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يهخص انبحث

إف الوصوؿ إلى مجتمع المواطنة يعد غاية كل نظاـ ديمقراطي ،ذلك أف المواطنة ىي
محور الممارسات الديمقراطية ،فهي إذا ىدؼ وىي كذلك وسيلة .وبال مواطنة تضحى
الديمقراطية شكالً بال محتوى ،وبناء على ذلك يحظى الموضوع باألىمية من ىذا الجانب.

ومثلما لكل نظاـ سياسي ثقافة تسانده ،فإف للنظم الساعية لبناء الديمقراطية ثقافة

المواطنة ،التي تتجسد في قيم ومعايير سلوكية وتقاليد متعددة ،مثل :احتراـ اآلخر فال يعود
ىنالك أنا مطلقة تحتكر الحقيقة والكماؿ لنفسها وتنكرىا على غيرىا .وبال شك أف احتراـ
اآلخر يعني االقرار بوجود رأي آخر ،مما يتيح المجاؿ لحرية الرأي والتعددية الفكرية
والسياسية .وأيضاً من قيم المواطنة قيمة التسامح ،إذ بقدر ما تبدو قيمة التسامح معنوية
وأخالقية ،فأنها بالضرورة تعني القبوؿ باآلخر فكرياً وسياسياً ،واالستعداد النفسي لتقبل حلوؿ

األخر في السلطة بالتداوؿ السلمي والدوري للسلطة .وصناديق االقتراع ميداف حسم الصراع

السياسي ،وليس االحتكاـ إلى السالح ،وغيرىا من المبادئ التي من شأنها تعزيز مفهوـ

المواطنة.
لقد اتسع مفهوـ المواطن في الوقت الحاضر ،ليتجاوز المفهوـ التقليدي الذي يقصره
بالمقيم على أرض الوطن ،ليصبح مفهوـ المواطن ىو اإلنساف المشارؾ في الحكم والسلطة
السياسية ،والمؤثر عليها بوسائل متعددة .ولتعزيز ثقافة المواطنة ،فأف عدداً من الشروط يجب

توافرىا ،كفيلة بتحقيق ذلك ،وىذا ما حاوؿ البحث تناولو ،عبر محاور البحث التي توزعت
إلى مبحثين :المبحث األوؿ؛ اىتم بدراسة مفهوـ المواطنة وتتبع تطورىا التاريخي .والمبحث
الثاني؛ تناوؿ جملة من الشروط الالزمة إلنماء ثقافة المواطنة .منها :شروط سياسية وشروط
قانونية ،وشروط اجتماعية ،وشروط تربوية وثقافية.
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املقذيـــــة

يزداد الحديث في عالمنا اليوـ عن مفهوـ المواطنة وعملية تعزيزىا وبنائها وخاصة في
المجتمعات التعددية التي تشهد تحوالت سياسية باتجاه الديمقراطية ،وخصوصاً في البلداف
العربية .ذلك أف المواطنة مرتبطة بالديمقراطية فكراً وممارسة .غير أف عملية ترسيخها

وخصوصاً في البلداف التي تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى جهود فكرية وسياسية وتثقيفية ،وبنى
اجتماعية واقتصادية ومؤسسات سياسية.

إف الوصوؿ إلى مجتمع المواطنة يعد غاية كل نظاـ ديمقراطي ،ذلك أف المواطنة ىي
محور الممارسات الديمقراطية ،فهي إذا ىدؼ وىي كذلك وسيلة .وبال مواطنة تضحى
الديمقراطية شكالً بال محتوى ،وبناء على ذلك يحظى الموضوع باألىمية من ىذا الجانب.

اشكانية انبحث :إف مفردة المواطنة ،ال تحمل معنى واحداً متفقاً عليو يصلح أف يكوف
تعريفاً لها ،فهي مفردة تعبر عن حالة تغير في مكانة الفرد وعالقتو بالدولة والسلطة على مدى
حقب تاريخية ،وعلى تنوع المكاف .ولقد اتسع مفهوـ المواطنة في الوقت الحاضر ،ليتجاوز
المفهوـ التقليدي الذي يقصره بالمقيم على أرض الوطن ،أو الذي يتعامل معو كمجرد فرد،
ليصبح مفهوـ المواطنة الشاملة ،ىو اإلنساف المشارؾ في الحكم والسلطة السياسية ،والمؤثر
عليها بوسائل متعددة .والذي يشكل محور الحياة االجتماعية والسياسية للنظم الديمقراطية،
يحاوؿ البحث االجابة على األسئلة التي تثيرىا ىذه الحقيقة .كيف تم تحديد المواطن؟ ما
ابرز االنتقاالت التاريخية في مفهوـ المواطن؟ ماىي المتغيرات التاريخية التي تقف وراء ذلك
التغير في المفهوـ؟
فرضية انبحث :ينطلق البحث من فرضية مركزية مفادىا :أف عددا من الشروط يجب

توافرىا ،منها :شروط سياسية وشروط قانونية ،وشروط اجتماعية ،وشروط تربوية وثقافية ،كفيلة
ببناء ثقافة المواطنة .وىذا ما يحاوؿ البحث دراستو ،بمنهج وصفي تحليلي ،عبر محاور
البحث التي توزعت إلى مبحثين :المبحث األوؿ؛ واىتم بدراسة مفهوـ المواطنة وتتبع تطورىا
التاريخي .والمبحث الثاني؛ تناوؿ جملة من الشروط الالزمة إلنماء ثقافة المواطنة.
254

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املؤتمر العلمي الدولي الثالث 1161/61/61-61

املبحث األول

يفهىو املىاطنة  :املعىن انهغىي وتطىر املفاهيى

عند البحث في مصطلح (المواطنة) كمفهوـ فأف ذلك يعني تتبع المدلوؿ اللغوي
واالصطالحي للمفردة.
املطهب األول  :املعىن انهغىي:

جاء في مختار الصحاح أف (الوطن) محل اإلنساف .و (أوطاف) الغنم مرابضها.

و (أوطن) األرض و (وطنها) و (استوطنها) و (اتطنها) أي اتخذىا وطناً .و(توطين) النفس
على الشى كالتمهيد .و (الموطن) المشهد من مشاىد الحرب قاؿ اهلل تعالى " :لقد نصركم

اهلل في مواطن كثيرة"(.)1

البحث في المعجم اللغوي العربي يفيد أف لفظة "المواطنة" واردة من مزيد الثالثي

الخاـ المعجمي (و ط ف) من خالؿ الثالثي المزيد باأللف من وطن ،حيث نقوؿ واطن من
وطن ،والوطن  :المنزؿ الذي تقيم بو ،وىو موطن اإلنساف ومحلو.
وقد أفاد المنجد في اللغة ىذه المعاني ونقلها في قولو( :وطن  :يطن وطناً بالمكاف:

أقاـ بو .وطن نفسو على األمر ولألمر :ىيأىا لفعلو وحملها عليو .والبلد :اتخذه وطناً .واطن
على األمر :أضمر أف يفعلو معو .أوطن إيطاناً بالمكاف :أقاـ بو .واستوطن البلد  :اتخذه وطناً.

الوطن  :جمعو أوطاف :منزؿ اقامة اإلنساف ولد فيو أو لم يولد .المواطن  :الذي نشأ معك في

وطن واحد أو الذي يقيم معك فيو (.)2

ويبدو من المعنى اللغوي في العربية ،الوطن رقعة أرض واضحة المعالم مواطنها أو
مستوطنها ساكنها والمواطن من يقاسم االخرين العيش في أرض الوطن .أي أف البعد السياسي
غير واضح المعالم في ىذا المعنى .وحوؿ عالقة مصطلح "المواطنة" ودقتو في اللغة العربية
للتعبير عن مصطلح ( )Citizenshipفي الحضارة الغربية .ىنالك وجهتا نظر:
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األولى :تعتقد أف الترجمة العربية تثير اشكاليات ،فيقوؿ  :أف أولى االشكاليات تكمن في
األصل اللغوي للكلمة ،فالمواطنة والمواطن في العربية من الوطن "المنزؿ" تقيم بو ،وىو
موطن اإلنساف ومحلو حسب ابن منظور في لساف العرب .ومن ىذا المعنى أخذ مفهوـ
الوطنية الذي دخل أيضاً بمعنى رابطة العاطفة واالنتماء إلى وطن .وغالباً ما انحسر معناىا في
ذىن القائل والسامع بأبناء ىذا الوطن ،اتباع لقادة أو رعايا لسلطاف .أو يشير إلى االنتماء
ويعمق الوالء للوطن على حساب غير المواطنين من سكانو .ولقد انتقد ىذا المفهوـ ألنو
غيب عن الواقع وابعد عن الذىن مفهوـ المواطنة واىميتو في بناء وعي حضاري ينسجم مع

طروحات الشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف والمجتمع المدني(.)3

الثانية :وىي على العكس من الوجهة األولى ،ويمثلها أغلب الباحثوف العرب ،إذ ال يروف
القصور في ترجمة مصطلح ( )Citizenshipبكلمة المواطنة في اللغة العربية ،وحججهم.
الفهم االيجابي لمدلوؿ المواطنة في استخداـ عدد من الكتاب العرب لهذا المصطلح

وتوظيفو من أجل تطوير الحياة السياسية العربية وصوالً إلى نظم حكم ديمقراطية .فعناوين
كتب مهمة ظهرت مثل (مواطنوف ال رعايا) لخالد محمد خالد ،وكتاب فهمي ىويدي.
(مواطنوف ال ذميوف) وىذا يعني أف مفردة مواطنة نجحت في ايصاؿ المعنى .ومن ىنا فأف
الترجمة العربية لمصطلح ( )Citizenshipبالمواطنة يمكن اعتبارىا ترجمة مقبولة وموفقة،
حيث رأى فيها الباحثوف والمفكروف العرب تأصيال للمفهوـ وتقريباً لو من ذىن اإلنساف العربي
وربطو بفكرة الوطنية ذات االىمية المركزية في العمل المشترؾ بين جميع المواطنين من أجل

النهضة الحضارية ومن أجل تحقيق االندماج الوطني وبناء الدولة باعتبارىا مؤسسة مستقلة
عمن يحكمها يتساوى جميع المواطنين في القرب والبعد عنها ،ويتمتعوف جميعا بحقوؽ مدنية

وسياسية واجتماعية كما يتحملوف واجبات متساوية دوف تمييز(.)4

ويتضح من االتجاىين السابقين في الفكر العربي ،االوؿ :الذي يجد أف مواطن

ومواطنة باللغة العربية ال تفي المعنى لمصطلح ( )citizenshipباللغة الالتينية ،والثاني:

يرى أف التعريب يفي بالمعنى إذ وفقاً لو ال يستقيم منهجياً أف ننطلق من االشتقاؽ فقط بل
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يجب االنطالؽ من الوضع الذي يحتم استعماؿ ىذه المفردة أو تلك ويجب تحليل الموضوع
من عدة زوايا حتى يتبين المقصود من ىذه المفردة أو تلك وليس غيرىا.
إف المواطن يأخذ جذره من الوطن ،فالوطن في اوسع معانيو يمنح المنتمي إليو :االقامة
والحماية والتعليم واالستشفاء والحرية وحق الحكم واستعماؿ الفكر واليد واللساف والذكريات
والعواطف ،وتلك حقوؽ يلتزـ بها –وال نقوؿ– يمنحها الوطن للمواطن .ويلتقي مفهوـ
المواطن مع المفهوـ االسمى لإلنساف فتصبح المواطنة انسانية مضافا إليها التعلق بشخص
آخر يشاركو الوطن ويقتسم معو مضامين الوطن والمواطن .وليس أكثر دقة في ىذا المفهوـ
من كلمة المواطنة في العربية ألنها مفاعلة بين اثنين (الذين قد يصبحوف عشرات أو ماليين)
يتفاعلوف حوؿ الوطن فيقتسموف كل االنتماءات وكل الحقوؽ والواجبات .أما في المجتمع
المختل التوازف عندما تغيب قيم المواطنة فيضحى المواطنوف وكأنهم "ال ينتموف إلى وطن"
واحد ،وال يواطن احدىم اآلخر ،تجمعهم االرض وال يجمعهم ما تمنحو االرض لإلنساف.

والبد من اإلشارة إلى العالقة الوثيقة بين المواطنة والوطنية ،فالوطنية تعني أف يكوف

المواطن مع وطنو في محنتو ،كما كاف الوطن مع المواطن في سرائو.
املطهب انثاني -تطىر املفهىو :

تتعدد تعاريف المصطلح ،إذ شهد المصطلح تطوراً تاريخياً ،لذلك يصعب وضع تعريف

ثابت وجامع للمواطنة .فلقد عرفت بأنها  :المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دوف استثناء
ودوف وصاية من أي نوع ،في صلب األطر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

للدولة(.)5

تشير دائرة المعارؼ البريطانية إلى المواطنة بأنها عالقة بين فرد ودولة كما يحددىا

قانوف تلك الدولة ،وبما تتضمنو تلك العالقة من واجبات وحقوؽ في تلك الدولة .وأف
المواطنة تسبغ على المواطن حقوقا سياسية مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامة.
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وتعرؼ موسوعة كولير االمريكية كلمة ( )Citizenshipوتقصد بها مصطلح
المواطنة ومصطلح الجنسية دوف تمييز ،بأنها أكثر اشكاؿ العضوية في مجتمع سياسي
اكتماال .ىذين التعريفين غالباً ما تشير لهما العديد من البحوث التي تتناوؿ المواطنة .ولكن
من المفيد أف يتم اعتماد التعريف االجرائي للمواطنة ،إذ ىو أكثر عملية ويالمس الواقع إلى
حد كبير.

وقد تم تعريف المواطنة اجرائيا ،بأنها( : )6وضع يجمع عدداً من المفاىيم األساسية :

 -1وضع قانوني  :ابسط معاني المواطنة ىو أف تكوف عضواً في مجتمع سياسي معين أو دولة
بعينها .وعادة ما تكوف رابطة الجنسية معياراً اساسياً في تحديد من ىو المواطن ويصبح
تبعاً لذلك المتمتع بجنسية دولة ما مواطناً بالمعنى القانوني ويترتب على "المواطنة
القانونية" جملة الحقوؽ والواجبات.

 -2مشاركة في الحياة العامة  :ثاني معاني المواطنة يتمثل في المشاركة في الحياة العامة.

وعادة ما يشار إلى ذلك بػ ػ (المواطنة الفعالة) وتشمل مجاالت كثيرة مثل ،انتخابات حرة
حرية االجتماع والتنظيم .انتخابات نزيهة  :ومن ىنا المواطنة الفعالة ال تشمل فقط حقوؽ
وواجبات على المواطن مدرجة بالقانوف ،لكنها تذىب إلى أبعد من ذلك ،أي تحديد

معايير السلوؾ االخالقية واالجتماعية التي يتوقعها كل مجتمع من مواطنيو.
 -3العضوية السياسية :ثالث معاني المواطنة ىو العضوية في مجتمع سياسي معين وىو
ما يعادؿ االنتماء إلى دولة أو كياف سياسي بعينو .ىي قضية سيكولوجية تمس الشعور
باالنتماء للوطن وليس مجرد االقامة فيو .وتضعف بسبب عدـ الحصوؿ على حقوقو
المختلفة ،أو بسبب التميز أو تزايد الفساد الذي يضعف الروح الوطنية .كذلك يرتبط
الشعور باالنتماء إلى الوطن بالتكامل االجتماعي يعني ذلك إذا شعر االفراد ،المختلفوف
في الدين والمذىب والثقافة الخلفية االجتماعية واالرتباط السياسي باالنتماء إلى الوطن،

فإف ذلك يودي تلقائياً إلى اندماج وانصهار كل المواطنين معا في كياف سياسي واحد دوف
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تفرقة بينهم .أما إذا غاب أو ضعف شعور باالنتماء إلى الوطن فاف ذلك ينعكس سلباً على
التكامل االجتماعي.

 -4الرفاىة االجتماعية  :يشمل رابع معاني المواطنة ،حق كل مواطن الحصوؿ على فرص
متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها ويتطلب ذلك توفير الخدمات العامة للمواطنين
وبخاصة الفقراء والمهمشين ،وايجاد شبكة أماف اجتماعي لحماية وأف يظل لها صوت في
التأثير في السياسات العامة ،في احياف كثيرة يحد الوضع االقتصادي من حرية تمتع
المواطن بحقوؽ المواطنة ومن قدرتو على المشاركة في الشأف العاـ.
 -5سلوؾ تعليمي  :يشير خامس معاني المواطنة إلى االنشطة التعليمية التي تساعد المواطنين
أف يكونوا مواطنين فاعلين مشاركين يتصرفوف بمسئولية اتجاه مجتمعهم وشركائهم .وىو
أمر تحتاج إليو الدوؿ الديمقراطية التي ال يستطيع النظاـ أف يعمل بها بكفاءة دوف مشاركة
مواطنيها على نطاؽ واسع .ىذه المعاني المتنوعة لمفهوـ المواطنة متكاملة متداخلة
يصعب التفريق بينها.

يعد مفهوـ المواطنة مفهوماً حديثاً نسبياً ،إذ تطور مع تطور الدولة الحديثة ،بينما كانت

الدوؿ في الصور القديمة والوسيطة بأشكالها الملكية واالمبراطورية واالقطاعية ،انما توصف
افراد شعبها بتوصيفات مختلفة مثل :االحرار والعبيد ،الراعي والرعية ،السادة والعبيد وما شابو
ذلك من توصيفات تراتبية تلغي مبدأ المساواة بين االفراد ،وتمكن بعضهم من اخضاع االخر
وظلمو وحرمانو من كثير من حقوقو ،وبالطبع فإف ذلك يبتعد كثيراً عن مفهوـ المواطنة كما
تفهم في العصر الحديث.
تعطي القواميس االجنبية لمعنى ( )citizenshipأي عضو المدينة ( ،)cityمعنى
االنتماء إلى المدينة ،وتعبير المدينة يفيد في االصطالح اليوناني والالتيني القديم معنى التنظيم
السياسي في منطقة ،فالمدينة قبل أف تكوف أرضا ىي ىيئة جماعية ،تجمع بين اعضائها وحدة
تاريخية ونمط من العبادات والشعائر .والمنتمي إلى ىذه الهيئة ىو ما يسمى عضو المدينة،

فثمة عالقة حميمة بين الهيئة والعضو فيها :المدينة الحقة تنجب العضو الحق ،كاف ىذا ما
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عبر عنو افالطوف في الجمهورية عندما شدد على العالقة الحميمة بين السياسة

واالخالقيات(.)7

وفي االستعماؿ اليوناني لكلمة مواطن فأف ارسطو يقصد بالمواطن ىو المساىم في
اقرار القوانين ومجموع ىؤالء المواطنوف يشكلوف دولة – المدينة ( )city - stateأي
الهيئة السياسية .وفي ذلك يقوؿ :الدولة بما ىي ،ككل مجموع آخر تاـ ومؤلف من اجزاء
كثيرة ،ليست إال اجتماع عناصر ،والمواطنوف ىم العناصر ذاتها للدولة .وعند ارسطو ال يكوف
المرء مواطناً بمحل االقامة وحده ،الف محل االقامة يملكو أيضاً االجانب المقيموف والعبيد.
كذلك ال يكوف المرء مواطناً بمجرد حق المداعاة لدى القضاء مواطن مدعياً أو مدعى

عليو...أف المعنى المطلق للمواطن الحق على الوجو األتم وفقاً ألرسطو أنما ىي التمتع
بوظائف القاضي والحاكم(.)8

وعلى الرغم من وجود انواع عديدة من المواطنين حسب االوضاع الدستورية والسياسية

لدوؿ  -المدف اليونانية ،بينها ارسطو ،لكن رأيو :أف الذي يكوف مواطناً تماما ىو الذي لو
نصيب من السلطات العامة .ويذكر قوالً لهوميروس  :أف المرء اجنبي حين ال يشارؾ بنصيب
في الوظائف العامة ،وفي كل مكاف حيث يعنى بستر ىذه الفروؽ السياسية فذلك إنما ىو
خدعة ألولئك الذين ليس لديهم في المدينة إال محل االقامة (.)9

والرأي ذاتو نجده عند روسو ،إذ المواطن لديو ىو المشارؾ .فعند حديثو عن ما ينتج
عن العقد االجتماعي من شخصية عامة ،كانت فيما مضى تأخذ اسم (مدينة) ،وتسمى اآلف
باسم الدولة كتب" :أما المشاركوف فانهم يتخذوف بصورة جماعية اسم الشعب ويدعوف فرادى
بالمواطنين كمساىمين في السلطة السيادية ،وبالرعايا بصفتهم خاضعين لقوانين الدولة"(.)11

وعندما يجيب عن تساؤؿ كيف تصوف السلطة السيادية (الدولة) نفسها؟ فأنو يرى :
"أف جوىر الهيئة السياسية ىو في توافق الطاعة مع الحرية ،وأف كالً من كلمتي رعية وصاحب
السيادة تنطوي على عالقة متبادلة ومتماثلة مع االخرى تلتقي فكرتها في كلمة واحدة ىي

المواطن"(.)11
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وبرأي روسو أف الدولة القوية يجب عليها " :إعمار البالد واسكانها بالتساوي،
وممارسة الحقوؽ نفسها حيثما كاف فيها ،وتعميم الرخاء والحياة ،أف الدولة تصبح على ىذا
النحو أقوى دولة يمكن أف تكوف وأفضلها حكماً"( .)12ويبدو أف المواطنة في مفهوـ روسو،

لم تعد امتيازاً محتكراً من نخبة سياسية واجتماعية معينة ،بل حق يحظى بو كل االفراد في
المجتمع ويمكنهم من ممارسة حرياتهم وحقوقهم االجتماعية والسياسية ،وخصوصاً تلك التي
تتعلق بالشؤوف العامة في المجتمع.

أضحى تعبير المواطنة -خالؿ التجربة التاريخية– جزءا من نظاـ سياسي يقوـ على
الدستور ،ودولة وطنية تقوـ على السيادة الوطنية ،سيادة شعب على أرض محددة ،و جزءاً من
حقوؽ وواجبات ينتظم فيها الفرد بموجب عقد اجتماعي يضحى فيو الفرد مواطناً في دولة.

تحقق ذلك في التاريخ الغربي الحديث ،وكاف ابرز تجلياتو اعالف االستقالؿ االمريكي
1776ـ وأفكار الثورة الفرنسية 1789ـ وقبلها ادبيات التنوير ،وبصورة خاصة إعالف حقوؽ
اإلنساف والمواطن 1789ـ .تلك ىي مرجعية مفهوـ المواطنة التجربة التاريخية الغربية ،التي

أضحت على الرغم من المقاومات االيديولوجية لها ،تجربة تنحو ألف تصبح نموذجاً عالمياً،
ومن ىنا نعتها (المواطنة) بصفة المفهوـ الفلسفي ،أي الفكرة بوصفها مجردة وعامة أو على
األقل قابلة للتعميم(.)13

وفي منتصف القرف التاسع عشر ،بدء مفهوـ المواطنة يتحدد بالعالقة بين الفرد والدولة
وبداللة المساواة أماـ القانوف ،والمشاركة في الحياة العامة ،وقد أصبح مفهوـ المواطنة
نموذجاً مثالياً يأخذ فيو المواطن صورة الفرد الذي يعي انتمائو االجتماعي والسياسي .فالوعي
باالنتماء والمواطنة ضرورة مدنية ،وىذا يعني أف الفرد ال يستطيع أبداً أف يشارؾ في الحياة

العامة من غير ىذا الوعي ،وال يمكن لمشاركتو أف تكوف فاعلة ما لم يمتلك الوعي المطلوب

باالنتماء والروابط التي تشده إلى المجتمع في اتجاه المصلحة العامة(.)14

أما مفهوـ المواطنة الحديث الذي ظهر في القرف العشرين ،فأنو يعني تنمية أفق مشاركة

األشخاص واالفراد في الحياة المجتمعية والسياسية مشاركة حرة مسؤولة ،وذلك عبر الصيغ
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الديمقراطية الحديثة للمشاركة الحرة من  :انتخابات وتصويت وحق الترشيح وتشمل ىذه
المماسة الحرة الحق في التظاىر وفي االعتراض ،وفي ممارسة حرية القوؿ والتعبير .كما أنو
يحق للمواطن بصيغة مفهوـ المواطنة ىذا أف يشارؾ في الجمعيات والمنتديات والممارسات
السياسية وأف يعبر باألدوات التي يمتلك عليها عن رأيو وتطلعاتو في الشارع والمنزؿ ومكاف
العمل(.)15

ومع أىمية ىذا التحديد االجرائي لمفهوـ المواطنة ،يمكن القوؿ بأف ىذه المواصفات
في التجربة العملية لحياة المجتمعات والشعوب مازالت لدى الكثير من الدوؿ مجرد أسس
نظرية الواقع بعيد عنها كثيراً وخصوصاً في بلداف العالم الثالث والبلداف العربية.

يميز كثير ممن تصدوا لتأريخ مفهوـ المواطنية إلى نمطين وىما ما يطلق عليو تعبير

"الجمهوري المدني" وما يسمى "التقاليد اللبرالية".
النمط االوؿ -الجمهوري المدني :أو ما يطلق عليو "الكالسيكي" و"االنساني المدني" ذىب

تفكيره إلى القوؿ ،بأف افضل شكل للدولة يقوـ على دعامتين ،وىما  :مواطنية اشخاص
يتمتعوف بالفضيلة السياسية ،ونمط عادؿ للحكم ،حيث ينبغي أف تكوف الدولة "جمهورية"
بمعنى أنها دولة محكومة بالدستور ،وليست محكومة كيفاً وال استبدادياً .فكال العنصرين
السلوؾ المدني الصالح والشكل الجمهوري للدولة -أساسياف ،ولهذا السبب جاء تعريف"الجمهوري المدني" .أف وجود مجتمع من المواطنين االحرار ،مستحيل تحت االستبداد
والطغياف ،كما أف "الجمهورية" كانت مستحيلة من دوف الدعم الفعاؿ ومشاركة المواطنين.
لذلك فأف المواطنية تستتبع بشكل اولي الواجب والفضيلة المدنية .طرحت عند ارسطو

وميكافيلي وروسو(.)16

النمط الثاني -النظرة الليبرالية البديلة :تطورت في القرنين السابع عشر والثامن عشر
واصبحت االقوى بأشواط في القرنين التاسع عشر والعشرين .وحجة ىذه المدرسة في التفكير

أف الدولة موجودة لمنفعة مواطنيها ،وىي ملتزمة ،فعال ،بأف تضمن لهم حقوقاً يتمتعوف بها .مع

مالحظة أنو ،عندما كاف كتاب وسياسيو القرنين السابع عشر والثامن عشر يشيروف إلى
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الحقوؽ ،كانوا يقصدوف بها الحقوؽ المدنية والسياسية ،على الرغم من أف محاولة ظهور مبكر

حصلت للحقوؽ االجتماعية في زمن الثورة الفرنسية(.)17

لذلك مر مفهوـ المواطن والمواطنة بتطور تاريخي إذ طالما تم التفريق بين وضع
االصيل مقابل الطارئ (معاىد ضيف عابر) مقيم ،المساىم مقابل المجاور ،فمنذ ارسطو إلى
كانت مروراً بروسو كانت المواطنة من نصيب فرد لو مؤىالت ذكر ال انثى ،حر ال عبد عاقل

ال معتوه ،راشد ال قاصر ،فاضل ال بذيء ،تقي ال فاجر ،امين ال خائن .في التاريخ االنكليزي
ينظروف للدولة الوطنية كأنها شركة ويستخدموف لفظ المساىم حقوقو ىي مؤىالتو ،وفي "عهد

المكانا كارتا 1215ـ" حقوؽ منزوعة من الملك ،وتاريخ الدستور االنكليزي العرفي ىو تاريخ
تثبيت ىذه الحقوؽ .الوثائق الفرنسية وثيقة الحقوؽ 1789ـ ،ووثائق الثورة االمريكية تتكلم
عن شخصية واحدة موصوفة اإلنساف المواطن وليس عن المواطن المجاور أو المساكن .ولكن
اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 1948ـ وما تاله من اتفاقيات وعهود تتعدى سيادة الدولة

الوطنية عالمية فاليوـ االعتراؼ بحق كل فرد أينما حل المواطن العالمي ويواجو ىذا االتجاه
انصار الخصوصية أو االصالة الثقافية بالرفض في حين أف انصار العولمة واجهوا ذلك

بالقبوؿ .واضحت المواطنة الحديثة –تاريخياً– رزمة من الحقوؽ والواجبات القانونية،
السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،التي تتعلق بالعالقة بين الحاكم والمحكومين،
وكانت ثمرة وحصيلة النشاط العقالني لبزوغ الدولة الحديثة .وبدوف استقرار عنصر المواطنة،
فأف ممارسة السلطة تصبح استبدادية ،وبالنتيجة تولد عدـ االستقرار .لذلك من الضروري
تهيئة الشروط الموضوعية لبناء ثقافة المواطنة ،لتعزيز التجربة الديمقراطية في بالدنا.
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املبحث انثاني

انشروط انضرورية إلمناء ثقافة املىاطنة

وغني عن البياف فأف ىوية الدولة الحديثة كما نشأت نموذجها في أوربا الغربية في
العصر الحديث ىو نموذج الدولة –األمة ،ولقد ساىمت الظروؼ التاريخية في المجتمعات
الغربية في تكوين ذلك النموذج .غير أف الواقع الدولي قد افرز نماذج عديدة وكثيرة لدوؿ
حديثة تقترب من نموذج الدولة– األمة ،لكن يصعب الجزـ بأنها دولة ألمة واحدة بل احتوت
في تكوينها على عناصر متعددة من األعراؽ واالدياف والمذاىب واإلثنية .وىنا تثار أسئلة ىي
كيف يبنى مجتمع تعددي يشعر ابناءه بأنهم كل موحد (متحد) يتجاوزوف بها جميع انتماءاتهم
األولية ليجعلوا االنتماء للوطن اعلى منها جميعاً؟ وكيف يتعامل الوطن عبر مؤسستو السياسية

الكبرى (الدولة) مع ابنائو على نحو يشعرىم بأنهم اماـ الوطن سواء.

إف االجابة عن ىذه االسئلة وتقديم الحلوؿ الناجعة لجعل األمر ممكناً ىي ذاتها عملية

بناء "المواطن" وترسيخ "المواطنة" .وتأسيساً على ذلك ،وباالطالع على التجارب الديمقراطية

وقوانين التطور االنساني ،يمكن تأشير جملة من الوسائل الشروط الضرورية الالزمة لذلك ،من
خالؿ مطلبين ،األوؿ وفيو يتم تناوؿ الشروط السياسية والقانونية .والمطلب الثاني وفيو يتم

تناوؿ الشروط االجتماعية والثقافية.
املطهب األول -انشروط انسياسية وانقانىنية:

بنية وآليات عمل النظاـ السياسي إذا كانت تعمل باآلليات الديمقراطية فأف ذلك

بالتأكيد يساىم في تنمية المواطنة الديمقراطية ،وكذلك عمل المنظومة القانونية لها دور في
ذلك.
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أوالً -الشروط السياسية:

أف تتضمن آليات عمل النظاـ السياسي أوسع مشاركة شعبية في العملية السياسية أي

دمقرطة النظاـ ،ولكن ليس شرطاً أف يكوف ذلك على الطريقة الغربية فلكل مجتمع
خصوصيتو ،وبالتالي من حقو أف يقيم النظاـ الذي ينسجم معها .اعتماد مبدأ التداوؿ السلمي
للسلطة يعزز المواطنة الف ذلك يخلق شعوراً حقيقياً لدى المواطنين بأف السلطة ليست حكراً
لفرد أو مجموعة قليلة وإنما ىي تعبير عن إرادة الشعب وممثلة عنها وبالنتيجة فأف فكرة
السيادة الشعبية تبقى مصانة في ظل ىذا المبدأ ومثل ىذا التوجو يضفي انطباعاً بأف المواطن

لو نصيب في السلطة مما يعزز من مفهوـ المواطنة .الرقابة السياسية على عمل مؤسسات

الدولة ومبدأ محاسبة المسئولين عن السلطة فالمبدأ ىو حينما تكوف السلطة فأنو يجب أف
تكوف ىنالك مسؤولية ىذا المبدأ إذا ما اعتمد فمن شأنو أف يمنع االستبداد بالسلطة
والتعسف والظلم في استخدامها ،ذلك أف المواطنة الشاملة التي تمنح حق مشاركة جميع

البالغين تقريباً ،والحريات المدنية والسياسية الشاملة التي تسمح بالتعددية في التنظيم وحرية
تداوؿ المعلومات ،باإلضافة إلى االنتخابات ،بين كل دورة انتخابية واخرى ،يجب أف يكوف
المواطنوف قادرين على التأثير في السياسة العامة من خالؿ مختلف الوسائل غير االنتخابية،
مثل االنضماـ إلى مجموعات الضغط والتحركات االجتماعية ،التي تشجع بالضرورة على
التعاوف ،فضال عن المنافسة بين المواطنين(.)18

وفي ىذا االطار يحدد الباحثوف شروطاً البد من توافرىا كي تحقق االنتخابات
ديمقراطيتها بفاعلية ،كما حددوا في الوقت نفسو ،الكيفية التي يسعى بها الحكاـ المستبدوف

في تقويض ذلك وبناء انظمة انتخابية استبدادية .ىذه الشروط ىي(:)19

 -1أف تقوـ االنتخابات الديمقراطية بتمكين المواطنين من الحكم إذا فازوا بشكل حر .لكن
المستبدين سيحولوف دوف تطبيق المساءلة والرقابة االنتخابيتين على شرائح كبيرة من

القوى السياسية.
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 -2تتطلب االنتخابات الديمقراطية مشاركة حرة من قبل مختلف االحزاب السياسية
والمرشحين ،وقد يستثني الحكاـ االستبداديوف منافسيهم اللدودين من المنافسة عن طريق
وسائل عدة تبدأ باألحكاـ التعسفية وقد تصل إلى القتل.
 -3من شروط الديمقراطية ،تكوين الناخبين آلرائهم وخياراتهم بحرية مع التأكيد على اتاحة
المعلومات لهم .لكن االنظمة التسلطية تلجأ إلى استغالؿ سيطرتها على الماؿ ووسائل
االعالـ التابعة للدولة أو الخاصة بغرض ضماف عدـ عدالة التغطية االعالمية.
 -4قد يناقض المستبدوف المبدأ الديمقراطي في حق التصويت العاـ ،من خالؿ التالعب في
قوائم التسجيل ،أو ابعاد الناخبين خالؿ حمالت تطهير اثني.
 -5يستخدـ كل من الماؿ (من خالؿ شراء االصوات) والعنف لسرقة حق الناخبين في
االختيار الحر والسري في صندوؽ االقتراع.
 -6تقويض االمانة االنتخابية عن طريق مجموعة متنوعة من وسائل التزوير ،بدءاً من تزوير
ىويات الناخبين إلى تدمير صناديق االقتراع التي تكثر فيها االصوات المعطاة للمعارضة.
 -7قد يلجأ النظاـ التسلطي إلى نقض الديمقراطية وسلب حق المنتخبين في ممارسة الحكم.
إف الشروط اآلنفة الذكر تعد أسساً منطقية وضرورية لنظاـ الحكم الديمقراطي ،وإذا
انتهك احدىا فأف ذلك يقوض الديمقراطية ،ويعد النظاـ االنتخابي مشجعاً لتوليد نظاـ الحكم
االستبدادي .وبذلك ال يضحى لمفهوـ المواطنة أي مغزى ذو جدوى .فثقافة المواطنة مرتبطة

بنسق ديمقراطي حقيقي.
ثانيا -شروط قانونية  :القاعدة القانونية إذا ما تم تعريفها ،تعريفاً اجتماعياً ،فهي تقنية تنظيم
المجتمع أي الية تجاوز الفوضى وتنظيم العالقات االجتماعية .ويستفاد من ىذا أف القانوف
وسيلة يمكن لها بفعل طبيعة دورىا أف تقوـ بخلق المواطنة وتكريسها عبر نصوص القانوف
وتطبيقاتو ،وعلى ذلك فإف دولة ما تريد بناء المواطنة البد لنظامها القانوني أف يتضمن
المساواة والعدؿ وأف ذلك ال يكوف إال باشتمالو على امور عديدة اىمها؛ دستور يحظى
بالشرعية ينص في مواده على المساواة والعدؿ وحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ،وليس ذلك
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فحسب بل ويوفر الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تجعل ذلك ممكناً؛ فصل السلطة
القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية فصالً تاماً ،واف ال يكوف ذلك في النصوص
فحسب بل أف تتخذ اجراءات عملية وآليات واضحة إلنجاز ذلك؛ بناء نظاـ قضائي قوي
قادر على صيانة وحفظ حقوؽ المواطن ورفع الظلم عنو .وعدـ تسيس القضاء وجعلو حيادياً
في الصراعات السياسية ،بحيث يصبح حكماً قادراً على الفصل في النزاعات التي تحدث بين
القوى السياسية واالجتماعية المختلفة.

باإلضافة إلى ذلك ،البد من مناقشة مفهومي الجنسية والمواطنة ،والتمييز بينهما .تمثل
المواطنة ،باعتبارىا الرابطة السياسية بين الفرد والدولة ،الوسيلة التي يمكن للفرد أف يشكل
جزءاً من المجموعة السياسية للدولة التي يعيش فيها .لذلك فاف المواطنة مرتبطة بشرط
الجنسية .وعليو فأف شروط منح الجنسية األصلية تعكس اىمية واقعية للطبيعة الديمقراطية
للدولة .أف االستبعاد من رابطة المواطنة لعدد كبير من االشخاص المقيمين منذ فترة طويلة في
اقليم الدولة بفعل قانوف جديد للجنسية ،يهدد بمخاطر تخفيف الطابع الديمقراطي لهذه

الدولة ،إذ يخفض عدد االشخاص الذين يمكن أف يمارسوا حقوقاً سياسية(.)21

إف الجنسية التي تشكل العالقة الفعالة بين الفرد والدولة ،في الحاالت التي تبدو فيو

قوانين الجنسية معيبة ،أف القانوف الدولي يمكنو أف يعارض مرة واحدة :قوانين الجنسية
التقييدية جداً ،التي ال تعترؼ بالنتيجة بالعالقة الفعالة بين بعض االفراد ودولتهم المقيمين
فيها .ثم القوانين الواسعة جداً التي ،على العكس ،تخفف ىذه العالقة وال تعترؼ بها كمعيار
لمنح الجنسية .أف النقطة المشتركة بين ىذين النموذجين من القوانين أنها ال تعتبر العالقة

الفعالة والحقيقية بين الفرد والدولة معياراً لمنح المواطنة(.)21

ويمكن القوؿ بأنو من الجوىري أف تكوف مواطناً في الدولة التي تستقر فيها ،حامالً
لجنسيتها ،ألف ىذه الصفة تمنح الضمانة األساسية إلقامة اطار من الوجود وكذلك ممارسة
الحقوؽ المدنية والسياسية التي ال غنى عنها للتنمية الطبيعية للشخص .ويبدو أنو في الدوؿ

الديمقراطية الغربية يتمتع كل من يجمل الجنسية من البالغين بحقوؽ المواطنة فيها ،وىذا
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الوضع ليس نفسو في الدوؿ غير الديمقراطية ،إذ تكوف الجنسية مجرد تابعية وليس بالضرورة
حاملها يتمتع بالمواطنة.
املطهب انثاني -انشروط االجتًاعية وانثقافية:

االنظمة السياسية تحيا في ظل بيئة اجتماعية ثقافية تتأثر بها من ضمن مؤثرات اخرى،

ولذا ال يمكن عزؿ عملية بناء الثقافة الديمقراطية عن شروطها االجتماعية والثقافية.
أوالً -الشروط االجتماعية:

في كل واقع ىناؾ بناء اجتماعي من نوع معين ،أي أف ىناؾ قوى اجتماعية معينة

تتفاعل فيما بينها صراع  -تعاوف في اطار نمط من العالقات االجتماعية وفي السعي لترسيخ
مفهوـ المواطنة اجتماعيا فاف نمط العالقات االجتماعية التي تنسجم مع فكرة المواطن وبناء
المواطنة البد لمثل ىذا النمط من قوى اجتماعية حية تسانده وىذه لن تظهر إال في مجتمع
ذو خصائص معينة من ابرزىا ،مجتمع حديث قد تجاوز سمات المجتمع التقليدي ،أي أف
القوى التقليدية ونظاـ عالقاتها االجتماعية لم تعد تطغى على المجتمع وتهيمن عليو ،بل
تتحوؿ إلى منظومات ثقافية فرعية تحت مظلة ثقافة المواطنة .وقياـ نمط انتاج اقتصادي

حديث ،وتكنلوجيا حديثة وصناعة متطورة ،وخدمات زراعية متطورة ،وتجارة واسعة ...الخ.
متجاوزاً نمط االنتاج التقليدي أو الريعي ،وبالتأكيد فإف ىذا النمط الحديث يساعد كثيراً على
بلورة مفهوـ المواطنة وانتاج عالقات اجتماعية تتجاوز القوى التقليدية ونظامها االجتماعي ،مع

مالحظة أف المقصود بتجاوز نظامها االجتماعي ال يعني التجاوز الكامل لما فيو من تفصيالت
تتعلق بالقيم األخالقية ،ولكن المقصود تجاوز عالقة الهيمنة والسلطة التي ىي امتياز للشريحة
المسيطرة في ذلك البناء االجتماعي .وكذلك تكوين نمط سكن حضري مدني غالب ،فكلما

كانت المدف واسعة ومتكاملة كلما انحسرت الفروقات بين التكوينات االجتماعية واصبحنا
اقرب إلى االندماج االجتماعي أو التكامل االجتماعي .واالتجاه نحو بناء مجتمع مدني
ومؤسسات مجتمع مدني من شانو أف يزيد من المشاركة السياسية في الحياة العامة وأف يعمق
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من مفهوـ المواطنة .التوزيع العادؿ للثروات ،لعلو يأتي بثمار وفوائد في ىذا الطريق اسرع من
العوامل االخرى ويحل ازمة التوزيع التي إف بقيت تعد عائقاً خطيراً بحق مواطنة أي مواطن .وال

يفوتنا أف نذكر باف الخصائص المشار إليها أعاله تسند الواحدة االخرى وجميعها على
المستوى نفسو من االىمية ويعد تجاوز احدىما انتقاصاً من االخرى .ففي التجارب
الديمقراطية الغربية لطالما تم تفسير اتساع المشاركة السياسية وتبلور مفهوـ المواطنة

باعتبارات اجتماعية – اقتصادية وضحها بعض الباحثين كما يأتي(:)22

 -1مع التحوؿ من اقتصاد الكفاؼ إلى االقتصاد النقدي ومع التصنيع ونمو المدف وازدياد
التعليم ،ظهرت قوى اجتماعية جديدة  :عماؿ ،تجار ،اصحاب مهن ،استشعرت في
نفسها القدرة على تشكيل مصيرىا ،فطالبت بجزء من القوة السياسية.
 -2ادى دفاع المثقفين من فالسفة وكتاب وصحفيين وغيرىم ،عن قيم المساواة والحرية،
إلى تغذية المطالبة بمشاركة اوسع في العملية السياسية .كما ساعدت نظم االتصاؿ
الحديثة على انتشار االفكار الجديدة حوؿ الديمقراطية وحقوؽ المواطن بشكل اسرع،

وسهولة نسية.
 -3في اطار صراع القوى السياسية ،لجأت الطبقة الوسطى في صراعها ضد االرستقراطية،
إلى الطبقة العاملة ودعت إلى التوسع في حق االقتراع العاـ.
 -4التدخل المتزايد للدولة في شؤوف االفراد العامة وأىميتو لحياة المواطنين ،استوجب
المطالبة المتنامية بمنح الحقوؽ السياسية لألفراد والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
وىنا تربط الديمقراطية وثقافة المواطنة بعملية التحديث وبعملية التقدـ وبعملية التنمية
البشرية واالقتصادية بأشكالها المختلفة ،واي محاولة لتصوير الديمقراطية ،بشكلياتها
السياسية والقانونية ،دوف االخذ بنظر االعتبار ابعادىا االجتماعية واالقتصادية ،فأف ذلك
سيبقيها ناقصة.
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ثانياً  -الشروط الثقافية والتربوية :

إذا كانت الوطنية ىي عاطفة وشعور باالنتماء إلى الوطن أي أنها ترتقي لتكوين قيمة

روحية ،فالمواطنة كذلك قيمة معنوية ،لكنها عالوة على ذلك ،مفهوـ قابل ألف يتحوؿ إلى
مجموعة من االجراءات والممارسات التي من خاللها نستطيع القوؿ بأف تصرفاً ما يعد دليالً
على مواطنة مواطن ما ،ومثلما أف لكل نظاـ سياسي ثقافة تسنده فاف للنظم الساعية لبناء
الديمقراطية (ثقافة المواطنة) ،لها قيم ومعايير سلوكية متعددة يمكن اجمالها على النحو االتي:
احتراـ االخر فال يعود ىنالك أنا مطلقة تحتكر الحقيقة والكماؿ لنفسها وتنكرىا عند غيرىا،
إف احتراـ اآلخر يعني االقرار بوجود رأي آخر مما يتيح المجاؿ لحرية الرأي ،وللتعددية
الفكرية والسياسية ،أيضاً تشكل قيمة التسامح جزءاً من تلك الثقافة ،إذ بقدر ما تبدو قيمة

التسامح معنوية واخالقية فأنها بالضرورة تعني القبوؿ باآلخر مهما كاف مختلفاً عنا ،أي أنها

استعداد نفسي للقبوؿ باآلخر فكرياً وسياسياً واالستعداد النفسي لتقبل حلوؿ اآلخر في
السلطة بالتداوؿ السلمي وصناديق االقتراع ميداف حسم الصراع السياسي وليس االحتكاـ إلى
السالح .القرار السياسي تصنعو األغلبية في البرلماف على أف تحترـ رأي األقلية ،وأف ال يلحق
القرار ضرراً بالمصالح الحيوية لألقليات .وحرية الصحافة واإلعالـ مكفولة ،فالتعبير الحر عن

الراي أحد ابرز اركاف الديمقراطية ومن شأنو تعزيز مفهوـ المواطنة .ولمؤسسات التنشئة

االجتماعية والسياسية دوراً ىاماً ،يمكن أف تقوـ بو في بناء ثقافة المواطنة ،كاألسرة والمدرسة

والجامعة والمسجد وأماكن العبادة واإلعالـ وقنواتو المتعددة .كما أف ممارسة االنتخابات وما

يرافقها من عمليات الدعاية والسجاؿ أثر في خلق ثقافة المواطنة أو ثقافة المساىمة.
ولعل النتيجة الرئيسية التي قد تتمخض عن ما سبق ذكره من اشتراطات أو
مستلزمات ،من شأنها أف تنتج لذلك المجتمع ىوية وطنية ىي ليست عرقية وال طائفية أو
مذىبية وال عشائرية ،إنما ىي ىوية المواطنة كعامل مشترؾ ورابط يوحد أبناء المجتمع،
وخصوصاً في المجتمع التعددي.
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ويمكن القوؿ أف مجتمعاً يتسم بثقافة سياسية عالية (ثقافة مواطنة) إذا كاف يدرؾ تماماً
المسؤولية السياسية القصوى الملقاة على عاتق النظاـ السياسي كونو مجرد منظم ومنسق
للحياة المدنية ،على االرض بين افراد المجتمع ومؤد للحقوؽ المكتسبة للفرد والمجتمع وفق
معايير العدؿ والمساواة.
كما يمكن القوؿ أف مجتمعاً يتسم بثقافة سياسية ضعيفة إذا ما تراكم لديو أرث عقيم

من القيم البالية التي تحدد عالقتو بالنظاـ السياسي ،التي من شأنها المساىمة بجهل
المسؤولية المناطة بذلك النظاـ والجهل بالحقوؽ المكتسبة التي من الواجب على النظاـ

ادائها ومراعاتها والسعي لتحقيقها(.)23

إذا كانت ادوات التنشئة االجتماعية على ثقافة المواطنة وحقوؽ اإلنساف متعددة،
وكلها لها ادوار مهمة يمكن لها أف تؤديها ،غير أنو من المفيد اإلشارة إلى ابرز مؤسستين لهما
االثر الواضح في ذلك وىما:

 -1المؤسسة التعليمية :تعد بمختلف مستوياتها المجاؿ األمثل لترسيخ قيم المواطنة ،عبر
التعليم والتنشئة والتوعية ،وىي الوظائف التي يتم تطبيقها عبر المناىج والبرامج الدراسية
واالنشطة والدورات والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والنشاطات المتنوعة.
لذا ،فقد اىتمت بعض المنظمات العالمية ،كاليونسكو ومنظمة العفو الدولية ،على سبيل
المثاؿ ،بنشر أدلة وقواعد ارشادية للمهتمين بمجاؿ التربية والتعليم حوؿ كيفية تعليم
حقوؽ اإلنساف ،وادراجها في المنهاج الدراسي للمتعلم .وترى ىذه المنظمات أف تنمية
سلوكيات ايجابية تتعلق باحتراـ اآلخرين والعدالة والتعاوف ،وقبوؿ االختالؼ ،والتحلي
بروح المسؤولية ،يمكن ادراجها في مرحلة ما قبل االبتدائية والمراحل االبتدائية المبكرة،
بينما في المراحل الثانوية يمكن تناوؿ المفاىيم والقيم السابقة على نحو أعمق ،وادماج
انشطة أخرى تدور حوؿ المواطنة وحقوؽ المجتمع وقوانينو والصيغ المبسطة لإلعالف
العالمي لحقوؽ اإلنساف واتفاقية حقوؽ الطفل(.)24
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 -2مجتمع مدني فاعل :ال يمكن االستغناء عن دور المجتمع المدني المستقل عن الدولة
لدعم خطاب الحرية والمواطنة ،ألف غياب ىذه المؤسسات يعني استفراد السلطة
الحاكمة بالمواطن ،واستئثارىا بالتشريع والتنظيم والفصل في المنازعات ،لذلك يعد
وجود مجتمع مدني نشيط ومتيقظ حاجة ملحة للحفاظ على المصلحة العامة ،فمن جهة
يحمي المجتمع المدني السلطة نفسها ،ألنها عندما تستبد تصبح عبئاً ثقيالً على الدولة
والمجتمع ،ومن جهة اخرى يحمي ىذين االخيرين من السلطة ،ألنها في تغولها تشكل

تهديداً لمؤسسات الدولة ولتماسك المجتمع(.)25

وبدوف شك أف في سيادة قيم (المواطنة) ستضمحل التنافر الديني أو الطائفي أو

العرقي .وسيحل مبدأ المواطنة كرابط للعيش المشترؾ والوئاـ والتعاضد واالتحاد والوحدة.
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اخلامتـــــــة

إف تاريخ مبدأ المواطنة ىو تاريخ سعي اإلنساف من أجل االنصاؼ والعدؿ والمساواة
والمشاركة في إدارة شؤونو وحكم نفسو .والبد من توافر شروط معينة لكي يضحى ىذا المبدأ
سائدا في حياة المجتمعات الساعية لبناء نظم ديمقراطية ،وبعد البحث والدراسة يمكن
استنتاج ابرز الشروط الضرورية لبناء مجتمع المواطنة ىي كاآلتي:
 -1وجود نظاـ ديمقراطي ،وزواؿ حكم الفرد المستبد أو القلة المستبدة واعتبار الشعب
مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي.
 -2اعتبار جميع السكاف الذين يتمتعوف بجنسية الدولة مواطنين متساويين في الحقوؽ
والواجبات كما يجب أف تتوفر ضمانات وامكانيات ممارسة كل مواطن لحقوؽ السياسية
والمدنية وتولي المناصب العامة.
 -3المساواة القانونية لوحدىا غير كافية للتمتع بحقوؽ المواطنة ما لم تقترف بالتقارب النسبي
في الدخل والثروة والمكانة االجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والرعاية

االجتماعية.
 -4نشر ثقافة سياسية توكد على أف يعامل األخر المختلف وينظر لو كمواطن وأف ينظر إلى
المختلف ال كضد بل كشريك فاعل لو الحقوؽ المتساوية مع األخرين.
 -5فالمواطن تعني حيازة جزء من السيادة والدولة الديمقراطية ىي دولة مواطنين.
 -6رزمة حقوؽ وواجبات قائمة على اساس المساواة الكاملة دوف اللجوء إلى معيار تميزي
كاللغة أو الدين أو اللوف .الخ وأف تترجم الحقوؽ الدستورية إلى قوانين فاعلة تترجم إلى
حريات االعتقاد وحرية الرأي.
 -7اقتصاد حديث صناعي وليس اقتصاد ريعي شروط اقتصادية انجاز تنمية اقتصادية وبشرية
ال تستثني منطقة أو يكوف ىناؾ تميز على أساس جغرافي أو مناطقي أو فئوي فالمعدـ
والمهمش كيف يكوف مشاركاً أو مساىماً ،ذلك أف القاعدة ال مساىمة في الحياة
االجتماعية دوف الشعور بمصلحة اجتماعية.
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 -8شروط تربوية (تنشئة اجتماعية) ال يوجد مفكر تكلم في السياسة واىمل التربية ال يمكن
ايجاد مواطنة مع الرذيلة فكل فكر يفترض الحرية يفترض في الفرد الفضيلة إذا كانت
الفضيلة مرتبطة باألسرة والدين وغيرىا من المؤسسات التقليدية ،فاألولى أف تكوف مع
المواطنة في الدولة ،إذ ال حق بدوف واجب ،النتيجة النهائية كل مواطن يجب أف يكوف
مواطن مساىم فاعل في المؤسسة المجتمعية والسياسية لبلده.
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Abstract
A process of accessing to a society of citizenship is the goal of
every democratic system. Citizenship is the core stone of democratic
practices as it is the goal and the mean as well. Without citizenship,
democracy becomes a form with no content, and therefore the subject
is important from this aspect.
A political system has to have a kind of education that supports
it. Democracy-seeking systems have a culture of citizenship,
embodied in multiple values, norms of behavior and traditions, such
as: respect the other so there is no longer an absolute Ego that
monopolizes truth and perfection for itself but denies others.
Undoubtedly, respecting the other does mean acknowledging the
existence of another opinion, which allows freedom of opinion and
political and intellectual pluralism. The value of citizenship is also the
value of tolerance. As much as the value of tolerance seems to be
moral and morale, it necessarily means accepting the other
intellectually and politically, and the psychological readiness to
accept submitting authority peacefully and periodically. The ballot
box is then the arena for resolving such political conflict, not
resorting to arms, and other principles that will enhance the concept
of citizenship as well.
Recently, the concept of citizen has to exceed the traditional one
that restricts only to the resident on the homeland. The concept of the
citizen is the person involved and influenced in government and
political power by various means. In order to promote the culture of
citizenship, a number of conditions must be met. This is what the
research has attempted to address, through the research axes that
have been divided into two chapters .
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The first chapter addresses the study of citizenship concept and
pursues its historical evolution. The second one deals with a number
of conditions for the development of the culture of citizenship.
Including: political conditions, legal conditions, social conditions,
educational and cultural conditions.
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