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 ستخمص : لما
ييدف البحث إلى استعراض تطور مفيوم المواطنة في الفكر السوسيولوجي ، باعتباره موضوعًا     

لمجدل حول الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية، وىي الحقوق التي تعطي لكل فرد في كل مجتمع 
  الحقيقية. صفة المواطن، من خبلل المشاركة الواعية في جو من الديمقراطية

 3122وجاء تشخيص لمحالة الميبية  في ىذا البحث من الفترة الممتدة من الحكم العثماني وحتى أحداث  
فبراير، لموقوف عمى الحياة السياسة واالجتماعية، وانعكاسيا عمى روح المواطنة فييا، مع ما شاىده 

ا جو من الديمقراطية والسيادة.الشعب خبلليا من حركات ضد االستبداد، وصراع من أجل حياة يسودى  

والحرية، أصبحت المواطنة في السنوات  والمساواة بالعدالة المواطنة وتوصل البحث إلى نتائج: ارتباط
 يحمي نظام تصور يمكن ال األخيرة من المواضيع ذات األىمية التي ترتبط بمسألة اليوية واالنتماء،

سياسي، جاء الواقع الميبي تشخيصا ليذه العبلقة، أن  كنظام الديمقراطية نطاق خارج المواطن حقوق
 مكممون ولكنيما الخاص، معتقدىما من انطبلقا لممواطنة تصوراً  وضعا والجميوري الميبرالي النموذجين
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 فمسفياً  ووضوحاً  عمقاً  ألبعادىا أعطت المواطنة حول المفكرون أثارىا التي النقاشات لبعضيما، أن كل
 .سياسياً و  وقانونياً  وحقوقياً 

البحث منيجية في مقدمة: أوال  

قيمة مادية اكتسب مفيوم المواطنة اىتماما متزايدا وخاصة في اآلونة االخيرة لما ليذا المفيوم من   
تكرس االنتماء لموطن بما تؤصمو من حقوق  قيمةفراد والجماعات، ولما لو من ومعنوية عمى مستوى األ

وواجبات، فالمواطنة ىي صفة المواطن التي تحدد حقوقو وواجباتو، وفق ما يتماشى مع المجتمع من 
شروط االنتماء، حيث يأتي الوعي بالمواطنة كجزء من منظومة قيم تشكل بدورىا ثقافة المجتمع وتعزز 

 الوحدة الوطنية.

لمحقوق اإلنسانية الطبيعية التي تكفميا  اً فراد، باعتبارىا تجسيدقة بين الدولة واألوتتوسط المواطنة العبل  
دولة الحريات والعدالة والمساواة،  ييا القوانين العمود الفقري ليا.الدولة المدنية الديمقراطية، التي تكون ف
ل نظام مستبد ظه، أما في فراد تصبح الدولة ذات كيان ممثل ألفرادوعندما تقترن ىذه المطالب بحقوق األ

، يحدث معو ستبداد تتحول معو إلى كيان ااشمتمارس القير واال اً قاىر تصبح فيو الدولة دكتاتور 
وعيو كمواطن  في واطن ال يعيش المواطنة، مما يؤثراالنفصال وعدم االنتماء بين الدولة واالفراد، فالم

خر.لآلو وقبولو ئليتو تجاه ىذا الوطن وعمى انتمائو وعمى مس  

ل وال يؤدي واجباتو، ئو ىو اير مس إذاً  ؛تصبح مسألة االنتماء عمى المحك، فيو ال يتمتع بحقوقوو   
أكثر أمنًا يجد فيو إنسانيتو  ذويرتين الوطن لبلمباالة وحتى الفرار منو نحو اليجرة عنو لمبحث عن مبل

 الميدورة وحقوقو الضائعة.

عددية وحرية التعبير والحريات كافة و تكفل لمواطنييا حقوقيم، البد إن الدول الديمقراطية التي تؤمن بالت  
أن تكون أكثر الدول تقدما ورقيا، ألنيا حتما ستنيض بأبنائيا الذين تشربوا المواطنة وجسدوىا في سموكيم 

ألوالدىم. وجعموا من نيضة بمدانيم مستقببلً   
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يا عمى قيم المواطنة في جميع ائأبن ئةتنشوألىمية المواطنة ااية وىدفا أصبحت الدول تتسابق في   
يدرس في الكثير من المدارس لتكون منياج حياة  اً مؤسسات الدولة، وأصبحت التربية الوطنية منيج

.  بالمجتمع نبراسًا يضيئ ليم درب النجاح والنيوض نيا قبل سموكيا ولتكو ئوتسيطر عمى وجدان ابنا  

 

  إشكالية البحث

مواطنة ن جدير بأن يميمنا أىمية الموضوع المطروح، فالالساحة السياسية اآللعل ما نشاىده عمى   
ونيوض وتقدم ومعول بناء ترتقي بو األمم نحو ، فيي مسألة انتماء وتجدر سياسة اجتماعية واقتصادية

مجرد لفظ يتداولو  أصبحتاليوم في ظل انتياك حقوق االنسان المواطنة . إن اد ومستقبل مشرق
بيدف إظيار شدة األزمة التي تعيشيا ىذه الدول، التي أصبحت فييا الفوضى  ونسياسين الممو المح

ش لموصول لمحمول ىو المجال العام، األمنية والسياسية ىي المجال العام بدل أن يكون الحوار والنقا
ي التكوين ىي مبدأىا ومرتكزىا وعمودىا الفقري في النشأة واالستمرارية، ف. فالمواطنة في الدولة الحديثة

والبقاء، حيث ال وجود لمواطنة حقيقية ضمن النظام الشمولي االستبدادي ميما حاول النظام أن يصبغ 
  (37، ص3117جمعة،  ).نفسو بصبغة ديمقراطية

وعميو فإن البحث جاء لمربط بين التاريخ السياسي واالجتماعي في عبلقتو بالمواطنة كمفيوم يعبر تعبيرا   
ق والحريات المجتمعية. في إطار نظري وتاريخي لمحالة السياسية الميبية في الفترة صريحًا عمى الحقو 

الممتدة من العيد العثماني وحتى ثورة السابع عشر من فبراير، ُأريَد من خبلليا التعرض ليذا الواقع 
.  ىذه الفترة من تاريخ الدولة الميبية عبر السياسي في عبلقتو بالمواطنة  

الديمقراطية المزيفة التي تدعييا بعض الدول ذات النظام الشمولي ال يمكن أن تثمر  تصديقًا عمى أن  
 يكون انفصاليم ماديا ومعنويًا.مواطنين صالحين ألن فساد الدولة ينعكس عمى أفرادىا فينسمخون عنيا ل

لية تجاه قضايا ئو حب المسففي المواطنة تفاعل، وبيا يكون معنى الشعب وقيمة األمة، فالمواطن ىو صا
شكالياتو، وفي حسن تكوينو يكون العقل الذي يفكر بو الوطن، والقمب الذي ينبض في الوطن،  مجتمعو وا 
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واليد التي تحرك بيا الوطن ،واإلرادة التي تصنع من الوطن قطرًا يسير مع األوطان األخرى في إطار 
  (73، ص9::2)ابلب، .المرحمة الحضارية

زادت من اليوة بين الدول ومواطنييا، بغياب و  العالم،حداث السياسية التي اجتاحت ع األم وتتابعاً   
يا ت شعوبُ ئالحقوق المشروعة التي كفمتيا الدساتير والناموس الطبيعي لؤلفراد والمواثيق الدولية التي ما فت

ي طويل استمر وال أن كان الشعب الميبي ضحية صراع سياستناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة، 
اآلن، حيث يعيش الشعب معاناة الصراع السياسي الذي حتى زال، فمنذ عيود االستعمار عبر التاريخ و 

 انعكس عمى حقوقيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

ىمية موضوع المواطنة عمى مستوى الفرد والجماعة وعمى مستوى المؤسسات والدول والتشريعات، وأل  
ألة انتياك الحقوق تُقابل باستيجان عالمي، فقد اصبحت حقوق اإلنسان أمرًا ممحا في مقابل صبحت مسأ

ىذه االنتياكات والصراعات التي تحدث عمى مرأى ومسمع دولي، كان من شأنو اياب االنتماء وتزايد 
خر.اليجرة والمجوء الجماعي، واياب الحوار والتسامح والتعصب الذي يصل لحد االعتداء عمى اآل  

 أىداف البحث وتساؤالتو 

  .التعريف بمفيوم المواطنة -2

  في عبلقة الشعوب بالنظم السياسية. المواطنة لمفيوم التاريخي التتبع -3

.لمحالة الميبية والديمقراطية والمواطنة الدولة بين العبلقة طبيعة توضيح -4  

النحو التالي:ولتحقيق ىذه األىداف طرحت الباحثة مجموعة من التساؤالت عمى   

ما المقصود بمفيوم المواطنة. -2  

في عبلقة الشعوب بالنظم السياسية. تاريخياً  المواطنة مفيوم تطور كيف -3  

.لمحالة الميبية والديمقراطية والمواطنة الدولة بين العبلقة طبيعة ما -4  
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 المنيجية 

نما يقوم    اعتمدت الباحثة األسموب التاريخي لما يمتاز بو من منيجية ال تقف عند حد الوصف، وا 
بالتحميل والتفسير العممي، خاصة عند دراسة تطور النظم االجتماعية، والتغيرات التي تطرأ عمى البنى 

 مفيوم حول والدولية ربيةالعاالجتماعية. وتمثمت مصادر البيانات في عينة رمزية من الكتابات والتقارير 
 المواطنة

المواطنة عن دراسات: ثانيا  

 المستويات كافة عمى أىميتيا من انطبلقا والدراسة، بالبحث المواطنة الباحثين من العديد تناول لقد
 مختمفة بمتغيرات المواطنة متغير تربط التي الدراسات تنوعت وقد واالقتصادية، والسياسية االجتماعية
 المواطنة أىمية عمى نتائجيا خبلل من اتفقت الدراسات ىذه ولكن الدراسات، ىذه من اليدف باختبلف
 تحقيق في القصور عن تنجم قد التي السمبية ثاراآل وعمى ناحية، من المجتمع نيضة تحقيق في ودورىا

 ارتبطت التي الدراسات بعض عمى التركيز سيتم البحث ىذا وفي أخرى، ناحية من الصالحة المواطنة
 عبيس محمد منذر دراسة ىدفت فقد. الخصوص وجو عمى والسياسية االجتماعية بالحقوق المواطنة فييا
 تنطمق حيث العراقي، المجتمع في المواطنة قيم ترسيخ في العراقيين الصحافيين دور معرفة إلى( 3128)

 وتغير وثقافية أمنية بتحديات متمثمة العراقي، المجتمع شيدىا التي البنيوية التحوالت واقع من الدراسة
 خبلل من الداخمية، المجتمع عبلقة اختبلل إلى أدى ،3114 عام مريكياأل الغزو بعد مفاجئ جدري
 العينة واشتممت. العراقي؟ المجتمع في المواطنة مفيوم تعزيز في العراقيين الصحفيين دور ما :تساؤل
 من يرذالتح في نيالعراقي نيالصحفي سياماتإ ابرزىا من لنتائج الدراسة وتوصمت. مفردة 561 عمى

 باعتبارىا العراقي المجتمع مكونات بين االجتماعي التماسك وتعزيز العراقية اليوية عمى والتأكيد الطائفية
.العراقي الجميور تجاه اجتماعية ليةئو مس  

 يناير 36 لثورة ىل :مفاده رئيس تساؤل من(  3126) الصغير أحمد عمي محمود دراسة وانطمقت   
 :في تمثمت فرعية بتساؤالت الباحث عقبياأ ثم. المصري الشباب لدى النشطة المواطنة قيم تفعيل في دور
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 والمساواة الفردية وقيم المصري، الشباب لدى السياسية المشاركة قيم تفعيل في دور يناير 36 لثورة ىل
 الشباب بين النشطة المواطنة قيم في اختبلفات ىناك وىل باليوية، واإلحساس لموطن واالنتماء والوالء

 والحضر، الريف بين المقارنة التاريخية البيانات منيج وباستخدام. الحضر إلى الريف من البيئة باختبلف
 وقيميا المواطنة مستويات تراجع في تمثمت النتائج من لعدد الدراسة توصمت. االستبيان استمارة ستخدماو 

 المظاىرات خبلل من لمتغيير الدعوة إلى ىدأ ما وىو ،يناير 36 أحداث قبل المصري المجتمع في
 المواطنون دركأ حيث يناير 36 بعد تعززت قد النشطة المواطنة أن إلى توصمت كما واالحتجاجات،

.المجتمع داخل والفعالة النشطة المشاركة أىمية  

 من انطمقت سياسية قراءة طرح منيا الباحث ىدف قد( 3125) بوزكري رشدي دراسة أن حين في  
 ميدان في والباحثين المختصين لدى العبلقة هىذ وألىمية القوية، الدولة بناء في تأسيسي كمفيوم المواطنة

 تطبيق لكيفية صورة تقديم ومحاولة بالدولة، عبلقتو في بالفرد ترتبط التي المواضيع ودراسة السياسة، عمم
 ومحاولة وتفسيره الكويت في المواطنة واقع استقراء خبلل من. القوة يكسبيا بما الدول داخل المواطنة
 المجتمع وحكامة تدبير تحقيق عمى تعمل فيي بالمواطنة تتعمق لنتائج الدراسة وتوصمت. بمستقبمو التنبؤ
 من المواطن تمكين خبلل من والمجتمع القوية الدولة استمرار عمى وتعمل ومؤسساتو، مكوناتو بكل

 أن كما لموطن، الجماعية واليوية المواطن شخصية تشكيل في تساىم وىي حقوقيا، من والدولة حقوقو
. الوطن في بفاعمية المشاركة من تمكنو التي الشخصية وبقدراتو بالنفس المواطن ثقة من تعزز المواطنة  

 اليونانية) القديمة الحضارات في المواطنة لفيم( 3125)الزبيدي عبد حسن صباح دراسة وىدفت  
 عالميا الجامعي التعميم في العممي البحث طبيعة عمى والوقوف(. الحديث والعصر واإلسبلمية والرومانية

 عمى التعرف ثم.  5/3114/: حداثأ بعد الجديد العراقي المجتمع طبيعة عمى والتعرف. وعراقيا وعربيا
 أشكالو بكل الفساد لمكافحة الصالحة المواطنة مفيوم تعزيز في العراقي الجامعي التعميم في  البحث دور 

 الدول في العممي البحث نأ في تمثمت نتائج إلى الدراسة وتوصمت .االستبيان الباحث واستخدام. الجديدة
 قبل من العممية البحوث إلجراء بالنسبة أما. الحياة مفاصل بكل يرتبط ذإ مرموقة ةمكان يحتل المتقدمة

 ىذه ولكن ،العممية المعرفة تطوير في انصبت قد العراق، ومنيا العربية الببلد في الجامعي ستاذاأل
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 االعتبار بعين يأخذ لم العممي البحث جراءإ فإن وأخيرا وتطويره، المجتمع خدمة في تساىم لم البحوث
.  ركانياأو  الصالحة المواطنة وتعزيز الفساد مشكمة  

 الجامعات دور عمى لمتعرف( 3125) الحياري أحمد حسن العقل، حسن عصمت دراسة وىدفت  
 من 482من الدراسة عينة وتكونت التدريس، ىيئة أعضاء نظر وجية من المواطنة قيم تدعيم في ردنيةاأل

 استخدام وتم ردنية،األ الجامعات في واالنسانية العممية الكميات في تدريس ىيئة عضو :258 أصل
 تسعى التي المواطنة قيم أبرز أن الدراسة ليذه النتائج أظيرت وقد البيانات، جمع في استبيان صحيفة

 لموطن، واالنتماء الوالء ىي التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من منسبييا لدى ترسيخيا إلى الجامعات
. واستقراره أمنو عمى والحرص الوطن وحب  

 السياسية الثقافة مفيوم انعكاس عن بالكشف( 3121) صقر جميل محمد وسام دراسة اىتمت بينما   
. العام طارىاإ في السياسية الثقافة عمى التعرف  خبلل من الفمسطيني الشباب لدى المواطنة مفيوم عمى

 والثقافة الخاص، مدلوليا في الفمسطينية السياسية الثقافة تشكيل عمى ساعدت التي العوامل ىمأ وتوضيح
 الدراسة واستخدمت المواطنة، وقيم بأبعاد ذلك ارتباط ومدى لممجتمع، العام المستوى عمى السياسية
 السياسية الثقافة عمى لموقوف العممية بحاثواأل السابقة والدراسات الكتب خبلل من التاريخي المنيج
 التفافة أن بإيجاز النتائج وجاءت. وتحميمو لدراستو التاريخ مراحل عبر الفمسطيني السياسي والفكر

 في عمييا طغت فقد كبير، بشكل بيا وتأثرت أثرت التي المراحل من بالعديد مرت قد الفمسطينية السياسية
 االعتراف وعدم والعشائرية، والوالءات والعائمية الشخصنة من العربية السياسية الثقافة مبلمح مراحميا كافة

 واياب الخاصة، المصمحة وتغميب والبطريركية، السمطوية نحو والميل اآلخر، مع واالختبلف بالتعددية،
 السياسية، ولمنخب لمحزب التام والوالء والشخصنة، المرجعيات، وتعدد. السمطوية نحو والميول. التسامح

.والحزبي القبمي والتعصب  

(3122) دراسة - Hymphreys    لدى الفعالة المواطنة تنمية في العالي التعميم دور إلى لمتعرف ىدفت 
 من مكونة عينة الباحث درس وقد الدولية، التوانيا جامعة بطمبة الدراسة مجتمع وتمثل الجامعيين، الطمبة
 وتوصمت الميداني، المسح لغرض االستبانة باستخدام الوصفي المنيج باعتماد وطالبة، طالبا 32:
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 الطمبة وأن فعالة، مواطنة إلى تقود واتجاىات قيم لدييم الجامعات طمبة إن منيا عدة نتائج إلى الدراسة
 نأ أيضاً  النتائج وأظيرت اآلخرين، تجاه إيجابية مشاركة لدييم يتوفر والتكافل االنتماء مفيوم لدييم الذين
 من كقيمة بالذات بالوعي القيام عمى تحفزىم التي واالتجاىات بالقيم الطمبة يوعي القيادة تنمية برنامج
.المواطنة قيمة  

(3122) دراسة ىدفت بينما   Martin and Yap  من لممواطنة سنغافورة في الطمبة فيم إلى لمتعرف   
 مجتمع وكان ،المقابمة أسموب باستخدام الوصفي المنيج الدراسة اعتمدت التعميمية، المسارات خبلل
. ثانوية مدرسة 27 عمى موزعين وطالبة اً طالب  73 من مكونة عينتيا وكانت المدارس طبلب ىم الدراسة
 معرفة في نقص لدييم الطمبة أن وبينت كمواطنين، لدورىم الطمبة فيم في  تبايناً  الدراسة نتائج وأظيرت
 نحو الخاصة لياتيمئو مس حيث من المواطنة وصفوا الطمبة جميع وأن والديمقراطية، السياسية حقوقيم
 المحافظة ىو لديو المواطنة مفيوم إن بعضيم وبين التصويت، في والمشاركة القوانين إطاعة مثل الدولة،
 مستوى ولو ببلده قوانين يطيع الذي ىو الصالح المواطن نأ بين فقد اآلخر البعض وأما. نظيفة بيئة عمى
.لممواطنين االجتماعي الرفاه تأمين في ودورىا ومؤسساتيا الحكومةب الثقة من عال  

المواطنة مفيوم: ثالثا  

Patriotism الحب بمعنى تأتي الوطنية    وما بالوطن واالرتباط الحب مشاعر إلى واضحة إشارة في 
Citizenship المواطنة أما  (73-71ص ،2:93،بدوي).عاطفية استجابات من عنيا ينبثق  صفة ىي  

 التربية طريق عن واجباتو ويؤدي حقوقو الفرد ويعرف الوطنية وواجباتو حقوقو تحدد والتي المواطن
 والتعاون والحرب السمم أوقات في وخدمتو لوطنو المواطن والء من خاص بنوع المواطنة وتتميز الوطنية،

 التي األىداف تحقيق في والتطوعي الرسمي والفردي المؤسساتي العمل طريق عن خريناآل المواطنين مع
 ،3124 واسماعيل، الخميف) الموازنات، وتوضع الخطط وترسم الجيود جمياأ من وتوحد الجميع ليا يصبو

 ارتباطيا في اإلنسانية ثقافة بماىي نساني،اإل الوعي في تجدرىا من قوتيا تستمد المواطنة فقيم (34ص
 بل وطنو، خدمة في يتفانى الفرد تجعل التي القيم مجموعة تمثل فيي. والجماعة والوطن بالتراب

( 4ص ،4::2 ريان،) الضرورة عند ذلك سبيل في بنفسو ويضحى  
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 من المستحدثة الكممات من ىي" مواطنة" مصطمح أن مفاده ما الباحثين من الكثير عند ورد وقد    
"citizenchip كممة تقابل فيي الحديث، الغربي التراث " وكممة اإلنكميزية، المغة في" " citoyenneté  في "
"cite" و "city كممة من والمشتقتان الفرنسية، المغة  ويرجع يوناني فيو المواطنة مصطمح أصل أما ،"

"politeia لكممة "polis كممة من المشتقة "       (44ص ،3129 الحي، عبد.)المدينة وىي "

 عند جاء كما العامة، اإلرادة معنى الغربي السياسي الفكر رواد عند يمثل سياسي تعبير والمواطنة    
 وىذه العامة، المصمحة عن بل الفردية مصمحتو عن يعبر ال سياسي كائن ىو المواطن أن روسو

نما ،الفردية اإلرادات في تتمخص ال العامة المصمحة  معا الشركاء يأخذ ذلك في روسو كتب. تتجاوزىا وا 
. الدولة لقوانين كخاضعين ورعايا العامة، السيادة في كمشاركين مواطنين خصوصا سمونويُ  الشعب، اسم

(   267ص ، 3122 يب، ولد)  

 المواطنين مجموع  ىي المواطنة أن باشولييو وكريستيان شانبر لدومينيك المواطنة ما كتاب في وجاء  
 ىو المواطن" "ممك المواطن" مثل المتداولة، والتراكيب العبارات يفسر ما وىو ،السيادة يممكون الذين
 الحديث الديمقراطي المجتمع في الرباط يعد فمم االجتماعي، الرباط أساس ىي حديثا فالمواطنة" السيد
نما سبلليا أو دينيا     (22ص ،3127 وباشولييو، شنابر.)سياسيا وا 

 يحددىا كما ودولة، فرد بين عبلقة المواطنة أن إلى البريطانية المعارف دائرة ليوإ تشير ما ذلك ومن  
 عمى ضمنا تدل المواطنة أن عمى وتؤكد وواجبات، حقوق من العبلقة تمك تتضمنو وبما الدولة تمك قانون
 حق مثل سياسية اً حقوق المواطنة عمى تسبغ أنيا كما ليات،ئو مس من يصاحبيا ما مع الحرية من مرتبة

 عن الحديث يمكن ال أنو يعني ما وىو  (21 ص ،3122 عامر،.)العامة المناصب وتولي االنتخاب
 ال أو التحمل، من أشكااًل  تشيد دولة ظل في أو االحتبلل، ظروف في أو الدولة، اياب في المواطنة
 قال المواطنية، والواجبات الحقوق إطار وفي (8ص ، 3125 عمار،.)القانون تطبيق عمى بقدرتيا تحتفظ

Clermont Lodeve de "لودوف كبلرمون دو" الماركيز  نإ :289 آب/  أاسطس من الرابع في  
الوطنية التربية مركز عرفيا كما فيي. المواطن حقوق من طبيعي بشكل تتولد الواجبات  Center For 

Civic Education,2111  في العضوية أيضا ىي فالمواطنة وبذلك السياسية، الجماعة في العضوية بأنيا 
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 بن).لياتئو والمس الحقوق وقبول والتفاىم، الواعي، الفيم عمى القائمة المشاركة تتطمب والعضوية المجتمع،
( 53ص ،3128شمس،  

 األحزاب خبلل من شئونيم بإدارة يقومون المدني، العام المجال إطار في لممواطنة النظر ويمكن   
" الترابط فن" "توكفيل" سماه الذي التضافر ىذا الوسيطة، التنظيمات وعديد والنقابات Association Art 

Of  لمنظام أساسية بنية يمثل الذي المدني المجتمع يدعم الذي وىو ،"االجتماع فن" أو 
(  2:6ص ، 3128 ،الشاىر.)الديمقراطي  

الشعوب والنظم السياسيةالتاريخ االجتماعي لمعالقة بين : رابعا  

 وثابت جامع تعريف تحديد يصعب ولذلك ،التاريخ مع يتطور ومتحرك حي سياسي مصطمح المواطنة  
 ودون استثناء دون شخص لكل والفاعمة الواعية المشاركة في يتمثل عام تعريف تقديمُ  يمكن أنو إال ليا،

 ،3125 وفراوس، شقير.)لمدولة والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية األطر صمب نوع أي من وصاية
(23ص  

 وذلك واإلنصاف، والمساواة العدالة جلأ من اإلنساني التاريخ نضال بحركة المواطنة تاريخ قترنا لقد    
 االجتماعية بالحركات المواطنة مبدأ اقترن فقد. والتربوية والفكرية السياسية األدبيات في يستقر أن قبل
 الصين وحضارات وبابل وآشور سومر بحضارة مروراً  ،الرافدين وادي في الزراعية الحكومات قيام منذ

 أيديولوجيات من عنيا نبثقا بما الحضارات تمك وأسيمت والكنعانيين، الفينيقيين وحضارات وفارس، واليند
 نساناإل لسعي رحبة آفاقا بذلك فاتحة الحكام، إرادة تجاوزت والمساواة لمحرية أسس وضع في سياسية
ثبات فطرتو لتأكيد  فتح الذي األمر الخيارات، وتحديد القرارات اتخاذ في الفعالة المشاركة في وحقو ذاتو وا 
 والحكم لممواطنة مفيومو أسس منيما كل ليضع الروماني بعده ومن اإلاريقي السياسي لمفكر المجال

 دولة إليو توصمت ما ىو لممواطنة معنى أقرب أن جاء فقد ولذلك (6ص ،:::2 الدجاني،).الجميوري
 اإلنسانية النزعة من انطبلقاً  لو نموذجاً  ألثينا الديمقراطية الممارسة شكمت والذي اإلاريق عند المدينة
 ووجوب الحياة بجمال اإليمان من تنطمق إنسانية فمسفات جممة أنتج الذي اليوناني السياسي لمفكر

 الديمقراطية وأن ،السياسية المشاركة" بركميس" أوجب وقد"(:2-29ص ،1::2 عكاشة، ثروت).بيا االستمتاع
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 (33ص ،3112إسماعيل،). جميعاً  المواطنين أيدي في ولكن ،المواطنين من قمة أيدي في ترتكز ال أثينا في
  

 في المواطنة تمحورت فقد. المفكرين أامب عند والديمقراطية لممواطنة نموذجاً  اريقياإل المجتمع وُعد   
 الجماعة ضمن المشاركة ىذه وتأسست المدينة، شؤون إدارة في المشاركة حق حول المجتمع ىذا

 بسمطة ويتمتعون القانون أمام يتساوون المواطنين فكل لممساواة، أساسي مبدأ عمى لممواطنين السياسية
 القدرة ىي شخصي إقميمي عنصر بين الجمع عبر تحددت كما. الجماعية القرارات في متساوية تدخل
 (1:ص ،3122يب، ولد.)المدينة قواعد إلى االنتماء تفترض أنيا إال الدولة، شؤون إدارة في المشاركة عمى
 السياسية الحقوق من معينة شرائح يحرم الذي اريقيإلا بالمفيوم المواطنة مقومات تفترض رؤية وىي
. المواطنين من ليسوا باعتبارىم. والعبيد النساء مثل  

 المواطنة فكرة خبلليا من وتحددت الجماعة ليذه المؤسسة والقواعد األثنية الديمقراطية ُترجمت وعميو  
 منيم واحد كل يتمتع المواطنين من لجماعة مباشرة الديمقراطية ىذه وكانت. وممارستيا اكتسابيا وشروط

Agora األاوار عمى بحرية رأيو عن والتعبير الشعب مجمس في المشاركة بحق  (1:ص ،3122يب، ولد.)
Polis المدينة وحدة يؤسس التشابو ىذا. متشابيين ما بشكل يبدون" المدينة سكان" فيم  اليونانيين أن ذلك ،

 بين الرابط يأخذ بذا واحدة، جماعة في وود أخوة مشاعر تجمعيم أن يمكن الذين ىم فقط األشباه أن يرون
 صبلت محل تحل التي لبلنعكاس، القابمة التبادلية العبلقة شكل المدينة إطار في واإلنسان اإلنسان
 وبشكل متماثمين أنفسيم اعتبار يمكنيم الدولة في المشاركين كل فإن ذلك عمى وترتيباً . والييمنة الخضوع

 في تتبدى المواطنة مظاىر كانت لقد(  24 – 23ص ،3127 وباشولييو، شنابر).ونظراء متساوين تجريداً  أكثر
 المفيوم ىذا ظيور في األساس المؤرخين بإجماع يعد اليوناني الفكر أن ورام لدييم، القوانين احترام

 والنساء، كالعبيد المواطنة خارج ُعدت طبقات يشمل لم اليونانية المواطنة حيز أن إال القانونية، بتطبيقاتو
. المساواة قدم عمى المجتمع شرائح جميع من تقف ال أنيا منقوصة، مواطنة منيا يجعل مما  

 بعد تماما وُعممت اندماجية كانت األثنية، المواطنة من العكس عمى كانت فقد الرومانية المواطنة أما   
Ledit de Caracalla "كاركاال" مرسوم  ألولوية أساسي شرط من بيا قترنا ما مع ميبلدية، 323 سنة  
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 النظام تقمب أن شأنيا من سمطة أو صبلحية أية ممارسة عن الشعب امتناع وىو الشعبية، اإلرادة
Graham Smith وىو الباحثين أحد ويعتقد (2:ص ،3122يب، ولد)االجتماعي  ىذه في السبب أن  

 أن إذ لروما، الوالء تعزيز في السمطة رابة إلى يعود المواطنة تجاه الرومانية السياسة في البرااماتية
نما اليونانية، المدن في الحال كان كما السياسية بالمشاركة ارتباط لو يعد لم المواطنة مفيوم  ارتبط وا 

    (34ص ، 3129 لبوز،).الضرائب ودفع العسكرية الخدمة مثل( ولياتئالمس) العام بالواجب

 ةسالرئي االىتمامات أحد كان الحديثة الدولة ومولد عشر السادس القرن من اعتباراً  قرون، مدى وعمى  
 معرضة بجماىير اإلحاطة إلى يدعو الكثرة من فالخوف العام؛ الرأي تدجين إلى يرمي لمحاكمين
 شيدىا التي الفكرية التحوالت أن والواقع (42ص ،3119 ريتور،.)لمرشد عرضة ىي مما أكثر لبلنفعاالت

 -أوليا  أشياء بثبلثة مقترناً  عشر، والسادس عشر الخامس القرنين في األوروبية النيضة عصر
 العودة في تمثمت التي النيضوية االنسانية الحركة -وثانييا. "لوثر مارتن" يد عمى الديني االصبلح
 عصر في المواطنة ُعدت وقد (34ص ،3129 لبوز،).الكبرى العممية االكتشافات -وثالثيا. القديمة لآلداب
 وأجيزة المموك تعسف ضد وتقنينيا والجماعية الفردية والحريات بالحقوق االعتراف استمرار النيضة
 ضمن الذي( ماجناكارتا) األعظم الشرف ميثاق أصدر( سارتير جون) انجمترا ممك أن ذلك ومن ،الدولة

 أموال في التصرف في الممك حق تقييد عمى ونص الحقوق، من مجموعة -فقط األحرار لمرجال ودائما –
 بنصوص انجمترا، في المواطن حقوق تدعمت ثم عنو، تصدر التي العدوانية القرارات تجريم وعمى الببلد،
 إعبلن) ثم التعسفي، االعتقال أشكال كل منع الذي( :278 قانون( )2739 الحقوق عريضة) ىي جديدة
  أصبح ثم( 56ص ،3128 شمس، بن).اإلنجميزي لمدستور األول األساس يعتبر الذي( :279 الحقوق
 ىوبز" والسياسي االجتماعي الفكر في أشيرىم فبلسفة باىتمام يحظى التنوير عصر في المواطنة مفيوم
 في اختبلفيم رام واسع نظري ومغزى محتوى ذات عندىم المواطنة أصبحت الذين ،"وروسو ولوك

 األفراد عبلقة تحكم ديمقراطية آلية عمى واالتفاق الحديث، مفيوميا في األسبقية ليم كانت ولكن تناوليا،
 نقدي مجال ظيور أعقبو ثم (34ص ،3129 لبوز،).الجميع بين يساوي الذي القانون إلى استناداً  بينيم فيما
 صار السياسية، المجاالت ففي عشر، والثامن عشر السابع القرنين من اعتباراً  أوروبا في تجسد عام،
عبلن االمريكية الثورة حصول فبعد (44ص ،3119 ريتور،).حقيقي ولع موضوع الجميور ذكر  االستقبلل وا 
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 في مقرراً  موقعاً  المواطنين ُيعطي الذي الدستور ذات الديمقراطية الدولة نموذج أرست التي  :288 عام
 السعادة لنيل والسعي والحرية الحياة أن المستقبل وثيقة في المتحدة الواليات مندوبو أورد الوطن، شؤون
 الشعب رضا من العادل سمطانيا تستمد حكومات تكونت الحقوق ىذه ولتأمين..  لمناس طبيعية حقوق

 أو يستبدليا، أن الشعب حق من أصبح الحاجات ىذه عمى لتقضي  حكومة ةأي قامت فإذا المحكوم،
 ودعم التنويري المد مع فرنسا، في الحال وكذلك (78ص ،2:85 خالد،).جديدة حكومة مكانيا ويقيم يمغييا
 "لويس" عيد في المستبدة الممكية عمى الشعب سخط جانب إلى المتحدة، الواليات استقبلل لحرب فرنسا

 لقيام ميدت عوامل كميا والكتاب، بالمفكرين الباستيل سجن وامتبلء المالية باألزمة واقترانيا عشر السادس
 :289/آب/37 في والمواطن اإلنسان حقوق إعبلن إصدار تم أثرىا وعمى :289 عام الفرنسية الثورة
 أنو عمى نصت مادة االعبلن ىذا احتوى وقد. الوطنية الجمعية في الفرنسي الشعب ممثمي من قرارهإ بعد
  (39 -38ص ،3116 ىادي،).كذلك ويبقون الحقوق في ومتساوين حراراأ الناس يولد

 القومية الدولة تكوين التطور ىذا في ساىمت ولقد بالتطور، المفيوم أخذ عشر التاسع القرن وفي  
رساء. سممياً  السمطة وتداول السياسية والمشاركة. الحديثة قامة القانون حكم وا  .)الكواري، المؤسسات دولة وا 

 اإلاريقية الجدور ذي التقميدي المفيوم من المواطنة نقل عمى عممت قد العوامل ىذه إن (36، ص3112
 أفكار إلى استند والذي العشرين، القرن معظم بجبلء تبمور الذي ليا، الحديث المفيوم إلى والرومانية،

 أحد أصبح وىكذا لمسمطات، مصدراً  الشعب واعتماد اإلنسان، حقوق ومبادئ والتنوير النيضة عصر
 في أساسيٌ  محورٌ  المواطنة قضيةَ  وألن (:3ص ،3112 الكواري،).الديمقراطية لمعممية األساسية الركائز
 يمنح التي الطريقة من ينبع ممارستيا وكيفية أبعادىا تحديد فإن الحديثة، لمديمقراطية والممارسة النظرية

 الحقوق ىذه اداء عمى وحرصيم المواطنين وعي ومدى ،لمجميع المواطنة حقوق ذاك أو النظام ىذا بيا
.والواجبات  

 الذي التاريخي – السوسيولوجي التحميل في  جاءت المواطنة فكرة لمناقشة الكبلسيكية البداية أن ويشار  
Thomas Humphrey  Marshall "مارشال  ىمفري توماس"  وضعو  المدنية الحقوق من تتألف أنيا مبيناً   

 ،3124ناش،).العدالة في والحق الممكية وحق ،والمعتقد والتفكير الكبلم وحرية الشخص حرية -وتشمل
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 من كعضو السياسية، السمطة ممارسة في المشاركة في الحق فتشمل  السياسية  الحقوق ثم  (3:1ص
 عنيم ينوب من بواسطة أو شخصيا الحق لممواطنين أن عمييا ويترتب سياسية، سمطة ممنوحة مؤسسة

 الحقوق واخيراً   (61ص ،3122 يب، ولد).الحكومية الوظائف عمى سواسية والحصول القوانين سن في
 الرفاىية من القميل في المشاركة حق من بدءاً  كمو االجتماعي المجال إلى فيو أشار وقد -االجتماعية
 وفقاً  متمدن كائن حياة والحياة، االجتماعي اإلرث في كاممة بصورة المشاركة حق إلى ،واألمن االقتصادية
(3:2ص ،3124ناش،).السائدة لممعايير  

مقاربات نظرية عن مفيوم المواطنة :خامسا  

 والتي الحرية لفكرة األولى النشأة بداية في لمخوض مساحة فرد بالضرورة تفترض المواطنة نظريات إن  
 ما المقابل وفي ،الدولة وسمطة المدنية الدولة عمييا بناء تأسست والتي االجتماعي العقد بنظرية ارتبطت
 والقواعد القيم وتمك الخاصة مشاعرنا بين االلتقاء نقطة ىي فالمواطنة الحرية، حيز من فراداأل بو يتمتع

باألنسنة المتعمقة  

 الوسطى القرون في شائعة كانت والتي اليونان السفسطائيين عيد إلى االجتماعي العقد فكرة وترجع  
 منظروىا ذىب والتي (82ص ،2:92 نصر،)عشر الثامن القرن نياية حتى األوروبي الفكر في واستمرت

 إلييا ينظر كما الكل ضد الكل حرب إلى أدت والتي األولى الفوضى حالة إلنياء المدنية افتراض إلى
 قانون وال عندىم نظام ال الناس من جميرة سوى ليس السيادة تعيين قبل ىوبز يراه كما فالمجتمع ،"ىوبز"

نما عمييم، يسري  رادتيمإ فيو تتمثل أعمى رئيسا يختاروا أن عمى بينيم فيما الناس تعاىد حين فقط تكون وا 
 ىي واحدة إرادة في راداتاإل كل اختزال عمى "ىوبز" عمل فقد  (83ص ،2:92 نصر،).راباتيم وتتوحد
 األمر المطمقة، السيادة امتبلكو بحكم القوانين، سن سمطة بيدىا جماعة أو فرد شخص في ،الدولة إرادة
 في تمثل متطرف تنظيري حل إلى العارمة الفوضى في تمثل متطرف واقع من ينتقل "ىوبز" جعل الذي

 بالتمثيل التعاقد من حالة وىي األمن، ألجل الحرية انتفاء إلى بالضرورة يدعو الذي المطمق االستبداد
 فراداأل اعتباره عدم في "وروسو لوك" مع فيو يختمف الذي األمر. العدالة لتحقيق فرد لحاكم المطمق
 مقابل في لمحرية َوْأَدهُ  قابموا الكثيرين نأ نجد المتطرف "ىوبز" موقف عمى وردا. رعايا مجرد بل مواطنين
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 ىؤالء إن :قائبل عمييا واإللحاح الحرية أىمية عن بميغ بإيجاز "فرانكمين بنجامين" عبر فقد بالنفور، األمان
 ،5::2 ىايك،.)األمان وال الحرية ال يستحقون ال مؤقت، أمان لشراء األساسية حريتيم عن يتخمون الذين
(   246ص  

J .Locke 2743- 2815 "لوك جون" وكان    لمديمقراطية الشرعي واألب المؤسسين الرواد أحد وىو 
 بوصفو لئلنسان الطبيعية الحقوق صورة يمثل الذي" الطبيعي لمقانون" قصوى أىمية أولى قد الميبرالية
 االجتماعي العقد نظرية "لوك جون" صاغ لقد (:ص ،3118قنصوة،.)األصيمة الميبرالية الروح عن تعبيراً 
 إذ الخاصة، والممكية الفردية الحرية ىي طبيعية حقوق -بحسبو - الطبيعة فحالة ليبرالي، منطمق وفق

 -5: ص ،3122 يب، ولد.)الطبيعية لحقوقيم الجميع بامتبلك المتميزة الطبيعة حالة لضمان الدولة تتأسس

لى العامة، اإلرادة ممارسة عن اً تعبير  السيادة "روسو" اعتبر عكسيما عمى بينما (36  المواطنة أن وا 
 واحد كل ليضع :يقول الصدد ىذا في كتب ،الواحدة الجماعة مواطني بين يربط اجتماعيا عقدا تفترض

الكل من اجزءً  يمثل عضو كل أن وسنجد ،العامة رادةاإل خدمة في قوتو وكامل شخصو منا  

 ( 2:77, p66 a 63 Rousseau) 

 دولة بواسطة وضمانيا تنظيميا يجب لمتقسيم قابل اير كيان األمة مثل ىي "روسو" وفق فالمواطنة  
 والمشاركة فالسمطة (59ص ،3127 وباشولييو، شنابر).المجتمع توحد التي العامة رادةاإل عن تعبر مركزية
 والييئة فراداأل -الكيانان فيمتزج المواطنين، رادةإ ىي التي العامة لئلرادة -روسو يراىا كما - تخضع فييا

 إرادي انتماء في الفردية الكيانات فييا تمتزج التي الكمية ىذه المواطنة وتصبح واحد، كيان في -السياسية
 الحرية، عن اً تعبير  لو امتثل الذي لمقانون الخضوع ويصبح لمجمع، يخضعون بإرادتيم فيم قسري، اير
.ارادتو عن القانون تعبير خبلل من عنو تعبر التي  

 خبلقي،األ بالمعنى وتتبدى -"روسو" يرى كما – ألنفسنا سنناه الذي القانون طاعة في المتمثمة فالحرية  
 عن المعبر التعاقدي السياسي المعنى يتحقق وعندئذ نفسيا، عمى سيدة ذات من نابع التزام أنيا عمى
( 211ص ،3125 محمود،.)أحراراً ... مواطنين بتحققيا الناس يغدو التي العامة رادةاإل  
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 كتبو الذي الكبلسيكي النص في المواطنة حول الميبرالي لممفيوم الرئيسة الخطوط نجد أن ويمكن  
 والطبقة المواطنة" عنوان تحت شييرة محاضرة في نجمتراإ في المواطنة تطور عن نظريتو في مارشال

 لكافة المساواة تضمن قانونية مكانة بأنيا المواطنة مارشال عرف حيث ،:2:5 عام في ،"االجتماعية
. االجتماعية والحقوق السياسية، والحقوق المدنية، الحقوق :عناصر ثبلثة من تتكون وىي المواطنين،

 واعتبارىا متجانس شكل في المجتمع لرؤيتيا نظراً  انتقدت لمارشال النظرية ىذه ولكن (6ص المعمري،)
.   الواجبات حساب عمى لمحقوق وتسويغيا متساوية، حقوق ليم أفراد أنيم  

Rawls 2:82رولز لجون العدالة نظرية كتاب عن الحقوقي الفكر وتمخض    الميبرالية تيار يمثل الذي 
 تعددي مجتمع في المواطنون يتقاسميا التي العدالة فكرة فيي لمعدالة، نظرية لبناء تسعى التي السياسية
 ،3126 كورتينا،).السعيدة لمحياة االقصى والحد األدنى الحد يضمن الجميع بين مشتركة بقيم يؤمنون

 والفمسفية الدينية المذاىب تنوع إن بقولو التعددية واقع أو التعددية فكرة من رولز وينطمق  (36 -34ص
 ىو بل بسرعة، ينتيى تاريخي وضع مجرد ليس الحديثة الديمقراطية المجتمعات في الشاممة واألخبلقية

 مفيوم خطوط رسم إلى رولز يسعى االساس ىذا وعمى لمديمقراطية، العامة الثقافة سمات من دائمة سمة
 أىدافيم أو االجتماعية مواقعيم كانت ميما كافة المواطنين قبل من ومناقشتو اختباره ُيمكن لمعدالة سياسي

 فالمواطنون (7ص ،3127الربيعي،).خبلقيةاأل أو والفمسفية الدينية آراؤىم أو خصوصية األكثر ومصالحيم
 العدالة مبادئ حول واتفاقيم الخاصة مصالحيم تخطي عمى قادرون ىم الرولزي الميبرالي المذىب في
 الخير بمبادئ يضر ال خاص شأن الخاصة القيم في الشخصية فالحرية السياسية، ترتيباتيم تحكم التي
 نفسو يرى أن ىو "رولز" بحسب المواطنة تعنيو فالذي األولوية، فمممواطنة اآلخرين، لممواطنين الكمي
 السياسي المجتمع في أعضاء جميعاً  وأنيم المتساوين، االحرار االشخاص من العديد بين من واحداً 

.العامة الحقوق احترام في لمجميع، مقبولة مبادئ لو يكون الذي الوطني  

 المتعمقة السياسية العمميات في المشاركة في متساوية حقوق لو اعتباري كشخص المواطن فكرة إن  
 وكانت السياسية الميبرالية كتابو في "رولز" تناوليا التي العام التبرير يطرح ما ىي الجمعي القرار بصنع
 العدالة قضايا أو الدستورية األساسيات ُوضعت كمما لرولز، فوفقا العمومي؛ العقل عن تصوره وراء
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 أن يمكن موجبات أو بأسباب تبرير إلى بحاجة السياسية السمطة استخدام يكون المحك، عمى األساسية
 والقيم النيائية االىداف عمى متوافقة شاممة نظر وجيات يحممون الذين المواطنون عمناً  بيا يعترف
(263ص ،3127 ذيب،).الحياتية  

 لمعدالة تصور تقديم ىو ىدفي إن يقول فيو روسو، و لوك جون ألفكار اامتدادً  "رولز" نظرية كانت لقد  
 جون لدى آخرين، بين من نجدىا، كما االجتماعي العقد لنظرية التجريد من مستوى أعمى إلى وينقل ُيعمم

) وكانط وروسو لوك Rawls, 2:98, .p.48 ) 

 عن أساسية ليبرالية مبادئ من انطمق فيو  الحرية عن أساسية ليبرالية مبادئ من انطمق رولز إن  
 حريات تمثل مجموعيا في وىي الفردية الممكية في والحق طبيعيًا، حقاً  بوصفيا واالعتقادية الفكرية الحرية

 تعنيو ما ىي لمجماعات الثقافي الجماعي فالنشاط جوىرىا، في المواطنة ىي التي الحديثة المجتمعات
.  رولز عند المواطنة  

 فاإلنسان باإلنسان، وليس بالمواطن معنية أنيا السياسية الميبرالية النظرية اليو تصبوا ما فإن وعميو  
 االنتساب ضرورة من انطبلقا وحمايتيا العدالة لتحقيق ييدف جماعي مشروع والمواطن ،فردي مشروع

.منو وجزء فيو فاعل صالح مواطن أنو المرء فيو يشعر عادل مجتمع إلى  

Miller ميمر ويرى    بل ؛فقط السياسية النظرية في ليست السائدة، ىي لممواطنة الميبرالية النظرية أن 
 مكانة عن عبارة المواطنة أن ترى الحقوق عمى بتركيزىا النظرية وىذه العام، الرأي أوساط في يضاأ

 نظر وجية من -ميمر يراىا كما فالمواطنة ،معينة دولة إلى ينتمي الذي المواطن بيا يتمتع قانونية
 جماعة في مواطن فرد أي المساواة قدم عمى بيا يتمتع والواجبات الحقوق من مجموعة -الميبراليين
( :ص المعمري،.)سياسية  

 عمى تؤكد األخرى ىي الميبرالية النظرية كانت أيضاً  الحقوق، عمى اتأكيدً  مارشال نظرية جاءت مثمماو   
 االتكالي، المجتمع بنظرية النظرية ىذه وصفت التي االنتقادات فانيالت الخاصة، والمصمحة الحقوق
 ضمن المواطنة تفيم التي المجتمعات أن -يروجون كما -ضوئيا عمى التي السمبية، المواطنة ونظرية
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 والتعاون، المشاركة، قيم من الكثير عنيا ويغيب واالتكالية، والسمبية، األنانية، فييا تنتشر اإلطار ىذا
 من بالجماعي الفردي واقتران الجماعية المصمحة تحقيق ىو الميبرالية إليو تصبوا ما أن إال. والعطاء
 األمر نياية في -تمقائية ما وبصورة -يقود الخاصة المصمحة عن الفردي فالبحث الميبرالية، نظر وجية
. المجتمع أو المجموع مصمحة إلى  

A.Smith2234- 28:1  سميث آدم أكد كما    الدوافع عمى 2834_ 28:1 أكد آدم سميث كما 
 التحرر وسبيميا الطبيعي، القانون قواميا طبيعية فمسفة ليقدم نسان،اإل في الطبيعة ارستيا التي الطبيعية

J.S.Mill مل ستيوارت جون نفعية وتعد. الدولة تدخل من االقتصادي  ،الميبرالي إطاره في المرتكز ىي  
 قنصوة،.)منافعيم أو خريناآل مصالح في تؤثر ال مادامت الخاصة، لمنفعتو يسعى الفرد أن ومفادىا
  ( 21 -:ص ،3118

Yurgen Habermas ىابرماس يوراين أن حين في    الحقيقية، لممواطنة داعمة كقوة االتصال يفترض  
 التعبير المواطنون خبلليا من يستطيع قنوات عبر االتصال خبلل من سيادتو الشعب فييا يمارس التي
 ىذا ومن. نفسو المرء فيو يجد أن يمكن عام فضاء خبلل من تثار عامة، قضايا تمس التي آرائيم عن

 العام الرأي مجال في الفاعمة الشخصيات أن في المواطنة نظرية في "ىابرماس" راءآ تتبع يمكن المنطمق
 ىؤالء بين اتصالي عام إطار ىو إذن األمر واالقتصادي، السياسي بالنظام تأثروا الذين المواطنين ىم

(236ص ،3126 كورتينا،.) عامة مصالح عن يدافعون الذين  

 بمقتضاه سينبثق لمديمقراطية شوريا تصورا( 2:92)التواصمي الفعل كتابو في "ىابرماس" عرض وقد  
 خطابو حقيقة في اإلنسان فاعتقاد. ذاتية – البين التجربة بمعنى األفراد، بين التفاعل من كونيٌ  عقلٌ 
ذن. اتفاق إمكانية خطابو في يفترض يجعمو  التشاوري االستطرادي الشكل ىي الديمقراطية ميزة فإن وا 
( 213ص ،3122يب، ولد).العامة لئلرادة  

 تعبير ىي حيث من الديمقراطية، لمفيوم الوحيد التجسيد واعتبرىا المواطنة، فكرة "ىابرماس" ناقش لقد  
" الدستورية المواطنة" فكرة عمى اعتمد أنو لممواطنة تحميمو في ونجد المشترك، الجماعي الخيار عن

 وليوية تواصمية لعقبلنية تبنييا خبلل من المعيش العالم عقمنة وعمى السياسة، إرادة عمى القائمة
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Deliberations المداوالت فكرة أما (94ص ،3122ركح،.)أخبلقية  بين التعارض "ىابرماس" بيا عالج التي 
 تحقيق عمى قدرتيا في التداولية الديمقراطية امتياز يكمن لو فبالنسبة ،والجميوري الميبرالي النموذجين
 ،3122 ركح،.)الجميوري لممذىب الجماعية المعيارية وكذلك الميبرالي، لممذىب الفردانية المعيارية المطالب

(261ص  

 ومن الدول، طرف من ليم تعطى التي الذاتية الحقوق من انطبلقا المواطنة الميبرالي النموذج تناول لقد  
 عمى التعدي وعدم بحمايتيم الدولة التزام مع القانون يضبطيا التي الخاصة الممكية لحدود احتراميم خبلل

 في الفعمية فالمشاركة الخاصة، فراداأل مصالح نطاق في بالمواطنة تؤمن فالميبرالية. الشرعية ممتمكاتيم
 في كما ديمقراطي توجو عن بالتعبير ممزمين اير وبالتالي ،مصالحيم نطاق في ليس القرار صنع

نما السمبية، الحريات وفق تتحدد ال المواطنين منزلة أن فيو نجد الذي الجميوري النموذج  خبلل من وا 
 السياسية، الجماعة في وليةئالمس وتحمل العمومية والممارسة والتعبير المشاركة وخاصة المدنية الحقوق
 والمحافظة حرياتيم بممارسة وذلك الحكومة، لنشاط المواطنين مراقبة حد عند يتوقف ال السياسي فالمسار

نما الخاصة، حقوقيم عمى .والمجتمع الحكومة بين الديمقراطي لمتجاذب مشتركة أرضية وجود من البد وا   

 المشتركة المصمحة باعتبار ومساواة بحرية واإلرادة الرأي تكوين لممواطنين يضمن الجميوري فالنموذج  
) المواطنة اكتساب عمى الجميوري النموذج ويقوم. بينيم  An achievement approach of citizenship )

Plant "ببلنت" ذلك إلى يذىب كما  يعطى، أن يمكن شيئاً  ليست فيي ُتكتسب، أن يجب المواطنة حيث 
( 21ص المعمري،).لمبمد ومفيد نافع عمل إلى ترجمة ىي بل تردد؛ كممات أو اشعورً  ليست فالوطنية  

 مختمف عمى العامة المشاركة حياة مثمناً  ،كنموذج والفاضل النشط المواطن الجميوري التقميد ويدعم  
 نرييالجميو  بحسب لممواطنة الفعمية الشروط فمن المواطنون، بيا يرتبط قد التي الخاصة الحياة أشكال
 قوانين لو تبدو ال حتى السياسي، النقاش في ينيمك شخص كل مصمحة من كجزء تدخل أن ىي

 مع يتفق إما وىذا. منو جزءاً  ىو كان معقول اتفاق كنتائج ولكن عميو، اريبة إمبلءات الدولة وسياسات
 قيمة ليا التي األخرى لؤلنشطة وضرورياً  مسبقاً  شرطاً  يعتبر ما مع أو السياسي النشاط في حقيقي التزام

   (29ص ،3127 الربيعي،.) جوىرية
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 نموذج لكل ولكن ،بالمواطنة يتعمق ما في مشتركة، مبادئ والجميوري الميبرالي النموذجين من فمكل  
 السيادة مبدأ وفق األساسية الحريات يطرح فالجميوري الخاص، تصوره وفق معيا الخاص تعاممو

 أما االنتخاب، طريق عن شرعيتيا تستمد السمطة وأن الحاكم، وىو المشرع ىو الشعب يكون وأن الشعبية،
.الخاصة والحريات األساسية الحريات بين التزاوج عمى فيقوم الميبرالي النموذج  

 بحيث الفكرتين؛ بين فيمزج ،ينالنموذج ىذين توجو بحسب المسار ثنائي مفيوما "ىابرماس" وفر وقد  
 اآلخر، منيما أي يسبق ال أنو أي ومتبادالن، متزامنان الشعب وسيادة االنسان حقوق أن خبللو من يثبت
 واحد آن في تنبع التي الحرية عن التعبير ىي "ىابرماس" بحسب فالسياسة. اآلخر عمى يعتمد منيما وكل
(231ص ،3126 فينميسون،.)الشعب وسيادة الفرد ذاتية من  

)استعراض لمحالة الميبية( والديمقراطية والمواطنة الدولة: سادسا  

 الطبقة تقوم بواسطتيا التي والنظرية العممية النشاطات مركب مجمل بأنيا الدولة "ارامشي" عرف  
 الحوراني،.)تحكميم الذين موافقة كسب في والنجاح بل ،فحسب ىيمنتيا وتثبيت بتبرير ليس الحاكمة،

 خبلل من الفكر، وانماط والمعتقدات، الثقافية، الرموز وتشويو أدلجة عممية إنيا ( :42 -429ص ،3119
. الطاعة وتقديم واالنتماء الوالء تعميق في الدينية وحتى واإلعبلمية التربوية المجتمع مؤسسات افرضت  

 والقانونية، الشرعية معيا تغيب الديمقراطية، اير االنظمة تمارسيا التي خضاعواإل كراهاإل حالة إن  
 تحول لقرارات وتسويغيا القانون، عن والخروج السمطة، باحتكار لمشعب، الديمقراطي التمثيل معيا وينتفي
. المواطنة ممارسة دون  

 وكرامتو االنسان حرية تناولت التي الكتابات مع ترافقت المستبد، والحكم السمطوية تعبير إن    
 ظاىرة – ببساطة –ليس  االوسط الشرق يميز فالذي. ديمقراطيةال اير االنظمة ظل في المفقودتين
 حاالت من ناجحة حالة ةيأ اياب ظل في وزخميا السمطوية كثافة ولكن والمستديمة، الدائبة السمطوية
 تترافق أن البد الديمقراطي التحول عممية نإ حيث (26ص ،3125وأنجريست، بوسوزنى).الديمقراطي التحول
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 االوسط الشرق في الثقافية البيئة نإ وحيث التحول، ىذا نجاحإ عمى تعمل ىيكمية أو أساسية متطمبات مع
.  السميمة الديمقراطية الييكمية ىذه مقومات إلى تفتقر خاصة الميبي والمجتمع عامة  

 ىناك فميس! الديمقراطي التحول عممية في السياسية المؤسسات بو تقوم الذي الدور عن ماذا ولكن   
 إليو تفتقر ما وىو السمطوية؛ االحتكارات إقصاء عمى تعمل حزبية تعددية عمى يقوم ال ديمقراطي نظام

 من المقوم بيذا تمتعيا عدم عمى يدل الحكومات مع الطويل تاريخيا نإ حيث ليبيا في السياسية التجربة
 في الديمقراطية التجربة أن تضحا اربيون مفكرون بيا قام دراسات خبلل فمن الديمقراطية، مقومات
 ،"النكوىر وفيكي" ،"رزيان وكيشافا" ،"ىيرب" ويمقي. نجاحيا لمقومات تفتقر عام بشكل وسطاأل الشرق
 العربية الممكيات بأن "ىيرب" وأكتشف ايابيا، وأ السياسية حزاباأل وىن عمى متباينة بأساليب الضوء
      (39ص ،3125 وأنجريست، بوسوزنى).القوي الحزبي النظام إلى تفتقر  جميعيا

 رالحُ  لفظ كان كما تماماً  والعبودية، لمرق كنقيض ُيستخدم الفرنسية الثورة حتى الحرية مصطمح كان وقد  
 الذي السياسي المعنى لمحرية بات الفرنسية الثورة بعد فقط. لمعبد كنقيض اإلسبلمية الحضارة في ُيستخدم
 السالب بالمعنى الحرية فتصبح الحريات؛ يسمى بات ما تكبل التي لمقيود النافي الُبعد: ُبعدين يتضمن

Liberties الحريات من مجموعة  عبر مصيره تقرير في المواطن مشاركة تشمل الحرية أن ُبعد ثم ؛ 
Free Citizen الوطن شؤون إدارة في المشاركة  عبر ُتمارس التي واالجتماعية السياسية والحرية ، 

 إلى سالبة حرية من الحرية يحول الذي الثاني البعد ىي القرار صنع وفي المصير تقرير في المشاركة
 فكرة تضمن التي المدنية الحريات من أوالً  يتألف ديمقراطي نظام أي فإن ىنا ومن. ممارسة موجبة حرية

( في الحرية) ببناء تقوم التي السياسية المواطنية الحقوق يعني وىذا( في الحرية) من وثانيا ،(من التحرر)
 تضمن التي سسةؤ الم الحرية ىي السياسية والحرية. ممارستيا تضمن التي المؤسسات، خبلل من الدولة

(:5 -59ص ،3123 بشارة،).الدولة في المواطن مشاركة  

 ةإي أمام الشعب يستحقو أمر ىي الحقوق الئحة إن يقول "جيفرسون" كتب والحقوق الحريات وعن    
 بمجرد تكتفي أن أو ترفضو أن عادلة حكومة ةألي ينبغي وال خاصة، أو عامة األرض وجو عمى حكومة

 لمحقوق حامية ىي بما الدستورية الحكومة عن "أرندت حنة" وتعبر (313ص ، 3119 أرندت،).بو االستدالل
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 الثامن القرن في مقصوداً  كان الذي بالمعنى مقيدة حكومة تزل ولم كانت الدستورية الحكومة إن بقوليا
 الخاصة الرفاىية وكذلك الحريات أن كما. القوانين سمطتو تقيد ممكي نظام أي( المقيدة الممكية) من عشر
 وىو االستبدادي النظام إن. الحكومة شكل عمى يعتمد ال وضمانيا مقيدة، حكومة نطاق ضمن ىي

 الدستورية، الحكومة عن يستغني نظام ىو السياسية، لمنظرية وفقاً  الحكومة أشكال من اليجين الشكل
(313ص ،3119 أرندت،.)القانونية  

 الحاكم بين العبلقة وتنظم تحدد ضوابط وضع عمى الحديث العصر في الدولة حرصت ولقد   
 ذلك وضمنت ببعض، بعضيا السياسية الدولة مؤسسات كافة وبين طرف كل وواجبات وحقوق والمحكوم،

 الدستوري أي القانوني بالمفيوم يسمى ما ىي ومحكومين حكاماً  المجتمع أبناء لكافة معمنة وثيقة كمو
constitutional  الشعب ابناء من مختارة عميا ىيئة بوضعيا تقوم التي القواعد مجموعة عن عبارة وىو 

 بغيرىا سمطة كل وعبلقة لمدولة العامة السمطات تبين كما الحكم، ونظام الدولة شكل خبلليا من تحدد
 وضمانات لؤلفراد المكفولة والحريات الحقوق بيان تتناول كما الشعب، بأفراد العامة السمطة وعبلقة

(9ص ،3119 الورداني،.)منيا الغرض تحقيق إلى يؤدي الذي النحو عمى ممارستيا  

 لمنظام ىنا السيادة فيل. السيادة من إطار في والواجبات الحقوق يكفل بيان ىو الدستور كان ىنا من    
 تكفل الوضعية الدساتير كافة أن الشك! السيادة ىذه لممارسة يخولو وما لمشعب ىي أم ورموزه، السياسي
 ما ىو واضح دستور بغياب الحريات اياب أن إال السياسية، العبلقة تنظم واضحة قواعد بموجب الحرية
 قبل ليبيا في واضحاً  يبدو ما وىو( الحكام –الشعب) الدولة أطراف بين سيما ال السياسية، الحياة يعقد
 الحرب وحتى عشر السادس القرن منتصف منذيرتبط  ليبيا تاريخف. فبراير من عشر السابع أحداث وبعد

 االقتصادي االستعمار ضد شعبيا نضال بتاريخ وثيقا ارتباطا( 2:23 -2:22) التركية – اإليطالية
 والواليات وفرنسا إلنكمترا االستعماري التوسع تاريخ وبمقاومة العثمانية لئلمبراطورية والروحي والسياسي
يطاليا مريكيةاأل المتحدة  من الطويل التاريخ ذلك عمى التاريخية الشواىد وتؤكد (28ص ،3112بروشين،).وا 
 عرفت فقد قوية وطنية مقاومة العثماني الحكم فترة شيدت وقد والشعب، الببلد لرموز الوطني النضال

 وسوء الدينية، وواليتو المسممين خميفة باسم الوالة وتسمط االستبعاد لعمميات والرفض المقاومة حركات ليبيا
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 جبل في المحمودي اومة وثورة فزان في النصر سيف انتفاضة فكانت..... االقتصادية، حوالاأل
 في العثمانية الدولة سمطة تيدد ديني إصبلح كحركة السنوسية الحركة برقة في وظيرت..... نفوسة،
 التف دينية كحركة السنوسية الحركة لعبتو الذي الدور التاريخ ويذكر ىذا (33ص ، 3119 عميش،).إقميميا
 الحياة في وأىميتيا الحركة ىذه لدور كشفو معرض ففي. العثمانية االمبراطورية مواجية في السكان حوليا

 يقول 2995 سنة طرابمس والية زار الذي "يميسييف. ف. آ" الروسي الرحالة كتب والسياسية االجتماعية
 المدرعة التركية الحربية والسفن ،كامل تركي فيمق الببلد في ويتركز التركي الوالي يعيش طرابمس في

 العالي الباب ليس الببلد في الواسعة لمصحراء الفعمي الحاكم ولكن الطرابمسية، المياه فوق أحياناً  تتيادى
 مع أنو المصدر ذات في وجاء (463-462ص ،3112بروشين،).السنوسية الحركة شيخ بل الموظفين، وال

 بين والصراعات طماعاأل باتت والعسكرية، واالقتصادية السياسية أوضاعيا وتردي العثمانية الدولة انييار
 القوى أطراف فييا تتزاحم اموضعً  السياسية الخارطة أصبحت فقد االوسط، الشرق حول الكبرى الدول

 لقيام حافزاً  االوضاع ىذه كانت...  الوقت ىذا في. ليبيا إلى تتجو األوروبية االطماع وأصبحت الدولية،
 فكان االحتبلل، مخططات مواجية في الشعبية الوطنية التعبئة ألىمية ومدركة واعية تنظيمية تجربة أول
 ،3119 عميش،.)2993 باشا رستم أحمد العثماني الوزير والية مستيل في ليبيا شيدتو سياسي تنظيم أول

 ليا سرية جمعية الببلد في أحدثت طرابمس والية وجود تاريخ في مرة وألول 2994 سنة ففي (34ص
 القوميين أن إلى طرابمس في األولى السرية الجمعية ومنياج الميثاق مضمون ويشير وبرنامج، ميثاق

 من عشر التاسع القرن نياية في منظرييا وكبار العربية النيضة لرواد الشديد التأثير تحت كانوا المحميين
 أحمد الجمعية ىذه رموز من وكان الكواكبي، الرحمن وعبد عبده محمد األفغاني، الدين جمال أمثال
 سراج وابراىيم (468ص ،3112بروشين،).المدني ظافر حمزة والشيخ المشيور، والشاعر المؤرخ نصارياأل

 اليامة الوثائق ومن (41ص ،3119 عميش،).ليبيا في السياسية الحركة تاريخ عبر اسمو تردد الذي الدين،
 سنة وفي فادحة، خسائر بالعدو الحق الذي "المختار عمر" الشيداء شيخ قادىا التي الشرسة المقاومة تمك

 الوطني الحزب تألف 2:59 سنة ففي. تيدأ لم المقاومة حركة أن إال وأعدمتو، إيطاليا أسرتو 2:42
 األمريكية المتحدة الواليات) الثانية العالمية الحرب كسبت التي األربعة الكبرى الدول إلى وفداً  أرسل الذي
 إثرىا عمى جاء ليبيا، استقبلل في الدول ىذه بعيود لممطالبة( فرنسا –بريطانيا –السوفييتي االتحاد –
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 عن الميبي الشعب فعبر األوروبية، ةالوصاي تحت قاليماأل بتقسيم قضى الذي "سفورزا – بيفن" مشروع
 كان المتحدة، مماأل قبل من الترتيبات من جممة عن أسفرت صاخبة، بمظاىرات المشروع ليذا رفضو
( 37ص ،3127 قشوط،).لمببلد دستور وضع في الميبي الشعب مساعدة إحداىا  

 الدفاع لجنة كانت الخارج ففي. والحرية باالستقبلل تطالب أخدت التي الخارج في المجان عن ناىيك  
 السائدة النظم ارار عمى حديثة ليبية دولة بقيام طالبت التي السعداوي، بشير برئاسة البرقاوي، الطرابمسي

 حتى سراً  تعمل ظمت التي القاىرة في تألفت التي الطرابمسية والمجنة ( 274ص ،2:77العقاد،).العالم في
 مده رام الوطني الثوري الزخم ىذا (223ص ،3117 أبوعجيمة،) 2:54يناير في ليبيا من االيطاليين خروج

 الدول دور التاريخ يذكر عندما خاصة ،نشأ الذي الصراع ذلك افالإ  يمكننا ال نناأ إال الصاخب،
 االراضي عمى البقاء في مصالحيا خدمة ألجل التحررية قطاباأل بين الخبلفات تعزيز في جنبيةاأل

  الميبية

 نظاميا يميز ما بكل الحديثة الميبية الدولة مبلمح كونت التي حداثاأل بتمك خصب التاريخ إن   
 التي الذاتية، العامة رادةاإل ايبة في والدسائس المؤامرات من السنين مر عمى ينج لم الذي السياسي،
حبلل الممكي النظام نياية أزفت فقد السياسي، االختناق من تخمصو  سبتمبر 2 في ليبيا في البديل وا 
 53 مدي فعمى المقاومة، حركات كل أجمو من قامت الذي الديمقراطي النظام اياب ستمرا وقد ،:2:7
 محاوالت من الكثير فجاءت كيانو، عن فيو يعبر دستور دون الميبي الشعب عاش 7::2 ثورة من عاما

 ليبيا، النقاد الوطنية الجبية قادة انقبلب كان 2:97 عام ففي. النجاح ليا يكتب لم التي االنقبلب
 المنتمين الشباب من مجموعة قاده الذي االنقبلب عن فضبل فايد، إبراىيم فايد قاده الذي 2:98 وانقبلب

 القوات في الضباط من مجموعة قاده الذي 2::2 انقبلب جانب إلى ، المزاريع كقبيمة معروفة قبائل إلى
 عنيا نتج لبلقتصاد مجدية اير صبلحيةإ مشاريع في خفاقاتاإل توالت ثم  (46ص ،3122عبيد،).المسمحة

 الديمقراطية برفض إعبلنو خبلل من خطاءاأل ىذه وأبرز خرآ وكان السياسي، االستقرار عدم من حالة
 بحق عار بأنيا 3118 األول تشرين في لو خطاب في إياىا واصفا حزاباأل تعددية عمى القائمة

    (:4ص ،3122عبيد،).بيا تتعامل التي الحكومات
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 إنيا واالقتصادية؟ واالجتماعية السياسية الحقوق من الحرمان من طويمة تاريخية رحمة بعد ماذا ثم   
 أيضا نيرانيا وةذج كتز  والتي الغاضبة، الجماىير بإعصار المتوسطية المنطقة اجتاحت عنيفة أحداث

 والميانة الجور أنظمة عمى الجماىيري الغميان في وجدت بل نواياىا، عن تفصح لم مستترة يديولوجياتأ
 الثورة مظاىر وأشرس ألعنف مسرحا ليبيا وكانت لمحرية، المتعطشة الجماىير طموحات عمى لمقفز سبيبلً 
 ضحيتيا راح أشير ثمانية الدموية حداثاأل استمرت حيث الناتو حمف يرافقيا ،3122فبراير من 28 في

. وجنوباً  وارباً  شرقاً  الميبيين من األالف  

 الدول وبعض السياسي سبلماإل أمام رىيب خضم في أنفسيم الميبيون وجد 3122فبراير سونامي وبعد  
 وكذلك لصالحيا، 3123 في االنتخابات تزييف التيار ىذا بيا قام التي األمور فمن. التيار بيذا الدافعة
صراره الوطني المؤتمر جانب إلى وقوفو  ورفضو 3125 فبراير في صبلحيتو انتياء بعد بقائو عمى وا 
 الميبي السياسي لمشأن والمتتبع (7ص ،3129شنيب،).3125 في المنتخب لمبرلمان التشريعية سمطاتو تسميم
 ما وأن الميبيين، الفرقاء بين الكواليس وراء من تداولو يتم ما ىي الحقيقية، المعبة أن يدرك قرب، عن

 ضيقة، مصالح لعبة أنيا عنيا، يقال ما أقل سياسية برةمكا من القميل النزر الإ ىو ما لمعمن، منيا يظير
برام الذمم شراء في نآلا حتى أفمح الذي الفاسد السياسي المال فييا األبرز والبلعب  لشراء صفقات وا 

 الميبي لممواطن اليومية المعاناة وال الميبية، لمدولة العميا لممصالح وزنا يقيم ال عبثي ماراثون في الوالء
 برميل مميار 88ب مخزونيا ُقدر النفط من بحيرة عمى ينام بمد في الحيمة وقمة والعوز الفاقة تطحنو الذي
  (6ص ،3128 العموي،).العالمي االحتياطي من% 7 حوالي أي

 الحكم سدة في ىم من سواء نو السياسي نو الفاعم فيو يتعدد السياسي السياق ىذا أن أحد عمى يخفى وال  
 ترافقت التي والتأزم الفوضى حالة في والشك التحررية، الوطنية الصفة تدعي حركات تحت نو المنضو  أو
 الفرقاء بين السياسية واالستقطابات االنقسامات حدة تزايد فمع. السمطة عمى السياسية الصراعات مع

 مشترك حس ىناك يعد لم الوطني، الوالء عمى والمناطقية والجيوية، القبمية، الوالءات وتغميب الميبيين،
 الحديثة الدولة ببناء تتمثل عميا وطنية أىداف حول الميبيين لَ كُ  يجمع الذي الوطني، االنتماء بوحدة
 لمحكامة يفتقر الحالي الميبي فالمشيد (8ص ،3124 الدسوقي،).والديمقراطية والمساواة العدالة عمى القائمة
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. المعقدة السياسية اآللة في المحظة ليذه امتجمدً  جعمو ما وىو الجوىرية، باالختبلفات يعترف دستور حول
 وسط. االختبلف مع ويتعايش بالتنوع يعترف ال أحادي سياق في الحالية الدستور ىيئة تشكمت فقد

 لصيااة التأسيسية الييئة وداخل الوطني المؤتمر اجتماعات في "والتبو والطوارق األمازيغ" مطالبات
 ىو الميبية، المدن كل فمطالب انفصالية، أنيا عمى منيا، المواقف كانت وكيف الدستور، مشروع

 دستور في عمييا التنصيص يتم التي المواطنة أساس عمى والواجبات لمحقوق والنظر بالتنوع االعتراف
(21 -:ص ،3127 رشاد،).توافقي  

 الذي السياسي فالفساد الميبي، المجتمع وىيكمية بنية في تؤثر أن البد كان السياسية التداعيات ىذه كل  
 يقين يدفعيا الرصاص تتحدى بصدور واجو الذي الميبي، لمشعب العريضة اآلمال عمى وقضى استشرى
 مخيمة نسجتيا طالما التي والحرية، بالديمقراطية امشرقً  ومستقببلً  اواعدً  اداً  طياتو بين يحمل بتحول

 الديمقراطية دولة في بارقة كل عمى قضى بواقع لتصطدم الميبي، التاريخ من عواماأل مر عمى جيالاأل
 كل في سموكو عمى انعكس ، المجتمع ألفراد الوطني الشعور في انيزاماً  عكس الذي األمر والحريات،
 ارتباطاً  يرتبط الوطني والحس الوطنية ليةئو المس أن شك من فميس لية،ئو المس وعدم البلمباالة مظاىر
 الوطن، تجاه بالواجبات الوالء يضمن بما الحقوق بتوافر يتحقق الذي الذات واحترام الحرية بحيز وثيقًا،
 الديمقراطية عن يعبر ال سياسي لنظام باالنتماء حساساإل بتبلشي تتبلشى التي بالمواطنة الوعي إنيا

 ثبلثة قوامو اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظام -الجابري عابد محمد وكما يراىا -التي ىي الحقة،
 ثم ومدنية، سياسية مؤسسات خبلل من الدولة مأسسة والمساواة، الحرية في اإلنسان حق ضمان: أركان
  97ص ،5::2 الجابري،.)االقمية بحقوق التفريط دون األامبية حكم أساس عمى لمسمطة السممي التداول
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: النتائج والتوصياتسابعا  

 النتائج

ارتباط المواطنة بالعدالة والمساواة والحرية فيذا الثالوث ىو ما يعطي لمحقوق صفة الطبيعية. -2  

أصبحت المواطنة، وخاصة في السنوات األخيرة من المواضيع ذات األىمية التي ترتبط بمسألة  -3
 اليوية واالنتماء.

ام سياسي.ال يمكن تصور نظام يحمي حقوق المواطن خارج نطاق الديمقراطية كنظ -4  

الحالة الميبية تفسر التاريخ السياسي لمعبلقة بين المواطنة والديمقراطية.  -5  

النموذجان الميبرالي والجميوري وضعا تصوًرا لممواطنة انطبلقا من معتقدىما الخاص، ولكنيما  -5
 يمتقيان كمسارين مكممين لبعضيما.

عطت ألبعادىا عمقًا ووضوحًا فمسفيًا وحقوقيًا كل النقاشات التي أثارىا المفكرون حول المواطنة أ -6
 وقانونيًا وسياسيًا.

التوصيات    

االىتمام بعقد مؤتمرات وندوات وحمقات نقاش عمى مستوى الفئات المختمفة لمرأي العام )خاصة دوائر  -2
مواطنة.التأثير من اإلعبلميين والمعممين ورجال الدين والمفكرين( لمتعبئة حول القضايا المرتبطة بال  

تقديم ورش عمل وتدريب في مجال نشر ثقافة المواطنة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات  -3
 االىتمام والخبرة في ىذا المجال.

متابعة دورية لوجو انتياكات حقوق المواطنة والكشف عن أسبابيا وحجميا ونتائجيا ويتم نشرىا في  -4
 تقارير دورية تختص بيذا المجال.
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خاتمةال   

 المفاىيم من أنو إال والمساواة، والعدالة بالحريات وارتباطو ودستورياً  حقوقياً  المواطنة مفيوم أىمية رام  
 األفراد، لحقوق حمايتيا تدعي أشكاليا بجميع المدنية فالسمطات النظر، وجيات فيو تختمف الذي الشائكة
 االنفراد في الشمولية وخاصة ،السمطات أنواع بعض اتجاىات مع يتعارض قد الفعمي الواقع ولكن

 بين المفيوم ىذا تتجاذب التي النظرية االتجاىات عن ناىيك الشعب، أفراد دون السياسية بالممارسة
 المتزايد االىتمام أن إال التوفيقي، وحتى الجميوري المفيوم وبين ،والنيوليبرالي الميبرالي بالمفيوم مواطنة
 السياسي التوتر تصعيد عمى المتواترة السياسية المشاىد من الخضم ىذا في وخاصة االنسان بحقوق
 الشعوب إلحاح إلى أدى العامة، المصمحة مع يتعارض بشكل السمطة واستغبلل الُنخب مصالح وتغميب

 واالجتماعية السياسية الحقوق وىدر والتعسف القير أمام ااضبة وخروجيا بحقوقيا، المطالبة في
 نظام فالمواطنة والثورة، واالحتجاجات المدني العصيان لحد الشعبي الموقف في والتصعيد واالقتصادية،

 لضمان التشريعات، وتحمييا القانون يتعيدىا وواجبات حقوق في يتمثل والحكومات الشعوب يتقاسمو
.العصور كل في والفبلسفة المفكرون عنو دافع الذي المنشود، الديمقراطي المسار  

وليس أدل عمى مدى ارتباط ىذا المفيوم بالكيان السياسي، أن األحداث السياسية التي شممت حدود   
جغرافية معينة، أدت إلى اشتعال الحروب وضياع الحقوق، والتدني في كافة الجوانب في الدولة، كل ىذه 

القيم المجتمعية بحجة الظروف أدت إلى االنفصال بين الشعب والكيان السياسي، فأصبح األفراد ينتيكون 
ضياع حقوقيم، وىي نتيجة ال يمكن إال أن تظير عمى مسرح حياة األفراد، وىي ما يؤدي بالضرورة إلى 

مختمف أنواع ومظاىر أالانتماء، يبررىا االنفصال ويقودىا التيميش، والذي بدوره يعمل عمى انييار 
 الدولة وتخمفيا عن ركب الحضارة.
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 المصادر والمراجع
 

العربية المراجعوال: أ  

 الكتب

 مركز بيروت، الحمراء، ،(الوىاب عبد عطا)ترجمة ،2ط ، الثورة في ،(3119) حنة، أرندت، -2
  العربية الوحدة دراسات

 التفاضمي التوازن: االجتماع عمم في المعاصرة لنظريةا ،(3119) الكريم، عبد محمد الحوراني، -3
  والتوزيع لمنشر مجدالوي دار األردن، اربد، ،2ط ،والصراع الوظيفة بين توليفية  صيغة

 ،2ط ،اإلسبلمية العربية الحضارة في ومسيحيون مسممون ،(:::2) صدقي، أحمد الدجاني، -4
واألبحاث لمدراسات يافا مركز القاىرة،  

 العربي، الديمقراطي المركز ،والمواطنة والسمطة الدولة في دراسات ،(3128) ، إسماعيل الشاىر، -5
  ، المانيا برلين، 2ط

 البيضاء، الدار ،2ط ،الصغيرة السياسية الموسوعة: والوطنية المواطنة ،(3118) محمد، الصاقوط، -6
الجديدة النجاح مطبعة  

القاىرة ،2ط ،الثانية العالمية والحرب العرب ،(2:77) ، صبلح العقاد، -7  

  مدبولي مكتبة القاىرة، ،2ط ،السيادة استرداد في الشعب حق ،(3119) أحمد، أيمن الورداني، -8

 الحادي القرن في المدني المجتمع: المواطنين من مجتمع بناء ،(3114) إي، دون إيبرلي، -9
  األردن عمان، والتوزيع، لمنشر األىمية ،(اهلل عبد ىشام) ترجمة ،2ط ،والعشرين

لبنان مكتبة بيروت، ،2ط ،االجتماعية العموم مصطمحات معجم ،(2:93)زكي، أحمد بدوي، -:  
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 السادس القرن منتصف من: الحديث العصر في ليبيا تاريخ( 3112) إبميتش، نيكوالي بروشين، -21
المتحدة الجديدة الكتاب دار لبنان، بيروت، ،( حاتم عماد) ترجمة ،3ط ،العشرين القرن مطمع حتى عشر  

 ودراسة لؤلبحاث العربي المركز بيروت، ،2ط ،لمثورة والقابمية الثورة في ،(3123) عزمي، بشارة، -22
  السياسات

: األوسط الشرق في السمطوية ،(3125) بينر، ميشيل وأنجريست، بريبشتاين مارشا نى،بوسوز  -23
  لمترجمة القومي المركز القاىرة، ،(حسن انيم طمعت) ترجمة ،2ط ،والمقاومة الحاكمة النظم

  الجديد الكتاب دار لبنان، بيروت، ،2ط ،أبداً  الديمقراطية ،(2:85) خالد، محمد خالد، -24

(28ع) تبين، ،رولز جون فكر في والديمقراطية الميبرالية  ،(3127) ، ثائر ذيب، -25  

 منشورات الجزائر، ،2ط ،ىابرماس يوران عند األمة: الدولة بعد ما ،(3122)العزيز، عبد ركح، -26
  االختبلف

 القاىرة، ،تطبيقاتو –نتائجو تقويم –أساليبو –أسسو –أىدافو -التدريس ،(4::2)حسن، فكرى ريان، -27
  الكتب عالم

 ،(خميل أحمد خميل) ترجمة ،2ط ،السياسي التواصل سوسيولوجيا ،(3119) ، فيميب ريتور، -28
  الفرابي دار لبنان، بيروت،

 ،(نجا محمود سونيا) ترجمة ،2ط ،المواطنة ما  ،(3127) كريستيان، وباشولييو دومينيك شنابر -29
  لمترجمة القومي المركز القاىرة،

 ،2ط ،وعربية عالمية اتجاىات: الوطنية والتربية المواطنة ،(3122)الرؤوف، عبد طارق عامر، -:2
  والتوزيع لمنشر طيبة مؤسسة القاىرة،

 المصرية الشركة القاىرة، ،2ط ،الثقافية لممصطمحات الموسوعي المعجم( 1::2) ثروت، عكاشة، -31
لمنشر العالمية  
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 ، 2ط ، ليبيا في المدني المجتمع ومستقبل السياسي التاريخ ،(3119) فتحي، إبراىيم عميش، -32
والنشر والترجمة لمطباعة برنيق  

 أحمد) ترجمة ،2ط ،جداً  قصيرة مقدمة: ىابرماس يورجن( 3126) جوردن، جيمس فينميسون، -33
  والثقافة لمتعميم ىنداوي مؤسسة القاىرة، ،(الروبي محمد

الوطنية الكتب دار ليبيا، بنغازي، ،2ط ، الميبي المجتمع حول ،(3127) خميفة، مختار قشوط، -34  

مصر نيضة شركة ،2ط ،لمشباب السياسية الموسوعة: الميبرالية ،(3128)ياسر، قنصوة، -35  

 القاىرة، ،(المنوفي عمي)ترجمة ،لممواطنة نظرية نحو العالم في مواطنون ،(3126) عديمة، كورتينا، -36
  لمكتاب العامة المصرية الييئة

 السياسي الميبرالي الفكر في الدستورية االجتماعية العدالة ،(3125) عثمان، محمد محمود، -37
السياسات ودراسة لؤلبحاث العربي المركز بيروت، ،2ط ،رولز نموذج في بحث: المعاصر  

 ترجمة ،2ط ،والسمطة والسياسة العولمة: المعاصرة السياسية السوسيولوجيا ،(3124) ، كيت ناش، -38
  العربية الوحدة دراسات مركز بيروت، النيضة، بيت ،(اسماعيل حاج حيدر)

  العربية النيضة دار بيروت، ،السياسية والنظم النظريات في ،(2:92) المعز، عبد محمد نصر، -39
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Abstract  

The concept citizenship evolved in sociological thought 

A case study of Libyan society 

The research aims to review the evolution of the concept of citizenship in 

sociological thought, as it is a subject of debate about civil, political and social 

rights, which are the rights that give every individual in every society the status 

of a citizen, through conscious participation in an atmosphere of democracy. 

The diagnosis of the Libyan reality in this research came from the period 

extending from the ottoman rule until the events of February 3122, to find out 

the political and social life, and its reflection on the spirit of citizenship in it, 

along with what the people saw during it in terms of movements against tyranny 

and a struggle for a life dominated by an atmosphere of democracy and 

sovereignty. 

The research concluded: The link of citizenship with justice, equality and 

freedom. In recent years, citizenship has become one of the important topics 

related to the issue of identity and belonging. It is not possible to imagine a 

system that protects citizen rights outside the scope of democracy as a political 

system. The Libyan reality came to diagnose this relationship, that the liberal 

and republican models they conceived of citizenship based on their own beliefs, 

but they are complementary to each other. All discussions raised by thinkers 

about citizenship have given its dimensions a philosophical, legal, and political 

depth and clarity. 
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