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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                                                                                 

 مقدمة
 

 
أرضه ، وكّرم اإلنسان فأعلى مكانه، وجعله خليفته يف ونتعايشاحلمد هلل الذي جعلنا شعوبا  وقبائل لنتعارف 

، والصالة والسالم على من بعثه اهلل تعاىل رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن شايعه وناصره يف أوطانه وعزز سلطانه
 .وآمن به من زمرته وأحبته أمجعني، وبعد

 للتعاملفإن اإلسهام يف معاجلة املفاهيم املعاصرة املستجّدة يف حيثياهتا باتت ضرورة تستلزمها احلاجة امللّحة 
الشرعية املرعية، مع املتغريات واملستجدات وفق منظور املنهجية الشرعية الربانية، وذلك من خالل حتليل النصوص 

بغية التوصل إىل ما حيقق الربط بني ما تأصل ضمن هذه املنظومة،  عرب العصور والدهور االجتهادات الفقهيةغربلة و 
الواقع ظل اين الذي تشهده األنظمة السياسية القائمة يف وما حتقق من مسائل عديدة جنمت عن االندماج اإلنس

 .املعاصر، خاصة بالنسبة لتلك اليت تغلب عليها الصبغة غري اإلسالمية
نطاقا  حموريا  تشعبت فيه املسائل اليت ارتبطت  ومبادئميثل إرساء مبدأ املواطنة وفق ما يرتبط به من أسس 

وضمن هذه النطاقات تعددت املسائل وتنوعت األطروحات اليت عاجلت  بأبعاد دينية وسياسية وثقافية وجمتمعية،
مفهوم املواطنة ما بني السائد ضمن نطاقه ومعطياته يف الدول اليت تصنف وفقا  ملعايري معينة كدار إسالم أو دار 

أصلت من ق ما تمثار جدل يستلزم تأطري املسألة ضمن نطااملقرتنة بذلك حرب؛ لتبقى اإلشكاالت واالعتبارات 
بناء منظومة املواطنة كثقافة تقوم  اأسس وضوابط تقرر من خالهلدالالت ذلك من وفق ما يرتبط بو  ،خالله كمفهوم

، والذي يف ظل سيادة القانون املنصف والعادل ضمن إطار الدولة الواحدة احلقوقالواجبات و على حتقيق التوازن بني 
 .دومن دون شك يتمثل يف التشريع الرباين اخلال

يف ظل الواقع ذلك اليت ارتبطت بشكل الدولة يف اجملتمعات الغربية، حبيث أصبح يف ظل تعدد النطاقات 
مقتصرة على مل تعد معطيات هذه املشكلة  فإنلثقافة املواطنة،  –وفق ما يروج له  –ميثل النطاق النموذجي املعاصر 

بناء منظومة املقومات  حيث أنف احلضارات اإلنسانية، ذلك اإلطار التقليدي الذي ساد يف القرون املاضية يف خمتل
املواطنة باعتباره ميثل  مبدأيف دالالهتا على يستلزم استقراء النصوص الشرعية املرعية  املبدأواألطر لتأصيل وتأسيس هذا 

 -ذي ينتمي إليه إلنسان بقطعة األرض اليت ترسم حدود وطنه يف ظل القيادة السياسية اليت حتكم الشعب الا  لارتباط
 .-سياسيا  وقانونيا  واجتماعيا  وثقافيا  
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املواطنة من منظور اإلسالم يف اجملتمع يف ظل ما يرتبط بنطاقات  مبدأإن تشعب إرساء معايري ضابطة لتأصيل 
يل مبا من شأنه أن يليب االستيعاب لتأص ،حيتاج طرحها إىل استقراء للمصادر الشرعيةالواقع الراهن ميثل مشكلة 

ومن دون شك تتمثل يف قناعتنا يف ذلك و املواطنة ضمن إطار األصول الشرعية املرعية،  بدأالنطاق النموذجي مل
بناء منظومة من التفاعل اإلجيايب اجلاد فيما يرتبط بتنظيم  ااستيعاب املنهجية الربانية ملختلف النطاقات اليت من شأهن

نابعة من ؛ حىت تكون ثقافة املواطنة (ة السياسية، واألرضلشعب، والسلطا: )العالقة بني أركان الدولة كما متثلت يف
وفق ما يليب حقيقة مدنيته قادرة على تلبية االحتياجات اجملتمعية لإلنسان بني هذه العناصر لتكون هذا التفاعل 

 من أبرزها الطائفية للعديد من املشكالت اليت يربز مبدأ املواطنة بوصفه حال   وضمن نطاق الواقع املعاصربالطبع، 
مقدمة واجلماعة حبيث تصبح الطائفة  ،اليت تكاد تشكل عنوان التحركات السياسية يف بعض الدول والعنصرية واإلثنية

وليس ملصاحل الوطن واملواطنة اليت تؤسس حلقوق متساوية بغض واجلماعة ويتم السعي ملصاحل الطائفة  ،على الدولة
تصورات لدور الدولة ومساحات اهلوية تستبطن  ، حيثلعرق أو املذهب واملواطنةالنظر عن الدين أو العرف أو ا

كما تعكس صيغ املشاركة واختاذ القرار السياسي   ،وعالقة الثقافة بالقانون وعالقة القانون بالدين والعرف واألخالق
 .وطبيعة وحدود املسؤولية السياسية

الفقه السياسي يف عصرنا  ضمن إطارملوضوعات املطروحة من أهم ايعترب  املواطنة موضوع وجدير بالذكر أن
املعاصر ضمن إطار الدولة  الواقعتأصيل املسألة من الناحية الشرعية ويف ظل معطيات يف  ا يستلزم التعمق، مماحلاضر

ة اليت ثل موضوع املواطنة جزءا  من مشكلة اهلوية واملفاهيم املختلفمي دنية ويف ظل معطيات احلكم الرشيد، حيثامل
ارتبطت هبا منذ بدء االحتكاك الفكري والثقايف والسياسي والعسكري بالغرب يف القرن املاضي؛ وعليه فقد حسمت 
هذه املسألة على صورة وغريها إىل دول وحكومات قومية وإقليمية، أما املسألة على املستوى الفكري والثقايف فإهنا مل 

بأبعاد فلسفية وقيمية ودينية أدت إىل اختالف وتنوع التوجهات يف  - وفق ما أراه -؛ وذلك الرتباطها تنته بعد
 .فهمها، وإن ارتبطت بنزعة مشرتكة قررهتا املواطنة العاملية بأبعادها احلقوقية واإلنسانية

وهذا ما ، لتعزيز نطاقات االنتقال الدميقراطي أمهية كربى اوأسسه امبادئهنطاق  للمواطنة فيما تقرره ضمنإن 
 اخلاضعة املفاهيم احلية باعتباره منحيث نشأته أو من حيث تطوره وتوسعه  استقراء مبدأ املواطنة سواء من يستلزم

تطورا  مطردا  باجتاه  هذا املبدأشهد ، حيث (ان واملكان واألحوال واألشخاصالزم)ة التغيري الفقهي واملتمثلة ب  حلرك
ال حبيث مفهوم فكري فقهي جديد ك هحترير ستلزم وهذا ما اة عليه، ناه وزيادة احلقوق املرتتبتوسيع قاعدته وتعميق مع

ا يرتبط بالبعد اإلنساين وفق النظرة مل ا  وفقيتحقق ، و وال ينساق وراء الٌنظم السياسية دون وعي ،يقف عند احلد اللغوي
شعور عن  معربةنة من خالل اعتبار املواطيف ذلك االنطالق عرضتها النصوص الشرعية املرعية، مع الربانية اليت 

خر على مساحة األرض اليت يتحرك فيها هي حياٌة واحدة يتولد منها الشعور سان بأن احلياة اليت جتمعه مع اآلاإلن
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   الواقع االجتماعيظل ىل الدولة اليت حتكم العالقة بني هذه األطراف يف إو وإىل األرض  باالنتماء إىل اجلماعة
 .السائد

          حماور خمتلف كما سيتبني من خالل ما ستتم مناقشته ضمن   – ث الفقهياملورو  ومن خالل مطالعة 
وأن األحكام  ،وخصبا   واسعا  يعد يدل على أن األفق اإلسالمي للمواطنة مما كثري يتضح بأن هناك ال -هذه الدراسة 

أن الدين  وذلك باعتبار، ضمن إطار الدولة التشريعية يف اإلسالم متوازنة يف رعايتها للمصاحل وحفظها للحقوق
ضمن خمتلف  والتعاون على الرب والتقوى صاحل ودرء املفاسددين يقوم على جلب املهو اإلسالمي حبالته األصلية 

املواطنة يف اإلسالم حب ووفاء ينتج عنه قيام أن و  ،الوطن يف اإلسالم جيمع وال يفرقالنظر إىل أن أن ، و النطاقات
حتقيقا  للسياسة الشرعية املرعية اليت ترتبط  ؛قرير احلق يف توازن منقطع النظري بني هذا وذاكمع العدالة يف ت بالواجب

؛ - وسياسيا   واقتصاديا   وثقافيا   اجتماعيا  دينيا  و  –اليت ترتكز على مبادرة املواطن إىل احلراك الوطين  باملصلحة املعتربة
لألوطان وحمافظة على  يف السلوك الذي ينتج إعمارا  املظهر احلضاري للحب الوطين يتمثل وذلك باعتبار أن 

الذي حيقق مكتسبات أن لوطن، وذلك باعتبار يف ا  اإلمكانات املاديةاستثمار الذات مثمع  ،مكتسباهتا والدفاع عنها
 وفق إطارها النموذجي املمارسات واملبادرات الوطنيةضمن إطار  علمية لن تكون مكتسباته فاعلة مامل تكن واقعا  

 .  ي يرتبط مبختلف نطاقات الرتبية الوطنيةاملنشود الذ
 يتم طرحه يف هذه الدراسة فبتسديدنسأل اهلل تعاىل التوفيق يف القول والعمل، وما كان من توفيق فيما س

ي اهلادهو ، وما كان من خطأ فمين ومن الشيطان، وما قل وكفى خري مما كثر وأهلى، واهلل تعاىل املوفق و العليم القدير
 إىل سواء السبيل ،،،
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 منهج البحث
 

متثل قضية املواطنة والوطنية واالنتماء للوطن نطاقا  جرت معاجلته ضمن العديد من التخصصات يف خمتلف  
كتب فيه املعنيون بالعلوم السياسية الستقراء أبعاد االنتماء السياسي املبين على اعتبارات   حيثالعلوم اإلنسانية، 

ما يرتبط بأبعاد اكتساب اجلنسية وما يرتتب وفق نيون واملتخصصون يف العلوم الدستورية كتبوا فيه املواطنة، والقانو 
والثقايف عليها من منظومة من احلقوق والواجبات، واملتخصصون يف الرتبية وعلم االجتماع ناقشوا البعد الرتبوي 

انطالقا  من اعتبارات متعددة نبعت من سة ضمن خمتلف حماور هذه الدرا هذه املسألة للمواطنة، وقد متت معاجلة
ستهدف  مطالبة بتأطريه ضمن نطاق مدين ينطاقات عقدية، وذلك ما بني ربط هلذا املفهوم بالنطاق التعبدي، وما بني

جلماعات اإلسالمية؛ ومن أجل ذلك فإنه ائفية اليت ترتبط باملنهج املتبىن عند بعض احماربة تلك الصراعات اإلثنية والط
ن حصر الكتابات يف موضوع املواطنة ما بني كتابات ختصصية ترتبط مبختلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وما ميك

بني من يؤيد ربط تأصيل املفهوم وفق اعتبارات دينية استوعبتها األحكام الشرعية املرعية، مقابل من يرفض ربط هذا 
حيث رأى من ميثل هذا ، وفق ما يقرره جانب من جتارب الواقع للصراعات ا  التأصيل هبذه االعتبارات باعتبارها مثار 

رتبط بتأطري مفهوم املواطنة اتأصل هذا التوجه انطالقا  مما  وقدتنحيتها أثناء معاجلة مفهوم املواطنة،  االجتاه ضرورة
لى فصل الدين عن يقوم ع منهج علماين جمرد علىالغربية اليت تقوم يف تأصيل توجهها حنو إدارة الدولة ومؤسساهتا 

توظيف أقالم الفكر اإلسالمي املوضوعية  –يف ظل هذا التداخل والتشعب والثغرات  –؛  وهذا ما استلزم الدولة
لتعاجل املفهوم بأبعاده ونطاقاته وفق ما ارتبط بدالالت نصوص القرآن الكرمي، وما اقرتن بسياقات املنهج النبوي يف 

ىل جانب ما انبىن على ذلك من معاجلات فقهية متثلت من خالل العديد من تطبيقه للمفهوم على أرض الواقع، إ
مببدأ املواطنة، ال سيما يف ظل ارتباط هذه املعاجلات بنطاق مت تعريفه جتاوزا  بفقه األقليات؛ انطالقا   ةالنطاقات املرتبط

 . إىل دار حرب ودار إسالممن االعتبارات اليت غريت التوجهات واملسارات الفقهية لتقسيم العامل من الكثري
باملنهج اإلسالمي الرباين اخلالد أن يُقدم الرؤية واحلل ملثل هذه املسألة الشائكة واملعقدة اليت  وقد كان حريٌ  

تقدمي النطاق النموذجي يف تعددت فيها نطاقات التأطري والتأصيل واملعاجلة؛ ومن هنا فإن دور هذا البحث يتمثل 
ي يرتبط بإدارة الدولة وحتقيق احلكم الرشيد ضمن خمتلف نطاقاهتا، وفق ما ذاملنهج الرباين اللصناعة املواطنة وفق 

على اختالف واألسس الشرعية اليت ترتبط هبذا النطاق ضمن إطار املشرتك الثقايف للبشرية مجعاء  املبادئيرتبط ب
 .، وتنوعها وانتمائهاعقائدها وأدياهنا

مبوضوع املواطنة منذ زمن حديث اقتصرت يف معاجلتها للموضوع من وجهة بدأت الكتابات اإلسالمية هتتم 
فكانت قائمة على ذكر القواعد األصولية دون معاجلة أبعاد املوضوع ضمن ما ارتبط به بعيدا  عن  ،ر املقاصديةالنظ
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إطار  يفترجع إىل اندراجه  املعاجلة التقليدية، ال سيما وأن اجلدلية يف معاجلة خمتلف أبعاد املسألة املرتبطة باملوضوع
السياسة الشرعية اليت ترتبط بعالقة احلاكم واحملكوم ضمن إطار مؤسسات الدولة واجملتمع عرب النطاق الرمسي واألهلي، 

اليت تتصل باملوضوع أو ترتبط به ارتباطا   األطروحات الفكريةوال شك أن التشعب والتداخل يف مضامني خمتلف 
بالعمل على حماولة رفع حالة التشابك والتداخل حول خمتلف املسائل الشائكة يستلزم معاجلته مباشرا  أو غري مباشر 

املرتبطة مبعاجلة مفهوم املواطنة برؤية تستلزم استقراء النصوص بصورة تفصيلية ترتبط مبا مت تأصيله ضمن اإلطار العام يف 
، وقد استلزم ذلك إعادة النظر من من السلف واملعاصرين معاجلة املفهوم عند املفسرين واحملدثني والفقهاء واملفكرين

، وكذلك إىل الثروة الفقهية اهلائلة اليت تركتها (صلى اهلل عليه وسلم)جديد يف آيات القرآن الكرمي وإىل أحاديث النيب 
عطياته وحيثياته لنا قرون االزدهار احلضاري لبناء تلكم اجلهود على ما تأصل حول املسألة ضمن إطار الواقع املعاصر مب

 .ونطاقاته؛ ابتغاء إخراج ما وضعه اإلسالم من حلول عملية خبصوص املسألة إىل جانب القواعد األصولية الكربى
املواطنة  مبدأانطالقا  مما ارتبط به يأيت هلذه املسألة يف الطرح واملعاجلة الشائك االختالف أن وجدير بالذكر 

جملتمع مبختلف أطيافه وانتماءاته؛ د مصلحي يقرر االستقرار يف التفاعل داخل امن بعد فطري مغروس يف اإلنسان، وبع
يتمثل يف إرساء ثقافة مواطنة جادة وشفافة من شأهنا أن ضمن هذا النطاق فإن ما تنشده اجملتمعات املتمدنة  وعليه

تشهده اجملتمعات اليت ترسي ما ال سيما وأن أهدافه التنموية، مساعيه لتحقيق حتقق املصلحة املرجوة للمجتمع يف 
       .املرجوةهذه الثقافة جدير باالستقراء واملتابعة والرصد الكفيل بتحقيق املنفعة 

إن أمهية هذه الدراسة ميكن استمدادها من طبيعة املوضوع، حيث تعد املواطنة من القضايا ذات األبعاد          
اليت تعرب عن معايري االنتماء ومستوى املشاركة من قبل األفراد يف  افيةواالجتماعية والرتبوية والثق السياسية واألمنية

احلماية، والذود عن الوطن، كما تعرب عن وعي الفرد باحلقوق والواجبات والنظر لآلخر، وصيانة املرافق العامة، 
تواجه اجملتمع والدولة واحلرص على املصلحة الوطنية، كما تعكس مدى إدراكه كمواطن لدوره يف جماهبة التحديات اليت 

 .يف آن واحد
وبناء عليه، فإن مشكلة املسلمني يف هذا العصر تتمثل يف تعاملهم مع املستجدات ال من خالل قيم دينهم         

مباشرة، وال من خالل مصاحلهم املستقلة، وإمنا من خالل التفاعل مع حضارة اآلخر، إما استالبا  ملعطياته احلضارية، 
االنطالق ، وهو ما يستلزم ا ورفضا ؛ وذلك بذريعة العداء التارخيي مع هذا اآلخر، أو االختالف الديين معهأو خمالفة هل

 عاجلات املفهوم وفق املعطيات السائدة عند اآلخرمب حبيث ال تقرتنيف معاجلة املفاهيم السائدة يف الواقع املعاصر 
 ،بني هذا وذاك ورات حول خمتلف حماور املفهوم وأبعادههناك فرق يف مرتكزات بناء الرؤى والتصفحسب؛ حيث أن 

ومما ال شك فيه أن مفهوم املواطنة وفق صيغته النموذجية قد أقرته وثيقة املدينة على حنو مل يسبق له مثيل وفق ما 
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 ية املرعيةحقائق التاريخ، وهذا ما يستلزم استقراء ومعاجلة أبعاد املسألة وامتداداهتا من خالل النصوص الشرع وثقته
  .باملقارنة اجملردة مع ما استقر يف فكر اآلخر من حيث اجلملة والتفصيل

إن قضية املواطنة من القضايا اليت تعددت فيها أطر املعاجلات، فقد غاىل بعضهم يف االنفعال هبا يف 
د ذلك آخرون فحاربوها ، وضا(الوطنية)منطلقاهتا الفكرية اليت جتعل حمور الوالء هو الوطن بديال  عن الدين باسم 

 مبدأإن مشكلة البحث تتلخص يف معاجلة خمتلف التوجهات واآلراء واألفكار اليت كتبت حول ؛ وعليه فباسم اإلسالم
ما استلزم العمل على غربلتها ة التوجهات ومتنوعة يف املصادر، وهو املواطنة، واليت انطلقت من مرتكزات متعدد

املواطنة من خالل ما قررته رؤى  مببدأء وحتليل املستجدات اليت طرأت فيما يتصل ومعاجلتها، باإلضافة إىل استقرا
الفقهاء املعاصرين، ال سيما يف ظل تأيت بالغ االستشكال يف الكثري من املسائل اليت أثريت نتيجة السماح للمسلمني 

تخابات، وإبرام لعقود الزواج باحلصول على اجلنسية يف ديار غري املسلمني، وما ارتبط بذلك من مشاركة يف االن
يف بعض األحيان  جعل من غري اجملدي على حنو واعتماد هلا، حيث اتصل بذلك الكثري من التفرع يف املسائل

ضمن هذا النطاق ستلزم األمر حيث ا، جبملتها وتفصيلها املعاجلات وفق ما استقرئها الفقهاء القدماءاستصحاب 
  خاصة تلك املستجدة جبملتها  –اجتهادات معاصرة يف بعض املسائل  وفق استقراء وحتليل النصوص مباشرة

من آراء  يتم استنباطهحتقيق ما يضمن التوازن يف إقرار ما  املقررة يف ظل صعوبةباملصلحة  ، مع ربط ذلك-وتفاصيلها 
 .ت إلسقاطه على الوقائع واملستجداتواستنتاجا

لعديد تأطري ل قد اتصل بذلكباط وجوده بوجود اجملتمع اإلنساين، و ارت يقرتنيف بعده التارخيي  املبدأإن امتداد 
باألسس  وذلك فيما يتعلق، املتضاربة يف جانب منهاختلفة و املتوجهات ال اليت عكست العديد مناملسائل  من

تلزمها ثقافة منظومة احلقوق والواجبات اليت تس بناء على ذلك ضمن إطارتبط اليت تقوم عليها املواطنة، وما ار واملبادئ 
متغريات يف ظل اختالط اجملتمعات املسلمة باجملتمعات غري املسلمة والعكس، وما جنم عن ذلك من ذلك املواطنة، و 

معاجلة مغايرة ملختلف ما يتصل مبهفوم املواطنة من منظور اإلسالم، وهذه  هذه األمورحيث استلزمت ، مستجداتو 
لة اليت تتقرر معاجلتها ضمن خمتلف حماور هذه الدراسة يف فصوهلا مقومات املشكتشكل  شكلت وما زالتالقسمات 
 .طالبهاوحبوثها وم

املعاجلة البحثية عندما تكون  املواضيع املرتبطة باملشرتك الثقايف اإلنساين تتمثل خمتلفمعاجلة صعوبة  إن
قلة الدراسات اليت عاجلت  تمثل بانعدام أوباعدين، فأما النطاق األول فينطاقني مت من خالل للمسألة املطروحة

املوضوع ضمن نطاق خمتلف املسائل املرتبطة به، حيث يستلزم ذلك من الباحث أن يؤصل لدراسة من شأهنا أن متثل 
إضافة علمية رصينة لتكون منطلقا  ملبادرات حبثية تستكمل نطاق معاجلة خمتلف املسائل اليت ترتبط مبا اقرتن هبذه 

معد الدراسة لتكون مبثابة نطاقات وثغرات حبثية يستلزم استكماهلا لتأطري املسألة ضمن  اإلضافة من توصيات أطلقها
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يتمثل بكثرة الدراسات يف ظل تعدد نطاقات معاجلتها للمسألة ورصانة، أما النطاق املقابل ف ةنطاق أكثر موضوعي
كن أن تشكل معاجلتها إضافة علمية باحرتافية حبثية تكاد ختتفي ضمن نطاق اجلهد املبذول فيها أية ثغرات حبثية مي

أثناء معاجلة حماور هذا البحث، حيث كتب حول مبدأ املواطنة الكثري من أخرى، وقد كان هذا النطاق متمثال  
 ؛للكثري من املعاجلات املبعثرة ومللمة   استلزم من الباحث استقصاء  املتخصصون بنطاقات متداخلة ومتشعبة، مما 

واألسس واحلقوق والواجبات، ال سيما يف ظل  واملبادئاملواطنة يف اإلسالم من حيث املفهوم  استهدافا  لتأطري مبدأ
 .    تداخل الكثري من املصطلحات اليت جرت معاجلتها ضمن هذا اإلطار

الباحث  فإنغاية كل باحث أن حيقق من حبثه إضافة علمية يف املساق البحثي الذي يبحث فيه،  وملا كانت
ه صعوبات جدية أثناء إعداده ملادة حبثه ال ميكن أن حيقق من خالل جهده البحثي اإلضافة العلمية الذي ال تواجه

الدراسات  ، وهذا ما مثله تعدداليت ميكن أن تسهم يف خدمة املساق التنظريي الذي يعاجل حماوره وحيلل حيثياته
سياسيا ، اجتماعيا ، فلسفيا ، ) يف أبعادها تعددةاملتنظريية الساقات العديد من املواملعاجلات ملفهوم املواطنة من خالل 
أن اختزال التنظري الديين للمسألة ضمن هذه املساقات يستلزم دقة من  حيث ،(تارخييا ، تربويا ، ثقافيا ، قانونيا ، ودينيا  

إىل  احث من خالله، وهو ما ميثله حمور هذا البحث الذي يسعى البشأهنا أن حتقق تركيزا  على هذا اجلانب من التنظري
العمل على متييز قاته وفق ما يقرره منظور الدين، مع الرتكيز على معاجلة خمتلف احملاور اليت تتصل باملفهوم ومبتعل

مقومات ومعطيات ونتائج املعاجلة من منظور اإلسالم واملنظور املقابل؛ وذلك بغية الوصول إىل حتقيق جوانب التمييز 
 .ت مقومات التأطري وفق منظور الدين اإلسالمي يف معاجلته هلذا املفهومبني كال املنظورين، وإثبا

مت االعتماد يف هذا البحث من أجل تقصي احلقائق حول خمتلف املسائل املتصلة بصلب املوضوع على وقد 
ما تقرر من قواعد حبثية يف املنهج الوصفي التحليلي، واليت تتطلب احلصول على نصوص معتربة تتناول جوهر 

يل التوجهات يف فهمها؛ وذلك والرتكيز على عدد من عناصر النص لتحل مع القيام بوصف تلك النصوصاملوضوع، 
هذه املنهجية هي أحدث منهجيات ، و مقارنته مع غريه لالتصال بالرأي والتحليل األكثر وجاهة يف ذلك بغرض

راج األقوال والتعميمات اعتمادا  على حتليل وغايتها استخ ة يف جماالت الدراسات االجتماعيةالبحث العلمي املتبع
 . العبارة كما وردت يف النص

ومن اجلدير بالذكر أن هناك جماالن للتحليل الوصفي، فأما أوهلما فهو التحليل الكمي الذي يعتمد على 
ها نتائج املقاييس اإلحصائية املعروفة، حيث يبين الباحث على حتليل العبارات عددا  من اإلحصاءات ليستخرج من

أما التحليل الكيفي فيعتمد فيه الباحث على قدراته العقلية يف  ،يراه مناسبا  من املقاييس اإلحصائية رقمية وفق ما
استنباط األحكام من خالل النصوص واالجتهادات، والعمل على إدراك مدلوالهتا القريبة والبعيدة، وشرح تلك 

األشباه والنظائر، مث اخلروج بنتائج وتعميمات هنائية من املقاصد  املدلوالت وضمها إىل بعضها البعض، واستخراج
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األساسية الكامنة على املستوى الفكري الذي قام بتحليله، وقد كان هذا اخليار الثاين هو األنسب  الكربى واالجتاهات
 .لألخذ به يف هذا البحث

 فقد مت االلتزام ضمن هذا النطاق ،دراسةوإىل جانب تبين هذا املنهج يف حتليل املعطيات البحثية يف هذه ال 
 :باحملاور التالية لتجويد املعاجلة البحثية

 وص اليت عاجلت مفهوم وذلك من خالل استقراء النص :االعتماد بشكل رئيس على ما جاء يف القرآن الكرمي
فاسري اليت كتبها مع ميل إىل التفسري باملأثور، كالتحتليل ما ورد يف كتب املفسرين حول شرحها، املواطنة و 

، 7.والشنقيطي، 6.، والسعدي5.، وابن كثري4.، والقرطيب3.األندلسيوأبو حيان  ،2.، والبغوي1.الطربي
قرآنية  اهلل تعاىل مجيعا ، وغري ذلك من التفاسري اليت استقرأ أصحاهبا الرؤية ال مرمحه 8.الشعراويوحممد متويل 

حيث يعترب من أهم التفاسري ضمن هذا النطاق تفسري  ،وأحداث من قضايا مكل وفق ما استجد يف زماهن

                                                           
احلديث والفقه التفسري و : ، كان إماما  يف فنون كثرية، منها(م020-420/ه 212-002)هو أبو جعفر حممد بن جرير الطربي : الطربي 1

 (.2/101)ابن خلكان، وفيات األعيان، : انظر.والتاريخ وغري ذلك، ولد يف آمل طربستان وتويف ببغداد
( بغا)، ويلقب مبحيي السنة، وهو فقيه وحمدث ومفسر، نسبه إىل (م1117-1222/ه 512-222)هو احلسني بن مسعود البغوي : البغوي 2

: انظر.، تويف مبرو(لباب التأويل يف معامل التنزيل)، و(شرح السنة يف احلديث)، و(ب يف فقه الشافعيةالتهذي): من قرى خراسان، من مؤلفاته
 (. 2/21)األعالم للزركلي، 

ولد يف غرناطة وأقام بالقاهرة  ،(ه725-252)هو أبو حيان أثري الدين حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان : أبو حيان األندلسي 3
 (.7/150)ر األعالم للزركلي انظ.وتويف فيها

اجلامع )، من كبار املفسرين، وهو صاحب التفسري املشهور (م1072-ه271ت)حممد بن أمحد األنصاري اخلزرجي املالكي القرطيب : القرطيب 4
 (.5/200)انظر األعالم للزركلي (.مشال أسيوط)، مات مبنية مين خصيب يف الصعيد األدىن مبصر (ألحكام القرآن

، حافظ ومؤرخ وفقيه، ولد يف قرية من أعمال ُبصرى (م1272-1220/ه772-721)هو أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي : كثريابن   5
 . 57ذيل تذكرة احلفاظ، ص : احلسيين: انظر.(البداية والنهاية): الشام، وتويف بدمشق، من كتبه املشهورة

، عامل ومفسر سعودي ولد يف القصيم، ترك كتبا  نافعة أكثر يف تفسري القرآن (ه 1272-1227)عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل : السعدي 6
 (.1/5)يف كتابه التيسري بقلم أحد تالميذه  تهترمج: انظر.(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان): وعلومه، أبرزها

، مفسر مدرس يف املسجد (م1072-1027/ه 1202-1205) الشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر: الشنقيطي 7
أضواء : )، ولد وتعلم هبا، وحج واستقر مدرسا  يف الرياض مث يف املدينة املنورة، وتويف مبكة، وله كتب منها(موريتانيا)النبوي، من علماء شنقيط 

 (.2/22)األعالم : الزركلي: انظر(.البيان يف تفسري القرآن
                   -ه1210صفر  15م، وتويف يف 1011أبريل  00ه املوافق 1200ربيع األول  15ولد يف  :حممد متويل -الشعراوي  8

لقبه البعض وقد يف العصر احلديث،  القرآن الكرمي يعد من أشهر مفسري معاين ،سابق مصري ووزير أوقاف عامل دين م، وهو1004يونيو  17
 (.وسوعةانظر ويكبيديا امل).بإمام الدعاة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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، وغريها من التفاسري، حيث 10.، وتفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور9.املنار للشيخ حممد رشيد رضا
رة يف احملور الذي تقتضي وفق ما يرتبط مبقتضى دالالت العباعلى حدة ستتم االستعانة لتفسري كل آية 

 .معاجلته
متنوعة  مناهجقد متت االستعانة بالعديد من التفاسري اليت ألفها أصحاهبا عرب قرون خمتلفة ومن خالل ل         

هذه التفاسري يف ظل حيث أن استهدافا  لبيان السياقات املتعددة اليت مت وفقا  هلا تفسري دالالت آيات القرآن الكرمي، 
ناهج أصحاهبا يف استقراء دالالت اآليات القرآنية ما بني تفسري ت مفتأليفها يف قرون خمتلفة حىت واقعنا املعاصر اختل

باألثر، وتفسري مع الربط باألحداث التارخيية، وتفسري باملقاصد، وما إىل ذلك من مناٍح ومناهج متعددة يف استقراء 
 .الدالالت القرآنية

 عاد عن أي ة، مع االبتوذلك كما وردت يف كتب السنة املعتمد :االعتماد فقط على ما صح من األحاديث
مع االهتمام حديث غلب عليه الضعف، وذلك بالنسبة لألحاديث اليت تقع يف مقام االستدالل، 

، والشيخ شعيب 12.، والشيخ ناصر الدين األلباين11.كالشيخ أمحد شاكر  املعاصرين احملدثنيتصحيحات ب

                                                           
-1040)هو حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين القلموين البغدادي األصل، احلسيين النسب : رشيد رضاحممد  9

من أعمال )، أحد أعالم اإلصالح الكبار، عامل باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري، ولد ونشأ يف القلمون (م1025-1425/ه1252
لبث آرائه يف اإلصالح الديين ( املنار)ه فالزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ عليه، مث أصدر جملة 1215سنة مث رحل إىل مصر  ،(طرابلس الشام

 (.2/102)األعالم : الزركلي: انظر.جملدا ، وتفسري القرآن الكرمي الذي مل يكمله( 22)اليت أصدر منها ( املنار)واالجتماعي، وأشهر آثاره جملة 
، عامل وفقيه تونسي، أسرته منحدرة، ترجع أصوهلا إىل أشراف املغرب األدارسة، (م1072-1470/ه1202-1002: )الطاهر بن عاشور 10

رن تعلم جبامع الزيتونة مث أصبح من كبار أساتذته، وقد اختري ملنصب شيخ اإلسالم املالكي، وهو أول من حاضر باللغة العربية بتونس يف الق
مقاصد الشريعة : )، وصاحب كتاب(التحرير والتنوير)ا ، وهو صاحب التفسري الشهري العشرين، وقد وصلت مؤلفاته إىل أربعني مؤلف

 .(ويكبيديا املوسوعة: انظر)(.اإلسالمية
، حمدث (م1054-1400/ه1277-1220)هو مشس األئمة أبو األشبال أمحد بن حممد شاكر بن أمحد بن عبد القادر : أمحد شاكر 11

مسند اإلمام أمحد، وعمدة التفسري، ومل خيلفه مثله يف مصر يف علم : يف القاهرة، أعظم أعماله حتقيق زمانه وعامل بالتفسري، مولده ووفاته
 (.1/052)األعالم : الزركلي: انظر.احلديث

 ، وهو أحد أبرز علماء املسلمني يف العصر احلديث(م1000-1012/ه1202-1222)العالمة حممد ناصر الدين األلباين : األلباين 12
ة، لم اجلرح والتعديل، وقد ولد بألبانيا، وتعلم بسوريا، وتنقل بالدعوة إىل اهلل تعاىل يف أحناء العامل، له مصنفات كثرية عظيمة الفائدخاصة يف ع

 (املوسوعة: أنظر ويكبيديا).وقد أثىن عليه العلماء والصاحلون
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، مث 14.يف كتاب صحيح البخارييف هذه الدراسة فقد متثلت مراجع احلديث النبوي  أما، 13.األرناؤوط
مسند أمحد بن إضافة إىل وغريهم،  17.وأيب داود 16.، مث كتب السنن، كسنن الرتمذي15.صحيح مسلم

وغريمها، ومىت ما وجد احلديث املتفق عليه يف البخاري ومسلم فال داعي  19.، وصحيح ابن حبان18.حنبل
الكتب  ون اآلخر فإنه يعضد مبروياته يف بعضلذكر مروياته يف الكتب األخرى، ومىت ما وجد يف أحدمها د

استيثاق صحة احلديث الذي سيستنبط من خالله خمتلف إىل األخرى، حيث يهدف الباحث من ذلك 
 . الدالالت اليت ترتبط مبعاجلة خمتلف حماور الدراسة

                                                           
ة النبوية، وله دروس يف جامع العلوم واحلكم البن م، حمدث وحمقق ومتخصص يف علوم السن1004من مواليد دمشق : شعيب األرناؤوط 13

موارد )، و(جامع العلوم واحلكم)، و(جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األنام): رجب وتفسري القرطيب، ومن أشهر حتقيقاته
 (املوسوعة: أنظر ويكبيديا).، وغريها(الظمآن إىل زوائد ابن حبان

، حمدث وصاحب أصح كتاب بعد كتاب اهلل تعاىل وهو صحيح (052-102) بن أيب احلسن حممد بن إمساعيل عبد اهلل وهو أب: البخاري 14
: انظر.وقد رحل يف طلب العلم إىل سائر حمدثي األمصار، ومن أشهر من أخذ عنه اإلمام مسلم، (األدب املفرد)ومن أشهر كتبه البخاري، 

 (.2/144)وفيات األعيان 
، وهو صاحب (م475-401/ه021-022)افظ حجة اإلسالم مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري هو اإلمام احل: مسلم 15

 (.10/020)األعالم : الزركلي: انظر.الصحيح الذي يلي صحيح البخاري عند أكثر العلماء، تويف يف نيسابور
ي، ومن ر ، تتلمذ على يد حممد بن إمساعيل البخا، حمدث وحافظ ومؤرخ وفقيه(070-012)هو حممد بن عيسى بن سورة : الرتمذي 16

 (.122)معجم املؤلفني : انظر.(العلل يف احلديث)، و(صلى اهلل عليه وسلم)يف مشائل النيب  (الشمائل)، و(اجلامع الصحيح): تصانيفه
، إمام أهل احلديث يف (ه075-020)هو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين املشهور بأيب داود : أبو داود 17

سري أعالم النبالء : الذهيب: انظر.زمانه، وصاحب كتابه املشهور املعروف بسنن أبو داود، ولد يف سجستان من بالد فارس وتويف بالبصرة
(12/022.) 

د األئمة األربعة أح ،(م455-742/ه021-122)أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين هو : أمحد بن حنبل 18
سري أعالم النبالء : الذهيب: انظر.أصحاب املذاهب يف الفقه، وإمام يف احلديث، وصاحب احملنة املشهورة اليت عرفت خبلق القرآن أيام املأمون

(11/142.) 
زمانا ، وكان من فقهاء الدين  احلافظ اإلمام العالمة أبو حامت حممد بن حبان التميمي، صاحب التصانيف، كان على قضاء مسرقند: ابن حبان 19

وحفاظ اآلثار، صنف املسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء، وكان من أوعية العلم يف الفقه واللغة واحلديث والوعظ، تويف يف شوال 
 (.2/002)تذكرة احلفاظ : الذهيب: انظر(.ه252)
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 20.ينوكان االعتماد يف ذلك على شرح اإلمام احلافظ ابن حجر العسقال :النقل من كتب شروح احلديث 
لصحيح مسلم، وغريمها من  21.، وشرح اإلمام احلافظ أبو زكريا حيىي بن شرف النوويعلى صحيح البخاري

مثل ، حيث اوغريمه 22.تحفة األحوذي للمباركفوريك الشروح للصحيحني، إىل جانب شروح السنن
مساقات عرب حلديث الداللة النبوية من ااالعتماد على هذه املصادر تنوعا  يف وجهات النظر حول تفسري 

  .فكرية خصبة
 متت االستعانة لتحرير العديد من املسائل الفقهية بعدد  :أمهات كتب الفقه املذهيب والراجح يف أقوال حمققيها

على  24.حاشية احملقق الكبري العالمة الدسوقيو  23.حاشية ابن عابدينك يف خمتلف املذاهبمن الكتب 
 (روضة الطالبني)إىل جانب كتاب ، (حاشية الدسوقي)ملعروفة ب ملختصر خليل ا 25.شرح العالمة الدردير

كتاب ، والستقراء املسائل الفقهية ضمن إطار الفقه املعاصر مت االعتماد على  26.واإلقناع للخطيب الشربيين

                                                           

بن حممد العسقالين مث املصري مث الشافعي، امللقب بأمري املؤمنني يف  هو شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي: احلافظ بن حجر العسقالين20  
 (. 5/117)األعالم : الزركلي: انظر.(بلوغ املرام من أدلة األحكام)، و(فتح الباري) :، من أشهر كتبه(ه450-772)احلديث، 

، عالمة بالفقه واحلديث، مولده ووفاته (م1077-1022/ه272-221)هو أبو زكريا حيىي بن شرف النووي الشافعي حميي الدين : النووي 21
 (. 4/120)األعالم : الزركلي: انظر.(رياض الصاحلني)، و(املنهاج يف شرح صحيح مسلم): يف نوا بسوريا وإليها نسبته، من أشهر كتبه

، وهو (حتفة األحوذي)كتابه ، من علماء اهلند، مشهور ب(ه1252-1024)أبو العلي حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم : املباركفوري 22
 (ويكبيديا املوسوعة: أنظر).أوسع وأمجع شروح سنن الرتمذي، وذهب بصره فيه

، فقيه الديار الشامية، وإمام (م1422-1742/ه1050-1104)هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي : ابن عابدين 23
األعالم : الزركلي: انظر.ابن عابدين املعروف حباشية (رد احملتار على الدر املختار: )مؤلفاته احلنفية يف عصره، مولده ووفاته يف دمشق، من أبرز

(2/20) 
-ه1022)من علماء العربية من أهل دسوق مبصر، تعلم وأقام وتويف بالقاهرة عام ، حممد بن أمحد بن عرفة املالكيهو : الدسوقي 24

: انظر(.حاشية على مغين اللبيب)يف فقه اإلمام مالك، و( احلدود الفقهية: )ه كتب، منها، لالشريف ، وكان من املدرسني يف األزهر(م1415
 (.2/17)الزركلي : األعالم

-1107)أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوي املالكي األزهري، اخللويت الشهري بالدردير : أمحد - الدردير 25
أقرب : )ك يف بعض العلوم، ولد ببين عدي من صعيد مصر، توىل اإلفتاء مبصر، من تصانيفه، فقيه وصويف شار (م1742-1751/ه1021

 (.0/27)معجم املؤلفني : كحالة: انظر(.فتح القدير يف أحاديث البشري النذير)و( املسالك ملذهب اإلمام مالك
يف تفسري القرآن، ( السراج املنري: )ه تصانيف منهاه شافعي ومفسر، من أهل القاهرة، ليمشس الدين، فق هو :حممد بن أمحد -الشربيين  26
 (.4/020)معجم املؤلفني : كحالة: انظر(.ه077)، تويف سنة (شرح الشواهد)، و(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع)و
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االقتباس من هذه الكتب استهدافا  ملعاجلة مت حيث ، 27.للدكتور وهبة الزحيلي( الفقه اإلسالمي وأدلته)
ا الشرعية املعاصرة اليت ترتبط باملواطنة، خاصة تلك املسائل اليت تولدت عنها العديد من اإلشكاالت القضاي

 .املرتبطة مبعاجلة املفهوم
 نظرا  العتماد الباحث يف هذه الدراسة على  :االعتماد يف ذكر أخبار السرية على املصادر املوثقة واملعتمدة

واطنة ومبادئها وأسسها وما ارتبط هبا من حقوق يف البالد اإلسالمية العديد من املصادر اليت أصلت مفهوم امل
والبالد غري اإلسالمية، فقه مت االعتماد بالنسبة لكتب السلف على أشهر كتب السرية النبوية وهو كتاب 

 (فقه السرية النبوية)كتاب اليت مت االعتماد عليها  ، ومن الكتب املعاصرة 28.البن هشام( السرية النبوية)
 30.لعليبراهيم اإل (صحيح السرية النبوية)، و29.للبوطي

 ومن ذلك ما صدر عن هيئات األمم  :االعتماد يف التعريفات العلمية واإلجرائية على املؤسسات املختصة
 .، ودائرة املعارف الربيطانية31.املتحدة

                                                           
خبري  يف العصر احلديث، عضو اجملامع الفقهية بصفة سوريا من أهل السنة واجلماعة أحد أبرز علماء :وهبة الزحيلي.د 27
                      تويف يوم السبت، (الفقه اإلسالمي وأدلته)و( اإلسالمي الفقه آثار احلرب يف)من أشهر كتبه  ن،والسودا وأمريكا واهلند وجدة مكة يف
 (.ويكبيديا املوسوعة: انظر.)سنة 42يف دمشق بسوريا عن عمر يناهز ه 1222شوال  02املوافق م 2015 أغسطس  8
 هو أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، كاتب سري ومؤرخ بصري، وكان عاملا  باألنساب واللغة وأخبار: عبد امللك –ابن هشام  28

( خمتصر ابن هشام)، وهي سرية فقدت ومل يبق منها إال (السرية النبوية)العرب، وقد عاصر اإلمام الشافعي والتقى به يف مصر، من أشهر كتبه 
ر ، وهي تعترب من أهم املصادر يف توثيق السرية النبوية، حيث حترى فيها الدقة واملوضوعية واالبتعاد عن ذك(سرية ابن هشام)وأمساها الناس 

 (.ويكبيديا املوسوعة: أنظر.)ه014الروايات واألشعار الغريبة اليت ليس هلا سند موثوق، وقد تويف ابن هشام يف العام 
، هو عامل سوري متخصص يف العلوم اإلسالمية، وهو يعد من املرجعيات الدينية (م0212-1000: )حممد سعيد رمضان –البوطي .د 29

ليكون شخصية العامل اإلسالمية،  0222، اختارته جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي يف دورهتا الثامنة يف العام اهلامة على مستوى العامل اإلسالمي
وهو صاحب فكر موسوعي، ويعترب ممن ميثلون التوجه احملافظ على مذاهب أهل السنة األربعة وعقيدة أهل السنة وفق مذهب األشاعرة، من 

 (.ويكبيديا املوسوعة: أنظر)(.فقه السرية النبوية)أشهر كتبه 
، والذي وثق من خالله (صحيح السرية النبوية)مؤرخ وموثق للسرية النبوية وصاحب أهم كتاب معاصر وثق السرية النبوية : إبراهيم –العلي  30

ة علمية رصينة، أصدرته أحداث السرية النبوية وجعلها مرتبة حسب الوقائع واألحداث، واقتصر على ذكر األحاديث الصحيحة وتوثيقها بطريق
، وهو يعد من أهم املصادر اليت مت االعتماد عليها يف هذا الكتاب لتوثيق 1005دار النفائس مبملكة األردن، وطبع يف طبعته األوىل يف العام 

 .أحداث السرية النبوية
املواطنة )نعتته ب  من خالل ما ( UNESCO)قافة من املنظمات اليت عرفت مفهوم املواطنة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثإن  31

تعليم حقوق اإلنسان، : ، حيث أشارت إىل أن التعليم من أجل املواطنة العاملية يستند إىل العديد من اجملاالت ذات الصلة، من قبيل(العاملية
منشور على موقع .م من أجل التنمية املستدامةوالتعليم من أجل السالم، والتعليم من أجل التفاهم الدويل، وهو يتماشى مع أهداف التعلي

 .  اليونسكو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
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معاجلة مسألة املواطنة  االستفاضة يف توبناء على االعتماد على ما سبق بيانه يف منهج البحث، فقد حتقق
هلذا املفهوم  ةلرؤية اإلسالميا طرحإىل جانب بأبعادها املرتامية األطراف على حنو متيز عما بذل يف الدراسات السابقة؛ 

 .انطالقا  مما أصلته النصوص الشرعية املرعية يف ذلكياته ومعاجلة أبعاده ومقاصده وحيث
اف تفكيك مفهوم املواطنة وما ارتبط به من مصطلحات وعلى هذا املنهج سار البحث، حيث مت استهد

تندرج ضمن نطاقه، مع عرض رؤية اإلسالم يف ذلك، وما أصلته النصوص الشرعية املرعية من أسس وضوابط، وما 
، ويف الدولة اليت ميكن تقرر بناء على ذلك من حقوق وواجبات يف الدولة اليت ميكن تصنيفها بأهنا دولة إسالمية

 .خالف ذلكتصنيفها 
 األساس الديين والعقديا بيان احملاور املرتبطة بفصول مت يف األول منه أربعةإىل هذه الدراسة  مت تقسيم وقد

الدولة والدين يف ظل ، حيث مت ضمن نطاق هذا الفصل معاجلة احملور املرتبط بملواطنة يف اإلسالمبدأ امل والسياسي
اخلالفة ، وما يتعلق بقيامهاحيث وظيفة الدولة ومفهومها وحكم  ، وذلك منقواعد النظام السياسي اإلسالمي

الدولة )مصطلح ، كما متت معاجلة السياق التارخيي ملفهوم اخلالفة، و اإلسالمية بني الدولة املدنية والدولة الدينية
سالم والفرق بينها وبني الدولة اليت يريدها اإل، و إشكالية الربط بالطبيعة الكهنوتيةيف ظل املعاصر يف إطاره ( الدينية

 .سي اإلسالميقواعد النظام السيا، و الدولة الكهنوتية
استقراء الدالالت اليت ؛ وذلك بساس الوحدة واالنتماء والوالء واهلويةفقد مت ختصيصه أل الثاين الفصلأما 

، حيث مت تناول ما حللتحقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق وتكوين اجملتمع الصا الدعوة إىل وحدة األمةقررت 
أسباهبما استقراء التحزب واالفرتاق و من خالل حماربة اجلماعة ووسائل حفظها و  ،(فقها  ومنهجا  )األمة يتعلق بوحدة 

البعد التعبدي للمنهج جتنب آثارمها السيئة باستثمار ما قررته الدالالت الشرعية بالنسبة لطرق عالجهما، حيث ميثل و 
التأصيل الشرعي حجر الزاوية يف ذلك، كما مت ضمن نطاق هذا الفصل بيان جوانب  مع الصاحلالتهذييب لتكوين اجملت

تشكل اهلوية ، وما يرتبط ببني اإلسالم والعلمانية، وبيان نطاقات املقارنة إلشكالية تعدد الوالءات ضمن إطار املواطنة
 .الوطنية يف ظل تعدد الوالءات

، نةملبدأ املواطالدستوري والقانوين و اهليكلي واملؤسسي ما يرتبط باألساس  معاجلةت مت الثالثالفصل  ويف
اهليكلي  األساسضمن إطار ، إىل جانب ما تقوم عليه املواطنة هذا النطاق ضمن يف بناء الدولةالبعد العقدي وأمهية 

، حيث مت شيد اليت أقرهتا األمم املتحدةالبناء الدستوري والقانوين يف ظل مقومات احلكم الر فيما يتعلق بواملؤسسي 
 املعاجلة الفقهية ملبدأ السيادة التعريج بالنسبة للبناء الدستوري على وثيقة املدينة كنموذج لذلك، إىل جانب تناول

يق وإشكالية تطب ،وجوانب املقارنة املرتبط بسيادة القانون كمطلب أساسي يف بناء الدولة احلديثة يف ظل الواقع املعاصر
 .املتحدة الشريعة اإلسالمية يف ظل مقومات احلكم الرشيد لألمم
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ملواطنة، وذلك بناء بدأ امل االجتماعي والثقايف والرتبويواألخري مت معاجلة ما يرتبط باألساس  الرابعويف الفصل 
وفق ما قررها  مبدنية الطبعطة على ما قررته داللة اآلية القرآنية اليت حثت اجملتمع البشرية على التعارف، والتفاصيل املرتب

سألة لدى اجملتمعات البشرية، كما مت ضمن نطاق معاجلة هذا األساس بيان هذه املالذي عاجل  32.العالمة ابن خلدون
، استيعاب أمهية البعد الفطري ملدنية اإلنسانمن مرتكزات، سواء من حيث  التنوعيةما يرتبط بصناعة املواطنة يف ظل 

 دور من األهلية مبؤسساته املدين اجملتمع ميثله ما جانب إىل ،اإلسالم منظور من التبادلية العالقات ةأخالقيأو من حيث 
 يف اخلالف نشوب عند املصاحلة إىل بالدعوة ارتبطت اليت الدالالت بيان الفصل هذا نطاق ضمن مت كما ذلك، يف

وتصميم احلوار  بتيسري املرتبطة االسرتاتيجيات اعتماد لخال من ذلك من وقاية خري متثل اليت الدالالت تقرير مع اجملتمع،
 .دورمها يف حتقيق املقاصد التنموية وفق الرؤية اإلسالميةو  ثقافة املواطنةو  الرتبية الوطنيةب، إىل جانب ما يتعلق اجملتمعي

تالف خامتة هلذا البحث أوضحت فيه إمجاال  الفارق الذي صنعه اخ األربعة الفصولوقد جاءت بعد هذه 
من خالل ما مت استعراضه إمجاال  للنتائج  فيما يتعلق بتأطري مبدأ املواطنة الرؤى بني الرؤية اإلسالمية وبني الرؤية الغربية

للبعد الفطري للمواطنة يف  –خاصة القرآين  –؛ تقريرا  مبا اتسم به التأصيل الشرعي واملخرجات والتوصيات واملقرتحات
، وذلك ضمن نطاق عدالة ذات منهج رباين يرقى بنظرته لإلنسان عن أي نظرة إنسانية بادئارتباطها باألسس وامل

 .مهما بلغت معاملها واستحقاقاهتاقاصرة 
، وذلك بعد واملصادر اليت مت االعتماد عليهاكل املراجع   هذه الدراسة ةوقد أثبت بعد االنتهاء من كتاب

البحث  املصادر أجبديا  على اسم املؤلف مع ترقيمها يف صلبمت ترتيب  حيثتصنيفها إىل جمموعات حبسب املادة، 
، حيث ، كما مت ذكر معلومات املرجع وفق املعلومات املتوفرة على صفحة الغالفتسلسليا  يف هامش الصفحة

من خالل ما مت  بيان الرؤية الشرعية املرعية حول املواطنةله هذه املراجع بتنوع استهدف الباحث من خال اتسمت
كتب تفاسري القرآن وعلومه، كتب السنة واآلثار، كتب شروح احلديث والشروح األخرى، كتب : )حوهلا يف طرحه

التاريخ والسرية والشمائل وعلوم االجتماع، كتب الرتاجم والسري، املعاجم والقواميس، الفقه وفق املعتمد لدى املذاهب 
سواء أكانت قدمية أو معاصرة، إىل جانب أحباث اجملالت  إىل جانب أمهات الكتب املتعلقة بالفقه املقارن ،األربعة

                                                           
عامل اإلنسان واملؤرخ والقاضي وكاتب السري الذاتية واالجتماعي واالقتصادي والفيلسوف، ( م1222-ه1220: )عبد الرمحن –ابن خلدون  32

بالد املغرب واألندلس، مث انتقل إىل مصر حيث قلده ولد يف تونس وشب فيها وخترج من جامعة الزيتونة، ويل الكتابة والوساطة بني امللوك يف 
الفكر العاملي ومن  صنفاته من أهم مصادرالسلطان برقوق قضاء املالكية، مث استقال من منصبه وانقطع إىل التدريس والتصنيف، فكانت م

ويكبيديا : أنظر(.)م من ذوي السلطان األكربديوان املبتدأ واخلرب يف معرفة أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصره)، و(املقدمة: )أشهرها
 (.املوسوعة
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والدوريات ودراسات اإلنرتنت، والكتب العامة يف خمتلف التخصصات للقدماء واملعاصرين، وأحباث العديد من 
 .(الندوات واملؤمترات وامللتقيات

ه العلمية، وتثري حث ببعض األمور اليت من شأهنا أن ترفع من قيمتم هذا البهذا وقد اجتهدت أن أطعّ 
، ببعض الرتاجم لألعالم واهليئات واإلنتاجات الفكرية الضخمةسر الطلب فيه، فزودته يمادته، وتسهل فهمه، وت

 .معاجلة الدالالت الشرعية املرعية؛ وذلك لتعزيز املنهجية العلمية يف قمت بشرح غريب الكلماتو 
اجلزء ورقم وعنوان املصدر إىل جانب رقم  وامسهوقد اتبعت يف توثيق البحث ذكر لقب صاحب املرجع 

إلشارة إليها ، حيث أن هناك مراجع مستنسخة من روابط إلكرتونية يف هامش الصفحة متت ا-إن وجدا  -الصفحة 
من شبكة  كما مت ذكر املرجع بتفاصيله املتمثلة بالروابط اإللكرتونية إذا كان املرجع مقتبسا  دون ذكر رقم الصفحة،  

يف  ترتبط بنوعية املرجع املقتبس منهجهة الطباعة ورقمها وتارخيها وغري ذلك من البيانات اليت اإلضافة إىل اإلنرتنت، ب
الذي جرى بناء عليه تصنيف املراجع اليت مت  الرتتيب، وذلك وفق مىت ما وجدت قائمة املراجع يف هناية البحث

ا يف اهلامش فتمت اإلشارة إىل املؤلف وكتابه واجلزء ورقم ، أموفق ما مت ذكره سابقا  االعتماد عليها يف هذه الدراسة 
الصفحة إن وجد، ويف بعض األحيان يتم االكتفاء بذكر عنوان الكتاب دون ذكر مؤلفه لشهرة نسبة الكتاب 

 .للمؤلف
وختاما  فإن الرب مسؤول أن يوفقين لتحصيل ما أتعشم أن ميثل إضافة فكرية جادة وموضوعية يف معاجلة 

له تأصيله يف النصوص الشرعية املرعية وما ارتبط من حيث املفهوم واملبادئ واألسس واحلقوق والواجبات ملواطنة ا مبدأ
 .، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيضمن االجتهادات الفقهية والفكرية لبة وحتليلهبا من نطاقات قو 
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 الفصل األول

 
 مواطنةوالسياسي لمبدأ الوالعقدي األساس الديني 

  
املواطنة النطاق اخلصب الذي ترتعرع ضمن  ملبدأيف بعده التعبدي والسياسي ميثل األساس الديين والعقدي 

املقومات املادية يف بعدها املؤسسي والدستوري واالجتماعي والثقايف، وضمن هذا النطاق فإن املواطنة يف  حيثياته
        لدين؛ وذلك استنادا  إىل اعتبارات ودالئل كثرية قررهتا النصوص اإلسالم ال ميكن أن تنفك ضمن نطاقها الدولة عن ا

القرآنية واألحداث واألحاديث النبوية فيما سبق بيانه، حيث أثريت جدلية كبرية حول طبيعة الدولة من منظور 
جتماع وترك التحزب اإلسالم وما إذا كانت هي دولة دينية أم مدنية، وما يتعلق بالبعد األخالقي لنطاقات حتقيق اال

واالفرتاق ضمن نطاق اجملتمع الواحد، وذلك ضمن إطار تفعيل املنهج التهذييب لتكوين اجملتمع الصاحل وبناء إطارات 
 .املسؤولية

وضمن نطاق الدولة يف اخلالفة اإلسالمية يرتبط الدين بالدولة فال ينفك كل منهما عن اآلخر، بل إن الدولة 
داعي حفظ الدين، وال قيمة للوطن إذا مل ينتصر للدين وتقام فيه شعائره اليت تبني جوهر الدين ما استلزم قيامها إال ب

( صلى اهلل عليه وسلم)اجلديد متثل بعد هجرة رسول اهلل  يف تأسيس الدولة؛ لذلك فإن األساس األول لبناء اجملتمع
الدولة اإلسالمية بإشراف منشئها األول حممد  ، وقد كان ذلك إيذانا  بظهوراء أول دار لإلسالم على وجه األرضإلنش

       ، مما يقرر البعد الروحي إلقامة املسجد يف دولة اإلسالم، حيث أقبل (صلى اهلل عليه وسلم)بن عبد اهلل 
ليمثل أهم وأول ركيزة يف بناء  دإقامة املسجعلى منذ وصوله واستقراره باملدينة ( صلى اهلل عليه وسلم)املصطفى 

يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام اإلسالم وعقيدته وآدابه، وإمنا ينبع ذلك من روح لع املسلم؛ اجملتم
 .املسجد ووحيه
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 األول المبحث
 

 في اإلسالمووظيفتها وحكم قيامها الدولة 

 

هذه الدولة  إن الدين والدولة نطاقان يتمثل بينهما ترابط إما أن يقوم على التجانس واالستيعاب حبيث متثل 
وعاء حلفظ الدين والقيام به، وهو ما حيقق ربطا  حمكما  بني إقامة الدولة واالنتصار للدين بناء على ما قررته الدالالت 
القرآنية والنصوص النبوية، وذلك خبالف اعتبار الدين مفصوال  عن الدولة وجزءا  ال يتجزأ منها، وهو ما يعين أن الدولة 

كس، وما بني كلتا الرؤيتني تضاد وتنافر جرت ضمن نطاقه معاجلات فكرية ارتبطت باعتبارات  تستوعب الدين ال الع
كثرية تأسست مبوجبها ثقافة املواطنة ومنهجية االرتباط بني األرض واإلنسان، فإذا كان واجب إقامة الدولة يعترب واجبا  

 .-خالل ربطه بإقامة الدين  حيث تقرر بناء على ذلك موقف اإلسالم من إقامة الدولة من -لغريه 

إن وظيفة الدولة يف اإلسالم ترتبط مجلة وتفصيال  خبدمة الدين وإقامة تعاليمه وشرائعه يف اجملتمع، وذلك وفق 
ما تقرره الدالالت الشرعية املرعية من منظور يف بناء اجملتمع املتحضر، حيث ختتلف الرؤية اإلسالمية ملنهجية التحضر 

ية الغربية اليت ربطت مدنيتها بعداء الدين أو تنحيته عن تفاعالت اجملتمع، وهذا ما ولد كثريا  من واملدنية عن الرؤ 
املغالطات يف فهم داللة املدنية وفق مقتضيات منظور اإلسالم، وإثارة التساؤل حول مدى كون اخلالفة اإلسالمية 

شكال  وموضوعا  عن الدولة الدينية يف أوربا، فهي  مدنية أو دينية، فإذا كانت الدالئل تقتضي أن هذه اخلالفة ختتلف
ذات خصوصية مدنية تقرتن بنظرة إهلية لتحقيق رقي اإلنسان ضمن نطاق تفاعله يف جمتمعه لبناء طبيعة متدنه، وحتقيق 

ياهتا خالفته اليت تقتضي خدمة إنسانية اإلنسان واحلضارة اإلنسانية يف مفهومها الواسع على اختالف انتماءاهتا وخلف
جانب التضارب يف االجتاهات اليت تؤصل للدولة املدنية العقدية والفكرية؛ وعليه، فإن التساؤل املثار يرتبط باستقراء 

من منظور اإلسالم؛ وذلك ملعرفة ما إذا كان يصعب التوفيق بينها لتقريب املعايري املقرتنة هبا أم ال، وذلك يف ظل 
رية من الذين يرفضون حتقق هذا املصطلح ضمن نطاق األصول الشرعية وجود البعض من أصحاب التوجهات الفك

مجلة وتفصيال  أيا  كانت جتذراته، وهو ما جيعلنا ما بني إفراط يتمثل به رفض أية قرائن تثبت البعد الديين للخالفة 
ة بناء على تطبيقها اإلسالمية من جانب، وتفريط يتمثل به رفض أية قرائن تعكس جانب املدنية يف احلضارة اإلسالمي
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يف احلضارة الغربية، والذي ال ميثل يف جممله نطاقا  سلبيا  يتعني رفضه بناء على ما تقرره  -أي املدنية  –املخالف 
 .الدالالت الشرعية اليت اقتضتها نصوص الكتاب والسنة

ا من الواجبات الشرعية اليت باعتبارها ال متثل إال ضرورة تقرتن بغريهيقرتن إن تأطري مفهوم الدولة يف اإلسالم 
وانطالقا  من ليت حتقق ذلك مبقوماته ومرتكزاته، ال ميكن تطبيقها إال يف ظل قيام كيان الدولة اليت ترتكز على الشوكة ا

هذه الفلسفة يف نظرة اإلسالم لبناء وتأسيس الدولة كضرورة حياتية لتنظيم كيان اجملتمع حتدد موقف اإلسالم من إقامة 
لتحقيق التمكني وحتقيق الريادة يف اإلسهام يف واجب متعني لغريه؛ إذ ال تتحقق مهمة االستخالف يف األرض الدولة ك

، وهذا ما وفق ما يرتبط بوظيفتها املنشودة وفق ما تقرره الداللة الشرعية املرعية إال بإقامة الدولةبناء احلضارة اإلنسانية 
؛ إذ ال قيمة للدولة إذا مل تكن وظيفتها األساس تتمثل ماية الدينجعل جوهر وظيفة الدولة يف اإلسالم يقرتن حب

 .حبماية الدين وإقامة أحكامه وشعائره

 
 في اإلسالممفهوم الدولة : أوالا 

 
يقرتن مفهوم الدولة بأبعاد تقرر دالالت تربز الكيان املادي الذي تتكون ضمن نطاقاته ومقوماته املواطنة   

النطاق اقرتن حكم قيام الدولة يف اإلسالم وفقا  هلذه االعتبارات بدالالت تبني جانب كمفهوم وممارسة، وضمن هذا 
ومحاية كيان األمة من خمتلف التهديدات اليت هتدد  ،احلاجة والضرورة يف ربط قيام الدولة باالنتصار للدين والدفاع عنه

يرتبط مبفهوم الدولة وحكم قيامها كما قرره  وفيما يلي عرض ملا. الكيان املادي واملعنوي الذي متثله أركان الدولة
 . الفقهاء
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يشري لفظ الدولة يف اللغة إىل أكثر من معىن، فالدَّولة والُدولة الُعقبة يف املال واحلرب سواء، واجلمع ُدَوٌل و 
ضا  وِدول، كذلك فالدولة هي االنتقال من حال إىل آخر كاالنتقال من الشدة إىل الرخاء أو العكس، والدولة أي

 33.الغلبة

وعلى الرغم من أن تعدد املعاين قد يبدو ألول وهلة كأنه يعرب عن شيء من التمايز واالختالف، إال أن احلقيقة        
وهي ، أن وحدة املادة اليت اشتقت منها تلك املعاين يعرب عن وجود معىن أصلي يؤلف بينها مجيعا   حيثذلك؛  خالف

بنا تلك املعاين السابقة على هذا املعىن عه ذلك من تغري وعدم استقرار، ولو قلّ التحول من حال إىل حال مبا يستتب
 34.األصلي لوجدناها تعرب عنه بشكل أو بآخر

إال أن تلك املعاين السابقة ال تعرب عن املفهوم االصطالحي احلديث للدولة ككيان سياسي له أركانه 
م السياسي للدولة عند فقهاء اإلسالم ومفكريه؛ لذلك جند أن ووظائفه، بيد أن املعىن اللغوي قد ينسحب على املفهو 

لهم ال تدوم إن أحوال العامل واألمم وعوائدهم وحِن : )والداللة السياسية حيث قال ةابن خلدون ربط بني الداللة اللغوي
اق فكذلك يقع يف اآلف لك يف األشخاص واألوقات واألمصارعلى وترية واحدة ومنهاج حال،  وكما يكزون ذ

كما خيتلف املعىن اللغوي للدولة يف اللغة العربية؛ إذ يتضمن التغري ،  35(.واألقطار والدولة سنة اهلل اليت خلت يف عباده
يشري إىل الثبات وعدم التغري والتبدل، وكذلك ( State)والتبدل عن مثيله يف اللغات األوربية، فاإلجنليزية مثال  

 36(.Stato)واإليطالية ( Etate)الفرنسية 

أما مفهوم الدولة يف اصطالح القانونيني فقد اختلف علماء القانون يف وضع تعريف شامل للدولة، ومرد  
فبينما يرى فقيه أن الدولة )، 37.ذلك يرجع إىل اختالفهم يف املعايري اليت يضعوهنا يف إبراز صفة الدولة جلماعة معينة

ا تنظيم معني، واجلماعة يف مواجهة األفراد سلطة عليا آمرة يف إقليم معني وحيكمههي جمموعة من األفراد استقرت 

                                                           
 .015، والرازي، خمتار الصحاح، ص (11/050)مادة دول يف ابن منظور، لسان العرب،  :ينظر   33
 .25دراسة فقهية مقارنة، ص  –ياسر حسن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالمية .د   34
 .27ملقدمة، ص عبد الرمحن، ا –ابن خلدون    35
 .00حممد جابر، األزمة السياسية عند العرب، ص  –األنصاري .د   36
 .02حممد حممد جاهني، التنظيمات اإلدارية يف اإلسالمية، ص    37
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، ويرى ضع لسلطان طائفة فيهايرى فقيه آخر أن الدولة هي جمموعة من األفراد تقيم يف إقليم معني وختو وقاهرة، 
ة تدير وختضع حلكومة منظم ن على وجه االستمرار أرضا  معينةاآلخر أن الدولة هي مجاعة كبرية من الناس تقطالبعض 

آخر من علماء القانون لقيام الدولة وجود حكومة بل يكتفي بوجود شعب منظم يقطن  شؤوهنا، وال يشرتط بعض
 38(.أرضا  معينة وخيضع لقانون معني

ومن جانب آخر يرتبط مفهوم الدولة يف اصطالح الفقهاء كفكرة إسالمية استمدت أركاهنا من التشريع  
   القرآن الكرمي والسنة املطهرة واألدلة التابعة هلما، فالدولة اليت أقامها الرسول  ناإلسالمي الذي استمد قواعده م

يف املدينة املنورة متثلت فيها أركان الدولة كما سبق بيانه، فقد كان الشعب يتمثل ( صلى اهلل عليه وسلم)الكرمي 
        ض الدولة هي أرض املدينة جبماعة املهاجرين واألنصار وقبائل اليهود ومن مل يسلم من أهل يثرب، وأر 

هلا، وهي املعايري اليت تنطبق على مفهوم الدولة ( صلى اهلل عليه وسلم)حبدودها، والسلطة احلاكمة هي قيادة النيب 
 39.املعاصر

ومن خالل معاين الدولة يف اللغة وداللتها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية والربط بينهما صيغ هذا التعريف  
  اإلطار النظامي الذي جتسد من خالله اجلماعة املسلمة استخالفها السياسي؛ : )اسي للدولة وعرفت بأهناالسي

لتحقيق شهودها اإلمياين يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به بني أعضائها وبينها وبني غريها من اجلماعات 
 40(.األخرى

سالم متخض عنها ميالد دولة جديدة مل يعرف هلا وقد كانت اهلجرة النبوية مبثابة نقطة حتول يف تاريخ اإل 
مل يكن معروفا  وقتذاك، ( الدولة)؛ ألن اصطالح (دار اإلسالم)مثال سابق بني العرب أطلق عليها الفقهاء اصطالح 

 وألنه كان هناك تالزم بني مفهومي الدولة ودار اإلسالم، ويالحظ أنه متيزت دولة دار اإلسالم يف بدء تكوينها بأهنا
على أساس أن حكم ( صلى اهلل عليه وسلم)دولة متحدة جتمع كل من استجاب لدعوة اإلسالم وآمن برسالة حممد 

                                                           
 .0أمحد، الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي، ص  –احلصري .د   38
 .102عبد احلميد متويل، مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم، ص .د   39
 .74وحدة العالقات اخلارجية يف اإلسالم، ص  –مصطفى حممود منجود، الدولة اإلسالمية .د    40
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، وهذا املعىن الذي يرمز إليه 41.اإلسالم أو شرعه يسودها، وأن واليته الشخصية متتد إىل خمتلف األقاليم اإلسالمية
جتد السلطة السياسية سندها ال يف إنسان ولكن يف شخص  فقهاء القانون الوضعي القائلون بأن الدولة توجد حينما

وينبغي العلم بأن الفقهاء مل يطلقوا على ، 42.معنوي جمرد له طابع الدوام واالستقرار عن أشخاص احلكام أنفسهم
وإمنا املصطلح املستعمل لديهم هو مصطلح اخلالفة أو اإلمامة الكربى أو  ،نظام احلكم يف اإلسالم مصطلح دولة

، وقد عرفها 43.وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة احلكومية العليا منني، وهي كلها تؤدي معىن واحدا  ارة املؤ إم
   من  - 44.فاظها، متحدة يف معانيها تقريبا ، ومن ذلك تعريف املاورديعلماء اإلسالم بتعاريف متقاربة يف أل

ابن خلدون تعريفا  دقيقا  ، وعرفها 45(.الدين وسياسة الدنيااإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة : )بأن - الشافعية
هو محل الكافة على مقتضى : امللك الطبيعي هو محل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي: )فقال بأن

تبارها النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع ككلها عند الشارع إىل اع
 46(.مبصاحل اآلخرة، فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا

من املفاهيم احلديثة نسبيا ، ومل يكن معروفا  يف صدر اإلسالم، ومل يرد هبذا املصطلح ( الدولة)ملا كان مصطلح 
فإن ما جاءت به النصوص الشرعية وحتدث عنه ، (صلى اهلل عليه وسلم)شيء يف كتاب اهلل تعاىل وال سنة نبيه حممد 

، والذي يلتقي يف معناه بالعديد من القضايا املندرجة حتت (اإلمامة)أهل العلم بالتفصيل والتحليل هو مصطلح 
 (.الدولة)مصطلح 

 

                                                           
 (.4/252)وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،  –الزحيلي .، ود157حامد سلطان، أحكام القانون الدويل يف الشريعة اإلسالمية، ص .د   41

 .50النظم السياسية، ص  ثروت بدوي،  42
 .24دراسة فقهية مقارنة، ص  –حسن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالمية ياسر .د   43

، هو أقضى القضاة وصاحب التصانيف الذي ينتمي إىل املذهب الشافعي، من أشهر كتبه (252-222: )حبيب البصري –املاوردي    44
تفقه على يد عدد من العلماء، ودرس يف بغداد والبصرة عدة سنني، وكانت  الذي مت االعتماد عليه كثريا  يف هذه الدراسة،( األحكام السلطانية)

 (. 10/505)سري أعالم النبالء : انظر.مصنفاته يف الفقه والتفسري وأصول الفقه واألدب، وكان حافظا  للمذهب، وقد تويف ببغداد
 .15ص أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطانية،  –املاوردي    45
 .022عبد الرمحن، املقدمة، ص  –ابن خلدون    46
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 في اإلسالم حكم قيام الدولة: ثانياا 

 

 :ا يليمبلة الدالئل اليت قررها العلماء يف وجوب إقامة الدو  تتمثل          

 وردت آيات عديدة تشري إىل مشروعية إقامة الدولة من خالل اإلمارة واخلالفة، ومن ذلك قول : القرآن الكرمي
نَّ ْدِل إِ ِإنَّ الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن تُؤدُّوْا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بَ ْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا بِاْلعَ }: اهلل تعاىل

ا يَِعُظُكم بِِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َسِميعاا َبِصيراا يَأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي  *الّلَه نِِعمَّ
ِمُنوَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ؤْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال هم األمراء  بأن املراد بأويل األمر أوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قالو ، 47.{َخي ْ
علي بن أيب طالب ، وقد نقل عن 48.وهو قول اجلمهور ما كان هلل طاعة وللمسلمني مصلحةوالوالة في

فإذا فعل ذلك فحق على  ،حق على اإلمام أن حيكم مبا أنزل اهلل ويؤدي األمانة) :ه قالأن (رضي اهلل عنه)
 49(.الرعية أن يسمعوا ويطيعوا

أساس احلكومة اإلسالمية، ولو مل ينزل يف القرآن غريمها لكفتا املسلمني يف ذلك إذا هم إن هاتني اآليتني مها          
األصل الثالث  باعتباره مر ينبغي أن يتقرر بناء على املصاحل العامةاألجتهاد أويل ا ؛ وعليه فإنبنوا مجيع األحكام عليها

العمل به سواء يف من أصول الشريعة اإلسالمية، وأهنم إذا أمجعوا رأيهم وجب على أفراد األمة وعلى حكامها 
قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد املعامالت القضائية أو السياسية أو املدنية، وأنه ينبغي أن يكون هذا االجتهاد على 

عقب ذلك خبطاهبم باألمر بطاعة احلكام يف اآلية األوىل األمة باحلكم بالعدل  ، فاهلل سبحانه وتعاىل عندما50.وإزالتها
( صلى اهلل عليه وسلم)اعة هلم هي مظهر نفوذ العدل الذي حيكم به حكامهم، فطاعة الرسول ط؛ ألن الاألموروالة 

                                                           
 .(50-54) النساء   47
حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان،  –أبو حيان ، و (7/207)معروف احلرستاين، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –الطربي  48

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ، و (0/222)ع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري، اجلام –القرطيب ، و (2/002)تفسري البحر احمليط، 
(0/220.) 

 (.1/222)أبو حممد احلسني بن مسعود، معامل التنزيل،  –البغوي  49
 (.010و5/124)حممد رشيد رضا، تفسري املنار، 50  
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مبعىن طاعة الشريعة،  وهي ام العدل املشرع هلم وعلى تنفيذه، وطاعة والة األمور تنفيذ للعدل، تشتمل على احرت 
مبلغها واحلاكم هبا يف حضرته باعتبارهم منفذون  (صلى اهلل عليه وسلم) اهلل تعاىل هو منزل الشريعة ورسوله حيث أن

 51(.صلى اهلل عليه وسلم)ملا بلغه الرسول الكرمي 

بالعطف على املطاع دون أمر بالطاعة، مما يدل على أن  يف اآلية الثانية عة أويل األمر قد جاءتاألمر بطاإن  
، ويف ذلك عصمة (صلى اهلل عليه وسلم)طاعة ويل األمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله 
ويدعون أن ( وأويل األمر: )بقوله تعاىل للمجتمع اإلمياين من احلكام املتسلطني الذين حياولون أن يستذلوا الناس

طاعة اهلل تعاىل وطاعة  – طاعتهم واجبة، وهذه اآلية تقرر أن طاعة ويل األمر واجبة إن كانت من باطن الطاعتني
حتقيقا   –، فإن مل تكن من باطن الطاعتني فال طاعة لك؛ وعليه فإن احلاكم املسلم -( صلى اهلل عليه وسلم)رسوله 

مطالب أوال  بأداء األمانة، ومطالب بالعدل، ومطالب أيضا  بأن تكون طاعته من باطن طاعة اهلل  -واطنة ملقومات امل
 52.، فإن مل تكن فيه هذه الشروط فهو حاكم متسلط(صلى اهلل عليه وسلم)تعاىل وطاعة رسوله 

 (: صلى اهلل عليه وسلم)فمن مجلة األحاديث اليت تتضمن وجوب إقامة احلكم قوله : السنة القولية والعملية
إذا  : )54.، ويف تأويل هذا احلديث يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية53.(إذا خرج ثالثة للسفر فليؤمروا أحدهم)

وأقصر االجتماعات أن يويل أحدهم، كان هذا تنبيها  على وجوب ذلك  كان قد أوجب يف أقل اجلماعات
 55(.فيما هو أكثر من ذلك

                                                           
 (.5/02)حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير،  –ابن عاشور  51
 .0222تفسري الشعراوي، ص  –خواطري حول القرآن الكرمي  حممد متويل، –الشعراوي  52
وأخرجه أبو عوانة  ،(إسناده حسن صحيح: )، وقد صححه األلباين صحيح أيب داوود وقال(0724) حأبو داود السختياين، سنن أبو داود،   53

حسن رجاله كلهم ثقات على ضعف يسري يف ابن  وهذا إسناد: )، وقال أيضا  عن إسناد أيب داوود(املختارة)يف صحيحه والضياء املقدسي يف 
  .(7/222)، (0227) ح، (عجالن

، هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، وهو شيخ اإلسالم الفقيه احملدث واملفسر والعامل، حنبلي (ه221/704: )ابن تيمية احلراين  54
ن السابع، والثلث األول من القرن الثامن، أخذ الفقه احلنبلي عن أبيه وعن املذهب، وهو أحد أبرز العلماء املسلمني خالل النصف الثاين من القر 

منهاج )، و(العقيدة الواسطية)، و(جمموع الفتاوى)جده، له العديد من املصنفات واليت منها ما مت االعتماد عليه يف هذه الدراسة، من أشهرها 
 (.ويكبيديا املوسوعة: أنظر(.)السنة النبوية

 .02حلراين، نظام احلسبة يف اإلسالم، ص ابن تيمية ا  55
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عليه الصالة )فتؤكدها أنه ( صلى اهلل عليه وسلم)الدولة من فعل الرسول أما الداللة على وجوب إقامة 
عند قدومه إىل املدينة املنورة قام باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، وأقر الزكاة من األغنياء على الفقراء، ( والسالم

هم يف اجملتمع املدين، حيث تؤكد وعاهد اليهود، وكتب وثيقة املدينة اليت تضمنت تنظيم العالقات بني املسلمني وغري 
هذه املؤشرات على الدولة الناشئة اليت أخذت تفرض سلطاهنا وقوانينها على خمتلف املقيمني فيها، وهو ما مثل نواة 

صلى )فكرة إقامة الدولة ونصرة الفكرة مل تكن غائبة عن ذهن الرسول : )وعليه فإن؛ 56.قيام سلطة الدولة يف املدينة
، واملتتبع 57(.ويريب رجاله ليكونوا شعبها وجندها قبل أن تتم اهلجرة إىل املدينة ، بل كان يسعى إليها(لم عليه وساهلل

أقام ( صلى اهلل عليه وسلم)الشيء الثابت احملقق تارخييا  أن الرسول : )يتقرر لديه أن( صلى اهلل عليه وسلم)لسرية النيب 
، ويذكر عبد 58(.ة، باإلضافة إىل مهمته األساسية كرسول ومبلغ ونيبدولة وحكومة، وكان رئيسا  وإماما  هلذه الدول

ن من املسلمني وحدة سياسية، وألف منهم كوّ ( صلى اهلل عليه وسلم)فالرسول : )القادر عودة هذه احلقيقة فيقول
 59(.مجيعا  دولة واحدة، كان هو رئيسها وإمامها األعظم

 اجتمعوا ( صلى اهلل عليه وسلم)ملا بلغهم خرب وفاة النيب ( يهمرضوان اهلل عل)ذلك أن الصحابة : إمجاع األمة
، وابتدءوا هبذا األمر قبل غسل النيب (صلى اهلل عليه وسلم)ليختاروا خليفة رسول اهلل ( سقيفة بين ساعدة)يف 

ملا ودفنه، ولوال أمهية هذا األمر بالنسبة هلم وشعورهم بضرورته ومنزلته من الدين ( صلى اهلل عليه وسلم)
 60.ودفنه( عليه الصالة والسالم)قدموه على جتهيز النيب 

الصحابة بعد خالف وقع بني املهاجرين واألنصار يف سقيفة بني ساعدة يف التعيني، حىت  أمجع: )قال القرطيب
ه فلو كان فرض اإلمامة غري واجب ال يف قريش وال يف غريهم ملا ساغت هذ... منا أمري ومنكم أمري : قالت األنصار

إن نصب اإلمام واجب، وقد عرف وجوبه بإمجاع الصحابة والتابعني؛ : )ويقول ابن خلدون، 61(.املناورة واحملاورة عليها

                                                           
 . 12اإلسالم والدولة، ص  –( 2)احللقة  –حممد القطب طبلية، الوسيط يف النظم اإلسالمي  -القطب   56
 .04توفيق، الدولة اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة، ص  -الواعي   57
 .124 ص، عبد احلميد إمساعيل، نظام احلكم يف اإلسالم -األنصاري .د  58
 .107عبد القادرة عودة، اإلسالم وأوضاعنا السياسية، ص   59
 .124عبد احلميد إمساعيل، نظام احلكم يف اإلسالم، ص  –األنصاري .د  60
 (.022)/اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، حممد بن أمحد األنصاري،  - القرطيب  61
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    وتسليم ( رضي اهلل عنه)عند وفاته قد بادروا إىل بيعة أيب بكر ( صلى اهلل عليه وسلم)ألن أصحاب رسول اهلل 
 عصر من العصور، واستقر ذلك إمجاعا  داال  على وجوب نصب النظر إليه يف أمورهم، ومل يرتك الناس فوضى يف

 62(.اإلمام

وإقامتها ووجوهبا وأهنا من مقاصد ( اإلمامة)وقد حتدث كثري من املتقدمني من أهل العلم عن مصطلح 
الدين كله اإلسالم وفريضة من فرائضه، وأهنا خالفة النبوة إلصالح أمر الدنيا والقيام بأمر الدين إظهارا  للدين على 

، فأهل السنة والشيعة واملعتزلة واخلوارج كلهم يتفقون على ذلك، ومل خيالفهم سوى 63.لتقوم دولة اإلسالم بعد ذلك
، ويف ذلك يؤكد اإلمام حميي الدين النووي هذا املعىن مبينا  حكم تويل اإلمامة ورئاسة 64.فرقة النجدات من اخلوارج

، ...من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، وينتصف للمظلومني، ويستويف احلقوق  ال بد لألمة: )الدولة وحكمتها فيقول
يقول بدر ، و 65(.وتويل اإلمام فرض كفاية، فإن مل يكن من يصلح إال واحدا  تعنّي عليه ولزمه طلبها إن مل يبتدئوه

دي املعتدين، وإنصاف جيب نصب إمام يقوم حبراسة الدين، وسياسة أمور املسلمني، وكف أي: )66.الدين بن مجاعة
      قال ، و 67(.املظلومني من الظاملني؛ ألن اخللق ال تصلح أحواهلم إال بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد حلراستهم

اتفق مجيع أهل السنة ومجيع املرجئة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج على وجوب اإلمامة، وأن األمة واجب : )ابن حزم
صلى اهلل عليه )قيم فيهم أحكم اهلل ويسوسهم بأحكام الشريعة اليت أتى هبا رسول اهلل عليها االنقياد إلمام عادل ي

فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفاية كاجلهاد : )يقول املاوردي، فهي فرض كفاية، ويف ذلك 68((.وسلم

                                                           
 .170عبد الرمحن، املقدمة، ص  –ابن خلدون   62
 .70بسيوين عبد اهلل، نظرية الدولة يف اإلسالم، ص عبد الغين   63
 .124عبد احلميد إمساعيل، نظام احلكم يف اإلسالم، ص  -األنصاري .د  64
 (.12/20)حميي الدين حيىي بن شرف، روضة الطالبني،  –النووي   65
خطيب املسجد األقصى واجلامع األزهر ، هو شيخ اإلسالم وقاضي القضاة يف الشام ومصر، و (ه722-220: )لدينبدر ا -ابن مجاعة   66

طبقات : انظر.واجلامع األموي، ولد يف محاة وعاش فيها وتنقل وعاش فرتة يف دمشق ومصر، وهو شافعي املذهب، تتلمذ على يد اإلمام النووي
 (.0/042)الشافعية البن قاضي شهبة 

 .24بدر الدين ابن مجاعة، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، ص   67
 (.2/70)علي بن أمحد، الفصل يف امللل واألهواء والنحل،  –ابن حزم الظاهري   68
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ء فرقا  ثالثا ، فقال أكثر ، مث انقسم هؤال69.(وطلب العلم، فإذا قام هبا من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية
أهنا جتب شرعا ؛ ألن اإلمام يقوم بأمور شرعية، وقال الشيعة اإلمامية بأن اإلمامة جتب عقال  فقط للحاجة : األشعرية

: إىل زعيم مينع التظامل ويفصل بني الناس يف التنازع والتخاصم، ولوال الوالة لكان األمر فوضى، وقال بعض املعتزلة
 70.عقال  وشرعا  جتب اإلمامة 

إن وجوب اإلمامة وجوبا  شرعيا  يرتجح ألن أحكامها تؤخذ من الشرع وال جيب أن حتيد عنه، وكل ما جاء 
به الشرع فهو موافق للعقل ال حمالة، أما إضافتها للعقل فقول مردود ألن العقل ال يوجب وال حيرم وإمنا اإلجياب 

، 71.ا للعقل والشرع معا  فتنويع ال فائدة منه؛ ألن وجوهبا بالشرع يكفيوالتحرمي يكون بالنص من الشريعة، أما إضافته
إن طريق وجوهبا السمع ال العقل؛ ألن العقل ال يعم من فرض شيء وال : )ويؤكد ذلك أبو يعلى احلنبلي فيقول

 72(.إباحته، وال حتليل شيء وال حترميه

كبريا  وكان اخلالف يف حكمها بسيطا  وغري حاد،   املسلمون مسألة اإلمامة وحكمها اهتماما  أوىل الفقهاء وقد 
مجهور أصحاب  وقد متثل القول األرجح باجلواب فرضا من اهلل تعاىل وتبناهفتنوعت مذاهبهم يف املسألة إىل ثالثة آراء، 

 76.وأكثر اخلوارج 75.واملعتزلة 74.والفقهاء من مجاعة الشيعة 73.احلديث من األشعرية

رك جبالء أنه ال تستقيم هلم حياة تأمل يف حياة الناس وعالقتهم ببعضهم البعض يدإن املوبناء على ما سبق، ف
وال تستقر هلم أوضاع إال بدولة تقوم على مصاحلهم وتذب عنهم، وحتكم بالعدل بينهم وتنفذه  وال يقوم هلم شأن

                                                           
 .17أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطانية، ص  –املاوردي    69
 .17ص  ية،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطان –، واملاوردي (1/71)الشهرستاين، امللل والنحل،   70
 .115دراسة فقهية مقارنة، ص  –ياسر حسن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالمية .د   71

 .10أبو يعلى احلنبلي، األحكام السلطانية، ص   72
الشهرستاين، امللل .دأصحاب أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري املنتسب إىل أيب موسى األشعري، القائلون بنظرية الكسب يف أفعال العبا   73

 (. 1/02) والنحل،
 (. 1/125)الشهرستاين، امللل والنحل، .هم الذين شايعوا عليا  على اخلصوص، وقالوا بإمامته وخالفته نصا  ووصية إما جليا  وإما خفيا     74

 الشهرستاين، امللل والنحل،.زال األلثغويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية أصحاب أيب حذيفة واصل بن عطاء الغ   75
(1/112 .) 

 (. 1/112) الشهرستاين، امللل والنحل،.)من خرج على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وهم مجاعة ممن كانوا معه يف حرب صفني   76
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الشرعية ال تقوم بدون دولة ترعاها فيهم، مع القيام بسائر شؤوهنم، ال سيما وأن عموم املصاحل الدينية العامة واملقاصد 
واجبات ال ميكن إقامتها إال بإقامة الدولة،  متثلوتقوم على شؤوهنا؛ ذلك أن جانبا  كبريا  مما يرتبط بإدارة شؤون الدولة 

الكليات اخلمس اليت قصدت الشريعة اجب كما قرر األصوليون يف كتبهم، كما أن وما ال يتم الواجب إال به فهو و 
ية حفظها تكون يف غاية اخلطر يف حال غياب كيان الدولة عن سلطان النفوذ، حيث ال يأمن الناس على اإلسالم

أدياهنم، وال يتمكنون من أداء الواجبات الشرعية املرعية، وتكون النفوس عرضة للقتل واالعتداء، واألموال عرضة 
 77.للنهب والسرقة، مما يستلزم إقامة الدولة حلماية هذه الكليات

زوايا، فمما يقررون  عدة املعاصرون موقف اإلسالم من الدولة وفق رؤيتهم من اإلسالميون يعكس املفكرونو 
 والعيش األمن إىل  تمعلمجحاجة ا من ناشئة الضرورة وأن هذه للمجتمع البشري، فطرية ضرورة يف ذلك أن الدولة

 تأمني إضافة إىل اإلنسان، إليها يتطلع اليت األهداف والطموحات إىل للوصول الكافية وتوفري الفرص بسالم،
 78.كماله يتوقف عليها اليت الكمالية واألخرى اإلنسان تكون حياة اليت احليوية الضرورات

لتحقيق  أداة فهي اليت تؤديها، الوظائف من نابعة اجتماعية متثل ضرورة -أي الدولة  -كما أهنا كذلك  
 إىل قيامها إضافة اإلسالمية، الضوابط وفق الثروة توزيع إعادة لك علىألفراد اجملتمع، وهي تعمل كذ فرصة متكافئة

املشكلة  حل يف واملسامهة التوترات االجتماعية إزالة طريق عن األهلي واالجتماعي السلم على احملافظة مبهمة
 وسائل عرب املسلم ناإلنسا إىل تربية تعمد بل القوة، واستخدام اإلكراه تقتصر على ال متعددة آليات االجتماعية عرب

 دخل أن منذ ثابتة ومطلقة حاجة اآلخرين، وهي بذلك رغبات مع ورغباته وسلوكه فكره يف التوازن مبا حيقق متعددة
 تطور ماٍض يف  تمعلمجا أن طاملا النهاية كذلك إىل السياسي، وستبقى والصراع االختالف اإلنساين مرحلة اجملتمع

 ، كما أهنا متثل ضرورة حضارية79.األمة يف صحية وظاهرة متثل ضرورة اجتماعية ةوتعقدها؛ ذلك أن الدول العالقات
 صعيد الطبيعي على مركزه إىل به واالرتفاع العامل اإلسالمي يف اإلنسان طاقات تفجري ألهنا املنهج الوحيد الذي ميكنه

 هدفا  أمسى متلك اإلسالمية لك أن الدولةوالضياع؛ ذ والتبعية التشتت ألوان من مما يعانيه اإلنسانية، وإنقاذه احلضارة
 يتوقف، ال حنو املطلق وسريها أهدافها تستنفد ال فهي به جل وتعاىل؛ لذلك اإلميان أساس تعاىل، وتقوم على اهلل هو

                                                           
 . 121ص  ،دراسة عقدية –عاصر ماجد بن علي، الدولة املدنية بني االجتاه العقلي اإلسالمي واالجتاه العلماين امل -الزميع .د  77
 (.1/00)، الوضعية واألنظمةوالسنة  الكتاب ضوء على احلكم ونظام الدولة مقارن يف حبث- الدولة فاضل، فقه –الصفار   78

 . 146الدولة اإلسالمية، ص يف العامة راشد، احلريات –الغنوشي   79
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اهلل  حنو اإلنسان مسرية يف املستمر وقدرهتا على التطور واإلبداع اإلسالمية الدولة اهلائلة يف الطاقة سر هو وهذا
 80.اىلتع

 ومطلقة ثابتة حاجة أن الدولة متثل تتضمن اإلسالمية ويقرر أحد املفكرين اإلسالميني املعاصرين أن النظرية
 اإلنساين  تمعلمجأن ا طاملا األخري إىل وستبقى والصراع السياسي، االختالف مرحلة اإلنساين  تمعلمجدخل ا أن منذ

 81.عالقاته وتعقده تطور يف ماض
غاياهتا نصرة الدين  بأهنا دولة غائية وعلى رأس اإلسالمية الدولة إلسالميون املعاصرونا املفكرون ويصف

لتطبيق  الكبرية الفرصة متثل كما حركة عاملية، لإلسالم الدعوة تعطي والرتبية، فالدولة السلطة طريق عن الدعوة ونشر
 82.اجتهاد إسالمي من املنطلقة الشرعية األحكام

 
 في اإلسالم وظيفة الدولة: ثالثاا 

 
ملا كان وجوب إقامة الدولة مقرتن حبفظ الدين وتطبيق أركانه وواجباته وارتباطاته، حيث تسخر شوكة الدولة  

للقيام هبذه االلتزامات، ويكون على إمام املسلمني وخليفتهم ورئيسهم هذه الوظيفة املقدسة ليقيم العدل واملساواة يف 
م يرتبط بالقيام بوظيفة تتمثل على وجه العموم بإقامة الدين وسياسة الدنيا، اللذان اجملتمع، فإن كيان الدولة يف اإلسال

مها وسيلة لتحقيق أمر اهلل تعاىل يف أرضه على الوجه املشروع، وهذا ما كان يفهمه فقهاء املسلمني من نصوص 
نَّاُهْم ِفي} :ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل، 83.الكتاب والسنة اأَلْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا  الَِّذيَن ِإن مَّكَّ

وهذه هي الغاية األساسية للدولة اإلسالمية عند التمكني يف ، 84.{بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة األُُمور
 85.األرض، وذلك بسياسة الرعية يف حدود ما أنزل اهلل تعاىل

                                                           
 .220 الشهيد الصدر، ص فكر يف نعمة اهلل، دراسات –املوايل   80
  .110اإلسالم، ص  السياسي يف صدر الدين، املذهب –القباجني   81
 .أم إسالمية مدنية أم دينية الدولة علي، شكل إبراهيم حيدر.د  82

 .00عارف أبو عبيد، السيادة يف اإلسالم، ص   83
 (.21)احلج   84
 .02، ص ف أبو عبيد، السيادة يف اإلسالمعار   85
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حراسة الدين من حمظور تبديله : إن وظيفة احلاكم منحصرة يف أصلني عظيمني، مها: )86.األزرقيقول ابن 
وتغيريه، وسياسة الدنيا بتنفيذ األحكام، وإقامة الصلوات، وجباية اخلراج، ونصب القضاة، ومحاية دار اإلسالم، وجتهيز 

 87(.اجليوش، وبعث السعاة والوالة، وإنصاف املظلوم

، (اإلمام واجبات) مسمى حتت واملتكلمني الفقهاء عوجلت عند اإلسالمية الدولة وظائف وجدير بالذكر أن
ليست  جوهرها يف وهي ، (العقدية الوظيفة: )مها مركزيتني وظيفتني يف إمساعيل عبد الفتاح الدين سيف.د أمجلها وقد
 العدالة األوىل وظيفة: )وظيفتان وتشمل االستخالفية لإلمامة، والوظيفة الدينية الوظيفة يؤكد مبا للدين حراسة إال

 88.)اإلمنائية العمرانية الوظيفة هي والثانية
واحلقيقة أن سلطة احلاكم أو اخلليفة يف قيامه كرئيس ديين ال ميكن أن تعد سلطة جربية أو بابوية مثال ، فهو 

 من الظروف ن األزمان أو ظرفيتجرد يف أدائه لوظيفته من صفة الكهنوت؛ ألن حكومة املسلمني ما كانت يف زمن م
وإمنا هو وكيل عن مجاعة املسلمني،  اإلمام يف سلطانه ليس سيدا  ربا  حكومة دينية، ومل يوجد فيها تعاقب رسويل، و 
 89.ن األمري جيب أن يضع نصب عينيه مصلحة اجملموعإوأعماهلا تستمد قوهتا وقوانينها من املبدأ القائل 

ضح من خالل ما حدده فقهاء اإلسالم يف املاضي من واجبات لألمة على إن وظيفة الدولة اإلسالمية تت
تتمثل ألن مهمة الدولة يف الفقه اإلسالمي اإلمام، وجممل األمر أن وظيفة الدولة اإلسالمية ختتلف عن سائر الدول؛ 

يف أمر الدين والدنيا، رياسة عامة احلفاظ على أمور الدين والدنيا، كما ظهر من تعريفات العلماء للخالفة بأهنا يف 
مال بعض العلماء املعاصرين إىل تقسيم اختصاصات اإلمام إىل دينية وسياسية، إال أن الفصل بني السلطات  فيما

وجعلها دينية وسياسية، فذلك يوحي بأن اإلسالم يفصل بني الدين والدنيا، وأن اخلليفة من حقه أن تكون له اهليمنة 

                                                           
هو أبو عبد اهلل احلمريي األصبحي األندلسي الغرناطي، ولد مبالقة، وأمهيته العلمية تربز من (: م1204/1201: )إسحاق -ابن األزرق   86

والذي كان موضوعه السياسة العقلية والشرعية واالجتماع البشري، وقد شغل ابن األزرق طوال  ،(بدائع السلك يف طبائع امللك: )خالل كتابه
  (ويكبيديا املوسوعة: أنظر.)التدريس واإلفتاء، تويف يف القدس: القضاء والسفارة، واثنتان تطوعيتان مها: حياته أربع وظائف اثنتان رمسيتان مها

 (.1/14)أيب عبد اهلل بن األزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك،   87
 .222، ص إسالمي منظور من السياسية النظرية سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل، يف.د  88
 . 22، ص (شهادات غريب)الدين والدولة  -ة، املوقف من الديانات األخرى حممد عمار .د  89
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حيث أن أهم أسباب قيام الدولة فيما أراه هو  ،يف اإلسالم فصل بني الدين والدولة الروحية وغفران الذنوب، فليس
 .نصرة الدين

 :هي ،وقد حدد بعض الفقهاء واجبات احلاكم أو وظائف الدولة بعشرة أمور

أوضح له  ،بتدع أو زاغ ذو شبهة عنهاجنم  هحفظ الدين على أصوله املستقرة وما أمجع عليه سلف األمة، فإن -
ة وبني له الصواب وأخذه مبا يلزمه من احلقوق واحلدود؛ ليكون الدين حمروسا  من خلل، واألمة ممنوعة احلج

 .من زلل

حىت تعم النصفة فال يتعدى ظامل وال يضعف  ؛تنفيذ األحكام بني املتشاجرين، وقطع اخلصام بني املتنازعني -
 .مظلوم

تصرف الناس يف املعايش وينتشروا يف األسفار آمنني والذب عن احلرمي لي، –أي كيان األمة  –محاية البيضة  -
 .من تغرير بنفس أو مال

 .إقامة احلدود لتصان حمارم اهلل تعاىل عن االنتهاك، وحتفظ حقوق عباده من إتالف واستهالك -

يها حىت ال يظفر األعداء بغرة ينتهكون فيها حُمرما  أو يسفكون ف ؛حتصني الثغور بالعدة املانعة والقوة الدافعة -
 .ملسلم أو معاهد دما  

جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حىت ُيسلم أو يدخل يف الذمة ليقام حبق اهلل تعاىل يف إظهاره على الدين   -
 .كله

 .فجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا  واجتهادا  من غري خوف وال عسَ  -

 .ودفعه يف وقت ال تقدمي فيه وال تأخري ، تقتريتقدير العطايا وما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال -

استكفاء األمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من األعمال ويكله إليهم من األموال؛ لتكون األعمال  -
 .بالكفاءة مضبوطة، واألموال باألمناء حمفوظة
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ل على مللة، وال يعوّ أن يباشر بنفسه مشارفة األمور وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األمة وحراسة ا -
يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك }: التفويض تشاغال  بلذة أو عبادة، فقد خيون األمني ويغش الناصح، وقد قال اهلل تعاىل

لَِّذيَن َيِضلُّوَن َخِليَفةا ِفي اأَلْرِض فَاْحُكم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َواَل تَ تَِّبِع اْلَهَوى فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ ا
ه وتعاىل على ن، فلم يقتصر اهلل سبحا90.{َعن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَ ْوَم اْلِحَساب

 91.التفويض دون املباشرة

ئف وجدير بالذكر أن الفقهاء عندما ذكروا هذه الوظائف مل يقصدوا احلصر وإمنا أرادوا اإلشارة إىل الوظا         
تقسيمها إىل ، ومن ذلك  92.األساسية واألصول العامة؛ لذلك فإنه ميكن تصنيف الوظائف السابقة على حنو آخر

 :وظائف داخلية ووظائف خارجية على النحو التايل

 تتمثل أبرز الوظائف الداخلية للدولة فيما يصب ضمن نطاقات بناء منظومة املواطنة يف  :الوظائف الداخلية
 :ها على مقومات ثقافة احلق والواجب فيما يليالدولة لتأسيس

والضرب على يد  ويكون ذلك مبنع الفوضى  :حفظ األمن والنظام واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -
وأما القاعدة الرابعة : )كل معتد ليعم األمان يف الوطن بعيدا  عن أعمال الفتنة، ويف ذلك يقول املاوردي

ويسكن إليه الربيء، ويأنس به الضعيف، فليس  ،وتنتشر فيه اهلمم ،فوسفهي أمن عام تطمئن إليه الن
األمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش؛ ألن : خلائف راحة، وال حلاذر طمأنينة، وقد قال بعض احلكماء

هم عن أسباب املواد اليت هبا قوام أودهم اخلوف يقبض الناس عن مصاحلهم، وحيجزهم عن تصرفهم، ويكفّ 
 93(.تهم؛ ألن األمن من نتائج العدل، واجلور من نتائج ما ليس بعدلوانتظام مجل

                                                           
 .(02) ص   90
 .22أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطانية، ص  –املاوردي    91
 (.4/2222)وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،  –الزحيلي .د   92
 .175البصري، األحكام السلطانية، ص  أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب –املاوردي    93
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ولعل دور الدولة األعظم يف حفظ األمن والنظام يكمن يف حتريك اجملتمع جبعله جمتمعا  إجيابيا  حيرتم حقوق 
ق املقصد فيه يتحقفاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، اآلخرين ويذعن لنظام الدولة، وذلك يكون بالقيام بواجب 

: النووياإلمام جبات، ويف ذلك يقول األساسي للشريعة واملتمثل بإصالح اجملتمع، وقد عده الفقهاء من الفروض الوا
جيب على اإلمام أن ينصب حمتسبا  يأمر : مث يعلق الشارح... ومن فروض الكفاية األمر باملعروف والنهي عن املنكر )

 94(.باملعروف وينهى عن املنكر

وقد أوجب اهلل تعاىل على احلكومة واملواطنني ضمن نطاق املواطنة القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن            
نَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف }: املنكر، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل الَِّذيَن ِإن مَّكَّ

وويل األمر إمنا نصب ليأمر : )، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية95.{ِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة األُُمورَونَ َهْوا عَ 
باملعروف وينهى عن املنكر، وهذا هو مقصود الوالية، فإذا كان الوايل ميكن من املنكر مبال يأخذه كان قد أتى بضد 

أعان عدوك عليك، ومبنزلة من أخذ ماال  ليجاهد به يف سبيل اهلل فقاتل املقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك ف
به املسلمني، يوضح ذلك أن صالح العباد باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن صالح املعاش والعباد يف طاعة اهلل 

، 96(.مة أخرجت للناسورسوله، وال يتم ذلك إال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبه صارت هذه األمة خري أ
      ؛ وذلك ألن اإلسالم أشرك احلاكم واحملكوم يف محاية اجملتمع ةوهو ما ميثل عني التفعيل ملبدأ املواطنة احلق

 . وصيانته

إن من أهم وظائف الدولة يف اإلسالم تقدمي مجيع اخلدمات العامة، وأن تقوم على : إدارة المرافق العامة -
مستعينة على ذلك بأموال الدولة وموظفيها، ومن هذه إىل خاص مع الرقابة عليه، أو تكلها إدارهتا بنفسها 

املرافق إقامة اجلسور وعمل القنوات ورصف الطرق، مع االهتمام مبرافق التعليم ومرافق الصحة، باإلضافة إىل 

                                                           
 (.2/011)حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  –الشربيين    94
 .(21) احلج   95
 .022أمحد بن عبد احلليم، السياسية الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ص  –ابن تيمية    96
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، ةالتجاري التشجيع على الصناعة وتنظيمها، واالهتمام بالتجارة عن طريق متهيد الطرق وتأسيس األسواق
 97.باإلضافة إىل االهتمام بالزراعة باعتباره مصدرا  مهما  للتنمية

وتشمل هذه الوظيفة للدولة الوظائف القضائية من أجل فض  :إقامة العدل بين المواطنين والناس جميعاا   -
النسبة للحقوق املنازعات واحلكم فيها بالعدل وفق األحكام الشرعية املرعية، وتطبيق حدود اهلل تعاىل فيها ب

، وضمن هذا النطاق يعد القضاء ونصب من يقوم عليه من أهم مظاهر العدل اليت متثلها العامة واخلاصة
الواجبات اليت اهتم هبا فقهاء اإلسالم وخلفاؤه، فأبانوا شروطه ووضعوا خطته وحددوا طرق الفصل بني 

، ومن 98.ا  من أمثلة احلفاظ على مصاحل الناسالناس حتديدا  دقيقا ، وكان اختيار اخلليفة للقاضي مثال  فذ
تنظيمات القضاء يف الدولة اإلسالمية أنه خصص للنظر يف حماكمة أصحاب النفوذ والوالة مبا عرف 

 99.باملظامل

ما ميثله الدفاع عن كيان  –كما ذكر الفقهاء   –إن من أهم واجبات الدولة  :إعداد القوة لحماية الدولة  -
بتحصني الثغور ومحاية الرعية وإعداد العدة املالئمة والقوة الضاربة وتدريب  األمة ودولتها؛ وذلك

 .الشخصيات املقاتلة، إىل جانب تعلم فنون احلرب وكيفية استخدام السالح املناسب للزمان واملكان

من فروض الكفايات على  –ال سيما صناعة األسلحة  –وقد اعترب الفقهاء تعلم خمتلف احلرف والصنائع 
ومن ذلك أن حيتاج الناس إىل صناعة طائفة كالفالحة : )100.اعة املسلمني، ويف ذلك يقول ابن القيم اجلوزيةمج

والنساجة والبناء وغري ذلك، فلويل األمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك؛ وهلذا 
ات فرض على الكفاية حلاجة الناس إليها، وكذلك قالت طائفة من أصحاب أمحد والشافعي أن تعلم هذه الصناع

                                                           
 .172اإلسالم، ص  سامي زين العابدين، موسوعة اإلدارة يف   97
 (.4/2272)وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،  –الزحيلي .د   98
 .122أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطانية، ص  –املاوردي    99

ه، 201ولد سنة  ،احلنبليحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي مشس الدين بن قيم اجلوزية هو : ابن القيم اجلوزية   100
مولده ووفاته يف دمشق، غلب عليه حب ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له يف مجيع ذلك، وهو الذي هذب كتبه ونشر 

رجب سنة  ، مات يف الثالث عشر من شهر(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)، و(إعالم املوقعني: )ألف تصانيف كثرية منها ،علمه
 (.2/52)األعالم للزركلي، .)ه751
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، وذكر يف موضع (جتهيز املوتى ودفنهم، وكذلك أنواب الواليات العامة واخلاصة اليت ال تقوم مصلحة األمة إال هبا
، وهذا من تسعري إن الناس إذا احتاجوا إىل أرباب الصناعات كالفالحني وغريهم أجربوا على ذلك بأجرة املثل: )آخر

وال  ،عمال، أما التسعري يف األموال فإذا احتاج الناس إىل سالح للجهاد وآالت فعلى أرباب أن يبيعوه بعوض املثلاأل
 101(.ميكنوا من حبسه إال مبا يريدونه من الثمن

ومع أنه جيوز تولية غري األهل للضرورة إذا كان أصلح املوجود، فيجب مع ذلك السعي يف : )ويقول ابن تيمية
حوال حىت يكمل يف الناس ما ال بد منه من أمور الواليات واإلمارات وحنوها، كما جيب على املعسر إصالح األ

السعي يف وفاء دينه وإن كان يف احلال ال يطلب منه إال ما يقدر عليه، وكما جيب للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل 
الف االستطاعة يف احلاج وحنوها، فإنه ال جيب يف وقت سقوطه للعجز، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب خب

وفرض كفاية هو املتحتم املقصود : )ابن عابدين يف ذلك فقالوذكر ، 102(.حتصيلها ألن الوجوب هناك ال يتم إال هبا
 103(.حصوله من غري نظر بالذات إىل فاعله، فيتناول ما هو ديين كصالة اجلنازة ودنيوي كالصانع احملتاج إليها

على وحدة األمة واحلذر من الفرقة واالختالف، ذلك باحلفاظ  ويكون :تحقيق أهداف الدولةالعمل على  -
فبالوحدة تصبح الدولة مرهوبة اجلانب، عزيزة السلطان، كما أن الدولة اإلسالمية ال تعرف العنصرية، 

 حتقيقها فمواطنوها من مجيع األجناس وقد تتعدد ديانتهم، كما أن من األهداف اليت تسعى الدولة إىل
رعاية املصاحل واملقاصد اليت تقوم عليها الشريعة اإلسالمية وتستهدف حتقيقها، ومما يقرر ذلك ما أورد أبو 

ومقصود الشرع من اخللق مخسة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم : )حامد الغزايل يف املستصفى حيث قال
مسة فهو مصلحة، وكل ما ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخل

يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وهذه األصول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، 
؛ وعليه فإن احملافظة على احلقوق األساسية لألفراد تعترب من الدعائم 104(.فهي أقوى املراتب يف املصاحل

                                                           
 .257حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص  –ابن القيم اجلوزية    101
 .52أمحد بن عبد احلليم، السياسية الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ص  –ابن تيمية    102
 (.1/25)لدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه أيب حنيفة، ابن عابدين، حاشية رد املختار على ا   103
 .115حممد بن حممد، املستصفى يف علم األصول، ص  –أبو حامد الغزايل    104
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إلسالمي، فللدولة دور مهم يف حتقيق التوازن بني األوىل لتحقيق املواطنة النموذجية ضمن إطار احلكم ا
صل إىل املال؛ صول على احلقوق املادية أو التو املصاحل الفردية واملصاحل اجلماعية عند التعارض يف سبيل احل

إذ أن اإلسالم راعى مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، وأقام توازنا  فعاال  بني املصلحتني على وجه حتقيق 
افل االجتماعي، فلم يسمح اإلسالم للفرد يف احلاالت العادية بالطغيان على حساب اجملموع التضامن والتك

أو يتعدى حدوده، وال للجماعة أن تسحق مصلحة الفرد حلساب اجملتمع، ويف املقابل ال تضيع يف نظام 
سالم هي اإلسالم شخصية الفرد وال هتدر مصلحة اجلماعة؛ ألن الغاية من حياة اإلنسان حقيقة يف اإل

غاية اجلماعة بعينها، أي تنفيذ القانون اإلهلي يف الدنيا وابتغاء وجهه يف اآلخرة، وهبذا يتحقق التوازن 
املطلوب إسالميا  بني الفردية واجلماعية رعاية للمصلحتني معا ؛ حىت يقوى الفرد ويدعم بالتايل اجلماعة 

 .العامة

يق منوذجيتها فإن الدولة تلتزم شرعا  باحلفاظ على اآلداب العامة وضمن إطار حتقيق أهداف الدولة لتحق         
ومحاية منظومة األخالق يف اجملتمع، كما أن صيانة مقاصد الشريعة اإلسالمية تتطلب من الدولة محاية دائمة هلا يف 

وك والتصرفات؛ لذلك  اجملتمع؛ ألن لألخالق السائدة يف اجملتمع تأثري كبري على األشخاص وانعكاسا  مباشرا  يف السل
كان الدين واخللق أمرين متالزمني يف اإلسالم، وعلى الدولة أيضا  حتقيق التكافل االجتماعي بني الناس ألهنا مسؤولة 
عن الرعية وعن ضرورة إقامة العدل ومنع الظلم وغريه، وحتقيق التعاون على الرب والتقوى من استيفاء احلقوق وإعطاء 

هتيئة سبل الكسب املشروع ووسائل العمل : ئل الدولة يف تأمني املعيشة لرعاياها كثرية أمههااملستحقني وحنوه، ووسا
الشريف مع ضمان تكافؤ الفرص، وحتقيق احلاجات األساسية من مسكن ومأكل وملبس، كما أن من واجب الدولة 

سلمني ككسوة عار وإطعام من فروض الكفاية دفع ضرر امل: )، ويف ذلك يقول النووي105.تأمني العاجزين عن العمل
حتقيق وهل يكفي سد الضرورة أم جيب : )، وتساءل شارح املنهاج يف ذلك فقال(جائع إذا مل يندفع بزكاة وبيت مال

مقتضى كالم الرافعي يف األطعمة أن ذلك على القولني فيما إذا : الكفاية اليت يقوم هبا من تلزمه النفقة ؟، فيه وجهان

                                                           
 .102دراسة فقهية مقارنة، ص  –ياسر حسن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالمية .د  105
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؛ وعليه فإن 106(.، واألوجه ترجيح الثاين وهو ما حيقق الكفاية-سد الرمق  يقصد -جيح األول وجد املضطر امليتة تر 
 . على احلاكم حتقيق العدالة االجتماعية يف أوساط اجملتمع رعاية للمصلحة العامة

 األمن إن الدولة اإلسالمية دولة ذات فكرة ومبدأ، وتسعى دائما  إىل نشر فكرهتا يف ظل من : الوظائف اخلارجية
ويف  ،- أي يف حالة ما إذا حال بينها وبني تبليغ الدعوة للناس حائل - والسالم مامل تدع الضرورة إىل غري ذلك

ج اإلسالم يف عالقاته الدولية يقوم على مبدأ التوفيق بني ضرورات الواقع وبني هإن من: )الزحيلي.دذلك يقول 
ة من رسالته، فهو ال يستطيع جتاهل ظروف وضرورات احلياة الدولية مثالية املبدأ واملسعى الذي حيقق الغاية املنشود

ملا هلا من ثقل تفرض به نفسها على األحداث واملتطلبات الداخلية، وال ميكنه أصال  التخلي عن واجب التبليغ 
اها، وحماولة ونشر املبادئ والتضحية يف سبيل املبدأ وإثبات اخلصائص الذاتية اليت يتمتع هبا، وإعالم الناس مبحتو 

وميكن ذكر أهم  .107.(تنفيذها وحتقيق األهداف املطلوبة بالسياسة واحلكمة واألناة ومواتاة الفرصة املناسبة
 :الوظائف اخلارجية للدولة على النحو التايل

إذا كان واجب الدعوة ركن أصيل من أركان اإلسالم قررته العديد من الدالئل : الدعوة إلى اإلسالم -
واجب الدولة اإلسالمية أصيل أيضا  يف هذا اجملال؛ باعتبار أن ويل األمر ميثل جانب اخلالفة فإن  النصوصو 

، كما كان اخللفاء الراشدون ومن بعدهم يفعلون، ومن دالئل ذلك (صلى اهلل عليه وسلم)عن رسول اهلل 
يأخذوا كم، وال لث عمايل ليضربوا أبشار إين مل أبع: )عندما قال( رضي اهلل عنه)خطبة عمر بن اخلطاب 

أقصه منه، فقال  أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به ذلك فلريفعه إيلّ 
لو أن رجال  أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟، إي والذي نفسي بيده إال أقصه، وقد رأيت : عمرو بن العاص

تقوم الدولة هبذه الوظيفة على أمت وجه فال بد  ولكي، 108(.أقص من نفسه( صلى اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 
دعم املؤسسات واهليئات اليت تقوم  إىل جانب العمل علىمن إنشاء اجلامعات واملعاهد إلعداد الدعاة، 

  .بواجب التبليغ والدعوة

                                                           
 (.2/012)ىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب، مغين احملتاج إ –الشربيين    106
 (.4/2272)وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،  –الزحيلي .د   107
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ة ولعل ذلك يندرج حتت الوظيفة األوىل اليت حددها الفقهاء لإلمام، فاحملافظ :دفع شبهات أعداء اإلسالم -
على الدين وعقائده وإيضاح الشبهات وحل املشكالت ورد املفرتيات وتزييف البدع يعد من أهم واجبات 
الدولة، ويكون ذلك بإرسال البعثات الداعية والنشر لدين اهلل تعاىل من العلماء والفقهاء، ويقرر ذلك ما 

م بإقامة احلجج العلمية، وهي الرباهني ومن فروض الكفاية القيا: )ذكره الشربيين اخلطيب يف املغين عندما قال
وما جيب له من الصفات وما يستحيل عليه منها، وعلى إثبات  ،القاطعة على إثبات الصانع سبحانه وتعاىل

به من احلساب واملعاد وامليزان وغري ذلك، وكما أنه ال بد من إقامة  علنبوات وصدق الرسل، وما ورد الشر ا
ممن يقيم الرباهني ويظهر احلجج ويدفع الشبهات وحيل املشكالت كما نبه احلجج القهرية بالسيف ال بد 

 109(.القيام بإقامة وحل املشكالت يف الدين، فإن مل تقم مجاعة هبذا الواجب أمثت األمة كلها: عليه بقوله

إن من واجبات الدولة ووظائفه اخلارجية اليت حتتمها : حماية األقليات المسلمة خارج ديار المسلمين -
ملسؤوليات اجلسام عليها نصرة املظلوم فردا  أو مجاعة من املؤمنني، أو إغاثة املستضعفني املسلمني، ومحاية ا

األقليات املسلمة القاطنة يف غري دار اإلسالم من الظلم وانتقاص احلقوق، وذلك عند القدرة واإلمكان، ومما 
ِفي َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء  َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلونَ }: يقرر ذلك قول اهلل تعاىل

ُدنَك َولِياا َواْجَعل لََّنا ِمن َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َه ِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ 
َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يُ َهاِجُروْا َما َلُكم مِّن َوالَيَِتِهم مِّن َشْيٍء َحتَّى يُ َهاِجُروْا }: ه تعاىل، وقول110.{لَُّدنَك َنِصيراا

نَ ُهم مِّيثَاٌق َوالّلُه ِبمَ  َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ ا تَ ْعَمُلوَن َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّ
ن اآليتان تقرران استيعاب االنتماء للدين لالنتماء لألوطان، وأن األمة اليت جتمعها حدود افهات، 111.{َبِصير

وطن يدين غالبية أهله باإلسالم عليهم أن يستحضروا ما جيمعهم وفق مقومات الدين مع من يدين باإلسالم 
 .من األقليات املسلمة اليت تعيش يف خمتلف اجملتمعات
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 الثاني المبحث

 
 الخالفة اإلسالمية بين الدولة المدنية والدولة الدينية

 
يذكر الكيالين بأن الدين والدولة، والدين واحلكم، والدين والسياسة كمصطلحات مل يكن هلا وجود على 
اإلطالق يف عصور اإلسالم األوىل، ومل يكن هناك ما نعت بفصل الدين عن الدولة؛ إذ أنه ما هاجر املسلمون إلقامة 

، ولو أن مسلما  أو غري مسلم قد فكر يف إثارة هذه ؟ ، فكيف يتم فصل الدين عن الدولةللدينلة إال انتصارا  الدو 
لكان مناطا  للسخرية واالستغراب، والنصرف الناس عنه ورموه ( صلى اهلل عليه وسلم)القضية يف حضرة رسول اهلل 

 .باجلنون واخلرق

مال  متكامال  يتناول خمتلف نطاقات حياهتم، ومبا يستوعب تنظيم الدين فهما  شالقد كان األولون يفهمون 
سانية العالقة بني احلاكم واحملكوم، ويبين منظومة املواطنة اليت تقوم على أصول الدين وتستجيب لالحتياجات اإلن

عته، وكانت وتغذيها شري ياسة معينة حتددها مبادئ اإلسالمكان احلاكم ملزما  بسضمن نطاق الدولة ومؤسساهتا، ف
يف ظل القيم اإلسالمية، كما أن احلكومة اإلسالمية اليت قامت عرب متارس حراكها يف تنمية الوطن والنهوض به الرعية 

العصور والدهور يف ظل أسر معينة أو مذهبية بعينها، كل هذه احلكومات مل تكن لتفصل الدين عن الدولة، ومل يكن 
 112.يفكر فيه أن فضال  عن جيرؤ أحد أن يصرح بذلك

إن نظام اخلالفة اإلسالمية خيتلف عن أي نظام حكم يف العامل، وقد يتشابه يف بعض أجزائه مع بعض أجزاء  
أنظمة أخرى، ولكنه ككل خيتلف اختالفا  جوهريا ، فهو يتحقق باإلمامة اليت هي خالفة النبوة ونيابة عنها، حيث أن 

تحكيم شريعة اهلل تعاىل يف أرضه إلقامة العدل فيها، والذي خيتاره املسلمون مهمة اخلليفة وراثة النبوة بإقامة أحكامها ب
فرض على املسلمني إمام أو خليفة إال باختيارهم من األشكال أن يُ أي شكل وعليه فإنه ال جيوز ب ؛انتخابا  وبرضاهم

                                                           
 .12جنيب، حول الدين والدولة، ص  –الكيالين  112
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فإن  واجتمع املسلمون عليه ليفة وبويعورضاهم وانتخاهبم، فهي الوالية الكربى واإلمامة العظمى، ومىت انتخب اخل
عليه إقامة كتاب اهلل تعاىل والشورى بني الناس؛ ليكون بذلك أمري املؤمنني ومركز ثقة األمة اإلسالمية واملسؤول عن 
قضائها وعن شوراها وعن أجهزهتا التنفيذية ما دام مستقيما  على أمر اهلل تعاىل، عاكسا  هبذه اخلالفة مظهر وحدة 

من خالل سلطة مركزية واحدة، حيث يعترب ذلك من قبيل فروض  -تعبديا  وعسكريا  وسياسيا   - األمة اإلسالمية
( صلى اهلل عليه وسلم)الكفايات كاجلهاد والقضاء، ومصدر فرضيتها هو الشارع احلكيم وسنها الرسول الكرمي 

 113.للمسلمني

  
 السياق التاريخي لمفهوم الخالفة: أوالا 

 
من بعده للخلفاء الراشدين بدأ توسع اخلالفة  احلكموتويل ( صلى اهلل عليه وسلم)بعد وفاة النيب حممد 

قرابة الثالثون عاما ، مث ( رضي اهلل تعاىل عنهم)اإلسالمية، حيث حكم اخللفاء الراشدون ومعهم احلسن بن علي 
 .نقامت باخلالفة اإلسالمية دول أسقطتها دول أخرى حىت انتهى احلال إىل ما حنن عليه اآل

ويف خضم ذلك يثار ضمن مناقشتنا ملسألة تأصيل الدولة املدنية يف احلضارة العربية واإلسالمية ما كانت عليه  
اليت حتققت يف هذه ومقومات املواطنة صورة الدولة يف ظل اخلالفة اإلسالمية اليت سادت عدة قرون، وجوانب املدنية 

ع ما هو سائد يف ظل احلضارة املدنية الغربية يف جانب منها، خاصة اخلالفة، واليت متثل قواسم مشرتكة تلتقي فيها م
من مسائل ترتبط مبعطيات الدولة املدنية اليت وما إىل ذلك  دودها وقيودهاوإن اختلفت ح ،يرتبط باحلريات بالنسبة ملا

 .نشأت يف اجملتمع الغريب على أساس فصل الدين عن الدولة

فإنه ال ميكن  بتحكيم الوحي دولة دينية( ه وسلمصلى اهلل علي)يديرها النيب إذا افرتضنا أن الدولة اليت كان  
أنه استبد برأي إذا كان نابعا  من ( صلى اهلل عليه وسلم)مل يعرف عنه حيث اعتبارها ألجل ذلك دولة استبدادية، 

ة اإلسالمية كانت يف عهد وعليه فإنه ال ميكن التسليم بالقول بأن اخلالف ؛طبيعته البشرية خاصة يف مسائل الشورى
                                                           

 .222سعيد حوى، اإلسالم، ص   113
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النبوة متثل دولة دينية يف سياق استيعاب خمتلف شؤون الدولة ضمن إطار األمر اإلهلي الغري قابل للنقاش، بل كان يف 
من املسائل ما يف املقابل ما هو كذلك يتحقق بتحكيم شريعة اهلل تعاىل، وكان هناك ( صلى اهلل عليه وسلم)عهده 

، ل إىل الرأي األصوب يف املسألة املعروضة، حيث كانت الشورى من أسس احلكم يف عهد النبوةاقرتن باملشاورة للوصو 
 وال بالرأي االستفراد منحى الراشدة اخلالفة عهد فإهنا مل تأخذ األمور يف الدولة اإلسالمية بعد عهد النبوةأما يف 

 اخلليفة تقومي على مبنية تلك الفرتة يف كماحل أسس كانت بل كبرية، أخرى على قليلة فئة مصلحة تفضيل وال الظلم
 عليه املنصوص اإلهلي القانون هو كان به القانون املعمول أن ذلك من واألهم ،الرعية صاحل على والوالة اخللفاء وسهر

 .به التزامه حسب احلاكم فعل يقّوم أن أحد ألي واحملكوم، وميكن للحاكم معروف وهو اإلسالمية، الشريعة يف

 قليلة فئة وعدم استبداد حقوقهم، وحفظ كرامتهم صيانة هو املدنية بالدولة الناس حكم من اهلدف انك وإذا 
 احملاسبة من جو يف كرامتهم، امتهان بدون العيش يف والسكينة الطمأنينة إىل توصلهم اليت رغباهتم وتطبيق ،امبصاحله

 لتحقيق الشعب جبهود مدفوعة وتسعى كوما ،أم حم حاكما   هذا أكان سواء القانون حدود يتخطى ملن والسكينة
 اإلسالمية الدولة إن بل والدولة اإلسالمية، الدولة هذه بني تعارض هناك إذا كان ذلك فإنه ليس األمة، أهداف
 اآلخرة يف األمان بر إىل  -حكاما  وحمكومني - الناس بإيصال جليل يتمثل هدف بإضافة اجملال هذا يف كثريا   سبقت

وآخرته، وهو ما يعين أن مدنية الدولة يف ظل اخلالفة  دنياه لإلنسان حتفظ اليت الشريعة فروض قامةإ خالل من
 املدنية الدولة من ومالئمة واقعية وأكثر خمتلف شكل هي بالعبارة األصح أو خاص، نوع من اإلسالمية تعد مدنية

 114.الغريب مبفهومها
دينية باعتبار ما تقوم عليه من احلاكمية هلل تعاىل، فإن هذه  وإذا افرتضنا أن اخلالفة اإلسالمية متثل دولة 

الدولة ال تعين أبدا  أن احلاكم ذو طبيعة إهلية أو خمتار بطريقة مباشرة وغري مباشرة من اهلل تعاىل، وذلك باستثناء 
هم يكون من عامة وعليه فإن أي حاكم للدولة اإلسالمية من غري  ؛األنبياء الذي يرتبطون بالوحي املنزل من السماء

الشعب وال يكون ذو منزلة عالية ال يرقى إليها أحد منهم حبيث ال يعرتض على أقواله وال يسأل عما يفعل، وليس 
املعىن الذي كان سائدا   قررألحد ِقبَ َله حقوق أو التزامات، وال ألحد احلق يف مقاومته أو االعرتاض عليه، وهو ما ي

، وذلك على خالف املفهوم اإلسالمي للدولة الدينية الذي يعين تطبيق 115.وقراطي الغريبللدولة الدينية مبعناها الثري 
مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بأمور الدولة، كما تكون شرعية احلاكم يف  ،اهلل تعاىل يف خمتلف شؤون احلياةاحلكم بشرع 

                                                           
 .إبراهيم خليل، الدولة الدينية والدولة املدنية -عليان   114
 .واملدنية الدينية بني اإلسالمية شاكر الشريف، الدولة بن حممد -الشريف   115
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يتلقى أوامر من اهلل تعاىل وينفذها كما يراها وال  وليس باالدعاء بأنه حكام الشريعة الغراءألنة بتطبيقه هذه احلالة مقرت 
حيكم يف إطار  ؛ لذلك فإنه ميكن أن حياسب وميكن أن خيتلف الشعب معه، فهوسبب ما يقوم بهيسأله أحد عن 

 116.قوانني يستوي هو وغريه يف معرفتها، ويف إطار صالحيات حددت له ال ميكن له جتاوزها
 

 المعاصر وإشكالية الربط بالطبيعة الكهنوتية (الدولة الدينية)مصطلح : ثانياا 
 

وعلى  ،حلكم اإلسالمي العادل بشريعة ربانيةا من الناس إلخافة صياغته متت (الدينية الدولة(مصطلح  إن
 ال اليت الدينية غري الدولة مقابل يف الدين، ملرجعية تستند اليت الدولة سوى يعين ال العربية باللغة التعبري أنمن  غمالر 
 اإلهلي باحلق احلكم على تقوم اليت الثيوقراطية الدولة مبعىن الدينية الدولة تعبري إحلاق مت إال أنه الدين، ملرجعية ستندت

 يف أصال   توجد ال املعىن هبذا الدينية والدولة، منه مفوض اهلل وأنه عن نيابة حيكم أنه احلاكم يزعم حيث املطلق،
 حتتملها ال مبعانٍ  ال  حممّ  الدينية الدولة مصطلح أصبح اإلسالمية؛ لذا التارخيية ةاخلرب  على غريب منوذج وهي اإلسالم،

 باملشروع إلصاقها يتم سلبية صورة لتكوين املصطلح هذا صياغة مت ولكن ،مبنظومة الفكر اإلسالمي وال ترتبط اللغة
 من أيضا   كما قصد،  مشروعها عن الدفاع دائرة يف اإلسالمية احلركات وتدخل يةسلب مبعان حياصر حىت اإلسالمي؛

 باحلق احلكم على القائمة الدولة متاثل أنه سوف إسالمية مرجعية ذات مدنية دولة إىل يدعو َمن اهتام املصطلح هذا
 يظهر وهنا، االستبداد من نوعا   متثل الدولة تلك أن بعضهم أو الناس لدى يتكون حىت التفويض اإلهلي؛ أو اإلهلي

 دينية، وليست مدنية وأهنا الدولة، طبيعة املصطلح هذا يشرح حيث اإلسالمية، املرجعية ذات نيةاملد الدولة مصطلح
 .اإلسالمية يف ارتباطها بالشريعة الربانية اخلالدة واملالئمة للمصاحل اإلنسانية املرجعية على وتقوم

 تشويه مت أن بعد  السائددينية وفق املعىن دولة اإلسالمية الدولة بأن القول جتنب الضروري من لقد أصبح
 املنهج إىل الداعني هؤالء تصوير حيث يتم التعبري نفسه، صميم من ليس التشويه هذا أن رغم الدينية، الدولة تعبري

 .الدين باسم االستبداد فرض يريدون أهنم على اإلسالمي
 أمرا   األمر هذا ويصبح، حصرا  وال ميكن أن تكون غري ذلك مدنية دولة هي اإلسالمي املفهوم يف الدولة إن

 الدولة هي املدنية الثائر، فالدولة اجلدل هذا يف املعنيون وهم ،حتديدا   السنة أهل عند والوضوح الصراحة شديد فقهيا  
 أو عسكرية أو دينية وال علمانية غري مدنية السنية دولة املذاهب سواها يف يطرح وال اإلسالمي الفقه يطرحها اليت

 .بوليسية
                                                           

 .25ص  املدنية، ولةوالد الدينية شيخ، الدولة إدريس جعفر  116
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 بالدولة يسمى ما يعرف ال اإلسالم أن له بيان يف الشريف باألزهر اإلسالمية البحوث جممع دأك وقد
 الدولة إال يعرف ال اإلسالم أن حيث دينية؛ الدولة تكون أن يعين اإلسالم تطبيق بأن للقول صحة ال وأنه الدينية،
 الشريعة بأن يقول َمن كل أن إىل ميةاإلسال البحوث جممع عضو بيومي املعطي عبد الدكتور كما أشار،  املدنية

 كثري يف اإلسالمي الفقه وأن مدنية، دولة حقيقتها يف اإلسالمية الدولة أن يدرك ال املدنية الدولة مع تتناىف اإلسالمية
مع االرتباط مبقاصد ودالالت  احلاالت بتغري يتغري كالقانون فهو البشري، كاالجتهاد وضعي فقه أحكامه من

 البشرية، للعقول وإرشادها هدايتها على متفق عامة إسالمية مبادئ يقدِّم ، كما أن اإلسالمعية املرعيةالنصوص الشر 
 الذي هو اإلنساين األمور، والعقل كل ويف والسياسة واالقتصاد التشريع يف للعقول صحيحة مسارات تضمن وهي
 وال بضرر، تأمر ال أهنا على بالطبع واملتفق طعية،الق والنصوص الكلية املبادئ هذه ضوء يف احلل وحيدد املصلحة خيتار
 .(وال ضرار ضرر ال: )الكلية القاعدة ألن ضررا،   تشرع

وذلك  اإلسالمي؛ املدين للمجتمع مطلق موضوعي ضابط أول يعترب التوحيد مفهوم ومن جانب آخر، فإن
 املطلق احلق أو املال يف املطلق التصرف أو لقةاملط بالسلطة فئة أو فرد ينفرد لكي ال ضمانا   يشكل القرآين التوحيد ألن
 نعد أن ميكن حبيث احلالية، ورهاناته غاياته من غاية أعظم فتئ يشكل وما اجلماعة، دون قانونية قواعد ضعو  يف

 لهاتأصي ميكن كما القرآين، التوحيد مفهوم انطالقا  من اإلسالم يف متأصلة وغاياته مبقوماته املدين اجملتمع قيام دواعي
 مقابل األرض يف الناس وجل عز اهلل استخلف ، فقد117.االستخالف كمفهوم أخرى قرآنية مفاهيم من كذلك
 من وليس وجمتمعات مجاعات كوهنم حيث من بينهم، ليدبروها املدنية وسلطتهم مرهمأإليهم  وأسند وتنزيهه، توحيده
 غاياهتا من غاية أهم عن فترتاح استخدامها يف يشتطو  هبا يتفرد ال حىت منهم ألحد يسندها فلم أفرادا ، كوهنم حيث

 دون وحده السلطة يف اإلهلي احلق أو اإلهلي التفويض عييدّ  أن ميكنه اإلسالم يف أحد فال، العدل هي اليت املبدئية
 يف حنياملصل جعل مما النصرانية، الكنيسة مبباركة الوسطى القرون يف وملوكها أوروبا أباطرة عيدي كان مثلما مجاعته

 الداللة القطعية نصوصه قتضىمباإلسالم  يف السلطة أو والدولة، فاألمر الدين بني بالفصل للمطالبة ونيهبّ  القارة هذه
 وعلمائه اإلسالم فقهاء من كثري ذلك وقد بني أفرادهم، من فرد إىل الوجمتمعهم  املسلمني مجاعة إىل والثبوت يرجع

 السلطة احتكار عدم إىل هتدف وممارساتٍ  دعاوى من الغريب بفهمه املدين اجملتمع به حَيفل فما وحديثا ، قدميا   ومفكريه
 لبناء أهله يؤهل مما قبل؛ من اإلسالم به َحفل قد واملدين السياسي التعاقد نظرية ضمن للمجتمع عليها التداول وختويل

 الدولة تدبري شؤون يف الشرعية ومبادئه أسسه وعلى واالستخالف، التوحيد يف الدين هذا مفاهيم املدين على جمتمعهم
 .باحملكومني احلاكمني وعالقة والسلطة

                                                           
 .السياسي والفكر الغربية السياسية الفلسفة بني املدين اجملتمع حممد خليل صربي، مفهوم  117
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إن اخلالفة اإلسالمية اليت تأخذ مبفهوم املدنية تقرر أن اإلسالم دين ومدنية، وأن املدنية اإلسالمية أكثر هتذيبا  
الشريعة اإلسالمية، وأمتنا اإلسالمية ذات من املدنية األوربية، وأن الرابطة اإلسالمية هي املدنية اإلسالمية، وأساسها 

ومقاومة ملشروع إحالل  وتأكيدا  على االستقالل احلضاريمدنية أصيلة ال مدنية طفيلية، ارتباطا  باملوروث احلضاري 
سالمية املدنية األوربية حمل املدنية اإلسالمية يف سياق املد التغرييب من خالل العوملة، مما يستلزم ضرورة بعث املدنية اإل

لتكون صيغة هنضتنا احلديثة، تلك املدنية املؤسسة على الدين اإلسالمي دين العمل وحتقيق الذات، مع االستفادة من 
من خالل رؤية واضحة وعميقة  للمشرتك اإلنساين العام العلم األوريب وعناصر النهضة املتحققة يف تلك البيئة استلهاما  

مراعاة اخلصوصية ، مع بعث تراثنا والتجديد له يف ظل كام الشرعية املرعيةتؤسس ملنهجية جديدة الستقراء األح
احلضارية املقرتنة باإلبداع والتميز؛ تأكيدا  على الرسالة احلضارية املقتضية خدمة إنسانية اإلنسان وحتقيق كرامته 

 118.املنشودة
ع والرفض للدولة الدينية ظهر بوضوح خطوط التقاطوبناء على هذا العرض يظهر بأن أسس نظام احلكم تُ 

الذي يتحقق الفرق بني البغي والظلم الكنسي وبني دين العدل واملرمحة  ، حيث يتضح جليا  119.وفق الرؤية الثريوقراطية
من خالل دولة مؤسسات قائمة على الفصل بني السلطات، ومنع االستبداد واحملاربة له، مع اإلقرار باعتماد مفهوم 

ا الدولة اليت تدعم التعليم احلديث واستخدام التقنية املعاصرة واإلدارة احلديثة يف شىت مناحي الدولة املدنية على أهن
فهوم ان واألفكار تأكيدا  ملالتوسع يف العمارة وإنشاء البنية التحتية، وهي الدولة اليت حتتضن كل األدي إىل جانباحلياة، 
ين والسياسة ضمن قالب ما يستوعبه ضمري اجملتمع وفق بعد ضمن إطار مبادئ الدين احلنيف، مجعا  بني الد التنوعية

                                                           
 .20مفاهيم وأحكام، ص  –أبو فهر، الدولة املدنية  –السلفي   118
، وتعين حكم  Theokratiaة اليونانيةتعترب من املصطلحات السياسية الوافدة، واألصل اللغوي للثيوقراطية مشتق من الكلم: الثريوقراطية  119

اهلل، ولكن يف استعماله الشائع فإن املصطلح يقصد به حكم رجال الدين أو حكم الكنيسة، وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتني يونانيتني 
كم الذي يعترب أن اهلل هو السلطة السياسية وتعين احلكم، ونظام احلكم الثيوقراطي هو نظام احل( قراط)وتعين إله، والثانية كلمة ( ثيو)األوىل كلمة 

يهم سلطة اهلل، واليت العليا، وأن القوانني اإلهلية هي القوانني املدنية الواجبة التطبيق، وأن رجال الدين بوصفهم اخلرباء بتلك القوانني اإلهلية تتمثل ف
 . يكون لزاما  عليهم جتسيدها من خالل فرض وتطبيق قوانينه السماوية

لدولة اإلسالمية فإنه ليست هبذا املفهوم، وعلماء الدين يف اإلسالم ليسوا وسطاء بني العبد وربه، فضال  عن أن الدين اإلسالمي أما ا
طي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أن العلماء أو احلكومة يف اإلسالم ليسوا أوصياء من اهلل على خلقه، فمن يدعي أن احلكم اإلسالمي ثيوقرا

لم احلقيقة؛ ألن احلاكم املسلم ينتخب من الشعب، وهو خيطئ ويصيب، وحياسب ويعزل وليس معصوما ، وليس     هناك يف يكون قد ظ
دنيا، اإلسالم طبقة الكهنوت املشار إليها، وإمنا حيكم يف األمة أفضلها بشروط معينة تقدمه األمة وختتاره على أساسها إلدارة مصاحلها يف ال

يف اإلسالم تكاد تكون وظيفة تنفيذية حمضة سواء عن طريق التنفيذ احلريف للنصوص أو التنفيذ االجتهادي لألمور املرتبطة حيث أن مهمة احلاكم 
للمزيد .)باالجتهاد، وال ميتلك احلاكم يف اإلسالم سلطة مطلقة، فهو ذو سلطات حمدودة باحلدود الشرعية، وال جيوز له أن يتجاوز هذه احلدود

 (.ه أون الينموقع كنان: أنظر



 راطي وفق ما يرتبط بأسس وآليات املواطنة من منظور اإلسالمتعزيز نطاقات االنتقال الدميق
 

 

 

 

48 
 

تعبدي سائد، ففي الدولة اإلسالمية تتحقق املدنية مبجامع اخلري كله، مع النهي عن كل ما يعكر صفو حياة الفرد 
 120.سبحانه وتعاىل واألسرة واجملتمع واألمة بأسرها، ومل ال تكون كذلك وقد أرسى تعاليمها العليم اخلبري

 
 الدولة التي يريدها اإلسالم والفرق بينها وبين الدولة الكهنوتية: لثاا ثا
 

إن الدولة اليت يريدها اإلسالم هي دولة مدنية شورية عادلة ذات مرجعية إسالمية، وليست دولة دينية تستبد 
ة الدينية اليت يقرها أو باسم احلكم اإلهلي، واإلسالم بداية ضد الدولتعاىل بالناس، أو حيكمها رجال دين باسم اهلل 

بشكل من األشكال، فهو جاء ليهدم احلكم الديين وفق املفهوم السائد يف التصور الغريب، وقد أملح القرآن الكرمي إىل 
ا اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَاباا مِّن ُدوِن الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُ } :ذلك يف قوله تعاىل ِمُروْا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوْا ِإلَ ها

ا ُيْشرُِكون ا الَّ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ صلى اهلل عليه )، فقال عدي بن حامت عندما مسع رسول اهلل 121.{َواِحدا
ون وحيرمّ  حلرامون اأمل يكونوا حيلّ (: )وسلمصلى اهلل عليه )واهلل يا رسول اهلل ما عبدناهم من دون اهلل، فقال )(: وسلم

 122(.فذاك عبادهتم: نعم، قال: احلالل ؟، قال
وما هو بشري حبت،  بل هي طبيعة تفرق بني ما هو ديين حبت يعة كهنوتيةإن طبيعة اإلسالم ليست طب

وليس إىل البشر، وال ( صلى اهلل عليه وسلم)وجتعل ما هو ديين حبت مرده ومرجعه إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله الكرمي 
أما ما هو  ،بتسلط البشر على البشر، أو بأن يقوم البشر نيابة عن اهلل تعاىل فيما هو خاص به سبحانه وتعاىل تسمح

أنه وضع له آدابا  يتمثل يف اإلسالم  قررهخاص باحلياة وليس له عالقة دينية فقد ترك هلم حرية التعامل فيه، وكل ما 
صلى اهلل )يف باب املعصية واحملرمات، وهو ما عرب عنه رسولنا الكرمي أو الولوج  وطا  ال تؤدي به إىل إضرار الناسوشر 

 123.(إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإن كان من دينكم فإيل): بقوله( عليه وسلم
دولة ظل كما أن هناك فروقا  جوهرية بني احلكم الديين أو الدولة الدينية والدولة اإلسالمية اليت قامت يف  

قام نظام احلكم يف اإلسالم على عدد من املبادئ والقواعد اليت خيتلف هبا اختالفا  كليا  عن نظرة الغربيني  حيث، مدنية
أن نطاق املواطنة يف تلك الفرتة مل يكن نطاقا  يرتكز على ؛ ذلك 124.للحكم الديين الذي ساد فرتة طويلة يف أوربا

                                                           
 .25وص  14حامت بن حسن، ماذا تعرف عن هذه املصطلحات ؟، ص  –الديب   120
 .(21) التوبة  121
 . (5/278)، ، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي(2205) حرواه الرتمذي،   122
 . ، وله طرق أخرى(0222) حرواه مسلم،   123
 .14دنية واحلريات واملواطنة وتطبيق الشريعة، ص عصام، اخلوف من حكم اإلسالميني عن الدولة امل -تليمة   124
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مذابح كثرية سببها  باإلضافة إىل، هذا تقتصر على أتباع املذهب بل كان أضيق حبيث الديانة كمعيار لالنتماء فحسب
 .اعتناق مذهب غري املذهب الكاثوليكي، فضال  عن أن يكون ديان ة غري الديانة املسيحية

بني احلكم الديين أو الدولة الدينية والدولة اإلسالمية اليت قامت من الفروق املقررة بناء على ما سبق، فإن و  
 :دنية ما يلييف دولة م

نال الربكة على من هي اليت حتكم وهلا صفة القداسة، فمنها تُ ( اإلكلريوس)أن طبقة رجال الدين املسيحي  -
ترضى عنه، وهبا تصب اللعنات على من تسخط عليه أو خيتلف معها يف أقل القضايا الدنيوية العلمية، 

الدين، وله كذلك صفة القداسة اليت ال تقف ناهيك عن القضايا الدينية أو القضايا اليت هتدد مصاحل رجل 
أما يف  ،عند حدود عالقة الناس برهبم فحسب، بل تتعدى عالقة اإلنسان بالناس والسلطان واحلياة والعلم

ليست هلم صفة القداسة بل هم يستوون مع د رجال دين، بل هناك علماء دين اإلسالم فإنه ال يوج
يف العلم الشرعي ومستأمنني عليه، وال يعين ذلك أهنم أفضل درجة الناس، فهم ليسوا إال أناسا  ختصصوا 

 .عند اهلل تعاىل، وال حيق ألحد منهم ادعاء القداسة على فكره وأعماله

 معصومون عن اخلطأ؛ ألهنم يتكلمون نيابة عن اهلل تعاىل وفق ما يقررون يف نيأن رجال الدين املسيحي -
كالمه إال هم، واحلقيقة الدينية عندهم وحدهم، فليس من أحد أن قناعات الناس، فال يُفهم مراد اهلل من  

امتالك حيث أن يتقدم للصالة أو الوعظ عندهم من الكتب املقدسة، وال تفسريها وال حق فهمها إال هم، 
م الذين يعتربون ليسوا عليهم وحدهم، وذلك خبالف علماء الدين يف اإلسال صراحلقائق الدينية وغريها ح

 .يف تصور النص باإلفتاء وجهة نظر ماال يتجاوز رأيهم التعبري عن و  مبعصومني

وعليه فإن حكمهم ال  ؛فهم وكالء اهلل تعاىل يف األرض ديين حيكمون نيابة عن اهلل تعاىلأن رجال احلكم ال -
 اإلسالم فهو حيكم نيابة عن األمة، أما احلاكم يف حبكم عصمته يعرتيه اخلطأ وال يعقب عليه وال خيالف

ليس نيابة عن اهلل تعاىل، فالناس هم الذين خيتارونه ويبايعونه؛ لذلك فإن احلكم ال ينعقد إال بالبيعة و 
 .الصحيحة بأي أسلوب يبتكره الناس
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أن رجال احلكم الديين ال جتوز حماسبتهم على ما يفعلون ألهنم يتصرفون نيابة عن اهلل تعاىل، ومن يتصرف  -
عن اخلطأ، فمن كانت له هذه اجلرأة من القداسة فال جيرؤ أحد على نيابة عن اهلل تعاىل فهو معصوم 

حماسبته أو االعرتاض عليه عند اخلطأ، وذلك خبالف اإلسالم الذي جييز  حماسبة احلاكم على مجيع 
 .حماسبته هنا هي اليت عينته وهي اليت متلكتصرفاته؛ أل

ل اهلل تعاىل يف األرض، وذلك خبالف احلاكم أن رجل احلكم الديين يتصرف يف الناس كيفما يشاء ألنه وكي -
يف اإلسالم فإنه إذا اختصم مع أحد فإنه يقتص حلقه أمام القضاء، ويقف احلاكم واملتظلم من أفراد 

كثرية ال مقام   اإلسالمي الشعب على قدم املساواة، واملواقف اليت تشهد على ذلك يف صفحات التاريخ
 .لبسط تفاصيل أحداثها

أن يعزل احلاكم الديين ألنه معني من عند اهلل تعاىل، فواليته أبدية منذ ترسيمه حىت وفاته، أما ال حيق ألحد  -
نه وبينها، فال احلاكم يف األمة اإلسالمية فإنه معني من قبلها، ومن حقها أن تعزله إذا خالف العقد الذي بي

 .حتكمه الشريعة الغراء األمة إمنا هي مشروطة ومبنية على عقد واتفاق بينه وبنيو  توجد والية أبدية

أن الدولة الدينية اليت ظهرت يف أوربا تعادي العلم وحتاربه ودخلت يف صدام كبري معه يف القرون الوسطى،  -
أما الدولة اإلسالمية فإهنا حتتضن العلم وتدعم أهله باعتباره من الفروض الكفائية، وقد طلبت العلم 

فوضعته يف بوتقتها وصهرته وهضمته مث طورته  ن علومها وحضارهتااجملاورة هلا مواقتبسته من احلضارات 
رته للعامل كله بعد لت فيه وأضافت، مث صدّ وصبغته بقيمها وتعاليمها وأخالقها اإلسالمية، وعدّ  هلت فيوعدّ 
 . ذلك

يف ال يلتقي مع احلكم الديين فوارق واضحة بني احلكم الديين واحلكم اإلسالمي، والذي  إن ما سبق ميثل
بل هو منفصل عنه ومناقض له متاما ، وخمتلف عنه يف الشكل واملضمون، وهو يوضح وقوف اإلسالم ضد  شيء

 125.؛ ألهنما نقيضان ال يستويانعليه احلكم الديين، بل إنه يشن عليه حربا  ال هوادة فيها

                                                           
 .14عصام، اخلوف من حكم اإلسالميني عن الدولة املدنية واحلريات واملواطنة وتطبيق الشريعة، ص  –تليمة   125
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لسلطات الروحية جيب االحرتاس من اخللط بني الفكرة الكاثوليكية املسيحية اخلاصة با: )وعليه، فإنه
أن اخلليفة ميارس صالحيات  صحيح... للبابوات، وبني االختصاصات املتعلقة بالشؤون الدينية للخليفة يف اإلسالم 

ولكن ليس له سلطة دينية متارس السلطات اليت ميارسها البابا املسيحي، فهو ال ميلك حق الغفران، وال سلطة  دينية
العرتافات، وال يعطي الربكات كما يفعل البابا، وال يتمتع بصفة القداسة اليت يتمتع اإلبعاد من الدين، إنه ال يتلقى ا

هبا بابا الكنيسة، وليس معصوما  كما يوصف البابا وكنيسته، وفضال  عن ذلك فليس له حق اإلفتاء يف أمور الدين، بل 
هنا، وال جيوز للخليفة أن يكون له إن ذلك من اختصاص اجملتهدين وحدهم؛ ألهنم هم الذين يدرسون العقائد ويشرحو 

املقام ما ، واخلليفة واجملتهدون يف هذا دور يف هذه املسائل إال إذا كان جمتهدا ، وهبذه الصفة ال بصفته خليفة أو حاك
 126(.نهم من فرض آرائهم على الناس، بل إن مهمتهم علمية ودراسية حمضةليس هلم سلطة روحية متكّ 

فإهنا ال تعترب من نوع احلكومات الدينية اليت يسميها  مة اإلسالمية أن تقيم الدينوإذا كان من وظيفة احلكو )
وإمنا تستمده من تعاىل  سالمية ال تستمد سلطاهنا من اهللالفقه الدستوري حكومات ثريوقراطية؛ إذ أن احلكومة اإل

كل أعماهلا وتصرفاهتا برأي اجلماعة،   اجلماعة، وهي ال تصل إىل احلكم وال تنزل عنه إال برأي اجلماعة، وهي مقيدة يف
والتزام احلكومة حدود الدين اإلسالمي يدعو الناس أن يعملوا لدنياهم قبل أن يدعوهم ليعملوا ألخراهم، بل إنه يرتب 

 127(.احلياة األخرى على ما يعمله املرء يف حياته الدنيا، فهو دنيا قبل أن يكون دينا ، وهو أوىل قبل أن يكون آخرة

من هناك  –من التيار العلماين السائد يف اجملتمع العريب واإلسالمي  وميثله جانب –الجتاه املقابل هناك ويف ا
يرى بأن اخلالفة اإلسالمية مل تكن متثل دولة مدنية ختالف تلك الدولة الدينية الثريوقراطية اليت نشأت يف أحضان 

وممن ميثل هذا االجتاه خليل ، يفها كدولة مدنيةناصرون على تصنالبابوية يف أوربا، بل هي دولة دينية رغم ما أبرزه امل
دولة دينية  ( صلى اهلل عليه وسلم)النيب  أنشئحيث  ة،اإلسالم مل يعرف الدولة السياسيعبد الكرمي الذين يرى أن 

، 128(.سالمعليهما ال)داوود وسليمان : الذين ترأسوا دوال  مثل( عليهم السالم)كما فعل رسل اهلل تعاىل الكرام 
ويقرر بناء على ذلك بأنه ويوافقه يف ذلك وحيد عبد اجمليد الذي يرى معيارا  آخر لتصنيف الدولة ما بني دينية ومدنية، 

                                                           
 . 120عبد الرزاق، فقه اخلالفة، ص  -السنهوري   126
 .120عبد القادر عودة،  املال واحلكم يف اإلسالم، ص   127
 . 12سالم بني الدولة الدينية والدولة املدنية، ص خليل عبد الكرمي، اإل  128
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فإهنا مجعت بني السلطتني  غرار ما حصل يف الدولة البابوية حيكمها رجال الدين على إذا كانت الدولة اإلسالمية ال
مبا من شأنه تسييس الدين وتديني  أكسب الدولة نوعا  من القداسةيد واحدة؛ مما  ووضعتهما يف( الدينية واملدنية)

ين هو احملدد الرئيس لدور الدولة،  السياسة، ومبا جيعل النظام السياسي ضرورة من ضرورات الدين، كما جيعل هذا الد
البابوية وتلك اليت مثلتها اخلالفة تلك اليت نشأت يف أحضان  –كما أشار عبد اجمليد يف تأكيده على أن كال الدولتني 

مها دولتان دينيتان، وأن الفرق بينهما هو أن األوىل مارست متييزا  ضد الدين، بينما الثانية كانت أكثر  -اإلسالمية
وعليه فإنه جيوز التمييز بينهما على هذا األساس، وليس على قاعدة أن  ؛انفتاحا  واحرتاما  للعلم يف بعض مراحلها

 129.، خبالف الشائع يف الفكر العريب واإلسالمي(مدنية)دينية واألخرى غري دينية  إحدامها

 ؛(تقيم أنظمتها وقوانينها على أساس الشرع الديين: )ويرى ناصيف نصار بأن الدولة الدينية هي الدولة اليت
بل هي اليت تعترب  وعليه فإن الدولة الدينية عنده هي ليس تلك اليت تؤسس السياسة والسلطة على الدين فحسب،

الدين أساسا  شامال  جلميع ميادين احلياة فيها، فتدمج بينها وبني السياسة حبسباهنا مظهرا  من مظاهر احلياة العامة، 
 130.وتدعي أن اهلل يتدخل يف تفاصيل احلياة كافة، مبا فيها السياسة، وهذه هي الدولة الدينية عنده

ار ميثل مغالطة وخلطا  بني مبادئ الدين واملمارسات املغلوطة اليت جرت ويف رأيي فإن ما أثاره عبد اجمليد ونص
عرب حقب التاريخ املختلفة بعد اخلالفة الراشدة، فاإلسالم وفق ما يرتبط مبقوماته السياسية على حنو ما ستتضح لنا 

نتصار للدين، حبيث ال يكون تفاصيله يف املطلب القادم ميثل نظاما  سياسيا  ذو خصوصية يربط فلسفة قيام الدولة باال
، وهو ما يتقرر بناء عليه اختالفا  الدين مستغال  ضمن نطاق كهنويت على غرار ما حصل يف أوربا يف عصور الظالم

 .جذريا  بني كال املنظومتني يف اجلملة والتفصيل

                                                           
 .وحيد عبد اجمليد، الدولة الدينية بني اإلسالم واملسيحية.د  129
 .122مقدمات أساسية يف نقد اجملتمع الطائفي، ص ... ناصيف نصار، حنو جمتمع جديد   130
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 الثالث المبحث                                                     

 
 لنظام السياسي اإلسالميقواعد ا     

 
ذلك إن يف النظام السياسي اإلسالمي مبادئ ومقاصد حتقق هلذا النظام متيزه وخلوده عرب الزمان واملكان، و  

اليت تتطور عرب الزمان واملكان هاد اإلسالمي واخلربات البشرية مؤسسات تعترب مبثابة مثرات لالجتمن خالل آليات و 
قواعد تعطي هلذا النظام وتأسيسا  على جتسيد وحتقيق املبادئ واملقاصد اإلهلية الثابتة، بقدر ما تكون أقدر وأفعل يف 

مبادئ ومقاصد االستخالف  ى نظام اخلالفة اإلسالمية ليحقققوته ومتاسكه يف بناء الكيان اإلسالمي الذي يرتكز عل
هلية اليت متثل بنود عقد وعهد االستخالف، اإلهلي لإلنسان يف محل أمانة العمران، فمن اهلل تعاىل الوحي بالشريعة اإل

متثل ومن اإلنسان كخليفة يتحقق التكليف لإلنسان بالنهوض بالعمران، حيث أن خالفة املسلمني ودولتهم على 
بني األمة والدولة، على أن تكون املرجعية والسيادة واحلاكمية للشريعة اإلهلية اجملسدة لعقد وعهد  ا  دستوري ا  تعاقد

ف يف األرض، وتكون بذلك اخلالفة اإلسالمية ممثلة لدولة املؤسسات احلديثة اليت تكون فيها القرارات مثرة االستخال
 131.للمشاركة الشورية

 
 قواعد النظام السياسي اإلسالمي : أوالا 

 
تقتضي قواعد النظام السياسي اإلسالمي أن تكون احلاكمية هلل تعاىل ولشرعه ليحكم عالقات الناس يف 

مع، ومعىن أن تكون احلاكمية هلل ربط مستقبل البشرية حبكم اهلل تعاىل يف مجيع نواحي احلياة وتفاصيلها، مبا فيها اجملت
شؤون الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإدارهتا؛ ذلك أن الشريعة ربانية وشاملة مشول العلم اإلهلي ملقتضيات 

                                                           
 .22ملاذا وكيف ؟، ص ... حممد عمارة، هل اإلسالم هو احلل .د  131
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ن ضمري أو عدالة قاصرة بنظرته يكون طاغوتا  قد تعدى على ما هو من وعليه فإن من يشرع استمدادا  م؛ العدالة
 .خصوصيات الصانع فيما اقتضاه ملخلوقاته

َوَمن لَّْم } :إن القرآن الكرمي اعترب الرافض حلكم اهلل تعاىل كافرا  وفاسقا  وظاملا ، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل 
َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه فَُأْولَ ِئَك ُهُم }: ، ويقول جل يف عاله132.{اْلَكاِفُرون َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه فَُأْولَ ِئَك ُهمُ 

عي ، ومن يدّ 134.{َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه فَُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون}: ، ويقول سبحانه وتعاىل133.{الظَّاِلُمون
دعى أوىل وأخص خصائص األلوهية، وادعاء هذا احلق ال يكون بصورة أألنه  احلاكمية فهو كافر خارج عن اإلسالم

 135.واحدة خترج املدعي من دائرة الدين والقيم وجتعله منازعا  يف أوىل خصائص ألوهيته، ويف ذلك يقول سيد قطب
يُن اْلَقيُِّم َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َأَمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّ }:قول اهلل تعاىلمفسرا   اُه َذِلَك الدِّ

إن احلكم ال يكون إال هلل، فهو مقصور عليه سبحانه حبكم ألوهيته؛ إذ احلاكمية من خصائص ) :136.{يَ ْعَلُمون
أو طبقة أو حزب  األلوهية، ومن ادعى احلق فيها فقد نازع اهلل تعاىل أوىل خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا احلق فرد

أو هيئة أو أمة أو الناس مجيعا  يف صورة منظمة عاملية، ومن نازع اهلل سبحانه أوىل خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر 
 137(.باهلل كفرا  بواحا  يصبح به كفره من املعلوم من الدين بالضرورة

                                                           
 .(22) ةاملائد  132
 .(25) املائدة  133
 .(27) املائدة  134

كاتب وأديب ، وهو  م 1966أغسطس 29 :م وتويف1022أكتوبر  0: ، ولد يفإبراهيم حسني الشاذيلهو  :سيد قطب  135
جريدة  ورئيس حترير ،ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة يف اجلماعة ،مكتب إرشاد مجاعة اإلخوان املسلمني وعضو سابق يف مصري إسالمي ومنظر

يف احلركات اإلسالمية اليت  يعترب من أكثر الشخصيات تأثريا   سيد قطب مبراحل عديدة يف حياته منذ الطفولة، وهو ، وقد مراإلخوان املسلمني
: انظر)(.القرآنيف ظالل : )من القرن املاضي، له العديد من املؤلفات والكتابات من أشهرها كتاب التفسري اخلمسينيات وجدت يف بداية
   (ويكبيديا املصدر

   (.22)يوسف   136
، ويف احلكم الشرعي مبن حكم بغري من أنزل اهلل تعاىل تفصيل سيتم التعريج عليه الحقا  حيتم (0/1002)سيد قطب، يف ظالل القرآن،   137

 .خرأال يؤخذ قول ابن قطب على املذكور أعاله على إطالقه، فما سبق ذكره ميثل رأيا  خيالفه آ

https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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إىل شرع غري شرع اهلل تعاىل عن  إن من قواعد النظام السياسي اإلسالمي فيما يرتبط باحلاكمية أن التحاكم
نَ ُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوْا } :رضا وطواعية كفر، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكِّ

ا ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليما ا مِّمَّ : قالف 139(.الياسا)كثري فيمن يتحاكمون إىل ابن  ، وقد أفىت 138.{ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجا
، فمن ترك الشرع احملكم املنزل على (عليهم الصالة والسالم)ويف هذا كله خمالفة لشرائع اهلل املنزلة على عباده األنبياء )

  قدمها و ( الياسا)حممد بن عبد اهلل خامت األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر، فكيف مبن حتاكم إىل 
 140(.من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني... عليه ؟ 

ومن القواعد اليت يقوم عليها النظام السياسي اإلسالمي العدل واملساواة، حيث أن إقامة العدل بني الناس 
بات أفرادا  ومجاعات ودوال  ليست من األمور التطوعية اليت ترتك ملزاج احلاكم أو األمري وهواه، بل تعد من أقدس الواج

أمجعوا : )، ويف ذلك يقول الفخر الرازي141.وأمهها، كما أن إقامة العدل من األمور اليت أمجعت األمة على وجوهبا
 142 (.على أن من كان حاكما  وجب عليه أن حيكم بالعدل

كحاكم للمسلمني بإقامة العدل، ( صلى اهلل عليه وسلم)وقد جاء األمر من اهلل تعاىل إىل رسوله الكرمي 
َفِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواءُهْم َوُقْل آَمنُت ِبَما َأنَزَل اللَُّه ِمن ِكَتاٍب } :يف قوله تعاىلوذلك 

َة ب َ  َنُكُم اللَُّه رَب َُّنا َورَبُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم اَل ُحجَّ نَ َنا َوِإلَْيِه َوأُِمْرُت أَلْعِدَل بَ ي ْ َنُكُم اللَُّه َيْجَمُع بَ ي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ ي ْ
بإقامة العدل بني الناس ( صلى اهلل عليه وسلم)، فإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل قد أمر رسوله الكرمي 143.{اْلَمِصير

حلكام، وال شك وأوجب عليه ذلك أمرا   كما ورد يف هذا النص القرآين، فإن ذلك يعد واجبا  يتأكد يف حق غريه من ا
أن إقامة العدل واملساواة ال ميكن أن تتحقق إال إذا مت االحتكام يف خمتلف الشؤون إىل األحكام الشرعية املرعية اليت 

َواَل } :تتحقق هبا إقامة العدل بعيدا  عن التأثر باهلوى اليت ولدهتا العنصرية والطائفية واإلثنية، ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل
                                                           

 .(25) النساء  138
 .وهو كتاب كان قد ألفه جنكيز خان ووضع فيه قوانني هداه شيطانه إليها وأخذ يدعو الناس إىل التحاكم إليها  139
 (.12/110)ابن كثري، البداية والنهاية،   140
 .22حممد عبد القادر، النظام السياسي يف اإلسالم، ص  -أبو فارس .د 141
 (.12/121)ن عمر التميمي، التفسري الكبري، فخر الدين حممد ب –الرازي  142

 .(15) الشورى  143
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ْقَوىَيْجرَِمنَّ  جملتمع بإقامة العدالة يف مىت شعر ا؛ ذلك أنه 144.{ُكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقْ َرُب ِللت َّ
فإنه تستقر نفوسهم، وتطمئن قلوهبم، وهتدأ  ،- على املسلمني وغري املسلمني - وسيادة العدل يف حياهتم واقعهم

يعمهم اخلري واألمن واألمان والسالمة واإلسالم، وقد عين اإلسالم عناية فائقة بتقرير إقامة أحواهلم، ويزدهر جمتمعهم، و 
العدل كقاعدة أساسية من قواعد احلكم يف اإلسالم باعتبارها الدعامة الرئيسة إلقامة اجملتمع اإلسالمي واحلكم 

ا  يف كل مرشح لوظيفة من وظائف الدولة اإلسالمي، كما أن من مظاهر اهتمام اإلسالم بالعدل أن جعل العدالة شرط
للمرشح لرئاسة الدولة  ويف مقدمتهم املرشح لرئاسة الدولة، وقد يتسامح الفقهاء ويتساهلون يف بعض الشروط املطلوبة

 145.إال أهنم ال يتساهلون يف شرط العدالة شجاعة يف االجتهاد يف ظروف معينةكاجلرأة وال  اإلسالمية

ياسي اإلسالمي الطاعة للحاكم؛ إذ ال ميكن تصور وجود نظام سليم ودولة قوية ومن دعامات النظام الس
مستقرة دون أن يكون هناك عدل من احلكام وطاعة من الرعية هلم، وشورى بني احلكام واحملكومني، إال أن حق 

أَي َُّها الَِّذيَن يَ }: هلل تعاىلالطاعة املقرر للحاكم مقرون باحتكامه ألمر اهلل تعاىل، ويقرر واجب الطاعة لويل األمر قول ا
الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم  آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى

ٌر َوَأْحَسنُ  ، حيث تتقرر هذه الطاعة ضمن دائرة معينة وحدود 146.{تَْأِويال تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
 147.معلومة وقيود وشروط ال بد منها، باإلضافة إىل االحتكام لشرع اهلل تعاىل وإقامة العدل بني الناس

األخذ مببدأ الشورى والتشاور، حيث أن الشورى يف حقيقتها كذلك ومن قواعد النظام السياسي اإلسالمي  
باب اليت تؤّدي إىل إظهار العلم؛ وذلك ملا تتمّخض عنه من إبراز امللكات الدفينة، والسعي حنو املعرفة سبب من األس

ون ؤ مبراجعة أهل العلم الذين ميثلون صفوة اجملتمع للتعّرف على وجهة نظر كل واحد منهم يف تطبيق الدين على ش
، فاملالئمة تتحقق بأن تكون الشورى (ئمة واملشروعّيةاملال: )متر هذه املراجعة مبرحلتني مهّمتني مهاحيث احلياة، 

متحّققة يف استشارة اخلرباء واملستشارين كل حسب اختصاصه، أما املشروعّية فهي موافقة رأي أصحاب الشورى 

                                                           
 .(4) املائدة  144
 .52حممد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي يف اإلسالم، ص .د  145
 .(50) النساء  146
 .27حممد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي يف اإلسالم، ص .د  147
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دار لألحكام عن طريق ون احلياتّية اإلنسانّية اليت حنتاج فيها إىل استصؤ الشخمتلف يف  148.ملبادئ الشريعة السمحة
مث العمل على استصدار احلكم الذي يناسبه، وهذا ال يكون إال فيما كان حمال  لالجتهاد يف املواضيع  املوضوع فهم

، أما بالنسبة للمواضيع اليت 149.الئمة ملقاصد الشرعاملمع  ف ظروف الزمان واملكان واألشخاصاليت ختتلف باختال
حمال  للشورى؛ وذلك ألن املصلحة فيها متحققة فال حتتاج إىل حسمها الوحي ومل جيعلها حمال  لالجتهاد فإهنا ال تكون 

 150.استتباع بأخذ الرأي فيها بالتشاور

على أنه من نافلة القول وحنن نتحدث عن قواعد النظام السياسي اإلسالمي التأكيد على أمهية التفرقة بني  
نظرية السلطة الدينية اليت تسربت إىل قطاع  الدولة اليت تقوم على هذه القواعد لتحقق مدنية اإلنسان وحضارته، وبني

من املستبدين واحلكام والسالطني  حمدود من الفكر اإلسالمي، كما تسربت عناصر هذه النظرية إىل عقول العديد
، حيث أن اإلسالم يف دعوته إىل إدارة الدولة 151.ودفعتها إىل مرحلة اجلمود والتخلف والرجعية فأعاقت تطور األمة

ال يعين البتة قيادهتا بادعاء سلطة دينية ترتبط بالسماء لتنسف بذلك كل قواعد النظام السياسي  حبكم الدين
اإلسالمي كما كان حال رجال الكنيسة يف إدارة الدول األوربية قبل اندالع الثورات والدعوة إىل فصل الدين عن 

 .الدولة كتعبري عن الرفض لذلك الوضع الذي ساد يف أوربا قرونا  طوال

فإن هذا ال يعين انتفاء العالقة بينهما على حنو ما يفهمه  لدولة ليست ركنا  من أركان الدينوإذا كانت ا
الثوابت الدينية تشهد بوجود عالقة بني الدين والدولة على النحو الذي متيز يف اإلسالم، فالقرآن  حيث أنالعلمانيون، 

رض عليهم من الواجبات الدينية ما يستحيل عليهم القيام به الكرمي الذي مل يفرض على املسلمني إقامة الدولة ف
والوفاء حبقوقه إذا مل يقيموا دولة اإلسالم، حيث ال سبيل يف حال غياب الدولة إىل الوفاء بكل الفرائض القرآنية وفق 

ال سبيل إىل أداء  وعليه فإن وجوب الدولة إسالميا  راجع إىل أهنا مما ؛ما تقرره قواعد النظام اإلسالمي آنفة الذكر

                                                           
 .25يف دولة البحرين، ص حسين درويش، ومنصور العريض، الشورى .د  148
 .2دراسة مقارنة، ص  -عبد احلميد  إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية .د -األنصاري .د  149
 .00عبد اهلادي، الدميقراطية والشورى، ص  –بو طالب   150
 .15حممد عمارة، الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية، ص .د  151
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بذلك واجب مدين  الواجب الديين إال هبا، ومن هنا تأيت عالقتها وعالقة الدين بالسياسة يف هنج اإلسالم، وهي
 152.اقتضاه ويقتضيه الواجب الديين الذي فرضه اهلل تعاىل على املؤمنني باإلسالم

، فحكم العداء له وتنحيتهالدين ال  دمةخبإن قواعد النظام السياسي يف اإلسالم تربط بناء مدنية الدولة 
الدولة وقيادهتا يرتبط بوظيفة االستخالف اليت اقتضت وفقا  للدالالت الشرعية املرعية إقامة الدين وأحكامه وحدوده، 
وأن تكون الدولة ممثلة لكيان حيمي شوكة اإلسالم وحيقق التطبيق األمثل لتعاليم الدين، وال شك أن إقامة الدولة على 

م الدين اإلسالمي يقتضي حتقيق أمسى مقامات االرتقاء بإنسانية اإلنسان ومواطنته، ال سيما يف ظل املستجدات أحكا
الطارئة اليت اقتضت غياب صناعة التأثري لدولة اخلالفة اإلسالمية على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي، حيث مثل 

املرعية بتحقيق شوكة الدولة إلقامة الدين، ما غيب الكثري من  تعدد القنوات اليت يرتبط هبا بناء األصول الشرعية
 .احلقائق اليت تعكس مقومات احلكم الرشيد كما استوعبتها أصول بناء الدولة يف اإلسالم

 
 مناقشة وتعقيب: ثانياا 

 
يستوعبه مسألة ذات بعد تشعيب  –ومنها مفهوم الدولة املدنية  –متثل املغالطة يف تداخل املفاهيم وتوظيفها 

تنوع التوجهات واألفكار اليت تعاجل املفاهيم حمل التنظري، وال شك أن هذه املغالطة هي اليت أثارت هذا اللغط الفكري 
املثمر أحيانا  والسفسطائي حول هذا املفهوم يف كثري من األحيان، حيث ولد ذلك تداخل األفكار وتشعبها دون 

تفاعلت يف خضمها تلك األحداث اليت بلورت هذه املفاهيم بصورة أو استيعاب جلوانب القوالب التارخيية اليت 
 .بأخرى

ويف خضم هذا التنوع يف األفكار املتضاربة واملتناقضة حول مفهوم الدولة املدنية وتأصيله تتعدد املفاهيم يف 
جعل الدولة نطاقات التدليل على وجهات النظر اليت  يتبناها املختلفون يف فهم النصوص، فهناك من يرى يف 

اإلسالمية دولة دينية خصوصية حضارية، وهناك من يرى يف ذلك بأنه تشبيه يف غري حمله ملا كان سائدا  يف أوربا إبان 

                                                           
 .027املرجع السابق، ص   152
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القرون الوسطى، فيقرر بناء على ذلك هلا صفة املدنية تربئة هلا من هذه الشبهة انطالقا  من جوانب اختالفها املتعددة 
اليت سادت من جانب، والدولة العلمانية الغربية من جوانب متعددة، فهي بذلك دولة مدنية عن الدولة الدينية األوربية 

 .ذات خصوصية جتعلها ختتلف عن هذه وتلك

إن االستدالل ملن يقررون بأن الدولة اإلسالمية يف املدينة كانت دولة مدنية الستيعاهبا مفهوم املواطنة الذي 
جملتمع حتت مظلة واحدة ال يتحقق نفيه بإثبات عكس ذلك، وال يتحقق الرد جيمع املسلمني وغريهم ممن يعيش يف ا

عليه إلثبات رفض التعاليم الشرعية املرعية ملبدأ فصل الدين عن الدولة وإطالق احلرية وفق ما كان سائدا  يف الدولة 
 ما يسموهنا دولة مدنية يف عهد املدنية الغربية، فما يريده أصحاب االجتاه العقلي هو إثبات بعض القواسم املشرتكة بني

النبوة، والدولة املدنية كمصطلح وافد من الغرب، مع احتفاظ اجملتمع اإلسالمي جبانب من اخلصوصية يف رؤيته لتكوين 
اجملتمع املدين؛ وألجل ذلك متثل عدم وجود خمالفة فيما يتوجهون إليه حسب فهمهم من التأكيد على أن النظام 

هناك الكثري من املعايري اليت تطبق وفق ما هو سائد يف الدولة فهوم اجملتمع املدين، ال سيما وأن قد مباإلسالمي أخذ 
بعدها و لحكم الرشيد القائم على اجملتمع املدين مع الشريعة اإلسالمية يف تعاليمها ها لتفعيلتتوافق يف املدنية الغربية 

لة املوجودة هناك، ال سيما وأننا نفتقد جانبا  كبريا  من اإلنساين؛ لذلك فإن من احليف إطالق الومهية على العدا
فإن احلديث عن الدولة املدنية يف سياق التدافع  فيها املسلمون؛ وعليه معطيات هذه العدالة يف جمتمعاتنا اليت يسود

 رتم احلريات الدينيةطنني اليت حتدولة املوا -بالدرجة األوىل  – يعين سالمي واملدين يف اللحظة الراهنةبني التيارين اإل
صلى اهلل )ولة الرسول العودة إىل دإن ف تدبري احلقل املدين والتشريع له، وهكذا وتستند إىل حقائق العقل واملصلحة يف

ليت هيمنت هتدف إىل مراجعة نزعة التدين املعاصرة ا واصل واحلدود بني الديين واملدينوالبحث فيها عن الف (عليه وسلم
إىل عقلنتها؛ حىت ال تكون عائقا  أمام التطور التارخيي للبالد العربية، وذلك اعتبارا   أيضا   وهتدفعلى اإلسالميني، 

 .وسريته عموما  ( صلى اهلل عليه وسلم)للثقل املرجعي الذي تتمتع به دولة الرسول 

ة القائم نية الغربيإن مسألة تأصيل الدولة املدنية إلثبات وجود خلفية تارخيية تتوافق مع املفهوم السائد للمد
وإن كان بغرض إثبات أن ذلك يعد من قبيل أمور الدنيا اليت ميكن أن تكون حمال  لالجتهاد  على العداء للدين متعذر

مبنأى عن الدين؛ إذ احلاكمية هلل تعاىل ولشرعه الذي استوعب تفاصيل دقيقة يف حياة اإلنسان، فكيف ال يستوعب 
؟، األمر الذي يف ارتباطه حبفظ الدين ومحاية شوكته كيان الدولة وأسسه ومرتكزاته  هذه التفاصيل فيما يتعلق ببيان
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يستلزم استيعاب تأصيل شرعي للبعد املدين يف الدولة اإلسالمية باستقراء القوالب التارخيية بإسقاط األحداث على 
األمر وهو ين الذي ينتهي بزواله، الوقائع، وفهم واستيعاب ما كان ذا بعد تعبدي وشرعي وما كان مرتبطا  بظرفه اآل

الذي سيجعلنا أكثر موضوعية يف االستدالل على تأصيل املفهوم من خالل بيان النسق والقالب الذي ميثل التوجه 
 .الذي يعكس مفهوم الدولة املدنية وفق رؤية شرعية مرعية

أهنا دولة  يتمثل يفعديدة  ا  وبناء على ما سبق، فإن ما ميكن به وصف اخلالفة اإلسالمية اليت سادت قرون
دينية من جوانب، ودولة مدنية من جوانب أخرى، فهي دولة دينية جتعل احلاكمية لشرع اهلل تعاىل يف خمتلف ما يرتبط 
بتفاصيل احلياة مبرونة متناهية تضع لالجتهاد وللقدرات اإلنسانية نصاهبا، وهي يف ذات الوقت دولة مدنية تربط الدين 

أما القول بأن اخلالفة اإلسالمية  ،اجملتمع بشريعة اهلل تعاىل مبا يتوافق مع مصلحة اجملتمع وصالحه بالدولة، وتضبط
 -وفق ما أراه يف ذلك  –تتأسس على مبادئ الدولة الدينية ألن احلاكمية فيها تكون للحكم اإلهلي، فإن اإلشكالية 

تطبيق شريعة اهلل تعاىل، فإن اجملتهد يف فهم أحكام اهلل  ترتبط بسوء الفهم لفكرة احلاكمية، فإذا كانت احلاكمية تعين
تعاىل خيطئ ويصيب ويقّوم، وال حق له أن يأخذ السلطة الدينية اليت ختوله التحدث بلغة استعالء تقتضي التفويض 

تمع، وهي اإلهلي له، هذا فضال  عن أن األحكام الشرعية اليت متثل الشريعة الغراء ال تستوعب خمتلف التفاصيل يف اجمل
األصول الكلية  يف ذات الوقت حتتوي مبرونتها الوقائع إما بإمجال األحكام اليت حتكمها، وإما بقراءهتا ضمن نطاق

 .الشرعية املرعية

إن اخلالف الواقع يف التصنيف إلدراج الدولة ما بني دولة دينية أو مدنية يرتبط باختالف املعيار املعتمد عند  
دولة دينية كانت حتكم باسم التفويض اإلهلي، فهي تعد يف، فإذا كانت الدولة البابوية يف أوربا  كل فريق يف هذا التصن

ال تسأل عما تفعل فيما تفعل، فإن حتقق املدنية يف ذلك اجملتمع كان بناء على فصل الدين عن الدولة وعزل الدين 
صنيف اخلالفة اإلسالمية، خاصة بعد وفاة وقصره على الشؤون اخلاصة دون العامة، وهذا ما ولد اإلشكالية يف ت

، وما إذا كانت متثل دولة دينية أو مدنية، فمن يراها بأهنا دولة دينية ينطلق (صلى اهلل عليه وسلم)الرسول الكرمي حممد 
لفة يف ذلك من حتكيمها لشريعة اهلل تعاىل يف خمتلف شؤون احلياة، ومن يرى بأهنا مدنية يقرر هلا هذا التصنيف باملخا

ملا استقر عليه مفهوم الدولة الدينية الذي كانت الدولة يف أوربا هبا سائدة عندما كانت حتكم باسم التفويض اإلهلي، 
إال أن ما يتولد بناء على هذا املخاض الفكري أن مدنية الدولة ترتبط مبعايري متثل يف جانب منها قواسم مشرتكة 
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رؤيتها  نطاقاتل يف جانب مقابل قواسم ختتلف فيها األفكار وقد تتصارع لتحقيق مدنية الدولة وحكمها الرشيد، ومتث
يف حتقيق مدنية الدولة؛ لتبقى مدنية الدولة من منظور اإلسالم مقرتنة بتحكيم شريعة اهلل تعاىل يف أرضه انطالقا  من 

لبناء جمتمع مدين يسوده العدل بعد تعبدي تقرتن به القناعة التامة واليقني السرمدي بأن حكم اهلل هو األصلح لعباده 
 . واإلحسان واملعروف
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 الثاني الفصل

 

 لمبدأ المواطنة الوحدة واالنتماء والوالء والهوية سأسا
 
إن من نظام اإلسالم وآدابه شيوع أصرة األخوة واحملبة بني املسلمني، وعندما يلتقي املسلمون صفا  واحدا  بني  

أنه أن حيقق معىن العدالة واملساواة مع التغلب على معاين يدي اهلل تعاىل يف املسجد فإن ذلك ومن دون شك من ش
األثرة واألنانية والتعايل، ومن أجل حتقيق هذه املعاين، وتقريرا  بالبعد العقدي والتعبدي يف بناء الدولة أسرع رسول اهلل 

 153.يف بناء املسجد إلظهار شعائر اهلل تعاىل فيه( صلى اهلل عليه وسلم)

ق تأصل بناء الدولة يف اإلسالم حلماية الدين، مما يعين مبفهوم املخالفة عدم إمكانية فصل واستنادا  إىل ما سب
الدين عن الدولة، واستلزم الدعوة إىل وحدة األمة وحماربة احلزبية والطائفية داخل اجملتمع الواحد وضمن نطاق األمة 

  شكالية تعدد الوالءات يف اجملتمع اإلسالمية مجعاء، وذلك يف ظل ما عرضه املنهج اإلسالمي من حلول إل
 .اإلسالمي

أساس وضمن نطاق هذه الفصل سيتم تناول األساس الثاين ملبدأ املواطنة من منظور اإلسالم واملتمثل ب
الدعوة إىل وحدة األمة لتحقيق االجتماع وترك استقراء الدالالت اليت قررت ؛ وذلك بالوحدة واالنتماء والوالء واهلوية

     ، واجلماعة (فقها  ومنهجا  )فرتاق وتكوين اجملتمع الصاحل، حيث مت تناول ما يتعلق بوحدة األمة التحزب واال
ووسائل حفظها من خالل حماربة التحزب واالفرتاق واستقراء أسباهبما وجتنب آثارمها السيئة باستثمار ما قررته 

دي للمنهج التهذييب لتكوين اجملتمع الصاحل حجر الدالالت الشرعية بالنسبة لطرق عالجهما، حيث ميثل البعد التعب
   الزاوية يف ذلك، كما مت ضمن نطاق هذا الفصل بيان جوانب التأصيل الشرعي إلشكالية تعدد الوالءات ضمن 
   إطار املواطنة، وبيان نطاقات املقارنة بني اإلسالم والعلمانية، وما يرتبط بتشكل اهلوية الوطنية يف ظل تعدد 

 .تالوالءا

                                                           
 .120ص ، فقه السرية النبوية، حممد سعيد رمضان -البوطي .د 153
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 المبحث األول

 

 الدعوة إلى وحدة األمة لتحقيق االجتماع وترك التحزب واالفتراق وتكوين المجتمع الصالح

  

متثل الدعوة إىل وحدة األمة فقها  يستهدف حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق وتكوين اجملتمع الصاحل نطاقا  
سالم يف ظل تأكيد األدلة الشرعية املرعية على مقومات الدعوة إىل وحدة حموريا  لبناء األساس الديين العقدي للمواطنة يف اإل

األمة يف ظل إشكالية تعدد الوالءات، حيث قررت هذه األدلة ضمن نطاقها ما يتعلق بالعديد من املقومات ذات البعد 
فرتاق يف ظل آثارمها السيئة على اإلمياين فيما يرتبط باجلماعة ووسائل حفظها، وما حيقق ذلك من ضرورة حماربة التحزب واال

اجملتمع يف ظل الطرق اليت قررهتا النصوص لعالج ذلك، وما يرتبط ضمن هذا النطاق بالبعد التعبدي للمنهج التهذييب لتكوين 
 .اجملتمع الصاحل

 

 (فقهاا ومنهجاا )وحدة األمة : أوالا 

 
، وحيذر من 154.{ْم ُأمَّةا َواِحَدةا َوَأنَا رَبُُّكْم فَات َُّقونَوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتكُ }: يقرر األمر بالوحدة قول اهلل تعاىل 

ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى الّلِه ثُمَّ ي ُ }: نقيضها قول اهلل تعاىل َنبِّئُ ُهم ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوْا ِدينَ ُهْم وََكانُوْا ِشيَ عاا لَّْسَت ِمن ْ
 155.{ِبَما َكانُوْا يَ ْفَعُلون

فالرتكيز يف  ولكن ورد وصف األمة بأهنا واحدة، آليةكلمة الوحدة مل ترد مضافة إىل األمة كما وردت يف ان  إ
 إىل األمة، ، وليس على مفهوم الوحدة اليت تضاف(أمة واحدة)القرآن ينصب على مفهوم األمة اليت توصف بأهنا 

ووحدهتا فقد كانت متأخرة يف الزمان بعد أن طرأ وهذا يعين أن األمة الواحدة هي األصل، أما مسألة توحيد األمة 
ريق الرساالت السماوية املتعاقبة،  مما استدعى القيام جبهود كبرية إلعادهتا إىل أصل نشأهتا عن ط ،االختالف على األمة

الوسائل، وحدة يف املناهج و الكون أن املقصود بالوحدة يتمثل يف وحدة املقاصد والغايات، وال يلزم بالضرورة أن ت كما

                                                           
 .(52) املؤمنون  154
 .(150)األنعام   155
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أن  -يف الدعوة إىل وحدة األمة اإلسالمية –ال ألتمس بقويل هذا : )ويؤكد على ذلك مجال الدين األفغاين يف قول ه
، ولكين أرجو أن يكون سلطان مجيعهم القرآن، فإن هذا رمبا كان عسريا   واحدا   يكون مالك األمر يف اجلميع شخصا  

 156(.ووجهة وحدهتم الدين
الواقع املعاصر ينبع من كوهنا ظل معطيات إن اهلدف من الوحدة كضرورة ملّحة يف ف وضمن إطار الوطن 

تقوي جانب املسلمني، وتزيد من التعاون فيما بينهم يف مجيع اجملاالت مما يزيدهم قوة على قوهتم، وجيعلهم أقدر على 
هم مرهويب اجلانب، ومن مث ال جيرؤ العمل من أجل تقدم بالدهم واالرتقاء بشعوهبم، األمر الذي يقوي شوكتهم وجيعل

 .أحد على االعتداء عليهم، فيحمون بذلك أداء رسالتهم اليت كتبها اهلل عليهم كخري أمة أخرجت للناس
واالعتصام به وبكتابه  إن أساس ما تقوم عليه الوحدة اإلسالمية اليت يدعو إليها اإلسالم هو الدين اإلسالمي 

الذي هو سبب النجاة، وذلك باالعتصام حببل اهلل املتني الذي ال تنفك ( عليه وسلم صلى اهلل)وبسنة رسوله الكرمي 
وال شك أن حبل اهلل هو دينه وكتابه الذي جيمع أسس العالقة بني اخللق وخالقهم، واألمان ملن متسك به، ، عقده

اإلميان والتوحيد يف ة تتفق على والصلة بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل، فالدين واحد، والشريعة واحدة، واألمة واحد
 157 .العبادة

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعاا َواَل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا }: يعرب القرآن الكرمي عن هذا املعىن اإلمياين بقوله تعاىل
ْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر نِْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم َفَأْصبَ 

َها َكَذِلَك يُ بَ يُِّن الّلُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدون خاصة إذا كانت ضمن  –  ، وهذه الوحدة الروحية158.{فَأَنَقذَُكم مِّن ْ
االعتصام ّمة أو يعمل على تقطيع أوصاهلا، كما أن صفو األ من شأهنا أن تقضي على كل ما يعّكر -إطار األوطان 

موقع القبول إال تعاىل يرفعه املسلمون، وإمنا ل ه متطلبات ال يتحقق بدوهنا، وال يقع عند اهلل  حببل اهلل تعاىل ليس شعارا  
مال اإلنسانية ورقيها، فهو لك يف كتابه طريقا  تعاىل إذا حتققت، وقام املعتصمون بتبعاهتا على الوجه الذي رمسه اهلل 

يقضي بتنحية الشهوات واألهواء اليت تثريها العصبيات القبلية والعرقية واملذهبية، ويقضي بالنظر السريع يف تنقية 
العقائد والعبادات وسائر التعاليم مما يكّدر صفوها من صور الشرك واالبتداع الذي هّيأ خلصوم الدين أن يقولوا 

 .تلف باختالف األقاليم واملذاهبوإمنا هو أديان متعددة خت ا  واحد زعموا أن اإلسالم ليس دينا  بتعددية اإلسالم، وي
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطّهرة،  يتضح البعد اإلنساين لوحدة األمة اإلسالمية جليا  ومن جانب آخر 

من نفس واحدة، ويقرر  تعاىلقد خلقهم  يعا  فاهلل سبحانه وتعاىل يلفت نظرنا إىل وحدة األصل اإلنساين، فالناس مج
                                                           

 .04مقوماهتا وضرورهتا ومتطلبات حتقيقها، ص  –حممود محدي، الوحدة اإلسالمية  –زقزوق .د  156
 .أمحد عمر هاشم،  ضرورة الوحدة اإلسالمية ومتطلبات حتقيقها.د  157
 .(1) النساء  158
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ُهَما}: ذلك قول اهلل تعاىل َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  يَأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
صلى اهلل )، ورسول اهلل 159.{ِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباارَِجاالا َكِثيراا َوِنَساء َوات َُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِ 

أال ال فضل لعريب على عجمي،  أباكم واحد،إن يا أيها الناس إن ربكم واحد، و ): يؤكد ذلك املعىن بقوله( عليه وسلم
 160.(عجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، وال أسود على أمحر إال بالتقوىل وال

إذ يعين  األمة اإلسالمية ل ه داللة هامة؛ إن االرتباط الوثيق بني كل من البعد الديين والبعد اإلنساين يف وحدة
هلا أن تكون خري أمة أخرجت للناس من شأهنا أن تكون عنصر أمان واستقرار يف  تعاىل أن هذه األّمة اليت أراد اهلل

العبودية ل ه، وترتبط بغريها من بين البشر بعالقة اإلنسانية اليت ال تنسى  هذا العامل، فهي أمة ترتبط خبالقها بعالقة
 .عبوديتها خلالق الكون كله

أو حىت حميط كل  سكنية الصغرية أو القرى أو املدنحتقيق البعد االجتماعي ال ينطبق على التجمعات الإن 
سالمية، فهموم األمة اإلسالمية ينبغي أن تشغل بال  إسالمية على حدة، وإمنا هي مبادئ مقررة تلتزم هبا األمة اإلدولة 

ن التحديات املعاصرة تفرض على األمة اإلسالمية ممثلة بأفرادها لم وكل حاكم يف العامل اإلسالمي، حيث أكل مس
املؤثّرة، وذلك وشعوهبا وقبائلها أن خترج من دائرة املشاركة الوجدانية السلبية اليت تعيشها يف واقعها إىل املشاركة اإلجيابية 

العمل على توحيد و إدراك البعد احلضاري تكافل بني أبناء األمة اإلسالمية، مع بوضع اخلطط املفّصلة إلقامة بنيان ال
يف ذلك  مسرتشدة ،وحيافظ على ذاتيتها مبا يؤكد شخصيتها املتميزة هبا حضاريا  واالرتقاء هود يف سبيل النهوض اجل

اليت تؤسس عليها نظرهتا للواقع وفق معطياهتا،  وانب اإلجيابية املشرقة يف الرتاث اإلسالميوباجل بتعاليم اإلسالم الشاملة
 .وتطلعاهتا إىل املستقبل مبا يتالئم مع متغرياته ومستجداته

 
 

 الجماعة ووسائل حفظها : ثانياا 

 

 يقرتنملواطنة وفق ما اجلماعة كمفهوم يف االصطالح الشرعي بعدة خترجيات ترتبط يف داللتها مبفهوم اترتبط  
وفيما يلي عرض ملا تقرر من أقول حول مفهوم كما تقرتن كذلك بعدد من الوسائل حلفظها،   به من دالالت ومفاهيم،

 .اجلماعة يف االصطالح الشرعي، والوسائل اليت ارتبطت حبفظ كينونتها

 

                                                           
 .(122) آل عمران  159
 (.  2/100)، (السلسلة الصحيحة)،  وقد ذكره األلباين يف (00074) رواه أمحد يف مسنده، ح  160
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 ذكر اإلمام الطربي  لشرعييف االصطالح ا مفهومبالنسبة لداللة : مفهوم اجلماعة يف االصطالح الشرعي
 :وهي على النحو التايل، 162.األقوال يف ذلك عددا  منوابن حجر  161.والشاطيب

إن السواد األعظم هم الناجون من الفرق، فما   :أنهم السواد األعظم من أهل اإلسالم: القول األول -
يف شيء من الشريعة كانوا عليه من أمر دينهم فهو احلق ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم 

( رضي اهلل عنه)ويقرر ذلك احلديث الذي يرويه ابن عباس ، أو يف إمامهم وسلطاهنم فهو خمالف للحق
أيضا  ( رضي اهلل عنه)وعنه  ،163.(يد اهلل مع اجلماعة)(: صلى اهلل عليه وسلم)قال، قال رسول اهلل 

رق اجلماعة شربا  فمات إال مات ميتة من رأى من أمريه شيئا  يكرهه فليصرب عليه، فإنه من فا): قال
 164.(جاهلية

جاء يف تفسري اجلماعة بأهنم أهل العلم، وقد  :أنهم جماعة أئمة العلماء المجتهدين: القول الثاني -
فعرف أن املراد : )وقال ابن حجر يف شرحه لقول البخاري ،165.نقل هذا التفسري عن اإلمام البخاري

                                                           
هو إبراهيم بن موسى، من علماء األندلس، ولد بغرناطة وتتلمذ على يد كثري من العلماء الغرناطيني من أبرزهم أبو : أبو إسحاق –الشاطيب  161

بو سعيد بن لب، وتتلمذ على يده عدد من العلماء منهم الفقيه أبو بكر بن عاصم وأبو جعفر القصار، وقد برع يف اللغة عبد اهلل البلنسي وأ
، تويف يف شعبان سنة (االعتصام)و( املوافقات)العربية وفنوهنا، وفقه التفسري، وفقه القواعد الفقهية، وفقه القواعد اللساين، من أشهر كتبه 

 (.ديا املوسوعة احلرةويكبي: أنظر.)ه702
، وحتفة (12/22)فتح الباري البن حجر، و ، (20/227)، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن، (2/020)االعتصام للشاطيب،  162

 (.2/201)األحوذي بشرح الرتمذي للمباركفوري، 
هذا حديث حسن : )، وقال الرتمذي(0122)، ح (2/222)، (باب ما جاء يف لزوم اجلماعة –كتاب أبواب الفنت )أخرجه الرتمذي يف  163

ذكر إثبات معونة اهلل جل وعال  –باب طاعة األئمة )، وابن حبان يف صحيحه يف (غريب ال نعرفه من حيث ابن عباس إال من هذا الوجه
          ، (1/277)يادته، ، وقد أورده األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وز (2577)، ح (12/224)اجلماعة وإعانة الشيطان من فارقها، 

 (.2201)ح 
كتاب )، ومسلم يف (0/27)، (سرتون بعدي أمورا  تنكروهنا(: )صلى اهلل عليه وسلم)باب قول النيب  –كتاب الفنت )أخرجه البخاري يف  164

 (.1420)، ح (2/1277)، (باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر –اإلمارة 
( صلى اهلل عليه وسلم)، وما أمر النيب (وكذلك جعلناكم أمة وسطا  : )باب قوله تعاىل –كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ذكر ذلك يف   165

 (.0/127)بلزوم اجلماعة، وهم أهل العلم، 
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املراد هبم أهل العلم؛ ألن اهلل : وقال قوم: )وقال القرطيب، 166.(بالوصف املذكور أهل العلم الشرعي
، فمن خرج مما عليه العلماء مات ميتة 167(.الدينلق، والناس تبع هلم يف أمر جعلهم حجة على اخل

عليه )اهلل تعاىل حجة على العاملني، وهم املعنيون بقوله العلماء جعلهم تعاىل من جاهلية؛ ألن مجاعة اهلل 
 168.(إن اهلل لن جيمع أميت على ضاللة)(: لسالمالصالة وا

مراد الباب احلض على االعتصام باجلماعة لقوله لتكونوا شهداء على الناس، وشرط قبول : )وقال ابن بطال         
الشهادة العدالة، وقد ثبتت هلم هذه الصفة بقوله وسطا  والوسط العدل واملراد باجلماعة أهل احلل والعقد يف كل 

 –بلزوم اجلماعة أنه يلزم املكلف متابعة ما أمجع عليه اجملتهدون وهم املراد بقوله مقتضى األمر : وقال الكرماينعصر، 
 169(.وهم أهل العلم –البخاري     أي 

( رضي اهلل عنهم)وهذا يشمل كل الصحابة  :هي الصحابة على الخصوصأن الجماعة : القول الثالث -
يف سائر أمورهم؛ ألهنم عاصروا التنزيل فإهنم كانوا جمتمعني على احلق واهلدى ويف مقدمتهم اخللفاء الراشدين، 

فاجلماعة اليت أمر رسول اهلل : )، ويف ذلك يقول أبو نعيم األصبهاين170.ونقلوه إىل األمة غضا  طريا  كما أنزل
الفسقة اجلهلة  وأصحابه مبالزمتهم هم الصحابة والتابعون من العلماء ال اجلماعة( صلى اهلل عليه وسلم)

واملشوهون ألقواهلم الواجلون دورهم ( صلى اهلل عليه وسلم)الظلمة املنتهكون حلرمة أصحاب رسول اهلل 
 171(.وحرمهم الذي حيمي اهلل هبم سقر ويصليهم نار جهنم

                                                           
 (.12/212)فتح الباري البن حجر  166
 (.12/27) السابق،املرجع  167
رواه (: )5/014)، قال اهليثمي يف جممع الزوائد (صحيح لغريه: )ال حمققو املسند، ق(07022)، ح (25/022)أخرجه أمحد يف املسند  168

، وصحح األلباين احلديث يف صحيح اجلامع (الطرباين بإسنادين، رجال أحدمها ثقات رجال الصحيح خالل مرزوق موىل آل طلحة وهو ثقة
 (.1424)، ح (1/274)، وزيادته حالصحي

 (.0/242)، وشرح البخاري البن بطال (12/212)فتح الباري البن حجر  169
 مؤمتر حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق مجعا  ودراسة، احملور األول، –عبد الكرمي عيسى، املفهوم الشرعي للجماعة  -الرحيلي .د 170

(202/0 .) 
 .257ص تحزب واالفرتاق، مؤمتر حتقيق االجتماع وترك الأبو نعيم، كتاب اإلمامة والرد على الرافضة،  –األصبهاين  171
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إذا أمجعوا على أمر فواجب على غريهم من أهل امللل  :أن الجماعة هي جماعة أهل اإلسالم: القول الرابع -
أال جيمعهم على ضاللة، فإن وقع بينهم ( صلى اهلل عليه وسلم)باعهم، وهم الذين ضمن اهلل تعاىل لنبيه ات

 .اختالف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه

ذهب إىل هذا القول ابن الطربي  :أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير: القول الخامس -
بلزومه وهنى عن فراق األمة فيما اجتمعوا عليه ( صلى اهلل عليه وسلم)اهلل  وابن عبد الرب، حيث أمر رسول

من تقدميه عليهم؛ ألن فراقهم ال يعدو إحدى حالتني، إما للنكري عليهم يف طاعة أمريهم والطعن عليه يف 
اهلا ومساها اليت أمرت األمة بقت ةسريته املرضية لغري موجب، بل بالتأويل يف إحداث بدعة يف الدين كاحلروري

مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة ألمري اجلماعة، فإنه نكث ( صلى اهلل عليه وسلم)النيب 
 172.بعد وجوبه هونقض عهد

والناظر املتأمل يف هذه األقوال اخلمسة يف املعىن الشرعي للجماعة ال جيد بينها تعارض البت؛ ولذلك ملا   
                     فهذه مخسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة واالتباع، وأهنم : )ل قال بعهدهاساق الشاطيب هذه األقوا

وأرى من خالل هذه الدالالت اليت انعكست يف النصوص الشرعية حول مفهوم اجلماعة ، 173(.املرادون باألحاديث
هها على الدوام وفق ما يرتبط مبقتضيات عقيدهتا كان نعتها هو اجتماع كلمتها وتوج مييز هذه اجلماعة أيا   أن أهم ما

وإمياهنا ملا جيمع شتاهتا ويوحد رؤاها حول خمتلف األمور اليت تربز من خالل وجهة نظر متماسكة ورصينة إزاء 
 .األحداث والظروف

 

 ماعة، فال انطالقا  من هذه الدالالت واالعتبارات والدالالت املقرتنة مبفهوم اجل: وسائل احلفاظ على اجلماعة
بد من اعتماد الوسائل املالئمة واملوضوعية اليت متثل وسائل حلفظها التزاما  مبا أوجبته الشريعة الغراء من لزوم 

من أمهية يف احلفاظ على األوطان واستقرارها  –أي اجلماعة  –اجلماعة وحرمة اخلروج عليها؛ وذلك ملا هلا

                                                           
مؤمتر حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق مجعا  ودراسة، احملور األول،  –عبد الكرمي عيسى، املفهوم الشرعي للجماعة  -الرحيلي .د 172

(0/227 .) 
 (.2/012)االعتصام للشاطيب،  173
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       تمثل ضمن نطاق دور الدولة وضمن نطاق دور األفراد ووقايتها من الفنت، ولعل أبرز ما حيقق ذلك ي
 :مبا يلي

إن اجلانب األكرب من املسؤولية يف احلفاظ على  :دور الدولة في الحفاظ على الجماعة ووحدة الصف -
اجلماعة ووحدة الصف يقع على الدولة احلاكمة ووالة األمر مبا ميلكون من مقاليد األمور، فهم فقط 

ادرون على ترغيب عامة أفراد الشعب وكافة طوائفه يف التزام اجلماعة وحبها والتفاين يف دون غريهم الق
ولعل من أبرز ما يرسخ هذا الدور ليصب ضمن نطاق حتقيق األساس الديين والعقدي  ،احلفاظ عليها

 :للمواطنة فيما يلي

 يعة اإلسالمية معتربة هلذا حيث جاءت الشر : ترسيخ مفهوم العدالة االجتماعية بني أبناء الشعب الواحد
احلق األصلي يف املساواة بني مجيع الناس أمام القانون بعيدا  عن كل ما من شأنه أن ميس حقوق الناس 
بغري وجه حق، مما خيالف مقتضيات العدالة اليت تضمنتها شريعة اإلسالم؛ وألجل احلفاظ على وحدة 

إن مل يكن أكربها  –ن غياهبا من أكرب الدوافع اجلماعة ال بد من قيام العدالة بني فئات الشعب؛ أل
اجلماعة، إال أن مسألة العدل ال ينبغي إطالقها حسب أهواء األفراد؛ يف اخلروج عن  –على اإلطالق 

ألن ما يراه البعض عدال  رمبا يراه غريه عني الظلم، فيكفي إرضاء السواد األعظم من الرعية، أما إرضاء 
، فالعدل املطلوب من أويل األمر هو ما يتوفر به ألفراد الرعية احلاجات اجلميع فهو غاية ال تنال

 .األساسية وفق ما يرتبط مبقتضيات الواقع السائد

 وهو من أهم وسائل احلفاظ على اجلماعة املسلمة، حيث جيب  :النهوض بالفئة الفقرية يف اجملتمع
املساملة لقمة سائغة ملن أراد أن يفت حية معاجلة الفقر كداء فتاك من أدواء الشعوب جيعل من هذه الشر 

 .يف عضد األمة ويفرق مشلها ويثري القالقل واالضطرابات بني أبنائها

 ليم الدينية الصحيحة، والتخلص من اونشر التع :معاجلة اجلهل بوجه عام واجلهل الديين بوجه خاص
ة الوسطية املشتملة على روح اإلسالم املفاهيم اخلاطئة إفراطا  وتفريطا ، فال بد من نشر التعاليم الديني

السمحة منذ مرحلة مبكرة يف املدارس واجلامعات ولكافة أفراد الشعب وطوائفه؛ حىت يعلم اجلميع مدى 
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أمهية اجلماعة واحلفاظ على وحدهتا، والسمع والطاعة إلمامها يف كل الظروف واألحوال، وحرمة 
 .رعا  االفتئات على ويل األمر وشناعة اخلروج عليه ش

  تطبيق احلد الشرعي على اخلارجني عن مجاعة املسلمني واخلارجني عن ويل األمر والتصدي للفنت
ال سيما إن كان ويل األمر يقيم شرع اهلل تعاىل ويوفر لرعيته األمن واألمان  :والتحذير من دعاهتا

 .وحقوقهم يف التعليم والصحة والعمل واحلياة الكرمية بوجه عام

 يف تورد عليها، وقدللخارج  بالذكر أن الشارع احلكيم يف سبيل حفظ اجلماعة قد قرر حدا  شرعيا   جديرو         
رضي اهلل )أحاديث صحيحة بلفظ صريح ال حيتمل التأويل، حيث أخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن عرفجة  ذلك
ات، فمن أراد أن يفرق أمر وهن 174.إنه ستكون هنات): يقول( صلى اهلل عليه وسلم)مسعت رسول اهلل : قال( عنه

فيه األمر بقتال من : )ويف شرح احلديث يقول النووي، 175.(هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا  من كان
خرج على اإلمام أو أراد تفريق كلمة املسلمني وحنو ذلك، ويُنهى عن ذلك فإن مل ينته قوتل وإن مل يندفع شره إال 

 176(.بقتل فُقتل

أيا  كانت هذه الفنت،  للتصدي للفنت فال بد أن يكون ذلك يف بدايتها حىت ال يتسع نطاق شرها أما بالنسبة 
نظرا  لكوهنا هتدف إىل زعزعة  ؛تمثل أخطر ما يواجه اجملتمعات املسلمة يف كل زمان ومكانفأما الفنت السياسية ف

غة وسرعة يف التصرف، حيث ينبغي القوى وإضعاف الصفوف؛ لذلك فإن التعامل مع الفنت حيتاج إىل حكمة بال
، كما أن القضاء عليها جيب أن يتجنب من خالله العنف، مع القضاء عليها سريعا  قبل انتشارها وتوغلها يف اجملتمع

التمييز ضمن هذا النطاق يف التعامل بني أصحاب األهواء واملصاحل وبني املغرر هبم من أبناء اجملتمع، ومن جانب ثان 
ينية تكون بني الطوائف واجلماعات الدينية املختلفة، حيث يعترب التصدي للفنت يف العقيدة من أكرب فإن الفنت الد

احلفاظ على اجلماعة ووحدة صفوفها، على أنه ينبغي أن يكون التصدي للفنت الدينية من قبل  يفاألمور اليت تساعد 
 .وموضوعية الدولة احلاكمة تصديا  علميا  منهجيا  يقوم على منهجية عقالنية

                                                           
 (.5/070)النهاية يف غريب احلديث : انظر.خلرييف فالن هنات أي خصال شر، وال يقال يف ا: أي شرور وفساد، يقال: هنات 174
 (.1450)، ح (2/1270)، (باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع –كتاب اإلمارة )أخرجه مسلم،  175
 (.4/205)املنهاج لشرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي،  176
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على أن من نافلة القول التأكيد ضمن نطاق التصدي للفنت التحذير من دعاة الفتنة، حيث يعترب ذلك من 
أهم أدوار الدولة احلاكمة للحفاظ على وحدة اجلماعة اإلسالمية ووحدة الوطن وأمنه، وذلك من خالل حتذير اجملتمع 

 177.لسمع والطاعة واالفتئات على ويل األمرمن اخلروج عن اجلماعة وترك ا –خاصة فئة الشباب  –

رد مسلم هناك العديد من الواجبات على كل ف :دور األفراد في الحفاظ على الجماعة ووحدة الصف   -
وبالتايل يسهم يف بناء وطنه والنهوض به،  ؛كي حيافظ على متاسك مجاعته ووحدته  جتاه اجلماعة وويل أمرها

 :تمثل من خالهلا دور األفراد مبا يليأبرز النطاقات اليت ي صوميكن تلخي

 فالنية الصادقة تعد من أكرب األمور النافعة وأعظمها قدرا ؛ وعليه فال بد أن  :إخالص النية هلل تعاىل
على أن تكون نية صاحلة يعتزم هبا أن يعاوهنم  ،تنصرف هذه النية مع اجلماعة املسلمة وويل أمرها

 .مون إليها مجيعا  ويساعدهم يف النهوض بالوطن الذي ينت

 حيث يتحقق اخلروج على اجلماعة بسبب احلقد واألنانية وحب الذات؛ : التخلص من أمراض القلوب
وعليه فإنه لو وصل احلاقدون واخلارجون عن اجلماعة املسلمة إىل ما متنوا فإن االضطراب وعدم 

لى اجلماعة املسلمة االستقرار سيهدد أمن اجملتمع، بل رمبا ترى الكتل اليت جتمعت للخروج ع
وحاكمها ينهض بعضها بعضا  وتتفرق أشالء وتتناحر فيما بينها على التفرد بغنيمة الدولة املنكوبة؛ 

احلب احلقيقي للوطن يتحقق من خالل احلرص على سالمته من االختالف والفرقة املؤدية  لذلك فإن
 .إىل االهنيار والدمار

 يتحتم عليه ختليص نفسه من اجلهل الديين الذي يغيب معه  فاإلنسان العاقل :بناء الذات وتثقيفها
إدراك قيمة اجلماعة وااللتزام هبا وجرم اخلروج عليها، كما يغيب معه حكم طاعة ويل األمر وشناعة 

 .اخلروج واالفتئات عليه

                                                           
 (. 1/122)قيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق، مؤمتر حتأمهيتها ووسائل احلفاظ عليها، : أمينة جاد أمحد حسني، اجلماعة.د 177
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 عات امتثاال  للشرع الذي أوجب ذلك، فاحرتام اجملتم: وجوب احرتام ويل األمر وطاعته يف السر والعلن
اإلسالمية للحاكم املسلم بوجه عام أمر شرعي، حيث أن حفظ مقام ويل األمر يف كل دولة حفظ 

 .هليبة الدولة ومكانتها

 
 آثارهما السيئة وطرق عالجهماأسبابهما و التحزب واالفتراق و : ثالثاا 

 
ان ما يرتتب عليهما يف لقد جاء يف الكتاب العزيز والسنة املطهرة ذم التحزب واالفرتاق والتحذير منهما وبي 

الدنيا اآلخرة، حيث يرتبط كل من التحزب واالفرتاق بأسباب تؤدي إليهما، ولعل من أبرز ذلك ضعف التوحيد 
أنه ليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا  : )لألشخاص واألقوال وجعلهما مدارا  للوالء والرباء، ومن املعلوموالتعصب 

، وال ينصب هلم كالما  يوايل عليه (صلى اهلل عليه وسلم)ي عليها غري النيب يدعو إىل طريقته ويوايل عليها ويعاد
ويعادي غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه األمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصا  أو  

 178(.كالما  يفرقون به بني األمة ويوالون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون

ن ظهور النفاق واستشرائه يف اجملتمع سبيل لتحقيق التحزب واالفرتاق، فقد كان املنافقون أول من نازع كما أ 
صلى اهلل عليه )كان الناس عند وفاة رسول اهلل : )اجلماعة وفاق األمة يف عهدها األول، ويف ذلك يقول البغدادي

 179(.ا  وأضمر نفاقا  يف أصول الدين وفروعه غري من أظهر وفاق على منهاج واحد( وسلم

صلى اهلل عليه )يسمون أهل اآلراء املخالفة للسنة وما جاء به الرسول  (رمحهم اهلل تعاىل)وقد كان السلف  
يف مسائل العلم اخلربية ومسائل األحكام العملية يسموهنم أهل األهواء والشبهات؛ إذ أن الرأي املخالف للسنة ( وسلم

 180.ه ممن اتبع هواه بغري هدى من اهلل تعاىلجهل ال علم، وهوى ال دين، فصاحب

                                                           
 (.2/502)حممد األمني بن حممد املختار اجلكين، تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،  –الشنقيطي  178
 .14عبد القاهر بن طاهر، الفرق بني الفرق، ص  –البغدادي  179
 (.0/420)من مصائد الشيطان،  حممد بن أيب بكر، إغاثة اللهفان –ابن القيم اجلوزية  180
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ومن جانب آخر يعد من أهم أسباب التحزب واالفرتاق الولوج يف الفنت واخلوض فيها، ويف ذلك يقول  
فيها أحد إال نسفته كما ينسف السيل الدمن، إهنا خص ، فواهلل ال يشإياكم والفنت فال يشخص عليها أحد: )حذيفة

اهل هذه سنة، وتتبني مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا يف بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا مشبهة متصلة حىت يقول اجل
 181(.أوتاركم

    عهد اخللفاء  – قال الذهيب واصفا  ما آل إليه حال إليه اجملتمع اإلسالمي يف السنوات الذهبية من عهده 
عمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر كان الناس أمة واحدة ودينهم قائم يف خالفة أيب بكر و : )-الراشدين 

ومتت وقعة وتفرقت الكلمة  ،وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حىت ُذبح صربا   ،(رضي اهلل عنه)
 182(.اجلمل مث وقعة صفني فظهرت اخلوارج وكفرت سادة الصحابة، مث ظهرت الروافض والنواصب

ذم كي تكون متمسكة براية اجلماعة حيتاج إىل صرب وطولة بال، إن مجع األمة ومحايتها من التفرق والتشر  
من هذا الباب أحوال الثوار القائمني بتغيري املنكر من العامة والفقهاء، فإن كثريا  من : )ويقرر ذلك ما ذكره ابن خلدون

باملعروف رجاء الثواب عليه املنتحلني للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلور من األمراء، واألمر 
من اهلل، فيكثر أتباعهم واملتشبثون هبم من الغوغاء والدمهاء، ويعرضون أنفسهم يف ذلك إىل املهالك، وأكثرهم يهلكون 

 183(.ألن اهلل مل يكتب عليهم ذلك يف تلك السبل مأزورين غري مأجورين

، لكل راية منهج، ولكل شعار سبيل، ل زمن وحنيكإن التحزب والتفرق متثلها رايات وتظهر شعارات يف   
أحواال  وسرية، وليستفد من : وهنا ال بد للعبد أن يزن األمور مبيزان الشرع، وينظر يف أساساهتا ومآالهتا والداعني إليها

عقله يف تقوميها والبصر يف حساناهتا وسيئاهتا؛ وذلك ملا هلذه األمور من دور يف تشتيت اجلماعة عن مقاصدها 
 184.ا يف خدمة الدين واألمة ضمن إطار األوطانوغاياهت

                                                           
 (.0/502)ابن بطة، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة،  –العكربي  181
 (.11/022)سري أعالم النبالء،  182
 .042عبد الرمحن، املقدمة، ص  –ابن خلدون  183
 . 22ص مؤمتر حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق، ماعة، عبد العزيز جليدان، احلزبية والتحزب وآثارمها السيئة على اجل –الظفريي  184
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يتقرر باعتبار ما يرتتب على ذلك من ضعف يف كيان األمة ووهنهم إن التحذير من التحزب واالفرتاق  
: وتكالب األعداء عليهم واهنزامهم، وانشغال األمة بنفسها وظهور العداوة والتنافر بينها، ومما يقرر ذلك قول اهلل تعاىل

َناُت َوُأْولَ ِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيمَواَل َتكُ } : ، وقوله تعاىل185.{ونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفوْا ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ ي ِّ
  186.{الصَّاِبرِين َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوْا فَ تَ ْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ الّلَه َمعَ }

 متفرقني خمتلفني شيعا  وأحزابا   وأما إذا نظرت إىل أهل األهواء والبدع رأيتهم: )قال اإلمام أبو مظفر السمعاين 
ال تكاد جتد اثنني منهم على طريقة واحدة يف االعتقاد، يبدّع بعضهم بعضا ، بل يرتقون إىل التكفري، يكفر االبن أباه 

 187 (.اره، تراهم أبدا  يف تنازع وتباغض واختالف، تنقضي أعمارهم وملا تتفق كلمتهموالرجل أخاه، واجلار ج

ومما ال : )وقال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز مبينا  خطورة كثرة اجلماعات يف اجملتمع عندما تتنازعها األهواء 
أوال ، وأعداء اإلسالم من األنس  شك فيه أن كثرة الفرق واجلماعات يف اجملتمع اإلسالمي مما حيرص عليه الشيطان

دهتم جيعلهم ينشطون ثانيا ؛ ألن اتفاق كلمة املسلمني ووحدهتم وإدراكهم اخلطر الذي يهددهم ويستهدف عقي
والعمل يف صف واحد من أجل مصلحة املسلمني ودرء اخلطر عن دينهم وبالدهم وإخواهنم، وهذا  ،ملكافحة ذلك

واجلن؛ فلذا هم حيرصون على تفريق كلمة املسلمني وتشتيت مشلهم وبذر أسباب مسلك ال يرضاه األعداء من اإلنس 
  189.(يد اهلل مع اجلماعة)(: صلى اهلل عليه وسلم)، وهذا ما يقرره حديث رسول اهلل 188(.العداوة بينهم

 رمهاومن خالل املعطيات السابقة اليت مت من خالهلا إيضاح ما يرتبط بدالالت مفهوم الفرقة والتحزب وآثا 
، فقد قررت النصوص الشرعية املرعية لعالج هذه الظاهرة اليت هتدد وحدة األمة ووحدة الوطن على الوطن واجملتمع

 :عددا  من البيانات جنملها على النحو التايل

                                                           
 .(125) آل عمران 185
 .(22) األنفال 186
 (.0/020)، لألصبهاين احلجة يف بيان احملجة 187
 (.2/127)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز،  188
 .سبق خترجيه 189
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  إن من أسباب ضالل الغالة واملتطرفني واملفارقني واملتحزبني جهلهم مبا تقرره  :االعتصام بالكتاب والسنة
، ومن األمثلة اليت 190.ت القرآنية واألحاديث النبوية، بل فهم خالف احلق الذي دل عليه وأريد منهالدالال

تدلل على ضعف االعتصام بالكتاب والسنة جهل بعض الغالة واملتطرفني بالوحي والعقل، وما نراه من 
ن ذلك فهمهم ، ويستدلون على ذلك بفهمهم املغلوط للكتاب والسنة، ومتكفري اخلارج على مجاعتهم

صلى اهلل )، وقوله 191.(من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(: صلى اهلل عليه وسلم)لقوله 
، فيزعمون أن كل من مل يبايع أمريهم 192.(من فارق اجلماعة شربا  فمات مات ميتة جاهلية): (عليه وسلم

اعتهم اليت يعد اخلروج عليها كفرا ؛ أو فارقهم فهو كافر، ويقررون عدم جواز تعدد اجلماعات باستثناء مج
قولون جباهلية اجملتمعات املسلمة، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية مقررا  خطورة ضعف ولذلك ي

االعتصام بالكتاب والسنة لدرء خطر التحزب واالفرتاق عند غياب العمل مبا قررته نصوص هذين 
( صلى اهلل عليه وسلم)صل من كتاب اهلل وسنة رسوله وكل من دعا إىل شيء من الدين بال أ: )األصلني

فقد دعا إىل بدعة وضاللة، واإلنسان يف نظره إىل نفسه ومناظرته لغريه إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه 
من ركبها جنا ومن ختلف ( عليه الصالة والسالم) حاهلل إىل الصراط املستقيم، فإن الشريعة مثل سفينة نو 

 193(.عنها غرق

  إن من أهم أسباب التفرق والتحزب يف اجملتمع املسلم عدم  :لم مبقاصد الشريعة وفهم األلفاظ الشرعيةالع
العلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية وفهم األلفاظ الشرعية، حيث أن أحكام الشرع تدل على أن هناك 

 مشروعة لذاهتا مقاصد يرمي إليها الشارع احلكيم سبحانه، واألحكام الشرعية ضمن هذا النطاق ليست
: وإمنا قصد هبا أمورا  أخرى هي معانيها واملصاحل اليت شرعت ألجلها، ويف ذلك يقول الشاطيب يف املوافقات

إذا ثبت أن الشارع قصد بالتشريع إقامة املصاحل األخروية والدنيوية، وذلك على وجه ال خيتل هلا به نظام، )

                                                           
 (.2/02)الصواعق املرسلة البن القيم،  190
 (.12/24)، (1851) ح ،(باب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت –مارة كتاب اإل)أخرجه مسلم  191
، (2545)ح ، (سرتون بعدي أمورها  تكرهوهنا(: )صلى اهلل عليه وسلم)باب قول النيب  –كتاب الفنت )متفق عليه، صحيح البخاري  192

 (.10/20) ، (3444)ح ،(باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني –كتاب اإلمارة )، وصحيح مسلم (0/27)
 (.1/022)درء التعارض البن تيمية،  193
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ما كان من قبيل الضروريات أو احلاجيات أو ال حبسب الكل وال حبسب اجلزء، وسواء يف ذلك 
التحسينات، فال بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا  وكليا  وعاما  يف مجيع أنواع التكاليف واملكلفني 

لذلك فإن من أهم أسباب القضاء على االفرتاق والتحزب والغلو فقه مقاصد  ؛194(.ومجيع األحوال
ة بني املصاحل واملفاسد خاصة بالنسبة ملا يرتبط مبقومات التعايش يف اجملتمع، وفقه املوازن ،الشريعة اإلسالمية

وهو فقه عزيز ال ينال إال بالعلم، حيث أن معرفة مقاصد الشريعة ورعايتها ورعاية رتب املصاحل واملفاسد 
الغلو والتطرف  مانع من موانع الغلو واالفرتاق والتحزب واالحنراف؛ إذ كان اجلهل بتلك املقاصد سائقا  إىل

بأن ما أمر به واالفرتاق والتحزب واالحنراف، حيث وقع اخلارجون على احلكام يف التفرق لعدم علمهم 
من الصرب على جور األئمة وترك قتاهلم واخلروج عليهم هو أصلح ( صلى اهلل عليه وسلم)الرسول الكرمي 

 195.ل لفعله صالح بل فسادلألمور يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا  مل حيص

  إن من أسباب الوقوع يف االفرتاق والتحزب والتفرق اليأس الذي  :الثقة باهلل تعاىل مع األخذ باملوعظة احلسنة
فإذا كان املرء مصابا  بالقنوط من إصالح الناس اندفع إىل القتل أو العنف؛ ألن يسوق إىل األفعال البائسة، 

قناعاته بناء على  للقضاء على الفساد يف اجملتمع  -وفق ما يراه  –ذلك العنف هو األسلوب الناجح 
ومعتقده اخلاطئ، أما التفاؤل والتوافق النفسي فهو إحساس الفرد بالرضا الذايت حنو عمله وسلوكه املرغوب 

لها واجتاهاهتا ثُ يف اجملتمع الذي يعيش فيه، حيث أن منط السلوك الذي حيدث وفق معايري اجلماعة ومُ 
مها االجتماعية، ويشمل ذلك التوافق مع الذات والرضا عن النفس، والتوافق االجتماعي مع األسرة وقي

مع التوافق مع الذات يستشعر من  –عز وجل  –واملدرسة واملهنة واجملتمع بشكل عام، فالتفاؤل باهلل 
الفرد من خالله  رفإنه يشع ، أما التوافق االجتماعي196.خالله العبد الطمأنينة والثقة واحرتام النفس وتقبلها

حبب اآلخرين والثقة فيهم والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة، واالنتماء للمجتمع واالضطالع 
باألدوار االجتماعية املناسبة، والتفاعل مع احلياة االجتماعية ضمن إطار الوطن بقبول التعايش والقبول 

                                                           
 (.0/245) ،املوافقات للشاطيب 194
 (.2/52)منهاج السنة البن تيمية،  195
 .12الصحة النفسية والعالج النفسي، ص حامد زهران، .د 196
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وار والتزام اجلماعة يف كل األحوال والظروف بعيدا  عن ، وحيض على التسامح واملودة وحسن اجلآلخربا
 197.الغلو واالفرتاق والتحزب

 
 البعد التعبدي للمنهج التهذيبي لتكوين المجتمع الصالح: رابعاا 

 
ميثل البعد التعبدي للمنهج التهذييب للمجتمع لتكوين اجملتمع الصاحل أساسا  إميانيا  مهما  لتحقيق متاسك  

ار الوطن، ولعل من أبرز األمثلة على ذلك املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، حيث تقرر حتقيق األخوة اجملتمع ضمن إط
وهتذيب اجملتمع الصاحل يف املدينة هبذه املؤاخاة العظيمة، ويف ذلك يقول السهيلي مقررا  املعاين الراقية والبعد التعبدي 

آخى بني أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويتأنسوا : )لة املدينةهلذا العمل الوطين العظيم الذي مثل لبنة بناء لدو 
أزر بعض، فلما عز اإلسالم واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل املواريث  رقة األهل والعشرية، ويشد بعضهممن مفا

كتب ): (صلى اهلل عليه وسلم)وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النيب ، 198(.وجعل املؤمنني كلهم إخوة
 199.(كتابا  بني املهاجرين واألنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم باملعروف، واإلصالح بني املسلمني

بني أصحابه من املهاجرين واألنصار على ( صلى اهلل عليه وسلم)وضمن إطار الوطن اجلديد آخى الرسول  
، إال أن هذا احلكم قد نسخ أن يتوارثوا بينهم بعد املماتأبرز ما تقوم عليه ثقافة املواطنة يف إطارها النموذجي، وعلى 

بعد التعبدي للمنهج من أثر قرابة الرحم، وال شك أن يف ذلك تقرير للأثر األخوة اإلسالمية يف ذلك أقوى حيث كان 
 .بنطاق عام من األخوة واملواالة( صلى اهلل عليه وسلم)، حيث ربط النيب التهذييب لتكوين اجملتمع الصاحل

                                                           
مؤمتر حتقيق االجتماع وترك  ج منوذجا ،اخلوار  –عفاف حسن حممد خمتار، االفرتاق والتحزب وآثارمها السيئة وطرق عالجهما  –اهلامشي  197

 .010ص  التحزب واالفرتاق،
 (.7/072) البن حجر، فتح الباري 198
 أقف عليه لغري اإلمام أمحد وسنده صحيح، مل): ، وقال الساعايت(1/01)، والفتح الرباين (0/022)، (1/071)أخرجه أمحد يف املسند  199

فيه : ، وقد ذكر إبراهيم العلي يف صحيح السرية النبوية بأن(0/202)، والسرية النبوية البن كثري (دتفرد به أمح: وأورده احلافظ يف تارخيه وقال
حجاج بن أرطأة صدوق كثري اخلطأ يدلس، فاحلديث إذا  ليس كما قال الشيخ الساعايت وإمنا هو يشاهده عن جابر حسن، وأحاديث عمور بن 

 .شعيب جلها حسنة إذا صح اإلسناد إليه
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إن أساس املؤاخاة بني أفراد اجملتمع والوطن الواحد يف ارتباطه بالبعد اإلمياين والتعبدي والروحي ميثل األساس  
الثاين يف بناء اجملتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية؛ إذ ال ميكن ألي دولة أن تنهض وتقوم إال على أساس من وحدة 

بادلة، فكل مجاعة ال تؤلف بينها آصرة املودة والتآخي احلقيقية ال ميكن أن األمة والتساند عرب عامل التآخي واحملبة املت
 .تتحد حول مبدأ ما، وما مل يكن االحتاد حقيقة قائمة يف األمة أو اجلماعة فإنه ال ميكن أن تتألف منها دولة

و قيام مبدأ ما من الناس منتثرة ومفككة بشيء واحد ه ةإمنا خيتلف يف جمموع –أي جمتمع  –إن اجملتمع  
فإن كان هذا التعاون والتناصر قائمني التعاون والتناصر فيما بني أشخاص هذا اجملتمع ويف كل نواحي احلياة ومقوماهتا، 

طبق ميزان العدل واملساواة فيما بينهم، فذلك هو اجملتمع العادل السليم، وإن كانا قائمني على احليف والظلم فذلك 
وتبقى الضمانة الطبيعية لذلك متمثلة بالتآخي والتآلف يليها بعد ذلك ضمانة السلطة  ،هو اجملتمع الظامل املنحرف

فإهنا ال تتحقق مامل تقم على أساس من التآخي  ئ العدالة بني األفرادوالقانون، فمهما أرادت السلطة أن حتقق مباد
ئن تشيع بني أفراد ذلك اجملتمع، ومن واحملبة فيما بينهم، بل إن املبادئ ال تعدو أن تكون حينئذ مصدر أحقاد وضغا

شأن األحقاد والضغائن أن حتمل يف طيها بذور الظلم والطغيان يف أشد الصور واألشكال؛ ومن أجل هذا اختذ 
من حقيقة التآخي الذي أقامه بني املهاجرين واألنصار أساسا  ملبادئ العدالة ( صلى اهلل عليه وسلم)الرسول 

تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتماعي يف العامل، ولقد تدرجت مبادئ هذه العدالة فيما بعد االجتماعية اليت قام على 
األخوة ب املتمثلةاألوىل ( األرضية)ولكنها كلها إمنا تأسست وقامت على تلك  يف شكل أحكام وقوانني شرعية ملزمة

اإلسالمية ما كان لتلك املبادئ أي  اإلسالمية، ولوال هذه األخوة العظيمة اليت تأسست بدورها على حقيقة العقيدة
( صلى اهلل عليه وسلم)مل يكن ما أقامه الرسول  حيث ،أثر تطبيقي وإجيايب يف شد أزر اجملتمع اإلسالمي ودعم كيانه

بني أصحابه من مبدأ التآخي جمرد شعار يف كلمة أجراها على ألسنتهم، وإمنا كان حقيقة عملية تتصل بواقع احلياة 
من هذه األخوة ( صلى اهلل عليه وسلم)عالقات القائمة بني األنصار واملهاجرين؛ ولذلك جعل الرسول وبكل أوجه ال

فقد كان من حكمة ة فيما بينهم على خري وجه، هذه املسؤولية حمققّ  تمسؤولية حقيقية تشيع بني هؤالء اإلخوة، وكان
أن ما بني املسلمني من التآخي واحملبة ليس شعارا  التشريع أن تتجلى حقيقة حمسوسة يف أذهان املسلمني، وأن يعلموا 

أهم األسس الالزمة لنظام العدالة  ترتكز عليهاوإمنا هي حقيقة قائمة ذات نتائج اجتماعية حمسوسة  ،وكالما  جمردين
 (صلى اهلل عليه وسلم)االجتماعية ضمن إطار الوطن الواحد، وهذا ما يؤكد أن مناط األخوة اليت أقامها الرسول 
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هو رابطة اإلسالم، إال أنه احتاجت إىل جتديد وتأكيد بعد اهلجرة  –خاصة ضمن حدود الوطن الواحد  –وأساسها 
بسبب ظروفها وبسبب اجتماع املهاجرين واألنصار يف دار واحدة، فهي ليست يف احلقيقة شيئا  آخر غري األخوة 

 200.أكيد هلا عن طريق التطبيقالقائمة على أساس جامعة اإلسالم ووحدة العقيدة، وإمنا هي ت

وضمن إطار املنهج التهذييب وفق ما يرتبط بالبعد التعبدي يتكون اجملتمع الصاحل الذي ميثل لبنته املواطنون  
الصاحلون الذي حيرتمون منظومة احلقوق والواجبات يف اجملتمع، وذلك دون ربط االلتزام هبذه املنظومة بعوامل الرغبة 

، الذي يربطها هبذه العوامل جمتمع بدائي غليظ ال يصح أن حيسب نفسه يف عداد اجملتمعات الراقية والرهبة؛ إذ اجملتمع
نون اجملتمع الصاحل يف أوطاهنم الصفات الكرمية واملشاعر حيث يقتضي ذلك أن يشيع يف أوساط املواطنني الذين يكوّ 

اظ الشعور باملسؤولية يف أوساط اجملتمع ويف ضمريه، النبيلة، وأن يبدأ تغذيتها منذ نعومة األظفار؛ وذلك حىت يتم إيق
انت مرتبطة مبسؤولية  وذلك أيا  كانت نطاقات النزعة األخالقية اليت تنبين عليها نطاقات املسؤولية يف اجملتمع، سواء أك

تضي النزعة االجتماعية اليت تقمن خالل وهي ألجل ذلك تُعىن برتبية الضمري الفردي، أو  كل امرئ أمام نفسه
 ت مبوجبهلذلك فهي تُعىن برتبية الوجدان االجتماعي، أو املذهب ذو النزعة الروحية اليت تقرر ؛ املسؤولية أمام األمة

، وإذا كان ال غىن للجماعات املتحضرة املسؤولية أمام اهلل تعاىل وحده، وهكذا توجه كل عنايتها لرتبية الشعور الديين
خاصا  بالفئات الشاذة  مشروط باعتبار هذه الوسائل عالجا  استثنائيا  فإن ذلك  يةملادعن االلتجاء إىل هذه الوسائل ا

اليت ال وازع هلا وال نازع من خلق وال دين، أما اجلمهور األعظم فيجب أن يعتمد يف و املتخلفة يف مراحل تكوينها، 
 الشعورنفوس حب الواجب وإيقاظ تربيته وعالجه على الوسائل املعنوية اليت تدور على حمور واحد يتمثل بإشراب ال

؛ لذلك فإن تربية الوجدان األخالقي لدى ض النظر عن كل ثواب أو عقاب ماديباملسؤوليات والتبعات األدبية بغ
حاسة الذوق يدرك هبا املرء ما يف بعض األعمال من مجال وشرف، وما يف هو نوع من املواطن لتكوين اجملتمع الصاحل 

فيتمثل حبقيقة مركبة من عنصرين، فأما ا تربية الوجدان االجتماعي لتكوين اجملتمع الصاحل بعضها من ُفحش ودنس، أم
العنصر األول فيتمثل بشعور كل فرد من أفراد اجملتمع بأن للجماعة حقا  يف حماسبته على املنهج الذي اختذه لسلوكه، 

رضيته اجلماعة لنفسها، حيث يقوم الوجدان  وبأن من واجبه تبعا  لذلك أن يكون سلوكه وفقا  للقانون العادل الذي
أمام اجملتمع، وأما العنصر الثاين فيتمثل بشعور املرء بأن من حقه على سائر  تهاالجتماعي على شعور كل فرد مبسؤولي

                                                           
 .012ص ، فقه السرية النبوية، حممد سعيد رمضان -بوطي ال.د 200
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أن يوقظهم إذا غفلوا، وأن يردهم إىل الصراط السوي إذا احنرفوا، وأن حيثهم  - بل من واجبه حنوهم -أعضاء اجلماعة 
الوجدان االجتماعي ضمن إطار دالالت مفهوم املواطنة ومقوماهتا لى املضي والتقدم إذا وقفوا؛ وبناء على ذلك فإن ع

يتمثل بشعور كل امرئ ال مبسؤوليته أمام اجلميع بل مبسؤوليته عن اجملتمع، وشعوره مبسؤولية اآلخرين أمام الوجدان 
ق وواجب، وشعور مبسؤولية متبادلة جتعل كل فرد مسؤوال  وحماسبا  االجتماعي يف صورته الكاملة، فهو شعور مزدوج حب

 .وسائال  حماسبا  يف وقت واحد

لرتبية الوجدان االجتماعي لتكوين اجملتمع الصاحل إذا كانت تقوم بأكملها على معىن إن الفكرة االجتماعية  
يتمثل يف أن انا  بواجب ال يقابله حق، وشعارها إمي فإهنا تعين اإلميان بوجوب السمع والطاعة واخلضوع لقانون اجلماعة

النصيب من الوجدان االجتماعي أن يشعر كل ، ومن اجلهة األخرى لو كان كل (شيء للفردكل شيء للجماعة وال )
إميانا  حبق يعين ذلك  فإنمواطن حباجاته ومطالبه عند اآلخرين، وأن يرى حقه على اجلماعة يف استيفاء تلك املطالب، 

تلك النظريات املائلة تسري باحلياة وال شك أن ، (كل شيء للفرد وال شيء للمجموع)ابله واجب، ولكان طابعه ال يق
عد النظريات املنحرفة عن بُ بناء على ذلك ء عوجاء؛ لذلك فإن احلقيقة تقرر االجتماعية على أحد ساقيها عرجا

حقيقة صحيحة كاملة يتقرر بناء عليها أن منهاج ثل متمبادئ اإلسالم، حيث أن احلقيقة االجتماعية يف نظر اإلسالم 
؛ ذلك أن حيوية الرتبية اإلسالمية هو شعور كل فرد شعورا  مزدوجا  بواجبه حنو اجلماعة وحبقه عليها يف الوقت نفسه

اجلماعة هو معيار يقظتها ووعيها وإمياهنا بشخصيتها وإحساسها بوحدة كياهنا، وال شك أن ضعف الشعور هبذه 
 201.م من تفكك واحنالل وتقصري وإمهالسؤولية املشرتكة هو سر ما تقاسيه األمامل

إن تكوين اجملتمع الصاحل ضمن إطار الوطن وفق ما يرتبط مبعطيات البعد التعبدي املقرتن مبعطيات املنهج  
وع، وذلك التهذييب يستهدف صناعة املسؤولية ووضع حجر األساس للشعور هبا ضمن نطاق دور الفرد ودور اجملم

على أساس أن املسؤولية الوطنية يف أساسها ليست خطاب تعنيف وختويف، وإمنا هي لقب تشريف وخطاب تكليف، 
والشعور باملسؤولية أمام اجملتمع،  وهي تشريف من حيث هي تكليف؛ لذلك فال بد من تربية الوجدان االجتماعي
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اقب أعمالنا ويصدر عليها أحكامه، وهي أحكام مادية فهناك حمكمة أخرى خارج النفس هي حمكمة اجملتمع الذي ير 
 202.تارة وأدبية تارة أخرى، وحيذرنا من الوقوع حتت طائلة هذه األحكام

ضمن إطار الوطن ميثل  البعد التعبدي للمنهج التهذييب لتكوين اجملتمع الصاحلوبناء على ما سبق، فإن تقرير  
حىت يكون مؤهال  ملواجهة أية  ؛ز اهلمم وتعزيز نطاقات التماسك بني كياناتهبعدا  روحيا  ومعنويا  حيتاجه اجملتمع لتحفي

فنت أو مشاحنات ميكن أن هتدد وحدة اجملتمع واستقراره، فالوجدان اجملتمعي إذا انسجم ضمن نطاق اجملتمع فإن 
لية واخلارجية، وال ذلك ميثل قاعدة صلبة تكفل متاسك اجملتمع وتالمحه ووحدة انسجامه ضمن إطار العالقات الداخ

 .شك أن ذلك ميثل جانبا  حموريا  مما تتشكل منه ثقافة املواطنة يف إطارها النموذجي
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 الثانيالمبحث 

 
 التأصيل الشرعي إلشكالية تعدد الوالءات ضمن إطار المواطنة 

 
مع، وال شك أن ميثل تعدد الوالءات ضمن إطار املواطنة مسة ترتبط بتعدد األفكار والتوجهات يف اجملت 

استجاب يف الكثري من ذلك لالحتياجات الفطرية حلراك اجملتمع ضمن إطار قد اإلسالم مبا قرره من مبادئ ومرتكزات 
، وما ارتكز عليه التأصيل الشرعي يف معاجلته ملفهوم الشعور باالنتماءالوطن الواحد، وذلك فيما يرتبط باملواطنة و 

مقابل التوجه العلماين السائد ضمن هذا النطاق، هذا  دينية والطائفية والعرقيةيف ظل تعدد الوالءات الاملواطنة 
األصول الشرعية  ايف اجملتمع الواحد كإشكالية عاجلته تشكل اهلوية الوطنية يف ظل تعدد الوالءاتباإلضافة ملا يرتبط ب

 واملستجداتالسائدة ات تغري املرعية مبوضوعية وضمن إطار منوذجي يستجيب الحتياجات اجملتمع يف ظل امل
  .املستقبلية

 

 
 تعدد الوالءات ضمن إطار المواطنة: أوالا 

 
، وهي (األرض، القوم، القانون، والسلطة: )إن املواطنة داخل الدولة حيكمها والء ألربعة جوانب، هي 

اللتزام بالقانون وحتقيق نطاقات ال ميكن دجمها يف كل األوقات إال يف الصورة املثالية بقيام السلطة بأعلى مستويات ا
فأما بالنسبة للوالء لألرض فهو والء فطري ينبغي أن جتتمع ضمن نطاقه خمتلف الرخاء للمواطنني والعمارة لألرض، 

يعيش  من كل من اجلوانب اليت ترتبط باالنتماء للوطن، فاالنتماء للوطن رابطة جتمع خمتلف االنتماءات دون استثناء
     الرتباطها به وإسهامه يف عمارهتا سواء أكان مواطنا  أصليا  أو متجنسا  أو عامال  أو  على أرض يكن هلا الوالء

 . زائرا  
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إن املواطنة يف ظل تعدد الوالءات اليت تقوم على الدين والطائفة والعرق داخل الوطن ترتبط ف ثانٍ ومن جانب 
من كل عرق لآلخر، فإذا كان الوالء للقوم بالعديد من اإلشكاالت املتعلقة بالتعايش وقبول كل ديانة وكل طائفة و 

مكارم األخالق حبكم مدنية اإلنسان فإن العالقة يف اإلسالم مع الغري سواء كان قريبا  أم بعيدا ، مسلما  أو غري مسلم 
 وهذا هو ما تعامل به األنصار مع األعلى هو اإليثار واإلحسان، هلا دوائر حدها األدىن هو املساواة والعدل، وحدها

قامت دولة املدينة على أعلى درجة من الرتابط االجتماعي رغم تعدد حيث إخواهنم املهاجرين فيما سبق بيانه، 
اإلسالم يغذي هذا الرتابط باحلض الدائم على صلة األرحام، واإلحسان إىل اجلريان، وإغاثة ذلك أن  ؛االنتماءات

هود اجلماعة يف بيوت الرمحن، واملشاركة يف األفراح واألتراح من اللهفان، وإكرام الضيفان، وكفالة الفقراء واأليتام، وش
جنائز وأعراس، وإفشاء السالم بني أفراد اجملتمع الواحد، وحفظ حقوق أهل الذمة كمواطنني هلم حقوق على إخواهنم 

ونفي التعاون  يف الديار، وعليهم واجبات حنوهم كذلك، وهذا كله حىت يقيم آصرة احلب والتعاون على الرب والتقوى،
على اإلمث والعدوان أو بث الفرقة بني األهل واألقارب واجلريان، وهو نذير شؤم على اجلميع من صاحل وطاحل، ومسلم 

 .وكافر، وغين وفقري، وحاكم وحمكوم، وهي الفتنة اليت حارهبا اإلسالم بكل سبيل

 ،قيق العدالة وفق ما تقرره النصوص الشرعيةاستهدافا  حت يرتبط بالوالء للوطن الوالء للقانون ومن جانب ثالثٍ 
وما انبىن عليها من اجتهادات معاصرة بناء على أصوهلا ومقاصدها، واليت ينبغي أن تكون أساسا  للحكم يف خمتلف 

 .جوانب احلياة

وهذا الوالء مرتبط مبدى يرتبط نطاق تعدد الوالءات ضمن إطار املواطنة بالوالء للسلطة،  ومن جانب رابعٍ 
دمة السلطة لألرض مناء وعمارة، وللمواطنني محاية ورعاية، وللقانون حفظا  والتزاما ، فاألصل أن يكون الوالء خ

قيام السلطة للسلطة نابعا  من الوفاء بالبيعة للحاكم وهذا جزء من املواطنة؛ ألن السلطة هي رمز الوطن، إال أنه ينبغي 
والعادة أن نقطة االفرتاق يف املواطنة حتدث يف كقدوة للمواطنني مجيعا ،   القانون بواجبها حنو األرض والشعب، واحرتام

األمرين األخريين، الوالء للقانون والسلطة، حيث أن البعض يرى أن القانون إذا مل يوافق مذهبا  أو يوافق الشرع عامة، 
ذا يؤدي إىل انفراط عقد املواطنة، والسلطة إذا كانت ال ترعى حقوق الناس وتعيش فوق سيادة القانون والعدالة، فإن ه

مرار الوالء لألرض والقوم مع بذل غاية الوسع يف النصيحة وهتزل قيمة الوالء، إال أن الفهم الصحيح لإلسالم هو است
ال الفضيحة، والتصحيح ال التجريح، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بضوابطهما يف احلكمة واملوعظة احلسنة 



 راطي وفق ما يرتبط بأسس وآليات املواطنة من منظور اإلسالمتعزيز نطاقات االنتقال الدميق
 

 

 

 

84 
 

حاالت ال تلتزم  –أرضا  وشعبا  وقانونا  وسلطة  –لتأين؛ لذلك فإن حاالت التمرد على الوطن والتدرج وحسن ا
خاصة إذا كانت هناك مساحات من احلرية يسمح هبا القانون وتكفلها السلطة، أما حاالت القهر  ،بأحكام اإلسالم

 203.الشعور بالوالء واملواطنة واالستبداد والطغيان والفساد فإن السلطة آنئذ تكون هي املسؤولة عن تراجع

  
 تعدد الوالء في المواطنة بين اإلسالم والعلمانية: ثانياا 

 
تقوم العلمانية على فصل الدين عن الدولة، وأن الوالء الوحيد جيب أن يكون للوطن وال دخل للدين فيه،  

 ،دم الرغبة يف قبوله كما هووهذا بال شك نابع من عدم فهم الغرب وتالميذهم يف الشرق حلقيقة هذا الدين أو ع
يبدو من عالقة الغرب باإلسالم اختالفهما غري القابل للتوفيق يف نظرية الدولة، ففي : )ويؤكد ذلك ما يقوله هوفمان

الغرب جند العلمانية كنموذج حيث يفصل الدين عن الدولة، وسارت فرنسا أكثر من أي دولة أخرى يف ذلك، بينما 
التعليم الديين، الصالة باملدارس، ضرائب الكنيسة، اإلجازات،  –يف معظم أوربا الغربية وأمريكا مل يُفك الدين بالدولة 

عدم تدخل الدين يف أمور الدولة أحد الشروط األساسية لنظام دميقراطي  –نظريا   –يُعد  صلوات األحد، ومع هذا
أعط ما لقيصر لقيصر وأعط ما )ول املسيح ند الغرب يف ذلك على قمتعدد األحزاب قائم على فصل السلطات، ويست

، ولعل ما يتضح بناء 204(.دين ودولة تقوم على الشورى) :، على العكس من ذلك جند اإلسالم ينادي بأنه(هلل هلل
اإلسالم دين ودولة : )على كالم هوفمان الرغبة يف عدم االعرتاف حبقيقة اإلسالم كما عرب عنه السنهوري يف قوله

هو مؤسس احلكومة اإلسالمية،  ( صلى اهلل عليه وسلم)لعقيدة، وقانون إىل جانب الشعائر، والنيب ُملك إىل جانب ا
كما أنه بىن املسلمني وأقام الوحدة الدينية لألمة العربية، والوحدة السياسية للجزيرة العربية، ووضع قواعد احلياة 

ولعل أكرب مثال لتعارض تعدد ، 205(.السماءاالجتماعية واحلياة السياسية، فاإلسالم دين األرض كما هو دين 
الوالءات افرتاض تعارض الوالء للوطن الذي يعيش فيه اإلنسان مع هويته اإلسالمية أو العربية، ويف ذلك يقول نادر  
                                                           

        ،حقوق وواجبات -ندوة املواطنة ، لعرقيةالتأصيل الشرعي وتعدد الوالءات الدينية والطائفية وا، املواطنة بني صالح الدين سلطان.د 203
 .02ص 
 .45ص مراد هوفمان، اإلسالم كبديل،  204
 . 127عبد الرزاق، فقه اخلالفة، ص  -السنهوري   205
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، إال أن -دينية أو مذهبية أو قومية أو قبلية أو إيديولوجية  –لكل إنسان يف العصر احلديث والءات متعددة : )كاظم
الدولة احلديثة قد فرض على هذا اإلنسان أن يلقي هبذه الوالءات وراء ظهره ليتصدر والء غالب جديد امسه نشوء 

الوالء الوطين للدولة، ويذهب البعض إىل أن تقطيع الوالءات املتعددة شرط أساسي لنشوء الوالء الوطين املوحد، يف 
رجله اليمىن ليتسىن له االحتفاظ برجله اليسرى،  حني يتصور آخرون أن هذا أشبه مبن يطلب من إنسان أن يقطع

؛ 206(.واحلال أنه من األفضل هلذا اإلنسان أن حيتفظ بكلتا رجليه، وأن يسري بفضل هذا باتزان وبصورة مستقيمة
وهو أمر مستحيل خاصة إذا كان املطلوب هو  ،وعليه فإن هناك من يدعو إىل والء واحد وتقطيع األواصر األخرى

فيوجد : )ل الدين أو الدين ألجل الوطن، ويرصد محيد هذه الظاهرة من نفي الوالء املتعدد فيقولجوطن ألالتضحية بال
ون اجملتمع واعتباره حالة ؤ من يدعي بأن املواطنة من البدع احملرمة اليت تقوم على إنكار دور الدين يف تصريف ش

الجتماعي كما هو عند مفكرين وفالسفة غربيني من أمثال روحانية فردية، فهي تستبدل احلاكمية اإلهلية بنظرية العقد ا
اإلميانية هي الرابطة الوحيدة اليت اعتربها الشرع  ن املعلوم من الدين بالضرورة أن الرابطةأروسو وجون لوك وفولتري، مع 

بتويل املؤمنني وهنى  وأمر ،اإلهلي الواجب اإلتباع، فقد فرق بني األب وابنه وبني الزوج وزوجته حبسب إمياهنم أو كفرهم
ومايز بني املسلم وغريه حىت يف دية القتل، فإذا تعارضت املصلحة الدينية مع املصلحة االجتماعية  ،عن تويل الكافرين

َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاا } :مقررا  ذلك وقد قال اهلل تعاىل ،والوطنية فاملصلحة الدينية مقدمة على كل املصاحل األخرى
ٌر لَُّكمْ َوُهَو   الفتنة والتفرقة وينتج تضادا   إىليؤدي  فهذا رأي يقابله رأي آخر يقول إننا ال نتعقل تشريعا  ، 207.{َخي ْ

ما من شأنه أن وهو  ،مرجعيات دينية خمتلفة داخل الوطن أو خارجه إىلبني أبناء الوطن الواحد الذين ينتمون  وتضاربا  
وعليه فال بد من العمل على تفكيك تلك البىن اليت  ؛لعنف القويل والفعلييعطل مصاحل اجملتمع وجيعله يف دائرة من ا

 208.(للعالقات السياسية واالجتماعية ا  جتعل من الدين أساس

وضمن هذا النطاق تثار إشكالية فيما يرتبط مبنظور الدين اإلسالمي لتحقيق التكامل يف دوائر االنتماء  
حيث جيري االهتام ضمن هذا النطاق من طرف العلمانية ومن ميثلها بأن من ، (الوطين والقومي واإلسالمي واإلنساين)

                                                           
 .نادر كاظم، معضلة الوالء يف الدولة احلديثة.د 206
 .(012) البقرة  207
 .محيد، الدين واملواطنة -املبارك  208
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 ميثل التيار اإلسالمي هم ناقصوا مواطنة ضعيفوا الوالء للبلد الذي يعيشون فيه، ومما يقرر ذلك ما كتبه ماجد الغرباوي
نية، بينما ال حتفل األدبيات ثقافة احلركات اإلسالمية عموما  تقوم على الوالء للدين من منطلقات دين أ: )مؤكدا  

احلركية باالهتمام ذاته يف مسألة الوطن مهما كان حجم املبالغات اإلعالمية؛ إذ ليس لديها أسس فكرية وعقدية 
ترتكز إليها يف صياغة الوالء الوطين؛ هلذا هي ال تثقف على والء الوطن كوطن، وال تزرع حبه يف نفوس أتباعها 

  يف أناشيدها وأدبياهتا، وإذا كانت هناك مفردة أو اثنتان للوطن فتقصد به الوطن اإلسالميومريديها، وال تردد امسه 
يال احلركي، وهو باختصار وطن ال حتده حدود وإمنا ميتد بامتداد اإلسالم يف كل مكان، ويعلو سلطته كما يرمسه اخل

رضه، ففكرة الوطن فكرة خيالية ال تساهم يف خليفة اهلل، وميثل فيه أفراد احلركات اإلسالمية جند اهلل األمناء يف أ
تشكيل هدف واضح تتحرك على هديه احلركات اإلسالمية، فكرة هي نتاج ثقافة ميتة، ثقافة تنتمي إىل واقع خيتلف 

 .ألوهام املاضي، وإصراره على رفض احلاضر يف ظروفه مع واقعنا، لكن العقل احلركي ال يستفيق، ويبقى أسريا  

ر احلركات اإلسالمية كغريه من البلدان خيضع ملقاييس دينية ال وطنية، فهو إما دار حرب أو الوطن يف نظإن 
دار إسالم، وال يتقدم والء الوطن على والء الدين حينما يتقاطعا أو يتصادما، بل العكس دار احلرب أرض مستباحة 

دار اإلسالم فقط، فال مانع أمام الفرد احلركي حينئذ ال تتمتع حبصانة وال قيمة، وال جيوز مواالهتا، وإمنا الوالء احلقيقي ل
أن يكون عميال  لصاحل بلد آخر على حساب بلده، ال مانع أن يتجسس على وطنه وشعبه لصاحل وطن وشعب آخر، 

اإلخالل باألمن ألجل أمن بلد آخر، ال مانع من اإلطاحة حبكومته لصاحل حكومة أخرى، ال مانع من ال مانع 
نه االقتصادية واحليوية من أجل إضعافه أمام البلد األخر، وهذا أخطر ما يف املسألة، فكيف ميكن بضرب مصاحل وط

 209(.؟ وهي حتمل بني جنبيها والء مضادا  لوالء الوطن خارجها االطمئنان حلركة إسالمية داخل السلطة أو

ع العملي السائد مع تعميم وأرى بأن ما ذكره الغرباوي ما هو إال حمض مغالطات وربط بني املنظور والواق
 النطاق السليب ضمن إطار هذا الواقع دون النظر إليه بأي موضوعية تستدعيه، وال شك أن يف ذلك مغالطة كربى

فيما يتعلق بالربط بني الدين والدولة، وقد سبق بيان ما يرتبط هبذه اإلشكالية مع تقرير أن الدولة ما وجب إنشاؤها 
وما يتعلق باملغالطة املرتبطة بفصل الدين عن الدولة يف ظل اجملتمعات الغربية، ويف ذلك  إال خلدمة الدين والدعوة،

                                                           
 .كات اإلسالمية كيانات بال وطنماجد، احلر  –الغرباوي  209
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وتتضاعف مسؤوليته عن بلده  سلم كلما زاد تدينه تزداد وطنيتهأعتقد يقينا  بأن امل: )صالح أبو سلطانالدكتور يقول 
، املدينةيف عملي يف والئه لوطنه األول مكة والثاين واملنهج النبوي ال: )، وذلك إىل أن قال(محاية ورفعة وتقدما  وتطورا  

ولكن غبارا  يثار دائما  حول قضية أن الدين ال يدعو إىل الوطنية، وهؤالء ميهدون للعلمانية اليت هتتم بقضية الوطنية 
 210 (.فوق كل اعتبار حىت الدين

التسليع تعطى للوالء قيمة هتبط  إن ظهور املواالة يعين أن التقديس انتهى زمنه، وحل التسليع حمله، ويف)
فإنه يكون من مصلحة الفرد  ا قيمة عاليةوتعلو حبسب الظروف ومتطلبات العرض والطلب، ويف حال صار الوالء ذ

         أن يظهر مشاعر وطنية أعلى من حجمها الطبيعي؛ وذلك ليحظى مبكاسب أعلى، إال أن التعبري املبالغ فيه 
زايدة على اآلخرين يف والئهم ووطنيتهم، وعندئذ تظهر حاالت التشكيك يف عن املشاعر الوطنية ينتهي إىل امل

يسهل معه حتويل هذا الوالء املبالغ فيه إىل سلعة تقتضي  -وفق ما أراه  – وهذا يعين أن الوالء بال دين، 211(.الوالء
فظا  له من املزايدة والتسليع هبا الغرض، فمن يدفع أكثر فسيباع الوطن له، لكن الوالء الديين يبقى ضابطا  لإلنسان حا

وال يغص من  أمر اهلل تعاىلأما عن الوالء للدين قبل الوالء للوطن فهذا يع مصاحل بلده وقومه ملصلحة خاصة، وب
الوطنية كما  وكيفا ؛ وذلك ألن أساس العقيدة أن يكون اهلل ورسوله أحب إىل اإلنسان من نفسه وأهله وماله ووالده 

إن اإلسالم قدر جعل ترك الوطن إذا استحال على املواطن أن ميارس شعائر دينه واجبا  يف اهلجرة والناس أمجعني، بل 
  .تعاىلإىل اهلل 

وبناء على ما سبق، فإن هناك فروقا  جوهرية يف صناعة املواطنة بني املنهج اإلسالمي واملنهج العلماين، فإذا  
تقدم الدين على فيه جب العقيدة واألخالق وأولوية الوالء كان أساس املواطنة يف املنهج اإلسالمي يقوم على وا

الوطن، وتؤطر حدود املواطنة ضمن إطار الوطن اإلقليمي اخلاص واإلسالمي العام، فإن أساس املواطنة يف املنهج 
عن الدين، يتقرر من خالهلا تقدمي الوطن ليكون بديال  فأولوية الوالء أما  على أساس العقد االجتماعي،العلماين يقوم 

 212.أما حدود املواطنة فتتمثل بالقطر الذي يعيش فيه اإلنسان
  

                                                           
        ،حقوق وواجبات -ندوة املواطنة ، التأصيل الشرعي وتعدد الوالءات الدينية والطائفية والعرقية، املواطنة بني صالح الدين سلطان.د 210
 .02ص 
 .(معضلة الوالء يف الدولة احلديثة: )نادر كاظم، مقال بعنوان.د 211
        ، حقوق وواجبات -ندوة املواطنة  التأصيل الشرعي وتعدد الوالءات الدينية والطائفية والعرقية،نة بني ، املواطصالح الدين سلطان.د 212
 .27ص 
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 في ظل تعدد الوالءات  الوطنية تشكل الهوية: ثالثاا 

 
هتدد من شأهنا أن ضمن إطار تعدد الوالءات يف اجملتمع يف حدود مقبولة وطبيعية ويف حدود غري موضوعية و  

تتشكل اهلوية الوطنية اليت تربز  ،من نعرات طائفية وقبلية وعرقية وإثنية أمن واستقرار وتعايش اجملتمع بسبب ما تثريه
وبناء على ذلك إما أن تكون هذه الصورة متماسكة وذات مالحمة  ؛لنطاقات تشكلها داخل اجملتمع ا  صورهتا وفق

 .تمعيمتناغمة، وإما أن تكون مهزوزة ومفككة وال تعكس أي موضوعية أو منوذجية للتعايش والوئام اجمل

يف ظل تعدد الوالءات بتعدد الفئات واجلماعات اليت تشكل أجزاء رئيسة وأساسية من نسيج اجملتمع، فهي  
نتيجة لذلك حيسب نصيبها من مركب القوة القائم مهما كان النصيب صغريا  أو كبريا ، حيث يدفع النصيب 

للجماعة والوالء هلا يف حتقيق ذلك، مما يعزز من الالمتكافئ للفرص واملنافع يف أي جمتمع من اجملتمعات باالنتماء 
 –مكانة اجلماعة عند الفرد وتضخمها على حساب االنتساب األوسع واألمشل، ويتحول عنصر االنتماء للجماعة 

الفرد نفسه من خالهلا؛ لقدرهتا على حتقيق قدر أكرب أو أصغر من أو اإلثين إىل هوية أو هويات يرى  القبليأو  الديين
وانتهاء بالكسب والعيش  ،ته، حيث يتم تلبية حاجات الفرد من خالل اجلماعة بدءا  باحلاجة إىل االنتماءحاجا

 .والزواج

يف ، إال أهنا - صراع اهلوياتل وإن أخذ بعضها أبعادا  أو مناحٍ  –وجدير بالذكر أن صراع األفراد واجلماعات  
ئم، أو يف حماولة حتديد احنرافه أو ميل كفته حنو األنا دون ذات الوقت متثل صراع االستحواذ على مركب القوة القا

ن اهلوية قد تكون مصدرها إشعاهلا، وهي إن اشتعلت فإن أسباهبا األخرى أاآلخر، وهي صراعات تعرب عنها اهلوية، أو 
لى األقل غري املتعلقة باهلوية تبدأ خترج للسطح، ففي كل صراعات اهلوية كانت اهلوية مصدر هذه الصراعات أو ع

 .االستئثار بالقوة بني األطراف املختلفةيف  يتمثلاملعلن فيها هو أنه الصراع  يافطتها املعلنة، إال أن غري
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مع بعضها البعض يف أزمنة أو فرتات االسرتخاء، إن االنتماءات اليت تتشكل منها اهلوية متثل دوائر تتداخل  
تعزز السياقات الثقافية السائدة واملمارسة السياسية و  لصراع،وتنفصل عن بعضها البعض اآلخر يف فرتات الشدة وا

 213.درجة من التداخل أو االنفصال بني هذه الدوائر –أي حكم كان  –للحكم 

الوالءات ال ميكن له أن يتم إال عرب يف ظل تعدد املنسجمة واملتماسكة ل اهلوية تشكويرى النجار بأن  
عن هوياهتم العصبوية الصغرية من أجل هوية وطنية أكرب، وهي هوية يتم يف  الطوعي والواعي للفرد واجلماعةالتخلي 

مؤكدة وفاعلة مببدأ احلقوق و  ،وإدماج كل فئات ومجاعات اجملتمع املختلفة يف أطر جامعة مانعة للتناحر إطارها ملم 
ها اجملتمع تناحر القوة بني فئاته على املتساوية لألفراد أمام القانون ويف املنافع والثروة الوطنية، وهي صفة ال يتجاوز في

أسس إثنية فحسب، وإمنا وصفة تساهم يف حتصني اجملتمع من أية إثارات خارجية مضرة بالنسيج االجتماعي 
 214.الداخلي

تشكل اهلوية الوطنية يف ظل تعدد الوالءات أمر غالب حيث ال توجد دولة ما وأرى بناء على ما سبق بأن 
دينيا  وإثنيا  –الوطنية يف ظل تعدد االنتماءات فيها ه اهلويات؛ وبالتايل فإن تشكل اهلوية يف الغالب ال تتعدد في

ومتاسكها ميثل حجر الزاوية لتحقيق البناء النموذجي لثقافة املواطنة يف الدولة، وضمن هذا النطاق فال بد -ومنهجيا  
هوية وطنية متماسكة ومرتاصة وذات مالمح تربز  نضجها لتكونو متاسكها من رسم مالمح اهلوية الوطنية يف تشكلها و 

  .من خالهلا نطاقا  واضحا  ومؤطرا  وذا خصوصية

                                              

                                                           
 .141باقر سلمان، الفئات االجتماعية واجلماعات وجمتمع املواطنة، ص  –النجار .د 213
 .102املرجع السابق، ص  214
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 الثالثالفصل                                             

 

       لمبدأ المواطنةوالدستوري والقانوني األساس الهيكلي والمؤسسي 

 

من شعوب وقبائل لكل منها خصوصيته اليت  هاوتشكلمنذ أن خلق املوىل تعاىل اخللق اقتضى مدنية اجتماعها        
باعتبارات التنوع املتفاوت يف الدين واالنتماء والعرق وغري ذلك من األبعاد  –أي اخلصوصية  –يتم هبا، واليت ترتبط 

متدن اجملتمع مبدى سيادة ثقافة التعايش واالنسجام بني خمتلف االنتماءات  االنتمائية اليت تؤثر يف ظل ارتباطها بدرجة
اليت تعيش على أرض الوطن، ومدى حتقق اإلجيابية يف الدور املؤسسي املقرتن بقوة البناء الدستوري والقانوين واحلقوقي 

نطاق عالقاته  ؤسسي الذي ينظمميثل األساس اهليكلي واملالعالقات املؤسسية واجملتمعية، حيث  يف تأسيسه ملنظومة
كثقافة وممارسة وحراك جمتمعي؛ للدولة الوعاء الذي يستوعب بناء منظومة املواطنة   واحلقوقي والقانوينالبناء الدستوري 

 بالسلطة أو النظام احلاكمال ميكن حتقيق املواطنة يف دولة ال تستوعب ضمن نطاقها األساس اهليكلي املتمثل  إذ
ضمن حدود الدولة كوعاء لتحقيق املواطنة؛ لذلك فإن هيكل الدولة ميثل  والشعب أو السكان رضواإلقليم أو األ

 . القاعدة الصلبة اليت يتأسس على وفقها نطاق النموذجية لثقافة املواطنة السائدة يف اجملتمع

 –ة والتشريعية والقضائية التنفيذي –النظام املؤسسي يف ظل مبدأ فصل السلطات  ويف ظل الدولة احلديثة فإن        
ميثل القالب الذي تتفاعل ضمن نطاقه مؤسسات وهيئات الدولة لتحقيق مقومات العدالة وفرض القانون وتأسيس 
املبادئ واملقومات السياسية واالجتماعية والثقافية واحلقوقية، حيث يتجذر هذا املبدأ إىل بعد تارخيي تقرر من خالله 

مدى القالب النموذجي الذي يتقرر ضمن نطاقه متدن اجملتمع و ميثل حىت أصبح  ، وذلكمروره بالعديد من املراحل
وإذا كان األساس اهليكلي واملؤسسي يف الدولة ميثل القالب الذي تقوم عليه ممارسات رسوخ ثقافة املواطنة لديه، 

 متثللقانونية والتنظيمية يف الدولة البناء الدستوري والقانوين واحلقوقي الذي تنظمه الشرعة افإن  ،املواطنة وحراكها
التأصيل الشرعي للدولة يف ظل اإلطار الذي ينظم هذه املمارسات وهذا احلراك، والذي يرتبط يف جمموعة باستهداف 

ما يرتبط باملواطنة من ضوابط دستورية، وما يقرتن بذلك من اعتماد لسيادة القانون يف اجملتمع، والذي يرتبط مجلة 
أحد بيق الشريعة اإلسالمية وإشكاالته، حيث ميثل هذا املبدأ تطكالية كربى يف ظل الواقع املعاصر تتمثل بوتفصيال  بإش
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مجلة وتفصيال  باستهداف هي األخرى وفق ما يرتبط مبقومات احلوكمة ومعطياهتا، واليت ترتبط عناصر احلكم الرشيد 
 .معيف اجملت محاية منظومة حقوق اإلنسان لتحقيق السلم األهلي
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 المبحث األول

 
 

 في ذلك وأهمية البعد العقدي الدولة لبناءوالمؤسسي الهيكلي األساس 

 
 

متثل الدولة بوعائها الذي يستوعب األساس اهليكلي هلا النطاق الذي يستوعب ممارسات املواطنة وحراكها يف  
تستوعبه أرض ذات حدود إقليمية تتميز اجملتمع؛ إذ ال ميكن أن تتأصل وتتأطر مواطنة جملتمع ما ال حتكمه سلطة وال 

من خالهلا األوطان والديار، فالدولة كوعاء للمواطنة عبارة عن جمموعة من الناس اليت تقيم على وجه الدوام يف إقليم 
 215.معني، وهلا حاكم ونظام ختضع له، وشخصية معنوية، واستقالل سياسي

الدولة بوجودها الفاعل كوعاء جيري ضمن نطاقه  من اإلمكانات اليت متد ةوبناء على ذلك فهناك جمموع 
حراك املواطنة؛ وذلك حىت تتمكن الدولة من ممارسة نشاطها يف الداخل واخلارج، وهذه اإلمكانات اصطلح على 

الدولة يف الفقه ، كما أن 216.متثل األساس اهليكلي لبناء منظومة املواطنة يف اجملتمع باعتبارها( أركان الدولة)تسميتها 
سالمي تتضمن نفس املعىن الوارد عند القانونيني، حيث ورد هذا املعىن يف مفهوم الدار عند فقهاء اإلسالم، قال اإل

أي له خصوصية  –، فكل إقليم خمتص 217(.اإلقليم املختص بقهر ملك إسالم أو كفر: املراد بالدار: )ابن عابدين
حقق إال إذا كانت له حدود إقليمية معينة، ويعيش ضمن ، فإن هذه اخلصوصية ال ميكن أن تت-عن غريه من األقاليم 

 .ن باإلسالم وإما يدين بالكفرحدوده مجاعة من الناس حيكمهم حاكم إما يدي

                                                           
 .120ص علي صادق، القانون الدويل العام،  –أبو هيف .د 215
 .027وحدة العالقات اخلارجية يف اإلسالم، ص  –مصطفى حممود، الدولة اإلسالمية  –منجود .د 216
 (.2/122)ابن عابدين، حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه أيب حنيفة،   217
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 (أركان الدولة)األساس الهيكلي : أوالا 

 
س اهليكلي للدولة كوعاء األساالدولة املتمثلة بالسلطة أو النظام احلاكم والشعب واإلقليم أركان تتمثل  

 :وفيما يلي عرض مقتضب لكل ركن من هذه األركان .للمواطنة

 
 اليت يكون على رأسها إن السلطة أو النظام احلاكم هي ركن من أركان الدولة  :السلطة أو النظام احلاكم

من الدالالت، فالفقهاء هلم  ذلكاخلليفة أو اإلمام أو أمري املؤمنني أو الوايل أو ويل األمر أو ما يف معىن 
ات خمتلفة عمن له أمر القيادة يف الدولة اإلسالمية، فمن يلي أمر املسلمني يف الدولة هو كل من تؤول تعبري 

إليه مقاليد تصاريف األمور فيها، وحىت تكون هلذه السلطة شرعية فال بد أن تكون للقائم عليها شرعية حبيث 
فاملاوردي من الشافعية يرى أن ، لفقهاءصل هلا ايتوىل أمر هذه السلطة من هو أهل هلا وفق شرائط وصفات أّ 

، -أي اختيار اإلمام  –منوط بشيئني، أوهلما وجود أهل لالختيار  - السلطة     سوهو رأ -وجود اإلمام 
وجود أهل لإلمامة، فأما أهل االختيار فهم املنوط هبم اختيار من هو أهل للوالية، وقد اشرتط : وثانيهما

، العلم الذي يتوصل به إىل -واليت ميثل فيه أن يكون مسلما   –   امعة لشروطهاالعدالة اجل: )فيهم املاوردي
الرأي واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة و معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتربة فيها، 

 218(.أقوم وأعرف أصلح وبتدبري املصاحل

ومنهم  ،يكون احلاكم مسلما ، حيث حكى اإلمجاع غري واحد وإذا كان الفقهاء قد أمجعوا على اشرتاط أن         
أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى : )النووي يف املنهاج حيث قالاإلمام فيما نقله  القاضي عياض

 219(.أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل

                                                           
 .17ة، ص أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطاني –املاوردي    218
 (.10/000)حيىي بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  –النووي  219
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وهو اشرتاط أن يكون ويل  –ياسر عبد التواب جوانب اعرتاض البعض على هذا األمر الدكتور وقد ذكر  
مبا اقتضته من مساواة يف يف ظل الدولة املعاصرة بادعاء أن يف ذلك تناقضا  مع مبدأ املواطنة وحقوقها  –األمر مسلما  

احلقوق والواجبات، حيث أن غري املسلم شريك يف الوطن مثل املسلم، ومن مث فله حق والية األمر فيه، وهو كالم 
 :عدة وجوه نلخصها إمجاال  على النحو التايلمن حجة، وذلك مدفوع وال تنهض به 

 .معارضة هذا الكالم للنصوص الشرعية وإمجاع املسلمني -

إىل املدينة كان فيها األنصار واليهود وفيها من ال يزال على شركه، ومع ( صلى اهلل عليه وسلم)ملا هاجر النيب  -
بني هذه الفئات الثالث مع اعتبارهم مواطنني مثل  القيادة( صلى اهلل عليه وسلم)ذلك مل يقسم الرسول 

 220.املدينة املسلمني متاما ، كما نصت على ذلك وثيقة

، والرئاسة فيها هلا طابع ديين؛ ملا يقوم له اإلمام -أي ذات فكرة ومبدأ  –إن الدولة اإلسالمية دولة عقيدة  -
من غري املسلمني، فهو حيكم حبكم الشريعة من مهام دينية، وهو ما جيعل من املتعذر أن يكون حاكم الدولة 

 .اليت هي شريعة اهلل تعاىل اليت أنزهلا لتحقيق العدالة يف اجملتمع اإلنساين

وقد ذكر الفقهاء ذلك وسياق  ،إن الفقهاء مل حيرموا املواطنني غري املسلمني من املشاركة يف إدارة الدولة -
ة املطلقة على املسلم فهذا مل يقل به أحد من أهل العلم، وإذا  التاريخ يؤكده، أما أن يكون لغري املسلم الوالي

 ي حبكم مبدأ الفصل بني السلطاتكان هناك زعم بأن احلاكم ليس سلطان يف احلقيقة وإمنا هو موظف إدار 
تكون له سلطات تقرر له  - حىت يف ظل هذا النظام -فإن هذا الكالم خيالف الواقع؛ حيث أن احلاكم 

: ويعلل ذلك اخلطيب الشربيين فيقول، 221.السلطان احلقيقي وإصدار القرارات السياديةو ة الوالية املطلق
 222(.كونه مسلما ؛ لرياعي مصلحة اإلسالم واملسلمني، فال تصح تولية كافر ولو على كافر)

                                                           
من هذا الفصل كنطاق ميثل البناء الدستوري واحلقوقي للمواطنة يف دولة  الثاينسوف يتم احلديث بإذن اهلل تعاىل عن وثيقة املدينة يف املبحث  220

 . اإلسالم األوىل يف املدينة املنورة
 .20دراسية فقهية معاصرة، ص  -ن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالميةياسر حس.د 221

 (.2/000)حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  –الشربيين   222
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ياسر عبد التواب هلا جانب كبري من املوضوعية، إال أن الدكتور ويف رأيي فإن االعتبارات اليت ذكرها  
معطيات الواقع املعاصر تقتضي تأطري نطاق لالجتهاد خيتلف عما ساد عند فقهاء السلف، فإذا كانت اجملتمعات اليت 
يدين فيها األغلبية حيكمها بامللك أو االنتخاب حاكم مسلم، فإن األقليات املسلمة يف كثري من اجملتمعات إما أن 

ون عضوا  ضمن أحد سلطاهتا، وما يتقرر بناء على ذلك يف ظل وإما أن يك ،يتوىل املسلم جانبا  من السلطات فيها
نظام التولية السائد االجتهاد ممن ينتصر للدين اإلسالمي يف خمتلف اجملتمعات كي تكون ألهل اخلدمة لدين اهلل تعاىل 

ما قرره ضمن إطار الدولة مكانا  يف خمتلف مؤسساهتا، خاصة بالنسبة للمؤسسات السيادية؛ وعليه فإن استصحاب 
إشكاليات كثرية أرى أن االجتهاد فيها ينبغي أن يتقرر الرأي فيها بناء على ذلك  هالفقهاء يف تلك احلقبة قد تواجه

 .من خالل اجملامع الفقهية اليت كان وما يزال هلا دورها يف معاجلة خمتلف القضايا املستجدة ضمن هذا النطاق

مبختلف فروع العلم، كأخبار الدول والقوانني واملعاهدات الدولية مث إن احلاكم املسلم ال بد أن يكون ملما  
كان دائما  يسأل عن أحوال املمالك اليت من ( صلى اهلل عليه وسلم)والعالقات السياسية والتجارية؛ ألن الرسول 

صلى )سول اهلل لقد نفعين اهلل بكلمة مسعتها من ر : حوله، ومما يقرر ذلك احلديث املشهور الذي يرويه أبو بكرة قال
صلى اهلل )ملا بلغ رسول اهلل : أيام اجلمل بعدما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم، قال( اهلل عليه وسلم

 223.(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) :أن أهل فارس قد مّلكوا عليهم بنت كسرى قال( عليه وسلم

رعية اإلسناد بالبيعة اليت تعترب أساس بدء مزاولة أن تتحقق شكذلك ومما يرتبط باحلاكم أو السلطة احلاكمة  
العهد على الطاعة، كأن املبايع يعاهد أمريه على أن يسلم له النظر : )هي البيعة كما عرفها ابن خلدونو مهام السلطة، 

ه، وكانوا يف أمر نفسه وأمور املسلمني ال ينازعه يف شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على املنشط واملكر 
 224(.إذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده تأكيدا  للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع واملشرتي فسمي بيعة

إىل من يقوم مبهامها وفق شروط  -وفق ما سبق بيانه –وإذا كانت السلطة يف الفقه اإلسالمي جيب أن تسند 
هامه دون حرج، فإن ذلك نظرا  لكون شرعية املمارسة يف الفقه معينة؛ حىت يتمكن من أوكلت إليه من ممارسة م

                                                           
 (.2272)، ح (باب كتاب النيب إىل كسرى وقيصر –كتاب املغازي )رواه البخاري  223
 .025املقدمة، ص عبد الرمحن،  –ابن خلدون  224
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أصول مبا يتوافق و حكام الشرع أل وفقا  اإلسالمي مرتبطة بأمرين، فأما األول منهما فهو الطاعة من قبل الرعية للسلطة 
يقاس على ينبغي أن  –طاعة وعصيانا   –من السلطة  –يف الدولة اإلسالمية  –موقف املواطن حيث أن اإلسالم، 

موقف السلطة من أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أين أرى أن هذا القياس ينبغي أال يرتبط باجتهاد العوام يف اجملتمع، 
بل ينبغي أن يكون مرتبطا  باجتهاد أهل احلل والعقد منهم، أما شرعية املهام اليت أوكلت إىل السلطة فإن ذلك يتوقف 

حراسة الدين وسياسة الدنيا به حقيقة واقعة معاشة، ويتحقق ذلك بتبادل على قدرة السلطة على جعل مبدأي 
؛ لذلك فإن الفقه اإلسالمي قد ربط شرعية احلقوق والواجبات بني احلاكم واحملكوم كما قررهتا النصوص الشرعية املرعية

نه أمر ال طواعية فيه، فإن مت إجناز املهام مبفهومي احلق والواجب؛ وذلك لتتأكد إلزامية اإلجناز ووجوبه وفرضيته، وأ
ذلك فقد حتققت مقاصد السياسة الشرعية املرعية ومن مث مقاصد الشريعة الربانية اليت هي أساس قيام الدولة 

من النظم والقوانني  هاإلسالمية، وذلك األمر جيعل مبدأ املواطنة يف الفقه اإلسالمي ذو طابع خاص خيتلف عن غري 
يهما ركنا املواطنة اليت ينادي هبا مدعو احلريات، ويسبغون عل اللذان يعتربانوق والواجبات لحقل أما بالنسبةاألخرى، 

ال يكتفي بالطابع القانوين أو السياسي فقط، بل إنه ضمن هذا اإلطار الفقه اإلسالمي طابعا  قانونيا  وسياسيا ، فإن 
، فإذا أخلت 225.قبل احلاكم أو من قبل احملكوم من جعل إجناز ذلك تدينا  ومرهونا  بالثواب والعقاب يف اآلخرة، سواء

السلطة بتلك املهام اليت أوكلت إليها والوظائف املنوطة هبا، وخرجت السلطة عن شرائط الشرعية اليت بسببها أسندت 
ول أبو ويف ذلك يقالسلطة إليها، فإن للفقهاء يف ذلك آراء خمتلفة يف النتائج املرتتبة على ذلك اخللل احلادث بينهما، 

إذا توافرت شرائط اإلمامة حال العقد مث عدمت نظرنا، فإن كان جرحا  يف عدالته وهو الفسق فإنه ال مينع من : )يعلى
استدامة اإلمامة، سواء كان متعلقا  بأفعال اجلوار ارتكابه للمحظورات وإقدامه على املنكرات إتباعا  لشهوته، أو كان 

رواية املروزي يف  شبه تعرض له فيذهب إىل خالف احلق، وهذا ظاهر كالم أمحد يفباالعتقاد، وهو املتأول ل متعلقا  
األمري يشرب املسكر ويغل يغزى معه ؟، وقد كان أمحد يدعو املعتصم بأمري املؤمنني، وقد دعاه إىل القوى خبلق 

 227.، ومبثل هذا قال املاوردي226(.القرآن

                                                           
 .21دراسية فقهية معاصرة، ص  -ياسر حسن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالمية.د 225
 .02أبو يعلى احلنبلي، األحكام السلطانية، ص   226
 .20أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام السلطانية، ص  –ملاوردي ا 227
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الصرب على احلكام إذا جاروا، وعدم د احلنفية لراجح عنمن املالكية والشافعية وهو ا 228.إن مذهب اجلمهور
امسعوا وأطيعوا وإن أّمر عليكم ): حماولة اخلروج عليهم ولو أدى ذلك إىل اعتدائهم على النفس واملال، واستدلوا حبديث

عى املقصود من نصبه احتاد الكلمة وال حيصل ذلك إال بوجوب الطاعة، كما اد ؛ إذ229.(عبد حبشي جمدع األطراف
أما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن  : )البعض اإلمجاع على عدم جواز اخلروج على اإلمام الفاسق

كانوا فسقة ظاملني، وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ذكرته، وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق، وأما 
قال . كي عن املعتزلة أيضا  فغلط من قائله خمالف لإلمجاعينعزل، وحُ  الوجه املذكور يف كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه

وسبب عدم انعزاله وحترمي اخلروج عليه ما يرتتب على ذلك من الفنت وإراقة الدماء وفساد ذات البني، فتكون : العلماء
موردا  املشهور ( هاج السنةمن)ابن تيمية يف كتابه  ذكرهذلك ما  ، ومما يقرر230(.املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه

واملشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال يرون اخلروج على األئمة وقتاهلم بالسف وإن  : )عند أهل السنة حيث قال
؛ ألن الفساد (صلى اهلل عليه وسلم)كان منهم ظلم، كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النيب 

د احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة، فال يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهم، وال يف القتال والفتنة أعظم من الفسا
يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، 

، ومبثل ذلك قال اجلويين 231(.ءواهلل تعاىل مل يأمر بقتال كل ظامل وكل باغ كيفما كان، وال أمر بقتال الباغني ابتدا
 232.أيضا  

 
 إن الشعب هو الركن الثاين من أركان الدولة، والسكان يشكلون الوجود اإلنساين للدولة، بعضهم  :الشعب

وهم أغلبية السكان، وبعضهم ال يقيمون على  مرة ويتجنسون جبنسيتهايقيم على أرض الدولة بصفة مست
                                                           

حممد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح  –، الدسوقي (2/100)احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  مغينحممد اخلطيب،  –الشربيين  228
، وأبو يعلى احلنبلي، (2/251)أيب حنيفة،  ، وابن عابدين، حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه (2/000)الكبري، 

 .02األحكام السلطانية، ص 
 (. 1424)، ح (باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية –كتاب اإلمارة )مسلم صحيح   229
 (.10/000)املنهاج لشرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي،  230
 (.2/241)منهاج السنة البن تيمية،  231
 .114أبو املعايل، غياث األمم، ص  –اجلويين  232
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نسيتها، ومن مث ال ينتمون إليها انتماء مواطنة مبثل انتماء الطائفة أرضها بصفة مستمرة رغم أهنم حيملون ج
 .األوىل

وقد سبق الفقه اإلسالمي عامة والفقه السياسي خاصة غريه من القوانني والفلسفات يف احلديث عن أقسام 
در اإلشارة إليه ، ومما جت(املسلمون والذميون: )املواطنني الذين يستحقون اإلقامة على أرض الدولة اإلسالمية وهم

ضمن هذا النطاق ما يتعلق مبدى سلطان الدولة على مواطنيها سواء أقاموا على أرضها أو أقاموا خارجها، وهو ما 
 ايستمد منه اليتاليت تعين القوانني الدستورية احلديثة املصدر  –السيادة، والبحث يف مسألة السيادة  ةيسمى بقضي

ستطيع إصدار يمره والعمل مبا يصدر من تشريع أو يتخذه من تدبري، ومبوجبها القانون أو احلاكم حق االمتثال أل
 233.القوانني وتقييد احلريات وفرض الضرائب وزجر اجلناة؛ حىت يتوافر االستقرار ويسود األمن وتنعدم الفوضى

ذين يف مفهوم تكوين الدولة اإلسالمية هو شعب دار اإلسالم الذي يتألف من املسلمني الإن الشعب  
           يؤمنون برسالة اإلسالم دينا  وعقيدة وشريعة ونظاما  سياسيا ، ومن الذميني وهم غري املسلمني الذين يقيمون إقامة دائمة 
يف دار اإلسالم، فمن هؤالء مجيعا  يتكون شعب الدولة اإلسالمية أو رعاياها الذين يرتبطون يف املفهوم احلديث برابطة 

بني مفهوم شعب الدولة رابطة اجلنسية أو الرعوية، وهنا يربز الفرق بني مفهوم األمة اإلسالمية و  سياسية وقانونية هي
 234.اإلسالمية

 
 إن الركن الثالث من أركان الدولة وبناءها اهليكلي هو اإلقليم أو األرض اليت متارس عليها : األرض أو اإلقليم

ستطيع أن تعلن عن هويتها مامل يتهيأ هلا النطاق الدولة أنشطتها، وبدونه ال يكون للدولة وجود، وال ت
فاجلماعة البشرية مهما كان عددها ال )، املكاين، فهو ركيزة أساسية تستمد منه الدولة تنميتها ومعيشتها

                                                           
 .ملا يتعلق بسيادة القانون وإشكالية تطبيق الشريعة اإلسالمية يف ظل معطيات الواقع املعاصر لثاينااملبحث آخر حمور من سوف نتعرض يف  233
 .45دراسية فقهية معاصرة، ص  -ياسر حسن عبد التواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالمية.د 234
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تكفي وحدها بنشوء الدولة، بل ال بد أن تكون هذه اجلماعة قاطنة على أرض معينة وعلى سبيل االستمرار، 
 235(.ليس حمل اتفاق بني علماء القانون الوضعية املستمرة وإن كان شرط اإلقام

ومن الناحية املثالية فإن إقليم الدولة اإلسالمي غري حمدود شأنه شأن اخلطاب التكليفي غري حمدد إطالقا  
بإقليم حمصور معني، وال مقيد برابطة اجلنسية أو املوطن، بل هو خطاب مطلق من كل قيد، وموجه إىل املسلمني 

شر مجيعا  بغض النظر عن الروابط اإلقليمية، وإذا كانت الشريعة اإلسالمية ليست ذات صبغة إقليمية وإمنا ذات والب
صبغة عامة أو عاملية، فإن سلطة الدولة اإلسالمية مقيدة يف الواقع حبدود دار اإلسالم لعدم قدرهتا على التنفيذ اجلربي 

 236.ألحكامها خارج دار اإلسالم

أي بلده الذي  –نه ال يراد بالوطن عند فقهاء اإلسالم إال مكان إقامة الشخص الدائمة وجدير بالذكر أ
، فإذا وقف امتداد سلطان اإلسالم حتدد اإلقليم حتت وطأة الضرورة والظروف باحلدود اليت وقف -يقيم فيه عادة 

 237.عندها، وأصبحت حدود دار اإلسالم مقيدة من الناحية الواقعية هبذه احلدود

 

 البعد العقدي وأهميته في بناء الدولة: ياا ثان

 

عن غريها من الدول بأهنا دولة عقيدة، بعد تكوهنا واستكمال األساس اهليكلي فيها تتميز الدولة اإلسالمية 
فالدولة كوعاء سواء يف وجودها وتأسيسها أو ممارسة نشاطها،  ن الدولةاليت تكوّ  مجيع األركان العقيدة ستوعبحيث ت

، يف بعده العقدي الدينبواطنة ينبغي أن يرتبط تأسيسها ووجودها وتطورها وعالقاهتا وخمتلف ما يرتبط هبا لتحقيق امل
 :238.من خالل ما يأيت حيث تظهر أمهية العقيدة ضمن إطار الدولة كوعاء لتحقيق املواطنة

                                                           
 .11أمحد، الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي، ص  –احلصري .د   235
 (.1/074)ادر عودة، التشريعي اجلنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي، عبد الق 236
 (.4/2201)وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،  –الزحيلي .د   237
حامد عبد املاجد، الوظيفة العقدية .، ود012وحدة العالقات اخلارجية يف اإلسالم، ص  –، الدولة اإلسالمية مصطفى حممود - منجود.د   238

، 41ه ، وسيد قطب، مقومات التصور اإلسالمي، ص 1220أمحد عبد احلليم احلراين، اإلميان،  –، وابن تيمية 011اإلسالمية، ص للدولة 
 .02حممد، وسطية اإلسالم، ص  –املدين .ود
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  ببعض  على االلتزام وال يتوقف ذلك تشريعاهتا،ل ا  بطاسار الدولة وضمل حمددا  أن يكون االلتزام العقدي
الشكليات اليت قد تسود يف دساتري بعض الدول بأن تنص على أن دين الدولة اإلسالم، أو أن الشريعة 

من مصادر التشريع دون أن يكون ذلك واقعا  معاشا ، وهو ما يعين أن يكون   ياإلسالمية هي مصدر أساس
تحرك وفق ما متليه العقيدة اإلسالمية يف كل شيء خيص الدولة يف حركتها ونشاطها الداخلي واخلارجي ي

السلم واحلرب، يف احلقوق والواجبات، يف العالقة بني احلاكم واحملكوم، وهذا االلتزام جيعل األمر واضحا  فيما 
 هي مرجعية تلك املواطنة ومستندهاخيص مبدأ املواطنة يف الفقه اإلسالمي؛ ألن العقيدة اإلسالمية وتشريعاهتا 

عل مبدأ املواطنة يف جي وهذا ومن دون شكآخر مهما بلغت قداسته يف نفوس البشر،  وليس أي شيء
 .اإلسالم متميزا  عن غريه يف دول أخرى تستند إىل فلسفات معينة

  ّالنصر والتمكني،  طض حركة الدولة ويفسدها، حيث أن االلتزام العقدي هو شر أن االنفالت من العقيدة يقو
فإن االنفالت من العقيدة نذير  هو شرط للنصر ، وإذا كان االلتزام العقديمم مجيعا  وهو سنة اهلل تعاىل يف األ

بإسقاط الدولة وهدم حركتها من خالل اإلهالك بالظلم بأن توضع األمور يف غري مواضعها؛ ألنه ال ضابط 
هالك عت، وكل ذلك مع اإلصرار عليه يقود إىل اإليّ حينئذ حيث املقاييس اضطربت فهضمت احلقوق وضُ 

وإن تأخر كثريا  أو قليال  فذلك اإلمهال من اهلل تعاىل، كما يؤدي االنفالت من العقيدة إىل عدم االستقرار 
األمين، حيث يعلو التشريع البشري وتصبح القوة أساس الشرعية وتتأله السلطة وتتعدد االنتماءات لتتعدد 

ن تنازع واستنزاف وإرضاء هلذا التعدد املتناقض، وبالتايل تتعدد مصادر احلقوق مبا يستتبع ذلك م ياتاملرجع
سوء بسبب  ، وينحرف الفهم عن اجلادةبقيامهافتضعف الدولة ويضيع املقصد الشرعي من االستخالف 

 .يف أرضه فهم سنن اهلل تعاىل

  فهي  ة التوحيد خلف ظهرها وتنسلخ منهاما يؤدي إليه من ضيق املعاش والضنك، فالدولة حني جتعل عقيد
لك تستغين عن عطاء هذه العقيدة، وهو استغناء أعمى قد يعمر طويال  لكنه لن يعمر أبدا ، وهي سنة اهلل بذ

َوَضَرَب الّلُه َمَثالا قَ ْريَةا َكاَنْت آِمَنةا مُّْطَمِئنَّةا يَْأتِيَها ِرْزقُ َها }: تعاىل يف الدول كلها، ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل
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ا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن  ، قال 239.{َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم الّلِه فََأَذاقَ َها الّلُه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوْا َيْصنَ ُعونَرَغدا
ا هنا مع جوار بني اهلل وعمارة مسجده ملا كفر أهلهأوضرب مكة مثال  لغريها من البالد، أي : )القرطيب

مث  ( صلى اهلل عليه وسلم)املدينة آمنت برسول اهلل إهنا : فكيف بغريها من القرى، وقد قيل أصاهبم القحط
من الفنت، ( صلى اهلل عليه وسلم)كفرت بأنعم اهلل لقتل عثمان بن عفان، وما حدث هبا بعد رسول اهلل 

إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على : ، قيل(صلى اهلل عليه وسلم)النيب  تاوهذا قول عائشة وحفصة زوج
 240(.هذه الصفة من سائر القرى

   التخبط التشريعي الذي يعتربه اإلسالم النتيجة الالزمة لكل عدول عن االلتزام به، وكل تفلت من أحكامه؛
ذلك أن االستغناء عن أحكام الشريعة ومتطلبات العقيدة فيما خيص الدولة من حتديد ما جيوز للدولة أن 

تشريع غري إمياين، ورفضا  حلاكمية تشريعه يف تسلكه يف تعاملها الداخلي واخلارجي وما ال جيوز يعين استغناء ب
احلياة، واالعرتاف بسيادة تشريع آخر عليه، ودولة هذا حاهلا ال يضمن هلا االستقامة يف املنهج واالنضباط يف 

 .احلركة مهما اختلق هلا البشر من تشريعات وإجراءات فإهنا سترتدى يف الغواية والضالل

 إلميان الصادق، ويكون هذا السقوط نتيجة االنغماس يف الرتف املفسد دون سقوط قيم األخالق اليت يرفعها ا
 الدولة وإقباهلا على الوهن شكر، وقد أورد ابن خلدون يف مقدمته فصال  ربط فيه بني حصول الرتف يف

إذا استحكمت طبيعة امللك من االنفراد باجملد وحصول الرتف : )حيث قالبسبب بعدها عن العقيدة احلقة 
 241(.عة أقبلت الدولة على اهلرموالد

انطالقا   تأسست الدولة اإلسالمية وفق ما يرتبط بأساسها اهليكلي مىت مايتقرر بأنه وبناء على ما سبق، فإنه 
ترسي حقوق املواطنني من خالل منظومتها من شأهنا أن مما قرره البعد العقدي من مقومات، فإن املواطنة اإلسالمية 

مع ربط وظيفة السلطة حبفظ النظام والسلطوية، قطن على أرض الوطن، بعيدا  عن االستبداد اخلاصة لدى مجيع من ي
العام، وحتقيق مصاحل الناس، ودفع األضرار واملفاسد، وجلب املصاحل واملنافع اليت يقوم عليها اجملتمع، حيث يتقرر 
                                                           

 .(110) النحل 239
 (.12/102)حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن،  –القرطيب  240

 .017محن، املقدمة، ص عبد الر  -ابن خلدون   241
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     تغيري  ترنوا إىلالثقافية والسياسية اليت التطورات مع واكبة عندما تقرتن باملاكتمال منظومة املواطنة اإلسالمية 
الذهنيات القائمة ملصلحة هدف سياسي كبري يستهدف بناء اجملتمع املتماسك يف ظل الدولة املتماسكة مبؤسساهتا 

 .وهيئاهتا
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 الثانيالمبحث 
 

 في ظل مقومات الحكم الرشيد التي أقرتها األمم المتحدةالدستوري والقانوني  البناء

 
يعكس ميثل البناء الدستوري والقانوين يف الدولة النطاق الذي يقرتن باألساس اهليكلي واملؤسسي فيها، حيث         

هذا البناء النطاق الذي من خالله يتم تنظيم العالقات بني أركان الدولة ومؤسساهتا؛ سواء من خالل ما نظمته 
اجتهادا  من أهل االختصاص وفقا  ملا يرتبط باعتبارها املصلحة  األحكام الشرعية الربانية املرعية، أو من خالل ما تقرر

 .الوطنية املرتبطة باملصلحة الشرعية مجلة وتفصيال  
إن احرتام سيادة القانون وضبط تفاعل العالقة بني املواطن والسلطة من خالل منظومة وضمن هذا النطاق ف        

هما، وال شك أن ذلك يستلزم عدالة يف هذه املنظومة تشريعا  مبا يتوافق قانونية كفيل بتحقيق االستقرار يف العالقة بين
أو ديانة أو مذهب، وهذا ما تستلزمه هذه القاعدة  قبيلةمع النصوص الشرعية املرعية، وتنفيذا  دون أي متييز لعرق أو 

وإذا كانت  ،لسيادة القانون حللقة التوازن والتنظيم لعالقة احلاكم باحملكوم من خالل االحرتام املقدس هامن تقرير 
والدفاع عنها وحسن اتباعها واجب على كل مسلم، بل  بتعاليم اإلسالم فإن الوالء هلا الدساتري والقوانني تنص وتلتزم

 حممد رشيد رضا، ويقرر ذلك 242.نظام قانوين عادلظل إن هذه القوانني فيها من املساحة ما يسع غري املسلمني يف 
بل هو ينفعهم،  ني يعتقدون أهنا مساويةنفسها عادلة، وال يضر املسيحيني أن مواطنيهم املسلم فالشريعة يف: )فيقول

وهم ال فرق عندهم بني الشرائع؛ إذ أن دينهم يوجب عليهم اتباع أي شريعة ُحكموا هبا، فخري للمسيحيني أن حيكم 
را ، وبدون هذا يتضرر املسيحيون وال يرتقي عليهم احرتامهم والقيام حبقوقهم سرا  وجه ولة توجباملسلمون بشريعة ود

 243(.املسلمون

جي ب  معاصرة بناء عل ى أص وهلا ومقاص دهاكانت نصوصا  شرعية أو اجتهادات أإن هذه الشريعة العادلة سواء  
 –مس لمني وغ ري مس لمني  –يعطيه ا املواطن ون بك ل أن واعهم  حبي ثأن تكون هي أس اس احلك م يف ك ل جوان ب احلي اة 

وح  ىت إذا مل يك  ن الدس  تور  ،ألهن  ا تض  من هل  م الع  يش الك  رمي والع  دل واألم  ن يف ظ  ل الق  انون اإلس  الميذل  ك و والءه  م؛ 

                                                           
      ،    حق   وق وواجب   ات -املواطن   ة ن   دوة  التأص   يل الش   رعي وتع   دد ال   والءات الديني   ة والطائفي   ة والعرقي   ة،، املواطن   ة ب   ني ص   الح ال   دين س   لطان.د 242
 .02ص 
 .20حممد عمارة، من أعالم اإلحياء اإلسالمي، ص .د 243
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فف ي ه ذه احلال ة يك ون ال والء للدس تور أو الق انون فيم ا  شريعة اإلسالمية هي مص در التش ريعوالقانون ينصان على أن ال
يم م  ن خ  الل األم  ر ب  املعروف والنه  ي ع  ن املنك  ر ري الس  لس  لم بطري  ق الص  الح والتغي  مل خي  الف أص  ال  ش  رعيا ، ويعم  ل امل

لتع  ديل ه  ذه الق  وانني املوج  ودة لتك  ون غ  ري معارض  ة لألص  ول الش  رعية، وه  ذا يل  زم أبن  اء ال  وطن أن حي  افظوا عل  ى النظ  ام 
  244.العام وحيرتموا القانون حىت تعديله

عال  ة واملثم  رة ب  ني امل واطن والس  لطة م  ن جان  ب، وبن اء عل  ى أمهي  ة س يادة الق  انون يف منظوم  ة املواطن  ة اإلجيابي ة الف 
، ف إن وازع تنفي ذ الق انون يتمث ل باس تعمال الس لطة الرادع  ة م ن جان ب آخ  ر وب ني امل واطنني يف عالق اهتم بعض هم ال بعض

َناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم الْ }: وفقا  ملا تقرره اآلية يف قوله تعاىل ِكَتاَب َواْلِمي َزاَن لِيَ ُق وَم النَّ اُس بِاْلِقْس ِط َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي ِّ
  245.{ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزَوَأنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه َمن يَنُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلغَْيِب 

         الوطني   ة تتمث   ل عل   ى أس   اس أن هن   اك مقاص   د إمجالي   ة  أوإن رؤي   ة مقاص   د الش   ريعة بالنس   بة ملوض   وع التنمي   ة 
             عام     ة للش     ريعة اإلس     المية، وه     ذا اجمل     ال التش     ريعي املقص     دي يُع     ىن بتغطي     ة احتياج     ات الظ     اهرة أو أساس     ية  كلي     ة 

منظوم  ة الت وازن ب  ني  ومم  ا ال ش ك في  ه أن حف ظ ،246.س  واء بس واء هت  ا ومس تجداهتا إمج  اال  وتفص يال  جبمي ع جتليا البش رية 
والت  زام امل  واطن بواجبات  ه جت  اه الس  لطة م  ن جان  ب آخ  ر، وذل  ك يف ظ  ل س  يادة الق  انون  رعاي  ة حق  وق امل  واطن م  ن جان  ب

الذي يتحقق من خالل سلطة تتسم بالعدال ة واألمان ة، وتعم ل عل ى بس ط الع دل ونص رة املظل ومني وردع الظ املني، وت رد 
األف  راد عل  ى اخ  تالف أع  راقهم ومعتق  داهتم، كم  ا تق  وم عل  ى قض  اء ح  وائجهم بأمان  ة مص  احل  ىاحلق  وق إىل أهله  ا، وترع  

       ويالحظ على هذا املبدأ أنه ينقطع عن طموح الدولة اإلسالمية التارخيي واملث ايل امل رتبط مبس ألة اخلالف ة  ،وجترد وإخالص
       متع     ال جي     ب متثل     ه يف هنض     ة األم     ة وتطبي     ق الش     ريعة، وذل     ك عل     ى ال     رغم م     ن أن من     وذج اخلالف     ة كنم     وذج ت     ارخيي 

  247.ووحدهتا
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 (وثيقة المدينة نموذجاا )البناء الدستوري للدولة : أوالا 

 
يف املدينة نطاقا  نظم من خالله العالقات بني سكان ( صلى اهلل عليه وسلم)اليت كتبها النيب 248 .متثل الوثيقة 

ية، واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات مجيع املدينة، وكتب يف ذلك كتابا  أوردته املصادر التارخي

                                                           
التارخيية فال بد من حتكيم مقاييس أهل و بأنه نظرا  ألمهية الوثيقة التشريعية ( 122ص )،(صحيح السرية النبوية)ذكر إبراهيم العلي يف كتابه  248

كما ذكر بأن أقدم من ،  الروايات واألخبار التارخيية األخرى احلديث فيها لبيان درجة قوهتا أو ضعفها، وما ينبغي أن يتساهل فيها كما يفعل مع
وابن سيد الناس، كما ذكر غري ابن إسحاق ممن أورد  أورد نص الوثيقة كامال  هو حممد بن إسحاق إال أنه أوردها دون إسناد، ونقلها عنه ابن كثري

بعض التقدمي  ، وذلك عداالتطابق الكبري بني سائر الرواياتقق فيها حت الوثيقة معقبا  بأن هذه الطرق اليت وردت منها الوثيقة بنصها الكامل
                      .                                                                                بنود قلية، وال يؤثر هذا االختالف على مضموهنا العاميف بعض املفردات، أو زيادة يف والتأخري يف العبارات، أو اختالف 

وحول مدى صحة الوثيقة بناء على ذلك أكد العلي بأن الباحثني املعاصرين قد اعتمدوا على الوثيقة فبنوا عليها دراساهتم، يف حني أن  
إال ، دون إسناد يوسف العش قال بأن الوثيقة موضوعة حيث أهنا مل ترد يف كتب الفقه واحلديث الصحيح رغم أمهيتها التشريعية، فهي قد رويت

الميذ أن أبا عبيد القاسم بن سالم أورد الوثيقة عن طريق الزهري وهي طريق مستقل ال صلة له بكثري املزين، ونظرا  لكون ابن إسحاق من أبرز ت
لعالقات بني املهاجرين الزهري فإن مثة احتمال ألن يكون أورد الوثيقة من طريقه، لوال أن البيهقي ذكر إسناد ابن إسحاق للوثيقة اليت حتدد ا

 .أخذ البنود املتعلقة بيهود من هذه الطريق أو من طرق أخرىقد دون أن تتناول البنود املتعلقة بيهود، وال ميكن اجلزم بأن ابن إسحاق  رواألنصا
حدثنا يونس بن بكري،  أخربين أبو عبد اهلل احلافظ، حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار،: )قال البيهقي 

كان مقرونا  و أخذت من آل عمر بن اخلطاب هذا الكتاب : حدثين عثمان بن حممد بن املغرية بن األخنس بن شريق قال: عن ابن إسحاق قال
طئ، ويف اإلسناد رجال فيهم ضعف مثل عثمان، فهو صدوق له أوهام، ويونس بن بكري خي ،واحلديث هبذا اإلسناد ضعيف، (بكتاب الصدقة

والعطار ضعيف وحتمله للسرية صحيح، فالرواية على ضعفها صاحلة لالعتبار وقد توبعت، وهذا النص يهدم األساس الذي بىن عليه األستاذ 
أوردت مقتطفات كثرية منها تغطي  ، حيثالعش رأيه، كما أنه ال ميكن احلكم على الوثيقة بأهنا موضوعة ألن كتب احلديث مل ترو نصا  كامال  

         وبذلك يتبني أن احلكم بوضع الوثيقة جمازفة، ولكن الوثيقة ال ترقى مبجموعها إىل مرتبة األحاديث الصحيحة، ؛ ا  كبريا  من بنودهاعدد
هو و فابن إسحاق يف سريته رواها دون إسناد، مما جيعل روايته ضعيفة، وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق أيضا  بإسناد فيه سعد بن املنذر 
قطع مقبول فقط، وابن أيب خيثمة أوردها عن طريق كثري بن عبد اهلل املزين وهو يروي املوضوعات، وأبو عبيد القاسم بن سالم رواها بإسناد من

 .يقف عند الزهري، وهو من صغار التابعني فال حيتج مبراسيله
وبعضها أوردها البخاري ومسلم،  ،حاديث بأسانيد متصلةوردت يف كتب األقد نصوصا  من الوثيقة  إال أن من اجلدير بالذكر أن هناك 

 فهذه النصوص هي من احلديث الصحيح وقد احتج هبا الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم، كما أن بعضها ورد يف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داوود
 .يقةوابن ماجة والرتمذي، وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق اليت وردت منها الوث

إذا كانت الوثيقة مبجموعها ال تصلح لالحتجاج هبا يف األحكام الشرعية سوى ما ورد منها من كتب بناء على ما سبق، فإنه و  
= قد احلديث الصحيح، فإهنا تصلح أساسا  للدراسة التارخيية اليت ال تتطلب درجة الصحة اليت تقتضيها األحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة 
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األطراف داخل املدينة، وحتديد احلقوق والواجبات، وقد مسيت يف املصادر القدمية بالكتاب أو الصحيفة، وأطلقت 
 249.عليها األحباث احلديثة لفظ الدستور أو الوثيقة

من حممد النيب األمي بني املؤمنني واملسلمني من  هذا كتاب: )مقدمة الوثيقةهشام يف سريته وقد أورد ابن  
وإن على اليهود : )كذلك  ، ومما ورد فيها...(قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق هبم، وجاهد معهم، إهنم أمة واحدة 

نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، 
  250(.ن اإلمث، وإنه مل يأمث امرؤ حبليفه، وإن النصرة للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربنيوالرب دو 

                                                                                                                                                                                            

السرية  ة السرية النبوية، مث إن أهم كتبكبري من الرواد األوائل يف كتاب  مٌ لَ ق عديدة تتضافر يف إكساهبا القوة، كما أن الزهري عَ وردت من طر 
 .واألنصارلليهود وكتباته بينه وبينهم كتابا ، كما ذكرت كتابته كتابا  بني املهاجرين ( صلى اهلل عليه وسلم)ذكرت موادعة النيب قد واملصادر التارخيية 

وفيه أن بين قريظة مزقوا الصحيفة اليت كان فيها : )نقال  عن موسى بن عقبة( 2/122)وقد جاء عن ابن كثري يف البداية والنهاية 
 .               (لغريه العقد، واألثر موقوف عليه بدون إسناد، ولكن جمموع اآلثار يتقوى بعضها ببعض وتصل إىل درجة احلسن

الوثيقة ينم عن أصالتها، فنصوصها مكونة من مجل قصرية بسيطة وغري معقدة الرتكيب، ويكثر فيها التكرار،  كما أن أسلوب 
، مث قل استعماهلا فيما بعد حىت أصبحت مغلقة على غري (عليه الصالة والسالم)وتستعمل كلمات وتعابري كانت مألوفة يف عصر الرسول 

 اختص باإلطراء أو الذم؛ لذلك ميكن القول بأهن هذه الوثيقة نصوص متدح أو تقدح فردا  أو مجاعة أو  املتعمقني يف دراسة تلك الفرتة، وليس يف
 األخرى يعطيها توثيقا  آخر، علما  ( صلى اهلل عليه وسلم)وثيقة أصلية وغري مزورة، مث إن التشابه الكبري بني أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النيب 

 (.125ندا  كما أوردها العلي يف كتابه، ص ب( 27)بأن الوثيقة تتكون من 
احلكم بوضع : )إىل أن 117، ص (خصائصه وتنظيماته األوىل –اجملتمع املدين يف عصر النبوة )وقد خلص ضياء العمري يف كتابه 

لوثيقة ال تصلح مبجموعها إذا كانت ا: )، كما أكد بأنه...(الوثيقة جمازفة، لكن الوثيقة مبجموعها ال ترقى إىل مرتبة األحاديث الصحيحة 
سوى ما ورد منها يف كتب احلديث الصحيح، فإهنا تصلح أساسا  للدراسة اليت ال تتطلب درجة الصحة اليت  لالحتجاج هبا يف األحكام الشرعية

بأن مضمون الوثيقة ( 21ة، ص اجملتمع اإلسالمي يف املدينة املنورة يف عصر الرسال: )، كما ذكر أكرم العمري يف كتابه(تقتضيها األحكام الشرعية
فقد نظمت العالقات بني سكان املدينة لبيان التزامات مجيع األطراف، وحتديد احلقوق والواجبات، ومن احلق أن يتضح أن القسم اخلاص 

به، أما القسم املتعلق  بالعالقات بني املسلمني من املهاجرين واألنصار هو الثابت وفق مقاييس احملدثني؛ وبذلك فإنه وحده الصاحل لالستدالل
فال مانع يف اإلفادة منه يف الدراسة التارخيية دون  ؛ وعليه فإنهباليهود فإنه ال يثبت حديثيا ، لكن املؤرخني املسلمني أوردوه ومل يتعرض أحد لنفيه

 .االستناد عليه يف قضايا تتعلق بالعقيدة والشريعة
بأنه إذا احتج البعض بأن السرية ( 24بيان احلقيقة يف احلكم على الوثيقة، ص )ه ومن جانبه أكد ضيدان عبد الرمحن اليامي يف كتاب

ر هنا ال يصح إثباهتا بطرق إثبات األحاديث الصحيحة وفقا  للقواعد اليت وضعها احملدثون وإال سقط معظمها، فإن الرد على ذلك يتمثل بأن األم
للقواعد احلديثية، كما لو كان األمر  وهو األمر الذي يستلزم إخضاعهامكانتها مع غريها،  يتعلق مبسائل هامة هتم عالقة األمة اإلسالمية وحتديد

 .متعلقا  بأصل العقيدة أو بأصل يبىن عليه حكم من أحكام الشريعة
 .122إبراهيم، صحيح السرية النبوية، ص  –العلي  249

 (.1/020)حممد بن عبد اهلل، السرية النبوية،  –ابن هشام   250
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ا أقرته وثيقة البعد التارخيي يف احلضارة اإلسالمية مب من خاللإن مفهوم املواطنة يرتبط يف نطاقه الذي يتقرر 
يف جمتمع املدينة، حيث استوعبت هذه الوثيقة يف عدد من  دنيةاملاليت ُكتبت لتعكس نطاق مفهوم املدينة املنورة 

بنودها نطاق األمة اليت مل تقتصر يف حتديد مفهوم املواطنة على االنتماء للدين فحسب، بل أسبغت صفة املواطنة 
ن كانوا من األوس واخلزرج، ومن اليهود الذي( صلى اهلل عليه وسلم)على كل من سكن املدينة ممن بايع رسول اهلل 

، وقد (بنو قينقاع، بنو النضري، وبنو قريظة)يقطنون املدينة، وهم يهود بين عوف الذين كانوا ينقسمون إىل ثالثة قبائل 
 : كان مما اشتملت عليه هذه الوثيقة مما يقرر ذلك ما يلي من فقرات

فإن  ه ال يوت  غ إال ، وأمثإال م  ن ظل  م  -لليه  ود دي  نهم وللمس  لمني دي  نهم  -يه  ود ب  ين ع  وف أم  ة م  ع امل  ؤمنني ) -
 (.نفسه وأهل بيته

 وأن بي       نهم النص      ر عل      ى م      ن ح      ارب أه      ل ه       ذه ، وعل      ى املس      لمني نفق      تهم، إن عل      ى اليه      ود نفق      تهم) -
 251(.الصحيفة

وأن م ن ظل م ، فهم جزء م نهم جتمعه م هب م مواطن ة واح دة، فهذان املبدآن يقرران أن اليهود أمة مع املسلمني           
ن ذنبه إال على نفس ه وأهل بيته، ولعل ما يتضح من هذا املب دأ أن ه ل يس هن اك م ن م انع يف أن يتع ايش وأمث فإنه ال يكو 

وه   ذا ال يع   ين ج   رية فحس   ب، ب   ل يع   ين معايش   ة واختالط   ا  يف خمتل   ف ، املس   لمون ويعيش   ون م   ع أبن   اء األدي    ان األخ   رى
نط  اق املواطن  ة ال  ذي أقرت  ه قيق  ة أخ  رى ق  د اس  تلزمها ش  ؤون احلي  اة م  ن جت  ارة وزواج وغريه  ا، أم  ا البن  د الث  اين فه  و يق  رر ح

عل ى املس لمني ، وأن ، وهي أن اليهود بإبرامهم هلذا العهد يك ون عل يهم واج ب النص رة للمس لمني يف املدين ةهذه الوثيقة
وأن ه ل و حص ل اعت داء عل ى أي مم ن ميث ل الكي ان ف إن ك ل م ن ، باملقابل واج ب النص رة لليه ود ك ذلك إن اعت دي عل يهم

 .ميثله حيارب املعتدين، وذلك على أساس أهنم ذلك اجملتمع الذي بات ميثل مبكوناته األمة
ويذكر حممد كمال إمام يف استقراءه ألبعاد نطاق مفهوم املواطنة كما ارتسمت معامله من خالل ما أقرته بنود           

لتحول املسلمني من مجاعة إىل شعب، حيث حتول  وثيقة املدينة املنورة بأن االستقرار يف املدينة كان مبثابة إعالن
من النظرية إىل التطبيق؛ لتنشأ دولة املدينة باملعىن اإلسالمي ال اإلغريقي  –كما عرب هاملتون جب   – اجملتمع املسلم

عني، وقد معلنة عاملية اإلسالم وخامتية رسالته، حيث تقررت املساواة بني أبناء الدولة باعتبارهم مواطنني ال أهل دين م
عربت الوثيقة عن االنتماء الديين بلفظ أمة للتعبري عن االنتماء السياسي، وعن حق املواطنة بلفظ ذمة اهلل تعاىل، وهو 

 .تعبري واضح يقرر أن الدين هلل تعاىل والوطن للجميع، وهو ما يعين إقامة الدولة على املواطنة رغم تعدد األديان
                                                           

 .151ص ، فقه السرية النبوية، حممد سعيد رمضان -وطي الب.د 251
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د العقائد يف ظل دولة دينها الرمسي واحد، ويف ظل تعدد بعض األحكام ويذكر إمام من جانب آخر بأن تعد
كانوا   –بتعبري وثيقة املدينة  –قد حتقق يف ظل نظام سياسي له شريعة واحدة، واملواطنون مجيعا  أو أهل الصحيفة 

يقة املدينة أو خيضعون ملوقف قانوين متكافئ؛ وذلك ألن قاعدة املساواة تغطي هامة اجلميع، وهو ما يقرر أن وث
دستورها قد وضع أساسا  جديدا  حلق املواطنة ال يقوم على قرابة الدم أو صلة العقيدة، وإمنا يتكون حق املواطنة فيه من 

  252.عنصرين كالمها إجيايب، فأما العنصر األول فهو االنتماء إىل اإلقليم، وأما العنصر الثاين فهو الوفاء بااللتزام
أي      – أقرب إطالق مناسب يف العصر احلديث على هذه الوثيقة، وهي إذا كانت هي( الدستور)ن كلمة إ

عىن بوضع اخلطوط الكلية مبثابة إعالن دستور فإنه مشل مجيع ما ميكن أن يعاجله أي دستور حديث يُ  -الوثيقة 
بعض، وفيما يتعلق بعالقة تعلق بعالقة أفراد الدولة بعضهم الأي فيما ي –الواضحة لنظام الدولة يف الداخل واخلارج 

الدولة مع اآلخرين، وهو ما يقرر دليال  على أن اجملتمع اإلسالمي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة، وأن 
على أمت ما قد حتتاجه الدولة من املقومات الدستورية واإلدارية،  –منذ أول بزوغ فجرها  –الدولة اإلسالمية قامت 
تعترب أساسا  ال بد منه لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع؛ إذ هي يف جمموعها تقوم حيث أن هذه املقومات 

على فكرة وحدة األمة اإلسالمية وما يتعلق هبا من البنود التنظيمية األخرى، وال ميكن أن جند أرضية يستقر عليها 
على أنه يف ( صلى اهلل عليه وسلم)لرسول ه ادحكم اإلسالم وتشريعه مامل يقم هذا التنظيم الدستوري الذي أوج

، حيث كان مولد اجملتمع الوقت نفسه جزء من األحكام الشرعية نفسها، وهو ما يقرر أن اإلسالم دين ودولة
اإلسالمي ضمن هيكل متكامل للدولة، وما تنزلت تشريعاته إال ضمن قوالب التنظيم االجتماعي املتناسق من مجيع 

لوثيقة أكرب شاهد على ذلك، وهذا بغض النظر عن قيمة األحكام التشريعية نفسها من حيث جهاته وأطرافه، وهذه ا
 253.ن منها تنظيم متكامل لبناء دستوري وإداري عظيمأهنا قطع وأجزاء إذا ضّمت إىل بعضها تكوّ 

دئ لقد تضمنت الصحيفة مبادئ عامة درجت دساتري الدول احلديثة على وضعها فيها، ويف طليعة هذه املبا
 ءحتديد مفهوم األمة، فاألمة يف الصحيفة تضم املسلمني مجيعهم من مهاجرين وأنصار ومن تبعهم ومن حلق هبم وجا

أمة بناء على ذلك معهم أمة واحدة دون الناس، كما اعترب أهل الكتاب الذي يعيشون يف أرجاء الوطن مواطنني وأهنم 
يعد عليهم، حيث أن اختالف الدين ليس مبقتضى أحكام الصحيفة  مع املؤمنني ما داموا قائمني بالواجبات املرتتبة

كما ورد يف الصحيفة بعد حتديد عنصر الشعب بلفظ األمة الواحدة حتديدا  إلقليم سببا  للحرمان من مبدأ املواطنة،  
حابه ليثبتوا أص( صلى اهلل عليه وسلم)الدولة كعنصر ثاٍن ميثل أركان الدولة يف بناءها اهليكلي، حيث أرسل النيب 

                                                           
 .175ص ، قراءة معاصرة يف دستور املدينة –حممد كمال إمام، حق املواطنة  252
 .150ص ، فقه السرية النبوية، حممد سعيد رمضان -البوطي .د 253
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بل ثور يف الشمال جأعالما  على حدود حرم املدينة من مجيع اجلهات، وحدود املدينة بني البتيها شرقا  وغربا ، وبني 
وجبل منري يف اجلنوب، مث اتسع اإلقليم باتساع الفتوحات وزادت األمة اليت استوعبتها األقاليم املفتوحة، أما السلطة 

الذي ميثل السلطة احلاكمة، هذا فضاَل ( صلى اهلل عليه وسلم)تمثل يف شخص رسول اهلل تفإنه اليت حتكم كل منهما 
يف صياغة موادها وحتديد عالقات األطراف ( صلى اهلل عليه وسلم)عما تدل عليه هذه الصحيفة من عبقرية الرسول 

، وفيها من القواعد واملبادئ ذاكبعضها ببعض، فقد كانت موادها مرتابطة وشاملة وتصلح لعالج األوضاع يف املدينة آن
 254.ما حيقق العدالة املطلقة واملساواة التامة بني البشر

ة يبني أمهية تنظيم العالقات بني السلطات نيالبناء الدستوري وفق ما قررته وثيقة املد وبناء على ما سبق، فإن
اإلسالمية متثل قمة العدالة اليت تسمو واألفراد يف الدولة وفق شريعة عادلة، وليس من شك يف أن األحكام الشرعية 

، وهذا ما تقرر بناء عليه حتقيق السيادة للقانون اإلهلي، وهو ما ميثل البناء ضمن هذا النطاق على أي تشريع بشري
 .القانوين يف ارتباطه بالبناء الدستوري يف تكوين الدولة من منظور اإلسالم

 
  السيادة في الفقه اإلسالمي: ثانياا 

 
ي الواقع اإلسالمي بأدواء بسبب تداول ما أمثره القانون الغريب الوضعي، ومن هذه األشياء قضية السيادة ابتل 

اليت مل تكن مثارة عند الفقهاء القدامى، أما الفقهاء املعاصرون فقد أثاروها تأثرا  بالعلماء الغربيني، حيث تنوعت 
 :آراءهم يف ذلك على النحو التايل

 ومن مث السيادة هلل تعاىل وحده أو للشريعة احلاكمة اليت تستقي منها الدولة ممارساهتا؛ جعل : الفريق األول
ليست باحلاكم األعلى هي اخلالفة واليت  يفالقوة  متثل اكمية بوجه من الوجوهاحلفإن أية وكالة تقوم لتنفيذ 

ة العليا والسلطة لذلك حرص بعض أنصار هذا الرأي على التفرقة بني السلط؛ 255.هوإمنا هي نائبة عن
األعلى، فأما األوىل فهي اليت تنظم العالقات داخل الدولة وخارجها سواء فيما بني األفراد يف الدولة أو فيما 
بني الدولة ذاهتا وغريها من الدول، وتلك هي السلطة السياسية، أما الثانية فهي سلطة التشريع اإلهلي الذي 
                                                           

 (. 1/551)علي حممد، السرية النبوية،  –الصاليب .د 254
علي، إعالن  –، وجريشة 22أبو األعلى، احلكومة اإلسالمية، ص   –، واملودودي 27دستور إسالمي، ص أبو األعلى، حنو  –املودودي  255

 .0دستور إسالمي، ص 
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بني سيادة الشريعة وسيادة القانون على  عض ممن ميثل هذا الفريقالبوقد فرق ، 256.له السيادة بصفة مطلقة
أساس أن الشريعة ذات مصدر إهلي، فهي ليست صادرة من مصدر بشري أو هيئة إنسانية أيا  كانت 

القوانني الوضعية؛ لذلك فإنه ال جمال للقول بسيادة الدولة ألنه ال وجود له يف فقهنا  نطاقات تشاهبها مع
 جتيز لنا الشريعة نسبتها إىل أي هيئة بشرية، كما أن نسبتها بالذات تعطي للحكومات اإلسالمي، وال

 257.باسم سيادة الدول يف مشوله وطغيانهسالحا  للحكم املطلق 

 إىل القول بسيادة الدولة مع اعرتافه مبحورية دور الشريعة، حيث أن السيادة  هذا الفريق ذهب :الفريق الثاين
على حق إنساين ناشئ عن جعل شرعي؛ وبذلك تكون األمة والشريعة يف اإلسالم مبنية به وفقا  ملا يراه أصحا
جع إليه يف األمر يف الدولة اإلسالمية، مبعىن أن السيادة األصلية هلل تعاىل فريُ ( السيادة)معا  مها صاحبا 

الرأي واالجتهاد أصحاب من والنهي، والسيادة العملية مستمدة من الشعب الذي يعني أهل احلل والعقد 
 258.يف ضوء مبادئ الشريعة اإلسالميةعلى صناعة وجهات النظر 

 ذهب أصحابه إىل أن األمة هي صاحبة السيادة يف الدولة اإلسالمية، بل إن املسلمني هم  :الفريق الثالث
 259.أول أمة قالت بأن األمة هي مصدر السلطات كلها قبل أن يقول ذلك غريها من األمم

 ن السيادة يف الدولة اإلسالمية إمنا هي للشريعة ولألمة معا ؛ وذلك ألن يذهب هذا الفريق إىل أ :الفريق الرابع
الشريعة هي اليت توجب العدل واالستقامة يف اخلليفة، وأن يساوي بني الناس مسلمني وغري مسلمني، وأن 

تنزع حق األمة من مباشرة حقوقها يأيت عن طريق الشورى، مث إن البيعة ال تطلق يد اخلليفة مبجرد متامها، وال 
جيب على اخلليفة اليت  ينواهالوامر و بتنفيذ األقيام عليه البعد تنصيبه، كما أن الشريعة رغم واليته تفرض 

جيب على األمة أن تستمر يف ممارستها، فعلى اخلليفة أن يشاور  ي اليتنواهالوامر و األ إىل جانبإطاعتها، و 

                                                           
 .47مجال الدين حممود، قضية العودة إىل اإلسالم يف الدولة واجملتمع، ص .د 256
 .572توفيق، فقه الشورى واالستشارة، ص  –الشاوي .د 257
 (.4/222)اإلسالمي وأدلته،  وهبة، الفقه –الزحيلي .د 258
 .102عبد احلميد متويل، مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم، ص .د   259
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طاعته  فال جتبما أطاع اهلل تعاىل، ومامل يفعل ومل يتفق حكمه مع قواعد الشريعة األمة يف األمر، وأن تطيعه 
 260.بناء على ذلك وجاز لألمة عزله

 ذهب أصحاب هذا الرأي إىل االعرتاض على مسألة السيادة برمتها؛ ألهنا مسألة مل يكن  :الفريق اخلامس
، فلم يكن جائزا  البحث فيمن هو صاحب يصح وصفها، أي أنه مل يكن مثة مربر إلثارهتا أو التعرض هلا

السيادة يف الدولة اإلسالمية هل هو اهلل تعاىل أو األمة ؟، وهل يستمد اخلليفة سلطته من اهلل تعاىل أم من 
 نظرية السيادة يف أصلها الفرنسي ، وقد انتهى صاحب هذا الرأي بعد نقده ملا قيل يف السيادة ورده؟ األمة

الدولة يف اإلسالم ال سيادة فيها على  إىل أن القول بسيادة األمة من مساوئ ومآخذوبيانه ما ينطوي عليه 
 261.األمة لفرد أو طائفة أو طبقة

وأيا  كانت نطاقات حترير السيادة يف الفقه اإلسالمي واعتباراهتا، حيث نشأ هذا اللغط يف ظل تعدد املذاهب 
رتن مبقومات العدالة واالنتصاف وما يرتبط بذلك من مقتضيات السياسية الغربية، فإن ربط ذلك مبقومات املواطنة يق

وتعدد مواقف تقرر أمهية سيادة القانون وإشكالية تطبيق الشريعة اإلسالمية يف ظل الواقع املعاصر بسبب عدم تقنينها 
الفقهاء من ذلك، مع ارتباط ذلك مجيعه مبقومات احلكم الرشيد اليت باتت تعتمدها األمم املتحدة كمقومات لتحقيق 

 .، وهو ما نعرج عليه ضمن السطور التاليةالعدالة اجملتمعية وثقافة املواطنة

 

 لألمم المتحدة الحكم الرشيد تطبيق الشريعة اإلسالمية في ظل مقوماتإشكالية و  سيادة القانون: ثالثاا 

 

احلكم الرشيد أو احلاكمية )يعترب مبدأ سيادة القانون أصل من األصول األساسية اليت يقوم عليه  
يف أي دولة تقوم على أساس دميقراطي يف حكمها، وميكن حتديد ماهية سيادة القانون على أنه ميثل  262.(الرشيدة

                                                           
مقومات وحدته وقضاياه  –عز الدين فودة، اجملتمع العريب .، ود222حممد ضياء، النظريات السياسية اإلسالمية، ص  –الريس .د 260

 .  025السياسية، ص 
 .172احلكم يف اإلسالم، ص عبد احلميد متويل، مبادئ نظام .د   261
بأن االجتهادات قد تعددت يف حتديد مفهوم ومعايري احلكم ( 2احلكم الرشيد وعناصره الرئيسية، ص : )ذكر حسن علي إمساعيل يف كتابه   262

=     ت ومصاحلها، ويسمى تبعا  ختتلف أولوياهتا باختالف اجلهااليت الرشيد بتعدد وتنوع املعايري السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، و 
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قضاء، وتكون الغاية منه توفري احلماية للحقوق واحلريات األساسية اليت جيب أن املعايري األساسية لتطبيق النظام مث ال
يتمتع هبا اإلنسان دون متييز بسبب اجلنس أو اللون أو اللغة أو العرق أو االنتماء السياسي إىل غري ذلك من ضروب 

 .وأشكال التمييز

                                                                                                                                                                                            

برنامج : )لتعدد هذه االجتاهات أحيانا  باحلكم الصاحل أو احلكم اجليد أو احلاكمية أو احلكمانية الرشيدة، ومن أبرز اجلهات اليت حددت مفهومه
وفيما يلي عرض لتعريفات هذه  .(ولة الناميةاألمم املتحدة اإلمنائي، البنك الدويل، تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ومركز دراسات وحبوث الد

  :اجلهات هلذا املفهوم

هو إحدى شبكات األمم املتحدة للتنمية العاملية، وهو برنامج يدافع عن حرية التغيري : (UNDP)تعريف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
دولة، وموقعه ( 122)ربنامج يف هذا البناء حياة أفضل، حيث يتواجد ويسعى إىل تزويد الدول باملعرفة واخلربات واملوارد ملساعدة املواطنني يف 

ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية : )ربنامج مفهوم احلكم الرشيد بأنههذا العرف ، وقد www.undp.org: اإللكرتوين هو
ويشمل اآلليات والعمليات واملؤسسات اليت من خالهلا يعرب املواطنون واجملموعات عن مصاحلهم،  إلدارة شؤون الدولة على كافة املستويات،

عىن بآثار يُ وميارسون حقوقهم القانونية، ويوفون بالتزاماهتم، ويقبلون الوساطة حلل خالفاهتم، ويشمل الدولة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، كما 
                                                                                           (.تعددةالتنمية طويلة األمد على أجيال م

التقاليد واملؤسسات اليت من خالهلا تتم ممارسة السلطة يف الدول من أجل : )ف البنك الدويل احلكم الرشيد بأنه ميثليعرّ : تعريف البنك الدويل -
لتعريف عملية اختيار القائمني على السلطة ورصدهم واستبداهلم، وقدرة احلكومات على إدارة املوارد، وتنفيذ ، ويشمل هذا ا(الصاحل العام

 .بينهماالسياسات السلمية بفاعلية، واحرتام كل من املواطنني والدولة للمؤسسات اليت حتكم التفاعالت االقتصادية االجتماعية فيما 

إدارة احلكم اليت تعزز وتدعم صون رفاه اإلنسان، وتوسع : )يعرف هذا الربنامج احلكم الرشيد بأنه: ول العربيةتعريف برنامج إدارة احلكم يف الد -
، وقد مت إخراج املفهوم من إطاره التقليدي ليضم مؤسسات اجملتمع (قدراته وخياراته وفرصه وحرياته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

بعد أن كان حمصورا  مبؤسسات الدولة والقطاع العام وأدائهما، وأن احلكم الرشيد يقوم على مبادئ اإلنصاف واملشاركة  املدين والقطاع اخلاص
م والتنمية والشفافية واملسائلة وحكم القانون، وتتم ممارسته بواسطة جمموعة من املؤسسات اليت متثل الشعب متثيال  كامال  وهتدف إىل حتقيق التقد

يز األولويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية على إمجاع جمتمعي واسع النطاق يضمن إشراك الفئات األشد فقرا  من خالل ترك
 .وضعفا  يف عملية صنع القرار

اليت تعزز وعلى الرغم من تعدد التعريفات للحكم الرشيد على النحو السالف البيان، إال أنه ميكن التأكيد على أنه يعرب عن املنظومة 
وتدعم وتصون رفاه اإلنسان بتوسيع قدرات الناس وخياراهتم وفرصهم، ومحاية حرياهتم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وذلك من خالل 

 .حتقيق تنمية مستدامة طويلة األمد وممتدة على مدى أجيال متعددة

http://www.undp..org/
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ل العمل على الفصل بني السلطات، ومن متثل سيادة القانون أهم أدوات استمرار احلاكمية الرشيدة من خال 
وال تعتمد على قرار السلطة التنفيذية، بل تكون مرجعيتها مقتصرة  سلطة قضائية تتمتع باستقالل تام خالل وجود

على التشريع القضائي، وأن متارس صالحياهتا بكل نزاهة وعدالة ومساواة تتفق مع معايري حقوق اإلنسان 
ملبدأ خضوع مجيع املواطنني والدولة بكافة سلطاهتا ومؤسساهتا وإداراهتا وموظفيها من ويقصد هبذا ا، 263.األساسية

مجيع املراتب للقانون املطبق يف البالد، وذلك من دون أن يكون هناك امتياز ألي أحد أو استثناء من تطبيق حكم 
مبدأ سيادة القانون ال ينصرف فإن  ، وهبذا املعىن264.القانون عليه بسبب املنصب أو الدين أو الثروة وغري ذلك

ىل تصرفات اإلدارة والسلطة التنفيذية وأجهزة الدولة كافة وجعلها ختضع ألحكام القانون، بل إفحسب يف تطبيقه 
األفراد واملواطنني أيضا ، سواء جتاه بعضهم البعض أم يف مواجهة األجهزة وأقسامها؛ لذلك فإن هناك  يتعداه إىل حقوق

 265.أن مفهوم سيادة حكم القانون أوسع وأمشل وأدق يف التعبري من مفهوم املشروعية من الفقهاء من يرى

إن تطبيق مبدأ سيادة القانون يعين وجوب أن تضمن الدولة معاملة مجيع املواطنني على قدم املساواة من  
احلكم الرشيد، وهو  خالل القانون العادل وتطبيقه على اجلميع بدون متييز أو حماباة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ

 266.التطبيق الفعلي ملبدأ املساواة، والضمان احليوي واألساسي حلقوق األفراد وحرياهتم

يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجود القانون العادل وتطبيقه على اجلميع بدون متييز أو حماباة شرطا   
بكل ما حيتويه من حقوق أن نطبق هذا املبدأ على أرض الواقع ضروريا  لتحقيق التنمية املستدامة، وأنه مىت ما استطعنا 

دولة اليت خيضع فيها احلاكم واحملكوم للقانون، وحترتم فيه احلقوق واحلريات العامة لألفراد؛ إذ الفإنه ستسود  والتزامات
نعزز مفهوم احلكم الرشيد، وبالتايل  ة يف إعماله يف املمارسة العملية؛وإمنا العرب  يس العربة بوجود قانون عادل فحسبل

 .فكلما متت تقوية سيادة القانون هبدف زيادة الشفافية واملسائلة قوي احلكم الرشيد وتعزز

                                                           
تصدر عن مركز احلياة لتنمية اجملتمع املدين كخالصة عمل جمموعة من  قراءات يف متناول الشباب، مبادرات –سيادة القانون يف األردن   263

 (.إدراك)الشباب األردين يف مشروع 
 .75حسن علي إمساعيل، احلكم الرشيد وعناصره الرئيسية، ص   264

 . www.undp.org: املوقع اإللكرتوين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 265 
 .كشاكش كرمي، احلريات العامة يف األنظمة السياسية املعاصرة.د  266
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 :ومن هنا يرى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ سيادة القانون ما يلي

فراد واجلماعات بشكل متساو، وكذلك أن سيادة القانون تستلزم تأمني محاية حقوق اإلنسان بالنسبة لأل -
 .املساواة بينهم يف العقاب مبوجب القانون

أن سيادة القانون تعلو على سلطة احلكومات، فهي حتمي املواطنني من أي إجراءات تعسفية قد تتخذها  -
الدولة ضدهم، وتضمن معاملة مجيع املواطنني على قدم املساواة، ويكون خضوعهم للقانون وليس لنزوات 

 .األقوياء

أن يوفر القانون احلماية للجماعات األكثر ضعفا  وفقرا  من االستغالل والظلم وسوء املعاملة، ويتوجب على  -
احلكومات أن ختلق املؤسسات واألطر الالزمة للمحافظة على القانون والنظام؛ وذلك لتأسيس البنية التحتية 

 .وصا  للفقراءاألساسية، ولتوفري خدمات أساسية كالصحة والتعليم خص

أن األطر القانونية ضرورية خللق وضع معيشي معروف مقدما  وآمن، وبيئة عمل مواتية للمواطنني العاديني  -
 .وللرواد من رجال األعمال واملستثمرين

يتطلب اإلطار القانوين الفعال والعادل أن تكون القوانني معلنة ومعروفة للمواطنني سلفا ، وأن توضع هذه  -
ضع التنفيذ، وأن توجد الوسائل الكفيلة بتطبيقها، وأن يتم حل اخلالفات عن طريق قرارات ملزمة القوانني مو 

للفرقاء تصدر عن سلطة قضائية مستقلة وجديرة بالثقة، وأن تتوفر إجراءات لتغيري القوانني عندما تتوقف عن 
 267.نأداء الغرض الذي قصد من ورائها، وأن تثبت السلطات القضائية سيادة القانو 

وضمن نطاق إعمال مبدأ سيادة القانون يف اجملتمع اإلسالمي املدين بااللتزام بالضوابط آنفة الذكر، فال بد  
من التأكيد على ضرورة ربط تطبيق العقوبات برتبية اجملتمع وغرس الرقابة الذاتية يف داخلهم ال ختويفهم من احلدود،  

                                                           

 . www.undp.org: املوقع اإللكرتوين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 267 
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 به واإلساءة إىل مسعته، بل يهدف إىل احتواء وتقليص نطاق كما ال جيعل اإلسالم عقاب املخطأ بغرض التشهري
 268.اإلجرام يف اجملتمع بالردع لتحقيق االستقرار والطمأنينة بني أفراده ومؤسساته

هل ميكن يف ظل تطبيق الشريعة اإلسالمية اليت ... وبناء على ما سبق، فإن التساؤل الذي يثري نفسه 
العالقات يف اجملتمع حتقيقا  للمساواة والعدالة اللذان ميثالن ركيزة وهدف النظام اقتضاها املوىل عدالة للحكم وضبط 

السياسي اإلسالمي لتحقيق املواطنة األخذ مببدأ سيادة القانون كأحد عناصر احلكم  الرشيد باملعايري واملقومات آنفة 
 الذكر ؟

طة من خالل منظومة قانونية كفيل بتحقيق إن احرتام سيادة القانون وضبط تفاعل العالقة بني املواطن والسل 
االستقرار يف العالقة بينهما، وال شك أن ذلك يستلزم عدالة يف هذه املنظومة تشريعا  مبا يتوافق مع النصوص الشرعية 

وازن املرعية، وتنفيذا  دون أي متييز لعرق أو قبيلة أو ديانة أو مذهب، وهذا ما تستلزمه هذه القاعدة من تقرير حللقة الت
 . والتنظيم لعالقة احلاكم باحملكوم من خالل االحرتام املقدس لسيادة القانون

وحقيقة األمر، فإن تطبيق الشريعة اإلسالمية كأحد قواعد النظام السياسي اإلسالمي الذي تتقرر من خالله  
ري آنفة الذكر؛ وعليه فإن التخوف احلاكمية هلل تعاىل يتقرر هبا تطبيق معايري احلكم الرشيد بسيادة القانون وفق املعاي

من ذلك إما ناٍم عن اجلهل بشريعة اإلسالم وجوهرها يف ضبط عالقات اجملتمع املدين ضمن إطار الدولة املسلمة أو 
بغرض التشويه هلا، وال شك أن هذه القضية حتتاج إىل مناقشة مستفيضة إلزالة اللبس عما يرتبط بتعذر تطبيق مبدأ 

ظل تطبيق أحكام الشريعة الغراء يف اجملتمع املدين تطبيقا  مشوليا  لتطبيق أرقى مستويات العدالة الربانية  سيادة القانون يف
يف ضبط عالقات اجملتمع، حيث أن املنظومة التشريعية لإلسالم ال ميكن اختزاهلا يف احلدود وحدها اليت متثل ما نسبته 

اإلسالم يف احلدود خمل حبقيقة الشريعة وخمل باملطلب نفسه الذي من األحكام الشرعية املرعية، كما أن اختزال % 0
يعين الشريعة كاملة ال جزء منها، ال سيما وأن احلدود هي آخر ما استقرت عليه الشريعة وليس أوهلا، هذا فضال  عن 

بق هذه تضييق اإلسالم لنطاق تطبيق احلدود يف اجملتمع، واخلوف يف ذلك ليس من أحكام الشريعة بل ممن سيط
األحكام وكيف سيطبقها، خاصة أن تارخينا اإلسالمي القدمي واملعاصر مل خيل من جتاوزات حكام أرادوا االحتماء 

                                                           
 .27عة، ص عصام، اخلوف من حكم اإلسالميني عن الدولة املدنية واحلريات واملواطنة وتطبيق الشري -تليمة   268
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باحلدود وتلفيقها خلصوم سياسيني هلم؛ لذلك أسس املعرتضون إعمال مبدأ سيادة القانون باالعتماد على األحكام 
تنظيم للمجتمع هبذه األحكام، حيث ارتبط تنفيذ هذه األحكام الشرعية نظرا  لسوء التطبيق وليس ملدى حتقيق ال

بتحقيق بعض األغراض السياسية وليس اإلعالء لعدالة احلكم اإلهلي يف األرض لتنظيم العالقات بني اخلالئق بوضع 
اوز البعض العقوبات الشرعية يف إطارها السليم، وذلك بالنظر للمراحل املهمة يف النظام اجلنائي اإلسالمي، حيث يتج

يف إعمال مبدأ سيادة القانون من خالل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف ظل الدولة املدنية يف مرحليت اإلجراءات 
واإلثبات لينتقل إىل مرحلة العقوبة، حيث يشرتط النظام اإلسالمي يف مرحليت اإلجراءات واإلثبات شروطا  شديدة 

انون يكون للدولة مع االلتزام بالشروط واالعتبارات املقررة اليت وضعها حفاظا  على مصلحة املواطنني، وحىت تطبيق الق
الفقه اإلسالمي للقيام مبا حيفظ حياة الناس وأماهنم يف جمتمعاهتم، خاصة فيما متثله عناية اإلسالم مبسائل اإلثبات 

شريعة الغراء يف إثبات جرائم على اختالف أنواعها، ووضعه القواعد الدقيقة اليت تنظمها، وأجلى ما يبني هذا شدة ال
احلدود، وذلك بدرء احلدود بالشبهات، والتأكيد على أن اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة، ويف عدم العقوبة 

 .على جرمية غري معلنة مبعرفة الناس بوقوع اجلرم، وينهى أن يتم حتقيق ذلك بالتجسس والتنصت على اخللق
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 الرابعالفصل 
 

 لمبدأ المواطنة  جتماعي والثقافي والتربوياألساس اال

 
     ملواطنة مقوما  حموريا  يتحقق من خالل بناء اجملتمع مبكوناته بدأ ميثل األساس االجتماعي والثقايف والرتبوي مل 

اطنة العقدي للمو الديين وتربيته وفق ما يرتبط مبقومات املواطنة يف إطارها النموذجي، فإذا كان من مقتضيات األساس 
مؤسسي و  الدعوة إىل وحدة األمة وإن تعددت الوالءات، وكان من لوازم بناء منظومة املواطنة وجود أساس هيكلي

يف ظل ما يرتبط مبقومات احلكم الرشيد اليت تعتمدها  البناء الدستوري والقانوينتتقوم منظومة عالقاته وفق ما يرتبط ب
بالدعوة إىل التعارف وفق ما قررها النص القرآين، وإحياء املقومات اليت  األمم املتحدة، فإن األساس االجتماعي يرتبط

، حيث أوضح يف كتابه ما يرتبط مبعطيات هذه املدنية من (املقدمة)دنية الطبع اليت قررها ابن خلدون يف كتابه تقرتن مب
فيه انطالقا  من حاجته إليه، وسبل  مقتضيات ترتبط يف اجلملة والتفصيل بأن يكون الفرد املرتبط باجملتمع مدركا  لدوره

كسنة جمتمعية اقتضتها   التنوعيةيف ظل ما يرتبط ب التنوع والتعايش والقبول باآلخرحتقيق التوجه يف اجملتمع الستثمار 
 اإلنساينالثقايف املواطنة النموذجية وفق ما يتالءم مع املشرتك ثقافة  منظومة بناء اجملتمعات، وما يستلزمه ذلك من بناء

، حيث ترتكز صناعة من جانب آخر وخصوصيات اجملتمع ضمن نطاق يتسم باملرونة وحتقيق املقاصد من جانب،
املواطنة يف ظل التنوعية على استيعاب أمهية البعد الفطري ملدنية اإلنسان، وما تقرره أخالقية العالقات التبادلية من 

 . من خالل ما تقوم به املؤسسات األهليةمنظور اإلسالم، وحمورية دور اجملتمع املدنية يف ذلك 

عقديا  ووالئيا   – بناء التوجهات على خمتلف املستوياتيف اجملتمع املواطنة تقرير مبدأ وإذا كان من مقتضيات  
وفق ما سيتم  –واجتماعيا  وثقافيا  وتربويا   -وفق ما سبق بيانه يف الفصلني السابقني، و –وهيكيليا  وحقوقيا  ومؤسسيا  

ميثل ثقافة منوذجية حتتاجها  ضمن هذا النطاق تيسري وتصميم احلوار اجملتمعي، فإن التعرض له ضمن حماور هذا الفصل
يف خمتلف القطاعات لتستوعب خمتلف القضايا اليت متس اجملتمع بشىت توجهاته،  احلوارخمتلف اجملتمعات إلشاعة ثقافة 

حاجة ملحة ظل شيوع حالة التمدن يف خمتلف اجملتمعات ميثل  يفالتيسري والتصميم للحوار اجملتمعي  حيث بات
 كما أنيكون احلوار أداة هلا يف تبادل األفكار وصياغة القرارات عرب خمتلف املستويات،  عندما لالرتقاء بثقافة اجملتمع 
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ثقافة حموريا  يف بناء منظومة  جانبا  هو اآلخر عرب املناهج التعليمية وعرب خمتلف الوسائط ميثل  بناء منظومة املواطنة تربويا  
ضمن إطارها النموذجي الذي حيقق النفع  مع ربطها بتحقيق املقاصد التنموية وفق الرؤية اإلسالميةاملواطنة املوضوعية 

  .للبالد والعباد
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 المبحث األول

 
 ومدنية الطبع {لِتَ َعارَُفوا}

 
عاىل اإلنسان عليها قبوله ملعية العيش رغم اختالف الطبيعة والسجية اليت خلق اهلل تملا تقرره  ينعكس وفقا   

شعوبا  وقبائل متنوعة وخمتلفة  امللة واملذهب والعرق والطائفة واللون، فسنة املوىل تعاىل يف كونه قد اقتضت جعل البشرية 
ثناء من كاست  سنة التدافع بني األمم والشعوب وداخل اجملتمع الواحدب رغم ما ارتبطتتعارف وتتعايش وتتآلف  كي

دنية الطبع اليت اقتضاها يرتبط مب ذلك وفقا  ملا، و هشأنه أن يعرقل األصل القائم على القبول باآلخر واالنسجام مع
اجتماع اإلنسان يف ظل احلاجات املتبادلة على املستوى الفردي واجلماعي واألممي، وال شك أن خري من أصل وحلل 

، ومما يقتضي التأكيد عليه يف (قدمةامل)واطنة هو ابن خلدون يف كتابه مدنية الطبع كأساس اجتماعي تقوم عليها امل
هذا املقام أن حتقق السيادة والريادة للحضارة اإلسالمية هو الذي من شأنه إشاعة ثقافة التعارف يف أوساط اجملتمعات 

فإن سنة التدافع  – وهو ما تعرب عنه معطيات الوضع السائد حاليا   –اإلنسانية؛ لذلك فإنه مىت ما ختلف ذلك 
ختلف األمة عن القيام بدورها املنشود يف خدمة اإلنسانية من خالل امتالك مقومات  يف ظلستتصدر لتكون أصال  

 .االستخالف والتمكني احلضاري الذي يبدأ من الفرد فاألسرة فاجملتمع فالدولة فاألمة مبجموعها

  
 {لِتَ َعارَُفوا} :أوالا 

 
لكرمي يف مقاصدها معاجلة للعالقات اإلنسانية وفق ما يرتبط باملنهجية الربانية، وال شك متثل دالالت القرآن ا 

أن ألفاظ القرآن الكرمي قد اقتضت حتليال  وغربلة للواقع اإلنساين وملا يرتبط به من عالقات إنسانية، ومن هذه األلفاظ 
يَأَي َُّها }: تعاىل قولهالواردة يف  {لِتَ َعاَرُفوا} إلنساين لفظبالتعايش يف اجملتمع االقرآنية اليت ارتبطت يف مجلتها وتفصيلها 
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اللَِّه َأتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم  النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعندَ 
 269.{َخِبير

كثرية قررها املفسرون عرب خمتلف العصور   نطاقاتاللة هذه اآلية وتقريرها ملدنية اإلنسان إن من مقتضيات د
، وضمن هذا النطاق فهناك من واألزمنة ليقرروا جوانب مدنية اإلنسان يف ظل اختالفه وتنوعه من خمتلف اجلوانب

األصل لتتعارفوا، وقد حذفت إحدى التاءين يف اآلية الالم فيها للتعليل و { لِتَ َعارَُفوا}: لفظ: )املفسرين ما قرر أن
، وقد ذكر الطربي يف معناها 270.{َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقَ َباِئلَ }:تعاىل فالتعارف هو العلة املشتملة على احلكمة لقوله

يعرف يف النسب يقول تعاىل ذكره إمنا جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم أيها الناس ل ليعرف بعضكم بعضا  أي ) :فقال
وقربة تقربكم إىل اهلل بل أكرمكم عند اهلل  ،يف قرب القرابة منه وبعده ال لفضيلة لكم يف ذلك بعضكم بعضا  

فالتعارف والتآلف عندما يكون ضمن حدود األوطان ميثل قبوال  يف ظل التنوع بني الشعوب والقبائل ، 271.(أتقاكم
أي ليحصل التعارف بينهم كل ): فظ بأن معناهالل اهذ ابن كثري يف تفسري ، وقد قالاليت تعيش ضمن هذه احلدود

كما يقال فالن بن فالن من كذا وكذا أي من قبيلة كذا   (لتعارفوا)وقال جماهد يف قوله عز وجل  ،يرجع إىل قبيلته
 272(.وكذا

 خلق بين آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون مجيعهم إىل عندماتعاىل إن اهلل     
؛ - وكبارا   أي قبائل صغارا   -نساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل و  كثريا    تعاىل بث منهما رجاال  ، فإنه آدم وحواء

فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه مل حيصل بذلك التعارف الذي يرتتب عليه التناصر  ،وذلك ألجل أن يتعارفوا
 جعلهم شعوبا  تعاىل ولكن اهلل  ،-ما تلخصه مضامني املواطنة  وهذا – والتعاون والتوارث والقيام حبقوق األقارب

                                                           
 . (12) احلجرات 269
 (.2/25)حممد األمني بن حممد املختار، تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،  –الشنقيطي  270
 (.2/014)معروف احلرستاين، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  –الطربي  271
 (.7/245)أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،  –ابن كثري  272
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: ، وداللتها كما ذكر اخلازن273.وقبائل ألجل أن حتصل هذه األمور وغريها مما يتوقف على التعارف وحلوق األنساب
 274.(أي ليعرف بعضكم بعضا  يف قرب النسب وبعده ال للتفاخر باألنساب)

التعارف حيصل طبقة بعد طبقة متدرجا  إىل األعلى، فالعائلة : )بأن( والتنويرالتحرير )وقد ذكر ابن عاشور يف   
ال خيلون عن انتساب ومصاهرة، وهكذا تتعارف العشائر مع  شرية متعارفون من عائالت؛ إذالواحدة متعارفون، والع

أتلف مع الدرجات دوهنا؛ البطون، والبطون مع العمائر، والعمائر مع القبائل، والقبائل مع الشعوب؛ ألن كل درجة ت
، فإن تسهيل حصول عذرتإياه نظاما  حمكما  لربط أواصرهم دون مشقة وال تعاىل فكان هذا التقسيم الذي أهلمهم اهلل 

عدد واسع االنتشار بكون بتجزئة حتصيله بني العدد القليل مث يبث عمله بني طوائف من ذلك العدد القليل العمل بني 
ت أكثر، وهكذا حىت يعم أمة أو يعم الناس كلهم، وما انتشرت احلضارات املماثلة بني البشر إال مث بينه وبني مجاعا

 275(.هبذا الناموس احلكيم

وهو أمر بأن التعارف يكون على مستوى األفراد وعلى مستوى الشعوب، فذكر الشعراوي يف تفسريه  أما
م ظروف احلياة إىل هذا التعارف، حيث سيحتاج ضروري بني البشر؛ ألن مصاحلهم يف أن يتعارفوا، وسوف تضطره

ل األخرى وفق بعضهم إىل بعض نظرا  لالختالف يف الفضائل فيما بينهم، فكل فئة يف اجملتمع وكل أمة من األمم تكمّ 
هذا االختالف من شأنه أن يؤدي إىل التكامل والتعاضد و ما وصلت إليه من مقامات نضجها احلضاري واملعريف، 

 276.والتعاون

كما وردت يف هذه اآلية تقرر استجابة ملا يرتبط حباجة األمم ( لتعارفوا) وبناء على ما سبق، فإن هذه لفظ
اإلنسانية إىل االجتماع وتشكيل اجملتمعات واألوطان، وما بني احلاجة إىل التعايش انطالقا  من سجية املدنية وإشكالية 

للمجتمعات، فكلما حتقق النضج يف لغة التعارف بني خمتلف ما يرتتب على سنة التدافع تتمثل القيمة احلضارية 

                                                           
 (5/72)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  عبد الرمحن، –السعدي  273
 (. 2/172)عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي، لباب التأويل يف معاين التنزيل،  –اخلازن  274
 (.02/050)حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير،  –ابن عاشور  275
 .12275تفسري الشعراوي، ص  –، خواطري حول القرآن الكرمي حممد متويل –الشعراوي  276
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األطياف يف اجملتمع كلما كان اجملتمع مبختلف مكوناته منتجا  ومتعايشا  ومتآلفا ، وذات النتيجة على نطاق األمم 
 .والشعوب والشعوب ضمن إطار املواطنة العاملية اليت تستوعب إنسانية اإلنسان ضمن إطار املشرتك الثقايف بني األمم

 
 مدنية الطبع كما تمثلت في فكر ابن خلدون: ثانياا 

 
مسة مرتبطة بإنسانية اإلنسان يف  (املقدمة)متثل مدنية الطبع كما اصطلح عليها ابن خلدون يف كتابه  

تمعات لبشري عرب خمتلف األزمنة والعصور، فاجملاجتماعيته وتعايشه وقبوله حلالة التمدن اليت اقتضاها قانون التجمع ا
يف عالقات أفرادها تستلزم لتحقيق التعايش بني من ميثلها التعرف على خمتلف األمراض اليت يعاين منها اجملتمع وفق ما 

عمل ابن خلدون عند حديثه عن مدنية الطبع على معاجلة قضايا اجملتمع من خالل  وقديرتبط خبصوصياهتا ومقوماته، 
ريورة وفق ما يرتبط بكل جمتمع على حدة، بعيدا  عن التنظري ملدينة فاضلة، التوصيف الستخراج القوانني احلاكمة للس

ومن مث حتقيق املالئمة لتحسني الصورة  اطنة من خالل التكهن مبا قد حيدثمع التأكيد على أمهية حتقيق مثالية املو 
ذودا  عنه، وهي ثقافة ينبغي أن العامة للمجتمع وفق ما يرتبط مبقومات الدين اإلسالمي الذي ما قام الوطن إال محاية و 

 .تتأصل يف اجملتمع قيادة وشعبا  

لقد عمل ابن خلدون وهو يناقش نظرية مدنية الطبع يف ارتباطها باملواطنة على تقدمي العالج للمجتمع على  
تمع متدرجا  انطالقا  أنه كتلة حتتوي األلوان كلها، وأنه ال ميكن جعل اجملتمع لونا  واحدا ، وقد اعترب اللون الواحد يف اجمل

لبشر يف كل خصائصهم حىت اللون؛ وعليه فإن مدنية الطبع ضمن من الفهم للدين الذي أبان عن وجود التنوع يف ا
إزالتها تعد هو السمة العامة الطابعة للمجتمعات و  277.إطار الوطن تتحقق من خالل زرع القناعة بأن التنوع والتعدد

 .مدين بالطبع يف ظل حتقق هذه املزية خمالفة لطبيعة الكون، فاإلنسان

                                                           
 .يف اجملتمع يف املبحث الالحق مبشيئة اهلل تعاىل( التنوعية)سوف يتم احلديث باستفاضة عن استثمار التنوع والتعايش والقبول باآلخر   277
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ومما ذكره ابن خلدون استنباطا  من أحكام الشرع فيما يتعلق مبدنية الطبع يف ظل االختالف أن جممل الشريعة  
، وهو بالتايل حيث على نبذ ذلك، ومن دالالت ذلك يف القرآن الكرمي قول اهلل 278.فيؤكد وجود التنوع واالختال

ْت  * رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس أُمَّةا َواِحَدةا َواَل يَ َزاُلوَن ُمْخَتِلِفين  َوَلْو َشاء} :تعاىل ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّ
بأن ( تنويرالتحرير وال)حيث ذكر الطاهر ابن عاشور يف ، 279.{َكِلَمُة رَبَِّك أَلْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعين

الطائفة من الناس الذين احتدوا يف أمر من عظائم أمور احلياة كاملوطن واللغة والنسب )هم : املراد باألمة يف اآلية
فهي مبعىن أنه تعاىل خلقهم على جبلة قاضية باختالف اآلراء والنزعات، {َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ } :أما قوله تعاىلوالدين، 

وهذا ، 280.جلبلة وعاملا  هبا، فاالختالف علة غائية خللقهم مع وجود غايات أخرى كالعبادةوكان مريدا  ملقتضى تلك ا
ما يقرر ضرورة استثمار هذا االختالف والتنوع ضمن إطار مدنية الطبع اليت جتمع وال حتزب وتفرق، وحول هذه 

يف اختالف األمم يف الدين كاختالفهم بيان سنة اهلل تعاىل : )نيبأن يف هاتني اآليت( تفسري املنار)الداللة ذكر صاحب 
وحكمة جعلها يف خامتة السورة أهنا أهم ما فيها من العرب للمؤمنني بالقرآن، وهو أكمل  ،يف التكوين والعقول والفهوم

؛ ذلك بأن ما قبلها كله من سنن االجتماع املبينة هداية وهبها اهلل لإلنسان؛ لتكون كافلة كافية له إىل آخر الزمان
اب فساد األمم، وقد أرشدهم القرآن التقائها، فهو جامع لوصف أمراض البشر كلها، ولوصف عالجها فمن ألسب

عمل به، ( الشعوب والقبائل)والكربى ( البيوت والفصائل والعشائر)آمن به وتدبره من األفراد واجلماعات الصغرى 
هم يف ترك العمل به، وهذا الرتك إذا كان من ومن عمل به سلم من الفساد واهلالك حتما ، وإمنا ينحصر اخلوف علي

بعض األفراد فخطبه سهل؛ ألنه إما أن يكون من جهله باحلكم الذي خالفه وداؤه التعليم، وإما أن يكون من فساد 
تربيته وداؤه النصيحة واإلرشاد، وكل منهما مفروض على إخوانه املسلمني، فإن من مل يقبل النصيحة بالقول فعالجه 

ة املؤمنني ومن حكومتهم معروف، وكذا إذا كان الرتك من اجلماعات الكبرية أو الصغرية للجهل أو ألسباب من مجاع
، وال شك أن فيما قرره رشيد رضا 281(.مالية أو عداوة شخصية أو عصبية دنيوية عالج كل ذلك يف القرآن ظاهر

قبول باالختالف كسنة حياتية يتقرر بناء عليها تأكيدا  على أن من أهم مقومات املواطنة إحياء البعد التعبدي يف ال

                                                           
 (.1/12)عبد اهلل حممد،  –الدويش .عبد الرمحن، املقدمة، ت -ابن خلدون   278
 (.110-114) دهو   279
 (.10/140)حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير،  –ابن عاشور  280

 (.10/024)حممد رشيد رضا، تفسري املنار، 281  
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بعيدا  عن الفرقة والصراع؛ لذلك كان االستثناء يف اآلية ملن استمسك بتعاليم الدين يف تقرير  املتآلف واملتعايشالتنوع 
 –كره والطمأنينة يف اجملتمع على اختالف توجهاته ونطاقات فهذه احلقائق الفطرية واملوضوعية؛ ليتحقق االستقرار 

 .-عقيدة وطائفة وعرقا  وإثنية 

ر معرفته يسخّ : )لقد استطاع ابن خلدون من خالل تناوله ملدنية الطبع كأساس اجتماعي لتحقيق املواطنة أن 
بالشبكة االجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من حماسن ومساوئ؛ ليوصلها إىل الدرجة العليا من إمكانية جتاوز 

ليتمكن كل فرد من أداء وظيفته بعيدا  عن التنطح ألشياء ليست له وال ميكن أن حتصل له إال األخطاء والسلبيات؛ و 
ات املواطنة ضمن احلراك وهذه الداللة تقرر أبرز مقوم ،(باالنتباه ملا قدمه من معلومات أساسية يف حياته وتكوينه

 (املقدمة)كتابه دوار، كما بني كذلك يف  لألومنسجم واملتمثلة بفهم كل فرد لدوره يف ظل تداخل متناغم  اجملتمعي
حبيث يكون بالتواد واالتفاق على فكرة جامعة تربط بني  ،أمهية حتقيق التواصل ضمن إطار اجملتمع الذي جيمعه الوطن

 282.لمصلحة املشرتكة؛ ليتحقق الدفاع عن تلك املصاحل إذا تعرض هلاوتتمثل بتحقيقها واستهدافها لاألفراد 

يف مقدمته العديد من الفصول حول ما يرتبط مبدنية الطبع لدى اإلنسان، ومن ذلك ما  ذكر ابن خلدون 
أكد  ، حيثيف الفصل األول من الكتاب األول الذي تناول فيه العمران البشري يف اجلملة وضمنه عدة مقدمات هذكر 

، -الفالسفة  –عبري عند احلكماء هو ت (مدنية الطبع)يف املقدمة األوىل منها أن االجتماع اإلنساين ضروري، وتعبري 
أي  –ال بد له من االجتماع الذي هو املدنية يف اصطالحهم : مدين بالطبع أي –أي اإلنسان  –ومعىن كونه 

، وهو معىن العمران، وقد برر ابن خلدون هذه الضرورة باستحالة أن تفي قدرة اإلنسان لوحده حىت عن -احلكماء 
وهلم، فيحصل  ري من أبناء جنسه ليحصل القوت لهوهو ما يستلزم اجتماع القدر الكث توفري غذائه الذي ال غىن عنه،

بالتعاون قدر الكفاية من احلاجة ألكثر منهم بأضعاف، كما تتولد احلاجة إىل االجتماع واملدنية والعمران لالستعانة 
ه القوت للغذاء والسالح للمدافعة، التعاون حصل ل)منهم أيضا  يف الدفاع عن نفسه إىل االستعانة بأبناء جنسه، ف 

، فإذن هذا االجتماع ضروري للنوع اإلنساين وإال مل يكمل وجودهم وما أراده ومتت حكمة اهلل يف بقائه وحفظ نوعه
 (.اهلل من اعتمار العامل هبم واستخالفه إياهم، وهذا هو معىن العمران

                                                           
 (.1/15)عبد اهلل حممد،  –الدويش .عبد الرمحن، املقدمة، ت -ابن خلدون   282
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ام العمران من وازع يدفع بعضهم عن بعض من كما ذكر ابن خلدون ما يتقرر بناء على هذا االجتماع ومت 
العدوان والظلم، وهو يتكلم يف ذلك بعد حديثه عن ركن الشعب يف الدولة عن ركن السلطة اليت تكون هلا عليهم 

ما حتدث عنه القرآن يف قصة ك  الغلبة والسلطان واليد القاهرة ملنع العدوان وإقامة العدل، وهو املعىن الذي يعنيه امللك
َنا}:ت يف قوله تعاىلطالو  ا قَاُلَوْا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ ُهْم ِإنَّ الّلَه َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكا  َوقَاَل َلُهْم نَِبي ُّ

َوزَاَدُه َبْسطَةا ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يُ ْؤَت َسَعةا مَِّن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم 
خاصة  ،، فامللك مبعىن احلكم والسلطة وإدارة أمور البالد والعباد283.{َوالّلُه يُ ْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليم

 .اليت يرتكز عليها تأسيس اجملتمع وحراكه وهنضته ةبالنسبة لألعمال الضروري

ابن خلدون يف مقدمته ما يتعلق مبا اصطلح عليه يف ظل الواقع املعاصر بسيادة القانون وضبط  ومما أشار إليه 
اليت تتمثل بكافة اجلهود واإلجراءات اليت يتخذها و  ،(الضبط االجتماعي أو الرقابة االجتماعية)سلوك اجملتمع ومساه 
حلمل األفراد على السري على املستوى العادي  كوذل ؛-كالدولة أو األسرة أو القيم الدينية   –اجملتمع أو جزء منه 

املألوف املصطلح عليه يف اجلماعة دون احنراف أو اعتداء، وهو يتنوع باعتباره أساس حياة اجلماعة وأمنها واستمرارها 
ما بني ضبط خارجي يأيت عن طريق القانون، وضبط داخلي يأيت عن طريق الدين، إىل جانب الضبط االختياري 

 عن طريق الضمري، باإلضافة إىل الضبط الوقائي الذي يدل على ما للعمل من أثر يف الوقاية والعالج من الذي يأيت
 .االحنراف عن مصطلحات اجلماعة وأساليبها العادية

وقد أشار ابن خلدون يف مقدمته عند حديثه عن االجتماع البشري اليت متثل األوطان قوالبه اليت يتحقق  
ذلك مستمد من ضعف اإلنسان واستحالة معيشته منفردة، إال أن اجتماع البشر يستلزم وجود ضمن نطاقها، وأساس 

حيول دون اعتداء املعتدين لتحقيق من شأنه أن و  ،سلطة هي عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض
كانت مدنية الطبع تعرب عن حالة   وإذاقوة القاهرة اليت متارسها السلطة، االنسجام مع قواعد اجلماعة دون احنراف بال

تتسم متعددة ضمن هذا النطاق إنسانية عامة مشرتكة متثلها خمتلف التجمعات البشرية، إال أن مثة تفاصيل 
للتفاعل بني ظواهر الكون املختلفة وفقا  باخلصوصية؛ ذلك أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيئة اجلغرافية و 

                                                           
 .(027) البقرة  283
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ما ذكره عن سكان  (املقدمة)من أثر يف تشكيل معايريهم وعاداهتم، ومن دالالت ذلك يف  من طبيعية واجتماعية
األقاليم املتوسطة وأهنم أكثر اعتداال  وأنزع الختاذ األسلوب البعيد عن التطرف يف حياهتم وتفاعلهم مع بعضهم 

مر والنهي، والنظام وامللك، العلوم والصناعات، واأل: )ذلك بعدة عناصر متثلت يفابن خلدون ربط  حيثالبعض، 
وفيهم ظهور األنبياء، وتأسست الدول واملمالك، وسنت القوانني، ووضعت العلوم، وتشيدت األمصار، وغرست 

رفاهية :)تحقيقوهو ما يصطلح عليه ب؛ (املغارس، وحرثت احملارث، وتولدت الصناعات النفعية وترفهت املعيشة
مثمرة، حيث يأيت لما تشكلت منظومة املواطنة على أسس قومية لتكون إجيابية و اليت كلما حتققت مبصداقية ك( املواطن

، حيث أن احلياة يف اجملتمع لتوفري األمن والضبط ا  على رأس هذه العناصر حتقيق االستقرار الذي يراه ابن خلدون هام
 .منسجمة ومثمرة وبناءة االجتماعية املستقرة جتلب معها تفاعالت

الرتبية مبعناها االجتماعي الواسع عبارة عن كافة يقرر ابن خلدون أن  مدنية الطبع وضمن نطاقات تأطري 
احملاوالت اليت تنفرج عن إدماج أدوار جديدة يف شخصية اإلنسان، حيث يلعب االتصال الشخصي دورا   كبريا  يف 

لرتبوي والثقايف لتجويد نطاقات ، وهذا ما يتقرر بناء عليه أمهية البعد ا284.جناح عمليات الرتبية ويف التمكني هلا
ومما ذكر ابن خلدون فيما يتعلق مبدنية الطبع واملواطنة أن األوطان الكثرية يف اجملتمع عرب خمتلف املستويات،  االتصال

فيها دولة بسبب اختالف اآلراء واألهواء، حيث يرتبط بكل عصبية صراع يرتب القبائل والعصائب قل أن تستحكم 
أنه هتديد أمن واستقرار اجملتمع؛ لذلك فإن اخللوة من العصبيات يسهل متهيد الدولة فيها، ويكون اخللل الذي من ش

سلطاهنم وازعا  لقلة اهلرج والفتنة واالنتقاض، كما ذكر يف موضع آخر بأن استقرار الدولة من شأنه أن ميهد إىل 
وص بامللك يف الدولة وتوارثوه واحدا  بعد واحد فإذا استقرت الرئاسة يف أهل النصاب املخص)االستغناء عن العصبية، 

يف أعقاب كثريين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن األولية، واستحكمت ألهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة، ورسخ 
 (.يف العقائد دين االنقياد هلم والتسليم

أكيده بأن الدولة العامة االستيالء ومما ذكره ابن خلدون مقررا  أمهية ربط مدنية اإلنسان وقيم املواطنة بالدين ت 
القلوب إذا تداعت إىل أهواء الباطل وامليل إىل الدنيا حصل : )العظيمة امللك أصلها الدين، وقد علل ذلك بأن

                                                           
 .(1/52)مد،  معلومات أوردها حممد عبد املنعم نور، عبد اهلل حم –الدويش . حممد، املقدمة، ت –ابن خلدون   284



 راطي وفق ما يرتبط بأسس وآليات املواطنة من منظور اإلسالمتعزيز نطاقات االنتقال الدميق
 

 

 

 

127 
 

احتدت وجهتها فذهب و التنافس وفشا اخلالف، وإذا انصرفت إىل احلق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على اهلل 
، وال شك أن يف 285(.فعظمت الدولة والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلكن التعاون التنافس وقل اخلالف، وحس

إال إذا كانت ما تأطر ضمن نطاق دولة يال ميكن أن  الذي استدامتهاحتقيق ذلك تأكيد على أن املواطنة احلقة يف 
سياستها وتنحيته ليكون مقتصرا  لتكون سببا  يف نصرته والقيام به ال فصله عن  ؛هذه الدولة ترتبط بقيم الدين وتعاليمه

 .يف تعاليمه على الشعائر دون السياسات، وعلى اخلصوصيات دون العموميات، وعلى العبادات دون املعامالت

دراسة الظاهرات االجتماعية اليت متثل مدنية الطبع ( املقدمة)كتابه العظيم لقد استطاع ابن خلدون من خالل   
اليت وضع من خالهلا قواعد املنهج االجتماعي  حيث ، أحوال االجتماع اإلنساين فيها واقعات العمران البشري أو

تتحقق من خالهلا الظواهر االجتماعية من ناحية عالقتها بالتفكري والعمل، واليت تستلزم صبها يف قوالب يوجب 
 286.عةلبعض ظواهر الطبيعة وما وراء الطبي ماجملتمع على األفراد أن يصبوا فيها تفكريهم وفهمه

وبناء على ما سبق، فإن التعارف ال يكون إال بني املختلفات، ومدنية الطبع اليت ارتبطت بالعمران يف  
وإن بدا بينها ضرب من التقارب الفكري  ،احلضارة اإلنسانية ال تتحقق إال يف ظل بيئة متنوعة ومتعددة املشارب

ميثل حمورا  جوهريا  وأساسا  ضروريا  لبناء  التنوعيةخر يف ظل واملعريف والقيمي؛ لذلك فإن التنوع والتعايش والقبول باآل
 .منظومة املواطنة على أسس متماسكة ومرتاصة

 

                                                           
 (.1/220)املرجع السابق،   285
 (.1/170)علي عبد الواحد وايف، .عبد الرمحن، املقدمة، د -ابن خلدون   286
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 المبحث الثاني                                                  
 

 287.التنوعيةمرتكزات صناعة المواطنة في ظل 

الواسع أمهية كربى وأساسية يف حتديد هوية اجملتمعات  يف ظل أمناطها املختلفة مبفهومها التنوعيةتكتسب  
وطبيعتها، وبالتايل مدى حتقيق مدنية الدولة من خالل مالئمة النظام السياسي واالجتماعي األنسب حلكمها وإدارة 

وحدة شؤوهنا بعيدا  عن أية إسقاطات جاهزة ألي صيغ حمددة سلفا  لنظام احلكم املطلوب فيها، فعلى الرغم من تباين 
التعدديات املوجودة يف تلك اجملتمعات، فإهنا متثل يف احملصلة نتاجا  تراكميا  لرتكيبة اجملتمعات من النواحي الدميوغرافية 

حجم وتنوع الطوائف املكونة لتلك اجملتمعات واألقليات يف ظل والثقافية والتارخيية والعرقية واإلثنية والدينية واملذهبية 
 تلعب مجيعها أدوارا  هامة يف تشكل الوعي السياسي والثقايف يف ظل كوهنا متثل حقيقة موضوعية املوجودة فيها، واليت

الدينية  التنوعيةومتحققة بأشكال متعددة ال تقل واقعيتها عن واقعية أية ظاهرة إنسانية بديهية، ومن هناك أضحت 
خمتلف امللل والطوائف واألديان، وما مهدت له  والثقافية حمسومة يف ظل االنفتاح الكبري الذي تشهده العالقات بني

االتصاالت احلديثة والعصرية والتواصل الثقايف من اتساع يف املعرفة بني كل تلك املكونات اإلنسانية واملعرفية، واليت هي 
اإلنسانية  نتاج احلضارة بكل ما تكتنزه من ثراء وغىن وتراكم حضاري ال سبيل أمام املتتبعني لصريورة ومسرية احلضارة

مل يعد مقبوال  اآلن يف ظل كل ما تقدم من  فإنه تجاهله وإلغائه، وإن كان ذلك قد حصل كما كان قبل عصر احلداثةل
، -ثقافة وعقيدة وفكرا   -معطيات حضارية وإنسانية ومعرفية، واليت جيب أن تؤسس لفهم أكرب لآلخر املختلف معنا 

تعاطي الكوين مع اآلخر الذي هو جزء أساسي يف مسرية طويلة من على أن ذلك جيب أن ينسحب لكل مناحي ال
 .التكامل احلضاري واإلنساين

السياسية يف اجملتمع مبفهومها الواسع تعين االعرتاف بشرعية وجود التعدد االجتماعي،  التنوعيةوإذا كانت  
 التنوعاتاهتا ضمن إطار الدولة، فإن وحق كل اجلماعات والتكوينات اجملتمعية يف الدفاع والتعبري عن هويتها وتوجه

                                                           
تعد ( التنوعية)فقه عليه بأن لفظة فيما أوا 07، ص (اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعاصر: )طه جابر العلواين يف كتابه.ذكر د  287

السائدة واملستخدمة عند كثري ممن عاجل هذا املفهوم؛ إذ أن هلذه اللفظة جذورها وأصوهلا العربية ( التعددية)مفهوما  عربيا  إسالميا  بديال  عن 
الدالالت القرآنية تقرر التنوع بدالالته الفطرية واإلسالمية، فهي تعتمد على جذر فلسفي عميق قائم على أن اهلل تعاىل قد خلق الكون متنوعا ، و 

 . والكسبية باعتباره أمرا  واقعا  يف البناء الكوين حبكم السنن اإلهلية يف الطبيعة، ويف البناء االعتقادي والتعبدي بالنسبة لإلنسان
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ميكن أن تفهم بذات املعىن، كما جيب أن تستوعب يف إطارها الصحيح  -الثقافية واالجتماعية والفكرية  –األخرى
املبين على ضرورات الفهم التارخيي لصريورة اجملتمعات وتنوعها الثقايف واإلثين والقبلي والعشائري والفكري وحىت 

اخلايل من أية نزعات إنسانية ذات منحى مجعي أو وطين ضمن إطار الدولة املدنية، األمر الذي املصلحي البحت 
مبعناها الشامل الذي ال خيلو من نزعات أنانية حبتة يف بعض مراميه وأهدافه؛ وعليه فإن التجانس  التنوعيةيستلزم فهم 

قرار اجملتمعي من خمتلف النواحي حتقيقا  للتوافقية االجتماعي والتوافق السياسي يعتربان شرطان مسبقان لتحقيق االست
يف اجملتمع يف ظل التعايش السلمي، ال سيما وأن اجملال السياسي ال ينفصل عن اجملال االجتماعي والعالقات 

 288.الشخصية

إن التعدد تنوع مؤسس على متيز وخصوصية يف اجملتمع، وهو ال ميكن أن يوجد وال حىت أن يتصور إال ضمن  
ر الوحدة، حيث يتقرر بناء على ذلك للتعددية مستويات حيددها اجلامع الذي جيمع ويوحد أجزائها، وذلك يف إطا

يف املذاهب واملدارس الفكرية وفلسفتها، وتيارات السياسة وتنظيماهتا، وقد تكون يف بعض احلضارات  تنوعيةظل 
 . حلضارة الواحدة وجامعتهاتعددية يف القوميات واللغات واألوطان، مع اجتماعها يف رابط ا

وهلا طرف غلو أحدمها إفراط واآلخر  –وسط عدل متوازن  –ككل الظواهر واملذاهب الفكرية هلا   التنوعيةإن 
تفريط، ووسطها العدل والتوازن الذي يراعي العالقة بني التميز والتنوع والتعدد ضمن إطار الدولة املدنية، وبذلك 

، وهو قانون إهلي له طابع السرمدية، وهبا (سنة كونية)يف كل الظواهر  التنوعيةجعلت من  تتمثل الرؤية اإلسالمية اليت
املوزونة مبيزان اإلسالم، حيث يراها قانون التنوع  التنوعيةتتميز عوامل اخللق عن ذات احلق سبحانه الواحدة، تلك 

 .وضمن إطار املشرتك اإلنساين سالمي يف إطار الوحدة اإلسالميةاإل

 :يف جوانبها املتعددة يف عدة نصوص، منها التنوعيةحتدث القرآن الكرمي عن وقد 

َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت }: قوله تعاىل - َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ
 .ناس، حيث قرر بذلك التنوع يف القوميات واألج289.{لِّْلَعاِلِمين

                                                           
 .2عبد النيب سلمان أمحد، التعددية والتسامح، ص   288
 (.00)الروم   289
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ُكْم ِعنَد يَأَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ } :قوله تعاىل -
 .حيث قرر بذلك التنوع يف الشعوب والقبائل، 290.{اللَِّه َأتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبير

ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك * َوَلْو َشاء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس أُمَّةا َواِحَدةا َواَل يَ َزاُلوَن ُمْخَتِلِفين }: ىلقوله تعا -
ْت َكِلَمُة رَبَِّك أَلْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعين ، حيث قرر بذلك التنوع يف 291.{َخَلَقُهْم َوَتمَّ

 .لشرائع واألديان والتوجهاتا
حممد الدكتور  لككما رأى ذ  –وتعددت آفاقها  التنوعيةوضمن نطاق هذه الدالئل انفتحت سبل 

أمام تيارات الفكر اإلسالمي، وذلك يف إطار وحدة وجامع التصديق مبا جاء به الدين مما هو معلوم منه  - 292.عمارة
يف اللغات واألقوام ويف الثقافات  التنوعيةاألمة والعقيدة واحلضارة الذي وحد ( اجلامع اإلسالمي)بالضرورة، فظلل 

الفرعية، ويف األوطان واألقاليم املتميزة، ويف الفرق اإلسالمية السياسية، ويف املذاهب الفقهية، ويف التيارات الفكرية، 
علم بالضرورة من أصول  فازدهرت تعددية االجتهادات البشرية يف إطار اجلامع الثابت اخلالد الذي متثل فيما

 293.الدين

وفق ما يرتبط بالنظرة الشرعية املرعية تتأطر املواطنة ضمن عدد من املبادئ  التنوعيةوضمن هذا اإلطار من 
باعتباره مواطنا  له  دة وعدلاحلاكمة، فلغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمية مكانا  ومكانة يعامل فيها بكل إنصاف وحيَ 

بني خمتلف  ما عليه؛ انطالقا  من قبول ما تقتضيه املشاركة يف الدار حتقيقا  للمصاحل املشرتكة ما للمسلم وعليه
 294.، وإعماال  لروح األخوة اإلنسانية بدال  من إمهاهلااألطراف

 

                                                           
 . (12) احلجرات 290

 .(110-114) هود  291
م، وهو مفكر إسالمي ومؤلف وحمقق وعضو يف جممع البحوث 1021ديسمرب  4-ه1252رجب  07ولد يف : حممد عمارة.د  292

اإلسالمية باألزهر بالقاهرة، صاحب إنتاج علمي ضخم يربو على مائة مؤلف، واليت استهدف من خالهلا التعريف بأعالم التجديد اإلسالمي،  
ابة يف العديد من الدوريات الفكرية املتخصصة، وشارك يف العديد من الندوات واملؤمترات العلمية، حيث استهدف من خالل كما أسهم بالكت

 (.ويكبيديا املوسوعة: أنظر.)طرحه حتقيق وحدة األمة اإلسالمية
 .52ملاذا وكيف ؟، ص ... حممد عمارة، هل اإلسالم هو احلل .د  293
 .024ظام السياسي اإلسالمي، ص حممد سليم، الن -العوا .د  294
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 استيعاب أهمية البعد الفطري لمدنية اإلنسان: أوالا 

 
 ضرورة لتصبح الفطرية صورهتا تتجاوز - ادليةتب بعالقات اآلخرين بالناس ارتباطه أي - اإلنسان مدنية إن 

 قيم وجود بضرورة تعرتف اإلنسان فردية يف غاالةامل املذاهب أشد أن جند هلذا اإلنسان؛ هلذا بالنسبة ووجودية بل حياتية
 يتال العالقات جيعل واإلسالم التحقق، من قدر بأعلى فردياهتم حتتفظ حىت بينهم فيما األفراد هؤالء عالقات تنظم

 احلقوق إهدار جيعل وباملقابل اإلنسانية، فالح سبيل بعهده والوفاء بربه املسلم عالقة حسن مع وغريه اجملتمع يف ينظمها
 للشقاء وسبيال   تعاىل اهلل مقت استحقاقهم يف سببا   اهلل ميثاق ونقض األرض يف اإلفساد مع العالقات تلك على املرتبة

  .األبدي

مجتمع واالنتماء ملواطنته من أهم دعائم اجملتمع، وذلك مبا من شأنه احملافظة على إن الشعور باالنتماء لل
استقراره ومنوه، وهو ما يشري إىل مدى شعور أفراد اجملتمع باالنتماء إىل جمتمعهم، وميكن االستدالل على ذلك من 

، واحملافظة على واالعتزاز باالنتماء له ور بالفخر، الشعهاملشاركة اإلجيابية يف أنشطة اجملتمع، الدفاع عن مصاحل)خالل 
 االنتماء هو مشاركة سكان اجملتمع، وكل هذه املؤشرات ميكن أن تقاس وُيستدل عليها باجملتمع، فأساس (هممتلكات

وحث اآلخرين على التعاون معهم ملواجهة املشكالت، ووضع الربامج املناسبة ملواجهتها، وهو ما يعكس صناعة جمّودة 
 .يف ممارستها وحراكها ضمن نطاق الوطن والوطنيةللمواطنة 

إن من املسلمات والضرورات الفطرية أن البشر كائنات اجتماعية وخملوقات تتجمع سويا  ويعتمد كل منها 
كامل مع على اآلخر جسميا  أو نفسيا  عرب احلياة، فالعالقات الوثيقة مع اآلخرين تبدو من الضروريات، وهي أمور تت

أحزاهنا العميقة،  و  البشر قادرون على تقدمي كل منهم لآلخر أعظم مسرّات احلياة وأفراحهان ورفاهيته، و بقاء اإلنسا
وبالتايل فإن حاجة الفرد لآلخرين تكمن يف  ماية من األخطار؛كما ميكنهم إعطاء نوع من التعاطف والتأكيد واحل

رضاءها مبجهوده اخلاص، مما يشعره باألمن ويزيد مساعدته على حل مشاكله وإرضاء حاجاته اليت ال يستطيع حلها وإ
 .ولقدراته اليت تتكامل مع قدرات اجملتمع من احرتامه لنفسه

يعد مفهوم االنتماء االجتماعي الذي يعرب عن روح الوطنية يف تفاعلها الوجداين واحدا  من أهم املفاهيم  
ومكان، ويقابله على الضد متاما  مفهوم االغرتاب الذي يعين املركزية اليت حتدد طبيعة عالقة الفرد باجلماعة يف كل زمان 

االبتعاد النفسي للفرد عن ذاته وعن مجاعته، وذلك سواء ابتعد الفرد عن مجاعته أو غادرها إىل مجاعة أخرى، فهو يف  
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ختالف كلتا احلالتني يفقد انتماءه جلماعته من جانب، ويواجه برفض اجلماعة األخرى له من جانب آخر؛ وذلك ال
 .عاداته وقيمه ومنط شخصيته وخرباته، مما يسبب غربته من ناحية، وعدم انتمائه جملتمعه من ناحية أخرى

تربز أمهية االنتماء على املستوى االجتماعي باعتباره العمود الفقري للجماعة، وبدونه تفقد اجلماعة  
حلاجات ها ا، والذي يتوقف على مدى حتقيقاجنذاب األعضاء هلب يتمثلمتاسكها، ال سيما وأن متاسك اجلماعة 

ذلك يرجع إىل متكنها من التأثري على أفكاره وسلوكه إن ، فطاملا أن اجلماعة حتقق حاجات الفرد فاملكونني هلا أفرادها
 :عن طريق تلك الفوائد اليت حيصل عليها من وراء انتمائه هلا، واملتمثلة فيما يلي

 .ية اليت يعجز الفرد عادة عن حتقيقها مبفردهحتقيق الرغبات الشخصية واالجتماع -

الشعور باالنتماء إىل مجاعة تتقبله ويتقبلها فيشعر باألمن والطمأنينة، وهو ما يعرب عنه يف ظل الدولة احلديثة  -
 .باملواطنة املبنية على اجلنسية

تم على الفرد املنتمي ميكن تغيري سلوك الفرد عن طريق اجلماعة، فكل مجاعة هلا معايريها وقيمها اليت يتح -
 .إليها اكتساهبا

يتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة من اكتساب املرياث الثقايف الذي ميّكنه من التفاعل اجيابيا  مع أفراد  -
 .جمتمعه

 .تساعد اجلماعة الفرد على ممارسة أنواع من النشاط يستغل فيه قدراته ويكتشف قدرات أخرى -

احلاجات املهمة اليت ُتشِعر الفرد بأنه جزء من مجاعة معينة، سواء كانت هذه  تعترب احلاجة لالنتماء من 
، كما تشعره بأنه جزء من وطن معني، حيث يُوّلد هذا الشعور االعتزاز (مجاعة مهنية -الرفاق  -األسرة )اجلماعة 

اح تقبله لذاته وشعوره بالرضا واالرتيوالفخر بانتماء الفرد هلذه اجلماعة، كما يُ َعدم إشباع حاجات طفل ما قبل املدرسة و 
وباملقابل يعترب فقدان االنتماء واملواطنة املوضوعية من أخطر ما يهدِّد حياة أي جمتمع أوىل مؤشرات انتمائه للجماعة، 

ما وينشر األنانية والسلبية فيه، كما يؤدي االنتماء إىل التعاون مع الغري، والوفاء للوطن والوالء له، وذلك من خالل 
فإن االنتماء إىل مجاعة من  ؛ وبذلك295(.العطاء، التضحية، والتعاون مع اآلخرين: )يرتبط باالنتماء من القيم، مثل

                                                           
 .صابر أمحد عبد الباقي، االنتماء 295
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الناس يرتكز على الكثري من املعطيات والقواسم املشرتكة، وقد تطورت منظومته يف ظل الدولة احلديثة لرتتبط باملواطنة 
 . اسية والثقافيةيف أبعادها القانونية واالجتماعية والسي

 
 اإلسالم منظور من التبادلية العالقات أخالقية: ثانياا 

 
 جتمعهم الذين أهله عن فضال   اإلنسان، هبم اختلط قوم لكل بالوفاء متمثال   اإلسالم منظور يف للقوم الوالء يعد 

 بإخوانه، كثري بنفسه قليل فاملرء ريه،غ عن يستغين ال ممن فيكون مدينة، أو قرية إىل ينتمون ممن يكون أو املواطنة رابطة به
  (.بطبعة مدين) :أنه قوله شهري يف خلدون ابن يقول كما وهو

 هو منها األدىن احلد دوائر هلا مسلم غري أو مسلما   عيدا  ب أم قريبا   كان سواء الغري مع اإلسالم يف العالقة إن
 اهلل رضي) املهاجرين إخواهنم مع األنصار به تعامل ما هو وهذا واإلحسان، اإليثار هو األعلى وحّدها والعدل، املساواة

 الرتابط هذا يغذي اإلسالم أن شك وال االجتماعي، الرتابط من درجة أعلى على املدينة دولة فقامت ،(أمجعني عنهم
 واأليتام، الفقراء وكفالة الضيفان، وإكرام اللهفان، وإغاثة اجلريان، إىل واإلحسان األرحام، صلة على الدائم باحلض
 حقوق وحفظ الواحد، اجملتمع أفراد بني السالم وإفشاء واألتراح، األفراح يف واملشاركة الرمحن، بيوت يف اجلماعة وشهود

 كله وهذا كذلك؛ حنوهم واجبات وعليهم الديار، يف إخواهنم على حقوقا   هلم األمان مُينح ومن كمواطنني الذمة أهل
 األهل بني الفرقة بث أو والعدوان، اإلمث على التعاون ونفي والتقوى، الرب على التعاونو  احلب آصرة املوطنون يقيم حىت

 وحمكوم، وحاكم وفقري، وغين وكافر، ومسلم وطاحل، صاحل من اجلميع على وفشل شؤم نذير وهو واجلريان، واألقارب
 296.سبيل بكل اإلسالم حارهبا اليت الفتنة وهي

 شخص يأخذها اليت الصفة حبسب كثرية تشعبات يف اجملتمعي املستوى على املتبادلة اتوالواجب احلقوق تتمثل          
 اجلريان، بني وحقوق األرحام، بني وحقوق الزوجني، بني وحقوق وأوالدهم، الوالدين بني حقوق فهناك اآلخر، جتاه

 حقوق الشارع، حقوق ت،البي حقوق) :مثل أخرى، مسارات على تصاغ ولكنها هذه، مع تتداخل حقوق أيضا   وهناك
 املؤكدة العامة باحلقوق متمثال   أوسع هو ما وهناك ،(ذلك إىل وما واحلضر، السفر وحقوق العلم، دور حقوق املسجد،

 فيمن ترتكز سلوكيات بصفتها لكنها الواحد، اجملتمع يف املسلمني بني عامة ا  حقوق تعد أساسا   ألهنا اجملتمع أفراد عموم بني

                                                           
واجب   ات  –ن   دوة املواطن   ة يف اإلس   الم  التأص   يل الش   رعي وتع   دد ال   والءات الديني   ة والطائفي   ة والعرقي   ة،، املواطن   ة ب   ني ص   الح ال   دين س   لطان.د 296

 .10ص وحقوق، 
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 جمتمع جيمعهم الذين األفراد بني بالعالقات لالرتقاء املهم من فإن وبذلك  ؛- جمتمعه أبناء أي - اناإلنس هميعايش
 وبني خصوصا   املؤمنني بني اإلسالم دين شرعها اليت األخالق فيها تتجلى أن للسعادة احملقق اإلنساين املستوى إىل مسلم
 يف التبادلية بالعالقات ترتبط اليت األخالقيات هذه ومن العموم، وجه على رابطة جتمعهم الذين االنتماءات خمتلف
  :يلي ما املسلم اجملتمع

 املتماسكة العضوية البنية تتشكل أساسه على الذي وهو :المؤمنين بين اإليمان برابطة ينعقد الذي الوالء -
 قال وهلذا اري؛احلض وجودها ويندثر األمة حال يفسد وبضعفه اإلسالمية، لألمة وبالتايل املسلم للمجتمع

َنٌة ِفي اأَلْرِض } :األنفال سورة يف وتعاىل سبحانه َوالَّذيَن َكَفُروْا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن ِفت ْ
 297.{َوَفَساٌد َكِبير

 ليشد إجيايب وعملي نفسي تقارب روح بينهم العالقات إطار ضمن يسود حيث :والتعاطف والتواد األلفة -
 اهلل صلى) الرسول ذلك أوضح وقد فقط، مظهريا   أو مصلحيا   ال حقيقيا   إنسانيا   إميانيا   شدا   بعض إىل عضهمب

 اشتكى إذا اجلسد مثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل) :قوله يف ذلك بليغ تشبيه يف (وسلم عليه
 298.(واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه

 مقصورة وليست له، للمنصوح مصلحة فيه ما بكل السعي تقتضي جامعة كلمة وهي :لتناصحوا النصيحة -
 النيب الصحابة بايع اليت املبايعة عناصر من كان وقد مقارف، منكر ترك أو مرتوكة عبادة أداء حنو اإلرشاد ىعل
 ،(عنه اهلل رضي) الداري متيم عن مسلم صحيح ويف، 299(.مسلم لكل النصح) :عليها (وسلم عليه اهلل صلى)

 وألئمة ولرسوله ولكتابه هلل :قال ؟، اهلل رسول يا ملن قلنا النصيحة، الدين) :قال (وسلم عليه اهلل صلى) النيب أن
 فليمطه أذى به رأى فإن أخيه، مرآة أحدكم وإن يظلمه، وال يكذبه وال خيذله ال املسلم أخو مواملسل ،املسلمني

  300.(عنه

                                                           
 .(72) األنفال 297
اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه  عبد الباقي،واللفظ له، وقد أورده حممد فؤاد  (2586) ، ورواه مسلم، ح(6011)رواه البخاري، ح  298

 (.2/102)باب نصرة األخ ظاملا  أو مظلوما ،  –البخاري ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب  –الشيخان 
 (.55)، ح (باب بيان أن الدين النصيحة –كتاب اإلميان )، رواه مسلم 299
 (.2/522)حسن : وقال حمققه أخرجه الرتمذي يف سننه مفرقا  ومجعه صاحب جامع األصول، 300
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    عوراهتم، وسرت عنهم، األذى وكف وأخراهم، دنياهم يف ملصاحلهم إرشادهم املسلمني بني مافي النصح صور ومن     
       والشفقة وإخالص، برفقٍ  املنكر عن وهنيهم باملعروف، وأمرهم هلم، املنافع وجلب عنهم، املضار وإبعاد زالهتم، ودفع

 .عليهم

 إذا واخلصام التنافر احتواء إىل واملبادرة بينهم، والشقاق والنزاع الفرقة أسباب بإزالة وذلك :الناس بين اإلصالح -
 اهلل قول ذلك ويقرر األعمال، أفضل من اإلصالح خصلة اإلسالم جعل وقد يتطور، أن من ومنعه حدث،

َر ِفي َكِثيٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح } :تعاىل بَ ْيَن النَّاِس َوَمن يَ ْفَعْل الَّ َخي ْ
ا    301.{َذِلَك ابْ تَ َغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراا َعِظيما

 شامل والنصر وإمكانات، قدرات من يستطيع مبا ينصره أن املسلم أخيه على املسلم حق فمن :النصرة واجب -
 وقع إذا ينصره أن عليه جيب فإنه مادي أمر يف يظلم عندما نصره ليهع جيب فكما واملعنوية، املادية للجوانب

النصر للمسلم مطلوب من أخيه على أية  أن كما ،وحنوها السمعة وتشويه والنميمة كالغيبة أديب، ظلم عليه
أنصره إذا كان : قال رجل انصر أخاك ظاملا  أو مظلوما ،)(: صلى اهلل عليه وسلم)حال؛ وهلذا يقول الرسول 

  302.(فإن ذلك نصره حتجزه ومتنعه من الظلم: ؟، قال إذا كان ظاملا   فكيف أنصره مظلوما  
 الوفاء احلديث، صدق) :مثل املؤمنني، صفات من الشرع جعلها اليت اإلميانية األخالق سائر أيضا   ذلك ومن        
 تقتضيها اليت العملية اباآلدوهناك كذلك  ،(والتواضع واحلياء، العفة التعامل، يف العدل باحلق، الشهادة أداء بالعهود،

 للدخول كاالستئذان والبيوت لشارعا آداب الصحبة، آداب املايل، التعامل آداب) :مثل الناس، بني اليومية احلياة حركة
  (.الصغري على والعطف الكبري، احرتام بأخيه، إشاعته تضر مما يراه ما وسرت عليها، التلصص وعدم

م لتكون قواعد موّجهة وضابطة للحياة اإلسالمية تتمثل بصورهتا املباشرة إن القيم اخللقية اليت شرعها اإلسال
الصدق، العدل، احلياء، اإلحسان، التعاون : )يف هذه العالقات بني أفراد اجملتمع، سواء كانت من املطلوبات، مثل

ل، التعدي على حقوق الغش، الغ: )، أو كانت من القيم املنهي عنها، مثل(على الرب والتقوى، اإلكرام، والنصيحة
 مما جاء النهي عنه يف الشريعة( اآلخرين، التكرب على الناس، االهتامات الباطلة، والتلصص على العورات، وحنوها

أن  -لو استطاع النظام الرتبوي غرسها يف نفوس الناشئة وبناء شخصياهتم عليها  -، وهي قيم ميكن من خالهلا الغراء
  303.ه يف أعلى درجاهتا، ويتناغم أفراده نفسيا  وفكريا  وحركيا  بأرقى صور الكماالت البشريةتوجد جمتمعا  تتألأل إنسانيت

                                                           
 .(112)النساء  301
 (.2/524)، (أو مظلوما   باب أعن أخاك ظاملا   - املظامل تابك(، (0211)رواه البخاري، ح  302
 .الرمحن زيد، فلسفة املواطنة يف اجملتمع السعوديعبد –الزنيدي  303

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4432&idto=4520&lang=&bk_no=52&ID=1548
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اليت قررهتا األدلة الشرعية تؤكد الكثري من  إن األبعاد األخالقية يف التواصل بني مكونات اجملتمع املسلم
يستوعب كل من ينتمي هلذا الدين؛ لذلك  األبعاد اليت ترتبط بأسس ومرتكزات مفهوم املواطنة، كما أهنا تتسع اتساعا  

فإن املسؤولية تقع على كل فرد مسلم من موقعه أن يفّعل هذه األبعاد يف حياته تقريرا  ملزيد من الرتابط والتماسك بني 
أفراد اجملتمع، وما مل نستوعب ونفّعل املسؤولية ضمن هذه األبعاد فإنه ومن دون شك سنضّيع على أنفسنا الكثري من 

 .النبوية التوجيهات القرآنية واإلرشادات ملكاسب اليت حيققها اجملتمع مىت ما وعى وفّعل األبعاد األخالقية يفا
وإذا كانت هذه هي مقتضيات العالقة اليت ترتبط بعالقة املسلمني بعضهم ببعض، سواء أكانت تربطهم 

ة املسلمني بغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي تقوم على رابطة املواطنة أو ال جتمعهم، فإن القاعدة املقررة بالنسبة لعالق
املرعية، حيث  ، وأن علينا أن نرتكهم وما يدينون وفق ما قررته الدالالت الشرعي(هلم ما لنا، وعليهم ما علينا)أن 

َهاُكُم } :ومن ذلك قول اهلل تعاىليتلى إىل يوم القيامة،  جعل اهلل تعاىل برهان ذلك قرآنا   اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم اَل يَ ن ْ
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  والرب ، 304.{ اْلُمْقِسِطينيُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

هتنئتهم فيما مل ، هبممواساهتم يف مصا، حفظ عهودهم، كفالة حقوقهم: )ومن ذلك، هو أعلى درجات حسن اخللق
تبادل ، إقامة العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، يكن من خصوصيات دينهم من مناسبات اجتماعية

 (.اخلربات يف خمتلف مناحي احلياة وغريه، ووقوع التعاون املثمر والعادل معهم يف كل ما ميثل مصلحة مشرتكة للفريقني
مع فريق من غري املسلمني العتبارات اجتماعية كقرابة أو مصاهرة أو كما تنشأ بعض الوشائج النفسية 

أو ، مصلحية كتجارة وتبادل منافع وحنوها، وهي ال تزال يف إطار العفو ما مل حتمل على إبطال حق أو إحقاق باطل
مواّدة القوم إمنا أو تزيّن مظاهرهتم على املسلمني، وكل ما جاء يف القرآن من النهي عن  ،أو فعل حمرم، إسقاط واجب

 .ينصرف إىل احملاربني منهم
وال شك أن املصاهرة تنشئ من الوشائج ، وقد أجاز اإلسالم الزواج باحملصنات من الذين أوتوا الكتاب

النفسية ما ال جيحد، ولكن هذه الوشائج ليست من جنس احلب يف اهلل الذي جعله اهلل تعاىل وقفا  على مجاعة 
ولو مل يدخل معه يف معاملة قط، وحمبته يف اهلل ال تزيلها اخلالفات ، ولو مل يلقه يف حياته املسلمفاملسلم أخ ، املسلمني

أما  ،من كان الطارئة وال االختناقات العابرة، فهي رابطة وثق اهلل تعاىل عراها بيده، فال حيل ألحد أن يفصمها كائنا  
 .وتنهي بانتهائها فتوجد بوجودها، حمبة غري املسلم فهي اليت تنشئها مثل هذه االعتبارات

  هلم أن  -خاصة الذين جتمع هبم رابطة املواطنة  –تتمثل يف أن املسلمني بناء على ما سبق خالصة القول و  
من  -وفق ما أرى  -بل إن ذلك ، وال يؤثر على مصلحة أمتهم، حيسنوا إىل غريهم حبيث ال يقدح ذلك يف دينهم

                                                           

 (.4)املمتحنة 304 
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من أعظم املناهج يف الدعوة إىل دين  ا  ومنهج سبيال  يعد ذ العفو واإلحسان إىل الغري قبيل الدعوة من باب أوىل، فأخ
 305.اهلل تعاىل

 
 (المؤسسات األهلية)المجتمع المدني : ثالثاا 

 
انتشر مفهوم اجملتمع املدين انتشارا  ملحوظا  يف العقود األخرية من القرن العشرين، ومن مث أصبح له دور 

وىل من القرن احلادي والعشرين، مما جعل من هذا املفهوم موضوعا  متداوال  على ألسنة ومكانه يف السنوات األ
حيث السياسيني واملصلحني االجتماعيني على حد سواء، بل أصبحت الدول الكربى حتث على وجوده وتكوينه، 

 .نتشارامليزانيات السخية للدفع بفكرة اجملتمع املدين إىل الظهور واال وترصدعقد املؤمترات تُ 
كل جمموعة من الناس يف أي : )يعّرف اجملتمع املدين تعريفا  واسعا  وتعريفا  ضّيقا ، فأما التعريف الواسع فهو 

، وهي تلك اجلماعات اليت تقع بني (جمتمع تنتظم يف جتمع له أهداف حمددة، ويكون هذا التجمع طوعيا  ومؤسسيا  
التجمع )فهو جبانب األسس السابقة يف املفهوم األول يشرتط أن يكون ، أما املفهوم الضّيق (األسرة)وبني ( الدولة)

سياسي النظور املويعرف اجملتمع املدين من ، (مؤسساهتا يف توجيهه أو متويله تطوعيا  ال تتدخل الدولة أو أيا  من
ب أنشطة يعملون اجملتمع الذي يضم مجاعات حرة مستقلة يلتقي أفرادها حول آراء وضرو : )ألنشطة اجملتمع على أنه

مجلة من املؤسسات : )فإن اجملتمع املدين هو ؛ وبذلك(لدفاع عنها أمام السلطة القائمةمن أجل تأكيد مصاحلهم وا
األهلية التطوعية الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تعمل يف ميادين خمتلفة؛ من أجل تلبية احتياجات 

، كما أن من الشروط (ترعى مصاحل أعضائها أو هتتم بالشؤون العامة يف اجملتمع مطلبية أو سياسية أو اجتماعية
 -تباديل باشر، ويكون معرتفا  هبا بشكل الدقيقة اليت تعرف هبا حتديدا  مجاعات اجملتمع املدين أهنا ال تسعى إىل الربح امل

 .-لعمل والنشاط دون معّوقات واإلقرار مبشروعية ا بادل بني الدولة واجملتمع املدينأي االعرتاف املت

ونظرا  لكون اجملتمع املدين الذي تشكله هذه اجلماعات ميثل النبض احليوي لرتابط اجملتمع والتعبري عن رأيه  
، فإن مجاعات اجملتمع املدين مطالبة من خمتلف االنتماءات والتخصصات وعرب خمتلف القطاعات ملختلف األطراف

كالطائفية أو العرقية أو   السلبياتم العامة للمجتمع، واحلفاظ على أمنه الوطين من من أجل حتقيق ذلك بتبين القي
تعزيز اللحمة الوطنية، وإكمال عمل الدولة واالنسجام التام  -أي مؤسسات اجملتمع املدين  –املناطقة، فهي منوط هبا 

 .مع القوانني العامة
                                                           

 .اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم بالغربصالح،  -الصاوي305 
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املواطنة )األلوان والتوجهات اليت تربطها خيوط قوية من  إال أنه ملا كان الوطن عبارة عن نسيج فيه العديد من 
هذا النسيج بينه تناقض فرعي يف املصاحل كما يف أي جمتمع حديث؛  فإنيف ظل املصاحل العامة املرسلة، ( القانونية

حنو يستلزم يف ضبط إيقاع اختالف وتضارب املصاحل على ( املايسرتو)لذلك تقوم الدولة ممثلة بأجهزهتا املختلفة بعمل 
العدالة، : )منهاواليت تفعيل جمموعة من اآلليات من أجل هذا الضبط، وذلك من خالل االستنجاد بعدد من القيم، 

، وما إىل ذلك (املساواة، تطبيق القانون على اجلميع، توفري حد أدىن من احلياة الكرمية يف التعليم والسكن والتطبيب
 306.من القيم العامة واإلجيابية

كركيزة لتجويد صناعة املواطنة اإلجيابية  -ينبغي اإلشارة إليه ضمن تقرير دور مؤسسات اجملتمع املدين  ومما 
تقوم به مؤسسات األوقاف اليت جّسدت التنمية الوطنية األهلية ما  - ضمن نطاق عالقات األفراد والعمل األهلي

هرا  بالغ األمهية لدور املواطنني يف تنمية تستهدف املستدامة بأعمق معانيها على اإلطالق؛ ذلك أن األوقاف تعد مظ
معاجلة القضايا اليت هتم القاعدة العريضة من املواطنني باختالف انتماءاهتم وطبقاهتم؛ ال سيما وأن دورها يف عملية 

العملية على  التمويلية لتعزيز هذه بناء املنظومةالتنمية الوطنية تتمثل أمهيته مبا تقوم به هذه املؤسسات من دور يف 
 .خمتلف البالد اإلسالميةخمتلف الُصعد، وذلك عرب الكثري من التجارب اجليدة يف قطاع األوقاف يف 

الرمسي القطاع وتفصيال  للدور الذي يعرب عن حيوية منظومة اإلسالم يف حتقيق التكامل بني القطاع األهلي و  
بفضل وجود القطاع اخلريي  -هناك مل يعد  من التأكيد بأنه فال بد، ومتاسك اجملتمع من أجل تعزيز التكاتف اجملتمعي

من يعتقد بأن الدولة وأجهزهتا جيب أن ُتشغل مبتابعة كل قضية هتم اجملتمع أو أي مشكلة  -املتمثل باألوقاف 
اعية هناك قضايا تستلزم بطبعيتها مشاركة فّعالة من جانب املواطنني يف شكل مبادرات فردية أو مجحيث أن تواجهه، 

وال يقف دور املؤسسات الوقفية ضمن منظومة دور ام بواجبات جتاه الوطن، قوق، أو القياحلدمات، أو أداء اخللتقدمي 
مؤسسات اجملتمع املدين يف دعم مفهوم املواطنة عند حد التخفيف عن كاهل احلكومات فحسب، بل متتد لتشمل 

يعّمق لديهم الشعور باالنتماء واإلحساس باملشاركة  من شأنه أن مبا ،غرس قيم التطوّع وروح املبادرة لدى املواطنني
  307.احلقيقية يف إدارة شؤون حياهتم واملسؤولية املباشرة عنها
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 تأطير مفهوم المواطنة من منظور اإلسالم ضمن إطار الدولة المدنية في ظل األنماط التنوعية: رابعاا 
 

يتخذ شكل  هواولة حلل التناقض بني اإلنسان واملواطن، و إن مشروع بناء منظومة املواطنة احلديثة يعد حم
التناقض بني الدولة واجملتمع حبركة تارخيية جدلية يف مسار االنفصال بني تلك الثنائية ونقاط االلتقاء اليت تعطي كل مرة 

 .مظهرا  آخرا  وجتليا  حداثيا  جديدا  ملسار االنفصال من جديد

على أن العالمة ابن خلدون مبا قدمه للفكر اإلنساين من إسهامات خالقة على أن من نافلة القول التأكيد 
ناحية استطاع أن يقدم أهم املؤشرات الدالة على خصوبة الفكر العريب اإلسالمي من  قد يف جمال االجتماع والعمران

اصرين من األوربيني ، واليت كانت دالة حبق على املؤشرات اليت اعتربها بعض املع-النظرية والعملية  –ة املمارس
وغريمها من املفاهيم العامة اليت ركزت عليها  308(.التأنس والعصبية: )املكونات األساسية للمجتمع املدين، كمفهومي

      منذ دراساته يف العامل العريب واإلسالمي، وقد ظلت التجارب العربية تتجاذهبا أطراف املعادلة يف الظهور واألفول 
      ، واليت تعرب (التبعية)والداخلية  (االستعمار الغريب)امل اخلارجية نتيجة جلملة من العو  يثذلك الزمن وحىت العصر احلد

    يف مجيع األحوال عن االستقرار والالتوزان وحاالت االختالل االقتصادي والسياسي واالجتماعي وحىت 
 309.احلضاري

 ظل األمناط املختلفة مرتكزات جتويد صناعة املواطنة يفولعل من النماذج اليت تأسست ضمن نطاقها  
وتقاسم السلطة، حيث تعترب ماليزيا  التنوعيةجتربة ماليزيا جتاه يف ظل الواقع املعاصر للتعددية ضمن إطار الدولة املدنية 

استطاعت بفضل بعد نظر النخب احلاكمة فيها أن تطور شكال  ناجحا  نسبيا  من  إال أهنا دة ومنقسمة إثنيادولة متعد
: ة فيها، وهيالرئيس الثالث ليت متثل اإلثنياتلسلطة، كما يوجد يف مركز هذا النظام األحزاب الرئيسة اأشكال تقاسم ا

االستقرار السياسي  يف ائتالف حاكم، كما وفر نظام هذا احلكم نوعا  مميزا  من( املاالوية، الصينية، واهلندية)
والتنموي فيها نظري ما أشاعه من استقرار وعدالة الذي انعكس الحقا  على عملية التطور االقتصادي واالجتماعي 

فقد مت االتفاق بني  غم أن ماليزيا ليست دولة إسالميةنسبية متثل حمل توافق بني تلك املكونات الرئيسة على األقل، فر 
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انون تلك املكونات على أن يكون الدين اإلسالمي مبثابة الدين الرمسي للدولة، فيما تتوفر حرية الدين وإخضاع الق
تعزيزا  للمواطنة  -الديين للقانون العلماين والقانون احمللي أو قانون الوالية للقانون االحتادي، وبسبب كل هذا التوافق 

استطاع النظام السياسي القائم هناك أن يصمد ويتطور ويتأسس بالرغم من اضطرابات  -ضمن إطار الدولة املدنية 
 .ونم اليت قام هبا املالويون املسلم1020

فإن مثة حقيقة موضوعية تعكسها مسألة صراعات اهلوية السائدة يف العامل العريب واإلسالمي األوسع  وباملقابل 
اليت تقتضي تقاسم السلطة بعيدا  عن النزاع  التنوعيةيف تقويضها ملساعي بناء منظومة الدولة املدنية يف إطار نطاق 

من اجلهود اليت تعكس دور املثقفني وقادة الرأي لرفع أعمال التالعب الذي  اإلثين أو الديين، األمر الذي يستلزم مزيدا  
، وذلك من خالل تقدمي رؤى بديلة ذات 310.تقوم هبا بعض النخب السياسية والزعامات الدينية والقبلية والعشائرية

للحد من االنقسامات توجهات أكثر عقالنية وتساحما  بني املكونات الدينية والطائفية والسياسية املوجودة فيها 
القائمة، حيث تعكس هذه االنقسامات خماطر التعدديات املنفلتة يف ظل غياب الدولة املدنية اجلامعة والعادلة اليت 
جتمع حتت غطائها تلك اجملموعات اليت تتشكل من بني تلك الروابط الوشائجية القائمة على الصراع املباشر بني 

، وأن ما ينشأ بينها من صراعات (أمة)ليت ال ميكن أن تؤسس ملا ميكن أن نسميه العواطف الوشائجية واملدنية، وا
حتمية ينشأ نظرا  لغياب دور الدولة الضابط إليقاعها، وكذلك لتباين مصاحلها واختالفها، مع ما يعرتيها من سخط 

اهلشة تلك، مما يؤدي إىل  اقتصادي أو طبقي أو فكري، والذي يهدد بقيام الثورات والنزاعات الكربى بني مكوناهتا
فقدان األمة لوزهنا الطبيعي، وهو ما يستلزم تبين اسرتاتيجية لبناء دولة املؤسسات والقانون املعتمدة على املؤسسات 
واألطر اإلدارية احليوية كدعائم ال غىن عنها يف حتقيق غاياهتا املنشودة حنو التعايش والسالم االجتماعي؛ انطالقا  من 

ضمن إطار املواطنة  التنوعيةجمتمع يؤمن ب لتشييدتقوم به النخب الواعية يف اجملتمع املدركة لدورها؛  الدور الذي
اإلجيابية يف ظل الدولة املدنية اليت يتحقق من خالهلا جتاوز خمتلف عقبات التوتر التارخيي واالنقسامات العرقية 

ليد وطبيعة األنظمة السياسية السائدة يف اجملتمعات العربية والطائفية والقبلية، ال سيما يف ظل تقارب العادات والتقا
واإلسالمية، مع استثمار مسات التسامح والقبول باآلخر من خالل االستفادة من املخزون الثقايف الذي ميثل حجر 

تعطي أن من شأهنا الزاوية لكل ذلك التنوع اإلنساين واحلضاري الكامن يف بنائها من أجل بناء ثقافة جديدة ناهضة 
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ذلك التنوع أبعاده اإلنسانية واحلضارية ضمن الوعاء اجلامع الذي متثله الدولة املدنية انطالقا  من بناء منظومة املسؤولية ل
 311.الوطنية اليت حتقق مصاحل اجلميع دون غنب أو إقصاء أو متييز

ور اإلسالم ضمن إطار من خالل ما سبقت معاجلته من حماور، فإنه ميكن تأطري مفهوم املواطنة من منظو 
على أنه مرتبط بالكثري من األبعاد واحليثيات اليت تستجيب ضمن إطار إنساين  التنوعيةالدولة املدنية يف ظل األمناط 

إىل حاجة اإلنسان الفطرية إىل االنتماء والوالء، وذلك جملموعة متثل كتلة بشرية جتمعها العديد من الروابط والقواسم 
ر ذلك ضمن البعد التعبدي الذي من شأنه أن حيقق االحتواء للكثري من املعضالت اليت تنشأ املشرتكة، بل وتؤط

وتعدد انتماءاهتا ووالءاهتا، فمنظور اإلسالم يقرر بعدا  هلذا املفهوم ال يف اختالف ضمن منظومة العالقات اإلنسانية 
 .يرتبط إال حبقيقة اإلنسان كهوية جمردة

لتعددية وما استوعبته املنهجية اإلسالمية لسنة االختالف، فإن خماطر انفالهتا يف ويف ظل األمناط املختلفة ل
ظل غياب الدولة املدنية تتحقق عندما تضعف مسألة املرجعية يف استيعاب هذه السنة الفطرية وفق املنهج اإلهلي الذي 

هذا االحتواء للتعددية وفق  يستهدف حفظ كرامة اإلنسان وحتقيق خالفته يف األرض، األمر الذي يستلزم تأطري
حياة  هبا  تستقيميتمنهجية إسالمية تتوائم مع معطيات العصر وتفاصيل تداعياته؛ حتقيقا  للمصلحة العليا للدين ال

اليت يقوم عليها جتويد صناعة املواطنة يف أوساط األسس واملرتكزات ؛ إذ اجملتمع اإلنساين ويتأطر نطاق اخلريية فيه
من جانبها احملوري بالبعد الفطري املتأصل يف اإلنسان من خالل ما تقرره مدنيته، وقد قررهتا اجملتمع ترتبط ض

، حيث الدالالت الشرعية املرعية، وكان للمجتمع املدين املمثل مبؤسسات اجملتمع دوره احليوي يف دعم هذه املنظومة
ما تقرره األصول الشرعية املرعية، ووفق  اهلدف من املزج بني مرتكزات صناعة املواطنة وفقيتمثل من خالل ذلك 

الشروط التارخيية لنشوء اجملتمع املدين يف الغرب كمفهوم رائد لبناء الدولة احلديثة يستهدف بناء منظومة املواطنة مبعناها 
مر هلا واملستث التنوعيةاحلديث ضمن اإلطار املؤسسي للدولة املدنية؛ وذلك هبدف إنتاج ذلك اجملتمع املدين املؤمن ب

قد ال بد من التأكيد على أن الفكر اإلسالمي جة من التمايز والرتكيب والتجانس، كما خري استثمار على أعلى در 
صوبة الفكر املؤشرات الدالة على خ من خالل قدم للفكر اإلنساين إسهامات خالقة يف جمال االجتماع والعمران

، واليت كانت دالة حبق على املؤشرات اليت اعتربها بعض -والعملية  النظرية – املمارسةناحية العريب اإلسالمي من 
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وهي تعرب يف مجيع األحوال عن االستقرار والالتوزان  املعاصرين من األوربيني املكونات األساسية للمجتمع املدين،
 .احلضاري قتصادي والسياسي واالجتماعي وحىتوحاالت االختالل اال
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 المبحث الثالث

 
نَ ُهَمافََأْصِلحُ }  تيسير وتصميم الحوار المجتمعيو {وا بَ ي ْ

 
ميثل فقه الصلح واملصاحلة يف اجملتمع أساسا  اجتماعيا  حموريا  ينبغي أن تتحقق له السيادة كثقافة لصيقة  

باجملتمع، ففقه املصاحلة يعترب مدخال  لتحقيق السلم االجتماعي ووحدة اجلماعة وفق ما ارتبط باملصاحلة من أحكام 
عية مرعية، ووفق ما يرتبط من شروط إلجناحها، وال شك أن خري وسيلة إلرساء الصلح واملصاحلة واالنسجام شر 

االجتماعي تتمثل مبا اصطلحت عليه املنظمات املعنية بذلك بتيسري وتصميم احلوار اجملتمعي؛ وذلك ملا للحوار من 
السلم االجتماعي، وقد ارتبط بتنفيذ احلوار اجملتمعي  حتقيقعندما يسود كثقافة جادة يف  مكانة يف اجملتمع املعاصر

مركز متثل جتربة ضمن هذا النطاق ، و املعنية ضمن هذا النطاق عرب خمتلف املستويات آليات اعتمدهتا اجلمعيات األهلية
 .هلا مقوماهتا واعتباراهتاامللك عبد العزيز للحوار الوطين جتربة رائدة 

 
ن َ }: أوالا   {ُهَمافََأْصِلُحوا بَ ي ْ

 
اقتضت الدالالت الشرعية املرعية أمهية وضرورة حتقيق الصلح واملصاحلة يف أوساط اجملتمع ضمن إطار وطن  

نَ ُهَما فَِإن بَ َغْت ِإْحَداُهَما }: اإلسالم، ومما يقرر ذلك قول اهلل تعاىل َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوَأقْ َعَلى األُ  ِسطُوا ِإنَّ اللََّه ْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإن فَاءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

 312.{َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمون ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْيَن َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللَّهَ *  ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين

إن هاتني اآليتني من كتاب اهلل تعاىل تقرران ضرورة السعي إلبراز الصلح واملصاحلة نطاقا  لبناء العالقة بني  
فالصلح باعتبار الرابطة اإلميانية بينهما هو  ،املؤمنني الذين تنحصر وتقتصر عالقتهم على األخوة إن ورد بينهم اخلالف
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لشقاق والنزاع، وهذا يقتضي حتكيم الدالئل الشرعية تصل إىل اخلالف االختالف حىت ال تتطور األمور لرفع الالوسيلة 
 .مع بناء ذلك وفق ما يرتبط باحلوار حول خمتلف ما يرتبط جبوانب اخلالف ،املرعية بينهما

ل، وهذا يقتضي أن إلصالح على القتااتقدمي  حول تفسري هذه اآلية بأن فيها داللة علىوقد ذكر الرازي    
، والرفق لتحقيق الصلح واملصاحلة ال 313.يبدأ يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر باألرفق مرتقيا  إىل األغلظ فاألغلظ

ما بالقسط واحلق،  يتحقق إال إذا كانت املصاحلة قائمة على احلوار والعقالنية عندما يبتغي كال الفريقني الفصل بينه
بالنصيحة اليت أن اإلصالح يكون بإزالة أسباب النزاع واالقتتال بالعدل ت هاتني اآليتني تقرر كما أشار إىل أن دالال

تقتضي احلوار أو التهديد والزجر والتعذيب عندما تلغي الطائفة الباغية لغة العقل يف حتكيم االختالفات بينها وبني 
 314.ا وحتكيمها للحوار والعدل واإلنصافالطائفة األخرى اليت جتمعها هبا رابطة اإلميان وانتهكته ببغيه

إىل أمهية عدم ربط اإلصالح حبصول االقتتال، وهو ما يعين ( التحرير والتنوير)وقد أشار ابن عاشور يف  
ضرورة نشر وتيسري ثقافة احلوار يف اجملتمع لتكون آلة ناجعة ملناقشة أية إشكالية أو اختالف يف وجهات النظر 

 –أي بني الطائفتني  –يا الوطنية املشرتكة، ومما قاله يف ذلك أن األمر باإلصالح بينهما خاصة فيما يتعلق بالقضا
وال شك أن وجود آليات لتصميم وتيسري احلوار على حنو ما  –واجب قبل الشروع يف االقتتال عند ظهور بوادره 

احلوار يستلزم إعماال   وعه، كما أنتال ليمكن تدارك اخلطب قبل وقجملبة لتدارك االقتتعد سنذكر يف احملور الالحق 
حلكم الشارع احلكيم ملختلف جوانب االختالف، وإال فإن املوقف يتحقق توصيفه بأنه للعقل بتسليم كال الطرفني 

بغي من طائفة على األخرى، وقد ذكر ابن عاشور بأن وصف البغي يكون بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على 
لوجوب، وهذا ال يعين هو ااألمر بقتال الطائفة اليت تبغي أن لعامل العدل، كما أشار إىل األخرى، أو حبكم اخلليفة ا

دعوة اإلسالم للعنف بل هو حكم بني اخلصمني وقضاء باحلق وهو واجب ملا فيه من حفظ حق احملق؛ وألن ترك 
ألحوال واألغراض واهلل تعاىل ال قتال الباغية جير إىل اسرتساهلا يف البغي وإضاعة حقوق املبغي عليها يف األنفس وا

ها زجر لغريها، وهو وجوب كفاية ويتعني تذلك جيزئ غريها على أن تأيت مثل صنيعها فمقاتل نحيب الفساد، وأل
واخللفاء، وهو ما يقرر أن اللجوء بتعيني اإلمام جيشا  يوجه إىل قتاهلا؛ إذ ال جيوز أن يلي قتال البغاة إال األئمة 
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درء الفتنة وإهناء البغي وأخذ احلقوق عند البغي، وال شك أن إشاعة ثقافة احلوار يف اجملتمع ميثل لالقتتال يرتبط ب
 315.سبيال  ناجعا  لتجاوز مجيع ذلك

قومات احلوار الناجع يف يف ارتباطها مبلصلح إىل اقرر خبصوصها ابن عاشور بأن الدعوة  دأما اآلية الثانية فق 
خوة بني املؤمنني، فجملة القصر يف اجلملة الثانية تفيد حصر حاهلم يف حال األخوة يرتبط بوجود رابطة األاجملتمع 

مبالغة يف تقرير هذا احلكم بني املسلمني، فهو قصر ادعائي أو قصر إضايف للرد على أصحاب احلالة املفروضة و 
ة بني املسلمني ألن شأن الذين يبغون على غريهم من املؤمنني، ويف هذه اآلية داللة قوية على تقرر وجوب األخو 

إمنا جتيء خلرب ال جيهله املخاطب وال يدفع صحته، وأن معىن األخوة بينهم معلوم مقرر، حيث تتمثل مقومات ( إمنا)
نشبت مشاقة بني األخوين لزم  ما ا، فإذمبقتضيات التعارف بني الناساملواطنة عندما تستوعبها رابطة األخوة اإلميانية 

كذلك شأن املسلمني إذا حدث شقاق بني وهو  الصلح بينهما، من خالل  يف إزاحتها اهضوايتنبقية األخوة أن 
الصلح بينهما وبث السفراء إىل طائفتني منهم ممن جتمعهم حدود وطن واحد، وذلك بأن ينهض سائرهم بالسعي 

تستوعب احلاجة إىل أن يرفّعوا ما وهى، ويرفعوا ما أصاب ودهى، مع ربط ذلك باعتبارات التقوى والتعبد ل
 ما يقوم به يعداالجتماعية؛ ذلك أن من يدعو إىل الصلح واملصاحلة وحتقيق االستقرار والطمأنينة يف اجملتمع فإن 

جملبة للرمحة كما ورد يف ختام اآلية، فالرمحة ترجى لكم من اهلل تعاىل فتجري أحوالكم على استقامة وصالح، وإمنا 
الرمحة فيكون هو واقع إثر تقرير حقيقة األخوة بني املؤمنني، وشأن تعامل األخوة  اختريت الرمحة ألن األمر بالتقوى

 316.اجلزاء عليها من جنسها

ووفقا  ملا يرتبط بداللة هاتني اآليتني فإن اجملتمع سيكون ثالث طوائف، طافتان رغم أخوة اإلميان وما تقرر    
لرفع اخلصومات تصارعتا حىت وصلتا إىل حد  من دالالت حتض على حتكيم شرع اهلل تعاىل وإعمال العقل

اخلصومة، وطائفة هي األكرب تبادر لرفع اخلصومة بينهما من خالل الصلح واملصاحلة؛ وذلك ألن اجملتمع املؤمن 
إن احتكم  –، ولديه ما يؤهله -مهمة احلكم بني املتخاصمني  –الذي جيمعه وطن واحد مؤمتن على هذه املهمة 

لعدل وعدم امليل أو اتباع األهواء يف تحقيق ال –للحوار إىل ما قررته األحكام الشرعية املرعية  يف تصميمه وتيسريه
                                                           

 (.02/020)حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير،  –ابن عاشور  315
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عملية الصلح؛ إذ أنه مىت مل تتوافر هذه الشروط يف احلكم فإنه ال يتم الصلح بل تتفاقم األمور وتزيد تعقيدا  ألن 
جملبة إىل حتقيق رمحة اهلل يعد تقومي اجملتمع بذلك  اهلوى وامليل حيكمها بعيدا  عن حكم الشارع الكرمي، وال شك أن

ملنع استشراء واستمرار العداوات يف اجملتمع خاصة بني املؤمنني الذين جتمعهم رابطة األخوة، وهذا يعين ضرورة تعاىل 
قتتال، إهناء اخلالفات باحلوار احلضاري الذي ينبغي أن يسود يف اجملتمع قبل أن تستفحل وتتمادى لتصل إىل حد اال

 317.مة وطنية  من شأهنا أن هتدد مصلحة اجملتمع يف الوطن الواحدر على األخوة اإلميانية وما تستوعبه من حلُ مما يؤثّ 

وإذا كانت الدالالت القرآنية وفق ما سبق بيانه تدعو إىل إشاعة الصلح واملصاحلة يف اجملتمع جتنبا  للفنت  
فإن سبيل ذلك يتمثل ببناء منظومة احلوار يف اجملتمع لتكون مبثابة ثقافة  ،وقاية وعالجا   وحتقق االقتتال يف أوساطه

يف اجملتمع فإن  التنوعيةالحتواء أي استشكاالت أو صراعات فكرية بني خمتلف األطراف، ففي ظل وجود التنوع و 
ل ثقافة الصلح ذلك يستلزم يف ظل معطيات الواقع الراهن اعتماد مقومات تيسري وتصميم احلوار اجملتمعي لتتأص

 . واملصاحلة يف أوساطه

 
 تيسير وتصميم الحوار المجتمعي: ثانياا 

 
وتصميم احلوار اجملتمعي يرتبط مبا للحوار من مكانة يف اجملتمع املعاصر لتحقيق السلم االجتماعي، إن تيسري  

ضمن هذا ، و ع املدين املعنيةومؤسسات اجملتم تنفيذ احلوار اجملتمعي بآليات اعتمدهتا اجلمعيات األهليةيرتبط حيث 
وفيما يلي عرض مقتضب  .بفضل جهودها املبذولةامللك عبد العزيز للحوار الوطين جتربة رائدة مركز متثل جتربة النطاق 

 .ملا يرتبط هبذه احملاور

 
 العقالء ميثل احلوار اللغة اليت يصدح هبا  :أمهية احلوار ومكانته يف اجملتمع املعاصر لتحقيق السلم االجتماعي

، وال شك أن استقرار هذه الثقافة يف وجدان وقناعة وممارسات يف اجملتمع لتحقيق تقارب األفكار وانسجامها
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ميثل حال  ناجعا  الحتواء خمتلف جوانب التنافر والتصادم بني األفكار فضال  عن تطورها لكي ترقى اجملتمع 
وغربلة هلا ليكون الرأي أكثر نضجا  ومناسبة ملوضوع  ألن تكون صراعا  واقتتاال ، ففي احلوار متحيص لألفكار

البحث يستهدف اجلميع هو املعتمد حال  لتجاوز اختالف وجهات النظر واحتواء املعضالت عندما  النقاش
هنج كثر استعماله يف الكتاب والسنة وكثر وقوعه من األنبياء بل وتكراره  -أي احلوار  –عن احلقيقة، وهو 
اريخ كله، فال خيلو منه زمان، ومل يستغن عنه نيب وال عامل وال داعية، وهو ضمن إطار واستخدامه يف الت

القضايا الوطنية ميثل نسقا  خصبا  لبلورة األفكار الوطنية اإلجيابية، بعيدا  عما ظهر يف العصور املتأخرة من 
ة الكالم على الرغم األدب وحدّ خروج للحوار بني املسلمني عن أهدافه وغاياته، وما يطرأ عليه غالبا  من سوء 

احلضارية ويعتمد يف ذلك على التواصل اإلنساين؛ لذلك فإن احلوار ميثل  التنوعيةمن أن اإلسالم يتفاعل مع 
وسيلة حلفظ الكينونة يعد ضرورة سياسية واجتماعية وأخالقية ووسيلة حياة ترتبط مبدنية اإلنسان، كما أنه 

يق السلم االجتماعي والتعايش السلمي، حيث يعزز احلوار نسيج حتقمن خالل  318.للمجتمع احلضارية
األفراد والفئات، ومن شأنه أن يقلص خمتلف العالقات بني أفراد اجملتمع ويشيع روح التفاهم والتسامح بني 

مسافات التباعد بني التيارات الفكرية من خالل تقريب وجهات النظر، ويف أقل األحوال يؤدي إىل تفهم 
 .يف اجملتمع واملساملةجتاهات بعضها بعضا ، وكل هذا يسهم يف حتقيق جانب من السلم خمتلف اال

إن قضية السلم االجتماعي ليست قضية ترف اجتماعي بل هي مسألة ترتبط بالضرورات اخلمس اليت 
 اجملتمع ، فمىت ما اهتز استقرار حفظ هذه الضرورات يف(حفظ الدين، النفس، املال، العقل، والنسل: )جاءت، وهي

؛ لذلك فإن احلوار اجملتمعي هفئاتخمتلف فإن ذلك سيكون جملبة لشيوع الفوضى واالضطرابات األمنية واالحرتاب بني 
هو أحد أهم سبل توفري السلم وحتقيق الضروريات اخلمس اليت جاء  –خاصة إذا كانت متثله كيانات مؤسسية  –

، ال سيما يف قاته، وعلى تناسق مؤتلف، وتفاهم واع، وترابط معقودالشرع هبا؛ ليكون اجملتمع على بينة من أمر عال

                                                           
   تطبيق على املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض،  -يوسف حممد، تعزيز األمن الفكري يف ضوء التجارب العاملية املعاصرة للحوار –اهلويش .د 318
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طبيعتها البشرية؛ إذ املسؤولية يف بناء السلم وفق ما تفرضه معطيات اجملتمعات اليت يطغى عليها االختالف والتنوع 
 319.واحملافظة عليه واجب اجلميع وهو يأيت يف أعلى الواجبات الدينية واالجتماعية

 
 يف ظل ما تشهده تعقيدات الواقع االجتماعي ضمن إطار األوطان من  :حلوار اجملتمعيا تصميم وتيسري

تشابك يف العالقات وتداخل نتيجة ما يسودها من زخم إلكرتوين وإشكاليات جمتمعية نتيجة التمدن، فقد 
دد من عملت اجلمعيات األهلية على اعتماد آليات لتصميم وتيسري احلوار اجملتمعي، تدعمها يف ذلك ع

واليت تُعىن بتقدمي الدعم الفين والتدريب إىل جانب الدعم املايل وخدمات  ،املنظمات اإلقليمية ذات الشأن
 .دعم األعمال؛ لتنسيق اجلهود وتبادل التجارب ذات الشأن

على  إن احلوار اجملتمعي عبارة عن مدخل تنموي يساعد الناس على تفهم جمتمعاهتم بأسلوب إجرائي يعتمد         
التعلم الذايت والتشاور من خالل دعوة أطراف متنوعة من اجملتمع للحوار املباشر حول موضوعات ذات أولوية وترتبط 
بالشأن الوطين، ومن املبادئ الرئيسة اليت جيب مراعاهتا يف عملية احلوار اجملتمعي ضرورة تسهيل تدفع األفكار وتشجيع 

ومن أجل تفعيل اجملتمع ق فهم مشرتك للمشكالت الرئيسة اليت تواجه اجملتمع؛ خللوذلك االتصال بني أفراد اجملموعة؛ 
من خالل التعرف على ما به من نقاط للقوة والضعف، وحتديد قضايا العمل املدين ذات األولوية مث إجياد احللول 

دة يف جمال احلوار املناسبة هلا، وذلك من خالل سري احلوار عرب عدة مراحل تستلزم اإلعداد العام لكوادر مرش
رية للمجتمع يف حماورها وأدواهتا حبيث ال يرتبط انتهاء احلوار وااجملتمعي، مع العمل على مراجعة وغربلة التجربة احل

اجملتمعي بانتهاء احلدث؛ إذ أن من املهم متابعة نتائج احلوار لضمان حتقيق األثر املطلوب الذي يهدف إىل زيادة 
ية اختاذ القرار وتوضيح مميزات املدخل الذي يتيح فتح جماالت وآفاق جديدة أمام أفراد مشاركة املواطنني يف عمل

اجملتمع للتعاون واملشاركة يف تنمية جمتمعهم، وذلك وفق ما يرتبط باستيعاب خمتلف األطراف ألدوارهم املختلفة يف 
احلوار لتحقيق املصاحلة اجملتمعية، وربط احلوار اجملتمعي، مع العمل يف خمتلف الظروف واألحوال على النهوض بثقافة 

أهم نتائج احلوار اجملتمعي بتقدير احتياجات اجملتمع بدال  من األساليب التقليدية لتمكني اجملتمعات من إدارة شؤوهنا 

                                                           
 .17احلوار وبناء السلم االجتماعي، ص خالد حممد،  –البديوي  319



 راطي وفق ما يرتبط بأسس وآليات املواطنة من منظور اإلسالمتعزيز نطاقات االنتقال الدميق
 

 

 

 

149 
 

؛ يمن اإلسهام يف عملية احلوار اجملتمع  املواطنني على اختالف مستوياهتمذاتيا  من خالل تنمية الوعي الناقد ومتكني
 320.لتأسيس قنوات تواصل واضحة بني خمتلف فئات اجملتمع

معهد األرضية )ومن اجلهات اإلقليمية اليت تُعىن ضمن أهدافها وبراجمها إىل تيسري وتصميم احلوار اجملتمعي  
، والذي ميثل مبادرة إقليمية لتعزيز جودة عملية (MENA CGI –املشرتكة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

يهدف إىل تطوير التوازن واالستقرار اجملتمعي من خالل تبين احلوار وهو يف منطقة الشرق األوسط،  احلوار
: التشاركي على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية يف املنطقة، وقد أصدر املعهد دليال  تدريبيا  حتت عنوان/التعاوين

يف احلوار اجملتمعي يف البلدان املعنية، ورفع كفاءة القادة من أجل تعميق أنشطته ( تصميم عملية احلوار اجملتمعي)
الفاعلني يف مأسسة عملية احلوار والبناء عليها، حيث استوعب هذا الدليل التدرييب تقدمي تغطية تفصيلية للموضوعات 

مدربني ومنفذي املتعلقة بتصميم عملية احلوار اجملتمعي، وهو يعد مبثابة دليل إعالمي وتربوي على تصميم احلوار لل
الربامج ذات الصلة لتعزيز ال تأثري احملتمل لعملية احلوار اجملتمعي يف دفع عملية السالم على املستوى احمللي والوطين، 
وضمان أن تؤدي إىل املزيد من التقاط األنفاس بني األطراف املتنازعة تعزيزا  للسلم االجتماعي يف الدولة، حيث حيتل 

ميثل دور قادة احلوار اجملتمعي ضمن هذا اإلطار حجر الزاوية يف قيادة  كماهلرم داخل اجملتمع،  املستوى الوطين قمة ا
 321.احلوار يف اجملتمع ليكون أكثر خصوبة وفق ما يتالئم مع معطيات الواقع السائد ومتغرياته

 
  يف سادت  لداخليةة من العوامل اخلارجية وانتيجة جملموع :322.امللك عبد العزيز للحوار الوطينمركز جتربة

اململكة العربية السعودية يف العقدين املاضيني جمموعة من الظواهر االجتماعية الدخيلة على قيم اجملتمع 

                                                           
كيفية تنفيذ اجلمعيات األهلية لربامج احلوار اجملتمعي، سلسلة األدلة اإلرشادية اليت يصدرها مركز خدمات املنظمات غري : ورقة بعنوان 320

 .احلكومية
    ، (MENA CGI)وسط ومشال إفريقيا معهد األرضية املشرتكة يف الشرق األمن  عملية تصميم احلوار اجملتمعيصادر خبصوص دليل  321
 . 2ص 
م؛ لتعزيز مشاركة اجملتمع 0222/أغسطس/2ه،  املوافق 1202/مجادى اآلخرة/5مت تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين يف  322

ملشرتكة والنقاش وإبداء الرأي السعودي جبميع فئاته وشرائحه ومؤسساته يف مواجهة املشكالت املعاصرة من منظور مشويل يعتمد على الرؤية ا
=        واملشورة فيما يعزز املصلحة العامة ويعزز الوحدة الوطنية من خالل نقل احلوار إىل خمتلف بيئات اململكة وأمكنتها، مع الرتكيز على 
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 ، حيثالسعودي وتقاليده، ولعل أبرزها ظاهرة التطرف الفكري وما يرتبط هبا من مشكالت متعددة ومرتابطة
اختاذ جمموعة واسعة من التدابري لك ومواجهته إىل يف سبيل احتواء ذسارعت القيادة السياسية احلكيمة 

، واإلجراءات ملواجهة هذه الظواهر واملشكالت؛ ملكافحتها والوقاية منها ومعاجلتها معاجلة مشولية متكاملة
( طيب اهلل تعاىل ثراه)املبادرة الكرمية خلادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وذلك من خالل 

إنشاء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين بوصفه هيئة من خالل  املؤسسي الوطيناجملتمعي و احلوار  تفعيلل
وطنية مستقلة تضطلع بتعزيز قنوات التواصل واحلوار الفكري وتطويرها بني أفراد اجملتمع وفئاته ومؤسساته، 

الوطن من خالل إشراك خمتلف الفئات ومناقشة القضايا الوطنية اليت متس حياة املواطنني وتساهم يف تقدم 
تكريس الوحدة وذلك هبدف  ؛والتوجهات الفكرية واملؤسسات االجتماعية عرب آليات احلوار ووسائله

وصياغة اخلطاب الوطين على أساس من الوسطية واالعتدال، وترسيخ مفهوم احلوار وسلوكياته،  الوطنية،
يقوم املركز ، حيث 323.يف حتقيق املصاحل الوطنية العلياوتعزيز دور مؤسسات اجملتمع املدين مبا يساهم 

مبجموعة من املهمات والنشاطات من بينها مشروع التدريب اجملتمعي لتنمية ثقافة احلوار الوطين املوجه إىل 
ومن هنا  ،فئة واسعة من املؤسسات الوطنية هبدف تنمية مهارات منسوبيها، ورفع قدراهتم لنشر ثقافة احلوار

تعمل على لبلورة برامج تدريبية وتنفيذها يف استهداف تبين اسرتاتيجية لحديات امللقاة على عاتق املركز تربز الت
للخروج بنظرية وطنية صلبة قادرة على استيعاب التعدد الفكري و  ؛ترسيخ ثقافة احلوار الوطين بكل مستوياته

 . ستقبليةواملذهيب، وإحباط خمططات التفكك والتجزئة، ومواجهة التحديات امل

وإذا كان إنشاء مثل هذا املركز ميثل مبادرة خصبة لتعزيز ثقافة املواطنة من خالل تصميم وتيسري احلوار          
اجملتمعي، فإن تقييم الربامج التدريبية املرتبطة بتعزيز ثقافة احلوار يف اجملتمع وتأطري القضايا ذات الشأن يف ذلك يستلزم 

للتعرف إىل مدى مسامهة هذه الربامج يف ترسيخ  املركز، وهذا ما عمل القائمون عليه يف تمعيتقومي برامج التدريب اجمل
مبا الوعي بأمهية نشر ثقافة احلوار مبا يضمن املشاركة الفعالة وإدارة الصراع يف خدمة األهداف الوطنية واملصاحل العليا، و 

                                                                                                                                                                                            

، وفتح لغة احلوار املناسبة اليت تضمن تدريب العاملني يف املنظمات اخلدمية اليت تتعامل مع شرحية كبرية من أفراد اجملتمع على احتواء اآلخر
للحوار  املساندة والدعم، إليصال ثقافة احلوار البناء إىل كل بيت وكل أسرة، ودعم دور املسجد واملدرسة هبدف توفري البيئة املناسبة والداعمة

 ( (http://www.kacnd.org : أنظر موقع املركز على اإلنرتنت: للمزيد.)الوطين بني أفراد اجملتمع وفئاته
 .0مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، ثقافة احلوار يف اجملتمع السع   ودي، ص 323
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التدريب اجملتمعي ، وذلك من خالل واألفكار املتطرفةنة ضد األيديولوجيات اهلدامة يساعد على إجياد كوادر حمصّ 
سد الفجوة بني الواقع واملأمول عرب برامج تدريبية هادفة وموجهة إىل خمتلف املستويات و تحقيق أهداف احلوار الوطين ل

ر والفئات حسب احتياجاهتا وقدراهتا؛ لتعميق الشعور بالوالء واالنتماء الوطين، وجتويد أداء اخلدمات جلمهو 
الوقت دعم القيم الروحية اليت ترتكز على مبادئ ذات املستفيدين، وتنمية املفاهيم والقيم اإلجيابية واإلنسانية، ويف 

احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية، مع مراعاة جتدد أهداف احلوار الوطين وتغريها من وقت إىل آخر للتعبري عما 
ضوء اإلمكانات املتوافرة وتطلعات القيادات العليا ومستويات التنمية  تتطلع إليه الدولة من مقاصد وغايات يف

ومعدالهتا، ومدى نضج املواطنني، إضافة إىل التحديات اخلارجية والداخلية اليت تتعرض هلا الدول واجملتمعات بني 
 .تعرب عن حركة اجملتمع السعوديقادرة على أن و  ؛ لكي تظل األهداف مرنة وواقعيةاحلني واآلخر

يف اجملتمع وإذا كان إنشاء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين ميثل بذرة خصبة لتحقيق السلم االجتماعي  
من خالل تبين احلوار كثقافة جادة ملناقشة خمتلف القضايا الوطنية، فإن عملية التقييم للخطط املتبناة السعودي 

هذه اخلطة باملتغريات اجملتمعية الختبار مدى جناعتها؛ لذلك فقد جاءت لتقوميها ميثل جانبا  حموريا  نظرا  ألمهية ارتباط 
من   من خالهلا املركز احلوار اجملتمعي حول خمتلف القضايا الوطنيةدراسة اخلثعمي لتبني موضوعية النطاقات اليت تبىّن 

  :على ما يلي التعرفخالل 

بناء املنظومة ل املعتمدة لديةتوى الربامج التدريبية بيان مدى مالءمة حمل املركزواقع برامج التدريب اجملتمعي ب -
 .أهدافهاليت ترتكز عليها مقومات احلوار الوطين و 

الوقوف على مدى تحقيق أهداف احلوار الوطين، مع لركز املحتديد أساليب برامج التدريب اجملتمعي بربط  -
 .ربامج الحتياجات اجملتمع السعوديهذه التلبية 

إىل املعوقات اليت حتد استهدافا  للوصول  ؛هداف احلوار الوطينألج التدريب اجملتمعي توضيح مدى جناح برام -
 .حتقيق أهداف احلوار الوطينيف  باملركزمن دور التدريب اجملتمعي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف رؤية أفراد جمتمع الدراسة لدور التدريب اجملتمعي يف حتقيق حتديد مدى  -
 .ين باختالف متغرياهتم الشخصية والوظيفيةأهداف احلوار الوط
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مدى تلبية عي يف حتقيق أهداف احلوار الوطين؛ وذلك لقياس تقدمي منوذج مقرتح لتعزيز دور التدريب اجملتم -
 .ودي يف تعميق الوالء واالنتماءبرامج التدريب اجملتمعي الحتياجات اجملتمع السع

اهلادف البناء القائم على التفاهم املشرتك، وتبادل اآلراء، دعم عوامل املواطنة الصاحل، واإلنصات للحوار  -
 .ظر عن االتفاق أو االختالف معهوتقبل اآلخر بغض الن

اإلصالح بني الت الصراع والنزاعات االجتماعية لتعزيز السلم االجتماعي من خالل تقليل حا العمل على -
تقليل الت االجتماعية والظواهر السلبية، و كلحد من املشل وإشاعة أسلوب الوساطة واحلوار ،أفراد اجملتمع

 .حاالت اللجوء للعنف يف اجملال السلوكي

وقد توصلت الدراسة فيما تستهدفه من خالل تقييم الربامج التدريبية الصاقلة للقدرات احلوارية فيما يرتبط  
ضرورة ة املعمول هبا إىل التوصية ببقضايا املواطنة بناء على ما مت رصده من معوقات وجوانب قصور يف الربامج التدريبي

سرتاتيجية تدريبية مستدامة لتحقيق أهداف احلوار الوطين، ومعاجلة املشكالت التقليدية واملستحدثة يف ركز الاملتبين 
وتواكب  لكي تتفق مع أهداف احلوار الوطينالعمل على تعديل الربامج التدريبية املستخدمة؛ و  ،اجملتمع السعودي

عمل برامج تدريبية متنوعة ال ، مع يئة احمللية، وتتفق مع ثقافة أفراد اجملتمع السعودي وميوله واجتاهاتهاحتياجات الب
، بل متتد لتشمل اجلوانب السياسية فحسب تقتصر على معاجلة املشكالت يف اجلوانب االجتماعية والدينية

إعداد مع العمل على  وتنمية الوالء واالنتماء وغريها،  تعمل على تعزيز مفهوم املواطنةواالقتصادية والثقافية واألمنية، و 
الربامج التدريبية احلوارية وفق منهج علمي متوازن يراعي اشتمال هذه الربامج على مهارات تنمية احلوار، والتعبريات 

شكلة اليت واملاللفظية وغري اللفظية، إىل جانب مضمون الربنامج حسب أهدافه واجتاهاته، والشرحية اليت خياطبها، 
احلرص على أن ختاطب برامج التدريب اجملتمعي اخلاصة باحلوار الوطين شرائح متنوعة من أفراد اجملتمع مع يعاجلها، 
ومرتكيب  حبيث توجه إىل اإلرهابيني وأصحاب الفكر املتطرف واجملرمني ترتيب أولويات هذه الربامجو  السعودي

من يشاركون يف الظواهر السلبية كالتسول وغريها باإلضافة ملن ماعي، السلوكيات اليت خترج على قواعد الضبط االجت
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التوصية بإجراء دراسات مستقبلية بناء على ما مت  إىل جانب، من املمارسات اليت تشوه الوجه احلضاري للمملكة
 324.التوصل إليه يف حماور هذه الدراسة

ه املؤسسي ينبغي أن يكون تبين نطاقه وبعده ن احلوار اجملتمعي يف تصميمه وتيسريه وبعدفإوحقيقة األمر  
ملعرفة وإحصائية االسرتاتيجي من خالل الربط بني معطيات الواقع املبنية على مؤشرات مستنبطة من دراسات مسحية 

على حتقيق الدورية يف تبين هذه اخلطط لتتحقق بناء عليها الرتاكمية يف جوانب القصور يف اخلطة املتبناة، مع العمل 
حلول ناجعة حلل املشكالت لتكون مبثابة ة ثقافة احلوار وغرس هذه الثقافة يف قناعات شرحية عريضة من اجملتمع إشاع

اجملتمعية والوطنية، مع العمل على تطوير النطاقات املؤسسية لتستوعب االحتياجات اجملتمعية وفق ما يرتبط مبعطيات 
استهدافا   ؛طة تتسم باملرونة يف إدارة تصميم وتيسري احلوار اجملتمعيالواقع وما تربزه املؤشرات اليت ينبغي أن ترتبط خب

 . لتحقيق االستقرار والسلم االجتماعي بني خمتلف الطوائف واالنتماءات اليت تستوعبها حدود األوطان

 

                                                           
 .212املرجع السابق، ص  324
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 المبحث الرابع

 
 سالميةالرؤية اإل وفق المقاصد التنمويةتحقيق دورهما في و  ثقافة المواطنةو  الوطنيةالتربية 

 
إن دعم مقتضيات االرتقاء بإنسانية املواطن من خالل تعزيز ثقافة املواطنة وبناء منظومة الرتبية الوطنية 

ذلك ئ نشيأن ، وذلك مبا من شأنه يستهدف رعاية إنسانية اإلنسان من خالل دعم مقتضيات االرتقاء هبا للمواطن
امة ملختلف قطاعات الوطن، فتوازن منظومة احلقوق والواجبات اإلنسان الواعي الذي حيقق بوعيه تنمية شاملة ومستد

بني املواطن والسلطة يف ظل سيادة القانون ال ميكن أن يكون جمديا  إال يف ظل حتقيق املواطنة احلقوقية، أما املواطنة 
تتحقق من خالل بناء األخالقية الراقية اليت ترتكز على اعتبارات معنوية تستقر يف كينونة اإلنسان قبل كيانه فإهنا 

مشروع املواطنة وفق بعده الرتبوي املهذِّب للسلوك والوجدان، ورعاية مقاصد التنمية الوطنية وفق ما تقرره الرؤية 
من خالل بناء مقومات الرتبية الوطنية إلرساء  اإلسالمية الناضجة بتجددها ومشوهلا واستيعاهبا لبعد الكرامة اإلنسانية

  .لتتحقق املقاصد التنموية يف اجملتمع وفق الرؤية اإلسالمية ؛جملتمعثقافة املواطنة يف ا

 
  وثقافة المواطنة التربية الوطنيةالبعد االصطالحي لمفهوم : أوالا 

 
عل  ى نط  اق واس  ع يف األنظم  ة الرتبوي  ة العربي  ة الي  وم، وعن  دما اس  تخدمه بع  ض ( تربي  ة املواطن  ة)يُت  داول مص  طلح 

كان يرى فيه املعىن نفسه، إال أن املؤشرات تدل على أن املص طلحني خمتلف ني، ( رتبية الوطنيةال)الباحثني بديال  ملصطلح 
فاألول مصطلح ح ديث يش ري إىل بن اء وع ي الطلب ة حبق وق املواطن ة ومس ؤولياهتا، بينم ا يش ري املص طلح الث اين إىل عملي ة 

تربي ة املواطن ة : عل ى مص طلحني لرتبي ة املواطن ة مه اتش مل أدبي ات املواطن ة حي ث بناء الفخر الوطين واالعت زاز باحلكوم ة، 
ريك ز عل ى النظ ر إىل تربي ة املواطن ة بوص فها م ادة دراس ية تُق دم حت ت فاملفه وم األول أم ا الضيقة وتربي ة املواطن ة الواس عة، ف

جلوان   ب التارخيي   ة وترك   ز عل   ى اجلان   ب املع   ريف املتعل   ق با (الدراس   ات االجتماعي   ة)أو ( وطني   ةالرتبي   ة ال: )مس   ميات خمتلف   ة
لنظ  ام املدرس  ي ة م  ن أج  ل املواطن  ة عل  ى أهن  ا تش  مل اواجلغرافي  ة والع  ادات والتقالي  د، بينم  ا ينظ  ر املفه  وم الث  اين إىل الرتبي  
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وظيفة املدرسة احلديثة تتمثل يف إعداد الطلبة ألدوار املواطنة املختلفة انطالقا  م ن ك ون املواطن ة عب ارة حيث أن بأكمله، 
كلم  ا مت تزوي  د الطلب  ة مبه  ارات املواطن  ة ومعارفه  ا كلم  ا زادت ف  رص علي  ه فإن  ه  و  ؛وق  يم مكتس  بة باملمارس  ةع  ن مه  ارات 

 .مبوضوعية وإجيابية مشاركتهم املستقبلية يف شؤون وطنهم

تعين  كما أهناوتنمية معارفهم عن جغرافيتها،   تطوير ذاكرة املواطنني التارخييةثقافة املواطنة فهي تُعىن بأما  
رخنراط النشط يف تنظيم الشأن العام بكل ما تعنيه من خدمات، ومن إدارة للموارد ورسم للسياسات والتخطيط اال

ترتكز يف أسسها  –أي ثقافة املواطنة  –وهي يف حقيقة األمر ، 325.للمستقبل وحتدي حمدودية املكان واملوارد
جملتمع دون تأصيل جيل ترىب على الرتبية الوطنية اجلادة ومقوماهتا على الرتبية الوطنية؛ إذ ال ميكن بناء منظومتها يف ا

وفق ما سبق ذكره من مقومات ومرتكزات، فإذا كانت الرتبية الوطنية تغرس يف الوجدان عناصر االنتماء والوالء 
جملتمع لتكون مالئمة مع ما يتطلع إليه االعملية فإن ثقافة املواطنة من شأهنا أن تعمل على جتويد املمارسات  ،للوطن

 .قضاياه الوطنية يف ارتباطها خبدمة الدين وأصولهيف سبيل خدمة 

ف  ال ب  د م  ن اعتم  اد ع  دد م  ن املنطلق  ات لبن  اء منظومت  ه  الوطني  ةبن  اء عل  ى نطاق  ات البع  د االص  طالحي للرتبي  ة و          
 :ضمن إطار املؤسسات الرتبوية والتعليمية يتمثل أبرزها فيما يلي

ية الوطنية ليكون هدفا  جلميع مؤسسات الدولة اليت تعترب مبثابة وسائل لتحقيق التنمي ة تكوين الشعور باملسؤول -
يف ال   بالد، إال أن درج   ة مس   ؤولية ه   ذه املؤسس   ات تتب   اين اختصاص   اهتا وجماالهت   ا اخلدمي   ة، فمس   ؤولية وزارة 

 .التكون أكرب من مسؤولية املؤسسات أخرى يف هذا اجمليف الغالب األعم الرتبية والتعليم 
حيت  اج بن  اء املواطن  ة املس  ؤولة إىل مرجعي  ة تنظريي  ة عملي  ة متث  ل اإلط  ار املف  اهيمي اجملم  ع علي  ه؛ ليح  دد بوض  وح  -

طبيعة املواطنة وخصائص املواطن املسؤول وحقوقه وواجبات ه، وبني ة مؤسس ات الدول ة ودوره ا، وآلي ات ممارس ة 
م ن دون رؤي ة واض حة مل ا تس عى لتحقيق ه، وه  و  امل واطن للمواطن ة املس ؤولة؛ وذل ك ح ىت ال تعم ل املؤسس ات

م  ا يس  تلزم ك  ذلك بن  اء قاع  دة حبثي  ة لق  راءة الوض  ع الق  ائم والكش  ف ع  ن التص  ورات احلالي  ة ع  ن املواطن  ة ل  دى 
 .شرائح خمتلفة من أبناء اجملتمع ومسؤوليه

                                                           
 . 121هاين، املواطن، املواطنة والثقافة املواطنية، ص  –احلوراين  325
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ة اليت تتك ون م ن جمموع ة إن الرتبية من أجل فهم اهلوية الوطنية يتقرر من خالهلا أن لكل جمتمع هويته الوطني  -
متعددة من العناصر املادي ة واملعنوي ة، حي ث ت ربز ه ذه العناص ر الع ادات والتقالي د وآلي ات التفاع ل ب ني الن اس 

القيم اليت حتكم هذا التفاعل؛ وبالت ايل حيت اج املواطن ون إىل دراس ة كيفي ة تط ور ه ذه اهلوي ة  جنبا  إىل جنب مع
م ن واج بهم احلف اظ عليه ا، ودور احلكوم ة يف احلف اظ عل ى ه ذه اهلوي ة الوطني ة،  الوطنية ومميزاهت ا وقيمه ا ال يت

 .ودورهم كمواطنني يف احلفاظ على هذه اهلوية
أن يكون حتقيق تربية املواطنة من أجل تعزيز االنتماء الوطين ال ذي يس توعب تعددي ة االنتم اءات يف اجملتم ع،   -

 326.خمتلف النطاقاتومن أجل تعزيز املشاركة الفاعلة ضمن إطار 
نظ را  لك ون الرتبي ة واألم ن يش كالن  ية للمواطنة لتحقي ق األم ن الفك ريتتضح احلاجة إىل الرتبومن جانب آخر          

 :ما يلي حاجات فطرية أساسية لإلنسان من خالل
ني ة وال أن حباجة إىل األصدقاء والعالقات االجتماعية، وال ميكن أن ت تم ه ذه املدو  أن اإلنسان مدين بطبعه -

 .تستقيم وتنتج إال يف ظالل الرتبية واألمن معا  
أن اإلنس  ان قاب  ل للخ  ري وللش  ر؛ فه  و حباج  ة دائم  ة إىل التوجي  ه وإن اختلف  ت أس  اليبه ووس  ائله، وذل  ك ع  رب  -

 .مؤسسات التنشئة االجتماعية واألمنية معا  
ة والطمأنين  ة والس كينة، وه  ذه ال أن س المة اجل نس البش  ري متوقف ة عل ى ع  دة عوام ل منه  ا احلاج ة إىل األلف  -

 327.تتحقق إال بالرتبية واألمن معا  

املواطنة يف املناهج التعليمية منظومة مل يكن هناك إغفال لبناء  يف ظل الواقع احلديث أنهبوجدير بالذكر 
درجة يف املواد منكذلك كانت وما زالت منبثة يف ثناياها، إال أهنا اختذت صورا  تقليدية خاصة، كما أهنا    باعتبارها

عندما ال الشرعية عندما تأيت على صورة قيم خلقية ومطلوبات دينية، ومعلوم أن عامة املطلوبات الدينية ذات عموم 
باإلطار الوطين، وهذا ال يعين حصرها فيه إال أنه يرتبط ببيان اجلانب التطبيقي هلا يف دائرة الوطن، وهي  يتم ربطها

طلوبات من باب التعاون على الرب والتقوى ال التعاون على اإلمث والعدوان، كما أهنا الدائرة األوىل ألغلب تلك امل

                                                           
 .02الواقع والتحديات، ص  –ليج العربية سيف ناصر علي، الرتبية من أجل املواطنة يف دول جملس التعاون لدول اخل -املعمري  326
 .إبراهيم، الرتبية واألمن والعالقة األكيدة –السماري  327
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ضمن قاعدة شاملة لكل املسلمني يف كل مكان ومع أي إنسان مسلما  كان أو غري مسلم، إال أهنا متثل واقعا  يتبلور 
التقاطع قد جاء عاما  إال أنه يصدق اجملال الوطين بأوضح صوره وأوالها، فنهيه سبحانه وتعاىل عن التنازع و  نطاق

 . وجيمعهم وطن واحد بالدرجة األوىل املباشرة على الناس الذين يضمهم جمتمع واحد

إن املطلوب هو تفعيل قضية مواطنة مستلهمة من الشريعة ومصبوبة يف قوالب معاصرة، فالناس اآلن ال 
 ووفقا  ملا يرتبطإهنم يعيشون عصرهم بصيغه احلضارية يعيشون مع القرآن فقط، وال مع كتب اآلداب الرتاثية وحسب؛ 

 املواطنة وغريها، ومن مث حيتاجون خطابا  مواكبا  لعصرهم وحيويا  ليصوغ الفكرةمقومات حقوق اإلنسان و مبقتضيات 
 . جتمع بني اإلسالمية والعصرية يف آن واحدمن شأهنا أن املوقف ليحقق مواطنة  ويعمل على حتديد

ولسائر القيم هي مرحلة الطفولة والنشوء اليت جتعل الشخص يعيش ( املواطنة الفاعلة)لبناء  إن أهم مرحلة
بل  م يف واقع حياهتم ال يكرتثون هبااملواطنة فكرة  ووجدانا ، فكم هم الذين استوعبوا الوطنية فكرا  ويصيحون هبا ولكنه

مل حتتل وجدناهم  -املواطنة  –هو أن هذه القيمة  رمبا استغلوها لتحقيق مصاحلهم األنانية، حيث أن السبب يف ذلك
منذ الصغر، حبيث يشعرون أهنا األصل بالنسبة لوجودهم أكثر من شخصياهتم، وأن قيمتهم وعزهم يكون بالتضحية 

 .يف سبيلها فضال  عن بذل الطاقة خلدمتها

 
 إلعداد المواطن الصالح ةعناصر تحقيق المواطنة في الميدان التربوي من خالل التربية الديني: ثانياا 

 
يرتبط حتقيق املواطنة يف امليدان الرتبوي من خالل الرتبية الدينية إلعداد املواطن الصاحل من خالل العديد من  

العناصر واملقومات، حيث يتعني على املؤسسة الرتبوية مبا ترتكز عليه من اسرتاتيجيات حتقيق الربط بني استهداف 
 .لنطاق التعبدي لبناء مقومات املواطنة لدى الطالبالبعد الرتبوي وتوظيف ا
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 إن عناص ر حتقي ق املواطن ة يف املي دان الرتب وي : عناصر حتقيق املواطنة يف امليدان الرتبوي من خالل الرتبي ة الديني ة
وس، من خالل الرتبي ة الديني ة ال ب د منه ا لتحقي ق بن اء املواطن ة يف ه ذا املي دان م ن خ الل نطاق ات امل نهج امل در 

 :ويف تدريس املعلم، ويف أنشطة املدرسة الغري الصفية، وذلك من خالل احملاور التالية

الربط الوثيق لعناصر املواطنة بالدين الستثمار توهج االستجابة ملطلوب الدين يف خدمة الوطن، وليس يف  -
حاكما  أو  -ذلك استغالل للدين يف خدمة أهداف غري دينية، حيث أن القيم املطلوبة من املسلم 

هي القيم املطلوبة لتحقيق املواطنة النافعة يف اجملتمع املسلم الذي يتماهى  -حمكوما ، فردا  أو مجاعة 
 .وجوده السياسي واحلضاري مع اإلسالم

 –ينبغي أن ندرك أن تدريس الدين يف بعض اجلوانب حيتاج إىل تفعيل يتجاوز به اجلانب التجريدي  -
التوحيد، الوالء والرباء، : )وي املرتبط بوضع الناشئ يف هذا العصر يف مثل قضاياإىل اجلانب احلي -التنظري

، وذلك حبيث يعطيه املقرر مسالك حتقيق هذه القضية حتقيقا  سليما  يف إطار (والقيم اخللقية وحنوها
 . السقف احلضاري واملعريف الذي يعايشه، والوضع االجتماعي الذي يعيشه

 فال بد من حتديد املوقف الثقايف الذي يتم ارتسامه يف ظل الوضع احلضاري الذي استجابة لضرورة التغيري -
نعيشه، وضمن نطاق االمتزاج الثقايف جملتمعنا مع اجملتمعات األخرى يف ظالل العوملة؛ وذلك حىت ال 
 يتحول هذه املنهج إىل تراٍث ماٍض مقطوع الصلة باحلاضر، أو إىل رموز تعبوية قابلة ألن حتمل من

 .سلبية مبا من شأنه أن يؤدي إىل نتائج ،التأويالت التطبيقية
ينبغي أن تُ نَ زَّل املطلوبات واملصطلحات الشرعية على ما هو قائم يف اخلطاب املعاصر، وما هو متداول يف  -

الساحة الثقافية واالجتماعية؛ ليتفاعل الطالب مع توجيهات دينه يف حركة حياته اجلارية، وهذا ال يعين 
يع املصطلحات الشرعية حلساب مصطلحات مستحدثة، فاحلقائق الشرعية هي األصل لعصرنا وجمتمعنا متي

واملراد ضمن هذا النطاق واملطلوب منا هو أن نفسر احلقيقة الشرعية  وللعصور واجملتمعات األخرى،
 .لشرعيةباملصطلحات العرفية اليت جتعل الطالب يدرك الصور التطبيقية يف واقعه لتلك احلقيقة ا

أن تبىن املناهج على املضامني الكلية اليت تعطي الطالب يف قضية ما أسسها العامة وتوصيفها الواقعي  -
    ومنطلقاهتا التنفيذية، حبيث جتعل منه شخصية قادرة على معاجلة كل ما يعرض له من مفاجئات العصر، 

 -هو الذي جيعل أبناءنا  -أخرى  باإلضافة إىل أسباب – ولعل السبب املتمثل يف اخللل يف مناهجنا
من غري حصانة أمام االخرتاق وبال قدرة على  -على الرغم من كثافة املعطى الديين والثقايف يف املناهج 
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للضخ العوملي بالدرجة املطلوبة للمسلم الفقيه يف دينه، الواعي ملعطيات عصره، واملستبصر حلركته  الفرز
 .ونطاقات تأثريه فيه

املنهج الفكري،   تعليمي دائر بني اجلانب الرتبوي ذى املنحى العاطفي واجلانب املعريف ذيإن املنهج ال -
، إال أن بعض القضايا حتتاج -خاصة ملراحل التعليم ما دون اجلامعة  -واملفرتض تكامل اجلانبني معا  

ي فيها؛ فهو الذي تكثيفا  ألحد هذين اجلانبني، وقضية الوطنية واملواطنة حتتاج لتكثيف اجلانب العاطف
جيعل الناشئ يشعر بأن وطنه هو بيته وهو أهله، وأن تفريطه حبقه فيه تضييع مللكه وألهله وبيته، وحيسن 

أن نعي اللون العاطفي الذي يبنيه اإلسالم يف نفوس املسلمني من خالل ربط ( العاطفة)بنا يف جمال 
، (ودية، اخلالفة يف األرض، والسيادة على الكونأمانة العب: ) املسلم بقضايا الوجود الكربى املتمثلة ب

األشياء : )حيث ترتاجع هذه العناصر يف ظل التأثر بعناصر أخرى تبدو لدى غري املسلم هلا اعتبارها مثل
، حيث تبدو تافهة لدى املسلم، ويعترب االنشغال هبا (الفلكلورية واملقتنيات احلفرية معدنية وفخارية وحنوها

أدىن عن الذي هو خري؛ وهلذا فإن تكريس الوطنية ومن مث املواطنة من خالل هذه  تلهيا  بالذي هو
 . لإلبل يف غري مواردها ا  لألشياء يف غري موضعها الصحيح، وإيراد ا  وضعميثل األشياء 

ال بد لتبين الرتبية من خلق مواطنة إجيابية لدى الناشئة تقرتن بالواقع القائم من خالل ارتباط معريف  -
، كما ال بد من التشريع للمتضمنات العملية للمواطنة يف املشاريع التنموية ويف الرعاية االجتماعية، وحركي

مبا من شأنه أن جيعل الناشئ  ، وذلكباإلضافة إىل التعريف هبذه املتضمنات وبأنظمة الدولة ومؤسساهتا
 328.قادرا  على أن يعايش وطنه

قيق ما هتدف إليه الرتبية الوطنية، حيث أن تركيبة ونوعية احلياة البيئة املدرسية هلا تأثري مباشر يف حتإن  -
الطالب أكثر من عمل املنهج الرمسي مبواده وحمتوياته املقررة، كما يعتقد بعض  داخل املدرسة تؤثر يف

أي النظم  -الرتبويون الذين يرون إمكانية حتسني أو تطوير الرتبية الوطنية من خالل املنهج اخلفي 
بأن ممارسة الطالب ملسؤولية تعليم أنفسهم، وحل اخلالفات  -السائدة داخل املدرسة  والقواعد

واملشكالت اليت تواجههم يف مدرستهم سوف جيعلهم يتعلمون كيف يعملون مبسؤولية يف جمتمعاهتم، 
ه وكفايته الطالب االلتحاق باملدرسة ليتم احلكم على قدرات بينما تعتقد جمموعة أخرى من الرتبويني أنه يلزم

 .عن طريق املنهج الرمسي؛ وذلك حىت ميكنه القيام بدور املواطن البالغ املسؤول يف جمتمعه مستقبال  
 

                                                           
 .فلسفة املواطنة يف اجملتمع السعودي، عبد الرمحن زيد -الزنيدي  328
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  وثقافة إلبراز دور وأمهية الرتبية الوطنية : يف إعداد املواطن الصاحلوثقافة املواطنة دور وأمهية الرتبية الوطنية
تفسريها يف ظل اخلصائص اليت يتوجب حتقيقها للطالب كما  ميكن فإنه ،يف إعداد املواطن الصاحلاملواطنة 

 :يلي
له فخورا  واهلوية اإلسالمية وجتعاالنتماء  تزويد الطالب باملعارف والقيم واالجتاهات اليت تنمي عنده معىن -

 .وحيمل جنسية دولته يف ذات الوقت هبا كمواطن مسلم وعريب
متكنه من االستفادة منها يف خدمة دينه ووطنه وشؤونه  يتاكتساب الطالب املعرفة واملعلومات الالزمة ال -

 .اخلاصة
القضايا واملشكالت اليت  تزويد الطالب بالقدرات واملهارات الالزمة حىت يتمكن من القيام بدوره جتاه -

 .تواجه جمتمعه ووطنه وأداء الدور املطلوب منه
تعامل مع اآلخرين، مع املسامهة ال اكتساب الطالب املهارات االجتماعية اليت تساعده يف كيفية -

املتكاملة واحرتام شعور اآلخرين ووجهات  واالهتمام بشؤون اآلخرين، وبناء الشخصية اإلسالمية
 .نظرهم

يقوده إىل القدرة على  املشاركة يف الظروف احمليطة بالطالب من بيته إىل مدرسته مث جمتمعه، وهذا بدوره -
 .لها جمتمعهمواجهة األحداث اليت يقابلها أو يقاب

الطالب، وكذلك األنظمة االقتصادية  اليت يعيش يف ظلها( السياسية)معرفة األنظمة احلكومية  -
 .واالجتماعية والثقافية

يدرك دوره وموقفه جتاه حىت  إعداد الطالب وفق الظروف العاملية املتغرية سياسيا  واجتماعيا  واقتصاديا ؛ -
 .الظروف واملتغريات يف ظل هذه هذه املتغريات العاملية ومساندة جمتمعه

العناصر املهمة يف تطوير املواطنة وحتقيق  إن عملية ربط منهج الرتبية الوطنية بواقع الطالب وحياهتم من
، ممارسة الطالب لألنشطة واخلربات يف جمتمعهم وبيئتهم بشكل مباشر أهدافها، وحىت يتم حتقيق ذلك فال بد من

تربط املناهج الدراسية من شأهنا أن لرتبية املواطنة  ستلزم حتقيق أهداف حمددةجمال تنمية املواطنة يحيث أن 
األهداف إىل حمتوى ونشاط وخربات متعددة تكون هلا صلة وثيقة  باالسرتاتيجية الرتبوية، وذلك حبيث تتم ترمجة

اليت تساهم يف  ضايا املعاصرةاملقررة، ويتم تنفيذها من قبل إدارة املناهج، وهتتم باملشكالت والق باخلطط والسياسات
: من ميادين املنهج الدراسي مثل تحديد مسامهة كل ميدانل وفقا  تنمية املواطنة، فوجود هذه األهداف يساعد 

وغريها من املواد الدراسية األخرى؛ وذلك ألنه ال  (والرتبية الفنية الدراسات االجتماعية، اللغات، العلوم، الرياضيات،)
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األخرى  ة واحدة أن حتقق أهداف تربية املواطنة كطريقة حياة وسلوك دون مساعدة املواد الدراسيةميكن ملادة دراسي
إعداد املواطن الصاحل على خري الوجوه ومن مجيع النواحي الفكرية  واملناخ اجملتمعي مبؤسساته املختلفة، ومعىن ذلك أن

الذي  مام بتدريس املواطنة ينبغي أن يأخذ نفس االهتمامأي أن االهت... مسؤولية مجيع العاملني  والوجدانية والعملية
مسؤوال  عنها بقدر ما يسمح به  حيظى به تدريس اللغة الرمسية اليت هي من واجبات مجيع املعلمني، فكل منهم يكون

 .األوىل على معلم الرتبية الوطنية موضوعه، وإن كانت مسؤولية هذه العملية تقع بالدرجة

ال تعين فقط املعرفة التامة مبجموع القيم املكونة هلا، وإمنا الوعي بأمهيتها يف ثقافة املواطنة ة و الرتبية الوطنيإن  
يف اجملتمع ألجل حتقيق أهدافها املعلنة والضمنية، وهي ال تستقيم مع القيم احلياة الفردية واجملتمعية، واالقتناع بفاعليتها 

يتحقق من خالله تثبيت  ي اليت تساهم يف بناء نظام سياسي متماسكالسلبية اليت تنافيها وتنايف شروط وجودها، وه
قيم املواطنة والسلوك املدين لدى غالبية أفراد اجملتمع ليعطي مشروعية إلعطاء الثقة يف املواطن للمشاركة النشيطة 

 329.واملؤثرة يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية

أسيسا  على مقومات الرتبية الوطنية وممارسات ثقافة املواطنة على أن تفال بد من التأكيد  ،ومن جانب آخر 
    القيمة التداولية؛ كي ال تكون  –أي املواطنة  –املمارسة الفعلية لكل منهما بعيدا  عن الشعارات هي اليت تعطيها 

      حرارة وانفعال وجداين فإن ترفا  فكريا  ال فائدة منه وتفقد عندئذ قيمتها العملية والنفعية، فإذا كانت الوطنية 
املواطنة سلوك وتصرفات حضارية، والوطنية ارتباط عاطفي باألرض، أما املواطنة كرتبية وثقافة فهي سلوك فعلي 

  330.ظاهر

وبناء على ما سبق، فإن الرتبية الوطنية مبا متثله من نطاقات تدريبية وممارسية وثقافة املواطنة مبا تشكله من  
تستهدف حتقيق املقاصد التنموية  ميثل كل منهما ميثالن قاعدة صلبة باحلقوق والتزام وجدية بالواجباتوعي وإدراك 

    للمجتمع وفق الرؤية اإلسالمية استهدافا  لبناء املنظومة احلضارية للمجتمع على قاعدة صلبة من الناحية 
  .االجتماعية

 
                                                           

 (.املواطنة اليت يتحدث عنها اجلميع: )علي حسني، مقال بعنوان –آل إبراهيم  329
 .22الكويت منوذجا ، ص  –ورها يف بناء الدولة القوية رشدي بو زكري، املواطنة ود 330



 راطي وفق ما يرتبط بأسس وآليات املواطنة من منظور اإلسالمتعزيز نطاقات االنتقال الدميق
 

 

 

 

162 
 

 في تحقيق المقاصد التنموية وفق الرؤية اإلسالمية دورهماو التربية الوطنية وثقافة المواطنة : ثالثاا 

 
من خالل الرؤية اإلسالمية كفيل بدعم مقتضيات التنمية  الرتبية الوطنية وثقافة املواطنةإن حتقيق مقاصد  

تمثل ياليت مبا حتققه من مكتسبات من شأهنا االرتقاء بإنسانية اإلنسان، وذلك من خالل عدد من املقاصد    الوطنية 
 :برزها فيما يليأ

 
 وهو أوىل مقاصد التنمية الوطنية يف اإلسالم، وأبرز املرتكزات اليت من شأهنا أن حتقق : احرتام إنسانية اإلنسان

خلق، املواطنة اإلجيابية؛ وذلك باعتبار ما اقتضته حكمة املوىل عز وجل من تكرمي اإلنسان على كثري ممن 
 .تمع الفاضل عليهاوإقامة اجمل وتكليفه بأمانة إعمار األرض

يرتبط مفهوم التنمية يف هذا السياق بتنمية اإلنسان من حيث هدفه ووسيلته، ويتأكد مفهوم التنمية حني 
يرتبط بتنمية قدرات اإلنسان على سد حاجاته املادية واملعنوية واالجتماعية؛ إذ ترتكز اسرتاتيجيات حتقيق التنمية 

القانونية واملؤسسية اليت يعيش يف كنفها املواطن؛ ليبقى األساس يف ذلك دائما   البشرية على إحداث تغيريات يف البيئة
يتضمن البعد االقتصادي للتنمية دون أن  على حنو متمثال  يف توسع خيارات اإلنسان، وبذلك يتسع فضاء حريته

 .يقتصر عليها

ختيارات اإلسالم وقيمه ونظمه إن بناء األوطان وتنميتها على الوجه الذي جيعلها ممهدة لالستخالف وفق ا
ومعارفه هو الذي يتطلب تنمية اإلنسان وتطوره وتقدمه؛ وذلك حىت يصل إىل مستوى يؤّهله لتطبيق اختيارات 

ومن هنا فإن التقدم حنو األعلى واألرقى حباجة إىل الفعل اإلنساين القائم على ؛ اإلسالم على واقعه اخلاص والعام
 .وجتسيد ُمثل اإلسالم يف الواقع التفكري واإلرادة واإلبداع

 
 إن احلرية هي السمة اليت يتميز هبا اإلنسان عن غريه من الكائنات خلصوصية العقل والتفكري : صيانة احلريات

برسالة واخلالفة اليت انبنت عليها، وهي تعد مظهرا  من مظاهر االرتقاء بإنسانية اإلنسان، حيث جاء اإلسالم 
كرمي ويف مقدمتها صعيد الفكر والفهم والعلم والتدين، وإذا كنا ال جند يف القرآن ال دةحتريرية على مجيع األصع

مليء مبعاين احلرية وبالقواعد املؤسسة مبقاصده وأحكامه فإننا جند الشرع كله  حبرفه ورمسه( احلرية)مصطلح 
ية يطلق ويقصد به يف املقام وإذا كان املقصد من احلر  جيهات اليت تدعمها مجلة وتفصيال ،هلا، وبالقيم والتو 
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تمثل يف حرية اإلنسان يف التفكري مث يف التعبري إال أن املفهوم األعم ملقصد احلرية ي مواجهة الرق املادياألول 
مث يف االختيار السياسي؛ وبذلك فإن احلريات الكفيلة بتحقيق دعم كرامة اإلنسان وإنسانيته  مث يف التنقل

ة تشكيل حريالفكر والتعبري، والكتابة والنشر، حرية اإلميان والرأي واالجتهاد، حرية العقيدة و : )تتمثل يف
حرية عرفة واالتصال واإلعالم، حرية امل، -اهليئات، النقابات، واجلمعيات  - مؤسسات اجملتمع املدن

ة إنشاء البنوك واملؤسسات والشركات، حق التعليم والعمل وحق الصحو  االجتماع وتكوين اجلمعيات
ص ورؤوس األموال والبضائع والسلع، احلق يف األمن حق التنقل واالنتقال لألشخاوالسكن وسائر اخلدمات، 

سان ضمن ما يتفق عليه املتعاقدون، وسائر ما صار يُعرف اليوم حبقوق اإلن وحرمة املسكن وسرية املراسالت
 . (يف إبداء وجهات النظراحلق يف احلوار واالختالف 

ضمن هذا احملور فيما من شأنه حتقيقه االرتقاء بإنسانية اإلنسان وكرامته  -وفق ما أرى  -ن نافلة القول ولعل م       
أن هذه احلقوق تكفلها يف الغالب الدساتري اليت تعتمدها غالبية دول العامل اليت تُعىن يف االرتقاء بإنسانية التأكيد على 

النصوص الدستورية ضمن هذه املنظومة ما يعترب مدعاة لفخر اجملتمعات املواطن يف ربوعها، بل أصبح الدعم ملا تقرره 
املتمدنة اليت تدعم هذه اجلوانب الكفيلة باالرتقاء بإنسانية املواطن، إال أن دعم احلريات ال بد أن يتأطر بضوابط 

 .الدين والعرف والتقاليد السائدة يف كل جمتمع على حدة

 
 وعناوينها املتكاملة تشكل روح اإلسالم وجوهره،  ها املختلفة وأطرها املتعددةإن العدالة بآفاق: تكريس العدالة

    تشريعا  وتنفيذا   -وال ميكن أن يكون لثقافة املواطنة بيئة خصبة إال بتكريس منظومة متكاملة للعدل 
لسياسية، االجتماعية، االقتصادية، ا)، وهو ما اقتضى رعايته يف مجيع أنظمة اإلسالم وتشريعاته - ومتابعة

؛ إذ العدالة تعترب أم املقاصد الشرعية العالية واجبة التحقق ضمن الكيان التنظيمي الذي يعيش (واحلضارية
 .الناس يف كنفه باحلرية واالختيار

إن العدالة وتكريسها تقرر مقاصد املساواة واإلنصاف يف اجملتمع، وهي مقاصد ضرورية وليست حاجية 
يف خمتلف  إلنسان شاهدا  أو حاكما ، ولعل هذا املقصد يشمل أيضا  عدالة اجملتمعتقتضي عدالة الفرد ليكون ا

لمساواة؛ ذلك أن االنتماء الوطين يف معادلة التنمية من حيث ليرتبط بتكريس العدالة كفالة ارتباطاهتا ومستوياهتا، و 
فهوم املساواة مب واملتمثل مبعناها العميق احلقوق والواجبات يف الشريعة اإلسالمية يقتضي حتقيق أحد أهم مفاهيم التنمية

بني أفراد الوطن الواحد، وذلك دون نظر إىل دين أو عرق أو جنس، ومن مث فإنه ال جيوز بناء العالقة بني األفراد 
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مبا يستدعيه ذلك من تفرقة يف احلقوق والواجبات أسس مذهبية أو طائفية أو حزبية  داخل أي منظومة تنموية على
بوصف  –ف امللة والنحلة، كما ال جيوز يف الشرع حتميل املواطن كل الواجبات مع أنه ال يستحق بسبب اختال

القاعدة الشرعية، فإذا حتّمل املواطن كل الواجبات فإنه ينبغي  وفقا  ملا تقررهإال بعض احلقوق، فالغرم بالغنم  –املواطنة 
أن  نقص الواجبات، أما –بالتوازي  –قه فإنه جيب أن يُعطى يف املقابل كل احلقوق، وإذا تقرر نقص بعض حقو 

فإن هذا يعد من قبيل اجلور واحليف الذي من شأنه أن خيل  يطالب بواجبات املواطنة تامة وتنتقص بعض حقوقه
 .دة من أهم قواعد التنمية الوطنية ابتداء وانتهاء الوطن الواحد، وهو مما خيل بواحبالتوازن العام يف

    
 ه تتمثل يف إسعاد الفرد مجلة املقاصد اليت وضعها الشارع احلكيم من خالل تشريعات إن: ة الشاملةحتقيق التنمي

وتعمري الدنيا بكل ما يوصل إىل اخلري والكمال اإلنساين، وذلك عرب ختطيط حمكم  واجلماعة وحفظ النظام
 .طنيهدف إىل االرتقاء باملستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف للموا

ولعل نظرة اإلسالم إىل التنمية تعتمد بصورة أساسية على اجلوانب املادية والفكرية واملعنوية والروحية لإلنسان         
يف إطار مفهومي التعمري واالستخالف يف األرض، والذي يقوم على تصريف وتوظيف املوارد الربانية لصاحل تنمية 

ليت راعت يف املقام األول صاحل اإلنسان حبسب درجاهتا يف سلم املقاصد اجملتمع ورقيه يف ضوء املقاصد الشرعية ا
ادي بوصفه الشرعية، سواء أكانت ضروريات أم حاجيات أم حتسينيات؛ وملا كان ذلك فإن االهتمام بالشأن االقتص

 .ضرورة ملّحة يف التنمية والتطويرميثل ة وأداته الرئيس املظهر األبرز للتنمية

يت ترتبط بتحقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع تستلزم احلفاظ على املال وتنميته؛ ذلك أن حتقيق إن املنظومة ال 
التقدم االقتصادي واالجتماعي ألي جمتمع من اجملتمعات يرتكز على كيفية حمافظة هذه اجملتمعات على ثرواهتا وكيفية 

حمققا  هلذا  هاالستثمار وبيان التدابري اليت جتعل تنميتها، وهذه احلقيقة قد عين الشارع بتحقيقها من خالل حثه على
ويف  ،(كار، واإلسراف والتبذير والتقترياالكتناز للمال، الربا، امليسر، االحت: )املقصد، وأهم هذه التدابري حترمي كل من

ميتها، وجعل التجارة، الزراعة، استصالح األراضي البور، صيانة الثروات الطبيعية وتن: )املقابل حيض اإلسالم على
 (.الزكاة يف خدمة الفرد واجملتمعات، وما إىل ذلك

حيث يهدف الشارع من  نمية الشاملة حتقيق تداول الثروة،فإن مما يرتبط مبنظومة حتقيق الت ومن جانب آخر 
دة من إىل إشراك أكرب عدد ممكن من أفراد األمة يف االستفا لرؤوس األموال والنهي عن كنزها االستثمارتشجيع خالل 

هذا املال، ومن الوسائل اليت تضمن حتقيق هذا املقصد حّث اإلسالم على دفع الزكاة ملا هلا من أثر يف التوجه حنو 
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عملية االستثمار نظرا  لكوهنا تعترب من أدوات إعادة توزيع الثروة يف املذهب االقتصادي اإلسالمي، باإلضافة إىل 
القضاء على ومن جوانب هذه املنظومة أيضا   تحقيها حسب األنصبة الشرعية،ث ملسالتوصية املؤكدة على إيتاء املواري

اعتبار األنشطة االقتصادية ضرورة االستغالل األمثل للموارد، : )وحتقيق النمو اجملتمعي، وذلك عن طريق التخلف
ركة رأس املال يف أي شاصيغ التمويل الشرعية اليت تكفل م، مع ارتباطها حباجة اجملتمعالضرورية للمجتمع فرض كفاية 

حترمي االكتناز وفرض الزكاة، ضمان حد الكفاية وع، وجوب توجيه املدخرات حنو االستثمار املشر نشاط إنتاجي، 
، وما إىل ذلك، مبا من شأنه حتقيق تنمية - التعليم، الصحة، واألمن - ضرورة توفري مشروعات البنية األساسيةللفرد، و 

 .(اسا  للتنميةالعنصر البشري الذي يعد أس

تحقيق ب يتمثل حتقيقه على أرض الواقع جوهرإن املتتبع للمقاصد الشرعية جيد أن هناك مقصدا  ساميا  هو 
الرفاهية والسعادة للفرد واجملتمع يف الدنيا واآلخرة، ويتحقق هذا املقصد من خالل متكن ناتج االستثمار من إشباع 

 مستوى احلياة على الصعيدين املادي والروحي؛ وذلك ألنه ناتج مجيع احلاجات اإلنسانية األساسية، وحتسني
اليت االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي يقوم على عدد من املعايري والضوابط اليت جتعل منه أداة فاعلة يف حتقيق املقاصد 

إال أن مما ينبغي  ،331.وبالتايل حتقيق رفاهية الفرد وسعادته الدنيوية واألخروية هتدف إىل إشباع تلك احلاجات؛
اإلشارة إليه أن حتقيق هذه املقاصد الكفيلة بدعم مقتضيات إنسانية اإلنسان تستلزم حتقيق توازن كفيل بدعم معايري 

، دروسة املنطلقة من معطيات الواقعاملوضوعية جتنبا  لإلفراط والتفريط، وابتعادا  عن املثالية، وحتقيقا  للواقعية امل
نظومة التغيري املرنة يف مستقبل اجملتمع، وذلك من خالل منهجية مدروسة وبعيدة املدى ختضع واملستشرفة لتعزيز م

 . ملؤشرات ميكن من خالهلا رصد خمتلف جوانب التنمية ملفهوم املواطنة اإلجيابية يف اجملتمع

 

                                                           
 .11إضاءات على طريق النهوض احلضاري، ص  –عصام، قواعد التنمية الوطنية ومقاصد الشريعة  –البشري .د 331
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 الخاتمة

 

والثقايف والرتبوي بني خمتلف  السياسي واالجتماعيالديين و عندما يتحقق الربط يف معاجلة املفاهيم ذات البعد  
النطاقات الفكرية يف خمتلف ميادين التخصصات، فإن تأطري املفهوم غربلته وفق أبعاده املتعددة، وتأسيسه وتأصيله 
وفق مقتضيات التأسيس العلمي الرصني، إىل جانب حتليل ما ينبث عنه من حراك وممارسات، ميثل حجر الزاوية يف 

ومتماسكة وقادرة على الربط بني قنوات التنظري املقررة بالدالالت ونطاقات وبرامج التطبيق بناءه كمنظومة متكاملة 
ممثلة للنطاق الذي ميكن من خالله استثمار املفاهيم واآلليات اليت على أرض الواقع، وعندئذ تكون اسرتاتيجية الربط 

نهج الرباين املتكامل الذي ال يضاهيه منهج يف متثل بوتقة متكاملة إلسقاط احلقائق على الوقائع وفق ما ارتبط بامل
معاجلة خمتلف القضايا املرتبطة بالنهوض بإنسانية اإلنسان وكرامته واستقرار منظومة صناعة دوره وفق االعتبارات 

األسس املواطنة وفق ما يرتبط به بعد حث إىل تأصيله وتأسيسه من خالل معاجلة االشرعية املرعية، وهذا ما سعى الب
يف ظل التداخالت املتشابكة يف بناء منظومة املواطنة واعتمادها كقالب  لتعزيز نطاقات االنتقال الدميقراطيملبادئ وا

 .لصناعة العالقة بني احلاكم واحملكوم وفق أرقى ما تقره مبادئ العدالة واإلنصاف
لتعزيز  املواطنة مبدأ يقوم عليها ملواطنة وفق ما تربزه األسس واملبادئ اليتبدأ اينبغي تأطريه ملما وبناء على  

دولية العهود بالوفق ما يرتبط  يف اقرتانه باملمارسة والتطبيق يتمثل الربنامج العملينطاقات االنتقال الدميقراطي 
التزام الدول على رتبطة بتقرير هذه احلقوق واملتابعة األممية الدورية هلا لضمان املتعددة املعاهدات املتفاقيات و االو 

مبقومات احلكم الرشيد وفق ما يرتبط مبا اعتمدته األمم املتحدة من معايري، ولئن كانت  تالف مواقعها وانتماءاهتااخ
املنظومة الشرعية املرعية قد قررت جانبا  مما ورد يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، إال أهنا تعارض جانبا  منها يتناقض 

رب األصلح لبناء منظومة السلوك اإلنساين وفق ما يرتبط مبختلف العالقات عرب تتعمع الدالالت الشرعية املرعية اليت 
 قنوات التنظيم والضبط للعالقة بني تمثل من خالهلاخاصة عرب القنوات السياسية اليت تخمتلف املستويات والنطاقات، 

خرى يرتبط بنطاقات املصدر احلاكم واحملكوم؛ ذلك أن نطاق االختالف بني تأصيل اإلسالم وتأصيل املناهج األ
 .الرباين واملقاصد اليت ترتبط باملنهجية الربانية العلية

مهما  إما أن تكون هذه الصورة متماسكة وذات مالحمة متناغمةفإنه ضمن إطار تعدد الوالءات يف اجملتمع   
 لتعايش والوئام اجملتمعي، وإما أن تكون مهزوزة ومفككة وال تعكس أي موضوعية أو منوذجية لتعقدت يف فسيفسائها

 .مهما تبسطت يف تقارب انتماءاهتا بكثرة العوامل املشرتكة
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عليه النظام  إن ما يعتمده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من معايري للحكم الرشيد ال تتعارض مع ما يرتكز
مبدأ الشورى، ويطالب بسيادة  الذي ال يقرر نظاما  حيول دون املشاركة يف إدارة احلكم باعتمادالسياسي اإلسالمي 

اليت تستوعب  القانون الرباين لسمو مصدره، باإلضافة إىل تأكيده على مسألة العدل واملساواة يف تطبيق القانون
بالتأكيد على  ضمن هذا النطاقوتقتضي املساواة وتكافؤ الفرص، كما ترتبط الدالالت الشرعية  الشفافية واحملاسبة

 .قررة ذلك يف بعد تعبدي راٍق ميثل أبرز مسات اجملتمع املدين ضمن إطار الدولة اإلسالميةأمهية تعاضد اجملتمع م

تقرر استجابة ملا يرتبط حباجة األمم اإلنسانية النص القرآين كما وردت يف ( لتعارفوا)لفظة ومن جانب آخر فإن 
سجية املدنية وإشكالية ما يرتتب على انطالقا  من و  ،التعايش من خالل إىل االجتماع وتشكيل اجملتمعات واألوطان

 .البشرية على اختالف عقائدها وانتماءاهتا سنة التدافع تتمثل القيمة احلضارية للمجتمعات

، وهو قانون إهلي له طابع السرمدية، وهبا (سنة كونية)يف كل الظواهر  التنوعيةالرؤية اإلسالمية جعلت من  إن 
املوزونة مبيزان اإلسالم، حيث يراها قانون التنوع  التنوعيةنه الواحدة، تلك تتميز عوامل اخللق عن ذات احلق سبحا

 .وضمن إطار املشرتك اإلنساين دة اإلسالميةاإلسالمي يف إطار الوح

التزام وعناية املواطن من جانب، و من قبل السلطة إن املنظومة اليت حيكمها التوازن بني رعاية حقوق املواطن 
يف  ميكن أن حيقق قاعدة صلبة لتنمية مفهوم املواطنةمن جانب آخر طة يف ظل سيادة القانون باعتبارات والئه للسل

الذي نستهدف من خالله  اجملتمع، وهذا ما ميكن حتقيقه من خالل توظيف الدالالت الشرعية لتحقيق هذا التوازن
 .حتقيق العدالة االجتماعية والرخاء للمواطن

ر يف هذه الدراسة فإن التوصية من حماور ضمن فصول الدراسة الثالثة تتقرر وبناء على ما سبق عرضه من حماو  
 حتميل األطروحة اإلسالمية تبعات مفاهيم املواطنة يف جمتمعات أوربا وإسقاطها يف املنظومة الثقافية لديناجتنب بضرورة 

أحيانا  واملتضارب يف   كر املتناغممراعاة العتبارات اخلصوصية القائمة على ربانية املصدر وإن ارتبط باجتهادات الف
كثري من األحيان نتيجة ضعف الرتاكمية الفكرية بسبب التخلف احلضاري الذي تعيشه األمة منذ أكثر من قرن من 

قراءة التاريخ باحرتافية موضوعية كقوالب دون التأسيس على سياقات األحداث املرتبطة بذلك ، والعمل على الزمان
ناء منظومة اإلدراك لدى النخبة والصفوة من اجملتمع حبيثيات واعتبارات بناء النهضة املتماسكة استهدافا  لب ؛املاضي
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، كما تتقرر التحديات الراهنةاملتغريات و يف خضم الستثمارها  وفق ما قررته املساقات التارخيية يف تفاعالهتا والفاعلة
اجملتمعات الغربية والقائمة على فصل الدين عن الدولة؛ الرفض البات ملا قامت عليه مدنية الدولة يف التوصية كذلك ب

نفك عن االنتصار للدين يألن هذا املنطق يتضارب مع ما تقوم عليه املنهجية اإلسالمي اليت ترى أن إقامة الدولة ال 
 .تفصيال  و مجلة 

إطار  ضمنالباحث وفق ما ارتبط مبا سبق بيانه من نتائج وخمرجات وتوصيات ومقرتحات إن ما قدمه 
معاجلة مستفيضة  حلقوق والواجبات استهدف من خاللهاملواطنة ببعده املقرتن باملفهوم واملبادئ واألسس وامبدأ معاجلة 

رغم ما  ذات بعد عاملي وإنساين متجردهي يف األساس للموضوع مع عدم التقوقع على الذات يف معاجلة أفكار 
اخلصوصية الفكرية واملمارسية؛ ذلك أن الزاد يف طرح الرؤية ه اتسمت بيعرتي تفاصيله من مقتضيات ضمن نطاق ما 

الشرعية املرعية يستلزم االعتماد على أسلمة املعرفة وااللتزام مبنهجية الوحي املعرفية اليت من شأهنا أن تقدم لنا الوسائل 
طر اجلزئية إىل اإلطار الكلي، الضرورية لضبط مناهج التفكري وتقنني األفكار ونقل معاجلتنا ملثل هذه املفاهيم من األ

، وخيرجنا من حالة الدفاع عن ومن ساحات اخلصوصية الضيقة إىل ميادين املأزق احلضاري العاملي مبعطياته وجتلياته
النفس أمام التحديات احلضارية املعاصرة العاملية بالتعامل مع الظواهر اجلزئية املنعكسة على حضارتنا فيما يتعلق 

إلنتاج رية املتعلقة بأنظمة احلكم أو املؤسسات االقتصادية أو مظاهر السلوك االجتماعي األخالقي؛ باألشكال الدستو 
واملفاهيم والنظريات اإلبداعية االجتهادية اليت ميكن أن نواجه هبا متطلبات الشهود احلضاري  األفكار املنضبطة منهجيا  

 .يات السائدة يف ظل الواقع املعاصروفق ما يرتبط باملتغريات واملقتض 332.وعامليتنا املرتقبة

إن قيمة األمة اإلسالمية وقوهتا ووجودها وتأثريها تتحقق مىت ما عززت من نطاق التعبدية يف خمتلف ممارساهتا 
هتا مبا فيها ما يتعلق باملواطنة، والزاد يف ذلك قيم اإلسالم احلاكمة ومقاصده العليا، سواء ما متثل به التوحيد وسلوكيا

بثق عنه، أو العمران وما تفرع عنه، حيث حيقق كل منهما لذات اإلنسان العقلية القومية والنفسية املستقيمة وما ان
اة املزكّ الرشيدة والقادرة على صناعة اإلجيابية يف العطاء للمجتمع الذي تعيش يف نطاقه، وذلك من خالل الشخصية 

صناعة اإلنسان  النصية د الشرعية اليت عرضتها الدالالتعقليا  ونفسيا ، حيث يتحقق من خالل االستنارة باملقاص

                                                           
 02أبو القاسم حاج محد، منهاجية القرآن املعرفية، ص    332
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املعمر البّناء اجملاهد  الذي يهوى التضحية إلعالء كلمة اهلل تعاىل وال شيء غري ذلك؛ إذ تندرج دوهنا التضحية والبذل 
قاته؛ ذلك أن اليت من أمهها تسخري الذات خلدمة الوطن والنهوض مبقوماته واستحقاة يف سبيل حتقيق املقاصد العليّ 

وللعمران مقوماته احلقيقية ولو  وهو حياول أن حيفظ للحياة قيمتها يضحي حبياته وقد يفارقها شهيدا   إنسان التزكية قد
سبق فال بد من العمل على تبين منهجية إسالمية املعرفة   اويف سبيل حتقيق م، 333.بالتعايل على الدنيا وأهوائها

تقوم على أصول  لكي تسعى إىل إعادة املعرفة بشقيها اإلنساين والطبيعيحبيث ، 334.كنشاط فكري ورؤية أبستموجلية
إسالمية وتقرتن ببعد تعبدي من حيث األهداف والنتيجة والتطبيق، وحتاول رأب الصدع ومعاجلة الشقاق الذي حدث 

استقراءها يف أبواب بني قراء الوحي وقراءة الكون، وهو ما سعى إليه الباحث من خالل خمتلف احملاور اليت قام ب
 هذه الدراسة، ال سيما وأن االقتصار على الوحي واالكتفاء به وغض الطرف عن الكونومباحث ومطالب وفصول 

أدى إىل التخلف عن فقه الواقع والطبيعة واحلياة وتأصيل الرؤية الشرعية املرعية حول خمتلف  مبتغرياته ومستجداته قد
، مع ربط منهج االستقراء يف ذلك بإسالمية وما يرتبط من واجبات وحقوق هوأسساملواطنة  مبدأاملفاهيم مبا فيها 

املعرفة ودواعيها وأركاهنا وأبعادها بصورة نظرية عامة ميكن من خالهلا التماس الطريق األمثل لبناء الرؤى املنهجية 
ضاري بأجنع السبل والوسائل اليت للتأصيل العلمي الذي حياول إخراج األمة الوسطية من أزمتها الفكرية وتراجعها احل

، وال شك أن حتقيق االعتماد على 335.تستنهض األمة وهتدف إىل تبليغها مرتبة اخلريية اليت وضعها اهلل جل شأنه فيها
الباحث جبهده املتواضع فيما يتعلق مبناقشة خمتلف احملاور املتعلقة من خالله هذه املنهجية ميثل حجر الزاوية اليت سعى 

، مع ربط ذلك األحكام الشرعية يف ذلك مبقتضيات املصاحل، حيث يقرتح الباحث بناء على نة يف اإلسالمباملواط
ذلك إنتاج دراسة علمية تُعىن باستقراء فقه املقاصد فيما يتعلق مبفهوم املواطنة وفق ما يتوائم مع معطيات الواقع 

  .املعاصر وحتدياته

التأصيل الشرعي املرعي من حيث املبادئ واألسس واملمارسات، فال وضمن إطار استقراء معامل املواطنة وفق 
بد من صياغة املشروع اإلسالمي املقرتن بذلك وفق الرؤية اإلسالمية الكاملة والشاملة اليت أسأل اهلل تعاىل أن أكون 

                                                           
 . 111طه جابر، التوحيد والتزكية والعمران، ص  –العلواين .د 333
 .بأن األبستموجليا هي فرع من فروع الفلسفة اليت هتتم بنظرية املعرفة( املعاين)ورد يف معجم : أبستموجلية 334
 .142طه جابر، مقدمة يف إسالمية املعرفة، ص  –العلواين .د 335
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ما استلزمه ذلك من سة، و قد وفقت هلا يف استقراء وحتليل ومناقشة خمتلف احملاور اليت متت معاجلتها يف هذه الدرا
أن تكون البضاعة الفكرية اليت متثل االجتهادات املتواضعة يف هذا الشأن قادرة على اإلقناع بأن منطلق استهداف 

األزمة الفكرية السائدة يف ظل تضارب األفكار اإلصالح وبناء املنظومة اليت تتسم باملوضوعية يستهدف معاجلة 
وقوذة ومرتدية ونطيحة، وهو ما يستلزم إصالح مناهج الفكر وإسالمية وتصارعها حىت باتت بناهتا ما بني م

؛ لتكون أكثر انفتاحا  وموضوعية وسعة يف االطالع واالستقراء والتحليل بعيدا  عن االعتماد القاصر على 336.املعرفة
البديلة القادرة على  اجتهادات فقهاء السلف مبنأى عن معطيات الواقع ومتغرياته؛ استهدافا  لبناء املنظومة الفكرية

يف خمتلف النظم السياسية والقانونية، إىل جانب جمارات النظريات  اجماراة الفلسفات واألنظمة املعتمدة واملعمول هب
الفلسفية واالجتماعية الستيعاهبا وغربلتها وفق الرؤية الشرعية املرعية املرتبطة بالقيم اإلهلية احلاكمة اليت تنطلق يف 

يلها من التأكيد على صالحيتها السرمدية لضبط سلوك اإلنسان وبناء املنظومة األخالقية والقيمية منهجيتنا لتفع
للمجتمع وفق تأسيس ينطلق من التعبدية واالرتباط الديين عرب خمتلف املستويات ومن خالل خمتلف املمارسات على 

كتها وتأثريها وقيامها بدورها يف خدمة لكي نغذي األمة يف حر  ؛الصعيد الفكري والسياسي والثقايف واالجتماعي
املنشود حتقيق املأمول و ملا يرتبط مبقتضيات اخلريية بالزاد الفكري واملراس املنهجي الذي ميكن من خالله  اإلنسانية وفقا  

الذي  وفق أرقى ما يرتبط مبقومات العبودية املقرتنة بالتوحيد والتزكية والعمران؛ لصناعة ذلك املواطن املؤمن الصادق
مبجتمعه وأمته  يرتبط فكره ووجدانه وممارساته مبنهجية التزكية الربانية يف صناعة اإلنسان اإلجيايب والقادر على النهوض

الدالالت الشرعية املرعية ميثل وفق املواطنة يف اإلسالم  مبدأن معاجلة فال بد من التأكيد بأواإلنسانية مجعاء؛ وعليه 
تقراء لنصوص القرآن الكرمي ودالالت السنة الشريفة وما انبىن عليها من اجتهادات للفقهاء نطاقا  حيتاج إىل تدبر واس

املواطنة، ولعل فيما قام به الباحث جهدا  باملعاصرين حول خمتلف املسائل اليت ترتبط يف ظل اجتهادات عرب العصور 
 .ملوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيلمعتربة، واهلل تعاىل المية متواضعا  يسأل اهلل تعاىل أن ميثل إضافة ع
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 قائمة المراجع

 
 القرآن الكريم

 وعلومه كتب تفاسير القرآن: أوالا 

 

 .تونس –حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، الدارس التونسية للنشر، العاصمة  –ابن عاشور  .1
السعودية،  –بن حممد السالمة، دار طيبة، الرياض سامي : أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، حتقيق –ابن كثري  .0
 .م1000-ه1202، 0.ط
عادل أمحد وعلي معوض، دار الكتب : حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، تفسري البحر احمليط، حتقيق –أبو حيان  .2

 .م1002-ه1212لبنان،  –العلمية، بريوت 
حممد عبد اهلل النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم احلرش، دار : حتقيق أبو حممد احلسني بن مسعود، معامل التنزيل، –البغوي  .2

 .السعودية –طيبة، الرياض 
مؤسسة التاريخ العريب،  –حممد الصادق قمحاوي، دار إحياء الكتب العربية .أمحد بن علي الرازي، أحكام القرآن، ت –اجلصاص  .5

 .م1000-ه1210
لبنان،  –إبراهيم البغدادي، لباب التأويل يف معاين التنزيل، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  عالء الدين علي بن حممد بن –اخلازن  .2

 .بدون تاريخ
 .م0222-ه1201، 1.فخر الدين حممد بن عمر بالتميمي، التفسري الكبري، دار الكتب العلمية، ط –الرازي  .7
، 1.السعودية، ط –سعد بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، الرياض  :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق –السعدي  .4

 .ه1200
 .م1001مصر،  –تفسري الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة  –حممد متويل، خواطري حول القرآن الكرمي  –الشعراوي  .0

، (1)جممع الفقه اإلسالمي .آن، طبيان يف إيضاح القرآن بالقر حممد األمني بن حممد املختار اجلكين، تفسري أضواء ال –الشنقيطي  .12
 .السعودية –السعودية، دار عامل الفوائد، جدة  -جدة 

بشار عواد معروف وعصام فارس احلرستاين، مؤسسة : معروف احلرستاين، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق –الطربي  .11
 .لبنان –الرسالة، بريوت 

 –عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت : حكام القرآن، حتقيقحممد بن أمحد األنصاري، اجلامع أل –القرطيب  .10
 . م0222-ه1207، 1.لبنان، ط

 .م1047-ه 1227، 12.، طمصر –سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة  .12
  .م1027-ه1222، 0.مصر، ط –القاهرة  حممد رشيد رضا، تفسري املنار، دار املنار، .12
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 كتب السنة واآلثار: ثانياا 

خالد الرباط ومجعة فتحي، وزارة األوقاف والشؤون .عمر بن علي بن أمحد األنصاري، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ت -ابن امللقن  .15
 .م0224-ه1200، قطر –اإلسالمية، الدوحة 

شعيب .لبنان، ت –الة، بريوت الرس مؤسسة صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، –ابن حبان  .12
 . م1002-ه1212، 0.األرناؤوط، ط

 .مصر –ابن األثري اجلزري، جامع األصول من أحاديث الرسول، أنصار السنة احملمدية، القاهرة  .17

بن علي  علي بن حسن.ثري جمد الدين أبو السعادات، النهاية يف غريب احلديث واألثر، تاملبارك بن حممد اجلزري بن األ -ابن األثري  .14
 .1421، 1.دار ابن اجلوزي، طبن عبد احلميد احلليب، 

 .سوريا –دمشق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، : سليمان بن األشعث، سنن أبو داود، حتقيق–أبو داود السجستاين  .10

 .م0220-ه1202زيع، أبو داود السجستاين وحممد ناصر الدين األلباين، صحيح وضعيف سنن أيب داود، غراس للنشر والتو  .02

 .لبنان –األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق -أمحد بن حنبل، املوسوعة احلديثية  .01

، مكتبة املعارف، (السلسلة الصحيحة)حممد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  –األلباين  .00
 .م1005-ه1215

 .م1044-ه1224، 2.، املكتب اإلسالمي، ط(الفتح الكبري)حممد ناصر الدين، صحيح اجلامع الصغري وزيادته  –لباين األ .02

 -ه  1227لبنان،  –مصطفى ديب، دار ابن كثري، بريوت  -العنان . حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق –البخاري  .02
 .م1047

 .لبنان –أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : رتمذي، حتقيقحممد بن عيسى أبو عيسى، سنن ال –الرتمذي  .05

حممد ناصر الدين، صحيح سنن الرتمذي وضعيف سنن الرتمذي، مكتبة املعارف،  –حممد بن عيسى أبو عيسى واأللباين  –لرتمذي ا .02
 .م1004-ه1210مصر،  –القاهرة 

 .اإلمارات –ين من أسرار الفتح الرباين، بيت األفكار الدولية، ديب أمحد عبد الرمحن البنا، بلوغ األما –الساعايت  .07
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 السعودية، –الرياض  حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكريا، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، مؤسسة قرطبة، -النووي  .04
  .م1002-ه1212

 .ه1227ر الكتاب، القاهرة وبريوت، علي بن أيب بكر، جممع الزوائد، دار الريان للرتاث ودا –اهليثمي  .00

البخاري ومسلم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة الرياض  –حممد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان  .22
 .م1002-ه1212السعودية،  –احلديثة، الرياض 

 –حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : حتقيق مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، .21
 . لبنان

 

 والشروح األخرى كتب شروح الحديث: ثالثاا 

 

ياسر بن إبراهيم، مكتبة  –أبو متيم  .ري القرطيب، شرح صحيح البخاري، تعلي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البك –ابن بطال  .20
 .م0222 –ه 1202 ،0.السعودية، ط –الرشد، الرياض 

 .لبنان –حميي الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت  .الباري بشرح صحيح البخاري، ت ، فتحبن حجر أمحد بن علي - العسقالين .22
 .لبنان –حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال، حتفة األحوذي، دار الكتب العلمية، بريوت  –املباركفوري  .22
، 0.لبنان، ط –و زكريا حيىي بن شرف بن مري، صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت حميي الدين أب –النووي  .25

 .ه1200
 

 وعلوم االجتماع كتب التاريخ والسيرة والشمائل: رابعاا 

 
 .مصر –علي بن أمحد، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، مكتبة اخلاجني، القاهرة  –ابن حزم الظاهري  .22
 .لبنان –دار اجليل، بريوت املقدمة، ، عبد الرمحن -دون ابن خل .27
 .م0222-ه1205، 12.عبد اهلل حممد، ط –الدويش .عبد الرمحن، املقدمة، ت -ابن خلدون  .24
 .مصر –علي عبد الواحد وايف، دار هنضة مصر، القاهرة .د.تعبد الرمحن، املقدمة،  -ابن خلدون  .20
 .م1022، 1.لبنان، ط –بة املعارف، بريوت حممد، البداية والنهاية، مكت -ابن كثري  .22
 .مصر –حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة .حممد بن عبد اهلل، السرية النبوية، ت –ابن هشام  .21
، دار الفكر، نلبنا –بريوت  ،دار الفكر املعاصر، م1001 -ه  1210 ،11.ط، فقه السرية النبوية، حممد سعيد رمضان -البوطي .د .20

 .سوريا –دمشق 
 .ه1202-م1992 ،0.ط لبنان، –حممد عبد الكرمي أبو الفتح، امللل والنحل، دار الكتب العلمية، بريوت  –الشهرستاين  .22
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 .م0221-ه1200، 1.اإلمارات، ط –علي حممد، السرية النبوية، مكتبة الصحابة، الشارقة  –الصاليب .د .22
 .م1005 -ه1215، 1.األردن، ط –مهام سعيد، دار النفائس، عمان .د: نبوية، راجعهصحيح السرية ال إبراهيم، –العلي  .25

 
 والسيركتب التراجم : خامساا 

 

إحياء الرتاث العريب، حيدر آباد . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، دائرة املعارف العثمانية، تصوير أمحد بن علي بن حجر، -العسقالين  .22
 .ه1220اهلند،  –

 .لبنان –م، دار صادر، بريوت 1002إحسان عباس، : أبو العباس أمحد بن حممد، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق –خلكان  ابن .27

-ه1212، 0.طحسني األسد، مؤسسة الرسالة، بريوت، .تأبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان، سري أعالم النبالء،  –الذهيب  .24
 .م1002

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، دائرة املعارف الربيطانية، دار الكتب .تهلل حممد بن أمحد بن عثمان، تذكرة احلفاظ، أبو عبد ا –الذهيب  .20
 .م0220، 0.طالعلمية، بريوت، 

 .م0220، 15.طلبنان،  –دار العلم للماليني، بريوت األعالم، خري الدين،  –الزركلي  .52

 .م1002-ه1212، 1.طلبنان،  –لة، بريوت عمر رضا، معجم املؤلفني، مؤسسة الرسا –كحالة  .51

 

 والقواميسالمعاجم : سادساا 

 

 .مصر –القاهرة  ،دار املعارف، قاموس لسان العرب ، حممد –ابن منظور  .50

لبنان،  –ابن عابدين، حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه أيب حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت  .52
 .م0222-ه1201

 

 الكتب الفقهية: سابعاا 

 

 .لبنان –حممد عليش، دار الفكر، بريوت .تحممد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  –الدسوقي  .52

 .لبنان –حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت  –الشربيين  .55
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 .لبنان –زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت .تة الطالبني، حميي الدين حيىي بن شرف، روض –النووي  .52

 .قطر –فؤاد عبد املنعم، دار الثقافة، الدوحة : بدر الدين ابن مجاعة، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، حتقيق .57

 .سورية –، دار الفكر، دمشق 2.ط، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته –الزحيلي .د .54

 –دراسية فقهية معاصرة، دار احملدثني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  -تواب جابر، املواطنة يف الشريعة اإلسالميةياسر حسن عبد ال.د .50
 .م0211-ه1220، 1.مصر، ط

 

 ودراسات اإلنترنت المجالت والدورياتأبحاث : ثامناا 

 

 .م 147،2011ملكة املتحدة، العدد امل –البيان، لندن  املدنية، جملة والدولة الدينية الدولة شيخ، إدريس جعفر .22

، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد (جدلية املفهوم واملمارسة)املواطنة والدميقراطية  –العيدي صونية، اجملتمع املدين  .21
 .م0224، يونيو (2-0)، العدد اجلزائر –خيضر، سكره 

، http://www.almotamar.net/news/20965.htm: انات بال وطن، منشور على الرابط اإللكرتوينماجد، احلركات اإلسالمية كي –الغرباوي  .20
 .م22/12/0217: وتاريخ زيارة الرابط

 : كرتوينمحيد، الدين واملواطنة، مقال منشور يف صحيفة الوسط البحرينية على الرابط اإلل –املبارك  .22

http://www.alwasatnews.com/news/218777.htmlم22/12/0217: ، وتاريخ دخول املوقع هو. 

، (MENA CGI) معهد األرضية املشرتكة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيامن  عملية تصميم احلوار اجملتمعيصادر خبصوص دليل  .22
 :منشور على الرابط اإللكرتوين

 -ds/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AFcontent/uploa-https://www.sfcg.org/wp
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-5%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%8
-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A

3.pdf-CGI-MENA ،م5/0/4021: وتاريخ زيارة الرابط. 

 : رابط اإللكرتوينواملدنية، دراسة منشورة على ال الدينية بني اإلسالمية شاكر الشريف، الدولة بن حممد -الشريف  .25

http://www.almotamar.net/news/20965.htm
http://www.alwasatnews.com/news/218777.html
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-MENA-CGI-3.pdf
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http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio...، وتاريخ دخول الرابط هو :
 .م7/4/0217

قراءات يف متناول الشباب، مبادرات تصدر عن مركز احلياة لتنمية اجملتمع املدين كخالصة عمل جمموعة من  –سيادة القانون يف األردن  .22
: ، وتاريخ زيارة الرابطhttp://www.hayatcenter.org: ، منشورة على الرابط اإللكرتوين(إدراك)مشروع  الشباب األردين يف

1/12/0217. 
: ، وتاريخ دخول املوقع هوwww.drsaber.0fees.net: منشورة على الرابط اإللكرتوينصابر أمحد عبد الباقي، االنتماء، ورقة  .27

22/0/0217. 
 –م، جملة املعرفة، وزارة الثقافة، دمشق 0222، فرباير (245)مثال اجملتمع املدين يف املغرب، العدد  –ماريا أجنل روك، اهلوية واحلداثة  .24

 .سوريا
منتديات القانون العام –ر على منتدى الدكتورة شيماء عطا اهلل كشاكش كرمي، احلريات العامة يف األنظمة السياسية املعاصرة، منشو .د .20

، وتاريخ زيارة http://www.shaimaaatalla.com: القانون العام ومبدأ سيادة القانون على الرابط اإللكرتوين–واالقتصاد
 .1/12/0217: الرابط

: الدينية بني اإلسالم واملسيحية، مقال منشور على الرابط اإللكرتوين وحيد عبد اجمليد، الدولة.د .72
Views/News/49877.aspx-www.ahram.org.eg/archive/Issuesوتاريخ زيارة الرابط هو ، :

 .م15/0/0217
السياسي، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين للمؤلف على  والفكر الغربية السياسية الفلسفة بني املدين تمعاجمل حممد خليل صربي، مفهوم .71

 .م4/0/0217: ، وتاريخ دخول املوقع هوhttp://drsabrikhalil.wordpress.com: الرابط
 .م1040 -ه  1217، ربيع اآلخر (05)، العدد (0)السنة مصر،  –القاهرة ء اإلسالمي، جملة العمارة، حممد عمارة، من أعالم اإلحيا .70
 .م1007-ه1214، 0.الكويت، ط –مؤسسة بافاريا، العاصمة  -مراد هوفمان، اإلسالم كبديل، جملة النور الكويتية  .72
: على الرابط اإللكرتوين( احلوار املتمدن) نادر كاظم، معضلة الوالء يف الدولة احلديثة، مقال منشور على موقع.د .72

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111078 ،22/12/0217م. 
شادية اليت يصدرها مركز خدمات املنظمات غري كيفية تنفيذ اجلمعيات األهلية لربامج احلوار اجملتمعي، سلسلة األدلة اإلر : ورقة بعنوان .75

، www.bibalex.org/arf/ar/ImpDocs/22.pdf: احلكومية، املؤسسة األمريكية للتنمية، منشور على الرابط اإللكرتوين
 .م10/11/0217: وتاريخ الزيارة

 

http://www.hayatcenter.org/
http://www.drsaber.0fees.net/
http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.ahram.org.eg/archive/Issues-Views/News/49877.aspx
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111078
http://www.bibalex.org/arf/ar/ImpDocs/22.pdf
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 ة في مختلف التخصصاتالكتب العام: تاسعاا 

 

 القدماء: 
 –حممد مجيل غازي، مطبعة املدين، القاهرة .حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ت –ابن القيم اجلوزية  .72

 .مصر
، دار عامل الفوائد، مكة حممد عزيز مشس.حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ت –ابن القيم اجلوزية  .77

 .السعودية –املكرمة 
علي بن حممد الدخيل اهلل، دار .حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، ت –ابن القيم اجلوزية  .74

 .السعودية –العاصمة، الرياض 
 .م1042السعودية،  –حممد النجار، املؤسسة السعيدية، الرياض .سالم، تاحلراين، نظام احلسبة يف اإل ليمأمحد بن عبد احل –ابن تيمية  .70
السعودية،  –احلراين، السياسية الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، جممع الفقه اإلسالمي، جدة  ليمأمحد بن عبد احل –ابن تيمية  .42

 .ه1200
ض كالم الشيعة القدرية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، احلراين، منهاج السنة النبوية يف نق احلليمأمحد بن عبد  –ابن تيمية  .41

 .1986 – 1406السعودية،  –الرياض 
 .ه 1220، 2.مصر، ط –احلراين، اإلميان، مكتبة اإلميان، القاهرة  احلليمأمحد بن عبد  – -ابن تيمية  .40
 لبنان، –سالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت حممد عبد ال.حممد بن حممد، املستصفى يف علم األصول، ت –أبو حامد الغزايل  .42

 .ه 1212 ،1.ط
 .م1042-ه1222لبنان،  –حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت .أبو يعلى احلنبلي، األحكام السلطانية، ت .42
ي وحممد حممود أبو إبراهيم، وشرح حممد بن ربيع بن هادي املدخل.ت، احلجة يف بيان احملجةإمساعيل بن حممد بن الفضل،  –األصهباين  .45

 .عقيدة أهل السنة، بدون جهة النشر
السعودية،  –علي ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة . أبو نعيم، كتاب اإلمامة والرد على الرافضة، ت –األصبهاين  .42

 .م1047-ه1227
 .ه1204مصر،  –حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث، القاهرة  حممد.عبد القاهر بن طاهر، الفرق بني الفرق، ت –البغدادي  .47
-ه1207، 1.مصر، ط –فؤاد عبد املنعم أمحد، دار العقيدة، القاهرة .مصطفى حلمي ود.د.أبو املعايل، غياث األمم، ت –اجلويين  .44

 .م0222
 

 املعاصرين: 
 .ه1202السعودية،  –يعر، دار القاسم للنشر، الرياض حممد سعد الشو .عبد العزيز، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ت –ابن باز  .40
 .م0222-ه1202، 1.لبنان، ط –أبو القاسم حاج محد، منهاجية القرآن املعرفية، دار اهلادي للطباعة والنشر، بريوت  .02
 .م1042 -ه 1227، 0.األردن، ط –حممد عبد القادر، النظام السياسي يف اإلسالم، دار الفرقان، عمان  -أبو فارس .د .01
 .، بدون تاريخ10.مصر، ط –علي صادق، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية  –أبو هيف .د .00
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 .العراق –عبد اهلل بن األزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم العراقية، بغداد  وأب .02
 .مصر –دار الشروق، القاهرة حممد جابر، األزمة السياسية عند العرب،  –األنصاري  .02
 -ه  1212مصر،  –دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاهرة  -عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية  -األنصاري .د .05

 .م1002
 .م1004-ه 1210، 0.قطر، ط –عبد احلميد إمساعيل، نظام احلكم يف اإلسالم، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة  -األنصاري  .02
مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين،  -خالد حممد، احلوار وبناء السلم االجتماعي، إدارة الدراسات والبحوث والنشر  –البديوي  .07

 .م0211-ه1220السعودية،  –الرياض 
 .مصر –أمحد، الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة  –احلصري .د .04
م، 1،0211الثيوقراطية، ط – الليربالية – العلمانية -الدميقراطية – املدنية – اإلسالمية الدولة عن تعرف ماذاحامت بن حسن،  –يب الد .00

 .مصر –والتوزيع، القاهرة  والنشر للطبع الصحابة مؤسسة
دراسة عقدية، منشورة ضمن  – املعاصر ماجد بن علي، الدولة املدنية بني االجتاه العقلي اإلسالمي واالجتاه العلماين -الزميع .د .122

 .م0212-ه 1222السعودية،   –مصر، ودار الفضيلة، الرياض  –، دار اهلدي النبوي، املنصورة (42)سلسلة الدراسات اجلامعية 
النوادر ، دار عامل 1.، ط(1)مفاهيم وأحكام، سلسلة يف التأصيل الشرعي والوعي السياسي  –أبو فهر، الدولة املدنية  –السلفي  .121

 .م0211-ه 1220مصر،  –والعصرية للنشر والتوزيع، القاهرة 
عبد الرزاق، فقه اخلالفة، سلسلة قضايا إسالمية، سلسلة تصدر عن اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف،  -السنهوري  .120

 .م1002-ه 1212مصر، ذو احلجة  –القاهرة 
مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة . تاالعتصام، مي الشاطيب الغرناطي أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخ -الشاطيب  .122

 .السعودية –التوحيد، الرياض 
مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة .تاملوافقات،  إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب الغرناطي أبو إسحاق، -الشاطيب  .122

 .السعودية –التوحيد، الرياض 
 .م1000 –ه1210، 1.مصر، ط –، فقه الشورى واالستشارة، دار الوفاء، املنصورة توفيق –الشاوي .د .125
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 والملتقياتالندوات والمؤتمرات أبحاث : اا عاشر 
 

 05 – 02 الفرتة من مؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسالمية، وأثره يف حتقيق وحدة األّمة، والذي انعقد يف املنامة عاصمة البحرين يف 
 :الورقتني التاليتنيوذلك من خالل ، م0222سبتمرب  00 – 02املوافق  ه ،1202رجب 

 .مقوماهتا وضرورهتا ومتطلبات حتقيقها –اإلسالمية حممود محدي، الوحدة  –زقزوق  .157
 .أمحد عمر هاشم،  ضرورة الوحدة اإلسالمية ومتطلبات حتقيقها .154

  دول ة الكوي ت، م ن  - العاص مة، وزارة األوق اف والش ؤون اإلس المية، (0222مارس  4 - 2) ، املنعقد من(حنن واآلخر)أعمال مؤمتر
 :الورقة التالية، وذلك من خالل www.islam.gov.kw: موقع الوزارة

 .اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم بالغربصالح،  -الصاوي .150
  جملل    س األعل    ى للش     ؤون ، ام0224أبري    ل  00-ه       1200ربي    ع اآلخ    ر  02)واملنعق    دة يف ، -حق    وق وواجب     ات  -ن    دوة املواطن    ة

 :الورقة التاليةلك من خالل البحرين، وذ –املنامة ، اإلسالمية
 .التأصيل الشرعي وتعدد الوالءات الدينية والطائفية والعرقية، املواطنة بني صالح الدين سلطان.د .122

  م، وذل  ك م  ن خ  الل 0224يوني  و  17-12مع  امل التنمي  ة الوطني  ة يف اخلط  اب اإلس  المي،  –امل  ؤمتر الس  نوي لألئم  ة واخلطب  اء وال  دعاة
 :الورقة التالية

 . إضاءات على طريق النهوض احلضاري –عصام، قواعد التنمية الوطنية ومقاصد الشريعة  – البشري.د .121
  ،التالية الورقةالسعودية، وذلك من خالل  –ه ، الباحة 1202حمرم  04اللقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي:  

 .فلسفة املواطنة يف اجملتمع السعودي، عبد الرمحن زيد -الزنيدي  .120

 معهد البحرين للتنمية السياسية، أغسطس (م0224فرباير  05 – 02)وة ثقافة املواطنة لدول جملس التعاون املنعقد من ند ،
 : تنيالتالي الورقتنيالبحرين، وذلك من خالل  –، املنامة 0224

 .حممد، القوى اجملتمعية ودورها يف تعزيز املواطنة -الرميحي .د .122
 .االجتماعية واجلماعات وجمتمع املواطنة باقر سلمان، الفئات –النجار .د .122

  وذلك من خالل الورقة التاليةم، 0210-ه 1222الثالث الذي انعقد بدولة فلسطني، ( بيت املقدس)مؤمتر: 

 : إبراهيم خليل، الدولة الدينية والدولة املدنية، واملنشور على الرابط اإللكرتوين -عليان  .125

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ibrahimElaian/r4_ibrahim
Elaian.pdf م7/4/0217: وتاريخ دخول الرابط هو. 
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  ه، اجلامعة اإلسالمية، املدينة 10/2/1227-11ومطلب وطين، واجب شرعي  –مؤمتر حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق
 :التالية األوراقالسعودية، وذلك من خالل  –املنورة 

 . مجعا  ودراسة –عبد الكرمي عيسى، املفهوم الشرعي للجماعة  -الرحيلي .د .122
 .اجلماعة تحزب وآثارمها السيئة علىعبد العزيز جليدان، احلزبية وال –الظفريي  .127
 .اخلوارج منوذجا   –عفاف حسن حممد خمتار، االفرتاق والتحزب وآثارمها السيئة وطرق عالجهما  –اهلامشي  .124
 .أمهيتها ووسائل احلفاظ عليها: أمينة جاد أمحد حسني، اجلماعة.د .120

 
 

 


