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كلمة املعهد

يف  املتداولة  املفاهيم  من  وهي  امل�اطنة،  اإ�شكالّية  الكتاب  هذا  يطرح 

وكاأّنه الزمة  منه،  يخل� خطاب  املعا�رصة، حيث ال  ال�شيا�شّية  االأدبّيات 

�رصورّية، ُتظهر حداثة املتكّلم ومراعاته للغة الع�رص، حّتى يخال املراقب 

اأّن هذا املفه�م يحمل يف طّياته و�شفًة �شحريًّة اإذا ما ُطبِّقت قادرة على 

تغيري واقع املجتمعات االإن�شانّية. 

ة  مع العلم اأّن هذا املفه�م، كما ي�شري اإليه الكتاب، وليد جتربة خا�شّ

عا�شتها املجتمعات الغربّية، وهي حتمل يف طّياتها �ش�رة ذلك ال�رصاع 

احلاّد، الذي ن�شب بني حتالف رجال الدين واالإقطاع من جهة، واملجتمع 

اإذا  يت�افر يف غريه من املجتمعات، وحّتى  اأخرى، وه� ما ال  من جهة 

ت�ّفر البع�س منها، قد ال تك�ن الظروف واملالب�شات املحيطة بها مماثلًة، 

مّما يفرت�س اأن يتّم ر�شد هذا امل��ش�ع ومعاجلته قبل احلكم عليه قب�اًل اأو 

ا. رف�شً

خالل  من  امل��ش�ع  هذا  معاجلة  على  الكتاب  هذا  عمل  لذلك، 

له؛  الكربى  املحّطات  وا�شتعر�شت  للم��ش�ع  مّهدت  تاأريخّية  مقّدمة 

 والعقالنّية الغربّية، و�ش�اًل اإىل الث�رة الفرن�شّية، ويف 
ّ
من االإ�شالح الديني

كّل مرحلة من هذه املراحل اأ�شار الكاتب اإىل النتائج التي ظهرت، ليختم 

هذا الف�شل من الكتاب بجملة من االأ�شئلة واملالحظات التي �شيبني على 

اأر�شّيتها الف�ش�ل الالحقة.

احلديث  املفه�م  مبعاجلة  الثاين،  الف�شل  يف  الكتاب،  يبداأ  وهكذا، 

 ،
ّ
للم�اطنة، فيتطّرق اإىل العالقة بني امل�اطنة واالنتماء اإىل جمتمع �شيا�شي

املجتمع  اإىل  االأّويّل  �شكله  من  املجتمع  اأخرج  املفه�م  هذا  اأّن  ويالحظ 

وامل�ؤ�ّش�شات  الد�شت�ر  على  يق�م  نظام  اإقامة  يفرت�س  الذي   
ّ
ال�شيا�شي
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االأفراد  مع  التعاطي  يتّم  اأّن هناك �شابطًة ومرجعّيًة  يعني  مّما  واالأجهزة، 

على اأ�شا�شها �ُشّميت احلق�ق وال�اجبات، من خاللها يجري حتديد العاّم 

حيث  الب�رص،  بني  ة  واخلا�شّ امل�شرتكة  امل�شاحات  اآخر  مبعنى  واخلا�ّس، 

التعريف،  هذا  يف  ومتالزمَتني  اأ�شا�شّيَتني  و»ال�شلطة«  »احلّرّية«  مق�لتا 

واحلّرّية هنا تتعّدى �شياقها الفردّي فتطال حّريّة االأقّلّيات الدينّية واالإثنّية 

وال�شيا�شّية.

خالله  من  فيق�م  امل�اطنة،  مفه�م  تطّ�ر  اإىل  الثالث  الف�شل  وينتقل 

الكاتب برحلة يف عامل املفاهيم من اللحظة االأثينّية املتفّردة ومفرداتها، 

الرومانّية،  االإمرباط�رّية  التجربة  اإىل  وحّرّية،  وم�شاواة  دميقراطّية  من 

لنا  ير�شم  وكاأّنه  املجال،  هذا  يف  الكاتب،  ويبدو  احلداثة.  اإىل  و�ش�اًل 

وكاأّنه  فيه،  الغربّية  املعرفّية  واخل�ش��شّية  املفه�م  لهذا  املعرفّية  اخلريطة 

ي�ؤ�رّص اإىل اأّن ما نقف عليه ال يخل� من خ�ش��شّية ذات، ال ميكن تعميمها 

خالل  من  الكاتب،  يح�شم  ومل  هذا  اإلينا.  و�شلت  التي  ال�شاكلة  على 

هذا الف�شل، امل�قف من امل��ش�ع، وتركه مفت�ًحا لكي ال يفر�س على 

القارئ م�قًفا اإيجابيًّا اأو �شلبيًّا من امل��ش�ع.

بينه  ت�شابه  من  الف�شل  هذا  عن�ان  ي�حي  ما  من  الرغم  وعلى  هذا، 

قد  الف�شل  هذا  اأّن  ُتظهر  فاح�شًة  نظرًة  اأّن  اإاّل  التاريخّية،  املقّدمة  وبني 

ًزا على حمم�الته احل�شارّية، دون  عالج امل��ش�ع من ناحية مفاهيمّية ُمركِّ

�شبب  ل�ج�د  اأو  اإليه،  احلاجة  مبقدار  اإاّل   
ّ
التاريخي اجلانب  اإىل  التطّرق 

ي�شتدعي اللج�ء اإىل هذا االأمر.

بعد التحليالت ال�شابقة، ي�شل الكاتب اإىل الف�شل الرابع، الذي ي�شّكل 

النقطة االأكرث حم�رّيًة يف الكتاب، حيث بداأه ب�ش�ؤال »هل تتقّبل الروؤية 

ال�ش�ؤال،  ا على هذا  االإ�شالمّية فكرة امل�اطنة مبفه�مها احلديث؟«. وردًّ

يبداأ برحلة حتليلّية اأظهر من خاللها املبنى الفكرّي والروؤي�ّي املتعّلق بهذا 

، واأّكد الكاتب اأّن االإ�شالم حتّدث 
ّ
امل��ش�ع، وتطّرق اإىل الُبعد الت�رصيعي

عن منط معنّي من امل�اطنّية تتالءم مع نظرته الك�نّية، وهذا يعني اأّن الروؤية 
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االإ�شالمّية ال ت�شاوي بني امل�اطنني فح�شب، واإمّنا بينهم وبني من يحتّل�ن 

.
ّ
اأعلى م�اقع امل�ش�ؤولّية يف اإدارة االجتماع ال�شيا�شي

وهذا يعني اأّن االإ�شالم قد دعا اإىل ن�ع معنّي من امل�اطنّية تخت�ّس به، 

تنظر اإىل املجتمع باعتباره حقاًل وا�شًعا متعّدًدا، ي�شتطيع اأن يتقّبل كّل ما 

يطراأ عليه اأو يعي�س فيه �رصط عدم ت�شادمه مع الروؤية امل�ؤ�ّش�شة.  

الدينّية  امل�اطنة  بني  »امل�شلم�ن  عن�ان  حتت  بف�شل  الكتاب  وُيختم 

التي  الفكرّية  التّيارات  اإىل  الكاتب  يتطّرق  وفيه  ال�شيا�شّية«،  وامل�اطنة 

االأّول  مركزّية:  اجّتاهات  ثالثة  فيه  ويحّدد  امل��ش�ع،  هذا  عاجلت 

ال�شيا�شّية،  بامل�اطنة  ي�ؤمن  ال  والثاين  ؛ 
ّ
ال�شيا�شي لالنتماء  االأول�ّية  يعطي 

املتخّيلة  االإ�شالمّية  لالأّمة  ال�الء  مبعنى  ال  الدينّية،  امل�اطنة  على  وي�شّدد 

ا ملن يعتربونه م�ؤمًنا بها، عاماًل يف �شبيلها، من  فح�شب، واإمّنا ال�الء اأي�شً

اأمراء و�شخ�شّيات كارزمّية؛ اأّما االجّتاه الثالث فه� الذي ُيغلُِّب االنتماء 

 .
ّ
 على ح�شاب الُبعد الديني

ّ
ال�شيا�شي

متكاملًة  روؤيًة  طّياته  يف  يحمل  حجمه،  �شغر  على  الكتاب،  هذا 

مل��ش�ع امل�اطنّية، ال ميكن ل�شط�ر معدودة اأن تختزله، فه� يحمل يف 

 ي��شف، ليفتح بذلك اأفًقا 
ّ
طّياته روؤيًة وجتربًة كتبها االأ�شتاذ الباحث علي

حل�ار ح�ل هذا امل��ش�ع احل�ّشا�س.

واحلمد هلل رّب العاملني

معهد املعارف احلكميّة

اأحمـد ماجـد
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املواطنة: متهيد تاأريخّي

املن�شاإ والتطّ�ر، ولكّنه تع�مل مع غريه من   
ّ
 غربي

ّ
امل�اطنة مفه�م �شيا�شي

العاّم  ال�شياق  يف  و�شعه  فاإّن  لذا  واملاّديّة،  الفكرّية  الغربّية،  املنتجات 

للتجربة الغربّية ُي�شهم يف ت�شكيل �ش�رة وافية عنه وعن غريه من املفاهيم 

املتعاَرف  �ش�رته  اّتخذ  حّتى  تباًعا،  بل�رته  على  و�شاعدت  رافقته  التي 

عليها راهًنا.

الب�رصيّة  تاريخ   يف  مّرة  الأّول  وممار�شته  والدته  يف  املفه�م،  نرتك 

اإىل  اأّدت  التي  الع�امل  اأهّم  لنتناول   ،
(1(

االأثينّية التجربة  يف  املعروف 

ا�شتعادته وبل�رته تباًعا، يف النظر واملمار�شة، عرب التجربة الغربّية احلديثة، 

خ لبدايته ب�شق�ط بيزنطة بيد  ابتداًء مّما ُعرف بـ »ع�رص النه�شة« الذي ي�ؤرَّ

حمّمد الفاحت عام 1452م.

احلركة  بن�ش�ء  النه�شة  هذه  مظاهر  ال�شيا�شّية  االأفكار  م�ؤّرخ�  ي�جز 

الإن�سانيّة، وحركة الإ�سالح الدينّي، واالكت�شافات اجلغرافّية، واالكت�شافات 

عاّمة  فل�شفّية  كروؤية  العقالنيّة  الروؤية  ت�ليد  يف  ت�شافرت  التي  العلمّية، 

هذه  والدة  اإىل  اأّدت  التي  الع�امل  اأّما  واالإن�شان.  واحلياة،  لل�ج�د، 

)الباب�ات،  الروحّية  ال�شلطَتني  بني  ال�رصاع  اإىل  فيعيدونها  املظاهر، 

االأ�شاقفة، الكهنة، الرهبان( والزمنّية )االأباطرة، املل�ك، االأمراء(، ون�شاط 

االإ�شالمّية  احل�شارة  اإىل  والتعّرف  منهما،  لكّل  غة  امل�ش�ِّ الفكرّية  احلركة 

املدينة  الدولة/  اأثينا/  يف  امل�اطنة  عن  ن�شبيًّا،  ل،  مف�شّ كالم  الكتاب  هذا  من  الثاين  الف�شل  يف   (1(

الدميقراطّية.
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عرب عملّيَتي التدافع )حروب الفرجنة( والتعارف )التجارة(، وت�رّصفات 

يف  وا�شتثمارها  و�شفاتهم،  مب�اقعهم  الالئقة  غري  واالأ�شاقفة  الباب�ات 

الرُبج�ازيّة  الطبقة  املطبعة، ون�ش�ء ومنّ�  الدائر معهم، واخرتاع  ال�رصاع 

)احلرفّيني والتّجار( ابتداًء من القرن الثاين ع�رص، و�شعيها الدائم مل�شاعفة 

ما  الداخل واخلارج،  اأ�ش�اقها يف  وت��شيع  اإنتاجها  ت�شعيد  اأرباحها عرب 

اأ�شهم يف اكت�شابها مكانًة اقت�شاديًّة، وولّد لديها تطّلًعا اإىل مكانة �شيا�شّية 

النبالء  تدّخالت  من  التخّل�س  اإىل  املل�ك  تطّلع  مع  ت�شاوق  لها،  مكافئة 

اأ�شحاب االإقطاعات ونف�ذهم، ومّهد لتحالف، واإن م�ؤّقت، بينهما.

احلركة  من  كّل  بها  اأ�شهم  التي  الكيفّية  نتناول  التمهيد،  هذا  يف 

، والروؤية العقالنّية، يف بل�رة مفه�م 
ّ
االإن�شانّية، وحركة االإ�شالح الديني

امل�اطنة، يف اإطار بل�رة نظرة جديدة اإىل االإن�شان واإىل ال�شيا�شة.

1. احلركة الإن�سانيّة

التاأكيد على اعتبار االإن�شان كائًنا ميتلك  اإىل  �ُشّمَيت كذلك الأّنها �شعت 

القدرة على التفكري، واالكت�شاف، واالإبداع، وو�شع قيم وق�اعد لتنظيم 

�ش�ؤون حياته ب�ش�رة م�شتقّلة عن معطيات ال�حي، وبالتايل عن معطيات 

ملا  عينيًّا  من�ذًجا  متّثل  والرومانّية  الي�نانّية  احل�شارة  كانت  ولـّما  الدين. 

 اأن يّتخذوا منه مثااًل يحتذونه، ولكن من 
ّ
يذهب�ن اإليه، كان من الطبيعي

دون اأن يقّلدوه تقليًدا اأعمى.

اأهّم ما اأنتجته هذه احلركة من زاوية م��ش�ع البحث:

طبقات . 1 يف  حم�ش�رون  العظيمة  امل�شائر  ذوي  باأّن  الق�ل  رف�س 

التقّدم  باب  اأّن  الفر�شان، وغري ذلك(، والتاأكيد  )النبالء،  بعينها 

�ش�اء  وال�شرب،  املثابرة  ذوي  من  للجميع  مفت�ح  الأجله  والعمل 
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. ويف هذه النظرة 
(2(

كان�ا من عاّمة ال�شعب اأم من اأّي طبقة اأخرى

لالإن�شان، جند اأّول مقّدمات فكرة اأّن النا�س ي�لدون مت�شاوين يف 

االإمكانات، واأّن التفاوت الالحق يف ما بينهم ال يع�د اإىل اأ�شباب 

فطريّة مقّدرة �شلًفا، بل اإىل ن�شاط كّل منهم يف ا�شتثمار اإمكاناته.

كان . 2 حيث  النا�س،  بني  املفا�شلة  حتكم  كانت  التي  القيم  رف�س 

واالأ�شاقفة،  والنبالء،  الفر�شان،  ن�شيب  من  واالإجالل  التقدير 

ورجاالت الفل�شفة املدر�شّية، وتبّني تكرمي كّل من ينجز عماًل ذا 

قيمة يف اأّي جمال من جماالت احلياة.

، من مثل خلق . 3
ّ
التخّلي عن بحث الق�شايا ذات الطابع املتافيزيقي

على  اهتماماتهم  وتركيز  �شابهها،  وما  االإن�شان،  وم�شري  العامل، 

الفن�ن واالآداب.

2. حركة الإ�سالح الدينّي

انحراف  من  بها  ما حلق  بعد  ال�شافية،  امل�شيحّية  اإىل  للع�دة  �شعت  التي 

والرخاء  بال�شلطة  االإكلريو�س  بان�شغال  االإ�شالح،  دعاة  نظر  يف  متّثل، 

الزمنيَّني، ومنازعتهم لالأمراء واملل�ك واالأباطرة �شالحّياتهم الزمنّية.

اأهّم ما اأنتجته هذه احلركة:

:»ما . 1 االأناجيل  ترويه  ما  يف  )ع(  امل�شيح  لق�ل  االعتبار  اإعادة 

لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل«، ومبا ُيف�شي اإليه من �رصورة الف�شل بني 

ال�شلطَتني، الروحّية والزمنّية، والف�شل اجلذرّي بني االإميان، الذي 

ينبغبي اأن ترعاه االأوىل، والقان�ن، الذي ينبغي اأن ترعاه الثانية.

)2) وجد دعاة النزعة االإن�شانّية يف جناحات اأبناء الطبقة الربج�ازّية، وهم من عاّمة ال�شعب، م�شاديق

       عينّية ملا يذهب�ن اإليه.
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2 . ،
ّ
الدع�ة اإىل الطاعة غري امل�رصوطة لل�شلطة الزمنّية، الأّن امل�شيحي

اإ�شباع  من  يتمّكن  ال  الدني�ّية،  حلاجاته  خا�شًعا  ج�شًدا  ب��شفه 

هذه احلاجات اإاّل يف اطار �شلطة زمنّية، اأّما ب��شفه روًحا، فاإّنه ال 

يتعّلق اإاّل باهلل وبحا�رصته التي ال ميكن حتقيقها على االأر�س. مع 

ذلك، فاإّن على احلّكام تغليب ن�ر االإميان يف امل�ؤ�ّش�شات املدنّية مبا 

يجعلها تق�د النا�س يف حياتهم الزمنّية كما ي�شاء اهلل.

الدين   بني  الف�شل  مبعنى  اجلزئّية،  العلمانّية  اأّن  ترى  وهكذا 

 يف تاأ�شي�شها فكريًّا.
ّ
والدولة، قد اأ�شهمت حركة االإ�شالح الديني

الدع�ة اإىل متجيد العمل – التي انفرد بها جان كالفن – واعتبار   .3

النجاح فيه دلياًل على ت�فيق اهلل ور�شاه، الأّنه )العمل( ق�شط من 

االإنفاق  اإىل عدم  الدع�ة  نف�شه،  ال�شياق  لالإن�شان. ويف  اهلل  دين 

عن  العامل  دخل  يفي�س  اأن  �رصورة  واإىل  وامل�رصف،  الباذخ 

.
(3(

م�رصوفه ليت�شّنى له االّدخار

3. الروؤية العقالنيّة

ال�شهادة، الذي ميكن معرفته   واملطلق بني عامل 
ّ
الكّلي الف�شل  تق�م على 

جتريبيًّا، ب�ش�رة يقينّية وقابلة للتعميم واال�شتثمار، وعامل الغيب، الذي ال 

اإليه هذا التفّكر ال  ميكن معرفته واإمّنا ميكن التفّكر فيه فقط، وما يف�شي 

 
ّ
يزيد عن اأفكار كّلّية التجريد ال ميكن التثّبت من �شّحتها باملنهج العلمي

.
ّ
التجريبي

)3) لذلك اعترب الفيل�ش�ف االأملايّن ماك�س فيرب اأّن االأخالق الربوت�شتانتّية هي اأخالق رجل االأعمال، 

واأّنها اأ�شهمت يف ت�ش�يغ الراأ�شمالّية وتطّ�رها.
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اأهّم ما اأنتجته هذه الروؤية:

نقل مركز االهتمام من عامل الغيب اإىل عامل ال�شهادة، واعتبار اأّن . 1

 خا�شع ملبداأَي العّلّية واحلتمّية، 
ّ
هذا العامل يعمل ب�شكل ميكانيكي

واأّن باإمكان االإن�شان اأن يعرف ال�شنن التي حتكم حركته، ب�ا�شطة 

يعني  ما  وهذا  االإن�شان.  ل�شالح  )تكن�ل�جّية(،  عملّياتّية  حيل 

الع�ش�ر  على  هيمنت  التي  امليتافيزيقا،  من  االهتمام  مركز  نقل 

ال��شطى، اإىل العلم، الذي �شت�شبح له، �شيًئا ف�شيًئا، الكلمة الف�شل 

يف جممل احلياة الفكريّة، والعلمّية، والتنظيمّية.

يف مقابل رف�س امليتافيزيقا التقليدّية، اأخذ »العقاليّن« يقيم لنف�شه . 2

والقيم،  املعتقدات  اإىل مرّكب كامل من  ت�شري  ة  ميتافيزيقا خا�شّ

ا و�شاماًل، ميّثل مذاهب  وعلى هذا ت�شبح العقالنّية م�شطلًحا عامًّ

تندرج حتت هذا اال�شم، من مثل املاّدّية، وال��شعّية، والليربالّية، 

 ،
ّ
والعلمانّية، والدميقراطّية، بل ومذاهب الت�حيد والتاأليه الطبيعي

.
(4(

اأو الرب�بّية

 ح�ل مفاعيل النظرة 
(5(

واحلقيقة اأّن النظرة التي يبديها برينت�ن كرين

العقالنّية وتاأثرياتها على خمتلف امل�شائل والق�شايا التي ت�شّكل م��ش�عات 

اأبعد  اإىل  واقعّية  نظرة  احلديثة، هي  الغربّية  احل�شارة  االإن�شان يف  اهتمام 

يجد  بات  امل��ش�عات  هذه  من  كالًّ  اأّن  مالحظة  ميكن  الأّنه  احلدود. 

منطلقاته الفكريّة يف هذه النظرة العقالنّية، التي �شّكلت بذاتها روؤيًة عاّمًة 

لل�ج�د، واحلياة، واالإن�شان، من جهة، ومنطلًقا لفل�شفة كلٍّ من العل�م 

االإن�شانّية،  العل�م  و�شائر  وال�شيا�شة،  واالجتماع،  واالقت�شاد،  الطبيعّية، 

املعرفة  عامل  �شل�شلة  �شمن  جالل،  �ش�قي  ترجمة  احلديث،  العقل  ت�سكيل  كرين،  برينت�ن  انظر،   (4(

 للثقافة والفن�ن واالآداب يف الك�يت، 1984(، ال�شفحة 5.  
ّ
)الك�يت: املجل�س ال�طني

واالقت�شاد  والفل�شفة  الطبيعّية  العل�م  يف  وتاأثرياتها  العقالنّية  احلركة  على  االّطالع  من  ملزيد   (5(

واالجتماع واالأفكار ال�شيا�شّية، ميكن الع�دة اإىل املرجع املذك�ر ابتداًء من ال�شفحة 123 . 
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لفهم  حماولة  اأّي  عن  تغيب  ال  اأن  احلقيقة  لهذه  وينبغي  ثانية.  جهة  من 

احل�شارة الغربّية احلديثة، يف بنيتها االأ�شا�شّية، ويف تطّ�رات هذه البنّية، 

وما يرتّتب عليها من نتائج عملّية.

امل�اطنة،  مفه�م  اإىل  الرعّية  مفه�م  من  االنتقال  م��ش�ع  اإىل  بالع�دة 

 ،
ّ
الديني واالإ�شالح  االإن�شانّية،  احلركة  ح�ل  عر�شناه  ما  اأّن  يالَحظ 

 ال�شابق الذكر –، �شّكلت مناًخا مالئًما 
ّ
والعقالنّية – مبعناها اال�شطالحي

االنتقال،  ح�ش�ل  لكّن  املذك�رة.  االنتقال  لعملّية  متهيدّيًة  مقّدمات  اأو 

ع�رص،  ال�شابع  القرن  اأواخر  حّتى  �شيتاأّخر  النظرّي،  امل�شت�ى  على  حّتى 

فل�شفة  وذلك يف  ع�رص،  الثامن  القرن  اإاّل خالل  اأبعاده  كامل  ياأخذ  وال 

كّل من الفيل�ش�ف االإجنليزّي ج�ن ل�ك )1632-1778م( والفال�شفة 

-1772( رو�ّش�  )1713-1784م(، وجان جاك  ديدرو  الفرن�شّيني 

بفال�شفة  ُعرف�ا  الذين  )1689-1755م(،  وم�نت�شكي�  1788م(، 

ع�رص االأن�ار.

على الرغم من االختالفات الكثرية يف بع�س التفا�شيل، يلتقي ه�ؤالء 

الفال�شفة على حماولة بناء املقت�شيات املرتّتبة على الروؤية العقالنّية عندما 

. اأي االإجابة على اأ�شئلة االجتماع 
ّ
ُيراد تطبيقها على االجتماع ال�شيا�شي

، ويف مقّدمتها: ما الذي ي�شّ�غ �شيادة ال�شلطة 
ّ
االإن�شايّن يف جانبه ال�شيا�شي

ال�شيا�شّية على جمم�ع  املجتمع؟ وما الذي ي�شمن عدم ا�شتبداد ال�شلطة؟ 

رف�س  على  املفّكرون  ه�ؤالء  يلتقي  ال�ش�ؤاَلني،  هذين  على  االإجابة  ويف 

الفيل�ش�ف  عر�شها  كما   
ّ
االجتماعي العقد  وفكرة   ،

ّ
االإلهي احلّق  فكرة 

، وعلى الق�ل بامل�شلحة 
(6(

االإجنليزّي ت�ما�س ه�بز )1588-1676م(

 عند ه�بز على تخّلي االأفراد يف جمتمع ما عن كامل قّ�تهم وحّريّتهم 
ّ
)6) تقّدم فكرة العقد االجتماعي

يف ا�شتعمالها )كما كان االأمر يف احلالة الطبيعّية ال�شابقة للحالة ال�شيا�شّية( ل�شالح �شلطة �شيا�شّية. 

وذلك يف مقابل تاأمينها الأمنهم و�شمان عدم تعّدي بع�شهم على بع�س. وهذا ما يجعل ال�شلطة 
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العاّمة واخلري امل�شرتك ملجم�ع املجتمع كم�شّ�غ عقاليّن ل�ج�د �شلطة 

متار�س �شالحّياتها يف اإدارة املجتمع وم�شلحته العاّمة ب�ش�رة �شياديّة.

يف  واحلّق  العاّمة؟  امل�شلحة  حتديد  يف  احلّق  ميلك  الذي  من  ولكن، 

حتديد من يق�م بال�شهر على هذه امل�شلحة؟ انتهى االأمر اإىل االإجابة: اإّنه 

العقد  فكرة  ترد  وهنا  قبله.  من  املنتَخبني  ممّثليه  عرب  اأو  مبا�رصةً،  ال�شعب 

 التي قال بها رو�ّش�، ومفادها اأّن العقد ه� عبارة عن اّتفاق 
ّ
االجتماعي

بني متعاقَدين هما ال�شعب من جهة، ومن يكّلفه لل�شهر على خريه العاّم 

بها  املناطة  ب�ظائفها  ال�شلطة  قيام  مقّدمتها  ثانية، وب�رصوط يف  من جهة 

ال�شلطة بهذا ال�رصط  اأخّلت  فاإذا  ومبا يحّقق الهدف من هذه ال�ظائف. 

الد�شت�ر  املبداإ، ه�  اأن يقيلها. واحلكم دائًما، من حيث  اأمكن لل�شعب 

ل �رصوط العقد بني ال�شعب وال�شلطة ال�شيا�شّية. هنا  والق�انني التي تف�شّ

ي�شبح العقد ه� امل�شّ�غ العقاليّن ملمار�شة ال�شلطة �شالحّياتها الد�شت�ريّة 

والقان�نّية ب�ش�رة �شياديّة.

هذا بالن�شبة لل�ش�ؤال االأّول. اأّما بالن�شبة لل�ش�ؤال الثاين، اأي »ما الذي 

ي�شمن عدم ا�شتبداد ال�شلطة؟«، فقد تبل�رت االإجابة عليه يف ما �شي�شّمى، 

)الت�رصيعّية،  ال�شلطات  ف�شل  مببداإ  م�نت�شكي�،   
ّ
الفرن�شي الفيل�ش�ف  مع 

اإحداها.  طغيان  ومنع  بينها،  الت�ازن  الإحداث  والق�شائّية(  والتنفيذّية، 

وقد اأّكد على فكرته هذه بالق�ل امل�جز والبليغ »يجب اأن ت�قف ال�شلطة 

ال�شلطة«.

 
ّ
ال�شيا�شي الفكر  يف  التطّ�رات  هذه  تق�شي  اأن   

ّ
الطبيعي من  كان 

ال�شعيد  على  مفاهيم  من  ال��شطى  الع�ش�ر  �شائًدا يف  كان  ما  اإىل جتاوز 

النظرّي؛ اأي تفاوت النا�س يف احلق�ق وال�اجبات تبًعا ملنابتهم الطبقّية. 

ومّهدت، بذلك، االأر�س لتطبيق فكرة امل�شاواة يف االعتبار، وبالتايل يف 

ذات �شالحّيات مطلقة يف اإدارة املجتمع، وبالتايل ذات �شيادة مطلقة من اأّي قيد اأو �رصط.
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. لكّن 
ّ
 العملي

ّ
احلق�ق وال�اجبات بني اأبناء ال�شعب على ال�شعيد ال�شيا�شي

تطبيق املفاعيل املرتّتبة على هذا التطّ�ر، د�شت�ريًّا وقان�نيًّا، �شينتظر قيام 

الث�رة الفرن�شّية عام 1789م، التي �شّكلت يف مبادئها العاّمة، واإعالناتها 

ًة، من�ذًجا راحت  لة حلق�ق االإن�شان عم�ًما، وحق�ق امل�اطن خا�شّ املف�شّ

ت�شتلهمه احلركات التغيريّية والث�رّية داخل اأوروبا وخارجها.

اأي  االأّويّل؛  مبعناها  امل�اطنة  مفه�م  ولد  التطّ�رات،  هذه  �شياق  يف 

احلق�ق وال�اجبات املرتّتبة بالت�شاوي على اأّي م�اطن ع�ش� يف اجتماع 

امل��ش�عّية بني  التمييز  اأّي عامل من ع�امل  النظر عن  ، ب�رصف 
ّ
�شيا�شي

امل�اطنني. هذا املعنى �شيعرف تطّ�رات الحقًة جتعله يّتخذ �شكله االأكرث 

احلق�ق  يف  الكاملة  امل�شاواة  املعا�رصة:  ال�شيا�شّية  الفل�شفة  يف  اكتمااًل 

على  بينهم  متييز  دون  امل�اطنني،  جميع  بني  القان�ن  واأمام  وال�اجبات 

اأ�شا�س الل�ن، اأو العرق، اأو الدين، اأو الفكر، اأو امل�قف املايّل، اأو االنتماء 

 لهذا املعنى على جميع امل�اطنني، دون 
ّ
. اإاّل اأّن التطبيق العملي

ّ
ال�شيا�شي

الث�رة  فد�شت�ر  ا.  جدًّ متاأّخرة  حقبات  يف  اإاّل  فعليًّا  يحدث  مل  ا�شتثناء، 

االأمريكّية ل�شنة 1787م ا�شتبعد الن�شاء، والهن�د احلمر، واجلن�س االأ�ش�د، 

من دائرة امل�اطنة، وظّل هذا ال��شع قائًما، رغم اإلغاء الرّق �شنه 1800م، 

ا  ومل تتحّقق لهم امل�اطنة اإاّل عام 1965م. ومل ت�شع الث�رة الفرن�شّية حدًّ

 
ّ
ال�شيا�شي امل�شت�ى  املراأة على  1848م. وا�شتمّرت  اإاّل يف عام  للعب�ديّة 

بحّق  فرن�شا  تعرتف  فلم  ال�شيا�شّية،  حمرومًة من ممار�شة ومبا�رصة احلق�ق 

اإجنلرتا، مل  الثانية. ويف  العاملّية  اإاّل بعد نهاية احلرب  الت�ش�يت  الن�شاء يف 

اإاّل يف  ال�شامل  امل�اطنة مبعناه  ال�شيا�شّية وحّق  امل�شاواة  املراأة على  حت�شل 

�سنة 1928م، ب�شدور قان�ن امل�شاواة يف االنتخابات بني الرجل واملراأة.

، ن�شري اإىل ما يلي:
ّ
ا�شتكمااًل لهذا التمهيد التاأريخي

حماولة . 1 ه�  امل�اطنة  ح�ل  العجاالت  هذه  كتابة  اإىل  الدافع  اإّن 
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معاجلة االإ�شكاالت التي يطرحها املفه�م احلديث للم�اطنة على 

امل�شلم امللتزم باإ�شالمه:

اأ. من حيث مدى تقّبل الروؤية االإ�شالمّية لهذا املفه�م، باملعنى 

الذي ا�شتقّر عليه ن�شبيًّا يف م�طن والدته وتطّ�ره )الغرب(، 

اأيّة �رصوط واأّية تعديالت، وهذا ما �شّكل م��ش�ع  و�شمن 

العجالة الرابعة: »اإ�شكالّية امل�اطنة يف الروؤية اال�شالمّية«.

واأمام    وال�اجب  احلّق  يف  امل�شاواة  تاأ�شي�س  حيث  من  ب. 

القان�ن:

اإرادة  اإاّل  تقّيده  ال  الذي   
ّ
ال��شعي الت�رصيع  على  ب.1. 

امل�شرتع ونظرته للم�شلحة العاّمة.

والتي  بها  امل�حى  االإ�شالمّية  ال�رصيعة  على  اأم  ب.2. 

.
ّ
ت�شّكل �شابًطا الإرادة امل�شرتع يف عمله الت�رصيعي

»امل�شلم�ن بني  اخلام�شة:  العجالة  �شّكل م��ش�ع  ما  وهذا 

امل�اطنة الدينّية وامل�اطنة ال�شيا�شّية«.

ّ
 املن�شاإ والتطّ�ر وعاملي

ّ
2. ولـّما كانت امل�اطنة مفه�ًما �شيا�شيًّا غربي

    االنت�شار، كان ال بّد من:

يف  ن�شبيًّا  عليها  ا�شتقّر  التي  بال�ش�رة  املفه�م  هذا  تناول  اأ. 

النظر ويف املمار�شة. وهذا ما �شّكل م��ش�ع العجالة الثانية: 

»امل�اطنة: املفه�م احلديث«.

ب. مالحظة والدة وتطّ�ر هذا املفه�م يف �شياق التطّ�رالعاّم 

الثالثة:  الغربّية، وهذا ما �شّكل م��ش�ع العجالة  للح�شارة 

 ،
ّ
التاأريخي التمهيد  وم��ش�ع  املفه�م«،  تطّ�ر  »امل�اطنة: 

�شيالحظ  كما  املفه�م«،  »تطّ�ر  من  جزًءا  ي�شّكل  الذي 
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القارئ الكرمي.
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املواطنة: املفهوم احلديث

بعد تطّ�رات عرفتها احلياة االإن�شانّية يف خمتلف وج�هها، باتت امل�اطنة 

تعني اال�شرتاك على قدم امل�شاواة يف حق�ق وواجبات يفر�شها االنتماء 

، وبات امل�اطن ه� من يتمّتع بتلك احلق�ق التي يقّرها 
ّ
اإىل جمتمع �شيا�شي

املجتمع وحتظى بحمايته، من جهة، ويتحّمل تلك ال�اجبات ويحا�شب 

على التق�شري يف اأدائها من جهة ثانية.

اللفظة  تبعثه  كانت  طاملا  الذي  املعنى  يتجاوز  هذا،  امل�اطنة  معنى 

اآخرين يف �شكنى حّيز جغرايّف ُيطَلق عليه  اأي اال�شرتاك مع  يف الذهن؛ 

اأكرث من �شع�ر  ال�طن. فهذا اال�شرتاك ال يرتّتب عليه، ذاتيًّا،  ا�شم  عادًة 

 ي�شّد امل�اطن اإليه الأّنه �شّكل �شاهًدا على تفّتحه ومنّ�ه، وم�رصًحا 
ّ
عاطفي

يعد  ومل  فيه،  االإقامة  ي�شارك�نه  من  مع  وعالقاته  وفاعلّياته،  الأن�شطته، 

يت�ّخى  لدار�س  تبدو  ومعامله، كما  بت�شاري�شه  د  ُيحدَّ جمّرد حّيز جغرايّف 

امل��ش�عّية والدّقة، بل اأ�شبح عبارًة عن حمّطات للتذّكر، يثري كّل معلم من 

معامله – ميكن اأن يك�ن قد �شهده – من ذكريات امل�اطن احلل�ة واملّرة، 

والتناف�س،  والتعاون  والكره،  واملحّبة  والنف�ر،  اال�شتلطاف  وعالقات 

فعل  جتاه  حرارًة  واأ�شّدها  االإن�شانّية  امل�شاعر  اأعمق  ال�جدان  يف  ويبعث 

الزمن باالإن�شان يف نف�شه ويف عالقاته.

امل�اطنة، مبعناها احلديث، اإذ تتجاوز معناها التقليدّي فاإّنها ال تلغيه، 

بني  ُتن�شئ  التقليدّي،  مبعناها  فامل�اطنة،  وتكّمله.  عليه  تتاأ�ّش�س  ما  بقدر 

والثقافّية،  واالجتماعّية،  االقت�شادّية،  العالقات  من  اأن�اًعا  امل�اطنني 

ا مب�شرتكات ينبغي االهتمام بها واملحافظة عليها،  اأّوليًّا وغام�شً و�شع�ًرا 

 ي�شيق اأو يّت�شع تبًعا 
ّ
ورمّبا تكليف من ي�شهر عليها، واإن على نطاق حمّلي
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يّتخذ  وال  فيها.  جتري  التي  واالأمكنة  التبادل  عملّيات  واّت�شاع  ل�شيق 

بكامله،  �شعب  اإقامة  اأي مكان  متعارًفا عليه؛  بات  الذي  معناه،  ال�طن 

 
ّ
اأ�شا�س من التجان�س الن�شبي اإاّل بعد فرز ال�شع�ب على  اأّمة بكاملها،  اأو 

– ال جمال للكالم عليها وال  الناجت عن ع�امل عديدة مت�شابكة ومعّقدة 

 
ّ
الن�شبي التجان�س  اأّن هذا  املهّم ه�  املنّظرين ح�لها، الأّن  على خالفات 

قد ح�شل فعاًل، والأّن التنظري له اإمّنا يتّم بعد حدوثه بهدف فهمه ولي�س 

بهدف تاأ�شي�شه اأو العمل على اإحداثه.

وامل�اطنة مل تاأخذ معناها احلديث، امل�شار اإليه، اإاّل بعد تاأ�شي�س الكيانات 

ال�شيا�شّية، اأو الدول، على اأ�ش�س من هذا الفرز؛ اأي ن�ش�ء الدولة الق�مّية، 

لال�شرتاك  كان  اأّنه  ريب  وال  احلديث.  التاريخ  عّرفها  كما  ال�طنّية،  اأو 

اإجناز  متطاولة، دور كبري يف  اجلغرايّف، خالل حقب  مبعناه  ال�طن،  يف 

 امل�شار اإليه، وهذا ما يجعل امل�اطنة، مبعناها احلديث، ال 
ّ
التجان�س الن�شبي

تلغي امل�اطنة مبعناها التقليدّي، واإمّنا ت�شّكل اأحد اأ�ش�شها.

ولكّن االنتقال من امل�اطنة مبعنى الت�شارك يف االنت�شاب اإىل وطن وما 

 
ّ
ي�لّده من م�شاعر متنّ�عة، اإىل امل�اطنة مبعنى اال�شرتاك يف جمتمع �شيا�شي

وما ي�لّده من حق�ق وواجبات، ي�شّكل نقلًة ن�عّيًة يف مفه�م امل�اطنة،  

االقت�شاديّة، واالجتماعّية، والثقافّية،  التطّ�رات  اإىل كّل  اإجنازها  احتاج 

بها  االإملام  اإىل  �شنع�د  والتي  احلديث،  الع�رص  بها  امتاز  التي  وال�شيا�شّية، 

الحًقا.

املواطنة والنتماء اإىل جمتمع �سيا�سّي

 جزًءا ال يتجّزاأ من تعريف امل�اطنة احلديثة. 
ّ
ي�شّكل االنتماء اإىل جمتمع �شيا�شي

 يعني االنتماء اإىل جمتمع جتاوز مق�لة املجتمع، 
ّ
واالنتماء اإىل جمتمع �شيا�شي

كما ينظر اإليها علماء االجتماع؛ اأي املجتمع جمّرًدا عن ال�شيا�شة، ليّتخذ 
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�شكل املجتمع امل�شّي�س، اأي املنّظم وامل�ّحد، حيث يتّم جتاوز خ�ش��شّية 

العالقات االجتماعّية املتنّ�عة، كما جندها يف اأّي جمتمع، باجّتاه عم�مّية 

 يحّركها، وي�شرّيها 
ّ
العالقات عرب جت�ّشدها يف عالقات ذات طابع �شيا�شي

ال�شالح امل�شرتكة ملجم�ع مكّ�نات املجتمع،  اأو  العاّم  بال�شاأن  االهتمام 

اأو ما ي�شّميه ه�بز Hobbes »ال�شخ�س العاّم«، الذي ميّثل النظام ال�احد 

واالإرادة ال�احدة ممّثلًة يف ال�شيادة العاّمة التي تنفي وج�د اأّي مناف�س اأو 

، وال تت�شامح يف ذلك اإاّل مع اخلارج الذي 
ّ
م�شاٍو داخل املجتمع ال�شيا�شي

 اخلا�ّس.
ّ
ميلك �شيادًة م�شابهًة داخل جمتمعه ال�شيا�شي

 يفرت�س 
ّ
اإّن تنظيم املجتمع وت�حيده ليكت�شب �شفة املجتمع ال�شيا�شي

له  ما  اإقامة نظام )د�شت�ر، وق�انني، وم�ؤ�ّش�شات، واأجهزة( يحّدد لكلٍّ 

وما عليه، اأي ما يحّق له وما يت�ّجب عليه، �ش�اء كان فرًدا، اأو جماعًة 

ال�شلطات  اأي  العاّم،  ال�شاأن  اإدارة  مفا�شل  من  مف�شاًل  اأو  اجتماعّيًة، 

واجلي�س،  واالإدارة،  االأمن  واأجهزة  والق�شائّية،  والتنفيذّية  الت�رصيعّية 

وغريها. كما يحّدد �رصوط االنت�شاب اإىل هذا املجتمع )�رصوط اكت�شاب 

اجلن�شّية وغريها( وما يرتّتب على هذا االنت�شاب من حق�ق وواجبات. 

يتمّتع بها  ال�رصوط وما يرتّتب على ت�ّفرها، من حق�ق وواجبات  هذه 

ويخ�شع لها اجلميع بالت�شاوي، هي امل�اطنة مبعناها احلديث، ما يعني اأّنه 

 ينتمي اإليه امل�اطن اأ�شاًل، اأو ينت�شب 
ّ
ال م�اطنة خارج دائرة جمتمع �شيا�شي

امل�اطنة  حق�ق  اأّن  يعني  كما  باالكت�شاب(.  اأو  )بالتجني�س  الحًقا  له 

كّل  واحدًة يف  تك�ن  اأن  بال�رصورة  لي�س  اأو  واحدًة،  لي�شت  وواجباتها 

املجتمعات ال�شيا�شّية، الأّنها تتعّلق بالد�شت�ر، العريّف اأو املكت�ب، الذي 

امل�اطنة  بني  العالقة  املجتمع. عن هذه  لهذا  العاّم«  »ال�شخ�س  يعرّب عن 

وواجباتها  امل�اطنة  حق�ق  ك�ن  اإىل  ي�شافان  اأمران،  ينتج  والد�شت�ر 

هذه  على  حم�ش��شًة  اأمثلًة  ويعطيان  الد�شاتري،  جميع  يف  واحدًة  لي�شت 

االختالفات.
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هذان االأمران هما:

امل�اطن، . 1 و�شفة  امل�اطنة  حّق  له  من  يحّدد  الذي  ه�  الد�شت�ر 

ذلك  له  لي�س  ومن  وواجبات،  حق�ق  من  عليها  يرتّتب  وما 

امل�اطنني،  بني  مثاًل،  متييز،  هنالك  فيك�ن  ال�شفة.  وتلك  احلّق 

هنالك  يك�ن  اأو  ال�طن،  اأر�س  على  االإقامة  ي�شارك�نهم  ومن 

ا�شتثناء للن�شاء واالأوالد وفاقدي االأهلّية، وكّل من يتبّقى يك�ن�ن 

م�اطنني ب�ش�رة مت�شابهة ومن دون اأّي متييز بينهم.

خمتلفة . 2 �شيا�شّية  جمتمعات  يف  م�اطًنا  يك�ن  اأن  للمرء  اأمكن  اإذا 

بحق�ق  بالتايل  ويتمّتع  مثاًل(،   
ّ
واأمريكي لبنايّن  اجلن�شّية،  )تعّدد 

امل�اطنة يف كّل منها، فاإّنه ال يتمّكن من التمّتع، يف ال�قت نف�شه، 

بحق�ق امل�اطنة فيهما مًعا. فاللبنايّن، مثاًل، الذي اكت�شب اجلن�شّية 

االأمريكّية، واملحتفظ بجن�شّيته االأ�شلّية، ال ميكن له املطالبة بالتمّتع 

بحق�ق امل�اطنة االأمريكّية يف املجتمع اللبنايّن.

حقوق املواطنة وواجباتها

على الرغم من التفاوتات واالختالفات يف حق�ق امل�اطنة وواجباتها، 

ت عليها د�شاتري حديثة، فاإّنها تلتقي غالًبا على ما يلي: كما ن�شّ

حق�ق امل�اطنة. 1

تتعّدد جماالت حق�ق امل�اطنة التي ترد يف الد�شاتري احلديثة، ومنها على 

�شبيل املثال ال احل�رص:

اال�شتفتاء،  يف  امل�شاركة  حّق  وتعني  ال�شيا�شّية؛  احلق�ق  اأ. 

نقد  وحّق   .
ّ
�شيا�شي من�شب  الأّي  والرت�شيح  واالنتخاب، 
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املجال  هذا  يف  واالأفكار،  االآراء  ون�رص  احلك�مّية،  التدابري 

ويف غريه، �رصط عدم اإ�شاءة ا�شتعمال هذا احلّق.

الكرمية،  احلياة  يف  احلّق  وتعني  االجتماعّية؛  احلق�ق  ب. 

والتعليم، والرعاية االجتماعّية، مبختلف وج�هها.

واحلّريّة  التمّلك،  حّق  وتعني  ال�شخ�شّية؛  احلق�ق  ت. 

اأو  والت�قيف  االّتهام  وعدم  الفر�س،  وتكاف�ؤ  الفرديّة، 

احلجز اإاّل تبًعا لالأحكام املبّينة يف الق�انني. وُيلحق باحلق�ق 

اأو  بع�س  بها،  املعم�ل  الد�شاتري  تبًعا الختالف  ال�شخ�شّية، 

كّل احلق�ق ال�اردة يف الإعالن العاملّي حلقوق الإن�سان ال�سادر 

1948، �رصط التمييز  عن اجلمعّية العاّمة لالأمم املّتحدة عام 

دائرة  اإىل  و�شماًنا  ذاًتا  انت�شابها  يف  االإن�شان  حق�ق  بني 

اخلا�ّس، وحق�ق امل�اطن يف انت�شابها ذاًتا و�شماًنا اإىل دائرة 

العاّم، كما �شيّت�شح الحًقا.

والق�انني على  االإجمال،  الد�شاتري على وجه  ت�شمنها  احلق�ق  هذه 

امل�شتقّلة  الق�شائّية  الهيئات  التف�شيل، وحتميها احلك�مات ب��شاطة  وجه 

 
ّ
ق�شائي بحكم  اإاّل  بع�شها،  اأو  احلق�ق،  هذه  مُتَنع  وال  االأمن.  واأجهزة 

م�شتند اإىل قان�ن.

2. واجبات امل�اطنة

يف مقابل هذه احلق�ق، ُتفر�س على امل�اطن واجبات، اأهّمها:

واإمّنا مبا ه�  لل�طن، ال مبا ه� حّيز جغرايّف،  التاّم  ال�الء  اأ. 

ال�الء  امل�اطن.  اإليه  ينتمي   
ّ
�شيا�شي يق�م عليها جمتمع  اأر�س 

 الذي 
ّ
التاّم لل�طن يعني، اإًذا، ال�الء التاّم للمجتمع ال�شيا�شي
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للنظام  والًء  بال�رصورة  ذلك  يعني  اأن  دون  من  فيه،  يق�م 

 اأو لل�شلطات القائمة. ذلك اأّن معار�شة النظام اأو 
ّ
ال�شيا�شي

ال�شلطات القائمة اأو بع�س قراراتها اأو تدابريها ه� اأحد اأهّم 

احلق�ق ال�شيا�شّية )حّرّية الراأي، وحّق الدع�ة اإليه(، �رصط اأن 

يك�ن منطلق هذه املعار�شة روؤًى متعّلقًة بالعاّم، اأي ال تدفع 

املجتمع  ملجمل  امل�شرتك  اخلري  اأو  العاّمة  امل�شلحة  اإاّل  اإليها 

اأو  الفرديّة  امل�شالح  اأو  ال�شخ�شّية  الدوافع  ولي�س   ،
ّ
ال�شيا�شي

الفئ�يّة.

دفع  مثل  من  امل�شرتكة،  التكاليف  لكّل  اخل�ش�ع  ب. 

يف  وامل�شاركة  الع�شكريّة،  للخدمة  اال�شتجابة  ال�رصائب، 

الدفاع عن ال�طن حّتى يف حال املعار�شة ال�شخ�شّية لها.

ب��شائل  احلك�مة  �شيا�شات  حماربة  اإىل  اللج�ء  عدم  ت. 

االإعالمّية، مهما كانت  واملعار�شة  بالنقد  عنيفة، واالكتفاء 

معار�شة  يف  تها  حدَّ ومدى  ال�شخ�شّية  االآراء  اأو  املعتقدات 

هذه ال�شيا�شات، وال يج�ز اللج�ء اإىل الع�شيان املديّن اإاّل اإذا 

كانت ال�شلطة عاجزًة فعليًّا عن حماية امل�اطنني وحق�قهم، 

واأ�شاءت ب�ش�رة منتظمة وم�شتمّرة اإىل هذه احلق�ق.

تبًعا  والق�انني  الد�شاتري  حتّددها  التي  ال�اجبات  �شائر  ث. 

.
ّ
الأو�شاع كّل جمتمع �شيا�شي

املواطنة بني اخلا�ّس والعاّم

ا�شتحقاقها  �رصوط  يف   
ّ
�شيا�شي جمتمع  اإىل  باالنتماء  مرتبطة  امل�اطنة  الأّن 

ويف ما يرتّتب على هذا اال�شتحقاق من حق�ق وواجبات، ولـّما كانت 

فاإّن   ،Le privé اخلا�ّس  مقابل  يف   Le public العاّم  ميّثل  ما  هي  ال�شيا�شة 
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فرًدا  يخ�ّس  الذي ال  العاّم  دائرة  اإىل  تنت�شب  الزاوية،  امل�اطنة، من هذه 

ومن  امل�شاواة،  قدم  على  اجلميع  يخ�ّس  واإمّنا  بعينها،  جماعًة  اأو  بعينه 

دون اأّي متييز على اأ�شا�س اخل�شائ�س ال�شخ�شّية املهنّية، اأو االأخالقّية، اأو 

االعتقاديّة، للفرد. وهذا ما تنّبه اإليه مبكًرا اأر�شط� Aristotle، عندما األّح 

امل�اطن وف�شيلة رجل اخلري،  ف�شيلة  تطابق بني  اأّنه ال ي�جد  على واقعة 

اأو بني ال�شيا�شة واالأخالق، كما كان يرى �شلفه �شقراط Socrates. يق�ل 

اأر�شط� يف هذا ال�شدد:

امل�اطنة تنت�شب ب�ش�رة رئي�شّية اإىل دائرة العاّم. ولذا، فهي م�شتقّلة عن اخل�شائ�س 

ي�شارك يف حياة  الأّنه  اإن�شاٌن م�اطًنا  للفرد. يك�ن  ال�شخ�شّية واملهنّية واالأخالقّية 

املدينة، يف م�شاواة احلق�ق وال�اجبات، ولي�س الأّن ا�شتقامته و�رصفه وكفاءته تتفّ�ق 

    .(7(
 والفقري، املتدّين وامللحد

ّ
على ما لدى االآخرين منها. ي�شت�ي يف ذلك الغني

ولهذه التفاوتات ع�اقبها يف جماالت اأخرى ولي�س يف جمال التفاوت 

يف م�شت�ى امل�اطنّية، اأي يف م�شت�ى ما يرتّتب عليه من حق�ق وواجبات 

ويقّره،  يحّدده  الذي  ه�  العاّم  فاإّن  ما،  تفاوًتا  االأمر  اقت�شى  واإذا  عاّمة. 

وب�ش�رة ا�شتثنائّية. فاإذا ا�شتحّق مثاًل فرد اأو جهة مكافاأة اإعفاء من ال�رصيبة 

اأو من اخلدمة الع�شكريّة، فاإّن هذا االإعفاء ال ُيَقّر اإاّل بقان�ن، اأي بتدّخل 

من دائرة العاّم، ولي�س برغبة تع�د اإىل دائرة اخلا�ّس.

اإّنه  اأي  ؛ 
ّ
داخلي تراتب  اأّي  اإًذا،  هنالك،  لي�س  امل�اطن،  مفه�م  يف 

اإاّل  تعرف  امل�اطنة ال  االآخر.  من  اأكرث  م�اطًنا  يك�ن  اأن  ال ميكن الأحد 

امل�شاواة اأمام القان�ن، واإمكانّية ال��ش�ل اإىل وظائف �شيا�شّية، اأو ممار�شة 

من  وغريها  واالإرادة،  الذكاء،  درجة  يف  واالختالف   ،
ّ
�شيا�شي دور 

االختالفات، تبقى خارج اإطار فكرة امل�اطنة، ماأخ�ذًة مبعناها الدقيق.

)7) ال�سيا�سة الأر�شط�، نقاًل عن:

Julien Freund, L’essence Du Politique (Paris: sirey, 1978), p. 366.
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هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فاإّن امل�اطن املتمّتع بحق�ق امل�اطنة، 

واملتحّمل ل�اجباتها، ه� يف نهاية االأمر عبارة عن فرد، اأي عن معًطى 

خ�ش��شّيته  حدود  وبالتايل،  وواجباته،  حق�قه  العاّم  له  يحّدد  خا�ّس 

امل�شم�ح له مبمار�شتها. واإذا كان العاّم ينزع بطبيعته للت�شييق من دائرة ما 

يع�د اإىل اخلا�ّس، فاإّن اخلا�ّس ينزع بطبيعته للت��شيع من دائرته على ح�شاب 

العاّم، ومن هنا ين�شاأ الت�ّتر بني اخلا�ّس والعاّم. على �شعيد امل�اطنة، ياأخذ 

هذا الت�ّتر �ش�رة �شعي من امل�اطن لت��شيع دائرة حق�قه وت�شييق دائرة 

الت�ّتر م�شدًرا  واإذا كان هذا  معاك�ًشا.  العاّم  اجّتاه  يك�ن  بينما  واجباته، 

حمتماًل، يف بع�س االأح�ال، للنزاعات واال�شطرابات، ورمّبا الث�رة داخل 

املجتمعات ال�شيا�شّية، فاإّنه ي�شّكل باملقابل م�شدًرا للتجديد والتغيري، مبا 

قبال  م�اطن�ن  ميار�شها  ومطالبات  وانتقادات  احتجاجات  من  يفرزه 

احلك�مة التي متّثل العاّم. وما يدفع هذه االأخرية، يف اأحيان كثرية، وتبًعا 

ل�شّدة ال�شغ�ط عليها، اإىل التغيري من تدابريها وحّتى من بع�س ق�انينها. 

 .
ّ
وهذا ما يعطي م�شتً�ى اأو اآخر من احلي�ّية داخل املجتمع ال�شيا�شي

ال�شيا�شّية، وبالتايل  وهذا ما نالحظه يف اختالف حي�ّية املجتمعات 

احلق�ق  �شيق  اأو  الّت�شاع  تبًعا  اإيجابّية،  باجّتاهات  التطّ�ر  على  قدرتها 

حر�شها  عدم  اأو  وحر�شها  مل�اطنيها،  وق�انينها  د�شاتريها  متنحها  التي 

على احرتام هذه احلق�ق، واحرتام ممار�شتها من قبل امل�اطنني، يف اإطار 

ميار�س  التي  الروحّية  اإىل  اأخرًيا،  يع�د،  واالأمر  االإجراء.  املرعّية  الق�انني 

لل�شالح  العاّم  اإذا كانت روحّية ت�ظيف  العاّم، وما  بال�شاأن  املعنّي�ن  بها 

اأم ت�ظيف العاّم لل�شالح العاّم واخلري امل�شرتك  اخلا�ّس )�شاحلهم طبًعا(، 

ناته. ملجم�ع املجتمع، وبالتايل جلميع مك�ِّ
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املواطنة واحلّريّة

ال ي�جد م�اطن وال م�اطنة من دون وج�د حق�ق وواجبات ي�شمنها 

د�شت�ر وقان�ن، وحتميها �شلطة �شيا�شّية، وت�ش�نها هيئة ق�شائّية. كذلك 

ال ي�جد م�اطن وم�اطنة من دون حّرّية يكفلها القان�ن، وحتميها �شلطة 

على  املحتمل  واالعرتا�س  حق�قه  ممار�شة  من  امل�اطن  ومتّكن  �شيا�شّية، 

بع�س واجباته.

امل�اطن، اإًذا، ه� من يتمّتع بهذه احلّريّة امل�شرتكة، وبحماية ال�شلطة، 

هذا  ومتالزمَتني يف  اأ�شا�شّيَتني  و»ال�شلطة«  »احلّرّية«  مق�لتا  تبدو  حيث 

التعريف، اإذ ال وج�د مل�اطن خارج دولة، اأو خارج عالقة عاّمة تتطّلب، 

اإًذا، هي  التي ت�شتبطنها امل�اطنة،  مبا هي عاّمة، �شلطًة بال�رصورة. احلّرّية 

االهتمام  دائرة  اأي  العاّم،  دائرة  بها وحتميها  تقّننها وت�شمح  التي  احلّرّية 

اأّي  امل�شاواة من دون  قدم  اجلميع على  فيها  ، وي�شرتك 
ّ
ال�شيا�شي بال�شاأن 

اجتماعّيًة،  فئًة  اأو  فرًدا  يخ�ّس  ما  كّل  اأي  اخلا�ّس،  دائرة  اإىل  يرجع  متييز 

فيمّيزهما عن غريهما.

والتجاوز  اخلا�ّس،  دائرة  تفرت�س جتاوز  امل�اطنة  فاإّن  اإذا �شّح ذلك، 

الأّنه  ومفاعيلها،  اخلا�ّس  دائرة  اإلغاء  ي�شتحيل  اإذ  االإلغاء،  يعني  ال  هنا 

اأو  للفرد  تعطي  التي  والفئ�يّة  الفردّية  االنتماءات  �شائر  اإلغاء  ي�شتحيل 

للفئة ن�ًعا من اخل�ش��شّية الذاتّية. التجاوز يعني و�شع دائرة اخلا�ّس يف 

اإطار دائرة العاّم، وحتديد مفاعيلها ب�ش�رة تبقيها يف هذا االإطار، فعندما 

ين�رصف املرء ب�شفته م�اطًنا، فاإّنه ال يلغي خ�ش��شّياته كفرد، واإمّنا ي�شع 

العاّم  ملتطّلبات  مفاعيلها  يخ�شع  اأو  مزدوَجني،  بني  اخل�ش��شّيات  هذه 

ومقت�شياته. وما ُيقال عن الفرد ُيقال عن الفئة، اأو اجلماعة االجتماعّية، 

اأو االقت�شاديّة، اأو ال�شيا�شّية. وهذا االإخ�شاع، كما راأينا، م�رصوط باأن ال 

باإلغائه،  تهّدد  اإىل درجة  الت�شييق عليه  اأو  اإلغاء اخلا�ّس،  اإىل  العاّم  ي�شعى 
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ما ي�شتثري لدى اخلا�ّس نزوًعا اإىل الع�شيان اأو التمّرد، ال الإلغاء العاّم واإمّنا 

الإ�شالحه واإعادته اإىل م�قعه.

انتماء  وهي   ، عامٍّ اإىل  خا�سٍّ  انتماء  هي  املنظ�ر،  هذا  من  امل�اطنة، 

لي�س  العاّم  اأّن  يعني  ما  اخلا�ّس،  يف  مرتكًزا  له  الأّن  اإاّل  العاّم  يفر�شه  ال 

ا على اخلا�ّس من خارجه، وبالتايل، فه� لي�س اإكراًها ينزع  �شيًئا مفرو�شً

حّرّية اخلا�ّس اأو يلغيها، واإمّنا ه� ا�شتثارة للعاّم الكامن يف اخلا�ّس ون�ع 

بالفعل  اإن�شاًنا  ي�شبح  ال  اإن�شان،  اأّي  االإن�شان،  اأّن  ذلك  له.  التقنني  من 

اإىل  اإليها،  باالإ�شافة  يحتاج،  واإمّنا  فح�شب،  البي�ل�جّية  ال�راثة  بتاأثري 

املجتمع،  اجتماعّية  ي�شّكل  ما  ا�شتدخال  خاللها  من  يتّم  ثقافّية،  وراثة 

اأمناط  اأي ثقافته ال�شائدة باملعنى ال�ا�شع لكلمة ثقافة )اللغة، املعتقدات، 

وغريها(،  التطّلعات،  اأمناط  اال�شتهالك،  اأمناط  االإنتاج،  اأمناط  التعبري، 

اإاّل عن مي�ل  بحيث ال يع�د الفرد االإن�شايّن فرًدا ال ي�شدر يف �شل�كاته 

ا عن مي�ل ورغبات اجتماعّية ناجمة  اأي�شً ة، واإمّنا  ورغبات فردّية خا�شّ

ك�ن  عّلل�ا  قد  املا�شي  فال�شفة  كان  واإذا  املجتمع.  ثقافة  ا�شتدخاله  عن 

االإن�شان اجتماعيًّا بالطبع حلاجته اإىل التعاون مع اآخرين الإ�شباع حاجاته، 

اأكرث  ويجعله  االأّول  التعليل  اإىل  ُي�شاف  للتّ�  اإليه  اأ�شري  الذي  التعليل  فاإّن 

اجتماعّية  ي�شّكل  مّما  اأي  العاّم؛  من  جانًبا  اأّن  وي�ؤّكد  وعمًقا،  و�ش�ًحا 

املجتمع، كامن يف اخلا�ّس؛ اأي يف الفرد، وبالتايل يف اجلماعات املكّ�نة 

يتّم على �ش�رة جتاذب بني  العاّم واخلا�ّس ال  اأفراد. والتجاذب بني  من 

 من جهة 
ّ
االأفراد واجلماعات من جهة، والقّيمني على املجتمع ال�شيا�شي

ا، على �شعيد ال�جدان اأو ال�عي اخلا�ّس  ثانية، فح�شب، واإمّنا يتّم، اأي�شً

بكّل فرد. ويك�ن دور العاّم، ب�شيغته ال�شيا�شّية، ه� تغليب املي�ل العاّمة 

ة، من خالل التقنني، وقبل ذلك  يف الفرد اأو اجلماعة على املي�ل اخلا�شّ

من خالل الرتبية.
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املواطنة وامل�ساواة

هنالك م�شت�يان من امل�شاواة بني النا�س:

النا�س يف االعتبار، والناجمة عن االنت�شاب  امل�شاواة بني  الأّول: ه� 

اإىل الن�ع االإن�شايّن واال�شرتاك يف املاهّية االإن�شانّية. وهي امل�شاواة ال�شابقة 

على اأّي ك�شب من �شاأنه اأن يحدث تفاوًتا اأو اختالًفا ثقافيًّا، اأو اقت�شاديًّا، 

اإّنها امل�شاواة يف الفطرة التي فطر اهلل النا�س  اأو اجتماعيًّا، اأو غري ذلك. 

اأّي  ت�شبق  والتي  الكرمي.  القراآن  اهلل، كما ورد يف  تبديل خللق  عليها وال 

متجي�س اأو ته�يد اأو تن�شري الأّي اكت�شاب ثقايّف وعقائدّي، كما ورد يف 

املاأث�ر عن الر�ش�ل الكرمي �شّلى اهلل عليه واآله.

من  كثرية  اأن�اع  النا�س  بني  تن�شاأ  االجتماعّية،  احلياة  وبفعل  ولكن، 

االختالفات والتباينات يف املجتمع ال�احد، وعلى �شّتى ال�شعد الثقافّية، 

واالجتماعّية، واالقت�شاديّة. وكان لهذه االختالفات والتباينات ال�اقعّية 

يف املجتمعات ال�شيا�شّية، التي �شبقت قيام الدولة احلديثة، تاأثريات متنّ�عة 

وكبرية يف حتديد احلق�ق وال�اجبات تبًعا لهذه االختالفات وللّجهات 

االجتماعّية التي جت�ّشدها؛ من املعروف، مثاًل، التق�شيم الذي عرفته معظم 

املجتمعات االأوروبّية يف الع�ش�ر ال��شطى، والذي ي�ّزع اأفراد املجتمع 

وكان  ال�شعب،  وعاّمة  واالإكلريو�س،  النبالء،  طبقات:  اإىل   
ّ
ال�شيا�شي

لها وعليها، والأبنائها  الطبقات حق�ق وواجبات ترتّتب  لكّل من هذه 

وعليهم، مبجّرد ال�الدة فيها اأو االنت�شاب اإليها.

الثاين: يف م�اجهة هذه احلق�ق وال�اجبات املرتّتبة على جمّرد االنتماء 

القان�ن  واأمام  وال�اجبات  احلق�ق  امل�شاواة يف  فكرة  ُطرحت   ،
ّ
الطبقي

، ب�رصف النظر عن اأّي اختالفات 
ّ
لكّل من يحمل�ن ه�ّية املجتمع ال�شيا�شي

اأو تفاوتات واقعّية تق�م بني م�اطني هذا املجتمع. و�شّكل اإعالن حقوق 

فرن�شا،  يف  التاأ�شي�شّية  ال�طنّية  اجلمعّية  اأ�شدرته  الذي  واملواطن،  الإن�سان 



26

يف العام 1789م، اأ�شهر واأهّم انت�شار وتثبيت لهذا الطرح، اإذ ن�ّس بنده 

االأّول على: »ي�لد النا�س ويظّل�ن اأحراًرا ومت�شاوين يف احلق�ق، ال متييز 

وال تفا�شل بينهم اإاّل يف ما تقت�شيه امل�شلحة العاّمة«.

الن�ع  امل�شاواة من  يتجاوز  امل�شاواة  امل�شت�ى من  اأّن هذا  وال يخفى 

يف  مت�شاوين  ي�لدون  النا�س  اأّن  االأّول  امل�شت�ى  يعترب  بينما  اإذ  االأّول، 

اأحراًرا  ويظّل�ن  ي�لدون  اأّنهم  الثاين  امل�شت�ى  يرى  والكرامة.  االعتبار 

تقت�شيه  ما  يف  اإاّل  بينهم  تفا�شل  وال  متييز  وال  احلق�ق،  يف  ومت�شاوين 

امل�شلحة العاّمة. وهذا تطّ�ر هاّم.

اإذا كان �شحيًحا اأّن امل�شاواة من الن�ع االأّول ت�شّكل ركيزة امل�شاواة 

ا اأّن الثانية تختلف عن االأوىل: من الن�ع الثاين، ف�شحيح اأي�شً

ترتجم  جمّرد،   
ّ
فل�شفي كمفه�م  االإن�شان  اإىل  االأوىل  تنظر  فبينما   .1

الثانية هذا املفه�م ال�شم�يّل اإىل ممار�شة واقعّية.

احلق�ق  يف  للم�شاواة  مبدئّية  تاأ�شي�س  باإمكانّية  ت�حي  االأوىل   .2

وال�اجبات، جمّرد اإمكانّية، الثانية تن�ّس على امل�شاواة يف احلق�ق 

وال�اجبات، وت�ؤ�ّش�س الإعطائها �شكاًل اإجرائيًّا واقعيًّا من �شياغتها 

ويت�شاوى  الق�شاء،  الدولة، وي�ش�نها  م�ؤ�ّش�شة  ق�انني حتميها  يف 

واالختالفات  التفاوتات  كّل  عن  النظر  ب�رصف  اجلميع،  اأمامها 

الناجمة عن اختالف �رصوط احلياة االجتماعّية.

، فاإّن االختالفات 
ّ
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التطّ�ر االإيجابي

والتباينات ال�اقعّية تنذر بتحّ�ل هذه امل�شاواة اإىل ن�ع من التجريد الذي ال 

 على اأر�س ال�اقع، كما يرى منتقدو هذه امل�شاواة – 
ّ
يجد م�شداقه العملي

يف مقّدمتهم املارك�شّي�ن وكّل املتطّلعني اإىل م�شاواة اأكرث واقعّيًة وعدالًة.

اأّن امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات، واأمام القان�ن، ت�شّكل  �شحيح 

تقّدًما ن�عيًّا باجّتاه العدالة امل�شّخ�شة، اإذ تلغي االآثار احلق�قّية والقان�نّية 
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التي كانت ترتّتب على هذه التفاوتات، يف بع�س املجتمعات ال�شيا�شّية. 

التفاوتات  هذه  اآثار  من  االأقّل،  على  تخّفف،  ال  اأو  تلغي،  ال  ولكّنها 

عليها  ين�ّس  التي  املجاالت  �شّتى  يف  حلق�قهم  النا�س  ممار�شة  على 

اأو   
ّ
الد�شت�ر والق�انني، ويف مقّدمتها احلق�ق العائدة للمجال ال�شيا�شي

وللمخاوف  امل�شاواة،  اإىل هذه  امل�ّجهة  لالنتقادات  االقت�شادّي. وكان 

التي اأثارها ت�شكيل االأحزاب العّمالّية ذات املنطلقات اال�شرتاكّية، دور يف 

حماولة االأنظمة الليربالّية تخفيف اآثار االختالفات من خالل تدابري، منها 

فر�س ال�رصيبة الت�شاعديّة على الدخل، وتعميم التعليم، وتاأمني ال�شمان 

باجّتاه  جديًدا  تقّدًما  �شّكل  ما  وهذا  وغريها.   ،
ّ
واالجتماعي  

ّ
ال�شّحي

امل�شاواة بني امل�اطنني، واأك�شب امل�اطنة ن�ًعا من احلق�ق االإ�شافّية، التي 

باتت ت�شّكل مطلًبا جديًدا من مطالب امل�اطنني يف البلدان التي مل تتحّقق 

فيها مثل هذه املكا�شب.

املواطنة والتعّدديّة

القيادة  قّ�ة  حدود  مع  تتماهى   
ّ
ال�شيا�شي املجتمع  حدود  كانت  اأن  بعد 

جماورة  �شيا�شّية  جمتمعات  ح�شاب  على  الت��ّشع  على  وقدرتها  ال�شيا�شّية 

ا – ممتلكات التاج الربيطايّن مثاًل – ما يجعل  اأو قريبة اأو حّتى بعيدة جدًّ

 وحدود تابعيه من النا�س متغرّيًة تبًعا لهذا املعيار، 
ّ
حدود املجتمع ال�شيا�شي

من دون اأّي معيار اآخر، وبعد اأن كان ما كان من �رصاعات دامية ومدّمرة 

ومعاهدات  اّتفاقات  تليها  ع�شرية  خما�شات  وبعد  احلدود،  هذه  على 

لر�شم احلدود، ه�  اآخر  تبّني معيار  اإىل  االأمر  انتهى  ُتنق�س؛  اأن  تلبث  ال 

معيار امل�طن اخلا�ّس ب�شعب ت�شافرت ع�امل الثقافة، والتاريخ، والعي�س 

امل�شرتك، خالل حقب متطاولة من الزمن، على اإحداث ن�ع من التجان�س 

 بني اأفراده وجماعاته.
ّ
الن�شبي
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و�شّكل هذا املعيار، ب�ش�رة اإجمالّية، ما عرف مببداإ الق�مّيات، الذي 

على اأ�شا�شه ميكن ر�شم حدود الدول.

ولكّن تطبيق هذا املبداإ واجه �شع�بات اأثمرت، مع ع�امل اأخرى، 

حروًبا طاحنًة – ا�شتهر منها احلروب بني فرن�شا واأملانيا على تبعّية االألزا�س 

والل�رين – وانعك�شت هذه احلروب على التنظري للق�مّية، وال �شّيما على 

اعترب  فبينما  اأخرى،  ق�مّية دون  اإىل  انت�شاب جماعة  احلا�شم يف  العامل 

يتكّلم�ن  والل�رين  االألزا�س  )�شّكان  احلا�شم  العامل  هي  اللغة  اأّن  االأملان 

اللغة االأملانّية(، اعترب الفرن�شّي�ن اأّن االإرادة هي ذلك العامل )معظم �شّكان 

هذين االإقليَمني مييل�ن لالن�شمام اإىل فرن�شا(.

�شع�بات  على  االأمثلة  من  يح�شى  ال  مّما  واحدة  هي  ال�شع�بة  هذه 

نزاعات  من  ت�شتتبعه  وما  الدول  ر�شم حدود  الق�مّيات يف  مبداإ  تطبيق 

وخ�ش�مات، وما اأّدت اإليه من تبّني مبداإ تقرير امل�شري حلّل تلك النزاعات 

واخل�ش�مات، لكّن تطبيق هذا املبداإ واملطالبة بتطبيقه من قبل املتظّلمني 

اأو تلك، ال يخ�شع، يف االأعّم االأغلب، ملعايري  من تبعّيتهم لهذه الدولة 

ة للدول امل�شيطرة  العدالة بقدر ما يخ�شع مل�ازين الق�ى وامل�شالح اخلا�شّ

على امل�ؤ�ّش�شات الدولّية.

 
ّ
الن�شبي التجان�س  اأّن  اإىل  ت�شري  املختلفة،  واآثارها  ال�شع�بات  هذه 

امل��ش�فة  احلديثة  للدولة  حدوًدا  م�طنه  حدود  ت�شّكل  الذي  لل�شعب، 

باأّنها ق�مّية اأو وطنّية، مل يلِغ اأ�شكااًل متنّ�عًة من التعّدديّة االإثنّية، اأو اللغ�يّة، 

يج�ّشدون  الذين  امل�اطنني  من  يجعل  ما  املذهبّية.  حّتى  اأو  الدينّية،  اأو 

مظهًرا من مظاهرها ي�شعرون باأّن لهم خ�ش��شّيًة يف اإطار املجتمع العاّم 

الثقافّية،  اأو  اللغ�ّية  )اخل�ش��شّية  ب�شه�لة  عنها  التخّلي  من  يتمّكن�ن  ال 

ما  وهذا   .)
ّ
تقدي�شي طابع  ذي  مبعتقد  عالقة  لها  يك�ن  عندما  �شّيما  ال 

 مع هذه ال�قائع التعّدديّة يف ظّل 
ّ
يطرح م�شكلة تعاطي املجتمع ال�شيا�شي
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مبداإ امل�اطنة، مبا باتت تعنيه من امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات واأمام 

التعّدديّة وُي�شمح لها بالتعبري عن خ�ش��شّيتها،  القان�ن، هل حُترتم هذه 

القان�ن  ين�ّس  امل�اطنة؟ عندما  اإىل مبداإ  اأال ي�شيء  لها بذلك،  واإذا �ُشمح 

مثاًل على اأّن لغة الدولة الر�شمّية هي العربّية اأو الفرن�شّية، ويتّم جتاهل لغة 

اأو  اأولئك امل�اطن�ن باحليف  اأال ي�شعر  اأقّلّية من االأقّلّيات داخل الدولة، 

ًة واأّن اللغة لي�شت جمّرد و�شيلة للتفاهم، بل هي غالًبا حاملة  الظلم، خا�شّ

ة يف التفكري والتعبري واحلكم على االأم�ر،  تراث ثقايّف له اأمناطه اخلا�شّ

وبالتايل جزًءا ال يتجّزاأ من مكّ�نات �شخ�شّية الفرد حّتى عندما يتلّقاها 

�شفاًها؟ وعندما ين�ّس القان�ن على امل�شاواة يف االإرث بني الرجل واملراأة، 

 علمايّن على تطبيق هذه القاعدة، 
ّ
وُيجرَب امل�شلم، مثاًل، يف جمتمع �شيا�شي

ي�شعر كذلك  اأال  املجال،  االإ�شالم يف هذا  ق�اعد  يعتقده من  ما  وخمالفة 

باحليف والظلم لدى تطبيق مبداإ امل�اطنة عليه؟

ميكن  كان  واإن  حّلها.  ب�شدد  ول�شنا  امل�شكلة  طرح  معر�س  يف  اإّننا 

ين، االأّول: ه� احلفاظ على وحدة املجتمع  اأن ُي�شار اإىل ح�رصه بني حدَّ

ذات  اأقّلّية  لكّل  ال�شماح  خالل  من  للتفّتت  تعري�شه  وعدم   
ّ
ال�شيا�شي

 جديد؛ والثاين: ه� احرتام هذه 
ّ
خ�ش��شّية اأن تتحّ�ل اإىل كيان �شيا�شي

مببداإ  امل�شا�س  نف�شها، من دون  بالتعبري عن  لها  وال�شماح  اخل�ش��شّيات 

يتعار�س مع  اإاّل حيث  الت�شاوي يف احلق�ق وال�اجبات،  امل�اطنة جلهة 

، مبا يجعله جزًءا من حّريّة 
ّ
ت�رصيع م�ؤ�ّش�س على معتقد ذي طابع تقدي�شي

من  امل�شاواة  مبداأ  ويخرج  امل�اطنني،  جميع  بها  يت�شاوى  التي  االعتقاد 

 واالإن�شايّن، 
ّ
 )امل�شاواتّية(، لت�شعه يف اإطاره القيمي

ّ
معناه املبتذل وال�شكلي

الذي يقّربه من مبداإ العدالة، اإذ يجعله حمك�ًما بهذا املبداإ.
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املواطنة: تطّور املفهوم

 

 ،
ّ
مفه�م امل�اطنة، �شاأنه �شاأن جميع املفاهيم املتعّلقة باالجتماع ال�شيا�شي

مفه�م متغرّي:

تبًعا لتطّ�ر مفه�م العالقة بني م�قَعي االإمرة والطاعة يف االجتماع . 1

وواجبات  حق�ق  من  العالقة  هذه  على  يرتّتب  وما   ،
ّ
ال�شيا�شي

متبادلة بني الطرَفني.

التمّتع بحق�ق، . 2 اأو جماعات من  اأو ا�شتثنائه فئات  تبًعا ل�شم�له 

من  ين�شاأ  ما  العامل  بهذا  ويلحق  اإليه.  االنت�شاب  اأعباء،  وحتّمل 

عالقات عداوة مع املحيط، تن�شحب اآثارها على النظر اإىل بع�س 

بعني  اإلخ(  ثقافّية،  اإثنّية،  مذهبّية،  )دينّية،  االجتماعّية  الفئات 

والئها  وعدم  املعادي،  لالجتماع  ب�الئها  ال�شّك  نتيجة  احلذر، 

 الذي تقيم فيه.
ّ
الكامل لالجتماع ال�شيا�شي

3 . ،
ّ
املعني  

ّ
ال�شيا�شي االجتماع  يف  ال�شائدة  ال�شيا�شّية  للفل�شفة  تبًعا 

نافل  ومن  بها.  املعم�ل  والق�انني  االأنظمة  على  وانعكا�شاتها 

لروؤية  تطبيًقا  تاأتي  ال�شيا�شّية  الفل�شفة  هذه  اأّن  اإىل  االإملاح  الق�ل 

عاّمة لل�ج�د واحلياة واالإن�شان، دينّية اأو فل�شفّية.

 التي �شادت يف الع�ش�ر 
ّ
من املعروف اأّن �ش�رة االجتماع ال�شيا�شي

التي �شبقت احلداثة هي، غالًبا، �ش�رة احلاكم املتمّتع بكّل االمتيازات: 

فه� �شاحب ال�شلطان وحده. وه� ي�شتمّد هذا ال�شلطان بالغلبة امل�رصعنة 

اأو يعرت�س عليه. ويف هذا االإطار،  اأن يراجعه  اأحد  بنحٍ� ما، وال ميلك 

مل يكن لعاّمة النا�س اإاّل اأن ي�شتجيب�ا الأوامر ال�شلطان واإنفاذ رغباته. فله 
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االإمرة كاملًة غري منق��شة، وعليهم الطاعة كاملًة غري منق��شة. ما يعني 

اأو  اأتباع  من  اأكرث  يك�ن�ا  مل   
ّ
ال�شيا�شي االجتماع  هذا  مثل  النا�س يف  اأّن 

اأّي ذات حق�قّية م�شتقّلة عن احلاكم. ويف مثل هذه  لهم  رعّية، ولي�س 

اأبعد من حتديد  اإىل ما ه�  االأج�اء، ي�شعب احلديث عن م�اطنة تذهب 

التبعّية لهذا احلاكم اأو ذاك، مبعنى االإقامة يف احلّيز اجلغرايّف الذي ي�شيطر 

تقّل�شها،  اأو  احلاكم  �شيطرة  المتداد  تبًعا  يّت�شع  اأو  ي�شيق  والذي  عليه، 

ومعها ت�شيق اأو تّت�شع دائرة التابعني الذين هم يف م�قع الطاعة.

حاجة  التجريد،  يف  اإغراقها  ومن  ال�ش�رة،  هذه  منطّية  من  يخّفف 

�ش�ؤون  اإدارة  يف  مبهّماته  القيام  يف  ي�شاعدونه  معاونني  اإىل  ال�شلطان 

 اأن يك�ن له�ؤالء ن�ع اأو م�شتً�ى من 
ّ
. ومن الطبيعي

ّ
االجتماع ال�شيا�شي

امل�شت�يات  �شّيما يف  وال  وتدابريه،  قراراته  اّتخاذ  ال�شلطان يف  م�شاركة 

العليا من االإدارة املالّية والع�شكرّية والدينّية، وغريها، على االأقّل. لكّن 

هذا ال��شع ال يخرجهم من دائرة التابعني اأو الرعّية، الأّن القرار االأخري 

يتمّتع�ن  التي قد  الرغم من االمتيازات  ال�شلطان، وذلك على  يبقى بيد 

ي�ّلد  قد  ال��شع  هذا  كان  واإن  واملعن�ّي،  املاّدّي  ال�شعيَدين  على  بها 

لديهم االإغراق يف التزّلف طمًعا يف املزيد من االمتيازات اأو حفاًظا على 

م�اقعهم، كما قد ي�ّلد لديهم التطّلع اإىل احلل�ل حمّل ال�شلطان عرب التاآمر 

فعليًّا على  القادرون  اجلند  قادة  االآخرين، ويف مقّدمتهم  امل�شاعدين  مع 

ح�شم االأم�ر. وهذا ما يفر�س، طبيعيًّا، على ال�شلطان اأن يراعي الكثري 

من االعتبارات حفاًظا على م�قعه، ما يخّفف اأحياًنا من املظامل املحتملة 

دائًما من قبله.
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ال�ستثناء الأثينّي)8)

ت�شافرت ع�امل متعّددة على ت�ليد هذا اال�شتثناء الذي ُيرَجع اإليه كّلما 

اأو  القان�ن،  اأمام  امل�شاواة  اأو  امل�اطنة،  اأو  الدميقراطّية،  احلديث عن  دار 

غريها من االأم�ر.

من هذه الع�امل:

التّجار. . 1 ومن  املجّهزين  من  م�ؤّلفة  متنّ�رة  ب�رج�ازّية  ن�ش�ء 

االأرّقاء  من  االآالف  جه�د  على  قائم  اقت�شادّي  ازدهار  وحالة 

الب�شائع  جتهيز  ويف  واحلرف،  الزراعة،  يف  للعمل  وال�افدين 

املعّدة للت�شدير والب�شائع املعّدة لال�شترياد. ما اأتاح بع�س اأوقات 

الفراغ للم�اطنني االأثينّيني، ووّفر لهم فر�شة التاأّمل يف ال�ج�د، 

واحلياة، واالإن�شان، وال�شيا�شة.

قيام �رصاعات بني القبائل االأثينّية االأ�شل واملن�شاإ، وتفاقمها، ما . 2

نظاًما  ي�شع�ن  حكماء  ا�شتدعاء  على  يت�افق�ن  روؤ�شاءها  جعل 

قام  ما  وهذا  ال�رصاعات.  لهذه  ا  حدًّ ي�شع  اأن  �شاأنه  من  �شيا�شيًّا 

الي�نايّن   
ّ
ال�شيا�شي الفكر  اإطار  وبركلي�س يف  من �ش�ل�ن  كّل  به 

مهّمة  حماور  يف  معهما،  ينتظم،  التفكري  هذا  وجعل  ال�شابق، 

املحاور  الدميقراطّية، وامل�شاواة، واحلّرّية، والقان�ن. وهي  هي: 

 احلديث، واإن يف ظروف 
ّ
نف�شها التي �شي�شتعيدها الفكر ال�شيا�شي

واجّتاهات خمتلفة.

)8) يف قراءة هذا اال�شتثناء مّت االعتماد على:

1. جان ت��شار واآخرون، الأ�س�س النظريّة والفل�سفيّة لالأنظمة ال�سيا�سيّة والقانونيّة منذ زمن الإغريق 

 مقّلد، الطبعة 1 )بريوت: من�ش�رات دار اال�شتقالل للثقافة 
ّ
وحتّى القرن الع�رشين، ترجمة علي

والعل�م القان�نّية، 2001(، ال�شفحات 11 اإىل 47.

)بريوت:  خليل  اأحمد  خليل  ترجمة  ال�سيا�سيّة،  الأفكار  تاريخ  واآخرون،  �شاتيليه  2. فران�ش�ا 

، 1984(، ال�شفحة 15 وما يليها.
ّ
معهد االإمناء العربي
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ولذا، اعُتربت الدميقراطّية االأثينّية، قيا�ًشا على ما عرفه التاريخ الب�رصّي 

الي�نايّن  الفكر  قّدمه  ما  ي�شّكل مع  اال�شتثناء  ن�ًعا من  اأنظمة حكم،  من 

، بالذات على �شعيد العل�م، والفل�شفة، وغريها، ما بات ُيعَرف 
ّ
االأثيني

باملعجزة الي�نانّية )االأثينّية يف احلقيقة(.

املفردات ال�سيا�سيّة لهذا ال�ستثناء

1. الدميقراطّية وامل�شاواة:

الدولة  تك�ن  وال  ال�شعب،  حك�مة  على  مبدئيًّا  تدّل  دميقراطّية  كلمة 

 ،)isonomi( اإىل اجلميع بالن�شبة  فيها واحًدا  القان�ن  اإذا كان  اإاّل  كذلك 

ا بالت�شاوي )isogoria) ويف  واإاّل اإذا كان اال�شرتاك يف �ش�ؤون الدولة اأي�شً

كّل  ع�رصنا،  يف  كما  هذه،  امل�شاواة  لكلمة  وكان   .)isocratia( احلكم 

اأ�شكال الدالالت االأخالقّية والفل�شفّية التي ت�شمنها اأو تكفلها. وتلعب 

امل�شاواة  اإّن  اأي  االأخالق،  يف  القيمة  اأو  املعيار  دور  ال�شيا�شة  عامل  يف 

�شيا�شة  الأّي  تعطي  التي  القيمة  ت�شّكل  اإليها،  امل�شار  باملعاين  ال�شيا�شّية، 

جدواها وقيمتها.

 اقرتنت، 
ّ
ومن اجلدير ذكره، اإّن امل�شاواة ال�شيا�شّية يف املفه�م االأثيني

م�شاعدة  مثل  من  االجتماعّية،  ال�شفة  ذات  التدابري  بع�س  مع  اأحياًنا، 

املع�زين ومع�نات للم�شاعدة على امل�شاهمة واال�شرتاك يف احلياة العاّمة، 

اأي تاأمني زبائن ي�شتطيع�ن ممار�شة احلياة ال�شيا�شّية.

االقت�شاديّة  ال�رصوط  تاأمني  وحماولة  ال�شيا�شّية،  امل�شاواة  هذه  لكّن 

االأكرث  امل�اطن  اأّن  باعتبار  ال�رصائب،  يف  بالتفاوت  اقرتن  ملمار�شتها، 

ت�شّجل  ميزة  وهذه  ي�رًصا.  االأقّل  امل�اطن  من  اأكرث  للحا�رصة  مدين  ي�رًصا 

للدميقراطّية االأثينّية.

 ،civique ال�شيادة يف جممل اجل�شم املديّن  الدميقراطّية تكمن  يف هذه 
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وكّل فرد ملزم مبمار�شة هذه ال�شيادة. وامل�اطنة، يف مطلق االأح�ال هي 

الإعطاء  اإّما  احلا�رصة،  ب�ش�ؤون  امللتزم  الرجل  ه�  امل�اطن  ومثال  وظيفة، 

االأوامر واإّما للطاعة. ومن ال ميار�س واحًدا من هذين الدوَرين ُيعترب تافًها 

الأّنه ال يهتّم ب�ش�ؤون الدولة. واجل�شم املديّن ميار�س �شيادته من خالل جمل�س 

ال�شعب الذي يجتمع دوريًّا الإقرار ال�شيا�شات والتدابري واالإ�رصاف على 

التعيينات، وهذا املجل�س مطلق ال�شالحّية، وه� وحده مطلق القدرة.

مللء  اآلّيًة  القرعة  اعتماد   
ّ
االأثيني  

ّ
الدميقراطي النظام  يف  الالفت  ومن 

املنا�شب وملّدة معّينة، وت�ش�يغ هذه االآلّية بال�شعي الإظهار امل�شيئة االإلهّية، 

املركز  ا�شتخدام  دون  واحل�ؤول  املر�ّشحني،  بني  الفر�س  تكاف�ؤ  وتاأمني 

من  واحلّد  الع�شكرّي،  املجد  اأو  الرثوة  وا�شتخدام  امل�روَثني  املكانة  اأو 

التطّلعات الت�شلطّية لدى االأفراد واملجم�عات، ومنع الد�شائ�س واملكائد 

فيها  ا�شرُتطت  فقد  باالنتخاب،  مُتالأ  التي  املنا�شب  اأّما  املجل�س.  داخل 

م�ا�شفات �شخ�شّية وُو�شع لكّل منها برنامج عمل.

2. احلّريّة:

عدم  يف  امل�اطن  بحّق   ،
ّ
االأثيني  

ّ
الدميقراطي التقليد  يف  احلّريّة،  تتمّثل 

القان�ن.  هذا  اأمام  كاملة  م�شاواة  ظّل  يف  القان�ن  حلكم  اإاّل  اخل�ش�ع 

وبذلك ترتدي احلّريّة طابًعا مزدوًجا، فهي من جهٍة التحّرر من اأّي اإكراه 

لالأحكام  وطاعة  خ�ش�ع  اأخرى  جهة  ومن  اآخر،  على  �شخ�س  ميار�شه 

العاّمة، اأو الق�انني، وخارج هذا اخل�ش�ع يحّق للم�اطن اأن ي�ّجه حياته 

ت��شف  والتي  ة،  اخلا�شّ وتطّلعاته  ورغباته،  ملي�له،  تبًعا  اأي  ي�شاء،  كما 

 بني 
ّ
ت�فيقي الزاوية ت�شبح احلّرّية ح�شيلة جدل  باأّنها طبيعّية. ومن هذه 

ة والنظام العاّم. طبيعة املرء اخلا�شّ
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3. القان�ن:

�شغرى،  اأم  كربى  حا�رصة  يف  يعي�ش�ن  كان�ا  �ش�اء  النا�س،  حياة  كّل 

حمك�مة بالطبيعة وبالق�انني. ويف حني اأّن الطبيعة تتغرّي مع االأ�شخا�س، 

فاإّن الق�انني هي �شيء م�شرتك، منّظم وواحد بالن�شبة اإىل اجلميع، ولذا، 

الق�انني  ن�شبّية  ليك�ن و�شيلة وحدتهم. ولكّن  يطيع�ه  اأن  فعلى اجلميع 

قيمتها، ولكن  ا�شتمرارّيتها( يجعلها تفقد بع�س  )عدم �شم�لّيتها وعدم 

بروتاغ�را�س قلب الق�شّية وقال باأّن القان�ن ي�شتمّد قيمته من ك�نه التعبري 

 احلديث �شي�شتعيد هذه 
ّ
عن ر�شا اجلماعة التي �شاغته. والفكر ال�شيا�شي

الرغم من  بالقان�ن على  العاّم وال�شامل  لت�ش�يع �رصورة االلتزام  الفكرة 

ن�شبّيته.

الع�ش�ر  امل�اطنة معًنى مل تتجاوزه  اّتخذ مفه�م  االأثينّية،  التجربة  يف 

القان�ن،  اأمام  امل�شاواة  بحق�ق  يتمّتع�ن  الذين  هم  فامل�اطن�ن  احلديثة، 

وامل�شاركة يف االقرتاع الختيار احلّكام واالإدارينّي والق�شاة، والت�ش�يت 

على القرارات والتدابري املقرتحة من خالل م�شاركتهم يف االجتماعات 

ودفع  للق�انني،  اخل�ش�ع  وواجبات  ال�شعب،  ملجل�س  العاّمة  الدوريّة 

ال�رصائب، واالإ�شهام يف الدفاع عن احلا�رصة، ومن يتمّتع بتلك احلق�ق 

ويتحّمل هذه ال�اجبات هم اأبناء احلا�رصة االأقحاح دون العبيد، واالأقنان 

وال�افدين من ح�ا�رص اأخرى للعمل، والذين فاق عددهم اأحياًنا اأعداد 

االأثينّيني بكثري.

وهكذا، نرى اأّن االأثينّيني ويف وقت مبكر )القرن اخلام�س قبل امليالد( 

جتاوزوا ما كان �شائًدا يف نظم عالقات االإمرة والطاعة يف االجتماعات 

ال�شيا�شّية عم�ًما، بال�ش�رة التي عر�شناها �شابًقا.

�شّكلت  الأّنها  االأثينّية  التجربة  امل�اطنة يف  قلياًل يف عر�س  اأطلنا  رمّبا 



37

ا�شتثناًء بارًزا يف امل�شار العاّم الأنظمة االجتماعات ال�شيا�شّية ونظرتها اإىل 

تابعيها اأو رعاياها من جهة، والأّنها �شتك�ن مرجًعا اأو من�ذًجا ي�شتعيده 

.)
ّ
 يف الع�ش�ر احلديثة )مب�شطلح التاأريخ الغربي

ّ
الفكر ال�شيا�شي

من املواطنة يف حا�رشة اإىل املواطنة يف اإمرباطوريّة 

كان للتطّ�رات التي ع�شفت باأثينا ودميقراطّيتها انعكا�شات عميقة على 

مفه�م امل�اطنة الذي تبل�ر يف اأثينا )اإعدام �شقراط، انتقادات اأفالط�ن، 

هزمية اأثنيا اأمام �شبارطة، واأخرًيا ظه�ر االإ�شكندر املقدوين وا�شتيالئه على 

�شائر املدن-الدول الي�نانّية وت��ّشعه �رصًقا وغرًبا، واإن�شاء اإمرباط�ريّته(. 

م�شاألَة  االأطراِف  املرتاميةِ  املقدوين  االإ�شكندر  اإمرباط�ريّة  ن�شاأة  طرحت 

ممَلكة،  اأو  اإمرباط�رّية  داخل  خمتلفة  اأ�ش�ل  من  �شّكان  بني  العالقات 

ذوي  وال�شع�ب  االأق�ام  من  وغريهم  الي�نانّيني  بني  االأوىل  وبالدرجة 

تابعًة لالإمرباط�ريّة  اأ�شبحت  التي  االأ�ش�ل واللغات واالأديان املختلفة، 

املذك�رة.

االإغريقّيني  ميّيز  والذي  اأر�شط�،  اأّيام  حّتى  �شائًدا  ظّل  الذي  االعتبار 

عن الربابرة، مل يعد مالئًما للمرحلة الهلينّية، فظهر مبداأ تق�شيم جديد »اإّن 

حا�رصتنا قد عملت بحيث اإّن كلمة هّليني مل تعد تعني جن�ًشا من الب�رص، 

بل �شكاًل من التفكري، واأّن الهلينّيني هم اأولئك الذين ي�شاهم�ن يف ثقافتنا 

.co.panégynique اأكرث مّما هم اأولئك الذين من جن�شنا« يق�ل اإيزوقراط

اأو  اإمرباط�ريّة  يف  امل�اطنة  حق�ق  لهم  من  حتديد  يف  الت��ّشع  هذا 

مملكة، �شياأخذ �شكالً اأكرث حتديًدا يف بع�س حقب االإمرباط�ريّة الرومانّية، 

برابرة  وكلمة  اأحراًرا،  ولدوا  الذين  االإمرباط�ريّة  �شّكان  جميع  لت�شمل 

رابط  لهم  ولي�س  احلدود  وراء  هم  من  على  للداللة  ُت�شتخدم  اأ�شبحت 

ة يف احل�شارة. لكّن هذا الت��ّشع يف جمال من حتّق  باالإمرباط�ريّة وال ح�شّ
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اجلن�شّية  اأو  التابعّية  منح  يف  الت��ّشع  من  اأكرث  يعني  يكن  مل  امل�اطنة  لهم 

الرومانّية،  االإمرباط�ريّة  حلكم  تخ�شع  كانت  التي  لل�شع�ب  الرومانّية 

اإذ مل يقابلها حتديد حلق�ق يف مقابل ال�اجبات التي كان على اأبناء هذه 

ال�شع�ب القيام بها جتاه االإمرباط�ريّة.

مل يتغرّي مفه�م امل�اطنة عّما كان عليه يف االإمرباط�رّية الرومانّية بعد 

تبّنيها للم�شيحّية، ومل يكن للكالم على حا�رصَتي ال�شماء واالأر�س، وال 

للتجاذب بني اأ�شياد احلا�رصَتني من الباب�ات واالأ�شاقفة من جهة، واالأباطرة 

واملل�ك من جهة ثانية، اأّي اأثر مبا�رص على تطّ�ر مفه�م امل�اطنة. كذلك 

يف  امل�شيحّيني  بني  االأقّل،  على  ت�شاوي،  التي  امل�شيحّية  للنظرة  يكن  مل 

االعتبار، والكرامة االإن�شانّية، وفداء امل�شيح عليه ال�شالم لهم جميًعا، اأّي 

انعكا�س على م�شاواتهم يف احلق�ق وال�اجبات املدنّية، واأكرث من ذلك، 

اعُتربت التفاوتات واالختالفات يف االأو�شاع االقت�شاديّة واالجتماعّية 

واالأباطرة  املل�ك  ظلم  اعُترب  كثرية،  اأحيان  ويف  اإلهّيًة،  م�شيئًة  والثقافّية 

، يف هذه الدنيا، على اأخطاء اقرتفها من 
ّ
واالأمراء تعبرًيا عن عقاب اإلهي

يقع عليهم الظلم.

 
ّ
ال�شيا�شي املجتمع  يف  النا�س  تق�شيم  تكري�س  مّت  االأج�اء،  هذه  ويف 

مّت  كما  ال�شعب.  وعاّمة  والفر�شان،  واالإكلريو�س،  النبالء،  طبقات  اإىل 

تكري�س حق�ق لكّل طبقة يكت�شبها املنت�شب�ن اإليها مبجّرد والدتهم فيها 

الأّن  الفر�شان  طبقة  ذلك  من  )ُت�شتثنى  حياتهم  ط�ال  بها  ويحتفظ�ن 

حق�قها مكت�شبة(.

هذه النظرة �شتظّل �شائدًة اإجمااًل طيلة الع�ش�ر ال��شطى. واأّما مفاعيلها 

ال�شيا�شّية، فت�شتمر حّتى قيام الث�رات يف كّل من بريطانيا وفرن�شا، وال 

يتغرّي االأمر جذريًّا على �شعيد ال�اقع اإاّل مع انت�شار الث�رة الفرن�شّية عام 

عن  واملواطن  الإن�سان  حقوق  اإعالن  و�شدور  معروف،  ه�  كما   ،1789
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الث�رة  مل تكن هذه  التاريخ. وطبًعا،  الفرن�شّية يف ذلك  ال�طنّية  اجلمعّية 

وال االإعالن املحّدد لنظرتها اإاّل ثمرة تطّ�رات اقت�شادّية وعلمّية وفكريّة، 

وعرب  جميعها،  وت�شافرت  احلديث،  بالع�رص  ُيعرف  بات  ما  مع  بداأت 

خما�شات ط�يلة وع�شرية، على بل�رة مفه�م امل�اطنة مبعناه احلديث الذي 

تكّلمنا عليه يف عجالة �شابقة.

مكانًة  واكت�شابها  الرُبج�ازّية  الطبقة  ن�ش�ء  التطّ�رات  هذه  اأبرز  من 

 
ّ
اإقطاعي نظام  ظّل  يف  تط�يرها  يف  اال�شتمرار  ت�شتطيع  ال  اقت�شادّيًة 

اإليها، ويعرقل حّرّية حركة  العاملة التي حتتاج  اليد  يعرقل ا�شتفادتها من 

ب�شائعها من دون دفع ر�ش�م واإتاوات لالإقطاعّيني املتحّكمني باملناطق اأو 

املقاطعات.

وهذا ما �شيهّيئ االأج�اء املنا�شبة لتحالف هذه الطبقة مع املل�ك، الذين 

بات�ا ي�شيق�ن ذرًعا بعرقلة طبقة النبالء من االإقطاعّيني ملمار�شتهم �شلطاتهم 

االإكلريو�س  بتدّخل  ذرًعا  ي�شيق�ن  بات�ا  كما  مطلقة،  �شياديّة  ب�ش�رة 

�شلطاتهم ب�ش�رة  )البابا، واالأ�شاقفة، والرهبان، والكهنة( يف ممار�شات 

ا. �شياديّة اأي�شً

�شيا�شّية،  التطّ�رات االقت�شاديّة، وما ولّدته من مي�ل  �شياق هذه  يف 

تتبادل  كانت  متعّددة  ع�امل  برزت  التطّ�رات،  هذه  من  كبري  وبتاأثري 

وال�شل�كات  املفاهيم  على  انقالب  اإحداث  يف  لتت�شافر  والتاأثري  التاأّثر 

يذكرها  التي  الع�امل  هذه  اأبرز  ال��شطى.  الع�ش�ر  ط�ال  �شادت  التي 

، واالكت�شافات 
ّ
الديني االإ�شالح  االإن�شانّية، وحركة  احلركة  امل�ؤّرخ�ن: 

ال�شعيد  على  الع�امل،  هذه  وترجمة  اجلغرافّية،  واالكت�شافات  العلمّية، 

اآلًة  التي باتت تعترب الك�ن  الفكرّي، مبا بات يعرف بالعقالنّية احلديثة، 

منّظمًة تعمل ح�شب ق�انني م�شتقّلة عن اأّي اإرادة اأخرى، وهذه الق�انني 

ا�شتثمارها عرب حت�يل  ، وميكن 
ّ
التجريبي  

ّ
العلمي باملنهج  اكت�شافها  ميكن 
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الق�انني العلمّية املكت�شفة اإىل اأدوات واآالت مُتّكن االإن�شان من مزيد من 

من  واال�شتفادة  الطبيعة  على  �شيطرته  من  وتزيد  االكت�شافات من جهة، 

على  انعكا�شها  الك�ن  اإىل  النظرة  لهذه  وكان  ثانية.  جهة  من  خرياتها 

النظرة اإىل االإن�شان، جلهة امل�شاواة بني النا�س، ورف�س الق�ل باالختالف 

 
ّ
الناجم عن االنت�شاب اإىل هذه الطبقة اأو تلك وحتديد و�شعه االجتماعي

واالقت�شادّي على هذا االأ�شا�س، والق�ل، يف مقابل ذلك، اأّن باإمكان كّل 

اإن�شان اأن يك�ن م�ش�ؤواًل عن م�شريه، وبالتايل عن اأو�شاعه، بعيًدا عن اأّي 

تدّخل الإرادة غيبّية.

متنّ�عًة  اأ�شماء   
ّ
الغربي الفكر  اإطار  يف  �شتاأخذ  احلديثة  العقالنّية  هذه 

ال�شعيد  ترجمتها على  واملاّدّية، و�شتجد  والعلمانّية،  ال��شعّية،  مثل  من 

االقت�شادّي بالفل�شفة الليربالّية االأكرث مالءمًة للطبقة الرُبج�ازيّة ال�شاعدة، 

االأنظمة  وهذه  الفل�شفة  تلك  تطّ�ر  �شياق  معها. ويف  ان�شجاًما  واالأكرث 

 للدميقراطّية وامل�اطنة، 
ّ
املعرّبة عنها �شيا�شيًّا، كان ُي�شتعاد النم�ذج االأثيني

، وتطّ�ر 
ّ
ويتطّ�ر مفه�ًما وممار�شًة تبًعا ملخا�شات تطّ�ر الفكر ال�شيا�شي

التطّ�رات  قاعدة  على  الفكر  هذا  خال�شات  لتطبيق  العملّية  االآلّيات 

ينربي  �شع�بات  من  ت�اجهه  كانت  وما  ال�شيا�شّية،  لالأنظمة  ال�اقعّية 

 ملحاولة معاجلتها والتنظري لها. ما اأثمر، يف نهاية املطاف، 
ّ
الفكر ال�شيا�شي

اإ�شكاالته  وبع�س  معامله  بع�س  راأينا  الذي  للم�اطنة،  احلديَث  املفه�َم 

ومكت�شباته يف عجالة �شابقة.
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اإ�سكاليّة املواطنة يف الروؤية الإ�سالميّة

الهدف من طرح هذه االإ�شكالّية ه� االإجابة على �ش�ؤال: هل تتقّبل الروؤية 

االإ�شالمّية فكرة امل�اطنة مبفه�مها احلديث؟ 

ول�ازمه  الفكريّة،  مببانيه  امل�اطنة  م�شطلح  اأّن  فه�  الدافع،  اأّما 

الت�رصيعّية، ومقت�شياته االإجرائّية احلديثة، جاء يف �شياق تطّ�رات عرفها 

ال�شاد�س ع�رص(،  القرن  من  )ابتداًء  احلديث  الع�رص   يف 
ّ
االأوروبي الغرب 

ال�شيا�شة،  يف  والدميقراطّية  االقت�شاد،  يف  الليربالّية  هيمنة  اإىل  وانتهت 

واحلياة  ال�ج�د  اإىل  النظرة  العقالنّية يف  والروؤية  العل�م،  والتجريبّية يف 

واالإن�شان واملعرفة والعلم.

ت�شميات خمتلفة  ال�شياق  ذلك  قد عرفت يف  الروؤية  واإذا كانت هذه 

منها الرب�بّية، وال��شعّية، والعلمانّية، واملاّدّية، فاإّنها التقت على التعاطي 

 عن عامل الغيب.
ّ
مع عامل ال�شهادة با�شتقالل كّلي

وهذا ما يتعار�س ج�هريًّا مع الروؤية االإ�شالمّية القائمة على الت�حيد 

بالتايل، �ش�رة  اأبعاده االأل�هّية والرب�بّية، ويعطي لفكرة امل�اطنة،  بكّل 

االإ�شالمّية  الروؤية  اإىل  اخلا�ّس،  الداليّل  وحقله  ال�شياق  هذا  من  ال�افد 

وحقلها الداليّل املختلف كّليًّا، ويجعلها ترتبط يف وعي امل�شلم بتجربته 

، التي جعلته حذًرا من كّل ما يفد اإليه من هذا 
ّ
املّرة مع الغرب االأوروبي

الغرب من روؤًى ومفاهيم واأفكار.

ب�رصف النظر عن االإ�شكالّية ودواعي تناولها، فاإّن بحثها يقت�شي:

حتديد ما تعنيه فكرة امل�اطنة مبفه�مها احلديث.. 1

حتديد مبانيها الفكرّية ول�ازمها الت�رصيعّية ومقت�شياتها االإجرائّية.. 2
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�ش�ؤال الروؤية االإ�شالمّية عن م�قفها من الفكرة ومبانيها، ول�ازمها   .3

ومقت�شياتها.

املواطنة مبفهومها احلديث

حق�ق  يف  بالت�شاوي  امل�اطنني  ا�شرتاك  هي  املفه�م،  بهذا  امل�اطنة، 

.
ّ
وواجبات يفر�شها االنتماء اإىل جمتمع �شيا�شي

 بانت�شابه اإليه، ويتمّتع بتلك 
ّ
وامل�اطن ه� من يعرتف املجتمع ال�شيا�شي

ويتحّمل  جهة،  من   
ّ
املعني املجتمع  قبل  من  بحمايتها  ويحظى  احلق�ق 

عبء ال�اجبات ويحا�َشب على التق�شري يف اأدائها من جهة ثانية، اأو »ه� 

اأّواًل،  العاّمة  امل�شلحة  – اأفعاالً حتّقق  اأوامر احلاكم  – بناًء على  ينّفذ  من 

.
(9(

وبالتايل م�شاحله ال�شخ�شّية«

بهذا املعنى، تنت�شب امل�اطنة اإىل دائرة العاّم الذي ال يخ�ّس فرًدا بعينه 

اأو جماعًة بعينها، وبذلك فهي تفرت�س و�شع كّل اخل�ش��شّيات خارج 

 
ّ
، وتعاطي املجتمع ال�شيا�شي

ّ
التاأثري على تعاطي الفرد مع املجتمع ال�شيا�شي

مع الفرد وحق�قه وواجباته، ما يعني انعدام الرتاتب يف امل�اطنة.

، �شّكلت امل�اطنة و�شًفا لعالقة جديدة بني 
ّ
من زاوية التطّ�ر التاريخي

، تق�م على الت�شاوي بني َمن 
ّ
طريَف االإمرة والطاعة يف املجتمع ال�شيا�شي

يت�ّل�ن م�قًعا من م�اقع االإمرة وبني اأّي م�اطن من جهة، وعلى التكاف�ؤ 

يف  الت�شاوي  يجعل  ما  ثانية،  جهة  من  بينهما  وال�اجبات  احلق�ق  يف 

 
ّ
احلق�ق وال�اجبات ي�شمل م�قَعي االإمرة والطاعة يف املجتمع ال�شيا�شي

الن�ّس  اإطار  من  نادًرا  اإاّل  تخرج  مل  امل�شاواة  هذه  اأّن  على  ال�ش�اء.  على 

الد�شت�رّي، اأو القان�يّن، اإىل اإطار املمار�شة ال�اقعّية.

)بريوت:   2 الطبعة  حنفي،  ح�شن  ترجمة  والالهوت،  ال�سيا�سة  يف  ر�سالة  ا�شبين�زا،  دي  باروخ   (9(

دارالطليعة، 1980(، ال�شفحة 384.
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املجتمعات  يف  والرعّية«  »الراعي  عالقة  حمّل  حّلت  العالقة  هذه 

ال�شيا�شّية التقليديّة غري االإ�شالمّية، حيث كان مل�قع االإمرة )الراعي( كّل 

االمتيازات واحلق�ق من دون اأن يك�ن مل�قع الطاعة )الرعّية( �شيء من 

ذلك يقابل واجباتها الكثرية جتاه »الراعي«.

 مل يخرج، خالل حقبات ط�يلة 
ّ
 االإ�شالمي

ّ
واإذا كان املجتمع ال�شيا�شي

من تاريخه، عن هذه القاعدة، فاإّنه بذلك كان يخرج لدى والة االأمر فيه 

عن مفه�م الراعي والرعّية يف قراءته االإ�شالمّية امل�شمرة يف كّل مفردات 

الهداية القراآنّية، والـُمعَلنة ب��ش�ح يف اأق�ال الر�ش�ل )�س( وممار�شاته: 

وممار�شات  اأق�ال  ويف   ،
(10(

رعّيته« عن  م�ش�ؤول  وكّلكم  راٍع  »كّلكم 

 بن اأبي طالب )ع(، وذلك يف 
ّ
تابعيه باإح�شان، ويف مقّدمتهم االإمام علي

ي��شيهم  الزك�اة وال�شدقات،  واأمراء جي�شه وجامعي  اإىل والته  ر�شائله 

تدلياًل  االأ�شرت  اإىل  ما ورد يف عهده  ببع�س  بالرعّية، ونكتفي هنا  بالرفق 

على ما نذهب اإليه:

واأ�شِعر قلبك الرحمة للرعّية، واملحّبة لهم، واللطف بهم، وال تك�نّن عليهم �شُبًعا �شاريًا 

تغتنم اأكلهم فاإّنهم �شنفان: اإّما اأخ لك يف الدين اأو نظري لك يف اخللق ]...[ فاأعطهم 

من عف�ك و�شفحك مثل الذي حتّب اأن يعطيك اهلل من عف�ه و�شفحه ]...[ وليكن 

اأحّب االأم�ر اإليك اأو�شطها يف احلّق، واأعّمها يف العدل، واأجمعها لر�شا الرعّية ]...[ 

واإمّنا عماد الدين وجماع امل�شلمني والعّدة لالأعداء العاّمة من االأّمة فليكن �شغ�ك لهم 

.
(11(

وميلك معهم

)10) اأب� عبد اهلل حمّمد بن ا�شماعيل )البخاري(، �سحيح البخاري، حتقيق حمّمد زهري بن نا�رص النا�رص، 

الطبعة 1 )دار ط�ق النجاة، 1422هـ.(، اجلزء 2، ال�شفحة 5، احلديث 893.

4 )دار الهجرة للطباعة  نهج البالغة، �رصح �شبحي ال�شالح، الطبعة  اأبي طالب،   بن 
ّ
)11) االإمام علي

والن�رص(، ال�شفحات 547 اإىل 549.
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مباين املواطنة

ب��شفهم  النا�س  اإىل  النظرة  على  يق�م  روؤي�ّي  فكرّي  مبًنى  للم�اطنة 

االإن�شايّن؛ فال  الن�ع  اإىل  انتمائهم  القيمة واالعتبار، ملجّرد  مت�شاوين يف 

اجلن�س، وال الل�ن، وال امل�طن، وال الن�شب، يعطي الأيٍّ منهم ميزة على 

االآخر.

 ه� عبارة عن ترجمة للمبنى الروؤي�ّي على ال�شعيد 
ّ
ولها مبًنى ت�رصيعي

احلق�ق  يف  امل�اطنني  بني  امل�شاواة  على  الن�ّس  خالل  من   ،
ّ
احلق�قي

وال�اجبات واأمام القان�ن.

 
ّ
ال�شيا�شي املجتمع  يف  جهات  حتديد  على  يق�م   

ّ
اإجرائي مبًنى  ولها 

لل�شهر على تطبيق امل�شاواة امل�شار اإليها، وحتديد اآلّيات للمطالبة باإ�شالح 

اأّي خلل يقع يف ممار�شة هذه االإجراءات.

�سوؤال الروؤية الإ�سالميّة

املذك�رة  للمباين  االإ�شالمّية  الروؤية  تقّبل  مدى  ح�ل  يدور  ال�ش�ؤال  هذا 

اأعاله.

: فيما يعود للمبنى الفكرّي الروؤيوّي: اأّولاً

امل�شاواة . 1 على  ت�ؤّكد  ال�رصيفة  واالأحاديث  االآيات  من  الكثري  اأّن 

املبدئّية بني النا�س يف االعتبار والقيمة االإن�شانّية، ملجّرد انت�شابهم 

اإىل الن�ع االإن�شايّن:

َِّذي َخَلَقُكْم  َُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم ال اأ. لع�دتهم اإىل نف�س واحدة، {يَا َأي

َونَِساًء})1))  ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيراً  َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ  ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ 

)12) �ش�رة الن�ساء، االآية 1. 
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ْلَنا اآَليَاِت  َِّذي َأنَْشَأُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ و{َوُهَو ال
.

لَِقْوٍم يَْفَقُهوَن})1))

احلديث  ُي�شاف  نف�شه،  وباالجّتاه  االآيات،  هذه  اإىل 

 
ّ
]...[ ولي�س لعربي ال�رصيف: »كّلكم الآدم واآدم من تراب 

�ش�ا�شية  و»النا�س   ،
(14(

بالتق�ى« اإاّل  ف�شل   
ّ
عجمي على 

.
(15(

كاأ�شنان امل�شط«

با�شتعدادات  اأي  واحدة؛  بفطرة  مزّودون  الأّنهم  ب. 

َوْجَهَك  {َفَأِقْم  اكت�شاب:  الأّي  �شابقة  مت�شابهة  وم�ؤّهالت 

 ،
اللِّه})1)) ْلِق  ِلَ َتْبِديَل  اَل  َعَلْيَها  النَّاَس  َفَطَر  َِّتي  ال اللِّه  ِفْطَرَة  َحِنيفًا  يِن  لِلدِّ

وهي الفطرة التي ي�لد جميع النا�س عليها كما يف احلديث 

ال�رصيف: »كّل م�ل�د ي�لد على الفطرة، فاأب�اه يهّ�دانه، اأو 

.
(17(

انه، اأو ميّج�شانه« ين�رصّ

ل�ن على كثري من اخللق:  ت. الأّنهم جميًعا مكّرم�ن ومف�شّ

يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َوالَْبْحِر  الَْبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َولََقْد 
. وم�شتخلف�ن من قبل 

ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل})1)) َوَفضَّ
ِّي َجاِعٌل ِفي األْرِض َخلِيَفًة})1)). اخلالق: {َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِن

)13) �ش�رة الأنعام، االآية 98. 

 4 الطبعة  اإيراين،  ح�شن  عناية  الغدير،  االأميني(،  )العاّلمة  النجفي  االأميني  اأحمد  احل�شني  عبد   (14(

، 1977(، اجلزء 6، ال�شفحة 187.
ّ
)بريوت: دار الكتاب العربي

)15) اأبي ال�شيخ عبد اهلل بن جعفر بن حّيان االأ�شبهاين، اجلزء فيه اأحاديث اأبي الزبري عن غري جابر، حتقيق     

بدر بن عبد اهلل البدر، الطبعة 1 )الريا�س: مكتبة الر�شد/ �رصكة الريا�س للن�رص والت�زيع، 1996(، 

ال�سفحة 64.

)16) �ش�رة الروم، االآية 30. 

)17) �سحيح البخاري، م�شدر �شابق، اجلزء 2، ال�شفحة 100، احلديث 1385. 

)18) �ش�رة الإ�رشاء، االآية 70.

)19) �ش�رة البقرة، االآية 30. 
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ما تقّدم، وكثري من االآيات والروايات، ت�ؤّكد حقيقة اأّن االإ�شالم ينظر 

اإىل  انت�شابهم  ملجّرد  والقيمة  االعتبار  يف  مت�شاوين  ب��شفهم  النا�س  اإىل 

الن�ع االإن�شايّن، وال تفا�شل بينهم من هذه الناحية.

ثانياًا: فيما يعود للمبنى الت�رشيعّي:

يتّم تناول احلق�ق وال�اجبات من زاوية ما يع�د للم�شلمني، ومن زاوية 

:
ّ
 االإ�شالمي

ّ
ما يع�د للم�شلمني وغري امل�شلمني يف املجتمع ال�شيا�شي

عند الكالم على امل�شلمني:. 1

نالحظ اأّن القراآن الكرمي وما اّت�شل به من ال�شّنة ال�رصيفة ميّيز تارًة بني من 

امل�ؤمنني  بني  اهلل على حرف، وط�ًرا  يعبدون  وَمن  االإميان  ي�ؤمن�ن حّق 

باأم�الهم  اهلل  �شبيل  يف  املجاهدين  بني  وثالثًة  واملنافقني،  والفا�شقني 

هذه  على  يرّتب  ال  ولكّنه  واملثبطني.  واخلالفني  والقاعدين  واأنف�شهم، 

وال�شيا�شّية،  االجتماعّية  وال�اجبات  احلق�ق  يف  اختالفات  الت�شنيفات 

ويرتك اجلزاء املقابل لهذه الت�شنيفات اإىل اهلل جّل وعال، حيث �شيحا�شب 

كلٌّ على ما اأح�شن اأو اأ�شاء تبًعا ملا اأمر اهلل به ونهى عنه يف الي�م االآخر. 

على  احلاكمة  �شبحانه،  اهلل،  �شنن  ملفاعيل  فُيرَتك  الدنيا،  احلياة  يف  اأّما 

قان�ن  حتديد  دون  من  ولكن   ،
ّ
ال�شيا�شي واالجتماع  واملجتمع  النف�س 

ملفاعيل هذه ال�شنن، اإاّل يف ال��شايا العائدة اإىل الت�يّل، حيث ين�شح القراآُن 

يف  واأنف�شهم  باأم�الهم  املجاهدين  واملّتقني  ور�ش�له،  اهلل  بت�يّل  امل�ؤمننَي 

�شبيل اهلل، وامل�شت�شعفني يف م�اجهة ظلم الط�اغيت اإعالًء لكلمة اهلل يف 

.
(20(

احلّق والعدل

)20) اأخذت هذه ال��شايا �شكاًل د�شت�ريًّا وقان�نيًّا يف د�شت�ر اجلمه�رّية االإ�شالمّية الذي ا�شرتط يف 

من يت�لّ�ن مهّمة عاّمة )الق�شاء، النيابة، جمل�س �شيانة الد�شت�ر، ال�يّل الفقيه، اإلخ( ت�ّفر �شفات 

دة لتلك ال��شايا. جم�شِّ
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ا، جزاءات     ولكّن القراآن، وما اّت�شل به من ال�شّنة ال�رصيفة، يرّتبان، ن�شًّ

مراعاة  مع  االأر�س،  واالإف�شاد يف  اهلل  تعّديًا حلدود  ُيعترب  ما  على  حمّددة 

امل�شاواة بني اجلميع يف اخل�ش�ع لهذه االأحكام.

لكن، اإىل جانب هذه امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات جند:

اأ. التمييز بني الرجال والن�شاء، الذي يرتّتب عليه االختالف 

اللُّه  َل  َفضَّ ِبَا  النَِّساِء  َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  {الرِّ واملرياث:  الق�امة  يف 

َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَا َأنَْفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهْم}))1)؛ {ُيوِصيُكُم اللُّه ِفي َأْواَلِدُكْم 
.

َكِر ِمْثُل َحظِّ األنَْثَيْيِ})11) لِلذَّ

وما  واحلرائر،  االإماء  اأو  واالأرّقاء،  االأحرار  بني  التمييز  ب. 

يرتّتب عليه من اختالف يف احلق�ق وال�اجبات.

نحن هنا اأمام متايَزين يرتّتب عليهما اختالف يف احلق�ق وال�اجبات، 

 للم�اطنة يف الروؤية االإ�شالمّية. ولكن، 
ّ
وبالتايل خلل يف املبنى الت�رصيعي

يف م�اجهة هذا اخللل نالحظ:

تك�ينّية  مرّبرات  والن�شاء  الرجال  بني  للتمييز  اأّن  اأ. 

وتتعّلق  واقت�شاديّة،  اجتماعّية  ومرّبرات  )بي�فيزي�ل�جّية(، 

والرتب�يّة  البي�فيزي�ل�جّية  ال�ظيفة  باختالف  جميعها 

امل�شلمني  اأّن  ه�  هنا،  واملهّم،  منهما،  لكّل  واالقت�شادّية 

يف  مت�شاوين  يظّل�ن  واأّنهم  التمييز،  هذا  يتقّبل�ن  امل�ؤمنني 

اخل�ش�ع الأحكامه.

مل  واالإماء،  واحلرائر  واالأرّقاء،  االأحرار  بني  التمييز  اأّن  ب. 

يعد قائًما النتهاء مرّبرات وج�ده. ومع ذلك، ينبغي اأن ن�شري 

)21) �ش�رة الن�ساء، االآية 34.

)22) �ش�رة الن�ساء، االية 11.
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واجتماعّية،  اقت�شادّية  �رصورات  اقت�شته  اأمر  الرّق  اأّن  اإىل 

�رصبهم،  )عدم  الرقيق  معاملة  بح�شن  اأو�شى  االإ�شالم  واأّن 

اعتبارهم  ويلب�س،  مالكهم  ياأكل  مّما  واإلبا�شهم  اإطعامهم 

اإخ�اًنا اأو فتياًنا اأو فتيات للمالك ولي�س عبيًدا(، وفتح العديد 

من ال�شبل لتحريرهم )املكاتبة، التكفري عن بع�س الذن�ب، 

التزّوج من  ال�لد(، واحل�ّس على  اأّم  اإىل اهلل، حترير  التقّرب 

.
(23(

االأيامى واالإماء

ومن امللفت، يف هذا املجال، اأّن االإ�شالم جعل على االأَمة 

اخلطاأ  اقرتفتا  اإذا  عقاب  من  احلّرة  على  ما  ن�شف  نة  املح�شّ

نف�شه، ما ي�ؤَخذ منه اأّن امل�ش�ؤولّية ينبغي اأن تتنا�شب مع درجة 

 عرب الرتبية، وه� اإىل 
ّ
ال�عي املكت�شب من املحيط االجتماعي

.
ّ
جانب درء احلدود بال�شبهات من روائع الت�رصيع االإ�شالمي

عند الكالم على ما يع�د للم�شلمني وغري امل�شلمني يف جمتمع �شيا�شيٍّ   .2

:
ّ
اإ�شالمي

اإىل  النا�س  االإ�شالم  يق�ّشم  ال�شيا�شّية،  التجربة  ويف  امل�ؤ�ّش�س،  الن�ّس  يف 

الكتاب،  واأهل  امل�شلمني،   :
ّ
الديني ال�شعيد  على  رئي�شّية  فئات  ثالث 

وعبدة االأوثان اأو امل�رصكني.

الكتاب  اأهل  مع  ت�شامح  فقد  امل�رصكني،  مع  القراآن  يت�شامح  مل  واإذ    

 ،
ّ
الذاتي اال�شتقالل  »حّد  الت�شامح  هذا  وبلغ  والن�شارى.  اليه�د  من 

مّمن   وال�شابئة، وغريهم 
(24(

واليه�د« للن�شارى   ،
ّ
، والق�شائي

ّ
والت�رصيعي

 4 الطبعة  ريدة،  اأب�  الهادي  عبد  تعريب  الهجرّي،  الرابع  القرن  يف  الإ�سالميّة  احل�سارة  متز،  اآدم   (23(

)بريوت: دار الكتاب العربي، 1967(، الف�شل 11: »الرقيق«، ال�شفحات 295 اإىل 315. 

)24) ج�رج قرم، تعّدد الأديان واأنظمة احلكم )بريوت: دار النهار للطباعة والن�رص(، ال�شفحة 208. 
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لهم �شبهة كتاب.

 ،
ّ
 وق�شائي

ّ
  ويرتكز هذا الت�شامح، وما ترّتب عليه من ا�شتقالل ت�رصيعي

اإىل اآيات قراآنّية تفيد اأّن التنّ�ع اأو التعّدد م�شيئة اإلهّية، اإذ ل� �شاء اهلل جلعل 

النا�س اأّمًة واحدًة، ولكّنه مل ي�شاأ ذلك الأّنه يعّطل حّريّة االإن�شان واختياره، 

وي�شقط عنه م�ش�ؤولّية اال�شتجابة اأو عدمها ملا هداه �شبحانه اإليه، مبا اأعطاه 

إِلَْيَك  {َوَأنَْزلَْنا  ال�شبيل:  �ش�اء  تهديه  ر�شاالت  من  اإليه  اأنزل  وما  فطرة  من 

قًا ِلَا َبْيَ يََديِْه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَا َأنَْزَل اللُّه َواَل َتتَِّبْع  قِّ ُمَصدِّ الِْكَتاَب بِاْلَ
ًة  ُأمَّ َعَلُكْم  َلَ اللُّه  َولَْو َشاء  َوِمْنَهاجًا  ِمْنُكْم ِشْرَعًة  لُِكلٍّ َجَعْلَنا  قِّ  ا َجاءَك ِمَن اْلَ َأْهَواءُهْم َعمَّ
ْيَراِت إِلَى اللِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم  َواِحَدةً َولَِكْن لَِيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَ

.
ِفيِه َتْخَتلُِفون})12)

يعّلق م�ؤّلف كتاب تعّدد الأديان واأنظمة احلكم على ذلك بق�له:

 من مّد وجزر واأثر هذا 
ّ
واإذا تركنا جانًبا ما طراأ على ال�شدام اليه�دّي االإ�شالمي

التقّلب يف الن�ّس القراآين، اأمكننا اأن جنمل، فنق�ل: اإّن مذهب القراآن يف هذا املجال 

على قدر كاف من ال��ش�ح م�شم�ًنا و�شياغًة، ويف�شح جمااًل وا�شًعا للت�ازن بني 

ح�ّس ال�حدة وبني االعرتاف بالتعّدديّة التي �شاءها اهلل نف�شه منذ بدء اخللق.

وينقل امل�ؤلّف نف�شه، يف هام�س ال�شفحة 211، عن كتاب للمطران 

تاوفيط��س اإدلبي ما يلي:

اأخرى،  اأّمة  �رصيعته على  يفر�س  اأن  قط  واآله  عليه  اهلل   �شّلى 
ّ
النبي يدر يف خلد  مل 

تتعّدد  اأن  اأراد  الذي  اهلل  مل�شيئة  وت�قرًيا  النزول  املتقّدم  لل�حي  منه  اإجالاًل  وذلك 

.
(26(

االأديان

لكن، القب�ل بهذه التعّددية ي�ؤّدي اإىل تفاوت يف احلق�ق وال�اجبات 

)25) �ش�رة املائدة، االآية 48.

)26) تعّدد الأديان واأنظمة احلكم، م�شدر �شابق، ال�شفحة 211.
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 ال�احد، وهذا ما يتعار�س 
ّ
بني امل�شلمني وغريهم داخل املجتمع ال�شيا�شي

املبنى  باختالف  االأمر  يتعّلق  اإذ  احلديث،  مبفه�مها  امل�اطنة  فكرة  مع 

 للم�اطنة. ولكن، ينبغي هنا اأن نالحظ:
ّ
الت�رصيعي

اأ. اأّن التفاوت اأو االختالف يف االأحكام امل�شار اإليها تدخل، 

عداد  »يف  احلكم،  واأنظمة  الأديان  تعّدد  م�ؤّلف  يق�ل  كما 

باالإميان،  وبالتايل  بالعقيدة  ترتبط  الأّنها  منه  وتنبع   
ّ
احلرمي

القيام  على  بالعقيدة  امل�ؤمنني  غري  اإجبار  ميكن  ال  حيث 

ب�اجباتها، وال اأن يتمّتع�ا بكامل احلق�ق املرتّتبة عليها«.

فال ميكن، مثاًل، اإجبار اأهل الذّمة باجلهاد، اأو بدفع اأم�ال 

الزواج،  يف  االإ�شالم  اأحكام  بتطبيق  اأو  والزكاة،  اخلم�س 

والطالق، واالإرث، وما يحّل وما ال يحّل من الطعام.

اإعطاءهم حّق امل�شاركة يف غنائم حرب مل  كما ال ميكن 

يخ��ش�ا غمارها، وما ُيقال يف االختالف بني االأديان ُيقال 

املذهب  الأّن  دين،  كّل  داخل  املذاهب  بني  االختالف  يف 

ة للدين، وبالتايل، فاإّن له يف نظر  ه� عبارة عن قراءة خا�شّ

امل�ؤمنني به ما للدين نف�شه من حرمة وتقدي�س.

ال�شلة  وثيق  االأحكام  يف  واالختالف  التنّ�ع  هذا  اإّن  ب. 

و�شائل  من  باأّي  منها  النيل  ميكن  ال  التي  االعتقاد  بحّرّية 

ال�شغط واالإكراه الأّنها م�شاألة قلبّية، واإذا اأمكن منع ما يرتّتب 

عليها من ممار�شات خارجّية )عبادات، تطبيق اأحكام، اإلخ(، 

الفر�س ال�شتعادة حّريّة  فاإّنه ال ميكن منع االإميان بها وحتنّي 

وممار�شة ما يرتّتب عليها.

ت. كذلك التنّ�ع واالختالف يف االأحكام ويف املجاالت 

املذك�رة ال مينع اأن يتمّتع امل�شلم�ن على اختالف مذاهبهم، 
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باحلق�ق  ا،  اأي�شً مذاهبهم  اختالف  على  الكتاب  واأهل 

واأحكام  املدنّية  لالأحكام  يع�د  فيما  نف�شها  وال�اجبات 

امللكّية والتجارة وغريها. وال ي�شمل التنّ�ع واالختالف اإاّل 

 التي عّزز التمييز القان�يّن فيها 
(27(

جمال االأح�ال ال�شخ�شّية

ت  حّث القراآن  لكّل طائفة دينّية على تطبيق التعاليم التي ن�شّ

َوِمْنَهاًجا})11)،  ِشــْرَعًة  ِمْنُكْم  َجَعْلَنا  {لُِكلٍّ  عليهــا كتبهــا املنزلــة 

َّا َأنَْزلَْنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى  يِل بَِا َأنَْزَل اللُّه ِفيهِ})11)، {إِن ْنِ {َولَْيْحُكْم َأْهُل الِْ
َبا  َواأَلْحَباُر  بَّانِيُّوَن  َوالرَّ َهاُدوا  لِلَِّذيَن  َأْسلَُموا  َِّذيَن  ال ِبيُّوَن  النَّ بَِها  يَْحُكُم  َوُنوٌر 

.
اْسُتْحِفُظوا ِمْن كَِتاِب اللِّه َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء})13)

اأن يحكم�ا مبا جاء يف كتابهم، واإذا كانت  مّلة  فاإذا كان الأهل كّل 

اأحكام كّل مّلة تتنّ�ع تبًعا لقراءات ومذاهب متعّددة، وُح�رص هذا التنّ�ع 

املقب�ل يف االأحكام العائدة اإىل االأح�ال ال�شخ�شّية ولي�س اإىل االأح�ال 

هذا  يكّف  اأال   ،
ّ
�شيا�شي جمتمع  اإطار  يف  امل�شرتكة  باحلياة  املتعّلقة  العاّمة 

اإليه  والنظر  احلديثة  امل�اطنة  مفه�م  لتطبيق  معيًقا  يك�ن  اأن  عن  التنّ�ع 

ب��شفه ن�ًعا من الت��ّشع يف احلّريّات التي يتمّتع بها امل�اطن؟

اجلميع  فيه  ي�شرتك  ما  اأي  العاّم،  بدائرة  تتعّلق  امل�اطنة  اأّن  راأينا  لقد 

على ال�ش�اء، ولي�س بدائرة اخلا�ّس. فاإذا كانت حّريّة االعتقاد من اأخ�ّس 

جميع  ليك�ن  بالعاّم  ربطها  يج�ز  فهل  امل�اطن،  الفرد  خ�ش��شّيات 

امل�اطنني فيها �ش�اء على الرغم من ارتباطها بالعقيدة التي ال اإكراه فيها؟

ولكن، وعلى الرغم مّما تقّدم، ما زالت ُتثار م�شائل تبدو معيقًة اأمام 

قب�ل االإ�شالم ملفه�م امل�اطنة مبعناها احلديث. من هذه امل�شائل ما يع�د 

)27) امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 246.

)28) �ش�رة املائدة، االآية 48. 

)29) �ش�رة املائدة، االآية 47. 

)30) �ش�رة املائدة، االآية 44. 
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للتفاوت يف احلق�ق وال�اجبات بني امل�شلمني اأنف�شهم )اأحكام الزواج، 

بني  وال�اجبات  احلق�ق  يف  للتفاوت  يع�د  وما  واالإرث(،  والطالق، 

 لل�شهادة �شّد امل�شلم، 
ّ
امل�شلمني واأهل الكتاب )اجلزية، عدم اأهلّية الكتابي

للمقت�ل ظلًما، تقنني  الدّية  قيمة  التفاوت يف  العاّمة،  ال�ظائف  ول�شغل 

بناء الكنائ�س(.

اإّن اإثارة هذه امل�شائل ت�شتدعي املالحظات التالية:

الّت�شالها . 1 مقّد�س   
ّ
حرمي طابع  ذات  اأحكام  بني  التمييز  �رصورة 

بالعقيدة، وبني اأحكام و�شعها الفقهاء ا�شتجابًة الأو�شاع حمّددة 

ة. و�رصورة التمييز داخل االأحكام احلرمّية نف�شها بني ما  وخا�شّ

اقت�شته ظروف تاريخّية ملم��شة، ودفعت اإليه م�شلحة االجتماع 

، وما اقت�شته معطيات الطبيعة االإن�شانّية.
ّ
ال�شيا�شي

هذا التمييز يجعلنا نرى ما يلي:. 2

اأ. اأّن اأحكام الزواج والطالق واالإرث هي اأحكام حرمّية، 

 لل�شهادة �شّد م�شلم ول�شغل ال�ظائف 
ّ
واأّن عدم اأهلّية الكتابي

ظلًما  للمقت�ل  الديّة  قيمة  يف  التفاوت  وكذلك  العاّمة، 

االأحكام  الكنائ�س، وما جرى جمراها، هي من  بناء  وتقنني 

ة،  وخا�شّ حمّددة  الأو�شاع  ا�شتجابًة  الفقهاء  و�شعها  التي 

بالتايل  وميكن  واملقّد�س.   
ّ
واحُلرمي بالعقيدة  لها  عالقة  وال 

و�شعها  على  دليل  وخري  الظروف،  تغرّيت  اإذا  جتاوزها 

والتفاوت  ال�شّنة،  يف  وال  القراآن  يف  ورودها  عدم  املتقّدم 

الكبري بني الفقهاء يف �شاأنها.

اإىل  تنق�شم   
ّ
احلرمي الطابع  ذات  الذّمة  اأهل  اأحكام  اأّن  ب. 

ق�شَمني هما:

ب.1. االأحكام العائدة لالأح�ال ال�شخ�شّية وهي ذات 
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واالأحكام  العقيدة،  بحّريّة  الّت�شالها  دائم   
ّ
حرمي طابع 

 مّت�شل بظروف 
ّ
العائدة اإىل اجلزية وهي ذات طابع حرمي

واقعّية وتاريخّية وملم��شة، يف مقّدمتها جعل الكتابيني 

يخ�شع�ن »لل�شّنة االإ�شالمّية واحلك�مة الدينّية العادلة يف 

، فال يكافئ�ا امل�شلمني وال يبارزوهم 
ّ
املجتمع االإ�شالمي

ب�شخ�شّية م�شتقّلة حّرة يف بّث ما ته�اه اأنف�شهم واإ�شاعة 

املف�شدة  واالأعمال  العقائد  من  هل��شاتهم  اختلقته  ما 

لالجتماع االإن�شايّن«.

ب.2. »فظاهر االآية اأّن هذا ه� املراد من �شغارهم، ال 

اأولياء  اأو  امل�شلمني  جانب  من  بهم  وال�شخرية  اإهانتهم 

احلك�مة الدينّية، فاإّن هذا مّما ال يحتمله ال�شكينة وال�قار 

.
(31(

، واإن ذكره بع�س املف�رّصين«
ّ
االإ�شالمي

بدفع  واإلزامهم  الكتاب  اأهل  قتال  الهدف من  اأّن ذلك ه�  اإذا �شّح 

 
ّ
 لهذا احلكم، وبالتايل الطابع التاريخي

ّ
اجلزية، فاإّنه يّت�شح الطابع ال�شيا�شي

فاإذا كان املنطق يق�شي بزوال احلكم بزوال �شببه،  له ول�شببه.  والظريّف 

واخلري  العاّم  بال�شالح  الكتابّي�ن  التزم  اإذا  حاجة  من  للحكم  يبقى  فهل 

امل�شرتك ملجم�ع املجتمع الذي ينتم�ن اإليه واأخل�ش�ا لهذا ال�شالح العاّم 

واإن متّت قراءته والتعاطي معه على قاعدة ال�رصيعة االإ�شالمّية؟

اجل�اب على هذه االأ�شئلة جنده يف انعدام اأّي اإ�شارة اإىل اجلزية ال يف 

تلك  فيها  مبا  اإ�شالمّية،  باأّنها  امل��ش�فة  الدول  ممار�شات  يف  وال  د�شاتري 

للمطب�عات،   
ّ
االأعلمي م�ؤ�ّش�شة  )بريوت:  امليزان  تف�سري  يف  امليزان  الطبطبائي،  ح�شني  حمّمد   (31(

ُيْؤِمُنوَن باللِّه  َِّذيَن اَل  1997(، اجلزء 9، ال�شفحة 250.املق�ش�د االآية 29 من �ش�رة التوبة: {َقاتُِلوا ال

َِّذيَن ُأوُتوا الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِْزيََة َعْن يٍَد  قِّ ِمَن ال َم اللُّه َوَرُسوُلُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن اْلَ ُموَن َما َحرَّ َواَل بِالَْيْوِم اآَلِخِر َواَل ُيَحرِّ
َوُهْم َصاِغُروَن}. 
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اإيران  كجمه�ريّة  االإ�شالمّية  للم�ازين  وق�انينها  د�شت�رها  ع  ُتخ�شِ التي 

االإ�شالمّية مثاًل.

، وحاولنا اأن ننظر 
ّ
ولكن، اإذا عدنا اإىل حكم اجلزية يف واقعه التاريخي

اإليه من زاوية العدالة فاإّننا نالحظ:

تكليًفا،  ك�نها  زاوية  من  اإليها  منظ�ًرا  اجلزية،  هذه  اأّن  اأ. 

قبل  من  لهم  احلماية  تاأمني  ه�  حّق  مقابل  ماليًّا،  واجًبا  اأو 

فاإّن  ذّمته،  يف  لدخ�لهم   
ّ
االإ�شالمي  

ّ
ال�شيا�شي املجتمع 

 ،
ّ
اخلارجي بالدفاع  مكّلف�ن  نف�شه  املجتمع  يف  امل�شلمني 

، ودفع اأم�ال الزكاة، واخلم�س.
ّ
واالأمن الداخلي

وفيما عدا ذلك، فاإّن امل�شلمني والكتابّيني يت�شاوون يف 

ودفع  الك�شب  مبمار�شة  املتعّلقة  وال�اجبات  احلق�ق  كّل 

مقابل  ُتدفع يف  اجلزية  هذه  اأّن  على  دليل  ال�رصائب، وخري 

االأقاليم  اأّن اخللفاء ووالة  الكتابّيني وممتلكاتهم  حماية ديار 

حيث  دفع�ها،  التي  اجلزية  الن�شارى  اإىل  يرّدون  كان�ا 

تعجز قّ�ات امل�شلمني عن تاأمني حماية ديارهم وممتلكاتهم 

.
(32(

واأنف�شهم

اأّنه كان ُيعفى من اجلزية الن�شاء، واالأوالد، واملجانني،  ب. 

والرهبان، والعبيد، والعامل�ن يف خدمة اجلي��س االإ�شالمّية، 

وَمن ال يعمل من الرجال.

)32) كتب الر�ش�ل )�س( اإىل ال�شّيد احلارث بن كعب والأهل مّلته وجلميع من ينتحل الن�رصانّية يف �رصق 

االأر�س وغربها اإذا دفع�ا اجلزية:

كان�ا  واأين  كان�ا  حيث  املكر،  اأذى  عنهم  ويكّف  الرحمة،  جناح  لهم  يخف�س   ...«

والذّب  منعه  امل�شلمني  فعلى  جناية  عليه  ُجنَي  اأو  الن�شارى،  من  اأحد  اأجرم  واإن  البالد،  من 

امل�شلمني«. على  ما  وعليهم  للم�شلمني  ما  لهم  اأّن  على  اهلل  عهد  اأعطيهم  الأيّن  عنه... 

       وردت يف كتاب الوثائق ال�سيا�سيّة، الطبعة 7 )بريوت: دار النفائ�س، 1997(، ال�شفحة 188.
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الدخل  مع  عاّم  ب�جه  تتنا�شب  كانت  اجلزية  قيمة  اأّن  ت. 

.
(33(

وتقّلباته

ثالثاًا: فيما يعود للمبنى الإجرائّي لتطبيق امل�ساواة

اأو مذهب  اأبناء كّل دين  املنازعات بني  اأّن االإ�شالم ترك احلكم يف  راأينا 

اأّوليًّا  تاأ�شي�ًشا  اأو املذهب، وهذا ما �شّكل  الدين  باأحكام هذا  العلماء  اإىل 

ملا بات ُيعرف حديًثا باملحاكم ال�رصعّية، التي تف�شل يف النزاعات العائدة 

لالأح�ال ال�شخ�شّية من زواج، وطالق، واإرث، وق�امة، اإلخ.

االإجار،  مثل  من  املدنّية  االأم�ر  اإىل  املنازعات  هذه  من  يع�د  ما  اأّما 

الناجمة عن احلياة امل�شرتكة يف  والتجارة، وامل�شاربة، و�شائر املنازعات 

اأو االأمراء هم َمن  ، فكان الق�شاة املعّين�ن من قبل اخللفاء 
ّ
جمتمع �شيا�شي

يت�ّل�ن مهّمة الف�شل فيها.

ولـّما كان اخللفاء وال�الة هم، مبدئيًّا، من ه�ؤالء العلماء، فقد كان كّل 

منهم القا�شي االأعلى:

من  خليفته  كان  وكذلك  للم�شلمني،  االأعلى  القا�شي  ه�   
ّ
النبي كان  فقد 

اإّن  ثّم  عنه؛  بالنيابة  ال�شلطة  هذه  يبا�رصون  البالد  على  والته  وكان  بعده، 

نف�شه  ال�شبب  ولهذا   ]...[ الق�شاة  ببع�س  اال�شتعانة  تطّلبت  ال�اجبات  كرثة 

.
(34(

دقيًقا حتديًدا  ال�ايل  الخت�شا�س  بالن�شبة  القا�شي  اخت�شا�س  يحّدد  مل 

من  الكثري  الهجرّي  الرابع  القرن  يف  الإ�سالميّة  احل�سارة  م�ؤلّف  يجمع 

ال�قائع التي ت�شّ�ر تقّلبات هذه العالقة تبًعا لقّ�ة اأو �شعف كّل من القا�شي 

ال�شلطَتني  الف�شل بني  اإىل  اإح�شا�س باحلاجة  اإىل وج�د  وال�ايل. ما ي�شري 

)33) تعّدد الأديان واأنظمة احلكم، م�شدر �شابق، ال�شفحة 251.

)34) احل�سارة الإ�سالميّة يف القرن الرابع الهجرّي، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة 396. 
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ب��ش�ح،  يتبل�ر  اأن  االإح�شا�س  لهذا  ُيَتح  مل  ولكن  والق�شائّية،  التنفيذيّة 

اعرتتها،  التي  االنحرافات  قبل  عرفت،  التجربة  اأّن  من  الرغم  على 

خ�ش�ع خليفة امل�شلمني نف�شه حلكم الق�شاء، وحّتى بعدما اعرتاها من 

امل�اقع  اأ�شحاب  فيها  يخ�شع  كان  وقائع  نف�شه  امل�ؤلّف  يذكر  انحراف، 

الكبرية حلكم الق�شاء.

فح�شب،  امل�اطنني  بني  ت�شاوي  ال  االإ�شالمّية  الروؤية  اأّن  يعني  وهذا 

اإدارة االجتماع  اأعلى م�اقع امل�ش�ؤولّية يف  واإمّنا بينهم وبني َمن يحتّل�ن 

اأ�شا�س متني  ، كان لدينا 
(35(

اإىل ذلك دي�ان املظامل اأ�شفنا  فاإذا   ،
ّ
ال�شيا�شي

جمتمع  يف  العدالة  م�شت�يات  اأرقى  حتقيق  اإىل  و�ش�اًل  عليه  البناء  ميكن 

، على الرغم مّما عرفته التجربة االإ�شالمّية من 
ّ
 ي��شف باأّنه اإ�شالمي

ّ
�شيا�شي

انحرافات عن هذه اجلاّدة.

اخلال�سة

اإىل املا�شي يف واقعه وظروفه، حيث ما كان  اإذا �شّح ما تقّدم، ونظرنا 

امل�اطنة  يتحّدث عن  اأن  لغريه   وال 
ّ
االإ�شالمي  

ّ
ال�شيا�شي ميكن لالجتماع 

حما�شبة  عن  وابتعدنا  وت�رصيعات،  وواجبات  حق�ًقا  احلديث،  مبعناها 

التي  امل�اطنة  فكرة  يتقّبل  االإ�شالم  اأّن  نرى  فاإّننا  احلا�رص،  مبعايري  املا�شي 

احلق�ق  يف   ،
ّ
االإ�شالمي  

ّ
ال�شيا�شي املجتمع  م�اطني  مب�شاواة  تق�شي 

.
ّ
وال�اجبات املتعّلقة باملجتمع ال�شيا�شي

العائد  التفاوت  اأّما ما يبيحه االإ�شالم من تفاوت بني امل�اطنني، فه� 

اإىل اخل�ش��شّية الدينّية واملذهبّية، وما يرتتب عليها من اأحكام ذات طابع 

)35) دي�ان املظامل اأ�شبه مبحاكم اال�شتئناف اأو التمييز، وكان قا�شي الق�شاة، واأحياًنا اخلليفة اأو ال�ايل، 

ه� َمن يجل�س للحكم يف املظامل. راجع، امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 427 وما يليها.
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.
(36(

 لتعّلقها بالعقيدة الدينّية التي ال اإكراه فيها
ّ
حرمي

بالن�شبة  �ش�اء  امل�اطنة،  اأحكام  تطبيق  املرونة يف  من  ن�ع  ذلك  ويف 

يف  للكتابّيني  بالن�شبة  اأم  مذاهبهم،  ق�شاة  اإىل  ع�دتهم  يف  للم�شلمني 

ع�دتهم اإىل االأحبار والرّبانّيني، املتفّقهني يف اأديانهم اأو مذاهبهم يف كّل 

ة. ما يع�د اإىل اأح�الهم ال�شخ�شّية اخلا�شّ

اأو  لدائرة اخلا�ّس )ما يخ�ّس فرًدا  وال يخفى ما يف ذلك من ت��شيع 

جماعة بعينها( على ح�شاب العاّم )ما يخ�ّس اجلميع دون اأّي ا�شتثناء(، 

 مل�اطنيه 
ّ
وبالتايل ت��شيع لدائرة احلّريّة وابتعاد عن �ش�ق املجتمع ال�شيا�شي

عن  النظر  ب�رصف  اجلميع  فيه  ي�شرتك  )ما  ينبغي  حيث  واحدة  ا  بع�شً

االإميان  عن  الناجمة  )اخل�ش��شّيات  ينبغي  ال  وحيث  اخل�ش��شّيات(، 

 وال ميكن االإكراه فيها(.
ّ
بعقيدة دينّية لها اأحكام ذات طابع حرمي

التعّدديّة  على  منفتحًة  االإ�شالمّية،  الروؤية  امل�اطنة، يف  يجعل  ما  هذا 

وعلى التعارف يف ظّل احرتام اخل�ش��شّيات. االأمر الذي بات مطروًحا 

 يف تطّلعاته االإن�شانّية، ويلقى معاجلات 
ّ
من قبل املهتّمني بالفكر ال�شيا�شي

ال  مبا  والتنّ�عات  اخل�ش��شّيات  بع�س  احرتام  �رصورة  على  تلتقي  �شّتى 

 ومينع من تفّتته.
ّ
ي�شيىء اإىل وحدة املجتمع ال�شيا�شي

امل�اطنني،  مع  للتعاطي  االإ�شالم  يبيحه  الذي  التنّ�ع  اأّن  نرى  لهذا، 

باحلدود املتقّدمة الذكر، ه� نعمة ولي�س نقمة كما يرى البع�س.

للم�اطنة  واالإجرائّية  والت�رصيعّية  الفكرّية  املباين  اعتماد  اأّن  كما 

)36) يق�ل ال�شيخ را�شد الغن��شي:

»مبداأ م�شاواة امل�اطنني يف دولة اإ�شالمّية ثابت، فال تختلف حق�ق وواجبات امل�شلمني عن 

املت�شاوين عدل،  الت�ش�ية بني  اأّن  العقائد، الأّنه كما  يقت�شيه اختالف  ما  اإاّل يف  امل�شلمني  غري 

فاإّن الت�ش�ية يف االأو�شاع غري املت�شاوية ظلم، ويف ذلك تاأكيد ملبداإ امل�شاواة ال ا�شتثناٌء منه«.

را�شد الغن��شي، حقوق املواطنة: حقوق غري امل�سلم يف املجتمع الإ�سالمّي )ت�ن�س: دن، 1989(، ال�شفحة 

.40
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كمفا�شل ل�ش�ؤال الروؤية االإ�شالمّية ح�لها، وا�شتلهام روؤية الغرب وجتربته 

الروؤية  يف  امل�اطنة  فكرة  تاأ�شيل  بهدف  تكن  مل  املباين،  هذه  حتديد  يف 

جعلنا  الذي  املباين،  هذه  يقابل  ما  ا�شت�رصاف  بهدف  واإمّنا  االإ�شالمّية، 

ب�رصوطها  ولكن  ومبانيها  امل�اطنة  فكرة  تقبل  الروؤية  تلك  اأّن  نكت�شف 

ة  االإميانّية التي تخت�رصها عقيدة الت�حيد وما يرتّتب عليها من نظرة خا�شّ

ولع�امل  وال�اجبات،  وللحق�ق   ،
ّ
ال�شيا�شي وللمجتمع  لالإن�شان، 

امل�شاواة والتفاوت بني النا�س يف هذا املجتمع.
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امل�سلمون بني املواطنة الدينيّة واملواطنة ال�سيا�سيّة

بّيّنا، يف العجالة ال�شابقة، اأّن الروؤية االإ�شالمّية تتقّبل فكرة امل�اطنة مبعناها 

احلديث؛ اأي امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات واأمام القان�ن بني املنتمني 

للتنّ�عات  الروؤية  اإطار مراعاة هذه   واحد، ولكن يف 
ّ
�شيا�شي اإىل جمتمع 

الدينّية واملذهبّية، واإف�شاحها املجال لكّل تنّ�ع اأن يعمل مبقت�شى اأحكام 

ة باأحكام العبادات، والزواج، والطالق، وال�قف،  دينّية اأو مذهبّية خا�شّ

وتنظيم التكافل، اأي ما بات ُيعرف باالأح�ال ال�شخ�شّية، اأو ما اأُطلق عليه 

يف التجربة العثمانّية »نظام امللل«، وذلك الّت�شال هذه االأم�ر باملعتقد 

 الذي ال اإكراه فيه.
ّ
الديني

 عن البيان اأّن مراعاة هذه التنّ�عات دون غريها يف االجتماع 
ّ
وغني

 تع�د اإىل اأّن االإ�شالم ي�شّنف النا�س، ب�ش�رة اأ�شا�شّية، 
ّ
 االإ�شالمي

ّ
ال�شيا�شي

، اأي تبًعا لطبيعة اإميانهم باهلل وما يرّتب�نه على هذا االإميان من 
ّ
تبًعا ملعيار ديني

قيم وق�اعد حتكم عباداتهم، وعالقتهم، ومعامالتهم، و�شائر �شل�كاتهم.

يف  القائمة  االأخرى  التنّ�عات  يتجاهل  االإ�شالم  اأّن  يعني  ال  هذا 

العرقّية  االنتماءات  اختالف  اإىل  العائدة  التنّ�عات  مثل  من  جمتمع،  اأّي 

 )م�شت�شعف�ن، 
ّ
اأو ال��شع االجتماعي اأق�ام، �شع�ب(،  )ع�شائر، قبائل، 

م�شتكربون، مالأ(، اأو ال��شع االقت�شادّي )اأغنياء، فقراء(، ولكّنه يرى اأّن 

فا�شدة، من  اأو  التنّ�عات، ب�ش�رة �شحيحة  التعاطي مع هذه  ما يحكم 

املعتقد  ، طبيعة 
ّ
ال�شيا�شي باالجتماع  املعنّيني  قبل  اأ�شحابها كما من  قبل 

وما يرتّتب عليه من منظ�مة قيم وق�اعد �شل�ك. فاملعتقد الفا�شد، مثاًل،  

ه�، يف نهاية التحليل، ما يجعل »املالأ«  اأكرث النا�س معاداًة لالأنبياء )ع( 

وت�شّديًا لهم ولدع�اتهم. �شحيح اأّن اخل�ف على امل�اقع التي يحتّل�نها 
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على  ال�شل�ك حفاًظا  هذا  اإىل  تدفعهم  االأنبياء  بدع�ة  املعنّية  اجلماعة  يف 

م�اقعهم التي تهّددها الدع�ة، ولكن ل� كان لديهم معتقد �شحيح، اأو 

م�شلحتهم،  اإىل  نظرتهم  لتغرّيت  اإليه،  ُيدَع�ن  الذي  باملعتقد  اأخذوا  ل� 

ولراأوها يف اال�شتجابة اإىل الدع�ة التي يحارب�نها الأّنها ت�شمن لهم خري 

الدنيا واالآخرة على ال�ش�اء.

االإ�شالمّية، وبالذات يف  الروؤية  فاإّن »االأّمة« يف  اأمر،  مهما يكن من 

الن�ّس القراآيّن، لي�شت »االأّمة« القائمة على وحدة الن�شب، اأو التاريخ، اأو 

اإلخ، كما هي يف املفه�م احلديث، واإمّنا  اأو امل�شلحة االقت�شادّية،  اللغة، 

االأّمة القائمة على وحدة االعتقاد، اأي على وحدة الدين، �ش�اء اّتخذت 

بحاجة  اأّننا  نح�شب  وال  ال�شكل.  هذا  تّتخذ  مل  اأم   
ّ
�شيا�شي كيان  �شكل 

للتدليل على هذه احلقيقة من حقائق االإ�شالم، اإذ يكفي مراجعة االآيات 

الكرمية التي وردت فيها كلمة »اأّمة« لرنى اأّنها يف معظم هذه امل�ارد تعني 

 
ّ
جماعة تربطها عالقات دينّية واحدة »ت�شاهم يف وحدة الهّم االجتماعي

.
(37(

 بني اأفراد املجتمع«
ّ
 واالقت�شادّي واالأخالقي

ّ
 وال�شيا�شي

ّ
واحلق�قي

يلتقي مع االعتبار  القراآيّن هذا ال  اأّن مفه�م »االأّمة«  البيان   عن 
ّ
غني

اجلديد لالأمم والدول، الذي األغى التمييز القائم على اأ�شا�س الدين ل�شالح 

على  بدوره  قائم   
ّ
�شيا�شي جمتمع  اإىل  االنتماء  اأ�شا�س  على  القائم  التمييز 

وحدة الدولة مبعناها احلديث.

هذا االعتبار اجلديد مل يعد جمّرد اعتبار بالن�شبة للم�شلمني، بل حتّ�ل 

اإىل واقع بتاأثري وافد جديد حمل هذا االعتبار وفر�شه على امل�شلمني مبا 

�شمنه لنف�شه من تفّ�ق وتقّدم عرب انتهاجه روؤًى و�شيا�شات وتنظيمات 

)37) �شّيد ح�شني ن�رص، قلب الإ�سالم، تعريب داخل احلمداين، الطبعة 1 )بريوت: مركز احل�شارة لتنمية 

اأن يراجع الف�شل  الت��ّشع يف بل�رة هذه الفكرة  اأراد  2009(. مالحظة: ملن   ،
ّ
الفكر االإ�شالمي

الرابع، حتت عن�ان »نظريّة االأّمة واملجتمع«، ال�شفحة 171 اإىل ال�شفحة 219 يف الكتاب امل�شار 

اإليه.
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 مفارق، بل يف م�اجهة هذا االأ�شل واإنكاره، 
ّ
اأ�شل ديني ال تق�م على 

 
ّ
اأو على االأقّل، اإنكار اأّي مفع�ل اأو تاأثري له يف حياة االجتماع ال�شيا�شي

االإن�شايّن، وذلك ل�شالح روؤى اإن�شّية دني�يّة وحمايثة ب�ش�رة خال�شة. هذا 

الأق�ام   ،
ّ
وتنظيمي  

ّ
و�شيا�شي روؤي�ّي،  فكرّي  معًطى  جمّرد  يعد  مل  ال�افد 

التعارف،  ل�شّنة  تبًعا  معهم  التعاطي  وميكن  ديننا«،  ولنا  دينهم  »لهم 

 ،
ّ
علمي تفّ�ق  من  لديه  اأثمر  ومبا  املعطى  بهذا  م�شّلًحا  وافًدا  كان  واإمّنا 

امل�شلمني  بالد  معظم  باإ�شعاف  وطامًعا  ، وع�شكرّي، 
ّ
وتنظيمي  ،

ّ
وتقني

وغريها وا�شتتباعها وا�شتثمارها، ومنجًزا هذه املطامع ب�ش�رة كّلّية بعد 

احلرب العاملّية االأوىل التي �شهدت �شق�ط الدولة العثمانّية وتقا�شم البالد 

ال�شائدة  للنظم  مبا�رصة،  غري  اأو  مبا�رصة،  ب�ش�رة  واإخ�شاعها  االإ�شالمّية، 

االإ�شالم«،  ي�شّمى »دار  ما كان  اال�شتعماريّة. وهكذا حتّ�ل  املحاور  يف 

يف التجربة ال�شيا�شّية للم�شلمني، اإىل دول ودويالت وطنّية وق�مّية ذات 

ذات  )الدول  علمانّية  �شبه  اأو  )تركيا(،  علمانّية  ونظم  وق�انني  د�شاتري 

اأو  الت�رصيع،  م�شادر  من  االإ�شالم  اأّن  اإىل  ت�شري  والتي  االإ�شالمّية  االأغلبّية 

م�شلًما،  يك�ن  اأن  ينبغي  رئي�شها  اأّن  اإىل  اأو   ،
ّ
االأ�شا�شي الت�رصيع  م�شدر 

والدول التي اأبقت على نظام امللل كما يف لبنان(. ومل ُي�شتثَن من ذلك اإاّل 

اململكة العربّية ال�شع�ديّة، التي مل ت�شع د�شت�ًرا اأو قان�ًنا، واعتربت الفقه 

 ب�شيغته ال�هابّية د�شت�رها وقان�نها.
ّ
االإ�شالمي

زاوية  من  امل�شلم  لدى  امل�اطنة  اإ�شكالّية  ُطرحت  ال��شع،  هذا  يف 

االنتماء وال�الء.

اإن�شان عدًدا من االنتماءات، ومنها االنتماء  اأّن لكّل  البيان   عن 
ّ
غني

اأو واحد   يعني االإميان بدين، 
ّ
. االنتماء الديني

ّ
 واالنتماء ال�شيا�شي

ّ
الديني

االنتماء  اأّما  املذهب؛  هذا  مدار�س  من  مدر�شة  حّتى  اأو  مذاهبه،  من 

له نظامه،   )دولة( 
ّ
�شيا�شي اإىل جمتمع  االنتماء  العاّم، فه�   مبعناه 

ّ
ال�شيا�شي

عن  ويختلف  و�شلطاته،  واأجهزته،  وم�ؤ�ّش�شاته،  وق�انينه،  ود�شت�ره، 
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هنا،  االنتماء،  مثاًل(.   
ّ
احلزبي )االنتماء  اخلا�ّس  مبعناه   

ّ
ال�شيا�شي االنتماء 

�شخ�س  بها  ُيعرف  التي  املفردات  اإحدى  ت�شّكل  التي  اجلن�شّية  يعني 

قد  انتماَءين  اأمام  هنا  نحن  ال�شخ�شّية.  اله�ّية  مفردات  اإحدى  اإّنها  ما. 

اإذا تعار�س  بالن�شبة للم�شلم،  يت�افقان وقد يتعار�شان. وت�شبح امل�شاألة، 

االلتزام.  باإ�شالمه حّق  ملتزًما  اإذا كان  ينحاز  فالأيّهما  لالنتماَءين،  ال�الء 

باالإ�شم، من دون االلتزام  اأو  باله�يّة  اأو  بال�راثة  امل�شلم  نق�ل ذلك الأّن 

امل�شاألة  لديه  تُطرح  ال  ومعامالت،  وعبادات  واأخالًقا  عقيدًة  باالإ�شالم 

اأ�شاًل.

يف االأو�شاع الراهنة للم�شلمني ُتطرح امل�شاألة من زوايا متعّددة:

ولكّنها . 1 اإ�شالمّية،  اأغلبّية  ذات  ق�مّية  اأو  وطنّية  دولة  يف  فامل�شلم 

ذات ق�انني وت�رصيعات غري اإ�شالمّية ُتطرح عليه امل�شاألة ب�ش�رَتني 

لتطبيقه  به وي�شعى  ي�ؤمن  الذي  ال�الء ل�رصع اهلل  خمتلفَتني: زاوية 

واإن  ال�شائد  للقان�ن  ال�الء  اأم  الفرديّة واالجتماعّية،  على حياته 

و�شفه القراآن بحكم الطاغ�ت؛ ومن زاوية ال�الء للدولة ال�طنّية 

اإ�شالمّية  لدوله  ال�الء  اأم  فعالً،  القائمة  اأو  املفرو�شة  الق�مّية  اأو 

يتطّلع  طم�ًحا  وت�شّكل  وت�ّحدهم  امل�شلمني  جميع  جتمع  عاّمة 

اإىل حتقيقه.

امل�شلم يف دولة وطنّية اأو ق�مّية ي�شّكل امل�شلم�ن فيها اأقّلّيًة ولها . 2

ق�انينها التي يخ�شع لها جميع امل�اطنني على ال�ش�اء، دومنا نظر 

اإىل االختالفات العقائدّية وما يرتّتب عليها، من اأحكام عبادات 

وحدود ومعامالت وغري ذلك.

هذا امل�شلم ُتطرح لديه امل�شاألة عندما ي�شطّر اإىل الت�رّصف وفق 

املديّن،  الزواج  احلجاب،  )نزع  اإ�شالميًّا  �شل�ًكا  تخالف  ق�انني 

عدم املعاقبة على �شل�كات جن�شّية، رف�س تعّدد الزوجات، اإلخ(.
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م�شم�ًنا  وقالًبا،  قلًبا  اإ�شالمّية  دولة  اإقامة  اإىل  املتطّلع  امل�شلم   .3

و�شكاًل، ُتطرح لديه امل�شاألة من زاوية العالقة بني ال�اقع واملثال. 

علمانّية  �شبه  اأو  علمانّية  ودولة  اإ�شالمّية  اأغلبّية  ذي  جمتمع  واقع 

اإ�شالمّية واإن  العاّم، ومثال دولة  ال�شالح  با�شم  ُتخ�شعه لق�انينها 

العاّم واخلا�ّس، على  يتعّلق بال�شالح  اأو ق�مّية تزن كّل ما  قطرّية 

ال�ش�اء، مب�ازين اإ�شالمّية.

مهما يكن ال��شع الدافع اإىل طرح هذه االإ�شكالّية، اأو الزاوية التي من 

خاللها يتّم الطرح، فاإّنها تظّل مرتبطًة بالتزاحم بني االنتماءات وما يرتّتب 

عليها من والءات. بكالم اآخر، عندما تتزاحم االنتماءات اأو تتعار�س، 

الع�شرية،   )االأ�رصة، 
ّ
العرقي ال�الء؟ لالنتماء  الأّي منها يعطي االأول�ّية يف 

 )
ّ
 )الطبقة، ال�شنف املهني

ّ
القبيلة، الق�م، ال�شعب( اأم لالنتماء االجتماعي

 )الدولة ال�طنّية اأو الق�مّية، باملعنى احلديث للكلمة، 
ّ
اأم لالنتماء ال�شيا�شي

 ،
ّ
)الديني العقائدّي  لالنتماء  اأم  اإلخ(  العلمانّية،  الدولة  الدينّية،  الدولة 

( وما يق�م عليه من منظ�مة قيم؟
ّ
الفل�شفي

 عن البيان اأّن امل�شلم، امل�ؤمن وامللتزم، يعطي االأول�يّة يف �ش�غ 
ّ
غني

اآرائه، ويف ح�شم م�اقفه من كّل هذه االنتماءات، لعقيدته الدينّية وملنظ�مة 

قيمها. وبالتايل، فاإذا تعار�س ما يتطّلبه اأّي انتماء من انتماءاته مع ما يتطّلبه 

.
ّ
، فاإّنه يعطي االأول�يّة ملا ميليه عليه انتماوؤه الديني

ّ
انتماوؤه الديني

مبداأ  ه�  اأعّم،   
ّ
ا�شالمي مبداإٍ  تطبيقات  من  واحد  ه�  التف�شيل  هذا 

الت�يّل، مبعنى منح، اأو طلب، احلّب وال�الء والن�رصة. ويف هذا املعنى ترد 

الكثري من االآيات التي حتّدد للم�ؤمن الت�يّل املطل�ب والت�يّل املرف��س:

َل اْلِكَتاَب  فاأّول الت�يّل املطل�ب ه� ت�يّل اهلل �شبحانه: {إَِنّ َولِِيّي اللُّه الَِّذي نََزّ
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نَِصيٍر})11)، {واللُّه  َوال  الَلِّه ِمْن َولٍِيّ  لَُكْم ِمْن ُدوِن  {َوَما  اِلَِي})11)،  الَصّ يََتَولَّى  َوُهَو 
، يف مقابل ت�يل ال�شيطان، 

نَِصيًرا})3)) بِاللِّه  َوَكَفى  َولِيًّا  بِاللِّه  َوَكَفى  بَِأْعَدائُِكْم  َأْعَلُم 
 ،

َا ُسْلَطاُنُه َعَلى الَِّذيَن يََتَولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُكوَن})))) وه� الت�يّل املرف��س: { إَِنّ

َوالَِّذيَن  النُّوِر  إِلَى  الظلَماِت  ِمَن  ُيْخِرُجُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َولِيُّ  {اللُّه  الطاغ�ت:  ت�يّل  اأو 

ِفيَها  ُهْم  الَنّاِر  أَْصَحاُب  أُولَِئَك  ُلَماِت  الظُّ إِلَى  النُّوِر  ِمَن  ُيْخِرُجونَُهْم  اغوُت  الَطّ َأْولَِياُؤُهُم  َكَفُروا 
.

َخالُِدوَن})1))

وثاين هذا الت�يّل ما يتفّرع منه ويلزم عنه، بال�رصورة ومن دون ف�شل، 

ُُّكُم اللُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن  َا َولِي ه� ت�يّل الر�ش�ل )�س( والذين اآمن�ا: {إَِنّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن * َوَمن يََتَوَلّ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإَنّ ِحْزَب اللِّه  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ُيِقيُموَن الَصّ
، وذلك يف مقابل ت�يّل الذين كفروا: {ترى َكِثيًرا ّمْنُهْم يََتَولَّْوَن 

ُهُم الَْغالِبُوَن})1))
 ،

َمْت لَُهْم َأنُفُسُهْم َأن َسِخَط اللُّه َعَلْيِهْم َوِفي الَْعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن})))) الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقَدّ
وذلك حتّى ل� كان�ا اآباءهم اأو اإخ�انهم: {يَا َأيَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتِّخُذوا آَباَءُكْم 

 ،
الُوَن})2)) َوإِْخَوانَُكْم َأْولَِياَء إِِن اْسَتَحّبوا الُْكْفَر َعَلى اْلِمَياِن َوَمْن يََتَولَّهُْم ِمْنُكْم َفأُولَِئَك ُهُم الَظّ

، وت�يّل 
الَِي َبْعًضا َبا َكانُوا يَْكِسُبوَن})1)) وت�يّل الظاملني: {َوَكَذلَِك ُنَولِّي َبْعض الَظّ

اليه�د والن�شارى: {يَا َأُيَّها الِذيَن آَمُنوا اَل َتَتِّخُذوا الَْيُهوَد َوالَنَّصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء 

، وت�يّل املنافقني ومن غ�شب اهلل عليهم: 
َبْعضٍ َوَمْن يََتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم})4))

{َألَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اللُّه َعَلْيِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم َواَل ِمْنُهْم َويَْحلُِفوَن َعَلى الَْكِذِب 

)38) �ش�رة الأعراف، االآية 196. 

)39) �ش�رة البقرة، االآية 107.

)40) �ش�رة الن�ساء، االآية 45. 

)41) �ش�رة النحل، االآية 100.

)42) �ش�رة البقرة، االآية 257. 

)43) �ش�رة املائدة، االآيتان 55 و56.

)44) �ش�رة املائدة، االآية 80.

)45) �ش�رة التوبة، االآية 23.

)46) �ش�رة الأنعام، االآية 129.

)47) �ش�رة املائدة، االآية 51. 
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، وت�يّل من قاتل�ا امل�ؤمنني واأخرج�هم من ديارهم: {إِنَا 
َوُهْم يَْعَلُموَن})1))

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى إِْخَراِجُكْم إِْن  يَْنَهاُكُم اللُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الِدّ
.

اِلُْوَن})1)) ُّوُهْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّ َتَول

من ال�ا�شح اأّن هذه االآيات، وغريها مّما ورد يف معناها اأو اجّتاهها، 

اآمن�ا،  والذين  ور�ش�له  هلل  الت�يّل  يف  االأول�ّية  اإعطاء  �رصورة  على  ترّكز 

االأمر  ال�الء،  هذا  مبعيار  االأخرى  وال�الءات  االنتماءات  مع  والتعاطي 

الذي ت�ؤّكده ب�ش�رة جلّية وحا�شمة االآية الكرمية التالية: {ُقْل إِْن َكاَن َآَباُؤُكْم 

َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  اَرٌة  َوتَِ اْقَتَرْفُتُموَها  َوَأْمَواٌل  َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوإِْخَواُنُكْم  َوَأبَْناُؤُكْم 
َوَمَساِكُن َتْرَضْونََها َأَحبَّ إِلَيُْكْم ِمَن اللِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه َفَتَربَُّصوا َحتَّى يَْأتَِي اللُّه بِأَْمِرهِ 
، حيث يالَحظ اأّن حّب االآباء واالأبناء واالإخ�ة 

َواللُّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقَي})23)
واالأزواج والع�شرية ه� اأكرث الع�اطف الب�رصيّة �شي�ًعا وت�ّقًدا، واأّن حّب 

االأم�ال رمز حلّب كّل ما يقتنيه املرء مّما يعتربه م�شاعًدا على اإ�شباع حاجاته 

اأو رفع مكانته عرب امتالك »اخليل امل�شّ�مة واالأنعام واحلرث«، واأّن حّب 

ر االأم�ال وُيربيها من دون ت�ّقف حّتى ل�  التجارة رمز حلّب كّل ما يثمِّ

الذي  امل�شكن  حّب  واأّن  ة،  والف�شّ الذهب  من  املقنطرة  القناطري  بلغت 

تذّكر  حمّطات  من  يعنيه  ما  بكّل  ال�طن  حلّب  رمز  ه�  املرء  عنه  ير�شى 

املاّديّة واملعن�يّة، وما  التعّلقات  زمانّية ومكانّية واإن�شانّية؛ لكّن كّل هذه 

لها من اأبعاد عاطفّية عميقة وم�ؤّثرة، ينبغي للم�ؤمن اأن يتعاطى معها على 

َِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا للِّه}))2) فاإذا تعار�س حّب ما تقّدم مع حّب  قاعدة {َوال

اهلل ور�ش�له واجلهاد يف �شبيله، فعلى امل�ؤمن اأن يت�رّصف وفًقا لتعّلقه باهلل 

ور�ش�له وجماعة امل�ؤمنني، لي�س من حيث ه� تعّلق حّب فح�شب، واإمّنا 

)48) �ش�رة املجادلة، االآية 14. 

)49) �ش�رة املمتحنة، االآية 9.

)50) �ش�رة التوبة، االآية 24. 

)51) �ش�رة البقرة، االآية 165. 
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من حيث ه� تعّلق ا�شتجابة ملا اأمر به اهلل وبّلغه ر�ش�له وجاهد يف ن�رصه 

حّتى تك�ن كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين ظلم�ا ال�شفلى.

ي�شّكل  وال�الء  الت�يّل  م��ش�ع  يف   
ّ
والقيمي العقائدّي  الثابت  هذا 

ببع�س،  ويكفر  الكتاب  ببع�س  ي�ؤمن  ال  الذي  امللتزم،  للم�شلم  بالن�شبة 

الفي�شل االأخري يف ح�شم اآرائه وم�اقفه من كّل ما يعر�س له من ق�شايا، 

ومنها الق�شّية املطروحة يف عن�ان هذه العجالة: امل�شلم�ن بني امل�اطنة 

الدينّية وامل�اطنة ال�شيا�شّية.

من  �شيًئا  دينّية«  »م�اطنة  على  الكالم  يثري  والراهن  ال�شائد  ظّل  يف 

 
ّ
�شيا�شي مفه�م  والراهن  ال�شائد  هذا  ظّل  يف  امل�اطنة  الأّن  اال�شتهجان، 

اأهّم  من  �شيا�شّية كان  تطّ�رات  �شياق  وا�شتقر يف  ن�شاأ وترعرع  بامتياز، 

معاملها:

اإعطاء ال�طن معنى االأر�س التي �شهدت قيام جتان�س بني املقيمني . 1

فيها، بحيث بات�ا ي�شّكل�ن اأّمًة بف�شل حياة م�شرتكة خالل تاريخ 

ط�يل.

الذي . 2 وال�شعب،  )الدولة(   
ّ
ال�شيا�شي الكيان  بني  املطابقة  حماولة 

)االأّمة(، بحيث  التجان�س  اآخر من  اأو  م�شتً�ى  ناته  قام بني مك�ِّ

ل�شالح  والدولة-االإمرباط�رّية  الدولة-املدينة  فكر  جتاوز  مّت 

الدولة الق�مّية اأو ال�طنّية، التي �شّكلت ن�ًعا من احلّل لل�رصاعات 

 احلديث على احلدود واملمتلكات 
ّ
االأوروبي التاريخ  الدامية يف 

وال�راثات.

مت�شاوين يف . 3 م�اطنني  حمّدد   
ّ
�شيا�شي اجتماع  اإىل  املنتمني  اعتبار 

احلق�ق وال�اجبات واأمام القان�ن، ب�رصف النظر عن انتماءاتهم 

الدينّية واملذهبّية والطبقّية والعرقّية. وهذا ما يطرح ال�ش�ؤال: ما 

م�اطنة  على  الكالم  والراهن  ال�شائد  هذا  ظّل  يف  ي�شّ�غ  الذي 
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دينّية؟

ميكن الكالم على م�اطنة دينّية مبعنى ت��ّشل الدين يف حتديد احلق�ق 

امل�اطن�ن  اأمامه  يت�شاوى  اأن  ينبغي  الذي  القان�ن  وجممل  وال�اجبات 

واالنتماء   
ّ
الديني االنتماء  متاهى  �ش�اء   ،

(52(
)دولة(  

ّ
�شيا�شي اجتماع  يف 

 كّليًّا اأو جزئيًّا. وهذا ماق�شد اإليه العن�ان.
ّ
ال�شيا�شي

 لدى امل�شلم يفرت�س:
ّ
 العقائدّي والقيمي

ّ
والثابت الديني

ت��ّشل . 1 اأي  الذكر؛  ال�شالف  باملعنى  الدينّية  امل�اطنة  مبفه�م  اأخذه 

الذي  القان�ن  وجممل  وال�اجبات،  احلق�ق،  حتديد  يف  الدين 

ينبغي اأن يت�شاوى اأمامه امل�اطن�ن.

االأّمة . 2 ي�ّحد   
ّ
�شيا�شي كيان  من  اآخر  اأو  م�شتً�ى  قيام  اإىل  تطّلعه 

الق�مّية،  اأبنائها؛  انتماءات  تعّدد  الرغم من  ، على 
ّ
الديني مبعناها 

واللغ�يّة، وبع�س االنتماءات الثقافّية، وغريها.

مّما   
ّ
والقيمي العقائدّي   

ّ
الديني الثابت  يفرت�شه  الذي  اأين هذا  ولكن، 

امل�شلم�ن مع ما ه� قائم  يتعاطى  اآخر، كيف  ال�اقع؟ بكالم  يجري يف 

اإليهم،  بالن�شبة  �شّكل،  الذي  الثابت  ذلك  �ش�ء  على  واقعهم  يف  وجاٍر 

اإىل  يتطّلع�ن  له�ّية  اأعلى  مثاًل  االأقّل،  على  اأو،  ه�ّيًة  زال،  وما  تاريخيًّا 

ا؟  خ�ش��شً
ّ
حتقيقها يف واقعهم عم�ًما، وواقعهم ال�شيا�شي

من املعروف اأّن التجربة ال�شيا�شّية التاريخّية للم�شلمني مل ت�ؤدِّ ومل ت�شَع 

عن  ينّظمها،  الذي  والقان�ن  التكليف(  )اأو  وال�اجب  للحّق  االإ�شالمّية  النظرة  ميّيز  ما  وهذا   (52(

اإ�شالميًّا بالدين وتاأ�شي�شها عليه يعطيها ن�ًعا من الثبات  النظرات العلمانّية، فارتباط هذه االأم�ر 

النظرات  يف  االأم�ر  هذه  تتاأ�ّش�س  بينما  اهلل،  ه�  مبطلق  الرتباطها  وذلك  لاللتزام،  ق�يّة  ودافعّية 

الزواج  يقّروا  اأن  فيكفي   .
ّ
ال�شيا�شي االجتماع  املهّمة يف  بهذه  املعنّي�ن  ي�رّصعه  ما  العلمانّية على 

اأو م�شادرة  الت�شاعديّة  ال�رصيبة  يقّروا  اأن  ا، ويكفي  ي�شبح حقًّ مثاًل حّتى  البغاء  اأو  الربا  اأو   
ّ
املثلي

امللكّية مثاًل حّتى ت�شبح واجًبا. وهذا ما يجعلها متغرّيةً ون�شبّيًة وذات دافعّية �شعيفة لاللتزام بها 

الأّنها ن�شبّية ومتغرّية.
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اإىل اأن ت�ؤّدي اإىل اإلغاء اله�ّيات االأخرى )االنتماءات(؛ الع�شائرّية، والقبلّية، 

واملناطقّية، واالجتماعّية، واالقت�شايّة، والثقافّية املحّلّية، وغريها. ولكّن 

هذه اله�يّات »مل ت�شتتبع انف�شااًل اأو انحالاًل عن ه�يّة اإ�شالمّية جامعة«، 

 ال�شامي، وبحّق، بعد اأن قذفت 
ّ
االأمر الذي تغرّي، كما يرى الدكت�ر علي

اأت�ن  املنطقة يف  �شع�ب  االأوىل  العاملّية  بعد احلرب  ملا  الدولّية  الرتتيبات 

ه�يّات وطنّية، ما زالت اإىل الي�م تبحث عن م�رصوعّيتها، ما جعل هذه 

ال�شع�ب تعي�س اأزمًة عاّمًة متظهرت يف اأّن

 ومتكاماًل 
(54(

 ملتحًما بالعاّم
(53(

ما كان �شابًقا جزًءا من وحدة م�شرييّة اأبقت اخلا�ّس

-
ّ
�شيا�شي ن�شاب  اإىل  اخلا�ّس  حتّ�ل  اإثر  بينهما  والتبا�ًشا  انف�شااًل  اأ�شحت  معه، 

. االأمر 
ّ
�شلط�ّي، اأي م�ؤ�ّش�شة ُقطريّة قائمة ج�هريًّا على عنا�رص االجتماع املحّلي

الذي انتهى اإىل و�شع هذا الن�شاب و�شط عالقة جتاذب وتناق�س والتبا�س بني ه�ّية 

اإ�شالمّية تاريخّية وه�يّة وطنّية حديثة. فكانت »االإ�شالمّية« قد حتّ�لت من اأ�شا�س 

 على اله�ّية 
ّ
 ل�حدة اله�ّية اإىل ا�شافة فر�شتها قّ�ة العقيدة واالنتماء الديني

ّ
تك�يني

اخلا�ّس،  على  والعاّم  امل�ؤّقت  على  الدائم  اإ�شافة  املاأزق يف  برز  اجلديدة. وهكذا 

اإ�شالمّيًة بالدرجة الثانية، وعربّيًة  ولي�س العك�س، بحيث اأ�شبحت الدولة احلديثة 

اأو تركّيًة اأو باك�شتانّيًة بالدرجة االأوىل، ثّم مل تلبث هذه الدرجة االأوىل اأن انق�شمت 

على نف�شها، فاأ�شبحت االإ�شالمّية يف الدرجة الثالثة، والعربّية، مثاًل، يف الثانية، يف 

.
(55(

 يف املقام االأّول
ّ
 اأو القبلي

ّ
حني اأ�شبح االنتماء الُقطرّي اأو الطائفي

هذا االنتماء الُقطرّي اأ�شبح يف املقام االأّول من حيث تعاطي الدولة 

مع هذا االنتماء، ولكّنه مل ي�شبح كذلك من حيث تعاطي امل�اطن معه. 

الدولة  ت�شَع  مل  الذي   ،
ّ
الديني بانتمائه  االأغلب  االأعّم  اإذ ظّل حمك�ًما يف 

)53) اخلا�ّس جمم�ع ما يخ�ّس فرًدا اأو جماعًة من انتماءات ووالءات. 

)54) العاّم جمم�ع ما يخ�ّس املجتمع ب��شفه جمتمًعا �شيا�شيًّا، اأي كّل ما ه� م�شرتك بني مفردات اخلا�ّس. 

«، يف: ال�سيعة يف لبنان: من التهمي�س اإىل 
ّ
 ال�شامي، »ث�ابت اله�ّية يف متغرّيات االجتماع ال�شيعي

ّ
)55) علي

امل�ساركة الفاعلة، الطبعة 1 )بريوت: دار املعارف احلكمّية، 2012(، ال�شفحتان 262 و263.



69

 حتافظ 
ّ
االأهلي املجتمع  اأن�شطة  بل تركت  اإ�شعافه،  اأو  اإلغائه  اإىل  الُقطرّية 

 
ّ
عليه وتعّززه، كما اأ�شهمت يف ا�شتثماره من خالل برامج للتعليم الديني

ة. تتابعها م�ؤ�ّش�شاتها الرتب�ّية العاّمة واخلا�شّ

ما تقّدم ي�شّ�ر طبيعة املاأزق الذي يعي�شه وجدان امل�شلم بني انتمائه اإىل 

 ي�اليه متام ال�الء، وانتمائه اإىل 
ّ
 على ال�شعيد العقائدّي والقيمي

ّ
ثابت ديني

 .
ّ
 يطمح جلعله مطابًقا اأو م�شتجيًبا ملقت�شيات انتمائه الديني

ّ
كيان �شيا�شي

ولكّن ال�ش�ؤال عن كيفّية تعاطي امل�شلم مع هذا املاأزق يظّل قائًما.

والـ»ما  ينبغي«  الـ»ما  يف  الدخ�ل  نتالفى  ال�ش�ؤال  على  االإجابة  يف 

يجب«، ونح�رص الكالم يف اإطار و�شف امل�اقف التي اّتخذها امل�شلم�ن 

واإن  راهًنا،  عليها  ا�شتقّرت  التي  وال�ش�رة  املاأزق،  هذا  مع  التعاطي  يف 

ب�ش�رة ن�شبّية.

، مل�ؤّلفه اأوليفيه 
يف هذا املجال، ا�شُتفيد من كتاب نحو اإ�سالم اأوروبّي)56)

روا، وا�شُتعيد بع�س ما كتبته يف مقّدمة له، مبا يكفي الإي�شاح املعيار الذي 

اعتمده الكاتب لت�شنيف امل�اقف، واإي�شاح روؤيته لها وتقييم هذه الروؤية.

يطرح الكاتب على نف�شه »تبيان التنّ�ع العميق لالإ�شالم املعا�رص لي�س 

على اأ�شا�س املذاهب واملدارات اجلغرافّية، بل من خالل ممار�شة الفاعلني 

الذين اأت�ا جديًدا )اأو ا�شت�شلح�ه( دون اأن يعرف�ه دائًما«.

منها،  وامل�قف  اإليها،  والنظر  االأّمة،  فكرة  من  الكاتب  يّتخذ 

اجلدد،  الفاعلني  ه�ؤالء  لت�شنيف  معياًرا  جتاهها،  العقلّية  وال�شل�كات 

في�ّزعهم على ثالثة تّيارات:

 )الدولة( التي ينت�شب اإليها م�رصًحا . 1
ّ
تّيار يّتخذ من الكيان ال�شيا�شي

املعارف  دار  )بريوت:   1 الطبعة  خليل،  اأحمد  خليل  ترجمة  اأوروبّي،  اإ�سالم  نحو  روا،  اأوليفيه   (56(

احلكمّية، 2011(، ال�شفحات 3 اإىل 14.
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الأن�شطته ال�شيا�شّية، وبذلك فاإّنه حتّ�ل من فكرة االأّمة االإ�شالمّية، 

املّتحد اجلامع لكّل امل�شلمني، اإىل االأّمة الق�مّية اأو ال�طنّية، املّتحد 

اجلامع جلزء من امل�شلمني. ويف ذلك تكّيف مع ال�اقع القائم واإن 

ا به. ويرى امل�ؤلّف م�شاديق لهذا التّيار يف كّل  مل يكن هنالك ر�شً

، ويف الق�ى واحلركات 
ّ
من اإيران وتركيا، على ال�شعيد الر�شمي

الكيانات  يف  اأن�شطتها  وحت�رص  العنف  ترف�س  التي  االإ�شالمّية 

ال�شيا�شّية التي تعي�س فيها ومتار�س تلك االأن�شطة باأ�شاليب �شيا�شّية 

)االإخ�ان امل�شلم�ن، حركة النه�شة الت�ن�شّية، حزب اهلل، اإلخ(.

لكّل . 2 اجلامع  املّتحد  االإ�شالمّية،  االأّمة  بفكرة  متم�ّشًكا  ظّل  تّيار 

ح�رص  ورف�س  القائمة،  ال�شيا�شّية  الكيانات  واإدانة  امل�شلمني، 

ويت�ّجه  فيها،  املقب�لة  ال�شيا�شّية  وباالأ�شاليب  اإطارها  اأن�شطته يف 

التّيار  هذا  اجلهاد.  نظرهم  يتطّلب يف  مكان  كّل  اجلهاد يف  اإىل 

يحّدد انتماءه اإىل االأّمة االإ�شالمّية ولي�س اإىل هذا البلد اأو ذاك.

، وم�شاديقه امل�شلم�ن املهاجرون اإىل الغرب، . 3
ّ
تّيار االإ�شالم االأقّلي

يف  الدينّية  ه�يّتهم  الإقامة  وال�شاع�ن  فيه،  نهائيًّا  وامل�شت�طن�ن 

جمتمعات علمانّية وذات اأ�ش�ل م�شيحّية، ما يجعل �شعيهم �شعًبا 

ومعّقًدا.

امل�اطنة  من  امل�شلمني  م�اقف  لت�شنيف  مبدئيًّا  ي�شلح  الت�شنيف  هذا 

الدينّية وامل�اطنة ال�شيا�شّية باملعنى املذك�ر �شابًقا.

املواطنة لدى التيّار الأّول

ال�الء  يف  االأول�ّية  يعطي  امل�ؤّلف،  كالم  من  ُي�شتنتج  كما  االأّول،  التّيار 

 
ّ
�شيا�شي جمتمع  اأو   

ّ
�شيا�شي كيان  اإىل  االنتماء  مبعنى   

ّ
ال�شيا�شي لالنتماء 

)دولة(، وذلك:
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مل . 1 واإن  القائمة،  ال�شيا�شّية  الكيانات  ال�اقعّية،  با�شم  يتقّبل،  الأّنه 

االأن�شطة  تلك  وميار�س  فيها،  اأن�شطته  ويح�رص  متاًما،  بها  ير�َس 

باأ�شاليب �شيا�شّية ولي�س باأ�شاليب دينّية.

الأّن ال�اقعّية املذك�رة جعلت مكّ�نات ذلك التّيار الر�شمّية وغري . 2

« اأو »االإ�شالم�-
ّ
الر�شمّية تن�ش�ي يف االجّتاه »االإ�شالم�-وطني

 للدولة بداًل من فر�س منطقها 
ّ
«، وت�شرتجع املنطق ال�شيا�شي

ّ
ق�مي

، الذي يفرت�س التطّلع اإىل اإقامة دولة املّتحد اجلامع 
ّ
ما ف�ق الق�مي

لكّل امل�شلمني.

اأف�شى . 3 دني�ّي ع�رصّي  انط�ى على ظه�ر جمال  امل�شار  الأّن هذا 

االأول�يّة  واإعطاء   ،»
ّ
»الديني عن   »

ّ
»ال�شيا�شي ا�شتقالل  قيام  اإىل 

كما  بينهما،  ال�اقع  التمانع  بتاأّثر  وذلك   ،
ّ
الديني على   

ّ
لل�شيا�شي

اإىل  يلجاأ  اإليه،  يذهب  ما  الكاتب  يعّزز  ولكي  الكاتب.  يرى 

ا�شتقراء جتربة الث�رة واحلكم يف اإيران، فيذكر اأّن انت�شار الث�رة 

تظاهرات،  )اإعالم،  �شيا�شّية  وفاعلّيات  واأن�شطة  بدع�ات  مّت 

على  )اال�شتيالء   
ّ
�شيا�شي غر�س  حتقيق  اإىل  وهادفة  اإ�رصابات( 

عليه،  وا�شتفتاء  د�شت�ر،  )و�شع  االنت�شار  تال  ما  واإّن  احلكم(، 

االأعلى  املر�شد  انتخاب  فيها  مبا  خمتلفة،  جمال�س  وانتخابات 

للجمه�رّية االإ�شالمّية ال الأّنه االأعلم ب�ش�ؤون الدين، واإمّنا االأعلم 

 اأكرث 
ّ
ب�ش�ؤون الع�رص، وانتهاج �شيا�شات خارجّية ذات طابع ق�مي

تنمية  على  بقّ�ة  تعمل  داخلّية  �شيا�شات  وانتهاج   ،
ّ
ديني ه�  مّما 

اأبناء الديانات  اإقليمّيًة فاعلًة وم�ؤّثرة، واإ�رصاك  اإيران وجعلها قّ�ًة 

وفاعلّيات  اأن�شطة  ه�  ال�شيا�شّية(  اللعبة  يف  االأخرى  واملذاهب 

�شيا�شّية غري دينّية.

ولكن، وعلى الرغم من اأهّمّية ما ي�رده الكاتب ح�ل هذه امل�شاألة، 
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ينبغي اأن نالحظ:

اإ�رصار الكاتب على قراءة ال�قائع التي ا�شتدّل بها مبفاهيم ثقافّية . 1

غربّية )علمانّية، دميقراطّية، ع�رصانّية(، واإ�رصاره على االنطالق 

 ،
ّ
وال�شيا�شي  

ّ
الديني االنتظاَمني  بني  التمانع  فكرة  من  قراءتها  يف 

 الذي اأن�شاأته الق�ى 
ّ
ما جعله يرى يف الف�شاء اأو املجال ال�شيا�شي

واقعّية،  �شيا�شات  اإنتاجها  خالل  من  االإ�شالمّية،  واحلركات 

 ،
ّ
 من قبل ال�شيا�شي

ّ
، وا�شتتباًعا للديني

ّ
 عن الديني

ّ
خروًجا لل�شيا�شي

معرفة  يف  الكاتب  لدى  نق�س  خالله  من  ّف  ُي�شَت�شَ الذي  االأمر 

فاإذا  فيه باجل�انب االأخرى،   
ّ
ال�شيا�شي االإ�شالم، وعالقة اجلانب 

مل يكن يف االإ�شالم ن�ّس على االأن�شطة التي ي�شفها باأّنها �شيا�شّية، 

فالأّنها من املتغرّيات املرتوكة لالجتهاد، والتي يحكمها فقط عدم 

تناق�شها مع اأّي حكم من اأحكام االإ�شالم اأو مق�شد من مقا�شده، 

وهذا ما يعطي لالإ�شالم مرونًة ت�شمح باإنتاج ال�شيا�شة ال�اقعّية التي 

يذكرها الكاتب.

ال�شيا�شّية، ودور . 2 الفاعلّية  تن�شيط  الدين يف  جتاهل الكاتب لدور 

امللح�ظة  االإيجابّية  واالآثار  الدين،  تن�شيط  ال�شيا�شّية يف  الفاعلّية 

لهذه اجلدلّية يف جتارب معظم الق�ى واحلركات االإ�شالمّية التي 

تتعاطى مع االإ�شالم على اأ�شا�س االإميان بالكتاب كّله.

اإّن كّل مكّ�نات التّيار املذك�ر تعطي االأول�يّة يف ال�الء للثابت . 3

. واإذا اأعطت للمقت�شيات واالأ�شاليب وامل�اقف ال�شيا�شّية 
ّ
الديني

دورها، فاإّنها ظّلت تتعاطى مع هذه االأم�ر ب�حي من مقت�شيات 

ال�شيا�شّية  امل�اطنة  اأّن  يعني  املرتّتبة عليه. ما   والقيم 
ّ
الديني ال�شاأن 

وخري  الدينّية،  بامل�اطنة  حمك�مًة  تظّل  لديها،  مقب�لًة  باتت  التي 

دليل على ذلك اأّن اجلمه�ريّة االإ�شالمّية يف اإيران، واإن اأ�رصكت 
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اأبناء الديانات واملذاهب االأخرى يف اللعبة ال�شيا�شّية، فاإّنها تركت 

لهم العمل باأحكام اأديانهم ومذاهبهم بال�ش�رة التي فر�شها الدين 

.
ّ
 ي��شف باأّنه اإ�شالمي

ّ
 على اأّي جمتمع �شيا�شي

ّ
االإ�شالمي

ولكن   ،
ّ
ال�شيا�شي مبفه�مها  امل�اطنة  هي  التّيار  لهذا  بالن�شبة  امل�اطنة 

.
ّ
حمك�مة بامل�اطنة مبفه�مها الديني

املواطنة لدى التيّار الثاين

الذين  الكاتب »االأ�ش�لّي�ن اجلدد«،  ي�شّميهم  التّيار من  ممّثلي هذا  اأبرز 

يعتربون اأّن الدول التي ن�شاأوا فيها م�شطنعة ومعيقة لبناء االأّمة االإ�شالمّية 

املتخّيلة عندهم، واأّن الثقافة ال�شائدة يف تلك الدول عبارة عن بدع، وال 

 وباأ�شاليب �شيا�شّية، وي�شتعي�ش�ن عن كّل ذلك برم�ز 
ّ
يقّرون بعمل �شيا�شي

�شخ�شّية  ح�ل  وبالتجّمع  غالًبا،   
ّ
وهابي  ،

ّ
مذهبي وباأمن�ذج  �شعائريّة، 

كاريزمّية باهرة، حمدودة الثقافة االإ�شالمّية االأ�شيلة، لكّنها تتقن الدع�ة 

ملفردات الرم�ز ال�شعائرّية، وانتقاد من ال يتقّيدون بهذه الرم�ز، ولكّن 

وال�رصاع  الت�شّلل  اإىل  عندهم  يف�شي  )االأمراء(  ال�شخ�شّيات  هذه  تعّدد 

املذهبيَّني حّتى داخل املذهب ال�احد.

باملجتمعات  تتحّدد  ال  اجلدد  االأ�ش�لّيني  »اأّمة«  فاإّن  هذا،  وعلى 

 
ّ
االإ�شالمّية بل بامل�شلك املجّرد عن كّل ع�شبّية اإ�شالمّية ذات طابع ق�مي

، وعن كّل ثقافة تاأخذ هذا الطابع، اأو حّتى طابع االإ�شالم باأكرث 
ّ
اأو وطني

مّما ميكن اأن يك�ن يف خدمة الرم�ز ال�شعائريّة.

يف اإطار الفكر ال�شائد لدى هذا التّيار ال ي�شعب فقط، واإمّنا ي�شتحيل 

م�اطنة  ه�  عليه  الكالم  ميكن  وما  �شيا�شّية.  م�اطنة  على  الكالم  ا،  اأي�شً

ا  دينّية ال مبعنى ال�الء لالأّمة االإ�شالمّية املتخّيلة فح�شب، واإمّنا ال�الء اأي�شً

ملن يعتربونه م�ؤمًنا بها، عاماًل يف �شبيلها، من اأمراء و�شخ�شّيات كارزمّية 
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ال وطن لها والجن�شّية وال مكان اإقامة اإاّل حيث يتطّلب االأمر جهاًدا �شّد 

.
(57(

من ال يدين�ن »مبذهبهم«، حّتى ل� كان�ا من اأقحاح امل�شلمني

املواطنة لدى التيّار الثالث

م�شلم� هذا التّيار امل�شت�طن�ن يف بالد ذات اأنظمة �شيا�شّية علمانّية ذات 

ثقافات جتهل االإ�شالم وتتجاهله، واإن كانت تتهاود معه، يطمح�ن، ال 

اإىل حتقيق  املن�شاإ وتقاليده ولغته،  �شّيما بعد انقطاع عالقاتهم بثقافة بلد 

اأمَرين:

اأن يعاَمل�ا كم�اطنني، واأن تك�ن لهم ما الأبناء م�طنهم اجلديد   .1

من حق�ق وواجبات من دون اأّي متييز.

2. اأن يجد لهم الفقهاء، عرب االجتهاد، خمارج دينّية للم�شكالت التي 

االختالط،  الطعام،  يف  واحلرام  احلالل  )احلجاب،  ي�اجه�نها 

اإلخ(، اأو اأن متكّنهم االأنظمة العلمانّية التي يعي�ش�ن يف كنفها من 

ممار�شة اأحكام دينهم يف ما يتعّلق باالأح�ال ال�شخ�شّية، ال �شّيما 

 مقّد�س، على غرار تعاطي املجتمع 
ّ
ما كان منها ذا طابع حرمي

 مع اأبناء الديانات واملذاهب االأخرى، وطبًعا هذا ه� 
ّ
االإ�شالمي

ل لديهم. املف�شّ

اأو  طائعني  امل�شلم�ن،  ه�ؤالء  يعطيها  التي  االأول�يّة  اأّن  ال�ا�شح  ومن 

، وذلك 
ّ
، وبالتايل للم�اطنة مبعناها ال�شيا�شي

ّ
مرغمني، لالنتماء ال�شيا�شي

، واإن ظّل حلًما 
ّ
ال�شتحالة اإعطاء االأول�ّية، عمليًّا وواقعيًّا، لالنتماء الديني

اإطار دول  اإ�شالمهم كخيار فردّي يف  يتعاط�ن مع  يراودهم حّتى وهم 

)57) ُيالَحظ من�ذج هذه امل�اطنة يف جتّمع اأتباع هذا التّيار م�ؤّخًرا يف �ش�ريا من كّل االأقطار االإ�شالمّية 

يثري  ما  اجلهاد. وهذا  اإىل  التي حتتاج  االأقطار  من  فل�شطني  ي�شتثن�ن  اأّنهم  ُيالَحظ  كما  والغربّية. 

اال�شتغراب والعديد من الت�شاوؤالت.
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وُنُظم علمانّية يندجم�ن فيها اأكرث فاأكرث مع مرور الزمن.

ذات  ال�شيا�شّية  للمجتمعات  املالئم  احلّل  اأّن  يبدو  العر�س،  هذا  بعد 

بني  الأّنه يجمع  االأّول،  التّيار  انتهجه  الذي  احلّل  االإ�شالمّية ه�  االأغلبّية 

، من دون اأّي تناق�س.
ّ
، وامل�اطنة مبعناها ال�شيا�شي

ّ
امل�اطنة مبعناها الديني
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بدران يحيى  ح�شن 

زيت�ن مهدي   
ّ
علي

جــــرادي �شفيــــق 

ال�شّيد اأمني  اإبراهيم 

قــــــا�شم نعيــــــــم 

جـــ�ادي اإليـــــا�س 

من��شهــــر حمّمــدي

ماجـــــد اأحمــــــد 

الرحمن عبـــد  طه 

جــــرادي �شفيــــق 

مطّهــري مرت�شــى 

طه ف�زي  غ�ّشـان 

سلسلــة أدبيـّـــات النهوض

العبادة والعب�دّية يف الروؤيا وال�شل�ك عند االإمــام اخلميني

عـــــــا�ش�راء وخطـــــاب املقــــاومـــــة االإ�شالمّيـــــــة

ال�شعائـــــر احل�شينّيـــــة من املظل�مّيــــــــة اإىل النـه��س

على �شفـــاف الفــــرات

جمتمـــــــــع املقـــــــاومـة

ال�شيخ عبد احلميــد بن بــــــادي�س

الث�رة االإ�شالمّية يف اإيران: ظروف الن�شاأة والقيم القيادّية

اخلطاب عند ال�شّيد ح�شن ن�رص اهلل

احلداثــــــــة واملقاومـــــة

االإمــــام ونهج االقتـــدار

ّ
قيم النه��س: احلّريّة - العدالة - اال�شتقالل ال�طني

النه��س احل�شـــارّي يف فكر االإمام م��شى ال�شدر

 -1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12
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بالل ح�شـن التـــــل

�شالمـــة ح�شيــــــن 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

يـــ��شـــف  
ّ
علــــي

جمم�عة من الباحثني

عبد ال�شاتر امل��ش�ي

بيان ن�يه�س احل�ت

زيعـــــ�ر اهلل  عبـــد 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

ماجـــــد اأحمــــــد 

عّبــا�س نــ�ر الديــن

منــ�جهــر حمّمــدي

جمم�عة من الباحثني

القد�س يف ال�عي املقـاوم

ّ
مبـــــــــاين اإنتـــاج االآخر يف العقـــــل االإ�رصائيــلي

الدولة واملقاومة يف ظّل االأو�شــــاع الدولّية الراهنة

املقاومـــــــــة: جدلّيـــــــــة احلــــــّق والقــــــــــّ�ة

ال�شــــ�رى ونظــم االأمـر

احلرب على غّزة

املرجعّيـــة الدينّيــة واملقــــــاومـــــــــة

اإ�شكالّيــــة ال�عـــي والذاكرة العربّية

الروؤية العلمّية لدى االإمام اخلامنئي

 يف فكر االإمام اخلامنئي )حفظه اهلل(
ّ
الفقه ال�شيا�شي

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

احلــــاكمّيــة: درا�شــة يف املفهـــ�م وت�شّكلــــه

�شناعة االأّمة االإ�شالمّية: االإمام اخلامنئي )حفظه اهلل(

ّ
 اال�شتنها�شي

ّ
وقيادة امل�رصوع االإ�شالمي

حق�ق االإن�شان من وجهة نظر االإمام اخلامنئي

 عند االإمام اخلامنئي
ّ
الفكر ال�شيا�شي
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