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مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية

د .عمي خميفة الككارم

تمثؿ ىذه الكرقة قراءة أكلية لمفيكـ المكاطنة كما استقر في الدكلة الديمقراطية المعاصرة

 .أما

غرضيا فيتمثؿ في تنمية فيـ مشترؾ افضؿ بيف المتحاكريف ،عند مناقشة مدل "مراعاة مبدأ المكاطنة

في الدكؿ العربية".

كجدير بالتأكيد أف اىتماـ ىذه الكرقة سكؼ يككف بتطبيؽ مبدأ المكا

طنة في الدكلة الكاحدة ذات

السيادة ،كالى جانب ذلؾ فاف اىتماميا سكؼ يككف منصبان عمى مراعاة الجكانب القانكنية كالسياسية

لمبدأ المكاطنة في الدكلة الكاحدة ،باعتبار أف مراعاة تمؾ الجكانب مؤشر عمى االلتزاـ بمبدأ المكاطنة،

باعتبارىا اليكـ ىي اإلطار القانكني كالسي اسي لممارسة حقكؽ المكاطنة كتحمؿ كاجباتيا عمى أرض

الكاقع  .كىذا التركيز عمى مبدأ المكاطنة في الدكلة الكطنية  -ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ -إنكار
الرابطة القكمية أك الدينية أك المذىبية أك حتى الرابطة الطبقية أك اإلنسانية التي تجمع أغمبية أك

بعض المكاطنيف في ا لقطر العربي الكاحد مع غيرىـ خارج الحدكد  ،كما يترتب عمى تمؾ الركابط
اليامة مف طمكح االنصيار في مكاطنة –كمية أك جزئية

الحدكد الكطنية.

–

قكمية أك دينية أك عالمية أك اقتصادية عبر

كىك في الكقت نفسو مصدر الضمانات الحقيقية في المدل البعيد لمراعاة الجكانب االقتصا

دية

كاالجتماعية كالبيئية مف مبدأ المكاطنة ،كىي بكؿ تأكيد ال تقؿ أىمية عف الجكانب القانكنية كالسياسية

كربما تككف ىي المنشكدة أصال مف النضاؿ في سبيؿ إقرار مبدأ المكاطنة تحقيقنا لمسمـ كالعدؿ

االجتماعي  ،إذ ال معنى لكجكد حقكؽ قانكنية كسياسية عمى الكرؽ ال يتكاؼر الحد األدنى مف ضمانات
ممارستيا عمى ارض الكاقع  ،مثؿ التقارب النسبي في الدخؿ كالثركة كالمكانة االجتماعية كالمستكل
التعميمي كتكفير فرص العمؿ كالتعميـ كالرعاية االجتماعية ،كحؽ الحصكؿ عمى المعمكمات البديمة

Dhal 1989: 164

) التي تجعؿ مف الديمقراطية عممية مش اركة ممكنة فعالة كليست مجرد ديككر

(

لالستحكاذ كاإلقصاء كاالحتكاء مف قبؿ فرد أك قمة مف الناس باسـ الديمقراطية عمى حساب قيـ العدالة

كاإلنصاؼ كالمساكاة.


السبت 2000/8/في اكسفكرد– إنجمت ار .المالحظات
كرقة معدة لالجتماع السنكم العاشر لمشركع دراسات الديمقراطية المقرر عقده يكـ 26
إلى الفاكس 0974-4875975أك عمى E. .Mail: dr_alkuwari@hotmail.com
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بعد ىذيف التكضيحيفَ ،ن َدخؿ مباشرة في مكضكع الكرقة كنتناكؿ النقطتيف التاليتيف  :أكال  :لمحة
تاريخية عف بركز ـ بدأ المكاطنة .ثانيان  :المفيكـ المعاصر لمبدأ المكاطنة .كذلؾ مف اجؿ تحديد مفيكـ
مبدأ المكاطنة كتتبع سيركرتو في الجمسة األكلى مف ىذا المقاء ،قبؿ اإلقداـ في الجمسات التالية عمى

تقصي مدل كفاية المقاربات العربية لمبدأ المكاطنة عمى المستكل الفكرم كمدل األخذ بمبد أ المكاطنة

عمى المستكل الرسمي العربي كفي الحياة السياسية عامة.
-1-

لمحة تاريخية حول بروز مفهوم المواطنة
اقترف مفيكـ المكاطنة أك ما يدؿ عميو مف مصطمحات عبر التاريخ بإقرار المساكاة لمبعض أك لمكثرة
Polarchy

مف المكاطنيف ،كتمثؿ التعبير عف إقرار مبدأ المكاطفة في قبكؿ حؽ المشاركة الحرة لألفراد

المتساكيف .كقد مر مبدأ المكاطنة عبر التاريخ بمحطات تاريخية نما فييا مفيكـ المكاطنة حتى كصؿ
إلى داللتو المعاصرة.

(Dhal 1989: 213-265

 1-1مفهوم المواطنة في العصور القديمة

)

إف أقرب معنى لمفيكـ المكاطنة المعاصرة في التاريخ القديـ ىك ما تكصمت إليو دكلة المدينة عند

اإلغريؽ  ،كالذم شكمت الممارسة الديمقراطية ألثينا نمكذجا لو

(Miller 1995: 74

).

كجدير بالتأكيد أف سعي اإلنساف مف أجؿ اإلنصاؼ كالعدؿ كالمساكاة يعبر عف فطرة إنسانية

حالت القكة الغاشمة ،كما زالت تحكؿ دكف الكصكؿ إليو  .كمف ىنا فإف تاريخ مبدأ المكاطنة ىك تاريخ

سعي اإلنساف مف أجؿ اإلنصاؼ كالعدؿ كالمساكاة ،كقد كاف ذلؾ قبؿ اف يستقر مصطمح المكاطنة أك

ما يقاربو مف معاف في األدبيات بزمف بعيد

كبحقو في الطيبات كمشاركتو في اتخاذ القر

 .لقد ناضؿ اإلنساف مف اجؿ إعادة االعتراؼ بكيانو

ارات عمى الدكاـ  .كتصاعد ذلؾ النضاؿ كأخذ شكؿ

الحركات االجتماعية منذ قياـ الحككمات الزراعية في كادم الرافديف مرك انر بحضارة سكمر كاشكر كبابؿ
كحضارات الصيف كاليند كفارس كحضارات الفينيقييف كالكنعانييف

كالركماف()Encyclopaedia Britannica Inc., 1992: 141-142

(الدجاني )95 :1999كاإلغريؽ

كقد استجابت الحككمات الممكية التي سادت تمؾ الحقبة –بدرجات متفاكتة

–

لمطالب بعض الفئات

التي تعتمد عمييا (مثؿ النبالء كالكينة كالمحاربيف ) ،كمنحتيا درجة مف المساكاة أعمى مف ِ
غيرىا مف

ت بعض الممكؾ في ا
بقية السكاف  .كما إف الحكمة قد َى َد ْ
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Toynbee 1969: V01.V-291-293

الكاجبات كتبيف الحقكؽ.

) إلى أىمية إقامة الشرائع كاصدار القكانيف التي تنظـ الحياة كتحدد

كقد استمر ذلؾ التطكر في العصكر القديمة بفضؿ سعي اإلنساف إلى تحقيؽ اإلنصاؼ كمطالبتو

بالمشاركة في الطيبات كفي اتخاذ الق اررات ،الى اف جاءت الحضارة اإلغريقية كالركمانية كأبدع الفكر
السياسي اإلغريقي كمف بعده الفكر الركماني القانكني عمى كجو الخصكص ،ليضع كؿ منيما أسس

مفيكمو لممكاطنة في العصر القديـ.

كلعؿ تمؾ الحضارات القديمة ،كاألدياف كالشرائع التي انبثقت عنيا ،كالتي جاءت منذ بداية التاريخ

المكتكب ،قد ساىمت في كضع أساس لممساكاة أعمى مف إرادة الممكؾ كحكمتيـ ،لتقيـ أسس اإلنصاؼ

كالعدؿ كالمساكاة في األرض ،فاتحة بذلؾ آفاقا رحبة لسعي اإلنساف إلى تأكيد فطرتو ،كاثبات نديتو
كحقو في االعتبار ،باعتباره إنسانان قبؿ كؿ شئ.

 2-1قرب العرب والمسممين األوائل من مفهوم المواطنة

كلعؿ الحياة القبمية العربية التقميدية كما نشأ عنيا مف حككمات ،كانت أيضا مثؿ التجارب

السياسية اإلغريقية كالركمانية –المشار إلييا سابقان -تكفر قد انر مف المشاركة السياسية لممكاطنيف الرجاؿ

األحرار  .كيعكد ذلؾ إلى ما يتطمبو تماسؾ القبيمة كعالقات القبائؿ المتحالفة مف مشاركة في اتخاذ
الق اررات الجماعية الخاصة بيـ.

كقد كاف تأثير طبيعة السمطة في القبيمة العربية التقميدية كنمط عالقاتيا كراء ما عرفت اليمف في

عيد الدكلة القيتانية كدكلة سبأ كمعيف  .مف نظـ حكـ تمثّؿ فييا القبائؿ  .فقد كاف يكجد في الدكلة
القيتانية مجالس "تمثّؿ الشعب " ،حيث كانت ىناؾ مجالس لمقبائؿ إلى جانب العرش" ،ككانت القبائؿ
" .ككانت مجالس القبائؿ "تجتمع إذا حدثت بعض

المختمفة تمثّؿ في الييئات التشريعية المتعددة
الظركؼ السياسية التي تستمزـ انعقادىا  ،ككذلؾ إذا أريد تغ يير بعض النظـ االقتصادية " .كتصدر

"القكانيف كاألنظمة مف مجالس القبائؿ ،كفي مجمس الدكلة ،باسـ الممؾ

.)156

"( .معركؼ -155 :1975

كقد عرفت دكلة سبأ كمعيف أيضا قد نار مف المشاركة السياسية  .فسبأ عرفت "التمثيؿ النيابي " إلى

أف حؿ األقياؿ محؿ شيكخ القبائؿ كتدرج الحكـ

إلى ما يشبو "اإلقطاع " .كفي معيف لـ يكف الممؾ "

مطمؽ السمطة أك التصرؼ  ،إذ كاف يشاركو في ذلؾ مجمس يضـ ممثمي المكظفيف الذيف كانكا مف

ذكم النفكذ في دكائرىـ االختصاصية" (معركؼ . )156-155 :1975
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كقد ىيأت تمؾ التقاليد القبمية كالتجارب السياسية العربية المشار إليو ا أعاله إلى جانب التطكر

التجارم كاالستقرار الذم فرضتو ظركؼ مكة قبؿ اإلسالـ كجعمت أىميا يميمكف إلى السمـ

(عمي

 … ) 21 :1977ىيأت ألف يبرز في مكة نكع مف "حكـ المدينة" منذ أف ثَّبت قصي رئاستو عمى مكة
كنظـ شئكف المدينة " (عمي  .)48 - 22 :1977فإنشاء مجمسنا يعرؼ ػب(المأل) كجعمو برئاستو" .ككاف
ىذا (المأل) ينظر في شئكف الكعبة  ،كأمكر التجارة ،كتجييز القكافؿ التجارية ،كدخكؿ الحركب ،كعقد

االتفاقيات كالمعاىدات " (معركؼ  .)109 :1975كما أسس قصي دار الندكة (عمي )47 :1977
كأقاـ في مكة حككمة خاصة غير مطمقة السمطة كاف لو فيو ا منصب السدانة كالمكاء (معركؼ :1986

.)110

كعندما كاف اإلسالـ عمى كشؾ البزكغ قاـ في مكة حمؼ الفضكؿ (العسمي  ) 37 :1989الذم

كاف يتدخؿ لنصرة المظمكـ سكاء كاف مف أىؿ مكة أك مف زكارىا كقد شيد الرسكؿ صمى اهلل عميو

كسمـ في صػباه قياـ ىذا الحمؼ كقاؿ عنو فيما بعد

"ؿك دعيت بو في اإلسػػالـ ألجبت " ( .معركؼ

 .)215 :1986كيسجؿ الشاعر العربي حمؼ الفضكؿ في ديكاف العرب بقكلو:

آال يقر ببطف مكػة ظالـ

إف الفضكؿ تحالفكا كتعاقدكا

فالجار كالمعتر فييـ سالـ

أمر عميو تعاىدكا كتكاثقكا

كقد قرب المسممكف األكائؿ أيضا مف مفيكـ المكاط نة كما كاف معركفنا قبؿ ظيكر اإلسالـ  .ككاف

ذلؾ بفضؿ ما يحممو اإلسالـ مف منظكر إنساني لمكحدة اإلنسانية كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات

(شمتكت  ، )452 :1992الذم تشير إليو اآليات الكريمة التالية " :يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر

إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ " (اآلية  13مف سكرة الحجرات ) .
كأنثى كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لت عارفكا ّ
كقكلو سبحانو "يأييا الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف نفس كاحدة  ،كخمؽ منيا زكجيا كبث منيما

كنساء كاتقكا اهلل الذم تساءلكف بو كاألرحاـ " (اآلية األكلى مف سكرة النساء )  .ككذلؾ قكلو
ال كثي نار
رجا ن
ن
تعالى "يا أييا الذيف امنكا ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل كلك عمى أنفسكـ أك الكالديف كاألقربيف" (اآلية

 135مف سكرة النساء").

كالى جانب المساكاة فقد كانت مبادئ العدؿ كالقسط كاإلنصاؼ مف المبادئ الجكىرية التي أكد

عمييا اإلسالـ  .كجاءت بيا آيات القراف الكريـ " اف اهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف " (اآلية  90مف سكرة
النحؿ) ك "إف اهلل يأمركـ اف تؤدكا األمانات إلى أىميا كاذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ " (اآلية

 58مف سكرة النساء) .كيقكؿ الشيخ محمكد شمتكت في ىذا الصدد اف أمر اهلل بالعدؿ "أم ار عامنا ،دكف
تخصيص بنكع دكف فكع  ،كال طائفة دكف طائفة  ،الف العدؿ نظاـ اهلل كشرعو ،كالناس عباده كخمقو،
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يستككف

–

أبيضيـ كأسكدىـ  ،ذكرىـ كأنثاىـ ،مسمميـ كغير مسمميـ-

.)446-445 :1992

أماـ عدلو كحكمتو " (شمتكت

كيأتي أخي انر كليس أخ انر مبدأ الشكرل ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر يؤكد ،إلى

جانب

المساكاة بيف الناس في الحقكؽ كالكاجبات كالحكـ بالعدؿ كالقسط كاإلنصاؼ ،الكثير مف أسس تحقيؽ

مبدأ المكاطنة ليس بالنسبة لممسمميف فقط كانما لكؿ غير المحاربيف مف أىؿ دار اإلسالـ مسمميف كغير

مسمميف .

كقد كاف مف الممكف اف يبني المسممكف عمى ىذه األسس نظامنا سياسينا يراعي مبدأ المكاطنة إلى

جانب األخكة اإلسالمية .كيذكر أدـ متز في دراستو عف الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم

أف المسمميف كانكا اكثر تسامحنا مع غير المسمميف مف الحضارات المعاصرة ليـ (متز -75 : 1967

 )118كاف "اإلسالـ اكثر تسامحان مع طكائؼ النصار ل مف الدكلة الركمانية الشرقية " (متز :1967
)515

كمف ىنا يمكننا القكؿ انو لك قيض اهلل لممسمميف العمؿ بمبدأ الشكرل كاإلفادة مف مدلكؿ صحيفة

المدينة كتـ تحكيؿ ذلؾ إلى نظاـ سياسي يحقؽ المساكاة كالعدؿ كاإلنصاؼ بيف المسمميف أنفسيـ كبيف

المسمميف كغير المسمميف ممف يشارككنيـ الكطف ،لكاف المسممكف أكلى بإقرار مفيكـ اكثر تقدمان مف

عصرىـ لمبدأ المكاطنة منذ زمف بعيد  .كلكف المسمميف األكائؿ –مع األسؼ -كانكا عرضة لممارسات
عصرىـ كربما متطمبات استقرار دكلتيـ الفتية الصاعدة ،كلـ يتمكنكا مف تطكير نظاـ لمشكرل يككف

باستطاعتو في كؿ زماف كمكاف تحقيؽ مقاصد الشريعة كمراعاة مصالح الناس  .فتحكؿ الحكـ بسرعة
إلى ممكية مطمقة يتمقفيا مف غمب  .كمف ىنا ابتعد المسممكف عامة عف ذلؾ التطكر السياسي الذم

حدث في العالـ اعتبا انر مف القرف الثالث عشر الميالدم كأعاد اكتشاؼ مبدأ المكاطنة.

 3-1إعادة اكتشاف مبدأ المواطنة في أوربا

تراجع مبدأ المكاطنة في الفكر السياسي عامة طكاؿ ما اصطمح عمى تسميتو في أكربا بالعصكر

الكسطى التي امتدت مف  1300-300بعد الميالد (

Contor 1968: V

) .كذلؾ بعد اف اندثرت التجارب

الديمقراطية المحدكدة في دائرتي الحضارتيف اإلغريقية كالركماف ية مف جية  .كمف جية أخرل بسبب
تكجو الحضارات السائدة آنذاؾ بما فييا الحضارة العربية اإلسالمية الصاعدة إلى إقامة حكـ ممكي

مطمؽ غير مقيد.

كلـ يعكد اىتماـ الفكر السياسي بمبدأ المكاطنة حتى حمكؿ القرف الثالث عشر عندما بدأت اكربا

تعيد اكتشاؼ مبدأ المكاطنة كتبدع ؼيو  .حيث قاـ الفكر السياسي كالقانكني الجديد في دائرة الحضارة
مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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الغربية  ،منذ القرف الثالث عشر حتى قياـ الثكرتيف األمريكية كالفرنسية في القرف الثامف عشر ،

بصياغة مبادئ كاستنباط مؤسسات كتطكير آليات كتكظيؼ أدكات حكـ جديدة  ،أمكف بعد كضعيا

مكضع التطبيؽ تدريجيان تأسيس كتنمية نظـ حكـ قكمية مقيدة السمطة مف خالؿ حركات اإلصالح

المصحكب باالنتفاضات الشعبية اف أمكف ،كاال فمف خالؿ الثكرات المؤسسة لمديمقراطية مثؿ الثكرة

األمريكية كالثكرة الفرنسية.

كجدير بالتأكيد أف عممية االنتقاؿ التاريخية مف الحكـ المطمؽ إلى الحكـ المقيد ك مف كضع التابع

إلى كضع المكاطف لـ تكف عممية سيمة  ،بؿ كانت مخاضنا عسي نار قطعت فيو رؤكس ممكؾ كسالت

عمى دربو دماء شعكب  .كيعكد الفضؿ في إنجاز ذلؾ التحكؿ التاريخي إلى إف الناس في دائرة

الحضارة األكربية "غيركا ما بأنفسيـ " مف رضى بالتبعية إلى إصرار عمى المشاركة ا لفعالة التي تحقؽ

مصالح الناس كتصكف كرامتيـ  .كما اف سراة القك بيـ عندىـ استطاعكا التكصؿ الى قكاسـ مشتركة

شكمت اىدافان كطنية مشتركة لنضاؿ شعكبيـ  .األمر الذم سمح بضبط نظاـ الحكـ كترشيده في دائرة

الحضارة الغربية.

كيمكننا رصد ثالثة تحكالت كبرل متداخمة كمتكاممة

مبادئ المكاطنة في الدكلة القكمية الديمقراطية المعاصرة

مرت بيا التغيرات السياسية التي أرست

 :أكليا  :تككيف الدكلة القكمية  .ثانييا :

المشاركة السياسية كتداكؿ السمطة سمميا  .ثالثيا  :إرساء حكـ القانكف كاقامة دكلة المؤسسات  .كيعكد

تاريخ إبداع مبدأ المكاطنة في أكر با (غميكف – )140 :1991بعد اكتشافو -إلى بداية ظيكر الفكر

السياسي العقالني التجريبي كتزايد تأثيره نتيجة حركات اإلصالح الديني كما تالىا مف حركات النيضة

كالتنكير في الحياة السياسية  .كقد اسػتفاد ىذا الفكر الجػديد مف الفكر السػياسي اإلغريقي كالفكر
القانكني الركـ اني

(Oliver and Heater 1994:11- 16

)  .كما استفاد مف مبادئ اإلسالـ ،كمف جيد

العرب في نقؿ الفكر السياسي اإلغريقي كالمحافظة عميو –ربما اكثر مما استفاد المسممكف . -كما تأثر
الفكر القانكني في أكربا أيضا بمبدأ تطبيؽ الشريعة اإلسالمية عمى الجميع كمساكاة الجميع

أماـ

القضاء مف حيث المبدأ ،كبدكر الفقو اإلسالمي في تقنيف األحكاـ  .كيذكر تكينبي في ىذا الصدد اف

الفقو اإلسالمي استفاد بدكره مف التراث القانكني الركماني الذم كاف سائدنا في سكريا كبالد ما بيف

النيريف  Mesoptaniaفي تقنيف األحكاـ كتدكينيا ).(Toynbee 1969: 288-291

أكال :بركز الدكلة القكمية
مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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تككنت الدكلة القكمية الحديثة في دائرة الحضارة الغربية نتيجة صراع الممكؾ مع الكنيسة كسعييـ
" إقرار استقالؿ الممكؾ الخارجي إزاء البابكات

لنزع حؽ السيادة منيا ،كتحقؽ ذلؾ عندما تـ

كاألباطرة"(متكلي  . )144 :1989كالى جانب ذلؾ ؾاف ىناؾ عامالف ىاماف في تككيف الدكلة القكمية

في أكربا.

أكليما  :اختراع الباركد  .حيث تمكف الممكؾ بفضؿ اختراع الباركد كاحتكاره مف قبميـ ،مف فرض

سيطرتيـ عمى ممالكيـ كاخضاع أمراء اإلقطاع لسمطتيـ كتحصيؿ الضرائب منيـ كمف جميع السكاف

مباشرة  .لقد استطاع الممكؾ بكاسطة المدافع دؾ قالع اإلقطاع كالقضاء عمى ازدكاجية السمطة في

ممالكيـ عندما تفكقكا عمى أمراء اإلقطاع في القكة العسكرية كلـ يعد باإلمكاف ألمراء اإلقطاع االحتماء

في قالعيـ الحصينةكمقاكمة سمطة الممؾ عندما يختمفكف معو (

Encyclopaedia Britannica Inc., 1992:

)144

كثانييما  :عامؿ قكمي مف حيث نزعة كؿ قكمية في أكربا إلى تككيف دكلتيا عمى أساس قكمي تاريخي
يسعى إلى قكة األمة كنجاحيا تعبي نار عف كعي السكاف بكحدتيـ إلى حد يجعميـ ينشدكف تجسيدىا
كالتعبير عنيا في الدكلة القكمية .

ثانيان :المشاركة السياسية

عندما أصبحت عالقة الدكلة أك الممؾ مباشرة مع السكاف أك الشعب " ،اصبح الشعب يعتبر الدكلة

دكلتو ،كيطالبيا مع مركر الزمف باالعتراؼ بحقكقو " (مكيفر  .)230 :1966كما كانت حاجة الممكؾ
إلى إيرادات كافية تدفعيـ إلى فرض كتحصيؿ مزيد مف الضرائب

 .األمر الذم لـ يكف يسي نار دكف

كجكد تمثيؿ ؿدافعي الضرائب أك المؤثريف عمى دافعييا  ،تقنع دافعي الضرائب بدفعيا كتراقب سبؿ

صرؼ تمؾ الضرائب .كمف ىنا ساد القكؿ المشيكر "  "No taxation without representationكبرز بالتالي

مبدأ التمثيؿ النيابي (  )Encyclopaedia Britannica Inc., 1992: 141كحاز عمى قبكؿ الممك ؾ كلك كاف ذلؾ
القبكؿ عمى مضض.

يؤرخ لبداية المشػاركة السػياسية في العصػر الحديث بػ "الماجنا كارتا " عاـ 1215

( Jonoski 1968 :

 . )3كذلؾ حيف أكد اإلعالف حقكؽ الباركنات اإلقطاعييف تجاه الممؾ (  . )Feiling 1966: 159كاستمر

الصراع بعد ذلؾ مع الممؾ حكؿ اإلصالح الس ياسي الذم بدأ عاـ  -1213حتى كصؿ إلى الثكرة (
 )Feiling 1966: 158-177التي أدت إلى اتساع قاعدة المشاركة عاـ  .1265كذلؾ عندما دعي مكاطناف

مف كؿ مقاطعة كنبيالف مف كؿ مديرية ليجمسكا في البرلماف مع األشراؼ كاألحبار فاصبح البرلماف

بتشكيمو الجديد بداية مجمس العمكـ البريطاني ،منبت الديمقراطية الحديثة (مكيفر . )231 :1966
مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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كمنذ ذلؾ الكقت اخذ مبدأ التمثيؿ النيابي كما صاحبو مف حكـ القانكف في االنتشار جغرافيا

كالتحسف نكعيان في دائرة الحضارة األكربية بفضؿ التجربة البريطانية ،كبفضؿ فكر عصر التنكير

لركسك كلكؾ كمؿ كمنتسكيك كغيرىـ كثيركف ،إلى اف أصبحت الشعكب تعتقد بحقيا في السيادة ،التي
سبؽ اف خمصيا الممكؾ مف الكنيسة خالؿ مرحمة بناء الدكلة القكمية كاحتكركىا ألنفسيـ

 .كاصبح

الشعب يطالب اف تككف السيادة لألمة كالسمطة لمشعب ،فانقسـ التطكر الديمقراطي إلى مساريف مسار

اإلصالح الذم مثؿتو التجربة البريطانية (

Briggs 1974: 75-128

) كمنحى العنؼ الذم مثمتو الثكرتاف

األمريكية كالفرنسية ،المتاف احتفظ رجاليما بنظرية السيادة كلكنيـ نقمكىا "بمميزاتيا كخكاصيا مف الممؾ

إلى األمة كجعمكا األمة ىي صاحبة السيادة بدالن مف الممؾ"(متكلي.)144 :1989

ثالث :حكـ القانكف
نا

بدأ حكـ القانكف في دائرة الحضارة األكربية ينتشر كيتسع نطاقو في العصر الحديث عندما بدأت

الدكلة القكمية في أكربا تيتـ بإصدار القكانيف العامة كأصبحت

"صحائؼ الصككؾ ىي التي تنظـ

عالقات الرجاؿ ،السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ػ عمى األقؿ بقدر ما

(Encyclopaedia Britannica Inc., 1992: 144

ينظميا السيؼ "

) .كقد كاف مف نتائج ذلؾ التنظيـ كالدة حكـ القانكف في

دائرة الحضارة األكربية الحديثة حيث أصبحت االمتيازات المدعمة بالصككؾ ىي القاسـ المشترؾ

لممجتمعات األكربية  .كأصبح بذلؾ في مقدكر الضعيؼ أف يعيش إلى جانب القكم (

Encyclopaedia

.)Britannica Inc., 1992: 140-142

كاستمر ذلؾ التطكر القانكني تمبية لحاجة الدكؿ القكمية كبفضؿ تزايد المشاركة السياسية كاتساع

نطاقيا  .ككذلؾ كاف ،لعصر النيضة كالتنكير كمفكريو مف أمثاؿ منتسكك كركسك كغيرىـ كثيركف ،
فضؿ في الدعكة إلى ح كـ القانكف كالمساكاة أمامو كنشر فكرة العقد االجتماعي كالحكـ الدستكرم

كتحكيؿ الدكلة إلى مؤسسة منفصمة عف شخص مف يحكميا  ،يمارس الحكـ فييا كفؽ شرعية دستكرية

 .كقد تحقؽ ذلؾ عندما أقر إعالف االستقالؿ في أمريكا كاعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف في فرنسا

(بيمّك  )30-13 :1983كصدر دستك ار البمديف تعبي انر عف مطالب الثكرات المؤسسة لمديمقراطية في
البمديف.

كبقياـ كؿ مف الثكرتيف األمريكية كالفرنسية تـ كضع حد لحؽ الممكؾ في السيادة كتحكؿ البمداف إلى

جميكريات كانتقمت السمطة إلى الشعب باعتباره مصدر السمطات

–كفؽ شرعية دستكرية كفي إطار

حقكؽ اإلنساف كالمكاطف .أما بريطانيا فإف السمطة انتقمت فييا إلى البرلماف تعبي نار عف تطكرىا السياسي
التدريجي كاإلصالحي.

مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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كبيذه التحكالت التي تمت عبر سبعة قركف ككرست الدكلة القكمية  ،كالمشاركة السياسية كحكـ

القانكف ،تـ ارساء مبدأ المكاطنة في دائرة الحضار ة األكركبية  .كما أدت تمؾ التحكالت الجذرية الى
انتقاؿ مفيكـ المكاطنة مف المفيكـ التقميدم لممكاطنة الذم استمد جذكره مف الفكر السياسي اإلغريقي

كالركماني كجاء تمبية لحاجة الدكلة القكمية الحديثة كنضاؿ الشعب فييا ،إلى المفيكـ المعاصر

لممكاطنة الذم يستند إلى فكر عصر النيضة كالتنكير كطركحػات حقػكؽ اإلنسػاف كالمكاطف ،كالدعكة

ألف يككف الشػعب مصد ار السػػمطات (  .)Oliver and Heater 1994 :11-19كبذلؾ تـ ترسخ مبدأ المكاطنة
كأقر كحؽ ثابت في الحياة السياسية بقياـ الثكرتيف االمريكية كالفرنسية ،كاتسع نطاؽ ممارستو تدريجيا

منذ القرف الثامف عشر حتى يكمنا ىذا باعتباره إحدل الركائز األساسية لمعممية الديمقراطية
1989: 119-131

).

(

Dhal

كقد شيد مبدأ المكاطنة منذ نياية القرف الثامف عشر إلى كقتنا الحاضر تطك انر نكعيان ككميان ،

باعتباره حقا غير منازع فيو ،كقد اتسع نطاؽ شمكلو لفئات المكاطنيف البالغيف سف الرشد مف الجنسيف .
كما تحسنت آليات ممارستو كزاد تأثيره عمى أرض الكاقع  ،عندما أصبح جميع المكاطنيف دكف تميز

(السيما المرأة ) يتمتعكف بحؽ المشاركة الفعالة في اتخاذ الق اررات الجماعية تعبي انر عف ككف الشعب
مراعاتو جغرافيان كتعدد أبعاده كشمكليا الجانب

مصد ار لمسمطات  .ىذا إضافة إلى اتساع رقعة

االقتصػادم كاالجػتماعي كالبيػئي ،إضافة إلى الحقكؽ السػياسية كالقانكنية (
.)Inc., 1992: 92-113

Encyclopaedia Britannica

-2المفهوم المعاصر لمبدأ المواطنة

لتحديد المفيكـ المعاصر لمبدأ المكاطنة -في االستخداـ الغربي كالعربي نشير إلى الجكانب التالية :

أكالن :مفيكـ المكاطنة  .Citizenshipثانيان :مدل مناسبة لفظ المكاطنة في العربية لمداللة عميو .ثالثان  :أبعاد مبدأ
المكاطنة كشركط مراعاتو.

 1-2مفهوم المواطنة

تشير دائرة المعارؼ البريطانية إلى "المكاطنة بأنيا عالقة بيف ؼرد كدكلة كما يحددىا قانكف تمؾ

الدكلة  ،كبما تتضمنو تمؾ العالقة مف كاجبات كحقكؽ في تمؾ الدكلة

" .كتؤكد دائرة المعارؼ البريطانية

عمى اف "المكاطنة تدؿ ضمنا عمى مرتبة مف الحرية مع ما يصاحبيا مف مسئكليات " .كتختـ دائرة المعارؼ
البريطانية مفيكميا لممكاطنة  ،باف ا لمكاطنة "عمى كجو العمكـ تُسبغ عمى المكاطف حقكقان سياسية  ،مثؿ
حؽ االنتخاب كتكلي المناصب العامة". )Encyclopaedia Britannica Inc., 1992: V01.3 P.332 ( .
مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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كتذكر مكسكعة الكتاب الدكلي أف المكاطنة

Citizenship

ىي عضكية كاممة في دكلة أك في بعض

كحدات الحكـ  .كىذه اؿمكسكعة ال تميز بيف المكاطنة كالجنسية مثميا مثؿ دائرة المعارؼ البريطانية المشار

إلييا سابقان  .كتؤكد أف " المكاطنيف لدييـ بعض الحقكؽ  ،مثؿ حؽ التصكيت كحؽ تكلي المناصب العامة

 .ككذلؾ عمييـ بعض الكاجبات  ،مثؿ كاجب دفع الضرائب كالدفاع عف بمدىـ "( .
V0l. 4. P. 15

).

كتعرؼ مكسكعة ككلير األمريكية كممة

Citizenship

World Book International:

(كتقصد بيا مصطمح المكاطنة كمصطمح الجنسية

ال" (الدجاني .)96 :1999
دكف تمييز) بأنيا "أكثر أشكاؿ العضكية في جماعة سياسية اكتما ن

كيبدك مف تعريفات ىذه المكسكعات الثالث ،انو في الدكلة الديمقراطية يتمتع كؿ مف يحمؿ جنسية

الدكلة مف البالغيف الراشديف ،بحقكؽ المكاطنة فييا  .كىذا الكضع ليس نفسو في الدكؿ غير الديمقراطية
حيث تككف الجنسية مجرد "تابعية " ،ال تتكفر لمف يحمميا بالضركرة حقكؽ المكاطنة السياسية ىذا اف
تكافرت ىذه الحقكؽ أصال ألحد غير الحكاـ كربما لمحاكـ الفرد المطمؽ كحده.

كتطرح دراسة حديثة ،حكؿ مقكمات المكاطنة ،رؤية تتمخص فيما يمي :

أكال :المكاطنة تجسيد لنكع مف الشعب  ،يتككف مف مكاطنيف يحترـ كؿ فرد منيـ الفرد اآلخر ،كيتحمكف
بالتسامح تجاه التنكع الذم يزخر بو المجتمع.

ثانينا :مف أجؿ تجسيد المكاطنة في الكاقع ،عمى القانكف أف يعامؿ كيعزز معاممة كؿ الذيف يعتبركف بحكـ

الكاقع أعضاء في المجتمع ،عمى قدـ المساكاة بصرؼ النظر عف انتمائيـ القكمي أك طبقتيـ أك جنسيـ أك

عرقيـ أك ثقافتيـ أك أم كجو مف اكجو التنكع بيف األفراد كالجماعات  .كعمى القانكف أف محمى كأف يعزز
كرامة كاستقالؿ كاحتراـ األفراد  ،كأف يقدـ الضمانات القانكنية لمنع أم تعديات عمى الحقكؽ المدنية

كالسياسية  ،كعميو أيضا ضماف قياـ الشركط االجتماعية كاالقتصادية لتحقيؽ اإلنصاؼ

 .كما أف عمى

القانكف أف يمكف األفراد مف أف يشارككا بفاعمية في اتخاذ اؿ ق اررات التي تؤثر عمى حياتيـ  ،كاف يمكنيـ
مف المشاركة الفعالة في عمميات اتخاذ الق اررات السياسية في المجتمعات التي ينتسبكف إلييا .
Heater 1994:: 8

).

( Oliver and

كتخمص الدراسة المشار إلييا أعاله إلى رسـ مخطط ،يبيف حقكؽ المكاطنة ككاجباتيا كيشير إلى

عالقاتيا ك تفاعالتيا ،نعرضو فيما يمي مع بعض التصرؼ حسب مقتضيات الترجمة كتكضيح الفكرة
كبالرغـ مف اف الجنسية

Nationality

غالبا مرادفو لممكاطنة

Citizenship

إال أنيا تعني امتيازات أخرل خاصة ،منيا الحماية في الخارج.

مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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ملخص مللخص ورقة املواطنة 2000/8/12

المخطط ()1
نموذج يبين حقوق المواطنة وواجباتها

المواطنة
الوضع القانوني
الحقوق والواجبات

الحقوق المدنية
��
�

االعتقادات والمشاعر
(المواقف والسلوك)

المناقب
الحضار
ية

اله
وية

الجنسية  +االنتماء

الواجبات
القانونية

الحقوق
القانونية

حقوق المواطنة

المواطن الصالح

الوالء
االلتزامات المعنوية

مسئوليات المواطنة

المواطنة
المصدر  :مأخكذة مف

)(Oliver and Heater 1994: 209-210

 2-2مدى مناسبة لفظ المواطنة في العربية لمداللة عمى مصطمح

Citizenship

إذا القينا نظرة عمى مدل اتفاؽ الباحثيف العرب تجاه فيـ مصطمح المكاطنة كدؽتو في المغة العربية

لمتعبير عف مصطمح

Citizenship

مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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كيكظفو ليجعمو معب نار خير تعبير عف مفيكـ المكاطنة

Citizenship

في العصر الحديث ،كبيف مف يعتقد اف

الترجمة العربية تثير إشكاليات ،حيث يقكؿ ىيثـ منا ع إف أكؿ رجاء "ىك أف نضع جانبا المعنى المغكم

العربي التقميدم " (مناع  )6 :1997ألف "أكلى اإلشكاليات تكمف في األصؿ المغكم لمكممة  ،فالمكاطنة

كالمكاطف في العربية مف الكطف :المنزؿ تقيـ بو  ،كىك مكطف اإلنساف كمحمو" حسب ابف منظكر في لساف

العرب  .كمف ىذا المعنى "اخ ذ مفيكـ الكطنية الذم دخؿ أيضا …إلى المغة العربية في معمعاف ترجمة
التراث الغربي الحديث " (مناع  .)5 :1997كيشير ىيثـ مناع إلى أف الدخكؿ السيؿ لكممة المكاطنة في

المغة العربية قمما جعؿ كممة المكاطنة تستعمؿ

"في الكعي أك الالكعي الجماعي بالمعنى العميؽ ليا

.

كغاؿبا ما انحسر معناىا في ذىف القائؿ كالسامع بأبناء ىذا الكطف  ،اتباع لقادة أك رعايا لسمطاف أك سفياء

ب عف الكاقع كأبعد عف الذىف ضركرة الحديث في مفيكـ المكاطنة
لعمامة" .كيخمص إلى أف ىذا "األمر َغّي َ
كأىميتو في بناء كعي حضارم إنساني جديد يسيـ في تجاكز المجتمع الع ضكم إلى المجتمع المدني
كالحؽ المطمؽ إلى حقكؽ اإلنساف " (مناع  . )6 :1997كلعؿ ىذه المقدمات النقدية لمصطمح المكاطنة

في المغة العربية قادت الكاتب إلى أف يتكصؿ في ختاـ دراستو إلى نقد مفيكـ المكاطنة بشكؿ عاـ  ،ربما

بسبب عالقتو بمفيكـ الكطنية الذم يشير إلى اال نتماء كيعمؽ الكالء لمكطف عمى حساب غير المكاطنيف

مف السكاف فيو  .كيخمص إلى أف "تجربة اإلنسانية مع المكاطنة تظير أف ىذا المصطمح ،كلك اف الكثير
مف البشر لـ يعرؼ معناه كلـ يعش مبناه ،لـ يسمح حتى اليكـ لمجميع بنيؿ حقكؽ مشتركة متساكية،

كبكصفو كذلؾ  ،فيك يشكؿ خطكة

متأخرة مع أطركحات الشرعية الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي ترفض

اعتبار المكاطف حالة خاصة " .كيدعك إلى انتقاؿ المكاطنة " إلى عصر حقكؽ اإلنساف عندما يصبح كؿ

شخص …مكاطننا" (مناع  )71 :1997أينما حؿ كأقاـ.

كعمي عكس ىيثـ مناع فإف أغمبية الباحثيف كالمفكريف العرب ال م ركف القصكر الذم يراه في

ترجمة مصطمح

مضمكف

Citizenship

Citizenship

بكممة المكاطنة في المغة العربية

 .كنجدىـ يعبركف بو أحسف تعبير عف

 ،فعناكيف كتب ىامة مثؿ كتاب خالد محمد خالد

"مكاطنكف ال رعايا " ككتاب فيمي

ىكيدم "مكاطنكف ال ذميكف " تشير إلى أف كممة المكاطنة التي اختارىا العرب لترجمة مصطمح

Citizenship

نجحت في إيصاؿ المعنى –كجعمت الكتاب يق أر مف عنكانو ،-ككاف استخداميا مقركنا بالسعي إلى المساكاة
كالمطالبة بالعدؿ كاإلنصاؼ كممارسة المشاركة السياسية بالنسبة لجميع مف يحمؿ جنسية الدكلة.
كمف ىنا فاف الترجمة العربية ؿ مصطمح

Citizenship

بالمكاطنة يمكف اعتبارىا ترجمة مقبكلة كمكفقة

حيث رأل فييا الباحثكف كالمفكركف العرب تأصيال لممفيكـ كتقريبا لو مف ذىف اإلنساف العربي ،كربطو

بفكرة الكطنية ذات األىمية المركزية في العمؿ المشترؾ بيف جميع المكاطنيف  .مف اجؿ النيضة الحضارية
مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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كمف أج ؿ تحقيؽ االندماج الكطني كبناء الدكلة باعتبارىا مؤسسة مستقمة عمف يحكميا يتساكل جميع

المكاطنيف في القرب كالبعد منيا ،كيتمتعكف جميعا بحقكؽ مدنية كسياسية كاجتماعية كما يتحممكف كاجبات

متساكية دكف تميز.

كيتضح ىذا الفيـ اإليجابي لمدلكؿ المكاطنة مف استخداـ عدد مف الكتاب منيـ برىاف غميكف كعبد

الكريـ غالب ككليـ سميماف قالده كغيرىـ كثيركف لمبدأ المكاطنة كسعييـ لتكظيفو مف أجؿ تطكير الحياة

السياسية العربية كصكالن إلى نظـ حكـ ديمقراطية  .كفي ىذا الصدد نجد برىاف غميكف في معرض دعكتو
لمبدأ المكاطنة يقكؿ إف "فكرة المكاطنة ؾتحالؼ كتضامف بيف ناس أحرار  ،بكؿ ما تعنيو ىذه الكممة مف
معنى  ،أم بيف ناس متساكيف في القرار كالدكر كالمكانة  ،كمف رفض التمييز بينيـ عمى مستكل درجة
مكاطنيتيـ كأىميتيـ العميقة لممارسة حقكقيـ المكاطنية بصرؼ النظر عف درجة إيمانيـ التي ال يمكف

قياسيا كقدرتيـ عؿل استمياـ المبادئ كالتفسيرات الدينية ،ككذلؾ ممارسة التفكير كاتخاذ الق اررات الفردية
كالجماعية  ،سكؼ تكلد السياسية بمفيكميا الجديد

" (غميكف  )146 :1991كيشير إلى اف الصراع مع

الكنيسة في أكربا ىك الذم أسس "االجتماع المدني عمى قاعدة المكاطنة كالكطنية " كيؤكد اف "كؿ ارتكاس
لمسياسة إلى مستكل العقيدة  ،دينية كانت أك عممانية  ،ىك حكـ عمييا بالفناء

" (غميكف -140 :1991

 . )141كيقكؿ اف قكة األمـ التي تممؾ مصير العالـ كتمسؾ بزماـ الحضارة في عصرنا ىذا تعكد

" إلى

إبداع مبدأ المكاطنة ،أم اعتبار المشاركة الكاعية لكؿ شخص دكف ا ستثناء كدكف كصاية مف أم نكع في

بناء اإلطار االجتماعي "

…

"ىي قاعدة التضامف كالتماىي الجماعي كمصدر الحرية كقيمة مؤسسة كغاية

لمجميع كلكؿ فرد معنا (غميكف .)140 :1991

كفي مراجعة حديثة لكتاب كليـ سميماف قالدة " :مبدأ المكاطنة " يشير المراجع إف صاحب الكتاب

(كليـ سميماف قالدة ) يؤكد عمى ضركرة كجكد أساسيف مف أسس المكاطنة ىما المشاركة في الحكـ مف

جانب  ،كالمساكاة بيف جميع المكطنيف مف جانب آخر " " ..قبؿ اف يصير لكؿ مصرم صفة المكاطنة مف

خالؿ المشاركة في الحياة السياسية

" (لبيب  . )245 :2000كيحاكؿ قالدة تأكيد قناعتو بأىـ ية مبدأ

المكاطنة كبإمكانية تطبيقو في مصر كيدلؿ عمى ذلؾ برسكخ

"ىذا المبدأ مف خالؿ كتابات رجاؿ الفقو

كالقانكف كالديف (منيـ عبد الرازؽ السنيكرل كالشيخ محمد الغزالي )" .كما يذىب بنفسو إلى محاكلة تأصيؿ

ىذا المبدأ مف خالؿ قكلو اف "استخالص حقكؽ اإلنساف الدستكرية ؿ ق طبيعة دينية كتعددية ظيرت في

"صحيفة المدينة" التي كضعيا الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ )  ،كجعمت مف الجماعة المختمفة في الديف

أمة كاحدة" (لبيب  . )246 : 2000كيدعك إلى تفعيؿ فقو المكاطنة في الكاقع " كيقدـ عددنا مف المقترحات

مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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لمعالجة المشاكؿ التي تشكب عالقة مككني األمة -المسمميف كاألقباط في مصر -كتحد مف تكظيؼ مبدأ

المكاطنة بكفاءة (لبيب . )247-246 :2000

ككذلؾ ذىب عبد الكريـ غالب إلى اف المكاطف يأخذ جذره مف الكطف "في أكسع معانيو الذم يمنح

المنتمي إليو اإلقامة ،كالحماية كالتعميـ  ،كاالستشفاء  ،كالحرية كحؽ الحكـ كا لتكجيو  ،كاستعماؿ الفكر كاليد

كالمساف…كتمؾ حقكؽ يتيحيا كال نقكؿ يمنحيا

–

الكطف لممكاطف ،مف مدلكالت الكممة

…

" (غالب :1998

االسمي لممكاطف مع المفيكـ االسمي لإلنساف "" ..لينقؿ مفيكـ المكاطف
 . )59كيضيؼ "كيمتقي المفيكـ
َ
إلى مفيكـ اشمؿ كىك المكاطنة "" .فتصبح ا لمكاطنة إنسانية مضافنا إلييا التعمؽ بشخص آخر يشاركو

الكطف  ،كيقتسـ معو مضاميف "الكطف" ك"المكاطف " "كليس اكثر دقة في ىذا المفيكـ مف كممة "المكاطنة "

في العربية ألنيا مفاعمة بيف اثنيف

(الذيف يصبحكف عشرات أك مئات المالييف ) يتفاعمكف حكؿ الكطف

فيقتسمكف كؿ االنتما ءات ككؿ الحقكؽ كالكاجبات ( ".غالب  . )60 :1998كيقكؿ غالب اف المكاطنيف
يحممكف دالالت أقكل مف دالالت الشعب كاألمة  .فالمكاطف "ىك الذم يصنع القانكف الذم يضبط مسيرة

الكطف في طريقو إلى المكاف األرفع " ،كالقانكف أسمى تعبير عف إرادة األمة " .كالمكاطف ىك الذم يصنع

–

أك لعمو يختار –نظاـ الحكـ"  .كيرل "اف اختيار نظاـ الحكـ يعتبر المظير األكؿ لممكاطنة  .كقد تعارؼ
دكليان

–

في المجمكعة المتحضرة مف العالـ اف النظاـ الجمكعي ىك الذم يحقؽ المصمحة الجماعية

–

"،

كسمك ذلؾ الديمقراطية كبذلؾ "فإنيـ أقركا نظامنا يمنح المكاطنة مفيك ميا الحقيقي " (غالب -62 :1998

. )64

كيخمص غالب إلى "اف المكاطنة ال تستقيـ في مجتمع مختؿ التكازف

"  .حيث يفقد كؿ أفراد

المجتمع ،في أعمى شرائحو كفي أحطيا ،مكاطنيتيـ " تعبي نار عف ككنيـ في الحقيقة "ال ينتمكف إلى كطف

كاحد  ،كال يكاطف أحدىـ اآلخر  ،تجمعيـ األرض كال يجمعيـ ما تتيحو األرض لإلنساف " (غالب :1998

 .)65كيؤكد غالب اف "البالد التي استقامت فييا المكاطنة بمفيكميا الكطني كاإلنساني سارت الحياة نحك
األسمى  ،كال حد لمسمك"( .غالب .)66 :1998

كيربط غالب أيضا بيف المكاطنة كالكطنية فيقكؿ إف الكطنية "تعني أف يككف المكاطف مع كطنو في

محنتو كما كاف كطنو معو في سرائو " .ككذلؾ أف يراعي مسيرة الكطف كىك يتحرؾ " داخؿ أرض الكطف
كخارجو " .فالكطنية ىي التي انتصرت كمما تعرضت األكطاف إلى محف الحركب كالجكائح كاألكباء
كاألزمات االقتصادية "" .كستظؿ الكطنية طكؽ النجاة كمما حاقت باإلنساف

كاألكطاف األزمات المدمرة،

ميما قيؿ عنيا إنيا متجاكزة ،أك عاطفة بدائية تختفي تحت ضياء العقؿ كالمعرفة تكشفيا العالمية كالعكلمة

كشمكلية األممية كاإلنسانية (غالب . )58 :1998
مسودة يستفاد منها وال جيوز التصرف هبا بأي شكل
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 3-2أبعاد مفهوم مبدأ المواطنة وشروط مراعاته

يتضح مف عرضنا السابؽ اف مبدأ المكاطنة مؼىكـ تاريخي شامؿ كمعقد لو أبعاد عديدة كمتنكعة،

يتأثر بالتطكر السياسي كاالجتماعي كبعقائد المجتمعات كبقيـ الحضارات  ،كمف ىنا يصعب كجكد

تعريؼ جامع مانع لو  .كلكف بالرغـ مف صعكبة تعريؼ مبدأ المكاطنة ،أال أف ذلؾ ال يعني بأم حاؿ
مف األحكاؿ أف مصطمح المكاطنة يمكف استخدامو دكف داللة ممزمة.

فمصطمح المكاطنة مثمو مثؿ مفيكـ الديمقراطية المعاصرة كالدستكر الديمقراطي المذيف يمتاف

بصالت كثيقة لو (الككارم  ، )160-121 :1995مفيكـ يتطمب كجكده إقرار مبادئ كالتزاـ بمؤسسات
كتكظيؼ أدكات كآليات  ،تضمف تطبيقو عمى أرض الكاقع .

كاذا كاف مف المقبكؿ أف تككف ىناؾ بعض المركنة في التعبير عف ىذه المتطمبات

–

مف دكلة إلى

أخرل كمف زمف إلى آخر -مف اجؿ األخذ في االعتبار قيـ الحضارات كعقائد المجتمعات كتجربة
الدكؿ السياسية كالتدرج في التطبيؽ  ،إال أف تمؾ المركنة ال يجكز أف تصؿ إلى حد اإلخالؿ

بمتطؿبات مراعاة مبدأ المكاطنة كما استقر في الفكر السياسي الديمقراطي المعاصر كما تـ االتفاؽ

عميو مف عناصر كمقكمات مشتركة البد مف تكافرىا في مفيكـ المكاطنة  .ككذلؾ البد مف كجكد الحد

األدنى مف الشركط التي تسمح لنا بالقكؿ بمراعاة مبدأ المكاطنة في دكلة ما مف عدمو  .كتشمؿ ىذه
الشركط إلى جانب الحقكؽ القانكنية كالدستكرية كضمانات المشاركة السياسية الفعالة ،الحد األدنى مف

الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي تمكف المكاطف مف التعبير عف رأيو كمصالحو بحرية

مثؿ التقارب في الدخؿ كالثركة كالمكانة االجتماعية كالتعميـ كـ ىارات الكصكؿ إلى المعمكمات البديمة

.

التي تسمح لممكاطف بالحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادر مختمفة متنافسة  .كما يجب اف تشمؿ ىذه

الشركط حدنا أدنى مف المسئكلية المجتمعية تجاه تنمية فرص العمؿ كالرعاية االجتماعية في حالة

العجز كالبطالة كمف أجؿ التعميـ كالصحة كالتنمية الثقافية.
كلعؿ القاسـ المشترؾ

–

في كقتنا الحاضر– المعبر عف كجكد قناعة فكرية  ،كقبكؿ نفسي  ،كالتزاـ

سياسي بمبدأ المكاطنة في بمد ما ،يتمثؿ في التكافؽ المجتمعي عمى عقد اجتماعي يتـ بمقتضاه اعتبار

المكاطنة كليس أم شئ آخر عداىا ىي مصدر الحقكؽ كمناط الكاجبات بالنسبة لكؿ مف يحمؿ جنسية

الدكلة دكف تمييز ديني أك عرقي أك بسبب الذككرة كاألنكثة  .كمف ثـ تجسيد ذلؾ التكافؽ في دستكر

ديمقراطي  .كجدير بالتأكيد اف الدستكر الديمقراطي دستكر مختمؼ عف دساتير المنحة مف حيث انو
يجب اف يرتكز عمى خمسة مبادئ ديمقراطية عامة
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كالشعب مصدر السمطات  .ثانييا  :سيطرة أحكاـ القانكف كالمساكاة أمامو  .ثالثيا  :عدـ الجمع بيف أم

مف السمطة التشريعية كالتنفيذية أك القضائية في يد شخص أك مؤسسة كاحدة  .رابعيا  :ضماف الحقكؽ

كالحريات العامة دستكريا كقانكنيان كقضائيان

كمجتمعيان  ،مف خالؿ تنمية قدرة الرأم العاـ كمنظمات

المجتمع المدني عمى الدفاع عف الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف

 .خامسيا  :تداكؿ السمطة سممينا

بشكؿ دكرم كفؽ انتخابات دكرية عامة حرة كنزيية تحت إشراؼ قضائي مستقؿ كشفافية عالية تحد

م العممية االنتخابية( .الككارم .)160-146 :1995
مف الفساد كاإلفساد كالتضميؿ ؼ

كمف ىنا فاف الحد األدنى العتبار دكلة ما  ،مراعية لمبدأ المكاطنة مف عدمو ،يتمثؿ في كجكد

شرطيف جكىرييف  :أكليما  :زكاؿ كجكد مظاىر حكـ الفرد أك القمة مف الناس ،كتحرير الدكلة مف

التبعية لشخص الحاكـ  .كثانييما  :اعتبار جميع السكاف الذيف يتمتعكف بجنسية الدكلة ،مكاطنيف
متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات يتمتع كؿ فرد منيـ بحقكؽ كالتزامات مدنية كقانكنية متساكية  ،كما

تتكفر ضمانات قانكنية كامكانيات اجتماعية تتيح ممارسة كؿ مكاطف حؽ المشاركة السياسية الفعالة
كتكلي المناصب العامة.

كجدير بالتأكيد اف الجكانب المدنية كالقانكنية كالسياسية مف حقكؽ المكاطنة ككاجباتيا ليست كافية

لمتعبير عف مراعاة مبدأ المكاطنة ،ىذا بالرغـ مف ككنيا أبعادا الزمة

الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية (

 .فإلى جانب ذلؾ ىناؾ أيضا

Oliver and Heater 1994: 92-113

).التي ال يمكف ممارسة مبدأ

المكاطنة عمى أرض الكاقع دكف تكفير حد أدنى مف ىذه الحقكؽ كالضمانات لممكاطف حتى يككف

لممكاطنة معنى كيتحقؽ بمكجبيا انتماء المكاطف ككالؤه لكطنو كتفاعمو اإليجابي مع مكاطنيو
القدرة عمى المشاركو الفعمية كالشعكر باإلنصاؼ كارتفاع الركح الكط

 .نتيجة

نية لديو عند أداء كاجباتو في

الدفاع عف الكطف كدفع الضرائب كالمساىمة في صنع الحضارة اإلنسانية.

كلذلؾ كمو يمكننا القكؿ إف أىمية األبعاد القانكنية كالسياسية كمكانتيا المركزية في مراعاة مبدأ

المكاطنة ليست بسبب أفضميتيا عمى الحقكؽ األخرل كانما يتعدل سبب اكتسا

بيا لتمؾ األكلكية،

أىميتيا الذاتية إلى حقيقة ككنيا السبيؿ الناجع كالضمانة الحقة لتنمية إمكانيات النضاؿ السياسي

السممي الستخالص الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية تدريجيا كادارة أكجو االختالؼ ديمقراطينا .
كذلؾ مف خالؿ الحماية القانكنية كالفعالية السياسية

التي يكفرانيا بفضؿ ما يقرانو كيسمحاف بو مف

شرعية العمؿ الجماعي الحزبي ،كمف خالؿ نضاؿ النقابات العمالية كالمينية كمنظمات المجتمع

المدني كتكظيؼ اإلعالـ الحر كالرأم العاـ الكاعي  .اف تكفر تمؾ الكسائؿ السممية يسمح لممكاطنيف

أفرادان كجماعات بالتأثير عمى مضمكف
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المشركعة كتاميف حقكقيـ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية المتكازنة إلى جانب الحقكؽ القانكنية

كالسياسية .ىذا فضالن عف احتراـ حقكؽ اإلنساف ليـ كلكؿ مف يقيـ عمى ارض الدكلة أك يمر بيا.

الدجاني ،احمد صدقي

:1999

الم ارجع العربية

مسممكف كمسيحيكف في الحضارة العربية اإلسالمية

 ،مركز يافا لمدراسات

كاألبحاث – القاىرة.

الطعاف ،عبد الرضا
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:1986
العؿم ،خالد،

:1989

الغزالي ،محمد

:1990

شمتكت ،محمكد
:1992

عمي ،جكاد

:1977

الفكر السياسي في العراؽ القديـ  ،القسـ الثاني ،الطبعة الثانية ،دار الشئكف

الثقافية "آفاؽ عربية"  ،بغداد.

"الشكرل في العرؼ القبمي :الشكرل في مكة قبؿ اإلسالـ" في المجمع الممكي
لبحكث الحضارة ،الشكرل في اإلسالـ ،الجزء األكؿ ،عماف.

أزمة الشكرل في المجتمعات العربية كاإلسالمية  ،دار الشرؽ األكسط لمنشر،

القاىرة.

اإلسالـ عقيدة كشريعة ،الطبعة السادسة عشرة ،دار الشركؽ ،القاىرة.
المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ  ،الجزء الرابع ،الطبعة الثانية ،دار

العمـ لممالييف ،بيركت.

غالب ،عبد الكريـ

:1998

لبيب ،ىاني

:2000

أزمة المفاىيـ كانحراؼ التفكير  ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت .

"مراجعة كتاب كليـ سميماف قالدة  ،مبدأ المكاطنة دراسات كمقاالت

"،

المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد  255مايك  2000ص

.247-245

متكلي ،عبد الحميد

:1989

القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية  ،مؤسسة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة

السادسة.

معركؼ ،ناجي
:1975

مناع،ىيثـ

أصالة الحضارة العربية ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة  ،بيركت.
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:1997

المكاطنة في التاريخ العربي اإلسالمي ،مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف،

القاىرة.

متز ،أدـ (ترجمة محمد عبد اليادم أبك ريده)

:1967

الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم ،دار الكتاب العربي،بيركت.

مكيفر ،ركبرت.ـ (ترجمة حسف صعب)

 :1966تككيف الدكلة ،دار العمـ لممالييف ،بيركت.
عطبة ،عبد الرحمف

:2000

المسممكف كالنصارل :التعامؿ مف منظكر إسالمي ،دار االكزاعي،بيركت.

:1983

المكاطف كالدكلة ،منشكرات عكيدات ،بيركت.

:1995

حكار مف أجؿ الديمقراطية  ،دار الطميعة ،بيركت  .انظر أيضا المستقبؿ

بيّمك  ،كبير( ،ترجمة نياد رضا)
الككارم ،عمي خميفة

العربي ،العدد  168شباط

–

فبراير " 1993مفيكـ الديمقراطية المعاصرة

كالعدد  173تمكز -يكليك  " 1993المبادئ العامة المشتركة
الديمقراطي".
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