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 المستخلص
رغم اختالف المفكرين في تعريف محدد للمواطنة اال انه بشكل عام تم االتفاق على     

تتمثددل  ، ووجددود عال ددة طددون طددرفونو هددي شددعور   مددي عدددا ا ددو تعددوم علومددا   ومنمددا 
 وهناك حعوق )طط ع ة(  و ،مذه العال ةطتفاوت طون األفراد باإلح او  ، والوطن داخل

، رغم ظمورها وتطورها طمذا المصدطل  المواطنة )مدن ة و  ا  ة(حعوق مكت بة معن ة ب
في الغرب اال انما لمدا جدذور فدي الفكدر ال  ا دي اال دالمي متمثلدة )بصدح فة المدوندة(، 
ولمدددا ممار دددة وتططوددد  علدددى ارر الوا دددي العرمدددي واال دددالمي ، رغدددم اخدددتالف الت دددارات 

 المفموم ومدلوالته الفكرية. الفكرية اال الم ة والعرم ة حول المصطل  ول و حول
 الكلمات المفتاح ة  المواطنة ، الت ارات، اال الم ة

Summary: 

    Although the thinkers differ in a specific definition of 

citizenship, between them is a relationship that links a relationship 

between two parties and within the homeland, and a difference 

between individuals with feeling, and there are (natural) rights and 
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acquired rights whose roots are rooted roots are roots roots are 

roots are roots are roots, despite their appearance, despite 

Different Islamic and Arab ideas about the concept of the concept 

and its intellectual implications. 

Keywords: citizenship, currents, Islamic 

 المقدمة
المفاه م اال ا  ة، وذات تأثور على م توى الفكر المواطنة من  مفموم عد      

وهي نتاج الطوئة الفكرية الغرم ة، ولكن وجدت لما ال  ا ي العد م والو  ط والمعاصر، 
المعاصر الذي  ع ش حالة التجدود لكي وتفاعل مي العد م و  صدى في الفكر اإل المي

تحكمه منظومة فكرية عامة تعوم على مفموم الدولة العوم ة أو الوا ي ال  ا ي الذي 
 .الوطن ة
شمدت الععود االخورا من العرن الماضي احداث متالحعة جعلت عمل ة التغوور      

امرًا حتم ًا في معظم دول العالم ومنما الدول العرم ة اال الم ة، التي تخشى ان تؤدي 
لمرتبطة بالتطور العلمي ال ريي الى تأثور على هذه التحوالت االجتماع ة المت رعة وا

  مما ومبادئما وعاداتما وتعالودها، حوث وراد اضعاف المو ة الوطن ة واذابة المجتمعات 
في الن   الثعافي الغرمي فكريًا وا تصاد ًا و  ا  ًا وانتعاص بعر الحعوق وخاصة 

مواطنة الى ت ارات ال  ا  ة منما، حوث تباونت اآلراء والموا ف حول موضوع ال
 مختلفة. 

وفي هذا ال  اق لما لموضوع المواطنة من اهتمام كطور في الفكر ال  ا ي،  واء     
منذ تداول المفموم في العصور العد مة، مرورًا بالعصور الو طى والحدوثة، وا ضًا 
تداول المفموم في الفكر العرمي واال المي المعاصر، لذلك تناول البحث درا ة 

اطنة والبحث عن مفمومما في المعاجم االنكلوزية والعرم ة لغرر توض   واوجاد المو 
تعريف محدد للمواطنة، وا ضًا البحث في طدا ة ظمورها، واخورًا مو ف الفكر العرمي 

 المعاصر من المواطنة.
مباشر  بشكل العرم ة الشعوب ح اا  مو بكونه الموضوع تكمن أهم ة اهمية البحث: 

 تمووز دون  وواجباتمم لحعو مم المواطنون معرفة وفي وأهموتما، المواطنة ثعافة نشر في
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 الوصول أجل من للوطن والوالء بالمواطنة الشعور وكذلك، تر وخ وآخر، مواطن طون
 . العرم ة الجماهور وأهداف طموحات تحع  وم تمدا شاملة تنم ة عمل ة إلى

 االت ة    تنطل  اشكال ة البحث من األ ئلة اشكالية البحث
 ما هو مفموم المواطنة، وماهي المصطلحات المعارمة لما؟  .1
 وماهي الجذور والتطور التاريخي للمواطنة؟ .2
 وما هي موا ف الت ارات الفكرية العرم ة واال الم ة واتجاهاتما؟ .3
 وهل المفموم وافد للفكر العرمي واال المي من الغرب ام نابي من تراثه؟ .4
 د مارو المواطنة منذ طدء اال الم الى و تنا  وهل الفكر العرمي واال المي .5

 الحاضر؟
تنطل  فرض ة البحث بان مفموم المواطنة  له جذور في الفكر العرمي فرضية البحث: 

واال المي ولكن بص غة مختلفة،  وله وممار ة على ارر الوا ي ، منذ طدء اال الم 
 واال الم ة اتجاهما. الى و تنا الحاضر رغم اختالفات الت ارات الفكرية العرم ة

ا تخدم في البحث كل من المنمج التاريخي من خالل البحث في منهجية البحث: 
المواطنة منذ ظمورها في العصور العد مة الى الو ت الحالي، وا ضًا تم ا تخدام المنمج 
التحلولي والمنمج المعارن في ما وتعل  المواطنة في الفكرين الغرمي والعرمي، 

 طون موا ف الت ارات العرم ة اتجاهما.واالختالفات 
  م البحث الى معدمة وثالثة، مطالب  تناول المطلب االول مفموم هيكلية البحث: 

المواطنة في اللغة واالصطالح، في حون تناول المطلب الثاني التطور التاريخي 
للمواطنة، اما المطلب الثالث فتناول مو ف الفكر العرمي واال المي المعاصر من 

 المواطنة واخورًا خاتمة موجزا للبحث. 
 مفهوم المواطنةالمطلب االول: 

بعدددر مددا اصددب  مفمددوم المواطنددة مفمومددًا ح ددًا ومتحركددًا فددي اطددار  ددورورا تاريخ ددة      
م ددتمرا بعدددر مددا ثددار صددعوبة واضددحة فددي اوجدداد تعريددف مدداني وجددامي لدده فمدداذا نعندددي 

المفموم؟ وكوف ظمر وتطور تاريخ ًا؟ كل وماهي المصطلحات المعارمة لمذا  بالمواطنة؟
 هذه األ ئلة  وف نحاول اإلجابة علوما بشكل مختصر في هذا المطلب.
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          Citizenship     لغة واصطالحا( المواطنة )مفهوم  اواًل: 
. ومحلدده اإلن ددان مددوطن وهددو ، بدده تعدد م المنددزل  تعنددي والمواطنددة  المواطنةةة لغةةًة : -أ 

 اتخدددذه  وأوطندده ، المكدددان وطددن  ذلدددك ومددن ، موا فمدددا  مكددة ومدددواطن ، أوطددان والجمددي
، 1ف دددده  عدددد م وم ددددكناً  محددددالً  اتخددددذها  أي ، وكددددذا كددددذا أرر فددددالن أوطددددن   عددددال. وطندددداً 

المواطنددة فددي االصددل مشددتعة مددن كلمددة )مددواطن(، وتعنددي ان االن ددان بطط عتدده مددواطن و 
 (polis)مددة المواطنددة مددن، واالصددل اللغددوي لكل2ونتمددي الددى مجتمددي معددون بحكددم العددرف

المواطندة  ت دتخدمطنداء حعو  دًا ومشداركة فدي شدؤون المدوندة، كمدا  اذ تعدد وتعندي المدوندة،
وتعاطلمدا باللغدة  ،(cite)وهدي مشدتعة مدن كلمدة (citoyenneté)كترجمة للكلمة الفرن د ة 

                                                                         .           3( أي المدونةcity( المشتعة من كلمة )citizenshipاإلنجلوزية كلمة )
" انمدا مكاندة أو عال دة اجتماع دة  عرفدت المواطندة علدى المواطنة فة  االصةطال : –ب 

(، ومددن خددالل هددذه العال ددة  عدددم الطددرف تعددوم طددون فددرد طط عددي ومجتمددي   ا ددي)دولة
 .4حما ة، وتتحدد هذه العال ة عن طري   انون"االول الوالء، ويتولى الطرف الثاني ال

فالمواطندددة هدددي شدددعور باالنتمددداء الدددى جماعدددة اجتماع دددة لمدددا ثعافدددة وتددداريخ ومصدددور     
مشترك، وينظم هذا الشعور اجتماع ًا و انون ًا و  ا  ًا، و  مم الفرد طمذا االنتماء بشكل 

 .    1فاعل في الح اا االجتماع ة

                                                           
1 

 .338،)القاهرة: دار المعارف، د ت(، ص15محمد ابن منضور، لسان العرب، ج 
  2

 .629(، ص2007عجم الفلسفي،) القاهرة: دار قباء الحديثة ، مراد وهبه: الم
3 

نقالً عن: ديملي فالق، حفاف لويزة، مفهوم المواطنة والسيادة عند جان جاك روسو، رسالة  

ماجستير غير منشورة، جامعة الجياللي بونعامة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم 

 .26،ص2015الفلسفة،


لنظام  محدد ويخضعون جغرافي من األفراد يمارسون نشاطهم على إقليم مجموعة الدولة : هي 

معين، ويقول االستاذ عبدهللا العروي ان "الدولة سابقة على فكرة الدولة" واي تساؤل عنها  سياسي

ل حول االصل والهدف، او حول التطور والمستقبل، او الوظائف والوسائل. يعني بالضرورة تساؤ

فكرة حول الدولة يدور حول هذه المحاور )الهدف، والتطور، والوظيفة(، وما يخص مفهوم  فأي

الدولة في كافة مجاالت الحياة سواء منها ) االقتصادية واالجتماعية، والثقافية، والقانونية ( وغيرها، 

سعى لتفسير هذه الظاهرة من منطلق الهدف الذي يرمون الى تحقيقه من خاللها، وكيفية فكل منها ي

للمزيد ينظر: تطورها، الوظائف الموكلة اليها، من دون تفسير الظاهرة بما هي قائمة في حد ذاتها، 

   .8-7، ص2011، المركز الثقافي العربي، بيروت،9عبدهللا العروي، مفهوم الدولة، ط
4

سميرة لغويل، قيم المواطنة في المجتمع الجزائري: دراسة تحليلية، مجلة االستاذ للعلوم  نقال عن: 

 .6،ص2019، 2، العدد58الجزائر ، مج  -واالجتماعية، جامعة باتنة االنسانية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 ة الكاملة والمت او ة في المجتمدي بمدا وترتدب علومدا مدن حعدوق لمواطنة " تعني العضو فا
 مفموم لثالث منظورات متشابكة االبعاد ل ت المواطنة فيحددو    .2وواجبات"
العائمدة علدى  الحريدةب التمتديالمنظور الوطني ) العانوني(   وتأ و على حعوق  -1

ووضدد  هددذا  االتدديوالتعريددف  ،3ومددا  عاطلمددا مددن التزامددات علددى المددواطن  ددانون 
الجانب ، فالمواطنة كونما "عال ة طون فرد ودولة كما  حددها  انون تلك الدولة، 
وبما تتضمنه تلك العال ة من واجبات وحعوق في تلدك الدولدة أذ أن كدل مدواطن 

كان الشخص لد ه الح  ،وجدب أن  كدون هنداك  فاذاله نفو الحعوق والواجبات 
 .4 لح "شخص ما لد ه واجب مماثل للوفاء طمذا ا

المنظددددور ال  ا ددددي  و عطددددي المددددواطن الحدددد  فددددي االشددددتراك فددددي صددددني العددددرار  -2
تركددز علددى عضددو ة  ،5ال  ا ددي، وان  كددون عضددوًا فعددااًل فددي ال ددلطة ال  ا دد ة

المواطن ال  ا  ة، ومنما تعريف دائرا المعدارف األمريك دة لمدا طددأنما "علدى وجده 
االنتخاب وتولي المناصدب  العموم ت بغ على المواطن حعو ًا   ا  ة، مثل ح 

 .(6)العامة"
المنظور االجتمداعي  الدذي وؤكدد علدى حد  الفدرد ان  عد ش ح داا امندة وكريمدة،  -3

،  مكدن اإلشدارا إلدى أحدد التعداريف طمدذا الخصدوص 7تحع  الرفاه دة االجتماع دة

                                                                                                                                                      
1 

 .8المصدر السابق، ص
2

جامعة  دراسة نظرية تفصيلية، مجلة كلية التربية بنات، -اسامة عبد علي خلف، مفهوم المواطنة 

 .444،ص2،2014، العدد25بغداد، مج 
3

نقال عن: احمد مجدي حجازي، المواطنة وحقوق االنسان في ظل المتغيرات الدولية الراهنة،  

 .23(،ص2009)القاهرة: الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، 
4
 Veera Ilona lija, An Analysis of the Concept of Citizenship: Lagal, political 

and social Dimensions, Masters thesis, university of Helsinki, Faculty of 

social sciences, social and Moral Philosophy, 2011,p13. 
5
 .23احمد مجدي حجازي ، مصدر سبق ذكره،ص 

 
6

جموعة باحثين، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، معلي خليفة الكواري، نقالً عن:  

،)بيروت: مركز دراسات الوحدة 1الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي،ط

 .93ص(،2004العربية،
7
 .23احمد مجدي حجازي ، مصدر سبق ذكره،ص 
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التددددي تددددرى فددددي المواطنددددة "رابطددددة اجتماع ددددة و انون ددددة طددددون األفددددراد ومجددددتمعمم 
                   .1طي ، وتتضمن م ؤول ات وواجبات وجب أن تنفذ"ال  ا ي الد معرا

مدددا الددى التغووددر الحاصددل فددي تعريفدده مددن  ب ددطب فالمواطنددة مصددطل  مععددد ،          
 طددون، ومددي هددذا التععوددد فددان هندداك شددوئا ثاطتددا ف دده هددو أن المواطنددة تتضددمن التزامددا اخددرى 
 صال  المجتمي بمثابة مصلحة للفرد . اآلخر، وتعريفه ضمن المجتمي ، وعد مو الذات 

  2ومن خالل تحلول جملة التعاريف الواردا  مكن إدراك إنما توكد على
ح او جمعي   مي.   -1  المواطنة هي شعور وا 
 دولة(.  -وجود عال ة طون طرفون)الفرد/ مجتمي -2
 داخل حوز جغرافي محدد وهو الوطن. -3
عال دددة وان هدددذا التفددداوت ان هنددداك تفددداوت طدددون األفدددراد باإلح ددداو حدددول هدددذه ال -4

 متأتي من اختالفات وتباونات   م ة داخل الجماعة 
حعددددوق مكت ددددبة معن ددددة و ان هندددداك حعددددوق )طط ع ددددة( ال  مكددددن التخلددددي عنمددددا،   -5

 بالمواطنة )مدن ة و  ا  ة(.
 Asymptotic termsثانيًا: المصطلحات المقاربة     

دائدددم داخدددل الدولدددة   هدددو الفدددرد الدددذي   دددتعر بشدددكل (citizenship)المةةةواط    -1
فالمواطندددة هدددي التعطودددر  3و حمدددل جن دددوتما ويتمتدددي بدددالحعوق المدن دددة وال  ا ددد ة،

العدددانوني عدددن الوجدددود ال  ا دددي للدددوطن والمدددواطن معدددًا وهدددي المددددخل األ ا دددي 
لتطددددوير الددددوطن أطتددددداءًا مددددن نظامدددده  اال دددداوللنمددددور الددددوطني وهددددي حجددددر 
 .4ال  ا ي واالجتماعي واال تصادي

                                                           
1

بتول حسين علوان ، المواطنة في الفكر االسالمي المعاصر، اطروحة دكتوراة غير منشورة،  

 .20،ص2006لوم السياسية، جامعة بغداد ، كلية الع
2

كمال حسين دهام، مفهوم المواطنة واليات تعزيزها، مركز الدراسات االقليمية، جامعة الموصل،  

 .3،ص2019، 13العدد
3

ياسين محمد حمد، المواطنة في ظل العولمة، مجلة قضايا سياسية، جامعة النهرين ، كلية العلوم  

 .248،ص2014، 36-35السياسية، العدد 
4
 Gabriel de la paz, citizenship and social inequality, enter time 2019\10\13 

across https://www.civiced.org/pdfs/delaPazGabriel. 
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الواجبدددات وتمدددن  الحعدددوق  تدددنظمهدددي رابطدددة  انون دددة  (:Nationalityالجنسةةةي ة) -2
الرابطددة المعنو ددة طددون الفددرد ووطندده  فمدديالمواطنددة ، امددا والممّوددزات لمددن  حملمددا 

 .1 حتى لو كان  حمل جن  ة مزدوجة
وهي حب الوطن والشعور الباطن باالنتماء ال ه والرغبة  (:Nationalالوطنية ) -3

ول ان المواطندددة فومدددا )ركدددن معندددوي(، فمدددي تعتدددرب فدددي العددد ش ف ددده، فعنددددما نعددد
بمفموممدا مدن الوطن ددة وعنددما نعدول ان المواطنددة لمدا )ركدن مددادي( فمدي تعتددرب 

 . 2من مفموم)الجن  ة(
وهدددو البععدددة الجغراف دددة التدددي  عددد ش علومدددا االن دددان،  (:Motherlandالةةةوط  ) -4

رر والم ددداه وتحدددددها ال  ا دددة ذات ال ددد ادا، وتتبدددي الدددوطن باإلضدددافة الدددى اال
 .3اال ل م ة والمواء

هدددي المركدددب المتجدددانو مدددن العددد م والدددذكريات والتعطودددرات  (:Identityالهويةةةة ) -5
والتطلعدات التددي تحفدك ذاكددرا جماعددة بشدرية عددن الجماعددات االخدرى وهددي علددى 

  هو دة وجماعيةة، هو دة الفدرد داخدل جماعدة االنتمداء الدى طائفدة، فردية اندواع  
  هددي الجامعددة االمةةةن تموزهددا ثعافددة مشددتركة، وهو ددة جماعددة داخددل االمددة ، لكدد

                                           للجماعات والثعافات المشتركة داخل امة واحدا وتموزها عن االمم االخرى.
 التطور التاريخ  للمواطنة المطلب الثان :

اطنددة، إذ أن البدداحثون حددول الجددذر التدداريخي لمفمددوم المو  موا ددف وافكددار اختلفددت
تددرى أن هددذا المفمددوم ظمددر الفكددر ال  ا ددي الععالنددي التجريطددي ، مددن   إحدددى الدرا ددات

إلدددى ظمدددور الدولددددة  دون أن تحددددد مددددا زمن دددة لظمدددوره، فدددي حدددون ترجعددده درا دددة أخدددرى 
تشددور إلددى أن هدذا المفمددوم ارتددبط بددالفكر الووندداني العددد م،  العوم دة، طونمددا اغلددب الدرا ددات

                                                           
1

احمد صدام ايدام، سبل تعزيز ثقافة المواطنة في عراق ما بعد التغير السياسي، مجلة تكريت للعلوم  

 .67،ص15،2018لسياسية، العددالسياسية، جامعة تكريت، كلية العلوم ا
2
 .247ياسين محمد حمد، مصدر سبق ذكره، ص  
3
 .247المصدر نفسه ،ص  
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را ددات وغورهددا لددم تغفددل التطددورات التددي شددمدها المفمددوم علددى صددعود علمددا بددأن هددذه الد
 .  1النظريةو الممار ة 

وحضدارتمم، ومددأت  بةاالرري ومن الناح ة التاريخ ة فان فكرا المواطنة مرتبطة 
 الرجددال البددالغونم وكانددت المواطنددة عندددهم تشددمل  بددالطروز فددي طدا ددة العددرن ال ددادو ق.

عدن المواطندة وممار دتما، فلعدد  ارخدوان الووندانوون أول مدن ، ووفعا لمدذه الدرا دات فدأفعط
، 2فدي المشداركة ال  ا د ة فدي مجتمدي المدوندةالبدالغ كانت المواطنة تشور إلى حد  الفدرد 

و الحددك علددى مفمددوم المواطنددة فددي الوونددان اندده  ددائم علددى مطدددأ الم دداواا فددي المجدداالت 
كمددا أن هددذا المفمددوم كددّرو نظددرا العانون ددة وال  ا دد ة لمددن  شددملمم مصددطل  المواطنددة، 

 . 3وهي طبعة النبالء ورجال الدوناصب  معصورا على ألنه الالم اواا االجتماع ة 
حصدددل تّغودددر فدددي مفمدددوم المواطندددة وكاندددت  اإلمبراطوريةةةة الرومانيةةةةوفدددي عمدددد 

الفكرا عند الرومدان مطن دة علدى ا داو الرؤ دة االغريع دة، وكدان المجتمدي الرومداني  مودز 
ق م ، تعددرر فددت  جم ددي  ددكان االمطراطوريددة حدد   212رار والعطوددد وفددي  ددنة طددون االحدد

، وفدددي هدددذه المرحلدددة اتصدددفت  4المواطندددة هندددا  عصدددد االحدددرار فعدددط دون العطودددد والن ددداء
المواطنددة بالالم دداواا طددون الشددعوب، مثلمددا كانددت فددي المدددن اإلغريع ددة أمددا فددي المرحلددة 

كن، هو األ او في اتصاف الفدرد بالمواطندة، الثان ة فعد اصب  مع ار الوالء، ول و ال 
 . 5فعد اصب   كل اطناء الشعوب الخاضعة لإلمطراطورية مواطنون

العصةةةور الوسةةةط  ولعدددد تراجدددي مفمدددوم المواطندددة مدددن الناح دددة التطط ع دددة خدددالل 
ب م وذلك بعد ان اندثرت التجارب الد معراط ة  1300-300التي امتدت من  األوربية

ي الحضدددارتون االغريع دددة والرومان دددة مدددن جمدددة ، وتوجددده الحضدددارات المحدددودا فدددي دائرتددد
، وطبعا لذلك فدأن  6ال ائدا آنذاك الى ا امة حكم ملكي مطل  غور معود من جمة اخرى 

                                                           
1
 .8بتول حسين علوان ، مصدر سبق ذكره، ص 
2

سهاد عادل احمد، االقليات والوحدة الوطنية في العراق المعاصر، اطروحة دكتوراه غير منشورة،  

 .29ت السياسية والدولية، صجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسا
3
 .11-10بتول حسن علوان، مصدر سبق ذكره، ص 
4
 .30سهاد عادل احمد، مصدر سبق ذكره، ص 
5
 .11بتول حسين علوان، مصدر سبق ذكره، ص 
6
 .85علي خليفة الكواري، مصدر سبق ذكره، ص  
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مفموم المواطنة هو اآلخر شمد تطورا إذ ارتبط بالم ألة الدون ة، فالم  حي هو المواطن 
،كمدددا أن هدددذا المفمدددوم  دددد تطدددّور الحعدددا مددن دون غودددره مدددن أطنددداء المددددن األخدددرى كالومود

 . 1ل صب  مفموما وظ ف ا،  فالذي  عمل عمال مفودا للمجتمي  عد مواطنا
و عدددود تددداريخ اطدددداع المواطندددة فدددي اورمدددا بعدددد اكتشدددافه الدددى طدا دددة ظمدددور الفكدددر 

ومددا تالهددا مددن  االصةةال  الةةد ن ال  ا ددي الععالنددي التجريطددي وتزاوددد تددأثوره نتوجددة حركددة 
إلدددى  عصةةةر فالسةةةفة التنةةةوير،   دددعى 2فدددي الح ددداا ال  ا دد ة لنهضةةةة والتنةةةويرحركةةات ا

صدد اغة مفمددوم جدوددد للمواطنددة وددتالءم مددي المنظومددة الفكريددة لدددى كددل مفكددر ف مددا وددرتبط 
أرادوا الخددروج  ورو دو ولددوك بدالمجتمي والدولددة وال دلطة، اذ أن المفكددرين هدومز

                                                           
1
 .13-12بتول حسين علوان، مصدر سبق ذكره، ص 
2
 .86ق ذكره، صعلي خليفة الكواري، مصدر سب 


وهو أحد أكبر فالسفة القرن السابع  إنجليزي وفيلسوف عالم رياضيات توماس هوبز 

المجال القانوني حيث كان باإلضافة إلى وأكثرهم شهرة خصوصا في  بإنجلترا عشر

انونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من األطروحات ، فقيها قوالتاريخ واألخالق بالفلسفة اشتغاله

م ( في مدينة 1979-1۵88التي تميز بها هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي ولد )

ً تميز بطبع حاد،، له العديد من المؤلفات منها ) عناصر  ً بسيطا مالمسبري اإلنكليزية لوالد كان قسا

دما اندلعت الحرب األهلية في إنجلترا لجأ بمحض إرادته إلى م، وعن1954الفلسفة : المواطن ( عام 

، دون أن يقتصر 1650فرنسا، وبعد عودته منها وضع كتابه الشهير ) اللفياثان الوحش التين ( عام 

ً أخرى تتعلق بالمنطق والرياضيات وفلسفة القانون، وكان  عمله على هذين الكتابين حيث وضع كتبا

في نظرية العقد االجتماعي التي دعى اليها باالشتراك مع غيره من الفالسفة  من دعاة الملكية المطلقة

حول نظرية العقد االجتماعي، اتسم فكره بالخوف نتيجة االوضاع السائدة في بلده، مما جعل أفكاره 

تعبيرا عن خوفه هذا ورد فعل عليه. للمزيد ينظر: عبد الرضا الطعان واخرون، الفكر السياسي 

 . 38، ص2018، بغداد، 1ديث والمعاصر، دار السنهوري، جالغربي الح


 


جون لوك فيلسوف وطبيب ورجل سياسي انكليزي، ولد في راينتون في دوقية سومر ستشير 

الواقعة جنوب غربي انكلترا من عائلة بروتستانتية ذات اصول متواضعة، الف لوك عدة كتب ضمنها 

وكتاب  1689المؤلفات: "رسائل حول التسامح" ظهر عام  فلسفته العامة وأفكاره السياسية، من هذه

و "المسيحية  1690و "بحث في ملكة الفهم البشري" عام  1690"بحث في الحكومة المدنية"عام 

،) بيروت: 1، ط5، جموسوعة السياسة، للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي و آخرون،  المتعلقة"

 .509-508ص ،(1974المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 


م(،هو كاتب وأديب وفيلسوف، يعد من أهم 1778 - 1712 (جنيف جان جاك روسو ولد في 

، ابن إسحاق روسو صانع ساعات وسوزان برنارد. توفيت والدة جان جاك روسو عصر التنوير كتاب

حتى سن العاشرة. ترك بعد تسعة أيام من والدته، وعليه تربى وتعلم جان جاك روسو في َكنِف والده 

دي وارنز ومن هناك  روسو المدينة في السادسة عشر من عمره وتأثر بامرأة كاثوليكية نبيلة تدعى

تحول إلى الكاثوليكية الرومانية امضى وقتًا قصيًرا يتدرب فيه ليصبح قسيًسا ثم انتقل إلى ليون في عام 

وعمل كسكرتير للسفير الفرنسي في البندقية، وبدأ في  ديدرو دينيس بـ ليصبح مدرًسا، والتقى 1740

له العديد من المؤلفات منها )جولي( و ) إميل(  .دالمبرتكتابة بعض المساهمات في موسوعة ديدرو و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1712
https://ar.wikipedia.org/wiki/1712
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/
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و طبعدة إلدى مفمدوم   ا دي  عتمدد األمدة والدولدة بالمواطنة من مجرد االنتمداء إلدى دودن أ
مع ددارا ، فمددم نظددروا إلددى المواطنددة علددى أنمددا تكت ددب   ا دد ا ولدد و دون ددا أو طبع ددا كمددا 

  .  1كان شائعا في العصور الو طى
 1618حرب الثالثون عامًا التي اندلعت في الفترا ما طون عامي ) احدثتلعد 

الكاثول كي من جمة، والمذهب اإلصالحي طون المذهب انع امات كطورا ( 1648 -
اكت طت صفتما كحدث مفصلي بارز صني تاريخ التي الطروت تانتي من جمة أخرى، 

ا تمرت  نوات طويلة أوروبا الحدوث بالنظر إلى  ل لة الصراعات التي فّجرتما، والتي 
وج ة تمخضت عنه ِمن تحّوالت ا ترات وما من خاللما عرفت طد )حرب الثالثون عاما(،

كطرى شّكلت منعطفًا في الفكر وال  ا ة ومناء الدولة الحدوثة ووضي أ و العال ات 
دوني طائفي طون داخلي صراع  فياندلعت الحرب في ألمان ا  الطدا ةفي  الدول ة أ ضًا،

الكاثول ك والطروت تانت، حوث كانت ألمان ا معّ مة بالتعادل طونمما، ثم  رعان ما 
ون ة إلى صراع انتعلت إلى الدول األ وروم ة األخرى، إلى أن  تحولت هذه الحرب الدِّ

  ا ي على النفوذ طون تلك الدول، وهذا وؤكد صعوبة ال  طرا على الصراعات 
 .(2)المذهط ة والدون ة أو منعما من التمدد والتو ي

وب طب طول فترا الحرب وما احدثت من حالة الفعر واالمرار والمجاعات   
، باالضافة الى الكثور من الضحا ا، وتض  من كل ما  ط  ان حرب وال لب والنمب

الثالثون عاما التي حدثت في طداوتما على الصعود الداخلي على شكل دوني ععائدي، 
، وبالتالي ان هذه الحرب  وف تعود الى التدخل رابطة المواطنةوما وؤدي ذلك على 

ما نتج من انع ام اورما الى ب  ادا الدولة، وهي نتوجة لحركة االصالح الدوني و 
مع كرين، فمي لم تكن حرمًا محل ة فعط، طل اصبحت حرمًا اورم ة اشتركت فوما العدود 

                                                                                                                                                      

ً )مقالة في التعليم( و )العقد االجتماعي(، توفي روسو في عام  نقل  1794، وفي عام 1778وايضا

الثوار الفرنسيون ُرفاته إلى البانتيون في باريس، للمزيد ينظر: جان جاك روسو، العقد االجتماعي، 

 .11-8، ص2012هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة
1
 .13بتول حسين علوان، مصدر سبق ذكره، ص 

عمار شاكر وحارث عبد الرحمن، حرب الثالثين عام قراءة في االسباب والنتائج، مجلة دراسات  2

 .5-4ص2014، 38انسانية، جامعة سامراء، كلية التربية، العدد:
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من الدول االورم ة، كل منما   عى الى تحعو  اهدافه، واخورًا عدت معاهدا و  تفال ا 
عدم المعاهدا االولى التي شكل العانون الدولي في ما وتعل  بم ألة   ادا االرر و 

التدخل في الشؤون الداخل ة من  طل دولة اخرى، االمر الذي ادى الى طدا ة جدودا، 
اضافًة الى حاولت المعاهدا الى تنظ م مجاالت الح اا االجتماع ة وال  ا  ة، بانماء 

 (. 1تلك الحرب وف    ادا العانون الدولي)
 ددة والفرن دد ة الثددورات اإلنكلوزيددة واألمريك القةةر  الثةةام  عشةةرلعددد  دداهمت فددي 

عمل ا في طلورا مفموم للمواطنة ولتعي في جوانب منه مي توجمات وأفكار فال فة التنوير 
( التدددي أعلندددت عدددن 1689،فلعدددد ظمدددرت فدددي طريطان دددا الئحدددة الحعدددوق الطريطان دددة لعدددام )

ولكدن بع دام الثدورتون األمريك دة والفرن د ة وارتباطممدا بمفمدوم "حعوق وحريات المواطنون، 
الحدوثدة ، وضدعت أهدم األ دو التدي ارتكدز علومدا مطددأ المواطندة الحددوث، فدالثورا الدولة 

الفرن  ة، مدثال ،عملدت علدى إلغداء االمت دازات واأللعداب التدي تمتعدت طمدا فئدة مدن النداو 
 .  2"في العمد الملكي ، وأعلنت مطدأ الم اواا للجم ي

مددرت طمددا  حدددثت تغوددرات كطددرى متداخلددة ومتكاملددة القةةر  التاسةةر عشةةروفددي 
 التغورات ال  ا  ة التي ار ت مبادئ المواطنة في الدولة العوم ة المعاصرا، ومنما . 

 تكوين الدولة العوم ة الحدوثة . -1
 المشاركة ال  ا  ة وتداول ال لطة  لم ا .   -2
 إر اء حكم العانون وا  امة دولة المؤ  ات .   -3

واطنددة مددن المفمددوم هددذه العوامددل  ددد عملددت، فددي وا ددي األمددر، علددى نعددل الم"أن 
، و ددد شدددمد مطددددأ  "التعلودددي ذي الجدددذور اإلغريع ددة والرومان دددة إلدددى المفمددوم الحددددوث لمدددا

المواطنة منذ نما ة العرن الثامن الى و تنا الحاضر تطورًا نوع ًا وكم ًا، و دد ات دي نطداق 
 .  3شموله لفئات المواطنون البالغون  ن الرشد من الجن ون

                                                           

 .20-19المصدر نفسه، ص 1
2
 .14لمصدر نفسه،صا 
3
 .92-87علي خليفة الكواري، مصدر سبق ذكرة، ص 
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والدذي ا دتند إلدى أفكدار عصدر  القةر  العشةري ر معظدم الذي تطلور طجالء عطد"
النمضة والتنوير ومبادئ حعوق اإلن ان واعتماد الشعب مصدرا لل لطات، وهكذا اصب  

 .  1"أحد الركائز األ ا  ة للعمل ة الد معراط ة
ما تعدم فإن فكرا المواطنة ترجي من الناح ة التاريخ ة الى طد ة ظمور  وخالصة 

، وشمدت الفكرا تطدورا وتو دعا فدي العصدر الرومداني وفدي عصدر النمضدة دولة المدونة 
االورم ة اصب  هذا الموضوع الشاغل االول للفكر الغرمي وخصوصدا بعدد ثدورتي امريكدا 

 وفرن ا ثم تطور االنظمة الد معراط ة حوث نمت هذه الفكرا بشكل كطور .
 م  المواطنة م  المعاصرواالسال الفكر العرب  المطلب الثالث: اراء ومواقف تيارات

ووجددد فددي الفكددر العرمددي واال ددالمي خلددط وعدددم الوضددوح لدددى المفكددرين حددول مفمددوم    
المواطنة، فضاًل عن ان هناك من وتحدث دون تخصص من جمة، ويلغي من ح داباته 
اح انًا اختالفات الطلدان واظمتما و  ا اتما وخصوصد اتما مدن جمدة اخدرى، ون دتعرر 

 .من وجمة نظر عرم ة ا الم ة وف  الت ارات ادناه واطنةاآلراء حول الم
ووجدد فدي الت دار اال دالمي ثدالث اتجاهدات  :اواًل: موقف التيار االسالم  مة  المواطنةة

ازاء نظددددرتمم الددددى المواطنددددة وهددددم االتجدددداه الددددرافر والمؤيددددد والتددددوف عي ون ددددتعرر هددددذه 
 االتجاهات كما ولي 

وتندا ر مدي المواطندة فدي مضدمونما العدانوني، اذ ودرى ان اال دالم  االتجاه الرافض:-1
وينكرهددا علددى ا دداو  وتجدداوز الحدددود طددون الدددول علددى ا دداو وحدددا الدددون او المددذهب ،

انما تمن  من خالل الع ش والمشاركة مي االخرين في وجدودهم بمكدان جغرافدي محددد ، 
، وددرى ان (****)اذ تنفددي بعددر اآلراء عددن اال ددالم أ ماندده بالمواطنددة فمددثاًل محمددد اركددون 

                                                           
1
 .32سهاد عادل احمد، مصدر سبق ذكره، ص 

بالجزائر تاوريرت ميمون في بلدة 1928 **** محمد أركون ولد عام، 

يعد واحدا من أهم أقطاب الفكر العربي اإلسالمي مفكر حداثي  جزائري ومؤرخ أكاديمي وباحث مفكر

تنويري أسهم بدور كبير في دراسة العقل اإلسالمي وتطويره بالرغم من انتقاده من البعض، إذ تعتبر 

اهج الغربية اغلب افكاره على نحو ما استشراقيا، يعود ذلك الى انه عاش طويال بفرنسا واستخدم المن

واللغة الفرنسية لوضع نظريته حول العقل اإلسالمي، عمل في العديد من الوظائف منها، التدريس، 

كأستاذ جامعي في مجموعة من الجامعات عبر العالم، منها جامعة السوربون، وجامعة ليون، وجامعة 

ي، ) اإلسالم أصالة الفكر العرب“كاليفورنيا، وجامعة نيويورك، له العديد من المؤلفات منها، 

وممارسة(، )الفكر اإلسالمي: قراءة علمية(، )من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي(، )نزعة األنسنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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مفمدددوم الجماعدددة ال  ا ددد ة فدددي اال دددالم وخلدددو مدددن ا ددده محاولدددة لتطدددوير  ددد اق المواطندددة 
باعتبارها شرطًا ضروريًا لنشوء حكم العدانون وظمدور المجتمدي المددني الدذي   دتط ي ان 
 كددددون دافعددددًا ومعو ددددا ل ددددلطات الدولددددة طبعددددًا لموا فمددددا مددددن  ضددددا ا الددددوطن، ولعددددل اهددددم 

واجددده مفمدددوم المواطندددة الحدوثدددة هدددو ان المواطندددة تفتدددرر تمتدددي الفدددرد االشدددكاالت التدددي ت
الحاصددل علددى جن دد ة طلددد معددون بددالحعوق المدن ددة وال  ا دد ة، طونمددا المنظددور اال ددالمي 
تمن  الفرد الم لم فعط طمذه الحعوق وتمني الفرد الغور م لم من الحعدوق ال  ا د ة فعدط، 

 .1م لمون حعوق مدن ة فعطالن صح فة المدونة منحت المواطنون الغور 
ويددذهب الباحددث )عطددد ح علددي ح ددن (  إلددى محاولددة تلخدد ص اطددرز أخطددار األخددذ     

 - (2)بمفموم المواطنة بالمفموم الغرمي بما  أتي
األخذ بمفموم المواطنة الغرمي  عني إضاعة المفاه م واألحكام المتعلعدة بدالوالء  -1

لمواطندددددة علددددى أ دددداو الحددددددود و الطددددراء ، حوددددث وؤ ددددو الدددددوالء والطددددراء فددددي ا
 الجغراف ة وال وؤ و على الحعائ  اإل مان ة.

تشتوت األمة والتأكود على انعزال أ طارها والمعاونة على عنا ة كل فرد طوطنه  -2
 بغر النظر عن بع ة أوطان الم لمون.

إظمار إنَّ مفموم الوطن واألمة طوصفمما مترابطون أو متالزمون، ومن ثم فانه  -3
لك إدخال أو إدماج مفمدوم المواطندة فدي مفمدوم األمدة ويندزع عدن وترتب على ذ

 مفموم المواطنة الصفات واألحكام التي هي لمفموم األمة.
وهنددداك مدددن وطدددرر اآلراء ال دددابعة ، ا دددتناد إلدددى عددددم وجدددود أ ددداو فكدددري ولدددزم   

ل اإل دددالموون بالتم دددك بالحددددود الوطن دددة ) العائمدددة حال دددا(، طالمدددا أنَّ اإل دددالم وجعدددل كددد
األرر مت ددعا لإلن ددان فددي اإل امددة والتحددرك فددي أي مكددان مددن دون أن وخددتص بحدددود 

                                                                                                                                                      

ر ناهز عن عم م2010 في الفكر العربي(، )قضايا في نقد العقل الديني(، وغيرها من المؤلفات، توفي

، للمزيد ينظر: السيد ولد اباه، اعالم المغرب ودفن في باريس في المرض عاما بعد معاناة مع 82

، الشبكة العربية لالبحاث والنشر، 1الفكر العربي: مدخل الى خارطة الفكر العربي الراهنة، ط

 .142-139، ص2010بيروت، 
1
  .255ياسين محمد حمد، مصدر سبق ذكره، ص  
2
 .17(، ص2011مواطنة حصن األمة ،) مصر : جامعة المنيا، عبد هللا علي حسن، ال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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ِإ َّ الَِّذ َ  َتَوفَّاُهْم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِم  َأنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنةُتْم )، ا تنادا لعوله تعالى (1)معونة
 .(2)((َأْرُض َّللاَِّ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِف َها َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِف َ  ِف  اأْلَْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُك ْ 

ومن هنا ، فإن األمة اإل الم ة ل و لما وطن جغرافي خاص ومحدود بحددود ثاطتدة     
ألنمددا لددم تتكددون علددى أ دداو عر ددي ، أو لغددوي ، أو أي أ دداو أخددر لالجتمدداع البشددري، 

در مدا كدان جدل اهتمامده تكدوين لذلك  عال إنَّ اإل دالم لدم  كدن اهتمامده تكدوين دولدة ، بعد
 امة م لمة.

 الددول فدي معروفدة هدي كمدا المواطنة فكراب باألخذ تموز الت ار هذا" :المؤيد االتجاه-2
 منطد  الدى ا دتناًدا اإل دالم ة الددول فدي تر دوخماعلدى  والعمدل الحدوثدة، الد معراط دة
 الت ار هذا في طرز و د، "اال تدالل في الفعه أصول  واعد بعر ووظف فعمي إ المي
فممدي هويددي، وطدارق البشدري، و دل م العدوا، واحمدد كمدال اطدو  (مدنممالكتداب  مدن عددد

 ويختلفدون  أعداله، إل ده أشدرنا الدذي المدف في وتفعون  الذون"(،المجد، والغنوشي واخرون 
 ف ما و نعرر معاصدهم، إلثبات   و ونما  التي والشرع ة التاريخ ة الحجج بعر في
 :"بعضمم جوحج آلراء  أتي
 إ دالم ة فكدرا ل  دت الذمدة ععدد فكدرا :"أن الدى العدوا  دل م محمدد الددكتور ودذهب    

نما مطتدئة،  وأضداف مشدروع ة فأك دبه عندد النداو طدون شدائًعا اإل دالم وجدده مما هي وا 
 ح ذمة الى المجور ذمة من الذمة ععد حول)ص(  النطي بعثة بأن، جدوًدا تحصوًنا ال ه

  عطدل ال مؤمدًدا الععدد جعدل وبدأن نف دما، اإل دالم ة الدولدة ذمدة أي ون،والمدؤمن ور دوله
فعدد علد  علدى مدا جداء فدي صدح فة  3الم دلمون"، غودر مدن ف ده للدداخلون حما دة الف دخ

ان هذه الوث عة تجعل غور الم لمون المع مون في دولة المدونة مواطنون  "المدونة، بالعول

                                                           
1

، )بيروت: دار المالك 4السيد محمد حسين فضل هللا ، الحركة اإلسالمية، هموم وقضايا، ط  

 . 288ص -287(، ص2001للطباعة والنشر، 
2
 (.97سورة النساء ، اآلية )  
3

نة بين الفكر القانوني الحديث والفكر نقالً عن : هاشم يحيى المالح، اشكالية االنتماء والمواط 

 .21-20،ص2009، 13االسالمي المعاصر، مركز الدراسات االقليمية، جامعة الموصل، العدد
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مم من الواجبات مثل ما على الم لمون" ان هذا فوما، لمم حعوق مثل ما للم لمون، وعلو
 .1الراي الذي  عدمه العوا وتواف  بالتمام مي مطدأ المواطنة بمفمومما المعاصر"

 مدي الم دلمون عال دات تنظد م فدي اإل دالم ة الصد غة ان "الدى هويدي فممي ويذهب   
 هدذا فدي تاريخ دةال التطدورات أن اال زمانما، الى بالن بة متعدمة ص غة كانت الذمة أهل

 تعدوم التدي المواطندة مفمدوم ظمدور بعدد الصد غة هدذه تجاوز تم  د انه الى تشور المجال
 اإل دالمي االجتمداد دور تفعودل الدى هويددي ويددعو المدواطنون، طدون الم داواا فكدرا على
 ومدون طمدا، االلتدزام وتوجدب التدي العامدة اإل دالم ة المرجع دة طدون التموودز طريد  عدن

 الذمدة مفمدوم ذلدك فدي بمدا والدرفر والعطدول للمراجعدة  اطلة هي التي فعم ةال الص اغات
 وددعو تعددم مدا ضدوء فدي االلدزام، من وجوه وجه أي فوما ل و تاريخ ة   مة  عتطره الذي

 وا دتطدال الجزيدة، أداء مدن طمدا وتصدل ومدا الذمدة، أهدل مفمدوم عدن التخلدي الدى هويددي
 .2"ومضموًنا اصطالًحا المواطنة بفكرا ذلك
تعددددرر اال طممددددا فددددي الح دددداا  وؤكددددد راشددددد الغنوشددددي ، بددددأن المواطنددددة لمددددا مع دددداران، ال    

ال  ا  ة اال الم ة  االول  وتجلى في االنت اب الدوني، اما الثاني  فوتمثل في اال امة، 
الغنوشددي هنددا هددو ان الدددون وخددول الم ددلمون حعو ددًا الوتمتددي طمددا غوددرهم،  هوالددذي  عصددد

 مكددن ان وتمتددي بحعددوق المواطنددة حتددى لددو ا ددر بشددرع ة  وددر المعدد م الغوددر ان الم ددلم غ
 .3الدولة الن شرط اال امة مكمل لشرط الدون في التمتي للمواطنة

طددرغم مددن اخددتالف اصددحاب هددذا الت ددار ازاء مفمددوم المواطنددة وك ف ددة اكت دداطما وهددل     
عرمدددًا مدددن مفمدددوم وز تدددولي غودددر الم دددلم للمناصدددب الحكوم دددة، اال انمدددم كدددانوا اكثدددر تجدددو

 المواطنة في الدول الحدوثة.
ودرى وجدود هدذا المفمدوم فدي الفكدر العرمدي اال دالمي، طدل ويدذهب  االتجاه التوفيق :-3

فددي هددذا الموضددوع بعودددًا ل  ددتدل بدده بددأن الر ددول)ص( اول مددن وضددي المعنددى الحع عددي 

                                                           
1

نقال عن: مالك حميد حمزة ، اشكالية المواطنة في الفكر االسالمي المعاصر، مجلة جامعة اهل  

 .168،ص 9،2009، العدد 2البيت، مج 
2
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لبدددداحثون ، هكددددذا حدددداول بعددددر ا1لمفمددددوم المواطنددددة الم ددددؤولة، والمحددددددا بحدددددود المدونددددة
والمفكرين تف ور هذا المفموم من منظور دوني ومن اوجه مختلفة اعتعادًا منمم بأنه على 
الددرغم مددن ارتبدداط مفمددوم المواطنددة بالدولددة العوم ددة التددي ظمددرت فددي اورمددا ابددان عصددر 
النمضددة، اال ان داللدده هددذا اللفددك  مكددن ان تجددد لمددا جددذور فددي الفكددر اال ددالمي ولكددن 

ورمط )عصدام عريدان( المواطندة اذ ور المواطنة كاألمة او الوال ة، تحت عناوين اخرى غ
بدالمواالا، ويددرمط )رضدوان ال ددود( طددون مصدطلحي)دار ال ددالم والمواطندة( ، علددى ا دداو 
ان ما وتضمنه مفموم دار ال الم هو نف ه ما تتضمنه المواطندة، ويدرى )شدمو الددون(، 

وينشددأ االنتمدداء  ناصددر وحعددوق المددواطنان المواطنددة تعنددي الوال ددة بمعنددى المعاضدددا والت
مددن االلتددزام بالمشددروع ال  ا ددي للمجتمددي وتحمددل الواجبددات والم ددؤول ات التددي  فرضددما 

ويترتدب ، ومدذلك وتحعد  االنتمداء وينشدأ منده التلدبو بمفمدوم المواطندة ،المشروع ال  ا دي
والدولدددة ، علدددى االلتدددزام بالمشدددروع ال  ا دددي للمجتمدددي االنتمددداء إلدددى المجتمدددي ال  ا دددي 

وتتحع  لجم ي األعضاء ،م لمون وغور م لمون، صدفة المواطنة)الوال دة( ويترتدب عل ده 
 . 2 نشوء حعوق للمواطن غور الم لم على المجتمي ال  ا ي وعلى الدولة

 الددكتورويواكدب تطدورات العصدر، و  العامدة،وتمداهى مدي المظداهر  تجداهالا ذاوهد      
اذ ودعوا المجتمي اال المي الى انفتداح  االتجاه، ذاه ممثلي اطرزكان  العرضاوي  وو ف

 الدون دة الرابطدة شدأن من أعلى  د اإل الم ان اكثر نحو الد معراط ة المعاصرا، اذ وؤكد
 ولطدث ال ولكنده ،الددون فدي إخدوا الم دلمون عدد فعدد لدذا األخرى  الروابط كل على و دمما

 فمنداك الدون دة، األخدوا غودر  دالماإل طمدا  عتدرف األخدوا مدن الواًندا هناك ان" ووض  ان
 حد  مدن ان العرضداوي  اإلن دان ة، اذ ودرى  واألخدوا العوم دة،  واألخدوا الوطن دة، األخدوا
 مدن وذلدك "محكدم نص ف ه ل و ف ما لألمة التشريي في   اهم أن الم لم غور المواطن
 فدي جلدوالم مدادام معوندة طن دبة فومدا ل مثلوا الن اط ة المجالو دخول من تمكونمم خالل
 بالعزلدة  شدعروا ال حتدى" العددلو  الطر باب من ذلك و عد ،"الم لمون من الغالبة أكثريته
 العدداوا  لدوممم فدي ل غر دوا والم دلمون، اإل دالم أعدداء ذلدك و  دتغل وطدنمم، طندي عدن

                                                           
1
 .255-254ياسين محمد حمد، مصدر سبق ذكره، ص 
2
 .255المصدر نفسه، ص  
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 م دلمون األمدة مجمدوع علدى وخطدر ضدرر مدن ف ده مدا هدذا وفدي للم دلمون، والبغضداء
 .1"م لمون وغور
االتجاه انفت  بعر الشيء على مفموم المواطنة ولكن بشكل متحفك اذ بعي وهذا    

والخالصة إن الفكر اإل المي المعاصر لم  ،في اطار المفاه م اال الم ة ازاء المفموم
وتف  على مو ف موحد من الوطن ة والمواطنة، إذ تنازعته مشارب مختلفة ، انطال ا من 

ر  حاول أن ونطل  من الوا ي و كّوف الرؤ ة اختالف النظرا إلى الموضوع . فالبع
 اإل الم ة طبعا له، واآلخر ونطل  من اإل الم ونظرته الشاملة ويلغي الوا ي .

ذا كدددان لندددا أن نحددددد مفمومدددا للمواطندددة علدددى أ ددداو نظرتندددا إلدددى اإل دددالم ، فانددده       وا 
وفد  المنظدور اإل لد م،  علدى الدوطن العدائم علدى عنصدر مكن العول ، أن المواطندة تعدوم 

الحدددوث ولدد و علددى ا دداو النظددرا اال ددالم ة العد مددة العائمددة علددى ا دداو االمددة، )أي 
المواطنددة العائمددة علددى ا دداو ععائدددي(، اذ  عددد جم ددي الم ددلمون مواطنددون فددي مختلددف 

على م توى الفمم المعاصدر وكال األمرين،  حمالن جانبا من التطور، فاإل ل م اال ال م، 
اع حركة الدعوا عالم ا، ولذلك فان مفموم المواطنة في اإل الم مفمدوم  اطل للتو ي بات 

مددرن، وتطدداط  مددي العددالم كلدده فددي حالددة   ددام الدولددة اإل ددالم ة العالم ددة، و ددد  ضددو  إلددى 
 حد الدولة العطرية أح انا، كما هو الحال مي الدول اإل الم ة الحال ة .   

ا تشدفاف بعدر  مكدن  :عربة  مة  المواطنةةال ) االشةتراك (ثانيًا: موقف التيار القوم 
المعارمددات العوم ددة لمطدددأ المواطنددة، وهددي فددي عموممددا غوددر مباشددرا ، طددل مرتبطددة تحدودددًا 

 بمعالجة الد معراط ة، فإنه طإمكاننا متابعتما وف  الخطوط العريضة التال ة  
را لمطددددأ ندددادرًا مددا نجدددد هنددا أ دددة معالجددة مباشددد"  الفكةةر القةةةوم  للمؤسسةةة   األوائةةة  -ا 

المواطنة تعريفدًا وتفصد اًل وا  درارًا . وهدذا  عدود بالدرجدة األولدى إلدى اال دتغراق التدام الدذي 
ا دددتحوذ علدددى رعودددل العدددوموون األوائدددل فدددي م دددألة بعدددث المو دددة العرم دددة، وتعريدددف الفدددرد 

ومن رواد  ،الخ العرمي ضد هو ات وتعريفات أخرى مناف ة   عثمان ة وفرعون ة وفون ع ة
عطددد الحموددد الزهدداوي ورفودد  العظددم وصددالح الدددون  ، وعطددد العزيددز الدددوري  عصددرهددذا ال

                                                           
1
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العا مي وعطد الغني العري ي وعمر فاخوري ونجوب عازوري  اطي الحصدري وغودرهم، 
انممدداك أولئددك الددرواد كددان منصددرفًا إلددى  ضددا ا بعددث  عظددة عرم ددة مشددتركة، والدددفاع عددن 

عروبة واإل الم ، وفصلما عن العال ة طون هو ة جامعة للعرب ، وص اغة العال ة طون ال
التي  صدعب « المو ات ة » االشتغال على الطن ة التحت ة و العرب والعثمانوون و وى ذلك 

 . 1"تصور   ام شكل من أشكال المواطنة من دون االنتماء منما
كتابدات   دطنطون زريد  تندا ش  نعثر على معارمات فديهنا   الفكر القوم  العلم  -۲

و بددددبخر بمطدددددأ المواطنددددة بمفمومدددده الحدددددوث، وتعكددددو إلددددى حددددد بعوددددد مالمحدددده بشددددكل أ
الممدددم فدددي مطالعدددة ، عال تمدددا بالدولدددة د األمدددة األ ا ددد ة التدددي  دددد تأ  دددت فدددي إطدددار

  طنطون زري  غور المباشرا لموضوعة المواطنة أنه تحدث طوضوح عن مركزية كرامة 
ي االنتبدددداه إلددددى أندددده لددددم  عددددط أطندددداء الددددوطن كشددددرط للح دددداا الوطن ددددة الصددددح ة ، وهددددذا مدددد

الد معراط دددة االهتمدددام المنا دددب فدددي معالجاتددده العوم دددة، وبالتدددالي لدددم   ددداهم فدددي تطدددوير 
لكن  مكن العدول بدأن ، مفموم المواطنة بشكل حا م في عمارا الفكر العومي بشكل عام 

منودف المدواطن، وردت فدي كتابدات و الفرد  لفكراو أهم وأو ي معارمة  وم ة لفكرا المواطنة 
الددرزاز ثّمددة  لدد  وخشدد ة حع ع ددان، مددن دون غابددات التوظوددف الشددعاراتي، وطدددومما الددرزاز 
حول عال ة الفرد بال لطة، ومخاصة لجمدة تغدول الثان دة علدى األول . فمدو  عدرر بشدكل 

 ان الدرزاز  عدد اذ ،الفت، وخالفًا للمدنمج العدومي التعلوددي فدي تعدد م المجمدوع علدى الفدرد
    2 هي العوم ة طنةالموا  لط ات من

 الفددرد  فمممددا كمددا الفددرد مصددلحة إلددى ومدددف أن وجددب كلدده المجتمددي أ دداو ان .1
 بشدرع ة الفدرد  ناعدة عددم معضدلة وولدد وهدذا المجتمدي عنده  فمممدا كمدا ال نف ه

 عل ه . تفرضما التي والواجبات ال لطة
 ال ألنده الواجبدات، مدن نصدوبه وتحمل بأنه وؤمن أن  مكن ال  د الفرد وذكر بأن .2

 بحعو ه .   عد بأنه  شعر
                                                           

1
مواطن، خالد الحروب، مبدأ المواطنة في الفكر القومي العربي: من الفرد القومي الى الفرد ال 

مجموعة باحثين، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية،) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .93-92(، ص2001
2
 .96-95المصدر نفسه، ص 
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 لدده عال ددة ال حكومددات عل دده تفرضددما التددي الواجبددات طمددذه غوددر معتنددي ان الفددرد .3
 . تشكولما في ود له  كن ولم فوما، رأ ه وطون لم وألنه طما،

في أدط ات هذا الفكر العال ة النطرا ل و ثمة اهتمدام جددي أو   الفكر القوم  الثوري  -3
اطنددددة أو إ دددالء مفمددددوم المدددواطن األهم دددة الالزمددددة، وكدددذا تحريددددر مركدددب بموضدددوعة المو 

العال دددة طدددون الفدددرد والدددوطن أو األمدددة التدددي ونتمدددي إلومدددا مدددن زاو دددة الحعدددوق والواجبدددات 
العانون ددة ، كمددا هددي معروفددة فددي الفكددر الحدددوث المددؤطر لفكددرا المواطنددة . االهتمددام هنددا 

نف دما باعتبارهدا « وعلدى الدولدة من ناح ة، « الجماهور » و « الشعب » منصب على 
وضدمن الددائرا نف دما، نجدد أن شدطلي  لعطدد ح الريمداوي، ،التج ود الفعلدي للفكدرا العوم دة

طددر ألي مكددون د معراطددي لمددذه الر ددالة  مكددن أن وتفددرع تالع  ددمي ال وددولي أي اهتمددام مع
الدد معراطي، ه وحتى عندما وتطدرق إلدى الموضدوع بعنه إعالء لمطدأ المواطنة أو تنظور 

فإن عدم الصد  ة تفرغ معالجته مدن أي أهم دة، فدإن الخوبدة وفعددان الصدد  ة فدي الكثودر 
 مدددن الطروحدددات العوم دددة فدددي مضدددمار حعدددوق اإلن دددان والددددفاع عنددده ضدددد نمدددج بعدددر
األنظمددة، جدداء نتوجددة طط ع ددة لموا ددف كبددار منظددري العوم ددة وانح دداز بعضددمم لألنظمددة 

 .1 ار طنفو اتجاه  ابع هجد أن  عدون حمادي ن  ، وكذلكعلى ح اب الجماهور
معاطدددل النطدددذ "  المواطنةةةة الحةبيةةةة القبليةةةة " و الدولةةةة القوميةةةة ر القطريةةةة العربيةةةة -4

واالحتعددار العددومي البددالغ للدولددة د األمددة، أو الدولددة العطريددة كانددت و ددائي ال  ا ددة 
الدولدة »هدذه العرم ة في حعبة ما بعد اال دتعالل عدن اال دتعمار تعمدل علدى تكدريو 

لكددن بمددوازاا صددرامة الدددفاع عددن الدولددة ،، و فتددرر بالتددالي مطدددأ المواطنددة «العطريددة 
العطريدة، لددم  كدن هندداك أي إصددرار علدى تكددريو مفمددوم المواطندة وتنموتدده د معراط ددًا 
ف مددا عدددا محاولددة فددرر صدد غه مددن الددوالء ال  ا ددي الع ددري مددن دون حعددوق مثعلددة 

الحكددم الم ددتطد فددي األ طددار العرم ددة الم ددتعلة حدددوثًا  ومددي طغ ددان أنمدداط ،بالواجبددات
ومدا ة تر خما منذ ععدي األرمعون ات والخم ون ات مدن العدرن الماضدي، تدواري مدن 
ناح ددة عمل دددة مطددددأ المواطنددة وعلدددى خلف دددة شدددعارات كطددرى مدددن وزن الوحددددا والحريدددة 

                                                           
1
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جودهدددا، واالشدددتراك ة ومواجمدددة المشدددروع الصدددمووني، كر دددت دولدددة الحدددزب الواحدددد و 
ناف ددة أ ددة أهم ددة للمشدداركة ال  ا دد ة وتنو عاتمددا كالتعدد ددة والد معراط ددة والمواطن ددة ، 

، وبمددا  فترضدده هددذا التعريدف مددن واجبددات وحعددوق، «الفددرد العدومي »  مماهددااتمدت و 
 الذي تج د ف ده مدا  مكدن ت دموته مطددأ« العضو الحزب » أو باألحرى امت ازات، طد 

ة عنددددت مددددن ناح ددددة عمل ددددة انع ددددام عوهددددذه المواطن ددددة الشددددائ،  "المواطن ددددة الحزم ددددة" 
المجتمددي إلددى حددزموون وذموددون . و ددد تفددا م الشددرر الفاضدد  إلددى درجددات موغلددة فددي 
اإلجحددداف بحددد  األغلط دددة نف دددما عنددددما تحدددول الحكدددم العدددومي المفتدددرر إلدددى حكدددم 

 . 1«مواطنة الحزم ة العطل ة » طائفي أو عشائري ارتد إلى ص غ عصطو ة، طد 
 لمجدرد المدواطن للفدرد تدولي حع ع دة أهم دة ثمدة من عووب هذه المواطندة لدم  كدن

كدذلك  حعو ده، عن الحدوث دون  من الفرد هذا وواجبات وكل ما تم طرحه هو دور ذاته،
 جدودددا أ ل ددة إلددى المجتمددي  عدداب علددى هددذا النددوع مددن المواطنددة، علددى انمددا اعددادت تع دد م

 أو طائفدددة تعددداطي هدددي إذ ، الحزم دددة األ ل دددة مدددن الحجدددم ناح دددة مدددن ضدددالة أكثدددر حاكمدددة
 غالط ددة ضددد كلدده، الحددزب ولدد و الحدداكم، الحددزب مددن المتنفددذا الطبعددة مددي الددرئ و عشددورا
   .2«  دالعطولة الحزب»طبعة امت ازات من المحروم الشعب بع ة هي معموعة، لكن كا حة

ار العدومي الرئ  دي  مكدن العدول بدأن الت د  النظرة القومية الراهنة إل  مبةدأ المواطنةة-5
   ددون  طعددت بشددكل شددبه موتجمددي فددي الو ددت الددراهن فددي دوائددر المفكددرين والمثعفددون وال

بمعندداه « ، وانحددازت طوضددوح إلددى مطدددأ المواطنددة «المواطنددة الحزم ددة » نمددائي مددي فكددرا 
الغرمي الحدوث المؤ و على م اواا كاملة ألفراد المجتمي وتعريدف عال دتمم العانون دة ، 

وحعو ًا ، بالدولة العطرية الوطن ة التي ونتمون إلوما ، واألهم من ذلك، والمؤطر واجبات 
لدده، هددو تطنددي الت ددار العددومي الحدددوث للد معراط ددة واعتبارهددا واحدددًا مددن األ ددو التددي ال 

 وم ة شاملة مدن دون تحع عمدا فدي األ طدار ثدم علدى م دتوى  دومي،   مكن إنجاز نمضة
عدوق إن دان ، وا عدالء شدأن الفدرد وتنظد م العال دة ال  ا د ة وما ورتبط بالد معراط دة مدن ح
 عطددددد اإللدددده طلعزيددددز محمددددود عطددددد، ومددددن رواد هددددذا التطور)والعانون ددددة طوندددده ومددددون الدولددددة

                                                           
1
 .107-106المصدر نفسه، ص  

 .107-106المصدر نفسه، ص  2
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لذا ندرى فدي هدذا الت دار كودف اصدب  مفمدوم المواطندة مدن حالدة عددم االهتمدام  1(الفضول
واالعتدراف بده كمدا هدو موجدود به في طدا ة ظموره وا تخدامه الى وضي وت م باالهتمدام 

فددي بع ددة الدددول الغرم ددة المتعدمددة واصددبحت الد معراط ددة مرتكددزا ا ا دد ًا تعددوم عل ددة فكددرا 
 المواطنة والدولة العوم ة.

اذ  عددد هددذا الت ددار اكثددر وضددوحًا   :مةة  المواطنةةة العربةة  ثالثةةُا: موقةةف التيةةار الل برالةة 
المواطنددة كمددا موجددودا فددي الدددول الغرم ددة بمو فددة ازاء مفمددوم المواطنددة اذ اكددد علددى تطنددي 

وتططوددد  مدددا  حملددده هدددذا المفمدددوم مدددن ركدددائز و واعدددد و ددد م وتأكودددده علدددى الفدددرد وحعو ددده 
وواجباتده اتجداه الدولدة، وتغوودر اال داو الدذي  دام عل دة هدذا المفمدوم هدو مدا شدكل عددائ  

والعدد م المدن ددة،  واشدكال ات تطط عدده فددي الدددول العرم ة،دد اذ  شددور اول ددا حريدد  فدي المواطنددة 
ان معضددلة تططودد  المواطنددة الم ددتند ا ا ددًا الددى الفرد ددة، هددوه ا ددناد هددذا المفمددوم الددى 
الجماعددددة فددددي المعارمددددة العوم ددددة واال ددددالم ة، ويتددددابي حريدددد  مالحظتدددده حددددول اشددددكال ات 
المواطنة اذ  عدول" االتجداه الثالدث الدذي ودؤثر علدى مفمدوم المواطندة فدي الثعافدة ال  ا د ة 

ة فمددو ال ددلطو ة، ففددي االنظمددة ال ددلطو ة او اال ددتطداد ة  صدداغ مفمددوم المواطن ددة العرم دد
طتعاطور  انون ة مثل التبع ة، التي تتج دد فدي مندي جدواز ال دفر، وتت داوى المواطن دة مدن 

 .2كافة الجوانب االخرى مي مصطل  الرع ة"
حعوق والواجبدات اما طرهان غلوون  عتعد ان المواطنة تحدالف طدون انداو وتمتعدون بدال    

تموودددز طودددنمم فدددي درجدددة مدددواطنوتمم واهلودددتمم العم عدددة لممار دددة  نف دددما، انددداو احدددرار ال
حعددو مم الوطن ددة بصددرف النظددر عددن درجددة ا مددانمم التددي ال  مكددن   ا ددما و دددرتمم علددى 
ا ددتلمام المبددادئ والتف ددورات ال  ا دد ة بمفموممددا الجدوددد، فددالوالء فددي التصددور العرمددي ا 

 . 3ى اعلى وا مى كثورًا من الدولة، الوالء ال  كون اال للفكراوتعل  بم تو 

                                                           
1

االنسان محمد عابد الجابري انموذجاً، رسالة ماجستير قرو مريم، بوجاهم مريم، المواطنة وحقوق  

-42،ص2017قالمة، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية،1945ماي 8غير منشورة، جامعة 

43. 
2

جورج القصيفي ، تعقيب، مجموعة مؤلفين، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ، )بيروت:  

 .42(،ص2001مركز دراسات الوحدة العربية،
3
 .166نقال عن: مالك حميد حمزة ، مصدر سبق ذكره، ص 
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وددددرى علددددي خل فددددة الكددددواري ان المواطنددددة هددددي التأكوددددد علددددى الجوانددددب العانون ددددة        
وال  ا د ة ممدا لمدن مدن اولو دة وفاعل دة علددى الحعدوق االخدرى لمدا توفرانده مدن ضددمانات 

خالص الحعوق االخرى، فمن خالل حعة لتنم ة امكان ات النضال ال  ا ي ال لمي ال ت
 عراندده و  ددمحان بدده مددن شددرع ة  الحما ددة العانون ددة والفعال ددة ال  ا دد ة التددي ووفرانمددا ومددا

العمددل الجمدداعي الحزمددي، وتددوفور الو ددائل ال ددلم ة االخددرى التددي تم دد  للمددواطن افددرادًا 
مدداء للددوطن وعندددما وتحعدد  االنت"وجماعددات التددأثور فددي العددرارات التددي تددأمن مصددالحمم ، 

ويتحعد  والئمدم لددوطنمم ومواطندة كددل مدنمم لألخدر بفضددل المشداركة العادلددة فدي الخوددرات 
واتخدددداذ العددددرارات، هنددددا تنتعددددل الد معراط ددددة مددددن مجددددرد توافدددد  او ترتوددددب   ا ددددي تعك دددده 
النصدددوص العانون دددة لتصدددب  الم ددداواا فدددي الحعدددوق والواجبدددات   مدددة اجتماع دددة واخال  دددة 

لمددواطن عددن نضددج ثعددافي ور ددي حضدداري وادراك   ا ددي حع عددي  عتطددر ادائمددا مددن  طددل ا
 .1"لفضل ة معاملة المواطنون على  دم الم اواا دون تمووز

فمدددذا االتجددداه كدددان مو فدددة تطدددي المواطندددة كمدددا موجدددودا فدددي الددددول الغرم دددة ومحاولدددة      
 اال تفادا منما من اجل تطوير وا ي طلدان الدول العرم ة.

 دددف االتجاهدددات ال دددابعات الدددذكر ازاء مفمدددوم المواطندددة وهدددذا تختلدددف موا وفةةة  الختةةةام 
االختالف ونطل  من الخلف دة التدي  حملمدا مفكدرين كدل اتجداه ، وهنالدك اختالفدات داخدل 
االتجاه الواحد فمدنمم مدن وؤيددها بشدكلما المعدروف عندد الغدرب ومدنمم مدن ودتحفك علومدا 

، ولكددددن م ددددتوى الفددددروع ومددددنمم مددددن  حدددداول التم ددددك باألصددددول ومحاولددددة التجدوددددد علددددى
المواطنة بشكل عام  د مار ت على م توى الفكر والوا ي العرمدي واال دالمي مندذ ندزول 
الر ددالة ال ددماو ة، اذ اول تمظمراتمددا هددي  )صددح فة المدونددة( الددى الو ددت الحددالي ولكددن 
بصدد غ مختلفددة ح ددب تطددور الطلدددان واخددتالف الثعافددات والمجتمعددات فددي كددال العددالمون 

 لعرمي.الغرمي وا
 المواطندة مفمدوم تططود  الدى نحتداج االو ط، الشرق  منطعة في ا الم ة كطلدان نحن اما

 تتواكددب التددي المرتكددزات اخدذ مددي ا ددالمي اطدار فددي المواطنددة مرتكدزات طددون وجمددي الدذي

                                                           
1
 .103-102علي خليفة الكواري، مصدر سبق ذكره،  
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 ممار ددتما اصددول طددون تجمددي مواطنددة اي المعاصددرا المواطنددة مددن اال ددالمي االطددار مددي
 .خلل اي من دون  لما المعاصرا تالتطورا ومواكبة اال المي

 الخاتمة
 وأعطدت الحعدوق، فدي الم داواا كر دت الغرمدي ال  ا دي الفكدر أنتجمدا فالمواطنة كمدا    

 أو دونددي تمووددز دون  ال  ا دد ة، المشدداركة دائددرا طتو دد ي ال ددلمي، بعددده ال  ا ددي للنضددال
نما عر ي،  معاصدده  حعد  نمداوا   الددون مدي وتعارر ال وهذا الوطني، االنتماء باعتماد وا 

 . اإلن اني والتعا ش العمراني،
 وجدود مدي حالً دا الطارئدة ال  ا د ة والتفداعالت ، للمواطندة التاريخ ة الم ورا أن غور    

 حعو ّ دددا طابعدددا تكت دددي جدوددددا مطالدددب تظمدددر أخدددذت الغرمدددي، العدددالم فدددي م دددلمة أ ل دددات
 عددم وتحدول بحودث عدي، حع  مدأزق  فدي المواطندة وجعدل مدا وهدو نف ده، الو ت في ودون ا
 العلمان دة، ومدا الدولدة مرجع دة با دم حعدو مم مدن واالنتعداص غورهم، عن الم لمون تموز

 بداألخر تدؤمن عالم دة مواطندة إطدار فدي الد معراط دة الدول طركب نلح  أن فعال نحتاجه
 بدددان الددوعي مددي ولكدددن تجل ددات، بمختلددف اإلن ددداني التنددوع إثددراء فدددي وت دداهم تلغ دده، وال

دراكده ماضدوما بمعرفدة تتدأتي الشعوب نمضة  خصوصد ة حضدارا لكدل أنده ذلدك ونعدده، وا 
 إطدار فدي وذلدك إغناءهدا الواجدب وخصوص اته ومموزاته ثعافته الشعوب من شعب ولكل
 وال ، الوا ددي فددي محععددة غوددر عمل ددا الكاملددة فالمواطنددة  رانددي طتعطوددر التعددارف أو التثعددف
 فدددي العدددانون  أمدددام الم ددداواا هدددو عنددده حددددوثال  مكدددن ومدددا مطلددد ، بشدددكل تحع عمدددا  مكدددن
 .العامة والواجبات الحعوق 

 وم  خالل ذلك فا  اهم االستنتاجات الت  توص  ال ها الباحث توضح كاالت :
 اواًل: االستنتاجات

التععودددد التدددي وت دددم بددده مفمدددوم المواطندددة، واختالفددده مدددن مفكدددر الدددى اخدددر وكدددذلك  -1
التددالي لددم وددتم التوصددل الددى تعريددف اختالفدده مددن حعبددة زمن ددة الددى اخددرى، فانددة ب

 شامل  حظى بعطول الجم ي.
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بددالرغم مددن ان نشددأا المواطنددة وظمورهددا فددي الغددرب، االن ان تطط عمددا فددي الفكددر  -2
العرمددي واال ددالمي نجددده حاضددرًا مندددذ ظمددور اال ددالم، اذ كددان غوددر الم دددلمون 

 وتمتعون طنفو حعوق الم لمون عدا ح  تولي الحكم او المناصب. 
اإل ددالم ة لدد و لمددا وطددن جغرافددي خدداص ومحدددود بحدددود ثاطتددة ألنمددا لددم األمددة  -3

تتكدددون علدددى أ ددداو عر دددي، أو لغدددوي، أو أي أ ددداو أخدددر لالجتمددداع البشدددري، 
لذلك  عال إنَّ اإل الم لدم  كدن اهتمامده تكدوين دولدة، بعددر مدا كدان جدل اهتمامده 

 تكوين امة م لمة.
يده لدم  كدن علدى درجدة واحددا الفكر العرمدي المعاصدر علدى اخدتالف اراءه ومفكر  -4

فدددالبعر  حددداول أن ونطلددد  مدددن الوا ددددي  مدددن حودددث العطدددول والدددرفر للمواطندددة،
و كّوف الرؤ ة اإل الم ة طبعدا لده، واآلخدر ونطلد  مدن اإل دالم ونظرتده الشداملة 

 .ويلغي الوا ي
ان تطور مفموم المواطنة من عدم االهتمام به الى ان وصل الى االعتراف به   -5

فدي بع ددة الدددول الغرم ددة المتعدمدة، واصددبحت الد معراط ددة مرتكددزا  كمدا هددو موجددود
 ا ا  ًا تعوم عل ة فكرا المواطنة والدولة العوم ة.

 ثانيًا: التوصيات
 ومرتكزاتدده ا  دده وم ددان المواطنددة موضددوع فددي البدداحثون  طددل مددن اكثددر االهتمددام .1

 والمفمددوم يالغرمدد المفمددوم طددون االلتعدداء نعدداط وم ددان اال ددالمي العرمددي الفكددر فددي
 وتعو ددة الطلددد داخددل الم ددلم غوددر االخددر  طددول تعو ددة اجددل مددن للمواطنددة العرمددي
 والدولة االفراد ومون جمة من و وم اتمم اد انمم مختلف على االفراد طون العال ة
 اخرى. جمة من

 الفكدددرين لكدددال المفمدددوم اوجاط دددات وملدددوره اخدددذ تحددداول مواضددد ي طمكدددذا االهتمدددام .2
 طدون وال دالم المحبدة اشداعه علدى والعمدل النداو توع ة اجل من والعرمي الغرمي
 . المجتمي افراد جم ي
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ضددرورا االخددذ طمددذه المواضدد ي وجعلمددا مددواد ا ا دد ة تدددرو فددي جم ددي الحعددول  .3
االن ان ة بشكل عام وحعل علم ال  ا ة بشدكل خداص، باعتبدار ان الشدعب مدن 

   عناصر الدولة اال ا  ة، وما له عال ة طتكوين المواطنة.
 

 قائمة المصادر

 القران الكريم

 أ: المصادر العربية
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