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مفهوم المواطنة في الفكر العربي واإلسالمي
ناصر الكندي
يتحدث الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقاله «�آفاق املواطنة يف الفكر الإ�سالمي» املن�شور يف جملة التفاهم عن �أزمة املواطنة التي تواجه الدولة الوطنية يف العاملني
العربي والإ�سالمي ،ويعزو ذلك لعدة �أ�سباب مثل اال�ضطراب االجتماعي وال�سلطوي ،واال�ضطراب العميق يف م�س�ألة ال�شرعية ،وظهور تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي
والآخر اجلهادي ،وه�شا�شة حركات املجتمعات املدنية والأحزاب ال�سيا�سية ،و�أخريا ال�سيا�سات التدخلية من �أطراف يف املجتمع الدويل والإقليمي.

وي��ق��وم ر����ض���وان ال�����س��ي��د ب���الإ����ش���ارة �إىل م��ق��وم��ات مفهوم
املواطنة من خالل ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،وتتم ّثل هذه املقومات يف قيمة االنتماء
الوطني ،وقيمة امل�ساواة ،وقيمة حق امل�شاركة يف احلياة
ال�سيا�سية ،وقيمة احلرية والدميوقراطية .ي�ؤكد الباحث
على �أن مفهوم املواطنة ه��و مفهوم حديث وغ��رب��ي ،وال
يعني ذل��ك �أن املجتمعات الإ�سالمية مل تعرف الكيانات
ال�سيا�سية وال����دول ،ب��ل �إن م��ب��د�أ امل��واط��ن��ة م�� ّر يف �أوروب���ا
حتى اكتمل بقرون من التطور والتطوير .وعليه مبد�أ
املواطنة مغاير ملفهوم الرعية عند الإ�سالم �إذ �أن الأخري
يقوم على تبعية املحكوم.
ويطرح الباحث كيفية تناول املفكرين امل�سلمني الأوائ��ل
ملفهوم الد�ستور منذ الن�صف الأول م��ن ال��ق��رن التا�سع
ع�شر ،فرفاعة الطهطاوي ترجم كلمة الد�ستور الفرن�سي
�إىل �شرطة تعريبا  ،La charteوتركه خري الدين
ال��ت��ون�����س��ي يف ل��ف��ظ��ه ال��ف��رن�����س��ي �أي ك��ون�����س��ت��ي��ت��و���س��ي��ون،
وا���س��ت��خ��دم ال��ع��رب والأت����راك امل��ف��ردة الفار�سية «د���س��ت��ور»
يف �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر ،وترجمه الإي��ران��ي��ون عام
1906م ب��امل�����ش��روط��ة ،وي��ذك��ر ر����ض���وان �أن م��ن��ه��م م��ن ك��ان
�شجاعا يف ن�سبة ه��ذا املفهوم للغرب دون الإ���س�لام مثل
�صاحب جملة املنار حممد ر�شيد ر�ضا.
وي�����ش�ير ال��ب��اح��ث �إىل �أن م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ع��ن��د املفكرين
امل�سلمني الأوائل اقرتن بثالثة �أمور وهي �ضرورة �إقامة
�أنظمة جديدة ،ويكون ذل��ك من خ�لال ا�شرتاع د�ساتري،
و�إب����راز ال��ت�لا�ؤم ب�ين ذل��ك وامل����وروث ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي.
وتنطلق ت�سويغات ه�ؤالء املفكرين يف عدة اجتاهات منها
�إح��ي��اء مفهوم ال�شورى ،وت�أكيد فكرة املنافع العمومية،
واجت��اه تثقيفي وتعليمي .ور�شيد ر�ضا و�ضح �أم��ري��ن يف
ذل��ك� :أنها ال تناق�ض امل��وروث ولكنها غري م�شتقة منه،
و�أن الإ�صالح ال�سيا�سي عماده احلكم الد�ستوري ،واتخاذ
ال�شورى بال�صيغة اجلديدة عنوانا له.
ي�����س�� ّم��ي ال��ب��اح��ث حقبة ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ات وال��ث�لاث��ي��ن��ي��ات من
ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن بحقبة ال��ت��ح��والت ،وذل���ك يف التفكري

الإ���س�لام��ي ب�ش�أن ال��دي��ن وب�����ش���أن ال��دول��ة يف �إدارة ال�ش�أن
العام .وي ّت�سم هذا الع�صر بظهور جماعات الهوية التي
خ�شيت على املجتمع من التغريب ،فكانت هناك جماعات
جت�ت�رح ال��ث��ق��اف��ة م���ن خ�ل�ال امل������وروث ،ب��ي��ن��م��ا ان�����ص��رف��ت
جماعات الهوية الدينية لطرح �س�ؤال ال�شرعية للمجتمع
وال��دول��ة .لقد ان��دل��ع ال�����ص��راع �إذن ب�ين جماعة املالءمة
وج��م��اع��ة ال��ت���أ���ص��ي��ل ،واجل���م���اع���ة الأخ���ي��رة ن ّ��ح��ت الأم����ة
واجل��م��اع��ة بو�صفها م�صدر ال�شرعية و�أح��ل��ت ال�شريعة
حملهما .وقد ظهر ذلك وا�ضحا يف �سريورة نخب م�سلمة
بالهند ك�سبت جمهورا عظيما واتفقت مع الربيطانيني
على ف�صل الأقاليم ذات الكرثة الإ�سالمية و�إقامة دولة
باك�ستان عام 1947م لأنه ال والية لغري امل�سلم على امل�سلم.
وهناك �أ�سباب �أخ��رى ع ّمقت الهوة بني اجلماعتني مثل
قيام دولة �إ�سرائيل على �أر�ض فل�سطني وهزمية ع�سكرية
ع��ل��ى ي���د �إ����س���رائ���ي���ل ،مم���ا �أدى �إىل احل��ك��م ع��ل��ى ال��ن��خ��ب
العلمانية على �أنها فا�شلة وغري �شرعية يف عيون النخب
الإ���س�لام��ي��ة .وي��ق��وم ال��ب��اح��ث يف درا����س���ة م��وق��ف النخب
الإ���س�لام��ي��ة م��ن ميثاق الأمم امل��ت��ح��دة والإع��ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان وذلك من مواقف املجادلة واالنف�صال،
وذل���ك �أن امل��ي��ث��اق ال ي��خ��دم ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي
وخ�صو�صا ق�ضية فل�سطني ،كما �أن الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان يق�ضي �أن حقوق الإن�سان هي حقوق طبيعية ،
بينما تنبع هذه احلقوق والواجبات من ال�شريعة وال�سنة.
وب��د�أت تظهر الد�ساتري الإ�سالمية والتي تهتم بالفعل
بتقييد �سلطة احلاكم� ،إال �أن موادها الأخرى تهتم ب�إبراز
مالمح النظام الإ�سالمي وال�شريعة التي تراها واجبة
التطبيق ،وه��ي هنا تهتم باملفهوم الإحيائي والطهوري
�أكرث مما تهتم باحلقوق واملواطنة.
وي�ستطرد الباحث �أنه يف العقود الثالثة الأخرية ظهرت
مئات الكتب و�آالف املقاالت عن نظام الدولة الإ�سالمية،
وظ��ه��ر رك��ن ج��دي��د للدين وه��و ال��دول��ة .وي��ن�� ّوه الباحث
ب���أن مفكري الإ�سالم ال�سيا�سي بنوا ت�أ�صيلهم لي�س على
الآي��ات بل على �صحيفة النبي �أو عهده �أو كتابه بيرثب

قبل ت�سمية امل��دي��ن��ة .وي��و���ض��ح ال��ب��اح��ث على �أن الفقهاء
ال���ق���دام���ى ج��م��ي��ع��ا ي��ذه��ب��ون �إىل �أن ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي
م�صلحي وت��دب�يري وال ���ش���أن ل��ه باالعتقاد ،وي��ط��رح ر�أي
امل��اوردي يف ذل��ك ب���أن الدولة ال تتدخل يف الدين بل هي
حار�سة له .من جانب �آخر ،مييل ر�ضوان ال�سيد �إىل عدم
حتميل �أهل الإ�سالم ال�سيا�سي تبعات ظهور اجلهاديني �إذ
�أنهم ان�شقاقيون.
وي��ط��رح الباحث يف خ�ضم ه��ذه الإ���ش��ك��االت ���س���ؤاال هاما:
من �أين يجب البدء لإزالة �أو تنحية هذه الإعاقات التي
حتول دون ع��ودة ال�سوية الدينية والثقافية /املجتمعية
�إىل املجتمعات والكيانات؟ ويجيب الباحث �أن ذلك يكون
يف نقد مقولة �أن الإ�سالم دين ودولة ،والإ�صرار على �أن
الدين ال ميتلك مهمات �سيا�سية تفر�ضها ثوابته ،وظهور
جتارب للحكم ال�صالح الر�شيد تقع املواطنة يف �أ�سا�سها.
وي�س ّلم الباحث مهمة نقد مقولة االرت��ب��اط بني الدين
والدولة �إىل علماء الدين وامل�ؤ�س�سات الدينية ،لأن يف ذلك
�صونا للدين عن املهالك وا�ستنفاذا له من االن�شقاقات
العنيفة ال��ت��ي وق��ع��ت فيه نتيجة ان��دف��اع بع�ض ال�شباب
املتدينني يف م�س�ألتني� :إجن��از دول��ة دينية ،وم�صارعة ما
ي�سمونه ف�سطاط الكفر يف العامل.
يختتم ال��ب��اح��ث ر���ض��وان ال�سيد مقاله ب�����ض��رورة تنحية
الدولة عن الدين وذلك ل�ضمان ا�ستتباب الدين وعودة
ال��ف��ق��ه��اء ل��ه ب��ع��د قطيعة ب�سبب االن��ه��م��اك يف ت�سيي�سه
 ،م��ذك��را ب��ع��دة اجن����ازات ه��ام��ة ت��خ��دم ه��ذا امل�����ض��م��ار مثل
ب��ي��ان��ات الأزه����ر اخلم�سة ،وم��ب��ادرة امل��ل��ك ع��ب��داهلل حل��وار
الثقافات ،وم��ب��ادرة «الكلمة ���س��واء» يف الأردن ،وم��ب��ادرات
ال��ع�لام��ة اب����ن ب��ي��ي��ه ال�����س��ل��م��ي��ة وال��ت�����ص��احل��ي��ة ،وجم��ل�����س
احلكماء و�أعمال الدولة وامل�ؤ�س�سات الدينية املغربية يف
«فريقيا و�أوروبا ،و�أعمال دور الإفتاء املنطلقة يف عدد من
ال��ب��ل��دان ،و�إع�ل�اين ب�يروت للحريات الدينية ول�ل�إع�لام
الديني امل�ستنري ،وامل���ؤمت��رات املتكاثرة ملكافحة الإره��اب،
وم�ؤمتر الأقليات يف اململكة املغربية.
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