
  -بسكرة -جامعة محمد خيضر

  كمية الحقوق والعموم السياسية 

 قسم العموم السياسية والعالقات الدولية

 

 

 

 

 

 

  رـل شهادة الماستـة لنيـقدمممذكرة 

أنظمة سياسية مقارنة و حوكمةدولية تخصص في العموم السياسية والعالقات ال
  

   :الدكتورإشراف                                               :لباإعداد الط
  حروري سهام                                               رشدي بوزكري

 لجنـة المناقشـة

 رئيسا 
 مشرفا ومقررا حروري سهام

 عضوا مناقشا 
 عضوا مناقشا 

                    

 3102 / 3102 :ةامعيـالج لسنةا                        

 

 الدولة القويةبناء في  و دورها المواطنة

 "الكويت نموذجا"

- 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: قال
من أصبح منكم آمنا في سربو معافى في "

جسده عنده قوت يومو فكأنما حيزت لو 
 الدنيا"

  



 

 

 

 
 
 
 

  
 الفصل األول

 اإلطار المفاهيمي

 لممواطنة والدولة القوية 



 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

 في  المواطنة ليات تطويرا

   الكويت



 

 

 

  

 قائمة المراجع
 



 

 

 

 
  

 دمةـــــمق
 



 

 

 

 

 الفهرس
 



 الفصل األول

اإلطار المفاهيمي لممواطنة 

 والدولة القوية



 
  



 
  

 الثانيالفصل 

 آليات تطوير 

 المواطنة في الكويت



 إىداء
 

 إلى كل من أضاء بعلمو عقل غيره 
 أو أىدى بالجواب الصحيح حيرة سائليو 

 فأظهر بسماحتو تواضع العلماء 
 وبرحابتو سماحة العارفين

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء 
 وإلى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة 

 أقول لهم: أنتم وىبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع والمعرفة 
 وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً ..........

 ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقو يضيء الطريق أمامي........
 الى زمالئي و زميالتي 

 رشدي     



 تقدير شكر و
 

 الحمد اهلل رب العالمين شكرا وتقديرا بفضمه عمي  

 البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية

 قدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبةن أن

  رسالة في الحياةإلى الذين حمموا أقدس 
  إلى الذين مهدوا لنا طريق العمم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل
 :وأخص بالتقدير والشكر

 حروري سهام: لدكتور ا

 وكل أساتذة كمية الحقوق

  .قسم العموم السياسية

 

 رشدي



 خطة البحث

 

 خطة البحث

 مقدمة

 االطار المفاهيمي لممواطنة و الدولة القوية: الفصل االول

 :المواطنــة المبحث االول

 المواطنة تعريف :المطمب االول

 : تاريخ المواطنةالمطمب الثاني

 أهمية المواطنة  :المطمب الثالث

 ـحقوق واجبات المواطنة :المطمب الرابع

 : ثقافة المواطنةالمطمب الخامس

 الدولة القوية: مفهوم المبحث الثاني

  : تعريف الدولةالمطمب االول

  أركان الدولة: المطمب الثاني

  : المبادئ السياسية لمدولة القويةالثالثطمب الم

 الفصل الثاني: اليات تطوير المواطنة في الكويت

 : التعريف بدولة الكويتالمبحث االول 

 الكويت لدولة الجغرافي الموقع: المطمب االول



 خطة البحث

 

  واالجتماعي السياسي التشكيل: الثاني المطمب

 الكويت دولة دستور: المطمب الثالث

 : المؤسسات المشاركة في تجسيد المواطنة في دولة الكويتالمبحث الثاني

 دور االسرة و المؤسسات التعميمية في المواطنة : المطمب االول

 : دور االعالم و المؤسسات الدينية المطمب الثاني

 : دور المؤسسات االمنية و االجتماعية الثالثالمطمب 

 : نحو تفعيل مبدأ المواطنة في الكويتالمبحث الثالث

 المجتمع ثقافة تجديد و االجتماعي التماسك: المطمب االول

 "النقدي العقل "الوعي تنمية تيجية رااست و  الديمقراطية قواعد ارساء: المطمب الثاني

        ممالس وصيانة االنسان حقوق منظومة: المطمب الثالث

 المواطنة لمبدأ المجسدة المؤسسات تفعيل :المطمب الرابع

  لخاتمةا

 



 مقدمة
 

  أ   
 

 مقدمة
 

 واستقراره، وأمنو مجتمع بكل الخاصة اليوية عمى الحفاظ أجل من وتربيتيا المواطنة أىمية تبرز

قميميا محمياً  واالقتصادية والسياسية االجتماعية والتحديات التيديدات من وصيانتو  فإن ثم ومن وعالميا، وا 

 والقيم المعارف األفراد إكساب خالليا من يتم فمسفة تبني إلى تدعو واألىمية الرسمية األطراف مختمف

 العممية ىذه وتتم الصالحة، المواطنة مقومات تحقيق خالليا من يستطيعون التي والميارات واالتجاىات

 بالمواطنة اإلحساس وتنمية الوطنية، لمقضايا األفراد فيم تنمية إلى تيدف التي المواطنة تربية خالل من

 .الفعالة المجتمعية المشاركة كفايات واكتساب اإليجابية

 :لدراسةأهمية ا      

 :تأتي أىمية الموضوع من     

ن أباألىمية البالغة التي يعني بيا موضوع المواطنة، و كيفية تطبيق الياتيا في الدول بالدرجة التي تسمح      

تكسب الدولة قوة تسمح ليا بتكوين مكانة ليا و تحقق بذلك رضى الجماىير داخميا بما يضمن ليا االستمرارية 

 و الوالء.

 .سس الدولة القويةأتعميق  كيفية تحميل األليات المجسدة لممواطنة و -

 .امتبيين مرتكزاتي و، المواطنة و الدولة القوية رصد و تحميل مفيوم -

 : ختيار الموضوعإمبررات       

 :بين مبررات موضوعية و أخرى ذاتية مبررات اختيار الموضوع  تتنوع    

 :المبررات الموضوعية -1  

 تنطمق أساسا من األىمية البالغة التي تطرحيا ىذه الدراسة لدى المختصين و الباحثين في ميدان عمم  -



 مقدمة
 

  ب   
 

 السياسة.

 المبررات الذاتية:    

 ي ترتبط بالفرد و عالقتو بالدولة.المواضيع التتتمثل في الميل إلى دراسة  -

 بما يكسبيا القوة.   كيفية تطبيق المواطنة داخل الدولمحاولة تقديم صورة ل -

 :الدراسةشكالية إ

واقع األفراد والدولة عبر ممارسات واقعية في حياة الناس ان لبنية المواطنة عدة دالالت فيي ترتبط ب       

 : التاليالدراسة جاءت كاشكالية فإن  بناء عمى ىذاو  ،والمؤسسات

 ما مدى مساهمة المواطنة في البناء لدولة قوية؟           

 : تتفرع عن إشكالية الدراسة التساؤالت الفرعية التالية      

 ماىو مفيوم المواطنة؟ -

 ماىي مكونات الدولة القوية؟ -

 ما دور المواطنة في بقاء و استمرارية الدولة القوية؟ -

 يتم تجسيد المواطنة في دولة الكويتكيف  -

 :الدراسة فرضيات    

 :لالجابة عن االشكالية تم االعتماد عمى الفرضيتين التاليتين       

 تجسيد اليات المواطنة يعمق الوالء و استمرارية الدولة القوية. -1

 تطبيق مبدأي الديمقراطية و حقوق االنسان كفيل برسم معالم الدولة القوية. -2

 



 مقدمة
 

  ج   
 

 الدراسة: هجيةمن

باعتبار أن المنيج ىو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة، تتضمن قواعد و خطوات  

لإلجابة عمى أسئمة البحث و اختيار فرضياتو، من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقيقة و الوقوف عمى نتائج 

ع بإعتبار الدولة صاحبة دور ميم في المجتم -اقتراب عالقات الدولةدقيقة، تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى 

باالضافة  ،ليا ىي األخرى دور مماثال في تشكيل ذلك البناءبناء المجتمع ، و التنظيمات االجتماعية االخرى 

الى أن كل من الدولة و المجتمع يتبادالن التأثير و التأثر مما يوضح لنا حقوق و واجبات كل طرف و كيف 

 .يكون تأثير احدىما عمى االخر

كما تمت االستفادة من النموذج المعرفي المتمثل في االستقراء من خالل استقراء واقع المواطنة في 

      مو.الكويت و تفسيره و التنبؤ بمستقب

  :الدراسة تنظيم

تم تقسيم الدراسة إلى فصمين، فصل مفاىيمي خصص لالطار  االشكالية المطروحةمن أجل االجابة عن     

لممواطنة و الدولة القوية و احتوى عمى مبحثين األول تناول مفيوم المواطنة و المبحث الثاني تطرق  المفاىيمي

 إلى مفيوم الدولة القوية.

 أما الفصل الثاني فيو بمثابة فصل تطبيقي حيث عرض المواطنة في دولة الكويت في ثالث مباحث     

المبحث الثاني فقد فصل المؤسسات المشاركة في تجسيد  تناول المبحث االول التعريف بالدولة الكويتية، أما

 المواطنة في الكويت، ليقف المبحث الثالث و االخير عمى اليات تفعيل مبدأ المواطنة في الكويت.
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في تطور المجتمع اإلنساني بشكل كبير بجانب الرقي  ساىمت قانونية  تعتبر المواطنة فكرة اجتماعية و

لى  لى الديمقراطية والشفافية، وا   .الشراكة وضمان الحقوق والواجباتبالدولة إلى المساواة والعدل واإلنصاف، وا 

نما تفاعل مستمر بين المواطنة إن  ليست مجرد حقوق وواجبات مدونة، ومؤسسات وبنيات مادية فحسب وا 

 مكوناتيا بما فييا العنصر البشري الذي يعد الحجر األساس فييا؛ كونو ىو المنطمق والمستيدف والوسيمة. 

 و عميو سيتم التطرق في ىذا الفصل الى االطار المفاىيمي لممواطنة و الدولة القوية من خبلل مبحثين  

 المبحث االول: مفيوم المواطنة.

  ي: مفيوم الدولة القوية.المبحث الثان
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 المواطنــةمفهوم  المبحث االول :

وليد االدارة الناجحة و إن نجاح أي فرد أو أي جماعة أو سمطة قرين النظرة القيمية الصالحة        

 لمجتمع والدولة.و تنظيم ا القادرة عمى ضبط 

  المواطنة تعريف :المطمب االول

من المفاىيم الحضارية التي افرزىا الفكر الحديث من خبلل النتاج الفكري لئلنسان  المواطنةتعتبر 

الجانب العممي  في وأيضا من خبلل تراكم المنجزات الحضارية ،والذي ىو عماد وأساس ىذا المفيوم

نسان اإل قيمةرفع  في ساىمت بانجازاتالمفاىيم المجردة إلى نظرية عمل تكممت ، الذي حول التطبيقي

   .(1)معيار الحضارة باعتباره

االصطبلحي  المعنىى المغوي، عنثبلث متبلزمة ىي: الممعان  فيالمواطنة مصطمح سيتم تحديد و 

 اإلجرائي. والمعنى

" واردة من مزيد  المواطنة د أن لفظة "فيالمعجم المغوي العربي ي في البحث: المعنى المغوي.1

( من خبلل الثبلثي المزيد باأللف من وطن، حيث نقول واطن من  و ط نالثبلثي الخام المعجمي ) 

 . (2)"الوطن: المنزل الذي تقيم بو، وىو موطن اإلنسان ومحمو"وطن، و

قولو: ) وطن: يطن وطنا بالمكان: أقام بو. وّطن  في المغة ىذه المعاني ونقميا في وقد أفاد المنجد

نفسو عمى األمر ولؤلمر: ىيأىا لفعمو وحمميا عميو / و ـ البمد: اتخذه وطنا. واطن عمى األمر: أضمر أن 

                                                 
 .20 .ص ،2، ط 2000المكتبة العصرية،  :بيروت ،المقدمةعبد الرحمن بن محمد بن خمدون،  (1)

 .906 .، ص29دار الشروق، ط بيروت: األعبلم،  المنجد في المغة و (2)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ان: أقام بو / و ـ واستوطن البمد: اتخذه وطنا. الوطن: ج أوطان: منزل يفعمو معو. أوطن إْيطانا بالمك

 و.  في وطن واحد أو الذي يقيم معكفي و أو لم يولد . المواطن: الذي نشأ معكفي إقامة اإلنسان ولد

آتية من مزيد وطن باأللف " واطن " والذي يعني الموافقة والمصداقة عمى األمر؛ وىو ما  المواطنةو 

قادمة من لفظة " وطن " بدل  المواطنة العرب،وقالوا أن المواطنة لم يذىب إليو بعض منظري

حين ذىب بعضيم إلى عكس ىذا المذىب، حيث ) لم ير أىل المغة داللة ليذا المفظ عمى  في واطن.

كن آخرين ، ل(1)المغة تعني مجرد الموافقة واطنت فبلنا يعني وافقت مراده( في مفيوميا الحديث إذ واطن

وطن واحد من لفظة  في من المعاصرين رأوا إمكانية بناء داللة مقاربة لممفيوم المعاصر بمعنى المعايشة

وطن واحد كما ىو ساكنة  في " المشتقة من الفعل " واطن " فواطن فبلن فبلنا يعني عاش معو المواطنة"

 مكان واحد.   في يعني ساكنو يعني سكن معو

واضح أن األلفاظ السابقة ومعانييا منقولة عن القواميس القديمة. باستثناء لفظين: المفظ "َوطن"  و

و أم لم يولد"؛ فيذا الجزء من في المعاجم القديمة، وىي قولو "ولد في تعريفو إضافة ال أصل ليا فيف

التعريف منقول من لغة أجنبية. أما قولو: "منزل إقامة اإلنسان" و"مربط المواشي" فيو المعنى 

 المغة العربية.  في األصيل

إلى التي ترجع civic: "تعود كممة اصطبلحا إلى المواطنة مصطمحود يع  :المعنى االصطالحي.2

 يذا فالتربية المدنية معنَى ومبنَى ىي تربية، والتي تعني ) المواطن (. وبCivisالكممة اليوناني القديم 

 .واجبات خاصة بما ىو ذات قانونية ليا حقوق ومصالح وعمييا ،(2)المواطن"

                                                 
 .912 .ص مرجع سابق،األعبلم،  المنجد في المغة و (1)

 .54، ص.2006 ،25العدد  سوريا، ،مجمة الفكر السياسي ،"الوطن والمواطنة"حسين جمعة،  (2)
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أن يكون المواطن مواطنًا لببلد  :تعني Citizenship المواطنة إن Oxfordقاموس  في وقد جاء 

 ق والواجبات.معينة بالحقو 

رد إلى شعب فانتساب أو انتماء ال" سية " وتعني أيضا بمعنى " الجن Citizenshipوقد وردت 

ويرى فقياء آخرون أن الجنسية ىي: نظام قانوني . (1)عنصرًا من العناصر المكونة ليا"الدولة بوصفو 

وتنعكس آثار ىذا التوزيع الدولي عمى الحياة  ، يكفل التوزيع الدولي لؤلفراد عمى مختمف دول العالم

عبلقتو بالدولة التي ينتمي إلييا  في القانونية لمفرد وتمس قدرتو عمى كسب الحقوق وتحدد مركزه القانوني

تعطي اإلنسان صفتو الوطنية واإلنسانية ألن االنتماء  المواطنة فإن اخروبمعنى …وسائر الدول األخرى 

نفس الوقت انتماًء إلى العالم، غير أن ىذا البعد بمستوييو  في العالمية ىو المنظومة في إلى بمد ما

نسانية أمر منقوص الحضور الوطني واإلنساني بما يتضمنو من حقوق و  ، بسبب ي الببلد العربيةفطنية وا 

تعني االنتماء إلى وطن ما عمى  المواطنة لببلد العربية لمواجبات عمى كافة الحقوق، كما أنتغميب ا

لذي يستقر بشكل ثابت داخل انتماء اإلنسان إلى بقعة أرض،أي اإلنسان ا؛ أي انيا "(2)فيالمستوى الجغرا

الحكم ويخضع لمقوانين الصادرة عنيا ويتمتع بشكل متساٍو مع  في الدولة أو يحمل جنسيتيا ويكون مشاركاً 

 .عة من الواجبات ُتجاه الدولة التي ينتمي إلييابقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويمتزم بأداء مجمو 

( بأنيا "عبلقة بين فرد ودولة كما  citizenship)  المواطنةفعّرفت  دائرة المعارف البريطانيةأما 

تدل  المواطنةتمك الدولة و  في يحددىا قانون تمك الدولة وبما تتضمنو تمك العبلقة من واجبات وحقوق

                                                 

 .90، ص 2007،  مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان :القاىرة، المواطنةسامح فوزي،  (1) 

 ،ون اإلسبلميةو وزارة األوقاف والش :قطر، االجتماع الدواعي واإلمكانالصياغة اإلسبلمية لعمم منصور زوي المطيري،  (2)

 .102ص ، 1413
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ضمنًا عمى مرتبة من الحرية مع ما يصاحبيا من مسؤوليات، وىي عمى وجو العموم تسبغ 

 .(1)حقوقًا سياسيًة مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامة" المواطنة عمى

بعض وحدات  فيدولة أو  في بأنيا "عضوية كاممة المواطنة عّرفت موسوعة الكتاب الدوليو 

الحكم، وأن المواطنين لدييم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عمييم 

بأنيا فعرفتيا موسوعة كولير األمريكية  أمابعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بمدىم"، 

 .(2)جماعة سياسية اكتمااًل" في "أكثر أشكال العضوية

ىي "صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويمتزم  المواطنة الموسوعة السياسية: أن في وورد

 .(3)بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الوطن"

: بأنيا مكانة أو عبلقة اجتماعية تقوم بين فرد المواطنة قاموس عمم االجتماع تم تعريف فيو  

ي ومجتمع سياسي "دولة" ومن خبلل ىذه العبلقة يقدم الطرف األول "المواطن" الوالء، ويتولى طبيع

الطرف الثاني الحماية، وتتحدد ىذه العبلقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة، ومن 

ىي الشعور باالنتماء والوالء لموطن ولمقيادة السياسية التي ىي مصدر اإلشباع  المواطنةمنظور نفسي؛ ف

                                                 
 .200 .ص ،1998 ،دار الدعوة لمطبع والنشر والتوزيع :االسكندرية ،مقومات المجتمع المسممفاروق أحمد دسوقي، ( 1)

 .320 .، ص1982لترجمة الروائع، ، المجنة المبنانية  :بيروتبولس غانم،  :، ترالعقد االجتماعيجان جاك روسو، ( 2)

متحصل  : األبعاد الدستورية والقانونية والعممية،(2007-1990) ة السياسية في الجميورية اليمنيةالمواطنمحمد النعماني،  (3)

 عميو:

                                       http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102886 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ر إلى العبلقة مع األرض تشي المواطنةلمحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار المصيرية، وبذلك ف

 1والبمد.

 : 2ل عمى جممة من القيم اليامة منياالحديثة تد المواطنةإن 

 التمسك بالقيم األساسية الراسخة والمثل العميا والتصرفات الحضارية المشتركة . -1

 العالمي. تسيير الشؤون العامة ويكون ذلك سواء عمى المستوى الوطني و في المشاركة الفعالة -2

 .دستور وقوانين الدولة في التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية المنصوص عمييا -3

 : المعنى اإلجرائي-3

المستوى يمكن أن نعرف المواطنة بأنيا: انتماء الفرد إلى وطن معين بالمولد أو بالجنسية في ىذا 

ضمن إطار مجتمع سياسي مؤسساتي؛ بما يمّكنو من حقوق ويكمفو بواجبات بموجب ذلك االنتماء، في 

 الديمقراطية. وبما يحقق عبلقة سميمة مع الدولة في إطار من الشفافية و ى،خر مساواة مع األ

 األساسيات التالية: اسخبلصالتعريف اإلجرائي  خبللمن 

انتماء إلى الوطن إما عبر المولد وىذا انتماء أصمي، وىو يربط الفرد باألرض برباط  المواطنة أوال:

نما طرأ عميو  ،الجغرافية واليوية ما انتماء بالجنسية عبر منح الجنسية لمفرد الذي لم يولد في الوطن، وا  وا 

والجنسية تمنح لممجنس نفس حقوق األفراد … د يكون زواج أو تجارة أو لجوء سياسي لسبب معين، ق

األصميين، وتعتبره عنصرا مندمجا عضويا في المجتمع رغم أنو قد يحتفظ بخصوصياتو األصمية. وىنا 

 تتجمى أىمية المواطنة في رفع تمك الخصوصيات عن التعاطي مع الجنس.

                                                 
. 25 .، مرجع سابق، صعبد الرحمن بن محمد بن خمدون (1)  
: دار النيضة العربية لمنشر،  مصر"، دراسة تحميمية مقارنة -مبدأ المواطنة و االصبلح الدستوريمحمد احمد عبد النعيم،   (2)

 .22 .، ص2007

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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. لحقوق والواجبات في إطار القانونالمواطنة تقوم مع مجتمع سياسي مؤسساتي يحترم اثانيا: 

وبذلك ممارسة المواطنة ليا … وبالتالي المواطنة ال تمارس في مجتمع غير مؤسساتي أو إثني أو شمولي 

 أساسيات ومداخل البد منيا أىميا الفكر المؤسساتي.

االستمرارية، في  و النشأةبل عمودىا الفقري في  ؛تكزىامبدأ الدولة الحديثة ومر  ىيفالمواطنة  "

ميما  -األوتوقراطي-وجود لمواطنة حقيقية ضمن النظام الشمولي االستبدادي  حيث ال التكوين والبقاء.

حاول النظام أن يصبغ نفسو بصبغة ديمقراطية. فمفيوم المواطنة تبمور جنبا إلى جنب مع مفيوم الدولة 

وما  ،. وىذا ما رّكز عميو جان جاك روسو في أدبياتو الديمقراطية(1)"نت أم ديمقراطيةالدستورية ممكية كا

حاول ىيجل التركيز عميو في تقديمو العقمي لمممكية الدستورية في كتابو )فمسفة اليمين(. ومع غياب 

 الدستور، تنتفي كل المقومات الحديثة لمدولة بما فييا المواطنة.

المواطنة حقوق وواجبات؛ تقوم عمى ثقافة المواطنة التي تدفع المواطن بالقيام بواجبات مقابل ثالثا: 

ميز أو تحيز بما فييا المشاركة السياسية وتقمد الوظائف العامة. ومن ثم ال يمكن تاستيفاء حقوقو دون 

واآلخر. وفي  لمفرد المواطن أن يتواطأ عمى حجب حقوق الدولة ألنيا في األصل حقوقا عامة تيمو

نيا تشكل مدخبل المقابل ال يمكن لمدولة أن تحجب عميو حقوقو ألنيا حقوقا عينية، أصميا حقوقا لمدولة أل

فمثبل: الموظف " المواطن " الذي يدفع الضرائب المستحقة لمدولة، يعي بأن تمك  ليا إلى حقوقيا.

يري، وأن تشيد الطرق والمرافق العامة الضرائب تشكل دخبل لمدولة بواسطتو يمكنيا أن تسدد راتبو الش

وغيرىا، وكميا تعتبر حقوقا لو. فالطريق المعبد جيدا من حقو، والمستشفى الذي يقدم االستشفاء من حقو. 

الواجب "كما أن الدفاع عن الوطن والدولة من واجب المواطن وجعل الوطن والدولة فوق أي وطن آخر فـ 

يثة ىو اإلخبلص والوالء لؤلمة فالمنتظر من كل مواطن أن يضع األساس في المواطنة في الدول الحد

                                                 
 .26 .ص مرجع سابق،حسين جمعة،  (1) 
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مصالح أمتو وسعادتيا فوق مصالح أية أمة أخرى وسعادتيا وأن أىم واجبات المواطن التي تنبعث من 

طاعة قوانين األمة ودفع الضرائب والخدمة في القوات ور منيا : ىذا الواجب األساس تتمثل في عدة أم

لذلك . ولممواطن امتيازان أساسيان أوليما أىميتو إذا ما وصل إلى سن الرشد الذي  المسمحة عندما يدعى

تحدده الدولة لممساىمة في عمميات اتخاذ القرارات التي تحدد سياسة الدولة وذلك عن طريق بعض 

الوسائل مثل حق التصويت وحق تولي الوظائف وثانييما : حقو في أن تقوم الدولة في الداخل والخارج 

 . (1) "ي حماية نفسو وممكوف

المواطنة مساواة األفراد أمام القانون والدستور، بما يعني ممارسة المواطن حقوقو كاممة وأداء  رابعا:

واجباتو كاممة دون ميز أو مضايقة أو إلغاء أو تيميش. والحقوق تضمن لو حق المشاركة في المجتمع 

لمتنوعة األخرى. فالمواطنة إذن ) تتعمق بالمساواة بين السياسي أو المدني كما تضمن لو ممارسة حقوقو ا

جميع المواطنين والفرص المتساوية لجميع المواطنين لممشاركة في الحياة السياسية والعامة، أي أن ركني 

. وبذلك فـ ) في دولة المواطنة جميع المواطنين متساوون في (2) المواطنة ىما المساواة والمشاركة (

ت، ال تمييز بينيم بسبب االختبلف في الدين أو النوع أو المون أو العرق أو الموقع الحقوق والواجبا

 . (3) إلخ (… االجتماعي 

ال تتحقق عمى الوجو األكمل إال في إطار من الشفافية والديمقراطية وضمن  المواطنة خامسا:

عبلقة سميمة بين المواطن والدولة واضحة بحكم وضوح القوانين وشفافيتيا. فالدولة التي ال تقنن مرافقيا 

طنة وال وال تمارس الشفافية مع مواطنييا وال تتسم بالديمقراطية في نظاميا السياسي، فإنيا ال تحقق الموا

                                                 
 .33.، ص مرجع سابقحسين جمعة،  (1)

 "، متحصل عميو:المعرفةمقاربات في الحوار والمواطنة ومجتمع " عمي القاسمي،(2)
http://www.iraqalkalema.com/article.php?id=2880 

، 14193، المممكة العربية السعودية، العدد جريدة الرياض، "دور القانون في تكريس المواطنة" بد اهلل السيمي،عمحمد بن  (3)
 .90 .ص ،2007
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ال يمكن تفعيل مفيوم المواطنة إال تحت مظمة نظام سياسي دستوري ديمقراطي  تضمن ممارستيا؛ حيث

يشمل جميع شرائح المجتمع، قائم عمى حفظ حقوق اإلنسان وصون كرامتو والعمل عمى توفير متطمبات 

 يختار من يّمثمو. و. وال يمكن تبنييا إال إذا استطاع اإلنسان في المجتمع أن لالحياة الكريمة 

عمى المواطن ضمن مفيوم المواطنة الحقيقي أن يعي حقوقو كاممة والمنطمقة من أن  فينبغي      

الحكومة وجدت لخدمة الشعب، وان الشعب لم يخمق لخدمة الحكومة، وىذا يعني أن الناس مواطنو الدولة 

الذي تصون فيو الحكومة حقوق  الدستورية الديمقراطية ورعاياىا، وىم أسباب وجودىا. وفي الوقت

مواطنييا وتحمييا، فبالمقابل يظير المواطنون والءىم لحكومتيم، وتستطيع الدولة أن تطالب المواطن 

 .(1) بواجباتو تجاه دولتو ومجتمعو

 :  أىميا دده األستاذ سامح فوزي، ومنوفقما حالمواطنة إجرائيا معاني  تتحدد

: أبسط معاني المواطنة ىو أن تكون عضوا في مجتمع سياسي معين أو دولة الوضع القانوني -1

يؤسس الدولة، ويخمق المساواة بين مواطنييا، ويرسي نظاما عاما من الحقوق ىو الذي القانون فبعينيا. 

وواجبات تسري عمى الجميع دون تفرقة. وعادة ما تكون رابطة الجنسية معيارا أساسيا في تحديد من ىو 

 اطن؟ المو 

بـ " المواطنة الفعالة "، مشاركة في الحياة العامة ال: عادة ما يشار إلى مشاركة في الحياة العامةال -2

 وتشمل مجاالت كثيرة يمكن تصنيفيا كاآلتي:

* انخفاض القيود القانونية عمى دخول الفاعمين السياسيين ـ األحزاب السياسية مثبل ـ مجال المنافسة  

 السياسية.

                                                 
 .97.صمرجع سابق، سامح فوزي،  (1)
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حركة لكل الفاعمين السياسيين، حزبيين كانوا أو غير حزبيين، إلطبلق حمبلتيم االنتخابية، ال* حرية  

 آرائيم. والترويج لبرامجيم و

 * انتفاء وجود أية قيود أو تيديد من أي نوع لمناخبين في ممارسة حق التصويت. 

د ىنا أن يمتمك األفراد المنتخبون القدرة * أن يكون العائد النيائي من االنتخابات ذا " معنى "، والمقصو  

عمى ممارسة سمطتي البرلمان في التشريع والرقابة. إذا افتقروا إلى ذلك تصبح االنتخابات ذاتيا ببل معنى، 

 .بشكل ديمقراطي حتى ولو سارت

وىو ما يعادل االنتماء الوطني إلى  (1)" العضوية في مجتمع سياسي معين" وىي: العضوية السياسية -3

دولة أو كيان سياسي بعينو. يمس ذلك قضية "سيكولوجية " ميمة ىي الشعور باالنتماء لموطن وليس 

 .مجرد اإلقامة فيو

: يشمل حق كل مواطن في الحصول عمى فرص متساوية لتطوير جودة الحياة الرفاىة االجتماعية -4

يجاد شبكة التي يعيشيا. ويتطمب ذلك توفير ا لخدمات العامة لممواطنين، وبخاصة الفقراء والميمشين، وا 

أمان اجتماعي لحماية الفئات المستضعفة في المجتمع، وأن يظل ليا صوت في التأثير عمى السياسة 

 .العامة

ين : يشير إلى " األنشطة التعميمية " التي تساعد المواطنين عمى أن يكونوا مواطنتعميميالسموك ال-5

ولية تجاه مجتمعيم وشركائيم في المواطنة. وىو أمر تحتاج إليو الدول ؤ ين، مشاركين، يتصرفون بمسفاعم

نطاق واسع. ولكن ىذا الديمقراطية التي ال يستطيع النظام أن يعمل بيا بكفاءة دون مشاركة مواطنييا عمى 

جيد تعميمي ممتد النمط من الفعالية والمشاركة من جانب المواطنين ال ينشأ تمقائيا أو مصادفة، بل يحتاج إلى 

 .يشمل كل األفراد
                                                 

 .97 .مرجع سابق، ص ،بد اهلل السيميعمحمد بن ( 1)
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وتبقى في المستوى اإلجرائي المواطنة ممارسة ميدانية لمحقوق والواجبات في مجتمع ديمقراطي، يؤمن  

بقى المواطنة تؤمن باآلخر بكل تفاصيل خصوصياتو، وال تمغيو باسم تمك بالمؤسسات والقانون. كما ت

 1الخصوصيات بل تستثمرىا لصالح الفرد والمجتمع عمى حد سواء.

 المطمب الثاني: تاريخ المواطنة

أعماق التاريخ، الرتباطيا بالمجتمع اإلنساني، عندما شكل نواتو  يعود مصطمح المواطنة الى

ر ومواطن الزراعة والصيد. ااالصطبلحية عبر االنتقال من التوحش إلى االستقرار عمى ضفاف األني

فحينيا كان المواطن ىو من انتمى إلى تمك المجتمعات البدائية. فكانت لو حقوق كما عميو واجبات نحو 

 عيش فيو. المجتمع الذي ي

وبالتالي يمكن القول أن المواطنة ارتبطت باستقرار اإلنسان في المدينة ـ بعيدا عن توصيف المدينة 

بمواصفاتيا الحاضرة ـ فيكفي عمقيا االجتماعي الذي يفيد تكون مجتمع صغير لو ىوية وقيادة وتقاليد 

تاريخ المواطنة، في عمقيا الفمسفي  إن تاريخ المدينة ىو"ينتظم إلييا في تدبير المعيش اليومي. وبذلك 

 .  (2)"والسياسي

، وما كانت تعني أكثر من مرادف لمغريب "يمتد مفيوم المواطنة إلى المدن اإلغريقية القديمة "و

قام رموز عندما الذي ال ينتمي إلى نفس المدينة. وظل مفيوم المواطنة مفيوما بدائيا حتى عصر التنوير، 

ك، وروسو، ومونتسكيو، وغيرىم" بطرح مفيوم آخر يقوم عمى العقد االجتماعي عصر التنوير "ىوبز، ولو 

ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم، وعمى آلية ديمقراطية تحكم العبلقة بين األفراد أنفسيم باالستناد 

خرين تربط إلى القانون الذي يتساوى عنده الجميع. وبعدىا تغير مفيوم المواطنة من أداة تمييزية ضد اآل

                                                 
   .118 .مرجع سابق، ص سامح فوزي، (1)
  .03 .، ص1994المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، :، الكويتجذور االستبداد مكاوي عبد الغفار ، (2)
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  الناس عضويا ضمن مفيوم القوة والسمطة إلى اإلشارة إلى أن المواطن ذو ذات مستقمة كينونة وحقوقا. 

جل منع استبداد الدولة وسمطاتيا نشأت فكرة المواطن الذي يمتمك الحقوق غير القابمة لؤلخذ أومن       

ية تتعمق بالمساواة مع اآلخرين وحقوق أو االعتداء عمييا من قبل الدولة. فيذه الحقوق ىي حقوق مدن

سياسية تتعمق بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشئون االقتصادية 

 . (1)"البيئية الثقافية و واالجتماعية و

في األصول المغوية واالصطبلحية لممواطنة في الفكر العربي والغربي أمرًا ال  التعمقيعد  "كما  

يقتضيو اختبلف النظم المرجعية التي استمدت منيا المفاىيم فحسب؛ بل يضاف إليو اختبلف حقول 

ن ثم ، وم(2) "المعرفة التي كانت محضنًا مباشرًا لكل مصطمح وموجيًا لداللتو في الثقافتين العربية والغربية

الفكرية بمنطمقاتيا المرجعية والتي توجب عمى  دوائرتتضح أىمية تأصيل المفيوم وبحثو في إطار ال

 الباحث القراءة التاريخية ليذا المصطمح. 

لقد اقترن مبدأ المواطنة بحركة نضال التاريخ اإلنساني من أجل العدل والمساواة واإلنصاف، وكان 

وما يقاربو من مصطمحات في األدبيات السياسية والفكرية والتربوية،  ذلك قبل أن يستقر مصطمح المواطنة

وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات االجتماعية منذ قيام الحكومات الزراعية في ببلد الرافدين مرورًا 

 بالحضارة السومرية واآلشورية والبابمية وحضارات الصين واليند وفارس وحضارات الفينيقيين والكنعانيين. 

أسيمت تمك الحضارات وما انبثق عنيا من أيديولوجيات سياسية في وضع أسس لمحرية  و       

ثبات ذاتو وحق  والمساواة تجاوزت إرادة الحكام فاتحة بذلك آفاقًا رحبة لسعي اإلنسان لتأكيد فطرتو وا 

السياسي اإلغريقي المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات األمر الذي فتح المجال لمفكر 

                                                 
 .01.، ص ، مرجع سابقمكاوي عبد الغفار (1)

 .133 .، مرجع سابق، صبد اهلل السيميعمحمد بن  (2)
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ومن بعده الروماني ليضع كل منيما أسس مفيومو لممواطنة والحكم الجميوري " الذي كان يعني حتى قيام 

الثورة األمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، الحكم المقيد في مقابمة الحكم المطمق وليس الحكم 

 .الجميوري كما نفيمو اليوم "

السياسي اإلغريقي والروماني في بعض مراحميما عمى ضرورة المنافسة من وقد أكد كل من الفكر        

أجل تقمد المناصب العميا و أىمية إرساء أسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك شيئًا مطموبًا في حد 

 أفرزت تمك التجارب التاريخية معاٍني مختمفة لممواطنة فكرًا وممارسة تفاوتت قربًا وبعدًا من ذاتو. و

 المفيوم المعاصر لممواطنة حسب آراء المؤرخين. 

وحتى في التاريخ المعاصر تنوعت إفرازات مفيوم المواطنة بحسب التيارات الفكرية السياسية 

واالجتماعية التي ال يمكن قراءتيا وفيميا ونقدىا بمعزل عن الظروف المحيطة بيا أو بعيدًا عن الزمان 

، ومن ثم ال يمكن والمكان بكل أبعادىما االقتصادية والسياسية واالجتماعية واأليديولوجية والتربوية

نما باعتبار أنو نشأ ونما في ظل "  دوائرالتأصيل السميم لمفيوم المواطنة باعتباره نتاجًا لفكر واحد مبسط وا 

 . المستوى المحمي والقومي والدولي فكرية متعددة تنوعت نظرياتيا وعقائدىا بل وظروف تشكميا عمى

لممارسة الديمقراطية الحديثة، فإن تحديد أبعادىا ألن قضية المواطنة محورًا رئيسًا في النظرية وا و

وكيفية ممارستيا ينبع من الطريقة التي يمنح بيا ىذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة لمجميع ومدى وعي 

 . (1)"المواطنين وحرصيم عمى أداء ىذه الحقوق والواجبات

 اليونان القديمة حتى يصل إلى ففكرة المواطنة ذات تاريخ طويل في أوربا يبدأ من أثينا في  "إذن 

 

                                                 

 .90 .سابق، ص مرجععبد الغفار مكاوي،  (1) 



 الفصل االول                                                  االطار المفاهيمي للمىاطنة و الدولة القىية

 

  17  
  

صبلحات عممت عمى تعميق وتكريس حق وفكرة  1789الثورة الفرنسية عام  وما تبع ذلك من ثورات وا 

 .(1)"المواطنة والوطنية

 .الجيش في التاريخ العربي اإلسبلمي نظريا باالعتقاد وعمميا بعدة عوامل منيا تكوين السمطة و أما     

َبقَي المفيوم التاريخي لممواطنة بيذا المعنى تفاوتيا سواء بين األفراد األحرار الذكور أو بين األحرار  وقد

 .والعبيد، المؤمنين وغير المؤمنين، النساء والرجال؛ إضافة ألشكال العصبية المتكونة حول الخبلفة

في ثوب ديني، وقد ارتبط  وبيذا المعنى كان ىذا المفيوم في واقع األمر حصيمة اجتيادات دنيوية

رض من األدبيات قفي الذاكرة التاريخية بجممة حقوق وامتيازات. بعد سنوات كادت الكممة فييا تن

-1469) "ماكيافمي"األوروبية، بدأت عممية إعادة التفاعل مع التراثين اليوناني والروماني في إيطاليا مع 

في منتصف القرن السابع عشر وقد تركا " متون جيمس ىارينغتون وجون مي" وفي إنجمترا مع  ،(1527

أثرىما في الثورة األميركية وبشكل خاص ما عرف باليارينغتونية الجديدة. وفي القرن الثامن عشر شكمت 

المواطن  1753المواطنة موضوع نقاش في غاية الثراء في فرنسا، في حين تّعرف موسوعة ديدرو في 

الكممة بالقول "تعبير ذو عبلقة بالمجتمع  1771تريفو في  بكونو "عضو في المجتمع" يحدد قاموس

 . (2)السياسي"

المفيوم بمعنى السيادة والطاعة لمنفس  "جان جاك روسو"( يربط 1762وفي العقد االجتماعي )

روسو فتح المجال إلى محاولة ربط  طرح إنأوال، التحرر من دور الرعية وتمتع األفراد بالحكم الذاتي. 

التقاليد الجميورية بالتعاقدية الحديثة وىو يشير إلى المشكمة الرئيسية التي تطرحيا ثنائية الحرية والمساواة. 

 بتعبير آخر، حالة التناقض بين الموارد العامة والمصالح الخاصة.

                                                 

 مرجع سابق.محمد النعماني،  (1) 

 .122مرجع سابق، ص سامح فوزي،  (2) 



 الفصل االول                                                  االطار المفاهيمي للمىاطنة و الدولة القىية

 

  18  
  

يمكن القول بوجود اتجاه عام عند العديد من المفكرين والسياسيين في القرن الثامن عشر إلى  و 

م اعتبار المواطنة حقا طبيعيا، ولكن بنفس الوقت عدم اعتبارىا ضد الطبيعة. فيما يختصره البعض عد

المفيوم شحنة مثالية أساسية تنطمق من اعتبار حامل  طبعباعتبارىا طبيعة ثانية، ومع الثورة الفرنسية 

يورية باعتبار أن اليوية الحقوق المدنية والسياسية العنصر النووي المكون لؤلمة: ارتبط المفيوم بالجم

لم يميز إعبلن حقوق و الجماعية التي تتشكل من مجموع المواطنين وحدىا تممك السيادة داخل الدولة. 

استمر يصنف التصويت وظيفة  1789اإلنسان والمواطن بين اإلنسان والمواطن، ولكن الفكر السائد في 

سنة وىو بالضرورة  21ن ىو كل رجل بمغ إقرار فكرة أن المواطتم  1793 وفي سنةأكثر منو حقا، 

باعتباره الوطني والسياسي في الممارسة، أي  1793ناخب. مع تعزيز لتعريف لممواطن عند دستوريي 

التأكيد عمى المواطنة كفعل أكثر منيا صفة. األمر الذي أّصل لفارق أساسي بين الكتابات األنجمو 

ى حد كبير، والكتابات الفرانكوفونية التي تؤكد عمى ارتباط ساكسونية حيث تتوافق المواطنة مع الجنسية إل

 1 المواطنة بالمشاركة الفعمية في الحياة العامة ومشكبلت المجتمع.

" المواطنة بامتبلك الحقوق المدنية التي يضمنيا وضع طكان أيضا، حدد "امانويل 1793في 

باره مواطنا حرا، فاالستقبلل االقتصادي يمنح البرجوازية، فقط سيد القرار وغير التابع اقتصاديا يمكن اعت

من قبلئل الفبلسفة السياسيين  "كوندورسيو"كان و قد المواطنة ويستثنى من ىذه القاعدة النساء واألطفال. 

الذين تبنوا حق المرأة في المواطنة الكاممة، إال أنو جبن عن طرح ذلك في المعارك السياسية التي 

الذي  1791"إعبلن حقوق المرأة والمواطنة" في  قد اصدرت مب دوغوجأول"خاضيا؛ في حين أصدرت 

. 1793نوفمبر  3ثمن مواقفيا أمام المقصمة في  تفعلكنيا ديؤكد عمى حق المرأة الكامل في المواطنة. 

لم يتوقف الفكر السياسي الييغمي عند تعارض ممكن بين "المواطنة" و"الجنسية"؛ بل أكد من جية عمى 

                                                 
(1) 

.122فىزي، مرجع سابق، ص  سامح    
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كإطار لمحياة األخبلقية الفعمية ومن جية ثانية حذر من انكفاء الفكر  نيةجابي والفاعل لممدالقبول اإلي

 . (1).عمى نفسو، ىذا االنكفاء الذي يشكل خطرا مدمرا 

غير الواقعي في تاريخ غير  –( ىو الموضوع "المجرد" 1883-1818المواطن عند كارل ماركس )

التقاطع بين المواطن والحرية )الحقوق السياسية والمدنية(، كان يعيد النقاش حول المساواة  طبيعي. إن

 . (2))الطبيعية عند البعض، الثقافية عند البعض اآلخر(

، كمما Sieyèsوبقدر ما نال المواطن حقو الكامل في التصرف "بشخصو وممكياتو" حسب تعبير 

لتي رسميا رواد االشتراكية من السان كيموت إلى ماركس، من عن تمك الصورة امكنو ذلك من االبتعاد 

ىنا نجد عند أوين وسان سيمون أيضا نقدا "لموىم السياسي وألفكار حقوق اإلنسان" يقوم عمى ضرورة 

 تحقيق برنامج اجتماعي كشرط لبلنعتاق اإلنساني مع نقد صارم إلطبلق حق الممكية. 

الفرنسية واألميركية، كمما شارك جاك زيمبربرج قولتو "الممر كمما تعمق المرء في دراسة التجربتين 

من الحقيقة إلى النسبية يؤدي بنا، في نظم المعرفة الحرة والعقبلنية إلى مبدأ الشك الذي يستجوب باسم 

الحكمة البناء االجتماعي لحقل المواطنة, إن كانت المواطنة، بالنسبة لئلنسان الممارس ىي مساعد دولة 

والديمقراطية التعددية ونقطة ارتكاز في انتظام الحقل الوطني، فيي بالنسبة لمباحث، مصطمح القانون 

تعسفي، متفرد، مثالي النمط، ييدف تحديدا إلى وضع ديكور لطيف لمشاريع سياسية مختمفة وألنظمة 

 .(3)سياسية متعددة"

 

                                                 

 .94مرجع سابق، ص  بد اهلل السيمي،عمحمد بن  (1) 

 .95المرجع نفسو، ص  (2) 

 .82، ص 2010دار وائل لمنشر والتوزيع،  :عمان، المواطنة العالميةأماني غازي جرار،  (3)
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 أهمية المواطنة  الثالث: المطمب

تعتبر المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساىمت في تطور المجتمع اإلنساني بشكل كبير    

لى الشراكة وضمان  لى الديمقراطية والشفافية، وا  بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل واإلنصاف، وا 

 الحقوق والواجبات. وعميو؛ فيي ذات أىمية ألنيا:

تعمل عمى رفع الخبلفات واالختبلفات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع / أوال

المجتمع وتعمق المواطن بوطنو  ترابطالحضاري، وتذىب إلى تدبيرىا في إطار الحوار بما يسمح من تقوية 

مواطنة في تفعيل حق ال "فـ ، ودولتو، وتدفعو إلى تطوير مجتمعو عامة ووطنو خاصة والدفاع عنو

عمى  اعات الطائفية و العرقية و الجنسية في أي مجتمعالمجتمع ىو اآللية الناجعة لمحد من الفتن و الصر 

فالمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، ال تمغي عممية التدافع " ؛(1)"قاعدة المساواة وعدم التمييز

ووحدتو القائمة عمى احترام التنوع وليس تضبطيا بضوابط الوطن بل والتنافس في الفضاء االجتماعي، 

 من ىذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية.  الى االستفادةبوسائل قانونية وسممية  تسعى  عمى نفيو، و

نما مجال  حيث يشعر الجميع بأن مستقبميم مرىون بيا، وأنيا ال تشكل نفيا لخصوصياتيم، وا 

 العصر ومكتسبات الحضارة. مبات وفقا لمتطلمتعبير عنيا بوسائل منسجمة 

وال يكتمل مفيوم المواطنة عمى الصعيد الواقعي، إال بنشوء دولة اإلنسان. تمك الدولة المدنية التي 

تمارس الحياد االيجابي تجاه قناعات ومعتقدات وأيدلوجيات مواطنييا. بمعنى أن ال تمارس اإلقصاء 

أو أصولو القومية أو العرقية. كما أنيا ال تمنح الحظوة والتيميش والتمييز تجاه مواطن بسبب معتقداتو 

                                                 
 .33حسين جمعة، مرجع سابق، ص  (1)
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لمواطن بفضل معتقداتو أو أصولو القومية أو العرقية. فيي مؤسسة جامعة لكل المواطنين، وىي تمثل في 

 1المحصمة األخيرة مجموع إرادات المواطنين(.

معنى أنيا تحفظ عمى تحفظ عمى المواطن حقوقو المختمفة وتوجب عميو واجبات تجاه دولتو،بثانيا/

الدولة حقوقيا تجاه المواطنين.وتؤدي إلى الرفع من الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه أحدىما لآلخر،بما 

يحقق لحمة النسيج االجتماعي لممجتمع، ويؤدي إلى شراكة في تنمية المجتمع من خبلل المواطن والدولة 

تتطمب التسميم بمفيوم المواطنة، مفيوم تتحقق فيو المساواة متانة النسيج الوطني أن "في نفس الوقت؛ ذلك 

بين البشر، وينال فيو الفرد موقعو االجتماعي ووظيفتو عن طريق كفاءتو وقدراتو ونزاىتو.فالواقع يؤكد أن 

ثمة عبلقة في المضمون بين مفيومي المواطن والمواطنة. حيث إننا ال يمكن أن تتحقق المواطنة، بدون 

شعورا حقيقيا بحقوقو وواجباتو في وطنو. فبل مواطنة بدون مواطن،وال مواطن إال بمشاركة  مواطن يشعر

 . (2)"حقيقية في شؤون الوطن عمى مختمف مستوياتو

تضمن المساواة والعدل واإلنصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام ثالثا/ 

ام المشاركة في المسؤوليات عمى قدم ومساواة، وأمام توزيع الوظيفة العمومية والمناصب في الدولة، وأم

الثروات العامة، وكذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة عمى الوطن والدفاع 

 .(3)"المواطنة ىي الحق الفردي لكل أبناء الوطن في تقرير مصير الوطن، والتمتع بكل خيراتو"فـ  ؛ عنو

والسياسي والثقافي والطائفي واالقتصادي  عدد العرقي والمغوي واإليديولوجيف بالتنوع والتتعتر رابعا/

وترتفع عنو في العبلقة بين المواطن والدولة، وتعمل عمى صون ىذا التنوع والتعدد واحترامو  واالجتماعي
                                                 

(1)
.33 .، صحسين جمعة، مرجع سابق   

 متحصل عميو:، (اإلنسان وحقوق المواطنةحقوق )مجدي خميل،  (2)
http://www.amcoptic.com/n2008/magdy-khalil-6-08.htm 

 متحصل عميو: ،(مبدأ المواطنة واستحقاق الدستور الدائم) ياسر خالد عبد بركات، (3)
 http://mcsr.net/activities/007.htm 
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مع توفير قنوات وممرات لممشاركة والتعاون والتكامل من أجل إثراء المضامين والمفردات المدنية 

الدولة في نفس المسافة بين مكونات المجتمع في إطار من تقع والحضارية لممواطن والوطن معا. وبذلك 

ظ عمى حقوق األقمية إطار يستوعب الجميع، فيو يحاف "الحياد واحترام الجميع وتفعيميم. فالمواطنة ىي 

واألكثرية في نطاق مفيوم المواطنة الجامعة. فالمواطنة ىي المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن 

الصبغات الدينية أو المذىبية أو القبمية أو العرقية أو الجنسية. فكل مواطن لو كامل الحقوق وعميو كل 

 . (1)"الواجبات

المواطنة الحقيقية ال تتجاىل حقائق التركيبة الثقافية واالجتماعية والسياسية في الوطن وال تحدث و

نما تتعامل مع ىذا الواقع من منطمق حقائقو الثابتة،  تغييرًا في نسب مكوناتيا، وال تمارس تزييفًا لمواقع، وا 

ل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن. و بحيث توفر البيئة الصحيحة والخصبة لتكوين ثقافة الوطن التي تتشك

لؤلخر و أن  طرفاىي التعبير الطبيعي عن حالة التنوع والتعدد الموجودة في الوطن. ثقافة تؤكد حاجة كل 

نما ىي  ثقافة الفرد ىي محصمة ثقافة كل أبناء الوطن، فيي ليست ثقافة فئوية أو طائفية أو جنسوية، وا 

في المجتمع المدني يتجاوز أفراد المجتمع االعتقاد "بيراتو، كما أنو ثقافة وطن بكل تنوعاتو وأطيافو وتع

الديني إلى مبدأ المواطنة، ويعترفون بمبدأ االختبلف في العقيدة الدينية التي يجب أن ال تحول دون 

ن المواطنة توفر آلية العيش وسط التنوع واالختبلف، وتولد جانبي الواجبات االنتساب لمواطنة مشتركة، أل

 . (2)"الحقوقو 

ُتمكن المواطن من تدبير الشأن العام من خبلل النظام االنتخابي ناخبا ومنتخبا لممؤسسات خامسا/     

المنتخبة التي تعبر عن دولة القانون والمؤسسات. ومن خبلل العضوية في منظمات وىيأت المجتمع 

                                                 
 مرجع سابق.مجدي خميل،  (1)

 متحصل عميو: عبد اهلل بن دىيش، رؤية مواطن لموطن بين )المواطنة والوطنية(، الجزيرة،  بن خالد (2)
http://www.suhuf.net.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm 

http://www.suhuf.net.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm
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ان المدني، مما يعني أن المواطن يساىم في البناء الدستوري والسياسي والمدني لمدولة من حيث ضم

الدولة ليذا الحق. وبذلك فالدولة تساىم في خمق بيئة لئلبداع واالبتكار، تسود فييا الكفاءة معيارا ألي 

 تدبير.

تحدد منظومة القيم والتمثبلت والسموك األساس الكتساب المواطنة والتربية عمييا، كما تحدد سادسا/      

العبلقات بين األفراد والجماعات والدولة. اإلطار االجتماعي المرجعي لممارسة الحقوق والواجبات و 

وبالتالي فيي ناظم سياسي ومجتمعي وأخبلقي وثقافي لفضاء الوطن بتجمياتو المختمفة. يعطي الثقة 

 لممواطن لممشاركة الحية والنشيطة في الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية .

دولة؛ لكونيا تنقل الحق اإلنساني إلى حق تضمن حقوق اإلنسان في المجتمع والوطن والسابعا/       

لممواطنة عبر تشريعو وتقنينو. وتضمن استمرار المجتمع في اإلطار السياسي الذي يعبر عنو وىو الدولة. 

المواطنة أرقى من أن تكون مفيوما، ىي بالحقيقة مبدأ الدولة الحديثة ومرتكزىا بل عمودىا الفقري في "فـ 

ومن ثم فإن المواطنة تحفز المواطن عمى المطالبة بالحقوق مع  ،"التكوين والبقاءالنشوء واالستمرارية، في 

أداء الواجبات في سيرورة االستمرار والتطور؛ مما يجعل المواطن َيرقى بنفسو إلى الوعي بمكانة المواطنة 

تكون معرفة في حياتو الفردية والمجتمعية؛ فيي قيمة أخبلقية واجتماعية وسياسية وسموك ممارس قبل أن 

 1وثقافة. 

ومن ثم فإن أىمية األبعاد القانونية والسياسية ومكانتيا المركزية في مراعاة مبدأ المواطنة ليست 

نما يتعدى سبب اكتسابيا لتمك األولوية  أىميتيا الذاتية إلى حقيقة بسبب أفضميتيا عمى الحقوق األخرى وا 

السياسي السممي الستخبلص الحقوق االقتصادية الضمانة األكيدة لتنمية إمكانيات النضال  كونيا

واالجتماعية والبيئية التي يمكن تحقيقيا من خبلل تنمية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وىنا تنتقل 

                                                 
(1)  

.130 -135محمد بن عبد هللا السهلي، مرجع سابق، ص ص 
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المواطنة من كونيا مجرد توافق أو ترتيب سياسي تعكسو نصوص قانونية لتصبح المساواة بين المواطنين 

اعية وأخبلقية وممارسة سموكية يعبر أداؤىا من قبل المواطنين عن نضج في الحقوق والواجبات قيمة اجتم

دراك سياسي ايجابي ّبناء  .(1)"ثقافي وُرقي حضاري وا 

األسرة، العائمة، "تؤدي إلى بناء نظام سياسي مدني تعددي متنوع في العرق والمؤسسات / ثامنا     

الدين، مرتفع عن تعدديتو نحو تكامميا وتفاعميا من باب والثقافة واإليديولوجيا و  "القبيمة، الحزب، النقابة، 

احترام المشاركة الشعبية لممواطنين وتبويئيا صدارة السمطة عمى مؤسسات الدولة، ألنيا ىي المصدر 

لمسمطة والممارسة السياسية عبر المؤسسات التمثيمية. وتحتضن تطور ىذه السمطة وتمك المؤسسات 

مجتمعات التعددية، قوميا أو دينيا أو حتى ذات بنى ونظم ما قبل مدنية، في ال"بطرق ديمقراطية. حيث 

يصبح مفيوم المواطنة معيارا لدرجة التقدم والتحول والتطور في ىذه المجتمعات، بمعنى كمما تعددت 

يثة، التكوينات والمكونات السياسية والثقافية واالجتماعية، تصبح المواطنة أساسا لبناء الدولة المدنية، الحد

. وعميو (2)"وبالتالي تكون المواطنة معيارا لمحق والواجب، تتحدد عبرىا العبلقة بين المجتمع والدولة

المواطنة توفر مساحة لممواطن كي يعمل عمى تطوير نوعية الحياة في المجتمع. تتطور وتتقدم "فـ

 .(3)"المجتمعات بجيود أبنائيا جميعا

 

 

 
                                                 

 . 108 .، صمحمد بن عبد اهلل السيمي، مرجع سابق (1)

 .100 .، مرجع سابق، صسامح فوزي (2)

 متحصل عميو:ماجد بن ناصر بن خمفان المحروقي، دور المناىج في تحقيق أىداف تربية المواطنة،  (3)
www.moe-nizwa.net 
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 حقوق واجبات المواطنة :المطمب الرابع

 :حقوق المواطنة -   1

المجال المدني والمجال السياسي والمجال االقتصادي  تشمل كل المجاالت:لممواطن حقوق مختمفة 

وىناك  ،حقوق اإلنسان ىي حقوق المواطنةبأن ىناك من يرى  لكواالجتماعي والثقافي والفكري وغيرىا، لذ

 . من يميز بينيا

انطبلقا من كون الدول تترجم في قوانينيا حقوق اإلنسان وتحاول تطبيقيا، يمكن القول أن  عميو و

حقوق اإلنسان ىي حقوق مواطنة بينما حقوق المواطنة ليست حقوق إنسان عامة ألنيا تتعمق بإنسان 

لة العاطمين : فحق الدعم المالي في حاعمى سبيل المثالبعينو وىو الذي يحمل جنسية البمد المتواجد فيو. 

وىو ليس حقا إنسانيا عاما يستحقو كل إنسان خارج  ،عمى الشغل في أروبا حق مواطنة في فرنسا مثبل

 الجنسية الفرنسية أو اإلقامة الشرعية بفرنسا. 

مستحقة داخل التراب  ،بينما حقوق اإلنسان حقوق عامة ،حقوق المواطنة تختمف من بمد آلخرإن 

منحى لمدولة في تشريع وتطبيق حقوق اإلنسان تنحو نحو تأصيل تمك  الوطني وخارجو. وعميو فكل

 الحقوق حقوقا لممواطنة.

حريات التي يجب أن يتمتع بيا جميع الحقوق و الوالمواطنة يترتب عمييا  ثبلثة أنواع رئيسية من 

كما  يالمغة وىالمواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع وال سيما التميز بسبب العنصر أو المون أو 

 :.(1)"يمي

                                                 

 مرجع سابق.ماجد بن ناصر بن خمفان المحروقي،  (1) 
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: تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعو لمتعذيب وال لممعاممة أو الحقوق المدنية.1

وعدم إجراء أية تجربة طبية أو عممية عمى أي مواطن  ،العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو اإلحاطة بالكرامة

واطن طالما ال تخالف القوانين وال تتعارض مع دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد واالعتراف بحرية كل م

حرية آخرين ، وحق كل مواطن في األمان عمى شخصو وعدم اعتقالو أو توقيفو تعسفيًا ، وحق كل 

مواطن في الممكية الخاصة، وحقو في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتو داخل حدود الدولة 

لمساواة أمام القانون، وحقو في أن يعترف لو بالشخصية ومغادرتيا والعودة إلييا وحق كل مواطن في ا

ألي حمبلت 1القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرتو أو بيتو أو مراسبلتو وال 

غير قانونية تمس شرفو أو سمعتو وحق كل مواطن في حماية القانون لو، وحقو في حرية الفكر، والوجدان 

 ء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيتو.والدين واعتناق اآلرا

: وتتمثل ىذه الحقوق بحق االنتخابات في السمطة التشريعية والسمطات المحمية الحقوق السياسية.2

والبمديات والترشح، وحق كل مواطن بالعضوية في األحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير 

من خبلل الحصول عمى المعمومات ضمن القانون والحق في تقمد  ،سياسي وشكل اتخاذهعمى القرار ال

 الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السممي.

حق كل مواطن في وتتمثل الحقوق االقتصادية أساسا :  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.3

نضمام إلييا والحق والحرية النقابية من حيث النقابات واالفي العمل والحق في العمل في ظروف منصفة 

حق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه االجتماعي ل في ثتتمالحقوق االجتماعية  أما .في اإلضراب

والحق في  ،والحق في الغداء الكافي، ماعية والحق في الرعاية الصحيةواالقتصادي وتوفير الحماية االجت

                                                 
 .مرجع سابقماجد بن ناصر بن خمفان المحروقي، ( 1)
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والحق في بيئة نظيفة  ،والحق في التنمية ،والحق في المساعدة ،حق في المسكنوال ،مين االجتماعيأالت

 حق كل مواطن بالتعميم والثقافة (.  في والحق في الخدمات كافية لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافية 

عميو القيام بيا و ىي لممواطن الحقوق السابقة ىناك واجبات  بجانبواجبات المواطنة:  -2

 :كالتالي

 التممص منيا.عدم ـ دفع الضرائب لمدولة، و  

 ـ طاعة القوانين والعمل بيا والمطالبة بالعمل بيا، والدفاع عنيا في وجو انتياكيا مع معرفتيا. 

 عن الدولة والوطن بكل قوة وحماس. الدفاعـ  

 ـ العمل عمى تنمية الدولة والوطن. 

 بحقوقو. المطالبة ـ  

 ـ المحافظة عمى ممتمكات الدولة والوطن. 

 . 1ـ أداء الخدمات الواجبة عميو كالخدمة العسكرية 

تعتبر واجبات المواطن نتيجة طبيعية ومنطقية وضرورية في ظل نظام المواطنة، وىو نظام  و

 ديمقراطي يتساوى فيو الجميع أمام الحقوق والواجبات والخدمات دون تمييز.

 افة المواطنةالمطمب الخامس: ثق

 تقوم ثقافة المواطنة عمى ركائز أساسية منيا: 

                                                 
 ، مرجع سابق.ماجد بن ناصر بن خمفان المحروقي (1)
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: إن مضمون المواطنة يقوم عمى مجموعة من القيم والمبادئ واألساسيات اإليجابية القــيم-

واألخبلقية؛ وبذلك فالمواطنة تشكل نسقا من القيم تتفاعل فيما بينيا من جية أولى، ومن جية ثانية 

بشد  تتفاعل مع خارجيا من القيم األخرى، وىي قيم تتحرك نحو المواطن والوطن والدولة والبيئة والكون

 . وحدتو

وىي تعني قيم المساواة والعدل واإلنصاف والبناء والحوار والوحدة في تنوع والتكامل والتضافر 

والتآزر والتضامن واالندماج في المجتمع من أجل إغنائو وتطويره وتحسينو والحرية والكرامة والمشاركة 

 .والتسامح والديمقراطية واالختبلف

تعمل عمى تعزيز االنتماء لموطن وخدمتو والدفاع عنو،  ةالمواطن تعمل أفي النش القيم بعد غرس

والسعي من أجل العيش المشترك مع الشريك االجتماعي الذي يتقاسم الحياة مع اآلخرين في الوطن. وىي 

تحيط ممارسة الحقوق والواجبات بإطار أخبلقي ال يسمح بالتجاوزات في الممارسة ميما كان المنفذ 

 ستفيد منيا. لممواطنة أو الم

كما تضمن تمك القيم سيرورة المؤسسات والفكر المؤسساتي القائم عمى احترام المؤسسات ووظيفتيا 

في الدولة والمجتمع ومدى أىميتيا لممواطن من حيث كونيا أدوات خدماتية لصالحو. وقيم المواطنة 

نسان بل تؤدي إلى احترام تضمن عدم انتياك الحقوق والواجبات بجانب المحافظة عمييا وعمى حقوق اإل

القوانين والتشريعات والرموز المختمفة المعبرة عن الذات واآلخر والوطن والمجتمع والدولة. ألن قيم 

المواطنة تصبح قيم ذاتية ومكون من مكونات الشخصية الفردية والجماعية لممواطن، وتكون نسق أخبلقي 

 .(1)لمتنوعةيضمن فعالية المواطنة في المجتمع بين مكوناتو ا

                                                 
 .97محمد احمد عبد النعيم، مرجع سابق، ص  (1)
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نما ىي الوعي بأىميتيا في  فثقافة المواطنة ال تعني فقط المعرفة التامة بمجموع القيم المكونة ليا، وا 

الحياة الفردية والمجتمعية، واالقتناع بفاعميتيا في المجتمع ألجل تحقيق أىدافيا المعمنة والضمنية. وىي ال 

روط وجودىا. وىي التي تساىم في بناء نظام سياسي تستقيم مع القيم السمبية التي تنافييا، وتنافي ش

ديمقراطي، الشيء الذي تعيو بعض النظم السياسية العربية كالمغرب؛ حيث قال العاىل المغربي:  

فمنظورنا لئلصبلح المؤسسي يستيدف عقمنة وتجديد المؤسسات، عمى درب توطيد دعائم دولة عصرية، "

فييا حقوق اإلنسان بواجباتو وبأجيزة حمايتيما من التجاوزات المنافية وترسيخ ثقافة المواطنة، التي تتبلزم 

لمقانون. بيد أن المواطنة الفاعمة لن تستقيم إال بالتنشئة الصالحة المرتكزة عمى األركان الثبلثة المتكاممة 

 . (1)"لمعقيدة السمحة والثقافة المنفتحة والتربية السميمة

تثبيت قيم المواطنة و السموك المدني لدى غالبية أفراد المجتمع يعطي مشروعّية إلعطاء " كما أن 

الثقة في المواطن لممشاركة النشيطة و المؤّثرة في الحياة االجتماعية والسياسية و االقتصادية. إّن ما 

يكون مسبوقا  سّماه" بيار روزنفمون" بتقديس المواطن من خبلل تنشئتو عمى االقتراع العاّم يجب أن

بعمميات تنشئة اجتماعية و تثقيف مدني يسّيبلن عمى المواطن استيعاب ما يدور حولو و معرفة حقوقو و 

واجباتو وحدود مسؤولياتو، أّما في غياب ىذا الوعي المدني فإّن ربط مصير ببلٍد باتجاىات أفراد ال تتوّفر 

 .(2) " فييم صفة المواطن يصبح نوعا من القفز عمى الواقع

                                                 
 متحصل عميو: ، (الجميعالمواطنة التي يتحدث عنيا )عمي حسين ال ابراىيم،  (1)

http://www.mohawer.net/forum//showthread.php?t=12551 

 .101 .، مرجع سابق، صبد اهلل السيميعمحمد بن  (2)
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بمختمف  : ال يمكن لممواطنة وقيميا أن تقوم دون اكتسابيا عبر التربية والتنشئة عمييااالكتسـاب-

؛ بدء باألسرة وانتياء بالمدرسة ومرورا بوسائل اإلعبلم والتكنولوجيا ومؤسسات الوسائل والطرق واألدوات

 المجتمع المدني. 

ييا دور كبير في ترسيخ مفيوم المواطنة لدى األسرة بصفتيا المؤسسة األولى في التنشئة عم "فـ 

األبناء من خبلل تنمية حسيم الوطني وتوجيييم إلى احترام األنظمة والقوانين وتوجيو سموكيم ومراقبتيم 

إضافة إلى أن عمى الوالدين أن يكونا قدوة حسنة يقتدي بيا األبناء في المحافظة عمى  .في الصغر والكبر

، وتمعب المدرسة الحجر األساس في إكساب النشء (1"مكتسبات الوطن وتعزيز وتكريس مفيوم المواطنة

مية قيم المواطنة وواجبات المواطن وحقوقو في إطار التربية عمى المواطنة من خبلل المواقف التعمي

طنة تدخل في إطار النسق القيمي لممجتمع فان عممية التعميم والتعمم اأن المو  "التعممية والتربوية. وبما 

اإلجرائية الخاصة بيا سوف تنبثق من نظريات التعمم والتعمم المذكورة وحيث أن القيمة ليا مكون معرفي 

ة فتبين جممة الحقوق والواجبات التي فيجب أن تسعى المدرسة لتنمية المعرفة النظرية بمفيوم المواطن

 .أقرتيا كل من األديان السماوية

كما يجب أن تغرس المدرسة في نفوس التبلميذ احترام اآلخر وقبولو، وفي إطار المكون الوجداني 

لقيم المواطنة يجب أن تسعى المدرسة بمجموعة من المواقف التعميمية سواء تمك التي تشمل األنشطة 

صفية في تكوين اتجاه إيجابي في نفوس التبلميذ نحو ىذه القيم بحيث تصبح جزء من الصفية أو البل

تكوينيم الوجداني ومن سموكيم مع أنفسيم ومع زمبلؤىم، وحيث أن المواطنة كقيمة ليا مكون اجتماعي 

يتمثل في كون اإلنسان كائن، ذو صبغة إنسانية اجتماعية ال يستطيع العيش بمفرده بل ىو في حاجة 

ماسة الن يعيش وسط مجتمع يحقق فيو الشعور واألساس باالنتماء، وعمى المدرسة أن تنمي ىذا االنتماء 
                                                 

 .مرجع سابقمجدي خميل،  (1)
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في نفوس التبلميذ وان تخمق ليم جممة من األنشطة التي تمكن التبلميذ من معرفة قضايا مجتمعو 

ظمات المجتمع واالىتمام بيا والمساىمة المتواضعة في األنشطة المجتمعية من خبلل االتصال مع من

 .المدني والمؤسسات الرسمية

يتحدد دور المدرسة أيضا في تنمية قيم المواطنة من خبلل وجود إدارة تربوية تعي مفيوم التربية  و 

وتعمل عمى خمق بيئة تعميمية فاعمة من خبلل  ،الحديثة، وتمارس أسموب ديمقراطي في قيادة المدرسة

المعممين والمتعممين عمى حد سواء وبخصوص دور المعمم في نسج عبلقات تواصل إنسانية وتربية مع 

تنمية قيم المواطنة فأنو يتجسد عن طريق القدوة الحسنة أمام التبلميذ وقيامو بدور المربي الفاضل الذي 

تتجسد في شخصية تمك القيم فيو أبعد ما يكون عن الديكتاتورية بل يكون عبلقة ودية مع تبلميذه ويحترم 

ف عمييم ويتممس مشكبلتيم ويحترم آرائيم ويتقبميا حتى يستطيع أن يساىم في تنمية االنتماء دواتيم ويعط

في نفوس التبلميذ نحو المدرسة والذي بدوره يشكل أساس االنتماء الوطني؛ كما يقتضي ذلك تطوير 

 .(1)"قدراتو ومعارفو خاصة في مجال طرق التدريس الحديثة

مؤسسات المجتمع المدني، التي تشتغل في مجال المواطنة وفي يجب عمى المدرسة  باالضافة الى 

مجال حقوق اإلنسان مطالبة مباشرة بتمرير التربية عمى المواطنة ، وتذكي الوعي بيا في المجتمع وفي 

من خبلل إدماج المواطنة في أنشطتيا. فمثبل: الجمعيات التي تيتم  شتغل فيو.محيطيا المحمي الذي ت

الصناعية معنية بتعريف المواطن بحقوقو وواجباتو تجاه الجودة، فحين يجد سمعة فاسدة بجودة المنتوجات 

أو منتيية الصبلحية عميو أن يخبر بيا الجيات المختصة وأن يندد بذلك، ألن من حقو التمتع بجودة 

ترض يف" باعتبارىا مؤسسات أىمية  ألن مؤسسات المجتمع المدني ؛المنتوج الصناعي وصبلحية استعمالو

تشكل قنوات تعمل عمى تمكين األفراد من التعبير عن مطالبيم، والدفاع  ،بيا أن تكون قريبة من الناس

                                                 
 .139مرجع سابق، ص  سامح فوزي، (1)
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عن حقوقيم وتفعيل مشاركتيم الجماعية في تحقيق متطمباتيم االقتصادية. ىنا يمارس األفراد نشاطات 

المدني التي تشكل في  متعددة ومتنوعة ترتكز جميعيا عمى محددات ثقافية تتجسد في فمسفة المجتمع

 . (1)"مجمميا الثقافة المدنية المغايرة لمثقافة التقميدية

دمقرطة بنية الدولة الوطنية بما يؤصل  ىو مما سبق فان ما يجب القيام بو عمى المستوى العربي

المواطنة القائمة أساسا عمى سيادة القانون ومساواة الجميع أمامو. ومن ىنا تصبح مساءلة مؤسسات 

لمجتمع المدني" باعتبارىا المجال الذي يعبر فيو المواطنين عن حقيم، بل ومسئوليتيم، في اإلقامة "ا

واالنتماء إلى الروابط والجمعيات واألحزاب والنقابات واالتحاد تنصب عمى دورىا في تجسيد المواطنة 

مؤسسات  لقول بأنيمكن اوتوسيعو ليشمل ليس الحقوق السياسية فقط بل والحقوق االجتماعية، وىنا 

المجتمع المدني تتباين كثيرا فبعضيا يسعى لمتغيير االجتماعي لصالح مجاالت الحرية، وتوسيع وتكريس 

لصالح إعادة إنتاج نظم قائمة عمى سمب يعمل بعضيا اآلخر و العدالة االجتماعية والتضامن المجتمعي، 

صالة والخصوصية ولمواصمة التعامل مع أسس المواطنة تحت مسميات مختمفة كالحفاظ عمى التراث واأل

 .(2)"المواطنين كرعايا أو كانتماءات عشائرية أو جيوية أو أثنية أو طائفية

: ال معنى لممواطنة من غير ممارسة فعمية ليا عمى أرض الواقع، ألن الممارسة ىي الممارسةـ  

التي تعطييا القيمة التداولية في سوق المواطنة، حيث تصبح بدون ممارسة ترفا فكريا ال فائدة منو. عمما 

اطنة دون المو  بأن العمم ىو العمم الذي تستفيد منو اإلنسانية في حل مشاكميا وقضاياىا المختمفة. و

ممارسة تيدم ثقافة المواطنة والمواطنة ذاتيا من الداخل، ألنيا تفقد لدى المواطن قيمتيا العممية والنفعية. 

بين الوطنية والمواطنة، فوجد المواطنة الوجو العممي  "عبد المحسن بن عبد اهلل الماضي"لذا قارن األستاذ 

                                                 
 . 112، ص 2010دار كنوز لمنشر و التوزيع،  :عمان، الدولة و اشكالية المواطنةوليد سيدي محمد،   (1) 

 .102محمد بن عبد اهلل السيمي، مرجع سابق، ص  (2) 
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الوطنية حب ووفاء بينما  .. ووالمواطنة ممارسة ن الوطنية شعورالمتفق عميو أ "لموطنية، حيث قال 

.. والوطنية أداء ي أما المواطنة فيي سموك وتصرفاتوالوطنية حرارة وانفعال وجدان. رضاو  المواطنة قبول

يحضر في المناسبات العامة.. أما المواطنة فيي األداء الفردي لمواجبات اليومية.. والوطنية ارتباط 

الوطنية حس قمبي ضميري داخمي، أما  بينما المواطنة ارتباط عممي.. و عاطفي باألرض والمجتمع،

الوطنية ال تعدُّد فييا وال تبدُّل، أما المواطنة فيي التكيُّف والمرونة  المواطنة فيي سموك فعمي ظاىر.. و

لمتفق عميو من ا بما تعنيو من تغيُّر وتبدُّل.. أي أن الوطنية نتيجة لواقع بينما المواطنة وسيمة ليدف. و

أيضًا أن الوطنية ىي محصمة لممواطنة.. فبل وطنية جيدة بدون مواطنة جيدة ]...[ الوطنية ذات عبلقة 

الوطنية مرتبطة و يضيف قائبل " . 1 أما المواطنة فيي التناغم واإليقاع الحياتي اليوم .اليوية ريخ وبالتا

. بينما المواطنة مرتبطة بالمعيشة اليومية في بمدك، أو بمد غير بمدك.. وتوطين باألرض وبالمجتمع .

الوطنية ال تشترط االلتزام بالقيم والمفاىيم  "؛يدىا، وتوطين الجسد يعني اإلسكانالنفس يعني تعو 

ذا كانت قمة الوطنية أن تتجاوز القوانين واأل نظمة المجتمعية، بينما ال مواطنة دون التزام بيما.. وا 

 .ونواميس الحياة في سبيل وطنك

فإن قمة المواطنة ىي االلتزام التام بالقوانين واألنظمة. أخيرًا الوطنية ممكن أن تفقد مالك أو حياتك        

 2."بسببيا، أما المواطنة فيمكن أن تفقدىا بسبب نضوب الفائدة أو بسبب مالك أو حياتك

لمدخول إلى داللة الدولة الحداثة والديمقراطية والعادلة والقادرة ن الوحيد اوممارسة المواطنة ىي الضم    

نتيجة ممارسة الحقوق والواجبات التي ترتكز عمييا الدولة الحديثة، وفي غياب أية ممارسة واقعية معيشة 

نما أعمال وأفعال وسموك ليا ناتج  ال يمكن أن نتحدث عن المواطنة. ألن الوطنية ليست كممات فارغة وا 

أن المسافة بين الوطن والمواطن ال تجسدىا كممات  "اقع الفرد والناس والدولة والمجتمع والوطن؛ ذلك في و 

                                                 
(1) 

.113وليد سيدي محمد، مرجع سابق، ص    

(2)
143مرجع سابق، ص  سامح فىزي، 

.   
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سموك المواطن بين حقوقو وواجباتو! وىو السموك الذي يعكس حقيقة المواطنة وفاء  بلشعارات،  و

المواطنة السموكية الواعية إن و الواجبات،  نسق متواٍز ومتوازن مع الحقوقالمواطنة تستشعر …  ،وانتماء

 لموطن والذات الفردية والجماعية. "بالحقوق والواجبات ىي االنتماء الحقيقي

إن ىذه القيم واالكتساب والممارسة ىي التي تتفاعل فيما بينيا في نطاق الحراك االجتماعي إلنتاج     

ع واستمرارىا، ونشرىا كأساس ثقافة المواطنة، التي تعتبر من أحد مداخل ترسيخ المواطنة في المجتم

عممي لمتداول بين الناس وبينيم وبين الدولة. ومن ثم ال تستقيم المواطنة إال بأسسيا وشروطيا 

 .(1)وضرورياتيا

  

                                                 
 متحصل عميو:     محيي الدين عيسو، المواطنة في رؤية ثبلث سياسيين كرد من سورية، (1)

 http://www.yek-dem.com/moxtarat=8-25-1-2008.htm 



 الفصل االول                                                  االطار المفاهيمي للمىاطنة و الدولة القىية

 

  35  
  

 المبحث الثاني: مفهوم الدولة القوية

ينقسم المجتمع العالمي المعاصر الى وحدات اقميمية مستقمة ىي الدول، و عددىا متغير نظرا        

 لمتزايد السكاني و انتشار موجة التحرر و استقبلل الشعوب المستعمرة.

و ن الدول ىي التي تقرر القواعد و تعد الدولة ركنا اساسيا و فعاال و مؤثرا في القانون الدولي، أل       

 المنظمة ليا و لممجتمع. مما يجعميا دولة قوية قادرة عمى االستمرار.القانونية الموائح 

  المطمب االول: تعريف الدولة

بتشديد الدال مع فتحيا أو ضميا ، العاقبة في المال والحرب ، وقيل : عمى أنيا الدولة تعرف  لغة:

بالضم في المال ، وبالفتح بالحرب ، وقيل : بالضم لآلخرة وبالفتح لمدنيا ، وتجمع عمى دول بضم الدال 

، وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو ، واإلدالة الغمبة ، أديل لنا عمى أعدائنا أي نصرنا عمييم 

 (1)وكانت الدولة لنا.

ال لما كانت دولة ، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن  ومن ىذا المعنى جاء مصطمح الدولة نتيجة لغمبتيا ، وا 

 (2)الكريم في قولو تعالى : } َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم {.

، "شعب مستقر عمى إقميم معين ، وخاضع لسمطة سياسية معينة  :"تعرف الدولة بأنيا اصطالحا: أما 

وىذا التعريف يتفق عميو أكثر الفقياء ألنو يحتوي العناصر الرئيسة التي ال بد لقيام أي دولة منيا ، وىي 

ن اختمفوا في صياغة التعريف ، ومرد ىذا االختبلف إلى أن كل فقيو يصدر  الشعب ، واإلقميم والسمطة وا 

 عن فكرتو القانونية لمدولة .تعريفو 

                                                 
 .33، ص.2003العموم لمنشر و التوزيع، ، الجزائر: دارالوجيز في القانون الدستوريحسين بوديار،  (1)
 .7، االية سورة الحشر (2)
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 :تعريف الدولة القوية

إن الدولة القوية ىي الدولة القادرة عمى الضبط االجتماعي الذي تمارسو عن طريق االذعان و        

المشاركة و التوعية، و في مقابل ذلك توجد التنظيمات االخرى التي بدورىا تمارس نفس الدور و تستخدم 

 طمقيا و تقوية ابنيتيا و تحدد نوع التنظيم الواجب اتباعو.نفس العممية لحماية من

إن الدولة القوية مقارنة بالدولة الضعيفة ىي الدولة القادرة عمى القيام بتغييرات في المجتمع، النيا        

تممك قوة التخطيط و وضع السياسة و تطبيقيا عمى مختمف وحدات المجتمع في حين تفتقر الدول 

   .1 رادتياإلقدرة التي تمتمكيا في فرض الضعيفة الى ا

فعدم وجود مثل  نفسيا داخميا و خارجيا و ضمان بقائياالقوة الكافية لحماية التي تممك الدولة ىي 

حماية األمن القومي من الغزو الخارجي يجعل  تمك القوى التي تساعدىا عمى توفير األمن الداخمي و

  . الخارج القوى المعارضة لوحدة الببلد من الداخل والدولة في حالة عدم استقرار أمام 

  " تقسيم الدول إلى فئات متميزة من حيث إمكانيتيا من القوة نوبناء عمى ذلك يمك

  : أوال : فئة الدولة القوية والقانعة      

وىي الدول التي تعتقد بوصوليا إلى الحد األنسب بالمقاييس التي تضعيا لنفسيا بين حجم إمكانيتيا      

من القوة من جانب وبين مستوى النفوذ والتاثير الذي وصمت إليو في المجتمع الدولي من جانب آخر ، 

داف التي تتوخاىا من أي أنيا ال ترى وجود فجوة تفصل بين إمكانيات القوة المتاحة لدييا ، وبين األى

القائمة ، وىذا التناسب بين حجمي اإلمكانات والمقدرة الفعمية في التأثير الدولي ىو الذي  ةاألمر الدولي

يخمق الشعور بالقناعة والحرص عمى استمرار األوضاع القائمة دون تغيير، ومن أمثمتيا فرنسا واليابان 

                                                 

  )1( محمد شمبي، المنيجية في التحميل السياسي: المفاىيم، المناىج، االقترابات و االدوات، الجزائر، 1997، ص 219.
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  1. في الوقت الحاضر

  : لة القوية وغير القانعةثانيا : فئة الدو        

تشعر بفقدان التناسب بين إمكاناتيا الذاتية من القوة القومية وبين حجم  ؛وىي عكس الفئة االولى     

التأثير السياسي الفعمي الذي تمارسو في عبلقاتيا مع غيرىا من الدول ، وىنا توجد الفجوة التي تمثل 

الذي يحقق ىذا التناسب عمى الصورة التي تتخيميا الدولة  الدافع إلى تغيير الواقع الدولي في االتجاه

المعنية ، ومن أمثميا الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وألمانيا الغربية وفي إطار مجموعة المقاييس 

النسبية التي تستخدميا في عمميات التقويم والمقارنة ، يعود ىذا التفاوت في طبيعة المعايير المستخدمة 

  : ت القياس والمقارنة وىو يرتبط بعدة أمور منيافي عمميا

إدراك الدولة أن ىناك دوال أقل من حيث حجم إمكانات القوة ومع ذلك فإن حجم مصالحيا وتأثيرىا  -1

  . السياسي أكبر مما تسمح بو ىذه اإلمكانات

ذلك تغيير في  تطور إمكانات القوة لدى الدولة من حجم محدود نسبيا إلى حجم أكبر ، ولم يصاحب -2

  . حجم تأثيرىا السياسي الدولي

حدوث تطور في أىداف ىذه الدولة القوية وشعورىا بأن لدييا من إمكانات القوة ما يساعدىا عمى  -3

  . تنفيذ ىذا التغيير في وجو أي شكل من أشكال المقاومة الدولية

غطة في اتجاه يتصادم مع مضمون الرغبة في إحداث التغيير استجابة لبعض النزعات القومية الضا  -4

  2.األمر القائم

 

                                                 
، الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر و الدولة الوطنية بين متطمبات السيادة و تحديات العولمةعبد الرحمن بن شريط،  (1)

 .45، ص 2011التوزيع،
 .46، ص  نفسو مرجعال (2)
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 أركان الدولةالمطمب الثاني:       

 الشعب، االقميم، والسمطة السياسية. : تقوم الدولة عمى ثبلثة أركان ىي      

 ب :ـــــــــــــالشع – 1

إحساس  المجموعةوال بد أن ينشأ لدى ىذه ال يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر ،      

المطموبة إلشباع ىذه الحاجات ، ويتكون  لنشاطاتبضرورة إشباع حاجات شتى ، والتعاون عمى أداء 

طنيين يتمتعون بجنسية الدولة ، وتربطيم بيا رابطة الوالء ، وأجانب يوجدون عمى او مشعب أي دولة من 

 ألحوال .إقميم الدولة ال تربطيم بيا سوى رابطة التوطن أو اإلقامة حسب ا

 اإلقميم : - 2

إذا وجد الشعب فبل بد لو من االستقرار عمى إقميم ما ، يكون مستقرا لمشعب ومصدرا رئيسا لثروة      

ال يمارس  إقميم الدولة ىو ذلك الجزء من الكرة األرضية الذي تباشر الدولة عميو سمطانيا ، و الدولة ، و

 .1عميو سمطان غير سمطانيا 

 و، ء اليابس الذي تعينو حدود الدولة، وىو الجز جزء أرضي ؛إقميم الدولة من ثبلثة أجزاءيتكون  و      

سطح األرض وما دونو من طبقات إلى ما ال نياية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال  مثلي

واليضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنيار وبحيرات ونصيب من البحار 

طبقات اليواء فوق ويشمل  )جوي( العامة المبلصقة إلقميم الدولة ، وتسمى المياه اإلقميمية ، وجزء ىوائي

 .اإلقميمين األرضي والمائي حسب ما ىو محدد في أحكام القانون الدولي العام

                                                 

 .38، ص2003، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ، ط :الجزائر، قانون المجتمع العالمي المعاصرعمر صدوق،  (1) 
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، أو منفصبل كالباكستان سابقا عندما  -وىو الغالب-وقد يكون إقميم الدولة متصبل بشكل واحد 

 كانت تنقسم إلى قسمين شرقي وغربي حتى انفصمت باكستان الشرقية وأصبحت دولة مستقمة تسمى

 ش فظل اسم باكستان يطمق عمى باكستان الغربية .ابنجبلد

 :السياسيةةــــالسمط – 3

ال يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين عمى إقميم معين ، فبل بد من قيام حكومة تباشر السمطات       

باسم الدولة ، وركن الحكومة أو السمطة ىو الذي يميز الدولة عن األمة ، فاألمة تتفق مع الدولة في 

ذا ما تي سر ألمة ما أن تقيم ركني الشعب واإلقميم ، ولكنيا تختمف عنيما في ركن السمطة السياسية ، وا 

 حكومة تخضع لسمطانيا فإنيا تصبح دولة . 

ويمحق بركن السمطة ركن آخر ىو السيادة ، وىو مثار لجدل بين فقياء القانون حيث اختمفوا في 

الرأي األول ويمثل النظرية الفرنسية ، وتقول بوجوب وجود السيادة ، وأنو ال يمكن قيام  :ذلك عمى رأيين

إال إذا كانت تتمتع بالسيادة أي  يادة ، أي أن الجماعة ال تستحق وصف الدولةدولة ليست ذات س

 بالسمطة غير المقيدة في الخارج والداخل .

الرأي الثاني ، ويمثل النظرية األلمانية ، حيث ال تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات أما 

 بوجود الحكومة التي تممك سمطة إصدارسيادة ، ومقتضى ىذه النظرية أن العبرة في قيام الدولة ىي 

أوامر ممزمة في قدر معين من الشؤون المتصمة بالحكم ، ولو لم تكن ليا السيادة بالمعنى المطمق في تمك 

 .1الشؤون كافة 

 

                                                 
 .39، ص عمر صدوق، مرجع سابق (1)
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  الثالث: المبادئ السياسية لمدولة القوية طمبالم

 :ضمان الحرية لجميع المواطنين -1

إنسانى ركن أصيل فى العبلقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات الحرية كأصل إسبلمي وتراث 

المجتمع المختمفة من جية، وبين السمطة الحاكمة من جية أخرى، بما يوفر عدالًة ُتساوى بين األفراد، 

بداء الرأى والتعبير والتنقل واالجتماع وتكوين األحزاب  وتضمن حرياتيم فى االعتقاد، والتصرف والتممك، وا 

صدار الصحفوالج  . معيات وا 

إن ضمان الحرية، وصيانة حقوق المواطن، وفئات المجتمع المختمفة، يتحمميا النظام السياسى بكل 

ال تقتصر الحرية عمى الحريات  عممية، و توجيات إدارية و إجراءات و مفرداتو، من نظم ومؤسسات و

االستبداد، والنيل من الكرامة  القير وأشكال  التحرر من كل و الدينية والسياسية فحسب، ولكنيا تشمل

مناىج  يف الموائح الضامنة لمحرية، وتدريسيا القوانين و يجب العمل عمى سن التشريعات و و اإلنسانية

 1. التعميم ونشرىا عبر أجيزة اإلعبلم

 :تكافؤ الفرص المساواة و -2

االنتماء لموطن ويتحقق ذلك عن يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضروريًا لتحقيق العدالة وتعميق 

 :طريق

عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات عمى أساس الدين أو الجنس أو المون بإتاحة  -1

الفرص أماميم فى التعبير عن الرأى، والترشح، وتولى الوظائف والتنقل، واالنضمام لمتنظيمات السياسية، 

 .قيم األساسية لممجتمعوالتعميم والعمل، فى ظل الحفاظ عمى ال

                                                 
، 2005، 3ديوان المطبوعات الجامعية، ط  :الجزائر، قانون المجتمع العالمي المعاصرعمر سعد اهلل و أحمد بن ناصر،  (1)

 .142ص 
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تمكين المرأة من كافة حقوقيا بما ال يتعارض مع القيم األساسية لممجتمع، وبما يحقق التوازن بين  -2

 . واجبات وحقوق المرأة

سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير اإلجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ  -3

 1.الفرص

 :التعددية السياسية -3

شراك كل الفئات وجميع الراغبين المشاركة، وذلك  في توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وا 

تتم  يحترام قواعد المنافسة التإ االستبعاد و بديبًل عن اإلقصاء و االشراك  ومن خبلل استراتيجية الدمج 

 .من خبلل آلية االنتخابات الدورية النزيية لضمان استقرار العمل السياسي السممي

إضافة إلى تفعيل نظام لمتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعميم فاعمين ومشاركين في الحياة       

اجبات، وتنمية السياسية، مشاركة إيجابية وسممية وتطوير نظام تعميمي متكامل يضمن تعميم الحقوق والو 

ولية والمساءلة ألجل و القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والتسامح والمشاركة وتأصيل قواعد المس

تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤىل لممشاركة السياسية الفعالة، والداعمة لمتنميةوالتعددية السياسية 

 .المجتمع تعكس اختبلف المصالح واالىتمامات واألولويات في

ىذا االختبلف يحقق الدفاع عن مصالح األطراف المتنوعة، ولتحقيق ىذه التعددية يجب العمل  و 

عمى إطبلق حرية تكوين األحزاب دون تدخل من السمطة التنفيذية،وأن تنشأ األحزاب بمجرد اإلخطار، 

إتاحة فرص  المواطنين وأال تتضمن برامجيا تمييزًا بين  وذلك بشرط عدم وجود تشكيبلت عسكرية ليا و

 .يثقافة التعددية الحزبية عمى المستوى الوطن أوسع لنشر

 
                                                 

 .143 .، ص، مرجع سابقعمر سعد اهلل و أحمد بن ناصر (1)
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 : الشراكة بين الدولة و منظمات المجتمع األهمى-4

 تتمثل ىذه المنظمات في األحزاب السياسية والنقابات المينية والعمالية واالتحادات التجارية و

غيرىا، وىي تمثل الرأي العام لممجتمع في التعبير عن مصالحو  الصناعية والطبلبية والجمعيات األىمية و

بداء رأيو في الش  يعد ضرورة الستقرار النظام ووجود ىذه المنظمات المتعددة واستقبلليا.ون العامةؤ وا 

التربوية، ولذلك يجب  الثقافية و الحيوية عمى األنشطة االجتماعية و يتضف إقامة الديمقراطية السياسى، و

تقوية دور ىذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود عمى إنشائيا من أولويات مى العمل ع

 . 1يأال يتم حميا إال بحكم قضائ السياسات العامة، و

فيذه المنظمات يجب أن تكون شريكا لمدولة في تحقيق مصالح المجتمع، ويجب أن تقوم ىذه 

استقبلليا بما يعني أن تكون  المنظمات وتحفظ لياالشراكة عمى أسس قانونية تضمن فعالية أداء ىذه 

من السمطة الحاكمة  يدون تدخل إدار  يقادرة عمى إدارة نشاطيا وفقًا ألىدافيا المعمنة ونظاميا األساس

القيم  و يعطل أعماليا ويقصى فاعميتيا الحقيقية، شريطة عدم مصادمة أعماليا لمقانون وحريات اآلخرين

توسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام  و عد النظام العام، وأن تتسم أعماليا بالشفافيةاألساسية لممجتمع وقوا

 .المواطنين فى ظل الحفاظ عمى سمطة الرقابة المالية عمى مواردىا ونفقاتيا

 :حياد جهاز اإلدارة العامة -5

نظامًا فعااًل لئلدارة العامة الرشيدة، يقوم عمى ُبنى مؤسسية  البد أن يتضمن ىيكل النظام السياسى

فى ي ذلك بطرح نظرة شاممة إلصبلح الجياز اإلدار  مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاىة والحياد، و

الدولة تؤىمو لمقيام بوظائفو التنموية، والخدمية بصورة أكثر كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السمطة 

ألحزاب المختمفة. فمن الميم أن ال يكون الجياز اإلداري لمدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينيا، وأن ال بين ا
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يتم السيطرة عمى الحكم من خبلل السيطرة عميو، مما يجعل أجيزة الدولة طرفا في التنافس السياسي، 

 .1ويفقدىا وظيفتيا األساسية ويعرضيا لمفساد

وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة  يلضمان كفاءة الجياز اإلدار  و

ومستقرة، مع وضع نظام واضح لممساءلة والمحاسبة، وضمان نظام عادل لؤلجور والمكافآت يحد من 

 .اإلدارى وي الفساد المال االستغبلل السياسى و

يجب أن  المؤسسات لضمان عدالة جياز الشرطة المركزى ونزاىتو فى التعامل مع األفراد و و

يخضع ىذا الجياز فى جميع أعمالو لرقابة المشروعية القانونية التى تباشرىا السمطة القضائية بكافة 

لتتمكن من القيام بميمتيا األساسية وىى نشر العدل واألمن  ،ا وشعبيا دون حصانة أو استثناءاتجياتي

 . بين المواطنين

عادة ي ع وظيفة الشرطة المقررة فكذلك إعادة النظر فى مناىج كمية الشرطة لتتناسب م الدستور، وا 

تأىيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محميا ثقافة احترام حقوق اإلنسان واحترام 

 .القانون

 :ال مركزية الحكم المحمي -6

ضمان البلمركزية وتعمق الممارسة الديمقراطية األمر الذي يستمزم  بما يحققلتطوير اإلدارة المحمية 

 :اآلتي

 .اختيار المحافظ باالنتخاب الحر المباشر -1
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منح أعضاء المجالس الشعبية المحمية المنتخبة بمختمف مستوياتيا وسائل الرقابة المختمفة كالسؤال  -2

 . لثقة وغيرىاوطمب اإلحاطة واالستجواب وطمب المناقشة العامة وسحب ا

منح المجالس الشعبية المحمية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحمية وضبطالميزانيات المحمية في  -3

 .1إطار القانون و الخطة العامة لمدولة

 :حرية تداول البيانات والمعمومات -7

 السياسية و إن إتاحة البيانات والمعمومات ضرورة الزمة لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركة

 :وذلك من خبلل .المجتمعية، ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح لؤلفراد الحق في الحصول عمييا

 .الرسميةتصحيح البيانات  تدقيق و .1

 .إتاحة البيانات المتوافرة لدى المؤسسات القومية لمنشر العام .2

 .تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأى .3

 .عاًما 25اإلفراج عن الوثائق المتعمقة باألمن القومي التي يحددىا القانون بعد مضي . 4

 :المحاسبة المساءلة و -8

إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويتو، ويجعمو غير قادر عمى التحول نحو النضج 

عمى بناء سياسات لمكافحة الفساد.  عن القيام بوظائفو األساسية لذلك يجب التركيز يعرقمو كما .المؤسسى

 :ويحتاج ذلك إلى
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التشريعية متمثمة في مجمس  إلغاء تبعية المؤسسات والييئات الرقابية لمسمطة التنفيذية وضميا لمسمطة .1

الشعب،ونشر تقاريرىا بحرية وشفافية تامة وتخويميا سمطة إحالة المخالفات لمقضاء دون إذن من أية 

 .جية

بلل التام والحصانة المطمقة لمسمطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية تأكيد االستق .2

 .1دورىا فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء

تفعيل دور الرأى العام فى عممية الرقابة عمى عمل المؤسسات، وذلك من خبلل إعطاء حرية  .3

 .نونية، والتأكيد عمى حرية التعبير لؤلفراد والجماعاتالصحافة والنشر أىمية فى التشريعات القا

ولية ؤ إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيدا لمبدأ السمطة بالمس .4

عبلء إرادة األمة  . وا 

 :االنتخابات الحرة النزيهة -9

القضاء  السمطة، و وسيمة لمتعبير عن اإلرادة الشعبية لتداول إن االنتخابات الدورية النزيية ىى

 . لذا يجب وضع معايير لضمان نزاىة االنتخابات عمى االستبداد، و

 :وتتطمب االنتخابات الحرة ضمان ما يمي      

وبمعرفة  –قضاء الحكم  –تشكل من أعضاء السمطة القضائية  –دون غيرىا  –تختص لجنة قضائية  -1

السمطة القضائية باإلشراف الكامل عمى إدارة االنتخابات واالستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، 

خابات، بحيث تشمل مرحمة وتخضع ليا كافة األجيزة التنفيذية والمحمية واألمنية التى تتصل أعماليا باالنت

عبلن النتائج  . الترشيح والتصويت والفرز وا 
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إدالء الناخبين بأصواتيم طبقا لمرقم القومى، مع توقيع الناخب فى كشوف االنتخابات أمام اسمو  -3

 . بإمضائو أو بصمتو

الشاقة  فرض عقوبات صارمة عمى التزوير أو التبلعب أو التدخل فى االنتخابات تصل إلى األشغال -4

 . بالنسبة لمموظف العام، واعتبارىا جريمة ال تسقط بالتقادم

 . االنتخابات يفي وضع ضوابط دقيقة لئلنفاق المال -5

خطوة من خطوات العممية االنتخابية وقصر دورىا عمى  يأي كف يد السمطات األمنية عن التدخل ف -6

 1.المرشحينحفظ األمن ومنع االحتكاك بين أنصار 
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اذا كاف التعمؽ العاطفي بالوطف يوجد لدى اإلنساف بالفطرة، فإف الوعي بمقومات المواطنة، وما يتبعو 

األسرة، مف إحساس بالمسؤولية، والتزاـ بالواجبات نحو الوطف، يكتسب بالتعميـ والتأىيؿ، عف طريؽ 

ذا كانت كؿ ىذه القنوات تتكامؿ أدوارىا في إشباع األجياؿ  والمدرسة، ووسائؿ اإلعالـ، والثقافة، والمجتمع، وا 

 بقيـ المواطنة، فإف النتائج البد وأف تكوف ممموسة في تسريع وتيرة ارتقاء المجتمع وتحضره.

 وعميو وفي طيات ىذا الفصؿ سيتـ التطرؽ إلى المباحث التالية:

 : التعريؼ بدولة الكويت.األول لمبحثا

 الكويتالمؤسسات المشاركة في تجسيد المواطنة في : المبحث الثاني

 مبدأ المواطنة في الكويت نحو تفعيؿ: الثالث المبحث
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 التعريف بدولة الكويتالمبحث االول: 

 المطمب األول: الموقع الجغرافي لدولة الكويت

الخميج وامتداد أراضيياالصحراوية لتمتقي مع منطقة شبو  فؿأس لمكويت في الجغرافي الموقع

اتجاه أراضي المممكة العربية حاليا أثر في الواقع عمى كثير مف مجاالت الحياة فييا، إذ ( الجزيرةالعربية

 .»ثنائية أيضا في طبيعة البيئة المجتمعية والثقافية والتجارية )البحر والصحراء( خمقت ثنائية البيئة الطبيعية 

عمى الساحؿ الجنوبي لجوف الكويت ، وليذا فيي تتمتع  -عاصمة دولة الكويت  -تقع مدينة الكويت 

 .بحماية طبيعية

وقد نشأت المدينة في ىذا الموقع منذ حوالي ثالثة قروف أو أكثر ، ثـ نمت المدينة بعد ذلؾ وازدادت      

 -ـ 1811 -ـ 1760لحمايتيا خالؿ السنوات أىميتيا ، وقد أحيطت المدينة عبر تاريخيا بثالثة أسوار 

 .ـ عمى التوالي1920

شيدت المدينة نيضة عمرانية وسكانية واضحة منذ مطمع الخمسينيات ، حيث وضعت خطط لتطوير      

 .المدينة عمى أسس متطورة

ـ ، ازدادت توقعات الكويتييف بأف ما يوجد داخؿ األرض 1932ومع اكتشاؼ النفط في البحريف عاـ 

ف نفط سوؼ ينقميـ إلى حياة أنعـ وأفضؿ وسوؼ ينعش تجارتيـ ، ىذا إلى جانب أف ىناؾ تقريرًا فنيًا عف م

اكتشاؼ النفط ، األمر الذي سوؼ يكوف لو األثر بتحويؿ الدولة الصحراوية الصغيرة التي تذروىا الرياح إلى 

 1.دولة متحضرة مسؤولة عف رفاىية مواطنييا وذلؾ خالؿ فترة ربع قرف

 

 

                                                           
 .25. ص ،  1994قرطاس، دار :الكويت،)إقامتيـ مشروع عف قانونية دراسة (الكويت في البدو العنزي، رشيد (1)
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 :المطمب الثاني: التشكيل السياسي واالجتماعي

يتفؽ معظـ الباحثيف الذيف تناولوا تاريخ الكويت عمى أف التكويف السكاني والمجتمعي يقوـ عمى اليجرة 

 يتوصؿ ما كثيراً  المؤلفات أغمب وفي عوامؿ، داخمية جاذبة وخارجية طاردة، القادمة مف الخارج نتيجة لعدة

الصباح  إلى  آؿ وىجرة بقدوـ مباشر بشكؿ مرتبطة لمكويت األولى النشأة أف عمى والمؤرخيف الباحثيف

 آؿ صباح ىجرة قبؿ وما الراىف، الوقت وحتى عشر الثامف القرف أواسط منذ لمحكـ وتولييـ الكويت أراضي

 كاف سوى أنو تفصيمي بشكؿ عميو المتعارؼ بالمعنى كويتي سكاني تجمع لوجود يشير كما ىنا ليس لمكويت

 .(1)البدو وعشائر األسماؾ صيادي مف لفيؼ الصباح آؿ قدوـ قبؿ يسكنيا

 مف كبرى خارجية ليجرة جاذبا مسرحاً  الكويت أراضي لتكوف أدت التي الجوىرية لمدوافع بالنسبة أما

 مرتبطة كانت فقد )فارس بالد بالدالرافديف، العربية، الجزيرةشبو ( بيا والمحيطة المجاورة واألقاليـ الدوؿ

 :أبرزىا ومف المناطؽ تمؾ بيا مرت كبرى بأزمات

 الذي خالد وبنو الوىابييف صراع وخصوصاً  الجزيرةو شب في العشائرية والغزوات الصراعات -

 .الجزيرة لشرؽ وتوجييـ 1772 عاـ لمرياض الوىابييف فتح عف نتج

 ومنيا الخميج ساحؿ عمى قريبةال ؽالمناط مف الكثيريف ليرب أدى 1773 عاـ البصرة طاعوف -

 .الكويت

 الكويت مف جعؿ 1775 عاـ لمبصرة الفرس الحتالؿ أدى الذي الفارسي العثماني الصراع -

 .(2)الصراع مسرح خارج لكونيا جذب منطقة

                                                           
مطبعة السنابؿ،   :، عمافمدخؿ إلى القانوف الدولي االنساني وحقوؽ االنساف :االنساف ىو األصؿشعباف عبد المحسف،  (1)

 .24 .، ص2000
 
 .30.، ص المرجع نفسو (2)
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 في ذلؾ أدى الكبرى السكانية الكثافة ذات اإلقميمية القوى مابيف والصراعات األحداث لتمؾ نتيجة

 المناطؽ تمؾ مف البشرية باليجرات لمتشكيؿ، طوره في كاف الذي الكويتي السكاني التجمع ونمو إلثراء الواقع

 ديدةع أوجو اإلثراء ذلؾ وقدأخذ أمواليـ، لرؤوس واألماف الحرية عف الباحثيف التجار مف بعضيا كاف التي

 الطبيعي مف لمكويت البصرة مف البريطانية الشرقية اليند شركة أعماؿ بانتقاؿ متعمؽ سياسي ماىوتجاري منيا

 بالقرية أشبو كاف الذي البسيط السكاني التجمع ذلؾ في الخارج مف المياجرة الجماعات تمؾ تنصير أف

 )الغوص البحرية عمى التجارة بداياتو في يعتمد كاف الذي االقتصادي اإلنتاج عممية في تشترؾ وأف الصغيرة،

 االندماج تذلؾ مكونا أبرز ولعؿ الرعوي، الجانب ذات الصحراوية والتجارة األسماؾ( وصيد المؤلؤ عمى

 لصد البسيط كيانيـ عف عدة مناطؽ مف القادميف المياجريف السكاف ولئؾأ دفاعأ ىو المجتمعي والتماسؾ

 :أىميا تاريخية أسوار ثالثة ىناؾ كانت وقد ىـ مجتمع حوؿ عديدة أسوار بناء الخارجية،عبر اليجمات

 1920 عاـ الكويتية لسواعد بنتيا فقد الثالث والسور الجنوب، في نجد غزوات مف لمحماية 1798 عاـ األوؿ

 .األخواف ىجمات لصد

 المسيحييف بكثيرمف نيـ وأقمـ وخمسيف مائة نحو يبمغ الييود مف قميؿ نفر ماعدا اإلسالمي بالديف

 1لألولى. الساحقة واألغمبية  والمسمميف

 مكونات السياسي،أف التكويف بداية مع الكويت في السكاف لتركيبة البسيط الوصؼ ىذا مف يبدو

 كاف فقد )عربية(  قومية أوعرقية  )إسالمية(  دينية قواعد عمى تقوـ تكف لـ ثقافيةسيو السو  الكويتية المواطنة

 والتراث المسميات وبعض اليجرة حركة مف يبدو كما المسيحييف مف وأخرى الييود مف كمجموعة ىنا

 اختمطت قد عربية فارسية، تركمانية، كردية، أفريقية،( وبيئات أصوؿ مف كويتية كأقميات ىنا بأنو المجتمعي

 لمواطنةا بيا تتجمى الذي االندماج ذلؾ ومع الوطنية، الجماعة وحدة بذلؾ مشكمة تسوية وتعايش ببعض

 الخصوصية ذات أوالدينية الثقافية أو العرقية األقمية إشكالياتة لمواجي الكويتي المجتمع أف نجد الكويتية،
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 الكردية العرقية وضع مثؿ الوطنية، التقاليد المختمفةعف وسماتيا مطالبيا في المجتمع أو الدولة عف المنعزلة

 األمف وتحمي الديموغرافي التفوؽ تياب قومية مواطنة أوحتى الغربي، المغرب في االمازيغ العراؽ،أو في

 .(1)لعاـ إسرائيؿ في الييودية لمدولة العودة وقانوف االستقالؿ إعالف وثيقة في كمانرى

 نمحظ التجاري والنشاط الطبيعية والبيئة العرقي، التنوع في نممسيا التي الثقافية التعددية إلى باإلضافة

ف وىي الميجةالكويتية، في المستخدمة لمكممات األساسية المصادر في الثقافي التنوع ذلؾ أيضا  كانت وا 

 عديدة. لغات مف قادمة مفردات عمى تحتوي أنيا إال أساسي كمصدر العربية المغة تعتمدعمى

  أىؿ ليجتي وخصوصا الكويت أىؿ لميجات الواضحة لمتمايزات حديثة أكاديمية دراسة تشير كما

ليا  توصمت التي األخرى الخالصات ضمف ومف لغوي، صراع بحالة أشبو الطرفيف كاف إذ  )وجبمة شرؽ(

 بمفظيا عربية جذور ذات عربية كممات تكوف أف إما الكويت في المستخدمة الكممات أفىذه الدراسات 

ما ونطقيا  20 إلى نسبتيا تصؿ وبرية بحرية روافد مف أغمبيا أجنبية جذور مف عربية ألفاظًاغير تكوف أف وا 

 تعد لـ الكويتية الميجة أف كما)…(واليندية والتركية الفارسية الميجات مف أتت وىي المحمية الميجة مف%

 ىو العرض وفنوف واألناشيد القصائد في عنيا التعبير وأسموب المختمفة بالمناسباتت إحتفاال ىذه مف تتزود

 .الغوص رحمة مف السفف عودة حيف البحريالقوافؿ  فرحة

 المطمب الثالث: دستور دولة الكويت

تجارب دستورية سابقة مرت بيا الكويت عبر تاريخيا السياسي، فالكويت منذ  نتاجدستور الكويت يعد 

عف  صباح األوؿ تأسيسيا اتخذت الشورى والديموقراطية نيجًا لمدولة، واختارت أوؿ حاكـ ليا وىو الشيخ

 البمدشيوخ طريؽ مبايعة أىالي الكويت، والحاكـ في ذلؾ الوقت لـ يكف ينفرد بالرأي، ولكنو كاف يستشير 

                                                           
 .35شعباف عبد المحسف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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، ويتبادؿ وجيات النظر معيـ، وىذا يشير إلى أف التعاوف والشورى بيف الحاكـ والمحكوـ في إدارة وكبارىا

 .شؤوف البالد في الكويت قائـ منذ زمف قديـ

مادة تضع النظاـ األساسي لمديموقراطية ونظاـ  183ينقسـ الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب تضـ 

 .(1)الحكـ في الكويت. وتحكـ ىذه المواد العالقة بيف السمطات الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية

الحكـ. ويؤكد ىذا  مواد بشرح خصائص الدولة ونظاـ 6يقـو الباب األوؿ في الدستور والذي يضـ 

الباب انتماء الكويت لموطف العربي واإلسالمي، كما يؤكد عمى استقاللية الكويت. وتحصر المادة الرابعة 

 مجمس األمة ، عمى أف يكوف الحكـ في الكويت ديموقراطي مبني عمىمبارؾ الصباح الحكـ في ذرية الشيخ

 .وضمف الصالحيات الواضحة في الدستور

دستور عمى المقومات األساسية لممجتمع الكويتي كالعدالة االجتماعية وحؽ يشدد الباب الثاني مف ال

التعميـ. وحدد ىذا الباب دور الدولة في رعايتيا لمصحة والتعميـ والفنوف واآلداب والبحث العممي وصيانة 

 .النشئ

تي ترتكز يرسـ الباب الثالث الحقوؽ والواجبات العامة. ويسرد ىذا الباب حقوؽ المواطف الكويتي وال

 .عمى مبدأ الحرية والمساواة. وكفؿ الدستور حرية االعتقاد والرأي ضمف احتراـ النظاـ العاـ

ـ معظـ مواد الدستور. تنظـ العالقة بيف السمطة التشريعية ضينقسـ الباب الرابع إلى خمسة فصوؿ تو 

، والسمطة القضائية. كما يشرح الفصؿ األوؿ مف (حكومة الكويت) ، والسمطة التنفيذيةبمجمس األمة والمتمثمة

 .ىذا الباب صالحيات رئيس الدولة

مواد تشرح بعض األحكاـ العامة وأحكاـ مؤقتة انتيت بتطبيؽ القانوف.  10يحتوي الباب الخامس عمى 

 .ر(2)نظاـ تنقيح أو تعديؿ مادة مف مواد الدستو 174شرح المادة كما ت

                                                           
 .63 .، ص2002مكتبة الرائد العممية،  :، عمافالمواطنةابراىيـ ناصر،  (1)
 .65 .ص ،نفسومرجع ال(2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 مف بمجموعة وتتميز الحداثة مع األصالة فييا تمتزج مصيرية بمرحمة حالياً  الكويت دولة تمر

 التي الرئيسة السمات الكويتي المجتمع أعطت والتي واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية التحديات

 :أىميا ومف األخرى المجتمعات بقية عف ميزتو

 .الدولة في لمتشريع الرئيسي المصدر ىي اإلسالمية الشريعة •

 التراث لدولةا فييا تصوف والقبائؿ، والطوائؼ األعراؽ متعدد خميجي، ربي،ع إسالمي مجتمع•

 .(1)اإلنسانية الحضارة ركب في وتسيـ العربي اإلسالمي

 وشرائح المجتمع طوائؼ كؿ أجمعت الذي الكويت دولة أمير السمو صاحب بقيادة مستقر حكـ نظاـ •

 .وقائداً  أميرا مبايعتو عمى مكوناتو ىو

 عف لمتعبير يتسع والتكامؿ واالنفتاح الشمولية مف نحو وعمى والحرية والمساواة العدؿ أساسو دستور •

 والسياسية واالقتصادية االجتماعية الحياة تنظـ التي والقيـ والقواعد المبادئ ويحدد واألطروحات اآلراء مختمؼ

 .الثقافية وخصوصيتو الكويتي المجتمع ىوية ويحفظ

 السري العاـ االنتخاب طريؽ عف أعضائو انتخاب يتـ الدولة في التشريعية السمطة يمثؿ أمة مجمس •

 .االنتخابات لقانوف وفقا

 

  

                                                           
 . 48شعباف عبد المحسف، مرجع سابؽ،  (1)
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 الكويت : المؤسسات المشاركة في تجسيد المواطنة فينيالمبحث الثا

 بو يحتذى نموذجاً  تمثؿ التي الوطنية الدولة مفيوـ غرس إلى نشأتيا منذ الحديثة الكويت دولة تسعى

 حرصت وقد والطبقي، والطائفي القبمي كاالنتماء المجتمعية االنتماءات جميع يستوعب الذي البشري لالندماج

 مفاىيـ وترسيخ الوطنية الوحدة عمى الحفاظ مسئولية عميو تقع الذي الصالح المواطف تنشئة عمى الكويت دولة

 الكويتي لممجتمع الحصيف السياج ىي الوطنية الوحدة إف.لموطف واالنتماء الوالء وقيـ المواطنة وسموكيات

 الوحدة عمى الحفاظ فإف لذلؾ المستقبمية، والتحديات األمنية والتيديدات المخاطر كافة مف الواقي الدرع وىي

 مف حاؿ بأي عنو لمتغاضي المجاؿ أمر بيا المساس وأف ومؤسسات أفرادا الجميع مسئولية وحمايتيا الوطنية

 األمف ركيزة وييدد الوطنية ثوابتنا أىـ يمس ألنو وشعبا حكومة جميعا ونرفضو إزاءه التياوف أو األحواؿ

 .البالد في واالستقرار

 االختالؿ الكويتي المجتمع أصابت مقبولة غير وممارسات سمبية ظواىر مف مؤخرا البالد شيدتو ما إف

 لمبمد الناصعة الحضارية الصورة وشوىت الكويتي أبناء المجتمع بيف والفرقة الفتنة بذور وبثت االجتماعي

 .المشرؽ الكويت تاريخ عبر والتضحية والتكافؿ التعاوف صور أبيى جسد الذي

 ممارسات مف عنيا وماترتب الكويتي المجتمع عمى طرأت التي واالقتصادية االجتماعية التغيرات ظؿ وفي

 الجيود تتحرؾ أف يتطمب ذلؾ فإف الوطني األمف بمقومات وعبثا الراسخة الوطنية مثوابتل تيديدا تمثؿ مسيئة

 الوطنية الوحدة صيانة أجؿ مف وطف واالنتماءلؿ الوالء قيـ وترسيخ المواطنة، موضوع إلبراز الوطنية

 التي والممارسات األفكار مف وحمايتيا الدخيمة القيـ مف الكويتية الذات وتحصيف واإلساءة العبث مف ووقايتيا

 .(1)الكويتي المجتمع وثوابت ال تماشى

                                                           
 http :kamataytion.comطبيعة الدولة الكويتية، متحصؿ عميو:  (1)
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 والوالء االنتماء وقيـ المواطنة مظاىر تزعزع التي والتيديدات التحديات مواجية إلى الحاجة برزت لذلؾ

 والمعتقدات القيـ منظومة وتخترؽ جميعيا، الكويتي الشعب فئات بيف االجتماعية الروابط وتضعؼ لموطف

 .الكويتي لممجتمع األصيمة

  دور االسرة و المؤسسات التعميمية في المواطنةالمطمب االول: 

 لمفرد القيمية المنظومة تشكيؿ عمى تعمؿ المجتمعية المؤسسات مف مجموعة المواطنة تربية في رؾشا

 والميارات والقيـ الخبرات يمتمؾ الذي الصالح المواطف خمؽ في وتساىـ اليومية وممارساتو سموكو وتحدد

 في فاعؿ دور ليا التي الوسائط أىـ ومف والمادية االجتماعية البيئة مع التعامؿ عممية لو تيسر التي المختمفة

 مف وغيرىا واالجتماعية والدينية األمنية والمؤسسات واإلعالـ التربوية والمؤسسات األسرة النشء، تنشئة

 .لمشباب التعميمي البناء في دورىا تمارس التي األخرى الدولة مؤسسات

 :األسرة دور•

 النشء تربية في الرئيسي الدور عاتقيا عمى يقع التي والتربوية المجتمعية المؤسسات األسرة تترأس

 والوالء والمواطنة بالمسئولية الشعور وتعزيز واالتجاىات القيـ تكويف االجتماعية التنشئة خالؿ مف يتـ حيث

  .لموطف واالنتماء

 االجتماعية أدوارىـ ممارسة عمى تعينيـ التي والسموكيات الميارات عمى أبنائيا بتدريب األسرة تقوـ كما

ـ السمي بالشكؿ دورىا تؤدي حتى األسرة عمى ينبغي ولذلؾ فيو، يعيشوف الذي المجتمع وقيـ وقوانيف نظـ وفؽ

 : (1)التالي راعاةم

 مف وغيرىا التربوية المؤسسات مع فيو تتعاوف التربوية المنظومة مف جزء التربوي األسرة عمؿ إف -

 .األبناء لدى لموطف واالنتماء والوالء المواطنة وقيـ مفاىيـ لتكريس الدولة مؤسسات

                                                           
 .124ص. ،1999تربية المواطنة، الكويت: دار الرياف لمنشر و التوزيع، ،جبور أدىـ عبد العالي،  (1)
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 معيـ تتعامؿ أف تستطيع األبناءحتى وخصائص طبيعة معرفة في دورىا استيعاب إلى األسرة تسعى أف -

 .وواع سميـ بشكؿ

 :التربوية المؤسسات دور•

 فإف ذلؾ أجؿ مف الوطنية أىدافو لتحقيؽ المجتمع أوجدىا التي األولى التربوية المؤسسة المدرسة تعتبر

 الجماعة مع والمشاركة واإلنتاج العمؿ عمى قادريف صالحيف مواطنيف ليكونوا األفراد إعداد ىي المدرسة ميمة

 .إليو ينتموف الذي المجتمع لبناء

 والسياسية االجتماعية التنشئة عممية في كبير بدور معيا تقوـ لألسرة وظيفيا امتداداً  المدرسة وتعد

 لدى الصالحة المواطنة قيـ وتنمية لممجتمع والوالء االنتماء شعور تعميؽ عمى المختمفة بوسائميا تقوـ حيث

عداد وتثقيفو شخصيتو بناء في وتساىـ النشء  في تحدث التي والتحديات المتغيرات لمواجية األفراد وا 

 متفاعميف مدركيفـ ممايجعمي والسياسية االجتماعية والمفاىيـ بالمعارؼ األفراد بتزويد كماتقوـ .المجتمع

 وقيـ المواطنة مفاىيـ تكريس في اإليجابي دورىا المدرسة تحقؽ وحتى ليـ، منحو السياسية والقضايا لألحداث

 :(1)التالية الجوانب مراعاة مف البد لموطف واالنتماء الوالء

 ورسـ إدارتيا في دورىـ المتعمموف فييا يمارس الديمقراطية لمتطبيقات نموذج إلى المدرسية الحياة تحويؿ-

 .المستقبمية حياتيـ في لدييـ لتحقيقيا المجتمع يسعى التي الديمقراطية وميارات قيـ وممارسة سياستيا

 مالفجوة لرد وذلؾ بالخدمة التعمـ أو االجتماعية الخدمة برامج خالؿ مف الخارجي بالمجتمع المدرسة ربط - 

 .التطبيؽ حساب عمى بالنظرية االىتماـ وىي التربية منيا تعاني التي

 .الكويتي لممجتمع الشعبي والموروث الثقافية اليوية عمى يؤكد والذي لممجتمع الثقافي التراث وتنقية حفظ -

 التربوية واألنشطة لتعميميةوالوسائؿ ا اإلمكانات كافة استخداـ خالؿ مف المواطنة تربية أىداؼ تحقيؽ -

 .المدرسة أسوار وخارج داخؿ تمارس أف يمكف التي والالصفية الصفية

                                                           
 .124ص  جبور أدىـ عبد العالي، مرجع سابؽ،  (1)
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 المطمب الثاني: دور االعالم و المؤسسات الدينية

 : اإلعالم دور•

 وأصبحت بؿ العاـ، الرأي تأثيرًاعمى الوسائؿ أقوى مف الحالي وقتنا في المختمفة اإلعالـ وسائؿ تعتبر

 يمثؿ اإلعالـ أف الجميع ويتفؽ وسموكياتو، واتجاىاتو وقيمو الفرد شخصية تشكيؿ في والمدرسة األسرة تنافس

 ىذه استثمار كيفية إلى تحديا ذلؾ يشكؿ بحيث األفراد ورأي فكر في التأثير عمى كبيرة قدرة لو قوياً  سالحاً 

 .(1)لموطف واالنتماء والوالء المواطنة وقيـ مفاىيـ تكريس في منيا واالستفادة الوسائؿ

 تربية في والمساىمة الوطني الوعي زيادة عمى المتعددة ووسائميا اإلعالمية المؤسسات تقـو ولكي

 فإف النشء، لدى االيجابية الوطنية والميارات والسموكيات المفاىيـ تنمية عمى تعمؿ التي الواعية المواطنة

 :التالية المياـ تنفيذب يتطم ذلؾ

 تحقيؽ في الوطنية برسالتيا لمقياـ اإلعالمية المؤسسات بجميع موحدة معتمدة وأىداؼ رؤية وجود -

 .(2)المواطنة وقيـ مفاىيـ

 أوتيويؿ مبالغة دوف موضوعي نحو عمى ومستمرة دقيقة بصورة الوطنية بمفيـو العاـ الشعور استنفار -

 .غموض أو

 .صورىا بشتى الوطنية القضايا لخدمة إعالمية حمالت تنظيـ - 

 .مدروسة تربوية وبأساليب ومشوقة مبتكرة بطرؽ لموطف واالنتماء والوالء المواطنة قيـ تأصيؿ - 

 .الكويتي لممجتمع الثقافية اليوية ويحفظ واالعتزاز لمفخر يدعو بشكؿ والشعبي الثقافي الموروث عرض -

 .راقية يمقراطيةي دبأسالي والنقاش لمحوار وشرائحو الكويتي الشعب فئات لجميع االتصاؿ قنوات فتح -

 .الشعب ورفاىية التنمية في وجيودىا الدولة إلنجازات المشرقة والصور الكويتي المجتمع إيجابيات إبراز-
                                                           

 .126، 125ص ص جبور أدىـ عبد العالي، مرجع سابؽ، (1)
 .2008كويت، ل، إدارة التخطيط والتطوير، ااالستراتيجية اإلعالميةوزارة اإلعالـ،  (2)



 آليات تطوير المواطنة في الكويت                                                              الفصــل الثاني

  
58 

 
  

 لمشباب قدوة لتكوف الكويتي المجتمع بناء في وتساىـ ساىمت التي الكويتية الشخصيات مف نماذج إبراز -

 .بيايحتذى 

 :الدينية المؤسسات دور•

 الناشئة سموكيات تيذيب وفي لألفراد االجتماعية التنشئة في ىاماً  دوراً  يمعب الديني الجانب أف الشؾ

 في بالمساىمة ليااأشكبشتى  الدينية المؤسسات تقوـ حيث الوطني، الشعور لتعزيز السميمة الوجية وتوجيييا

 اإلسالمية والشريعة اإلسالمي الديف تعاليـ خالؿ مف ومفاىيميا المواطنة قيـ وتأصيؿ الوطف حب غرس

 :التالية األىداؼ بتحقيؽ تقوـ أف يمكف والتي السمحاء

 الظواىر ومحاربة األخالقية والقيـ واالعتداؿ الوسطية وتعزيز الصحيح الديني الوازع تقوية -

 .(1)السموكي واالنحراؼ السمبية والمستجدات

 المؤلفات خالؿ مف واالنتماء المواطنة وقيـ مفاىيـ وتعزيز الشباب نفوس في الوطف حب غرس -

 .وشرعي عممي بأسموب المطورة الدراسية والمناىج واإلصدارات

 .الفعالة اإليجابية لممواطنة الصحية السموكية النماذج تقديـ خالؿ مف الناشئة سموكيات تيذيب -

 .اآلخريف واحتراـ الرأي في االختالؼ قبوؿ عمى الناشئة تربية - 

 .والوالء االنتماء وقيـ المواطنة لمفاىيـ الشرعي التأصيؿ -

 .اإلسالمية الشريعة روح مع المتفقة األصيمة الوطنية والتقاليد العادات إحياء-

 

 

 
                                                           

 .57، ص 2001دار ابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع،  :، بيروتمنيجية التغيير في المنظماتالسويداني طارؽ،  (1)
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 المطمب الثالث: دور المؤسسات االمنية و االجتماعية 

 :األمنية ؤسساتمال دور•

 مف الوطنية الوحدة وصيانة الوطني األمف حماية تتولى التي الرسمية األجيزة األمنية المؤسسات تمثؿ

 وطبيعي عضوي برباط القيمي باألمف الوطني األمف ويرتبط والخارجية، الداخمية والتحديات التيديدات

 في القيمية المنظومة صيانة في ويساىـ الوطف واستقرار أمف كالىما يحفظ واحدة لعممة وجييف باعتبارىما

 :فيما يمي تتمثؿ االعتبارات مف مجموعة رسالتياعمى تنفيذ في األمنية المؤسسات نجاح المجتمع،ويتـ

 لألجيزة اإلعالمية والوسائؿ واألنشطة البرامج خالؿ مف لموطف والوالء واالنتماء بالوطنية الشعور تعزيز -

 .األمنية

 والمخالفة المسيئة الممارسات بمواجية الكفيمة القانونية اإلجراءات باتخاذ األمنية األجيزة جميع التزاـ -

 .القيمية والمنظومة الوطنية والوحدة الوطني األمف تستيدؼ التي

 وتطبيؽ الوطنية والوحدة الوطني األمف عمى لمحفاظ المنظمة والقوانيف التشريعات وتفعيؿ مراجعة -

 .تمييز دوف الجميع عمى ومساواة بعدالة القوانيف

 الوحدة وصيانة الوطني األمف بأىمية الوطني الوعي ودعـ لممجتمع العاـ السموؾ تنظيـ في المساىمة -

 .الوطنية

 .(1)والعالمي واإلقميمي المحمي المستوى عمى الوطني األمف مستقبؿ تواجو التي التحديات إبراز -

 والخاصة العامة الممتمكات عمى والحفاظ الفساد محاربة في الدولة تمثؿ حية قدوة ليكونوا األمف رجاؿ إعداد-

 .تمييز دوف اآلخريف حقوؽ واحتراـ القانوف وتطبيؽ

                                                           
 .77، ص 2008دار الكتاب الثقافي،  :، األردفاستراتيجيات سياسة القوةمحمد أحمد عقمة المومني،  (1)
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 لمتواصؿ جديدة وأنماط وسائؿ واستحداث والمواطنيف األمف رجاؿ بيف المتبادلة والثقة اإليجابية العالقة تقوية-

 .والمواطنيف األمف أجيزة بيف والتعاوف

 التي األمنية التحديات بيا لمواجية المناطة المسئوليات يخدـ بما األمنية لألجيزة التنظيمية اليياكؿ تطوير -

 .الكويتي المجتمع يواجييا

 االجتماعية دور المؤسسات: 

 أيضا يتطمب وىذا المدني المجتمع مؤسسات جميع بيف جيودًاجبارة تتطمب الموطنة تربية أف الشؾ     

 ىذا تحقيؽ يقتصر وال والمجتمع، لألفراد الثقافية اليوية تشكيؿ في جميعا لتساىـ بينيا والتكامؿ التنسيؽ

 مؤسسات بقية ذلؾ يتجاوز ولكف واإلعالمية واألمنية الدينية أوالمؤسسات المدرسة أو األسرة خالؿ مف اليدؼ

 العاـ النفع وجمعيات العممية والمؤسسات والمعاىد الرياضية والييئات كاألندية األخرى المدني المجتمع

 :(1)التالي الوجو عمى واالنتماء الوالء وقيـ المواطنة مفاىيـ تكريس في تشارؾ أف يمكف والتي وغيرىا

  الجماعية التربوية واألنشطة التوعوية البرامج طريؽ عف واالنتماء والوالء المواطنة قيـ تعزيز -

 .الشبابية والمعسكرات

 .والمشوقة المبسطة والمنشورات المطبوعات طريؽ عف الوطنية والوحدة المواطنة مفاىيـ عمى التأكيد -

 .المنظمة التطوعية المجاف تشكيؿ خالؿ مف المختمفة الدولة مرافؽ في التطوعي العمؿ عمى التأكيد -

 .المجتمعية الخدمة برامج طريؽ عف والخاصة العامة الممتمكات عمى المحافظة -

فساح الوطنية والمشكالت القضايا مناقشة في الديمقراطي األسموب عمى النشء تدريب -  ليـ المجاؿ وا 

 .النقاشية والحمقات والمؤتمرات الندوات تنظيـ طريؽ عف الرأي عفر والتعبي لمحوار

                                                           
 .77محمد أحمد عقمة المومني،  مرجع سابؽ، ص  (1)
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 المباشرة والزيارات المقاءات طريؽ عف الصالحة بالمواطنة المتميزة الشخصيات مف الكويتية النماذج إبراز-

 .بيا والنيوض خدمةالكويت في إنجازاتيا عمىـ والتعم معيا

 في الدولة ودور المواطنيف وواجبات حقوؽ توضح التي الدستور ومواد الدولة وتشريعات بقوانيف التعريؼ -

 .(1)المجتمع واستقرار األمف وحفظ الوطنية الوحدة صيانة

سياماتيا الدولة بإنجازات التعريؼ-  المستويات جميع عمى الكويتي المجتمع وتقدـ نيضة في المشرقة وا 

 .والعالمية واإلقميمية المحمية

 

 تفعيل مبدأ المواطنة في الكويت نحو: الثالمبحث الث

المواطنة األساس الحقيقي لبناء أي دولة قوية، ولتحقيؽ ذلؾ وجب االعتماد عمى آليات فاعمة  تعتبر

 .لتحقيؽ ىذا البناء والتي تظير في التماسؾ االجتماعي وتجديد ثقافة المجتمع

 المطمب االول: التماسك االجتماعي و تجديد ثقافة المجتمع  

الجتماعي غير أنو يستعمؿ في وصؼ الحاالت ليس ىناؾ معنى واضح وقطعي الصطالح التماسؾ ا

التي يرتبط فييا األفراد الواحد باآلخر بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة، ويستعمؿ اصطالح التماسؾ 

االجتماعي عادة في تفسير أسموب تماسؾ أفراد الجماعات الصغيرة الذي يكوف إما بدافع اإلغراء أي إغراء 

دافع المصالح واألىداؼ أي المصالح التي يحققيا أعضاء الجماعة خالؿ الجماعة الصغيرة ألعضائو أو ب

انتسابيـ ليا. واستعمؿ كؿ مف "كارتر واي توزاندر" اصطالح التماسؾ االجتماعي في كتابيـ الموسـو 

 .(2)"ديناميكية الجماعة" عندما حاوال تحميؿ تماسؾ الجماعات الصغيرة

                                                           
 .77محمد أحمد عقمة المومني، مرجع سابؽ، ص  (1)
 . 50شعباف عبد الحسيف، مرجع سابؽ،  (2)



 آليات تطوير المواطنة في الكويت                                                              الفصــل الثاني

  
62 

 
  

" اصطالح التماسؾ االجتماعي استعمااًل عمميًا في كتابو تقسيـ العمؿ واستعمؿ العالـ "اميؿ دوركايـ

وفي كتابو "االنتحار". يقوؿ دوركايـ أف درجة التماسؾ االجتماعي تعتمد عمى طبيعة الجماعات والمنظمات 

وؾ والمجتمعات التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا عمى أنماط سموؾ األفراد كما يظير جميًا في حالة السم

 . (1)االنتحاري الذي يعتمده الفرد وقت تعرضو لظروؼ وعوامؿ اجتماعية معينة

لكف االصطالح يستعمؿ عادة مف قبؿ عمماء االجتماع في حالة الجماعات االجتماعية الصغيرة 

والكبيرة خصوصًا عندما تتوفر في ىذه الجماعات الصفات التالية: اعتماد الفرد عمى المقاييس والقيـ 

كة، تماسؾ أفراد الجماعة بسبب المصالح المشتركة وأخيرًا التزاـ الفرد بأخالقية وسموكية جماعتو. المشتر 

ويحاوؿ "امتاى اتزوني" تعريؼ التماسؾ االجتماعي فيقوؿ بأنو "عالقة تعبيرية إيجابية تقع بيف شخصيف أو 

ؽ التماسؾ عمى الجماعة وال يذكر ، غير أف ىذا التعريؼ يبدو ناقصًا طالما أنو ال يشير إلى تطبي(2)أكثر"

 أي شيء عف قيـ وأىداؼ ومقاييس الجماعة.

مف الطبيعي القوؿ: أف التجديد في جوىره ىو عبارة عف تجسيد الوعي، بضرورة صنع الحاضر، وفقا 

لإلختيارات الفكرية الكبرى، والمجدد الفذ، ىو الذي يتمكف مف تحقيؽ مقوالت الوعي والتجديد الثقافي في 

ف األرض الخصبة، التي تؤىؿ المجدد الثقافي، لعمميات اإلنتاج المبدع، ىي التي تتشكؿ الو  اقع الخارجي. وا 

مف جراء التفاعؿ الخالؽ والرشيد بيف المجدد أو المفكر والواقع، ال لكي يخضع المفكر مقاييسو ومعاييره 

نما لكي يكوف إنتاج المفكر ذا جدوى وفائدة  عممية عمى صعيد الواقع. ألف ابتعاد المعرفية إلى الواقع، وا 

المفكر القادر عمى التجديد الثقافي عف عصره وواقعو يؤدي إلى تكثيؼ العناصر الكابحة في ذىف المفكر 

 .(3)وواقعو، المانعة لعمميات التجديد واإلبداع

                                                           
 .63ابراىيـ ناصر، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .37، ص 2009  مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت: ، المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربيةمتروؾ الفالح ، (2)
 .38المرجع نفسو، ص ( 3)
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إف بداية االنطالقة الحضارية، ىي التغيير الثقافي، وال يتـ ىذا التغيير إال بعممية تجديدية، تتجو إلى 

إنياء كؿ عوامؿ الجمود في حياتنا الثقافية، وتؤسس لحياة ثقافية جديدة. ترتكز عمى األصيؿ مف قيمنا، 

بداع إنساننا في ىذا الحقؿ الياـ لعممية البعث الحضاري  .(1)وا 

فإف مف الدواعي األساسية لعممية التجديد الثقافي، ىو أنو ال يمكف أف تتحقؽ تطمعات األمة  ليذا

العربية واإلسالمية في الوثوب الحضاري، بدوف التجديد الثقافي والفكري فإذا أردنا أف نكوف أمة حقيقية 

ىب، ويبمور الطاقات، وفاعمة في الساحة الدولية، فنحف بحاجة إلى التجديد الثقافي، الذي يصقؿ الموا

 ويستوعب اإلمكانات، ويوظفيا بشكؿ حسف وسميـ في سبيؿ اليدؼ البعيد والتطمع األسمى.

تتمخص أبرز معاني المواطنة الكويتية في المرحمة األولى لمتشكيؿ السياسي، في وجود مشاعر مشتركة توحد 

نة الكويت عمى الساحؿ، فالفرد يشعر الجماعة البشرية المقيمة عمى األراضي الكويتية وبشكؿ خاص في مدي

بأنو جزء مف منظومة القيـ والعادات الثقافية والمجتمعية لذلؾ التجمع البسيط، في إحتفالية بالمناسبات 

المختمفة وأسموب التعبير عنيا في القصائد واألناشيد وفنوف العرض ىو فرحة القوافؿ البحرية حيف عودة 

تتسـ بمناخ حماسي يمتؼ حولو كافة األفراد والعائالت، وقد كانت عممية  السفف مف رحمة الغوص، التي كانت

بناء وتشييد أسوار الكويت مف قبؿ الكويتييف ىو شعور فطري طبيعي بأىمية الوالء لذلؾ التجمع السكاني 

ىف وضرورة حمايتو مف التيديدات الخارجية وزرع األمف والسكينة واالستقرار في نفوس أفراده، فكؿ ذلؾ يبر 

نكانت تتشكؿ بطريقة بسيطة تقميدية وتمقائية أيضاً   .عف إدراؾ واعي بيوية سكانية وطنية وا 

وال تتوقؼ أساليب وصور ذلؾ التضامف المجتمع عند حدود القيـ والعادات المتبعة في ذلؾ التجمع 

ؾ، مثمما البسيط بؿ تذىب ألبعد مف ذلؾ في تضحيتيا باألمواؿ واألنفس حيف تقتضي ظروؼ الحاجة لذل

يتعمؽ األمر في التبرع المالي إلنشاء المدارس التي بدأت بالمدرسة المباركية ثـ األحمدية وبعدىا القبمية 

                                                           
 مفيـو المواطنة وحقوؽ المواطف، الجزء الثالث، المتحصؿ عميو:  (1)

http : www.oujdacity.net.htm 
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وأيضًا في قياـ المكتبة األىمية والنادي األدبي وفي تمؾ الوسائؿ المباشرة والمحدودة النتخاب أعضاء مجمسي 

 البمدي والمعارؼ.

ي والشعور بأىمية تنمية تجمعيـ البشري عف طريؽ تجارتيـ الخارجية وقد اكتسب الكويتييف ذلؾ الوع 

وأيضًا بالمثاقفة مع بعض البمداف المجاورة وزيارات بعض الشخصيات المستنيرة واإلصالحية لمدينة الكويت 

 .مثؿ محمدالشنقيطي وحافظ وىبة ورشيد رضا

المتبادؿ في السمع والخدمات والمصالح وقد كانت المواطنة االقتصادية التي تعبر عف نفسيا باالنتفاع 

بيف أىؿ البحر في مدينة الكويت عمى الساحؿ وأبناءالقبائؿ في عمؽ الصحراء، تتجسد فيما يعرؼ بنظاـ 

المسابمة؛ حيث يشترى الكويتييف مف األعراب ماعندىـ مف صوؼ وسمف وأغناـ فإذا قدموا صفاه الكويت فإنو 

 .ا مالدييـ واشتروا ما أرادوا وخرجوا مف فورىـال تمضي عمييـ ساعة إال وقد باعو 

دوف الخوض في طبيعة ذلؾ التضامف المجتمعي الذي كاف يسود في الكويت في المرحمة ما قبؿ 

ظيور النفط وانعكاس مواردىا المالية عمى نمط الحياة لدى األفراد، فإنو حتى عمى صعيد التنظيـ االقتصادي 

افة مشتركة لمعامميف في عممية اإلنتاج البحرية مف حيث األلقاب والصفات لممواطنة البسيطة، كانت ىناؾ ثق

 )الغاصة( ، الباحثيف عف المؤلؤ في قاع البحر)النوخذة( قائد السفينة  )طواش( المينية وىرميتيا، تاجر المؤلؤ

بير مالية ، كما أرست ىذه العممية اإلنتاجية تدا)رضيؼ( ومساعدييـ  )السيوب( مف يقوموا بسحب الغاصة 

الخرجية، البروة، وقد كاف تتقسـ  مثؿ:ومنظومة تعامالت مصرفية خرجت منيا مسميات ذات عالقة بالمينة 

المحاصيؿ بعد بيعو األسيـ موزعة حسب مكانة تمؾ التراتبية والمكانة االقتصادية لمعامميف بيذه المنظومة، 

المموؿ يقتطع التكاليؼ التي صرفيا عمى الرحمة ولو بعد ذلؾ الخمس مف المحصوؿ ثـ يتساوى  فالطواش

 (1)…النوخذة والغاصة في النصيب ويأتي بعدىـ السيوب والرضيؼ

                                                           
 مرجع سابؽ.مفيـو المواطنة وحقوؽ المواطف،  (1)
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بعيدًاعف األدوار التي تمعبيا كؿ شريحة مجتمعية عمى أخرى في وصايتيا أوفرض معايير ىويتيا 

رأسماليأ والمكانة السياسية التي تنعكس عمى ذلؾ،الموضوعية تدلنا عمى أف نتيجة لثقؿ اقتصادي عبر ممكية 

التشكيؿ المجتمعي في الكويت كاف يقوـ عمى التنوع والتعددية في كؿ المجاالت،تبرىف عميياعمى سبيال 

ف، المثاؿ تعددية عرقية مياجرة قادمة مف عدة بمداف مجاورة وأخرى إقميمية، مف بالد فارس، بالد الرافدي

فريقيا وغيرىا بأعداد بسيطة متفاوتة، وأيضًا ىناؾ تعددية  شبةالجزيرة العربية، وأقميات أخرى مف بالد الشاـ وا 

اقتصادية تقـو عؿ ىاستثمار المواردالطبيعية تمتقي بيا الصحراء مع الساحؿ خمفت ورائيا تعددية طبقية تقـو 

المية، مسيحية، ييودية، زادت أو نقصت نتيجة عمى فروقات ممكية رأسماؿ، كما توجد تعددية دينية إس

لعوامؿ داخمية وأخرى خارجية مرتبطة باألحداث والمتغيرات الدولية وانعكاس النظرة لتمؾ األقميات مثمما 

حصؿ مع األقمية الييودية عمى أثر الصراع العربي الصييوني التي فرت مف الكويت ولـ يعدؿ ىا أثرًا في 

الراىف، وال نغفؿ أيضًا عف ذلؾ التنوع في المفردات األجنبية القادمة مف لغات  المجتمع الكويتي بالوقت

مختمفة صاغت الميجة الكويتية بالشكؿ الحالي، لذلؾ فإف الحراؾ االجتماعي في الكويت الذي يحتـ ىيمنة 

 ثقافة أقمية أو شريحة مجتمعية عمى ثقافات أخرى، ألسباب عديدة مثؿ:

ذ السياسي، األسبقية في الوعي والتعميـ ومعيار التواجد التاريخي،ال يعنى البتة ممكية رأس الماؿ، النفو 

 1.إنكار مشروعية تواجد وكينونة بقية الثقافات وال حتى مواطنتيا في الدولة والمجتمع

 المطمب الثاني: ارساء قواعد الديمقراطية و استراتيجية تنمية الوعي" العقل النقدي"

يمكف أف تتخذ الديموقراطية أشكاؿ عدة،  حكومة يشارؾ بيا جميع أفراد الشعبالديمقراطية ىي نظاـ 

تبعا لمتقاليد، والمجتمع، والتاريخ الخاص بكؿ دولة. ليس ىناؾ نموذج واحد مثالي لمديموقراطية، إال أف 

                                                           
 مفيـو المواطنة وحقوؽ المواطف، مرجع سابؽ (1)
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 لمديموقراطيات الحقيقية سمات مشتركة، والصفات المدرجة أدناه تعد ضرورية عموما قبؿ أف يقاؿ عف

 :(1)ديموقراطية ما بأنيا حقيقية

الحكومة حوؿ السياسات العامة يعيد بو بموجب الدستور إلى ممثميف مف تخبيف عف  بقرارات التحكـ •

 .الشعب

 يتـ انتخاب ممثمي الشعب في انتخابات دورية وعادلة.  •

ىذه السمطات مف قبؿ يمارس ممثمو الشعب المنتخبوف سمطاتيـ الدستورية دوف مواجية معارضة تعمو عمى  •

 .مسؤوليف غير منتخبيف

 .يحؽ لجميع البالغيف التصويت في االنتخابات •

 .يحؽ لجميع البالغيف ترشيح أنفسيـ لتولي مناصب عامة  •

يحؽ لممواطنيف التعبير عف رأييـ فيما يتعمؽ بالشؤوف السياسية دوف خطر تعرضيـ لمعقاب مف قبؿ   •

 .الدولة

 السعي إليجاد مصادر أخرى لممعمومات، لوسائؿ اإلعالـ اإلخبارية، ومثؿ ىذهيحؽ لممواطنيف  •

 .المصادر يحميو االقانوف

 .لممواطنيف حؽ تشكيؿ مؤسسات وىيئات مستقمة،ب مافي ذلؾ أحزاب سياسية وجماعات ميتمة مستقمة  •

 خارجي كاإلكراهالحكومة تتمتع بالحكـ الذاتي وباستطاعتياالعمؿ بشكؿ مستقؿ خارج أي إكراه   •

 .(2)المفروض مف قبؿ التحالفات والتكتالت

مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، يتمتع كؿ فرد، مف الرجاؿ والنساء،بحقو  21بموجب المادة

 .كإنساف لممشاركة في حكومة دولتو، وىذا الحؽ مرتبط بشكؿ وثيؽ مع حقوؽ اإلنساف األخرى

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، العدد  :بيروت، دراسة حوؿ مفيـو المواطنة  في الدولة والديمقراطيةالكواري عمي خميفة ، ( 1)

 .93، ص 2004، 30
 .95، 94، ص الكواري عمي خميفة، المرجع نفسو( 2)
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شكؿ الوحيد مف أشكاؿ الحكومة الذي يخمؽ المجاؿ الذي يستطيع يمكف أف توصؼ الديموقراطية بأنيا ال

األفراد مف خاللو التمتع بحقوؽ اإلنساف كاممة، فبالديموقراطية فقط يمكف احتراـ حقوؽ اإلنساف بحؽ، وبدوف 

 حقوؽ اإلنساف ال يمكف أف تكوف ىناؾ ديموقراطية حقيقي.

حكومات الممثمة لمشعب قمما تمجأ لمصراع المسمح وألف الديموقراطية توفر إمكانية المحاسبة، فإف ال

لحؿ الخالفات، وىناؾ ترجيح أكبر لعممياعمى ضماف إدارة الموارد بإنصاؼ؛ حيث أف الديموقراطيات تحتـر 

حقوؽ اإلنساف، ىناؾ ترجيح أكبرألف تعمؿ الحكومات الممثمة لشعبياعمى تمبية احتياجات أفراد المجتمع الذيف 

يعتقد البعض أف مف البدييي أف  .دـ احتراـ حقوقيـ، بما فييـ النساء، والفقراء، واألقمياتيعانوف عادة مف ع

الديمقراطية تصمح ألي بمد ولكؿ ظرؼ، وأنيا أقصر سبيؿ لتحقيؽ التنمية والرفاه والسالـ. ولكف مراجعة 

كـ الرشيد جيدة لتثمر الرفاه لتفاصيؿ التطبيؽ ومقارنة النتائج المختمفة، فالبعض ال يشؾ بأف الديمقراطية والح

واألمف المجتمعي والسالـ، ربما انطالقًا مف قناعات ليبرالية مسبقة تقتضي أف التنافس االنتخابي سيجمب 

رؤية واقعية تقوؿ بأف بناء  مسؤوليف قابميف لممحاسبة مف قبؿ الجماىير، وبكف ىذا الطرح المثالي يقابمو

كخطوة ضرورية لحماية المواطنيف مف المخاطر الداخمية والخارجية  طيةالدولة مقدـ عمى اإلجراءات الديمقرا

ولتاميف الحاجات والخدمات الضرورية لمسكاف، وىنالؾ عدة أبحاث تؤيد كال الطرحيف المثالي والواقعي بناء 

 :(1)الدولة، أي أف بناء الدولة لو شرطيف متكامميف

اختيار الجميور وقابمية المسؤوؿ المنتخب لممساءلة، المؤسسات واإلجراءات االنتخابية التي تضمف  .1

وىذا لو حساسية خاصة في المجتمعات ما بعد األزمات ألنو يساعد في رضا األطراؼ المختمفة 

 .لوجود التمثيؿ السياسي ليا

رفع قدرة الحكومة بحيث تدير الحاجات والخدمات العامة، والمبالغة في بناء قدرات الدولة مف ىذا  .2

 .قد يسبب خالاًل يستغؿ فيو النخب الظروؼ والمناصب عمى حساب الجماىيرالجانب 
                                                           

 .63، ص 2008، عماف، دار القنديؿ لمنشر والتوزيع، حقوؽ االنساف والحريات األساسيةادىـ عبد اليادي،  (1)
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والتصرؼ األقرب لمواقعية ىو اتخاذ اإلجراء الذي يناسب المرحمة الوقتية ويعطي أعمى مردود عمى 

  .التنمية والعدالة وتأميف الحاجات

 شكؿ مجالس تشريعية تكريسا لمبدأ الديمقراطية بما يتناسب مع ما يحصؿ في الدوؿ الحديثة عمى

 12 ،جرى بالتعييف لػ 1921منظمة،استجاب الحاكـ لمطالب الكويتييف بتأسيس مجمس شورى عاـ

 عضوا ولـ يجرى باالنتخاب،إال أف تمؾ التجربة كانت قاصرة وقصيرة بنفس الوقت ولـ تكف تعبر عف مشاركة

 المطالبات الشعبية لمجالس أخرى أكثرسياسية فاعمة ولـ تحقؽ فييا إنجازات تذكر سوى أنيا فتحت أبواب 

 .فعالية ونضج في السنوات المقبمة التي تمتيا

التي تعتبر مف أشير تجارب  1938 ومف ضمف تمؾ التجارب الشييرة تجربة المجمس التشريعي لعاـ

 :المشاركة السياسية في تاريخ الكويت نظرًا لمكثير مف االعتبارات مف أبرزىا

 عضوًا ولـ تكف بالتعييف. 14 أتت باالنتخاب لػ -

 ". الوثيقةاألساسية تشريع قانوف عاـ عمى شكؿ دستور تسمى"  -

إلغاء الضرائب عمى الصادرات وضريبة سفف  تحقيؽ الكثير مف اإلصالحات القانونية والتشريعية منيا: -

الجمارؾ عف الصيد عمى المؤلؤ التي تدفع لمحاكـ، تشكيؿ قوة لمشرطة، إنشاء ثالثة مدارس، فصؿ دخؿ 

مخصصات األسرة، تدخؿ المجمس في المعاىدات مع بريطانيا وخصوصًا النفطية التي كانت محؿ إزعاج 

 .لمحاكـ ولبريطانيا ذاتيا

 .(1) التشريعية، التنفيذية،القضائية(( احتكار المجمس لكافة السمطات -

الكبرى التي حققيا المجمس التشريعي في عمرىا  مف جية أخرى عمى الرغـ مف كافةاإلنجازات

إال أنو برزت أثناء مناقشات المجمس ألوؿ مرة بعض الظواىر السياسية واالجتماعية   )نصؼ سنة(لقصير

المتعمقة ببمورة مفيوـ أولي لممواطنة لكنو كاف مفيومًا مختاًل، كما تدلنا وتطمعناعمى طبيعة التوازنات السكانية 

                                                           
 .63ادىـ عبد اليادي، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 لمجتمع الكويتي آنذاؾ، ففي ذلؾ المعترؾ السياسي لـ يتحقؽ مفيوـ المشاركة الفاعمةوالفئوية في ا

Effective Participation   التي تقوـ عمى المساواة والعدالة االجتماعية؛إذ ظيرت القوى االجتماعية

لبحث عف المييمنة آنذاؾ في الكويت في حيف غابت بعض القوى أوألتزمت الصمت في التعبيرعف مطالبيا وا

دور فاعؿ في المجتمع نفسو، فانتخابات المجمس كانت عبارة عف انعكاس لنفوذ التجار مف الناحية المينية 

الوظيفية أو حتى االجتماعية والعرقية، إذ مارس التجار نوع مف أنواع التمييز باستبعاد الكويتييف مف أصوؿ 

ممية اإلنتاج البحرية مثال لبحارة وصيادي المؤلؤ، فارسية  أو شيعية كما استبعدوا ذوي الميف الدونية في ع

 كما لـ يكف ألي مف القوى القبمية الصغيرة في تركيبة األحياء الكويتية القديمة أي دور في الفضاء السياسي

 .(1)آنذاؾ

 المطمب الثالث: منظومة حقوق االنسان  وصيانة السمم  

وىو أوؿ بياف دولي أساسي ومرجعي يتناوؿ الحقوؽ  يعتبر اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بيانا عاما

اإلنسانية لألفراد. وىي حقوؽ غير قابمة لمتصرؼ أو االنتياؾ أو المزايدات يتمتع بيا الصغار والكبار، النساء 

بوصفو  1948ديسمبر 10والرجاؿ عمى السواء. وقد صدر ىذا اإلعالف في قرار لمجمعية العامة المؤرخ في 

  .إلنجازات جميع الشعوب وجميع الدوؿ" فيما يّتصؿ بحقوؽ اإلنساف "المعيار العاـ

ويشمؿ حقوؽ عديدة مدنية وسياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، يستحقيا األفراد في كؿ مكاف وكؿ 

 .زماف

لقد رحبت العديد مف الدوؿ بيذا اإلعالف مما أضفى عميو وزنا معنويا كبيرا. غير أف ىذه الدوؿ غير 

  .بو، وىو يمثؿ فقط مجموعة مبادئ سامية ليا قيمة أدبية وأخالقية وسياسية مميمة ممزمة

                                                           
 .56ص  ،المرجع نفسو( 1)
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، عمى أف "اإلعالف 1968وتجدر اإلشارة أف مؤتمر األمـ المتحدة الدولي لحقوؽ اإلنساف وافؽ، سنة 

 "(1)العالمي يشكؿ التزاما بالنسبة ألعضاء المجتمع الدولي

العالمي لحقوؽ اإلنساف فاتحة المنظومة الدولية لحقوؽ اإلنساف التي وضعتيا مختمؼ  ويعتبر اإلعالف

 .أجيزة منظمة األمـ المتحدة

إف مصطمح حقوؽ الذي نتعامؿ معو مصطمح دولي تـ تحديد مالمحو في المجتمع الدولي وبالتحديد 

الثانية. وىذا المصطمح لـ يشكؿ  داخؿ ىيئة األمـ المتحدة كرد فعؿ عمى النتائج المدمرة لمحرب العالمية

مفيوما جديد في تاريخ البشرية ولكنو أخذ أشكاال عديدة في السابؽ، وكاف نتاج نشاط بشري يحاوؿ اإلجابة 

عمى سؤاؿ الظمـ والمعاناة والقير، ورفض أنماط النشاط البشري التي أنتجت ىذه المعاناة فالعبودية والتسمط 

والتمييزبيف البشر عمى أساس العرؽ  (2)طفاؿ والعماؿ والمذابح الجماعيةوالحروب المدمرة واستغالؿ األ

 .والتعذيب والفقر كميا أحداث قديمة، وأيضا العمؿ إليقاؼ ىذا الظمـ ىو نشاط بشري قديـ

يشير معنى حقوؽ اإلنساف ببساطة يشير إلى الحقوؽ التي ُيعتقد أف كؿ البشر ينبغي أف يتمتعوا بيا 

بؽ عمييـ الشرط اإلنساني. أي أف ىذه الحقوؽ ليست منحة مف أحد، وال يؤذف فييا مف لكونيـ بشر، وينط

الدولة. وىذه األخيرة ال تمنحيا وال تمنعيا. فبينما قد تختمؼ األنظمة القانونية مف دولة إلى أخرى, فإف 

لدولي، أي أف كؿ الحقوؽ المرصودة والمقررة لإلنساف ىي استحقاقات ال لبس وال غموض حوليا في القانوف ا

دولة مطالبة بأف تكيؼ أنظمتيا القانونية بحيث تستوعب، وتعكس، وتطبؽ، وتحتـر مواد القانوف الدولي 

 ، الخاصة بحقوؽ اإلنساف

                                                           
 .42، ص 2000مطبعة السنابؿ،  :، عمافسؤاؿ حقوؽ االنسافعماد عمر،  (1)
 .113شعباف عبد الحسيف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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إف حقوؽ اإلنساف كتعبير لـ يتـ استخدامو إال في وقت قريب حيث كاف تداوؿ "الحقوؽ" دوف ربطيا 

االنتماء إلى الجنس البشري، ومرتبطة بطبيعة الجنس البشري فيي  باإلنساف، ولكف حقوؽ اإلنساف ىي نتائج

 .(1)الحقوؽ المتأصمة في اإلنساف لكونو إنساف

حرصت النظـ العريقة في اعالف حقوؽ اإلنساف عمى وضع الضمانات العممية الحتراـ وحماية ىذه 

قوؽ اإلنساف عمى غيرىا مف الحقوؽ، وقد أخذت ىذه الضمانات عدة صور أساسيا سيادة المواد المقررة لح

القوانيف، فبعد اف كانت تعتبر مجرد اعالنات ال قيمة قانونية ليا ترد عادة في ديباجة الدستور وأحيانا في 

بدايتو، بدأ يعترؼ ليا بالقيمة اإللزامية واف استمر بعض الفقياء الدستورييف عمى إنكار ذلؾ عمييا، بؿ عمى 

ف العادية. وأما مف اعترؼ ليا بقيمة اإللزامية فبعضيـ يراىا في مرتبة أعمى انيا ال ترقى إلى مرتبة القواني

مف الدستور نفسو وبالتالي فيي ممزمة لممشرع العادي ولممشرع الدستوري، والبعض اعتبرىا في مرتبة الدستور 

 .بحيث تكوف ممزمة لممشرع العادي ولإلدارة

 :(2)انات حقوؽ اإلنساف ىيوبذلؾ يمكف القوؿ أف الصور التي تبمورت فييا ضم

 الفصؿ بيف السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. -

 الرقابة الدستورية لضماف أف تكوف القوانيف في نطاؽ الدستور، وتكوف وقائية سياسية أو قضائية. -

 .قوانيفرقابة المشروعية لضماف أف تكوف الموائح والقرارات التنظيمية والفردية في نطاؽ الدستور وال -

إحداث نظاـ المفوض البرلماني أو المدعي العاـ المختص بحقوؽ اإلنساف أو الوسيط أو أي مؤسسة  -

 .وطنية أو لجنة تعنى بحقوؽ اإلنساف

رقابة الشعب المباشرة في نظـ الديمقراطية المباشرة بوسائؿ االستفتاء واالعتراض وعزؿ النواب ورئيس  -

 .باشرة بواسطة الشعبالدولة وحؿ المجالس النيابية م
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 .رقابة الشعب غير المباشرة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ واألحزاب والنقابات والجمعيات  -

 إنشاء محكمة خاصة لحقوؽ اإلنساف.  -

حقوؽ اإلنساف تعتبر ضمانات قانونية عالمية تحمي األفراد والجماعات مف أي تصرؼ أو إىماؿ يمس  إف

 .(1)الحريات األساسية والكرامة البشرية

حيف ننظر لمقوانيف المتعمقة باالنتخاب وتمثيؿ اإلرادة السياسية لألمة، فإنيا بال شؾ تشكؿ انتياؾ 

عبر في اشتراطاتو عف شريحة ضيقة مف األمة وليس األمة بأسرىا صارخ لقيمة المواطنة الدستورية، فيو ي

مما يوقعو في شبو التمييز في المواطنة، إذ أستبعدت حتى ىذاالوقت شرائح عديدة مف الحصوؿ عمى حؽ 

االنتخاب والترشيح مثؿ العسكرييف المنتسبيف لمؤسستي الدفاع والداخمية في حيف يحؽ لمؤسسة الحرس 

ذلؾ الحؽ، وىي محؿ تناقض اليمكف تفسيره عبر وعي معرفي وديموقراطي ماداـ االثناف الوطني العسكرية 

يتسماف بذات الطابع األمني والعسكري تقريبًا، وأيضًا أستبعد مف ىذا الحؽ شريحة مف الكويتييف المقيميف في 

ة بالبالد التي يقيموا الخارج أما ألسباب دراسية أو وظيفية؛ إذ ال يستطيعوف التصويت في السفارات الكويتي

 بيا.

وعمى الرغـ مف تغيير األنظمة الديموقراطية لقوانينيا بخصوص عمر الناخب وفترة األختبار 

عاـ  18سنة حتى الػ 21 لممتجنسيف الجدد لمنحيـ حؽ االنتخاب فإنا لقوانيف االنتخابية تمنع مف ىـ أقؿ مف

 .(2)المتجنسيف الجدد لمحصوؿ عمى حؽ االنتخاب مف االنتخاب وتشترط مضي عشروف عامًاعمى

بالنسبة لإلشكالية التي تمس قيمة المواطنة الكاممة لشريحة كبيرة مف المواطنيف الذيف حصموا عمى 

المواطنة عف طريؽ التجنيس، فالكويت تمثؿ استثناء شاذ عف أنظمة وتشريعات كثير مف الدوؿ الديموقراطية، 

ف ممارسة حقو في االنتخاب لفترة زمنية طويمة تصؿ النقضاءعشريف سنة مف فيما يخص حرماف المتجنس م
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 لسنة15 تاريخ حصولو لمجنسية الكويتية، والجدير بالذكر أف ىذه المدة كانت عند صدور األمر األميري رقـ

وعدؿ ىذه المدة إلى  1966 لسنة 70 ، عشرسنوات مف تاريخ كسب الجنسية، ثـ صدر القانوف رقـ 1959

 .الذي رفع المدة مرة أخرى إلى ثالثيف سنة  1986 لسنة 130 يف سنة وصدر المرسـو بقانوف رقـعشر 

،التي حددت عشريف سنة لمحصوؿ عمى  1995 لسنة 32 مع صدور المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ

بالغة غير حؽ االنتخاب مف تاريخ كسب الجنسية الكويتية، فإف ىذه المدة مازالت تخضع لذىنية التشدد والم

المقبولة في اختيار صدؽ  المواطنة لدى المتجنس ألسباب عديدة، أبرزىا أف ىذا المواطف الكويتي بالتجنس 

لـ يحصؿ عمى الجنسية الكويتية إال بعد مرور عقود طويمة مف الزمف وفقا لمعايير قانوف الجنسية الكويتي، 

ت الدولة ومنيا مؤسسات ذات طابع سيادي ميـ فيو مقيـ عمى األراضي الكويتية واألغمب يعمؿ في مؤسسا

دارية في متناوؿ يد متخذ القرار السياسي والتشريعي، يمكف الرجوع إلييا فيو  ولو سجالت أمنية وقضائية وا 

يحـ لكؿ مقومات المواطنة اإلدارية والمجتمعية التي تؤىؿ لمحكـ عمى سالمة اندماجو في المجتمع الكويتي 

المواطنيف الكويتييف، وبما أف حصولو عمى حؽ االنتخاب يعد أحد الوجوه الميمة  كمواطف مثمو مثؿ بقية

 .(1)لسرعة االندماج والتكيؼ مع أفراد المجتمع مف المواطنيف

إف المبالغة في تحديد ميمة العشريف سنة الختيارسالمة مواطنتو،إنما لو أثار سمبية عمى مواطنتو ذاتو 

ذاكاف الشعوره بأنو مواطف ذو مرتبة نا قصة عف بقية المواطنيف كما يطعف ذلؾ في كفايتو وأىميتو الوطنية وا 

البد مف اإلصرار عمى شرط المدة ىذا فباإلمكاف اقتفاء أثر الكثير مف بمداف الديموقراطيات العريقة التي 

بد مف ال 32 حددت مدة ال تتجاوز الخمسة سنوات مثمما أشارت في بدايتيا المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ

التنويع عمى أف تمؾ المواد والنصوص المنبثقة مف الدولة الدستورية تعبر عف نفسياعمى شكؿ مبادئ نظرية 

عامة عمى أىميتيا المدنية والقانونية الممزمة، وليس بالضرورة أف تنسجـ أىداؼ وغايات تمؾ النصوص مع 

واة بسبب سوء تطبيؽ تمؾ النصوص المدنية الواقع المعاش،الذيت تمظير فيو صوركثيرة مف التمييز والالمسا
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دارية أقؿ أىمية مف النصوص الدستورية ذاتيا،مثمما يحصؿ  أو تجاىميا أو بمناقضتيا بنصوص قانونية وا 

عمى سبيؿ المثاؿ في قانوف الجنسية، وغير ذلؾ فإف المطمع عمى كيفية اختيار شغؿ الوظائؼ القيادية وأيضا 

يعرؼ تمامًا بأف إجراءاتيا التتـ لمفيوـ تكافؤ الفرص بصمة، كماأنو ال  وظائؼ بعض المؤسسات السيادية

يتناغـ مع مفيوـ المساواة المدنية الذي تردد لمرات عديدة في بعض النصوص الدستورية، فالواقع يخضع 

لمعايير مثال لموساطة والمحسوبية وتبادؿ المصالح الخاصة والفئوية والوالء الشخصي التي تضر شكؿ 

 .ؽ مفيـو المواطنة المتساوية، مما ينعكس عمى شعور الوالء الوطني لممواطفعمبي

 ماىو معروؼ بأف ىذه الفجوة الكبيرة في الكويت مابيف المواد الدستورية التي تضطمع ىالمساواة

والعدالة االجتماعية في المواطنة، وما بيف الواقع الفعمي ليا، تعتبر مف الظواىر العالمية التي ال يخمو منيا 

مجتمع بما فييا مجتمعات الديموقراطيات العريقة، ذات المنبع األساسي لمبادئ حقوؽ اإلنساف والمواطنة 

ظمتيااالنتخابية والدستورية لمشاريع إصالح والديموقراطية التمثيمية، والحاؿ أف ىذه المجتمعات أخضعت أن

وتغيير مع مرور الزمف لتحقيؽ أقصى درجات االندماج والتعايش لمواطنييا، ومع كؿ ىذه المحاوالت تنبيت 

تمؾ األنظمة بأف الواقع االجتماعي وأف قاـو تمؾ اإلصالحات عمى مستوى التطبيؽ، فيناؾ عمى الدـو 

عف اإلضرار بقيمة المواطنة عبر سياسات إدارية وقانونية منيا عمى سبيؿ مفاىيـ خالقة لثني ىذا الواقع 

  "action affirmative"المثاؿ تطبيؽ مفيوـ التمييز اإليجابي الذي يعرؼ باألدبيات األنجموسكسونية 

 .positives discriminations (1)» والفرانكفونية
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 المواطنةالمطمب الرابع: تفعيل المؤسسات المجسدة لمبدأ 

اف وجود منظمات مجتمع مدني فاعمة شرط أساسي مف شروط الديمقراطية، باعتبارىا األداة المثمى 

 لتثقيؼ المجتمع وتوعيتو بحقوقو وواجباتو.

بسبب غياب أي تصور واضح ودقيؽ لمفيوـ المجتمع المدني والحياة المدنية والكيفية التي تعمؿ عمى 

 لتطوعية المستقمة.آليتيا منظمات المجتمع المدني ا

كيؼ يمكف تحقيؽ مفاىيـ المجتمع المدني الديمقراطي التي يعتقد البعض انيا نسيج خفي لمفكر 

المسيحي بمواجية  الفكر االستبدادي الشرقي، وبالعودة الى معطيات التاريخ القريبة فاف الديمقراطية  -الغربي

ية في الحرب العالمية الثانية، فيؿ يمكف تحقيؽ وتحققيا في الغرب لـ تحسـ إال بعد سقوط واندحار الفاش

الثوابت الديمقراطية مثؿ حرية التعبير واالجتماع، حرية االقتراع العاـ، حرية الصحافة، التبادؿ الحّر لألفكار 

 والمعمومات،الحريات الفردية الشخصية، سيادة القانوف،التداوؿ السممي لمسمطة في المشاركة السياسية العامة.

 يكوف المجتمع المدني ىو المجتمع اّلذي يقوـ عمى أساس نظرّية التعاقد بيف الفرد والمجتمع، وبيذا

ّية.  ذلؾ يقتضي بناء مجتمع وسمطة عمى أساس التعاقد والحرِّ

وبذا يتـ االنتقاؿ مف المجتمع الّطبيعي إلى المجتمع السياسي أو المجتمع المدني حسب مفيوـ ىذه  

 .(1)النظرّية

ىناؾ أىمية لدور المنظمات المجتمعية وىودور اليرقى الى دور األحزاب السياسية، لكنو الييبط 

باشراؾ المواطنيف في صنع القرار سياسيا واجتماعيا وتجسيد أشكاؿ معينة مف الديموقراطية المباشرة والعمؿ 

ات جزئية وشاممة وتقديـ لمتأثير عمى سياسات السمطة في قضايا جزئية أوشاممة والمساىمة في رسـ سياس

خدمات لممواطنيف وخاصة لمفئات المعزولة والميمشة منيـ والحد مف تمركز السمطات والصالحيات بيد قوة 
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واحدة في المجتمع أي توزيع مصادر القوة عمى مختمؼ عناصر المجتمع والعمؿ عمى الرقيب الوعي 

  .نسافاالجتماعي ونشر المفاىيـ المدنية حوؿ المواطنة وحقوؽ اال

لتحقيؽ البناء الوطني وبناء التنمية الشاممة البد مف التكامؿ بيف منظمات المجتمع المدني والسمطة، 

وحتى يتـ ذلؾ عمى السمطةأف تقر حؽ المواطف باالنتظاـ وقبوؿ السمطة ومنظمات المجتمع المدني عند 

 .(1)ـ ذلؾ وجود ديموقراطية وتعدديةالمشاركة وتقبؿ بمبدأ المشاركة بدياًل لمتنافس والتوازي،أما يستمز 

مف الضروري أيضًا تعبير الحكـ عف اإلرادة الشعبية واعتبار المواطنيف مرجعية السمطة ومنظمات 

يجاد  المجتمع المدني وكذلؾ توزيع مصادر القوة والبد مف سيادة القانوف والمساواة في تطبيقو عمى الجميع وا 

السمطة والمنظمات المجتمعية التطوعية، سواء بسواء لحظر الفساد  تشريع واضح لممساءلة والمحاسبة داخؿ

البيروقراطي والمحسوبيات ومف الضروري االتفاؽ عمى خطة تنموية ورسـ سياسة تمويمية متفؽ عمييا، والقياـ 

ختمفة البد مف االحتراـ المتبادؿ لألدوار الم،بالواجبات المتبادلة بيف السمطة والمنظمات المجتمعية التطوعية

ثراءالسمطة باستقاللية مرجعيات النظرات المجتمعية والتطوعية  بيف السمطة ومنظمات المجتمع المدني وا 

 .(2)عنيا

اّتخذ مفيوـ المجتمع المدنّي دالالت مختمفة، وفقًا لمشروط التاريخّية والتبّدالت االجتماعّية ضمف 

البيئة الغربّية، في سياؽ ما ُيمكف أف ُيطمؽ عميو االجتماعّية السائدة التي شيدتيا  -المنظومة السياسّية 

عممية "التمرحؿ"، والتي تعني تكرار ظيور المفيوـ، عبر مراحؿ مختمفة، بأشكاؿ وصور عّدة متباينة؛ ومنذ 

، عاد مفيوـ المجتمع المدنّي بقوة مف قبؿ منّظريف ومفّكريف يمينّييف، أو  العقديف األخيريف لمقرف المنصـر

المحافظيف الجدد، في أوروبا الغربّية والواليات المتحدة األميركية، وكذالؾ مف قبؿ مثّقفيف ينتموف إلى 

ليبرالييف في أوروبا الشرقّية؛ كما أخذت تبرز وتظير تّياراٌت سياسّيٌة، ونخٌب ثقافّيٌة وبعضيا ذات أيديولوجّيات 
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جديدة، تُبّشر، وتسعى إلى بمورة ىذا  وتوّجيات يسارّية أو شمولّية حتى وقٍت قريٍب، وقوى ونخب ومجاميع

 .المفيوـ في مجتمعات البمداف النامية، ومف بينيا البمداف العربّية

عمينا أف ُنمّيز ىنا بيف واقعيف وحالتيف تختمفاف جذرّيًا ىما: واقع وظروؼ البمداف المتقّدمة،  وغير أن

التي تمتمؾ بالفعؿ مجتمعاٍت مدنّية راسخة، تشّكمت عمى امتداد ثالثة قروف منذ القرف السابع عشر مف قياـ 

ة )البريطانّية/الفرنسّية(، وحرب ما ُيعرؼ بالدولة/األّمة )الدولة الحديثة(، نتيجة الثورات البرجوازيّ 

االستقالؿ)األميركّية(، التي أنيت كاّفة أشكاؿ التراتبية القديمة، وتشكمت الوالءات التقميدّية الخاّصة )الحكـ 

المطمؽ، اإلقطاع، الكنيسة(، وأضعفت إلى حدٍّ كبيٍر االنتماءات األىمّية )العائمة، الطوائؼ الحرفّية(، 

مّية المركزّية الواحدة، المتموقعة فوؽ األّمة، والُمعّبرة عف وحدتيا ومصالحيا وحصرتيا بالدولة القو 

  .(1)المشتركة

وفي سياؽ سيرورتيا )الدولة( ظير وترّسخ مفيوـٌ جديٌد، تمّثؿ في فكرة المواطنة )بخالؼ التابع والرعّية 

ة واالنفتاح والتعّددية، التي تْكفميا في العيود القديمة( المتساوية في الحقوؽ والواجبات، وااللتزاـ بالشفافيّ 

السياسة المدنّية )العقد االجتماعّي(، التي تتضّمف المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، ومبدأ التداوؿ 

السممّي لمسمطة، مف خالؿ حّؽ الترشيح واالنتخاب )البرلماف(، وحّؽ المساءلة والمحاسبة، المستند إلى أسٍس 

ٍة )الدستور( ممِزمة، تعّيف بموجبيا فصؿ وتوازف واستقاللّية السمطات )التنفيذّية، التشريعّية، قانونّيٍة/حقوقيّ 

 .(2)القضائّية(، منعًا الحتكار السمطة، وتغّوؿ أجيزة الدولة

في موازاة تمؾ الدولة الحديثة، أخذت تتشّكؿ منظّماٌت ومؤّسساٌت مدنّيٌة مستقّمٌة، ترفد الدولة، وُتراقب 

ب ممارساتيا، وُتشارؾ في تحقيؽ الكثير مف المياـ والوظائؼ االجتماعّية، التي عجزت أو تخّمت وُتصوّ 

الدولة عف القياـ بيا؛ إذًا، اختمفت داللة المفيوـ مف مجّرد التمييز بيف المجتمع الطبيعّي )القديـ( والمدنّي 

                                                           
 .200الجباعي جاد الكريـ ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .190بشارة عزمي، مرجع سابؽ، ص ( 2)
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ـّ )السياسّي( والخاّص )الثقافّي(، ليُ  صبح مفيومًا لو داللٌة جديدٌة، ُيعّبر عف )الحديث(، والتحديد بيف العا

قطيعٍة وتجاوٍز لمعناه القديـ، يتمّثؿ في بروز فاعٍؿ اجتماعيٍّ محّدٍد في البمداف المتقّدمة، ىي منظماٌت 

وىيئاٌت ومؤّسساٌت مدنّيٌة مستقّمٌة عف المجتمع السياسّي )الدولة(، تمتمؾ مف القّوة والّنفوذ والموارد ما ُيمكف أف 

اوز إمكانّيات العديد مف الدوؿ؛ وُنشير ىنا عمى سبيؿ المثاؿ إلى أّف ما رصدتو مؤّسسة "بيؿ غيتس" يتج

 .(1))مالؾ شركة مايكروسوفت( لدعـ المشاريع االجتماعّية، واألبحاث العممّية

والدراسات الخاّصة باألمراض المستوطنة والخطيرة )األيدز( يصؿ إلى عشرات المميارات مف  

ت، وىي تفوؽ ميزانّيات العديد مف الدوؿ النامية مجتمعًة. ومف ىنا نمحظ أّف الدوؿ الديمقراطّية لجأت الدوالرا

إلى استخداـ مفيوـ المجتمع المدنّي لمتغطية عمى استقالتيا مف وظيفتيا االجتماعّية واالقتصادّية، وفقا لمنطؽ 

ات المتعّددة الجنسّية، التي أصبح مجاليا الحيوّي الميبرالية الجديدة، وقوانيف السوؽ الغابّية، ومصالح الشرك

 (.يشمؿ العالـ بأسره؛ وىو ما يتجّمى في العولمة وآلّيات ىيمنتيا )الوطنّية والدولّية

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّف الحديث عف إلغاء الحدود والحواجز أماـ انتقاؿ الرساميؿ والسمع والتقنّية 

واألفكار والبشر )مع وجود قيوٍد صارمٍة عمى صعيد العمالة الُمياجرة مف بمداف الجنوب(،عمى امتداد العالـ، 

السائدة طريقًا ذا اّتجاٍه واحٍد، ينطمؽ وينبع مف والتي تُبّشر بيا العولمة، يعني ضمف معادالت القّوة والسيطرة 

 .(2)الدوؿ المتقّدمة الغنّية صوب البمداف المتخّمفة الفقيرة، وبما ُيؤّبد تخّمفيا وتبعيتيا وارتيانيا

أّما في البمداف النامية، ومف بينيا البمداف العربّية، فإّف بروز وتنامي استخداـ ىذا المفيوـ، والّدعوة إلى 

ترسيخ قياـ مؤّسسات ومنّظمات المجتمع المدنّي المستقّمة، يأتي في سياؽ فشؿ الُنخب العربّية )التقّدمية بناء و 

والمحافظة معًا( الحاكمة في بناء الدولة/األّمة، وترسيخ رابطٍة وىويٍة وطنّيٍة جديدٍة عمى أساس المواطنة 

قبميا مف انتماءاٍت ووالءاٍت )قبمّية وعشائرّية  المتساوية في الحقوؽ والواجبات، والتي ُتمّثؿ قطيعًة مع ما

                                                           
 .195، ص بشارة عزمي، مرجع سابؽ( 1)
 .12الكواري عمي خميفة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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ومناطقّية ومذىبّية( فرعّية تقميدّية، ُيضاؼ إلييا فشؿ أنماط التنمية والتخطيط اإلدارّي )البيروقراطّي( لالقتصاد 

الوطنّي، والتي حّددتيا تقارير التنمية العربّية في ثالثة نواقص أساسّية، ىي: نقص الحرّية، نقص تمكيف 

مرأة، نقص المعرفة؛ مؤّسسات المجتمع المدنّي ُتطرح ىنا كمطمٍب لسّد الفراغ، وردـ اليّوة بيف الدولة ال

االستبدادّية/الريعّية وأجيزتيا البيروقراطّية/األمنية المتغّولة، التي تعيش فشميا الذريع، وأزمتيا الشاممة، عمى 

ربّية المتراجعة إلى مكّوناتيا التقميدّية الفرعّية، جميع المستويات واألصعدة مف جيٍة، وبيف المجتمعات الع

والذي يحمؿ معو مخاطر التفّكؾ، وانفجار وتصاعد أعماؿ العنؼ واإلرىاب مف قبؿ الجماعات المتطّرفة 

والتكفيرّية، والموّجية ضد الجميع، أو "المأكمة الكبرى" في حرب الجميع ضّد الجميع، وفقًا ليوبز، وعمى 

 .(1)اىد تجّمياتو في معظـ المجتمعات العربّية مف جيٍة أخرىالّنحو الذي ُنش

                                                           
 .176الكواري عمي خميفة، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 خاتمةال
 

 :ما يميمن خالل دراسة الموضوع يمكن استخالص مجموعة من النتائج تتمثل في

المواطنة تعمل عمى تحقيق تدبير وحكامة المجتمع بكل مكوناتو ومؤسساتو. وتعمل عمى  إن  

والمجتمع من خالل تمكين المواطن من حقوقو والدولة من حقوقيا، والعمل القوية ضمان استمرار الدولة 

من أجل رفعة الوطن وتقدمو ونمائو. وىي تساىم في تشكيل شخصية المواطن واليوية الجماعية لموطن 

 الثقافية واالجتماعية والفمسفية. 

ن المواطن من الثقة بالنفس من حيث ثقتو بقدراتو الشخصية، التي تمكنو ككما أن المواطنة تم 

بل تجعمو متحديا لمصعوبات والمعوقات التي تقف أمامو. فيو  ؛في الوطن وفاعال فيو مشاركةمن ال

مواطن فاعل في الدولة من خالل المشاركة السياسية ناخبا ومنتخبا ومحاسبا لمؤسسات الدولة عن 

 .اطن ونحو الذات والمجتمعمياميا نحو المو 

النظر  جبال يو بتنشئة اجتماعية في ظروف جيدة،  الفرد منذ طفولتويحظى أن يجب و عميو 

ينبغي إعداده لكي يكون مواطنا في المستقبل، فيو مواطن في األصل، وتربيتو بل إليو كمجرد تمميذ 

يده بالمعارف والميارات والقيم التي عمى المواطنة تعني تحضيره لممشاركة الفاعمة في خدمة وطنو، وتزو 

تؤىمو لتحمل المسؤوليات في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، وُتعده لممساىمة 

  .اإليجابية في تطوير المجتمع نحو األفضل

 منيا واإلقميمية والسياسية والفكرية االجتماعية التحديات من مجموعة الحالي الكويتي المجتمع يواجو

 يمي وفيما لموطن، واالنتماء والوالء المواطنة قيم وتزعزع الثقافية وىويتيم الوطنية ثوابتيم تيدد والتي والعالمية

 :التحديات ىذه أىم
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 قبل من مألوفة تكن لم ظواىر وانتشار والعقاب الثواب مبدأ تفعيل وعدم القانون ىيبة ضعف •

 .وغيرىا اإلنتاجية وضعف المصالح وتعطيل كاإلضرابات

لعدم وجود مؤسسات و ىياكل فاعمة ) إعالمية، تربوية، و تشريعية(  االجتماعي االندماج غياب •

و يضعف  الدولة تركيبة في تصدعا ممايخمق ؛الطبقية أو أوالقبمية العقائدية واالنتماءات الجنسيات تعدد بسببو 

رئيسية مجتمعية ىي كتمة القبمية، كتمة السنة، و كذلك  ، و يؤدي إلى بروز تكتالتالوطنية الوحدة روابط

الشيعية تؤثر عمى عمل المؤسسات الرسمية و البرلمانية، بما يؤدي إلى استخدام االدوات القانونية، و 

 الدستورية كوسيمة لمتعبير عن مصالح ىذا التقسيم الفئوي دون مصمحة الدولة العميا.

 الفردية، المصالح العامةعمى المصالح تقديم إلى تدعو التي المتوارثة المجتمعية القيم من كثير تجاىل •

 .التخوين أو المالية الذمم في الطعن أو النوايا إلى النفاذ أو المفظي التراشق أو الشخصي اليجوم وتمنع

 اليوية عمى لمحفاظ يسعى الذي الثقافي واإلرث لموطن المشرق التاريخ عمى التركيز في القصور •

 .األخرى الثقافات بقية ويميزىاعن الكويتية

 المالية بالحقوق المطالبة في اإللحاح إلى نالمواطني من الكثير تدفع خاطئة مجتمعية ثقافة وجود •

 لتقبل االستعداد أو الواجبات من األدنى الحد تقديم دون ،والتعميمية والصحية والثقافية والخدمية واالجتماعية

 .الدولة كميًاعمى المعتمد االستيالكي والفكر الثقافة ىذه لتغيير الدولة محاوالت

 ثقافياً  المجتمع الكويتي عن غريبة أومجتمعات لدول وسموكيات نماذج تطبيق وأ اقتباس محاوالت •

 .االقتباس أو لمتطبيق أبدا تصمح ال وتاريخياً  واجتماعيا ودينياً 

  

 : اآلتية األىداف و من أجل مواجية تمك التحديات، و بيدف تحقيق  

 .الكويتي المواطن لدى الوطني الوعي تنمية -

 .الصالحة المواطنة قيم تأصيل -
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 .الكويتي المجتمع فئات بين الوطنية الوحدة تحقيق -

 .بالمواطنة والشعور اإلحساس تعزيز -

 .الكويتي لمجتمعا في المواطنة تعميق في المجتمعية الشراكة تحقيق -

 والوالء لمدولة تتمثل فيما يمي:، استراتيجية داعمة لممواطنة واالنتماءتبني الكويت  يجب عمى دولة

 عمى ويحافظ الكويت لوطنو والوالء يشعر باالنتماء الذي الصالح الكويتي المواطن السعي اليجاد -1

 .المجتمع الكويتي فئات بين الوطنية الوحدة

 الوحدة ويصون لموطن واالنتماء والوالء المواطنة مقومات عمى يحافظ الذي الصالح المواطن إعداد -2

 اإلنسان وحقوق والدستور السمحاء اإلسالمية الشريعة إطار في االجتماعي الترابط يحقق بما الوطنية

 .الدولة وقوانين

 .الصالحة المواطنة لقيم الداعم واالجتماعي الثقافي المناخ تشكيل -3
 
 لدى الوطني الحس تعزيز في  (العبادة دور ، واإلعالم ،المدرسة ،األسرة(التربية وسائط دور تفعيل -4

 .الكويتي المواطن

 .الصالحة وقيميا المواطنة وتصون تؤصل التي والقوانين التشريعات سن -5

 مايتعمق كل في المجتمعية الشراكة لتحقيق واألىمية الحكومية المؤسسات بين اتصال قنوات إيجاد -6

 .بالمواطنة

 .الصالحة المواطنة قيم تدعم ومشاركات فعاليات إقامة -7
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 .29واألعالم، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط المنجد في المغة  .1

 :رابعا/ المجالت

، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، مجمة الفكر السياسيحسين جمعة، "الوطن والمواطنة"،  .1

 .2006، 25العدد 

، المممكة العربية جريدة الرياض، "دور القانون في تكريس المواطنة" بد اهلل السهمي،عمحمد بن . 2

   .2007، 14193العدد  ،السعودية

 رابعا/ المواقع االلكترونية:

(: األبعاد الدستورية 2007-1990) الجمهورية اليمنيةالمواطنة السياسية في  محمد النعماني، .1

 متحصل عميه: والقانونية والعممية،

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102886  

 :متحصل عميه، في الحوار والمواطنة ومجتمع المعرفة"عمي القاسمي، "مقاربات . 2

http://www.iraqalkalema.com/article.php?id=2880   
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( : األبعاد  2007 -1990محمد النعماني، "المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية ) . 3

 متحصل عميه: الدستورية والقانونية والعممية"،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102886 

 متحصل عميه:مجدي خميل، )حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة(، . 4

http://www.amcoptic.com/n2008/magdy-khalil-6-08.htm 

 متحصل عميه:، ياسر خالد عبد بركات، )مبدأ المواطنة واستحقاق الدستور الدائم(. 5

http://mcsr.net/activities/007.html  

عبد اهلل بن دهيش، رؤية مواطن لموطن بين )المواطنة والوطنية(، الجزيرة، متحصل  بن خالد. 6

 :عميه

 http://www.suhuf.net.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm 

متحصل ماجد بن ناصر بن خمفان المحروقي، دور المناهج في تحقيق أهداف تربية المواطنة، . 7

 www.moe-nizwa.net عميه:

 عمي حسين ال ابراهيم، )المواطنة التي يتحدث عنها الجميع(، . 8

http://www.mohawer.net/forum//showthread.php?t=12551 

، )المواطنة في رؤية ثالث سياسيين كرد من سورية( ،متحصل عميه من محيي الدين عيسو. 9

 الموقع:    

  http://www.yek-مdem.com/moxtarat=8-25-1-2008.htm 

 

http://www.suhuf.net.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm
http://www.yek-مdem.com/moxtarat=8-25-1-2008.htm
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 متحصل عميه:الدولة الكويتية، متحصل عميه من موقع:  طبيعة. 10

Http : kamataytion.com 

 : httpمفهوم المواطنة وحقوق المواطن، الجزء الثالث، المتحصل عميه من الموقع: .11

www.oujdacity.net.htm 
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 الفهـــــرس
 الصفحة العنـــــــــــــوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شكر وعرفان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داءــــــــــــــــــــــــــــإه

 ج-أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــمقدم

 الفصل االول5 االطار المفاهيمي لممواطنة و الدولة القوية

 5 المبحث االول 5المواطنــة

 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمواطنة تعريف المطمب االول5

 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطمب الثاني5 تاريخ المواطنة

 02 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهمية المواطنة  المطمب الثالث5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقوق واجبات المواطنة 5المطمب الرابع

 72 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمواطنةالخامس5 ثقافة المطمب 

05 

 55 لمبحث الثاني5 مفهوم الدولة القويةا

 55 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطمب االول5 تعريف الدولة

 53 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أركان الدولةالمطمب الثاني5 

 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث5 المبادئ السياسية لمدولة القويةطمب الم

 اليات تطوير المواطنة في الكويتالفصل الثاني5 
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 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعريف بدولة الكويت المبحث االول5  

 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكويت لدولة فيراالجغ الموقعاالول5 المطمب 

 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تماعواالج السياسي التشكيل5المطمب الثاني

 54 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكويت دولة دستورالمطمب الثالث5 

  

 51     ـــــــــــشاركة في تجسيد المواطنة في دولة الكويتالمبحث الثاني5 المؤسسات الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور االسرة و المؤسسات التعميمية في المواطنة 5 االولالمطمب 

 55 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور االعالم و المؤسسات الدينية المطمب الثاني5

 54ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجتماعية االمنية و المطمب الثالث5 دور المؤسسات 

55 

 14                                تفعيل مبدأ المواطنة في الكويت نحو5الثالثالمبحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــالمجتمع ثقافة تجديد و االجتماعي التماسكالمطمب االول5 

  العقل"الوعي تنمية تيجية رااست و  الديمقراطية قواعد ارساءالمطمب الثاني5 
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 ملخص
 

التي  الديموقراطية األنظمة نتاج فإنها دينية أو عرقية وليست سياسية رابطة تعتبر المواطنة

 أراضيها، تعيش عمى التي البشرية الجماعة حياة تنظم وقوانين دساتير توجد حيث القوية؛ الدولة أفرزتها

 مبادئ المساواة مع منسجمة واجتماعية، اقتصادية سياسية، مدنية، :متعددة وواجبات لحقوق وفقا  

 .لألشخاص وليس لمدولة واالنتماء والثقافية التعددية واحترام اإلنسان حقوق وقيم والعدالة

 لتغميب جماعية مسؤولية المواطنين تّحمل بل فقط، ووثائق نصوص ليست المواطنة فإن هذال

 الضريبي النظام في المشاركة طريق عن الخاصة المصالح عمى والدولة العامة لممجتمع المصمحة

 وفعالة ايجابية مواطنة يخمق بما والمخاطر، لمتهديدات تعرضها حين وحماية الدولة القوانين واحترام

  .ومتواصمة
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