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

 

  :المدخل الحقوقي وأصول النظام العام وحركة المجال العام :سابعا
فكرة النظام العام هي من األفكار األسااااساااية التي يريكا علي ا علن القا ون اال أ  ا ليسااان فكرة قا و ية 
خالصاااااة ابتدع ا علن القا ون فا حصااااارت فيد ويقوقعن داخلد بل ا  ا يجالعنا خارن علن القا ون ك ل  

علن القا ون وعلوم السااياسااة فجد ل ا مكا ا بين العلوم اإل سااا ية الملتلفة لتقف في منجقة التماب بين 
  ف ي مفصااال من مفاصااال ربا ه و العلوم بععااا ا ببعه باعتبارها احد  قو  .واالجتماع واالقتصااااد 

صمام أمان حافظ 1ففكرة النظام العام في وضع ا المعاصر يوصف بأ  ا  .التأثير داخل المجتمف والدولة
فعااع عن كو  ا الاجاا العاارعي لدفف حركة  .ألي  ظام اجتماعي مما قد يت دد أسااسااد التي ينبني علي ا

 .المجتمف يحقيقا ألهدافد
اال أن النظر الى وظيفااة الفكرة  ..من الثاااباان أن فكرة النظااام العااام من  تااان الفكر القااا و ي الاربي ..

ومعااامو  ا يكعاااف عن أبعاد كو ية ل ا فم مة الحفاق على قين المجتمف األسااااساااية ومرجعيتد العقدية 
فلساافية األيديولوجية وهي المعروفة باألصااول والكليات التي يبني علي ا الجماعة حركت ا  ال وأسااسااد ال

  .ش  أن العريعة اإلسعمية يعمنن من األفكار ما مكن ا من االضجعع ب  و الم مة
 

  :المجال العام والملف القبجي
هل يعني ذل  أن يبتعد الماساااساااات  ان سااايجرة الماساااساااات الدينية على المجال العام يجرح يساااا ل

الدينية كلية عن المجال العام ضااااامن ر ية علما يةر األمر لي  على ه ا النحو فكثير من الماساااااساااااات 
الدينية حتى في الحعارة الاربية شكلن واحدة من الفعاليات التي يدخلن في المجال العام فعع عن 

                                  
وضعية "، رسالة نين الـ عماد طارق عبد الفتاح البشري، فكرة النظام العام في التشريع اإلسالمي النظرية والتطبيق "دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوا 1

ريعة فكرة النظام العام في الشـ يضا، أانظر وقارن في تقريب  5، 1، ص2002مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 
الكلية ـ ، وما بعدها )الخصائص العامة للتشريع اإلسالمي ـ أسس المرجعية العامة و 260اإلسالمية للفكرة المبثوثة حول النظام العام في القانون الوضعي ص

 المقاصد الكلية العامة( .
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ومن هنا فإن األمر ال يريبا ربما با لراط ا  .لعيينيةالمجال السياسي  الكنيسة في بولندا  وفي أمريكا ا
المباشااار في المجال العام بحيح يحل الكنيساااة محل ماساااساااات أخر  وجه أن يريبا ب ا ذل  المجال 
العام واللجاب العام  أبرز ما في ذل  بروز ويكرار الحديح عن شاااعه الكنيساااة  ومحاوالت يسااايي  ما 

قد ياامن ذل  مف ا سحاب الدولة من مساحة يتعلق بالمجال العام مما يسمى بأحداث الفتنة الجائفية  و
أد  الى فراغ ربما حاولن بعه الماسااااسااااات ملحد خاصااااة حينما يتعلق األمر بمنظور يوجد بعيند ينظر 

 لألقباط كجائفة أو أقلية 
م على وجد هناك ك ل  ما يتعلق بععاااااوائية النظر فعاااااع عن ععاااااوائية الواقف ال ي يتعلق بالمجال العا

العموم  ذل  أن المجال العام بدا كسااااحة متنازع علي ا ضااامن قو  شاااتى ال يعبر الكنيساااة اال عن واحدة 
 .من ا

ا عن ه و األرضااية الحوارية اال أ د يجه أن  وفي ه ا السااياف فإن النعاااط القبجي في مصاار لي  بعيده
يجرح أو ُيساااكن عن ا  من الم ن   جيه وبوضااوح ويمييا على مجموعة من األسااحلة  ه و األسااحلة التي

أن  لرج ا لحال العلن والمكاشااااااافة في اطار شااااااافافية يعك  حقيقة الععقة بين عناصااااااار النساااااااي  
 :االجتماعي لألمة وذل  ضمن مدخلين للمرجعية يجه الوقوف علي ما

اإلساااعمية أصاااع مرجعية الجماعة الوطنية وقواعد النظام العام التي ال يساااتنكف من أن يجعل الثقافة 
 (.االعتراف بالثقافة العامة والثقافات الفرعية المتنوعة.)مرجعيا مكينا

مرجعية المواطنة في العمل السااياسااي والعااأن العام وقعااايا الحقوف والواجبات  بما ياساا  لجماعية 
 المواطنة عبر الوطن ودون أد ى شاااااااب ة لعساااااااتقواا باللارن أو العمل خارن قواعد يأساااااااي  الجماعة

 .الوطنية
 

 :المواطنة في دولة مسلمة :يأسي  الدولة ودستور المدينة :ثامنا
 صاان وثيقة دسااتور المدينة على اعتبار اإلسااعم أساااسااا للمواطنة في الدولة اإلسااعمية الجديدة التي 

وأحلن الوثيقة الرابجة الدينية محل الرابجة القبلية  فعبرت عن المسااااااالمين  .قامن في المدينة المنورة
ويجعل ه ا النص المسااااااالمين أمة يجمف بين أفرادها اإليمان بالدين  (2/م) "أمة من دون الناب"بأ  ن 

وه و ظاهرة يعرف ا المجتمف العربي  .دون  ظر الى أصول ن القبلية أو النسبية (ص)ال ي جاا بد محمد 
 .القرابة والنسه ألول مرة في ياريلد  فلن يجتمف فيد الناب قبل اإلسعم اال على أساب من صعت
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  أو (ص)والمواطنة للمسلمين مقتصرة على المقيمين بالمدينة من أهل ا وممن هاجر الي ا مف رسول هللا 
وال ين آمنوا ولن ي اجروا ) :قبلد أو بعدو  وال يعمل المسلمين غير المقيمين في المدينة  لقول هللا يعالى

روكن في الدين فعليكن النصر اال على قوم بينكن ما لكن من واليت ن من شئ حتى ي اجروا وان استنص
 {.72:األ فال} (وبين ن ميثاف

بل  صاان الوثيقة على اعتبار  .ولن يحصاار المواطنة في الدولة اإلسااعمية األولى في المساالمين وحدهن
 .الي ود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة وحددت ما ل ن من الحقوف وما علي ن من الواجبات

للي ود دين ن وللمساااااالمين دين ن   .ي ود بني عوف أمة مف المساااااالمين"يقرر الوثيقة أن  (25)فقري ا  ففي
وال يقف عند ي ود بني عوف وحدهن  وا ما يمعااي النصااوص من  ".موالي ن وأ فساا ن  اال من ظلن وأثن

بل ان بعه النصوص .لتقرر باقي قبائل الي ود مثل ما يقرر لي ود بني عوف (36)الى الفقرة  (26)الفقرة 
يعاااير الى واجبات على المعاااركين من أهل المدينة مما يعاااير الى أ  ن دخلوا في حكن الدولة الجديدة 

ال ي  (ب 20)وأوضااه ه و النصااوص هو  ص الفقرة  .وخعااعوا ألساا  ينظيم ا التي وردت في وثيقت ا
وهك ا يتبين أن عنصاااار  ".من ال يجير معاااارك مالكا لقري  وال  ف   وال يحول دو د على ما "يقرر أ د 
واإلقامة المريبجة بد عند  عاااااأة الدولة هو ال ي أعجى هاالا الي ود والمعاااااركين حق  (المدينة)اإلقلين 

 .المواطنة  وضمن ل ن التمتف بالحقوف التي كفلت ا الوثيقة ل ن
الدولة اإلسعمية   وقد  ظمن األحكام اإلسعمية ا بعد ذل  ا في القرآن والسنة أوضاع غير المسلمين في

وعرضاان ل ل  كته الفقد اإلسااعمي المتلصااصااة في موضااوع اهل ال مة  والمبسااوطة العاااملة ألبواب 
وال يلتلف الباحثون اااا من مسلمين وغير مسلمين اااا في أن اإلسعم  "أهل ال مة"الفقد كافة يحن عنوان 

ة بين ن وبين المسلمين وفق أحكام قد كفل ألهل ال مة حياة كريمة عاياة لحمت ا العدل مع ن والمساوا
اإلسااعم التي يقرر ذل   وسااداها الرفق ب ن والتسااامه مع ن في كل ما ال يلل بأحكام الدين اإلسااعمي 

  .أو يعرض  ظام دولتد للجر أو ضرر
النظام اإلساعمي هو النظام القائن على العاريعة اإلساعمية  الماساساة يفاصايلد على وفق قواعدها في  

د واالساااتنباط والتفساااير والتأويل  وغير المسااالمين هن شاااركاا المسااالمين في الوطن من  كا ن االجت ا
الى  (ص)دولتد األولى في المدينة المنورة  ودولد التي يوالن أيام ا بعد ا تقال النبي  :لإلساااااااعم دوايد 

 .الرفيق االعلى  وحتى يوم الناب ه ا
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ما في ه ا المقام يجدر اإلشااااارة الي ا والتي يتمثل فيمن العااااروري اإلشااااارة الى أن هناك أصااااول م مة 
  :يلي

 :يحكين  صاااوص العاااريعة الواردة في القرآن الكرين والسااانة الصاااحيحة  واألصااال الثا ي :األصااال األول
اعمال روح االخوة  :قبول ما يقتعاااايد المعاااااركة في الدار  أو الوطن بتعبير ا العصااااري  واألصاااال الثالح

همال ا  فكل قول أو رأي أو فعل  افي روح األخوة فقد غفل صاااااحبد عن أصاااال من اإل سااااا ية  بدال من ا
  .2أصول اإلسعم عظين  جق بد القرآن الكرين  والسنة الصحيحة

  

  .ا  ن أمة واحدة من دون الناب
والتمايا قائن  (من دون الناب)ال شاا  أن المراد بكلمة أمة هي الجماعة السااياسااية المتمياة بقرينة قولد 

ان وحدة األمة أمر ثابن ال يمكن التعاااكي  ..على معيار جديد غير قبلي وغير دموي  وهو معيار عقيدي
في ثبايد وحرمة االخعل بد  ولكن في اطار وحدة األمة يمكن أن يتعدد المجتمف السااااياسااااي ويمكن أن 

 .(3)يتعدد الدولة حسه المجتمف السياسي داخل األمة الواحدة
يأساااي  مجتمف ساااياساااي متنوع في دولة واحدة و ظام حكن واحد  على أسااااب  اإلساااعم يقبل فكرة..

وال يعااااترط إلقامة دولة أن يكون لمجتمف اسااااعمي  .اإلسااااعم يتمتف الجميف في ا بحق المواطنة الكاملة
 .(4) قي خالص

 عند وصاااااول الرساااااول صااااالى هللا عليد وسااااالهن المدينة المنورة م اجرا  ساااااارع الى ارسااااااا معالن الدولة
االسعمية االولى  وعامد على يأسي  التجربة السياسية الجديدة وجد لديد واقعاه ال يمكن بحال حملد 
كلياه على أساب العقيدة  حتى أنَّ المسلمين المتوحدين بالعقيدة لن يكو وا واقعاه واحداه  فاأل صار كا وا 

ن  االمر ال ي اقتعاااااااى المواخاة يمتلكون األرض واإلمكا ات واإل تماا الى األرض على عك  الم اجري
ويجلى ذل  في  .بين ن لتجاوز التمايا الواقعي ال ي يحول دون صااااااا رهن في بويقة التجربة الجديدة

قيامد صاالى هللا عليد وساالن بازالة اسااباب اللعف بين االوب واللارن  ويأسااي  المسااجد ال ي ايل  

                                  
 .  239ـ  237،  ص2006، القاهرة : دار الشروق، الطبعة الثانيةة، ـ د. محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة اإلسالمية 2
ـ  642، ص 1999سالمي، بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، سماحة آية هللا الشيخ مهدي شمس الدين، في ااالجتماع السياسي اال 3

265   
 .266، ص المرجع السابق ـ 4
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ن امر بالمااخاة بين الم اجرين واال صاااااار  ذل  مركاا للدولة يقام فيد الصااااالوات ويتل  مند القرارات  ث
  .الحدث الفريد في العالن ال ي وحد معاعر وآالم المسلمين  وجعل ن فعع كالجسد الواحد

؛ وهنا فإنَّ اساااااقاط العقيدة كأسااااااب .كما وجد لديد خليجاه من غير المسااااالمين من المعاااااركين والي ود 
للمعروع السياسي المراد يأسيسد في المدينة سوف يصدف على قسن من الناب وال يصدف على القسن 

شاااااروط  اآلخر  فاإلخوة الدينية والمعاااااترك العقائدي يصاااااله لتكوين رابجة بين المامنين فقا وضااااامن
لتجربة أخر  يأخ  بكافة أسباب ومقتعيات التجربة الدينية البحتة  وواقف المدينة لن يكن ك ل  كو د 
يعااتمل على غير المساالمين ولوجود واقف آخر يميا التجربة اإل سااا ية في أبعادها العقدية واإلجتماعية  

ربة اإل ساااا ية يقتعاااي ايجاد وهنا فإنَّ لوازم المعاااروع الساااياساااي المراد يأسااايساااد من خعل ه و التج
رابجة أعن يصااااادف على واقف المدينة المتنوع والمتعدد في أطيافد وألوا د المجتمعية والعقيدية  وه ا 

  (صااحيفة المدينة)عندما عقاااااااااد ايفاقاه مف المساالمين وغير المساالمين  عرف باساان  (ص)ما فعلد الرسااول
طنة المسااااااااولة والمحدودة بحدود وضاااااااع ا فكان بحق أول من وضاااااااف المعنى الحقيقي لمف وم الموا

الرسااااول كععمات يوقف مساااااولية من أخل بداخل ا يحن دائرة حكن اإلسااااعم ومرجعيتد طبقا ألحكام 
التي يعد بالمف وم المعاصاار مرجعية دسااتورية لسااكان المدينة النبوية؛  (صااحيفة المدينة)ه و الصااحفة 

يوضه المعتركات القيمية مف مبدأ المواطنة   -بنداه  47التي يتعمن  -اذ انَّ يلهم  جوهر ه و الصحيفة 
من خعل االعتراف بالتعددية واحترام حقوق ا وواجباي ا لكل من ساااااااكن المدينة مسااااااالماه كان أو غير 

وصف المسلمين والي ود وغيرهن ممن دخلوا في ه و االيفاقية بأ  ن  (ص)و عحظ أنَّ الرسول  .مسلن
  .اعة لدي ا ايفاف يلص ا دون غيرها من الجماعات خارن المدينةأمة من دون الناب  وأ  ن جم

ه ا كتاب من محمد النبي صااااالى هللا عليد وسااااالهن بين المامنين " :وفي ه ا العاااااأن  صااااان الصاااااحيفة
 ".والمسااااااالمين من قري  ويثرب  ومن يبع ن فلحق ب ن وجاهد مع ن ا  ن امة واحدة من دون الناب

النصااارة المتبادلة بين ساااكان المدينة مسااالمين وغيرهن كما في البند وقد أكدت الصاااحيفة ايعاااا مف وم 
 ه و أهل حارب من على النصاااااار بين ن وان  فقت ن  المساااااالمين وعلى  فقت ن الي ود على ان  (37 – 16)

 ((.للمظلوم النصر وان بحليفد امر  يأثن لن وا د اإلثن  دون والبر والنصيحة النصه بين ن وان الصحيفة 
 – 23بند)ف هو للد ورسااولدواالختع التعاااجر حين االحتكام أن ملتلفة مواضااف في الصااحيفة ويعرض

 .العرعية السيادة يأكيد يعني مما (42
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وه ا التعريف الواسف لألمة هو اطار الجماعة السياسية المراد يأسي  مجتمف المدينة على أساسد من 
 .تعاي  بين األديان والجماعات اإل سا ية المتنوعةخعل بنود ه و الصحيفة التي شكهلن اطاراه واسعاه لل

وه ا يتجابق مف مف وم المواطنة القائن على فكرة الععقة الععوية بين أفاراد المجتمف السياسي للدولة 
 .والتي يحتم ا ضرورات ينوع ن ويعدد أطياف ن؛ مما يقتعي ايجاد رابجة يعمل ن جميعا

اعات واالفراد  فنصاان على ان جميف افراد االمة متساااوون من جا ه اخر  ظمن الصااحيفة حقوف الجم
في حق منه الجوار الن ذمة هللا واحدة  يجير علي ن اد اهن غير ان الصحيفة قيدت ه ا الحق بالنسبة 

 "وا د ال يجير معرك ماال لقري  وال  فسا وال يحول دو د على مامن " :للمعركين من افراد االمة بقول ا
واعجن الصحيفة لاير المسلمين الحق في  .ري  كا وا في حالة حرب مف المسلمينوذل  الن معركي ق
ال اكراو في " :  لقولد يعالى(للي ود دين ن وللمسااااااالمين دين ن وموالي ن وأ فسااااااا ن)حرية التدين  فقالن 

 ا د من كان على ي وديتد او  صاااارا يتد"وقولد عليد الصااااعة السااااعم عندما كته الى اهل اليمن  "الدين
 (45: 1) "وك ل  يتركون وما يعبدون  ويسيرون .فا د ال يفتن وعليد الجاية

كما منحت ن حرية التصاارف في احوال ن العاالصااية حسااه اديا  ن من زوان وطعف وغيرو بل ويعين  
واما المجعومات والمعاااااروبات والملبوساااااات فيعاملون  .الدولة ل ن قاضااااايا من ن ينظر في خصاااااوماي ن

واما الحقوف االدارية  فسااائر رعايا الدولة هن سااواا في  .دين ن ضاامن النظام العام بعااأ  ا حسااه احكام
ولكل من يحمل التابعية ويتوفر فيد  .يقلدها اال في المناصاااااااه الدينية  او التي يعتبر من اعمال الحكن

اية ادارة الكفاية  رجع كان او امرأة  مسااالما او غير مسااالن ان يعين مديرا ألية مصااالحة من المصااااله او 
وباه النظر عن ديند وعنصرو  "الجنسية"وان يكون موظفا في ا  ويجوز لكل حامل التابعية االسعمية 

وان ينتله او ينتله ل  ا المجل  وينفق لدولة على رعاياها من  .ان يكون ععاااااااوا في مجل  االمة
 ن من العي  الكرين اساوة غير المسالمين الفقراا ما ينفقد على فقراا المسالمين من اموال ا بحيح يمكن

ومن حقوف اي  .بأي مسااالن  ويمكن ن من قعااااا لوازم حياي ن العااارورية ويعليم ن كما يمكن المسااالمين
فرد في الدولة اساااااااتلدام المرافق العامة  واحياا االرض الموات ومن واجه الدولة المحافظة على 

       .حرمايد العلصية
اعتبرت الحقوف هبة هللا يعالى ولي  ألحد ا ت اك ا وأ  ا قر ن  ومن الملفن للنظر أنَّ صاااااحيفة المدينة

الحقوف بالواجبات في يأكيد جازم على معزمت ا إل تان حياة مساااااولة وهادفة  وأشااااارت الى قدسااااية 
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حقوف اإل سان من خعل يأكيدها على التعاون ضد الظلن والفساد والجايان وحماية الععيف  ولن يعا 
 .ووثقن مبادئ اإليمان والعدل والمساواة والتعاون بين بني البعر جميعاه أي طرف مياة خاصة  

واذا كا ن النصااوص االسااعمية قد اسااندت المساااولية الجاائية على كل مساالن بصاافتد الفردية  فك ل  
اال  -اي ي ل   -اال من ظلن واثن  فا د ال يويغ  " :شاااملن ه و القاعدة غير المسااالمين فجاا في الصاااحيفة

؛ حيح اوجبن (غير المسااااااالمين ال سااااااايما الي ود)وك ل  وضاااااااحن الصاااااااحيفة ما هي واجبات  " فساااااااد
لقري  وال من  صااااارها  كما ان من واجب ن مناصااااارة  "الحماية"الصاااااحيفة على الي ود عدم منه الجوار 

اضااافة الى يحديد النجاف الجارافي ال ي يحاسااه عليد  .المساالمين في محاربة من اعتد  على المدينة
 يل  يحليل ومن (44 – 39)ساااااااان اقترف جرماه داخل ما يسااااااامى بجوف المدينة كما في البند رقن أي ا 

 عن النظر باه ا سااا ية وحدة أحكامد بموجه يحكن التي الجماعة يعتبر االسااعم ان يتعااه النصااوص
 ما فقا اال سا ي االعتبار ل ن الناب جميف بل باألقليات  يسمى ما اإلسعم في فلي  وجنس ا  طائفت ا
عية الدولة يتمتف بالحقوف التي قررها العااارع لد ياب يحمل من فكل الجنساااية  او التابعية يحملون داموا

ويجبق االسعم على جميف الرعايا باعتبارو قا و ا للجميف  فحين يجبق  .سواا أكان مسلما ام غير مسلن
 .القا و ية  ال الناحية الروحية الدينيةاحكام المعامعت والعقوبات مثع  ُينظر الى الناحية التعريعية 

وهك ا عدَت صحيفة المدينة أول وثيقة حقوقية  ظمن الععقة الععوية بين أفراد الجماعة السياسية 
وضااااااامنن الحقوف والواجبات على أرضاااااااية التعددية الدينية والعرقية وأ  ا عقد مواطنة متقدم على 

وبين سااكان المدينة من اهل ا ال ين لن يدخلوا االسااعم عصاارو بين رأب الدولة ومن معد من المساالمين  
 .(5)بعد 

 

 :المواطنة :ياسعا
 :بين معجيات اللاة والتاريخ والثقافة والفكر يالمدخل المفاهيم

في اللاااة يعني مجرد  (واطن)؛ اذ ان ة ل اا ا اللفظ على مف وم ااا الحااديااحلن ير بعه أهاال اللاااة داللاا
الموافقة وواطنن فع اه يعني وافقن مرادو  لكن آخرين من المعاصااااااارين رأوا امكا ية بناا داللة مقاربة 

                                  
 .2006، 110قطر: وزارة األوقاف، عدد وثيقة المدينة المضمون والداللة، كتاب األمة، ـ أحمد قائد الشعيبى، 5
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ال من  (واطن)المعتقة من الفعل  (المواطنة)للمف وم المعاصر بمعنى المعايعة في وطن واحد من لفظة 
عاش معد في وطن واحد كما هو العااااأن في ساااااكند يعني سااااكن فواطن فعن فع اه يعني  (وطن)الفعل 

  .معد في مكان واحد
Ci)والمواطنة بصااااااافت ا مصاااااااجلحاه معاصاااااااراه يعريه للفظة  t i z ens hi p)  التي يعني كما يقول دائرة

 من الععقة يل  يتعاااامند وبما الدولة يل  قا ون يحددها كما ودولة فرد بين ععقة)المعارف البريجا ية 
 يصااااحب ا ما مف الحرية من مريبة المواطنة ه و متعااامنة الدولة  يل  في – متبادلة – وحقوف واجبات

 (6)(مساوليات من

لكن ا جميعا  .الوطن  المواطن  المواطنة  الوطنية  يعبيرات شااااااائعة يلتلا في معناها الوصااااااف بالقيمة
المعرفي العربي  ويجبيق ا ينجوي على اشااكاليات اساااسااية  مصاادرها كما اظن هو يجورها خارن االطار 

 في الرئيساااااااية المفاهين أحد «المواطنة»ُيَعدُّ  .على  حو متااير مف حاجات الناب في العصااااااار الجديد
الليبرالي من  يبلورو في القرن السابف ععر كنسق لألفكار والقين  ين يجبيقد في الواقف الاربي في  الفكر

اليين  وما يريه على ذل  من آثار على الترييبات المجالين االقتصاااااااادي والساااااااياساااااااي في القر ين الت
 .االجتماعية والععقات اإل سا ية في القرن الععرين ثن مجلف قر نا ه ا

واذا كا ن الليبرالية عند  عااأي ا قد دارت بعااأن فكرة الحرية الفردية والعقع ية ويقوية مركا الفرد في 
اجتماعية حاضنة وقوية  فإن مف وم المواطنة  مجتمف سياسي قام على قواعد عصر الن عة على أبنية

ر عبر مسااااااايرة الليبراليااة ليتركا حول خيااارات الفرد المجلقااة وهواو كمرجف للليااارات  قااد يجور ويحوه
الحيايية والسااياسااة اليومية في دوائر العمل  والمجتمف المد ي  والمجال العام  ووقن الفراغ  وليصاابه 

 ويجورايد الملتلفة بأبعادو اإلحاطة دون من وجوهرها الليبرالية ف ن يمكن ال ال ي «المفتاح المف وم»
بجة السااااااياسااااااية  ووظيفة الدولة  والرا والجماعة  الفرد  يصااااااورات يسااااااتبجن اذ المسااااااتجدة  الحادثة

 .والععقات اإل سا ية  والقين واألخعف
د فقا يصف الععقة بين وقد ش د ه ا المف وم يايرات كثيرة في معمو د واستلدامد وداللتد  فلن يع

الفرد والدولة في شاااق ا الساااياساااي القا و ي كما سااااد ساااابقا  بل يدل القرااة في األدبيات والدراساااات 

                                  
 ـ  سامر مؤيد،المعالجة اإلسالمية إلشكاالت المواطنة، مرجع سابق 6
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 طاى أن بعد الساااياساااية النظرية حقل في «المواطنة»الساااياساااية الحديثة على عودة االهتمام بمف وم 
 التي األزمة أبرزها عوامل  لعدة ذل  ويرجف الثما ينات    اية مف «الدولة» مف وم بدراساااااااة االهتمام
جااة عاادة  تي وذلاا  طويلااة؛ لفترة الليبرالي الفكر ركياة مثلاان التي القوميااة الاادولااة فكرة ل ااا يتعرض

 :يحوالت ش دي ا   اية القرن الععرين
الدموية  ياايد المعاااااكعت العرقية والدينية في أقجار كثيرة من العالن  ويفجر العنف بل واإلبادة  :أول ا

لي  فقا في بلدان لن ينتعااااااار في ا عقيدة الحداثة من بلدان العالن الثالح بل أيعاااااااا في قله العالن 
الاربي أو على يد قواو الكبر   بداا من اإلبادة النازية لجماعات من الي ود  ومرورا باإلبادة النووية في 

لعراقيين ولألفاان  واإلبادة الجارية هيروشااااااايما  واإلبادة الصاااااااربية للمسااااااالمين  واإلبادة األميركية ل
 .للفلسجينيين

ثورة االيصاااااالت و للحدود العابر الرأساااامالي التوسااااف على يأسااااساااان التي «العولمة» فكرة بروز :وثا ي ا
والتكنولوجيا من  احية أخر   والحاجة لمراجعة المف وم ال ي قام على يصور الحدود اإلقليمية للوطن 

 .ة الدولة القومية  وكل ا مستويات ش دت يحوال  وعياوالجماعة السياسية وسياد
وعلى صااااعيد آخر فإن  مو االيجاهات األصااااولية المساااايحية واليمينية المتجرفة في البلدان التي مثلن 
م ااد التجربااة الليبراليااة قااد أد  الى مراجعااة المف وم والتااأكيااد على محوريتااد لمواج ااة هاا و األفكااار 

واالجتماعي الاربي المعقد مف وجود أقليات عرقية ودينية من ا العرب وآثارها في الواقف الساااااااياساااااااي 
والمسلمون  ه ا فعع عن وصول الفردية كفكرة مثالية لتحقيق حرية وكرامة الفرد الى منعجف خجير 
في الواقف الليبرالي  بعد أن أد  التجرف في ممارست ا وعكوف األفراد على ذواي ن ومصالح ن العيقة 

لتعامن االجتماعي ال ي يمثل أساب وقاعدة أي مجتمف سياسي  ويراجف االهتمام بالعأن الى ي ديد ا
 الحياة سااااياسااااات» وبروز «السااااياسااااة موت»العام لصاااااله العااااأن اللاص  وينامى ما يسااااميد البعه 

 .«اليومية
واإلشاااكالية التي ي ن العقل العربي والمسااالن في ه ا الصااادد هي أن الفكر الليبرالي لن يادي الى يأساااي  
يجارب ديمقراطية في العالن الاربي فقا  بل يجرح  فساااااااد اآلن وبعاااااااكل شااااااابد منفرد كبديل للواقف 

   اية»أطروحة  الساااياساااي والفكري في دول العالن الثالح التي يعااا د يحوال  حو الديمقراطية  كما في
 ومتقدم ومتجا   متماس  كجرف أو فوكوياما  مثل لباحح الن ائي الليبرالية ا تصار واععن «التاريخ

 المواطنة فليار .ل نتنجتون «الحعارات صراع» مثل أطروحة في (أد ى أو) أخر  حعارات مقابل في
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 ا الرأسمالية الليبرالية في الدول غير الاربية  ويتن يقديم ا كحل لمعكعت الجنوب ل يرون مثالية صار
 أو ععااوية يراحمية رابجة من مجتمعاي ا داخل السااياسااية الرابجة بتحول يري ن «التقدم طريق على»

 «المواطنة»ت دالال ف ن فإن ل ا للمواطنة؛ مد ية«و علما ية يعاقدية رابجة الى - َقَبلية أو ريفية - قرابية
 ويحريرا ويقص  يأمل مايد يحتان أمر َلُ و واأليدلوجية والعرقية الدين روابا يجهه  أ  ا ياعن كرابجة
 .واإلخفاف النجاح بين التاريلي الواقف في واختبارا ويقويما 

 من المواطن الرشيد للمواطن المست ل 
لقد أدت التجورات الساااااااالفة ال كر التي شااااااا دي ا السااااااااحة الدولية في العقود األخيرة الى يركيا بعه 
 .الدراساااااااات على ظواهر وحوادث كان ل ا أكبر األثر في يايير مف وم المواطنة ليعااااااامل أبعادا جديدة

 ا مريبجا بالقين فكتابات النظرية الساااااااياساااااااية الليبرالية األولى التي كان مف وم العقع ية والرشاااااااد في
مادي  / فساااااي ثن بمعنى اقتصاااااادي/المثالية والفلسااااافية ما لبثن أن يناولن مف وم المنفعة بمعنى ذايي

وربجن في مجمل ا بين المفاهين النظرية السياسية والر   االقتصادية وهو ما أسماو البعه بالتحول 
ن االقتصاااادي على الساااياساااي وغلبة المادية من الديمقراطية الليبرالية الى الليبرالية الديمقراطية بتقدي

 يدخل على يتحفظ كعساااااايكية ليبرالية من يحول أن الليبرالي االقتصاااااااد لبح وما .على الفكر الليبرالي
 .االجتماعي األمن مجاالت في الرفاهية يحقيق أجل من الدولة يدخل على ياكد جديدة لليبرالية الدولة
وحقوقا مادية محددة يجاله ب ا المواطن في مجاالت الصاااحة  منافف «المواطنة» رابجة صاااارت وهك ا

والتعلين ي با بالحقوف العامة السااااياسااااية لتفاصاااايل منافف مادية مباشاااارة  أي ين التركيا على الحقوف 
ومن  اااحيااة أخر  كااان هاا ا يعني ماياادا من سااااااالجااة الاادولااة في الوقاان الاا ي كااا اان  .ولي  الواجبااات

 - ا فيد للتآكل وال بول  فاسااتردت دورها في التوزيف الساالجوي للقين يحوالت االيصااال والعولمة يرشااح
 وما لبثن أن بدلن ه ا الدور شاااااكع في ظل ينامي الحديح عن اإلدارة الساااااياساااااية -المادية والمعنوية
( Gov er nanc e) عبر الحديح عن العااااااراكة بين الدولة والمجتمف المد ي ورجال األعمال  على رغن أن
 .بالجرفين اآلخرين  و فوذها يلترق ما على شتى المستويات سلجت ا ال يقارن

وعبر يفاااعال ها و المعجيااات يحول مف وم المواطنااة لادالالت  فعيااة وذاييااة فردا يااة أعمق  كمااا صااااااااار 
ماساااساااا على واقف معقد ال يثمر  تائجد المثالية األصااالية المنعاااودة بسااابه وجود الدولة الجاغي  على 

ا وياير وج د ويجليايد بما أوحى للبعه بعاااعف ا أو يراجف دورها لصااااله رغن يحول ه ا الوجود  وعي
  .آليات السوف العالمية  وهو ظن غير دقيق
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 :ه ا التناقه يواز  أيعا مف بروز ييارين متعارضين
وي م  المثاليات الكبر   (اآلن وهنا)واقعي  يريبا بالتأكيد المتنامي على المصااااالحة المباشااااارة  :أول ما

 (.التي ا بنن علي ا   عة الرأسمالية األولى)الجماعية والماجلة  والمنافف
ينويري  يتمثل في مناداة بعه الكتابات بإدخال البعد األخعقي في النظرية االقتصاااااااادية  أي  :ثا ي ما

يجاوز االقتراب االقتصادي المادي النفعي لف ن السلوك اإل سا ي ويفسيرو والتنبا بد  واستعادة األبعاد 
األخعقية في النظرية والتحليل االقتصااااااااادي  وهو ما يساااااااتلام ربا مف وم  /االجتماعية/ سااااااااا يةاإل

المواطنة عند يحليلد باألسااحلة الكلية في الفكر الليبرالي  وأبرزها يصااورات الفرد ويعريف السااياسااة وما 
من الكتابات  ك ل  فإ د على رغن يناول الكثير .يتريه على ذل  من يصاااور لجبيعة المجتمف الساااياساااي

الليبرالية المعاصااارة للتايرات التي يتعرض ل ا المجتمعات الليبرالية في المجاالت االقتصاااادية والتقنية 
 بعد ما مجتمف»واساااااااتلدام مصاااااااجلحات جديدة يصاااااااف المجتمف والدولة في الواقف الليبرالي  مثل 

 ظل في «القوة»تعف مف وم واخ «األخير شااااكل ا في الرأساااامالية» أو «المتسااااعة الدولة» أو «الصااااناعة
 يجد ما  ادرا الباحح فإن - السااااايادة مف وم على ا عكاب من ل ل  وما وااليصاااااالي التكنولوجي التجور
 أبرز من ولعل .وحسه بوصفد يكتفي أن من بدال ويفسرو ين ال ي للتحول با ورامية ر ية يقدم دراسة

 .بات االقتصادي المصري الفقيد الراحل رماي زكيكتا االيجاو ه ا في الرائدة العربية باللاة الكتابات
 مساحات جديدة ومسافات فكرية واسعة

مف ينامي عولمة الرأسااااامالية وهيمنة الر   الليبرالية الجديدة لن يعد ما  حن بصاااااددو عند الحديح عن 
يللفر    عاااة أم:مواطنة أم ال مواطنةر على غرار :المواَطَنة هو المف وم البسااايا  وال بقي السااااال هو

الواقف أكثر يعقيدا من ذل  وه و (.أسحلة اللحظة التاريلية األميركية الراهنة)حعارة أم ضد الحعارةر 
 .ومعلهة ...التصورات معللة

مواطنااة ينويريااة يحترم الفرد  :أي مواطنااةر هاا ا هو سااااااااال اللحظااة الوجوديااة اإل سااااااااا يااة الحقيقي
قو  الجبيعة ويصااااورو اإل سااااا ي لإل سااااان  أم وياساااا  مجتمعا يكتسااااه وجودو الجمعي من يجاوزو ل

 مواطنة رأسمالية مدينية مابعد حداثيةر
مواطنة قا و ية شاااكلية متسااااوية ذات بعد واحد  أم مواطنة مركبة عادلة اجتماعية ديمقراطية ثقافية 

 في ظل معروع حعاري ا سا ير
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  أم مواطنة يتحدث عن مواطنة يتحدث عن الحرية والمسااااواة والجساااد الساااياساااي والعدل والعاااور 
اختاال القين الساااياساااية في حرية الجساااد ويفكي  المجتمف لصااااله  وع ضاااد  وع أو ثقافة ضاااد ثقافة 

عام و في التجاوز في اإل سان والتاريخ  واععا سياسات الجسد والل ة على الجسد السياسي واللير ال
 والقيمة اإل سا ية

والليبرالية في المدن االجتماعية ذات الجابف الثقافي  مواطنة في أي ساااااااياف مكا ير مواطنة التنوير
والمسااافات اإل سااا ية  أم مواطنة المدن الرأساامالية العالمية الساارطا ية المعادية للمجتمف والقائمة على 

 والثقافةر والجماعة ال وية حسابات قبل ويدويلد االقتصاد حسابات يحسه ال ي «التجمف»
ثن أخيرا  مواطنة التدافف من أجل الاايات اإل سا ية والنفف العام والسعي في دروب التجور االجتماعي 
التاريلي  أم مواطنة اللحظة المتليلة في يفاعل العاااابكة االيصااااالية الفردي التي يعيد يعااااكيل الوعي 

 محتو  دون من مكانوال الامن مفاهين يعاااااااكيل ويعيد  « حن»بال ات وال ويات واأل ا واآلخر والاااااااااااااا 
فاعلي كما عرفتد البعاااارية  ويعيد يعااااكيل حدود اللاص والعام وي دد مف وم المواطنة في ي اجتماعي

 .كل يصورايد السابقةر ه و هي األسحلة ويل  مساحات االجت اد والج اد
مقار ة وهى مساااحات للنقد ومسااافات للمقار ة المن جية الواجبة  مف وم المواطنة وفق أصااول النقد وال

في حاجة إلعادة يعكيل ومداخل يعديل ويأويل ومقتعيات يفعيل ااااااتجعل ه ا المف وم ضمن مفاهين 
الموقف حالة  موذجية إلعادة بناا المف وم ضااااااامن دواع، كثيرة  يفرضااااااا ا عناصااااااار اللياقة المن جية 

حقيق مسااال  والعاارورات الواقعية وال اكرة الحعااارية واالسااتنادات المرجعية وعناصاار المف وم في ي
 .الدافعية والعرعية والجامعية والتجديدية والفاعلية

المسااااااواة القا و ية بين المواطنين بصااااارف النظر عن  :يعااااايف عدة معان -في أبساااااا معا ي ا-المواطنة 
االختعف في اللون أو الجن  أو الدين أو العرف  والمعااااااركة الساااااياساااااية دون قيود قا و ية أو عرفية 

 جودة من -دائما-المواطنين  وحياة كريمة يتمثل في وجود برام  عامة كفا يجوريفرض علي حركة 
 حصاال بحيح التساالساال  ه ا علي -مجمل ا في -الاربية اللبرة وسااارت .المواطنون يعيعاا ا التي الحياة
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 رفاهة في الحق وأخيرا السياسية  المعاركة في الحق -ثا يا– ثن القا و ية  المساواة علي -أوال-المواطن
 7.علي اال جاز "دليل"كومة لمجاله المواطن في الرفاهة االجتماعية الح يلبية وأصبحن اجتماعية 

 

  :المواطنة مف وم منظومة في اطار الجماعة الوطنية :عاشرا
ل  موضاااااااوع المواطنة  وال ي يعبر عن اإلطار القا و ي والساااااااياساااااااي لممارساااااااة حقوف المواطنة ويحمُّ

ا بماساااااااسااااااااات   ..أرض الواقف ىواجباااي ااا عل ومف وم المواطنااة يتجلااه وجودو اقرار مبااادئ  والتاامااه
بنيااة من  -وفق هاا ا التصاااااااور-المواطنااة  .أرض الواقف ىويوظيف أدوات وآليااات يعااااااامن يجبيقااد عل

المستلامات والمقومات  وبنية فكرية وقين  وبنية حقوقية ودستورية وقا و ية  وبنية ماسسية  وك ا 
 .ق بالسياسات والممارساتبنية يتعل

المف وم ب  ا االعتبار  .وهي من المفاهين العاملة  والتي يستدعي غيرها من مفاهين حقوقية وسياسية
يعااااير الى الحقوف اإل سااااا ية األساااااسااااية  والحقوف المد ية والسااااياسااااية  فعااااعه عن  "مف وم منظومة"

الجماعية  وهي يتعلق بكافة مجاالت النعاط الحقوف االجتماعية واالقتصادية والثقافية  وك ا الحقوف 
 (.العلصي واللاص والعام والسياسي)اإل سا ي 

 
 
 

                                  
 ، ، وكذلك انظر هبة رؤوف عزت2005ـ  عال أبوزيد، وهبة رؤوف )تحرير(، المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  7
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ا  ا أمور من األهمية بمكان حينما  درب خجاب الساااااالجة والمجتمف كنص بصاااااادد موضااااااوع المواطنة  
ل واجباي ا علي أرض الواقف  ..وال ي يعبر عن اإلطار القا و ي والسياسي لممارسة حقوف المواطنة ويحمُّ

ا بماسااااااسااااااات  ويوظيف أدوات وآليات يعاااااامن ومف وم  المواطنة يتجله وجودو اقرار مبادئ  والتاامه
بنية من المسااااتلامات والمقومات  وبنية فكرية  -وفق ه ا التصااااور-المواطنة  .يجبيقد علي أرض الواقف

 .(8)توقين  وبنية حقوقية ودستورية وقا و ية  وبنية ماسسية  وك ا بنية يتعلق بالسياسات والممارسا
المف وم ب  ا االعتبار  .وهي من المفاهين العاملة  والتي يستدعي غيرها من مفاهين حقوقية وسياسية

يعااااير الى الحقوف اإل سااااا ية األساااااسااااية  والحقوف المد ية والسااااياسااااية  فعااااعه عن  "مف وم منظومة"
ق بكافة مجاالت النعاط الحقوف االجتماعية واالقتصادية والثقافية  وك ا الحقوف الجماعية  وهي يتعل

 (.العلصي واللاص والعام والسياسي)اإل سا ي 
 

 :العقيدة واال سان وال وية :حادي ععر
فالععقة بين الدولة والمجتمف  :الدافعية  الرافعية  الفعالية :الفرد /واال ساااااااان (الدينية)يجديد العقيدة

بقابلية أ  أمر من ه و االمور لع حراف والمواطنة والمرجعية يمكن أن يندرن ضااااااامن اشاااااااكالية يتعلق 
أخجاا التفكير )ساااااااواا في يلقيد والتفكير بد أو في يجبيقد وممارساااااااتد أو في مناسااااااابتد ومعئمتد 

 (والتأويل  أخجاا التدبير والتسيير  أخجاا التجبيق والمعئمة
يسااااتانى عن  يال وفي ه ا السااااياف فإن اعتقادا يأساااايساااايا بأن المجتمف الفاضاااال المعافي هو المجتمف 

يدخل الدولة في شاااحو د بما يحويد من وعى وقين وماساااساااات وسااايجة  ويترك للدولة الفرصاااة للقيام 
ياف يقول أحد المفكرين  لداخلية اللدمية  وفي ه ا السااااااا يد "بواجباي ا اللارجية واا ان المجتمف ول

 .ار فساد المجتمف  فالدولة يتعلن على مقد"فعائلنا وأن الدولة ا السلجة ا وليدة عيوبنا 
من ا  يوان ذل  ربما يحيلنا الى األطراف التي يتعاااااااارك في ا تان جملة الظواهر الععاااااااوائية التي يعا 

النظن والمجتمعات فالدولة أو باألحر  السلجة ينت  جملة من الظواهر الععوائية حتى يمكن أن ياجى 
ة يعد مصانعا لتلري  الفرد واال ساان على عناصار اساتبدادها وفساادها وافساادها  والجماعات الععاوائي

                                  
 ، وما بعدها. 92، ص 2005سيف عبد الفتاح، الزحف غير المقدس: تأميم الدولة للدين، القاهرة: مكتية الشروق الدولية،  8
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الععوائى وحال الت مي  االجتماعى واالقتصاد  والسياسي ينت  ا سا ا ماتربا يمكن أن يسل  سلوكا 
 .يعوو يل  الععقات بين ه و االبعاد المتنوعة فيراها متصارعة على امكا ية االئتعف الفعال فيما بين ا

فرد الى القيام بنما سااااااالوكي معين والى ما يوجد ه ا السااااااالوك الى ما يدفف المف وم الدافعية يعاااااااير 
يوجي ا ياد  الى يحقيق غاية ما وضااااامان اساااااتمرارية ه ا السااااالوك حتى ا جاز ه ا التحقيق ويعاااااير 
الدافعية الى يصورات الوجود اال سا ى وغايايد وما يحتويد من ج د يحقق ه و الاايات دون أن يافل 

ال سااا ى وك ل  ال يافل دور العوائق ومد  يأثيرها ساالبا أو ايجابا في يحديد الدينامية النعااجة للكائن ا
دور المثابرة كما يعنى دافعية الحياة بت يحة السااابيل للحياة اال ساااا ية وصااايا ت ا وعدم يبديدها  ويقوم 
دافعية الحياة على أساااااااب حفظ ضاااااارورات ويوفير الحاجيات وييسااااااير التحسااااااينات وينظين الج د 

 .ى يحقيق الاايةالماد  ال
ياأي ا  )ويريبا الدافعية بمف وم الج د القاصاااااااد الى العمل الماثر الفعال وكأ د حالة من حاالت الكدح  

 (.اال سان ا   كادح الى رب  كدحا فمعقيد 
ان الدوافف االيما ية الرافعة لل من والحاملة على العمل قد غعااااااااها العاااااااعف واعتراها الوهن اذ يحلل 

 .التاامات يلدم عملية التايير ويس ن في معاريف ا  اض األمة الفرد من أ 
وهناك يحديات كثيرة يحاصر االمة في ه ا الواقف الجديد وأسباب ملتلفة يقف عائقا أمام استرجاع ا 

 .لفاعليت ا بعد  اع ا وخلع ا للباب الاثائية ال   التصق ب ا من  فترة من الامن
التربية والوعي  ":النحن"ااااا الجماعة  "األ ا"ال وية ااااا العقيدة ااااا الفرد:وال وية المواطن والجماعة الوطنية 

بدا لي من الصاااااااعه ايقافد أو يوقفد  في حوار  " ايف الحوار حول ال وية"ان  :يربية ال وية :بال وية
واسااااتقر أمري على أن أيعرض لدرسااااين من دروب ال وية والبحح فيد  في  .اسااااتمر طيلة قرن أو يايد

أما الوعي  .احداهما يتعلق بوعي ال وية  واألخر  يتعلق بالتربية على ال وية :المقام يبرز فكريان ه ا
 :بال وية ف و يعمل عناصر ثعثة

ان السااال الصاحيه  صاف اإلجابة  :من ا يتعلق بأساحلة ال وية الحقيقية ال الاائفة  وقال الحكماا -األول
ر على أي أرض  قفر أساحلة بععا ا (المياان) :ذا  أخ  أو  رفهمن  حنر  ماذا  مل ر  ما .أو االساتجابة

 .من بعه يعكل اإلجابة الواعية الفاعلة ل ا
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إلمساك االقادر على  "التيار األساب"ضرورة يوفير العناصر األساسية لما أسماو الحكين البعري  -الثا ي
عااااايا المصاااايرية والحعااااارية بوعي بالنواة الصاااالبة لقعااااية ال وية  ويحديد األصااااول الحوارية في الق

 .الكبر 
ثقافة السااااااافينة التي يقوم على قاعدة من الوطن المعاااااااترك والمصاااااااير المعاااااااترك والبحح في  -الثالح

ان أصاااااار خرف في  :خروفات سااااافينة ال وية التي يكاثرت ويراكمن بما يادي الى عاقبة الارف وال عك
 .فاألمر أمر جد ال هالسفينة ال وية ال يعني اال أوسف قبر للجماعة بأسرها  

كل ذل  يوفر البيحة األساااااسااااية الحافظة لل وية القاعدية  وهو مفه، لتأسااااي  عناصاااار الوعي بال وية 
  في يفاعل بين منظومة الوعي وشااابكتد التي يسااا ن (وعي بال ات  وعي بالاير واآلخر  وعي بالموقف)

 .(9)يفي بناا المجتمف والحفاق على شبكة  سيجد االجتماعي والحعار
على أ  ا حركة مالقة  بل  (اسعمية المسلن في مجتمعد اللاص )ال ينظر اإلسعم الى المواطنة بمف وم 

هي حركة منفتحة ؛ فإقامة المجتمف المسااااااالن المتماسااااااا  يسااااااات دف اال فتاح على ما ورااو ا فتاحاه 
بمقام ا وشاااروط ا  افية يأخ  في اعتبارو معا ى الايرية واعتبارها والتعامل مف معا ى التمايا .)ايجابياه 

لكل اسااااتبعاد  اهعااااة بكل مسااااال  االسااااتيعاب وآليات التعارف بما يقتعاااايد من يعااااارك وعي  واحد 
والى المجتمعات األخر   ...الى المجتمعات المساالمة للتوحد مع ا واإلساا ام في حمل هموم ا  (..معااترك

لمياه ويفاععه حعاااااارياه  افعاه ويعارفا لإلسااااا ام في اععا القين اإل ساااااا ية التي يحقق للعالن يعايعااااااه سااااا
  .ا سا يا راسلا فياضا

أن اإلسااعم لن يأت ليمنف ما ُفجر عليد الناب  لكن لي  ب ذل  المعنى وذل  الساالوك؛ ف و يعترف بعملية 
وقال )والدولة  (وجعلناكن شعوباه وقبائل لتعارفوا)والقبيلة  (ادعوهن آلبائ ن)اال تماا االجتماعي لألسرة 

و ساااااه القرآن  .وجعل ا أحد مقاصاااااد الحياة االجتماعية (ل ي اشاااااتراو من مصااااار المرأيد أكرمي مثواوا
لي  منا من "الرجل لبعدو  ولكند في الوقن ذايد أكد على لسااان رسااولد صاالى هللا عليد والد وساالن أ د 

 .(10)معنىأو جاهلية أو قومية وأحداث السيرة مليحة بعواهد كثيرة في ه ا ال "دعا الى عصبية

                                  
 الفتاح، الفرد والعقيدة والدولةسيف عبد  9

 المعالجة اإلسالمية للمواطنةمرجع سابق،   10
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ضمن ه و الر   جميعا والتي يتكافل ويتسا د مف بعع ا البعه  يمكن ر ية ه و الععقة بين العريعة 
والمواطنة  فتعجي لكل من ما حقد الواجه في صاااااااياغة الجماعة الوطنية  ويأصااااااايل حقيقة ععقاي ا 

كقاعدة لتعاااااااكيل أهن التعاقدية القائمة على مرجعية العاااااااريعة كقواعد  ظام عام وجامعية المواطنة 
  .(11)عناصر وأواصر النسي  االجتماعي  عبر الوطن والمواطنة

 

 يتبف الجاا الثالح
 
 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات11)


