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 الدولةفكرة المواطنة وثقافة 

 عبد الحسين شعبان

على الصعيدين في الدولة العربية الحديثة بعد، سواًء ، فكرة المواطنة خلم تترس  

السلطة ) والحكم جهٍد كبيٍر على صعيد الدولةإلى  هي تحتاجف العملي،م أالنظري 

لغياب ثقافة  نظراً  ،مؤسسات المجتمع المدني على حٍد سواءإلى  إضافة ،(والمعارضة

اع السياسي الحكومي سات الناظمة لالجتمالمواطنة وضعف الهياكل والتراكيب والمؤس  

  1 .وغير الحكومي

ً لجهة عتبار فكرة الدولة كوإذا كان باإلمكان ا منجز بشري كبير األهمية، خصوصا

بمعناها  وحفظ النظام واألمن العام، فإن فكرة المواطنة ،رواح وممتلكات المواطنينأحماية 

ر ارتبطت ب الحديث وال سي ما خالل القرون الثالثة الماضية، واألمر يتعل ق  ،الدولةتطو 

 ةوالثقافي ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسي ووظائفها والقانونية بعاد الفكرية والحقوقيةباأل

 .ةالراهن

 ،الدولة اعتمدت فكرة المواطنة بالدرجة األساس على بناء القرن الثامن عشرومنذ 

ية يةالحر  قيمة الذي بش ر بإعالء قيمة الفرد و الليبراليأفقها ب السوق في إطار ، بما فيها حر 

راً في فكرة المواطنة بتعزيز الحقوق السياسية تطو   القرن التاسع عشروشهد سيادة القانون، 

راطية ر مفهوم الديمقالحقوق المدنية، وبشكل خاص عند تطو   بعد إقرار الحد األدنى من

 .وقبول مبدأ االقتراع العام ئالناش

اإلنسااان  حقااوق ئفقااد توس ااعت فكاارة المواطنااة لتشاامل مباااد القرررن العشررر نأمااا فااي   

إضاافة إلاى حقوقال المدنياة والسياساية التاي جارّ التوس اع  االقتصادية واالجتماعية والثقافياة،

ً  فيهاا ً . تاادريجيا علااى ر الااذي حصاال بعااد التطااو   وقااد وجاادت هااذو الحقااوق تاانطيراً وتقنينااً دوليااا

ت فكاارة حظياا قااد، و8491عااام الصااعيد العااالمي بااإقرار اإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان ال
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دولررة تعزيااز إلااى  دولررة الحما ررةبانتقالهااا ماان فكاارة تنسااي  المواطنااة باهتمااام أكباار، ال سااي ما 

صااراع طوياال تبلااورت فيهااا الفكاارة بعااد وهااو مااا شااهدتل المجتمعااات الغربيااة التااي ، الرعا ررة

 .وتراكم كبير

 معاصرة وحقوق -1

ات المدنية ٍة في طريق تنمين الحقوق والحري  خطت بعض البلدان خطواٍت مهم  وقد 

ً بعيداً في تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتنكيد  ،والسياسية وسارت شوطا

، وهو األمر الذي لعدالةبايات حيوية وديناميكية فكرة المواطنة بمزاوجة الحقوق والحر  

 :، أي المواطنة التي تقوم على"المواطنة العضو ة" عنوان نطلق عليل

، وأمام القانون ودون تمييز بسبب الدين في الحقوق والواجبات قاعدة المساواة :أوالا 

 .المنشن االجتماعي أو ألي سبب آخرأو اللون أو اللغة أو الجن  أو العرق أو 

ا  ، خرّ بدونهانسانية األتحقيق الحقوق اإلكقيمة عليا ال يمكن   ةقاعدة الحر  : وثانيا

، بما فيها حق التعبير وحق تنسي  الجمعيات لجميع الحقوق فهي المدخل والبوابة الضرورية

وتول ي المناصب واألحزاب وحق االعتقاد وحق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة 

 .لخ إ... التعذيبإلى  ضك والتنقل وعدم التعر  حق التمل  إلى  ،العليا، وإجراء انتخابات دورية

بجميااع صاانوفها وأشااكالها، وفااي جوانبهااا القانونيااة والسياسااية  العدالررة قاعرردة -وثالثررا

واالقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة، فمااع الفقاار ال تسااتقيم العدالااة، ومااع هضاام حقااوق الماارأة 

وز علاى حقاوق المجااميع الثقافياة اإلثنياة والدينياة ستبقى العدالة ناقصاة ومبتاورة، وماع التجاا

هة، ولعاال  مقاربااة فكاارة العدالااة يمكاان أن يتحق ااق ماان خااالل  وغيرهااا، سااتكون العدالااة مشااو 

االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة و السياسااية :"تدامةالتنميااة المساا"نقصاادو ، وهااو مااا التنميااة

ياات والحقاوق المدنياة قاعادة الحر  إلاى  لمساتندةاإلاخ،  والصاحية والبييياة والقانونية والتربوياة

التعليمياة وتانمين حقاوق المارأة غتني بالمعرفة وتنمية القدرات، ال سي ما التي تتلك والسياسية، 

 .طبقية وتحقيق العدالة االجتماعيةوتقليص الفوارق ال "لمجاميع الثقافيةا"و
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ا  أو الجن  أو اللغاة أو اللاون دون تمييز بسبب الدين أو العرق  المشاركةقاعدة  -رابعا

أو المنشااان االجتمااااعي، إذ ال مواطناااة حقيقياااة دون الحاااق فاااي المشااااركة والحاااق فاااي تاااول ي 

 .المناصب العليا دون تمييز ألي اعتبار كان

 مع الهوي ة العاماة( فرعية)ات مصغرة يمكن أن تتعايش هوي  وعلى أساس هذو الحقوق 

 "األقلياة"، وتانمين حقاوق مان جهاة" األغلبياة"حقوق ية واحترام في إطار من المساواة والحر

أي التنااوع فااي إطااار  ، علااى أساااس التكاماال والتكااافؤ والتكافاال والمساااواة،ماان جهااة أخاارّ

عادم إلاى  مناة يميالتجااو الساائد فاي الثقافاة المهي  لقد ظل  اال .الوحدة، ولي  التنافر واالحتراب

، سواًء كانت قومية أو دينياة "األقليات"ق شننها ومن حقو احترام الخصوصيات أو التقليل من

أو لغوية أو غير ذلك
2
. 

فكارة المسااواة ال ساي ما  ،لحقوق اإلنساان لللجيل األو  ية قاعدة أساسية الحر  وإذا كانت 

جاوء وحاق ض للتعاذيب وحاق الل  وبخاصة الحق في الحياة وعادم التعار   ،في الكرامة والحقوق

ً تعسفع بجنسية ما وعدم نزعها التمت   وق والحريات األساساية، حقإضافة إلى ال ،، وحق الملكيةا

 ،واالجتماعياااة والثقافياااة لحقوق االقتصااااديةلحقاااوق اإلنساااان، ارتاااب  باااا الجيرررل الثرررانيفاااإن 

 تشاملالتاي و 8411عاام لحقوق اإلنسان الصادر  في العهد الدولي الخاصالمنصوص عليها 

ماارأة والطفاال والمشاااركة فااي الحياااة حقااوق العماال والضاامان االجتماااعي والتعلاايم وحقااوق ال

 .الثقافية واالستفادة من منجزاتها وغيرها

الحق في التنمية والحق في السالم يستند إلى فهو لحقوق اإلنسان  الجيل الثالثأما 

الجيل ويمكن اعتبار  .التقنية –والحق في بيية نظيفة والحق في االستفادة من الثورة العلمية 

ً بإجراء االنتخابات، في الد مقراطيةالحق ب ممثالً  الرابع ع  خصوصا والحق في التنو 

ل عهد نتهاء ، ال سي ما بعد اوالتعد د ة واحترام الهو  ات الخاصة الحرب الباردة وتحو 

ك دولها نهيار الكتلة االشتراكية وتفكياشكل آخر بإلى  الصراع اآليديولوجي من شكل

  .وبخاصة االتحاد السوفيتي

                                                           

اهثقافيو ، سوراك كا وت ، رأقصود بو  اهماوامي  كموا رةدت اشاواة  يهيو  بصورة  مااييو  "ياتاألقل  "أستخدم مصطلح  - 2
، ألن اهمفهرم يستبطن مع ى اهتسي د راههي م   اهمسبق  من اا ب ما  ودور  دي ي  أم يث ي  أم هغري  أم سالهي  أر غية ذهك

ى باألقل ي   .باألغلبي ، راالستتباع راهخضرع من اا ب ما يسم 
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، قد وضع أساساً 8441( نوفمبر)المنعقد في تشرين الثاني   سمؤتمر باروكان 

 8448( يونيو –حزيران ) مؤتمر برلينجديداً لشكل العالقات الدولية ورس خ هذا االتجاو 

دية والتداولية وتشكيل مركز دائم لمراقبة االنتخابات التعد  : ، بتنكيدبعد حرب الخليج الثانية

يجابي إلذة حاولت توظيف هذا التوجل العالمي اتنف  ية السوق، رغم أن القوّ الموحر  

لمصالحها األنانية الضيقة
3
. 

 ئبا في أواخر الثمانينات عند شواطوورت على أنكسار رياح التغيير التي هب  ا ولعل  

ً لمآربها  البحر المتوس ، كان بسبب سعي القوّ الدولية المتسي دة في توجيل األحداث طبقا

تصادية دون مراعاة لحقوق شعوب ودول المنطقة، األمر الذي السياسية ومصالحها االق

و جرت محاوالت لفرضها من الخارجعط ل عملية التغيير، تلك التي  ، ولكن على نحو مشو 

 ً احتالل نجم عنها التي رهابية اإل 1118( سبتمبر ) أيلول  88بعد أحداث خصوصا

 .1112العام  والعراق 1118العام فغانستان أ

وبقدر تحقيق هذو المواطنة والدولة، ألمر يطرح فكرة العالقة الجدلية بين مثل هذا او

نساني قد اقتربت من المقاربة، تكون فكرة المواطنة ببعدها الكوني وأساسها الحقوقي اإل

بتفاعل وتداخل ثنية واللغوية، أي مع مراعاة الخصوصيات الدينية واإل ،نسانيالمشترك اإل

تها العضوية باحتفاظها بكينونتها الخاصة في إطار عالقي ما ال س ،الحضارات والثقافات

 .نسانية باألبعاد الكونية اإل

الذي ينبغي مراعاة فردانيتل من  الفرد –قاعدة المواطن إلى  المواطنة تقوم وتستند

األساس في مساواتل مع اآلخر تساوقاً في البحث عن العدالة،  ،يتلجهة، ومن جهة أخرّ حر  

المنتظم االجتماعي الوطني واالئتالف واالنسجام  في إطارية المساواة والحر  ئ ز مبادزيوتع  

واالشتراك الوحدة ذلك من خالل و، دية من جهة أخرّع والتعد  التنو  بنيان توتغ ،من جهة

 .أو التمييزالتشظي  االنقسام أوبولي  اإلنساني في الحقوق والواجبات، 

                                                           

، إعداد 3002حقوق اإلنسان، القاهرة،  ثقافة حقوق اإلنسان، إصدار البرنامج العربي لنشطاء – كتاب: انظر – 3

 .عبد الحسين شعبان. وتقد م د
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ز من خالوإذا كانت فكرة المواطنة تت ق بوجود وتت ل الدولة، فإنها تغتنيعز  مجتمع عم 

ة رصدحيوي وناش ، بحيث يكون  مدني قة بالحري ة والمساواة نتهاكات المتعل  من جهة لال قو 

األمر الذي يجعلل شريكاً حسب، فقوة احتجاج ولي  قوة اقتراح ، ومن جهة أخرّ والحقوق

ال سي ما  ،ية وتنمين شروط استمرارهاة العضولدولة في توسيع وتعزيز دائرة المواطنفع االً ل

راعيةإلى  حاميةإذا تحول ت الدولة من 
4

 نساني،السلم المجتمعي واألمن اإل رتقيةم، 

 .الحق والعدل والمواطن كإنسان في ظل   ،واطنة كإطارمبوجود مؤسسات ترعى الخصوصاً 

اطنة تعتبر أكثر مثلما هي فكرة الدولة حديثة جداً في المنطقة العربية، فإن فكرة الموو

حضارات ما يشابهها في الأو " يةدولت"ورغم وجود تجارب . وجاءت انبثاقاً عنها حداثة منها

ً حضارة وادي الراف دين، وحضارة وادي النيل، وصوالً القديمة لدول المنطقة، وخصوصا

ها التي تأو عند تنسي  الدولة األموية بدواوينها ومراتبي ،ل وما بعدوعهد الراشدي األو  لإلى ا

 الفترةفي  اسية، وفيما بعد في إطار الدولة العثمانيةالدولة العب رت في ظل  عت وتطو  توس  

با وباألفكار الدستورية وورنث رت بمفهوم الدولة المعاصرة في أ، حيث تاألخيرة من تاريخها

ً حق"رها ، باعتباالحديثة، ال سي ما بفكرة المواطنة التي اغتنت في القرن العشرين والقانونية  "ا

 .من الحقوق األساسية لإلنسان

ً وإذا كان مفهوم المواطنة  اإلسالمية، فإن هذا المفهوم  –في الدولة العربية جنينيا

ً مع التطو  و اكتسب بعداً جديداً في الدولة العصرية  ،ر الفقهي على المستوّ الدوليتساوقا

تي ما تزال تعاني منها قياساً النواقص والثغرات ال من رغمعلى الومنها الدولة العربية، 

القرن العشرين، خصوصاً  س مبدأ الحق في المواطنة في أواس وقد تكر  . الدولي رلتطو  با

الخاص : ن، األولييالدول ينوالعهد 8491عام اإلنسان ل عالن العالمي لحقوقبصدور اإل

عية والثقافية، الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتما: ، والثانيبالحقوق المدنية والسياسية

العديد من الوثائق إضافة إلى  ،8491والداخالن حي ز التنفيذ العام  8411الصادران في العام 

                                                           

( ابر ل)نيسان  32 – 30المواطنة في الوطن العربي، منتدى الفكر العربي،الرباط،  –السيد حسين، عدنان : انظر – 4
 (.محاضرة مقدمة إلى منتدى الفكر العربي –ورقة عمل . ) 3002
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لكل فرد في أي مكان من العالم الحق في أن تكون لل صلة قانونية  أن  : دتالتي أك  ، الدولية

 .بدولة من الدول

 الجنسيةمصطلح الذي يوازيل  في القانون الدولي، المواطنةويستخدم مصطلح 

جانب إلى  األشخاص الحق في حماية دولٍة ماحين يتم الحديث عن منح  ،بالتبادل فيما بينهما

ً في هوي  ، حقوٍق سياسيٍة ومدنية ً أساسيا ويمكن  نسان،اإل –الفرد ة تلك التي تشكل ركنا

ٍة بصورها والتمتع بعلى الحقوق  الحصول" العضوية بننها  يف المواطنة الحيوية أوتعر

 ".عادلة

مان أي شخٍص الذي حظر حر، وإذا كان الحق في المواطنة قد ضمنل القانون الدولي

التي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومن  81المادة  من مواطنتل أو جنسيتل التي أك دتها

وال يجوز حرمان إنسان بصورةٍ  في الحصول على جنسيةلكل إنسان الحق  :ت على أننص  

في ذلك لم يمنع من بقاء ماليين البشر  ل في تغييرها، إال  أنسيتل وال من حقتعسفيٍة من جن

بغض النظر ، ، األمر الذي ينتقص من مبدأ الحق في المواطنةجميع أنحاء العالم بدون جنسية

نعدام الجنسية قد تنشن من التعارض في القوانين ونقل تبعية اإلقليم أو حاالت حاالت اعن أن 

 تسجيل المواليد أو إسقاط الجنسيةتمييز أو عدم الزواج أو وجود 
5
. 

 8491المثل األكثر سفوراً في العالم العربي، هو تهجير الفلسطينيين منذ العام  ولعل  

 نتشاراأن  وال شك  . نعدام الجنسيةهم، وبالتالي جعلهم عرضةً لحاالت اهم في وطنوإسقاط حق  

للمفوضية إنشاء مكتب إلى  مم المتحدةأوضاعهم هي التي دفعت األسوء حاالت الالجيين و

م وللحد من ظاهرة انعدام كإحدّ وكاالت األمم المتحدة المسؤولة عنه السامية لالجئين

 .الجنسية

كثيرة من المواطنة المنقوصة، تلك التي تشمل وقد عرف الوطن العربي حاالت 

حرمانها من  استالب إرادتها أوحقوقها أو أفراداً أو مجموعات بشرية، وذلك بهضم 

ال سي ما عشي ة وخالل  ،للمهجر ن العراقيين، كما حصل "الحق في الجنسية"الحصول على 

                                                           

مامرو  صكرك درهي ، : حقرق اش سان -، جامعة منيسوتا 21وق اإلنسان، المادة اإلعالن العالمي لحق: قارن – 5
 .3991اهمالد األرل، األمم اهمتحد ،  يريرةك، 
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إْذ انتزعت منهم جنسيتهم  ،كراد الفيلييناألهم من قسم كبير منيرانية واإل –الحرب العراقية 

 ً ، وصودرت أمالكهم في العراق بحجة التبعية اإليرانية، ولم يُعترف بهم في إيران أيضا

التي يطلق لك هناك حاالت أخرّ في سوريا، توفعاشوا دون جنسية ودون وطن ومواطنة، 

كراد السوريين الذين لم يحصلوا على وغالبيتهم الساحقة من األ "المكتومين"عليها اسم 

الكويت  معروفة في يهف "البدون"حاالت أما و ،وبالتالي على حقوق المواطنة ،الجنسية

 .حرمت عشرات اآلالف من حقوق المواطنة التيوبعض دول الخليج 

الحرمان من الجنسية في العالم العربي، شملت رجاالً  شكاالتإن الكثير من حاالت وإ

أشخاص بال جنسية فلسطينيين أو أجانب، أو من بسبب الزواج من أو نساًء، وال سي ما األبناء 

قوانين أن الغالبية الساحقة من   جنسية، إذْ طالق، األمر الذي جعل األبناء بالالحاالت  أو في

مر الذي خلق مشاكل ال الحصول على الجنسية عن طريق األم، األالبلدان العربية ال تسمح ب

 واإلقامة، ق بالحقوق المدنية والسياسية حسب، بل بالحق في التعليم والتطبيب والعملتتعل  

 .وغير ذلك

اليوم التمل ص من حاالت وقد أدركت العديد من الحكومات أنل لم يعد بإمكانها 

بإلغاء أو سحب أو حجب حق المواطنة عن األفراد  لة بموجب القانون الدوليالمساء

عن  سواءً  ،بينهم وبين بلدهم الةإثبات وجود عالقة حقيقية وفع   اوالجماعات الذين يمكنه

ة"رابطة الدم طريق  ا زالت أن العديد من البلدان العربية م من رغم، على اللآلباء "البنو 

لحقوق اإلنسان ن القانون الدولي أفي حين  ،جنسية األمإلى  تحجب هذا الحق عن االنتساب

ى بـ ،يعطي مثل هذا الحق ، أي "األرض"إضافة إلى إمكان الحصول عليل عن طريق ما يسم 

ً  الحصول على جنسيتل ومواطنتلحتى  أو ،في اإلقليم "الوالدة"  ،أو اكتساب الجنسية الحقا

طلب إلى السلطات المسؤولة عن ذلكم بة والتقد  ويلة والمستمر  قامة الط  نظراً لإل
6
.

 

" سالميةالجامعة اإل"أو " سالميةة اإلاألم  "بفكرة العربية وإذا كان انشغال النخب 

، فإن االنبعاث القومي العربي بدأ ر وربما في بدايات القرن العشرينفي القرن التاسع عش

سالمية والعلمانية، االهتمام بالفكرة نخبة الثقافية والتنويرية اإلت الز الحقاً، حيث بدأيتعز  

                                                           

 .وما بعدها 29، ص 3003من هو العراقي؟ دار الكنوز األدبية، بيروت،  – شعبان، عبد الحسين: قارن – 6
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 رضاألو الحكومةو فالشعب، بر المواطنة أحد مظاهرها األساسيةالحديثة عن الدولة التي تعت

احترام الحقوق  ز في ظل  ، التي تستقيم وتتعز  أركان الدولة وعناصر وجودهاالسيادة و

ة في إطار سيادة القانونالكاملة والمواطات وتكري  مبدأ المساواة والحري    .نة التام 

وباإلمكان القول إن الموقف الذي حكم الدولة العربية الحديثة ومجتمعها األبوي 

ً في نظرتل إلى المواطنة وكان  التقليدي اقت ظرة أع، وهذو الن  "األقلي ة"قاصراً واستعالئيا

" متآمرة"قد تكون  ،سب وجهة النظر هذوحقومية أو دينية  "األقلية"ـف ترسيخ سلطة الدولة،

غير ذلك من  أو" كوارث األمةمسؤولة عن " أو "فمشر  "تاريخها غير  أو" انفصالية"أو 

جوهرها ال ، دون الحديث عن وعلى نحو سطحي مور بالجملةاألفكار السائدة التي تنخذ األ

ة القائمة على قاعدة العضويية وتكافؤ الفرص والمواطنة الحقوق والمساواة والحر  : سي ما

ً في ظل ضغوط اجتماعية  .العدل وقد أضعفت هذو النظرة من مفهوم المواطنة، خصوصا

لتشكيالت ما قبل الدولة، وهي في الغالب مسنودة بالمؤسسة التقليدية العشائرية والدينية في 

 .الكثير من األحيان

ى بـالدولة  واستندت على بعض " غلبيةاأل"العربية الحديثة حتى في إطار ما يسم 

 "سلطو ة"صبحت دوالً أ، ولذلك حساب األغلبية الساحقة من الشعب على" ةاألقلوي  "النخب 

وحجبها عن حق  "المجاميع الثقافية"وتهميش  المساواة بغياب مبادئ ال سي ما، "تسل طية"أو 

 و ةبأقل، واالستعاضة عن ذلك عن الحكموإبعادها  "األغلبية"المشاركة، والهيمنة على 

 .ضييلة، على حساب مبدأ المواطنة

المجتمع العربي يعاني من الموروث السلبي بما فيل الديني الذي جرت  وظل  

ً بالضد   ية والعدالة، وصوالً ر فكرة المساواة والحر  من تطو   محاوالت لتوظيفل سياسيا

ً ة باتجاو اللمواطنة الكاملة والتام   النظرة في لمواطنة العضوية أو الديناميكية، خصوصا

السياسية والفكرية واالجتماعية والقومية  د ةالمرأة، وعدم اإلقرار بالتعد  إلى  الدونية

  .والدينية، األمر الذي ينتقص من مبدأ المواطنة 
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 التار خ القانوني:  والدولة المواطنة  -2

 ً ماع  يعود جذر كلمة المواطنة إلى الوطن، وهاذا األخيار يكااد يكاون ملتبسااً أو متماهياا

مفهوم الدولة، فالدولاة هاي اإلطاار التنفياذي والمؤسسااتي للاوطن، وباالطبع فهاي تختلاف عان 

 .نظام الحكم أو الحكومة بمعنى السلطة

الجغرافااي الااذي تعاايش فياال مجموعااات بشاارية، قوميااة ودينيااة  "المت حررد"الااوطن هااو 

ً )أي هناااك . وساااللية ولغويااة متنوعااة ومختلفااة ولدياال ساالطة أي ( يماإلقلاا)يسااكن فااي أرض ( شااعبا

وهاذا المفهاوم أقارب إلاى فكارة الدولاة . ويتمتع بالسيادة، أي بحقال فاي حكام نفسال بنفسال( حكومة)

 . العصرية

والوطن بهذا المعنى لي  عالقة عابرة أو ظرفية أو مؤقتة، وإنماا هاو مجموعاة العالقاات 

عي نة عموديااً وأفقيااً، فكال إنساان ال اإلنسانية والعاطفية والثقافية والمادية المحد دة في إطار هوي ة م

بد  أن يولد في وطان أو أن يكاون موجاوداً فيال أو منتميااً إليال، ولكان اإلنساان ال يولاد مواطنااً، بال 

الدولاة باالمفهوم الحاديث مان وفاي إطاار حادود ماا نطلاق عليال  يكتسب هذو الصفة داخال مجتمعال

ية والمسا  .واة والعدالةخالل مشاركتل واعتماداً على مبادئ الحر 

والمواطناة فااي نهايااة المطاااف هااي مجمااوع القاايم اإلنسااانية والمعااايير الحقوقيااة والقانونيااة 

المدنية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والدينية، التي تمك ن الفرد مان االنخاراط فاي 

المواطنرة يال مصاطلح مجتمع والتفاعل معل إيجاباً والمشاركة في إدارة شؤونل، وهو ماا نطلاق عل

العضو ة
7
. 

                                                           

... العولمرة... الهو رة –الجابري، دمحم عابرد : مراجعة المصادر التاليةلالستزادة في موضوع الهو  ة والمواطنة،  مكن  –7

، والجرابري، دمحم عابرد 2111، بيرروت، 1مركز دراسات الوحدة العربيرة، ط " 1سلسلة أوراق عربية "المصالح القومية 

 –اللطيرر ، كمررال  وعبررد. 2115، بيررروت، 5والغرررب، مركررز دراسررات الوحرردة العربيررة، ط ... مسررألة الهو  ررة واإلسررالم –

. 2112، بيررروت، 1، مركررز دراسررات الوحرردة العربيررة، ط "22سلسررلة أوراق عربيررة "المواطنررة والتربيررة علررى قيمهررا 

المواطنرة والد مقراطيرة فري البلردان العربيرة، مركرز دراسرات الوحردة  –( تحر ر علي خليفرة الكرواري)ومجموعة مؤلفين 

، 1منرابع الرتات تكرون الهو  رة الحد ثرة، المنظمرة العربيرة للترجمرة، ط  –رلز وترا لر، تشرا. 2112، بيرروت، 2العربية، ط 

، 1الهو  ة وقضا اها في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  –ومجموعة باحثين . 2112بيروت، 

 .Engin Fو   2112روت ، جدل الهو ات في العراق ، الدار العربية للعلروم ، بير -وعبد الحسين شعبان  .2112بيروت 

Isin & Patricia K. Wood, - Citizenship & Identity, Sage Publiblication, London, 

Thousand Oaks, New Delhi, First published 1999.  
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أمااا مفهااوم الجنسااية الااذي ياارتب  بالمواطنااة بوصاافها رابطااة قانونيااة وسياسااية وأداة 

للتمييز بين الوطني واألجنبي، فلم يظهر إال  في وقت متنخر ويرجعل البعض إلى بداياة القارن 

التاسع عشر
8

 .، وقد تعاظم االهتمام بذلك بتوفير الحماية الفعالة لألفراد

وإذا كانت الرابطة باين الفارد والجماعاة ساابقاً تقاوم علاى اعتباارات دينياة أو تاريخياة 

أو اإلقامة في رقعة جغرافياة بصاورة اساتقرار دائام، فاإن العالقاة " انحدار من أصول معينة"

 .اتخذت شكالً آخر في الدولة الحديثة، ال سي ما في إطار فكرة المواطنة

هااي التااي تمثاال الخليااة أو الوحاادة التااي يجتمااع فااي رة األسررففااي العهااود القديمااة كاناات 

نطاقها األفراد، وعن طريق تجمع األسر تنشن العشيرة أو القبيلة التي تجماع األصاول العائلياة 

 .والديانة واالستقرار

سابقاً فهو يختلف عن مفهوم األجنبي حاليااً، ففاي تلاك العهاود كاان  مفهوم األجنبيأما 

ال يرتب  مع أفراد القبيلة أو العشيرة بالعوامل الماذكورة، مماا كاان مفهوم األجنبي هو كل من 

يمكن اعتبارو عدواً يستحق القتل أو خصماً يستوجب إبعادو، وظل ت العوامل واألس  العرقياة 

سااائدة حتااى بعااد اجتماااع العشااائر أو القبائاال فااي مدينااة واحاادة يحكمهااا شااخص أو مجموعااة 

وإذا ما أردنا العاودة إلاى أبعاد مان ذلاك، فايمكن البحاث أشخاص كما هو شنن أثينا وسبارطة، 

في الحضارات القديمة، سواء في بالد الرافدين أو في بالد النيل أو الحضارة الصينية القديمة 

 .والحضارة الهندية القديمة، أو غيرها

القااانون لصااالح المجتمااع أكثاار ممااا يخضااعل  أفالطررونيخضااع  "القرروانين"فااي كتاااب 

دةلألخالق السامي فإنال يؤكاد علاى ضارورة أن  ،"السياسرة"ففاي كتابال  أرسرطو أما. ة المجر 

"مجتمع الدولة"تكون القوانين رشيدة وتالئم 
9
. 

                                                           

لحد ث ، حيث  عتبر بدا ة تحد د المفهوم ا1221، الرباط، 2الجنسية، دار توبقال للنشر،ط( الدكتور) زوكاغي، أحمد، – 8

 .، حين تم تنظيم ذلك بموجب نص تشر عي في القانون المدني الفرنسي1012للجنسية هو العام 
 

9 – Morris C- Western Political Thought, Vol(1), 111. 112, Place to Augestine, Newyork 

1967, (Basic Books), p.p.29. 
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كااان المواطنااون فااي بعااض الماادن اليونانيااة يتمتعااون بحقااوق المساااواة أمااام القااانون 

Isnomia  واحتااارام متعاااادل للجمياااعIsotimia  وحقاااوق متسااااوية فاااي التغييااارIsogoria، 

وتلكم هي الحقوق األساسية التي أصبحت معروفة في عالمنا المعاصر
10
. 

وهام المواطناون والعبياد وفياة ثالثاة هاي ( النابالء)لكن ذلك لم يمنع التمييز بين الساادة 

وقد اعتقد اليونانيون بتفاوقهم علاى ساائر الشاعوب لاذلك كانات الحاروب . المحاربون أو الجند

 .الغير، اآلخر، األجنبيوالفتوحات هي أساس العالقة مع 

أن يربطاوا هاذو فقاد حااولوا  بالكون واألخوة العالميةوهم الذين اهتموا  الرواقيونأما 

 .لكائن البشري، في محاولة لتحجيم التمييزابعقل " الحقوق"

 :فقد كان التمييز بين ثالثة طوائف العهد الرومانيوفي 

 .اطوريةوهم الرومان من سكان عاصمة اإلمبر المواطنون، -1

، ويطلاق علايهم الالتينياون، وإن كاان لهام حاق التمتاع الرومان خارج مد نرة رومرا -2

 .بالحقوق المدنية والسياسية، إال  أن األمر يتوقف على تجنيسهم

، وهااام ساااكان المنااااطق المحتلاااة الاااذين يخضاااعون البرابررررة أو طا فرررة األجانرررب -2

اص بهاام يساامى قااانون الشااعوب لإلمبراطوريااة الرومانيااة، فهااؤالء يتبعااون لقااانون خاا

Jus Gentium  وهو يعتبار اساتمراراً لفكارة القاانون الطبيعاي اليونانياة التاي اقتبساها

من الفلسفة الرواقية، بالتنكيد على مبدأ العدالة وإعطااء كال ذي حاق حقال شيشرون
11 

 .وفي الواقع فلم يكن رعايا الشعوب يتمتعون بنية حماية قانونية

 الكنيسررةالروماااني، لعباات  –بعااد تفت اات المجتمااع اليوناااني وفااي القاارون الوسااطى و

الاذي عاا   القد س أوغسطينبإمكانياتها وتنظيمها دوراً كبيراً في تنظيم المجتمع، حيث قال 

ال توجد في دولاة ملحادة، مميازاً " العدالة الحقة"في القرن الخام ، وأنتج أعماالً متميزة أن 

 ."العدالة والحق"أي بين  Justiciaو  Concordiaبين 

                                                           

 .225األمم المتحدة، ص  1221، جني  (2)سلة رقم حقوق اإلنسان، سل –أ. إ ر ن –دا س، ا ركا: انظر – 10
 

 .221ص  ،سابقالمصدر ال – 11

 .21الجنسية، مصدر سابق، ص  –كتلك روكاغي، أحمد: انظر 
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ازداد ارتباط الفارد بااألرض بحياث أصابح الشاخص تابعااً  اإلقطاعوخالل فترة هيمنة 

ففي هذو الحالة اختفى . لإلقطاعية التي يحكمها أمير أو سيد إقطاعي يملك األرض ومن عليها

التمييااز الااذي كااان سااائداً بااين المااواطن أو الااوطني واألجنبااي، حيااث كاناات ساالطة اإلقطاااعي 

حب على سكان المقاطعاة بكاملهاا، وكاان حكام كال أجنباي أن يغادرهاا خاالل فتارة محاددة تنس

التاي ألغات  األنظمرة الملكيرةبموجب أمر من اإلقطاعي، لكن األمر اتخذ منحاًى آخار بصاعود 

النظام اإلقطاعي، وأصبح األشخاص يرتبطون بالملك الذي يعتبر حاميهم والمدافع عنهم، فاي 

الضرائب ويؤدون الفروض العامة، مارتبطين بشخصال علاى نحاو دائام  حين كانوا يدفعون لل

وبخاصة القرنين السادس عشر والساابع عشار عصر النهضة وقد اتسم . وأبدي ال انفصام فيل

وهوغرو فاي فرنساا  جران برودانباتساع سااحة الفكار السياساي والقاانوني لمفكارين كباار مثال 

 .غيرهمفي انكلترا و وهوبز ولوكفي هولندا  غروشيوس

للقررانون الرردولي اهتماماال غروشرريوس بفكاارة الساايادة فااي حااين أعااار  بررودانفقااد اهااتم 

 هروبز، مؤكداً أن القانون الوضعي يخضاع للقاانون الطبيعاي، وذهاب ولفكرة الدولة والقانون

.وينبغي على الحاكم أن يسد  احتياجات الرعية الحر  ة والضرورةإلى تنكيدو على تالزم 
12
 

العقررد "الااذي هياانت أفكااارو للثااورة الفرنسااية وبخاصااة كتاباال  سرروجرران جرراك روأمااا 

فقد اتخذ اتجاهاً آخر، فحساب روساو فاي  ،"روح القوانين" وكتابلومونتسكيو " االجتماعي

نظرية العقد االجتماعي، أن لألفراد حقوق قبل أن يكوناوا فاي مجتماع مانظم، وأن بعاض هاذو 

تها لي  بسبب شروط العقد حسب، بل بسابب الحقوق غير قابلة للتصرف وعلى الدولة مراعا

باعتبااارو حجاار الزاويااة فااي  فصررل السررلطاتطبيعااة اإلنسااان، فااي حااين دعااا مونتيسااكيو إلااى 

تحقياق الحرياة مشادداً موضاوع الرقاباة علاى السالطات، بينماا أك اد روساو علاى مفهاوم سايادة 

ماااعي يصاابحون الشااعب، وإذا كااان الناااس يولاادون غياار متساااوين، فإناال بموجااب العقااد االجت

                                                           

اهبدائل اهملتبس  راهحداث  اهمتعث ة ، مةكي دةاسات اهرحد  : ي  راهمراط   اههر   -وبد اهحسين اعبان : ا ظة - 12

 .ا بعدهارم 13ص  2222،  2اهعةبي ، ط
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األخالقيااة لإلنسااان  مفهرروم الحر ررةإلااى تنكيااد  كرران وقااد ذهااب الفيلسااوف األلماااني . متساااوين

مشيراً إلى إلزام الفرد ببعض التقييدات على حريتل تنميناً لحرية الغير ودور العقل
13
. 

 جنينية الدولة والمواطنة : اإلسالم  – 2

حقاوق الماواطن وحقاوق األجنباي فاي إذا كانت هذو المقاد مات ضارورية للتفرياق باين 

ر مفهوم المواطنة في اإلساالم،  موضوع الجنسية والمواطنة، فال بد  من وقفة سريعة عند تطو 

بلاورت وبخاصاة   دمحم عهد النبياإلسالمية، فالدولة في  –خصوصاً في إطار الدولة العربية 

المجتمع، كماا سااهمت السان ة  عبر القرآن الكريم قواعد جنينية سياسية ودينية وقضائية لتنظيم

النبوية أي أحاديث الرسول  في اإلجابة على الكثيار مان األسايلة التاي كاان يطرحهاا المجتماع 

 .اإلسالمي

ر األماار فااي عهااد  التااي الخليفررة أبررو بكررر وبخاصااة فااي عهااد  الخالفررة الراشررد ةوتطااو 

سواًء ما يتعلق بقضاية العطااء  عمر بن الخطابوترسخت في عهد الخليفة . دامت نحو سنتين

مبرردأ امتيااازات المواطنااة وبخاصااة المحاااربين، حيااث اعتمااد الخليفااة األول أم بفااي الغنااائم 

دون اعتبار للقدم والدخول فاي اإلساالم أو القراباة مان النباي  أو الابالء فاي الحارب  المساواة

لعدياد مان غيار العارب من أجل اإلساالم، األمار الاذي خلاق إحساسااً اسامياً بالمسااواة، شاجع ا

على االلتحاق بالجيش اإلسالمي 
14
. 

وقضااااة   الخليفرررة عمرررر برررن الخطرررابأماااا أماااور القضااااء فقاااد جااارّ تقاسااامها باااين 

، وسان  عمار عاد ة مسؤول بير  المرالمتخصصون عي نهم لهذا الغرض، كما استحدث منصب 

داً علاى مبادأ الَقادفم فاي قرارات، منها مراتبية لإلعطيات، كما أوجد ديواناً خاصاً بالجناد، مشاد  

 .اإلسالم، والبالء في خدمتل، واالنتماء العربي كمعيار للمواطنة أو لمفهوم الجنسية المعاصر

                                                           

روح الشرا ع، جزءان، اللجنة الوطنية اللبنانية لترجمة الروا ع، ترجمة عادل زعيتر  – مونتسكيو: انظر – 13

، ولالطالع على موضوع المواطنة في الدولة العصر ة وآراء عدد من المفكر ن 3001، نطوان نخلة قازان، بيروتأو

 .وما بعدها 27، ص 3003دبية، بيروت، ر الكنوز األمن هو العراقي، دا: والفالسفة  مكن مراجعة كتابنا
 

، مركز القاهرة (20)المواطنة في التار خ العربي اإلسالمي، سلسلة مبادرات فكر ة ( الدكتور)مناع، هيثم  انظر – 14

 .20، ص 2779لدراسات حقوق اإلنسان، 
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التصنيف الاذي اتبعال عمار بان الخطااب  دلايالً   عثمان بن عفانوات خذ الخليفة الثالث 

ي نالات حصاة التا دور قر شلالنتماء والمواطنة، بل زاد في تضييقل خصوصاً بشنن تفضيل 

التوق اف   اإلمرام علرياألسد في إعادة التعيينات السياسية والعسكرية، وهاو الانهج الاذي حااول 

أث ار فاي عناصار االساتقطاب والاوالء،  معاو رة،عندو، إال  أن اندالع الحرب األهلية بينل وبين 

" تميياازال"وقااد شااعر بعااض المااوالين بااالغبن الشااديد، بااالرغم ممااا قااد موو لإلسااالم، فقااد جاارّ 

ال فارق باين عرباي "بحقهم، فاي حاين دعاا اإلساالم ويادعو إلاى المسااواة وفقااً لقاول الرساول 

إساالمهم وإساهامهم "وهاؤالء رغام ". الناس سواسية كنسنان المشا "و" وأعجمي إال  بالتقوّ

في دفع الديات والمشاركة في القتال وفي األماور العاماة، فقاد أُغلقات دونهام فاي القارن األول 

الم علااى األقاال الوظااائف التااي تعنااي الواليااة ال غياار، كاإلمااارة والقيااادة والقضاااء، وأن لإلساا

"تولي بعضهم القضاء فقد ندر من تولى مناصب إدارية وعسكرية هامة
15
. 

ا وإذا كان  ا عالميا يسعى لبس  نفوذو على العالم أجمع، إال  أنال رغام نزعتال  اإلسالم د نا

 األول دار اإلسرالم:لم في عالقاتل الدولية انل منقسم إلى قسميناإلنسانية فقد كان ينظر إلى العا

فالدار األولى تعني األقاليم التي يبسا  المسالمون عليهاا والياتهم، وتضام ، والثاني دار الحرب

الاذميون هام . الرتميون والمسرتأمنونإلى جانب المسلمين أشخاصاً مان غيار المسالمين، وهام 

نتهم األصاالية مقاباال دفااع الجزيااة، ولااذلك فهاام مواطنااون ، فضاالوا االحتفاااظ باادياأهررل الكترراب

 .يتمتعون بالحماية والعيش بنمان، ولكن بشروط في كنف الدولة اإلسالمية

 "أجانررب"أي إنهاام  فهررم القررادمون مررن دار الحررب إلررى دار اإلسررالمأماا المسااتنمنون، 

غيرهاا  مارة أدخلوا إلى دار اإلسالم بإذن من الدولة اإلسالمية سواًء كان لغرض التجا
16
أي . 

                                                           

ر التي  شير إلى انصراف هؤالء إلى المهن ظل كت اب الدواو ن وكت اب الخراج من الموالي حتى تم تعر بها، األم – 15

وهو ( غير العثمانية)دارة والقيادة وهو ما  شابه انصراف بعض النخب من التبعية والتخصص بدالا من أمور اإل

عمال الحرة بعد أن ُسد ت بوجههم الدوا ر إلى التجارة واأل 2731االصطالح التي أخت به قانون الجنسية العراقية لعام 

ولى الت ن شملتهم وهم المجموعة األ. شهادة الجنسية العراقية حصولهم علىوبخاصة الوظا   العليا لعدم  الرسمية،

 .حمالت التهجير في الثمانينات
، ص 2792، 3مقدمة في التار خ االقتصادي العربي، دار الطليعة، بيروت، ط – (الدكتور) الدوري، عبد العز ز : قارن

عاصفة  – شعبان، عبد الحسين: ، قارن كتلك23المواطنة مصدر سابق، ص  – (الدكتور)مناع، هيثم : انظر. 13و 12

بغداد ذلك الزمان، المؤسسة العربية  –الحاج، عز ز :كتلك انظر. 321–332على بالد الشمس، مصدر سابق، ص 

 .وما بعدها 222، ص 2777، بيروت، 2للدراسات والنشر،ط
 

، 2792، دمشق 1المدخل إلى القانون الدولي العام وق  السلم، دار الفكر، ط (الدكتور)شكري، دمحم عز ز : قارن – 16

 .  32–33ص 
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، احاتفظ بدينال مقابال فالتمي من رعا ا الدولة اإلسالميةأن هناك فرقاً بين الذمي والمستنمن، 

لظارف خااص أو طاارئ أو  المسرتأمن فهرو الرتي جراء مرن دار الحرربالجزية واألمان، أماا 

 .أو من رعايا الدولة اإلسالمية والمستأمنون ليسوا مواطنينمؤقت، 

التاااي ال تمتاااد إليهاااا الوالياااة اإلساااالمية، وال تُطباااق فيهاااا الشاااريعة  ودار الحااارب هاااي

معاهردات اإلسالمية، بل إن لها نظامهاا الخااص، وقاد انعقادت باين دار اإلساالم ودار الحارب 

 .أو أنها تكون في حالة حرب مع الدولة اإلسالمية (متعاهدة)وأطلق عليها  سالم أو هدنات

ر الجنسية كوجهة نظر معاصرة لفكرة المواطناة وإذا كانت هذو المقاربة لمفهوم و تطو 

أو الرعويااة أو غيرهااا، فااإن المفهااوم الحااديث للجنسااية فااي العااالم العربااي، لاام يظهاار إال  فااي 

ساانوات متاانخرة بفعاال االحتكاااك مااع أوروبااا وبقصااد التمييااز بااين مااواطني الدولااة اإلسااالمية 

 .وغيرهم من األجانب

أي الفااارد المشاااارك فاااي ) citizen" لماااواطنا" و" المواطناااة"وإذا كاااان مصاااطلح 

فلام  برنرارد لرو سغريباً تماماً في اإلسالم على حاد تعبيار ( الشؤون المدنية والسياسية بحرية

تعرفاال اللغااات العربيااة والفارسااية والتركيااة، حيااث يرجااع ذلااك إلااى غياااب فكاارة المشاااركة 

ا لكلمة المواطن يعتبر وجودلكن  هناك من  للمواطنة، وفكرة المشارك للمواطن،  المسلم رد فا

الحااديث، وهااو المصااطلح اإلسااالمي الااذي يعنااي انتماااء الفاارد فااي باادايات المجتمااع اإلسااالمي 

والتمت ع بعضوية كاملة وفورية في المجتمع السياسي بالمعنى اإليجابي للمواطنة النشطة علاى 

كونل مسلماً 
17
. 

                                                                                                                                                                                     

 .222، ص 3003سالم، دار مجد، بيروت، العالقات الدولية في اإل –السيد حسين، عدنان: كتلك انظر
 

17 – Lewis, Bernard, Islam and liberal, Democracy: A Historical Overview, 
Journal of Democracy, Vol. 7, No:2, 1996. 

نظمة التقليد ة العربية ن المساواة القانونية لم تكن سمة من سمات األإ"و تهب البروفسور سمير أمين إلى القول 

عمل  مالحظات حول منهج تحليل أزمة الد مقراطية في الوطن العربي، ورقة –أمين، سمير: قارن". أو الشرقية

 220، ص 2721مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  "قراطية في الوطن العربيأزمة الد م"مقدمة إلى ندوة 
– 222. 

فندي في بحثه القيم الموسوم إضافة إلى ما تقدم المناقشات القي مة التي نقلها الدكتور عبد الوهاب األ – :قارن

مجلة المستقبل العربي، مركز " نمسلم أم مواط: سالمإعادة النظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في اإل"

 .3/3002–331دراسات الوحدة العربية، بيروت العدد 
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اماااً كبيااراً لاارأي المساالمين، وكااان اإلسااالم األول وبخاصااة فااي عهااد النبااي يااولي اهتم

فاي مقار الحكوماة أو ( أوقاات الصاالة)الذين كانوا يعب رون في لقاءاتهم اليومية لخم  مارات 

عاان تبااادل الاارأي واالسااتماع إلااى رأي ( بمشاااركة نسااوية ملحوظااة)البرلمااان فااي الجااامع 

ب فيهاا، لكان المسلمين والرد  على تساؤالتهم، حيث كان بمقدور أي فرد إثارة أية قضاية يرغا

توس ع وانتشار الدولة اإلسالمية وامتاداد سالطانها إلاى أقااليم بعيادة وبخاصاة العاراق ومصار، 

اضطر  هؤالء إلى تصريف أمورهم بنياديهم بعياداً عان الارأي الياومي والحاوار المساتمر باين 

 مركااز الدولااة وقيادتهااا العليااا وبااين المااواطن، وتاادريجياً باادأت البيروقراطيااة والمااؤامرات

عن المشاركة في تصريف أمور الدولة( المسلم)السياسية تبعد المواطن 
18
. 

مان غيار المسالمين " المقايم"أو " الغرياب"و" المسالم"وظلت فكرة التمييز بين حقاوق 

مسااتمرة حتااى العصاار الحااديث، حيااث تااداخلت ايجابيااا لصااالح األخياار بفعاال ضااغوط غربيااة 

ماان الدولااة العثمانيااة لألجانااب  Capitulationللحصااول علااى مااا يساامى بنظااام االمتيااازات 

وبخاصة للمسايحيين، حياث كاان الغارب يعلان الرغباة فاي تاوفير حماياة خاصاة لهام ورعاياة 

مصالحهم الدينية والسياسية، وهو ماا أعطاى انطباعااً أحيانااً بانن غيار المسالمين الاذين حظاوا 

اوية ماع غيار المسالمين، بدعم الغرب تجاوزوا خ  الدفاع عن مبدأ المواطنة الكاملة أو المتسا

، الااذي حلرر  الفضررولإلااى الحصااول علااى امتيااازات تحاات حمايااة القااوّ األجنبيااة، علماااً باانن 

أك ااد ( ميالديااة 090 – 095)رابطااة لحقااوق اإلنسااان  لنعتباارو مااع الاادكتور جااورج جبااور أو

 اأن ال ياادعو: ، فحواهااابررن جرردعانعبررد  التزامااات لفضااالء مكااة المجتمعااين فااي دار علااى 

إال ونصاروو علاى ( أجنباي)أو من دخلها مان ساائر النااس ( أي مواطن)ظلوماً من أهل مكة م

، وقد تنس   الحلف إثر ظالمة لحقت بتااجر يمناي فاي مك اة، فااجتمع ظالمل وأعادوا الحق إليل

 . الفضالء لنصرتل

                                                           

مواطنون ال ذمي ون، موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشروق، القاهرة،  – فهمي، هو دي: قارن – 18

2770. 
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 ويعتبر حلف الفضول الحلف الوحيد الذي أبقاو الرسول  بعد قيام الدولة اإلسالمية مان

شهدت مع أعمامي فاي دار عباد ب بان : قد جاء على لسان النبي يقولو ،بين أحالف الجاهلية

جدعان حلفاً، لو أنني دُعيت إلى مثلل في اإلسالم ألجبت
19
. 

أو تؤي اد " توافاق"رب ما يعود جزء مان ذلاك إلاى أن بعاض المواقاف اإلساالمية لام تكان 

ر المسالمين، وهاو الموقاف الاذي انعكا  لادّ فكرة إقرار مبدأ المواطناة الكاملاة صاراحة لغيا

الاابعض ماان موضااوع القوميااات واألقليااات الدينيااة واإلثنيااة واللغويااة والمذهبيااة أحياناااً، ولعاال  

موقاف بعااض القااوّ التقليدياة المتشااددة كااان األقارب إلااى هااذو المواقاف، ونعنااي بهااا الموقااف 

قااوق الغياار فااي المواطنااة الكاملااة الملتااب  والااذي ال يقاار مباادأ المساااواة التامااة واالعتااراف بح

ضمن القواعد المعترف بها في القانون الدولي ولوائح ومواثيق حقوق اإلنسان
20
. 

يمكاان القااول إن تطااوراً بطيياااً حاادث باتجاااو إقاارار حااق المواطنااة الكاملااة لاادّ بعااض 

ل المفكرين اإلسالميين، على الرغم من أن المسنلة ال ترتقي إلى الحق الدولي المنصوص عليا

فهمري المفكارين اإلساالميين مثال عادد مان في لوائح حقوق اإلنسان، وهنا يمكن اإلشارة إلاى 

ا وأحمرد كمرال أبرو المجرد وراشرد الغنوشري هو دي وطارق البشري وسليم العو 
 

ودمحم مهردي 

شمس الد ن ودمحم حسين فضل  
21
 .وغيرهم 

                                                           

 3، وط2772في سور ا، دمشق،  حل  الفضول، إصدار الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان –جب ور، جورج : انظر – 19
 .3002إصدار وزارة الثقافة السور ة، دمشق 

 

الفررد "مرن " نرة فري الفكرر القرومي العربريمبردأ المواط"خالرد الحرروب فري دراسرته القي مرة الموسرومة بر  .  قول د – 20

طي بتأصريل عميرق فري الفكرر إن مبدأ المواطنة لم  حظ بمعناه الحد ث القانوني والد مقرا": الفرد المواطن"إلى " القومي

و تهب إلى مناقشة بعض المؤسسين األوا ل في الفكر القرومي ليؤكرد أنره لرم . القومي العربي التقليدي في القرن العشر ن

ا وتأصيالا وإقراراا، و عود ذلك إلى انصراف المفكر ن األوا ل ببعرث  قظرة عربيرة   جد معالجة مباشرة لمبدأ لمواطنة تعر فا

وصياغة العالقة بين العروبة واإلسالم وفصلها عن العالقرة برين العررب والعثمرانيين، و عررض الهو  ة  اا عنمشتركة دفاع

من أنا ومن أن ؟ ومن نحن؟ تلك التري رك رزت علرى : الهو  ة وتركيزه على" حول القومية العربية"أفكار ساطع الحصري 

ا بفكرة المواطنرة أو الد مقراطيرة أو أهميرة حقروق ولم تنشغل أفكار ميشيل عفلق ا. الهو ة، للتما ز عن غيرها نشغاالا جد ا

 .الفرد
الحركررات اإلسررالمية والد مقراطيررة، المواقرر  والمخرراوف المتبادلررة، مشررروع  – (الرردكتور)الكررواري، علرري خليفررة : قررارن

 .3000دراسات الد مقراطية في البلدان العربية، دار قرطاس للنشر، الكو  ، 
، 3، مركررز دراسرات الوحرردة العربيررة، ط21سلسررلة التررال القررومي  – حررول القوميررة العربيرة – الحصررري، سراطع: كرتلك

مل  المواطنة والد مقراطية في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، مصدر  – الحروب، خالد: انظر. 2729بيروت، 

 .سابق
 .ن العربي، المصدر السابقمل  المواطنة والد مقراطية في الوط – األفندي، عبد الوهاب: انظر – 21
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يناااتقص مااان مبااادأ ورغاام محااااوالت التجدياااد فااإن االتجااااو اإلساااالمي الساااائد مااا زال 

المواطنة الكاملة التي يقصرها على االنتساب الديني واإلقاماة، فالمسالمون غيار المقيماين فاي 

الدولة اإلسالمية وغير المسلمين المقيماين فيهاا ال يحاق لهام التمتاع بحقاوق المواطناة الكاملاة، 

يصاابحون وربمااا يصاابحون مااواطنين فااي حالااة قبااولهم بشاارعية الدولااة اإلسااالمية، لكاانهم ال 

مواطنين بالكامل وال يحق لهام تسالم مناصاب رئيساية فاي الدولاة مثال رئاساة الدولاة ورئاساة 

القضاء ورئاسة البرلمان وقيادة الجيش وغيرها
22
. 

التاي أحادثت فاي  الثورة اإلسالمية اإليرانيةفيمكن التوقف عند أما التجربة اإلسالمية، 

متسااوقة أنشنت مؤسسات السياسي للسلطة، حيث استالم اإلسالم  انعطافاً جديداً  9999العام 

اإليرانياة  –برلمان وانتخابات رئاسة ومنذ انتهاء الحرب العراقية ": الديمقراطية"مع الموجة 

خرجت من مرحلة الثورة، لتدخل مرحلاة الدولاة، ولام يكان ذلاك بمعازل عان صاراع سياساي 

دمحم إلصاالحي الاذي قاادو السايد وفكري حااد داخال أوسااط التياار الاديني، وقوفااً ضاد التياار ا

فااي ظاال تصاااعد موجااة شااديدة للتيااار المحااافظ الااذي يحاااول إحباااط خطاا  التغيياار  خرراتمي،

واجال انتقااداً شاديداً التحرد ر الفارسري  إلخ، لكن شرط الدساتور الاذي ناص  علاى... واإلصالح

شاروط الخاصاة الستثنائل المسلمين غير الفرس في الترش ح لرئاسة الجمهورية، ناهيكم عان ال

بوالية الفقيل أو مجل  صياغة الدستور أو تشخيص مصلحة النظام، وهو ما ينتقص مان مبادأ 

 .المواطنة والمساواة

وقااد  9999التاي جاااءت إلاى الحكام عاام  التجربرة السرودانيةأماا التجرباة الثانياة فهااي 

أقار  فاي كن الدساتور سارت نحو تقليص التعددية السياسية والفكرية والدينية واللغوية عملياً، ل

باتجااو إقارار مبادأ المواطناة، بغاض النظار عان الادين، لكنال ظال حاول االنفتااح  9999العام 

محافظاااً ماان حيااث الجااوهر علااى الخصااائص العامااة لتوجهااات الحكاام اإلسااالمي، وهااو علااى 

                                                           

، 2772الحر ات العامة في الدولة اإلسالمية، مركرز دراسرات الوحردة العربيرة، بيرروت،  – الغنوشي، راشد: انظر – 22

، 3، ط7حقوق المواطنة، حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي، قضرا ا الفكرر اإلسرالمي  – كتلك. 372 – 370ص 
 .، نقالا عن عبد الوهاب األفندي،المصدر السابق22–99ص  2772هيرندن، فيرجينيا، 
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غرار دستور إيران يحتوي على بعض الشروط اإلسالمية التي تقر بصيغة للمساواة النظرياة 

أن ترتقي إليها فعلياً أو تقاربها دون
23
. 

واإلطاحااة  1188يناااير العااام  11 بعااد ثااورةمصررر فااي حصاال   خطيااراً ولعاال  تطااوراً  

فااي االنتخابااات وحاااولوا  "األخرروان المسررلمون"حيااث نجااح  ،حسااني مباااركالاارئي  بنظااام 

، فقاد جال، األمر الاذي أثاار ردود فعال شاديدة ضاد هاذا التوالدستور "أسلمة"الدولة و "أخونة"

وألنهم كانوا أغلبياة فاي لجناة  ،إلى قيام دولة دينية محكومة بالشريعة وإن كان بالتقسي  واسع

وبالفعل  فقاد تام االساتفتاء علاى الدساتور العاام  ،فقد حاولوا فرض توجههم  ،صياغة الدستور

ساات   1181  واالنعاازال ءنهااج اإلقصااافااي ظاال  هيمنااة شااديدة علااى المشااهد السياسااي التااي كر 

 .لذي اتسم بالغرور وعدم الواقعيةا

والتاي ( يونياو)حزياران  21وهو ما دفع الشعب المصري لتصحيح مساار الثاورة فاي  

وهكاذا تام إلغااء دساتور  .1182( يولياو)تماوز  2توجت بعملية التغيير التي قادها الجيش في 

عة  تلأعد   آخراألخوان بعد استفتاء جديد على دستور   ،عضاواً  11 ضم تلجنة دستورية متنو 

ماان % 41)فحاااز علااى األغلبيااة الساااحقة  1189تاام عرضاال علااى االسااتفتاء فااي العااام حيااث 

%(21المصوتين الذين بلغت نسبتهم 
24
 . 

فاز باالنتخابات إال أنال كاان كان قد على الرغم من أن حزب النهضة ، فتونس أما في  

وداور ونااور إلبعااد  المشاهد األخاواني المصاري، ولهاذا السابب حااور معل يخشى أن يتكرر

 1189( ينااير)كانون الثااني  11شبح تنحيتل ، علماً بنن الدستور التونسي الذي تم إقرارو في 

وكاان  ،، خصوصااً باإقرارو صايغة الدولاة المدنياةقدماً على جمياع الدسااتير العربياة يعتبر مت

ت بشاكل أساساي ا ثمارة مان ثمارات دينامياة المجتماع المادني التونساي تحااد الشاغل التاي ضام 

 . ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

                                                           

  .األفندي، عبد الوهاب، المصدر السابق: انظر – 23
-اال تخابات راهتغيية، مةكي حمرةابي هلبحرث راهدةاسات االستةاتياي ، بغداد  -وبد اهحسين اعبان : ا ظة  - 24

 .رما بعدها 93، ص  2232بيةرت، 



20 
 

لت الدولة العراقياة  العراقوفي   مان دولاة بسايطة إلاى دولاة  1112بعاد العاام  فقد تحو 

قاانون إدارة الدولااة  ، وذلاك وفقاااً لاـ"فيدرالياة" مرك باة ومان دولاة مركزيااة إلاى دولاة اتحاديااة 

تشاارين األول  81الااذي تاام االسااتفتاء علياال فااي  ،دسااتور الاادائم فيمااا بعاادللمرحلااة االنتقاليااة وال

وعلااى الاارغم ماان أناال اشااتمل علااى إيجابيااات تتعلااق بااالحقوق والحريااات .  1111( كتااوبرأ)

ومبااادئ المواطنااة واسااتقاللية القضاااء وتداوليااة الساالطة وإقاارار التعدديااة، لكاان األلغااام التااي 

ي داخلال يمكان أن تنفجار فاي أياة لحظاة، خصوصااً فاي ظال  احتواها والقنابل الموقوتة التي فا

 .فشل العملية السياسية التي تنسست منذ االحتالل إلى لحظة كتابة هذو الدراسة 

فحتااى اآلن ثمااة عقبااات جد يااة داخليااة وخارجيااة وقفاات فااي طريااق تحقيااق المواطنااة  

ساااهاأبرزمااان  المتكافياااة الحااااكم المااادني  هاااا صااايغة المحاصصاااة الطائفياااة واإلثنياااة التاااي كر 

في مجل  الحكم االنتقالي، والتاي تام تثبيتهاا فاي الدساتور الادائم  بول بر مراألمريكي للعراق 

نررات"تحاات عنااوان   94و 81و 4والمااواد ( مرتااان)وهااي التااي وردت فااي الديباجااة  "المكو 

 .ولىصيغة األلولي  ذلك سوّ وجها آخر ل ،891و 811و

منها اليمن وليبيا في العديد من البلدان العربية وقد أّكدت حركة االحتجاج الواسعة  

وآخرها في العراق ولبنان أن المواطنة ال تستوي مع المحاصصة، مثلما ال تستقيم وسوريا 

ً في المجال  الهويّة العامة الجامعة بالمحاصصة أيضاً، فالمواطنة والهويّة موجودتان أساسا

شوارع والجامعات وأماكن العمل والمرافق العام المشترك للحياة اليومية في األحياء وال

العامة والخدمات في الصحة والتعليم واإلدارة والبيئة والبلدية وكل ما يشّكل مشتركاً 

للجميع، ففي تلك المجالت المدخل الحيوي الجامع للمواطنين وللهّويات المختلفة المؤتلفة 

حسب، بل شأن المجتمع أيضاً والمندرجة في إطار مواطنة متكافئة، وهو ليس شأن الدولة ف

وقواه المحّركة، ويمكن أن يسهم به المجتمع المدني، فالشأن العام بحاجة إلى تربية أيضاً، 

أي الشعور بالمسؤولية والمشاركة في كل ما حولنا، من احترام القواعد الناظمة للعالقات 

 .اة نوعية أفضلإلى معالجة المشكالت بالحوار والسلم، إلى وضع  الخطط والبرامج لحي

كيف تؤطر، ثم  والقت  باهدره : أي مواطن معني بثالث قضاياوفي الختام فإن  

كعضو فاعل  أخيةاً مسؤرهيت في اتخاذ القرار، أي وفق أي صيغة دستورية، ومااةكت  
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في المجتمع ودوره في المشاركة الحيوية، باعتبار أن كل ما يدور في الدولة والمجتمع 

كّون هويّة المواطنين من السمات المشتركة والجامعة خارج دائرة وتت. أمور تعنيه

ية أو ئوغير دوغما استناسبيةاأليديولوجيات واألديان والطوائف، وهي هويّة غير 

أيديولوجية، بل عفوية تلقائية صميمية ، من خالل المشتركات والقيم التي يجتمع المواطنون 

نها والذاكرة المشتركة والتاريخ المشترك والدين عليها، وبالطبع فاللغة ركن أساس من أركا

 .والعادات والتقاليد واآلداب والفنون التي نشأوا عليها

فالوطن هو  ،هسان اهعةبوهو ما جاء في المواطنة فهي تلتصق بالمدنية صفة أما  

المشترك ومكان اإلقامة ، سواء ولد فيه اإلنسان أم لم يولد، والمواطنة أساسها المعايشة 

المشاركة في هذا الوطن، أي المشاركة في العيش معاً، والتي يترتب عليها مسؤوليات و

اجتماعية وثقافية تتجاوز مسألة األرض، ألنها تشمل العالقات ونمط العيش والتفكير 

والحقوق، ناهيك عن شكل من أشكال االرتباط في إدارة الشؤون العامة ، وتحتاج هذه إلى 

العالقة بالمكان، العالقة : ية وتعليمية لتحديد مكّوناتها وأسسها مثلبرامج عمل ثقافية وتربو

باألشخاص الذين يسكنون هذا المكان ، العالقة بمن يحكم هذا المكان ويدير الشؤون العامة 

أي عالقة المواطن بالدولة وذلك جزء من ثقافة المواطنة التي ينبغي أن تنّما من خالل تنمية 

روعيتها بسيادة القانون وشرعيتها من خالل رضا الناس ومنجزها فكرة الدولة وتعزيز مش

 .التنموي 

 

امعي  اهم تدى اهرط ي ألبحاث "اهتي تصدة ون " حرهيات اهم تدى" اةت في مال  *

رهي )  2223(ي اية)، كا رن اهثا ي (واةاهثا ي  )، اهس    24، اهعدد  "اهفكة راهثقاف 

 (.مال  ولمي  محك م 

 .2223-1-23يرم ( ه دن/ بغداد -اهعةاقي  )ي اةيد  اهيمان أويد  اةها ف*
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