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 المادة:الحكامة والمواطنة
 

 ( 1رقم الدرس األول)
  
 : مفهوم المواطنة 
 

المواطنة  مأخوذة  في العربية من الوطن : وهو المنزل الذي يقيم به  
وطنًا:أقام به، وطن البلد:اتخذه وطنا، توطن  الفرد ومحله، وطن يطن 

البلد:اتخذ وطنا،وجمع الوطن أوطان:منزل إقامة اإلنسان الذي ولد فيه أم لم  
   .  (1)  يولد

 ويقول ابن الرومي عن منزله الذي كان يريدأحد األثرياء أن يشتريه:
 وأال أرى غيري له الدهر مالكا   ❖    ولي وطن آليت أال أبيعه 
 هنالكا بمآرب قضاها الشبا     ❖ وحبب أوطان الرجال إليهمو       

 (2) عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا   ❖ذكرتهمو   مذكروا أوطانه إذا
ومولدا واطن بمعنى شارك في المكان إقامة  لمصدر الفعومواطنة:

 .(3) الفعل على وزن:فاعل  ألن
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 والمواطنة اصطالحًا: 

يحصل على  صوالدولة، فالشخ هي التزامات متبادلة بين األشخاص 
حقوقه المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة انتمائه لمجتمع  

 .(4)  في الوقت ذاته واجبات يتحتم عليه أداؤها ه ، وعليمعين
 أبعادالمواطنة: 

 الوطنانتمائه إلى سياسي للمواطنة في إحساس الفرد بال  دتجسد البعي
 والجمعيات.كجسم سياسي يتمثل في مؤسسات الدولة واألحزاب والنقابات 

 اآلالم واآلمال تلك في  هأبناء وطنيشارك  هإحساسا يجعلحيث يحس ب
في   ةألخو توصيف اف ي الحديث النبوي الشر  ، ولقد جاء فيوكأنه جسم واحد

مثل المؤمنين في توادهم  }} صلى هللا عليه وسلم  هقول الدين واإليمان 
  الجسد له سائر ىعضو تداعإذا اشتكى منه  د الجسد الواح وتعاطفهم كمثل 

األخوة الصادقة  تحققت السامي المبدأ  و بهذا (5) {{والحمى. بالسهر
 .المواطنة الحقةو 

الوطن من إحساس باالنتماء إلى  هبما يوفر الثقافي فيهتم  دأما البع
أن   . كماواللباس .........الخواألكل كالعادات والتقاليد  جماعة تمثل الهوية 

هناك أبعادا ثقافية للمواطنة أهمها على اإلطالق. الدفع بحجة الخصوصية 
لحقوق اإلنسان كما تفعل بعض   ةالقواعد العالميالثقافية للهروب من تطبيق 

   .والتسلطيةالدول ذات النظم السياسية الشمولية 
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 ( 2الدرس الثانــــــــــــي  ) 
 : جذورها التاريخية

مفهوم  السياسي المعاصر الفكر ي استقر فإن مفهوم المواطنة الذي 
من حراك   ينتج انطالقا السياسي إنما تاريخي شامل ومعقد،ألن الفكر

انتاجاته القانونية   تتخذ  التاريخية، لذا  الصيرورةتتحكم فيه  إجتماعي معقد
  تخذ ي ،كما أن ترجمة اإلنتاج الحضاري عمليا من خالل الدولة؛ والثقافية

  مجموع القيم المشكلة لتلك نفي حضور متشابكة يصعب معها اأبعادً 
 .(6)  فية،والمتغيرات العالميةاسيوثقوالمتغيرات السو  العقائد ،بمافيها الحضارة

 السياسية الغربية يمكن رصد ثالثة تحوالت" ةرصد التجربومن خالل 
 التجربة لمبدأ المواطنة:األوضاع السياسية لهذه  شهدتها متداخلة ومتكاملة" 

  ةبإقرار معاهدالحروب الدينية مع نهاية  جاء التحول األول:
 م1648وستفاليا

بدوره من   هوما شاهد في المشاركة السياسية، تجسد  التحول الثاني:
 تطور وتوسع صاحبه تداول للسلطة سلميا.

 وشموله لسائر القانون عن غيره، ويتجلى في سمو التحول الثالث:
أطلق   ما أو السياسي الغربي من مؤسسات، أنتجه الفكر المواطنين وما

 .(7) عليه مأسسة السلطة السياسية في ظل الدولة القومية الحديثة
 ة وصورها الجديدمقومات المواطنة 
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جميع   ي إال بتساو التتحقق المواطنة و  :المساواة وتكافؤ الفرص  -1
 المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

تسمو  وهي تلك الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه حيث :الوالء للوطن -2
يجعلها تخدم العشيرة والقبيلة والحزب  أو من شأنه أن يقدح فيها كل ما نع

والجهة بل المواطنة الحقة هي التي تخضع للقانون وسيادته وااللتزام به في  
 الطوعي بها. الواجبات والتقيد  آداء

إن االستعداد الحقيقي للمشاركة الفعلية المشاركة والمسؤولية:  - 3
   مما يدلل على االنتماء للوطن. للمواطنين في الحياة العامة

 : نةطللموا  ةالصور الجديد
وهي تتعلق بحقوق والتزامات مواطن   (البيئية)المواطنة اإليكولوجية أو   -

 األرض. 
 مواطنة األقلية وهي تتضمن الدخول في مجتمع ما والبقاء فيه.  -
 إزاء هي تعني كيف ينمي الناس اتجاهاو  (الكوزموبوليتانية)المواطنة  -

 . (8)  الكوكب. المواطنين اآلخرين والمجتمعات والثقافات األخرى عبر
 :  اإلنسانيةأهمية المواطنة في الحياة 

ورعايته واالعتناء به   بالدرجة األولى بالفردهتم إذاكانت المواطنة ت    
 تماسك المجتمع فهي تعمل على:رفع مظاهر لبنة التي يتحقق بهاباعتباره ال

 الخالف الذي يقع بين مكوناته للحفاظ على ديمومته وتماسكه. 
واجباته تجاه غيره من المواطنين   أداء ،وتفرض عليه تحفظ له حقوقه

 ممواطنيها أماهذه األخيرة أي الدولة المساواة والعدل بين  نكما تضمودولته،
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القانون كتولي الوظائف العامة والمشاركة في المسؤوليات على قدم المساواة  
 طة.ت المنو االواجب آداءفي نسيان  ما أيواالستفادة من الثروات العامة دون

حيث تهتم   اإلنسانيةأهمية المواطنة في الحياة  هوباختصار هذ        
ي والعــرقي واللـغوي  عقيدال تنوع: باللمواطن من حيث االعتراف با

القانون  موالديني،والسياسي،والثقافي،والطائفي،واالجتماعي،وإرساء حك
 . بالتنوع والتعدد فاعتر اال وكذلك،والمساواة والمشاركة في الحكم 

 
 ( 3) الدرس الثالث 

 : االسالم وفلسفة المواطنة
المواطنة يتسع في منتصف  مأخذ مفهو تقلصت سلطة الكنيسة  نأبعد

السياسي العلماني  الفكر فتطور بتطور بار و في أ القرن السابع عشر
المواطنة  لمما جعبالعقيدة الدينية... تأخذ ،إلى أصبحت الدولة اليرالالليب
 .(9)   .الديمقراطيةومرغوبا فيه في ظل الدولة الوطنية  ثابتا مبدأ

والدليل   أهذا المبد ن بعيدا عإلى التاريخ اإلسالمي لم يكن  ةأما بالعود
على هذا "صحيفة المدينة"التي كانت بين الرسول صلى هللا عليه 

األول في   جتعتبر النموذوالتي  نغير المسلمي وسلم،وأهل المدينة من 
المسلمين في ظل الحكم اإلسالمي مالهم من  غير التي تعتبر اإلسالم
 من واجبات. موما عليهحقوق 

 إليهذلك مادعا  اإلنسانيةإن روح األخوة وحدة األصل اإلنساني: – 1
  للقت مساو  في القرآن الكريم حتى جعل إخراج المرء من وطنه  اإلسالم 

 
(السن 54خالدي ايموت،موقع الكلمة العدد)-المواطنة في الفكرالسياسي االسالمي - 9

 .v1 /://www.kalema.nethttp/؟ rta& =756rpt :ه،الرابط 1427م/ 2007الرابعة عشرشتاء



وا  لعليهم أِن اقت ولو أنا كتبنا قوله تعالى"  إزهاقها وذلك عند النفس أو
 " .(10) من دياركم مافعلوه إالقليل منهم"  أخرجوا أنفسكم أو

إن المواطنة تتطلب واآلالم:وحدة المصالح المشتركة واآلمال  – 2
المحافظة على المصالح المشتركة وتتطلع إلى اآلمال المرجوة للجميع كما 

الخارج ومن هنا تتحقق مقولة  أي عدوان من الداخل أو  تتحمل تبعة رد
 االشتراك في اآلالم واآلمال. 

 بهذه المبادئ القيمة ءوقد جا دين القسط والعدل والحق: اإلسالم  -3
  ليس للمسلمين وحدهم بل تجاوز إلى بني اإلنسان ككل و  لسعادة البشرية

على الحكم ومصالح  وأساسها الشريعة مبناها"  :هذا ابن القيم يقولوفي 
  (11)"  ورحمة وهي عدل كلها العباد،في المعاش والمعاد

ببني  وماسمي اإلنسان إال ألنسه ضرورة االجتماع البشري: – 4
جنسه ومن هنا فهو يجنح دوما إلى أن يعيش مع أخيه اإلنسان، وقديما  

 قالوا إن  اإلنسان مدني بالطبع أي ال يمكن أن يعيش وحده. 
دستورها يضع أساسا  وثيقة المدينة أو في اإلسالم: المواطنةمرجعية 

يتكون من   يقوم على قرابة الدم أوصلة العقيدة،وإنما لحق المواطنة،ال
 ن هما:االنتماء إلى اإلقليم والوفاء بااللتزام. عنصري

الجنسية بمعناها االصطالحي تلك  أي  المعارضون لمبدأ المواطنة:
وتشمل هذه العالقة روابط سياسية وقانونية   ة الفرد والدولالعالقة التي بين 

وفي هذا أخرج واجتماعية ويكون الوالء فيه للدولة وليس لشخص الحاكم.
"أهدى منه   الموطأ " هأن اإلمام مالك عندما أنهى تأليفالخطيب البغدادي 
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اإلمام   هفرد علييعممه على الناس  ن وأراد أ هالرشيد فأعجبنسخة لهارون 
  ضوقد رفولم يوافقه على فرض الموطأ، ةالعلماء رحممالك إن اختالف 

   قليل. غير  المسلمين التجنس بالجنسيات األجنبية وهم عدد ءاعلممن  عدد
من اإلشكاليات المعاصرة مبدأ الوالء     :المواطنة وإشكالية الوالء والبراء

إلى أسرته وقبيلته وإلى وطنه وإقليمه ودينه وأمته   يالواحد ينتموالبراء فالفرد 
 وهذه الوالءات الحرج فيها. البشرية، إلىا وأخيرً 

اآلية  فصلت فيه  :المواطنة وإشكالية التنوع الثقافي واإلثني والديني
وجعلناكم شعوبا وقبائل من ذكر وأنثى  مإنا خلقناكيأيها الناس القرآنية " 

 (12)   أتقاكم...."  عند هللالتعارفوا إن أكرمكم 
المسألة من التحديات المعاصرة  هتعد هذ:المواطنة وإشكالية الدساتير

من حيث التطبيق الفعلي على أرض   مفهومها التي تواجه المواطنة أو 
 ا عن التنظير.الواقع بعيد

 
                                                          

 
 . 13الحجرات اآلية:  - 12


