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 الشكر والتقدير
 

     
 
    م دددددددددددددد  ول الدددددددددددددد   ل   ا   ددددددددددددددا

 
لوقحعاهي دددددددددددددد  وال دددددددددددددد   الحمددددددددددددددع ت أوددددددددددددددصارا

والسدددددددد د علدددددددد  حدددددددديع  لادددددددد  هلي ددددددددا م مددددددددع ا  دددددددد     مدددددددد ن وعلدددددددد   لدددددددد  ال يلدددددددد ن 

اال اهصين وب ع ....

ي يدددددددو  ادددددددب  وأهدددددددا ا  ددددددد م   غدددددددو ا  وا ددددددد  هددددددد ا ان أ ادددددددعد  لدددددددال  ال ددددددد ص ووافدددددددص    

مو دددددددددددو   (  إلوتراقحددددددددددد   طددددددددددد   قحامدددددددددددعد.  لام  ددددددددددددددددان ااددددددددددد   أحددددددددددد ا   ا  ددددددددددددددددص      

الل ددددددددت وم ام  دددددددد  ال مليددددددددف ا سدددددددد مص  والعوياددددددددف و ددددددددا أفددددددددا   دددددددد  مددددددددن م لومددددددددات 

,  و وجيهددددددددددات وومدددددددددددإلا مسددددددددددار الل دددددددددددت ف دددددددددد ا     قحسدددددددددددان و  وفادددددددددد  لكدددددددددددل  يدددددددددددددددصا

ا.كما ا اعد  ال  ص وال اعيص لجمي  احا  تي وزم ئي فب العراحف 

 ووفا م   لكل   ر
 
 ل م جمي ا

 
اف  صا
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 اقرار املشرف 
 

اشيد اف اعداد ىذا البحث المسـك ) دكر المكاطنة في الفكر االسالمي المعاصر( قد جرل تحت 
اشرافي في كمية القانكف كالعمـك السياسية / جامعة ديالى كىك جزء مف متطمبات نيؿ شيادة 

 البكالكريكس في العمـك السياسية. 

 

 

 

 المشرؼ / د. طالؿ حامد 

 التكقيع /

 7102/   التاريخ     /
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 المقدمة

يعد مبدأ المكاطنة مف المبادئ الميمة في تالحـ المجتمعات بيف بعضيا البعض اك فيما بينيا كبيف الممثميف 
لمسمطة فييا كمحاكلة تأجيؿ مفيكـ المكاطنة في المجتمع العربي عمكما كالمحمي خصكصا تقكـ عمى اعادة 

التي يطرحيا مفيـك المكاطنة مف ىنا يصبح  كاإلشكاالتالرؤية في الكثير مف القضايا الفكرية كالسياسية 
العمؿ الحقيقي ىك في تبني مشركع كامؿ كطمكح مف قبؿ النخب الفكرية كالسياسية ليس عمى مستكل 

 التنظير فحسب بؿ كعمى مستكل العمؿ التطبيقي الجاد في تحقيؽ المكاطنة كالكحدة الكطنية.

 اىمية البحث

عؿ منو مفيكمان ضركريان لمعمؿ عمى كحدة كطنية متكاممة في ظؿ التحديات التي اف طرح مفيكـ المكاطنة يج
تمر بيا كجعؿ المكاطنة فكرة مطركحة كبشدة كنكع مف التالحـ الكطني في ضد اليجمات العديدة اف حاجتنا 

فكران يؿ لمفيكـ المكاطنة جيؿ مفيكـ المكاطنة في المجتمع تفرض عمينا العمؿ عمى التأجعمى تأالعممية 
كممارسة عمى كافة االصعدة الرسمية منيا كغير الرسمية يككف فييا المكاطف ىك اليدؼ االكؿ ككنو المعني 
في تحقيؽ الكحدة الكطنية فغيباىا عف المكاطف مفيكمان كثنينان سمككيان ىك غياب لمكحدة الكطنية عامة الف 

 قيقي في تحقيؽ مبدأ المكاطنة في المجتمع .المكاطف بكافة اشكالو النخبكية كالجماىيرية ىك العامؿ الح

 فرضية البحث

تعد المكاطنة مف القضايا ذات االبعاد السياسية كاالمنية التي تعبر عف المشاركة مف قبؿ االفراد في الحماية 
 كالذكد عف الكطف كما تعبر عف كعي الفرد بالحقكؽ كالكاجبات.

 اشكالية البحث 

مفيكـ المكاطنة في الفكر االسالمي المعاصر كما ينطكم عميو ىذا المفيـك تمثمت مشكمة البحث في بحث 
مف دالالت كابعاد سياسية كاجتماعية امكف اجماليا في المساكاة كالحرية كحسب منيجية الدراسة ثـ تتبع 

يؿ االصكؿ الفكرية التي تمثؿ منابع الفكر الغربي المعاصر في تحديد معنى كؿ مف المساكاة كالحرية كتحم
ابعاد كؿ منيا كالتطبيقات التي نتجت عنيا في كؿ مف المعسكريف اليبرالي كالديمقراطي كالشيكعي االشتراكي 

 كنقد المفيـك كالممارسات مف المنظكر االسالمي.

 منيجية البحث

استخدمت في ىذا البحث المنيج التاريخي كالمنيج التحميؿ في تحميؿ مفيكـ المكاطنة في الفكر االسالمي 
 لمعاصر.ا
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 ىيكمية البحث 

 تـ تقسيـ البحث الى مقدمة , ثالث مباحث , خاتمة كقائمة مف المصادر

 المبحث االول : االطار النظري لممواطنة

 المطمب االكؿ : مفيكـ المكاطنة لغةن كاصطالحان 

 المطمب الثاني : عناصر المكاطنة

 

 من منظور الفكر االسالميالمبحث الثاني : المواطنة في الفكر الغربي المعاصر ونقو 

 المطمب االكؿ : االبعاد الفاعمة في صياغة مفيـك المساكاة

 المطمب الثاني : الجذكر الفكرية لممساكاة في الفكر الغربي المعاصر

 

 المبحث الثالث : المواطنة في الفكر االسالمي في الضرورة واإلمكان

 الضركرةالمطمب االكؿ : المكاطنة في الفكر االسالمي في 

 المطمب الثاني : المكاطنة في الفكر االسالمي في االمكاف
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 المبحث االول 
 االطار النظري لممواطنة

لـ ير بعض اىؿ المغة داللة ليذا المفظ عمى مفيكما الحديث اذ اف كطف في المغة تعني مجرد المكافقة 
رأكا امكانية بناء داللة مقاربة لممفيكـ المعاصر ككاطنت فالنان بعني كافقت مراده لكف اخريف مف المعاصريف 

 بمعنى المعايشة في كطف كاحد مف لفظة المكاطنة المشتقة مف ساكنة يعني سكف معو في مكاف كاحد .

التي تعني كما تقكؿ دائرة المعارؼ  Citizenshipكالمكاطنة بصفتيا مصطمحان معاصران تعريب لمفظة 
ىا قانكف تمؾ الدكلة متضمنة ىذه المكاطنة مرتبة مف الحرية مع ما دة كما يحدالبريطانية )عالقة بيف فرد كدكل

 يصاحبيا مف مسؤكليات(.

 المطمب االول : مفيوم المواطنة لغًة واصطالحاً 

 اواًل / المواطنة لغًة 

ككانت تعني  Polisيعكد اصؿ كممة المكاطنة كمدلكليا الى عيد الحضارة اليكنانية القديمة كالكممة مف 
المدينة باعتبارىا بناء حقكقيان كمشاركة في شؤكف المدينة كما تستعمؿ كممة المكاطنة مترجمة لمكممة الفرنسية 

Citoyennete  كىي مشتقة مف كممةCite  كتقابميا بالمغة االنجميزية كممةCitizenship  المشتقة مف كممة
City  (0)ىي المدينة . 

غكم العربي فيي مشتقة مف كطف كىك بحسب كتاب لسنا العرب البف منظكر , اما المكاطنة بمعناىا الم
الكطف كىك المنزؿ الذم تقيـ فيو كىك مكطف االنساف كمحمو ككطف بالمكاف ككاطف اقاـ كاكاطنو اتخذه كطنان 

 . (7)المكطف كيسمى بو المشيد مف مشاه الحرب كجمعو مكاطف 

 . (3)كالمكاطنة مصدر الفعؿ كاطف بمعنى شارؾ في المكاف اقامة كمكلدان 

 

 

 

 

 www.albadilalhadari.comعبد العالي حارث , المعتقد الديني , ليس شرطان في المكاطنة  (0)
 .150, ص 0691, دار صادر , بيركت ,  03ابف منظكر , لساف العرب , المجمد  (7)
 .619, ص 0619, دار المشرؽ , بيركت ,  71المنجد في المغة , ط (3)

http://www.albadilalhadari.com/
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 ثانيًا / المواطنة اصطالحاً 

المكاطنة ىي صفة المكاطف الذم لو حقكؽ كعميو كاجبات تفرضيا طبيعة انتمائو الى الكطف كمف ىذه 
لعمؿ اما الكاجبات فمنيا الحقكؽ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حؽ التعميـ , حؽ الرعاية الصحية , حؽ ا

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كذلؾ كاجب الكالء لمكطف كالدفاع عنو كاجب اداء العمؿ كاتقانو كبناء عميو 
فالمكاطنة عالقة الفرد بدكلتو عالقة يحددىا الدستكر كالقكانيف المنبثقة عنو كالتي تحمؿ كتضمف معنى 

رؼ البريطانية الى اف المكاطنة عالقة بيف فرد كدكلة كما يحددىا المساكاة بيف المكاطنيف , كتشير دائرة المعا
قانكف تمؾ الدكلة منظمتو مرتبة مف الحرية كما يصاحبيا مف مسؤكليات كتسبغ عميو حقكقان سياسية مثؿ 
حقكؽ االنتخاب , تكلي المناصب العامة كميزت الدائرة بيف المكاطنة كالجنسية التي غالبان ما تستخدـ في 

 . (0)الترادؼ اذف اف الجنسية تضمف فضالن عف المكاطنة حقكقان اخرل مثؿ الحماية في الخارج اطار 

في حيف لـ تميز المكسكعة الدكلية كمكسكعة ككليرا االمريكية بيف الجنسية كالمكاطنة فالمكاطنة في المكسكعة 
لمكاطنيف لدييـ بعض الدكلية ىي عضكية كاممة في دكلة اك بعض كحدات الحكـ كتؤكد المكسكعة اف ا

الحقكؽ مثؿ حؽ التصكيت كحؽ تكلي المناصب العامة ككذلؾ عمييـ بعض الكاجبات مثؿ كاجب دفع 
 . (7)الضرائب كالدفاع عف بمدىـ 

 . (3)كفي مكسكعة ككليرا االمريكية المكاطنة ىي اكثر اشكاؿ العصكية اكتماالن في جماعة سياسية ما 

المكاطنة ىي الرابطة االجتماعية كالقانكنية بيف االفراد كمجتمعيـ السياسي الديمقراطي كىي المؤسسة الرئيسية 
 . (1)التي تربط االفراد ذكم الحقكؽ بمؤسسات الحماية الدكلية 

 كعميو فيي عنصر رئيسي لمديمقراطية كمف ثـ فيي تستمـز كاجبات كمسؤكلية ميمة تصبح الديمقراطية عاجزة
ظيار الكالء لممجتمع كالنظاـ  مف دكنيا. كتتضمف تمؾ الكاجبات دفع الضرائب كالخدمة في القكات المسمحة كا 
السياسي كالمشاركة في الحياة المدنية كالسياسية كما تتضمف مسؤكليات المكاطنة العمؿ عمى تضيؽ الفجكة 

 .  (5)بيف المثالية كالكاقعية 

(1) Encyclopedia, book international nnica, lnc, the new Encyclopedia peered, Britannica, 

Vol.20. pp140-142. 

(2) World book international, the world book Encyclopedia, London world book lnc, (n-d) vl4 . 

p15. 

, القاىرة ,  ثسالمية , مركز يافا لمدراسات كاالبحااحمد صدقي الدجاف , مسممكف كمسيحيكف في الحضارة العربية اال (3)
 . 5ص,  0666

,  7110بشير نافع كاخركف , المكاطنة كالديمقراطية في البمداف العربية , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  (1)
 .11-39ص

,  0663لمدراسات كالنشر , بيركت , , المؤسسة العربية  9, مجمد  3عبد الكىاب الكيالي كاخركف , مكسكعة السياسة , ط (5)
 . 323ص
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  (0)الدكلية عمى النحك التالي كتتحدد مكاصفات المكاطنة 

 قبكؿ ثقافات مختمفة 
  احتراـ حؽ االخريف كحريتيـ 
 قبكؿ ديانات مختمفة 
 فيـ كتفعيؿ ايديكلكجيات سياسية مختمفة 
 فيـ اقتصاديات العالـ 
 االىتماـ بالشؤكف الدكلية 
  تشجيع السالـ الدكليالمشاركة في 
 المشاركة في ادارة الصراع بطريقة الالعنؼ 

كىذه المكاصفات لمكاطني القرف الكاحد كالعشريف يمكف فيميا بشكؿ افضؿ في صكرة كفاءات تنمييا 
مؤسسات المجتمع لنزيد فاعمية االرتباط بيف االفراد عمى المستكل الشخصي كاالجتماعي كالمحمي كالقكمي 

كف ذلؾ بتنمية قدرات معينة لتفكير تحسـ كتنظـ في الكقت نفسو االختالفات الثقافية كمكاجية كالدكلي , كيك
 المشكالت كالتحديات كاعضاء في مجتمع عالمي كاحد.

كيستعيض الفكر الغربي المعاصر في تحديده لمضاميف لمكاطنة كبناء المكاطف بجممة مف النزاعات المدنية. 
لحقيقية في صياغة كتشكيؿ كعي كضمير المكاطف التي تجذرت في بقية االمـ كما يسمكنيا كبديؿ لالبعاد ا

عمى مدار التاريخ كىذه الصفات المدنية مبتكرة عف جذكرىا الثقافية كالتاريخية كاالجتماعية كقيؿ كؿ ذلؾ 
 –الشعكر بالكاجب  –الثقة  –التحمؿ  –كبح النفس  –الشفقة  –حب االختالط  –الدينية انيا المطؼ 

احتراـ كؿ شخص كعقميتو كاالىتماـ باالشياء  –القدرة عمى التعاكف  –الحساس بالقدرة عمى التاثير السياسي ا
 . (7)الجديدة الشائعة 

يؿ ىكية اجتماعية متعادلة الثقافة كتحقيؽ االلتحاـ االجتماعي ليتكلد جاف ىذا الفكر المعاصر يستيدؼ تأ
ية الثقافية لف تككف مقيدة , فيؿ ينجح مف خالؿ عرضو الىـ الكاحد مف رحـ التعدد كالثبات اف التعدد

 .؟عناصر المكاطنة 

 

 

 

 . 02, ص 7105حمد الككارمي , عمى قد اىؿ العـز , مؤسسة قطر لمنشر , قطر ,  (0)
 .0666,  073كاالزمات الركحية , مجمة الرأحي , العدد احمد صدقي الدجاني , عالمنا المعاصر  (7)
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 المواطنةالمطمب الثاني : عناصر 

اف المكاطنة القرف الجديد سكؼ تتطمب مشاركة فعالة مف المكاطنيف مكاطنيف يركف انفسيـ كمحاميف في 
العالـ يتحممكف مسؤكلية محاربة تحمؿ الظمـ كما يتحممكف اعباء مكاجية التحديات العالمية الكاقعة الف ذلؾ 

عنيا كىذه المسؤكلية يتحمميا كؿ فرد لمحفاظ  جزء مف المسؤكلية الفردية االجتماعية التي يجب عدـ التخمي
عمى الكضع العالمي الجديد عمى الرغـ مف استمرار مفيكـ االمة الذم يشكؿ التركيب التنظيمي لممجتمعات 

 ثمة ركيزتيف اساسيتيف في ىذا المجاؿ. 

غير المتساكم لتقانات االكلى عالمية التحديات في طبيعتيا كعدـ المساكاة االجتماعية كاالقتصادية كاالمتالؾ 
 المعمكمات كانخفاض الخصكصية كالتدىكر البيئي كتيديد السالـ.

 (0)الثانية امـ كمجتمعات ذات ديانات كثقافات كاعراؼ كتقاليد كنظـ مختمفة 

كلقد اسفرت االجتيادات الغربية المعاصرة لتحميؿ طرفي ىذه المعادلة عف تفاعالت جديدة , تتخمص في 
العالمية اك يدة لممكاطنة كتاسيس مصطمح جديد في الخطاب المعاصر ىك المكاطنة صياغة عناصر جد

البعد الزمني  –البعد المكاني  –البعد االجتماعي  –المكاطنة عديدة االبعاد التي لخصت في البعد الشخصي 
 كاناطت بالمؤسسات كالتربكية تحقيقيا مف خالؿ العناصر التالية 

 باليويةالعنصر االول : االحساس 

 –اخالقية  –يكجد لدل المكاطنيف في المجتمعات االكثر تجانسان في العالـ ىكيات عديدة كمتداخمة )محمية 
دينية( كتستدعي المكاطنة العالمية الجديدة )عديدة االبعاد( مف كجية نظر بعضيـ اف يصبح شعكر  –ثقافية 

اليكية القكمية لمجابية ـ بعضيـ بعدـ كفاية اليكية القكمية كحب الكطف محتكل اساسيا لممكاطنة كيعارضي
التحديات الجديدة , التي اشرنا ليا انفان كيعدكنيا شيئان عفا عميو الزمف فضالن عف خطكرتو في تغذية الصراع 
كمف ثـ يطرحكف كطمبان جديدان يتركب كيتداخؿ مع اليكية القكمية بحكـ حقيقة مفادىا انو ال يكجد دكلة في 

اف تعمؿ بمعزؿ في عالـ اليكـ لذلؾ فأف المكاطنة يجب اف تحكم كال مف العنصريف القكمي العالـ تستطيع 
 (7)كالعالمي كما ينادم بكلدنغ كنكسباكف كيعدكف ذلؾ ىك العنصر االكؿ لتمؾ المكاطنة 

 

 

 

قرف الحادم كالدكلي المنظكر عمى التعميـ , انكمترا ,  70كالمكاطنة لمدة  Derricottجكف ماير عادكا اكال ككجاف كرامي  (0)
 .012-013, ص ص  0666

 .791, ص 0662القضايا االجتماعية , المجمس الكطني لمدراسات االجتماعية , كاشنطف ,  (7)
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 العنصر الثاني : ىو التمتع بحقوق معينة 

ىذه الحقكؽ اف يككف الفرد المكاطف عضكان في مجمكعة كبذلؾ يككف مؤىال لممنافع كالحقكؽ  ألىميةكيشترط 
التي تمنحيا عضكية ىذه المجمكعة كالتي يمخصيا عالـ االجتماع البريطاني "مارشاؿ" في الحقكؽ القانكنية 

 مثؿ الحرية , كالحقكؽ السياسية كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية.

 : يتمثل في المسؤوليات وااللتزامات والواجباتالعنصر الثالث 

اذ يرل بعضيـ اف السعي كراء الحقكؽ الفردية ؽ الغى بضاللو عمى مستكل اداء كاجبات المكاطنة كالتي 
اىممت عمى نحك غير مالئـ كيبرىف اصحاب ىذا االتجاه عمى اف الديمقراطية اليبرالية كما تمارس في اكربا 

ضمنيان لتأكيد الحد االقصى مف الحقكؽ الفردية كتقميؿ السعي كراء المصمحة اتجاىان كامريكا الشمالية تحكم 
العامة , كيقع ذلؾ في قمب الجدؿ المستمر بيف ما يسمى باليبرالييف كالشيكعييف كمف اطراؼ ىذا الجدؿ 

القانكف كدفع "باربر" "بؿ" "تسيكني" "تماستكف" "ىكلمز" "ماسيدك" كمف ثـ الكاجبات التقميدية مثؿ طاعة 
الضرائب كاحتراـ حقكؽ االخريف كالقتاؿ مف اجؿ الكطف كتحقيؽ التزامات اجتماعية معينة معرضة لمجدؿ 

. كالسؤاؿ (0)كالنقاش كيجب اف ينظر الى ىذه المسؤكليات كااللتزامات كالكاجبات مف خالؿ بنية اكثر عالمية 
 المطركح ىنا كيؼ يتـ ذلؾ في ضؿ صداـ الحضارات ؟

 العنصر الرابع لممواطنة ىو مسوؤلية المواطن في اداء دور ما في الشؤون العامة

كيعكس ىذا العنصر التقميد الطكيؿ الذم يرجع تاريخو لميكنانييف القدماء الذم يفرؽ بيف الشخص الصالح 
كة كالمكاطف الصالح اذ يجب عمى الشخص الصالح اف يعيش حياتو باخالؽ كشرؼ دكف أم اىتماـ اك مشار 

بالشؤكف العامة كعمى النقيض ال يعيش المكاطف الصالح باحتراـ في حياتو الخاصة لكف عميو اف يمتـز 
 . فيؿ ييدؼ ىذ الفكر لتكرار ىذا المفيكـ ؟ (7)بالمشاركة في الحياة العامة كيؤدم دكران فعاالن فييا 

 العنصر الخامس لممواطنة ىو قبول قيم اجتماعية اساسية

الغربي المعاصر مادة لمجدؿ كاالختالفات المبدئية كاألىمية , الف ىذه القيـ االجتماعية  كتمثؿ في الفكر
تختمؼ مف دكلة ألخرل كىناؾ العديد مف القيـ التي تمثؿ عكامؿ مساعدة في تككيف ىكية مميزة لمجتمع ما 

 كلجعؿ الحياة االجتماعية ممكنة.

 

 .73, ص 0666مكمات المكارد التعميمية , اريؾ اد , باتريؾ , جكف لي , مفيـك المكاطنة في مركز المع (0)
جماؿ بمبكام , معرفة االجتماعية كالمكاطنة كالتعميـ , كجيتا نظر مف الحقيقة كالنقد . مقاؿ نشكر عمى شبكة االنترنت  (7)

 . www.jilrc.com, المكقع االلكتركني  72/3/7102

 

http://www.jilrc.com/


13 

 يتضح مما سبق : 

اف العناصر الخمسة لممكاطنة تعطي كقكدان جديدان لمجدؿ كالصراع فالحقكؽ يمكف اف تتصارع فيما بينيا الف 
تفسير ىذه الحقكؽ ككذلؾ الكجبات ليس دائما مجددان خاصة في ظؿ تعدد الخصكصيات بؿ اليكيات الثقافية 

ظؿ الديمقراطية المتناحرة بسبب اختالفيـ في تناكؿ  حتى داخؿ المجتمع الكاحد كمف ثـ يعيش المكاطنكف في
 المسائؿ العامة.

اف المكاطنة تتحدد في ضكء االنظمة السياسية كمف ثـ فالتغيرات السياسية قد تعكد الى تحديد ما لممكاطنة 
النساء كاالقميات العرقية كالجنسية  بما يحـر مجمكعات معينة مف حقكؽ المكاطنة كما حدث تاريخيان في حاؿ

 كالدينية ,بما يدفع الى مزيد مف الصراع كانعداـ المساكاة.

كعمى الرغـ مف تعدد المبادئ كالحقكؽ التي يتضمنيا مفيكـ المكاطنة كعناصرىا اال انيا ترتكز عمى بعديف 
لمحياة الغربية بمضامينيا اساسييف تكررت االشارة الييما بكصفيما االرضية الصمبة كالشركط الالزمة 

السياسية كاالجتماعية كىما المساكاة كالحرية السياسية )الديمقراطية( فالمساكاة ىي التي تمكف المفيكـ الجديد 
لممكاطنة )عديدة االبعاد( اك العالمية مف جعؿ الشعكب اقرانان كشركاء بغض النظر عما بينيـ مف اختالفات 

يتأسس عمييا الفكر الغربي المعاصر ليتكحد الجميع في مكاجية  حضارية , كتمؾ ىي االرضية التي
التحديات العصرية عمى قاعدة اليكية كالحقكؽ كالكاجبات كالقيـ االجتماعية كليس عمى قكاعد االدياف 

 كالثقافات كاالعراؼ كالتقاليد.

راء حكؿ الشؤكف العامة لتحمؿ االختالفات كتقبميا كتعدد اال تأكيدىـاما الحرية فيي الضماف الكحيد حسب 
كتككيف مؤسسات المجتمع المدني التي تستكعب كؿ االطراؼ كتكفؿ قيـ االحتراـ المتبادؿ كالمشاركة 

لكؿ االختالفات العرقية اك الجنسية فيؿ سيعكس كالتنافس اك الصراع لمكصكؿ الى السمطة في تجاكز تاـ 
تمؾ المضاميف بما يجعؿ المشركع الغربي ىك  تحميؿ مفيكـ كؿ مف المساكاة كالحرية في الفكر الغربي

 االنمكذج االمثؿ ؟ ىذا ما ستكشؼ عنو الدراسات في المباحث التالية.
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 المبحث الثاني
 المواطنة في الفكر الغربي المعاصر ونقده من منظور الفكر االسالمي

يكـ المكاطنة كابرز مضامينيا االبعاد االساسية لمف كأحديأتي بحث المساكاة في ىذا المكضع مف الدراسة 
السياسية كاالجتماعية كتحظى المساكاة باعتبارىا قيمة انسانية باىتماـ كتقدير بالغبف لدل االغمبية خاصة 
المصمحيف كدعاة المثؿ العميا ذلؾ النو يزيؿ مف طريؽ البشرية العديد مف الحكاجز المصطنعة كالفركؽ 

نيا رصيد متراكـ مف تأىيالت الفالسفة كنظريات كتطبيقات العمـك المفتعمة بيف اجناس البشر التي اسفر ع
االنسانية ىذا اذا ما نظر الى المساكاة عمى انيا قيمة انسانية عاـ اما تحميؿ حقيقة مفيكـ المساكاة في 
و الطركحات الفكرية ذات الجذكر الممتدة في اعماؽ التاريخ كعكامؿ تشكميا الدينية كالثقافية كالسياسية فان

نظريف مف ناحية يبرز مضاميف كدالالت كممارسات تتفاكت في كحدة اختالفيا حسب االىداؼ الخفية لمم
كالمنطمقات التفسيرية لفيـ كؿ مف االنساف كالمجتمع كغابات الحياة كضكابطيا مف ناحية ثانية كطبيعة 

كحات بسط النفكذ كالييمنة مف االستراتيجيات السياسية التي تحددىا شركط االستقرار كالتماسؾ فضالن عف طم
ناحية ثالثة كحسب ما تقتضيو مبادئ المنيج الذم تستخدمو الدراسة ضمف كضع المفيـك اك القيمة محؿ 
الدراسة داخؿ االطار الذم يحددىا كيكضح معالميا كيفسر نشأتيا كيعمؿ ممارستيا كااللتزاـ بيا حيث اف 

ساس مف التغيير كالتجديد فأف الدراسة تتناكؿ المساكاة عمى مفيكـ المساكاة كغيره مف المفاىيـ برز عمى ا
 النحك االتي :

 التطبيقات الواقعية لممساواة

اذا كاف الفكر الغربي استند في فيمو لممساكاة الى تمؾ المسكغات السابقة فأف ذلؾ ال يعني بالضركرة اف 
التطبيقات العصرية مطابقة تمامان لتمؾ المفاىيـ كانما ثمة تعديالت كتطكرات اصابة الحياة العامة في  تاتي

الغرب بفعؿ العديد مف المتغيرات البيئية كالمعطيات العصرية كالتداعيات السياسية كاالجتماعية كمف ثـ 
راء منيجيان الزمان تتناكلو الدراسة مف تصبح االشارة الى التطبيقات الكاقعية لممساكاة في ىذه المجتمعات اج

 خالؿ اىـ مبدأيف مف مبادئ المساكاة.
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 أواًل/ المساواة امام القانون

يقصد بيا كفقان لممنيج الغربي مخاطبة ابناء المجتمع كافة بصكرة مكحدة كمتساكية بكؿ مف القكاعد كاحكاـ 
ييـ كبغض النظر عف اية اعتبارات لمتفرقة القكانيف الداخمية لمجتمعيـ عند تكفر شركط تطبيقيا عم

كاالختالؼ فيما بينيـ اذ اف االخراف يكلدكف كيمارسكف حياتيـ بصكرة متساكية اماـ القانكف الذم يعبر عف 
القكاعد العامة كالمجردة الحاكمة سمبان اـ ايجابان حقان اـ التزاما لمسمكؾ البشرم دكنما ادنى تمييز المخاطبيف 

 . (0)بأحكامو 

كينتقؿ مفيكـ المساكاة مف االطالقية في الجانب النظرية التصكرم البحث النسبية التي تحد مف اطالقو في 
استجابة لمظركؼ كالمتغيرات  تأتيالتطبيؽ الفعمي كما اشرنا سمفان االستثناءات المفترقة لقاعدتو النظرية كالتي 

كانماط مختمفة كباكضاع متباينة كىـ اف تساككا في اكلئؾ الذيف خمقكا عمى صكر  فاإلفرادالبيئية المجتمعية 
تفقد عنصر الدائمية كاالستمرارية في التطبيؽ عمييـ خالؿ مختمؼ مراحؿ حياتيـ الميالد اال اف تمؾ المساكاة 

 . (7) في المجتمع

كتقرير المساكاة بيف االفراد اماـ القانكف محككـ بعدـ التعارض مع ضركريات سير الحياة في المجتمع كادارة 
شؤكنو ذلؾ اف حؽ الفرد في التمتع بمعاممة قانكنية متساكية مع غيره يتعيف خضكعو لمفمسفة السائدة في 

داؼ المجتمع كتقاليده كاعراضو المستقرة المجتمع كعدـ افضاء تمؾ المساكاة مف ناحية اخرل الى االضرار باى
االمر الذم يمكف اف يؤدم في نياية المطاؼ الى انعداـ المساكاة عمميان بسبب التطبيؽ الكاقعي الخاطئ 
لمضمكنيا النظرم . لذا فقد اصبح المفيكـ الحقيقي لممساكاة القانكنية يعني )مع التفرقة فيما بيف االفراد 

مخاطبة القكاعد القانكنية المكضكعية ليـ ايجابان كسمبان بكاسطة السمطات العامة  المتساكيف اصالن( مف حيث
 . (3)اك مف حيث تطبيؽ تمؾ القكاعد بكاسطة السمطات العامة تشريعية كانت اـ تنفيذية اـ قضائية 

 

 

 

 

 

 .30, ص 0690محمكد حممي , المبادئ الدستكرية العامة , دار الفكر العربي ,  (0)
 0617دار الشركؽ , القاىرة , ,  0محمد فتحي عثماف , حقكؽ االنساف في الشريعة االسالمية كالفكر القانكني الغربي , ط (7)

 .071, ص
مصطفى عفيفي , الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات االساسية في الدساتير العربية كالمقارنة , بحث مقدـ لمؤتمر  (3)

 .776, ص 0, الككيت , ج 0612ابريؿ  70-01المحاميف العرب , 
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 الثاني / المساواة امام القضاء

مف المسمـ بو لدل الغالبية اف المساكاة اماـ القضاء ىي جزء ال يتجزأ مف مضمكف مبدأ المساكاة اماـ القانكف 
كيقصد بمبدأ المساكاة اماـ القضاء كفالة تمتع جميع المتقاضيف دكف تفرقة بينيـ الحقكؽ نفسيا كتحمميـ 

زامات بعينيا سكاء فيما يتعمؽ باتاحة الفرصة المتساكية بينيـ في المجكء الى القضاء كمثكليـ اماـ ساحتو االلت
اـ فيما يتصؿ بتمتعيـ بصكرة متكازنة بحقكؽ الدفاع كحرية اقامة الدليؿ عند ممارسة االختصاص كالكالية 

. كفي الكقت الراىف اعمنت المكاثيؽ العالمية الدكلية كاالقميمية المعنية بحقكؽ  (0)تيـ يالقضائية في مكاج
مبدأ المساكاة فيما بيف االفراد في التمتع بحؽ المجكء الى القضاء الكطني االنساف كحرياتو االساسية ككضكح 

ف كاكجب عمى الجميع النصافيـ مف انتياؾ ما يتمتعكف بو مف حقكؽ كحريات اساسية ثابتة منيا اياىـ القانك 
االلتزاـ بو اذ تنص المادة العاشرة مف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف عمى انو " لكؿ انساف الحؽ عمى قدـ 
المساكاة مع االخريف في اف تنظر قضيتو اماـ محكمة نزيية نظران عادالن عمنيان لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو 

ؿ تأكيد مبدأ حؽ االنساف في المحاكمة النزيية العادلة عمى بد قضاء كاية تيمة جنائية تكجو اليو" كلقد انتق
مستقؿ الى كؿ مف الدساتير كالقكانيف الداخمية لمدكؿ كذلؾ كفقان لما اكصى بو مشركع القرار الرابع الصادر 

 . (7)عف مؤتمر االمـ المتحدة السابع لمنع الجريمة 

 وم المساواةالمطمب االول : االبعاد الفاعمة في صياغة مفي

 التاريخ -1

عرؼ التاريخ القديـ في فترة ماقبؿ الميالد ثالث حضارات ىي الحضارة الفرعكنية كاليكنانية كالركمانية, كلـ 
تختمؼ ىذه الحضارات في مكقفيا مف المساكاة , اذ تشير التركيبة الطبقية التي صيغت كقتيا المجتمعات 

يقتيا االنسانية لـ تكف معركفة كالمتداكلة في تشريعاتيـ كال في نظميـ, الثالثة كفقيا الى اف فكرة المساكاة بحق
كعمى الرغـ مف المدل الزمني الطكيؿ الذم شغمو تاريخ المصرييف القدماء كتفاكت الحكاـ بعدان كقرباص مف 

في يد  تحقيؽ المساكاة اال اف الكتابات التاريخية المتخصصة تؤكد تركيز جميع السمطات الدينية كالدنيكية
فرعكف بتفكيض مف االلية حسب زعمو , فافمؾ في االرض كاشترط عمى مزاريعيا سداد الضريبة لو كحده 

ككانت ليـ امتيازات خاصة كتككنت طبقة خاصة بيـ كاسند كسكغ الفكرة ىذه لدل الشعب بمساعدة الكينة 
الكامر الفرعكنية التي يخضع ليا المناصب اليامة لالشراؼ الذيف مثمكا طبقة تعمك افراد الشعب فال تخضع ل

الشعب كلـ يعد الممؾ اليا في عيد الدكلة الكسطى مف العصر الفرعكني كما كاف انما اصبح كسائر الناس 
 (0)كخضع االكامر كاالحكاـ لذلؾ ككزعت االراضي الزراعية بالتساكم عمى العائالت 

 .15-13, ص 0629, السنة الثالثة , يكليك  00العدالة , العدد عبد الكىاب االزرؽ , ىؿ القضاء سمطة مستقمة , مجمة  (0)
االمـ المتحدة , مشركع المبادئ االسالمية , المؤتمر السابع لمنع الجريمة كمعاقبة المذنبيف المنعقد بمدينة ميالنك بايطاليا  (7)

0615 . 
 .056, ص 7, ج 0612حسف سميـ , مصر القديمة , دار الكتب المصرية ,  (3)
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ران مف المساكاة كالعدالة االجتماعية زالت في الدكلة الحديثة لما احتمو رجاؿ الجيش مف مكانو مما حقؽ قد
 .(0)كحازكا عمى مكاسب طبقية جديدة بعد حركب طيبة التي اسفرت عف طرد اليكسكس 

فضؿ كلـ تكف الطبقية كحدىا ىي الدليؿ عمى عدـ المساكاة كلكف ساد اعتقاد لدل المصرييف القدماء بأنيـ ا
الشعكب النيـ ابناء الشمس شعب السماء فأعطكا النفسيـ الحؽ في استعباد غيرىـ مف الشعكب كاسترقاقيـ 

 .(7)كلـ يكف لالجنبي أم حؽ ؼ يتمتع بحماية الحاكـ اك يباح لو حؽ التقاضي اك أم حؽ سياسي 

يرل الرؽ بقاء لمطبيعة ال  كفي الحضارة اليكنانية لخصت المقكلة الفمسفية الرسطك المكقؼ مف المساكاة اذ
. كمف ثـ اعتد باالصؿ اليكناني دكف غيره كاقتصرت صفة المكاطنة فقط عمى االحرار مف  (3)تسير بغيره 

الذككر كشاع نظاـ الرؽ كعد مف ضركريات الحياة . كتجسد كجكد الرؽ لدل الركماف بشكؿ اكثر قسكة مف 
يكانات المفترسة الجائعة كسيمة لمتسمية عندىـ كما كاف غيرىـ فقد كاف مشيد مصرع الرقيؽ عمى مغالب الح

 . (1)قتؿ الرقيؽ مباحان التفو االسباب 

 الدين  -2

تمثؿ المعتقدات الدينية عامالن في غاية االىمية اسيـ بشكؿ كاضح في تحديد مكقؼ البشرية مف المساكاة 
 كيتضح ذلؾ مف تأثير كؿ مف :

 الشرائع الكضعية : -أ

تؤكد النبذة التاريخية عمى اف فكرة االستعالء الجنسي التي تعد المنبت االساسي لمتفريؽ بيف البشر كفرزىـ 
كتصنيفيـ الى طبقات غير متساكية في الحقكؽ يستعيد بعضيا بعضان كما ارتكت ىذه الفكرة مف منابع عديد 

دشتية( لتعمؽ نزعة االستعالء كتعميؽ التركيبة مف الديانات الكضعية )البرىمية / البكذية / الكنفكشيسية / الزرا
 . (5)الطبقية كتقر بفكرىا كممارستيا باف البشر غير متساكيف 

 

 

 

 

 . 73بطرس غالي كمحمكد خيرم عيسى , المدخؿ في عمـ السياسية , دار االنجمك المصرية , القاىرة , ص (0)
 .711دار الفكر العربي , القاىرة , صعبد الحميـ الحفناكم , تاريخ النظـ االجتماعية كالقانكنية ,  (7)
 .66-61اركسطك , السياسة , ترجمة احمد لطفي السيد , دار القكمية لمطباعة كالنشر , القاىرة , ص (3)
 . 01ق , ص 0316احمد شفيؽ , الرؽ في االسالـ , مطبعة بكالؽ , القاىرة ,  (1)
 , سفر التثنية , االصحاح السابع. 0631بيركت الكتاب المقدس , العيد القديـ , طبعة التكراة االمريكانية ,  (5)
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 الشرائع السماوية  -ب

اذا كانت الدراسة في ىذا المحكر تسعى الى دراسة المساكاة في الفكر الغربي المعاصر فأف االيماءة التاريخية 
ؿ مف ابرز العاجمة تيدؼ لمكقكؼ عمى العديد مف العكامؿ كالقكل المؤثرة في تشكيؿ معنى المساكاة كتطكره كلع

ىذه العكامؿ ايضان مانالتو بعض العقائد السماكية مف تحريؼ عمى يد حفنة مف معتنقييا , فتعيدت فكرة 
التمييز كالتفريؽ كاالستعالء كاالستغالؿ كعضدتو بسند شرعي حسب زعميـ مف كتبيـ المقدسة فالييكد رددك 

رب اياؾ قد اختار الرب اليط لتككف لو شعبان تقكؿ التكراة المحرفة النؾ شعب مقدس لمفكرة الشعب المختار 
, كالفرؽ بيف درجة االنساف كالحيكاف كالفرؽ الييكد  (0)اخص مف جميع الشعكب الذيف عمى كجو االرض 

, كحتى داخؿ المجتمع الييكدم نقضت فكرة المساكاة بالتمييز بيف الرجؿ كالمرأة , ككذلؾ  (7)كباقي الشعكب 
ية بقكؿ القديس بكلي اييا العبيد اطيعكا سادتكـ حسب الجسد بخكؼ كرعدة في الشأف في الديانة المسيح
كيقكؿ في التمييز كالتفريؽ بيف الرجؿ كالمرأة ايتيا النساء اخضعف لرجالكف كما  (3)بساطة قمكبكـ كما لممسيح 

 . (1)لمرب الف الرجؿ ىك رأس المرأة 

 العمم الحديث -3

في العصر الحديث اخذت التأىيؿ لمتفريؽ بيف االجناس كتصنيفيـ ضمف نظرية االستعالء الجنسي شكال 
جديدا تبدلت فيو الحجج كالبراىيف مف النصكص المستعارة مف الكتب المقدسة كالمقكالت الفمسفية الى العمـ 

االستعمارم كالقكة ضمف تخصص ابتكر يسمى عمـ االجناس لـ يخرج في مجممو عف ىدؼ خدمة المنطؽ 
الصناعية المادية التي استخدمت لمتدليؿ عمى سيادة الرجؿ االبيض كانحطاط الجنس االسكد , كحيث الجنس 
االصفر فاستحؿ المستعمركف البيض التصرؼ في اقدار بقية االجناس بما في ذلؾ ابادتيـ اذا لـز االمر 

كالتربكية مباحث السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية بؿ كتكلد ضمف نظريات العمـ الحديث العديد مف الفركع كال
كالكثير مف المفاىيـ كالتطبيقات التي تساند ىذا الفكر حتى مف بني االجناس التي صنفت تصنيفان متدنيان 

الخبث( كذلؾ بفعؿ االنييار الحضارم كالتممذ عمى يد ركاد ىذا الفكر كاالعتقاد باف مضاميف  –)االنحطاط 
 نسانية عامة كانت كراء التفكؽ العاـ في الدكؿ القكية.العمـك اال

 

 

 

 الكتاب المقدس , المصدر نفسو . (0)
 سفر صمكئيؿ , االصحاح الثاني عشر . (7)
 الكتاب المقدس , العيد القديـ , رسالة الى اىؿ اقسس , االصحاح السادس. (3)
 المرجع السابؽ , االصحاح الخامس. (1)
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 لممساواة في الفكر الغربي المعاصرالمطمب الثاني : الجذور الفكرية 

مثؿ التاريخ كالديف كالعمـ كاالضالع الثالثة لمثؿ الفكر الذم عبر عف ىرمية البشر كترتيبيـ الى قمة ككسط 
كقاع كادل كؿ ضمع مف ىذه االضالع الثالثة دكران بارزان في تحديد منزلة كؿ فئة كامتيازاتيا داخؿ المجتمع 

الرجاؿ كالنساء كشيد القرف العشريف عتبة بيف الجنسيف  البشرية عامة كذا الفركؽالكاحد كترتيب االجناس 
فارقة كنقطة تحكؿ في الفكر عامة كفي مفيكـ المساكاة خاصة ظير ذلؾ مف خالؿ تحديد جممة مف 

كيؾ المنطمقات الفكرية التي تتسيد فكرة االستعالء الجنسي كالتصنيؼ البشرم كالتمايز الطبقي في محاكلة لتف
اضالع المثمث الثالثة كاالنطالؽ نحك مستقبؿ افضؿ ليتساكل فيو البشر كاف اختمؼ اجناسيـ اك الكانيـ اك 
عقائدىـ كانتيى القرف العشريف منذ اشير فيؿ شيد تطبيقان حقيقيان لالفكار التي افرزتيا بدايتو؟ الى ام مدل 

يعات كالمكاثيؽ المجتمعية كالدكلية التي تأطرت تتسؽ الممارسات في المجتمعات الغربية المعاصرة مع التشر 
قانكنا بكاسطة الييئات العالمية كبالنسبة لمفيكـ المساكاة كمضامينو ىؿ تغيرت مفرداتو كمعانيو بما يحمؿ 
الخير لالنسانية بالفعؿ ىذا ما تكشؼ عنو الدراسة مف خالؿ دراسة المساكاة في كؿ مف الفكر ك التطبيؽ 

نمكذجيف برزا عمى الساحتيف الفكرية كالسياسية الى حد تقسيـ العالـ الى معسكريف طبقان الغربييف مف خالؿ 
لالنتماء الى احد ىذيف النمكذجيف النمكذج الرأسمالي / الفردم كالنمكذج الشيكعي / االشتراكي كعمى الرغـ 

كعي االشتراكي مازاؿ يعبر مف انييار االتحاد السكفيتي السابؽ في نيايات القرف العشريف اال اف الفكر الشي
عف اكثر مف خمس سكاف العالـ كتطبيقو بعض الدكؿ . اما النمكذج الرأسمالي / الفردم فيك النمكذج االكثر 
انتشاران كبقاء حتى المحظة الراىنة كعميو فاف الدراسة تتناكؿ المساكاة مف خالؿ ىذيف النمكذجيف الف مفيـك 

لتفرقة اك التمييز بيف الناس عمى اساس مف االنتماء العنصرم اك الجنس اك مبدأ يعني عدـ االمساكاة باعتباره 
كمع ذلؾ فاف  (0)التمايز المغكم اك الديني اك العقائدم السياسي اك االختالؼ الطبقي االجتماعي المالي 

ح ذلؾ مف مدلكلو كمالمحو التنظيمية كأكصافو المقررة كحيثيات اعتناقو فكريان تختمؼ في كؿ النمكذجيف كيتض
 خالؿ دراسة المنابع الفكرية لكال النمكذجيف :

 لقد نبعت المساكاة في النمكذج الرأسمالي/الفردم مف خالؿ ما يأتي :

 القانون الطبيعي -1

يقرر القانكف الطبيعي اف لالفراد حقكؽ طبيعية كلدت معيـ كضمت الصيغة بيـ يدركيا الفرد باحساسو 
قياـ الدكلة كما نفرزه مف قكؽ سابقة عمى نشاة الدكلة ككجكدىا كاف الغاية مف كيعرفيا بشعكره كما اف ىذه الح

قكاعد قانكنية ىي حماية تمؾ الحقكؽ الفردية الطبيعية كالتي بمقتضاىا يترؾ االفراد احرارا في مباشرة مختمؼ 
كؽ االفراد اال الى حقالمجاالت خاصة في المجاؿ االقتصادم كعمى ىذا فالدكلة ال يجكز اف يمتد سمطانيا 

 . (7)بمقدار مؿ تتطمبو الضركرة مف حماية حقكؽ االخريف 

 . 076محمد فتحي عثماف , مصد سبؽ ذكره , ص (0)
 .751, ص 0697عمي عبد الكاحد , المساكاة في االسالـ مف الناحية الدستكرية , دار المعارؼ , القاىرة ,  (7)
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 التعاقد االجتماعي  -2

يعيشكف في حالة البيعة كالفطرة غير مقيديف بقكانيف كضعية كال خاضعيف لغير كمفاده اف كؿ الناس كانكا 
احكاـ القانكف الطبيعي الذم عميو عمييـ فطرتيـ ككانكا متساكيف في حقكقيـ الطبيعية المالزمة ليـ منذ 

تي يسعدىـ فضال عف انو يالئـ طبيعتيـ ال مكلدىـ كيجب اف يضمكا متساكيف كذلؾ الف ذلؾ يؤدم الى ما
. كمع التطكر الحديث نبذ الناس ىذا الكضع كاتفقكا عمى صيغة نظاـ اجتماعي يخضع كؿ  (0)فطركا عمييا 

فرد فيو لحكـ المجمكع مقابؿ تكفير الحماية لو كلكي يككف العقد صحيحان فأف االدارة العامة ىي التي تصكغ 
طبيعية مساكاة قانكنية القانكف في اطار المساكاة بيف الجميع كاال بطؿ العقد , كبذلؾ تستبدؿ بالمساكاة ال

قد يككف مف عدـ مساكاة جسمانية كمف تفاكت طبيعي كعمى ىذا يتساكل جميع االفراد  كمعنكية لتالفي ما
قانكنان كانفاقان كاف كاف بينيـ تفاكت في القكة كالذكاء فالتعاقد االجتماعي ينشر بيف جميع المكاطنيف في الدكلة 

 . (7)ان ممزميف بالكاجبات نفسيا كليـ اف يتمتعكا بالحقكؽ نفسيا نكعان مف المساكاة بحيث يجعميا جميع

 االقتصاد الحر -3

كيعني تساكم االفراد في حؽ استعماؿ ما يممككف مف ادكات االنتاج ككسائمو في أم ميداف شاككا دكف تدخؿ 
, اماـ المساكاة في  (3)مف جانب الدكلة حتى كلك كاف الدافع الى االنتاج ىك الربح الذاتي ال مصمحة الجماعة 

الفكر الشيكعي االشتراكي فتنطمؽ مف المفيكـ الشيكعي الذم تعتر عنو القاعدة الشييرة مف كؿ عمى حسب 
, بمعنى انيا تراعي في تكزيع العماؿ قدرة كؿ فرد كيراعي عند تكزيع االنتاج  (1)كفاءتو كلكؿ حسب حاجاتو 

ى مصادر االنتاج كميا عف طريؽ الغاء الممكية الفردية الكبرل , مع استيالء الجماعة عم (5)حاجات كؿ فرد 
, ككفؽ ىذه القاعدة تعددت المذاىب  (9)في المحيطيف الزراعي كالصناعي كاالبقاء عمى الممكيات الصغيرة 

االشتراكية كالشيكعية كباتت في تحديد مفيكـ المساكاة فأخذت طائفة بما يسمى بالمساكاة الحسابية عمى عدد 
فراد بالتساكم كاخذت طائفة بما يسمى بالمساكاة في المجيكد حيث تقضي باف يقكـ كؿ فرد بمجيكد متساك اال

مع غيره في سبيؿ الحصكؿ عمى كسائؿ االنتفاع الالزمة لمجماعة كاخذت ثالثة بما يسمى بالمساكاة في كسائؿ 
 . (2)فنية بقدر ما يتاح لغيره مف االفراد  االنتاج كيعني ىذا يتاح لكؿ فرد كسائؿ االنتاج سكاء اكانت عممية اـ

 . 22ق , ص 0311جاف جاؾ ركسك , العقد االجتماعي , ترجمة عبد الكريـ احمد , دار المعارؼ , القاىرة ,  (0)
 .010المرجع السابؽ , ص (7)
-05ق , ص0326القاىرة , محمد ابراىيـ حزمة , اشتراكية االسالـ كاالشتراكية الغربية , الدار القكمية لمطباعة كالنشر ,  (3)

09. 
 .726ق , ص0325عباس محمكد العقاد , الشيكعي كاالنسانية , مطبعة دار الفتكح , القاىرة ,  (1)
ق , 0310محمد ابراىيـ حزمة , اشتراكية االسالـ كاالشتراكية الغربية , المجمس االعمى لمشؤكف االسالمية , القاىرة ,  (5)

 .79ص
 . 077, ص 0621كسكك , لينيف , الدكلة كالثكرة , طبعة م (9)
 .01ريشتارد كتشاـ , ىذه ىي الشيكعية , ترجمة عزت فييـ , طبعة دار الكتاب المصرم , القاىرة , ص (2)
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 نقد المساواة في الفكر الغربي من منظور اسالمي

جاءت الشريعة االسالمية الخاتمة بمنظكر انساني عالمي لمحؽ في المساكاة المطمقة بيف البشر مقصكرة عمى 
ف اك جنس اك لك اك طبقة مف طبقات كتركز االحكاـ الشريعة في المنيج االسالمي عمى قاعدة المساكاة دي

كعدـ التمييز بيف المخاطبيف بيا كتتبع تمؾ المساكاة التي ال مجاؿ لمقارنتيا بالمساكاة بو اف تتعد كتتبايف 
ف كحدة المصدر االليي التشريعي ىك منابع التشريع الغربي كيكثر مشرعك القكانيف الغربية كليس مف شؾ ا

السر القائـ كراد خمكد االحكاـ الشرعية كصالحيتيا المطمقة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف كمف ثـ استمرار 
انتاج مبدأ المساكاة الثارة بيف المخاطبيف بو دكنما تبديؿ اك تغيير في الحكـ الشرعي اك في حقكؽ المعنييف 

التغيير بشقية السابقيف امة التشريعات كالقكانيف الكضعية المتغيرة دائمان كالتي تتبدؿ باحكامو كيعد ىذا التبديؿ ك 
فييا اكضاع كمراكز كحقكؽ المخاطبيف االسالمي التالية في الترتيب العاـ لكؿ مف الكتاب كالسنة المتمثمة في 

ية مف ادلتيا التفصيمية فيما االجماع كالقياس المظيريف االساسيف لالجتياد بالرأم كاستنباط االحكاـ الشرع
متفؽ عمى صحة االستدالؿ لالحكاـ الشرعية بكؿ مف الكتاب كالسنة كاما مايمييما مف استحساف اك عرؼ اك 
مصمحة مرسمة اك استصحاب اك سد لمذرائع اك قكؿ صحابي اك شرع مف قبمنا اك االصؿ في االشياء النافعة 

فييا انما االنساف ذلؾ اف كؿ مالو مف دكر  ريع كاف تدخؿ فييافتمؾ جميعيا مصادر لمتشاالباحة اك غيرىا 
يرجع الى استنباط الحكـ مف الدليؿ الشرعي دكف اف تتدخؿ في انشائو ككأنما ىك يكشؼ عف كجكده فالتشريع 

 . (0)بقكاعده كاممة ذك مصدر اليي كاحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ.0615ق/0119كمنيجيان , مؤسسة الرسالة , مناع القطاف , التشريع كالفقو في االسالـ , تاريخيا  (0)
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 المبحث الثالث
 المواطنة في الفكر االسالمي في الضرورة واإلمكان

ما كاف بإمكاف الخركج عف الخطاب التقميدم لإلسالـ الحركي حتى اكاسط الثمانينات مف القرف العشريف فكاف 
طنية معطيان االكلكية لالنتماء العقائدم الرابطة يميز بكضكح بيف االنتماءات الثالثة االسالمية كالقكمية كالك 

االسالمية مستندان الى مفيـك االمة االسالمية التي تضـ بالد جميع المسمميف المنتمية تاريخيان الييا اف استعادة 
كحدة االمة بالمعنى السياسي الكامؿ كالمباشر ىك اليدؼ كىك المشركع السياسي كالعقائدم كالتربكم لممسمميف 

يئاتيـ القيادية المختمفة كحتى لدكليـ كانظمتيـ " االمة مصطمح سياسي اجتماعي لو مضمكف كاحد اك كياف كى
تكحيد كىك اليتنافى مع التنكع ابدان حتى عمى صعيد الكحدة االساسية لالمة االسالمية  كاحد بمعنى مف معاني ال

و بؿ يجب اف تختمؼ نمكذجان خاص كاف المنشكدة ال تقـك بالضركرة عمى نمكذج تاريخي سابؽ ينبغي نسخ
تككف منسجمة مع حاجات المسمميف كمع كاقع النظاـ العالمي كمع الدكر المرتقب لالمة االسالمية في العالـ 

 الدكر الثابت االمة الشاىدة كاالمة الكسط.

 المطمب االول : المواطنة في الفكر االسالمي المعاصر في الضرورة 

لغربي لالجتماع المدني القائـ عمى مبدأ المكاطنة فعاليتو عمى المستكل الكاقعي بعد اف اثبت النمكذج ا
كصارت المكاطنة نمكذجان بقرض عمى االخريف االقتداء بقيمتيا اختمؼ تفاعؿ الفكر العربي مع ىذا الكضع 

ما نعنيو اليـك كذىب محمد عابد الجابرم انو ليس في مخزكف العرب المغكم كبالتالي الفكرم كالكجداني مايفيد 
بالمفظيف المكاطنة كالمكاطف كشارؾ في ىذا األم عدد مف المفكريف التقكا مع ماذىب اليو برنار لكيس مف اف 
مفيكـ المكاطنة في الفكر العربي مفيكـ غير اصيؿ اف لـ يكف غريبا مؤكدان اف سبب غياب كممة مكاطف في 

يرجع الى غياب فكرة المكاطف كشريؾ كفكرة المكاطنة كعميمة المغة العربية كالمغات االخرل الفارسية كالترطية 
 . (0)مشاركة 

في حيف خالؼ اخركف ىذا الرأم كذىبكا الى القكؿ اف جذكر استعماؿ المفيـك كمعانيو تعكد الى فترة 
االصالحية االسالمية الحديثة حيث غمبت االشكالية السياسية عمى غيرىا مف االشكاليات كبالتحديد مع 

ني مف القرف التاسع عشر باريز لمطيطاكم في مطمع الربع الثاني مف القرف الثا ضتمخيص االبريز في تمخي
الى الخالفة اك االمامة العظمى لرشيد رضا في نياية الربع االكؿ مف القرف العشريف كيذىب اصحاب ىذا 
الرأم الى اف الباحث في انتاجات مفكرم االصالحية االسالمية ال بعدـ الكقكؼ عمى جممة مف المبادئ 

 . (7)المصطمح المقصكد  ؿي حقف كاإلشارات الفكرية ذات الداللة السياسية الدائرة

عبد الكىاب االفندم , مقاؿ "اعادة النظر في المفيـك التقميدم لمجماعة السياسية في االسالـ مسمـ اـ مكاطف" , في كتاب  (0)
 . 55, ص 7110, مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  0المكاطنة كالديمقراطية في البمداف العربية , ط

 . 75, ص 7117ز دراسات الكحدة العربية , بيركت , ك, الدكلة في الفكر االسالمي المعاصر , مر عبد االلو بمقزير  (7)
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رغـ انو يعسر عميو العثكر عمى مصطمح المكاطنة بمفظة المتداكؿ في الزمف المعاصر اك بمعناه كبيذا 
المعنى " كاف طغياف المسألة السياسية في كعي االصالحييف استجابة تمقائية لتحد ىك في جكىرة سياسي فيـ 

يـ بالمقابؿ الى تخمؼ النظاـ اذ غزكا تقدـ اكربا كتفكقيا الى قكة نظاميا السياسي غزكا تخمؼ مجتمعات
 . (0)السياسي 

فكاف ىناؾ اكال مكقؼ الطيطاكم الذم يعطي االكلكية لمسياسة اليبرالية كيؤكد ضركرة اصالح النظاـ السياسي 
كليس ادؿ عمى ذلؾ مف ترجمتو لمكاد الدستكر الفرنسي كاممة في كتابو تمخيص االبريز متكقفان اماـ المكاد 

منيا بالشرح كالتفسير مطابقان في الكقت ذاتو بيف مفيكـ الحرية عند الغرب كمفيكـ العدؿ  الخمس عشرة االكلى
االسالمي كما يسمكنو الحرية كيرغبكف فيو عيف ما يطمؽ عميو عندنا العدؿ كاالنصاؼ كذلؾ الف معنا الحكـ 

بؿ القكانيف ىي المحكمة ك  بالحرية ىك اقامة التساكم في االحكاـ كالقكانيف بحيث ال يجكر الحاكـ عمى انساف
 . (7)المعتبرة 

كالدعكة الى المساكاة اماـ القانكف معناه اعادة النظر في عالقة الحاكـ بالمحككميف عمى نحك يجرم فيو الحد 
مف سمطات االكليف كاجراء احكاـ التقييد الضركرية عمييا كتمنع االخريف بسمطات كانت في النظاـ القديـ مف 

 . (3)لحاكـ مشمكالت امالؾ ا

السياسة الفرنسية ىي قانكف اف ممؾ فرنسا ليس مطمؽ التصرؼ كاف )كىك ما اثار الطيطاكم حيف كتب 
اما خير الديف التكنسي فقد دفع بالمسالة الى ابعد مف ذلؾ مف منطمؽ اف التمدف االكربي تدفؽ ,  (1)مقيد(

, لذلؾ عمى العالـ االسالمي اف يدرؾ  (5)سيمو في االرض فال يعارضو شيء اال استأصمتو قكة تبار التتابع 
,  (9)مى العدؿ السياسي شر ىذا التقدـ كيتبعو كىك في المجاؿ السياسي راجع الى التنظيمات المؤسسة ع

كليذا السبب ال يسكغ ابدان اف يسمـ امر المممكة النساف كاحد بحيث تككف سعادتيا كشقائيا بيده كلك كاف اكمؿ 
كىذا ىك جكىر فكرة العقد االجتماعي لـ ير التكنسي حرجان في ,  (2)الناس كارجحيـ عقال كاكسعيـ عممان 
بالشريعة الف الشريعة تأسيس التنظيمات السياسية المقكية السباب التمدف  التاكيد عمييا كتجاكز مسألة مقارنتيا

 . (1)كالعمراف 

 . 75عبد االلو بمقزير , مصدر سبؽ ذكره , ص (0)
, دراسة كتحقيؽ محمد عمارة , رفاعة الطيطاكم , تمخيص االبريز في تمخيض باريز , االعماؿ الكاممة لرفاعة الطيطاكم  (7)

 .017, ص 77, ج 0622ت كالنشر , بيركت , المؤسسة العربية لمدراسا
 . 30ص عبد االلو بمقزير , مصدر سبؽ ذكره , (3)
 .65رفاعة الطيطاكم , تمخيص االبريز في تمخيض باريز , مصدر سبؽ ذكره , ص (1)
ق , 0711, مطبعة الدكلة لحاضرة تكنس المحمية ,  0خير الديف التكنسي , اقـك المسالؾ في معرفة احكاؿ المماليؾ , ط (5)

 .5ص
 .01المصدر نفسو , ص (9)
 . 09المصدر نفسو , ص (2)
 .095المصدر نفسو , ص (1)
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لكف ما يثيره المعترضكف عمى ىذا الرأم ال يخمك مف كجاىة تستدعي الكقكؼ عنيا كالبحث في إشكاالتيا إذ 
عف  يرل النيؿ مف التجربة األكربية كاالقتباس مف األدكات كاآلليات التي تخص ىذه التجربة لـ يعد ييـ قطعان 

اعتبار دعكاتيـ لإلصالح, كالتنظيمات كالعدؿ كالدكلة الحديثة ىي مف صميـ اإلسالـ كمف تفاصيؿ أحكامو 
, كىك ما يفتح المجاؿ لتعميؽ البحث أكثر (0)بؿ ىي مف مقتضيات العمؿ بقاعدة أصكلية فيو ىي االجتياد

كاف مف الممكف اف يتطكر المجتمع  في سؤاؿ المكاطنة في المدكنة اإلسالمية فكران كفقيان كسؤاؿ ما إذا
اإلسالمي كنمكذج المكاطنة؟ كىك سؤاؿ غني بمباحث فرعية تتعمؽ بنقد أصؿ المفيكـ كدراسة خصائص 

 المجتمع اإلسالمي كغيرىا.

 

 المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر في اإلمكان:  المطمب الثاني

نة في الفكر العربي اإلسالمي برغـ اف ىذا الفكر ما تبدك ىذه اإلشارة ميمة مف جية تأكيدىا مبحث المكاط
يزاؿ يعاني نقصان فيما يتعمؽ بثقافة المكاطنة كاف المكضكع جديد بالنسبة اليو كما تزداد الحاجة الى إنارة حكار 
حكؿ المفيكـ كأبعاده كغاياتو كسياقاتو بعد التقدـ الذم حصؿ في ىذا الميداف في الفكر األكربي مكطف ظيكر 

مفيكـ كتطكره خاصة أف ىذا التطكر أكقفنا عمى حقيقة ىامة ىي اف المشكمة ال تكمف في حصيرية ال
نما داللتيا المختمفة مف مرحمة الى أخرل مع احتفاظ المفيكـ ببعض ىذه المعاني القديمة في  المكاطنة كا 

 .(7)طبقاتيا األركيكلكجية 

الى اف النجاح الذم عرفو تصنيؼ تكماس ( Dominique Shenapperفمثال ن تذىب دكمنيؾ شنابر)
قرف  06كاف قرف الحقكؽ المدنية كالقرف  01)القرف  ( لمراحؿ تطكر المكاطنة0113-0163مارشاؿ)

المشاركة السياسية, أما القرف العشركف فيك قرف النضاؿ مف أجؿ الحقكؽ االجتماعية( ينطبؽ خاصة عمى 
ات المكاطنة االجتماعية قبؿ اف تقاـ المكاطنة السياسية في الرايخ التاريخ اإلنكميزم فبيسمارؾ مثالن نظـ مؤسس

األلماني كىك مكقؼ يحيؿ الى المركنة الفكرية التي تتسـ تعامؿ مفكر ىي الغرب مع منجزاتيـ الفكرية 
كالدافعية بحثان عف األفضؿ كىي مركنة نممسيا أكثر عند يكرغف ىابرماس فيما يتعمؽ بمفيكـ المكاطنة الذم 

عك الى إعادة دراسة االشكاليات التي تطرحيا المكاطنة اليكـ عمى الفكر السياسي في أكربا بعد ظيكر يد
 مفيكـ "اإلتحاد األكربي" الذم يقكـ بديالن عف مفيكـ المكاطنة كمنجز مف منجزات الدكلة /األمة التي ضعؼ

 . (3) دكرىا مقارنة بتاريخيا

 

 .36ص,  بمقزيز, مصدر سبؽ ذكره عبد اإللو (0)
,  , بيركت مركز دراسات الكحدة العربية,  0ط,  عزمي بشارة , في المسألة العربية مقدمة لبياف ديمقراطي عربي (7)

 )د.ت(. , 051ص
 . 7111 , المركز القكمي لمترجمة , باريس , ما المكاطنة , , سكنيا محمكد ترجمة (3)
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كضع قيـ الحرية كالمساكاة التي ىي أصؿ كىك ما أثار سؤاؿ المحافظة عمى الحقكؽ الثقافية لمجمكعة مادكف 
المكاطنة مكضع سؤاؿ أىي اختبار قدرة المكاطنة السياسية مع كجكد المجتمعات االكثر انفتاحا ن كتعددا ن مف 
المصطمحات القديمة كما اف التفاعالت السياسية الطارئة حاليان مع كجكد أقميات مسممة في العالـ الغربي 

تكتسي طابعان حقكقيان كدينيا ن في األف نفسو تتمحكر أساسان حكؿ قضية االندماج أخذت تظير مطالب جديدة 
األقميات الثقافية كالدينية ضمف المجتمعات المؤسسة عمى أساس المكاطنة دكف انتقاص مف حقكقيـ الثقافية 

قات اإلنسانية كىك ما يطرح أماـ السياسي المعاصر سؤاؿ إمكانية االرتكاز عمى مفيكـ المكاطنة كنظاـ لمعال
ية المتجانسة يؤدم بالتأكيد الى الرجكع الى الخصكصيات مما يعني بدكره عدـ شمكؿ عإذ اف غياب المرج

 .(0)ي محدد؟ندكال كممة "المكاطنة" مجمكع البشر في ظالؿ كياف

كيبدك لنا مف خالؿ متابعة ما يكتب حكؿ ىذا المكضكع أف ىذه المركنة الفكرية تحتاج الى مزيد مف التطكر 
فال يخمك مجتمع مف المجتمعات ميما بمغت درجة حداثتو مف قكل محافظة تتمسؾ بالمنجز كترفض 

بت بعض مفكرييا إخضاعو لمنقد أما ما يخص الفكر العربي كاإلسالمي فيبدك اف ربح ىذه المركنة أصا
ككتّابيا فطرحكا ما يمكف اف يعد خطكة ىامة في مسار الخركج مف حالة "المحافظة المميتة لمعقؿ كاإلبداع" 
بصرؼ النظر عما قد يفرزه الطركحات الجديدة كلعؿ ابرز ما يستدعي الكقكؼ عنده في ىذا اإلطار نبيف 

المتحزبيف لمقكالت المكاطنة كقيمتيا مع  بعض مفكرم التيار اإلسالمي مف المتحزبيف كخاصة مف غير
اختالؼ في درجة االنفتاح ككاف الفتا ن ما أثارتو الفتكل الشييرة الصادرة عف مجمس اإلفتاء األكربي مف جدؿ 
في الساحة الفكرية اإلسالمية فقد أعطت الفتكل األكلية لممكاطنة عمى حساب العقيدة حيف جكزت لمجندم 

كة في الحركب التي يخكضيا الجيش األمريكي حتى كاف كانت ضد المسمميف كال بد األمريكي المسمـ المشار 
مف التنبيو ىنا اف الجدؿ المثار حكؿ ىذه الفتكل يحيؿ الى اف كثير مف القضايا المتعمقة بمبدأ المكاطنة لـ 

في ىذا تحسـ بعد داخؿ الفكر اإلسالمي كما زاؿ ىناؾ مف يقؼ منيا مكقؼ المحترز لمبررات نتفيميا 
اإلطار باعتبار انو ليس مف الييف حسـ االشكاالت الجكىرية كالمعقدة التي يفرضيا ىذا المكضكع كقضية 
المرجعية التي تجعميا المكاطنة لمدكلة بينما يمثؿ النص المرجعية العميا في الفكر اإلسالمي لذلؾ فاف القبكؿ 

مثير لمسؤاؿ أكثر مما ىك مدعاة "لمفرح" ىؿ نحف  الجزئي لممكاطنة مف لدف المفكريف المتحمسيف لنشر قيميا
 فعال ن أزاء مراجعات جكىرية استطاعت اف تحسـ القضايا .
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مكقفيـ بناء عمى  الخالفية عمى أسس فكرية متماسكة لماذا ال يككف المتحرزكف أقكل حجة كأكثر تماسكا ن في
أف لكؿ مجتمع نمكذجو الخاص في االجتماع المدني كىك ما تثبتو المراجعات المستمرة لمفيكـ المكاطنة في 

أنيا  نميؿ كأطرافتياالصفيف  ام بمد المنشأ ,أسئمة تختزؿ شدة التعقيد داخؿ ىذا المكضكع بصرؼ النظر الى
ذا كاف مكقؼ  تحفز العقؿ عمى خكض غمار البحث فييا كاعدة بعناء شديد لكنو محيذ لمباحث المكضكعي كا 
مفكر ىي التيار اإلسالمي مف قضية المكاطنة يطرح مف األسئمة أكثر مف يجيب فاف المعضمة التي تحتاج 

( ى )إسالميان كاف أك عممانيا ن ي ما يمكف اف نسميو بمعضمة الى تفكيؾ تخص الفكر اإلسالمي عمكما ن
"التزييف المتطرؼ" لكؿ تطكر قد يحصؿ بما يحكؿ ىذا التطكر الى متف في ذاتو تكثر حكلو الحكاشي شأف 
المكقؼ مف المكاطنة في الفكر العربي الذم ما زاؿ كؿ فريؽ فيو يتحصف بما أنجز كىك ما شأنو أف يعمؽ 

 اليكة بينو كبيف الفكر اإلنساني عمكمان.
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 الخاتمة واالستنتاجات

لما كاف االنتماء لمكطف غريزة راسخة في كعي األفراد مثمما ىك سائر االنتماءات الفرعية بصكرة قد تؤدم في 
أحياف الى التقاطع بينيا بصيغة تخؿ بمتطمبات المكاطنة بمعناىا المعاصر فاف اإلسالـ قد أكجد حالة مف 

التقاطعات ضمف مسار ىرمي ال يسمح بتمددىا عمى حساب االنتماء لمعقيدة اك التناغـ كالتكازف بيف تمؾ 
 الكطف.

 النتائج 

مما سبؽ اتضح أىمية تجديد الفكر السياسي الديني الذم كاف ثمار مرحمة اإلمبراطكريات اإلسالمية إذ لـ 
في ىذا المجاؿ تأسيس يعد يتماشى مع مفيكـ الدكلة الكطنية الحديثة كمف بيف أىـ القضايا التي تكاجيو 

مفيكـ جديد لكالء يقكـ عمى أساس الكالء لمكطف كليس لمديف دكف اف يعني ذلؾ التقاطع مع الكالءات الفرعية 
يتطمب إعادة النظر في نتاج الفقو اإلسالمي التقميدم الذم يصطدـ مع مسممات مبدأ المكاطنة كمنيا الحرية 

 كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات .

 ت التوصيا

كانت ىذه الدراسة محاكلة لتأصيؿ مفيكـ المكاطنة بتجاكز النظرات الضيقة لممرأة المسممة كغير المسممة 
كتجاه غير المسمـ مف خالؿ إعادة قراءة النصكص بما ينسجـ مع كاقع الدكلة اإلسالمية مستندان في ذلؾ الى 

قطع بكؿ ما جاءت بو ىذه الدراسة مف مبدا مركنة النص القرآني كاستجابتو لمظركؼ دكف اف يعني ذلؾ ال
أراء إذ يمكف اف تككف محؿ نقاش كتأمؿ مف قبؿ اآلخريف كلكف ما كانت تيدؼ اليو الدراسة ىك إثارة ىذا 
ثارة الباحثيف كالمفكريف اإلسالمييف كغيرىـ لكي يساىمكا في صياغة تصكر سياسي إسالمي  المكضكع كا 

ة كتقديـ أكثر كاقعية كعممية لإلسالـ في ظؿ دكات الكثير حكؿ يتالئـ مع المعطيات الكطنية كاإلقميمي
 صالحية اإلسالـ لألخذ بيد اإلنساني إلى يد األماف.
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