
ّةةّالمواطنةّفيّالرؤيةّاإلسالميّ إشكاليّ 

ّيوسفّعليّ 

ّاجلزية،ّأهلّالكتاب،ّالعقيدة،ّالقانون،ّاحلقوقّوالواجبات،ّاجملتمعّالسياسي ،ّاملواطنة،ّعلي ّيوسف،ّالكلماتّالمفتاحي ة:
ّاملساواة.

ملواطنةّمبفهومهاّسؤال:ّهلّتتقب لّالرؤيةّاإلسالمي ةّفكرةّاّةّهوّاإلجابةّعناهلدفّمنّطرحّهذهّاإلشكاليّ 
 احلديث؟ّ

ّ،احلديثةّمببانيهّالفكري ةّولوازمهّالتشريعي ةّومقتضياتهّاإلجرائي ةّ،املواطنةّمصطلحهوّأن ّفالدافعّأم اّ

وانتهتّّ،منّالقرنّالسادسّعشر(ّيفّالعصرّاحلديثّ)ابتداءّ ّراتّعرفهاّالغربّاألوروب ّ جاءّيفّسياقّتطوّ 
يفّالنظرةّإىلّوالتجريبي ةّيفّالعلوم،ّوالرؤيةّالعقالني ةّةّيفّالسياسة،ّوالدميقراطيّ ّ،ادةّيفّاالقتصهيمنةّالليرباليّ إىلّ

ّالوجودّواحلياةّواإلنسانّواملعرفةّوالعلم.

ّكانتّهذهّ ّ،ةوالوضعيّ ّ،ةقدّعرفتّيفّذلكّالسياقّتسمياتّخمتلفةّمنهاّالربوبيّ ّالرؤيةوإذا

اّالتقتّعلىّالتيّ واملادّ ّ،ةوالعلمانيّ  ّكلّ ة،ّفإّن  ّي ّعنّعاملّالغيب.عاطيّمعّعاملّالشهادةّباستقالل

الربوبي ة،ّأبعادهّاأللوهي ةّّوّةّالقائمةّعلىّالتوحيدّبكلّ وهذاّماّيتعارضّجوهريًّاّمعّالرؤيةّاإلسالميّ 
ةّإىلّالرؤيةّاإلسالميّ ّاخلاصّ ّصورةّالوافدّمنّهذاّالسياقّوحقلهّالداليلّ ّ،بالتايلّ،ويعطيّلفكرةّاملواطنة

،ّاليتّجعلتهّةّمعّالغربّاألوروب ّ يفّوعيّاملسلم،ّبتجربتهّاملرّ ّيًّا،ّوجيعلهاّترتبطاملختلفّكلّ ّاّالداليلّ وحقله
ّىّومفاهيمّوأفكار.ؤّ ماّيفدّإليهّمنّهذاّالغربّمنّرّ ّمنّكلّ ّحذر ا

ّفإن ّحبثهاّيقتضي:ّ،ةّودواعيّتناوهلابصرفّالنظرّعنّاإلشكاليّ 

 فهومهاّاحلديث.هّفكرةّاملواطنةّمبعنيحتديدّماّت .1

 حتديدّمبانيهاّالفكري ةّولوازمهاّالتشريعي ةّومقتضياهتاّاإلجرائي ة. .2



سؤالّالرؤيةّاإلسالمي ةّعنّموقفهاّمنّالفكرةّومبانيهاّولوازمهاّ .3
ّومقتضياهتا.

ّبمفهومهاّالحديثّالمواطنة

نتماءّإىلّجمتمعّااليفّحقوقّوواجباتّيفرضهاّاشرتاكّاملواطننيّبالتساويّ،ّهيّذاّاملفهوماملواطنة،ّهب
ّسياسي .

ّبانتسابهّإليه،ّ بتلكّاحلقوقّوحيظىّحبمايتهاّمنّّويتمت عواملواطنّهوَّمنّيعرتفّاجملتمعّالسياسي 
ّمنّجهةّثانية.ّ،حم لّعبءّالواجباتّوحياسبّعلىّالتقصريّيفّأدائهاويتّ؛منّجهةّ،بلّاجملتمعّاملعنّ قّ 

بعينهّأوّمجاعةّبعينها،ّوبذلكّفهيّّفرد اّالذيّالّخيصّ ّمّ ّدائرةّالعاهبذاّاملعىن،ّتنتسبّاملواطنةّإىل

ّكل ّاخلصوصيّ  قهّوواجباته،ّماّمعّاملواطنّوحقّواجملتمعّالسياسي ّتأثريّعلىّتعاطيّالاتّخارجّتفرتضّوضع
ّتبّيفّاملواطنة.ايعنّانعدامّالرّت

اإلمرةّوالطاعةّيفّاجملتمعّّبنيّطريفَّّلعالقةّجديدةّوصف اّاملواطنةّ،ّشك لتمنّزاويةّالتطو رّالتارخييّ 

وعلىّّ،منّجهةّ،مواطنّمنّمواقعّاإلمرةّوبنيّأيّ ّنّموقع اّول ّّوقومّعلىّالتساويّبنيَّمنّيتتّ،السياسيّ 
يّمنّجهةّثانية،ّماّجيعلّالتساويّيفّاحلقوقّوالواجباتّيشملّموقعَّّ،قّوالواجباتّبينهماالتكافؤّيفّاحلقّو

ّىّالسواء.اإلمرةّوالطاعةّيفّاجملتمعّالسياسي ّعل

ملوقعّحيثّكانّّ،ة"ّيفّاجملتمعاتّالسياسي ةّالتقليدي ة"الراعيّوالرعيّ هذهّالعالقةّحل تّحمل ّعالقةّ

ّكلّ  االمتيازاتّواحلقوقّمنّدونّأنّيكونّملوقعّالطاعةّ)الرعي ة(ّشيءّمنّذلكّيقابلّّاإلمرةّ)الراعي(
ّواجباهتاّالكثريةّجتاهّ"الراعي".

ّمبانيّالمواطنة

دّانتمائهمّّفكري ّرؤيوي ّيقومّعلىّالنظرةّإىلّالناسّبوصفهمّمتساوينّيفّالقيمةّواالعتبارّجملرّ بىن ّللمواطنةّم

 علىّاآلخر.ّمنهمّميزةّ ّيعطيّأليّ ّ،والّالنسبّ،والّاملوطنّ،والّاللونّ،؛ّفالّاجلنسإىلّالنوعّاإلنسانّ 



ّعلىّاحلقوقي ّّهوّعبارةّعنّترمجةّللمبىنّالرؤيوي ّعلىّالصعيدّتشريعي ّوهلاّمبىن ّ منّخاللّالنص 
 املساواةّبنيّاملواطننيّيفّاحلقوقّوالواجباتّوأمامّالقانون.

للسهرّعلىّتطبيقّاملساواةّاملشارّّّإجرائي ّيقومّعلىّحتديدّجهاتّيفّاجملتمعّالسياسيّ وهلاّمبىن ّ

 خللّيقعّيفّممارسةّهذهّاإلجراءات.ّاتّللمطالبةّبإصالحّأيّ إليها،ّوحتديدّآليّ 

ّةالرؤيةّاإلسالميّ سؤالّ

ّمدىّتقب لّالرؤيةّاإلسالمي ةّللمبانّاملذكورةّأعاله.حولّهذاّالسؤالّيدورّ

 فيماّيعودّللمبىنّالفكري ّالرؤيويّ :ًّلّأوّ 

ن ّالكثريّمنّاآلياتّواألحاديثّالشريفةّتؤك دّعلىّاملساواةّاملبدئي ةّبنيّالناسّيفّإ .1

 إىلّالنوعّاإلنسان .ةّجملردّانتساهبمّاالعتبارّوالقيمةّاإلنسانيّ 

ّات َّق واَّربَّك م ّالَّذ يَّخَلَقك ْمّم ْنّنَ ْفٍسّ﴿لعودهتمّإىلّنفسّواحدة،ّ .أ يَاّأَي َُّهاّالنَّاس 
ن ْه َماّر َجاال ّ ّم  َهاَّزْوَجَهاَّوَبثَّ ن ْ َدٍةَّوَخَلَقّم  َوه َوّالَّذ يّأَْنَشَأك ْمّم ْنّو﴿،ّ(1)﴾َون َساء ..ّاَكث ريّ َّّواح 

دَّ ّل َقْوٍمّيَ ْفَقه ونَّنَ ْفٍسَّواح   .(2)﴾ٍةَّفم ْستَ َقرٌَّّوم ْستَ ْودٌَعَّقْدَّفصَّْلَناّاآلَيَات 
دمّوآدمّمنّضافّاحلديثّالشريف:ّ"كل كمّآلسهّيّ اهّنفإىلّهذهّاآلياتّوباالجتّ 

ّكأسنانّاملشطّالّفضلّلعرب ّعلىّأعجمي ّوالّأبيضّعلىّأسود.." ّتراب"،ّو"الناسّسواسية
مّمزو دونّبفطّ .ب ّالتّمتشاهبةّسابقةّأليّ أيّباستعداداتّومؤهّ ّ؛رةّواحدةألّن 

ين َّحن يفّ ﴿اكتساب:ّ ّاهللّ ّافَأَق ْمَّوْجَهَكّل لدِّ َْلق  تَ ْبد يَلّخل  َهاّالَّ َّفَطَرّالنَّاَسَّعَلي ْ ّ.(3)﴾ف ْطرََةّاهلل ّالَّيت 
دّعلىّولياّيفّاحلديثّالشريف:ّ"كل ّمولودّكمّّ،وهيّالفطرةّاليتّيولدّمجيعّالناسّعليها

 بواهّيهو دانهّأوّينص رانهّأوّميج سانه".الفطرة،ّفأ

                                                           
ّ.1،ّاآليةّءالنساسورةّّ(1)
ّ.98،ّاآليةّاألنعامسورةّّ(2)
ّ.30،ّاآليةّالرومسورةّّ(3)



مّمجيع اّمكر مونّومفض لونّعلىّكثريّمنّاخللق: .ت ّآَدَمّ﴿ّألّن  َّكرَّْمَناَّبن  َوَلَقْد
َّوَفضَّْلَناه ْمَّعَلىَّكث رٍيّمم َّْنّخَّ َّواْلَبْحر َّوَرَزقْ َناه ْمّم َنّالطَّيَِّبات  ّاْلبَ رِّ يال َّوََحَْلَناه ْمّيف  .ّ(4)﴾َلْقَناّتَ ْفض 

َّخل يَفةّ ﴿بلّاخلالق:ّومستخلفونّمنّقّ  ّاألْرض  َّجاع ٌلّيف   .(5)﴾َوإ ْذّقَاَلَّربَُّكّل ْلَمالَئ َكة ّإ نِّ

أن ّاإلسالمّينظرّإىلّالناسّبوصفهمّمتساوينّّؤك دّحقيقةمنّاآلياتّوالروايات،ّتّتقد م،ّوكثريماّ

ّوالّتفاضلّبينهمّمنّهذهّالناحية.ّ،إىلّالنوعّاإلنسانّ ّدّانتساهبميفّاالعتبارّوالقيمةّجملرّ 
ّالتشريعيّ ماّيعودّللمبىنّفيثانًيا:ّ

غريّلمسلمنيّّويتم ّتناولّاحلقوقّوالواجباتّمنّزاويةّماّيعودّللمسلمني،ّومنّزاويةّماّيعودّل

ّاإلسالميّ   :املسلمنيّيفّاجملتمعّالسياسي 

ميي زّتارة ّبنيّّصلّبهّمنّالسن ةّالشريفةوماّاتّ ّالكريمّالقرآنّاملسلمنيّنالحظّأنّ ّلىعندّالكالمّع .1
قنيّواملنافقني،ّاإلميانّوَمنّيعبدونّاهللّعلىّحرف،ّوطور اّبنيّاملؤمننيّوالفاسّحقّ ّمنّيؤمنون

ولكن هّّطنيّوغريهم.نيّواملثبّ فواهلمّوأنفسهم،ّوالقاعدينّواخلالمبنيّاجملاهدينّيفّسبيلّاهللّبأّوأخري ا،

ةّوالسياسي ة،ّويرتكّاجلزاءّجتماعيّ اختالفاتّيفّاحلقوقّوالواجباتّاالىّهذهّالتصنيفاتّبّعلالّيرتّ 
علىّماّأحسنّأوّأساءّتبع اّملاّّلّ املقابلّهلذهّالتصنيفاتّإىلّاهللّجل ّوعال،ّحيثّسيحاسبّك

 أمرّاهللّبهّوّنىّعنهّيفّاليومّاآلخر.

ي اّعلىّّإذاّأقدمّعلىّأعمالّتعتربّتعدّ يًّا،ّإال ّأم اّيفّهذهّالدنيا،ّفالّيلقىّجزاء ّماديًّاّأوّمعنّو
ّوإفساد اّيفّاألرضّمعّمراعاةّاملساواةّبنيّاجلميعّيفّاخلضوعّهلذهّاألحكام.ّ،احلدود

ّلكنّإىلّجانبّهذهّالتمايزاتّاليتّالّيرتت بّعليهاّاختالفّيفّاحلقوقّوالواجباتّجند:
ّقَ وَّام وَنّ﴿:ّتالفّيفّالقوامةّواملرياثالذيّيرتت بّعليهّاالخّلتمييزّبنيّالرجالّوالنساءا .أ الرَِّجال 

ْنّأَْمَواهل  مّْ َاّأَنْ َفق واّم  بَ ْعَضه ْمَّعَلىّبَ ْعٍضَّومب  َاَّفضََّلّاهللّ  ّ﴿ّ.(6)﴾َعَلىّالنَِّساء ّمب  يف  يك م ّاهللّ  ي وص 
ّاألنْ ثَ يَ نْيّ  ْثل َّحظِّ ّ.(7)﴾أَْواَلد ك ْمّل لذََّكر ّم 

                                                           

ّ.70،ّاآليةّاإلسراءسورةّّ(4) 
ّ.30،ّاآليةّالبقرةسورةّّ(5) 

ّ.34،ّاآليةّالنساءسورةّّ(6)



رق اءّأوّاإلماءّواحلرائرّوماّيرتت بّعليهّمنّاختالفّيفّاحلقوقّالتمييزّبنيّاألحرارّواأل .ب
 والواجبات.

حننّهناّأمامّمتايزينّيرتت بّعليهماّاختالفّيفّاحلقوقّوالواجبات،ّوبالتايلّخللّيفّاملبىنّالتشريعي ّ
ّللمواطنةّيفّالرؤيةّاإلسالمي ة.

ّنالحظ:ّ،ولكن،ّيفّمواجهةّهذاّاخللل
ةّراتّاجتماعيّ ومربّ ّ،ة(اتّتكويني ةّ)بيوفيزيولوجيّ مربرّ ّوالنساءّأن ّللتمييزّبنيّالرجال .أ

قتصادي ةّلكل ّالبيوفيزيولوجي ةّوالرتبوي ةّواالواقتصادي ة،ّوتتعل قّمجيعهاّباختالفّالوظيفةّ

مّيظلّ ّمنهما،ّواملهمّ  ونّمتساوينّيفّهنا،ّهوّأن ّاملسلمنيّاملؤمننيّيتقب لونّهذاّالتمييز،ّوأّن 
 مه.اخلضوعّألحكا

.ّومعّأن ّالتمييزّبنيّاألحرارّواألرق اءّواحلرائرّواإلماءّملّيعدّقائم اّالنتهاءّمرب راتّوجوده .ب
ّأمرّاقتضتهّضروراتّاقتصادي ةّواجتماعي ة وأن ّاإلسالمّّ،ذلكّينبغيّأنّنشريّإىلّأن ّالرق 

،ّأوصىّحبسنّمعاملةّالرقيقّ)عدمّضرهبم،ّإطعامهمّوإلباسهمّمم اّيأكلّمالكهمّويلبس
ا(ّوفتحّالعديدّمنّالسبلّلتحريرهمّ اعتبارهمّإخوان اّأوّفتيان اّأوّفتياتّللمالكّوليسّعبيد 

ّعلىّالتزو جّّ)املكاتبة،ّالتكفريّعنّبعضّالذنوب،ّالتقر بّإىلّاهلل،ّحتريرّأم ّالولد( واحلض 
 .(8)منّاأليامىّواإلماء

علىّاحلر ةّمنّعقابّإذاّماّنصفّنةّصّ احملةّمَّاجملالّأن ّاإلسالمّجعلّعلىّاألَّّومنّامللفتّيفّهذا

درجةّالوعيّاملكتسبّمنّاحمليطّةّينبغيّأنّتتناسبّمعّاقرتفتاّاخلطأّنفسه،ّماّيؤخذّمنهّأن ّاملسؤوليّ 
ّمنّروائعّالتشريعّاإلسالمي .ّالشبهاترتبية،ّوهوّإىلّجانبّدرءّاحلدودّبعربّالّجتماعيّ اال

 :إسالميّ ّسلمنيّيفّجمتمعّسياسيّ غريّامللمسلمنيّّوعندّالكالمّعلىّماّيعودّل .1

                                                                                                                                                                             
ّ.11،ّاآليةّالنساءسورةّّ(7)
295ّارّالكتابّالعرب(،ّالصفحاتّ،ّ)د4،ّتعريبّحمم دّعبدّاهلاديّأبوّريدا،ّالطبعةّالحضارةّاإلسالمي ةآدمّميتز،ّّ(8)

ّ.315إىلّ



س،ّويفّالتجربةّالسياسي ةّيقس مّاإلسالمّالناسّإىلّثالثّفئاتّرئيسي ةّعلىّالصعيدّاملؤسّ ّيفّالنصّ 
ّكتاب،ّوعبدةّاألوثانّأوّاملشركني.الدين :ّاملسلمني،ّوأهلّال

وبلغّهذاّّارى.أهلّالكتابّمنّاليهودّوالنصوإذّملّيتسامحّالقرآنّمعّاملشركني،ّفقدّتسامحّمعّ
]والصابئةّوغريهمّمم نّهلمّّ(9)"للنصارىّواليهودّ،والقضائيّ ّ،والتشريعيّ ّ،حد ّاالستقاللّالذاتّ "التسامحّ

ّكتاب[. ّشبهة

إىلّآياتّقرآني ةّتفيدّأن ّالتنو عّّويرتكزّهذاّالتسامحّوماّترت بّعليهّمنّاستقاللّتشريعي ّوقضائيّ 
ي ةّاإلنسانّّجلعلّالناسّأم ةّواحدة،ّولكن هّملّيشأّذلكّألن هّيعط لّحرّ اهللّإذّلوّشاءّ،عد دّمشيئةّإهلي ةأوّالت

ستجابةّأوّعدمهاّملاّهداهّسبحانهّإليه،ّمباّأعطاهّمنّفطرةّوماّأنزلّإليهّةّاالويسقطّعنهّمسؤوليّ ّواختياره
ّم َصدِّّ﴿منّرساالتّهتديهّسواءّالسبيل:ّ نّ ّاقّ َوأَنْ زَْلَناّإ لَْيَكّاْلك َتاَبّب احلَْقِّ َّوم َهْيم  َنّاْلك َتاب  ّال َماّبَ نْيَّيََدْيه ّم 

ّل ك لٍَّّجَعْلَنا َنّاحلَْقِّ تَ تَّب ْعّأَْهَواءه ْمَّعمَّاَّجاءَكّم  َوالَّ َاّأَنْ َزَلّاهللّ  نَ ه ْمّمب  َهاجّ َّعَلْيه ّفَاْحك ْمّبَ ي ْ ن ْ ْرَعة َّوم  ْنك ْمّش  َوَلْوّّام 
جلَََعَلك ْمّأ مَّة َّوا يعّ َشاءّاهللّ  ع ك ْمّمجَ  ّإ ىَلّاهلل َّمْرج  َّماّآتَاك ْمّفَاْسَتب ق واّاخْلَي ْرَات  ل وَك ْمّيف  َدة َّوَلك ْنّل َيب ْ َاّّّاح  فَ ي  َنبِّئ ك ْمّمب 

ّ.(10)ّ﴾ك ْنت ْمّف يه ََّتَْتل ف ونَّ

وإذاّتركناّجانب اّماّطرأّعلىّ"علىّذلكّبقوله:ّّدّاألديانّوأنظمةّالحكمتعدّ يعل قّمؤل فّكتابّ

إن ّفنقول:ّّ،أمكنناّأنّجنملّ،القرآنّ ّوجزرّوأثرّهذاّالتقل بّيفّالنصّ ّمنّمدّ ّاإلسالميّ ّالصدامّاليهوديّ 
ّكافّلقرآناّمذهب ّواسع اّللتوازنّبنيّّومنّالوضّيفّهذاّاجملالّعلىّقدر حّمضمون اّوصياغة،ّويفسحّجماال 
ّ.".منذّبدءّاخللق..دي ةّاليتّشاءهاّاهللّلنفسهّعرتافّبالتعدّ لوحدةّوبنيّاالحسنّا

                                                           

ّ.208)بريوت:ّدارّالنهارّللطباعةّوالنشر(،ّالصفحةّّتعد دّاألديانّوأنظمةّالحكمجورجّقرم،ّّ(9) 
ّ.48،ّاآليةّالمائدةسورةّّ(10) 



لمطرانّتاوفيطوسّإدليبّماّيلي:ّ"ملّيدرّعنّكتابّل211ّوينقلّاملؤل فّنفسهّيفّهامشّالصفحةّ

هّللوحيّاملتقد مّمنّةّأخرى،ّوذلكّإجالال ّقطّأنّيفرضّشريعتهّعلىّأمّ ّصل ىّاهللّعليهّوآلهّيفّخلدّالنيبّ 
ّ.(11)ان"دّاألديملشيئةّاهللّالذيّأرادّأنّتتعدّ ّالنزولّوتوفري ا

ةّيؤد يّإىلّتفاوتّيفّاحلقوقّوالواجباتّبنيّاملسلمنيّوغريهمّداخلّالقبولّهبذهّالتعد ديّ لكن،ّ
ّالواحد،ّوهذاّماّيتعارضّمعّفكرةّاملواطنةّمبفهومهاّاحلديثّإذّيتعل قّاألمرّباختالفّاملبىنّ اجملتمعّالسياسي 

ّولكنّينبغيّهناّأنّنالحظ:للمواطنة،ّّالتشريعيّ 

ّكماّيقولأن ّالتفا تعد دّاألديانّوأنظمةّفّمؤلّ ّوتّأوّاالختالفّيفّاألحكامّاملشارّإليهاّتدخل،
اّترتبطّبالعقيدةّوبالتايلّباإلميان،ّحيثّالّميكنّإجبارّغريّاملؤمننيّّيفّعدادّاحلرميّ ّ،الحكم وتنبعّمنهّألّن 

ّعليها.بةّعواّبكاملّاحلقوقّاملرتتّ يتمتّ ّيدةّعلىّالقيامّبواجباهتا،ّوالّأنبالعق

، أوّبتطبيقّأحكامّّ،والزكاةّ،إجبارّأهلّالذم ةّباجلهادّأوّبدفعّأموالّاخلمسّفالّميكنّمثال 
ّ.وماّحيل ّوماّالّحيل ّمنّالطعام..ّ،واإلرثّ،والطالقّ،اإلسالمّيفّالزواج

ةّيفّغنائمّحربّملّخيوضواّغمارها،ّوماّي قالّيفّاالختالفّاملشاركّكماّالّميكنّإعطاءهمّحقّ 
ّ،ةّللديندين،ّألن ّاملذهبّهوّعبارةّعنّقراءةّخاصّ ّديانّي قالّيفّاالختالفّبنيّاملذاهبّداخلّكلّ بنيّاأل

ّوبالتايلّفإن ّلهّيفّنظرّاملؤمننيّبهّماّللدينّنفسهّمنّحرمةّوتقديس.

منّّةّاالعتقادّاليتّالّميكنّالنيلّمنهاّبأيّ يّ ن ّهذاّالتنو عّواالختالفّيفّاألحكامّوثيقّالصلةّحبرّ إ

اّمسألةّقلبي ة،ّوإذاّأمكنّمنعّماّيرتتّ  )عبادات،ّةّبّعليهاّمنّممارساتّخارجيّ وسائلّالضغطّواإلكراهّألّن 

ّالفرصّالستعادةّحرّ تطبيقّأحكام...(ّفإنّ  ّبّعليها.ةّوممارسةّماّيرتتّ يّ هّالّميكنّمنعّاإلميانّهباّوحتني 

الّمينعّأنّيتمت عّاملسلمونّعلىّالتنو عّواالختالفّيفّاألحكامّويفّاجملاالتّاملذكورةّّكذلك
باحلقوقّوالواجباتّنفسهاّفيماّيعودّّالكتابّعلىّاختالفّمذاهبهمّأيض اّوأهلّ،اختالفّمذاهبهم

ّجمالّاألحوالّوالّيشملّالتنو عّواالختالفّإال ّ،ّوغريهاّاملدني ةّوأحكامّامللكي ةّوالتجارةّلألحكام
                                                           

ّ.211،ّالصفحةّتعد دّاألديانّوأنظمةّالحكمجورجّقرم،ّّ(11) 



ّهاّفيّعز زّالتمييزّالقانونّ ّاليتّ(12)الشخصي ة لكل ّطائفةّديني ةّعلىّتطبيقّالتعاليمّاليتّنص تّّالقرآنحث 
ّكتبهاّاملنزلةّ َهاج ا﴿عليها ن ْ ْرَعة َّوم  ْنك ْمّش  َاّأَنْ َزَلّاللَّه ّف يهّ ﴿،ّ(13)﴾ل ك لٍَّّجَعْلَناّم  ّمب  جْن يل  ّ،(14)﴾َوْلَيْحك ْمّأَْهل ّاإْل 

َاّإ نَّاّأَنْ زَْلَناّالت َّْورَاَةّف يَهاّه د ىَّونّ ﴿ ّمب  َاّالنَّب يُّوَنّالَّذ يَنَّأْسَلم واّل لَّذ يَنَّهاد واَّوالرَّبَّان يُّوَنَّواأْلَْحَبار  وٌرّحَيْك م ّهب 
ّاللَّه ّوََكان واَّعَلْيه ّش َهَداءَّ ّك َتاب  ّ.(15)﴾اْست ْحف ظ واّم ْن

ّكل ّ ّكانتّأحكام ّكانّألهلّكل ّمل ةّأنّحيكمواّمباّجاءّيفّكتاهبم،ّوإذا مل ةّتتنو عّتبع اّلقراءاتّفإذا
ومذاهبّمتعد دة،ّوح صرّهذاّالتنو عّاملقبولّيفّاألحكامّالعائدةّإىلّاألحوالّالشخصي ةّوليسّإىلّاألحوالّ

ّهذاّالتنو عّعنّأنّيكونّمعيق اّلتطبيقّالعام ةّاملتعل قةّباحلياةّاملشرتكةّيفّإطارّجمتمعّسياسيّ  ،ّأالّيكف 
ّعّهباّاملواطن؟رّإليهّبوصفهّنوع اّمنّالتوس عّيفّاحلر ي اتّاليتّيتمتّ والنظّمفهومّاملواطنةّاحلديثة

.ّ،ّأيّماّيشرتكّفيهّاجلميعّعلىّالسواء،ّوليسّبدائرةّاخلاصّ قّبدائرةّالعامّ لقدّرأيناّأن ّاملواطنةّتتعلّ 

ّكانتّحرّ  ّخصوصيّ يّ فإذا يعّاملواطننيّمجّليكونّاطن،ّفهلّجيوزّربطهاّبالعامّ اتّالفردّاملّوةّاالعتقادّمنّأخص 

ّ؟اليتّالّإكراهّفيهاّعلىّالرغمّمنّارتباطهاّبالعقيدةّفيهاّسواءّ 

ثارّمسائلّتبدوّمعيقةّأمامّقبولّاإلسالمّملفهومّاملواطنةّوعلىّالرغمّمم اّتقد م،ّماّزالتّتّ ّ،ولكن
)أحكامّّمبعناهاّاحلديث.ّمنّهذهّاملسائلّماّيعودّللتفاوتّيفّاحلقوقّوالواجباتّبنيّاملسلمنيّأنفسهم

واإلرث(،ّوماّيعودّللتفاوتّيفّاحلقوقّوالواجباتّبنيّاملسلمنيّوأهلّالكتابّ)اجلزية،ّّ،والطالقّ،الزواج

،ّاملسلم،ّولشغلّالوظائفّالعام ة،ّالتفاوتّيفّقيمةّالدي ةّللمقتولّظلم اّعدمّأهلي ةّالكتاب ّللشهادةّضدّ 
ّتقننيّبناءّالكنائس(.

ّاملالحظاتّالتالية:إن ّإثارةّهذهّاملسائلّتستدعيّ
                                                           

ّ.246،ّالصفحةّمدّاألديانّوأنظمةّالحكتعدّ جورجّقرم،ّّ(12)
ّ.48،ّاآليةّالمائدةسورةّّ(13) 
ّ.47،ّاآليةّالمائدةّسورةّ(14) 
ّ.44،ّاآليةّالمائدةسورةّّ(15) 

ّ



،ّوبنيّأحكامّوضعهاّالفقهاءّصاهلاّبالعقيدةسّالتّ مقدّ ّيزّبنيّأحكامّذاتّطابعّحرميّ ضرورةّالتمي .1

ة،ّوضرورةّالتمييزّداخلّاألحكامّاحلرمي ةّنفسهاّبنيّماّاقتضتهّألوضاعّحمد دةّوخاصّ ّاستجابةّ 
ماّاقتضتهّمعطياتّالطبيعةّجتماعّالسياسي ،ّّوي ةّملموسة،ّودفعتّإليهّمصلحةّاالظروفّتارخي

 اإلنساني ة.

 هذاّالتمييزّجيعلناّنرىّماّيلي: .2

ّةّضدّ أن ّأحكامّالزواجّوالطالقّواإلرثّهيّأحكامّحرمي ة،ّوأن ّعدمّأهلي ةّالكتاب ّللشهاد .أ
اّوتقننيّبناءّوكذلكّالتفاوتّيفّقيمةّالدي ةّللمقمسلمّولشغلّالوظائفّالعام ة،ّ تولّظلم 

منّاألحكامّاليتّوضعهاّالفقهاءّاستجابةّألوضاعّحمد دةّوخاص ة،ّهيّّ،الكنائسّوغريها
تّالظروف،ّوخريّدليلّعلىّوضعهاّاملتقد مّعدمّورودهاّيفّ وميكنّبالتايلّجتاوزهاّإذاّتغري 

ّوالتفاوتّالكبريّبنيّالفقهاءّيفّشأّنا.ّ،القرآنّوالّيفّالسن ة
ؤمن،ّويتساوىّاملعتديّعليهاّيفّالدي ةّويفّي ّتساويّحياةّامل،ّحياةّالذمّ ففيّنظرّأبّحنيفةّمثال ّ

ّّفالنصف.العقوبة،ّوعندّابنّحنبلّتساويهاّولكنّبشرطّأنّيكونّالقتلّعنّعمدّوإال ّ
ّالّتساويّأكثرّمنّالربع.ّ،تساويّنصفّحياةّاملؤمن،ّوعندّالشافعيّ ّ،أم اّعندّمالك

ّلشغلّوظيفةّعام ةّأوّللشهادةّضدّ الّعنّأهلي ةّالكتاب ّي قّ،قالّعنّالتفاوتّيفّقيمةّالدي ةوماّيّ 

،ّمسلمّولتقننيّبناءّالكنائس،ّفاملاورديّ  ّّرتبةّوزيرّشرطّأنّتكوني ّشغلّالوظيفةّالعام ةّحت ّجييزّللذمّ ّمثال 
ّوظيفةّتنفيذي ةّالّوظيفةّتفويضي ة.

اّملاّأوردهّعنّاملاورديّ قويشريّ اّخلتّفيهّإدا،ّ"ويتعذّ رمّتأكيد  اإلسالمي ةّّرةّاحلاضرةرّأنّجندّعهد 

ّ.(16)"ي نيمنّالذمّ 
وخريّدليلّعلىّالدوافعّالسياسي ةّواالجتماعي ةّهلذهّاألحكام،ّوعلىّأن ّهدفهاّتسهيلّمهم ةّ

ّاإلسالمي ّيفّحتقيقّأهدافهّمباّفيهاّاحلفاظّعلىّوحدتهّواستقراره ماّيعودّإىلّتقننيّبناءّّ،االجتماعّالسياسي 
ّ.نّاليتّقاومّأهلهاّالدعوةّاإلسالمي ةّومت ّفتحهاّعنوةّ ّعلىّاملدالكنائسّالذيّالّينطبقّإال ّ

ّقيدّأوّشرط.ّرميمهاّدونّأيّ فقدّأبيحّهلاّبناءّالكنائسّوتّ،ميّ أم اّاملدنّاليتّملّتقاومّالفتحّاإلسال
                                                           

ّ.254،ّالصفحةّتعد دّاألديانّوأنظمةّالحكمجورجّقرم،ّّ(16) 



ّكانّمدفوع اوغن ّعنّالب وبالتايلّّ،طابعّحرميّ ّبالدوافعّنفسها،ّوليسّلهّأيّ ّيانّأن ّالتقننيّنفسه
ّالتجاوز.فإن هّممكنّ

ّتنقسمّإىلّقسمنيّمها: .3  أن ّأحكامّأهلّالذم ةّذاتّالطابعّاحلرمي 

ّدائمّالتّ  .أ ّ،ي ةّالعقيدةصاهلاّحبرّ األحكامّالعائدةّلألحوالّالشخصي ةّوهيّذاتّطابعّحرمي 
ّمتّ واألحكامّالعائدةّ صلّبظروفّواقعي ةّوتارخيي ةّإىلّاجلزيةّوهيّذاتّطابعّحرمي 

واحلكومةّالديني ةّالعادلةّّةّاإلسالمي ة"للسنّ ّنيّخيضعونالكتابيّ متهاّجعلّيفّمقدّ ّ،وملموسة
ّماّّنيفّاجملتمعّاإلسالمي ،ّفالّيكافئواّاملسلمنيّوالّيبارزّو مّبشخصي ةّمستقل ةّحر ةّيفّبث 

جتماعّدةّلاللعقائدّواألعمالّاملفسّ وساهتمّمنّالهّهتّْهتواهّأنفسهمّوإشاعةّماّاختلقَّ
 اإلنسان ".

الّإهانتهمّوالسخريةّهبمّمنّجانبّاملسلمنيّّ،أن ّهذاّهوّاملرادّمنّصغارهم"فظاهرّاآليةّ .ب
وإنّذكرهّّ،فإن ّهذاّمم اّالّحيتملهّالسكينةّوالوقارّاإلسالميّ ّ،أوّأولياءّاحلكومةّالديني ة

 .(17)"رينبعضّاملفسّ 
الطابعّضحّفإن هّيتّ ّ،إذاّصح ّأن ّذلكّهوّاهلدفّمنّقتالّأهلّالكتابّوإلزامهمّبدفعّاجلزية

ّكانّاملنطقّبزوالّاحلكمّالسياسي ّهلذاّاحلكم.ّوبالتايل بزوالّسببهّّ،الطابعّالتارخيي ّوالظريف ّلهّولسببه،ّفإذا
واخلريّاملشرتكّجملموعّاجملتمعّالذيّينتمونّإليهّّونّبالصاحلّالعامّ إذاّالتزمّالكتابيّ ّفهلّيبقىّللحكمّمنّحاجة

ّة؟قراءتهّوالتعاطيّمعهّعلىّقاعدةّالشريعةّاإلسالميّ ّوإنّمت تّ،وأخلصواّهلذاّالصاحلّالعامّ 
وحاولناّأنّننظرّإليهّمنّزاويةّالعدالةّفإن ناّّ،يفّواقعهّالتارخييّ ّولكنّإذاّعدناّإىلّحكمّاجلزية

ّنالحظ:

                                                           

،9ّاجلزءّّ(،1997:ّمؤس سةّاألعلمي ّللمطبوعات،ّ)بريوتّالميزانّفيّتفسيرّالميزانحمم دّحسنيّالطبطبائي،ّّ(17) 
ّ.250الصفحةّ

َوَرس ول ه ّوَّ:ّالتوبةمنّسورة29ّّاملقصودّاآليةّّّّّّ ر َّوالَّحي َرِّم وَنَّماَّحرََّمّاهللّ  ّاآَلخ  ن وَنّب اللَّه َّوالَّب اْليَ ْوم  الَّ}قَات ل واّالَّذ يَنّالَّي  ْؤم 
ّ ّم َنّالَّذ يَنّأ وت واّاْلك َتاَبَّحتَّ ّي  ْعط واّاجلْ ْزيََةَّعْنّيٍَدَّوه ْمَّصاغ ر وَن{.يَد ين وَنّد يَنّاحلَْقِّ

ّ



ّكوّناّتكليف اّأن ّهذهّاجلزية،ّمنظور ا .أ أوّواجب اّماليًّا،ّمقابلّحق ّهوّتأمنيّّ،إليهاّمنّزاوية
ّلدخوهلمّيفّذم ته،ّفإن ّاملسلمنيّيفّاجملتمعّمنّقّ احلمايةّهلمّ بلّاجملتمعّالسياسي ّاإلسالمي 

 واخلمس.ّ،ودفعّأموالّالزكاةّ،واألمنّالداخليّ ّ،نفسهّمكل فونّبالدفاعّاخلارجيّ 

نيّيتساوونّيفّاحلقوقّوالواجباتّاملتعل قةّمبمارسةّالكسبّوالكتابيّ ّ،وفيماّعداّذلكّفإن ّاملسلمني
نيّوممتلكاهتمّأن ّئب،ّوخريّدليلّعلىّأن ّهذهّاجلزيةّت دفعّيفّمقابلَّحايةّديارّالكتابيّ ودفعّالضرا

ّكانواّيردّ  اتّاملسلمنيّعنّونّإىلّالنصارىّاجلزيةّاليتّدفعوهاّحيثّتعجزّقوّ اخللفاءّووالةّاألقاليم
ّتأمنيَّحايةّديارهمّوممتلكاهتمّوأنفسهم.

ّكانّيّ  .ب لونّيفّخدمةّاجليوشّمدّواجملاننيّوالرهبانّوالعبيد،ّوالعاعفىّمنّاجلزيةّالنساءّواألوالأن ه

 ةّوَمنّالّيعملّمنّالرجال.اإلسالميّ 

ّكانتّتتناسبّبوجهّعامّ  .ت  .(18)معّالدخلّوتقل باتهّأن ّقيمةّاجلزية

 

ّاإلجرائي ّلتطبيقّالمساواةّفيماّيعودّللمبنىثالثًا:ّ

ّكلّ تركّاحلكمّيفّاملنازعاتّبنيّأبنّقدّرأيناّأن ّاإلسالم دينّأوّمذهبّإىلّالعلماءّبأحكامّهذاّالدينّأوّّاء

عرفّحديث اّباحملاكمّالشرعي ةّاليتّتفصلّيفّالنزاعاتّالعائدةّليًّاّملاّباتّيّ املذهب،ّوهذاّماّشك لّتأسيس اّأوّ 
ّ.وغريهاّلألحوالّالشخصي ةّمنّزواجّوطالقّوإرثّوقوامة

واملضاربةّوسائرّّ،والتجارةّ،ارجيةّمنّمثلّاإلأم اّماّيعودّمنّهذهّاملنازعاتّإىلّاألمورّاملدنيّ 

بلّاخللفاءّأوّاألمراءّهمّونّمنّقّ ن،ّفكانّالقضاةّاملعيّ املنازعاتّالنامجةّعنّاحلياةّاملشرتكةّيفّجمتمعّسياسيّ 
ّونّمهم ةّالفصلّفيها.َمنّيتولّ 

ّكانّاخللفاءّوالوالة ّكانّكل ّمنهمّهم،ّمبدئيًّاّومل ا القاضيّاألعلى:ّ"فقدّّ،ّمنّهؤالءّالعلماء،ّفقد

هوّالقاضيّاألعلىّللمسلمني،ّوكذلكّكانّخليفتهّمنّبعده،ّوكانّوالتهّعلىّالبالدّيباشرونّّكانّالنيبّ 

                                                           

ّ.251الصفحةّتعد دّاألديانّوأنظمةّالحكم،ّجورجّقرم،ّّ(18) 



ّكثرةّالواجباتّتطل بتّاالهذهّالسلطةّبالنيابةّعنه؛ّ إن  وهلذاّالسببّنفسهّملّّستعانةّببعضّالقضاةّ]...[مثّ 
اّدقيق االواحيد دّاختصاصّالقاضيّبالنسبةّالختصاصّ ّ.(19)"يلّحتديد 

الكثريّمنّالوقائعّاليتّتصو رّتقل باتّّةّفيّالقرنّالرابعّالهجريّ الحضارةّاإلسالميّ جيمعّمؤل فّ
ماّيشريّإىلّوجودّإحساسّباحلاجةّإىلّالفصلّبنيّّضيّوالوايل.هذهّالعالقةّتبع اّلقو ةّأوّضعفّكل ّمنّالقا

التجربةّّأنّيتبلورّبوضوح،ّعلىّالرغمّمنّأنّ ّاإلحساسحّهلذاّالسلطتنيّالتنفيذي ةّوالقضائي ة،ّولكنّملّيتَّ
هاّمنّاّبعدماّاعرّتعرفت،ّقبلّاإلحنرافاتّاليتّاعرتهتا،ّخضوعّخليفةّاملسلمنيّنفسهّحلكمّالقضاء،ّوحت ّ

ّكانّخيضعّفيهاّأصحابّاملواقعّالكبريةّحلكمّالقضاءذكّ يّ،احنراف ّ.رّاملؤل فّنفسهّوقائع

اّبّوهذاّيعنّأن ّالرؤية علىّونّأنهمّوبنيَّمنّحيتلّ ياإلسالمي ةّالّتساويّبنيّاملواطننيّفحسب،ّوإّن 

اّمتين اّأساسّ ّكانّلديناّّ(20)ديوانّاملظاملجتماعّالسياسي ،ّفإذاّأضفناّإىلّذلكّيفّإدارةّاالّةمواقعّاملسؤوليّ 
علىّالرغمّّن هّإسالمي ،أفّبيوصّيفّجمتمعّسياسيّ إىلّحتقيقّأرقىّمستوياتّالعدالةّّميكنّالبناءّعليهّوصوال ّ

ّة.عرفتهّالتجربةّاإلسالمي ةّمنّاحنرافاتّعنّهذهّاجلادّ ّمم ا

ّالخالصة

إذاّصح ّماّتقد م،ّونظرناّإىلّاملاضيّيفّواقعهّوظروفهّوابتعدناّعنّحماسبةّاملاضيّمبعايريّاحلاضر،ّفإن ناّنرىّ
ّاإلسالميّ اواةّمواطنّسأن ّاإلسالمّيتقب لّفكرةّاملواطنةّاليتّتقضيّمب يفّاحلقوقّّ،اجملتمعّالسياسي 

ّوالواجباتّاملتعل قةّباجملتمعّالسياسي .

                                                           

،ّ)بريوت:ّدار4ّ،ّتعريبّعبدّاهلاديّأبوّريدة،ّالطبعةّيّ رابعّالهجّرالحضارةّاإلسالمي ةّفيّالقرنّالآدمّميز،ّّ(19) 

ّ.396فحةّ(،ّاجلزءّاألو ل،ّالص1967،ّالكتابّالعربّ 
ستئنافّأوّالتمييزّوكانّقاضيّالقضاة،ّوأحيان اّاخلليفةّأوّالوايلّهوَّمنّجيلسّللحكمّديوانّاملظاملّأشبهّمبحاكمّاالّ(20) 

ّوماّيليها.427ّالصفحةّّمصدرّسابق،ّ،يّ رابعّالهجّرالحضارةّاإلسالمي ةّفيّالقرنّاليفّاملظامل.ّراجع،ّ
ّ



بّأم اّماّيبيحهّاإلسالمّمنّتفاوتّبنيّاملواطننيّفهوّالتفاوتّالعائدّإىلّاخلصوصي ةّالديني ةّوماّيرتتّ 

ّلتعل قهاّبالعقيدةّالديني ةّاليتّالّإكراهّفيها.ّعليهاّمنّأحكامّذاتّطابعّحرميّ 

بالنسبةّللمسلمنيّيفّعودهتمّإىلّقضاةّّذلكّنوعّمنّاملرونةّيفّتطبيقّأحكامّاملواطنةّسواءّ ويفّ

هنيّيفّأدياّنمّأوّمذاهبهمّيفّكل ّماّاملتفقّ ّ،نيانيّ نيّيفّعودهتمّإىلّاألحبارّوالربّ مذاهبهم،ّأمّبالنسبةّللكتابيّ 
ّيعودّإىلّأحواهلمّالشخصي ةّاخلاص ة.

ّبعينها(ّعلىّحسابّالعامّ ّفرد اّأوّمجاعةّ ّ)ماّخيصّ ّعّلدائرةّاخلاصّ والّخيفىّماّيفّذلكّمنّتوسي

اجملتمعّالسياسي ّملواطنيهّةّوابتعادّعنّسوقّيّ استثناء(،ّوبالتايلّتوسيعّلدائرةّاحلرّ ّاجلميعّدونّأيّ ّ)ماّخيصّ 
واحدةّحيثّينبغيّ)ماّيشرتكّفيهّاجلميعّبصرفّالنظرّعنّاخلصوصي ات(،ّوحيثّالّينبغيّّعص ابّ 

ّ.والّميكنّاإلكراهّفيها(ّ)اخلصوصي اتّالنامجةّعنّاإلميانّبعقيدةّديني ةّهلاّأحكامّذاتّطابعّحرميّ 

احرتامّّهذاّماّجيعلّاملواطنة،ّيفّالرؤيةّاإلسالمي ةّمنفتحةّعلىّالتعد دي ةّوعلىّالتعارفّيفّظلّ 
ّتطل عاتهّاإلنساني ة،ّويلقىّنيّبالفكرّالسياسي ّيفمّ تبلّاملهاألمرّالذيّباتّمطروح اّمنّقّ ّاخلصوصي ات.
ّتلتقيّعلىّضرورةّاحرتامّبعضّاخلصوصي اتّوالتنو عاتّمباّالّيسيءّإىلّوحدةّاجملتمعّمعاجلاتّشت ّ

ّته.السياسي ّومينعّمنّتفتّ 

هلذاّنرىّأن ّالتنو عّالذيّيبيحهّاإلسالمّللتعاطيّمعّاملواطننيّباحلدودّاملتقد مةّالذكرّهوّنعمةّ
ّىّالبعض.كماّيّرّّ،وليسّنقمة

ّكمفاصلّلسؤالّالرؤيةّاإلسالمي ةّكماّأن ّاعتمادّاملبانّالفكريّ  ةّوالتشريعي ةّواإلجرائي ةّللمواطنة
ملّتكنّهبدفّتأصيلّفكرةّاملواطنةّيفّالرؤيةّّ،ربّوجتربتهّيفّحتديدّهذهّاملبانغحوهلا،ّواستلهامّرؤيةّال

اّهبدفّاستشرافّماّيقابلّهذهّاملبان ،ّالذيّجعلناّنكتشفّأن ّتلكّالرؤيةّتقبلّفكرةّاإلسالمي ة،ّوإّن 
املواطنةّومبانيهاّولكنّبشروطهاّاإلمياني ةّاليتَّتتصرهاّعقيدةّالتوحيدّوماّيرتت بّعليهاّمنّنظرةّخاص ةّ

ّوللمجتمعّالسياسي ،ّوللحقوقّوالواجباتّولعواملّاملساواةّوالتفاوتّبنيّالناسّيفّهذاّاجملتمع.ّلإلنسان،


