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 اجلذور التارخيية ملفهىم املىاطنة

 والتاريخ احلديث املعاصز اإلسالميبني التاريخ 
 

 الدكتورة زينة حارث جرجيس                                                      
 د خميس حماديـالدكتور احم                                              

 جامعة بغداد -كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية                                        

 

 الممخص :
باعتباره تعبيًرا عن الوالء واالنتماء التي ترتبط بمدنية اإلنسان، قد نشأ   َلمَّا كان مفيوم المواطنة

ي فإن تطوره وتجدُّده قد تحقَّق من خبلل التغير والتحديث ف -منذ تشكل التجمعات اإلنسانية 
قع البيئة اإلنسانية في تفاعبلتيا المرتبطة باتِّساع رقعة التمدن نتيجة وعي اإلنسان، وذلك او 

حتى أضحت ثقافة تستوعب منظومة متكاممة من الحقوق والواجبات التي تتَّسع وتضيق حسب 
 .درجة التحضر التي بمغيا المجتمع في تكريمو وتوقيره إلنسانية اإلنسان

ة ولبلحاديث النبوية الشريفو اعمق االثر في ترسيخ المفيوم الحقيقي وكان لمنصوص القراني
لمصطمح المواطنة  ،وليا اعمق االثر في توضيح اىم الحقوق والواجبات التي فسرت المعنى 
الحقيقي لممواطنة، ويعد دور الرسول االعظم محمد صمى اهلل عميو وسمم في وضع الخطوط 

بشكل الصحيح الذي يخدم االنسان باعتباره الكائن الوحيد  وتفسيرىا العريضة لمفيوم المواطنة
 بغض النظر عن غقيدتة وجنسو ولونو . الذي كرمو اهلل سبحانو وتعالى

إن المفاىيم التي ترتبط بمفيوم المواطنة ترتبط بو؛ إما باعتبارىا الوعاء، أو األرضية التي 
دفة؛ كالوطنية، واالنتماء، والوالء، أو عمى سبيل المرا -الوطن والدولة  -تمارس ضمن إطارىا 

أو باعتبارىا خصائَص تميز الذات عن غيرىا كالُيوية والقومية، أو باعتبارىا رابطة قانونية بين 
إنَّ مفيوم الوطنية وممارسة المواطنة َيعكس التزاًما أخبلقيِّا .الفرد والدولة فيما تتمثل بو الجنسية

ذلك بدًءا بالحب وانتياًء بتجسيد متطمباتو فكًرا بالوالء ُتجاه المكان الذي يسكنو اإلنسان، و 
 .عمًل بالعطاء المتبادلالوالشعور باالنتماء، و 

الواقع المعاصر لمفيوم المواطنة، فقد أصبح ىذا المفيوم مرتبًطا باىتمامات مختمف ظل في 
 .المتمدنة المتخصصين في العموم اإلنسانية، كما أصبح ثقافة أساسية في تفاعبلت المجتمعات
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Summary  :  

Since the concept of citizenship as an expression of loyalty and 

belonging that is linked to human civilization, has emerged since the 

formation of humanitarian gatherings - its development and renewal has 

been achieved through change and modernization in the reality of the 

human environment in the interactions associated with the expansion of 

urbanization as a result of human consciousness, Integrated rights and 

duties that expand and narrow according to the degree of urbanization 

reached by society in honoring and honoring human humanity. 
The Quranic texts and the Hadith of the Noble Prophet have the most 

profound effect on the consolidation of the true concept of the term 

"citizenship" and have the most profound effect in clarifying the most 

important rights and duties that have explained the true meaning of 

citizenship. The role of the great prophet Muhammad is to outline the 

concept of citizenship and its interpretation, As the only object that God 

Almighty has honored regardless of its size, gender and color. 
The concepts associated with the concept of citizenship are linked to it 

either as the vessel or the ground within which it operates - the homeland 

and the state - or as a synonym; nationalism, belonging, allegiance or as 

characteristics of self-identification as nationalism and nationality, The 

concept of patriotism and the exercise of citizenship reflects a moral 

obligation to the place inhabited by man, beginning with love and ending 

with the embodiment of his requirements with a sense of allegiance and a 

sense of belonging and mutual action. 
In the contemporary reality of the concept of citizenship, this concept has 

become linked to the concerns of various specialists in the humanities, 

and has become a fundamental culture in the interactions of civilized 

societies. 
The conventional meaning of citizenship: 
The British Department of Encyclopaedia Britannica defined citizenship 

as "a relationship between an individual and a state as defined by the law 

of that State and the duties and rights involved in that State" and further 
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affirms that citizenship implies a degree of freedom with the attendant 

Responsibilities  .  

The term "citizenship" refers to the term "citizenship" and the term 

"nationality" without distinction as "the most common form of 

membership in an entire political group" 
 المقدمة:

الحديث بأساس فمسفي قديم، ذلك أنيا ارتبطت بمفيوم    Citizenshipيرتبط مفيوم المواطنة
)الدولة/المدينة( التي تكونت في اليونان بعدة قرون قبل الميبلد. والمواطنة ترجع إلى مفيوم 

بمعنى البمدة أو المقاطعة، أو المدينة، أو أيضًا تجمع السكان أو  (POLIS) اليونان حول الـ
األفراد الذين يعيشون في تمك المدنية وعبلقاتيم ببعضيم، وىي الوحدة األساسية في التكوين 

وفي األصل, فإن المواطنة مقابل الغرباء, في المدن اإلغريقية القديمة, ىي المناخ  السياسي
الثانية, األحرار )المواطنون( والعبيد )الغرباء( وليس العكس. فقد وجد الذي ولدت منو المعادلة 

)المواطنون( اليونان في مواطنتيم األصمية مادة لتمييزىم ضد اآلخرين، واشتقوا من ذلك 
قوانينيم التي استمرت مع الرومان سادة التشريع األوائل في ىذا المجال. لكن مفيوم التسامح 

والتنوير المذين سادا في أوروبا في القرن السابع عشر، عمى ظير كنتاج لعصر النيضة 
أما فيما بعد، فإن رموز عصر التنوير  أنقاض حكم اإلقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية

)أمثال ىوبز، ولوك، وروسو، ومونتسكيو( طرحوا مفيومًا آخر يقوم عمى العقد االجتماعي ما 
كم، وعمى آلية ديمقراطية تحكم العبلقة بين األفراد أنفسيم بين أفراد المجتمع والدولة أو الح

باالستناد إلى القانون. وعميو فقد ساد مفيوم المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية 
وكينونة مستقمة، بعد أن كانت القبيمة أو العشيرة أو الوحدة العضوية ىي ذلك اإلطار، الذي 

مى موازين القوى ومنطق القوة أصبًل. ومع انتصار الثورة ترتبط عبلقاتو باآلخرين بناًء ع
الصناعية البرجوازية وتحرير األقنان والعمالة الزراعية لزّجيا في المصانع, أخذت القضية 
شكبًل جديدًا ىو الحقوق المدنية في الدساتير مع استمرار استغبلليم واضطيادىم في الواقع. إذ 

( سـنة عندما تشكّمت الدول األوروبية الحديثة. ٕٓٓل قرابة )تطور المفيوم الحديث لممواطنة قب
فالدولة الحديثة تعتبر لنفسيا السيادة المطمقة داخل حدودىا، وأن أوامرىا نافـذة عمى كل من 
يقطن داخل تمك الحدود الجغرافية. لكن ومن اجل منع استبداد الدولة وسـمطاتيا فقد نشأت فكرة 
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غير القابمة لؤلخذ أو االعتداء عمييا من قبل الدولة. فيذه الحقوق  المواطن الذي يمتمك الحقوق
ىي حقوق مدنية تتعمق بالمساواة مع اآلخرين وحقوق سـياسية تتعمق بالمشاركة في اتخاذ القرار 
السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية. والمواطنة بيذا 

خـوة الدينية. فالمسمم أخ المسمم ويرتبـط معو بروابـط معنوية فوق المفيوم، تختمف عن األ
الزمان والمكان، أما المواطنة فيي رابطة التعايش السممي بين أفراد يعيشون في زمان معين 
ومكان معين )أي جغرافية محددة(. والمواطنة ال تتناقض مع المبدأ اإلسبلمي ألن العبلقة 

نية أيضًا، وال خبلف في ارتباط اإلنسان المسمم مع غير المسمم الدينية تعـزز الروابط الزم
ضمن إطار اجتماعي يتم االتفاق عميو تحت عنوان المواطنة. وبينما يشكل المواطن في أي 
موطن وحدة أنساق اجتماعية واقتصادية وثقافية وىو جزئية متأثرة ومؤثرة وعامل تغيير، 

ت التي تقوم عمييا البنى التحتية في دولة المؤسسات والمواطنة إحدى المحركات واالستراتيجيا
 ومجتمع القانون.

 
 :المواطنة في االسالم )التراث اإلسالمي(

ال بد لنا عند البحث عن المواطنة في التراث اإلسبلمي من أن نأخذ باالعتبار أنو َينبغي أن 
 :قاتو ، وذلك لسببيننتجو نحو وجود المضمون اإلجمالي لممواطنة ، ال َنحو وجود لفظيا ومشت

أو أحد مشتقاتو عمى فرض وجوده في التراث اإلسبلمي ، فإنو سيكون ” المواطنة“األول: إن لفظ 
؛ لسبق زمن صدور النصوص التراثية عمى زمن  –المنزل تقيم بو  –مستعمبًل في معناه المغوي 

تراث اإلسبلمي االصطبلح ، ولذلك لن نستطيع استنتاج المعنى االصطبلحي لممواطنة في ال
اعتمادًا عمى استعمال لفظيا في ذلك التراث ، ألنو سيكون استعمااًل في المعنى المغوي ِلّمفظ . 
نعم ، ُيمكننا أن نتعرف عمى جية االرتباط بين المعنيين التي دعت أصحاب االختصاص 

السياسي أو  المفيوم –الختيار لفظ المواطنة بداللتو المغوية إلطبلقو عمى المعنى االصطبلحي 
  .الذي أرادوا التعبير عنو ، والذي تشكل المساكنة في مكان واحد أحد عناصره –الحقوقي 

 الثاني: إن المفيوم السياسي والحقوقي لممواطنة يختمف بحثًا وتطبيقًا بين باحث وآخر ودولة

وفصل  وأخرى ، حيث دمجو بعض الباحثين وبعض الدول بالجنسية فصار عندىما شيئًا واحدًا ،
بينيما آخرون فاعتبروا المواطن ىو المقيم في بمد مع أدائو بعض الضرائب المالية لصالح خزينة 
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ذلك البمد ، وجعموا لو حقوقًا جزئية تتعمق بإدارة الخدمات العامة وبعض الشؤون المعيشية  ، 
مواطن ىو ونادى بعض المواطنين بالمواطنة العالمية لتكون الكرة األرضية وطنًا واحدًا وال

 اإلنسان ، كما اختمف موقف الباحثين من أخذ بعض القيم المعنوية أو األخبلقية في المواطنة
 .فأصر بعضيم عمى ضرورة وجودىا ، وأعرض عنيا آخرون

ونكتفي في ىذا البحث بعرض نصوص من التراث اإلسبلمي تدل بمضمونيا عمى العيش 
  .، وعمى القيم الذي يؤسس عميياالمشترك القائم عمى الحرية والعدل والكرامة 

 :ودورها في ترسيخ مفهوم المواطنة النصوص القرآنية
َرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ 

ن كان ثمة اختبلف فيو في بعض حيث بّين أن ال )َأْتَقاُكمْ  زوج والزوجة نفس إنسانية واحدة ، وا 
الشؤون مما يتبع فيزيولوجيًا الخمقة اإلنسانية ، وضرورة رعايتيا في تقسيم الميمات واألدوار ، 

عمى  ، ويقرر َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواَجاً  وىو ما يظير من قولو رسول اهلل
أسماعيم أنو ال تمايز في الخمق بينيم ، ألنو تعالى ىو الذي خمقيم ، وأن الذكر واألنثى فردان 
لئلنسان ، ال َتفاوت في المكانة بينيما ، الستوائيما في الطبيعة اإلنسانية ، وىو ما يشير إليو 

  :قولويخاطب اهلل تعالى البشر جميعًا بَيا َأيَُّيا النَّاس :أيضًا قولو تعالى
ال فضل لعربي عمى أعجمي ، وال لعجمي عمى عربي ، وال ألحمر عمى أسود ، وال ألسود عمى 

التمايز  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكم ، وقد اشتير القول عن رسول اهلل (أحمر ، إال بالتقوى
رف بين الناس بواسطة أشكاليم بالمون والمغة والعرق قيمة إنسانية وحياتية ىامة تمبي حاجة التعا

وألسنتيم ، فإن الشكل والمسان والمون في اإلسبلم أمر ال قيمة لو في حد ذاتو ، إنما الميم أن 
ويجعل اهلل تعالى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا :يكون اإلنسان تقيًا نقيًا ، لذا ختم اآلية بقولو

ي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالمَِّو َفَقِد اْسَتْمَسَك اَل ِإْكَراَه فِ  :بقولو
  :قولو تعالى2- ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَيا َوالمَُّو َسِميٌع َعِميم

 :أسباب النزول
بعد ذكر ” جامع البيان“قال ابن جرير الطبري في َبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد تَ  

اختمف أىل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضيم: نزلت ىذه اآلية في قوم من األنصار “اآلية: 
، أو في رجل منيم كان ليم أوالد قد ىّودوىم أو نّصروىم ، فمما جاء اهلل باإلسبلم أرادوا إكراىيم 
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عميو ، فنياىم اهلل عن ذلك ، حتى يكونوا ىم َيختارون الدخول في اإلسبلم ، َذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن بشار ، قال: ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن 

المرأة تكون مقبلتًا ، فتجعل عمى نفسيا إن عاش ليا ولد أن   جبير ، عن ابن عباس قال: كانت
ده ، فمما ُأجميت بنو النضير كان فييم من أبناء األنصار ، فقالوا: ال ندع أبناءنا ! فأنزل اهلل ُتيوّ 

  :تعالى ذكره
أال أستكرىيما ، فإنيما قد أبيا إال النصرانية ؟ فأنزل اهلل فيو ذلك . حّدثني المثنى قال: ثنا   :

رجل من األنصار من بني سالم  قال: نزلت في الحجاج بن المنيال ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن
اَل  بن عوف يقال لو الحصين ، كان لو ابنان نصرانيان ، وكان ىو رجبًل مسممًا ، فقال لمنبي

حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا سممة ، عن أبي إسحاق ، ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ، عن  عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى

، قال: نزلت ىذه في األنصار ، قال: قمت خاصة ؟ ، قال: خاصة ، قال:    :ابن عباس قولو
كانت المرأة في الجاىمية تنذر إن ولدت ولدًا أن تجعمو في الييود تمتمس بذلك طول بقائو ، قال: 

خواننا فييم ،  فجاء اإلسبلم وفييم منيم ، فمما ُأجميت النضير ، قالوا: يا رسول اهلل ، أبناؤنا وا 
أبي بشر ، قال: سألت اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ قال: فسكت عنيم رسول اهلل

  :سعيد بن جبير عن قولو
ن اختاروىم فيم منيم ) : ، قال: فأجموىم قد خير أصحابكم ، فإن اختاروكم فيم منكم ، وا 

معيم() ( . وعمى ما روي عن ابن عباس أو ما روي عن ابن جبير ، أو كمييما معًا اعتمد من 
أتى بعدىما من المفسرين مثل الواحدي النيسابوري في أسباب نزول اآليات ، وابن عطية 

ق التفسير األندلسي في المحرر الوجيز ، وابن أبي حاتم الرازي في تفسيره ، وابن تيمية في دقائ
، فأنزل اهلل تعالى  اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ، قال: فقال رسول اهلل  .، وغيرىم

 : ذكره

وىو ِمن طغى بمعنى تجاوز القدر ، والطاغوت رأس كل ضبلل ، وال بد لئلنسان من أن يكفر  
فسانية التي ال تتم مع اإلكراه ، بل ال ُبدَّ فييا من اتخاذ بو وينكره ، وىذه كميا من المقوالت الن

الموقف بكامل الحرية ، فيذه اآلية المباركة تبين رفض اإلسبلم لئلكراه واالضطياد من أجل 
َفَمن َيكُفر  .الدين ، وتمنح اإلنسان حرية المعتقد ، وىو ما تؤيده أسباب نزول اآلية المباركة
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: تدل اآلية المباركة عمى أنو ال إكراه في الدين ، ألن أساسو ىو عقد معنى اآليةِبالطَّاُغوت
القمب ، وىو ال يتم مع اإلكراه ، فحقيقة الدين تأبى اإلكراه ، خصوصًا وأن الرشد أمر َبّين ، 

  :والغّي أمر َبّين ، وسيتحمل كل إنسان نتيجة ما يتبناه منيما ، لذا قال عز من قائل

… . ِنَّا َأْو إ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة  :، وقولو تعالىيَّاُكْم َلَعَمى ُىًدى َأْو ِفي َضبَلٍل ُمِبينَواِ 
َو َأْعَمُم َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمِو َوىُ 

كان عمى يقين من صواب عقيدتو ومنيجو ، ولكنو ِليكون موضوعيًا في حواره   :ينِباْلُمْيَتدِ 
تُبّين اآليات طريقة الدعوة إلى اهلل وسبل إقناع اآلخر ، حيث ينبغي :وليمين نفس اآلخر قال لو

أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، واختيار أنجع السبل التي توصل اإلنسان إلى الحق 
النة القول لآلخر ، فإن ، كما تتح دث اآلية الثانية عن الموضوعية والحيادية في الحوار ، وا 

  النبي

نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَمى ُىًدى َأْو ِفي َضبَلٍل  . …، وىذا كمو يبين أنو ال إكراه وال إجبار في الدين  َواِ 
َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ ِإنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت إِ ُمِبين َلى َأْىِمَيا َواِ 

اَل َيْنَياُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن َلْم  :، وكذلك قولو تعالىالمََّو ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا
وُىْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيخْ    ِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

لقد جعل اهلل تعالى قاعدتين لمتعامل مع عامة الناس ، ىما: البر والعدل ، والعدل يتضمن 
ال شك في أن صيانة جميع الحقوق ، والبر ىو اإلحسان وىو المعاممة بالرأفة والرحمة ، و 

كما توجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد عمى   .العدوان عمى حقوق الناس خارج عن ذلك كمو
  .الحفاظ عمى حقوق الناس

 :ودورها في ترسيخ مفهوم المواطنة الشريفة االحاديث النبوية
لعربي عمى ال فضل ) (إن اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قموبكم وأعمالكم

  أعجمي ، وال لعجمي عمى عربي ، وال ألحمر عمى أسود ، وال ألسود عمى أحمر ، إال بالتقوى(
نما يتفاضمون في العبادة() وقال النبي  ، وكذلك قولو -أنو قال: )الناس سواء كأسنان المشط ، وا 

نما  الناس سواء كأسنان المشط ،) (كمكم بنو آدم ، وآدم من تراب روي عن رسول اهلل وا 
َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن *  ، وقولو (ُيظِيُر المساواة ، ومثمو أيضًا قولو  يتفاضمون في العبادة(

وىي تبين أن الناس جميعًا متساوون في إنسانيتيم وحقوقيم األساسية ِإالَّ َمْن َأَتى اهلَل ِبَقْمٍب َسِميم
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أن يطغى عمى اآلخر أو أن يظممو أو يقيره عمى شيء ، وواجباتيم ، وبالتالي ال يجوز ألحدىم 
وال أن يتقدم أحد عمى أحد لنسب أو لون أو شكل أو مكان ، فاهلل تعالى ال ينظر إلى صورىم ، 
نما التمايز بطيارة قموبيم وسبلمة نفوسيم  وال تمييز بينيم عنده عمى أساس أشكاليم وألسنتيم ، وا 

إال اإلتيان بقمب سميم ، المسممون شركاء في ثبلث: الماء ، ، فبل ينفع في الموقف بين يديو 
والنار ، والكؤل ، فإن المساواة بين الناس في ىذه الموارد األساسية ترجع في األساس إلى مساواٍة 
أعمق تتصل بأصل الكينونة اإلنسانية وحق الحياة لمجميع ، دون فضل أو ِمنَّة من أحد عمى 

كينونة اإلنسانية َتكفي لتأسيس المساواة بين الناس في الحقوق أحد ، والمساواة في أصل ال
بسم اهلل الرحمن الرحيم ، “أبا الحارث بن عمقمة أسقف نجران ، فقد كتب لو:  : قولو-األساسية 

من محمد النبي لؤلسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكينتيم ومن تبعيم ورىبانيم عمى أن ليم 
كثير من بيعيم وصمواتيم ورىبانيتيم وجوار اهلل ورسولو ، ال ُيَغيَّر ما تحت أيدييم من قميل أو 

أسقف عن أسقفيتو ، وال راىب عن رىبانيتو ، وال كاىن عن كيانتو ، وال ُيَغيَّر حق من حقوقيم 
وال سمطانيم ، وال شيء مما كانوا عميو ، ما نصحوا وأصمحوا في ما عمييم غير مثقمين بظمم وال 

حريتيم الدينية وسائر حقوقيم المعيشية كاممة في مجتمع   ىد عميو رسول اهللما عا ”-ظالمين
والمعاىدة صريحة باستمرار أسقف نجران ومن تبعو عمى ما ىم عميو دون أي َتغيير   .المسممين

أو إكراه أو ظمم ، وِبحفظ ُحقوقيم في جميع شؤونيم وما يتعمق بيم ، وليم عمى ذلك جوار اهلل 
وقد جاء في صحيفة رط الوحيد لمحفاظ عمى ذلك كمو أن ال يكونوا ظالمين ، ورسولو ، والش
 مبدأفي دستور المدينة المنورة عمى قرر  الذي ظم محمد )صمى اهلل عميو وسمم(الرسول االع

التساوي في الحقوق والواجبات أو في الحفاظ عمى سائر حقوقيم , وعمى حرية الرأي واالعتقاد 
بلف في الرأي ال ُيغير شيئًا في العبلقات اإلنسانية لكل أحد حرية دينو , وما شابو ، وأن االخت

يم الحقوق ذاتيا وعمييم الواجبات ذاتيا , إال من ظمم وأثم واعتدى , وأنيم جميعًا أّمة واحدة ل
وأنيم جميعًا يشتركون في الدفاع عنيا , ورّد من يحاول العدوان عمييا, وال يجير أحد منيم عدوًَّا 
ن صمح أي طرف منيم مع عدوه صمح لآلخر إال من حارب في الدين , وأنيم جميعًا  لآلخر, وا 

ن َمن َضمَّتيم بطون القبائل من َيشتركون في اإلنف اق عمى ما َيتطمبو الدفاع أو الصمح , وا 
ن المعاممة بين الجميع تقوم عمى  الموالي ىم كأبنائيا وليم وعمييم ما ُذكر في ىذه الصحيفة , وا 
البّر المحض , َفَضِمَن سبلمة العيش وكرامتو , والحرية في الشؤون الخاصة والمساواة في 
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ن النَّاظم بينيم ىو البّر المحضالشؤون العامة  والخبلصة أنَّ النصوص القرآنية  فنجد أنو ., وا 
ونصوص الُسنَّة الشريفة َتحوي من المضامين ما َيصمح بمجموعو أن نستخمص منو في ىذه 
ن كان  األيام مفيوم المواطنة بالمعنى المصطمحي ضمن بعض مراتبو , حيث أّن ىذا المفيوم وا 

اه اإلجمالي في جميع طروحاتو ، حيث تنّص كميا عمى المساواة أمام القانون , ُمشتركًا في معن
وتداول السمطة , والعدالة االجتماعية ، إال أنو يختمف في بعض التفاصيل بين تصوير وآخر , 
وذلك من ِجية وجود بعض القيود الِقيمّية أو الدينية التي تتحكم بسموك األفراد , أو َبعض القيم 

ة كذلك , وبحيث ُيسيم في إيجاد الرابط المجتمعي بين األفراد وبين اإلصرار عمى خموِّ األخبلقي
وينبغي أن نأخذ باالعتبار  .ىذه الرابطة من أّي من القيم والذىاب باتجاه الحرية المطمقة لئلنسان

 :أمرين
طنة , بين األول: أنو يوجد خمط في الموقف من الدين والقيم األخبلقّية عند الحديث عن الموا

اعتبارىما األساس الوحيد لرابطة المواطنة بين األفراد , وىذا معناه وجود تمييز ديني وطائفي 
دارة  بين أبناء المجتمع الواحد , وبين َضمان رعاية قيميم الدينية واألخبلقية في سموكيم وا 

لة والمساواة أمام فإن التمييز في الحقوق والواجبات األساسية من قبيل الحرية والعدا  شؤونيم ،
إلخ عمى أساس الدين يعتبر انتقاصًا من حق …القانون , والمشاركة في القرارات اليامة و

المواطنة ، ولكنو في الوقت ذاتو ال بد لنا من أن نعترف بحّق األكثرية في انتخاب القانون الذي 
ة لباقي المواطنين ُتريده ميما كانت صفتو ومصدره , شريطة عدم التجاوز عمى الحقوق األساسي

, فالحرية الكاممة أمر غير قابل لمتحقيق ,ألن االبتعاد عن مراعاة القواعد التي يدين بيا الناس , 
أو األعراف والقواعد الني ينطمقون عمى أساسيا في حياتيم , وعدم أخذىا باالعتبار في مواد 

لمجميع , ىو أمر ُيمحق الحيف الدستور وفي التشريعات القانونية بحجة إقامة المواطنة الكاممة 
والظمم بالذين يعتنقونيا , وىو عمل طائفي بامتياز ؛ ألن البل دين ىو دين , ما دام سينبثق عنو 
ن ربط ذلك بالشعب وأنو مصدر السمطات  مواد دستورية وتشريعات قانونية تنظم حياة الناس , وا 

ممانية المطمقة أساسًا لتشريعاتو وَمنيجًا ال ُيغّير من ذلك الواقع شيئًا ، فإذا اختار شعب ما الع
لحياتو فإن ىذا االختيار َسيكون اختيارًا لؤلكثرية عمى حساب األقمية المتدّينة في أحسن األحوال 
، وىو ال َيْفِرُق في شيء عن اختيار األكثرية في شعب آخر ، أن يكون الدين أساسًا لمتشريع 

  .قوقياعمى حساب األقمية عندما ال يمتفت إلى ح
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لذا ، فإنو من الميم أن يتضمن األساس القيمي الذي تنطمق منو الحياة االجتماعية والسياسية 
في دولة معينة ، سواء أكان ىو الدين أم غيره ، والذي تتبناه األكثرية لتبني عميو حياتيا ، 

في اتخاذ القرارات التي مبادئ الحرية والعدالة والمساواة الفكرية والثقافية أمام القانون ، والمشاركة 
تتعمق بالحياة المشتركة لممجموعة بما ُيراعي حقوق الجميع ، فإن المواطن في بمد ما ال َييمو 
ماىية الدين أو منظومة الِقَيم التي تعتقد بيا وتخضع ليا أغمبية مواطني بمده طالما أن ذلك ال 

و ، وال َيحرمو من المساواة مع اآلخرين يمنعو من ممارسة حريتو الدينّية والتعبير عن ِفكره وثقافت
قامة العدل بينو وبينيم ، األمر الذي ال َيزال بعيد المنال لؤلقميات العرقية والدينية  أمام القانون وا 
في أكثر الديموقراطيات تقّدمًا في العالم ، والمشكمة الحقيقية غالبًا ىي في التطبيق ال في ذات 

  .المبادئ ومنظومات القيم
ني: إن خمّو مفيوم المواطنة من القيم الدينية واألخبلقّية واالجتماعّية ، والدعوة إلى عدم الثا

أخذىا باالعتبار ، والجنوح نحو الحرّية المطمقة لئلنسان ، َيعني في الحقيقة ُعدوانًا عمى إنسانّية 
نكارًا لوجوده المعنوي ، وتفريغًا لو من محتواه اإلنسانّي ، واال كتفاء بالتعامل معو اإلنسان ، وا 

عمى أساس غرائزي حيواني ال غير، وىو ما تدعو إليو بعض العممانيات المتطرفة وتشّرع عمى 
أساسو الرذيمة والفمتان االجتماعي والشذوذات المدمرة لحياة اإلنسان ، وتوّسع دائرة انتشارىا من 

  .لمواطنة الكاممةخبلل المطالبة بالحريات غير المقّيدة كسبيل لتحقيق ما ُيسمونو با

 :المعاصر التاريخ الحديث والمواطنة في 
إن ما َيشغل بال األقمّيات اإلسبلمية وغيرىا ىو احترام خصوصياتيا الدينّية والمذىبّية ، والحفاظ 

 :عمى كرامتيا ِمن ِقَبل مجتمع األكثرّية ، ويتمظير ذلك بأربعة أشياء
  حرية ممارسة الشعائر الدينّية  .ٔ

  حوال الشخصيةقوانين األ .ٕ

  .المساواة مع األكثرية في الحقوق .ٖ

  بالنسبة إلى غير المسممين –الجزية والذّمة  .ٗ

 :حرية ممارسة الشعائر الدينية
ويتضمن ذلك تشريع حّد من الحرية الفكرية والدينية تنّص عميو القوانين ، ويقيم بواسطتو كل 

خرين ، أو ُيمحق اآلخرون األذى بو، ذي معتقد ما َيختّص بعقيدتو دون أن ُيمحق األذى باآل



ـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشرأش  
 

 

ٕٗٚ 

  .وبما يحقق العيش المشترك ويحفظ السمم األىمي واالحترام المتبادل بين أبناء المجتمع

كما يتضمن ذلك حق الفرد في تربية أبنائو وَتنشئتيم وفق عقيدتو وعاداتو وتقاليده ، وتعميميم 
أو إكراىو عمى الحّد من ذلك وعدم كل ما َيرتبط بذلك دون تّدخل من أحد ، أو الضغط عميو 

القيام بو كامبًل ، ويجب مراعاة ذلك في مناىج الدراسة ووسائل اإلعبلم ، ومن البدييي ىنا 
التأكيد عمى االلتزام بالموقف المحايد لممناىج الدراسية والبرامج اإلعبلمية التي يجب عمييا أن 

ا يقررىا أىميا ، دون تيّجم أو تحريض تعرض جميع المعتقدات واألفكار بموضوعّية تاّمة وكم
  .ضّد أحد

ويتضمن أيضًا حرية امتبلك الجماعات الدينية والعرقية لمؤسساتيم الدينّية والثقافّية ، وحق 
إشادة دور العبادة بما يكفل القيام بجميع ما يمزم لممحافظة عمى القيم الدينية والثقافية وبالنحو 

  .الوافي لجميع فئات المجتمع

 :انين األحوال الشخصيةقو 
وىي القوانين المتعمقة بالزواج والطبلق والميراث ، وينبغي أن تراعى فييا األحكام الدينية 

الخاصة بيا في دين أصحاب العبلقة أو مذىبيم ، حتى ال َيشعر أي إنسان أنو قد أقدم عمى 
الحياة ، ألنو لم ُيراِع ما  خطوة خاطئة في يوم من أيام حياتو ُيبتمى بنتائج ُمؤلمة قد تبلزمو مدى

َيخّصو في مرحمة من حياتو ، وألن عدم مراعاة القوانين الخاصة ُيوقع اإلنسان في حرج شديد 
وُيعرضو الستغبلل بشع في بعض األحيان يحرمو من بعض حقوقو األساسية نتيجة لبلختبلف 

وضع المرأة في تشخيص وضعو بين أحكام دينو والقانون الذي يخضع لو كما في تشخيص 
أنيا زوجة أو َخميمة عندما ال يجري الطبلق مثبًل بما ُيطابق األحكام الشرعية أو َتشخيص حالو 

  أنو وارث أو ال ، وغير ذلك

. 

 :المساواة مع األكثرية في الحقوق
وذلك من ِجية حق جميع المواطنين في إبداء رأييم في الشؤون العامة لبمدىم , وانتخاب من 

ال ُبد من أن تتضمن التشريعات القانونية ما َيضمن مشاركتيم في شؤون أوطانيم يمثُّميم ، و 
عطاء كل ذي حق حقو ، دون المجوء  دارتيا وبما َيحفظ ُحقوق الجميع عمى أساس العدل وا  وا 
إلى المحاصصات الطائفية السيئة ، ودون المجوء إلى حالة مثالية غير واقعية ُنمغي فييا كل 

بيا واقعًا عمى حقوق بعض فئات المجتمع أو َنحّد منيا ، فإن العدالة الخصوصيات ونعتدي 
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تقتضي إيجاد وسيمة لحفظ حقوق األكثرية واألقمية َعمى حّد سواء ، فإن الحفاظ عمى حقوق 
األقميات ال ينبغي أن يصل إلى حّد االفِتَئات عمى حقوق األكثرية وخصوصياتيا ، والعكس 

  كذلك

برازه في  وما أريد اإلشارة إليو أن ىذا ممكن من وجية النظر اإلسبلمية , وىو ما سيتم بحثو وا 
دراسة تفصيمية قادمة إن شاء اهلل , ُخصوصًا إذا ما ميزنا بين دائرة الحياة الفردية والمظير 
العام لمحياة االجتماعية ، ِلَنرى أن دائرة اإللزام بالنسبة إلى المسؤولية الدنيوية َترتبط بمراعاة 

لمظاىر واألحكام الشرعية في ظاىر الحياة العامة , أو االنتقال ببعض السموك من بعض ا
  .السِّرِّ إلى العمن كما في بعض الحدود والتعزيزات

كما أؤكد عمى ما ذكرتو سابقًا , من أن العممانية المطمقة ىي مذىب كسائر المذاىب , مما 
ىب واألديان , فبل ُبد من إيجاد ُمصطمحات يعني أن االلتزام بيا يمثل عدوانًا عمى سائر المذا

َجديدة غير مستوردة من الَغرب أو الشرق ُنؤسس عمييا بنيان أمتنا عمى أساس من القسط 
  .والعدل ، ُيؤمن العدالة واالحترام لمجميع , ويحفظ حقوقيم من ناحية عممية

 :الجزية والذمة
ّمة , فيما في اإلسبلم من أحكام الحرب وما إلى أساقفة نجران , وىذا ال عبلقة لو بالجزية والذ 

ينشأ عنيا من نتائج , ُمضافًا إلى أن الذمة تعني مسؤولية المسمم عّما في ذمتو ، وُمؤداىا ِحفظ 
عندما ىاجر إلى المدينة المنورة , أو في  . حقوق أىميا , وليس إىانتيم أو االعتداء عمييم

دة في العبلقة بين المسممين وبين غيرىم من أىل ُعق” الذمة“و ” الجزية“يمثل لفظ  كتابو
الكتاب , بما ُيولده ىذان المفظان من شعور بالدونّية لغير المسمم في الدولة اإلسبلمية , وِمَن 
المناسب لطبيعة بحثنا االكتفاء بإشارة عابرة تُبّين أن الجزية تتبع األحكام السمطانية وىي ِبَيِد 

ُصو ولّي َوليِّ أمر المسممين , وباإل مكان من الناحية العممية عدم العمل بيا بناًء عمى ما ُيَشخِّ
األمر من مصمحة األمة بحسب ظروف الزمان والمكان , كما ُيمكن التأسيس لذلك فقيّيًا ِبناًء 
عمى أن جميع الدول المعاصرة َقد قامت عمى عقد اجتماعي بين أبنائيا ُيشبو ما كان عميو 

   يام رسول اهللالعقد االجتماعي في أ

 :والخبلصة: أن المواطنة في اإلسبلم تتقّوم بالمقومات اآلتية
  .وحدة األرض .ٔ
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  .وحدة القيادة السياسّية .ٕ

  .المساواة في الحقوق والواجبات .ٖ

 . ”المواطنين“شيوع روح التعاون والتعاضد بين األفراد  .ٗ

  .لعدالة وعدم ظمم بعضيم أو طغيانيم عمى بعض .٘

  .عقدية والمسمكية بنحٍو ال يمحق األذى باآلخرلحرية الفكرية والا .ٙ

 

 : في العصر الحديث  اهم حقوق المواطنة
 اىم حقوق المواطنة فيي كاالتي:

لممواطنين الحق في احترام سبلمتيم الجسدية وعدم  ـ الحق في السالمة الجسدية : 1 
 المساس بيا أو تعريضيا لمتعذيب.

عمل في أية مينة أو مكان حسب اختيارىم الشخصي لممواطنين حق ال ـ الحق في العمل : 2
العوق البدني   الحر وتقوم الدولة وفق نظام الضمان االجتماعي بإعالتيم في حالة البطالة أو

 أو العقمي.
لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاؤون داخل الوطن وليم حق  ـ الحق في السكن : 3

 لة في حالة عجزىم عن توفيره.الحصول عمى السكن الشعبي المناسب من الدو 
لؤلفراد المواطنين حق الحصول عمى التعميم لكل المستويات وحق تأسيس  ـ حق التعميم : 4

المدارس والكميات الخاصة ويحق ليم الحصول عمى التعميم االبتدائي باية لغة وطنية رسمية 
المدارس حيثما كان  مقرة في وحدتيم اإلدارية, إضافة لحق تعمم اية لغة من ىذه المغات في

 ذلك ممكنًا.
لممواطنين الحق في الحصول عمى دعم الدولة لمقيام بعمل  ـ الحق في دعم ورعاية الدولة : 5

مكرس لخدمة المنطقة التي يسكنون فييا، كتطوير الثقافة والفنون والعموم والرياضة البدنية، أو 
لشواىد الدينية واألثرية والتاريخية القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة، أو حفظ المواقع وا

وصيانتيا وتطويرىا. كما أن من حق المواطن عمى الدولة أن تقوم بتطوير المواصبلت 
والخدمات العامة، وحماية البيئة وصيانتيا وتحسينيا وتخضير المدن والعناية بنظافتيا، وحماية 

 ورعاية حقوق األجيال القادمة والمحافظة عمييا.
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لممواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي  الخدمات الصحية :ـ الحق في  6
المجاني والحصول عمى العبلج الطبي المتخصص عمى حساب الدولة مع حق تمبية حاجة 

 الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة.
محصول عمى حقوقو وال لمفرد المواطن حق المجوء إلى القضاء ل ـ حق المجوء إلى القضاء : 7

يجوز تقديمو إلى محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة ولو حق الحصول عمى 
المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كمفتيا. ولو حق الوصول إلى اية معمومة 

من حياتو  في الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقو. كما ال يجوز حرمان أو تجريد المواطن
 أو حريتو أو ممكيتو بدون اإلجراءات القانونية المناسبة.

لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتممك وورث وتوريث الممتمكات  ـ الحق في الممكية : 8
 .الخاصة واستخداميا حسب رغبتو وال يحرم من ممتمكاتو بدون التعويض المناسب

ام بما يشاء أو االمتناع عن ما يشاء حسب لممواطن الحق في القي ـ الحق في التصرف : 9
 اختياره ويكون مسؤواًل عن أفعالو التي قام بيا أو أمتنع عنيا باختياره الحر.

لممواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيتو والحق في أن  ـ الحق في الخصوصية : 11
ي اإلطبلع عمى تكون حرمة وسّرية داره وسكنو ورسائمو وبريده واتصاالتو مصانة ولو الحق ف

 سجبلتو لدى الدولة أو اية مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجبلت عنو.
لكل مواطن الحق في استخدام لغتو المحمية والتعمم بيا وتعميم أوالده وتكون  ـ حق المغة :11

المعني في   أية لغة رسمية إلى جانب المغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان اإلقميم اإلداري
 في ذلك اإلقميم.استفتاء ُيجرى 

لممواطن الحق في الحصول عمى  ـ الحق في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق : ٕٔ
وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول ال تحتوي عمى أية إشارة تفريق أو تمييز. 

 بذلك. ويمكن أن يذكر في شيادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طمباً 
لممواطن الحق في انتخاب اإلدارة الذاتية والمحمية والبمدية  ـ الحق في اإلدارة الذاتية : 13

 لمحافظتو ومنطقتو وقضائو وناحيتو وغيرىا من الوحدات اإلدارية في الدولة انتخابًا مباشرًا.
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زمة لممواطن الحق في الحصول من الدولة عمى الحماية البل ـ حق الحماية والتعويض :14
من اإلرىاب والتطرف والكوارث. ولو الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة 

 المختصة إذا تم التجاوز عمى أي من حقوقو أعبله.
لممواطن حق اإلرث والشيادة واالختيار في أحكام  ـ حق اإلرث والشهادة واالختيار : 15

 الشرعي.أألحوال الشخصية بين القانون المدني وأحكام القضاء 
لممواطن الحق في عدم اعتقالو أو استجوابو من قبل أي سمطة بدون  ـ الحقوق اإلجرائية : 16

أمر قانوني ساري المفعول صادر عن حاكم مختص. وال تجوز محاسبة الفرد عمى فعل ما لم 
يكن مخالفًا لقانون سبق صدور ذلك الفعل كما ال يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إال 

المناسب عن الخسائر المترتبة عمى تطبيقو وال تجوز محاسبتو عمى فعل مرتين كما بالتعويض 
 ال يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.

لممتيم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعمنية وأن  ـ حق المتهم أو الموقوف : 17
لو الحق في استشارة محام يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانتو وأن يبمغ فورًا بسبب اتيامو أو توقيفو و 

أو الحصول عمى محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادرًا عمى توفير كمفة ذلك ولو حق 
 االتصال بأىمو وطبيبو. وال يجوز تسميم المتيم إلى أية دولة أجنبية ألي سبب كان.

 فضبًل عن العديد من الحقوق األخرى. لكن ىناك في الوقت الحاضر مجموعة من حقوق
اإلنسان التي توصف بأنيا حقوق حديثة كالحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، والحق في 

 .السبلم، والحق في التضامن اإلنساني
 الخاتمه:

الواقع المعاصر لمفيوم المواطنة، فقد أصبح ىذا المفيوم مرتبًطا باىتمامات مختمف ظل في 
 أساسية في تفاعبلت المجتمعات المتمدنة المتخصصين في العموم اإلنسانية، كما أصبح ثقافة

خاصة ان  مفيوم المواطنة قديم ترجع اصولو الى التاريخ القديم التي وضعيا الدساتير القديمة 
وبعد مجي االسبلم اصبح مبدأ المواطنة اكثر ترسيخ وذلك من خبلل ايات القران الكريم 

االنسان وحفظا لكرامتو وحريتو ومؤكدا  واحاديث السنة النبوية الشريفو التي جاءت مؤكده لمحقوق
 عمى حقيقة المواطنة التي جاءت بالتاريخ الحديث والمعاصر  .
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