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* إىل الشعوب اليت كسرت قيود االستبداد  ،وقهرت الديكتاتورية  ،وغريت جمرى التاريخ
املعاصر  ،واليت ضحت بدمائها وأمواهلا وفلذات أكبادها  ،وقدمت قوافل الشهداء  ،ودفعت
الثمن غاليا  ،وابتليت ابجلوع واخلوف  ،فما وهنت ملا أصاهبا يف سبيل هللا  ،وما ضعفت ،
وما استكانت للوصول إىل حريتها وكرامتها وحتقيق العدالة والشورى بني أبنائها  ،ولسان
حاهلا أبن احلرية ال توهب وال تعطى  ،وإمنا تنتزع انتزاعا  ،وتروي شجرهتا الزكية بدماء
الشهداء  ،وأن تقدم األوطان وازدهارها  ،وارتقاء شعوهبا معقود على مهم أبنائها ،
واستعدادهم املستمر للتضحيات اجلسام.

َحدا *}
* قال تعاىل{ َ:فَ َمن َكا َن يَـرجو ل َقاءَ َربه فَـليَـع َمل َع َمل َ
صاحلا َوالَ يشرك بعبَ َادة َربه أ َ

[الكهف. ]110:

الرحيم *}
{بسم َّ
الرْحَان َّ
اّلل َّ

املقدمة

إن احلمد هلل حنمده  ،ونستعينه  ،ونستهديه  ،ونستغفره  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا  ،من يهده هللا فل مضل له  ،ومن يضلل فل هادي له  ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وحده ال شريك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
َّ
اّللَ َح َّق تـ َقاته َوالَ ََتوت َّن إالَّ َوأَنـتم مسلمو َن *} [آل عمران:
ين َآمنوا اتـَّقوا َّ
{ ََيأَيـُّ َها الذ َ

.]102

ث منـه َما
ََ { ََيأَيـُّ َها النَّاس اتـَّقوا َربَّكم الَّذي َخلَ َقكم من نَـفس َواح َدة َو َخلَ َق منـ َها َزو َج َها َوبَ َّ
اّللَ الَّذي تَ َساءَلو َن به َواألَر َح َام إ َّن ا َّّللَ َكا َن َعلَيكم َرقيبا *}
ر َجاال َكثريا َون َساء َواتـَّقوا َّ

[النساء. ]1 :

َّ
اّللَ َوقولوا قَـوال َسديدا *يصلح لَكم أَع َمالَكم َويَـغفر لَكم ذنوبَكم
ين َآمنوا اتـَّقوا َّ
ََ { ََيأَيـُّ َها الذ َ
اّللَ َوَرسولَه فَـ َقد فَ َاز فَـوزا َعظيما *} [األحزاب 70 :ـ . ]71
َوَمن يطع َّ

أما بعد:
فيا رب لك احلمد كما ينبغي جللل وجهك وعظيم سلطانك  ،ولك احلمد حىت ترضى ،
ولك احلمد إذا رضيت  ،ولك احلمد بعد الرضى.

هذا الكتاب حلقة مهمة من حلقات املشروع الفكري السياسي ؛ الذي حتدثت عنه يف كتيب
السابقة.

وقد صدرت عدة كتب ختدم هذا التوجه:
* الدولة احلديثة املسلمة دعائمها ووظائفها.
* الربملان يف الدولة احلديثة املسلمة.
* التداول على السلطة التنفيذية.
* الشورى فريضة إسلمية.
* احلرَيت من القران الكرمي  ،حرية التفكري  ،وحرية التعبري  ،واالعتقاد  ،واحلرَيت
الشخصية.
* العدالة واملصاحلة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية.
وهذا الكتاب يتحدث عن املواطنة والوطن يف الدولة احلديثة .وقد قسمته إىل مخسة مباحث:
املبحث األول :املواطنة يف اللغة  ،واالصطلح  ،والتطور التارخيي ملفهوم املواطنة.
وبينت يف هذا املبحث مفهوم املواطنة  ،وأبنه يعترب من املفاهيم القدمية احلديثة اليت يدور
حوهلا جدل كبري.
ومن هنا خيتلف مفهوم املواطنة حسب الطرف الذي يتناول منه  ،ومن أي زاوية  ،وتبعا ملا
يراد به.

يعود اتريخ هذا املفهوم إىل زمن اإلغريق الذي يعترب أساس الدميقراطية يف العامل اليوم  ،حيث
يرجع أصل استعمال مفهوم املواطنة للحضارتني الرومانية واليواننية.

هذا وقد شهد مفهوم املواطنة تغريا جذرَي يف استخداماته ومضامينه  ،ومل يعد فقط يشري إىل
علقة املواطن ابلوطن  ،والفرد ابلدولة  ،بل تعدى ذلك إىل كونه مفهوما جمتمعيا شامل
متعدد األبعاد[(.])1
إن الناظر إىل اتريخ الفكر الفلسفي السياسي يدرك مدى التطور الذي حلق مفهوم املواطنة ،
فاملفهوم الذي بدأ خلل احلقبة اليواننية قبل امليلد ليس هو نفسه الذي كان موجودا يف فرتة
العصور الوسطى  ،وكذلك خيتلف عن ذلك الذي عرفته أوربة بعد الثورة الفرنسية  ،والذي
خيتلف بدوره عن املفهوم املعاصر للمواطنة.
فاملواطنة يف كل حقبة اترخيية إمنا كانت تعرب عن الرتكيبة الثقافية واألخلقية لتلك احلقبة ،
ومن مث كانت املواطنة هي املؤثر على مدى حتقق املثل األخلقية والسياسية يف زماهنا ،
فاملواطن عند اليوانن هو «اليوانين احلر»  ،بينما املواطن يف زمن الدولة القومية هو أحد أبناء
مر مفهوم املواطنة عرب التاريخ مبراحل  ،وقد تَّ بياهنا
األمة املكونة للدولة[( ...])2إخل  ،وقد َّ
يف هذا الكتاب.
ويف املبحث الثاين :املواطنة واملفاهيم املتعلقة هبا  ،فكان احلديث عن العلقة بني الوطن ،
واملواطن  ،واملواطنة  ،واهلوية  ،والدميقراطية  ،وحقوق اإلنسان  ،واملفهوم احلقوقي للمواطنة ،
والبعد املقاصدي هلا  ،واجلنسية  ،وطرق اكتساب صفة املواطنة  ،وقانون اجلنسية العثماين ،
والعلقة بني املواطنة والدين يف الثقافات اإلنسانية  ،وركائز دولة املواطنة  ،كالسيادة ،
والشورى  ،وحماسبة احلاكم ومساءلته.

ويف املبحث الثالث :كان احلديث عن األدلة القرانية والنبوية املتعلقة ابلوطن  ،وأتصيل
مفهوم املواطنة.
ويف املبحث الرابع :بينت حقوق املواطنني وواجباهتم  ،ووضحت املعاملة املتساوية بني
املسلمني وغريهم من حقوق احلمايةْ :حاية النفس  ،واملال  ،والعرض  ،وتوفري مقومات
احلياة  ،وحق العمل والكسب والتنقل  ،واحلقوق السياسية  ،كتحديد صفة املواطن واملواطنة
 ،وحق االنتخاب  ،وحق عضوية اجملالس النيابية  ،ومناقشة دعوى منع غري املسلمني من
عضوية الربملان  ،ووضحت احلقوق الفكرية للمواطنني  ،كحرية التدين  ،والعقيدة  ،والعبادة
 ،والشعائر الدينية  ،واالستقلل الثقايف  ،وحرية الرأي  ،واخلطابة  ،والكتابة  ،والتعليم ،
وتكلمت عن احلقوق االجتماعية  ،كحسن املعاشرة  ،والرب  ،واإلحسان  ،والرْحة  ،ورعاية
اجلوار  ،وأشرت إىل أمهية حقوقهم يف إقامة العدل واملساواة فيما بينهم  ،وخلصت أهم
احلقوق الشخصية للمواطنني يف الدولة احلديثة املسلمة  ،كحقهم يف التكرمي الشخصي ،
وحرية التنقل  ،وحرمة املسكن  ،وسرية املراسلت ...إخل.
وركزت على أهم ضماانت حقوق املواطنني.
وبينت أهم واجبات املواطنني  ،واليت منها:
 1ـ اخلضوع لقوانني الدولة وأنظمتها.
 2ـ الواجبات املالية.
 3ـ الدفاع عن أرض الوطن.
 4ـ الطاعة للقيادة.
 5ـ حق النصرة واملساعدة.

 6ـ التعاون  ،والتكافل  ،واالحرتام املتبادل بني املواطنني.
 7ـ النصيحة  ،والتقومي.
 8ـ التصدي للشائعات.
 9ـ املسامهة يف التنمية االقتصادية.
 10ـ احملافظة على املال العام.
ويف املبحث اخلامس واألخري :بينت أمهية معاجلة الصراعات الطائفية يف البلدان  ،وأشرت إىل
فكرة املواطنة العربية اإلسلمية.
فالدولة احلديثة املسلمة حترص على معاجلة الصراعات الطائفية الداخلية  ،وتبحث عن
جذورها  ،ومعرفة أسباهبا  ،وإقامة العوامل اليت حتول بني تطورها ووضع السياسات واخلطط
واإلجراءات اللزمة لذلك  ،واليت من أمهها:
 1ـ تعميق فكرة املواطنة.
 2ـ ملحقة مرتكيب العنف.
 3ـ احلرص على أمن املواطنني.
 4ـ تعزيز مؤسسات اجملتمع املدين.
 5ـ توضيح املغالطات اخلاطئة.
 6ـ االستفادة من اخلربات العاملية.
 7ـ نشر الثقافة الدستورية.
 8ـ تفعيل مؤسسات الدولة.

 9ـ التأكيد على املرجعية الوطنية.
 10ـ االهتمام بثقافة اإلنتاج.
 11ـ تطوير املؤسسات التعليمية.
ويف هناية الكتاب أشرت جلهود العلماء واملفكرين وأبناء األمة العربية واإلسلمية يف البحث
عن وسائل لتحقيق الوحدة بني بلداهنا  ،وعن احملاوالت املستمرة للبحث عن اليات حتقق
اهلدف املرجو حنو الوالَيت العربية املتحدة  ،أو الوالَيت اإلسلمية املتحدة  ،أو الوصول
لفضاءات وجتمعات كربى على منط االحتاد األوريب  ،أو غريه  ،وعامل األفكار متطور  ،وليس
له حدود يف منظوران القريب.
وكانت هناك أفكار أقرب للخيال وبعضها بني بني ،واألخرى أقرب للواقع ،ويبقى االجتهاد
مفتوحا ،وتقدمي الرؤى مطلواب ،ودراسة النظرَيت يف علم االجتماع السياسي واجبا على أهل
االختصاص  ،ومعرفة السنن وقوانني احلضارات والدول يف قيامها وزواهلا دليل على الرسوخ
يف املعرفة  ،والعلم  ،والثقافة.
إن الشعوب العربية دخلت يف مرحلة جديدة مع اندالع الثورة التونسية والثورات العربية اليت
مل تنته تداعياهتا  ،بل وقابلة لتطورات ضخمة  ،وزالزل فكرية كربى  ،سيتمخض عنها إبذن
هللا تعاىل مشروع هنوض هلذه األمة ؛ اليت تلتمس الطريق يف مفازات الصحاري  ،واألمواج
اللجية  ،وظلمها الدامس.
وتبقى هنضة الدول القطرية نواة مهمة يف «مل الشمل»  ،وتوحيد الشعوب العربية واإلسلمية،
والسعي لتحقيق أهدافها املرسومة ،وشهادهتا على العاملني يف منظومة حضارية  ،جديدة قابلة
للتطور  ،والتوجيه  ،والرتشيد  ،والتعديل.

إن التحدَيت الكربى اليت َتر هبا األمة يف الفكر السياسي واالقتصادي واالجتماعي حتتاج
الجتهادات نوعية على أسس راسخة  ،ومعرفة عميقة ابملقاصد واملبادأئ والقيم املوجهة هلذه
األمة ؛ ألن التخلف يف مستوى النتائج الفكري اإلسلمي لن يؤدي إال إىل رضاع األجيال
من ألبان العقول الغربية ؛ اليت تشبعت عرب قرون طويلة جبفاف املادية القاتلة  ،والبعد عن هللا
 ،والتمرد على القيم الروحية  ،واالنقياد للفكر الوضعي احلائر.
وإن ما صارت إليه اجملتمعات الغربية املعاصرة من أخطار اجتماعية وخلقية ؛ هو نتاج
الشجرة املسمومة اليت غذهتا األفكار واألهواء البعيدة عن هداَيت السماء ،فلبد أن يسعى
مفكروان لتجنب أجيالنا أن َتر يف نفس األطوار االجتماعية اليت مرت هبا أوربة  ،وخري
سلح أن ترضع األجيال املعاصرة من ألبان اإلسلم وفكره  ،فهو خري سبيل للوقاية من
أخطار املادية القاتلة[(.])3
ويف كتاب ربنا  ،ويف سنة نبينا خري عظيم ملن ألقى السمع وهو شهيد.
ويف دراسة التاريخ اإلنساين واإلسلمي توسيع للمدارك  ،واطلع على جتارب األمم
والشعوب  ،وعلينا أن ال نكون أسرى للماضي  ،بل نكون أحرارا يف معرفة احلقيقة ،
حريصني على استخراج السنن والنواميس والعرب والدروس  ،وربطها حبركة احلياة  ،وهنضة
األمة  ،ومسو اإلنسانية  ،وسريها على الطريق املستقيم.
هذا ؛ وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم األحد 1435/7/5هـ املوافق 2014/5/4م الساعة
الثانية والربع ظهرا ملدينة الدوحة  ،والفضل هلل من قبل
ومن بعد  ،وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل قبوال حسنا  ،وأن يكرمنا برفقة النبيني
 ،والصديقني  ،والشهداء  ،والصاحلني.

ك َهلَا َوَما ميسك فَلَ مرس َل لَه من بَـعده
قال تعاىلَ { َ:ما يَـفتَح َّ
اّلل للنَّاس من َرْحَة فَلَ ُمس َ
َوه َو ال َعزيز احلَكيم *} [فاطر. ]2 :

وال يسعين يف هناية هذا الكتاب إال أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم ،وإهلي
الكرمي ،معرتفا بفضله وكرمه وجوده ،متربئ من حويل وقويت ،ملتجئا إليه يف كل حركايت
وسكنايت وحيايت وُمايت ،فاهلل خالقي هو املتفضل ،وريب الكرمي هو املعني ،وإهلي العظيم هو
املوفق  ،فلو ختلى عين  ،ووكلين إىل عقلي ونفسي ؛ لتبلَّد مين العقل  ،ولغابت الذاكرة ،
وليبست األصابع  ،وجلفت العواطف  ،ولتحجرت املشاعر  ،ولعجز القلم عن البيان.
اللهم بصرين مبا يرضيك  ،واشرح صدري  ،وجنبين اللهم ما ال يرضيك  ،واصرفه عن قليب
وتفكريي  ،وأسألك أبمسائك احلسىن وصفاتك العل أن جتعل عملي لوجهك خالصا ،
ولعبادك انفعا  ،وأن تثيبين على كل حرف كتبته  ،وجتعله يف ميزان حسنايت  ،وأن تثيب
إخواين الذين أعانوين على إَتام هذا اجلهد ؛ الذي لوالك ما كان له وجود وال انتشار بني
الناس.
ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه  ،ومغفرته ،
ورْحته  ،ورضوانه من دعائه.
صاحلا
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ
قال تعاىلَ { َ:رب أَوزعين أَن أَشكَر نع َمتَ َ
ك الَّيت أَنـ َعم َ
ي َوأَن أَع َم َل َ
ني *} [النمل. ]19 :
ك يف عبَاد َك َّ
ضاه َوأَدخلين بَرْحَت َ
تَـر َ
الصاحل َ

َّ
ين} [احلشر.]10 :
وأختم هذه املقدمة بقول هللا تعاىلَ { :ربـَّنَا اغفر لَنَا َوإلخ َواننَا الذ َ

الفقري إىل عفو ربه  ،ومغفرته  ،ورْحته  ،ورضوانه

الصليب
علي حممد حممد َّ

غفر هللا له  ،ولوالديه  ،وجلميع املسلمني

املبحث األول

املواطنة يف اللغة واالصطلح ومفهومها
والتطور التارخيي ملفهوم املواطنة

أوال :املواطنة يف اللغة واالصطلح ومفهومها.

اثنيا :التطور التارخيي ملفهوم املواطنة.

***

أوال :املواطنة يف اللغة واالصطلح ومفهومها

 1ـ املواطنة والوطن يف اللغة:
جاءت املواطنة من :واطنه على األمر مواطنة  ،وواطن القوم :عاش معهم يف وطن واحد.
وفعل واطن مبعىن شارك يف املكان مولدا وإقامة ؛ ألن الفعل على وزن «فاعل»[(.])4
واملواطنة تعين :املنزل تقيم به  ،وهو موطن اإلنسان وحمله .واجلمع أوطان  ،ومواطن مكة:
مواقفها  ،ومن ذلك :وطن املكان  ،وأوطنه :اختذه وطنا .يقال :أوطن فلن أرض كذا وكذا
 ،أي :اختذها حمل ومسكنا يقيم فيه[(.])5

ومقره  ،ولد به أو مل يولد.
ويف «املعجم الوسيط» :الوطن :مكان إقامة اإلنسان ُّ
وُما استدركه شارح القاموس على القاموس :توطَّنه  ،وتوطَّن به[(.])6
والغريب يف هذه االشتقاقات كلها :أنه مل جيئء فعل «واطن» الذي اشت َّق منه اسم الفاعل
«مواطن»  ،والذي مصدره القياسي «مواطنة».

وإمنا جاء «واطن» مبعىن اخر جمازي بعيد عن املفهوم الذي حنن بصدده.
وهلذا قال يف «املعجم الوسيط» الذي أصدره جممع اللغة العربية :واطن القوم :عاش معهم يف
وطن واحد « ،حمدثة»  ،أي :ليس هلا أصل يف كتب اللغة[(.])7
«والوطنية» مصدر صناعي منسوب إىل الوطن  ،كما يقال «القومية» نسبة إىل القوم ،
و«العاملية» نسبة إىل العامل  ،و«اإلنسانية» نسبة إىل اإلنسان  ،وكثري من هذه املفاهيم
واملصطلحات هي من هذا النوع :مصادر صناعية  ،قد تزاد أحياان ألفا ونوان مثل :النفسانية
 ،نسبة إىل النفس  ،والعلمانية نسبة إىل العلم  ،والشخصانية نسبة إىل الشخص[(.])8
وَتتد جذور الوطن واملواطنة إىل ادم وزوجه عندما كاان يسكنان اجلنة  ،وأيكلن منها رغدا
ك أَالَّ
حيث شاءا  ،وكانت كل حاجتهما مكفيَّة  ،كما قال هللا تعاىل الدم يف اجلنة{ :إ َّن لَ َ

َّك الَ تَظ َمأ ف َيها َوالَ تَض َحى *} [طه 118 :ـ . ]119
وع ف َيها َوالَ تَـعَرى * َوأَن َ
َجت َ

فلما أهبط هللا ادم وزوجه من اجلنة  ،بقيا مها وذريتهما مبا قدر هلم من اخللفة يف األرض ،
وعمارهتا  ،وعبادة هللا فيها :كانت األرض مهيأة لتكون كلها وطنا ومستقرا الدم وذريته من
بعده ؛ وهلذا قال هللا تعاىل يف القران خماطبا ادم وزوجه وإبليس معهما{ َ:اهبطوا بَـعضكم

لبَـعض َعدو َولَكم يف األَرض مستَـ َقر َوَمتَاع إ َىل حني *} [األعراف. ]24 :

وهكذا كانت األرض كلها يف أول األمر وطنا الدم وأوالده  ،ال تزاحم  ،وال تنافس  ،وال
اختصاص مبكان دون مكان.

يتجمعون يف أماكن حبكم الطبيعة االجتماعية
فلما كثرت ذرية ادم وانتشرت  ،بدأ الناس َّ
للبشر  ،حىت قال األقدمون :اإلنسان مدين بطبعه  ،وكان الناس يتجمعون يف بلدان أو قرى
 ،ويتخذ كل منهم لنفسه وألهله وولده بيتا أيوي إليه  ،يكنه من القر واحلر  ،ويسرته من
أعني الناس  ،وميارس فيه خصوصيته  ،ومن جمموع هذه البيوت تكون القرية اليت يرتابط
أهلها فيما بينهم بروابط شىت :كالنسب  ،واملصاهرة  ،واجلوار  ،والصداقة  ،والزمالة يف العمل
 ،واالشرتاك يف أتمني حاجات القرية والدفاع عنها  ،ومن هذه القرية  ،أو البلدة  ،أو املدينة:
بدأت قضية «الوطن»  ،فحني تعدَّدت البلدان والقرى  ،واضطر اإلنسان لسبب أو الخر
كون به علقات ْحيمية
إىل أن يهاجر من بلده ؛ مل ينس املوضع األول الذي عاش فيه  ،و َّ
من أهل  ،وأصهار  ،وأقارب  ،وأصدقاء  ،وأحبَّة  ،وأمسى مرتبطا عاطفيا بذلك املكان
وأهله  ،كما عرب عن ذلك أبو َتام بقوله:
نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى

احلب إال للحبيب األول
ما ُّ

كم منزل يف األرض يسكنه الفىت

وحنينه أبدا ألول منزل

وكان الوطن أول األمر يتعلق بتلك القرية أو املدينة  ،مث تطورت حياة البشر وعلقاهتم
فتكونت أوطان أكرب من ذلك  ،تشمل إقليما كبريا  ،مث عدَّة أقاليم تنتظم حتت سلطان
َّ
واحد جيمعها :ديين  ،أو اجتماعي  ،أو سياسي[(.])9

على كل حال  ،نرى فكرة «الوطن والوطنية» تقوم على حاجة اإلنسان إىل املكان ،
فكل كائن حي حمتاج إىل مكان أو مأوى يلوذ به ،
وارتباطه به  ،وهذا أمر طبيعي ُّ ،
فالوحوش هلا حجورها  ،والطري هلا أعشاشها.
وقد نرى الطيور واألمساك وحنوها تسري املسافات الشاسعة  ،وقد خترتق
تضل طريقها إليها ،
البحار واحمليطات  ،مث تعود إىل أماكنها األوىل  ،أي :إىل أوطاهنا  ،ال ُّ

حباسة اهلداية العامة اليت منحها هللا لكل خملوقاته[({ َ:])10قَ َال َربـُّنَا الَّذي أَعطَى ك َّل َشيء
َخل َقه مثَّ َه َدى *} [طه. ]50 :

فاملواطنة كلمة هلا أصل عريب مرتبط مبوطن اإلنسان  ،ومستقره  ،وانتمائه اجلغرايف  ،لكنها يف
نفسها كرتكيب  ،ومصطلح ت استحداثها تعبريا عن الوضعية السياسية واملدنية واحلقوقية
للفرد يف الدولة  ،وبذلك تكون «املواطنة هي :رابطة التزامية تقوم يف زمان ومكان واحد»
[(.])11
 2ـ املواطنة يف االصطلح:
عرف الوطن أبنه ـ بشكل عام ـ قطعة األرض اليت تعمرها األمة بشكل خاص  ،وهو املسكن
ي َّ
 ،فالروح وطن ألهنا مسكن اإلدراكات  ،والبدن وطن لكونه مسكن الروح  ،والثياب وطن
لوطنها مسكن البدن  ،فاملنزل واملدينة والدولة والعامل كلها أوطان لكوهنا مساكن[(.])12
واتفقت معظم مراجع الفقه الدستوري على إطار عام حيدد التعريف االصطلحي للمواطنة
على النحو التايل:
املواطنة هي علقة بني فرد ودولة  ،كما حيددها قانون تلك الدولة  ،ومبا تتضمنه تلك العلقة
من واجبات وحقوق يف تلك الدولة  ،وهي تسبغ على املواطن حقوقا سياسية مثل:
ـ حق االنتخاب  ،وتويل املناصب العامة.

ـ عضوية كاملة يف دولة  ،أو يف بعض وحدات احلكم.

ـ انتساب الشخص لدولة معينة  ،فهي رابطة بينه وبينها  ،وهي بذلك تتصل ابلقانون
الدستوري من زاوية حتديده للمواطن كركن للدولة  ،ولكفالته حق املواطن يف جنسيته.
فاملواطنون هم الذين يتمتعون جبنسية الدولة ؛ ألن املواطنة صفة ال تثبت إال ابلنسبة
لألشخاص الذين يتمتعون جبنسية الدولة  ،كما يتمتعون يف الوقت ذاته بكافة احلقوق
السياسية اليت يقررها الدستور فيها  ،وهي حقوق حصرية ال يتمتع هبا األجانب املقيمون
فيها.
ويستفاد من كل التعريفات السابقة أن املواطنة يرتتب عليها عدد من احلقوق سواء للدولة أو
للمواطن  ،ومن خلل التعريفات االصطلحية السابقة للمواطنة يبدو جليا أهنا علقة بني
املواطن والدولة  ،تتمخض عنها مجلة من احلقوق والواجبات[(.])13
 3ـ أتصيل مبدأ املواطنة:
مبدأ املواطنة من املبادأئ اليت تؤدي إىل التقارب بني اجملتمع الواحد وبني اجملتمعات األخرى
وبعضها البعض  ،وأيضا بني السلطة احلاكمة واألفراد يف اجملتمع الواحد  ،وبني األفراد
بعضهم مع بعض  ،وأن حماولة أتصيل مبدأ املواطنة يف اجملتمع حيتاج إىل فهم الكثري من
القضاَي السياسية واالجتماعية  ،واإلشكاالت اليت يقوم عليها مفهوم املواطنة من أجل حتقيق
تنمية وطنية الوحدة الوطنية.
وأتيت أمهية العمل على أتصيل مبدأ املواطنة يف ظل التطور السياسي على اعتبار أن املواطنة
ركن أصيل من أركان التحول الدميقراطي «الشورى»  ،واإلصلح السياسي على اعتبار أن
املواطنة ركن أصيل من أركان التحول

الدميقراطي واإلصلح السياسي يف أي مشروع سياسي ؛ كون اهلدف من عملية اإلصلح
هو حتقيق فائدة للطرفني الوطن واملواطن  ،وبتحقيق قيم املواطنة ميكن أن يتحقق الصاحل العام
؛ على اعتبار أنه ال تتم عملية اإلصلح من غري ترسيخ وتعزيز مفاهيم املواطنة اليت يقوم على
أساسها إحقاق كافة احلقوق للمواطنني ؛ ابعتبارهم مشاركني يف كيان الدولة والوطن .إن
أتصيل وترسيخ مبادأئ املواطنة حيقق ُمارسة الدميقراطية  ،مبعىن أنه ال دميقراطية بدون
مواطنة[(« ، ])14فاملواطنة هي السبيل ملمارسة سيادة القانون  ،وهي القاعدة اليت تنطلق
منها املطالبة ابلدميقراطية  ،فاملواطنة هي الشكل االخر لسيادة األمة  ،وال تكتمل السيادة
القومية دون املواطنة[(.])15
إن أتصيل مبدأ املواطنة يقوم على أهنا عبارة عن جمموعة من القيم املشرتكة اليت َتثل انتماء
اإلنسان إىل كياانت بشرية  ،وشعور ابالنتماء إليهم  ،على اختلف تنوعهم الديين واملذهيب
والعرقي  ،وهي حاجة فطرية فطر هللا اإلنسان عليها  ،ويتحد هذا الشعور واإلحساس يف
مكان ما وهو الوطن.
يتبلور مفهوم املواطنة من خلل حركة اجملتمع  ،وتطوراته  ،وحتوالته التارخيية  ،ومن هذا
املنطلق تسهم املواطنة يف تشكيل شخصية املواطن  ،وتعمل على تبادل احلاجات واملنافع
واملسؤوليات ضمن موروث اجتماعي مشرتك من املبادأئ  ،والقيم  ،واملعتقدات  ،واألخلق
 ،والسلوك  ،والعادات  ،والتقاليد  ،ومينحها خصائص َتيزها عن غريها  ،وهبذا يصبح
املوروث االجتماعي املشرتك ْحاية وأماان للوطن وللمواطن  ،فاملواطن حيتمي به عند امللمات
واألزمات  ،ومن انحية أخرى يدافع عنه عند
التحدَيت ؛ ألن املواطن هو الوطن  ،والوطن هو املواطن  ،مبعىن أنه ال يستغين أحدمها عن
االخر  ،والكل مرهون بوجود االخر[(.])16

إن املواطنة الفاعلة حتتاج إىل مواطن يتحمل مسؤولياته الوطنية ابقتدار  ،ويشارك بفاعلية ؛ إذ
حتتاج إىل مواطن لديه ثقافة مواطنة  ،وهي تلك الثقافة اليت تقوم على مبدأ املواطنة كقاعدة
أساسية حاكمة جململ التفاعلت داخل الوطن الواحد  ،ويعترب الوعي هبا هي نقطة
االنطلقة حنو بناء إنسان مواطن  ،يكون لديه قيم الوطنية واالنتماء جملتمعه  ،ووطنه ،
وأمته[(.])17
 4ـ مفهوم املواطنة:
يعترب مفهوم املواطنة من املفاهيم القدمية احلديثة ؛ اليت يدور حوهلا جدل كثري  ،ومن هنا
خيتلف مفهوم املواطنة حسب الطرف الذي يتناول منه  ،ومن أي زاوية  ،وتبعا ملا يراد به ،
يعود اتريخ هذا املفهوم إىل زمن اإلغريق ؛ الذي يعترب أساس الدميقراطية يف العامل اليوم ،
حيث يرجع أصل استعمال مفهوم املواطنة للحضارتني الرومانية واليواننية.
هذا  ،وقد شهد مفهوم املواطنة تغريا جذرَي يف استخداماته ومضامينه  ،ومل يعد فقط يشري
إىل علقة املواطن ابلوطن  ،والفرد ابلدولة  ،بل تعدى ذلك إىل كونه مفهوما جمتمعيا شامل
متعدد األبعاد[(.])18
ومبا أن املواطنة من الوطن  ،واإلقامة  ،فهي إذا عملية بناء مستمرة ابعتبارها العنصر
األساسي يف عملية الدمج «االندماج» االجتماعي ؛ اليت تسمح للمواطنني مجيعهم ابحلصول
على اهلوية الوطنية  ،واحلقوق السياسية
والقانونية املرتبطة هبا ،وابلتايل حتقق التفاعل األفضل مع اجلماعة الوطنية[(.])19
وعلى ذلك فإن إعداد املواطنة الصاحلة يعترب هدفا من أهداف الدولة واجملتمع  ،وتزداد أمهية
هذا اهلدف مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده عامل اليوم  ،وما يتبعه من فضاء
إعلمي واسع االنتشار يف أرجاء املعمورة  ،ومن ثقافات متعددة يتعرض هلا الفرد املواطن ،

وتعترب تربية املواطنني هي وسيلة اجملتمع والدولة يف وقت واحد إلعدادهم على الوجه املطلوب
؛ ليضمن انتماءهم له  ،وحيافظ على هويتهم يف ظل الظروف احلالية واملتغريات املتسارعة اليت
مير هبا  ،كما يرسخ هلم الشعور مبسؤولية األعمال اليت يقومون هبا جتاه وطنهم  ،سواء كانت
فردية أو مجاعية[(.])20
لقد شهدت الدولة العربية واإلسلمية كغريها من دول العامل حمطات حتول وتغيري متسارعة ،
أدت إىل التأثري يف بعض القيم واملعتقدات واملبادأئ والعادات والتقاليد  ،كما مشلت بعضا
من جوانب احلياة االجتماعية  ،والثقافية  ،واملعرفية  ،واالقتصادية  ،والسياسية ؛ ُما أثر على
كيان اجملتمع  ،واستقراره  ،وَتاسكه  ،وابلتايل نتج عن ذلك اجتاهات معينة  ،وأمناط تفكري
هتدد القيم  ،والعادات  ،والرتاث  ،واهلوية الوطنية للدول واملوروث االجتماعي  ،وبروز قيم
جديدة ال تتفق مع سلوك وطبيعة جمتمعاتنا  ،وابلتايل تضعف الوالء واالنتماء للوطن ،
وتعمل على تفتيت املوروث التارخيي واالجتماعي للشعوب العربية واإلسلمية.
كما وتلقي هذه التغريات بظلهلا على جماالت احلياة العامة للمجتمع  ،ويتطلب األمر حتركا
سريعا من قبل الدولة  ،ومؤسساهتا  ،وأجهزهتا اإلدارية  ،واملؤسسات اجملتمعية املدنية
واإلنسانية وأنظمتها  ،وخاصة يف اجملال
الرتبوي  ،وذلك من خلل إعداد وتزويد الطلبة ابملعارف العلمية  ،والرتبية على املواطنة ،
بفهم الرتاث  ،واالعتزاز ابملوروث التارخيي  ،واالجتماعي  ،والديين  ،وإتقان اللغة  ،ومهارات
التواصل اللغوي  ،واالنفتاح على الثقافات األخرى  ،وتقبل االخر  ،وابلتايل نكون قادرين
على التفاعل مع حاجات اجملتمعات  ،ومن هنا جيب ـ على الدول العربية واإلسلمية ـ
السعي للحفاظ على هويتها ابعتبارها من أهم موروثها الديين  ،واالجتماعي  ،والتارخيي ؛
الذي يعترب من القيم واملبادأئ األساسية للمجتمع  ،ومن خلل غرس وتنمية مفهوم املواطنة
بني املواطنني يف اجملتمع  ،وإعدادهم للمواطنة الصاحلة[(.])21

أ ـ املواطنة مبفهومها السياسي:
هي عقد اجتماعي بني املواطن الفرد والدولة حتمله من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية
وإدارية  ،وبذلك تكون العلقة علقة مشاركة بني الطرفني أبسلوب حضاري وتنظيمي ،
فاملواطنة هي علقة بني الفرد والدولة حيددها الدستور مبا ينص عليه من حقوق وواجبات
للوطن  ،ومؤداها حب وإخلص املواطن لوطنه  ،وخدمته له يف أوقات السلم واحلرب ،
وتشمل املواطنة مفهوم االنتماء  ،والذي يعين انتساب الفرد لكيان معني  ،يكون مندجما من
خلله شاعرا ابألمان يف أرضه  ،حمبا له  ،ومعتزا هبويته  ،فخورا ابالنتساب له  ،ويف ذلك
الوقت منشغل بقضاَيه  ،وعلى إدراك مبشكلته  ،وملتزما بقوانينه وقيمه  ،ومراعيا للصاحل
العام  ،وحمافظا على مصاحله وثرواته  ،غري متخل عنه يف أوقات األزمات واحملن[(.])22
واملفهوم احلديث للمواطنة يعتمد على االتفاق اجلماعي القائم على أساس التفاهم من أجل
حتقيق ضمان احلقوق الفردية واجلماعية  ،كما أن املواطنة
يف األساس شعور وجداين من خلل االرتباط ابألرض  ،وأبفراد اجملتمع االخرين الساكنني
على األرض  ،وهي ال تتناقض مع اإلسلم ؛ ألن املواطنة عبارة عن رابطة بني أفراد يعيشون
يف زمان ومكان معني  ،أي :جغرافية حمددة  ،والعلقة الدينية تعزز املواطنة[(.])23
كما أن املفهوم احلديث للمواطنة تطور مع الدولة احلديثة ؛ اليت تعترب بنفسها املطلقة داخل
حدودها  ،وأن أوامرها انفذة على كل من يقطن داخل تلك احلدود اجلغرافية  ،ولكن ومن
أجل منع استبداد الدولة  ،وسلطاهتا  ،فقد نشأت فكرة املواطن ؛ الذي ميتلك احلقوق غري
القابلة لألخذ  ،أو االعتداء عليها من قبل الدولة  ،فهذه احلقوق هي حقوق مدنية تتعلق
ابملساواة مع االخرين  ،وحقوق سياسية تتعلق ابملشاركة يف اختاذ القرار السياسي  ،وحقوق
مجاعية ترتبط ابلشؤون االقتصادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية[(.])24

فاملواطنة هي البوتقة اليت تنصهر فيها مجيع االنتماءات القبلية  ،واجلهوية  ،والعرقية ...إخل
لصاحل انتماء واحد فقط هو الوطن  ،دون أن يعين ذلك إلغاء االنتماء للقبيلة  ،أو األسرة ،
أو املنطقة  ،أو خلفه  ،وإمنا يعين عدم تعارض هذه االنتماءات للنتماء األكرب
للوطن[(.])25
ب ـ املواطنة يف العلوم االجتماعية:
يعرف بعض املتخصصني يف العلوم االجتماعية املواطنة على أهنا جمموعة االلتزامات املتبادلة
بني األشخاص والدولة  ،فالشخص حيصل على بعض احلقوق السياسية واملدنية نتيجة
انتمائه إىل جمتمع سياسي معني  ،وعليه يف
الوقت نفسه أن يؤدي بعض الواجبات[(.])26
مبعىن أهنا تشتمل على العلقة بني األفراد والدولة  ،مع االمتثال للحقوق والواجبات  ،وهي
تشمل كذلك على صفات املواطن ومسؤولياته  ،وتتميز املواطنة بوجه خاص بوالء املواطن
للبلد وخدمتها  ،والتعاون مع االخرين من أجل حتقيق األهداف القومية للدولة  ،وتتضمن
مستوى عاليا من احلرية مصحواب ابلعديد من املسؤوليات[(.])27
ج ـ املواطنة يف املوسوعة السياسية (1990م):
تعرف املوسوعة السياسية املواطنة أبهنا :صفة املواطن الذي يتمتع ابحلقوق  ،ويلتزم
ابلواجبات اليت يفرض عليه انتماؤه إىل الوطن[(.])28
د ـ املواطنة يف قاموس خءفع :
عرفت املواطنة أبهنا تعين أن يكون مواطنا لبلد معينة ابحلقوق والواجبات  ،ولقد جاءت
مبعىن اجلنسية أيضا  ،وتعين انتساب أو انتماء الفرد إىل شعب الدولة بوصفه عنصرا من
العناصر املكونة هلا[(.])29

هـ املواطنة يف موسوعة الكتاب الدويل:
املواطنة من خلل تعريف موسوعة الكتاب الدويل أبهنا :عضوية كاملة يف دولة  ،أو يف بعض
وحدات احلكم  ،وأن املواطنني لديهم بعض احلقوق  ،مثل حق التصويت  ،وحق تويل
املناصب العامة  ،وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل :دفع الضرائب  ،والدفاع عن
بلدهم[(.])30

 5ـ رجال اإلصلح وموقفهم من املواطنة:
كل من درس تراث رجال اإلصلح اإلسلمي ؛ الذين قاموا ابلدعوة للنهوض ابألمة ،
وحتريرها من نري االستعمار الغريب  ،وإخراجها من دائرة التخلف إىل دائرة التقدم واالرتقاء ؛
ابتداء من مجال الدين األفغاين  ،وحممد عبده  ،وعبد الرْحن الكواكيب  ،وغريهم  ،جيدهم
مجيعا يؤمنون أبن ألوطاهنم حقا عليهم  ،يوجب عليهم أن يبدؤوا إبصلحها أوال ؛ من ابب
ك َما َذا يـنفقو َن قل َما أَنـ َفقتم من َخري
(األقربون أوىل ابملعروف)  ،كما قال تعاىل{ َ:يَسأَلونَ َ

السبيل} [البقرة. ]215 :
ني َواليَـتَ َامى َوال َم َساكني َوابن َّ
فَلل َوال َدين َواألَقـَرب َ

فبدأ ابلوالدين واألقربني ملا هلم من حق أوكد .وقد كان الشيخ حممد عبده مع ثورة عرايب
الوطنية املصرية اليت قامت ضد اخلديوي  ،وبعد ذلك كانت عنايته ابجملتمع املصري أكثر من
غريه  ،عن طريق إصلح التعليم العام  ،وخصوصا إصلح األزهر  ،وقال كلمته الشهرية:
يتم خرابه»  ،ومسَّاه األستاذ
«يستحيل بقاء األزهر على حاله  ،فإما أن يعمر  ،وإما أن َّ
عباس العقاد يف كتابه عنه «رائد الفكر املصري احلديث».
ولكنهم مجيعا يؤمنون بوطنهم األكرب :دار اإلسلم  ،وهلذا عملوا على حتريرها من كل
سلطان أجنيب  ،وتوحيدها  ،والسعي يف عودهتا إىل الرقي والتضامن والقيادة من جديد.

تصور فيه مؤَترا إسلميا عامليا يعقد يف
وهكذا رأينا الكواكيب يف كتابه «أم القرى» الذي َّ
«مكة املكرمة أم القرى» ليبحث مشكلت األمة اإلسلمية مجعاء  ،ويقرتح هلا احللول
املناسبة.
شىت  ،اتَّفقت
ومن بعد هؤالء املصلحني واجملددين  ،ظهر مصلحون اخرون يف أقطار َّ
مقاصدهم  ،واختلفت طرائقهم[( ، ])31ومن هؤالء:
أ ـ حسن البنا وموقفه من الوطنية واملواطنة:
لقد حتدث الشيخ حسن البنا مؤسس حركة اإلخوان املسلمني عن مفهوم الوطنية يف رسالة
«دعوتنا» من رسائله الشهرية  ،وبني املعاين واملقاصد اليت ميكن أن تفهم من هذه الكلمة ،
وأن منها ما هو مقبول يف منطق اإلسلم وشريعته  ،ومنها ما هو مردود ومرفوض  ،وذلك
بسبب ظهور وانتشار هذه املصطلحات اجلديدة يف اجملتمعات اإلسلمية  ،وولع بعض الناس
هبا  ،وفهم كل فريق هلا حبسب هواه  ،أو هوى من يسري خلف فلسفتهم.
_خ ـ الوطنية املقبولة والوطنية املردودة:
ويف رسالة «دعوتنا» يفصل اإلمام البنا القول يف الوطنية تفصيل  ،فقد كان الرجل حريصا
على حتديد املفاهيم الغامضة  ،أو احملتملة الختلف األفهام  ،وعلى تفصيل املعاين
كل فريق مبا ميليه عليه هواه ،
واملصطلحات اجململة  ،وضبط الكلمات اهللمية اليت يفسرها ُّ
أو تبعيته لفكرة معينة.
قال :افتنت الناس بدعوة الوطنية اترة  ،والقومية اترة أخرى  ،وخباصة يف الشرق  ،حيث
عزهتا  ،وكرامتها  ،واستقلهلا ،
تشعر الشعوب الشرقية إبساءة الغرب إليها إساءة انلت من َّ
وأخذت من ماهلا  ،ومن دمها  ،وحيث تتأمل هذه الشعوب من هذا النري الغريب الذي فرض
عليها فرضا  ،فهي حتاول اخللص منه بكل ما يف وسعها من َّقوة  ،ومنعة  ،وجهاد  ،وجلد

 ،فانطلقت ألسن الزعماء  ،وسالت أهنار الصحف  ،وكتب الكاتبون  ،وخطب اخلطباء ،
وهتف اهلاتفون ابسم الوطنية وجلل القومية  ،حسن ذلك ومجيل  ،ولكن غري احلسن وغري
اجلميل :أنك حني حتاول إفهام الشعوب الشرقية ـ وهي مسلمة ـ أن ذلك يف اإلسلم أبوى
وأزكى وأمسى وأنبل ُما هو يف أفواه الغربيني  ،وكتاابت األوربيني ؛ أبوا ذلك عليك  ،وجلُّوا يف
تقليدهم يعمهون  ،وزعموا لك أن اإلسلم يف انحية  ،وهذه الفكرة يف انحية أخرى  ،وظن
بعضهم أن
ذلك ُما يفرق وحدة األمة  ،ويضعف رابطة الشباب[(.])32
وقد حتدث األستاذ البنا عن وطنية احلنني والعاطفة  ،ووطنية احلرية  ،ووطنية اجملتمع وخدمته
 ،ووطنية اجملد والفتح  ،وأشاد هبا[(.])33
_خ الوحدة الوطنية واختلف الدين:
أحب أن أنبهك إىل سقوط ذلك الزعم القائل :إن اجلري على هذا
مث يقول األستاذ البنا :و ُّ
املبدأ ميزق وحدة األمة اليت تتألف من عناصر دينية خمتلفة  ،فإن اإلسلم ـ وهو دين الوحدة
اّلل َعن
واملساواة ـ كفل هذه الروابط بني اجلميع ما داموا متعاونني على اخلري{ َ:الَ يَـنـ َهاكم َّ

َّ
ب
ين َمل يـ َقاتلوكم يف الدين َوَمل خيرجوكم من د ََيركم أَن تَـبَـُّروهم َوتـقسطوا إلَيهم إ َّن َّ
اّللَ حي ُّ
الذ َ
ني *} [املمتحنة .]8 :فمن أين أييت التفريق إذا[(])34؟!.
المقسط َ
_خ مصر يف نظر حسن البنا:
ويعود األستاذ إىل فكرة «الوطنية» أو «املصرية» مبعىن االنتماء إىل الوطن اخلاص :مصر

وحبها  ،والعمل على حتريرها  ،والنهوض هبا  ،فيخصها حبديث جدير مبكانتها  ،فيقول :إننا
مصريون هبذه البقعة الكرمية من األرض ؛ اليت نبتنا فيها  ،ونشأان عليها  ،ومصر بلد مؤمن ،
ورد عنه العدوان يف كثري من أدوار التاريخ  ،وأخلص
تلقَّى اإلسلم تلقيا كرميا  ،وذاد عنه َّ ،

يف اعتناقه  ،وطوى عليه أعطف املشاعر  ،وأنبل العواطف  ،وهو ال يصلح إال ابإلسلم ،
يطب له إال بعلجه  ،وقد انتهت إليه حبكم الظروف الكثرية
وال يداوى إال بعقاقريه  ،وال ُّ
حضانة الفكرة اإلسلمية  ،والقيام عليها  ،فكيف ال نعمل
ملصر وخري مصر؟ وكيف ال ندافع عن مصر بكل ما نستطيع؟ وكيف يقالَّ :
إن اإلميان
ابملصرية ال يتَّفق مع ما جيب أن يدعو إليه رجل ينادي ابإلسلم  ،ويهتف ابإلسلم؟
إننا نعتز أبننا خملصون هلذا الوطن احلبيب  ،عاملون له  ،جماهدون يف سبيل خريه  ،وسنظل
كذلك ما حيينا  ،معتقدين أن هذه احلَلقة األوىل يف سلسلة النهضة املنشودة  ،وأهنا جزء
من الوطن العريب العام  ،وأننا حني نعمل ملصر نعمل للعروبة والشرق واإلسلم  ،وليس

يضريان يف هذا كله أن نـعىن بتاريخ مصر القدمي  ،ومبا سبق إليه قدماء املصريني الناس من
املعارف والعلوم  ،فنحن نرحب مبصر القدمية  ،كتاريخ فيه جمد  ،وفيه علم ومعرفة  ،وحنارب
هذه النظرية بكل قواان كمنهاج عملي  ،يراد صبغ مصر به  ،ودعوهتا إليه  ،بعد أن هداها
هللا بتعاليم اإلسلم  ،وشرح له صدرها  ،وأانر به بصريهتا  ،وزادها به شرفا وجمدا فوق جمدها
 ،وخلصها بذلك ُما حلق هذا التاريخ من أوضار الوثنية  ،وأدران الشرك  ،وعادات
اجلاهلية[(.])35
ب ـ عبد احلميد بن ابديس «اجلزائر»:
البد من بيان معىن الوطن والوطنية  ،ليعلم اإلنسان بعد ذلك كيف جيري أحكامه على
الوطنية.
قال العلمة عبد احلميد بن ابديس مؤسس مجعية العلماء ابجلزائر :هباتني اجلملتني منذ نيف
وعشر سنني َّتوجنا جريدة «املنتقد» الشهرية  ،وجعلناها شعارا هلا حتمله يف رأس كل عدد
منها  ،هذه أَيم كانت كلمة الوطن والوطنية كلمة إجرامية ،ال يستطيع أحد أن ينطق هبا،

وقليل جدا من يشعر مبعناها  ،وإن كان ذلك املعىن دفينا يف كوامن النفوس ككل غريزة من
غرائزها  ،ال سيما يف
أمة تنسب إىل العروبة ،وتدين ابإلسلم مثل األمة اجلزائرية ذات التاريخ اجمليد.
أما اليوم وقد صارت كلمة الوطن والوطنية سهلة على كل لسان  ،وقد يقوهلا قوم وال يفقهون
معناها  ،وقد يقوهلا اخرون أبلسنتهم  ،وال يستطيعون أن ينتسبوا هلا يف املكتوب من رمسياهتم
 ،ويفزع منها من يتخيَّلون فيها ما يعرفون من وصيَّاهتم  ،وينكرها اخرون زعما منهم أهنا ضد
لقراء «الشهاب» علينا أن نقول هلم كلمة خمتصرة نبني
إنسانيَّتهم وعمومياهتم  ،فكان حقا َّ
هلم حقيقة هذه الكلمة وأقسامها  ،وأقسام الناس إزاءها  ،ومن أي قسم حنن من تلك
األقسام من نواميس اخلليقة حب الذات للمحافظة على البقاء  ،ويف البقاء عمارة الكون ،
فكل ما تشعر النفس ابحلاجة إليه يف بقائها فهو حبيب إليها  ،واستمداد بقائه منهم  ،وما
البيت إال الوطن الصغري  ،فإذا تقدَّم شيئا يف سنه اتسع أفق حبه  ،وأخذت تتسع بقدر
ذلك دائرة وطنه  ،فإذا دخل ميدان احلياة  ،وعرف الذين مياثلونه يف ماضيه وحاضره  ،وما
ينظر إليه من مستقبله  ،ووجد فيهم صورته بلسانه  ،ووجدانه  ،وأخلقه  ،ونوازعه  ،ومنازعة
شهور حنوهم من احلب مبثل ما كان يشعر به ألهل بيته يف طفولته  ،وملا فيه ـ كما تقدم ـ من
غريزة حب الذات  ،وطلب البقاء  ،وهؤالء هم أهل وطنه الكبري  ،وحمبته يف العرف العام
هي :الوطنية» [(.])36
وأفاض العلمة عبد احلميد بن ابديس مبشاعر كبرية عن الوطنيَّة  ،وهو يعلق على ما جعله
هللا من الشفاء  ،ابختلط ريق املواطن املسلم برتبة وطنه  ،كما كان النيب (ص) يفعل ويقول:
«بسم هللا  ،تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا» [(.])37

قال العلمة ابن ابديس :فقد علم الناس من قبل أربعة عشر قران أن تربة الوطن معجونة بريق
أبنائه تشفي من القروح واجلروح ؛ لريبط بني تربته وبني قلوهبم عقدا من احملبة  ،واإلخلص
له[(.])38
وليؤكد فيها معىن احلفاظ واالحتفاظ به  ،وليقرر هلم من منن الوطن منَّة كانوا عنها غافلني ،
فقد كانوا يعملون من علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتروي  ،فجاءهم من علم النبوة أهنا
تشفي  ،فليس هذا احلديث إرشادا ملعىن طيب  ،ولكنه درس يف الوطنية عظيم  ،ولو أنصف
احملدثون ملا وضعوه يف ابب الرقي والطب  ،فإنه بباب حب الوطن أشبه  ،وما ترى رافعا
لعقرية بقوله:
أبينت ليلة
أال ليت شعري هل َّ
وهل أردن يوما مياه جمنَّة

بواد وحويل إذخر وجليل
وهل يَبدون يل شامة وطفيل[(])39

إال سائرا على شعاعه  ،وما ترى ذلك الغريب املريض الذي سئل :فيم شفاؤك؟ فقال« :مشة
من تربة إصطخر  ،وشربة من ماء هناوند» ...إال من تلميذ هذا الدرس.
ولقد زادان إمياان به بعد إميان أن يقول :تربة أرضنا بريقة بعضنا.
ومل يقل :تربة األرض بريق بين ادم  ،فليس السر يف تربة و ريق مريض  ،ولكن السر يف أرضنا
 ،وبعضنا  ،ومريضنا  ،فهذه ـ وهللا ربنا ـ صخرة األساس يف بناء الوطنية والقومية  ،ال ما
يتبجح به املفتون[(.])40
 6ـ املواطنة عامة وخاصة:
لإلنسان يف الدولة احلديثة املسلمة َّأَي كان مذهبه وجنسيته  ،حقوق اثبتة

يف العيش الكرمي ـ سيأيت ذكرها إبذن هللا ـ ولكنه ميلك حق االختيار يف أن يؤمن أبهداف
الدولة واألسس اليت قامت عليها  ،وميثل اإلسلم العمود الفقري  ،أو أن يرفض ذلك  ،فإن
امن وكان مسلما فليس له ما مييزه عن إخوانه املسلمني غري مؤهلته  ،وإن اختار الرفض فهو
جمرب من أجل اكتساب حقوق املواطنة أن يوايل الدولة  ،ويعرتف بشرعيتها  ،فل يتهدد
نظامها العام حبمل السلح يف وجهها  ،أو مواالة أعدائها  ،ولكن مواطنته تظل ذات
خصوصية ال ترتفع إال بدخوله اإلسلم  ،أي :يظل متمتعا حبرية ال يتمتع هبا املسلم  ،تتعلق
حبياته الشخصية يف أكله وشربه وزواجه[( ، ])41حمروما من حقوق يتمتع هبا املسلم كتويل
مواقع رئيسية يف الدولة ذات مساس هبويتها «الرئسة العامة»  ،ولكنه من جهة أخرى يعفى
من واجبات مطلوبة من املسلم  ،كاالمتناع عن حمرمات معينة  ،وهي استثناءات حمدودة ال
ختل مببدأ املساواة  ،وهو مبدأ أساسي مرعي يف الدولة اإلسلمية  ،وإمنا هي من مقتضياته ،
وحنن ال نعلم دولة يف الدنيا قدمية أو حديثة خلت دساتريها مجلة من مسألة تنظيم حقوق
املواطنة  ،ومنها احلرَيت العامة  ،كحرية تكوين اجلمعيات من وضع قيود معينة من شأهنا
حفظ كيان الدولة  ،أو حرية املواطنني  ،وحق األغلبية يف أن تصبغ احلياة العامة بصبغتها.
نص على أن األحزاب
ففي املـادة الـرابعـة من الدستـور الفرنسـي الصـادر سـنة (1958م) َّ
والتجمعات تسهم يف اإلعراب عن املوافقة  ،وتشكل وَتارس نشاطها حبرية  ،وعليها أن حترتم
مبادأئ السيادة الوطنية  ،ومبادأئ الدميقراطية[(.])42
وإذا كان املسلم خارج إقليم الدولة ال ميلك غري حق النصرة يف حدود
إمكاانت الدولة  ،فإن غري املسلم «الذمي» ميلك إىل جانب النصرة سائر احلقوق اليت
ميلكها املسلم  ،عدا شغل املواقع ذات املساس املباشر هبوية الدولة  ،وطبيعتها اإلسلمية ،
مع ملحظة أن الوظائف يف اإلسلم ليست حقوقا للمواطن  ،وإمنا هي أعباء وتكاليف.

لقد لفت نظر املؤرخني األوربيني ؛ الذين درسوا اتريخ احلضارة اإلسلمية  ،ظاهرة غريبة ال
نظري هلا يف حضارات أخرى  ،هي كثرة الرجال غري املسلمني ذوي النفوذ يف جهاز احلكم
اإلسلمي  ،يقول ادم متز :من األمور اليت تعجب هلا كثرة عدد العمال واملتصرفني غري
املسلمني يف بلد اإلسلم  ،وكان تشكي املسلمني من ذلك كثريا[(.])43
ويقول املؤرخ األمريكي درابر :إن املسلمني األولني يف زمن اخللفاء مل يقتصروا يف معاملة أهل
العلم من النصارى املنظورين  ،ومن اليهود حمل االحرتام  ،بل فوضوا هلم كثريا من األعمال
اجلسام  ،ورقوهم إىل املناصب يف الدولة  ،حىت إن هارون الرشيد وضع مجيع املدارس حتت
مفوضة أحياان إىل النسطوريني وإىل اليهود اترة أخرى[(، ])44
مراقبة (حنا مستة) فكانت َّ
واستوزر عدد من اخللفاء عددا من اليهود والنصارى  ،كيف ال  ،وقد امنت كل شعوب
الدولة اإلسلمية يف ظل اإلسلم على اختلف دَيانهتا وألواهنا  ،فتفتقت مواهبها  ،وأحيت
ثقافتها وتراثها  ،وسامهت مسامهة فعالة يف وضع احلضارة اإلسلمية  ،حىت إن النزهاء من
مؤرخي اليهود يعرتفون أبن عصر احلضارة اإلسلمية ابألندلس ـ مثل ـ كان العصر الذهيب
لليهود  ،يقول (سيمون دينوه) يف كتابه (اتريخ اليهود) :ألول مرة يتمكن قسم من الشعب
اليهودي من التمتع حبرية الفكر  ،ويف القرنني احلادي عشر والثاين عشر بلغ تطور الفكر
اليهودي قمة النجاح[(.])45
أما الدول الغربية املعاصرة فرغم ادعائها املساواة والتحرر من التمييز الديين ؛ فإن مليني
املسلمني من مواطنيها  ،رغم بلئهم يف حتريرها وتعمريها  ،مثل مسلمي فرنسا  ،فإهنم مل
يضمنوا بعد حىت حقوقهم الشخصية  ،كحق احلياة  ،واحلرية الدينية إبقامة املساجد  ،وْحل
نسائهم على احلجاب ُ ،ما ال يبقى جماال للحديث عن حقوقهم السياسية  ،وتوليهم
الوظائف الكربى  ،فليس من بني أكثر من عشرة مليني مسلم يف أوربة الغربية وزير واحد ،
أو وكيل وزارة  ،وال انئب واحد يف الربملان األوريب  ،والسفري الغريب املسلم الوحيد السيد مراد

هوفمان قامت ضجة كبرية يف أملانيا بسبب أتليفه كتااب نصرة لإلسلم هو« :اإلسلم هو
البديل»  ،وطالبوا بعزله من منصبه كسفري لبلده  ،بينما مل يثر ضجة  ،وال مثل مشكل يف
أواسط الرأي العام اإلسلمي تويل مواطنني ينتمون إىل األقلية املسيحية يف مصر والعراق
وسورية مناصب رئيسية يف الدولة  ،وزراء  ،وسفراء  ،وحىت رؤساء لوزارات[(.])46
 7ـ املواطنة وحتديد صفة املواطن:
إن حتديد أساس هذا املبدأ  ،وإمضاءه يف الدولة احلديثة املسلمة بداية من العهد النبوي على
حنو تطبيقي واقعي  ،نصت عليه وثيقة دستور املدينة  ،إذا اعتربت اليهود املقيمني يف املدينة
من مواطين الدولة  ،وجعلت هلم من احلقوق والواجبات مثل ما للمسلمني يف فقرة من فقراهتا
 ،تقرر :أن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم  ،مواليهم
وأنفسهم ،
إال من ظلم وأمث  ،وال يقف احلد عند يهود بين عوف وحدهم  ،وإمنا َتضي النصوص لتقرر
لباقي قبائل اليهود مثل ما تقرر ليهود بين عوف[(.])47
وأوضحت النصوص كذلك «أن عنصر اإلقليم «املدينة» واإلقامة املرتبطة به عند نشأة الدولة
 ،هو الذي أعطى غري املسلمني مجيعا حق املواطنة  ،وضمن هلم املساواة يف احلقوق
والواجبات  ،وال خيفى ما لوصف الرسول (ص) ملواطين الدولة املسلمة يف دستور املدينة أبهنم
«أمة مع املؤمنني» من داللة دستورية على مساواهتم ابملسلمني  ،وانتقاء العنصرية  ،واعتبارهم
مواطنني من الدرجة الثانية ُ ،ما ينال من حقيقة املساواة  ،أو ينتقص منها  ،ويعترب ما أوردته
الوثيقة النبوية من تقرير حق املواطنة لغري املسلمني يف الدولة اإلسلمية أصل اثبتا يف نظام
الدولة اإلسلمية  ،ال يقبل من اجتهاد الفقهاء ما يعارضه  ،وقد تظاهرت نصوص الكتاب
والسنة على ترسيخ هذا املبدأ  ،وعلى بيان األحكام اإلسلمية بشأن معاملة غري املسلمني يف
دَير اإلسلم على أساس من الرب والقسط»[(.])48

وقد عرضت لذلك كتب الفقه اإلسلمي  ،قدميها وحديثها  ،حتت عنوان «أهل الذمة»
وأحكامها يف اإلسلم  ،وهو اصطلح من اجتهاد الفقهاء  ،وإلفراز حقبة اترخيية سابقة ،
واعتبارات سياسية تغريت  ،وظروف اجتماعية تطورت  ،وألن الفقه ليس دينا  ،فالواجب
الرجوع يف هذه املسألة أو غريها إىل نصوص القران وصحيح السنة  ،ونوط العلقة بني
املسلمني وغري املسلمني بعهد هللا ورسوله كأصل إسلمي يضمن الوحدة الوطنية  ،ويدعم
مكانتها يف الدولة احلديثة املسلمة[(.])49
 8ـ املواطنة والدولة احلضارية:
الدولة احلضارية احلديثة املسلمة تستند إىل منظومة قيم مستمدة من املرجعية احلضارية
اإلسلمية  ،وهذه القيم َتثل النظام األعلى احلاكم للدولة واجملتمع  ،ويف الدولة احلضارية
القطرية  ،فإن كل من ينتمي هلذه الدولة  ،يفرتض ضمنا أنه ينتمي للقيم العليا املنظمة للدولة
واجملتمع  ،ومعىن هذا أنه ينتمي أساسا للمجتمع  ،ومن مث لألمة  ،وهو ابنتمائه للمجتمع
أصبح عضوا فيه  ،وألن الدولة هي وكيل عن اجملتمع ؛ فإن كل من ينتمي للمجتمع يصبح
عضوا أصيل يف الدولة  ،وابلتايل يصبح مواطنا يف الدولة له كل احلقوق  ،وعليه كل
الواجبات  ،وحيظى بعلقة املساواة من قبل الدولة مثل غريه من أعضاء اجملتمع  ،وهنا نؤكد
على فكرة حمورية يف الدولة احلضارية  ،وهي أن اجملتمع سابق على الدولة  ،وأن األمة سابقة
على الدولة ؛ ألن الدولة احلضارية تقوم هويتها على قيم ؛ لذا فإن تلك القيم توجد أوال يف
اجملتمع أو األمة  ،وتصبح سائدة وغالبة  ،ومن مث تقوم الدولة على تلك القيم  ،وتستمد
شرعيتها من حفاظها على القيم اليت امن هبا اجملتمع  ،وامنت هبا األمة ؛ ألن الدولة اليت
تستند لقيم ال توجد يف اجملتمع  ،وتفرض قيمها على اجملتمع  ،ليست دولة حضارية  ،بل
هي شكل من أشكال الدولة املستبدة.

يضاف هلذا مسألة مهمة يف التفرقة بني الدول  ،ففي الدولة احلضارية يقوم اجملتمع على قيم ،
وكل من ينتمي لتلك القيم يصبح عضوا يف اجملتمع  ،وابلتايل يصبح عضوا يف الدولة  ،وهو
هبذا مثله مثل غريه ال فارق بينهما ؛ ألن كل أعضاء اجملتمع تقوم عضويتهم على إمياهنم بقيم
اجملتمع  ،وهذا األمر ال يتحقق يف اجملتمعات اليت تقوم فيها الدولة مستندة على القومية ،
ففي فرنسا  ،مثل  ،تقوم الدولة مستندة على القومية الفرنسية  ،ومن حيصل على جنسية
الدولة الفرنسية من غري املنتمني للقومية الفرنسية يصبح مواطنا يف
الدولة  ،ولكنه ال يصبح منتميا للقومية الفرنسية ؛ ألن الفرد ال ميكن حتويل قوميته  ،ألهنا
عرق  ،وهلا أساس بيولوجي  ،ففي فرنسا حتدد املواطنة علقة املساواة بني كل حاملي جنسية
الدولة  ،وال ميكن أن ينتمي لقوميتهم أحد من خارجها  ،لكن الدولة احلضارية تقوم أساسا
على القيم  ،وهي دولة عابرة للقومية ؛ ُما جيعل تعدد القوميات واألعراق فيها جزءا من تعدد
مكوانهتا داخل اهلوية الواحدة  ،وألن اهلوية تقوم على القيم  ،فإن كل من ينتمي لتلك القيم
يصبح جزءا من هوية اجملتمع والدولة  ،ويصبح مواطنا كامل يف الدولة  ،وعضوا كامل يف
اجملتمع  ،حىت وإن اختلفت أصوله العرقية.
فاملواطنة تتحقق يف الدولة احلضارية نتيجة أن الفرد ينتمي انتماء كامل غري منقوص للمجتمع
 ،وابلتايل تصبح مواطنته مفروضة على الدولة ؛ ألن الدولة وكيل عن اجملتمع  ،وتتبع هوية
اجملتمع  ،وعليه نقول :إن الدولة احلضارية تتميز أبن االنتماء هلا مفتوح ،فجنسيتها تعطى ملن
يؤمن ابلقيم املؤسسة هلا[(.])50
وميكننا أن نتصور أن مع بداية أتسيس الدولة اإلسلمية الكربى  ،وتوسعها يف العديد من
املناطق ،وانضمام العديد من القوميات هلا ،كان هناك اختلفات حضارية ما  ،أو كان هناك
قدر من عدم التجانس  ،وهو ما ت حتويله إىل حالة جتانس عام  ،من خلل جتمع كل األمة
على القيم العليا إطارا جامعا مسح مبساحة للفروق الثقافية داخلها  ،فحافظت اجملتمعات

على َتيزها  ،ويف الوقت نفسه اشرتكت يف اإلطار احلضاري العام  ،فصارت هبذا أمة
واحدة[(.])51
وهنا تربز خاصة مهمة يف احلضارة اإلسلمية  ،أهنا حضارة التنوع يف إطار الوحدة  ،فهي
أكثر احلضارات اليت تشمل تنوعا داخليا  ،ومع هذا فهي أكثر احلضارات اليت تتميز إبطار
عام حاكم وحمكوم  ،وتلك هي خاصة الدين ،
فمنظومة القيم املستمدة من الدين تقوم على قيم حمددة ومطلقة ،أي :تقوم على عدد حمدد
من املبادأئ العامة  ،وداخل هذه املبادأئ ميكن أن خيتلف الناس  ،ولكن إمياهنم هبذه
املبادأئ يوحدهم مهما اختلفوا داخلها ؛ وهلذا يتمدد التنوع داخل إطار القيم احلاكمة اليت
حتول هذا التنوع إىل وحدة  ،وهنا أتسست املواطنة يف صورهتا األعمق[( ، ])52وسيأيت
تفعيل ذلك الحقا إبذن هللا تعاىل.
 9ـ املواطنة والدولة القطرية:
يف االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية جتد ما يلي:
املادة (:)1
لكل الشعوب احلق يف تقرير املصري  ،ومبقتضى هذا احلق فإهنا تقرر حبرية وضعها السياسي ،
وتتابع حبرية تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية[( ، ])53أما يف وطننا اإلسلمي فقد
ابتدأت قضية املواطنة قبل قرن وربع يف العامل العريب واإلسلمي  ،وذلك منذ صدور أول
دستور عثماين عام (1876م) مقررا مبدأ املساواة يف مجيع احلقوق والواجبات بني مواطين
الدولة على اختلف أدَيهنم[(.])54
إن غري املسلمني صاروا شركاء أصليني يف أوطان املسلمني  ،ومل تعد علقاهتم ابملسلمني
قائمة على إعارة قبيلة لقبيلة أخرى  ،أو خضوع من قبيلة إىل قبيلة أخرى  ،األمر الذي

ينبغي أن يسقط معه على الفور ـ ومهما كانت املربرات ـ أي تصنيف هلم يف مربع األجانب
األخرى[(.])55
والبد من إيضاح هذا املفهوم ؛ فلقد كانت املواطنة يف الدولة اإلسلمية منذ عهد الفتوح
اإلسلمية قائمة على تقسيم املواطنني لفريقني :مسلمني وذميني  ،واملسلمون هلم حقوق
ختتلف قليل أو كثريا عن حقوق أهل الكتاب أو أهل الذمة  ،ويف الوقت الذي يدفع
املسلمون فيه الزكاة يدفع أهل الذمة اجلزية  ،ويكون حق الدفاع عن البلد واجب املسلمني ،
واجلزية مقابل ْحايتهم  ،واحلفاظ على حرماهتم وأغراضهم  ،وعندما تعجز الدولة عن احلماية
تعيد اجلزية  ،وتدعو أهل الذمة إىل املشاركة يف الدفاع عن الوطن املعرض للخطر من العدو
اخلارجي.
أما منذ صدور القانون العثماين عام (1876م) فقد أهنى هذا التقسيم ملسلمني وذميني ،
واعترب املواطنون متساوين يف احلقوق والواجبات  ،وصار أهل الذمة واملسلمون شركاء يف
الدفاع عن الوطن  ،وهذا أقرب إىل وضع الدولة اإلسلمية األوىل يف املدينة  ،فقد كان يهود
املدينة شركاء يف املواطنة  ،لليهود نفقتهم وللمسلمني نفقتهم  ،وعليهم النصر على من داهم
يثرب  ،وجوف يثرب حرام على أهل هذه الصحيفة[(.])56
***

اثنيا :التطور التارخيي ملفهوم املواطنة
إن الناظر إىل اتريخ الفكر الفلسفي السياسي يدرك مدى التطور الذي حلق مفهوم املواطنة ،
فاملفهوم الذي بدأ خلل احلقبة اليواننية قبل امليلد ليس هو نفسه الذي كان موجودا يف فرتة
العصور الوسطى  ،وكذلك خيتلف عن ذلك الذي عرفته أوربة بعد الثورة الفرنسية  ،والذي
خيتلف بدوره عن املفهوم املعاصر للمواطنة.
فاملواطنة ـ يف كل حقبة اترخيية ـ إمنا كانت تعرب عن الرتكيبة الثقافية واألخلقية لتلك احلقبة ،
ومن مث كانت املواطنة هي املؤشر على مدى حتقق املثل األخلقية والسياسية يف زماهنا،
فاملواطن عند اليوانن هو «اليوانين احلر» ،بينما املواطن يف زمن الدولة القومية هو أحد أبناء
األمة املكونة للدولة ...إخل فاملواطنة قدميا مل تكن تشري طوال الوقت إىل مبادأئ وقيم أخلقية
وسياسية عامة  ،وإمنا كانت تعرب عن وضعية خاصة حيوزها البعض  ،وحيرم منها االخرون،
أي :أن املواطنة كانت حالة من عدم املساواة  ،يقابلها رغبة وكفاح من أجل املساواة من
جانب أولئك الذين حرموا منها  ،ومن هنا فإن اتريخ مبدأ املواطنة هو اتريخ سعي اإلنسان
من أجل اإلنصاف  ،والعدل  ،واملساواة[(.])57
ويرى األستاذ ْحدي مهران أن املواطنة قد مرت بست مراحل اترخيية  ،كونت ستة مفاهيم
خمتلفة كما يلي:

 1ـ مواطنة دولة املدينة:
وهو املفهوم الذي ساد يف احلقبة اليواننية الرومانية  ،وقد َتيز هذا املفهوم برتكيزه على قيم
املشاركة السياسية واملساواة بني املواطنني على قاعدة املواطنة  ،غري أن هذا املفهوم من انحية
أخرى مل يكن يشمل بصفة املواطنة إال الرجال األحرار  ،بينما ت استبعاد العبيد والنساء
واألطفال وكذلك األجانب عن املدينة ؛ ُما جعله ال يشمل إال فئة قليلة ُمن يستحقون صفة
املواطنة.
إال أن قيم املواطنة عند العديد من الفلسفة بعد ذلك قد أتثرت مبفهوم املواطنة اليوانين
القدمي ؛ نظرا لتشديده على أفكار املشاركة واملسؤولية على املواطنني  ،واهتمامه ابملسامهة يف
احلكم بصورة مباشرة  ،عرب مؤسسات تقوم على نشاط املواطنني.
 2ـ مواطنة اإلميان:
وهو املفهوم الذي ساد يف احلقبة اإلسلمية واملسيحية يف أوائل فرتة العصور الوسطى  ،حيث
املواطن هو الفرد املنتمي للعقيدة السائدة يف الدولة .وَتيز هذا املفهوم بعدم التزامه حبدود
الدولة  ،وإمنا كان ذا صفة عاملية حبيث يشمل كل من ينتمي إىل العقيدة السائدة يف أي
مكان.
وقد أعطى هذا املفهوم يف صورته اإلسلمية حقوقا هامة للمرأة  ،إال أن التطبيق العملي
لتلك احلقوق على األرض مل يكن ابملستوى نفسه  ،فظلت املرأة فعليا يف أغلب فرتات
التاريخ اإلسلمي بعيدة عن العملية السياسية  ،أما صورة املفهوم املسيحي فلم تعط املرأة أي
حقوق تذكر ال داخل الكنيسة وال خارجها  ،واكتفى املفهوم مبنح الدعم املعنوي والروحي
للعبيد دون الدعم املادي  ،فبقي العبيد يف أسوأ حال يف تلك الفرتة  ،مع ما كان يطلب
منهم من قبول للعبودية بوصفها إرادة إهلية.

 3ـ مواطنة املدن املستقلة:
وهي اليت سادت يف املدن التجارية يف جنوب أوربة وحتديدا يف إيطاليا ـ يف فرتة العصور
الوسطى ـ حيث كانت تعين احلصول على امتيازات مدفوعة األجر َ ،تكن التجار من البيع ،
والشراء  ،والزواج  ،والطلق  ،والسفر  ،وغريها دون احلصول على إذن أو تصريح من السيد
اإلقطاعي وفقا للنظام الذي كان سائدا حينذاك  ،وقد منح هذا املفهوم سكان املدن نوعا
من احلرية الفكرية واالقتصادية  ،ومكنهم من تقدمي رؤى نقدية للنظام الكنسي واإلقطاعي ،
وظهور تيار فكري يرفض األفكار الكلية للكنيسة  ،وينادي ابلروح القومية  ،وقد عرب هذا
التيار عن ارائه يف مؤلفات كان هلا صدى واسع بعد ذلك يف فرتة عصر النهضة.
 4ـ املواطنة التعاقدية:
وهو املفهوم الذي ساد بدءا من عصر النهضة  ،والذي كان يقوم على فكرة العقد
االجتماعي ؛ اليت كانت رائجة يف ذلك احلني  ،كما أن هذا املفهوم قد ارتبط بفكرة الدولة
القومية  ،والذي ظل مرتبطا هبا حىت ظهور املفهوم الواضح للمواطنة بعد ذلك أبربعة قرون.
وقد َتيز هذا املفهوم بدعمه غري احملدود لفكرة املواطن اإلجيايب ،حيث يتحول املواطن إىل
حائز للسيادة وليس خاضعا هلا  ،ومن مث يصبح قادرا على عزل احلكام الفاسدين  ،وتعيني
غريهم  ،وحماسبتهم  ،وذلك وفقا ألحكام العقد االجتماعي  ،وقد انهض هذا املفهوم
العبودية ومربراهتا املختلفة  ،إال أنه مل يقدم جديدا ابلنسبة للمرأة ؛ فقد ظلت بعيدة عن
حقوق املواطنة.
 5ـ مواطنة احلقوق:
وهو املفهوم الذي ساد منذ منتصف القرن الثامن عشر  ،وارتبط بفكرة

احلقوق اليت تطورت من احلقوق الطبيعية إىل حقوق اإلنسان  ،مث إىل حقوق املواطنة  ،وابقي
أنواع احلقوق  ،مثل :حقوق العمال  ،وحقوق املرأة  ،وحقوق الطفل  ....إخل.
وقد تلقى هذا املفهوم دعما قوَي من الثورة الفرنسية ؛ اليت تبنت فكرة حقوق املواطنة ،
وأصدرت :إعلن حقوق اإلنسان واملواطن للتعبري عن احلقوق املدنية والقانونية لكل فرد
داخل اجلمهورية الفرنسية.
وقد تشبثت التيارات النسوية هبذا املفهوم للحصول على حقوقها  ،فكان خري داعم هلا ،
كذلك فقد استغلت احلركات املناهضة للعبودية  ،أو املدافعة عن حقوق العمل  ،هذا
املفهوم لتحقيق أهدافها املشروعة  ،وقد حتول هذا املفهوم إىل فكرة الدعم املادي الذي
تقدمه الدولة للمواطن حتت مظلة دولة الرفاهية  ،وذلك منذ منتصف القرن العشرين  ،غري
أن هذا املفهوم قد ارتبط بفكرة الدولة القومية بصورة عجز معها عن حل املشكلت العرقية
 ،والثقافية.
 6ـ املواطنة العاملية:
هو املفهوم الذي يعرب عن صور املواطنة اليت تتخطى الدولة القومية القطرية إىل حيز أوسع ،
أو حىت أضيق  ،وذلك ابالنتماء لكياانت جديدة  ،وتفضيلها على االنتماء القومي.
وقد أتثر هذا النموذج العاملي للمواطنة بقوة بفكرة العوملة منذ ظهورها  ،خاصة وأن
االحتادات والتكتلت العاملية بدأت تزداد بشكل جعل هذا املفهوم حقيقة واقعة  ،مع الدعوة
لعامل مفتوح ومرتابط اقتصادَي وثقافيا وسياسيا ابالعتماد على التكنولوجيا احلديثة  ،غري أن
هذا املفهوم العاملي ال يزال غري قادر على اكتساب ثقة الغالبية من الناس ؛ ملا يبدو فيه من
هتديد للهوية الثقافية  ،ومعارضته ملفهوم الدولة القومية بكل ما حتمله من تراث غال على

العديد من الشعوب  ،ولعل ذلك ما جعله يواجه مواجهات من الرفض الشديد خوفا من
ضياع اهلوية الثقافية ؛ ُما يعرقل مسرية هذا املفهوم  ،ورمبا يقضي عليه يف النهاية[(.])58
وميكننا ُما سبق أن نقول :إن مفهوم املواطنة عرب اترخيه قد كشف عن عدد من احلقائق
التالية:
_خ إن مفهوم املواطنة طوال اترخيه الطويل قد ظهر أبكثر من صورة واحدة  ،وذلك حبسب
ما تضمنه من قيم سياسية وأخلقية يف كل مرحلة من املراحل اليت مر هبا  ،فهو يعرب عن
املسؤولية أحياان  ،ويعرب عن احلقوق يف بعض األحيان  ،كذلك فقد كان يشري إىل اخلضوع
للسيادة يف بعض األوقات  ،ويف أوقات أخرى كان يعين حيازة السيادة وُمارستها  ،كما أن
حدوده كانت تضيق مبساحة دولة املدينة  ،أو تتسع لتشمل العامل  ،وهو ما يدل على مدى
التنوع الذي حققه هذا املفهوم طوال اترخيه.
_خ إن مفهوم املواطنة كان صورة دائمة للستعباد  ،وعدم املساواة طوال اترخيه  ،فقد ظل
العبيد والنساء ـ مثل ـ مستبعدين من نيل هذا احلق على الدوام  ،وحىت حني انتهت العبودية
 ،وحصلت النساء على حقوق املواطنة  ،بقي املفهوم مرتبطا بصورة االستعباد تلك عرب
التفرقة بني أبناء الوطن الواحد وابقي سكان الدولة ُمن يعدون من األجانب أو املقيمني فقط
 ،وال يستثىن من تلك الصورة إال املفهوم العاملي للمواطنة يف صيغته الكوكبية  ،واليت تسعى
جلعل العامل وطنا واحدا لكل البشر بل استثناء.
_خ املواطنة مفهوم حموري يف الفكر السياسي  ،فهو ـ وفقا لطبيعته ـ يرتبط بعدد من املفاهيم
اهلامة يف أي دولة يف العامل  ،مثل املساواة  ،واملشاركة ،
واحلقوق  ،والواجبات  ،والتعددية  ،والدميقراطية  ،واحلرية ؛ هلذا تعد دراسة اتريخ املواطنة
دراسة ملدى تطور واختلف تلك املفاهيم عرب العصور املختلفة ُ ،ما ميكن الباحث من فهم
واستيعاب الصورة اليت تكون هبا الفكر السياسي الغريب يف صورته احلالية[(.])59

***

املبحث الثاين

املواطنة واملفاهيم املتعلقة هبا

أوال :العلقة بني الوطن واملواطن واملواطنة.
اثنيا :املواطنة واهلوية.
اثلثا :املواطنة والدميقراطية.
رابعا :املواطنة وحقوق اإلنسان.
خامسا :اجلنسية.
سادسا :ركائز دولة املواطنة.
***

أوال :العلقة بني الوطن واملواطن واملواطنة
قبل اخلوض يف العلقة اليت تربط بني املفاهيم الثلثة :الوطن واملواطن واملواطنة  ،حنب أن
نبني معىن الوطن واملواطن  ،حيث سبق لنا أن عرفنا املواطنة بشكل واسع  ،وال مينع من
اختصارها مع تعريف الدولة:
* الوطن :وهو ذلك اجلزء اجلغرايف من األرض الذي تعيش عليه جمموعة من األفراد  ،تتفاعل
فيما بينها بعلقات إنسانية  ،وعاطفية  ،وروحية  ،وثقافية  ،ومادية  ،وغريها  ،وبشكل عام
فإن معىن الوطن :هو تعبري عن األرض اليت ولد فيها الفرد  ،ونشأ  ،وترعرع  ،واختار أن
يعيش فيها.

* املواطن :وهو ذلك الفرد الذي يعيش على تلك القطعة من األرض  ،ويتفاعل األفراد
االخرين من خلل مؤسسات تشكل على أساسها الدولة.
* الدولة :هي كيان تشكل من مؤسسات تشريعية  ،وتنفيذية  ،وقضائية  ،وأجهزة إدارية ،
حتكمها نظم سياسية معينة  ،ويندمج هذا الكيان مع األفراد واجلزء اجلغرايف لتتشكل بذلك
الدولة  ،واملواطنة صفة تطلق على الفرد الذي ينتمي إىل وطن معني.
* املواطنة والوطنية :هناك فرق بني صفة املفهومني :املواطنة والوطنية  ،أي :أن الوطنية تعترب
أعلى مراتب املواطنة اليت حيصل عليها الفرد من خلل انتسابه جلماعة  ،ومشاركته يف أعمال
الدولة[(.])60

والوطنية شعار مييز املواطن املنتمي إىل وطنه من غري املنتمي  ،وهي درجة خالية من العشق
يكرسه الفرد لوطنه  ،وعكسها اخليانة واخلائن وهو الضعيف الوطنية ؛ الذي يقيس حبه
لوطنه مبقدار ما يستفيد من ذلك الوطن[(.])61
والوطنية عاطفة قوية يشعر هبا املواطن جتاه وطنه  ،وال تكون الوطنية ابلقول  ،بل ابلفعل ،
وأن صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة املواطنة  ،وتصبح املصلحة العامة لديه أهم من
املصلحة اخلاصة ،ولذلك فإن املواطنة هي اإلطار الفكري  ،أما الوطنية فهي َتثل اجلانب
واإلطار العملي لسلوك املواطن[(.])62
ويعترب الوطن للمواطن بيئة مادية ومعنوية َتثل له األرض  ،واملسكن  ،واألهل  ،واألقارب ،
واالابء  ،واألجداد  ،وعلقة روحية َتثل له قيم اجملتمع من عادات  ،وتقاليد  ،وقيم ،
واجتاهات  ،ومعتقدات  ،ومشاعر فيها سعادة وفرح وضيق وحزن وغريها  ،ويعيش املواطن
يف هاتني البيئتني مبواطنة كاملة يتفاعل معها عرب العصور.

هذا وال ميكن أن ختتزل هذه املعاين  ،واملفاهيم" :الوطن واملواطن واملواطنة" يف املعين اللغوي ،
وإمنا هي روابط يف صفة ومضمون  ،فل ميكن ترسيخ مفهوم املواطنة مبا يعنيه من مسؤولية
كاملة جتاه الوطن  ،دون وجود أفراد مواطنني يدركون بوعي حقوقهم وواجباهتم يف مجيع
جماالت احلياة  ،سواء كان يف اجملال السياسي  ،أو االقتصادي  ،أو االجتماعي  ،أو الثقايف
 ،أو املعريف  ،ويشعر هؤالء أبهنم مسؤولون عما جيري داخل وطنهم  ،فل مواطنة بدون
مواطن  ،وال مواطن بدون والء وانتماء للوطن  ،يتفاعل مع مشاكله وقضاَيه وشؤونه بشكل
أو ابخر[(.])63

ويعتقد عامة الناس أن املواطنة تتلخص يف احلضور املادي يف بلد ما  ،أو أهنا تتلخص يف
جمموعة من احلقوق اليت ال يقبلها أي التزام  ،وهذا االعتقاد خاطأئ لسببني:
أوال :ألنه يقوم ضمنيا على خلط بني املواطن واملواطنة.
واثنيا :ألنه خيلط بني املواطنة وأصناف االنتماء األخرى  ،سواء كانت ثقافية أو دينية أو
أيديولوجية أو اجتماعية  ،يف حني أن فهم املواطنة يقتضي حتديدها يف علقاهتا ابلسيادة
السياسية  ،وابلدميقراطية.
فاملواطن هو ذلك الشخص الذي ميتلك حقوقا غري قابلة للنقض  ،أو النقص  ،أو االعتداء
عليها من قبل الدولة  ،فهذه احلقوق هي حقوق سياسية تتعلق ابملشاركة السياسية يف اختاذ
القرار السياسي  ،وحقوق مدنية ومجاعية ترتبط ابجلانب االقتصادي  ،واالجتماعي ،
واملعريف[(.])64
وإذا كانت املواطنة مرتبطة ابلوطن  ،فهذا يعين أنه كلما كان التمسك ابلوطن قوَي ،
واالنتماء إليه اثبتا  ،فإن املواطنة تتجلى أبهبى صورها  ،حيث يشعر كل مواطن بكرامته

وقيمته  ،ويتمتع حبقوق املواطنة الكاملة ؛ اليت تؤمن له العيش الكرمي يف وطن حر
كرمي[(.])65
فاملواطنة تقدر ابلقدر الذي يبذله رعاَيها من أجلها  ،فهي ال َتنح منحا من مصدر
خارجي ،بل تكتسب اكتسااب ،شأهنا يف ذلك شأن قيم احلياة األخرى[(.])66
فاملواطنة هي التعبري القانوين عن الوجود السياسي للوطن واملواطن  ،وهي حجر الزاوية لتطوير
الوطن ابتداء من نظامه السياسي  ،واالجتماعي ،
واالقتصادي  ،وامتدادا للنهوض الثقايف واالرتقاء احلضاري  ،وتتجلى املواطنة يف أرقى صورها
ابرتقاء االستقلل الوطين  ،وثبات العزة والكرامة من انحية  ،كما تظهر بتثبيت مجيع احلقوق
السياسية للمواطن[(.])67
***

ثـانـيـا :املـواطنـة والـهـويـة

اهلوية هي مصدر رئيس من مصادر القوة اليت تسعى الشعوب المتلكها  ،واهلوية القوية هي
القادرة على تفعيل القواعد اليت يتفق عليها أصحاهبا  ،فأقصى درجات القوة هي اليت أتيت
من قانون يدعمه[(.])68
وجاء مصطلح اهلوية يف اللغة العربية من كلمة :هو.
واهلوية هي جممل السمات اليت َتيز شيئا عن غريه  ،أو شخصا عن غريه  ،أو جمموعة عن
غريها  ،كل منها حيمل عدة عناصر يف هويته  ،عناصر اهلوية هي شيء متحرك ديناميكي
ميكن أن يربز أحدها أو بعضها يف مرحلة معينة  ،وبعضها االخر يف مرحلة أخرى.
ويقول التحليل النفسي على «هوية حنن ـ أان» :فل توجد هوية «أان» بدون هوية «حنن» ،
واهلوية خترج عن عملية اترخيية وحضارية تنتقل ابلبشرية من اهليمنة الشمولية للنحن إىل حالة
متقدمة للتفرد  ،فاجملتمع يتكون من ُمارساتنا وعلقاتنا املتبادلة  ،وإن مل تكن هذه العلقات
«حرة»  ،فهي ليست قوى طبيعية  ،ال يوجد الفرد إال يف جمتمع  ،ويتوقف التفرد على منط
التنظيم االجتماعي  ،ولقد فرضت الدولة ـ األمة بنفسها ابلتدريج كصبغة غالبة للنحن
اجملتمعية.

وأتسيسا على املقاربة الفلسفية تعرب اهلوية عن حقيقة الشيء املطلقة املشتملة على صفاته
اجلوهرية اليت َتيزه عن غريه  ،كما تعرب عن خاصية املطابقة  ،أي :مطابقة الشيء لنفسه  ،أو
ملثيله  ،وابلتايل فاهلوية الثقافية ألي شعب هي القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من السمات
والقسمات العامة اليت َتيز حضارته عن غريها من احلضارات[(.])69
وتستعمل كلمة «هوية» يف األدبيات املعاصرة ألداء معىن املطابقة :مطابقة الشيء لنفسه ،
أو مطابقته ملثيله  ،ويف املعاجم احلديثة فإهنا ال خترج عن هذا املضمون  ،فاهلوية هي :حقيقة

الشيء أو الشخص املطلقة  ،املشتملة على صفاته اجلوهرية  ،واليت َتيز عن غريه  ،وتسمى
أيضا :وحدة الذات.
ولذلك فإذا اعتمدان املفهوم اللغوي بكلمة هوية  ،أو استندان إىل املفهوم الفلسفي احلديث ،
فإن املعىن العام للكلمة ال يتغري  ،وهو يشمل االمتياز عن الغري  ،واملطابقة للنفس  ،أي:
خصوصية الذات  ،وما يتميز به الفرد أو اجملتمع من األخيار من خصائص وُميزات  ،ومن
قيم ومقومات[(.])70
وللهوية أشكال  ،اهلوية الثقافية واحلضارية ألمة من األمم  ،واهلوية الشخصية  ،واهلوية
اجلمعية  ،واهلوَيت القومية أو الوطنية[(.])71
 1ـ مكوانت اهلوية :أمور متعددة  ،منها:
أ ـ اللغة:
هي العنصر األساسي للهوية  ،فكما قالت املستشارة األملانية مريكل :إن اللغة هي الشيء
األهم  ،وليس هناك جمال لألعذار يف هذا الشأن  ،واللغة هي
مكون أساسي من مكوانت الثقافية  ،واللغة العربية مقوم أساسي من مقومات الثقافة العربية
اإلسلمية  ،ذلك أن العربية ليست لغة أداة فحسب  ،ولكنها لغة فكر أساسا  ،وحىت
الشعوب واألمم اليت انضوت حتت لواء اإلسلم  ،وإن كانت احتفظت بلغتها الوطنية  ،فإهنا
اختذت من اللغة العربية وسيلة للرتقاء الثقايف والفكري  ،وأدخلت احلروف العربية إىل لغاهتا
 ،فصارت تكتب هبا  ،وعلى هذا األساس فإن الثقافة العربية هي ثقافة األمة العربية ؛ اليت
هي أمة اإلسلم الذي منه اكتسبت صبغتها  ،وْحلت صفتها  ،واستمدت طبيعتها  ،فلم
يكن هلذه األمة كيان قائم الذات قبل اإلسلم  ،وإمنا كانت قبائل وعشائر ال جتمعها عقيدة
 ،وال يوحدها إميان ابلرسالة اخلالدة للعرب  ،ولكن كانت الثقافة العربية إسلمية الروح

واألصول  ،ومع ذلك ثقافة استوعبت كل األمم والشعوب ؛ اليت انضوت حتت لواء األمة
العربية اإلسلمية  ،ووسعت كل الثقافات اليت تعايشت معها  ،فصارت بذلك ثقافة العرب
املسلمني  ،وثقافة النصارى واليهود  ،وثقافة كل األدَين  ،وطوائف امللل والنحل اليت
اندجمت يف الكيان اإلسلمي  ،وعاشت يف ظل الدولة اإلسلمية عرب األزمنة
والعصور[(.])72
ومن أهم اخلصائص اليت َتيزت هبا الثقافة العربية أهنا امتزجت ابلثقافات األخرى اليت كانت
سائدة يف عهود اإلسلم األوىل  ،وتفتحت لعطاء األجناس واألقوام  ،وأهل الدَيانت
والعقائد اليت تعايشت مع اجملتمع اإلسلمي  ،فصارت بذلك الثقافة غنية احملتوى  ،متعددة
الروافد  ،متنوعة املصادر  ،ولكنها ذات روح واحدة  ،وهوية متميزة متفردة[(.])73
كذلك فإن من أهم خصائص الثقافة العربية اإلسلمية االنفتاح على الثقافات
الشرقية والغربية  ،مع احملافظة على األصول الثابتة من دون جتاوزها.
وقد واجهت الثقافة العربية اإلسلمية عددا من التحدَيت يف اترخيها الطويل  ،وهي حتدَيت
املذاهب الفلسفية  ،واألدَين  ،والدعوات املختلفة ؛ اليت كان يزخر هبا العامل إ َّابن بعث
اإلسلم  ،من بوذية  ،وجموسية  ،ووثنية  ،وهلينية  ،وهندية إىل قوى غازية  ،وحاولت مجيعها
إاثرة الشبهات  ،وحتريف القيم األساسية  ،واإلضرار ابألمة والدولة اإلسلمية  ،لكن الثقافة
اإلسلمية بلغتها العربية انتصرت على هذه التحدَيت يف املاضي  ،واحلاضر  ،وستنتصر إبذن
هللا يف املستقبل ؛ بفضل مقوماهتا الصلبة  ،وخصائصها املتفردة  ،ولقد أكسب هذا االمتزاج
والتلقح الثقافة اإلسلمية العربية ثراء وغىن.
وأييت مصدر هذا التنوع الذي يطبع الثقافية العربية اإلسلمية ؛ اليت من خصائصها الرتغيب
احلض على التماس احلكمة من أي وعاء أو
يف طلب العلم  ،واحلث على النظر والتفكري  ،و ُّ
مصدر كانت  ،والدعوة إىل التعارف بني األمم والشعوب مبا يقتضيه ذلك من تقارب بكل

معانيه  ،إىل جانب النهي عن اإلكراه يف الدين  ،وذلك املبدأ القراين الذي ميثله قاعدة
للتعايش الثقايف والفكري ؛ يف إطار وحدة األصل اإلنساين  ،وهو املبدأ األصيل الذي خيتزل
كل معاين حرية الفكر ؛ اليت هي نقيض فوضى الفكر[(.])74
ب ـ اقتصاد مشرتك:
فاهلوية ترتبط بنمط التنمية  ،فإذا كان منط التنمية مستقرا  ،فكان سببا للتنمية والنمو ،
فاهلوية تكون مستقرة وقوية  ،أما إذا كان مذبذاب  ،فكذلك تكون اهلوية  ،ويؤثر اضطراب
منط التنمية يف خلق مناخ سياسي داخلي
متوتر  ،األمر الذي مياثل حال الدول النامية  ،وكذلك املتحولة عن النظام االشرتاكي كشرق
أوربة مثل[(.])75
ونلحظ من خلل جتارب الشعوب أن الفقر الزائد قد يقضي على هوية اجملتمع  ،وحيوله إىل
وحوش جياع ال قيم هلا وال مبادأئ وال انتماء .وما ثورات اجلياع  ،وانتفاضات احلرامية بغريبة
عن دراستنا  ،وهي بذلك ال تعرب عن فكر أو رأي ،وإمنا عن حاجة اقتصادية ،وهي سد
غريزة اجلوع[(.])76
ج ـ العامل السياسي:
تبحث اهلوية السياسية عن عناصر ارتكاز هلا يف اهلوية الثقافية  ،ليس ألن اهلوية الثقافية هي
املعرب عن مصاحل اجلماعة  ،ولكن ألن اهلوية الثقافية أصبح هلا دور أساسي يف الصراع غري
املتكافأئ على السيطرة واهليمنة يف العامل  ،وميكن القول أن اهلوية السياسية تعد الدافع
والغرض هلوية متحركة املقاصد  ،قادرة على التجدد بشكل أسرع من اهلوية الثقافية  ،وهي
ابنة أوضاع داخلية وعاملية أكثر منها ابنة ذاكرة مجاعية وفردية  ،ضرورية االستحضار.
د ـ االنتماء والتحضر وحقوق وواجبات مشرتكة:

االنتماء غريزة فطرية ال تقتصر على البشر فقط  ،ولكنها ترتبط كذلك مبليني األنواع من
الكائنات احلية  ،وعلى املدى الواسع لفصائلها  ،وطبيعة حياهتا  ،فكل هذه الكائنات تنتمي
لنوعها  ،واألرض اليت تعيش عليها  ،والبيئة اليت خرجت منها  ،أو تعيش فيها  ،وكلها
تستمد قوهتا ومعيشتها من هذا االنتماء  ،وافتقاد االنتماء يكون أحد أسباب تعاستها ،
وفقد هويتها ميثل خلل يف أسباب تواجدها ودورهتا يف احلياة  ،وقد يصل لفنائها  ،من ذلك
نستطيع أن نقول :إن االنتماء ال تعود منافعه على املكان أو البيئة  ،بل تعود على الكائن
ذاته  ،وابلتايل فإن االنتماء سر من أسرار احلياة  ،وأساس الستمرارها  ،وفقد الكائن احلي
هلذا االنتماء يصبح بسبب ذلك عالة على جمتمعه  ،منبوذا من أقرانه  ،معتقدا جلودة حياته.
وانتماء املواطن غالبا ما يوحي أبنه يقتصر على االنتماء للوطن فقط  ،والواقع فإن االنتماء
أعم وأمشل من ذلك  ،فاالنتماء لألسرة وللعمل والبيئة احمليطة  ،وكل ما هو يف دائرته
الصغرى  ،كلها أساس النتمائه األكرب حنو الوطن  ،واالنتماء يستحيل أن يكون بقرار أو
بتوجيه  ،سواء من املواطن ذاته أو من اجملتمع ؛ ألنه غريزة ْحيدة جيب أن ننميها بتحسني
العلقة بني الفرد وبيئته وعمله  ،وابلتايل أييت كامل حنو الوطن  ،حيث لن جتد مواطنا يفتقد
االنتماء ألسرته  ،أو عمله  ،أو بيئته الصغرى  ،ويكون منتميا حقيقيا لبيئته الكربى وهي
الوطن.
والتحضر مسة حمصلة لكثري من السمات  ،كما أن التحضر مقياس ومعيار يعكس مستوى
التقدم واالرتقاء ألي جمتمع من اجملتمعات  ،والتحضر ال مكان له  ،فهو سلوك يف العمل ،
ويف الشارع  ،ويف البيت  ،كما أنه سلوك يف العلقات االجتماعية  ،واالقتصادية على
املستوى العام  ،وأيضا سلوك يف التصرفات يف اللغة  ،ويف احلوار.
والسلوك احلضاري ال يقتصر على األفراد  ،بل يتصل ابلسلوك اجلماعي جملتمع من األفراد ،
أو وطن من األوطان  ،والسلوك احلضاري لألفراد والسلوك احلضاري للمجتمع كله سلوك

متبادل  ،فالوطن املتحضر نتاج لشعب متحضر  ،كما أن الفرد املتحضر هو نتاج جهود
لوطن متحضر  ،واالنتماء والتحضر يف علقة ترابط قوية  ،ففقد االنتماء يقود إىل تصرفات
فاقدة للسلوكيات احلضارية  ،والعكس صحيح.

واالنتماء والتحضر أساسيان للتنمية االقتصادية  ،فل ميكن القفز مبعدالت تنمية قياسية
بعناصر إنتاج من أفراد انتماؤهم أو حتضرهم ضعيف  ،أو من عناصر ال َتلك منظومة
مشرتكة من احلقوق والواجبات حتكم العلقات بينهم[(.])77
هـ جغرافيا واتريخ ووطن مشرتك:
فهي أساسية يف وضع اهلوية  ،يقول أفلطون :إن اهلوية للكائنات هي ما يبقى كما هو رغم
كل املتغريات ...هذه القدرة على البقاء فوق حواجز الزمن  ،وترهلت املكان  ،وعواقب
األَيم هي اليت َتنح التشابه قوة وجودية  ،فاألرض هي وسيلة للتصال بني األفراد وبني
اجلماعات لتكوين جمتمع  ،ولتحقيق التعاون واالتصال[(.])78
ويعود بنا احلديث عن املكان واجملال اجلغرايف إىل تعريف الدولة ومكوانهتا :الشعب  ،اإلقليم
 ،السلطة  ،احلد األدىن من الثقافة املشرتكة امللئمة إلقامة حياة مشرتكة.
وجند التشابك الكبري والتفاعل املطلق بني كل من الدولة واهلوية والتاريخ واجلغرافيا ابلروابط
الوثيقة بينهم  ،فوجود هذه العوامل مرتبط ابالخر يف األوضاع املستقرة  ،فإذا تقطعت هنا
حتدث املشاكل  ،وتكمن أزمة اهلوية[( ، ])79وينعكس ذلك على مفهوم املواطنة.
و ـ العامل الثقايف يف اهلوية:
الثقافة كلمة عريقة يف اللغة العربية أصل  ،فهي تعين صقل النفس واملنطق

والفطانة  ،ويف القاموس احمليط :ثقف ثقفا وثقافة :صار حاذقا خفيفا فطنا  ،وثقفه تثقيفا:
سواه ،وهي تعىن بتثقيف اإلنسان وتسويته فكرا ووجداان ،وتقوميه سلوكا ومعاملة ،
َّ
واستعملت الثقافة يف العصر احلديث للداللة على الرقي الفكري واألديب واالجتماعي لألفراد
واجلماعات  ،والثقافة ليست جمموعة من األفكار فحسب  ،ولكنها نظرية يف السلوك مبا
يرسم طريق احلياة إمجاال  ،ومبا يتمثل فيه الطابع العام الذي يتطبع عليه شعب من الشعوب
 ،وهي الوجوه املميزة ملقومات األمة اليت تتميز هبا عن غريها من اجلماعات  ،مبا تقوم به من
العقائد  ،والقيم  ،واللغة  ،واملبادأئ  ،والسلوك  ،والعادات  ،والقوانني  ،والتجارب.
معني وحمدد اهلوية  ،يف حني أن مصطلح «حضارة» يستخدم
ويرتبط مفهوم الثقافة مبجتمع َّ
ليشري إىل جمموعات أكثر اتساعا  ،وأكثر مشوال يف الزمان واملكان  ،كما يستخدم مصطلح
«حضارة» للداللة على اجملتمعات اليت بلغت درجة عالية من التطور  ،وتتصف ابلتقدم
العلمي والتقين والتنظيم املدين واالجتماعي.
ويف اجلملة فإن الثقافة هي الكل املركب الذي يتضمن :املعارف  ،والعقائد  ،والفنون ،
واألخلق  ،والقوانني  ،والعادات.
وتتميز الثقافة عموما بعدة خواص  ،منها:
_خ أهنا ظاهرة إنسانية  ،أي :أهنا فاصل نوعي بني اإلنسان وسائر املخلوقات ؛ ألهنا تعبري
عن إنسانيته  ،كما أهنا وسيلته املثلى لللتقاء مع االخرين.
_خ أهنا حتديد لذات اإلنسان  ،وعلقته مع نظرائه  ،ومع الطبيعة ومع ما وراء الطبيعة  ،من
خلل تفاعله معها  ،وعلقته هبا  ،ويف خمتلف جماالت احلياة.

_خ أهنا قوام احلياة االجتماعية وظيفة وحركة  ،فليس من عمل اجتماعي أو فين مجايل أو
فكري يتم إنسانيا خارج دائرهتا  ،وهي اليت تيسر لإلنسان سبل التفاعل مع حميطه مادة ،
وبشرا  ،ومؤسسات.
_خ أهنا عملية إبداعية متجددة تبدع اجلديد واملستقبلي املعرب عنها  ،فالتفاعل مع الواقع
تكييفا أو جتاوزا حنو املستقبل  ،من الوظائف احليوية هلا.
_خ أهنا إجناز كمي مستمر اترخييا  ،فهي بقدر ما تضيف من اجلديد حتافظ على الرتاث
السابق  ،وجتدد قيمه الروحية والفكرية واملعنوية  ،وتوحد معه هوية اجلديد روحا ومسارا ومثل
 ،وهذا هو أحد حمركات الثقافة األساس  ،كما أنه بعد أساسي من أبعادها.
ومثة علقة وثيقة بني اهلوية والثقافة حبيث يتعذر الفصل بينهما  ،إذ ما من هوية إال وختتزل
ثقافة  ،فل هوية بدون منظور  ،وخلفية ثقافية  ،فالثقافة يف عمقها وجوهرها هوية قائمة
الذات  ،وقد تتحد الثقافات يف اهلوية الواحدة  ،كما أنه قد تتنوع اهلوَيت يف الثقافة الواحدة
 ،وذلك ما يعرب عنه ابلتنوع يف إطار الوحدة  ،فقد تنتمي هوية شعب من الشعوب إىل
ثقافات متعددة َ ،تتزج عناصرها  ،وتتلقح مكوانهتا  ،فتتبلور يف هوية واحدة  ،وعلى سبيل
املثال :فإن اهلوية اإلسلمية تتشكل من ثقافات الشعوب واألمم اليت دخلها اإلسلم  ،سواء
اعتنقته  ،أو بقيت على عقائدها اليت كانت تؤمن هبا  ،فهذه الثقافات اليت امتزجت ابلثقافة
العربية اإلسلمية  ،وتلحقت معها  ،هي مجاع هوَيت األمم والشعوب اليت انضوت حتت
لواء احلضارة اإلسلمية  ،وهي بذلك هوية إنسانية متفتحة وغري مغلقة[(.])80

ز ـ العامل الديين يف اهلوية:

فالدين هو أحد مكوانت الثقافة  ،والدين اإلسلمي ساهم يف اهلوية اإلسـلمية اليت تقـوم
على أربعـة أسـس وعنـاصر« :العقيـدة  ،التـاريـخ  ،اللغة  ،األرض» .وجتمعت هذه العناصر
األمة مبجموعها عن اهلويـة اإلسـلمية  ،وقد تضيـع هـذه اهلويـة إن ضـاع الفرد عن
األربعة يف َّ
دينه ؛ لذلك قال تعاىل{ َ:فَـلَوالَ نَـ َفَر من كل فرقَة منـهم طَائ َفة ليَـتَـ َفقَّهوا يف الدين َوليـنذروا

قَـوَمهم إ َذا َر َجعوا إلَيهم لَ َعلَّهم َحي َذرو َن *} [التوبة. ]122 :

وقال جل عل{ :كنـتم َخيـَر أ َمة أخر َجت للنَّاس َأتمرو َن ابل َمعروف َوتَـنـ َهو َن َعن المن َكر}

[آل عمران. ]110 :

األمة انبعة من استقلليتها التشريعية ،والعقائدية  ،والسلوكية ،عن غريها من
وخريية هذه َّ
األمم األخرى  ،وهنالك مرتبصون هبويتنا اإلسلمية وأمتنا  ،كما قال تعاىلَ { َ:وَّد َكثري من

ني َهلم
أَهل الكتَاب لَو يَـرُّدونَكم من بَـعد إميَانكم كفَّارا َح َسدا من عند أَنـفسهم من بَـعد َما تَـبَـ َّ َ
الصلََة َوآتوا
اّلل أبَمره إ َّن َّ
احلَ ُّق فَاعفوا َواص َفحوا َح َّىت َأييتَ َّ
اّللَ َعلَى كل َشيء قَدير * َوأَقيموا َّ

َّ
اّللَ مبَا تَـع َملو َن بَصري *} [البقرة:
اّلل إ َّن َّ
الزَكا َة َوَما تـ َقدموا أل ََنـفسكم من َخري َجتدوه عن َد َّ
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وهنالك تقارير معاصرة يتضح منها َّ
أن أعداء اإلسلم يريدون حمق اهلوية اإلسلمية الصحيحة
 ،وإزالتها[(.])81
اّلل إالَّ أَن يت َّم ن َوره} [التوبة. ]32 :
ََ { َو َأي َب َّ
إن مفهوم اهلوية يشري إىل ما يكون به الشيء هو هو  ،أي :من حيث
تشخصه وحتققه يف ذاته وَتييزه عن غريه  ،فهو وعاء الضمري اجلمعي ألي تكتل
بشري[(.])82

فاهلوية ملزمة للمواطنة ؛ ألن املواطنني حيتاجون إىل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ،
وقوانني حتكم هذه العلقة  ،وتبين هذه العلقة على اجتاهات وقيم ومعتقدات وعادت
وتقاليد وموروث ديين واجتماعي يطلق عليه اهلوية  ،وعلى ذلك ميكن القول :إن اهلوية هي
جمموع من اخلصائص والسمات املعينة تتميز هبا أمة عن أخرى  ،وجمتمع عن جمتمع اخر ،
وفرد عن اخر  ،واهلوية ميكن أن تكون اثبتة حسب حمافظة األمة عليها  ،وتتحول حسب
حتول الواقع[(.])83
***

اثلثا :املواطنة والدميقراطية

املواطنة هي القلب النابض للدميقراطية  ،فعندما تسلب حقوق املواطنة أتخذ الدميقراطية يف
االختفاء  ،فممارسة حقوق املواطنة ال تتم إال من خلل تطبيق النهج الدميقراطي  ،وابلنتيجة
نفسها فإن ُمارسة احلقوق واحلرَيت السياسية والعامة  ،يكون من شأهنا ترسيخ قيم املواطنة ،
ودعم مشاعر الوالء واالنتماء للوطن  ،وعلى ذلك فإن املواطنة والدميقراطية مها عمود البناء
الذي يؤسس عليه قواعد اجملتمع  ،وهو أساس الثقة املتبادلة بني الوطن واملواطن  ،وقوامها
املشاركة السياسية واالجتماعية ملشروع وطين ،فإذا علم الفرد املواطن أبن صوته  ،ورأيه ،
وتعبريه  ،وفعله  ،وعمله سوف يسهم يف رسم السياسات العامة للوطن  ،وحتديد األولوَيت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،فإن ذلك يؤدي ابلتايل إىل زَيدة ارتباطه أبرضه ووطنه
وحكومته ونظامه السياسي.
وهكذا فإن املواطنة هي الفضاء الواسع الذي يضم أبناء الشعب الواحد على اختلف
أطيافهم  ،ومكوانهتم العرقية أو اجلنسية «ذكر  /أنثى» أو الدينية  ،أو القبلية  ،أو الطائفية
اليت يتكون منها هذا اجملتمع  ،وهي مبثابة القاعدة املشرتكة اليت ترتبط بني هذه املكوانت ،
ويتحقق هذا االرتباط  ،وهذا االئتلف من خلل إطار الدولة الوطنية الواحدة  ،فاملواطنة
هي التشريع الدستوري والقانوين لكافة احلقوق  ،والواجبات  ،واحلرَيت العامة.

ومن هذا املنطلق تصبح حقوق املواطنة هي أساس مجيع احلقوق السياسية  ،والقانونية ،
واملدنية  ،واالقتصادية  ،واالجتماعية اليت ينص عليها الدستور والقانون[(.])84
فاملواطنة ال تستقيم إال يف ظل جمتمع مؤسسايت  ،فاملواطنة يف الواقع نضجت وتبلورت جنبا
إىل جنب مع مفهوم الدولة الدستورية  ،أي :يف ظل جمتمع قد نضجت واكتملت مؤسساته
الدستورية؛ اليت تعمل على حترير العقل ،وتوسيع دائرة النقاش واحلوار واملشاركة الفعلية ،
والفعالة للمواطنني يف تسيري شؤوهنم  ،بدل التماهي مع شعارات جوفاء جمردة  ،وبعيدة عن
أرض الواقع  ،وأن متطلبات املدنية تفرتض املواطنة  ،إذ بدون املواطنة ال ميكن التأسيس ملعامل
الدولة املدنية اليت حترتم إنساهنا وقانوهنا  ،وتقيم توازان بني احلقوق والواجبات يف نفوس
مواطنيها  ،وحب القوانني واحرتامها[(.])85
وعندما نتحدث عن الدميقراطية يف الدولة احلديثة املسلمة  ،ميكن االستفادة من اخلربات
املتعلقة ابلنظم الدميقراطية  ،كمنهج إجرائي  ،وليس كعقيدة  ،مبعىن أهنا تنتهج القرارات
العامة املتعلقة مبصاحل أفراد اجملتمع  ،وهذا منهج يشري إىل ضرورة التعايش ما بني األفراد ولو
اختلفوا يف الدين والعرق واللون  ،وأن يركزوا على فوائد الدميقراطية كمنهج والية لغرس الصاحل
 ،وطرح الفاسد  ،واملتسلط  ،واألانين  ،ال أن ننظر ما طرحه مكيافيلي  ،حيث أشار إىل أن
احلكومات جيب أال تكون القيود األخلقية مثل األفراد ؛ ألهنا ال تستطيع ذلك  ،أو دعوى
أن الغاية تربر الوسيلة  ،وجعل الذرائعية املتلخصة يف قيمة الفكرة مدخل لقبول كل
شيء[(.])86

تنص على َّ
أن كل ما يتناقض مع اإلسلم
وال شك أن الدولة احلديثة املسلمة ملتزمة دينيا أن َّ
فهو ابطل  ،وغري دستوري  ،وغري قابل للتنفيذ  ،ففي أي جمتمع إسلمي يتكون من أفراد

حرم
أحل هللا  ،أو حتليلهم ما َّ
مسلمني :ال يتصور أن ينعقد ابألغلبية أو األكثرية حترميهم ما َّ
هللا  ،ولو حدث هذا فلن ينعقد كدليل أو إثبات شرعي  ،وذلك ال يعتد به لسببني مها:
السبب األول:
أن األصل يف التحرمي والتحليل أنه حق خالص هلل عز وجل  ،وابلتايل ال ميلك أحد من
املسلمني مجاعة أو فردا أن يتوىل هذا احلق  ،ولو حدث هذا فرضا يف جمتمع مسلم  ،فالقول
الشرعي أن هذا اإلمجاع أو احلصول على أغلبية األصوات يف حكم خيالف الشريعة ال يعتد
به ألمرين:
األمر األول:
أن األحكام الشرعية ال تعقد يف مثل هذه اجملالس  ،إذ أن األصل يف مناقشات األحكام
الشرعية أن تؤخذ من أصحاهبا  ،وليس من النواب  ،أو الربملانيني  ،أو أعضاء اجملالس
النيابية  ،فهم رشحوا أو اختربوا من أجل إصلح أوضاع الناس السياسية واالقتصادية  ،ال
العمل على تغيري األحكام الشرعية.
األمر الثاين:
لو حدثت هذه األغلبية فرضا يف جمتمع مسلم ابسم الدميقراطية  ،فهذا ال يتعدى أن يكون
إمجاعا سياسيا  ،أو استفتاء للرأي العام الشعيب  ،ال إمجاعا شرعيا  ،والفرق بينهما كبري ،
ولو كانت األغلبية تريد أن تغري من أحكام الشريعة  ،فإهنا ال تستطيع ؛ ألن األغلبية ال
تستطيع يف ظل احلكومة اإلسلمية أن تتعدى حكما شرعيا  ،على حني أنه ال توجد حدود
شرعية يف
احلكومة غري اإلسلمية لدرجة إابحة الشذوذ  ،وهو ما ال يطرح أساسا للبحث يف إطار
الدولة احلديثة املسلمة ما دام هناك نص[(.])87

وابلتايل فاخلوف من تغري األحكام القطعية يف الشرائع أو املعتقدات ال يكون ؛ ألن ذلك
سيخالف الدستور اجملمع عليه عند كافة الفئات واألحزاب يف الدولة  ،والعتبار أن الشعب
هو مصدر السلطات  ،ومبا َّ
أن الشعب اتفق على هذا الدستور وأقره  ،فاألصل أن ال خيرج
عنه قيد أمنلة  ،وإال مل تكن هذه الدميقراطية ما يبحث عنها الفرد يف جمتمعه  ،إذا كانت
ختالف دينه  ،ومعتقداته  ،وتراثه  ،وأعرافه.
السبب الثاين:
أن الشورى بذاهتا وأصوهلا عند علماء املسلمني  ،مل تكن مطلقة العنان  ،بل كانت مقيدة
الرسول}
بضوابط وأصول  ،من أمهها قول هللا تعاىل{ َ:فَإن تَـنَ َازعتم يف َشيء فَـرُّدوه إ َىل َّ
اّلل َو َّ

[النساء ، ]59 :فإذا كان هذا هو حال الشورى  ،فمن ابب أوىل أن تكون الدميقراطية اليت
يريد املسلمون تطبيقها مقيَّدة بدستور وأصول تعاملية  ،وهذا لن يتحقق إال بشرطني:
الشرط األول:
قبول جمتمعي ملبدأ املساواة السياسية بني املواطنني  ،فل سيادة لفرد أو عائلة أو حزب على
الناس  ،كما قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه« :مىت استعبدت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم
أحرارا» [(.])88
وهذا يتحقق لكافة املواطنني  ،داخل الدولة اإلسلمية أو خارجها  ،للمسلمني أو لغري
املسلمني  ،وهذا ما يعبَّـر عنه ابملواطنة  ،أي :لكل مواطن
حقوق وواجبات  ،وهي حقوق وواجبات متساوية أمام القانون.
وتعترب املساواة يف احلقوق والواجبات حصانة من االنفلت الشعيب َّ
ضد السلطة  ،أو قيام
حرب أهلية  ،أو تناحر فئوي داخل اجملتمع الواحد يف حال ضياع حقوق فئة دون أخرى ،

أو مجاعة دون أختها  ،وهبذا الشرط ميكننا حصر االختلف الطائفي والعرقي داخل اجملتمع
الواحد[(.])89
الشرط الثاين:
التوصل إىل صيغة دستور دميقراطي يراعي اعتبارات خمتلف اجلماعات  ،وشروط اخنراطها يف
املمارسة الدميقراطية  ،وهبذا الدستور ميكن التحكم برغبات وحتكمات األفراد واألحزاب
داخل الدولة بناء على هذا الدستور املتفق عليه  ،بل ستكون كل القرارات والقوانني الصادرة
عن السلطات يف الدولة خاضعة له  ،وهو الذي يضمن حقوق وحرَيت املواطنني كافة  ،مع
وضع قيود دستورية لكل ُمارسات السلطة  ،البد أن حيوي الدستور الدميقراطي مبادأئ منها:
_خ سيطرة أحكام الشريعة.
_خ ال سيادة لفرد وال لقلة على الشعب.
_خ عدم اجلمع بني السلطات.
_خ ضمان احلقوق واحلرَيت العامة.
_خ تداول السلطة.
وهبذا نضمن احلقوق واحلرَيت للمواطنني كلهم بكافة أنواعها  ،وجماالهتا احلياتية  ،ضمن
إطار الشريعة اإلسلمية العظيمة[(.])90

إن الدولة احلديثة املسلمة هتتم ابلقيم اإلسلمية  ،وتعمل على ترسيخها بني الناس كالعدالة
واملساواة  ،وتطبق القانون العادل بني مجيع املواطنني دون تفرقة  ،وتفتح اجملال للحرية ،
واالنفتاح  ،والتعددية  ،وتكافؤ الفرص  ،واملشاركة السياسية  ،وتعمل على تقوية روابط

اجملتمع  ،وتقوية مكوانت الدولة  ،وربط املواطن بشعبه ودولته  ،وعلى العمل على حتقيق
مفهوم املواطنة من خلل الشورى اليت ترتبط برابط متلزم مع املواطنة  ،يف حضورها وغياهبا.
***

رابـعـا :املـواطنـة وحقـوق اإلنسـان

إن العلقة بني حقوق املواطنة وحقوق اإلنسان علقة متشابكة مرتابطة أبدية ال تنفصل ،
رغم وجود فرق بينهما  ،حيث إن حقوق اإلنسان تتعلق ابإلنسان بصفته اإلنسانية  ،وهي
تشتمل على حقوق املواطنة  ،ولكن حقوق املواطنة ال تشتمل على حقوق اإلنسان  ،حيث
إهنا ترتتب عليها واجبات خبلف حقوق اإلنسان اليت هي حقوق بدون واجبات  ،إن احلرية
تستوجب حقوقا للشعوب  ،وحقوقا لألفراد جتاه الدولة ،وحقوقا جتاه بعضهم  ،ولعل
الشورى هي نوع من هذه احلقوق ،وهبذا يقال :إن احلق أسس على احلرية؛ ألهنا هي اليت
أوجدته[(.])91
وكثري من األفراد يعتقدون أنه ال يوجد فرق بني حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة  ،وذلك من
كون اإلنسان مواطن  ،وابلتايل هي احلقوق نفسها  ،ويف احلقيقة يوجد تداخل بني املفهومني

 ،إال أن حقوق املواطنة هي للشخص صاحب اجلنسية األصلية  ،أو اليت اكتسبها  ،أما
حقوق اإلنسان فهي احلقوق األساسية أو الطبيعية كونه إنساان  ،سواء كان مواطنا أو غري
مواطن  ،أي :مبعىن أهنا حق كل إنسان يف احلياة  ،وهي حقوق موجودة يف املواثيق الدولية ،
واملعاهدات األُمية  ،وتعرتف هبا كل الدول واملنظمات العاملية ،
كما وتعترب حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من حقوق املواطنة[(.])92
وكلمة املواطنة ـ رغم قدمها ـ إال أهنا برزت بقوة يف العصر احلايل  ،وأصبحت تـتَداول يف

حمافل الفكر والعلم  ،ويف جمالس السياسة والقانون والتشريع  ،ويف مراكز البحوث وندوات
احلوار بني الثقافات واحلضارات واألدَين ،ورمبا كان السبب الرئيس يف ذلك :مضموهنا
احلقوقي اإلنساين ،أو دالئلها الواضحة واحملددة على رابطة قانونية وإنسانية تتفرع عنها مجلة
احلقوق والواجبات املنوطة بذمم الناس الذين قبلوا هذه الرابطة  ،والتعاقد  ،واالتفاق على
مضموهنا والياهتا .وهي هبذا تكون قد جتاوزت معىن رابطة اجلنسية  ،أو رابطة اإلقامة الدائمة
 ،أو أي رابطة أخرى قد ال ترقى إىل درجة املواطنة من حيث قوهتا الدستورية والقانونية ،
ووضوحها وانضباطها واطرادها  ،وداللتها احلقوقية القطعية  ،وطباعها اإللزامية  ،والفعلية ،
وضماانهتا  ،واستحقاقاهتا.
ويثري هذان اإلطلقان «حق املواطنة وحق اإلنسانية» جدال معروفا عن الفروق بني املواطنة
واإلنسانية  ،وأثر ذلك يف االستحقاق واالستئثار.
واحلق أنه ال مشاحة يف االصطلح  ،وأن املعىن املراد يف العبارتني يتحدد يف ضوء معطياته ،
ويكون التحديد ابإلنسانية هو األصل  ،والقاعدة والتحديد ابملواطنة هو التابع واخلاص
ببعض األوضاع القانونية والسياسية  ،بشرط أن ال يعود على األصل واإلنسانية ابإلبطال
واإلفساد  ،فاإلنسانية هي األصل  ،واملواطنة هي الفرع  ،فبينهما علقة املكمل ابملكمل ،
ورمبا يكون التنصيص على املواطنة داال على الضبط والتحديد يف جمال حقوقي  ،أو يف حالة

إنسانية معينة  ،فيكون له عندئذ من الوجاهة االصطلحية والداللية ما يرجح فيه التعبري
ابملواطنة تغليبا مللحظ خاص  ،وتبيينا جململ عام ،
والعلقة بينها تكون حينئذ علقة املطلق ابملبني  ،وصلة العام ابخلاص  ،وحتديد املطلوب
يكون وفق هذه العلقة  ،وطبيعتها  ،ومتطلباهتا[(.])93
 1ـ املضمون احلقوقي للمواطنة:
املواطنة حق من حقوق اإلنسان  ،أو هو حق كامل له  ،ترتتب عليه حقوق فرعية أخرى
مبقتضى حقيقة املواطنة وأثرها  ،فلكل إنسان وطن وحق فيه  ،وواجب عليه جتاهه  ،ومبجرد
حصوله على املواطنة  ،أو اتصافه هبا يكون له جمموع احلقوق اليت يستحقها  ،وجمموع
الواجبات اليت تكون عليه.
ومضمون حقوق هذه املواطنة يتحدد بناء على األنظمة الدستورية والقانونية اليت حتكم هذه
املواطنة  ،وبناء على ما تضمنه من حقوق مدنية وسياسية وحقوق شخصية وعامة ،وما يرد
تفصيل لذلك ،وتفعيل له ،وميكن أن نسجل يف هذا السياق تنوع هذه احلقوق  ،وتفاوت
أحجامها  ،وااثرها ؛ بتفاوت طبيعة األنظمة احلاكمة للمواطنة  ،وبتفاوق اإلمكاانت والوقائع
واألحوال املؤثرة يف مسرية احلقوق اإلنسانية املرتتبة على حقيقة املواطنة  ،وواقعها.
 2ـ البعد املقاصدي للمواطنة:
املواطنة مبضموهنا احلقوقي املشار إليه انفا :وعاء هام ملقاصد الشريعة  ،تقريرا وتفعيل ،
مقاصد الشرع  ،وأهدافا للدين  ،إذا كانت هذه
فاحلقوق اإلنسانية املرتتبة على املواطنة تكون
َ
احلقوق منضبطة بضوابط الدين  ،وجارية على وفق القواعد الشرعية احلاكمة على احلقوق
اإلنسانية  ،كقاعدة الفطرة  ،واملساواة  ،واألخوة  ،ومنع التمييز والتحيز والتحامل والتفرقة ،

وغري ذلك ُما هو وارد يف ضبط احلقوق مبيزان الشرع  ،واملقاصد  ،واألخلق  ،واحلقوق ،
والكرامة اإلنسانية.
ومن تفاصيل ذلك  ،وأمثلته :حق التملك يف الدَير األجنبية  ،وحق التعلم والعلج  ،وحق
الرتشح والرتشيح واالنتخاب  ،فكل هذه احلقوق تقتضيها املواطنة  ،وتتحقق هبا كرامة
أصحاهبا ومصاحلتهم يف حفظ النفس  ،والعقل  ،والنسل  ،مبا يكسبونه من حيازة للمسكن
 ،وحتصيل املعرفة  ،وكذلك مصاحلهم يف حفظ الدين مبا حيصلون عليه من حرية التدين ،
وأداء الشعائر اإلسلمية .إن هذه احلقوق من ااثر املواطنة  ،وهي من مقاصد الشرع  ،ملا
كان هلا من أثر يف حفظ الكليات املقاصدية املذكورة.
ويف مقابل هذه األمثلة :جند أمثلة أخرى تقتضيها املواطنة يف بعض الدوائر واملواضع  ،لكنها
أتابها املقاصد  ،وتنكرها األخلق  ،وحترمها النصوص  ،كاإلابحية اجلنسية بصورها املتعددة
واملفزعة املتصلة بنكاح الرجل لنظريه  ،واملرأة ملثيلتها  ،وابلتشجيع على الدعارة  ،والتدريب
على اخليانة  ،فهذه األفعال املمقوتة  ،ولئن أجازهتا أو سكتت عنها املواطنة يف بعض
مواضعها وبعض تفسرياهتا وتطبيقاهتا  ،إال أهنا فاسدة التوجه  ،وملغاة النفع  ،ومصادمة
للحق  ،ومعارضة للمقاصد  ،فل عربة ابلعرف الفاسد  ،واملنافع امللغاة تطرح وتفضح ،
والضرر يدفع ويرفع[(.])94
 3ـ حق املواطنة لألقليات:
األقليات مصطلح يراد به العدد القليل أو األقل ابلنسبة إىل العدد الكثري  ،أو األكثر من
املواطنني الذين يعيشون يف دولة واحدة  ،وإقليم واحد  ،وهو مصطلح جديد إىل حد ما ،
ابلنظر إىل ظهور الفئات الدينية واملذهبية والطائفية القليلة  ،يف بلد يكون أكثر سكاهنا
خمالفني هلذه الفئات يف الدين  ،أو املذهب  ،أو اللغة  ،أو العادات والتقاليد.

وكثريا ما ينظر إىل هذه األقليات على أهنا فئة ال تضاهي األكثرية من حيث مزاولة حق
املواطنة  ،واستحقاق ااثرها وامتيازاهتا  ،وذلك ألسباب ضعف األقلية  ،وحمدودية أتثريها يف
احمليط االجتماعي  ،والسياسي  ،وفقداهنا للسلطة والقرار ،أو ألسباب رغبة األكثرية يف
مناصرة بعضهم بعضا ،واالحنياز إىل ذويهم وأنصارهم  ،ومسايرة منطق الغلبة العددية املفضية
إىل الغلبة املعنوية واملادية  ،وااليلة إىل امتلك القوة  ،وحيازة أسباهبا ومفاتيحها.
ولذلك تطرح مسألة املواطنة كأحد الصيغ الضرورية؛ ملعاجلة ثنائية األكثرية واألقلية يف إطار
املواطنة اليت ال تكون فيها األكثرية متغلبة على األقلية ،وإمنا تكون متكاملة هبا ،ومتعاونة
معها ابملساواة ،والعدالة ،وتكافؤ الفرص ،واألسباب يف استحقاق الغنائم الوطنية ،واملنافع
الطبيعية ،واحلقوق اإلنسانية  ،كما تناط مسألة الوطنية بعبارة احلق الذي يقيد هذه املواطنة ،
وحيدها مبدلوله وجماله  ،فهي مواطنة جتلب حق املتصف هبا  ،ومواطنة جتعل األقلية مرادفة
لألكثرية يف قانون االستحقاق القائم على اجلهد ،والعمل ،واحلاجة ،والضرورة ،وليس على
َتييز األكثرية  ،واستضعاف األقلية  ،وتقليل استحقاقها أو منعه أو إبطاله  ،وهذا كفيل
بتحقيق كرامة األقلية  ،وإحساسهم بقابلية األكثرية هلم  ،سواء ابلقانون والقضاء والسلطة ،
أو ابملوافقة االجتماعية واملقبولية الطوعية واإلرادية  ،وهو ما يكسبهم الثقة أبنفسهم  ،وذوق
طعم االنتماء الوطين  ،واالخنراط املدين  ،وهلذا كله ااثره اهلائلة يف حتقيق األمن  ،واإلنتاج ،
واإلسهام يف اجملموع الوطين واإلنساين  ،مث إن تقرير كرامة األقلية إمنا هو تقرير لكرامة
األكثرية للشرتاك يف أصل اإلنسانية أوال  ،وملراعاة سنة التداول والتدافع  ،والعتبار قاعدة
املساواة بني األكثرَيت واألقليات املوزعة على األرض  ،واملتعايشة بعضها مع بعض يف
تقلبات كثرية  ،ومتداخلة يتحول فيها األكثر إىل األقل  ،وينتقل األقل احملكوم واخلائف إىل
األكثر احلاكم
ني النَّاس} [آل
والسائد ،وتلك سنة هللا تعاىل يف خلقه وعبادهَ { :وتل َ
ك األ َََّيم ن َداوهلَا بَـ َ

عمران. ]140 :

ورمبا تكون لألقلية يف بلد ما أكثريتها يف بلد اخر  ،فتعامل هذه األكثرية أقلية أخرى مبا
عوملت به أقليتها يف غري بلدها  ،فيكون لذلك أثره يف تقرير املساواة ،ويف ْحل الناس على
املعاملة ابملثل من الناحية اإلجيابية بتقدير حق األقليات ،واحرتام كرامتها ،وَتكينها من
منافعها ،ودرء العقد واهلزائم النفسية عليها  ،وينبغي أن تقوم ثنائية األكثرية واألقلية على
رابطة اإلنسانية واملواطنة  ،واليت تكون معيارها احملدد هلا  ،والضابط ملسريهتا احلياتية ،
وجملموع حقوقها الفطرية واملكتسبة ،املدنية والسياسية املادية واملعنوية ،وهذا االحتاد يف احلقيقة
اإلنسانية واملواطنية ال يلغي اخلصوصية والتميز والتفرد مبا هو ذايت وخاص يف الدين
واحلضارة ،ويف الفهم والسلوك  ،وإمنا يؤطر هذه اخلصوصية ضمن احلقيقة الواحدة  ،ويف
إطار من التعايش والتكامل ال التصادم والتقاتل  ،وتنزيل هذا يتوقف على مقاربته االجتهادية
الدقيقة  ،وموازنته العملية املمكنة واملتاحة  ،واليت ختتلف صيغها ابختلف الزمان واملكان
واحلال[(.])95
 4ـ العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان:
إن العلقة بني حقوق اإلنسان واملواطنة علقة متداخلة تقريبا  ،هذا ومع اإلعلن العاملي
حلقوق اإلنسان الصادر يف عام (1948م)  ،وكذلك العهد بني احلقوقيني «االقتصادية ـ
االجتماعية ـ الثقافية ـ السياسية ـ املدنية» اللذين صدرا عن األمم املتحدة عام (1966م) ،
أصبحت هنالك قيم ومفاهيم ومعان جديدة تستند إىل منطق املواطنة  ،وعدم التمييز
واملساواة يف كل التعاملت اجملتمعية يف نفس الدولة  ،أو على الصعيد العاملي[(.])96

ابإلضافة لتلك العهود واملواثيق هناك مواثيق مقررة من األمم املتحدة ؛ اليت تضم يف عضويتها
كل دول العامل متضمنة قوانني الوطنية ؛ حبيث تصبح هذه العهود واملواثيق حقوقا ملواطين
تلك الدول  ،وهي كالتايل:

_خ اإلعلن العاملي حلقوق اإلنسان لعام (1948م).
_خ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام (1965م).
_خ العهد الدويل للحقوق االقتصادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية  ،لعام (1966م).
_خ العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية لعام (1966م).
_خ االتفاقية الدولية ملناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام (1965م).
_خ اإلعلن العاملي حلقوق الطفل لعام (1989م).
_خ االتفاق الدويل ملناهضة التعذيب  ،وغريه من ضروب املعاملة القاسية واللإنسانية لعام
(1984م).
وهذه العهود واالتفاقيات مقررة من األمم املتحدة  ،واليت تضم يف عضويتها كل دول العامل
وتضمني هذه احلقوق ضمن
احلر  ،وعليه فإن الواقع يتطلب من هذه الدول مجيعا إقر َار
َ

دساتريها  ،وتشريعاهتا  ،وقوانينها الوطنية ؛ حبيث تصبح حقوقا ملواطين تلك الدول أيضا ،
وعلى ذلك :فإن معظم دساتري الدول ترجع يف حتديدها حلقوق املواطن إىل مواثيق حقوق

اإلنسان  ،وأمهها اإلعلن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص  ،ولقد حددت
هااتن الوثيقتان حقوق األفراد على النحو التايل:
* حق احلياة وضوابط عقوبة املوت  ،وما يتناقض مع احلياة الكرمية كالتعذيب  ،واالسرتقاق
 ،واإلكراه.
* حق احلرية والسلمة الشخصية  ،وما يتناى معها من القبض واإليقاف التعسفي  ،وكذلك
أحكام احملرومني من حريتهم الشخصية بسبب اإليقاف أو السجن.
* حقوق األجانب واملقيمني من غري املواطنني.

* حق التقاضي  ،وحقوق املتهم يف إبلغه فورا ابلتهمة  ،وإجراء حماكمته من غري أتخري حقه
يف الدفاع عن نفسه ،أو بواسطة مساعدة قانونية خيتارها هو.
* حق ْحاية الفرد من التدخل التعسفي يف خصوصياته.
* حق الفكر  ،والضمري  ،والدَينة  ،وما يتناقض مع ذلك من اإلكراه.
* حق حرية التعبري  ،والبحث عن املعلومات واألفكار والقيود اليت ميكن أن تضعها الدولة
على ذلك ْحاية لسمعة األشخاص  ،أو األمن الوطين  ،أو الصحة العامة  ،أو األخلق.
* حق التجمع السلمي  ،وحق تكوين النقاابت  ،واملشاركة فيها.
* حقوق العائلة  ،وضرورة ْحايتها  ،وحق الزواج  ،وتكوين أسرة  ،وحقوق األسرة واألمومة.
* احلقوق السياسية  ،وتشمل حق االنتخاب  ،واملشاركة يف احلياة العامة.
* حقوق األقليات من التمتع بثقافتهم ،وُمارسة دينهم ،واستعمال لغتهم.
* حق العمل.
* احلق يف مستوى معيشة كرمية  ،واحلقوق الصحية والبدنية والعقلية.
* احلقوق الثقافية وحق التعليم.
هذا ؛ وقد ارتبط مفهوم املواطنة مبفاهيم أخرى كاحلرية واملساواة وامللكية  ،وهو ما أكده
إعلن حقوق اإلنسان الصادر عام (1798م) كوثيقة
مليلد املواطن اجلديد  ،وهو اإلعلن الذي صدر عن اجلمعية الوطنية الفرنسية  ،وركزت
الوثيقة على احلقوق الطبيعية لإلنسان بوصفه إنساان[(.])97

إن حقوق املواطن قد انتقلت من احلقوق الفردية إىل حقوق طبقة  ،أو إىل حقوق الشعب
العامل  ،وهي حقوق اقتصادية ابلدرجة األوىل .وعلى ذلك فإن حقوق املواطنة الرئيسية هي
املساواة بني مجيع املواطنني يف املشاركة السياسية  ،ويف الوظائف العامة  ،كما يرى البعض أن
عنصري املواطنة مها املساواة واملشاركة  ،وتنص أغلب الدساتري على أنه يرتتب على املواطنة
حقوق وواجبات  ،وأن االلتزام ابلواجبات هي تكلفة احلصول على احلقوق.
ومن انحية أخرى فإن وجود الواجبات دون اكتساب احلقوق يعد نوعا من العبودية  ،وليس
املواطنة[(.])98
كما توجد حقوق أخرى للمواطن كاحلقوق اإلجرائية  ،وتتمثل يف أن للمواطن احلق يف عدم
اعتقاله  ،أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوين ساري املفعول صادر عن حاكم
خمتص  ،وحق املتهم أو املوقوف يف توكيل َمن يدافع عنه  ،واحلق يف بيئة نظيفة  ،والسفر

حبرية  ،واحلق يف التنمية وامللكية يف احلد الذي ال يضر ابلسياق االجتماعي واالقتصادي
الذي يعيش فيه  ،واحلق يف السلم  ،ويف التضامن اإلنساين[(.])99
***

خـامسـا :اجلـنـسيـة

اجلنسية :هي ذلك الرابط بني الشخص والدولة  ،مبقتضاه تلتزم الدولة حبماية الشخص يف
جمال العلقات الدولية  ،بينما خيضع الفرد لسلطات الدولة ابعتباره أحد رعاَيها .وبناء على
هذا الدور الذي تؤديه اجلنسية جند أن أبرز صفاهتا ومساهتا قانونية وسياسية  ،فهي ختضع
لقانون حمدد واضح املعامل  ،بني طرق اكتساهبا وفقدها  ،وااثرها من حقوق وواجبات متبادلة
 ،مث جند أن هلا أبعادا سياسية  ،سواء يف اجملتمع الدويل  ،إذ ال يستطيع الفرد التعامل مع
الوسط الدويل إال عن طريق تبعيته لدولة معرتف هبا سياسيا ودوليا  ،وهذا االعرتاف ينعكس
بدوره السياسي على الشخص  ،أو يف داخل الدولة نفسها  ،فالفرد ال يستطيع القيام بدوره
السياسي إال إذا كان يتمتع جبنسيتها  ،كما أنه ال حيتل مركزا قانونيا إال عن طريق ْحله
للجنسية[(.])100
وتعترب اجلنسية حقا للمواطن يكتسبه منذ حلظة والدته  ،وذلك من خلل النظم والقوانني
املنظمة يف وطنه .واجلنسية عنصر من عناصر هوية األفراد  ،وابلتايل ال جيوز حرمان أي
شخص من جنسيته  ،ويرتبط احلق يف التمتع ابجلنسية حبق املأوى إبقليم الدولة  ،حيث ال
تلتزم الدولة إبيواء أو استقرار أي شخص إبقليمها طاملا ال حيمل جنسيتها إال يف حدود
القانون  ،واالتفاقيات ،
والعهود الدولية اليت تلتزم هبا الدولة[(.])101
 1ـ نشأة اجلنسية وتطورها:

على الرغم من أن مصطلح اجلنسية حديث العهد يف االستعمال  ،إذ أن هذا املصطلح قد
ظهر يف أواسط القرن الثامن عشر  ،فإن فكرة اجلنسية ولدت مع وجود الدولة ؛ ألن اجلنسية
هي السمة املهمة اليت َتيز الركن األساسي يف الدولة  ،وهو الشعب.
وال بد للدولة من ضابط معني كمعيار يف حتديد صفة املواطنة اليت ترى أهنا صاحلة ألن تكون
ركنا مهما من أركاهنا  ،سواء كان هذا الضابط عرقيا  ،أو إقليميا  ،أو مذهبيا.
وقد كانت صفة املواطن تكتسب يف روما بطريق األصل العائلي  ،وهو أسبق األسس
لكسب اجلنسية يف املدن القدمية  ،كما عرفت روما التجنس  ،وكسب اجلنسية بفضل
القانون كطريق يكسب اجلنسية اللحق للميلد[(.])102
وكانت اجلنسية ضراب من التبعية اإلقطاعية  ،كرابطة بني قطاع العاملني يف اإلقليم مع
اإلقطاعي الكبري ؛ الذي يعترب حاكم اإلقليم يف عصر اإلقطاع الذي كان يسود أوربة ،
وقسما كبريا من العامل يف العصور الوسطى وما قبلها[(.])103
ولكن مع نشوء الدولة اإلسلمية نشأت رابطة جديدة بني الفرد والدولة اإلسلمية  ،قامت
على أسس جديدة راقية  ،مل تكتشف البشرية أرقى منها  ،فقد أصبح أساس هذه التبعية
يقوم على اإلميان ابإلسلم عقيدة وفكرا وسلوكا  ،وتذوب فيه كل أشكال التبعية األخرى ،
عرقية كانت أم قبلية
أم قومية  ،فكل من امن ابإلسلم  ،وهاجر إىل جمتمع املدينة  ،وجاهد مع املسلمني أصبح
فردا من أفراد شعب الدولة.
وليس هذا فحسب  ،بل إن الدولة الناشئة تلك استوعبت أيضا فئات أخرى من أتباع
دَيانت خمالفة مثل اليهود والنصارى  ،فجعلوا يف عدد املواطنني  ،ضمن روابط  ،وعهود ،
ومواثيق[(.])104

 2ـ من معامل اجلنسية يف الدولة اإلسلمية األوىل:
بدأت ملمح الدولة اإلسلمية الناشئة تكتمل وأتخذ أبعادها التنظيمية بعد أن اكتملت
أركاهنا ابجتماع القيادة والشعب على اإلقليم املختار  ،وهو املدينة  ،وهذه هي األركان
األساسية ألي دولة  ،قدمية كانت أو حديثة :السلطة احلاكمة  ،الشعب  ،واإلقليم.
ومن مث ابشر الرسول الكرمي (ص) ابعتباره السلطة السياسية احلاكمة اخلطوات التأسيسية
للدولة الوليدة  ،فكانت اخلطوة األوىل بناء املسجد ؛ الذي يعد إىل جانب كونه مكاان
للعبادة ؛ الذي جيتمع فيه املسلمون مع قيادهتم للتباحث يف كل أمور الدولة السياسية ،
واإلدارية  ،والعسكرية  ،والروحية  ،والرتبوية.
مث كانت اخلطوة الثانية هي :وضع احلدود لإلقليم اجلديد ؛ الذي أصبح حرما  ،كما ورد يف
كتب احلديث  ،فقد ورد عن كعب بن مالك  ،رضي هللا عنه  ،أنه قال :بعثين رسول هللا
(ص) أعلم على أشراف خميض  ،وعلى احلفيا  ،وعلى ذي العشرية  ،وعلى تيم[(، ])105
وهي جبال املدينة  ،وهذا ميثل ختطيطا حلدود الدولة بعد نشأهتا.

توجهت أنظار النيب القائد (ص) حنو عملية تنظيم يتم من خلهلا إجياد صيغة دستورية
مث َّ
حتدد أسس املواطنة يف الدولة  ،إذ َّ
البد من قانون مبدئي يتم مبوجبه قبول الفرد ضمن سكان
الدولة  ،ووضع الشروط ملن يرغب يف التبعية للدولة  ،وميكن أن نرى ذلك يف بنود الوثيقة
الدستورية األوىل ؛ فقد أصدر الرسول (ص) الئحة دستورية مبدئية لشعب املدينة ؛ الذي
أصبح خاضعا للسلطة السياسية املتمثلة بقيادة النيب (ص).
وميكننا أن نلحظ أن هذه الوثيقة مل تكن عقد صلح بني طرفني  ،وال هي عقد هدنة بني
طرفني متحاربني نتجت من مداوالت وتنازالت  ،بل هي الئحة دستورية صادرة عن القيادة

السياسية والعسكرية احلاكمة للمدينة  ،وتتمثل بسبع وأربعني مادة تشمل جوانب احلياة
املتعددة  ،من اجتماعية  ،وسياسية  ،وعسكرية للدولة الناشئة.
ونود هنا أن نعرض بعض البنود املتعلقة مببحث اجلنسية  ،اليت تنظم علقة التابعية بني الفرد
ُّ
والدولة  ،ومن تلك البنود:
أ ـ حتديد صفة املواطنة الرئيسية  ،واليت َتثل الشرط الرئيس الكتساب اجلنسية التأسيسية ،
وذلك يف املادة األوىل من الوثيقة :هذا كتاب حممد النيب «رسول هللا» بني املؤمنني واملسلمني
من قريش وأهل يثرب  ،ومن تبعهم فلحق هبم  ،وجاهد معهم[( .])106فكل من أسلم
وهاجر إىل املدينة  ،والتحق بشعب املدينة ليجاهد معهم يصبح مواطنا  ،ومينح اجلنسية.
ب ـ شعب املدينة شعب متميز مستقل بتبعيته  ،وأنظمته  ،وحقوقه  ،وواجباته :إهنم أمة
واحدة من دون الناس[(.])107
ج ـ منحت اجلنسية لفئات أخرى غري املسلمني املهاجرين من قريش واملسلمني من أهل
يثرب  ،وهم اليهود الذين كانوا يقيمون يف املدينة قبل جميء الرسول الكرمي (ص)  ،وقد أتى
ذلك يف عدة مواد:
_خ وأنه من تبعنا من يهود ؛ فإن له النصر واألسوة غري مظلومني  ،وال متناصر
عليهم[(.])108
_خ وأن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني  ،لليهود دينهم  ،وللمسلمني دينهم  ،مواليهم
وأنفسهم[(.])109
وذلك شريطة االلتزام بشروط املواطنة  ،فإن يتبعوا القيادة احلاكمة املتمثلة ابلنيب (ص).

د ـ ضبط أمساء العشائر املختلفة من املسلمني وغريهم الذين ميثلون شعب املدينة  ،وذكرهم
قبيلة قبيلة :األوس  ،اخلزرج  ،بنو عوف  ،بنو النجار  ،بنو ساعدة  ،بنو احلارث  ،بنو
جشم.
هـ البد لكل من أراد السفر واخلروج من املدينة أن أيخذ إذان من الرسول (ص)  ،وهذا ميثل
أتشرية اخلروج الصادرة عن السلطات املختصة املعروفة يف أَيمنا هذه  ،ويدل على ذلك
ضبط عملية املرور للخارجني والداخلني إىل حدود الدولة  ،واملادة تقول :وأنه ال خيرج منهم
أحد إال إبذن حممد[(.])110
و ـ تنظيم عملية دخول األجانب إىل إقليم املدينة  ،فلم تكن هذه األمور مرتوكة للتسيب ،
وعدم االهتمام  ،وخصوصا األفراد غري املرغوب فيهم من األجانب  ،وأنخذ ذلك من املواد.
_خ «وأنه ال جتار قريش وال من نصرها».
_خ «وأنه ال جييز مشرك ماال لقريش وال نفسا» [(.])111
أقر مبا يف هذه الصحيفة  ،وامن ابهلل واليوم االخر أن ينصر حمداث ،
_خ وأنه ال حيل ملؤمن َّ
وال أيويه»[(.])112
_خ «وأنه ال جتار حرمة إال إبذن أهلها» [(.])113
نصت الوثيقة على ااثر اجلنسية واملواطنة  ،من تكاليف وحقوق  ،فهناك واجب الدفاع
ز ـ َّ
املشرتك عن أرض املدينة على كل من شعب املدينة  ،وأن بينهم النصر على من دهم
يثرب[(.])114
_خ «وعلى كل إانس حقهم من جانبهم الذي قبلهم» [(.])115
_خ وجاء أيضا :وأن اليهود يتفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني[(.])116

_خ وورد كذلك :وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة[(.])117
_خ كما جاء يف نصوص الوثيقة أن لكل مواطن من مواطين الدولة  ،سواء كان مقيما  ،أم
مسافرا  ،حق األمن واحلماية :وأنه من خرج امن  ،ومن قعد امن ابملدينة إال من ظلم
وأمث[(.])118
كما نصت الوثيقة على حق التكافل االجتماعي :وكل طائفة تفدي كاتبها ابملعروف
والقسط بني املؤمنني[( .])119ابإلضافة إىل كل ذلك  ،جاء يف «الصحيفة» التشديد على
وجوب اخلضوع ألنظمة السلطة احلاكمة املتمثلة ابلرسول (ص) وقوانينها  ،وأنكم مهما
اختلفتم فيه من شيء ؛ فإن مرده إىل هللا عز وجل  ،وإىل حممد[(.])120
***

مـلحـظـات مهمـة علـى مـوضـوع
الـوطـن واملـواطنـة من الـوثـيـقـة

* ورد مفهوم األمة يف الوثيقة مبعان متعددة  ،اعتقادي وسياسي وجغرايف واجتماعي  ،ولكل
مدلول أمهيته  ،وأتتيه على مفهوم املواطنة وحقوقها  ،وقد أرست الوثيقة القبول للرابطة
االعتقادية األوسع من الدولة  ،والرابطة القبلية األضيق من الدولة.
* قبلت الوثيقة تعدد االنتماء أو اهلوية لدى مواطنيها  ،فقد يكون املواطن مهاجرا أو أنصارَي
مسلما  ،أو يهودَي أوسيا أو خزرجيا ...إخل  ،وهو ليس مطالبا بنفي هذا االنتماء من أجل
قبوله مواطنا يف الدولة اإلسلمية.
* الدولة اإلسلمية اليت وضعت وثيقة املدينة أساسها ليست مرادفة لدولة املسلمني  ،وإمنا
تسمى «دولة إسلمية» تغليبا ومرجعية  ،وإال فهي دولة املسلمني وغريهم  ،حمكومة بقانون
اإلسلم.
* إذا كانت اجلغرافيا هي األساس الوحيد للمواطنة يف العصر احلديث؛ فإن التحيز اجلغرايف
كان جزءا مهما من عناصر املواطنة يف دولة املدينة  ،لكن املواطنة يف تلك الدولة النبوية
كانت تركيبا من اجلغرافيا والدين واملشاركة الفعلية يف خدمة الدولة  ،والدفاع عنها «اهلجرة أو
اجلهاد»  ،وهو حق للجميع حىت ملن ال ينتمون لدولة إسلمية أصل  ،كما هو حال
املسلمني الذين مل يهاجروا

إىل املدينة قبل فتح مكة ،فهؤالء ليسوا مواطنني لكنهم إخوة يف العقيدة[(.])121
طرق اكتساب صفة املواطنة:
تكتسب املواطنة عرب طريقتني  ،مها:
_خ اجلنسية األصلية.
_خ اجلنسية املكتسبة.
ونورد فيما يلي تفصيل لكل الطريقتني:
أ ـ اكتساب صفة املواطنة عرب اجلنسية األصلية:
وتسمى أيضا جنسية األصل  ،ويفضل البعض تسميتها ابجلنسية املفروضة أو جنسية امليلد
 ،وهي :اجلنسية اليت يكتسبها اإلنسان فور ميلده[( .])122وصفة األصالة يف هذا النوع
من اجلنسية يرجع إىل :أهنا اجلنسية اليت تلحق الشخص عند اتصاله ابحلياة[(.])123
والكتساب هذا النوع من اجلنسية طريقان تعارف عليهما فقهاء القانون  ،ومها:
_خ رابطة الوالدة يف إقليم الدولة.
_خ رابطة الدم «جنسية الدم أو البنوة» وشرطها الوالدة من أصل وطين.
ب ـ اكتساب صفة املواطنة عرب اجلنسية املكتسبة:
هي اجلنسية اليت يكتسبها الشخص يف اتريخ الحق على امليلد  ،ويفضل جانب من الفقه
تسميتها ابجلنسية املكتسبة  ،بينما يطلق عليها جانب من
الشراح تعبري اجلنسية اللحقة  ،أو اجلنسية الثانوية  ،وأخريا مييل فريق اثلث من فقهاء
القانون الدويل اخلاص إىل تسميتها ابجلنسية املشتقة.

تنقسم طرق اكتساب اجلنسية الطارئة وفق ما عليه فقهاء القانون الدويل اخلاص إىل أربع
طرق يف:
* التجنيس (العادي ـ اخلاص).
* الزواج املختلط.
* استعمال خيار االسرتداد :وهو رخصة خوهلا القانون للشخص الذي فقد جنسية الدولة
جيوز له مبقتضاها أن يسرتد جنسيته املفقودة  ،وهو :عودة الحقة جلنسية سابقة[(.])124
* الضم اإلقليمي :واملقصود به أن تضم دولة إىل إقليمها جزءا من إقليم دولة أخرى  ،وبذلك
ينضم اإلقليم لسكان الدولة الضامة ؛ ألن سيادة الدولة إقليمية وشخصية يف ان
واحد[(.])125
 4ـ دار اإلسلم:
يقسم غالب فقهاء املسلمني العامل إىل دارين مها دار اإلسلم ،ودار احلرب ،ويذكر بعض
الفقهاء إىل جانب هاتني الدارين دار العهد ،ويف الدار اليت دخلت يف سلطات املسلمني ،
انضمت إىل دار اإلسلم بصلح ال بفتح وعنوة.
و َّ
_خ دار اإلسلم هي الدار اليت جتري عليها أحكام اإلسلم  ،وأيمن من فيها أبمان
املسلمني  ،سواء كانوا مسلمني أو ذميني.
_خ أما دار احلرب فهي الدار اليت ال جتري فيها أحكام اإلسلم  ،وال أيمن من فيها أبمان
املسلمني.

جتعل التعريفات السابقة سيادة وقوة تطبيق ونفاذ أحكام اإلسلم على اإلقليم وعلى قاطنيه ،
سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني هي املعيار يف حتديد ما إذا كان اتبعة للدولة اإلسلمية
أم ال .فالشرط اجلوهري العتبار الدار دار إسلم هو :كوهنا حمكومة من قبل املسلمني ،
وحتت سيادهتم وسلطاهتم ؛ فتظهر عند ذلك أحكام اإلسلم[(.])126
أ ـ قانون اجلنسية العثماين:
مل تعرف الدول العربية القواعد الوضعية بشأن اجلنسية إال عام (1869م)  ،حيث أصدر
الباب العايل قانون اجلنسية العثماين على غرار التشريعات األوربية ويف ( )19يناير
(1869م) خطت الدولة العثمانية خطوهتا النهائية  ،فأصدرت قانون اجلنسية العثماين على
نسق القوانني الغربية  ،وأصبح من اجلائز مبقتضاه أن يكون الشخص عثمانيا من حيث
اجلنسية  ،ومسلما أو نصرانيا أو يهودَي من حيث الدَينة  ،وقد استمر تطبيق هذا التشريع
يف الدول العربية حىت انفصاهلا عن تركيا بعد احلرب العاملية األوىل  ،وذلك يف معاهدة
«لوزان» يف (1923/7/24م) اليت نظمت موادها من ( 30ـ  )36كيفية انفصال جنسية
البلد املنسلخة من اإلمرباطورية العلمانية يف اجلنسية العثمانية القدمية.
ب ـ التفاعل بني املواطنة والدين يف ثقافات أخرى:
مل تنفرد الشريعة اإلسلمية وحدها جبعل الدين سببا مباشرا لكسب املواطنة  ،واستيفاء
حقوقها  ،بل اتبعت نظم قانونية أخرى هذا املنهج  ،حيث «يؤكد علماء االجتماع ،
وكذلك علماء التاريخ القدمي أن الدين كان األساس األول للجماعة اإلنسانية  ،ويف ضوئه
تتحدد الصفة الوطنية للفرد ؛ حبيث يصبح األجنيب هو هو من ال يتمتع حبق الدخول يف
الدين  ،وكان هذا األمر
ظاهرا يف اليوانن القدمية  ،ويف غريها من الدولة القدمية»[(.])127

فاإلغريق ربطوا بني املواطنة والعقيدة الدينية للدولة  ،حيث مل يكن الفرد حرا يف اعتناق الدين
الذي يرى اعتناقه  ،وكان :يتحتم على املواطنني يف دولة اليوانن القدمية أن يدينوا بدين
الدولة .كذلك جند أن القوانني اليت كانت سائدة يف فرنسا يف عهد امللكيات القدمية مل تعترب
الربوتستانت واليهود والفرنسيني من املواطنني ما داموا مل يعتنقوا الدَينة الكاثوليكية  ،واستمر
هذا الوضع حىت قيام الثورة الفرنسية[(.])128
كما أن هنالك نظما قانونية يف العصر الراهن سوى النظام اإلسلمي بينت حق الفرد يف
اكتساب جنسيتها على العقيدة  ،فأعملت االنتماء الديين كأساس خيول الشخص اكتساب
جنسيتها األصلية  ،مثل دولة الفاتيكان ؛ اليت ال تعرف األسس القانونية التقليدية الكتساب
اجلنسية :حق اإلقليم وحق الدم  ،بل تبين جنسيتها على أسس أخرى كشغل إحدى
الوظائف الدينية .ولعل ذلك يعود للطبيعة الدينية اليت تتميز هبا هذه الدولة ؛ ُما يربر
خروجها عن األسس املتبعة  ،واملتعارف عليها يف الدول األخرى  ،كذلك ما عليه احلال يف
دولة الكيان الصهيوين  ،حيث فرض التشريع اإلسرائيلي على اليهود مبقتضى قانون
العودة[(.])129
وقد حاول اليهود تربير ذلك بفكرة اجلنس مبقولة :أن اليهود ليست جمرد دَينة  ،وإمنا هي
تعبري عن شعب معني يتميز فيه اليهود بوصفهم سللة عناصر سامية[(.])130
إذا فعلقة املواطنة ابلدين هي علقة قدمية متجددة تظهر وختتفي حبسب الظروف احمليطة اليت
تتفاعل معها الدولة  ،والعوامل ذات التأثري اجلذري على قيمها السياسية والقانونية  ،تبدو
هذه العلقة حينا علقة تفاعل إجيايب  ،وتبدو حينا اخر علقة تناقض قد تصل إىل حد
التناسخ[(.])131
ج ـ مقاربة معاصرة ملفهوم دار اإلسلم:

ابلنظر إىل تعريف دار اإلسلم ـ السابق ـ عند فقهاء اإلسلم وما عليه واقع املسلمني اليوم
نلحظ أن تنزيل مفهوم دار اإلسلم بكل اشرتاطاته على واقعهم يواجه جمموعة من
املصاعب النظرية والعملية  ،أمهها:
_خ أن الدول احلديثة تقوم على أساس التقسيم القطري  ،والذي يقصر سلطة الدولة يف
حدود إقليمها دون أن يكون هلا احلق يف جتاوز هذه احلدود ؛ وإال اعتربت متعدية على
غريها من الدول  ،بينما دار اإلسلم عند قدامى الفقهاء ُمتدة ابمتداد أحكام اإلسلم دون
حواجز جغرافية  ،أو وطنية.
_خ إن حق املواطنني يف ْحل اجلنسية  ،واالنتماء إىل وطن بعينه أصبح مرتبطا إبرادة الدولة
اليت تنظم هذا احلق  ،دون أن يكون للفرد أية إرادة يف إنشاء هذه الرابطة  ،وانتهى الفقه
املعاصر إىل أن هذا احلق يتحدد بناء على عدة شروط ليس من بينها الدين.
فاملؤمنون خارج أرض مسلم أهلها ال تنعقد املواالة بينهم وبني دار اإلسلم تلك  ،وال يقوم
بينهم عقد املواطنة بكل شروطه وحقوقه وتكاليفه ؛ ألن احلكومة املسلمة يف واقع اليوم إمنا
تقوم لبعض املسلمني[(.])132
وأضحت دار اإلسلم دوال متمايزة يف بعضها  ،ال جيمع بينها سوى رابطة
املشاعر  ،والتاريخ املشرتك اليت ال جتد هلا جتسيدا حيمل معىن دار اإلسلم الواحدة اليت يرتتب
على االنتماء إليها حقوق وواجبات قانونية  ،فكل دولة من الدول اإلسلمية القائمة اليوم
تتمتع بسيادهتا املستقلة  ،والدستور اخلاص هبا  ،وال حتكمها مجيعا حكومة إسلمية واحدة ،
ولكل منها حدودها اجلغرافية اليت ال تقبل أي نوع من التدخل فيها  ،حىت لو كان ذلك من
قبل دولة إسلمية أخرى.

الدول اإلسلمية املعاصرة حمكومة مبجموعة من القواعد القانونية الدولية  ،وعدد من
املعاهدات الثنائية أو اجلماعية ؛ اليت ال َتكنها من اعتبار املسلمني يف خمتلف دول العامل
منتمني إليها برابطة وصلة جتعلها يف موقف احلامي  ،واملدافع عنهم  ،فيجب ـ حينئذ على
الدولة املسلمة ـ أن تناصر املسلمني ؛ ُمن ال ينتمون إليها برابطة اجلنسية وفقا على الوفاء
َّ
ين َآمنوا َوَمل يـ َهاجروا َما لَكم من َوالَيَتهم من َشيء َح َّىت
بعهودها مع من يليهمَ { َ:والذ َ

اّلل مبَا
صروكم يف الدين فَـ َعلَيكم النَّصر إالَّ َعلَى قَـوم بَـيـنَكم َوبَـيـنَـهم ميثَاق َو َّ
يـ َهاجروا َوإن استَـن َ
تَـع َملو َن بَصري *} [األنفال. ]72 :

خلصة القول ـ هنا ـ أن دار اإلسلم التارخيية مل تعد إقليما واحدا  ،ذا سيادة موحدة مشرتكة
 ،ومنهج واحد يف التشريع  ،ومل تعد تقوم عليها حكومة واحدة إمنا اختذت شكل جمموعة
الدول املتشاهبة يف بعض أسس التشريع اإلسلمي  ،واملختلفة يف البعض االخر  ،فهنالك
دول ميكن اعتبارها دوال إسلمية  ،من حيث عدد السكان املسلمني  ،ومن حيث التاريخ
القريب الذي يؤكد تبعيتها لدار اإلسلم  ،ولكنها ال تطبق النهج اإلسلمي مثل تركيا ،
وعدد من دول غرب إفريقية.
كما أن هناك دوال إسلمية تتبىن هنجا إسلميا خيالف ما عليه احلال يف بقية الدول
اإلسلمية  ،مثل إيران اليت تعتنق املذهب الشيعي  ،بينما غالب الدول
اإلسلمية سنية املذهب  ،بل إن بعض الدول اإلسلمية املعاصرة  ،تطبق اإلسلم بصورة
جزئية يف بعض اجلوانب  ،وتعطله يف اجلوانب األخرى  ،ففي األحوال الشخصية ،وبعض
املعاملت املدنية تطبق التشريع اإلسلمي ،أما يف قواعد تنظيم السلطة واحلكم واملعاملت
املدنية تطبق التشريع اإلسلمي  ،أما يف قواعد تنظيم السلطة واحلكم واملعاملت فيتعطل
العمل ابلشريعة اإلسلمية  ،ويصبح القانون املطبق هو ما تتعامل به بقية دول العامل دون
اعتداد أبحكام اإلسلم  ،كتبين التعاملت الربوية يف النظم املصرفية  ،وإسقاط تطبيق احلدود

اجلنائية الشرعية  ،بل جند بعض الدول اإلسلمية تشارك يف احلرب ضد دول إسلمية أخرى
تطبيقا لقرارات دولية  ،كل هذه االعتبارات جتعل من الصعوبة مبكان أن يزعم البعض أن دار
اإلسلم ـ بوصفها الذي حدده غالب الفقه اإلسلمي التارخيي ـ قائمة كحقيقة واقعية يف
عصران الراهن[(.])133
د ـ اراء حديثة ملقاربة مفهوم دار اإلسلم:
على الرغم من انداثر تطبيقات املفهوم االصطلحي لدار اإلسلم  ،إال أن عددا من العلماء
طوعوا مفهوم دار اإلسلم ليتماشى مع واقع العامل اليوم  ،مرتكزين يف
املسلمني املعاصرين َّ ،
ذلك على قاعدة مفادها أن النظرَيت اإلسلمية مل توضع لتكون البلد اإلسلمية حمكومة
حبكومة واحدة  ،وإمنا وضعت على أساس ما يقتضيه اإلسلم من حتقيق اهلدف من إقامة
الدولة  ،وْحاية مبادأئ الشريعة واحلق والعدل  ،وأن هذه األهداف ميكن أن تتحقق مع قيام
دول متعددة يف دار اإلسلم  ،ما دامت هذه الدول تتجه اجتاها واحدا  ،وتسري على سياسة
واحدة  ،وُما ذكروه لدعم رأيهم:
* ال مانع من تعدد احلكومات يف بلد اإلسلم ما دام دستور كل حكومة
ال خيالف نصوص القران الكرمي  ،والسنة النبوية  ،وال يتعارض مع القواعد العامة للتشريع
اإلسلمي  ،حبسبان أن املقصد من وحدة احلكومة اإلسلمية يف احلقيقة هو وحدة األهداف
 ،والغاَيت[(.])134
* ألهل دار اإلسلم جنسية واحدة  ،سواء كانوا مسلمني أو ذميني حمكومني حبكومة واحدة
 ،أو حبكومات متعددة  ،ومهما َتيَّز املصري عن السوري أو العراقي أو املغريب  ،فذلك َتييز
حملي ال ينبين عليه حكم شرعي  ،وال يؤدي إىل َتييز يف اخلارج[(.])135

* ال تقضي عاملية الدولة اإلسلمية وإنسانيتها بوجوب قيام حكومة موحدة يف العامل ،
ولكنها تقضي فقط أبن يكون اجملتمع اإلسلمي يف أي مكان ويف أي وقت مفتوحا للناس
مجيعا[( .])136وأنه رغم تعدُّد الدول اإلسلمية ؛ إال أهنا تظل على اختلف حكوماهتا
دارا واحدة ؛ ألهنا حمكومة بقانون واحد هو الشريعة اإلسلمية  ،فاألمة والشريعة متلزمتان
يف الدولة اإلسلمية[(.])137
***

سادسا :ركائز دولة املواطنة

من أهم ركائز دولة املواطنة:
 1ـ السيادة:
إذ يعترب مبدأ السيادة من أهم خصائص الدولة  ،ويعين أن سلطة الدولة سلطة عليا ال يسمو
عليها شيء  ،وال ختضع ألحد ؛ ألهنا تسري فوق اجلميع  ،وتقتضي سيادة الدولة أن تكون
السلطة يف تلك الدولة سلطة أصيلة غري مستمدة من أية جهة  ،وهي سيادة داخلية
وخارجية.
والسيادة الداخلية تقضي أن تتمتع الدولة بسلطة عليا تسمو على مجيع السلطات األخرى ،
فل ختضع الدولة ألية سلطة أخرى ؛ ألن خضوعها ألية سلطة ينايف مبدأ السيادة الداخلية ،
وابلتايل تكون أوامر الدولة انفذة على مجيع املواطنني داخل الدولة.
أما السيادة اخلارجية فتعين أن الدولة ال ختضع ألية سلطة خارجية  ،وتطبق يف علقاهتا مع
الدول األخرى قواعد القانون الدويل العام.
وقد نشأت فكرة سيادة الدولة يف اتريخ أوربة لتأكيد حق امللوك واألابطرة ضد القوى
اخلارجية ؛ اليت كانت تطمع يف التدخل بشؤون بلدهم  ،بسبب الصراع الذي احتدم لفرتة
طويلة بني السلطة الدينية والسلطة الزمنية  ،مث تطور األمر  ،وأصبح امللوك يعتمدون على
فكرة السيادة ملواجهة املطالب الشعبية  ،وحلماية السلطة السياسية من التدخل الشعيب فيها.

وكان امللوك واحلكام يعتمدون يف تلك الفرتة التارخيية على فكرة السيادة  ،ومبقتضى هذه
السيادة املستمدة من هللا ال يكون احلاكم مسؤوال أمام أحد من الناس.

غري أن الثورة الفرنسية تبنت األفكار اجلديدة عن السيادة اليت قال هبا جان جاك روسو ،
واليت تقول :إن السيادة للشعب  ،وإن األفراد الذين حيكمون إمنا يعربون عن اإلرادة الشعبية
؛ اليت تنازل عنها األفراد نتيجة العقد االجتماعي الذي يتم بني السلطة واألفراد.
وانطلقا من مبدأ سيادة األمة أصبحت سلطة امللوك مقيدة  ،وختضع للرقابة الشعبية من قبل
اهليئات التشريعية والقضائية اليت تدافع عن مبدأ سيادة األمة أو الشعب  ،وهذه نظرية فرنسية
 ،اصطنعها الفقهاء الفرنسيون القدماء لظروف خاصة هبم  ،وألهداف معينة هلم  ،مث جاءت
الثورة الفرنسية  ،فأدخلت على النظرية ما أدخلت من تغيري اقتضته ظروف تلك الثورة
وأهدافها  ،إذ نقلت ملكية السيادة من امللوك إىل الشعوب  ،مث هي ـ اثنيا ـ نظرية تقوم على
أساس فلسفي معني  ،وهي ذات خصائص معينة الصقة هبا  ،ونتائج  ،أو ااثر معينة مرتتبة
عليها  ،وانتقادات كثرية موجهة إليها[(.])138
واحلاكم يف اإلسلم ليس ُمثل للسلطة اإلهلية  ،وال يستمد سلطاته من السيادة اإلهلية  ،وإمنا
هو ميثل األمة اليت اختارته  ،ويستمد منها سلطاته احملدودة يف املسائل التنفيذية أو القضائية
دون الناحية التشريعية  ،وقد أكد السنهوري هذا املبدأ يف مقال له ـ نشرته جملة احملاماة
الشرعية يف عددها األول عام (1929م) ـ حيث كتب يقول :أراد الشارع احلكيم أال يرتك
األمة دون هاد  ،بعد أن مضى عنها هاديها  ،فلم جيعل لفرد مهما عظمت سلطته أن
جيعل من األمة حمل املشرع  ،أو السيد املطلق  ،فاخلليفة وهو على رأس احلكومة  ،ال ميلك
من سلطة التشريع شيئا  ،وال يشرتك فيها ابعتبار أنه خليفة  ،بل يوصف أنه جمتهد إذا كان
جمتهدا  ،شأنه يف ذلك شأن سائر اجملتهدين  ،بل جعل سبحانه وتعاىل األمة اإلسلمية
صاحبة السلطان يف شؤوهنا  ،ما دامت تستعمل ذلك السلطان يف حدود الكتاب
والسنة[(.])139

والرأي الذي نرجحه هو القول أبن السيادة يف الدولة اإلسلمية إمنا هلل وشريعته سبحانه
وتعاىل.
والشريعة هي اليت توجب العدل واالستقامة يف الرئيس واملنظومة احلاكمة اليت توجب عليهم
أن يساووا بني الناس :مسلمني وغري مسلمني  ،وأن أييت عن طريق الشورى  ،مث إن البيعة
وحدها ال تطلق يد الرئيس مبجرد َتامها  ،وال تنزع حق األمة من مباشرة حقوقها بعد تنصيبه
 ،كما أن الشريعة ـ رغم واليته ـ تفرض قيام أوامر ونواه جيب على الرئيس إطاعتها  ،وتفرض
قيام أوامر ونواه جيب على األمة أن تستمر يف ُمارستها  ،فعلى الرئيس أن يشاور األمة يف
األمر  ،وأن تطيعه ما أطاع هللا  ،فإن مل يفعل ومل يتفق حكمه مع قواعد الشريعة وجب عدم
طاعته  ،وجاز هلا عزله  ،وهذه القواعد نفسها هي اليت تعطي األمة ـ عن طريق اإلمجاع ـ حق
التشريع فيما ال نص فيه من قران وسنة  ،حبيث ال خيالف تشريع اجملتهدين يف األمة القران
والسنة[( ، ])140فالسيادة هلل وشريعته يف الدولة احلديثة املسلمة.
 2ـ الشورى:
لن يشعر اإلنسان أبنه «مواطن» أي :جزء ال يتجزأ من الوطن الذي ينتمي إليه ؛ إال إذا
شعر أن أمر هذا الوطن  ،وأمر مواطنيه ال ينفرد بتقريره فرد واحد
يستبد به  ،أو حىت فئة بعينها  ،وإمنا يتحقق الشعور ابالنتماء وابملواطنة بقدر ما يشعر
املواطن أن األمر شورى بني أهل االختصاص  ،فإن كان الشأن أمرا سياسيا  ،فيكون شورى
بني القوى والتنظيمات السياسية  ،اليت البد أن تقوم  ،وإن كان األمر عسكرَي  ،فلهذا األمر
أهله واختصاصيوه ؛ الذين يتشاورون فيما بينهم فيما جيب أن يكون عليه األمر  ،وهكذا يف
خمتلف ما يتصل مبجموع أهل الوطن.
وقد أوجب هللا عز وجل الشورى على األمة يف ايتني ورد فيهما النص صرحيا على وجوب
اتباع هذا املبدأ.

فالنص األول :يف صورة أمر للرسول (ص)  ،ومن مث تكون أمته من ابب أوىل مأمورة به.
والثاين :يبني أن من صفات املؤمنني األساسية أهنم يتصرفون يف األمور  ،ويقررون االراء
ابلتفاهم  ،واملشاركة  ،وتبادل الرأي  ،أي :ابلشورى.
ظ
أما االية األوىل  ،فهي قوله سبحانه{ َ:فَب َما َرْحَة م َن َّ
ت فَظًّا َغلي َ
ت َهلم َولَو كن َ
اّلل لن َ

ت فَـتَـ َوَّكل
ال َقلب الَنـ َف ُّ
ضوا من َحول َ
ك فَاعف َعنـهم َواستَـغفر َهلم َو َشاورهم يف األَمر فَإ َذا َعَزم َ

ني *} [آل عمران. ]159 :
اّلل إ َّن َّ
َعلَى َّ
اّللَ حي ُّ
ب المتَـ َوكل َ

واملقصود ابألمر هذا هو أمر احلرب  ،وحنوه ُ ،ما مل ينزل عليه فيه وحي  ،لتستظهر برأيهم ،
وملا فيه من تطييب نفوسهم  ،والرفع من أقدارهم  ،وعن احلسن البصري :قد علم هللا أنه ما
به إليهم حاجة  ،ولكنه أراد أن يسنت به من بعده  ،وعن النيب (ص)« :ما تشاور قوم قط
إال هدوا ألرشد أمرهم»  ،وعن أيب هريرة« :ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول
هللا (ص)»[(.])141

وأما االية الثانية :فقد جاءت يف سياق وصف هللا لعباده املؤمنني  ،يف قوله سبحانه وتعاىلَ:
{فَ َما أوتيتم من َشيء فَ َمتَاع احلَيَاة ُّ
ين َآمنوا َو َعلَى َرهبم
الدنـيَا َوَما عن َد َّ
اّلل َخيـر َوأَبـ َقى للَّذ َ

َّ
َّ
ين استَ َجابوا
ين َجيتَنبو َن َكبَائَر اإلمث َوال َف َواح َ
ش َوإذَا َما َغضبوا هم يَـغفرو َن * َوالذ َ
يَـتَـ َوَّكلو َن * َوالذ َ

َّ
َصابَـهم البَـغي هم
لَرهبم َوأَقَاموا َّ
ين إ َذا أ َ
الصلََة َوأَمرهم ش َورى بَـيـنَـهم َوُمَّا َرَزقـنَاهم يـنفقو َن * َوالذ َ
يَـنـتَصرو َن *} [الشورى 36 :ـ . ]39

ومن هنا يصبح بينا أن احلاكم ـ وقد وجبت عليه الشورى ـ جيب عليه أن يلتزم بنتيجتها اليت
ينتهي إليها رأي أكثر املشريين  ،وأنه ال دليل يصح االستناد إليه يف أتييد من ذهب إىل أن
الشورى معلمة  ،وليست ملزمة  ،وإمنا الذي تدل عليه األدلة مجيعا ـ من فعل رسول هللا

(ص) وصاحبيه ـ أن الشورى مىت انتهت إىل رأي وجب على اإلمام  ،أو احلاكم
تنفيذه[(.])142
ومن اجلدير ابلذكر أن فعل رسول هللا (ص) يف اخلروج يف غزوة أحد لقتال املشركني خارج
املدينة أصبح واضح الداللة على هذه القاعدة  ،وعلى قاعدة التزام رأي األكثرية  ،ولو
خالف رأي احلاكم أو رأي غريه من أويل الرأي.
والواقع أن الشورى لن يكون هلا معىن إذا مل يؤخذ برأي األكثرية  ،ووجوب الشورى على
األمة اإلسلمية يقتضي التزام رأي األكثرية  ،وأن تنفيذه إبخلص ابعتباره الرأي الذي جيب
موضع التنفيذ  ،وتلك
اتباعه  ،وال يصح اتباع غريه  ،وليس لألقلية أن تناقش يف رأي وض َع
َ

سنة رسول هللا (ص) اليت سنها للناس  ،واليت جيب على كل مسلم اتباعها.

عرفوا الشورى أبهنا مذاكرة أهل الرأي يف األمر  ،مث اتباعهـم  ،فإن
وإذا كان بعض السلف قد َّ
التعريـف العصـري هلـا هـو :اختـاذ القـرارات فـي ضوء
املتخصصني يف موضوع القرار يف كل شأن من شؤون األمة[(.])143
وجيب النظر إىل الشورى من وجهة نظر مشولية يتفرع عنها ثلثة مبادأئ مهمة:
_خ أهنا األساس الشرعي حلق األمة يف تقرير مصريها  ،واختيار حكامها  ،ووضع دستور
احلكم املتضمن حلدود والية السلطات  ،وقواعد عملها وسريها  ،وهو ما يقابل «السلطة
التأسيسية» يف الفقه احلديث  ،أي :سلطة وضع الدستور  ،فهو مبدأ أتسيسي.
_خ أهنا األساس الشرعي الذي يقوم عليه نظام اجملتمع حىت قبل وجود الدولة واحلكومة ،
أي :أهنا أساس ما يسمى بـ «العقد االجتماعي» يف الفقه األوريب  ،فهي مبدأ اجتماعي عام
وشامل لكل شؤون اجملتمع.

_خ أهنا تلزم احلكام ابحرتام قرارات األمة الصادرة منها  ،أو ُمثليها ابلشورى احلرة يف رقابتهم
على احلكام أثناء ُمارستهم لسلطاهتم ـ سواء حصلوا عليها ابلشورى أم ابلقوة ـ وهذه هي
شورى الرقابة على احلكام  ،وهي هنا مبدأ دستوري.
وإذا كانت هناك أمم وشعوب قد توصلت إىل جمموعة اليات  ،من شأهنا تطبيق مبدأ
الشورى  ،فليس هناك ما مينع من األخذ هبا[(.])144
ومن هنا أنخذ من الدميقراطية أساليبها  ،والياهتا  ،وضماانهتا اليت تلئمنا  ،ولنا حق التحوير
والتعديل فيها  ،وال أنخذ فلسفتها ؛ اليت ميكن أن حتلل احلرام  ،أو حترم احللل  ،أو تسقط
الفرائض[(.])145

_خ االستناد إىل مشروعية االنفتاح احلضاري على الثقافات األخرى  ،والتفاعل معها على
قاعدة مرجعية القران الكرمي  ،والسنة النبوية يف رفض أو قبول املفاهيم واالليات املستجدة.
_خ التعامل مع االليات الدميقراطية بوصفها اليات حمايدة ال تستبطن أي خلفية مذهبية ،
أو عقائدية.
_خ ربط االليات الدميقراطية مبفاهيم إسلمية مركزية ذات دالالت سياسية  ،مثل اإلمامة ،
«مبعىن رئسة الدولة ـ « َّأَي كان نظام احلكم» ـ اإلسلمية اليت تعطي اجلماعة البشرية حق
حكم نفسها بنفسها  ،ومفهوم حرية اإلنسان يف تقرير مصريه  ،واختيار أحد النجدين ،
ونفي إمكانية اإلكراه يف الدين  ،وتوفر هذه املفاهيم وما جيري جمراها  ،جسور ربط واقعية
بني االليات الدميقراطية واجملتمع اإلسلمي ؛ الذي يؤمن هبذه املقوالت.
_خ إجياد رابطة إجرائية بني الشورى اإلسلمية بوصفها إحدى القيم العليا للمجتمع
اإلسلمي ؛ اليت مل حيدد اإلسلم شكلها  ،وطريقتها  ،وأسلوب تنفيذها وتطبيقها واالليات

الدميقراطية ابعتبارها أدوات ووسائل ُمكنة  ،وجائزة لتطبيق الشورى يف حياة الناس عامة ،
واملسلمني خاصة[(.])146
ومن أهم الفوارق بني الدميقراطية وبني الشورى اليت تقوم عليها النظرية السياسية اإلسلمية
قولنا :إن سلطة األمة يف الدميقراطية الغربية سلطة مطلقة  ،بينما هي يف التصور اإلسلمي
مطلقة يف نطاق  ،ومقيدة يف نطاق اخر  ،فحيثما وجد النص التشريعي القطعي ؛ فل
موضع الجتهاد فردي أو مجاعي  ،إال أن يكون اجتهادا يف التطبيق والتفسري  ،ويف كيفية
إنزال حكم القاعدة امللزمة على الوقائع املتجددة  ،والظروف املتغرية  ،وهو جمال ال يستهان
به[(.])147

 3ـ حماسبة احلاكم ومساءلته:
البد للحاكم أن يكون مقابل التزامه ابلشريعة  ،وتقيده ابلشورى  ،وحتمله للمسؤولية  ،من
حقوق جتاه الشعب  ،ومن واجب الشعب جتاهه ؛ ليتمكن من إحقاق احلق  ،وأتمني األمن
 ،وإقامة العدل  ،والدفاع عن األمة  ،وأرضها ودينها  ،هذا احلق الذي له الواجب الذي
على الناس هو الطاعة ألوامر السلطة يف حدود الشريعة واملصلحة العامة  ،كما قال أبو بكر
الصديق :أطيعوين ما أطعت هللا فيكم  ،فإذا عصيته فل طاعة يل عليكم  ،ويف احلديث
النبوي« :ال طاعة يف املعصية  ،إمنا الطاعة يف املعروف» [(.])148
وعلى هذا ميكن القول :إن التزام املواطن أبوامر السلطة السياسية  ،واحرتامه لقراراهتا وطاعته
إمنا يتوقف على توافر شروط أساسية  ،منها:
* أن يكون اإلسلم هو مرجعية الدولة  ،وأساس نظامها الشرعي.

* أن يكون احلاكم قد تسلم سلطته وفقا لشروط إسناد السلطة  ،وطريقتها املقررة إسلميا ،
وابشرها طبقا ملبادأئ وقواعد التعامل السياسي اإلسلمي  ،وهذا يعين أنه البد من:
_خ توافر صفات االجتهاد  ،والتقوى  ،والكفاءة السياسية كمؤهلت إلسناد السلطة.
_خ إجراء البيعة  ،وحتقق الرضا الشعيب يف إسناد السلطة.
_خ استمرارية الصفات الشخصية اليت رشح احلاكم مبوجبها للسلطة  ،والتزامه ابلشرعية
العليا.
_خ التزام احلاكم مببادأئ قواعد التعامل السياسي من عدل  ،ومساواة ،
وْحاية للحقوق واحلرَيت العامة  ،وخضوع للمساءلة  ،وحنو ذلك يف كل ُمارساته الداخلية
واخلارجية[( ، ])149هذه من أهم ركائز دولة املواطنة.
_خ وأما ركائز مفهوم املواطنة يف الفكر واأليديولوجيا الليربالية  ،فإنه يرتكز على مفاهيم
ثلثة  ،وهي:
أ ـ الفردية:
حيث املواطنة هي فكرة حقوقية َتنح األفراد ـ بوصفهم القيمة األعلى يف اجملتمع ـ حقوقا
أساسية كاحلق يف احلياة واحلرية وامللكية  ،وتضعهم قبل اجملتمع وقبل الدولة.
ب ـ املساواة:
أما اثين تلك املفاهيم فهو املساواة  ،حيث املواطنة تعبري يف حالة التساوي بني كافة أفراد
الدولة يف احلقوق وااللتزامات  ،وأمام القانون  ،ابإلضافة إىل التساوي يف احلصول على
الفرص  ،ويف السعي حنو حتقيق السعادة  ،فالكل سواء يف إنسانيتهم  ،ويف عضويتهم داخل
اجلماعة السياسية.

ج ـ املشاركة:
وأما اثلث تلك املفاهيم يف املشاركة  ،حيث املواطنة تعرب عن املسامهة يف إدارة الدولة اليت
هي من صنع األفراد  ،فاملواطنة هنا جزء من النظرية الدميقراطية ؛ اليت جتعل من كل مواطن
حاكما وحمكوما يف الوقت نفسه  ،وال تتحقق املواطنة  ،كعضوية للجماعة السياسية  ،إال
عن طريق مشاركة املواطن يف حكم دولته.
ومن هنا ميكننا أن نقول :إن مفهوم املواطنة ـ من خلل تلك الركائز
الثلث ـ إمنا هو وسيلة لصنع الية دميقراطية فعَّالة تكون قادرة على منح كل فرد يف الدولة
حقوقه األساسية  ،ويف الوقت نفسه تكون قادرة على دفع هذا الفرد إىل أداء التزاماته
السياسية داخل اجلماعة بكفاءة واستمرارية ؛ ُما يضمن جناح تطبيق املنظومة الدميقراطية
القائمة على حكم الشعب لنفسه.
***

املبحث الثالث

األدلة القرانية والنبوية
املتعلقة ابلوطن  ،وأتصيل مفهوم املواطنة

أوال :األدلة القرانية.

اثنيا :السنة النبوية.
اثلثا :الدولة الوطنية والعامل اإلسلمي.
***

أوال :األدلة القرانية

أكد القران الكرمي على مكانة الوطن  ،وأن للدَير حرمة  ،واالعتداء عليها إبخراج أهلها
منها  ،أو إذالهلم فيها تعترب فعلة شنعاء وجرمية يف حق أهله  ،وبني القران الكرمي الضابط
لعاطفة حب الوطن واملواطنة وحسن توجهها  ،وحتديد مسارها  ،حبيث يكون مسلكا وسطا
لألمة  ،ومن االَيت يف هذا الشأن:
آابؤكم َوأَبـنَاؤكم َوإخ َوانكم َوأَزَواجكم َو َعش َريتكم َوأَم َوال
 1ـ قال تعاىل{ :قل إن َكا َن َ
اّلل َوَرسوله َوج َهاد يف
ب إلَيكم م َن َّ
َح َّ
وها َوجتَ َارة َخت َشو َن َك َس َاد َها َوَم َساكن تَـر َ
اقـتَـَرفـتم َ
ضونَـ َها أ َ
ني *}[التوبة. ]24 :
اّلل أبَمره َو َّ
َسبيله فَـتَـَربَّصوا َح َّىت َأييتَ َّ
اّلل الَ يَـهدي ال َقوَم} {ال َفاسق َ

وهذه االية حتدثت عن ألوان الوشائج  ،واملطامع  ،واللذائذ ليضعها كلها يف كفة  ،ويضع
العقيدة يف الكفة األخرى.
* االابء  ،واألبناء  ،واإلخوان  ،واألزواج  ،والعشرية  ،وشيجة الدم  ،والنسب  ،والقرابة ،
والزواج.
* واألموال والتجارة  ،مطمع الفطرة ورغباهتا.
* واملساكن املرحية  ،متاع احلياة ولذاهتا.
ويف الكفة األخرى  ،حب هللا ورسوله  ،وحب اجلهاد يف سبيله...

اجلهاد بكل مقتضياته وبكل مشاقه ...اجلهاد وما يتبعه من تعب ونصب  ،وما يتبعه من
تضييق وحرمان ،وما يتبعه من أمل وتضحية  ،وما يتبعه من جراح واستشهاد  ،وهو بعد هذا
كله ...اجلهاد يف سبيل هللا جمردا من الصيت  ،والذكر  ،والظهور  ،جمردا من املباهاة ،
والفخر  ،واخليلء  ،جمردا من إحساس أهل األرض به  ،وإشارهتم إليه  ،وإشادهتم بصاحبه ،
وإال فل أجر عليه  ،وال ثواب[(.])150
فاالابء ،واألبناء ،واإلخوان ،واألزواج ،والعشرية ،فهؤالء هم املواطنون يف أي وطن  ،والوطن
ب» َّ
ألن
ب» هذا املعىن  ،إذ التعبري بـ «أَ َح َّ
َح َّ
فيه األموال واملساكن  ،ولقد أفادت كلمة «أ َ
التفضيل يف احملبة يقتضي إرضاء األقوى من احملبوبني  ،ففي هذا التعبري حتذير من التهاون

بواجبات الدين مع الكتابة عن جعل ذلك التهاون مسببا على تقدمي حمبة تلك العلئق على
حمبة هللا  ،ففيه إيقاظ إىل ما يؤول إليه ذلك من مهواة يف الدين  ،وهذا من أبلغ
التعبري[(.])151
وجاء يف االية كلمة { َوَم َساكن}  ،وهي عادة األماكن اليت يعيش فيها املواطنون يف األوطان

 ،واملنهي عنه أن تكون أحب إىل املسلم من هللا ورسوله  ،وهذا يعين وجود احلب  ،واالنتماء
إىل الوطن  ،ولكن املمنوع تقدميه على حمبة هللا ورسوله[(.])152
وب َوكلًّ
 2ـ قال تعاىل{ َ:فَـلَ َّما اعتَـَزَهلم َوَما يَـعبدو َن من دون َّ
اّلل َوَهبـنَا لَه إس َح َ
اق َويَـعق َ
َج َعلنَا نَبيًّا *} [مرمي. ]49 :

وملا كانت مفارقة اإلنسان لوطنه ومألوفه وأهله وقومه من أشق شيء على
عمن يتعزز هبم ويتكثر  ،وكان من ترك شيئا هلل
النفس ألمور كثرية معروفة  ،ومنها انفراده َّ
عوضه هللا خريا منه .واعتزل إبراهيم قومه  ،قال تعاىل يف حقه{ :فَـلَ َّما اعتَـَزَهلم َوَما يَـعبدو َن

وب َوكلًّ} من إسحاق ويعقوب { َج َعلنَا نَبيًّا *} ،
من دون َّ
اّلل َوَهبـنَا لَه إس َح َ
اق َويَـعق َ

خصهم هللا بوحيه  ،واختارهم لرسالته
فجعل له وهلؤالء الصاحلني املرسلني إىل الناس ؛ الذين َّ
 ،واصطفاهم من العاملني[(.])153
 3ـ قال تعاىلَ { :ولَو أ ََّان َكتَـبـنَا َعلَيهم أَن اقـتـلوا أَنـف َسكم أَو اخرجوا من د ََيركم َما فَـ َعلوه إالَّ
َش َّد تَـثبيتا *} [النساء. ]66 :
وعظو َن به لَ َكا َن َخيـرا َهلم َوأ َ
قَليل منـهم َولَو أَنـَّهم فَـ َعلوا َما ي َ

إن منهج هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية ...إنه ال حيتاج للعزائم
اخلارقة الفائقة ؛ اليت ال توجد إال يف القلة من البشر  ،وهذا الدين مل جيأئ هلذه القلة القليلة
 ،إنه جاء للناس مجيعا  ،والناس معادن وألوان وطبقات  ،من انحية القدرة على النهوض
ابلتكاليف  ،وهذا الدين ييسر هلم مجيعا أن يؤدوا الطاعة املطلوبة فيه  ،وأن يكفوا عن
املعاصي اليت هنى عنها .وقتل النفس  ،واخلروج من الدَير  ،مثلن للتكاليف الشاقة  ،اليت
لو كتبت عليهم ما فعلها إال قليل منهم  ،وهي مل تكتب ؛ ألنه ليس مرادا من التكاليف أن
يعجز عنها عامة الناس  ،وأن ينكل عنها عامة الناس  ،بل املراد أن يؤديها اجلميع ،وأن
يقدر عليها اجلميع ،وأن يشمل موكب اإلميان كل النفوس السوية العادية ،وأن ينتظم اجملتمع
املسلم طبقات النفوس ،وطبقات االستعدادات  ،وأن ينميها مجيعا ويرقبها  ،ويف أثناء سري
املواكب الشامل العريض[(.])154
إن االية الكرمية تبني أن حب الوطن يف نفس كل إنسان ال تنفك عنه ما دام
اإلنسان يف هذه احلياة  ،وبني سبحانه وتعاىل يف هذه السورةَ { َولَو أ ََّان َكتَـبـنَا َعلَيهم} يشق
احتماله كقتل األنفس واخلروج من الوطن لعصى الكثري منهم ومل يطع إال القليل  ،فالقران

الكرمي حتدث عن حب اإلنسان لوطنه كمعادل وقرين حلب هذا اإلنسان للحياة ؛ ولذلك
فاإلخراج من الدَير معادل ومساو للقتل الذي خيرج اإلنسان من عداد األحياء.
َخذ َان ميثَاقَكم الَ تَسفكو َن د َماءَكم َوالَ خترجو َن أَنـف َسكم من د ََيركم مثَّ
 4ـ قال تعاىلَ { :وإذ أ َ
أَقـَررت َوأَنـتم تَش َهدو َن *مثَّ أَنـتم َهؤالَء تَـقتـلو َن أَنـف َسكم َوخترجو َن فَريقا منكم من د ََيرهم

اهرو َن َعلَيهم ابإلمث َوالعد َوان َوإن َأيتوكم أ َس َارى تـ َفادوهم َوه َو حمََّرم َعلَيكم إخَراجهم
تَظَ َ

ك منكم إالَّ خزي يف احلَيَاة
أَفَـتـؤمنو َن ببَـعض الكتَاب َوتَكفرو َن ببَـعض فَ َما َجَزاء َمن يَـف َعل ذَل َ
ُّ
اّلل بغَافل َع َّما تَـع َملو َن * َجَزاء َمن يَـف َعل
َشد ال َع َذاب َوَما َّ
الدنـيَا َويَـوَم القيَ َامة يـَرُّدو َن إ َىل أ َ

ك منكم إالَّ خزي يف احلَيَاة ُّ
اّلل بغَافل َع َّما
الدنـيَا َويَـوَم القيَ َامة يـَرُّدو َن إ َىل أَ َشد ال َع َذاب َوَما َّ
َذل َ
تَـع َملو َن *}[البقرة 84 :ـ . ]85

ومن بنود املواثيق اليت أخذها هللا على بعض األمم نتعلم أن اإلخراج من الدَير ،واحلرمان من
الوطن هو معادل لسفك الدماء ،واإلخراج من احلياة[(.])155
َّ
ين َمل يـ َقاتلوكم يف الدين َوَمل خيرجوكم من د ََيركم أَن
 5ـ قال تعاىل{ َ:الَ يـَنـ َهاكم َّ
اّلل َعن الذ َ
ني *} [املمتحنة. ]8 :
تَـبَـُّروهم َوتـقسطوا إلَيهم إ َّن َّ
اّللَ حي ُّ
ب المقسط َ

إن هللا سبحانه وتعاىل قرن حب الدين مع حب املواطن لوطنه ؛ لذا من حق املواطن العدل
والرب الذي هو مأمور به من هللا ملن مل يقاتل املسلم يف دينه  ،ومل خيرجه من وطنه  ،كما أن
اجلمع بينهما دليل على مكانة كل منهما يف اإلسلم  ،ويف النفوس.
ويبني لنا القران الكرمي أن لألوطان مكانة  ،وأن للدَير حرمة  ،وأن االعتداء على هذه
األوطان إبخراج أهلها منها  ،أو إذالهلم فيها  ،يعترب جرمية
حيتاج إصلحها إىل إعلن العداوة  ،والقتال  ،والنزال[(.])156
 6ـ وعندما أذن هللا سبحانه وتعاىل للمؤمنني يف القتال كان إخراجهم من دَيرهم سببا ؛ علَّل
ين
به القران الكرمي هذا التطور اجلديد املتمثل يف اإلذن ابلقتال  ،قال تعاىل{ :أذ َن للَّذ َ
َّ
ين أخرجوا من د ََيرهم بغَري َحق إالَّ أَن
يـ َقاتَـلو َن أبَنـَّهم ظلموا َوإ َّن َّ
اّللَ َعلَى نَصرهم لََقدير *الذ َ
صلَ َوات َوَم َساجد
اّلل َولَوالَ َدفع َّ
يَـقولوا َربـُّنَا َّ
َّاس بَـع َ
ص َوامع َوبيَع َو َ
ضهم ببَـعض َهلد َمت َ
اّلل الن َ

اّللَ لََقوي َعزيز *} [احلج 39 :ـ . ]40
اّلل َمن يَـنصره إ َّن َّ
اّلل َكثريا َولَيَـنصَر َّن َّ
يذ َكر ف َيها اسم َّ

 7ـ وعندما تطور احلال يف اإلذن يف القتال إىل األمر به ؛ جاء حديث القران الكرمي أيضا ،
فجعل اإلخراج من الدَير سببا لقتال أولئك الذين أخرجوا املسلمني من دَيرهم  ،قال تعاىل:
{وقَاتلوا يف َسبيل َّ َّ
ين * َواقـتـلوهم
ين يـ َقاتلونَكم َوالَ} {تَـعتَدوا إ َّن ا َّّللَ الَ حي ُّ
َ
ب المعتَد َ
اّلل الذ َ
َش ُّد م َن ال َقتل َوالَ تـ َقاتلوهم عن َد
َحيث ثَقفتموهم َوأَخرجوهم من َحيث أَخَرجوكم َوالفتـنَة أ َ

ين *}[البقرة:
ال َمسجد احلََرام َح َّىت يـ َقاتلوكم فيه فَإن قَاتَـلوكم فَاقـتـلوهم َك َذل َ
ك َجَزاء ال َكافر َ
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 8ـ وعندما انتقل القران الكرمي يف تشريعه للجهاد القتايل من «أمر» املؤمنني به  ،إىل حيث
جعله «فريضة مكتوبة» عليهم  ،استمر حديثه عن إخراجهم من دَيرهم  ،كسبب يوجب
عليهم  ،ويفرض عليهم قتال األعداء  ،قال تعاىل:
ك َحبطَت أَع َماهلم يف ُّ
ك أَص َحاب النَّار هم ف َيها َخالدو َن *}
الدنـيَا َواآلخَرة َوأولَئ َ
{فَأولَئ َ

[البقرة 216 :ـ . ]217

 9ـ لقد جعل اإلسلم يف قرانه الكرمي  ،املوقف من القضية الوطنية معيارا حيدد للمسلمني
من جتوز هلم مودته  ،ومصادقته  ،والرب به  ،ومن ال جيوز هلم إنزاله منازل األصدقاء من غري
املسلمني  ،فنهاان هنيا قاطعا على أن نصادق أو ننصر أولئك الذين يغدرون بدَيران  ،أو
َّ
ين َآمنوا الَ تَـتَّخذوا َعدوي
خيرجون منها أبناءها املسلمني[( .])157قال تعاىلََ { :يأَيـُّ َها الذ َ

ول َوإ ََّيكم أَن
الرس َ
َو َعد َّوكم أَوليَاءَ تـلقو َن إلَيهم ابل َم َوَّدة َوقَد َك َفروا مبَا َجاءَكم م َن احلَق خيرجو َن َّ

ضايت تسُّرو َن إلَيهم ابل َم َوَّدة َوأ ََان
تـؤمنوا اب َّّلل َربكم إن كنـتم َخَرجتم ج َهادا يف َسبيلي َوابتغَاءَ َمر َ

السبيل *}[املمتحنة. ]1 :
ض َّل َس َواءَ َّ
أَعلَم مبَا أَخ َفيـتم َوَما أَعلَنـتم َوَمن يَـف َعله منكم فَـ َقد َ
ك القرآ َن لََر ُّ
ض َعلَي َ
 10ـ قال تعاىل{ :إ َّن الَّذي فَـَر َ
آد َك إ َىل َم َعاد قل َريب أَعلَم َمن َجاءَ
ضلَل مبني *} [القصص. ]85 :
ابهل َدى َوَمن ه َو يف َ

آد َك إ َىل َم َعاد}  ،وقال مقاتل:
عن عكرمة  ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :إىل {لََر ُّ

خرج النيب (ص) من الغار ليل مهاجرا إىل املدينة يف غري طريق خمافة الطلب  ،فلما رجع إىل

الطريق  ،وتنزل جربيل ؛ قال هللا تعاىل :أي :إىل مكة ظاهرا عليها
وقال سفيان« :فسمعناه من مقاتل منذ سبعني سنة  ،عن الضحاك قال :ملا خرج النيب (ص)
ك القرآ َن
ض َعلَي َ
من مكة فبلغ اجلحفة  ،اشتاق إىل مكة ؛ فأنزل هللا عليه{ :إ َّن الَّذي فَـَر َ
آد َك إ َىل َم َعاد} مكة[(.])158
لََر ُّ

هذه االية نزلت ابجلحفة ال مبكة وال ابملدينة ؛ حني اشتاق إىل مولده  ،ومولد
اابئه[(.])159
ومعىن االية العام هو أن هللا الذي كلفك بتبليغ شريعة القران الكرمي  ،والعمل هبا  ،وكلفك
ابلدعوة إىل اإلسلم  ،وحتمل املتاعب يف سبيله  ،وأمرك أبن خترج مهاجرا من مكة إىل
املدينة  ،يعلم مدى حبك لوطنك األول  ،وهو يضمن لك إرضاء هذه العاطفة يف نفسك ،
ويضمن إشباع هذه النزعة الثائرة يف روحك[(.])160
 11ـ ومن األدلة على قوة احلب للوطن عند رسول هللا (ص)  ،فقد كان الرسول قبل اهلجرة
يتجه يف صلته حنو الكعبة ـ وهو يف مكة ـ فلما هاجر أمره هللا تعاىل أبن يتجه إىل «البيت
املقدس» يف فلسطني  ،وكان ذلك اختبارا من هللا تعاىل التباع الرسول ؛ لينظر الطائعني منهم
ويعلم العاصني  ،وليكشف عن جانب من تطاول السفهاء الضالني على اإلسلم  ،فأطاع
الرسول أمر ربه  ،ولكنه كان يف نفسه يذكر مكة  ،ويذكر الكعبة  ،ويتمىن أن يتجه إليها يف
صلته  ،وكان يقلب وجهه يف السماء  ،كأنه يدعو ربه ويرجوه أن حيول قبلته كما كانت إىل
موطنه األول «مكة»  ،وإىل أول بيت وضع للناس  ،وهو الكعبة البيت احلرام  ،و بعد أن

استجاب هللا لدعاء حبيبه وصفيه حممد (ص)  ،فحوله يف وجهة الصلة وقبلتها من بيت
املقدس إىل الكعبة  ،ونزل يف ذلك قران.
الس َف َهاء م َن النَّاس َما والَّهم َعن قبـلَتهم الَّيت َكانوا َعلَيـ َها قل َّّلل ال َمشرق
قال تعاىلَ { :سيَـقول ُّ

َوال َمغرب يَـهدي َمن يَ َشاء إ َىل صَراط مستَقيم * َوَك َذل َ
ك َج َعلنَاكم أ َّمة َو َسطا لتَكونوا ش َه َداءَ
ت َعلَيـ َها إالَّ لنَـعلَ َم َمن يَـتَّبع
َعلَى النَّاس َويَكو َن َّ
الرسول َعلَيكم َشهيدا َوَما َج َعلنَا القبـلَةَ الَّيت كن َ
َّ
اّلل
الرس َ
اّلل َوَما َكا َن َّ
ين َه َدى َّ
َّ
ول ُمَن يَـنـ َقلب َعلَى َعقبَـيه َوإن َكانَت لَ َكب َرية إالَّ َعلَى الذ َ

َّك
يع إميَانَكم إن َّ
ك يف َّ
الس َماء فَـلَنـ َوليَـن َ
ب َوجه َ
ليض َ
اّللَ ابلنَّاس لََرؤوف َرحيم * قَد نَـَرى تَـ َقلُّ َ
وهكم َشطَره َوإ َّن
اها فَـ َول َوج َه َ
قبـلَة تَـر َ
ك َشطَر ال َمسجد احلََرام َو َحيث َما كنـتم فَـ َولُّوا وج َ
ضَ

َّ
اّلل بغَافل َع َّما يَـع َملو َن *} [البقرة142 :
اب لَيَـعلَمو َن أَنَّه احلَ ُّق من َرهبم َوَما َّ
ين أوتوا الكتَ َ
الذ َ

ـ . ]144

وهذه االَيت اليت جاءت بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل مكة نزلت ـ كما يروي بعض
الرواة ـ على رسول هللا (ص) وهو يصلي صلة الظهر يف أحد املساجد املوجودة على طرف
من أطراف املدينة  ،فتحول النيب (ص) وهو يف وسط الصلة من جهة بيت املقدس إىل
جهة الكعبة  ،وصلى الركعتني الباقيتني من صلة الظهر وهو متجه إىل الكعبة ،واقتدى به
َمن كانوا خلفه  ،ولذلك صار هذا املسجد معروفا ابسم «املسجد ذي القبلتني»  ،وما زالت
بقعته موجودة وفوقها مسجد يؤمه احلجاج ليصلوا فيها  ،ويستحضروا تلك الصورة الرائعة

اليت كانت ترتجم عن مبلغ التوق واحلنني يف صدر النيب (ص) إىل موطنه األول.
 12ـ ومن أوضح بناء وأتسيس األدلة الشرعية ملفهوم املواطنة هو ما جاء بوضوح يف القران
والسنة من نسبة الدور واألوطان ألهلها  ،قال اإلمام الشافعي رْحه هللا مناظرا إسحاق بن
راهويه :قال تعاىل{ :للف َقراء الم َهاجر َّ
ين أخرجوا من د ََيرهم} [احلشر ، ]8 :فنسب
ين الذ َ
َ
َ

الدَير إىل مالكها.

وقال النيب (ص) يوم فتح مكة« :من أغلق اببه فهو امن  ،ومن دخل دار أيب سفيان فهو
امن»  ،فنسب الدَير إىل أرابهبا.
وقال النيب (ص) يوم فتح مكة« :وهل ترك لنا عقيل من دار؟» [(.])161
َّ
اّلل} [احلج. ]40 :
ين أخرجوا من د ََيرهم بغَري َحق إالَّ أَن يَـقولوا َربـُّنَا َّ
 13ـ {الذ َ
قال علمة تونس حممد الطاهر بن عاشور رْحه هللا :أي :أخرجوا متلبسني
بعدم احلق عليهم املوجب إخراجهم  ،فإن للمرء حقا يف وطنه ومعاشرة قومه  ،وهذا احلق
اثبت ابلفطرة ؛ ألن من الفطرة أن الناشأئ يف أرض  ،واملتولد بني قوم هو مساو جلميع أهل
ذلك املوطن يف حق القرار يف وطنهم وبني قومهم ابلوجه الذي ثبت جلمهورهم يف ذلك
املكان من نشأة متقدمة  ،أو قهر وغلبة لساكنه  ،كما قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
إهنا لبلدهم  ،قاتلوا عليها يف اجلاهلية  ،وأسلموا عليها يف اإلسلم[(.])162
 14ـ املهاجرون واألنصار مجيعهم اشرتكوا يف نصرة الدين  ،لكن هللا سبحانه فضل املهاجرين
 ،وجعلهم أعلى مرتبة من األنصار ؛ ألنه حصل هلم ما مل حيصل لألنصار  ،وهو التغريب عن
األوطان  ،قال تعاىل{ :للف َقراء الم َهاجر َّ
ين أخرجوا من د ََيرهم َوأَم َواهلم يَـبـتَـغو َن فَضل
ين الذ َ
َ
َ

الصادقو َن *} [احلشر. ]8 :
اّلل َورض َواان َويَـنصرو َن َّ
م َن َّ
ك هم َّ
اّللَ َوَرسولَه أولَئ َ
قال ابن تيمية :وذلك ألن املهاجرين مجعوا بني اهلجرة والنصرة[(.])163

 15ـ تقوى هللا كلمة جامعة لكل خري  ،وحقيقتها حتقيق العبودية هللَ { َ:وَما َخلَقت اجل َّن
س إالَّ ليَـعبدون *} [الذارَيت. ]56 :
َواإلن َ
وحقيقتها أيضا :عمارة األرض على الوجه الذي تنتفع به اخللئق ؛ كما قال تعاىل{ :ه َو
أَن َشأَكم م َن األَرض َواستَـع َمَركم ف َيها} [هود. ]61 :

ومن التقوى :حفظ أرض الوطن  ،وصيانته  ،وعمارته عمارة صحيحة  ،وغرس كل خري فيه
 ،ودرء كل شر عنه  ،قال حممود شاكر :إَيك أن تظن أن تقوى هللا هي الصلة والصيام
وحنومها من العبادات فقط  ،إن تقوى هللا تدخل يف كل شيء  ،فاتق هللا يف عبادة موالك ال
تفرط فيها  ،واتق هللا يف إخوانك ،
ال تؤذ أحدا منهم  ،واتق هللا يف بلدك ال ختنه  ،وال تسلط عليه عدوا  ،واتق هللا يف نفسك
ال هتمل يف صحتك  ،وال تتخلق بسوى األخلق الفاضلة[(.])164
ومن خلل االَيت الكرمية يتبني أن االنتماء الوطين مغروس يف فطرة اإلنسان السوي  ،وأن
األوطان جعلها هللا سبحانه وتعاىل من ضرورات احلياة  ،وأماكن العيش للشعوب اليت خلقها
؛ لكي حيقق أفرادها العبودية الشاملة هلل عليها  ،كما أن حتقيق مفهوم املواطنة  ،أببعاده
القانونية  ،واملدنية  ،والسياسية  ،واالجتماعية  ،والثقافية  ،واللغوية  ،واملادية  ،واملعنوية ،
والتطوعية مقصد من مقاصد الشعوب  ،وقيمة إنسانية حترص عليها ؛ بسبب ما حتتويه من
عدالة  ،ومساواة  ،وحرص على حقوق اإلنسان وكرامته.
***

اثنيا :السنة النبوية

 1ـ دعاء النيب (ص) ابللعنة على من أخرجه من أرضه ووطنه:
الدعاء ابللعنة شديد ؛ ألنه دعاء ابلطرد واإلبعاد من رْحة هللا  ،ونبينا (ص) نيب الرْحة  ،وقد
دعا ابللعنة على من أخرجه من أرضه ووطنه  ،وهذا دال على مكانة الوطن يف نفوس األنبياء
 ،فضل عن غريهم من البشر األسوَيء  ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت :إن النيب (ص)
اللهم العن شيبة بن ربيعة  ،وعتبة بن ربيعة  ،وأمية بن خلف  ،كما أخرجوان من
قالَّ « :
أرضنا» [(.])165
 2ـ شفقة النيب (ص) من خروجه من أرضه ووطنه:

فالنيب (ص) ملا أخرب ورقة بن نوفل بشأنه مع الوحي  ،قال له ورقة بن نوفلَ:ي ليتين أكون
أوخمرجي هم؟»  ،قال ورقة:
حيا حني خيرجك قومك  ،فقال رسول هللا (ص)« :
َّ

نعم[(.])166

قال السهيلي :ففي هذا دليل على حب الوطن  ،وشدة مفارقته على النفس[(.])167
وعن عبد هللا بن عدي بن احلمراء رضي هللا عنه أنه مسع النيب (ص)  ،وهو
واقف على راحلته  ،يقول« :وهللا إنك خلري أرض هللا  ،وأحب أرض هللا  ،ولوال أين أخرجت
منك ما خرجت» [(.])168
 3ـ شفقة النيب (ص) على الغرابء على أوطاهنم:
نبينا (ص) كان من أشد الناس تقديرا للضرورات  ،والفطر اجلبلية الكامنة يف نفوس الناس
من حب األوطان  ،فقد رحل إليه لطلب العلم مالك بن احلويرث رضي هللا عنه ومعه
عشرون نفرا  ،كلهم شببة متقاربون قال :وقد أقمنا عنده عشرين يوما  ،قال :وكان النيب
(ص) رؤوفا رحيما  ،فلما راان قد اشتقنا إىل أهلنا قال« :ارجعوا إىل أهليكم فعلموهم»
[(.])169
فانظر إىل تقدير النيب (ص) ملشاعر وأحاسيس الشباب من الصحابة لدَيرهم وأوطاهنم  ،مع
أهنم مشغولون بشيء عظيم  ،أال وهو تلقي العلم واإلميان من رسول هللا (ص)  ،وانظر إىل
لألمة اإلسلمية كلها أحاسيس النيب (ص)
عبارة مالك بن احلويرث رضي هللا عنه وهو ينقل َّ
حيث قال :فلما راان اشتقنا إىل أهلنا[(.])170
 4ـ عن أيب ْحيد رضي هللا عنه  ،قال :أقبلنا مع النيب (ص) من غزوة تبوك  ،حىت إذا أشرفنا
على مدينة  ،قال« :هذه طابة  ،وهذا أحد جبل حيبُّنا وحنبه»[(.])171

إن من املواطنة حب األرض مبا فيها  ،كما فعل الرسول (ص)  ،فقد أحب جباهلا وودَيهنا ،
وأحب اجلبل الصامد  ،وأشار إلينا أن حنبه  ،فقال (ص):
«هذا جبل حيبُّنا وحنبه»  ،كما أن حب جبل أحد من حبه (ص) للمدينة.
إن قول النيب (ص)« :هذا جبل حيبُّنا وحنبه»  ،قيل :هو على احلقيقة  ،وال مانع من وقوع
مثل ذلك ؛ أبن خيلق هللا احملبة يف بعض اجلمادات.
قال الشاعر:
ب الدَير َشغَف َن قليب
وما ح ُّ

ب َمن َس َك َن الدَيرا[(])172
ولكن ح ُّ

وميكن القول :أنه ال مانع أن تكون احملبة من اجلبل على حقيقتها  ،وضع احلب فيه  ،كما
وضع التسبيح يف اجلبال املسبحة مع داود عليه السلم  ،وكما وضعت اخلشية يف احلجارة
اّلل} [البقرة.])173([ ]74 :
اليت قال هللا فيها{ :منـ َها لَ َما يـَهبط من َخشيَة َّ
 5ـ وعن عائشة رضي هللا عنها قال :ملا قدم رسول هللا (ص) املدينة  ،قدمها وهي أوأب أرض
هللا من احلمى  ،وكان واديها جيري جنل ـ يعين ماء اجنا ـ فأصاب أصحابه منها بلء وسقم ،
وصرف هللا ذلك عن نبيه  ،قال :فكان أبو بكر  ،وعامر بن فهرية  ،وبلل يف بيت واحد ،
احلمى  ،فاستأذنت رسول هللا (ص) يف عيادهتم  ،فأذن  ،فدخلت إليهم أعودهم ،
فأصابتهم َّ
وذلك قبل أن يضرب علينا احلجاب  ،وهبم ماال يعلمه إال هللا من شدة الوعك[(، ])174
فدنوت من أيب بكر  ،فقلتَ :ي أبت كيف جتدك؟ فقال:
كل امرأئ مصبَّح يف أهله
ُّ

واملوت أدىن من شراك نعله

قالت :فقلت :وهللا ما يدري أيب ما يقول  ،مث دنوت من عامر بن فهرية  ،فقلت :كيف
جتدك َي عامر؟ فقال:

َّ
إن اجلبا َن حتفه من فوقه

املوت قبل ذوقه
لقد وجدت َ
كل امرأئ جماهد بطوقه[(])175

كالثَّور حيمي جلده بروقه[(])176

احلمى
قالت :فقلت :وهللا  ،ما يدري عامر ما يقول قالت :وكان بلل إذا أقلع عنه َّ
اضطجع بفناء البيت  ،مث يرفع عقريته[( ، ])177ويقول:
أبينت ليلة
أال ليت شعري هل َّ
مياه جمنَّة
وهل أَرَدن يوما َ

بواد وحويل إذخر[( ])178وجليل
وهل يَـبد َون يل شامة وطفيل

قالت :فأخربت رسول هللا (ص) بذلك  ،فقال« :اللهم حبب إلينا املدينة  ،كما حببت إلينا
مكة أو َّ
أشد  ،وانقل ْحَّاها إىل اجلحفة  ،اللهم ابرك لنا يف مدان وصاعنا» [(.])179
احلمى  ،وغدت املدينة
وقد استجاب هللا دعاء نبيه (ص)  ،وعويف املسلمون بعدها من هذه َّ
موطنا ُمتازا لكل الوافدين  ،واملهاجرين إليها على تنوع بيئاهتم  ،ومواطنهم[(.])180
إن احلنني إىل الوطن فطرة بشرية  ،يشرتك فيها الناس عامة  ،مؤمنهم وكافرهم  ،عرهبم
وعجمهم  ،أبيضهم وأسودهم.
وقد قال ابن الرومي:
وحبَّب أوطا َن الرجال إليهمو

مارب قضاها الشباب هنالكا

أوطاهنم َّ
ذكرهتمو
إذا ذكروا َ

عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا

وقد كان الصحابة حينُّون إىل مكة  ،ويشعرون ابلشوق إليها  ،وإىل ربوعها  ،وجباهلا ،
وودَيهنا  ،وكل ما فيها  ،فقد مرض بلل رضي هللا عنه  ،ويف إحدى الرواَيت دخل عليه
الرسول (ص) وهو ينشد ويقول:
أال ليت شعري هل أبينت ليلة
مياه جمنة
وهل أردن يوما َ

بواد حوايل إذخر وجليل؟
وهل يبدون يل شامة وطفيل؟

يتمىن بلل أن يسعده القدر يوما بليلة يبيت فيها هبذا الوادي الذي قال عنه القران {ب َواد
َّ
َغري ذي َزرع} [إبراهيم . ]37 :وحوله حشيش اإلذخر  ،وأن جيود عليه الدهر َ ،فريد َجمنَّة
مبكة  ،ويظهر له شامة وطفيل  ،ومها من جبال مكة.

وهنا دعا النيب (ص) ربه :وقال« :اللهم حبب إلينا املدينة  ،كما حبَّبت مكة أو َّ
أشد»
[(.])181
 6ـ والتغريب عن األوطان جعله الشارع تعزيرا لكبائر الذنوب كالزىن  ،وهذا وحده كاف يف
الداللة على قيمة الوطن يف الشريعة  ،وعلى أن التغريب عن األوطان غاية ما يكون من
العذاب النفسي  ،فقد قضى النيب (ص) يف الزاين غري احملصن جبلد مئة وتغريب
عام[(.])182
وقال ابن تيمية :فإن انتقاله عن وطنه ُما يضعف مهَّته وبدنه  ،ويعلم أنه معاقب[(.])183
***

اثلثا :الدولة الوطنية والعامل اإلسلمي

كان املعىن الفطري للوطن هو السائد لدى املسلمني يف اترخيهم  ،وهي :األرض اليت ولد
فيها اإلنسان أو نشأ  ،وله هبا علقة مادية وعاطفية َ ،تثل نوعا من االنتماء أكرب وأعمق
من االنتماء إىل الوطن قدري وجربي  ،ال اختيار لإلنسان فيه  ،ولكن االنتماء االخر  ،وهو
ويصر عليه  ،وال يرضى به
ابختيار اإلنسان وحرية اإلنسان  ،إنه هو الذي خيتار دينه ُّ ،
بديل  ،ولو كان ملك املشرق واملغرب هذا االنتماء  ،وهذا الوالء االخر هو هلل ولرسوله
ولألمة اليت تشاركه هذه العقيدة  ،فبعد أن رضي ابهلل راب  ،وابإلسلم دينا  ،ومبحمد رسوال
؛ أصبح اإلسلم مصدر اعتزازه  ،وحمور والئه  ،وأساس انتمائه  ،وعزة أمة اإلسلم أهله
وإخوانه{ :إَّمنَا المؤمنو َن إخ َوة} [احلجرات. ]10 :
«املسلم أخو املسلم» [(« ، ])184واملسلمون يسعى بذمتهم أدانهم  ،وهم يد على من
سواهم» [(.])185
عرب فقهاء اإلسلم
وأمست دار اإلسلم هي وطن كل مسلم  ،وإن تباعدت داره  ،وقد َّ
عنها هبذا اللفظ «دار اإلسلم»  ،وإن كانت هي يف احلقيقة دَيرا وأوطاان  ،يشعر املسلم
بوحدة الدار  ،وأصبح والء املسلم هلذه األمة الكربى :أمرا مسلما به  ،وهو يعترب من
مقتضيات اإلميان  ،وهو داخل يف قوله

َّ
َّ
لصلَةَ َويـؤتو َن َّ
الزَكاةَ َوهم َراكعو َن
تعاىل{ :إَّمنَا َوليُّكم َّ
ين يقيمو َن ا َّ
ين َآمنوا الذ َ
اّلل َوَرسوله َوالذ َ
َّ
اّلل هم الغَالبو َن *} [املائدة 55 :ـ . ]56
ب َّ
* َوَمن يَـتَـ َوَّل َّ
ين َآمنوا فَإ َّن حز َ
اّللَ َوَرسولَه َوالذ َ
ووالء املسلم ألمته الكربى يفرض عليه أن يذود عن ْحاها  ،وال يسمح ألحد أن يعتدي
عليها  ،أو يستويل على شيء من أرضها  ،أو ينتهك حرمة من حرماهتا  ،أو يهني كرامة
بعض أبنائها أو بناهتا  ،وهو ما جعل اخلليفة املعتصم جييش اجليوش لغزو الروم  ،نصرا المرأة
مسلمة لطمت على وجهها  ،فاستغاثت به عن بعد قائلة :وامعتصماه  ،فقال :لبيك
أختاه[(.])186
 1ـ االنتماء بني احلاضر واملاضي:
فكل أرض جتري فيها أحكام اإلسلم
كان وطن املسلم يعين «دار اإلسلم» على اتساعها ُّ ،
 ،وتقام شعائره  ،ويعلو سلطانه  ،ويرفع فيها األذان  ،هي وطن املسلم :يغار عليه  ،ويدافع
عنه  ،كما يدافع عن مسقط رأسه  ،وكان العامل  ،وكان قوم املسلم هم املسلمني أو األمة
اإلسلمية ؛ الذين مجعته هبم أخوة اإلميان وعقيدة اإلسلم {إَّمنَا المؤمنو َن إخ َوة}

[احلجرات ، ]10 :وكان أعداء املسلم هم أعداء اإلسلم  ،ولو كانوا ألصق الناس به ،
وأقرهبم إليه[(.])187
اّلل َوَرسولَه َولَو َكانوا
آدو َن َمن َح َّ
قال تعاىل{ َ:الَ َجتد قَـوما يـؤمنو َن اب َّّلل َواليَـوم اآلخر يـ َو ُّ
آد َّ

ب يف قـلوهبم اإلميَا َن َوأَيَّ َدهم بروح منه}
آابءَهم أَو أَبـنَاءَهم أَو إخ َوانـَهم أَو َعش َريتَـهم أولَئ َ
َ
ك َكتَ َ
[اجملادلة. ]22 :

فاملسلم حني يقف يف صلته مناجيا ربه هبذا الدعاء {اهد َان الصَرا َط المستَق َيم *} [الفاحتة:

 ]6بصيغة اجلمع هذه يستحضر يف حسه وذهنه أمة اإلسلم مجعاء  ،وحني يقرأ قول هللا
تبارك وتعاىل يف كتابه:

موجه للمسلمني مجيعا  ،أينما
{َي أيها الذين َآمنوا} [البقرة ]104 :يفهم أن هذا اخلطاب َّ

كانوا  ،وحني يقف اخلطيب على منرب يوم اجلمعة  ،يدعو املسلمني كافة  ،دون تفرقة بني
إقليم وإقليم  ،وال بني عنصر وعنصر  ،وال بني لسان ولسان  ،بل يقول دائما :اللهم اغفر
أعز املسلمني يف كل مكان.
للمسلمني واملسلمات  ،واملؤمنني واملؤمنات  ،اللهم َّ
خص بلده يوما ابلدعاء له ابلنصر  ،والرخاء  ،والسعادة  ،والعزة ؛ جنده يقول :لبلدان
فإن َّ
هذه خاصة  ،ولسائر بلد املسلمني.
فالتفكري اإلسلمي  ،واحلس اإلسلمي  ،ال يعرفان العصبية اإلقليمية  ،وال العنصرية حبال
من األحوال[(.])188
 2ـ صور رائعة:
ويف الفقه اإلسلمي جند هذه الصورة املعربة عن وحدة األمة املسلمة  ،ووحدة الوطن

اإلسلمي  ،وذلك فيما ينقله العلَّمة ابن عابدين عن أئمة الفقه احلنفي حيث يقررون :أن
اجلهاد فرض عني إن هجم العدو على بلد مسلم  ،وذلك على من يقرب من العدو أوال ،
فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم  ،مث من يليهم  ،حىت يفرتض ـ على هذا التدرج ـ على
املسلمني شرقا وغراب[( .])189وهذا متفق عليه بني األئمة مجيعا.
والعجيب أن يقرر فقهاء اإلسلم وجوب الدفاع عن البلد املسلم املعتدى عليه  ،وإن تقاعس
أهله أنفسهم يف الدفاع عنه ؛ ألن هذا البلد ليس ملك أهله وحدهم  ،ولكنه ـ ابعتباره جزءا
من دار اإلسلم ـ ملك للمسلمني مجيعا  ،وسقوطه يف يد الكفار خسارة وهزمية للمسلمني
قاطبة.

وصورة أخرى يذكرها ابن عابدين :امرأة مسلمة سبيت ابملشرق  ،وجب على أهل املغرب
ختليصها من األسر[( ، ])190وإن استغرق ذلك أمواهلم.
وهكذا َّقرر القران والسنة :أن املسلمني أمة واحدة «يسعى بذمتهم أدانهم  ،وهم يد على من
سواهم» [(.])191
 3ـ الغلو يف الوطنية:
وحتدث املشكلة أيضا حني يغلو بعض الوطنيني يف فكرة الوطنية ،أو عاطفة الوطنية  ،حيث
نرى بعضهم جيعلون الوطن مقابل «الدين» أو بديل عن «هللا»  ،فكما تبدأ األمور ابسم هللا
 ،تبدأ ابسم الوطن  ،وكما يقسم الناس ابهلل يقسمون ابلوطن  ،وكما يعمل الناس لوجه هللا ،
يعملون لوجه الوطن  ،وكأن الوطن أصبح إهلا  ،أو وثنا يشركونه مع هللا عز وجل  ،مع أن
املسلم قد جعل حمياه وُماته  ،كما جعل صلته ونسكه هلل  ،كما قال تعاىل{ :قل إ َّن
ك أمرت َوأ ََان أ ََّول
يك لَه َوب َذل َ
ني *الَ َشر َ
اي َوُمََايت َّّلل َرب ال َعالَم َ
َ
صلَيت َونسكي َوَحميَ َ

ني *} [األنعام 162 :ـ . ]163
المسلم َ

واحلس الديين عند املسلم يرفض أن يقرن ابسم هللا امسا اخر  ،أو يقسم أبحد أو بشيء مع
هللا  ،أو يعمل عمل لوجه غري وجه هللا  ،انهيك أن يفرده[(.])192
«والوطنية» مشروعة ومطلوبة إذا مل تتجه هذا االجتاه الغايل  ،فإن الغلو يف كل شيء يفسده
،وقد رأينا اإلسلم حيذر أشد التحذير من الغلو يف الدين  ،وكذلك الغلو يف الوطن والوطنية.
وُما يذكر هنا أن أمري الشعراء أْحد شوقي برغم نزعته اإلسلمية الواضحة يبالغ يف الوطنية ،
مثل قوله:

وطين لو شغلت ابخللد عنه

انزعتين إليه ابخللد نفسي

وأشد منه خياطب أبناء مصر:
وجه الكنانَة ليس يغضب ربكم

أن جتعلوه كوجهه معبودا

ولُّوا إليه يف النهار وجهكم

وإذا فزعتم فاعبدوه هجودا

بل رأينا بعض الغلة من العرب يقدم الوطن على الدين بصراحة  ،وجيعل كلمة الوطن هي
حيسون به
العليا  ،وليست كلمة هللا  ،وال يبايل مبا يؤمن به الناس من العقائد الدينية  ،وال ما ُّ
من املشاعر يقول:
بلدك قدمها على كل ملَّة

ومن أجلها أفطر ومن أجلهم صم

هبوين دينا مينح العرب وحدة

وسريوا جبثماين على دين برهم

سلم على كفر يوحد بيننا

وأهل وسهل بعده جبهنم[(])193

وحتدث املشكلة كذلك عندما تتحول النزعة الوطنية إىل عصبية جاهلية يتجمع فيها أهل
الوطن َّ
ضد غريهم  ،وينحازون فيها بعضهم لبعض  ،بنصر أخاه يف الوطن ظاملا أو مظلوما ،
ويستجيب له إذا دعاه يف احلق أو الباطل على حنو ما قيل يف وصف أحد زعماء قبيلة َتيم
األحنف بن قيس :إذا غضب ؛ غضب له مئة ألف سيف  ،ال يسألونه فيم غضب؟
وكما وصف أحد الشعراء أبناء قبيلته بقوله:
ال يسألون أخاهم حني يندهبم

يف النائبات على ما قال برهاان

العصبية :أن تعني أهلك وقومك على ظلم االخرين  ،وأن تشهد هلم على االخرين حمقني
كانوا أو مبطلني  ،وأن تقول ما قال أتباع املتنبئني الكذبة من قبائل العرب أَيم حروب الردة:
كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر.

هكذا تكون العصبية القومية  ،وكذلك تكون العصبية الوطنية  ،كما رأينا ذلك يف النزعات
النازية والفاشية يف أوربة يف أواسط القرن العشرين  ،من رفع شعارات :أملانيا فوق اجلميع،
وإيطاليا فوق اجلميع ،واإلسلم يعلم املسلم :أن يدور مع احلق حيث دار  ،وأن يقول احلق
مرا  ،وأن يكون َّقواما ابلقسط شهيدا هلل  ،ولو على نفسه أو الوالدين واألقربني ،
وإن كان َّ
حيب ومع من
وكذلك ال حيرمه شنان قوم على أال يعدل ،بل جيب أن يقوم ابلقسط مع من ُّ
يكره ،فعدل هللا جلميع عباد هللا ،وقد أنكر اإلسلم العصبية بكل أنواعها ،سواء أكانت
عصبية قبلية  ،أم عصبية قومية  ،أم عصبية إقليمية  ،أم أي عصبية كانت[(.])194
روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة عن النيب (ص) أنه قال« :من قاتل حتت راية عمية
عصبة فقتل  ،فقتلته جاهليته» [(.])195
صبة  ،أو ينصر َ
يغضب لعصبية  ،أو يدعو إىل َع َ
 4ـ الدين هلل والوطن للجميع:
ومن الكلمات اليت تروج يف احمليط العلماين واحمليط الليربايل :كلمة :الدين هلل والوطن
يتمسكون ابلدين  ،ويرجعون إليه يف حياهتم من
للجميع .وهي تقال يف مقابل الذين َّ
مسلمني ومسيحيني وغريهم  ،فيقولون هلم :الدين هلل  ،وكأن هؤالء املتدينني جيحدون هذه
احلقيقة :أن الدين هلل  ،والواقع أن كل املؤمنني  ،أو كل املتدينني يؤمنون أبن الدين هلل.
يقر هذه احلقيقة يف الواقع :أن يكون الدين هلل.
بل رأينا اإلسلم أيمر ابلقتال حىت َّ
قال تعاىلَ { َ:وقَاتلوهم َح َّىت الَ تَكو َن فتـنَة َويَكو َن الدين َّّلل} [البقرة. ]193 :

وقال يف مقام اخرَ { َ:وقَاتلوهم َح َّىت الَ تَكو َن فتـنَة َويَكو َن الدين كلُّه َّّلل} [األنفال. ]39 :

فهو يريد أن يستخلص الدين من أيدي الذين يتلعبون به  ،ويريدون أن يكون يف خدمة فئة
أو شعب أو فرد من الناس  ،بل جيب أن خيلص الدين من كل تبعية لغري هللا  ،ويكون هلل
وحده  ،كما قال تعاىل{ َ:أَالَ َّّلل الدين اخلَالص} [الزمر. ]3 :
فما يريده هؤالء من عبارهتم( :الدين هلل) ليس من الدين يف شيء ؛ إذ يراد هبا عزل الدين
عن احلياة  ،وعن توعية الناس  ،وردهم إىل هللا  ،وإىل الصراط املستقيم.
واحلقيقة :أن العبارة املذكورة «الدين هلل والوطن للجميع» نستطيع أن نقلبها على كل الوجوه
اليت تقتضيها القسمة العقلية هنا.
فيمكنك أن تقول :الدين هلل والوطن هلل  ،على معىن أن األرض كلها هلل  ،والكون كله هلل ،
ض َّّلل يورثـ َها َمن يَ َشاء من عبَاده} [األعراف. ]128 :
كما قال تعاىل{ :إ َّن األَر َ
قال تعاىلَ { َ:و َّّلل ال َمشرق َوال َمغرب فَأَيـنَ َما تـ َولُّوا فَـثَ َّم َوجه ا َّّلل} [البقرة. ]115 :
وميكن أن نقول :الدين للجميع والوطن للجميع  ،فكما ال حيرم أحد من الوطن  ،ال حيرم
أحد من الدين  ،وميكنك أن تقول :الدين للجميع والوطن هلل  ،كما ميكنك أن تقول ما
قالوا :الدين هلل والوطن للجميع[( ، ])196ويف احلقيقة األوطان السعيدة تلك اليت حتكم
شرع هللا فيما بني مواطنيها.
 5ـ اخلروج من األوطان:
إن ارتباط اإلنسان بوطنه قوي عميق  ،ولذا كان انتزاعه منه وإخراجه قسرا:
حمرم يف كل الشرائع والقوانني  ،كما جتلى ذلك يف
أشبه بنزع الظفر من اللحم  ،وهو أمر َّ
القران الكرمي.

فالقران يعرب عن «وطن» اإلنسان أو القوم لكلمة «الدَير»  ،ويرى خروج اإلنسان أو
إخراجه من دَيره :جرمية كربى  ،وحمنة عظمى  ،قرهنا القران بقتل النفس  ،فخروج اإلنسان
الروح من البدن  ،يقول تعاىلَ { َ:ولَو أ ََّان َكتَـبـنَا َعلَيهم أَن اقـتـلوا أَنـف َسكم أَو
من دَيره كخروج ُّ
اخرجوا من د ََيركم َما فَـ َعلوه إالَّ قَليل} [النساء. ]66 :

ويرى القران ـ يف ضوء ما يعرضه من قصص األمم املاضية للعربة ـ أن من حق اإلنسان  ،وحق
الشعوب  ،بل من واجبها :أن تقاتل وحتمل السلح لتسرتد أرضها ودَيرها  ،وبعبارة أخرى
وطنها إذا أخرجت منها.
وسى إذ قَالوا لنَيب َهلم ابـ َعث لَنَا
يل من بَـعد م َ
يقول تعاىل{ َ:أََمل تَـَر إ َىل ال َمإلََ من بَين إسَرائ َ
ب َعلَيكم القتَال أَالَّ تـ َقاتلوا قَالوا َوَما لَنَا أَالَّ
َملكا نـ َقاتل يف َسبيل َّ
اّلل قَ َال َهل َع َسيـتم إن كت َ
اّلل َوقَد أخرجنَا من د ََيرَان َوأَبـنَائنَا} [البقرة. ]246 :
نـ َقات َل يف َسبيل َّ

فليس هناك أوجب للقتال  ،وأدعى إىل احلرب من اإلخراج من الدَير  ،وليس هناك أوجب
من الذين اغتصبوا األرض  ،وأخرجوا منها أهلها وحلُّوا حملَّهم  ،ظاملني مستكربين يف األرض
شر ألوان االستعمار واالستكبار يف األرض :أن يستويل أجنيب على األرض
بغري احلق  ،وهذا ُّ

 ،ويطرد أهلها منها  ،ليحل حملَّهم[(.])197
 6ـ هل ميكن تغيري الوطن؟

األصل :أن اإلنسان ال خيتار وطنه  ،فهناك أشياء مفروضة على اإلنسان ،
ال دور له يف اختيارها  ،بل اختارها له قدر هللا عز وجل الذي خيط مصاير الناس  ،وذلك
مثل أبوي اإلنسان (أبيه وأمه)  ،وفصيلته  ،واجلنس الذي ينتمي إليه  ،ومثل الوطن الذي
نشأ فيه مع والديه  ،وأسرته.

ولكن من الثابت أيضا أن اإلنسان ميكن أن يغري وطنه  ،وهذا ما وقع لكثريين خمتارين أو
مضطرين ؛ فانتقلوا من وطن إىل وطن  ،واستبدلوا ابألهل أهل  ،وابإلخوان إخواان.
َّ
ين أخرجوا من
و َّ
لعل أقرب مثل لنا يف ذلك  ،هو الرسول (ص) وأصحابه من أهل مكة {الذ َ

اّلل} [احلج ، ]40 :كما قال القران  ،والذين هاجروا من
د ََيرهم بغَري َحق إالَّ أَن يَـقولوا َربـُّنَا َّ
أحب البلد إليهم  ،وتنقلوا إىل يثرب «املدينة» دار اهلجرة  ،ودار اإلسلم ،
مكة  ،وهي ُّ

واختذوها مقرا وموطنا  ،وعاشوا فيها  ،وماتوا هبا  ،ورفضوا أن يعودوا إىل مكة  ،حىت بعد أن
نصرهم هللا على عدوهم  ،وفتحوا مكة  ،حىت تظل هلم صفة  :حىت أن سعد بن أيب وقاص
اّلل}  ،وعاده النيب (ص)  ،شكا إىل
ين يف َسبيل َّ
حني مرض بعد فتح مكة مرضا { َوالم َهاجر َ

الرسول الكرمي :أنه خياف أن ميوت يف مكة ويدفن هبا  ،وتضيع عليه هجرته  ،فطمأنه النيب
ويتضرر به اخرون[(.])198
(ص) :أن هللا سيم ُّد يف عمره ؛ لينتفع به أقوام ،
َّ
 7ـ هل ميكن تعدد الوطن؟:
وهنا سؤال اخر مكمل للسؤال السابق  ،وهو :هل ميكن أن يتعدَّد وطن اإلنسان مبعىن أن
يكون له وطنان مثل؟.
أعتقد أن هذا ُمكن حبيث يكون للمرء وطن أصلي هو مسقط رأسه ،
يستقر فيه  ،إىل اخر حياته ،
ومرتع صباه  ،ومسرح شبابه  ،مث يهاجر إىل بلد اخر  ،ورمبا ُّ
وميوت فيه  ،ويدفن يف ترابه.

وهذا األمر خيتلف من بلد إىل اخر وفق قانون اجلنسية والتجنُّس يف هذا البلد  ،فهناك بلد
جتيز ازدواج اجلنسية  ،وال َتنع مواطنيها من أن حيمل جنسية أخرى  ،وهناك بلد َتنع ذلك
 ،وتشدد فيه مثل دولة قطر  ،وهناك بلد َتنع التجنس ببعض جنسيات معيَّنة مع جنسيتها
األصلية مثل اجلزائر ؛ اليت َتنع ْحل اجلنسية الفرنسية خاصة[(.])199

 8ـ حنني العلماء لألوطان:
حب الوطن مركوز يف النفوس  ،وهو فطرة وجبلة  ،ويزداد هذا احلب مع ترعرع اإلنسان فيه
ُّ
طوال السنني  ،ففيه بيته  ،وأهله  ،وذووه ...فيه أمنه واستقراره ...فيه مسجده وااثر عبادته
وطاعاته ؛ وهلذا كان النيب (ص) يعزز هذا االنتماء للبيت الذي هو الوطن الصغري ؛ ليتعزز
االنتماء أكثر للوطن األكرب ؛ لذلك ملا أراد بنو سلمة االنتقال من بيوهتم ؛ ألهنا بعيدة عن
َّ
املسجد  ،وأرادوا جماورة املسجد  ،قال هلم النيب (ص)« :دَيركم تكتب ااثركم» [(.])200
والعلماء الرَّابنيون كلهم يفصح عما جيده يف مكنونه وداخله من حب الوطن والشوق واحلنني
له إذا فارقه  ،وهذا شيء ال ينكره وال جيحده إال متبلد اإلحساس  ،والعياذ ابهلل.
قال ابن تيمية :النفس حتن إىل الوطن إذا مل تعتقد أن املقام به حمرم  ،أو به مضرة وضياع
دنيا[(.])201

وقال أسلم بن عبد العزيز :مسعت ابن عبد احلكم يقول :مل يقدم علينا يف االن ليس أحد
أعلم من قاسم بن حممد  ،ولقد عاتبته حني رجوعه من األندلس  ،قلت :قم عندان  ،فإنك
تعتقد هنا رئسة  ،وحيتاج الناس إليك  ،فقال :البد من الوطن[(.])202
***

املبحث الرابع

حقوق املواطنني وواجباهتم

مدخل.
أوال :حقوق غري املسلمني.
اثنيا :واجبات املواطنني.

***

مدخل

إن مفهوم املواطنة يشمل حقوقا خمتلفة تتمثل يف اجلانب املدين  ،والقانوين  ،والسياسي ،
واالقتصادي  ،واالجتماعي  ،والثقايف  ،والفكري  ،واملعريف  ،والتكنولوجي  ،وهي حقوق
يتمتع هبا مجيع املواطنني  ،وهي واجبات على الدولة احلديثة املسلمة  ،ومن أمهها:
_خ حيفظ له حقوقه الدينية واملدنية.
_خ توفري األمن واالستقرار.
_خ توفري التعليم للجميع.
_خ تقدمي الرعاية الصحية األولية واالجتماعية.
_خ توفري اخلدمات األساسية.
_خ توفري حياة معيشية كرمية.

_خ املساواة واإلنصاف بني املواطنني أمام القضاء والقانون.
_خ العدل وتكافؤ الفرص يف الوظيفة العمومية  ،واملناصب يف الدولة.
_خ احلرية الشخصية  ،وحرية الرأي والتعبري  ،وحرية االنتقال.
_خ العدالة االجتماعية.
_خ حق املشاركة السياسية.

_خ تساوي املسؤوليات أمام اجلميع.
وهذه احلقوق جيب أن يتمتع هبا مجيع املواطنني على حد سواء  ،وهي مكفولة لكل فرد
حسب التشريعات «الدستور والقانون» ؛ بغض النظر عن الرتكيبة الثقافية واالجتماعية
والسياسية ؛ على أن يلتزم كل فرد حبدود حريته  ،وال يتعدى على حرَيت
االخرين[(.])203
***

أوال :حقوق غري املسلمني

يتساوى مجيع املواطنني يف الدولة احلديثة املسلمة يف أهنم يتمتعون حبقوق مشرتكة  ،واألصل
يف ذلك( :فإن قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن هلم ما للمسلمني  ،وعليهم ما على
املسلمني)[( .])204وال يستثىن من هذه القاعدة الذهبية إال ما خيص األمور الدينية ضرورة
وجود االختلف يف الدين الذي ينسحب أثره على جانيب احلقوق  ،وااللتزامات اخلاصة
ابلدين  ،فاملواطنون غري املسلمني  ،كما أهنم مستثنون من اخلضوع للشريعة يف األمور املتصلة
بصميم دينهم  ،فكذلك من احلقوق الوثيقة الصلة بصميم الدين اإلسلمي.
وحقوق املواطنني يف اإلسلم ليست منحة من السلطة التشريعية  ،أو التنفيذية  ،أو القضائية
يف الدولة  ،فتتعرض لتعطيل أو إلغاء  ،كما أهنا ليست نتيجة نضال شعب مضطهد حىت
ميكن التنازل عنها  ،أو املساومة فيها ...إهنا حقوق شرعها اخلالق سبحانه  ،فليس من حق
بشر ـ كائنا من كان ـ أن يعطلها  ،أو يعتدي عليها  ،وال تسقط حصانتها الذاتية ال إبرادة
الفرد تنازال عنها  ،وال إبرادة اجملتمع املتمثلة فيما يقيمه من مؤسسات أَي كانت طبيعتها ،
وكيفما كانت السلطات اليت ختوهلا[(.])205

 1ـ حق احلماية:
لكل مواطن احلماية اللزمة على نفسه  ،وماله  ،وعرضه  ،وشرفه  ،وأهله  ،سواء من
االعتداء اخلارجي  ،أو من الظلم الداخلي بني املواطنني بعضهم البعض ابلنسبة للمواطن
املسلم  ،فألن «املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه» [(« ، ])206وهم يد على من
سواهم  ،ويسعى بذمتهم أدانهم» [(.])207
وابلنسبة للمواطن غري املسلم ؛ َّ
فإن عهد الذمة يوجب تلك احلماية  ،يقول املاوردي :ويلزم
هلم ببذهلا «أي :اجلزية» حقان:

أحدمها :الكف عنهم.
والثاين :احلماية هلم  ،ليكونوا ابلكف امنني  ،وابحلماية حمروسني[(.])208
ويقول القرايف :إن عقد اجلزية موجب لعصمة الدماء  ،وصيانة األموال واألعراض  ،إىل غري
ذلك ُما يرتتب عليه  ،وحقيقة عقد الذمة هو التزامنا هلم بذلك[( ، ])209واحلماية من
االعتداء اخلارجي ؛ ُما توجبه مسؤولية احلاكم عن رعيته  ،وهذا الواجب معلق على أكتاف
املسلمني فقط  ،ومع ذلك من املقبول ما إذا تطوع مواطن غري مسلم لذلك  ،وإذا كان من
واجب املسلمني متضامنني حتت قيادة اإلمام الذود عن كل شرب من الوطن اإلسلمي  ،فإنه
من ابب أوىل الدفاع عن سلمة مواطن مواطنيه ؛ ألن النفس أعظم مثنا من األرض.
وعن التزام املسلمني ْحاية إخواهنم من املواطنني غري املسلمني نقل عن ابن حزم قوله يف
(مراتب اإلمجاع) :إن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بلدان يقصدونه وجب علينا
أن خنرج لقتاهلم ابلكراع والسلح  ،ومنوت دون
ذلك  ،صوان ملن هو يف ذمة رسول هللا (ص)  ،فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة ،
وحكي يف ذلك إمجاع األمة[(.])210
أما احلماية من الظلم الداخلي :فيجب على الدولة أن َتنع أي مواطن من أن ينال من
مواطن اخر  ،وابلتايل جيب على املسلمني ـ حبق األخوة الدينية ـ منع أي مسلم من أخيه
املسلم  ،وحبق الوفاء ابلعهد منع أي مسلم وأي مواطن غري مسلم  ،وعلى املواطنني غري
املسلمني املشاركة يف منع الظلم منهم على أي مسلم  ،أو على بعضهم مبوجب والئهم للدولة
 ،ووفائهم مبا تتطلبه احلياة املشرتكة[(.])211

واالَيت القرانية متوافرة يف النهي عن الظلم الذي يوجب سخط هللا يف الدنيا واالخرة ،
فيؤدي إىل اخلسران يف الدنيا  ،وعذاب بئيس يف دار القرار[( ، ])212كما تتوارد األحاديث
النبوية على تشنيع الظلم والظاملني  ،منها:
* قوله (ص)« :أال من ظلم معاهدا  ،أو انتقصه حقا  ،أو كلفه فوق طاقته  ،أو أخذ منه
شيئا بغري طيب نفس  ،فأان حجيجه يوم القيامة»[(.])213
* وقوله (ص)« :من اذى ذميا فأان خصمه  ،ومن كنت خصمه خصمته يوم
القيامة»[(.])214
* وقوله (ص)« :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما»  ،فقال رجلَ :ي رسول هللا أنصره إذا كان
مظلوما  ،أرأيت إن كان ظاملا كيف أنصره؟ قال« :حتجزه ـ أو َتنعه ـ من الظلم  ،فإن ذلك
نصره»[(.])215

وحرص العلماء على ذكر هذا احلق يف كتبهم  ،وال يقتصر هذا االلتزام بطبيعة احلال على
اإلمام فحسب  ،بل يقع كذلك على مجيع املسلمني  ،وأكد القرايف هذه النقطة قائل :إن
عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هلم ؛ ألهنم يف جواران  ،ويف خفارتنا  ،وذمة هللا تعاىل  ،وذمة
رسوله (ص)  ،ودين اإلسلم  ،فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء  ،أو غيبة يف عرض
أحدهم  ،أو نوع من أنواع األذية  ،أو أعان على ذلك ؛ فقد ضيع ذمة هللا تعاىل  ،وذمة
رسوله (ص)  ،وذمة دين اإلسلم[(.])216
وجيب توفري احلماية جلميع املواطنني على السواء  ،وعلى حنو يكفل لكل مواطن يف الدولة
احلديثة املسلمة حياة كرمية  ،وتشمل احلماية مجيع مقومات احلياة[(.])217
أ ـ ْحاية النفس:

احلماية على النفس مبثابة حق احلياة  ،وحياة اإلنسان مقدسة ال جيوز ألحد أن يعتدي عليها
َّ
َّاس َمجيعا
 ،قال تعاىل{ َ:أَنَّه َمن قَـتَ َل نَـفسا بغَري نَـفس أَو فَ َساد يف األَرض فَ َكأَمنَا قَـتَ َل الن َ
َوَمن أَحيَ َ َّ
َّاس َمجيعا} [املائدة. ]32 :
اها فَ َكأَمنَا أَحيَا الن َ

وُما يفهم من االية الكرمية أنه :ال ميكن أن يكون هناك تقدير أمسى من هذا التقدير حلياة
البشر وكرامتهم ؛ إذ ال جيري التقليل من شأن املوت نتيجة للجهل بقيمة احلياة  ،وال يبالغ
يف قيمة احلياة يف حد ذاهتا حبيث يقلل من قيمة احلياة الكرمية ؛ ألن القتل وحده هو الذي
جيعل اإلنسان مطرودا من
اإلنسانية  ،والتكرمي هو حياة اإلنسان وكرامته يف حد ذاته  ،دون اعتبار للعرق أو الطبقة ،
بل من حيث إنه إنسان[(.])218
وقال رسول هللا (ص)« :من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة  ،وإن رحيها توجد من مسرية
أربعني عاما» [(.])219
وجاء عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف شأن الذميني :إمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم
كأموالنا  ،ودماؤهم كدمائنا[(.])220
وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل بعض أمرائه يف مسلم قتل ذميا  ،فأمره أن يدفعه
إىل وليه  ،فإن شاء قتله  ،وإن شاء عفا عنه  ،فدفع إليه فضرب عنقه  ،وهو ما اعتمدته
اخللفة العثمانية يف معاملهتا مع أهل الذمة.
والعلماء جممعون على أن قتل الذمي كبرية من كبائر احملرمات  ،واألحناف والشعيب والنخعي
وابن أيب ليلى وعثمان البيت يقولون ابستوائهما يف عصمة الدم املؤبدة  ،فقد قتل النيب (ص)
مسلما مبعاهد  ،وقال« :أان أكرم من وى بذمته» .وأمر علي بقتل رجل من املسلمني قتل

رجل من أهل الذمة  ،وقامت عليه البينة  ،فجاء أخوه فعفا عنه  ،فقال علي :من كانت له
ذمتنا فدمه كدمنا  ،وديته كديتنا  ،واألحناف خيالفون اجلمهور[(.])221
وقد أورد الشافعي يف هذه املسألة نقاشه مع األحناف خبصوص قوهلم بقتل املسلم ابلذمي يف
كتابه «اختلف احلديث»  ،وحجج األحناف من وجهة نظر املؤلف أقوى  ،فهم يتأولون
حديث« :ال يقتل مسلم بكافر» أي :بكافر
حريب  ،ويذهبون إىل هذا التفريق إىل حديث يستدل به الشافعية وهو حديث« :أال ال يقتل
مؤمن بكافر  ،وال ذو عهد يف عهده» .فكأن صاحب العهد له حكم خمتلف عن الكافر
َّ
ني
س ابلنـَّفس َوال َع َ
احلريب  ،وهم يستدلون بعموم اية املائدةَ { َ:وَكتَـبـنَا َعلَيهم ف َيها أَن النـَّف َ
ف ابألَنف} [املائدة. ]45 :
ابل َعني َواألَن َ
وكون اإلمام الشافعي ـ رْحه هللا ـ يورد املسألة يف كتاب اختلف احلديث  ،فألنه يرى أن رأي
اإلمام أيب حنيفة  ،ومن ذهب مذهبه ؛ رأي جائز وفقا للمقولة الشهرية :رأيي صواب حيتمل
اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب .وقد أخذت الدولة العثمانية كما أشران بتكافؤ دماء
املسلم وغري املسلم  ،فكانت تقتص للمعاهد الذمي من املسلم[(.])222
ب ـ ْحاية املال:
وتكون احلماية على مجيع أنواع االعتداءات على املال من سرقة  ،أو غصب ،أو هلك ،أو
ما إليها ،ذلك ألنه ال حيل أخذ مال امرأئ إال بطيب نفس ،فل جيوز انتزاع ملكية نشأت
عن كسب حلل إال للمصلحة العامة  ،قال تعاىلَ { َ:والَ َأتكلوا أَم َوالَكم بَـيـنَكم ابلبَاطل}

ف
[البقرة . ]188 :ومع تعويض عادل لصاحبها «من أخذ من األرض شيئا بغري حقه خس َ
به يوم القيامة إىل سبع أرضني»[(.])223

ويلتزم املسلمون هبذا الواجب إزاء املواطنني غري املسلمني ،قال الشافعي :إذا كان علينا أن
مننع أهل الذمة إذا كانوا معنا يف الدار  ،وأمواهلم اليت حيل هلم أن يتمولوها ُما مننع منه أنفسنا
وأموالنا من عدوهم إن أرادهم  ،أو ظلم ظامل هلم  ،وأن نستنقذهم من عدوهم إن أصاهبم
وأمواهلم اليت حتل هلم[(.])224

ويدخل يف احلماية كل مال حمرتم عندهم وإن كان حمرما عند املسلمني  ،كاخلمر واخلنزير ،
وجيب الضمان إبهلكه عند املذهب احلنفي  ،وإن أراقها «اخلمر» مسلم من غري إظهارها
فقد تعدى  ،وجيب عليه الضمان[( ، ])225وإذا ت عقد الذمة يف الدولة فيكون أهل
الذمة :مالكني ألراضيهم  ،وتنتقل إىل ورثتهم  ،وهلم حق التصرف هبا كالبيع  ،واهلبة ،
والرهن  ،فل جيوز للدولة أن خترجهم من شيء من أملكهم[(.])226
ج ـ ْحاية األعراض:
جاء يف البيان اإلسلمي العاملي حلقوق اإلنسان :عرض الفرد ومسعته حرمة ال جيوز انتهاكها
 ،قال رسول هللا (ص)« :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،
يف شهركم هذا  ،يف بلدكم هذا»[(.])227
وحيرم تتبع عورته  ،وحماولة النيل من شخصيته وكيانه األديب َ { ،والَ َجتَ َّسسوا َوالَ يـَغتَب
بَـعضكم بَـعضا} [احلجرات. ]12 :
وقال تعاىلَ { َ:والَ تَـلمزوا أَنـف َسكم َوالَ تَـنَابَـزوا ابألَل َقاب} [احلجرات. ]11 :
ويلحق حبرمة األعراض حرمة البيوت  ،فل جيوز هتكها  ،وكان التشريع االستئذان
واالستئناس قبل دخوهلا.

َّ
ين َآمنوا الَ تَدخلوا بـيوات َغيـَر بـيوتكم َح َّىت تَستَأنسوا َوت َسلموا َعلَى
قال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ
أَهل َها ذَلكم َخيـر لَكم لَ َعلَّكم تَ َذ َّكرو َن *} [النور. ]27 :

وت من أَبـ َواهبَا}
وأن يدخلها املرء من الناحية املخصصة للدخول  ،قال تعاىلَ { َ:وأتوا البـي َ

[البقرة. ]189 :

َّ
ين َآمنوا اجتَنبوا
كذلك حرمة الظن اجتنااب من الوقوع يف الظن احملرم  ،قال تعاىلََ { :يأَيـُّ َها الذ َ
ض الظَّن إمث} [احلجرات. ]12 :
َكثريا م َن الظَّن إ َّن بَـع َ

وترتيبا على ذلك كان حسن الظن ابالخرين من مكارم األخلق حيا وميتا  ،فل جيوز سب
إنسان يف حياته وبعد موته  ،يقول (ص)« :سباب املسلم فسوق  ،وقتاله كفر» [(.])228
وقال (ص)« :ال تسبوا األموات ،فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا» [(.])229
ومن كل ما سبق ذكره يتضح أن الشريعة اإلسلمية ال تقصر احلق يف احلماية على املسلمني
من مواطنيها فقط  ،بل تشمل حبمايتها غريهم من املواطنني املخالفني يف العقيدة  ،فإذا رفض
ـ الذمي ـ اعتناق اإلسلم ؛ فإنه يستطيع أن يعيش يف ظل النظام القانوين للدولة اإلسلمية ،
ويكون من رعاَيها  ،وْحلة جنسيتها  ،ويبقى على عقيدته دون مضايقة من
الدولة[(.])230
 2ـ توفري مقومات احلياة:
هناك مبدأ عام يف اإلسلم :أن الضعيف يف أي ظرف من الظروف له احلق يف أن حيصل
على مساعدة  ،واجلائع له احلق يف احلصول على ما يسد رمقه من الطعام  ،والعرَين له احلق
يف احلصول على ما يكسوه من ملبس  ،وهكذا الشأن ابلنسبة للمريض واجلريح يف احلصول

على ما يلزم من وسائل العلج والدواء ؛ بصرف النظر عن كون املرء صديقا أم عدوا ؛ ألن
هذا حق من احلقوق العامة  ،جيب معاملة اجلميع على أساسه ولو كانوا أعداء[(.])231

لسائل َوال َمحروم *} [الذارَيتَ. ]19 :
واألصل يف هذا قوله تعاىلَ { َ:ويف أَم َواهلم َحق ل َّ

{ َويطعمو َن الطَّ َع َام َعلَى حبه مسكينا َويَتيما َوأَسريا *} [اإلنسان. ]8 :

ووضع اإلسلم مبدأ التكافل الذي يبدأ من نطاق األسرة الصغرية أو العائلة  ،حيث جيب
على القادر من أفراد األسرة كفالة احلاجات األساسية لغري القادر منهم  ،وإال يلزمه القضاء
ابإلنفاق عليه  ،ويف هذا يقول« :اليد العليا خري من اليد السفلى  ،وابدأ مبن
تعول»[(.])232
ويف حالة عدم وجود من يستطيع اإلنفاق على الفقري العاجز داخل نطاق القرابة دانيها
وقاصيها ؛ ينتقل الوجوب من األسرة الصغرى إىل األسرة الكربى  ،وهي اجملتمع ُمثل يف
الدولة اليت حتبه وتنسق بني قواه  ،وتقوم ابلقسط فيه  ،وتنفذ التكافل االجتماعي على
أكمل الوجوه[(.])233
وهذا الواجب على الدولة من قبيل مسؤولية الراعي عن رعيته  ،وهي تكمن يف القيام مبصاحل
املواطنني الدنيوية ومتعلقاهتا  ،ال فرق يف ذلك بني املواطنني املسلمني وغري املسلمني  ،وقد
وجد تطبيق هذا املبدأ عمليا يف عصور الدولة اإلسلمية  ،ففي عهد أيب بكر رضي هللا عنه
أقر اخلليفة ما صنعه أمري اجليش خالد بن الوليد رضي هللا عنه عندما كتب إىل أهل احلرية:
وجعلت هلم أميا شيخ ضعيف عن العمل  ،أو أصابته افة من االفات  ،أو كان غنيا فافتقر ،
وصار أهل دينه يتصدقون عليه  ،طرحت جزيته  ،وعيل من بيت مال املسلمني ما أقام بدار
اهلجرة ودار اإلسلم[( .])234ومل ينقل إنكار واحد من الصحابة على ذلك  ،فكان يف قوة
اإلمجاع.

وحرص عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه على أن يسلك مسلك سلفه من اخللفاء الراشدين
 ،فمما جاء يف كتابه إىل عامله ابلبصرة عدي بن أرطة :وانظر من قبلك من أهل الذمة قد
كربت سنه  ،وضعفت قوته  ،وولت عنه املكاسب  ،فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما
يصلحه[(.])235
فلو أن رجل من املسلمني كان له ُملوك كربت سنه  ،وضعفت قوته  ،وولت عنه املكاسب
كان من احلق عليه أن يقوته حىت يفرق بينهما موت أو عتق  ،ذلك أنه بلغين أن أمري
مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال :ما أنصفناك  ،إن كنا
املؤمنني عمر َّ
أخذان منك اجلزية يف شبيبتك  ،مث ضيعناك يف كربك[(.])236
وكانت سياسة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه املالية تراعي وضع كل مستحق من املواطنني
وحاجته  ،حيث قال رضي هللا عنه :ليس أحد أحق هبذا املال من أحد  ،إمنا هو الرجل
وسابقته  ،والرجل وغناه  ،والرجل وبلؤه وحاجته[(.])237
فجعل عمر رضي هللا عنه ذوي احلاجات من األصناف املستحقني ألموال بيت املال  ،ويف
حالة عجز بيت املال عن توفري حاجات الفقراء الضرورية  ،فعلى األغنياء يف اجملتمع
اإلسلمي القيام هبذا الواجب طوعا أو كرها.
يقول ابن حزم يف هذا اخلصوص:وفرض على األغنياء من أهل حملة أو بلد أن يقوموا
بفقرائهم  ،وجتربهم السلطة على ذلك إن مل تقم الزكاة هبم  ،وال يف سائر أموال املسلمني هبم
 ،فيقام هلم مبا أيكلون من القوت الذي البد
منه  ،ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك  ،ومسكن يكنهم من املطر والصيف والشمس
وعيون املارة[(.])238

وهكذا :من حق الفرد أن ينال كفايته من ضرورَيت احلياة من طعام  ،وشراب ،وملبس،
ومسكن  ،وُما يلزم لصحة بدنه من رعاية  ،وما يلزم لصحة روحه وعقله من علم ومعرفة
وثقافة يف نطاق ما تسمح به موارد األمة  ،وميتد واجب األمة يف هذا ليشمل ما ال يستطيع
الفرد أن يستقل بتوفريه لنفسه[(.])239
 3ـ حق العمل والكسب والتنقل:
والدولة احلديثة املسلمة واجب عليها رعاية املصاحل العامة  ،وهي مطالبة بـ:
أ ـ هتيئة فرص العمل  ،وَتكني كل القادرين مبا يناسب كفاءهتم من الوظائف ؛ ألن ذلك من
الفروض الكفائية العامة الواجبة على الدولة.
ب ـ رعاية العاجزين عن العمل كمن أقعدته عاهة  ،أو مرض  ،أو ضعف بدين  ،أو
شيخوخة عن العمل  ،واإلنفاق عليهم من املال العام ؛ ألن من عجز عن الكسب من
املسلمني وغريهم  ،فعلى املسلمني أو السلطان نفقته من املال العام[(.])240
ج ـ حتفيز العمال واملوظفني على االجتهاد يف العمل مبختلف احملفزات املساعدة على توفري
أجواء االستقرار النفسي واالجتماعي  ،ويف مقدمتها تزويج غري املتزوجني من املوظفني ،
وَتكينهم من األعوان واملساعدين ،
وتوفري السكن الوظيفي لكل من ليس له سكن على حساب املال العام  ،كما قال رسول هللا
(ص)« :من كان له عامل فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة  ،فإن مل يكن له خادم
فليكتسب خادما  ،فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا  ،ومن اختذ غري ذلك فهو غال
أو سارق».
وكل هذا من اكد املصاحل االجتماعية الكفائية الواجبة على الدولة  ،وليس منة منها وال
إحساان  ،وهذه القواعد الشرعية  ،والقيم التكرميية حتتاج إىل تفعيل يف واقع جمتمعاتنا بني

الباحثني عن العمل وأصحابه والدولة  ،وُما يساعد على تفعيل القواعد واألصول املذكورة
إعادة تشكيل العقلية العامة للشعوب يف اجتاه إقناعها أبمهية توزيع اخلربات بشكل عادل بني
الناس  ،وتقسيم فرص العمل دون َتييز بني أفواج املعطلني  ،ومساعدة ذوي الكفاءات على
إجياد مشاريع عمل يكسبون هبا قوهتم اليومي  ،ويسامهوا يف ارتقاء شعوهبم  ،وتطوير
دوهلم[(.])241
ض
لقد رفع اإلسلم من قيمة العمل  ،وحث عليه  ،قال تعاىل{ :ه َو الَّذي َج َع َل لَكم األَر َ
َذلوال فَامشوا يف َمنَاكب َها َوكلوا من رزقه َوإلَيه النُّشور *} [امللك. ]15 :
ومن واجب الدولة فتح فرص العمل وجماالته للمواطنني  ،فقد مكن رسول هللا (ص) ألهل
خيرب من مزاولة العمل يف الزراعة  ،وفتح عمر يف أرض السواد فرصا لعمل املواطنني بدال من
توزيعها على اجلنود الفاحتني.
كما تقوم الدولة إبزالة كل ما ينقص من فرص العمل  ،فقد أخذ عمر بن اخلطاب رضي هللا
عنه من يد بلل قطعة أرض زراعية أهداها إليه رسول هللا (ص)  ،ولكنه تركها دون أن
حيييها.
وحترص الدولة على إجياد جمتمع عامل منتج ال مستهلك  ،ومن واجبها
تشجيع املواطنني على الكدح الدؤوب  ،وأتديب الكساىل عن العمل  ،فقد أمر الرسول
(ص) رجل فقريا ابالحتطاب بدال من املسألة  ،فيقول« :ألن حيتطب أحدكم حزمة على
ظهره خري له من أن يسأل أحدا  ،فيعطيه أو مينعه» [(.])242
وطرد عمر رضي هللا عنه رجل جيلس يف املسجد يدعو يف الساعات اليت ينطلق فيها الناس
إىل أعماهلم  ،قائل قوله املشهور :إن السماء ال َتطر ذهبا وال فضة[(.])243

وعلى ذلك وإن كان ألي فرد أن يرتك عمله ؛ إال أنه مشروط بعدم اإلضرار ابملصاحل العامة
 ،وإال فمن حق الدولة إجبار العاملني أبجرة املثل إذا امتنعوا عن العمل ـ أي :أضربوا عنه ـ
وكان يف الناس حاجة لصناعتهم  ،وحرفهم[(.])244
ومن الغين عن البيان أنه ال خيتلف يف ذلك مواطن مسلم وغري مسلم  ،والتاريخ اإلسلمي
شاهد بذلك  ،قال ادم ميتز :ومل يكن يف التشريع اإلسلمي ما يقلق أهل الذمة أي ابب من
أبواب األعمال  ،وكانت قدمهم راسخة يف الصنائع اليت تدر األرابح الوافرة  ،فكانوا صيارفة
وجتارا  ،وأصحاب ضياع وأطباء  ،بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم حبيث كان معظم
الصيارفة اجلهابذة يف الشام مثل يهودا  ،على حني كان أكثر األطباء والكتبة نصارى  ،وكان
رئيس النصارى ببغداد هو طبيب اخلليفة  ،وكان رؤساء اليهود وجهابذهتم عنده[(.])245
كما يتبع حرية العمل حق التنقل واالنتقال  ،وتوفري الدولة بكافة سبل األمن والراحة
ملواطنيها يف أطراف الدولة الختيار املواطنني العمل املناسب  ،واألجر املناسب  ،واملكان
املناسب  ،وأن االنتقال والسفر والضرب يف
األرض يعترب عذرا لإلنسان يف الرخص الشرعية  ،وقدم القران الكرمي عذر العمل على عذر
ضى
اجملاهد  ،قال تعاىلَ { َ:علَيكم فَاقـَرأوا َما تَـيَ َّسَر م َن القرآن َعل َم أَن َسيَكون منكم َمر َ

اّلل فَاقـَرأوا َما
آخرو َن يـ َقاتلو َن يف َسبيل َّ
آخرو َن يَضربو َن يف األَرض يَـبـتَـغو َن من فَضل َّ
اّلل َو َ
َو َ

تَـيَ َّسَر} [املزمل.]20 :

كما يتفرع على حرية العمل حق العامل يف االنضمام إىل تنظيم عمايل يضم أفراده حرفته ،
أو مهنته لتنسيق األعمال واملطالبة ابحلقوق  ،وتنظيم األجور واألوقات  ،مبا ال يضر
ابملصلحة العامة[(.])246
 4ـ احلقوق السياسية:

أ ـ املواطنة وحتديد صفة املواطن:
إن حتديد هذا املبدأ يف الدولة احلديثة املسلمة له جذور َتتد إىل العهد النبوي  ،ويف دستور
املدينة ما يشفي العليل  ،ويقيم احلجة  ،ويعلي الربهان على حجية وقوة املبدأ  ،فقد اعتربت
وثيقة املدينة اليهود املقيمني يف املدينة من مواطين الدولة  ،وجعلت هلم احلقوق والواجبات
مثل ما للمسلمني يف فقرة من فقراهتا تقرر أن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني لليهود دينهم ،
وللمسلمني دينهم  ،مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأمث  ،ال يقف األمر عند يهود بين
عوف[( ])247وحدهم  ،وأوضحت النصوص كذلك أن عنصر اإلقليم «املدينة» واإلقامة
املرتبطة به عند نشأة الدولة هو الذي أعطى غري املسلمني مجيعا حق املواطنة  ،وضمن هلم
املساواة يف احلقوق والواجبات  ،وال خيفى ما لوصف الرسول (ص) ملواطين الدولة املسلمة يف
دستور املدينة أبهنم أمة مع املؤمنني من داللة دستورية على مساواهتم ابملسلمني  ،وانتفاء
العنصرية  ،واعتبارهم مواطنني من الدرجة الثانية ؛ ُما ينال من حقيقة املساواة  ،أو ينتقص
منها  ،ويعترب ما أوردته الوثيقة النبوية من تقرير حق املواطنة لغري املسلمني يف الدولة
اإلسلمية أصل اثبتا يف نظام الدولة  ،ال يقبل من اجتهاد الفقهاء ما يعارضه  ،وقد
تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على ترسيخ هذا املبدأ  ،وعلى بيان األحكام اإلسلمية
بشأن معاملة غري املسلمني يف دَير اإلسلم من الرب  ،والقسط[(.])248
َّ
ين َمل يـ َقاتلوكم يف الدين َوَمل خيرجوكم من د ََيركم أَن
قال تعاىل{ َ:الَ يَـنـ َهاكم َّ
اّلل َعن الذ َ

َّ
ين قَاتَـلوكم يف الدين
ني *إَّمنَا يَـنـ َهاكم َّ
تَـبَـُّروهم َوتـقسطوا إلَيهم إ َّن َّ
اّللَ حي ُّ
ب المقسط َ
اّلل َعن الذ َ
اهروا َعلَى إخراجكم أَن تَـولَّوهم َوَمن يَـتَ َّ
ك هم الظَّالمو َن
وهلم فَأولَئ َ
َوأَخَرجوكم من د ََيركم َوظَ َ
َ
َ

*}[املمتحنة 8 :ـ . ]9

وقد عرضت لذلك كتب الفقه اإلسلمي قدميها وحديثها حتت عنوان «أهل الذمة
وأحكامهم يف اإلسلم» هو اصطلح من اجتهاد الفقهاء  ،وإفراز حقبة اترخيية سابقة ،

واعتبارات سياسية تغريت  ،وظروف اجتماعية تطورت  ،فالواجب الرجوع إىل هذه املسألة
أو غريها إىل نصوص القران  ،وصحيح السنة  ،ولنوطد العلقة بني املسلمني وغري املسلمني
بعهد هللا ورسوله كأصل إسلمي يضمن الوحدة الوطنية ،ويدعم مكانتها يف الدولة احلديثة
املسلمة[(.])249
ب ـ تعريف األمة:
عندما نصت وثيقة املدينة أو دستور الدولة اجلديدة على أن غري املسلمني «أمة مع املؤمنني»
؛ فإهنا تكون بذلك قد جعلت منهم مواطنني فيها هلم من احلقوق مثل ما للمسلمني ،
وعليهم مثل ما على املسلمني  ،فهم شركاء يف
الوطن  ،هلم دينهم  ،وللمسلمني دينهم  ،وأن بينهم وبني املسلمني «النصح والنصيحة والرب
دون اإلمث» وهذه ظاهرة يعرفها اجملتمع العريب ألول مرة يف اترخيه  ،فلم جيتمع فيه الناس قبل
اإلسلم إال على أساس من صلت القرابة والنسب[(.])250
ونرى أن النص على غري املسلمني «أمة مع املؤمنني» يكشف عن مفهوم «األمة» يف النظام
السياسي اإلسلمي  ،وهو معىن أثبت الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ يف عبارة نقلها عن
علماء االجتماع الغربيني  ،ونصها :عندما نستعمل اصطلح األمة «اجلماعة اإلسلمية»
فإنين ال أعين بذلك اإلشارة إىل جمتمع من املسلمني فقط  ،وإمنا أقصد بذلك جمتمعا له طابع
من املدينة قدمها لنا التاريخ كثمرة للعمل املشرتك ساهم فيه مجيع الطوائف الدينية ؛ اليت
عاشت وعملت معا جنبا إىل جنب حتت راية اإلسلم  ،وقدمت لنا بذلك ترااث مشرتكا
جلميع سكان الشرق اإلسلمي ابلصورة نفسها  ،ولألسباب ذاهتا اليت اعتربان هبا حضارة
الغرب مسيحية  ،وهي تراث مشرتك ال يتجزأ  ،ساهم فيه مجيع الغربيني مبا فيهم اللدينيون ،
واملفكرون األحرار  ،والكاثوليك  ،والربوتستانت[(.])251
وقد عرب الكاساين عن هذا املفهوم يف قوله :الذمي من أهل دار اإلسلم[(.])252

وهي الدار اليت جيري عليها أحكام اإلسلم  ،وأيمن فيها أبمان املسلمني  ،سواء كانوا
مسلمني أم ذميني[( ، ])253فموطن اإلسلم  ،أو الدولة احلديثة املسلمة
ليست ملعتنقي اإلسلم وحده  ،وإمنا هي املواطنون كافة مسلمون وغري مسلمني ما التزم غري
املسلمني ابلنظام العام يف الدولة  ،أي :أحكام اإلسلم فيما ال خيص العقائد والعبادات
واألحوال الشخصية  ،وعلى هذا األساس بنينا رأينا يف موضوع احلقوق السياسية غري ذات
صبغة دينية  ،أي :كوهنا داخلة يف نطاق األحكام الدنيوية للفقه اإلسلمي دون األحكام
الدينية  ،وإن كان هناك اختلف بني الفقهاء يف جمال ما جيوز وما ال جيوز تقلده الوظائف
العليا[( ])254لغري املسلمني  ،كمنصب اإلمامة والوالية والوزارة والقضاء  ،وهو خلف
يدور أساسا حول ما يتعني يف توفر شرط «اإلسلم» وما ال يتعني فيه ذلك  ،وهي مسألة
واجهتها الدول املختلفة  ،وهلا فيها معايري وسوابق عمل ميكن االستئناس هبا فيما ال يعارض
أصل اثبتا يف الكتاب والسنة  ،فوجود األقليات ليس ُما تنفرد به دولة اإلسلم  ،وحتديد
مناصب قيادية معينة للغالبية ليس ُما تنفرد به دولة اإلسلم[(.])255
وبعبارة أخرى إن مبدأ املساواة يف احلقوق املدنية والسياسية املادي فيها واملعنوي ؛ ال ينفي
املبدأ املعمول به يف الدنيا كلها من أن يكون حق اإلدارة لألغلبية  ،وتظل حقوق األقلية
مصانة وحمفوظة[(.])256
ج ـ حق االنتخاب وحق عضوية اجملالس النيابية:
إن أي مواطن يف الدولة احلديثة املسلمة من غري املسلمني من حقه أن ينتخب من يشاء من
مواطنني الدولة  ،أو يرشح نفسه للدخول يف الربملان ؛ فلهم ما للمسلمني  ،وعليهم ما
عليهم.

والتمثيل عن جزء من الشعب يف دائرة معينة ال يعترب من ابب اإلمارة وال الوالية  ،فالنائب
ليس أمريا وال وزيرا وال واليا  ،بل هو ميثل دائرته يف هذا اجمللس الذي يقوم على حماسبة
األمراء والوالة والوزراء  ،ومن برهم  ،واإلقساط إليهم ؛ أن ميثلوا يف هذه اجملالس حىت يعربوا
عن مطالب مجاعتهم  ،وأال يشعروا ابلعزلة عن بين وطنهم  ،ويستغل ذلك أعداء اإلسلم
واملسلمني[(.])257
فل مانع شرعا يف الدولة احلديثة املسلمة اليت فيها أقليات  ،وأعطت والءها للدولة أن حتظى
طوائفها ابلتمثيل يف الربملان.
ومن الفقهاء الذين مل يتحفظوا يف إابحة االشرتاك ألهل الكتاب يف الربملان الدكتور عبد
الكرمي زيدان حيث قال :أما انتخاب ُمثليهم يف جملس األمة  ،وترشيح أنفسهم بعضويته ،
فنرى جواز ذلك هلم أيضا ؛ ألن العضوية يف جملس األمة  ،تعترب من قبيل إبداء الرأي ،
وتقدمي النصح للحكومة  ،وعرض مشاكل الناخبني  ،وحنو ذلك  ،وهذه أمور ال مانع من
قيام الذميني هبا  ،ومسامهتهم فيها[(.])258
إن غري املسلمني يف الدولة احلديثة املسلمة مواطنون مثلهم مثل املسلمني  ،هلم ما هلم ،
وعليهم ما عليهم  ،ولكن ال يعين ذلك حبال أن لغري املسلمني أي حق يف أن يعطلوا إرادة
األغلبية املسلمة  ،أو يعرتضوا على مبدأ إقامة دولة مدنية حديثة مرجعيتها اإلسلم  ،وإنفاذ
التشريعات اإلسلمية  ،وإمنا عليهم أن يقبلوا خبيار األغلبية  ،وليس يف ذلك قهر أو إرغام
هلم على قبول اإلسلم كدين  ،وال التنازل عن معتقداهتم وقوانينهم يف سبيل إرضاء
األقليات غري اإلسلمية[( .])259إن قيمة الشورى تتسع لسائر املواطنني يف كل شأن عام
ميس املصلحة العامة  ،فل يتدخل املواطنون املسلمون فيما جيريه املواطنون غري املسلمني من
شورى يف شؤون عقيدهتم  ،وال يتدخل املواطنون غري املسلمني فيما ميارسه املسلمون من

شورى يف شؤون عقيدهتم ؛ اللهم إال ما كان أدخل من القواعد املشرتكة بينهما من قيم
إنسانية  ،وقواعد أخلقية  ،وشؤون فنية وإدارية[(.])260
والدولة احلديثة املسلمة حصن حصني لألقليات اليت تعيش يف كنفها وبني مواطنيها  ،السيما
حني تكون هذه األقليات أهل كتاب  ،أو أهل ذمة  ،كما يسميهم اإلسلم .وأهل الذمة
من غري املسلمني هم من كانت حقوقهم مصانة يف ذمة املسلمني  ،واملسلمون مأمورون
حبماية احلرية الدينية  ،والدفاع عنها ألنفسهم ولغريهم  ،وهو أمر منصوص عليه فيما يقرؤونه
اّللَ َعلَى نَصرهم
ين يـ َقاتَـلو َن أبَنـَّهم ظلموا َوإ َّن َّ
يف كتاب هللا تعاىل  ،قال تعاىل{ :أذ َن للَّذ َ

َّ
ضهم
ين أخرجوا من د ََيرهم بغَري َحق إالَّ أَن يَـقولوا َربـُّنَا ا َّّلل َولَوالَ َدفع َّ
َّاس بَـع َ
لََقدير *الذ َ
اّلل الن َ
اّلل َمن
اّلل َكثريا َولَيَـنصَر َّن َّ
صلَ َوات َوَم َساجد يذ َكر ف َيها اسم َّ
ص َوامع َوبيَع َو َ
ببَـعض َهلد َمت َ
اّللَ لََقوي َعزيز *} [احلج 39 :ـ . ]40
يَـنصره إ َّن َّ

وهذا عهد عمر بن اخلطاب لنصارى املدائن وفارس :أما بعد  ،فإين أعطيتكم عهد هللا
وميثاقه على أنفسكم  ،وأموالكم  ،وعيالكم  ،ورجالكم  ،وأعطيتكم أماين من كل أذى ،
وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ذااب عنكم كل عدو يريدين بسوء وإَيكم  ،وأن أعزل
عنكم كل أذى  ،وال يغري أسقف من أساقفكم  ،وال رئيس من رؤسائكم  ،وال يهدم من
بيوت صلواتكم  ،وال يدخل شيء من بنائكم إىل بناء املساجد وال إىل منازل املسلمني ،
وال تكفلوا اخلروج مع املسلمني إىل عدوهم مللقاة احلرب  ،وال جيرب أحد على اإلسلم عمل
الرشد م َن الغَي} [البقرة . ]256 :ويل
ني ُّ
مبا أنزل هللا يف كتابه{ َ:الَ إكَر َاه يف الدين قَد تَـبَـ َّ َ

شرط عليهم :أال يكون أحد منهم عينا ألهل احلرب على أحد يف سر وعلنية  ،وال يؤووا يف

منازهلم عدوا للمسلمني  ،وال يدلوا أحدا من األعداء  ،وال يكاتبوه[(.])261
وأهل الكتاب يف الدولة احلديثة املسلمة جيوز استشارهتم  ،ودخوهلم يف الربملان ماداموا قد
أقروا بشرعية السلطة اإلسلمية احلاكمة  ،وابلدستور اإلسلمي  ،والقيم اإلسلمية العليا يف

اجملتمع  ،فإنه ال مانع من مشاركتهم السياسية  ،فلهم أن ميارسوا حقوقهم السياسية يف ظل
هذه السلطة  ،وأن يعربوا عن ارائهم وطروحاهتم ضمن نسق هذه السلطة اليت جعلوها هلم
مرجحا  ،بل وهلم املشاركة يف إبداء صوهتم يف التصويت واالنتخاب للحاكم ؛ وهلذا أجاز
الفقهاء اإلنكار واالحتساب على أهل الذمة أو غري املسلمني يف الدولة اإلسلمية إذا وجد
منهم خمالفات لطبيعة دين الدولة أو معتقداهتا ؛ العتبار أهنم إن قاموا مع املسلمني يف ـ بلد
واحد ـ فإنه حيتسب عليهم يف كل ما حيتسب فيه على املسلمني  ،ولكن ال يتعرض هلم فيما
ال يظهرونه يف كل ما اعتقدوا حله يف دينهم ؛ ُما ال أذى للمسلمني فيه من الكفر وشرب
اخلمر واختاذه  ،ونكاح ذوات احملارم  ،فل تعرض هلم فيما التزمنا تركه  ،وما أظهروه من ذلك
تعيني إنكاره عليهم  ،ومينعون من إظهار ما حيرم على املسلمني[(.])262
وقد أجاز املسلمون خلل العصور املختلفة أن يتوىل غري املسلمني من أهل الذمة وزارة
التنفيذ  ،وعرف كثري من الوزراء يف الدولة العباسية  ،ومل
ينكر عليهم أحد من العلماء ذلك إال إذا طغوا وجتربوا على املسلمني  ،وهو ما حدث كثريا
لألسف  ،ومل يذهب فقيه معترب إىل منع هؤالء من الوزارة وما يشبهها ؛ حبجة أن ال والية
لكافر على مسلم ؛ ألن املسلمني هم الذين ولوهم هذا املنصب مبقتضى توجيهات دينهم ،
فهم أولياء يف وزارهتم أو واليتهم  ،لكن حتت والية العامة للمسلمني[(.])263
وجيد الباحث أن هناك إمجاعا على أن بعض الوظائف العليا ال يقلدها غري املسلمني ؛
وذلك القتضاء اشرتاط اإلسلم يف شاغلها  ،مثل رئسة الدولة  ،ورئسة الوزارة «وزارة
التفويض» ،وقيادة اجليش ،وإمارة املناطق «احملافظات» ،وأما ما كان دوهنا فيجوز هلم
تقلدها[( ، ])264وهذا مسلم من جهتني:
أوهلما :الرتباط هذه املناصب مبقصود الوالَيت اليت هي منها  ،وحتتاج إىل وقوف على علم
الدين  ،وأحكام الشريعة.

اثنيهما :إعماال ملبدأ مسلم به من الناس كافة  ،ومعمول به يف غري دولة اإلسلم كذلك يف
القدمي واحلديث  ،وهو أن املساواة يف احلقوق ال تنفي أن يكون حق اإلدارة العليا لألغلبية ،
وتظل حقوق األقلية مصانة وحمفوظة[(.])265
فالدولة احلديثة املسلمة تسمح ملواطنيها من غري املسلمني ابالنتخاب والرتشح يف الربملان ؛
ُمن توفرت فيه الشروط املطلوبة يف أهل الشورى  ،وتوافر له علم وخربة وختصص يف خمتلف
أنواع األمور العامة  ،واملسائل الدنيوية  ،دون تفرقة يف ذلك ترجع إىل الدين.
والشواهد تؤكد على أنه قد يكون من غري املسلمني من مواطين الدولة من
هم من أهل اخلربة والدراية يف خصوص بعض املسائل املناط أبهل الشورى النظر  ،والتشاور
فيها ؛ للوصول إىل اتفاق يف شأهنا  ،واشرتاع القوانني اليت حتقق املصاحل  ،وتدفع املفاسد يف
جماالت خمتلفة ؛ كأن يكون املعروض عليهم ذا طبيعة مالية  ،أو زراعية  ،أو عمرانية  ،أو
سياسية[( ، ])266وما إىل ذلك منهم َّ ،
فإن تصدي أهل االختصاص منهم إلبداء املشورة
فيما هم مؤهلون إلبداء الرأي السليم فيه ؛ أرجى أن حيقق مقصود الشورى  ،أما تصدي من
ال حيوز معرفة هبا  ،وخربة فيها ؛ تكون تكلفا  ،واقتضاء ما ليس به علم  ،والقاعدة إن كان
أخرب ملصلحة كان األوىل ابملشاورة فيها حبقها  ،إذ املعول عليه يف املعاملت اعتبار املصاحل ،
ويف هذه املشاركة يف املسائل الدنيوية اليت ال َتتد إىل ما ورد فيه نص قطعي  ،وال حمل فيه
للجتهاد  ،توكيد للوحدة الوطنية  ،وسد ألبواب الفتنة الطائفية ؛ فضل عن املصلحة املرجوة
أصل[(.])267
وُما يؤيد جواز استشارهتم أن الرسول (ص) قد جعل الشورى بني مجيع أصحابه  ،حىت من
علم منهم نفاقه وكيده لإلسلم واملسلمني  ،كابن سلول  ،واستشارهتم يف مواضع عديدة ،
منها اخلروج يوم أحد.

يقول العلمة ابن عاشور التونسي يف شأن مشاورة الرسول (ص) للمنافقني :وحيتمل أن يراد
استشارة عبد هللا بن أيب وأصحابه  ،فاملراد األخذ بظاهر أحواهلم وأتليفهم ؛ لعلهم أن
خيلصوا اإلسلم  ،أو ال يزيدوا نفاقا  ،وقطعا ألعذارهم فيما يستقبل[(.])268
فإذا كان حال الرسول (ص) مع أعدائه املواطنني الذين يسكنون معه ،
ويقيمون بني ظهرانيه  ،فكيف احلال مع أهل الذمة الذين أسلموا أمرهم يف احرتام قيم الدولة
احلديثة املسلمة[(])269؟!
وإذا أجاز بعض الفقهاء ـ منهم احلنفية واحلنابلة يف الصحيح من املذاهب والشافعية ؛ ما عدا
ابن املنذر وابن حبيب من املالكية[( ])270ـ إىل جواز االستعانة أبهل الكتاب يف القتال
عند احلاجة  ،فمن ابب أوىل أن يستعان هبم يف االستشارة املدنية املتعلقة مبصاحل العامة من
املواطنني  ،أو الرعية[(.])271
إن املعول عليه إثبات احلقوق السياسية لغري املسلمني يف الدولة احلديثة املسلمة هو مبدأ حق
املواطنة الكاملة املقرر ابلنسبة هلم الذي نصت عليه صحيفة املدينة  ،وجعلته قاعدة دستورية
إسلمية أهنم أمة مع املؤمنني  ،وأن بينهم النصح والنصيحة  ،والرب دون اإلمث  ،ونصت
الوثيقة على اعتبار اليهود مع املؤمنني املقيمني يف املدينة من مواطين الدولة  ،وجعلت هلم من
احلقوق والواجبات مثلما للمسلمني[(.])272
د ـ دعوى منع غري املسلمني من عضوية الربملان:
أما دعوى بعضهم املنع من َتكني غري املسلم من عضوية اجمللس النيايب أبنه داخل يف مواالة
غري املسلمني  ،وهي منهي عنها بشدة يف كتاب هللا  ،فنقول هلؤالء :جيب علينا لكي يكون
حكما صحيحا أن حندد معىن املواالة احملرمة  ،فإن حتديد املفاهيم أمر ضروري إلصدار

األحكام حىت ال ختتلط األمور  ،وتضطرب املوازين  ،لقد فهم بعض الناس من االَيت
الناهية عن مواالة غري املسلمني واحملذرة منها :أهنا تدعو إىل اجلفوة والقطيعة والكراهية
لغري املسلمني  ،وإن كانوا «أهل دار اإلسلم» واملوالني للمسلمني املخلصني جلماعتهم ،
واملشاركني هلم يف املواطنة والواقعني معهم يف صف واحد يف مواجهة املعادين واملعتدين ،
واحلق أن يتأمل االَيت املذكورة أتمل فاحصا  ،ويدرس تواريخ نزوهلا وأسبابه وملبساته يتبني
له ما أييت:
* النهي الذي تضمنته االَيت :إمنا هو النهي عن اختاذ املخالفني أولياء بوصفهم مجاعة
متميزة بدَينتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها  ،أي :بوصفهم يهودا أو نصارى أو جموسا ،أو
حنو ذلك ،ال يوصفهم جرياان أو زملء أو مواطنني  ،واملفروض أن يكون والء املسلم
هلل[( ])273ولرسوله وللمؤمنني.
َّ
ين
كما أن االَيت الواردة يف النهي عن مواالة اليهود والنصارى كقوله تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ
َّص َارى أَوليَاءَ بَـعضهم أَوليَاء بَـعض َوَمن يَـتَـ َوَّهلم منكم فَإنَّه منـهم إ َّن
َآمنوا الَ تَـتَّخذوا اليَـه َ
ود َوالن َ
ني *} [املائدة. ]51 :
َّ
اّللَ الَ يَـهدي ال َقوَم الظَّالم َ

فهي واردة يف حالة احلرب والعداوة الظاهرة[( ، ])274وليس ضمن حالة السلم والتعايش
األهلي بني الناس مجيعا ؛ وإال لكان من النيب (ص) عند دخول املدينة  ،وإقامة دولته فيها ،
أن يبدأ بقتال اليهود وطردهم من بيوهتم  ،وهذا ما مل حيدث البتة  ،وإمنا قام النيب (ص)
بتأسيس الدستور السياسي الذي يشمل مجيع املواطنني  ،وجعله هو احلكم.
* املوادة اليت هنت عنها االَيت :ليست هي موادة أي خمالف يف الدين  ،ولو كان سلما
للمسلمني  ،وذمة هلم  ،إمنا هي النهي عن موادة من اذى املسلمني وحارهبم  ،وبلغة القران
حاد هللا ورسوله  ،وُما يدل على ذلك:

قوله تعاىل:
{ال جتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا َوَرسولَه} [اجملادلة. ]22 :

وحمادة هللا ورسوله ليست جمرد الكفر هبما  ،بل حماربته دعوهتما  ،والوقوف يف وجهها ،
وإيذاء أهلها  ،والتصدي هلا بكل سبيل.

َّ
ين َآمنوا الَ تَـتَّخذوا َعدوي َو َعد َّوكم أَوليَاءَ
وقوله تعاىل يف مستهل سورة املمتحنةََ { :يأَيـُّ َها الذ َ
ول َوإ ََّيكم أَن تـؤمنوا اب َّّلل
تـلقو َن إلَيهم ابل َم َوَّدة َوقَد َك َفروا مبَا َجاءَكم م َن احلَق خيرجو َن ا َّلرس َ

َربكم} [املمتحنة. ]1 :

فاالية تعلل حترمي املواالة ـ أو اإللقاء ابملودة إىل املشركني ـ ليس مبجرد كفرهم ابإلسلم  ،بل
أبمرين جمتمعني :كفرهم ابإلسلم  ،وإخراجهم للرسول واملؤمنني من دَيرهم بغري حق.
َّ
ين َمل يـ َقاتلوكم يف الدين َوَمل خيرجوكم من د ََيركم أَن
وقوله تعاىل{ َ:الَ يـَنـ َهاكم َّ
اّلل َعن الذ َ

َّ
ين قَاتَـلوكم يف الدين
ني *إَّمنَا يَـنـ َهاكم َّ
تَـبَـُّروهم َوتـقسطوا إلَيهم إ َّن َّ
اّللَ حي ُّ
ب المقسط َ
اّلل َعن الذ َ
اهروا َعلَى إخراجكم أَن تَـولَّوهم َوَمن يَـتَ َّ
ك هم الظَّالمو َن
وهلم فَأولَئ َ
َوأَخَرجوكم من د ََيركم َوظَ َ
َ
َ

*} [املمتحنة 8 :ـ  . ]9فقسم املخالفني يف الدين إىل فريقني:

أ ـ فريق كان سلما للمسلمني مل يقاتلهم يف الدين  ،ومل خيرجهم من دَيرهم  ،فهؤالء هلم حق
الرب  ،واإلقساط إليهم.
ب ـ وفريق اختذوا موقف العداوة واحملاداة للمسلمني ابلقتال  ،أو اإلخراج من الدَير  ،أو
املظاهرة واملعاونة على ذلك  ،فهؤالء حيرم مواالهتم مثل مشركي مكة الذين ذاق املسلمون
على أيديهم الويلت  ،ومفهوم هذا النص أن الفريق االخر ال حيرم مواالته.
_خ اإلسلم أابح للمسلم التزوج أبهل الكتاب:

واحلياة الزوجية جيب أن تقوم على السكون النفسي واملودة والرْحة  ،كما دل ذلك القران يف
قوله تعاىل:
{لتَسكنوا إلَيـ َها َو َج َع َل بَـيـنَكم َم َوَّدة َوَرْحَة} [الروم. ]21 :
وهذا يدل على أن موادة املسلم لغري املسلم ال حرج فيها  ،وكيف ال يواد الرجل زوجته
وشريكة حياته إذا كانت كتابية؟ وكيف ال يواد أصهاره وقد قال تعاىلَ { َ:وه َو الَّذي َخلَ َق
م َن املاء بَ َشرا فَ َج َعلَه نَ َسبا َوصهرا} [الفرقان . ]54 :وكيف ال يواد الولد جده وجدته وخاله
َ
وخالته  ،وال يصل أرحامهم إذا كانت أمه ذمية؟ وكذلك أوالد األخوال واخلاالت  ،فهم من
ذوي القرب الذين أوجب القران  ،وأكدت السنة حقوقهم[(.])275
_خ األخوة الدينية والوطنية:
ال شك أن اإلسلم يؤكد إعلء الرابطة الدينية على كل رابطة سواها  ،سواء كانت الرابطة
نسبية أم إقليمية أم عنصرية أم طبقية  ،فاملسلم أخو املسلم  ،واملؤمنون إخوة  ،واملسلمون أمة
واحدة يسعى بذمتهم أدانهم  ،وهم يد على من سواهم  ،واملسلم أقرب إىل املسلم من أي
كافر بدينه ولو كان أابه وابنه أو أخاه  ،وهذا ليس يف اإلسلم وحده  ،بل هي طبيعة كل
دين وكل عقيدة  ،ومن قرأ اإلجنيل يؤكد هذا املعىن يف أكثر من موقف.
ولكن ينبغي أن يعلم :أن هناك ألواان من األخوة يعرتف هبا اإلسلم وهي غري األخوة الدينية
 ،فهناك األخوة الوطنية  ،واألخوة اإلنسانية  ،ومن هنا وجدان القران يقولَ { َ:ك َّذبَت قَـوم

ني *إذ قَ َال َهلم أَخوهم لوط أَالَ تَـتـَّقو َن *} [الشعراء 160 :ـ . ]161
لوط المر َسل َ

وقال تعاىل{ :إذ قَ َال َهلم أَخوهم هود أَالَ تَـتـَّقو َن *} [الشعراء. ]124 :
صالح أَالَ تَـتـَّقو َن *} [الشعراء. ]142 :
ويف مثود قال{ :إذ قَ َال َهلم أَخوهم َ

فأثبت هلؤالء الرسل األخوة ألقوامهم مع تكذيبهم هلم ،ءَ وكفرهم هبم  ،فهي ليست أخوة

دينية  ،وإمنا هي أخوة قومية  ،فل غرو أن تكون بني املسلمني واألقباط يف مصر أخوة وطنية
 ،وكذلك بني املسلمني واملسيحيني يف لبنان وسورية واألردن أخوة وطنية  ،وبني املسلمني
واملسيحيني يف الوطن العريب كله أخوة قومية[(.])276
هـ من أهم شروط وضوابط مشاركة غري املسلمني يف الربملان:
* أن تكون هذه املشاركة يف إطار حجمهم الطبيعي متماشية مع نسبة السكان.
* أن يكون ذلك من ابب َتثيل طائفتهم لعرض مشاكلهم  ،ومقرتحات حلوهلا.
* أال يرتتب على ذلك مفسدة تضر ابلعباد والبلد.
* أن يكون الشخص املرشح معروفا حبسن السرية.
* أن يكون الشخص املرشح من الشخصيات املشهود هلا ابحلس الوطين.
* أن يكون الشخص املرشح من ذوي الكفاءات اليت حتتاج إليها الدولة  ،ويساهم يف البناء
الوطين.
* فهو مواطن له ما لغريه وعليه ما على غريه  ،ومن حقه ـ بل من الواجب عليه ـ أن يساهم
يف رقي بلده مبا لديه من إمكانيات.
* أن تستبعد اراؤهم فيما يتعلق ابلشريعة وأحكامها  ،وال يؤخذ برأيهم يف ذلك[(.])277

إن وجود أعضاء الربملان من املواطنني من غري املسلمني كاليهود والنصارى واألقليات يف
الدولة احلديثة املسلمة من شأنه إشاعة روح الوحدة  ،والتالف ،وزَيدة التفاهم بني املسلمني
وبقية املواطنني من األقليات والدَيانت األخرى؛ ُما يشعرهم أبهنم جزء من نسيج اجملتمع ،
ويرتسخ مفهوم املواطنة يف نفوسهم  ،فيعملون لصاحل الوطن ال أن يكونوا معاول هدم تعمل
ضده  ،فالدستور يف الدولة احلديثة املسلمة جعل املواطنني على قدم املساواة يف حق
االنتخاب والرتشيح  ،وساوى بني املواطنني يف احلقوق والواجبات[(.])278
 5ـ احلقوق الفكرية:
أ ـ حرية التدين والعقيدة:
الرشد م َن الغَي} [البقرة. ]256 :
ني ُّ
قال تعاىل{ َ:الَ إكَر َاه يف الدين قَد تَـبَـ َّ َ
وهللا يتوىل يف االخرة حسابهَ { َوقل احلَ ُّق من َربكم فَ َمن َشاءَ فَـليـؤمن َوَمن َشاءَ فَـليَكفر إ َّان

َحا َط هبم سَرادقـ َها} [الكهف. ]29 :
أَعتَد َان للظَّالم َ
ني َانرا أ َ

فتأسيسا على مبدأ حرية العقيدة الذي قرره اإلسلم  ،فعلى الدولة احلديثة املسلمة واملسلمني
مجيعا واجب التسامح الديين إزاء أهل سائر امللل والن َحل.
والتسامح الديين ليس معناه ابلطبع اختاذ املواقف املتأرجحة من األدَين أو القول أبن الكل
سواء  ،فهو إما جهل أو نفاق  ،وللتسامح الديين مقومات من أمهها:
_خ رسوخ اإلميان  ،وقوة االقتناع أبن اإلسلم وحده هو الدين احلق  ،قال تعاىل{ :إ َّن
اّلل اإلسلَم} [آل عمران. ]19 :
ين عن َد َّ
الد َ

الضلَل} [يونس. ]32 :
وقال تعاىل{ َ:فَ َماذَا بَـع َد احلَق إالَّ َّ

_خ هبذا املنطق اإلمياين  ،وحبب اخلري جلميع الناس يتقدم املسلم بعرض دينه أمام اجلميع،
ودعوهتم إليه دون فرضه على أحد  ،بل والبد من ترك الناس أحرارا يف أن ينظروا يف أمرهم ،
وخيتاروا أي دين أو معتقد مييلون إليه.
_خ رعاية شعور غري املسلمني وخاطرهم بعدم إيذائهم ابلقول أو الفعل  ،فمن املنهي عنه
سب معتقداهتم  ،أو االستهزاء مبا يدينون به سدا للذريعة  ،كذلك التضييق عليهم عند
ُمارسة دينهم.
_خ َتكينهم من ُمارسة دينهم  ،ومن توفريهم لوسائلها اللزمة  ،وإعطائهم احلرية الكافية يف
ذلك  ،مع مراعاة النظام العام  ،والشعور العام.
_خ َتكينهم من تعليم دينهم على أتباعه  ،وعرضه على أبنائهم دون إرغام  ،وإعطائهم حق
احلوار الديين مع املسلمني[(.])279
ب ـ الكنائس واملعابد:
وقد صان اإلسلم لغري املسلمني معابدهم وكنائسهم  ،وكفل هلم أداء شعائرهم وعبادهتم ،
وتنص على ذلك كل عقود الذمة منذ نشأة الدولة اإلسلمية األوىل ودور العبادة  ،فهي
حمفوظة هلم وحمروسة ال هتدم وال تنقص  ،وهلم حرية ارتيادها  ،وإقامة شعائرهم
فيها[(.])280
ويقول الكاساين :وأما الكنائس والبيع القدمية فل يتعرضون هلا  ،وال يهدم شيء
منها[(.])281
وللعلماء تفصيل يف هذا الباب  ،ومثة اختلف يف استحداثها وإعادة بنائها

حسب اإلقليم واألرض  ،وهل فتحت صلحا أم عنوة وحسب أغلبية ساكنيه  ،وهل هم من
املسلمني أم من أهل الذمة  ،وحسب شروط العقد  ،ومن يريد التفصيل يرجع إليه يف
مكانه[(.])282
ولكن هذا املوضوع فقه اجتهادي  ،وارتكزت املعايري اليت أقام عليها الفقه اإلسلمي اراءه
على املصلحة وسلطة اإلمام  ،ولن يعجز الفكر السياسي اإلسلمي أن يرتكن إىل معايري
ميكن من خلهلا تنظيم إقامة الكنائس والبيع لغري املسلمني  ،مثل :معرفة أماكن التوزع
اجلغرايف لغري املسلمني  ،وحاجة غري املسلمني إىل إقامة املعابد  ،وإعداد غري املسلمني اليت
على أساسها يتم بناء كنيسة  ،أو معبد جديد  ،فالقضية ابألساس هي قضية اجتهادية
حتكمها املصلحة والعرف والعادة  ،وهي أمور متغرية بتغري األحوال والزمان
واملكان[(.])283
لقد كان التاريخ خري شاهد على التزام املسلمني ابحملافظ على دور العبادة والكنائس.
يقول ول ديورانت :لقد كان أهل الذمة املسيحيون  ،والزرادشتيون  ،واليهود  ،والصابئون
يستمتعون يف عهد اخللفة األموية بدرجة من التسامح ال جند هلا نظريا يف البلد املسيحية يف
هذه األَيم  ،فلقد كانوا أحرارا يف ُمارسة شعائر دينهم  ،واحتفظوا بكنائسهم
ومعابدهم[(.])284
ويقول املفكر اإلسباين (بلسكوا أابنيز) يف كتابه «ظلل الكنيسة» متحداث عن الفتح
اإلسلمي لألندلس :لقد أحسنت إسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين
قدموا إليها من القارة اإلفريقية  ،وأسلمتهم القرى أزمتها بغري مقاومة وال عداء ،فما هو إال
أن تقرتب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى  ،حىت تفتح هلا األبواب  ،وتتلقاها
ابلرتحاب كانت غزوة َتوين  ،ومل تكن غزوة فتح وقهر  ..ومل يتخل أبناء تلك احلضارة زمنا
عن فضيلة حرية الضمري  ،وهي الدعامة اليت تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب  ،فقبلوا

يف املدن اليت ملكوها كنائس النصارى  ،وبيع اليهود  ،ومل خيش املسجد معابد األدَين اليت
سبقته  ،فعرف هلا حقها ،واستقر إىل جانبها ،غري حاسد هلا ،وال راغب يف السيادة
عليها[(.])285
وتقول املستشرقة األملانية (زيغريد هونكه) :املسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل
اإلسلم أبشع أمثلة للتعصب الديين  ،وأفظعها  ،مسح هلم مجيعا دون أي عائق مينعهم من
ُمارسة شعائر دينهم  ،وترك املسلمون هلم بيوت عبادهتم وأديرهتم وكهنتهم وأحبارهم دون أن
ميسوهم أبدىن أذى  ،أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال؟
ومىت؟[(.])286
يقول ول ديورانت :وكان اليهود يف بلد الشرق األدىن قد رحبوا ابلعرب الذين حرروهم من
ظلم حكامهم السابقني  ،وأصبحوا يتمتعون بكامل احلرية يف حياهتم  ،وُمارسة شعائر دينهم
 ،وكان املسيحيون أحرارا يف االحتفال أبعيادهم علنا  ،واحلجاج املسيحيون أيتون أفواجا
امنني لزَيرة األضرحة املسيحية يف فلسطني  ،وأصبح املسيحيون اخلارجون على كنيسة الدولة
البيزنطية ؛ الذين كانوا يلقون صورا من االضطهاد على يد بطاركة القسطنطينية  ،وأورشليم ،
واإلسكندرية  ،وأنطاكية أصبح هؤالء االن أحرارا امنني حتت حكم املسلمني[(.])287

ويقول املؤرخ اإلجنليزي توماس أرنولد :لقد عامل املسلمون الظافرون العرب املسيحيني
بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة  ،واستمر هذا التسامح يف القرون املتعاقبة[(.])288
وأما فرنسا واليت تعد حاملة املساواة يف العامل احلديث فقامت بسن وتطبيق مينع الرموز الدينية
يف املدارس احلكومية يف عام (2004م) ابلرغم من املعارضة الكبرية له داخل وخارج فرنسا.
وقد كان مربرها يف سن ذلك هو احلفاظ على هوية وعقيدة الدولة الفرنسية القائمة على
العلمانية.

ولكن هذا القانون أصاب قيم املساواة والعدالة واحلرية «وهي شعار الثورة الفرنسية» يف مقتل
 ،وألغى عمليا أحكام الدستور الفرنسي (1958م) يف التطبيق  ،فهذا الدستور ينص يف
املادة ( )2أن فرنسا :تضمن املساواة أمام القانون جلميع املواطنني دون َتييز بسبب األصل ،
أو اجلنس  ،أو الدين  ،وهي حترتم كل املعتقدات.
فهذا القانون يتعارض بصورة واضحة مع احرتام املعتقدات الدينية  ،ومع حقوق اجملموعات
الدينية يف فرنسا يف التعبري عن معتقداهتا حبرية  ،وهو من احلقوق اليت ال جيوز تقييدها إال إذا
كان يف ذلك مساس ابلنظام العام  ،أو حرَيت االخرين  ،وال يستطيع أحد الزعم أبن ارتداء
فتاة مسلمة للحجاب تطبيقا لفرض ديين ميكن أن يكون ماسا ابلنظام العام  ،أو مؤثرا يف
حرَيت االخرين[(.])289
ج ـ التحاكم إىل دينهم:
ال تتدخل الدولة احلديثة املسلمة يف الشؤون التفصيلية ملواطنيهم من أهل
الذمة  ،وال جتربهم على التحاكم أمام القضاء اإلسلمي  ،وإن كانوا خاضعني مثل بقية
مواطين الدولة ابألحكام العامة املتعلقة بسلمة اجملتمع وأمنه .ونقل العيين عن الزهري قوله:
مضت السنة أن يرد أهل الذمة يف حقوقهم ومعاملهتم ومواريثهم إىل أهل دينهم  ،إال أن
أيتوا راغبني يف حكمنا  ،فنحكم بينهم بكتاب هللا[(.])290
كما نقل عن ابن القاسم قوله :إن حتاكم أهل الذمة إىل حاكم املسلمني ورضي اخلصمان به
مجيعا ؛ فل حيكم بينهما إال برضا من أساقفتهما  ،فإن كره ذلك أساقفتهم فل حيكم بينهم ،
وكذلك إن رضي األساقفة ومل يرض اخلصمان أو أحدمها مل حيكم بينهما[(.])291
وقد سجل املؤرخون هذا البعد اجلميل يف تسامح املسلمني  ،وأهنم تركهم ملواطنيهم حق
التحاكم إىل شرائعهم  ،وبواسطة قسسهم ورجال دينهم[(.])292

يقول ادم متز :وملا كان الشرع اإلسلمي خاصا ابملسلمني ؛ فقد خلت الدولة اإلسلمية بني
أهل امللل األخرى وبني حماكمهم اخلاصة هبم  ،والذي نعلمه من أمر هذه احملاكم أهنا كانت
حماكم كنسية  ،وكان رؤساء احملاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضا  ،وقد
كتبوا كثريا من كتب القانون  ،ومل تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج  ،بل كانت تشمل
إىل جانب ذلك مسائل املرياث  ،وأكثر املنازعات اليت حتض املسيحيني وحدهم ُما ال شأن
للدولة به[(.])293

ولكن ُما ينبغي ذكره هنا أن الكثريين من أهل الذمة رغبوا يف التحاكم إىل التشريع اإلسلمي
 ،ورغبوا أن تكون مواريثهم حسب ما قررته الشريعة اإلسلمية متذرعني بنقصان تشريعاهتم
الدينية  ،وعدم مشوليتها  ،وعجزها عن حتقيق املطالب احلياتية للمؤمنني هبا[(.])294
د ـ االستقلل الثقايف:
من حق غري املسلمني تشكيل مجعيات ثقافية وحقوقية  ،ومراكز دراسات تعرب عن ارائهم
وتصوراهتم بشأن حقوقهم االجتماعية والسياسية والدينية  ،ويبدون من خلله وجهة نظرهم
يف سري شؤون الدولة اإلدارية  ،والقضاَي الوطنية العامة  ،وأن يقرتحوا القوانني اجلديدة اليت
ختدم مصاحلهم  ،أو يعدلوا القوانني السابقة  ،وتقدم ألعضاء احلكومة ورئسة الدولة  ،وهلم
أن يقدموا شكاويهم  ،واعرتاضاهتم  ،ومشوراهتم  ،ومقرتحاهتم خبصوص احلكومة  ،وتتوىل هي
من جانبها اإلجابة عنها  ،كما أهنا هتتم هذه املراكز واجلمعيات ابلشؤون الثقافية والفكرية
اخلاصة هبم[(.])295
هـ حرية الرأي واخلطابة والكتابة:

تكفل الدولة احلديثة املسلمة لغري املسلمني حرية الكتابة ،واخلطابة ،والرأي ،والتفكري،
واالجتماع ،واالحتفال ،كما هو للمسلمني سواء بسواء  ،وتفرض عليهم من القيود
والضوابط ما تفرضه على املسلمني  ،ويسمح هلم ابنتقاد نظام الدولة  ،وانتقاد تصرفاته يف
حدود الدستور والقانون  ،فلهم احلق يف التعبري عن ارائهم يف اإلطار القانوين ؛ الذي خيضع
له اجلميع يف احلدود اليت للذمي اليت ال تنتهك مشاعر األغلبية  ،أو ثوابت الدين والدولة ،
أو خترق النظام العام.

أما اخللف الفكري بني علماء املسلمني وعلماء الدَيانت األخرى ابلتزام اداب اخللف
فمسموح به  ،والتاريخ اإلسلمي حافل مبثل هذه املناظرات واجملادالت يتحاور فيها الطرفان
حول مسائل العقيدة مثل :وجود هللا  ،ونبوة حممد (ص)  ،واليوم االخر  ،وغريها  ،كما أن
اتريخ العلم والفكر يف األندلس شاهد على ذلك  ،واشتهرت مناظرات ابن حزم لكثري من
النصارى  ،وأما حرية االجتماع فليس يف الشريعة ما مينع األقليات يف الدولة احلديثة املسلمة
من إقامة اجلمعيات  ،والتجمعات السلمية مع إعلن الوالء للدولة  ،ويف حدود القانون
والنظام العام للدولة[(.])296
و ـ حرية التعليم:
لغري املسلمني احلق يف تعليم أبنائهم وفق دَينتهم  ،وإنشاء مدارس خاصة هبم  ،مع احرتامهم
الكامل للنظام التعليمي للدولة ابعتباره صورة من صور املبادأئ العامة للدولة احلديثة املسلمة
 ،ويعفون من التعليم الديين اإلسلمي يف معاهد املسلمني[(.])297
يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان :فلهم تعليم أوالدهم وفق دَينتهم  ،وإنشاء املدارس اخلاصة
هبم  ،وُما يدل على ذلك أن املسلمني بعد فتح خيرب  ،وانتصارهم على اليهود  ،مجعوا
الغنائم  ،وكان فيها نسخ من التوراة  ،فأمر النيب (ص) بردها إىل اليهود[( .])298وعلى أن

ال يكون ذلك يتعارض مع سياسة تعليم الدولة  ،وفلسفتها  ،ودستورها  ،ونظامها العام ،
ويدخل يف ذلك :إمكان إقامة تلك املؤسسات وتسيريها  ،مثل املؤسسات االجتماعية
كملجأئ
العجزة  ،ودور األيتام  ،وما إليها بكل ما تتطلب من أوقاف أو تربعات تساعد على
ذلك[(.])299
 6ـ احلقوق االجتماعية:
أ ـ حسن املعاشرة:
إن التسامح وحسن املعاشرة اللذين َتيز هبما اإلسلم مع غري املسلمني يف اجملمتع اإلسلمي
مل يصل إىل مستواه أهل دين من األدَين  ،وال أتباع مذهب من املذاهب السياسية أو
االجتماعية أو العقائدية  ،وأبناء اجملتمع الواحد ـ بطبيعة احلال ـ البد أن يكون بينهم جوار
وتعامل يف التجارة ـ بيعا وشراء ـ والزراعة  ،واحتكاك يف كثري من جوانب احلياة فيما بينهم ؛
لذلك ومن أجل أن يكون هذا اجملتمع جمتمعا موحدا متعاوان البد أن تسود فيه األلفة ،
والتسامح  ،وحسن املعاشرة[(.])300
ورسول هللا (ص) :كان حيضر والئم أهل الكتاب  ،ويغشى جمالسهم  ،ويواسيهم يف مصاهبم
 ،ويعاملهم بكل أنواع املعاملت اليت يتبادهلا اجملتمعون يف مجاعة حيكمها قانون واحد ،
وتشغل مكاان مشرتكا  ،فقد كان يقرتض منهم نقودا ويرهنهم متاعا  ،ومل يكن ذلك عجزا
من أصحابه عن إقراضه ؛ فإن بعضهم كان ثرَي  ،وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول هللا ،
وإمنا كان يفعل ذلك تعليما لألمة  ،وتثبيتا عمليا ملا يدعو إليه من سلم ووئم  ،وتدليل على
أن اإلسلم ال يقطع علقات املسلمني مع مواطنيهم من غري دينهم[(.])301

ومن التعليمات اليت أمر هبا اإلسلم  ،وحترص الدولة احلديثة املسلمة على نشرها  ،واليت
تدعم حسن املعاشرة مع غري املسلمني:
_خ الرب واإلحسان والرْحة:
َّ
ين َمل يـ َقاتلوكم يف الدين َوَمل خيرجوكم من د ََيركم أَن
قال تعاىل{ َ:الَ يَـنـ َهاكم َّ
اّلل َعن الذ َ

َّ
ين قَاتَـلوكم يف الدين
ني *إَّمنَا يَـنـ َهاكم َّ
تَـبَـُّروهم َوتـقسطوا إلَيهم إ َّن َّ
اّللَ حي ُّ
ب المقسط َ
اّلل َعن الذ َ
اهروا َعلَى إخراجكم أَن تَـولَّوهم َوَمن يَـتَ َّ
ك هم الظَّالمو َن
وهلم فَأولَئ َ
َوأَخَرجوكم من د ََيركم َوظَ َ
َ
َ

*} [املمتحنة 8 :ـ . ]9

والرب :هو الفضل واخلري  ،والقسط :هو العدل  ،فهما بنص القران الكرمي مطلوابن من املسلم
للناس كافة  ،بل للخلق كافة  ،يستوي يف ذلك من الناس من امن ابإلسلم ومن كفر
به[(.])302
ومن مقتضيات العلقة اليت أمر هللا تعاىل هبا  ،ومبعثها الرب واإلحسان وحسن اجلوار أن تقوم
بني املسلمني وغريهم صلت طيبة  ،وتعامل حسن  ،تكتنفه الرْحة اإلنسانية قائم على تبادل
املصاحل واملنافع  ،ومن خلل هذا الفهم ينتفي من هذه العلقة اجلانب املنهي عنه  ،وهو
مواالة الكافرين[( ، ])303إذ النهي عن مواالة الكافرين يقصد به النهي عن حمالفتهم
ومناصرهتم ضد املسلمني  ،كما يقصد به النهي عن الرضى مبا هم فيه من كفر  ،إذ أن
مناصرة الكافرين فيها ضرر ابلغ ابلكيان اإلسلمي  ،وإضعاف لقوة اجلماعة املؤمنة  ،كما أن
الرضى ابلكفر كفر حيظره اإلسلم ومينعه  ،أما املواالة مبعىن املساملة  ،واملعاشرة اجلميلة ،
واملعاملة ابحلسىن  ،والتعاون على الرب ؛ فهذا ُما دعا إليه اإلسلم[(.])304

_خ رعاية اجلوار:

اّللَ َوالَ تشركوا به َشيـئا َوابل َوال َدين إح َساان َوبذي القرَب َواليَـتَ َامى
قال تعاىلَ { َ:واعبدوا َّ

السبيل َوَما َملَ َكت
َوال َم َساكني َواجلَار ذي القرَب َواجلَار اجلنب َو َّ
الصاحب ابجلَنب َوابن َّ

ب َمن َكا َن خمتَاال فَخورا *} [النساء. ]36 :
أَميَانكم إ َّن َّ
اّللَ الَ حي ُّ

ويف هذه االية يقرن هللا سبحانه وتعاىل بني عبادته  ،واإلحسان إىل الوالدين ..مث اإلحسان
إىل اجلوار القريب منهم والبعيد  ،املسلم منهم وغري املسلم  ،وتوصية من هللا عز وجل لعباده
تلزمهم حبسن املعاملة واملعاشرة  ،ورعاية املذكورين  ،ومنهم اجلوار إهنا توجب حقوقا اثبتة
للجار على جاره يف كل ما تستلزمه الرعاية  ،ويتطلبه اإلحسان  ،ويستدعيه حسن العشرة
من تصرفات[(.])305
وجاء يف بعض التأويلت يف قوله تعاىلَ { :واجلَار ذي القرَب َواجلَار}  ،يعين :اجلار { َواجلَار
ذي القرَب} َ { َ،واجلَار اجلنب} اليهودي والنصراين[(.])306
روى الرتمذي بسنده عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه ذحبت له شاة يف أهله  ،فلما جاء
قال :أهديتم جلاران اليهودي؟ مسعت رسول هللا (ص) يقول« :مازال جربيل يوصيين ابجلار
حىت ظننت أنه سيورثه»[( ، ])307وهذا امتثال حي وعملي يف أمسى معانيه ومدلوالته ملا
أوجبه هللا سبحانه وتعاىل ورسوله الكرمي حقا للجوار  ،ورعاية له[(.])308

ويف أول صلة مجعة صلها عمرو بن العاص جبامعه ابلفسطاط يف مصر  ،خطب املصلني
قائل ... :استوصوا مبن جاوركم من القبط خريا  ،فإن لكم ذمة وصهرا  ،فكفوا أيديكم ،
وعفوا  ،وغضوا أبصاركم[(.])309
_خ مشاركتهم يف أعيادهم ،وهتنئتهم ،وتعزيتهم ،وتلبية دعوة أعراسهم:

إن من حسن املعاشرة لغري املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي  ،مشاركتهم يف أعيادهم ويف
أفراحهم وأحزاهنم  ،وهذا ما كان عليه رسول هللا (ص)  ،فقد كان حيضر والئم أهل الكتاب
 ،ويغشى جمالسهم ويواسيهم يف مصائبهم  ،ويعاملهم بكل أنواع املعاملت اليت يتبادهلا
اجملتمعون يف مجاعة حيكمها قانون واحد  ،وتشغل مكاان مشرتكا[(.])310
وجاء يف سنن أيب داود عن جابر قال :كنا مع النيب (ص) إذ مرت بنا جنازة  ،فقام هلا ،
فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلناَ :ي رسول هللا إمنا هي جنازة يهودي  ،فقال:
«إن املوت فزع  ،فإذا رأيتم جنازة فقوموا»[(.])311
وقد هنج املسلمون منهج الرسول (ص) وأصحابه الكرام من بعده يف حسن التعامل والعشرة
مع مواطنيهم من غري املسلمني  ،ومشاركتهم يف مناسباهتم اليت يفرحون هبا  ،ويف مصائبهم
اليت حيزنون فيها[(.])312
_خ أكل طعامهم:
اتفق الفقهاء على حل ذابئح أهل الكتاب خاصة  ،ونقل ابن قدامة وابن القيم عن ابن
املنذر إمجاع أهل العلم يف ذلك[( ، ])313ودليل هذا احلكم قول هللا
َّ
اب حل لَكم َوطَ َعامكم حل َهلم}
ين أوتوا الكتَ َ
تعاىل{ :اليَـوَم أح َّل لَكم الطَّيبَات َوطَ َعام الذ َ

[املائدة. ]5 :

_خ عيادة مرضاهم:

روى أبو داود بسنده عن أنس رضي هللا عنه  ،أن غلما من اليهود كان مرض  ،فأاته النيب
(ص) يعوده  ،فقعد عند رأسه  ،فقال له« :أسلم»  ،فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه ،فقال له
أبوه :أطع أاب القاسم  ،فأسلم  ،فقام النيب (ص) وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه من

النار»[( ، ])314وهذا دليل على حسن العشرة مع أهل الذمة مبشاركتهم يف أحواهلم
ومواساهتم فيما حيل هبم من ماس وأحزان .ويف ذلك إشعار هلم أبهنم جزء من جمتمع الدولة
اليت حتتضنهم  ،وختفيف املصاب عليهم  ،وإدخال السرور إىل نفوسهم  ،وزَيدة يف قوة
اللحمة اليت تربط بني أفراد اجملتمع الواحد  ،كما تفسح اجملال أمام املسلمني لبيان حقيقة
دينهم وشريعتهم السمحة ؛ لعل يف ذلك مدعاة هلداية االخرين[(.])315
_خ املهاداة «التهادي»:
كان رسول هللا (ص) يقبل اهلدية من غري املسلمني  ،كما كان يقبلها من املسلمني  ،وكذلك
كان رسول هللا (ص) يقدم هلم اهلداَي حىت أصبح هذا السلوك من مسات املسلمني يف
تعاملهم مع غري املسلمني اقتداء برسول هللا  ،وامتثاال لتوجيهاته يف قوله« :هتادوا حتابوا»
[(.])316
_خ أدب احلوار:
قال تعاىل:
{منـهم َوقولوا َآمنَّا ابلَّذي أنزَل إلَيـنَا َوأنزَل إلَيكم َوإ َهلنَا َوإ َهلكم َواحد َوَحنن لَه مسلمو َن *}

[العنكبوت. ]46 :

وهذا النص القراين وإن كان عاما يف كل جدل يتصور وقوعه بني املسلمني وأهل الكتاب ،
فإن أوىل ما يتبع فيه حني يكون اجلدال يف أمر ديين جتنبا إليغار الصدور  ،وإيقاد انر
العصبية والبغضاء يف القلوب[( ، ])317بل إن عفة اللسان واجبة على املسلم حىت مع
َّ
ين يَدعو َن من دون
املشركني من عبدة األواثن  ،ففيهم نزل قول هللا تعاىلَ { َ:والَ تَسبُّوا الذ َ

اّللَ َعدوا بغَري علم} [األنعام. ]108 :
اّلل فَـيَسبُّوا َّ
َّ

فأدب احلوار مطلوب من كل األمور اليت ميكن أن يدور فيها النقاش  ،ويكون أخص يف
أمور العقيدة والدين  ،واملسلم يف حاله ومقاله داعية إىل هللا  ،فإن كان حواره مع مسلم ؛
فاهلدف توضيح أمور دينه له ؛ ليكون التزامه أحكام الشرع أفضل  ،وقربه من هللا أكثر ،
وإن كان حواره مع غري املسلمني ـ خاصة أهل الكتاب ـ فاهلدف توضيح عقيدة اإلسلم
وشريعته  ،ورجاء اهلداية هلم[( ، ])318وكلما كانت لغة احلوار لطيفة حكيمة كانت أبلغ يف
ك ابحلك َمة َوال َموعظَة احلَ َسنَة
االستماع واإلنصات والقبول  ،يقول تعاىل{ :ادع إ َىل َسبيل َرب َ
َو َجادهلم ابلَّيت ه َي أَح َسن} [النحل. ]125 :
ويوصـي هللا عـز وجل رسوليه إلـى فرعون ـ موسى وهارون ـ أن خياطباه بلني الكلم وطيبه؛
لعله يكون أجنع وأبلغ يف التذكر وخشية هللا ،فيقول تعاىل{ :اذ َهبَا إ َىل فر َعو َن إنَّه طَغَى
*فَـقوالَ لَه قَـوال لَينا لَ َعلَّه يَـتَ َذ َّكر أَو َخي َشى *} [طه 43 :ـ . ]44
ب ـ الزواج من نسائهم:
َّ
اب حل لَكم َوطَ َعامكم حل
ين أوتوا الكتَ َ
قال تعاىل{ :اليَـوَم أح َّل لَكم الطَّيبَات َوطَ َعام الذ َ
َّ
اب من قَـبلكم إ َذا
صنَات م َن المؤمنَات َوالمح َ
َهلم َوالمح َ
ين أوتوا الكتَ َ
صنَات م َن الذ َ

ط
ني َوالَ متَّخذي أَخ َدان َوَمن يَكفر ابإلميَان فَـ َقد َحب َ
ني َغيـَر م َسافح َ
آتَـيـتموه َّن أج َوره َّن حمصن َ

ين *} [املائدة. ]5 :
َع َمله َوه َو يف اآلخَرة م َن اخلَاسر َ

ويف هذه االية داللة واضحة على حل نكاح النساء العفائف الطيبات من أهل الكتاب
واحملصنات يف االية هن العفائف دون الزانيات والبغاَي[(.])319
 7ـ العدل واملساواة:
العدل سور حيمي اجملتمع من التفتت والتشرذم واحلزازات  ،وينأى به عن العداوة والبغضاء ،
ويشد من تعاضد الناس وتعاوهنم بعضهم مع بعض  ،ويستوي يف حميطه القوي والضعيف ،

َّ
ين َآمنوا
والغين والفقري  ،والقريب والبعيد  ،واملسلم وغري املسلم  ،قال تعاىلََ { :يأَيـُّ َها الذ َ

ني} [النساء]135 :
ني ابلقسط ش َه َداءَ َّّلل َولَو َعلَى أَنـفسكم أَو ال َوال َدين َواألَقـَرب َ
كونوا قَـ َّوام َ
.

وقال تعاىلَ { َ:والَ َجيرَمنَّكم َشنَآن قَـوم َعلَى أَالَّ تَـعدلوا اعدلوا ه َو أَقـَرب للتـَّق َوى}[املائدة]8 :

.

اّللَ َأيمر ابل َعدل َواإلح َسان} [النحل. ]90 :
وقال تعاىل{ :إ َّن َّ
ويف التزام هذا األمر  ،والعمل به  ،وحتقيقه على بساط الواقع البشري عبادة هلل تعاىل ،
وطاعة ألوامره جل شأنه يثاب عليها  ،ويف خمالفته معصية كبرية يعاقب عليها يف الدنيا
واالخرة[( ، ])320وإقامة العدل بني الناس حق إنساين يشرتك فيه الناس مجيعا ؛ ألن أصل
البشر واحد.

قال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها النَّاس اتـَّقوا َربَّكم الَّذي َخلَ َقكم من نـَفس َواح َدة َو َخلَ َق منـ َها َزو َج َها

اّللَ َكا َن َعلَيكم َرقيبا
َوبَ َّ
اّللَ الَّذي تَ َساءَلو َن به َواألَر َح َام إ َّن َّ
ث منـه َما ر َجاال َكثريا َون َساء َواتـَّقوا َّ

*} [النساء. ]1 :

وقال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها النَّاس إ َّان َخلَقنَاكم من ذَ َكر َوأنـثَى َو َج َعلنَاكم شعواب َوقَـبَائ َل لتَـ َع َارفوا إ َّن

اّلل أَتـ َقاكم} [احلجرات. ]13 :
أَكَرَمكم عن َد َّ

وجاء يف خطبة الوداع« :أيها الناس إن ربكم واحد  ،وإن أابكم واحد  ،كلكم الدم وادم من
تراب  ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم  ،وإن هللا عليم خبري  ،وليس لعريب على أعجمي فضل
إال ابلتقوى»[(.])321

وإذا كان اإلنسان ـ أي :إنسان ـ له احلق يف أن ينصف إبقامة مبدأ العدل واملساواة  ،فغري
املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي أحق وأوىل هبما  ،فباإلضافة للتوجيهات العامة اليت وردت يف
نصوص الكتاب والسنة  ،وإبنصاف الناس وعدم ظلمه وإيذائه ؛ فقد أوجب عقد الذمة
علينا هذا احلق يف كل جوانب التعامل احليايت معهم  ،وصار هلم ما لنا  ،وعليهم ما علينا.
ومن أهم ميادين املساواة يف حياة الناس:
أ ـ املساواة أمام القانون:
ومقتضى ذلك :أن يكون مجيع املواطنني طائفة واحدة بل َتييز ألحدهم على االخر يف
تطبيق القانون[( .])322ويف النظام اإلسلمي القانون هو الكتاب والسنة  ،وما بين عليهما
من أحكام والكتاب والسنة ليس فيهما حماابة لطبقة على طبقة  ،وال جنس على جنس ،
وال لون على لون  ،فاألجري واألمري  ،واألسود واألبيض  ،والرئيس واملرؤوس  ،والغين والفقري
 ،والقوي
والضعيف  ،كلهم أمام القانون اإلسلمي سواء  ،وليس يف التشريع اإلسلمي ما يعطي أي
امتياز هلؤالء بسبب صفة فيه من غىن  ،أو مولد  ،أو قوة  ،أو لون  ،أو دين  ،أو حنو ذلك
 ،فقد هدم اإلسلم كل هذه الصفات  ،ومل جيعلها سببا المتياز ما  ،وأقام التفاضل بني
اّلل أَتـ َقاكم} احلجرات:
الناس على التقوى وانفع األعمال  ،قال تعاىل{ :إ َّن أَكَرَمكم عن َد َّ

 ، ]13ويف احلديث الشريف« :من يبطأئ به عمله مل يسرع به نسبه» [(.])323

ويؤكد رسول هللا (ص) على مبدأ املساواة أمام القانون حينما رفض بشدة شفاعة بعض
الصحابة يف املرأة املخزومية ؛ اليت سرقت إلعفائها من إقامة حد السرقة عليها بسب علو
منزلتها يف القوم  ،واعترب التمييز أمام القانون مهلكة لألمم  ،فقال« :إمنا أهلك من كان
قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه  ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،
وامي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها»[(.])324

وهذا املبدأ كما حيكم املسلمني حيكم غري املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي  ،ومن تطبيقات
ذلك أنه حني كان عمرو بن العاص واليا على مصر زمن عمر بن اخلطاب لطم ابنه قبطيا ؛
ألنه سابقه فسبقه  ،فشكاه القبطي إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب  ،فأرسل ابن اخلطاب إىل
عمرو بن العاص وابنه وإىل القبطي الذي رفع الشكوى  ،وقال له :أهذا الذي ضربك؟ قال:
نعم  ،قال :اضربه  ،فأخذ يضربه حىت اشتفى  ،فقال له عمر :زد ابن األكرمني  ،مث قال
لعمرو بن العاص قولته املشهورة :منذ كم َي عمرو تعبدت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم
أحرارا[(.])325
ب ـ املساواة أمام القضاء:
العدل واملساواة حقوق مشرتكة واجبة التطبيق بني الناس مجيعا  ،سواء يف احلكم بينهم أو
الشهادة هلم أو عليهم ال فرق بني من كان منهم مؤمنا أوكافرا  ،برا أو فاجرا  ،صديقا أو
عدوا  ،قريبا أو بعيدا  ،غنيا أو فقريا[(.])326
ويف النظام اإلسلمي املواطنون مجيعا أمام قضائه  ،سواء من انحية خضوعهم لوالية القضاء
وإجراءات التقاضي  ،وأصول املرافعة  ،وقواعد اإلثبات  ،وسرَيت النصوص عليهم  ،وتنفيذ
األحكام الصادرة حبقهم  ،ال ميزة يف ذلك لشريف أو نبيل أو طبقة  ،حىت رئيس الدولة
نفسه عليه أن حيضر إىل ساحة القضاء اليت يقاضى فيها أي مواطن عادي  ،سواء أكان
مدعيا أو مدعى عليه[(.])327
وقد أكد الفقهاء املسلمون هذا املعىن فقالوا :إن على القاضي التسوية بني اخلصوم يف
املدخل واللحظ واللفظ واجمللس من دون َتييز بني الشريف واملشروف  ،واحلر والعبد ،
واملسلم وغري املسلم[(.])328

وجاء يف كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري :واس بني الناس يف وجهك
وجملسك وعدلك ؛ حىت ال يطمع شريف يف حيفك  ،وال ييأس ضعيف من
عدلك[(.])329
ومن الشواهد التارخيية يف حياة املسلمني:
_خ حادثة طعمة بن أبريق:
ذلك أن طعمة بن أبريق سرق درعا ألحد املسلمني ؛ فلما خشي أن يكشف
أمره رمى هبا يف بيت يهودي  ،وحاول إلصاق فعلته ابليهودي الربيء  ،وشايعه على ذلك
بعض قومه ُمن امنوا أبلسنتهم  ،ومل يلمس اإلميان شغاف قلوهبم  ،وجاؤوا إىل النيب (ص)
جيادلون بغري حق حماولني تربئة ساحة صاحبهم  ،وتغليظ قلب رسول هللا (ص) على
اليهودي ؛ فإذا الوحي اإلهلي يفضح مؤامرهتم  ،ويكشف دسيستهم ؛ إذ أنزل هللا على رسوله
اّلل َوالَ تَكن
ني النَّاس مبَا أ ََر َاك َّ
(ص) قوله تعاىل{ :إ َّان أَنـَزلنَا إلَي َ
اب ابحلَق لتَحك َم بَـ َ
ك الكتَ َ

َّ
ين َخيتَانو َن
اّللَ إ َّن َّ
ني َخصيما * َواستَـغفر َّ
لل َخائن َ
اّللَ َكا َن َغفورا َرحيما * َوالَ جتَادل َعن الذ َ

ب َمن َكا َن َخ َّواان أَثيما *} [النساء 105 :ـ . ]107
أَنـف َسهم إ َّن َّ
اّللَ الَ حي ُّ

إىل أن يقول جل شأنهَ { :وَمن يَكسب َخطيئَة أَو إمثا مثَّ يَـرم به بَريئا فَـ َقد احتَ َم َل بـهتَاان َوإمثا

وك َوَما يضلُّو َن إالَّ أَنـف َسهم
مبينا * َولَوالَ فَضل َّ
ك َوَرْحَته َهلََّمت طَائ َفة منـهم أَن يضلُّ َ
اّلل َعلَي َ

ك َما َمل تَكن تَـعلَم َوَكا َن
ك من َشيء َوأَنـَزَل َّ
اب َواحلك َمةَ َو َعلَّ َم َ
اّلل َعلَي َ
َوَما يَضُّرونَ َ
ك الكتَ َ
ك َعظيما *}[النساء:
فَضل َّ
ك َما َمل تَكن تَـعلَم َوَكا َن فَضل ا َّّلل َعلَي َ
ك َعظيما * َو َعلَّ َم َ
اّلل َعلَي َ
 112ـ . ]113
روى شريح القاضي فقال :ملا توجه علي إىل قتال معاوية افتقد درعا له  ،فلما رجع وجدهـا

يف يد يهودي يبيعها يف سوق الكوفة  ،فقالَ :ي يهودي الدرع درعي مل أهب ومل أبع  ،فقال

اليهودي :درعي ويف يدي  ،فقال :بيين وبينك القاضي  ،قال شريح :فأتياين  ،وقال علي:
هذه الدرع درعي مل أبع ومل أهب .فقال اليهودي :درعي يف يدي .قال شريحَ :ي أمري
املؤمنني هل من بينة؟ قال :نعم  ،احلسن ابين .قال شريحَ :ي أمري املؤمنني شهادة االبن
لألب ال جتوز  ،فقال علي :سبحان هللا رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته  ،مسعت رسول
هللا (ص) يقول« :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة» .فقال اليهودي :أمري املؤمنني
قدمين إىل قاضيه  ،وقاضيه يقضي عليه  ،أشهد أن هذا الدين على احلق  ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله  ،وأن
الدرع درعك َي أمري املؤمنني سقطت منك ليل[(.])330
إن اجملتمع املسلم يقيم علقة بينه وبني مواطنيه من األقليات الدينية على التسامح والرب
والرْحة والعدالة واملساواة  ،وغريها من املبادئ األخلقية اليت تصون التواصل البشري على
رغم اختلف امللل والنحل  ،وأساس التسامح الديين الذي يقوم عليه اإلسلم قوله تعاىلَ:
َّ
ين َمل يـ َقاتلوكم يف الدين َوَمل خيرجوكم من د ََيركم أَن تَـبَـُّروهم َوتـقسطوا
{الَ يَـنـ َهاكم َّ
اّلل َعن الذ َ

َّ
ين قَاتَـلوكم يف الدين َوأَخَرجوكم من
ني *إَّمنَا يَـنـ َهاكم َّ
إلَيهم إ َّن َّ
اّللَ حي ُّ
ب المقسط َ
اّلل َعن الذ َ

اهروا َعلَى إخراجكم أَن تَـولَّوهم َوَمن يَـتَ َّ
ك هم الظَّالمو َن *} [املمتحنة8 :
وهلم فَأولَئ َ
د ََيركم َوظَ َ
َ
َ
ـ  . ]9وهذا ابلنسبة جلميع الطوائف غري املسلمة[(.])331

 8ـ احلقوق الشخصية أو (اخلاصة):
إن غري املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي حصلوا على قدر عظيم من احلماية حلقوقهم وحرَيهتم
الشخصية وغريها ؛ ُما مل حيصل عليه ُمن هم على شاكلتهم يف اجملتمعات األخرى  ،حيث
صاروا حتت مظلة رسول هللا (ص) القائل« :من اذى ذميا فأان خصمه  ،ومن كنت خصمه
خصمته يوم القيامة»[(.])332

والدولة احلديثة املسلمة هتتم ابحلرَيت الشخصية  ،وَتثل يف الواقع مركز الدائرة ابلنسبة إىل
مجيع احلرَيت األخرى  ،وتعين احلرية الشخصية عند بعض علماء القانون حرية الفرد يف
الرواح واجمليء وْحاية شخصه من أي اعتداء  ،وعدم جواز القبض عليه أو معاقبته أو حبسه
إال مبقتضى القانون  ،وحريته يف التنقل واخلروج من الدولة وإليها[(.])333

وميكن تقسيم احلقوق اخلاصة إىل:
أ ـ حق التكرمي الشخصي:
آد َم} [اإلسراء:
إن حق التكرمي الشخصي لإلنسان الواردة يف قوله تعاىلَ { َ:ولََقد َكَّرمنَا بَين َ
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ك لل َملَئ َكة إين َجاعل يف األَرض َخلي َفة} [البقرة .]30:هو
ويف قوله تعاىلَ { َ:وإذ قَ َال َربُّ َ

حق شخصي لكل فرد من أفراد اجملتمع اإلسلمي ـ بل اإلنساين ـ ولكل مواطن حيمل جنسية
الدولة احلديثة املسلمة  ،ويرتب التزاما على الكافة  ،سواء كانوا أفرادا  ،أم جمتمعا  ،أم دولة
ابحرتام الفرد وإكرامه وإعزازه  ،وَتكينه من الوضع الذي حييا فيه كذلك  ،كما يرتتب التزاما
على الكافة بتجنب كل ما يؤدي إىل إهانته  ،وإذالله  ،واحلط من كرامته  ،وانتقاص
إنسانيته.
إن حق التكرمي الشخصي مبدأ عام يغطي عامل اإلنسان ،ويعم كل أحواله[(.])334
وكل إنسان له يف اإلسلم قدسية اإلنسان ...إنه يف ْحى حممي  ،وحرم حمرم  ،وال يزال
كذلك حىت يهتك هو حرمة نفسه  ،وينزع بيده هذا السرت املضروب عليه ابرتكاب جرمية
ترفع عنه جانبا من تلك احلصانة ...هبذه الكرامة اليت كرم هللا هبا اإلنسانية يف كل فرد من
أفرادها ؛ هي األساس الذي تقوم عليه العلقات بني بين ادم[(.])335

ويف هذا السياق تلفت أنظاران فتوى هامة وعميقة الداللة  ،ذكرها ابن عابدين يف حاشيته
خلصتها :أنه إذا تنازع اثنان طفل  ،وكان أحدمها مسلما
واالخر ذميا  ،وادعى املسلم أن الطفل ملك له ـ أي :عبد أو رقيق ـ بينما ادعى الذمي أنه
ابن له فإنه حيكم لصاحل الذمي ؛ ألن تنشئة الطفل على احلرية  ،وإن كان على غري دين
اإلسلم أفضل من تنشئته على العبودية وإن كان على اإلسلم  ،إذ أن حرية املرء وكرامته
يرتبطان إبنسانيته فيسبقان دينه  ،ويتقدمان عليه[( .])336كما أن احلرية احلقيقية تساعد
الشخص على االختيار الصحيح  ،وبذلك يصل إىل اإلسلم إبذن هللا.
ب ـ حرية التنقل:
إن ُما التزم به املسلمون فيما جيب عليهم ألهل الذمة إقرارهم يف بلد املسلمني  ،فيصريون
من مواطين الدولة  ،وحيملون جنسيتها  ،وبذلك يكون هلم ما للمواطنني املسلمني من حق
اإلقامة يف أي مكان شاؤوا من أراضي الدولة  ،ويتمتع غري املسلمني حبق التنقل والذهاب
والرواح داخل حدود الدولة وخارجها ،دون أن يتعرضوا للحجز أو العقاب  ،مطمئنني على
سلمتهم وْحايتهم من أي اعتداء  ،شأهنم شأن املسلمني من مواطين الدولة[(.])337
ج ـ حق األمن واألمان واحلماية:
إن األمن واألمان واحلماية هو حق شخصي لكل مواطن من مواطين الدولة من غري املسلمني
 ،اثبت هلم  ،وهذا احلق يشمل عصمة الدماء واألموال واحلفاظ عليها  ،ويشمل كذلك
األمان من اخلوف  ،واألمن يف املعاش  ،واحلماية هلم من كل عدوان داخلي أو خارجي ،
واحلفاظ على كرامتهم ومكانتهم  ،وعدم إيذائهم أبي نوع من أنواع اإليذاء اجلسدي أو
املعنوي[(.])338

د ـ حرمة املسكن:
يتمتع الذميون «غري املسلمني» حبرمة املسكن  ،فل يدخل أحد عليهم إال إبذهنم ورضاهم ؛
ألن مسكن الشخص موضع أسراره  ،وحمل حياته اخلاصة مع أفراد عائلته وفيه أمواله  ،فمن
الطبيعي أن يكون هلذا احملل حرمة ال جيوز ألحد أن خيرقها  ،أو يعتدي عليها ؛ ألن االعتداء
على حرمة مسكن الشخص اعتداء على الشخص نفسه[(.])339
وقد قلنا :إن الشريعة اإلسلمية حترم االعتداء على الذمي  ،وقد نص القران الكرمي على املنع
َّ
ين َآمنوا الَ تَدخلوا بـيوات َغيـَر
من دخول مساكن الغري بغري إذهنم  ،قال تعاىلََ { :يأَيـُّ َها الذ َ
بـيوتكم َح َّىت تَستَأنسوا َوت َسلموا َعلَى أَهل َها َذلكم َخيـر لَكم لَ َعلَّكم تَ َذ َّكرو َن *فَإن َمل َجتدوا ف َيها
اّلل مبَا
يل لَكم ارجعوا فَارجعوا ه َو أَزَكى لَكم َو َّ
َحدا فَلَ تَدخل َ
أَ
وها َح َّىت يـؤذَ َن لَكم َوإن ق َ
اّلل مبَا تَـع َملو َن َعليم *}[النور 27 :ـ
يل لَكم ارجعوا فَارجعوا ه َو أَزَكى لَكم َو َّ
تَـع َملو َن َعليم *ق َ

. ]28

وهذا النص القراين الكرمي يشمل بعمومه الذميني ،فل جيوز ألحد أن يدخل بيوهتم بغري إذن
منهم[( ، ])340فااليتان الكرميتان كما قررات حرمة املسكن  ،فمنعتا من دخوله دون إذن
صاحبه ورضاه إذا كان موجودا يف املسكن ؛ فكذلك منعتا من دخوله يف حال غيبته أيضا ،
وأرشدات إىل تقبل عدم اإلذن بنفس رضية  ،فهو أزكى عند هللا  ،مث ربطتا هذه احلرمة
اّلل مبَا تَـع َملو َن َعليم *} [النور.])341([ ]28 :
ابلعقيدة ورقابة هللا تعاىلَ { :و َّ
وكما تستدعي حرمة املسكن عدم دخوله إال إبذن صاحبه  ،كذلك ال جيوز أن يفتش أو
ميس أو يهاجم إال إبذن القانون املعمول به يف الدولة  ،وحرمة
املسكن هذه ترتبط حبرية اإلقامة مع املسلمني  ،سواء يف أحيائهم  ،أو يف أحياء خاصة
هبم[(.])342

هـ سرية املراسلت:
ومضموهنا عدم جواز مصادرة أو اغتيال سرية املراسلت بني األفراد ؛ ملا يتضمنه ذلك من
اعتداء على حق ملكية اخلطاابت املتضمنة هلذه املراسلت  ،وملا يف ذلك من انتهاك حلرية
الفكر[( ، ])343وسرية املراسلت بصفتها حقا شخصيا مضمونة يف النظام اإلسلمي
لسببني:
األول :تكييف الرسالة أبهنا ُملوكة لصاحبها  ،وأي تصرف فيها هو انتهاك حلق امللكية ،
وهذا ُمنوع شرعا إال إبذنه ورضاه.
الثاين :أهنا مبنزلة "الوديعة" حىت تصل إىل املرسلة إليه.
والوديعة ال جيوز شرعا التصرف فيها من املودع لديه أبي نوع من أنواع التصرفات  ،وهذا
يستلزم شرعا إيصاهلا كما هي أو إعادهتا كما هي إىل صاحبها  ،وكما أن مساكن الناس هي
مكمن أسرارهم وخاصيتهم ؛ وعليه قررت الشريعة اإلسلمية حرمة هذه املساكن  ،وعدم
هتك أستارها  ،فكذلك املراسلت يف الغالب تتضمن أسرار أصحاهبا وخاصياهتم  ،وهلذا
جيب احلفاظ عليها  ،وعدم االطلع على مضامينها إال إبذن أصحاهبا.
ومبا أن سرية املراسلت حق شخصي للمواطنني املسلمني يف الدولة اإلسلمية ؛ فهي كذلك
حق لكل مواطن من غري املسلمني يف هذه الدولة ؛ ألن االعتداء على سرية املراسلت لغري
املسلمني هو مبثابة االعتداء على
أشخاصهم  ،ويف االعتداء على أشخاصهم تعارض مع عقد الذمة معهم[(.])344
و ـ حرية اللباس والطعام:
مر معنا االَيت القرانية اليت تدعو إىل حسن التعامل مع أهل الذمة  ،وحسن العشرة  ،وعدم
ظلمهم  ،أو إحلاق األذى هبم  ،ومن ذلك االية يف قوله تعاىل{ َ:الَ إكَر َاه يف الدين}

[البقرة . ]256 :تعترب القاعدة األساسية يف منحهم حرية العقيدة  ،وما يتفرع عنها من
عبادات وُمارسات وأداء شعائر  ،ومل ير يف القران الكرمي ما يلزم غري املسلمني بلباس معني ،
وزي معني  ،غري ما كانوا يعتادونه قبل عهد الصلح معهم.
وقد كانت وصاَي الرسول (ص) بغري املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي غاية يف السماحة ،
وحسن العشرة  ،وعدم إيذائهم ولو بكلمة جترح مشاعرهم ؛ ألهنم بعهدهم مع املسلمني
صاروا يف ذمة هللا  ،وذمة رسوله  ،وذمة املسلمني ودينهم  ،ومل يثبت عنه (ص) أنه ألزم غري
املسلمني لباسا معينا غري ما كانوا عليه قبل العهد  ،وعهده (ص) مع نصارى جنران يثبت
ذلك[(.])345
وتتكرر هذه الصورة من السماحة اإلسلمية يف عهد اخللفاء الراشدين  ،وقادة الفتح يف ذلك
العهد  ،فهذه العهود خالية من أي إلزام لغري املسلمني بزي أو لباس معني  ،أو إجبارهم على
مثل ذلك[(.])346
وعرف اإلسلم ابلتسامح مع أصحاب الدَيانت األخرى يف اجملتمع اإلسلمي  ،وخاصة يف
حرية عقائدهم  ،واالاثر اليت تنتج عنها  ،ومن ذلك أنه أابح لغري املسلمني أي طعام أو
شراب يتعاطونه إال ما توافق على حترميه يف
الدَينة اإلسلمية ودَيانهتم  ،أما ما كان مباحا يف دَيانهتم فقد أابحه اإلسلم هلم  ،ولو كان
حمرما يف شريعة املسلمني  ،ومثال ذلك :إابحة اإلسلم للنصارى أكل حلم اخلنزير  ،وشرب
اخلمر  ،على أساس أهنما مباحان يف دَيانهتم  ،وحمرمان يف الشريعة اإلسلمية  ،فاإلسلم
أطلق هلم حرية التعامل يف الطعام والشراب  ،مع ما أابحته دَيانهتم َتشيا مع مساحته املعهودة
مع أصحاب الدَيانت األخرى يف اجملتمع اإلسلمي.
 9ـ ضماانت حقوق املواطنني:

إن تقرير حق من احلقوق ال معىن له ما مل يكن مصحواب بضمان كاف للوفاء به  ،فاحلديث
عن احلقوق من غري ضمان واضح  ،وأكيد ضرب من اخلداع  ،واحلقوق غري املضمونة
مصدر الشقاء والتعاسة أو الفوضى واالضطراابت عندما تكافح الفئة املظلومة لنيل حقوقهم
املشروعة ضد الفئة املستبدة الغامشة  ،بروز قضية حقوق اإلنسان  ،وتشدق الناس هبا يدل
على انتهاك احلقوق أكثر ُما يدل على ضماانهتا.
ومن أهم الضماانت حلقوق املواطنني يف الدولة احلديثة املسلمة:
أ ـ ضمان اإلميان:
إن اإلميان ال يكون إمياان على وجهه إال برسوخ متطلباته يف القلوب  ،وإقرارها يف اللسان ،
وأدائها يف األركان .وكلما ترسخ اإلميان يف النفوس كلما ازداد عدم ارتياح املسلمني ابال حىت
توى تلك احلقوق للخرين على وجهها كمطلب إمياين  ،وال يسمح اإلميان حلاالت احلب أو
العداوة وحاالت البعد أو القرابة ابلتأثري على االنتقاص من هذه احلقوق  ،فضل عن احليلولة
دون الوفاء هبا[(.])347

َّ
ني َّّلل ش َه َداءَ ابلقسط َوالَ َجيرَمنَّكم َشنَآن
ين َآمنوا كونوا قَـ َّوام َ
كما قال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ
قَـوم َعلَى أَالَّ تَـعدلوا اعدلوا ه َو أَقـَرب للتـَّق َوى} [. ]8
َّ
ني ابلقسط ش َه َداءَ َّّلل َولَو َعلَى أَنـفسكم أَو
ين َآمنوا كونوا قَـ َّوام َ
وقال تعاىلََ { :يأَيـُّ َها الذ َ

اّلل أَوَىل هب َما فَلَ تَـتَّبعوا اهلََوى أَن} {تَـعدلوا َوإن
ني إن يَكن َغنيًّا أَو فَقريا فَ َّ
ال َوال َدين َواألَقـَرب َ
اّللَ َكا َن مبَا تَـع َملو َن َخبريا *}[النساء. ]135 :
تَـلووا أَو تـعرضوا فَإ َّن َّ

ومثل هذا الضمان هو تفقد الدساتري األرضية والقوانني الوضعية ؛ اليت تنص على املساواة
بني املواطنني يف احلقوق والواجبات  ،مث تظل حربا على ورق لغلبة األهواء والعصبيات اليت مل

تستطع القوانني أن تنتصر عليها ؛ ألن الشعب ال يشعر بقدسيتها  ،وال يؤمن يف قرارة نفسه
بوجوب اخلضوع هلا  ،واالنقياد حلكمها[(.])348
ب ـ ثبات املقررات الشرعية وواجب الدولة:
ال تتعرض الشريعة اإلسلمية مبا فيها حقوق املواطنني للتقلب والتغري أو النقص واحلذف ،
فتستقر األمور  ،وال تضطرب احلقوق  ،فالثبات من ضرورات احلياة على أنه ال يساوي
اجلمود  ،بل يسمح ابلتطور يف حموره وإطاره مواكبة لكل ما هو الزم من تطورات احلياة ،
ويزيد هذا الثبات أتكدا ؛ حيث إنه كذلك أمر قدري  ،فقد أراد هللا هلذه املقررات الشرعية
أن ال تتبدل  ،وال يوجد هلا حتويل  ،وأضفى عليها ضماان رابنيا  ،حيث قال{ :إ َّان َحنن
نَـَّزلنَا الذكَر َوإ َّان لَه َحلَافظو َن *} [احلجر. ]9 :
ولقد كان طبيعيا أن حيفظ هللا كتابه من كل تغيري أو تبديل  ،فإن التبديل
والتغيري يكون ـ إذا حسنت الظن ـ حبثا عن األفضل واألحسن سدا لنقص  ،أو سعيا إىل
الكمال[(.])349
اّلل َحديثا *} [النساء. ]87 :
وكلم هللا غين عن كل هذاَ { َ:وَمن أَص َدق م َن َّ
اّلل حكما ل َقوم يوقنو َن *} [املائدة. ]50 :
ََ { َوَمن أَح َسن م َن َّ
{اليَـوَم أَك َملت لَكم دينَكم َوأََتَمت َعلَيكم نع َميت َوَرضيت لَكم اإلسلَ َم دينا} [املائدة]3 :
.

إن مقررات الشريعة منزلة من عند هللا  ،فل ميلك تعديلها سواه  ،وال سلطة فوق سلطانه ،
ومهمة الدولة ليست إال للمحافظة على هذه املقررات ابحرتامها  ،والعمل مبقتضاها على

طريق سياستها العادلة  ،وأي تقصري يف هذا الواجب يعرضها لنصح العلماء  ،وانتقاد األمة ،
بل ومساءلتها أمام أهل احلل والعقد أو القضاء[(.])350
وهذا احلفظ والضمان مل يتحقق حىت للكتب السماوية السابقة اليت شاء هللا أن يكل حفظها
اّلل َوَكانوا َعلَيه ش َه َداءَ} [املائدة:
ألصحاهبا ؛ فحرفوا وبدلوا{ :مبَا استحفظوا من كتَاب َّ

. ]44

وابألوىل للدساتري والقوانني االرضية ؛ فهي رهينة التغيري سواء إبرادة الشعب أو ابملفاجأة عن
طريق الثورة واالنقلب  ،والتاريخ غين ابلشواهد على ذلك[(.])351
ج ـ ضمان األمة:
بفضل إنسانية اإلسلم وجتاوبه مع الفطرة البشرية جتاوز ضمان العمل
مبقرراته صورة النصوص والقواعد أو الدستور والقوانني إىل ضمري األمة ؛ حبيث يتخذ رأَي
عاما وشكل عمل حضاري من أعماهلا  ،وقد ساعد على ذلك واجب التواصي ابحلق بني
املواطنني .ومن مفاخر النظام اإلسلمي استقللية القضاء  ،ويف رحابه وجد كل مظلوم
الضمان واألمان  ،وإن كان ضعيفا  ،وقد يكون أحد طريف النزاع  ،كما مر معنا يف قصة أمري
املؤمنني علي بن أيب طالب مع مواطن من أهل الكتاب.
وقد حيدث تصرف يزعج بعض املواطنني من رئيس الدولة  ،ولكنه سرعان ما يعارضه الرأي
العام املتمثل يف العلماء  ،أو قد أييت أمري بعده يلغي ما ت على عهد سابقه ترضية للمواطنني
 ،مثال ذلك :كان الوليد بن عبد امللك أخذ كنيسة يوحنا من النصارى  ،وأدخلها يف
املسجد  ،فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد هبم يف
كنيستهم  ،فكتب إىل عامله برد ما زاده يف املسجد عليهم ؛ لوال أهنم تراضوا مع الوايل على
أساس أن يعوضوا مبا يرضيهم[(.])352

ومن مواقف العلماء الذين هم جبانب احلـق واملظلومني دومـا موقف اإلمام األوزاعي ؛ ُما
حدث ألهل جبل لبنان .كان انس من املواطنني النصارى أحدثوا حداث  ،وعلى الشام يومئذ
صاحل بن علي بن عبد هللا  ،أحد قواد العباسيني  ،فحارهبم  ،وأجلهم مجيعا  ،فكتب إليه
األوزاعي[( :])353قد كان إجلء أهل الذمة من أهل جبل لبنان ُما مل يكن يتماأل عليه
خروج من خرج منهم  ،ومل تطبق عليه مجاعتهم  ،فقتل منهم طائفة  ،ورجع بقيتهم إىل قراهم
 ،فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة  ،فيخرجون من دَيرهم وأمواهلم.
وقد بلغنا أن من حكم هللا جل وعز أنه ال أيخذ العامة بعمل اخلاصة  ،ولكن
أيخذ اخلاصة بعمل العامة  ،مث يبعثهم على أعماهلم  ،فأحق ما اقتدى به  ،ووقف عليه
حكم هللا تبارك وتعاىل  ،وأحق الوصاَي أن حتفظ وصية رسول هللا (ص)[( ، ])354فإهنم
ليسوا بعبيد فتكونوا من حتويلهم من بلد إىل بلد يف سعة  ،ولكنهم أحرار أهل
الذمة[( ، ])355ومل يتغري موقف العلماء جيل بعد جيل  ،إذ هم ْحاة على رأس هذا الدين
وتعاليمه من أن تنتهك  ،فهذا أحد مواقف مشيخة األزهر احلامسة يف أي احنراف عن اجلادة
 ،وإن َتثل يف احلاكم.
ذكر أن الوايل عباس األول الذي توىل احلكم يف مصر كان شديد النقمة على النصارى ،
وأخرج كثري منهم من خدمة الدولة  ،وأراد أن يدبر إخراجهم من وطنهم  ،وإبعادهم إىل
السودان  ،ولزمه لتنفيذ هذا األمر أن يستصدر من األزهر فتوى جبوازها  ،فطلب إىل الشيخ
الباجوري شيخ اجلامع األزهر وقتها الرأي يف جواز إبعادهم  ،غري أن الشيخ الفاضل رفض
إنفاذ رغبة الوايل قائل :إن كان الوايل يعين الذميني الذين هم أهل البلد وأصحاهبا  ،فاحلمد
هلل مل يطرأ على ذمة اإلسلم طارأئ ،ومل يستول عليها خلل ،وهم يف ذمته إىل اليوم
االخر[(.])356

ومثل هذه الضماانت مل ولن تتوافر يف أي دولة سوى دولة اإلسلم  ،وإذا كانت هذه
الضماانت متوافرة يف أَيم الدول اإلسلمية السابقة  ،فإهنا ستظل كذلك يف أي عصر يعود
فيه الناس ودوهلم إىل أحكام اإلسلم  ،ويومها سيجد كل إنسان طلبته يف هذه
احلياة[(.])357
اّلل حكما ل َقوم يوقنو َن *} [املائدة. ]50 :
قال تعاىلَ { َ:وَمن أَح َسن م َن َّ
***

اثنيا :واجبات املواطنني

 1ـ اخلضوع لقوانني الدولة وأنظمتها:
من أبرز الواجبات املرتتبة على املواطن يف الدولة احلديثة املسلمة االلتزام بشرائع الدولة ،
يما َش َجَر بَـيـنَـهم مثَّ الَ َجيدوا يف
ك الَ يـؤمنو َن َح َّىت حيَكم َ
وقوانينها  ،قال تعاىل{ َ:فَلَ َوَرب َ
وك ف َ

ت َوي َسلموا تَسليما *} [النساء. ]65 :
أَنـفسهم َحَرجا ُمَّا قَ َ
ضي َ

فالتحاكم إىل شريعة هللا وحدها هو شرط من شروط اإلميان  ،وال يكتمل إميان املرء حىت
يرضى حبكم هللا  ،ويطمئن إليه  ،وابإلضافة إىل ذلك فهو شرط من شروط املواطنة الصاحلة
يف الدولة.
ول َوأويل األَمر منكم} [النساء. ]59 :
الرس َ
قال تعاىل{ َ:أَطيعوا َّ
اّللَ َوأَطيعوا َّ
الرسول} [النساء. ]59 :
وقال تعاىل{ َ:فَإن تَـنَ َازعتم يف َشيء فَـرُّدوه إ َىل َّ
اّلل َو َّ
إذا قيل أن اخلضوع لقوانني الدولة وأنظمتها يتعلق بكل املسلمني  ،وليس فقط من حيمل
اجلنسية يف الدولة  ،فاجلواب يتضح من السنة والسرية  ،فحادثة أيب بصري وأيب جندل ومن
معهما من املسلمني  ،الذين مل يكونوا خاضعني لسيادة دولة اإلسلم  ،دليل قوي على أن
اخلضوع ألنظمة الدولة يقتصر على الذين حيملون جنسيتها  ،واملقيمني فيها.
فإن أاب بصري ومن معه من املسلمني مل يكونوا مطالبني اباللتزام بعهود
الدولة  ،ومواثيقها اليت تعقد بينهما وبني غريها من القوى اخلارجية  ،فقد أقدموا على قطع
الطريق على قوافل قريش اليت كانت طرفا يف اهلدنة املعقودة بينها وبني دولة املسلمني بقيادة
الرسول (ص)  ،واستطاعوا شل احلركة االقتصادية القرشية  ،ومل ينكر الرسول (ص) هذا
العمل  ،وعدم التزامهم بعهود املسلمني ومواثيقهم[(.])358
أ ـ غري املسلمني وقوانني الدولة:
إن على أهل الذمة الذين يعتربون يف عداد املواطنني أن يلتزموا أبنظمة الدولة وقوانينها  ،وقد
اعترب هذا االلتزام شرطا من شروط الدخول يف عقد الذمة.
وجاء يف الشرح الكبري :ويلزم اإلمام أن أيخذهم أبحكام املسلمني يف ضمان النفس واملال
والعرض  ،وإقامة احلدود عليهم فيما يعتقدون حترميه دون ما يعتقدون حله[(.])359

وجاء يف املهذب :وال جيوز عقد الذمة إال بشرطني :بذل اجلزية  ،والتزام أحكام املسلمني يف
حقوق االدميني  ،ويف العقود واملعاملت وغرامات املتلفات  ،فإن عقد على غري هذين
الشرطني مل يصح العقد[( ، ])360وتطبيق قوانني الدولة عليهم يف عدة جماالت:
ـ املعاملت:
تطبق قوانني الدولة يف جمال املعاملت على مجيع أفراد الرعية دون تفريق بني املسلمني وغري
املسلمني  ،ويطبق على اجلميع قانون موحد تفرضه
الشريعة اإلسلمية  ،وعليهم مجيعا االلتزام بنص القانون  ،وهم مؤاخذون مبا يفرضه القانون
من عقوبة على املخالف.
وكل ما جاءت به الشريعة من حمظورات يف جمال املعاملت مثل الراب واالحتكار والغش
وجتارة املخدرات  ،يكون حمظورا على مجيع سكان الدولة دون تفريق  ،والقاعدة يف الدولة
احلديثة املسلمة تقول« :هلم ما لنا  ،وعليهم ما علينا»  ،فكل ما هو مباح للمسلمني من
أنواع املعاملت مباح ألهل الذمة دون تفريق أو َتييز من البيوع واإلجيارات والشركات ،
وإحياء املوات واحلوالة والكفالة والرهن والشفعة  ،وغريها من العقود والتصرفات اليت
أصبحت من األمور اليت ال تنتظم احلياة بدوهنا[(.])361
يقول الفقيه السرخسي :ألن الذمي ملتزم أحكام اإلسلم فيما يرجع إىل املعاملت[(])362
 ،ويقول الكاساين :ألن ما جاز من بيوع املسلمني جاز من بيوع أهل الذمة  ،وما يبطل أو
يفسد من بيوع املسلمني يبطل أو يفسد من بيوعهم إال اخلمر  ،أو اخلنزير[(.])363
ويقول اإلمام الشريازي :وال جيوز عقد الذمة إال بشرطني :بذل اجلزية  ،والتزام أحكام
املسلمني يف حقوق االدميني يف العقود واملعاملت وغرامات املتلفات.
ـ يف األحوال الشخصية:

أما املرجع لكل فئة يف شؤون األحوال الشخصية فهو عقيدهتا ؛ ألن هذه األمور تتعلق
ابلدَينة مثل أمور الزواج واألسرة والطلق واملواريث والوصاَي ،
فالدولة ال تتدخل يف الشؤون العقدية والدينية.
حبيث تشعر مجيع الطوائف بكل راحة واطمئنان جتاه األمور اليت َتس العقائد والشعائر
الدينية  ،ويستدعي ذلك إنشاء حماكم خاصة لكل طائفة ختتص ابإلشراف على تسيري هذه
األمور  ،وجيب أن تكون هذه احملاكم دستورية وقانونية  ،وهلا صلحية اإلجراء والتطبيق ،
ومعرتفا هبا من قبل السلطات احلاكمة  ،حىت تكتسب شرعيتها وقانونيتها ؛ على أن تكون
خاضعة لرقابة الدولة[(.])364
وقد تعارف املسلمون على ترك أهل الذمة وما يدينون  ،وقد جاء يف وثيقة املدينة :وأن يهود
بين عوف أمة مع املؤمنني  ،لليهود دينهم  ،وللمسلمني دينهم[( ، ])365ومن املعروف أن
أحكام األسرة من الدين ؛ لذلك فقد تركت كل فئة وما تدين به[(.])366
ـ يف جماالت العقوابت:
خيضع مجيع مواطين الدولة على اختلف مستوَيهتم لنظام العقوبة املطبق يف الدولة ،
ويتساوى يف ذلك كل أفراد الرعية  ،ويكفينا يف ذلك قول الرسول (ص)« :لو أن فاطمة
بنت حممد سرقت لقطعت يدها» [(.])367
وتساوي الشريعة بني املسلمني وأهل الذمة يف تطبيق القانون يف كل األمور اليت يتساوون فيها
 ،وال مساواة يف جمال االختلف  ،وذلك من أجل توخي العدالة إىل أقصى حدودها  ،وال
خيتلف أهل الذمة عن املسلمني إال فيما
يتعلق ابلعقيدة ؛ إذ من الظلم الواضح أن يعاقب الفرد منهم على أمر ارتكبه إذا كان هذا
األمر ُما تسمح به عقيدته ودينه[(.])368

واملثال الواضح على ذلك :أن الشريعة اإلسلمية تعاقب شارب اخلمر إذا كان من املسلمني
 ،وال تعاقب شاربه إذا كان من أهل الذمة  ،إذا التزم حدود األدب  ،وضمن اإلطار القانوين
الذي ترمسه الدولة كأن ال يكون علنية يف أسواق املسلمني  ،أو حتدَي ملشاعر
املسلمني[(.])369
كما يؤاخذ أهل األدَين األخرى على ما هو حمرم يف شريعتهم من الفواحش  ،ومينعون من
ذلك  ،سواء كان ذلك يف أمصار املسلمني أم يف أمصارهم[(.])370
 2ـ الواجبات املالية:
يف مقابل ْحاية الدولة لرعاَيها  ،وحفظهم داخليا وخارجيا.
داخليا :بتوفري األمن والطمأنينة  ،وتيسري سبل العيش الكرمي  ،ابإلضافة إىل ْحايتهم من
العجز  ،والفقر  ،واملرض  ،واجلهل.
وخارجيا :برد كيد املعتدين الذين يرتبصون ابملسلمني وأرضهم ليستولوا عليها  ،وينهبوا خرياهتا
 ،حىت يبقى شعب الدولة حرا عزيزا قوَي  ،يف مقابل ذلك فرضت الشريعة اإلسلمية على
األفراد مسلمني وغري مسلمني  ،وعلى األراضي تكاليف مالية حمددة  ،أمهها:
أ ـ الزكاة:
وهي اسم لقدر من املال خمصوص يصرف ألصناف خمصوصة
بشرائط[( ، ])371وختتص ابملسلمني فقط  ،وتفرض على كل ابلغ حر ملك النصاب من
األموال  ،ومر عليها احلول.
ـ وتقدر  %5،2من النقود.
ـ  %10من حمصول األرض البعلية.

ـ  %5من حمصول األرض اليت تسقى مباء البئر والنهر.
ـ ابإلضافة إىل مقادير وأنصبة حمددة من األنعام  ،وتقوم الدولة جببايتها عرب جهاز إداري
خاص يقوم على مجعها وحفظها وصرفها يف أبواهبا احملددة  ،وللدولة أن أتخذها ابلقوة ُمن
ميتنع عن أدائها  ،ولو اضطرها ذلك إىل حماربة املمتنعني ابلسلح  ،كما حدث يف زمن
اخلليفة الراشد األول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه مع طائفة من املرتدين حني قال :وهللا
ألقاتلن من َّفرق بني الصلة والزكاة[(.])372
وقال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه« :وهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه لرسول هللا لقاتلتهم
عليه»[(.])373
ب ـ اجلزية:
اجلزية :واجب مايل يقوم سكان الدولة اإلسلمية من غري املسلمني اباللتزام به للخزينة العامة
 ،وتفرض على الذكور األحرار البالغني القادرين على الكسب يف هناية كل عام[(، ])374
وطبيعة هذه الضريبة إمنا هي مقابل ضمان
غري املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي ألنفسهم حق ْحاية الدولة  ،والتمتع خبدماهتا  ،إهنا مقابل
واجب الدفاع عن الوطن  ،إذ أن الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن  ،ومبا أن الدفاع
يتخذ عند املسلمني صبغة دينية ُما جيعل ْحل أهل الذمة على خوض حرب مثل هذا النوع
هو نوع من اإلكراه على ُمارسة عبادة ليست جزءا من دينهم[( ، ])375وبناء عليه فإن
اجلزية تسقط عن هؤالء املواطنني من غري املسلمني إذا شاركوا يف اخلدمة العسكرية.
يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان :فاجلزية تسقط ابشرتاك الذميني مع املسلمني يف الدفاع عن
دار اإلسلم ،أو إذا استعدوا هلذا الدفاع  ،وهيؤوا له[(.])376

ومن االجتهادات اليت انفرد هبا القرضاوي قوله :ال مانع من أخذ ما يعادل الزكاة من أهل
الذمة  ،إذا رأى أولو األمر ذلك ...فاملسلم يدفع الزكاة فريضة وعبادة  ،وغريه يدفعها ضريبة
 ،وبذلك نتفادى التفرقة بني املواطنني يف دولة واحدة  ،وخنفف التكاليف اإلدارية والفنية اليت
توزع بني إدارة الزكاة للمسلمني والضريبة اخلاصة لغري املسلمني[(.])377
ويقرتح القرضاوي توحيد الضريبة لكل املواطنني :بغض النظر عن دَينتهم لتفادي التمييز ،
ولتخفيف التكاليف[( ، ])378ويف هذا السياق يرى راشد الغنوشي توحيد الضرائب امسا
ومقدارا لكل مواطين الدولة ؛ طاملا أمكن فرض اخلدمة اإلجبارية على اجلميع للدفاع عن
الوطن  ،واألصل أن اجلزية اليت فرضت على
أهل الذمة هي فريضة تؤدى على الرؤوس  ،وتقابل عند املسلمني فريضة اجلهاد والزكاة ،
ونظرا لطبيعة هاتني الفريضتني الدينية مل يلزم أهل الذمة هبما ؛ فكانت اجلزية بدال
عنهما[(.])379
يقول القرضاوي :على أنه يف حالة اشرتاك الذميني يف اخلدمة العسكرية والدفاع عن احلوزة
مع املسلمني ؛ فإن اجلزية تسقط عنهم  ،كما أنين حبثت يف كتايب (فقه الزكاة) مدى جواز
أخذ ضريبة من أهل الذمة مبقدار الزكاة ليتساووا ابملسلمني يف االلتزامات املالية  ،وإن مل تسم
زكاة نظرا حلساسية هذا العنوان ابلنظر إىل الفريقني  ،وال يلزم أيضا أن تسمى جزية ماداموا
أينفون من ذلك  ،وقد أخذ عمر رضي هللا عنه من نصارى بين تغلب اجلزية ابسم الصدقة ؛
أتلفا هلم  ،واعتبارا ابملسميات ال ابألمساء[(.])380
وبناء على ما تقدم فإن الذميني القاطنني اليوم يف بلد املسلمني إذا التزموا ابخلدمة العسكرية
 ،وتكفلوا أمر الدفاع عن الوطن  ،واخنرطوا يف اجليش كغريهم من أبناء املسلمني  ،فإن اجلزية
تسقط عنهم كما هو رأي غري واحد من كبار العلماء املعاصرين كالسيد رشيد رضا يف جملة
«املنار»  ،والدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه «ااثر احلرب يف الفقه اإلسلمي»  ،والقرضاوي

يف كتابه «غري املسلمني يف اجملتمع اإلسلمي»  ،وهناك تعليل اخر لفرضية اجلزية يذكره بعض
العلماء املعاصرين  ،وهو أن اجلزية إمنا فرضت على الذميني مقابل فريضة الزكاة على
املسلمني  ،فكما أن املسلم القادر يتحمل دفع قسط من ماله يسمى الزكاة  ،كذلك الذمي
القادر يتحمل دفع قسط من ماله يسمى اجلزية ؛ ألن الذمي ـ بطبيعة احلال ـ ال جتب عليه
الزكاة يف أمواله ومزارعه ومواشيه  ،وهبذا يتحقق التكافل االجتماعي بني فئات اجملتمع
املختلفة ،
ويتساوى مجيع املواطنني يف حتمل أعباء النفقات املالية العامة  ،واإلسهام يف بناء
الدولة[(.])381
وهذه اجلزية إما أن تصرف يف املصاحل العامة  ،أو على احملتاجني والفقراء من أهل الذمة ،
وإذا فليست اجلزية مفروضة إلذالل غري املسلمني وإهانتهم  ،كما يزعم احلاقدون على
اإلسلم  ،أو هي مفروضة أيضا لكفرهم  ،أو مقابل إبقائهم على قيد احلياة  ،كما يذكر
بعض الفقهاء يف كتبهم  ،ولو كانت كذلك لوجبت على الذميني مجيعا  ،وملا اختصت
ابألقوَيء القادرين على ْحل السلح  ،وملا أعفي منها الشيوخ  ،واألطفال  ،والنساء ،
والعجزة  ،والرهبان  ،ورجال الدين املنقطعون للعبادة[(.])382
إن أحكام غري املسلمني وأحواهلم داخل الدولة اإلسلمية تعد ـ على قدر كبري منها ـ من
جماالت البحث  ،وافاق االجتهاد اليت حتتاج إىل دراسات علمية أصيلة من الفقهاء احملدثني ،
والبحث يف أحكام اجتهادية جديدة تقتضيها املصلحة  ،وتعرب عن التصور اإلسلمي
الصحيح لقضية األقليات الدينية يف الدولة احلديثة املسلمة[(.])383
ـ االجتهاد املقاصدي يف اجلزية:

إن اجلزية فيها من السعة العلمية  ،وفسحة االستدالل  ،والتكييف  ،والتنزيل ما جيعلها قضية
خلفية يعمل فيها التفسري النصي  ،واالجتهاد املقاصدي  ،والنظر املصلحي  ،واالعتبار
بواقع األفراد واجملتمعات والدول  ،وذلك وفقا ملنهج االستقراء  ،وتتبع كافة املدركات الشرعية
الستخلص املفهوم الدقيق هلا  ،وال سيما إذا أخذان بعني االعتبار:
أ ـ خمتلف التفاسري الية اجلزية املعروفة  ،وهي قوله تعاىل{ :قَاتلوا الَّذي َن الَ يـؤمنو َن اب َّّلل َوالَ
َّ
اب
ابليَـوم اآلخر َوالَ حيَرمو َن َما َحَّرَم َّ
ين أوتوا الكتَ َ
ين احلَق م َن الذ َ
اّلل َوَرسوله َوالَ يَدينو َن د َ
صاغرو َن *}[التوبة. ]29 :
َح َّىت يـعطوا اجلزيَةَ َعن يَد َوهم َ

ب ـ شواهد السنة النبوية والسرية الشريفة  ،والسيما وثيقة املدينة أو صحيفتها ؛ اليت كانت
أول ميثاق يف الدولة اإلسلمية للمواطنة  ،وأول وثيقة دستورية سوت يف احلقوق املدنية بني
خليط اجملتمع املدين األول من املسلمني وغريهم  ،ومل تكن هناك جزية[(.])384
ج ـ السوابق التارخيية املهمة يف عهد الصحابة  ،ومن تبعهم إبحسان  ،واليت تدل ابخلصوص
على سقوط اجلزية عن الذميني إذا ما اشرتكوا يف الدفاع عن دار اإلسلم.
د ـ ما استقرت عليه املدونة املعرفية اإلسلمية قدميا وحديثا من أن اجلزية ليست ابتكارا
إسلميا  ،بل هي نظام فارسي األصل  ،مث انتقلت إىل الروم  ،مث إىل اجلزيرة العربية  ،ومهما
اختلفت يف مفهومها وعلتها ؛ إال أهنا بدل عن اجلهاد كما يقول مجهور الفقهاء[(، ])385
وأهنا جمرد بدل ْحاية[( ، ])386ومنفعة  ،وخدمة  ،ورعاية  ،أي :بدل نقدي يدفعه غري
املسلمني مقابل قيام املسلمني ابلدفاع عنهم  ،واملوت دوهنم  ،وهي ترفع عنهم إذا قاتلوا مع
املسلمني  ،ودافعوا معهم عن بلدهم  ،وهو ما يقتضي صرف النظر عن فكرة اجلزية
واستبعادها يف إطار العلقات بني الدولة العصرية ومواطنيها من غري املسلمني[(.])387

وقد ذكر عبد هللا بن يوسف اجلديع هذا بقوله :وعليه فإن من أذن له املسلمون ابإلقامة يف
بلد اإلسلم أتسيسا دون حرب  ،وإمنا بطلبه أو دخوله مستأمنا  ،ففرض اجلزية عليه حمل
نظر  ،وليس يف هذه القضية ما هو من القواطع  ،وينبغي أن يراجع القول فيها إىل السياق
النصي والزمين الذي أثر يف فرضها[(.])388
وبناء على ذلك نرى أن اجلزية ال تكون واجبة إال بعد قتال  ،أما إذا مل يقع قتال فإن عقد
الذمة ميكن أن يقع بغري جزية  ،أو أبي بديل عنها يتفق عليه[(.])389
ـ مصطلح الذمة:
يعين العهد :األمان املؤيد  ،وليس فيه أي نقص أو جتريح  ،وليس يف هذا املصطلح داللة
على وجود احتقار أو ذلة يف ذمة الدولة اإلسلمية.
وقد ذهب كثري من الباحثني املعاصرين إىل وجوب تطوير «الذمة» «والذمي»  ،وأن املصلحة
توجب استعمال مصطلح بديل  ،ويف هذا السياق اختار راشد الغنوشي  ،وسليم العوا ،
وعبد الكرمي زيدان مصطلح املواطنة أو اجلنسية  ،وقال توفيق الشاوي .. :إنه من املناسب
استبعاد مصطلح أهل الذمة يف العصر احلاضر من أجل إزالة الشبهات اليت يثريها البعض
على هذا املصطلح  ،ويدعون أنه يقصد منه االنتقاص من حقوق املواطنني غري املسلمني ...
إن األصل يف هذا املصطلح أن الذمة هي اجلنسية  ،وأنه يعطي
لألقليات مجيع احلقوق املستمدة من انتساهبم للدولة  ،ووالئهم هلا  ،وَتتعهم جبنسيتها ؛ ُما
يؤكد أن اجملتمع اإلسلمي جمتمع عاملي مفتوح لألفراد من مجيع األجناس واأللوان واملذاهب
والعقائد طاملا أعلنوا والءهم للدولة اإلسلمية ؛ اليت اعرتفت مببدأ حرية االعتقاد الذي قرره
القران بقوله{ َ:الَ إكَر َاه يف الدين} [البقرة. ]256 :
ج ـ موارد وضرائب:

_خ إن الفكر اإلسلمي ثري يف أسس تقدير الضرائب املالية على األراضي  ،ونلحظ ذلك
يف أسس تقدير اخلراج  ،حيث روعي مدى جودة األرض  ،واختلف أنواع احلبوب والثمار
 ،ومدى اجلهد املبذول من السقي والقرب من العمران.
_خ إن املصلحة العامة االن تقتضي قيام الدولة إبخراج املعادن الظاهرة والباطنة  ،مثل:
النفط  ،واحلديد  ،والرصاص  ،والنحاس  ،وامللح  ،وغريها ؛ ألن لكل أحد قيدا حقا ،
ويستحيل حتقق ذلك إال أبن أتخذ الدولة هذه املعادن  ،مث تنفق العائد منها على مصاحل
املواطنني.
_خ موارد الدولة متعددة  ،منها :الضرائب املالية  ،ومصادر اقتصادية كالزراعة والتجارة
والصناعة  ...إخل.
_خ تعد الضرائب من أهم املوارد يف مجيع دول العامل االن  ،ومنها ضرائب على األشخاص
أو على األموال  ،ومنها ضرائب واحدة أخرى متعددة  ،ومنها ضرائب نسبية وأخرى
تصاعدية  ،وحيكم كثري من دول العامل نظام ضرييب معقد يقوم على تسلط الدولة على أموال
األشخاص  ،وهذا حيتاج إىل إعادة النظر وفق قيم العدل  ،ورفض الظلم.
_خ إن هناك اَيت وأحاديث توجب حقوقا يف املال غري الزكاة  ،وميكن أن
يستدل هبا على شرعية فرض وظائف مالية  ،ووجه ذلك أنه ملا كان حقا واجب األداء ،
فمن امتنع عنه ألزمته الدولة  ،وهذا هو التوظيف  ،ويؤكد شرعية التوظيف القواعد الفقهية
اليت تؤكد على رفع الضرر  ،وكذلك القياس على وجوب البذل للمضطر[(.])390
_خ إن يف تطبيق قوانني اإلسلم يف عصران ميكن االستغناء عن كثري من الضرائب املالية ،
حيث تكثر التربعات  ،وحيافظ األفراد على املال العام  ،ويكون املسؤولون قدوة يف املال

العام  ،وتشتد الرقابة عليهم ؛ مبا يوفر كثريا من األموال  ،وهي نفس األسباب اليت أدت إىل
االستغناء عن التوظيف يف صدر اإلسلم.
_خ إن الدولة احلديثة املسلمة تراعي مصاحل احملكومني يف دينهم ودنياهم  ،فتوظف الضرائب
لتحقيق التكافل االجتماعي  ،ودفع األعداء  ،وفداء األسرى  ،ومواجهة الكوارث  ،وإنتاج
السلع الضرورية  ،ودفع رواتب أصحاب األعمال العامة  ،ومن أجل الدعوة إىل هللا  ،أو
ْحاية السلع احمللية  ،أو القيام مبشروعات عامة.
_خ أنه ال جيوز أن تفرض وظيفة مالية بصفة مستمرة ودائمة ؛ ألن ذلك خيالف علة فرضها
 ،وهو وجود احلاجة العامة ؛ فإن ارتفعت ابملوارد العادية  ،أو انتهت نفس احلاجة ؛ فينبغي
إهناء هذه الوظائف.
_خ إن حرمة املال اخلاص اثبتة شرعا  ،وال جيوز فرض أية وظائف مالية إال حبق  ،وإال عد
ما يفعل ذلك من أصحاب املكوس اجلائرة.
_خ إن للمال اخلاص حرمته  ،وال جيوز انتهاكها  ،أو أخذ شيء منها إال
حبق اثبت معروف  ،وإال عد ذلك من ابب فرض املكوس اجلائرة اليت وردت النصوص
بتحرميها  ،وأتثيم فاعلها.
_خ أنه يصح للدولة شرعا فرض وظائف مالية كسد حاجة عامة شرعية بشروط خمصوصة ،
وكيفية معينة  ،وعدم مراعاة شيء من ذلك يعد انتهاكا حلرمة األملك اخلاصة  ،أو تعسفا
يف استخدام احلق[(.])391
_خ جيب على الدولة احلديثة املسلمة أن تتخلص من قوانني الضرائب املستوردة والظاملة اليت
جتهد ذوي الدخل احملدود  ،وال تستطيع أن حتاصر أصحاب رؤوس األموال الكبرية ـ الثغرات

يف القوانني ـ وأن ترعى الدولة التوظيف املايل إذا حتققت شروطه العادلة ؛ ألن ذلك يؤدي
إىل حتقيق مصاحل دون ظلم أو تعسف.
_خ إنه ينبغي على األغنياء واملوسرين أن يقوموا بسد كل حاجة عامة أو خاصة إذا قصرت
احلكومات يف ذلك ،فالواجب يتعلق بذمتهم إذا علموا هبذه احلاجة[(.])392
_خ إن فرض الدولة الضرائب على أفراد الشعب له أغراض كثرية  ،منها:
* سد حاجات املسلمني الضرورية يف احلرب أو السلم.
* إعادة توزيع الدخول.
* حتقيق العدالة االجتماعية.
* َتويل اإلنتاج  ،وحتقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع يف جمموعة لزَيدة معدل النمو
االقتصادي للدولة.

* القضاء على فوارق الطبقات.
* وجود فائض عند الدولة من أجل مواجهة الكوارث[(.])393
 3ـ الدفاع عن أرض الدولة:
الدفاع عن أرض الدولة واجب على جانب كبري من األمهية يقع على عاتق مجيع املواطنني ،
وكل من حيمل جنسية الدولة يكون مكلفا ابخلدمة العسكرية إذا طلبت منه ذلك السلطات
احلاكمة  ،ويف الشريعة اإلسلمية نظام عسكري ُميز خيتلف عما هو يف بقية الشرائع ،
فاجلهاد مرتبط بعقيدة الفرد وعبادته  ،وهو مفروض على املسلمني فرضا بنص الكتاب
والسنة.

ب َعلَيكم القتَال َوه َو كره لَكم} [البقرة. ]216 :
قال تعاىل{ :كت َ
اّلل} [التوبة]41 :
وقال تعاىل{ :انفروا خ َفافا َوث َقاال َو َجاهدوا أبَم َوالكم َوأَنـفسكم يف َسبيل َّ

.

وقال رسول هللا (ص)« :من مات ومل يغز  ،ومل حيدث نفسه ابلغزو ؛ مات على شعبة من
نفاق»[(. ])394
واجلهاد يكون فرض عني على كل مسلم حينما يدخل الكفار املعتدون أرض املسلمني ،
ويكون فرض كفاية يف غري ذلك .والبد للدولة اإلسلمية من أن تنشأئ جيشا قوَي يتقن
فنون احلرب  ،ويدمي التدرب على أنواع اإلعداد كافة  ،وبكل معانيه ؛ ليصبح قادرا على
ْحاية أرضه ووطنه  ،وجاهزا لرد االعتداء يف كل وقت وحني  ،وتنفيذ املهمات العسكرية اليت
يكلف هبا.
قال تعاىلَ { َ:وأَع ُّدوا َهلم َما استَطَعتم من قـ َّوة} [األنفال . ]60 :على أن وجود
هذا اجليش املتخصص ال يعفي بقية أفراد املواطنني من التبعة العسكرية  ،ومهمة الدفاع عن
الدولة  ،عندما تدعو احلاجة إىل ذلك ؛ وهلذا يقول الفقهاء :إنه يتعني اجلهاد على كل
مسلم يف النفري العام[(.])395
واملعين ابجلهاد إمنا هو املسلم ؛ إذ مل تفرض الشريعة اإلسلمية اجلهاد على املواطن غري املسلم
 ،ومل تعتربه مكلفا بذلك  ،ويعود ذلك إىل سبب جوهري ينبغي أن نقف عليه.
فاجلهاد يف الشريعة اإلسلمية مرتبط ابلعقيدة ارتباطا وثيقا  ،فهو واجب َتليه العقيدة على
املسلم ؛ فلبد من القيام به إرضاء هلل سبحانه  ،وطمعا يف ثوابه  ،وخمافة عقابه  ،ورغبة يف
اجلنة واتقاء للنار.

مث إن الشهادة يف سبيل هللا من أعز األمنيات لدى املسلم ؛ فهو يقاتل من أجل احلصول
على أحد مطلبني هامني:
_خ إما شهادة يف سبيل هللا.
_خ وإما نصر على أعداء هللا  ،وهذه هي الغاية األمسى لدى املسلم احلق.
وهذا الواجب العقائدي الذي يتمثله املسلمون  ،ال ميكن أن يكون غري املسلم مطالبا به ،
فليس من اإلنصاف أن يطالب غري املسلم بتعريض نفسه للقتل واملوت من أجل عقيدة ال
يؤمن هبا.
لذلك يعترب بعض الفقهاء أن اجلزية اليت يدفعها غري املسلم املواطن يف دولة اإلسلم هي
مقابل إعفائه من مهمة القتال  ،ويف حالة إسناد املهمات القتالية أو الدفاعية إليهم يعفون
من اجلزية ؛ كما جاء يف كتاب عتبة بن فرقد إىل أهل أذربيجان .. :ومن حشر منهم يف سنة
وضع عنه جزاء تلك السنة[(.])396

وقد نصت الوثيقة اليت كتبها الرسول (ص) عند مقدمة املدينة على اشرتاك اليهود مع
املسلمني يف الدفاع عن أرض املدينة  ،واالشرتاك معهم يف نفقات احلروب  ،وأن اليهود
ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني  ،وأن يهود بين عوف ومواليهم وأنفسهم أمة مع املؤمنني ،
لليهود دينهم وللمؤمنني دينهم  ،وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه
الصحيفة[(.])397
 4ـ الطاعة للقيادة:
َّ
ول َوأويل األَمر منكم فَإن تَـنَ َازعتم يف
الرس َ
ين َآمنوا أَطيعوا َّ
اّللَ َوأَطيعوا َّ
قال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ
ك َخيـر َوأَح َسن َأتويل
َشيء فَـرُّدوه إ َىل َّ
اّلل َو َّ
الرسول إن كنـتم تـؤمنو َن اب َّّلل َواليَوم اآلخر َذل َ

*}[النساء . ]59 :ومبا أن طاعة املسؤولني يف الدولة من طاعة هللا ورسوله  ،وليست
طاعتهم مطلقة  ،بل حمدودة حبدود طاعتهم هلل ورسوله  ،وهذا واضح من تكرار كلمةَ يف
االية هلل وللرسول {أَطيعوا}  ،دون تكرارها ألويل األمر  ،ومن هنا جاء التحديد :إمنا الطاعة
يف املعروف  ،وال طاعة يف معصية هللا  ،ورجال احلكومة قد يعصون هللا يف أمر وال يعصونه
يف اخر  ،ففي هذه احلالة ال طاعة هلم يف املعصية  ،بل الواجب نصحهم لريجعوا إىل رشدهم
 ،أما فيما هو معروف فطاعتهم مطلوبة وإن أخطؤوا أو عصوا يف أمر اخر.
وأما إذا أصر احلاكم على املعصية الظاهرة فمن حق األمة إن كانت لديها القدرة أن ختلعه ،
وإال أبن خيف بطش سدنته وأعوانه  ،فيرتتب على ذلك بطش أكرب  ،ففي هذه احلالة
الصرب هو األفضل حىت حتني فرصة تتوفر فيها اإلمكانيات لتقومي املعوج  ،وحسب التوجيه
النبوي :تؤدون احلق الذي عليكم  ،وتسألون هللا الذي لكم[(.])398

وحق الطاعة يشمل الوالء  ،وهو تقدمي املودة لألمراء  ،األمر الذي يساعد على خلق الثقة
املتبادلة  ،والتعاون البناء بني احلكام واحملكومني  ،وهذا داخل يف إطارَ { َ:والمؤمنو َن
َوالمؤمنَات بَـعضهم أَوليَاء بـَعض} [التوبة. ]71 :

وحتمية الطاعة اثبتة طاملا ال حييد احلكام عن جادة الطريق خبروجهم عن الثوابت والقطعيات
 ،أو خبروجهم على اإلمجاع من ُمثلي الشعب[(.])399
إن التزام طاعة السلطة يسري على مجيع املواطنني مادامت السلطة ملتزمة ابلدستور والقانون
 ،كما أن التزام املواطنني غري املسلمني بطاعة سلطة الدولة انتج طبيعي من والئهم السياسي
للدولة ؛ يستحقون معه املشاركة يف املواطنة بكل واجباهتا[(.])400
 5ـ حق النصرة واملساعدة:

فالواجب على املواطنني نصرة الدولة متمثلة يف رئيسها  ،وحكومتها  ،ومعاضدهتا ،
ومناصرهتا على اخلري  ،قال تعاىلَ { َ:وتَـ َع َاونوا َعلَى الرب َوالتـَّق َوى}[املائدة. ]2 :
وقال (ص)« :من أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد منكم  ،يريد أن يشق عصاكم  ،أو
يفرق مجاعتكم ؛ فاقتلوه» [(.])401
وأييت واجب النصرة عند حدوث عدوان خارجي أو داخلي على النظام الشرعي أو املواطنني
والوطن  ،ولصد العدوان اخلارجي وجب على املسلمني اجلهاد وجواب كفائيا ما مل يدخل
العدو أراضي املسلمني  ،ويسيطر عليها  ،ويصبح وجواب عينيا عند دخوهلم أراضينا.

واملواطنون غري املسلمني جيوز هلم املشاركة الدفاعية يف احلالة األوىل  ،ويبدو يف احلالة الثانية
أنه يفرض عليهم ذلك ؛ وفاء بعهدهم للحياة املشرتكة مع املسلمني على وطن واحد ؛ ألن
اخلطر يهدد كيان الدولة والشعب.
وأما العدوان الداخلي فيتمثل يف البغاة املنشقني على السلطة الشرعية  ،واحملاربني[(])402
بغري وجه حق  ،كقطاع الطرق احملاربني ؛ الذين يعرتضون الناس ابلسلح يف الطرقات وحنوها
للستيلء على املال جماهرة  ،وهتك أعراض الناس  ،يعاقبون حبد احلرابة  ،قال تعاىل{ :إَّمنَا
َّ
صلَّبوا أَو تـ َقطَّ َع
ين حيَاربو َن َّ
اّللَ َوَرسولَه َويَس َعو َن يف األَرض فَ َسادا أَن يـ َقتـَّلوا أَو ي َ
َجَزاء الذ َ
ك َهلم خزي يف ُّ
الدنـيَا َوَهلم يف اآلخَرة
أَيديهم َوأَرجلهم من خلَف أَو يـنـ َفوا م َن األَرض َذل َ

َع َذاب َعظيم *} [املائدة. ]33 :

وهذا عند قدرة السلطان عليهم  ،أما عند امتناعهم عليه ؛ فإنه جيب على املسلمني قتاهلم
ابتفاق العلماء حىت يقدر عليهم[(.])403

وإذا كانت النصرة تتمثل غالبا يف التزامات أدبية  ،فاملساعدة املقصودة هنا تتمثل يف التزامات
مادية  ،وملا كانت ُمارسة الدولة ملهامها مستهدفة صاحل املواطنني ؛ فكان حقها إشراك
القادرين منهم يف تغطية التكاليف اللزمة لذلك  ،وهذه املسامهة املالية اليت تتخذ صورة
التكافل ستعود بدورها على مجيع املواطنني يف شكل اخلدمات العامة  ،وجزء منها عائد على
املعوزين من املواطنني يف شكل دعم  ،أو معونة مادية  ،ومن موارد الدولة أو األموال ما هو
مفروض على املواطنني بشكل دوري[( ، ])404وهو الزكاة واجلزية واخلراج
والضريبة التجارية  ،ومنها ما يلزم املواطنني املسلمني فقط  ،ومنها ما يلزم املواطنني غري
املسلمني فحسب  ،ومنها ما يشرتك فيه مجيع املواطنني  ،على أنه ال يلزم أي من ذلك إال
من بلغ قدر اليسار من املسلمني وغري املسلمني سواء  ،كما يراعى يف االلتزام املايل كل من
احتياجات مصارف الدولة  ،وحالة أرابب األموال مبا ال يعوق األول  ،وال جيحف ابلثاين ،
وتوضع يف االعتبار أيضا االلتزامات األخرى[(.])405
 6ـ التعاون والتكافل واالحرتام املتبادل بني املواطنني:
إن أساس العلقة بني املواطنني مبنية على التعاون والتكافل والتسامح بني أفراد اجملتمع ؛ ُما
يولد الثقة بينهم  ،ويسعون مجيعا إىل تقدمي اخلري للوطن  ،والسعي إلجياد االحرتام املتبادل
بني املواطنني دون أن يعتدي أحدهم على االخر ابلتحقري واالستهزاء ؛ لذا جاء اإلسلم
ابحرتام خصوصيات املواطنني دون النظر إىل الدين أو اجلنس أو غري ذلك من أسباب
التمييز  ،إذ ال جيوز لغري املسلم االستخفاف ابملسلمني  ،أو بقوله على الدين أو املقدسات
 ،إذ املساس بشيء من قواعد اإلسلم ومقدساته من قران وسنة وعقيدة وعبادة وأخلق
ومسلمات اترخيية  ،وليس هلم شيء من السب والشتم والتهكم  ،أو السخرية  ،أو إاثرة
الفتنة الدينية  ،أو الطعن بقيم اإلسلم واترخيه وحضارته  ،أو االعتداء على األعراض
والكرامات[(.])406

وجيب على املسلمني احرتام حقوق وخصوصيات غري املسلمني من مواطين الدولة يف
عقيدهتم وطقوسهم الدينية  ،إذ نصت مجيع معاهدات املسلمني مع غري املسلمني على
إقرارهم يف ُمارسة شؤون حياهتم دون
اعرتاض وال مضايقة  ،واالعرتاف حبريتهم مثل كتاب النيب (ص) لنصارى جنران ؛ الذين أنزهلم
يف املسجد النبوي حني جاؤوا ضيوفا عليه[(.])407
إن من اعتدى على غري املسلمني ولو بكلمة سوء  ،أو غيبة يف عرض أحدهم  ،أو نوع من
األذية  ،أو أعان على ذلك ؛ فقد ضيع ذمة هللا  ،وذمة رسوله  ،وذمة اإلسلم[(.])408
وجاء التشريع اإلسلمي بعدم جواز إيذاء غري املسلم بقوله ألفاظا وصفات  ،أو عبارات َتس
مشاعره وكرامته اإلنسانية  ،ولذا فقيام كل مواطن ابحرتام خصوصية االخر مسلمني أو غري
مسلمني ؛ يؤدي إىل حتقيق الوالء السياسي واملكاين والشعيب ؛ وبذلك يكونون مواطنني
متعاونني متكافلني ضمن وطن واحد يغلب عليه الرب والعدل والتمسك ابلقيم الرفيعة ،
فاملواطنة تعين التعايش بني املسلمني فيما بينهم وبني غريهم من املواطنني يف الكيان
االجتماعي والسياسي الواحد ؛ الذي حيرتم خصوصيات االخر  ،ويضمن التعاون والتكافل
بني األفراد والدولة.
 7ـ النصيحة والتقومي:
إن على املواطنني مسؤولية إزالة السلبيات عن طريق النقد البناء اهلادف غري اجلارح الذي يبين
وال يهدم  ،وأن يكون خملصا انضجا  ،ويهدف إىل حتقيق املصلحة الوطنية  ،والبد من
حماربة األقوال الباطلة والزائفة واخلبيثة  ،وتقدمي النصيحة للدولة احلديثة املسلمة والقائمني
عليها أصل من األصول اليت ترتقي ابجملتمعات  ،وتقوي الدول .وأهل النصيحة الذين
يقومون هبا البد أن

يكونوا على مستوى من العلم واملعرفة واإلدراك  ،واملقارنة بني املضار واملصاحل  ،والنظر يف
العواقب[(.])409
وعن َتيم الداري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ص)« :الدين النصيحة ـ ثلاث ـ» قال
الصحابة :ملن َي رسول هللا؟ قال« :هلل ـ عز وجل ـ  ،ولكتابه  ،ولرسوله  ،وألئمة املسلمني ،
وعامتهم»[(.])410
وقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم يتناصحون ـ مواطنني وحكاما ـ فهذا عمر رضي هللا عنه ـ
إيل
درة الوالة  ،وفخر األئمة يف هذه األمة ـ يقول للرعية :رحم هللا من أهدى َّ
عيويب[(.])411
لقد استقر يف مفهوم الصحابة أن بقاء األمة على االستقامة رهن ابستقامة والهتا ،فهذا أبو
بكر رضي هللا عنه ،اختري للخلفة ،فقام يف املواطنني خطيبا ،فقال بعد أن ْحد هللا  ،وأثىن
عليه ابلذي هو أهله :أما بعد  ،أيها الناس :فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم  ،فإن
أحسنت فأعينوين  ،وإن أسأت فقوموين  ،الصدق أمانة  ،والكذب خيانة  ،والضعيف فيكم
قوي عندي حىت أرجع عليه حقه إن شاء هللا  ،والقوي فيكم ضعيف حىت اخذ احلق منه إن
شاء هللا  ،ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا إال خذهلم هللا بذل  ،وال تشيع الفاحشة يف قوم
إال عمهم هللا ابلبلء  ،أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله  ،فإذا عصيت هللا ورسوله  ،فل طاعة
يل عليكم  ،قوموا إىل صلتكم يرْحكم هللا[(.])412
وكان عمر رضي هللا عنه ال يكتفي إبنصاف الناس من نفسه حىت ينصفهم من
عمن أساء منهم  ،وكان يقول :إين مل أبعث عمايل ليضربوا
عماله ووالته  ،ويسأل املواطنني َّ
أبشاركم  ،وليشتموا أعراضكم  ،وأيخذوا أموالكم  ،ولكين استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم
وسنة نبيكم  ،فمن ظلمه عامله مبظلمة فل إذن علي ؛ لريفعها إيل حىت أقصه منه[(.])413

إن العلقة بني املواطن واحلاكم يف الدولة احلديثة املسلمة هي علقة التعاون والتعاضد مع
النزاهة والتجرد ...هي علقة احلقوق والواجبات املبنية على طاعة هللا ورضاه.
 8ـ التصدي للشائعات:
إن من واجب املواطنني التثبت يف األخبار واملعلومات  ،وحماربة الشائعات اليت تستهدف
زعزعة الوطن واملواطن بنشر األراجيف واألكاذيب ؛ للتشكيك يف الوطن والزعامات الوطنية
 ،وقادة الشعب  ،ومن واجبات املواطن التصدي هلا  ،وعدم نقلها دون تثبت منها  ،ومعرفة
من َخلفها  ،واملراد منها  ،ويف حادثة اإلفك اداب وأحكام  ،فقد كانت تلك احلادثة حلقة
من سلسلة فنون اإليذاء واحملن اليت لقيها رسول هللا (ص)  ،وكان من لطف هللا أن كشف

زيفها وبطلهنـا  ،وسجـل التاريخ برواَيت صحيحة مواقف املواطنني املؤمنني من هذه الفرية ؛
السيما موقف أيب أيوب األنصاري وأم أيوب  ،وهي مواقف يتأسى هبا املواطنون املؤمنون
وأصحاب الفطر السليمة من بين اإلنسان عندما تعرض هلم يف حياهتم مثل هذه الفرية  ،فقد
انقطع الوحي  ،وبقيت الدروس لتكون عربة وعظة لألجيال إىل أن يرث هللا األرض ومن
عليها[(.])414

وقد أخذ العلماء من االَيت اليت نزلت يف حادثة اإلفك أحكاما وادااب  ،من أمهها ما أييت:
َّ
ين
_خ تربئة السيدة عائشة من اإلفك بقران يتلى إىل اخر الزمان  ،قال تعاىل{ :إ َّن الذ َ
َجاءوا ابإلفك عصبَة منكم الَ َحت َسبوه َشًّرا لَكم بَل ه َو َخيـر لَكم لكل امرىء منـهم َما

ب م َن اإلمث َوالَّذي تَـ َوَّىل كبـَره منـهم لَه َع َذاب َعظيم *} [النور. ]11 :
اكتَ َس َ

_خ إن حكمة هللا تعاىل اقتضت أن يبزغ اخلري من ثناَي الشر  ،فقد كان ابتلء أسرة أيب
بكر الصديق رضي هللا عنه حبديث اإلفك خريا هلم  ،حيث كتب هلم األجر العظيم على
صربهم  ،وقوة إمياهنم  ،قال تعاىل{ َ:الَ َحت َسبوه َشًّرا لَكم بَل ه َو َخيـر} [النور. ]11 :
_خ احلرص على مسعة املؤمنني  ،وعلى حسن الظن فيما بينهم  ،قال تعاىل{ :لَوالَ إذ
َمسعتموه ظَ َّن المؤمنو َن َوالمؤمنَات أبَنـفسهم َخيـرا َوقَالوا َه َذا إفك مبني *} [النور. ]12 :
_خ تكذيب القائلني ابإلفك  ،قال تعاىل{ َ:لَوالَ َجاءوا َعلَيه أبَربَـ َعة ش َه َداءَ فَإذ َمل َأيتوا
اّلل هم ال َكاذبو َن *} [النور. ]13 :
ك عن َد َّ
ُّه َداء فَأولَئ َ
ابلش َ

اّلل َعلَيكم َوَرْحَته يف ُّ
الدنـيَا
_خ بيان فضل هللا على املؤمنني  ،ورأفته هبم { َولَوالَ فَضل َّ
َواآلخَرة} [النور. ]14 :
_خ وجوب التثبت من األقوال قبل نشرها  ،والتأكد من صحتها  ،قال تعاىلَ { َ:ولَوالَ إذ

ك َه َذا بـهتَان َعظيم *} [النور. ]16 :
َمسعتموه قـلتم َما يَكون لَنَا أَن نَـتَ َكلَّ َم هبَ َذا سب َحانَ َ
_خ النهي عن اقرتاف مثل هذا الذنب العظيم  ،أو العودة إليه  ،قال تعاىل:
اّلل َعليم
اآلَيت َو َّ
ني * َويـبَـني َّ
ََ {يَعظكم َّ
اّلل أَن تَـعودوا لمثله أَبَدا إن كنـتم مؤمن َ
اّلل لَكم َ
َحكيم *} [النور 17 :ـ . ]18

َّ
يع
ين حيبُّو َن أَن تَش َ
_خ النهي عن إشاعة الفاحشة بني املؤمنني  ،قال تعاىل{ :إ َّن الذ َ
َّ
ين َآمنوا َهلم َع َذاب أَليم يف ُّ
اّلل يَـعلَم َوأَنـتم الَ تَـعلَمو َن
الدنـيَا َواآلخَرة َو َّ
ال َفاح َشة يف الذ َ
*}[النور. ]19 :

_خ بيان فضل هللا سبحانه على عباده املؤمنني  ،ورأفته هبم  ،وكرر ذلك أتكيدا له  ،قال
اّلل َعلَيكم َوَرْحَته َوأ َّ
اّللَ َرؤوف َرحيم *} [النور. ]20 :
َن َّ
تعاىلَ { َ:ولَوالَ فَضل َّ

َّ
ين َآمنوا
_خ النهي عن تتبع خطوات الشيطان اليت تؤدي للهلك  ،قال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ

الَ تَـتَّبعوا خط َوات الشَّيطَان َوَمن يَـتَّبع خط َوات الشَّيطَان فَإنَّه َأيمر ابل َفح َشاء َوالمن َكر َولَوالَ
اّلل َمسيع َعليم
اّللَ يـَزكي َمن يَ َشاء َو َّ
َحد أَبَدا َولَك َّن َّ
فَضل َّ
اّلل َعلَيكم َوَرْحَته َما َزَكى منكم من أ َ
*} [النور.])415([ ]21 :

وغري ذلك من االداب واألحكام اليت نزلت يف سورة النور  ،وحتث الناس على حماربة
الشائعات واألكاذيب والتثبت من األقوال  ،واملواطن الصاحل ال يتورط يف ترويج الشائعات ؛
اليت تكون سببا يف تضليل الرأي العام  ،وزعزعة الدولة واستقرارها.
 9ـ املسامهة يف التنمية االقتصادية:
من واجبات املواطن أن يسهم يف تنمية االقتصاد الوطين  ،وحتقيق أهداف خطط التنمية
واملسامهة يف تقوية االقتصاد  ،وهي :تبدأ من الفرد إىل األسرة إىل اجملتمع يف شكل متكامل
ملئم للفطرة اإلنسانية  ،والدولة احلديثة
املسلمة حتدد العلقة بني فئات اجملتمع ماليا  ،وترعى حقوق القطاع اخلاص غري املستغل
والبعيد عن احلرام  ،وتطالب بواجبات القطاع اخلاص  ،فالقطاع اخلاص له أمهية كربى يف
التنمية االقتصادية  ،مع مراعاة عدم االستغلل ألفراد اجملتمع  ،واملسامهة يف التنمية
االقتصادية اإلنتاجية  ،والقادرة على توفري فرص عمل للمواطنني.
إن فرص التنمية االقتصادية جيب أن تكون شاملة للجانب الروحي واالقتصادي واالجتماعي
والثقايف  ،أي :مشاركة مجاعية تراعي كرامة اإلنسان وإحساسه إبشاعة احلرية والعدل بني
الناس  ،وهي الضرورَيت اليت أمجلت كمقاصد للشريعة اإلسلمية من حفظ الدين  ،وحفظ
العقل  ،وحفظ املال  ،وحفظ النسل  ،وحفظ العرض  ،فقيام الدولة إبشباع هذه احلاجيات
الضرورية سوف يتفرغ الناس ابملهمة اليت خلقوا من أجلها  ،والقيام بتبعية االستخلف ،
فيتحملوا مسؤولية إعمار األرض  ،بذلك حتدث التنمية االقتصادية على أرض الواقع.

وحتدث التنمية االقتصادية بتحديد نظام األولوَيت اإلسلمي يف االستطاعة البشرية ،
واإلمكاانت املادية املتاحة على أساس التكامل  ،والتوازن  ،والتدرج بني كافة القطاعات ،
وإنتاجيا للقطاعات السلعية والقطاعات اخلدمية  ،وسلعيا الزراعة والصناعة «الثقيلة واخلفيفة
واالستهلكية»  ،وإقليميا املناطق الريفية واحلضرية  ،ودوليا منتجات إحلل الواردات ،
ومنتجات لتنمية الصادرات.
وتكون املسامهة من املواطن يف التنمية االقتصادية للربامج اإلمنائية املرتابطة من حيث
األهداف والوسائل  ،وواقعية اإلمكاانت  ،والقدرة على التنفيذ[(.])416

 10ـ احملافظة على املال العام:
خلق هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان وكرمه  ،وهيأ له األسباب ؛ اليت تساعده على ْحل األمانة
اليت كلف هبا  ،وكل إنسان يعيش يف بيئة اجتماعية  ،وحتيط به بيئة طبيعية مسخرة له  ،قال
تعاىل{ َ:أََمل تَـَروا أ َّ
الس َم َاوات َوَما يف األَرض َوأَسبَ َغ َعلَيكم ن َع َمه
َن َّ
اّللَ َس َّخَر لَكم َما يف َّ

اّلل بغَري علم َوالَ هدى َوالَ كتَاب منري *} [لقمان:
ظَاهَرة َوَابطنَة َوم َن النَّاس َمن جيَادل يف َّ

. ]20

فهذه االية الكرمية تبني أن كل ما يف السموات من مشس وقمر وجنوم  ،وكل ما يف األرض
من معادن وحبار وأهنار ومثار هي ملنفعة اإلنسان.
واإلنسان لديه ميل فطري المتلك بعض ما يوجد يف بيئته  ،فكل فرد من أفراد أي جمتمع
من اجملتمعات مييل المتلك بيت خاص به  ،وجيب أن يكون لديه مال ينفق منه على نفسه
 ،لكنه يف الوقت ذاته يشارك غريه استخدام أشياء أخرى ال ختضع للملكية الفردية  ،مثل

األهنار وشواطأئ البحار والطرقات العامة  ،وقد حيسن املرء استخدام ماله اخلاص وما يشرتك
فيه من مال مع االخرين  ،كما أنه قد يستخدمه بصورة سيئة.
واحملافظة على املال العام قيمة مهمة وواجب من واجبات املواطن ؛ ألن اإلخلل ابملال العام
إخلل ابحلياة ألهنا ستدمرها.
واإلسلم يدعو لعدم تعطيل االنتفاع ابملرافق العامة ابإلتلف  ،وهناك من يقوم ابالعتداء
على املمتلكات العامة اليت يشرتك اجملتمع يف االنتفاع هبا  ،وظاهرة االعتداء على املمتلكات
العامة  ،أو سوء استخدامها يف اجملتمعات بدرجات متفاوتة  ،وال يكاد خيلو منها جمتمع
واحد  ،واالعتداء  ،أو سوء االستخدام قد يقع من أفراد ينتمون لفئات عمرية  ،أي :قد
يقرتفه الصغار والكبار  ،ويرتتب على هذا االعتداء خسارة كبرية ألفراد اجملتمع مجيعا  ،وقد
يكون االعتداء ابلغش يف تنفيذ العقود املتعلقة إبخلل الشروط املتفق عليها أثناء تنفيذ هذه
املنشات ؛ ُما جيعلها سريعة اإلتلف  ،وقد يكون االعتداء عليها ابرتكاب سرقة املال العام
أثناء تنفيذ املشاريع[(.])417
فاملواطن الشريف احلر الصاحل حيافظ على املال العام  ،والشك أن املال العام موضع طمع
الكثري  ،وأنه معرض للعتداءات أكثر من املال اخلاص ؛ ذلك ألن املال فتنة واإلنسان
جمبول على حب املال  ،واالستكثار منه  ،والنفوس األمارة ابلسوء جتعل أصحاهبا أيتون
ابملال  ،ولو عن طريق السرقة  ،ومن مث فإن هذا املال حيتاج إىل ْحاية ورقابة  ،وال ينبغي أن
يرتك دون رقابة حمكمة ومتابعة مستمرة  ،وقد بني ذلك عمر بن اخلطاب حيث قال :ال
يصلح هذا األمر ـ يعين :املال ـ إال بشدة يف غري جترب ولني يف غري وهن[(.])418
فالدولة احلديثة املسلمة هتتم حبماية املال العام والرقابة عليه للمحافظة عليه من طمع
الطامعني  ،وعبث العابثني  ،وتعمل على:

أ ـ ترسيخ الرقابة الداخلية أو الذاتية يف نفوس املواطنني من خلل مناهج التعليم ووسائل
الرتبية  ،واخلطاب اإلعلمي  ،وتعمل على زرع القيم اإلميانية واألخلقية احلسنة يف نفوس
املواطنني تستمد أصوهلا من القران الكرمي  ،واَيته العظيمة.
* قال تعاىل{ َ:أََمل تَـَر أ َّ
الس َم َاوات َوَما يف األَرض َما يَكون من َجن َوى ثَلَثَة
َن َّ
اّللَ يَـعلَم َما يف َّ

ك َوالَ أَكثَـَر إالَّ ه َو َم َعهم أَي َن َما
إالَّ ه َو َرابعهم َوالَ َمخ َسة إالَّ ه َو َسادسهم َوالَ أَد َىن من َذل َ

اّللَ بكل َشيء َعليم *} [اجملادلة. ]7 :
َكانوا مثَّ يـنَـبئـهم مبَا َعملوا يـَوَم القيَ َامة إ َّن َّ

لس َماء *} [آل عمران]5 :
* وقال تعاىل{ :إ َّن َّ
اّللَ الَ َخي َفى َعلَيه َشيء يف األَرض َوالَ يف ا َّ
.

* وقال تعاىلَ { َ:وإن َجت َهر ابل َقول فَإنَّه يَـعلَم السَّر َوأَخ َفى *}[طه. ]7 :
* وقال تعاىلََ { :واعلَموا أ َّ
اّللَ يَـعلَم َما يف أَنـفسكم فَاح َذروه} [البقرة. ]235 :
َن َّ
الصدور *} [غافر. ]19 :
* وقال تعاىل{ َ:يَـعلَم َخائنَةَ األَعني َوَما ختفي ُّ
* وقال تعاىلَ { َ:والَ تَـع َملو َن من َع َمل إالَّ كنَّا َعلَيكم شهودا إذ تفيضو َن فيه َوَما يَـعزب َعن

ك َوالَ أَكبَـَر إالَّ يف كتَاب
ك من مثـ َقال َذ َّرة يف األَرض َوالَ يف َّ
الس َماء َوالَ أَصغََر من َذل َ
َرب َ
مبني *} [يونس. ]61 :
اّللَ َكا َن َعلَيكم َرقيبا *} [النساء. ]1 :
* وقوله تعاىل{ :إ َّن َّ
اّلل َعلَى كل َشيء َرقيبا *} [األحزاب. ]52 :
* وقوله تعاىلَ { َ:وَكا َن َّ
* وقوله تعاىل{ :ك ُّل نَـفس مبَا َك َسبَت َرهينَة *} [املدثر. ]38 :

ضرا َوَما َعملَت من سوء تَـ َوُّد لَو
* وقوله تعاىل{ َ:يَـوَم َجتد ك ُّل نَـفس َما َعملَت من َخري حم َ

أ َّ
اّلل َرؤوف ابلعبَاد *} [آل عمران. ]30 :
اّلل نَـف َسه َو َّ
َن بَـيـنَـ َها َوبَـيـنَه أ ََمدا بَعيدا َوحيَذركم َّ
* وقوله تعاىل{ َ:بَل اإلن َسان َعلَى نَـفسه بَص َرية *} [القيامة. ]14 :

فهذا النوع من الرقابة يقوم على مراقبة اإلنسان ربه حيثما كان  ،ويعلم ما يف نفسه  ،وأن هللا
سبحانه وتعاىل قد وكل به ملكني يكتبان كل أعماله  ،وأن هللا سبحانه سيحاسبه يوم القيامة
عن ذلك املال من أين اكتسبه وفيما أنفقه لقوله (ص)« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت
يسأل عن أربع :عن عمره فيما أفناه ،
وعن جسده فيما أبله  ،وعن ماله من أين اكتسبه  ،وفيما أنفقه  ،وعن علمه ماذا عمل
فيه» [(.])419
ويضع نصب عينيه النصوص الشرعية اليت حترم االعتداء على املال العام.
_خ مثل قول هللا تعاىلَ { َ:وَمن يَـغلل َأيت مبَا َغ َّل يَـوَم القيَ َامة} [آل عمران. ]161 :
_خ وقوله (ص)« :من استعملناه منكم على عمل ؛ فكتمنا خميَطا فما فوقه  ،كان غلوال
أييت به يوم القيامة»[(.])420

_خ وقوله (ص)« :أدوا اخليط واملخيط  ،وإَيكم والغلول  ،فإنه عار على أهله يوم القيامة»
[(.])421
_خ وقوله (ص)« :إن رجاال يتخوضون يف مال هللا بغري حق  ،فلهم النار يوم
القيامة»[(.])422
قال ابن حجر :أي :الذين يتصرفون يف مال املسلمني ابلباطل  ،وهو أعم من أن يكون
ابلقسمة وبغريها[(.])423

فإذا ما استقرت هذه النصوص يف ذهن كل إنسان ؛ فسوف حيافظ على املال العام خوفا
من هللا تعاىل  ،وليس خوفا من الوالة واحلكام  ،ولن يعتدي على املال أبدا مادام على هذه
العقيدة[( ])424اإلميانية ؛ ولذلك قال النيب (ص):
«وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن»[(.])425
ـ ومن متطلبات الرقابة الذاتية ما يلي:
ـ إتقان العمل وإجادته:
فاإلسلم يطلب من املسلم أن يتقن عمله  ،فعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب (ص) قال:
«إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه»[(.])426
ومن مث فعلى املسلم أن يعرف مستلزمات ومتطلبات عمله ؛ حىت يتمكن من الوفاء هبا ،
فيتحقق له إتقان العمل وأتديته على أكمل وأحسن وجه.
ـ أداء العمل أبمانة وإخلص:
اّللَ َأيمركم
فاإلسلم يطلب من املسلم أن يؤدي عمله أبمانة وإخلص  ،قال تعاىل{ :إ َّن َّ

ني النَّاس أَن َحتكموا ابل َعدل} [النساء. ]58 :
أَن تـ َؤُّدوا األ ََم َ
اانت إ َىل أَهل َها َوإ َذا َح َكمتم بَـ َ
َّ
اانتكم َوأَنـتم تَـعلَمو َن *}
الرس َ
ين َآمنوا الَ َختونوا َّ
اّللَ َو َّ
ول َوَختونوا أ ََم َ
وقال تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ

[األنفال. ]27 :

ويقول النيب (ص)« :أد األمانة إىل من ائتمنك  ،وال ختن من خانك»[(.])427
وقال النيب (ص)« :اخلازن األمني الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد املتصدقني»
[(.])428
فهذه النصوص ترغب العامل على املال العام يف أن يكون أمينا عليه ،

وعلى كل ما يتعلق حبركته من قبض وصرف  ،وترهبه من اخليانة  ،وعدم
اإلخلص[(.])429
ـ الشعور ابملسؤولية جتاه العمل:
فاإلسلم يبني للمسلم أنه مسؤول عن كل ما يعمل  ،فيقول هللا تعاىلَ { :وقل اع َملوا فَ َسيَـَرى
الش َه َادة فَـيـنَـبئكم مبَا كنـتم تَـع َملو َن
اّلل َع َملَكم َوَرسوله َوالمؤمنو َن َو َستـَرُّدو َن إ َىل َعامل الغَيب َو َّ
َّ
*}[التوبة. ]105 :

َّ
ك
ين َك َفروا أَن لَن يـبـ َعثوا قل بَـلَى َوَريب لَتـبـ َعث َّن مثَّ لَتـنَـبَّـؤ َّن مبَا َعملتم َوذَل َ
وقال تعاىلَ { َ:ز َع َم الذ َ
اّلل يَسري *}[التغابن. ]7 :
َعلَى َّ
ويقول النيب (ص)« :كلكم راع ومسؤول عن رعيته  ،فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته ،
والرجل يف أهله راع وهو مسؤول عن رعيته  ،واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن
رعيتها  ،واخلادم يف مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته» [(.])430
ـ الوفاء ابلعهود والعقود:
فاإلسلم يطلب من العامل أن يفي مبا أبرمه من عقود  ،وما أخذه على نفسه من التزامات
وعهود  ،ولقد ورد يف كتاب هللا عز وجل العديد من االَيت القرانية اليت حتث على الوفاء
َّ
ين َآمنوا أَوفوا ابلعقود} [املائدة. ]1 :
ابلعهد مثل قول هللا تعاىلََ { َ:يأَيـُّ َها الذ َ
وقال تعاىلَ { َ:وأَوفوا ابل َعهد إ َّن ال َعه َد َكا َن َمسؤوال *} [اإلسراء. ]34 :

اهدوا} [البقرة:
ومدح هللا عز وجل املوفني بعهدهم  ،فقال تعاىلَ { :والموفو َن ب َعهدهم إ َذا َع َ

. ]177

َّ
اانهتم َو َعهدهم َراعو َن *} [املؤمنون. ]8 :
ين هم أل ََ َم َ
وقال تعاىلَ { َ:والذ َ
وقد بينت السنة النبوية أن املسلم مأمور أبن يفي مبا اتفق عليه من العقود  ،فقال النيب
(ص)« :املسلمون على شروطهم ؛ إال شرطا حرم حلال  ،أو أحل حراما»[(.])431
ومن صور عدم الوفاء ابلعهود يف جمال املال العام:
_خ عدم االنضباط  ،وااللتزام بساعات العمل من حضور وانصراف.
_خ التحايل والتمارض للحصول على إجازات بدون حق.
_خ عدم االلتزام بتنفيذ العقود يف مواعيدها.
_خ ضياع وقت العمل املتفق عليه يف غري منفعة للعمل.
_خ استخدام األشياء اخلاصة ابلعمل ألغراض شخصية  ،مثل :استخدام سيارات املصلحة
 ،أو اهليئة  ،أو الشركة لتنقلت العامل الشخصية  ،وتنقلت أسرته  ،واستخدام اهلاتف
التصاالت شخصية  ،واستخدام األجهزة واألدوات ألغراض شخصية أيضا.
وهذه الصور منتشرة انتشارا كبريا بصورة ملحوظة يف املصاحل احلكومية  ،واملشروعات ،
والشركات العامة  ،وينتج عن انتشار هذه الصور خسارة كبرية يف املال العام تسبب أضرارا
جسيمة ابجملتمع  ،جتعله يضعف اقتصادَي أمام اجملتمعات األخرى[( ، ])432ولذلك من
واجبات املواطنني واملواطنات
احملافظة على املال العام  ،وأما ما يتعلق ابلرقابة اخلارجية على املال العام ؛ فاملقصود هبا
األجهزة الرقابية:
ـ كاجلهاز املركزي للمحاسبات يف الرقابة على األموال واألداء.
ـ نظام تفتيش التموين يف الرقابة على األسواق واملعاملت.

ـ نظام تفتيش الصحة يف الرقابة على الصحة  ،وجتنب تلوث البيئة.
ـ نظام الرقابة اإلدارية يف الرقابة على تنفيذ القوانني واللوائح.
ـ نظام الرقابة املالية اخلارجية يف الرقابة على صحة احلساابت[(.])433
ـ أهداف الرقابة على املال العام:
إن اهلدف العام من الرقابة على املال العام يف اإلسلم هو حفظه  ،وْحايته من مجيع صور
االعتداءات عليه  ،وتتلخص أهداف الرقابة على املال العام فيما يلي:
* التأكد من أن موارد املال العام قد مجعت  ،وت حتصيلها وفق القواعد واألحكام الشرعية ،
وأنه قد ت إيداعها يف خزينة الدولة.
* التحقق من أن صرف املال العام قد ت وفق ما جاءت به القواعد واألحكام الشرعية ،
واملقاصد العامة للشريعة  ،وأن هذا املال املصروف يستخدم وفق األغراض املخصصة له ،
دون إسراف أو احنراف  ،والكشف عن كل ما يقع يف هذا الصدد من خمالفات إليقافها ،
صيانة للمال العام.
* متابعة اخلطط املوضوعة للمشاريع االقتصادية النافعة  ،واليت هتدف إىل حتقيق املصلحة
العامة لألمة  ،مع الكشف عما حيدث من احنرافات الختاذ اإلجراءات اللزمة لتصحيح هذه
االحنرافات.

* التأكد من سلمة األنظمة  ،والتعليمات  ،والقوانني املالية  ،والتحقق من كفايتها ،
وانسجامها مع روح الشريعة  ،ومصلحة األمة  ،واكتشاف نقاط اخللل والضعف فيها ،

واقرتاح وسائل العلج  ،وذلك لتجنب حوادث التهرب من االلتزامات املالية  ،واالعتداء
على املال العام.
* فحص حالة املستودعات للتأكد من سلمة اإلجراءات املتبعة يف احلفاظ على املال العام.
* مراجعة إجراءات الشراء والعقود ؛ للتأكد من تطبيق نظام مشرتَيت الدولة.
* اكتشاف السرقة واالختلس والتلعب يف احلساابت  ،مع اقرتاح وتطبيق وسائل العلج.
* التأكد من أن أنظمة العمل تؤدي إىل أكرب نفع ُمكن أبقل النفقات املمكنة  ،وتصحيح
القرارات اإلدارية ؛ ُما يؤدي إىل حسن سري العمل يف مراحل التخطيط والتنفيذ واملتابعة
كافة.
* مراجعة احلساب اخلتامي مليزانية الدولة.

***

املبحث اخلامس

معاجلة الصراعات الطائفية وفكرة املواطنة العربية

أوال :معاجلة الصراعات الطائفية.
اثنيا :فكرة املواطنة العربية اإلسلمية.

***

أوال :معاجلة الصراعات الطائفية

إن الدولة احلديثة املسلمة حترص على معاجلة الصراعات الداخلية  ،والبحث يف جذورها،
ومعرفة أسباهبا ،وإقامة العوامل اليت حتول بني تطورها ووضع السياسات واخلطط واإلجراءات
اللزمة لذلك  ،واليت من أمهها:
 1ـ تعميق فكرة املواطنة:
لعناصر الشعب عرب تفعيل احلوار  ،وإجياد الية إلزالة املخاوف واهلواجس املتعلقة مبا حدث
من جتاوزات أو ظلم يف السابق ألي فئة اجتماعية  ،واحلرص على تعميق فكرة املواطنة ،

وإعلء قيمة االنتماء إىل الوطن  ،واالعرتاف ابخلصوصية الثقافية للخر  ،وبيان فضائل
َتاسك الشعب للدولة الواحدة.
 2ـ ملحقة مرتكيب العنف:
وذلك من خلل فرض سيادة القانون  ،وقيام األجهزة املعنية مبلحقة مرتكيب أحداث العنف
 ،واحملرضني عليه  ،وتقدميهم للقضاء.
 3ـ احلرص على أمن املواطنني:
وذلك بتوظيف األجهزة األمنية خلدمة املواطنني  ،وليس لتفريقهم  ،أي:
عودة جهود وزارة الداخلية واألجهزة املختصة لصاحل املواطنني  ،وليس على حساهبم من
أجل حتقيق «أمن الدولة».
 4ـ تعزيز مؤسسات اجملتمع املدين:
وذلك بدعمها القانوين  ،والسماح مبشاركة األفراد يف إدارة اجملتمع  ،ومشاركته الفعالة يف
احلياة العامة  ،من خلل حركة حرة تعرب عن مطالب املواطن عرب قنوات مشروعة تكون على
شكل منظمات  ،ومجعيات  ،ومؤسسات  ،وروابط مستقلة «غري حكومية» يكون االنتماء
إليها على أساس االختيار ال اإلجبار  ،وابلتايل ال ميكن اعتبارها امتدادا للوزارات واإلدارات
احلكومية ؛ اليت ميكن التحكم الكامل يف أتسيسها وَتويلها ودجمها  ،أو حىت حلها وإلغائها
 ،ولذا فإن أي وصاية مشددة على مؤسسات اجملتمع املدين ستجدها ابلضرورة على موقع
وجه فيه إلدارة اجملتمع  ،وجتعلها اتبعة تبعية مباشرة
«الشراكة» الذي من املفرتض أن ت َّ
للجهاز احلكومي ؛ فتفقد أهدافها احلقيقية  ،اليت أمهها التأسيس الصحيح للمجتمع
املدين[(.])434
 5ـ توضيح املغالطات اخلاطئة:

داخليا ودوليا بشأن األدَين مثل ما هو منتشر يف الفكر الغريب ،من أن الدين اإلسلمي ال
حيرتم حقوق اإلنسان  ،وال املرأة  ،وال احلرية  ،وال الكرامة اإلنسانية  ،وبيان بطلن ذلك من
خلل احلوار  ،والربهان  ،واحلجج البينات.
 6ـ االستفادة من اخلربات العاملية:
وما وصلت إليه اجملالس الدولية والدولة احلديثة يف أتكيدها على قيم املواطنة  ،وحقوق
اإلنسان  ،واالعتزاز ابلقيم اإلنسانية اخلالدة كاحلرية ،
والعدالة  ،واملساواة  ،والدميقراطية  ،وحفظ الكرامة اإلنسانية.
 7ـ الثقافة الدستورية:
الثقافة الدستورية أهم من املوارد الدستورية ؛ ولذلك جيب نشر الثقافة الدستورية جبميع
وسائل اإلعلم املتاحة  ،وترسيخها يف املدارس ومؤسسات اجملتمع املدين  ،واجلماعات ،
واملدارس  ،وأوساط القبائل  ،واملدن  ،واألرَيف ،وألوان طيف اجملتمع ،وفتح احلوارات
،واملناقشات  ،واملناظرات خلدمة مشروع الثقافة الدستورية.
والعمل على مراجعة مواد الدساتري مبا يكفل َتتع مجيع أبناء الوطن ابحلقوق والواجبات
نفسها  ،وبرفع أي َتييز على أسس العرق  ،أو غريها  ،وضمان مساواة حقيقية يف الفرص ،
فأكثر الناس حاجة حلماية حقوقهم هم غالبا أقل الناس قدرة على فرضها.
لذلك جيب مرافقة احلماية القانونية للحقوق بتدابري حمددة لسياسة اجتماعية ؛ هتدف إىل
ضمان وصول كل فرد ـ وبشكل علمي ـ إىل حقوقه  ،وفضل عن تطبيق مبدأ عدم التمييز ،
فالدول مدعوة كذلك إىل اختاذ تدابري إجيابية إللغاء الفوارق املرتبطة ابلتمييز ؛ الذي يطبق
على أشخاص ينتمون جملموعات تشعر ابإلمهال  ،ويف اجملال العام  ،فالدولة احلديثة َتنع
التمييز وبشكل صارم.

 8ـ تفعيل مؤسسات الدولة:
لتقوم بدورها يف وضع أسس دولة سيادة املواطنة والقانون  ،وتكريس مبدأ املساواة بني
املواطنني  ،كسياسة عامة ترتجم واقعيا فيما يتخذ من قرارات إدارية  ،ومشروعات
قوانني[(.])435

 9ـ التأكيد على املرجعية الوطنية:
حلل اخللفات  ،فأي مشكلة للتعايش بني طائفتني  ،جيب أن حتل على أرض وطنية،
وأبجندة وطنية ،ويشارك فيها املواطنون ،فاالستقواء ابخلارج ،أو ربط األحداث الوطنية
ابخلارج  ،ينمي اجلفاء والغضب بني الطوائف[(.])436
 10ـ االهتمام بثقافة اإلنتاج:
فاالستهلك واإلنتاج ليسا سلوكا فقط  ،ولكن ثقافة ترتكز األوىل على االعتماد على
االخرين  ،والثانية على االعتماد على الذات  ،واالكتفاء الذايت  ،واملطلوب منهج تدرجيي
مبين على املسؤولية اجلماعية املرتبطة بتأمني االحتياجات ومتطلبات احلياة ُ ،ما ميكننا الحقا
من اإلسهام خلدمة الوطن بكل أطيافه  ،وما يفيض لدول اجلوار  ،وتقدمي املساعدات
للمحتاجني  ،ويتطلب ذلك وجود مؤسسات على مستوى الدولة لتوزيع العوائد  ،وتقليل
الفوارق االجتماعية واالقتصادية  ،واالهتمام ابلقيم النبيلة  ،واملبادأئ الرفيعة املؤثرة يف نفوس
الناس  ،وتنوير عقوهلم  ،وترسيخ أخلق العمل  ،وتطور وسائل اإلبداع يف ثقافة
اإلنتاج[(.])437
 11ـ تطوير املؤسسات التعليمية:

حبيث تركز على التعليم النافع الذي يفيد الفرد واجملتمع الذي يريب األجيال على ثقافة العصر
 ،ويفتح أمامها افاق املعرفة  ،ويف هذا الشأن تعترب الرتبية على املواطنة الدميقراطية أساسية ،
ليس فقط لسري جمتمع حر ومسامح
ومنفتح وإدماجي  ،بل كذلك للنسجام االجتماعي  ،والتفاهم املتبادل  ،والتضامن ،
والتسامح  ،وحوار الثقافات  ،وتشمل أيضا كل األعمال الرتبوية النظامية وغري النظامية مبا
يف ذلك التعليم املهين واألسرة واجلماعات املرجعية ؛ اليت َتكن الفرد من التصرف كمواطن
نشيط  ،ومسؤول حمرتم للخرين.
ويعترب تدريس التاريخ عامل حامسا للمصاحلة واالعرتاف والتفاهم والثقة املتبادلة بني
الشعوب ،فيجب أن يشغل التاريخ مكانة أساسية يف تكوين مواطن مسؤول ونشيط ،
ولتطوير احرتام كل أشكال االختلفات ؛ مبعىن احرتام مبين على فهم اهلوية الوطنية ،
ومبادأئ التسامح والتاريخ من الوسائل املهمة يف ترسيخ وإحياء املبادأئ والقيم اجلميلة اليت
تكون بني الناس يف أوطاهنم  ،واحلضارة اإلسلمية غنية يف هذا اجملال  ،وال نكاد جند هلا
نظريا.
مع أمهية الرتكيز على البحث اجلامعي حول التعليم  ،وأخذ التنوع الثقايف بعني االعتبار يف
كل األنشطة التعليمية  ،ودور املدرسني يف كل املستوَيت أساسي يف دعم حوار الثقافات ،
وتدريب األجيال على احلوار  ،وتعميق مفهوم املواطنة  ،واحرتام حقوق اإلنسان  ،واستخدام
كافة وسائل تعزيز التعايش ابلتعليم واإلعلم والتنوير الثقايف املستمر الذي ال يكل وال
ميل[(.])438
وغرس املفاهيم والقيم واملبادأئ الرفيعة يف نفوس اجليل  ،وتربيته على أن الوطن هو مستقبل
حيمل امال أفراده  ،وحيقق طموحات شبابه  ،ويوفر العدل ملواطنيه  ،ويستعيد حقوقهم ،
ويرفض الظلم والتخلف واجلهل واألمراض النفسية والبدنية.

***

اثنيا :فكرة املواطنة العربية اإلسلمية

ال يزال العلماء واملفكرون وأبناء األمة العربية واإلسلمية يتحدثون عن أمهية الوحدة بني
بلداهنا  ،واحملاوالت مستمرة للبحث عن اليات ووسائل حتقق اهلدف املرجو حنو الوالَيت
العربية املتحدة  ،أو الوالَيت اإلسلمية املتحدة  ،أو الوصول لفضاءات وجتمعات كربى
على منط االحتاد األورويب أو غريه  ،وعلم األفكار متطور  ،وليس له حدود يف منظوران
القريب  ،فكانت هناك أفكار أقرب للخيال  ،وبعضها بني وبني  ،واألخرى أقرب للواقع ،
ويبقى االجتهاد مفتوحا  ،وتقدمي الرؤى مطلواب  ،ودراسة النظرَيت يف علم االجتماع
السياسي واجبا على أهل االختصاص ومعرفة السنن وقوانني احلضارات يف قيامها وزواهلا ؛
وهذا دليل على رسوخ يف املعرفة والثقافة  ،وحنن قد دخلنا يف مرحلة اترخيية جديدة مع
اندالع الثورة التونسية والثورات العربية اليت مل تنته تداعياهتا  ،بل وقابلة لتطورات ضخمة ،
وزالزل فكرية كربى ؛ سيتمخض عنها إبذن هللا تعاىل مشروع هنوض هلذه األمة اليت تلتمس
الطريق يف مفازات الصحارى  ،واألمواج اللجية  ،وظلمها الدامس  ،وتبقى هنضة األقطار

نواة مهمة يف مل الشمل  ،وتوحيد الشعوب العربية واإلسلمية ألهدافها املرسومة  ،وشهادهتا
على اإلنسانية يف منظومة حضارية جديدة  ،قابلة للتطور واإلنضاج والتوجيه والرتشيد.
ولقد حتدث الدكتور سيدي حممد ولديب يف كتابه «الدولة وإشكالية
املواطنة قراءة يف منظور املواطنة العربية»  ،وقدم املواطنة العربية املغاربية منوذجا  ،فرأيت
تلخيص أهم ما جاء يف هذا الكتاب من وجهة نظر مهمة ومتممة للبحث يف هذا الكتاب:
إن فكرة املواطنة العربية تعبري عن اهلوية االجتماعية والثقافية املشرتكة ملختلف املواطنني العرب
 ،من بلد شنقيط «املغربية» إىل شط العرب على حدود اخلليج العريب اإلسلمي مع بلد
فارس  ،وتنطبق املواطنة العربية على اإلنسان العريب املسيحي أو املسلم ذي األصول العربية
من جهة األب أو األم  ،أو مها معا  ،املولود أو املقيم خارج العامل العريب  ،أو يف دولة عربية
بعينها  ،أو يف جمموعة من الدول العربية املتحدة  ،أو اليت يف طريقها إىل االحتاد .هذه
املواطنة العربية ميكن أن توصف أبهنا جمردة وعامة لكوهنا تتعلق مبواطنة اإلنسان العريب يف
دولة اجملتمع العريب الواحد[( ، ])439ولدي ملحظات:
أن الدول العربية حاليا تتكون من أعراق وقوميات كاألمازيع  ،والطوارق  ،والتبو  ،والفرس ،
والرتك  ،فهذه األعراف والقوميات انصهرت يف الثقافة اإلسلمية  ،وابلتايل أي جهود
للوحدة بدون اخلطاب اإلسلمي وهويته لن يصل إىل مبتغاه.
وحييل األصل التارخيي للمواطنة العربية إىل اهلوية الثقافية  ،واملصري التارخيي املشرتك
للمجتمعات العربية  ،وإىل املشاريع املعلقة ملسألة الوحدة العربية الشاملة  ،ونظرا لفشل مناذج
حماوالت الوحدة اليت حتققت سابقا  ،كما هو حال احتاد اجلمهورَيت العربية الذي حصل
بني مصر وسورية وليبيا أول سبتمرب سنة (1971م) أو بني سورية ومصر سنة (1961م) ،
وبقاء الدعوات السياسية احلالية املنادية هبا يف حدود الطموحات الفردية لبعض

القادة واملفكرين العرب عوائق ذاتية  ،تعود إىل اختلف التوجهات السياسية للزعامات
العربية  ،وأخرى موضوعية ذات طبيعة أيديولوجية واترخيية متعلقة بدور السياسات الغربية يف
تعطيل وحجب إمكاانت حتقيق هذه الوحدة  ،فإن بعث فكرة املواطنة العربية من جديد قد
يبدو مسعى موضوعيا ومتاحا إذا ما علمنا مداخل االستثمار والتوظيف الواعي واملعقلن
لبعض التجمعات السياسية العربية املعاصرة اليت شهدهتا املنطقة العربية منذ الثمانينيات من
القرن العشرين :احتاد املغرب العريب  ،وجملس التعاون اخلليجي  ،فبإمكان احتاد املغرب العريب
على سبيل املثال أن يشكل أساسا صلبا ملواطنة عربية أصلية هي املواطنة العربية املغاربية  ،أو
ابختصار املواطنة املغاربية.
إن املواطنة املغاربية خطوة حنو بناء املشروع احلضاري اإلسلمي  ،وتوحيد األمة من احمليط
إىل اخلليج  ،وال ميكن للعرب أن يكون هلم دور سيادي  ،وحضاري  ،وثقايف  ،وأخلقي ،
ومعريف بدون اإلسلم.
 1ـ اجلذور التارخيية للفكرة:
وقد مشلت بداَيت أتسيس احتاد املغرب العريب يف املشاورات السياسية؛ اليت أجراها ُمثلون
عن أحزاب الدول املغاربية الثلثة االتية :تونس املغرب اجلزائر  ،وجرت هذه املشاورات على
هامش املؤَتر الذي عقدته هذه الدول مبدينة طنجة املغربية يف هناية شهر أبريل من سنة
(1958م) حصلت بعد ذلك يف الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين عدة حماوالت
لتوحيد دول املغرب العريب اإلسلمي  ،إال أهنا ظلت يف حدود إبرام اتفاقيات ثنائية  ،وأحياان
مشرتكة بني الدول املغاربية اخلمسة[(.])440
وعلى هامش القمة العربية املنظمة ابجلزائر يف شهر يونيو (1988م) أطلق
قادة ليبيا واململكة املغربية وتونس واجلزائر وموريتانيا إعلن (زرالدة) الذي أوصى ابستحداث
جلنة مشرتكة مكلفة ابلبحث وتصور اإلمكانيات والوسائل الضرورية إلجناز وحدة الدول

املغاربية  ،ويف ( )17فرباير من السنة املوالية (1989م) احتضنت مدينة مراكش املغربية
اجتماعا هلؤالء القادة أعلنوا خلله نشأة «احتاد املغرب العريب» [(.])441
 2ـ أهداف احتاد املغرب العريب:
تولت املغرب رئسة االحتاد للمرة األوىل  ،وكانت مدهتا ستة أشهر  ،عقبت ذلك عدة قمم
مغاربية  ،انعقدت األوىل يف تونس ( )17فرباير (1990م)  ،والثانية يف اجلزائر بتاريخ ()22
يونيو (1991م)  ،مث استضافت نواكشوط القمة اخلامسة للحتاد بتاريخ  10مارس
(1993م)  ،ويف ( )10يناير من هذه السنة نفسها ترأست تونس االحتاد ملدة سنة بناء على
التعديلت اليت أدخلت يف بعض البنود  ،ويشمل االحتاد جمموعة من األجهزة اإلدارية
والسياسية :جملس الرئسة  ،جملس وزراء اخلارجية  ،جلنة املتابعة  ،اللجان الوزارية املتخصصة
 ،ويتضمن مؤسسات األمانة العامة  ،جملس الشورى  ،اهليئة القضائية  ،األكادميية املغاربية
للعلوم  ،اجلامعة املغاربية  ،املصرف املغاريب للستثمار والتجارة اخلارجية  ،كما ميتلك احتاد
املغرب العريب علما وشعارا خاصا به  ،ويتطلع احتاد املغرب العريب إىل حتقيق جمموعة من
األهداف:
ـ تقوية أواصر األخوة املوجودة بني شعوب دول االحتاد.
ـ العمل على حتقيق تقدم وازدهار اجملتمعات املغاربية.

ـ احملافظة على السلم املرتكز على مبادأئ العدل واإلنصاف.
ـ اتباع سياسة مشرتكة يف خمتلف اجملاالت.
ـ َتكني مواطين االحتاد من حرية التنقل  ،وتبادل رؤوس األموال  ،واإلقامة يف أي بلد من
بلدان االحتاد.

وتشمل السياسة املشرتكة لدول احتاد املغرب العريب عدة جماالت ،فعلى املستوى الدويل
يهدف مشروع االحتاد إىل اعتماد رؤية توافقية ،وإرساء تعاون سياسي ودبلوماسي بني دول
االحتاد يف جمال الدفاع ،واحملافظة على استقلل دول االحتاد .وعلى املستوى االقتصادي
تسعى السياسة املشرتكة إىل حتقيق التنمية التجارية ،والصناعية ،واالجتماعية ،والزراعية لكل
دول االحتاد[(.])442
وعلى املستوى الثقايف :احلرص على صون اهلوية القومية العربية لدول االحتاد  ،وإقامة
سياسات تعاون يف جمال مراحل التعليم املختلفة  ،والتأكيد على ضرورة احملافظة على القيم
الدينية واألخلقية املستمدة من العقيدة اإلسلمية.
 3ـ خاصية قانونية وسياسية:
إن مواطنة االحتاد املغاريب  ،أو املواطنة املغاربية هي مبثابة خاصية قانونية وسياسية  ،تسمح
ملن ميتلكها حيازة بعض احلقوق واحلرَيت العامة  ،وتستمد شرعيتها السياسية من إعلن
زرالدة  ،واجتماع مدينة مراكش املغربية ( )17فرباير (1989م) الذي أعلن فيه عن نشأة
احتاد املغرب العريب  ،يكفي
أن تكون للمواطن جنسية إحدى الدول األعضاء يف االحتاد ؛ لكي يستويف الشروط القانونية
الضرورية المتلك حق املواطنة املغاربية  ،ويهدف إرساء هذه املواطنة إىل احملافظة على اهلوية
االجتماعية والثقافية املشرتكة بني أفراد اجملتمعات العربية املغاربية  ،ودعم عملية االندماج
االحتادي.
وَتنح هذه املواطنة للمواطن املغاريب حق التنقل واإلقامة يف أي دولة عضو يف االحتاد  ،من
دون أن يكون ذلك مرتبطا بنشاط مهين أو اقتصادي يربر إقامته أو تنقله  ،وكلما كان
االندماج بني دول االحتاد أسرع وأقوى كلما اتسعت حقوق مواطنة االحتاد  ،بدءا حبق

اإلقامة الدائمة والعمل  ،ووصوال إىل إمكانية التصويت  ،وإمكانية الرتشح للربملان املغاريب ،
وللنتخاابت البلدية لدولة إقامة املواطن املغاريب[(.])443
وترتكز فكرة املواطنة املغاربية على جمموعة من القيم واملبادأئ والسلوكيات االجتماعية الفعلية
املستمدة من عناصر ثقافة عربية وإسلمية متجانسة عرب العصور  ،وعلى بناء اترخيي تتوارثه
األجيال  ،وتصونه للمحافظة على اهلوية  ،وحتقيق التنمية  ،وتعزيز علقات التعاون
والتسامح والتفاهم بني أفراد اجملتمع العريب املغاريب الواحد.
 4ـ الصلة التارخيية:
تفرتض هذه املواطنة األخذ بعني االعتبار الصلة التارخيية بينها وبني األمة العربية ـ اإلسلمية ـ
اليت تعكس فيها احلضارية ؛ ألن مبدأ املواطنة ال أيخذ معىن فعليا  ،أو ينظم اجملتمعات
التارخيية إال إذا ارتسم ضمن مؤسسات سياسية وُمارسات اجتماعية تَّ تداخل شرعيتها عرب
القرون .لقد استفادت
ُمارسة املواطنة دائما من املؤسسـات االجتماعية والدينية والسياسية املوجـودة قبلها  ،ومن
التجانس االجتمـاعي أو الثقايف الكـلي أو اجلـزئي للجماعات.
ويدل هذا على أن املواطنة ليست مسألة حقوق وواجبات متبادلة بني الفرد والدولة  ،أو أهنا
صفة تكتسب تلقائيا ابلتجنس واملولد  ،بل هي زَيدة على ذلك ترمجة إلطار ثقايف
واجتماعي أصيل تضرب جذوره يف التاريخ  ،وتتأسس املواطنة املغاربية على هذا البعد
التارخيي  ،ويف انسجام وتوافق اتم مع خصوصية الثقافة العربية واإلسلمية  ،وَتارس على
ضوئه ؛ ألن ُمارسة حقوق املواطنة ليست جمرد حماكاة عمياء للخر  ،بل إبمكان كل إنسان
أن ميارس املواطنة على طريقته اخلاصة كما هي حمددة يف القوانني  ،ومد َجمَة يف جمموع عادات
اجملتمع الذي ينتمي إليه[(.])444

 5ـ الوحدة الثقافية واالنسجام االجتماعي:
وَتثل الوحدة الثقافية ،واالنسجام االجتماعي  ،واإلمكانيات االقتصادية  ،والتقارب اجلغرايف
ضماانت أكيدة لتسريع البناء الفعلي للحتاد املغاريب  ،ومواطنته االحتادية  ،إضافة إىل أن
دساتري دول هذا االحتاد نصت كلها على احلقوق والواجبات  ،أو من خلل إقرار املواد
وسنن القوانني احملددة هلذه احلقوق والواجبات أو من خلل االعرتاف حبق اجلنسية ؛ الذي
يعد من وجهة النظر القانونية  ،اعرتافا ضمنيا حبق املواطنة.
فقد نص الدستور املوريتاين على وجه اخلصوص على الضمان األكيد للحقوق واملبادأئ
التالية:

* احلرَيت واحلقوق األساسية لإلنسان.
* حق امللكية ،و احلرَيت السياسية واحلرَيت الثقافية.
* احلقوق االقتصادية واالجتماعية.
* احلقوق املتعلقة ابألسرة كخلية أساسية للمجتمع.
* املادة األوىل :تضمن اجلمهورية لكافة املواطنني املساواة أمام القانون دون َتييز يف األصل ،
والعرق  ،واجلنس  ،واملكانة االجتماعية.
* املادة عشرة :تضمن الدولة لكافة املواطنني احلرَيت العمومية والفردية على وجه اخلصوص.
_خ حرية التنقل واإلقامة يف مجيع أجزاء تراب اجلمهورية.
_خ حرية دخول الرتاب الوطين  ،وحرية اخلروج منه.

_خ حرية الرأي وحرية التفكري.
_خ حرية التعبري.
_خ حرية االجتماع.
_خ حرية إنشاء اجلمعيات  ،وحرية االخنراط يف أية منظمة سياسية وثقافية خيتاروهنا.
_خ حرية التجارة والصناعة.
_خ حرية اإلبداع الفكري والفين والعلمي.
* املادة الثانية عشر :حيق لكافة املواطنني تقلد املهام والوظائف العمومية
دون شروط أخرى سوى تلك اليت حيددها القانون[( ، ])445أي :أهنا صلة قانونية تربط
بني املواطن والدولة  ،فتكون حيازهتا تشريعا لسلطة الدولة على مواطنيها  ،ومن مث مساواهتم
يف احلقوق والواجبات داخل وجتاه الدولة  ،وأقر الدستور اجلزائري جبميع احلقوق السياسية
واالجتماعية واالقتصادية للمواطنني اجلزائرين  ،وإن مل يشر صراحة إىل فكرة املواطنة شأنه يف
ذلك شأن معظم دساتري املغرب العريب  ،فجاء إقراره مبساواة املواطنني يف مجيع احلقوق
والواجبات داخل اجلمهورية مرادفا للعرتاف حبق املواطنة[(.])446
فقد نص الدستور اجلزائري يف املادة ( )29على أن املواطنني اجلزائريني سواسية أمام القانون ،
وال ميكن أن يتذرع أبي َتييز يعود سببه إىل املولد  ،أو العرف  ،أو اجلنس  ،أو الرأي ؛ أي
شرط أو ظرف اخر شخصي  ،أو مجاعي.
وأشار الدستور التونسي إىل أن مجيع املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات «الفصل
السادس»  ،ومل يشذ دستور اململكة املغربية عن القاعدة  ،حيث نص يف الفصل اخلامس

على أن مجيع املغاربة سواء أمام القانون .وإىل أن الرجل واملرأة متساوَين يف التمتع ابحلقوق
السياسية الفصل الثامن[(.])447
وعندما نضيف إىل هذه الضماانت انتماء اجملتمعات املغاربية إىل األمة العربية  ،واألمة
اإلسلمية الواحدة  ،واملصري التارخيي املشرتك  ،وانسجامها الثقايف واالجتماعي  ،والقدرة
على االكتفاء الذايت مبواردها البشرية والطبيعية ؛ تتعزز فرص اندماج دول االحتاد فيما بينهما
 ،وتبدو فكرة املواطنة املغاربية أقرب إىل الواقع[(.])448

 6ـ اإلرادات السياسية الفاعلة:
يبقى على اإلرادات السياسية الفاعلة  ،حكام  ،أحزاب سياسية  ،منظمات اجملتمع املدين
واألهلي  ،يف املنطقة املغربية للسري قدما ابجتاه حتقيق وحدة فعلية لشعوب هذا االحتاد ،
وهذه الوحدة ستكون يف الوقت نفسه جتسيدا ملواطنة عربية مغاربية متميزة اجتماعيا وحضارَي
وسياسيا حبكم انتمائها  ،وجتذرها يف قيم ومعامل احلضارة العربية اإلسلمية يف هذه املنطقة
احليوية من العامل العريب ؛ الذي مزقته معاهدة (سايكس بيكو)  ،وأجهضت األيدولوجيات
االستعمارية  ،وعلماء الفكر االستعماري كل احملاوالت اهلادفة إىل توحيده جزئيا أو كليا ،
فعندما تتوحد اجلهود السياسية للجماعات السياسية ؛ فتشكل أساسا ملواطنة األمة اليت
تنتمي إليها كل هذه اجلماعات.
إن الرتبية ليست جمرد دراسة نظرية  ،أو جتربة ذاتية عابرة  ،بل هي علوة على ذلك ُمارسة
اجتماعية  ،والتزام أخلقي مرتكز على أولوية املصلحة العامة لألمة على املصاحل الفردية  ،أو
اجلماعية الضيقة  ،كما يتطلب حتقيق مواطنة كهذه من املواطنني أيضا املشاركة النشطة يف
نظام احلقوق واملسؤوليات ضمن جمتمع دميقراطي  ،يستند على قيم مشرتكة هي قيم العدل

واحلرية واملساواة قيم الفكر املتحرر من كل أشكال االستبداد السياسي  ،والتعصب الديين ،
أو القومي.
إن مواطنة االحتاد املغاريب اخلليجي :تستمد فاعليتها التارخيية ومضموهنا احلضاري من
مرجعيتها القاطعة للعروبة  ،إال أن هذه العروبة من قبيل حتيني الوجود الذايت لإلنسان العريب
الذي وقع نسيانه  ،وليست مرادفة للتعصب القومي الذي نبذه اإلسلم يف قوله تعاىل:
اّللَ َعليم َخبري *}
اّلل أَتـ َقاكم إ َّن َّ
{ َو َج َعلنَاكم شعواب َوقَـبَائ َل لتَـ َع َارفوا إ َّن أَكَرَمكم عن َد َّ

[احلجرات. ]13 :

 7ـ مفهوم املواطنة غري اثبت:
إن املواطنة مثل الدميقراطية  ،واجملتمع هي نتاج لتناقضات وتنظيمات صراعات وتوافقات هي
نتاج لقيم مشرتكة  ،ومواجهات فكرية اندماجية أحياان  ،ومتعارضة أحياان أخرى  ،ومن هذه
النتاجات جمتمعة ميكن ألي مجاعة سياسية ودينية واجتماعية  ،ذلك أن مفهوم املواطنة غري
اثبت ودينامي اختلف دوما من جمتمع الخر  ،ومن عصر الخر َتاما مثلما اختلفت مواطنة
أسربطة عن مواطنة أثينا  ،واملواطنة احلديثة عن كل أمناط املواطنة القدمية  ،وعلى هذا
االساس فإن املواطنة املغاربية خمتلفة أيضا من حيث القيم والغاَيت اليت تتأسى عليها  ،أو
هتدف إىل حتقيقها عن غريها من املواطنات األخرى  ،فهي مغلقة ومنفتحة  ،فهي مغلقة من
حيث كوهنا تشمل املسلم أو املسيحي املالك بصفة أصلية  ،أو مكتسبة جلنسية إحدى دول
احتاد املغرب.
ومن جهة أخرى هي مواطنة منفتحة ؛ ألهنا ال تلغي كل عناصر االختلف  ،بل تقبل مبدأ
التعددية الدينية والثقافية  ،وتعتمد منهاجا سياسيا واجتماعيا أكثر تساحما إزاء الذاتيات ،
وتنوع خمتلف اجلماعات اليت يتشكل منها اجملتمع املغاريب[(.])449

 8ـ فكرة املواطنة املغاربية بني الواقع واخليال:
ولتحقيق فكرة املواطنة املغاربية على أرض الواقع  ،ونقلها من جمال
الفكر والتأمل إىل جمال الواقع والتجربة ؛ البد من إحداث إصلحات سياسية ودستورية يف
بنية االحتاد املغاريب.
_خ أوهلا تكليف جلان خمتصة للبحث يف صياغة دستور مغاريب مشرتك يوفق بني خمتلف
القواعد والنظم الدستورية يف دول االحتاد  ،حبيث ينظم هذا الدستور االحتادي تواجد
املواطنني املغاربة يف هذه الدول  ،ويضع املعايري واملبادئ املنظمة ـ يف مرحلة ما قبل االندماج
الكلي ـ لعلقات النظم السياسية املغاربية مع بعضها  ،أو تلك احملددة لطبيعة احلكومة
االحتادية يف مرحلة ما بعد الوحدة الكلية.
_خ تفعيل مؤسسات وأجهزة االحتاد احلالية  ،وتشكيل حكومة احتادية معنوية ورمزية على
األقل يف املرحلة احلالية من اتريخ االحتاد يرتأسها دورَي أحد قادة أقاليم االحتاد  ،أتخذ هذه
احلكومة بعني االعتبار نصوص الدستور االحتادي املغاريب يف تصرفاهتا  ،وال تتدخل يف الشأن
الداخلي ألية دولة من دول االحتاد  ،ولكنها تسهر على متابعة وتطبيق سياسات الشراكة
متعددة اجملاالت بني دول االحتاد.
_خ تفعيل دور املؤسسات العلمية واألكادميية املغاربية عرب ختصيص مقاعد دراسية سنوية يف
خمتلف جماالت العلوم اإلنسانية والصحيحة لطلب من دول االحتاد ،واالستعانة مبجموعة
من األساتذة العرب املشهود هلم ابلكفاءة العلمية واخلربة املهنية املتميزة  ،مع تكثيف
عمليات التبادل الثقايف بني دول االحتاد.

_خ إنشاء سوق مغاربية موحدة اهلدف منها االرتقاء ابلسوق املغاريب إىل مستوى مسات
األسواق الدولية الكربى ؛ حبيث تكون يف نفس الوقت سوق موازية ومنافسة للتكتلت
االقتصادية الدولية  ،فعندما تتوحد وتتكامل
اإلمكانيات االقتصادية لدول االحتاد املغاريب سيتعزز التكامل االقتصادي الناتج عن تنوع
مصادر الثروة يف دول االحتاد  ،مث إن االقتصاد املغاريب املوحد هو جمال واسع للستثمارات
ولليد العاملة  ،وعندما تضاف إىل كل هذه العوامل القوة االستهلكية املعتربة للمجتمع
املغاريب حوايل ما يزيد عن ( )80مليون نسمة ـ فل شك أن هذا االقتصاد سيكون قادرا
على منافسة شركائه التجاريني من خارج دول االحتاد املغاريب  ،وعلى حتسني الوضعية
االقتصادية لإلنسان املغاريب عرب توفري فرص العمل  ،وتعزيز قوته الشرائية ُ ،ما سيقلل يف
االن نفسه من أفواج هجرة اليد العاملة املدربة  ،والكفاءات املغاربية إىل خارج دول االحتاد ،
ويتطلب حتقيق هذه السوق املغاربية املوحدة:
* ابتكار عملة نقدية مغاربية واحدة موحدة.
* تفعيل وتكثيف الشراكة االقتصادية بني دول االحتاد.
* إلغاء التعريفات اجلمركية بني دول االحتاد.
* تسهيل حرية نقل البضائع بني دول االحتاد.
* حرية املنافسة االقتصادية.
* ضمان فرص متساوية للستثمار داخل دول االحتاد.
* بلورة سياسة اقتصادية مشرتكة داخل دول االحتاد  ،ويف علقته ابلشركاء التجاريني من
خارج االحتاد.

* فتح املواأنئ البحرية واملطارات  ،وإنشاء الطرق املعبدة بني دول االحتاد لتعزيز سرعة ،
وسهولة تنقل االشخاص والبضائع داخل دول االحتاد.
* إعادة دول احتاد املغرب العريب النظر يف علقات الشراكة بينها وبني ما يسمى مشروع
االحتاد من أجل املتوسط ؛ ألن اهلدف األساسي غري املعلن
عنه هلذا املشروع األخري هو إجهاض مشروع احتاد املغرب العريب  ،وشل عملية تطوره
الطبيعي حنو األفضل َتاما مثلما طرح مشروع الشرق األوسط الكبري إلجهاض عمليات
الشراكة والتكامل يف الشرق األوسط العريب  ،فلماذا ال يقرتح الغرب على العرب مشاريع
وحدة سياسية واقتصادية مشاهبة ملشروع االحتاد األورويب على سبيل املثال.
* استحداث قوة عسكرية مغاربية تتصدى للحركات االنفصالية احملتملة يف املستقبل حتافظ
على أمن احلدود املشرتكة بني دول االحتاد  ،ذات جاهزية عالية للمشاركة يف الدفاع عن
أقاليم الكيان السياسي اجلديد عندما يتعرض جزء منه للعدوان  ،كما َتثل دول االحتاد يف
املهام ذات الطبيعة الدولية األُمية .هذه املؤسسة العسكرية املغاربية ينبغي أن ختصص هلا
ميزانية خاصة  ،اهلدف منها حتقيق إمكانيات االكتفاء الذايت يف اجملال العسكري  ،خصوصا
يف جمال األسلحة الدفاعية املتطورة.
* إنشاء برملان مغاريب  ،ترشح كل دولة خلل مرحلة ما قبل االحتاد النهائي لدول االحتاد
عددا يف الربملانيني ؛ طبقا لطبيعة النظام السياسي املعمول به فيها  ،فيمثلوهنا يف الربملان
املغاريب الذي سيتوىل املناقشة واملصادقة على القوانني واملعاهدات واملشاريع املتفق عليها ،
سواء يف مرحلة ما قبل االحتاد أو ما بعدها  ،وبعد االحتاد الفعلي لدول االحتاد تتحول هذه
املؤسسة التشريعية إىل برملان االحتاد املغاريب.
* بعد حتقق الوحدة الكاملة إما عرب اتفاق قادة االحتاد  ،أو عرب استفتاء مجاهريي عام جيري
ابلتزامن يف كل دول االحتاد  ،وإزالة احلدود املصطنعة أصل بني األقاليم املغاربية واإلمجاع

على هوية مغاربية واحدة  ،واستحداث جنسية مغاربية  ،وجواز سفر مغاريب واحد يكون
حبوزة كل مواطين االحتاد ،
وتنتقل القيادة من دائرة الدولة القطرية الواحدة إىل دائرة الدولة االحتادية  ،وحتل احلكومة
االحتادية حمل احلكومات الفرعية  ،وتباشر عملها بوصفها صاحبة السيادة يف الداخل ،
واملسؤولة عن مصاحل وعلقات االحتاد املغاريب يف العامل اخلارجي.
إن استحداث هذه املؤسسات املختلفة  ،وتفعيل عملها على املدى القريب أو البعيد كفيل
ابملضي قدما حنو االحتاد الواقعي امللموس  ،وبنقل فكرة املواطنة املغاربية من حيز الفكرة إىل
حيز الفعل  ،وشرعية وجودها[(.])450
والشك مع ظهور الثورات العربية  ،وتطلع الشعوب إىل مطالب عادلة من احلرية والكرامة
واملساواة والعزة  ،وحرصها على ُمارسة حقها يف اختيار من ميثلها من حكومات وبرملاانت ،
وزوال بعض األنظمة االستبدادية جيعل املهمة أسهل  ،والوصول إىل اهلدف أقرب  ،فقد
أدركت الشعوب العربية قدرهتا على التغيري  ،ووعيها أبمهية الوحدة سيمكنها ال حمالة  ،ولو
بعد زمن طويل أو قصري من حماربة التجزئة وعراقيل االستعمار البغيض.
لقد أصبحت التكتلت االقتصادية والسياسية مظهرا معتادا من مظاهر عصر العوملة  ،فاألمة
العربية اإلسلمية هلا عوامل ومقومات كثرية إلجناح مشاريع اقتصادية وسياسية وعسكرية
وثقافية ؛ هي يف أشد احلاجة إلجيادها وإجناحها.
إن مشروع مواطنة االحتاد املغاريب ميثل مشروعا سياسيا واجتماعيا له أصوله وقواعده
املستخرجة من املثل واملبادأئ والقيم اإلسلمية واالجتماعية ،وموروثنا األخلقي  ،وهو
متجدد ومتطور ومتحرك وقابل للزَيدة واحلذف واإلضافة والتعديل  ،وما حيدث يف ثورات
الربيع من وعي سياسي عميق

وطموح وتلحم النخب واملفكرين واملثقفني والعلماء مع شعوهبم ؛ لدليل على خطوات
رشيدة حنو الوحدة والتلحم واملواطنة اليت تعرب عن خمزوننا احلضاري العظيم  ،فل مستقبل
للطموحات السياسية الشخصية واألسرية إال يف ظل هذا املشروع الواعد ؛ الذي يليب
طموحات وامال الشعوب  ،من خلل سنة التدافع بني اخلري والشر  ،واحلق والباطل ،
والعدل والظلم  ،والوحدة والتفرق.

***

الـخـلصـة

 1ـ َتتد جذور الوطن واملواطنة إىل ادم وزوجه عندما كاان يسكنان اجلنة  ،وأيكلن منها
رغدا حيث شاءا ؛ وكانت كل حاجتهما مكفية.

 2ـ ملا كثرت ذرية ادم وانتشرت  ،بدأ الناس يتجمعون يف أماكن حبكم الطبيعة االجتماعية
للبشر  ،حىت قال األقدمون :اإلنسان مدين بطبعه.
 3ـ كان الناس يتجمعون يف بلدان أو قرى  ،ويتخذ كل منهم لنفسه وألهله وولده بيتا أيوي
إليه  ،يكنه من القر واحلر  ،ويسرته من أعني الناس  ،وميارس فيه خصوصيته  ،ومن جمموع
هذه البيوت تتكون القرية.
 4ـ يرتابط أهل هذه القرية فيما بينهم بروابط شىت  ،كالنسب واملصاهرة واجلوار والصداقة
والزمالة يف العمل واالشرتاك يف أتمني حاجات القرية والدفاع عنها  ،ومن هذه القرية أو
البلدة أو املدينة بدأت قضية الوطن.
 5ـ فكرة الوطن والوطنية تقوم على حاجة اإلنسان إىل املكان وارتباطه به  ،وهذا أمر
طبيعي ،فكل كائن حي حمتاج إىل مكان أو مأوى يلوذ به ،فالوحوش هلا جحورها  ،والطري
هلا أعشاشها  ،وقد نرى الطيور واألمساك وحنوها تسري املسافات الشاسعة وقد خترتق البحار
واحمليطات  ،مث تعود إىل أماكنها األوىل  ،أي :إىل أوطاهنا  ،ال تقبل طريقها إليها حباسة
اهلداية العامة اليت منحها هللا لكل خملوقاتهَ {قَ َال َربـُّنَا الَّذي أَعطَى ك َّل َشيء َخل َقه مثَّ َه َدى
*} [طه. ]50 :

 6ـ املواطنة كلمة هلا أصل عريب مرتبط مبوطن اإلنسان ومستقره وانتمائه اجلغرايف  ،لكنها يف
نفسها كرتكيب ومصطلح ت استحداثها كتعبري عن الوضعية السياسية واملدنية واحلقوقية للفرد
يف الدولة  ،وبذلك تكون املواطنة هي :رابطة التزامية تقوم يف زمان ومكان واحد.
 7ـ إن املواطنة الفاعلة حتتاج إىل مواطن يتحمل مسؤولياته الوطنية ابقتدار  ،ويشارك بفاعلية
 ،إذ حنتاج إىل مواطن لديه ثقافة مواطنة.

 8ـ يعترب مفهوم املواطنة من املفاهيم القدمية احلديثة اليت يدور حوهلا جدل كثري  ،ومن هنا
خيتلف مفهوم املواطنة حسب الطرف الذي يتناول منه  ،ومن أي زاوية  ،وتبعا ملا يراد به ،
يعود اتريخ هذا املفهوم إىل زمن اإلغريق الذي يعترب أساس الدميقراطية يف العامل اليوم  ،حيث
يرجع أصل استعمال مفهوم املواطنة للحضارتني الرومانية واليواننية.
 9ـ لقد شهد مفهوم املواطنة تغريا جذرَي يف استخداماته ومضامينه  ،ومل يعد فقط يشري إىل
علقة املواطن ابلوطن والفرد ابلدولة  ،بل تعدى ذلك إىل كونه مفهوما جمتمعيا شامل متعدد
األبعاد.
 10ـ املواطنة مبفهومها السياسي :هي عقد اجتماعي بني املواطن الفرد والدولة مبا حتمله من
مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وإدارية  ،وبذلك تكون العلقة علقة مشاركة بني
الطرفني أبسلوب حضاري وتنظيمي.
 11ـ إن حتديد أساس هذا املبدأ وإمضاءه يف الدولة احلديثة املسلمة بداية من العهد النبوي
على حنو تطبيقي واقعي نصت عليه وثيقة دستور املدينة  ،إذ اعتربت اليهود املقيمني يف
املدينة من مواطين الدولة  ،وجعلت هلم من احلقوق والواجبات مثل ما للمسلمني.
 12ـ إن الناظر إىل اتريخ الفكر الفلسفي السياسي يدرك مدى التطور الذي
حلق مفهوم املواطنة  ،فاملفهوم الذي بدأ خلل احلقبة اليواننية قبل امليلد ليس هو نفسه
الذي كان موجودا يف فرتة العصور الوسطى  ،وكذلك خيتلف عن ذلك الذي عرفته أوروبة
بعد الثورة الفرنسية  ،والذي خيتلف بدوره عن املفهوم املعاصر للمواطنة  ،فاملواطنة يف كل
حقبة اترخيية إمنا كانت تعرب عن الرتكيبة الثقافية واألخلقية لتلك احلقبة  ،ومن مث كانت
املواطنة هي املؤشر على مدى حتقق املثل األخلقية والسياسية يف زماهنا.

 13ـ هناك فرق بني املواطنة والوطنية  ،أي :أن الوطنية تعترب أعلى مراتب املواطنة اليت حيصل
عليها الفرد من خلل انتسابه جلماعة  ،ومشاركته يف أعمال الدولة.
والوطنية عاطفة قوية يشعر هبا املواطن جتاه وطنه  ،وال تكون الوطنية ابلقول  ،بل ابلفعل وأن
صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة املواطنة  ،وتصبح املصلحة العامة لديه أهم من املصلحة
اخلاصة  ،ولذلك فإن املواطنة هي اإلطار الفكري ،أما الوطنية فهي َتثل اجلانب واإلطار
العملي لسلوك املواطن.
 14ـ اهلوية هي مصدر رئيسي من مصادر القوة اليت تسعى الشعوب المتلكها  ،واهلوية
القوية هي القادرة على تفعيل القواعد اليت يتفق عليها أصحاهبا  ،فأقصى درجات القوة هي
اليت أتيت من قانون يدعمه.
 15ـ مكوانت اهلوية أمور متعددة منها :اللغة  ،اقتصاد مشرتك  ،العامل السياسي  ،االنتماء
والتحضر  ،وحقوق وواجبات مشرتكة  ،وجغرافيا  ،واتريخ ووطن مشرتك  ،وثقافة  ،ودين.
 16ـ املواطنة هي القلب النابض للدميقراطية  ،فعندما تسلب حقوق املواطنة  ،أتخذ
الدميقراطية يف االختفاء  ،فممارسة حقوق املواطنة ال تتم إال
من خلل تطبيق النهج الدميقراطي  ،وابلنتيجة نفسها فإن ُمارسة احلقوق واحلرَيت السياسية
والعامة ؛ يكون من شأهنا ترسيخ قيم املواطنة.
 17ـ إن الدولة احلديثة املسلمة هتتم ابلقيم اإلنسانية  ،وتعمل على ترسيخها بني الناس
كالعدالة واملساواة  ،وتطبيق القانون العادل بني مجيع املواطنني دون تفرقة  ،وتفتح اجملال
للحرية واالنفتاح والتعددية وتكافؤ الفرص  ،واملشاركة السياسية  ،وتعمل على تقوية روابط
اجملتمع  ،وتقوية مكوانت الدولة  ،وربط املواطن بشعبه ودولته  ،والعمل على حتقيق مفهوم
املواطنة من خلل الشورى اليت ترتبط برابط متلزم مع املواطنة يف حضورها وغياهبا.

 18ـ إن العلقة بني حقوق املواطنة وحقوق اإلنسان علقة متشابكة مرتابطة أبدية ال
تنفصل رغم وجود فرق بينهما  ،حيث إن حقوق اإلنسان تتعلق ابإلنسان بصفته اإلنسانية ،
وهي تشتمل على حقوق املواطنة  ،ولكن حقوق املواطنة ال تشتمل على حقوق اإلنسان ،
حيث إهنا ترتب عليها واجبات خبلف حقوق اإلنسان اليت هي حقوق بدون واجبات.
 19ـ اجلنسية :هي ذلك الرابط بني الشخص والدولة  ،ومبقتضاه تلتزم الدولة حبماية
الشخص يف جمال العلقات الدولية  ،بينما خيضع الفرد لسلطان الدولة ابعتباره أحد
رعاَيها.
 20ـ من أهم ركائز دولة املواطنة :السيادة  ،الشورى  ،حماسبة احلاكم ومساءلته.
 21ـ أكد القران الكرمي على مكانة الوطن  ،وأن للدَير حرمة  ،واالعتداء عليها إبخراج
وبني القران الكرمي
أهلها منها  ،أو إذالهلم فيها  ،تعترب فعلة شنعاء وجرمية يف حق أهله َّ ،
الضابط لعاطفة حب الوطن واملواطنة  ،وحسن
توجيهها  ،وحتديد مسارها  ،حبيث يكون مسلكا وسطا لألمة.
 22ـ إن مفهوم املواطنة يشمل حقوقا خمتلفة تتمثل يف اجلانب املدين  ،والقانوين  ،والسياسي
 ،واالقتصادي  ،واالجتماعي  ،والثقايف  ،والفكري  ،واملعريف  ،والتكنولوجي  ،وهي حقوق
يتمتع هبا مجيع املواطنني  ،وهي واجبات على الدولة احلديثة املسلمة.
 23ـ من حقوق املواطنة حق احلماية  ،فلكل مواطن حق احلماية اللزمة على نفسه وماله
وعرضه وشرفه وأهله  ،سواء من االعتداء اخلارجي أو الداخلي  ،وجيب توفري احلماية جلميع
املواطنني على السواء  ،وتشمل احلماية ْحاية النفس واملال والعرض.
 24ـ إن غري املسلمني يف الدولة احلديثة املسلمة مواطنون مثلهم مثل املسلمني  ،هلم ما هلم
وعليهم ما عليهم  ،ولكن ال يعين ذلك حبال أن لغري املسلمني أي حق يف أن يعطلوا إرادة

األغلبية املسلمة  ،أو يعرتضوا على مبدأ إقامة دولة مدنية حديثة مرجعيتها اإلسلم  ،وإنفاذ
التشريعات اإلسلمية  ،وإمنا عليهم أن يقبلوا خبيار األغلبية  ،وليس ذلك قهرا أو إرغاما هلم
على قبول اإلسلم كدين  ،وال التنازل عن معتقداهتم وقوانينهم.
 25ـ إن قيمة الشورى تتسع لسائر املواطنني يف كل شأن عام ميس املصلحة العامة  ،فل
يتدخل املواطنون املسلمون فيما جيريه املواطنون غري املسلمني من شورى يف شؤون عقيدهتم ،
وال يتدخل املواطنون غري املسلمني فيما ميارسه املسلمون من شورى يف شؤون عقيدهتم ،
اللهم إال ما كان أدخل من القواعد املشرتكة بينهما من قيم إنسانية  ،وقواعد أخلقية ،
وشؤون فنية وإدارية.
 26ـ من حق غري املسلمني تشكيل مجعيات ثقافية وحقوقية ومراكز
دراسات تعرب عن ارائهم وتصوراهتم بشأن حقوقهم االجتماعية  ،والسياسية  ،والدينية ،
ويبدون من خلله وجهة نظرهم يف سري شؤون الدولة اإلدارية والقضاَي الوطنية العامة  ،وأن
يقرتحوا القوانني اجلديدة اليت ختدم مصاحلهم  ،أو يعدلوا القوانني السابقة  ،وتقدم ألعضاء
احلكومة ورئسة الدولة.
 27ـ تكفل الدولة احلديثة املسلمة لغري املسلمني حرية الكتابة  ،واخلطابة  ،والرأي ،
والتفكري  ،واالجتماع  ،واالحتفال  ،كما هو للمسلمني سواء بسواء  ،وتفرض عليهم من
القيود والضوابط ما تفرضه على املسلمني  ،ويسمح هلم ابنتقاد نظام الدولة  ،وانتقاد
تصرفاهتا يف حدود الدستور والقانون.
 28ـ لغري املسلمني احلق يف تعليم أبنائهم وفق دَينتهم  ،وإنشاء مدارس خاصة هبم  ،مع
احرتامهم الكامل للنظام التعليمي للدولة  ،ابعتباره صورة من صور املبادأئ العامة للدولة
احلديثة املسلمة  ،ويعفون من التعليم الديين اإلسلمي يف معاهد املسلمني.

 29ـ إن التسامح وحسن املعاشرة اللذين َتيز هبما اإلسلم مع غري املسلمني يف اجملتمع
اإلسلمي ؛ مل يصل إىل مستواه أهل دين من األدَين  ،وال أتباع مذهب من املذاهب
السياسية  ،أو االجتماعية  ،أو العقائدية.
 30ـ كان رسول هللا (ص) يقبل اهلدية من غري املسلمني ـ كما كان يقبلها من املسلمني ـ
وكذلك كان رسول هللا (ص) يقدم هلم اهلداَي  ،حىت أصبح هذا السلوك من مسات املسلمني
يف تعاملهم مع غري املسلمني.
 31ـ العدل سور حيمي اجملتمع من التفتت  ،والتشرذم  ،واحلزازات  ،وينأى به عن العداوة
والبغضاء  ،ويشد من تعاضد الناس  ،وتعاوهنم بعضهم
مع بعض  ،ويستوي يف حميطه القوي والضعيف  ،والغين والفقري  ،والقريب والبعيد  ،واملسلم
وغري املسلم.
 32ـ الدولة احلديثة املسلمة هتتم ابحلرَيت الشخصية  ،وَتثل يف الواقع مركز الدائرة ابلنسبة
إىل مجيع احلرَيت األخرى  ،وتعين احلرية الشخصية عند بعض علماء القانون حرية الفرد يف
الرواح واجمليء  ،وْحاية شخصه من أي اعتداء  ،وعدم جواز القبض عليه أو معاقبته أو
حبسه  ،إال مبقتضى القانون وحريته يف التنقل واخلروج من الدولة وإليها.
 33ـ إن حق التكرمي الشخصي لإلنسان هو حق شخصي لكل أفراد اجملتمع  ،ولكل مواطن
حيمل جنسية الدولة احلديثة  ،أو أي فرد يعيش على أرضها  ،ويرتتب على الكافة  ،سواء
كانوا أفرادا  ،أم جمتمعا  ،أم دولة ابحرتام الفرد  ،وإكرامه  ،وإعزازه  ،وَتكينه من الوضع
الذي حييا فيه  ،كذلك يرتتب التزام على الكافة بتجنب كل ما يؤدي إىل إهانته وإذالله ،
واحلط من كرامته  ،وانتقاص إنسانيته.
إن حق التكرمي الشخصي مبدأ عام يغطي اإلنسان  ،ويعم كل أحواله.

 34ـ من واجبات املواطنني :اخلضوع لقوانني الدولة وأنظمتها  ،ودفع الواجبات املالية ،
وصد أي عدوان عليها  ،والطاعة للقيادة  ،وحق النصرة  ،واملساعدة  ،والتعاون  ،والتكافل
 ،واالحرتام املتبادل بني املواطنني  ،والنصيحة  ،والتقومي  ،والتصدي للشائعات  ،واملسامهة يف
التنمية االقتصادية واحملافظة على املال.
 35ـ معاجلة الصراعات الطائفية تكون بتعميق فكرة املواطنة وملحقة مرتكيب العنف ،
واحلرص على أمن املواطنني  ،وتعزيز مؤسسات اجملتمع املدين  ،وتوضيح املغالطات اخلاطئة ،
واالستفادة من اخلربات العاملية ،
وتعزيز الثقافة الدستورية  ،والتأكيد على املرجعية الوطنية  ،وتطوير املؤسسات التعليمية.
 36ـ إن فكرة املواطنة العربية تعبري عن اهلوية االجتماعية والثقافية املشرتكة ملختلف املواطنني
العرب من بلد شنقيط (املغربية) إىل شط العرب على حدود اخلليج العريب اإلسلمي مع
بلد فارس.
 37ـ إن مشروع مواطنة االحتاد املغاريب ميثل مشروعا سياسيا واجتماعيا له أصوله وقواعده
املستخرجة من املثل واملبادأئ والقيم اإلسلمية واالجتماعية وموروثنا األخلقي  ،وهو
متجدد ومتطور ومتحرك  ،وقابل للزَيدة واحلذف واإلضافة والتعديل  ،وما حيدث يف ثورات
الربيع من وعي سياسي عميق وطموح  ،وتلحم النخب واملفكرين واملثقفني والعلماء مع
شعوهبم ؛ لدليل على خطوات رشيدة حنو الوحدة والتلحم واملواطنة اليت تعرب عن خمزوننا
احلضاري العظيم  ،فل مستقبل للطموحات السياسية والشخصية واألسرية  ،إال يف ظل هذا
املشروع الواعد.
***
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