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مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية
د .عمي خميفة الكواري
تمثػػؿ ه ػ ا الور ػػة ػراية أوليػػة لمفهػػوـ المواطنػػة كمػػا اسػػتقر فػػي الدولػػة الديمقراطيػػة المعاص ػرة .أمػػا
غرضها فيتمثؿ في تنمية فهـ مشػترؾ افضػؿ بػيف المتحػاوريفد عنػد منا شػة مػدى "م ارعػاة مبػدأ المواطنػة
في الدوؿ العربية".
وجػػدير بالتيكيػػد أف اهتمػػاـ ه ػ ا الور ػػة سػػوؼ يكػػوف بتطبيػػؽ مبػػدأ المواطنػػة فػػي الدولػػة الواحػػدة ات
السػػيادةد والػػى جانػػب لػػؾ فػػاف اهتمامهػػا سػػوؼ يكػػوف منصػػباً عمػػى م ارعػػاة الجوانػػب القانونيػػة والسياسػػية
ٍ
مؤشر عمى االلتزاـ بمبدأ المواطنة.
لمبدأ المواطنة في الدولة الواحدةد باعتبار أف مراعاة تمؾ الجوانب
بعد ه يف التوضيحيفد َن َػدخؿ مباشػرة فػي موضػوع الور ػة ونتنػاوؿ النقطتػيف التػاليتيف  :أوال  :لمحػة
تاريخية عف بروز مبدأ المواطنة .ثانياً  :المفهوـ المعاصر لمبدأ المواطنة.
ٔ-لمحة تاريخية حول بروز مفهوم المواطنة
ا تػػرف مفهػػوـ المواطنػػة أو مػػا يػػدؿ عميػػه مػػف مصػػطمحات عبػػر التػػاريب بػػو رار المسػػاواة لمػػبع
Polarchy

أو لمكثػرة

مف المواطنيفد وتمثػؿ التعبيػر عػف إ ػرار مبػدأ المواطنػة فػي بػوؿ حػؽ المشػاركة الحػرة ل فػراد

المتساويف .و د مػر مبػدأ المواطنػة عبػر التػاريب بمحطػات تاريخيػة نمػا فيهػا مفهػوـ المواطنػة حتػى وصػؿ
إلى داللته المعاصرة.

(Dhal 1989: 213-265

)

 1-1مفهوم المواطنة في العصور القديمة

إف أ رب معنى لمفهوـ المواطنة المعاصرة في التاريب القػديـ هػو مػا توصػمت إليػه دولػة المدينػة عنػد

اإلغريؽ د وال ي شكمت الممارسة الديمقراطية ألثينا نمو جا له

(Miller 1995: 74

).

وجػػدير بالتيكيػػد أف سػػعي اإلنسػػاف مػػف أجػػؿ اإلنصػػاؼ والعػػدؿ والمسػػاواة يعبػػر عػػف فط ػرة إنسػػانية
حالت القوة الغاشمةد وما ازلػت تحػوؿ دوف الوصػوؿ إليػه .ومػف هنػا فػوف تػاريب مبػدأ المواطنػة هػو تػاريب
سعي اإلنساف مف أجؿ اإلنصاؼ والعدؿ والمساواةد و د كاف لؾ بؿ اف يستقر مصطمح


ور ة معدة لالجتماع السنوي العاشر لمشروع دراسات الديمقراطية المقرر عقدا يوـ السبت  ٕٓٓٓ/ٛ/ٕٙفي اكسفورد– إنجمت ار .المالحظػات

إلى الفاكس ٘ ٜٓٚٗ-ٜٗٛٚ٘ٚأو عمى
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المواطنة أو ما يقاربه مف معاف في األدبيات بزمف بعيد  .لقد ناضػؿ اإلنسػاف مػف اجػؿ إعػادة االعتػراؼ
بكيانه وبحقه في الطيبات ومشػاركته فػي اتخػا القػ اررات عمػى الػدواـ .وتصػاعد لػؾ النضػاؿ وأخػ شػكؿ
الحركات االجتماعية من ياـ الحكومات الزراعية في وادي الرافديف مرو اًر بحضارة سػومر واشػور وبابػؿ

وحض ػػارات الص ػػيف والهن ػػد وف ػػارس وحض ػػارات الفينيقي ػػيف والكنع ػػانييف(ال ػػدجاني )ٜ٘ :ٜٜٜٔواإلغري ػػؽ
والروماف()Encyclopaedia Britannica Inc., 1992: 141-142
و ػػد اس ػػتجابت الحكوم ػػات الممكي ػػة الت ػػي س ػػادت تم ػػؾ الحق ػػب القديم ػػة –ب ػػدرجات متفاوت ػػة
بعػ

–

لمطال ػػب

الفئػػات التػػي تعتمػػد عميهػػا (مثػػؿ النػػبالي والكهنػػة والمحػػاربيف)د ومنحتهػػا درجػػة مػػف المسػػاواة أعمػػى

مػػف ِ
ت بع ػ
غيرهػػا مػػف بقيػػة السػػكاف  .كمػػا إف الحكمػػة ػػد َهػ َػد ْ
حمػػورابي ) Toynbee 1969: V01.V-291-293 ( -إلػػى أهميػػة إ امػػة الشػرائر واصػػدار القػوانيف التػػي تػػنظـ
الممػػوؾ فػػي الحضػػارات الزراعيػػة -مثػػؿ

الحياة وتحدد الواجبات وتبيف الحقوؽ.
و د استمر لؾ التطور فػي العصػور القديمػة بفضػؿ سػعي اإلنسػاف إلػى تحقيػؽ اإلنصػاؼ ومطالبتػه
بالمشاركة في الطيبػات وفػي اتخػا القػ ارراتد الػى اف جػايت الحضػارة اإلغريقيػة والرومانيػة وأبػدع الفكػر
السياسػػي اإلغريقػػي ومػػف بعػػدا الفكػػر الرومػػاني القػػانوني عمػػى وجػػه الخصػػو

د ليضػػر كػػؿ منهمػػا أسػػس

مفهومه لممواطنة في العصر القديـ.
 2-1قرب العرب والمسممين األوائل من مفهوم المواطنة
ولع ػػؿ الحي ػػاة القبمي ػػة العربي ػػة التقميدي ػػة وم ػػا نش ػػي عنه ػػا م ػػف حكوم ػػاتد كان ػػت أيض ػػا مث ػػؿ التج ػػارب
السياسية اإلغريقية والرومانية –المشار إليها سابقاً -توفر د اًر مف المشاركة السياسػية لممػواطنيف الرجػاؿ

األحػرار  .ويعػػود لػػؾ إلػػى مػػا يتطمبػػه تماسػػؾ القبيمػػة وعال ػػات القبائػػؿ المتحالفػػة مػػف مشػػاركة فػػي اتخػػا
الق اررات الجماعية الخاصة بهـ.

و د كاف تيثير طبيعة السمطة في القبيمػة العربيػة التقميديػة ونمػط عال اتِهػا وراي مػا عرفػت الػيمف فػي

عهػد الدولػػة القيتانيػػة ودولػػة سػػبي ومعػػيف مػػف نظػػـ حكػػـ تمثػػؿ فيهػػا القبائػػؿ .و ػػد هيػػيت تمػػؾ التقاليػػد القبميػػة
والتجػػارب السياسػػية العربيػػة المشػػار إليهػػا أعػػالا إلػػى جانػػب التطػػور التجػػاري واالسػػتقرار ال ػ ي فرضػػته
ظروؼ مكة بؿ اإلسالـ وجعمت أهمها يميموف إلى السػمـ (عمػي ) ٕٔ :ٜٔٚٚ

…

هيػيت ألف يبػرز فػي

مكػػة نػػوع مػػف "حكػػـ المدينػػة" منػ أف ثَّبػػت صػػي رئاسػػته عمػػى مكػػة ونظػػـ شػػئوف المدينػػة" (عمػػي :ٜٔٚٚ
ٕٕ  .)ٗٛ -فونشػػاي مجمسػاً يعػػرؼ ب ػ (المػ )  .كمػػا أسػػس صػػي دار النػػدوة (عمػػي  )ٗٚ :ٜٔٚٚوأ ػػاـ
فػػي مكػػة حكومػػة خاصػػة غيػػر مطمقػػة السػػمطة كػػاف لػػه فيهػػا منصػػب السػػدانة والم ػواي (معػػروؼ:ٜٔٛٙ

ٓٔٔ).
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وعندما كاف اإلسػالـ عمػى وشػؾ البػزوغ ػاـ فػي مكػة حمػؼ الفضػوؿ (العسػمي  ) ٖٚ :ٜٜٔٛالػ ي
كػػاف يتػػدخؿ لنصػرة المظمػػوـ سػواي كػػاف مػػف أهػػؿ مكػػة أو مػػف زوارهػػا و ػػد شػػهد الرسػػوؿ صػػمى ا عميػػه
وسػػمـ فػػي ص ػػباا يػػاـ ه ػ ا الحمػػؼ و ػػاؿ عنػػه فيمػػا بعػػد "لػػو دعيػػت بػػه فػػي اإلسػ ػػالـ ألجبػػت" ( .معػػروؼ
 .)ٕٔ٘ :ٜٔٛٙويسجؿ الشاعر العربي حمؼ الفضوؿ في ديواف العرب بقوله:
إف الفضوؿ تحالفوا وتعا دوا

آال يقر ببطف مكػة ظالـ

أمر عميه تعاهدوا وتواثقوا

فالجار والمعتر فيهـ سالـ

و د رب المسمموف األوائؿ أيضا مف مفهوـ المواطنة كما كاف معروفػاً بػؿ ظهػور اإلسػالـ  .وكػاف

لػػؾ بفضػػؿ مػػا يحممػػه اإلسػػالـ مػػف منظػػور إنسػػاني لموحػػدة اإلنسػػانية والمسػػاواة فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات
(شمتوت ٕ. )ٕٗ٘ :ٜٜٔ
والػػى جانػػب المسػػاواة فقػػد كانػػت مبػػادئ العػػدؿ والقسػػط واإلنصػػاؼ مػػف المبػػادئ الجوهريػػة التػػي أكػػد
عميهػػا اإلسػػالـ .وجػػايت بهػػا آيػػات القػراف الكػريـ " اف ا يػػيمر بالعػػدؿ واإلحسػػاف" (اآليػػة ٓ ٜمػػف سػػورة
النحػػؿ) .ويقػػوؿ الشػػيب محمػػود شػػمتوت فػػي ه ػ ا الصػػدد اف أمػػر ا بالعػػدؿ "أم ػ ار عام ػاًد دوف تخصػػي

بنػػوع دوف نػػوع د وال طائفػػة دوف طائفػػة د الف العػػدؿ نظػػاـ ا وشػػرعهد والنػػاس عبػػادا وخمقػػهد يسػػتووف

–

أبيض ػػهـ وأس ػػودهـ د ك ػػرهـ وأنث ػػاهـد مس ػػممهـ وغي ػػر مس ػػممهـ -أم ػػاـ عدل ػػه وحكمت ػػه" (ش ػػمتوت ٕ:ٜٜٔ
٘ٗٗ.)ٗٗٙ-
ويػػيتي أخي ػ اًر ولػػيس أخ ػ اًر مبػػدأ الشػػورىد واألمػػر بػػالمعروؼ والنهػػي عػػف المنكػػر يؤكػػدد إلػػى جانػػب

المساواة بيف النػاس فػي الحقػوؽ والواجبػات والحكػـ بالعػدؿ والقسػط واإلنصػاؼد الكثيػر مػف أسػس تحقيػؽ
مبدأ المواطنة ليس بالنسبة لممسمميف فقط وانما لكؿ غير المحاربيف مف أهؿ دار اإلسالـ مسمميف وغيػر
مسمميف .

و د كاف مف الممكف اف يبني المسمموف عمى ه ا األسػس نظامػاً سياسػياً ي ارعػي مبػدأ المواطنػة إلػى

جانػب األخػوة اإلسػػالمية .ويػ كر أدـ متػز فػػي د ارسػته عػف الحضػػارة اإلسػالمية فػي القػػرف ال اربػر الهجػػري

أف المسمميف كانوا اكثر تسامحاً مر غير المسمميف مػف الحضػارات المعاصػرة لهػـ (متػز -ٚ٘ : ٜٔٙٚ

 )ٔٔٛواف "اإلسػػالـ اكثػػر تسػػامحاً مػػر طوائػػؼ النصػػارى مػػف الدولػػة الرومانيػػة الشػػر ية" (متػػز :ٜٔٙٚ
٘ٔ٘)

ومف هنا يمكننػا القػوؿ انػه لػو ػي

ا لممسػمميف العمػؿ بمبػدأ الشػورى واإلفػادة مػف مػدلوؿ صػحيفة

المدينة وتـ تحويؿ لؾ إلى نظاـ سياسي يحقؽ المسػاواة والعػدؿ واإلنصػاؼ بػيف المسػمميف أنفسػهـ وبػيف

المسػػمميف وغيػػر المسػػمميف ممػػف يشػػاركونهـ الػػوطفد لكػػاف المسػػمموف أولػػى بػػو رار مفهػ ٍ
ػوـ اكثػػر تقػػدماً مػػف
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عصرهـ لمبػدأ المواطنػة منػ زمػف بعيػد  .ولكػف المسػمميف األوائػؿ–مػر األسػؼ -كػانوا عرضػة لممارسػات
عصػػرهـ وربمػػا متطمبػػات اسػػتقرار دولػػتهـ الفتيػػة الصػػاعدةد ولػػـ يتمكن ػوا مػػف تطػػوير نظػػاـ لمشػػورى يكػػوف
باستطاعته في كػؿ زمػاف ومكػاف تحقيػؽ مقاصػد الشػريعة وم ارعػاة مصػالح النػاس .فتحػوؿ الحكػـ بسػرعة
إلػػى ممكيػػة مطمقػػة يتمقفهػػا مػػف غمػػب .ومػػف هنػػا ابتعػػد المسػػمموف عامػػة عػػف لػػؾ التطػػور السياسػػي ال ػ ي
حدث في العالـ اعتبا اًر مف القرف الثالث عشر الميالدي وأعاد اكتشاؼ مبدأ المواطنة.

 3-1إعادة اكتشاف مبدأ المواطنة في أوربا

تراجر مبدأ المواطنة فػي الفكػر السياسػي عامػة طػواؿ مػا اصػطمح عمػى تسػميته فػي أوربػا بالعصػور

الوس ػػطى الت ػػي امت ػػدت م ػػف ٖٓٓ ٖٔٓٓ-بع ػػد الم ػػيالد (

Contor 1968: V

) .و ل ػػؾ بع ػػد اف ان ػػدثرت

التجارب الديمقراطية المحدودة فػي دائرتػي الحضػارتيف اإلغريقيػة والرومانيػة مػف جهػة .ومػف جهػة أخػرى
بسػػبب توجػػه الحضػػارات السػػائدة آن ػ اؾ بمػػا فيهػػا الحضػػارة العربيػػة اإلسػػالمية الصػػاعدة إلػػى إ امػػة حكػػـ
ممكي مطمؽ غير مقيد.
ولػػـ يعػػد اهتمػػاـ الفكػػر السياسػػي بمبػػدأ المواطنػػة حتػػى حمػػوؿ القػػرف الثالػػث عشػػر عنػػدما بػػدأت اوربػػا
تعيػػد اكتشػػاؼ مبػػدأ المواطنػػة وتبػػدع فيػػهد حيػػث ػػاـ الفكػػر السياسػػي والقػػانوني الجديػػد فػػي دائػرة الحضػػارة
الغربيػػة د منػ ػ القػػرف الثال ػػث عشػػر حت ػػى ي ػػاـ الثػػورتيف األمريكي ػػة والفرنسػػية ف ػػي القػػرف الث ػػامف عش ػػر د
بصػػياغة مبػػادئ واسػػتنباط مؤسسػػات وتطػػوير آليػػات وتوظيػػؼ أدوات حكػػـ جديػػدة د أمكػػف بعػػد وضػػعها
موضػػر التطبيػػؽ تػػدريجياً تيسػػيس وتنميػػة نظػػـ حكػػـ وميػػة مقيػػدة السػػمطة مػػف خػػالؿ حركػػات اإلصػػالح
المصػػحوب باالنتفاضػػات الشػػعبية اف أمكػػفد واال فمػػف خػػالؿ الثػػورات المؤسسػػة لمديمقراطيػػة مثػػؿ الثػػورة

األمريكية والثورة الفرنسية.

ٍ
وجدير بالتيكيد أف عممية االنتقاؿ التاريخية مف الحكػـ المطمػؽ إلػى الحكػـ المقيػد ومػف وضػر التػابر

إلػػى وضػػر المػواطف لػػـ تكػػف عمميػػة سػػهمة د بػػؿ كانػػت مخاضػاً عسػػي اًر طعػػت فيػػه رؤوس ممػػوؾ وسػػالت

عم ػػى درب ػػه دم ػػاي ش ػػعوب .ويع ػػود الفض ػػؿ ف ػػي إنج ػػاز ل ػػؾ التح ػػوؿ الت ػػاريخي إل ػػى إف الن ػػاس ف ػػي دائػ ػرة
الحضارة األوربية "غيروا ما بينفسهـ" مػف رضػى بالتبعيػة إلػى إصػرار عمػى المشػاركة الفعالػة التػي تحقػؽ
مصالح الناس وتصوف كرامتهـ .كما اف سراة القوـ عندهـ استطاعوا التوصؿ الى واسـ مشتركة شكمت
اهدافاً وطنية مشتركة لنضاؿ شعوبهـ .األمر ال ي سمح بضبط نظاـ الحكـ وترشيدا في دائػرة الحضػارة

الغربية.

مفهوم املواطنة :جـ 0222/8/77
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ويمكننػػا رصػػد ثالثػػة تح ػوالت كبػػرى متداخمػػة ومتكاممػػة مػػرت بهػػا التغي ػرات السياسػػية التػػي أرسػػت
مب ػػادئ المواطنػ ػػة فػ ػػي الدولػ ػػة القوميػ ػػة الديمقراطيػ ػػة المعاص ػ ػرة :أولهػ ػػا :تكػ ػػويف الدولػ ػػة القوميػ ػػة .ثانيهػ ػػا :
المشاركة السياسية وتداوؿ السمطة سمميا  .ثالثها :إرساي حكـ القانوف وا امة دولة المؤسسات.
وبهػ ا التحػوالت التػػي تمػػت عبػػر سػػبعة ػػروف وكرسػػت الدولػػة القوميػػة د والمشػػاركة السياسػػية وحكػػـ
القػػانوفد تػػـ ارسػػاي مبػػدأ المواطنػػة فػػي دائ ػرة الحضػػارة األوروبيػػة .كمػػا أدت تمػػؾ التح ػوالت الج ريػػة الػػى
انتقػاؿ مفهػوـ المواطنػة مػف المفهػػوـ التقميػدي لممواطنػة الػ ي اسػتمد جػ ورا مػف الفكػر السياسػي اإلغريقػػي
والروم ػػاني وج ػػاي تمبي ػػة لحاج ػػة الدول ػػة القومي ػػة الحديث ػػة ونض ػػاؿ الش ػػعب فيه ػػاد إل ػػى المفه ػػوـ المعاص ػػر
لممواطنػػة الػ ي يسػػتند إلػػى فكػػر عصػػر النهضػػة والتنػػوير وطروحػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف والمػواطفد والػػدعوة
ألف يكػوف الشػػعب مصػد ار الس ػػمطات (  .)Oliver and Heater 1994 :11-19وبػ لؾ تػـ ترسػب مبػدأ المواطنػة
وأ ر كحؽ ثابت فػي الحيػاة السياسػية بقيػاـ الثػورتيف االمريكيػة والفرنسػيةد واتسػر نطػاؽ ممارسػته تػدريجيا
منػ القػرف الثػامف عشػر حتػى يومنػا هػ ا باعتبػارا إحػدى الركػائز األساسػية لمعمميػة الديمقراطيػة (
1989: 119-131

Dhal

).

-2المفهوم المعاصر لمبدأ المواطنة

لتحديد المفهوـ المعاصر لمبدأ المواطنة -في االستخداـ الغربي والعربي نشير إلى الجوانب التاليػة :
أوالً :مفهوـ المواطنة  .Citizenshipثانياً :مدى مناسبة لفظ المواطنة في العربية لمداللػة عميػه .ثالثػاً :أبعػاد مبػدأ
المواطنة وشروط مراعاته.

 1-2مفهوم المواطنة
تشػػير دائػرة المعػػارؼ البريطانيػػة إلػػى "المواطنػػة بينهػػا عال ػػة بػػيف فػػرد ودولػػة كمػػا يحػػددها ػػانوف تمػػؾ
الدولػػة د وبمػػا تتضػػمنه تمػػؾ العال ػػة مػػف واجبػػات وحقػػوؽ فػػي تمػػؾ الدولػػة" .وتؤكػػد دائػرة المعػػارؼ البريطانيػػة
عمى اف "المواطنة تدؿ ضمنا عمى مرتبة مف الحرية مر ما يصاحبها مف مسئوليات" .وتختـ دائػرة المعػارؼ
البريطانيػػة مفهومهػػا لممواطنػػة د بػػاف المواطنػػة "عمػػى وجػػه العمػػوـ تُسػػبم عمػػى المػواطف حقو ػاً سياسػػية د مثػػؿ
حؽ االنتخاب وتولي المناصب العامة". )Encyclopaedia Britannica Inc., 1992: V01.3 P.332 ( .
وت ػ كر موسػػوعة الكتػػاب الػػدولي أف المواطنػػة

Citizenship

هػػي عضػػوية كاممػػة فػػي دولػػة أو فػػي بع ػ

وحدات الحكـ  .وه ا الموسوعة ال تميز بيف المواطنة والجنسية مثمها مثؿ دائرة المعارؼ البريطانية المشػار
إليها سابقاً  .وتؤكد أف "المواطنيف لػديهـ بعػ
مفهوم املواطنة :جـ 0222/8/77
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 .وك لؾ عميهـ بعػ
V0l. 4. P. 15

الواجبػات د مثػؿ واجػب دفػر الضػرائب والػدفاع عػف بمػدهـ"( .

World Book International:

).

وتعرؼ موسوعة كولير األمريكية كممة

Citizenship

(وتقصد بها مصطمح المواطنػة ومصػطمح الجنسػية

دوف تمييز) بينها "أكثر أشكاؿ العضوية في جماعة سياسية اكتماالً" (الدجاني .)ٜٙ :ٜٜٜٔ

ويبدو مف تعريفات ه ا الموسوعات الثالثد انه فػي الدولػة الديمقراطيػة يتمتػر كػؿ مػف يحمػؿ جنسػية

الدولػػة مػػف البػػالغيف ال ارشػػديفد بحقػػوؽ المواطنػػة فيهػػا .وهػ ا الوضػػر لػػيس نفسػػه فػػي الػػدوؿ غيػػر الديمقراطي ػة
حيػػث تك ػػوف الجنس ػػية مج ػػرد "تابعي ػػة"د ال تت ػػوفر لم ػػف يحممه ػػا بالض ػػرورة حق ػػوؽ المواطن ػػة السياس ػػية هػ ػ ا اف
توافرت ه ا الحقوؽ أصال ألحد غير الحكاـ وربما لمحاكـ الفرد المطمؽ وحدا.
وتطرح دراسة حديثةد حوؿ مقومات المواطنةد رؤية تتمخ

فيما يمي :

أوال :المواطنػػة تجسػػيد لنػػوع مػػف الشػػعب د يتكػػوف مػػف م ػواطنيف يحتػػرـ كػػؿ فػػرد مػػنهـ الفػػرد اآلخػػرد ويتحمػػوف
بالتسامح تجاا التنوع ال ي يزخر به المجتمر.
ثانياً :مف أجؿ تجسيد المواطنة في الوا رد عمى القانوف أف يعامؿ ويعزز معاممػة كػؿ الػ يف يعتبػروف بحكػـ
الوا ر أعضاي في المجتمرد عمى دـ المساواة بصرؼ النظر عف انتمائهـ القػومي أو طبقػتهـ أو جنسػهـ أو

عر هـ أو ثقافتهـ أو أي وجه مػف اوجػه التنػوع بػيف األفػراد والجماعػات  .وعمػى القػانوف أف يحمػى وأف يعػزز
ك ارم ػػة واس ػػتقالؿ واحتػ ػراـ األفػ ػراد د وأف يق ػػدـ الض ػػمانات القانوني ػػة لمن ػػر أي تع ػػديات عم ػػى الحق ػػوؽ المدني ػػة
والسياسػػية د وعميػػه أيضػػا ضػػماف يػػاـ الشػػروط االجتماعيػػة واال تصػػادية لتحقيػػؽ اإلنصػػاؼ .كمػػا أف عمػػى
القانوف أف يمكف األفراد مف أف يشاركوا بفاعمية في اتخا الق اررات التي تػؤثر عمػى حيػاتهـد واف يمكػنهـ مػف
المشػػاركة الفعالػػة فػػي عمميػػات اتخػػا القػ اررات السياسػػية فػػي المجتمعػػات التػػي ينتسػػبوف إليهػػا( .
Heater 1994:: 8

وتخمػ

Oliver and

).
الد ارسػػة المشػػار إليهػػا أعػػالا إلػػى رسػػـ مخطػػطد يبػػيف حقػػوؽ المواطنػػة وواجباتهػػا ويشػػير إلػػى

عال اتها وتفاعالتهاد نعرضه فيما يمي مر بع

مفهوم املواطنة :جـ 0222/8/77
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المخطط ()1
نموذج يبين حقوق المواطنة وواجباتها

المواطنة
الوضع القانوني
الحقوق والواجبات

الحقوق المدنية

الحقوق السياسية

االعتقادات والمشاعر
(المواقف والسلوك)

الحقوق االجتماعية

المناقب الحضارية
المواطن الصالح

الهوية
الجنسية  +االنتماء

الحقوق
القانونية

الواجبات
القانونية

حقوق المواطنة

الوالء
االلتزامات المعنوية

مسئوليات المواطنة

المواطنة
المصدر  :ميخو ة مف

)(Oliver and Heater 1994: 209-210

 2-2مدى مناسبة لفظ المواطنة في العربية لمداللة عمى مصطمح
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إ ا القينا نظرة عمى مدى اتفاؽ الباحثيف العرب تجاا فهػـ مصػطمح المواطنػة ود تػه فػي المغػة العربيػة
يؤصػػؿ "المصػػطمح العرب ػػي"
لمتعبيػػر عػػف مصػػطمح  Citizenshipفػػي دائ ػرة الحضػػارة الغربيػػة د فوننػػا نجػػد مػػف ّ
ويوظفػه ليجعمػه معبػ اًر خيػر تعبيػر عػف مفهػوـ المواطنػة  Citizenshipفػي العصػر الحػديثد وبػيف مػف يعتقػػد اف
الترجمػػة العربيػػة تثيػػر إشػػكالياتد حيػػث يقػػوؿ هيػػثـ منػػاع إف أوؿ رجػػاي "هػػو أف نضػػر جانبػػا المعنػػى المغػػوي

العربػػي التقميػػدي" (منػػاع  .)ٙ :ٜٜٔٚوعمػػي عكػػس هيػػثـ منػػاع فػػوف أغمبيػػة البػػاحثيف والمفك ػريف العػػرب ال
يروف القصور ال ي يراا في ترجمة مصطمح
بػػه أحسػػف تعبيػػر عػػف مضػػموف

Citizenship

Citizenship

بكممػة المواطنػة فػي المغػة العربيػة  .ونجػدهـ يعبػروف

د فعنػػاويف كتػػب هامػػة مثػػؿ كتػػاب خالػػد محمػػد خالػػد "مواطنػػوف ال

رعايا " وكتاب فهمي هويدي "مواطنوف ال ميوف" تشير إلى أف كممػة المواطنػة التػي اختارهػا العػرب لترجمػة
مصػػطمح

Citizenship

نجحػػت فػػي إيصػػاؿ المعنػػى –وجعمػػت الكتػػاب يقػ أر مػػف عنوانػػهد وكػػاف اسػػتخدامها مقرونػػا

بالسػػعي إلػػى المسػػاواة والمطالبػػة بالعػػدؿ واإلنصػػاؼ وممارسػة المشػػاركة السياسػػية بالنسػػبة لجميػػر مػػف يحمػػؿ
جنسية الدولة.
ومػػف هنػػا فػػاف الترجمػػة العربيػػة لمصػػطمح

Citizenship

بالمواطنػػة يمكػػف اعتبارهػػا ترجمػػة مقبولػػة وموفقػػة

حيػػث رأى فيهػػا البػػاحثوف والمفكػػروف العػػرب تيصػػيال لممفهػػوـ وتقريبػػا لػػه مػػف هػػف اإلنسػػاف العربػػيد وربطػػه
بفكرة الوطنية ات األهمية المركزية في العمؿ المشترؾ بيف جمير المواطنيف.
ويتضػػح ه ػ ا الفهػػـ اإليجػػابي لمػػدلوؿ المواطنػػة مػػف اسػػتخداـ عػػدد مػػف الكتػػاب مػػنهـ برهػػاف غميػػوف وعبػػد
الك ػريـ غػػالب وولػػيـ سػػميماف ػػالدا وغيػػرهـ كثيػػروفد لمبػػدأ المواطنػػة وسػػعيهـ لتوظيفػػه مػػف أجػػؿ تطػػوير
الحياة السياسية العربية وصوالً إلى نظـ حكـ ديمقراطية .

 3-2أبعاد مفهوم مبدأ المواطنة وشروط مراعاته

يتضح مف عرضنا السابؽ اف مبدأ المواطنة مفهوـ تاريخي شػامؿ ومعقػد لػه أبعػاد عديػدة ومتنوعػةد
يتػػيثر بػػالتطور السياسػػي واالجتمػػاعي وبعقائػػد المجتمعػػات وبقػػيـ الحضػػارات .ومػػف هنػػا يصػػعب وجػػود
تعريؼ جامر مانر له .ولكف بالرغـ مػف صػعوبة تعريػؼ مبػدأ المواطنػةد أال أف لػؾ ال يعنػي بػيي حػاؿ
مف األحواؿ أف مصطمح المواطنة يمكف استخدامه دوف داللة ممزمة.
فمص ػػطمح المواطن ػػة مثم ػػه مث ػػؿ مفه ػػوـ الديمقراطي ػػة المعاصػ ػرة والدس ػػتور ال ػػديمقراطي المػ ػ يف يمت ػػاف
بصالت وثيقة له (الكواري ٘ )ٔٙٓ-ٕٔٔ :ٜٜٔد مفهوـ يتطمب وجودا إ رار مبادئ والتزاـ بمؤسسػات
وتوظيؼ أدوات وآليات د تضمف تطبيقه عمى أر
وا ا كاف مف المقبوؿ أف تكوف هناؾ بع

الوا ر .

المرونة في التعبير عف ه ا المتطمبات

–

مػف دولػة إلػى

أخػػرى ومػػف زمػػف إلػػى آخػػر -مػػف اجػػؿ األخ ػ فػػي االعتبػػار ػػيـ الحضػػارات وعقائػػد المجتمعػػات وتجربػػة
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الػ ػػدوؿ السياسػ ػػية والتػ ػػدرج فػ ػػي التطبيػ ػػؽ د إال أف تمػ ػػؾ المرونػ ػػة ال يجػ ػػوز أف تصػ ػػؿ إلػ ػػى حػ ػػد اإلخػ ػػالؿ
بمتطمبػػات م ارعػػاة مبػػدأ المواطنػػة كمػػا اسػػتقر فػػي الفكػػر السياسػػي الػػديمقراطي المعاصػػر ومػػا تػػـ االتفػػاؽ
عميه مف عناصر ومقومات مشتركة البد مػف توافرهػا فػي مفهػوـ المواطنػة  .وكػ لؾ البػد مػف وجػود الحػد
األدنى مف الشػروط التػي تسػمح لنػا بػالقوؿ بم ارعػاة مبػدأ المواطنػة فػي دولػة مػا مػف عدمػه .وتشػمؿ هػ ا
الشروط إلى جانب الحقوؽ القانونية والدستورية وضػمانات المشػاركة السياسػية الفعالػةد الحػد األدنػى مػف
الحقوؽ اال تصادية واالجتماعية والثقافية التي تمكف المواطف مف التعبير عف رأيه ومصالحه بحرية.
ولعؿ القاسـ المشترؾ

–

في و تنا الحاضر– المعبر عف وجود ناعػة فكريػة د و بػوؿ نفسػي د والتػزاـ

سياسي بمبدأ المواطنة في بمد ماد يتمثؿ في التوافؽ المجتمعي عمى عقد اجتمػاعي يػتـ بمقتضػاا اعتبػار
المواطنة وليس أي شئ آخر عداها هي مصدر الحقوؽ ومناط الواجبات بالنسبة لكػؿ مػف يحمػؿ جنسػية
الدولػػة دوف تمييػػز دينػػي أو عر ػػي أو بسػػبب الػ كورة واألنوثػػة  .ومػػف ثػػـ تجسػػيد لػػؾ التوافػػؽ فػػي دسػػتور
ديمق ارطػػي .وجػػدير بالتيكيػػد اف الدسػػتور الػػديمقراطي دسػػتور مختمػػؼ عػػف دسػػاتير المنحػػة مػػف حيػػث انػػه
يج ػػب اف يرتك ػػز عم ػػى خمس ػػة مب ػػادئ ديمقراطي ػػة عام ػػة  :أوله ػػا :ال س ػػيادة لف ػػرد وال لقم ػػة عم ػػى الش ػػعبد
والشػػعب مصػػدر السػػمطات .ثانيهػػا :سػػيطرة أحكػػاـ القػػانوف والمسػػاواة أمامػػه .ثالثهػػا :عػػدـ الجمػػر بػػيف أي
مف السمطة التشريعية والتنفي ية أو القضائية في يد شخ

أو مؤسسة واحدة  .رابعها  :ضػماف الحقػوؽ

والحريػػات العامػػة دسػػتوريا و انوني ػاً و ضػػائياً ومجتمعي ػاً د مػػف خػػالؿ تنميػػة ػػدرة ال ػرأي العػػاـ ومنظمػػات

المجتمػػر المػػدني عمػػى الػػدفاع عػػف الحريػػات العامػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف  .خامسػػها  :تػػداوؿ السػػمطة سػػممياً

بشػػكؿ دوري وفػػؽ انتخابػػات دوريػػة عامػػة حػرة ونزيهػػة تحػػت إشػراؼ ضػػائي مسػػتقؿ وشػػفافية عاليػػة تحػػد
مف الفساد واإلفساد والتضميؿ في العممية االنتخابية( .الكواري ٘.)ٔٙٓ-ٔٗٙ :ٜٜٔ
ومػػف هنػػا فػػاف الحػػد األدنػػى العتبػػار دولػػة مػػا د مراعيػػة لمبػػدأ المواطنػػة مػػف عدمػػهد يتمثػػؿ فػػي وجػػود
شػػرطيف ج ػػوهرييف  :أولهم ػػا :زواؿ وج ػػود مظػػاهر حك ػػـ الف ػػرد أو القم ػػة مػػف الن ػػاسد وتحري ػػر الدول ػػة م ػػف
التبعي ػػة لش ػػخ

الح ػػاكـ .وثانيهم ػػا :اعتب ػػار جمي ػػر الس ػػكاف الػ ػ يف يتمتع ػػوف بجنس ػػية الدول ػػةد مػ ػواطنيف

متسػػاويف فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات يتمتػػر كػػؿ فػػرد مػػنهـ بحقػػوؽ والت ازمػػات مدنيػػة و انونيػػة متسػػاوية د كمػػا
تتػػوفر ضػػمانات انونيػػة وامكانيػػات اجتماعيػػة تتػػيح ممارسػػة كػػؿ مػواطف حػػؽ المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة
وتولي المناصب العامة.
وجػػدير بالتيكيػػد اف الجوانػػب المدنيػػة والقانونيػػة والسياسػػية مػػف حقػػوؽ المواطنػػة وواجباتهػػا ليسػػت كافيػػة
لمتعبيػػر عػػف م ارعػػاة مبػػدأ المواطنػػةد ه ػ ا بػػالرغـ مػػف كونهػػا أبعػػادا الزمػػة .فػػولى جانػػب لػػؾ هنػػاؾ أيضػػا
الحقػػوؽ االجتماعيػػة واال تصػػادية (
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المواطنػػة عمػػى أر

الوا ػػر دوف تػػوفير حػػد أدنػػى مػػف ه ػ ا الحقػػوؽ والضػػمانات لمم ػواطف حتػػى يكػػوف

لممواطنة معنى ويتحقؽ بموجبها انتماي المواطف ووالؤا لوطنه وتفاعمه اإليجابي مر مواطنيه.
وعندما يتحقؽ انتماي المواطف وبالتػالي واليا فػي دولػة مػا د تنتقػؿ المواطنػة مػف كونهػا مجػرد توافػؽ
او ترتيب سياسي تعكسه نصو

انونيةد لتصػبح المسػاواة بػيف المػواطنيف فػي الحقػوؽ والواجبػات يمػة

اجتماعيػػة وممارسػػة سػػموكية يعبػػر أدايهػػا مػػف بػػؿ المػواطنيف عػػف نضػػي ثقػػافي و إدراؾ حقيقػػي لفضػػيمة
معاممة جمير المواطنيف عمى دـ المساواة دوف تمييز بينهـ بسبب الديف والم هب والعرؽ أو الجنس.

الدجانيد احمد صد ي
:ٜٜٜٔ

المراجع العربية

مس ػػمموف ومس ػػيحيوف ف ػػي الحض ػػارة العربي ػػة اإلس ػػالميةد مرك ػػز ياف ػػا لمد ارس ػػات
واألبحاث – القاهرة.

الطعافد عبد الرضا
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:ٜٔٛٙ

الفكػػر السياسػػي فػػي الع ػراؽ القػػديـد القسػػـ الثػػانيد الطبعػػة الثانيػػةد دار الشػػئوف
الثقافية "آفاؽ عربية" د بغداد.

العميد خالدد
:ٜٜٔٛ

"الشورى في العرؼ القبمي :الشورى في مكة بؿ اإلسالـ" فػي المجمػر الممكػي
لبحوث الحضارةد الشورى في اإلسالـد الجزي األوؿد عماف.

الغزاليد محمد
ٓ:ٜٜٔ

أزمة الشػورى فػي المجتمعػات العربيػة واإلسػالميةد دار الشػرؽ األوسػط لمنشػرد
القاهرة.

شمتوتد محمود
ٕ:ٜٜٔ

اإلسالـ عقيدة وشريعةد الطبعة السادسة عشرةد دار الشروؽد القاهرة.

عميد جواد
:ٜٔٚٚ

المفصػػؿ فػػي تػػاريب الع ػػرب بػػؿ اإلسػػالـد الج ػػزي ال اربػػرد الطبعػػة الثاني ػػةد دار
العمـ لممالييفد بيروت.

غالبد عبد الكريـ
:ٜٜٔٛ

أزمة المفاهيـ وانحراؼ التفكير د مركز دراسات الوحدة العربيةد بيروت.

لبيبد هاني
ٕٓٓٓ:

"مراجع ػ ػػة كت ػ ػػاب ول ػ ػػيـ س ػ ػػميماف ػ ػػالدة د مب ػ ػػدأ المواطن ػ ػػة د ارس ػ ػػات ومق ػ ػػاالت"د
المس ػػتقبؿ العرب ػػيد مرك ػػز د ارس ػػات الوح ػػدة العربي ػػةد الع ػػدد ٕ٘٘ م ػػايو ٕٓٓٓ
ٕ٘ٗ.ٕٗٚ-

متوليد عبد الحميد
:ٜٜٔٛ

القػانوف الدسػػتوري واألنظمػة السياسػػيةد مؤسسػة المعػػارؼد اإلسػكندريةد الطبعػػة
السادسة.

معروؼد ناجي
٘:ٜٔٚ

أصالة الحضارة العربيةد الطبعة الثالثةد دار الثقافة د بيروت.

مناعدهيثـ
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المواطنة في التاريب العربي اإلسالميد مركز القاهرة لدراسات حقوؽ اإلنسافد

:ٜٜٔٚ

القاهرة.
متزد أدـ (ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدا)
الحضارة اإلسالمية في القرف الرابر الهجريد دار الكتاب العربيدبيروت.

:ٜٔٙٚ

مكيفرد روبرت.ـ (ترجمة حسف صعب)
تكويف الدولةد دار العمـ لممالييفد بيروت.

:ٜٔٙٙ

عطبةد عبد الرحمف
المسمموف والنصارى :التعامؿ مف منظور إسالميد دار االوزاعيدبيروت.

ٕٓٓٓ:

بيمّو د وبيرد (ترجمة نهاد رضا)

المواطف والدولةد منشورات عويداتد بيروت.

ٖ:ٜٔٛ

الكواريد عمي خميفة
حػ ػوار م ػػف أج ػػؿ الديمقراطي ػػةد دار الطميع ػػةد بي ػػروت .انظ ػػر أيض ػػا المس ػػتقبؿ

٘:ٜٜٔ

العربػ ػػيد العػ ػػدد  ٔٙٛشػ ػػباط – فب اريػ ػػر ٖ" ٜٜٔمفهػ ػػوـ الديمقراطيػ ػػة المعاص ػ ػرة
والعػ ػ ػػدد ٖ ٔٚتمػ ػ ػػوز-يوليػ ػ ػػو ٖ " ٜٜٔالمبػ ػ ػػادئ العامػ ػ ػػة المشػ ػ ػػتركة لمدسػ ػ ػػتور
الديمقراطي".

المراجع األجنبية
Dahl, Robert A.,
1989: Democracy and Its Critics, Yale University, New Haven and London.
Encyclopaedia Britannica Inc.,
1992: The New Encyclopaedia, Britannica, University of Chicago volume
20 (Knowledge in Depth), 15th ed, 1992 print.
Hay, Sir Robert,
1959: The pessian Gulf States, Washington.

Janoski, Thomas,
1998: Citizenship and Civil Society, Cambridge University, U. K.,
Miller,David,ed,
1995: The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, Blackwell, 1995.

مفهوم املواطنة :جـ 0222/8/77

70

الرجاء عدم النشر قبل يوم 0222/8/06

Oliver, Dawn and Heater, Derek,
1994: The Foundation of Citizenship, Harvertor Wheats leaf, London.
Toynbee, Arnold,
1969: A Study of History, Oxford University Press, London (1969 print)
World Book International
?
The world Book Encyclopaedia, world Book Inc., London.
Candor, Norman F.,
1968: The Medieval World, 300-1300, Second ed., Forth Print 1970, The
Macmillan Company, New York.
Feiling , Keith,
1966: A History of England, Macmillan , London.
Brigga, Asa
1974: The Age of Inperovment, Eleventh reprint , Longman, London.

0222/8/06 الرجاء عدم النشر قبل يوم

73

0222/8/77  جـ:مفهوم املواطنة

