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اإلنسان املواطنة وحقوق  احملاضرة اخلامسة 

إال إذا ميزانها عن:   La citoyennetéلن ينجلي مفهوم املواطنة 

 الوطن.  Patrieاملشتقة من   Patrioteالوطين   .1
؛ أي حب الوطن والتعلق أبجماده والستعداد  Patriotismeالوطنية   .2

 للتضحية يف سبيله والدفاع عنه. 
3. Compatriotisme أن دون  البلد  نفس  إىل  املنتمني  وضعية  ؛ 

 تكون هلم مجيعا جنسية واحدة. 
مشتق من مصطلح    La nationalité ذلك أن مصطلح "اجلنسية"   .4

مبعىن وطن.   Patrie، وليس من La Nationاألمة 

املتحدة   والوالايت  وإجنلرتا  فرنسا  من  يف كل  اترخييا  املواطنة  مفهوم  حتقق  لقد 
األمريكية إابن ثوراهتا اليت أشران إليها.. 

وهو كما رأينا  على غرار كل املفاهيم السياسية واحلقوقية احلديثة تبلور نتيجة   
تراكم اترخيي وحضاري أسهم فيه:االصالح الديين، والنهضة، والتنوير 

دينة امل -غري أن جذوره متتد بعيدا إىل التجربة اليواننية وحتديدا يف أثينا: الدولة 

فـ"املدينة" ابملعىن اليوانين للكلمة هي أواًل الذين هلم احلق يف االنتماء إليها، ال  
به   الذي توصف  اعتبارية ابملعىن  أو موطناً، بل بوصفها شخصية  بلداً  بوصفها 

"الدولة" كشخصية اعتبارية. 
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الدولة    أن  متاماً كما  دولة  مدينة/  نفسه  الوقت  يف  هي  اليوانن  عند  فاملدينة 
 ألوروبية احلديثة هي دولة/ أمة. ا

حق   أي  مدينة،  يف  املواطَنة"  "حق  بـ  يتمتع  من  هو  املدينة  هذه  يف  واملواطن 
 .املسامهة يف تدبري شؤوهنا 

واملواطن ابملعىن احلديث هو ذلكم الشخص الذي ال يدين ابلوالء ألية جهة ال  
تعاقداي  عنها  املعرب  الشعب  إرادة  من  ومشروعيتها  سلطتها  إطار  تستمد  ويف   ،

 القانون، تعبرياً حراً ابعتباره صاحب السيادة.  

ابملعىن   املواطنية  دائرة  من  خترج  والطائفية..  القبلية  الوالء  أنواع  فكل  وابلتايل 
 احلديث  

 إذا عدان إىل دائرة املعارف الربيطانية جند أن "املواطنة حيددها دستور الدولة، 

 العالقة اليت تنشأ بني الفرد والدولة وهي تضيق وتتسع حبسب طبيعة 

 وما تفرضه تلك العالقة من واجبات على املواطن وما تعطيه له من حقوق.  

يتمتع به املواطن، ابإلضافة إىل ما يالزم    اليت  حبيث تشري املواطنة إىل احلرايت
 تلك احلرايت من مسؤوليات تقع على عاتق املواطن جتاه الدولة واجملتمع. 

        (cite)مشتقة من مدينة   (citoyenneté)اطنية عبارة مو 

املواطنني  بني  حقوقية  ومشاركة  للمكان،  حقوقي  بناء  املدينة  أن   ذلك 
(citoyens)للتابعني خالفًا   ،(sujets)   قائمة تعاقدية  عالقات  تربطهم   ،
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ملصلحة   حتقيقا  واحلكم  القيادة  يتولون  احلكام  حيث  وواجبات،  حقوق  على 
 اطنون يشاركون يف الشأن العام وحياسبون ويراقبون.  واملو  ، اجلماعة 

يف   اإلنسان  وجود  قمة  ميثل  ما  وهو  السياسية  املشاركة  على  املواطنية  فتقوم 
 .املدينة والفضاء العام، من خالل املشاركة يف الشأن العام 

  نظرائه   مع  الكاملة   ابملساواة   فيه   املواطن   يتمتع  انتماء   للوطن..   انتماء فاملواطنة   
  أساس   على  بينهم  متييز  دون  القانون،   أمام  والواجبات،   احلقوق  يف   املواطنني

  السياسي.  االنتماء  أو املايل  املوقف أو  الفكر أو الدين أو العرق  أو اللون

 متبادال  ااحرتام   املواطنني،  من غريه   مواطن كل  حيرتم حبيث

  بينهم.   واالختالف  التنوع   رغم   البعض   بعضهم   جتاه   اجلميع   يتسامح   كما  
 واالختالف  ابلتنوع واالعرتاف  التسامح

  واجبات   بل  فقط،   حقوقًا   ليست  فاملواطنة   والواجبات،   احلقوق   بني   توازن   ومثة 
 أيضاً. 

  ق احلقو   املدنية،   احلقوق  املواطنة:   حقوق  املواطن  ختول  املواطنة   كانت  وإذا 
  املقابل   يف  فإهنا  القانونية...إخل،   احلقوق  ، والثقافية   االجتماعية   احلقوق  السياسية، 

 املعنوية،   وااللتزامات  القانونية،   الواجبات  من  جمموعة   عاتقه   على  تضع
 للوطن.  التام الوالء عليه  تفرض  كما  املواطنة،  ومسؤوليات

 
عليها يف األنظمة الدستورية  فهي ختوله بشكل عام كل أنواع احلقوق املتعارف  

 احلديثة: 
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 احلقوق  املدنية السياسية... 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.. 

وبناء على ما سلف؛ يصبــح الشــخص مواطنــاً عندمــا يُعــرَتف بــه بوصفــه عضــواً  
 يف "املدينــة."  

 وابلتــايل تقــوم املواطَنــة: 

عــلى   املدينة أوال:  سواء  سـياسي  جمتمـع  إىل  أو   -"االنتــماء"  اليواننية،  الدولة 
واحلريـات  –الدولة   ابحلقـوق  التمتـع  من  ذلك  يقتضيه  وما  األوروبية   األمة 

الوضعيـة  هبـذه   املرتبطـة 
اثنيا: على املشـاركة يف الشأن العام سعيا لتحقيق املصلحـة العامـة مبا حيقق اخلري  

 ـاء اجملتمع. العام جلميع أعض

 و تعد املواطَنـة جـزء ال يتجـزأ مـن اجلنسـية، 

 ذلك أن اجلنسية متثل املظهـر القانـوين لالنتـماء إىل اجملتمع السياسي.  

اجملتمـع أفـراد  ابقـي  مـع  مشـرتكة  قيـم  تقاسـم  عـلى  تقوم  املواطَنـة  أن   .كما 
احلقـوق مـن  جمموعـة  عـلى  املواطَنـة  ممارسـة  مصدرهـا    وترتكـز  جتـد  وااللتزامـات 

 الرئيـسي يف الدسـتور.  

التصويـت، واحلـق يف حريـة تكويـن اجلمعيـات،    وهـذا مـا يصـدق عـلى احلـق يف
التـي   وامللتمسـات  العرائـض  تقديـم  حريـة  يف  واحلـق  التعبـريّ   حريـة  يف  واحلـق 

 ركيـزة احلقـوق املدنيـة.   -إىل جانب أمور أخرى –تشـكل 
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مـا االلتزامـات، من قبيل: دفـع الضرائـب، والدفـاع عـن الوطـن، واحـرتام  أ
الواجبـات التـي يُفـرَتض يف كل مواطـن القيـام هبـا   القانـون، فإهنـا تشـكل إحالـة إىل 

 .بوصفـه عضـواً يف الكيـان الوطنـي 
املواطَنة   وتستند أيضاً ممارسة املواطنة إىل عدد معني من املبادئ اليت جتسد هذه 

 :يف احلياة يف اجملتمع، تتمثل فيما يلي
العالقـة بـني احلقـوق وااللتزامـات: حبيث أن ممارسـة حقوق وحريـات البعض   -

 اإلخـالل حبقـوق اآلخريـن والتزاماهتـم.  ال ينبغـي أن تتم عـلى حسـاب

امات جتاه  وحبيث يتعني التحلي بروح املسؤولية املدنية، ومقتضيات الوفاء اباللتز 
 الدولة واجملتمع عـلى حنـو معقـول؛ 

 
املسـاواة بـني املواطنـني واملواطنـات يف احلقـوق: إذ ينبغـي احلفـاظ عـلى هـذه   -

 العامـة، والضرائـب،  املسـاواة وال سـيما أمـام القانـون، وفيـما يتعلـق ابخلدمـة 
 كال التمييـز؛ دون أي شـكل مـن أشـ والعدالـة، والوظيفـة العموميـة.. 

املشـاركة: من خالل متكـني مجيـع املواطنـني واملواطنـات مـن اإلسـهام يف إدارة   -
املشـاركة التـي  الشـؤون العامـة بشـكل مبـاشر عـن طريـق االسـتفتاء أو آليـات

يتوخاهـا القانـون، واإلسـهام فيهـا بشـكل غـري مبـاشر عـن طريـق املمثلـني الذيـن  
 ـم حبريـة؛ خيتاروهن

التضامـن: الـذي ينطـوي عـلى قيـام السـلطات العامـة ابختـاذ تدابـري تصحيحيـة   -
االجتماعيـة أو  مـن أجـل احلـد مـن أوجـه انعـدام املسـاواة ذات الطبيعـة 

 .االقتصاديـة أو اجملالية، وعـلى اسـتحداث نسـيج مـن مجعيـات التضامـن

 االشارة:لقد ساهم كما سلفت 
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 االصالح الديين  

 16عصر النهضة الذي رسخ النزعة االنسانية إبيطاليا يف القرن  

افتتحث عصر املواطنة احلديثة. عريضة   17الثورة اجمليدة يف بريطانيا يف القرن  
 1689احلقوق سنة 

الفرنسية   الليرباليني    1789الثورة  الفالسفة  من  جمموعة  جمهودات  هلا  مهدت 
اإلنسوكلوبيداي  الكبار   ومجاعة  روسو،  جاك  ورجون  وفولتري  منتيسكيو  أمثال؛ 

احلرية   بقيم  واندوا  االهلي  احلق  ونظرية  املطلق  واحلكم  االستبداد  انتقدوا 
 واملساواة... 

 1776الثورة األمريكية 

 الفرنسية   الثورة   مع  عشر   الثامن  القرن  يف   املواطنة   مفهوم   وازدهر   تبلور 
  قطاعاً   الثوراتن  حرمت  حيث  النواقص؛   بعض  من  يعاين  ظل   أنه   إال  واألمريكية، 

   املواطنة؛  حق من الناس من
  واجلنس  احلمر  واهلنود   النساء  استبعد  م(1787  )لسنة   األمريكية   الثورة   فدستور
 )سنة   الرق  إلغاء  رغم  قائماً   الوضع  هذا  واستمر  املواطنة.   دائرة   من  األسود
 م(. 1965 )سنة  إال املواطنة  هلم  تتحقق  مل و (، 1800

  منتصف   يف  أي  م(، 1848  )عام  يف  إال   للعبودية   حدا  الفرنسية   الثورة   تضع  ومل
 ممارسة   من  حمرومة   السياسي  املستوى  على  املرأة   واستمرت  عشر.   التاسع   القرن

 طويلة.  لفرتة  املواطنة  دائرة   خارج  ظلت كما  السياسية،  احلقوق ومباشرة 
 الثانية.  العاملية  احلرب هناية  بعد  إال  التصويت يف  النساء حبق فرنسا تعرتف فلم
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 مبعناه  املواطنة   وحق  السياسية   املساواة   على  املرأة   حتصل  فلم  إجنلرتا   يف   أما 
  الرجل   بني  االنتخاابت  يف املساواة  قانون  بصدور  م(1928  )سنة   يف إال  الشامل
 .  واملرأة 

  صدورب  م(، 1948  )سنة  إال  النظرية   الناحية  من  املواطنة   مفهوم  يتبلور  ومل
  التارخيية،  الفعلية   الناحية   من  أما  اإلنسان(.   واجبات  -  حلقوق  العاملي  )اإلعالن

  من   كثري  يف  والتحدايت   املوانع   العديد  وتعيقها  تعرتضها   املواطنة   فكرة   تزال  فال
 الغريب!  العامل  بلدان فيها مبا العامل بلدان

 


