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اإلشكاالت والتحديات :المواطنة في دولة مسلمة  
 سيف الدين عبد الفتاح .د

 
يبدددو من كيبيددك الددو الأنوا  مانددا ممددام كشدددددددكدداليددة ميببددة كتم دده في علعددة بلمددات  ا ول  من ددا كتأل  

وال ااية كتأل  بالدولة، وال ال ة كتأل  بوصف مسلمة، وفي هذا اإلطار ككمن كلو اإلشكاليات بالمواطنة، 
في م  مف وم المواطنددة هو من المفدداهيغ الةيبيددة التي سددددددددادت المأمورل وااتيلدد  من الددو السددددددديددا  

لدولة الي لة ضيبية ميضددددددددا كتأل  بمف وم ا مة ال ااية ف ي كيكبغ بحا ما الكل ومية الحضددددددددار، الةيبي، ا
، مما الكلمة ال ال ة فتيكبغ بوصددددددف (1)وميتضددددددياكا وكشددددددكاالكا في الدول الموتلفة عل  كنو  المأمورل

هو الوصف المأتمد في  "مسلمة"مسلمة مو كسلمية، وخييا فأه منظمو الندول حينما جألوا من وصف 
ن م  يدرك ماا في عالغ هذا الشددددي  ليأبي عن حالة اجياغية ضاية في ا همية، الو م  عل  عالغ المسددددلمي

متةيي بك يي من سماكا، وبالأديد من مأطياكا، يتيبد الو من واقع يجك م  اتحيى بصدده المناط ومن 
  .رؤية يجك م  احدد بصددها من ج النظي والموقف

 
 

احن كا  ممام علقة ضاية في ا همية كيخذ كجليات وكشدددددكاالت بين اإلسدددددلم والةير في ا فكار وفي 
الدولة اليومية وفي واقع عالغ المسدددددددلمين، وضاية ا مي في هذا اإلطار وماا من الواجك علينا م  واقع 

احدد طبيأة اإلشددددكالية المن جية في هذا الميام من فيا للواقع ومن كحديد للمناط يجأه هذا االركباط 
ة يشكه في حييية بين المواج ة من ج ة والدولة اليومية من ج ة مخيى وعالغ المسلمين من ج ة عال 

 .ا مي كشكاليات ميببة كتطلك رؤية من اجية واضحة كحدد مناهج النظي ومناهج التناول والتأامه

                                  
 ـ سيف عبد الفتاح، عواقب الدولة القومية، في حولية أمتي والعالم، تحرير وإشراف: د. نادية مصطفى، سيف عبد الفتاح، القاهرة 1
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كل   (2)وضاية ا مي في هذا الميام م  اؤصدده مأن  هندسددة االجت اد المياصددد، بمدخه كيسدديسددي للنظي 

و باعتبار الواقع والمآل، ومن هنا هذا الميبك الو ماا ال ييف عند حدود اليسدددوم وا شدددكال متوطيا ال
فإ  هذا اإلشكال المن اجي التيسيسي يفيض علينا م  اتحيك صور الأامه مع كشكاالت المواطنة ااك ا 
مستصحبين سيا  الدولة اليومية من ج ة، وعالغ المسلمين بميجأيتا اإلسلمية من ج ة مخيى، وهو 

كا يؤصدددده المأن  الذ، يتأل  بج ات االختلا سددددوا   ممي يفيض علينا مناهج النظي للتأامه مع الواقع
 .كأل  ا مي بالمكا  مو بالزما  او اإلاسا ، وبمجمه ا مي بافة ا حوال

 
كاليات عميية مهم ا ينبع من متطلبات كفييد الوال  للوطن   وحول مبدم المواطنة ك ار مسدددددددكلة وكشددددددد

وفي مواج ة التياطأية التي قد كحصددده بين  .وكيديما عل  ما سدددواه من ال ويات واالاتما ات الفيعية
موجد حالة من  اإلسدددددددلمي قد النظياالاتما ات المتناظيل لألفياد كح  مظلة الوطن الواحد، فا  من ج 

وهكدددذا بلةددد  اليؤيدددة  .التنددداضغ والتواا  الول  بين منأيجدددات خدددارطدددة االاتمدددا ات المتنددداظيل كلدددو
 خطابا   اشددد د لغ بالميابه مانا ضيي .متجددل راسدددوة آفاقا - ومحدداك ا المواطنة حيو  في –اإلسدددلمية 
 مو .الحديث السددددددياسددددددي وللمجتمع للدولة الييمي التنظيي عم  في المواطنة يتبن  مأاصدددددديا كسددددددلميا  
 .، ينصيا ال  الألقة ا بيدل والسوية بين المجتمع والدولةالذ بالمأن 

                                  
 ـ سيف عبد الفتاح، هندسة االجتهاد المقاصدي،  2
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لذا كوجك علينا في هذا الميام التحي، عن ملمح المواطنة واسدددتولأل ا بأاد والملمح الحيييية ل ا 

في ظه الدولة التي اقام ا  وكجذيي الوعي بيهميت ا باالسدددددددتناد ال  قيغ اإلسدددددددلم وكجيبتا التاريوية
اليسددول صددل  ي عليا والا وسددلغ بوصددف ا الميجأية الشدديعية والتاريوية التي ينبةي عل  المسددلمين 

المواطنة ومأالجة ما يواج ا من كشدددددكاليات  موضييهغ االحتكام الي ا في ضدددددبغ الحدود المأيارية لمبد
  .روح الأصيوكحديات عبي اعتماد اليات ووصفات اسلمية كنسجغ مع 

م  خصدددددددوصدددددددية المن ج قد مقام بنا  متواااا للمواطنة " :وفي ضدددددددو  الو يمكن بنا  فيضدددددددية مفادها
يسدددتوعك في جنباكا كياطأات االاتما ات المتناظيل للفيد المسدددلغ دو  كفييغ بيولوية االاتما  لل وية 

 .(3)"اإلسلمية الميكبطة بالميجأية وكحيي  مستلزماك ا
ك  هذا ا مي كاما يشددديي كل  اإلشدددكال الحيو، الذ، يتأل  بالألقة بين المواطنة والدين، وبين المواطنة 
ودواغي االاتما ، وبين المواطنة وعلقت ا بالسياسي والمداي، وبين المواطنة وعلقت ا بمسالو ومداخه 

مواطنة باعتباره مف وم منظومة التنشددكة السددياسددية وا طي والسددياقات الةيبية التي كنظي كل  مف وم ال
في ااكا وضدددددمن منظومة كتأاضدددددد مأا وكشدددددكه مسددددداراكا، وفي هذا الميام وجك علينا م  احدد ل ذا 
المف وم في مبناه مأن  احاول م  اتلمس بأض ميغياكا ضدددددددمن رؤية كسدددددددلمية متميزل، ولكن في كطار 

  .لألقة بين الدول بأض ا البأضسيا  كاسااي وحضار، يأتمد الدولة اليومية بوحدل كيسيس في ا
والتأاطي مأ ا الو  (4)وضمن هذا الميام يجك م  اتطي  كل  مشكلة الدولة في عالغ الأير والمسلمين

م  الدولة اليومية بما افتيضددددتا من اطي عامة للتأامه جأه ب يي من االجت ادات الماضددددية وبحكغ فيا 
ال يتطاب  مع سدددددديا  االجت ادات في الماضددددددي، ك  الواقع وكحيي  المناط كتأامه مع سدددددديا  موتلف و

اليضددية واإلشددكالية ا سدداسددية في هذا الميام هي كشددكالية من اجية ميضددا كتأل  بسدديا  الدولة اليومية 

                                  
 .2009ـ سامر مؤيد عبد اللطيف، المعالجة اإلسالمية إلشكاليات المواطنة: رؤية تحليلية معاصرة، العراق : جامعة كربالء، كلية القانون، 3
 (10، سلسلة بحوث اجتماعية )1992نزيه نصيف األيوبي، كتاَبه "العرب ومشكلة الدولة"، نشرته دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، ـ  4
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الذ، البد وم  يؤعي عل  كصدددور المواطنة وكفأيه مأطياك ا، وضدددمن الو البد وم  كيكي اإلشدددكالية التي 
بالمسدددددددلمة لتأبي عن كشدددددددكالية من جية مخيى كيكبغ بإطار المواطنة كتأل  بذلو الوصدددددددف ل ذه الدولة 

ومسددددار الدولة اليومية في آ  واحد فتأبي بذلو عن كشددددكالية عالغ المسددددلمين في الواقع الحاضددددي الذ، 
يتنااعا ج ااين مفاهيميين  ج اا مفاهيمي ضيبي النشددددددديل  وهو الذ، يسدددددددود بحكغ الحضدددددددارل الةالبة، 

بالحضددددددارل اإلسددددددلمية ويتحيك صددددددور الواقع المأال ليتأيا من خللا عل   وج اا مفاهيمي ييكبغ
 .(5)شتباك والتداخه بين الج ااين المفاهيميينالحياغ  ا

 
 

ومن هنددا وجددك م  يكو  الموقف في هددذا الميددام يأبي عن حيدداغ  عدددل احدداول من خلل ددا م  اوضدددددددح 
لمضمو  مف وم المواطنة في الذابيل  الموقف ا ساس من عملية فض اشتباك عل  احو من اجي يؤصه

الحضدددددددارية اإلسدددددددلمية، ويمد الو كل  كطار لتفأيلا في سدددددددياقات الدولة اليومية وما يتطلبا الو من 
كمكااات اجت ادية وكجديدية،  انا بذلو سددنويم من مسددي علعة ممور  ا سددي ا ول هو الو الذ، يتأل  

ا، وا سددي ال ااي الذ، ييكبغ بالفيا التيليد، في مضددامينا بطبيأة الج اا المفاهيمي الةيبي وافتياضدداك
الذ، يتأل  بيامااا الواصددددددة، مما ا سددددددي ال الث فيتأل  بإمكاايا كفأيه وكشددددددةيه مف وم المواطنة في 
سدددديا  رؤية كسددددلمية واعية ال كةادر المف ومات الحدي ة وكؤصدددده مأااي التفأيه اإلسددددلمي من خلل 

مياصدية كستطيع م  كستوعك مأطيات التةيي ومصول الميجأية، ك  الو  صبغ هذه اليؤى من مداخه
يأني الييام بأمه ميبك وبموقف يتصدده بمناقشددة طبيأة هذه اإلشددكاالت عل  احو من اجي ومنظومي 

                                  
ة معرفية دراسيف الدين عبد الفتاح، "مقدمات أساسية حول عملية بناء المفاهيم"، فى د. على جمعة، د. سيف الدين عبد الفتاح )إشراف(، بناء المفاهيم ـ س 5

 وما بعدها. 27، ص 1998ونماذج تطبيقية، الجزء األول، المعهد العالمى للفكر اإلسالمى، الطبعة األولى 
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ودينامي حيبي وكشددةيلي، ومن هنا يجك التأيض كل  موضددوعات شددت ، لتكوين رؤية بصددييل ليضددية 
 .المواطنة في دولة مسلمة

 

 لويوم من ا سيا

 
وواقع ا مي مانا ال استطيع م  اتحدث عن هذه اليؤية الميببة كال من خلل استأياض المواطنة بمف وم 
ضيبي وكيديغ رؤية ايدية لا من منظور كسددددلمي مو ضيي كسددددلمي، مما ا مي ال ااي فيتأل  بضدددديورل م  

ار  يؤبد عل  مأااي ضاية في ا همية ايدم مأااي الذابيل الحضددددددارية لمف وم المواطنة في سدددددديا  مي
كيكبغ بالوبيل النبوية، ك  وعيية المدينة في هذا الميام كشدددددكه مسددددداسدددددا مكينا ورصدددددينا ليؤية متميزل 
ياسدددددددي، مما ا مي ال الث فيتأل  بضددددددديورات كعادل بنا  مف وم  لمف وم المواطنة وبنا  المجتمع السددددددد

  بالجماعة الوطنية، واماام كيكبغ بالمواطنة المواطنة ضدددددددمن رؤية مياصدددددددددية بلية وحياغ  كتأل
 .السفنية

 
 

في هذا السددديا  يمكننا فيغ كيصددديه هذا المف وم، وكفأيه ميتضدددياكا، وكشدددةيه محيباكا، والأمه من  
خلل آلياكا، ومسددددددالكا، وبنياكا، ضددددددمن هذه اليؤية الكلية يكو  مف وم المواطنة بم ابة اختبار مأملي 

هج التأامه مع الواقع إلشددددكاالت كتأل  بمناهج النظي الكلية، ومناهج التناول الجزغية، والتأاطي مع منا
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ومأطياكا الحضددددارية والتشددددةيلية، من دو  م  ا مه جااك التحديات الذ، يتأل  بتشددددةيه هذه اليؤى 
 .والمآالت المتيكبة عليا في سيا  رؤية استشيافية مستيبلية

 
 

 :،الشبكة االجت ادية ومصول الفيا الحضار :موال
سدددددددة االجت اد المياصدددددددد، ومأادالكا السدددددددننية من الضددددددديور، االهتمام بشدددددددي  البنا  الحضدددددددار، وهند

االستياكيجية ومصولا الأميااية والحضارية بما يؤسس رؤية في كجديد جامأية ا مة، الو م  الويوم 
من حال االختلا كل  فن االغتلا في كطار الموافيات الكبيى في سيا  اعتصام ا مة وكماسك ا، الو 

الواجبات والو للتأامه مع جملة التحديات وكيويغ عالغ  المشددددددديو  الحضدددددددار، الذ، يأتبي من موجك
 .االستجابات وبنا  وكيسيس االستياكيجيات

 
 

ومن هنا با  الو المدخه الكلي ال ادا كل  ا لفة الجامأة للتمكين لكه ممي يؤد، كل  جامأية هذه  
ا مة وفاعليت ا من خلل اجتما  االاسددددددااية وجامأية المواطنة ومصددددددول كماسددددددو واعتصددددددام ووحدل 

 .الجماعة الوطنية مجاال لتفأيه اإلرادل واإلدارل
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يحددث اجت دادا يسدددددددكن   الجدامأيدة المأداصددددددديل واالجت داد المنظومالمواطندة كأدد جز ا من منظومة 
المواطنة ضمن منظومة االجت اد اليادر عل  كوظيف فكيل المواطنة ضمن سياقات الجامأية والجماعة 
الوطنية وضددددمن سددددياقات صددددناعة التواف  المجتمأ  ومصددددول اعتصدددداما في كطار ف غ متجدد لحيبة 

  .وافياكا وجامأيتا وعوامه عصمتا واعتصامااإلجما  المأاصي بين موافياكا وك
الألقة بين الكلي والجزغي، وبين االصدددده والفي  عمليات من جية كتضددددمن حييية كسددددكين الجزغي في 

 .بلييا وعيد الصلة والنسك بين ا صه والفي  ضمن عملية كسكين وكنسيك
كي عل  ا صددددددده بالنفي والني  االهتمام بالفيو  مو الجزغيات ال يكو  بحال عل  حسدددددددار الكليات مو ي

كال  ..والبطل ، فالكليات هي الياضددددية عل  الجزغيات والفيو  كلح  با صددددول وهي ب ذا المأن  حابمة
 .م  التفاصيه هي بم ابة ميدمات الواجك واآلليات الموصلة والواصلة

والمن ج  .."من اجاولكه جألنا منكغ شيعة و "هكذا استأيض ما يمكن م  اطل  عليا االجت اد المن جي 
والمن ام والمن اجية عمه فاغ  البد م  ييكبغ باالجت اد المياصددد، فما من قصددد كال ولا طيي  ومسددلو 

  .."وك  هذا صياطي مستييما فاكبأوه وال كتبأوا السبه فتفي  بكغ عن سبيلا"وسلوك 
لموتلفة  عالغ ا شددواأل، هذه الشددبكة االجت ادية احن محوم ما اكو  كلي ا للوقوا عل  حال عوالمنا ا

وعدالغ ا فكدار، وعدالغ ا شددددددديدا ، وعدالغ ا حدداث، وعدالغ اليموا، وعدالغ النظغ، وعدالغ المفداهيغ، وعدالغ 
الوبيات، وعالغ النماام، وعالغ االاماط، وعالغ النماام المأيفية ورؤى الأالغ، وعالغ االدرابات، وعالغ 

كيجيات، وعالغ التشدددكيه الحضدددار،، وا بنية الحضدددارية، التحديات، وعالغ االسدددتجابات، وعالغ االسدددتيا
والأوالغ ال يافية والأيلية والفكيية وعوالغ التنمية والنما  واالركيا ، وعوالغ االرادل وا دا  وعوالغ 
الأدل وعوالغ ا حوال المتياربة بين الشدل واليخا ، والضأف واليول، والوهن والأزل، وعوالغ الألقات، 

، وعوالغ المؤسدددسدددات، وعوالغ البداغه والمواقف واالحكام واليؤى، وعوالغ الييغ وماسددداق ا والسدددياسدددات
وا خل  وبنياك ا، وعوالغ المناهج والتفكيي المنتظغ، وعوالغ المجاالت الموتلفة في سددياسددة واقتصدداد 
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ية وعوالغ واجتما  وكيبية، وعيافة وفكي وعوالغ ا فياد والتشدددددددكيلت الجماعية والجمأية والمجتمأ
  .الفكي والحيبة

وييكبغ بذلو بلا عوالغ االجت اد وعمليات التجديد الحافزل عل  الأميا  الحضدددددددار، وا ضدددددددتا، وعالغ 
، ..ا سبار والمسببات، وعالغ الوساغه واآلليات واالدوات واإلجيا ات واليواعد والمؤسسات والوساغغ

قات الدولية وا اظمة السددددياسددددية، وعالغ الداخه وعام الأيبات والمسدددد لت وعالغ النظام الدولي والأل
والوارم، وعوالغ الأمليات المتألية بالمشدددددددداربة والشددددددديعية والييادل والحيبات االجتماعية واليوى 

 ...وعالغ النماام التاريوية والنفسية والفكيية..السياسية ومسارات المواطنة
م  اأتبي هذه الأوالغ جميأا فنف غ حيييت ا  عوالغ شددددددددديدل التنو  والتمدد والتأيد والتجدد ف ه لنا

وطباغأ ا، ومسددييك ا وسددييورك ا وكطوراك ا، وكيعيياك ا ومآالك ا ومسددتيبلك ا، عناصددي اظم ا ضددمن رؤى 
ضدمن  البنا  االسدتياكيجي والحضدار،اسدتياكيجية اصده كل  رابأة االجت اد والمياصدد، وهو ضديورات 

في  "فيا جامأية ا مة ومااأية افتياق ا وكفيق ا  .لأمياايمصدددددول الفيا الحضدددددار، واالسدددددتياكيجي وا
  .(6)واقع الدولة اليومية والسياسات الكواية والأولمية

 .ضيورات البنا  االستياكيج  والحضارى والأمياا  ضمن مصول الفيا الحضارى

 
 

 :السيا  من ج ميمو  لدراسة المواطنة :عاايا
السددددددديا  وآعارها في رؤية ا حكام الشددددددديعية م  اؤبد م  فكيل  من ا همية بمكا  حينما اأالج فكيل

السددددديا  البد وم  ككو  واحدل من مهغ الشددددديوط للييام بالأمه االجت اد،، الو م  السددددديا  ال ينصددددديا 
يحيك مصددددددول الف غ الألمي للن  ضددددددمن  ،فحسددددددك كل  الو السدددددديا  ا سددددددلوبي المتأل  بالن  والذ

كن السددددددديا  مبأد من الو بما يأبي عن سدددددددياقات كتأل  بالواقع وبه سدددددددياقاكا اللةوية وا سدددددددلوبية، ول

                                  
 سة االجتهاد المقاصدي، مرجع سابق. ـسيف عبد الفتاح، هند 6
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كضدددميناكا ومن هنا فإ  السددديا  يأبي ضدددمن ما يأبي عنا عن فيا يتأل  بالحوادث الكلية بما يشددديي كل  
 .الو ابن الييغ

 
 ومن هنا فإانا قد اتوقف عند ما يمكن كسددميتا بسددياقات المدخه المياصددد، بما هو ينظغ بين مفيدات 

كشدددكه مداخه متكاملة حت  ككتمه فكيل السددديا  وكشدددكه سدددياقات متسددداادل كوضدددح عناصدددي متأددل 
ينضدداا كلي ا سددياقات مخيى كشددكل ا منظومة سددياقات مصددول الفيا الحضددار،، فتسدد غ هذه السددياقات 

يحيك فكيل السياقات ويضمن ا بأمه متواصه  ،جميأا في كبياا عناصي علعة كشكه م لث االهتمام الذ
 :هذا الم لث ي تغ بأمليات علث .متيابغو

 ..كتم ه في عملية التفأيه، مما ال ال ة فت تغ بأملية التشةيه :ا ول  هي عملية التيصيه، وال ااية

 
 

وضاية ا مي م  الوصددددده بين هذه الأمليات ال لث كاما يتيك  من اكسدددددا  فكيل السددددديا  فتجأه من هذه 
الأمليات سياقات متساادل كؤد، كل  بأض ا بأضا وكؤسس مأمارا يؤسس عناصي وعي ومياصد سأ ، 

  :كتلو  فيما يلي
وفي عل  سدددديا  الحفا، واليابع ا ول يتأل  بسدددديا  المجال، وال ااي ي تغ بسدددديا  ا ولوية، وال الث يت

يؤبد عل  سيا  الموااين، والوامس ييبز عل  سيا  المناط، والسادس يتأل  بسيا  الواقع والوسغ، 
  .والسابع يتأل  بسيا  المآل، مما ال امن وا خيي فيفأه سيا  الوساغه

في سددددديا  واحد  عمااية محكمة كجأه من هذه السدددددياقات بدورها عمليات متكاملة كيى في ا الشدددددييأة
 .وعل  صأيد واحد بالجملة الواحدل كؤصه مأااي الفيا وكوصه كل  مناط الفاعلية
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 :السياقات المياصدية

 
 

وهي ب ذا كاما كستكنا من خلل ا صه والوصه بين الشييأة باعتبارها حكمة في بناغ ا المأيفي وعدل 
وفي هذا  .  ماسددا  المياصددد والةاياتفي اسددي ا الييمي، ورحمة في ماسددا  سددلوب ا ومصددلحة كؤبد عل

 .(7)الميام فإ  كيجمة الشييأة من خلل كلو الكليات عل  ضيورل اعتبار السيا  ومياعاكا

 
ومن هنا فإ  اليول بي  الحال م  الأمه عل  كطبي  ا حكام االسلمية في الواقع يحتام كل  من ج آخي 

بسددددددغ حياغ  الدين لوقنا  وكاما ضايتا كسدددددد يه موتلف، يكو  مبنيا عل  فيا كطبييي ليسدددددد  ضايتا 
 .الطيي  لتلو الحياغ  لكي كصبح جارية في حيال الناس

 

  :رؤية كسلمية :احو بنا  استياكيجية لمف وم المواطنة :عال ا

                                  
 ـ سيف عبد الفتاح، المدخل المقاصدي واعتبارات السياق،  7
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بيا  موجز لمجموعة المفاهيغ ا سدددددداسددددددية وبيا  خييطت ا الواصددددددلة بين ا ايدم من خلل هذا المدخه 
والمفاهيغ المتصدددلة با والمشددداب لة لا  (مو الألة)المدخه المياصدددد،  وهي مفاهيغ المناط ضدددمن اظييات 

 :الحكمددة والمصدددددددلحددة والييمددة والميصددددددددد والنيددة، وكأييف الوطوات مو الأمليددات المندداطيددة :من قبيدده
من ج التوييج مو التحييي والتنييح والتحيي ، وعلقة هذا المناط بداغيكي الن  والحكغ الشيعيين، وال

 .وعمليات النظي والتناول والتأامه، ومف وم السيا  وعلقتا ب ذه الدواغي
عغ يتغ بيا  اظيية المناط وعلقتا بالمياصددددددد الشدددددديعية سددددددوا  المياصددددددد الأليا مو المتألية بالمكلف، 
 وعلقة المناط والحكغ بالسددديا ، والمأتبي من به الو وضيي المأتبي وما بين ما من سددديا  ميسددده، اأن 
ا من م  المناط هو ميبز دواغي  سدددددة  ااطلق  في به الو بالمناهج ال المسددددداغه، وبشدددددبكة المفاهيغ المؤسددددد 
كرغ الشددييأة ومياصدددها وقيم ا، وبمصددالح الول   الن  فالحكغ الجزغي فالسدديا  الحاضددن، موصددول بح 

حكغ الوصه بين هذه   م، الطيي  المستييغ الواضح هو الذ، ينبةي م  ي"المن ج"الأامة والواصة، وم  
 .الدواغي والزوايا

 
 

في ج ة مول ، والسددبك والشدديط والمااع باعتبارها  (مو الألة)ليد درجنا عل  الفصدده بين مفاهيغ المناط 
ا وضدددأية في ج ة عااية، والمياصدددد في ج ة عال ة، والحكمة والمصدددلحة والييمة في ج ات  كبني محكام 
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والعتبارات البيا  والضدددددددبغ والتمييز كارات مخيى، بما ينبةي مخيى، والو العتبارات الدراسددددددددة كارل 
التيبيد عل  ماا قد كغ اليبغ بين ا لكن ضالبا في الممارسددددددة الفي ية مب ي من المدارسددددددة ا صددددددولية ا مي 

وكدرام اليضددايا كح  بلياك ا،  "الكلي"الذ، ييبز عل   "مصددول الفيا الحضددار،"الذ، ينبةي م  يتداربا 
هذه الأناصددي في رؤية منظومية جامأة عل  سددبيه التيسدديس المن اجي وفي الطيي  كل  والوصدده بين 

 .(8)بنا  عيلية مب ي كيبيبا ومب ي قدرل عل  استيأار كأيدات الأصي الياهن
وضددمن سدديا  فيا الواقع فا  ا مي وبما مشددياا آافا كل  كأييف الواقع وشددمولا هده االمتدادات الزمنية 

والداخه  ,والمسدددددددتويات الموتلفة الفيدية والجماعية بكه ككويناك ا الحضدددددددارية ,اإلاسددددددداايةوالمكااية 
به دلو يجأه من  ,والوارم بفأه التداخه الشدددددددديد بحكغ عناصدددددددي عورل االكصدددددددال وعورل المألومات

 :الضيور، التأيا عل  عمليات م مة في فيا الواقع
 ,المأال العتبارات كفيضددد ا عناصدددي الزما  والمكا الذ، يحيك عناصدددي التأامه مع الواقع  :فيا الحال

وكيعييها عل  ماحا  المأمورل ال يمكن م  يتحي  الدور الفاعه بصددددها كال  ,ك  سدديولة المشددابه الدولية
وال يؤخي البيا  فيا عن وق  الحاجة، بما يأتبي من فيوض الوق  التي يجك  ,من خلل فيا الحال

 .البح ية بميدمات لوعي المواقف ووعي الوساغه واآللياتجأل ا ضمن قمة سلغ ا ولويات 
باعتباره الوسدددغ المتشدددابو في كطار كصدددور التفاعه بين الداخه والوارم وكفاعه دواغي  :فيا المجال

 .الواقع الموتلفة
فا  اعتبار المآل من الميصددودات الشدديعية والتي كحو التفكيي والتدبي والتوطيغ لأناصددي  :فيا المآل

به هو جملة من ا فأال الحضددددارية يتيكك علي ا آعارا  .والواقع هنا ليس كأامل عفويا .لحضددددار،الفأه ا
وفيا المآل هو مول  خطوات التفكيي المستيبلي ويحيك عناصي التدبي في التأيا عل  عواقك  .واتاغج

 .ا مور وعاقبت ا
 

 :مصول فيا الواقع

                                  
 ـ قرب إلى هذا ورقة إطارية للشيخ عبد هللا بن بيه، ورقة استرشادية ُأرسلت للمؤتمرين. 8
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ك  دراسدددددة المناطات المتألية بالحكغ الجزغي من ااحية والمتألية بالواقع من ااحية  :سددددديا  المآالت

مخيى، وسدددديا  الذ، يتأل  بفيا الواقع وصددددفا وكحييكا كاما يتأل  بأناصددددي ضاية في ا همية كيكبغ بما 
تيكبة يمكن كسدددميتا بالسدددياقات المآلية، سددديا  المآل يأني ضدددمن ما يأني البحث في النتاغج وا عار الم

عل  الفأه بذلو المسدددتشددديفة لجملة من ا فأال يصدددار كلي ا باليصدددد لبنا  موقف مسدددتيبلي يدخه في 
  .سياقات علوم التدبيي

ك  السدددياقات المآلية هي التي كجأه من المجت د حاضددديا ليس فيغ بأد كيييي الحكغ الشددديعي الجزغي 
فكيي مآلي خشددددددية م  ييع المكلف في مو الكلي ولكن يجأه من الو ميدمات مسدددددداسددددددية يتيكك علي ا ك

الحيم مو في المفسددددددل وضاية هذا السددددديا  المآلي م  يظه حاضددددديا ضدددددمن اعتبارات المجت د في اظيه 
االجت اد، ضددمن عملية اجت ادية مسددتميل وممتدل كفضددي بالضدديورل كل  البحث في ا مور التي كتأل  

بما ما ا كشدديي عل  المجت د كل  ضدديورل  .والتمكين مكااات عمليات التنزيه والتيعيي والتدبيي والتةيييإب
كيسدديس علوم مسددتيبلية كشددكه ربنا مسدداسدديا ومصددل مكينا ضددمن مصددول الفيا الحضددار، وكفأيه الفيا 

 .السنني
عمليات ال يمكننا كضفال ا ضددددمن اسددددتميارية االجت اد في سددددياقات اعتبار المآل ضددددمن سددددياقات الحكغ 

  .الحضار،الشيعي الجزغي وسياقات الفيا 
ضاية ا مي في هذا الموضدددددددو  مانا في حاجة كل  مجت د من او  موتلف مجت د قادر عل  كحداث فيا 
بالنظي المن اجي ينتظغ فيدا  بالنظي الحضددددددددار،، وفيا منظغ يتأل   بالنظي الجزغي، وفيا دقي   عمي  

يؤصددده اماام مأيفية عناصدددي الفأه الجزغي بالفأه الحضدددار، بكليات في مصدددول الفيا الحضدددار، الذ، 
كصددوع عيه المجت د بما يتناسددك مع الو المأمار الناظغ وكأيد المشددكلت وكيبيب ا وكوافي ا وكواقف ا 

 .عل  بأض ا البأض
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ك  هدددذا ا مي ييكبغ بفيدددا يتأل  بدددالتحدددديدددات التي كتأل  بدددا فياد والتحدددديدددات التي كتأل  بدددا مغ 
وااك ضدددمن عمليات كيبوية وعيافية وكأليمية وكدريبية  والحضدددارات وهو في هذا ا مي يصددده بين هذا

  .متكافلة ومتفاعلة

 
  .هذا يشكه من ج اظي وكناول وكأامه كتصه مضامينا بما كتواصه مع مياميا ومياصده

وبيانا بذلو يمكن م  اويم من مسي السيا  ا صةي كل  السيا  ا ببي ضمن منظومة سياقية كحاول م  
كحيك هذه الكليات لتتواصددددددده مع بأضددددددد ا البأض بذلو لتتناضغ كلو الجزغيات في اادراج ا الجميه 

  .واليصين ضمن هذه الكليات
ل السددددددديا  ا ببي عل  النحو الممتد هذه المسددددددديلة كاما كشدددددددكه ليس فيغ مهمية كضدددددددافية لمأالجة فكي

والمنفتح والمنتظغ والمتواصدده ولكن ميضددا اأطي لفكيل السدديا  حجية معل  ومجه كجأه من المجت د 
  .واالجت اد عملية عميية كجمع بين المنظور االجت اد، الفي ي والمنظور الحضار، الكلي

قات كأليمية وكدريبية وكيبوية، كشدددكه هذا الجمع كاما يشدددكه كطارا من اجيا  يجك م  يتحول كل  سددديا
المصددداقية وا همية والتأاضدددية والتكاملية ما بين ا طي المن جية التي يمكن م  كشددكه بدورها مصددل 
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مااا يأن  فأاال في الأملية االجت ادية سوا  باا  ضمن ا حكام الجزغية مو ا حكام الحضارية الكلية، 
 مة؟به الو بصدد المواطنة في دولة مسل

 

  :بنا  مف وم للمواطنة يحفا جامأية ا مة والجماعة الوطنية :رابأا
من الضددددديور، التأامه مع بار الوسددددداغه واآلليات في كطار يحفا جامأية ا مة واعتصدددددام ا وا دوات 
والوسدداغه بحكغ هذا الفيا الذ، يأد بابا م ما من مصددول الفيا الحضددار، والأميااي كاما يشددكه مدخلين 

 :م مين
ا ول من ما يتأل  بالوسددددددداغه واآلليات لمواج ة التحديات وكيديغ االسدددددددتجابات وا مي ال ااي يتأل  
با دوات التي كأين عل  بنا  ا مة وعمياا ا في سددددديا  يتكافه هذا النو  من ا دوات مع مخيا ليحي  

 .عمل م ميا يصك في عافية االمة وبياا ا
ك االهتمام ب ا ضمن مشيو  حضار، لن ضة ا مة واركياغ ا كل  من الممكن م  اصنف الوساغه التي يج

 :علعة صنوا متكاملة ومتكافلة
 االول من ا يأن  با دوات المن جية والوساغه المأيفية 

تألية مبنية المؤسسية الكي يمكن م  كيوم عل  م مة هذه الجامأية فتدفع ا ضيار الوال ااي يتأل  با 
 اية ل ا ب ا وكجلك المصالح البا

مما النو  ال الث من الوساغه واالليات فااا ييتي  بيدرل االمة عل  التأامه كدريجا في كنفيذ سياساك ا 
الجزغيدة وخطط دا الكليدة بحيدث يحي  التواصدددددددده بين الجزغي والكلي في عمليدات التكدامده والتفأيده 

بفيا الحال وفيا المجال بأمليات متيابطة ومتصددددددلة بفيا  ةوالتشددددددةيه، وبما يؤصدددددده مأااي موصددددددول
 .التنزيه

 
 

ك  بنددا  اسدددددددتياكيجي مو كوجددا احو بنددا  المواقف واليدددرات المتكدداملددة والمتكددافلددة بحيددث كم دده محددد 
مداخه االستجابات الواعية لمواج ة التحديات التي كتيى عل  ا مة، ومن هنا فإ  عمل عيافيا وكيبويا 

عل   "االغتلا"وفنو   "االختلا"الييام با وعليا في كطار التدريك الواعي عل  فنو   من ا همية
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حد سدددوا ، بحيث كشدددكه البنية التحتية العتصدددام ا مة وكأبكة قدراك ا بما يحي  هذا في كطار كجميع 
اا من مهغ ا هد "واحد" "بنا  المصدددددددالح"المصدددددددالح وامكااات كبادل ا بدال من كناقضددددددد ا وكصدددددددارع ا، 

المشددددتيبة التي يجك م  كؤسددددس عل  قواعد عيافية وكيبوية واجتماعية واقتصددددادية وسددددياسددددية بما 
عل  ا رض وبما يصددك في عافية ا مة وبيا  وجودها وحيبة اسددتميارها  "التجديد التفأيلي  "يحي  

 .وا وض ا وعمارك ا واركياغ ا

 
ك  ج ود التيصيه والتفأيه والتشةيه للمواطنة يجك م  ككو  ضمن كصور استياكيجي يحي  جامأية 

لمتبادلة اليافأية للن ضة، والدافأية لأمياا ا، وبنا  المصالح المشتيبة وا يوفاعلية ا مة، وكيهيل ا لمأاا
بحيث كتحيك صددور كيسدديس الو بواجك وق  يلتزم في الييام عليا جملة ال واب  والكليات، وهو ما 

وضييه من مداخه بلية في كجديد  ،دعااا ال  ضدددديورات اسددددت مار وكفأيه وكشددددةيه المدخه المياصددددد
وميصد استياكيجي ،عل  م  ككو  عملية التجديد هادفة ال  كحيي  ضاية 9الوطار الديني بنية ومدا  

من م ه الحفاظ عل  جامأية ا مة وفاعليت ا وكسدددتياف مدوارها الحضدددارية ومكاات ا، للييام ب ذا الدور 
الحضار، واالستياكيجي في آ  واحد، المواطنة ضمن هذا السيا  حيبة الميجأية والدافأية واليافأية 

 .والجامأية والشيعية والتجديدية والفاعلية

 
 

                                  
 ـ سيف الدين عبد الفتاح، تجديد الخطاب الديني من الحملة الفرنسية الى الحملة األمريكية، 9
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  :ف الميجأية وعلقت ا بالمواطنةكأيي :خامسا
الميجأية هي ا صدددددددول الفكيية وال يافية الأامة التي التي كؤمن ب ا الجماعة الوطنية وكشدددددددكه قول 
التماسدددو ا سددداسدددية في كشدددكيل ا بوصدددف ا جماعة بشددديية وهي ميضدددا ا صدددول الفكيية وال يافية التي 

لمشوصة للجماعة الأامة بجماعة سياسية، مو كتشكه من ا هيابه التنظيمات السياسية واالجتماعية ا
   .(10)الجماعات الفيعية التي يتكو  من ا المجتمع والمنظمة  اماط الألقات االجتماعية الساغدل

 

  :اإلاسا  رؤية الأالغ واإلطار الميجأي
طبيأة اإلطار الميجأي يشددتمه عل  جملة االفتياضددات واليؤى ا سدداسددية والتيسدديسددية التي كشدديي كل  

ا  ا وميشددد  الحيال ومبأادها ا سدداسددية وعملياك ا ومسددار حيبت ا التي يؤمن ب ا اإلاسددا  مو يتوذها ميجأ 
 .لا في رؤية الظواهي الحضارية عل  امتدادها وكنوع ا وكشابك ا

ومن هنا فإ  كطار الميجع يحدد ا اسدددددددا  المفاهيمية والمأيفية والفكيية والييمية والسدددددددلوبية التي 
كفسي السلوك والظواهي واإلطار الميجأي هو الذ، يحدد لواسا  ما لا داللة ومهميتا عند النظي كصف و

 .كل  الظواهي الحضارية في وصف ا وما يفتيي كل  كلو الداللة وا همية
ومن الحياغ  التيسددددددديسدددددددية في هذا الميام م  اتحدث عن الميجأية بما يتبادر با كل  الذهن ولكن م  

بما يشددددكه رؤية متكاملة للأالغ لواسددددا  والكو  والحيال، وما يتولد عن هذه ا صددددول من اتحدث عن ا 
 .علقات وكفاعلت

والجماعة الميجأية كنصددددددديا ال  االمة خيييت ا صدددددددفة، ووسدددددددطيت ا من جا، وشددددددد ودها فأل وفاعلية 
في بيا  االمة ال كتناف  مو كنف  جماعات ميجأية فيعية مو مشدددددددتية مخيى به كوظف ا  يوه .وكيعييا

سددنادات الميجأية في وشددبكة اإل (.الشدد ود-الوسددطية-ويييةال)بحيث كصددك في عناصدديها المؤسددسددية 
جملة المياجع والمصددددادر التي يجك اليجو  الي ا من دو  ا  يأن  الو ااةلق ا او االبتفا  او االاكفا  

كتأل  بنسددددييت ا المنفتحة في اطي المياراة،  يعلي ا، به ضدددديورل ا  كتحيك صددددور مهغ وصددددف ل ا والت
 .وعمليات كحكغ التواصه بين عناصي الألغ النافع ومأااي الحكمة في به سياقاك ا وكنوعاك ا

والييغ  وب ذا فإ  فكيل الميجأية وف  عناصددي التيجمة اإلجياغية باعتبارها كطار للميجع  اسددا  اإلدراك
 .فكيل جامأة ودافأة ورافأة وفاعلة والسلوك والمصالح كاما كأبي بذلو عن

                                  
 .  140، ص 2005ـ طارق البشري، الوضع القانوني بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، القاهرة : دار الشروق، الطبعة الثانية،  10
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ومن هنا فإ  عناصدددددددي الميجأية التي كجمع بين رؤى التيسددددددديس واعتبارات الواقع والجماعة الوطنية 
الميجأية ومصدددول وقواعد النظام الأام فضدددل  عن السدددياقات ال يافية التي كشدددكل ا اللةة واليموا وبافة 

ا عن معمد ل في بنا  مأمار، يشكه مصول هذه الميجأية حينما كنسجغ الأناصي ال يافية كاما كأبي جميأ 
كلو الأناصدددي وكتكامه وكتكافه وكيكلف بحيث ال كيوض وال ك دم، وقد كوتلف هذه ا عمدل في شدددكل ا 
وفي كجلياك ا ولكن اظي ل ذه ا عمدل فضددددددده رفأ ا لألسددددددديف الحضدددددددارية والأميااية لفاعلية كاسدددددددا  

 .الحضارل الذ، ييكبغ ب ا
 عمدل وك  اختلف  في مبناها ومظ يها فإا ا كيكلف في مأناها وجوهيها ووظيفت ا، وبي  الو هذه ا

االختلا في ا مة وجك عل  من يأيش في ا ويتأارا في سددددددداحاك ا م  يجألا اختلا اليحمة الذ، 
ال والمالو لأناصدددددي كصدددددحيحا الذاكي وكجدد ه يشدددددكه عناصدددددي الوجود الحضدددددار، اليافع والدافع والفأا

 .الذاكي
 

  :احو كيسيس الجماعة الوطنية ..الشييأة اإلسلمية والمواطنة :سادسا
كأتبي قضددددية الألقة بين الشددددييأة والمواطنة من المسدددداغه الميببة ال باعتبار الجمع بين ما عل  صددددأيد 

كل  واحد، ولكن باالعتبار الذ، حمل  فيا قضددددية الشددددييأة ومسدددديلة المواطنة بما ال كحتمه، ومدى الو 
كصددور حيييية هذه الألقة ضددمن رؤى كفتيض كناقضددا في الألقة بين الشددييأة والمواطنة، عل  اليضغ 
من م  قضية الشييأة كنتمي كل  داغيل الميجأية واليواعد المتألية بالنظام الأام، بينما قضية المواطنة 

المواطنين ضددمن وطن واحد التي كتأل  بالواقع الذ، يجمع  (المأال الواقأ )كيكبغ بيسددس الميجأية 
  .وحالة من المواطنة  كيكك مصول التأامه ضمن قاعدل المساوال الأامة في الحيو  والواجبات

من الضددددددديور، م  احدد من ج النظي للألقة بين المواطنة والشدددددددييأة، ضدددددددمن دواغي عدل كتياوح بين 
صنوا ، وقد ييى البأض اآلخي م  التياحغ والتزاحغ والتصادم، فيد ييى البأض م  الشييأة والمواطنة 

 /الأملية السددياسددية ال كتسددع لكلهما ولكه مجالا، بينما ييى فيي  عالث م  الشددييأة والمواطنة مفتيقا  
متمايزا ، ويتبن  رابع م  الشدددييأة والمواطنة متصدددادما  متنافيا ، والو ضدددمن ضدددةوط كتأل  بواقع 

لفددات بين طواغف ا مددة وكسدددددددتةلل الددو الولا يأيش فيددا النظددام االسدددددددتبددداد، عل  كوليددد االخت
لمصددالحة االسددتبدادية، صددناعة الولا واالختلا عملية ييوم ب ا النظام السددياسددي االسددتبداد، ضددمن 
عمليات متيابمة، فتفتأه خلفا، وكوتل  اختلفا، وكؤجج كناقضدددددددا، بحيث كصددددددديا النظي عن جملة 

  .واإلاسا ، وكتأل  بحيوقا الم درل، وبيااا الم دور اليضايا الحيييية التي كيكبغ بكيا  المواطن
ال يمكن التأارا عل  المبادئ التيسددددديسدددددية التي كتأل  بالشدددددييأة كال في كطار منظور عام وبلي ييكبغ 

والسدددياسدددي  (الشدددييأة)مول ما ييكبغ بالمياصدددد الكلية الأامة للشدددييأة، وبما يحدد الألقة بين الديني 
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جماعة )، والمواطنة في جماعت ا السدددددياسدددددية (ميجأية النظام الأام)في مبادغ ا ، والشدددددييأة (المواطنة)
، هذه اليؤية هي التي ككشف مسار ووسغ الألقة بين حياغ  التيصيه ومداخه (المواطنين عبي الوطن

التزييف، والذ، يتوذ مسدددارات عدل، وكوج ات كحمه في طياك ا محكام وكأميمات كحتام في حيييت ا 
ياسدددددددي، الولغ بين كيعيي الديني الجوهي، كل  مياجأ ة وكيمه، من م ه م  الديني ال علقة لا بالسددددددد

والحيييي في االجتما  اإلاسدددددددااي وعمليات كسدددددددييس الدين وكوظيف قدراكا، الشدددددددييأة بين الفيض 
واليفض، الشددددددييأة ومداخه ا قلية والطاغفية، الدسددددددتور بين الوحدل الكيااية وصدددددديا  الموارد وفكيل 

 .ااااتالتو
قد ككو  هذه اليضايا جميأا خاصة في حال كشوش ا وكشوه ا، كأااي ضمن سيا  عام من التضمينات 
السدددددلبية والتي كولد ب ييا من كلو ال واجس، هذا السددددديا  قد يؤعي كيعييا سدددددلبيا مو كيجابيا في سددددديا  

لنظي في كلو ا مور كيابمات مأينة عل  النظي للجماعة الوطنية والسدددددددنن التي كؤد، كل  كماسدددددددك ا وا
التي كؤد، كل  كفكك ا، وهو يشدددددكه سدددددياقا كاريويا يجك النظي فيا، والتأامه مأا بدقة وحسددددداسدددددية 
وروية، بذلو يجك م  يؤخذ في االعتبار الو السددددددديا  اإلعلمي ولةة الوطار السددددددداغدل التي كحتو، 

ة والت ييفية التي كحيغ عل  مفجيات ومفووات، وبذلو البحث في السددديا  عن كلو المداخه التيبوي
  .ب ذه الأملية التي كشكه شيوطا لتيسيس الجماعة الوطنية وكشكيه وعي ا

بما م  هناك من بأض الم تمين ب ذا ا مي من مضاا كل  ملف الطاغفية مأالجة جديدل ال كيه خطيا عن 
منية هي فيغ التي المأالجة ا منية السددددددداغدل في التأاطي مع هذا الملف، فبأد م  باا  المأالجة ا 

كسددددددديطي عل  مأالجة ملف الفتنة الطاغفية مضدددددددداا البأض المأالجة الفتنوية والتي قد كزيد ا مور 
اشدددددددتأاال، ومن هنا وجك علينا م  اضدددددددع ا مور في محجام ا الحيييية من دو  كقحام الدين من ضيي 

 اك ح  هنا مو ح  هناك بسبك ميدا  واللجو  كل  خطار االستنجاد واالستةاعة وبيانا اولول عل  اات
الديااة مو ما شابا الو، مصبح هناك ما يمكن كسميتا مأالجة فتنوية لك يي من ا حداث والتي يمكن م  

 .(11)كنتمي كل  داغيل الألغ  االجتماعية واالقتصادية ييحغ الدين في ا ومن مقير طيي 
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