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اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.
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تقديــم
احلمـد هلل رب العاملين ،والصالة والسلام على خاتم
أنبيائـه ورسـله سـيدنا حممد ﷺ ،وعلى آلـه وصحبه ومن
تبع هـداه بإحسـان إىل يـوم الدين.
وبعــد،،،

فـإن مـن املقـرر لـدى مجيـع أهـل العلـم املعتربيـن أن
مصالـح األوطـان ال تنفـك عـن مقاصـد األديـان ،وأن
الوطـن لـكل أبنائـه ،وهـو هبـم مجي ًعا ،فهـم متسـاوون أمام
القانـون يف احلقـوق والواجبـات.
وقد متيز مؤمتر عقد املواطنة الذي عقده املجلس األعىل
للشئون اإلسالمية بالقاهرة يف الفرتة من  ١2-١١من رجب
١٤٤٣هـ املوافق  ١3-١2من فربایر 2022م ،حتت عنوان:
"عقد املواطنة وأثره يف حتقيق السالم املجتمعي والعاملي"،
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بعمق حماوره التي مل تقرص مفهوم املواطنة عىل حمور التسامح
الديني وحده عىل نحو ما كان شائ ًعا يف العقود املاضية،
فمع أمهية هذا املحور وعناية املؤمتر به وبيان أثره يف حتقيق
املواطنة املتكافئة ،فقد نظر هذا املؤمتر إىل قضية املواطنة نظرة
أعمق وأشملَّ ،
واضحا يف توصياته التي صدَّ رنا
وجتل ذلك
ً
هبا هذا الكتاب.

وقـد اخترت ثامنيـة مـن أبحـاث هـذا املؤمتـر ،مـع
مبحـث كتبتـه عـن مرشوعيـة الدولـة الوطنيـة؛ لنلقي من
خالهلـا جمتمعـة الضوء على قضية مـن أهم قضايا السـاعة
تأثيرا يف حتقيـق األمـن املجتمعـي والسلام
وأكثرهـا
ً
العاملـي ،وهـي قضيـة املواطنـة املتكافئـة ،آملني أن يسـهم
هـذا اإلصـدار يف ترسـيخ وتعزيـز ُأسـس املواطنـة بين
أبنـاء الوطـن الواحـد ،وتعزيـز وترسـيخ ُأسـس العيـش
اإلنسـاين املشترك بين النـاس مجي ًعـا ،دون متييـز على
أسـاس الديـن أو اللـون أو اجلنـس أو العـرق ،يف احترام
كرمـه احلق  عىل
كامـل آلدمية اإلنسـان باعتباره إنسـانًا َّ
إطالق إنسـانيته  -فقال سـبحانه﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
[سـورة اإلســراء ،اآلية ،]٧٠مع احرتام كامل للقـانــون
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والدسـتور ،وتبـادل منصـف للحقـوق والواجبـات بين
املواطـن والدولـة ،وبين املواطنين بعضهـم وبعـض،
ً
وصـول إىل مـا ننشـده مجي ًعا مـن حتقيـق األمـن املجتمعي
والسلام العاملـي.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان.

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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توصيات املؤمتر الدويل الثاين والثالثني
للمجلس األعىل للشئون اإلسالمية

عقد املواطنة
وأثره يف حتقيق السالم املجتمعي والعاملي
1.1التأكيد عىل أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور،
وأن حماولة حرص مفهوم الدولة يف أنموذج تارخيي
معني وفرضه نم ًطا ثابتًا أو قال ًبا جامدً ا إنام يعني غاية
التحجر واجلمود والوقوف عكس اجتاه عجلة الزمن،
بام يشكل ً
شلل حلركة احلياة ،فالتطور ُسنَّة اهلل يف كونه.

2.2إذا كان العلامء يقررون أن الفتوى قد تتغري بتغري
الزمان أو املكان أو احلال فإن املجال األرحب لذلك
هو جمال السياسة الرشعية يف بناء الدول ونظم اإلدارة.

3.3أن مـا أتاحـه الشرع الرشيـف لـويل األمـر مـن
التصرف بحكـم الواليـة يف ضـوء احلفـاظ على
الثوابـت بـاب شـديد املرونـة والسـعة ،ينبـئ عـن
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عظمـة الرشع الرشيـف ،وحرصه عىل حتقيـق مصالح
البلاد والعبـاد ،فحيث تكـون املصلحـة الراجحة فثمة
رشع اهلل احلنيـف.

4.4أن املواطنـة مصطلـح أصيـل يف اإلسلام ،يتجـاوز
التنظير الفلسـفي إىل سـلوك عملي ،وأن املواطنـة
احلقيقيـة ال إقصـاء معهـا ،وال تفريـق فيهـا بين
املواطنين ،فالفكـر اإلسلامي يضمـن بثرائـه وجتاربـه
أن نبنـي حضـارات قائمـة على مواطنـة حقيقيـة بغض
النظـر عـن العقيـدة أو اللـون أو العـرق.
5.5التأكيـد على أن الدولـة الوطنيـة هـي أسـاس أمـان
املجتمعـات مجيعهـا ،وأن العمـل عىل حتقيق وترسـيخ
املواطنـة التفاعليـة واإلجيابيـة الشـاملة واجـب
الوقـت ،وأن بنـاء الدولـة واحلفـاظ عليهـا واجـب
دينـي ووطنـي ،والتصـدي لـكل حمـاوالت هدمها أو
زعزعتهـا رضورة دينيـة ووطنيـة لتحقيـق أمـن الناس
وأماهنـم واسـتقرار حياهتـم.
6.6التأكيـد على أن العالقة بين الفرد ووطنـه هي عالقة
تبادليـة أ ًّيـا كانـت عقيدة هـذا الفـرد أو ِعرقـه ،وهي
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عالقـة حتترم خصوصية األفـراد من حيـث احلقوق،
وحتترم حـق املجتمـع مـن حيـث الواجبـات ،كما
تراعـي احلـق العـام وحترتمه.

7.7رضورة العنايـة بربامـج احلاميـة االجتامعيـة للطبقـات
والفئـات األوىل بالرعايـة ،مـع تثمين املؤمتـر عال ًيـا
جلهـود وبرامـج الدولـة املرصيـة يف برامـج احلاميـة
االجتامعيـة ،وعلى وجـه أخـص مبـادرة "حيـاة
كريمـة" التـي أطلقهـا سـيادة الرئيـس /عبـد الفتاح
السـييس رئيـس مجهورية مصر العربية لتنميـة الريف
املصري.
8.8تنميـة ثقافـة املواطنـة لـدى النـشء منـذ نعومـة
أظافرهـم ،وتدريـب الكـوادر الوطنيـة وبخاصـة
الشـبابية على خلق حالـة من الوعـي بأمهيـة املواطنة
واحترام اآلخـر ،والتأكيـد على حريتـه يف اختيـار
معتقـده وحقـه يف إقامـة شـعائر دينـه.

9.9التأكيـد عىل أن أوطاننا أمانـة يف أعناقنا جيب أن نحافظ
ٍ
ٍ
وحكومـات"
ومؤسسـات ،وشـعو ًبا
عليهـا "أفـرا ًدا
وبـكل مـا أوتينا مـن قـوة وأدوات وفكر.
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1010حتميـة تكثيف اخلطـاب الدينـي واإلعالمي لنرش
أخالقيـات التعامـل مع املجتمع الرقمـي ،وتوعية
املواطنين مجي ًعـا بعـدم نشر أو ترويـج األخبـار
التـي من شـأهنا اإلرضار باألمن أو إشـاعة الفتن،
مـع تشـديد عقوبـات هـذه اجلرائـم بما حيقـق
االنضبـاط السـلوكي والـردع اللازم للمنحرفني
عن ُسـبل اجلـادة.

1111تدريـب األئمـة واملعلمين ومقدمـي الربامـج
الدينيـة والثقافيـة واإلعالميـة على غـرس قيـم
التسـامح ،والتعايـش السـلمي ،والقيم اإلنسـانية
املشتركة.
1212تضافـر اجلهـود العامليـة للعمـل على تفكيـك بنية
خطاب العنرصيـة والكراهيـة ،وتصحيح املفاهيم
تؤجـج الرصاعات بين البشر ،وتقديم
التـي قـد ّ
التفسير الصحيـح للنصـوص التـي يسـتغلها
املتطرفـون لرتويـج أيديولوجياهتـم.

1313التأكيـد على دور الربملانـات الترشيعـي والرقـايب
يف ترسـيخ دولـة املواطنـة التـي ال متييـز فيهـا بين
12

املواطنين عىل أسـاس الديـن أو العـرق أو اللون،
وتؤمـن بالتنـوع ،وحتترم التعدديـة وتعدهـا ثـرا ًء
للمجتمـع .

1414الدولـة ً
ُقـر مجيـع احلقـوق،
أول ،ومـن خالهلـا ت ّ
فدولـة املواطنـة هـي األسـاس الـذي يبنـى عليـه
السلام املجتمعي والعاملـي ،وأي إضعاف للدولة
أو املسـاس بسلامتها واسـتقرارها هـو هتديـد
للسـلم واألمـن املجتمعـي والعاملـي ،وإفسـاح
املجال للجامعـات اإلرهابية وامليلشـيات الطائفية
لتعيـث يف األرض فسـا ًدا.

1515اإلشـادة بتجربـة مصر املتميـزة حتـت قيـادة سـيادة
الرئيـس /عبـد الفتـاح السـييس رئيـس اجلمهوريـة
يف اسـتعادة الدولـة الوطنيـة واحلفـاظ عليهـا،
ويف مواجهـة اإلرهـاب وترسـيخ دولـة املواطنـة،
وبنـاء مجهوريـة جديـدة ترتقـي بجـودة احليـاة لـكل
املواطنين ،وتسـاوي بينهم يف احلقـوق والواجبات أ ًّيا
كانـت دياناهتـم أو مذاهبهـم ،وتفتح أبواب املشـاركة
واسـعة لـكل أبنـاء املجتمـع على قـدم املسـاواة.
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وثيقة القاهرة للسالم
إنـه يف يـوم األحـد  12مـن رجـب 1443هــ املوافـق
13مـن فربايـر 2022م ،ويف ختـام أعمال املؤمتـر الثـاين
والثالثين للمجلـس األعلى للشـئون اإلسلامية حتـت
عنـوان( :عقـد املواطنـة وأثـره يف حتقيـق السلام املجتمعـي
والعاملـي) الـذي عقـد بالقاهـرة يف الفرتة مـن  12 - 11من
رجـب 1443هــ املوافـق  13 -12مـن فربايـر 2022م،
بحضـور دويل واسـع مـن وزراء الشـئون الدينيـة ،واملفتين،
والعلماء ،واملفكريـن ،واملثقفني ،والربملانيين ،واإلعالميني،
وال ُكتَّـاب ،مـن املسـلمني وغريهـم مـن خمتلـف دول العامل،
أمجع املشـاركون عىل إصـدار وثيقة القاهرة للسلام؛ لتحمل
رسـالة سلام من أرض الكنانـة ،من عىل ضفـاف نيل مرص،
مـن قلـب قاهـرة املعـز إىل الدنيـا بأســرها ،مفادها:

 -1أن حتقيـق السلام مطلـب رشعي ووطني وإنسـاين
يسـعى لتحقيقه كل إنسـان نبيل ،وهو أصل راسـخ
الغراء.
يف رشيعتنـا َّ
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 -2أن احلـوار بين األفـراد يعادلـه التفاهـم بين
املؤسسـات ،والتفـاوض بين الـدول ،وحتقيـق ذلك
علىأرضالواقـعيدعـمالسلاماملجتمعـيوالعاملـي.
جيرم اإلسـاءة
 -3الدعـوة إىل إصـدار ميثـاق دويل ملزم ِّ
للمقدسـات والرمـوز الدينيـة ،ويتصـدَّ ى خلطـاب
جرائم هتدد السـلم
الكراهيـة والعنرصية باعتبارمها
َ
واألمـن الدوليني.

 -4أن السلام الـذي نسـعى إليه هو سلام الشـجعان
القائـم على احلـق والعـدل واإلنصـاف ،النابـع
مـن منطـق القـوة الرشـيدة التـي حتمـي وال تبغـي،
فالسلام إنام يصنعه األقوياء الشـجعان ،وشـجاعة
السلام ال تقـل عـن شـجاعة احلـرب واملواجهـة،
فكلتامهـا إرادة وقـرار.
 -5أن السلام ال يعنـي جمـرد عـدم احلـرب ،إنما يعني
عـدم أذى اإلنسـان ألخيـه اإلنسـان ،فلا ُبـدَّ مـن
أن حيـرص كل منـا على عـدم أذى اآلخر بـأي نوع
مـن أنـواع األذى املـادي أو املعنـوي ،أو أن حيـاول
النيـل من معتقداتـه وثوابته الدينيـة أو الوطنية ،وأن
حيترم ٌّ
كل منـا خصوصيـة اآلخـر الدينيـة والثقافية
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واالجتامعيـة وعاداته وتقاليـده ،وأن تكف كل دولة
عـن التدخل يف الشـئون الداخلية للـدول األخرى،
أو حماولـة إفشـاهلا أو إضعافهـا أو إسـقاطها ،مـن
منطلـق أن تعامـل النـاس بام حتـب أن يعاملـوك به،
دون تكبر أو اسـتعالء.

 -6أن البرشيـة لـو أنفقـت على نشر ثقافـة السلام،
ومعاجلـة قضايـا البيئـة ،واحلد مـن تأثير التغريات
املناخيـة ،ومسـاعدة الـدول املعرضـة للمخاطـر،
واملناطـق األوىل باملسـاعدةِ ،م ْعشـار مـا تنفقـه على
احلـروب لتغير وجـه العـامل ،وألسـهم ذلـك يف
حتقيـق السلام العاملـي للجميـع.

 -7ال ُبـدَّ مـن تكثيـف جهـود نشر ثقافـة السلام،
والتحـول هبـا مـن ثقافـة النخـب إىل ثقافـة
املجتمعـات واألمم والشـعوب ،حتـى تصري ثقافة
وقيما ثابتـة بين سـكان
السلام قناعـات راسـخة
ً
املعمـورة مجي ًعـا عىل اختلاف دياناهتـم وثقافاهتم،
بما حيقـق الصالـح اإلنسـاين العـام ،وحيـل ثقافـة
التعـاون والتكامـل والسلام حمـل ثقافـات العداء
واالحتراب واالقتتـال.
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مفهوم الدولة الوطنية

(*)

تعـد قضيـة الوعـي بالوطـن أحـد املرتكـزات لصياغة
الشـخصية السـوية ،وأحـد أهم ضامنـات الـوالء واالنتامء
إىل الوطـن ،واحلفـاظ على مقدراتـه ،والذود عنـه ضد أي
اعتـداء خارجـي أو داخلي قـد تتعرض لـه البالد.

وللوقـوف على مفهـوم الدولـة الوطنيـة ورشعيتهـا
ومتييزهـا عـن الكيانـات األخـرى نتنـاول بالبحـث نشـأة
الدولـة والسـلطة السياسـية ،ومفهـوم الدولـة وأركاهنـا
األساسـية ،كما نتناول مفهـوم املواطنـة والوطنيـة ،وذلك
مـن أجـل املشـاركة يف بنـاء جيـل وطنـي متمكِّـن علم ًّيـا
وفكر ًّيـا ،يسـهم بفاعليـة يف قضايـا وطنـه ويف مواجهـة
حتدياتـه ،وحتقيـق األمـن والسلام واالندمـاج بين أبنـاء
الوطـن واألرسة اإلنسـانية مجي ًعـا.
(*) املستشــار الدكتور/عيل عامرة ،الرئيس بمحكمة اجلنايات وأمــن الدولة ال ُعليا ،بمحكمة
استئناف القاهرة.
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الدولة الوطنية وأركاهنا

نشأة الدولة والسلطة السياسية:

إذا كان اإلنسان بطبيعته كائنًا اجتامع ًّيا فقد عرفت
اإلنسانية التجمعات األوىل والكيانات من خالل نظام
األرسة ثم القبيلة ،وما صاحب ذلك من وجود رئيس
للقبيلة يطبق عليهم القوانني واألعراف التي درجوا عليها.

ومع تطور املجتمعات اإلنسانية ظهرت املاملك والدول
واإلمرباطوريات ،وقد حتدث القرآن الكريم عن مملكة سبأ
التي وجدت يف القرن احلادي عرش قبل امليالد ،ويمكن
القول بأن التاريخ اإلنساين وف ًقا لظروف ومعطيات
العصور القديمة عرف مفهوم الدولة القائمة عىل أركاهنا
الثالثة ،وهي :الشعب ،واإلقليم ،والسلطة السياسية.
أمهية الدولة:

الدولة رضورة اجتامعية ،وتبدو هذه اخلصيصة جلية
وواضحة من خالل الوظائف التي تؤدهيا الدولة ،فهي أداة
حتقيق العدل وحتقيق الفرص املتكافئة ألفراد املجتمع ،وهي
املعول عليها يف إعادة توزيع الثروة وفق الضوابط القانونية
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والرشعية ،كام أهنا املنوط هبا املحافظة عىل السلم االجتامعي
واألهيل ،وذلك من خالل اآلليات املتاحة هلا؛ إذ تعمد إىل تربية
اإلنسان عرب وسائل متعددة بام حيقق التوازن يف فكره وسلوكه،
وتوافق رغباته مع رغبات اآلخرين ،وفوق ذلك استخدام
ما لدهيا من سلطة يف حال عدم االلتزام بالقيم واملبادئ التي
ارتضاها املجتمع يف ضوء الضوابط والقوانني السائدة.

كام تعد الدولة رضورة حضارية ،فهي التي تستطيع إبراز
وتوضيح النهج الذي يمكن من خالله تفجري طاقات اإلنسان
والسمو به إىل مركزه الطبيعي عىل صعيد احلضارة اإلنسانية،
بل إنقاذه مما قد يعانيه من ألوان التشتت والضياع ،فهي
تسعى بشكل جا ٍّد لتأمني احلياة الفردية واالجتامعية بصورة
متوازنة ،وذلك عن طريق التوفيق بني الدوافع الذاتية والقيم
واملصالح االجتامعية ،من خالل توفري تربية أخالقية من
شأهنا أن تعزز انتامء الفرد إىل املجتمع ،وتنمي فيه العواطف
واملشاعر اإلنسانية ،وترسخ املبادئ والقيم اخللقية.
مفهوم الدولة وأركاهنا األساسية:

إزاء مـا ظهـر يف بدايـة العقـد املـايض مـن مجاعـات
اإلفـك والضلال التـي احتلـت قط ًعـا مـن بلاد العـامل
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مسـمى
العـريب واإلسلامي ،وأطلقـت عىل نفسـها افرتا ًء
َّ
زورا
الدولـة باسـم اإلسلام ،وتزعـم أهنـا دولـة اخلالفـة ً
وهبتانًـا ،وتتخـذ مـن العنـف والقتـل ومحـل السلاح
واإلرهـاب يف مواجهـة اآلخـر أسـلو ًبا ومنهج حيـاة؛ فقد
رأينـا لزا ًمـا علينـا أن نتعـرض لتعريـف الدولـة وأركاهنـا
األساسـية.
تعرف الدولة وف ًقا للفقه الدستوري
التعريف بالدولةَّ :
بأهنا جمموعة من األفراد مستقرة عىل إقليم معني ،وهلا من
التنظيم ما جيعل للمجموعة يف مواجهة األفراد سلطة آمرة
وناهية.

وقد اختلفت آراء الفقه اإلسالمي حول مفهوم الدولة يف
اإلسالم ،ذلك أن اإلسالم مل يضع قال ًبا جامدً ا لنظام احلكم
ال يمكن اخلروج عليه ،ومن َث َّم فقد اجتهد الفقهاء وأدلوا
بآرائهم ،وليس املجال هنا جمال عرض هذه اآلراء ،ولكن
الرأي الراجح يف ذلك هو أن الدولة يف الفقه اإلسالمي هي
جمموعة من األفراد يعيشون عىل رقعة من األرض ،ويلتزمون
التزا ًما حتم ًّيا وقاط ًعا بالقواعد واألحكام والضوابط اإلهلية
يف نطاق العقيدة والترشيع ،وخيضعون لسلطة سياسية.
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األركان األساسية للدولة:

من التعريف السابق للدولة يمكن القول بأن للدولة
ثالثة أركان أساسية هي:
 -1الشعب :لقيام الدولة ال ُبدَّ من وجود عدد كبري من
األفراد يتكون هبم الشعب ،وهم الذين يقيمون ويستقرون
يف إقليم جغرايف واحد هو إقليم الدولة ،ويكون منهم:
املوظفون القائمون عىل خدمة أفراد الشعب ،وضباط
وأفراد اجليش والرشطة القائمون والساهرون عىل أمن
الوطن خارج ًّيا وداخل ًّيـا ،وهم مجي ًعا خيضعون لسلطات
الدولة وقوانينها.

 -2اإلقليم أو األرض :إن استقرار الشعب يف إقليم
جغرايف ُيعدّ ركنًا من أركان الدولة ،ورش ًطا جوهر ًّيا
الستقالل السلطة السياسية ،ويعترب إقليم الدولة مصدر
قوهتا ومنعتها بام يضم من ثروات طبيعية ومناخات متعددة
وتضاريس خمتلفة.

 -3السلطة السياسية :يلزم لقيام الدولة وجود سلطة
ُعليا خيضع هلا أفراد الشعب ،وتعترب السلطة السياسية أهم
األركان يف تكوين الدولة وحجر الزاوية يف أي تنظيم سيايس.
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َّ
وتتجل سيادة الدولة عرب العالقات اخلارجية ،ويف احلق
يف إنفاذ القانون وحتقيق العدالة وسك العملة وإقامة جيش
قوي ،ويكون لكل دولة دستورها ،كام تكون مستقلة ال
ختضع ألي دولة أخرى مهام كربت.

ومتارس الدولة جمموعة من االختصاصات تنفرد هبا
السلطة السياسية يف الدولة بام يضمن استقالهلا ،ومن
مستلزمات ذلك أوجب الفقهاء عىل احلاكم حتصني الثغور
واحلدود بالعدة املانعة والقوة الدافعة ،عن طريق بناء جيش
مزود بأحدث أنواع األسلحة اجلوية والربية والبحرية
قوي َّ
وغريها لدحر األعداء والدفاع عن أرض الوطن.
متييز الدولة عن غريها من الكيانات األخرى:

إذا كانت أركان الدولة األساسية هي الشعب واإلقليم
والسلطة السياسية فإن الكيانات األخرى مثل :امليليشيات
واجلامعات اإلرهابية الذين كانوا يعلنون أنفسهم خلفا ًء أو
ُحكَّا ًما ً
جهل وهبتانًا ال ينطبق عليها وصف الدولة ،فهم ال
يفهمون معنى الدولة وال أساليب احلكم ،وإنام هم أخالط
شتَّى  -مرتزقة  -تركوا أوطاهنم وبالدهم وجاءوا حتت
إغراء املال؛ ليكونوا عونًا لألعداء عىل بالد الرشق وأهله
ظلم وعدوانًا ،كام أن األرايض التي يقيمون عليها هي بالد
ً
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وحترم
جترم
ّ
مغتصبة ،وقواعد الرشع والقوانني الدولية ّ
اغتصاب األرض.

أيضا مفهوم الدولة يف اإلسالم عن مفهوم
وخيتلف ً
الدولة الدينية الذي كان سائدً ا يف الفقه الغريب يف العصور
الوسطى ،والذي يرى أهنا الدولة التي يكون احلاكم فيها
(بزعمهم) ذا طبيعة إهلية  -إله ابن إله  -أو أن خيتار بطريقة
مبارشة أو غري مبارشة من اهلل تعاىل حسبام عرف بنظرية
احلق اإلهلي ،ويرتتب عىل ذلك أن احلاكم يكون يف منزلة
تض
عالية ال يرقى إليها أحد من أفراد الشعب ،وأنه ال ُي ْع َ َ
ٍ
ألحد ِق َبله حقوق أو التزامات،
عىل أقواله أو أفعاله ،وليس
بل عليهم اخلضوع التام إلرادته ،فال حق هلم يف االعرتاض
عليه أو معارضته ،وهذا النموذج هو الذي كان سائدً ا يف
أوروبا يف العصور الوسطى ،وهو يتعارض مع مفهوم
الدولة يف اإلسالم ومع مفهومها يف الفكر احلديث.

املواطنة والوطنية
املواطنة:

يقصد باملواطنة املساواة يف احلقوق والواجبات الدنيوية
بني من يعيشون يف وطن واحد ،برصف النظر عن دياناهتم،
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أو عقائدهم ،أو لوهنم ،أو جنسهم ،وهو ما تقتضيه الكرامة
اإلنسانية ،فالكرامة اإلنسانية مقررة منذ بدء اخلليقة لبني
آدم برصف النظر عن أجناسهم وألواهنم وأصوهلم ولغاهتم
وأدياهنم.

وحقيقة الكرامة اإلنسانية التي يقررها اإلسالم لإلنسان
هي سياج من الصيانة واحلصانة يصون هبا اإلسالم دماء
األفراد من أن ت ُْس َفك ،واألعراض من أن ُتنْتَهك ،واملال
من أن ُي ْغتَصب ،واملساكن من أن ُت ْقتَحم ،والنسب من أن
زاحم عليه.
يبدَّ ل ،والوطن من أن خيرج اإلنسان منه أو ُي َ

وإذا كان اإلسالم يدعو إىل التعايش السلمي بني الناس
مجي ًعا  -من املسلمني وغري املسلمني  -ويدعو إىل اإليامن
بكل الرساالت الساموية السابقة وبالرسل مجي ًعا ،إال أن
مجاعات العنف والتطرف يف سعيهـا نحو متزيق وحدة
الوطن قاموا بمحاولة هدم املفاهيم ،ال ِس َّيام مفهوم املواطنة،
وذلك بمحاولة اجتزاء بعض اآليات من النص القرآين نفسه
زورا وهبتانًا لنقض هذا
عن سياقها وعن داللتها الصحيحة ً
سالحا فتَّاكًا لتمزيق كيان املجتمع ،وإقامة
املفهوم؛ لتكون
ً
جزر منعزلة ملغومة بني أبنائه قابلة لتفجري املجتمع كله بام
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فيه من املسلمني وغري املسلمني ،ومن ذلك :مفهوم اآلخر،
ثم فالعالقة بني اإلسالم
فاآلخر عندهم هو غري املسلم ،ومن ّ
وبينه أساسها الرصاع واحلدّ ة واإلفناء ،وهو ما يعني الرصاع
عىل الوجود ،فإما اإلسالم وإما اآلخر.

وقد انتهجت تلك اجلامعات اإلرهابية هنج الطائفية التي
التعصب
ناصبت العداء لآلخر ،حيث يقوم هذا النهج عىل
ّ
والتشدّ د والتكفري واإلرهاب والعنف نحو اآلخر ،وعدم
االعرتاف بحقوقه الدينية والدنيوية التي أقرها اإلسالم،
وعدم قبول التعامل معه ،وهو ما خيالف الثوابت اإلسالمية.
ومن ثم فإن اجلامعات املتطرفة التي يدّ عي بعضها
زورا وافرتا ًء ال تقبل االختالف والتنوع بني البرش
اإلسالم ً
يف الدين والعادات واألعراف واملعامالت ،فإما اتِّباعهم
وإما القتل واالستحالل للامل والعرض ،وهو ما يتصادم
مع أحكام اإلسالم؛ فالتنوع ُسنَّة اهلل  يف خلقه ،حيث
خلق اهلل تعاىل العباد خمتلفني يف الدين والعرق واللون
والقدرات واملستويات االجتامعية واالقتصادية.
والتعريف الصحيح للمواطنة أهنا تعني أن مجيع
بعضا،
األطراف التي يتكون منها املجتمع حترتم بعضها ً
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وتتحىل بالتسامح جتاه التنوع الذي يذخر به املجتمع ،وهو
ما يدعو إليه اإلسالم ،حتى إنه جعل من عنارص اإليامن
اإليامن بجميع الرسل السابقني عليهم السالم ومجيع الكتب
السابقة التي أنزهلا اهلل تعاىل ،قال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(((.
واإلسالم ال ُيكْره أحدً ا عىل الدخول فيه ،قال تعاىل:
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾((( ،كام أن اإلسالم دين يتعايش مع
مجيع األديان يف أمن وسالم من منطلق قوله تعاىل﴿ :ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾((( ،وقد قرر
اإلسالم محاية أهل الذمة املستأمنني ،فقال رسول اهلل ﷺ:
"من َقت ََل َن ْفسا معاهدً ا َل ي ِرح ر ِائح َة ا ِ
وجدُ
حي َها َل ُي َ
َ ْ
جلنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ
ً ُ َ َ َْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ني َعا ًما"(((.
ِم ْن َمس َرية َأ ْر َبع َ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]285
((( [سورة البقرة ،اآلية .]256
((( [سورة املمتحنة ،اآلية .]8
((( صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب إثم من قتل ذ ّم ًّيا بغري جرمٍ ،حديث رقم.6914 :
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ونخلص مما سبق إىل أن احرتام الدولة الوطنية يعني
احرتام عقد املواطنة بني الشخص والدولة ،والدفاع عن
األرض ،وااللتزام باحلقوق والواجبات املتكافئة بني خمتلف
أبناء الوطن؛ حيث إن الوالء لألرض والوطن والدولة جزء
ال يتجزأ من الوالء لإلسالم.
الوطنية:

أمـا الوطنيـة فهـي ظاهـرة نفسـية اجتامعيـة تربـط بين
الفـرد ووطنـه ،وتقـوم عىل حـب الوطن من حيـث األرض
والتراث والسـكان ،فـاألرض هـي املوطـن البيولوجـي
للشـخص ،والتراث هـو ماضيـه ،والسـكان هـم حارضه،
بحيـث يصبـح الفـرد مندجمًـا يف مصير هـذا الوطـن ،فـإذا
كانـت مجيع فضائـل أفراد الوطـن تبدأ من فضيلـة الفضائل
وهـي حـب الوطـن والـوالء لـه وال ًء يعصـم أبنـاءه مـن
خيانتـه أو هـدم بنيانـه أو تشـتيت وحدتـه أو إعاقـة تقدمه،
فـإن هنـاك ظاهـرة تلفـت األنظـار وتبهرهـا م ًعا ،وهـي أنه
كلما عظـم حـب الوطـن يف نفـوس النـاس  -أفـراد هـذا
الوطـن  -كلما عظـم حبهـم ألنفسـهم؛ ذلـك أن السلام
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االجتامعـي الـذي هـو املناخ الصالـح للفضيلـة ال يتأتَّى قط
جلامعـة حيملـون للوطـن ضغنًـا وحقدً ا.
ولكن ملاذا حيب الناس الوطن؟ إن الناس حيبون وطنهم
ألنه املأوى الذي يصون حياهتم ومصاحلهم ،وهو العش
اجلميل الذي يضم ذكرياهتم ،األمر الذي يعرب عنه الشاعر
فيقول:
ـال إ َل ْي ِه ـ ُم
وح َّبــب ْأو َطــانَ ِّ
الر َجـ ِ
َإذا َذ َكــ ُروا أَ ْو َطا َن ُهــم َذ َّك َر ْتهــ ُم

ب َقضا َهــا ال ّ
اب ُه َنالِـ َك
شـ َب ُ
ـآر ُ
َمـ ِ

الص َبا فِي َهــا َف َح ُّنوا ل َِذلِ َك
ُع ُهــودَ ِّ

وملـا كانت الدولـة الوطنية تقـوم عىل احرتام عقـد املواطنة
بين الشـخص والدولة ،فإن ذلـك يعني االلتـزام باحلقوق
والواجبـات املتكافئـة بني أبنـاء الوطن مجي ًعـا ،ودون تفرقة
على أسـاس الدين أو اللـون أو العرق أو اجلنـس أو اللغة،
وهـو ما يرسـخ حب الوطـن ويدعمه يف نفـوس أبنائه.
*

*
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*

حب األوطان وفلسفة املواطنة
(*)
رؤية تأصيلية عرصية
الباحـث عـن مـادة (و ط ن) يف اللسـان العـريب جيدها
دائـرة حول معنـى املكان الذي ّ
حيل اإلنسـان فيـه ويقيم به
مقـرا له ،سـواء كان هذا املكان ًّ
حملا لوالدته أو مل
ويتخـذه ًّ
يكـن ،وقـد مجعت حـروف كلمـة (وطن) بين الرخاوة يف
حـرف الـواو ،والشـدة يف حرف الطـاء ،والبينيـة يف حرف
النـون ،وكأن هنـاك نـدا ًء بما ينبغـي أن يكون بين الوطن
واملنتمين إليـه من عالقـة؛ حيث الرخـاوة ح ًّبا لـه ،وانتام ًء
ٍ
جانـب فيام بين أهلـه ،وحيث الشـدة عىل من
ولين
إليـه،
َ
يريـده بـأذى ،أو سـوء ،أو كيـد ،أو مكـر ،وحيـث البينيـة
يف احليطـة واحلـذر واالنتبـاه ألنـاس يترسبلـون برسبالـه،
وينتمـون إليـه ،ولكنهـم قـد يميلـون عنه ،ويشردون عام
جيـب عليهـم نحوه.
(*) أ .د /عوض إسامعيل ،عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،جامعة األزهر.
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والوطن هو املكان الذي حيمل مع ذاكرة اإلنسان
ذكريات حياته كلها ً
وأتراحا ،وحرك ًة
وأفراحا
آمال وآال ًما،
ً
ً
وفقرا،
وبغضا ،وضحكًا وبكا ًء ،وغنًى
وسكونًا ،وح ًّبا
ً
ً
وراح ًة وكدًّ ا؛ فهو بمثابة ذاكرة أخرى لإلنسان ،ولكنها
ذاكرة حية واقعية مرئية ،حفرت يف نفسه أحداث حياته كلها
السوي ووطنه
حفرا ،ومن هنا كانت العالقة بني اإلنسان
ِّ
ً
قائمة عىل احلب واحلنني واالنتامء ،وهذه العالقة فطرة تكاد
تكون مركوزة يف كل الكائنات احلية ،واإلنسان الذي كرمه

اهلل  ليس بد ًعا من هذه املخلوقات؛ فصاحب الفطرة
السليمة القويمة حين إىل وطنه بيتًا ،فح ًّيا ،فقرية ،فمدينة،
يفرط يف هذه العالقة
فدولة حتوي اجلميع وتظلهم ،وال ّ
الراقية إال ّ
كل جهول أمحق.

وإن املتأمل يف جوهر الرسالة املحمدية جيدها تتسق
متا ًما مع الفطرة اإلنسانية ،فها هو القرآن الكريم حيدثنا

عن إبراهيم عندما دعا ربه  باألمن للبلد احلرام والرزق

ألهله الذين اختار اهلل  هلم مكة وطنًا ،قال تعاىل﴿ :ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ
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ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾((( ،حيث جاءت كلمة (بلدً ا)
نكرة ،و َّملا اجتمع الناس حوله حيث ماء زمزم ،وأصبح
ومهوى ألفئدهتم جاءت الكلمة معرفة ،قال
مقصدً ا للناس
ً
تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ(((.

ويرضب سيدنا رسول اهلل ﷺ ً
مثل رائ ًعا يف حب
األوطان والتعلق هبا واحلنني إليها ،فحينام ُأخرج من مكة
املكرمة  -بلده ومستقره ومرتع صباه وشبابه  -وقف
باحلزورة((( وهو عىل ناقته يقول :واهلل إِن ِ
َّك َلَ ُ ْي َأ ْر ِ
ض
َ
ِ
ِ
ِ
ب َأ ْر ِ
ُ
َ
ض اهلل إىل اهلل ،ولوال أ ِّن أ ْخر ْج ُت منْك َما
اهللَ ،و َأ َح ُّ
َخ َر ْج ُت((( ،حتى إنه بعد أن استقر به املقام يف املدينة املنورة
ِ
ح َّب ْب َت
بإِ َل ْينَاا َْلدينَ َةك ََم َ
يرضع إىل اهلل  bداع ًيا" :ال َّل ُه َّم َح ِّب ْ
ال ْح َف ِة ،ال َّل ُه َّم َب ِ
ار ْك َلنَا
إِ َل ْينَا  َم َّك َة  َأ ْو  َأ َشدَّ َ ،وا ْن ُق ْل ُ َّ
ح َ
اها إِ َل ْ ُ
ِف مدِّ نَا وص ِ
اعنَا"((( ،وقد روي َّ
النبي ﷺ كان إذا قدم من
ُ َ َ
أن َّ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]126
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]35
((( احلزورة :الرابية الصغرية ،وكانت ســوق مكة ،ودخلت يف املســجد ملــا زيدت فيه .انظر:
معجم البلدان ،ياقوت احلموي.255/2 ،
((( سنن الرتمذي ،أبواب املناقب ،باب فضل مكة ،حديث رقم.3925 :
((( صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء يرفع الوباء والوجع ،حديث رقم.6372 :
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سفر فرأى َد َر َجات املدينة أوضع ناقته ،أي :أرسع هبا(((،
قال ابن حجر يف فتح الباري :فيه دليل عىل مرشوعية حب
الوطن واحلنني إليه(((.

أيضا رأينا يف التاريخ اإلسالمي ختليد
ويف هذا اإلطار ً
ذكر األوطان بنسبة كبار الصحابة إىل أوطاهنم وقبائلهم،
فقيل :بالل احلبيش ،وصهيب الرومي ،وسلامن الفاريس،
أيضا :فالن الكويف ،أو
والطفيل بن عمرو الدويس ،وقالوا ً
البرصي ،أو املرصي ،أو الشامي ،أو املغريب ،أو غري ذلك؛
وح ًّبا له.
ً
اعتزازا بالنسبة للوطن ُ
من مظاهر حب األوطان:

العاطفة اجل َّياشة يف الصدور التي تُلهب يف اإلنسان
الشعور باملسئولية جتاه وطنه ،وحترك فيه الروح الو َّثابة نحو
االنطالق إىل آفاق التقدم والرقي يف جماالت احلياة كلها.

احلنني إليها ،واالنتامء إىل تراهبا ،يقول بعض أهل
األدب :إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف حتننه إىل
وطنه وتشوقه إليه ،وبكاؤه عىل ما مىض من زمانه(((.
((( صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب من أرسع ناقته إذا بلغ املدينة ،حديث رقم.1802 :
((( فتح الباري.621/3 ،
((( العقد الفريد البن عبد ربه.31/4 ،
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االستشعار بمسئولية بناء األوطان وتنميتها ورفعتها يف
مجيع املجاالت.

محايتها ممن يريدوهنا بسوء ،وممن حيدثون فيها القالقل
واالضطرابات بأي صورة من الصور ،فهناك الفكر
املنحرف الفاسد املفسد ،وهناك الشائعات املغرضة ،وهناك
حماوالت هدم الرموز والقادة والنيل من املؤسسات الوطنية
والتشكيك فيها ويف القائمني عىل أمرها ،وهناك التهوين
من منجزات األوطان وأسباب تقدمها ووضع العراقيل
يف طريقها ،وهناك التهويل لبعض املشكالت وإثارة الفتن
حوهلا ،فإن هذا وغريه يتطلب من حمبي األوطان بحق أن
يتصدوا له بام يناسبه من أدوات حتصني الوطن ومحايته.
الوقوف يف وجه املتآمرين عليها ،اخلائنني ألمانتها؛ إذ
إن اخلائن لوطنه يرتكب أبشع أنواع اخليانة ،فهو خائن هلل

ولرسوله ﷺ ،وألمانات الناس ،قال تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ﴾(((.
((( [سورة األنفال ،اآلية .]27

35

فلسفة املواطنة:

املواطنة ُمفاعلة ،وهذه ا ُملفاعلة تكون بني اإلنسان وبني
وطنه ،أو بني أهل الوطن مجي ًعا ،وبيان ذلك فيام ييل:

املواطنة بني اإلنسان ووطنه :وهذا يقتيض أن يستشعر
اإلنسان حياة وطنـه يف قلبـهَّ ،
وأن وطنه الذي يعيش عىل
أرضـه ويستظل بسامئه ليس جمرد طرقات ،وشوارع ،وجدران،
ومصانع ،ومدارس ،وجامعات ،ومؤسسات ،ال ،إنام هو كائن
حي يتفاعل معه ،أ ًملا ً
وترحا ،يبادله احلب باحلُب،
فرحا ً
وأملً ،
ّ
والعطاء بالعطاء ،واالنتامء باالنتامء ،وباجلملة فإن املواطنة
تعني ذوبان اإلنسان يف وطنه وذوبان الوطن فيه ،حيث ينصهر
يف بوتقة االنتامء الصادق والوالء احلقيقي للوطن ،فيسعى
هم يف دفع
جاهدً ا -قدر طاقته -إىل أن يقدم أقىص ما عنده ل ُي ْس َ
عجلة التقدم لوطنه نحو األفضل ،ودفع الرض عنه بكل ما أويت
من قوة ،وبكل ما يملك من ٍ
غال ونفيس.
إن املواطنة احلقيقية ينبغي أن تكون قائمة عىل التفاعل
الصادق بني اإلنسان وبني الوطن الذي يؤويه يف إطار
أداء احلقوق وااللتزام بالواجبات ،حقوق يكفلها الوطن
ألهله ،وواجبات يلتزم هبا املواطنون نحوه ،هذه العالقة
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حتم ستكون نتيجتها احلرص عىل أمن األوطان
الصادقة ً
وسالمتها ،والسعي الدائم يف البحث عن أسباب هنضتها،
وسبقها ،وريادهتا يف شتَّى املجاالت ،ووحدة كلمة أهلها،
واجتامع صفوفهم أمام كل ٍ
معتد أثيم حياول النيل منها ومن
استقرارها ،وال تنبع هذه املعاين إال من ٍ
نقي طاهر،
قلب ٍّ
ونفس فطرهتا سليمة ،أحبت تراب أوطاهنا ،وتفاعلت بحب
جتاهها ،وأ َّملت اخلري كله للناس مجي ًعا من حوهلا ،وآمنت بأن
قص فيه كان
رشعي
مطلب
قوة الوطن وسالمته
ٌ
ووطنيَ ،من ّ
ٌّ
ٌّ
جمر ًما يف حق وطنه ،بل كان مشاركًا َّ
كل َمن يعمل عىل هدم
بنيانه ،وتعطيل مسريته ،ويمكن أن تنزع منه صفة املواطنة.
املواطنة بني أهل الوطن مجي ًعا :وهي ُمفاعلة قائمة عىل
مبدأ املساواة الذي تذوب معه أي فوارق دينية ،أو عرقية،
أو مذهبية ،أو قبلية ،أو طائفية ،فاجلميع يف حق احلياة عىل
أرض الوطن سواء ،يف ظل االلتزام الكامل والتام من
اجلميع باحلقوق والواجبات فيام بني املواطنني ،وفيام بينهم
وبني وطنهم.

وهذا املعنى له تأصيله الرشعي املستفاد من كتاب اهلل 

ومن ُسنَّة رسوله ﷺ ،ففي القرآن الكريم نقرأ املبدأ العام
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هلذا التكافؤ بني الناس مجي ًعا ،قال تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾((( ،فالنداء
لعامة الناس عىل وجه األرض بأن اهلل تبارك وتعاىل خلقهم
للتعارف والتآلف ،ال للتناحر أو التخالف ،وهذا مبني عىل
أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه جتاه اآلخـر ،وهذا هو
حق املواطنة العامة عىل أرض اهلل الواسعة.
ثـم يكون احلديـث اخلـاص للمؤمنين يف قولـه تعاىل:

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ﴾((( ،فالدعـوة يف اآليـة الكريمـة واضحـة يف
حـق للجميـع ،ينعمـون بأرضـه أمنًـا وأمانًـا،
أن الوطـن ٌّ
وحركـة منتظمـة ال يكـدر صفوهـا أذى ُمكـدِّ ر مـا دام
االلتـزام باملحافظـة على احلقـوق والواجبات بين اجلميع
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]13
((( [سورة املمتحنة ،اآليتان .]9 ،8
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متحق ًقـا وواق ًعـا ،وحينهـا يتحقـق االنسـجام التـا ُّم بين
فئـات املجتمع بـأرسه ،وتكون املشـاركة الفاعلـة من مجيع
أفـراده يف بنائـه واملحافظـة عليـه وحراسـته ،والعمـل عىل
تنميتـه ورخائـه.

وإذا ما اجتهنا إىل التأصيل الرشعي وتطبيقه العميل
السنَّة النبوية املطهرة وجدنا معنى املواطنة
للمواطنة يف ُّ
ٍ
احلقيقي واق ًعا يف أهبى صورة يف املدينة املنورة ،حيث كانت
وثيقة املدينة التي وضعها رسول اهلل ﷺ كعقد ودستور
هلا هبدف ضبط العالقة بني خمتلف مكونات املجتمع يف
املدينة تطبي ًقا عمل ًّيا هلذا املعنى ،وقد قام بتحليلها العلامء
واملؤرخون فوجدوها اشتملت عىل اثنني ومخسني بندً ا
وضعها رسول اهلل ﷺ ،منها مخسة وعرشون تتعلق
بأمور املسلمني ،وسبعة وعرشون متعلقة بام بني املسلمني
وأصحاب األديان األخرى ممن مل يؤمن برسالة اإلسالم.
وجممل هذه البنود قائم عىل إرساء دعائم العيش
املشرتك بني مجيع قاطني املدينة ،ويف مقدمتها حق املساواة
فيام بني اجلميع  -من املسلمني وغريهم  -يف املصالح
العامة ،كام أرست دعامة حرية املعتقد واحلريات الشخصية
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يف العادات واألعراف والتقاليد ،ولذلك كان أول نص من
نصوص الوثيقة (أن اجلميع أمة واحدة من دون الناس) ،ثم
أرست الوثيقة جمموعة من الدعائم القائمة عىل هذا النص،
فنصت عىل احلق يف احلياة ،وأن دماء اجلميع معصومة،
مسلم كان
يستوي يف ذلك كل من يعيش عىل أرض املدينة
ً
أو غري مسلم ،كام كفلت احلق يف حرية االعتقاد ،فال إكراه
ٍ
ألحد عىل أن يغري دينه أو معتقده ،ويدخل يف إطار هذه
احلرية محاية ُدور العبادة ألهل كل معتقد ،كام نصت الوثيقة
عىل محاية امللكيات اخلاصة ،فال يعتدي أحدٌ عىل مال ٍ
أحد
بأي نو ٍع من أنواع االعتداء ،وللجميع أن يسعى لكسب
ماله بعرق جبينه وكدِّ يمينه ما دام يف إطار ما َّ
أحل اهلل ،
كام نصت الوثيقة عىل حفظ األعراض وصيانتها وأنه حق
للجميع.

لقد كفلت الوثيقة النبوية حق التعايش بني مجيع قاطني
نموذجا
املدينة املنورة ،وكانت هذه الوثيقة بجميع بنودها
ً
ُيتذى ،وترمجة واقعية عملية ملعنى التعايش السلمي بني مجيع
طوائف الوطن الواحد مهام اختلفت دياناهتم ،وأعراقهم،
وعاداهتم ،وأعرافهم ،فاجلميع خيضع لنظام واحد يمكن أن
يعرب عنه بالوحدة الوطنية للدولة.
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وعلى هـذا الدرب سـار الصحـب الكرام بعد رسـول
اهلل ﷺ ،فهـذا علي  hيقـول :مـن كانـت لـه ذمتنـا فدمه
كدمنـا ،وديتـه كديتنـا((( ،وكان مـن عهـود عمـرو بـن
العـاص  hالتـي أعطاهـا ألهل مصر :أهنـم ال خيرجون
مـن كنوزهـم ،وال أراضيهـم ،ومـن قبلهما جـاء يف عهـد
عمـر بن اخلطـاب  hإىل أهـل إيليـاء :هذا مـا أعطى عبد
اهلل عمـر أمير املؤمنين أهـل إيليـاء مـن األمـان ،أعطاهم
أمانًا ألنفسـهم وأمواهلم وكنائسـهم وصلباهنم ،وسـقيمها
وبريئهـا وسـائر ملتها؛ أنه ال تسـكن كنائسـهم ،وال هتدم،
وال ينتقـص منهـا ،وال مـن حيزهـا ،وال مـن صليبهـم،
وال مـن يشء مـن أمواهلـم ،وال يكرهـون على دينهم ،وال
يضـار أحد منهـم(((.

ونتيجة هلذه التطبيقات العملية للمعايشة اآلمنة والسلم
املجتمعي الذي أقره الدين اإلسالمي احلنيف يف القرآن
السنَّة النبوية املطهرة؛ كانت مظاهر املواطنة بني
الكريم ويف ُّ
الناس قائمة عىل مظهرين رئيسني:

((( سنن الدار قطني ،كتاب احلدود والديات وغريه ،حديث رقم .3296 :
((( تاريخ الطربي.609/3 ،
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األول :املسـاواة وتكافـؤ الفـرص فيما بين املواطنين
مجي ًعـا ،بحيـث ال يتحقـق معنـى املواطنـة إال هبـذا
املبـدأ ،فاجلميـع متسـاوون يف احلقـوق والواجبـات جتـاه
الوطـن ،وال يكـون االختلاف إال فيما تتطلبـه األمـور
املتعلقـة بأحـكام الرشائـع واملعتقـدات ،فلـكل حقـه يف
إقامـة معتقـده ورشيعتـه ،وأبـواب املسـاواة واسـعة جـدًّ ا
ومتنوعـة ،كاملسـاواة يف أمـور البيـع والشراء واملعامالت
املاليـة والتجاريـة والشــراكات بـكل أنواعهـــا ،وكذلك
يف الـوظــائف واألعمــال برشوطهـــا وضوابطهــا التي
تنظمهـــا الدولـة ويقرهــا القانـون والدسـتور ،وكذلـك
املسـاواة يف التعليـم ،والصحـة ،وكل ما تقدمـه الدولة من
خدمـات ،فالكل على أرض الوطن ويف ظل سمائه سـواء
فيما هلـم وفيما عليهم.

الثـاين :احترام نظـام الدولة مـن قوانين ،وترشيعات،
وضوابـط ،ونظـم ،تنتظـم حيـاة النـاس يف شـتَّى مناحيها،
سياسـية كانـت أو اقتصاديـة أو اجتامعيـة ،أو غير ذلـك،
فما على املواطنين مجي ًعـا إال أن حيرتمـوا نظـام الدولـة
منهاجـا تنضبـط بـه
ودسـتورها الـذي ارتضـاه اجلميـع
ً
حركتهـم على أرض الوطـن.
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وينبثـق عـن هذيـن املظهريـن للمواطنـة احلقيقيـة أن
تكـون هنـاك رابطـة عامـة جتمـع بين أفـراد الوطـن مجي ًعا
يف عالقـة وطيـدة ،تلكـم العالقة التـي تسـمو وترتفع عن
أيـة عالقـات أخرى ،إهنـا العالقـة العامة بني أبنـاء الوطن
التـي يظهـر مـن خالهلـا الـوالء واالنتماء إىل املـكان الذي
ينعـم اجلميـع بالعيـش فيـه ،ويطعم خيره ُّ
كل من انتسـب
تنسـم هواءه،
إليه ،ويسـتمتع بمقدراته ومكتسـباته كل من ّ
واسـتظل بسمائه ،وتع َّفـرت قدمـاه بغربائـه ،إنـه الوطـن،
ثـم فالوطـن ملك للجميـع ،والدفـاع عنـه واحلفاظ
ومـن َّ
عليـه واجـب على اجلميع.
*

*
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*

مفهوم املواطنة وتطورها التارخيي

(*)

ُت َعدُّ املواطنة واألمن وجهني لعملة واحدة ،فاملواطنة
تعد أحد أهم روافد حقوق اإلنسان ،وتعترب من القضايا
املتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معاجلة أي ُب ْعد
من أبعاد التنمية باملفهوم اإلنساين الشامل بصفة خاصة،
ومشاريع اإلصالح والتطوير بصفة عامة؛ لذا جاء اإلعالن
العاملى حلقوق اإلنسان ليقر مجلة من املبادئ ،لعل من
أبرزها تأكيد احلاجة إىل األمن الذي يبقى من األولويات
الضامنة حلق املواطنة.

َّ
ولعـل مفهـوم املواطنـة من أكثـر املصطلحـات حاج ًة إىل
ـم التجسـيد؛ ألن االنتامء
اإلثـارة واملدارسـة والفهـم ،ومن َث َّ
حاجـة متأصلـة يف طبيعـة النفـس البرشيـة ،وإنسـان من غري
وطـن "تائـه" ،والوطـن مـن غير إنسـان "مهجـور" ال معنى
(*) مقدم دكتور/حممد عادل عبد احلكم ،وزارة الداخلية ،مرص.
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قديم بوجود اإلنسـان
لـه ،ولذلك فـإن مفهوم املواطنـة ارتبط ً
ذاتـه ،وارتباطـه باملوطـن أو املـكان الذي يعيـش فيه.
ً
أول  -مفهوم املواطنة:

يعـد مفهـوم "املواطنـة" مـن املفاهيـم احلديثـة نسـب ًّيا،
ويسـتمد أصلـه مـن املبـادئ األساسـية حلقوق اإلنسـان،
فاملواطنـة ليسـت جمـرد ارتبـاط بـأرض وإنما هـي عقـد
اجتامعـي بين اإلنسـان ووطنـه ،وكلما كان هـذا العقـد
ً
عـادل ومتوازنًـا يف احلقوق والواجبات ازداد شـعور الفرد
(((
بمواطنتـه  ،كما أن املواطنـة ليسـت مفهو ًمـا سياسـ ًّيا أو
قانون ًّيـا جمر ًدا ،وليسـت كلامت تردد دون وعـي بمضموهنا
وجوهرهـا ،وإنما هي ارتبـاط معنوي وشـعور باحلاجة إىل
رابطـة بمـكان جيـد فيـه اإلنسـان ذاتـه ،ويشـعر بنـا ًء على
ذلـك بأمهيـة الدفـاع عـن هـذا املـكان ،وتلبيـة متطلباتـه
واحتياجاتـه ،وإعلاء املصلحـة العامـة على املصالـح
الشـخصية أو العائليـة الضيقـة(((؛ لذلـك فـإن املواطنـة
((( املواطنة واألمن القومي ،د .عبد الفتاح رساج ،بحث منشور عىل شبكة اإلنرتنت ،ص.54

.http://nm1771971.moontada.com/t5-topic#6

((( املواطنة واألمن القومي ،ص 56وما بعدها.

46

وإن كانـت تولـد مـع الفـرد فهـي تنمـو وتزدهـر وتتجذر
تدرجي ًّيـا مـع إدراكـه حلقوقـه وواجباتـه(((.

وجيـب أن نعترف بـأن هنـاك صعوبـة كبيرة يف وضع
تعريـف حمـدد ملفهـوم املواطنـة ،وأن معظـم املحـاوالت
التـي بذلـت يف هـذا اإلطـار مل تنجـح سـوى يف االقتراب
مـن العنـارص األساسـية هلـذا املفهـوم ،وهـذا ملـا يتسـم به
ثم فقد تعـددت التعريفات
هـذا املفهوم من التعقيـد ،ومن ّ
اخلاصـة باملواطنـة طب ًقـا للمنظـور الـذي يتـم التعامـل بـه
معهـا ،ومـن ذلـك مـا ييل:

اجلانـب السـيايس :املواطنـة مـن هـذا اجلانـب تشير إىل
احلقـوق التي تكفلهـا الدولة ملن حيمل جنسـيتها ،وااللتزامات
التـي تفرضهـا عليـه؛ حيـث إن مشـاركة الفـرد يف أمـور وطنه
تشـعره باالنتماء إليـه((( ،فاملواطنـة هبـذا املعنـى جمموعـة مـن
احلقـوق التي متـارس بشـكل مؤسسي(((.
((( األجهزة األمنية ودعم مفهوم املواطنة ،د .نورهان الشيخ ،ورقة عمل مقدمة لندوة (دور وزارة
الداخلية يف تدعيم حقوق اإلنسان) ،مركز بحوث الرشطة بأكاديمية الرشطة ،فرباير 2008م.
((( املواطنة يف الفكر اإلســامي املعارص ،د .بتول حسني عيل ،ص ،21رسالة دكتوراه ،جامعة
بغداد ،كلية العلوم السياسية2006 ،م.

(3) ,citizenship, Failer * udilh-lynn:who qualifics? Rights and civil commitment of the homeless mentallyill p1,princetion university, gulmann amy ,1995.
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اجلانـب القانـوين :ذهـب البعـض إىل تعريـف املواطنـة
بأهنـا :عالقـة حيددهـا الدسـتور والقوانين املنبثقـة عنـه ،التـي
حتمـل وتضمن املسـاواة بين املواطنين ،وما يسـتتبعه ذلك من
التـوازن بين احلقـوق والواجبـات ،وبين العـام واخلـاص.

وقـد ذهـب البعض اآلخـر إىل تعريـف املواطنـة بأهنا:
اإلطـار القانـوين الـذي حيـدد العالقـة بين الفـرد والدولة
وعالقتـه بغيره مـن األفـراد ،ويتمثـل يف جمموعـة مـن
احلقـوق والواجبات يف املجـاالت االقتصادية واالجتامعية
والسياسـية(((.

اجلانـب االجتامعـي :تـم تعريـف املواطنـة يف قامـوس
علـم االجتماع بأهنـا :مكانـة أو عالقـة اجتامعيـة تقوم بني
فـرد طبيعـي وجمتمـع سـيايس (دولـة) ،ومـن خلال هذه
العالقـة يقـدم الطـرف األول (املواطـن) الـوالء ،ويتـوىل
الطـرف الثـاين (الدولـة) احلاميـة ،وتتحـدد هـذه العالقـة
بين الفـرد والدولة عـن طريـق أنظمة احلكـم القائمـة(((.

((( مناهضــة التعذيب وحقــوق املواطنة ،د .إيامن رشيف قائد ،ص 109ومــا بعدها ،ورقة عمل
مقدمة إىل مؤمتر املواطنة الذي نظمه املجلس القومي حلقوق اإلنسان ،القاهرة ،نوفمرب 2007م.
((( قاموس علم االجتامع ،د .حممد عاطف غيث ،ص  ،560دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية،
عام 1999م.
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وذهـب البعـض إىل تعريـف املواطنـة بأهنـا مصـدر
العالقـات االجتامعيـة ،على اعتبـار أن العالقات تسـتقيم
عىل أسـاس سـيايس (االنتماء) وليس عىل أسـاس ديني يف
املجتمـع الديمقراطـي(((.

اجلانـب النفسي :إن املواطنة تعنـي التسـامح واالحرتام
والقبـول والتقدير لألفـكار املختلفة ،فاالختلاف يؤدي إىل
"مناعـة قوية" ،وبالتـايل إىل جمتمع أقوى ،والتسـامح ال يعني
التنـازل أو التسـاهل ،بل يعنـي اختاذ موقف إجيـايب فيه إقرار
بحـق اآلخريـن يف التمتـع بحقوقهـم((( .وتعنـي املواطنـة
أيضـا  -الشـعور باالنتماء والـوالء للوطـن ولقيادتـه
 ًومؤسسـاته الرسـمية التـي هي مصـدر اإلشـباع للحاجات
األساسـية ،ومحايـة الـذات مـن األخطـار املصريية.
اجلانـب الفلسـفي :ويتجـه هـذا اجلانـب إىل تعريـف
الوطـن بأنـه البيئـة الروحيـة التـي تتجـه إليـه عواطـف
اإلنسـان القوميـة((( ،وبعبـارة أخـرى أدق :هـو املـكان

((( املواطنــة يف زمن العوملة ،د .الســيد ياســن ،ص 22ومابعدها ،الدار املرصيــة اللبنانية،
القاهرة2002 ،م.
((( آليات التغيري الديمقراطي يف الوطن العريب ،د .ثناء فؤاد عبد اهلل ،ص  ،68بريوت1997 ،م.
((( انظر :املعجم الفلسفي ،د .مجيل صليب ،دار الكتاب اللبنانى ،بريوت 1979م.
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الـذي يقيـم الفـرد فيـه عـادة بن ّيـة االسـتقرار ،وتقـاس
املواطنـة اسـتنا ًدا إىل معيـار أسـايس هـو اجلنسـية كرابطـة
لالنتماء ،واخلضـوع بين الفـرد والدولـة.
اجلانب املوضوعي :أ ّما املقصود باجلانب املوضوعي
للمواطنة فهو حالة نفسية وقومية وثقافية تعكس العالقة
عنرصا أساس ًّيا
بني الوطن واملواطن ،وتعترب املواطنة
ً
تؤسس فقط عىل
ِّ
موحدً ا لألمة ،ووحدة األمة ال جيب أن ّ
عالقة املواطن بالدولة التي تقوم عىل احلقوق والواجبات،
أيضا  -عىل العالقة بني املواطنني وبعضهم البعض
ولكن ً -
التي تقوم عىل اإلحساس باهلوية الثقافية للجامعة ،فاملواطنة
تتصل بفكر سيايس وتقاليد اجتامعية مبعثها اإليامن بالقومية،
واالعرتاف باآلخر الذي جيب أن يشارك.

ويتضح مما سبق أن املواطنة تعني أداء واجبات حمددة،
والتمتع بحقوق معينة ،ومن جهة أخرى فإن املواطنة تعني
االنتامء إىل بلد ما وإىل شعب يقطن هذا البلد ،كام أهنا وصف
يطلق عىل العالقات القانونية القائمة بني الوطن واملواطن،
وتقوم هذه العالقة عىل أساس التبادل من ناحية احلقوق
والواجبات؛ من أجل ضامن قيام الدولة بوظيفتها األساسية
يف قيادة املجتمع.
50

ثان ًيا  -التطور التارخيي ملفهوم املواطنة:

وجدت املواطنة منذ أن وجدت الكيانات والتجمعات
البرشية واملجتمعية ،لكن أقرب معنى ملفهومها املعارص يف
التاريخ القديم يعود إىل دولة املدينة عند اإلغريق؛ حيث
شكّلت املامرسة الديمقراطية ألثينا تطبي ًقا له ،فيام يعود
تاريخ ابتداء مبدأ املواطنة يف أوروبا إىل بداية ظهور الفكر
السيايس العقالين التجريبي ،وتزايد تأثريه نتيجة حركة
اإلصالح الديني وما تاله من حركات النهضة والتنوير يف
احلياة السياسية.
من حقوق املواطنة عند القدماء املرصيني:

سـمح القدمـاء املرصيون للغربـاء بمامرسـة معتقداهتم
الدينيـة اخلاصة هبـم دون تدخـل أو رقابة ،وتقـول الباحثة
الفرنسـية "إليزابيث الفون" :كان التسـامح مـن العالقات
البـارزة يف احلضـارة الفرعونية ،بل وصل األمـر باحلضارة
الفرعونيـة أن عـرف قدمـاء املرصيين احلـق يف التكافـل
االجتامعـي ،وأساسـه هـو مـدُّ يـد العـون إىل كل حمتـاج،
وإغاثـة امللهـوف ،ومحايـة الضعيـف ،ومـن النتائـج التـي
رتّبهـا القانـون املصري القديـم على واجـب التكافل بني
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شـخصا يتعـرض ألذى
أبنـاء الشـعب إلـزام كل مـن يرى
ً
جسـيم أن يبـادر إىل إنقـاذه ،فـإن مل يسـتطع فعليـه إبلاغ
اجلهـات املسـئولة ،كام حـرص حكماء مصر القديمة عىل
احلـق يف التعليم(((.

لقد عرف قدماء املرصيني الكثري من حقوق املواطنة،
ومت َّثل ذلك يف معرفتهم للحق يف احلياة ،واحلق يف احلرية،
واملساواة بني اجلنسني ،وحرية العقيدة الدينية ،واحلق يف
التكافل االجتامعي ،واحلق يف التعليم ،واحلق يف التملك،
أيضا  -حقوق املسنني
واحلق يف الكرامة ،وعرفوا ً -
والكبار ،ويف مقابل ذلك التزموا بأداء واجباهتم من دفع
رضائب ،أو أداء خدمة عسكرية ،أو االلتزام بالقوانني،
وكل ما سبق هو جوهر املواطنة.
املواطنة يف اليونانية القديمة:

كانت الديمقراطية اليونانية القديمة مبنية عىل أساس
أن املدينة حتكم من أجل األكثرية ،واحلرية هي مبدأ احلياة
العامة ،وكانت احلكومة اليونانية يف طابعها دولة مدنية،
((( املواطنة والتغيري  ..دراســة أولية حول تأصيل املفهوم وتفعيل املامرســة ،د.سمري مرقص،
ص ،40مكتبة الرشوق الدولية2006 ،م.
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وكانت الروابط بني املواطنني فيها وثيقة بدرجة كبرية بسبب
القرابة والصداقة واجلرية التي كانت جتمعهم ،واشرتاكهم يف
احلياة العامة اليومية ،وكانت جتمعهم لغة واحدة ودين عام،
وكانت جتمعاهتم ومباحثاهتم تتم يف ساحة السوق ،وبالتايل
كان املواطنون يقضون معظم وقتهم يف املدينة ،وهذا كله
أدى إىل أن يكون والء املواطن اليوناين لدولة املدينة ،وليس
ملجموعة معينة ،أو لعائلته ،أو لعشريته ،أو لبلدته(((.
حمصورا يف
واملواطنة اليونانية كانت تُعد ح ًّقا وراث ًّيا
ً
ً
مؤهل يعتد به لنيل
أبناء أثينا من الرجال ،ومل تكن اإلقامة
حق املواطنة ،فقد استثني من حق املواطنة الغرباء املقيمون
واألطفال والنساء((( ،وبالنظر إىل طبيعة عمل الديمقراطية
املبارشة التي كانت سائدة يف املجتمع اليوناين القديم نجد أن
ٍ
املواطنني متتعوا بحقوق عديدة بشكل
متساو((( ،حيث كان
للمواطنة  -من منطلق املشاركة السياسية -إرهاصات أوىل
يف الديمقراطية الالتينية القديمة ،رغم أهنا مل تكن مشاركة

((( انظر :دور الرشطة يف تكريس املواطنة ،للرائد/عالء سالم ،والرائد /وسام الصبان ،ص ،5
دبلوم العلوم اجلنائية ،أكاديمية الرشطة ،كلية الدراسات ال ُعليا 2010م.
((( انظر :دور الرشطة يف تكريس املواطنة ،ص  6وما بعدها.
((( انظر :املرجع السابق ،ص.7
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كاملة؛ حيث كانت تقترص عىل بعض فئات الشعب دون
غريها؛ وهم من تتوافر فيهم رشوط املواطنة الالتينية ،وهي
حرا((( ،وبذلك حتددت صفة
ذكراًّ ،
أن يكون مواطنًا أثين ًّياً ،
املواطنة فيام يمثل ُسدس املجتمع األثيني ،كام أن الديمقراطية
القديمة مل تكن تعرف احلرية بمعناها احلديث(((.
وعلى الرغم من قصـور مفهـوم املواطنـة األثينية ألهنا
مرشوطـة وحمـدودة ،إال أهنـا كانـت ممارسـة ديمقراطيـة
ف َّعالـة افتقدهتـا العديـد مـن التجـارب التارخييـة عىل مدى
عصـور إنسـانية كاملة(((.
املواطنة يف احلضارة الرومانية:

تطـور مفهوم املواطنـة يف ظل اإلمرباطوريـة الرومانية،
َّ
ًّ
فبعـد أن كانـت حقـا وراث ًّيـا ألبنـاء رومـا توسـع حـق
املواطنـة -بعـد صـدور مرسـوم إمرباطـوري سـنة 212
ميالديـة  -ليشـمل مجيـع أرايض اإلمرباطوريـة الرومانيـة
((( املواطنة وحقوق اإلنسان يف ظل املتغريات الدولية الراهنة ،د .مصطفى النشار ،ص.104
((( الديمقراطية وفكر الدولة ،د .عبد الفتاح حســن العدوي ،ص ،16-14مؤسســة سجل
العرب ،سلسلة األلف كتاب ،سنة 1964م.
((( املواطنة وحقوق اإلنسان يف ظل املتغريات الدولية الراهنة ،ص.107

وأقطارهـا ،وبعـد سـقوط اإلمرباطوريـة الرومانيـة تراجـع
مفهـوم املواطنـة ،ويف فترة اإلقطـاع وحتـى هنايـة العصور
الوسـطى -التـي امتـدت بين  1400-1300ميالديـة-
حمصـورا ملالكـي األرايض،
كانـت املواطنـة يف أوروبـا ح ًّقـا
ً
وبحسـب الوضـع االجتامعـي والسـيايس للفـرد(((.

ولقـد أسـهم القانـون الرومـاين القديم يف إرسـاء مفهوم
املواطنـة يف اإلمرباطوريـة الرومانيـة ،فاملواطنـة الكاملـة
كانـت تتضمـن أربـع مزايـا ،منهـا مـا اعتبر حقو ًقـا عامـة،
وهـي :اخلدمة يف اجليـش ،والتصويت يف املجلـس ،والتعيني
يف الوظائـف العامة ،واحلـق يف رفع الدعاوى واالسـتئناف،
أمـا األخريتان فهام حقـوق خاصة ،وهي الـزواج ،والتجارة
مـع املواطنين اآلخرين.
وكانـت تلـك احلقـوق غير مصرح هبـا يف البدايـة
لغير املواطنين ،ويف ظـل املجتمـع اإلقطاعـي أصبحـت
كل إقطاعيـة وحـدة سياسـية واقتصاديـة واجتامعيـة تقوم
على رابطـة التبعية للسـيد اإلقطاعـي ،باإلضافـة إىل رابطة
((( الفكر الســيايس الغريب ،د .عيل عبد املعطي حممد ،ص ،86-85اإلســكندرية ،دار املعرفة
اجلامعية ،سنة 2005م.
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اإلقليميـة أو التواجـد على أرض اإلقطاعيـة ،وذهبـت
كل املفاهيـم األخـرى ،مثـل :القرابـة والديانـة واللغـة
كمحـددات ملفهـوم املواطنـة ،ويف مرحلـة تاليـة ،وبعـد
أن سـاد الـوالء الشـخيص حقبـة طويلـة عـادت السـيادة
للشـعب ،واسـتقرت فكـرة املواطنـة على أسـاس اإلرادة
املشتركة للجامعـة؛ األمر الـذي جعل فكـرة املواطنة تربط
الفـرد بالدولـة.
املواطنة والعقد االجتامعي:

طـرح بعـض املفكريـن والفالسـفة ،مثـل" :هوبـز
ولـوك وروسـو ومونتسـيكيو" أن املواطنة تقـوم عىل العقد
االجتامعـي ما بني أفـراد املجتمع والدولة أو السـلطة ،وإن
اختلـف منطقـه من مفكر آلخـر ،ولكنهم مجي ًعـا أمجعوا أن
هـذا العقـد يرتب حقو ًقـا وواجبـات ،وهو ما ُيعد أسـاس
املواطنـة ،وعليه فقد سـاد مفهـوم املواطنـة(((؛ حيث حتول
املواطـن إىل ذات حقوقيـة وكينونة مسـتقلة ،بعـد أن كانت
القبيلـة أو العشيرة أو الوحـدة العضوية هـي ذلك اإلطار
((( اإلمرباطورية – إمرباطورية العوملة اجلديدة ،د .أنطونيد نيجرى – مايكل هاردت ،ص-14
 ،16ترمجة :فاضل جند ،مؤسسة سجل العرب ،سلسلة األلف كتاب ،سنة 1964م.
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الـذي ترتبـط عالقاتـه فيـه باآلخريـن بنـا ًء على موازيـن
القـوة ومنطـق الغلبة(((.
املفهوم احلديث للمواطنة:

تطور مفهوم املواطنة يف العرص احلديث ،وأصبح أساس
َّ
مفهوم املواطنة مبن ًّيا عىل فكرة الشعب صاحب السيادة،
وفكرة وجود حقوق أساسية للفرد كإنسان ً
أول ،وكمواطن
من أبناء الشعب ثان ًيا ،وأصبح مفهوم املواطنة يف تطور مستمر
خالل القرون السابقة منذ ما يقرب من مائتي عام -مع اندالع
الثورة الفرنسية ،وظهور أمريكا ،وظهور الدولة القومية -إىل
وقتنا احلارض ،وكان تطوره متزايدً ا عىل اعتبار أن الشعب
مصدر السلطات وصاحب السيادة ،ووجود حقوق أساسية
منازع فيه ،وامتد
لإلنسان ،فأصبح مفهوم املواطنة ح ًّقا غري َ
ليشمل فئات من املواطنني مل تكن تتمتع بحق املواطنة ،مثل:
"النساء" ،فأصبحن يتمتعن بحق املشاركة السياسية يف اختاذ
القرارات اجلامعية ،إال أن ذلك مل يكن إال يف القرن العرشين،
أيضا  -مل حتصل النساء عىل حق االنتخاب إال
ويف بريطانيا ً -
يف عام 1929م ،ويف فرنسا يف عام 1945م ،وتعددت أبعاد
((( حول املواطنة وحقوق اإلنسان ،د .خالد مصطفى عيل فهمي إدريس ،ص.115
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مفهوم املواطنة فشملت اجلوانب االجتامعية واالقتصادية
والبيئية ،ومل تقترص عىل اجلوانب السياسية والقانونية(((.
املواطنة يف الفكر القومي:

ظهـرت املواطنـة بمفهومهـا احلديث يف طيـات الدولة
القوميـة؛ حيـث أصبحـت الدول والشـعوب تتشـكل عىل
أسـاس قومي وشـعبي مبني عىل وحـدة األرض والتجربة
التارخييـة والثقافيـة ،فأصبـح للمواطنـة حـدود إقليميـة
وسـبل للمسـاواة والعدالة،
ووطنيـة لالنتماء واملشـاركةُ ،
وحقـوق منصـوص عليهـا يلتـزم هبـا احلـكام ويتمتـع هبا
املواطنون (((.

وظـل مفهوم املواطنـة له ارتبـاط وثيق بالدولـة القومية
حتـى هنايـة القـرن العرشيـن ،إىل أن ظهـرت أشـكال
للمواطنـة فـوق قوميـة ،واكتسـب املفهـوم اهتام ًمـا متزايـدً ا
يف الفكـر القانـوين والدسـتوري املعـارص؛ نتيجـة شـيوع
مفهـوم العوملة واخرتاقها حـدود الدولة القوميـة ،وتضاؤل
الفجـوة بين األمـم والشـعوب ،وزيـادة املؤثـرات الثقافية
((( حول املواطنة وحقوق اإلنسان ،ص 115وما بعدها.
((( املواطنة وحقوق اإلنسان يف ظل املتغريات الدولية الراهنة ،د.عيل ليلة ،ص.60
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الوافـدة مـن اخلـارج ،التـي يـرى البعـض أهنـا قـد تضعف
املواطنـة ،وتقلـل مـن شـعور الشـخص باالنتماء إىل وطنه.

ً
مثـال
وتُعـدُّ التكتلات املتمثلـة يف االحتـاد األورويب
لذلـك ،مـن حيـث تثبيـت مواطنـة أوروبيـة بالنسـبة لكل
مواطـن مـن الـدول الداخلة يف االحتـاد ،ويمكـن اعتبارها
مواطنـة عابـرة للقوميـات ،باإلضافـة إىل كونـه مواطنًـا يف
دولـة أوروبيـة حمـدَّ دة ،مثل :فرنسـا أو هولنـدا أو بلجيكا،
ففـي ظل االحتـاد األورويب تغير مفهوم املواطنـة ،وأصبح
هنـاك مـا يسـمى باملواطـن األورويب ،واهلويـة األوروبية،
التـي تتجـاوز حـدود الدولـة القومية(((.
تطور مفهوم املواطنة عند العرب:

يرى البعض أن كلمة الوطن يف اللغة العربية مل تستعمل
بمعنى الدولة إال يف العرص احلديث ،فأنت إن ا َّطلعت عىل
"لسان العرب" ً
مثل وجدت أن معنى الوطن فيه هو املنزل،
ويف ذلك الوقت البعيد نسب ًّيا كان يطلق عىل الوطن لفظ
البالد أو الديار(((.
((( املواطنة يف زمن العوملة ،د .الســيد ياســن ،ص ،21املركز القبطي للدراسات االجتامعية،
سلسلة املواطنة لسنة 2002م.
((( املواطنة املصـرية ومستقبل الديمقراطية ،املستشار د .حييى الرفاعي ،املجلد األول ،ص.35
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وقد مرت املواطنة عند العرب بعدة مراحل متثل نقاط
حتول جذري يف مفهومها وأبعادها ،حيث بدأت يف أشكال
وأنامط املواطنة املنقوصة التي حتقق مشاركة حمدودة وختص
بعض فئات املجتمع ،ثم مساواة حمصورة بني أفراد طبقة
أو جنس أو نوع ،لكنها ليست مساواة عادلة بني خمتلف
فئات املجتمع وطوائفه((( ،كام أن خضوع العديد من
البلدان العربية لالستعامر ولالحتالل أو نظم الوصاية
واالنتداب أثر بدوره عىل وضع املواطنة للمواطنني العرب
يف هذه البالد ،من زاوية حرماهنم من حقوقهم السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.

غير أن املواطنـة تغير وضعهـا بعـد أن نالـت هـذه
البلاد العربية اسـتقالهلا يف بداية اخلمسـينيات ،وإن كانت
قـد تفاوتـت يف إتاحـة الفرصـة ملواطنيهـا بالتمتـع الكامل
بثمار املواطنة حسـب النظام السـيايس الوطنـي الذي متت
إقامتـه ،ومـدى ديموقراطيتـه ،ودرجـة انفتاحـه وقبولـه
بالتعدديـة أو انغالقـه ومجـوده(((.
((( أزمة املواطنة بني الدولة القومية والعوملة ،د .سهري عبد السالم ،ص ،4بحث ألقي يف مؤمتر
اجلمعية الفلسفية ،ديسمرب 2006م.
((( املواطنة يف زمن العوملة ،ص .65
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تاريخ املواطنة يف مرص:

ذهـب لفيف مـن الدارسين لتطور املجتمع والسياسـة
يف مصــر إىل أن مفهـوم املواطنـة املرصية بـدأت إرهاصاته
مـع بنـاء الدولـة احلديثـة على يـد "حممـد علي" ،وتعزيـز
خضـم النضـال الوطنـي والدسـتوري من أجل اسـتقالل
الوطـن وسـيادة املواطن(((.

والقـارئ للتاريـخ احلديـث يمكنـه أن يالحـظ كيـف
توالـت حلظـات النهـوض بالوطـن مـع قـدرة املواطـن
املصري عىل أن ُيمارس املواطنة ،ويمكننـا أن نرصد حركة
املواطنـة يف مصــر احلديثـة واملعـارصة صعـو ًدا وهبو ًطـا،
كذلـك ارتبـاط حركـة املواطنني هـذه باملوقف مـن املحتل
األجنبـي((( ،ويمكننـا القـول إن التحـرك نحـو املواطنة يف
مصــر كان حصيلـة تفاعلات داخليـة من جهـة ،وحماولة
إلنجـاز االسـتقالل الوطني مـن جهة أخـرى(((.

((( ورقة عمل عن حقوق املواطنة ،مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ،ص ،15مركز استطالع
الرأي العام بمجلس الوزراء2006 ،م.
((( املواطنة املصـــرية ومستقبل الديمقراطية ،د .ســمري مرقص ،املجلد الثاين ،ص -1051
 ،1052مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القاهرة لسنة 2005م.
((( انظر :املواطنة املصـرية ،د .هنال املنويف ،املجلد األول ،ص ،29مركز البحوث والدراسات
السياسية ،القاهرة لسنة 2005م.
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مـرت بمراحـل عديـدة
وختا ًمـا ..فـإن املواطنـة قـد َّ
على مـر التاريـخ ،ظهـرت فيهـا حقـوق املواطنـة ،وتطور
مفهومهـا ،وارتبـط بتطـور املجتمعـات؛ بدايـة مـن الدولة
مـرورا بمفهـوم املواطنـة مقابـل
املدنيـة عنـد اليونـان،
ً
الغربـاء عنـد اإلغريـق ،وقانـون التسـامح عنـد القدمـاء
املرصيين ،ثـم حكـم اإلقطـاع يف العهـد الرومـاين ،ثـم يف
العصر احلديـث -منذ مـا يقرب مـن مائتي عـام  -وظهور
الدولـة القوميـة؛ حيث مرت بصراع مرير مـن أجل حتقيق
املواطنـة ،وحصـول املواطنني على حقوقهم السياسـية من
حريـة ،ومسـاواة ،وعدالـة اجتامعيـة ،ومشـاركة يف تـويل
املناصـب العامـة ،واحلصـول على االمتيـازات احلكومية،
وأدائهـم لواجباهتـم مـن دفـاع ،ورضائـب ،وطاعـة
للقوانين ،واالنتماء.
*

*
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*

مرشوعية الدولة الوطنية

(*)

يف السـياق واملنـاخ الفكـري الصحي ال حيتـاج الثابت
الراسـخ إىل دليـل ،لكـن اختطـاف اجلامعـات املتطرفـة
للخطـاب الدينـي واحتكارها له ولتفسيراته جعـل ما هو
يف حكـم املسـ َّلامت
حمتاجـا إىل التدليل والتأصيـل ،وكأنه مل
ً
يكـن ً
أصل ثابتًـا ،فمرشوعية الدولة الوطنيـة أمر غري قابل
للجـدل أو التشـكيك ،بل هـو ٌ
ٌ
راسـخ ال غنى عنه يف
أصل
واقعنـا املعـارص ،حيـث يؤكـد العلماء الثقـات أن الدفـاع
عـن األوطـان مـن صميـم مقاصـد األديـان؛ ألن الديـن
قـرر الفقهاء
ال ُبـدَّ لـه مـن وطـن حيملـه وحيميـه ،وإال ملـا َّ
أن العـدو إذا دخـل بلـدً ا مـن بلاد املسـلمني صـار اجلهاد
ودفـع العـدو فـرض عين على أهـل هـذا البلـد رجاهلـم
ونسـائهم ،كبريهـم وصغريهـم ،قوهيـم وضعيفهـم،
مسـلحهم وأعزهلـمٌّ ،
كل وفق اسـتطاعته و ُمكْنتـه ،حتى لو
(*) أ.د/حممد خمتار مجعة ،وزير األوقاف ،رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
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فنـوا مجي ًعـا ،ولـو مل يكـن الدفـاع عـن الديـار مقصـدً ا من
أهـم مقاصـد الشرع لـكان هلـم أن يرتكـوا األوطـان وأن
ينجـوا بأنفسـهم وبدينهم.

وتعني الدولة الوطنية احرتام عقد املواطنة بني الشخص
والدولة ،وتعني االلتزام الكامل باحلقوق والواجبات املتكافئة
بني أبناء الوطن مجي ًعا دون أي تفرقة عىل أساس الدين أو اللون
أو العرق أو اجلنس أو اللغة ،غري أن تلك اجلامعات الضالة
ٍ
بوطن وال بدولة
املارقة املتطرفة املتاجرة بالدين ال تؤمن
وطنية ،فأكثر تلك اجلامعات إما أهنا ال تؤمن بالدولة الوطنية
ً
أصل من األساس ،أو أن والءها التنظيمي األيديولوجي فوق
كل الوالءات األخرى وطنية وغري وطنية ،فالفضاء التنظيمي
لدى هذه اجلامعات أرحب وأوسع بكثري من الدولة الوطنية
والفضاء الوطني.

وتسوق سائر اجلامعات املتطرفة أهنا حامية محى الدين،
ّ
وأهنا إنام تسعى لتطبيق حكم اهلل  وإقامة رشعه ،ونتساءل:
أين ما تقوم به هذه اجلامعات من قتل ونسف وتفجري وتدمري
وسفك للدماء وانتهاك لألعراض وسبي للحرائر وهنب
لألمـوال وترويع لآلمنني من رشع اهلل وحكمه.
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إن ما تقوم به هذه اجلامعات املتطرفة هو عني اجلناية عىل
اإلسالم ،ذلك أن ما أصاب اإلسالم من تشويه لصورته عىل
أيدي هؤالء املجرمني بسبب محاقاهتم مل يصبه عرب تارخيه
عىل أيدي أعدائه املرتبصني به ،إال من خالل استخدامهم
لعنارص اجلامعات املتطرفة واإلرهابية من بعض املتاجرين
وحيرفون
بالدين والقيم ،الذين يلوون أعناق النصوص
ِّ
الكلم عن مواضعه ،أو بعض من ال َخ َلق هلم من اخلونة
والعمالء الذين يبيعون دينهم وأوطاهنم بثمن بخس.
وأؤكد عىل أمور ،منها:

األول :أن اإلسالم مل يضع قال ًبا جامدً ا لنظام احلكم ال
سسا ومعايري متى حتققت
يمكن اخلروج عنه ،إنام وضع ُأ ً
يقره اإلسالم ،ويف مقدمتها مدى حتقيق
كان احلكم رشيدً ا ّ
احلكم للعدل واملساواة وسعيه لتحقيق مصالح البالد
والعباد ،وال إشكال بعد ذلك يف األسمـاء أو املسميـات،
ألن العـربة باملعاين واملضامني ال باألسامء وال باملسميات.
الثـاين :أنـه حيـث تكـون املصلحـة ،ويكـون البنـاء
والتعمير ،فثـم رشع اهلل وصحيـح اإلسلام ،وحيث يكون
اهلـدم والتخريـب والدمـار فثمة عمـل الشـيطان ومجاعات
الفتنـة والدمـار واخلـراب.
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الثالـث :أن العمـل على تقوية شـوكة الدولـة الوطنية
ووطنـي ،وأن كل مـن
رشعـي
مطلـب
وترسـيخ دعائمهـا
ٌ
ٌّ
ٌّ
يعمـل على تقويـض بنيـان الدولـة أو تعطيل مسيرهتا ،أو
تدمير بناهـا التحتيـة ،أو ترويـع اآلمنين هبا ،إنما هو جمرم
يف حـق دينـه ووطنـه م ًعا.

ملحة إىل إعادة قراءة تراثنا الفكري
الرابع :أننا يف حاجة َّ
تفرق بني الثابت واملتغري ،بني ما ناسب
قراءة دقيقة واعية ِّ
عرصه وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه
عرصنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص ،يقوم هبا أهل
العلم واالختصاص؛ حلل إشكاليات احلارض وفق ظروفه
وحتدياته ومتطلباته ،مع احلفاظ عىل ثوابت الرشع احلنيف.
*

*
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*

اإلسالم ..واملواطنة

(*)

ُت ِم ُع دائرة املعارف الربيطانية وموسوعة الكتاب الدويل
وموسوعة كولري األمريكية عىل تعريف املواطنة بأهنا:
عضوية كاملة تنشأ من عالقة بني فرد ودولة كام حيددها
قانون تلك الدولة ،وبام تتضمنه تلك العالقة من واجبات
كدفع الرضائب والدفاع عن البلد ،وبام متنحه من حقوق
كحق التصويت وحق تويل املناصب العامة يف الدولة((( ،ويف
الفكر العريب املعارص تعرف بأهنا :حتالف يقوم عىل رفض
التمييز بني أناس أحرار ،وممارسة حقوقهم وواجباهتم
املواطنية برصف النظر عن اختالفهم أو درجة إيامهنم.
إن مفهوم املواطنة ليس حدي ًثا وال مستحد ًثا يف اإلسالم،
فقد أقام سيدنا حممد ﷺ أنبل املجتمعات ،وأرسى فيها
أرفع القيم ،ومنها قيم املواطنة الصاحلة التي جتعل كل فرد

(*) د /وجدي زين الدين ،رئيس حترير «الوفد».
((( نقد السياسة والدين والدولة ،د /برهان غليون ،ص .146
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ً
وعمل وسلوكًا ،ومن
حلا يف جمتمعه ،وال ًء وانتام ًء
ً
عضوا صا ً
قيم املواطنة يف العهد النبوي ما ييل:

حب الوطن ،وعدم خيانته ،والدفاع عنه يف أوقات
السلم واحلرب ،ومحايته من األخطار ،وصدّ الشائعات عنه،
وحفظ أمنه واستقراره ،والتصدي ملن يزرع الفتنة والفرقة
فيه ،والعناية بمصاحله ال ُعليا ،وقد أرسى النبي ﷺ هذه
املبادئ حتى جعل املدينة النبوية واحة أمن وأمان ،وتصدَّ ى
بحزم لكل حماولة مغرضة لزعزعة استقرار املدينة داخل ًّيا
وخارج ًّيا.
بناء العالقة اإلجيابية بني مؤسسات الوطن وأفراده،
التي تقوم عىل أساس احلقوق والواجبات املتبادلة واملنوطة
بكل طرف ،من والء ،ووفاء ،واحرتام ،وتوقري ،وجلب
املنافع ،ودفع املضار.
احرتام النظام والقانون ،وقد َر َّس َخ اإلسالم هذا اجلانب
صيانة للمجتمع من اخللل والفوىض ،وقد أعىل النبي ﷺ روح
القانون والعدالة يف املجتمع ،فال ظلم وال فوىض وال حماباة.

التعايش السلمي؛ حيث جعل اإلسالم املحافظة عىل
األنفس واألعراض واألموال واألوطان من الرضوريات
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وحرم االعتداء عليها ،ووضع
التي جيب املحافظة عليهاَّ ،
النبي ﷺ املواثيق التي حتقق السالم يف املجتمع ،وتريس
دعائم العالقات السلمية بني املسلمني وغريهم.

حتقيـق املحبـة والتآلف والتكاتـف بني أفـراد املجتمع،
أمـورا عـدة مـن أجـل ذلـك ،كإلقـاء
ورشع اإلسلام
ً
السلام ور ّده ،والتـزاور ،والتهـادي ،واجتنـاب أسـباب
التفـرق واالختالف وما يثير البغضاء والتشـاحن ،ومدح
اهلل تعـاىل األنصـار هبذه اخلصلـة ،وهي املحبة ،قـال تعاىل:
﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((.

أي
التكافل االجتامعي ،بحيث يقوم املجتمع بدوره جتاه ّ
فرد هو عضو فيه ،من جهة العناية به ،ومد يد العون له ماد ًّيا
رسخ النبي ﷺ قيم اإلحسان والرب وتفريج
ومعنو ًّيا ،وقد َّ
الكرب والتعاطف ،كام رشع الزكاة والصدقة والوقف
ٍ
وخص الفئات الضعيفة
وعمل اخلري،
بمزيد من العناية،
َّ
كالفقراء واأليتام واألرامل وكبار السن ،حتى غدا املجتمع
النبوي متضامنًا كاجلسد الواحد.
((( [سورة احلرش ،اآلية .]9
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فشعت احلقوق
بناء العالقات اإلنسانية الراقيةُ ،
العامة واخلاصة كحقوق األرحام ،واجلريان ،والضيوف،
واألصدقاء ،وغريهم.

االهتمام بـاألرسة؛ كوهنـا ركيـزة املجتمـع ،وحاضنـة
األفـراد ،فو َّطد اإلسلام العالقة بني الزوجين ،وأقامها عىل
وبين حقـوق الزوجين واألبنـاء،
أسـاس املـودة واملحبـةَّ ،
وكان النبـي ﷺ قـدوة يف ذلك بالعناية بأرستـه وخدمته هلم،
فكانـت أرستـه أرسة نموذجيـة يقتـدي هبـا اجلميع.
مفتاحا
بناء الفرد علم ًّيا ،ويعترب اليوم حمو األمية العلمية
ً
للمواطنة الصاحلة ،ويعدّ التعليم اجليد أحد أهم الوسائل
التي متكّن الفرد من مساعدة جمتمعه واإلسهام يف بناء
اقتصاده ،وقد أعىل اإلسالم قيمة العلم ،وأواله النبي ﷺ
انتشارا
عناية كبرية ،حتى حقق التعليم يف العهد النبوي
ً
ً
مذهل ،وأصبح العلم واملعرفة سمة بارزة من سامته.

التخلق باألخالق احلميدة ،وكان النبي ﷺ خري قدوة
يف ذلك ،وصفه اهلل  بقوله﴿:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((،

((( [سورة القلم ،اآلية .]4
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ورسخ النبي ﷺ دعائم األخالق يف املجتمع ،وأوالها
َّ
ً
عناية كبرية ،حتى أصبح كل فرد يف املجتمع مثال ُيقتدى
به يف نبل أخالقه.

ّ
والتحلي بالرقابـة الذاتيـة ،ويقظـة
حتمـل املسـئولية،
ّ
الضمير ،وحسـن أداء األمانـة ،وإتقـان العمل ،فـكل فرد
مسـئول عـن أعاملـه أمـام اهلل تعـاىل ً
أول ،وأمـام القانـون
واملجتمـع ثان ًيـا ،وقـد أرسـى النبـي ﷺ هـذا املبـدأ يف
أحاديـث كثيرة؛ ليكـون كل فـرد رقي ًبـا على نفسـه ،حيثها
على اخلير ،ويكفهـا عـن الشر.

العمل التطوعي ،فقد ن َّقى اإلسالم الفرد َّ
ونمى
وهذبهَّ ،
وطهره من الطمع واإلفراط
فيه روح التضحية واإليثارَّ ،
يف حب املادة ،ووعده بنيل العوض من اهلل  يف الدنيا
ورسخ النبي ﷺ هذه القيمة يف املجتمع منذ
واآلخرةَّ ،
قدومه املدينة؛ حيث تطوع اجلميع يف بناء املسجد النبوي.

املحافظة عىل البيئة ،فقد َح َّث النبي ﷺ عىل نظافة البيئة،
ومحايتها ،واملحافظة عىل املوارد احليوية ،والعناية بالثروة
احليوانية والنباتية ،ومنع التبذير واإلرساف ،ورشع حقو ًقا
للحيوان عكست سمو احلضارة اإلسالمية منذ بزوغ فجرها.
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التحيل بالوسطية واالعتدال ،ونبذ الغلو والتطرف ،وتلك
كانت سمة املجتمع اإلسالمي يف العهد النبوي ،حتى ظهرت
فئات خارجة عنه ،مل ترتو من معينه الزالل؛ فغلت وتطرفت،
وك َّفرت واعتدت ،فواجهها الصحابة الكرام  مواجهة
علمية توعوية إلرجاعها إىل جادة الصواب ،ومواجهة
ظلم وعدوانًا
عسكرية حينام محلت هذه الفئات السالح ً
وأرصت عىل القتال وسفك الدماء.

تلك إرشاقات يسرية من قيم املواطنة يف العهد النبوي،
ال تنقطع أنوارها ،وال تغيب شموسها ،تعكس مجال
حضارة إنسانية كربى أراد أن يشوهها املتطرفون فعجزوا،
وحاول أن حيجب إرشاقها األعداء ففشلوا ،ومل تزدد إال
تأل ًقا يف عني كل منصف.

كـرس اإلسلام يف منظومتـه الفكريـة والثقافيـة
لقـد َّ
والعقديـة مفهـوم تعلـق اإلنسـان بوطنـه وبأرضـه ،وكان
سـ َّبا ًقا يف التأكيـد على قيمـة الوطـن وإعلاء املواطنـة،
واحتسـب مـن ُقتِـل دون أرضـه ووطنه شـهيدً ا ،فاإلسلام
حب
ليتمم مـكارم األخالق ،ومـن ذلك ّ
ديـن الفطرة جـاء ّ
األوطـان والدفـاع عنهـا ،وعـن قدسـيتها ،وجغرافيتهـا،
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وحدودهـا ،ومقدسـاهتا ،وسـكاهنا ،حيـث إن الوطـن يف
أعنـاق أبنائـه أمانـة جيـب أن يدافعـوا عنـه بـكل مـا أوتـوا
مـن قـوة وبـأس ،وقـد ُشع اجلهـاد يف سـبيل اهلل دفا ًعا عن
الديـن والوطـن واألرض والعـرض ،فمـن ُقتِـل يف سـبيل
الدفـاع عـن وطنـه كان شـهيدً ا يف سـبيل اهلل .(((
إن التأصيل الرشعي ملفهوم املواطنة ينبع مما يأيت:

 -1وحـدة األصـل اإلنسـاين :فـكل النـاس سـواء يف
أصلهـم وجنسـهم ،يقـول اهلل تعـاىل﴿:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ﴾(((.

 -2وحـدة النزعـة الفطريـة اإلنسـانية :فـكل النـاس
سـواء يف نزعتهـم الفطريـة اإلنسـانية التـي فطرهـم اهلل 
عليهـا ،وكلهـم سـواء يف ميوهلـم الفطريـة التـي تقتضي
التمسـك باملواطنـة وحـب الوطـن ،حتـى إن اهلل  جعـل
ً
معـادل لقتل النفس ،قـال ﴿ :ﭑ
اإلخـراج مـن الوطن
((( انظر :الوطن واملواطنة يف املنظور اإلسالمي ،موقع ميادين2018/12/20 ،م.
((( [سورة النساء ،اآلية.] 1
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ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(((.

وحينما أمـر اهلل  نَبِ َّيـه ﷺ باهلجـرة مـن مكـة إىل
"واهلل
املدينـة املنـورة تأمـل ﷺ يف مكة ونظـر إليها وقـالَ :
ِ ِ
ـب َأ ْر ِ
ير َأ ْر ِ
ض اهلل إىل اهلل ،ولـوال َأ ِّن
ض اهللَ ،و َأ َح ُّ
إنَّـك َلَ ْ ُ
ـت ِمن ِ
ـت"(((.
ْـك َمـا َخ َر ْج ُ
ُأ ْخ ِر ْج ُ

 -3وحدة املصالح املشرتكة واآلمال واآلالم :إن الوطن
كريم
وعاء املواطنة ،فمصاحله واحدة ،وآماله بجعله ً
عزيزا ً
حمصنًا مني ًعا واحدة ،وهذا يدفع املواطنني إىل الوقوف ص ًّفا
واحدً ا ،والتعاون يدً ا واحدة لرفع كيان الوطن ،وصون
عزته وكرامته ،وتنميته والدفاع عنه؛ مما جيعل الوطن الذي
هو وعاء املواطنة ح ًّقا عا ًّما الستيطان مجيع املواطنني.
وملا كان األمر كذلك ،وملا كانت املواطنة من األمور
املهمة يف اإلسالم؛ لذا فقد كان االجتاه اإلسالمي منذ عهد
النبوة س َّبا ًقا إلعالن مفهوم املواطنة قبل ظهور مفهوم الدولة
الوهاج يف عمل
اإلقليمية املعارصة ،ويتمثل هذا السبق ّ

((( [سورة النساء ،اآلية .]66
((( سنن الرتمذي ،أبواب املناقب ،باب فضل مكة ،حديث رقم.3925 :
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مشهور أمته رسول اهلل ﷺ بعد هجرته إىل املدينة ،أثبت فيه
املواطنة بكل معانيها و ُأ ُس ِسها ،واحلقوق والواجبات
التي تفرضها تلك املواطنة ،وهذا العمل هو تلك
الوثيقة املشهورة تارخي ًّيا ويف السرية النبوية بـ «صحيفة
املدينة» ،التي أبرمها النبي ﷺ بعد هجرته إىل املدينة املنورة
مبارشة ،أي :يف السنة األوىل من اهلجرة.

ورسـخ
أسـس هلـا َّ
وختا ًمـا ..فـإن أمهيـة املواطنـة التـي ّ
ملفهومهـا اإلسلام ً
ً
وفعلا تتبلـور باعتبارهـا رضورة
قـول
نظـرا الرتباطهـا باحلقـوق
وحاجـة لبنـاء الدولـة احلديثـة؛ ً
املدنيـة ،والسياسـية ،واالقتصاديـة ،واالجتامعيـة ،والثقافيـة
للمواطنين ،حيث تشـمل احلقـوق املدنية والسياسـية كل ما
هيـدف إىل تأمني سلامة اإلنسـان املاديـة واملعنويـة ،واحلامية
مـن التمييـز ،وممارسـة حقوقـه التـي كفلهـا لـه الدسـتور
والقانـون ،بينما تضـم احلقـوق االقتصاديـة حـق املواطـن
يف مسـتوى معيشـة الئـق ،واحلـق يف الضمان االجتامعـي،
أمـا احلقـوق االجتامعيـة والثقافيـة فتعنـي املشـاركة يف حيـاة
املجتمـع وهويتـه الثقافيـة واالجتامعيـة ،وهـي تؤثـر يف
اجلوانـب احلياتيـة املختلفـة للفرد ،وتسـهم يف تطويـر قدراته
وحتقيقـه لذاتـه.
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الواجبات واحلقوق يف عقد واملواطنة

(*)

وأمرا ملز ًما لتقنني
إن عقد املواطنة يعترب حقيقة واقعة ً
العالقة بني اإلنسان ووطنه ،وهو عقد كسائر العقود،
تتوافر فيه أركان أي عقد عادي ،وهي :الرتايض واملحل
والسبب ،كام أن له أحكا ًما جيب احرتامها ،وال حيول دون
ذلك التأصيل الفقهي َّأل يتخذ هذا العقد صورة االرتباط
التقليدي يف العقود املختلفة ،حيث ال يؤثر ذلك يف اعتباره
عقدً ا؛ ألن الرتايض يف تلك العقود خيتلف يف صورته
ويف مضمونه بحسب املوضوع الذي يتعلق به ،وظروف
املتعاقدين فيه ،والعالقة التي ينظمها ،حيث ختتلف ظروف
املتعاقدين يف تلك احلاالت وغريها ،فال يكون ملجيء
ثم يكون املطلوب هو
التعاقد بالصورة العادية حمل ،ومن َّ
الرتايض الذي يؤ ّلف بني إرادة الطرفني ،وينزع من قلبيهام
(*) أ.د/عبد اهلل مربوك النجار ،أســتاذ الرشيعة والقانون بجامعة األزهر ،عضو جممع البحوث
اإلسالمية باألزهر الرشيف ،عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة.
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أسباب النزاع التي قد تنشأ عن املنافسة يف احلق املعقود
عليه ،وهلذا عرف الفقهاء نو ًعا من الرتايض احلاصل يف
جمال الروابط التعاقدية يمكن أن يعرف بالرتايض املفرتض،
أو العقد االفرتايض ،وهو نوع من الرتايض الذي جيمع بني
إرادة طرفني عىل أمر معني ،وهذا األمر يمكن أن يكون حمل
منافسة أو نزاع ،لكنهام يتعايشان بأمن ودعة وتسليم بام
ينشأ عنه من حقوق تبادلية يبذهلا كل طرف لآلخر ،دون أن
يكون بينهام عقد مكتوب بالطريقة املألوفة ،أو وثيقة حمررة
عىل النحو الذي تصب فيه العقود ،أو تصاغ فيه روابطها،
وأمثلة تلك العقود كثرية ،منها عىل سبيل املثال ال احلرص،
املوص
امتداد آثار العقود إىل اخللف العام مثل الوارث أو
َ
له ،وذلك يف امللك واإلجيار وغريمها.
وعقد املواطنة عقد كامل األركان ،وال حيول دون ذلك
عدم وروده عىل النحو التقليدي للعقود؛ ألنه وإن مل يرد
عىل هذا الشكل فإنه صحيح يف مضمونه الذي يفرتض
الرضا به ،والتسليم بتحمل تبعاته والوفاء بحقوقه ،والرضا
املفرتض يف الروابط التعاقدية ٍ
كاف يف اإلقرار باحلق املتبادل
والرضا به؛ ألن احلق البرشي ذاته حمل خالف بني مجاهري
الفقهاء يف الرشيعة والقانون حول صياغة تعريفه عىل نحو
جامع مانع؛ لطبيعة احلق البرشي املتغرية وغري الثابتة.
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وبالبناء عىل طبيعة احلق املتغرية وغري الثابتة جييء
ا ِّ
ثم يكون املطلوب
طراد احلقوق يف الرابطة الوطنية ،ومن َّ
فيها هو الرضا بام يتفق عليه الطرفان ويرتاح إليه ضمريمها
من العمل الذي يرغب فيه كل واحد منهام ويستحسنه،
وعىل هذا املنوال يمكن تعريف عقد املواطنة بأنه":ارتباط
بني طرفني ،مها :أبناء الوطن والنظام الذي يقود احلكم
فيه ،عىل محايته من أي اعتداء داخيل أو خارجي ،واقتسام
احلقوق والواجبات فيه وف ًقا لقواعد العدل واملساواة"،
وعىل ضوء هذا التعريف تتحدد احلقوق والواجبات يف
عقد املواطنة.

الواجبات املرتتبة عىل عقد املواطنة:

تعترب الواجبات املرتتبة عىل عقد املواطنة مقدَّ مة عىل
احلقوق فيه ،وذلك ما يقتضيه النظر الرشعي والعقيل ،فإن
درء املفسدة مقدَّ م عىل جلب املصلحة ،ومفسدة ضياع الوطن
ثم ضياع مقدرات حياة أبنائه بضياعه  -مقدمة يف
 ومن َّدفعها عىل جني ثامره ،والتمتع بخرياته ،واستشعار السعادة
بني أحضانه وداخل قراه ومدنه وبلدانه ،ألنه لو ضاع فلن
جيني أحدٌ شي ًئا من ذلك ،وسيبوء باخلزي واخلرسان.
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وجر ًيا عىل ذلك النسق املنطقي جيب البدء ببيان الواجبات
يف الرابطة التعاقدية املنظمة للحقوق والواجبات يف عقد
املواطنة ،ويمكن تأصيل تلك الواجبات ً
إمجال فيام ييل:
ً
أول :الواجبات الدفاعية:

تأيت الواجبات الدفاعية عىل رأس قائمة الواجبات
التي يفرضها عقد املواطنة عىل كل مواطن إذا كان مستوف ًيا
لرشوط القدرة عىل القيام هبذا الواجب ،وليس ممن أعفتهم
النصوص الرشعية من واجبات الدفاع؛ لعدم قدرهتم
عليها وف ًقا ملعايري حمددة ودقيقة تضمن املوضوعية والنزاهة
يف اإلعفاء من ذلك الواجب املقدس.

وإذا كانت نفس اإلنسان مصونة وكان دمه معصو ًما يف
رشع اهلل  وقوانني الناس ،فإن حرمة النفس وحب احلياة
إذا تعارض مع حب الوطن والدفاع عنه فإن حب الوطن
هو الذي يتقدم؛ ألنه إذا مل يتقدم واستهان أبناء الوطن به
فضاعت سيادته من أيدهيم؛ ضاع منهم كل يشء ،وتلفت
مقاصد الدين ومصالح الدنيا؛ وهلذا أوجب اهلل  عىل
املواطن أن يدافع عن وطنه ،وأن حيمل روحه عىل كتفه ،فال
يضن هبا عليه ،وال يرتاخى يف بذهلا إذا اقتىض الدفاع عن
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بلده ذلك ،يدرك هذا املعنى من يقرأ قول اهلل تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(((.
واآليات الواردة يف سياق األمر امللزم بالدفاع عن الوطن
بالنفس واملال كثرية ومتعددة ،وموضع استدالل يف أبواب
الفقه اإلسالمي ،فالنفس إذا كانت غالية ومصونة إال أهنا يف
سبيل محاية األوطان تبذل وهتون ،ويكون لصاحبها مع هذا
العمل اجلليل فضل الشهادة ومنزلتها ،وأكرم هبا من منزلة،
وإذا كان بذل النفس من أجل الوطن بي ًعا واج ًبا هلا يف سبيل
اهلل  عىل الرغم من حرمتها عند اهلل  ،فألن يكون بذل
املال والولد يف سبيله واج ًبا من باب أوىل(((.

وقد تغري واجب الدفاع عن الوطن اليوم ،فلم يعد
مبارشا يف مكان أو ميدان يتقابل
مواجهة بالسيف ،أو لقا ًء
ً
((( [سورة التوبة ،اآلية .]111
((( كتابنا :االنتامء يف ظل الترشيع اإلسالمي ،ص ،104املؤسسة العربية احلديثة ،سنة 1988م.
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فيه املتقاتلون بوسائل التسليح املعارصة ،بل أصبح يف بعض
وسائله دفا ًعا رقم ًّيا وإعالم ًّيا يوجه نحو األعداء ،وال يغفل
عن محاية عقول أبناء الوطن من تأثري الوشايات املثبطة،
والدعايات املختلفة الكاذبة ،فإن التحصني النفيس ضد
مظهرا من مظاهر القوة والتس ُّلح
وشايات األعداء أصبح
ً
عند اللقاء ،ناهيك عن تفعيل القنوات الدولية واالتصاالت
وصنَّاع القرار ،فقد أصبح يمثل
الدبلوماسية عرب السفراء ُ
كبريا يف املساندة واملؤازرة ،وبخاصة عند اجللوس
ركنًا ً
لتوصيف األنشطة القتالية ،وإصدار بيانات اإلدانة الدولية
وتلوح له بالعقوبات
التي تشحذ القوة املعنوية ضد املعتديّ ،
االقتصادية أو املقاطعة التكنولوجية ،وما إىل ذلك من وسائل
املنارصة التي مل يعد لتقرير مصري املواجهات الدفاعية يف
أيامنا غنى عنها ،وقد غدا من املبادئ احلاكمة يف ذلك أن كل
وسيلة مرشوعة تؤدي إىل النرص ومحاية الوطن تعد ً
عمل
واج ًبا يتعني اتباعه وحيرم إهداره ،وهي وسيلة مرشوعة
لغاية مرشوعة ،وما من شك يف أن واجب الدفاع عىل هذا
النحو يتعني الوفاء به جتاه الوطن وفاء بعقد املواطنة ،وأداء
حلق الوطن عىل أبنائه.
وذلك التنوع والتطور يف استخدام أدوات الدفاع يدل عليه
قول اهلل تعاىل﴿:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾((( ،فقد
َّ
دل هذا القول الكريم عىل وجوب إعداد القوة للدفاع عن
الوطن بكل ما يستطيعه املدافعون من وسائل الدفاع وأدواته
ً
مستقبل ،واسترشاف
املوجودة ،أو التي يمكن اكتشافها
املستقبل البعيد لتلك الوسائل ال يمنع من استعامل املتاح
القريب إذا كان يفيد يف حسم املواجهة ،أو املعاونة عليه،
وذلك وف ًقا ملا يقدره القائمون عىل شئون الدفاع.
ثان ًيا :االلتزامات املرفقية:

ً
إعامل لعقد املواطنة  -أن
من حق الوطن عىل أبنائه -
حيافظوا عىل مرافقه العامة ،وأن يتعاملوا معها كتعاملهم
مع أمواهلم اخلاصة ،بل أشد ،والقيام هبذا االلتزام يقتيض
مراعاة عدة أمور ،منها ما ييل:
 - 1احرتام النظم املحددة الستعامل املرافق العامة:

جيـب على كل مواطـن أن حيترم النظـم والترشيعـات
التـي حتـدد طـرق اسـتعامل املرافـق العامـة وأن يلتـزم
أمرا زائدً ا عىل التزامه الشـخيص،
بتنفيذهـا ،وذلك يقتضي ً
((( [سورة األنفال ،اآلية .]60
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وهـو أن يلـزم غريه هبذا االحترام؛ ألن الناس يف اسـتعامل
تلـك احلقوق كمثـل ركاب سـفينة واحـدة جيمعهم هدف
بين النبـي ﷺ هـذا املعنى
مشترك ووحـدة مصير ،وقـد ّ
ِ
ِ
لى حـدُ ِ
ِ
ود اهلل َوا ْل َواق ِع ف َيهـا؛ ك ََم َث ِل
بقولـهَ « :م َث ُـل ا ْل َقائـ ِم َع َ ُ
ِ
اسـت ََه ُموا َع َ
ـم َأ ْع َل َهـا
لى َسـفينَةَ ،ف َأ َص َ
َق ْ
ـاب َب ْع ُض ُه ْ
ـو ٍم ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َأ ْسـ َف َل َهاَ ،فك َ
اسـ َت َق ْوا من
َان ا َّلذي َن ِف َأ ْسـ َفل َها إِ َذا ْ
َو َب ْع ُض ُه ْ
ا َْل ِ
ـو َأنَّا َخ َر ْقنَـا ِف ن َِصيبنَاِ
ـاء َم ُّـروا َع َ
لى َم ْن َف ْو َق ُهـم َف َقا ُلواَ :ل ْ
َخر ًقـا و َل ن ْ ِ
ُوه ْم َو َمـا َأ َرا ُدوا َه َلكُوا
تك ُ
ُـؤذ َمـ ْن َف ْو َقنَاَ ،فـإِ ْن َي ْ ُ
ْ َ ْ
ِ
ِ
(((
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َجِي ًعـاَ ،وإن أخـذوا َع َ
ـوا َجي ًعـا» ،
ـوا َون ََج ْ
ـم ن ََج ْ
لى أ ْيدهي ْ
ثم جيـب عىل اجلميـع أن حيافظوا عىل سـفينة الوطن،
ومـن َّ
ومرافقـه العامة.
( )2احرتام حق الغري يف استعامل املرافق العامة:

من خصائص املرافق العامة أهنا تتفرع عن حقوق
ترشيف ملا
اهلل  ،يقول التفتازاين :نسبة احلق إىل اهلل
ٌ
قوي خطره ،وعظم نفعه ،وشاع فضله بانتفاع الناس
مجي ًعا به دون اختصاص بأحد ،ودون أن يستأثر به أحد،
ومقتضاه أنه ال جيوز ألحد أن يمنع غريه من االنتفاع به،
((( صحيح البخاري ،كتاب الرشكة ،باب هل يقرع يف القسمة ،حديث رقم.2493 :
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كام ال جيوز له أن حيتكره أو أن يدعيه لنفسه دون غريه(((،
ومن حقوق اهلل تعاىل صيانة املرافق العامة واستعامهلا
باحلق مع اجلميع(((.
( )3تداول االنتفاع باملرافق العامة:

من خصائص العموم يف املرافق العامة وارتباطها
بحق اهلل  أن االنتفاع هبا يتناسب مع استخالف اهلل 
لإلنسان ،حني جعله  -منذ بداية خلقه  -خليفة تتواىل أجياله
ويتعاقب أبناؤه ،فاحلقوق العامة تشمل األجيال كلها؛ ألن
املقصود منها عامرة الوطن ،وذلك ال يقترص عىل جيل واحد؛
بل يمتد عرب األجيال ،ومن العدل واإلنصاف أن يرتك اجليل
احلارض خللفه ما تل َّقاه من االنتفاع باملرافق العامة عن سلفه،
فإن خالف ذلك يعني اإلفساد يف األرض وضياع األديان
بضياع األوطان ،قال رسول اهلل ﷺ« :إِ ْن َقا َم ْت َع َل َأ َح ِدك ُُم
ا ْل ِق َيا َم ُة َو ِف َي ِد ِه َف ِسي َل ٌة َف ْل َي ْغ ِر ْس َها»(((.
وقد أضاف اهلل  مال الفيء هلل ولرسوله ﷺ ،وهو ما
يفيد عموم املالية فيه ويف أمثاله من األموال واملرافق العامة،

((( التلويح ،رشح التوضيح ،151/ 2 ،مكتبة صبيح.
((( كتابنا :تعريف احلق ومعيار تصنيف احلقوق ،ص.147
((( مسند أمحد ،حديث رقم.12902 :
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حكرا
ثم َّبي حكمه وهو أن يكون لكل األجيال ،وال يكون ً
عىل من يغتنون به من جيل دون غريه من األجيال القادمة،
فقال سبحانه﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾((( ،وهلذا قـال عمر ابن
اخلطاب  :hما بقي أحد من الناس يف احلارض والقادم إال
وله يف تلك األموال العامة حق وقد دخل يف ذلك((( ،وقد
أمجع املسلمون عىل أن من حق األجيال القادمة أن يكون
هلا نصيب من أمالك وثروة اجليل احلارض ،وقد حكى هذا
اإلمجاع :ابن قدامة يف املغني ،كام ذكره غريه (((.
ثال ًثا :االلتزامات املالية:

ومن االلتزامات التي جيب القيام هبا وفا ًء بعقد املواطنة
أن يبذل األثرياء ما جيب عليهم جتاه الوطن من الرضائب
العامة والرسوم املقررة ،فإن جممل ما يدفع يف هذا الباب
مرده إىل القيام بمرافق الدولة ،وإقامة ثغورها ،وصيانة ما
حيتاج إىل جتديد من عنارص قيامها.
((( [سورة احلرش ،اآلية .]7
((( انظر :أحكام القرآن للقرطبي 12/18 ،وما بعدها.
((( املغني ،ابن قدامة 62 /5 ،وما بعدها.
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ومن املؤكد أن حجب تلك املستحقات الوطنية أو
التحايل ملنع الوفاء هبا يعد جريمة من جرائم االستيالء عىل
املال العام ،وهو اقتطاع من حق الذين حيتاجون إىل تلك
األموال إلصالح أو إنشاء ما يقيمون به حياهتم ،وحيفظون
ظلم وإفسا ًدا حلياة أولئك الذين
به كرامتهم ،فيكون ً
حيتاجون إىل حقوق الدولة يف أموال هؤالء الذين كونوا
ثرواهتم من فيض خرياهتا ،ويف هذا املعنى يقول النبي ﷺ:
ِ ِ ِِ
ب اهلل َل ُه الن ََّار
« َم ِن ا ْق َت َط َع َح َّق ا ْم ِر ٍئ ُم ْسل ٍم بِ َيمينه َف َقدْ َأ ْو َج َ
ِ
النَّ َة»(((.
َو َح َّر َم َع َل ْيه ْ َ
راب ًعا :االلتزامات احلضارية والتارخيية:

يعترب تاريخ األوطان آية كونية حتكي سرية الناس
وترصفاهتم ،وما ترتب عليها من نتائج ،وهذه الترصفات
املقرونة بنتائجها تعترب نتائج عملية للتجارب البرشية تفوق
قيمتها أغىل مما تتك ّلفه التجارب العلمية الخرتاع ما يقيم
حياة الناس وحيميها من الضياع ،ومن َث َّم فإن هذا التاريخ
يعترب آية كونية من آيات اهلل تعاىل التي جيب أن يتعلم منها
((( صحيح مســلم ،كتاب اإليامن ،باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار ،حديث
رقم.137 :
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الناس ،ومن ال يعترب بالتاريخ سيضع نفسه يف جتربة حياتية
خارسا ،ولو نظر
غري معلومة النتائج ،ويمكن أن خيرج منها
ً
كثريا من عوامل
إىل ما يناظرها يف تاريخ من سبقوه سيتالىف ً
كثريا من جوانب النجاح ،ومن ال يعترب
اإلخفاق ،وحيقق ً
بتاريخ من سبقوه سيكون حظه يف النجاح حمل نظر ،أو قل:
حمل عدم.
ٌ
منظور لذلك التاريخ،
سجل
واحلضارات القديمة
ٌ
أثرا منها فيقف منه عىل علم
يمكن أن يتأمل اإلنسان ً
حيصله من عدة جملدات يف مجلة من التخصصات،
قد ال ِّ
وهلذا كانت املحافظة عىل اآلثار ومحايتها واج ًبا إسالم ًّيا
قبل أن يكون واج ًبا وطن ًّيا أو إنسان ًّيا؛ ألهنا مصدر للعلم
النافع الذي يشجع اإلنسان عىل العمل املثمر ،كام أن هذه
اآلثار تعترب وسيلة من وسائل التعبري أنتجتها قرائح أعظم
املفكرين وأكرب املثقفني من املبدعني والفنانني ،وهبذا يرتفع
مستوى الذوق يف التعبري الكامن خلف مكوناهتا ،ويصل
مداه إىل خمتلف األجناس وكافة األطياف ،حيث ال حيتاج
إىل لغة تقرأ ،فالكل يفهم الرسم املنحوت واملخطوط
بمجرد أن يقع نظره عليه ،ويدرك منه ما يمكن أن يدركه
ثم جيب
وف ًقا لتذوقه الفني ،وإحساسه الفطري ،ومن َّ
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االهتامم بذلك التاريخ؛ ألنه يعد ترا ًثا وطن ًّيا يمثل أمهية
مادية فيام يمكن أن حيدثه من تقدم ،وقيمة أدبية يف نظر كافة
الشعوب ،ألن العطاء الكامن فيه يتعدى النطاق الوطني
إىل املستوى العاملي؛ فيستفيد منه العامل كله ،وبسببه يكون
الوطن الذي أنتجه صاحب فضل عىل اجلميع وحمل احرتام
من الكافة.

ومما ال شك فيه أن واجبات الوفاء بعقد املواطنة ال تقف
عند مفردات تلك الواجبات؛ ألهنا أكرب منها وأوسع من
ً
تأصيل ألبواهبا،
حدودها ،ولكنها  -عىل العموم  -تعترب
ويمكن أن يدخل فيها ما يالئم كل جانب من جوانب تلك
االلتزامات ،وإال فإن حق الوطن كبري ،وواجب الوفاء به أكرب.

احلقوق املرتتبة عىل عقد املواطنة:

يرتتب عىل عقد املواطنة حقوق جيب أن تكون ميسورة
احلصول ألصحاهبا؛ ذلك أن جهة املطالبة فيها ذات طبيعة
خاصة ،حيث إن تلك اجلهة هي التي تنرص صاحب احلق
يف العقد العادي ،وتنترص له حتى حيصل عليه ،أما يف حالة
العقد الوطني فإهنا هي املطالبة بالوفاء ،ومن ثم تكون هي
اخلصم واحلكم فيه؛ ولذلك فإن طرق اإللزام فيه ختتلف
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عنه يف حالة العقد العادي ،وغال ًبا ما ينظم الدستور طريقة
استيفاء تلك احلقوق وضامن الوفاء هبا ،وهلذا فإن احلديث
عن احلقوق يقتيض تقسيمه إىل فرعني ،أوهلام :لبيان مضمون
احلقوق املقررة بعقد املواطنة ،وثانيهام :لبيان وسائل استيفاء
تلك احلقوق وضامناهتا ،وذلك كام ييل:

مضمون احلقوق املقررة بعقد املواطنة:

إن احلرص هلذه احلقوق لن يكون هنائ ًّيا ،حيث خيتلف
بتعدد النظم السياسية واألفكار الفلسفية احلاكمة للنظـام
التشـريعي ،بل بحسب أعراف املجتمعات وثقافاهتا واملراحل
التارخيية املتوالية ،ويبدو من خالل ما كتبه الفقهاء يف باب
السياسة الرشعية أن مرد تلك احلقوق من حيث مضموهنا
يعود إىل أمرين ،مها :إقامة األمن ،وحتقيق العدل.

ضامنات استيفاء حقوق املواطنة:

تتمثل ضامنات استيفاء حقوق املواطنة يف كفاءة من
يقوم عليها ،ويف الوثائق الوطنية التي تكفل الوفاء هبا
واملساءلة عن التقاعس بشأهنا أو اإلمهال فيها ،ومن َث َّم فإن
ضامنات تلك احلقوق تتمثل يف أمرين ،أوهلام :كفالة الدولة
لتلك احلقوق ،وثانيهام :الرقابة الدستورية والترشيعية،
وذلك ما يتعني بيانه:
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ً
أول :كفالة الدولة حلقوق املواطنني:

من املعلوم بالنظر واملشاهدة واستقراء سنن اهلل اجللية
يف آياته الكونية أن الدولة أقدر عىل إنجاز األمور ،وأن
لدهيا من وسائل محاية احلقوق والبت يف مصادرها ما ال
يتوافر لدى األفراد ،كام أن لدهيا من الوسائل اإلدارية
والرقابية واألجهزة التنفيذية ما جيعل كلمتها نافذة ،وقد
ّبي النبي ﷺ ذلك املفهوم ملعنى الدولة ،واستقالل كياهنا،
وأهليتها للتخاطب والتعامل مع غريها ،وأهليتها الحرتام
حقوقها وأداء واجباهتا؛ من خالل رسائله التي أرسلها إىل
ملوك ورؤساء الدول املعارصة له ،كهرقل ،واملقوقس،
وكرسى ،وملوك اليمن ،وعامن ،وملك الغساسنة،
وغريهم ،وهذا يدل عىل وجود الدولة وجو ًدا فعل ًّيا تبارش
بمقتضاه سلطاهنا وسيادهتا عىل أرضها ،وعىل أهلها ،ويف
ذلك من ضامن الوفاء بحقوقهم ما ال خيفى.
ومـن املؤكـد أن كيـان الدولـة وهيبتهـا عىل املسـتوى
الـدويل واملسـتوى املحلي ُيعـدّ مـن األمـور املسـتقرة يف
قلـوب النـاس وعقوهلـم ،وهـذا يـدل على أهنا حمـل ثقة
فيما تقرر وموضـع وفاء فيام تلتـزم ،وذلـك  -يف حد ذاته
91

 ٍكاف للوفـاء بحقـوق أبنائها ،ال ِسـ َّيام وأهنـم هم الذين
خيتـارون أولئـك الذيـن يلتزمـون بذلك الوفـاء (((.
ثان ًيا :الرقابة الدستورية والترشيعية:

مـن أهـم ضامنـات اسـتيفاء املواطنين حلقوقهـم العامة
واخلاصـة مـا يتوافـر لتلـك احلقوق مـن ضمــانات تنفيذية
وعمليـة ،وضمــانات دسـتورية ،ويمكـن إبـراز ُو ُجـوه
الضامنـات مـن خلال هذيـن األمريـن:

أي دولة
( )1الضامنات الدسـتورية :يعترب الدسـتور يف ّ
معـارصة هـو الوثيقـة املنظمـة حلقـوق املواطنين وتوفير
أي
الضامنـات السـتيفاء تلـك احلقـوق ،ومـن املؤكـد أن ّ
خمالفـة للدسـتور بخصوص إهـدار حقـوق املواطنني متثل
خمالفـة ال تتطـرق إليهـا اإلجـازة ،وال يفارقهـا البطلان،
وعلى سـبيل املثـال فـإن دسـتور مجهوريـة مصر العربيـة
نص
الصـادر يف سـنة 2014م ،واملعـدل سـنة 2019م قد َّ
على حقـوق املواطنين اخلاصـة والعامة ،وأوجـب محايتها
فنصـت املـادة ( )4منه عىل أن السـيادة
واملحافظـة عليهـاَّ ،
((( انظر يف هذا املعنى :كتابنا :الوالية الرشعية لألمن يف احلرمني الرشيفني ،ص.124
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للشـعب وحده ،يامرسـها وحيميها ،وهو مصدر السلطات،
ويصـون وحدتـه الوطنيـة التـي تقوم على مبادئ املسـاواة
والعـدل وتكافـؤ الفـرص بين مجيـع املواطنين ،ونصـت
املـادة ( )9على أن الدولـة تلتـزم بتحقيـق تكافـؤ الفـرص
بين مجيـع املواطنين دون متييـز ،ونصـت املـادة ( )11عىل
أنـه :تكفـل الدولـة حتقيـق املسـاواة بين الرجل واملـرأة يف
مجيـع احلقوق املدنية والسياسـية واالقتصاديـة واالجتامعية
والثقافيـة وف ًقـا ألحـكام الدسـتور ،ثـم توالـت النصوص
املقـررة حلـق العمـل ،وأن الدولة تكفـل خدمـات التأمني
االجتامعـي (مـادة  ،)17وأن لكل مواطن احلـق يف الرعاية
الصحيـة ،والتعليـم ،وحريـة البحـث العلمـي ،وضمان
تكافـؤ الفـرص ،وتلتـزم الدولـة بحاميـة الرقعـة الزراعيـة
وزيادهتـا وجتريـم االعتداء عليهـا ،ومحاية الثروة السـمكية
ودعـم الصياديـن (مـادة ،)30 ،29 ،23 ،19 :وتلتـزم
الدولـة باحلفـاظ على املـوارد الطبيعية وحسـن اسـتغالهلا
وعـدم اسـتنزافها ،ومراعـاة حقـوق األجيال القادمـة فيها
(مـادة  ،((( )32وأن احلفـاظ على األمـن القومـي واجب،
((( وهو ما يرســخ فكرة احلقوق التداولية لألجيال ،وهي مــن خصائص احلقوق العامة ،أو
حقوق اهلل تعاىل.
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والتـزام الكافـة بمراعاته مسـئولية وطنية يكفلهـا القانون،
والدفـاع عن الوطـن ومحاية أرضـه رشف وواجب مقدس
(مـادة  ،)86إىل غير ذلـك مـن نصوص.

وكما يبـدو مـن دالالت تلـك النصـوص فإهنـا تكفل
للمواطنين حقو ًقـا واضحـة ،كما تفـرض على الدولـة
التزامـات حمـددة يف الوفـاء بتلـك احلقـوق ،التـي تشـمل
كريما حمرت ًمـا على أرض وطنـه،
عزيـزا
وجـود اإلنسـان
ً
ً
كما تنظـم ضامنـات اسـتيفاء تلـك احلقـوق ،ومـن املؤكد
ً
أصلا لتقرير
أن حتديـد احلقـوق وضامنـات اسـتيفائها يعدّ
تلـك احلقـوق وتفعيـل االسـتفادة هبـا.

( )2الضامنـات التنفيذيـة والعملية :مـن ثوابت االرتباط
الوطنـي بين الدولـة ومواطنيهـا وجـود عقـد يقـوم على
الرضـا الصحيـح واخلايل مـن العيوب بني املواطنين والدولة
ممثلـة يف أجهزهتـا ،وإذا كانـت أجهزة الدولـة تتمثل يف ثالث
سـلطات ،هـي :السـلطة التنفيذيـة ،والسـلطة الترشيعيـة،
والسـلطة القضائيـة ،فـإن تلـك األخيرة مسـتقلة وال ختضع
لتدخـل أحـد ممـن سـيقفون أمامهـا للحكـم هلـم أو عليهم،
وذلـك ملـا جيـب أن تتمتع بـه من حيـدة واسـتقالل.
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أمـا السـلطة التنفيذيـة فيحددهـا دسـتور كل دولـة
وقانوهنـا ،وأمـا السـلطة الترشيعيـة فـإن االختيـار منهـا
يكـون بني األفراد النتخـاب من يمثلهم ويقـوم عىل رعاية
مصاحلهـم ،وحقيقـة االنتخـاب أنـه عقـد بين املنتخبين
وهـم أفـراد الشـعب وبني مـن خيتارونـه؛ ليكـون صاحب
الواليـة الترشيعيـة يف رعايـة مصاحلهـم ،وحقوقهـم،
قاسما مشتركًا يف كل
واملحافظـة على بلدهـم ،الـذي يعد
ً
الدسـاتري املعمـول هبـا يف الـدول اإلسلامية ،وهـي إن مل
نصا مـن الرشيعة اإلسلامية فإهنـا ال خترج
تكـن مأخـوذة ًّ
معارصا
عـن مبادئهـا وال ختالف أحكامهـا ،وتعترب تطبي ًقـا
ً
ملـا سـبق أن قرره الفقهـاء وهم حيـددون معـامل العالقة بني
سـلطات الدولـة ،وحتديـدً ا بني احلاكـم والرعيـة(((.

وختا ًمـا ..فإن الوفاء بحقـوق املواطنـة وأداء التزاماهتا
ليـس ً
عمل ثانو ًّيـا خال ًيا مـن الضبط والتحديد واملسـاءلة،
ٌ
منظـم حتكمـه مبـادئ الترشيـع
رشعـي
عمـل
ولكنـه
ٌ
ٌّ
اإلسلامي ،وحتيط بمسائله أحكامه ،ويسـتند إىل األصول
العامـة للعالقـات اإلنسـانية ،وهـذه احلقـوق والواجبات

((( ()انظر يف هذا املعنى :كتابنا :والية األمن يف احلرمني الرشيفني ،ص 105وما بعدها.
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مت ِّثـل العقـد الذي يقـوم عىل الترايض والتوافـق بني طريف
العالقـة يف االرتبـاط الوطنـي أو عقـد املواطنة.

وعليـه فـإن التنظيـم الدسـتوري والترشيعـي املعارص
معـارصا ملبـادئ الرشيعة اإلسـلامية ،حيث
يعتبر تطبي ًقا
ً
ينطلــق منهـا يف التوجـه ،ويلتقـي معهـا يف الغايـة ،وهي:
حفـظ البلاد والعبـاد ،ليـس يف مصر وحدها ،بـل يف كل
دول العـامل اإلسلامي ،وعلى املسـتوى الدويل.
*

*
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*

ُأسس التعايش يف حقوق املواطنة يف اإلسالم

(*)

التعرف عىل ُاألسس أو القواعد املرتكزة عىل ميثاق
يمكن ّ
التعايش املشرتك يف اإلسالم بالتعاقد الذي بني الفرد والشعب
والدولة ،فالكل حييا يف دولة اإلسالم ويرتيض هبويتها ونظامها،
وهو ميثاق ين ِّظم العالقات بني رعايا الدولة عىل اختالف
االنتامءات الدينية ،أو اجلنسية ،أو العرقية ،أو القومية ،أو
غريها ،فهو تعاهد أو تعاقد بني احلاكم وبني املحكومني ،وبني
املسلمني وغري املسلمني ،جيب عليهم احرتامه ،واالنصياع له،
والوفاء به ،وهو يتنوع إىل ثالثة عهود:
ً
أول :العهد اإلسلامي ذو الطبيعة اإليامنية الدسـتورية
على أصـول اإليامن بني املسـلمني ،وقوامه أركان اإلسلام
اخلمسـة ،املتمثلـة يف :الشـهادتني ،وإقـام الصلاة ،وإيتـاء
أيضـا
الـزكاة ،وصـوم رمضـان ،وحـج البيـت ،وهـم ً
(*) أ.د /حممــد الشــحات اجلنــدي ،رئيس اجلامعة املرصيــة للثقافة اإلســامية نور مبارك،
كازاخستان.
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املؤمنـون بأصـول اإليمان باهلل تعـاىل ،واملالئكة ،والرسـل
مجي ًعـا ،والكتـب السماوية ،واليـوم اآلخر.

فهـذا العهـد أقوى العهـود وآكدهـا؛ ملا فيه مـن الصلة
الوثيقـة التـي جتعلهـم متسـاندين متحابين متكافئين مـع
بعضهـم البعـض ،كل منهـم يف حاجـة اآلخـر يف أمـور
ني
الديـن واحليـاة ،عىل ما أشـار إليه احلديـثَ « :م َث ُـل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
الس ِ
ِف تَواد ِهـم و َتعا ُط ِف ِهـم وتَر ُ ِ
ـد إِ َذا ْاشـ َتكَى
َ ِّ ْ َ َ
ـم َم َث ُل ْ َ َ
اح ِه ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
(((
ال َّمى» .
الس َ
منْـ ُه ُع ْض ٌ
ـه ِر َو ْ ُ
ال َسـد بِ َّ
ـو تَدَ ا َعـى َسـائ ُر ْ َ

فبهـذا الرباط يعـم السلام االجتامعي أفـراد املجتمع،
وتُـؤ َّدى احلقـوق فيـه بـوازع مـن الضمير اإلسلامي
واإليماين ،وألفـة القلوب واملشـاعر ،وهو مـا اجتمع عليه
املسـلمون يف قولـه تعـاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(((،
فهـو تقرير لركيزة السـلم واألمن التي سـادت بني األوس
واخلــزرج بعـد الدخــول يف اإلسـلام ،بـل وبين بعض
املهاجريـن مـن قريش فيما كان بين بعضهم مـن عداوات
((( مسند أمحد ،حديث رقم.18380 :
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]103
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قبـل اعتناقهـم للديـن اإلسلامي ،وال يعـرف قيمـة هـذه
الصلـة إال َمـن ا َّطلع على حالة العريب قبل وبعد اإلسلام،
فقـد عمر اإليمان يف النفوس فأثمـر األلفة ،وهـي منَّة إهلية
مصدا ًقـا لقولـه تعـاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾(((.
وقـد أثمـر هـذا العهـد تقويـة النسـيج االجتامعـي
وااللتـزام احلقوقـي ،وممـا يشـهد لذلـك أنـه ملا تق ّلـد عمر
بـن اخلطـاب  القضـاء مكـث سـنة كاملـة ال يتخاصـم
إليـه أحد ،وعندها طلـب من أيب بكر الصديـق  إعفاءه
مـن القضـاء ،فقـال :أمـن مشـقة القضـاء تطلـب اإلعفاء
يـا عمـر؟ فقـال عمـر :ال يـا خليفـة رسـول اهلل ،ولكن ال
حاجـة يل عنـد قـوم مؤمنني عـرف كل منهم ما لـه من حق
فلـم يطلـب أكثر منـه ،وما عليه مـن واجب فلـم يقرص يف
أدائـه ،أحـب كل منهـم ألخيـه مـا حيـب لنفسـه ،إذا غاب
أحدهـم تفقـدوه ،وإذا مـرض عـادوه ،وإذا افتقـر أعانوه،
وإذا احتـاج سـاعدوه ،وإذا أصيـب عزوه وواسـوه ،دينهم

((( [سورة األنفال ،اآلية .]63
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النصيحـة ،وخلقهـم األمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر،
ففيم خيتصمـون؟(((.

يكـرس القيمـة اإليامنيـة التـي
ويقينًـا فـإن هـذا األثـر ِّ
غرسـها اإلسلام يف نفوس أتباعـه ،فغرس الضمير اإليامين
يف القلـوب والعقول ،فصـاروا مواطنين متحابني وصاحلني
إىل درجـة غير مسـبوقة يف التاريـخ البشري ،وهـو مـا
حـدث بين املهاجريـن واألنصـار ،بما صـوره قولـه تعاىل:
﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ (((،
وبـه أرسـيت يف الدولـة قاعـدة مـن نـوع خـاص ،ثبتـت هبا
حقـوق يف شـتَّى املجـاالت ،فاقـت يف أثرها حقـوق املواطنة
املعـارصة.
ثان ًيـا :العهـد التوحيـدي بين أصحـاب الرشائـع
السماوية ،وقوامـه اإليمان الـذي يعتمد عىل إقامـة حتالف
دينـي بين أتباع الرشائع السماوية ،يف ظل ربـاط جامع بني
املسـلمني وغير املسـلمني من أهـل الكتاب ،ومن انتسـب
إىل ديـن أو مذهـب ،وقوامـه اإليمان واالعتقـاد يف وجود

((( تاريخ عمر بن اخلطاب ،ص. 61
((( [سورة احلرش ،اآلية .]9
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إلـه ويـوم آخـر ،على ما جـاء بـه قولـه تعـاىل﴿ :ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ﴾(((.

فهـذا ربـاط إيماين قـرره القـرآن بين املسـلمني وغير
املسـلمني ممـن يؤمنـون هبـذه األديـان ،جيمعهـم اإليمان
بـاهلل واليـوم اآلخــر ،والعمل النافـع ،وهذا تقريـر بحرية
أتباعهـا يف اعتنـاق الديـن الـذي ارتضـوه ،وحـق ممارسـة
الشـعائر الدينيـة اخلاصـة هبـم ،باإلضافـة إىل احلقـوق
األساسـية واإلنسـانية ،بحكـم أهنـم رعايـا ومواطنين يف
الدولـة ،وأحـد املكونـات الدينيـة يف نسـيج املجتمـع.
ومل تكتـف النصـوص بذلـك بـل أرسـت هلـم حـق
املسـاواة؛ حيـث يلتقون مـع املسـلمني يف التكليـف بعبادة
اهلل  وتوحيـده ،يف قوله ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(((،
((( [سور ة املائدة ،اآلية .]69
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]64
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فإهنـم مجي ًعـا خيضعون هلل  ،يتسـاوون يف املركز القانوين،
واملواطنة الواحـدة ،والكل أمام العدالة سـواء.

ويميض القرآن الكريم يف تقرير حقوق ثابتة هلم ،مادية
ومعنوية؛ ليكون االلتزام هبا ناب ًعا من االلتزام اإليامين ،قال
تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(((،
فالرب هبم يكون بإرضائهم والتودد إليهم ،وسبيله حصوهلم
عىل حقوقهم من املعايشة يف غري َم ٍّن وال أذى هلم ،وهو
املؤكد بإعامل رشيعة العدالة ،فهي واجب ديني وحيايت،
والتزام دستوري رشعي ينطوي عىل ضامن بتنفيذه ،وقد دلت
الشواهد عىل تطبيقه ،فقد فعله الرسول ﷺ وأكده يف غري
موضع((( ،ويف هذا داللة بليغة عىل املعاملة واملشاركة معهم،
ثم إنه ﷺ أكد عىل حق املساواة هلم وإثبات كرامتهم ،ومن
ذلك نعلم أن حق التعايش املشرتك معهم وأداء حقوقهم
هو عهد وتعاقد ديني واجتامعي بال تفرقة وال متييز ،ويشمل
جماالت احلياة املختلفة.
((( [سورة املمتحنة ،اآلية .]8
((( انظر :سنن ابن ماجه ،كتاب الرهن ،باب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حديث رقم.2436 :
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ثال ًثـا :العهـد الوطنـي مـع كل رشكاء الوطن مـن أتباع
امللـل واملعتقـدات الوضعيـة ،وهـو عهـد أملتـه املصلحـة
الوطنيـة ،واالجتماع املشترك القائـم على الرشاكـة يف
الوطن ،الـذي ال يقترص عىل املسـلمني وأصحاب الرشائع
السماوية بحكـم املصـدر الربـاين الـذي تسـتمد منـه هذه
الرشائـع أصوهلـا ،ولكن متتـد لغريها ممن يعيـش يف الوطن
وحيمـل الـوالء لـه؛ لوجوده فيـه وانتسـابه إليـه تارخي ًّيا ،أو
جغراف ًّيـا ،أو عرق ًّيـا ،أو قوم ًّيـا ،أو بصلـة غريهـا ،بام جيعله
رشيـكًا مـع املسـلمني يف هـذا الوطن.

فهؤالء املواطنون أصحاب اإلقامة أو العيش يف هذا
الوطن هم من رعايا الدولة اإلسالمية ،وهم رشكاء يف
عارضا،
الوطن ،فانتساهبم إىل الوطن أصيل قديم وليس
ً
وإنام هو حق هلم ،وواجب عىل دولة اإلسالم الوفاء هلم بعهد
املواطنة؛ فيحملون جنسيتها ،ويثبت هلم حقوق املواطنة
طاملا كانوا يدينون بالوالء للدولة ،وحيافظون عىل نظامها
وأيديولوجيتها اإلسالميةً ،
عمل بقوله تعاىل﴿ :ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾(((.
((( [سورة التوبة ،اآلية.] 7
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وإذا كان هناك من يعرتض عىل ذلك((( بمقولة :إن
معتقد هذه الفئة يتناىف متا ًما مع املعتقد اإلسالمي ،فكيف
يستقيم انخراطهم يف النسيج املجتمعي ،ومتتعهم باملواطنة؟
فإن هذا االعرتاض ليس متس ًقا وال متواف ًقا مع مقاصد
اإلسالم وفلسفته العاملية القائمة عىل حرية اختيار الدين،
وإتاحة املجال لالختيار ،مع احرتام النظام العام ،حيث
إن دين اإلسالم عاملي يف دعوته ،منفتح عىل البرشية ،قابل
الختالفها وتنوعها ،يتسع يف مفهومه ورؤيته للرشاكة معها،
وااللتقاء عىل القواسم املشرتكة بينها؛ للتواصل والتفاهم
والتعاون ونبذ العداء بني الشعوب والدول ،وهذا ليس
جماراة للمفهوم الدويل املعارص الذي ينادي به النظام العاملي
والسنَّة يستمد
اجلديد إنام هو توجه أصيل يف نصوص القرآن ُّ
رشعيته من عاملية اإلسالم ،يقول ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾((( ،ويوضحه قوله تعاىل:
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(((.
((( راجع :الفصل يف امللل والنحل البن حزم 147 /2 ،وما بعدها.
((( [سورة سبأ ،اآلية .]28
((( [سورة التوبة ،اآلية .]4
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قال اإلمام عيل« :hالناس صنفان :إما أخ لك يف الدين،
أو نظري لك يف اخللق»((( ،ويرتتب عىل ذلك:

 -1أن غري املسـلمني وإن بقـي عىل معتقده -دون عداء
لإلسلام -فاختيارهم التعايش حيفزهـم إىل العمل التعاوين
لكسـب معايشـهم ،ويرتتب عىل ذلك ثبـوت العهد الوطني
لـكل رشكاء الوطـن ،وبناء الوحدة الوطنيـة دون حواجز أو
عوائـق مـن ديـن ،أو جنـس ،أو عـرق ،أو لغـة ،أو قوميـة،
واحلجـة عليـه تأمين املرشكين بأمان عهـد اإلسلام بقوله
تعـاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾(((.
 -2أن اإلسلام يع ِّظـم مـن قيمـة الوطـن ويثمنـه،
وانضمام أي إقليـم -أرض -إىل دولـة اإلسلام ال يغير من
الرتكيبـة السـكانية فيهـا ،وال جييـز للسـلطة أن تطـرد أحـدً ا
ممـن بقـي على معتقـده ،أو جتبره على الذهـاب إىل وطـن
آخـر ،فهـذا إكـراه وتعسـف مرفـوض رش ًعـا ،يقـول تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
((( هنج البالغة ،ص . 211
((( [سورة التوبة ،اآلية .]6
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾((( ،فاإلخـراج مـن الديـار

 الوطـن -جريمـة تقـارن قتـل النفـس يف احلرمـة ،وهو مايعنـي أن التمسـك بالوطـن حق أصيل ال جيـوز اإلخالل به.

 -3أن الدولة اإلسالمية عىل امتداد عصورها ،وعىل
كثرة فتوحاهتا ،أبقت عىل الطبيعة السكانية يف البلدان
واألقاليم التي دخل اإلسالم إليها ،واعتربهتم جز ًءا من
الشعب اإلسالمي ،ومنحتهم اجلنسية والوالء ولو كانوا
خمالفني لعقيدهتا ،وبرهان ذلك ما حدث يف دولة املدينة مع
بعض عبدة األصنام ،وما سارت عليه دولة اخلالفة الراشدة
والدولة األموية والعباسية ،فقد امتزج غري املسلمني  -عىل
اختالف مللهم وأجناسهم وأعراقهم وقومياهتم -مع
املسلمني ،وشكَّلوا مجي ًعا شعب الدولة((( ،وهو ما تشهد
به سياسة التسامح يف دولة اإلسالم ،حيث كان التعايش
بني املسيحيني واليهود واهلندوس والديانات األخرى  -يف
األماكن التي يشكِّل فيها املسلمون أغلبية  -يف كل عرص.

((( [سورة النساء ،اآلية .]66
((( تاريخ ضائع ،الرتاث اخلالد لعلامء اإلسالم ومفكريه وفنَّانيه ،مورجان ،ص .16
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وختا ًما ..فإن االعتصام هبوية األمة أو العامل اإلسالمي
ليس معو ًقا للمواطنة ،وجيب تصحيح املفاهيم املغلوطة
تروج هلا بعض احلركات واجلامعات املنتسبة إىل
التي ِّ
زورا وهبتانًا ،عن العالقة مع غري املسلمني داخل
اإلسالم ً
أوطان املسلمني وخارجها ،فهم يعربون عن أهوائهم
وسقيم أفكارهم وليس صحيح اإلسالم.
*

*
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*

دور القوات املسلحة يف ترسيخ قيم املواطنة

(*)

تُعد املواطنة عالقة متبادلة بني األفراد والدولة التي
ينتمون إليها؛ تَكفل الدولة بموجبها للمواطن حقوقه
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وتفرض عليه حزمة من
االلتزامات ،بام يؤدي إىل إشباع احلاجات األساسية للفرد؛
حتى ال ينشغل بمصاحله الشخصية عن املصلحة العامة.

باحلس الوطني ،و ُيعد
و ُيصبح الفرد مواطنًا إذا تش َّبع
ِّ
هذا هو هدف أي دولة جتاه أفراد شعبها ،ومن أجل ذلك
تتدخل كافة مؤسسات املجتمع -الرسمية منها وغري
لرتسخ قيم املواطنة.
الرسمية -مستخدمة مجيع وسائلها ّ
قيم املواطنة:

هي جمموعة من املبادئ حتكم عالقة الفرد بمجتمعه،
فتنمي داخله احلس الوطني واالنتامء ،فيستشعر املسئولية
(*) لواء أ.ح .م /أيمن عز الدين حشيش ،مستشار أكاديميـة نارص العسكرية ال ُعليا ،عضو هيئة
تدريس كلية الدفاع الوطني.
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جتاه جمتمعه ُمغ ِّل ًبا هذه املسئولية عىل أي اختالفات ثقافية
أو عرقية.
املجتمع العسكري وتربية املواطنة:

الفـرد هـو العنصر األسـاس يف بنـاء املجتمـع ،وكلما
كان هـذا العنصر قو ًّيـا كان املجتمـع قو ًّيـا يف حـارضه
ومسـتقبله ،واحليـاة العسـكرية هـي بنـاء اجتامعـي هيتـم
بالفـرد ،ويرفـع مسـتواه ،ويوفـر له كافـة احتياجاتـه ،ويف
الوقـت نفسـه ينفـذ الفـرد كل واجباتـه يف إطـار قوانين
ولوائـح عسـكرية صارمـة.

ينفـرد املجتمـع العسـكري بخصائـص معينـة متيـزه عن
باقـي األنسـاق االجتامعية األخـرى ،فهو جمتمـع غري مالزم
لطبيعـة املجتمعـات األخـرى ،فاملجتمـع العسـكري تكوين
صناعـي يمكـن تشـكيله وتغييره طب ًقـا ملصالـح الوطـن؛
فهـو جمتمـع منظـم ،منضبـط ،متـدرج يف تنظيمه بدقـة عالية
تسـمح للقائـد بالسـيطرة على أفـراده ومتابعة سـلوكهم.

تأثيرا يف حيـاة
األرسة تلعـب أهـم األدوار وأقواهـا
ً
األفـراد ،حيـث إهنـا حتتضـن الطفـل منـذ بدايـة حياتـه
ونعومـة أظافـره ،فتقـوم بتشـكيل سـلوكه ومقومـات
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شـخصيته ،وتزويـده بقيـم ومعتقـدات جمتمعـه ،بـل
كثيرا يف عمليـة
واألنماط السـلوكية املقبولـة التـي تسـهم
ً
الضبـط يف ذلـك املجتمـع.

عندمـا يبلغ الفـرد مرحلة الشـباب يكون فيهـا يف أوج
طاقتـه وقدرته العقلية واجلسمانية ،والشـباب هـم العمود
مؤثـرا يف تنميـة
دورا
ً
الفقـري ألي دولـة ،حيـث إن هلـم ً
املجتمـع ،وبمجـرد التحـاق الشـاب باخلدمـة العسـكرية
ينفصـل عـن أرستـه وجمتمعـه املـدين ،ويكـون ملز ًمـا
بالتكيـف مـع املجتمـع العسـكري ،والقيـام بـدوره داخل
هـذا املجتمع.

األفـراد داخل املجتمع العسـكري يرتـدون ز ًّيا واحدً ا،
وال يميزهـم عـن بعضهـم البعض سـوى األقدميـة العامة
لالنضمام إىل صفوفهـا ،ويتسـاوون يف احلقـوق ويـؤدون
مـا عليهـم مـن واجبـات ،بصرف النظـر عما يعتنقونـه
مـن ديـن ،أو مـا يمتلكونـه مـن ثقافـة ،أو مـا يتمتعـون به
مـن تعليـم ،وسـواء يقطنون يف ريـف أو حضر ،فااللتزام
الوطنـي األخالقـي فقـط هـو الفاعـل واملفعـل ملنظومـة
احلقـوق والواجبـات.
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ً
اجتامعيا برتاثك
مرتبطا
أن تكون مواطنًا يعني أن تكون
ًّ
وتارخيك وثقافتك ووطنك ،ويف إطار ذلك تتبنى القوات املسلحة
سياسة ثقافية تنفذها إدارة الشئون املعنوية من خالل لقاءات
توعوية داخل الوحدات تسهم يف توسيع اآلفاق املعرفية للفرد،
وتنمي اإلحساس باالنتامء وباهلوية؛
وت ِّ
ُصحح املفاهيم املغلوطةِّ ،
مما يكسب الفرد ً
معرفيا ،ويزيد من وعيه بواجباته جتاه وطنه.
تراكم
ًّ

مبادئ تعزيز املواطنة داخل املجتمع العسكري:

يف سـبيل إعـداد املواطـن الصالـح وف ًقا لقيـم املجتمع
املصري هنـاك عـدة مبـادئ داخـل املجتمـع العسـكري،
نوجزهـا يف اآليت:
 العمل بروح اجلامعة ،واملشاركة يف أداء الواجبات. نبذ الغلو الديني ،وجتاهل أي اختالفات دينية أو ثقافية بنياألفراد.
 تغليب املصلحة العامة عىل املنافع الشخصية ،وااللتزامبمبادئ األخالق واالنضباط.
 طبيعة التدريبات  -العملية منها والنظرية  -تغرس داخلالفرد حب األرض التي يعيش عليها وينتمي إليها ،وحتثه
عىل أن يكون له دور فاعل يف بناء وطنه ومحايته ،بل
التضحية بحياته من أجله.
112

الدستور يمدّ د دور القوات املسلحة يف ترسيخ املواطنة
ليشمل املجتمع املدين:

امتـدَّ دور القـوات املسـلحة إىل مشـاركة الدولـة يف
مرشوعـات التنميـة ،والتدخـل بقـوة ملنع احتكار السـلع؛
بما حيقـق احتياجـات املواطنين باختلاف عقائدهـم
الدينيـة ومعتقداهتـم الفكريـة وانتامءاهتـم السياسـية ،فقـد
حـدَّ د دسـتور مجهوريـة مرص العربيـة يف مادتـه املائتني دور
القوات املسـلحة يف حتقيـق البيئة االستراتيجية للمواطنة،
نصـت هـذه املـادة على أن( :القـوات املسـلحة ملك
فقـد َّ
للشـعب ،مهمتهـا محايـة البلاد ،واحلفـاظ على أمنهـا
وسلامة أراضيهـا ،وصـون الدسـتور والديمقراطيـة،
واحلفـاظ على املقومـات األساسـية للدولـة ومدنيتهـا،
ومكتسـبات الشـعب وحقوق وحريات األفـراد .والدولة
وحدهـا هـي التـي تنشـئ هـذه القـوات ،وحيظـر على أية
فئـة أو هيئـة أو جهة أو مجاعة إنشـاء تشـكيالت أو فرق أو
تنظيمات عسـكرية أو شـبه عسـكرية).
تسـتهدف هذه املـادة ترسـيخ دور القوات املسـلحة يف
محايـة وصيانـة الدسـتور ومبـادئ الديمقراطيـة ،واحلفاظ
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على مدنيـة الدولـة ،واتضـح ذلـك مـن خلال انحيـاز
هـذه القـوات دو ًما إىل جـوار شـعبها ،مؤيـدة الختياراته،
وحمافظـة على مقومـات الدولـة ومؤسسـاهتا.
تطبيق عنارص املواطنة داخل املجتمع العسكري:

 االنتامء والوالء :االنخراط يف احلياة العسكرية ُيشْ ِعر الفردهبويته ،فيفتخر بوطنه ،ويعمل بإخالص للدفاع عنه.

 احلقوق :توفر القوات املسلحة كافة االمتيازات ألفرادهامن رعاية صحية ،ومأكل ،ومرشب ،وملبس.

 املسئوليات والواجبات :تتمثل يف االمتثال للقواننيواللوائح ،والدفاع عن الدولة ،واالستعداد لبذل الروح

يف سبيلها.

 املشاركة املجتمعية :مشاركة الفرد يف شئون جمتمعه وحتقيقهنضته من خالل مشاركات القوات املسلحة يف مرشوعات
التنمية ،حيث إن العزوف عن هذه املشاركة يفتح املجال

ملن ال حيمل قيم املواطنة للعبث بمصالح الوطن.
 القيم العامة :تعني أن يتخ َّلق الفرد باألخالق احلميدة(األمانة ،واإلخالص ،والصدق ،وغريها) ،وتعد هذه

القيم هي السامت األساسية للرجل العسكري.
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وختا ًما ..فإن القوات املسلحة تستوعب مشاركة كل
أفراد املجتمع يف بنية جيش قوي يدافع عن الدولة ،ويشارك
يف خطط التنمية.

كام أن املواطنة الفاعلة تستلزم توافر صفات أساسية يف
املواطن جتعل منه شخصية مؤثرة يف احلياة العامة ،والقوات
املسلحة بام تقوم به من جتنيد ملاليني الشباب وصهرهم يف
بوتقة واحدة ملؤها الوالء للوطن؛ هي متثل بذلك الرافد
الرئيس إلمداد الدولة باملواطن الصالح الذي يم ّثل الداعم
بدور ٍ
ٍ
رائد نحو
األكرب خلطط التنمية ،وهي بذلك تقوم
استقرار الداخل ،وتوفري املناخ املناسب للتنميةً ،
فضل عن
دورها األسايس يف محاية الوطن.
*

*
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*

التسامح الديني وأثره يف العالقات الدولية

(*)

لقـد جـاء اإلسلام ل ُيعيل من قيمـة التسـامح والوحدة
والتعـاون اإلنسـاين ،ويبرش بالدعوة إىل املحبـة والتضامن،
و ُيبطـل كل عصبيـة ،ويسـلك بالنـاس مجي ًعـا طريـق
ويقـرب بين النفـوس املتنازعـة والقلوب
اخلير والعـزة،
ِّ
املتطاحنـة واملشـاعر املختلفـة ،وجيمـع النـاس مجي ًعـا يف
وحـدة مـن التسـامح والرتابـط ،ال تفـرق بني هـذا وذاك،
بـل تسـوي بين اجلميـع يف احلقـوق والواجبـات.
والتاريـخ يؤكـد أن اإلسلام قـد ح َّقـق هـذه املعـاين،
وأرسـى ملبـدأ التسـامح يف صـورة رائعـة جلية تـدل داللة
واضحـة على مـدی عظمـة سماحة اإلسلام ،سماحة ال
يسـتطيع أي أحـد إنکارهـا إال إذا كان بعيـدً ا عـن احلـق
وكارهـا للحقيقـة.
ً
(*) أ.د /أسامة العبد ،األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية .
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واإلسالم دين عاملي يتجه برسالته إىل البرشية كلها،
تلك الرسالة التي تأمر بالعدل ،وتنهى عن الظلم ،وتُريس
دعائم السالم يف األرض ،وتدعو إىل التعایش اإلجيايب بني
البرش مجي ًعا يف جو من التعاون والتسامح بني كل الناس
برصف النظر عن أجناسهم ،وألواهنم ،ومعتقداهتم ،فاجلميع
ينحدرون من نفس واحدة ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(((.
حاجة الدول إىل التسامح:

إن عاملنا يف أشد احلاجة إىل التسامح الف َّعال ،والتعايش
اإلجيايب بني الناس؛ ألن التقارب بني الثقافات والتفاعل
بني احلضارات يزداد يو ًما بعد يوم بفضل ثورة املعلومات
واالتصاالت ،والثورة التكنولوجية التي أزالت احلواجز
الزمانية واملكانية بني األمم والشعوب ،حتى أصبح اجلميع
يعيشون يف قرية كونية كبرية.
((( [سورة النساء ،اآلية.]1
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واإلسالم دين يسعى من خالل مبادئه وتعاليمه إىل
تربية أتباعه عىل التسامح إزاء كل األديان والثقافات ،فقد
جعل اهلل  الناس مجي ًعا خلفاء يف األرض التي نعيش
فوقها ،كام جعلهم رشكاء يف املسئولية عنها ،فهم مسئولون
عن عامرهتا ماد ًّيا ومعنو ًّيا ،كام يقول القرآن الكريم﴿:ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾((( ،أي :طلب منكم
عامرهتا وصنع احلضارة فيها ،ومن أجل ذلك م ّيز اهلل 
قادرا عىل أداء
اإلنسان بالعقل وس َّلحه بالعلم حتى يكون ً
وحتمل مسئولياته يف هذه احلياة.
مهمته ّ
يوجه القرآن الكريم خطابه إىل العقل اإلنساين
وهلذا ّ
الذي ُيعد ّ
أجل نعمة أنعم اهلل  هبا عىل اإلنسان ،ومن هنا
فإن عىل اإلنسان أن يستخدم عقله االستخدام األمثل ،ويف
الوقت نفسه يطلب القرآن الكريم من اإلنسان أن يامرس
حريته التي منحها اهلل  له ،والتي هي رشط رضوري
لتحمل املسئولية ،فعىل اإلنسان إذن أن حيرص عىل حريته،
ّ
وأل يبدّ دها فيام يعود عليه وعىل اآلخرين بالرضر.
((( [سورة هود ،اآلية .]61
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ومن شأن املامرسة املسئولة للحرية أن جتعل املرء عىل
وعي برضورة إتاحة الفرصة أمام اآلخرين ملامرسة حريتهم
أيضا؛ ألن هلم نفس احلق الذي يطلبه اإلنسان لنفسه ،وهذا
ً
يعني أن هذا املجتمع اإلنساين املنشود لن يتحقق عىل النحو
الصحيح إال إذا ساد التسامح بني أفراده ،بمعنى أن حيب
كل فرد فيه لآلخرين ما حيب لنفسه.
التسامح الديني:

احلـوار بني األديـان ال يمكن أن يكتب لـه النجاح؛ إال
إذا سـاد التسـامح بين املتحاوريـن ،وقد حرص اإلسلام
كل احلـرص على تأكيد هـذا التسـامح بني األديـان بجعله
عنصرا جوهر ًّيـا مـن عنـارص عقيـدة املسـلمني؛ فاألديان
ً
السماوية مجيعهـا  -تعـد يف نظـر اإلسلام -حلقـات
متصلـة لرسـالة واحـدة جـاء هبـا األنبيـاء والرسـل مـن
عنـد اهلل  على مـدى التاريـخ اإلنسـاين ،ومـن هنـا فإن
مـن أصـول اإليامن يف اإلسلام :اإليمان بجميـع أنبياء اهلل
ورسـله ،ومـا أنـزل عليهم من وحـي إهلي ،ويف هـذا يقول
القـرآن الكريـم﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾(((.

ومـن أجـل ذلـك يمتـاز املوقـف اإلسلامي يف أي
حـوار دينـي بأنه موقـف منفتح على اآلخرين ،ومتسـامح
أقر اإلسلام منـذ البدايـة التعددية
إىل أبعـد احلـدود ،فقـد ّ
الدينيـة والثقافيـة ،وصـارت هـذه التعددية مـن العالمات
املميـزة يف التعاليـم اإلسلامية ،واألمثلـة عىل ذلـك كثرية
تأسـس جمتمـع املدينـة املنـورة بعـد هجرة
ومتعـددة ،فقـد ّ
الرسـول ﷺ إليهـا على التعدديـة الدينيـة والثقافيـة،
ومـارس املسـلمون ذلـك مـن بعـده عمل ًّيـا على مـدى
تارخيهـم الطويـل.

ويؤكـد ذلـك مـا يعرفـه التاريـخ مـن أن املسـلمني مل
ُي ِ
كرهـوا أحـدً ا عىل الدخـول يف اإلسلام ،فاحلريـة الدينية
مكفولـة للجميـع ،وتعـد مبـدأ مـن املبـادئ اإلسلامية،
يظهـر ذلـك يف قولـه ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ﴾((( ،ويف قولـه تعـاىل﴿ :ﭲ ﭳ

((( [سورة البقرة ،اآلية .]285
((( [سورة البقرة ،اآلية.]256
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ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾((( ،ومـن
القواعد األساسـية املعروفة يف الرشيعة اإلسلامية يف شأن
التعامـل مـع أهل الكتـاب القاعـدة املعروفـة« :هلم مـا لنا
وعليهـم مـا علينـا» ،أي :هلم ما لنـا من حقـوق وعليهم ما
علينـا مـن واجبات.

سامحة اإلسالم يف العالقة بني املسلمني:

واضحا بأن تسود السامحة والعفو
اهتم اإلسالم اهتام ًما
ً
واحللم العالقة بني مجيع فئات املجتمع اإلسالمي ،ومن
األمثلة عىل ذلك ما ييل:

 -1العالقة بني املسلمني عىل وجه العموم :لقد ربط
اإلسالم بني املسلمني الذين يؤمنون إيامنًا ً
كامل فيعملون عىل
تنفيذ أوامر اهلل تعاىل واجتناب نواهيه برباط قوي متني ،وذلك
يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾((( ،كام روي عن الرباء بن عازب
«قال :أمرنا رسول اهلل ﷺ بسبع :بعيادة املريض ،واتباع
اجلنائز ،وتشميت العاطس ،ونرص الضعيف ،وعون املظلوم،

((( [سورة الكهف ،اآلية .]29
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]10
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وإفشاء السالم ،وإبرار القسم»((( ،وروي عن أيب هريرة h
«وا َّل ِذي َن ْف ِس بِ َي ِد ِهَ ،ل تَدْ ُخ ُلوا ْ
الَنَّ َة
قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
حتَّى تُؤ ِمنُوا ،و َل تُؤ ِمنُوا حتَّى َتابواَ ،أو َل َأد ُّلكُم ع َل َشءٍ
ُ ْ َ
َ ْ
ْ
َ
َ ُّ
َ
َ
ْ
(((
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
الس َل َم َب ْينَك ُْم» .
وا
ش
ف
أ
؟
ُم
ت
ب
ب
ا
ت
ه
و
ُم
ت
ل
ع
ف

ا
ذ
َّ
إِ َ ُ ُ َ َ ْ ْ
كرم اإلسالم املرأة يف كل
 -2العالقة بالنساء :لقد ّ
كرمها بنتًا وأختًا وزوجة وأ ًّما ،وحفظ
مراحل حياهتا ،فقد ّ
إنسانيتها ،وحافظ عليها من كل ما خيدش حياءها أو ييسء
إىل عفتها وكرامتها ،ودعا إىل حسن معاملتها ،ومما يدل عىل
ذلك «إىل جانب بعض اآليات القرآنية التي ورد ذكرها»
بعض األحاديث التي وردت عن الرسول ﷺ ،ومنها :ما
روي عن عبد اهلل بن عمرو  hقال :قال رسول اهلل ﷺ:
«خياركُم ِ
ِ
خ َي ُارك ُْم لِنِ َس ِائ ِه ْم»((( ،وروي عن أنس  hقال:
َ ُ ْ
ِ
يب،
ب إِ َ َّل م َن الدُّ ْن َيا الن َِّسا ُء َوال ِّط ُ
«ح ِّب َ
قال رسول اهلل ﷺُ :
ِ
ِ
َ ِ (((
الصلة»  ،وروي عن أم العالء i
َو ُجع َل ُق َّر ُة َع ْيني ِف َّ
قالت :عادين رسول اهلل ﷺ وأنا مريضة ،فقالَ « :أ ْب ِ ِ
شي َيا
((( صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،باب إفشاء السالم ،حديث رقم.6235 :
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األدب ،باب إفشاء السالم ،حديث رقم.3692 :
((( سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب حسن معارشة النساء ،حديث رقم.1978 :
((( سنن النسائي ،كتاب عرشة النساء ،باب حب النساء ،حديث رقم.3939 :
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب اهللُ بِه َخ َطا َيا ُه ك ََم ت ُْذه ُ
 ُأ َّما ْل َع َلءَ ،فإِ َّن َم َر َض ا ُْل ْسل ِم ُي ْذه ُ
الذ َه ِ
الن َُّار َخ َب َث َّ
ب َوا ْل ِف َّضة»(((.

فهل يوجد ما يشري إىل السامحة يف معاملة النساء أكثر
وأبلغ من تعبريات اخلريية واحلب وعيادة النبي ﷺ ملرىض
النساء؟!

 -3العالقة بأطفال املسلمني :الطفولة مرحلة مهمة
ورشحية مهمة من رشائح املجتمع ،فلو نالت هذه املرحلة
حقها من الرتبية السليمة ،والتعاهد املستمر بالتوجيه
ً
صالـحا ُيسهـم يف
جيـل
والتهذيب؛ ألعطت املجتمع
ً
إصـالح املجتمـع واالرتقاء بشئونه يف مجيع املستويات.

وألمهية هذه املرحلة اهتم اإلسالم باألطفال وأرشد
إىل األسلوب الذي يتناسب معهم ،وهو األسلوب الذي
حيتوي عىل اللطف والتسامح ،يفهم ذلك من قول اهلل تعاىل
عىل لسان لقامن احلكيم ،وهو يوجه ابنه التوجيه السليم إذ
يناديه بلطف وحنان﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾(((.
((( سنن أيب داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب عيادة النساء ،حديث رقم.3093 :
((( [سورة لقامن ،اآلية .]13
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وقـد وردت أحاديـث كثيرة عـن رسـول اهلل ﷺ تدل
داللـة واضحـة على هـذا األسـلوب الرحيـم ،منهـا :عن
فمـر بصبيـان
أنـس  hأنـه كان يمشي مـع الرسـول ﷺ َّ
فسـلم عليهـم((( ،وروى ابـن ماجـه عـن ابـن عبـاس k
عـن أيب قتـادة عـن النبـي ﷺ قـالَ « :أك ِْر ُمـوا َأ ْوال َدكُـم
َو َأ ْح ِسـنُوا َأ َد َ ُبـم»((( ،وجـاء يف صحيـح اإلمام مسـلم عن
أيب قتـادة األنصـاري  ،قـال« :رأيـت النبـي ﷺ يـؤ ّم
النـاس و ُأمامـة بنـت أيب العـاص -وهـي ابنـة زينـب بنت
النبـي ﷺ على عاتقـه ،فـإذا ركـع وضعهـا ،وإذا رفـع من
السـجود أعادهـا»(((.

هـذه توجيهـات نبويـة :قوليـة وعمليـة ،بالسماحة
واللطـف والعطـف يف العالقـة مـع األطفال ،بين منظومة
توجيهـات املنهج اإلسلامي الـذي ارتضاه احلكيـم العليم
اللطيـف اخلبير ،الـذي أنزلـه اهلل  bعلى رسـوله ﷺ ومل
عوجا.
جيعـل فيـه ً
((( صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب السالم عىل الصبيان حديث رقم.2168 :
((( الرتغيب والرتهيب للمنذري.87 ،86 /3 ،
((( صحيح مســلم ،كتاب املســاجد ومواضع الصالة ،باب جواز محــل الصبيان يف الصالة،
حديث رقم.1241 :
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سامحة اإلسالم يف العالقة مع غري املسلمني:

وسامحة اإلسالم يف العالقة مع غري املسلمني تتمثل مع
رشحيتني من رشائح املجتمع ،ومها:

 -1عالقـة املسـلمني مـع أهـل الكتـاب :حيـرص
اإلسلام عىل أن يسـود السلام العاملي بني املسـلمني وبني
الشـعوب كلهـا ،وبني املسـلمني وبين من يؤمنون برسـالة
اهلل  وال ينكـرون الوحـي ،وإن اختلفـت رشائعهـم،
وحيـدد القـرآن الكريـم هـذه النظـرة فيما خيتـص باليهـود يف
قولـه تعـاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(((،

وفيما خيتـص بالنصـارى يقـول ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
((( [سورة املائدة ،اآلية.]44 :
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ﭱ ﭲ ﭳﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ﴾ ( (( .

ولقد رضب الرسـول ﷺ وصحابته  أروع األمثلة
للسماحة يف عالقـة املسـلمني بأهـل الكتـاب ،ومـن أمثلة
ذلـك :أن النبي ﷺ كان حيرض والئم أهل الكتاب ويغشـى
جمالسـهم ،ويواسـيهم يف مصاهبـم ،ويعـود مرضاهـم،
ويعاملهـم بكل أنـواع املعاملات التي يتبادهلـا املجتمعون
يف مجاعـة حيكمهـا قانـون واحـد ،وتشـغل مكانًا مشتركًا،
فقـد كان ﷺ يقترض منهـم نقـو ًدا ويرهنهـم متا ًعـا ،ومل
عجـزا من أصحابـه -رضـوان اهلل عليهم -عن
يكـن ذلك
ً
إقراضـه ،فـإن بعضهـم كان ثر ًّيـا ،وكلهـم يتلهـف عىل أن
تعليما لألمة،
ُيقـرض رسـول اهلل ﷺ ،بـل كان يفعل ذلك
ً
وتثبيتًـا عمل ًّيـا ملـا يدعـو إليـه اإلسلام مـن سلام ووئام،
ً
وتدليلا على أن اإلسلام ال يقطـع عالقـة املسـلمني مـع
مواطنيهـم مـن غير دينهم.

وقـد فهم الصحابـة  هذا املنهج املتسـامح مع أهل
الكتـاب فسـاروا عىل هـذا النهـج احلكيم؛ ففـي خالفة أيب

((( [سورة املائدة ،اآليتان .]47 ،46
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بكـر الصديـق  عاهـد خالـد بـن الوليـد أهـل احليرة
يتحصنـون
قصرا
على أال هيـدم هلـم بيعـة وال كنيسـة وال
َّ
ً
فيـه ،وعلى ّأل ُيمنعـوا مـن رضب نواقيسـهم ،أو إخـراج
كافرا عىل مسـلم،
الصلبـان يف يـوم عيدهم ،على أال ُيعينوا ً
ونـص يف
وال يتجسسـوا حلسـاب الكفـار على املسـلمني،
ّ
املعاهـدة أن اجلزيـة ُيعفـى منهـا الشـيخ الـذي عجـز عـن
العمـل أو أصابتـه آفـة ،أو كان غن ًّيـا فافتقـر ،وليـس ذلك
فحسـب ،بـل ُيعـال هـو وأوالده مـن بيـت مال املسـلمني
مـا أقـام معهم.

تفرقوا يف
ثـم جـاءت سيرة املسـلمني األولين الذيـن ّ
أنحـاء األرض على خير مـا تكـون السماحة ،فعـارشوا
أبنـاء األمـم من الـروم والفرس والترك والديلـم والرببر،
يتحرجـوا بنمـط من أنامط املعيشـة ،وال بأسـلوب
دون أن َّ
مـن أسـاليب العـرف ،مـا مل يكـن فيـه مسـاس بالعقيـدة
والعبـادة ،وهـذا املسـلك املتسـامح ليـس بمسـتغرب عن
اإلسلام فهـو ديـن الرمحة ،ونبيه رسـول الرمحـة ،وكل من
يتبـع منهجـه تقـوده الرمحـة إىل رصاط اهلل املسـتقيم يف كل
املجـاالت وسـائر املعامالت.
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 -2عالقـة املسـلمني مـع املرشكين :اإلسلام ديـن
الرمحـة الشـاملة للعاملين ،فلا فـرق يف رمحتـه بين خلـق
اهلل  ،فهـو يدعـو أتباعـه أن يعاملـوا كل مـن ال يعتـدي
عليهـم وال على دينهـم بالبر والقسـط ،يتضـح ذلـك من
قـول اهلل تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ﴾((( ،فعالقـة املسـلمني مـع الكافريـن تتسـم يف
جوهرهـا بالسماحة والسلام طاملـا مل حيدث منهـم اعتداء
على العقيـدة واألوطان.
ثـم كانت
هـذا هـو منهـج اإلسلام يف التسـامح ،ومن َّ
املعاملـة الطيبـة ،والعالقـات احلسـنة ،والصلات الزكيـة
عنوانًـا أكيـدً ا على نقـاء املعـدن ،وصفـاء الفطـرة ،وقرب
اإلنسـان مـن ربـه وأمتـه والنـاس أمجعني.

وختا ًمـا ..فـإن مـن واجـب املسـلمني يف كل دولـة
مراعـاة حقـوق غير املسـلمني ،وأن يعلـم اجلميـع أن
اإلسلام ورسـوله ﷺ قـد عاملا غير املسـلمني معاملـة
حسـنة مليئـة باللين والتسـامح؛ على أهنـم رشكاء يف
((( [سورة املمتحنة ،اآلية .]8
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اإلنسـانية والوطـن ،ومن هنـا نتي ّقن متا ًما أن اإلسلام دين
التسـامح ،فهو سـهل وسـمح ،ال حيمـل احلقـد والكراهية
والعـدوان ألحـد ملخالفتـه يف العقيـدة أو غير ذلـك مـن
أوجـه االختلاف.

تأثيرا
ح ًّقـا إن ديننـا هـو ديـن التسـامح الـذي يؤثـر
ً
ثـم ينعكس على العالقات بني
مبـارشا يف النفـوس ،ومـن َّ
ً
األفـراد واجلامعـات والـدول.
*

*
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املوضوع
تقـديــم.
أ.د/حممد خمتار مجعة ،وزير األوقاف ،رئيس املجلس
األعىل للشئون اإلسالمية.

5

توصيات املؤمتر الدويل الثاين والثالثني للمجلس األعىل
للشئون اإلسالمية :عقد املواطنة وأثره يف حتقيق السالم
املجتمعي والعاملي.

9

وثيقة القاهرة للسالم.

15

مفهوم الدولة الوطنية.
املستشار الدكتور/عيل عامرة ،الرئيس بمحكمة اجلنايات
وأمن الدولة ال ُعليا ،بمحكمة استئناف القاهرة.

19

حب األوطان وفلسفة املواطنة ..رؤية تأصيلية عرصية.
أ .د /عوض إسامعيل ،عميد كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية ،جامعة األزهر.

31
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مفهوم املواطنة وتطورها التارخيي.
مقدم دكتور/حممد عادل عبد احلكم ،وزارة الداخلية ،مرص.

مرشوعية الدولة الوطنية.
أ.د/حممد خمتار مجعة ،وزير األوقاف ،رئيس املجلس
األعىل للشئون اإلسالمية.
اإلسالم ..واملواطنة.
د/وجدي زين الدين ،رئيس حترير «الوفد».

الواجبات واحلقوق يف عقد املواطنة.
أ.د/عبد اهلل مربوك النجار ،أستاذ الرشيعة والقانون بجامعة
األزهر ،عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف،
عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة.
ُأسس التعايش يف حقوق املواطنة يف اإلسالم.
أ.د/حممد الشحات اجلندي ،رئيس اجلامعة املصـرية
للثقافة اإلسالمية نور مبارك ،كازاخستان.

دور القوات املسلحة يف ترسيخ قيم املواطنة.
لواء .أح م /أيمن عز الدين حشيش ،مستشار أكاديمية نارص
العسكرية ال ُعليا ،عضو هيئة تدريس كلية الدفاع الوطني.

التسامح الديني وأثره يف العالقات الدولية.
أ.د/أسامة العبد ،األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية.
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منافذ البيع التابعة

للهيئة املرصية العامة للكتاب

مكتبة املعرض الدائم
1194كورنيش النيل  -رملة بوالق
مبنى اهليئة املرصية العامة للكتاب
القاهرة
ت 25775000 :ــ 25775228
ت 25775109 :داخىل 194
مكتبة مركز الكتاب الدوىل
30ش  26يوليو ــ القاهرة
ت25787548 :
مكتبة  26يوليو
 19ش  26يوليو ــ القاهرة
ت 25788431 :
مكتبة رشيف
36ش رشيف ــ القاهرة
ت23939612 :
مكتبة عرابى
 ٥ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة
ت 25740075 :
مكتبة احلسني
مدخل  ٢الباب األخرض ــ احلسني ــ
القاهرة
ت 25913447 :

مكتبة املبتديان
13ش املبتديان ــ السيدة زينب
أمام دار اهلالل ــ القاهرة
مكتبة  15مايو
مدينة  15مايو ــ حلوان خلف مبنى
اجلهاز
مكتبة اجليزة
 ١ش مراد ــ ميدان اجليزة ــ اجليزة
ت 35721311 :
مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية اإلعالم ــ باحلرم اجلامعى
باجلامعة ــ اجليزة
مكتبة رادوبيس
ش اهلرم ــ حمطة املساحة ــ اجليزة
مبنى سينام رادوبيس
مكتبة أكاديمية الفنون
ش مجال الدين األفغانى من شارع حمطة
املساحة ــ اهلرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ اجليزة
مكتبة ساقية عبداملنعم الصاوى
الزمالك ــ هناية ش  26يوليو
من أبوالفدا ــ القاهرة
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مكتبة اإلسكندرية
 ٩٤ش سعد زغلول ــ اإلسكندرية
ت 03/4862925 :

مكتبة املنيا (فرع اجلامعة)
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا
مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عامرة سينام أمري ــ
طنطا
ت 040/3332594 :

مكتبة اإلسامعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عامرة ٦
مدخل (أ)  -اإلسامعيلية
ت 064/3214078 :

مكتبة املحلة الكربى
ميدان حمطة السكة احلديد
عامرة الرضائب ساب ًقا ــ املحلة

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة
ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلسامعيلية
ت 064/3382078 :

مكتبة دمنهور
ش عبدالسالم الشاذىل ــ دمنهور
مكتب بريد املجمع احلكومى ــ توزيع
دمنهور اجلديدة

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة
ناصية ش  14 ،١١ــ بورسعيد

مكتبة املنصـــورة
 ٥ش السكة اجلديدة ــ املنصورة
ت 050/2246719 :

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان
ت 097/2302930 :

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية اهلندسة اإللكرتونية
جامعة منوف

مكتبة أسيوط
60ش اجلمهورية ــ أسيوط
ت 088/2322032 :

توكيل اهليئة بمحافظة الرشقية
مكتبة طلعت سالمة للصحافة
واإلعالم
ميدان التحرير ــ الزقازيق
ت 055/2362710 :
ت010065337332 :

مكتبة املنيا
 16ش بن خصيب ــ املنيا
ت 086/2364454 :
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