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Abstract: 

Citizenship is considered as one of the most complicated sociological and political concepts, 

despite its importance in understanding many phenomena and political, social and cultural 

problems of any nation.  The importance of the concept of citizenship lies in the following aspects: 

its connection to the relationship between the individual and the state and its reversal of the 

essential relationships of loyalty to the country, belonging to political groups, identity, law, rights 

and controls of political participation, human rights, the individual’s sense of stability, political 

and economic security and stability, social justice, cultural and cultural openness,  the dignity of 

human beings, the call for freedom and equality, and the lack of comparison between rights and 

duties. 

Although the concept of citizenship appeared largely in the Greeks, discussions in various 

popular, official, media and academic circles still exist around it. These continuous discussions   

give an indication of a change in the relationship between the individual and the state, from a 

policy that was based on dependency and care to a philosophy based on active citizenship and 

participation. In light of the foregoing, the current paper seeks to trace the historical stages of the 

emergence of the idea of citizenship, and tries to approach the western and Islamic. 

 امللخص 

يعترب مصطلح املواطنة من أكثر املفاهيم السوسيولوجية والسياسية تعقيدا، رغم أمهيته يف فهم الكثري من الظواهر 
يته يف ارتباطه ابلعالقة بني الفرد والدولة ويف عكسه واملشكالت السياسية واالجتماعية والثقافية ألي أمة. وتكمن أمه

للعالقات اجلوهرية، املتمثلة يف الوالء للوطن، واالنتماء للجماعات السياسية، واهلوية، والقانون، وحقوق وضوابط املشاركة 
لسياسي واالقتصادي، السياسية، وحقوق اإلنسان. وتنطلق قيم املواطنة من شعور الفرد ابالستقرار، والتوازن واألمان ا

والعدالة االجتماعية واالنفتاح الثقايف واحلضاري، وكرامة اإلنسان، والدعوة للحرية واملساواة، وعدم املفاضلة بني احلقوق 
والواجبات. وعلى الرغم من ظهوره بصورة  كبرية عند اإلغريق إال أن النقاشات يف خمتلف األوساط الشعبية والرمسية 

ادميية ال يزال قائما حوله؛ مما يعطي مؤشرا على وجود تغري يف العالقة بني الفرد والدولة، من سياسة واإلعالمية واألك
 كانت قائمة على التبعيَّة والرعاية إىل فلسفة تستند إىل املواطنة الفاعلة واملشاركة. 

واطنة وحماولة املقاربة بني التوجهات ويف ضوء ما تقدم، تسعى الورقة احلالية إىل تتبع املراحل التارخيية لنشؤ فكرة امل
 الغربية واإلسالمية. 
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 المواطنة، الغرب، اإلسالم، الوالء، العدالة االجتماعية، الحقوق، الواجبات.الكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة 

املواطنة والرتبية عليها من أصعب املهمَّات وأعسرها اليت واجهة األمم قدميا وحديثا كما يشري إىل ذلك بدران تعدُّ  
(؛ نظرا لصعوبة حتديد مفهومها الدقيق من جهة، وآلية ممارستها على الواقع من جهة أخرى. واملواطن الصاحل 2009)

ود مشروعها احلضاري، وقوة قيمها وفلسفتها اجتماعيا يكشف الوضع احلقيقي ألي أمة وحضارة، وقدرهتا على صم
(. لذلك فقد أوىل الفراعنة ُجلَّ اهتمامهم لنشر قيم الطاعة والوالء واإلخالص للملك 2011وتربواي وسياسيا )عامر، 

 (.2000والوطن )هباء الدين،  

بني اخلري والشر، واحلق والباطل،   واندى فالسفة اإلغريق ومفكروهم بنشر القيم الفاضلة بني املواطنني لُيمايزوا  
(، فريى الفيلسوف اليوانين (Arslan, 2016وخلق مواطنني انفعني وخملصني ألثينا اليت كانت ترمز للحرية والعدالة  

أرسطو أن املواطنني هم أساس وجناح واستقرار أمن وتالحم نسيج الدولة االجتماعي والسياسي، ومنوها االقتصادي، 
الدولة حتقيق العدل واملساواة وإشراكهم يف احلياة السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية   وذلك يستوجب على 

 (. 2016)بلقاسم،  

ممتلكاهتم    على  واحلفاظ  للمواطنني،  الشخصية  احلماية  على  الرومانية  للحضارة  السياسية  الفلسفة  واستندت 
(. وسعت  (Taylor, 2015واإلهانة والعنف الديين والسياسي  وحقوقهم القانونية، وجتنيبهم حماكم التفتيش والتعذيب

 (. Zhang, 2016احلضارة الصينية القدمية إىل تعليم أفرادها القيم الفاضلة النبيلة الدفاع عن كرامة األمة الصينية )

حيث فقد املواطنون   مل يستمر هذا البناء الرتاتيب ملفهوم املواطنة وقيمها وممارساهتا يف أثينا والحقا يف روما طويال؛ 
حقوقهم وُكل ِّفوا ابلواجبات وااللتزامات جتاه الدولة بعد توغُّل األنظمة اإلقطاعية األوروبية يف العصور الوسطى، لتشهد 
أورواب وحىت هناايت القرن السابع عشر احنسارا كبريا يف قيمة املواطن وحقوقه، واضمحالل الدميقراطية، وانعدام املساواة 

 (. (Onal et al, 2018الجتماعية، الشيء الذي خلق غضبا شعبيا وُسخطا كبريين بني الشعوب  والعدالة ا
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جتاه 2000)  نصار ويشري     والفالَّحني  الُعمَّال  من  الكادحة  الطبقة  وغضب  احتقان  تراكم  خطورة  إىل   )
األرستقراطيني والربجوازيني والنُبالء وتسلط الكنيسة ألن ذلك  دفعهم حنو احلِّراك اجملتمعي من خالل الثورات الشعبية، 

 واطنة، وخلق التوازن بني احلقوق والواجبات. اليت دفعت الطبقة السياسية إىل التفكري يف منح القيمة احلقيقية للم

لقد شكلت حركات النضال اإلنساين عرب التاريخ بيئة خصبة ومتجددة النبثاق األفكار السياسية واالجتماعية، 
وحماولة أتطري العالقة بني الفرد والدولة، وإاتحة الفرصة ليعيش املرء على فطرته وسجيته، وإثبات ذاته وحقه يف املشاركة 
الفعَّالة، واختاذ القرارات وحتديد املصري. ولقد كان الفكر السياسي اإلغريقي ومن بعده الروماين واضع اللبَِّنات األوىل 
يستخدمون  الناس  وأصبح  السُّلطة،  تكريس  بدأ  عندما  أكثر  اتضح  معناها  أن  إال  احلقيقي.  مبنظورها  املواطنة  ملفهوم 

أيخذ حي ِّزه يف االستخدام مبعىن أن يكون الفرد عضوا يف مجاعة ينتمي   مصطلح "الوطن" كما بدأ مصطلح "املواطن"
 (. 2009إليها )بدران،  

( أن التجارب اإلنسانية املتعاقبة أفرزت Abd Wahid et al, 2019ويرى عبد الواحد وآخرون والقومية )   
االجتماعية اليت ال ميكن حتييدها عن معاٍن خمتلفة للمواطنة، وتفاوت استخدامها وتوظيفها وفقا للتيارات السياسية و 

املتغريات والظروف احمليطة واملتغريات الزمنية وتبعاهتا األيديولوجية والرتبوية. كل ذلك جيعل من التأصيل التارخيي ملبدأ 
لفة املواطنًة أمراً ابلغ الصعوبة ابعتبارها ليست نتاجا لفكر واحد، وإمنا نشأت وترعرعت وتطورت يف حماضن فكرية خمت

 تنوعت فيها املعتقدات والنظرايت واألنظمة السياسية والظروف احمللية والدولية. 

 مشكلة الدراسة 

يشكل اإلرث التارخيي للحضارة اإلنسانية واجلدال القائم بني الغرب واإلسالم أحد أهم التحدايت اليت تعاين  
ني احلقوق والواجبات وانعكاس ذلك على حتقق منها األنظمة السياسية والشعوب يف سبيل حتقيق التكامل والتوازن ب

العدالة االجتماعية واحلياة الكرمية، فنجد أن النقاش الفكري واآليدولوجي والسياسي الغريب كان ومنذ القرون القدمية 
يف القرن    على أشده حنو أتطري مفهوم املواطنة وقيمها وآليات ترمجتها للواقع، كما أن الرؤية اإلسالمية منذ بزوغ اإلسالم  

كانت حاضرة يف عهد النيب الكرمي ومن بعده يف العصر الراشدي واخلالفات اإلسالمية املتعاقبة، إال أن مثت مفاصل 
 اترخيية وسياسية كان هلا وقع كبري يف احلياة البشرية تظهر وجود استغالل هلذا املفهوم ألغراض سياسية وعرقية.  
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والسياسي اإلنساين سواء الغريب أو اإلسالمي منطلقا جوهراي للفلسفات   من جانب آخر يشكل اإلرث التارخيي   
الباحثان  حياول  األزيل  اجلدال  هذا  وأمام  وسياستها،  دولة  لكل  وفقا  قيمها  ومتكني  املواطنة  مفهوم  تعزيز  حنو  الرتبوية 

اليت ميكنها أن تكون أحد العناصر استظهار التسلسل التارخيي والفلسفي والسياسي للمواطنة وداللتها وتتبع أبرز املواقف  
 املؤثرة على السياسة التعليمية يف العامل وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدارسة. 

 أسئلة الدراسة 

 ما املراحل التارخيية والسياسية للمواطنة يف احلضارة الغربية؟  .1
 ما أتثريات الثوراتن األمريكية والفرنسية على املواطنة الغربية؟ .2
 ة بني املواطنة والدولة القومية؟ما العالق .3
 ما أتثريات العوملة على املواطنة؟ .4
 ما املواطنة يف الفلسفة اإلسالمية؟ .5

 أهداف الدراسة

 التعرف على املراحل التارخيية والسياسية للمواطنة يف احلضارة الغربية. .1
 الثورتني األمريكية والفرنسية على املواطنة الغربية.  الكشف عن  أتثريات .2
 التعرف على العالقة بني املواطنة والدولة القومية.  .3
 معرفة أتثريات العوملة على املواطنة. .4
 التعرف على الفلسفة اإلسالمية للمواطنة.  .5

 أمهية الدراسة 

واجبات على مدار التاريخ كنقطة حتول كبرية يف تشكل املواطنة يف العصر احلاضر منطلقا رئيسيا للتوازن بني احلقوق وال
املشهد السياسي واالجتماعي للبشرية، ومع جتاذابت اآلراء وتفسري املذاهب السياسية والفلسفية هلذا املصطلح كانت 

وآليتها البشرية متر مبراحل متأرجحة بني النمو واالنداثر، وقد شكل التجاذب الفكري والفلسفي ملاهية املواطنة ودالالهتا  
ومكوانهتا أحد أهم املوضوعات كثرية النقاش واجلدال بني الفلسفات الغربية على تتابع مراحلها التارخيية وبني الفلسفة 
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اإلسالمية من جهة أخرى، ومن هذا املنطلق تسعى الدراسة احلالية إىل استظهار الواقع التارخيي والفلسفي والسياسي 
اليت حاولت   - على حد علم الباحثني –ر الغرب واإلسالم وهي األوىل من نوعها  واالجتماعي للمواطنة من وجهيت نظ

من  تتألف  واليت  اجلوهرية  مباحثها  احلالية  الدراسة  يعزز من أمهية  املوضوع، كما  هلذا  والفلسفية  التارخيية  املقاربة  إجياد 
 اآليت: 

 ارة الغربية. املبحث األول: التتابع التارخيي والسياسي ملفهوم املواطنة يف احلض

 . املواطنة يف العصور القدمية 1

 املواطنة عند املصريني القدامى  -

اعترب املصريون القدماء أنفسهم مواطنون، ولدوا ونشأوا يف أوطاهنم، واعتزوا أبنفسهم وثقافتهم وعقيدهتم. ولقد 
قسَّموا البالد إىل األرض السوداء )وادي النيل(، موطأ استقرار املواطنني األحرار، واألرض احلمراء )الصحراء(، ويقطنها 

ويشري   والعبيد.  إىل  2000)  نصاراألجانب  عن (  ود  للذَّ وامللوك،  األجداد  نضال  أجياهلم  بتدريس  الفراعنة  اهتمام 
األرض، ودفع أطماع املستعمرين والطامعني كدفاعهم ضد اهلكسوس، وكيف استطاعوا إخراجهم من البالد وهم من 

ارب من قرن القبائل البدوية اهلمجية اليت استغلت ضعف حكم األسرة الثالثة عشر مبصر، فاحتلوا البالد ملدة ما يق
 ق.م(. 1570 –ق.م  1710ونصف )

إصرار ملوك مصر القدمية على غرس قيم الوالء واالنتماء والدفاع واالفتخار أبجمادهم   (2002انصر )ويشري    
احلضارية واإلنسانية يف نفوس املصريني وتقدمي الوالء والطاعة للملك؛ حيث أعطوا للوطن ُقدسيَّة ُمطلقة، واعتربوا الدفاع 

ف كبري، يستحق من يشارك فيه تقلُّد املناصب الرفيعة ابلنسبة للمواطنني، وحق منح املواطنة وامتيازاهتا ابلنسبة عنه شر 
 لألجانب الذين يدافعون عن الوطن وامللك. 

 املواطنة عند اليوانن   -

مثَّل اإلغريق االنطالقة احلقيقية حنو أتطري مفهوم املواطنة؛ وفُتح اجملال للمفكرين والرتبويني والسياسيني والفالسفة 
اتاب   فأشار  ممارسته،  وآلية  وفلسفته  ومدلوالته  املفهوم  هذا  مالمح  اإلغريق (Thapa, 2016الستظهار  أن  إىل   )
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الق واملنظم  الرابط  املواطنة  اعتربوا  )القدامى  أثينا  مدينة  لسكان  واستخدموا مصطلح  Athenانوين   ،)Politeia) )
حبرية  االعرتاف  شكل  أيخذ  وذلك  القدمية.  اليواننية  املدن  يف  واملواطنني  الدولة  بني  العالقة  لتأطري  أساسية  كعالمة 

 املواطنني والدفاع عنها ومنحهم االمتيازات. 

متقدماً للتفاعل بني الفرد والسلطة، القائم على املشاركة ( منوذجاً حضارايً  Skinner, 2012واعتربه سكنر )  
( (Lambert, 2016واحلرية واالعرتاف، وليس على التسلُّط والدكتاتورية واإلقصاء. إال أهنا وحسب رأي المربت 

وأبناء   األراضي،  مالكي  األحرار،  الذكور  على  حكرا  فكانت  اجلميع؛  بني  املساواة  مبدأ  إىل  العليا افتقرت  الطبقات 
)اإلقطاعيني( دون النساء واألطفال واألجانب والعبيد، الذين ُجر ِّدوا من حقوقهم وأُلزموا ابلواجبات أكثر من احلقوق 

 من أجل التحلي بصفات الفضيلة وخدمة الدولة. 

فئوية، وليس ( ُبين على الطبقية واملنفعة الZajda, 2010إن تفسري اليواننيني للمواطنة من وجهة نظر زاجدة )
على العدالة واملساواة بني اجلميع؛ فكان املواطنون يتمتعون بكل احلقوق يف التعليم والوظائف العامة واملشاركة السياسية 
والقضاء والعضوية يف اجلمعيات والتنظيمات العامة والوظائف العسكرية والسياسية املرموقة؛ واليت أشعرت املواطن األثيين 

املطلقني للدولة والدفاع عنها من أجل احلفاظ على حقوقه وامتيازاته، واخلشية من أن تنتفي عنه تلك  ابلوالء واالنتماء 
االمتيازات ويصبح عبدا بعدما كان سيدا، بينما مل يكن لغري املواطنني تلك االمتيازات اآلنفة الذكر ويتفق كليميتشاو 

Clemitshaw, 2011) .مع هذا الرأي ) 

 أن الرتبية على املواطنة لدى اليوانن كانت سياسية ابلدرجة األوىل، ومصمَّمة وُمهيَّأة لتشكيل وعليه يظهر للباحثني 
املواطن الذكيُّ الفاعل، ضمن املنظومة املدنية للدولة، والذي يُقد ِّم التزاماته املالية ووالءاته ونفوذه السياسي اجلماعي 

الداللة   أتسيس  حنو  مسارات  تفتح  أهنا  املسامهة للسلطة. كما  مها  رئيسيني  مبدأين  وفق  املشروطة،  للمواطنة  احلقيقية 
والفعل، من خالل املبادرة يف دفع الضرائب الستمرارية الدولة، وااللتزام ابلقوانني، ومن ميتنع عن ذلك فال حيق له أن 

تعر  عند  أرسطو  اليوانين  الفيلسوف  قول  يف  الواقع  هذا  ويتجسَّد  صاحلا.  أثينياً  مواطنا  تكون يكون  "أن  للمواطنة  يفه 
حاكما وحمكوما" فعلى الرغم من أن فلسفتها انطلقت من مبدأ املشاركة واحلرية إال أهنا كانت إقصائية يف واقعها مبنح 

 االمتيازات للرجل احلُر ِّ يف ماله وأسرته وعبيده، ومن ال يتمتع بذلك فال يستحق أن يكون مواطناً.
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 املواطنة عند الرومان   -

وفق القانون كما ورد عند أرسالن  ظلت املو    كراً على الرجال األحرار يف روما فاملواطن الروماين   ,Arslanاطنة حِّ
( هو كل فرد قَبَِّل االنتماء إىل قبيلة رومانية، سواء ابلوالدة أو التَّبين أو االعتناق )أي كان عبداً(، أو منحته (2016

( الطرودي  ويشري  ذلك.  صنَّفو 2009احلكومة  الروماين ( أهنم  املواطن  يتقدَُّمها  تراتُبية،  درجات  ثالث  املواطنني إىل  ا 
أو  املدن  ُسكَّان  لبعض  روما  من  مُتنح  واليت  الـُمَمكَّنة  املواطنة  مث  قطاعها،  أو  روما  يف كنف  وترعرع  ونشأ  ُولد  الذي 

لى بعض امتيازات املواطنة دون املستعمرات اخلاضعة للنظام الروماين، ويكون هلم حق التعاقد مع الرومان يف احلصول ع
احلماية  أن  الرومان  ويعتقد  عملهم.  فرتة  إمتام  بعد  الُقضاة  عليها  حيصل  اليت  الكاملة  املمنوحة  واملواطنة  منهم،  الزواج 
الشخصية للمواطن وممتلكاته وحقوقه املعتمدة يف القانون، والدفاع عنه، وحصانته من احملاكم والسجن والتفتيش، وجتنبه 

 (. (Horsley, 2014يب واإلهانة والعنف هي من أهم مسؤوليات الدولة التعذ 

وعليه يعتقد الباحثان أن مثة استثمار سياسي هلذا املفهوم من رجاالت الدولة يف روما جبعله كمكافأة ملن يدعموها يف 
ة بقيت مسيطرة من خالل خلق حروهبا ومعاركها، وحيققوا االنتصارات ويزيد من أمالكها وأمواهلا، إال أن النظرة اليوانني

نوعني من املواطنة األوىل كاملة للمواطنني األسياد والذين هلم حق املشاركة السياسية، وأخرى مواطنة منقوصة ملن متنحهم 
إيها الدولة، دون أن يكون هلم حق املشاركة السياسية، أو االخنراط يف مفاصل الدولة، أو تقل د املناصب الرفيعة سياسيا 

  اي.وعسكر 

 . املواطنة يف العصور الوسطى2

مل يستمر مفهوم املواطنة يف أثينا وبعدها يف روما بعد ذلك طويال حيث فقد املواطنون امتيازاهتم وحقوقهم؛ ويعزو 
( ذلك إىل توغُّل األنظمة اإلقطاعية يف أورواب إابن العصور الوسطى، واليت أعقبت اهنيار Bishop, 2005بيشوب )

م( منذ القرن اخلامس وحىت هناية القرن اخلامس عشر امليالدي، واليت أقحمت أورواب يف 476احلضارة الرومانية الغربية )
 منزلقات خطرية أدت إىل نتائج سلبية على املواطنة وأمهها: 

 سيادة األرستقراطية وتوغَّل اإلقطاعيني يف مفاصل الدولة.  .1
 ء والفالحني والطبقات الكادحة. انتعاش جتارة العبيد واستغالل الفقرا   .2
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ة بني امللوك واألمراء والنُبالء. .3  انتشار مظاهر اأُلهبَّ
اإلعدامات    .4 مارست  واليت  املسيحية  التفتيش  فانتشرت حماكم  وامللوك؛  الدولة  على  والبابوية  الكنيسة  نفوذ  تقوية 

ة، وحترمي إحكام العقل والتفكري واإلقصاء، ومنحت صكوك الغفران، وفرض العشور على املواطنني خلزينة الكنيس
( لوثر  مارتن  األملاين  الديين  املصلح  قادها  اعرتاض  موضع  ستكون  عام Martin Lutherواليت  من  ابتداء   )

(1571 .) 
 تراجعت التجربة الدميقراطية اليت بدأت بوادرها عند اليوانن والرومان وتكريس احلكم امللكي املطلق.    .5
 ساهم التنافس يف مجع األموال واألمالك بني امللوك والنبالء يف ارتفاع معدالت الضرائب على املواطنني.    .6

 ( الصلة  ذات  لألدبيات  مطالعاته  خالل  من  الباحثان  لدى  الحظ  وبيس،  Diaz, 2017وقد  بولتيزر  ؛ 2010؛ 
يف أورواب تراجع وضُّمور واهنيار الفكر   ( حول واقع املواطنة إابن العصور الوسطى 2009هيملفارب،   ؛2010برتراند،  

الفرد  بني  للعالقة  أتطري  أي  وإلغاء  للمواطن  الذاتية  القيمة  تعزيز  حنو  الرومانية  بعدها  ومن  اليواننية  للتجربة  التحرري 
وإعادة والدولة، وانعدام مبدأ املساواة بني احلقوق والواجبات؛ واليت دفعت املنظرين والفالسفة حنو احلِّراك اإلصالحي  

 اهليكلة الفكرية السياسية اليواننية والرومانية للحفاظ على اإلنسان وكرامته وقيمته يف العصر احلديث وعصر التنوير.

 . املواطنة يف العصر احلديث 3

دفع الرتاجع الكبري ملفهوم املواطنة يف العصور الوسطى أبورواب حىت هناايت القرن الرابع عشر وبداية القرن اخلامس 
ر إىل إجياد بيئة حاضنة إلهناء السلطة امللكية املطلقة اليت كان يعاين منها املواطنون، وابألخص الفالحون والطبقة عش

الكادحة، وضرورة وضع حمددات تُؤطر العالقة بني الفرد والدولة. كما ساهم تغلغل الكنيسة يف مفاصل الدولة، والصراع 
ت، وانتشار حماكم التفتيش، إىل التطلع حنو التحرر والدميقراطية واملطالبة الكنسي وما تبعه من تصفيات جسدية وإعداما

(، ليبدأ العصر األوريب احلديث، وتبدأ معه الثورات التحررية من االستعباد (Kort, 2018حبقوق اإلنسان الكرمية  
اء ابلرجوع إىل اإلطار املدين واالستغالل، وتعود قيمة املواطن من جديد، ويشرع الكثري من الفالسفة واملفكرين والعلم 

والقانوين األثيين والروماين ليكوان مرجعني لفلسفات العصر األورويب احلديث حنو إخراج املواطن من التبعية إىل املشاركة، 
 (. Hong, 2015ومن االستبداد إىل احلرية، ومن الفكر الديين املتطرف إىل استخدام العقل واملنطق والعلم ) 
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يف ما قدمه مفكرو وفالسفة ومنظرو العصر احلديث حول تفسري املواطنة، البد لنا أن نعدد   وقبل أن نسهب  
برتراند  ويعددها  عشر  السادس  وحىت  عشر  اخلامس  القرن  أورواب منذ  وجه  تغيري  يف  سامهت  اليت  األحداث  مُجلة من 

ركة اإلصالح الربوتستانيت (، وح1492(، واكتشاف األمريكيتني )1453( يف سقوط القسطنطينية يف عام )2010)
 (: 2012( اليت قام هبا مارتن لوثر وأبرز مالحمها كما وردت عند سكنر )1517)

 معارضة تغلغل الكنيسة يف مؤسسات الدولة.    .1
 رفضه لصكوك الغفران.  .2
 عدم قبول السلطة الدينية املطلقة للبابوية ورفض أي وسيط لقبول التوبة من هللا.  .3
 معارضته الحتكار تفسري الكتاب املقدس للبابوية فقط.    .4
 رفض سلطة الكهنوت املطلقة لرجال الدين واعتبارها حق لكل مسيحي.    .5
 دفاعه عن حق رجال الدين يف الزواج.  .6
 ترمجة الكتاب املقدس من الالتينية إىل األملانية )احمللية( بعدما كان ذلك حمرَّما عند البابوية.  .7

الباحثان مما سبق أن الظروف السياسية واجلماهريية كانت ترغب يف إجياد حاضنة فكرية وسياسية جديدة ويستشف  
متنح للمواطن قيمته وحقوقه وحياته الكرمية؛ وهذه املنطلقات كانت حمل اهتمام عدد من الفالسفة واملفكرين والعلماء 

 ن والدولة يوجز الباحثان بعضها يف اآليت: يف عصر التنوير يف حماولة منهم لتأطري العالقة بني املواط 

 (Social Contractأوال: املواطنة ونظرية العقد االجتماعي )

ظهرت هذه النظرية يف عصر التنوير منذ أواخر القرن السابع عشر وحىت هناية القرن الثامن عشر امليالد؛ وعنيت بتأطري   
ام السياسي ليسا طبيعيني بل من ُصنع البشر أنفسهم من أجل حتقيق العالقة بني الدولة واألفراد، واعتربت القانون والنظ

ذلك  وارتضوا  بينهما  املربم  واالتفاق  العقد  بنود  احرتُمت  طاملا  شرعيان  ليضال  للمواطنني،  املنفعة 
د فيه مسؤولية الدولة ابحلفاظ على ُحرية األفراد ومحايتهم وتوفري احلقوق  (Heathcote, 2017ألنفسهم  (، وحُتدَّ

هلم؛ فإن مل تستطع حقَّ للمواطنني عدم طاعتها أو االستغناء عنها ابنتخاابت جديدة أو اللجوء للعصيان املدين، وقد 
 (، ومن أبرز فالسفة هذه النظرية نذكر اآليت: (Clemitshaw, 2011يصل األمر إىل العنف والتمرد 
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 Thomas Hobbes (1588-  1679 ))أ. توماس هوبز )

أحد أبرز روَّاد عصر النهضة    Thomas Hobbes)يُعترب الفيلسوف وعامل الرايضيات اإلجنليزي توماس هوبز )
األوروبية اليت انطلقت منذ هناايت القرن الرابع عشر وحىت منتصف القرن السابع عشر امليالدي. وقد عمل على أتطري 

)مطر،   والدولة  )األفراد(  املواطنني  بني  ديرمر   (؛  1995العالقة  يطرحها  وأفكاره كما  آراؤه   ,Dermerفكانت 
الطبيعية (  (2018 احلقوق  بني  التوازن  ضرورة  على  يشد ِّد  إذ  االجتماعي،  العقد  نظرية  فالسفة  إليها  استند  مرجعية 

ري العالقة واملساواة بني املواطنني، وحتقيق الشخصية االعتبارية للنظام السياسي املتفق عليه بني اجلميع، والذي مهَّد لتأط 
 بني اجملتمع املدين والدولة يف مرحلة الحقة. 

هوبز يف     اللفيااثن  يناقش  على (Leviathanكتابه  البشر  جملموعة من  ابالنتماء  ُتكتسب  صفة  املواطنة  ( أن 
وأن  والسياسية  االجتماعية  مكانتهم  من   الدولة   اختالف  فالبد  االختالفات؛  يف  واحَلكُم  لالعتقادات  اجلامعة  هي 

االستقرار  حلفظ  املواطنني  بني  بعقد مربم  ُوجدت  فهي  الربملان؛  امللك أو  قبل  سواء من  املطلقة  سلطتها  اإلذعان إىل 
الة الطبيعية الفوضاوية والسالم والنظام، مما يعين تنازل األفراد عن حرايهتم وحقوقهم هلا لتقوم بدورها يف إخراجهم من احل

 (. 2011واهلمجية )هوبز، 

( Niccolo Machiavelliميكيافيلي )   وتتقارب رؤية هوبز مع رؤية الفيلسوف والسياسي اإليطايل نيكولو  
( يف كتابه "األمري" يف أن املواطنة تقوم على أساس احلرية السياسية النابعة من القبول والرضى يف 1527  -1469)

واحلد  ابلطبقة الفعل  االكرتاث  دون  للدولة  السياسية  القوة  وتعظيم  فيه،  واالندماج  اخلارجي،  العامل  مع  واالتصال  يث 
العاملة والكادحة، على مبدأ "الغاية تربر الوسيلة"؛ مما يسمح للدولة ابستخدام أدواهتا املختلفة وإن كانت وحشية غري 

 (. 2004لى اجلميع )ميكيافيلي،  إنسانية لقمع الثورات من أجل فرض النظام والقانون ع

 ( John Locke( )1632-1704ب. جون لوك )

( أن أفكار واجتاهات الفيلسوف التجرييب والسياسي اإلجنليزي جون لوك كانت (Arslan, 2016يرى أرسالن  
دى وال تزال حمل نقاش مستفيض يف الوسط األوريب بشكل عام واإلجنليزي بشكل خاص، كما مت تقب لها وتوظيفها ل 

كثري من احلركات الراديكالية والثورية اليت اندلعت الحقا، واستندت عليها كمرجعية لفكرها وفلسفتها، كالثورة األمريكية 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)239-270 Vo: 6, No:2, 2020 

 

250 
 

(. ويرى جون لوك أن الوظيفة األساسية للدولة هي محاية 1776( ضد االجنليز، وإعالن االستقالل يف العام ) 1765)
املواطنني، دون أن تكون هلا السلطة اإللزامية، كما كان ينادي هبا مواطنه ثروات الوطن، والدفاع عن حرايت وكرامة  

 (. 1999توماس هوبز، فإن ختلت عن هذا الدور فمن الواجب على املواطنني تغيري احلكومة )لوك،  

الطبقة    ممثل  الربملان  وبني  امللك  نفوذ  يف  واملتمثلة  األرستقراطيني  سلطة  بني  صراعا كبريا  تعيش  بريطانيا  كانت 
الربجوازية من الُتجَّارِّ الصاعدين ورجال األعمال والصناعات من جهة، والصراع احملتدم بني رجاالت الكنيسة الكاثوليك 

 ,Halbert)قات الفقرية والكادحة تعاين من تبعات هذا الصراع  والربوتستانت من جهة أخرى، بينما كانت الطب
2018) . 

( أن يكون متوازان يف مواقفه ورؤيته، أبن Himmelarb, 2009حاول جون لوك كما يشري هيملفارب )  
الكنسي. حيفظ النفوذ الوراثي لألرستقراطيني )امللك( وصالحيات ونفوذ الربجوازيني )الربملان( والطبقة العاملة والنفوذ  

حتقق  أن  ميكنها  الطبيعية  القوانني  وأن  اخلري،  على  أصله  يف  قائم  البشرية  للمجتمعات  الطبيعي  النسق  أن  لوك  ويرى 
االستقرار لألفراد واجلماعات، لكن االنتقال من احلالة الطبيعية للحالة البشرية الوضعية يتطلب إبرام عقد متفق عليه من 

(. ولوك يف 1999ية الفردية واحلقوق اخلاصة هي الغاية األهم والسلطة األعلى )لوك،  مجيع األفراد، على أن تكون احلر 
رؤيته هذه خيتلف عن مواطنه هوبز الذي صوَّر احلياة الطبيعية ابلشريرة والفوضوية ومن مثة ضرورة إجياد سلطة مطلقة 

 (. 2011للدولة )هوبز،  

ق جوهرية، يتقدمها حق املساواة، فيكون لكل فرد استقالليته ويعترب لوك أن القانون الطبيعي يقوم على ثالث حقو   
دون تدخل أو هتديد من غريه على حياته وأمالكه. يلي ذلك حق احلرية، أبن يفعل ما يريده شريطة أن ال يتسبب 

يه. وأن أبذى لذاته وملن حوله. وأخريا حق امللكية، فالكون ملك للجميع فمن يعمل ويثابر حيق له أن ميتلك ما يعمل ف
االنتقال من القانون الطبيعي إىل السياسي الوضعي ال يكون إال وفق ثالث حمد ِّدات أساسية وهي: أن يكون اختيار 
ممثلي احلكومة وفقا ملبدأ الدميقراطية؛ فالسيادة للشعب. وأن يكون حتكيم األغلبية فيما يتصل ابلصاحل العام. وأن تكون 

 (. 1999السلطة للشعب وليس لألشخاص )لوك،  
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 ( Jacques Rousseau)-Jean( )1712-  1778جـ. جان جاك روسو  

( مع هوبز يف أن Jacques Rousseau)-Jeanيتفق األديب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو  
)العروي،  الطبيعية  البشرية  للحياة  تصوره  يف  عنه  لكنه خيتلف  عليه  اجتماعي ُمتفق  عقد  وفق  للدولة  املطلقة  السلطة 

(؛ فهو يرى أهنا  رومانسية وهادئة وقائمة على احلرية واحلب، ومنظومة أخالقية متبادلة ومتعارف عليها لتحقيق 2012
والعوامل  واالخرتاعات  اإلنسانية  التنمية  بسبب  وتغريت  تطورت  القيم  هذه  أن  إال  الكرمية،  واحلياة  واألمان  السالم 

وسلوكيا أوجدت مشاعر  طبيعية يف النفس البشرية مثل املنافسة واجلشع وعدم املساواة، االقتصادية األخرى واليت  ت 
وذلك بسبب ظهور "امللكية اخلاصة" واليت أخرجت الطبيعة النقية للمجتمعات اإلنسانية إىل األخالقيات غري السويَّة 

س فكرة احلكومة اليت سامهت ابنقسام الناس إىل طبقات جمتمعية؛ فلفت ذلك انتباه أصحاب األموال واألمالك لتأسي
دفاعا عن أمالكهم من الطبقات الكادحة واملتوسطة خشية انتزاعها ابلقوة فتكونت احلكومة وفق عقد ظاهره حتقيق 

 (. 2013العدل واملساواة بني اجلميع وحقيقته محاية امللكيات اخلاصة )روسو،  

نسان إىل حياته الطبيعية  أن روسو دائما ما كان يدعوا إىل رجوع اإل  (Horsley, 2014)يوضح هورسلي    
بعيدا عن القيود والقوانني من أجل أن يتحقق مبدأي احلرية واملساواة، ومها عنصران مهمان يف احلياة اإلنسانية، لكنهما 
متضادان يف الفلسفة السياسية؛ فاحلرية ذات طبع فردي وشخصي تدعو املرء أبن يفعل ما يشاء، بينما املساواة توسم 

 مه القانون والقواعد والنظام. بطابع مجاعي حيك

يدافع روسو عن موقفه حول ضرورة تنازل األفراد عن بعض حقوقهم للمصلحة العامة، أو كما يسميها اإلرادة   
العامة وبناء الدولة لتحقيق املصلحة العامة وفق مبدأ التعاقد اجلماعي؛ انفيا إمكانية خلق حكم دكتاتوري ُتصادر فيه 

تقد أن املواطنة احلقيقية تتحقق حينما تُغلَّب املصلحة اجلماعية عن الفردية وتكون الدولة للجميع حقوق املواطنني. ويع
وبذلك ميكن لألفراد احملافظة على ُحريتهم، ابالنضمام إىل 2012وفوق اجلميع، مبا حيقق الصاحل العام )سكنر،   (؛ 

 ألنفسهم بشكل مجاعي، فهم من وضعوا تلك اجملتمع املدين عرب عقد واضح ومقبول لدى اجلميع، جيعلهم خاضعني
القوانني، وميكنهم تعديلها أو إلغاؤها أو إبقاؤها؛ فليس من املنطق أن يرتك اإلنسان حبالته الطبيعية ميارس احلرية بصورة 

هي   فالسيادة  واحلكومة؛  السيادة  بني  فرق  ومثة  واالنتقام،  واالغتصاب  والنصب  للقتل  اجملال  فُتح  وإال  سلطة ُمطلقة 
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ُقضاة  جمموعة  من  فتتكون  احلكومة  وأما  املواطنون،  عليها  وجُيمع  وقانونية  اعتبارية  قيمة  ذو  جملس  يقر ها  اليت  القانون 
 (. 2013يعملون على تطبيق وتنفيذ ما يراه املواطنون وابلتايل فهي جهة تنفيذية )روسو،  

 Immanuel Kant(1724-  1804 )) د. إميانويل كانط )

( أن الفيلسوف األملاين إميانويل كانط آخر فالسفة أورواب احلديثة وصاحب نظرية Wood, 2014يعتقد وود ) 
املعرفة هو أبرز احملد ِّثني يف نظرية العقد االجتماعي. ويرى أن القانون هو أساس األمان والسالم الدائم للبشرية وجينُّبها 

تورية لُيشاطر مواطنه هوبز يف منح السلطة املطلقة للدولة الصدامات واحلروب، فالبد أن يتكون العامل من مجهورايت دس
واالنسجام  االجتماعي  األمن  لتحقيق  أساسيني  والتعليم  األخالق  أن  ويرى كانط  ولوك.  روسو  عن  ذلك  يف  خمتلفا 

رها البشري. وتتكون الدولة من جمموعة مواطنني حيتكمون للقانون. ويرفض الدميقراطية بل يعتربها ُخدعة للشعوب ظاه
احلُرية وحقيقتها تكريس الدكتاتورية؛ فمن خالهلا تُنتهك حرايت اجلميع؛ إذ أن حكم األغلبية على رأي شخص معني، 

 (. 2012بدوافع أو دوهنا، ال ميثل رأي الكل مما يعين انتهاكاً آلرائهم وجتنياً على رغباهتم )كانط، 

  املواطنة  عند املاركسية اثنيا:  

 Friedrich( ومواطنه فريدريك إجنلز )Karl Marxوعامل االقتصاد كارل ماركس )  يرى الفيلسوف األملاين
Engels( )1820-1895 واللذان وضعا األسس واملبادئ املاركسية فيما أُطلق عليه "البيان الشيوعي" يف عام )

تمع، ( أن االقتصاد هو عصب اجملGerman, 2008(، وفصَّال فيه نظرية صراع الطبقات االجتماعية ) 1848)
واملتسبب األساسي للصراع اجملتمعي بني أصحاب األمالك والطبقة العاملة واليت أمساها بــ)الربوليتارية(؛ فُخلقت فجوة 

(؛ وهذا ما يربر مواقفهما السلبية 1976جمتمعية دفعت ابلطبقات الكادحة حنو العداء وحب االنتقام )ماركس؛ إجنلز،  
بول عند  يتضح  الرأمسالية كما  )جتاه  وبيس  دميقراطية 2010تيزر  حتكمه  اشرتاكي عاملي جديد  نظام  ودعوهتما إىل   ،)

 الُعمَّال، خللق جمتمع ُمتحرر من سلطة الدولة واهليمنة والطبقية وصوال إىل الغاية األمسى حنو نظام شيوعي عادل. 

( ستيس  الفيلسوف  Stis, 2005يعتقد  مواطنه  توجهات  لبعض  ماركس  تبىن  أن  جورج(  هيجل     األملاين 
((Georg Hegel  (1770 -  1831 األفالطونية النماذج  استندت إىل  واليت   األملانية،  املثالية  صاحب رؤية   )

وأفكار أرسطو، وتتلخص يف أن املواطنة تقوم على املشاركة اإلجيابية لألفراد، إال أن للدولة سلطة احملافظة ومحاية املصاحل 
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يكن فلم  والعامة،  املادية   الشخصية  املصاحل  بني  وُمتناقض  ممزَّق  ابلفردانية  اجملتمع  أن  العتقاده  الفردية  ابلقيمة  يؤمن 
ففضَّل  مستحيل،  شبه  االقتصادي  والتطور  السياسي  االستقرار  من  جيعل  مما  الفكري؛  والصراع  االجتماعية  والطبقية 

 (. 1995الدولة عن املواطن واجملتمع وفق رأي مطر )

( بصورة كبرية 2014ين التهميش املطلق للمواطنة الفردية حيث ركَّز ماركس كما يذكر بوزاين )إال أن ذلك ال يع  
على مؤسسات الدولة يف سبيل اإلنتاج االقتصادي، وإشباع حاجات األفراد ومنافعهم، والوقوف حبزم يف وجه املصاحل 

اجملتم اخلدمات  لتقدمي  تسعى  اليت  االحتادات  ودعم  لإلقطاعيني،  احلقوق الشخصية  وترمجة  والصحية،  والتعليمية  عية 
 والواجبات إىل واقع حقيقي وليس نظراي واللتان تشكالن الركائز األساسية للمواطنة العادلة. 

( إىل اتفاق وجهة نظر ماركس مع الفلسفة اهليجلية يف أمهية املشاركة اجملتمعية اإلجيابية لألفراد 2013ويشري طه )   
تمع البشري قائم على البنية التحتية اليت تضم عالقات اإلنتاج وأرابب العمل والعمال واألجور ومؤسسات الدولة وأن اجمل

وامللكية وما يتصل حبياة الناس الضرورية، إال أنه يشدد بصورة كبرية على طبقة الربوليتاراي ويعتربها العنصر األهم واللبنة  
ادي واالنتاجي، وما يعقبه من استقرار سياسي وعدالة اجتماعية. الرئيسية والعمود الفقري للدولة على املستويني االقتص

ومؤسسات الدولة والسلطة 2010أما البنية الثانية فهي الفوقية واليت تتضمن كما ورد عند بولتيزر وبيس ) ( الثقافة 
 والربملان واجليش ورجاالت السياسة واالقتصاد واملؤثرين جمتمعيا. 

( يف أن املاركسية عزَّزت من احلِّراك الراديكايل Abignanzi &Zarette, 2003جيادل أبيجنانزي وزاريت )  
يف أورواب عامة ويف فرنسا وأملانيا خاصة؛ فهي تدعو إىل تغيري البنية اجملتمعية، والدفاع عن حقوق الكادحني، وتغيري 

اين منها هذه الدول. ويدافع ماركس منظومة القيم السياسية واالجتماعية للحد من السلطة املركزية املطلقة اليت كانت تع 
وإجنلز عن الشيوعية ويهامجان الرأمسالية بضراوة ويعترباهنا جسراً لالستغالل اجملحف الذي تسري عليه الطبقة الربجوازية 

مية الستغالل أوقات عمل الطبقة الكادحة، وهو ما يعزز غياب العدالة واملساواة وإحياء للطبقية اليواننية والرومانية القد 
 (. 2013)إجنلز،  

د مبوقع Zajda, 2010توض ح زاجدة  )   ( أن االيدلوجية االجتماعية املاركسية تؤمن أن ثورة الُعمَّال ال حتدَّ
جغرايف بعينه، بل هي عاملية أينما ُوجدت طبقة كادحة يتم استغالهلا من قبل األغنياء وأصحاب األموال، وُتصادر فيها 
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كانت منطلقا رئيسيا النتعاش احملاضن الفكرية للشيوعية وظهور املدارس املاركسية املتعددة   قيمة املواطن وحقوقه. لذلك
واليت محلت عنوان ال سلطوية على الشعوب وتغيري النظم االقتصادية بصورة حتقق األمن االجتماعي واالستقرار السياسي 

اء على التمييز الطبقي والتصنيف اجملتمعي وحصول اجلميع على حقوقه مقابل ما يقدمه من جهد ووقت، والسعي للقض 
 الذي يُعز ِّز من الثقة بني املواطن والدولة ووضع أتطري عادل للعالقة بينهما.

لقد انتشرت الفلسفة االجتماعية املاركسية يف كثري من دول أورواب والقارة األمريكية وآسيا يف القرن التاسع عشر   
ت القرن العشرين من خالل إعالن قيام االحتاد السوفييت بعد وصول احلزب البلشفي امليالدي، وبلغت أوج قوهتا مع بدااي

( البالشفة  بثورة  ُعرف  فيما  احلكم  )1917لسدَّة  لينني  فالدميري  بقيادة  االمرباطوري  النظام  ضد   )Vladimir 
Lenin( )1870-1924ر ليون تورتسكي ( الذي يُعترب مؤسس املدرسة املاركسية اللينية ومعه قائد اجليش األمح

(Leon Trotsky ( )1879 -  1940وكان شعارها اخلبز والسالم واألرض للجميع )Hopkins, 2013) .) 

أسفرت الثورة البلشفية عن إنشاء جملس ممثل للشعب، والقضاء على القيادات الفاسدة، وجتفيف منابع الرأمسالية،   
حبزم جتاه الثورات املضادة، وإعادة مجيع حقوق الفالحني   وتكوين جلان متخصصة للحفاظ على مكوانت الثورة والوقوف

والطبقة العاملة من األمالك واألراضي واألموال، ورفع األجور وحتسني مستوى املعيشة هلم والتوازن بني ساعات العمل 
أخذهتا الكنيسة   وقيمة األجور، ومصادرة كل املمتلكات واألموال واألراضي اخلاصة اليت كانت للقيادات السابقة أو اليت

 (. 2017مبسَّوغ ديين )لينني،  

ويف قارة آسيا كانت الصني البيئة احلاضنة للشيوعية واألفكار املاركسية بعد االحتاد السوفيايت بقيادة القائد العسكري 
( والذي يُعترب املدرسة الثالثة املطو ِّرَة للشيوعية بعد Mao Zedong( )1893-1976والسياسي ماو تسي دونغ ) 

ماركس ولينني حتت اسم املدرسة املاوية؛ فكان اهتمامه واحتكاكه ابلفالحني والزراعة كبريا حيث سعى للتحالف مع 
له، وعمل على تعزيز الصناعة، نظرائه يف الفكر املاركسي واملعارضني للرأمسالية ابالحتاد السوفييت ليكو ِّن قاعدة داعمة  

فوكومااي  ذلك  إىل  يشري  الرأمساليني كما  وابألخص  الغرب  خماوف  فأاثر  فيها  االخنراط  على  الفالحني  فشجَّع 
(Fukuyama, 2016 .) 
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ظل ماو ومعه الفالحني يسعون إىل تطوير البالد، والتخلص من استغالل النظام اإلقطاعي لُيعلن عن قيام مجهورية   
( أعلنت احلكومة املركزية إهناء النظام اإلقطاعي الذي 1950(. ويف العام التايل ) 1949شعبية يف العام )الصني ال

ك وأصحاب النفوذ السياسي واالقتصادي، فُمنحت احلقول الزراعية  كانت ُتسيطر عليه النخبة واملتنفذين من طبقة املالَّ
وتكنولوجية على املستويني احمللي والدويل خالل الفرتات الزمنية للفالحني لتشهد البالد طفرة جتارية وصناعية وعسكرية  

 (. 2005املتالحقة يف عهده، وال تزال الصني تؤمن ابلفكر املاركسي الشيوعي املاوي حىت اآلن )ستيس،  

 املبحث الثاين: الثوراتن األمريكية والفرنسية وعالقتهما ابملواطنة. 

املطلقة املناهضة للملكية  الثورات  النهضة   شكلت  وبداية عصر  الوسطى  العصور  هناية  األورويب مع  اجملتمع  يف 
العدل  حتقق  حنو  رحبة  آفاقاً  وفتحت  والكنيسة،  األرستقراطية  الطبقات  تسل ط  من  املواطنة  حترر  ركائز  أحد  والتنوير 

- 1789فرنسية ) ( وال1783- 1765( أن الثورتني األمريكية ) 2016واملساواة واملشاركة السياسية. ويرى فوكوايما ) 
دي أهم املفاصل التارخيية يف أورواب احلديثة سياسيا واقتصاداي واجتماعيا ألهنما دفعتا احلكومات ( تعتربان أح 1799

حنو االهتمام ابملواطن، وإجياد توازن بني حقوقه وواجباته، ويوجز الباحثان تفاصيل هاتني الثورتني ودورمها يف تعزيز قيمة 
 املواطنة يف اآليت: 

 ( 1783-1775وال: الثورة األمريكية )أ

راك  للحِّ منطلقا  آنذاك  عشر  الثالثة  بوالايهتا  األمريكية  املتحدة  للوالايت  الربيطاين  واالستغالل  االستعمار  شكل 
الراديكايل حنو احلرية واحلقوق واالستقالل وحق تقرير املصري. وقد سامهت القرارات التعسفية الربيطانية يف إذكاء روح 

اإلجنليزي يُثقل كاهل الفالَّحني والُسكان ابلضرائب دون أن يكون هلم ممثلني الوطنية يف نفوس املستعَمرين؛ فكان التاج  
يف الربملان ليدافعوا عن حقوقهم املشروعة. كما أن التدخالت الربيطانية السياسية واالقتصادية والسيادية يف اختاذ القرارات 

ودور الربملاانت األمريكية الوطنية يف املستعمرات   اليت ختصُّ املواطن األمريكي اجتماعيا وسياسيا واقتصاداي مهَّشت قيمة
عام ) 2005بيشوب ) ( بفرض شراء 1765(، إضافة إىل فرض قانون الطابع الذي أصدرته احلكومة الربيطانية يف 

ا الطابع من قِّبل األمريكيني ابإلكراه يف كل معامالهتم لتحقيق الوفرة املالية للجيش الربيطاين املوجود يف أجزاء أمريك
سكان  نفوس  يف  خلقت  العوامل  تلك  العامة. كل  احلياتية  واملتطلبات  الشاي  ضرائب  رفع  عن  انهيك  الشمالية، 
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املستعمرات والذين عرفوا بــ)الوطنيني( إحساساً ابلنقص واإلهانة لكرامتهم وجتريد هلم من حقوقهم املدنية واإلنسانية؛ 
فرنسا اليت ستكون بدورها على موعد مع ثورة أخرى ستغري من فانطلقت الدعوات للتحرُّر واالستقالل، وبدعم من  

 (. 2009وضع املواطن األورويب )هيملفارب،  

( أنه حينما شعر الربيطانيون خبطورة تزايد الغضب الشعيب يف مستعمراهتا األمريكية Crohn, 2007ذكر كرون )
ا ظلت تنتهج سياسية التهميش واالستغالل، واليت أدَّت وتقبُّل الناس آلراء الوطنيني ابدرت إىل إلغاء قانون الطابع، لكنه

(. ويف ظل انتصارات املواطنني األمريكيني وافق الكوجنرس األمريكي 1775إىل تفجري املوقف واندالع الثورة يف عام ) 
( (Thomas Jefferson( بقيادة السياسي والكاتب توماس جيفرسون  1776على وثيقة االستقالل يف العام )

(1743 -  1826( الفرتة  خالل  األمريكية  املتحدة  للوالايت  الثالث  الرئيس  ذلك  بعد  أصبح  والذي   )1801- 
1809 .) 

(  أن اهلجمات املتواصلة للوطنيني األمريكيني أجربت التاج الربيطاين على اجللوس 2010يعتقد بولتيزر وبيس )  
غام بريطانيا على االعرتاف ابستقالل الوالايت حول طاولة املفاوضات من أجل السالم واالستقرار، والذي انتهى إبر 

 (. 1783املتحدة األمريكية ضمن معاهدة ابريس يف عام )

لقد قدمت الثورة األمريكية منوذجا للتحرر من استغالل أصحاب األموال واالستعمار، واملضي قدما حنو حتقيق   
يف صناعة القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، لتبدأ املواطنة الكاملة يف كنف احلرية والعدالة واملساواة واملشاركة  

رصيٌد  وُيضاف  هذا،  يومنا  الكربى حيت  الدول  جعلتها يف مصاف  اترخيية جديدة  األمريكية حقبة  املتحدة  الوالايت 
 حضاري ونضايل جديد يف اتريخ املواطنة اإلنسانية.

 ( 1799-1789اثنيا: الثورة الفرنسية )

ة الفرنسية مع الثورة األمريكية من خالل مسامهتها يف تفسري املواطنة يف التاريخ األوريب احلديث. وتُعترب تتقاطع الثور   
الثورة الفرنسية مفصال اترخييا لكثري من اجلمهورايت الالحقة اليت محلت على عاتقها الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة 

( إىل وضع فرنسا اليت كان مواطنوها 2016تقراطية، ويشري فوكوايما ) وختليصها من امللكية املطلقة للمك والطبقة األرس
مون يف كل مفاصل حياة املواطنني والدولة  يعيشون قبضة حديدية سياسيا واجتماعيا واقتصاداي؛ فامللك وحاشيته يتحكَّ
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املتوسطة انهيك عن مدعومني مبباركة الكنيسة مقابل حصوهلا على إقطاعيات شاسعة من أراضي الفالحني والربجوازية  
 األموال الوفرية. 

( أن ذلك الوضع زاد من تفاقم ديون فرنسا، وأرهق كاهل املواطنني من الفالحني Lubon, 2012يعتقد لوبون )   
على إثر احلروب التوسعية اليت خاضتها امللكية الفرنسية يف  والعمال مقابل األجور الزهيدة، وارتفاع معدل الضرائب 

( إىل تدهور حياة املواطنني يف الصحة واملعيشة 2005ثورة األمريكية؛ فأدى كل ذلك برأي بيشوب )أورواب ودعمها لل
والعمل والتعليم، وزادت قوة حتكم الكنيسة على خصوصيات الناس، ومل تبق للمواطن أي قيمة؛ فدفعت تلك الظروف 

لتحالف مع الفالحني والعمال إبعالن العصيان ابلطبقية الربجوازية واليت كانت تشعر بسلب أمالكها وانتقاص قيمتها اب
 املدين والتمرد والثورة ضد النظام القائم مقابل حصوهلم على بعض االمتيازات واحلقوق. 

( أتسست اجلمعية الوطنية الفرنسية لتكون ممثلة للثوار ضد 1789( أنه ويف عام )(Diaz, 2017يوضح دايز  
وا سجن الباستيل وهو أحد أهم املعاقل الرئيسية للدولة آنذاك، وحيمل قيمة امللكية املطلقة وسطوة الكنيسة، فاقتحم

بتلر   يرى  عليها كما  ظهرت  والذي  واملواطن  اإلنسان  حلقوق  اجلمعية  إعالن  ذلك  تبع  للملك،  وسيادية  سياسية 
(Butler, 2013)  ما يتصل أتثريات الدستور األمريكي، ونظرية العقد االجتماعي جلون لوك وجان جاك روسو في

 ابحلقوق الطبيعية لألفراد واجلماعات. 

( أنه وإىل جانب أتثري الدستور األمريكي ونظرية العقد االجتماعية، كان Arendt, 2008وتضيف آرندت ) 
( مونتيسكيو  الفرنسي  والسياسي  الفيلسوف  أفكار  يف  يتجسد  اثلثاً  أتثرياً  ) Montesquieuهناك   )1689 -

لسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  واليت تبنتها حكومات العامل احلديث حىت ( وخاصة فيما يتصل بفصل ا1755
يومنا هذا. لقد انتقد نظام احلكم امللكي ألنه يقوم على التوارث، وجُيرب املواطنني على قبول الوضع القائم مقابل أن 

ى إرهاب املواطنني وغرس اخلوف والرهبة يف حيافظ امللك على أمنهم واستقرارهم، وانتقد النظام الديكتاتوري املبين عل
للشعب  الشعب  حكم  على  القائم  اجلمهوري  النظام  على  ع  يشجَّ لكنه  والطاعة،  الوالء  على  إلرغامهم  نفوسهم 

 (. 2011)مونتيسكيو،  
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( جند أنه تضمن بنودا عامة لإلنسان أينما وجد، 1789وابلعودة إىل إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف العام ) 
البطش و  من  واحلماية  السياسية  واملشاركة  الكرمي  والعيش  واملساواة  والعدل  احلرية  الفرنسي مثل:  خيصصها للمواطن  مل 

( غفل عن جانبيني مهمني كان يعاين منهما الفالحون والطبقة 2005ورفض السلطة املطلقة، إال أنه كما يرى بيشوب ) 
على حقوق املرأة مهم شة، وهذه األخرية مل حتصل على حقها إال يف الكادحة، فلم يتطرق إىل إلغاء االسرتقاق، وأبقى 

 (. 1945 - 1939( بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية )1946عام )

( ويعترب أن هذا اإلعالن شكَّل نقطة انطالق رئيسية لسن ِّ 2005( فيما ذهب إليه بيشوب )2009يعارض بريننت )
ابحلقوق اإلنسانية يف مراحل الحقة، كإعالن حقوق اإلنسان الصادر عن األمم عدد من القوانني والتشريعات املعنية  

اإلنسان  1948املتحدة عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية يف عام ) حلقوق   European)(، واالتفاقية األوروبية 
Convention on Human Rights)  ( عام  التعذيب، 1950يف  وحترمي  احلياة،  حق  تضمنت:  واليت   )

لغاء العبودية، والتمييز، ومنح احلرية الشخصية لألفراد، وحتقيق احملاكمات العادلة، والشفافة، واحرتام اخلصوصيات، وإ
 وعدم التعرض للحرايت الدينية واملعتقدات، وحرية التعبري عن الرأي واملواقف، وحق الزواج والعمل. 

( أبن الثورة الفرنسية كانت ُملهمة األنظمة السياسية احلديثة يف أورواب والعامل فيما يتصل 2016)   يؤمن فوكوايما   
بوضع الضوابط اليت حتفظ حقوق املواطن، وسعيها إلهناء النظام اإلقطاعي الذي مزَّق النسيج اجملتمعي الفرنسي، وهذا 

 ( العام  من  أغسطس  يف  حدث  الو 1789ما  اجلمعية  أعلنت  حينما  اعتربه (  والذي  البالد،  يف  اإلقطاعية  إهناء  طنية 
الكثريون أبنه انتصار طبقة الفالحني على دكتاتورية امللكية. من جانب آخر فقد واجهت الثورة الفرنسية خطرا يوازي  

ت النفوذ امللكي واملتمثل يف سلطة رجال الدين الذين  كانوا أحد أهم أطراف النظام اإلقطاعي واملنتفعني من تصرفا
( متتلك مساحات شاسعة من أراضي الفالحني، وتفرض 2012امللكية آنذاك؛ فكانت الكنيسة كما يشري لوبون ) 

على كل مواطن كاثوليكي ضريبة من إمجايل الدخل الذي حيصل عليه، كما كانت معفية من الضرائب اليت تفرضها 
( فوكوايما  ويرى  املواطنني.  على  الكنيسة2016الدولة  ممارسات  أن  املتوسطة   (  والربجوازية  الكادحة  الطبقة  جتاه 

والفالحني سامهت يف خلق رغبة لتجريد نفوذها؛ فساعد الغضب الشعيب من متكني اجلمعية الوطنية من حتييد قوهتا 
واالستحواذ على أمواهلا وأمالكها وأهنا حق للجميع وعرضها للبيع وفق نظام املزاد ملن يدفع أكثر يف سبيل رفد خزينة 
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( أشهرت اجلمعية إعالن احلقوق املدنية لرجال 1790ولة وتقسيمها على املواطنني ابلعدل والتساوي. ويف عام )الد 
 الدين واعتربهتم موظفني لدى الدولة  لتحدَّ من عودة سلطتهم يف املشهد السياسي الفرنسي.

شكل خاص والعامل بشكل عام؛ وجرَّدت لقد متكنت الثورة الفرنسية من إعادة البوصلة حنو فكرة املواطنة يف أورواب ب
رجال الدين من ميزة حتك مهم يف املواطنني، ومنحت احلرية والعدل واملساواة للجميع، وأهنت النظام اإلقطاعي، وانعشت 

 الفكر الرأمسايل، وحرَّرت االقتصاد، وشجَّعت على التعليم والعمل واالبتكار. 

 املبحث الثالث: املواطنة والدولة القومية. 

تُعترب الفرتة الزمنية اليت ميكن احلديث فيها عن ازدهار الفكر القومي يف التاريخ  وعالقتها ابملواطنة حمل خالف 
( يشري كرون  إذ  مستمرة؛  اليواننية 2007ونقاشات  القدمية  احلضارات  الزم  األورويب  التاريخ  يف  القومي  التوجه  أن   )

والتنوير، يف ظل وجود جتاذابت اجتماعية وسياسية متواترة. كما كان   والرومانية مرورا ابلعصور الوسطى وعصر النهضة
( Choi, 2015هلذا التوجه حضورا يف القارة اآلسيوية كاحلضارة الفارسية والعربية والصينية. فهو كما يوضحه تشوي )

رق واملعتقدات والرتاث مصطلح سياسي واجتماعي يطغى عليه حتقيق مصاحل األمة، املشرتك أفرداها يف اللغة والدين والع
والثقافة واملوقع اجلغرايف؛ بقصد حتقيق االستقرار، وتلبية االحتياجات، أو لتحقيق االستقالل وتقرير مصري الشعوب اليت 

 تتعرض لإلابدة أو االستعمار. 

( أن رغبة الشعوب للخالص من السلطة امللكية املطلقة كانت أحد أهم (Twarog, 2017ويرى تواروك    
افع اليت جذبت آراء املفكرين والفالسفة لتعزيز النزعة القومية حلفظ النظام واحلقوق؛ ففالسفة ورو اد العقد االجتماعي الدو 

مثل ميكيافيلي وجان جاك روسو وجون لوك مجيعهم دعوا إىل محاية القوميات وفق عقد مربم مع الدولة، بينما كانت 
فكرة سلبية وخميفة؛ فهي تُغذي قيم االنتقام وازدراء األقليات، وتُعز ِّز النفوذ وجهة نظر كارل ماركس خمتلفة عنهم واعتربها  

السياسي واالقتصادي الفئوي، وتُنعش النظام اإلقطاعي وتدفع البشرية حنو احلروب واإلابدة العِّرقية، وتعيد مشهد الصراع 
مي. ويستثين من ذلك حالة وجود الوحدة الديين الذي عانت منه أورواب بني الكاثوليك والربوتستانت لكن جبلباب قو 

يف التكوين النفسي من حيث وحدة الدين واللغة والعرق والثقافة والرتاث، والوحدة االقتصادية حبيث تُؤمُِّن القيادات 
 . القومية بضرورة أن ينعم اجلميع بكل خريات الوطن، ويعيشوا يف بيئة اقتصادية عادلة دون حماصصة أو متايز يف االمتيازات
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يؤمن القوميون الغربيون أن الوحدة الوطنية تقوم على أساس التشابه يف التكوين بني الفرد والدولة، ويعين ذلك   
معارضتها للتنوع الثقايف الذي ازدهر منذ هناايت القرن السادس عشر امليالدي؛ ليفتح بذلك انتقاد املاركسيني والشيوعيني 

عد على إبراز االختالفات بني أطياف اجملتمع، وتفتح املسار للخالفات، ومتكني تسا  - أي القومية  – االشرتاكيني أبهنا  
 . (2000ريفا،  القيادات السياسية من االستبداد والتحكم مبصري الشعوب واجلماهري بطريقة دكتاتورية ) 

(، حينما 1945- 1939( نقد املاركسية للقومية ابإلشارة إىل احلرب العاملية الثانية )2010)  بولتيزر وبيسويربر    
بة، إبابدة كل األعراق واألجناس ابستثناء العرق 1945- 1889أطلق أدولف هتلر ) ( أيديولوجيته القومية العِّرقية املتعص ِّ

اآلري لُيدخل العامل يف حرب استنزافية أرهقت البشرية، وأدخلت أورواب يف أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصناعية 
 و اخلاسر األكرب فيها. خميفة، كان املواطن ه

( انتقاد املاركسيني ابإلشارة إىل معاانة املواطنني يف أورواب من سياسة Basmur, 2014ويناصر ابمسور )  
 ( موسوليين  اإليطايل  السياسي  أسسه  الذي  الفاشي  املتطرفة 1945  - 1883النظام  الراديكالية  فلسفة  من خالل   )

ى الشعب دون أي اعتبارات لقيمة املواطنة وحقوق املواطنني. فالدولة فوق للوصول إىل سدة احلكم، وإحكام القبضة عل
كل اعتبار أاي كانت حقوق األفراد واجلماعة، والدور األساسي للفرد هو خدمة الدولة بكل تفان وإخالص. وال توجد 

ا، وال تؤمن بسالم دائم بني  يف أدبيات الفاشية قيم احلرية واحلياة والكرامة والعيش الرغيد واخلصوصيات الفردية إطالق
سكان األرض، وأن الوصول للسلطة وحتقيق األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي يقوم على العنف 
العامل  دفعت  احلديث  التاريخ  يف  اإلنسانية  التجارب  من  النماذج  هذه  االقتصاد.  على  الكامل  واالستحواذ  السياسي 

( للبحث عن مسارات سياسية بديلة حتفظ (Saperstein, 2019ة كما يرى سابرستني  املعاصر يف املراحل املتتالي
 حق املواطن وحريته وكرامته وتبعده عن التهميش  واالستغالل سياسيا واقتصاداي وعسكراي. 

 وعلى صعيد متصل ابلدولة القومية واملواطنة مل يكن الوطن العريب بعيدا عن هذه التوجهات، بل اعتربها كثري من 
الغرب بديالً وخياراً للتخلص من أعباء االستعمار أو االحتالل أو الوصاية اليت كانت ترزح حتته كثري من الدول العربية 

 مع هناايت القرن التاسع عشر وبداايت القرن العشرين.
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الوسط السياسي   ( إىل ارتفاع أصوات العروبيني  يف (Faour &Muasher, 2011يشري الفاعور واملعشر    
واالجتماعي العريب املطالبة ابلوحدة العربية املشرتكة، حبكم التوافق يف اللغة والدين واجلغرافيا والتاريخ واملصري، يف وقت 

تتعامل بقسوة وعنصرية جتاه العرب وثقافتهم وتراثهم وغياب   -أحد أضلع الدولة العثمانية  - كانت مجعية االحتاد والرتقي  
عدالة االجتماعية. لذلك تقدم جمموعة من املفكرين والقيادات القومية والسياسيني يف املؤمتر العريب األول  املساواة وال

( جمموعة من املطالب العربية املشروعة، ومتثلت يف السماح هلم ابملشاركة السياسية يف الربملان 1913بباريس يف سنة )
انية إىل جانب اللغة الرتكية، ومنحهم احلكم الذايت الداخلي، وأن تكون الرتكي، واحرتام اللغة العربية وجعلها اللغة الث

اخلدمة العسكرية العربية للدفاع ضد التدخالت األوروبية دون املشاركة يف حروب الدولة العثمانية اخلارجية )اهلندي، 
2015 .) 

ربية ساهم يف زايدة السخط ( أن  إمهال السلطات العثمانية وعدم استجابتها للمطالب الع2005يرى الغزايل )
( إبعالن الثورة العربية الكربى بقيادة 1916والغضب اجلماهريي العريب جتاه النفوذ العثماين، والذي بلغ أوجه يف عام )

الشريف حسني شريف مكة، مدعوما بوعود بريطانية بتأسيس الدولة العربية املوحدة وحتقيق احلرية والدميقراطية واملساواة، 
 مة املواطنني وحقوقهم وأمالكهم وأوطاهنم، والتخلص من قبضة العثمانيني. وحفظ كرا

إال أن االجنليز وبعد إهناء قبضة العثمانيني يف املشرق العريب عقدوا اتفاقية مع فرنسا ومبباركة من روسيا واليت ُعرفت   
ية ضد العثمانيني، لتقسيم تركة ( واليت تزامنت مع إعالن العرب ثورهتم القوم1916ابتفاقية سايكس بيكو يف سنة )

الدولة العثمانية يف الوطن العريب، حبيث تسيطر بريطانيا على فلسطني واألردن وجنوب العراق، ولفرنسا جنوب شرق 
تركيا وسوراي ولبنان ومشال العراق، ومُتنح روسيا أرمينيا الغربية وبعض مضائق تركيا؛ ليشعر العرب كما يصف اهلندي 

 رجوا من استعمار عثماين إىل استعمار أورويب. ( أبهنم خ2015)

( أن من يتتبَّع منطلقات الفكر القومي العريب جيد أنه ينبثق من مرجعية جوهرية قوامها 2005ويعتقد اجلميعي )
 العودة إىل املربع األول للدين اإلسالمي احلنيف القائم على البساطة والعدالة واملساواة. ومل يكن العرب يسعون للخالص 

من اخلالفة العثمانية إال يف مرحلة متأخرة حينما دبَّ الضعف واهلوان فيها، وبدت املمارسات العرقية والعنصرية سيئة 
جتاه العرب؛ فكان البديل السياسي الذي جلأ إليه القوميون واإلصالحيون للدفاع عن حقوقهم وقيمتهم وأوطاهنم من 

كية لُيطالبوا ابالستقالل الذايت يف إدارة حياهتم وشؤوهنم اخلاصة، وانتخاب ممثلني العثمانيني املدفوعني بنزعتهم القومية الرت 
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ويظهر  قادمة  مراحل  األمور يف  لتتطور  ومستقبل حياهتم،  ومصاحلهم  العثمانية حتفظ كياهنم  الدولة  مؤسسات  هلم يف 
 (.1916من  خالل الثورة العربية الكربى )االنتماء القومي العريب كانتماء فكري تُرجم إىل سلوك رافض للهيمنة العثمانية  

( منوذج آخر للتحرر العريب القومي من قبضة االستعمار 1882-1879وإحلاقا مبا سبق فقد شكَّلت الثورة الُعرابية )
العربية  العناصر  وصول  من  حتدُّ  الرتكية  العسكرية  القيادات  فحينما كانت  العريب.  املواطن  حقوق  وانتهاك  والوصاية، 

ب الضباط والقيادات العسكرية، وتُفاضل يف االمتيازات اليت مُتنح للضباط األتراك دون نظرائهم املصريني العرب، ملناص
( 1892-1852والتدخالت السياسية اإلجنليزية يف السيادة املصرية، وتعاون النظام امللكي بقيادة اخلديوي توفيق )

(؛ كلها عوامل 2015الحني والطبقة الكادحة يف البالد )اهلندي،  مع اإلجنليز، ومصادرة حقوق املواطنني وابألخص الف
( واليت بدورها دفعت ابلضباط األحرار بقيادة أمحد عرايب 2005رفعت من وترية السخط العريب كما يعتقد الغزايل ) 

العريب ( إلعالن الثورة ضد التمييز الرتكي، والتدخالت اإلجنليزية، وضرورة تشكيل جملس النواب  1911  -1841)
 املصري، واملطالبة برفع عدد اجلنود املصريني يف اجليش. 

( 1882ظلت املناوشات بني الثوار الُعرابني وامللك املدعوم من طرف بريطانيا بني كرٍ  وفرٍ  لتشهد مصر يف عام  )
( يف التعاون بني اخلديوي توفيق واإلجنليز، ومفاجأة القوات اإلجنليزية  2005)  هناية هذه الثورة ألسباب يوجزها اجلميعي 

جليش الثوار يف معركة التل الكبري، واليت اعتقلت فيها قيادات الثورة مبن فيهم أمحد عرايب، وخيانة بعض الضباط ومسؤول 
لعسكري النوعي والعددي بني الربيطانيني قناة السويس والذين قدموا معلومات وتسهيالت لإلجنليز، عالوة على التفوق ا

 والثوار. 

( عام  شهد  توحيد 1947ولقد  خالل  من  احلديث  العريب  واالجتماعي  السياسي  التاريخ  مسارات  أهم  رسم   )
األحزاب القومية العربية آنذاك حتت اسم حزب البعث العريب االشرتاكي بقيادة زكي األرسوزي وميشيل عفلق وصالح 

(؛  لتحقيق حرية املواطنني العرب، والتحرر من االستعمار، وقد أصبحت سوراي والعراق أبرز 2004البيطار )قهوي،  
( يف عهد 1961-1958احلاضنات العربية له؛ ليتوج بعد ذلك بقيام اجلمهورية العربية املتحدة بني مصر وسوراي ) 

( مل يُكتب 2014 إليها حرفوش ) (. إال أن تلك الوحدة كما يشري1970- 1918الرئيس املصري مجال عبد الناصر )
هلا االستمرار والنجاح، ليبدأ بعدها ضمور الوالء للقومية العربية، وينحسر حزب البعث العريب االشرتاكي يف سوراي، 

 ( حينما تعرضت البالد للغزو األمريكي.2003كما بقي يف العراق حىت العام )



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)239-270 Vo: 6, No:2, 2020 

 

263 
 

اطنة والدولة القومية عالقة ترابطية؛ إذ ال ميكن للمرء أن وبناء على ما سبق يبدو للباحث أن العالقة بني املو 
يكون مواطنا دون االنتماء القومي السياسي جلماعة معينة، فاحلقوق اليت جيدها والواجبات اليت يقوم هبا يف وطنه املعروف 

احل بعد  القومية  الدول  وظهور  التارخيية  املراحل  أن  خارجه. كما  يف  عليها  حيصل  ال  قد  األوىل جغرافيا  العاملية  رب 
عرب تعاقب احلقب التارخيية دفعت بكثري من اجلماعات 1914-1918) أورواب  (، واحلروب السابقة اليت خاضتها 

ذات القواسم املشرتكة لالحتاد، وتكوين دول قومية هدفها الرئيس احملافظة على الوطن، واحلصول على حقوقهم، والتمتع 
 اشتها أورواب يف ملحمتها التارخيية يف سبيل بناء املواطن الصاحل. ابلعيش الكرمي بعد صراعات دموية ع 

 املبحث الرابع: املواطنة يف عصر العوملة. 

دخلت املواطنة يف العقدين األخريين من القرن العشرين وبداايت القرن احلادي العشرين مرحلة جديدة، يف ظل 
لعامل قرية صغرية فيما اصطلح عليه ابلعوملة اليت جتاوزت احلدود التبادل الثقايف واالجتماعي واالقتصادي العاملي، فأصبح ا

اجلغرافية والتارخيية والثقافية والقومية؛ مما ساعد على تعزيز املواطنة العاملية، وتقوية العالقة بني املواطنني والدولة والعامل 
(Saperstein, 2019  ،يعارضون الرأ1998(، إال أن هانس وآخرون )هانس وآخرون ) ي السابق ويعتقدون أبهنا

ت من ممارساهتا الوطنية والدفاع عن خصوصياهتا يف بقعتها اجلغرافية.  - العوملة–  قد أضعفت القيمة القومية، وحدَّ

( أن املواطنة العاملية هي السبيل لتوحيد العامل وآتلفه وخالصه من النزاعات Hofe, 2010ويعتقد هوف )
ورواب والعامل، بينما املواطنة احمللية والقومية تعمل على تفتيت اجملتمع وتعزيز الطبقية واملشاحنات واحلروب اليت شهدهتا أ

 واالختالفات.

وآخرون     ويرمكي  األمن (Wermke et al, 2015ويرى  تعزيز  يف  العوملة  على  االعتماد  ميكن  ال  أنه   )
مبدأها يقوم على توحيد املصاحل جلميع   االجتماعي، واالستقرار السياسي، والرفاهية االقتصادية، فعلى الرغم من أن

الطبقات اجملتمعية ويف كل العامل، واحرتام ثقافات اآلخرين، وتقبلهم مبختلف انتماءاهتم اإلثنية والدينية والعرقية، والسعي 
ثانية ( وال1918-1914لتحقيق األمن البشري إال أهنا سامهت يف إذكاء احلروب العاملية كاحلربني العامليتني األوىل )

(139-1945 .) 
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( أن العوملة فاقمت من املشكالت البيئية، وزادت من معدالت االحتكار Zajda, 2010وتضيف زاجدة  )  
االقتصادي، الذي عمَّق الفجوة بني طبقات اجملتمع، وسامهت يف االنفجار السكاين، وازدايد معدالت النزوح واهلجرة، 

رات، وغسيل األموال، وخلق بيئة حاضنة لالنتقام والغضب بني فئات اجملتمع وارتفاع معدالت اجلرمية، واألمراض، واملخد
 للفوارق االقتصادية وشعور الطبقات الفقرية والكادحة ابلظلم واالستغالل والتهميش. 

( أن العوملة حتمية وضرورية لتحقق املستوى Erickson &Nelson, 2013ويرى إيركسون ونيلسون )   
احلديثة يف ظل القوانني واألنظمة واالتفاقيات الدولية اليت تسعى للحفاظ على حقوق املواطنني   اآلمن واملقبول للمواطنة 

 والوطن وحماولة إجياد توازن إنساين بني مجيع املواطنني يف العامل.

ولقد تباينت تسمية املواطنة يف عصر ما بعد احلداثة وكلها تصب يف حتقيق التكامل العاملي للبشرية كاملواطنة   
 ( )Global Citizenshipالعاملية  األوروبية  واملواطنة   )European Citizenship  الرقمية واملواطنة   )

(Digital Citizenship  فهي جاءت لتعزيز املواطنة من خالل جانبني رئيسيني مها احلقوق والواجبات، واللذان .)
 (. 2010قب الزمنية )بوالنتزاس،  كاان حمل جدال وصراع  دائمني بني املواطنني والدولة عرب تعاقب احل

 املبحث اخلامس: الفلسفة اإلسالمية للمواطنة. 

حني شرَّف هللا العرب ابإلسالم مست وارتقت بعض القيم عند العرب واملسلمني، وُخلق جيل جديد قائم على 
يَّة، والنعرات الطائفية والطبقية النظام واحملبة والرتاحم واألخو ة واملساواة والعدل والشورى؛ فذابت الفوارق الفئوية والبين

 (. 2005)املرصفي،  

أصبح اجلميع سواسية أمام الشرع اإلهلي والنظام اجملتمعي، وأتسس جمتمع مسلم متيز ابجلرأة يف قول احلق والدفاع   
العهد   ( أن اجملتمع اإلسالمي يف 2006عنه، وانتهاج الدميقراطية الشورية، واإلميان بتحمل املسؤولية. ويرى علوان )

وسلم  النبوي الشريف متيز ابلتشاركية، ومتتعه جبميع احلقوق، وقيامه بواجباته بواجباهتم؛ إذ أنشأ النيب صلى هللا عليه 
دستورا ينظم عالقات اجملتمع املدين ابختالف أعراقه وأجناسه، سواء كانوا عراب ابختالف قبائلهم أم غري عرب بتعددية 

وشعارهم قول   (. 2016الرفاعي،  اليت كانت مبثابة املرجعية املنظمة للوطن واملواطنني )أعراقهم عن طريق )الصحيفة(، و 
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َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرُفواۚ  إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاُكْمۚ  إِّنَّ   هللا تعاىل "اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكم م ِّن ذََكٍر َوأُنَثى  
 (. 13اَّللََّ َعلِّيٌم َخبِّرٌي" )سورة احلجرات، اآلية 

ى إىل استمرار هذا النهج يف عهد اخللفاء الراشدين، لتتعاقب اخلالفات اإلسالمية عل  (2016الرفاعي ) ويشري  
ود عن حياضه، ومحاية ممتلكاته، وإجزال حقوق الناس  ذلك النهج النبوي الشريف يف احلفاظ على قدسية الوطن والذَّ

 .   ليقوموا بدورهم الوطين

إال أن استمرار النهج النبوي ومن بعده الراشدي يف هذا املضمار مل يدم طويال، فبدت تظهر بعض املمارسات 
 الدولة األموية مث العباسية واليت كانت سببا يف وجود شرخ يف الصف اإلسالمي وإعطاء اخلاطئة من قبل بعض اخللفاء يف

دافع للشعوب اليت كانت تشعر ابلتمييز ضدها أو  عدم االكرتاث هبا إلعالن التمرد والسعي للخروج عن الطاعة العربية 
يف الدولة األموية وعدم التكافؤ العادل يف   واخلالفة اإلسالمية، فتقدمي العنصر العريب عن األعراق واألجناس األخرى 

( إابن حكم هشام بن عبدامللك وكان 740اجلزية واخلراج والعبيد كلها عوامل سامهت ابندالع ثورة الرببر يف عام )
مقرها مدينة طنجة يف املغرب فكانت الشرارة األوىل الندالع ثورات مماثلة يف مشال أفريقيا واألندلس يف مرحلة الحقة. 
ومع استمرار املمارسات اخلاطئة للخالفات اإلسالمية يف عهد الدولة العباسية جند أن جتددا يف اندالع الثورات املطالبة 

( وامتدت 869- 255ابإلنصاف كثورة الزنج اليت اندلعت من مدينة البصرة ابلعراق يف منتصف القرن التاسع امليالدي )
لى الرغم من تباين أسباب هذه الثورة إال أهنا جتتمع يف جمملها بتصاعد ألكثر من عقد ونصف من الزمان بقيادة ، وع

األتراك وتردي أوضاع الدولة وشعور العبيد وبعض العرب بعدم التساوي والعدالة إضافة إىل الطبقية اليت بدأت تتكون 
 (. 2000يف اجملتمع اإلسالمي )السامر، 

 اخلالصة 

احلضاري والتارخيي ملفهوم املواطنة الغريب واإلسالمي أهنا تسعى إىل حتقيق احلياة الكرمية  يتضح من خالل التابني
لإلنسان ومنحه احلقوق والواجبات مبا حيفظ األمن واالستقرار بني الفرد والدولة، كما يظهر أن ترمجة هذا املفهوم عند 

اعية والفكرية واأليديولوجية املستجدة مما أظهرت العديد احلضارات املتعاقبة ُبين على أساس املتغريات السياسية واالجتم
 من التجاوزات اليت تتطلب قراءة اترخيية فاحصة وانقدة هلا. 
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