
 ))اصدار خاص 2112( يناير 1، ملحق العدد )2المجلد  –مجلة السياسة واالقتصاد 

 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 سماح ابو الميل      د.                                                                         

 والقانون السياسية العموم مدرس

 المستخمص

إن المتغیرات العالمیة المعاصرة، کان ليا تأثیرا واضحًا على منظومة المفاىیم  ملخص الدراسة:
العالمیة. ومن ضمن ىذه المفاىیم "مفيوم المواطنة". فعلى الرغم مما وصل إلیو المفيوم من 

الکثیر من  -على مدى القرن الفائت-وضوح فی الفکر الغربی المعاصر، إال أنو ما زال یشيد 
االشکالیات فی الفکر العربی. فمن ناحیة التداخالت بین المفاىیم المختلفة کمفيوم االنتماء 

يویة. ومن ناحیة أخرى، التعدد الذی یصل إلى حد التناقض بین رؤى وتیارات الفکر السیاسی وال
واالجتماعی حیال ىذا المفيوم. والتی أخذت شکل اإلقصاء أو التنکر من جية والتيمیش 
والتغییب من جية أخرى. وبروز عدة اتجاىات واختزال الممارسات فی رفع الشعارات دون 

یجاد آلیات تحققو على أرض الواقع. فالکثیر من األزمات والتوترات فی تأصیل للمفاىیم، و  ا 
المنطقة العربیة ىی من جراء تغییب مفيوم المواطنة واإلعالء من شأن والءات ومصالح خاصة 

سواء على المستوى التحت أو الفوؽ قومی على حساب   اإلثنی .... إلخ(.  -)االنتماء الدینی 
التی أدت إلى مزید االحتقان السیاسی وأدت إلى ىشاشة االستقرار اإلطار الوطنی العام. و 

االجتماعی فی کثیر من دول المنطقة. ىذا الواقع، یستوجب البحث فی األسباب التاریخیة 
والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التی تقؼ وراء ىذا المشيد العربی. فی محاولة 

 المواطنة فی الثقافة العربیة. وضع تصور وتوصیات لتأصیل مفيوم
  :محاور الدراسة

 -مفيوم اليویة -مفيوم المواطنة -أواًل: اإلطار المفاىیمی )اإلطار النظری(: الثقافة السیاسیة

 "السياسية العربيةإشکالية مفهوم المواطنة فی الثقافة  "
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  مفيوم االنتماء.

  ة" فی الثقافة السیاسیة العربیة.ثانیًا: تطور إشکالیة "مفيوم المواطن

واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة التی تقؼ وراء ىشاشة ثالثًا: األسباب التاریخیة والسیاسیة 
  لسیاسیة العربیةمفيوم المواطنة فی الثقافة ا

رابعًا: کیؼ یمکن التأصیل لمفيوم المواطنة فی الثقافة السیاسیة العربیة، مع األخذ باالعتبار 
  الخصوصیة الثقافیة العربیة.

Abstract: 
 Contemporary global changes have had a clear impact on the global 
conceptual system. Among these concepts is the concept of citizenship. 
Despite the clarity of contemporary Western thought, it has witnessed - 
over the past century - many problems in Arab thought. On the one 
hand, overlaps between different concepts such as identity and identity. 
On the other hand, the pluralism reaches the point of contradiction 
between the visions and streams of political and social thought about 
this concept. This took the form of exclusion or denial on the one hand 
and marginalization and absenteeism on the other. Many of the crises 
and tensions in the Arab region are due to the absence of the concept 
of citizenship and the promotion of special loyalties and interests 
(religious, ethnic, etc.). This led to further political tension and led to the 
fragility of social stability in many countries in the region. This reality 
requires research into the historical, political, economic, social and 
cultural causes behind this Arab scene. In an attempt to develop a 
vision and recommendations to consolidate the concept of citizenship in 
Arab culture. 
Topics of study: 
1.  Conceptual framework (theoretical framework) : Political culture - 
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The concept of citizenship - The concept of identity - The concept of 
belonging. 
2. The evolution of the problem of "the concept of citizenship" in the 
Arab political culture. 
    3- The historical, political, economic, cultural and social causes of 
the fragility of the concept of citizenship in the Arab political culture. 
4-  How can we consolidate the concept of citizenship in the Arab 
political culture, taking into account the Arab cultural specificity. 

 

               

 الثقافة السیاسة؛ مفيوم المواطنة؛ مفيوم اليویة؛ مفيوم االنتماء  الكممات الرئيسية

 مقدمة الدراسة:

المفاىیم دوًرا ميًما فی فيمنا للعالم واألحداث واألفکار، ومن ثم فإن تلک تلعب منظومة 
المنظومة فی حقل العلوم السیاسیة، شأنيا فی ذلک شأن العلوم االجتماعیة بصفة عامة، 
تتمیز بمجموعة من الخصائص، أىميا أن تلک المفاىیم تتداخل وتتقاطع بشکل کبیر مما 

لمفاىیم أکبر من مساحات التمایز، ومن ثم فإن ىناک حاجة یجعل مساحات التباین بین ىذه ا
 لتحریر مضامین المصطلحات خاصة تلک المفاىیم األکثر شیوعًا وأکثر إشارة للجدل.

والمفاىیم السیاسیة لیست مطلقة، ولکنيا تتشکل بحسب قیم الحضارات وعقائد المجتمعات 
نزلؽ إلى حد اإلخالل بالشروط األساسیة وتجارب الدول. مما یعنی مرونة المفاىیم شریطة أال ت

 لکل مفيوم.

ویعتبر مفيوم "المواطنة" من المفاىیم القدیمة المتجددة التی ما تلبث أن تفرض نفسيا عند 
معالجة أی بعد من أبعاد التنمیة بالمفيوم اإلنسانی الشامل بصفة خاصة، ومشروعات 

شغلت وما زالت تشغل بال علماء اإلصالح والتطویر بصفة عامة، وىی من القضایا التی 
االجتماع والنفس والسیاسة وغیرىم فی مختلؼ المجتمعات، على اختالؼ نظميا وتوجياتيا 
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 السیاسیة.

وقد شيد مفيوم المواطنة تطوًرا کبیًرا منذ النصؼ الثانی من عقد التسعینیات فی القرن العشرین 
ولعل دراسة مفيوم المواطنة یتم فی  بعد أن تعرضت دعائم مفيوم الدولة القومیة لالختراؽ.

واقع شدید االلتباس، تتقاطع فیو الخطوط بین األکادیمی الدراسی والسیاسی البرجماتی، مما 
 .([1])یجعل من مفيوم المواطنة محوًرا للنضال السیاسی

وتشّکل الثقافة السیاسیة حجر األساس فی بناء المجتمع وفی توحده وتماسکو ألنيا مستمدة من 
طنة فی ظل تنشئة المجتمع قیمو وعاداتو وتقالیده، والتی بدورىا تحافظ على مفيوم وقیم الموا

وثقافتو. وقد أنتجت أطروحات الفکر العربی والغربی العدید من الرؤى حول مفيوم المواطنة 
 ومبادئيا وحقوقيا وواجباتيا، وتنوعت بتنوع مبادئ الفکر ونظریات السیاسة.

 مشکلة الدراسة:

کأحد المفاىیم المثیرة   Citizenship وتسعى ىذه الورقة إلى االقتراب من مفيوم المواطنة
للجدل والتی تتداخل وتتشابک مع شبکة واسعة من المفاىیم األخرى، کما تحاول الورقة فيم 
إشکالیة أبعاد ىذا المفيوم وآثار اليوة بین الفکر الغربی والفکر العربی فی مقاربة فکرة 

 المواطنة.

 ىنا یثور عدة تساؤالت: ومن

 ما ىو مفيوم المواطنة       _

 ما ىی ابعاد ىذا المفيوم       _

 وآثار اليوة بین الفکر الغربی والفکر العربی فی مقاربة فکرة المواطنة.       _

کیؼ یمکن التأصیل لمفيوم المواطنة فی الثقافة السیاسیة العربیة، مع األخذ باالعتبار        _
 الخصوصیة الثقافیة العربیة.

 أىمیة الدراسة:

الثقافة السیاسیة العربیة حیث ترد أىمیة موضوع   تسعی ىذه الدراسة حول مفيوم المواطنة فی
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، أىميا أن ىذا المجتمع یتشکل من  المواطنة فی المجتمع العربی الی عدید من العوامل
فرعیة متعددة باإلضافة الی ثقافتو مجموعات متنوعة من األعراؽ واألقلیات وتسوده ثقافات 

فلدینا البربر فی المغرب العربی وليم لغتيم الخاصة وىی األمازیغیة التی اعترؼ بيا  . العامة
ولدینا األکراد فی   . أخیرا فی المغرب والجزائر لتکون لغة للتعلم باإلضافة الی اللغة العربیة

قافتيم المتمیزة ولدینا المارونیون فی لبنان وىم أیضا ليم لغتيم الخاصة وث  ، المشرؽ العربی
ومعنی ذلک أن   . ولدینا فی السودان جماعات ساللیة متنوعة باإلضافة الی الجنس العربی

وعلى الرغم   . قضیة المواطنة البد أن تشغل الباحثین العرب وصناع القرار العرب علی السواء
د بأت إرىاصاتو فی خضم النضال الوطنی من أن مفيوم المواطنة فی الفکر السیاسی العربی ق

لنیل االستقالل، مما أوجد مساحة عریضة من المدرکات والقیم المشترکة، إال أن رصید ثقافة 
المواطنة فی الفکر السیاسی العربی قد أصابو الکثیر من التآکل واإلضراب والتشویش بسبب 

 ی ىذه العوامل.مجموعة من العوامل، لذلک تسعی ىذه الدراسة الی التعرؼ عل

  

 تقسیمات الدراسة:

تأسیسًا على ما سبؽ سیتم تقسیم الدراسة الی ثالثة محاور، وخاتمة شاملة اىم النتائج 
 والتوصیات وذلک على النحو التالی:

 -مفيوم اليویة -مفيوم المواطنة -اإلطار المفاىیمی )اإلطار النظری(: الثقافة السیاسیة أواًل:
 مفيوم االنتماء.

 تطور إشکالیة "مفيوم المواطنة" فی الثقافة السیاسیة العربیة. ًا:ثاني

األسباب التاریخیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة التی تقؼ وراء ىشاشة  ثالثًا:
مفيوم المواطنة فی الثقافة السیاسیة العربیة، وکیؼ یمکن التأصیل لمفيوم المواطنة فی الثقافة 

 یة، مع األخذ باالعتبار الخصوصیة الثقافیة العربیة.السیاسیة العرب

 الخاتمة رابعًا:

 المحور األول:
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مفيوم  -مفيوم اليویة -مفيوم المواطنة -اإلطار المفاىیمی )اإلطار النظری(: الثقافة السیاسیة
 االنتماء.

 مفيوم المواطنة )الماىیة واألبعاد والتطور واإلشکالیات(:

فاىیم السیاسیة، التی عرفت تحوالت جوىریة متتابعة عبر التاریخ، بدًء تعد المواطنة من أىم الم
بالتراث الیونانی الرومانی القدیم، مروًرا بعصر النيضة والتنویر، ووصواًل إلى الفکر السیاسی 
اللیبرالی الحدیث. والمواطنة کما تناولتيا معظم الکتابات التاریخیة واألدبیات السیاسیة 

صرة، ىی عالقة بین الفرد والدولة والمجتمع، وما تتضمنو تلک العالقة من واالجتماعیة المعا
حقوؽ وواجبات، وشعور باالنتماء. وتندرج ضمن ىذا المفيوم المساواة القانونیة المجردة، 
والمشارکة السیاسیة، باإلضافة إلى الحریة وما یصاحبيا من مسؤولیات والتزامات. ولذا ال 

اطنة، إال إذا وضع فی سیاقو التاریخی، فالمفاىیم ال تنشأ من فراغ یمکن استیعاب مفيوم المو 
 .([2])وال تنتشر إال بعد ممارسات وتراکمات فکریة

مفيوم المواطنة کغیره من المفاىیم الحدیثة ارتبط بشکل مباشر بالخبرة التاریخیة الغربیة وتطور 
الفکر السیاسی فی الغرب. یمکن إرجاع النموذج التاریخی األول لمفيوم المواطنة فی شکليا 

وتمتع المواطن بحزمة من   المدن والجماعات الصغرى،الکالسیکی القدیم والمتصل بحیاة 
الحقوؽ السیاسیة، مثل المواطنة فی أثینا وروما، وذلک رغم اختالؼ النموذجین، ولکن ترجع 

 ([3])أىمیتيما فی تأثیرىما فی بناء المواطنة الغربیة الحدیثة.

أما المواطنة بمفيوميا الحدیث، فکانت الثورة الفرنسیة ىی التجلی السیاسی واالیدیولوجی الذی 
ة الفرنسیة زعمت أنيا تؤسس أمة جدیدة ال عالقة ليا برز من خاللو مفيوم "المواطنة". فالثور 

بالمرجعیة البیولوجیة )دم األسالؼ( أو الدینیة، بل مرجعیتيا الوحیدة ىی قرار حر من 
 ([4])المواطنین الذین یریدون العیش متضامنین فی ظل قوانین یسنونيا دون قید.

فالمواطنة من ىذا المنظور ىو فعل عقد اجتماعی، والدولة القومیة ىی القالب الذی تتکون 
ليا فی غیاب ىذا العقد، أن دون القرار الواعی من قبل  المواطنة القومیة داخلو، وال وجود

 ([5])المواطنین.

 The declaration of the ویتجسد ىذا المعنى فی إعالن حقوؽ اإلنسان المواطن
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rights of man and of the citizen   بغض النظر عن  –، إذ یقرر أن أی إنسان
إذا أراد أن یعیش فی ظل قوانین الجميوریة، وأن یشترک فی سنيا فلو  –أصولو ولونو وآرائو 

 ([6])حؽ المواطنة.

نیة أو مدنیة أو اجتماعیة، کذلک تتعدد تعریفات المواطنة بتعدد زوایا التداول، إن کانت قانو 
تتحدد داللة المفيوم بارتباطو بالزمان والمکان، بمعنى أن ىذه الداللة تتولد عبر صیرورة 

 ([7])تاریخیة، تعبیرًا عن مصالح مجتمعیة معینة.

بأنيا "الحمایة التی   Thomas Hobessمن التعریفات الکالسیکیة للمواطنة تعریؼ ىوبز 
المواطن کعضو فی مدینة تمثل   Rousseauتکفليا سلطة الدولة للفرد" .ویعرؼ روسو   

الجسد االجتماعی المشترک، تفقد خاللو الشخصیة الفردیة کنتاج ليذه الکینونة السیاسیة 
 ([8])المشترکة.

ولقد قامت النظریة الکالسیکیة کثیرًا من المبررات لمحاولة التوفیؽ بین سلطة الدولة وحریة 
المواطن، مثال نظریة العقد االجتماعی ليوبز، ومفيوم روسو لإلدارة العامة، وقد تأسس النقد 

حریة الفردیة ومتطلبات النظام واالستقرار الذی وجو ليذه النظریة على استحالة التوفیؽ بین ال
 ([9])االجتماعی.

وتعتبر "المواطنة" أحد المفاىیم الرئیسیة فی الفکر اللیبرالی منذ تبلوره فی القرن السابع عشر 
کنسؽ لألفکار والقیم، تم تطبیقو فی الواقع الغربی فی المجالین االقتصادی والسیاسی فی 

نیة القرنین التالیین، وما ترتب على ذلک من آثار على الترتیبات االجتماعیة والعالقات اإلنسا
 فی القرن العشرین ثم مطلع القرن الحالی.

ذا کانت اللیبرالیة عند نشأتيا قد دارت بشأن فکرة الحریة الفردیة والعقالنیة وتقویة مرکز الفرد  وا 
فی مجتمع سیاسی قام على قواعد عصر النيضة على أبنیة اجتماعیة حاضنة وقویة، فإن 

یبرالیة لیترکز حول خیارات الفرد المطلقة وىواه مفيوم المواطنة قد تطور وتحّور عبر مسیرة الل
کمرجع للخیارات الحیاتیة والسیاسة الیومیة فی دوائر العمل، والمجتمع المدنی، والمجال العام، 
ووقت الفراغ، ولیصبح "المفيوم المفتاح" الذی ال یمکن فيم اللیبرالیة وجوىرىا من دون اإلحاطة 

ة المستجدة، إذ یستبطن تصورات الفرد، والجماعة، والرابطة بأبعاده المختلفة وتطوراتو الحادث
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 السیاسیة، ووظیفة الدولة، والعالقات اإلنسانیة، والقیم واألخالؽ .

والمواطنة فی أبسط معانیيا تشیع عدة معان: المساواة القانونیة بین المواطنین بصرؼ النظر 
مشارکة السیاسیة دون قیود قانونیة عن االختالؼ فی اللون أو الجنس أو الدین أو العرؽ، وال

أو عرفیة تفرض علی حرکة المواطنین، وحیاة کریمة تتمثل فی وجود برامج عامة کؼء 
 -فی مجمليا -من جودة الحیاة التی یعیشيا المواطنون. وسارت الخبرة الغربیة -دائًما -تطور

ثم ثانًیا الحؽ فی  علی ىذا التسلسل، بحیث حصل المواطن أواًل علی المساواة القانونیة،
المشارکة السیاسیة، وأخیًرا الحؽ فی رفاىة اجتماعیة، وأصبحت تلبیة الحکومة لمطالب 

 .([11])المواطن فی الرفاىة االجتماعیة "دلیل" علی االنجاز

ومفيوم المواطنة یتطلب وجوده إقرار مبادئ، والتزاًما بمؤسسات، وتوظیؼ أدوات وآلیات 
بنیة من المستلزمات  -وفؽ ىذا التصور -تضمن تطبیقو علی أرض الواقع. المواطنة

ت، وبنیة فکریة وقیم، وبنیة حقوقیة ودستوریة وقانونیة، وبنیة مؤسسیة، وکذا بنیة والمقوما
تتعلؽ بالسیاسات والممارسات. وىی من المفاىیم الشاملة، والتی تستدعی غیرىا من مفاىیم 
حقوقیة وسیاسیة. المفيوم بيذا االعتبار "مفيوم منظومة" یشیر إلى الحقوؽ اإلنسانیة األساسیة، 

المدنیة والسیاسیة، فضاًل عن الحقوؽ االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، وکذا الحقوؽ والحقوؽ 
الجماعیة، وىی تتعلؽ بکافة مجاالت النشاط اإلنسانی )الشخصی والخاص والعام 

 .([11])والسیاسی(

وقد شيد مفيوم المواطنة تغیرات کثیرة فی مضمونو واستخدامو وداللتو، فلم یعد فقط یصؼ 
، بل تدل القراءة فی العالقة بین الفرد والدولة فی شقيا السیاسی القانونی کما ساد سابًقا

األدبیات والدراسات السیاسیة الحدیثة على عودة االىتمام بمفيوم "المواطنة" فی حقل النظریة 
السیاسیة بعد أن طغى االىتمام بدراسة مفيوم "الدولة" مع نيایة الثمانینات، ویرجع ذلک لعدة 

ثلت رکیزة الفکر اللیبرالی عوامل، أبرزىا األزمة التی تتعرض ليا فکرة الدولة القومیة التی م
 ):[12])لفترة طویلة؛ وذلک نتیجة عدة تحوالت شيدتيا نيایة القرن العشرین، منيا

تزاید المشکالت العرقیة والدینیة فی أقطار کثیرة من العالم، وتفجر العنؼ بل واإلبادة،  .1
لیس فقط فی بلدان لم تنتشر فیيا عقیدة الحداثة من بلدان العالم الثالث بل أیًضا فی 
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بادة النازیة لجماعات من قلب العالم الغربی أو على ید قواه الکبرى، بدًء من اإل
الیيود، ومروًرا باإلبادة النوویة فی ىیروشیما، واإلبادة الصربیة للمسلمین، واإلبادة 

 األمیرکیة للعراقیین ولألفغان، واإلبادة الجاریة للفلسطینیین.

بروز فکرة "العولمة" التی تأسست على التوسع الرأسمالی العابر للحدود وثورة  .2
لوجیا من ناحیة أخرى، والحاجة لمراجعة المفيوم الذی قام على االتصاالت والتکنو 

تصور الحدود اإلقلیمیة للوطن والجماعة السیاسیة وسیادة الدولة القومیة، وکليا 
 مستویات شيدت تحواًل نوعًیا .

وعلى صعید آخر فإن نمو االتجاىات األصولیة المسیحیة والیمینیة المتطرفة فی البلدان التی 
التجربة اللیبرالیة قد أدى إلى مراجعة المفيوم والتأکید على محوریتو لمواجية ىذه مثلت ميد 

األفکار وآثارىا فی الواقع السیاسی واالجتماعی الغربی المعقد مع وجود أقلیات عرقیة ودینیة 
منيا العرب والمسلمون، فضاًل عن وصول الفردیة کفکرة مثالیة لتحقیؽ حریة وکرامة الفرد إلى 

خطیر فی الواقع اللیبرالی، بعد أن أدى التطرؼ فی ممارستيا وعکوؼ األفراد على  منعطؼ
ذواتيم ومصالحيم الضیقة إلى تيدید التضامن االجتماعی الذی یمثل أساس وقاعدة أی مجتمع 
سیاسی، وتراجع االىتمام بالشأن العام لصالح الشأن الخاص، وتنامى ما یسمیو البعض "موت 

 یاسات الحیاة الیومیة".السیاسة" وبروز "س

واإلشکالیة التی تيم العقل العربی والمسلم فی ىذا الصدد ىی أن الفکر اللیبرالی لم یؤدِّ إلى 
تأسیس تجارب دیمقراطیة فی العالم الغربی فقط، بل یطرح نفسو اآلن وبشکل شبو منفرد کبدیل 

نحو الدیمقراطیة، کما فی للواقع السیاسی والفکری فی دول العالم الثالث التی تشيد تحوال 
عالن انتصار اللیبرالیة النيائی لباحث مثل فوکو یاما، أو کطرؼ  أطروحة "نيایة التاریخ" وا 
متماسک ومتجانس ومتقدم فی مقابل حضارات أخرى )أو أدنى( فی أطروحة مثل "صراع 

لیة فی الدول الحضارات" لينتنجتون. فخیار المواطنة صار مثالیة تروج ليا الرأسمالیة اللیبرا
غیر الغربیة، ویتم تقدیميا کحل لمشکالت الجنوب "على طریؽ التقدم" یرتين بتحول الرابطة 

إلى رابطة  -ریفیة أو َقَبلیة -السیاسیة داخل مجتمعاتيا من رابطة تراحمیة عضویة أو قرابیة
أنيا تجّب روابط  تعاقدیة علمانیة ومدنیة للمواطنة؛ لذا فإن فيم دالالت "المواطنة" کرابطة تزعم

الدین والعرقیة واألیدلوجیة َلُيو أمر یحتاج مزید تأمل وتقص، وتحریًرا وتقویًما، واختباًرا فی 



 ))اصدار خاص 2112( يناير 1، ملحق العدد )2المجلد  –مجلة السياسة واالقتصاد 

 
___________________________________________________________________ 

 الواقع التاریخی بین النجاح واإلخفاؽ.

وقد أدت التطورات سالفة الذکر التی شيدتيا الساحة الدولیة فی العقود األخیرة إلى ترکیز 
دث کان ليا أکبر األثر فی تغییر مفيوم المواطنة لیشمل بعض الدراسات على ظواىر وحوا

أبعاًدا جدیدة. فکتابات النظریة السیاسیة اللیبرالیة األولى التی کان مفيوم العقالنیة والرشد فیيا 
مرتبًطا بالقیم المثالیة والفلسفیة ما لبثت أن تناولت مفيوم المنفعة بمعنى ذاتی/ نفسی ثم بمعنى 

بطت فی مجمليا بین المفاىیم النظریة السیاسیة والرؤى االقتصادیة وىو اقتصادی/ مادی، ور 
ما أسماه البعض بالتحول من الدیمقراطیة اللیبرالیة إلى اللیبرالیة الدیمقراطیة بتقدیم االقتصادی 
على السیاسی وغلبة المادیة على الفکر اللیبرالی. وما لبث االقتصاد اللیبرالی أن تحول من 

سیکیة تتحفظ على تدخل الدولة للیبرالیة جدیدة تؤکد على تدخل الدولة من أجل لیبرالیة کال
 تحقیؽ الرفاىیة فی مجاالت األمن االجتماعی.

وصارت رابطة "المواطنة" منافع وحقوؽ مادیة محددة یطالب بيا المواطن فی مجاالت الصحة 
مباشرة، أی تم الترکیز على والتعلیم تيبط بالحقوؽ العامة السیاسیة لتفاصیل منافع مادیة 

الحقوؽ ولیس الواجبات. ومن ناحیة أخرى کان ىذا یعنی مزیدا من سلطة الدولة فی الوقت 
الذی کانت تحوالت االتصال والعولمة ترشحيا فیو للتآکل والذبول، فاستردت دورىا فی التوزیع 

 فی ظل تنامی الحدیث وما لبثت أن بدلت ىذا الدور شکال -المادیة والمعنویة –السلطوی للقیم
(عبر الحدیث عن الشراکة بین الدولة والمجتمع المدنی Governanceعن اإلدارة السیاسیة )

ورجال األعمال، على رغم أن سلطتيا ال تقارن بالطرفین اآلخرین، ونفوذىا یخترقيما على 
 شتى المستویات.

وذاتیة فردانیة أعمؽ، کما وعبر تفاعل ىذه المعطیات تحول مفيوم المواطنة لدالالت نفعیة 
صار مؤسًسا على واقع معقد ال یثمر نتائجو المثالیة األصلیة المنشودة بسبب وجود الدولة 
الطاغی، على رغم تحول ىذا الوجود نوعًیا وتغیر وجيو وتجلیاتو بما أوحى للبعض بضعفيا 

ناقض توازى أیًضا أو تراجع دورىا لصالح آلیات السوؽ العالمیة، وىو ظن غیر دقیؽ. ىذا الت
 تيارين متعارضين: مع بروز

 :واقعی، یرتبط بالتأکید المتنامی على المصلحة المباشرة )اآلن وىنا( ویيمش  أولهما
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المثالیات الکبرى والمنافع الجماعیة والمؤجلة )التی إنبنت علیيا نيضة الرأسمالیة 
 األولى(.

 بإدخال البعد األخالقی فی النظریة : تنویری، یتمثل فی مناداة بعض الکتابات ثانيهما
االقتصادیة، أی تجاوز االقتراب االقتصادی المادی النفعی لفيم السلوک اإلنسانی 
وتفسیره والتنبؤ بو، واستعادة األبعاد اإلنسانیة/االجتماعیة/ األخالقیة فی النظریة 

سئلة الکلیة والتحلیل االقتصادی، وىو ما یستلزم ربط مفيوم المواطنة عند تحلیلو باأل
فی الفکر اللیبرالی، وأبرزىا تصورات الفرد وتعریؼ السیاسة وما یترتب على ذلک من 

 تصور لطبیعة المجتمع السیاسی.

ومع تنامی عولمة الرأسمالیة وىیمنة الرؤى اللیبرالیة الجدیدة لم یعد ما نحن بصدده عند 
ىو: مواطنة أم ال مواطنة؟ على الحدیث عن المواَطَنة ىو المفيوم البسیط، وال بقی السؤال 

غرار: نيضة أم تخلؼ؟ حضارة أم ضد الحضارة؟ )أسئلة اللحظة التاریخیة األمیرکیة الراىنة(. 
الواقع أکثر تعقیًدا من ذلک وىذه التصورات مضللة ومضّلة .أی مواطنة؟ ىذا ىو سؤال 

ؤسس مجتمًعا یکتسب اللحظة الوجودیة اإلنسانیة الحقیقی: مواطنة تنویریة تحترم الفرد وت
وجوده الجمعی من تجاوزه لقوى الطبیعة وتصوره اإلنسانی لإلنسان، أم مواطنة رأسمالیة مدینیة 
ما بعد حداثیة؟. مواطنة قانونیة شکلیة متساویة ذات بعد واحد، أم مواطنة مرکبة عادلة 

 اجتماعیة دیمقراطیة ثقافیة فی ظل مشروع حضاری إنسانی؟.

لحریة والمساواة والجسد السیاسی والعدل والشورى، أم مواطنة تتحدث عن مواطنة تتحدث عن ا
اختزال القیم السیاسیة فی حریة الجسد وتفکیک المجتمع لصالح نوع ضد نوع أو ثقافة ضد 
عالء سیاسات الجسد واللذة على الجسد السیاسی  ثقافة ونفی التجاوز فی اإلنسان والتاریخ، وا 

سانیة. مواطنة فی أی سیاؽ مکانی؟ مواطنة التنویر واللیبرالیة فی والخیر العام والقیمة اإلن
المدن االجتماعیة ذات الطابع الثقافی والمسافات اإلنسانیة، أم مواطنة المدن الرأسمالیة العالمیة 
السرطانیة المعادیة للمجتمع والقائمة على "التجمع" الذی یحسب حسابات االقتصاد وتدویلو قبل 

والجماعة والثقافة؟. مواطنة التدافع من أجل الغایات اإلنسانیة والنفع العام حسابات اليویة 
والسعی فی دروب التطور االجتماعی التاریخی، أم مواطنة اللحظة المتخیلة فی تفاعل الشبکة 
االتصالیة الفردی التی تعید تشکیل الوعی بالذات واليویات واألنا واآلخر والػ "نحن"، وتعید 
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الزمن والمکان من دون محتوى اجتماعی تفاعلی کما عرفتو البشریة، وتعید  تشکیل مفاىیم
تشکیل حدود الخاص والعام وتيدد مفيوم المواطنة فی کل تصوراتو السابقة؟،ىذه ىی األسئلة 

 وتلک مساحات االجتياد والجياد.

النقد  وىی مساحات للنقد ومسافات للمقارنة المنيجیة الواجبة، مفيوم المواطنة وفؽ أصول
والمقارنة فی حاجة إلعادة تشکیل ومداخل تعدیل وتأویل ومقتضیات تفعیل ػتجعل ىذا المفيوم 
ضمن مفاىیم الموقؼ حالة نموذجیة إلعادة بناء المفيوم ضمن دواٍع کثیرة، تفرضيا عناصر 

مفيوم اللیاقة المنيجیة والضرورات الواقعیة والذاکرة الحضاریة واالستنادات المرجعیة وعناصر ال
 فی تحقیؽ مسالک الدافعیة والشرعیة والجامعیة والتجدیدیة والفاعلیة.

المواطنة کلمة تتسع للعدید من التعریفات، فمن حیث مدلوليا السیاسی، فيی  حاصل القول،
شعور باالنتماء ووالء للدولة ومنظومة حقوؽ وواجبات کاملة یفرضيا ىذا االنتماء. ومن ثمة 

لموضوع فی الفکر العربی اإلسالمی أو الفکر الغربی مسألة دقیقة فإن أی مقاربة ليذا ا
ومعقدة. ومنذ نيایة القرن العشرین، ومع المتغیرات التی شيدىا العالم برز مفيوم المواطنة 
متعددة الثقافات، وظيرت العدید من المقاربات ليذا المفيوم، الذی أضحى بعیًدا عن المفيوم 

ة للحد من الصراعات االجتماعیة والدینیة والعرقیة، على أساس الکالسیکی، وأصبح آلیة فاعل
 قاعدة مبدأی عدم التمییز، والمساواة القانونیة بین المواطنین.

 المحور الثانی:

 تطور إشکالیة "مفيوم المواطنة" فی الثقافة السیاسیة العربیة.

 رنة(:مفيوم المواطنة فی الفکر السیاسی العربی والغربی )مقاربة فکریة مقا

تشیر بعض الدراسات أنو بعد أن أثبت النموذج الغربی لالجتماع المدنی القائم على مبدأ 
المواطنة فعالیتو على المستوى الواقعی، وصارت المواطنة نموذًجا یفرض على اآلخرین 
االقتداء بقیمو، اختلؼ تفاعل الفکر العربی مع ىذا الوضع، وذىب محمد عابد الجابری أنو 

زون العرب اللغوی وبالتالی الفکری والوجدانی، ما یفید ما ُنعنونو الیوم باللفظین لیس فی مخ
"المواطنة" و"المواطن". وشارکو فی ىذا الرأی عدد من المفکرین التقوا مع ما ذىب إلیو برنار 
لویس من أن مفيوم المواطنة فی الفکر العربی مفيوم غیر أصیل إن لم یکن غریًبا مؤکًدا أن 
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ب کلمة مواطن فی اللغة العربیة واللغات األخرى الفارسیة والترکیة "یرجع إلى غیاب سبب غیا
 .([13])فکرة المواطن کشریک وفکرة المواطنة کعملیة مشارکة"

فی حین خالؼ آخرون ىذا الرأی وذىبوا إلى القول بأن جذور استعمال المفيوم ومعانیو تعود 
إلى فترة اإلصالح اإلسالمی الحدیث حیث غلبت اإلشکالیة السیاسیة على غیرىا من 
اإلشکالیات، وبالتحدید مع "تخلیص اإلبریز فی تلخیص بارز" للطيطاوی فی مطلع الربع 

ع عشر إلى "الخالفة أو اإلمامة العظمى" لرشید رضا فی نيایة الربع الثانی من القرن التاس
األول من القرن العشرین. ویذىب أصحاب ىذا الرأی إلى أن الباحث فی إنتاجات مفکری 
اإلصالح اإلسالمی ال یعدم الوقوؼ على جملة من المبادئ واإلشارات الفکریة ذات الداللة 

مقصود رغم أنو یعسر علیو العثور على مصطلح السیاسیة الدائرة فی حقل المصطلح ال
المواطنة بلفظو المتداول فی الزمن المعاصر أو بمعناه. وبيذا المعنى، کان طغیان المسألة 
السیاسیة فی وعی اإلصالحیین استجابة تلقائیة لتحدَّ ىو فی جوىره سیاسی فيم إذ عزوا تقدم 

إلى تخلؼ النظام  -بالمقابل -ؼ مجتمعاتيمأوروبا وتفوقيا إلى قوة نظاميا السیاسی عزوا تخل
 .([14])السیاسی التقلیدی

الذی یعطی األولویة للسیاسة اللیبرالیة ویؤکد ضرورة إصالح  الطهطاوی فيناک أواًل موقؼ
النظام السیاسی، ولیس أدل على ذلک من ترجمتو لمواد الدستور الفرنسی کاملة فی کتابو 
تلخیص اإلبریز متوقًفا أمام المواد الخمس عشرة األولى منيا بالشرح والتفسیر مطابقًا فی الوقت 
ذاتو بین مفيوم الحریة عند الغرب ومفيوم العدل اإلسالمی، "وما یسمونو الحریة ویرغبون فیو 
ىو عین ما یطلؽ علیو عندنا العدل واإلنصاؼ، وذلک ألن معنى الحکم بالحریة ىو إقامة 
التساوی فی األحکام والقوانین بحیث ال یجور الحاکم على إنسان بل القوانین ىی المحکمة 

". والدعوة إلى المساواة أمام القانون معناىا إعادة النظر فی عالقة الحاکم بالمحکومین والمعتبرة
جراء أحکام التقیید الضروریة علیيا وتمتیع  "على نحو یجری فیو الحد من سلطات األولین وا 
اآلخرین بسلطات کانت فی النظام القدیم من مشموالت أمالک الحاکم. وىو ما أثار انتباه 

حین کتب "أن ملک فرنسا لیس مطلؽ التصرؼ، وأن السیاسة الفرنسیة ىی قانون الطيطاوی 
 .([15])مقید

، فقد دفع بالمسألة إلى أبعد من ذلک من منطلؽ أن "التمدن األوروبی خير الدين التونسی أما
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تدفؽ سیلو فی األرض فال یعارضو شیء إال استأصلتو قوة تیاره المتتابع، لذلک على العالم 
لى "التنظیمات اإلسالمی أن یدرک سر ىذا التقدم ویتبعو وىو فی المجال السیاسی راجع إ

المؤسسة على العدل السیاسی". وليذا السبب "ال یسوغ أبدًا أن یسلم أمر المملکة إلنسان واحد 
بحیث تکون سعادتيا وشقاؤىا بیده ولو کان أکمل الناس وأرجحيم عقاًل وأوسعيم علمًا، وىذا 

 .([16])ىو جوىر فکرة العقد االجتماعی"

الشریعة ألن "الشریعة ال ولم یر "التونسی" حرًجا فی التأکید علیيا وتجاوز مسألة مقارنتيا ب
تنافی تأسیس التنظیمات السیاسیة المقویة ألسباب التمدن والعمران". لکن ما یثیره المعترضون 
على ىذا الرأی ال یخلو من وجاىة تستدعی الوقوؼ عندىا والبحث فی إشکاالتيا، إذ یرى 

ربة األوروبیة المعترضون أن اشتراک مفکری اإلصالح اإلسالمی جمیًعا فی النيل من التج
واالقتباس من األدوات واآللیات التی تخص ىذه التجربة لم یحد بيم قطًعا عن اعتبار "دعوتيم 
لإلصالح والتنظیمات والعدل والدولة الحدیثة ىی من صمیم اإلسالم ومن تفاصیل أحکامو بل 

یؽ البحث ىی من مقتضیات العمل بقاعدة أصولیة فیو ىی االجتياد. وىو ما یفتح المجال لتعم
أکثر فی سؤال المواطنة فی المدونة اإلسالمیة فکًرا وفقًيا وسؤال ما إذا کان من الممکن أن 

 یتطور المجتمع اإلسالمی نحو نموذج المواطنة؟.

وتبدو ىذه اإلشارات ميمة من جية تأکیدىا أىمیة مبحث المواطنة فی الفکر العربی اإلسالمی 
قًصا کبیًرا فیما یتعلؽ بثقافة المواطنة وأن الموضوع جدید برغم أن ىذا الفکر ما یزال یعانی ن

بالنسبة إلیو. کما تزداد الحاجة إلى إثارة حوار حول المفيوم وأبعاده وغایاتو وسیاقاتو بعد التقدم 
الذی حصل فی ىذا المیدان فی الفکر األوروبی موطن ظيور المفيوم وتطوره، خاصة أن ىذا 

نما فی التطور أوقفنا على حقیقة ىا مة ىی أن المشکلة ال تکمن فی حصریة المواطنة وا 
 .([17])داللتيا المختلفة من مرحلة إلى أخرى مع احتفاظ المفيوم ببعض ىذه المعانی القدیمة

إلى أن النجاح الذی  Dominique Schnapperوفی ىذا اإلطار، تذىب دومنیک شنابر 
کان قرن  18( لمراحل تطور المواطنة )القرن 1983-1893عرفو تصنیؼ توماس مارشال )

لمشارکة السیاسیة، أما القرن العشرون فيو قرن النضال من قرن ا 19الحقوؽ المدنیة والقرن 
أجل الحقوؽ االجتماعیة( ینطبؽ خاصة على التاریخ اإلنجلیزی، فبیسمارک مثاًل نّظم 
مؤسسات المواطنة االجتماعیة قبل أن تُقام المواطنة السیاسیة فی الرایخ األلمانی. وىو موقؼ 
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ل مفکری الغرب مع منجزاتيم الفکریة والواقعیة بحثًا یحیل إلى المرونة الفکریة التی تسم تعام
 -فیما یتعلؽ بمفيوم المواطنة –عن األفضل، وىی مرونة نلمسيا أکثر عند یورجن ىابرماس

الذی یدعو إلى إعادة دراسة اإلشکالیات التی تطرحيا المواطنة الیوم على الفکر السیاسی فی 
الذی یقوم بدیاًل عن مفيوم المواطن والمواطنة أوروبا بعد ظيور مفيوم "االتحاد األوروبی" 

کمنجز من منجزات الدولة/ األمة، التی ضعؼ دورىا مقارنة بتاریخيا وىو ما أثار سؤال 
المحافظة على الحقوؽ الثقافیة لمجموعة ما دون وضع قیم الحریة والمساواة، التی ىی أصل 

یة مع وجود المجتمعات األکثر انفتاًحا المواطنة، موضع سؤال، أی اختبار قدرة المواطنة السیاس
 وتعدًدا من المجتمعات القدیمة.

کما أن التفاعالت السیاسیة الطارئة حالًیا مع وجود أقلیات مسلمة فی العالم الغربی، أخذت 
تظير مطالب جدیدة تکتسی طابًعا حقوقًیا ودینًیا فی الوقت ذاتو، تتمحور أساًسا حول قضیة 

افیة والدینیة ضمن المجتمعات المؤسسة على أساس المواطنة دون انتقاص اندماج األقلیات الثق
من حقوقيم الثقافیة. وىو ما یطرح أمام الفکر السیاسی المعاصر سؤال إمکانیة االرتکاز على 
مفيوم المواطنة کنظام للعالقات اإلنسانیة؛ إذ إن غیاب المرجعیة المتجانسة یؤدی بالتأکید إلى 

یات، مما یعنی بدوره عدم شمول کلمة "المواطنة" مجموع البشر فی الرجوع إلى الخصوص
 .([18]) ظالل کیان دوالنی محدد

ویبدو من خالل متابعة ما یکتب حول ىذا الموضوع أن ىذه المرونة الفکریة تحتاج إلى مزید 
من التطویر، فال یخلو مجتمع من المجتمعات ميما بلغت درجة حداثتو من قوى محافظة 

ی فیبدو أن ریح تتمسک بالمنجز وترفض إخضاعو للنقد. أما ما یخص الفکر العربی واإلسالم
ىذه المرونة أصابت بعض مفکریيا وکتابيا فطرحوا ما یمکن أن یعد خطوة ىامة فی مسار 
الخروج من حالة "المحافظة الممیتة للفعل واإلبداع" بصرؼ النظر عما قد تفرزه الطروحات 
الجدیدة. ولعل أبرز ما یستدعی الوقوؼ عنده فی ىذا اإلطار تبنی بعض مفکری التیار 

المی من المتحزبین وخاصة من غیر المتحزبین لمقوالت المواطنة وقیميا، مع اختالؼ فی اإلس
درجة االنفتاح، وکان الفًتا ما أثارتو الفتوى الشيیرة الصادرة عن مجلس اإلفتاء األوروبی من 
جدل فی الساحة الفکریة اإلسالمیة فقد أعطت الفتوى األولیة للمواطنة على حساب العقیدة 

ت للجندی األمریکی المسلم المشارکة فی الحروب التی یخوضيا الجیش األمریکی حین جوز 
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ن کانت ضد المسلمین.  حتى وا 

وال بد من التنبیو ىنا إلى أن الجدل المثار حول ىذه الفتوى یحیل إلى أن کثیرًا من القضایا 
یقؼ منيا  زال ىناک من المتعلقة بمبدأ المواطنة لم تحسم بعد داخل الفکر اإلسالمی، وما

موقؼ المحترز لمبررات نتفيميا فی ىذا اإلطار باعتبار أنو لیس من اليّین حسم اإلشکاالت 
الجوىریة والمعقدة التی یفرضيا ىذا الموضوع کقضیة المرجعیة التی تجعليا المواطنة للدولة 

اطنة من بینما یمثل النص المرجعیة العلیا فی الفکر اإلسالمی، لذلک فإن القبول الجزئی للمو 
لدن المفکرین المتحمسین لنشر قیميا مثیر للسؤال أکثر مما ىو مدعاة "للفرح": ىل نحن فعاًل 
إزاء مراجعات جوىریة استطاعت أن تحسم القضایا الخالفیة على أسس فکریة متماسکة؟ لماذا 
 ال یکون المحترزون أقوى حجة وأکثر تماسًکا فی موقفيم بناًء على أن لکل مجتمع نموذجو

 الخاص فی االجتماع المدنی وىو ما تثبتو المراجعات المستمرة لمفيوم المواطنة.

  

 المحور الثالث:

األسباب التاریخیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة التی تقؼ وراء ىشاشة مفيوم 
 المواطنة فی الثقافة السیاسیة العربیة

 اصر:إشکالیات المواطنة فی السیاؽ العربی المع

ما إن یتم طرح ىذا المفيوم فی التداول السیاسی العربی إال وتطرح مجموعة من اإلشکاالت 
شکالیات فی سیاؽ  والقضایا، یمکن تقسیميا إلى إشکالیات خاصة على مستوى المفيوم وا 

شکالیات على مستوى التطبیؽ.  الثقافة السیاسیة العربیة وا 

اللغة العربیة مأخوذة من کلمة الوطن، أی المنزل فعلى مستوى المصطلح، فلفظ المواطنة فی 
ذا کان بعض أىل اللغة داللة للفظ المواطنة على مفيوميا  أو المکان الذی یقیم فیو الفرد. وا 
الحدیث؛ إذ إن )واطن( فی اللغة تعنی مجرد الموافقة وواطنت فالًنا یعنی وافقت مراده، فإن 

لة مقاربة للمفيوم المعاصر بمعنى المعایشة فی آخرین من المعاصرین رأوا إمکانیة بناء دال
وطن واحد من لفظة )المواطنة( المشتقة من الفعل )واطن( ال من الفعل )وطن( فواطن فالن 
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فالًنا یعنی عاش معو فی وطن واحد کما ىو الشأن فی ساکنو یعنی سکن معو فی مکان 
( التی تعنی کما تقول Citizenshipواحد. والمواطنة بصفتيا مصطلًحا معاصًرا تعریب للفظة )

دائرة المعارؼ البریطانیة )عالقة بین فرد ودولة کما یحددىا قانون تلک الدولة وبما تتضمنو 
تلک العالقة من واجبات وحقوؽ متبادلة فی تلک الدولة، متضمنة ىذه المواطنة مرتبة من 

 .([19])الحریة مع ما یصاحبيا من مسؤولیات

 وتمّثل مصطلحات )الوطن، المواطن، المواطنة، الوطنیة( تعبیرات شائعة یختلط فی معناىا
الوصؼ بالقیمة، لکنيا تنطوی على إشکالیات اساسیة، مصدرىا التطور خارج اإلطار المعرفی 

 العربی، وتطبیقيا على نحو متغایر مع حاجات الناس فی العصر الجدید.

وعلى جانب المدلول، یعد مفيوم "المواطنة" کغیره من المفاىیم السیاسیة، مفيوم غربی المنشأ 
ترابط وثیؽ ما بین المفيوم وبین الوسط الحضاری الذی انبثؽ منو،  والمدلول، بمعنى ان ىناک

ومن ثم فإن منظومة المفاىیم ال یمکن أن تقوم بوظائفيا على الوجو األکمل إال إذا توافقت مع 
طبیعة المجتمعات التی تتواجد فیيا. ومن ىنا تنبع أىمیة الخصوصیة الثقافیة للمفاىیم، عن 

لحات واکتشاؼ مناطؽ التمییز فی معانی ومفاىیم ىذه طریؽ تحریر مضامین المصط
المصطلحات وخصوصا تلک المصطلحات األکثر شیوعا واألکثر إثارة للجدل بین تیارات 

بما   الفکر المعاصر. والبعد عن القوالب النمطیة واستیراد المفاىیم بدون محاولة تطویعيا
 .([21])اتيا الثقافیة واالجتماعیةیتناسب مع طبیعة المجتمعات العربیة لتتالءم مع مکون

کة کبیرة من المفاىیم األخرى، ولعل أبرز المفاىیم ذات الصلة یرتبط مفيوم المواطنة مع شب
الوطیدة مع مفيوم المواطنة ىو کل من مفيوم الدیمقراطیة ومفيوم بناء الدولة، والجدیر بالذکر 
أن ىذه المفاىیم تحمل من مساحات التمایز أکثر من مساحات التباین. وأن کل من ىذه 

 األخر.المفاىیم حجر زاویة وأحد شرط وجود 

ویثیر مفيوم المواطنة إشکالیة کبیرة فی سیاؽ الثقافة السیاسیة العربیة، إذ إن لکل مجتمع 
خصوصیة تعکسيا ثقافتو السائدة بین أبنائو، تلک الثقافة التی تطورىا مجموعة القیم والمفاىیم 

االجتماعی والمعارؼ التی اکتسبيا عبر میراثو التاریخی والحضاری وواقعو الجغرافی والترکیب 
وطبیعة النظام السیاسی واالقتصادی، فضاًل عن المؤثرات الخارجیة التی شکلت خبراتو 
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وانتماءاتو المختلفة، فالثقافة السیاسیة ىی جزء من الثقافة العامة للمجتمع وىی تختلؼ من بلد 
)) یترسخ حول أنماط محدده من التوجيات التی  §آلخر. فکل نظام سیاسى، عند ألموند.

بط التفاعالت التی یتضمنيا النظام االجتماعی، وبالمثل تعتبر الثقافة السیاسیة بمثابة تض
 [21]للتفاعالت السیاسیة((  التنظیم غیر المقنن

وفی ىذه اإلطار تثار قضیتان ميمتان، ىما االنتماء واليویة من جانب والمشارکة السیاسة من 
جانب آخر. ویقصد باالنتماء عالقة نفسیة فی المقام األول، وىی الشعور بمفيوم "النحن"، 

بین "النحن" و"اليم". فاالنتماء ىو شعور اإلنسان باالنخراط فی  وتنبثؽ من ذلک العالقة
جماعة بشریة ما واعتناقو لرموزىا وتقالیدىا. ىذا الشعور ىو الذى یعطیو ذاتیة ثقافیة 

 .([22])وخصوصیة ما، کما أنو ىو الذى یضع الحدود بین الجماعات اإلنسانیة

ولالنتماء مستویات متعددة منيا مستوى األسرة الممتدة، ومستوى العشیرة والقبیلة، ومستوى 
الجماعة الدینیة أو الطائفیة، ومستوى األمة والوطن. وفى المجتمعات النامیة، ومنيا العربیة، 
 نجد أن قیمة الوالءات التحتیة )دون الدولة( تکون أحیانا من القوة بحیث تتنافس مع الوالء
للدولة. یبرز ىذا بوضوح فی المجتمعات التعددیة مثل المجتمع اللبنانی، حیث یعرؼ المواطن 

 .([23])نفسو من منطلؽ الطائفة التی ینتمى إلیيا کشیعى،أو کسنى

فال تزال األسرة النوویة ىی الکیان األساسی الذی یستمد منو المواطن العربی معظم قیمة 
وتعالیمو، لکن ضعؼ عالقة انتماء المواطن بالدولة، لیس ىو المظير الوحید ألزمة اليویة، 

بعد أخر یتمثل فی أن بعض الجماعات ترفض حدود الدولة وتتجو بانتمائيا إلى نطاؽ  فيناک
 أوسع، سواء کان قومیا )عربیًا( أو أممیًا )إسالمیا(.

والمالحظة الميمة فی ىذا الخصوص، ىو أن عدم التناسؽ بین تلک الدوائر أو االنتماءات 
اتيا، وغیاب وضوح الرؤیة لترتیبيا قد یؤدى )دون الدولة والقومیة واألممیة( مع الوالء للدولة ذ

 إلى رفع السالح فی وجو الدولة.

وعلیو، فإن التأصیل النظری لمفيوم المواطنة واالنتماء یبین أن المواطنة ىی الدائرة األوسع 
التی تستوعب مختلؼ االنتماءات فی المجتمع، کما أنيا تضع المعاییر التی تلزم األفراد 

معینة تحقؽ االندماج والمشارکة فی تحقیؽ مصالح األفراد والوطن، ومن ثم  بواجبات والتزامات
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تعد المواطنة البوتقة التی تضمن انصيار جمیع االنتماءات لصالح الوطن ضمن أطر نظامیة، 
 ([24])ومن خالل االلتقاء على أرضیة المصلحة الوطنیة العامة.

ومع االقتراب من قضیة المشارکة السیاسیة، والتی یقصد بيا تحدیدا األنشطة اإلداریة التی 
بيدؼ التأثیر فی العملیة السیاسیة. کالتصویت، وحضور المؤتمرات  یقوم بيا أفراد المجتمع

والندوات، ومطالعة الصحؼ وبیانات األحزاب وبرامجيا، واالتصال بالجيات الرسمیة، 
واالنخراط فى المؤسسات الوسیطة مثل األحزاب والنقابات، والترشیح للمناصب العامة، وتقلد 

ى نوع من المشارکة غیر المشروعة کالتظاىر، المناصب السیاسیة. وقد یلجأ الفرد إل
 .([25])واالعتصام، وأعمال الشغب عندما یشعر أن الوسائل القانونیة غیر ذات فعالیة

وتصنؼ الثقافة العربیة على أنيا ثقافة ضیقة وفقا للتصنیؼ الذی وضعو ألموند وفیربا. 
فالمشارکة السیاسیة فی غالبیة البلدان العربیة تتصؼ بالشکلیة، والموسمیة، وعدم الفعالیة، إذ 
إن القرارات السیاسیة عادة ما تتخذ من قبل النخب الحاکمة وتترک للجماىیر العربیة ميمة 

ء الشرعیة الصوریة علیيا من خالل انتخابات معلومة النتائج سلفا. کما أن ظاىرة المرشح إضفا
الواحد مسألة واسعة االنتشار فی الواقع العربی حتى فی إطار النظم التی تأخذ بالتعددیة 
الحزبیة، ویشار أیضا إلى أن المشارکة السیاسیة فی البلدان العربیة ىی مشارکة متقطعة ال 

ال منتظما، بمعنى أنيا ترتبط أکثر بعملیة التعبئة االجتماعیة أثناء األزمات منيا تتخذ شک
بالمبادرة الفردیة، بحیث یعود المواطن بعدىا إلى سلبیتو، وبخاصة مع تواضع دور المعارضة 

 الفعالة.

لکن الفارقة أن السلوک الفعلی للجماىیر العربیة شیء ومشاعرىا غیر المعلنة شیء أخر، 
أن الجماىیر قد تحجم عن المشارکة شعورا منيا بعدم جدواىا، وىی قد تشارک ال تعبیرا  بمعنى

عن نوع من الوعی السیاسی إنما مقابل تلقیيا خدمات معینة من المرشحین بحیث تصبح 
 المشارکة فی ىذه الحال بمثابة تزییؼ للوعی السیاسی.

حداثة والعقالنیة ولم تتوفر فیو الشروط یرى المنظرون أن العالم العربی قد بقی خارج دائرة ال
األساسیة لبناء الدولة، ولعل أىم مظاىر تعثر تجربة بناء الدولة مشکلة الشرعیة ومشکلة 

 اليویة والمساواة.
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سعی الدول إلى ترکیز عالقة تربویة مع المواطن أساساىا االحتواء السیاسی عوضًا عن 
واطنة فاعلة بقدر ما اتسمت العالقة بین المشارکة وحؽ االختالؼ ولم یتولد عن ذلک م

 .([26])المواطن والدولة بالحذر

لم تتشکل األوطان فی المنطقة العربیة نتیجة تفاعل عناصر ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة کما 
حدث فی الغرب بل تشکلت نتیجة قرارات سیاسیة أو باألحرى مقایضات سیاسیة من قوى 
خارجیة وىی الدول الکبرى بعد الحرب العالمیة االولى، فمن المعروؼ أن دواًل مثل العراؽ 

وزیری خارجیة   ولبنان وفلسطین واألردن، قد تشکلت بعد محادثات سایکس وبیکو وسوریا
إنجلترا وفرنسا بعد الحرب العالمیة األولى، واتفاقيميا على تقسیم المنطقة وفؽ مصالحيما من 

 جية، ووفؽ ترتیبات إقلیمیة کیيود فلسطین من جانب آخر.

، أىميا أن ىذا  لی عدید من العواملوترد أىمیة موضوع المواطنة فی المجتمع العربی ا
المجتمع یتشکل من مجموعات متنوعة من األعراؽ واألقلیات وتسوده ثقافات فرعیة متعددة 

  . باإلضافة الی ثقافتو العامة

فلدینا البربر فی المغرب العربی وليم لغتيم الخاصة وىی األمازیغیة التی اعترؼ بيا أخیرا فی 
ولدینا األکراد فی المشرؽ   . ة للتعلم باإلضافة الی اللغة العربیةالمغرب والجزائر لتکون لغ

وىم أیضا ليم لغتيم الخاصة وثقافتيم المتمیزة ولدینا المارونیون فی لبنان ولدینا فی   ، العربی
ومعنی ذلک أن قضیة   . السودان جماعات ساللیة متنوعة باإلضافة الی الجنس العربی

  . احثین العرب وصناع القرار العرب علی السواءالمواطنة البد أن تشغل الب

وعلى الرغم من أن مفيوم المواطنة فی الفکر السیاسی العربی قد بأت إرىاصاتو فی خضم 
النضال الوطنی لنیل االستقالل، مما أوجد مساحة عریضة من المدرکات والقیم المشترکة، إال 

د أصابو الکثیر من التآکل واإلضراب أن رصید ثقافة المواطنة فی الفکر السیاسی العربی ق
  والتشویش بسبب مجموعة من العوامل، ىی:

ومن ثم فیمکن القول، أن مفيوم "المواطنة" ىو مفيوم ذو مضمون ثقافی وسیاسی واجتماعی 
واقتصادی ودینی. وال یعنی فقط فکرة الوالء وحب الوطن...فيی مجموعة من العوامل التی 

زمانیة متوالیة. ویمکن القول أن الفکر القومی العربی الذی قاد تتضافر وتتفاعل فی فترات 
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المنطقة العربیة فی المائة السنة الماضیة قد أعاؽ ترسیخ مفيوم المواطنة لدى شعوب المنطقة، 
 وذلک لعدة أسباب:

عدم القدرة على تحدید عوامل بناء األمة واللجوء إلى الروابط التحت قومیة من طائفیة   (1
 االعتماد علیيا من أجل إحکام سیطرتو على شعوب المنطقة.وقبلیة و 

فشل القیادات القومیة العربیة فی إنشاء روابط جدیدة لبناء األمة، لتتغلب على التقسیم   (2
السیاسی للدول العربیة والذی تم دون اعتبار ألی قیم ودون مراعاة للمعاییر الموضوعیة عند 

 تقسیم ىذه الدول..

دات العربیة على تدمیر الکثیر من الروابط القدیمة، حینما ألغت دور الدین فی عملت القیا  (3
واالعتماد على عنصری اللغة والتاریخ المشترک، على الرغم من أىمیة الدین   بناء األمة،

 ([27])کمکون أساسی فی ترسیخ مفيوم المواطنة.

تجاىل للخصوصیات الثقافیة الفرعیة العربیة إلضفاء سمة التشابو بین کل المجتمعات   (4
غفال الفروؽ المتمیزة لبعض الجماعات الفرعیة دفعتيم الی عدم المناقشة الصریحة  العربیة وا 
لوضع أبناء ىذه الجماعات باعتبارىم مواطنین ليم جمیع الحقوؽ مثليم فی ذلک مثل 

  . ینتمون الی األغلبیة وبغض النظر عن االختالؼ فی العرؽ أو الدین المواطنین الذین

الخطابات الرادیکالیة واألفکار المتطرفة والتی عملت على خلؽ أقطاب متنافرة داخل   (5
األمة ما بین مفيوم "التخوین" و"التکفیر"، والمتتبع للتاریخ العربی یستطیع أن یمیز بین 

نيما المنطقة بعد حرب فلسطین، األولى فوضى الخمسینات مرحلتین من الفوضى تنقلت بی
والستینات من القرن الماضی بما شيدتو من االختراؽ على الشعارات القومیة، وشعار ىذه 
الفترة ىو "التخوین"، والثانیة فوضى المشروع الدینی أو اإلسالم السیاسی، والتی تشيد المنطقة 

المنطقة تتأرجح ما بین الشعارین، على أن األزمة  اآلن فاصل منيا وشعارىا التکفیر. وظلت
الحقیقة تتجلى فی المنطقة العربیة خاصة فی مرحلة ما بعد الثورات العربیة، وقد تحدث عن 
ىذا المفيوم الدکتور وحید عبد المجید فی کتابو "أزمة العقل العربی: التخوین والتکفیر" وتحدث 

ن )احتکار الوطنیة واحتکار الدین( فی لحظة تاریخیة عن أنو إذا اجتمعت الحالتا»عبد المجید 
والحقیقة أن مفيوم التخوین ومفيوم التکفیر بین ىما   واحدة، یصبح العقل فی أزمة خطیرة.
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وجيان للعملة نفسيا بکل ما تنطوی علیو من إرىاب وما تؤدى إلیو من تسمیم المجتمع وتدمیر 
فین فی الرأی، وتشویييم لعجزه عن مناقشتيم، فاالتجاه الذى یحترؼ تخوین المختل  العقل،

فالتخوین القائم على ادعاء احتکار الوطنیة ال یقل ضحالة وخطرا عن التکفیر القائم على زعم 
 (.[28])احتکار الدین

یثیر مفيوم المواطنة العدید من اإلشکالیات فی السیاؽ العربی المعاصر خاصة بعد ثورات 
 الربیع العربی، ومنيا:

 المواطنة والدین والشریعة واألقلیات:  (1

الشریعة والمواطنة من المسائل المرکبة ال باعتبار الجمع بینيما على تعتبر قضیة العالقة بین 
صعید واحد، ولکن باالعتبار الذی حملت فیو قضیة الشریعة ومسألة المواطنة بما ال تحتمل، 
وأدى ذلک إلى تصور حقیقیة ىذه العالقة ضمن رؤى تفترض تناقًضا فی العالقة بین الشریعة 

قضیة الشریعة تنتمی إلى دائرة المرجعیة والقواعد المتعلقة  والمواطنة، على الرغم من أن
بالنظام العام، بینما قضیة المواطنة ترتبط بأسس المرجعیة )المعاش الواقعی( التی تتعلؽ 
بالواقع الذی یجمع المواطنین ضمن وطن واحد وحالة من المواطنة؛ ترتب أصول التعامل 

 لواجبات.ضمن قاعدة المساواة العامة فی الحقوؽ وا

ومن الضروری أن نحدد منيج النظر للعالقة بین المواطنة والشریعة، ضمن دوائر عدة تتراوح 
بین التراحم والتزاحم والتصادم، فقد یرى البعض أن الشریعة والمواطنة صنوان، وقد یرى البعض 

الشریعة اآلخر أن العملیة السیاسیة ال تتسع لکالىما ولکل مجالو، بینما یرى فریؽ ثالث أن 
والمواطنة مفترقان/ متمایزان، ویتبنى رابع أن الشریعة والمواطنة متصادمان متنافیان، وذلک 
ضمن ضغوط تتعلؽ بواقع یعیش فیو النظام االستبدادی على تولید االختالفات بین طوائؼ 
األمة واستغالل ذلک الخالؼ لمصالحة االستبدادیة، صناعة الخالؼ واالختالؼ عملیة یقوم 

ا النظام السیاسی االستبدادی ضمن عملیات متراکمة، فتفتعل خالًفا، وتختلؽ اختالًفا، وتؤجج بي
تناقًضا، بحیث تصرؼ النظر عن جملة القضایا الحقیقیة التی ترتبط بکیان المواطن واإلنسان، 

 وتتعلؽ بحقوقو الميدرة، وکیانو الميدور.

علؽ بالشریعة إال فی إطار منظور عام وکلی وال یمکن التعارؼ على المبادئ التأسیسیة التی تت
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یرتبط أول ما یرتبط بالمقاصد الکلیة العامة للشریعة، وبما یحدد العالقة بین الدینی )الشریعة( 
والسیاسی )المواطنة(، والشریعة فی مبادئيا )مرجعیة النظام العام(، والمواطنة فی جماعتيا 

الرؤیة ىی التی تکشؼ مسار ووسط العالقة  السیاسیة )جماعة المواطنین عبر الوطن(، ىذه
بین حقائؽ التأصیل ومداخل التزییؼ، والذی یتخذ مسارات عدة، وتوجيات تحمل فی طیاتيا 
أحکام وتعمیمات تحتاج فی حقیقتيا إلى مراجعة وتأمل، من مثل أن الدینی ال عالقة لو 

ماع اإلنسانی وعملیات تسییس بالسیاسی، الخلط بین تأثیر الدینی الجوىری والحقیقی فی االجت
الدین وتوظیؼ قدراتو، الشریعة بین الفرض والرفض، الشریعة ومداخل األقلیة والطائفیة، 

 الدستور بین الوحدة الکیانیة وصراع الموارد وفکرة التوازنات.

وقد تکون ىذه القضایا جمیًعا خاصة فی حال تشوشيا وتشوىيا، تعانی ضمن سیاؽ عام من 
لسلبیة والتی تولد کثیًرا من تلک اليواجس، ىذا السیاؽ قد یؤثر تأثیًرا سلبًیا أو التضمینات ا

إیجابًیا فی سیاؽ تراکمات معینة على النظر للجماعة الوطنیة والسنن التی تؤدی إلى تماسکيا 
والنظر فی تلک األمور التی تؤدی إلى تفککيا، وىو یشکل سیاًقا تاریخًیا یجب النظر فیو، 

معو بدقة وحساسیة ورویة، کذلک یجب أن یؤخذ فی االعتبار ذلک السیاؽ اإلعالمی والتعامل 
ولغة الخطاب السائدة التی تحتوی على مفجرات ومفخخات، وکذلک البحث فی السیاؽ عن 
تلک المداخل التربویة والتثقیفیة التی تحیط بيذه العملیة التی تشکل شروًطا لتأسیس الجماعة 

 .الوطنیة وتشکیل وعیيا

کما أن ىناک من بعض الميتمین بيذا األمر من أضاؼ إلى ملؼ الطائفیة معالجة جدیدة ال 
تقل خطرا عن المعالجة األمنیة السائدة فی التعاطی مع ىذا الملؼ، فبعد أن کانت المعالجة 
األمنیة ىی فقط التی تسیطر على معالجة ملؼ الفتنة الطائفیة أضاؼ البعض المعالجة 

ی قد تزید األمور اشتعااًل، ومن ىنا وجب علینا أن نضع األمور فی أحجاميا الفتنویة والت
الحقیقیة من دون إقحام الدین من غیر میدان واللجوء إلى خطاب االستنجاد واالستغاثة وکأننا 
نولول على انتياک حؽ ىنا أو حؽ ىناک بسبب الدیانة أو ما شابو ذلک، أصبح ىناک ما 

یة لکثیر من األحداث والتی یمکن أن تنتمی إلى دائرة العالئؽ یمکن تسمیتو معالجة فتنو 
 .([29])االجتماعیة واالقتصادیة یقحم الدین فیيا ومن أقرب طریؽ
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 المواطنة والحریة والمسئولیة:    (2

تحتاج الحریة، ضمن ما تحتاج إلیو بالضرورة، إلی إطار دستوری یقرىا نًصا، ویصون 
احتراميا تطبیًقا. وحیث أن الدستور موسوم بطبیعتو بالسمو والعلویة، فقد نیطت بو فی کل 
التجارب الدیمقراطیة، وظیفة إخضاع الجمیع، أفراًدا وجماعات ومؤسسات، ألحکامو 
ومقتضیاتو، کما أن الحریة تتحقؽ حین یضمن مبدأ فصل السلطات ویحترم علی صعید 
الممارسة، علًما أن دیمقراطیة الدساتیر ال تُقاس بمدی إقرارىا للحقوؽ والحریات فحسب، بل 

لی تأکید الشرعیة الدستوریة، أی جعل ما ىو مدرج فی باب تتحدد أیضا بدرجة حرصيا ع
 ([31])الحقوؽ والحریات، محترًما علی صعید التطبیؽ والممارسة.

وتتعلؽ المواطنة فی عالقتيا بالحریة بالمسئولیة االجتماعیة، وتتضمن المسئولیة االجتماعیة 
العدید من الواجبات علی الفرد مثل: احترام القانون، واحترم حریة وخصوصیة اآلخرین، وغیرىا 

جتماعیة بنیة من الواجبات والحقوؽ تحدد السلوک الذی ینبغی من الواجبات. وتعد المسئولیة اال
أن یطرقو الفرد تجاه المجتمع. فالمجتمع یشکل اإلطار الشامل الذی تسعی کافة األطراؼ 
األداء مسئولیاتيا االجتماعیة بيدؼ تأکید بقائو واستقراره. وبالتالی فإطالؽ الحریات دون قیود 

الل االستخدام العشوائی ليذه الحریة. فيناک قیم یؤدی بشکل حتمی إلی الفوضی من خ
معنویة تعتبر أساًسا لمشروعیة حریة الرأی والتعبیر، وبسبب مخالفة ىذه القیم ظير تجریم 
االنحرافات الناتجة عن ىذه الحریة، فالفرد حر ولکن لیس لو حریة إلحاؽ الضرر باآلخرین، 

 ([31])القانون، وىی بالتالی مقیدة بالقانون.والحریة فی ظل المجتمع السیاسی ىی حریة فی ظل 

 المساواة والعدالة:المواطنة و     (3

مما ال شک فیو أن جوىر المواطنة ىو المساواة أمام القانون، واعتبار المواطن تحت حمایة 
الدولة بشکل متساو مع الجمیع طبًقا للقانون، فمضمون ىذه المواطنة یدور حول کیفیة اکتساب 

المساواة وعدم  الحقوؽ وکیفیة ممارستيا. لذا، المفيوم األوسع للمواطنة ىو المرتبط بفکرة
التمییز وقبول التنوع واالختالؼ وانعکاسيا فی حزمة الحقوؽ االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
والمدنیة التی یجب أن یتمتع بيا المواطن، وتجاوز النظر إلیو من زاویة ضیقة تحصره فی حل 

 الصراعات أو المشکالت بین المختلفین.
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ة إقرار قیمة المساواة القانونیة بین جمیع المواطنین، فمن البدیيی أن یترتب على المواطن
ثنًیا إلى وطن واحد یدینون لو بالوالء ویتضح االرتباط  وانتماء المختلفین دینًیا أو عرقًیا وا 
العضوی بین فاعلیة المواطنة على مستوی الممارسة وبین شرعیة النظام السیاسی القائم، فکلما 

یجاد حلول ليا، وکفالة تمتع أکبر کانت قدرة النظام کبیرة علی مو  اجية مشکالت المواطنة وا 
عدد ممکن من المواطنین بيا، زادت قدرتو علی االستمرار، وتداعمت شرعیتو السیاسیة، واتسع 
نطاؽ الرضا االجتماعی عنو، والعکس صحیح. وکما ىو واضح، فإن المواطنة تنتقل من 

نصوص قانونیة لتصبح قضیة المساواة بین  مجرد کونيا توافًقا اجتماعًیا سیاسًیا تجسده
 ). [32])المواطنین فی الحقوؽ والواجبات ىی القیمة العلیا فی المجتمع

وبالتالی، فوجود فجوة بین النصوص التشریعیة والقانونیة، والواقع أو التطبیؽ الفعلی، یؤدی إلی 
اإلحساس بالتيمیش وغیاب الدور الذی یمکن أن یقوم بو األفراد ویتمتعون بو داخل 

علیيا المواطنة ىی "قیمة المساواة "، ولذلک مجتمعاتيم، وذلک ألن القیمة المحوریة التی تقوم 
فمن الميم التأکید علی عدم وجود فجوة بین ما ىو موجود فی الدساتیر والنصوص والمبادئ 
التشریعیة وبین الممارسة العملیة والفعلیة فی واقع الحیاة وخاصة بالنسبة لتطبیؽ العدالة 

سواء بین الفئات االجتماعیة أو بین والمساواة فی توزیع الثروة وخطط التنمیة وعوائدىا 
النطاقات الجغرافیة فی البلد الواحد. وبناء على ذلک، ال تکتمل المواطنة إال إذا تحقؽ شرط 
المساواة فی الحقوؽ والواجبات بین المواطنین دون تمییز ألی سبب کان ؛ فإن واقع الممارسة 

ن وما ىو کائن، األمر الذی تشيده کل العملیة یشیر دائًما إلى وجود فجوة بین ما یجب أن یکو 
ن کان بنسب متباینة فی درجة اتساع ىذه الفجوة. وقد تکمن جذور الالمساواة  المجتمعات وا 

 [33]فی نظم التعلیم، أو فی بعض النصوص القانونیة، أو فی نمط الثقافة السائدة

وتعتبر القوانین ميمة إلدارة العدالة حتى یکون ىناک إمکانیة لحمایة حقوؽ األفراد، فيی ميمة 
تطبیقيا قید على المجتمع یمکن عن طریؽ تحقیقو أن یکون ال کغایة فی حد ذاتيا، ولکن ألن 

لکل فرد دوره فی المجتمع. فإذا کفت القوانین عن عمليا یصبح األفراد فی حالة فوضی مع 
عدم وجود نظام أو رابطة أو وضوح رؤیة، وبالتالی ال تصبح ىناک إدارة للعدالة لحمایة حقوؽ 

 األفراد والمحافظة على حریاتيم.األفراد، وال توجد ىناک إمکانیة لحمایة 

، المواطنة باعتبارىا الرابط االجتماعی والقانونی بین األفراد والمجتمع السیاسی حاصل القول
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مسئولیات والتزامات أساسیة، ال تقوم  -إلی جانب الحقوؽ والحریات  -الدیمقراطی تستلزم
مسئولیات تفرضيا الدولة علی  للدیمقراطیة قائمة دونيا، وىذه المسئولیات تنقسم إلی نوعین:

مواطنیيا مثل دفع الضرائب، والخدمة فی القوات المسلحة، وطاعة القوانین، ومسئولیات یقوم 
بيا المواطنون طوًعا مثل ممارسة النقد البناء للحیاة السیاسیة والمدنیة، والمشارکة فی تحسین 

إن ترسیخ المواطنة وتکریسيا ال ([34])نوعیة الحیاة والدفاع عن الصالح العام والخیر المشترک
ن والتشریعات المختلفة ، ولکن فضاًل عن ذلک، فيو یعتمد بشکل یرتکز فقط بالدستور والقوانی

کبیر علی وجود نوع من أنواع التسامح فی المجتمع والحوار والمشارکة وتقبل الرأی والرأی 
اآلخر وقبول وتقبل التنوع واالختالؼ والتعامل التعایش مع ىذا االختالؼ، سواء اختالؼ 

طبقی، وغیرىا من االختالفات، فالمواطنة تيدؼ إلی ثقافی أو دینی أو مذىبی أو قومی أو 
تحقیؽ االندماج بین جمیع المواطنین علی اختالفيم . ىذا باإلضافة إلى العمل علی نشر 
الوعی الفردی والجماعی فی المجتمع، وىذا الوعی یجب أن یرتبط بالحقوؽ والواجبات، والتأکید 

ما تبدأ حقوؽ اآلخرین، وتتفاعل مع حقوؽ على أن الحریة لیست مطلقة، فالحقوؽ تتوقؼ عند
  المجتمع.

 الخاتمة:

 یمکن أن نسلط الضوء فی ختام ىذا البحث على مجموعة من النقاط ىی:

أن مبدأ المواطنة مفيوم تاریخی شامل ومعقد لو أبعاد عدیدة ومتنوعة یتأثر بالتطور السیاسی 
ا یصعب وجود تعریؼ جامع مانع واالجتماعی وبعقائد المجتمعات وبقیم الحضارات، ومن ىن

لو. ولکن بالرغم من صعوبة تعریؼ مبدأ المواطنة، إال أن ذلک ال یعنی بأی حال من 
األحوال أن مصطلح المواطنة یمکن استخدامو من دون داللة ملزمة. فمثلو مثل مفيوم 

ت، تضمن الدیمقراطیة مفيوم یتطلب وجوده إقرار مبادئ والتزام بمؤسسات وتوظیؼ أدوات وآلیا
 تطبیقو على أرض الواقع.

مرت بيا التغیرات السیاسیة التی أرست  رصد ثالثة تحوالت کبرى متداخمة ومتکاممة یمکن
 مبادئ المواطنة فی الدول القومیة الدیمقراطیة المعاصرة،

 أوليا تکوین الدولة القومیة، 
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 ثانیيا: المشارکة السیاسیة وتداول السلطة رسمیًا، 

قامة دولة القانون والمؤسسات. ثالثيا: إرساء  ([35])حکم القانون وا 

نة ىی استحقاقات تنال والتزامات تؤدى، فمن حیث ىی استحقاقات: احترام التعدد إن المواط
والتنوع واالختالؼ، الفرص المتکافئة، سیادة حکم القانون، المساواة ما بین المواطنین. وىی 
لیست فقط إقرار الحقوؽ بل ىناک التزامات تقع على عاتؽ المواطن، فيی على سبیل المثال 

قوؽ، والمثابرة فی طلب الحصول علبيا، واألىم ىی ممارسة ىذه الحقوؽ فی السعی لمعرفة الح
 إطار الصالح العام.

فی ظل األوضاع فی المنطقة العربیة، تبقى التربیة على المواطنة وترسیخ مبدأ المواطنة فی 
صفوؼ األفراد والشباب وتأىیل مؤسساتنا التعلیمة من أىم الوسائل البیداغوجیة، فالمؤسسات 

من خالل  –السیما فی مراحل التنشئة األولى  –تعلیمیة تأتی فی مقدمة الوسائط التربویة ال
المقررات الدراسیة واألنشطة المدرسیة...الخ، التی یمکن من خالليا إکساب األفراد قیم 
المواطنة )قیم الحوار، التسامح، العقالنیة، الحقوؽ، الواجبات....( . إضافة إلی دور اإلعالم 

 . ([36])ؼ الوسائط المعلوماتیة فی ترسیخ مبدأ المواطنةومختل

کن حصر التربیة على المواطنة فی شکل مادة دراسیة فحسب، بل ىی أکثر من ذلک، وال یم
فيی نيج ینبغی تطبیقو على صعید کل المواد الدراسیة، وذلک من خالل تعلیم الناشئة القدرة 
على التعلیل والمناقشة والحوار واحترام اآلخر، وتمکینيا من معرفة المبادئ األساسیة للقانون، 

ة المجتمع ونظامو ومؤسساتو، وکذا تدریبيا على التفکیر فی حل مشاکل المجتمع ومعرفة ثقاف
والبحث عن السبل الناجعة لتنمیتو وتطویره عبر المشارکة فی مختلؼ أبعادىا االجتماعیة 

 والسیاسیة.

ال یوجد بالضرورة ما یحتم التصادم فیما بین االنتماءات والوالءات فی المنطقة العربیة، بعضيا 
بعض، فلیس ىناک ما یمنع أن یعزز المواطن انتماءه إلى جماعتو اللغویة، أو المذىبیة، مع 

أو القبلیة بشرط أال یکون انتماؤه لدولتو محل خیار أو مفاضلة، فالمجتمع األمریکی رغم تعدد 
 ثقافاتو إال ان والءه األول للدولة، کما أن تبنى فکرة الوحدة العربیة ال ینبغی أن یکون مسوغا

 لالستخفاؼ بالوالء للدولة.
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تعد الدراسة التى قام بيا ألموند وفیربا فى کتابيما "الثقافة المدنیة" من أىم الدراسات  §     (1
التى تناولت مفيوم "الثقافة السیاسیة" بالتحلیل من الناحیة النظریة. فقد استخدما التحلیل النفسى 

محکات أوموضوعات ىى: النظام السیاسى  لتحدید توجيات األفراد األساسیة حیال أربعة
بصفة عامة، والنشاط السیاسى للمواطنین مثل الترشیح واالنتخاب )جانب المدخالت( ، 
والنشاط الحکومى مثل تقدیم المساعدات االقتصادیة، وتنظیم شؤون األفراد ورعایة مصالحيم 

لعملیة السیاسیة.ومن )جانب المخرجات(، وأخیرا تصور األفراد عن ذواتيم کمشارکین فى ا
خالل المزج بین ىذه المتغیرات الثالثة یمکن رصد ثالثة أنواع من الثقافات السیاسیة ىى: 

 (،participant(، ومشارکة )subject(، وتابعة )parochialثقافة سیاسیة ضیقة )

  

 المراجع

 مراجع الدراسة:

على مفيوم المواطنة لدى الشباب وسام محمد جمیل صقر، الثقافة السیاسیة وانعکاسيا      (1
الجامعی فی قطاع غزة، )رسالة ماجستیر، جامعة األزىر، کلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، 

 .3-2(، ص ص2111

المزید من التحلیل، انظر: عبد الجلیل أبو المجد، مفيوم المواطنة فی الفکر العربی      (2
(.، سمیر أمین، فی مواجية ازمة 2111، اإلسالمی، )الدار البیضاء: دار إفریقیا الشرؽ
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