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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  
 افتتاح 

 الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد / 

فإن ربانية المنهج اإلسالمي الذي جاء به محمدد صدلى ع عليده وسدل  مدن ربده فدي ال د آن  

لمطه ة ، أنه ال يمثل ، ول  يمثل إشدكالية تبباعده بدين مصدالحه  ومبدا  ه ، الك ي  والسنة ا

 الس ف الحضاري الذي يعيشونه في لحظة باريخية معينة ، وقي  اإلسالم الثابتة.  بين  وال 

من ذلك الدوا   المحيطة باإلنسان )اتس ة ، العا لة ، ال بيلة ، الوطن .. إلخ( . هدذه الددوا   

الم ليلغيها بماماً ، وال ليت مص شيئاً منها على حساب اآلخ ، فاإلسالم ليس  ين ل  يأِت اإلس

قبيلة وال وطن وال جنس قومي خاص ، ولكنده أيضدا ً  لد  يلدت اعتبدارات هدذه الددوا   التدي 

يمثل كل منها حاجة باريخية معينة للناس ، بل ل د اعتمدها اإلسالم ، و ليل ذلك أنده أعطدى 

ت قيمية بهذيبية بؤكد الفضا ل ، وبنفدي ال ذا دل . وبمدا أن اإلسدالم  يدن في كل منها بوجيها

ع للبش  ف د جعدل قيمتده الكبد ه وهدي العبو يدة هلل حاكمدة علدى بلدك الددوا   كلهدا صدابغة 

إياها بصبغة اإلسالم المتميزة ، مما يجعل بلك الدوا   متناغمة فيما بينها  ون بشداكس ببعداً 

 لها . لوحدة ال ي  الموجهة 

أنهد  يتعداملون مدض قضدايا الحيداة ال مدن خدالي قدي   يدنه   –في هذا العصد   –إن مشكلة المسلمين 

مباشدد ة ، وال مددن خددالي مصددالحه  المسددت لة ، وإنمددا مددن خددالي التفاعددل مددض حضددارة اآلخدد  إمددا 

اآلخد  ، أو استالباً لمعطيابه الحضارية ، أو مخالفة لها ورفضاً ، بذريعة العداء التاريخي مض هدذا 

  االختالف الديني معه. 

من هذه ال ضايا ، ف د غالى بعضه  في االنفعاي بها في منطل ابها الفك يدة  المواطنة وقضية

التي بجعل محدور الدوالء هدو الدوطن بدديالً عدن الددين باسد  )الوطنيدة( وخدا  ذلدك آخد ون 

 فحاربوها باس  اإلسالم . 

لددي فددإن بعامدددل كثيدد  مددن المؤسسدددات هددذا فددي الجاندددي الفكدد ي أمددا الجاندددي العم

  اتشدياء بدبع  اهتمدام وجدو  ذلدك ينفدي وال ،بها ل  يكن بالجدية المفت خدة بشدأنها  المعنية 

 أن الم صددو  إنمددا ، الددوطني الشددعبي التدد ا  وإحيدداء العلدد  وبحيددة الددوطني كالنشدديد الجانبيددة

ً  الحضدارية بصدوربها المواطنة ً  وواجبدات ح وقدا ً وا ، للدذمام وحفظدا  بأخدذ لد  ، للنظدام حت امدا
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 جدواذب أمدام للمسداومة مجداالً  للدوطن الدوالء جعل مما النفوس في بؤصل ول  المطلوب ح ها

  . الوطن خارج من المنطل ة اتيدلوجيات

 السددعو ي المجتمددض يتنفسددها التددي اإلسددالم قددي  علددى م بكددزة سددوية مواطنددة بندداء أر نددا إذا

  لها؟ التطبي ي المنحى وما ، لها الفك ي سالتأسي فما ؟ امتدا ابها مض ويتجاوب

 فدي لدي سداب تين  راسدتين علدى م بكدزاً  ، المهد  الشدأن هدذه فدي مداخلدة الورقدة هدذه صفحات

 وثانيتهمدا هد 1420 ال عددة ذي عدد  المع فدة مجلة في نش ت الوطنية عن إحداهما الموخوع

  . اإلسالمية اتمة ومفهوم المواطنة عن

  

  ،،، الموفق وع
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 قضية المصطلح : 

)المواطندددة( و )الوطنيدددة( لفظتدددان م ببطتدددان ببعضدددها فدددي الجدددذر اللغدددوي وفدددي الداللدددة 

 المضمونية . 
ً  لفظها بحسي بعني الوطنية ً  نزوعا  جدار هدو مثلمدا اإلنسدان يستوطنه الذي المكان إلى انتسابيا

 موجدو اً  الندزوع هذا كان لخ.إ ... قبلي البش ية للجماعة أو ..، بوذي ، يهو ي لأل يان بالنسبة

ً  شدع ه  فدي بد   عداطفي ندزوع وهو ال دم منذ الع ب لده ً  باتوطدان بغنيدا  عندد إليهدا وحنيندا

  : عنها التغ ب

 بددددددالحمى حددددددل مددددددن و نجددددددداً  و عددددددا قفددددددا

                      ** 

 ليلددددددددة  أبيددددددددتن هددددددددل شددددددددع ي ليدددددددد  أال

                      **  

 أبيعددددددددددددده أالا  آليددددددددددددد  وطدددددددددددددن ولدددددددددددددي

  إليهمددددددددددو ال جدددددددددداي أوطددددددددددان وحبددددددددددي 

  ذك بهمددددددددددددددو أوطددددددددددددددانه  ذكدددددددددددددد وا إذا

  

 يو عددددددددددا أن عندددددددددددنا لنجددددددددددد وقددددددددددل  

                      ** 

 وجليددددددددددل إذخدددددددددد  وحددددددددددولي بددددددددددوا 

                      **  

ً  الدددددددده  لددددددده غيددددددد ي أره وأالا   مالكدددددددا

  هنالكددددددددا الشددددددددباب قضدددددددداها مدددددددد رب 

  لدددددددذلكا فحنددددددوا فيهدددددددا الصددددددبا عهددددددو 

  

 اإلسدالم بعدد كدان ثد  بهدامي وآخد  حجا ي وذاك نجدي فهذا ، أوطانه  إلى سبونينت والع ب

  . إلخ ... والمص يون والع اقيون الشاميون

 يصدب  أن إلدى يتجداو  لد  ذلدك لكدن ؛ منهدا كدل وميزات  ؛ بأوطانه  بينه  فيما يتفاخ ون وقد

ً  ، إليه المنتمين لده اتوي الوالء مصدر الوطن  واإلسدالم ،  الجاهليدة فدي يلدةلل ب الدوالء سداب ا

 فدي اتمدة علدى جديدد للوطنيدة المدذهبي المفهدوم فهدذا ، وسدل  عليه ع صلى ال سوي بعثة بعد

 بمفهومهدا والوطنيدة ، الحددي  عصد ه فدي للغد ب الحضداري المسدار من مستمد العص  هذا

 يعنددي  لددوطنل والددوالء ، سددواه والء أي علددى م دددم للددوطن الددوالء  أن بعنددي الحدددي  الغ بددي

 ... الدوطني النشديد – )الع ل د  ولشدارابه ولدولتده النداس مدن ولجماعتده الجغ افيدة لب عتده الوالء

  . لوطنه المواطن قبل من المواطنة هي الوالء هذا وبمثالت إلخ(

 فك يددة نزعددة ولكنهددا الشددعوري النددزوع ذلددك مجدد   ليسدد  هنددا – الوطنيددة فددإن كددل وعلددى

 نفددوس فدي النزعدة هددذه روا  يزرعهدا التدي السددلوكية وط وسدها امدةالع مبا  هددا لهدا )مذهبيدة(

 مدن اآلخد ين إلى وينظ ون أبباعه ، مواقف إليها ويحاكمون ، ناشئته  عليها وينشئون الناس

 أشده  ومدن ال ديمدة المجتمعدات فدي وجددت ف دد ، حديثدة ليسد  الصدفة بهذه الوطنية ، خاللها

 للشددعوب بنظدد  كاندد  التددي ال ومانيددة إلمب اطوريددةا وطنيددة ثدد  ، اليونانيددة الوطنيددة صددورها

 مدن ي بل ال ، اتم للوطن  بابعين عبيداً  بصفته  ال ومانية الدولة ظل بح  المنضوية اتخ ه

 الحضددارة فددي االندددماج مددثالً  حصددل كمددا بدده واالندددماج بوب تدده فددي االنصددهار اتببدداع هددؤالء

 من التفل  نتيجة الحديثة أوربا في ال ومية ضم متماهية الوطنية النزعة بجل  ول د ، اإلسالمية

 إليهدا  خلد  التدي المسديحية هدو اتوربيين بين الجامض رباطها كان التي الجامعة اإلمب اطوية

  . الميال ي الثاني ال  ن في
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 ال دارة ب سدم  حيد  اإلصالحية بالح كات ع ف فيما الدين ب جاي ث  بالملوك بدأ التفل  هذا

 خطد اً  ومنافسدتها منا عابها وأصبح  مختلفة شعبية إمارات )إلى الندوي ي وي كما اتوربية

  .(1)العال ( أمن على خالداً 

 نفسدها  ب ويدة أجدل مدن – منهدا كدل – سدع  ( الوطنيدة ال وميدات أو ، ال وميدة )الوطنيات هذه

ً  بصدفتها بإحاللهدا الوطنية ال وح بعميق إلى لها التضحية ب وح اتبباع شعور وشحن  لده  يندا

 كلمددا ميددزان كفتددي والوطنيددة الدددين أصددب  حتددى ، المسدديحية الدينيددة المشدداع  محددل قداسددته

 " – لوبين( )إ ورا  ي وي كما – الوطنية العصبية ظل  وقد . اتخ ه  طاش  واحدة رجح 

 يوم" كل الدين كفة بخف الم ابل وفي ب وه
(2)

 م اسد  الزمن م ور على الوطنيات ووخع  

  . الدينية الم اس  يبضاه ذلك لتح يق

 بالسدكان )الملدك( الحداك  عالقدة فدي بمثلد  التدي المواطنة أنجي الذي ال ح  هي الوطنية هذه

  . الدين عن بعيداً  الوطنية ال ابطة على بناءً  والواجبات الح وق ببا ي حي  من

 اللغدة في واطن إن إذ الحدي  مفهومها على اللفظ لهذا  اللة اللغة أهل بع  ي  ل  : المواطنة

ً  واطندد  المواف ددة مجدد   بعنددي  رأوا المعاصدد ين مددن آخدد ين لكددن مدد ا ه، واف دد  يعنددي فالنددا

 لفظددة مددن واحددد وطددن فددي المعايشددة بمعنددى المعاصدد  للمفهددوم م اربددة  اللددة بندداء إمكانيددة

ً  فالن فواطن )وطن( الفعل من ال )واطن( الفعل من المشت ة )المواطنة(  معده عاش يعني فالنا

(3)واحد مكان في معه سكن يعني ساكنه في الشأن هو كما واحد وطن في
  .  

ً  بصفتها والمواطنة   ا د ة ب دوي كمدا بعندي التدي (CITIZENSHIP)  للفظة بع يي معاص اً  مصطلحا

 بلدك بتضدمنه وبمدا الدولدة بلدك قدانون يحدد ها كما و ولة ف   بين )عالقة الب يطانية المعارف

 مدن م ببدة المواطندة هدذه متضدمنة ، الدولدة بلدك فدي – تبا لدةم – وح وق واجبات من العالقة

 .(4) مسؤوليات( من يصاحبها ما مض الح ية

 المواطنة في صورتها الغربية المعاصرة : 
 مفاصدل كدل فدي الفاخلة ال ي  على االست امة نحو المسل  وجه الذي اإلسالم شمولية على بناء

 بح ددوق حددوله  مددن مددض ي ببطددون أنهدد  عددوني المسددلمون كددان واالجتماعيددة الف  يددة حيابدده

 لهددذا أن  يع فددون و ، وحيددابه  بدددينه  فددي خلددل بهددا اإلخددالي علددى يت بددي متبا لددة وواجبددات

 بالنسبة اتخوف وهي أخ وية بكون وقد  نيوية بكون قد وع وبة جزاءً  – قبله  من – اإلخالي

  . للمسل 

 مجموعدة بدين ومتبا لدة بجداور أو بلدد أو مكدان فدي النداس بين متبا لة والواجبات الح وق هذه

ً  بصفته  الناس  ولد  )المواطندة( اسد  اتمدور هذه بأخذ ل  ، بحكمه  التي والوالية لمجتمض شعبا

ً  بصفته الوطن مستندها يكن  الش ع مستندها كان ، قبلية أو  ينية اتخ ه للجوامض بديالً  جامعا

 . الشاملة اإلسالمية ال ي  منظومة من جزء أنها على وبفه  ، اإلسالمي

 شددعار بدد   العشدد ين ال دد ن وبدددايات عشدد  التاسددض ال دد ن أواخدد  فددي الحدددي  العصدد  فددي 

ً  المسلمين لده الوطنية ً  ع با ً  يكدن ولد  ، المواطندة شدعار بد    وبأخ ة وغي ه  وأب اكا  خافيدا

 ومن ةالحديث الغ بية الحضارة معطيات من وأنهما الخارج من مستور ان الشعارين هذين أن

 لدده ثد  ومدن اتصدلية أرخدهما فدي الشعارين هذين مضمون عن والتساؤي التوجس كان هنا

  ناقليهما.

 وبطدوراً  نشدأة الغ بي الفك  في المواطنة ل ضية بؤرخ أن الم تضبة الورقة هذه شأن من ليس

  . الموخوع يخدم ما بحسي إخاءات مج   هي وإنما ، عملية وصوراً  وفلسفة

 أوربدا فدي االجتماعيدة الحيداة علدى الكنيسدة هيمندة انحسدار بعدد أوربدا فدي اطندةالمو بشكل بدأ

 والت اجدض االنحسار هذا ، الناس بحياة يتعلق فيما السياسية للحياة المباش  بوجيهها وب اجض  ،
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 جعددل ممدا مباشد ة السدكان أو الشدعي وبدين – أوربدا فدي – الملدك أو الدولدة بدين العالقدة جعدل

ً  عليها له وأن ،  ولته دولةال أن يشع  الشعي  الشعي هذا على لها أن ب ه الدولة أن كما ح وقا

 ً  الحكومددة فددي لهدد  ممثلددين إشدد اك بدددفعها الندداس إقندداع ي ضددي التددي الضدد ا ي خاصددة ح وقددا

 المواطندة مبددأ ابخداذ إلى والدوي الناس  فض مه  آخ  سبي عن فضالً  ، ص فها على يش فون

 ، بالدذات عشد  السدابض ال د ن في النص انية الدينية الشيض بعد  هو السبي هذا ، لمشكالبه حالً 

 النداس حمدل الشددة من حداً  بلغ  حتى الفتن هذه )استم ت حي  بينها والفتن الص اع وشيوع

 يسدلموا وأن المواطندة مبددأ إلدى الدديني االعت دا  يتجداو وا أن وبد    ببطء ولو ي بلوا أن على

 مشدت كة( لمواطندة االنتسداب  ون يحدوي ال الدينيدة الع يددة فدي االخدتالف أن وهدو آخد  بمبدأ

(5)
  .  

 التدي هي أوربا في حدث  متكاملة كب ه بحوالت ثالثة أن الكواري خليفة علي اتستاذ وي ه

  المعاص ة: الديم  اطية ال ومية الدولة في المواطنة مبا ئ أرس 

 رعيدة كدل بتبعيدة انتهدى الدذي ةالكنيسد مدض الملدوك صد اع نتيجدة ال وميدة الدولدة ب و    ·

 وباريخهدا ب وميتهدا  ولتده فيده ب دوم الذي المجتمض إطار في اببعه الذي ومذهبه لملكه 

  . المتميزة وث افتها

 عنهدا ندتج ومدا وشعبها الدولة بين المتبا لة الحاجة نتيجة كان  التي السياسية المشاركة   ·

 – ح كتده علدى واإلش اف السياسي العمل في وبشارك متبا لة بح وق االعت اف من

  . - سبق كما

 بدنظ  التدي ال وانين صياغة بشكل  التي ال ومية الدولة في انتش ت حي  : ال انون حك    ·

 بلبيددة ال ددوانين هددذه إصدددار واسددتم  واالقتصددا ية والسياسددية االجتماعيددة العالقددات

ً  اإمد ذلدك بعدد ال وانين هذه إصدار وانت ل المجتمعات بلك لحاجات  فدي كمدا – بددريجيا

ً  أو – ب يطانيا  السدلطات مصددر أصب  الذي الشعي إلى وأم يكا ف نسا في كما ثوريا

  . )المواطنة( قمة ذلك مثل حي  والتش يض

  : هما الحاخ  العص  في المواطنة أسس من كبي ين أساسين إلى الكتاب أحد ويشي 

  . جاني من الحك  في المشاركة        ·

 آخ  جاني من المواطنين جميض بين لمساواةا        ·
(6).  

 ظددل فددي اإلنسددان )ح ددوق أو المددواطن( )ح ددوق سددمي فيمددا كلهددا العناصدد  هددذه ببلددورت وقددد

ً  كاندد  سددواء وطندده(  والث افددة االقتصددا  ب ضددايا بتعلددق اجتماعيددة أم سياسددية أم مدنيددة ح وقددا

  . بنتهكها  ولة أي بدان  ولية أصبح  التي واالجتماع

ً  يب ددى نولكدد  وإن – أنهددا – إيجابيددات مددن والمواطنددة الوطنيددة فددي لمددا إنكددار  ون – واخددحا

 الحضددددارية لمتطلبابدددده واسددددتجابة ، الغ بيددددة التاريخيددددة للتحددددوالت نتدددداج الغدددد ب عولمهددددا

 . اتوربددي السدياق خدارج البشدد ية بسدتفيده مدا فيهدا كددان وإن اتولدى بالدرجدة )الخصوصدية(

 الت بويدة ومتطلبابها بطبي ها ومسارات المعاص  مفهومها في ()المواطنة أن ال وي وخالصة

  : في بتمثل

 الوطنية لهذه االنتماء أساس على واحدة وطنية قومية ظل في المواطنين بين المساواة        ·

.  

ً  )المواطن( امتالك        ·   . النظام بها يتكفل وث افية واقتصا ية وسياسية اجتماعية ح وقا

 بطوعيدة أعمداي ، بجنيد ، خ ا ي ، والمجتمض الدولة بجاه واجبات )المواطن( بحمل        ·

  . إلخ ..
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 السياسددي المجدداي عبدد  وطندده خدمددة فددي مددا بصددورة يشددارك أن المددواطن اسددتح اق        ·

  باإلنابة. أو مباش ة

ً  نشدديداً  رمزيابدده ولكددل للددوطن المددواطن مددن الددوالء        · ً  ولغددة وعلمددا   رجددة ىإلدد وأع افددا

  . سبيله في التضحية

 عالقة المواطنة بقيم المجتمع الذي تقوم فيه : 
ً  - محدد ة مضدامين يدت مص معاصد اً  شدعاراً  بصدفتها - )الوطنيدة( كدون من ال غ  على  نتاجدا

 ً  مصدطبغة المضدامين هدذه جعدل بما الحديثة عصوره في التاريخية الغ ب لتحوالت حضاريا

 المنظددور وفددق يسددم   ينددي ال منظددور مددن المنطل ددة ، انيددةالعلم : ال اهنددة حضدداربه بصددبغة

 الح دوق لكافة المستح ة بالعضوية معين قط  حدو   اخل الم يمين لكل الديم  اطي الليب الي

ً  المجتمدض فدي والتدأثي  السياسدي التأسيس في المشاركة مجاي ويعطيه  ً  ث افيدا  علدى – وسياسديا

 مجتمددض أي تن بهددا يتح ددق أن يمكددن وال لدد  الواقددض أن إال – المثاليددة الصددورة هددذه مددن الدد غ 

 ي ضدي ممدا غي هدا مطالدي مدض بتنداق  التدي ورؤاهدا مطالبهدا منها لكل جماعات من يتشكل

 لتح يدق الحدل كدان لدذلك مطالبهدا وبدؤط  الجماعدات ح كدة بضدبط مشت كة منطل ات بوجو 

 كدل بها بت يد التي المشت كة ي ال  من قاعدة إلى مستنداً  المجتمض يكون أن ) هو إيجابية مواطنة

 أخالقدي نظدام هدو بالضد ورة المجتمض أن : بارسونز  بالبوت وي ه . له المؤسسة الجماعات

 ال ي  أن ح ي ة من بماسكه على أم يكا مثل الث افات متعد  مجتمض ويحصل ،  الدين إلى مستند

ً  وغ سدها جتماعيدةاال البندى فدي بأسيسدها ب  الدين على المعتمدة والمسيحية اليهو ية  فدي ذابيدا

ً  فيددده أصدددب  الدددذي الحدددد إلدددى اتفددد ا  شخصددديات  مدددن تي الفددد   التزامدددات اعتبدددار طبيعيدددا

 وال لل دي  المؤسسدة اتنمداط مدض متواف دة الصدورية العلمانية للجماعات أو الدينية المجموعات

(7) دين(ال على المعتمدة لل ي  المشت كة ال ابطة هذه  ون من ي وم أن للمجتمض يمكن
   

 إ مداج بسدتهدف قضدية فدي الددين إقحام من بح  اً  الوجهة هذه يخالف من هناك أن في شك ال

ً  ينتحلون أناس  الديم  اطيدة أن الوجهدة هذه أصحاب بع  ي ه حي  ، مختلفة وث افات أ يانا

  . المواطنة إليها ب بكز قاعدة لتمثيل كافية المشت كة ب يمها

 إن قداي فمدن وإال الددين مصدطل  استبعا  في إال اتوي عن يبعد ل  الثاني الط ح أن والمالحظ

 ال دي  أن يشدهد والواقض ؟ إنسانية أي ؛ مشت كة قي  الغ بي والوجه المنشأ ذات الديم  اطية قي 

 المجتمعدات فدي اإلنسدان لحياة الموجهة هي مضم اً  البعد هذا كان وإن حتى الديني البعد ذات

ً  يدك لد  لهدذا اليدوم حضارة في الفاعلة  قبدل إال  الشديوعية مدن بنفدك لد   وي بنضد  أن مسدتغ با

 مدن نمدط لصدياغة اآلن يسدعى الدذي االبحدا  وهدو – مذهلدة بسد عة اتوربدي لالبحدا  سنوات

 ذات – ب كيددا ظلدد  بينمددا – إلددخ ... وألمانيددة ف نسددية – الخاصددة لل وميددات عدداب ة المواطنددة

 أب  ت قارب  وكلما نحوه ع و  منذ بله  اإلبحا  لهذا مباالنضما الها مة – اإلسالمية الخلفية

  . االنضمام هذه وجه في جديدة عوا ق

 معهدا يتجداوب بحيد  - المجتمدض فدي السا دة ال ي  من بتشكل المواطنة أن ح ي ة – الح ي ة هذه

 مدن عدد اً  جعلد  التدي هدي ال دي  بلدك اببداع غيد  مدن حتدى الجميض ب عاية هي وب وم ، الجميض

 مثدددل المستشددد قين بعددد  ابهدددام ي فضدددون اإلسدددالم فدددي المواطندددة مسدددألة فدددي احثينالبددد

ً  غ يددي المواطنددة مفهددوم أن يؤكددد الددذي )ب نددار لويس(  لفظددة أن بحجددة اإلسددالم علددى بمامددا

 اللغددة فددي موجددو  غيدد  المدنيددة الشددؤون فددي المشددارك يعنددي الددذي الغ بددي بددالمفهوم مددواطن

(8)الع بية
  .  

 هدي حي  من المواطنة مضمون بحمل لفظة هناك أن وبينوا االبهام هذه ع ب باحثون رف 

 رآه مدا ذلدك ومدن ؛ )مسدل ( هدي اللفظدة هدذه ، المجتمدض عناصد  بدين متبا لدة وواجبات ح وق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

 بين التاريخي الت ابط على العالمي النظام ببناها التي المواطنة مفاهي  قيام من البش ي طارق

ً  اإلقلدي  هذا يكون معين إقلي  أهل  المواطندة ح دوق مدن غيد ه  واسدتثناء فيهدا للعضدوية أساسدا

 يكدون بحيد  الددين علدى السياسدية للجماعدة اإلسدالمي المفهدوم يسدتند حي  اإلسالم في كذلك

  . المواطنة بح وق للتمتض إياه مؤهالً  الشخص إسالم

 )مواطن( ص يةالع الكلمة مطابق إن ) : قا الً  ال ضية هذه اتفندي الوهاب عبد اتستاذ ويب  

 هويدة أن إلدى ذلدك )وي جدض  )مواطن( وليس )مسل ( كلمة هي ال دي  اإلسالمي المصطل  في

 الف   يتمتض حي  المسلمات من كان  اإلسالمي المجتمض بدايات في والسياسي الديني المجتمض

ً  كونه بحك   و بدل ، اإليجدابي وبدالمعنى السياسدي المجتمدض فدي وكاملدة فوريدة بعضدوية مسدلما

 )المسدلمون المفهدوم هدذا المشدهور الشد يف الحددي  يحمدل ، النشدطة للمواطنة )الجمهوري(

ً  ح ادد  ومددن أ ندداه  بددذمته  ويسددعى ، واحدددة ذمددته   والندداس والمال كددة ع لعنددة فعليدده مسددلما

 بشدمل "المسدلمين" لفظدة بدأن البخداري على المعلق وي وي ( ومسل  البخاري )رواه أجمعين(

 ً   .(9) واتطفاي النساء نظ يا

 ) يندي( ب اثدي بعدد ذات قدي  إلدى بد كن المعاصد ة صديغتها فدي المواطندة أن ال دوي وخالصة

 التدي اإلسدالم قدي  إلدى بد كن اإلسدالمي اإلطدار في المواطنة وأن ، لغالبيته  أو المجتمض تهل

 - الدوطن  ا د ة هندا منهدا يعنيندا التدي – الددوا   مختلف في المتبا لة والواجبات الح وق بحد 

 والواجبدات الح دوق فدي بسداويه  فدي واخد  فداتم  مسدلمين كلهد  المجتمدض مواطنو كان فإن

 اتقليدة هدذه حدق فمدن مسدلمة غيد  أقليدة المجتمدض فدي كدان وإن ،  ولدته  وبدين بيدنه  المتبا لة

 ومصددالحه  الدينيددة ح يددابه  بحمددي التددي اإلسددالمية لل ددي  اربكددا اً  المواطنددة بح ددوق التمتددض

 المجتمدض فدي لألقليدات المتميدز بدالموقض التداريخ شهد وقد جور أو غبن  ون والسياسية ا يةالم

 أو قيددت قدد بداريخه  فدي كثيد ة مجتمعات في المسلمين ح وق أن المالحظ إن بل ، اإلسالمي

ً  صو رت   . المسلمين غي  لح وق خالفا

 بم حلددة بمدد   العالميددة والتغيدد ات ال اهنددة العولمددة بددداعيات ظددل فددي المواطنددة كاندد  وإذا

 فدي الف نسديين االجتمداع علمداء أحدد ي دوي كمدا إذ ، ال دومي حاجزهدا كسد  بسدتهدف م اجعة

 بددالوطن أو بددال وم المواطنددة بدد ببط لمدداذا : (2000 بدداريس – المواطنددة مددا ) عنواندده كتدداب

 ذات الف عيددة الجماعددات نحددو أصددغ  مواطنددات نحددو بضدديق أن مددن يمنددض الددذي مددا الخدداص؟

 لل وميددات عدداب ة مواطنددة نحددو بتوسددض أن مددن يمنددض الددذي ومددا ، الع قددي أو اللغددوي امضالجدد

(10)الوطنية
  .  

 فدي ال وميدات بتكتل حي  لمصالحها لتوظيفه اليوم الفاعلة ال وه بسعى الذي هو المسار وهذا

 اإلسدالمية اتمة ومنها اتخ ه اتم  بفتي  يج ي بينما مثالً( اتوربي )االبحا  المت دم العال 

  . وأخعف أصغ  وحدات نحو

 أنهددا علددى ( الخدداص مجتمعدده فددي المسددل  )إسددالمية بمفهددوم المواطنددة إلددى ينظدد  ال واإلسددالم

 علدى االنفتاح يستهدف المتماسك المسل  المجتمض فإقامة ؛ منفتحة ح كة هي بل ، مغل ة ح كة

ً  وراءه ما ً  انفتاحا  ، همومهدا حمدل فدي واإلسدهام هدامع للتوحدد المسدلمة المجتمعدات إلدى إيجابيا

ً  للعدال  بح دق التدي اإلنسدانية ال دي  إعدالء فدي لإلسدهام اتخ ه المجتمعات وإلى ً  بعايشدا  سدلميا

ً  وبفاعالً  ً  حضاريا   . نافعا

 تمثالت المواطنة إسالمياً بين قطاعات المجتمع : 
وم بينهددا فددي أي وطددن ، بتمثددل العناصدد  الكبدد ه التددي بتبددا ي الح ددوق والواجبددات ، وب دد

 المواطنة في ثالثة: 
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  . الشعي        ·

  . المؤسسات        ·

  . الدولة        ·

 المواطنة بين أفراد الشعب : 
 الفط يددة صددوربها بتجدداو  ، ببا ليددة بعالقددات اآلخدد ين بالندداس اربباطدده أي ؛ اإلنسددان مدنيددة

 في مغاالة المذاهي أشد أن دنج لهذا ؛ اإلنسان لهذا بالنسبة وجو ية بل حيابية خ ورة لتصب 

 بحتفظ حتى بينه  فيما اتف ا  هؤالء عالقات بنظ  قي  وجو  بض ورة بعت ف اإلنسان ف  ية

  . التح ق من قدر بأعلى ف  يابه 

 و ، ب بده المسدل  عالقدة حسدن مدض وغيد ه المجتمدض فدي ينظمهدا التي العالقات يجعل واإلسالم

 العالقدات بلدك على الم ببة الح وق إهدار يجعل وبالم ابل ، اإلنسانية فالح سبيل بعهده الوفاء

ً  ع ميثاق ون   اترض في اإلفسا  مض   اتبدي. للش اء وسبيالً  ع م   استح اقه  في سببا

 أولوا يتذك  إنما أعمى هو كمن الحق ربك من إليك أنزي أنما يعل  أفمن وبعالى} سبحانه ي وي

 أن بدده ع أمدد  مددا يصددلون والددذين * الميثدداق ين ضددون وال ع بعهددد يوفددون الددذين * اتلبدداب

 وأقداموا ربهد  وجده ابتغداء صدب وا والدذين * الحسداب سدوء ويخدافون ربه  ويخشون يوصل

 الددار* ع بدى لهد  أولئدك السديئة بالحسنة ويدرءون وعالنية س اً  ر قناه  مما وأنف وا الصالة

 مدن علديه  يدخلون والمال كة وذريابه  اواجه وأ  آبا ه  من صل  ومن يدخلونها عدن جنات

 ميثاقده بعدد مدن ع عهد ين ضون والذين * الدار ع بى فنع  صب ب  بما عليك  سالم * باب كل

 الددار  سدوء ولهد  اللعندة لهد  أولئدك اترض فدي ويفسددون يوصل أن به ع أم  ما وي طعون

 . 25-18 ال عد

 الصدفة بحسدي كثيد ة بشدعبات فدي الشدعبي المسدتوه لدىع المتبا لة والواجبات الح وق بتمثل

 ، الدزوجين بين وح وق وأوال ه  الوالدين بين ح وق فهناك ؛ اآلخ  بجاه شخص يأخذها التي

  . إلخ ... الجي ان بين وح وق ، اترحام بين وح وق

ً  هناك  ، البيد  ح دوق مثدل أخد ه مسدارات علدى بصدا  ولكنهدا هدذه مدض بتدداخل ح دوق أيضا

 هو وما . إلخ .. والحض  السف  وح وق ، العل   ور وح وق المسجد وح وق الشارع، وح وق

ً  تنهدا المجتمدض أفد ا  عمدوم بدين المؤكددة العامدة الح دوق هناك أوسض  بدين عامدة ح دوق أساسدا

 شدئنا وإذا مجتمعده أبنداء أي اإلنسدان يعايشده  فديمن بت كدز سدلوكيات بصدفتها لكنها المسلمين

 إخدوة المؤمنون إنما } بعالى قوله في جاء ما ذلك من فإن النصوص به اءتج مما منها نماذج

 قدوم مدن قدوم يسدخ  ال آمندوا الدذين أيهدا يدا * ب حمدون لعلكد  ع واب دوا أخويك  بين فأصلحوا

 أنفسدك  بلمدزوا وال مدنهن خيد اً  يكدن أن عسدى نسداء مدن نساء وال منه  خي اً  يكونوا أن عسى

 أيهدا الظالمون*يدا ه  فأولئك يتي ل  ومن اإليمان بعد الفسوق االس  ئسب باتل اب بنابزوا وال

ً  بعضدك  يغتدي وال بجسسدوا وال إثد  الظدن بع  إن الظن من كثي اً  اجتنبوا آمنوا الذين  بعضدا

ً  أخيه لح  يأكل أن أحدك  أيحي -10 الحجد ات رحدي   بدواب ع إن ع واب دوا فك هتموه ميتا

12 .  

 ، المد ي  وعيدا ة ، السدالم ر  : خمدس المسدل  على المسل  حق ) وسل  ليهع ع صلى وقوله

 )المسدل  وسدل : عليده ع صدلى وقولده . العداطس( وبشدمي  ، الددعوة وإجابة ، الجنا ة وابباع

 فد ج ومدن ، حاجتده فدي ع كان ، أخيه حاجة في كان ومن ، يسلمه وال يظلمه ال ، المسل  أخو

 يدوم ع سدت ه مسدلماً، سدت  ومدن ، ال يامدة يدوم كد ب مدن ك بة عنه ع ف ج ، ك بة مسل  عن

(11) ال يامة(
  .  
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 إلدى مسدل  مجتمض يجمعه  الذين اتف ا  بين بالعالقات لالرب اء المه  من إن : ن وي هذا وعلى

 بدين اإلسدالم  يدن شد عها التدي اتخالق فيها بتجلى أن ، للسعا ة المح ق ، اإلنساني المستوه

ً  ؤمنينالم   : التالية اتخالق ومنها ، عموما

 البنيدة بتشدكل أساسده على الذي وهو ، المؤمنين بين اإليمان برابطة ينعقد الذي الوالء   -

 حداي بفسدد وبضدعفه ، اإلسالمية لألمة وبالتالي ، المسل  للمجتمض المتماسكة العضوية

 : اتنفداي سدورة فدي ىوبعدال سدبحانه قداي ولهدذا . الحضداري وجو هدا وينددث  ، اتمة

 كبيدد ( وفسددا  اترض فددي فتنددة بكددن بفعلددوه إال بعدد  أوليدداء بعضدده  كفدد وا )والددذين

 قبدل بده أمد وا ما إلى ي جض الضمي  ، بفعلوه إال : )قوله : الشوكاني قاي  . 73 اتنفاي

(12) ( الكاف ين مواالة وب ك .. ومناص به  المؤمنين مواالة من هذا
  .  

 وعملددي نفسددي ب ددارب روح بيددنه  العالقددات بسددو  حيدد  ، والتعةةاط  تةةوادوال األلفةةة   -

ً  شداً  بع  إلى بعضه  يشد إيجابي ً  إيمانيا ً  إنسانيا ً  ال ، ح ي يا ً  أو مصلحيا  ف ط، مظه يا

 الصدالة عليده قولده فدي ، بليدت بشدبيه في وسل  عليه ع صلى ال سوي ذلك أوخ  وقد

 منه اشتكى إذا ، الجسد مثل وبعاطفه  وب احمه  بوا ه  في المؤمنين مثل ) : والسالم

 والحمى( بالسه  الجسد سا   له بداعى ، عضو
(13)

  .  

 وليسد  ، له للمنصوح مصلحة فيه ما بكل السعي ب تضي جامعة كلمة وهي ، النصيحة   -

  م ارف. منك  ب ك أو ، مت وكة عبا ة أ اء نحو اإلرشا  على م صورة

 )النصد  : عليهدا وسدل  عليده ع صدلى النبدي الصحابة بايض التي يعةالمبا عناص  من كان وقد

(14) مسددل ( لكددل
 : قدداي وسددل  عليدده ع صددلى النبددي أن الددداري بمددي  عددن مسددل  صددحي  وفددي .  

 ، المسددلمين وت مددة ول سددوله ولكتابدده هلل : قدداي ؟ ع رسددوي يددا لمددن قلنددا ، النصدديحة )الدددين

 أذه بده رأه فدإن ، أخيه م آة إحدك  وإن يظلمه وال ، يكذبه وال يخذله ال المسل ، أخو والمسل 

(15) عنه( فليمطه
  .  

 وكدف ، وأخد اه   نيداه  فدي لمصدالحه  )إرشدا ه  : المسدلمين بدين فيمدا  النص  صور ومن

 ، لهد  المندافض وجلدي ، عدنه  المضدار وإبعدا  ،  البهد  و فدض ، عدورابه  وسدت  ، عنه  اتذه

  .(16) ( ... عليه  والشف ة ، وإخالص ب فق   المنك  عن ونهيه  ، بالمع وف وأم ه 

 إلددى والمبددا رة ، بيددنه  والشدد اق والنددزع الف قددة أسددباب وإ الددة ، النةةا  بةةين اإلصةةالح   -

 خصدلة اإلسدالم جعدل وقدد ، يتطدور أن من ومنعه ، حد  إذا والخصام التناف  احتواء

 إال نجدواه  مدن كثيد  فدي خي  ال } كتابه في ي وي فاهلل ، اتعماي أفضل من اإلصالح

 ع م خداة ابتغداء ذلدك يفعدل ومدن النداس بدين إصالح أو مع وف أو بصدقة أم  من

  .114 النساء عظيماً  أج اً  نؤبيه فسوف

 قدددرات مددن يسددتطيض بمددا ينصدد ه أن المسددل  أخيدده علددى المسددل  حددق فمددن : النصةةرة   -

 عنددما نصد ه عليه يجي فكما ، والمعنوية الما ية للجواني شامل والنص  وإمكانات،

 والنميمدة، كالغيبة ، أ بي ظل  عليه وقض إذا ينص ه أن عليه يجي ، ما ي أم  في يظل 

  ونحوها. السمعة وبشويه

والنص  للمسل  مطلوب من أخيده علدى أيدة حداي ، ولهدذا قداي صدلى ع عليده وسدل  )انصد  

ه إذا كان مظلوماً ، فكيف أنص ه إذا كان ظالماً؟ أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قاي رجل : أنص 

(18) قاي : بحجزه وبمنعه من الظل  ، فإن ذلك نص ه(
   . 
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ً  ذلك ومن   -  ، المدؤمنين صدفات مدن الشد ع جعلهدا التدي ، اإليمانية األخالق سائر : أيضا

 ، التعامدل فدي والعددي ، بدالحق الشدها ة وأ اء ، بدالعهو  والوفداء ، الحدي  صدق مثل

  . إلخ ... والتواخض ، والحياء والعفة

 آ اب : مثددل ، النةةا  بةين اليوميةةة الحيةاة حركةةة تقتضةةيها التةي العمليةةة اآلداب وكةذلك   -

 ، للدددخوي كاالسددتئذان ، والبيددوت الشددارع وآ اب ، الصددحبة وآ اب ، المددالي التعامددل

 ، الكبيد  امواحتد  ، بأخيده إشداعته بضد  ممدا يد اه مدا وسدت  ، عليهدا التلصص وعدم

  الصغي . على والعطف

ومثل ذلك أيضاً : اآل اب الوار ة في اتحا يد  الجامعدة ، كدالوار ة فدي حددي :) أم ندا 

رسوي ع صلى ع عليه وسل  بسدبض:أم نا بعيدا ة المد ي  ، واببداع الجندا ز وبشدمي  

 فشداء السدالم(العاطس ، وإب ار ال س  ، أو الم س  ، ونص  المظلوم ، وإجابة الداعي،وإ

(19) . 

ث  إن ال ي  الخل ية التي ش عها اإلسالم لتكون قواعد موجهة وخابطة للحياة اإلسدالمية 

بتمثددل بصددوربها المباشدد ة فدددي هددذه العالقددات بددين أفددد ا  المجتمددض سددواء كاندد  مدددن 

المطلوبدددات كالصددددق والعددددي والحيددداء واإلحسدددان ، والتعددداون علدددى البددد  والت دددوه ، 

لنصدديحة أو كاندد  مددن ال ددي  المنهددي عنهددا كددالغي والغددل والتعدددي علددى واإلكدد ام ، و ا

ح وق اآلخ ين والتكب  على الناس ، واالبهامات الباطلة ، والتلصص على العورات .. 

 ونحوها مما جاء النهي عنه في الش يعة . 

وهددي قددي  باسددتطاعتها لددو اسددتطاع النظددام الت بددوي غ سددها فددي نفددوس الناشددئة وبندداء 

عليها أن بوجد مجتمعاً بدتألت إنسدانيته فدي أعلدى  رجابهدا ، ويتنداغ  أفد ا ه  شخصيابه 

 نفسياً وفك ياً وح كياً بأرقى صور الكماالت البش ية . 

 

 

 الشعب والمؤسسات الوطنية : 

المؤسسات شخصيات اعتبارية ذات أهداف ربحية أو خي ية ، ث افيدة أو اجتماعيدة ، قدد 

 ؤسسات الدولة ال سمية ولكن بشيء من االست الي النسبي . بكون أهلية بحتة ؛ بابعة لم

هذه المؤسسات حاي وسط بين اتشخاص أو أف ا  الشعي ، وبين الدولة بمدا هدي سدلطة 

 حاكمة . 

 بين هذه المؤسسات والشعي ح وق متبا لة كما الشأن بين أف ا  الشعي نفسه : 

فيمدا ب دوم بده مدن أعمداي فمن ح وق الشعي على هدذه المؤسسدات الصددق وعددم الغدي 

بدخل فيه المؤسسات كما يددخل فيده  (20)ف وله صلى ع عليه وسل  )من غشنا فليس منا(

اتف ا  ، بل إنها بدخل في حدي  )الله  من ولي من أم  أمتي شديئاً فشدق علديه  فاشد ق 

 إلددى واليدة الحكد  إال أن عموميددة فهدذا الحددي  وإن كددان يتجده بشدكل مباشد   (21)عليده(

علدى  – خاصدة ال بحيدة منهدا –اللفظ بشمل المؤسسات التي لها سلطة بتمثل في قدربها 

، وبالدذات  -بح يق مصالحها على حساب اتف ا  اسدتغالالً واحتكداراً و عايدات مضدللة 

إذا كان  الدولة في حالة عجز عن ف ض قوانين العدي على هذه المؤسسدات ، أو كاند  
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بحمي هذه المؤسسات قوانين فوق الدولة وفق ما بتجه له ح كة العولمة االقتصا ية فدي 

 .  - مننا 

الشعي على المؤسسات أيضاً اإلسهام فدي التنميدة الوطنيدة ، والمبدا رة إلدى  ومن ح وق

اتعماي اإلغاثية ، وعدم مصا مة قي  المجتمض بممارسة أو ب ويج ما يسيء إلى  ين أو 

ب اليد الوطن المتواطأ عليها ، مدن ح دوق الشدعي أيضداً علدى هدذه المؤسسدات أن بوجده 

حيدد  ال بخ جهدا مدن اإلطدار الدوطني إال فدي حدداي  كابهدا التدي بخ جهدا موسدمياً إليده ب

االستغناء عنها وفق  راسات مسحية كافية ويؤخذ هذا من قوي ال سدوي صدلى ع عليده 

وسددل  لمعدداذ حددين أرسددله إلددى الدديمن )وأخبدد ه  أن ع افتدد ض علدديه  صدددقة بؤخددذ مددن 

لدى ف د ا ه  حيد  أخدذ بعد  العلمداء مدن قولده فتد   ع (22)أغنيا ه  فت   علدى ف د ا ه (

فلو خالف ون دل أجدزأ عندد المالكيدة علدى  –أي ن ل الزكاة إلى وطن آخ   –)ب ك الن ل 

(23) ول  يجزئ عند الشافعية على اتص  إال إذا ف د المستح ون لها( –اتص  
   

أما حق هذه المؤسسات علدى المدواطنين فمدن أبد   مدا يتمثدل بده عددم الح دد عليهدا ، أو 

وه صوربها كب   عاية مغ خة خدها ، وبفضيلها علدى غي هدا مدن اإلساءة لها بما يش

المؤسسات غي  الوطنية عند التساوي بينهدا فدي منتجابهدا ، ورفد  اتعمداي التخ يبيدة 

التددي بسددتهدفها كأعمدداي التطدد ف واإلرهدداب التددي بسددعى لتدددمي  المؤسسددات الوطنيددة ، 

عليهدا بمدا يح دق المصدال  وكذلك اإلخالص عند العمل فيها ، ومواصلة نص  ال دا مين 

 العامة مباش ة عن ط يق وسا ل اإلعالم أو غي ها . 

 الشعب والدولة : 

الح وق المتبا لة بين الشعي من جهة والدولة من جهة أخد ه هدي مددار مدا يسدمى اآلن 

 ب  )المواطنة ( من حي  هي ح وق متبا لة بين الط فين . 

لهذه الح وق فدي اإلسدالم لعددم وجدو   – كما سبق –وفي هذا اإلطار ور  إنكار بعضه  

لفظ )مواطن( بمعنى شدخص يشدارك فدي شدؤون وطنده ، بدل يوجدد لفدظ يعطدي المعندى 

وهو لفظ )رعية( الذي يطلق علدى الشدعي م ابدل  –كما يتصور بع  هؤالء  –الم ابل 

الحاك  ، ولفظ ال عية يطلدق أساسداً علدى  –)ال اعي( الذي يطلق على السلطة السياسية 

 ماشية التي يوجهها ال اعي كيفما ي يد . ال

ل د أسلف  بأكيد كثي  من المفك ين المعاص ين على أن م ابل )مواطن( المعاص ة هدي 

)مسل ( وفق مضمونها اإلسالمي الذي يعني شخصاً لده ح دوق وعليده واجبدات بجداه مدا 

 يحيط به من أشياء الوجو  ومنها قطاعات المجتمض التي منها الدولة . 

 عن هذا فإن التعامل مض لفظ )رعية( بهدذا السدلق السد يض والددعوة إلدى أن بخد ج فضالً 

الشعوب المسلمة من كونها رعية لتكون مواطنة غي  سديد ؛ إن اتلفاظ الع بية ال بب ى 

في حدو  إطالقابها اتولى وإنما بتطور لتتضمن معاني بناسي الصدياغات التدي بنددرج 

الصيت الشد عية بتضدمن معندى حدق الم عدي علدى ال اعدي فيها ؛ إن لفظ )ال عية( في 

بالعددي وال يدام بدالحق وإيفا دده ح وقده التدي شد عها اإلسددالم لده ، فدالنص الشد عي وهددو 

نددص  ينددي عمددا ه التوجيدده الخل ددي قبددل التشدد يض ال ددانوني يوجدده ال اعددي أن يتحمددل 

دي  المسؤليات الدذي مسؤولية إقامة ح وق ال عية بديناً هلل وطلباً ل خوانه ، ولنتأمل ح

ي وي فيه ال سوي صلى ع عليه وسل  فيما رواه البخاري عن عبدد ع بدن عمد  رخدي 
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ع عنهمدا )أال كلكد  راع وكلكد  مسدؤوي عدن رعيتده فاإلمدام االعظد  الدذي علدى الندداس 

راع وهو مسؤوي عن رعيته ، وال جل راع على أهل بيته وهدو مسدؤوي عدن رعيتده ، 

لى أهل بي   وجها وولده وهي مسؤولة عنه  وعبد ال جدل راع علدى والم أة راعية ع

(24) ماي سيده وهو مسؤوي عنه ؛ أال فكلك  راع وكلك  مسؤوي عن رعيته(
   . 

وتن المسلمين فهموا مثل هذا النص في جوه الديني العدام لد  بد   عندده  بلدك الصدورة 

 اعددي بأغنامدده ، إن الددذي البشددعة التددي بمددن  ال اعددي التالعددي بمصددا   رعيتدده كمددا ال

فهموه عكس ذلك بماماً ل د فهموا أنه  ليل على عظ  ح دوق ال عيدة وخطدورة مسدؤولية 

مددن بهيددأ لدده إمسدداك  مددام الحكدد  عليهددا بددل فهمددوا مندده أن ال اعددي لدديس هددو اتصددل بددل 

ال عية ، وأن ال اعي مج   وسيلة إلقامة ح وق هدذه ال عيدة ،ولنأخدذ مدن كدالم هدؤالء 

 ا ن له ابن حج  في ش ح هذا الحدي  : العلماء م

)ال اعي هو الحافظ المؤبمن الملتزم صالح ما اؤبمن علدى حفظده فهدو مطلدوب بالعددي 

فيه وال يام بمصالحه( ون ل عن الطيبي قوله ) إن ال اعي ليس مطلوباً بالذات وإنما أقي  

(25) (لحفظ ما است عاه المالك فينبغي أالا يتص ف إال بما أذن الشارع فيه
   

مسألة أخ ه ، هي اإلصطالح الجاري عند الحدي  عن العالقة بين الدولة والشعي في 

قضية المواطنة وهو مصطل  )الح وق( فدي إطدار الفكد  المعاصد  ، بينمدا فدي اإلسدالم 

الحدي  عن واجبات، ولألسف أنه من خالي استثمار ج س اتلفاظ : ح دوق ، واجبدات 

 أن هذا يعني عدم وجو  ح وق إسالمية في هذا المجاي .  ، ب لي الح ا ق بحي  يُصور

وإذا وعينا أساس ارببداط كدل مدن ال ضديتين )الح دوق والواجبدات( بمنطل هدا )المواطندة 

مدده انحصدار  اللدة اللفظدة فدي منطوقهدا أو  –أيضدا  –الليب الية واإلسالم ( ، وع فندا 

 ل يمة الح ي ية لهذين المصطلحين. استيعابها لم ابلها ؛ إذا وعينا وع فنا ذلك أ ركنا ا

بين مصطل  الح وق والمواطنة الليب الية فهو عددم وجدو  مصددر  –فأما وجه االربباط 

يتجاو  هذين الط فين يمن  الح وق ، ومنطق وجدو  طد فين يتنا عدان مصدال  بينهمدا 

و أن يت  انتزاع كل ط ف مصالحه من اآلخ  بحسبانها ح وقداً لده إمدا بأصدل وجدو ه ، أ

 بالع د ال ابط بين الط فين . 

وهذا خدالف اتمد  فدي اإلسدالم فمصدال  أطد اف الوجدو  االجتمداعي منطل هدا هدو ع  

فهو الذي أوجد هذه اتط اف وهو اتعل  بمصالحها ومن ثد  المحدد  لهدا والملدزم بهدا ، 

ات فالمصلحة التي للف   على الدولدة ، وم ابلهدا مصدلحة الدولدة علدى الفد   هدي مطلوبد

شددد عية مدددن قبدددل المصددددر الدددذي يخضدددض لددده أطددد اف المجتمدددض المسدددل  كلهددد  حكامددداً 

ومحكومين، واإلخالي بها يع ض صاحبه قبل الجزاء ال انوني الدنيوي إلدى غضدي ع 

واستح اق ع ابده ، مدن هندا كدان لفدظ واجبدات أصددق إسدالميا ، وأقدوه أثد اً نفسدياً مدن 

 لفظة ح وق. 

فددي منطوقهمددا المباشدد  بحيدد  أن الح ددوق ال بدددي علددى  أمددا انحصددار أي مددن اللفظددين

الواجبات والواجبات ال بعني الح وق فخطأ واخ  ، إن الح وق في المواطنة الليب اليدة 

بعنددي أنهددا إلزامددات للطدد ف الم ابددل لصدداحي هددذه الح ددوق ، فحددق المشدداركة السياسددية 

ي بمدن  المدواطن التمتدض بلزم النظام السياسدي بدأن يضدض اآلليدات التد –مثالً  –للمواطن 

 بهذا الحق . 
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واتمدد  نفسدده بالنسددبة للواجبددات فددي اإلسددالم بددين أطدد اف المجتمددض ، إنهددا واجبددات مددن 

 حي  أم  الش يعة بها ، وهي ح وق متبا لة بين هذه اتط اف. 

والح ي ة أن ال يمة ليس  في المصطلحات بذابها وإنما في المضامين التي بحملها ث  في 

 الواقض العملي في الحياة .  بجليها في

 حقوق الشعب )المواطنين( على الدولة :

 من أبرز هذه الحقوق :  

  أن يكون الحك  وفق المنهج الذي ي بضيه الشعي وهو بالنسبة للمجتمض المسدل  بطبيدق

 ش يعة ع والحك  بما أنزي في وحيه . 

 ر الغدي الث دافي أو النص  لجميض أف ا  ال عية ، وعدم غشده  بدأي صدورة مدن صدو

يسدت عيه ع رعيدة يمدوت وهدو  االجتماعي جاء في الحدي  الش يف ) ما من عبد 

 . (26) غاش ل عيته إال ح م ع عليه الجنة(

    . بح يق ال ي  اإلسالمية كالعدي والمساواة من خالي أنظمة شاملة لجميض المواطنين 

    . بحمل المسؤولية أمام أعداء الوطن 

    . بهيئة الف ص تف ا  الشعي لل يام المعاشي والمعا ي 

    . ًحمل رسالة اإلسالم عالميا 

  مباشددد ة مؤسسدددات الدولدددة الواقدددض االجتمددداعي بصدددوراً وإصدددالحاً وارب ددداء بددده

ونحوها مما بحثه العلماء المسلمون في وظدا ف الدولدة فدي اإلسدالم مستشدهدين 

(27)عليه بالنصوص الش عية
   . 

  وق الدولة على المواطنين فمن أه  ما بتمثل به:أما ح

البيعة: وهي بمثل بعاهداً بين المواطنين وحاكمه  على أن يحك  فيه  بالش يعة وأن ي ي  

الحق والعدي ، على أن يكونوا أوفياء للنظام مغلبين المصلحة العامة التي بتبناها الدولدة 

ي ليسدد  مجدد   بوافددق يددت  وينسددى ، إن علددى المصددال  الجز يددة الذابيددة ، والبيعددة بالتددال

 المطلوب ش عاً أن بظل مال مة شعورياً ومن ث  ح كياً للمواطن في كل أحواله . 

 الوالء للدولة بحسبانه والء لإلسالم الذي بتبناه الدولة بطبي اً و عوة .           ·

لمجتمددض اإلخددالص فددي العمددل للدولددة سددواء مددن خددالي مؤسسددابها أو مؤسسددات ا         ·

 المدني.

 اإلسهام في بناء وبنمية الوطن .          ·

 النص  والسعي لإلصالح بالط ق السلمية التي ال بهز است  ار الوطن و ولته .          ·

 الدفاع عن الوطن خد أعدا ه .          ·

 التمثيل الجيد للدولة والمجتمض خارج حدو ه .          ·

  

 :بناء المواطنة تربوياً 
ل  يكن هناك إغفاي لبناء المواطنة في المناهج التعليمية ، إذ كان  منبثدة فدي ثناياهدا ، لكنهدا 

ابخذت صوراً ب ليدية خاصة وأنها مندرجة في الموا  الش عية حي  بأبي علدى صدورة قدي  

 ون ربدط لهدا  –ومعلدوم أن عامدة المطلوبدات الدينيدة ذات عمدوم  –خل ية ومطلوبات  ينية 

الوطني ، ال أقصد حص ها فيه ، و لكن بيان الجاني التطبي ي لها في  ا  ة الوطن باإلطار 

وهي الدا  ة اتولى تغلي بلك المطلوبات ؛ ف وله بعالى )وبعاونوا علدى البد  والت دوه وال 
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بعاونوا على اإلث  والعدوان( شامل لكل المسلمين في كل مكدان ومدض أي إنسدان مسدلماً كدان 

نه واقعاً يتبلور في المجاي الوطني بأوخ  صوره وأولها ، ونهيه سبحانه أو غي  مسل  ، لك

عن التنا ع والت اطض أيضاً عام ولكنه يصددق بالدرجدة اتولدى المباشد ة علدى النداس الدذين 

 يضمه  مجتمض واحد . 

إن المطلوب هو بفعيل قضية المواطنة مستلهمة من الش يعة ومصبوبة في قوالي معاصد ة 

ن ال يعيشددون مددض ال دد آن ف ددط وال مددض كتددي اآل اب الت اثيددة وحسددي ؛ إنهدد  ، فالندداس اآل

يعيشدون عصدد ه  بصدديغه الحضدارية فددي ح ددوق اإلنسددان ، والمواطندة وغي هددا ، ومددن ثدد  

يحتدداجون خطابدداً مواكبدداً لعصدد ه  ، حيويدداً، يصددو  الفكدد ة ومددن ثدد  يحددد  الموقددف ليح ددق 

 . مواطنة بجمض بين اإلسالمية والعص ية في آن 

إن أهدد  م حلددة لبندداء )المواطنددة الفاعلددة( ولسددا   ال ددي  هددي م حلددة الطفولددة والنشددوء التددي 

بجعددل الشددخص يعدديي المواطنددة فكدد ةً ووجددداناً ، فكدد  هدد  الددذين اسددتوعبوا الوطنيددة فكدد اً 

ويصدديحون بهددا ولكددنه  فددي واقددض حيددابه  ال يكت ثددون بهددا ، بددل ربمددا اسددتغلوها لتح يددق 

إن السددبي أن هددذه ال يمددة )المواطنددة( لدد  بحتددل وجدددناه  منددذ الصددغ  مصددالحه  اتنانيددة ، 

بحيدد  يشددع ون أنهددا اتصددل بالنسددبة لوجددو ه  أكثدد  مددن شخصدديابه  وأن قيمددته  وعددزه  

 يكون بالتضحية لها فضالً عن بذي الطاقة لخدمتها.

لكني سأشي  لن أكتي خطة ريا ية لبناء المواطنة ب بوياً فهذا ما ال يمكن أن ي وم به ف   ، و

إلى بع  العناص  التي ال بد منها لتح يق بنداء المواطندة فدي الميددان الت بدوي ، ب دوم هدذه 

 العناص  في المنهج المدروس ، وفي بدريس المعل  ، وفي أنشطة المدرسة غي  الصفية . 

  الدد بط الوثيددق لعناصدد  المواطنددة بالدددين السددتثمار بددوهج االسددتجابة لمطلددوب الدددين فددي

الددوطن ، ولدديس فددي هددذا اسددتغالي للدددين فددي خدمددة أهددداف غيدد   ينيددة ، إن ال ددي  خدمددة 

المطلوبددة مددن المسددل  حاكمدداً أو محكومدداً ؛ فدد  اً أو جماعددة هددي ال ددي  المطلوبددة لتح يددق 

المواطندددة النافعدددة فدددي مجتمعندددا السدددعو ي المسدددل  الدددذي يتمددداهى وجدددو ه السياسدددي 

 . -كما سبق  –والحضاري مض اإلسالم 

 أنه ينبغي أن ندرك أن بدريس الدين في بع  الجواندي يحتداج إلدى بفعيدل يتجداو   على

إلدى الجاندي الحيدوي المد ببط بوخدض الناشدذ فدي هدذا  -التنظيد  –به الجاني التج يدي 

بحيد   –العص  في مثدل قضدايا : التوحيدد ، والدوالء والبد اء ، وال دي  الخل يدة ونحوهدا 

 ضددية بح ي دداً سددليماً فددي إطددار السدد ف الحضدداري يعطيدده الم دد ر مسددالك بح يددق هددذه ال

 والمع في الذي يعايشه ، والوخض االجتماعي الذي يعيشه . 

  بتبنى المنهج السلفي الذي بعثته  عوة الشيخ محمد  –بمناهجها التعليمية  –وتن المملكة

تمدض بن عبد الوهاب فإنه وفاًء لهذا المنهج ، واستجابة لض ورة التغيد  الدذي حدد  للمج

الدذي ي سدمه  –لتحديد الموقدف الث دافي  –أقصد المنهج السلفي  –واتمة ينبغي بح ي ه 

فددي ظددل الوخددض الحضدداري الددذي نعيشدده واالمتددزاج الث ددافي لمجتمعنددا مددض المجتمعددات 

اتخ ه إسدالمية وعالميدة فدي ظدالي العولمدة ، حتدى ال يتحدوي هدذه المدنهج إلدى بد ا   

و إلدى رمدو  بعبويدة قابلدة تن بحمدل مدن التدأويالت ماض  م طوع الصلة بالحاخد  ، أ

 التطبي ية ما يأبي بنتا ج سلبية . 

  ي المطلوبددات والمصددطلحات الشدد عية علددى مددا هددو قددا   فددي الخطدداب وينبغددي أن بُن ددزل

المعاصدد  ، ومددا هددو متددداوي فددي السدداحة الث افيددة واالجتماعيددة ليتفاعددل الطالددي مددض 

 لجارية . بوجيهات  ينه في ح كة حيابه ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 16 

طبعاً ال يعندي هدذا بمييدض المصدطلحات الشد عية لحسداب مصدطلحات مسدتحدثة ، فالح دا ق 

الم ا  هدو أن  الش عية هي االصل لعص نا ومجتمعنا، و للعصور والمجتمعات اتخ ه ، 

نفس  الح ي ة الش عية بالمصطلحات الع فية التي بجعل الطالي يدرك الصور التطبي ية في 

ح ي ة الش عية ، مثالً في الش ع ذم للنفاق بكدل صدوره الع ديدة إخدماراً للكفد  واقعه لتلك ال

(28) وإظهاراً لإلسالم ، والخل ية )أربض من كن فيده كدان مناف داً خالصداً ...الحددي (
وبح يدق   

فدي وقتندا يوجدد  (29) مصالحه عبد  التلدون االسدتغاللي للنداس)إن شد  النداس ذو الدوجهين..(

الددذي يدددرك الندداس بمثالبدده سددواء علددى مسددتوه أفدد ا  العمددوم أو علددى مصددطل  االنتها يددة 

مستوه المث فين والساسة الذين يتنك ون للمبا ئ التي يدعون إليها قبل وصدوله  لمناصدبه  

. مثل ذلك اتث ة الم ابلة لإليثار ، واتث ة بما بنطوي عليه من ش  وبخدل وحسدد لرخد ين 

 ا فه مصطل  اتنانية ، ... إلخ . أن يناله  الخي  ، هذا المصطل  ي 

        من العناص  المهمة أيضاً في ال بط بين معطيات العص  ومطلوبات الش ع، الح دوق؛

 ح وق المواطنة ذابها . 

أوخددحنا فيمددا سددبق أن ب كيددز االبجدداه الليب الددي علددى )الح ددوق(  ون الواجبددات جدداء ببعدداً 

ة : الدولة والشعي متعا الن وأنهما يتنا عان هذه لفلسفة االبجاه التي ب ه أن ط في المعا ل

الح دوق ومدن ثدد  يت اسدمانها ، ولديس هندداك سدلطة عليدا بمنحهددا بلدك الح دوق ، وأن اإلسددالم 

عكس ذلدك فمصددر بلدك الح دوق هدو ع هدو الدذي منحهدا عبدا ه ، و ا  بفضدالً بدأن جعلهدا 

 ل أن بكون ح وقاً . التزاماً أمامه من قبل من هي مطلوبة منه  فهي واجبات قب

الدولدة  –هذا مدا سدبق ، لكدن مدا يحسدن بأكيدده هندا هدو أن هنداك خلدالً بدين ط فدي المعا لدة 

في هذه الح وق م ارندة بمدا هدو سدا د فدي المواطندة المعاصد ة ، حيد  الصدوت  –والشعي 

مض خفوت لح وق المدواطن علدى  –عند المسلمين  –العالي هو لح وق الدولة على المواطن 

ولة لديس فدي اإلعدالم السياسدي ف دط بدل وفدي مددونات السياسدة الشد عية ، ربمدا بد  ذلدك الد

لم تضيات باريخية عندد المسدلمين ، وربمدا كدان اسدتنا اً لكدون الح دوق العامدة هدي اتصدل 

ف وْخعُها بإ اء ح وق الحاك  التي هي ح وق اسدتثنا ية إ راء بهدا، أو تن الدولدة كاند  فدي 

ف عصور اإلسالم اتول ى لما بزي في إطار المشيخة ال بلية ول  بتحوي إلى مؤسسات بصد اِ

بفاصيل شؤون الحيداة ، أو لغيد  ذلدك مدن اتسدباب ، لكنندا فدي هدذا العصد  ، ونحدن نسدعى 

لبناء حضاري ذي وجه إسالمي ينبغي أن نتح ر من بحكد  ظد وف باريخيدة مضد  لنعدو  

الخلفداء ال اشددين لنبندي مدن خاللهدا لمصا ر اإلسدالم اتسداس وهدي ال د آن والسدنة وهددي 

وفي مواكبة  لمعطيات العص  اإليجابية في هذا المجاي مواطنة متوا نة الح وق والواجبات 

بددين عناصدد  المجتمددض ، لتسددتطيض مددن خددالي موا نتهددا بح ددوق المواطنددة المعاصدد ة بح يددق 

 بفوقها الم نض لفك  الناشذ المشبض لمشاع ه اإليمانية . 

ببنى المناهج على ر و  أفعاي بجاه اتحدا  العينية ، بحي  إنه كلمدا وقعد   والمفت ض أالا 

مشددكلة أو بدد  ت ظدداه ة طلددي أن يددزا  فددي مفدد  ات المندداهج مددا يعالجهددا، ينبغددي أن ببنددى 

المناهج على المضامين الكلية التي بعطي الطالي في قضدية مدا أسسدها العامدة ، وبوصديفها 

، بحي  بجعل شخصيته قا رة على معالجدة كدل مدا يعد ض لده  الواقعي ومنطل ابها التنفيذية

 من مفاجئات العص  . 

هدو الدذي يجعدل  –خدمن أسدباب أخد ه ال ريدي  –ولعل هذا السبي من الخلل في مناهجندا 

أبناءها على الد غ  مدن كثافدة المعطدى الدديني والث دافي فدي المنداهج مدن غيد  حصدانة أمدام 

لضخ العدولمي بالدرجدة المطلوبدة للمسدل  الف يده فدي  ينده االخت اق ، وبال قدرة على الف   ل

 الواعي لعص ه ، المستبص  لح كته فيه. 
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    المددنهج التعليمددي  ا دد  بددين الجانددي الت بددوي ذي المنحددى العدداطفي ، والجانددي المع فددي

المنهج الفكد ي ، والمفتد ض بكامدل الجدانبين معداً خاصدة لم احدل التعلدي  مدا  ون   ذي

ن بعدد  ال ضددايا بحتدداج بكثيفدداً تحددد هددذين الجددانبين ، وقضددية الوطنيددة الجامعددة ، لكدد

والمواطنة بحتاج لتكثيف الجاني العاطفي فيها الذي يجعدل الناشدذ يشدع  أن وطنده هدو 

بيته ، هو أهله ، وأن بف يطه بح ه بضييض لملكه وتهله وبيته ، لنأخذ مدثالً هدذه الط فدة 

نيددا كددان يسددتخدمها فددي بدددريس طالبدده فددي مددا ة التددي ي دداي فيهددا: إن مدرسدداً فددي ب يطا

الجغ افيا ؛ حي  كان ي بط ذلك بح كة ب يطانيا االستعمارية ، مثال ي دوي: هدذه الدولدة 

اسدتعم ها أجددا ك  وأعطوهدا وأخدذوا منهدا ، وهدذه الدولدة لد  بسدتعم ها ب يطانيداً ولددذا 

 … فهي بنتظ ك  مست بالً 

اللددون العدداطفي الددذي يبنيدده اإلسددالم فددي نفددوس  ويحسددن بنددا فددي مجدداي )العاطفددة( أن نعددي

المسددلمين مددن خددالي ربددط المسددل  ب ضددايا الوجددو  الكبدد ه ، أمانددة العبو يددة، والخالفددة فددي 

اترض ، والسدديا ة علددى الكددون حيدد  بت اجددض بعناصدد  أخدد ه ببدددو لددده غيدد  المسددل  لهددا 

فخاريدة ونحوهدا حيد  ببددو اعتبارها مثل اتشياء الفلكلورية ، والم تنيات الحف ية معدنية و

بافهة لده المسل  ، ويعتب  االنشغاي بها بلهياً بالذي هو أ نى عدن الدذي هدو خيد  ولهدذا فدإن 

بك يس الوطنية ومن ث  المواطنة من خالي هذه اتشياء وخض لألشدياء فدي غيد  مواخدعها 

 الصحيحة وإي ا  لإلبل في غي  موار ها . 

       نددة إيجابيددة لددده الناشددئة مددن االرببدداط بددالواقض ال ددا   اربباطدداً ال بددد لتبنددي الت بيددة مواط

 مع فيا ، وح كياً. 

البد من التش يض للمتضمنات العملية للمواطنة ، في المشاريض التنموية ، في الجندية ، فدي    ·

 ال عاية االجتماعية ... إلخ . 

مؤسسدابها بمدا يجعدل الناشدذ ث  ال بد من التع يدف بهدذه المتضدمنات وبأنظمدة الدولدة و        ·

 يعايي وطنه . 

 –إلمارة المنط دة ، لدبع  المؤسسدات  –مثالً  – يارات  –ومثل ذلك االربباط الميداني    ·

 أفالم عن خطط التنمية الوطنية . 

أيضاً كشف العطاء وبمجيده ، سواء كان عطاء الدولة للشعي ، أو كان عطاء المدواطنين    ·

 ا قاً. لوطنه  على أن يكون ص

هناك جاني مه  في هذا الشأن يتمثل في التعامل غي  الواقعي مدض متغيد ات الدزمن ، إنندا    ·

نتحد  كثي اً عن اتمن في بال نا وبفوقه على كل بال  العال  وربما ن ارن بما كدان قبدل 

بوحيد المملكة من النهي والسلي وال تل ، ونذك  الصورة المثالية في اتمن حيد  يظدل 

س في الب ية شهوراً ال يمسه أحد نتيجة االنضباط اتمني ، مض أننا ندرك أن هدؤالء الكي

الشباب يعيشون ، وخعاً ليس بهدذه الصدورة وأن سد قات السديارات والبيدوت ، وعجدز 

االجهزة عن خبط كثي  من هذه الحاالت ، وكث ة ظاه ة ال تل موجدو  ويدركده هدؤالء 

 . 

ف بدأن اتوخداع قدد بغيد ت وبع ددت وبوسدض المجتمدض ، إن المنطق السلي  ي ضي بأن نعت 

وأن نبين إيجابية اتجهزة اتمنية في الحددو  المع ولدة والصدحيحة ، حتدى ال بنغلدق الع دوي 

 عن قبوي التب ي ات واتمجا  التي نذك ها له  . 

        : المواطنة والوالء لألمة المسلمة 

عبيد  أوخد  هدل اجتماعيدة المسدل  فدي إطدار هل )المواطندة( فدي منظورهدا اإلسدالمي أو بت

  ولته مناقضة لوال ه تمته اإلسالمية ووحدبها ؟ 
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أو حتى ُمشدغلة عدن السدعي لهدا ، أو مدا  ون ذلدك أنهدا ال بمثدل بعد  وسدا ل بح ي هدا؟ إنندا 

مثالً( وعندما نتح ر من  –أمة  –حينما نتجاو  الص اع بين المت ابالت المفت خة )مجتمض 

بجاه معطيات العصد  الوافددة نجدد أن المعداني التدي يجمعهدا كونهدا آ اب مجتمدض ر ة الفعل 

 متجانس ، أو ح وقاً لمواطنين في بلد واحد مثل : 

 النظ ة اإلنسانية لرخ ين في ك امته  اتولية ، فضالً عن أخوبه  اإلسالمية .         ·

 اً . صيانة ح وق الناس  ماًء وأع اخاً وأمواالً وبيوب        ·

 حفظ الممتلكات العامة والمنافض المشت كة من التدمي  أو اإلبالف .         ·

 التعاون المشت ك بين الدولة وال عية على بح يق المصال  الش عية تهل البلد.         ·

 بح يق الدولة للعدالة والشوره ، وبطبيق الش يعة في شؤون الحياة .         ·

 طنين بالبيعة لحاكمه  المسل  وطاعته في غي  معصية ع . التزام الموا        ·

 الدفاع عن الوطن واالستشها  في سبيل ع ذو اً عنه و فعاً تهل الش  عن احتالله .         ·

 صيانة المكتسبات الش عية في بطبيق اإلسالم و عمها واالرب اء بها ... إلخ.         ·

دين قبل  عوات الداعين لها كفاراً أو مسلمين، فهدي  ا د ة نجد أنها مطالي ش عية ق رها ال

بين واجبات بنص ال  آن والسنة ، وبين مطالي ب تضيها المصال  الش عية ، وكلها وسا ل 

مدعمددة لمطلددي وحدددة اتمددة إذا مددا قامدد  مثددل هددذه )المواطنددة( فددي مجتمعددات المسددلمين ، 

 ق وجو ها اتفضل . والت صي  في شيء منها هو بعويق لوحدة اتمة وبح 

إن من أسباب النظ ة التخوفية من مسدا ل المواطندة ، ومدن االهتمدام ب ضدايا المجتمدض الدذي 

يعديي فيده المسدل  حددة مواقدف ال دوميين و عداة الوطنيدة الضدي ة الدذين بحولد  عندده  إلددى 

 عصددبية مندداف ة لإلسددالم وإال فددإن أولئددك الدددعاة ال افضددين للوطنيددة وال وميددة بمفاهيمهددا

العلمانية الغ بية يعلنون أنه  ال ينك ون ما لألهل والعشي ة واتوطان من ح وق فدي رقداب 

أهلها؛ ي وي المو و ي بعد  حضه فك ة ال ومية الوطنية المنابذة للدين )ولكن ال يوهمنك مدا 

قلنا إلى اآلن أن اإلسدالم قدد نفدى كدل العالقدات الما يدة واإلنسدانية بدين أبنداء الندوع البشد ي 

قطعهددا قطعدداً بابدداً . كددال ، فإندده قددد أمدد  بصددلة الدد ح  وشددد  فددي النهددي عددن قطعهددا ، وأمدد  و

بطاعة الوالدين وب هما واإلحسان إليهما ، وأج ه الوراثة بدين ذوي اترحدام وفضدل ذوي 

ال  بى على غي ه  في الصدقات والبذي واإلنفاق ، وأم  بالذو  عن اتهل والماي والبيد ، 

  ، وقاي : من قتل  ون ماله وع خه ، فهو شهيد ، وأم  بالب  لكدل إنسدان وأم  ب تاي الظال

بدون االعتبار بدينه ، واإلحسان إليده وحسدن التصد ف معده فدي جميدض شدؤون الحيداة . وال 

يمكددن أن يسددتخ ج مددن أي حكدد  مددن أحكامدده أندده ينهددى عددن خدمددة الددوطن وحفظدده أو عددن 

ك  ع عددن الددذين لدد  ي ددابلوك  فددي الدددين ولدد  ) ال ينهددا   مسددالمة الجددار غيدد  المسددل  وبدد ه 

 .  8يخ جوك  من  يارك  أن بب وه  وب سطوا إليه  إن ع يحي الم سطين( الممتحنة 

فكددل هدددذا مدددن االعتبددارات الفط يدددة للعالقدددات الما يددة وقدددد أباحهدددا اإلسددالم وحددد  عليهدددا 

(30)المسلمين( 
   . 

ال وميددون العدد ب إليدده اإلسددالميين فددي وقددد يكددون مددن أسددباب التخددوف أيضدداً مددا اسددت طي 

مواجهددة اتولددين لتيددار الصددحوة اإلسددالمية وهددو مشددكلة اتقليددات غيدد  المسددلمة فددي بعدد  

المجتمعات اإلسالمية، والتلوي  بها في وجده المندا اة بتطبيدق الشد يعة اإلسدالمية بحجدة أن 

طاب الذي على ال غ  في هذا هضما  لح وقه  وبف ي اً   بين أهل الوطن الواحد، وهو االست 

من وخوح عدم صدق ال دوميين فدي ط حده تن  عدوبه  ال وميدة لد  بد اع ح دوق اتقليدات 

ف دد  –على ال غ  من ذلك –غي  الع بية ول  بكت   بها بل  عا بعضه  إلى إ ماجه  بال وة 

انساق مجموعة من الكتاب اإلسالميين معه  فصارت قضية المواطندة لدديه  محصدورة فدي 
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غي  المسلمين في المجتمض اإلسالمي(. ومض أنندا ال نشدك فدي حسدن نوايداه  وال فدي )ح وق 

جدية كثي  مدن االجتهدا ات التدي قددموها فدي هدذا المجداي إال أن هدذا االنسدياق جعدل قضدية 

المواطنة محصورة في فه  كثي  من الناس في قضية اتقليات غي  المسلمة ، ث  إنده شدغله  

ق اتكث يدة السداح ة وهدد  المسدلمون الدذين يبلغدون أحياندداً   عدن ال ضدية اتصدل وهددي ح دو

التسعين أو الخمسة والتسعين أو الثمانية والتسعين أو حتى المئة في المئدة فدي بعد  الددوي 

 كالمملكة الع بية السعو ية مثالً. 

وقد يكون التخوف آبياً من اللفظ الذي ارببط  به هذه ال ضايا وهي لفظ )المواطنة( حذراً   

ن بصور الوطن نفسه مصدر بلك الح وق بجعله إلها مش عاً بديالً ، والحق هنا أن الوطن م

مج   وعاء يجمض الناس ويتبا لون في إطاره بلك الح دوق والواجبدات ، أمدا مصددرها فهدو 

شيء آخ  ؛ فلسفة ، أو  ين ، يعيشه أفد ا  ذلدك المجتمدض ؛ فالمواطندة فدي الغد ب ب بدد إلدى 

ة التددي يمثددل فيهددا الفدد   وحدددة مسددت لة ، لح وقهددا االعتبددار اتعلددى وأهمهددا الفلسددفة الليب اليدد

الح ية التدي ينبغدي أن بصدان مدا لد  بكدن خطد اً علدى ح يدات اآلخد ين ، وعلدى هدذا ب دوم 

الددنظ  الديم  اطيددة ، أمددا فددي اإلسددالم فمصدددر الواجبددات والح ددوق المتبا لددة فددي المجتمددض 

خل يدة ، وأحكدام بعامليدة بدين اتفد ا  أو بدين الحداك   المسل  هو اإلسالم بمدا وخدعه مدن قدي 

 والمحكوم . 

أما بصور أن المواطنة بعني إقامة نمدط مدن العالقدات الخاصدة فدي وطدن محدد  يدؤ ي إلدى 

انعزاله عن أمته اإلسالمية وهمومها فهذا غي  صحي  ؛ إذ إن موجهات اإلسالمية التوسعية 

بدل أكثد  مدن ذلدك بجعدل واجبدات وح دوق الددا  ة  أس ة فعشدي ة فمجتمعداً فأمدة بمندض هدذا ،

ات نى صاعدة بالناس نحو ما فوقها مدن  وا د  ، والتكامدل البندا ي اإلسدالمي فدي مجتمع ديِن 

من مجتمعات المسلمين يؤ ي بل ا ياً   إلى بماثلهما ومن ث  ب اربهمدا وبوحددهما فدي المسدار 

تطاع  أن بدذيي مدا بينهدا مدن جليدد الحضاري ، وهذه أوربا ب وميابهدا الوطنيدة الضدي ة اسد

 . (31)وأن بتوحد شيئاً فشيئاً   

  

وع الموفق ،،،
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