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ـــ ح�شان عّبا�س
ـــ �شباح احلاّلق
ـــ ماريانا الطباع
ـــ و�شام جالحج

فريق الت�سميم:
ـــ فايز عاّلم

)*( ح�شب الرتتيب الأبجدي

تنويه
الجزء  يحتوي  م�شتقّلين.  لي�شا  لكنهما  منف�شلين،  الدليل من جزئين  هذا  يتكّون 
الأول على ن�شو�س تقّدم عر�شًا نظريًا لمفهوم المواطنة، وت�شرح مبادئها وقيمها 
المواد  على  العملي  للتدريب  مخ�ش�س  فهو  الثاني،  الجزء  اأما  عالقاتها.  واأهم 

الواردة في الجزء الأول.
يحمل الجزء الثاني عنوانًا فرعيًا هو »دليل عمل الور�س التدريبية«، ويقّدم عر�شًا 
�شة لتمكين المتدّربين من محتوى الجزء الأول،  تف�شيليًا لآلية عمل الور�س المخ�شّ

كما يت�شمن تمارين مختارة تنا�شب المتدّربين الرا�شدين من جميع الأعمار.
ح الم�شوؤولون عن التدريب في هذه الور�س بقراءة الجزء  في جميع الأحوال، ُين�شَ
النظري كاماًل. ولي�س ثمة ما يمنع من قراءة هذا الجزء، كما لو كان كتابًا م�شتقاًل، 

بمعزل عن غاية التدريب.
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اكت�شب م�شطلح المواطنة، منذ انطالقة ما بات يعرف با�شم »الربيع العربي«، اأهمية متزايدة 
الو�شع  يتناول  اأو تحليل  بيان  العربي. فقّلما يخلو  العالم  ال�شيا�شية في  والحوارات  الأدبيات  في 
الخا�س لكل دولة من الدول التي زارها »الربيع« من اإ�شارة اإلى »بناء دولة المواطنة«، لت�شبح هدفًا 
مبدئيًا لكل عمل �شيا�شي وطني. ناهيك عن اأّن عددًا من الجماعات المدنية الم�شَتحَدثة و�شعت 
عملها، ون�شاطها، تحت راية المواطنة، وانت�شبت في ا�شمها اإليها. واإن كان لهاتين المالحظتين 
من دللة يعتدُّ بها، فاإنما هي الدللة على توفر وعي زائد باأهمية الم�شطلح، و�شرورته، في الواقع 
العربي الجديد. غير اأن القراءة الدقيقة والمتفح�شة لموا�شع ورود هذا الم�شطلح تك�شف لنا 
اأن ثّمة فو�شى دللية ت�شوبه، مما يدفع الباحث المراقب اإلى الت�شاوؤل عن غاية ا�شتخدامه: هل 
اأ�شبح م�شطلح المواطنة بمثابة »ا�شتعارة تعبوية« )Métaphore mobilisatrice(، اأي اأنه غدا 
م�شطلحًا ُيدرجه اأهل ال�شيا�شة في الخطب والبيانات ا�شتمالًة لعواطف الجمهور، بعد اأن نقلت 
اأن يجري تبيان  اإلى هذا الجمهور، �شورًة قد�شيًة للم�شطلح، دون  الثقافة ال�شفاهية المهيمنة، 
ماهيتها؟ اأم اأن م�شطلح المواطنة قد تحّول اإلى م�شطلح مخّدر، اإلى تعويذة يتم ا�شتخدامها، 

دون اأي حفر في الدللت المتنوعة الممكنة له؟
ل بّد لنا، بادئ ذي بدء، من الإقرار باأن م�شطلح المواطنة هو م�شطلح متعدد الدللت اأ�شاًل، 
وبالتالي، ل يمكن ربطه بدللة اأحادية جامعة مانعة. هذه الحقيقة جعلت الباحثين في المواطنة 
اليوم يجمعون على اعتبار الم�شطلح متغّيرًا، ومتحّوًل، بالتوازي مع تغّير معطيات الحياة وتبدلها 

مقدمة الدليل
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في المكان والزمان، اأي في الجغرافيا وعبر التاريخ. غير اأن الإقرار بهذه الحقيقة ل يعني اأننا 
ب المواطنة، فالمواطنة، اأّنى كانت، ومتى وجدت، واحدة في بحثها عن تاأمين كرامة العي�س  ُنَن�شِّ
والم�شاواة بين النا�س، لكن ما نق�شده هنا، هو اأنها قد تظهر بدرجات مختلفة من بلد اإلى اآخر، 
واأنها لي�شت، في نهاية المطاف، معطيًا �شرمديًا يوؤخذ كّله اأو يرف�س كّله. المواطنة متغّير متطّور 
اأو  ال�شتبداد  اإلى  �شقوطه  وليمنع  الواقع،  هذا  تغّيرات  لي�شبط  تطوره  في  بالواقع  يلحق  اأبدًا، 
اأو  المواطنين،  حريات  على  ت�شّيق  التي  الأحوال  من  اأخرى  حال  اأي  اأو  الطائفية  اأو  العن�شرية 

تبعدهم عن لعب دورهم في الم�شاركة في تقرير �شوؤونهم، اأو تظلمهم، اأو تمايز بينهم. 
لكن، اإن كانت المواطنة متغّيرة في اأ�شكال تجليها، من دولة اإلى اأخرى، ومن مجتمع اإلى اآخر، 
فاإن لهذه الأ�شكال جذعًا م�شتركًا ل يمكن القول بتحقق المواطنة اإن لم تنه�س عليه. يتاألف هذا 
الجذع من مجموعة من المبادئ، والقيم، يتفق عليها جزء كبير من المراجع الأكاديمية العاملة 
على مو�شوع المواطنة. تلك المبادئ هي: الت�شاركية، والحرية، والم�شوؤولية، والم�شاواة، وهذا ما 
التالية: »المواطنة هي حق الم�شاركة الحرة لأفراد  تجمعه بع�س المراجع في الجملة المكتملة 
م�شوؤولين ومت�شاوين«. اأما القيم، فهي عديدة، لكن تبرز منها، على وجه التحديد، قيم الكيا�شة، 

والت�شامن، والوعي المدني، والإن�شانية. 
ال�شيا�شية  الق�شايا  من  عدد  تحقق  المواطنة  تفتر�س  والقيم،  المبادئ  تلك  اإلى  اإ�شافة 
والف�شاء  والمواطنين،  والدولة،  جهة،  من  المواطن  بين  للعالقات  ال�شابطة  والجتماعية 
كافة.  العي�س  جوانب  ت�شمل  وتكاد  جدًا  كثيرة  الق�شايا  هذه  اأخرى.  جهة  من  الم�شترك،  العام 
والتطور  والتعليم،  الجتماعي،  والنوع  المدني،  والمجتمع  والهوية،  والعلمانية،  فالديمقراطية، 
العلمي، والتنوع القومي والطائفي، والتنمية الم�شتدامة، وال�شلم الأهلي، وغيرها وغيرها، كلها 
اأن  لها  اأردنا  اإذا ما  الدولة،  اأنه ل مفّر من تحقيقها في  يعني  ق�شايا مواطنية �شرف. وهذا ل 
تكون دولة مواطنة، فح�شب، واإنما يعني اأي�شًا اأنها يجب اأن تتحقق ب�شورة من�شجمة مع المواطنة 
ومبادئها وقيمها. فالتعليم، على �شبيل المثال، �شرورة لتاأهيل مواطنين قادرين على تناول اأمور 
عي�شهم بوعي ي�شمح لهم بتح�شين حياتهم، وب�شمان كرامتهم، لكن من ال�شروري اأي�شًا اأن يتما�شى 
التعليم، في �شكله، وفي م�شمون مناهجه، وفي عالقاته مع المجتمع، مع مبادئ المواطنة وقيمها. 
instrumen�( اأن تبنى الحياة المدر�شية على التمييز بين الجن�شين، اأو اأن توؤْدَوت ً ال  يجوز مث

talise( المناهج لتحّول الختالفات الأ�شلية )الدينية اأوالقومية اأوالجهوية....(، اأو الختالفات 

بين  ال�شلة  اأن تقطع  اأو  والكراهية،  لل�شغينة  اإلى �شبب  ال�شحّية...(  المكت�شبة )الإيديولوجية، 
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في  يفاقم  العمل مما  تفريخ عاطلين عن  دورها على  ليقت�شر  والمجتمع،  التعليمية  الموؤ�ش�شات 
م�شاكل المواطنين بدًل من اأن ي�شاهم في حلها.... 

لقد حظيت المواطنة، وق�شاياها، بالكثير من الهتمام، منذ انطالقة الربيع العربي في مختلف 
الدول العربية. وهذا ما يوؤكده الكم الهائل من الوثائق التي تتناولها. لكن الواقع اأن قراءة تلك 
الوثائق ل توّفر فر�شة حقيقية لفهم المواطنة، ول لمعرفة العالقة الرابطة بينها وبين الق�شايا 
العالم العربي،  التي تعاني منها المواطنة في  العوز  الخطيرة المرتبطة بها. مما زاد من حالة 
الدللية  الفو�شى  في  فاأكثر  اأكثر  ليزيد  الحقيقة  ودللته  الم�شطلح  بين  القائم  الف�شل  وكّر�س 
بالمواطنة،  معنية  جهة  تقوم  لأن  المّلحة  ال�شرورة  اأوجد  ما  هذا  اأ�شاًل.  منها  يعاني  كان  التي 
غيورة عليها وتجتهد من اأجل تحقيقها، بالت�شدي لهذه الم�شوؤولية. وذلك من خالل و�شع دليٍل 
يعّرف بالمواطنة، ومبادئها، وقيمها، واأهم ق�شاياها، ويقّدم منهجًا عمليًا للتدريب على نقل هذه 

المعرفة عبر الور�س التدريبية الجماعية، اأو من خالل القراءة الفردية.
عام  نهاية  في  لنطالقتها  الأولى  الأيام  ومنذ  للمواطنة«،  ال�شورية  »الرابطة  تح�ش�شت  لقد 
2011، تلك ال�شرورة، فاأقامت العديد من الور�س التدريبية التفاعلية، ونّظمت الكثير الكثير من 
اللقاءات التي تّم خاللها تبادل الخبرات، وترتيب الأفكار، واجتهدت لتح�شيل معرفة متقدمة 
تكللت  الجدي  العمل  من  اأ�شهر  وبعد  الدليل.  ذاك  و�شع  م�شوؤولية  بتحّمل  لها  ت�شمح  بالمواطنة 
جهود  الرابطة بو�شع هذا الدليل الذي ناأمل اأن يكون معينًا �شالحًا لكل من يريد العمل على ن�شر 

ثقافة المواطنة، وَتَمُثل مبادئها وقيمها، وفهم ق�شاياها.
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تاريخ المواطنة

الف�سل الأول
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المدن  وليدة  وكاأنها  عليها  تعّرج  التي  اأو  عنها  المن�شورة  الكتب  غالبية  في  المواطنة  تبدو 
الإغريقية اأو فكر اأر�شطو وهذا الأمر يعود ب�شكل مبا�شر اإلى اأن فكرة المواطنة لم تتم مناق�شتها 
في الثقافة العربية اإل من خالل الترجمات عن الكتب الأوروبية اأو لأن النقا�شات تدور حول ولدة 

المفهوم وتطوره في العقل الب�شري ولي�س حول ممار�شته حقيقة في الواقع. 
تاريخيًا  المواطنة  ن�شوء  ارتبط  لقد 
وانتقاله  الب�شري  المجتمع  ا�شتقرار  بعملية 
الأرا�شي  بين  والتنقل  الترحال  حالة  من 
المنا�شبة لرعي الموا�شي اإلى  حالة التوطن 
المرحلة  اإلى  اأي  الزراعية،  الأرا�شي  قرب 
الح�شارية التي عرفت ن�شوء المدينة كف�شاء 
ل  اأنا�س  بين  التعاي�س  فيه  العي�س  يفر�س 
وال�شلوكيات  الطباع  في  بال�شرورة  يتفقون 
لو�شع  ا�شطرارهم  يعني  مما  والم�شالح، 
نظم يتفقون عليها لتنظيم �شوؤونهم بطريقة 
من  النهرين  بين  ما  بالد  وكانت  م�شتركة. 
المناطق الأولى في العالم التي عرفت معنى 
�شكل  يكون  اأن  ي�شتغرب  ل  ولذلك  المدينة 
المعروفة حتى  المواطنة،  اأ�شكال  اأقدم  من 
تاريخية  وثيقة  وثمة  فيها.  ظهر  قد  اليوم، 
المواطنة  من  ال�شكل  هذا  لوجود  توّثق 
في  »اأرك«  مدينة  �شكان  بت�شارك  المتمّثل 
ر�شم �شيا�شة مدينتهم وفي تقرير ال�شلم اأو 
الحرب. الوثيقة هي عبارة عن لوح �شومري 
يروي حكاية »جلجامي�س« ملك مدينة »اأرك« 

»اإن ر�شل »اأجا« بن »اأينميبراجي�شي«
�شرعوا بال�شفر من »كي�س« اإلى »جلجامي�س« في »اأرك«

�شيوخ  مجل�س  على  الأمر  »جلجامي�س«  ال�شيد  فعر�س 
مدينته، وقال لهم:

علينا األ نذعن لبيت »كي�س« ولنحارب بال�شالح،
ولكن مجل�س �شيوخ المدينة المنعقد اأجاب »جلجامي�س«:

لنذعن اإلى بيت »كي�س« ول نحارب بال�شالح.
اأما »جلجامي�س« �شيد »كالب«،

الذي حقق اأعمال البطولة من اأجل الآلهة اإنانا،
فلم ي�شر لكلمات �شيوخ مدينته.

اأن »جلجامي�س«، �شيد »كالب«، مرة اأخرى،
عر�س الأمر على مجل�س »محاربي مدينته« وطلب اإقرار 

كلمته:
ل تذعنوا لبيت »كي�س« لن�شربه بال�شالح،
فاأجاب مجل�س المحاربين »جلجامي�س«:
ل نذعن لبيت »كي�س« ن�شربه بال�شالح.
وعندئذ �شّر »جلجامي�س« �شيد »كالب«

لكالم محاربي مدينته وابتهجت روحه«.
�سموئيل كريمر: )من األواح �سومر(، �س.86
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اأمام  الإنذار  بعر�س  جلجامي�س  يقوم  »كي�س«.  مدينة  ملك  »اأجا«  من  يتلقاه  اإنذار  مواجهة  في 
لون حياة الدعة وال�شالم  »مجل�س الأعيان« ويدعوهم اإلى الت�شدي للغزاة، لكن الأعيان الذين يف�شّ
المحاربين«،  الرجال  اإلى »مجل�س  الملك  ثم يذهب  القوي.  للعدو  المدينة  بت�شليم  اإليه  ي�شيرون 
ويعر�س الم�شاألة اأمامهم فيقررون ال�شتعداد لمواجهة الغازي. يقّدم هذا الن�س اأّول اإ�شارة في 

التاريخ اإلى وجود �شكل من اأ�شكال الت�شاركية والم�شوؤولية لدى مواطنين اأحرار. 
ثم، وعبر التاريخ الطويل للتمدن، مّرت المواطنة 
بمحطات ارتبطت بدرجة التطور التي كانت تعرفها 
الب�شرية. فنجد في الح�شارة الفينيقية  المجتمعات 
مثاًل مجال�س عديدة )مجل�س ال�شيوخ، مجل�س المائة 
الق�شايا  للنظر في  الذي كان بمثابة محكمة  واأربعة 
ال�شيا�شية، مجل�س ال�شعب....( كما في مدينتي �شور 

اإلى المدن الإغريقية حيث ظهر مفهوم المواطن للمرة الأولى و�شّكل  ثم قرطاجة. ثم انطلقت 
ال�شوؤون  اإدارة  الم�شاركة في  التي يحق لها  الفئة الوحيدة بين مجمل �شكان المدينة  المواطنون 

العامة. 
اأما الح�شارة الرومانية فقد �شلكت المواطنة فيها تطورًا مختلفًا حيث طرح التو�ّشع الكبير 
لالإمبراطورية مع�شلة التعامل مع ال�شعوب الم�شمومة بالقوة وهذا ما اأف�شى اإلى اإ�شدار »من�شور 
بعد ذلك  الإمبراطورية.  �شكان  المواطنة لجميع  اأقّر حق  والذي  الميالد  قبل   212 كركال« عام 
اختفى مو�شوع المواطنة خالل القرون الو�شطى الأوروبية ليعاود الظهور عام 1642 في اإنكلترا 

مع كتاب توما�س هوبز »المواطن اأو اأ�ش�س ال�شيا�شة«.
فيها ح�شارة جديدة  تنبني  اأخرى  مناطق  في  لها  دروبًا  تفتح  المواطنة  كانت  بموازاة ذلك 
فظهرت عام 623 م. في جزيرة العرب، وفي العا�شمة الأولى لالإ�شالم تحديدا »يثرب« ـــ والتي 
من تلك اللحظة اأ�شبحت تنادى »المدينة« ـــ وثيقة »�شحيفة المدينة« التي و�شعها الر�شول محمد 
لتنظيم العالقات بين الم�شلمين وغير الم�شلمين بطريقة توؤّمن ت�شاركهم في اإدارة �شوؤون دنياهم 
وتعتبر د�شتور الدولة الجديدة. وقد نظمت هذه الوثيقة التزامات �شكان المدينة من المهاجرين 
بالدفاع عن  القبائل المختلفة  القاطنين وواجباتهم، وواجب  والأن�شار واليهود، وحددت حقوق 

المدينة في حال تعر�شت لعتداء. 

ي�شكلون في مدينة  المواطنون  يكن  لم 
مجموع  من   %  10 من  اأكثر  اأثينا  مثل 
ال�شكان. وجميعهم من الرجال الأحرار. 
اأما الن�شاء والعبيد والأجانب فلي�س لهم 

الحق بالتمتع ب�شفة المواطنية.
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�سحائف المدينة

»ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الموؤمنين من قري�س ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد  النبي، بين    هذا كتاب من محمد 
معهم، اإنهم اأمة واحدة من دون النا�س، المهاجرون من قري�س على ربعتهم، يتعاقلون بينهم وهم 
يفدون عانيهم بالمعروف والق�شط بين الموؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الألى، 
وكل طائفة تفدي عانيها بالق�شط والمعروف بين الموؤمنين، وبنو الحارث على ربعتهم، يتعاقلون 
على  ُج�َشم  وبنو  الموؤمنين،  بين  والمعروف  بالق�شط  عانيها  تفدي  طائفة  وكل  الأولى،  معاقلهم 
ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والق�شط بين الموؤمنين، 
وبنو النجار على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والق�شط 
تفدي  طائفة  وكل  الأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم،  على  عوف  بن  عمرو  وبنو  الموؤمنين،  بين 
الأولى،  يتعاقلون معاقلهم  النبَّيت على ربعتهم،  الموؤمنين، وبنو  بالمعروف والق�شط بين  عانيها 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والق�شط بين الموؤمنين، وبنو الأو�س على ربعتهم، يتعاقلون 
الموؤمنين ل  واإن  الموؤمنين.  بين  والق�شط  بالمعروف  تفدي عانيها  وكل طائفة  الأولى،  معاقلهم 
واأن ل يحالف موؤمن مولى موؤمن  اأو عقل،  بالمعروف في فداء  اأن يعطوه  بينهم  يتركون مفرًحا 
دونه، واأن الموؤمنين المتقين على من بغي منهم اأو ابتغى د�شيعة ظلم اأو اإثم اأو عدوان اأو ف�شاد 
كافر  في  موؤمًنا  موؤمن  يقتل  ول  اأحدهم.  ولد  كان  ولو  جميًعا  عليه  اأيديهم  واإن  الموؤمنين.  بين 
ر كافًرا على موؤمن. واإن ذمة اهلل واحدة، يجير عليهم اأدناهم. واإن الموؤمنين بع�شهم  ول َين�شُ
موالي بع�س، دون النا�س. واإنه من تبعنا من يهود، فاإن له الن�شرة والأ�شوة، غير مظلومين ول 
متنا�شرين عليهم. واإن �شلم الموؤمنين واحدة ل ي�شالم موؤمن دون موؤمن في قتال في �شبيل اهلل اإل 
ا. واإن الموؤمنين يبيء بع�شهم  على �شواء وعدل بينهم. واإن كل غازية غزت معنا يعقب بع�شها بع�شً
عن بع�س بما نال دماءهم في �شبيل اهلل. واإن الموؤمنين المتقين على اأح�شن هدى واأقومه. واإنه 
ل يجير م�شرك ماًل لقري�س ول نف�ًشا، ول يحول دونه على موؤمن. واإنه من اعتبط موؤمًنا قتاًل عن 
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بينة، فاإنه قود به، اإل اأن ير�شى ولي المقتول. واإن الموؤمنين عليه كافة، ول يحل لهم اإل قيام 
عليه. واإنه ل يحل لموؤمن اأقر بما في هذه ال�شحيفة، واآمن باهلل واليوم الآخر اأن ين�شر محدًثا، 
اأو يوؤويه. واإن من ن�شره فاإن عليه لعنة اهلل وغ�شبه يوم القيامة ول يوؤخذ منه عدل ول �شرف. 
واإنكم مهما اختلفتم فيه من �شيء فاإن مرده اإلى اهلل عز وجل واإلى محمد �شلى اهلل عليه و�شلم. 
واإن اليهود ينفقون مع الموؤمنين ما داموا محاربين. واإن يهود بني عوف اأمة مع الموؤمنين. لليهود 
دينهم، وللم�شلمين دينهم مواليهم واأنف�شهم، اإل من ظلم واأثم، فاإنه ل يوتغ، اإل نف�شه واأهل بيته. 
واإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. واإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 
واإن ليهود بني �شاعدة مثل ما ليهود بني عوف. واإن ليهود بني ج�شم مثل ما ليهود بني عوف. 
واإن ليهود بني الأو�س مثل ما ليهود بني عوف. واإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. اإل 
من ظلم واأثم، فاإنه ل يوتغ اإل نف�شه واأهل بيته. واإن جفنة بطن من ثعلبة كاأنف�شهم. واإن لبني 
ال�شطبية مثل ما ليهود بني عوف. واإن البر دون الإثم. واإن موالي ثعلبة كاأنف�شهم. واإن بطانة يهود 
كاأنف�شهم. واإنه ل يخرج منهم اأحد اإل باإذن محمد �شلى اهلل عليه و�شلم. واإنه ل ينحجز على 
ثاأر جرح. واإنه من فتك فبنف�شه فتك، واأهل بيته، اإل من ظلم. واإن اهلل على اأبر هذا. واإن على 
اليهود نفقتهم، وعلى الم�شلمين نفقتهم. واإن بينهم الن�شر على من حارب اأهل هذه ال�شحيفة. 
واإن بينهم الن�شح والن�شيحة والبر دون الإثم. واإنه ل ياأثم امروؤ بحليفه. واإن الن�شر للمظلوم. 
واإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه ال�شحيفة. واإن الجار كالنف�س غير م�شار ول اآثم. واإنه ل تجار 
حرمة اإل باإذن اأهلها. واإنه ما كان بين اأهل هذه ال�شحيفة من حدث اأو ا�شتجار يخاف ف�شاده، 
فاإن مرده اإلى اهلل عز وجل، واإلى محمد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. واإن اهلل على اأتقى ما 
في هذه ال�شحيفة واأبره. واإنه ل تجار قري�س ول من ن�شرها. واإن بينهم الن�شر على من دهم 
اإذا دعوا  اإلى �شلح ي�شالحونه ويلب�شونه، فاإنهم ي�شالحونه ويلب�شونه. واإنهم  يثرب، واإذا دعوا 
اإنا�س ح�شتهم من  ـــ على كل  اإل من حارب في الدين  ـــ  اإلى مثل ذلك فاإن لهم على الموؤمنين 
جانبهم الذي قبلهم. واإن يهود الأو�س، مواليهم واأنف�شهم على مثل ما لأهل هذه ال�شحيفة مع 
البر المح�س من اأهل هذه ال�شحيفة. واإن البر دون الإثم، ل يك�شب كا�شب اإل على نف�شه. واإن 
اهلل على اأ�شدق ما في هذه ال�شحيفة واأبره. واإنه ل يحول هذا الكتاب دون ظالم واآثم. واإنه من 
خرج اآمن ومن قعد اآمن بالمدينة، اإل من ظلم اأو اأثم. واإن اهلل جار لمن بر واتقى، ومحمد ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم«.
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اأحد  ف�شيئًا  �شيئًا  لت�شبح  المواطنة  ال�شابع ع�شر عادت  القرن  الثاني من  الن�شف  بداية  مع 
المو�شوعات الأ�شا�شية في الفكر ال�شيا�شي ثم الجتماعي ثم الأنتربولوجي، وت�شعبت المفاهيم 
مو�شوع  الأ�شئلة  تلك  تزال  ول  لتطبيقها.  ال�شبل  واأح�شن  وق�شاياها  المواطنة  حول  والنظريات 
نف�شه  الوقت  في  تزال  ول  ال�شيا�شية..  والمحافل  الأبحاث  ومراكز  الجامعات  في  ونقا�س  تداول 
حرياتها.  من  والمحرومة  ال�شتبداد  حكم  تحت  الرازخة  ال�شعوب  من  العديد  لن�شالت  ُملهمًة 
ا�شتقاوؤه من  يمكن  ُمنجزًا مكتماًل  لي�شت  المواطنة  اأن  تعني  فاإنما  �شيئًا  الحيوية  واإن عنت هذه 
ي مكتوب اأو من و�شع حياتي معا�س، واإنما هي �شيرورة متطورة عبر التاريخ، ومنت�شرة  مرجع ن�شّ
بوفاق  يعي�شوا  اأن  يريدون  النا�س  دام  ما  بّد من تحققه  اإن�شاني ل  واأنها مطلب  الجغرافيا.  عبر 
و�شالم. وهذا ما ي�شمح لنا بفهم محاولت تاأ�شيلها لدى الح�شارات المختلفة. فها نحن نقول اإنها 
ظهرت في بالد ما بين النهرين في منت�شف الألف الثالث قبل الميالد. والأوروبيون يقولون اإن 
المفهوم قد ظهر في مدينة اأثينا اليونانية في القرن الخام�س قبل الميالد، حيث كان المواطنون 
)اآغورا(.  المدينة  �شاحة  في  مدينتهم  ق�شايا  كاملة  بحرية  يناق�شون  العبيد(  )ولي�س  الأحرار 
وموؤرخو الر�شالة المحمدية يقولون اإن المواطنة ظهرت ب�شكلها الإ�شالمي الخال�س في »�شحائف 

المدينة«. 
الحقيقة اأن المواطنة هي ابنة كل ال�شعوب التي قررت اأن تتوا�شع على العي�س الم�شترك في 
اإ�شافة  و�شع ي�شمن حقوق الجميع، وهي مفهوم حي يكت�شب من كل مجتمع، ومن كل ح�شارة، 

جديدة تثري التراث الإن�شاني في الحفاظ على حرية الإن�شان و�شيانة حقوقه في المجتمع.
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المواطنة
ولية(

أ
)تعريفات ومبادئ ا

الف�سل الثاين
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اأنها: »و�شع يمّيز العالقات القائمة بين المواطن،  اإن التعريف الأمثل لمفهوم المواطنة هو 
)اأو مجال  والف�شاء  الآخرين(،  المواطنين  )اأو  والمجتمع  الموؤ�ش�شات(،  )اأو  والدولة  من جهة، 
العي�س الم�شترك( من جهة اأخرى. وهو و�شع يقوم على مبادئ را�شخة هي: الم�شوؤولية والحرية 
والت�شاركية والم�شاواة، ويفتر�س عددًا من القيم المواطنية، اأهمها: الكيا�شة )الآداب العامة(، 

والت�شامن، والوعي المدني والإن�شانية«.
ا�شطفاوؤنا لهذا التعريف يعتمد على ركيزتين اثنتين:

اأوًل: المواطنة لي�شت معطى نهائيًا مكتماًل، واإنما هي �شيرورة اأو ممار�شة تبداأ من العتراف 
القانوني بمواطنية الفرد )اكت�شاب الجن�شية(، وتتطور با�شتمرار مع تغّير الأو�شاع في البالد. اإن 
اأبدًا مادام  اأي بلد في العالم، ولن تتحقق  المواطنة المثالية لي�شت �شوى طوباية لم تتحقق في 
العالم يتغّير بال م�شتقر. وهذا ما يبرر الن�شال القائم في كل بالد العالم لتحقيق مواطنية اأف�شل. 
تتفا�شل البلدان، والحالة هذه، ح�شب درجة تحقيق المواطنية لمواطنيها وتنكفئ اإلى حال من 

الَعَوز، اأو اإلى مواطنة منقو�شة، في البلدان التي ل تقيم وزنًا لتحقيق مبادئها واحترام قيمها.
ففي البلدان التي ل تقيم فيها ال�شلطات وزنًا لمبداأ من مبادئ المواطنة، اأو لأكثر من مبداأ 
)كما هي الحال في الدول الخا�شعة لأنظمة ا�شتبدادية( تتال�شى عالقات المواطنة، وقد ت�شل 
اإلى الح�شي�س، كما هي الحال في و�شع )البدون( حيث لي�س بمقدور »المواطن« الح�شول على 
)جي�س،  الدولة  في  محّدد  وظيفي  عمل  اإيجاد  في  اأحيانًا  الحق  ُمنح  قد  كان  واإن  هوية  بطاقة 

�شرطة(. اأما )العبودية( فهي الحالة النموذجية التي تنتفي فيها المواطنة انتفاء مطلقًا.
ثانيًا: يتحدد وجود الوطن بثالثة �شروط هي: 1. الأر�س اأو المكان، 2. ال�شعب اأو المواطنون، 3. 
الدولة اأو الموؤ�ش�شات؛ وعليه فاإن المواطنة، تتحّدد، عمليًا، اعتمادًا على طبيعة العالقات القائمة 
بين المواطن/الفرد، بو�شفه ع�شوًا في كيان �شيا�شي ا�شطلح على ت�شميته الوطن، من جهة، وبين 
كل �شرط من �شروط تكّون هذا الوطن من جهة اأخرى، اأي عالقاته مع الموؤ�س�سات التي تحقق 
�شرط وجوده الحقوقي، وعالقاته مع اأفراد المجتمع التي تحقق �شرط وجوده الإن�شاني وعالقاته 
فهم  في  المنظور  هذا  اعتمادنا  اإن  الطبيعي.  وجوده  �شرط  تحقق  التي  الف�ساء  مكونات  مع 

1. مفهوم املواطنة: 
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المواطنة يقربنا من منظور في درا�شة المواطنة يرى فيها و�شعًا يتحدد بنوعين من العالقات: 
عالقة عمودية )مواطن - دولة(، وعالقة اأفقية )مواطن - مجتمع( لكننا ن�شيف اإليه بعدًا ثالثًا 
هو عالقة متعامدة مع الثنتين الأخريين وهي العالقة بين المواطن والف�شاء الذي يعي�س فيه، 
لأن المواطنة ل يمكنها اأن تغفل ق�شايا البيئة وق�شايا الف�شاء الم�شترك بما يت�شمنه من موارد 

طبيعية وثقافية وحيوية توؤثر على وجود المواطن ويوؤثر بدوره في وجودها وفي الحفاظ عليها. 
هنا، ت�شبح المواطنة كلّيًة )totalité( ل يمكن ابت�شارها اأو اختزالها اإلى جزء من الكل الذي 
ت�شّكله. وهذا يعني اأن اأي مقاربة جزئية للمواطنة ت�شكل في الواقع انتقا�شًا لها وتكري�شًا للعوز 

الذي تعاني منه والذي ل ت�شتقيم بوجوده حياٌة كريمة لمواطن على اأر�س. 

2. مبادئ املواطنة وقيمها: 
ل بّد، بادئ ذي بدء، من التنويه اإلى التعقيد الكبير الذي يواجهه كل من يحاول تحديد مبادئ 
المواطنة وقيمها. وثمة اأ�شباب عديدة لذاك التعقيد؛ اأولها التداخل الوثيق بين المبادئ والقيم، 
و�شعوبة الف�شل المفهومي بين معنى القيمة ومعنى المبداأ. يمكن لأي كان المماحكة بالقول: هل 
يمكن للمبداأ اأن ُيعتمد كمبداأ، وخا�شة في مو�شوع يرتبط بحياة الإن�شان، اإن لم يكن قيمة بذاته؟ 
وبناء على هذا التداخل البدئي ي�شبح كل تداخل لحق م�شروعًا، بل حتميًا. وهذا ما يجعلنا ل 
ن�شتطيع، في بع�س الحالت، البّت في و�شع مفهوم ما في م�شفوفة المبادئ اأم في م�شفوفة القيم. 
ولنا في الم�شوؤولية مثال وا�شح على ذلك: هل الم�شوؤولية هي مبداأ فح�شب، اأم قيمة فح�شب، اأم 
كالهما معًا؟ نحن ـــ في الواقع ـــ اأمَيل اإلى الحتمال الثالث، حيث تكون الم�شوؤولية �شرطًا لِزمًا 
لتاأ�شي�س المواطنة، لكنها اأي�شًا قيمة �شرورية لعي�شها في الواقع الحياتي اليومي. وكذلك الأمر 
مع الحرية التي ل يمكن التغا�شي عن اأهميتها كقيمة لكنها مع ذلك، بل وقبل ذلك، مبداأ مطلق 
ل�شياغة العقد الجتماعي. ومن اأ�شباب التعقيد اأي�شًا عدم وجود وثيقة دولية تح�شر المفاهيم 
ب�شكل نهائي، كما هي الحال مع »الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان«، فتقّيد الجتهادات، هذا مع 
واإنما  لي�شت مطلقة  بالمواطنة  المتعلقة  المفاهيم  لأن  وثيقة  وجود هكذا  ا�شتحالة  التاأكيد على 
متجددة في التاريخ. من نتائج ذلك، ال�شطراب الحا�شل في ت�شنيف العنا�شر حيث نجد اأحدها 
من �شمن المبادئ لدى بع�س المنّظرين بينما هو من القيم عند بع�شهم الآخر اأو غير موجود 

البتة عند اآخرين. 
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في هذا الدليل، قمنا بالف�شل بين المبادئ والقيم على اأ�شا�شين: 
1. لزومية العنا�سر: حيث ن�شع في م�شفوفة المبادئ العنا�شر التي ل يمكن للمواطنة اأن 
توجد بغيابها، اأي تلك التي تعطي للمواطنة حقيقتها المتميزة عن غيرها من المفاهيم، ون�شع 
يوؤثر على  للمواطنة لكنه ل  التي يمنح ح�شورها قيمة وا�شتح�شانًا  العنا�شر  القيم  في م�شفوفة 

وجودها الحقيقي.
2. اإمكانية القيا�س: فالمبادئ قابلة عمومًا للقيا�س والمقارنة، فيمكن القول مثاًل: اإن الت�شاركية 
درجات تتمايز في ما بينها تبعًا لنوع العالقة القائمة بين المواطن/المواطنين وال�شلطة، اأو اإن 
و�شلوكيات  م�شاعر  فهي  القيم  اأما  القوانين....  في  تلك  اأو  الدرجة  اإلى هذه  الم�شاواة محترمة 

مرغوبة ل تتاأتى من القوانين والأوامر، واإنما عبر عملية تربوية طويلة غير مح�شو�شة. 

2-1. مبادئ المواطنة: 

اأيًا كانت المقاربة المعتمدة لمفهوم المواطنة، واأيًا كان النهج المر�شوم لتحقيقها وبناء الدولة 
قة لها، ل بّد لها من اأن تقوم على مبادئ ثابتة يجب توفرها في �شتى العالقات التي يقيمها  المحقِّ
المواطن، مادام قد اختار اأن ينتمي اإلى وطن. هذه المبادئ ُتجَمع عادة في الجملة المخت�شرة 

التعريفية التالية: 
»المواطنة هي الم�ساركة الحرة للأفراد الم�سوؤولين المت�ساوين«

وفي التف�شيل هي اأربعة مبادئ: الم�شاركة، والحرية، والم�شوؤولية، والم�شاواة.
قانون  اأو  قرار  اأو  اأمٍر  اأيَّ  اأن  الأولية،  دللتها  في  الم�شاركة،  تعني  الم�ساركة:   .1-1-2
اأن تتخذه �شلطة ما، كائنة ما  للمواطن/المواطنين، ل يجوز  العامة  يتعلق بالحياة  اإجراء...  اأو 
العالقة، وبم�شاركتهم، على نحٍو مبا�شر )م�شوؤولية  اأ�شحاب  الأخيرين  اإل بمعرفة هوؤلء  كانت، 
اأن  عمليًا  يعني  ما  وهذا  انتداب..(.  توكيل،  )تمثيل،  مبا�شر  غير  اأو  ا�شتفتاء...(  اأو  اأو ع�شوية 
ر لهم وبتفا�شيل  اأ�شكال الم�شاركة عديدة ومتنوعة تبداأ من اإعالم المواطنين بحيثيات ما ُيَح�شّ
النقا�شات التي تدور في اأجهزة ال�شلطات الم�شوؤولة عن اإدارة اأمورهم لتنتهي في الإدارة الذاتية 
وعلى  القوانين  على  المبا�شر  وال�شتفتاء  والوظيفي،  المحلي  الم�شتوى  على  الجماعة،  لأمور 

القرارات المتعلقة بالق�شايا الم�شيرية. 
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تتر�شخ المواطنة في دولة ما بقدر ما يت�شع التزام هذه الدولة بتحقيق م�شاركة المواطنين في 
اأمور حياتهم. تبداأ هذه الم�شاركة من المجتمع المحلي الذي يختاره المواطن مكانًا ل�شكنه، اأو 
من ف�شاء العمل الذي يتمكن من تح�شيله، لت�شل اإلى اأعلى الموؤ�ش�شات في ال�شلطات الت�شريعية 

اأو التنفيذية اأو الق�شائية في الدولة.
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م�ستويات الم�ساركة
»�سلم اآرن�ستاين«

م�شتويات  �شلم  با�شتخدام  العام  المجال  في  المواطنين  م�شاركة  م�شتويات  تو�شيح  يمكننا 
الم�شاركة الذي ُي�شّمى با�شم وا�شعته الأمريكية  �شيري اآرن�شتاين.

مدى  وتعك�س  المواطنين  م�شاركة  اآليات  عن  تعّبر  مت�شاعدة  درجات  ثماني  ال�شلم  يت�شمن 
فعاليتها. وتوّزع هذه الدرجات على ثالث فئات رئي�شية: 

اأن  ال�شلطات  تحاول  واإنما  فيها حقيقية،  الم�شاركة  تكون  ل  التي  الفئة  هي  اللت�ساركية:  ـــ 
تغطيها بم�شحة من الحقيقة �شواء من خالل التالعب بوعي المواطنين واإيهامهم باأنهم ي�شاركون 
القرار عن  اتخاذ  بالم�شاركة في  اإ�شكات مطالباتهم  اأم من خالل  القرار،  اتخاذ  ال�شلطات في 

طريق طرح بع�س الإجراءات المهّدئة التي ل تغّير فعليًا في تفّرد ال�شلطة بقرارها.
بم�شاركته  وتبداأ  فيها،  ن�شبي  دور  للمواطن  يكون  التي  الفئة  وهي  الرمزية:  الت�ساركية  ـــ 
بالمعلومة، اأي اأن ال�شلطات ل تفاجئ المواطنين بقرار ما واإنما تطلعهم على نّيتها باتخاذه دون 
تطلع  حيث  بالراأي،  الت�شاركية  ثم  لتغييره،  اأو  به  الراأي  لإبداء  التدخل  في  الحق  لهم  يكون  اأن 
ال�شلطات المواطنين على قرارها، وت�شاألهم راأيهم، دون اأن يكون لهذا ال�شوؤال اأي قيمة تاأثيرية في
القرار، كما ل تكون لدى المواطنين اإمكانية التحقق من 
واأخيرا  ل.  اأم  باآرائهم  �شياأخذون  ال�شلطة  اأ�شحاب  اأن 
الت�شاركية الب�شيطة، وفيها يبقى القرار قرار ال�شلطة لكن 
يمكن للمواطنين اأن يعبروا عن راأيهم، ويمكن لل�شلطة اأن 

تعّدل القرار وفقا لهذا الراأي.
الأدنى،  درجتها  في  الفعلية:  المواطنية  ال�سلطة  ـــ 
في  ثم،  القرار.  اتخاذ  في  ال�شلطة  المواطنون  ي�شارك 
باتخاذ  المواطنين  بتفوي�س  ال�شلطة  تقوم  اأعلى،  درجة 
القرار بدل منها، اأما في درجتها العليا )الذروة(، فتترك 
ال�شلطة للمواطنين حرية اأن يديروا برنامجا اأو موؤ�ش�شة، 
مكان  لإدارة  مقترحة  �شيا�شة  عن  بم�شوؤولية  يحظوا  اأو 

تواجدهم...
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2-1-2. الحرية: الحرية منطلق وجود الإن�شان وجوهر حياته فاإما اأن يكون الإن�شان حرًا اأو 
ل يكون اإن�شانًا.  غير اأن تلك الحرية الموؤ�ّش�شة احتاجت اإلى �شوابط حين تحّول الإن�شان، تاريخيًا، 
اإلى مواطن، اأي حين ُوجدت اأولى اأ�شكال التجمع ال�شكاني حيث الأفراد م�شطرون للعي�س معًا، 

ولقبول بع�شهم بع�شًا. لقد بقيت الحرية، رغم كل �شيء، الموروث 
الأثير لالإن�شان، وبقيت على مر التاريخ ال�شعار الأ�شمى لن�شالته، 
ولي�س من المبالغة اأبدًا القول اإن تاريخ الإن�شان قد ارتبط بال�شراع 
فتئت  ما  التي  التنازلت  وهي  الحرية.  عن  التنازلت  لتحجيم 
على  ترغمه  اآخرين  اأحرار  اأفراد  مع  الم�شترك  العي�س  �شرورات 
الإقدام عليها.  اإن هذه ال�شرورة للتوفيق بين توق المواطنين اإلى 
تلك  يقّيد  نظام  دون  �شوية  عي�شهم  وا�شتحالة  جهة،  من  الحرية، 

الحرية، من جهة اأخرى، هي التي كانت في اأ�شل فكرة العقد الجتماعي الذي يعني، في ما يعنيه، 
التي  الفردية  الحريات  حجم  حول  يتفقون  الم�شترك،  العي�س  على  اتفقوا  الذين  المواطنين  اأن 
يمكنهم اأن يتنازلوا عنها كرمى لأن تنتظم اأمور حيواتهم معًا. انطالقًا من هذا الت�شّور، ت�شبح 
اأن يكون المواطن حرًا في عمل ما ي�شمح له القانون بعمله، واأن  الحرية في معناها المواطني: 

يكون حرًا في عدم عمل ما ل يجبره القانون على فعله.
اإن تحقق المواطنة يعني، بالدرجة الأولى، الت�شليم ب�شيادة القانون، اأي بال�شوابط والقواعد 
الحريات،  ت�شبط  المواطنة  اأن  على  التركيز  دائمًا  يتوجب  وهنا  الطبيعية،  للحريات  الناظمة 
ول تقمعها، لأن الحرية هي ال�شرط الطبيعي لوجود الإن�شان، والمواطنة تعزز هذا ال�شرط عبر 

�شبطه، ول ت�شعى اإلى تحجيمه. 

»اأن تكون حرًا ل يعني 
من  التخل�س  فقط 
تعي�س  اأن  ولكن  القيود 
وتعزز  تحترم  بطريقة 

حرية الآخرين«.
»نل�سون مانديل«
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العقد الجتماعي
اختلف منّظرو »العقد الجتماعي« الموؤ�ش�شون في تعريف »العقد الجتماعي« غير اأن ثّمة قا�شمًا 
م�شتركًا بينهم يتمّثل بالنقطة التالية: الإن�شان بفطرته يتمتع بحقوق طبيعية غير اأن تقدمه المّطرد 
و�شع الب�شر اأمام �شرورة تنظيم مجتمعاتهم �شيا�شيًا فتعاقدوا )العقد الجتماعي( على �شيغة هذا 

النتقال من ال�شكل الطبيعي لتجّمعهم اإلى ال�شكل المنظم.

توما�س هوبز
)1679-1588(

الإن�شان في حالة الفطرة، 
محّب لنف�شه واأناني، فهو ي�شعى 

في عمله لتحقيق م�شالحه 
ال�شخ�شية فقط. وهذا ما 
�شبب الفو�شى والحتراب، 
وقاد بالتالي اإلى �شيطرة 

الأقوياء على ال�شعفاء. لكن 
»غريزة البقاء« اأفرزت فكرة 
التعاقد التي يتنازل ح�شبها 

الجميع عن حرياتهم وحقوقهم 
ل�شالح زعيم اأوحد مقتدر، 

يقودهم، وينظم اأمور تجّمعهم، 
من دون اأن يتنازل هو عن 

حقوقه.
تبرر هذه ال�شيغة من العقد 
اأنظمة الحكم المطلقة، حيث 

يوجد فرد واحد اآمر يتمتع 
بحقوقه الطبيعية، وبقية 

المجتمع التي لي�س عليها �شوى 
المتثال والطاعة.

جون لوك
)1704-1632(

لي�شت الحالة الفطرية لالإن�شان 
�شيئة، لكن الأفراد ـــ في �شعيهم 

الدائم نحو عي�س اأف�شل ـــ 
ارتاأوا �شرورة التعاقد لتن�شيب 
جماعة )اأو فرد( تمّثل الجميع 

وت�شطلع بم�شوؤولية تنظيم �شوؤون 
الحياة في المجتمع. الأفراد 

يلتزمون بالطاعة لهذه الجماعة 
اأو الفرد مادام هوؤلء الأخيرون 

لم يخّلوا بال�شروط المتفق 
عليها، لكن هوؤلء، بالمقابل، 

ملزمون باإقامة العدل بين اأفراد 
المجتمع، وبالمحافظة على 

حقوقهم التي لم يلزمهم العقد 
بالتخلي عنها.

توؤ�ش�س هذه ال�شيغة من العقد 
لل�شلطة المقيدة للحكام، وتمنح 
الأفراد حق الثورة عليهم اإذا ما 

اأخّلوا بالعقد.

جان جاك روسو
)1778-1712(

القبول بالحياة الم�شتركة يعني 
مبدئيًا التنازل عن الحالة 
الفطرية التي كان النا�س 

يعي�شونها. لكن، من جهة، ل 
يتم هذا التنازل ل�شالح فرد 
حاكم، واإنما يتنازل الإن�شان 

عن حقوقه للمجتمع، ول يقود، 
من جهة اأخرى، اإلى فقدان 

الإن�شان لحقوقه الطبيعية، لأن 
هذه الحقوق يتم التعوي�س عنها 

بحقوق مدنية تقّرها الدولة، 
وتلتزم بحمايتها.

تحل هذه ال�شيغة من التعاقد 
الإرادة الجمعية محل الإرادة 
الفردية، وُتلغي مبداأ �شيادة 
الفرد لتوؤ�ش�س لمبداأ ال�شيادة 
ال�شعبية التي تتمّثل ب�شيادة 

القانون، باعتباره التعبير الأمثل 
عن الإرادة العامة لالأفراد.
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ف  2-1-3. الم�سوؤولية: يتطابق معنى الم�شوؤولية المواطنية مع معناها العام، حيث ُتعرَّ
اأكان فعاًل  الفعل الذي يقدم عليه المواطن،  فاأيًا كان نوع  الواعية«،  نتائج الأفعال  باأنها: »قبول 

�شفهيًا اأو ماديًا، �شيلقى نتائج اأفعاله، وير�شى بجزائها. 
)ال�شلطة(  فهي  ال�شلطة  من  الأولى  بالدرجة  الم�شوؤولية  تنبثق 
اإنه  القول:  بو�شعنا  اأن  حتى  وقْدَرها،  الم�شوؤولية  وجود  تحدد  التي 
ال�شلطة  ال�شلطات:  واأولى هذه  �شلطات.  اأو  �شلطة  بغير  م�شوؤولية  ل 
على الذات، اأو بمعنى اآخر )اأن يكون الإن�شان �شيد نف�شه وم�شيره(، 
فمنها تنبثق م�شوؤولية الفرد في الحفاظ على حياته، وعلى حيوات 

الآخرين، مراعاة لم�شلحة نف�شه اأوًل ولم�شالح الآخرين في الوقت نف�شه. 
تختلف  وهي  م�شتحقة.  حقوقًا  ولي�شت  لزمة،  واجبات  الأولى،  بالدرجة  هي،  والم�شوؤولية 
فاإن  لذلك  يحتلهما،  اللذين  والمكانة  الموقع  ُمعطّيي  اختالف  مع  واآخر  مواطن  بين  بدرجتها 
المواطنين الذين يتمتعون ب�شلطات اأكبر تزداد واجباتهم، فتزداد م�شوؤوليتهم تجاه المواطنين 

الآخرين وتجاه الف�شاء العام.
وترتبط الم�شوؤولية بالحرية، وهي لزمة من لوازمها. اإذ ما دامت حرية الإن�شان تعني اأن لديه 
فعله  ي�شاأل عن  »ل  تقول:  التي  الفقهية  القاعدة  الختيار )ح�شب  وعلى  المفا�شلة  على  الكفاءة 
الم�شين من لي�شت لديه القدرة على التمييز بين ارتكابه ذاك الفعل وعدم ارتكابه«(، ومادامت 
تعني اأي�شًا �شعوره بقيمته وباأهليته لتحّمل نتائج اأفعاله، فمن المنطقي اأن ي�شبح م�شوؤوًل عن كل 

ما يقوم به. 
الم�شوؤولية قيمة اجتماعية اأي�شًا فمن يلتزم بم�شوؤولياته يكت�شب موقعًا ومكانة في المجتمع بل 

كلما زاد التزام المواطن بم�شوؤوليته زادت قيمته الجتماعية.
اأخيرًا ل بّد من التنبيه اإلى اأن الم�شوؤولية بو�شفها مبداأ من مبادئ المواطنة، تعني اأن المواطنين 
ــ عن التزامهم في م�شروع  ــ من خالل تحّملهم للواجبات التي تفر�شها عليهم م�شوؤولياتهمـ  يعّبرونـ 
عي�شهم الم�شترك، في الف�شاء الذي اختاروا البقاء فيه، وح�شب القوانين وال�شوابط التي �شاركوا 

في و�شعها. اأي عن التزامهم بالمواطنة.

مواطن  يتبواأ  »عندما 
عليه  عامة،  م�شوؤولية 
ُملكًا  نف�شه  يعتبر  اأن 

للجميع«.
»توما�س جيفر�سون«
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اأنواع الم�شوؤوليات ل ح�شر لها فمنها ما يخ�س الأ�شخا�س الأفراد ومنها ما يخ�س جماعة. 
ومن الأ�شكال الكثيرة للم�شوؤولية يمكن اأن نذكر:

 الم�سوؤولية الجزائية: عندما يرتكب �شخ�س مخالفة اأو جرمًا ويجازى على فعلته. 

الم�سوؤولية المدنية: عندما يجبرني القانون على اإ�شالح الأ�شرار الناتجة من فعلي اأو فعل 
الأ�شخا�س اأو الحيوانات اأو الأ�شياء التي تخ�شع لم�شوؤوليتي.

الم�سوؤولية بين الدين والوجودية
»اإن الروح العميقة هنا هي ال�شجاعة، �شجاعة الم�شوؤولية. فنحن بالجبن و�شوء النية نهرب 
الهزيلة  الجبانة  الروح  بهذه  العالم، ونحن  الخا�شة وعن  الم�شوؤولية عن حياتنا  من تحّمل 
القدر  اأو على  الآخرين  العالم على  لما يحدث في  بالالئمة  ونلقي  الأعذار لأنف�شنا،  نختلق 
اأو على الظروف. كل هذا في حين اأن م�شوؤولية هذا العالم تقع على اأكتافنا، �شواء اعترفنا 
بذلك اأم لم نعترف، و�شواء تحّملنا تلك الم�شوؤولية اأم لم نتحّملها. فالعالم ما زال يقع على 
عاتقنا، حتى عندما نختار الموت والجمود والحياة مثل قطعة طحلب اأو كر�شي اأو ح�شاة، 
حياًة اأقل بكثير مما اأراده لنا اهلل اأو الطبيعة اأو الوجود. فالحياة الحقيقية عند اهلل ـــ اأو عند 
الحياة نف�شها ـــ هي حياة الم�شوؤولية، ومن يعي�شون تلك الحياة يعانون مما فيها من الياأ�س 
والألم ولكنهم اأي�شًا الكائنات التي ت�شتحق فعاًل اأن يطلق عليها و�شف »الب�شر«، لأن لديهم 
اإرادة حديدية وقلوبًا �شجاعة تدفعهم اإلى الأمام و�شط الألم وال�شيق اإلى اآفاق اأو�شع واأكثر 
الحقيقيون  الأبطال  الأفراد هم  وهوؤلء  �شيء.  كل  وعن  اأحد  كل  الم�شوؤولية عن  رحابة من 
لالإن�شانية وعلى عاتقهم يبنى العالم، وكما يوؤكد جان بول �شارتر ومحمد فتح اهلل كولن فاإن 

المجتمع الإن�شاني كان و�شيظل دائمًا هو ما ن�شنعه نحن الب�شر«.
من كتاب »محاورات ح�شارية« تاأليف: جيل كارول

الف�شل الخام�س: الم�شوؤولية عند كولن و�شارتر
ar.fgulen.com عن موقع فتح اهلل كولن بالعربية

»الجهل بالقانون ل ينه�س عذرًا لأحد«



دليل المواطنة                                                                   30

يتكفل  اأن  الطبيعة  اأو  البيئة  في  مرجاأً  اأو  اآنيًا  �شررًا  يحدث  من  على  البيئية:  الم�سوؤولية 
باإ�شالح الأ�شرار )من يلّوث يدفع(.

الم�سوؤولية الوزارية: تعني في النظام البرلماني اأن الوزارة ت�شتقيل اإذا ما �شحب البرلمان 
ثقته منها.  

اتخاذ  على  الفرد  بقدرة  ترتبط  وهي  اأخالقية،  قيمة  بمثابة  تعتبر  الأخلقية:  الم�سوؤولية 
قراراته بكامل وعيه دون الرجوع اإلى مرجعية اأعلى، وتتجلى بتاأنيب ال�شمير على اإقدامه على فعل 

م�شين اأو على اإحجامه عن فعل جيد كان بمقدوره فعله.
 

اأو  القومية  اأ�شولهم  كانت  اأيًا  المواطنين،  جميع  اأن  الم�شاواة  تعني  الم�ساواة:   .4-1-2
دياناتهم، اأو طوائفهم، اأو انتماءاتهم الجهوية اأو ال�شيا�شية، اأو جن�شهم، يجب اأن ُيعاملوا بذات 

الدرجة من الكرامة، واأن يتمتعوا بالحقوق ذاتها، ويخ�شعوا للواجبات ذاتها.
اأ�سكال الم�ساواة

 الم�شاواة كلية ل تتجزاأ، اأي يجب تطبيق معناها ال�شابق كاماًل. ولذا يمكن للم�شاواة اأن تاأخذ 
اأ�شكاًل مختلفة فتكون:

ـــ م�ساواة اأخلقية: وهي اأعلى �شكل من اأ�شكال الم�شاواة وغايتها تحقيق كرامة المواطنين 
واحترام حريتهم. 

ـــ م�ساواة قانونية: وغايتها تحقيق الم�شاواة بين المواطنين في القانون واأمام القانون، فلي�س 
لقانون اأن يحمل تمييزًا في ن�شه، ولي�س لمواطن، اأو لجماعة، امتياز على مواطن اآخر اأو جماعة 

اأخرى. 
اآخر ول  العي�س، فال ف�شل لمواطن على  الم�شاواة في �شروط  م�ساواة اجتماعية: وغايتها  ـــ 

لجماعة على اأخرى.
ـــ م�ساواة �سيا�سية: وغايتها اإتاحة الفر�س في الم�شاركة ال�شيا�شية لجميع الأفراد والمجموعات 

)الأحزاب( ب�شكل مت�شاٍو، فللجميع الحقوق نف�شها، وعلى الجميع الواجبات نف�شها.
ـــ م�ساواة اقت�سادية: وغايتها الم�شاواة في تمتع الجميع بحق النتفاع ذاته وبم�شاهمتهم في 

الأعباء ح�شب المقدرة )مبداأ ال�شريبة الت�شاعدية(.   
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تحقق الم�ساواة
الحياة  مجالت  من  عديدة  مجالت  في  ذلك  ويتجّلى  عمليًا،  الم�شاواة  مبداأ  تحقق  يتوجب 

اليومية للمواطنين ومنها: 
في  المخاَطبين  بين  التمييز  بعدم  الم�شّرع  التزام  القانون:  واأمام  القانون  في  الم�ساواة  ـــ 
اأنه لمواطنين مت�شاوين؛  اأبدًا الكيل بمكيالين في ن�س يفتر�س  الن�س وفي التطبيق. فال يجوز 
مثال ذلك المواد القانونية المتعلقة بما ُيعرف با�شم »جرائم ال�شرف«. بع�س هذه المواد يحمي، 
با�شم الدافع ال�شريف، مرتكب الجرم ويبرئه، اأو يحكم عليه بعقوبة ل تتنا�شب البتة مع الجرم 
بين  التمييز  بعدم  القانونية  القواعد  تطبق  التي  الق�شائية  الموؤ�ش�شات  تلتزم  كما  المرتكب. 

الخا�شعين للقواعد اإل في حدود ما تن�س عليه.   
ـــ الم�ساواة اأمام الق�ساء: وتعني اأن لجميع المواطنين الحق في التقا�شي على قدم الم�شاواة 
الأفكار  اأو  الجن�س  اأو  العقيدة  اأو  الأ�شل  اأ�شا�س  على  بينهم  تمييز  اأي  دون  واحدة  محاكم  اأمام 

والآراء ال�شخ�شية. وتنبثق عن الم�شاواة اأمام الق�شاء ال�شوابط التالية:
ذات  اأمام  يتقا�شون  المواطنين  جميع  اأن  ذلك  من  ويق�شد  الق�شاء:  وحدة  اأ. 
المحاكم ومن ذات الدرجة، وهذا ي�شتوجب عدم وجود محاكم خا�شة اأو ا�شتثنائية 

لأفراد باأعينهم، اأو لطوائف اأو لفئات اجتماعية محددة.
ب. الم�شاواة اأمام الت�شريعات وفي العقوبات: ما يعني �شرورة تحقيق الم�شاواة 
من  بينهم  ين�شاأ  ما  في  عليهم  ُتطّبق  التي  القوانين  اإلى  بالن�شبة  المتقا�شين  بين 
منازعات، وكذلك عدم التمييز في العقوبات وبالتالي توقيع العقوبات ذاتها المقررة 

للجرائم نف�شها على جميع مرتكبيها.
يفتر�س  الق�شاء،  اأمام  الم�شاواة  تحقيق  اأن  ذلك  ويعني  الق�شاء:  مجانية  جـ. 
الم�شاواة في القدرة على اللجوء اإليه وهذا ما ل يمكنه اأن يتحقق تحققًا �شحيحًا اإل 
حين تكون اآليات اللجوء مجانيًة. لكن ثمة الكثير من التردد في هذه الم�شاألة، حيث 
ل يزال الق�شاء ُمكِلفًا ب�شكل عام، �شواء في ما يرتبط بالنفقات الق�شائية اأم ما يتعلق 

باأتعاب المحاماة.
ـــ الم�ساواة في ا�ستخدام المرافق العامة: المرفق العام اإنجاز تحققه جهة عامة )حكومة، 
بلدية..( لإ�شباع حاجات تحقق الم�شلحة العامة؛ فهو موجود بطبيعته خدمة للمجتمع ولم�شلحة 

الجميع، لذا توّجب اأن ي�شتفيد منه الجميع دون اأي تمييز من اأي نوع كان. 
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دللية  فو�شى  من  المختلفة  الت�شريعات  ت�شكو  العامة:  الأموال  ا�ستخدام  في  الم�ساواة  ـــ 
وا�شحة في تحديد مفهوم المال العام، لكن يمكننا هنا اعتماد تعريف �شائع له يعتبر اأمواًل عامة 
مجموع العقارات والمنقولت التي للدولة اأو الأ�شخا�س العتبارية العامة، والتي تكون مخ�ش�شة 
لمنفعة عامة بالفعل اأو بمقت�شى قانون اأو مر�شوم اأو قرار من الوزارة ذات الخت�شا�س. وبما اأن 
المواطنين، وهو ما  ُي�شتخدم حتمًا من قبل  العام فهو  للنفع  بالتعريف،  العام مخ�ش�س،  المال 
ُي�شّمى »ال�شتعمال العام للمال العام«. وينه�س هذا ال�شتعمال على مبداأ م�شاواة المنتفعين، اأي 
الم�شاواة بين جميع م�شتخدمي المال العام، وعليه من الواجب اأن ُيعامل هوؤلء الم�شتخدمون على 

قدم الم�شاواة، ما داموا قد ت�شاووا في مراكزهم القانونية.
�شلك  اإلى  الدخول  في  الجميع  يت�شاوى  اأن  اإذ يجب  العامة:  الوظائف  �سغل  الم�ساواة في  ـــ 
الوظيفة العامة من حيث الرواتب والأجور والترقيات والعالوات، ما دامت مراكزهم القانونية 

واحدة. 
�شغل  في  الم�شاواة  على  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  يقت�شر  ل  الفر�س:  تكافوؤ  مبداأ 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  في  الم�شاركة  فر�س  جميع  لي�شمل  يّت�شع  واإنما  العامة،  الوظائف 
وتح�شيل التعليم واكت�شاب المعرفة وممار�شة ال�شغل النافع واكت�شاب الثروة والحياة 

ب�شكل يحفظ الكرامة الإن�شانية.
ة )الكوتا(: يبدو مبداأ الح�شة خروجًا على مبداأ تكافوؤ الفر�س، لكنه  مبداأ الح�سّ

�شحيح  له.  م�شروع  ا�شتثناء  الواقع  في 
يتم  تخ�شي�س،  كقاعدة  ُي�شَتخدم  اأنه 
المهمات  اأو  المنا�شب  توزيع  خاللها  من 
خا�شة،  معادلت  اإلى  ا�شتنادًا  الأ�شا�شية 
في  خلل  بت�شحيح  ت�شمح  قاعدة  لكنه 
التمثيل في بع�س الحالت. يتم اللجوء اإلى 
مبداأ الح�شة من اأجل توفير تمثيل عادل 
به،  من�شوح  مبداأ  وهو  المواطنين،  لكل 
ب�شكل خا�س، في اأو�شاع عدم ال�شتقرار، 
حين ُيراد تمثيل اأف�شل للمراأة اأو لالأقليات 
تنح�شر اأن  ال�شروري  لكن من  الثقافية. 

تدابير  الأطراف  الدول  اتخاذ  يعتبر  »ل 
بالم�شاواة  التعجيل  ت�شتهدف  موؤقتة  خا�شة 
كما  تمييزًا  والمراأة  الرجل  بين  الفعلية 
تحدده هذه التفاقية، ولكنه يجب األ ي�شتتبع 
معايير  على  الإبقاء  له،  كنتيجة  حال،  باأي 
وقف  يجب  كما  منف�شلة،  اأو  متكافئة  غير 
اأهداف  تكون  عندما  التدابير  بهذه  العمل 

التكافوؤ في الفر�س والمعاملة قد تحققت«.
على  الق�ساء  اتفاقية  من  الرابعة  المادة 

جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة )�سيداو(
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 فترة الركون اإليه، واأن ت�شاعف خاللها الجهود حتى يت�شنى �شّن القوانين والنظم 
دون  التمثيل  معادلة  فيه  تتوازن  حال  اإلى  بالو�شول  ت�شمح  التي  ال�شيا�شات  وتطبيق 

الحاجة اإلى كوتا. 
النفقات  كل  العامة  التكاليف  تعبير  من  ُيق�شد  العامة:  والأعباء  التكاليف  في  الم�ساواة  ـــ 
التي تدفعها الدولة لم�شلحة كل اأفراد المجتمع. ولكي تقوى الدولة على ت�شديد كل هذه النفقات 
تحتاج اإلى موارد تكفي لتغطيتها. وبما اأن هذه الموارد ُتنفق في �شبيل م�شلحة جميع المواطنين، 
يتوجب اأن ي�شارك كل اأفراد المجتمع في تحّملها، بناء على قانون �شريبي عادل. ول يجوز مطلقًا 

اأن يتحّملها بع�س الأفراد من دون بع�شهم الآخر. 

اإن كانت الم�شاواة تختلف في دللتها عن العدالة، فاإنها ل يمكن اأن تتحقق، في الجوهر، اإل 
اإذا كانت العدالة هدفًا لها.
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اتفاقية �سيداو 
)اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة(

ت�شّكل اتفاقية �شيداو جزءًا من اإطار قانوني دولي �شامل لحقوق الإن�شان، يهدف اإلى كفالة تمتع 
الجميع بحقوق الإن�شان كافة، واإلى الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة على اأ�شا�س جن�شي 
اأو جن�شاني. والمادة الثانية من التفاقية ت�شع مجموعة من اللتزامات على عاتق الدول، تتمثل في 
وبموجب  واإعماله*.  الحق  ذلك  وحماية  بالم�شاواة  التمتع  وفي  التمييز  عدم  في  المراأة  حق  احترام 

المادة الثانية، على الدول اأن: 
ت�شجب جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة، وتتفق على اأن تنتهج، بكل الو�شائل المنا�شبة ودون اإبطاء، 

�شيا�شة ت�شتهدف الق�شاء على التمييز �شد المراأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
اأ. اإدماج مبداأ الم�شاواة بين الرجل والمراأة في د�شاتيرها الوطنية اأو ت�شريعاتها المنا�شبة الأخرى، 
اإذا لم يكن هذا المبداأ قد اأدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبداأ من خالل الت�شريع 

وغيره من الو�شائل المنا�شبة؛
ب. اتخاذ المنا�شب من التدابير، ت�شريعية وغير ت�شريعية، بما في ذلك ما ينا�شب من جزاءات، 

لحظر التمييز �شد المراأة؛
ت. فر�س حماية قانونية لحقوق المراأة على قدم الم�شاواة مع الرجل، و�شمان الحماية الفعالة 
عمل  اأي  من  البلد،  في  الأخرى  العامة  والموؤ�ش�شات  الخت�شا�س  ذات  المحاكم  طريق  عن  للمراأة، 

تمييزي؛
ث. المتناع عن مبا�شرة اأي عمل تمييزي اأو ممار�شة تمييزية �شد المراأة، وكفالة ت�شرف ال�شلطات 

والموؤ�ش�شات العامة بما يتفق وهذا اللتزام؛
ج. اتخاذ جميع التدابير المنا�شبة للق�شاء على التمييز �شد المراأة من جانب اأي �شخ�س اأو منظمة 

اأو موؤ�ش�شة؛
من  القائم  اإبطال  اأو  لتغيير  منها،  الت�شريعي  ذلك  في  بما  المنا�شبة،  التدابير  جميع  اتخاذ  ح. 

القوانين والأنظمة والأعراف والممار�شات التي ت�شكل تمييزًا �شد المراأة؛
خ. اإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي ت�شّكل تمييزًا �شد المراأة.

وبم�شادقة الدول على التفاقية، يتعين عليها اأن تدمج بنود هذه التفاقية في اأنظمتها الوطنية اأو 
اأن تمنحها الأثر القانوني المالئم في اأنظمتها القانونية الوطنية بهدف �شمان قابلية اإنفاذ اأحكامها 

على ال�شعيد الوطني. 

)*( التو�شية العامة رقم 28 ب�شاأن اللتزامات الأ�شا�شية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية الق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز �شد المراأة.
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2-2. قيم المواطنة: 

خها في الد�شتور والقوانين والمرا�شيم لكي تتحقق المواطنة  اإن كانت ثمة مبادئ ل بّد من تَر�شُّ
في البالد، فاإن لها اأي�شا قيمًا ل بّد من تمّثلها في الثقافة والحياة. وبينما ترت�شم المبادئ اعتمادًا 
على قرائن ومعايير قابلة للقيا�س، تظهر القيم ع�شية على القيا�س خارج المنظومة الأخالقية 
اأهم  المعمول بها في الف�شاء ذاته، وبالتالي ت�شبح الأخالق �شرطًا مبدئيًا لتحقق القيم. ومن 

القيم المالزمة لتحقق المواطنة:   
احترام  ثقافة  عن  العملي  التعبير  هي  الكيا�شة  )الكيا�سة(:  العامة  الآداب   .1-2-2
ت�شاهم  و�شوابط  اإجراءات  و�شع  لل�شلطات  يمكن  الم�شترك.  العام  الف�شاء  واحترام  الآخرين، 
هي  والتعليمية  التربوية  الموؤ�ش�شات  تبقى  لكن  الحياة،  في  الكيا�شة  مظاهر  بع�س  تر�شيخ  في 
القناة الأمثل لنقل تلك الثقافة ولغر�س قيمها. تنتج الكيا�شة عن مجموعة القيم المكت�شبة من 
المتاأ�شلة  والأعراف  والتقاليد  والعادات  اجتماعيًا  المتوارثة  والأخالقية  الدينية  المعتقدات 
ن�شبية متغّيرة، تختلف وفق  العائلة والمدر�شة. وهي قيم  الممنوحة في  في مجتمع ما، والتربية 
وتوؤّثر  بالتغّيرات،  تتاأثر  ل  منها  م�شتركة  مجموعة  ثمة  اأن  غير  الزمان.  ح�شب  وتتغّير  المكان، 
في �شلوكيات الإن�شان، وتك�شبه �شفات محمودة في كل ما له عالقة بالتعامل مع المجتمع، مثل 
نظافة  الغيرة على  مثل  الم�شترك  الف�شاء  مع  اأو  المع�شر،  وح�شن  والت�شامح  والدماثة  الحترام 
البيئة، اأو الحر�س على كل ما هو م�شترك من مرافق عامة اأو ثروات طبيعية اأو تراث ثقافي. وهي 

القيم المعنية في لغة المواطنة.

وواجباتهم. وهو وعي مكَت�َشب،  المواطنين  الوعي بحقوق  الوعي المدني: هو   .2-2-2
وعملية توعية م�شتمرة ل تتوقف. هذا الوعي هو م�شدر مجمل الممار�شات والن�شاطات التي يقوم 
بها المواطنون من اأجل تغليب الم�شلحة العامة على الم�شلحة الخا�شة. وتتاأتى هذه الممار�شات 
من التزام المواطنين اأنف�شهم بالقانون واأ�ش�س الحياة الم�شتركة وتربية من تقع م�شوؤولية تربيتهم 
على عاتقهم. مع الأخذ بعين العتبار اأن غياب الوعي المدني ل ي�شتوجب، بال�شرورة، المحا�شبة 
اأمام القانون، مثاًل يمكن لمن يريد اأن يمتنع عن الم�شاركة في الحياة العامة اأن يفعل ذلك بدون 

التعر�س لتبعات قانونية.

2-2-3. الت�سامن: تنبع قيمة الت�شامن من قناعة المواطنين باأنهم لي�شوا اأفرادًا متجاورين 
يعمل كل منهم من زاويته الخا�شة لم�شلحته الخا�شة، واإنما هم جماعة مرتبطة بم�شروع حياتي 
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م�شترك ل يمكن اأن يتحقق اإل اإذا ا�شتركوا فيه جميعًا. هذه القناعة هي التي تجعل بناء العالقات 
المواطنية بين المواطن الفرد والمواطنين الآخرين اأمرًا ممكنًا. 

لكنها  الت�شامن،  بقيمة  مبا�شرًا  ارتباطًا  الإن�شانية  قيمة  ترتبط  الإن�سانية:   .4-2-2
تتجاوزها في حدود تطبيقها. فالإن�شانية هي قناعة النا�س، اأفرادًا وجماعات، باأنهم لي�شوا كائنات 
الموارد  يتقا�شمون  جميعًا  هم  واإنما  الكوكب،  على  معهم  المتواجدين  النا�س  بقية  عن  م�شتقلة 
اإلى  للعالم يق�شمه  ال�شيا�شي  الواقع  اإن  والم�شائر ذاتها.  للمخاطر  ويتعر�شون  والخيرات ذاتها 
دول وتكتالت �شيا�شية وقومية متباينة، غير اأن ذلك ل ينفي حقيقة اأن الب�شر هم هم في اأي اأر�ٍس 
كانوا واإلى اأي جن�شية انت�شبوا. ول ينفي اأي�شًا حقيقة اأن خيرات الأر�س، التي تتيح البقاء للجميع 
الكرة  الموارد في ناحية من  فوقها هي خيرات م�شتركة، عمليًا، بين الجميع، فاإن تعطلت هذه 
بت، فاإن كل الب�شر �شيتاأثرون بتعطلها اأو ن�شوبها. هذه الحقيقة العلمية باتت اأكثر  الأر�شية، اأو ن�شُ
واأكثر و�شوحًا مع تطور التمدن وبدء ت�شّكل التهديدات المناخية على الم�شتوى الكلي لكوكبنا. اإن 

الَعوَنة اأو الفزَعة
للتعبير عن ظاهرة مهمة من  اأرياف منطقة �شرق المتو�شط  هما ا�شمان م�شتخدمان في 
ظواهر الت�شامن المواطني. يدل ا�شم )العونة( على ت�شارك )تعاون( اأهل القرية الواحدة 
اأ�شرع  ب�شكل  تنجز  لكنها  بها،  القيام  عائلة  كل  على  يجب  التي  المو�شمية  الأعمال  في 
اأ�شقف  ترميم  عملية  مثاًل  الأعمال  هذه  ومن  كبيرة.  مجموعة  بها  قامت  ما  اإذا  واأف�شل 
البيوت الترابية قبل بدء مو�شم الأمطار. حيث يقوم رجال القرية بمّد التراب على ال�شقف 
و�شغطه )دحله( بمدحلة ل تزال تحتفظ با�شمها الآرامي )معرجلينة(، وهي عبارة عن 
حجر اأ�شطواني ثقيل يجّر جيئة وذهابًا مرات كثيرة فوق ال�شطح. وبعد اأن ينتهي الرجال 
اإلى بيت اآخر وهكذا دواليك. وتقول اأبحاث  من ترميم �شطح بيت، يتوجهون في يوم تاٍل 
ثقافية محكمة اإن اأغنية )على الدلعونة( المعروفة في تراث المنطقة اإنما هي نداء )على 
العونة(، وهي الأغنية التي كان ي�شتخدمها المت�شامنون في العمل ل�شبط اإيقاع حركتهم اأو 

للترويح عن اأنف�شهم اأثناء قطاف الزيتون مثاًل.
اأما )الفزعة( فهي اأي�شًا فعل ت�شامن بين �شكان قرية واحدة اأو قرى متجاورة يهّبون لنجدة 
بع�شهم اإذا ما األّمت ببع�شهم م�شيبة كاحتراق مح�شول زراعي اأو هجوم قطاع الطرق اأو 

في�شان مياه نهر.
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ظواهر مثل: الدفيئة وارتفاع حرارة الأر�س وذوبان الجليد القطبي وات�شاع ثقب الأوزون وانقرا�س 
اآلف الأنواع الحية كل �شنة من العالم، ل تنعك�س اآثارها ال�شلبية على المواطنين في بقعة محددة 
كما  معها  يتعامل  اأن  جن�شيته،  اأو  مواطنيته  كانت  اأيًا  الإن�شان،  واجب  ومن  فح�شب،  العالم  من 
غير  اأنهم  بذريعة  الآن  ذلك  يفعلون  ل  النا�س  بع�س  كان  اإذا  الخا�شة،  البيتية  ق�شيته  كانت  لو 
مهددين، فاإنهم لن يلبثوا اأن ي�شبحوا، اأو ت�شبح الأجيال الالحقة، �شحايا كغيرهم، وعندها ل 

يجدي نفعًا اأن يتح�شروا، اأو يتمّثلوا بحكاية: اأكلت يوم اأكل الثور الأبي�س. 

حكايــة من التراث العربي

»اأُكلت يوم اأكل الثور الأبي�س«
يحكى اأن ثالثة ثيران كانت تعي�س قرب ترعة ماء، ول تفترق عن بع�شها البتة، وهذا ما 
كان يغيظ اأ�شدًا يرب�س لها، ول ي�شتطيع الدنو منها خوفًا من تكاثرها عليه. واإذ حّل الجوع 
بملك الغابة، نادى اأكبر الثيران واأقواها، وكان اأحمر اللون: ا�شمع يا �شديقي، اأنا ملك في 
اإلى م�شتوى رفيقك  تنزلها  اأن  نف�شك  الثيران، فكيف تر�شى على  بين  واأنت ملك  الغابة، 
الثور الأبي�س، فت�شمح له اأن يرعى، ويتم�شى معك، ويبقى مالزمًا لك؟ األ ترى كم ُيِحّط 

وجوده قربك من �شورتك بين الحيوانات؟
طرب الثور الأحمر لمديح الأ�شد، وانت�شى، ف�شاأله: وما با�شتطاعتي اأن اأفعل؟

- اأنت لن تفعل �شيئًا. اأنا �شاأخل�شك منه. عندما يذهب اإلى الماء، قف بعيدًا، وابِق �شديقك 
الثور الأ�شود قريبًا منك!

امتثل الثور الأحمر لقتراح الأ�شد، وما هي اإل دقائق حتى كان هذا الأخير ين�شب اأنيابه في 
رقبة الثور الأبي�س الذي لم يكن قربه �شديق ين�شره.

الآن،  بعظمتك  ت�شهد  الغابة  في  الحيوانات  الأحمر:  الثور  فنادى  الأ�شد،  جاع  اأيام،  بعد 
غير اأنها تاأخذ عليك احتفاظك بهذا الثور الأ�شود قربك. اإنه، بلونه، يدّن�س بهاء �شورتك، 

وي�شيء اإلى مركزك.
وكان ما كان مع الثور الأبي�س، فاأكل ال�شبع الثور الأ�شود حين اقترب وحيدًا من ترعة الماء.

بعد اأيام قليلة، جاع الأ�شد من جديد، فاقترب من الثور الأحمر مزمجرًا، جفل الثور، لكن 
بعد فوات الأوان، اإذ لم يترك له ال�شبع غير لحظات قال فيها: اأُكلت يوم اأكل الثور الأبي�س.
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3. املواطنة الكامنة واملواطنة الفعالة: 
عليها  يعتمد  التي  الركيزة  وهو  وعالقاتها،  المواطنة  بناء  في  الأ�شا�س  حجر  هو  المواطن 
النظام الديمقراطي، والهدف الذي يعمل من اأجل تحقيق م�شالحه. ل يولد الإن�شان في مجتمعه 
اإليها.  مواطنًا واإنما ي�شبح كذلك بمجرد ت�شجيله في القيد العام لمواطني الدولة التي ينت�شب 
ويبداأ من تلك اللحظة باكت�شاب �شفة المواطنية التي تزداد تر�شخًا طردًا مع التربية التي يتلقاها 

والتجارب التي يخو�شها والخبرات التي يكت�شبها. 
خالل �شيرورة التطور هذه ينتقل الفرد اإذن بين ثالث حالت: ما قبل المواطنة، المواطنة 

الكامنة، المواطنة الفّعالة.
3-1. حالة ما قبل المواطنة، اأو »الالمواطنة«: يمكننا القول اإن الفرد في هذه الحالة 
عاطفيًا  �شعورًا  يكون  اأن  فيه  يعي�س  الذي  )الوطن(  المكان  اإلى  انتماوؤه  يعدو  ل  فطري،  اإن�شان 
مرتبطًا بالعالقات الحميمية التي تن�شاأ بينه وبين الأر�س التي ولد فوقها، والمجال الجتماعي 
الم�شتركة  اليومية  والحياة  الم�شتركة  اللغة  لها  توؤ�ش�س  عالقات  اأح�شانه.  في  يترعرع  الذي 
والم�شير الم�شترك. هذه الحالة، العاطفية بامتياز، ت�شّكل الأر�س الخ�شبة لأنظمة ال�شتبداد، 
العاطفية  العالقة  على  التركيز  في  وتبالغ  ال�شعبوي،  بخطابها  الوطنية  الم�شاعر  ت�شتثمر  لأنها 
خطاب  يتنا�شب  اأن  غريبًا  يبدو  ل  لذا،  المواطنية.  العالقات  ح�شاب  على  والوطن  الفرد  بين 
الحمية الوطنية، الذي يغذيه النظام ال�شتبدادي، عك�شًا مع مقدار ما يمنحه من حقوق مدنية 
و�شيا�شية. كلما قّل�س النظام ال�شتبدادي من الحقوق المدنية وال�شيا�شية، كلما زاد، عبر اأجهزته 
الإيديولوجية، من حدة خطابه الوطني، ونّوع في اأ�شاليب التعبير عنه. في هذه الحالة، قد يحظى 
الفرد بكامل الحقوق الطبيعية التي ي�شتقيها من كينونته الإن�شانية، غير اأنه ل يتمتع بكل حقوقه 

المدنية وال�شيا�شية اأو ببع�شها. 
عنهم  تنتفي  حالة  في  تبقيهم  اأو�شاعًا  يعي�شون  »مواطنين«  المجتمعات  بع�س  في  نجد  وقد 
الحقوق  غياب  حالة  ففي  وقوانينها.  الأنظمة  ب�شيا�شات  ترتبط  لأ�شباب  المواطنية  �شفة  فيها 
المدنية وال�شيا�شية كاملة، الالمواطنة الكاملة، يندرج من يطلق عليهم ا�شم )البدون(، الذين 
يعي�شون في اأوطان ل تعترف بهم كمواطنين فال تمنحهم الجن�شية، لتحرمهم بالتالي من و�شعية 
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اأي�شًا )الالجئون( الذين يحظون، بو�شفهم لجئين، بحقوق  المواطن. ويندرج في هذه الحالة 
خا�شة، لكنهم ل يتمتعون ب�شفة المواطن في بلد اللجوء. اأما حالة غياب بع�س الحقوق المدنية 
وال�شيا�شية، الالمواطنة الجزئية، فتندرج فيها فئة المواطنين المحكومين بالتجريد المدني حيث 

ُيحرم المَجّردون من حقوق اأ�شا�شية كحق النتخاب والتر�ّشح والتمتع بعمل وظيفي في الدولة. 

3-2. حالة المواطنة الكامنة: ي�شبح الفرد مواطنًا، نظريًا على الأقل، من لحظة اإدراج 
ا�شمه في ال�شجل المدني الخا�س ببلده. اأي من لحظة اإقرار الدولة باأنه من رعاياها، ما يعني 

اإقرارها بحقه في الح�شول على جميع الحقوق وم�شاءلته عن جميع الواجبات.
 في هذه الحالة يندرج المواطنون طبيعيًا، اأي ب�شكل ل اإرادي، في المجتمع. مما يعني، بالدرجة 
الأولى، اأنهم يدخلون في عالقات ل مفر منها مع الآخرين ومع الدولة ومع الف�شاء العام الذي 
يتحركون ويعي�شون �شمنه تبعًا لمبداأ الحقوق والواجبات. بع�س الحقوق والواجبات ي�شبح لزمًا 
من اللحظة الأولى، وبع�شها يبقى موؤجاًل عددًا محددًا من ال�شنين. فالحق في تكوين اأ�شرة له 
�شن تختلف الدول في تقديره، و�شن الأهلية للتر�شح والنتخاب كذلك. في هذه الحالة يخ�شع كل 
المواطنين للواجبات المقررة قانونيًا، ول فكاك لأحد منها، اإل في حالت قليلة يقررها الم�شّرع 
)الإعفاء من الخدمة الع�شكرية مثاًل(. اأما الحقوق، فالدولة والموؤ�ش�شات الم�شوؤولة عن ت�شيير 
اأمور الحياة ملزمة بتوفيرها، اأما المواطن فلي�س هناك ما يجبره على التمتع بها. فهو ي�شتطيع 
األ ين�شم اإلى حزب �شيا�شي اأو اإلى منظمة غير حكومية، كما يمكنه اأن يمتنع عن ممار�شة حقه 
في التر�ّشح والنتخاب، يمكننا القول: اإنه ي�شتطيع عي�س المواطنة بحدها الأدنى. ول يغّير هذا 
وحده  يتحّمل  فّعالة،  غير  �شلبية،  مواطنية  ت�شبح  اأنها  �شوى  مواطنيته  في  �شيء  من  الت�شرف 
المواطنة  يجعل  الواجبات  واإلزام  الحقوق  تحقيق  في  تردد  فاأي  الدولة،  جهة  من  اأما  تبعاتها. 

منقو�شة ت�شتوجب الن�شال من اأجل ا�شتكمالها.
مكّونة  جماعات  اإلى  النتماء  �شكل  الحالة،  هذه  في  المجتمع  في  المواطن  اندراج  ياأخذ 
اأن ي�شّكل  اإلى ما يمكن  اأي  العائلة والحي والقبيلة والطائفة والجن�س والعمر....،  »طبيعيًا« مثل 
الدللة لم�شطلح »المجتمع الأهلي«، حيث اأن كلمة الأهل ت�شير اإلى الأقارب الذين تربط بينهم 
يوّلد لدى  المتاآلفة والمتخالفة. هذا النتماء الطبيعي  الب�شرية  عالقات طبيعية تمليها الطبائع 
الأفراد م�شاعر الأمان والحماية والع�شبية والختالف، ويوؤ�ش�س لمفهوم الهوية بمعناها الب�شيط 

)ما يجمعني مع اأ�شخا�س ويمايز بيننا وبين  الآخرين(.
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َيعُبر المواطن من و�شع  اإلى حالة المواطنة الكامنة،  انتقاله من حالة غياب المواطنة  في 
العي�س الم�سترك في المجتمع بما يعنيه العي�س من  الوجود الم�سترك في المجتمع اإلى و�شع 
وجود عالقات تحكمها �شوابط والتزامات وواجبات ل �شبيل اإلى تجّنبها ما دام اختار الجميع 
اأنه تخلى عن م�شاعره الوطنية المكت�شبة في  العي�س في ذات المكان، لكن هذا ل يعني مطلقًا 

الحالة البدئية.  

3-3. حالة المواطنة الفّعالة: ل يتغّير في هذه الحالة و�شع المواطنية من حيث ا�شتحقاق 
الحقوق ووجوب الواجبات، لكن ما يختلف هو �شلوك المواطن حيالها، فهو ل يكتفي هنا بال�شتمتاع 
بما يريد ال�شتمتاع به من حقوق ممنوحة وبتنفيذ ما ُيلزم به من واجبات بل يجهد ليحقق مواطنيته 
الذي  المحيط  في  م�شوؤوليات  عّدة  اأو  م�شوؤولية  وتحّمل  العام،  ال�شاأن  في  الم�شاركة  عبر  كاملة 
يعي�س فيه. المواطن الفّعال يرف�س حالة ال�شلبية المميزة للمواطن الكامن، بل يعمل ويجتهد لأن 
يبني مواطنية اأح�شن، وبالتالي وطنًا اأرحب للعي�س واأقوى على البقاء. في هذه الحالة، ل ي�شبح 
النتماء الطبيعي اإلى الأهل والع�شيرة هو الأ�شا�س في عالقات المواطن، واإنما تن�شاأ عالقات اأو�شع 
اأهدافهم  في  مت�شاركون  لكنهم  الطبيعية،  انتماءاتهم  بين مواطنين مختلفين في  تعقيدًا  واأكثر 
وطموحاتهم وروؤاهم حول �شالح المجتمع ككل اأو حول م�شالحهم الم�شتركة التي ل تتناق�س مع 
م�شالح الكل. ولكي ي�شل هوؤلء المواطنون الفّعالون اإلى ماآربهم يتاآلفون في اأحزاب وتنظيمات 
وفي جمعيات غير حكومية ونقابات واأخويات ونواٍد.... وهذا ما يخلق »المجتمع المدني« الذي 

يمّثل الحا�شنة العملية لم�شاريع بناء المواطنة والمجال الحقيقي لختبار اإنجازاتها.
المواطن عن  يتخلى  ل  الفّعالة،  المواطنة  حالة  اإلى  الكامنة  المواطنة  حالة  انتقاله من  في 
م�شاعره الوطنية المكت�شبة في حالة الوجود الطبيعي البدئية، ول يعار�س و�شع العي�س الم�شترك 
الذي مّيزه في حالة المواطنة الكامنة غير اأنه ل يعود يتقّبل هذا العي�س كيفما اأتى، بل ي�شتنفر 
مبادئ  مع  متفقًا  لجعله  ـــ  واأقرانه  هو  ـــ  العملية  وخبراته  وتجاربه  والعاطفية  العقلية  اإمكانياته 
المواطنة ومحققًا لقيمها. الو�شع المعا�س في هذه الحالة لم يعد و�شع العي�س الم�سترك ـــ واإنما 

و�شع الإرادة الم�ستركة في بناء الحالة المثلى لهذا العي�س.  
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تحقق المواطنة
انطالقًا مما �شبق، ن�شتطيع القول اإن تحقق المواطنة ي�شترط عمليًا وجود ثالثة �شروط هي:

1. اكت�شاب جن�شية. 
2. التمتع بالحقوق واللتزام بالواجبات المترتبة على اكت�شاب هذه الجن�شية.

3. الم�شاركة في الحياة العامة.
هذه  من  واحدة  م�شاألة  كامل،  وب�شكل  للمواطنين،  تتحقق  لم  اإن  منقو�شة  المواطنة  وتكون 
اأو اإن لم  الم�شائل الثالث. تكون منقو�شة اإن كان في البالد مواطنون محرومين من جن�شيتها، 
يكن مبداأ الت�شاوي اأمام القانون محترمًا، اأو اإن كانت الم�شاركة الجتماعية غير متاحة. لذلك، 
اإذا ما اأمعنا النظر في ما هي عليه اأو�شاع البلدان المختلفة، ن�شل دون اأي �شعوبة اإلى الإقرار 

باأن المواطنة منقو�شة، بل ومنقو�شة جدًا، في اأغلبها. 
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اكت�ساب الجن�سية
اأكثر، كاأ�شل لكت�شاب الجن�شية، وغالبًا ما تكون  اأو  تتفق معظم الد�شاتير على اعتماد حق، 

هذه الحقوق هي:
الأبوين  من  الدم  حق  ح�شب  الجن�شية  توّرث  الدم:  حق  ـــ 
التي  الدولة  في جن�شية  الحق  له  الوليد  اأن  اأي  الأطفال؛  اإلى 
اأبواه، ب�شكل طبيعي. والقاعدة العامة تقول: من  اإليها  ينتمي 
اأحد الأبوين، اأي اأنه في حال ُولد الطفل لأب مجهول، اأو بال 

جن�شية، فاإنه يحظى تلقائيًا بجن�شية اأمه. 
يحظى  اأن  للفرد  يمكن  الحق  هذا  ح�شب  الأر�س:  حق  ـــ 
لالأفراد  الدولة  جن�شية  تمنح  حيث  طبيعيًا،  بالجن�شية 
المولودين فوق اأرا�شيها؛ اأو اكت�شابًا )التجني�س(، حيث تمنح 
الجن�شية لمواطنين من تبعيات اأجنبية اأقاموا على اأر�س البلد 

ب�شكل �شرعي لعدد محدد من ال�شنوات.
خاللها  من  الدولة  تتحكم  منحة  التجني�س  التجني�س:  ـــ 
ب�شروط منح الجن�شية بالطريقة التي ترتئي فيها م�شالحها، 

ولذلك تختلف �شروط التجني�س باختالف الت�شريعات.
التجني�س  حالت  من  حالة  هي  الزواج:  عبر  الجن�سية  ـــ 
الآخر.  جن�شية  الزوجين  اأحد  اكت�شاب  حق  على  تقوم  التي 
وقد قامت الكثير من الدول بت�شييق احتمالت التجن�س عبر 

الزواج بعد انت�شار ظاهرة )الزواج الأبي�س(.

توجد حالت خا�شة في حق منح الجن�شية ل تتفق مع الأ�شول ال�شابقة:
باأولد الأب فقط، فال يتمتع الأطفال بحق  الدم  الإ�شالمية تح�شر حق  البالد  الكثير من  ـــ 
الأب  الن�شب عن طريق  يعتمد  الإ�شالمي  ال�شرع  اأن  ذلك  في  وذريعتهم  اأمهم.  اكت�شاب جن�شية 

من  متزوجة  حامل،  فرن�شية  امراأة 
رجل �شوري. و�شعت مولودًا في طائرة 
اأمريكية وهي تحط على اأر�س المطار 
في مطار كندي. ما هي الجن�شية التي 

يمكن للوليد الح�شول عليها؟
الجواب:

يمكن للوليد اأن يتمتع بثالث جن�شيات:
يوّرث  ال�شوري  القانون  لأن  �شورية  ـــ 

الجن�شية لالبن من اأبيه
ـــ فرن�شية لأن القانون الفرن�شي ي�شمح 

للوليد باكت�شاب جن�شية اأمه
يمنح  الكندي  القانون  لأن  كندية  ـــ 
الجن�شية لكل من يلد على اأر�س كندا.

---------
من  متزوجة  حامل،  �شورية  امراأة 
في  مولودًا  و�شعت  اإنكليزي.  رجل 
في مطار  وهي تحط  �شعودية  طائرة 

اإ�شباني. ما هي جن�شية الوليد؟
الجواب: اإنكليزية فقط.
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فقط. وهي على الأرجح حجة واهية، لأن الن�شب م�شاألة دينية اجتماعية، في حين اأن الجن�شية 
م�شاألة قانونية ل عالقة لها بالدين. 

ـــ تعتمد اإ�شرائيل قانونًا خا�شًا يعتبر اليهودي المواطن في بلده الأ�شلي اإ�شرائيليًا حتى لو لم 
يذهب اإليها قط. وهو قانون عن�شري بامتياز.

ـــ ثمة دول ل تمنح الجن�شية اإلى المهاجرين القاطنين فيها اإل باإثبات ر�شيد مالي منقول اإليها 
من خارجها، ومودع في م�شارفها.

ـــ ثمة دول ل تمنح الجن�شية اإلى جماعة من �شكانها، اأو اإلى المهاجرين القاطنين فيها، وهذا 
ما يخلق حالة »البدون« في تلك الدول، كما هي الحال في الكويت مثاًل.

ـــ واأخيرًا هناك دول تفر�س جن�شيتها على �شكان اأر�س احتلتها من دولة اأخرى بالقوة، وهذا 
ما قامت به اإ�شرائيل بعد احتاللها لمنطقة الجولن، وهو اأمر مخالف للقانون الدولي ما دامت 

ال�شرعية الدولية لم تعترف ب�شم الجولن. 
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المواطن والدولة

الف�سل الثالث
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1. احلقوق: 

1-1. مفهوم حقوق الإن�سان: 

ُتعّرف »حقوق الإن�شان«، وفقًا لالأمم المتحدة، باأنها: �شمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد 
اإجراءات الحكومات التي تتدخل في الحريات الأ�شا�شية والكرامة الإن�شانية.  والمجموعات من 

ويلزم القانون الدولي لحقوق الإن�شان الحكومات بفعل اأموٍر معّينة ويمنعها من فعل اأمور اأخرى.
حقوق الإن�شان حقوق متاأ�شلة في جميع الب�شر، مهما كانت جن�شيتهم، اأو مكان اإقامتهم، اأو 
جن�شهم، اأو اأ�شلهم الوطني اأو العرقي، اأو لونهم، اأو دينهم، اأو لغتهم، اأو اأي و�شع اآخر. وجميع هذه 

الحقوق مترابطة ومتاآزرة وغير قابلة للتجزئة.

1-2. القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون الإن�ساني الدولي: 

يت�شمن القانون الدولي لحقوق الإن�شان ما يعرف عادة بال�شرعة الدولية لحقوق الإن�شان والتي 
ت�شّم )الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان، والعهد الدولي الخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية 
والثقافية، والعهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية، وبروتوكوليه الختياريين(. وحاليًا 

1. حقوق اإلنسان
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اأ�شبح القانون الدولي لحقوق الإن�شان ي�شّم بالإ�شافة لل�شرعة الدولية لحقوق الإن�شان التفاقيات 
الدولية الخا�شة ببع�س الأفراد والجماعات مثل: 

ـــ اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(
ـــ اتفاقية حقوق الطفل

ـــ اتفاقية مناه�شة التعذيب وغيره من �شروب المعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو 
المهينة

ـــ التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�شرهم
ـــ التفاقية الدولية لحماية جميع الأ�شخا�س من الختفاء الق�شري

ـــ اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة
ـــ التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري

اأما القانون الدولي الإن�شاني فهو ينطبق على النزاعات الم�شلحة وهو، ح�شب اللجنة الدولية 
لل�شليب الأحمر، مجموعة من القواعد التي ت�شعى، لأ�شباب اإن�شانية، اإلى الحد من اآثار النزاع 
الم�شلح. ويهدف القانون لحماية الأ�شخا�س الذين لم ي�شاركوا، اأو كفوا عن الم�شاركة، في الأعمال 

العدائية؛ ويقّيد و�شائل واأ�شاليب الحرب. 

مقارنة بين القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون الإن�ساني الدولي

القانون الدولي الإن�سانيالقانون الدولي لحقوق الإن�سان

يطّبق في وقت ال�شلم ووقت نطاق التطبيق
يطّبق في وقت الحربالحرب

اإمكانية تقييد بع�س 
الحقوق

يمكن تقييد التمتع ببع�س 
الحقوق لبع�س الوقت وفي 

حالت خا�شة اأو طارئة

ل يمكن وقف �شريان القانون لأنه 
ُو�شع اأ�شاًل للعمل في ظل حالت 
الطوارئ والظروف ال�شتثنائية

عادة تقع الم�شوؤولية على الدولة م�سوؤولية التطبيق
تجاه الأفراد والجماعات

تقع الم�شوؤولية على جميع 
الأطراف المتنازعة، النظامية 

وغير النظامية
اتفاقيات جنيف الأربعةال�شرعة العالمية لحقوق الإن�شانالم�سادر
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1-3. الحقوق المدنية وال�سيا�سية: 

تحقيق اإلى  تهدف  وكانت  الإن�شان،  حقوق  من  الأول  الجيل  الحقوق،  من  الطائفة  هذه  تعّد 
ال�شخ�س  الأولى �شمان كرامة  غايتين: 
الإن�شانية وحمايته من تع�شف الحكومات 
م�شاركـة  �شمان  والــثــانــيــة  وتــدّخــلــهــا، 
واأهم  ال�شيا�شية.  الحياة  في  ال�شخ�س 
العالمي  الإعــالن  كّر�شها  التي  المبادئ 
الخا�س  الدولي  والعهد  الإن�شان  لحقوق 
مبداأ  هو  وال�شيا�شية،  المدنية  بالحقوق 

الم�شاواة وعدم التمييز. فجميع التفاقيات والإعالنات والمعاهدات الدولية، تلزم الدول بتطبيقها 
دون اأي تمييز من اأي نوع كان، على اأ�شا�س العرق، اأو اللون، اأو الجن�س، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي 
�شيا�شيًا كان اأو غير �شيا�شي، اأو الأ�شل القومي اأو الجتماعي، اأو الثروة، اأو الن�شب، اأو غير ذلك 

من الأ�شباب. 

�سمات حقوق الإن�سان
تركز على الفرد 

الإن�شاني
تحظى بالحماية 

القانونية
مو�شع �شمانة 

دولية

تحمي الفرد 
والمجموعات

تلزم الدول 
والعاملين با�شم 

الدولة
ل يمكن التنازل 

عنها

عالميةمترابطةمت�شاوية
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بع�س الحقوق المدنية وال�سيا�سية الواردة في 
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان والعهد الدولي 

الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 

ــــ الحق في الحياة 
لكل اإن�شان على وجه الأر�س الحق باأن يتمتع بحياته، ومن م�شوؤولية الدولة تاأمين الحماية له. 
وبع�س الدول تعتبر هذا الحق مطلقًا، اأي ل يجوز اإنهاء حياة اأي �شخ�س لأي �شبب كان، وبع�شها 
واإجراءات  �شروط  �شمن  الأ�شخا�س  بع�س  حياة  اإنهاء  معّينة  حالت  في  يجوز  اأنه  يعتبر  الأخر 

حقوق  منظمات  وبع�س  الإعدام(.  )كعقوبة  محددة  قانونية 
هذه  ح�شب  فهي،  خاطئًا،  اأمرًا  الإعدام  عقوبة  تعّد  الإن�شان 
المنظمات، توؤدي اإلى حرمان الإن�شان من اأهم حق من حقوقه، 
وهو حق الحياة؛ كما اأنها عقوبة ل يمكن ت�شحيحها اأو التراجع 
ت�شّكل  العقوبة  هذه  اأن  يثبت  لم  اأنه  كما  تنفيذها.  بعد  عنها 

رادعًا للجريمة، اإذ لم ينخف�س عدد الجرائم في الدول التي تطبق هذه العقوبة مقارنة مع غيرها 
من الدول التي األغتها.

ــــ الحق في ال�سلمة ال�سخ�سية والكرامة 
لكل اإن�شان الحق في احترام �شالمته ال�شخ�شية وكرامته، ومن م�شوؤولية الدولة حمايته من اأي 
�شكل من اأ�شكال التعذيب اأو المعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو المهينة. وهو حق مطلق 
ل يجوز انتهاكه في اأي حال من الأحوال اأو في اأي وقت من الأوقات، �شواء في ظروف ال�شلم، اأم 

الحرب، اأم في الظروف ال�شتثنائية، اأم في حالت الطوارئ. 

ــــ الحق في الحرية ال�سخ�سية 
لكل فرد الحق في الحرية، وفي الأمان على �شخ�شه، فال يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�شفًا 
اإل لأ�شباب ين�س عليها القانون، ووفقًا لالإجراءات المقررة فيه. ويحق  اأو حرمانه من حريته، 

و2014   1976 عامي  بين 
�شخ�شًا   143 براءة  ثبتت 
في  بالإعدام  عليهم  ُحكم 
الوليات المتحدة الأمريكية
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الدولة  م�شاءلة  ويمكن  �شراحهم،  واإطالق  اعتقالهم  بقانونية  للبت  المحكمة  مراجعة  لالأفراد 
وطلب التعوي�س فيما لو كان التوقيف غير قانوني اأو تع�شفيًا. 

ــــ الحق في محاكمة عادلة 
يرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بمبداأ �شيادة القانون حيث جميع النا�س �شواء اأمام القانون. 
اأن تنظر في ق�شيته محكمة مخت�شة م�شتقلة، وحيادية، من�شاأة بحكم  اأي فرد  وعليه فمن حق 
القانون، وتراعي �شروط المحاكمات العادلة لجهة الإثبات، والدفاع، والمرافعة، و�شماع ال�شهود، 

والمهل القانونية. 

ــــ الحق في الخ�سو�سية 
اأو الطالع  اأن يكون لكل فرد حياته الخا�شة التي ل يجوز لأحد التدخل فيها  وهو الحق في 
عليها، ما دام �شاحبها ل ينتهك القانون والنظام العام وما دامت ل تم�س اأو تطال حرية الآخرين 

اأو حقوقهم. 

ــــ حرية التنقل 
وهي حق الفرد في التنقل داخل بلده، والخروج منها والعودة اإليها والإقامة فيها دون قيود اأو 
عوائق. ويمكن في حالت معّينة كالحروب اأو حالت الطوارئ والكوارث، اأن تعمد الحكومة اإلى 
منع  في حالت خا�شة  يمكنها  كما  الزمن،  لفترة من  المواطنين وحركتهم  انتقال  تقييد حرية 

بع�س الأ�شخا�س من ارتياد اأماكن معّينة.   

ــــ حرية الفكر والوجدان والدين 
اأفكاره  مع  الفرد  وعالقة  ال�شخ�شية  بالقناعة  المتعلقة  الموا�شيع  جميع  يت�شمن  حق  هي 
وقناعته ومعتقداته. وي�شمل هذا الحق جميع المعتقدات، �شواء التي توؤمن بوجود اإله، اأو التي ل 

توؤمن بوجوده، اإلى جانب الحق بممار�شة ال�شعائر والطقو�س المرتبطة بهذا المعتقد. 

ــــ حرية الراأي والتعبير 
هي حق كل �شخ�س في اعتناق ما �شاء من الآراء وتبنيها دون اإكراه اأو فر�س من اأحد، والأهم 
الت�شال ما دامت هذه  وو�شائل  التعبير  و�شائل  بكافة  العلن  اإلى  الآراء  اأن تظهر هذه  هو حرية 

الآراء تحترم حقوق الآخرين، ول تم�س النظام العام اأو الآداب العامة. 
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ــــ حرية الجتماعات والجمعيات ال�سلمية 
هي حق كل فرد في حرية التجمع ال�شلمي وتكوين الجمعيات والنقابات والن�شمام اإليها، ول 
يجوز اإرغام اأحد على الن�شمام اإلى اأية جمعية، كما ل يجوز و�شع قيود على ممار�شة هذا الحق 

اإل ما يجيزه القانون الدولي لحقوق الإن�شان.  

ــــ الحق في الم�ساركة ال�سيا�سية والحكم 
ممثلين  طريق  عن  اأو  مبا�شرة  لبلده  العامة  ال�شوؤون  اإدارة  في  ي�شارك  اأن  فرد  كل  حق  هي 
يختارهم بحرية، وهي حق الفرد في اأن ينَتِخب وُينَتَخب، واأن يتقلد الوظائف العامة، وذلك دون 

اأي �شغط اأو اإكراه اأو تمييز. 

ــــ حق تكوين الأ�سرة
للفرد حق تكوين الأ�شرة حيث يكون للرجل والمراأة متى بلغا �شن الزواج، حق تاأ�شي�س اأ�شرة 
وعقد زواج بينهما. ومن م�شوؤولية الدولة حماية هذه الأ�شرة و�شمان اأن يكون عقد الزواج ي�شاوي 
وبعد  الزواج  عقد  مدة  خالل  لالأطفال  الالزمة  الحماية  تاأمين  مع  الزوجين  بين  الحقوق  في 

انحالله. 

ــــ حق تقرير الم�سير
ورد هذا الحق في المادة الأولى لكال العهدين الدوليين )الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية، 
والخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية(. حيث ن�شت هذه المادة على اأنه )لجميع 
ال�شعوب حق تقرير م�شيرها بنف�شها. وهي بمقت�شى هذا الحق حرة في تقرير مركزها ال�شيا�شي 
وحرة في ال�شعي لتحقيق نمائها القت�شادي والجتماعي والثقافي(. وتعتبر اللجنة المعنية بحقوق 
الإن�شان اأن حق تقرير الم�شير ذو اأهمية خا�شة، لأن تحقيقه هو �شرط اأ�شا�شي لل�شمانة الفعلية 

والحترام الفعلي لحقوق الإن�شان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها. 

الوقت، كحرية  و�شيا�شية في ذات  والحريات هي حقوق مدنية  الحقوق  بع�س هذه  اأن  ونجد 
الفرد  لممار�شة  اأ�شا�شية  للفرد، كما هي حقوق  اأ�شا�شية  التي هي حقوق مدنية  والتعبير،  الراأي 

لحقوقه ال�شيا�شية.
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1-4. الحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية: 

تعّد الحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية الجيل الثاني من حقوق الإن�شان، ففي البداية لم 
يكن ينظر اإلى هذه الحقوق اإل كو�شائل لتحقيق التنمية ومن منظور �شيا�شات العدالة الجتماعية. 
بالحقوق القت�شادية والجتماعية  الخا�س  الدولي  العهد  1966 مع  الكبير ح�شل عام  والتطور 
لالأمم  العامة  الجمعية  قبل  من  والن�شمام  والت�شديق  للتوقيع  وُعر�س  اعُتمد  الذي  والثقافية 
المتحدة بنف�س الوقت والتزامن مع العهد الدولي الخا�س بالحقوق ال�شيا�شية والمدنية. وبالتالي 
اأ�شبح لهذه الحقوق نف�س المرتبة ونف�س القيمة مع الحقوق ال�شيا�شية والمدنية واأ�شبحت جميع 
هذه الحقوق ال�شيا�شية والمدنية والقت�شادية والجتماعية والثقافية كاًل ل يتجزاأ في منظومة 
حقوق الإن�شان. وت�شمن هذه الحقوق حياة كريمة و�شحية و�شليمة للفرد، وتفر�س التزامات عدة 
على الدول، لتاأمين الغذاء الكافي، والم�شكن المالئم، والخدمات ال�شحية، وفر�س العمل، وحرية 

التمتع بالحقوق الثقافية داخل المجتمع.  
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بع�س الحقوق القت�سادية والجتماعية 
والثقافية الواردة في العهد الدولي الخا�س 

بالحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

ــــ حق العمل وحقوق العمال 
يت�شمن حق العمل طائفة وا�شعة جدًا من الحقوق ن�س عليها العهد الدولي الخا�س بالحقوق 
العمل  منظمة  اتفاقيات  معظم  في  ل  مف�شّ ب�شكل  ووردت  والثقافية،  والقت�شادية  الجتماعية 
الدولية، مثل الحقوق المتعلقة بظروف العمل، وحرية اختيار العمل، وتلقي اأجر كاف، وتحديد 
�شاعات العمل والعطل الأ�شبوعية وال�شنوية، والحق في الم�شاواة في الأجر عند الت�شاوي في نوع 

العمل وقيمته، والم�شاواة في المعاملة وعدم التمييز، والحق في ظروف عمل ماأمونة و�شحية. 

ــــ ال�سمان الجتماعي
المجتمع  اأفراد  لجميع  كاٍف  معي�شي  م�شتوى  �شمان  يعني  الجتماعي  ال�شمان  في  الحق  اإن 
البطالة،  في حالت  المعونات  من  والطارئة، من خالل مجموعات  العادية  الحالت،  في جميع 

والمر�س، والعجز، والحمل، والولدة، وال�شيخوخة، واإعالة الأطفال الفقراء وغيرها. 

ــــ الحق في الغذاء الكافي
يعني الحق في الغذاء الكافي وجوب اأن تتوفر لكل �شخ�س، �شواء كان رجاًل اأو امراأة اأو طفاًل، 
بمفرده اأو بال�شتراك مع الآخرين، ال�شبل المادية اأو القت�شادية للح�شول على الغذاء الكافي في 
جميع الأوقات اأو ا�شتخدام قاعدة للموارد المالئمة ل�شرائه بو�شائل تتما�شى مع الكرامة الإن�شانية. 

ــــ الحق في الم�سكن الملئم 
اإن الحق في الم�شكن المالئم يتجاوز مفهوم الماأوى والجدران الأربعة وال�شقف، لي�شمل حق 
ال�شخ�س في اأن يعي�س في مكان ما في اأمن و�شالم وكرامة، هو واأفراد اأ�شرته، وب�شرف النظر عن 
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دخله اأو اإمكانياته المادية. فالم�شكن يلبي حاجات معي�شية ونف�شية واجتماعية ومادية لل�شخ�س، 
وتقع على الدولة م�شوؤولية توفير الم�شكن المالئم لجميع ال�شكان. 

ــــ الحق في ال�سحة وفي البيئة ال�سحية 
اإن الحق في ال�شحة يعني التمتع باأعلى م�شتوى من ال�شحة الج�شمية والعقلية يمكن بلوغه، 
الكاملة لهذا الحق. وهو ي�شمل مجموعة  يوؤمن الممار�شة  التدابير ما  اأن تتخذ من  وعلى الدول 
من التدابير ال�شحية والجتماعية من غذاء وك�شاء وم�شكن ورعاية طبية وتوفير الموارد المادية 
والعامة واإن�شاء ال�شبكات ال�شحية العامة لتوفير الرعاية ال�شحية الأولية وتح�شين جميع جوانب 

ال�شحة البيئة وال�شناعية وحماية التنوع الحيوي.

ــــ الحق في التعليم 
اإن لكل �شخ�س الحق في التعّلم ويجب اأن يكون التعليم مجانيًا واإلزاميًا في المراحل البتدائية 
التعليم  نوعية  اختيار  وحرية  التمييز  وعدم  الم�شاواة  اأ�شا�س  على  ذلك  ويكون  والأ�شا�شية، 
وم�شمونه.  وهذا يعني الم�شاواة في التمتع بالفر�س والت�شهيالت التعليمية والم�شاواة في اإمكانية 
اأ�شا�س  وعلى  اإكراه  دون  القائمة  التعليمية  الموؤ�ش�شات  من  لأي  النت�شاب  وحرية  اإليها،  الو�شول 

معايير الكفاءة والمهنية. 

ــــ الحقوق الثقافية 
تعّد الحقوق الثقافية من اأكثر الموا�شيع اإثارة للجدل بين موا�شيع حقوق الإن�شان، بدءًا من 
الأقليات  وحقوق  الثقافية،  الخ�شو�شية  كق�شية  واإ�شكالياتها،  مو�شوعاتها  تعدد  اإلى  تعريفها، 
وحقوق ال�شكان الأ�شليين، وحقوق المراأة، والهوية وغيرها. وعادة ما ترد هذه الحقوق في المواثيق 
الدولية �شمن حق الم�شاركة في الحياة الثقافية، وفي ال�شتمتاع بممار�شة الفنون، والإ�شهام في 

التقدم العلمي، والملكية الفكرية.
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1-5. حقوق الجيل الجديد )الجيل الثالث من حقوق الإن�سان(: 

على  والمدنية(  ال�شيا�شية  )الحقوق  الإن�شان  حقوق  من  الأول  الجيل  عمل  اأعاله،  راأينا  كما 
حماية الفرد من تدخل الحكومات في حريات الفرد الأ�شا�شية، وعلى �شمان حقه في الم�شاركة 
والثقافية(  والجتماعية  القت�شادية  )الحقوق  الثاني  الجيل  وعمل  الدولة.  داخل  القرار  و�شنع 
كافة  وفي  الأوقات،  كافة  في  لئق  و�شحي  معي�شي  م�شتوى  ل�شمان  الإن�شان،  حقوق  تو�شيع  على 

المجالت ال�شحية والتعليمية وفر�س العمل وك�شب الرزق وممار�شة الأن�شطة الثقافية. 
لها عالقة  التي  الق�شايا  وا�شعة من  ليطرح مجموعة  الإن�شان  الثالث من حقوق  الجيل  جاء 
بم�شتقبل الإن�شان ولي�س فقط حا�شره، كق�شايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحق في 

التنمية، والحد من الفقر، وال�شالم. 
والتنمية(:  البيئة  حول  جانيرو  ريودي  )موؤتمر  الأر�س  اإعالن  في  ورد  المثال  �شبيل  فعلى 
»الهتمام بالإن�شان يدخل في نطاق التنمية الم�شتدامة، وله الحق في اأن يعي�س في حياة �شحية 
الأمم  في  الإن�شان  حقوق  مجل�س  اأمام  ُقّدم   2012 وفي  الأخرى«،  الطبيعة  عنا�شر  مع  ومتفقة 

المتحدة، تقرير اأولي حول العالقة بين حقوق الإن�شان والبيئة. 
لالأمم  العامة  الجمعية  عن  ال�شادر  التنمية،  في  الحق  اإعالن  من  الأولى  المادة  في  وورد 
المتحدة في 1986 )الحق في التنمية حق من حقوق الإن�شان غير قابل للت�شرف وبموجبه يحق 
لكل اإن�شان ولجميع ال�شعوب الم�شاركة والإ�شهام في تحقيق تنمية اقت�شادية واجتماعية وثقافية 
و�شيا�شية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها اإعمال جميع حقوق الإن�شان والحريات الأ�شا�شية 

اإعماًل تامًا(. 
 ،2012 في  الإن�شان  ال�شادر عن مجل�س حقوق  ال�شالم  في  الحق  ب�شاأن  اإعالن  وفي م�شروع 
ورد اأنه )لجميع الأفراد الحق في العي�س ب�شالم حتى يتمكنوا من تنمية جميع قدراتهم المادية 
اأن يكونوا هدفًا لأي نوع من العنف(. وورد في  والفكرية والمعنوية والروحية تنمية كاملة، دون 
ديباجة الم�شروع )باأن حظر ا�شتخدام القوة هو ال�شرط الم�شبق الدولي والأ�شا�شي لتحقيق رفاهية 
البلدان وتنميتها وتقدمها على الم�شتوى المادي ولإعمال حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية التي 

تنادي بها الأمم المتحدة اإعماًل كاماًل(.
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2. الواجبات: 
اإن الوفاء بالواجبات �شرط اأ�شا�شي للتمتع بحقوق المواطنة. فالحقوق والواجبات متالزمة في 
مختلف العالقات القائمة بين المواطن من جهة والدولة، والمجتمع، والف�شاء )اأو مجال العي�س 

الم�شترك( من جهة اأخرى. والواجبات الالزمة على المواطنين 
تختلف بين مواطن واآخر مع اختالف ُمعطَيي الموقع والمكانة 

اللذين يحتلهما، كما تختلف من دولة اإلى اأخرى.  
القانون  عليها  ن�س  قانونية  واجبات  نوعان،  والواجبات 
وواجبات  قانونية،  وعقوبات  قانونية  م�شوؤولية  عنها  وتترتب 
اإرادتهم  بمح�س  المواطنون  يوؤديها  اأخالقية  اأو  اختيارية 
وتترتب عنها م�شوؤولية اأخالقية بدون تبعات قانونية اأو جزائية. 
الإن�شان،  حقوق  مجال  في  الواجبات  بين  التفريق  ويجب 
التمتع  لجهة  وذلك  المواطنة،  حقوق  مجال  في  والواجبات 
بالحقوق، ولجهة تحقق النتهاك. ففي مجال حقوق الإن�شان، 
الإخالل اأو عدم تنفيذ واجب قانوني معّين، اأو قاعدة »الجهل 
اإليها كمبرر  بالقانون ل ينه�س عذرًا لأحد« ل يمكن ال�شتناد 
الإن�شانية  حقوقه  من  التمتع  من  ال�شخ�س  لحرمان  ذريعة  اأو 
اأو  الخـتـياريـة  الواجـبات  من  اأي  تـنفيذ  وعـدم  الأ�شـا�شـية. 

الأخالقية ل يعّد انتهاكًا لحقوق الإن�شان. 
اأما في مجال حقوق المواطنة، فعدم تنفيذ الواجبات المفرو�شة بموجب القانون، يوؤدي اإلى 
حرمان ال�شخ�س من التمتع ببع�س حقوقه المواطنية، وعدم القيام ببع�س الواجبات الأخالقية 

اأو الختيارية، اأو المتناع عن تنفيذها، يعّد انتهاكًا لأ�ش�س المواطنة وقيمها. 
مثال:

عدم دفع ال�شرائب ل يمكن اأن ي�شّكل ذريعة لتعذيب ال�شخ�س، اأو توقيفه تع�شفيًا، ولكن حتمًا 
الم�شاركة  حق  من  مثاًل  كحرمانه  للقانون،  وفقًا  حقوقه  بع�س  من  ال�شخ�س  حرمان  اإلى  يوؤدي 

ال�شيا�شية كناخب اأو التر�ّشح لالنتخابات اأو م�شادرة ممتلكاته. 

الواجبات الواردة في الإعلن 
وواجبات  لحقوق  الأمريكي 

الإن�سان:
ــ واجبات تجاه المجتمع

ــ واجبات تجاه الأبناء والآباء
ــ واجب تلقي التعليم

ــ واجب الت�شويت
ــ واجب طاعة القانون

ــ واجب خدمة المجتمع والأمة
ــ واجبات تتعلق بال�شالم 

الجتماعي وال�شالح العام
ــ واجب دفع ال�شرائب

ــ واجب العمل
ــ واجب المتناع عن الأن�شطة 

ال�شيا�شية في دولة اأجنبي.
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لحقوق  انتهاكًا  ي�شّكل  ل  الحاجة،  اأو  ال�شرورة  عند  الآخرين  م�شاعدة  واجب  عن  والمتناع 
الإن�شان، ولكن قد ي�شّكل انتهاكًا لأ�ش�س المواطنة وقيمها في �شياقات معّينة. 

2-1. واجب طاعة القانون: 

ويتغّير  يتبدل  وهو  والمجتمع.  الدولة  داخل  العالقات  و�شبط  تنظيم  على  القانون  يعمل 
والجتماعية  ال�شيا�شية  للعالقات  انعكا�شًا  القانون  يمّثل  الديمقراطية  الدول  وفي  با�شتمرار. 
الواجبات  اأهم  من  واحترامه  القانون  طاعة  واجب  ويعّد  الدولة.  داخل  والثقافية  والقت�شادية 
التي تقع على عاتق المواطن و�شرطًا لتمتعه بحقوق المواطنة. وعلى المواطن طاعة القانون بغ�ّس 

النظر عن مدى التزام الآخرين به. 
هو  العقاب  من  الخوف  يكون  اأن  بمعنى  العقاب،  فكرة  على  فقط  ترتكز  ل  القانون  وطاعة 
العادة،  المدني،  الوعي  منها  عديدة  لعوامل  نتيجة  هي  واإنما  القانون،  لحترام  الوحيد  الدافع 
الثقافة، ال�شمعة وغيرها. وكلما ارتفع الوعي المدني لدى الفرد، كلما ازداد احترامه للقانون. 
وتعّد التربية والمدر�شة من اأهم الموؤثرات التي ت�شاهم في تقبل فكرة اإلزامية القانون واحترامه.

2-2. واجب دفع ال�سرائب: 

من  مجموعة  هي  حيث  من  المواطنة  بمفهوم  وثيقًا  ارتباطًا  ال�شرائب  دفع  واجب  يرتبط 
هذا  وي�شتند  بالوطن.  المواطن  تربط  والقت�شادية  والثقافية  وال�شيا�شية  الحقوقية  العالقات 
اإلى مبداأ الم�شاركة الجماعية مع الدولة في تحّمل الأعباء العامة. فال�شريبة مبلغ من  الواجب 
وهي:  الدولة،  نفقات  وتغطية  تمويل  بهدف  والموؤ�ش�شات  الأ�شخا�س  من  الدولة  تتقا�شاه  المال 
اإلزامية لي�شت اختيارية، ت�شامنية وت�شاركية بمعنى ل تقّدم مقابل خدمة معّينة، ينح�شر فر�شها 
بالدولة وممثليها، تجبى ب�شورة نهائية، ول يمكن فر�شها اإل بقانون، وتختلف من دولة اإلى اأخرى 

من حيث النوع، اأي اأنها مبا�شرة اأو غير مبا�شرة، ومن حيث طريقة التح�شيل. 
كبير  ب�شكل  ازدادت  والتي  لل�شلطة  المالية  المتطلبات  ل�شد  اختيارية  ال�شرائب  بداأت  وقد 
وخا�شة نتيجة الحروب والمعارك التي كانت تخو�شها. وكانت المعادلة هي دفع الأموال للدولة 
مقابل دوٍر �شيا�شي كجزء من تقا�شم ال�شلطة، اأي مقابل تمثيل �شيا�شي والم�شاركة في الحكم. ثم 

اأ�شبحت اإلزامية واأحد تجليات عالقات المواطنة بين المواطن والدولة. 
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2-3. واجب خدمة العلم: 

اإن واجب خدمة العلم يعني الإ�شهام في الدفاع عن الوطن والمواطنين اإلى جانب الدولة كلما 
دعت الحاجة اإلى ذلك، وخا�شة في حالت الحروب والنزاعات. ويرى بع�شهم اأن هذا الواجب هو 
من اأهم واجبات المواطنة، بل هو واجب مقد�س في حال تعر�شت البالد اإلى اعتداءات اأو عدوان 
الجنود  تدريب  وقيمها من خالل  المواطنة  على  التربية  في  ي�شاهم  الواجب  هذا  واأن  خارجي، 
والع�شائرية  الطائفية  ونبذ  والإن�شانية  والت�شامن  والم�شاركة  والحرية  الم�شاواة  على  وتعليمهم 

وتكري�س الولء والنتماء للوطن. 
ويختلف هذا الواجب ومدى اإلزاميته من دولة اإلى اأخرى. فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
كانت الخدمة الع�شكرية اإجبارية في معظم دول العالم. اأما اليوم فاإن معظم دول العالم قد األغت 
الخدمة الع�شكرية واأ�شبحت تعتمد على جيو�س احترافية، وبع�شها ا�شتبدلها بما يعرف بالخدمة 

المدنية. وتتراوح عادة هذه الخدمة من �شنة اإلى ثالث �شنوات في الحالة العادية. 
اأنه ل اأحد يناق�س في اأهمية واجب خدمة العلم و�شرورته في وقت الحرب وفي حال  ورغم 
تعر�س البلد اإلى عدوان، وفي عالقته بالمواطنة، اإل اأن ال�شوؤال يطرح عن مدى جدواه في زمن 
ال�شلم. ويبدي كثير من ال�شباب ا�شتغرابهم وامتعا�شهم من هذا الواجب، واأنهم غير م�شتعدين 
للت�شحية بفترٍة من حياتهم من اأجل تاأدية واجب غير مفهوم بالن�شبة لهم وغير وا�شحة موجباته 
ومبرراته. وي�شبح ال�شوؤال اأكثر تعقيدًا عندما يرف�س ال�شخ�س الخدمة الع�شكرية خارج بالده اأو 
لأ�شباب ل عالقة لها بالدفاع عن الوطن، كما حدث في فيتنام )رف�س بع�س ال�شباب الأمريكي 
الرو�س  ال�شباب  بع�س  )رف�س  اأفغان�شتان  وفي  فيتنام(،  في  الحرب  خالل  الجي�س  في  الخدمة 
الخدمة في الجي�س وفروا خارج البالد(. والم�شكلة الأكبر عندما ل يكتفي ال�شخ�س بالفرار من 
الخدمة اأو رف�س اللتحاق بالجي�س، لت�شل اإلى القتال �شد هذا الجي�س كما حدث في كثير من 
الحروب الأهلية اأو الأحداث ال�شتثنائية التي تع�شف بالبلدان، مثل: الحرب الأهلية الإ�شبانية، 
اأو خالل حكومة في�شي في الحرب العالمية الثانية، اأو خالل الأحداث التي ع�شفت ب�شورية منذ 

 .2011

وال�سوؤال هو: هل التخلف عن الخدمة في الجي�س كما في الأمثلة ال�سابقة يمّثل انتهاكاً 
للأ�س�س وقيم المواطنة؟ 

اإن القاعدة الأ�شا�شية الأولى هنا، هي اأنه اإذا حدث الرف�س اأو التخلف عن الخدمة الع�شكرية، 
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بالإن�شانية  عالقة  لها  لأ�شباب  اأو  الدولي،  الإن�شاني  بالقانون  اأو  الإن�شان  بحقوق  تتعلق  لأ�شباب 
بحقوق  لتعّلقه  المواطنة  لواجبات  خرقًا  ي�شّكل  ل  حتمًا  فاإنه  الب�شر،  بين  العالمي  والت�شامن 

وواجبات اأ�شمى من واجب خدمة العلم.  
والقاعدة الثانية، هي اأن رف�س خدمة العلم لأ�شباب لها عالقة بالديمقراطية، ورف�س الهيمنة 
هذا  فاإن  ال�شرعية،  غير  الحقوق  على  والعتداء  بالعدوان  عالقة  لها  لأ�شباب  اأو  الديكتاتورية، 

الرف�س اأي�شًا ل ي�شّكل خرقًا لهذا الواجب ول لحقوق المواطنة وواجباتها. 
واأ�ش�شها، وحقوق  المواطنة  يتعار�س مع قيم  اأن  العلم ل يجب  اإن واجب خدمة  بالمخت�شر، 

الإن�شان، والديمقراطية. 

3. مفهوم النزاع وحل النزاعات  
3-1. النزاع: 

للنزاع تعريفات وتق�شيمات عديدة، ينطلق معظمها من التعار�س في الأهداف، اأو الم�شالح، 
اأو المواقف، اأو الأفكار، اأو ال�شلوكيات لالأطراف المتنازعة، مع نزوع بع�شهم اإلى تعريفها وفقًا 

لتلبية الحتياجات والرغبات. 
اأو وحدتين  اأو جماعتين  يرى »ريمون اآرون« مثاًل اأن النزاع هو نتيجة تنازع بين �شخ�شيتين 
يرى  بينما  متجان�شة،  غير  اأهداف  لتحقيق  ال�شعي  اأو  الهدف،  نف�س  على  لل�شيطرة  �شيا�شيتين 
»ويلمورت وهوكر« اأن النزاع هو ت�شارع فعلي بين طرفين، اأو اأكثر، يت�شّور كل منهما عدم توافق 
اأهدافه مع الآخر، اأو عدم كفاية الموارد لكليهما، مع ال�شعي لإعاقة تحقيق اأهداف الطرف الأخر. 
وهو في نظر »ميت�شل« اأي حالة ُوجد فيها طرفان اجتماعيان يت�شّوران اأن اأهدافهما غير متوافقة. 
النزاعات  الم�شلحة،  وغير  الم�شلحة  كالنزاعات  للنزاعات،  عديدة  اأ�شكاًل  نذكر  اأن  ويمكن 
فيها  تت�شابه  )نزاعات  المتماثلة  غير  والنزاعات  المتماثلة  النزاعات  الدولية،  وغير  الدولية 
اأطراف ال�شراع ونزاعات بين اأطراف غير متماثلة، اأغلبية-اأقلية، حكومة ومتمردين(، النزاعات 
الع�شائرية  النزاعات  ال�شيا�شية،  النزاعات  العمالية،  النزاعات  الإدارية،  النزاعات  القانونية، 
والقبلية، النزاعات الأ�شرية، النزاعات العرقية والدينية، النزاعات الثقافية، النزاعات الفكرية 

والإيديولوجية. 
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وتق�شم عادة مراحل النزاع اإلى ثالث مراحل: مرحلة ما قبل النزاع، مرحلة الذروة اأو مرحلة 
النزاع، ومرحلة انتهاء النزاع. 

للنزاعات الداخلية )غير الدولية( عالقة بمفهوم المواطنة، وبمدى تمتع المواطنين بحقوقهم 
وحرياتهم الأ�شا�شية، ومدى عمق التربية المدينة والوعي المدني والكيا�شة داخل المجتمع. فغالبًا 
ما يرتبط النزاع بالظلم والقهر والعنف الممار�س على الأفراد والجماعات، وعلى مدى حرمان 
و�شلوكيات  بثقافات  الجهل  وعلى  الإن�شانية،  وحرياتهم  حقوقهم  من  والجماعات  الأفراد  هوؤلء 

الطرف الأخر. 
اأن القدرة على التعامل مع النزاعات وا�شتيعابها وبقائها �شمن الأطر  فقد بّينت الدرا�شات 
على  وقدرتهم  م�شاركتهم  ومدى  الأفراد  بمدى حرية  ترتبط  والم�شروعة،  والالعنفية  القانونية 
�شيادة  مبداأ  تطبيق  ومدى  الأ�شا�شية،  بحقوقهم  تمتعهم  ومدى  العامة،  الوظائف  اإلى  الو�شول 

القانون داخل الدولة، والقدرة على التوا�شل ومعرفة الثقافات المختلفة داخل المجتمع.  
وفي مفهوم المواطنة، يرتبط النزاع بمفهومي الثقافة والهوية. فالثقافة بمعناها الوا�شع هي 
مجمل الخ�شائ�س المميِّزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي تحدد هوية مجتمع اأو 
التعامل.  هذا  وطرق  الآخر  مع  التعامل  �شلوكيات  تحدد  ال�شياق،  هذا  في  وهي،  اجتماعية.  فئة 
وفي المجتمعات المتعددة الثقافات، غالبًا ما يوؤدي الجهل بهذه الثقافات اأو التجاهل اأو حرمان 
الأفراد اأو الجماعات من التعبير عن ثقافتهم، اإلى ن�شوء نزاع ب�شكل اأو باآخر. والهويات الفرعية 
ما دون الوطنية تلعب دورًا هامًا في تكوين �شخ�شية الفرد داخل الجماعة، وغالبًا ما تطفو هذه 
الهويات على ال�شطح خالل النزاعات والأزمات التي تع�شف بالدولة والمجتمع. وتجاهل اأو طم�س 

هذه الهويات يعّد عاماًل اأ�شا�شيًا في بروز النزاعات داخل الدولة. 
وبالتالي يرتبط تطور النزاع ارتباطًا وثيقًا مع تحقق اأ�ش�س المواطنة وقيمها داخل المجتمع 
والدولة. فكلما كانت المواطنة منقو�شة وحقوق الفرد والجماعات منتهكة، كلما كانت احتمالت 
اأكبر. وبالعك�س كلما كان هناك ارتقاء  اإلى عنفية وم�شلحة  بروز ال�شراعات وتفاقمها وتحّولها 
الأ�شا�شية ويتمتعون  الأفراد والجماعات يمار�شون حقوقهم  واأ�ش�شها، وكلما كان  المواطنة  بقيم 

بها، كلما كانت القدرة واحتمالت ا�شتيعاب النزاعات وحلها �شلميًا ووديًا اأكبر. 
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3-2. حّل النزاعات: 

ي�شمل م�شطلح حّل النزاعات جميع العمليات والجهود والو�شائل التي تهدف اإلى اإنهاء النزاع 
وبناء ال�شالم واإعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، وهي ق�شية من ق�شايا المواطنة ذات الأولوية 
في زمن الحرب. وتت�شمن عملية حّل النزاعات تحليل جذور النزاع والأ�شباب التي اأدت اإلى ن�شوئه 

وتفاقمه، والبحث في جميع العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة به. 
والم�شاعي  الو�شاطة  المفاو�شات،  ومنها:  �شلمية،  غير  اأو  �شلمية  بطرق  يتم  النزاعات  وحّل 
المنظمات  اإلى  اللجوء  الق�شائية،  الو�شائل  والم�شالحة،  والتوفيق  التحقيق  التحكيم،  الحميدة، 

والوكالت الدولية والإقليمية، الأعمال الع�شكرية. 

عنا�سر النزاع 
تق�شم عنا�شر ال�شراع اإلى ثالثة: ال�شياق، العالقة، الأ�شباب اأو الم�شادر.

1. ال�شياق: هو الإطار ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي والثقافي الذي يحدث فيه ال�شراع.
2. العالقة: هي مجموعة الروابط التي يقيمها الأ�شخا�س والجماعات مع بع�شهم البع�س والتي 

يحدث ال�شراع �شمنها، مع التركيز على العوامل الثقافية ودورها في ن�شوء النزاع اأو تطّوره. 
3. الم�شادر اأو الأ�شباب*، هي: 

اأ ــ ال�شراعات التي تحدث ب�شبب العالقات )تن�شاأ، مثاًل، من �شعف التوا�شل اأو �شوء الفهم 
اأو ال�شلوكيات ال�شلبية(.  

ب ــ ال�شراعات الخا�شة بالقيم )تن�شاأ من اختالف المعايير وال�شلوكيات والأفكار(. 
ج ــ ال�شراعات الهيكلية )تن�شاأ من �شعف الموارد وتوزيعها وعدم التكافوؤ في ال�شلطة(.

الأهمية  ذات  الم�شالح  على  المناف�شة  من  )تن�شاأ  بالم�شالح  المتعلقة  ال�شراعات  ــ  د 
ال�شتثنائية(.

النظر  وجهات  واختالفات  المعلومات  قلة  من  )تن�شاأ  بالبيانات  المتعلقة  ال�شراعات  ــ  هـ 
والت�شليل(.

)*( كري�س مور، »عملية الو�شاطة«، كاليفورنيا، 1966.
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الحتياجات  يلبي  اأن  النزاع  لحّل  ي�شترط  اأنه  النزاع،  حّل  لنظريات  الدار�شين  بع�س  يرى 
الإن�شانية الأ�شا�شية، ويرى غيرهم في �شياقات محددة، اأنه يجب اأن يلبي الحتياجات الأ�شا�شية 
القائمة على اأ�شا�س الهوية. وفي جميع الأحوال، فاإن النماذج الناجحة لحّل النزاعات الداخلية 
هي تلك التي جرى فيها توافق وطني حول حقيقة ما جرى في البالد، واعتماد اآليات ت�شمن عدم 

تكرار ما ح�شل. 
اإلى  تهدف  فالمواطنة  الإن�شان.  بحقوق  وبالتالي  بالمواطنة،  وثيقة  عالقة  النزاعات  ولحّل 
نزاعات.  هناك  دامت  ما  لذلك  �شبيل  ول  للمواطنين  الم�شتركة  للحياة  المثلى  ال�شروط  توفير 
وجود  مع  تتناق�س  لكنها  الختلفات  وجود  مع  قيمها  وفي  مبادئها  في  تتنافى  ل  والمواطنة 
الخلفات والنزاعات، مما يجعل حّل النزاع واحدة من ق�شاياها ذات الأولوية. وهي ت�شاهم من 
خالل التدريب، ون�شر ثقافة المواطنة ومو�شوعاتها المتعلقة بالهوية والثقافة والتعاي�س والحوار 
وال�شلم والالعنف، في اإعادة الن�شيج الجتماعي واإعادة بناء العالقات بين المجموعات والأفراد 

على اأ�ش�س تحترم حقوق المواطنة وحقوق الإن�شان. 
ويكفي اأن نذّكر هنا باأن معظم النزاعات التي جرى حّلها على ح�شاب حقوق المواطنة وحقوق 
الإن�شان، عجزت عن الو�شول اإلى �شالم دائم )حالة لبنان(، وظلت تعي�س حالة �شالم ه�س قابل 
لالنفجار في اأي لحظة، وعجزت عن تحقيق الم�شالحة ال�شاملة رغم مرور �شنين على التفاق 

على و�شع حد للنزاع.

4. مفهوم احلوار 
للحوار اأهمية ا�شتثنائية بين مو�شوعات المواطنة، فهو اإحدى الأدوات الأ�شا�شية لتحقيق اأ�ش�س 
اأو  اأو �شيا�شيًا  اإل مع الآخر، هذا الآخر المختلف عنا ثقافيًا  المواطنة وقيمها. فالحوار ل يكون 

دينيًا اأو عرقيًا اأو اإيديولوجيًا. ومن خ�شائ�س الحوار اأنه:
ـــ ي�شاهم في فهم ثقافات الآخرين وعاداتهم وتقاليدهم واأفكارهم وروؤاهم.

ـــ ي�شاهم في تفكيك العداوات وفي مّد ج�شور ال�شالم بين المتخا�شمين، لأن الإن�شان عدّو ما 
يجهل والحوار يبدد الجهل بالآخر.
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وا�شتيعاب  ال�شلمية  بالطرق  الخالفات  وحّل  والتطرف  العنف  لنبذ  المركزية  الأداة  يمّثل  ـــ 
الأزمات التي تع�شف بالبالد.

ـــ يمّثل اأداة �شرورية لتطور الإن�شان ولك�شب المعارف والخبرات والقيم.
والدينية  العرقية  والمجموعات  الجماعات  بين  الم�شتركة  القوا�شم  اإبراز  في  ي�شاهم  ـــ 

والإيديولوجية، وي�شاهم في تكوين ثقافة وطنية م�شتركة وذاكرة جمعية للبالد.
ـــ ي�شاهم في الو�شول اإلى اأعلى درجات الم�شاركة المجتمعية والت�شامن بين مختلف مكوناته 

وخا�شة في وقت الأزمات.
لثقافة احترام الآخرين، فال يمكن  العملي  التعبير  الكيا�شة وهي  ـــ يرتبط بعالقة وثيقة مع 
التي  والأدبية  الأخالقية  والمعايير  ال�شوابط  من  مجموعة  على  قائمًا  يكن  لم  اإن  حوار  ت�شّور 

تحترم كرامة الأطراف المتحاورة كافة.
الآخر  مع  الحوار  ثقافة  على  التربية  في  والتعليمية  التربوية  الموؤ�ش�شات  دور  ياأتي  هنا  ومن 

واحترامه واإدارة الختالف لي�شبح بّناًء في ف�شاء من الحرية والم�شاواة. 

 
5. خطر اللجوء اإىل العنف 

العنف هو اأي �شلوك، اأو فعل، ينجم عنه، اأو يحتمل اأن ينجم عنه، اأذى اأو معاناة ج�شدية اأو 
النوع  على  المبني  كالعنف  مو�شوعاته،  بتعدد  العنف  اأنواع  وتتعدد  لالآخرين.  اأو جن�شية  نف�شية 
الوظيفي،  والعنف  المدر�شي،  والعنف  الجن�شي،  والعنف  الأطفال،  �شد  والعنف  الجتماعي، 
الم�شروع وغير  والعنف  القانوني،  والعنف  الديني،  والعنف  الأ�شري،  والعنف  ال�شيا�شي،  والعنف 
الم�شروع، والعنف الإعالمي، والعنف الطائفي، والعنف القومي، والعنف العرقي، والعنف المبرر 

وغير المبرر، والعنف القت�شادي.
فهو  واأ�ش�شها.  قيمها  مع  وتعار�شًا  المواطنة،  تحّقق  اأمام  عائقًا  ي�شّكل  العنف  اإلى  واللجوء 
يتعار�س مع الحرية لأنه يحرم الآخرين من حريتهم واإرادتهم. ويلغي مبداأ الم�شاركة لأنه يجبر 
الآخرين على القيام بما ل يريدون فعله، ويمنعهم بالقوة من الم�شاركة باأي فعل يحقق م�شالحهم. 

ويحطم مبداأ الم�شاواة، لأنه ل م�شاواة بغياب التكافوؤ في القوة وهيمنة الخوف.
التقليدي،  ال�شوؤال  اإلى  يحيل  وهو  الدولة،  قبل  من  المرتكب  العنف  هو  العنف  اأنواع  واأخطر 
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هو  ال�شلطة  جوهر  اإن  القول  ال�شائع  من  م�شروعًا؟  الدولة  قبل  من  العنف  ا�شتخدام  يكون  متى 
من  ينبع  وهذا  ا�شتعماله،  في  والم�شروعية  الحق  هذا  يملك  من  وحدها  واأنها  العنف،  ممار�شة 
نظرية العقد الجتماعي التي يتنازل فيها المواطن للدولة عن حقه في ا�شتعمال العنف وت�شبح 
الدول  في  جدل  مثار  المو�شوع  هذ  ي�شّكل  ل  وغالبًا  با�شتخدامه.  المخّولة  الوحيدة  الجهة  هي 
الديمقراطية، والتي لديها انتخابات حرة، ونظام ق�شائي يعمل وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات 
تبداأ  الم�شكلة  لكن  اإعالمية حرة،  وموؤ�ش�شات  الحكومة،  اأداء  على  �شارم  رقابة  ونظام  العادلة، 
عندما تحاول الأنظمة الت�شلطية والديكتاتورية اأن ت�شرعن انتهاكاتها وتبرر اأفعالها انطالقًا من 
هذه المقولة، حيث يغدو اأي فعل خارج القانون، اأو اأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإن�شان، فعاًل 

مبررًا تبعًا ل�شرعية العنف الممار�س من قبل ال�شلطة. 
لأ�شول  وفقًا  اإل  العنف  ي�شتخدم  اأن  الدولة،  ذلك  في  بما  كان،  لأي  يمكن  ل  المواطنة،  في 
ن�ّس عليها القانون، ووفقًا لمعايير حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، مع �شمان المحا�شبة عند 

التع�شف في هذا ال�شتخدام، اأو عند حدوثه خارج اإطار القانون اأو الأ�شول المن�شو�س عنها. 

6. �سيادة القانون 
يبّين الأمين العام لالأمم المتحدة في تقريره حول )�شيادة القانون والعدالة النتقالية(، اأن 
مفهوم »�شيادة القانون« ي�شير اإلى مبداأ للحكم يكون فيه جميع الأ�شخا�س والموؤ�ش�شات والكيانات 
والقطاعات، بما في ذلك الدولة ذاتها، م�شوؤولين اأمام قوانين �شادرة علنًا، وتطّبق على الجميع 
لحقوق  الدولية  والمعايير  القواعد  مع  وتتفق  م�شتقل،  ق�شاء  اإلى  اإطارها  في  ويحتكم  بالت�شاوي 
القانون،  �شيادة  بمبادئ  اللتزام  لكفالة  تدابير  اتخاذ  كذلك  المبداأ  هذا  ويقت�شي  الإن�شان. 
بين  والف�شل  القانون،  تطبيق  في  والعدل  القانون،  اأمام  والم�شوؤولية  القانون،  اأمام  والم�شاواة 
ال�شلطات، والم�شاركة في �شنع القرار، واليقين القانوني، وتجّنب التع�شف، وال�شفافية الإجرائية 

والقانونية. 
وعادة ما يت�شمن نظام �شيادة القانون اأربعة عنا�شر اأ�شا�شية: 

اأوًل: اأن تكون الحكومة وموظفوها ووكالوؤها، وكذلك الأفراد وال�شخ�شيات العتبارية الأخرى، 
م�شوؤولين بموجب القانون. 
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الجميع  على  وتطّبق  وعادلة،  وم�شتقرة،  ومن�شورة،  وا�شحة،  القوانين  تكون  اأن  يجب  ثانيًا: 
بالت�شاوي دون تمييز، واأن ل تتناق�س مع المعايير الدولية لحقوق الإن�شان. 

ثالثًا: يجب اأن تكون عملية �شّن القوانين، وتنفيذها، عملية �شفافة ونزيهة وفعالة. 
رابعًا: يجب بلوغ العدالة في زمن منا�شب، وبكل حيادية ونزاهة و�شفافية.

ول يمكن ت�شّور مواطنة فاعلة وحقيقية دون تطبيق مبداأ �شيادة القانون، فال حرية ول م�شاواة 
ول م�شوؤولية ول م�شاركة، دون وجود معايير ومبادئ قانونية يحترمها الجميع وتطّبق عليهم دون 

تمييز اأو محاباة. 
فر�شًا  لديهم  باأن  الجميع  اإح�شا�س  خالل  من  الم�شاركة،  مبداأ  يعزز  القانون  �شيادة  فمبداأ 
مت�شاوية للو�شول اإلى مختلف المنا�شب والهيئات والمراكز، وباأن لديهم قدرة حقيقية للتغيير، 

وباأن الحكومة مجبرة على التعامل معهم ب�شفافية وفقًا لمبادئ الحوكمة اأو الحكم الر�شيد. 
اأن يكون المواطن حرًا في عمل ما ي�شمح له القانون بعمله  والحرية بمعناها المواطني، اأي 
واأن يكون حرًا في عدم عمل ما ل يجبره القانون على فعله، ل يمكن ت�شّورها دون مبداأ �شيادة 
القانون. فعندما يرى المواطن باأن الجميع يحترم القانون، دولة، موؤ�ش�شات، واأفراد، يميل تلقائيًا 
اإلى طاعة القانون واحترامه. وبالعك�س، عندما يرى ال�شخ�س اأن القانون يحابي بع�س المواطنين، 
اأو اأن الدولة وموؤ�ش�شاتها تنحو نحو تطبيق القوانين وترتكب النتهاكات والمخالفات، فهو حتمًا 

�شيمار�س حريته بانتهاك هذه القوانين وممار�شة كل ما يمكن اأن يجلب المنفعة له. 
و�شيادة القانون تقوم على مبداأ الم�شاواة في اأ�شا�شها، وبالتالي فاإن غياب �شيادة القانون يعني 

حتمًا وجود التمييز والمحاباة والنحياز داخل الدولة والمجتمع. 
ول يمكن ت�شّور اإعمال مبداأ �شيادة القانون دون تطبيق مبداأ الم�شوؤولية. فعندما نطّبق واجبات 
بالقانون،  لها  لأ�شباب ل عالقة  اآخرين  اأ�شخا�شًا  ون�شتثني  اأ�شخا�س  على  وم�شوؤولياته  المواطن 
كالمحاباة والعالقات ال�شخ�شية والف�شاد وال�شلطة وغيرها، نكون قد خلقنا ف�شاء منا�شبًا للتهرب 

من الم�شوؤوليات والواجبات.
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7. الد�ستور 
تنّظم  التي  القواعد  من  مجموعة  يت�شمن  الجتماعي،  الميثاق  اأ�شكال  من  �شكل  الد�شتور 
عمل اأجهزة الدولة الرئي�شية وعالقتها في ما بينها ومع المواطنين. ويعّرف »موري�س دوفرجيه« 
ت�شتقي  ومنه  منه،  تن�شاق  التي  الأخرى،  الن�شو�س  كل  على  متفّوق  قانوني  »ن�س  باأنه  الد�شتور 
القانونية  والقواعد  الن�شو�س  ت�شمو على جميع  ومبادئه  الد�شتور  فاإن ن�شو�س  وعليه  �شحتها«. 
الأخرى في الدولة، ومن هنا تاأتي اأهمية ورود مبادئ المواطنة ومبادئ حقوق الإن�شان وحرياته 
الأ�شا�شية ب�شكل وا�شح و�شريح في �شلب الد�شتور، حيث يغدو كل ن�س قانوني يتعار�س مع هذه 
المبادئ ن�شًا غير د�شتوري ويجب اإلغاوؤه. فالعتراف بالحقوق والحريات ل قيمة له اإذا لم تتم 

ممار�شة هذه الحقوق ولم يتم و�شع �شمانات تمنع انتهاكها اأو التعدي عليها. 
ويق�شم الد�شتور عادة اإلى مجموعة اأق�شام: 

و�شيادتها،  الدولة  ا�شتقاللية  الدولة، كمبادئ  تقوم عليها  التي  والقيم  العامة  المبادئ  ق�شم 
و�شيادة ال�شعب والديمقراطية.

ق�شم �شكل الدولة وتق�شيماتها الإدارية وال�شيا�شية، هل هي دولة فيدرالية، كونفدرالية... 
ق�شم �شكل نظام الحكم، رئا�شي، برلماني، ملكي... 

ق�شم �شلطات الدولة، التنفيذية، الت�شريعية، الق�شائية، توزيع ال�شالحيات والخت�شا�شات 
ومبداأ ف�شل ال�شلطات.

مقدمة  في  اإعالن  بهيئة  الق�شم  هذا  فيها  يرد  الد�شاتير  وبع�س  والحريات،  الحقوق  ق�شم 
الد�شتور، وبع�شها الآخر ي�شعها في �شلب الد�شتور منعًا من التاأويل حول القوة الد�شتورية لهذه 

الحقوق والحريات.  
والمواطنة هي الأ�شا�س الذي يجب اأن يبنى عليه الد�شتور. وجميع اأ�ش�س المواطنة ومبادئها 
المتعلقة بالم�شاركة والحرية والم�شاواة والم�شوؤولية يجب اأن تكون مكّر�شة ومن�شو�شًا عليها في 
والثقافية  والجتماعية  وال�شيا�شية  القانونية  العالقات  من  فالمواطنة مجموعة  الد�شتور.  �شلب 
وقيمها  الدولة  �شكل  تحدد  د�شتورية  ومبادئ  قواعد  في  اإدراجها  خالل  من  عمليًا  تتج�شد  التي 

وحقوق الأفراد وواجباتهم. 
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الدولة  واجبات  يحدد  الأ�شا�شية،  وحرياته  الإن�شان  حقوق  على  الن�س  خالل  من  فالد�شتور 
وم�شوؤولياتها تجاه الأفراد، القائمة على وجوب احترام الحقوق، وحمايتها، و�شمان التمتع بها. 
ومن خالل الن�س على مجموعة من القواعد المتعلقة بالحقوق القت�شادية والجتماعية، يعزز 
العالقات الجتماعية وقيم الت�شامن والحماية والتكافل الجتماعي، ويحمي العالقات الأ�شرية، 
ويكّر�س الم�شاواة بين الن�شاء والرجال. ومن خالل الحقوق الثقافية، ي�شاهم الد�شتور في بناء 
القيم والثقافة الجمعية والهوية الوطنية، وي�شمن الحقوق الثقافية لجميع مكونات الدولة ويحافظ 

على خ�شو�شياتها الثقافية. 

8. النتخابات 
ت�شّكل النتخابات اأعلى م�شتوى من م�شتويات الم�شاركة، وهي عملية تقييم لأداء الموؤ�ش�شات، 
كما هي من اأهم عمليات �شنع القرار ور�شم ال�شيا�شات داخل المجتمع والدولة. وهذا ال�شكل من 
اأ�شكال الم�شاركة هو التعبير الأمثل للعملية الديمقراطية، وتج�شيٌد لمدى احترام الدولة لحقوق 
الإن�شان ولأ�ش�س المواطنة. فح�شب المادة الواحدة والع�شرين من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان 
)لكل فرد الحق في ال�شتراك في اإدارة ال�شوؤون العامة لبالده اإما مبا�شرة واإما بوا�شطة ممثلين 
يختارون اختيارًا حرًا(. والنتخابات يجب اأن تكون حرة، ونزيهة، ودورية، و�شرية، وتمار�س بحرية 
تمثيل  ن�شب  لكل فرد، مع �شمان  الواحد  ال�شوت  بمبداأ  اللتزام  والق�شر، مع  الإكراه  بعيدًا عن 
عادلة للمراأة، و�شيانة حقوق الأقليات، ومراعاة متطلبات ذوي الحتياجات الخا�شة، ويجب األ 

تتعار�س مع مبادئ حقوق الإن�شان المن�شو�س عليها في ال�شرعة الدولية لحقوق الإن�شان.  
والنتخاب يعني اإمكانية م�شاهمة الفرد في اختيار من يراه منا�شبًا، لي�شغل مكانًا اأو من�شبًا 
في موؤ�ش�شة اأو جمعية اأو هيئة اأو حكومة اأو برلمان، وذلك �شمن �شوابط وقواعد وقوانين خا�شة 

بكل جهة من هذه الجهات. 
اأكثر  من  النتخابي  النظام  اختيار  وعملية  لآخر.  بلد  من  النتخابية  النظم  وتتنّوع  وتتعدد 
والجتماعية  والقانونية  ال�شيا�شية  المحددات  من  لجملة  ويتبع  الدولة،  داخل  تعقيدًا  الم�شائل 
والقت�شادية والثقافية. فيمكن لنظام انتخابي اأن يرفع من م�شتوى تمثيل الن�شاء داخل البرلمان 
اإلى الن�شف، كما يمكن لنظام اآخر اأن يحرمها من الم�شاركة ال�شيا�شية. كما اأن نتائج النتخابات 
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وتوّزع المقاعد داخل المجال�س المحلية والبرلمانات، يعتمد كليًا على طبيعة النظام النتخابي 
المطّبق. فاعتماد نظام الفائز الأول، على �شبيل المثال، يوؤدي اإلى ا�شتبعاد الأحزاب ال�شغيرة، 

ون�شبة تمثيل �شعيفة لالأقليات، بينما قد يفيد الأحزاب والكتل ال�شيا�شية الكبيرة. 

المراأة والنتخابات: 
اأي  و�شع  عند  العتبار  بعين  اأخذها  يجب  التي  الق�شايا  اأهم  من  المراأة،  تمثيل  ق�شية  تعّد 
نظام انتخابي. ويعّد نظام التمثيل الن�شبي، والنظم النتخابية التي تعتمد على الدوائر النتخابية 
)الح�ش�س(  الكوتا  نظام  ويعّد  البرلمان.  في  المراأة  لتمثيل  مالئمة  النظم  اأكثر  من  الكبيرة، 
اأن ين�س عليها في  اإما  اأكثر الآليات ا�شتخدامًا ل�شمان تمثيل المراأة في البرلمان. والكوتا  من 
النتخابات  قانون  �شمن  كوتا  على  الن�س  خالل  من  اأو  والهند(،  )كاأفغان�شتان  الد�شتور  �شلب 
من  تر�شيح عدد  ل�شمان  ال�شيا�شية  لالأحزاب  الداخلية  الكوتا  اأو من خالل  والبيرو(،  )بوليفيا 

الن�شاء لالنتخابات )حزب الموؤتمر الأفريقي، حزب العمال في ا�شتراليا(. 
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مقارنة بين اأهم خم�سة نظم انتخابية
النظام 

العيوبالميزاتالنتخابي

نظام القائمة 
الن�سبية

)تركيا، جنوب 
اأفريقيا، كمبوديا(

- ن�شبية النتائج
- التعددية الحزبية

- تمثيل الأقليات
- قلة الأ�شوات ال�شائعة
- �شهولة انتخاب المراأة

- انعدام/قلة الحاجة لتر�شيم الدوائر 
النتخابية

- انعدام الحاجة لالنتخابات الفرعية/
التكميلية

- �شهولة القتراع عن بعد
- الحد من انت�شار المناطق التي يتفرد 

الحزب الواحد بال�شيطرة عليها
- اإمكانية ارتفاع م�شتويات الم�شاركة

- �شعف التمثيل الجغرافي
- �شعف الم�شاءلة والمحا�شبة

- اإمكانية �شعيفة في ح�شول موؤ�ش�شة 
الرئا�شة على دعم كاف داخل ال�شلطة 

الت�شريعية
- اإمكانية ازدياد الحكومات الئتالفية 

اأو حكومات الأقلية
- القوة الزائدة التي يمنحها لالأحزاب 

ال�شيا�شية
- يمكن اأن ي�شهل و�شول الأحزاب 

المتطرفة اإلى البرلمان
- عدم اإمكانية اإق�شاء حزب ما عن 

ال�شلطة

نظام الفائز 
الأول

)كندا، الوليات 
المتحدة، الهند، 

بريطانيا(

قوة التمثيل الجغرافي  -
ي�شهل ممار�شة الم�شاءلة والمحا�شبة  -

ب�شيط و�شهل الفهم  -
يمنح الناخبين خيارات وا�شحة  -

يحّفز على وجود معار�شة متما�شكة  -
ي�شهم في ا�شتبعاد الأحزاب المتطرفة  -

يمكن الناخبين من الختيار بين   -
المر�شحين

قد ي�شهم في توفير دعم اأكبر   -
لموؤ�ش�شة الرئا�شة �شمن ال�شلطة 

الت�شريعية
قد ي�شهم في ت�شكيل حكومات تتمتع   -

بدعم الأغلبية البرلمانية

يعمل على ا�شتبعاد الأحزاب ال�شغيرة  -
يعمل على ا�شتثناء الأقليات من   -

التمثيل
يعمل على ا�شتثناء المراأة من التمثيل  -

يوؤدي اإلى �شياع اأعداد كبيرة من   -
الأ�شوات

عادة ما يوؤدي اإلى اإجراء انتخابات   -
فرعية/تكميلية

يحتاج اإلى تر�شيم الدوائر النتخابية  -
ي�شهل العبث بالدوائر النتخابية   -

لأغرا�س غير م�شروعة
ي�شعب معه تنظيم القتراع عن بعد  -



71 دليل المواطنة                                                                  

نظام الجولتين
)فرن�سا، اإيران، 

الكونغو(

يعطي الناخبين فر�شة ثانية لالختيار  -
يحد من انق�شام الأ�شوات اأكثر من   -

اأي من نظم الأغلبية الأخرى
ب�شيط و�شهل الفهم  -

ي�شهم في تقوية التمثيل الجغرافي  -

يحتاج اإلى تر�شيم الدوائر النتخابية  -
يحتاج اإلى جولة ثانية عادة ما تكون   -

مكلفة ماديًا واإداريًا
عادة ما يوؤدي اإلى اإجراء انتخابات   -

فرعية/تكميلية
يوؤدي اإلى ات�شاع الفارق الزمني بين   -

القتراع واإعالن النتائج النهائية
يوؤدي اإلى خلل في ن�شبية النتائج  -

ي�شهم في ت�شتيت الأحزاب ال�شيا�شية  -
قد يكون عاماًل من عوامل عدم   -

ال�شتقرار في المجتمعات المنق�شمة

النظام المتوازي
)رو�سيا، اليابان، 
كوريا الجنوبية(

التعددية الحزبية  -
تمثيل الأقليات  -

الحد من ت�شتيت الأحزاب ال�شيا�شية  -
�شهولة التوافق عليه اأكثر من غيره  -

تمكين الم�شاءلة والمحا�شبة  -
الحد من �شياع الأ�شوات ال�شائعة  -

نظام اأكثر تعقيدًا من غيره  -
يحتاج اإلى تر�شيم الدوائر النتخابية  -

عادة يوؤدي اإلى اإجراء انتخابات   -
فرعية/ تكميلية

قد يوؤدي اإلى ظهور �شريحتين   -
مختلفتين من الممثلين المنتخبين

يحفز على ممار�شة القتراع   -
ال�شتراتيجي

�شعوبة تنظيم القتراع عن بعد  -
ل ي�شمن ن�شبية النتائج  -

نظام الن�سبية 
المختلطة

)األمانيا، اإيطاليا، 
المك�سيك(

ن�شبية النتائج  -
التعددية الحزبية  -

تقوية التمثيل الجغرافي  -
تمكين الم�شاءلة والمحا�شبة  -

الحد من عدد الأ�شوات ال�شائعة  -

نظام اأكثر تعقيدًا من غيره  -
يحتاج اإلى تر�شيم الدوائر النتخابية  -
عادة ما يوؤدي اإلى انتخابات فرعية/  -

تكميلية
قد يوؤدي اإلى ظهور �شريحتين   -

مختلفتين من الممثلين المنتخبين
يحّفز على ممار�شة القتراع   -

ال�شتراتيجي
�شعوبة تنظيم القتراع عن بعد  -

ـــ  ال�شويد  IDEA »ن�شخة جديدة ومنقحة«،  الدولية للديمقراطية والنتخابات  الموؤ�ش�شة  اأ�شكال النظم النتخابية، دليل  المرجع: 
ا�شتكهولم، الطبعة لأولى 2005، الطبعة الثانية 2010، جدول رقم 7، �س154.  
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9. املواطنة وحقوق الإن�سان 
ولي�س  متين.  ببع�س  بع�شهما  وارتباط  وثيقة،  الإن�شان عالقة  المواطنة وحقوق  بين  العالقة 
اأدّل على ذلك من اأن العنوان الكامل لإعالن عام 1789 هو )اإعالن حقوق الإن�شان والمواطن(. 
لمنظمة  العامة  الجمعية  اأقّرته  الذي  الإن�شان(،  لحقوق  العالمي  )الإعالن  ا�شترجعنا  ما  واإذا 
الأمم المتحدة في العا�شر من كانون الأول من عام 1948، نجد اأنه يقدم، في اأكثر من مكان، 
مبادئ المواطنة كجزء من مجموعة الحقوق المدنية وال�شيا�شية التي توؤ�ش�س لحقوق المواطنين 
وواجباتهم. فالمادة ال�شابعة تدور كاملة حول الم�شاواة، اإذ تقول: »جميع النا�س مت�شاوون اأمام 
القانون، ومن حقهم دون تفرقة اأن يتمتعوا بحماية القانون المت�شاوية«؛ والمادة الحادية والع�شرون 
في  الم�شاركة  في  الحق  اإن�شان  »لكل  اأن  على  الأول  بندها  ين�س  حيث  الم�شاركة  لمبداأ  توؤ�ش�س 
�شيا�شة بلده، مبا�شرة اأو عبر ممثلين مختارين بحرية...«، وكذلك نجد مبداأي الحرية والم�شوؤولية 

نين في العديد من مواد الإعالن العالمي.  مَّ مت�شَ
لكن، على الرغم من الترابط الوثيق بين المو�شوعين: المواطنة وحقوق الإن�شان، ل يمكننا 

القول اإنهما يتطابقان تمامًا، وذلك لأن:
ثابت،  نظري  مرجع  الإن�شان  حقوق   .1
اإلى حد ما، عبر الزمان والمكان، يت�شّكل من 
�شت وثائق دولية، اأطلق عليها ا�شم )ال�شرعة 
الدولية لحقوق الإن�شان(، اأما المواطنة فهي 
مجموعة كبيرة جدًا من العالقات في جميع 
تقوم  للنا�س،  الجتماعية  الحياة  مجالت 
على مبادئ ثابتة لكّن تمثالتها تتغّير وتتنّوع 

في الزمان والمكان.
المرجعية  الإن�شان  حقوق  ت�شّكل   .2
الحقوقية النظرية لالإن�شان المتعّرف بهويته 
قبل  طبيعيًا،  كائنًا  باعتباره  اأي  الب�شرية، 

ال�سرعة الدولية لحقوق الإن�سان
1. الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان

2. العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية
القت�شادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد   .3

والجتماعية والثقافية
4. البروتوكول الختياري الأول الملحق بالعهد الدولي 
تقديم  ب�شاأن  وال�شيا�شية  المدنية  بالحقوق  الخا�س 

�شكاوي من قبل الأفراد.
5. البروتوكول الختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي 
العمل  بهدف  وال�شيا�شية  المدنية  بالحقوق  الخا�س 

على اإلغاء عقوبة الإعدام.
الدولي  بالعهد  الملحق  الختياري  البروتوكول   .6
الخا�س بالحقوق القت�شادية الجتماعية والثقافية.
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اأم  جن�س....(  قبيلة،  قومية،  )دين،  اأولية  ثقافية  هوية  اأكانت  �شواء  اأخرى،  هوية  باأي  تعّرفه 
هوية �شيا�شية مكت�شبة نتيجة لندراجه في �شجل مواطني الدولة. وبالتالي، تتعّلق حقوق الإن�شان 
بالإن�شان �شواء اأكان داخل دولته اأم خارجها. فقد يكون �شائحًا اأو لجئًا اأو رائدًا للف�شاء اأو م�شافرًا 
في المياه الدولية التي ل تخ�شع ل�شيادة اأي دولة في العالم ول يغّير هذا �شيئًا في اأحقيته بتلك 
الحقوق، وهذا ما يعطي هذه الحقوق �شفة الكونية. اأما المواطنة فهي عالقات حدودها الوطن، 
ُي�شاأل عن ت�شرفاته،  اأن المواطن  اأي  العالمية،  اأي�شًا عن المواطنة  باإمكاننا الحديث  واإن �شار 
ت على ذلك القوانين ال�شائدة في الدولة التي يحمل جن�شيتها. وُيمنح من الحقوق بح�شب ما ن�شّ

هذه الفروقات بين حقوق الإن�شان والمواطنة، على محدوديتها، ت�شتدعي �شرورة النتباه اأثناء 
ر�شد النتهاكات التي يتعر�س لها المواطنون، اإذ عادة يتم التركيز على انتهاكات حقوق الإن�شان 
وُتن�شى، اأو يتم التعتيم على، انتهاكات المواطنة التي قد ل تكون في كثير من الأحيان اأقل ج�شامة 

اأو خطورة من انتهاكات حقوق الإن�شان.

10. النتهاكات 

النتهاك هو كل فعل يقوم به فرد اأو جماعة اأو �شلطة ويوؤدي اإلى حرمان المواطن من عي�س 
مواطنيته، اأو اإعاقة �شعيه اإلى تحقيقها، واإلى بناء عالقات المواطنة. يتم ر�شد هذه النتهاكات 

على الم�شتويات الثالثة التي تربط المواطن بوطنه.
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بع�س الأمثلة على انتهاكات مبادئ المواطنة وقيمها

العلقة مع موؤ�س�سات 
ال�سلطة

العلقة مع المواطنين 
الآخرين

العلقة مع الف�ساء 
الم�سترك

الم�ساركة

اإعاقة عملية م�شاركة 
المواطنين في �شياغة 

ال�شيا�شات المحلية 
والوطنية

و�شع العراقيل اأمام ت�شّكل 
منظمات المجتمع المدني

عرقلة ا�شتفادة المواطنين 
من الموارد الثقافية 

الطبيعية )حرمان قرية اأو 
مجموعة من الو�شول اإلى 

المياه مثاًل(

اإعاقة ت�شرف المواطنين الحرية
بممتلكاتهم الخا�شة

ت�شّكل المافيات وال�شبكات 
الإرهابية

عرقلة التمتع بالموارد 
المادية )الآثار( وغير 
المادية )الت�شييق على 

ممار�شة الطقو�س والأعياد 
ذات الأهمية الروحية اأو 

العاطفية(

الم�سوؤولية

تهّرب الموؤ�ش�شات 
الم�شيطرة على المناطق 
من الم�شوؤولية في توفير 

حقوق المواطنين

ممار�شة الرّق اأو الرّق 
الأبي�س اأو التجارة 
بالأع�شاء الب�شرية

ال�شيطرة على الموارد 
الطبيعية )اآبار النفط 
مثاًل( اأو على الموارد 

الثقافية )الآثار( وتهريبها 
اأو التجار بها.

تلويث البيئة

الم�ساواة

التمييز في منح الحقوق 
على اأ�شا�س النتماءات 
الجن�شية اأو الإتنية اأو 

الدينية

الطائفية والعن�شرية 
وازدراء بع�س الجماعات 

على اأ�شا�س ديني اأو 
جن�شي اأو عرقي

التمييز في توفير الو�شول 
اإلى الموارد الطبيعية 

والثقافية
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الآداب 
العامة

ممار�شة اأفعال تعيق 
الت�شامح والحترام 

المتبادل

تخريب الآثار، اأو ت�شويهها، 
اأو الكتابة عليها

الت�سامن

المتناع عن ت�شيير اأمور 
المواطنين، اأو تاأخيرها 
بدون �شبب. اأو الإقدام 

على تزوير ال�شجالت، اأو 
اإتالفها

عرقلة عمليات تقديم 
الإغاثة اإلى المنكوبين

منع ممار�شة الطقو�س ذات 
الطبيعة الت�شاركية )الأعياد 

ال�شعبية...(

الوعي 
المدني

عرقلة عملية التعليم 
المت�شاوي للجميع.

و�شع مناهج دينية اأو 
قومية تمييزية

ن�شر اأفكار عن�شرية اأو 
طائفية

تخريب المواقع ذات 
المنفعة العامة

الإن�سانية
التالعب بالحدود 

الوطنية المتفق عليها 
دوليًا

اإ�شاعة اأفكار �شوفينية اأو 
كارهة لل�شعوب الأخرى

تخريب كل ما ينتمي، ر�شميًا 
اأو افترا�شيًا، اإلى التراث 

الثقافي العالمي
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1. مفهوم الدميقراطية: 
اأن  ي�شتطيع  ل  ال�شعب  اأن  وبما  بنف�شه«.  لنف�شه  ال�شعب  »حكم  الديمقراطية  م�شطلح  يعني 

يوجد بكامله في موؤ�ش�شات الحكم فهو ينيب ممثلين عنه، يقوم 
الأنظمة  اأ�شكالها باختالف  انتخابات تختلف  باختيارهم عبر 
النتخابية المطّبقة. والنيابة م�شوؤولية ووظيفة ولي�شت منحة، 
مما يعني اأن على من اختارهم ال�شعب نّوابًا له اأن يعملوا وفقًا 
اأن يبقوا وثيقي ال�شلة  لم�شالح ناخبيهم، وهذا يفتر�س بهم 

اإلى مطالبهم. فالديمقراطية تقوم في جوهرها على مبداأ توزيع ال�شلطة  بهم ودائمي الإ�شغاء 
اأمام المواطنين  في المجتمع، وتزداد ديمقراطية المجتمعات طردًا مع تزايد الفر�س المتاحة 
للتمتع ب�شلطات تنّظم حياتهم وتديرها وفق ما يرونه منا�شبًا لهم. وهذا ل يكون اإل في مجتمع 
تر�شخت فيه اأ�ش�س المواطنة، فالمواطنة تهيئ الو�شط المالئم للديمقراطية. وبالمقابل تحمي 
الديمقراطية المواطنة وترعى وجودها، لذا ت�شمحل المواطنة وتتال�شى اإذا ما جنحت الدول من 

الديمقراطية اإلى ال�شتبداد.

2. الديمقراطية

ديكتاتورية  هناك  دامت  ما 
نف�شي  تطاوعني  لن  واحدة 

اأن اأنتقد ديمقراطية.
جان رو�ستان، 1967



دليل المواطنة                                                                   78

2. ركائز الدميقراطية 
ت�شتند الديمقراطية على ركائز ل بّد من توفرها واإل فهي ديمقراطية م�شّوهة:

2-1. النتخابات الحرة: 

تقوم الديمقراطية على مبداأ التناف�شية بين ممثلين عن المواطنين، يعملون على اإدارة ال�شاأن 
العام بما يحقق منفعة من اختارهم باأف�شل �شورة ممكنة، ويخ�شعون بالتالي لمحا�شبتهم على 
اأدائهم لم�شوؤولياتهم. اأي اأن النتخابات الديمقراطية تفتر�س احترام مبادئ التناف�شية والرقابة 

والمحا�شبة.
تاأجيل فيها(  دورية )ل  انتخابات  �شياق  تتناف�س في  التناف�شية وجود تعددية حزبية  تتطلب 
وحرة )ل تخ�شع لهيمنة فئة من المجتمع على غيرها( ونزيهة )ل تزوير فيها( وذات معنى )ل 
تكون انتخابات �شَورية معروفة النتائج �شلفًا(. وتتمتع الأحزاب المتناف�شة بالحقوق نف�شها في 
ا�شتخدام و�شائل الإعالم الر�شمية وفي الح�شول على الت�شهيالت الحكومية )مثل توفير م�شاحات 

في الف�شاء العام خا�شة بالحمالت الدعائية اأو الح�شول على م�شاعدة مالية...(. 
اأما الرقابة فهي بالدرجة الأولى م�شوؤولية المجتمع المدني وتتركز ممار�شتها على المرحلة 
الإجرائية في النتخابات حيث ت�شطلع منظمات غير حكومية بمهمة مراقبة النتخابات للتاأكد 
من �شّريتها ونزاهتها ومطابقتها للمعايير الد�شتورية، وغالبًا ما تتم هذه الرقابة تحت اإ�شراف 
هيئة م�شتقلة ونزيهة وكفوءة  تعامل الجميع بم�شاواة دون انحياز. وكذلك يمار�س المجتمع المدني 
رقابته على اأداء المجال�س المنتخبة فير�شد اأي خلل في ت�شرفات النّواب، اأو اأي تراجع في اأداء 

الأحزاب بالن�شبة اإلى ال�شعارات المرفوعة اأثناء حمالتها النتخابية.

2-2. تداول ال�سلطة: 

ل يمكن باأي حال بناء الديمقراطية في ظل ديمومة الأ�شخا�س الحائزين على ال�شلطة حتى 
بتحديد  الديمقراطية  الد�شاتير  تقوم  لذا  �شحيح.  ديمقراطي  م�شار  في  الحيازة  هذه  تمت  لو 
فترات حيازة المنا�شب في ال�شلطات الح�شا�شة كمن�شب رئا�شة الجمهورية بحيث ل تتعدى عددًا 

محدودًا من ال�شنوات )غالبًا ما يكون خم�س �شنوات( ل يمكن تجديده لأكثر من مرة واحدة. 
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2-3. الت�ساركية: 

اأ�شا�شي من مبادئ المواطنة والديمقراطية في اآن واحد. وهي تعني اأن اأيَّ  الت�شاركية مبداأ 
اأمٍر اأو قرار اأو قانون اأو اإجراء... يتعلق بالحياة العامة للمواطنين ل يجوز اأن تتخذه �شلطة ما، 
كائنة ما كانت، اإل بمعرفة هوؤلء الأخيرين اأ�شحاب العالقة، وبم�شاركتهم، ب�شكل مبا�شر اأو غير 
مبا�شر. اإن المواطنين هم اأ�شحاب الدور الأ�شا�شي في النظام الديمقراطي. ويتجلى هذا الدور 
في م�شاركتهم في مجمل العملية الديمقراطية والحياة العامة. يختار المواطنون الق�شايا العامة 
التي تثير اهتمامهم وت�شتنفر م�شاعرهم ويتاآلفون للدفاع عن مواقفهم منها، في�شّكلون الجمعيات 
اأداء  ويراقبون  بخ�شو�شها،  روؤاهم  ليحققوا  ال�شلطات  اإلى  ممثليهم  يختارون  ثم  الأحزاب،  اأو 
الممثلين لي�شاعدوهم اإن احتاجوا اأو ليحا�شبوهم اإن ق�شروا وبهذا الم�شار من العمليات المتتابعة 

تتحقق الت�شاركية وُتنجز الديمقراطية. 

2-4. �سيادة القانون: 

تعني �شيادة القانون بب�شاطة اأن الدولة تخ�شع للقانون. 
والمق�شود طبعًا هو كل الدولة من �شعب واأر�س وموؤ�ش�شات لذلك تفتر�س �شيادة القانون وجود 
التطبيق  في  وتتقدم  كافة،  والمجتمع  الدولة  مفا�شل  تغطي  القانونية  القواعد  من  هرمية  بنية 
المبادئ  تت�شمن  التي  ومقدمته  الد�شتور  الهرم  قمة  دونها. فنجد في  ما  الأ�شمى على  القواعد 
الد�شتورية العامة ال�شامية على اأحكام الد�شتور، ثم المبادئ العامة للقانون والمعاهدات الدولية 
المرا�شيم  ثم  الت�شريعية،  ال�شلطة  ت�شّنها  التي  العادية  القوانين  ثم  الأ�شول،  ح�شب  المبرمة 
اإدارية �شادرة  يليها من قرارات  الوزارية وما  العادية والقرارات  المرا�شيم  تتبعها  ال�شتراعية، 

عن اإدارات مركزية اأو ل مركزية.
ل تنبثق �شيادة القانون من هذه البنية المحكمة فح�شب واإنما ثمة معياران هامان يرتبطان 

ب�شكل القانون وم�شمونه.
فعلى م�شتوى ال�شكل يجب على القوانين اأن تكون ثابتة، وعامة، ونافذة على الجميع. فالمواطنون 
مت�شاوون اأمام القانون �شواء اأكانوا مواطنين كامنين اأم فاعلين وذلك اأيًا كانت اختالفاتهم القومية 

اأو الدينية اأو الجن�شية اأو الجهوية. والمواطنون مت�شاوون اأي�شًا في م�شوؤوليتهم اأمام القانون.
والحقوق  الحريات  مع  اأحكامها  تتوافق  اأن  القوانين  على  فيجب  الم�شمون  م�شتوى  على  اأما 

المن�شو�س عليها في ال�شرعة العالمية لحقوق الإن�شان والعهود المكملة والد�شتور.
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ي�شّكل مبداأ �شيادة القانون الدرع لحامي للدولة والمواطنين من النزعة الت�شلطية للحكام اأو 
تع�شف ال�شلطات كما يراقب التجاوزات التي قد تجنح اإليها ال�شلطتان الت�شريعية والتنفيذية.

2-5. �سمان حقوق الإن�سان وحمايتها: 

الديمقراطية وحقوق الإن�شان متالزمان ومتكامالن، فبينما تقّر الديمقراطية بحكم الأغلبية، 
تحمي حقوق الإن�شان كرامة الفرد والأقلية وت�شع حدودا ل�شيطرة الأغلبية. وهذه الحقوق م�شانة 
في الدولة الديمقراطية وتحميها المعاهدات والتفاقيات الدولية التي تلتزم الدولة بها. والنظام 

الديمقراطي هو المناخ الطبيعي الذي ي�شمن للمواطنين حرياتهم  وحقوقهم.

3. الدميقراطية واملواطنة 
تمّثل المواطنة الأر�س الخ�شبة لبناء الديمقراطية لأنها في �شرط وجودها تفتر�س تطبيق 
مبادئ الت�شاركية والحرية والم�شوؤولية والم�شاواة وهي المبادئ التي ل بّد من توفرها في الدولة 
لكي تقوى على بناء الديمقراطية. ولأن المواطنة هي التي ت�شمن الحقوق والواجبات ذاتها لكل 
اأو النتماء  اأو المذهب  اأو الدين  اأو القومية  اأ�شا�س الجن�س  اأي تمييز قائم على  المواطنين دون 

الجهوي اأو الإيديولوجي.

حقوق الإن�سان والدميقراطية 
في  وال�شيا�شية  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  من   25 المادة  توؤكد 
المادة على واجب الدول باأن تكفل لكل مواطن الحق في اأن »ي�شارك في اإدارة 
ال�شوؤون العامة اإما مبا�شرة واإما بوا�شطة ممثلين يتم اختيارهم بحّرية، وفي اأن 
َينتِخب وُينتَخب في انتخابات حرة ونزيهة تجري دوريًا بالقتراع العام وعلى 
عن  الحر  التعبير  ت�شمن  ال�شّري،  وبالت�شويت  الناخبين  بين  الم�شاواة  قدم 
الوظائف  تقّلد  الم�شاواة عمومًا فر�شة  له على قدم  تتاح  واأن  الناخبين  اإرادة 

العامة في بلده«.
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4. الدميقراطية النتخابية 
والدميقراطية احلقيقية )املثبتة( 

النتخابات ل ت�شنع لوحدها الديمقراطية، ول يكفي الدولة اأن تقوم بتنظيم انتخابات وت�شويت 
في �شناديق القتراع لتّدعي اأن نظام حكمها �شار ديمقراطيًا. هذه الديمقراطية المنا�شباتية، اإلى 
حد ما، تبقى انتخابية في حين اأن الديمقراطية الحقيقية اأو المثبتة تفتر�س �شرطين اأ�شا�شيين 

هما: �شيادة القانون والحريات المدنية، اإ�شافة اإلى النتخابات و�شناديق القتراع. 

5. م�سّميات الدميقراطية 
جوهر الديمقراطية واحد ل يتغّير مهما تغّيرت اأحوال البلد الذي تطّبق فيه وظروفه. ولي�س 
الكالم المر�شل في بع�س الدول عن »خ�شو�شية« ديمقراطية �شوى ذر للرماد في العيون لحجب 
ممار�شات ا�شتبدادية مو�شوفة. غير اأن بع�س الفروقات في �شكل تطبيق الديمقراطية دفعت اإلى 

تمييز الديمقراطيات ح�شب ت�شميات خا�شة، وهي: 
بممار�شة  ال�شعب  يقوم  وفيه  للديمقراطية  الأ�شلي  ال�شكل  المبا�سرة:  الديمقراطية   .1-5
ال�شلطة ب�شكل مبا�شر )يعتقد جان جاك رو�شو اأن الديمقراطية ل يمكنها اأن تكون غير مبا�شرة 

مرتكزًا على فكرة الحقوق الطبيعية للب�شر، وعلى العقد الجتماعي الذي يجمع بينهم(.

المواطنون  يقوم  الديمقراطية  من  ال�شكل  هذا  في  المبا�سرة:  غير  الديمقراطية   .2-5
تلك  وبتنفيذ  الت�شريعية(  )ال�شلطة  با�شمهم  القوانين  با�شت�شدار  المخّولين  ممثليهم  بانتخاب 
القوانين )ال�شلطة التنفيذية( وعلى الممثلين تطبيق البرامج التي انتخبوا على اأ�شا�شها والدفاع 

عنها. �شيادة ال�شعب هنا هي �شيادة مبدئية لكن ال�شعب ل يمار�شها اإل في اأوقات النتخابات.

كنقي�س  الباردة  الحرب  اأثناء  الم�شطلح  هذا  ا�شتخدم  الليبرالية:  الديمقراطية   .3-5
بوجود  الديمقراطية  هذه  تتميز  ال�شتراكية.  الدول  في  ا�شتخدمت  التي  ال�شعبية  للديمقراطية 

نظام �شيا�شي يقّد�س الحريات الفردية وبوجود نظام اقت�شادي راأ�شمالي خا�شع ل�شلطة ال�شوق.
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بم�شاركة  ت�شمح  التي  والقوانين  النظم  اإلى مجموعة  ت�شير  الت�ساركية:  الديمقراطية   .4-5
اأو�شع للمواطنين في الحياة ال�شيا�شية وفي منحهم دورًا اأكبر في اتخاذ القوانين. وقد برز هذا 
بين  مختلطًا  نظامًا  الديمقراطية  هذه  تعتبر  التمثيلية.  الديمقراطية  نقد  �شياق  في  المفهوم 
الديمقراطيتين التمثيلية )غير المبا�شرة( والمبا�شرة حيث يختار ال�شعب ممثليه الذين يقترحون 

قوانين وي�شّوتون عليها لكنه يحتفظ في الوقت نف�شه ب�شلطة البّت ببع�س الم�شائل الم�شيرية.

5-5. الديمقراطية ال�سعبية: هي النظام الذي اتبعته الدول ال�شتراكية بدءًا من عام 1945 
حتى انهيار التحاد ال�شوفييتي عام 1990، وفي العقيدة ال�شيوعية ت�شّكل الديمقراطية ال�شعبية 
المرحلة النتقالية نحو مجتمع غير طبقي. غير اأن مفهوم الديمقراطية هنا يختلف جذريًا عنه 
في الديمقراطية الحقيقية حيث ل نرى على امتداد التجربة ال�شتراكية احترامًا لحقوق الإن�شان 

يرتقي اإلى الم�شتوى المطلوب لبناء الديمقراطية.

5-6. الديمقراطية التمثيلية اأو الديمقراطية النيابية: وهي التي يمار�س فيها المواطنون 
ال�شلطة من خالل ممثلين ينتخبونهم اأو ينيبونهم. ويقوم هوؤلء بالقتراع على القوانين وبمراقبة 

الحكومات.

تجمع  المبا�سرة:  ن�سف  الديمقراطية   .7-5
والديمقراطية  المبا�شرة  الديمقراطية  بين  ما 
التمثيلية. ينتخب المواطنين ممثليهم اأو مندوبيهم 
الذين يقومون بمناق�شة القوانين والقتراع عليها 
و�شّنها. لكن يحتفظ المواطنون ببع�س ال�شلطات 
الت�شريعية المبا�شرة حيث ي�شتفتون لت�شريع بع�س 
من  بمبادرة  يتم  اأن  لال�شتفتاء  يمكن  القوانين. 
عقب  يتم  اأن  اأو  اإيطاليا(،  )�شوي�شرا،  ال�شعب 
ال�شتفتاء  للمواطنين  ي�شمح  )ا�شتئناف(  توجيه 

على ف�شخ عقد موظف م�شوؤول اأو اإلغاء وظيفة.

recall ال�ستئناف
في  المواطنين  بع�س  قام   2003 )عام 
باإقالة  تطالب  عري�شة  بتنظيم  كاليفورنيا 
 ،Gray Davis حاكم الولية غراي ديفي�س
التواقيع  من  يكفي  ما  جمع  وا�شتطاعوا 
ا�شتفتاء  تنظيم  على  الحكومة  لإجبار 
ت�شرين   7 يوم  المو�شوع جرى  خا�س حول 
بغالبية  الحاكم  باإقالة  وانتهى   ،2003 اأول 

54 % من الأ�شوات(.
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6. اأنظمة احلكم الدميقراطي 
تتوزع اأنظمة الحكم الديمقراطي الموجودة اليوم في العالم بين نظامين رئي�شين لكلٍّ منهما 
محا�شنه ومثالبه، وهما النظام البرلماني والنظام الرئا�شي. وينه�س الفرق بين النظامين ب�شكل 
برلماني  نظام  عن  فنتكلم  والت�شريعية.  التنفيذية  ال�شلطتين  بين  الف�شل  م�شاألة  على  اأ�شا�شي 
عندما يكون الف�شل بين ال�شلطتين مِرنًا، فال�شلطتان تراقبان بع�شهما ولكليهما الحق في عزل 
وتتميز  البرلمان.  ت�شتطيع حّل  والحكومة  الحكومة  الثقة من  �شحب  ي�شتطيع  البرلمان  الأخرى: 
ورئي�س  اأمير...(  اأو  ملك  اأو  جمهورية  )رئي�س  الدولة  راأ�س  فهناك  بثنائيتها  التنفيذية  ال�شلطة 
نتكلم عن نظام رئا�شي عندما يكون الف�شل بين  المتغّير مع كل وزارة جديدة. بينما  الحكومة 
ال�شلطتين تاّمًا فال يحق للبرلمان �شحب الثقة من الوزارة ول يحق للحكومة حّل البرلمان. اأما 

ال�شلطة التنفيذية فهي اأحادية لأن راأ�س الدولة هو رئي�س الحكومة.
وثّمة نظام هجين ياأخذ من النظامين ويتمّيز بخا�شيتين اثنتين:

1. يتم انتخاب رئي�س الدولة بالقتراع العام ويحظى ب�شلطات خا�شة وا�شعة.
2. تكون الوزارة م�شوؤولة اأمام الغرفة الدنيا من البرلمان ويمكن لهذه اأن تقيلها متى �شاءت. 



دليل المواطنة                                                                   84

النظام البرلمانيالنظام الرئا�سي
والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتين  بين  الف�شل 

ف�شل كامل وتام
والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتين  بين  الف�شل 

يتحّلى بالمرونة
غالبًا:  غرفتين  من  الت�شريعية  ال�شلطة  تتكون 
البرلمان،  النواب،  )مجل�س  الدنيا  الغرفة 
العليا  والغرفة  الكونغر�س...(،  العموم،  مجل�س 

)مجل�س ال�شيوخ(

غالبًا:  غرفتين  من  الت�شريعية  ال�شلطة  تتكون 
البرلمان،  النواب،  )مجل�س  الدنيا  الغرفة 
العليا  والغرفة  الكونغر�س...(،  العموم،  مجل�س 

)مجل�س ال�شيوخ(
تنتخب الغرفة الدنيا بالقتراع العامتنتخب الغرفة الدنيا بالقتراع العام

غالبًا  وهو  مطلقة  �شبه  ب�شلطة  يتمتع  الرئي�س 
الرئي�س ورئي�س الوزارة في الوقت نف�شه

الثقة  �شحب  البرلمان  في  الدنيا  للغرفة  يمكن 
من الحكومة حين ت�شاء

الغرفة الدنيا من من ال�شعب جدًا اإقالة الرئي�س اأن يحّل  يمكن لرئي�س الدولة 
البرلمان

ينتخب الرئي�س بالقتراع العام المبا�شر اأو غير 
المبا�شر

اأو  )الغرفتان(  البرلمان  ينتخبه  الدولة  راأ�س 
يرث المن�شب بالوراثة )مملكة، اإمارة...(

والوزارة الفترة الزمنية للرئي�س محددة )دورة اأو دورتان( الوزارة،  رئي�س  يختار  البالد  راأ�س 
م�شوؤولة اأمام الغرفة الدنيا في البرلمان 

ال�شلطة مركزة في مجل�س للوزراءتمرّكز ال�شلطة ب�شخ�س الرئي�س
الربح موزع بين الأحزاب ال�شيا�شيةالرابح يربح كل �شيء

فو�شى النظام يمكن اأن يكون اأكثر ا�شتقرارًا مراحل  في  البرلمانية  البلدان  تمر  قد 
وت�شكيل حكومة كل عّدة اأ�شهر

هناك ف�شل بين الحكومة والبرلمان )ل يمكن 
الوزراء  ي�شتطيع  ول  المن�شبين(.  بين  الجمع 

ح�شور جل�شات البرلمان، اإل كزائرين
اأع�شاء الحكومة هم اأ�شاًل اأع�شاء في البرلمان

ول  القوانين،  اقتراح  التنفيذية  لل�شلطة  ل يحق 
يحق لها حّل البرلمان

حّل  لها  ويحق  القوانين  اقتراح  للحكومة  يحق 
البرلمان

 يحق للبرلمان �شحب الثقة من الوزارةل يحق للبرلمان �شحب الثقة من الرئي�س
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ال�ستبداد 

في  تت�شّرف  التي  حكمًا  اأو  فعاًل  العنان  المطلقة  للحكومة  �شفة  »ال�شتبداد 
�شوؤون الرعية كما ت�شاء بال خ�شية ح�شاب ول عقاب محّققين... واأ�شّد مراتب 
الوارث  المطلق،  الفرد  حكومة  هي  ال�شيطان  من  بها  يتعّوذ  التي  ال�شتبداد 
للعر�س، القائد للجي�س، الحائز على �شلطٍة دينية.. الم�شتبد يتحّكم في �شوؤون 
اأنه  نف�شه  من  ويعلم  ب�شريعتهم،  ل  بهواه  ويحكم  باإرادتهم  ل  باإرادته  النا�س 
الغا�شب المعتدي في و�شع كعب رجله على اأفواه الماليين من النا�س ي�شّدها 
الحرية  عدّو   ، الحّق  عدّو  الم�شتبد  لمطالبته.  والتداعي  بالحّق  النطق  عن 

وقاتلهما«.
»طبائع ال�ستبداد«، عبد الرحمن الكواكبي، تحقيق محمد جمال الطّحان، حلب 2006، �س24
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تكون  كما  واإنه  المدار�س،  في  يرت�شم  الأوطان  م�شتقبل  اإن  القول  ب�شيء  المبالغة  من  لي�س 
في  ينح�شر  ل  التعليمية  للموؤ�ش�شة  الخطير  الدور  هذا  غدًا.  اأوطاننا  �شت�شبح  اليوم  مدار�شنا 
دوٍل بذاتها بل تت�شارك به دول العالم كافة، لكّنه يت�شخم في الدول التي لم تنل بعُد حظها من 
التي تجتاحها الحروب  البلدان  اأما في  اأكبر.  اأقل والم�شكالت  الإمكانات  التنمية والتطور حيث 
الداخلية فتواجه الموؤ�ش�شات التعليمية مخاطر طارئة ت�شعها اأمام م�شوؤوليات ج�شيمة اأهمها ردم 
الفجوة التعليمية التي تنجم عن ابتعاد الأطفال عن الدرا�شة خالل �شنوات الحرب، وا�شترجاع 
البنى التحتية المدمرة، وتوحيد المناهج على ات�شاع م�شاحة الدولة... ناهيك عن الم�شوؤوليات 

المرتبطة اأ�شاًل بالموؤ�ش�شة التعليمية.

1. اأدوار املوؤ�س�سة التعليمية 
ت�شطلع الموؤ�ش�شة التعليمية في زمن ال�شلم باأدوار يمكننا ت�شنيفها تبعًا لالأهداف المتوخاة 

منها لنجد اأربعة اأدوار متالزمة ومتوازية يمكن تعريفها كما يلي: 
غايته  التعليمية.  للموؤ�ش�شات  والتقليدي  والبديهي  البدئي  الدور  هو  التعليمي:  الدور  اأوًل، 
اأو الحياتي. والمناهج  ا�شتحواذ الطالب على قاعدة علمية وثقافية كافية لنخراطه المجتمعي 

3. التعليم
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هذا  خالله  من  ُيماَر�س  الذي  الأ�شا�شي  المجال  هي  المعتمدة  المدر�شية  الكتب  في  منة  المَت�شَ
الدور. لكن المناهج وحدها ل تكفي لتاأدية الموؤ�ش�شة لدورها التعليمي لأن التعّلم يحتاج، بموازاة 
المناهج، اإلى الو�شيط القادر على تحويل المكتوب اإلى مفهوم، اأو على نقل المر�شوم بالكلمات اإلى 
م�شتوَعٍب بالأفكار، وهذا الو�شيط هو المعّلم. ولكي تتم عملية التحويل المق�شودة هذه ل بّد من 
الو�َشط الحي الذي ي�شمح باإنجاز العملية، وهذا الو�شط لي�س و�شطًا ماديًا قد يكون غرفًة )�شف( 
اأو بناًء )مدر�شة( اأو �شرحًا )جامعة( بل هو مجموعة من العالقات الناظمة التي تحكمه. وهي 

عالقات �شلطة اإيجابية، تتراوح بين الواجبات والحقوق، وتحكم اأطراف العملية التربوية. 
هذه العنا�شر الثالثة المعنية باإنجاز الدور التعليمي للموؤ�ش�شة التعليمية )المناهج والمعّلمون 
والعالقات الناظمة( لي�شت ثابتة عبر الزمان لأنها تتغّير مع الظروف ودرجة التطور، وهي مو�شع 

م�شاءلة م�شتمرة لتقويمها وللموازنة بينها.

ثانياً، الدور التربوي: تالزم التربيُة التعليَم عبر التاريخ، بل وت�شبقه في الأهمية اأحيانًا، حتى 
اأن دوًل عديدة اأعطت الأولوية للتربية فجعلت التعليم مندرجًا في مجالها، وح�شرت ا�شم الوزارة 

الم�شوؤولة عن التعليم بالتربية.
وتتغّير اأهداف التربية التي تتحّمل الموؤ�ش�شات التعليمية م�شوؤوليتها بتغّير الأزمان ومتطلباتها 
اأي�شًا. فاأهداف التربية في زمن العولمة وثورة الت�شالت والنفتاح الممكن على نوافذ ل �شابط 
ول رابط لها تختلف اإلى درجة كبيرة عنها في زمن التحرر الوطني وبناء الدولة الم�شتقلة، رغم 
اأن ال�شمت الذي يقود توجهها يبقى في المثالين ذاُته وهو بناُء فكر المتعّلم و�شخ�شيته لي�شبح 
مواطنا، ُكُفوؤًا، قادرًا على مجابهة الحياة وعلى خو�س معاركها بما تتطلبه من رجاحة عقل ومن 

ُح�شن تدبير.

ثالثاً، الدور التاأهيلي: اإ�شافة اإلى العلم النظري الذي تقّدمه اإلى رّوادها، تتحّمل الموؤ�ش�شة 
لها  ُتن�شاأ  التي  التقنية  الخبرة  نعني هنا  الالزمة. ل  العملية  الخبرة  م�شوؤولية منحهم  التعليمية 
مدار�شها التقنية الخا�شة، واإنما نعني في المقام الأول الخبرة الحياتية التي تتاأتى من الممار�شة 
اليومية على مقاعد الدرا�شة وفي ال�شتراحات بين �شاعات الدرا�شة وفي الأوقات التي تكّر�شها 
المدر�شة للن�شاطات الداعمة كالرحالت والزيارات والمبادرات الجتماعية والأن�شطة الال�شفية، 

والتي تهدف اإلى تاأهيل الطالب لي�شبح مواطنًا بكل ما في الكلمة من معنى. 

يمكن معرفة  »كيف  تبداأ من معرفة  لكنها  العالم،  المعرفة مجالها  المعرفي:  الدور  رابعاً، 
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بمناهجها  تفتح،  لكنها  المعرفة،  لتح�شيل  كافية  المدر�شة  اأن  يظن  من  يخطئ  لذا  العالم«، 
وبمعّلميها وبعالقاتها الناظمة، طريقًا معّبدًا يمكن للطالب اأن ي�شل عبره اإلى المعرفة. اإن اأي 
اأن تفتح على هذه المعرفة عندما يقتنع  مدر�شة في العالم ل تكفي لمعرفة العالم لكنها يمكن 
الكتاب  واأن  الواحة،  العلم ولي�شت هذه  المدر�شة مفتاح واحة  باأن  التعليمية  الموؤ�ش�شات  م�شوؤولو 
و�شيلة عبور نحو الغاية ولي�س هذه الغاية، واأن المدّر�س مر�شٌد يهدي اإلى دروب الفكر ولي�س ر�شوًل 

مع�شومًا عن الخطاأ. 

2. املدر�سة واملواطنة 
الموؤ�ش�شة  فهي  المواطنة،  م�شنع  هي  المدر�شة  اأن  على  المدر�شة  حول  الدرا�شات  كل  تتفق 
المواطنة  لي�شت  وعمليًا.  ذهنيًا  المواطنة  تر�شيخ  وعن  المواطن  بناء  عن  الم�شوؤولة  المجتمعية 
اأدبيات ُتحفظ عن ظهر قلب، واإن كان لها اأدبياتها الخا�شة، واإنما هي ثقافة ُتكت�شب وُتَقّوم على 
امتداد العمر. والمدر�شة هي الف�شاء الموؤ�ش�س لهذه الثقافة، وهي م�شنع المواطن، ففيها تن�شهر 
النتماءات للثقافات الأولية لت�شكيل ال�شعور الم�شترك بوحدة النتماء اإلى الوطن. وطن يت�شاوى فيه 
المواطنون، كل المواطنين، بالحقوق والواجبات فال يكون ثمة اختالف ح�شب الجن�س اأو القومية 
الختالفات  ُت�شتوَعب  وفيها  واجباته،  وُتفهم  المواطن  ُتدَرك حقوق  وفيها  المنبت.  اأو  الدين  اأو 

وُتبنى قواعد تقّبلها واحترامها. 
تبدو م�شوؤولية المدر�شة في هذا ال�شياق مفاِرَقة، وهي كذلك، لأنها في الوقت نف�شه تنّمي، اأو 
يجب عليها اأن تنمي، معرفة الختالفات وفهمها واحترامها، كما يجب عليها ت�شييد المّتحد الذي 
تن�شهر فيه هذه الختالفات. المفارقة في هذا ال�شياق، هي كون المدر�شة في �شعيها لتكري�س 
مت�شاويين  مواطنين  لبناء  ت�شعى  اإنها  الوحدة.  في  الختالف  ت�شون  الختالف،  رغم  الوحدة 
مّتحدين في انتمائهم اإلى وطن واحد لكنها تعمل اأي�شًا على �شون فردية الطالب ودفعه للتمّيز 

عن اأقرانه.
اأي اأن التنازع اأو التناف�س بين الفرد والآخر ل يكون من قبيل: اإما لي اأو لك، ول من قبيل: اإما 

اأنا اأو اأنت، واإنما يكون: اأنا واأنت معًا، ولي ولك في الوقت نف�شه.
تحت  اأو  الطبيعية،  لالختالفات  تت�شدى  اأن  من  للمدر�شة  بّد  ل  الغاية  هذه  اإلى  وللو�شول 
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الوطنية، النا�شئة من الثقافات الأولية، واأن ت�شاعد الطالب على ح�شن قراءة هذه الختالفات 
بحيث ل تمحوها ولكن ت�شاوي بينها وتغر�س لدى الطالب ثقافة القبول بها. هذه الختالفات، 

وكما راأينا اآنفًا، هي: 
1. الختلف الجن�سي:  لي�شت عالمات الختالف الجن�شي م�شتورة بكاملها، فالطفل الذكر 
الجتماعية  الحياة  فيه  تتكفل  الأمر  وهذا  كذلك.  وهي  الأنثى،  الطفلة  عن  مختلف  اأنه  يعرف 
الطبيعية. لكن م�شوؤولية المدر�شة تكمن في العمل على ح�شر هذا الختالف في م�شتوى المقارنة 
الطبيعية، واإلغاء كل تمييز، اجتماعي اأو ثقافي، بين الجن�شين يتجاوز م�شتوى الختالف الطبيعي 
المراأة ح�شبها مرادفًا  التي ت�شبح  القيمية  المنظومة  بعيدًا عن  اإلى قراءة الختالف  اأي  هذا. 
لل�شيطان ومفتاحًا للف�شيحة و�شنوًا للعيب واأختًا لل�شر، بينما يتحلى فيها الرجل بالقيم المثلى، بل 
ت�شبح فيها ال�شفة الم�شتقة من ا�شمه )الرجولة( قيمة بذاتها. قراءة الختالف الجن�شي قراءة 
باأدوار معّينة )دونية بال�شرورة(  جندرية بعيدًا عن المنظومة التي ُيربط فيها الجن�س الأنثوي 
الخارجي،   بالعالم  الذكوري  الجن�س  يربط  بينما  )الأنثوية(  المهن  في  اأو  البيت  في  كالعمل 

وبخا�شة ببع�س المهن القّيمة في هذا العالم.

2. الختلف الديني: الختالف الديني حقيقٌة ل يمكن التغافل عنها، وخا�شة في مجتمعات 
التاريخ  واأنتجت ا�شطرابات  ال�شماوية  الأديان  التي عرفت ولدة  المتو�شط  البحر  �شرق  منطقة 
فيها تباينات مذهبية ت�شّكل كل واحدة منها ثقافة بحد ذاتها، لها مريدوها ومعتنقوها وُحماتها.  
ووظيفة المدر�شة في مواجهة هذه التباينات الدينية الطبيعية وظيفة حذرة للغاية، وتحتاج اإلى 
كثير من المو�شوعية. اإذ عليها اأن ت�شاهم في تعريف الطفل على البعد الديني الماثل في تكوين 
ل عالقة  الأخير  فهذا  عقيدي.  تعليم  اإلى  الدين  تعليم  يتحّول  اأن  دون  مجتمعه  وثقافة  ثقافته، 
للمدر�شة )الوطنية( به وهو من اخت�شا�س البيت اأو المدار�س الدينية. كذلك على المدر�شة اأن 
الأطفال  تعّرف  اأن  اأي  المختلفة،  الأديان  بين  اجتماعيًا  المن�شوبة  الحواجز  تفكيك  على  تعمل 
بحقيقة الأديان الأخرى المتعاي�شة في المجتمع نف�شه، وِلَم ل في العالم. وكذلك عليها اأن تعّلم 

احترام الختالف في العقائد.
ثالث مهمات اإذن: تعريف الطفل تعريفًا مو�شوعيًا بدينه كبعد ثقافي اجتماعي؛ تعريف الطفل 
تعريفًا مو�شوعيًا بالأديان الأخرى المتعاي�شة في البلد كبعد ثقافي وطني؛ وتعليم الطفل احترام 

الأديان الأخرى واحترام اأتباعها كبعد ثقافي اإن�شاني.
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اإن الخطر الأكبر في التعامل مع الواقع الديني يكمن في جهل الآخر وتجاهله. فهذا الجهل 
م�شدر الأ�شاطير والتهويمات والأحكام الم�شبقة التي ل يمكنها اإل اأن ت�شفر عن انغالق الطفل 
بناء  في  الم�شاهمة  وبالتالي  المدر�شة.  اإطار  اكت�شبها خارج  التي  الدينية  الثقافة  على  وتقوقعه 
ب على المدر�شة الوطنية عدم  العداوة نحو الآخر فالإن�شان عدو ما يجهله اأوًل واأخيرًا. لذلك توجَّ
الم�شاركة في تكري�س الجهل بالآخر بل، على العك�س من ذلك، على التعريف به وبثقافته وبنظرته 
اإلى الكون والوجود والموت والخلود واإلى ما هنالك. واأهم من ذلك كله عليها اأن تعمل على تطبيع 

الختالف )اأي جعل الختالف طبيعيًا(.

3. الختلف القومي: لم يعد في العالم ما يمكن اأن يطلق عليه ا�شم مجتمع نقي قوميًا. اإن 
اأنظمة ال�شتبداد ال�شمولي، هي عملية ليٍّ  اإليها بع�س  محاولة تاأحيد الثقافة القومية التي تلجاأ 
لعنق التاريخ لإدخاله في زجاجة خطاب اإيديولوجي مت�شلط ل يرى، بل ل يريد اأن يرى، حقائق 
المجتمعات ووقائع التاريخ. قد تفيد هذه العملية في كبت الم�شاعر القومية وفي �شغطها اإلى حين 
يتهياأ لها النفجار لكنها ل ت�شتطيع اأن تحل م�شاألة التعاي�س بين القوميات المختلفة ب�شكل عادل 

و�شليم. 

4. الختلف الجهوي: يلعب اختالف اللهجات المنطوقة في المدر�شة، اأو اختالف العادات 
المحمولة من المناطق التي ينتمي اإليها الطالب، دورًا معيقًا اأمام تحقيق التعاي�س في المدر�شة 
عالمهم  اإلى  مجتمعاتهم  من  الطالب  ي�شّربها  التي  النمطية  وال�شور  الم�شبقة  الأحكام  ب�شبب 
وهناك  الريف،  مجتمع  اإلى  بالن�شبة  فوقية  �شرديات  عادًة  ينقل  المدينة  فمجتمع  المدر�شي. 
دائما كلي�شيهات وتمّثالت تحقيرية ت�شيب مواطني هذه المدينة اأو تلك، واأتباع هذه المجموعة 
الثقافية اأو تلك. لكن المدر�شة ت�شتطيع اأن ت�شوي هذا الأمر عبر اإجراءات معي�شية كالزي المّوحد 

وكالألعاب الريا�شية والرحالت...

اإن التاريخ يعّلمنا اأن المواطنة، القائمة على العتراف بالآخر وبحقوقه الثقافية �شمن اإطار 
من  اأ�شحابها  وتمنع  الحقوق  هذه  ت�شون  التي  الدولة  اأي  القانون،  دولة  تديرها  وطنية  وحدة 
ال�شطط، هي الحل الأمثل لق�شايا الختالف الثقافي. والمدر�شة هي البوتقة الأ�شا�س التي تتم 

فيها قراءة هذا الختالف والتعّرف اإليه وتعليم �شرورة احترامه.
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التربية على المواطنة في المدر�سة

يمكن الإ�شارة اإلى اأربع اإمكانيات رئي�شة ت�شتخدم في التربية على المواطنة في المدر�شة:
ـــ التدريب على الحياة الديمقراطية في �شلب عمل المدر�شة واإدارة ال�شف.

ـــ الم�شاركة في م�شاريع جمعية على الم�شتوى المحلي الذي توجد فيه المدر�شة، اأو الإقليمي، 
اأو الوطني، اأو العالمي.

ـــ ا�شتك�شاف المو�شوعات ذات العالقة بالمواطنة في البرامج المختلفة المعتَمدة في المنهاج 
المدر�شي.

ـــ و�شع برنامج خا�س للتربية على المواطنة في المنهاج المدر�شي.
اإلى  اإلى اأخرى، ومن مدر�شة  اأ�شكاًل مختلفة جدًا من دولة  يكت�شي ا�شتخدام هذه الإمكانيات 
اأخرى. لكن ل منا�س من وجودها في اأي منهاج تعليمي يّدعي التربية على المواطنة. وفي الواقع 
يبدو م�شتهجنًا اأن تّدعي مدر�شٌة اليوم تعليَم المواطنة ول توّفر لتالميذها اأي اإمكانية للم�شاركة 
في و�شع قواعد الحياة المدر�شية اأو في اتخاذ القرارات المتعّلقة بهم. من ناحية اأخرى، لي�شت 
ي�شبح  اأن  يجب  ال�شف  واإنما  ديمقراطية  اأكثر  ي�شبح  اأن  يجب  ما  المدر�شية وحدها  الحياة 
على  رقابتهم  تعزيز  خالل  ومن  للطالب  اأكبر  م�شاركة  خالل  من  ديمقراطية  اأكثر  اأي�شًا  هو 
تعليمهم. اإن ا�شتراتيجيات التعليم بالتعاون )بين المدر�شة والطالب( توّفر الأدوات المنا�شبة 

للنجاح في التعليم دون فقدان الرقابة على ال�شف. 
المواطنة  على  التربية  تتطلب  ال�شف،  وعمل  المدر�شية  الحياة  دمقرطة  عن  بعيدًا   )....(
انفتاحًا على المجتع المحلي وعلى العالم. وهذا ما ُيطلق عليه ا�شم: »المبادرات المواطنية«. 
على  معتمدين  لها،  ح�شر  ل  مجتمعية  م�شاريع  في  النخراط  للطالب  تتيح  مبادرات  وهي 
م�شاهمتهم في تجربة ملمو�شة. ومما ل �شك فيه اأن هذا الأمر يمّثل و�شيلة ناجعة ت�شمح باإعطاء 
معنًى للتعليم المعّقد الذي يجب على الطالب تحّمله في المدر�شة لي�شبحوا مواطنين فاعلين 

وم�شوؤولين.

]التربية التثاقفية والتربية على المواطنة )بالفرن�سية(، فيرناند اأوييه، مجلة VEI, Enjeux ، العدد 129، 
حزيران 2002، �س159[
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1. مفهوم العلمانية 
اكت�شب مفهوم العلمانية دللت عديدة، تختلف اأحيانًا لدرجة التناق�س، مما يجعل من الع�شير 
�س  بمقدار التو�شل اإلى ح�شر دللة واحدة ثابتة له. غير اأن الفكرة العميقة للعلمانية يمكن اأن ُتلخَّ

الب�شر  معها  يتعامل  التي  المادية  الدنيا  �شوؤون  باأن  بالقناعة 
يجب فهمها وحّلها وتف�شيرها ح�شب قوانين دنيوية، اأما �شوؤون 
العالم الُعلوي وما يرتبط به من اإيمان وعقيدة وروح فله قوانينه 
و�شواء  العالمين.  بين  الخلط  يجوز  ول  ال�شماوية،  المتعالية 
يواجهها  التي  الم�شاكل  بحّل  اأم  الدولة  بتنظيم  الأمر  اأتعلق 

هذا  وقوانينهما.  العالمين  بين  الف�شل  ب�شرورة  ذاتها  العلمانية  القناعة  تبقى  والب�شر،  العالم 
اأن ي�شبح هذا  واإنما ترف�س  الإيمان  العلمانية نقي�شًا لالإيمان لأنها ل ترف�س  الموقف ل يجعل 
روحاني  عالم  هو  الإيمان  عالم  اأن  العلمانية  تذّكر  الب�شر.  حياة  ينّظم  الذي  القانون  الإيمان 
فهم  المادي عن  العالم  قوانين  بقدر عجز  واأنه  مادي ح�ّشي  عالم  الأر�س  عالم  بينما  وجداني 

العالم الروحاني ل يمكن لقوانين العالم الروحاني ت�شيير اأمور العالم المادي. 

4. العلمانية

»العلمانية هي م�شروع حلٍّ 
فهو  الدين  اأما  للمجتمع، 

خيار �شخ�شي للفرد«.
هاني فح�س
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اإن هذا الفهم للعلمانية يفكك اللتبا�س ال�شائع الذي يلحق بالم�شطلح فيجعله، لدى غالبية 
تتقا�شمها  Athéisme عقيدة  الالدينية  الالدينية )علماني = ل ديني(.  لمبداأ  النا�س، مطابقًا 
�شاٍم فوق  باأن وجود ربٍّ  تقول  وتتمركز حول فكرة جوهرية  الب�شرية،  وا�شعة جدًا من  قطاعات 
الب�شر هو اأمر ل يمكن القتناع به ب�شكل جازم )وهي مختلفة عن الإلحاد الذي يقول بعدم وجود 
اإله من عدمه موقعًا مركزيًا في اهتمامات العلمانية. بل  اإله البتة( بينما ل تحتل م�شاألة وجود 
يجب التاأكيد على اأن العلمانية تحافظ على م�شافة بينها وبين الأفكار الالدينية ل تقّل ول تزيد 
باأن  لي�شوا محكومين  العلمانيين  اأن  يعني  الدينية. هذا  الأفكار  التي تحافظ عليها مع  تلك  عن 
يكونوا لدينيين واأن الموؤمنين لي�شوا محكومين باأن يكونوا »لعلمانيين«. لكن هذا التداخل بين 
التمكن من  لت�شبح  الروحية  المتدّينون وجهة عالقتهم  يبّدل  الأطراف تبطل �شالحيته عندما 

الأر�س بدًل من التقّرب من ال�شماء. 
تبدو العلمانية، في وجه من وجوهها، عقيدة ل تختلف عن غيرها من العقائد التمامية التي 
تتعامل مع الكون بجملة من المبادئ ال�شلبة والمتحجرة، غير القابلة للتغيير. لكن ثّمة علمانية 
تاريخية متطورة تواكب التغّيرات الحا�شلة في كل مجتمع لتقدم المعالجة الأمثل لإ�شكالية العالقة 
بين ال�شماء والأر�س، الالهوت والنا�شوت، الديني والزمني. هذه العلمانية تتعامل مع العقائد، بما 
اأهل  بخبرة  الأر�س  م�شاكل  حّل  اإلى  تتطلع  براغماتية  بحيادية  ذاتها،  العقائدية  العلمانية  فيها 
الأر�س. اإنها مبداأ في تنظيم الدولة يدّل على اأن ال�شلطة ال�شيا�شية والإدارية يديرها م�شوؤولون 
يعملون بال�شيا�شة والإدارة ول دخل للدين، اأو لدينهم، بعملهم. ويعني اأي�شًا اأن ال�شلطات الدينية ل 
ت�شارك اأو تتدخل في اإدارة الدولة. فالدولة العلمانية دولة م�شتقلة عن الأديان، وتبقى على م�شافة 
واحدة من الجماعات الدينية اأو الالدينية في المجتمع وهذا ما يعني اأن ممثلي الدولة ل يحق لهم 

اإراءة اأي مظهر يدل على انتمائهم اإلى دين معّين اأو اإلى عقيدة معّينة. 
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عمليًا، وفي �شياق الثقافة الإ�شالمية المهيمنة، يح�شل التنافر بين العلمانية والدين عندما 
ُيراد لالإ�شالم اأن ي�شبح هو المبداأ في تنظيم الدولة، اأي عندما ُينظر اإليه لي�س كدين فح�شب، 
واإنما كدين ودولة. ويمكننا اأن نلم�س وب�شكل وا�شح الفرق بين موقفين في الإ�شالم يرى اأولهما، 
ومن  الثاني،  يرى  بينما  الدين،  الم�شتقلة عن  الدولة  علمانية  الرازق«،  عبد  »علي  اأعالمه  ومن 
اأعالمه »يو�شف القر�شاوي«، لي�س فقط دينية الدولة بل يكّفر من ل يوؤمن بذلك )انظر الإطار(. 
هذا مع التذكير باأن في الإ�شالم مروحًة وا�شعًة من التباينات فنجد تياراٍت زاهدًة في ال�شيا�شة 
كاأغلب المدار�س ال�شوفية، وتيارات مت�شددة ترفع، في غالبيتها، مبداأ »الحاكمية« الذي يرف�س 

كل تدخل دنيوي في الحكم والت�شريع.  

اأعظم  من  اأ�شبح  التمييز  هذا  لأن  والدولة،  الدين  بين  التمييز  »...)يجب( 
كان  عامتنا  يدركه  لم  فاإذا  فيهما،  نحن  اللذين  والمكان  الزمان  مقت�شيات 
الخطر محيقًا اأبدًا بخا�شتنا. ولو �شاألت عامتنا اليوم عنه، لوجدتهم يعتقدون 
اأنهما متالزمان ل  بالدين،  اإل  تقوم  والدولة ل  بالدولة،  اإل  الدين ل يقوم  اأن 
ينفك اأحدهما عن الآخر. وهذا خطاأ مبين، لأن الغر�س المق�شود من الدولة 
والغاية التي ت�شعى الدولة اإليها في زماننا هذا هي غاية دنيوية مح�شة، واأعني 
العادلة  ال�شرائع  و�شّن  واأموالهم  واأعرا�شهم  اأرواحهم  على  النا�س  تاأمين  بها 
لهم. واأما الدين فالغاية منه واحدة على اختالف الزمان والمكان وهي �شالح 

النا�س في الدنيا حتى يدخلوا جنات النعيم في الآخرة«.
عبد الرحمن الكواكبي
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يو�سف القر�ساويعلي عبد الرازق

روحية،  ولية  قومه  على  الر�شول  »ولية 
خ�شوعًا  وخ�شوعه  القلب.  اإيمان  من�شوؤها 
وولية  الج�شم.  خ�شوع  يتبعه  تامًا  �شادقًا 
الج�شم  اإخ�شاع  تعتمد  مادية  ولية  الحاكم 
من غير اأن يكون لها بالقلوب ات�شال. تلك 
ولية هداية اإلى اهلل واإر�شاٍد اإليه، وهذه ولية 
تدبير لم�شالح الحياة وعمارة الأر�س. تلك 
الدين، وهذه الدنيا. تلك هلل، وهذه للنا�س. 
تلك زعامة دينية، وهذه زعامة �شيا�شية، ويا 

ُبعد ال�شيا�شة عن الدين« �س69

اأعني  للدين،  العداء  العلمانية  »تنا�شب 
�شاماًل  نظامًا  اهلل  اأنزله  الذي  الإ�شالم، 
للحياة، كما اأن الإ�شالم ينا�شبها العداء اأي�شًا؛ 
لأنها تنازعه �شلطانه ال�شرعي في قيادة �شفينة 
المجتمع، وتوجيه دّفتها، وفقًا لأمر اهلل ونهيه، 
والحكم بما اأنزله« �س70. »اإن العلماني الذي 
الأ�شا�س،  من  ال�شريعة  تحكيم  مبداأ  يرف�س 
لي�س له من الإ�شالم اإل ا�شمه، وهو مرتد عن 
الإ�شالم بيقين، يجب اأن ي�شتتاب، وتزاح عنه 
ال�شبهة، وتقام عليه الحجة، واإل حكم الق�شاء 

عليه بالردة....« �س67
الإ�سلم واأ�سول الحكم، مطبعة م�سر، القاهرة، 

1925
الإ�سلم والعلمانية وجهاً لوجه، مكتبة وهبة، 

القاهرة، 1997

2. العلمانية واملواطنة 
اإلى  عائد  الأمر  فهذا  الفل�شفي،  اأو  العقائدي  وجهها  في  بالعلمانية  معنية  المواطنة  لي�شت 
ال�شمائر  على  �شلطة  اأي  تطلب  ول  تّدعي  ل  والمواطنة  الخا�شة،  خياراته  واإلى  الفرد  قناعات 
الحقوق  بذات  يحظى  فكالهما  علماني،  غير  اأم  علمانيًا  المواطن  كان  اإن  �شّيان  لها  وبالن�شبة 
وُيلزم بذات الواجبات. لكن الأمر يختلف في ما يخ�س العلمانية في وجهها العملي الإجرائي، 

حيث تتقاطع العلمانية مع المواطنة في العديد من النقاط الم�شتركة، مثاًل:
يراها  التي  والمبادئ  الأخالقية  المنظومة  اختيار  الحق في  اإن�شان  لكل  ال�سمير:  حرية   .1
العقائد  ممار�شة  في  اأي�شًا  الحق  وله  تعاليمها؛  وفق  عي�شه  اأمور  تنظيم  في  ويرغب  له  منا�شبة 
الدين  الإن�شان  اأن يختار  الحق في  ال�شمير  تعني حرية  الحال  وبطبيعة  المرتبطة بخياره هذا. 

الذي يريده اأو اأّل يختار اأي دين ويبقى بال دين.
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2. الم�ساواة بين المواطنين اأياً كانت عقائدهم اأو مذاهبهم: النتماء المذهبي اأو الديني اأو 
الطائفي ل يمنح مزية اأو اأف�شلية لمواطن على اآخر، ول يمكن اأن يكون عذرًا لحتقار اأو انتقا�س 
اأو تمييز. فكل النتماءات محترمة بالدرجة ذاتها، ولكل مواطن اأن يوؤمن بما يريد دون اأن ي�شّكل 

هذا النتماء �شببًا لتفاوٍت في المعاملة اأمام القانون. 

3.  رف�س هيمنة اأي دين اأو عقيدة على الدولة: في دولة المواطنة، ال�شيادة للمواطنين. لكن 
التي ت�شطلع بممار�شتها وتتكّفل بحمايتها فاأي هيمنة لمكّون من  ال�شيادة وهي  الدولة هي مقر 
المكونات الجتماعية على الدولة �شيوؤدي اإلى اختالل �شيادة المواطنين واإلى ن�شوء دولة لي�شت 

لكل مواطنيها.

لكن ل يعني تقاطع المواطنة مع العلمانية اأنه اإن وجدت الأولى تحققت الثانية تلقائيًا، فهناك 
القديمة،  اليونانية  )المدن  علمانية  لي�شت  لكنها  المواطنة  فيها  تتحقق  دول  عن  عديدة  اأمثلة 
بريطانيا....(، كما يمكن اأن نجد دوًل، لكن بحالت اأقل، علمانية لكن ل تتحقق فيها المواطنة 

)التحاد ال�شوفييتي �شابقًا، المك�شيك، تركيا في زمن الجنرالت....(.

3. علمانية الدولة 
اإطار  في  العلمانية  تناق�س  التي  المهيمنة  الخاطئة  الفكرة  اإلى  دائمًا  التنّبه  ال�شروري  من 
معار�شة الدين بينما هي مبداأ في الدولة ولي�س في الدين. وتتحدد علمانية الدولة بمجموعة من 

الخ�شائ�س، اأهمها:
1. حيادية الدولة تجاه الدين: تقف الدولة على م�شافة واحدة من جميع الأديان.

2. الدين متحرر من اأي تبعية للدولة: الدين م�شتقل عن الدولة فال يخ�شع لموؤ�ش�شاتها. 
3. ل ف�سل لدين على اآخر: الأديان �شوا�شية اأمام القانون فال تمييز ول تمايز بينها.

4. حرية المعتقد: ل �شلطة على المواطن في ما يعتقده، اأو في رف�شه اأن يعتقد �شيئًا، غير 
�شلطة ال�شمير. 

5. حرية ممار�سة ال�سعائر: ل يجوز التدخل في ممار�شة ال�شعائر المرتبطة باإيمان النا�س ما 
دامت ل تخّل بال�شلم الأهلي. 
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المواطن والمجتمع

الف�سل الرابع
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1. مفهوم املجتمع املدين: 
بع�شهم  مع  يعي�شون  الذين  الأفراد  من  محدد،  اأو  كبير،  عدد  اإلى  »مجتمع«  م�شطلح  ي�شير 
ويخ�شعون  عَر�شية،  عالقاٍت  اأو  متينًة  عالقاٍت  تكون  اأن  يمكن  عالقاٌت  بينهم  وتربط  بع�شًا، 
مثل  للجماعة،  الم�شترك  العي�س  تخ�س  التي  الم�شاعر  من  عدٍد  في  ويت�شاركون  عامٍة،  لقوانين 

الوطنية ومثل الحما�شة للرموز الم�شتركة.... 
في هذا المجتمع الوا�شع، تقوم بين المواطنين عالقات تفر�شها طبيعة الإن�شان الجتماعية، 
اأو حاجاته الغرائزية، اأو الظروف المت�شاركة بين النا�س، اأو م�شالحهم المتقاطعة. هذه العالقات 
تكون تاآلفية ب�شكل عام، لأنها توؤالف بين اأفراد تجمعهم قوا�شم م�شتركة، وتبداأ من عالقة الطفل 
باأمه، ثم تتطور اإلى عالقته مع بقية اأفراد العائلة، فمع مجموع الأطفال في الجوار، ثم في الحي، 
ثم في المدر�شة، وهكذا دواليك. فيكبر الفرد، وتتنامى مجموعاته طردًا مع تو�ّشع مجاله الحيوي 
من ح�شن اأمه اإلى العائلة، اإلى الحي، اإلى المدر�شة، اإلى العمل، وغير ذلك من م�شارات تر�شمها 
اأو ُفر�شت عليه. وفي كل عالقات جديدة في حياة الإن�شان، تبرز  طبيعة الحياة التي اختارها، 
اأ�شا�شها مجموعة جديدة )مجموعة العائلة،  اأنا�ٍس جدد تنبني على  عنا�شر م�شتركة بينه وبين 
مجموعة اللغة، مجموعة المذهب الديني، مجموعة الجن�س، مجموعة اللعب، مجموعة المدر�شة، 

1. المجتمع المدني
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مجموعة العمل، مجموعة النادي الريا�شي، مجموعة النقابة، محموعة الحزب.....(. وفي كل 
مرة، ت�شّكل هذه العنا�شر الم�شتركة اأ�شا�س الهوية الجديدة التي تن�شاف اإلى �شابقاتها في ر�شم 

الهوية المركّبة الخا�شة لكل اإن�شان.
ي�شّكل النا�س، اإذن، داخل المجتمع مجموعاٍت ب�شريًة كبيرًة، اأو �شغيرًة، ينتمون اإليها بالطبيعة 

حينًا اأو بالإرادة اأحيانًا، موؤ�ش�شين بذلك لنوعين من المجموعات: الأهلية والمدنية.

2. املجموعات الأهلية واملجموعات املدنية 

المجموعات الأهلية: ل ياأتي ان�شمام النا�س اإلى هذه المجموعات نتيجة لت�شّوراتهم حول
الكون  حول  لروؤاهم  اأو  ال�شيا�شية  لطموحاتهم  اأو  الحياة 
والطبيعة والمجتمع والدولة... واإنما يجدون اأنف�شهم منتمين 
اإليها، طبيعيًا وبدون اإرادة م�شبقة، دون اأن يقوموا باختيارها. 
اأع�شائها م�شاعر القربى والإلفة  وهي مجموعاٌت تربط بين 
الأقرباء  اأي  بالأهل،  و�شفهم  وي�شلح  والع�شبية،  والحمّية 
واحدٍة  عائلٍة  اإلى  كالنتماء  ال�شكن...  اأو  التبعية  اأو  بالن�شب 

اأو قبيلٍة واحدة اأو جن�ٍس واحد اأو �شريحٍة عمريٍة واحدة اأو حيٍّ واحد. وقد يكون هذا النتماء ملزمًا 
ل�شماٍت وعالقاٍت ل يريدها المرء، لكنه يفني عمره اأ�شيرًا لأحكامها. 

فهو  المجموعات؛  هذه  اإلى  لنتمائه  الأول  الأ�شا�َس  الفرد  وعي  يمّثل  المدنية:  المجموعات 
اأو  ينخرط فيها لأنه يجد فيها مجاًل لتحقيق متعة يرجوها، كال�شتمتاع بعر�ٍس �شينمائي مثاًل 
ممار�شة ريا�شٍة اأو تزجية فراٍغ )النوادي(... اأو لأنه يجد فيها مجاًل للعمل مع غيره للدفاع عن 
من  جانب  لتجميل  مجاًل  اأو  )النقابة..(  العمل  في  اأو�شاعهم  لتح�شين  اأو  الم�شتركة  حقوقهم 
اأّن ما  لأنه يجد  اأو  نهر...  اأو مجرى  تنظيف حديقة عامة  اأو  البيئة  الحياة كالدفاع عن  جوانب 
تطرحه من اأفكار واأهداف يتالقى مع اأفكاره واأهدافه حول حياة المجتمع اأو الوطن اأو الإن�شانية 
جمعاء. هذه المجموعات هي الأر�س الخ�شبة للمواطنة الفّعالة، ففيها يجهد المواطن لكي يبني، 

مع المواطنين الآخرين، عي�شهم الم�شترك بال�شكل الذي يّتفقون عليه مجتمعين.

»الع�سبية«
»اأنا واأخي على ابن عمي،

واأنا وابن عمي على الغريب«
مثل �سعبي من بلد ال�سام
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3. املجتمع الأهلي واملجتمع املدين 
ت�شميته  على  يتفق  ما  ت�شّكل  الأهلية  المجموعات  اإن  القول  يمكن  �شبق،  ما  على  اعتمادًا 
اآليات  من  يبدو  وكما  المدني.  المجتمع  المدنية  المجموعات  ت�شّكل  حين  في  الأهلي،  المجتمع 
للمواطنين، ففي  الحرة  الواعية  الإرادة  في  المجتمعين  بين  الفرق  يكمن  المجموعات،  ت�شّكل 
لت�شّكل  الأول  ال�شرط  تدّخلها  يمّثل  الإرادة،  هذه  تدخل  عن  بمعزل  الأول  المجتمع  يت�شّكل  حين 
المجتمع المدني. لكن في الواقع ثمة فروق اأخرى بين نوعي المجموعات الجتماعية، وبالتالي 

بين المجتمعين، يجدر ذكرها:
1. المواطنون الذين يّتخذون بكامل اإرادتهم القرار باللتحاق بمجموعة مدنية ذات اأهداف 
اجتماعية اأو �شيا�شية هم مواطنون فّعالون، لأنهم ي�شعون اإلى ممار�شة حقهم في الم�شاركة في 

اتخاذ القرارات الخا�شة بحياتهم، ول ي�شّلمون لم�شيئة �شلطاتهم في تقرير م�شائرهم.
الأفكار  تحت�شن  التي  فهي  المدنية،  المجموعات  تقوده  وال�شيا�شة  المجتمع  في  التغيير   .2
العالج  وتجترح  مخاطرها،  وتظهر  الواقع،  اأمرا�س  على  اليد  ت�شع  التي  الثورية  اأو  الإ�شالحية 

المنا�شب لها.
قوانين  فوق  ت�شعها  التي  الخا�شة  العرفية  قوانينها  الأهلية  للمجموعات  يكون  ما  غالبًا   .3
اآبهة بالقوانين العامة، مما ي�شّكل واحدًا من اأخطر  الدولة، فتطّبقها حين تحين الظروف غير 

العوائق اأمام تحقيق الم�شاواة، وبالتالي المواطنة، في البالد.
بينما  جانبها،  لتاأمن  وت�شتر�شيها  الأهلية،  المجموعات  ال�شتبدادية  ال�شلطات  تحابي   .4
على  وتعمل  تجاوزاتها،  وتف�شح  ال�شلطة،  تراقب  التي  المدنية  المجموعات  ب�شرا�شة  تحارب 

ت�شحيح ال�شيا�شات والقوانين القا�شرة عن تلبية حاجات المواطنين وتاأمين ال�شالم الأهلي.
5. تعمل المجموعات الأهلية على �شيانة الوجود الم�شترك للمواطنين )المجموعات بجانب 
الم�شترك  العي�س  اآليات  المدنية لخلق  المجموعات  المختلفين، في حين تجتهد  بع�شًا(  بع�شها 

)المواطنون الأفراد مع بع�شهم بع�شًا(. 
الأولى،  بالدرجة  )الأولية(  الطبيعية  الثقافات  ت�شّكلها  في  الأهلية  المجموعات  ت�شتثمر   .6

بينما ت�شتثمر المجموعات المدنية الثقافات المكت�شبة )الثانوية(. 
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5. مقومات املجتمع املدين 
التعريفات �شموًل وتقّباًل هو  اأكثر  اأن  ثمة تعريفات ل يمكن ح�شرها للمجتمع المدني، غير 
التالي: »المجتمع المدني هو مجموع التنظيمات المت�شّكلة طواعية )بالإرادة الحرة لأع�شائها( 
والتي تمالأ الحيز الجتماعي المنح�شر بين العائلة والدولة )الموؤ�ش�شات الحكومية(. تهدف هذه 
األ  منهم )�شرط  معّينة  ل�شالح مجموعة  اأو  المواطنين،  ل�شالح مجموع  العمل  اإلى  التنظيمات 
يحمل عملها �شررًا لبقية المواطنين(، يعمل اأفرادها تطّوعًا، وتلتزم بقبول الختالف والتنوع«. 

للمجتمع المدني اإذن عدد من المقومات التي تمّيز تنظيماته، وُي�شترط وجوُدها لت�شكيل تلك 
التنظيمات، وهي:

المدني يقومون بذلك  المجتمع  اإلى تنظيمات  المنتمون  طواعية النت�ساب: فالمواطنون   .1
اأن  لأفراد  اأو  ل�شلطة  اأو  لجهة  يمكن  اإلزام  اأو  ق�شر  اأي  دون  الواعية  اإرادتهم  وبكامل  طواعية 
يمار�شوهما عليهم. يعني هذا، في ما يعنيه، اأي�شًا اأن التجمعات الأهلية ل تندرج في اإطار المجتمع 
المدني تلقائيًا ما دام اأع�شاوؤها يجدون اأنف�شهم �شمنها من غير اأن يختاروا ذلك بكامل حريتهم.  

اإلى  ينظرون  ل  المدني  المجتمع  تنظيمات  اإلى  المنتمون  فالمواطنون  بالآخر:  القبول   .2
بها.  بالتمتع  الحق  الم�شابهة  الأخرى  للتنظيمات  لي�س  بحقوق  تتمتع  كانت  لو  كما  تنظيماتهم 
ويدافعون عن حق التنظيمات الم�شابهة، واأع�شائها، بالعمل بحرّية ت�شاوي الحرية التي يجب اأن 

يتمتعوا بها، وبالح�شول على فر�ٍس مكافئة للفر�س التي يح�شلون عليها.

المتناع عن العمل �سد ال�سالح العام: تعمل تنظيمات المجتمع المدني لخير المجتمع   .3
اأن  هو  المدنية  جوهر  لأن  وهذا  ل،  اأم  فاعلين  اأكانوا  �شواء  المواطنين،  مجموع  هو  حيث  من 
هناك  لكن  فيه.  يعي�س  الذي  للمجتمع  مخل�شًا  يبقى  واأن  الوطن،  في  �شركاءه  المواطن  يحترم 
ن�شبة كبيرة من تنظيمات المجتمع المدني )جمعيات، نقابات، روابط، اأندية، اأخويات، وداديات 
)amicales(....( ترّكز ن�شاطاتها وجهودها على تحقيق م�شالح المواطنين المنتمين اإليها، ول 
يعتبر هذا الأمر خروجًا عن مدنية هذه التنظيمات �شريطة األ تكون هذه الم�شالح متعار�شة مع 

الم�شلحة العامة للمجتمع. 
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اأحزابًا  لي�شت  المدني  المجتمع  تنظيمات  ال�سيا�سة:  في  المبا�سر  العمل  عن  المتناع   .4
ال�شلطة الهدف الأ�شمى والأغلى لأي حزب �شيا�شي، تمتنع  اإلى  �شيا�شية. فبينما ي�شّكل الو�شول 
هذه التنظيمات عن الن�شال من اأجل اكت�شاب ال�شلطة. هذا ل يعني، على الإطالق، اأن التنظيمات 
المدني  المجتمع  اأدوار  كل  لأن  الحقيقة،  في  له  معنى  ل  القول  فهذا  �شيا�شية«  »ل  هي  المدنية 
تدخل في �شلب ال�شيا�شة بمعناها النبيل، اأي العمل في ال�شاأن العام والتاأثير فيه لتطويره وتح�شين 

ظروف الحياة لمجموع المواطنين.
المدني  العمل  في  ينخرطون  المدنية  التنظيمات  اإلى  المنتمون  فالمواطنون  التطّوع:   .5
ت�شاعد  م�شوؤوليات  تحّمل  في  ولرغبتهم  عي�شهم،  اأمور  اإدارة  في  م�شاركتهم  باأهمية  لقناعتهم 
كونهم  النف�س  عن  الر�شا  م�شاعر  وتمنحهم  الم�شتركة  الحياة  ظروف  تح�شين  في  مجتمعهم 
اأو اأجر من  اإن�شانيتهم. يفتر�س هذا التطّوع العمل دون انتظار مقابل مادي  يحققون جانبًا من 
مهمات  لقاء  منها  اأع�شاء  بمكافاأة  التنظيمات  تقوم  اأن  الحالت  من  كثير  في  يمكن  لكن  اأحد، 

تطلبها منهم ويحتاج اإنجازها وقتًا وجهدًا مح�شوبين.

5. تداخالت املجتمع املدين 
والموؤ�ش�شات  العائلة  بين  المنح�شر  الجتماعي  الحيز  في  المدني  المجتمع  تنظيمات  تقوم 
الحكومية، غير اأن هذا الحيز هو اأي�شًا المجال الحر الذي يحت�شن اأ�شكاًل اأخرى من التنظيمات 
العاملة في ميادين الن�شاط الجتماعي الأخرى مثل ال�شيا�شة والقت�شاد والثقافة..اإلخ.. هكذا، 
وبينما نحن نحاول، نظريًا على الأقل، و�شع مقومات �شابطة للم�شطلح، كي ل نقع في فو�شى 
من  تخفف  التبا�شات  يفر�س  الواقع  اأن  نجد  ومنهجية،  فكرية  بلبلة  من  عنها  ينتج  وما  الدللة 
المدنية  التنظيمات  من  الكثير  لأن  ذاك  قاطعًا.  علميًا  تحديدًا  الم�شطلح  تحديد  على  قدرتنا 
تتداخل مع ميادين الن�شاط الجتماعي الأخرى مما يخفف من و�شوح تخوم المجتمع المدني. 

ومما نجده في هذا ال�شياق:

اأوًل، مع تلك التي وجدناها  مع الميدان الأهلي: تتداخل تنظيمات المجتمع المدني،   .1-3
في المجتمع الأهلي، حيث يمكننا اأن نجد تنظيمات قائمة على اأر�شية اأهلية، لكنها تنبثق منها 
التنظيم  ي�شغله  الذي  الحيز  اأكبر من حدود  تعمل ل�شالح مجموع  ا�شتطالة مدنية  لو كانت  كما 
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الأهلي. مثال ذلك: الأخويات التي تنت�شر في اأكناف الكنائ�س الم�شيحية والتي تقت�شر ع�شويتها 
ينتمون،  ل  لمواطنين  وخيرية  اجتماعية  تقدم خدمات  لكنها  للكني�شة،  التابعين  الموؤمنين  على 
بال�شرورة، اإلى جماعة الموؤمنين المرتبطين بالكني�شة. ومن الأمثلة الأخرى الم�شهورة جدًا على 
الأحمر،  كال�شليب  العالم  في  الكبرى  الإ�شعافية  المنظمات  والمدني  الأهلي  بين  التداخل  هذا 
والهالل الأحمر وغيرها، فهي، على الرغم من مرجعيتها الدينية الرمزية، ل تح�شر تدخالتها 

في اإطار مجموعة دينية محددة.

مجموع  على  للدللة  ال�شيا�شي  المجتمع  م�شطلح  ن�شتخدم  ال�سيا�سي:  الميدان  مع   .2-3
الأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية التي تعمل داخل المجتمع الديمقراطي ب�شكل تناف�شي في �شعي 
حثيث لكي ت�شل اإلى ال�شلطة وتنفرد، بمفردها اأو بالتحالف مع تنظيمات قريبة منها في الفكر 
ال�شيا�شية في  الحياة  العام ول�شكل  لل�شالح  روؤيتها الخا�شة  البالد �شمن  والتطلعات، في قيادة 
في  تعمل  مدنية  تنظيمات  بت�شكيل  �شرف  �شيا�شية  تنظيمات  المثال،  �شبيل  على  تقوم،  البالد. 
مجال ن�شر القيم الفكرية اأو الإيديولوجية العامة التي تقود عملها ال�شيا�شي، وتبقي على حياديتها 
النظرية لتظهر كما لو كانت تنظيمات مدنية م�شتقلة، بينما هي لي�شت في الواقع �شوى ا�شتطالت 
مدنية لتلك التنظيمات ال�شيا�شية. نجد مثاًل وا�شحًا على هذه الحال في الجمهورية الألمانية، 
حيث تن�شئ الأحزاب الكبرى منظمات غير حكومية تبقى مرتبطة بها، لكنها ذات فاعلية مدنية 

وا�شعة على الم�شتويين الوطني والدولي.

طرفّي  اأحد  بو�شفها  الحكومية،  الموؤ�ش�شات  نحدد  عندما  الحكومي:  الميدان  مع   .3-3
المجتمع المدني، ل ن�شتطيع اإل اأن ننتبه اإلى اأن الديمقراطية المماَر�َشة على كل م�شتويات الدولة 
تف�شي في نطاقها الأ�شيق )البلديات( اإلى �شكل من اأ�شكال المجتمع المدني المحلي متمّثل في 
المجل�س البلدي، اأو المجل�س المحلي الذي ين�شط كما لو كان تنظيمًا مدنيًا. الأمر ذاته نجده في 
حالت غياب الدولة حيث يقوم اأهل المحلة باختيار مجل�س محلي يقوم باأعباء الحكومة الغائبة 

مع احتفاظه بطابعه المدني الأ�شلي.  

مع الميدان القت�سادي: الربح المادي هو ديدن التنظيمات والموؤ�ش�شات العاملة في   .4-3
للتنظيمات المدنية، لكن  الميدان القت�شادي، وهذا ما يبدو متناق�شًا مع مبداأ التطوع الالزم 
وجوهها،  من  وجه  من  باأكثر  تدخل،  لكنها  اأهدافها  وفي  جوهرها  في  اقت�شادية  ن�شاطات  ثمة 
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في نطاق عمل المجتمع المدني وعلى اأكثر من �شعيد، منها، مثاًل، الموؤ�ش�شات الإعالمية التي ل 
يمكنها اأن تحيا بغير ربح مادي م�شتمر لكنها، على الرغم من ذلك، تلعب دورًا حيويًا في المجتمع 
موؤ�ش�شات  ذاته  الت�شنيف  في  وتدخل  الأ�شيلة.  اأدواره  من  بواحد  وحدها  وت�شطلع  بل  المدني، 
بل وحتى  الن�شر،  ودور  الخا�شة  المو�شيقية  والفرق  والمتاحف  الم�شارح  ثقافية متخ�ش�شة مثل 

الجامعات الخا�شة.

6. اأدوار املجتمع املدين 
اإذ  الأوطان.  في  يتبووؤه  الذي  والخطير  ال�شتثنائي  الموقع  المدني من  المجتمع  اأدوار  تنبثق 
يظهر هذا الموقع ك�شوار يحيط بالمواطنين من الخارج ويف�شل بينهم وبين الدولة وموؤ�ش�شاتها. 
اإلى  الداخل  الو�شيط في تدخالت تتجه من  المدني دور  المجتمع  يلعب  الموقع  ومن خالل هذا 
الخارج )حماية المواطنين من الدولة، مراقبة الدولة....( ومن الخارج اإلى الداخل )م�شاعدة 

الدولة، تحقيق المواطنة الفّعالة..(. ومن اأبرز هذه الأدوار:    
4-1. الحماية من الدولة: الدولة غول ل يتردد بالإقدام على اأية عملية عنفية تبدو �شرورية 
التنموية، وهي، في عملياتها تلك، قد  لب�شط �شيادة الدولة وتنفيذ مخططاتها وا�شتراتيجياتها 
تنتهك حقوق المواطنين، اأو تهدد بانتهاكها. وبما اأن المواطن الفرد غالبًا ما يكون عاجزًا اأمام 

الدولة، فاإن المجتمع المدني ي�شطلع بمهمة حمايته من انتهاكات الدولة. 

4-2. مراقبة الدولة: ت�شطلع الموؤ�ش�شات الإعالمية الحرة ب�شكل اأ�شا�شي بهذه المهمة الحيوية 
من مهام المجتمع المدني. و�شواء كانت الموؤ�ش�شات الإعالمية مرتبطة بالميدان القت�شادي اأم 
ال�شيا�شي )�شحافة اأحزاب( يبقى دورها فاعاًل في ك�شف ق�شايا قد ل ي�شتطيع المواطن معرفتها 
ب�شهولة، مثل ع�شف الدولة و�شوء ا�شتخدام ل�شلطة وق�شايا الف�شاد وغيرها. ويكتمل دور مراقبة 
الدولة عندما ل تكتفي و�شائل الإعالم بتقديم الم�شكلة اأمام المواطنين، واإنما اأي�شًا تقوم بتقديم 

اقتراحات لحلها. 

4-3. تر�سيد عمل الدولة: تعاني الدولة وموؤ�ش�شاتها، ب�شبب حجم اأعمالها وقوة البيروقراطية 
فيها، من تعثرات في العمل، تعيق قيامها بوظائفها الأ�شا�شية في ح�شن الإدارة وفي ح�شن ال�شتجابة 
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لتطلعات المواطنين. وقد ل تتاأتى بع�س تلك التعثرات من ظروف العمل التي تحيط بالموؤ�ش�شات 
فح�شب، واإنما اأي�شًا من خلل في بنيتها اأو بنية المنظومة الحقوقية الم�شوؤولة عن �شبطها. ففي 
كلتا الحالتين، وفي حالت اأخرى عديدة، ي�شطلع المجتمع المدني وتنظيماته بمهمة و�شع اليد 

على تعثرات الدولة ومعاينتها واقتراح المعالجة الناجعة لها.  

ُيقا�س،  ل  بما  اأكثر،  وخبرات  وقوى  طاقات  المدني  المجتمع  يحوي  الدولة:  م�ساعدة   .4-4
من تلك التي في الدولة واأجهزتها، لذا يغدو طبيعيًا اأن نجد تنظيمات مدنية تقوم بال�شطالع 
بما ل ت�شتطيع الدولة ال�شطالع به من م�شوؤوليات، وخا�شة في الظروف ال�شتثنائية، كالكوارث 
ر في  الطبيعية اأو الحروب اأو النزاعات العميقة. اأي اأن ت�شاعدها في تحقيق واجباتها عندما تق�شّ

تنفيذ هذه الواجبات.

4-5. تحقيق المواطنة الفاعلة: المجتمع المدني هو الحا�شنة الحقيقية لكل اأ�شكال الن�شاط 
المواطني اأيًا كانت طبيعته. و�شواء كان ن�شاطًا ت�شاركيًا لختيار ممثلي المواطنين اإلى البرلمان 
)حمالت انتخابية(، اأم فعالية فردية ت�شعى اإلى التاأثير على المجتمع العام )ن�شر اأفكار جديدة 
)مظاهرات،  مغت�شب  حق  عن  للدفاع  جماعية  فعالية  اأم  ممكن(،  مدى  اأو�شع  على  ونقا�شها 
احتجاجات، اإ�شرابات...(، اإلى ما هنالك من اأ�شكال الفاعلية المواطنية، كلها تجري في اإطار 

المجتمع المدني ويعتمد نجاحها على مدى حيوية هذا المجتمع.  

للمواطنين  يتاح  مختلفة  اآليات  المجتمع  في  ع  تتو�شّ وتجديدها:  النخب  ت�سكيل   .6-4
هذه  اأكانت  �شواء  الج�شدية،  اأو  الِحَرفية  اأو  الذهنية  ومْقِدراتهم  مواهبهم  ا�شتثمار  خاللها  من 
المقدرات فطرية اأو مكت�شبة ليتو�شلوا اإلى احتالل مواقع رفيعة في المجتمع ت�شّكل في مجموعها 
يندرج  الآخر  الحكومي، لكن بع�شها  القطاع  اإلى  الآليات  ينتمي بع�س هذه  النخبة الجتماعية. 
في �شياق الحركية الطبيعية للبنى والموؤ�ش�شات والمنظمات التي يت�شّكل منها المجتمع المدني. 
وفي الحالة الطبيعية يتكامل هذان الق�شمان، بحيث يتكّفل كل منهما بفرز النخب الخا�شة في 
مجاله، وفي الكثير من الأوقات تقوم اأجهزة الدولة بامت�شا�س جزء كبير من النخب التي يفرزها 

المجتمع المدني لال�شتفادة من مقدراتها في عملية ت�شيير مرافق الدولة.
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1. مفهوم الثقافة 
َيعِرف مفهوم الثقافة دللٍت مختلفًة متما�شيًة مع اختالف ال�شياقات الفكرية التي تتناوله. 
وفي ظل غياب، اأو ِلنقْل ندرة، التعامل العلمي مع هذا المفهوم، وانح�شار ا�شتخدامه في و�شائل 

الُمكَت�َشبة  دللته  غلبت  ال�شيا�شية،  الأدبيات  وفي  الإعالم 
من هذين الم�شمارين على كل دللة اأخرى، وانتهى اإلى اأن 
اأ�شبح مفهومًا وحيد الدللة، يعني النتاج الفكري والن�شاط 
به  يقوم  الذي  مو�شيقى....(  فن،  اأدب،  )فكر،  الإبداعي 
الدللة  هذه  مع  المتعامل  ال�شخ�س  واكت�شب  ال�شخ�س. 
اإلى ا�شم يدل  �شفة »المثقف«، لتتحّول هذه ال�شفة لحقًا 
للتدليل  مثقف«  اإن�شان  »هذا  نقول  كنا  متمّيزة.  هوية  على 

على �شعة معرفته وخبرته، وبتنا نقول »هذا مثقف« بمعنى اأنه يعمل في اأي �شيء مرتبط، ب�شكل 
من الأ�شكال، بالثقافة في دللتها الأحادية المذكورة. 

واإذ نتناول هنا مفهوم الثقافة وعالقته بالمواطنة فاإنما نتناوله بمعناه الأنتروبولوجي )المعتمد 

2. الثقافة

]الثقافة هي مجمل الخ�شائ�س 
والـماديــة  الروحـيـة  الـممـّيـزة، 
والفكرية والعاطفية، التي تحدد 
هوية مجتمع اأو فئة اجتماعية[

لل�سيا�سات  العالمي  )الموؤتمر 
الثقافية مك�سيكو 1982(
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لدى اليوني�شكو( ولي�س بمعناه ال�شائد. نتناوله بالمعنى الذي يرى الثقافة فعاليًة اإن�شانية ت�شمل 
التفكير  اآخر،  بمعنى  اأو،  والمادية  والعاطفية  والروحية  العقلية  الإن�شاني  الن�شاط  اأوجه  جميع 
يبنيها  التي  العالقات  اأ�شكال  كل  تت�شمن  هذه  الن�شاط  واأوجه  والخبرات.  والم�شاعر  والإيمان 

الإن�شان الفرد، اأو الب�شر المن�شوون في جماعٍة، مع العالم. 
يتعامل  لثقافات  اأو  لثقافة  اأي حاماًل  اإن�شان مثقفًا،  للثقافة، ي�شبح كل  المفهوم  ح�شب هذا 
على اأ�شا�شها مع العوالم القريبة اأو البعيدة المحيطة به. يت�شاوى في ذلك الجميع، اأيًا كان عدد 
الكتب التي قروؤوها، اأو المعارف التي ح�شلوا عليها، واأيًا كانت درجة تح�شيلهم العلمية اأو �شعة 
اأي يبني عالقات، مع ف�شائه  اأو تنق�س، والكل يتعامل،  خبراتهم. الكل �شاحب ثقافة قد تزيد 

ح�شب ثقافته. 
ولهذا التعريف فائدة جمة في درا�شة المجتمعات لأنه ي�شمح بالنظر اإلى الثقافة باعتبارها 
منظومة فاعلة في المجتمع، اأي مجموعة قوى وعالقاٍت ل مادية، توؤّثر في الأفراد والجماعات 
وتدفعهم اإلى اتخاذ موقف اأو انتهاج �شلوك اأو اإبداِع ُمنَتٍج )فني، اأدبي، مو�شيقي....( يغّير من 
ومن  الظواهر  من  الكثير  بفهم  تاليًا،  وي�شمح  جماعات.  اأو  اأفرادًا  كانوا  �شواٌء  حيواتهم،  �شكل 
القومية، بو�شفها  الع�شبية  الإطار، ت�شبح  المجتمع. في هذا  للر�شد في  القابلة  الديناميكيات 
القبلية  وكذلك  ثقافًة،  العالم،  في  توجهاته  للفرد  تر�شم  التي  والمواقف  الم�شاعر  منظومة من 
والع�شائرية والعائلية؛ وفي هذا الإطار، اأي�شًا، ي�شبح التدّين، من حيث هو تر�شانٌة من المبادئ 
والقواعد ال�شابطة لوجود الفرد في العالم، ثقافًة، وكذلك المذهبية والطائفية، بل وحتى الإلحاد؛ 
هُة للفرد في المجتمع من اإيديولوجيات  وفي هذا الإطار اأخيرًا ت�شبح المنظومات الو�شعية الموجِّ

ومذاهَب فكريٍة وفل�شفاٍت وغيرها، المواطنة مثاًل،  ثقافًة.
بيير  الفرن�شي  الجتماع  عالم  ح�شب  الهابيتو�س،  مفهوم  المعنى،  بهذا  الثقافة،  تالم�س 
توجيهًا  ال�شلوك  توّجه  التي  »العقلية  باأنه:  الختزال،  من  ب�شيء  تعريفه،  يمكننا  والذي  بورديو، 
التكوينات الإدراكية المكت�شبة  اأكثر تف�شياًل: منظومة من  عفويًا وتلقائيًا«. والذي يعني، ب�شكل 
عبر الزمن والتربية والتن�شئة والأو�شاع الجتماعية. وهو، اأي »الهابيتو�س«، ي�شّكل الطاقة الفعلية 
البنية  في  تر�ّشخت  معّينة  انطالقًا من مرجعية  الجماعة  اأو  الفرد  �شلوكيات  بتوجيه  تقوم  التي 

الذهنية التي تحكم الممار�شات والفعاليات ال�شلوكية للفرد والجماعة على حّد �شواء. 
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2. ت�سنيف الثقافات 
يولد الإن�شان بكرًا ثقافيًا، اإذ لم يقّر العلم حتى اليوم اإمكانية انتقال الثقافات، اأو ال�شمات 
اإلى احتمالية حدوث  اإلى جيل، على الرغم من انت�شار درا�شات ت�شير  الثقافية، جينيًا من جيل 
ثقافات  غير  تكون  اأن  يمكن  ل  الإن�شان  ثقافات  اأن  وتلقائي،  مبا�شر  ب�شكل  يعني،  وهذا  ذلك. 
لحظة  من  لالإن�شان  ُتر�شم  التي  الحياتية  الم�شارات  واإنما  بالولدة،  ثقافة  ثّمة  فلي�س  مكت�شبة، 
ولدته، اأو قبلها، ثم تلك التي يختارها باإرادته، هي التي تك�شبه ثقافاته، وتجعل منه كائنًا ثقافيًا 
يتحرك في العالم، ويبني مع الف�شاء الجتماعي والطبيعي الذي يعي�س فيه عالقات مميزة تحدد 

�شكل وجوده. 
بطرق  الكت�شاب  هذا  ويتحقق  المبكرة،  طفولته  من  ثقافاته  باكت�شاب  اإذن،  الإن�شان،  يبداأ 
الثقافات  من  نوعًا  منهما  واحدة  كل  تحدد  رئي�شتين،  مجموعتين  في  ت�شنيفها  يمكن  مختلفة، 

الم�شتركة بطريقة اكت�شابها:
2-1. الثقافات الأولية )المكت�سبة بدون تدخل اإرادي(: هي تلك التي يكت�شبها الإن�شان، ول 
�شلطة له على رف�س اكت�شابها، اأي دون تدخله في عملية الح�شول عليها. وهو ي�شتطيع اأن يبّدل 
بع�س هذه الثقافات اأو يتخلى عنه، اأو ي�شتعي�س عنه بثقافة جديدة، غير اأنه ل ي�شتطيع التدخل 
واأهمها:  اأو الطبيعية،  الأولية  الثقافات �شفة  ليمنع وجوده لديه. نطلق على هذه المجموعة من 

الجن�س، والديانة اأو المذهب، والقومية، والجهوية. 
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الثقافات الأولية
ــــ الجن�س: يكت�شب الإن�شان من طبيعته الجن�شية ثقافة متمّيزة ترتبط بالنوع الجن�شي الذي 
اأ�شا�شي بالوظائف البيولوجية الطبيعية التي ي�شتطيع اأحد  ُولد عليه. وهذه الثقافة تتعّلق ب�شكل 
الجن�شين القيام بها، ويعجز الآخر عنها. فللمراأة، مثاًل، طبيعة فيزيولوجية ثابتة تمنحها القدرة 
له  ما  كل  لأن  يتوقف هنا،  الختالف  لكن  الرجل.  ي�شتطيعه  ل  ما  وهذا  والإنجاب،  الحمل  على 

من  ينبثق  ل  كافة  البيت  واأعمال  وتربيتهم  الأطفال  برعاية  عالقة 
الطبيعة البيولوجية للمراأة ح�شرًا، واإنما من الحياة الجتماعية التي 
هذه  تحّول  ذكورية  ثقافة  منها  فيكت�شب  و�شطها،  في  الإن�شان  يحيا 

المهام اإلى مهام ن�شوية خال�شة.

عليها.  ي�شبح  واإنما  طائفة،  اأو  مذهب  اأو  دين  على  الإن�شان  يولد  ل  الدين/المذهب:  ــــ 
وهو  والداه،  عليه  يفر�شه  الذي  الدين  على  لي�شبح  ُيَعّمد  اأو  اأذنه،  في  ّذن  ُيوؤَ اأو  ُيختن،  فالطفل 
المع�شع�شة في كل  الدينية  بالثقافة  الأول لحياة الطفل تبداأ عالقته  اليوم  دينهما بالطبع. ومن 
لحظات الحياة بدءًا من لغة التخاطب البدئية وحتى الرموز المعقدة، فينمو الطفل، وينمو معه 
ت�شربه للعنا�شر الدينية لي�شبح منتميًا، تلقائيًا، اإلى دين من ُوِلد بينهم، اأو مذهبهم، اأو طائفتهم.

ــــ القومية: اكت�شاب النتماء القومي ل يختلف في الآلية عن اكت�شاب النتماء الديني �شوى 
اأن الرموز القومية، التي تت�شلل اإلى وعي الطفل، تكون اأكثر تلقائية ومبا�شرة، اإذ تبداأ مع المنطوق 
اللغوي المنقول اإلى الطفل من اأقرب النا�س اإليه، اأّمه، والذي يتراكم تدريجيًا لي�شبح اللغة الأم، 

اللغة التي ي�شّرف اأمور عي�شه من خاللها.

ــــ الجهوية: للف�شاء المحيط بالنا�س، وما يمّيزه من �شمات بيئية جغرافية، تاأثير موؤكد على 
حياتهم وعلى �شكل العالقات التي يقيمونها مع العالم، مما يمنحهم ثقافات خا�شة من�شجمة مع 
اأماكن عي�شهم. غير اأن هذه الثقافات هي اأكثر الثقافات الطبيعية قابلية للتغّير، وخا�شة مع بناء 
الدول الوطنية التي تعمل على ت�شكيل هوية وطنية م�شتركة: من خالل التعليم المّوحد والجي�س 
الوطني الواحد... ناهيك عن تنامي ظاهرة انتقال محل ال�شكن ب�شبب الهجرة اأو ب�شبب العولمة 

وانفتاح الأ�شواق العالمية.   

»الطبيعة تخلق النا�س مت�شابهين، 
والحياة تجعلهم مختلفين«

كونفو�سيو�س
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اأن  يريد  لأنه  الإن�شان  يكت�شبها  التي  تلك  اإرادياً(: هي  )المكت�سبة  الثانوية  الثقافات   .2-2
يكت�شبها من خالل حياته وفعاليته )الإيديولوجيا، نمط العي�س، اللغات..(، اأو لأنه ل بّد له من 
اأن يكت�شبها ب�شبب ما يطراأ على م�شارات حياته من تغيير ل بّد له من التاأقلم معه )تغيير مكان 

الإقامة، الإ�شابة باإعاقة دائمة...(.
يكت�شبها  اأن  لالإن�شان  يمكن  التي  الثانوية  الثقافات  ح�شر  الأحوال،  من  حال  باأي  يمكن،  ل 
اإراديًا، اأو من دون اأن يقاومها، خالل م�شيرته الحياتية. ويتاأثر عدد ما يمكن لالإن�شان اأن يكت�شبه 
يتحرر  ما  فبَقْدر  ومادية...  و�شحية  و�شيا�شية  ونف�شية  اجتماعية  عديدة  بعوامل  ثقافات  من 
الإن�شان من القيود الجتماعية، وبقدر ما يتاح له النفتاح على العالم الوا�شع واكت�شاف عوالم 
ويلتزم  لقواعدها  يخ�شع  التي  والجتماعية  ال�شيا�شية  النظم  وبح�شب  وتغّيره،  فيه  توؤثر  جديدة 
باأعرافها، يكت�شب ثقافات ت�شبط عالقاته مع العالم. نجد بين الثقافات الثانوية المكت�شبة، على 

�شبيل المثال ل الح�شر:

الثقافات الثانوية
ــــ ثقافة الخوف: تلجاأ الأنظمة ال�شتبدادية اإلى زرع ثقافة الخوف في المواطنين لكي ُتثبط 

الفّعالة،  مواطنيتهم  لتحقيق  المبادرة  روح  عندهم 
ال�شلبية  المواطنة  حالة  من  الخروج  محاولتهم  وتعّطل 
لالنخراط في اأعمال وفعاليات ومبادرات ل�شالح ال�شاأن 
العام. ثقافة الخوف هي المالط الذي ت�شكبه ال�شلطات 
ال�شتبدادية في المجتمع لتت�شّلب مفا�شله، ويقعد عن 
الحركة. ول تعدم هذه ال�شلطات الو�شائل القادرة على 
فال  ذواتهم،  في  الخوف  ي�شتبطنون  المواطنين  جعل 
و�شائل  من  الكثير  فبا�شتخدام  بادروا  واإن  يبادرون، 
ما  بع�س  والترميز.  والمجاز  والتورية  كالإزاحة  التقية 
�شجل  في  يندرج  تلك  غايتها  لتحقيق  ال�شلطة  به  تقوم 
الم�شروع  العنف  كممار�شة  للدولة،  الأ�شا�شية  الوظائف 

»�شن�شحقك حتى الرميم. لن ت�شفى اأبدًا حتى لو 
بعد  يكون بمقدورك  لن  ال�شنين.  األفًا من  ع�شت 
اليوم اأن تعرف الم�شاعر الإن�شانية العادية. كل ما 
فيك �شيفنى. لن يكون بمقدورك اأن تعرف الحب، 
الف�شول،  ال�شحك،  الحياة،  فرح  ال�شداقة، 
�شنع�شرك  خاويًا.  �شتكون  النزاهة.  ال�شجاعة، 

حتى ت�شبح خاويًا ثم نملوؤك من ذاتنا«
مع  التحقيق  حفلة  ختام  في  »اأوبريان«  الجالد 
رواية  في  الأ�شا�شية  ال�شخ�شية  »وين�شتون«، 

1984 للكاتب البريطاني جورج اأورويل
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بهدف �شيانة ال�شلم العام. لكن ال�شتبداد يبالغ في تفعيل الأجهزة العنفية، ويتع�ّشف في تطبيقها 
اإلى ذلك، ل تتوانى ال�شلطات ال�شتبدادية عن ا�شتنباط  اإ�شافة  لخلق الخوف لدى المواطنين. 
اآليات قانونية واإدارية ت�شّخرها لهذه الغاية اأي�شًا، مثل التحّكم بتنقالت المواطنين الموظفين، 
اأو الإيعاز بتعقيد اأمور النا�شطين في اإدارات الدولة، اإلى ما هنالك من اإجراءات ترهيبية تجعل 

المواطن يفّكر مّرات ومّرات قبل الإقدام على اأي مبادرة مواطنية.

ــــ ثقافة التطوع: تدفع الحياة المادية ال�شتهالكية المواطنين نحو قناعة باأن ل �شيء بدون
 مقابل، حتى لو كان هذا ال�شيء من �شميم 
التي  ال�شلوكيات  ومن  الإن�شانية  الطبيعة 
ت�شيف على الحياة قيمة ل تقّدر بثمن. وقد 
ثقافة  اإلى  ذاتها  بحد  القناعة  هذه  تتحّول 
مكت�شبة تعيق اأ�شكال الت�شامن الإن�شاني الذي 
لكن،  المواطنة.  قيم  اأهم  من  واحدة  ي�شّكل 
في مقابل ذلك، يمكن اأن تن�شاأ ثقافة اأخرى 
اإن�شانيته  لالإن�شان  وتحقق  وقّيمة  محمودة 
وللمواطن مواطنيته، وهي ثقافة التطوع التي 
طواعية  الم�شاركة،  نحو  المواطنين  تدفع 
وبرغبة ذاتية خال�شة، في عمل يهدف لخير 
من  مجتمعين.  اأو  كانوا  فرادى  الآخرين، 
ذلك مثاًل الم�شاعدة في الكوارث الطبيعية، 
واأي�شًا  اأو المهملين،  العجائز المر�شى  والم�شاعدة في خدمة الالجئين، والم�شاعدة في خدمة 
مدى  تطوعي  بعمل  نف�شه  يلزم  المتبني  لأن  والإيثار  التطوع  من  عالية  درجة  يمّثل  الذي  التبّني 

الحياة...

ــــ الثقافة الذكورية: تتحّدر الثقافة الذكورية من القيم الأخالقية والممار�شات التاريخية 
التي اأر�شتها الموؤ�ش�شات الدينية خالل قرون طويلة من هيمنتها على مفا�شل ال�شلطة والمجتمع 
ب�شالحيتها.  الن�شاء،  حتى  ت�شّلم،  وقوانين  اأعراف  اإلى  والممار�شات  القيم  هذه  تحّولت  حتى 
وتتلّخ�س الثقافة الذكورية بتر�شخ بنية فكرية وِقَيمية ت�شع الذكر في مقام ال�شّيد و�شاحب المكانة

ميزات ثقافة التطوع

بالن�شبة اإلى المجتمعبالن�شبة اإلى الفرد

- ممار�شة قيمة اأ�شا�شية من قيم 
المواطنة )الت�شامن(

- التمكين من المهارات المكت�شبة 
اأو اكت�شاب خبرة جديدة

- ا�شتثمار اأوقات الفراغ في اأمور 
مفيدة

- تحقيق مكانة مرموقة في 
المجتمع

- تعزيز الثقة بالنف�س
- اكت�شاب م�شاعر الر�شا 

الأخالقية والدينية

- تمتين الن�شيج الجتماعي
- امت�شا�س طاقات ال�شباب 
الكامنة وتوجيهها نحو ق�شايا 

مفيدة
- زيادة المهارات الجتماعية 

المرتبطة بالعي�س الم�شترك
- تخفيف العبء عن كاهل الدولة 
وخا�شة في الظروف التي ل تقدر 

على تحملها
- تقوية المجتمع المدني
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اإلى  الأنثى  ُتبعد  حين  في  والأعلى،  الإيجابية 
والأدنى،  ال�شلبية  المكانة  و�شاحبة  التابع  موقع 
»القوامة«.  ُيعّبر عنه اخت�شارًا بم�شطلح  وهو ما 
اأنه  التذرع بما تعتقد  الثقافة عن  تتوانى هذه  ول 
م�شّلمات حول الق�شور البيولوجي والعقلي للمراأة، 
رغم اأن الواقع العملي يثبت اأن ل اأف�شلية لجن�س 
لها  ت�شمح  المراأة  فيزيولوجيا  اأن  بل  الآخر،  على 
والحمل  عنها،  الرجل  يعجز  بوظائف  القيام 

والإنجاب مثالن بديهيان على ذلك. 

ــــ ثقافة التع�سب: الفرد، اأي فرد، كائٌن متعدد الثقافات. وتزداد ثقافاته طردًا مع ات�شاع 
عالمه وتراكم خبراته. تمنح كل ثقافٍة جديدٍة مكت�ِشَبها قيمًة م�شافًة تجعله اأغنى معرفيًا وح�شاريًا، 
اأبدا اأن ي�شّرح الإن�شان بانتماءاته  اأو العيب  وهذا ما يحّق للفرد الفتخار به، فلي�س من الخطاأ 
الثقافية، واأن يفاخر بها وبتنّوعها. لكن، قد يحدث اأن ينتخب الفرد من ثقافاته واحدًة ُيعيُرها 
قيمة ا�شتثنائية، ويجعل لها مكانة فريدة تعلو بنظره على مكانات الثقافات الأخرى التي تنتمي 
التي  والأحكام  والمواقف  والم�شاعر  الأفكار  اآخرون. وت�شبح  اأفراد  ويتقا�شمها  النوع،  نف�س  اإلى 
يعّبر عنها اأو يلتزم بها، بو�شفها نتيجة طبيعية لنتمائه الثقافي الخا�س، هي الأفكار والم�شاعر 
والمواقف والأحكام الوحيدة ال�شحيحة اأو المقبولة، وي�شبح كل ما عداها خاطئًا اأو فاقد المعنى. 
اإلى  الآخرين،  الفرد مع ثقافات  ت�شاوي ثقافات  حين يتحّول النتماء من حالة طبيعية مقبولة، 
ب.  حالة تمايزية تفا�شلية، ترف�س ثقافات الآخرين، اأو ت�شعها في مراتب اأدنى، يتحّول اإلى تع�شّ
وي�شبح هذا التع�شب ثقافًة حين يفرز منظومة الم�شاعر والمواقف التي تر�شم للفرد توجهاته في 
العالم. يمكن لهذه الثقافة اأن تعمل على م�شتوى اأي نوع من الثقافات، فيمكن اأن نجدها، مثاًل، 
على م�شتوى الثقافات الأولية، في�شبح ا�شمها ال�شوفينية اأو التع�شب القومي على م�شتوى القومية، 
وي�شبح ا�شمها الطائفية على م�شتوى الثقافية المذهبية، والذكورية على م�شتوى التنّوع الجن�شي، 
م�شتوى  على  اأما  الع�شيرة.  اأو  القبيلة  اأو  الجهة  م�شتوى  على  الع�شائرية  اأو  القبلية  اأو  والجهوية 
ب اإيديولوجيته قائدة  الثقافات الثانوية، فهذه الثقافة هي اأ�شا�س ال�شتبداد ال�شمولي الذي ُيَن�شِّ
اأ�شا�س  اللعبة الجميلة هي  الريا�شة، حيث ل تعود  للبالد، ويمنع كل ما عداها، كما نجدها في 

المنا�شرة في المناف�شات، واإنما الولء اإلى فريق بعينه اأيًا كانت قيمته الريا�شية.

�سلع قا�سر
�شلع  الن�شاء  اأن  والدي  من  ن�شمع  ونحن  ن�شاأنا  »لقد 
قا�شر، واأنهن اأقل مكانة من الرجل، واأن الزواج �شترة! 
يكبرني  لرجل  ع�شرة  الخام�شة  في  والدي  زّوجني 
بع�شرين �شنة. اليوم اأنا في الخام�شة والأربعين، اأح�س 

اأنني اأعي�س مع مّيت«
الأحوال  في  »التمييز  انظر  عاملة:  �سيدة  �سهادة 
ال�سخ�سية في �سورية«، بحث مقارن، اإعداد: مجموعة 

من الباحثات، �س.47، دار اآتار، دم�شق، 2010
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القوامة في الأديان ال�سماوية*

في الإ�سلمفي الم�سيحيةفي اليهودية

بالعودة اإلى قانون الأحوال 
ال�شخ�شية للمو�َشويين، يمكن 

ا�شت�شراف مفهوم القوامة 
في اليهودية، بمعنى تف�شيل 
الرجل على المراأة، في كل 

�شيء، في عدد كبير من 
مواده؛ فعلى �شبيل المثال 

تن�س المادة 73 »متى ُزّفت 
الزوجة اإلى زوجها حّقت 
عليها طاعته والمتثال 

لأوامره ونواهيه ال�شرعية«، 
والمادة 74: »على الزوجة 
خدمة زوجها ب�شخ�شها 

خدمة ل يهينها بها«. والمادة 
75: »للرجل الحق فيما 

تكت�شبه زوجته من كّدها وفي 
ما تجده لقية وفي ثمرة مالها 
واإذا توفيت ورثها«. والمادة 

85: »ممنوعة المراأة من 
الت�شرف باأموالها بال اإذن 
زوجها«. كما يعطي القانون 
الأب الولية المطلقة على 

اأبنائه وفي تزويج بناته.

تتجلى قوامة الرجال على 
الن�شاء بكل و�شوح في 

الم�شيحية، حيث جاء في 
ر�شالة بول�س الر�شول اإلى 

اأهل اأف�ش�س عام 60 م: »اأيتها 
الن�شاء اخ�شعن لرجالكن 
كما للرب، لأن الرجل هو 

راأ�س المراأة كما اأن الم�شيح 
اأي�شًا راأ�س الكني�شة«، ولهذا 

يتوجه الكاهن اإلى المراأة في 
طقو�س الزواج بالقول: »اأيتها 

المراأة اخ�شعي لزوجك.. 
�شوني فرا�شه.. «، في حين 

يتوجه اإلى الرجل بطلب حبها 
وحمايتها..، اإلى غير ذلك من 
قيم الرعاية التي تطلب اإلى 
القوي تجاه ال�شعيف القا�شر.

جاء في تف�شير ابن كثير: 
»{الرجال قوامون على 
الن�شاء} اأي الرجل قّيم 

على المراأة، اأي هو رئي�شها 
وكبيرها والحاكم عليها 
وموؤّدبها اإذا اعوّجت، 

{بما ف�شل اهلل بع�شهم على 
بع�س} اأي لأن الرجال اأف�شل 

من الن�شاء، والرجل خير 
من المراأة، {وبما اأنفقوا 

من اأموالهم} اأي من المهور 
والنفقات والكلف التي اأوجبها 

اهلل عليهم لهن في كتابه 
و�شّنة نبيه )�س(. فالرجل 
اأف�شل من المراأة في نف�شه 

وله الف�شل عليها والإف�شال. 
فنا�شب اأن يكون قّيمًا عليها 
كما قال تعالى {وللرجال 

عليهن درجة}«

)*( انظر »التمييز في الأحوال ال�شخ�شية في �شورية«، بحث مقارن، اإعداد: مجموعة من الباحثات، �س.47، دار اآتار، دم�شق، 2010
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3. التنّوع الثقافي 
من البديهي، اعتمادًا على الت�شنيف المذكور للثقافات، اأن يكون التنّوع الثقافي هو ال�شفة 
الوا�شحة والطبيعية التي ي�شترك بها المواطنون في اأي منطقة ُوجدوا فيها، اأو اختاروها موطنًا 
دروب  فاإن  والقومية،  والمذهبية  الجهوية  كالثقافة  الطبيعية،  الثقافات  ت�شابهت  لو  وحتى  لهم. 
ثقافته،  في  التنّوع  تخلق  يعي�شها،  التي  والتجارب  فرد  كل  منها  يعبر  التي  ومنعطفاتها،  الحياة 
وبالتالي التنّوع في ثقافات الجماعة. وعليه، ي�شبح م�شتهجنًا، بل ومن غير المنطقي، الكالم عن 
ثقافة وحيدة لجماعة باأكملها، واإن كانت لهذه الجماعة ثقافة م�شتركة واحدة. لأهل البادية مثاًل 
ثقافة واحدة تجمعهم، هي ثقافة البداوة، لكنها لي�شت الثقافة الوحيدة المميزة لكل من يتعّرف 
بكونه بدويًا. اإذ من الموؤكد اأن المواقع الجتماعية المختلفة، التي تحتلها العائالت المختلفة في 
اإلى تلك العائالت يقيمون  تراتبية المجتمع البدوي، تمنح �شماٍت وخ�شائ�َس تجعل المنت�شبين 
مع الآخرين ومع الف�شاء الذين يعي�شون فيه عالقات مختلفة. كذلك يت�شارك مئات الماليين من 
اإن م�شلمي  بالقول  الم�شترك، لكن هذا ل ي�شمح  الدين  العالم بثقافة واحدة هي  الم�شلمين في 

العالم من ثقافة واحدة.
وما نلحظه على م�شتوى الجماعة الإن�شانية نلحظه، بالقدر نف�شه، على م�شتوى الإن�شان الفرد. 
فالفرد متنّوع ثقافيًا، بحيث لو اأننا اأعطينا لكل ثقافة لونًا لأ�شبح كل اإن�شان قو�س قزح ثقافيًا ي�شم 
طيفًا وا�شعًا من الألوان. واإن ظهرت اأحيانًا األوان اأكثر و�شوحًا من غيرها فالأن الفرد يمنحها قيمة 
اأكبر، اأو ي�شدد عليها اأكثر من غيرها. اإن هذا التنّوع ل حدود له، وهو كالب�شمة لل�شخ�شية، وكما 
ل يمكن لب�شمتين اأن تت�شابها، ل يمكن ل�شخ�شيتين اأن تتطابقا تمامًا في قو�س قزحهما الثقافي. 
لكن في جميع الأحوال، ومهما تغّيرت األوان قو�س قزح الفرد، يبقى مماثاًل في اإن�شانيته لأي فرد 

اآخر في العالم، وم�شاويًا في مواطنيته لأي فرد اآخر في الوطن. 
اإن مزدوجة الختلف والتماثل ـــ التي ت�شمح بتعيين ما هو فريد في الفرد وما هو م�شترك 
بينه وبين الآخرين ـــ هي الحجر الأ�شا�س الذي ل تقوم المواطنة اإل على القناعة ب�شرورته، بل 
في  متماثلون  المواطنين  اأن  مبداأ  تنه�س على  وقَيِمها  مبادئها  لأن كل  بحقيقيته،  الإيمان  وعلى 
كونهم مواطنين يتمتعون بالحقوق ذاتها، ويخ�شعون للواجبات ذاتها اأيًا كانت ثقافاتهم ؛ واأنهم 
مختلفون في كونهم اأفرادًا ينتمون اإلى ثقافات خا�شة تملي عليهم اأ�شكاًل محددة للعالقات التي 

يقيمونها مع الآخرين ومع العالم.
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1. مفهوم اجلندر 
الجندر Gender كلمة اإنكليزية، اأ�شلها لتيني »Genus«، وتعني الجن�س »الذكورة والأنوثة« اأو 

النوع الجتماعي اأو الجنو�شة ح�شب بع�س الترجمات في العربية. 
 ا�شتخدمت اأ�شتاذة علم الإن�شان والجتماع البريطانية اآن اأوكلي  هذا الم�شطلح في ثمانينيات 
القرن الع�شرين، ومنحته م�شمونًا مختلفًا في علم الجتماع، حيث بّينت اأن كلمة sex، اأو جن�س، 
تدل على الختالفات البيولوجية الج�شمانية )اأي الذكورة والأنوثة( التي ل تقبل التغيير )اإل في 
حالة »الخنثى« ال�شتثنائية(، اأما كلمة الجندر فتدل على الأدوار التي يقوم بها الرجل والمراأة في 

المجتمع.

3. الجندر

النوع الجتماعي / اجلندراجلن�س
- طبيعة

- ذكر / اأنثى
- مميزات جن�شية اأولية اأو ثانوية
-اأع�شاء / وظائف ثابتة ل تتغّير

- اأفراد

- ثقافة / عادات وتقاليد / اقت�شاد / �شيا�شة
- امراأة / رجل

- مميزات اجتماعية / ثقافية / مكانة
- اأدوار/ عالقات متغّيرة في المكان والزمان

- مجتمع / محيط / موؤ�ش�شات
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الم�شطلحات  اأبرز  من  واأ�شبح  الجندر،  م�شطلح  العالم  عبر  الن�شائية  المنظمات  وتبّنت 
الم�شتخدمة بقامو�س الحركات الن�شائية التي تطالب بحقوق المراأة واإلغاء جميع اأ�شكال التمييز 
�شدها. ويرى اأن�شار مفهوم الجندر اأو النوع الجتماعي اأنه يعّبر عن اجتياز اآخر الحواجز على 
المواقف والممار�شات في  التحّول في  الم�شاواة بين الرجال والن�شاء، لأنه ي�شمل  طريق تحقيق 

جميع المجتمعات.
وتم التوافق عالميًا على تعريف الجندر باأنه*:

مكان  في  والن�ساء،  الرجال  اإلى  وي�سندها  المجتمع  يحددها  التي  والم�سوؤوليات  الأدوار 
معّين )بلد اأو مجتمع ما(، وفي �سياق معّين )اقت�سادي، �سيا�سي، تاريخي...(، وفى اإطار ثقافة 
معّينة. وهذه الأدوار والم�سوؤوليات يتعّلمها اأفراد المجتمع رجاًل ون�ساًء، وهي قابلة للتغيير 

بمرور الوقت.
واأ�شيفت اإلى هذا التعريف �شمات الجندر، وهي اأنه:

- مفهوٌم اجتماعي ثقافي ن�شبي، يختلف من مجتمٍع اإلى اآخر، ومن زماٍن الى اآخر، وقد يختلف 
اأي�شًا داخل المجتمع الواحد. مثال ذلك اختالف مالب�س كل من الن�شاء والرجال بين المناطق 

الريفية والمدنية، وبين المجتمعات الأوروبية والعربية. 
- مفهوٌم متغّيٌر، والمجتمع هو الذي يغّيره وفقًا للظروف الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية 
والبيئية المختلفة التي يمر فيها المجتمع. وخير مثال دخول الن�شاء ميادين العمل المختلفة نتيجة 

الو�شع القت�شادي واحتياجات البلد التنموية. 
لأن  الآخر،  دون  على طرف  يرّكز  ول  بالآخر،  منهما  كل  وعالقة  الرجل،  و  المراأة  ي�شمل   -

الجندر يوؤكد على مبداأ الت�شاركية وتغيير الأدوار النمطية لكل من الن�شاء والرجال معًا.
- ي�شاعد على التعّرف على مجموعة العوامل الجتماعية والثقافية والقت�شادية التي تحول 
ذات  العالمية  الموؤ�شرات  توؤكده معظم  ما  وهذا  والمراأة.  الرجل  بين  متكافئة  تنمية  وجود  دون 
العالقة بالتنمية ويتجلى وا�شحًا في ن�شب وجود الن�شاء في ميادين التعليم والعمل ومواقع �شنع 

القرار. 
- ي�شاعد على معالجة الق�شور الموجود في تنمية المجتمع تنميًة �شاملًة وم�شتدامًة من خالل 
العمل مع المراأة و الرجل. وت�شمى هذه العملية بـ»�سد الفجوات الجندرية« عبر و�شع ا�شتراتيجيات 

خا�شة باإدماج الن�شاء في جميع الميادين ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

)*( http://www.womenforpeaceandjustice.org/
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2. مَل الرتكيز على مفهوم اجلندر؟ 
نظرًا لجّدة المفهوم وحداثته في العالم العربي، ونتيجًة للتفا�شير المتعددة له، وفهمه فهمًا 

خاطئًا م�شّوهًا في بع�س الأحيان، ولأ�شباب عدة، منها:
1. الغمو�س الذي يحيط بالمفهوم في اأذهان عدد كبير من الأفراد.

2. �شعوبة المقابل المقترح للمفهوم باللغة العربية: »النوع الجتماعي«.
3. الفهم الخاطئ القائم في اأذهان بع�س المهتمين بق�شايا المراأة، الذين ل يرون في مفهوم 

الجندر اإل ترديدًا لمفهوم )حقوق المراأة(.
4. الختالف القائم في الأو�شاط الأكثر الت�شاقًا بالم�شاألة، اإذ يرى عدد من المهتمين بق�شايا 
المراأة ومن النا�شطين في حقل الدفاع عن حقوق المراأة اأن مفهوم الجندر يهمل ما هو مت�شل 

بدور المراأة في المجال الفيزيولوجي والإنجابي.
5. الت�شويه المتعّمد للمفهوم من جانب بع�س الأو�شاط الجتماعية، ول �شيما الدينية منها، 

وربطه بالِمثلية، وتكفير العامالت فيه، كما حدث في اليمن مثاًل.
6. الن�شاط المتزايد لمنظمات مدنية حديثة الن�شاأة، تعمل في مجال حقوق الإن�شان وق�شايا 
المراأة في دول »الربيع العربي«، والفتقار للتمّكن من مفاهيم المواطنة والجندر، نتيجة �شيا�شات 
الأنظمة ال�شمولية في  الت�شييق على عمل الجمعيات المدنية العاملة على ق�شايا حقوق المواطنة 

وحقوق الإن�شان وحقوق المراأة.
7. ينطوي تبّني مفهوم الجندر من بع�س التجاهات المتطرفة، التي تتعامل اأحيانًا مع عالقة 
اأية مجالت م�شتركة بين الن�شاء والرجال،  اأنها عالقة �شفرية تنفي وجود  الرجل بالمراأة على 
وتدعو اإلى اإقامة مجتمع من الن�شاء على اأ�شا�س اأنه المجتمع الوحيد الذي تتحقق فيه الم�شاواة 
المراأة  ق�شية  اأن�شار  بين  حتى  الأو�شاط،  بع�س  حفيظة  اإثارة  خطر  على  اأفراده،  بين  المطلقة 

اأنف�شهم.
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3. الأدوار اجلندرية 
ترى �شرائح كبيرة من المجتمع، ن�شاء ورجاًل، اأن المراأة ل ت�شلح، نظرًا لطبيعتها/لجن�شها، 
للقيام ببع�س الأعمال التي تحتاج اإلى قوة ع�شلية وذهنية بينما ت�شلح، ح�شب نظرة هذه ال�شرائح 
التي  الجتماعية  ال�شفات  بع�س  الن�شاء  على  تطلق  المنطلق،  هذا  ومن  اأخرى.  لق�شايا  اأي�شًا، 
هذا  ومن  العاطفية،...  والمراأة  اللطيف،  والجن�س  ال�شعيف،  الجن�س  ومنها:  �شائعة،  اأ�شبحت 
المنطلق، اأي�شًا، يتم التاأكيد على اأن المراأة ل يمكن اأن تتولى القيادة، لأنها تميل اإلى عاطفتها. 
به،  القيام  للمراأة  يمكن،  ل  اأو  يمكن،  ما  وقيمه  ت�شّوراته  عبر  يحّدد  الذي  هو  المجتمع  اأن  اأي 
والحكمة  والعقل  وال�شجاعة  بالقوة  ترتبط  الرجال �شفات ج�شدية  يطلق على  الذي  اأنه هو  كما 
والالعاطفية. واأكثر تجليات هذه ال�شور النمطية نجدها في الأمثال ال�شعبية والذاكرة ال�شفوية 

والموروث الثقافي الديني.
اإذن، فالمجتمع هو الذي يحدد عددًا من المميزات على اأنها خا�شة بالمراأة اأو خا�شة بالرجل، 
اأو مالئمة للرجل، وكذلك عددًا من القواعد التي  اأنها مالئمة للمراأة  وعددًا من الأن�شطة على 
تر�شم اإطار العالقات بين الن�شاء والرجال، ومن َثّم تكون ظروف الحياة اليومية للمراأة والرجل، 
والموقف الن�شبي لكل واحد منهما داخل مجتمعه، مطّوقة باأحكام الأطر والموؤ�ش�شات الجتماعية 

والثقافية وال�شيا�شية والقت�شادية.
اأما اعتمادًا على مفهوم الجندر، فما يتم تحديده هو الأدوار التي يقوم بها الإن�شان »الرجال 

والن�شاء« في الف�شاء الخا�س »الأ�شرة«، وفي الف�شاء العام »المجتمع«، على النحو الآتي:
الدور الإنجابي

ويقوم به كل من المراأة والرجل، ويتمّثل في م�شوؤوليات رعاية الأطفال وتربيتهم، ورعاية كبار 
ال�شّن، والواجبات العائلية الأخرى.

فعلى �شبيل المثال، اإذا كانت تربية الأطفال واأعباء العمل المنزلي مرتبطة تقليديًا بالمراأة، 
فاإن ذلك لي�س له عالقة بتكوينها البيولوجي، بو�شفها امراأة. اإذ اإن هذه الأدوار يمكن اأن يقوم بها 
الرجل اأي�شًا. لذلك فاإن اأدوار الجندر تختلف عن اأدوار الجن�س البيولوجي، فالأولى من الممكن 

اأن تكون متبادلة بين الجن�شين، في حين اأن الثانية تت�شم بالثبات.
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الدور الإنتاجي/ النقدي اأو غير النقدي
ويقوم به كل من المراأة والرجل، ويتمّثل في العمل لإنتاج ال�شلع والخدمات القابلة لال�شتهالك 
والتجارة اأو الأعمال الأخرى )وهو نوع العمل الذي ُيعترف به، وُيقّيم اجتماعيًا واقت�شاديًا، ويتم 

ح�شره في اأنظمة الح�شابات العامة اإذا كان نقديًا(.
اأما العمل غير النقدي، مثل الأعمال المنزلية والعمل �شمن اأمالك الأ�شرة، فال ُيحت�شب �شمن 

ن نقديًا، وتقوم به غالبًا الن�شاء. الح�شابات العامة، لأنه غير منظور، ول ُيثمَّ

الدور الجتماعي 
يقوم به كل من المراأة والرجل، وي�شمل الن�شمام اإلى المنظمات المدنية والأحزاب والنوادي 
بالحتياج  الخا�شة  الموارد  اأو  الخدمات  لتوفير  المجتمعي  الم�شتوى  على  بن�شاطات  والقيام 
المجتمعي، مثل الرعاية ال�شحية والتوعية والتعليم و...، ويعتبر عماًل تطوعيًا غير مدفوع الأجر.

4. ما هي اأطر ا�ستخدام مفهوم اجلندر؟ 
»ن�شاء  المراأة  وحقوق  المواطنة  ق�شايا  على  العاملون  �شعى  ولغيرها،  اآنفًا  الواردة  لالأ�شباب 
التي  المفهوم  هذا  خ�شو�شية  على  والتركيز  الجندر  بمفهوم  التوعية  اإلى  زالوا،  وما  ورجاًل«، 
تكمن اأ�شا�شًا في اإق�شاء ذلك البعد الذي يف�شل بين المواطنين على اأ�شا�س ثنائية جن�شية من 
ذكر واأنثى، والنظر من منظار ثنائية اأخرى هي المراأة والرجل، وما يربط بينهما من عالقات 

اجتماعية وح�شارية ومهنية متغّيرة بتغّير الأدوار وتنّوعها.
والرجال،  الن�شاء  بين  العالقات  تف�ّشر  تحليليًة،  اأداًة  الجندر  ي�شبح  الروؤية،  لهذه  ووفقًا 
وتداعيات هذه العالقات، وتاأثيرها في دور المراأة ومكانتها في المجتمع. وتعتمد هذه الروؤية على 
تحليل العوامل المختلفة القت�شادية والجتماعية والثقافية وال�شيا�شية والدينية، ومدى تاأثيرها 

الجن�شين،  من  كل  بها  يقوم  التي  الأدوار  الجندرية هي  الأدوار 
وت�شّكلها الظروف الجتماعية ولي�س الختالف البيولوجي.
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في قيمة العمل، وخا�شة في الأدوار الإنجابية التي يمكن للمراأة والرجل اأن يقوما بها، مما يخفف 
من الأعباء المترتبة على الن�شاء من رعاية الأطفال وكبار ال�شن في العائلة، ويتيح لهن المجال 

للم�شاركة في الأدوار الإنتاجية والجتماعية .
وهذا التحليل الجندري يقوم على مرتكزات اأ�سا�سية هي :

1. معرفة اختالفات العالقات بين الن�شاء والرجال وتحليلها.
اإيجاد  واأ�شبابها، ومحاولة  والرجال  الن�شاء  بين  العالقة  التوازن في  اأ�شكال عدم  2. تحديد 

طرق لمعالجة الختالل.
3. تعديل العالقة بين الن�شاء والرجال وتطويرها، لي�س فقط بين الرجل والمراأة، ولكن بين 

اأفراد المجتمع كافة، بمن فيهم اأفراد الأ�شرة وخا�شة الأطفال.

واعتمادًا على هذه المرتكزات، ي�شتخدم التحليل الجندري من اأجل تفكيك الأدوار المنوطة، 
مما  اأكثر  وثقافية  واجتماعية  اقت�شادية  عوامل  تحددها  والتي  والمراأة،  بالرجل  عام،  ب�شكل 
منطلق  من  المجتمع،  في  والمراأة  الرجل  بين  الأدوار  توزيع  واإعادة  بيولوجية،  عوامل  تحددها 
مفهوم الم�شاركة الذي يوؤدي اإلى فائدة اأكبر للمجتمع، واإتاحة الفر�شة المتكافئة للرجل والمراأة 
لكت�شاف قدرات كامنة فيهم وتمكينهم من مهارات تفيدهم في القيام باأدوار جديدة تعود بالنفع 
اإلى  ت�شتند  التي  والرجال  الن�شاء  بين  العالقة  التعرف على  ي�شاعد على  ما  وهو  المجتمع.  على 
مفهوم القوة، حيث تكمن قوة الرجل في احتالله مكانة فوقية في اأغلبية المجتمعات، بينما تاأخذ 
المراأة مكانة دونية. ويمكن، فقط، للعالقات الجندرية القائمة على مفهوم الت�شاركية اأن تكون 
متوازنة اإذا ما حّولنا مفهوم القوة )Power( من القيمة ال�شلبية اإلى الإيجابية، من خالل مفهوم 
التمكين )Empowerment(، اأي تحويل هذه القوة من تحّكم و�شيطرة اإلى قوة اإيجابية، وذلك 
القوة  والن�شاء من  الرجال  تمكين  الآخر، عبر  اإلى  ـــ  اأو مهارة  كانت معرفة  �شواء  ـــ  القوة  بنقل 
اأمٍر ما، والعمل لإيجاد الظروف التي ت�شاعد الرجل والمراأة، بالقدر ذاته، لكي يواجها  لإنجاز 

احتياجاتهما اليومية والم�شتقبلية معًا.  
اأغلبية بلدان  التفاوت في الفر�س بين الجن�شين في  التحليل الجندري في تحديد  كما يفيد 
العالم، مما ي�شّكل تحديًا تنمويًا في حد ذاته لما يت�شمنه من عوائق تعتر�س تمكين المراأة، وتعيق 
اإدماج م�شاهمتها الكاملة في التنمية، وما يترتب على ذلك، �شواء بالن�شبة اإلى المراأة نف�شها، اأو 

بالن�شبة اإلى المجتمع ككل. 



125 دليل المواطنة                                                                  

اإلى ال�شبب الجوهري لهذا التفاوت، و/اأو العتراف به، ل يكفي، واإنما يجب  ولكن التعّرف 
تعديل العالقات القائمة على الالم�شاواة بين الن�شاء والرجال من خالل ر�شم ا�شتراتيجيات ل�شد 
الفجوات في الفر�س بين الن�شاء والرجال على الم�شتوى الوطني والدولي، تكون غايتها تحقيق 
الم�شاواة بين الجن�شين باعتباره �شرطًا اأوليًا لإر�شاء �شيا�شات قادرة على تحقيق اأهداف التنمية، 

على اأن يكون الهدف هو الم�شاواة بين دور المراأة ودور الرجل داخل المجتمع.

5. اأين تظهر الفجوة اجلندرية؟ 
العمل  التعليم وال�شحة و�شوق  الفجوة هي مجالت  تت�شح فيها هذه  التي  المجالت  اأهم  اإن 
والم�شاركة ال�شيا�شية. وعلى الرغم من وجود الكثير من المحاولت لتح�شين اأو�شاع الن�شاء فاإن 
الإح�شاءات العالمية تظهر التفاوت الكبير بين اأو�شاع الرجال واأو�شاع الن�شاء في �شتى المجالت 

)انظر الجدول المرافق(:

و�سع الن�ساء في العالم العربيو�سع الن�ساء في العالم
في  الأميين  من   %  70 الأميات  الن�شاء  ت�شّكل   -

العالم
- تحتل الن�شاء نحو 20 % من الوظائف ال�شناعية

-  5 % فقط من روؤ�شاء العالم هم ن�شاء 
- تحتل الن�شاء نحو 13 % من المقاعد البرلمانية 
- تحتل الن�شاء حوالي 6 % من المنا�شب الوزارية
مدفوع  غير  والأ�شري  المنزلي  الن�شاء  عمل   -
العام  الدخل  ح�شابات  �شمن  يح�شب  ول  الأجر، 
رغم اأنه يمكن اأن ي�شّكل بين 25 و30 % من هذا 

الدخل
والمراأة  الرجل  بين  الأجور  في  التفاوت  ي�شل   -

ولنف�س المن�شب حتى 30 %
 - اأغلبية الفقراء في العالم والعاطلين عن العمل 

هم ن�شاء، لذلك اعتمد م�شطلح »تاأنيث الفقر«

- الأمية في بلد، مثل المغرب، تطال نحو 90 
% من الن�شاء

- اأغلبية الت�شريعات العربية تحوي تمييزًا �شد 
المراأة،  �شد  الم�شلط  العنف  وتحمي  المراأة، 
»الدافع  ي�شمى  ما  جرائم  مثال:  وت�شرعنه، 

ال�شريف«.
- م�شاركة المراأة في برلمانات الدول العربية 

ل تتعدى ن�شبة 4 %
بين  بالم�شاواة  العربية  الد�شاتير  تعترف   -
بين  تحديد  دون  القانون،  في  المواطنين 

الن�شاء والرجال
تقع  الولدة  اأثناء  الأمهات  وفيات  % من   99  -
في البلدان النامية، و90 % يمكن تفاديها حين 
توفر الخدمات، وهذا ينطبق على العالم العربي
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اأن اعتماد تقارير التنمية ومنظمات الأمم المتحدة على قيا�س الفجوة كميًا فقط »عدد  اإل 
الن�شاء في البرلمان اأو في الوزارات« ل يعتبر موؤ�شرًا كافيًا. فنحن نرى اأن �شد الفجوة الكمية ل 
يكون، بال�شرورة، موؤ�شرًا على نهو�س المراأة في بلد ما. على �شبيل المثال، ل يوؤدي رفع ن�شبة تمثيل 
الن�شاء في المجال�س النيابية اإلى اتخاذ قرارات منا�شبة لتمكين المراأة اإذا كان هناك �شعف في 
وعي النائبات البرلمانيات بق�شايا المراأة، لذا ل بّد من اعتماد المعيارين: الكمي والنوعي عند 
تقييم  م�شاركة الن�شاء، كي تتمكن المنظمات الدولية والمحلية من درا�شة الحتياجات الحقيقية 
اقت�شاديًا  الن�شاء  تمكين  اإلى  الهادفة  وال�شتراتيجيات  الخطط  و�شع  عبر  الفجوات،  ل�شد هذه 
و�شيا�شيًا ومعرفيًا )التمكين من حقوق الن�شاء(، وتمكينهن من مهارات توؤهلهن ل�شتالم مواقع 

اتخاذ القرار على جميع الم�شتويات في الدولة.
العامة  التجاهات  ر�شم  في  الن�شاء  م�شاركة  فر�س  زيادة  اأمام  العقبات  اإزالة  بغية  وكذلك 
اإدراج  مراعاة  خاللها  من  تتم  عملية  وهي  ال�شائدة،  التجاهات  جندرة  من  بّد  ل  للحكومات، 
الن�شاء والرجال في جميع عمليات التخطيط، بما في ذلك �شنع الت�شريعات وال�شيا�شات والبرامج 
الرجال  وخبرات  اهتمامات  جعل  ا�شتراتيجية  اإنها  كافة.  الم�شتويات  وعلى  المناطق  جميع  في 
والن�شاء عنا�شر اأ�شا�شية في ت�شميم ال�شيا�شات والبرامج وتنفيذها وتقييمها في جميع ال�شياقات 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية، بما ي�شمن ا�شتفادة الرجال والن�شاء على نحٍو مت�شاٍو من 

هذه ال�شيا�شات والبرامج.

6. املواطنة واجلندر 
ُنعنى في هذا الق�شم بربط مفهومي الجندر والمواطنة، حيث اأن المواطنة، كما جاء في بداية 
وترعاها  القوانين،  وتنظمها  الد�شتور،  لها  يوؤ�ش�س  ثقافية،  قانونية  �شيا�شية  حالة  الدليل،  هذا 

القيم، وي�شترط لتحققها ثالث م�شائل هي:
1. اكت�شاب جن�شية. 

2. التمتع بالحقوق واللتزام بالواجبات المترتبة على اكت�شاب هذه الجن�شية.
3. الم�شاركة في الحياة العامة.

تتحقق  لم  اإن  منقو�شة  تكون  المواطنة  اأن  على  التاأكيد  يجب  الجندر  ق�شية  يخ�س  ما  وفي 



127 دليل المواطنة                                                                  

للمواطنين »رجاًل ون�شاًء«، وب�شكل كامل، م�شاألة واحدة من هذه الم�شائل الثالث، وتكون منقو�شة 
اإن كان في البالد مواطنون، »رجالٌ ون�شاٌء«، محرومين من جن�شيتها، اأو اإن لم يكن مبداأ الت�شاوي 
بين الرجال والن�شاء تحديدًا في القانون واأمام القانون محترمًا، اأو اإن كانت الم�شاركة الجتماعية 

»للرجال والن�شاء« غير متاحة.
وبالعودة اإلى ما ذِكر في ق�شم الأدوار الجندرية، نجد اأن الهدف من اإعادة توزيع الأدوار هو  
اإتاحة الفر�شة المتكافئة للرجل والمراأة لتفعيل القدرات الكامنة فيهم، وتمكينهم من مهارات 
تفيدهم في القيام باأدوار جديدة تعود بالنفع على المجتمع. وهذا الهدف يرتبط مبا�شرة بحق 

الم�شاركة في الحياة العامة.
تنطلق العالقة بين الجندر والمواطنة من مبادئ المواطنة )الم�شاركة والحرية والم�شوؤولية 

والم�شاواة( التي ُتجَمع، كما راأينا، في الجملة المخت�شرة التعريفية التالية:
»المواطنة هي الم�ساركة الحرة للأفراد الم�سوؤولين المت�ساوين«.

اإن المواطنة ل تتحقق في اأية دولة  تنتق�س مبداأ من تلك المبادئ، وهناك العديد من الدول 
تنتق�س من معظم هذه المبادئ، اأو من بع�شها.

من خالل التحليل الجندري لفر�س الم�شاركة بين الن�شاء والرجال، تبّين اأن هناك معوقات 
قانونية واجتماعية تجاه الن�شاء، تتجّلى  في التمييز في الت�شريعات، وفي هيمنة �شور نمطية لأدوار 
كل من الن�شاء والرجال، مبنية على ما تكّر�س اجتماعيًا نتيجة لالأعراف والعادات والتقاليد. هذه 
المعوقات ل ت�شمح بتحقيق اإمكانية م�شاركة الن�شاء بكامل طاقاتهن ابتداًء من المجتمع المحلي، 
الذي يختاره المواطن مكانًا ل�شكنه، اأو من ف�شاء العمل، الذي يتمكن من تح�شيله، وحتى اأرفع 

المنا�شب في موؤ�ش�شات ال�شلطات الت�شريعية اأو التنفيذية اأو الق�شائية في الدولة. 
اأ�شاًل  ومقِيدًا  منقو�شًا  كونه  عن  عدا  الحرية،  مبداأ  اأن  الجندري  التحليل  يبين  وكذلك 
بحرية  المرتبطة  المجالت  العديد من  في  التحقق  بعيدًا عن  يبقى  ورجاًل«،  »ن�شاء  للمواطنين 
الن�شاء في الدول التي تت�شمن قوانينها تقييدًا لحرية المراأة في التنّقل وفي اختيار الزوج وفي 

الطالق وغيرها من مواد قانونية واأعراف اجتماعية مهيمنة.
اأما في ما يخ�س مبداأ الم�شوؤولية ومدى تحققه، فُيظِهر التحليل الجندري اأن الأدوار النمطية 
نف�شه  �شيد  الإن�شان  يكون  )اأن  الذات  على  ال�شلطة  من  الن�شاء  تحرم  والمراأة  الرجل  من  لكل 
وم�شيره(، فالن�شاء ل يتحكمن بحيواتهن، مما يحرمهن من الدرجة الأولى من الم�شوؤولية. وهذا 
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ما نجده في ت�شريعات دول ما زالت ت�شتند في ن�شو�س قوانينها على مبداأ الولية الأبوية الذكورية، 
اأو تت�شامح مع القتل تحت م�شمى »جرائم ال�شرف«. وهذا ما نجده، كذلك، في ندرة فر�س و�شول 
الن�شاء اإلى مراكز �شنع القرار نتيجة لحرمانهن من التعليم ولتزويجهن مبكرًا ولعدم تمكينهن 
من مهارات عملية تتيح لهن اإمكانيات الدخول اإلى �شوق العمل، مما يجعل ن�شبة كبيرة من ن�شف 
المجتمع معطلة نتيجة لنظام الدول التي تتخلى عن م�شوؤولياتها تجاه مواطنيها »ن�شاء ورجاًل«، 

وتحيلها للمراجع ال�شرعية.

7. التمييز �سد املراأة من منظور جندري 
ف اتفاقية اإلغاء جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة »CEDAW« التمييز، في المادة الأولى  تعرِّ
منها، على هذا النحو: »يعني م�شطلح »التمييز �شد المراأة« اأي تفرقٍة اأو ا�شتعباد اأو تقييد يتم على 
اأ�شا�س الجن�س، ويكون من اآثاره اأو اأغرا�شه النيل من العتراف للمراأة على اأ�شا�س ت�شاوي الرجل 
والمراأة بحقوق الإن�شان والحريات الأ�شا�شية في الميادين ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 
والثقافية والمدنية اأو في اأي ميدان اآخر، اأو اإبطال العتراف للمراأة بهذه الحقوق، اأو تمتعها بها 

اأو ممار�شتها لها،  بغ�ّس النظر عن حالتها الزوجية«*.
لقد تنبهت الأمم المتحدة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اإلى �شرورة تبّني ق�شايا المراأة 
والدفاع عنها ومنا�شرتها؛ فبعد اإ�شدارها الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان )1948(، والمواثيق 
الدولية للحقوق المدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية )1966(ـ ــ وهي في مجملها 
مواثيق دولية تتعّلق بحقوق الفرد، من دون تمييز في الجن�س، حيث توؤكد على مبداأ عدم جواز 
التمييز، وعلى م�شاواة الرجال والن�شاء في الحقوق ـــ اأقّرت الأمم المتحدة حزمة من التفاقيات 
المتعلقة بالمراأة، من بينها اتفاقية الحقوق ال�شيا�شية للمراأة )1952(، ثم اتفاقية جن�شية المراأة 
المتزوجة )1957(، فاتفاقية الر�شا بالزواج، والحّد الأدنى ل�شن الزواج، وت�شجيل عقود الزواج 
)1962( والتو�شية المكملة لها )1965(، ثم اإعالن الق�شاء على التمييز �شّد المراأة )1967(، 
ثم اإعالن حماية الن�شاء والأطفال اأثناء الطوارئ والنزاعات الم�شلحة )1974(، واتفاقية الق�شاء 

)*(  اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة اعتمدتها الجمعية العامة لالأمم المتحدة وعر�شتها للتوقيع  والت�شديق 

180 الموؤرخ في 18 كانون الأول/ دي�شمبر 1979  / والن�شمام بقرارها 34 
 )1( تاريخ بدء النفاذ:  3 اأيلول/ �شبتمبر 1981، طبقًا لأحكام المادة 27 
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اأ�شكال التمييز �شّد المراأة )1979(، والبروتوكول الختياري لها )1999(، واإعالن  على جميع 
ال�شلم والتعاون الدوليين )1982(، ثم الإعالن ب�شاأن الق�شاء  ب�شاأن م�شاركة المراأة في تعزيز 
على العنف �شد المراأة )1993(، ثم ا�شتراتيجية نيروبي التطلعية للنهو�س بالمراأة )1985(، 
واإعالن بكين )1995(، اإ�شافة لقرارات مجل�س الأمن المتعلقة بالمراأة، وخا�شة القرار 1325 
وملحقاته. وغيرها من الوثائق والتو�شيات الدولية التي ت�شعى وتتطّلع اإلى النهو�س بالمراأة ودعم 
ق�شاياها في العالم، وقد �شعت الأمم المتحدة اإلى اإيجاد الآليات الكفيلة باإخراج هذا الكم من 
الن�شو�س، التي تتعلق بالمراأة، اإلى حّيز التطبيق، حيث عملت على اإيجاد هيئات عّدة، �شّكلت،  في 
ما بعد، ما يعرف بهيئة الأمم المتحدة للمراأة، وهي هيئة اأُن�شئت حديثًا، بموجب قرار �شادر عن 
الجمعية العامة لالأمم المتحدة )2010(، وت�شّم مكتب الم�شت�شارة الخا�شة للق�شايا الجندرية 
والنهو�س بالمراأة و�شعبة النهو�س بالمراأة في الأمانة العامة و�شندوق الأمم المتحدة الإنمائي 

للمراأة ومعهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من اأجل النهو�س بالمراأة.
لقد اأثبتت التقارير ال�شادرة عن الحكومات والمجتمعات المدنية وتقارير المنظمات الدولية 
اأن واقع المراأة في دول العالم، وخا�شة في دول »العالم الثالث«، اأ�شد �شوءًا مما كان متوقعًا في 

القرن الع�شرين.
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كيف يتجلى التمييز �سد الن�ساء في الد�ساتير العربية؟
»اأمثلة من الد�ستورين ال�سوري والتون�سي«

معظم  اأن  غير  �شيداو،  عّرفته  الذي  التمييز،  باإلغاء  العربية  الد�شاتير  تقوم  اأن  المفتر�س  من 
د�شاتير الدول العربية لم تقم بذلك، واكتفت بن�س غائم، وقابل للتاأويل، في الن�شو�س التي تم�س 
حقوق المراأة وق�شاياها ب�شكل مبا�شر. فلم يتطرق الد�شتور ال�شوري، مثاًل، اإلى اإحقاق الم�شاواة 
التامة بين الذكور والإناث في الحقوق و الواجبات اإل ب�شكل خجول جدًا وبكلمة واحدة  في المادة 

الثالثة والثالثين ون�شها:
»المواطنون مت�ساوون في الحقوق والواجبات ل تمييز بينهم في ذلك ب�سبب 

الجن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة«

الواحد  الف�شل  في  ن�ّس  فقد  العربية،  الد�شاتير  من  غيره  المتمّيز عن  التون�شي،  الد�شتور  اأما 
والع�شرين  منه على ما يلي:

اأمام  �سواء  وهم  والواجبات  الحقوق  في  مت�ساوون  والمواطنات  »المواطنون 
الحقوق  والمواطنات  للمواطنين  الدولة  وت�سمن  تمييز  غير  من  القانون 

والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم اأ�سباب العي�س الكريم«

من�شب  اأن  اإلى  �شمني،  ب�شكل  ال�شوري،  الد�شتور  ي�شير  الجمهورية،  لرئا�شة  التر�شح  باب  وفي 
الرئا�شة هو للذكور دون الإناث، حيث َيِرد في البند الرابع من المادة الرابعة والثمانين:

»اأّل يكون مر�سح الرئا�سة متزوجاً من غير �سورية«

بينما يظهر الد�شتور التون�شي اإحقاقًا للمراأة في التر�ّشح لمن�شب الرئا�شة ب�شكل �شريح، وهو ما 
يظهر في الف�شل الرابع و ال�شبعين:

الجن�سية  تون�سي  وناخب  ناخبة  لكل  الجمهورية حق  رئي�س  لمن�سب  »التر�ّسح 
منذ الولدة«
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8. التمييز في قوانين الأحوال 
ال�سخ�سية نموذجًا 

اإلى اإ�شدار قوانين اأحوال �شخ�شية مختلفة تلتزم فيها بتعاليم كل طائفة  تلجاأ بع�س الدول 
من الطوائف الموجودة في الن�شيج المجتمعي على حدة.  اإن هذا التمييز بين المواطنين، اأيًا كان 
جن�شهم، في بلد واحد هو انتقا�س من حقوق المواطنة، وموؤ�شر بالغ الدللة على �شوء اإدارة التنّوع، 
ل الدولة من مهامها في تنظيم اأو�شاع الأ�شرة وعالقاتها عبر اإحالة هذه المهام اإلى  وعلى تن�شّ

المراجع الدينية الخا�شة بكل جماعة.
من اأجل تحقيق المواطنة في بلد ما، ل بّد 
من اإلغاء جميع اأ�شكال التمييز القانوني �شد 
قوانين  تجلياته في  اأكبر  نرى  والذي  المراأة، 
اإلى  تعود مرجعيتها  التي  ال�شخ�شية  الأحوال 
التعاليم الدينية* وتعتمد مبداأ القوامة وولية 
انتقا�شًا  يعني  مما  اإناثها،  على  العائلة  ذكور 
لذكور  المطلقة  وتبعيتهن  الن�شاء  لحقوق 

العائلة.
لذلك ل بّد من اإيجاد �شيا�شات ت�شمن �شد 
الفجوات الجندرية، لأن م�شير عملية التنمية 
على متوقف  بخا�شة،  الن�شاء  وتنمية  بعامة، 

اإدارة  في  حقهن  وت�شمن  للن�شاء،  الم�شاواة  ت�شمن  التي  فهي  وتنفيذها،  ال�شيا�شات  هذه  و�شع 
في عملية  المثمنة  م�شاهماتهن  وتعزز  لهن،  تمكينية  بيئة  وتخلق  كافة،  المجالت  في  �شوؤونهن، 
الأ�شرة  في  الن�شاء  مكانة  تطور  بين  الترابط  من  انطالقًا  وذلك  والم�شتدامة.  ال�شاملة  التنمية 
ال�شعد  على  البالد  في  والتنمية  التطور  موؤ�شرات  وتطور  العامة،  الحياة  في  م�شاركتهن  وتطور 

جميعًا.

للطوائف  ال�شخ�شية  لالأحوال  قانونًا   17 لبنان  في  الأ�شرية  العالقات  اإذ يحكم  ولبنان  �شورية  مثل  دول  نجده في  ما  وهذا   )*(

وكذلك 8 قوانين في �شورية، وفي بلدان اأخرى قانون اأحوال �شخ�شية واحد مرجعيته اإ�شالمية.

في  كما   ،)2012( الجديد  ال�شوري  الد�شتور  وفي 
الد�شاتير ال�شابقة، ل يوجد ن�س حول حق الم�شاواة بين 
�شد  العنف  وتجريم  التمييز  حظر  اأو  والرجال،  الن�شاء 
ولأول  الد�شتور،  ت�شمن  ذلك  من  العك�س  وعلى  المراأة. 
للطوائف على ح�شاب حقوق  ال�شتقالل، ذكرًا  مرة منذ 
على  ت  ن�شّ التي   )4 الفقرة   3( المادة  بح�شب  الن�شاء، 
اأن »الأحوال ال�شخ�شية م�شونة ومرعية للطوائف كافة« 
في  يتجّلى  الذي  الن�شاء،  �شد  التمييز  »د�شترة«  يعني  ما 
بالطوائف  الخا�شة  ال�شتة  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين 
وبع�س  والعقوبات  الجن�شية  قانوني  في  وكذلك  الكبرى، 

القوانين والت�شريعات الأخرى.
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المواطنة تتقارب وتتقاطع مع حقوق الإن�شان و»حقوق المراأة الإن�شانية«، وخا�شة في مو�شوع 
عدم التمييز بين جميع المواطنين »ن�شاء ورجاًل« اأيًا كانت دياناتهم اأو مذاهبهم اأو طوائفهم اأو 

اأعراقهم...«.
وهذا هو الرابط الأ�شا�س بين المواطنة والجندر، اإذ اإن الن�شاء في الدولة، التي ترعى حقوق 
المواطنة، يجدن مبتغاهن لتحقيق مواطنيتهن وللم�شاركة الفعالة في تنمية البالد تنمية م�شتدامة.
وكذلك يفتر�س تحقيق المواطنة التحرر من التمييزات الجندرية النمطية، وتحقيق الم�شاواة 
وتعزيز  اإمكاناتها،  كامل  تحقيق  من  المراأة  وتمكين  والواجبات،  الحقوق  في  الجن�شين  بين 
م�شاهمتها في التنمية الم�شتدامة، وتمكينها من تقرير ال�شيا�شات وفر�س ح�شولها على الخدمات 

الأ�شا�شية في التعليم وال�شحة، وو�شولها اإلى مواقع العمل والإنتاج واتخاذ القرار.

النتقا�س من حقوق المراأة انتهاك �شريح للمواطنة
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المواطن والفضاء المشترك

الف�سل اخلام�س
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1. مفهوم التنمية امل�ستدامة 
الحا�شر  التي تفي باحتياجات  »التنمية  باأنها  الم�شتدامة  التنمية  الجميع* على تعريف  يتفق 

دون التقليل من قدرة الأجيال الم�شتقبلية على الوفاء باحتياجاتها«. 
وُي�شتخدم الم�شطلح اليوم كمرتكز ل بّد منه للت�شدي لمجموعات ال�شرور الثالث التي تمّيز 
العالم في زمن العولمة، والتي يمكن جمعها، تيمنًا ببع�س اللغات الالتينية، تحت م�شّمى »الميمات 

الثالثة«**، وهي:
Menaces التي تهدد الكرة الأر�شية، مثل الت�شّحر والتلّوث والتغّير المناخي  المخاطر   .1

والنقرا�س، وي�شّكل الت�شدي لهذه المخاطر البعد البيئي للتنمية الم�شتدامة.
المت�شاوي،  النمو غير  الفقر،  ازدياد  مثل:  الإن�شانية  منها  تعاني  التي   Misères الماآ�سي   .2

النق�س في الماء والغذاء، وي�شّكل الت�شدي لهذه الماآ�شي البعد الجتماعي للتنمية الم�شتدامة.
الم�شاواة في  انعدام  العالمي، مثل:  النظام  التي ت�شيب   Manques )العيوب(  المثالب   .3

)*( Our Common Future، Chapter 2: Towards Sustainable Development; available on http://www.un-documents.
net/ocf-02.htm

)**( »Les 3 m«

التنمية المستدامة
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العالقات الدولية؛ العجز عن و�شع �شوابط ت�شمح بتوفير الحاجات والمتطلبات المادية لالإن�شان، 
بتنفيذ  المعنية  والموؤ�ش�شات  الأفراد  كفاءة  م�شتوى  ورفع  رفاهيته؛  م�شتوى  تح�شين  اإلى  وتف�شي 

البرامج التربوية. وي�شّكل الت�شدي لهذه المثالب البعد القت�شادي للتنمية الم�شتدامة.

 
2. مبادئ التنمية امل�ستدامة* 

الأولويات عند و�شع  اإلى �شرورة ح�شاب  المبداأ  التنمية والبيئة: ي�شير هذا  التوازن بين  ـــ 
الم�شاريع التنموية تبعًا لمدى توافقها مع التنمية الم�شتدامة.  

للمواطنين  الحقيقية  الحتياجات  بين  توازن  بيانات  اعتماد  ب�شرورة  يق�شي  التخطيط:  ـــ 
اأجيال  وحق  الموارد،  من  الحا�شر  اأجيال  حاجات  توفير  بين  توازن  كما  المتاحة،  والموارد 

الم�شتقبل فيها.

)*( التربية البيئية ودورها في التنمية الم�شتدامة - درا�شة ميدانية بموؤ�ش�شات التعليم المتو�شط بمدينة ب�شكرة 2013-2012

 http://bit.ly/1JjIexy   

اأبعاد التنمية امل�ستدامة
من الخطاأ ح�سر التنمية الم�ستدامة في تعريفها ال�سائع، ون�سيان اأنها منهج في 

التنمية يلتزم بثلثة اأبعاد يجب احترامها في اأي تخطيط تنموي:
وتو�شيع  والبطالة،  الفقر  تخفيف  على  الجتماعي  البعد  يرّكز  الجتماعي:  البعد 

العدالة الجتماعية بين اأجيال الحا�شر، وبينها وبين اأجيال الم�شتقبل.
البعد البيئي: يدور حول �شرورة الحافظ على البيئة وال�شتخدام الأمثل الذي ي�شهم 

في بقاء الحياة الب�شرية والحيوانية والنباتية. 
البعد القت�سادي: يراد منه تلبية الحاجات والمتطلبات المادية لالإن�شان، وتح�شين 
م�شتوى الرفاهية، ورفع م�شتوى الكفاءة والفعالية لالأفراد والموؤ�ش�شات المعنية بتنفيذ 
البرامج التنموية، مع التاأكيد علـى عدم ت�شدير ال�شغوط البيئية اإلى الدول الفقيرة.
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ـــ الم�ساركة المواطنية: تعتمد التنمية الم�شتدامة على م�شاركة جميع المواطنين، فهي ت�شعى 
لتنمية النا�س من خالل ال�شتثمار في قدراتهم. ول يجوز اإق�شاء النا�س عن الم�شاركة في تحّمل 
م�شوؤولياتهم في التنمية الم�شتدامة، لأن ذلك يوؤدي اإلى زعزعة ال�شتقرار ال�شيا�شي والجتماعي.  
ـــ تقوية المجتمع المدني والإعلم: ت�شاهم التنمية الم�شتدامة في تقوية المجتمع المدني 
مراقبة  في  وخا�شة  المدني،  المجتمع  يلعبها  التي  الأدوار  مجمل  خالل  من  وذلك  وموؤ�ش�شاته، 
الدولة، وفي تر�شيد عملها. وتعتمد التنمية الم�شتدامة ب�شكل كبير على الإعالم في ح�شد الراأي 

العام حول ق�شاياها، وفي ال�شغط الم�شتمر لإحداث تغيير في المواقف وال�شلوك.
في  المواطنين  بين  »الأفقي«  الت�شامن  تقوية  في  الم�شتدامة  التنمية  ت�شاهم  الت�سامن:  ـــ 

المجتمع، والت�شامن »ال�شاقولي« بين المواطنين في اأزمان متعاقبة.
ـــ العدالة الجتماعية: تتقاطع التنمية الم�شتدامة مع العدالة الجتماعية في عدد كبير من 

المو�شوعات، خا�شة مو�شوع الأجيال القادمة وحقها في التنمية.

مبادئ التنمية امل�ستدامة وفق »بيان ريو«
ـــ حق الإن�شان في حياة �شحية منتجة في وئام مع الطبيعة.

ـــ �شرورة تحقيق التنمية بحيث يتم اإ�شباع الحتياجات الإنمائية والبيئية لالأجيال الحالية 
والم�شتقبلة بطريقة من�شفة.

ـــ الق�شاء على الفقر وتقليل التفاوت في م�شتويات المعي�شة في جميع اأنحاء العالم هما اأمر 
»ل غنى عنه« من اأجل التنمية الم�شتدامة.

ـــ ت�شّكل حماية البيئة جزءًا ل يتجزاأ من عملية التنمية بحيث ل يمكن النظر اإليها بمعزل 
عنها.

ـــ م�شاركة المراأة الكاملة اأمر �شروري لتحقيق التنمية الم�شتدامة.
البلدان  جميع  م�شالح  ح  تو�شّ اأن  يجب  والتنمية  البيئة  مجال  في  الدولية  الإجراءات  ـــ 

واحتياجاتها.
ـــ يجب على الدول اأن تقلل وت�شتبعد الأنماط غير الم�شتدامة في الإنتاج وال�شتهالك.

ـــ يجب على الدول اأن تعزز ال�شيا�شات الديموغرافية المنا�شبة.
عنا�شر  البيئة  وحماية  والتنمية  ال�شالم  لأن  الدائم  العالمي  ال�شالم  على  العمل  يجب  ـــ 

مت�شابكة ل يمكن الف�شل بينها.
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3. املواطنة والتنمية امل�ستدامة 
تنطلق عالقة المواطنة بالتنمية الم�شتدامة من الأهمية التي توليها )المواطنة( لدور المواطن 
الفرد في الحيز العام، فت�شعى اإلى اأن تغر�س لديه مجموعة من القيم والهتمامات في الق�شايا 
البيئية، كمرحلة اأولى؛ ومن ثّم اإلى اأن تحفزه ليكون ع�شوًا فعاًل في الدفاع عن هذه الق�شايا، وفي 

العمل على الحفاظ على البيئة، وفي �شيانتها.
ويمكن اأن نلحظ اأهمية كل اأ�شا�س من اأ�ش�س المواطنة في تكري�س مبادئ التنمية الم�شتدامة، 

على حدة: 
1. الم�ساركة:

اإن م�شاركة الفرد في الهتمام بق�شايا بيئته كالتغّير المناخي، والجفاف، والت�شحر، والندرة 
المائية، والتلوث ب�شتى اأنواعه هي، في الواقع، �شكل من اأ�شكال ممار�شته لمواطنتيه، وتحقيق لها.

ودرجة  الأفراد  على  وتعتمد  وال�شياقات،  الظروف  ح�شب  الم�شاركة  م�شتويات  وتختلف 
اهتمامهم، كما تعتمد على قدرتهم على التجّمع وعلى خلق منظمات وجماعات �شاغطة. وانطالقًا 
من ذلك، على مدى انخراطهم في العمل في الحيز العام، وعلى �شغطهم لإدماج هذه الق�شايا 
اأ�شا�شية في الأحزاب والتجمعات ال�شيا�شية، كما في مطالبتهم لممثليهم في البلديات  كق�شايا 
وفي مجال�س المدن اأو في موؤ�ش�شات ال�شلطة الت�شريعية. واأخيرًا على مدى قدرتهم على العمل على 
ال�شعيد الدولي وال�شغط من خالل م�شاركتهم في الموؤتمرات الدولية اأو من خالل تقارير الظل 

والتقارير التي تعّدها المنظمات البيئية ذات الهتمام. 

2. الحرية: 
البيئية  الق�شايا  اأهم  اإبراز  في  ت�شاهم  التي  التعبير  حرية  خالل  من  الحرية  اأهمية  تظهر 
ة للتعبير عن اأ�شباب وتبعات هذه الق�شايا على الأجيال الم�شتقبلية. كما  ال�شائكة، وفي خلق من�شّ
تظهر في القدرة على الو�شول اإلى المعلومات وا�شتخدامها ون�شرها ب�شكل حر و�شفاف، على اأو�شع 
نطاق في المجتمع، لتكون عن�شرًا اأ�شا�شيًا في حّث النا�س على الم�شاركة، وفي تحديد الجهات 

الم�شوؤولية عن الإ�شاءة اإلى البيئة. 
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المتعلقة  للق�شايا  الإعالم  تداول  خالل  من  ال�شياق  هذا  في  الحرية  مبداأ  اأهمية  تبرز  كما 
بالتنمية الم�شتدامة ومن خالل ال�شغط الذي يمكن اأن يمار�شه على الم�شوؤولين الحكوميين، اأو 

غير الحكوميين، اأو على الجهات الدولية.

3. الم�سوؤولية: 
من  الكثير  في  وتتجلى  الجميع،  م�شوؤولية  هي  الم�شتدامة  التنمية  على  العمل  في  الم�شوؤولية 

الممار�شات، ومنها:
�شلوكه  ونمط  ت�شرفاته  واٍع،  وب�شكل  فيه،  يوافق  م�شوؤول  حياة  لنمط  الفرد  ممار�شة   .1
النفايات  بفرز  قيامه  مثل  الم�شتدامة؛  التنمية  متطلبات  مع  المحيط،  في  وتاأثيره  ال�شتهالكي 
وتدويرها، وا�شتخدامه لأجهزة تعتمد على حفظ الطاقة، اأو اقتنائه لأجهزة تعتمد على الطاقات 

المتجددة.
اعتماد  �شلوكية م�شتدامة وعلى نطاق جماعي، مثل،  لأنماط  الجماعة  اأو  المجتمع   تبّني   .2

اأبنية عازلة حراريًا وموّفرة للطاقة.
3. تخ�شي�س ال�شركات جزءًا من ن�شاطاتها للمجتمع و للبيئة.

4. التزام الدولة بمبادئ التنمية الم�شتدامة اأثناء و�شعها لل�شيا�شات العامة، واأثناء تطبيقها 
لبرامجها وم�شاريعها. وكذلك التزامها بالتوقيع على التفاقيات الدولية وم�شاركتها في الموؤتمرات 

الخا�شة بمو�شوع التنمية الم�شتدامة
5. طرح الإعالم للق�شايا البيئية وللق�شايا التي تعنى بالتنمية الم�شتدامة، والعمل على خلق 

وعي �شعبي بها، والتحرك لمنا�شرة ق�شاياها.
6. اجتهاد الجماعة في حماية مكّونات التراث الثقافي، المادي وغير المادي والطبيعي كونها 

من الموارد التي يحق لأجيال الم�شتقبل اأن تتعرف اإليها وت�شتثمرها.

4. الم�ساواة: 
تفتر�س المواطنة تحقيق مبداأ الم�شاواة بين المواطنين اأيًا كان اأ�شلهم اأو دينهم اأو جن�شهم 
اأو انتماوؤهم الجهوي اأو ال�شيا�شي. وُيراَعى مبداأ الم�شاواة هذا في تخطيط ال�شيا�شات والم�شاريع 
التي تحترم التنمية الم�شتدامة، وفي تنفيذها وتقييمها. ف�شمان الم�شاواة بين الجن�شين، مثاًل، 
من الأمور الأ�شا�شية في ق�شايا التنمية الم�شتدامة. وكذلك مراعاة الفئات المهم�شة والفقيرة. 
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وهنا تبرز التنمية الإقليمية ك�شيا�شة تنموية تحقق الم�شاواة في التنمية �شمن البلد الواحد. وتلعب 
»الخارطة الثقافية« دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الإقليمية المحتِرَمة لمبادئ ال�شتدامة. 

4. الرتبية على التنمية امل�ستدامة 
ت�شعى التربية على التنمية الم�شتدامة اإلى خلق »مواَطنة بيئية« تهدف اإلى:

1. اإيجاد الأنماط ال�شلوكية الواعية في تعامل المواطنين مع المحيط الحيوي.
2. تر�شيخ القيم المواطنية الموجهة لهذه الأنماط ال�شلوكية، مثل: الوعي المدني والت�شامن.

وعلى  عليها  والمحافظة  الحياة  نوعية  تح�شين  نحو  الموجهة  المواطنية  القيم  تر�شيخ   .3
التراثين الثقافي والطبيعي. 

لالأفراد  الم�شتدامة  بالتنمية  تعنى  التي  الق�شايا  لمعرفة  الفر�شة  اإتاحة  على  العمل   .4
والجماعات. 

5. اكت�شاب المعارف والخبرات المتنّوعة وفهم البيئة وم�شكالتها، ومعاونة الأفراد والجماعات 
على اكت�شاب القدرات والح�س المرهف بالبيئة بمختلف جوانبها، وبالم�شكالت المرتبطة بها.

الخارطة الثقافية
الخارطة الثقافية هي اأداة عمل تقنية ومنهجية، ت�شاعد في و�شع ال�شيا�شة 
الثقافية. ويتم ت�شنيف  التنموية لمنطقة محددة، انطالقًا من مواردها 

الموارد الثقافية في فئات اأربع هي:
- الموارد المادية الثابتة )الآثار، ال�شروح المعمارية...(

- الموارد المادية المنقولة )اللقى الأثرية، ال�شناعات اليدوية، الأعمال 
الفنية...(

ال�شعبية،  الحتفالت  الحكايات،  )المعتقدات،  الالمادية  الموارد   -
الآداب...(

- الموارد الطبيعية )المغاور، الأ�شجار....(
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ويمكن و�شع خطوات عملية لتحقيق التربية على المواطنة البيئية من خالل عدد من ال�شياقات: 
1. المعرفة 

ومبادئ  الق�شايا  هذه  تنفيذ  باآليات  والمعرفة  الم�شتدامة،  التنمية  بق�شايا  المعرفة  ن�شر  ـــ 
التنمية الم�شتدامة وميثاق الأر�س.

ـــ تحفيز المواطنين على اكت�شاب فهم وا�شح، باأن الإن�شان هو جزء ل يتجزاأ من نظام يتاألف 
من الإن�شان والمجتمع والبيئة، واأن الإن�شان له القدرة على تغيير العالقات في هذا النظام.

ـــ ن�شر الفهم العميق، وال�شامل، للم�شكالت البيئية التي تواجه الإن�شان في الوقت الحا�شر، 
والتعريف باآثار الن�شاطات القت�شادية والجتماعية على البيئة.
النظرية  المعرفة  وربط  الأر�س«،  »على  المبا�شر  العمل  ـــ 
بالواقع المعا�س، وفهم التركيبة الخا�شة لكل م�شكلة والعوامل 

المتعددة والم�شالح المت�شابكة.
ي والتحليل. ـــ تطوير المهارات المتعلقة بالبحث والتق�شّ
ـــ تطوير المهارات الالزمة لحل الم�شكالت و النزاعات.

والتعبير  النقل،  ومهارات  الت�شال،  مهارات  على  العمل  ـــ 
الالزم لحل الم�شكالت البيئية.

2. الموقف
والم�شكالت  الق�شايا  من  المواطنين  موقف  تغيير 
ومن  مهتمّين،  لي�شبحوا  الم�شتدامة،  بالتنمية  المتعلقة 
الأدنى،  الحد  في  ي�شبحوا،  اأن  اأي  لها.  منا�شرين  ثم 
الم�شتدامة  التنمية  بق�شايا  تعنى  التي  للجهود  داعمين 
في كل موقع يتواجدون فيه، في المنزل اأو في العمل اأو 

في الجامعة اأو في الموؤ�ش�شة الدينية، اإلخ.

3. ال�سلوك
يخ�س  ما  في  المواطن  �شلوك  نواحي  بع�س  تغيير 
ق�شايا التنمية الم�شتدامة، مثل تبّنيه ل�شلوكيات �شخ�شية 

لمبادئ  اإعالن  هو  الأر�س  ميثاق 
اأخالقية رئي�شية لبناء مجتمع دولي ينعم 
القرن  في  وال�شالم  وال�شتدامة  بالعدل، 
لتحفيز ح�س  وي�شعى  والع�شرين.  الواحد 
الدولي  والتكافل  الم�شتركة  الم�شوؤولية 
لرفاهية الأ�شرة الب�شرية جمعاء، ومجتمع 

الحياة الكبير، والأجيال القادمة. 

هل فّكرنا يومًا في المالب�س التي نرتديها ومن 
اأين  المالب�س؟  �شنعت  اأين  قما�شها،  اأتى  اأين 
اأطفال فقراء  ا�شتغالل  تمت حياكتها؟ هل تم 
في �شنعها؟ كيف تم نقلها اإلى مكان وجودنا؟ 
في  ا�شتخدامها  تم  التي  الطاقة  مقدار  كم 
في  الكربون  انبعاثات  هي  ما  العملية؟  هذه 
بال�شتخدام  المالب�س  عالقة  ما  مالب�شنا؟ 

الم�شتدام للموارد؟
الحد  يمّثل  الأ�شئلة  في هذه  البحث  اإن مجرد 
الأدنى من الهتمام بق�شايا التنمية الم�شتدامة 



دليل المواطنة                                                                   142

بالتوقف عن هدر  اأو  الرباعي،  الدفع  العامة كبديل عن �شيارات  النقل  با�شتخدام و�شائل  تتعلق 
الماء، على �شبيل المثال.

5. اتفاقيات متعلقة بالتنمية امل�ستدامة 
بداأت مالمح التنمية الم�شتدامة تظهر وتتو�شح عند دمج القت�شاد في البيئة، بين عام 1972 

و2002.
اأُقيمت ثالثة موؤتمرات دولية ذات اأهمية خا�شة: الأول، عقد في ا�شتوكهولم )ال�شويد(، عام 
1992، في ريو  الثاني، عقد، عام  1972، تحت ا�شم موؤتمر الأمم المتحدة حول بيئة الن�شان؛ 
عقد،  الثالث،  والتنمية؛  البيئة  حول  المتحدة  الأمم  موؤتمر  ا�شم  تحت  )البرازيل(  جانيرو  دي 
التنمية  حول  المتحدة  الأمم  موؤتمر  ا�شم  تحت  اإفريقيا(  )جنوب  جوهان�شبرغ  في   ،2002 عام 

الم�شتدامة.



143 دليل المواطنة                                                                  

قمة الأر�س
)موؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ــــ ريو دي جانيرو 1992(

تعّد قمة الأر�س من اأهم الموؤتمرات التي تخ�ش�شت في مو�شوع التنمية الم�شتدامة، واأكدت 
، في هذه القمة، الإقرار باأن التنمية اإن  على اأنها منهجية �شرورية لتجاوز التدهور البيئي. وتمَّ
لم تكن تنمية م�شتدامة، تلبي ال�شروط البيئية بقدر تلبيتها لالحتياجات الإن�شانية، فاإنها تنمية 

�شارة. 
الب�شرية  اأمام  الأكبر  التحدي  ت�شّكل  مكونات  �شبعة  على  ز  تركِّ الم�شتدامة  التنمية  اأ�شبحت 
م بعدد ال�شكان، 2. تنمية الموارد الب�شرية، 3. الإنتاج الغذائي، 4. التنوع الحيوي،  وهي: 1. التحكُّ

5. الطاقة، 6. الت�شنيع، 7. التمّدن.
وقد تم في هذا الموؤتمر )الذي ح�شره ممثلو 108 دولة( اعتماد ثالث اتفاقيات رئي�شية تهدف 

اإلى تغيير النهج التقليدي في التنمية:
1. جدول اأعمال للقرن 21: و�شع برنامج عمل �شامل للعمل العالمي في جميع مجالت التنمية 

الم�شتدامة، لمواجهة التحديات التي �شيواجهها العالم في القرن الواحد والع�شرين.
الدول  حقوق  تحدد  التي  المبادئ  من  �شل�شلة  وهو  والتنمية:  البيئة  ب�ساأن  ريو  اإعلن   .2

وم�شوؤولياتها في مجال التنمية الم�شتدامة. 
3. بيان مبادئ الغابات: وهي مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الإدارة الم�شتدامة للغابات 

في العالم.
بالإ�شافة اإلى ذلك، تم فتح باب التوقيع على اتفاقيتين ملزمتين قانونًا، هما:

- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�شاأن تغير المناخ
- اتفاقية التنّوع البيولوجي
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