية واال :المطلب الرابع

ثار قيم المواطنة آالتحديات الثقافية واالجتماعية وكيف نواجهها من خالل 
 :الصالحة

إن من أكبر التحeديات التeي تقeف فeي وجeه قeوة األمeة أو الدولeة وتهeدد 
دعائمها وركائزها وجود تيارات تسeعى إلeى خلخلeة المجتمeع اجتماعيeا وفكريeا 

eeة مeeق حالeeالل خلeeن خeeه مeeاك توازنeeا وإربeeرات وثقافيeeارة النعeeتت وإثeeن التش
  .الطائفية والعنصرية واإلقليمية ، ومن خالل الغزو الثقافي والفكري

تعزيز روح المواطنeة والهويeة الوطنيeة واحتeرام الحقeوق والقناعeة  إن
بااللتزامات، وترسيخ روح الeوالء واالنتمeاء للeوطن وثقافتeه، هeو واجeب علeى 

البeد مeن تعميeق قيمهeا حتeى يبقeى التeي  األولويeاتكل من انتسب له، وهي مeن 
  .المجتمeeع عصeeياً علeeى التجزئeeة والتشeeرذم والغeeزو الفكeeري والثقeeافي وغيرهeeا 

وتحقيقاً للفائدة البد من ذكر أثeر قeيم المواطنeة الصeالحة فeي مواجهeة التحeديات 
  .االجتماعية والثقافية من منظور شرعي

   التحديات الثقافية - أوال
عنوي للحضارة، وهي التي تعبر عن تعتبر الثقافة هي الوجه الم

صورة المجتمع وقيمه ، وهي تمثل حصن األمة، ويجب أن تكون إستراتجية 
دولة وأسس سياسة حكومة تعمل على االنفتاح الثقافي مع التحصين الثقافي 
بحيث نبتعد عن االستالب الثقافي واالنكسار الثقافي الذي يبني شخصية 

لعولمة الثقافية، فالثقافة إذن منظومة مهزومة وتبعية حتى في ظل عصر ا
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معرفية سلوكية متكاملة تشمل كل الجوانب الفكرية في حياة المجتمع من عقيدة 
والثقافة في األردن تقوم على أساس عربي  .وقيم ولغة وعادات وتقاليد

إسالمي إنساني وتستند إلى عقيدة سمحاء ، تجمع بين األصالة والمعاصرة 
ل ورفض االنعزال والتطرف والغلو، ترتكز على مجموعة واالنفتاح واالعتدا

  : محددات مستمدة من آثار قيم المواطنة الصالحة لمواجهة التحديات، منها
  .دعم اإلبداع الثقافي والتفاعل مع الثقافات اإلنسانية األخرى - 1
اإليمان باV وتبني القيم اإلسالمية والتركيز على التضامن وروح الجماعة  - 2

  .ة الصف كمرتكزات لألبعاد الوطنية والعربية واإلسالميةووحد
، ومعالجة )األمة الوسط(انتهاج الوسطية التي تستند إلى المفهوم الشرعي  - 3

  .الغلو ومحاربة التكفير ونبذ العنف في العقل والفكر
  .باللغة العربية وتوظيفها في مجاالت الحياة كافة االهتمامتعزيز  - 4
  .اث البشري باعتباره واحداً من مكونات ثقافتنااالهتمام بالتر - 5
التدقيق في قضايا اإلستشراق والتغريب كعنوانين تتأثر بهما الثقافة بشكل  - 6

  .عام
إذا أردنا مواجهة مثل هذه التحديات البد من تعزيز القيم اإلسالمية و

من خالل المناهج  النشءواالنتماء للموروث الحضاري اإليجابي، وتربية 
اسية على هذه األخالقيات، وإيجاد ثقافة وطنية شاملة بأبعادها العربية الدر

وعدم اللجوء إلى المواجهات االنفعالية والتعامل مع  واإلسالمية واإلنسانية،
الحضارات األخرى بما فيها من إيجابيات، والتصدي للتيارات الفكرية الهدامة 

الثقافي بشكل يتفق مع  المضرة باإلسالم، ومحاولة إعـــادة صياغة التدفق
 .أسس الحضارة العربية اإلسالمية

  تحديات الغزو الفكري  -ثانيا
بعد فشل الحروب الصليبية لبالدنا اإلسالمية، بدأت نقطة التحول في 
طبيعة الصراع والوسائل والخطط، وهو صراع بين األفكار والقيم اإلسالمية 

  .من جهة وبين األفكار الغربية من جهة أخرى
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أثبت التاريخ أن هذه األمة ال مكان فيها إال للفكر اإلسالمي والقيم  وقد
ً فكرياً رائعاً ومنهجاً فريداً أمتاز بالعدل  الخالدة التي قدمت للعالم نموذجا

  .والرحمة والتسامح
وقد وقعت المشكلة عندما أصبح الغزو الفكري للعالم اإلسالمي حقيقة 

غرب االستيالء على األفكار والنفوس، واقعة ال يمكن إنكارها، وقد حاول ال
والتغيير في القيم الثقافية واألخالقية واالجتماعية، لتفريغ األمة من قيمها 
وتغيير حياة المسلمين ودفعهم إلى تجاهل الثقافة اإلسالمية والخروج عليها 

  .ونسيانها
  : القد طور األعداء وسائل غزوهم للثقافة اإلسالمية والتي منه :وسائل الغزو

زراعة ثقافة جديدة، توجه العقول، وتشوه الضمائر، وتعمل على إذابة  - 1
  .شخصية األمة ، وتغيير ثقافتها النموذج الواجب االقتداء به

التشكيك في تاريخ األمة، بحيث تنمو أجيال ال تعرف عن ماضيها إال  - 2
رى عصور الظلم واالستبداد، وفترات القلق واالضطهاد والقحط، وبذلك ال ي

  .إال حلقات السواد و الضعف
التشكيك في حاضر األمة ومستقبلها، فهناك المئات من الُكتَّاب والمفكرين  - 3

العلمانيين والصحفيين في عالمنا اإلسالمي ينفرون من الحاضر بصور 
ودرجات مختلفة، علماً بأن الحل هو تطور الذات وتجديده وفقاً لمبادئ اإلسالم 

  .ومعاييره
  :تي ساعدت على الغزو الفكريالعوامل ال

  :العوامل الداخلية -أ
عندما ابتعد المسلمون عن طبيعة اإلسالم وثقافته ابتعاداً  :الجمود الفكري - 1

سيما في القرن الذي سبق سقوط حدث فجوة فكرية وثقافية كبيرة الكبيراً ا
بغداد والقرون التي تلته ، مما أدى إلى الجمود الفكري والحضاري، 

  .تيارات ومذاهب كان لها األثر السلبي أو التدميري في ذلكوظهور 
التي حولت علم التوحيد إلى عمليات وقضايا مركبة  الفلسفات الجاحدة - 2

غاية في التعقيد، منعت من امتداد المسلم بقاعدة فكرية واقعية يعيشها 
  .ويرى من خاللها آماله ويحفظ على توازنه
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كان نزول القرآن كتاب هداية للعقل  :نالتفسير الجزئي الجامد للقرآ - 3
اإلنساني ومهذباً ومربياً للنفس البشرية، وقد وضع أمام البشرية األصول 
والقواعد االجتماعية والقيم السلوكية لضبط حركتها الحضارية في 
األرض، لكل هذا كان نزول القرآن الكريم، ولكن ظروف الحياة البشرية 

الواضح وذلك لدخول أمم غير عربية إلى  لم تدع األمور تسير في مجالها
اإلسالم إضافة إلى مطاعن الشعوبية وحرص الفالسفة المتكلمين على  
تياراتهم، ونتيجة لمرور الزمن تراكمت علوم كثيرة تدور حول آياته، إذ 
ظهرت الشروح والحواشي حيث تحولت كتب التفسير فيما بعد ميادين 

بالمثقفين الجدد إلى االعتقاد بأن اللجوء إلى  للعلوم العقلية والنقدية، مما دفع
الثقافة الغربية غداً أمرا حتمياً إلنقاذها مما وقعنا فيه من تعطيل القوى 

  .والطاقات
  :العوامل الخارجية - ب 
وهو حركة موجهة من قبل قادة  الغرب السياسية والفكرية : اإلستشراق - 1

وأدب وثقافة وتاريخ لدراسة علوم الحضارة اإلسالمية من دين ولغة 
وتربية، وتهدف المعرفة بالفكر اإلسالمي لتوظيفه توظيفاً سياسياً ودينياً 

  :وثقافياً، وكان من نتائج اإلستشراق ما يلي
االهتمام البالغ بمظاهر االنحرافات الدينية والثقافية التي ظهرت عبر التاريخ  -

كراً وواقعاً وطعنت اإلسالمي والتي أدت في الماضي إلى تمزيق المسلمين ف
  .في  وحدتهم العقيدية وانسجامهم الفكري

دراسة اإلسالم من خالل األحقاد الخالية من اإلنصاف العلمي والحياد  -
الموضوعي في إطار من التظاهر بمنطلقات البحث العلمي الحديث، وتزيف 

  .الحقائق التي وردت حوله بشكل مقصود
كجعل كتب األدب حاكمة على تاريخ  توجيه المصادر فيما يخدم أهدافهم، -

  .الحديث النبوي، والتاريخ حاكمة على تاريخ الفقه
جعل الدراسات اإلستشراقية مراجع وتعتمد في مباحث العلوم اإلسالمية  -
  .في المعاهد والجامعات) كالحديث والفقه والتفسير والتاريخ واللغة(
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والثقافي لدى  وهكذا استطاع اإلستشراق أن يؤثر في البناء الفكري
بعض المثقفين في العالم اإلسالمي، خاصة عندما أصبح منهجا يدرس في 

  .المعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية األخرى
قبول العالم اإلسالمي أو جزء منه الحضارة الغربية المادية ذات : التغريب - 2

الطبيعة الخاصة بحذافيرها وعقائدها األساسية ومناهجها الفكرية، 
تطبيقها في هذا البلد اإلسالمي برمتها والذوبان فيها، ومحاولة الفصل بين و

نظام المجتمع اإلسالمي والواقع المعاش وربطه بمفهوم مأخوذ من الغرب، 
ال صلة بين العبادة والمجتمع ، حتى يفسح المجال للقانون الوضعي بدالً 

وفي مجال من الشريعة في مجاالت الحياة المختلفة، ثقافة وأخالقا، 
االجتماع بإطالق الغرائز، وتطوير االختالف بدالً من ضوابط اإلسالم 
وحدوده، والمناداة بتحرير المرأة وأن تخرج عن عقيدتها واختالفها 
وعزلها عن تاريخها، والدعوة إلى تربيتها وفق مناهج الغرب ومن ثم 

  .القضاء مع األجيال المسلمة وإعالء شأن العنصرية البغيض
وعزله عن الدولة  تعني الالدينية وإقامة الحياة على غير الدين،: علمانيةال - 3

  .بكل الوسائل الممكنة
كان من مأساة المواجهة التي تمت بين العالم اإلسالمي والحضارة 
الغربية والتي مرت بتطورات وصراعات تاريخية رهيبة من خالل التصادم 

لكنيسية وبين متطلبات التغير الدموي العنيف الذي حدث بين مؤسسة الكهانة ا
المستمر في كيان اإلنسان وعالقته بالعالم الخارجي وتحديد مصادر معرفته 
في الوجود، وكانت خسارة كبيرة للبشرية أن دخلت نتائج الصراع تلك إلى 
المجتمعات اإلسالمية دون روية وال تفكر، فأدى ذلك المنهج الخاطئ إلى 

اإلسالمي، مع أن كل الظروف واألسباب التي  إحداث زعزعة ثقافية في العالم
أدت إلى اتخاذ العلمانية في أوروبا لم يكن لها وجود وال أثر أو دور في الحياة 

  .اإلسالمية
يمكن مواجهة الغزو الفكري  :كيف نواجه تحدي الغزو الفكري

  :بتطبيق األمور التالية
  .اإليمان باh والقيم اإلسالمية ووحدة الصف - 1
  .هتمام باللغة العربيةاال - 2
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  .االنتماء للموروث الحضاري االيجابي - 3
تحديث المناهج والخطط التدريسية في المدارس والجامعات بحيث تراعى  - 4

  .قيم المواطنة الصالحة
  .استيراد الفكر االيجابي الذي ينسجم مع قيمنا اإلسالمية - 5
  .اء األمةتحصين األمة من الداخل بنشر الوعي الثقافي بين أبن - 6

  تحديات العولمة  -ثالثا
أساساً على مبدأ التبعية واستعباد األمم، ) العولمة(تقوم نظرية 

واكتساح ثقافة الشعوب وخصوصيتها الفكرية واالجتماعية، واقتالعها من 
جذورها ؛ ليصبح العالم كله مفتوحاً أمام قوة المنظومة األمريكية التي راحت 

  .ألحادية على شعوب العالم وحضاراتهبكل استعالء تفرض رؤيتها ا
دول منتجة اقتصادياً : ينقسم العالم في ظل العولمة إلى معسكرين

وثقافياً وفكرياً وإعالمياً، ودول أخرى مستهلكة لكل ذلك، مشرعة األبواب 
  .غير قادرة على الحفاظ على هويتها وخصوصيتها

العلم  إن الواجب على المسلمين في مشارق األرض ومغاربها نشر
والفكر الثقافي واالعتقاد والعمل الذي يقف في وجه االنحرافات والشرور 
والفساد، ورفض العولمة المنحرفة سواء من الناحية الفكرية أو الثقافة أو 
التشريعية، وتقديم البديل الذي هو العولمة اإلسالمية العقدية لمن يقبل اإلسالم 

ه نظاماً، أو يستفيد من مبادئه ديناً، والفكرية والتشريعية لمن يخضع ل
  . وتشريعاته

  :ونذكر صورتين لهما أكبر الداللة فيما نحن فيه
صورة للعولمة الفكرية أو التشريعية أو العقدية : الصورة األولى
قال رسول هللا : كما وردت في الحديث الصحيح  الكفرية قبل بعثة النبي 

 :" َنَظََر إِلَى أَْهِل اْأل َ ْرِض فََمقَتَهُْم َعَربَهُْم َوَعَجَمهُْم إِالَّ بَقَايَا ِمْن أَْهِل َوإِنَّ هللاَّ
  .أي قليل من أهل الكتاب على دين صحيح لم يُبدَّل "اْلِكتَابِ 

وهذه هي الصورة لحياة الجاهلية قبل بعثته عليه الصالة والسالم؛ 
مة مقيتة إن العولمة الكفرية التي يقوم بها الغرب اليوم هي عول: ولهذا نقول
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من رأسمالية، وربا، وإباحة، : ممقوتة؛ ألنها مبنية على مسائل الجاهلية
  .وطغيان سياسي

أما الرأسمالية فإنها تضطهد الفقراء شعوباً ودوالً وأفراداً، وأما الربا 
فهو السبب الكبير في المشاكل االقتصادية التي أرهقت الشعوب، وأما اإلباحية 

 .تُستعمل في الجنس والدعاية والفن الرخيص فقد حولت المرأة إلى سلعة
وال يزال الغرب يبذل ما يستطيع لعولمة هذه االنحرافات، ويحارب 
الشريعة اإلسالمية ؛ ألنها تجرم الطغيان الرأسمالي واإلباحية وتنهى الظلم 

  .والفحشاء
وأما الطغيان السياسي فقد نشر الظلم، وأهدر الحقوق وأصبح القوي 

) النظام العالمي الجديد(ولهذا فإن من أسمى نفسه . كما يشاء هو الذي يتحكم
يعتبر العالم قريةً واحدة يريد أن يعولم فيها أفكاره وتشريعاته الرأسمالية 
واإلباحية والسياسية، وكل ذلك على حساب كرامة اإلنسان ومقدرات 

  .الشعوب
ن، المبادئ اإلسالمية العالمية ويتحدث عنها رجال: الصورة الثانية

  : أحدهما زعيم من الجاهلية األولى، والثاني رجل من صحابة رسول هللا 
فهو أبو سفيان بن حرب القرشي قبل أن يُسلم؛ وذلك حين : أما األول

سأله زعيم من زعماء الروم عن اإلسالم ومبادئه العالمية؛ فقد جاء في 
إلى  الحديث الطويل الذي رواه عبدهللا بن عباس في قصة رسول هللا 

َ َوْحَدهُ الَ " :قال قيصر ألبي سفيان: قيصر فََماَذا يَأُْمُرُكْم قَاَل َيأُْمُرَنا أَْن نَْعبَُد هللاَّ
َدقَِة  َالِة َوالصَّ ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا، َويَأُْمُرَنا بِالصَّ نُْشِرُك بِِه َشْيًئا، َويَْنهَاَنا َعمَّ

إلى اإلسالم هي أول  ودعوة النبي  ."َوأََداِء األََمانَةِ َواْلَعفَاِف َواْلَوفَاِء بِاْلَعْهِد 
  .اإلسالمية مراحل نشر العالمية
فهو الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه الذي : وأما الثاني

تحدث عن اإلسالم في بالد الغربة عند الملك النجاشي، وقبل أن نذكر قيام 
العالمية لإلسالم عند النجاشي جعفر رضي هللا عنه وأصحابه بإعالن المبادئ 

نحب أن نشير إلى أن أبا سفيان بن حرب في كفره لو استطاع هو وقيصر أن 
يعولموا مبادئهم الضالة لفعلوا، وقد حاولت قريش أن تعمم انحرافاتها وموقفها 
من الدعوة اإلسالمية، وأن تطارد المسلمين في خارج أراضيها وحدودها، 
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بأن ما هي عليه من الشرك والفساد في األعراف وحاولت أن تقنع النجاشي 
واالقتصادية والظلم االجتماعي إنما هو العدل، وهو الذي يجب  السياسية،

البقاء عليه وهو الصالح للحياة البشرية وأن تعاونهم على إبقائه والدفاع عنه 
هو السبيل لمقاومة مبادئ اإلسالم، وهنا يظهر الصراع بين الكثرة التي تريد 

تنشر المبادئ الكفرية وتعولمها، وبين القلة التي ترفض عولمة الكفر  أن
والتشريعات المنحرفة، وترفض الظلم في جميع مجاالته سواء الظلم في الفكر 
واالعتقاد، أو الثقافة أو الظلم االجتماعي، أو األخالقي، وهي مع رفضها لهذه 

عولمة المبادئ الشرور واالنحرافات تقاوم الغربة واالضطهاد، وتعلن 
  .اإلسالمية ولو كره المشركون

لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير : (قالت أم سلمة بنت أبي أمية
جار ٍ النجاشي، أِمنَّا على ديننا، وعبدنا هللا تعالى ال نؤذى وال نسمع شيئاً 
نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 

نهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من م
أعجب ما يأتيه منها األدم، فجمعوا له أدماً كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته 
بطريقاً إال أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبدهللا بن أبي ربيعة، وعمرو بن 

لى كل بطريق هديته قبل أن ادفعا إ: العاص، وأمروهما  بأمرهم، وقالوا لهما
تُكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم ساله أن يسلمهم إليكما قبل 

  . أن يكلمهم 
فخرجا حتى قدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار عند : قالت

خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إال أعطيت إليه هديته قبل أن يكلما 
إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان : لكل بطريق منهمالنجاشي، وقاال 

سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه 
نحن وال أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم  إليهم ، فإذا 

فإن قومهم أعلى كلمنا الملك فيهم ، فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم، 
ثم إنهما قدَّما هداياهما إلى  نعم،: وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما بهم عينا،

إنه قد ضوى إلى بلدك منا ! أيها الملك: النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقاال له
غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاؤوا بدين ابتدعوه 
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وال أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم ال نعرفه نحن 
وعشائرهم لتردهم إليهم ؛ فهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم 

  . وعاتبوهم فيه
ولم يكن شيء أبغض إلى عبدهللا بن أبي ربيعة وعمرو بن : قالت

صدقا  :فقالت بطارقته حوله: قالت . العاص من أن يسمع كالمهم النجاشي 
أيها الملك ، قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما 

  . فليرداهم إلى بالدهم وقومهم
إذاً ال أسلمهم إليهما، وال ! ال ها هللا: قالت فغضب النجاشي، ثم قال

يكاد قوٌم جاوروني ونزلوا بالدي، واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم 
هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما، فأسألهم عما يقول 

وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت  ورددتهم إلى قومهم،
  . جوارهم ما جاوروني

فدعاهم ، فلما جاءهم  ثم أرسل إلى أصحاب رسول هللا : قالت
: قالوا ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟: رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض

فلما . كائناً في ذلك ما هو كائن وهللا ما علمنا، وما أمرنا به نبينا : نقول
: جاءوا، وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله،  سألهم فقال لهم

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني، وال في دين أحد من 
كنا ! أيها الملك : أبي طالب، فقال لهفكان الذي كلمه جعفر بن : الملل؟ قالت

قوماً أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ، ونقطع 
األرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا على ذلك ؛ حتى 
بعث هللا إلينا رسوالً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى هللا 

بده ، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان، لنوحده ونع
وأمرنا بصدق الحديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وُحسن الجوار، والكف 
عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، 

مرنا وقذف المحصنات؛ وأمرنا أن نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئاً، وأ
  .بالصالة والزكاة والصيام

فعدد عليه أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء : قالت
به من هللا، فعبدنا هللا وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما 
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أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة األوثان 
فلما قهرونا  ن عبادة هللا تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث،م

وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بالدك ، واخترناك على 
: من سواك؛ ورغبنا في جوارك، ورجونا أن ال نظلم عندك أيها الملك، قالت

فقال له : قالتهل معك مما جاء به عن هللا من شيء؟ : فقال له النجاشي 
: فقرأ عليه صدراً من: قالت ! فأقرأه عليَّ : فقال له النجاشي! نعم: جعفر

كهيعص )1: مريم(.  
فبكى وهللا النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى : قالت

إن هذا : أخضلوا مصاحفهم ، حين سمعوا ما تال عليهم؛ ثم قال لهم النجاشي
ال أسلمهم ! انطلقا، فال وهللا. مشكاة واحدة والذي جاء به عيسى ليخرج من

  .)إليكما وال يُكادون
وهكذا يجب أن يبين المسلمون للعالم عالمية اإلسالم، ويدعوا إلى 

كما أظهر جعفر رضي هللا عنه مبادئ اإلسالم وعدَّد منها التوحيد  مبادئه؛
ألمانة، وصلة وإنكار الشريك والخرافة والتقليد، كما عدَّد منها الصدق، وأداء ا

الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء والفواحش وقول الزور، 
واستنكر رضي هللا عنه أمر الجاهلية، وقد فهم النجاشي ملك الحبشة أن هذه 
المبادئ، وهذا الحق هو الذي جاء به عيسى عليه السالم وأنه يخرج من 

ا من مكة يطاردون الدعوة مشكاة واحدة وردَّ  زعماء الجاهلية الذين خرجو
ومثلهم أولئك الذين يطاردون الفضيلة ومبادئ الدعوة اإلسالمية . اإلسالمية

اليوم، ويخططون لعولمة الرأسمالية واإلباحية ويتعجبون من المبادئ 
 .اإلسالمية والفضيلة، ويكرهون أن ينتشر الحق في البشرية

  تحديات الوالء واالنتماء: رابعا
 واألبعادتماء مفهوما مركبا يتضمن العديد من القيم يعد مفهوم االن

  :والتي من أهمها
يسعى االنتماء إلى توحيد الهوية، وهي في  :)Identity(الهوية الوطنية  - 1

المقابل دليل على وجوده، ومن ثم تبرز سلوكيات األفراد كمؤشرات للتعبير 
  .عن الهوية وبالتالي االنتماء
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إن الروابط االنتمائية تؤكد على الميل نحو  :)Collectivism( الجماعية - 2
مع الهدف العام للجماعة التي ينتمون  األفرادالجماعة، ويعبر عنها بتوحد 

إِنَّ ": اليها ، وتؤكد الجماعة على كل من التعاون والتكافل والتماسك، قال 
ترى المؤمنين " :وقال .ق عليهمتف "اْلُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن، يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا

في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر 
  .متفق عليه "جسده بالسهر والحمى

المحبة واإليثار، والتفاعل  إلىوتعزز الجماعية كل من الميل 
 ِهْم َخَصاَصةٌ َويُْؤِثُروَن َعلَٰى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِ : واالجتماعية، قال تعالى

  .)9: الحشر(
بينما نحن في سفر مع : سعد الخذري رضي هللا عنه قال أبيوعن 

إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشماال فقال  النبي 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن " :رسول هللا 

المال ما  أصناففذكر من ، "هكان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد ل
  .منا في فضل ألحدذكر حتى رأينا أنه ال حق 

وكل هذه الروابط تسهم في تقوية االنتماء من خالل االستمتاع 
  .بالتفاعل الحميم للتأكيد على التفاعل المتبادل

الوالء جوهر االلتزام، يدعم الهوية الوطنية،  :)Loyalty(الوالء  - 3
يكون l ورسوله وللمؤمنين، قال  إنماالء الشرعي ويقوي الجماعية ، والو

َالةَ َويُْؤتُوَن : تعالى ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آََمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ
َكاةَ َوهُْم َراِكُعونَ  ُؤُكْم قُْل إِْن َكاَن آَبَاُؤُكْم َوأَْبنَا :وقال تعالى، )55: المائدة( الزَّ

َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموهَا َوِتَجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها 
ِ َوَرُسولِِه َوِجهَاٍد فِي َسبِيلِِه فَتََربَُّصوا َحتَّى  َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن هللاَّ

ُ بِأَمْ  ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ يَأْتَِي هللاَّ َال : وقال تعالى، )24: التوبة( ِرِه َوهللاَّ
 ِ يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَلَْيَس ِمَن هللاَّ

ِ اْلَمِصيرُ فِي َشْيٍء إِالَّ أَْن تَتَّقُوا ِمْنهُْم تُقَاةً  ُ نَْفَسهُ َوإِلَى هللاَّ ُرُكُم هللاَّ آل ( َويَُحذِّ

تأييد الفرد لجماعته،  إلىويركز الوالء على المسايرة ويدعو ، )28: عمران
األقوى الذي يدعم الهوية، إال  األساس، ومع انه إليهامدى االنتماء  إلىويشير 
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 أعضائهاام بكل حاجات انه في الوقت ذاته يعتبر الجماعة مسئولة عن االهتم
  .من االلتزامات المتبادلة للوالء، بهدف الحماية الكلية

حيث التمسك بأساس النظم الفكرية  :)Obligation(االلتزام  - 4
َخْيُرُكْم َمْن تََعلََّم ": والثقافية والتي هي القرآن والسنة النبوية الشريفة، قال 

القرآن مأدبة هللا فاقبلوا من مأدبته ما إن هذا ": وقال ، "اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 
استطعتم إن هذا القرآن حبل هللا و النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن 
تمسك به ونجاة لمن تبعه ال يزيغ فيستعتب وال يعوج فيقوم وال تنقضي 
عجائبه وال يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن هللا يأجركم على تالوته كل حرف 

: وقال ، "الم حرف و لكن ألف والم وميم: إني ال أقولعشر حسنات أما 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها "

 ."كما أمركم إخواناوكونوا عباد هللا ": ويقول عليه السالم، "بالنواجذ
التمسك بالمعايير االجتماعية، حيث االنسجام  أيضاويؤكد االلتزام 

َواْعتَِصُموا بَِحْبِل : بتعاد عن الفرقة وتجنب النزاع، قال تعالىواإلجماع، واال
ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبِكُ  قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللاَّ ِ َجِميًعا َوَال تَفَرَّ ْم هللاَّ

ْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقََذُكْم ِمْنهَا َكَذلَِك يَُبيُِّن فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا حُ 
ُ لَُكْم آَيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدونَ    .)103: آل عمران( هللاَّ

، وهو Affiliationاالنضمام أو العشرة  إلىويعني الحاجة : التواد - 5
العالقات  في تكوين األساسيةالتواد من أهم الدوافع االجتماعية واإلنسانية 

والروابط والصداقات، ويشير إلى مدى التعاطف الوجداني بين أفراد الجماعة 
والميل إلى المحبة والعطاء واإليثار والتراحم بهدف التوحد مع الجماعة، 
وينمي مع الفرد تقديره لذاته وإدراكه لمكانته، وكذلك مكانة جماعته بين 

على الجماعة وحمايتها الجماعات األخرى، ويدفعه إلى العمل للحفاظ 
  .الستمرار بقائها وتطورها، كما يشعره بفخر االنتساب إليها

الداخلي الذاتي  اإلدراكإن االنتماء يدعم الهوية الوطنية باعتبارها 
للفرد، محدد بعوامل خارجية يدعمها المجتمع، واالنتماء هو الشعور بهذه 

 أووالء لجماعة االنتماء العوامل، ويترجم من خالل أفعال وسلوكيات تتسم بال
  .المجتمع
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القيمة  أبعادمتعدد المستويات بتعدد  واالنتماء باعتباره قيمة جوهرية
دى لحظة عضوية الفرد في الجماعة، ومعلن  ، فهو ما)سلوك وجدان، وعي،(

لحظة تعبير الفرد عنه لفظياً مؤكداً مشاعره تجاه جماعه االنتماء، وسلوكي 
سلوكية حيال جماعة االنتماء، وقد تكون هذه  عندما يتخذ الفرد مواقف

  . المواقف إيجابية تعبر عن قوة االنتماء، أو سلبية تعبر عن ضعف االنتماء
هو  :مما سبق يمكن أن نستخلص تعريفاً نظرياً لالنتماء بالوطن مؤداه

إيجابي مدعم بالحب يستشعره الفرد تجاه وطنه، مؤكداً وجود ارتباط  اتجاه
عضواً فيه ويشعر نحوه بالفخر والوالء،  باعتبارههذا الوطن وانتساب نحو 

ويعتز بهويته وتوحده معه، يكون ملتزماً بالمعايير والقيم الموجبة التي تعلى 
من شأنه وتنهض به، محافظا ًعلى مصالحه وثرواته وثقافته وفكره، مسهماً 

   .األزماتالجماعية، وال يتخلى عنه حتى وإن اشتدت به  األعمالفي 
خالصة فيما توصل إليه البحث في مواجهة التحديات الثقافية 

ن الناظر في المجتمعات اإلسالمية وأحوالها سيجد العديد من إ ،واالجتماعية
التحديات الثقافية، وسنكتفي بتقديم نظرة إجمالية ألبرز هذه التحديات وكيفية 

  .مواجهتها من خالل أثر قيم المواطنة الصالحة
الهوية الثقافية للعالم اإلسالمي هي  :لوعي بالهوية الثقافيةتحدي ضعف ا - 1

خصائص تتجلى في السلوك الواعي لألفراد والمجتمع، ألن األفراد 
والمجتمعات إذا لم تكن على وعي تام بهويتها الثقافية فإنها لن تكون على 
وعي تام بأهدافها وغاياتها، ولن تكون على وعي بالسلوك األصوب الذي 

ذه األهداف، والحق أن المسؤولية في إعادة الوعي بالهوية الثقافية يحقق ه
للعالم اإلسالمي وترسيخه هي مسؤولية المجتمع بمعظم مؤسساته إن لم نقل 

  .كافتها
ويقصد به وجود قصور وعجز في المؤسسات التربوية  :التحدي التربوي - 2

سيد ثقافته في العالم اإلسالمي يفوق تحقيقها لألهداف المنشودة في تج
اإلسالمية وترسيخها في السلوك الفردي والجماعي في أقرب صورة ممكنه 

  .للحاجة المعيارية
إن التحدي التربوي هو تحٍد ثقافي في جوهره، ولعله أخطر التحديات 
جميعاً، ألن تحقيق األهداف التربوية هو تحقيق ألهداف المجتمع، وألن 
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الجة هذه التحديات التربوية يكون التربية هي طريق اإلصالح الطبيعي، ومع
  :بغرس قيم المواطنة الصالحة عند أفراد المجتمع من خالل

  .إعداد المعلم المربي الذي يملك المهارات الالزمة لمهمة التعليم -أ
إعداد الناشئة للحياة مزودين بالعلم والثقافة اإلسالمية التي تعينهم على  -ب

  .مواجهة الحياة
يم اللغة العربية؛ ألنها لغة الدين كتاباً وسنة، والوعاء الذي التركيز على تعل -ج

  .حوى الثقافة اإلسالمية ونقلها لألجيال المتعاقبة
  .مواكبة التعليم للتقدم العلمي والتقني -د

تعليم الدين اإلسالمي بطريقة تبين للطلبة حقيقة الدين ووظيفته في الحياة،  - هـ
مي وفي نفوس أبنائه تأتي في المقام األول، وأن مكانة الدين في العالم اإلسال

فضالً عن كونه المصدر األول للثقافة اإلسالمية، كما أنه المميز األبرز للهوية 
  .الثقافية للعالم اإلسالمي

، هذه القيم التي لها أهمية كبرى في تحقيق وتجسيد االجتماعيةتعليم القيم  - و
ي بهذه القيم اإليجابية بحيث تؤدي الهوية الثقافية لألمة ، فالبد من نشر الوع

  .وظيفتها في حياة الناس واألمة
، مواجهة العولمة التي تمارس ضدنا غزواً ثقافياً في  قيمنا الثقافية - 3

كالذي حدث في المؤتمرات الدولية العديدة، كالمؤتمر العالمي لحقوق 
عام م، والمؤتمر العالمي للسكان في القاهرة 1993في فينا عام  اإلنسان
م، وغيرها، 1994م، والمؤتمر العالمي حول المرأة في بكين عام 1995

وكل هذه المؤتمرات التي يقودها الغرب تعرضت لجانب أو أكثر من قيم 
ثقافتنا العربية واإلسالمية، وتطاولت بشكل مباشر على هويتنا الثقافية 

  .العربية
من الطاقات البشرية  إن العالم اإلسالمي يملك :استثمار الطاقات المادية - 4

والثروات المادية والموقع الجغرافي ما يستطيع به مواجهة كل ما ذكر من 
تحديات، وشرط ذلك هو توحيد الجهود وتضافرها باإلخالص الذي هو من 
آثار المواطنة الصالحة، األمر الذي يساعد على وضع الخطط والبرامج التي 

تكامل وفق أهداف وغايات توحد الجهود والطاقات وتحقق ما بينها من 
 .واضحة هي من أهداف وغايات الثقافة اإلسالمية

العالم اإلسالمي يملك سالحاً يفوق كل األسلحة  :استثمار الطاقات المعنوية - 5
المادية، ويأتي في مقدمتها، إنه سالح اإليمان باj وسالح القيم اإلنسانية 

  .ن دين اإلسالمالعليا، قيم الحق والخير والعدل التي انبثقت م
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أن اإليمان با4 اعتقاد وعمل، يشمل السلوك وفق ما يحبه هللا 
ويرضاه، وحين يتجلى اإليمان في سلوك األفراد والجماعة، سيكون عندها 
التعاون على البر والتقوى وعلى طلب العلم والحكمة، وإعداد كل ما تستطيعه 

 .األمة من قوة بالتخطيط السليم
وهي عملية تعتني بتربية األجيال على حب الوطن  :ةالتربية الوطني - 6

واإلخالص له والدفاع عنه، وتبدأ هذه العملية من األسرة االجتماعية مروراً 
بمؤسسات التعليم، ورياض األطفال والمدارس إلى الجامعات ومؤسسات 
الدولة، وتكمن أهمية التربية الوطنية في خلق جذور المحبة واإلخالص 

اء وتنميتها في نفوس األبناء والبنات الذين هم اليوم طالب علم واأللفة والوف
وغداً صناع قرار، ونتطلع إلى التربية الوطنية على أساس أنها سوف تفتح 

  .أبواباً للمحبة وتغلق أسوار الكراهية والحقد والغرور
  :الخاتمة

إن األمة العربية واإلسالمية تواجه تحديات ثقافية واجتماعية والبد 
جهتها من تحصين األمة من داخلها، وال يكون ذلك إال بالتربية وفقاً لموا

  . لمرجعية الثقافة اإلسالمية حتى تتجسد في سلوك األمة أفراداً وجماعة
إن تحقيق ذلك يحتاج إلى خطط وطنية متناسقة ومتكاملة، حتى يدرك 

قائه كل قطر في هذه األمة أن مصلحته الحقيقية هي في تعاونه وتكامله مع أش
الذين يشاركونه العقيدة نفسها والثقافة نفسها واآلمال نفسها والمصير نفسه 

 .والذين يواجهون التحديات ذاتها
  : النتائج

إن مفهوم المواطنة يقوم على عالقة متبادلة بين مجموعة من األفراد  - 1
بمكان معين يقوم على مرتكزات سياسية وجغرافية وقانونية واجتماعية 

  . طفيةونفسية وعا
إن العالقة بين المواطنة والوطنية هي عالقة سبب ونتيجة فالوطنية سبب  - 2

مباشر إليجاد المواطنة، حيث تشكل الوطنية الجانب العاطفي والفكري 
 . والنظري للمواطنة، بينما المواطنة تشكل الجانب العملي

 . إن الجنسية مرادفة للمواطنة كما تتضمن امتيازات أخرى خاصة - 3
إن العالقة بين الوطن والمواطنة عالقة تكاملية فال تحقق المواطنة بال  - 4

 . وطن
 . إن المواطن هو الشخص الذي يترجم المواطنة عملياً  - 5
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إن التربية الوطنية هي الوسيلة العملية المنظمة التي تحقق المواطنة من  - 6
 . خالل مؤسسات المجتمع المختلفة

م يشكل مفهوم االنتماء إلى األمة اإلسالمية إن مفهوم األخوة في اإلسال - 7
إذ أن مفهوم األخوة ال يتحدد بحدود الزمان والمكان، أما ) الوطن األكبر(

مفهوم المواطنة فهو يشكل االنتماء إلى الوطن األصغر الذي يتحدد بحدود 
الزمان والمكان، وهذا هو الفرق بين مفهوم المواطنة الذي يتعلق باالنتماء 

 . ومفهوم األخوة الذي يتعلق باالنتماء الدينيالسياسي 
االنتماء الوالء، المساواة، : إن مقومات المواطنة من منظور إسالمي هي - 8

 . الحرية، الحقوق والواجبات
تعتبر األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم ومن الوسائط التربوية المهمة في  - 9

  .تعزيز المواطنة الصالحة
  :التوصيات

عرف بأنفسنا من جديد من خالل مواطنة صادقة هادفة طموحة أن ن: أوالً 
  .بناءة
أن ال ننظر إلى العالم من حولنا نظرة سوداوية، نقتل فيها كل طموحاتنا : ثانياً 

  .    ومشاعرنا وحبنا لديننا ووطننا وأخالقنا
  وفي األخير السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

   :الهوامش 
                                                        

عامر حيدر، بيروت، دار : العرب، تحقيق ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان: أنظر )1(
؛ الفيروز أبادي، محمد بن يعقhوب، القhاموس 13/451م، ج2003-هـ1424، 1الكتب العلمية، ط

  .1598م، ص 1987-هـ1407، 2المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
)2(  Encyclopedia Britannica, Ibid, Vol. 3. p. 332.  

نة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية من منظور إسالمي، عامر، عثمان بن صالح، المواط) 3(
  .232ص  م،2003مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

  .45م، ص2002، 2ناصر، إبراهيم عبد هللا، المواطنة، عمان، مكتبة الرائد العلمية، ط )4(
ية، بيروت، مركhز دراسhات الوحhدة الكواري، علي خليفة، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراط )5(

  .13م، ص 2001، 1العربية، ط
العناقرة، محمد محمود، البواعنة، لؤي إبراهيم، الدمنهوري، محمد سعيد، التربية الوطنيhة، دار  )6(

  .36، ص 2008 -هـ1428، 1حنين للنشر والتوزيع، ط
  .36ص العناقرة، وآخرون، التربية الوطنية،  )7(
 htm-waha-www.asharqalarabi.org.uk/m/bد المنعم، المواطنة في المجتمع المسلم، أبو الفتوح، عب )8(
م، ص 1987بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات الدراسات االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان،  )9(

60.  
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المرحل""ة اإلعدادي""ة، ورق""ة مقدم""ة إل""ى ن""دوة التربي""ة وبن""اء المواطن""ة، المنام""ة، جامع""ة البح""رين، 
  .10م، ص2001سبتمبر، 

  .31الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، ص  )11(
م، 2005-ه1،1427، 1ط ح"و القم"ة للطباع"ة والنش"ر،ن حمص، الرشيد،عماد الدين، المواطنة،) 12(

  .22ص 
العبادي، نذير والفاعوري، إب"راهيم، مقدم"ة ف"ي التربي"ة الوطني"ة، عم"ان، دار ياف"ا، دار مك"ين،  )13(

  .22م، ص 2006، 1ط
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  .217م، ص 2002، 1ناصر، إبراهيم عبد هللا، المواطنة، عمان، مكتبة الرائد العلمية، ط )16(
ت ، .صادق، هشام علي، الجنسية والموطن ومركز األجانب، اإلسكندرية، منش"أة المع"ارف، د )17(

  .1/40ج
، 3، منشأة المعارف، طاإلسكندريةكيل، شمس الدين، الموجز في الجنسية ومركز األجانب، الو) 18(

  .28م، ص 1968
  .1/33صادق، الجنسية والموطن ومركز األجانب، ج) 19(
  .30الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، ص) 20(
لوطنية، من منش"ورات مديري"ة حب الوطن من اإليمان، الموضوعات الدينية في خطة التربية ا) 21(

  .44م، ص 2008-هـ1429اإلفتاء في القوات المسلحة األردنية، 
  .216ناصر، المواطنة، ص) 22(
  .217ناصر، المواطنة، ص ) 23(
  .215ناصر، المواطنة، ص: ، وانظر20العبادي والفاعوري، مقدمة في التربية الوطنية، ص) 24(
، رس""الة ماجس""تير غي""ر )دراس""ة تحليلي""ة(ف""ي اإلس""الم الزعب""ي، آالء عل""ي، التربي""ة الوطني""ة ) 25(

  .12م، ص 2007-هـ1428منشورة، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، اربد، 
العناتي، ختام، وطربية، محمد عصام، التربية الوطنية والتنشئة السياسية، عم"ان، دار الحام"د، ) 26(

  .15م، ص2008 -هـ1427، 1ط
  .15طنية، صالعناقرة وآخرون، التربية الو) 27(
نبيل ع"ارف، تط"وير منه"اج التربي"ة الوطني"ة والمدني"ة ف"ي ض"وء خص"ائص المواطن"ة : براهمة) 28(

الص""الحة وقي""اس أث""ره ف""ي اكتس""اب مف""اهيم المواطن""ة واالتجاه""ات نحوه""ا ل""دى طلب""ة المرحل""ة 
  .15غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، ص  هاألساسية العليا في األردن، أطروحة دكتورا

  .46م، ص 2002، 2إبراهيم عبد هللا، المواطنة، عمان، مكتبة الرائد العلمية، ط: انظر ناصر )29(
فريح""ة، نم""ر، التجرب""ة اللبناني""ة ف""ي ت""دريس مفه""وم المواطن""ة، ورق""ة عم""ل مقدم""ة إل""ى ورش""ة ) 30(

م، تم استرجاعه من المصدر 2004المواطنة في المنهج المدرسي وزارة التربية والتعليم، مسقط، 
 www.minshawi.com. 

  .16م، ص 1990سعادة، جودت، مناهج الدراسات االجتماعية، بيروت، دار العلم للماليين، ) 31(
  .10م، ص2008، 1ن، ط.المدني، زياد عبد العزيز، التربية المدنية، عمان، د) 32(
 .www.wfrt.net م، 2007اليمني، ديسمبر  الصالحي، فؤاد، معوقات الموطنة في المجتمع) 33(
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المواطنة اللغوية ودورها في تعزيز األمن الثقافي العربي 
  اإلسالمي

  
  

  زينب دوادياألستاذة  –يحيى بن مخلوف  األستاذ
  

   باتنةجامعة                  

 :مقدمة
) الدين واللغة والتراث(إن األمن الثقافي يستمد من ثوابت األمة 

وطن بمقوماته الحضارية عناصر كينونته، والمواطنة اللغوية انتماء إلى ال
والثقافية وخصوصيات قيمية تنتجها  لغة الوطن، كما أن األمن اللغوي العربي 

ذلك ألن اللغة هي صورة وجود األمة  جزء ال يتجزأ من األمن القومي،
بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، فهي قومية الفكر، وإذا قويت وعزت اللغة 

خادمة يرتفق بها، وباللغة األصلية يتنفس فلن تكون اللغات األجنبية إال 
الساكنون أصولهم ومنها يستمدون السيرورة باعتبارها مكونا حيويا من 
مكونات هوية الشعب وصلة وصل عضوية مع اآلخر كونها الوعاء الثقافي 
الحي لألفكار، وباإلمكان صون األمن اللغوي و الثقافي من االنحالل في هذا 

يؤثر  دده من سيطرة العولمة والتغريب الفكري  ممااألخر بمواجهة ما يته
  .على االنتماء اإلسالمي  ومقومات الوجود العربي  ومواطنته اللغوية األصيلة

  : التعريف بمصطلحات المداخلة
إن مفهوم المواطنة بحاجة إلى تحديد دالالته : المواطنة - 1

لنسق واستكشاف مضامينه واستجالء قيمة في سياق فكر خاص بتبين ا
، و يتشكل وفق اإلسالميالنظري والعملي للمواطنة في الوعي العربي 

معطيات معينة فكرا وتشريعا وممارسة، ويقتضي ذلك معالجة مفهوم 
المواطنة والمواطن مأخوذ في ): لغة واصطالحا( المواطنة على النحو اآلتي

يطن  ومحله، وطن وهو موطن اإلنسان" المنزل يقيم به: "العربية من الوطن
اتخذه وطنا، و جمع : اتخذه موطنا، و توطن البلد: وطنا أقام به، وطن البلد 



  زينب دوادي/ أ –يحيى بن مخلوف / أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          672

ولد فيه أم لم يولد، وتوطنت نفسه على  اإلنسانالوطن أوطان، منزل إقامة 
هو الوطن أو المشهد من مشاهد : والمواطن جمع موطن، حملت عليه: األمر

  .)1(الحرب
ُ : قال تعالى  :والوطن ،)25: التوبة( فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٍ  لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ

  .)2("اتخذنها موطنا :وأوطنت األرض محل اإلنسان،
 :والبلد هيأها لفعله وحملها عليه، :وطن نفسه على األمر ولألمر"و

، وأوطن )3(..."الذي نشأ معك في وطن واحد :والمواطن ...اتخذه وطنا،
مصدر : ، و مواطنة)4(تخذها وطنااألرض، ووطنها واستوطنها واتطنها أي ا

  فاعلالفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة و مولدا ألن الفعل  على وزن 
      .)5("أكثر أواستعماله في معنى التشارك بين اثنين  و يكثر
 االصطالح، أما في patriotism في إشارة واضحة إلى مشاعر 

الحب  Citizenship مواطنفهي صفة ال، "حب الوطن"فالوطنية تأتي بمعنى 
   .واالرتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية

وأما المواطنة فهي التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، وتتميز 
المواطنة بنوع خاص من والء المواطن لوطنه و خدمته في أوقات السلم 

ي والحرب مع المواطنين اآلخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفرد
والرسمي والتطوعي في تحقيق األهداف التي يصبو لها الجميع، وتوحد من 

  .)6(أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات
وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة عالقة بين فرد 
ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها 

  .)7("من مسؤوليات
 والوطن في الثقافة العربية القديمة هو القرية ومسقط رأس اإلنسان،

  : ،  قال رؤبة)8(وموطن الحرب والتعود على الشيء
  أوطنت وطنا لم يكن من وطني      لو لم تكن عاملها لم أسكن

  :وقال طرفة 
  على موطن يخشى الفتى عنده الردى     متى نعترك فيه الفرائص ترعد

  : وقال كثير
  كل مصيبة         إذا وطنت يوما لها النفس ذلت ياعز، :لت لهافق
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  : يلي هي ومن مصطلحات البحث كذلك ما
" لغو"في العربية إلى المادة أو الجذر "لغة"ترجع كلمة : اللغة

، وهي )اللفظ(، وهو جذر يدور حول معاني الرمي والطرح واإللقاء "لغي"أو
واللغة أصلها لغي أو لغو "المادة،  معان ظلت مقترنة بهذا الجذر في تصاريف

المنسوب إلى اللغة أو العالم بأصول  :واللغوي ،)9("وجمعها لغي،أو لغات
   .)10("وقواعد اللغة

للداللة على اللهجات التي كانت " لغة"وقد استعمل العرب كلمة 
، غير أن القرآن ...كلغة قريش و لغة هذيل منتشرة في الجزيرة العربية،

ومثال ذلك قوله  "لسان" إنما استبدل بها لفظ' لغة'تخدم لفظ الكريم لم يس
َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ  :تعالى َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

لَِك َآليَاٍت لِّْلَعالِِمينَ  ، أما ما تشير إليه كتب اللغة فهم ينظرون )22: الروم( فِي َذٰ
، وقد تعددت )11("أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"لى اللغة أنها إ

أنواع األصوات وطرق التعبير بتعدد األمم واختالف أصواتها ،فنشأت عن 
ذلك لغات تفوق اآلالف عدا، متفاوتة بيانا ومتباينة داللة ولفظا للتعبير عن 

منها كال ال  وثمة عالقات بينية بين هذه العناصر تجعل" التواصل"األغراض 
  .)12("يمكن تجزئته

  : مفهوم األمن الثقافي
أي اطمأن، ولم يخف، فهو آمن وأمن : أمن أمنا و آمنا: األمن - أوال

واألمن  وأمين، فاألمن بذلك هو الشعور بالرضا واالطمئنان وعدم الخوف،
األمنة : قال الخليل والمعنيان متدانيان، معناه سكون القلب واآلخر التصديق،

رجل  :والعرب تقول واألمان إعطاء األمنة واألمانة ضد الخيانة، ألمن،من ا
  :إذا كان أمينا، وقال الشاعر :أمان

  أمين حفظته سر نفسي    فوعاه حفظ األمين األمينا و
َذا بَلًَدا آِمنًا :وقال تعالى   .)13(ذو أمن :، وبيت آمن)126: البقرة( َربِّ اْجَعْل هَٰ

  .)14(اطمأن  ولم يخف: طمأنينة، وأمن الرجل :أمن وفي المعجم اإلسالمي،  
الخوف والشعور  إحساساألمن يعني التحرر من : االصطالحوفي 

باألمن الذي يمنح القدرة على متطلبات الحياة، وحماية طريقة وأسلوب هذه 
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الحياة بصورة شاملة، وإن األمن هو أهم األسس وأبرز القواعد التي يقوم 
وهو اللغة الرسمية التي يتميز بها الفرد المتحضر  عليها صرح الحضارات،

ناخ اآلمن من والمجتمع المتقدم واألمة الواعدة التي تدرك ما ينطوي عليه الم
                                             .)15("عوامل حضارية متينة

  :مفهوم الثقافة في اللغة واالصطالح

ورجل  ثقفت هذا الكالم من فالن،و إذا أقمت عوجها، :يقال ثقفت القناة"
ويقال ثقفت به إذا ظفرت  ثقف وذلك أن يصيب علم ما يسمعه على استواء،

وغالم  الحاذق الفهم، :والرجل المثقف صار حاذقا، :، ثقف الرجل ثقافة)16(به
  .)17(والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه أي ذو فطنة وذكاء، :ثقف

العلوم والمعارف والفنون التي يطلب العلم  الثقافة هي: االصطالحوفي 
  .بها والحذق فيها

وتطلق الثقافة على ما صنعه أي شعب أو أي أمة من نظم وحياة 
اجتماعية وأدوات ومصنوعات وأفكار، أي التراث االجتماعي الذي تراكم 

  .والذي يعيش فيه هذا الشعب أو هذه األمة.... عبر األجيال
تصف به الرجل الحاذق المتعلم من ذوق وحس ي كما  أن الثقافة هي ما

العلم شرط ضروري في الثقافة ولكن ": قال روستان انتقادي وحكم صحيح،
وإنما يطلق لفظ الثقافة على المزايا العقلية التي أكسبنا إياها  ليس شرطا كافيا،

  .)18(..."وعواطفنا مهذبة حتى جعل أحكامنا صادقة، العلم،
الثقافي يأخذ من المفاهيم السابقة وما ارتبط به لذلك فإن مفهوم األمن    

من أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع من دين ولغة وعادات وتقاليد وقيم 
   .وغيرها

وقد أضيف هذا المفهوم حديثا نتيجة التقدم والتطور اللغوي 
والمعرفي، وقد أشار علماء الفكر واالجتماع إلى أن هذا المفهوم يعد وسيلة 

د السلوك أو أداة لمسايرة أساليب الحياة بهدف مسايرة التغيرات العالمية، لتحدي
وفي الوقت نفسه حماية الذاتية الثقافية الخاصة ألفراد المجتمع الواحد، وما 

  .تضمنته من قيم، وهذه القيم هي التي توجه اإلنسان و تقدم له معايير السلوك
لحفاظ على الذاتية الثقافية ا: في الدراسة الحالية ويقصد باألمن الثقافي

وحمايتها وتأمينها من التيارات الفكرية المعاصرة التي ) اإلسالميةالعربية (
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حتى يتمكن  تستهدف الشباب العربي المسلم في دينه ولغته وقيمه وحضارته،
من التصدي لها بإيجابية وفعالية في ظل تحديات عالمية معاصرة ويشكل ذلك 

سؤولية والمشاركة في تحقيق األمن القومي والتنمية قاعدة أساسية لتحمل الم
  .والتقدم

وإن إنجاز مفهوم األمن الثقافي وإفشال عمليات التخريب الفكري، ال 
يتم عن طريق إغالق النوافذ، ومنع التفاعل مع الثقافات اإلنسانية، وإنما يتم 

 لسلمية،عن طريق العالقة الواعية مع ثقافتنا، والعمل على إيصالها بالطرق ا
ولم يعد األمن الثقافي في حياتنا المعاصرة مجرد هدف ثقافي فكري، وإنما 
أصبح هدفا حضاريا شامال ينطوي على جوانب سياسية ووطنية ال تقل أهمية 

  .عن جوانبه الثقافية
ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن األمن الثقافي العربي 

بصفات وخصائص معينة  اإلسالميةربية ، هو تفرد الثقافة العواإلسالمي
وتميز المجتمع العربي عن باقي  تكمن فيها خصوصية هذه الثقافة،

المجتمعات، ففي ظل النظام الدولي الجديد، نجد أن هناك توجها شديدا نحو 
تحديد الهوية، وبينما تتحول حياة الفرد نحو العالمية نجد أن الفرد نفسه يحاول 

ومن ثم فإن الهوية  التي تمثل هويته وشخصيته المميزة،أن يحافظ على ثقافته 
  .تظهر ويتأكد محورها في كل المجتمعات

الوضع اللغوي العربي العام وعالقته بالمواطنة الرامية لتحقيق األمن 
  : الثقافي

تلقت اللغة العربية هجمات عنيفة ، ظاهرة و خفية يسهر على إعداد 
 في الخفاء كثيرا وفي العلن قليال، عملوا خططها مستعمرون أذكياء دهاة،

وقطعوا أشواطا في تنفيذ خطط اإلضعاف ،لم تقف اللغة العربية عند حد 
بل كانت تتحرك وتتطور وتمتد، فقد جرت  الدفاع عن نفسها في سبيل البقاء،

حيث قال رشيد  كله، اإلسالميالدعوة إلى أن تصبح اللغة العربية لغة العالم 
هذه اللغة يتعبد بها هؤالء المسلمون ويتلقون .. .: "ربيةرضا في دفاعه عن الع

كما  ،..".دينهم منها في جميع األقطار فال يوجد بلد يقام فيه الدين وال توجد فيه
دينا إصالحيا عاما لجميع البشر كان من أصوله  اإلسالمإنه لما كان : "قال
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ظم مقومات األمم دعوة األمم إلى التوحيد في الدين والشرع واللغة التي هي أع
  .)19("...بهم متحدة اإلسالميةالنفسية والسياسية واالجتماعية لتكون األمة 

  .فالمواطنة اللغوية ترتبط بالدين و القومية و االنتماء  العربي اإلسالمي
وما العربية إال أمنا التي تمدنا بلبانها و أفاضت علينا من جمالها "

م مجد األمة ورمز شرفها و ما فرط قوم وعبقريتها، واللغة عنوان القومية وعل
  ."في جنب لغتهم إال ضربت عليهم الذله والمسكنة

أن هذه اللغة تنبت على أصل : "ويقول مصطفى صادق الرافعي
تموت ألنها أعدت من األزل فلكا  سحري يجعل شبابها خالدا، فال تهرم وال

 ومن ثم كانت كتاب هللا و سنة رسول هللا: دائرا للنيرين األرضيين العظيمين
  ".فيها قوة عجيبة من االستهواء ال يملك معها البليغ أن يأخذ أو يدع

وضعف األولى ضعف  كما أن اللغة هي األمة، واألمة هي اللغة،"
للثانية وهالك الثانية هالك لألولى وفي هذا السياق يمكن النظر إلى قضيتي 

ي عالقتهما بالمواطنة أنهما ف اإلسالمياللغة العربية  واألمن الثقافي  العربي 
وجهان لعملة واحدة أو ذراعان في كيان واحد ولهذا المعنى من الطبيعي أن 
ترتبط أوضاع اللغة والثقافة في العالم العربي ارتباطا عضويا، ازدهارا 

  .)20("واضمحالال
وقد عرفت اللغة العربية في فترة االستعمار األوروبي للبالد العربية 

ى إلى هيمنة لغة المستعمر على الوضع الثقافي والتي طالت اضطهادا مما أد
في بعض األحيان ألكثر من قرن، كما هو الحال في الجزائر، وغيرها من 
بلدان المغرب العربي، حيث استطاعت اللغة األجنبية المهيمنة أن تفرض 
نفسها على هذه الدول وأن تصبح هي لغة التخاطب والتعليم والتأليف 

الرسمية وبالتالي أن تهمش اللغة العربية وأن تطردها من والمراسالت 
مواقعها الطبيعية بل وكادت تمحوها من األذهان تماما، ولو لم تكن اللغة 

.. العربية هي لغة القرآن في بالد يدين معظم سكانها باإلسالم الندثرت تماما
لبلدان العربية وألن اللغة األجنبية المهيمنة على الحياة الثقافية في العديد من ا

كانت قد أدت إلى إصابة الشخصية الوطنية بتشوهات كبيرة، فقد كان من 
الطبيعي أن يرتكز الحكم الوطني في مرحلة ما بعد االستقالل الوطني على 
تصحيح ما أحدثته تلك الهيمنة من تشوهات ومحاولة إعادة التوازن المفقود 
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 تعليم، وقد بذلت جهود مضنيةإلى الحياة الثقافية، خاصة من خالل تعريب ال
 لتعريب العلوم والتعليم خالل فترة االستقالل، ولكنها لم تكلل دائما بالنجاح
 سبب تجذر الموروث االستعماري، من ناحية وبسبب تخلف علمي
 وتكنولوجي حرم اللغة العربية فرصة مواكبة علوم العصر من ناحية

  .)21("أخرى
بناء الشخصية الوطنية المستقلة مما وإن اللغة العربية أحد أهم أدوات 

يدعو إلى مواكبة الخطاب القومي العربي المطالب بالوحدة، والرافض لكل 
السائد في مختلف  اإلسالميصور الهيمنة األجنبية، ولكن الضعف العربي 

المجاالت أدى إلى تدهور المالحظ في العديد من األصعدة االقتصادية 
  : وهذا بسبب سية،واالجتماعية والثقافية والسيا

  .تفشي الفساد و المحسوبية في المجتمعات العربية -
غياب المشروع الوطني أو القومي الجامع، مما أدي إلى ضعف مشاعر  -

  .االنتماء لدى النخبة الحاكمة ثم الرعية
على حساب كل ما هو وطني أو  إعالء قيمة كل ما هو أجنبي أو مستورد، -

ظاهر  التبعية وتغلغل النفوذ األجنبي في أوساط ومن ثم االستسالم لم محلي،
المجتمع وقد انعكست هذه المظاهر سلبيا على مختلف القطاعات وفي كافة 
أنحاء العالم العربي، خاصة على القطاعات ذات الصلة والتأثير على الوضع 
المباشر للغة العربية الذي تدهور بشكل كبير خالل هذه المرحلة ألسباب 

يعود إلى السياسات الثقافية وبعضها يعود إلى األوضاع عديدة بعضها 
  .االجتماعية و نظام القيم السائد

  : نالحظ الظواهر اآلتية وبناء على ما سبق ذكره،
تدهور واضح في مستويات التعليم بصفة عامة انعكس بدرجة ملموسة  - 1

أقل حيث نالت قسطا  على تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة،
  .اللغة العربية في أوساط عديدة إتقانوبالتالي تدنت درجة  من االهتمام،

جاء كالعادة  زيادة ملموسة في درجة االهتمام بتدريس اللغات األجنبية، - 2
 على حساب اللغة العربية في كافة المراحل، بما في ذلك المراحل الجامعية،

  .ةمما أدى إلى المزيد من تدهور مكانة اللغة العربي
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تراجع في سياسة التعريب في دول عربية كانت قد قطعت شوطا كبيرا في  - 3
 ،)وباألخص في الجزائر( خاصة في دول المغرب العربي هذا االتجاه،

وبداية ظهور أصوات تدعو إلى العودة لتدريس باللغة االنجليزية أو 
 ليس فقط في فروع العلوم البحتة والهندسة الفرنسية بدال عن العربية،

  .واإلنسانيةولكن أيضا في مجال العلوم االجتماعية  والرياضيات وغيرها،
توسع هائل في إنشاء المدارس األجنبية المشتملة على جميع مراحل التعليم  - 4

وهي مدارس ال مجال فيها لتعليم العربية إال بطريقة محدودة  قبل الجامعي،
تديرها  األجنبيةت بالتوازي مع توسع هائل في إنشاء فروع للجامعا جدا،

  .كوادر و خبرات أجنبية وليست وطنية
  : وعلى صعيد السياسات اإلعالمية لوحظ

من حيث قدرتهم على إتقان اللغة  اإلعالميينتدهور حاد في مستويات  - 1
  .العربية حديثا وتحريرا

توسع كبير في استخدام اللغات واللهجات المحلية على حساب اللغة العربية  - 2
  .اصة في البرامج الحواريةالفصحى ،خ

المسموعة والمرئية والمقروءة  عدم اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة، - 3
  .بالترويج لقيم االنتماء والفخر بالثقافة وبالهوية الوطنية العربية اإلسالمية

التوظيف المتزايد لكلمات ومصطلحات أجنبية في البرامج اإلعالمية  - 4
  .المختلفة

  :سات الثقافية لوحظو على صعيد السيا
تبني سياسات ثقافية نخبوية تخاطب شرائح محدودة في المجتمع وتعمل  - 1

على إشباع احتياجات غالبا ما تكون بعيدة عن اهتمامات الغالبية العظمى من 
  .المواطنين

 تراخ كبير في حركة الترجمة إلى اللغة العربية في السنوات األخيرة، - 2
  .الكيف وسيادة قيم الكم على حساب

سيطرة اللهجات الدارجة والمحلية على معظم اإلنتاج المسرحي  - 3
وتراخي االهتمام بروائع المسرح العالمي سواء على  والمسلسالت الدرامية،

  .صعيد الترجمة أو على صعيد اإلنتاج المسرحي
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عدم وصول قوافل الثقافية والتنوير إلى مناطق التكدس السكاني في المدن  - 4
ق الريفية والنامية وتركيزها على المناطق الحضرية واألحياء أو المناط

  .الراقية
تراجع التيارات التنويرية والتجديدية واإلبداعية في الثقافة أمام زحف  - 5

  .وسيطرة التيارات المحافظة في الثقافة والفكر
ولهذا كان من الطبيعي أن يطغى مناخ عام يروج للقيم السلبية، 

لغة دارجة وسلوك هابط على حساب القيم النبيلة ويحرض على استخدام 
وبال أي  وأن يجري إطالق األسماء األجنبية بكثافة ووسائل التعامل الراقية،

مبرر على المنشآت والمؤسسات وعلى واجهة المحالت في الشوارع 
أن يسود شعور بعدم  كما كان من الطبيعي في ظل أجواء كهذه، والميادين،

وأن يؤدي تراكم هذا اإلحساس لفترات طويلة  التعبير،الرضا وبالرغبة في 
  .لدى غالبية المواطنين للبلدان العربية  إلى حالة من الغضب والثورة

 تمس األمن الثقافي والحضاري إستراتيجيةالمواطنة اللغوية العربية قضية 
  :لألمة حاضرا ومستقبال

تجاوبة مع إن بناء مواطنة لغوية سوية مرتكزة على قيم اإلسالم و م
امتدادات الهوية واالنتماء تتطلب تفهما عميقا ألهمية اللغة األم في بناء 

وذلك حال العرب والمسلمين الذين يفترض عليهم  الشخصية الوطنية،
التي هي مناط وجودهم وبها  االعتزاز الكلي والمتماسك بلغتهم العربية،

هذا الكتاب الذي  رآن،أمكنهم أن يكونوا ذوي وجود مذ ارتبطت هذه اللغة بالق
  .حفظه وحفظ العربية ألنها لسانه تولى هللا

وإن استهتار العولمة بكل ما هو تراثي وعتيق وسعيها إلى التنميط وفق 
كعامل قوة  مما يفتت االهتمام واالعتزاز باللغة، قوالب فكرية أحادية،

العربي ومن ثم فإن المواطنة اللغوية المحافظة على األمن الثقافي  وصالبة،
بل  اإلسالمي ينبغي أن تكون وفق آليات تجديد االهتمام بالتراث دون تكليسه،

وضعه في سياق التالقح والتبادل مع اآلخر مع الثبات في الحفاظ على االنتماء 
  .اللغوي إلى ثقافة عربية إسالمية متفردة بمقوماتها
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بالمفهوم  -ا ذلك أننا ال نتصور لغة م وإن بين اللغة والثقافة رباط حميم،
ال تنتج ثقافة ال تعتمد في جانب أساس فيها على وعاء لغوي  -الذي ذكرنا

هما إذا دائرتان متداخلتان ال يمكن أن نخلص  ويتفاعل معها وينقلها، يحتويها،
 إذ أنه إذا كانت اللغة هي الفكر الذي يتفاعل مع األشياء، أحدهما من األخرى،

فإن الثقافة هي أيضا ذلك الشيء أو تلك  ة،و يقف منها أو معها مواقف محدود
األشياء المتشابكة وغير الملموسة التي تملي عليها طرائقه في التعامل مع 

  .وتحدد استجاباته تجاهها األشياء،
إذ اللغة عنصر  نحن إذا أمام وجهين لشيء واحد فقد تكون الثقافة أعم،

فة دورها األساس في على أن للثقا وتوجيه مسارها، للغاية في بنائها، مهم
أما اللغة والهوية فهما وجهان لشيء واحد  التأثير في اللغة باعتبارها فكرا،

وفي الوقت  واللغة فكره ولسانه، فاإلنسان في جوهره ليس سوى لغة وهوية،
وشأن الجماعة ،أو  وهذه األشياء هي وجهه وحقيقته وهويته، نفسه انتماؤه،

وفي وصف اإلنسان ومقوماته يقول  هما،األمة هو شأن الفرد وال فرق بين
  : الشاعر

  لسان الفتى نصف و نصف فؤاده        فلم يبق إال صورة اللحم والدم
هي " العربية"فإن  ،"الهوية"وبشكل مطلق هي " اللغة"وإذا كانت 

فهي أعلى مستوى من مجرد  هوية ألصحابها العرب والمسلمين الناطقين بها،
وهي هوية وطنية من طراز  تصاقا بناطقيها وغيرهم،وأشد ال لغة وأكثر عمقا،

  :ومؤهالتها خاص تمتلك الكثير من عناصر القوة و أهم عناصر تلك القوة،
العربية مقدسة في نظر أبنائها ،و قداستها مستمدة من ارتباطها : القداسة - 1

بحروفه وألفاظه ومعانيه، والقرآن ينص على أنه أنزل بلسان  بكالم هللا،
والصالة كركن عماد في الدين ال تصلح بغير العربية ،مما  بين،عربي م

ولذا فهو مضطر  ملزم أن يتعبد بهذه اللغة، )غير العربي(يعني أن المسلم 
 وهذه القداسة تجعل منها جزءا من الدين، وإدارة لسانه بها، إلى تعلمها،

  .والدين هو من أهم عوامل الهوية وأقواها
ألنها  محفوظة ،تعهد هللا بأن تبقى ما بقيت الحياة،العربية أيضا : الحفظ - 2

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ أيضا لغة القرآن الكريم  ْلنَا الذِّ  ،)9: الحجر( إِنَّا نَْحُن نَزَّ
فال يزال العرب اليوم يقرأون اللغة  لذلك فإنه ال يخشى عليها من الزوال،
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وإن حفظ اللغة هو حفظ  ،قرنا ويفهمون ما يقرأون 15التي دونت قبل 
  .القرآن هذا هو المعتقد الراسخ عند المسلم المتشبث بمواطنتة اللغوية العربية

ثمة عامل قوة آخر  إن القداسة والحفظ هي عوامل دينية بحته،: التاريخية - 3
كلما كان  يتصل بتاريخية هذه اللغة وأعني بالتاريخية أن اللغة وعاء التاريخ،

 فالوعاء البد أن يثرى بما فيه، عكس على اللغة قوة وثراء،التاريخ ممتدا ان
 وذكرياتهم والتاريخ بمادته ومواقفه وحراك أصحابه ومشاعرهم،

البد أن يغني هذه اللغة التي  وانتصاراتهم وإخفاقاتهم ودروسهم وعبرهم،
 كانت ترجمانه المعبر ولسانه الناطق وتاريخ العربية يمتد قرونا طويلة،

 خالفا لتواريخ كثيرة وألسنة عديدة، له لسانا واحدا وال تزال،كانت هي خال
وال لغات  فما عاد لها صلة بمراحل تاريخية سابقة، انقطعت أو بترت،

  .أمهات ولدت من رحمها
إن اتساع مكان اللغة يعني اتساع حراكها وزيادة حيويتها : الجغرافية - 4

 لعالم بفضل اإلسالم،والعربية امتدت على مساحات شاسعة من ا وثرائها،
 تأخذ منهم و تعطيهم، وفي كل مكان وصلت إليه كانت تتفاعل مع طبيعته،

واتساع اللغة العربية لم يكن اتساعا حرفيا و لفظيا يجري على األلسنة فقط 
بالمعنى العميق  ولكنه حراك ثقافي وحضاري ألنه يحمل الفكر واالنتماء،

 لك فإن تذبذب سلطة العربية سياسيا،كلغة يعمر العقول والقلوب ويسكنها لذ
  .لم يكن ليزيل سلطة هذه اللغة من القلوب واأللسنة

 وهو رصيد يمثل سندا كبيرا لها، العربية صنعت الحضارة،: الحضارية - 5
  .فقد كانت لغة الفكر والعلم والتقدم قرونا عديدة

تزيد من  العربية أرقى اللغات اإلنسانية فهي تمتلك وسائل كثيرة: الثراء - 6
ومن ذلك أنها لغة  قدرتها على تحقيق وظائفها في التعبير والتواصل،

وفنية ومجازية و من ثم فهي لغة لها القدرة على تحمل  متصرفة واستقاللية،
المعاني المختلفة فهذا الوجه المشرق للعربية يقابله واقع يجب اإلشارة إليه 

تشوه العربية و تنتقص لنعرف موضع الداء ونسعى لتالفي األخطاء التي 
من عالقتها بالمواطنة اللغوية وهذا حتما يهدد األمن الثقافي لألمة العربية 

  :اإلسالمية و من ذلك ما يلي
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غاب لديها الوعي  إن األمة العربية في وضعها الراهن،: غياب وعي األنا  -
فعلى صعيد العامة وعلى  اللغوي إلرساء مواطنة فاعلة على أكثر من صعيد،

فغياب استعمال اللغة  وأصحاب القرار، صعيد النخب والمثقفين والسياسيين،
 أصبح سرطانا يستشري في جسد المؤسسات العلمية والتعليمية واإلعالمية،

 التي تعد أكبر تحد يواجه العربية اليوم، وبذلك تكتمل منظومة الغياب،
ية بوصفها قض انزواء العربية في عقول النخب،: والتجليات واضحة

ولكن عدم حضورها على ألسنتهم في إشارة واضحة إلى اإلهمال  حضارية،
 ثم النظرة الدونية للغة سواء في مؤسسات البحث أو التعليم بمختلف مراحله،

وما هذا إال غياب لألمن اللغوي والثقافي لألمة  أو اإلعالم بمختلف أشكاله،
طرابه واهتزاز الثقة وارتباك العقل واض مما ينبئ عن فقدان الهدف وضياعه،

وبما أن اللغة عقل اإلنسان ولسانه وهوية الجماعة  بالنفس بل واحتقارها،
 وجماعة ووجهها فكيف لنا أن نتصور إنسانا يهزأ بنفسه وينتقص من عقله؟،

تجعل من هويتها مادة للضحك والسخرية وإذا كان هذا غيابا للوعي اللغوي 
كذلك لألمن الثقافي واالنتماء العربي  وبالتالي المواطنة اللغوية فهو غياب

  .اإلسالمي
عند العرب بخطر " األنا"في مقابل غياب وعي  :يقظة اآلخر وتنبهــــــه -

ومصالحه  بعولمته التي يريد أن يفرضها،" اآلخر"نجد أن  اللغة وأهميتها،
 ،ولذلك فإنه ال يألو جهدا في محاربة العربية التي يسعى لتحقيقها متيقظ تماما،

مليون مسلم، وإن وعيه بخطر اللغة  300هذه الهوية التي تربط بين نحو 
 ليس مستورا يستشف ولكنه صريح مباشر ال غموض فيه وال لبس، والدين،

ويتبناه أكبر المنظرين اإلستراتيجيين الذين ينتمون إلى مؤسسات بحثية تعد 
حظى بدعم أصحاب القرار السياسي في أعلى مراكز للدراسات المستقبلية و ت

صراع "صاحب كتاب " صمويل هنتنغتون: "ويكفي ذكر ما يراه مستوياته،
الذي يؤكد أن اللغة والدين هما العنصران المركزيان ألي ثقافة " الحضارات

في تأكيد منه إلى أن الساحة األخطر للصدام هي ساحة اللغة  أو حضارة،
النتصار فيها أصبح من السهل الهيمنة على الحضارة فإذا ما تحقق ا والدين،

فالسعي من أجل تقارب الحضارات وربط الثقافات " المعادية واستتباعها،
وربما محاولة  وانفتاحها على بعضها البعض ومحاولة تعزيز الهوية الوطنية،
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خلق عالم بال حدود ثقافية هو مجرد وجه واحد من الوجوه العديدة للعولمة 
ة، ذلك أنه بقدر ما يسعى التوجه العام نحو الثقافات وانفتاحها ،فإن الثقافي

العولمة الثقافية يمكن أن تتجه نحو صراع الحضارات، ونحو الهيمنة الثقافية 
الحضاري  االنقسام، حيث أصبح )22(..."لثقافة واحدة على سائر الثقافات

في كتابه إلى كما أشار  هنتنغتون   والثقافي أكثر وضوحا من أي وقت آخر،
  .)23("أسس النظام العالمي الجديد  والصراع الحضاري

 تبدو الهوية وبين غياب وعي األنا عندنا ويقظة األنا عند اآلخر،
 ، وفي القلب فيها اللغة مكشوفة، غير قادرة على المواجهة،اإلسالميةالعربية 

 هوية،فعن طريق هذه ال ويصبح خطر الزوال أو االنحسار أو التشويه واردا،
والعبث في  -اإلسالمي العربياختراق العقل  -  االختراقسيحدث  وهذه اللغة،

فهل  خالياه بما تعنيه هذه الخاليا من خصوصية وقيم وتاريخ وحضارة،
وخاصة أن العابثين يلحون  ننتظر حتى يحدث هذا؟ أم أننا سنقف بالمرصاد،

  .)24("من قرن أكثرويسلكون مختلف الطرق منذ  في طرق األبواب،
وتقترن  لغات األمم مع الشعوب الناطقة بها اقترانا كامال يصل إلى 
درجة التطابق والتماهي ،فعندما تحضر اللغة يحضر الناطقون بها ثقافة 

األمر الذي يدفع األمم  وأرصدة حضارية وواقعا سياسيا واجتماعيا ومعيشيا،
وسن تشريعات  ية،إلى توفير الحماية لتراثها اللغوي عبر إعداد سياسات لغو

اللغة و تهدف إلى  مؤسسةتختتم ببرامج تخطيط لغوي شاملة تعمل على إعادة 
الحفاظ عليها بوصفها تمثيال بارزا للهوية القومية لعل في هذه التدابير ما يهيئ 
لألمة قدرا كبيرا من اإلحساس بالهوية واالنتماء وهذا التطبيق للسياسات 

نة اللغوية في نفوس األفراد بوصفها وعيا اللغوية من شأنه تعزيز المواط
بالكينونة وإدراكا للوجوه وتمثال للهوية الحضارية المتميزة عن غيرها من 
الهويات والكينونات األخرى وتمثل عمليتا السياسة والتخطيط اللغويين 

ومؤشرا من  مقياسين من مقاييس التنمية واإلصالح الشاملين من جهة،
نتهجها األمم والجماعات في مواجهة التهجين مؤشرات الحداثة التي ت

واالقتالع اللسانيين الذين يمثالن أبرز معطالت مشاريعها في التحول 
وإن تآلف المتحدات المتكونة من اللغة  واإلصالح والتقدم  من جهة أخرى،
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بل إنه  ال يشكل منطلقا أساسيا من منطلقات البحث اللساني فحسب، واألمة،
التي ترى أن تآلف الجماعة البشرية  ا في فلسفة اللغة،يمثل تصورا مركزي

وانسجامها البنيوي يرجعان إلى اللغة بوصفها مشكال رئيسا في صياغة األمة 
غير أن  - وهذا يعني أن اللغة ربما تكون الوسيلة  وصناعة وجدانها الثقافي،

واقع الوحيدة الكتشاف ال Juliette garmadiالمواطنة اللغوية المحققة لألمن 
الثقافي تحتاج إلى قوى فاعلة تصدر عن سياسات و تشريعات  - وتنظيمه 

سياسية ألن التراث الثقافي واألدبي واللغوي ألي أمة من األمم هو الحصانة 
خاصة إذا ما أردف بوعي األمة بهذا التراث مما يكفل التضامن  والمنعة،

  .واالندماج وتوحيد المفاهيم
تقف عند جهل النظام السياسي العربي  وإن محنة اللسان العربي ال

وخلق آليات تفكير تنظم السلوك اإلنساني  بأهمية اللغة في بناء المفاهيم،
مجتمع النخبة السياسية "بل تتجاوز ذلك إلى ازورار  والحضاري،

عن اللغة العربية التي يرى أنها عاجزة عن تأمين " واالقتصادية العربي
لذلك يختار لناشئته االلتحاق ببرامج  الي،التميز الوظيفي والسياسي والم

تعليمية انجليزية أو فرنسية كفيلة بخلق حالة تهديد فكري وروحي لقيم 
المختلفة واألنكى من ذلك تجاهل التقارير العالمية الصادرة عن  "العربية"

األمم المتحدة التي ترى أن تدريس الدول بلغاتها األم يسهم إسهاما كبيرا في 
بمفهوم الكينونة  اإلحساسلى الهوية الثقافية واللغوية وينمي المحافظة ع

أن الدول األكثر فقرا هي الدول التي تتخلى عن " فيلبسون"الحضارية، ويرى 
فضال عما يسببه  لغاتها الرسمية وتعتمد االنجليزية أو الفرنسية وسيلة للتعليم،
نسجام والتآلف بين هذا التخلي من عرقلة للغة  في بلوغ أهدافها في إنجاز اال

وإن الميزانيات المرصودة لتطوير برامج اللغة األم يعد  قواها االجتماعية،
في " روبرت فيلبسون"أبرز مؤشر من مؤشرات التنمية البشرية بحسب رأي 

وإن فاعلية اللغة و خصوبة حضورها ال يتحققان  ،"االمبريالية اللغوية"كتابه 
زه من هيمنة اجتماعية كفيلة بتعزيز انتماء و ال يتمظهران إال من خالل ما تنج

الجماعات إلى روح األمة وانتسابها إلى برامجها الشاملة ومساهمتها في 
  .)25("مشاريعها التنموية
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ولذلك قال أحد المدافعين عن العربية وهو رئيس المرصد األوروبي 
بل وجب إصالح ذات البين بين اللغة األم ق): "بشير العبيدي(للغة العربية 
  ".أليست الجنة تحت أقدام األمهات فوات األوان،

إنما يتمتن  اإلسالميوالحقيقة أن التماسك الثقافي في المجتمع العربي 
ويضعف ويتراخى وينخرم بقدر ما في المجتمع  حبله ويقوى مع وحدة اللغة،
فمعنى ذلك أن كل  ويوهن عظمه و يهلهل نسيجه، من تعدد لغوي يفتت جهده،

عرقيا (من لغات عدة فهو بلد مكون من مجتمعات صغيرة متعددة بلد يتكون 
وكلما تكاثرت هذه  تتفاهم كل مجموعة فيه بلغاتها، ،)أو ثقافيا أو لغويا

المجموعات زادت العقبات وأصبحت عملية التفاهم صعبة ومعقدة واللغة 
 دة،المشتركة هي أهم الخيوط الناظمة واألدوات الالحمة لتحقيق التنمية المنشو

وإنما سبيله الوحيد  كما أن هذا التماسك ال يمكن أن يحدث بواسطة لغة أجنبية،
  :هو اللغة الوطنية والسيما إذا توفرت على الصفات اآلتية

أن تكون اللغة األكثر انتشارا من حيث االستعمال واألكثر تجذرا في  - 1
  .وجدان المجتمع

  .من غيرهاأن تكون حاملة للمعرفة أو مؤهلة لذلك أكثر  - 2
وتجربة ، أن تكون ذات حمولة ثقافية ورمزية تاريخية وحضارية عميقة - 3

  .طويلة
أن تكون األكثر قدرة على مواجهة اللغات األجنبية والوقوف في مواجهتها  - 4

  .وذلك حتى ال يسهل افتراسها والقضاء عليها الند للند،
الشعوب العربية أن تكون صالحة للتواصل بين أكبر عدد ممكن من أبناء  - 5

  .اإلسالمية
أن تكون أداة فاعلة في التعليم واإلدارة واالقتصاد واإلعالم وكل مرافق  - 6

  .الحياة العامة والخاصة
  .)26("أن تكون مؤهلة لتستعمل في توطين المعرفة وانتاجها وتوليدها - 7

وال شك أن اللغة العربية الفصحى هي المؤهلة والسيما إذا انكببنا على 
تنمية قدارتها وإصالح ما يحتاج فيها إلى ذلك بعصرنتها لتواكب التقنية  زيادة

  .الحديثة
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تمتد جذورها نحو  وربطا للغة الوطنية بما توفره من ثقافة حية متجددة،
وترنو بعين األمل والتفاؤل نحو مستقبل واعد مع إدراك مدى  تاريخ متأصل،

حقيق تقدم ملموس وحقيقي األمن الثقافي عمليا على أرض الواقع في ت إسهام
مما يرسخ الهوية ويحافظ على االنتماء  على الصعيد السياسي واالجتماعي،

فالمجتمع المثقف ال يخترق والشعب  وأمن الثقافة من الغزو أو التخريب،
المثقف ال يمكن إهانته أو إذالله أو تضليله وتغييبه عن دوره في قيادة المجتمع 

له األمن واالستقرار وتحمي ثرواته من النهب  بروح ديمقراطية بناءة تحقق
في ظل أي  والسلب ومنجزاته من العبث والتخريب الداخلي أو الخارجي،

فلذلك فإننا عندما نتحدث عن  واقع مهما اشتدت حلكته وكثر المتآمرون عليه،
 األمن الثقافي العربي فنحن نتحدث عن أمن اإلنسان العربي في عقله وروحه،

ويرتبط األمن الثقافي بالعولمة وتأثيرها على الهوية  مادي آخر،قبل كل شيء 
الثقافية العربية كمفهوم يوحي غالبا برفض الخارج بوصفه غزوا أو تهديدا 

ثابتة ومتعالية وغير قابلة للتجدد أو  اإلسالميةباعتقاد أن الهوية العربية 
معنى هي شعور والهوية بهذا ال التغيير فهي تتعلق بذات تاريخية ال تتبدل،

ومفهوم األمن الثقافي بهذا المعنى  مرضي يؤكد الذات سلبا برفض اآلخر،
يقوم على الخوف من اآلخر ويؤكد على رفضه ووضع القيود ضده أكثر مما 

والعولمة هي أحد أشكال  يدعو إلى االنفتاح عليه و التفاعل أو الحوار معه،
ية األوروبية في العصر الحديث الهيمنة الغربية الجديدة التي تعبر عن المركز

،كونها تعني مزيدا من تبعية األطراف و تكشف هذه التبعية للمركز من أجل 
: ويتم ذلك بمسميات عدة منها تجميع قوى المركز وتفتيت قوى األطراف،

حقوق  تحرير المرأة من االضطهاد، حقوق اإلنسان، االنفتاح على اآلخر،
  ...األقليات، الربيع العربي

ن يبقى أن الكثير من األمور تتعلق بحياتنا الحاضرة ومستقبلنا ولك
ستتوقف على حسن تعاملنا مع  اإلسالميةوثقافتنا وهويتنا وأصالتنا العربية 

حالة العولمة ومتغيراتها وحيث ال يجدي الرفض المطلق ينبغي علينا أن 
 نبحث ونخطط ونفكر في كيفية االندماج بدال من أن تفرض علينا فرضا،

وكل أدوات  واإلعالمسواء عبر األسواق االقتصادية أو عبر االتصاالت 
الراهن بشكل تضمن مصالحنا ومشاركتنا  اإلنسانيوآليات التأثير في المجتمع 
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اإليجابية وتأكيد أصالتنا والمحافظة على هويتنا بمعنى قدرتنا الدائمة على 
ال باالنعزال عنه مع التجدد والعطاء والتقدم من خالل االنخراط في العالم 

تجنيد كل ما يدعم قوتنا الروحية والعقلية للتأثير وليس فقط للتأثر بما يرد علينا 
في ظل مالحظة أن كل ما هو وطني يتراجع مقابل الوافد الغربي  أو إلينا،

األجنبي وإن تغير الهويات ينبغي أن يخضع لقانون التوازن بين الثوابت 
وإال كانت الهوية عرضة للخطر  لقابلة للتحول،المميزة للهوية والعناصر ا

ويعتبر الدين  فالهوية تتضمن مكونات ثابتة وأخرى قابلة للتغيير، والتدمير،
بينما تكون المكونات األخرى من عادات وقيم  واللغة من الثوابت الراسخة،

وطرق تفكير قابلة للتغيير في الشكل اإليجابي الذي تحدده حركية المجتمع 
وإذا كان القول بثبات اللغة كمعطى أساسي يحيل  ه بمحيطه الخارجي،وتفاعل

والحيلولة  فإن ذلك ال يعني تخشيبها وتجميدها وإبقاءها محنطة، على الهوية،
دون تطوير بنيتها إلنتاج أفكار جديدة وتوليد مصطلحات لغوية ذات 

  .)27("قيمة
واطنة اللغوية وإن التربية والتعليم  لهما الدور الفاعل في ترسيخ الم

ويتحمل التعليم جزءا كبيرا  لضمان األمن الثقافي لألجيال الحاضرة والمقبلة،
من المسؤولية االجتماعية في مسألة المواطنة للدور المحوري و األساس الذي 
يمارسه هذا القطاع في تشكيل الشعور باالنتماء وتربية المواطنة التي تهتم 

ويمكن للمدرسة أن تؤدي  تماعية لألجيال،بالدرجة األولى بالمسؤولية االج
  : دورها من خالل التركيز على الخطوات اآلتية

العمل على تعزيز الوطنية والمواطنة في نفوس الطالب عن طريق  - 1
  .تزويدهم بالمهارات الالزمة لفهم الحقوق والواجبات

والمشاركة في صنع القرار  صفة تحمل المسؤولية المشتركة، إكسابهم - 2
ليشعر المتمدرس أن رأيه  لطرق القانونية التي تقرها أنظمة الدولة،با

  .مسموع وأن قدراته مستفاد منها
للتعايش والتعاون مع  تبصيرهم بطرق الحوار ووسائل إبداء الرأي، - 3

  .اآلخرين في جو من التسامح واإلخاء و قبول اآلخر
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مثلى في التدريس تعزيز روح االفتخار باللغة الوطنية وجعلها األداة ال - 4
  .والتخاطب

مدارسة التراث التاريخي واستنباط العبر منه لتنمية اإلحساس باألمن  - 5
  .الثقافي العربي اإلسالمي

وإن تربية المواطنة هي حصيلة مجموعة من الجهود التي تقوم بها 
وإنه ال يمكن تعلمها بشكل كلي  مؤسسات المجتمع التعليمية وغير التعليمية،

بل تعتمد بالدرجة األولى على الممارسات  والمقررات الدراسية،في الكتب 
وتربية المواطنة  والتطبيقات التي تتم داخل المؤسسة التربوية أو خارجها،

بحيث ينبغي العمل بشكل دائم على تكوين المواطن وتنمية  عملية مستمرة،
 وترسيخ سلوكه وتطوير مستوى مشاركته في وعيه بنظام حقوقه وواجباته،

ومن ثم فإن التربية على المواطنة في  دينامية المجتمع الذي ينتمي إليه،
إذ من المفترض أن تجعل المواطن مسؤوال  جوهرها تربية على المسؤولية،

والمواطنة اللغوية بشكل  كل المسؤولية ومشاركا بشكل فعال في مجتمعه،
مي خاص لها دورها المحوري في تعزيز األمن الثقافي العربي اإلسال

بتكريس استعمال اللغة األم في المؤسسات الرسمية وكذا المعامالت اليومية 
على نطاق واسع وبكل حب مع الثقة الكاملة في هذه اللغة وقدرتها على 

وإنما يستعان باللغات األجنبية لالرتفاق وللضرورة الموجبة  التواصل،
لغاء للعربية وليس استعمالها إ لمسايرة تطورات العصر ومواكبة التقنية،

  .وتهميشا لها كونها رمزا أساسيا من رموز السيادة الوطنية واالنتماء المتأصل
واألمن الثقافي مرتكز مهم لجوانب األمن األخرى ويرتبط ارتباطا 

فاإلنسان أسير "وإذا أصيب ذلك المرتكز تأثر األمن بكافة صوره  وثيقا بها،
رفاته في واقع الحياة إال صدى فكره ومعتقده، وما عمل اإلنسان وسلوكه وتص

، وان أي اضطراب في األمن المحسوس يسبقه اضطراب في "لفكره وعقله
وحصول  وظهور الفرق، انتشار الفتن،" األمن الثقافي، وما يالحظ اليوم من

واالعتداء على الناس في عقولهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم  القالقل،
وإلصاق األعمال  سالم والتنفير منه،فضال عن تشويه صورة اإل ومكتسباتهم،

، وما هذا إال نتيجة انحراف الفكر )28("اإلرهابية به وهو منها بريء
الهوية وفقد الثقة في  إضعافوهذا ما يؤدي إلى  واضطراب األمن الثقافي،
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ثوابت األمة، وظهور العقائد الفاسدة وانتشار األفكار المنحرفة التي تؤدي إلى 
والحفاظ على الدين واللغة كأهم ثابتين هو  ق كيان األمة،تفكك المجتمع وتمز

يحدق باألمة من أخطار تنشد تفكيكها، فالدين  المالذ والمنجى من كل ما
اإلسالمي بكل ما يحمله من سماحة وقيم وتعاليم يسمو بالمسلم نحو كل آفاق 
العدل واإلنسانية، واللغة العربية هي الخزان الثقافي والفكري وديوان 

فالطفل الذي نعلمه العربية فنحن على األصح نعلمه الثقافة العربية  لحضارة،ا
بكل تفصيالتها، إذ  يلتزم بقيم متكلميها ويتشرب أنماطهم في التفكير والرؤية 

وهذا ما تعجز عنه الوسائط األخرى ،فإن أي تخلف في  إلى العالم واألشياء،
واالنتماء إلى الوطن  اللغة يلزمه تخلف في الثقافة والوجدان الجمعي

ألن اللغة ليست بريئة في التعلم، بل هي شحنة يمكن  واالتصاف بالمواطنة،
وإن قيمة المواطنة اللغوية العربية ال تكمن في  أو سلبا، إيجاباأن تستثمر 

 قدسيتها فحسب، بل فيما تقوم به من دفع للمتكلم والمتعلم إلى االنتماء إليها،
العربية نفوذها على مر التاريخ على لغات العالم لذلك فقد اكتسبت اللغة 

المسلمين واعتقادهم بأنها جزء من دينهم، وبذا  إيمانولفترات طويلة ألجل 
وهي أكبر  يحبذونها حتى على لغاتهم، وهذه الفرصة أتيحت للغة العربية فقط،

لغات المجموعة السامية من حيث عدد متحدثيها ومن حيث انتشارها 
  .في جميع أنحاء المعمورة والترحيب بها

وكذلك تستمد اللغة العربية أهمية كبيرة من خالل أنها لغة الثقافة والدين 
والتعارف لكثير من المسلمين وغيرهم، كما أنها الوسيلة الوحيدة التي تسجل 

، تكتب تاريخها ماضيه وحاضرهبها األمة علومها وثقافتها وتدون بها آدابها و
اللغة تجعل األمة الناطقة بها كال متراصا "لماني فخته حيث يقول الفيلسوف األ

 ،"خاضعا لقوانين محددة، وهي الرابطة بين عالم األجسام وعالم األذهان
إن اللغة القومية وطن روحي يأوي من حرم وطنه على "ويقول فوسلر 

إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ ،والتاريخ " :، ويقول الرافعي"األرض
اللغة هي الصفة الثابتة التي ال تزول إال بزوال الجنسية وانسالخ ف صفة األمة،

  ".األمة من تاريخها
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ولكي نحافظ على مواطنتنا اللغوية، وفق غاية صون الثقافة العربية  
اإلسالمية، فإننا يجب أن نطور اللغة العربية ونعمل على ترقيتها وأن تكون 

ة وتجعله ضمن هرم أولوياتها، مشروعا وطنيا تتباه الدول العربية واإلسالمي
  :أهمها مرتكزة في ذلك على أفكار بناءة،

اإليمان العميق بأن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي قوة ثقافية وحضارية  -
  .متميزة عن اللغات األخرى

التشبث باالنتماء العقائدي والحضاري لإلسالم كديانة سمحاء تميزت  -
والقرآن لغته  قرنا، وكتابه القرآن، 14بالمواجهة على مدى أكثر من 

وأي محاربة  فاالرتباط وثيق بين اللغة العربية والدين اإلسالمي، العربية،
  . ألحدهما هو تقويض لآلخر

بناء وعي لغوي يؤسس لنهضة ثقافية  تقود لنهوض حضاري شامل وتغيير  -
من لغة خشبية  -خاصة الشباب - صورة اللغة العربية في أذهان أهلها،

كما  جامدة إلى لغة سهلة محببة جميلة قادرة على استيعاب معطيات العصر،
يهدف إلى حماية األجيال من خطر تغول اللغات األجنبية على نموهم 

  .العاطفي والعقلي
ومراكز بحث تهتم بالمناهج والدراسات العلمية  إنشاء مؤسسات علمية، -

  .العالمالحديثة المتطورة باللغة العربية في جميع أنحاء 
والتنسيق بينها ونشر بحوثها في  دعم المجامع اللغوية العربية لترقيتها، -

ووضع المصطلحات العصرية، ومسايرة  مجال التعريب والترجمة،
  .التكنولوجيا علميا وإنسانيا

إعادة النظر في سياسة البحث العلمي ومقررات المناهج الدراسية في الدول  -
عديدة باللغات األجنبية تهتم بالدراسات  العربية وذلك بوجود تخصصات

الحضارية لإلنسان والكون، والتطورات العلمية الحديثة  التي توصلت إليها 
  .إضافة إلى توفير اإلمكانات المادية للباحث في اللغة العربية البشرية،

إنشاء ميزانية خاصة للغة العربية واستعمالها استعماال عقالنيا، أي توزيعها  -
  .مؤسسات العلمية ومراكز البحث في دول العالمعلى ال

يجمع الباحثون على أن التعلم في مختلف مراحله وبشكل خاص التعليم  -
وهو سبيل   العالي هو األداة الرئيسة لألمن الثقافي والوعي اللغوي،
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فيجب أن يكون  النهوض من الكبوات المالزمة ألمتنا العربية اإلسالمية،
معية دورهم في تعزيز المواطنة واالعتزاز باالنتماء ألفراد المرحلة الجا

بقية الطبقات االجتماعية األخرى بأهمية توظيف  إقناعلألمة وبذل الجهد في 
اللغة العربية  في الخطاب اليومي والرسمي بدل إحالل اللغة األجنبية مكانها 

بخلق نوادي وجمعيات تنافح على لغة الضاد   فيما يجب وماال يجب،
ها المحببة إلى النفوس، ومن ثم فتح المجال إلقرار الموقف السياسي وتجعل

الداعم للتعريب الكلي مما يعطي للمواطنة اللغوية دورها ويدعم األمن 
الثقافي العربي اإلسالمي ويعزز وجوده بيننا وعند غيرنا ممن يريدون 

 .    إضعاف لغتنا للسيطرة الكاملة على هويتنا
  :الخاتمة

فال بد أن توفر  مة  أن تحقق لنفسها تقدما حضاريا مزدهرا،إذا أرادت أ
فضال عن المستوى الثقافي  األمن لديها على المستويين الفردي والجماعي،

وذلك ما شهد به التاريخ وأكدته  يتعالق معه من دين ولغة، وأهم ما لها،
 فال إبداع من دون استقرار، تجارب الشعوب واألمم ذات الحضارات العريقة،

وال نهضة ثقافية أو علمية من دون طمأنينة تلقح العقول وتعلي الهمم وتطلق 
الحريات، فالعالقة جد وشيجة بين األمن الثقافي والمواطنة على اللغة التي 

يزيد من  دون الرفض الكلي للغة اآلخر وإنما توظيفها وفق ما تبرز الهوية،
بل الثقة الكاملة أن  لعربي،إعالء شأن المواطن المثقف دون ازدراء لالنتماء ا

ال وجود لألمة العربية وال استمرارية لها إذا انسلخت عن لغتها ونكرت 
لذلك فإن التكامل بين المواطنة اللغوية العربية . تاريخها وتهاونت تجاه دينها

والثقافة العربية اإلسالمية يؤدي إلى تنمية المهارات الخالقة لدى الشعوب 
الفكري متجذر األصول، شاهق االمتداد يقف في وجه كل  واألمم فيكون البناء

   .العراقيل والصعوبات المصوبة نحوه

    :الهوامش
                                                        

م،  المجلد 1988-ه1408، دار الجيل،  بيروت، )و ط ن: مادة(ابن منظور، لسان العرب ) 1(
  .949السادس،  ص

  .1056، ص 2001، 1ت، لبنان، ط ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة،  دار إحياء التراث العربي، بيرو) 2( 
  .906، ص 1973، 21، دار المشرق، بيروت، ط )و ط ن: مادة(المنجد في اللغة واألعالم،  )3( 
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  .458، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص )و ط ن: مادة(مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي،  )4( 
عالء الدين عطية، مكتبة : ه وعلق عليهالشيخ الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، ضبط) 5( 

  .60، ص2007، 7ابن عطية، ط
  .62-60،  ص 1982معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، أحمد زكي بدوي، ) 6(

(7) Encyclopedia, boor internationalnnica, the new encyclopedia peered, 
Britannica, vol 20. 

  .949، ص 6سان العرب، ج ابن منظور، ل )8(
  .381أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، ص  )9( 
  .515م، ص 2002، 1أشرف طه أبو الدهب، المعجم اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، ط  )10( 
القول البن جني، من الخصائص، نقال عن جرجي زيدان، الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية،  )11( 

  .19، ص 1982 ،2دار الحداثة، بيروت، ط
  .19جرجي زيدان، الفلسفة اللغوية، ص )12( 
  .71ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  ص )13( 
  .97أشرف طه أبو الدهب، المعجم اإلسالمي، ص  )14( 
بركـات محمد مراد، األمن الثقافي العربي واإلسالمي وآفاق المستقبل،  مجلة العربي، العدد  )15( 

   .http://www.alarabimag.net  2012:  ، سنة641
  .169، ص)ث ق ف: مادة(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  )16( 
  .378، ص 1982، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج  )17( 
 ,(D. Rostan : la culture au cours de la vie) 378المرجع نفسه، ص  )18( 
  .18-17أنور الجندي، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، مطبعة الرسالة، القاهرة، ص  )19( 
الموسم الثقافي التاسع حسن نافعة، اللغة العربية واألمن القومي العربي والقرار السياسي،  )20( 

  .17م، ص2011-ه1432 ،)مؤتمر اللغة العربية ووحدة األمة(والعشرون لمجمع اللغة العربية األردني 
  .27-26المرجع نفسه، ص ) 21( 
رحيمة عيساني، القيم المعولمة، مالمحها ومرتكزات انتشارها، مجلة اآلداب والعلوم  )22( 

  .157م، ص2009-ه1430اإلنسانية، جامعة باتنة، العدد الثاني، 
: ، نقال عن27-26طلعت الشايب، ص : صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات، ترجمة )23( 

  .157حيمة عيساني، القيم المعولمة، مالمحها ومرتكزات انتشارها، صر
  .http://www.alukah.netفيصل الحفيان، العالقة بين اللغة والهوية  )24( 
، )2011 ديسمبر 25(جمعان عبد الكريم، السيادة اللغوية، جريدة الرأي  )25( 

http://www.alrai.com.  
  ة،عبد العلي الدوغيري، دور اللغة الوطنية في التنمي )26(

  http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Addad59/addad59partie2.htm 
، 2008حول مفهوم الهوية ومكوناتها األساسية مدونات مكتوب،  إبراهيم القادري، )27( 

http//histoire.maktoobblog.comالهوية الثقافية العربية، هل : ، مقال لكلثم الغانم عنوانه
  .هي مهددة بالضياع في المنطقة؟

علي فايز الجحني، مراكز البحوث ودورها في التصدي لمهددات األمن، مركز الدراسات  )28( 
  .186ه، ص1426لبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، وا
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  مفهوم المواطنة بين جدلية الدولة اإلسالمية
  والدولة العلمانية

  
  

   سكيكدةجامعة   – آمنة عيساوي ةاألستاذ
  

   :مقدمة

دار جدل كبير في الفكر العربي اإلسالمي المعاصر تحت عنوان 
الموقف من الدعوة العلمانية وهو جدل حول أنماط العالقة بين الدين والدولة، 

يون في إطار الفريق الذي يفترض أن المجال السياسي مجال أين اندرج العلمان
زمني يخضع لقوانين وضعية، واندرج الفريق اآلخر تحت مسمى األصوليين 

ويذهب األولون إلى وجوب . على خلفية أن السياسة باب من أبواب الشريعة
  . إقامة الدولة العلمانية، ويذهب األخيرين إلى وجوب تطبيق الدولة اإلسالمية

بجميع مكوناتها المعنوية والمادية محل الصراع  -وتعتبر فكرة الدولة 
فكرة نشأت في رحم اإلصالح وكانت من ثمراته النظرية، ما  -بين الفريقين

حمل الكثير من المفكرين مجهودا عظيما لتولي المحافظة عليها من خالل 
، تقديم أحسن إطار يساعد على ضمان هذا المكسب اإلصالحي التاريخي

وتعتبر الحركة اإلسالمية السياسية والحركة العلمانية من أهم من تولى التفكير 
في األسباب التي قادت المجتمعات العربية واإلسالمية إلى حال من التأخر 
عن بناء أنموذج دولة نهضوي أو ما يعرف بدولة الرفاه التي تجمع مابين 

شعوب األساسية وتحفظ نظام حكم ديمقراطي ونظام اقتصادي يلبي حاجيات ال
فيه كرامة اإلنسان وتصان فيه حقوقه تباعا النتمائه السياسي لتلك الدولة 

 .1بغض النظر عن انتمائه الديني أو السياسي أو حتى اإليديولوجي

  أين تكمن أهمية الدراسة؟ - 1

كثيرا ما تطرح قضايا غياب الديمقراطية وغياب حقوق اإلنسان 
ها قضية الحسم الحضاري في األخذ بهذه القيم وغياب حقوق المواطن وأكبر



  آمنة عيساوي/ أ
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وتطبيقها أو رفضها نتيجة انتمائها إلى بيئة ثقافية غير البيئة العربية 
اإلسالمية،وفي حقيقة األمر أن المشهد السياسي العربي اإلسالمي كان شهد 
غيابا مزدوجا لهذه القيم كما نبه لذلك محمد عابد الجابري، فهي غائبة على 

في المشروع النهضوي ( واإليديولوجي) الحكم وأسسه( ن السياسي،المستويي
،الفكر القومي برر تأجيل الديمقراطية باسم الكفاح من  )اإلسالمي أوالعربي 

أجل االستقالل والوحدة، ثم في ما بعد باسم االشتراكية، وأدى هذا إلى التراجع 
ير من القوميين المريع لهذه القضايا السياسية الحاسمة إلى درجة أن الكث

األوروبية مع  وكان التيار الليبرالي المتأثر بقيم الحداثة.دعموا أنظمة تسلطية
تأجيل الديمقراطية، ذلك ألنه يعلم أن األغلبية الشعبية ليست لصالحه، بل هي 
تساند الطرف المنافس له التيار اإلسالمي الذي رفضت بعض أطيافه 

 .2در السلطاتالديمقراطية كونها تجعل من الشعب مص

ما دفع المفكرين اإلسالميين إلى تقديم أطروحات فكرية تراجع 
مقوالتهم، فالشريعة وليس الشعب هي أساس المشروعية في الدولة والمجتمع، 
والدولة ضرورية لحفظ الدين، ولها مهمة دينية أساسية وهي تطبيق الشريعة، 

أوروبا في انه يستدعي  والن مفهوم المواطنة ارتبط بنشأة الدولة القومية في
على الفكر اإلسالمي تكييف هذا المفهوم مع القيم اإلسالمية أو استبداله بمفهوم 

  .3موازي في أهمية حضوره في الدول التي تتبنى الشريعة اإلسالمية دينا لها

  اإلطار الفكري والنظري للدراسة - 2

ثر يعتبر مصطلح العلمانية من أك :ضبط مفهوم الدولة العلمانية
بما يعطي االنطباع بان هذا المصطلح محدد المعاني  المصطلحات شيوعا،

االنجليزية، وقد   Secularismواألبعاد، والمصطلح ترجمة لكلمة سكيوالرزم
 1648ألول مرة، مع نهاية حرب الثالثين عاما  Secularاستخدم مصطلح 

لدولة القومية والتي تم على إثرها توقيع معاهدة وستفاليا وتأسيس ما يعرف با
وهذا التاريخ يعتمده الكثير من المؤرخين كمولد لظاهرة  الحديثة في وارويا،
ومصطلح العلمانية هو نسبة غير قياسية  إلى العلمنة . 4العلمانية في الغرب

أو إلى العالمية، والعلماني  هو الذي يتبناها، فردا  - بفتح الالم - بمعنى العالم 
ولقد نشأت العلمانية وصيغت كمقابل للمقدس، كان أو جماعة أو مجتمعا، 
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خارق الطبيعة، أي في مقابل ما هو ديني أو كهنوتي، على النحو الذي عرفته 
  .أوروبا الكاثوليكية في عصورها الوسطى

ويظهر أن مفهوم العلمانية في بداية ظهوره اخذ معنى مخالفة الكنيسة   
،غير أن هذا المصطلح اخذ الكاثوليكية وحصر نفوذها في المجتمع األوروبي

يتطور ويأخذ معاني فكرية جديدة لذلك ارتأينا تقديم مجموعة من التعاريف 
للوقوف على المعنى األقرب إلى عصرنا الحالي، وفي هذا اإلطار نجد معجم 
أكسفورد  يعرف العلمانية بشكل سلبي  فالعلماني هو ما ينتمي إلى العالم اآلني 

اة الدنيا وأمورها وبذا تعريف العلماني يكتسي والمرئي وينتمي إلى الحي
مضمونا أكثر تحددا فالعلماني ليست غير دينية وحسب بل تنتمي إلى الزمان 
والمكان، واالنتماء الزمكاني للمفهوم يعود إلى ازدواجية اللغة الالتينية الناتجة 

زمانية عن الخالف الحاد بين الرؤية المكانية للوجود عند اليونان، والرؤية ال
عند العبرانيين،فالعالم عند اليونان موجود في مكان واألحداث تمر في داخل 

يحدث للعالم ومن ثم ليس لديهم تاريخ األديان، وهذا  يءالعالم، ولكن ال ش
التناول أفضى  إلى الجدل الحاد الذي نشا بين علماء االجتماع والالهوتين في 

  . 5ستينات القرن الماضي

االجتماع المعاصر  لمؤلفه توماس فورد هلت، ويعرف معجم علم 
 Scularعلماني : الذي أورد ثالث مواد لها صلة بمصطلح العلمانية هي

وقد بين المعجم  Secular Societyومجتمع علماني Secularisation وعلمنة 
الدنيوي، غير الروحي، هذا التعريف :أن كلمة علماني لها عدة معان من بينها

يف آخر للعلمانية يورده المصطلح يورده المعجم عن تعر ال يختلف
تراجع وانحسار اإليمان بالعقائد الدينية التقليدية في مرحلة " باعتبارها

، ثم يحاول المعجم توضيح هذا البعد بقوله أن كلمة علماني تستخدم "معينة
إن الكلمة األخيرة تعني : بمعنى المدنس ولكنه يتحفظ على هذا المعنى بقوله

  . للدين بينما كلمة علماني تعني في واقع اآلمر ال عالقة له بالدينمعاد 

بعنوان مفهوم العلمنة في Larry Shinre وفي مقال لالري شاينر 
  :البحوث التجريبية  يحسر العلمانية في مجموعة من المظاهر التالية
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 .انحسار الدين وتراجعه -

ة أو مجموعة من القيم الفصل بين المجتمع والدين وجعل الدين عالقة خاص -
األخالقية آو االجتماعية التي يتم االتفاق عليها في إطار جمعي ال في إطار 

 .دين سماوي متفق عليه

التركيز على الحياة المادية في الوقت الراهن بدال من التطلع إلى المستقبل  -
 .6الروحي

ذلك مما سبق يالحظ التفاوت والتقارب في تحديد مفهوم العلمانية ولكن 
  :ال ينفي أن العلمانية قد مرت بطورين أساسين

أين كانت تعني فصل الساسة والمجتمع عن الكنيسة : الطور األول
لحساب بناء الدولة البرجوازية والسعي لتصفية الالهوت المسيحي وتنقيته مما 

والعمل  ...من مثل عقيدة التثليث، والطبيعة اإللهية للمسيح هو غير عقالني،
، تمكينا للفطرة اإلنسانية من االختيار، لوصاية الدينية عن التعليمعلى رفع ا

  ...والفالسفة الذين دافعوا عن هذا المفهوم هوبز ولوك وليبنتز وروسو

مرحلة العلمانية الثورية التي مثلها فالسفة ثوريون أمثال : الطور الثاني
حقيق فيورباخ وماركس، وهذه المرحلة استهدفت هدم الدين وذلك بهدف ت

  .7المجتمع الشيوعي

مفهوم الدولة اإلسالمية من المفاهيم التي  :مفهوم الدولة اإلسالمية
حازت على اهتمام واسع من الدوائر العلمية والسياسية، ولعل ابرز 
الصعوبات التي تواجه أي باحث يهدف إلى تعريف الدولة اإلسالمية، وجود 

لتي أنتجتها الثقافة الغربية ركام هائل من األفكار والتصورات والنظريات ا
  . خالل القرنيين الماضيين وتلقفتها المنطقة اإلسالمية،

ففي إطار تحديد العناصر المميزة للدولة يالحظ ميل العديد من الباحثين 
الشعب واإلقليم  إلى تعريف الدولة من خالل المركبات الثالث للدولة القطرية،

التصور والتجربة الغربيتين إلى  ويؤدي تبني هذا التعريف على. والسيادة
األولى التسليم بشرعية التقسيم الحدودي االستعماري القائم :نتيجتين خطيرتين



  بين جدلية الدولة اإلسالمية والدولة العلمانيةالمواطنة مفهوم                                                  
  

 

 697                                                                            السادسالدولي  الملتقى

تعريف الدولة اإلسالمية من خالل : ما بين الدول اإلسالمية إلى اآلن، وثانيها
  .العناصر الثالث ال يمكننا من تشوف الخصائص التي تميزها عن غيرها

المبادئ  :دولة يجب أن يتم من خالل مركبينلذلك فإن تعريف ال
األجهزة  السياسية المنظمة للعالقات السلطوية ضمن مجتمع سياسي معين،

وبالتالي يمكن .والهيئات المخولة مهمة تنظيم الحياة السياسية ضمن المجتمع
تعريف الدولة بأنها البنية السلطوية التي توجه الفعل السياسي وتحدده وفق 

  .لمبادئ السياسية المعتمدةمنظومة من ا

وانطالقا من التعريف السابق للدولة يمكننا تعري الدولة بأنها البنية 
السلطوية لألمة التي توجه الفعل السياسي وتحدده وفق منظومة المبادئ 

  .8السياسية اإلسالمية

ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة اإلسالمية كما أشار لذلك راشد 
هو مؤسس الدين والدولة،  فالرسول  جمع بين الدين والسياسة،الغنوشي ال

لكن البيعة الثانية في  وقد كانت البيعة األولى للمجتمع بيعة دينية للرسول،
السنة الموالية كانت سياسية،ومثلت شخصية الرسول شخصية قيادية بامتياز 

هم إلى قيادة سواء في األمور الدينية من الصالة بالمسلمين وتعليمهم أمور دين
  .الجيش وإرسال البعثات واستقبالها

ولعل وثيقة الصحيفة التي تعتبر من أقدم الدساتير في العالم تضمنت 
جملة مواثيق بين المهاجرين واألنصار بمختلف قبائلهم الذين اعتبرتهم امة 
والقبائل اليهودية من سكان المدينة الذين اعتبرتهم كذلك امة، وهنا الحديث 

وهنا نقف عند أهم مصطلح . امة الدين وإنما عن األمة السياسيةليس عن 
طرحه الفكر اإلسالمي المعاصر وهو التمايز بين الديني والسياسي وليس 

  . 9الفصل بين الدين والسياسة والمجتمع كما هو حاصل في الدولة الغربية

ويضيف القرضاوي في تعريفه للدولة اإلسالمية مجموعة من المبادئ 
الدولة اإلسالمية كما جاء بها اإلسالم، وكما عرفها تاريخ " :في تعريفه نقراها

المسلمين،دولة مدنية، تقوم السلطة فيها على البيعة واالختيار والشورى 
والحل والعقد، والحاكم فيه وكيل عن األمة أو أجير لها، ومن حق األمة أن 
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لته، ومن حق كل وتقومه إن عوج وإال عز تحاسبه وتراقبه، وتأمره وتنهاه،
مسلم بل كل مواطن أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرا، آو 

بل على الشعب آن يعلن الثورة عليه كفرا بواحا آو ضيع .ضيع معروفا
  ".معروفا،عنده فيه من هللا برهان

ويظهر في قراءة تعريف القرضاوي آن الدولة اإلسالمية عنده 
دين عن الحكم وحضور آهل العلم للنصح محصورة في غياب رجال ال

واإلرشاد، ونظام هذه الدولة ليس إال الشريعة اإلسالمية وهذا ما قرره حسن 
  .10البنا أيضا

بعض عرض مفهومي الدولة العلمانية والدولة اإلسالمية ال بد من 
التأكيد على أن التجاذب الفكري بين المفهومين في النطاق الفكري اإلسالمي 

عوامل متعددة يمكن إرجاعها إلى ظاهرة االزدواج الثقافي الذي يعود إلى 
تعانيه األمة، وتتجلى هذه الظاهرة في انقسام القيادة الفكرية لألمة إلى جبهتين 
تتمثل أولهما في حماة الموروث الثقافي اإلسالمي ويعتمد موقف هؤالء على 

لغربية، شعور قوي باألصالة اإليمانية وإحساس عميق بقصور الرؤية ا
ويتجلى ثانيهما في أنصار الحداثة الغربية، ويستند موقفهم إلى رغبة عارمة 

، إضافة إلى تمسكهم بنقد النموذج 11في مواكبة التقدم المادي والتقني الغربي
المعرفي لمفهوم الدولة اإلسالمية على انه رديف االستبداد والتسلط السياسي 

اإلسالمي، ويمكن القول أن ذلك الذي يضرب بجذوره في التاريخ العربي و
يرجع إلى االنحراف التاريخي السياسي بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وقد تأصل  ،"شكل الحكم"على خيار " من يحكم"لما فضل المسلمون خيار 
هذا الخيار في التراث العربي اإلسالمي في شقه الداعي إلى طاعة أولي األمر 

في إيجاد بيئة اجتماعية تبدي قابلية لإلذعان للحاكم  خوفا من الفتنة مما ساهم
وتهتم بمؤسسة الحكم وحقوق هذه المؤسسة من طاعة مطلقة على حساب 
االهتمام بتنظيم حقوق الرعية في إطار شرعي ملزم للسلطة الحاكمة ذلك أن 
عنصر اإللزام في تاريخ الحكم اإلسالمي خاصة فترة الخالفة الراشدة التي 

صر الذهبي للحكم اإلسالمي كان عبارة عن التزام ديني يدخل في تعتبر الع
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إطار عالقة العبد بربه ومدى تقوى هللا في إدارة شؤون العباد ومن ذلك قول 
  .  12"أطيعوني ما أطعت هللا فيكم:" سيدنا أبي بكر الصديق

وينتهي هذا التحليل الكرونولوجي بنا إلى تقدير عام بأن الخلل الذي 
لمجتمعات اإلسالمية إنما مرده لعوامل سياسية، فليس هناك أدنى أصاب بنى ا

شك في سالمة النظام االجتماعي والثقافي والقيمي اإلسالمي في أي عصر 
من العصور، بل الشك والطعن البد وان ينصرف إلى النظام السياسي الذي 

  .13حاد عن جادة الكتاب والشرع

الحكم التسلطي  نستنتج من خالل هذا التحليل إلى أن جدلية
المواطنة كحق تقف كنقطة نقاش  مبدأوالديمقراطي وما يرتبط بهما من حفظ 

ساخن بين الدولة اإلسالمية والدولة العلمانية أين يبدو للكثير من المفكرين أن 
بالحق اإللهي "التسلطية كما كانت مرتبطةً بالدين في أوربا فيما يعرف 

اإلسالمية لما حاد الحكم اإلسالمي عن  ، فهي كذلك مرتبطة بالدولة14"للملوك
الشورى خاصة بعد الفتنة الكبرى بين سيدنا على وسيدنا سفيان بن معاوية 
رضي هللا عنهما، مما حول الخالفة التي كانت تعتد برأي األغلبية وتقوم على 
طاعة الخليفة مقياسا لتطبيقه لشريعة هللا إلى ملك عضوض برأ الحاكم من 

  .لها العنان في التحكم في العباد المسؤولية وفتح

غير أن التسلطية التي ألغت الطرف األخر وهو العب بحقوقه لم ترتبط 
االستعمار مساهمة فعالة في ترسيخ  فقط بتاريخ الحكم اإلسالمي فقد ساهم

الوضعية العلمانية على الشريعة اإلسالمية ولم تكن المشكلة مقصورة على 
ما بعد الفترة االستعمارية ذلك أن النخب التي  الحقبة االستعمارية بل طالت

استلمت السلطة نهجت النهج نفسه في مضمار وضع القوانين والتشريعات 
فانتهى األمر إلى حصر الدين في المساجد والزوايا، وفرض مفهوم الغرب 
المسيحي للدين أي انه مجرد عالقة بين المرء وربه، كما أن انشقاق تركيا عن 

مي واختيارها للعلمانية نظاما سياسيا لدولتها، أدى إلى صعود العالم اإلسال
خطاب علماني من قبل قسم كبير من المثقفين العرب في الربع الثاني من 
القرن العشرين، ولم تدافع هذه النخبة عن الفصل بين الدين والدولة بل ذهب 
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فليس الدين الوحيد الذي ُوظف . 15البعض إلى الدفاع عن الحضارة الغربية
  . 16لترسيخ التسلط، بل العلمانية كذلك ُوظفت في التطبيق السياسي

وقد أضاف اسبوزينو مفارقة أن العلمانية الشرق أوسطية صارت 
متالزمة مع الدكتاتورية رغم أنها تزعم الحرية واالنفتاح والديمقراطية 

انية أثبتت فشلها كنظرية الليبرالية، وهنا يضيف برويز منصور أن العلم
كبرى قابلة للتطبيق في مختلف األماكن وعلى مر األزمنة، كما انه من غير 
المعقول حبس النقاش بين قيم اإلسالم ذات المصدر اإللهي وبين منطلقات 
الحركة العقالنية اإلنسانية المصدر وبين رغبة اإلسالم للتمكن والنظام 

  .17العالمي المتمكن

جال السابق إلى طرح قضية جوهرية تعتبر التحدي ينتهي بنا الس
األساسي وهي إشكالية الالحسم الحضاري والسياسي الذي تعيشه المجتمعات 

 ،)العالقة بين الدين والسياسة( ،)العصرنة/التراث(العربية في معظمها
، فقبل نهجها الديمقراطية قامت األمم الديمقراطية بحسم )القومية والقطرية(

اري قومي وسياسي مكنها من الثبات على خيار محدد متفق تاريخي وحض
عليه بين مختلف فئاتها االجتماعية، ومن أهم سبل الحسم التاريخي للمجتمعات 
العربية اإلسالمية حل إشكالية العالقة بين الدائرة الدينية والسياسية في 

ي ما التاريخي تعود بنا إلى خاتمة الكواكبي ف-وقضية الحسم الحضاري.الحكم
انه يجب " :يخص التخلص من االستبداد، حيث يسوق قاعدة أساسية فحواها

 .18"قبل مقاومة االستبداد تهيئة ماذا يستبدل به االستبداد

   :مفهوم المواطنة - 2

المواطنة بأنها العالقة بين الفرد " :تشير دائرة المعارف البريطانية إلى
، وتؤكد دائرة  "ضمنه تلك الدولةوالدولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما ت

المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما "المعارف البريطانية أن 
وعلى الرغم من أن الجنسية غالبا ما تكون مرادفة ". يصاحبها من مسؤوليات

وتختم دائرة . للمواطنة إال أنها تعني امتيازات أخرى منها الحماية في الخارج
ة مفهومها للمواطنة بتأكيد على الحقوق السياسية مثل حق المعارف البريطاني
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االنتخاب وتلي المناصب السياسية في الدولة واحترام عقيدة الفرد وميوله 
  .السياسية والفكرية وآراؤه

وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أن المواطنة هي عصوية كاملة  في 
ين المواطنة دولة أو في بعض وحدات الحكم، ونجد الموسوعة ال تميز ب

والجنسية مثلما حصل في تعريف دائرة المعارف البريطانية وتؤكد أن 
المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب 
العامة، وكذلك عليهم واجبات اتجاه وطنهم من دفع الضرائب وحق الدفاع في 

  .حالة أي عدوان خارجي

  :طنة، رؤية تتلخص في ما يليوتطرح دراسة حديثة حول مقومات الموا

المواطنة تجسيد لنوع من الشعبين يتكون من مواطنين يحترم كل : أوال
  .فرد منهم الفرد األخر، ويتحلون بالتسامح تجاه التنوع الذي يزخر به المجتمع

من اجل تجسيد المواطنة في الواقع، على القانون أن يعامل : ثانيا
كم الواقع أعضاء في المجتمع،على قدم ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بح

، وعلى 19المساواة بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو السياسي
القانون أن يكون أقوم وأقوى ضمانة لحماية حقوق الفرد وال يتأتى ذلك إال في 
دولة المؤسسات، ال في دولة األشخاص، وهذا ما يطلق عليه الدول 

ومن هنا .حقوق شعبها قبل مراعاة حقوق الحكام فيهاالديمقراطية التي تراعي 
فان الحد األدنى العتبار دولة ما مراعية لمبدأ المواطنة من عدمه يتمثل في 

  :وجود شرطين هما

زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو القلة من الناس،وذلك : األولالشرط 
محل  باعتبار الشعب مصدر السلطات وفق الشرعية الدستورية وهذا المبدأ

إجماع جميع الدول الديمقراطية التي هي في حقيقة األمر دول غربية قامت 
على تحرير الفرد األوروبي من جميع السلطات الدينية أو السياسية المستبدة 

  .وجعله مرجعية كل فعل سواء أكان سياسي أو غيره
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اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو : الثانيالشرط 
 -البدو مثال في دولة الكويت - ال يحوزون على جنسية دولة أخرى الذين

المقيمين على ارض الدولة وليس لهم في الحقيقة وطن غيرها، مواطنين 
متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية 
وقانونية متساوية، مع توفر ضمانات ممارسة المشاركة السياسية وتولي 

  .20مناصب العامةال

  :عالقة مفهوم المواطنة بالدولة القومية الحديثة -3 

تمد الدولة القومية الحديثة جذورها األولى ومبرر نشأتها في مرحلة 
االنتقال من العصر الوسيط إلى العصر الحديث أين شكل عصر النهضة 
 األوروبية مرحلة انتقالية بين عصور الحكم الكنسي وعصر التحرر من الحكم

أين فشل الغرب في تمثل الطفرة الروحية والسيطرة عليها، وتحولت  الديني،
فيه المسيحية إلى كنيسة دولة، والن الدين تحول إلى سلطة دولة لم يكن له أن 
يؤسس لجماعة نشطة فاعلة وموحدة، كما قامت الكنيسة بإجهاض األخوة 

مما خلق تمايزا .الدين ذاتها كعالقة أساسية مدنية، وبقهر الذات اإلنسانية باسم
مجتمعيا وصراعات دينية انتهت بضرورة تحجيم وتغيب الدين عن السياسة 
والمجتمع وخلق البديل عنه وهو القانون الطبيعي الذي تطور إلى قانون 
وضعي فدستور منتخب كميثاق للمساواة بين األفراد وحق التمتع فيه بالحقوق 

  .21المدنية

التنوير من منظري العقد وقد ساهمت دعاوى مفكري عصر 
االجتماعي أمثال جون لوك وروسو ومونتسكيو في تحويل مفهوم الدولة إلى 
مفهوم مؤسسة منفصلة عن شخص من يحكمها،تتقاسم السلطة فيها سلطات 
ثالث تشريعية وتنفذية وقضائية على أن هذا الفصل تم من اجل عدم االستبداد 

لة تتمتع بوجود ثالث مؤسسات بالسلطة وحماية حقوق المواطن في ظل دو
تقف في وجه بعضها دون أن تطغى واحدة على األخرى وتضر بمصالح 

  .22المواطن
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إذن لم يظهر مفهوم المواطنة و يترسخ بمعناه الحديث الذي اشرنا إليه 
أعاله إال في ظل دولة القانون أين ينظم هذا األخير عالقات األفراد في ظل 

  .تماء إلى دولة واحدةمساواة قائمة على أساس االن

  :    مدى إمكانية تطبيق مفهوم المواطنة في الدولة اإلسالمية - 4

يستند المفهوم اإلسالمي للجماعة السياسية على الدين، وألجل أن 
يتمتع الفرد بكامل شروط المواطنة عليه أن يكون مسلما، وهذا هو الشرط 

غير األعضاء على  الضروري والكافي لحالة المواطنة،بينما تعتمد مكانة
وفي هذا يختلف اإلطار الفكري .صلتهم التعاقدية مع المجموعة األصلية

من حيث المبدأ عما  1948لمفاهيم المواطنة التي تبناها النظام العالمي بعد عام 
سبق ذكره، والفارق الوحيد هو في أساس المواطنة حيث تعتمد الجماعات 

قائم بين الفرد ووجود إقليمي معين السياسية الحديثة الترابط التاريخي ال
كأساس للعصوية فيها مع استثناء من ال ينطبق عليهم هذا الشرط من حقوق 

  .المواطنة الكاملة

إن اإلبداع الجوهري في مفهوم الجماعة الدينية تركز في مفهوم 
بما يتجاوز لألخوة في الدم، وتوسيع وتعميق لها في اتجاه  األخوة في العقيدة،

لقد أسس اإلسالم نموذج أخوة قائم، وبالتالي . الشامل على اآلخرين االنفتاح
فان من واجب كل مؤمن السعي إلى بناء هذه األخوة وفرصة لبناء اإلنسانية 

  .23كجماعة واحدة، جماعة العقيدة

إذن تميزت الدولة اإلسالمية بترسخ مفهوم الجماعة الدينية على حساب      
ر مفهوم المواطنة في مجموع المسلمين مع الجماعة السياسية، أين ينحص

وجود حقوق معترف بها ألهل الذمة الذين يدخلون في إطار مفهوم الجماعة 
السياسية، وقد تجسد هذا المعنى في المراحل األولى للدولة اإلسالمية إلى انه 
مع تطور الالحق الذي حصل وانحصار الدين وتحول الدول اإلسالمية إلى 

اكلة الدول الغربية دون وجود حسم حضاري ووجود بديل دول قومية على ش
قرنا، حصل فراغ في تطبيق  13للمفاهيم التي حكمت المسلمين طوال مدة 

مفهوم المواطنة من حيث إرجاعه إلى الدستور الذي يطرح العديد من 



  آمنة عيساوي/ أ
  

 

  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر                                                                          704

التساؤالت حول أصل نشأته فهل هو نتاج اتفاق جماعي أم مصدره الدين أم 
ذه التحوالت ما هو موقع أهل الذمة سابقا من هذا التحول ماذا؟ وفي إطار ه

  على مستوى هرم الدولة اإلسالمية؟

الحقيقة إن العالم اإلسالمي على امتداده والعربي بالخصوص يعاني 
من قضية الالحسم الحضاري وحالة تبعية تامة في تقليد النموذج الغربي 

نة نتيجة صراع مابين الدوالتي شكال ال مضمونا، فقد جاء مفهوم المواط
السلطة الدينية والسلطة السياسية وانتهى إلى انتصار السلطة السياسية ،ثم نتج 
عن ذلك صراع مابين السلطة السياسية المستبدة والشعب وانتهى بانتصار 
الشعوب وافتكاك حقوقها من السلطة، ليتجسد مفهوم المواطنة الذي تلخص في 

  .لقانونمعنى التمتع بالحقوق في دولة ا

أما على المستوى اإلسالمي فقد شهد المسلمون صراعا على السلطة 
انتهى بتحول هذه السلطة من سلطة مرجعها الدين ومدى  -الخالفة اإلسالمية-

تقوى هللا، إلى ملك عضوض اخذ الدين يتراجع فيه على مستوى السلطة 
لمين بحقوقهم السياسية أكثر من المجتمع  الذي تمتع فيه المسلمون وغير المس

  .دون تمايز إال على مستوى القضايا التي يدخل فيها الدين كعامل مميز لذلك

وبعد هذا الصراع حصل صراع مابين الدول اإلسالمية والدول 
األوربية التي حاولت في إطار نهضتها االقتصادية التدخل من اجل حماية 

فكك أواصر الحكم وانتهى هذا الصراع بت -أهل الذمة-حقوق الرعايا المسيحي 
الديني وانهيار اإلمبراطورية العثمانية، وتشكل الدول القطرية على أسس 
قومية ال دينية، واستقرار الحكم المستبد الذي أعطى األولوية للسلطة على 
حساب الشعب مما خلق مفهوما للمواطنة يتميز بالتفاوت مابين فراد يتمتعون 

قربهم من السلطة أو رئيس القبيلة  بحقوق سياسية من الدرجة األولى نتيجة
  .وبين أفراد يتمركزون في الدرجة الثانية

وعليه نصل إلى أن مفهوم المواطنة يقوم على نظام يعترف بالتناقض 
واالختالف في الدين واالنتماء العرقي والسياسي والمستوى االجتماعي، 

جتماعية التي ويعمل على تنظيم هذا التناقض القانون وهو ثمرة المرتبيات اال
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وبعكس ذلك يقوم مفهوم  المواطنة في الدولة اإلسالمية الذي يجعل . نشأ عنها
من الدين اإلسالمي خلفية حقيقية االنتماء إلى الجماعة الدينية، إال أن 
التطورات التي تمر بها جميع الدول التي تدين باإلسالم في إطار العولمة 

لى التكيف مع مفهوم المواطنة في تجعل من اإلسالم وهو دين عالمي قادر ع
إطار أوال اإلجابة على أسئلة كبرى تتعلق بخصوصية االنتماء اإلسالمي 
كقضية الفصل في السياسية أو الدين،األمة أو الدولة، القانون الوضعي أو 

  .الكتاب والسنة

إن اإلجابة على كل هذه األسئلة تسهل مهمة ترسيخ مفهوم المواطنة 
أصله الشريعة إال انه يقنن حقوق غير المسلمين في  في ظل وجود دستور

إطار إبداع وسائل جديدة تتكيف وواقع اإلسالمي المستجد وتستبدل مفاهيم 
أهل الذمة بمفاهيم أخرى تلغي التمايز مابين المسلمين وغيرهم في إطار 

  .اجتهادي ال يمس األصول

    :الهوامش
                                                        

في الحركات اإلسالمية عبد اإلله بلقزيز، مفارقات الجدل في إشكالية الدين والسياسة،  -1
مركز : لبنانوالديمقراطية دراسات، في الفكر والممارسة، مجموعة من المؤلفين،

  .141، ص 1999، 1ط دراسات الوحدة العربية، 
عبد النور بن عنتر، إشكالية االستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي، المستقبل  -2

  .7، ص2001نوفمبر  24، 273العربي، لبنان، العدد 
المنظور النهضوي ومطالبه، المستقبل :رضوان السيد، الدين والدولة في زمن الثورات -3

  . 29، ص 2012، ديسمبر 406العربي، لبنان، العدد 
، 1عزيز العظمة وعبد الوهاب المسيري، العلمانية تحت المجهر،سوريا، دار الفكر، ط -4

  .11، ص2000
لمانية والسلطة الدينية،القاهرة، دار الشروق، ط محمد عمارة، الدولة اإلسالمية بين الع -5

  .168، ص 1988، 1
  .62عزيز العظمة وعبد الوهاب المسيري، مرجع سبق ذكره، ص  -6
  .168محمد عمارة، مرجع سبق ذكره، ص  -7
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لؤي الصافي،الدولة اإلسالمية بين اإلطالق المبدئي والتقييد النموذجي، في الحركات  -8

 -119، ص 1999، 1.اطية، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، طاإلسالمية والديمقر
120.  

راشد الغنوشي، الدين والدولة في األصول اإلسالمية واالجتهاد المعاصر، المستقبل  -9
  .17، ص2012، ديسمبر 406العربي، لبنان، العدد 

اسات الوحدة عبد اإلله بلقزيز، الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر، لبنان، مركز در -10
  .134-133، ص 2004، 2العربية، ط 

لؤي صافي، الدولة اإلسالمية بين اإلطالق المبدئي والتقيد النموذجي، في الحركات  -11
لبنان،  اإلسالمية والديمقراطية دراسات، في الفكر والممارسة، مجموعة من المؤلفين،

  .111، ص 1999، 1، طمركز دراسات الوحدة العربية
، 45ر بن عنتر، التسلطية السياسية العربية، المستقبل العربي، لبنان، العدد عبد النو -12

  .32-28، ص 2002يناير
عبد اإلله بلقزيز، الدولة في الفكر السياسي المعاصر، لبنان، مركز دراسات الوحدة  -13

    .23، ص2004، 2العربية، ط 
 .35ذكره، ص بن عنتر، التسلطية السياسية العربية، مرجع سبق رعبد النو -14
 .151ص لؤي الصافي، مرجع سبق ذكره،  -15
 .36عبد النور بن عنتر، التسلطية السياسية العربية، مرجع سبق ذكره، ص -16
جون اسبوزيتو وآخرون، اإلسالم والعلمانية في الشرق األوسط، لندن، هرست  -17

 .9، ص2000، 1وشركاؤه، ط
مقراطي في الوطن العربي، مرجع سبق عبد النور بن عنتر، إشكالية االستعصاء الدي -18

  .17ذكره، ص
علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مجلة المستقبل العربي،  -19

  .118، ص 2001، فيفري 264لبنان، العدد 
  .124المرجع السابق، ص -20
، 4ربي، طالدولة والدين، المغرب، المركز الثقافي الع:برهان غليون، نقذ السياسة -21

  .157، ص2007
  .116على الكواري، مرجع سبق ذكره، ص   -22
 .  147برهان غليون، مرجع سبق ذكره، ص  -23
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  قيم المواطنة الصالحة كآلية لمواجهة الفساد اإلداري
  والمالي من منظور شرعي إسالمي

  

  
   جامعة خنشلة  – مريم بن زعيم ةاألستاذ

  

 :مقدمة
يعد الفساد اإلداري والمالي ظاهرة ال تكاد تخل#و مجتم#ع م#ن المجتمع#ات 

م##ن  ق##ديمها وح##ديثها م##ن مظاهره##ا بم##ا فيه##ا المجتم##ع اإلس##المي، عل##ى ال##رغم
مبادئ الطهر والنقاء التي ميزت الفكر اإلسالمي على مر العص#ور واألزمن#ة، 
واعتبارا أن الدين اإلسالمي ه#و أكث#ر األدي#ان معرف#ة واهتمام#ا بحقيق#ة  البش#ر 
ومعالجتها عن طريق الترغيب والترهيب، إال أن صور الخلل بين واق#ع األم#ة 

وم#ن ث#م يوج#د هن#اك ن#وع م#ن ومنهج اإلسالم تبقي كبيرة والمفارقات شاس#عة، 
االنفص##ام ب##ين م##ا ه##و نظ##ري وم##ا ه##و تطبيق##ي، ب##ين الواق##ع والطم##وح ، ب##ين 
التص##ور والس##لوك وب##ين القناع##ات واألداء، ولع##ل الم##راد ف##ي دال##ك يرج##ع إل##ي 
ضعف ال#وازع ال#ديني وغلب#ة اله#وى والله#ث نح#و تحقي#ق المص#الح الشخص#ية 

   .فضال عن ضعف الرقابة الذاتية واإلدارية

إن الحديث عن الفس#اد اإلداري والم#الي ال يخ#ص المجتم#ع بذات#ه، وإنم#ا 
هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول لم#ا يترت#ب عن#ه م#ن أخط#ار عل#ى أم#ن 
المجتم##ع ونم##وه االقتص##ادي وتس##ييره اإلداري، وم##ن هن##ا ش##غلت ه##ذه الظ##اهرة 

انتش##ارها  اهتم##ام ك##ل المجتمع##ات، كم##ا تعال##ت المطالب##ات إلدانته##ا والح##د م##ن
  . ومواجهتها ووضع اآلليات المالئمة لذلك

والدول اإلس#المية كغيره#ا م#ن ال#دول األخ#رى ت#درك جي#دا مخ#اطر ه#ده 
الظاهرة، مما دفعها إلى االنضمام لالتفاقيات الدولية والمصادقة عليها من اجل 
محارب##ة الفس##اد وس##وء اس##تعمال الوظيف##ة، كم##ا انتهج##ت حل##وال واقعي##ة ح##ول 

  . لوقائية والردعية قصد مجابهة الظاهرةسياستها ا
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إذا كان""ت ظ""اهرة الفس""اد ظ""اهرة مركب""ة تخ""تلط فيه""ا : إش$$كالية الدراس$$ة
األبع""اد االقتص""ادية واالجتماعي""ة والثقافي""ة والسياس""ية، وم""ن ث""م تع""دد أس""باب 
نشوءها، من بينها تدني القيم والمب"ادئ األخالقي"ة والديني"ة ل"دي الم"واطن، فان"ه 

وفير الم""الذ اآلم""ن لحماي""ة النزاه""ة ومكافح""ة الفس""اد اإلداري م""ن الض""روري ت""
والم""الي، ه""ذه الحماي""ة تعتب""ر م""ن الثواب""ت المتأص""لة ف""ي الش""ريعة اإلس""المية 

  . واألنظمة العربية

ومن هدا المنطلق فان اإلشكال الذي يمكن طرحه في هده الدراسة يتعلق 
ب"ت المس"تمدة م"ن مب"ادئ و بواقع المواطنة الصالحة ومد ى تأثرها بالقيم والثوا

أحكام الشريعة اإلسالمية في حماي"ة النزاه"ة ومكافح"ة الفس"اد اإلداري والم"الي 
بشتى أشكاله، وهل لهذه القيم الفاعلية الكافية لتحقيق الغرض المرجو منه"ا ف"ي 

  .القضاء على الظاهرة وإزالتها

م"ا  :على ضوء هذه اإلشكالية يمكن وض"ع بع"ض األس"ئلة الثانوي"ة اآلتي"ة
  ماهية الفساد اإلداري والمالي وآلياته؟ طبيعة الفساد وأنـــواعه؟

تحقيق األهداف المذكورة أعاله والتحقق م"ن أهمي"ة ل: أسلـــوب الدراسة
 :الدراسة، فانه تم االعتماد على تقسيم البحث إلى ما يلي

  مفهوم الفساد و أنواعه: المبحث األول

   )ف مخاطر، أسباب نشوءتعري(مفهوم الفساد : المطلب األول   

  ) إداري، مالي، سياسي(أنواع الفساد : المطلب الثاني   

  آلية مواجهة الفساد اإلداري و المالي من منظور شرعي : المبحث الثاني

   القيم الذاتية للمواطن الصالح: المطلب األول  

   القيم الموضوعية للمواطن الصالح: المطلب الثاني  

  النتائج والتوصيات
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  مفهوم الفساد وأنواعه: بحــث األولالم

يع���د الفس���اد مفه���وم ذو ط���ابع مرك���ب يتض���من أبع���ادا متع���ددة، تختل���ف 
تعريفاته باختالف الزوايا التي ينظر إليه م�ن خالله�ا، وبتع�دد تع�ار ي�ف الفس�اد 

 :تتعدد أنواعه لذا من الالزم التطرق إلي مفهوم الفساد وفقا لما يلي

  مفهوم الفساد: المطلب األول

تناول���ت العدي���د م���ن الدراس���ات واألبح���اث ف���ي مج���ال الفك���ر اإلس���المي 
موض��وع الفس��اد تعريف��ا وتحل��يال وش��رحا أله��م دوافع��ه، أس��باب نش��وءه،  وك��ذا 

  :المخاطر الناجمة عن وجوده، وهو ما سيتم التطرق إليه ضمن

  : تعريف الفساد من منظور إسالمي: أوال

ق�ران الك�ريم جان�ب الفس�اد ف�ي لقد تناول ال :الفساد في القران الكريم -1
  : كثير من المواضع تبينها اآليات القرآنية التي ورد فيه لفظ الفساد ومنها

َماءَ : قال تعالى ، )30: البق�رة( قَالُوا أَتَْجَعُل ِفيهَا َمن يُْفِسُد ِفيهَا َويَْسفُِك الدِّ
ي في إش�ارة إل�ى حي�رة واس�تغراب المالئك�ة ع�ن حتمي�ة إنش�اء مخل�وق جدي�د ف�

األرض بعد ما ساد االعتقاد بان األرض مكان االطمئنان والسالم ال فساد فيه�ا 
وال إفساد، ومن ثم كان الفساد هو ض�د الص�الح واالطمئن�ان والس�الم واله�دوء 

كذلك ف�ي قول�ه . ،أي بمعني آخر هناك تضاد بين الفساد والصالح أو اإلصالح
وه�و ، )56: األعراف( بَْعَد إِْصَالِحهَا َوَال تُْفِسُدوا فِي اْألَْرضِ  :سبحانه وتعالى

 :وف�ي قول�ه تع�الى أيض�ا، في نفس السياق، كل ما هو ضد اإلص�الح فه�و فس�اد
 َُّال يُِح�ب ُ َوإَِذا تََولَّٰى َسَعٰى فِي اْألَْرِض لِيُْفِسَد ِفيهَا َويُْهلِ�َك اْلَح�ْرَث َوالنَّْس�َل ۗ َوهللاَّ

   .)205: البقرة( اْلفََسادَ 

رد ف��ي ص��حيح الج��امع أن و: فسFFاد فFFي السFFنة النبويFFة المطهFFرةال -2
. 1"لع��ن الراش��ي والمرتش��ي والواش��ي، أي ال��ذي يمش��ي بينهم��ا" رس��ول هللا 

ه��دايا : "وي��دخل ف��ي ذل��ك اله��دايا والخ��دمات الت��ي تق��دم إل��ى الم��وظفين لقول��ه 
علي تلك الهدايا، ففي صحيح البخاري عن  وقد حاسب النبي  ،"العمل غلول

رج�ال عل�ى ص�دقات بن�ي س�ليم  ي حميد ألس�اعدي ق�ال اس�تعمل رس�ول هللا أب
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ف;رد علي;ه رس;ول  ،يدعى بن اللتبية،  فلما جاء حاسبه قال هدا مالكم وهذا هدية
 فه;;ال جلس;;ت ف;;ي بي;;ت أبي;;ك وأم;;ك حت;;ى تأتي;;ك ه;;ديتك إن كن;;ت " : وق;;ال

  .2"صادقا

 عب;دا ال يس;ترعي هللا": ق;ال ما ورد في صحيح مس;لم أن رس;ول هللا ك
  .3"على رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إال حرم هللا عليه الجنة

كم;;ا أن أكث;;ر أن;;واع الفس;;اد انتش;;;ارا ف;;ي ال;;بالد اإلس;;المية ه;;و التعي;;;ين 
بالوساطة أو القرابة، وقد ورد التحذير الشديد عن دالك فع;ن أب;ي هري;رة رض 

: ق;;ال ،نتظر الس;;اعةإذا ض;;يعت األمان;;ة ف;;ا": هللا عن;;ه ق;;ال،  ق;;ال رس;;ول هللا 
إذا اس;;ند األم;;ر إل;;ى غي;;ر أهل;;ه ف;;انتظر : كي;;ف إض;;اعتها ي;;ا رس;;ول هللا،  ق;;ال

م;;ن ول;ي أم;ر المس;;لمين ": هللا عن;ه وق;ال عم;ر ب;;ن الخط;اب رض;ي ،4"الس;اعة
  . 5"شيئا فولي رجال لمودة أو قرابة بينهما فقد خان هللا ورسوله

  مخاطر الفساد  :ثانيا

ن الوق;;وف عليه;;;ا وتحدي;;دها عل;;ي ثالث;;;ة إن للفس;;اد أث;;ار ومخ;;;اطر يمك;;
  : أصعدة

يمك;;;ن أن يترت;;;ب ع;;;ن الفس;;;اد عل;;;ى الص;;;عيد  :عل444ى الص444عيد االقتص444ادي -1
   :  االقتصادي ما يلي

ضعف االستثمار وه;روب رؤوس األم;وال إل;ى خ;ارج البل;د وم;ا يتب;ع ذل;ك  -  
م;;ن قل;;ة ف;;رص العم;;ل وزي;;ادة البطال;;ة والفق;;ر، فأص;;حاب الفس;;اد ال يهتم;;ون 

ود االقتصادية ألي استثمار يقدمون عليه، باعتب;ار أن اهتم;امهم ينص;ب بالحد
علي إيجاد الغطاء عبر عمليات التوظيف التي تسمح بشرعية هذه األموال إذ 
أن إدخ;;ال الم;;ال غي;;ر المش;;روع ف;;ي ال;;دورة المالي;;ة ي;;ؤدي إل;;ى إخف;;اء ه;;ذه 

  . 6األموال ومشروعيتها

ألم;;وال كمظه;;ر م;;ن مظ;;اهر ت;;ؤدي عملي;;ة الفس;;اد خاص;;ة ظ;;اهرة غس;;يل ا -  
الفساد إلى هروب األم;وال خ;ارج الدول;ة وي;نعكس ذل;ك عل;ى اإلنت;اج النع;دام 
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أح�د أه�م عناص�ره وه�و رأس الم�ال مم�ا يعي�ق إنت�اج الس�لع والخ�دمات في�دفع 
  . 7بالدخل القومي نحو االنخفاض

  : ويتجسد تأثير الفساد من هدا الجانب في :على الصعيد السياسي -2

وات والدخل غير المشروعة والنجاح في إخفائه�ا وتموي�ه مص�درها إن الثر -  
وإضفاء الشرعية عليها ت�ؤدي إل�ى جع�ل أص�حاب ه�ده الث�روات مص�در ق�وة 

ونف��وذ عل��ى الحك��م والحك��ام، وم��ن ث��م  تغلي��ب وتحقي��ق مص��الحهم الشخص��ية  
  . على حساب المجتمع كله

إلى  1998العادية لسنة لقد أشارت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  -  
أن األرباح الناتجة عن غسيل األموال، تمول بع�ض اعن�ف النزاع�ات الديني�ة 
والعرقية، حيث يق�وم الجن�اة بب�ث الخالف�ات الداخلي�ة وإش�عال الف�تن الديني�ة إذ 
يعم���دون إل���ى تمويله���ا بالس����الح والمس���اعدات وغيره���ا بواس���طة األم����وال 

  . 8المبيضة

ب��ات العس��كرية الت��ي تج��ري ف��ي ال��دول ل��ذا نالح��ظ كي��ف بع��ض االنقال
اإلسالمية لها عالقة بص�فة أو ب�أخرى بعملي�ات غس�يل األم�وال كم�ا ه�و الح�ال 

  .في موريتانيا مثال

  : ينعكس الفساد من هده الناحية في النقاط التالية :على الصعيد االجتماعي -3

ع�ادل، تؤثر عملية الفساد في توزيع الدخل على أفراد المجتمع بش�كل غي�ر  -  
وزي��ادة أعب��اء الفق��راء واتس��اع الفج��وة بي��نهم وب��ين األغني��اء، مم��ا يعن��ي ذل��ك 
وجود أثار اجتماعية سلبية لتوزيع الدخل، وم�ن ث�م وج�ود عالق�ة وطي�دة ب�ين 
الفس��اد واخ��تالل الهيك��ل االجتم��اعي ومش��كلة الفق��ر وت��دني مس��توى المعيش��ة 

  . 9للغالبية العظمي من المواطنين في المجتمع

.  ال��خ ...الفس��اد بجمي��ع مظ��اهره م��ن رش��وة، اخ��تالس، اس��تغالل النف��وذإن  -  
ي��ؤدي إل��ى التقلي��ل م��ن ف��رص العم��ل، وم��ن ث��م تواج��ه ال��دول خط��ر البطال��ة 
بالزي��ادة الس��نوية ف��ي أع��داد الخ��ريجين م��ن المعاه��د والجامع��ات، فظ��ال ع��ن 
الب��احثين ع��ن العم��ل م��ن غي��ر المتعلم��ين، مم��ا يترت��ب عن��ه فع��ال زي��ادة ف��ي 
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ت البطال##ة وتفاقمه##ا أم##ام اتس##اع ح##دة الرش##وة ف##ي التوظي##ف وتهري##ب مع##دال
  . 10األموال وكذا اختالسها

  أسباب نشوء الفساد : ثالثا

إن ظاهرة الفساد تحكمها مجموع"ة عوام"ل متداخل"ة ومتفاعل"ة فيم"ا بينه"ا 
وهذه العوامل تمثل بطبيعته"ا المباش"رة وغي"ر المباش"رة الج"ذور األساس"ية الت"ي 

فروع وأغصان ش"جرة الفس"اد وم"ن اب"رز العوام"ل واألس"باب الت"ي  تنبت عليها
  : ساهمت في نشأة الفساد تتمثل ما يلي

ت""ؤدي األس""باب السياس""ية إل""ى خل""ق ظ""اهرة الفس""اد : األس..باب السياس..ية -1
انطالق""ا م""ن فس""اد النظ""ام الح""اكم المنتخ""ب أو المتس""لط، أي بمعن""ي آخ""ر غي""اب 

  .الحريات والنظام الديمقراطي

إن لألوض""اع االقتص""ادية المتردي""ة اث""ر ب""الغ ف""ي : ألس..باب االقتص..اديةا -2
نشأة الفساد السيما سوء التخطيط لعملية التنمية االقتصادية وفقا ألسس علمية، 
وغياب دراسة الجدوى للمشاريع، وسوء توزيع الثروة، وت"دني مس"توي ال"دخل 

  . الفردي ثم انخفاض مستوى المعيشة

إن الكثي""""ر م""""ن ق""""يم واط""""ر البن""""اء : والثقافي....ة األس....باب االجتماعي....ة -3
االجتماعي للمجتمعات اإلسالمية تش"كل مجموع"ة عوائ"ق لبن"اء نظ"ام أو جه"از 
إداري متطور مثل الوالء للعشيرة والطائفة والمذهب، وبالمقابل ضعف الوالء 

كل ذلك يترتب عنه ممارسات غير عادلة وغير أخالقي"ة مث"ل المحاب"اة . للوطن
لمشاريع والتفرقة في تقديم الخدمة ألفراد المجتمع، ومن المعلوم إن في انجاز ا

انعدام المساواة االجتماعية هي سمة بارزة في المجتمعات العربي"ة واإلس"المية 
  . ناجمة بطبيعتها عن تفشي التملق الثقافي وتدني مستوي التعليم

 يمك""ن أب""راز خالص""ة له""ا م""ن خ""الل: األس..باب اإلداري..ة والتنظيمي..ة -4
تش""خيص مركزي""ة اتخ""اذ الق""رارات وس""وء اس""تخدام البيروقراطي""ة المفرط""ة، 
وضعف أجهزة الرقابة وفسادها، وتخلف اإلج"راءات اإلداري"ة وع"دم مواكبته"ا 
ل""روح العص"""ر، وحاج"""ات المجتم"""ع ، فظ""ال ع"""ن ض"""عف سياس"""ات التوظي"""ف 

   .وفسادها، وعدم األخذ بنظرية  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
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وه��ي ت��رتبط بم��ا يص��طلح علي��ه الفس��اد الع��ابر  :األسCCباب الخارجيCCة -5
للحدود و تأثيره علي االقتصاد الوطني في ظل تي�ار العولم�ة الت�ي تق�وم أس�اس 
غياب الحواجز الجغرافية والسياسية أو الوطنية وجع�ل الع�الم قريـ�ـة  أو س�وقا 

  . 11صغيرة

  أنـــواع الفســـــاد: المطلب الثاني

  هات المفسرة للفساداالتجا :أوال

بداية وقبل التط�رق إل�ى أن�واع الفس�اد يج�ب التميي�ز ب�ين ث�الث اتجاه�ات 
  :   بمقتضاها يمكن تحديد طبيعة وأنواع الفساد

أول هده االتجاهات وهو االتجاه الذي ينظر إل�ى الفس�اد كس�لوك يتجس�د ف�ي  -  
ب�اة ف�ي االنحراف عن مسؤوليات الوظيفية العام�ة ومث�ال ذل�ك الرش�وة والمحا

  . إعطاء المنصب

أما االتجاه الثاني فهو الذي ي�رى الفس�اد نظ�ام تطبيق�ي للس�وق أو المش�روع  -  
االقتص�ادي وه��ذا االتج��اه ق��ائم عل��ي أس�اس إدخ��ال منط��ق المت��اجرة بالوظيف��ة 
العام��ة ويب��رز ش��كل الفس��اد في��ه عن��دما ينظ��ر الموظ��ف الع��ام إل��ى منص��به 

  . الحصول على اكبر عائد منهكمشروع اقتصادي من حقـــه استثماره و

ف���ي ح���ين ي���ذهب االتج���اه الثال���ث إل���ى الفس���اد خ���روج ع���ن إط���ار ومفه���وم  -  
  .المصلحة العامة وتغليب المصلحة الخاصة بدال عنها

  أشكال الفساد: ثانيا

وإذا كان هذه حال االتجاهات الثالثة التي تنظر إلى الفساد نظ�رة متباين�ة 
ها ع�ن أن�واع الفس�اد والت�ي يمك�ن حص�رها ال تخ�رج ب�دور -االتجاه�ات -فإنها 

  :في

وهو الفساد الذي يحدث عند قاعدة الهرم الحك�ومي أو  :الفساد العرضي -1
السلطوي من قبل الموظفين، ويعبر غالبا عن سلوك شخصي أكث�ر من�ه تعبي�را 

  . عن نظام عام، كحاالت االختالس علي نطاق محدود أو تلقي الرشوة
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وه%%ي مجموع%%ة م%%ن الظ%%واهر الس%%لبية :  خط''طالفس''اد الم''نظم أو الم -2
  :12التي تتمثل في

  اإلخالل بوجبات الوظيفة من قبل موظف الخدمة العامة؛  -

  االمتناع علي أداء العمل بشكل مستمر؛ -

  عدم إذا الفرد العامل عمله بثقة وإخالص؛  -

  عدم تنفيذ األوامر والتعليمات الصادرة عن رؤساء العمل؛ -

  .  سرار التي تؤثر سلبا في تحقيق أهداف المصلحة العامةإفشاء األ -

وه%%و النه%%ب الواس%%ع للم%%ال الع%%ام ع%%ن طري%%ق إب%%رام  :الفس''اد الش''امل -3
الص%%فقات الوهمي%%ة وتحوي%%ل الممتلك%%ات العام%%ة إل%%ى مص%%الح خاص%%ة وبأحج%%ام 
كبيرة، ويمارس هذا النوع من قبل الهيئات المتربعة علي رأس اله%رم وين%درج 

  : 13نوع األشكال التاليةضمن هدا ال

الس%%لوك أو ال%%نهج السياس%%ي الفاس%%د والمخل%%ف للق%%انون أو اس%%تخدام وتوظي%%ف  -أ
المال العام قصد تحقيق أهداف معينة م%ن خ%الل الت%أثير ف%ي العملي%ة السياس%ية 

  . وتتجلي بالدرجة األولى في فضائح الحمالت االنتخابية

الف%رد الموظ%%ف عن%%د انج%%از  مجموع%ة م%%ن المخالف%%ات الس%لبية الت%%ي يرتكبه%%ا -ب
المع%%%امالت المالي%%%ة، س%%%واء م%%%ا ي%%%رتبط منه%%%ا بالمص%%%لحة العام%%%ة أو بمص%%%لحة 
المواطن، ويراد به السلوك غير الشرعي المتسبب في هدر المال الع%ام قص%د 
تحقي%%%%ق من%%%%افع ومزاي%%%%ا شخص%%%%ية م%%%%ن وراء ذل%%%%ك، وتش%%%%مل أش%%%%كاله عل%%%%ى 

  : الخصوص

 نص%%%وص عليه%%%ا م%%%ن قب%%%ل اإلداراتمخالف%%%ة القواع%%%د واألحك%%%ام المالي%%%ة الم -
  . و التعليمات المالية المعمول بهاالمختصة في الموازنات العامة، أ

اإلهمال والتقصير الذي يترت%ب علي%ه ض%ياع ح%ق م%الي أثن%اء تأدي%ة الموظ%ف  -
  . العام  لواجبات مهامه
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الممارس��ات أو األنش���طة الت���ي ت���تم داخ���ل الجه���از اإلداري والت���ي  -ج  
نح��راف  الجه��از ع��ن أهداف��ه األساس��ية المتمثل��ة ف��ي تحقي��ق ت��ؤدي فع��ال إل��ى ا

المص��لحة العام��ة، أو بتعبي��ر آخ��ر ف��إن الفس��اد اإلداري ه��و مجم��وع الظ��واهر 
السلبية للسلوك أو التصرف الوظيفي للفرد، والذي يأخذ م�ا يع�رف ب�االنحراف 

  : 14الوظيفي الناجم عن فساد في سلوك العامل وتتمثل صوره في

علي كرام�ة الوظيف�ة العام�ة م�ن خ�الل ممارس�ة الف�رد أعم�ال  عدم المحافظة -
  تعيبه وتعيب الجهاز اإلداري المنتمي إليه؛ 

أداء أعم���ال غي���ر رس���مية وغي���ر مس���موح به���ا أثن���اء العم���ل الرس���مي للف���رد  -
  الموظف؛

  استغالل الموارد المتاحة للموظف قصد تحقيق مآرب شخصية؛ -

 مكاس���به ذاتيـ���ـة بتمويـ���ـه الحقائــ���ـقالتحاي���ل عل���ي تعليم���ات العم���ل لتحقي���ق  -
  .بالخداع والكذب

وإجماال لما تم ذكره فان القاسم المشترك لهذه األن�واع ه�و وح�دة اله�دف 
المتمثل ف�ي تحقي�ق أقص�ى المن�افع الخاص�ة م�ن الوظيف�ة العام�ة و بط�رق غي�ر 
مش����روعة، ونظ����را لك����ون الدراس����ة تنص����ب عل����ى الفس����اد اإلداري والم����الي 

أن��واع الفس��اد ت��أثيرا ف��ان آلي��ة المكافح��ة ستقتص��ر عل��ي ه��ذين  باعتباره��ا أكث��ر
   .النوعين وذالك في المبحث الموالي

  آلية مواجهة الفساد اإلداري والمالي من منظور شرعي: المبحث الثاني

إن مش��كلة الفس��اد اإلداري والم��الي حظي��ت باهتم��ام الكثي��ر م��ن الب��احثين 

إط�ار عم�ل فع�ال ومتكام�ل،  والمهتمين، واجتمعت اآلراء على ضرورة وض�ع

الغرض منه تطويق هذه الظاهرة وعالجه�ا باس�تحداث آلي�ات وخط�وات جدي�دة 

للح�د منه��ا ومكافح��ة ك��ل ص��ورها ومظاهره��ا، انطالق��ا م��ن تش��خيص الظ��اهرة 

  .ومتابعتها ثم معالجتها
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لذا كان األجدر الرجوع إلى منظور إسالمي بالتطرق إل"ى ق"يم المواطن"ة 
لتصقة بالفرد ومدى تأثيرها في مواجهة الفساد، ثم المعالجة الصالحة الذاتية الم

  :بدراسة القيم الموضوعية للمواطن الصالح وذلك كله في التقسيم اآلتي

ت%%أثير الق%%%يم الذاتي%%ة للم%%واطن الص%%%الح ف%%ي مواجه%%ة الفس%%%اد : المطل%%ب األول
  اإلداري والمالي 

األخي"ر أن هللا  إن من مبادئ اإليمان األساسية لدى كل مسلم أن يعلم هذا
"ا يَْلفِ"ظُ ِم"ن قَ"ْوٍل إِالَّ : عز وجل معه و يدرك تفاص"يل م"ا يق"وم ب"ه ق"ال تع"الى مَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيبًا: فقال أيضا، )18: ق( لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ    . )1: النساء( إِنَّ هللاَّ

ي"دفع ب"ه الفس"اد ه"و س"عي المس"لم أو الم"واطن الص"الح وان من أعظم ما 
معالمه""ا ف""ي الح""ديث،   إل""ى الوص""ول لمرتب""ة اإلحس""ان والت""ي ح""دد الرس""ول

أن تعب"د هللا كأن"ك ت"راه ف"ان ل"م تك"ن ": عندما سأله جبريل ما الحس"ان؟  ق"ال 
  ".  تراه فانه يراك

الق"يم ولكن حتى يصل المواطن إلى  درج"ة الرفع"ة علي"ه التحل"ي ب"بعض 
  :الذاتية المتصلة بشخصيته ولعل أهمها تبرز في النقاط التالية

  اإلخالص للعمل و بذل الجهد فيه: أوال

يفترض في كل مسئول يتولى أمرا من أمور المسامين أن يكون مخلص"ا 
لعمل"ه متفاني"ا ف"ي أداءه، واستحض"اره له"ذا الش"عور م"ن ش"انه أن يق"وي الرقاب"ة 

مسلم أن عبيد هللا بن زي"اد ع"اد معق"ل ب"ن س"يار ف"ي الذاتية فيه، وفي ذلك روي 
مرضه فقال له معق"ل أن"ي مح"دثك بح"ديث ل"وال أن"ي ف"ي الم"وت ل"م أح"دثك ب"ه، 

ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم ال يجهد له"م وال ": يقول سمعت رسول هللا 
م""ا م""ن راع " :ف""ي ح""ديث آخ""ر وق""ال  .15"ينص""ح له""م أال ل""م ي""دخل الجن""ة

ف""ي رعي""ة يم""وت ح""ين يم""وت وه""و غ""اش له""ا إال ح""رم هللا علي""ه يس""ترعيه هللا 
  .  16"رائحة الجنة
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ف��الموظف أو العام��ل إذا اخل��ص ف��ي عمل��ه وتف��انى ف��ي أداءه فق��د كس��ب 
درجة اإلحسان، التي يدفع بها مخاطر الفس�اد وم�ا أعظ�م ذل�ك م�ن وس�ام،  فق�د 

   ."خير الكسب كسب العامل ا نصح: "قال عليه الصالة والسالم

  الشعور بقيمة المسؤولية : اثاني

م��ن اب���رز مظ���اهر الفس��اد النظ���ر إل���ى المنص��ب نظ���رة تش���ريفية تمت���از 
بالشهرة والمكافأة، ف�ي ح�ين األول�ى أن تك�ون النظ�رة تكليفي�ة ال تش�ريفية، وان 
يعي صاحب الوظيفة ان�ه مس�ئول أم�ام هللا س�بحانه وتع�الى ف�ي عمل�ه فق�د روي 

أال كلك�م راع ":  ق�ال أن رس�ول هللا  الشيخان عن ابن عمر رضي هللا عنهما
وكلكم مسئول عن رعيت�ه ف�األمير راع وه�و مس�ئول ع�ن رعيت�ه والرج�ل راع 
عن أهل بيته وه�و مس�ئول ع�نهم والم�رأة راعي�ة ع�ن بي�ت بعله�ا وول�دها وه�ي 
مسئولة عنهم والعبد راع علي مال سيده وهو مسئول عنه أال فكلكم راع وكلكم 

   .)البخاري ومسلمرواه (" مسئول عن رعيته

ض��رب  وف�ي ح�ديث المق��دام ب�ن مع��دي رض�ي هللا عن��ه أن رس�ول هللا 
رواه ( "أفلحت يا مقدم إن لم تكن أميرا وال كاتبا وال عريف�ا": على منكبه ثم قال

  . )أبو داود والبيهقي

 :ق�ال رس�ول هللا :  كما ثبت في ح�ديث أب�ي هري�رة رش�ي هللا عن�ه ق�ال
رة وستكون ندام�ة ي�وم القيام�ة، فنعم�ت المرض�عة إنكم ستحرصون علي اإلما"

لعب�د الرحم�ان ب�ن س�ميرة  وق�ال .  )رواه البخ�اري و النس�ائي( "وبإست ألفاطم�ة
يا عبد الرحمان ال تسأل اإلمارة فانك إن أعطيتها ع�ن مس�ألة ": رضي هللا عنه

ا رواه البخاري ومس�لم كم�( "وكلت إليها و إن أعطيتها من غير مسألة اعنت عليها

  . )في المختصر

وإن الزجر عن طلب الوالية من األمور الت�ي ينف�رد به�ا اإلس�الم، ولع�ل 
إحدى المشاكل التي تعاني منها اإلدارة وجود أشخاص مس�ئولين ذوي كف�اءات 
متدنية يستميتون ف�ي البق�اء بالمنص�ب وال ي�ودون التزح�زح عن�ه وال يس�محون 

، وه�ذا ه��و الس�ر ف�ي تفش��ي لغي�رهم م�ن ذوي الكف�اءة المختص��ة الوص�ول إليه�ا
  . الفساد اإلداري والمالي
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  الصدق في أداء األمانة : ثالثا

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَ�اتُِكْم : قال تعالى َ َوالرَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َال تَُخونُوا هللاَّ
ن�د التعي�ين إن أهم األمان�ات ال�الزم الش�عور به�ا ع، )27: األنفال( َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ 

ف��ي  منص��ب أو والي��ة ه��ي األمان��ة المالي��ة وم��ن أص��عب أن��واع الرقاب��ة، ه��ي 
الرقابة على االختالسات المالية والتعدي علي الممتلكات العامة، وهذا يع�د م�ن 

غلوال، ففي صحيح مسلم عن عدي ب�ن   خيانة األمانة التي سماها رسول هللا
م�ن اس�تعملناه م�نكم عل�ى عم�ل ": ق�ال  عميرة رض�ي هللا عن�ه أن رس�ول هللا

   .)مختصر مسلم( "فكتمنا مخيطا فما فوقه كان ذلك غلوال يأتي به يوم القيامة

وفي المقابل فان التحلي باألمانة والصدق في أداءها اجر عظ�يم فق�د ق�ال 
 َوالَّ��ِذيَن هُ��ْم ِألََمانَ��اتِِهْم َوَعْه��ِدِهْم َراُع��ونَ  :هللا تع�الى ف��ي ص��فات أه��ل اإليم��ان

الخازن األمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه احد ":  وقال ، )8: لمؤمنونا(
العامل بالحق علي الصدقة كالغازي ف�ي س�بيل "، وفي حديث آخر "المتصدقين

   ."هللا عز وجل حتى يرجع إلى بيته

وهي كلها حوافز إيمانية تجعل م�ن العام�ل أو الموظ�ف يجته�د ويك�د ف�ي 
ان ألن�ه ف�ي عب�ادة م�ادام ف�ي عمل�ه، وك�ل م�ن يؤدي�ه عمله، وقلبه مطمئن باإليم

  . لبيت المال فكأنه متصدق به 

  طاعة األوامر واحترام السلطة الرئاسية : رابعا

يتحتم علي المرؤوس طاعة أوامر رئيسه بالمعروف، فقد روي مسلم أن 
عل��ى الم��رء المس��لم الس��مع والطاع��ة فيم��ا أح��ب أو ك��ره إال أن ": ق��ال  النب��ي

  . )مختصر صحيح مسلم( "صية فان أمر بمعصية فال سمع وال طاعةيؤمر بمع

وورد عن احد ملوك الفرس الحكماء انه قال أط�ع م�ن فوق�ك يطع�ك م�ن 
ي��ا بن��ي أرى ه��ذا :  "دون��ك، كم��ا ق��ال العب��اس البن��ه عب��د هللا رض��ي هللا عنهم��ا

ال تفشين له سرا وال تخونن ل�ه عه�دا وال : الرجل يدينك وأني موصيك بضالل
والقص��د بالرج��ل عم��ر رض��ي  ،17"ابن عن��د اح��د وال تط��وين عن��ه نص��يحةتتغ��
  . عنه
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له��ا الت��أثير الك��افي ف��ي  خالص��ة الق��ول أن الق��يم المتص��لة ب��ذات الم��واطن
مجابه���ة ظ���اهرة الفس���اد الس���يما إذا م���ا ق���د عم���ت ب���القيم الموض���وعية والت���ي 

  .سنتناولها في المطلب الثاني من هذا المبحث

م الموضوعية للمواطنة الصالحة في مواجهHة الفسHاد اثر القي: المطلب الثاني
  اإلداري والمالي

فض��ال ع��ن أه��م الق��يم الشخص��ية الت��ي تس��تلزم توافره��ا ل��دى الم��واطن 
الصالح فان هناك قيم موضوعية تتعلق بالمنص�ب ذات�ه ويترت�ب عل�ى تواج�دها 

اري جنبا إلى جن�ب م�ع الق�يم الذاتي�ة الس�الفة ال�ذكر إمكاني�ة مواجه�ة الفس�اد اإلد
  :والمالي ومن ثم الحد من انتشاره، واهم هذه القيم يمكن ذكر ما يلي

  التوعية واإلدراك لمكافحة الفساد: أوال

تتم التوعية من خالل تعريف المواطن بظ�اهرة الفس�اد وأنواع�ه وأس�باب 
نش��وءه وك��ذا مخ��اطره وس��لبياته عل��ى تق��دم المجتم��ع وتط��وره وذل��ك باس��تخدام 

  :واإلحساس، ويتم ذلك بثالث مراحل رئيسيةأساليب وأدوات التوعية 

مرحلة المنع من الفساد ويطلق عليها األسلوب الوقائي والذي يعتم�د بش�كل  -أ  
   .أساسي على توعية وتعريف المواطن بظاهرة الفساد

مرحلة كشف الفساد ويطلق عليها األس�لوب العالج�ي وال�ذي يعمـ�ـل عل�ـى  -ب
مي��ة وغي��ر حكومي��ة م��ن المش��اركة منظم��ات المجتم��ع المختلف��ة حكو تمك��ين

مراقب��ة ممارس��ات وأداء المؤسس��ات الحكومي��ة لرص��د  واإلس��هام بفاعلي��ة ف��ي
  .   18وكشف األنواع المختلفــة من الفساد باستخدام آليات المساءلة والشفافية

مواجه��ة الفس��اد ويص��طلح عليه��ا باألس��لوب الردع��ـي،  م��ن خ��ـالل اتخ��اذ  -ج
ار الفس��اد والح��د من��ة وتك��وين رأي ع��ام ق��وي الرادع��ة لمن��ع انتش�� اإلج��راءات

  . داخل المجتمع من شانه محاربة تلك الظاهرة
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  تقوية أنظمة المساءلة والشفافية : ثانيا

يقص""د بالش""فافية ط""رح القض""ايا الهام""ة الت""ي ته""م المجتم""ع للنق""اش الح""ر 
وتبادل اآلراء حولها وتداول المعلومات بش"أنها، األم"ر ال"ذي ي"ؤدي إل"ى إدراك 

ف""ي تحقي""ق مس""اءلة  م""ا يح""دث ف""ي المج""ال الع""ام بك""ل موض""وعية مم""ا يس""اعد
  . أفضل

والجدير بالذكر أن العالقة بين مفهومي المس"اءلة والش"فافية ج"د مرتبط"ة 
ومتكامل""ة عل""ى اعتب""ار ان""ه كلم""ا زاد مع""دل الش""فافية زاد مس""توى المس"""اءلة،  

  :19للمعايير التالية والعكس صحيح ويتم أسلوب الترويج للشفافية والمسالة وفقا

يتطلب األم"ر فه"م حج"م الفس"اد حت"ى يمك"ن  إيج"اد : معيار التقييم والمراقبة -أ
قاعدة بيانات أساسية من خاللها يتم قياس ما قد يحدث من تحسن في مس"توى 

لهذا األمر قيمة كبيرة لزيادة الوعي العام وتحريك المصالح المن"وط . الشفافية
   .بها لمواجهة الفساد

ويعن""ي ب""ذلك مش""اركة المجتم""ع الم""دني م"""ن : عيBBار المشBBاركة الشBBعبيةم -ب
بم"ا ف""يهم أص"حاب المص"لحة ف""ي  -ال""دوائر المعني"ة -مؤسس"ات غي"ر حكومي"ة 

مواجه"ة ومحارب"ة الفس""اد اإلداري والم"الي وي""تم ذل"ك بتيس""ير الحص"ول عل""ى 
معلومات وكذا تيسير اإلج"راءات الت"ي م"ن ش"انها مس"اعدة األط"راف المعني"ة 

المشاركة بفاعلية في اتخ"اذ الق"رارات الت"ي ته"دف عل"ى حماي"ة المجتم"ع  على
  .ووقايته من آفة الفساد

ويقصد ب"ه مجموع"ة اآللي"ات المس"تخدمة لمراقب"ة : معيار الشرف والنزاهة -ج
سلوك الق"ائمين عل"ى مص"الح المجتم"ع قص"د ض"مان الت"زامهم ومحاس"بتهم إذا 

نين، وه"ذه اآللي"ات والقواع"د ملزم"ة أدلو بالثقة الممنوحة لهم م"ن قب"ل الم"واط
لجميع أفراد المجتمع رئيسا كان أو مرؤوسا وهي رادعة في حالة ظه"ور أي 

  .مظهر من مظاهر االنحراف داخل المجتمع
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  استخدام أساليب التحفيز والترهيب :ثالثا

إن الدين اإلسالمي استخدم أسلوبين لمعالجة ظاهرة الفساد وهما أس�لوب 
   .يبالترغيب والتره

وه�و األس�لوب ال�ذي يحف�ز الم�واطن ويجعل�ه يقب�ل عل�ى  :أسلوب الترغي�ب -1
عمله بنفس مطمئنة وبحماس كبير ويتضمن أسلوب الترغي�ب تطبي�ق ن�وعين 

  .20من الحوافز هما

ويقص��د ب��ه التق��دير المناس��ب للمجته��د واالعت��راف بجه��ده  :الح��افز المعن��وي -
ه عل�ى المزي�د م�ن اإلنت�اج وف�ي واإلشادة ب�ـه إذا أحس�ن ص�نعا وذل�ك تش�جيعا ل�

ال تكونن المحسن : (احد الوالة فقال -كرم هللا وجهه -علي ذلك أوصى اإلمـــام
والمس�يء عن��دك بمنزلـ��ـة س�واء، ف��إن ف��ي ذل��ك تزهي�د أله��ل اإلحس��ان وت��دريبا 

  .)ألهــل اإلسـاءة على اإلسـاءة

اب�ل للخدمـ�ـة وهو أن يتوفر لدى الموظف األجر المغري كمق: الحافز المادي -
يراعي في تقدير األجر واألعباء العائلية للفرد  التـي يؤديها، ولقد كان النبي 

العام��ل وص��عوبة العم��ل ومس��توى المعيش��ة،  فك��ان يعط��ي المت��زوج م��ن الجن��د 
  .حظين واألعزب حظا واحدا من الفيء

وه��و الجان��ب المقاب��ل للترغي��ب والتحفي��ز وي��راد ب��ه :  أس��لوب الترهي��ب - 2
ام أسلوب التخويف بأنواعه المتدرجة من ت�وبيخ وتوقي�ف وع�زل ويع�د استخد

م��ن أكث��ر الخلف��اء تطبيق��ا له��دا  -رض��ي هللا عن��ه -س��يدنا عم��ر ب��ن الخط��اب 
إن أه��ون ش��يء عن��دي أن أض��ع والي��ا :  (األس��لوب ويتجس��د دل��ك ف��ي مقولت��ه

  .21)مكان والي إذا اشتكى منه الناس

اد اإلداري والم��الي تتمث��ل خالص��ة الق��ول ف��إن أه��م وس��ائل مقاوم��ة الفس��
بالدرجة األولى في تكافل وتكامل القيم الذاتي�ة والموض�وعية للم�واطن الص�الح 

  .قصد الوصول إلى الحد من الظاهرة
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  خاتمة 

إن جرائم الفساد اإلداري والمالي ه$ي أكث$ر اآلف$ات االجتماعي$ة الم$دمرة 
لك$ل تنمي$ة اقتص$ادية  آلمال الشعوب السيما اإلسالمية والعربية منها والمعرقلة

ومرجعها األساسي هو غياب ونقص الوازع الديني واألخالقي وكم تسببت في 
انهيار دول بل وحضارات بأكملها وضحيتها دائما الس$واد األعظ$م م$ن الش$عب 

ونص$ل ف$ي . الذي بانتشارها يغل$ب علي$ه الي$أس والقن$وط وفق$د الثق$ة ف$ي حكام$ه
ت$ائج والتوص$يات الت$ي ت$م التوص$ل خاتمة ه$دا الع$رض إل$ى اس$تخالص أه$م الن

  :إليها ويمكن تناولها فيما يلي

  النتائج المستخلصة  :أوال

  : ويمكن إجمالها في النقاط التالية

ن الفس$$اد ظ$$اهرة عالمي$$ة ال تقتص$$ر عل$$ى دول$$ة دون دول$$ة فه$$و موج$$ود ف$$ي إ -
  .جميع الدول وان كان بنسب مختلفة ونظرة متباينة من دولة ألخرى

اإلداري والم$$$الي مخ$$$اطر ج$$$د معتب$$$رة عل$$$ى مس$$$توى اس$$$تقرار إن للفس$$$اد  -
المجتمع وتق$ويض مؤسس$اته الدس$تورية وأض$راره عل$ى خط$ط التنمي$ة مم$ا 
يقتض$$ى األم$$ر وض$$ع ت$$دابير واس$$تراتيجيات ته$$دف إل$$ى من$$ع الفس$$اد بش$$تى 

  .صوره ومظاهره السيما اإلدارية منها والمالية وبأسلوب أفضل وأنجع

البح$$وث المنج$$زة ح$$ول موض$$وع الفس$$اد، أال أن أكث$$ر لق$$د دل$$ت الدراس$$ات و  -
أشكال الفساد انتشارا هو الفساد اإلداري والمالي، أم$ا أس$باب ارتف$اع نس$بته 
من وجهة نظر عينة الدراسة فهي تعود إلى عدم االلت$زام بتعليم$ات الجه$از 

  . الرئاسي للرقابة عند انجاز المهام

ي والمالي هو استغالل المنص$ب أو إن من أسباب تفشي ظاهرة الفساد اإلدار -
الوظيف$$$ة ل$$$يس للخدم$$$ة العام$$$ة، ب$$$ل لخدم$$$ة المص$$$لحة الخاص$$$ة كاألق$$$ارب 
واألصدقاء دون مبرر شرعي، إضافة إل$ى القي$ام ب$بعض أعم$ال االنح$راف 

  .بالسلطة ومن ثم المماطلة في تنفيذ مصالح المواطن مما يلحق الضرر به
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تب""اط وثي""ق ب""ين ق""يم الم""واطن تش""ير بع""ض نت""ائج الدراس""ة إل""ى وج""ود ار -  
إذ أن فق"""دان العدال"""ة (المس"""ئول وظ"""اهرة انتش"""ار الفس"""اد اإلداري والم"""الي 

التنظيمي""""ة ب""""ين األف""""راد الع""""املين س""""واء تعل""""ق األم""""ر بفق""""دان الح""""وافز 
والتشريفات كالترقية والعالوات آو المكافآت المالية يوثر س"لبا عل"ى انتش"ار 

  .وسع من أخطارهدائرة الفساد اإلداري والمالي وي

  التوصيات :ثانيا

ف""ي ض""وء النت""ائج المستخلص""ة م""ن دراس""ة الموض""وع الفس""اد اإلداري 
والمالي يمكن التوصل إلى اقتراح بعض التوصيات والتي م"ن ش"انها الح"د م"ن 

  :ظاهرة تمهيدا للقضاء عليها مستقبال

ة ضرورة إعادة النظر في سياسات االختيار والتعي"ين ف"ي المناص"ب العمومي" -
الن العدال""ة التنظيمي""ة تتض""من العدال""ة ف""ي االختي""ار الجي""د لق""يم المواطن""ة  
الصالحة كخطوة أولى، ثم القضاء على المحسوبية  والوساطة في االختي"ار 

  والتعيين  لضمان اختيار الشخص األكثر صالحية  لشغل المنصب 
حلي"ل وضع تدابير وأسس سليمة النتقاء صفات المواطن الصالح تق"وم عل"ى ت -

الوظيف""ة لتحدي""د متطلب""ات المنص""ب وتحدي""د دقي""ق لمواص""فات ص""احبه م""ع 
تعزي""ز نظ""ام الش""فافية والنزاه""ة ف""ي المب""ادئ واألس""س المعتم""دة ف""ي عملي""ة 

  .االنتقاء
غرس القيم األخالقية االيجابي"ة داخ"ل أوس"اط العم"ال والم"وظفين، وذل"ك م"ن  -

س"""لوك األخالق"""ي،  خ"""الل ت"""وفير المن"""اخ التنظيم"""ي المالئ"""م ال"""ذي ي"""دعم ال
ف""المواطن يعم""ل ويش""غل مناص""ب ذات خدم""ة عام""ة له""ا قيمته""ا وأخالقياته""ا 
ومع""ايير س""لوكها ومت""ى انع""دمت تل""ك الق""يم واألخالقي""ات المؤي""دة للس""لوك 

  .األخالقي فإن أية جهود لمكافحة الفساد تبقى دون جدوى
حضارة يشهد األخذ بنموذج سلفنا الصالح، فال أحد ينكر ما حققه أسالفنا من  -

وم""ا ك""ان تق""دمهم وف""تحهم  -الحض""ارة اإلس""المية - به""ا الع""دو قب""ل الص""ديق
لل"دنيا إال عل""ى أس"س معنوي""ة ذات بني""ة ديني"ة ق""د نراه""ا مجس"دة ف""ي ش""خص 

كمس"ئول أول عل"ى ام"ة بكامله"ا، تمك"ن  -رضي هللا عنه -عمر بن الخطاب 
ل""ى أس""س م""ن تحقي""ق الحري""ة الشخص""ية، العدال""ة والرفاهي""ة االجتماعي""ة ع

  :مستخلصة من مأثوراته منها



  مريم بن زعيم/ أ
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من ولي من أمر المسلمين شيئا ف#ولى رج#ال لم#ودة أو قراب#ة بينهم#ا فق#د خ#ان  -
  .هللا ورسوله والمسلمين

  .لو مات جمل ضياعا على شط الفرات خشيت أن يسألني هللا عنه -
وهللا لئن بقيت له#م، لي#ؤتين الراع#ي بجب#ل ص#نعاء حظ#ه م#ن ه#ذا الم#ال وه#و  -

 .مكانه يرعى
 . وهللا ما من المسلمين من أحد إال وله في هذا المال نصيب -

وفي األخير نصل إلى القول بأن القيم المواطنة الص#الحة له#ا م#ن الت#أثير 
مالها من سبيل من مواجهة الفس#اد اإلداري والم#الي،  لك#ن يبق#ى األم#ر محت#اج 

ن الخل#ل والض#عف إلى تدعيم وتعزيز لألجهزة الرقابية المنوط بها كشف مواط
وما يقع من مخالفات في التنفي#ذ وب#ذلك فه#ي تلع#ب دورا هام#ا ف#ي الكش#ف ع#ن 

  .الفساد والحد من انتشاره
    :الهوامش
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