
11 
 

 ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ -اٌّجؾش ا٤ٚي :

 -ئؽبس اٌزٕظ١ش :

دعزٛس  ئؽبسرؼ١ّٓ ِجذأ اٌّٛاؽٕخ ٚدسعٙب فٟ  ئشىب١ٌخاٌزٟ رجؾش ػٓ ؽً  ا٦شىب١ٌبدٌؼً ِٓ ث١ٓ أُ٘ 

ِب ٟ٘ فٟ اٌّؼٕٝ ٚاٌّظطٍؼ ٌّب اٌّٛاؽٕخ ِٓ أ١ّ٘خ ِضّشح فٟ اٌزبس٠خ  أوضشفٟ اٌؼّك  ئشىب١ٌخ ئٔٙباٌذٌٚخ ارا 

اٌّٛاؽٕخ ,  -اٌغ١بعٟ ٚا٨ططٕبػٟ ٚا٨لزظبدٞ ٤ٞ دٌٚخ وبٔذ , ِٓ ٕ٘ب ظٙش ٌذ٠ٕب ِظطٍؾبد ص٩صخ ٟ٘ :

 اٌذٌٚخ , ٚاٌذعزٛس.

 -اٌّٛاؽٕخ : -أ٨ٚ ً :

ٚػٍّٗ(, ٚؽٓ ٠طٓ  ا٦ٔغبْٚ٘ٛ )ِٛؽٓ  رؼش٠ف اٌّٛاؽٕخ ٌغخ ِأخٛرح ِٓ اٌٛؽٓ, إٌّضي اٌزٞ رم١ُ ف١ٗ

ٌٚذ ف١ٗ اَ ٌُ  ا٦ٔغبْ ٚئلبِخٚٔفٟ ِٕضي ٚعّغ اٌٛؽٓ أٚؽبْ  رخزٖ ٚؽٕبً  رٛؽٓاٌجٍذ اٚؽٕبً ألبَ ثٗ ٚؽٓ 

٠ٌٛذ
(1)

ف١ٗ ألبَ, ٚاٌّٛاؽٓ اٌزٞ ٔشأ فٟ ٚؽٓ ِب اٚ  
(2)

 أٞ, ٚاٌٛؽٓ ا٤سع : ٚؽٕٙب ٚاعزٛؽٕٙب ٚارطٕٙب 

ارخز٘ب ٚؽٕب ً
(3)

ٌِٚٛذا ً ٤ْ اٌفؼً ػٍٝ ٚصْ  ئلبِزٗ, ٚاٌّٛاؽٕخ ِظذس اٌفؼً ٚاؽٓ ثّؼٕٝ شبسن فٟ اٌّىبْ 

فبػً
(4)

فٟ وزبثبرُٙ  ٚوزٌه اٌؼشة  ا٦غش٠ك أٔبٌِٗٚغ اْ ٔشٛء )اٌّٛاؽٕخ( ٠ؼٛد اٌٝ ػظٛس ِخزٍفخ  

زٛافك ِغ أ١ّ٘خ ٚاٌذٚي اٌمش٠جخ ٚؽٛسرٗ ثّب ٠ أٚسثباٌّغ١ٍّٓ صُ رٕمً اٌٝ اٌؼظٛس اٌؾذ٠ضخ ٚاعزفبدد ِٕٗ 

( ٌٚؼً ٔظش٠خ اٌؼمذ ا٨عزّبػٟ ٌغبْ عبن سٚعٛ 5ثظفزٗ ِٛاؽٓ ٠ٕزّٟ ٌٙزٖ اٌذٌٚخ اٚ رٍه) ا٦ٔغبْٚل١ّخ 

طٛسح ِزمذِخ ٌٍشثؾ ث١ٓ اٌّٛاؽٓ ٚاٌٛؽٓ وٟ رٕزظ اٌّٛاؽٕخ
(6)

. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 205ص ,ث١شٚد , ٌغبْ اٌؼشة , ثٓ ِٕظٛس ( ا1)

  .140 , ص 1001ث١شٚد , ِٚبدح ٚؽٓ, ٚا٦ػ٩َ( إٌّغذ فٟ اٌٍغخ 2)

 .  105ص , 1010ِؾّذ ثٓ اثٟ ثىش اٌشاصٞ ,ِخزبس اٌظؾبػ , ث١شٚد , ( 3)

 .66د(, ص-,)د( اٌش١خ اٌؾ٩ّٚٞ ٚشذ اٌؼشف فٟ فٓ اٌظشف ٚاٌمب٘شح 4)

 .2,ص2005( ٠بعش خبٌذ ػجذ ثشوبد ِٚجذأ اٌّٛاؽٕخ ٚاعزؾمبق اٌذعزٛس اٌذائُ, ِشوض اٌّغزمجً ٌٍذساعبد ٚاٌجؾش, 5)

 .66, ص1063( عبْ عبن سٚعٛ ٚاٌؼمذ ا٨عزّبػٟ, رشعّخ رٚلبْ لشلٛؽ,داس اٌمٍُ, ث١شٚد, 6)

 

 -د٨٨د ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ :
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 -اٌّٛاؽٕخ اطط٩ؽب ً:

ٚاٌذٌٚخ فبٌشخض ٠ؾظً ػٍٝ  ا٤شخبصٙب: ٟ٘ اٌزضاِبْ ِزجبد١ٌٓ ا٨طط٩ػ فبٌّٛاؽٕخ ثأثغؾ ِؼب١ٟٔ ف أِب

ِؼ١ٓ ٚػ١ٍٗ فٟ اٌٛلذ رارٗ ٚاعجبد ؽمٛلٗ اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٚا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٔز١غخ أزّبئٗ ٌّغزّغ 

٠زؾزُ ػ١ٍٗ أداؤ٘ب
(1)

. 

 citizenshipغخ اٌؼشث١خ ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌىٍّخ ٚر٘ت اٌجؼغ ئٌٝ ئْ اٌّٛاؽٕخ  ِظطٍؼ ِزؾذس فٟ اٌٍ

 ا٨ٔى١ٍض٠خ.

رؼشف اٌّٛاؽٕخ ثأٔٙب )اطط٩ػ ٠ش١ش اٌٝ أزّبء اٌٝ اِخ أٚ ٚؽٓ( أٔٙبٚفٟ اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ اٌؼب١ٌّخ: 
(2)

 ,

ٚرؼشف دائشح اٌّؼبسف اٌجش٠طب١ٔخ ثأٔٙب )ػ٩لخ ث١ٓ فشد ٚدٌٚخ وّب ٠ؾذد٘ب لبْٔٛ رٍه اٌذٌٚخ ٚثّب رزؼّٕٗ 

اٌؼ٩لخ ِٓ ؽمٛق ٚٚاعجبد فٟ رٍه اٌذٌٚخ(رٍه 
(3)

. 

 -أثؼبد اٌّٛاؽٕخ :

اٌفشد ثبٔزّبئٗ اٌٝ اٌٛؽٓ وغغُ ع١بعٟ ٠زّضً فٟ ِإعغبد  ئؽغبط٠زخٍٝ اٌجؼذ اٌغ١بعٟ ٌٍّٛاؽٕخ فٟ ِذٜ 

اٌزٟ رزجٍٛس ٌذٜ  ٚا٤فىبسؽٛي اٌشأْ اٌؼبَ ٚاٌّغبي اٌؼِّٟٛ  ٚأفىبسٚإٌمبثبد ٚاٌغّؼ١بد  ا٤ؽضاة)اٌذٌٚخ 

ٌفشد ؽٛي ٘زا اٌغغُ ِٚذٜ عؼٟ اٌفشد ٌٍزأص١ش ف١ٗ ػٓ ؽش٠ك ا٨ٌٛء اٚ اٌّؼبسػخ ٌٍٕظبَ اٚ اٌخٛف ِٕٗ ا

 ٚا٨ثزؼبد ػٕٗ اٚ اٌضٛسح ػ١ٍٗ.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عؼذ ِؼٍَٛ, ِىزجخ اٌف٩ػ, اٌى٠ٛذ, ؽجؼخ ػبَ  -رؼش٠ف ػبدي اٌٙٛاسٞ - -ِٛعٛػخ اٌؼٍَٛ ا٨عزّبػ١خ , ِبْ ِش١ً  (1)

 .110َ, ص1014-٘ـ 1404

 .311, ص1006اٌّٛعٛػخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, اٌش٠بع, ؽجؼخ  أػّبي( اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ اٌؼب١ٌّخ, ِإعغخ 2)

, , ِشوض ِبػذ ٌٍذساعبد اٌؾمٛل١خ ٚاٌذعزٛس٠خ2006, ؽجؼخ 10اٌّٛاؽٕخ ؽمٛق ٚٚاعجبد, , ص,   اٌؾبفع ػجذ عؼ١ذ( 3)

 اٌمب٘شح.

patriotismأِب ا٨طط٩ػ فبٌٛؽ١ٕخ فٟ ؽت اٌٛؽٓ 
(4)

فٟٙ طفخ اٌّٛاؽٓ citizenshipاٌّٛاؽٕخ  أِب 

ٚاٌزٟ رؾذد ؽمٛلٗ ٚٚاعجبرٗ اٌٛؽ١ٕخ
(5)

( أٞ اٌّذ٠ٕخ citeِٚشزمخ ِٓ وٍّخ ) 
(6)

. 
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فزش١ش دائشح اٌّؼبسف اٌجش٠طب١ٔخ اٌٝ اْ اٌّٛاؽٕخ ))ػ٩لخ ث١ٓ ػ٩لخ ث١ٓ فشد ٚدٌٚخ وّب ٠ؾذد٘ب لبْٔٛ رٍه 

اٌذٌٚخ ِزؼّٕخ ِذ١ٔخ ِٓ اٌؾش٠خ ِٚب ٠ظبؽجٙب ِٓ ِغإ١ٌٚبد ٚرغجغ ػ١ٍٗ ؽمٛلب ً ع١بع١خ ِضً ؽمٛق 

غٕغ١خ ٚاٌزٟ غبٌجب ً ِب رغزخذَ فٟ ا٨ٔزخبة ٚرٌٟٛ إٌّبطت اٌؼبِخ, ١ِٚضد دائشح اٌّؼبسف ث١ٓ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌ

, (1)ِضً اٌؾّب٠خ خبسط اٌٛؽٓ(( أخشٜاٌزشادف ئر اْ اٌغٕغ١خ رؼّٓ فؼ٩ ً ػٓ اٌّٛاؽٕخ ؽمٛلب ً  ئؽبس

اٌغ١بع١خ ٚا٨عزّبػ١خ ثأٔٗ ػ٩لخ  ٚا٤دث١بدٍٚٔخض اٌمٛي اْ ِجذأ اٌّٛاؽٕخ وّب رٕبٌٚزٗ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ 

رجذأ ث١ٓ فشد ٚدٌٚخ وّب رؾذد٘ب اٌمٛا١ٔٓ رٍه اٌذٌٚخ ٚثّب رؼّٕزٗ رٍه اٌؼ٩لخ ِٓ ؽمٛق ٚٚاعجبد فٟ رٍه 

اٌؾش٠خ ِٚب ٠ظبؽجٙب ِٓ ِغإ١ٌٚبد فبٌّٛاؽٕخ رؼفٟ ػٍٝ اٌّٛاؽٕخ اٌذٌٚخ ٠ٚزذسط ػّٓ ٘زا اٌّفَٙٛ 

خ ٚالزظبد٠خ ٚصمبف١خ ...اٌخلب١ٔٛٔخ ٚاعزّبػ١ ٚأخشٜؽمٛلب ً أعبع١خ 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .405, ص1012, أوغفٛسدأى١ٍضٞ, ِطجؼخ -ٛط اٌمبسب ػشثٟلبِ, اٌغشثٟ ٚ٘ٛسرجٟ ٚثبسرٛ ثً( 1)

 (2 ) encyclopedia, boor internal nice, the then cyclopedia, peered, Britannica-1, rob, 20pp. 

ثب٨ٔزّبء اٌٝ عّبػخ رزّضً فٟ ا٠ٌٛٙخ ٚرزغغذ ٘زٖ ا٠ٌٛٙخ  ئؽغبطِٓ ٠ٚٙزُ اٌجؼذ اٌضمبفٟ ثّب ٠ٛفشٖ اٌٛؽٓ 

ا١ِٛ١ٌخ ِٓ ػبداد ا٤وً ٚاٌٍجبط ٚاٌّٛع١مٝ ٚؽمٛط ا٨ػ١بد ف١ّب ٠ؼغ اٌفشد ِٓ ِّبسعبد اٌؾ١بح اٌّشزشوخ 

ٚاٌؾف٩د وّب أٙب رزغغذ فٟ اٌشِٛص اٌّشزشوخ ٌّب رّضً ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ اٚ ا٠ٌٛٙبد اٌغّبػ١خ اٌّزؼبلجخ فٟ 

 ػً اٌٛؽٓ اٌٛاؽذ.

 -اٌٝ ٔمطخ فٟ غب٠خ ا١ّ٘٤خ : ا٦شبسح٨ٚثذ ٕ٘ب 
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اٌذفغ ثؾغخ اٌخظٛط١خ اٌضمبف١خ ٌٍٙشٚة ِٓ رطج١ك  ا٦ؽ٩قػٍٝ  أّ٘ٙبصمبف١خ ٌٍّٛاؽٕخ ٌؼً  أثؼبدٕ٘بن 

وّب رفؼً رٌه ثؼغ اٌذٚي راد إٌظُ اٌغ١بع١خ اٚ اٌزغٍط١خ غ١ش اْ ٕ٘بن ٨  ا٦ٔغبْاٌمٛاػذ اٌؼب١ٌّخ ٌؾمٛق 

 ِغ ثؼغ اٌمٛاػذ اٌزٟ ٠طٍك  ًأؽ١بٔب٠ّٕغ اْ اٌّغزّؼبد اٌّؼبطشح ٌٙب خظٛط١زٙب اٌضمبف١خ اٌزٟ لذ رزؼبسع 

ػ١ٍٙب رؼغفبً  لٛاػذ ػب١ٌّخ ٚ٘زا لذ ٠إدٞ اٌزطج١ك اٌٝ اْ رزىْٛ ِؼبٟٔ ٚد٨٨د اٌّٛاؽٕخ رخزٍف ِٓ ثٍذ 

 ٣ٌخش.

ث١ٓ اٌؼب١ٌّخ  ا٦ٔغبْؽمٛي ؽمٛق  ا٦ع١ِ٩خاٌٝ اٌغذي اٌذائش فٟ ثؼغ اٌج٩د  ا٦شبسحٚفٟ ٘زا اٌّغبي ٠ّىٓ 

ٟٚ٘ : اْ وبٔذ رزفك ِغ  ا٦ٔغبْٟ ؽمٛق ٔظش٠خ خبطخ ف ٧ٌع٩َٚاٌخظٛط١خ ٚعٛ٘ش اٌغذي ٕ٘ب ٘ٛ اْ 

اٌّٛاص١ك اٌؼب١ٌّخ ا٨ أٙب رز١ّض ػٕٙب ٚلذ رخزٍف ػٕٙب فٟ ثؼغ اٌّٛاػ١غ, ٚٔفظ اٌغذي ٠ذٚس فٟ ثؼغ 

اٌذٚي ا٢ع٠ٛ١خ ؽ١ش ٠ذٚس اٌؾذ٠ش ػٓ اٌم١ُ ا٢ع٠ٛ١خ اٌزٟ رشوض ػٍٝ سٚاثؾ ا٤عشح ٚاٌمشاثخ اوضش ِٓ 

٠خشٝ اْ ٠ىْٛ اٌزشو١ض  ٚا٢ع٠ٛ١خ ا٦ع١ِ٩خغ١ش أٗ فٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ٚاٌزشش٠ؼبد, رشو١ض٘ب ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ 

ِٓ رطج١ك  ٧ٌف٩دش١ٌّٛخ اٚ عٍط٠ٛخ  أٔظّخػٍٝ ػٍٝ اٌخظٛثخ  ا٠ب وبْ ؽبثؼٙب ِؼبدٌخ ِزؼّذح ِٓ لجً 

اٌؼب١ٌّخ ا٦ٔغبِْٛاص١ك ؽمٛق 
(1)

 . 

رزّضً فىشح اٌٛؽ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ ا٨لزظبدٞ ف١ّب ٠ٛفشٖ اٌٛؽٓ ِٓ رغ١ّخ اٌىزبثبد اٌؾمٛل١خ: ششٚؽ اٌؾ١بح 

ٚاٌزٟ رؼٕٟ عٛع١ٌٛٛع١ب ظشٚف ا٨رؾبد ا٨عزّبػٟ اٌىش٠ّخ 
(2)

. 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚاٌغ١بع١خ  ا٦عزشار١غ١خٌٍذساعبد  ا٤٘شاَ, اٌزمش٠ش ا٨عزشار١غٟ اٌؼشثٟ, ِٛلغ  اٌغ١ذ ٠غ١ٓ, اٌّٛاؽٕخ ٚاٌؼٌّٛخ ( ٠ٕظش,1)

 .http://acpss.ahram. org.eg / ahram/ 2001/1/1 RARB46 .HTM.2013/12/26 ػٍٝ اٌشاثؾ :

سٔخ اٌؼبٌُ ا٨ٔزّبءاد ٚاٌّشبسوخ: س٘بْ اٌّٛاؽٕخ, اٌّغٍخ ا٨عزشبسٞ ٌؾمٛق ِمب ِذاخٍخ ػجذ اٌؾٟ اٌّٛدْ, ( ٠ٕظش:2)

 .2, ص١ٔٛ٠2006ٛ/2/3ا٦ٔغبْ, 

 -عزٚس٘ب اٌزبس٠خ١خ :

ٟ اٌفىش اٌغ١بعٟ اٌّؼبطش ِفَٙٛ ربس٠خٟ شبًِ ِٚؼمذ ٨ْ اٌفىش اٌغ١بعٟ اْ ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ اٌزٞ اعزمش ف

ٔزبعبرٗ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌضمبف١خ ف١ٗ اٌجشٚصح اٌزبس٠خ١خ ٌزا رزخز ئأّب ٠ٕزظ أط٩لب ً ِٓ ؽشان اعزّبػٟ ِؼمذ رزؾىُ 

 ِزشبثىخ ٠ظؼت ِؼٙب ٔفٟ ؽؼٛس  ًأثؼبدااٌؾؼبسٞ ػ١ٍّبً  ِٓ خ٩ي اٌذٌٚخ رزخز  ا٦ٔزبطوّب اْ رشعّخ 

ِغّٛع اٌم١ُ اٌّشىٍخ ٌزٍه اٌؾؼبسح ثّب ف١ٙب اٌؼمبئذ ٚاٌّزغ١شاد اٌغٛع١ٛصمبف١خ ٚاٌّزغ١شاد اٌؼب١ٌّخ 
(1)

. 
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اٌغ١بع١خ  ا٤ٚػبعِٓ خ٩ي اٌزغشثخ اٌغ١بع١خ اٌمش٠جخ ٠ّىٓ سطذ ص٩س رؾ٨ٛد )ِزذاخٍخ ِٚزىبٍِخ( شٙذرٙب 

ِجذأ  أسعذع١بعخ  أعظْ رؾٛي ثؼغ ِشرىضاد ثٕبء اٌذٌٚخ ٚاْ رضسع ٌٙزٖ اٌزغشثخ اعزطبػذ ٌمٛرٙب ا

 اٌّٛاؽٕخ.

 َ.1641ِؼب٘ذح ٚعزفب١ٌب  ثالشاسؾٛي ا٤ٚي : عبء ِغ ٔٙب٠خ اٌؾشٚة اٌذ١ٕ٠خ اٌز

اٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ ِٚب شب٘ذٖ ثذٚسٖ ِٓ رطٛس ٚرٛعغ طبؽجٗ رذاٚي  ئلشاساٌزؾٛي اٌضبٟٔ: فمذ رغغذ فٟ 

 اٌغٍؼخ ع١ٍّب ً.

اٌزؾٛي اٌضبٌش : ف١زغٍٝ فٟ عّٛ اٌمبْٔٛ ػٓ غ١شٖ ٚشٌّٛٗ ٌذائشح اٌّٛاؽ١ٕٓ ِٚب ٔز١غخ اٌفىش اٌغ١بعٟ 

اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ فٟ ظً اٌم١ِٛخ اٌؾذ٠ضخ  ِإعغخػ١ٍٗ  أؽٍكاٌؼشثٟ ِٓ ِإعغبد اٚ ِب 
(2)

 . 

 شروط المواطنة او مقومات المواطنة وصورها الجديدة -المطلب الثاني :

 -د اٌّٛاؽٕخ :أ٨ٚ ً// ِمِٛب

ؾمك اٌشغجخ فٟ ِٓ خ٩ي ِب رمذَ ٠زج١ٓ أْ )اٌّٛاؽٕخ( ١ٌغذ ٚػؼ١خ عب٘ضح ٠ّىٓ رخ١ٍٙب ثظٛسح آ١ٌخ ػٕذ ر

ح ربس٠خ١خ ٚد٠ٕب١ِخ ِغزّشح ٚعٍٛن ٠ىزغت ػٕذِب رز١ٙأ ٌٗ اٌظشٚف ا٩ٌّئّخ ٟٚ٘ وّب رٌه ٚأّب ٟ٘ ع١شٚس

ِإعغبد ٚآ١ٌبد رزؼّٓ رشعّخ ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ  ئؽبسِّبسعخ فٟ ظً ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدب ٚاٌمٛاػذ فٟ 

ػٍٝ اسع اٌٛالغ, ٚارا وبْ ِٓ اٌطج١ؼٟ اْ رخزٍف ٔغج١ب ً ٘زٖ اٌّزطٍجبد ِٓ دٌٚخ ٥ٌخشٜ ِٚٓ صِٓ ٣ٌخش 

ثغجت اخز٩فبد اٌضمبفخ ٚاٌؾؼبساد ٚاٌؼمبئذ ٚاٌم١ُ ِٚغزٜٛ إٌؼظ اٌغ١بعٟ فبٔٗ ٨ثذ ِٓ رٛفش ِغّٛػخ ِٓ 

ِٓ اٌششٚؽ اٌزٟ رزغٍٝ ِٓ خ٩ٌٙب ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ فٟ اٌؾ١بح  أدٔٝشزشوخ ٚٚعٛد ؽذ اٌّ ا٤عبع١خاٌّمِٛبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ٚفٟ ػ٩لبرُٙ ثغ١شُ٘ ٚثّؾ١طُٙ اٌغ١بعٟ ٚا٨لزظبدٞ ٚا٨عزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .621, ص2302002ٌغٕخ  264اسٞ, ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ فٟ اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ, ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ, اٌؼذد ( ػٍٟ اٌى1ٛ)

 .633( اٌّظذس ٔفغٗ ,ص2)

 -بي ٌٍؾذ٠ش ػٓ اٌّٛاؽٕخ فٟ غ١بثٙب :ِٚٓ أُ٘ اٌّمِٛبد ٚاٌششٚؽ اٌزٟ ٨ ِغ

 -اٌّغبٚاح ٚرىبفإ اٌفشص : -1

٨ رزؾمك اٌّٛاؽٕخ ا٨ ثزغبٚٞ ع١ّغ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌّٛاؽٕبد فٟ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٚرزبػ اِب اٌغ١ّغ ٔفظ 

اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٘ٛ اٌّشعغ اٌٛؽ١ذ فٟ رؾذ٠ذ رٍه اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٚارا  أِبَاٌفشص, ٠ٚؼٕٟ رٌه اٌزغبٚٞ 

فزشع رٛفش٘ب ث١ٓ اٌّشزشو١ٓ فٟ اٌزٟ ٠ ا٤عبع١خاٌزغبوٓ ٚاٌزؼب٠ش ٚاٌششاوخ ٚاٌزؼبْٚ ِٓ اٌؼٕبطش وبْ 

ا٨ٔزّبء ٌٕفظ اٌٛؽٓ فبٔٙب رزغ١ش ٚرخزً فٟ ؽبٌخ ػذَ اؽزشاَ ِجذأ ٌّغبٚاح ِّب ٠إدٞ اٌٝ رٙذ٠ذ ا٨عزمشاس ٤ْ 

٠ظجؼ ِزّشداً   ا٦ٔظبف أثٛاةػٍٝ ِٓ ٠شؼش ثبٌخٕك اٚ اٌؾشِبْ دْٚ ؽك ِّب ٠زبػ ٌغ١شٖ ٚرغٍك فٟ ٚعٙٗ 

 ا٤شىبيلٕجٍخ ِٛلٛرخ لبثٍخ ٩ٌٔفغبس ثشىً ِٓ ػٍٝ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٠ٚىْٛ ثّضبثخ 
(1)

ٚاٌٛؽٓ اٌزٞ رزؼذد  ,
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ِٛاؽٕزٗ اٌؼشل١خ ٚػمبئذُ٘ اٌذ١ٕ٠خ ٚأزّبءارُٙ اٌضمبف١خ ٚاٌغ١بع١خ ٨ ٠ّىٓ ػّبْ ٚؽذرٗ ٚاعزمشاسٖ ا٨  أطٛي

ٚاٌّغبٚاح ِزىبًِ  ٚأخ٩ل١خِجذأ اٌّٛاؽٕخ اٌزٞ ٠شرىض ػٍٝ ِٕظِٛخ لب١ٔٛٔخ ٚع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ  أعبطػٍٝ 

 ا٤طًاٌغٕظ اٚ اٌٍْٛ اٚ  أعبطوّمَٛ سئ١غٟ ٌٍّٛاؽٕخ ٠ؼٕٟ أٗ ٨ ِغبي ٌٍز١١ّض ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ػٍٝ 

اٌمِٟٛ اٚ اٌّؼزمذ اٌذ٠ٕٟ اٚ اٌمٕبػبد اٌفىش٠خ اٚ ا٨ٔزّبء اٚ إٌشبؽ اٌغ١بعٟ
(2)

, ٚاٌضمبفٟ ٚاخز٩ف اٌفئبد 

ؽظبً ِٓ غ١ش٘ب فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّىبعت ٚا٨ِز١بصاد وّب ٨  أوضشٚعٙبرٙب ٚأزّبءارٙب ٨ ٠ؾًّ اٞ ِٕٙب 

ٚاٌز١ّٙش ٌٚؾّب٠خ ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ ع١ّغ اٌّٛاؽ١ٕٓ  ٧ٌلظبء٠ىْٛ عججبً فٟ أزمبص اٌؾمٛق اٚ ِجشسا ً 

ٚ  وبرجخفبٔٗ ٨ثذ ِٓ ٚعٛد ػّبٔبد  ٚا٤غشاعٚاٌّٛاؽٕبد داخً اٌّغزّغ اٌزٞ رزٕبلض ف١ٗ اٌّظبٌؼ 

ِٓ لجً وً ِٓ رؼشػذ ؽمٛلٗ ٌٍّظ اٚ ا٨ٔزٙبن ئ١ٌٗبدي ٠زُ اٌٍغٛء لؼبء ِغزمً ٚػ
(3)

. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14َ, ص2006( ثش٘بْ غ١ٍْٛ, ث١بْ ِٓ اعً اٌذ٠ّمشاؽ١خ, اٌطجؼخ اٌخبِغخ, اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ,ث١شٚد , 1)

 .53, ص2010( اثٛ ثىش ػٍٟ ِؾّذ ا١ِٓ,اٌؼذاٌخ ِفِٙٛٙب ِٕٚطٍمبرٙب, داس اٌضِبْ, دِشك, ؽجؼخ 2)

, ثغذاد, ا٦عزشار١غ١خ, ِؼٙذ اٌذساعبد ا٤ٌٚٝغ٩عٟ, اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاٌّغبٚاح, رشعّخ ع١ٙذح ٨ٚٔذ,اٌطجؼخ ( ا٠ش٠ه و3١)

 .31, ص2006

 -اٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ : -2

اٌّزجؼخ فٟ اٌّّبسعخ ٌىٟ ٠زغٍٝ ِجذأ  ٚا٤ٔظّخ٨ٚ ٠ىف ػّبْ اٌّغبٚاح ٚاٌزىبفإ فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌّغ١طشح 

اٌزٞ ٠زطٍت  ا٤ِشاٌّٛاؽٕخ ٚأّب ٨ثذ وزٌه ِٓ اٌّشبسوخ اٌفؼ١ٍخ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌّٛاؽٕبد فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ 

ا ا٨عزؼذاد ٨ ٠زٛفش ا٨ فٟ ؽذٚد ػ١مخ رٛفش اعزؼذاداد ؽم١م١خ ٌذٜ وً اٌّشزشو١ٓ فٟ ا٨ٔزّبء ٌٍٛؽٓ ٚ٘ز

فٟ ظشٚف لّغ اٌؾش٠بد ِٚظبدسح اٌفىش اٌّزؾشس ِٓ اٌزجؼ١خ ٚاٌخشٛع ٚفٟ ظً ا٤ٔظّخ اٌزٟ رٕب٘غ 

اٚ ِٛلف ِؼبسع ٌٍؾىبَ ٚ ٌٍغ١بعبد اٌّزجؼخ ففٟ ِضً ٘زٖ  أزمبد٠ٗاٌؼًّ اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠ؾًّ سؤ٠خ 

٩٠ؽع أضٚاء وض١ش ِٓ  ٚا٦ع١ِ٩خِب ً ِٕٚٙب اٌج٩د اٌؼشث١خ اٌظشٚف اٌزٟ رؼشفٙب اٌّغزّؼبد اٌّخزٍفخ ػّٛ

رٌه ِٓ  ِخ ٚإٌفٛس ِٓ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٚغ١شاٌىفبءاد ٚثشٚص اٌفشدا١ٔخ ٚا٨ثزؼبد ػٓ اٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼب

اٌؼ١ّمخ ٌٚٛ اخزفذ ٚساء د٠ّمشاؽ١بد شى١ٍخ ِغئٌٛخ ػٓ رم١ٍض فشص  فب٤ٔظّخاٌظٛا٘ش إٌّبلؼخ ٌٍّٛاؽٕخ 

ّشبسوخ ِٚذِشح ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ ٨ٚ ٠ؼبٟٔ ّٔٛ اعزؼذاد اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌّٛاؽٕبد ٌٍّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ ا٨ اٌ

فٟ ظً ؽش٠خ اٌفىش ٚاٌزؼج١ش ٚؽش٠خ ا٨ٔزّبء ٚإٌشبؽ اٌغ١بعٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌغّؼٛٞ 
(1)

 ئؽبس, ٚفٟ 

 ٍطبد.اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌشؼت ٘ٛ طبؽت اٌغ١بدح ِٚظذساً ٌغ١ّغ اٌغ



11 
 

ٌٚٛط ع١ّغ اٌّغب٨د اٌغ١بع١خ ٚا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ  ئِىب١ٔخٚاٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ رؼٕٟ اْ 

ِٓ اٌؾك فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌزشث١خ  ا٤ؽفبيدْٚ اٞ ر١١ّض ثذءاً ِٓ اعزفبدح اٌغ١ّغ  أِبَٚاٌضمبف١خ ِزبؽخ 

ٚاعزفبدح ػَّٛ اٌّٛاؽٕبد ٚاٌّٛاؽ١ٕٓ ِٓ اٌخذِبد اٌؼبِخ ٌٚٚٛط ِٛالغ  ا٦ٔغبْػٍٝ اٌّٛاؽٕخ ٚؽمٛق 

اٌشأٞ ؽٛي اٌغ١بعبد اٌّزجؼخ  ٚئثذاءاٌغ١بع١خ  ا٤ؽضاةاٌمشاس اٚ ثى١ف١خ غ١ش ِجبششح وب٨ٔخشاؽ ثؾش٠خ فٟ 

 اٌّإعغبد اٌزّض١ٍ١خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ ٚاٌٛؽٕٟ ٚإٌّٟٙ, ٚػٕذِب رزبػ أػؼبءٚاٌّشبسوخ فٟ أزخبة 

وً اٌىفبءاد ٚاٌطبلبد ٠ىْٛ اٌّغبي ِفزٛؽبً ٌٍزٕبفظ إٌٛػٟ اٌزٞ ٠ؼّٓ  أِبَاٌفشص اٌّزىبفئخ ٌٍّشبسوخ 

فؼب١ٌخ إٌخت اٌغ١بع١خ ٚا٨لزظبد٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ  ٠ٚؼفٟ اٌؾ٠ٛ١خ ػٍٝ اٌّشٙذ اٌٛؽٕٟ ِّب ٠غبُ٘ 

 فٟ خٍك ٚالغ ٠ّضً اٌزطٛس اٌّزٛاطً ٚا٨سرمبء اٌّغزّش.

رؼٕٟ رٛفش فشص ا٨ٔخشاؽ اٌزٍمبئٟ فٟ ِخزٍف ِغب٨د اٌؾ١بح  أػ٩ٖوخ ثبٌّفَٙٛ اٌٛاعغ اٌّغجك ٚاٌّشبس

اٌؼبِخ ٚؽمٌٛٙب ٌٚزٌه فٟٙ رخٍك ػٓ ٨شزشان اٌزٞ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِفَٙٛ إٌّؼ ِٓ عٍطخ ػ١ٍب رؾىُ ثأِش٘ب 

ٕخ ٠ٚزؼبسع ِغ ٌشػب٠ب ربثؼ١ٓ خبػؼ١ٓ ٌٕفٛر٘ب ٨ْ ا٨شزشان ثٙزا اٌّؼٕٝ ٠زٕبلغ ِغ ِفَٙٛ اٌّٛاؽ

 ِمِٛبرٙب.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45( ا٠ش٠ه و١غ٩عٟ, اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاٌّغبٚاح, ِشعغ عبثك, ص1)

 -ا٨ٌٛء ٌٍٛؽٓ : -3

ٚثؼٕٟ ا٨ٌٛء ٌٍٛؽٓ اْ اٌشاثطخ اٌزٟ رغّغ اٌّٛاؽٓ ثٛؽٕٗ رغّٛ ػٍٝ اٌؼ٩لبد اٌمج١ٍخ ٚاٌؼشبئش٠خ ٚاٌؾضث١خ 

٨ٚ خؼٛع ف١ٙب ا٨ ٌغ١بدح اٌمبْٔٛ ٚاْ ٘زٖ اٌشاثطخ ٨ رٕؾظش فٟ ِؾذد اٌشؼٛس ثب٨ٔزّبء ٠ظٍؼ رٌه ِٓ 

اٌّٛاؽٓ ثبْ ٕ٘بن اٌزضاِبد ٚٚاعجبد  ٚاػزمبد ئدسانػٛاؽف ٚأّب رزغٍٝ اٌٝ عبٔت ا٨سرجبؽ اٌٛعذأٟ فٟ 

ٔؾٛ اٌٛؽٓ ٨ رزؾمك اٌّٛاؽٕخ ٚاٌجؼذ اٌطٛػٟ ثٙب
(1)

, ٨ٚ رزجٍٛس فٟ اٌٛالغ طفخ اٌّٛاؽٓ وفشد ٌٗ ؽمٛق 

ٚػ١ٍٗ ٚاعجبد ثّغشد رٛفش رشعبٔخ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّإعغبد اٌزٟ رز١ؼ ٌٍّٛاؽٓ اٌزّزغ ثؾمٛلٗ ٚاٌذفبع ػٕٙب 

وزٌه ٠زّزغ ٘زا اٌّٛاؽٓ ثؼُ اٌّٛاؽٕخ ٚصمبفخ اٌمبْٔٛ  ٚئّٔبد٘ب ئرا عٍجذ ِٕٗ فٟ ِٛاعٙخ اٞ أزٙبن ٚاعزشدا

اٌٝ ِمزؼ١برٗ ٘ٛ اٌٛع١ٍخ اٌٛؽ١ذح ٌٍزّزغ ثبٌؾمٛق ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌخشق ٚثبٌزبٌٟ ٨  ا٤ؽىبَاٌزٟ رؼٕٟ اْ 

ش١شح ٟٚ٘ ظٛا٘ش ِغبي ٨عزؼّبي اٌؼ٩لبد اٌخبطخ ِغ رٚٞ إٌفٛر اٚ ا٨ؽزّبء ثّشوض اٌفشد فٟ اٌمجٍخ اٚ اٌؼ

 ّؼٕٝ ٚاٌّغزّؼبد اٌّزخٍفخ ػِّٛب ً.ِب صاٌذ ؽبػشح فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌؼم١ٍبد ٚاٌغٍٛو١بد داخً ِغزّؼٕب اٌ

٠ٚجمٝ ا٨ٌٛء ٌٍٛؽٓ شؼٛس وً اٌّٛاؽ١ٕٓ ثأٔٗ ِؼٕٟ ثخذِخ اٌّٛاؽٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ ٚاٌشفغ ِٓ شأٔٗ 

ٚ اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ ثبٌّشبسوخ رؾم١ك إٌٙظ اٌؼبَ ٚؽّب٠خ ِمِٛبرٗ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؾؼبس٠خ 

ٚا٨ٌزضاَ ثبؽزشاَ ؽمٛق ٚؽش٠بد ا٢خش٠ٓ ٚاؽزشاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رؼُ ػ٩لبد اٌّٛاؽ١ٕٓ ف١ّب ث١ُٕٙ 

ٚػ٩لبرُٙ ثّإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ, ٚاٌّغبّ٘خ فٟ ؽّب٠خ عّب١ٌخ ٚ ٔظبفخ اٌّذ٠ٕخ اٚ اٌمش٠خ اٌزٟ ٠م١ُ ثٙب 

١ٙب ٚاٌّشبسوخ فٟ إٌفمبد اٌّؾ١ٍخ ٚا٨ٔخشاؽ فٟ اٌذفبع ػٓ اٌمؼب٠ب اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌزؼبِٓ ِغ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ف
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ٚلذ  أٞاٌزٟ رٙذد اٌٛؽٓ فٟ  ثب٤خطبسثبلٟ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّإعغبد اٌٛؽ١ٕخ فٟ ِٛاعٙخ اٌطٛاسب 

زشث١خ ٚا٨سرىبص فٟ ٚا٨عزؼذاد ٌٍزؼؾ١خ ِٓ اعً ؽّب٠خ اعزم٩ي اٌٛؽٓ ٚاٌزٚد ػٓ ١ِب٘ٗ ٚػّبْ ٚؽذارٗ اٌ

اِز١بص اٌّظبٌؼ اٌؼ١ٍب ٌٍٛؽٓ فٛق وً  رٌه ػٍٝ ِجذأ ٠فزشع اْ ٠شثؾ ث١ٓ ِخزٍف فئبد اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚ٘ٛ

اٌفئ٠ٛخ اٌؼ١مخ ِٓ وً اٌّظبٌؼ اٌزار١خ اٌخبطخ ٚا٨ػزشاع  ٚأعّٝاػزجبس 
(2)

. 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54ص, 1006ث١شٚد اٌّٛاؽٕخ فٟ اٌفىش اٌغ١بعٟ اٌّؼبطش,  ئشىب١ٌخ( د.١ِٛٔذ, 1) 

, ػٍٝ اٌشاثؾ: 22/6/2012( ٠ٕظش: د. ؽغٓ اٌّٛعٛط, ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ٚاٌّٛاؽٕخ, عش٠ذح اٌم١ظ ,رُ إٌشش ثزبس٠خ 2)

node 185497  www.alqabas.com.kw/http://  

 

 : عوامل تعزيز واضعاف المواطنة المبحث الثاني

 المطلب االول : تعزيز المواطنة

ان الشعور باالنتماء لالهل والجماعة والوطن عملٌة ال تأتً بالتعلٌمات والتوجٌهات          

نصائح والتأتً كذلك باالعتداء والترهٌب وأنما هً عملٌة مستمرة التربٌة كما من حٌث وال

االستمرارٌة والعناصر المكونه له بل هً ناتج من نواتج التربٌة واالنسان بطبٌعته ٌولد ومن 

حوله والده واخوانه وبجنبه افراد العائلة والجران وبجنبه اعضاء الحً او القبٌله وعلى منهم 

بطرٌقة او بأ خرى حاجات ومتطلبات ذلك االنسان وبالتالً فأن االنتماء هو) ذلك الشعور  ٌنسج

والسلوك المعقد الذي ٌمتلك الشخص نحو بٌئة ومن حوله وطنه واٌمانه بهم وتوحده معهم ( 
(1)

   .

بشكل بداٌة مع تحقٌق الحاجات االساسٌة للطفل من مأكل وملبس ثم من توفٌر الحنان والعطف 

لك وسائل الترفٌه واللعب مع االقران وكذلك االمان الجسدي والنفسً وغٌر ذلك مما ٌسمٌه وكذ

 علماء الطفولة وعلماء النفس بصورة عامة . وسائل وعوامل ووسائط التنشئة االجتماعٌة , 

مع قٌم المواطنة ٌتشربون فة لولذلك فال غرابة ان تجد الكثٌر من الناس فً شعوب العالم المخت

وٌنمو معهم وهذه القٌم ٌنموهم على مدى العمر وتقوم  الطفال كاالحاجات االساسٌة لهم  تحقٌق

                                                           
  http://www.shorouknews.comضبً , المواطنة فً الدستور الدائم , موقع الشروق , على الرابط راهٌم الهاب -1
. 

http://www.alqabas.com.kw/
http://www.shorouknews.com/
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كثٌر من الدول بالتخطٌط  لفرص مفاهٌم المواطنة والمواطنٌن مع مراحل النمو المبكرة ومن 

خالل االسرة والمدرسة بشكل مخطط له ومدروس ومتابع . )
1

)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان المحافظه على المفاهٌم االٌجابٌه للمواطنه ترتبط كذلك مع تقدم العمر بتحقٌق وٌجب ان نعلم 

الذات والطموح فً الحٌاة وكذلك العداله االجتماعٌه والمشاركه فً القدرات التً تخص 

اصحاب الشأن وكذلك توفٌر قدر كاف من الحرٌه الشخصٌه واالجتماعٌه والدٌنٌه والتأمٌن على 

ن الحاجات االساسٌه التً تنموا مع نمو االنسان وحٌث نالحظ مدى توفر المستقبل وغٌرها م

ة االساسٌه منها فً اي بلد فأننا نجد انتماء عالٌا كما بذكر المثل ) 2مثل هذه الحاجات وخاص

بلدك هو محل مصدر رزقك ( ولذلك فأننا نجد كثٌرا من البشر الذٌن الٌجدون تحقٌقا لرزقهم فً 

ها فً بلدان اخرى ٌتوفر لها تحقٌق مثل هذه الحاجات على سبٌل المثال بالدهم وانهم ٌجدون

امرٌكا واوربا وهكذا ٌمكننا ان نلخص الى ان عوامل ومكونات تعزٌز الوالء والمواطنه تقترن 

 بعدة عوامل : 

-
بٌولوجٌه وترتبط بالوراثه والنسل ومكان والدة الشخص فهً اساس قوي وارضٌه مثبته للوالء  

التً تشكل كثٌر من والءات الشعوب على ضوئها كما انها مرتبطه كذلك بتوفٌر  والمواطنه

الحاجات البٌولوجٌه من اكل وشرب وغٌرها.
 (2) 

وترتبط نفسٌه  -
 بالرعاٌه والحب وتوفٌر االمان والحماٌه والتقدٌر .  

 اجتماعٌه وترتبط بتحقٌق التواصل والتماسك والتأزر والتضامن . -

 توفٌر قدر كاف من الحرٌه لممارسة الشعائر الدٌنٌه والمعتقدات .دٌنٌه وروحٌه وتشمل  -

                                                           
, سنة االولى  414, االسالم الدولة والمواطنة , عمان , مركز القدس للدراسات السٌاسٌة , د ت , ص  هٌثم أبو زٌد  - 1

 . 2001للطبعة 
 .213بطرس غالً , محمود خٌري عٌسى , المدخل فً علم السٌاسه , دار االنجل المصرٌه , القاهره , د.ت , ص ؟  - 2
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واقتصادٌه وتشمل توفٌر الفرص الكافٌه لممارسه التجاره والتعبٌر السٌاسً بخصوص سٌاسٌه  -

 قضاٌا الشخص والمجتمع 

وهناك اٌظا عوامل مؤثره اخرى ومهمه فً عملٌه التنشئه االجتماعٌه وتعزٌز المواطنه  -

االعالم بوسائله المختلفه وكذلك المسجد الذي ٌقصده الناس خمس مرات فً  واالنتماء وهً

هذه المؤسسات المؤثره الرسمٌه وتخضع الٌوم وٌخطب فٌه االئمه كل ٌوم جمعه ومادامت 

لمراقبة ودعم الدوله فأن توجٌهاتها وبرمجتها تعد امور اسهل مما لوكانت مستقله او خاصه 
(1)

. 

االستعراض ان عوامل تعزٌز المواطنه واالنتماء عملٌه معقده ومتشابكه انه ٌتجلى لنا بعد هذا 

وتخضع لعدة اعتبارات ومؤثرات والبد لتحقٌقها من اصداء الدراسات للوقوف على واقعها ومن 

ثم تحدٌد مستواها ووصف الكٌفٌه التً ٌمكن من خاللها تعزٌزها ضمن خطط وبرامج 

ً عملٌة التخطٌط بعٌد المدى استتراتٌجٌه مع التركٌز على الشباب ف
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 ا .ما وتقويتهمعوامل تحقيق الوالء والمواطنة وتعزيزه

 

التربٌة بمفهومها الواسع حٌث هً مصدر ان من اهم عوامل تعزٌز الوالء والمواطنة هً 

اساسً فً النمو الفكري والشخصً واالجتماعً والسٌاسً و والروحً والبدنً والتربٌة 

) المدرسة ( هً الممثلة الرئٌسً للقٌام بمثل هذه المهمة من خالل المعلم والمنهج المقصودة 

المدرسً وبٌئة المدرسة والنشاطات اال صفٌة التً تقوم بمثل هذه المهمة جداً فً تعزٌز الوالء 

والمواطنة والتً تشرك من خاللها الطالب فً المناشط واالعمال المختلفة وكذلك الزٌارات 

لمكتبات و الموارد والكنوز و المقدرات التً ٌمتلكها الوطن والتً تجسد تارٌخ وهوٌة لالثار وا

 معنوي ملموس .الوطن بشكل مادي و

ان كل هذه العوامل التً تجري داخل المدرسة اذا تم التخطٌط لها جٌداً وكذلك اذا تمت متابعتها 

أنها سوف تأتً اغلبها بشكل جٌداً وتأسست على قناعات وتحقٌقها الحاجات االساسٌة للناس ف

مناسب وتحقق االهداف والغاٌات النبٌلة للمواطنة الحقة . وٌأتً كذلك عامل االسرة وهو عامل 
                                                           

 .  2, ص  1114حسن سلٌم , مصر القدٌمه , دار المصرٌه , ج  - 1
 . 11, ص هـ  1314جان جاك روسو , العقد االجتماعً , ترجمة : عبدالكرٌم احمد , دار المعارف , القاهره  - 2
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منهما ٌولد وٌعٌش وٌتربى داخل االسرة  برما ٌعده بعضهم اهم من أي عامل اخر بحكم ان كال

سرة وانا اتفق مع هذا الرأي اوالً واخٌراً وٌتعلم كثٌراً من العادات والسلوكٌات من داخل اال

ولكن بعد تطور التكنلوجٌا بمقدورتها المختلفة مثل االقمار الصناعٌة والشبكات العنكبوتٌة 

 والحاسبات االلٌة ووسائل االتصال المتخلفة من جواالت وغٌرها .

فقد تضائل دور االسر وضعف بعد الغزو الفضائً والتكنلوجً المنافس للدور الرئٌسً لالسرة 

لالسامً والترفٌهً مما ادى الى ما سبق االشارة  االسرة للدزت ظال عن السعً االهث الفراد ف

االسرة دورها الحقٌقً الذي ال غنى عنه بالقٌام به بما تنشئة االبناء التنشئه  تسفٌرالٌه وبالتً 

الصحٌحة والمساهمة الفاعلة لتنمٌة والتقدٌر الدور المواطنة واالنتماء . 
(1 )

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 عوامل اضعاف المواطنة

 

ان التحدٌات المعاصره التً تواجه مفهوم المواطنة مشكلة التنوع الثقافً والدٌنً فمن اهم ما 

تتمٌز به البشرٌة فً اختالف الثقافات وتنوعها مشكلة ثقافة تختلف عن االخرى بسبب مسارها 

نوعهافرٌدة من التارٌخً الخاص ومٌزاتها التً تجعل منها 
(2)

 . 

والحدٌث عن التعددٌة  الثقافٌة ال ٌتعلق بالتنوع بأعتبار وجوده سلباً كان ام ٌجاباً بل الهدف  

بٌان اثر هذا التنوع على حٌاة مجموعة من البشر ٌعٌشون فً نطاق الوطن الواحد ٌتٌح لهم 

                                                           
 64: ص 11ارسطور , السٌاسة , ترجمة احمد لطفً السٌد , دار القومٌة للطباعة والنشر القاهرة , د.ت ,  -1
 12/2/2011تارٌخ الدخول  http://www.alsafasd.netهبة عزت , التنوع الثقافً , موقع الصحافة على الرابط  - 2

http://www.alsafasd.net/
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ر أٌجابٌه تساعد فرصة التعاٌش والمشاركة ادارة هذا الوطن وماٌمكن ان ٌتٌح هذا التنوع من أثا

 فً تقوٌة روابط المواطنة بٌن المكونات المختلفة .

عانت البشرٌة الكثٌر من الصراعات الدموٌة بسبب االختالف القومً والدٌنً ونتج عنه 

 اضطهاد الجماعات والمجازر الدموٌة وحرمانها من حق العٌش تحت وطئة هذا االختالف !

 

امرٌكا بالهنود الحمر السكان االصلٌٌن بسبب اختالف فعلى سبٌل المثال ال الحصر ما فعلته 

الموت وما جرى بالبوسنة والهرسك وصربٌا بسبب االختالف الدٌنً وكذلك نزعت احتقار 

االخرٌن كما فً الٌونان عندما قسمو العالم الى ٌونان وكذلك ما ارتكبته الحكومات للكرد 

 وكردستان تم بسبب االختالف االنً 

 

 

 

 

التأثٌر السلبً   تصل سالم بمبادئٌة ماٌمكنه من بلورة تطورات واضحة غٌر مهمفهل اصر اال

لالخالق و التنوع الثقافً على مفهوم المواطنه بحٌث الٌقف عائقا امام بناء دوله الواحده لبناء 

 مجتمع انسانً متماسك ٌتساوى فٌة كل من ٌعٌش تحت سمائه 

السلبً و الذي ٌولد الصراعات من منطلق قوله  اما موقف االسالم من هذه التنوع واالختالف

 (1....( )تعالى ")ٌا اٌها الناس انا خلقناكم

 ومن ٌتمعن فً هده النص سٌجد:

 جمٌع الناس مخلوقون من ذكر و أنثى وهما اصل البشر -

 ظاهرة التنوع البشري سنة اللهٌة كونٌة ارادها هللا تعالى كذلك ولو اراد لٌجعلها امة واحدة. -

الغاٌه من هذا التنوع هو التعارف والتعاون والتبادل الخبرات لقٌامة بالمهمة المطلوبة وهً  -

 عمادة الكون ال التفاخر والتباهً والتعالً واالقصاء 

 ان اصل المفاضلة مع هذا االختالف هو التقوى والتقرب من هللا تعالى  -
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سلوك االنسان الدنٌوٌة اما النقطة  فالنقاط الثالث االولى واضحة ضاهرة الثار والنتائج على

فأن  الرابعة وتضم التفاظل فٌعود قٌاسها وتحكمها بٌد هللا تعالى ولٌس لالنسان اي تدخل وعلٌه

كل البشر فً مقٌاس االسالم متساوون فً الحقوق والواجبات لغض النظر عن االختالف فً 

 الجنس والعرق والدٌن 

المتمثلة فً االستعالء بسبب االختالف العرقً او  ومن هنا جاء االسالم وحارب العنصرٌة

الدٌنً او المذهبً كما حارب الطائفٌة وجعل االختالف المذهبً والفكري قائماً على الحوار 

 ( 2بالتً هً احسن قال تعالى ) وان طائفتان من المؤمنٌن( )

 

 

 

 

______________________ 

 13سورة الحجرات االٌة  – 1

 13سورة الحجرات االٌة  – 2

اما بالنسبة البناء االدٌان االخرى فلم ٌجد االسالم اي موانع تحول دون التعاون والتكاتف 

والتعاٌش معهم السٌما وانهم ٌعٌشون فً وطن واحد ٌجمعهم بتصور البعض ان التمسك بالسالم 

المٌة وٌنافً الوحدة بٌن جعله اساسا لنظام الحٌاة ٌنافً وجود اقلٌات غٌر مسلمة فً االمة االس

عناصر االمة وهً دعامة قوٌة من دعائم النهوض فً هذا العصر لكن الحق غٌر ذلك تماما فً 

االسالم الذي وضعه الحكم فً الكثٌر من الذي ٌعلم مافً االمم وحاضرها ومستقبلها قد احاط 

مل على النص الصرٌح المقدس الحكٌم اال وقد استع هلتلك العقبة وذلك من قبل فلم ٌصدر دستور

وال غموضا فً صحابة االقلٌات قال تعالى : ) ال ٌنهاكم هللا عن  لبسا ٌقبلالواضح الذي ال 

 (1)الذٌن لم ٌقاتلوكم....( 
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____________________ 

 1سورة الممتحنة / االٌة  – 1

 

وتأتً العالقة بٌن مفهوم المواطنة والدساتٌر متالزمة من خالل خدمة جمٌع مواد الدستور 

لمفهومها بشكل مابشر او غٌر مباشر فالتناقض بٌن المواد الدستورٌة تشكل احٌاناً واجهه 

الجهاض االولى أي بناء حقٌقً لمشروع الدولة الداخلٌة وبناء المواطنة فٌها فعلى سبٌل المثال : 

 دستور العراقً ال

الذي جاء توافقاً ارضائٌاً فً ضل االحترام النوعً والفئوي تحت مظلت مشروع محاصصت 

الدٌمقراطٌة الى  منضوروٌستمر ٌبنً قواعد حقٌقٌة لمفهوم المواطنة الطائفة وال ٌمكن له ان 

دٌان تعطٌل المواطنة اذا ما جرى خرق بحق فرد واحد فكٌف والعراق بلد متعدد االعراق واال
(1) 

تحدٌات المواطنة فً الدساتٌر تتمثل اٌظا فً محدودٌة الحقوق المتدنٌة علٌها والمقصودة غالبا 

على المساوة اما القانون والحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة للمواطنٌن الذي 

 . (2)رٌة كافٌة تكفل لهم السٌادة والعٌش الكرٌم فً بلدهم فال توجد تعرٌفات وضمانات دستو

وعلٌه ان الحركات والقوة االسالمٌة التً تطالب باالحتكام الى القران بوصفه دستوراً للمسلمٌن 

. 



25 
 

بل اكدت على اهمٌة وجود دستور مكتوب ٌحدد العالقة بٌن الحاكم والمحكوم وعلٌه عمل 

 . (3)مؤسسات الدولة والحقوق والحرٌات االساسٌة المكونة لالفراد . 

االسالم )) الحق فً المواطنة (( من اربعة عشر قرناً حٌث هاجر الرسول )صل هللا  وقد دعى

بعد استقرار . الى فئات تشكلت علٌه وسلم( الى المدٌنة وجد فٌها عقائد مختلفة وقبائل شتى 

 ثالث فً ذلك المجتمع الجدٌد هم : المسلمٌن والٌهود والعرب والمشركون .

 

 

 

 _______________________ 

: داود مراد الداوودي , ٌنظر موقع العراق فً ظل ازمت الوقائع المصرٌة اعمال مؤسست التعاٌش  -1

 , تطبع على جامعة التنمٌة البشرٌة . 206فً جامعة السلٌمانٌة ص  2011نٌسان  5 – 4السلمً 

: ابراهٌم الهظبً , المواطنة فً الدستور , موقع الشروق , على الرابط :   -2

http://www.shorouknews.com  

مركز  2001: مجموعة من الباحثٌن , االسالم الدولة المواطنة , عمان االردن , الطبعة االولى للنشر   -3

 .100, ص  الٌاسةالقدس للدراسات 

 

رصت الوثٌقة على ان من هنا جاءت وثٌقة المدٌنة كأول دستور للدولة المدنٌة فً العالم وح

ٌكون الدفاع عن حدود هذه الدولة مسؤلٌة الجمٌع مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون 

والتعاٌش السلمً بٌن اطرافها وكانت من ابرز اسس هذه الوثٌقة : العدالة وتمثلة فً توافق 

ل المدٌنة على الحقوق والواجبات وتناسقها وقد قامت وثٌقة النبً )صل هللا علٌه وسلم( بٌن اه

 اربعة محاور 

االول : االمن الجماعً والتعاٌش السلمً بٌن جمٌع مواطنً دولة المدٌنة حٌث قال ) الجار كل 

 نفس غٌر مظار وال اثم ( 

 الثانً : ظمان حرٌة العتقاد والتعبٌر.

لحٌاة الثالث : ظمان المساواة التامة لمواطنً دولة المدٌنة فً المشاركة الفاعلة فً مجاالت ا

 .(1)المختلفة تحقٌق لمبدأ اصٌل وهو ) المواطنة الكاملة ( 

الرابع : رسخ اقرار مبدأ المسؤلٌة الفردٌة وأهل هذه المسؤلٌة العالن من النظام واخذ الموافقة 

 علٌه .

http://www.shorouknews.com/
http://www.shorouknews.com/
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______________ 

 . 15, ص 1112عام ,  القاهرة  ,مركز االهرام للدراسة والنشر , عمارة, بنظر فكر المسلم المعاصرحمد م -1

 

 

 

 المعالجة والحلول لرفع قيمة المواطنة -المبحث الثالث :

ان ازمة القٌم تعد من السمات الواضحة فً العصر الحاضر نتٌجة لطغٌان المادة على ما حولها 

ه بل من قٌم ومبادء فلتقدم الباهر الذي وصل الٌه االنسان لم ٌحقق له التوازن النفسً الذي ٌبتغٌ

انه ساعد على اهتزاز القٌم وضحالتها بداخله فأصبح على ما ٌهمه المادة . فهو ال ٌرى اال اذانه 

وال ٌسمع اال صوته ونتٌجه لهذا الضعف القٌم التً تحافظ على الترابط االجتماعً مما ادى الى 

السر تفشً مشاكل اجتماعٌة كثٌرة مثل االنحراف وتعاطً المخدرات بكل انواعها وتفكك ا

نتٌجة الطالق واالمٌة والبطالة وطغٌان اسلوب العنف ومشاكل اخرى كل تشرد والتسول 
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والعدوانٌة والفردانٌة واالن االفراد اصبحو ال ٌهتمون لما ال ٌخدم مصالحهم الشخصٌة وكذلك 

الفسق والرشوه المحسوبة .
 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في المواطنة التربية ومنظومة القيم 

 ئالضرورٌة لتحقٌق السعادة للفرد والمجتمع وتنظٌم سلوك ثابت مما ٌسبب العٌش الهادان القٌم 

الكرٌم وٌحفظ الحقوق وٌمنع الطغٌان واالعتداء فهً تعمل على تحقٌق المجتمع المتعاون على 

الخٌر وتجعل المسؤلٌة بٌن الفرد والمجتمع تبادلٌة وتظامنٌة ومتوازٌة تحفظ للجماعة مصلحتها 

 اسكها وقوة تم

                                                           
 . 15من المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن ص  1رة , الفق 2001االبتدائً ,  وزارة التربٌة للتعلٌم - 1
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وبدون القٌم تنحط الجماعة البشرٌة الى مرتبة الحٌوانٌة وٌكفً للتدلٌل على ذلك ان تتصور 

مجتمعا خالٌا من الصدق واالمانة واالخالص للوطن على الحاجة والغٌر وحب الخٌر ال شك ان 

  (1)هذا المجتمع ال ٌمكن ان ٌستقٌم من دون وجود تربٌة على قٌم واخالق سلٌمة .

ُ النها ٌجب ان تكون فً الحفل والمصنع فالقٌم  ترتبط بواقع الحٌاة الٌومٌة ارتباطاً وثٌقا

والمدرسة واالسرة بحٌث ٌظهر االخالص فً العمل والصدق فً القول والفعل والثقه والوفاء 

ومحاربة التواكل والتعاون كما ٌنبغً ان تجسد هذه القٌم لتكون سلوكاً اٌجابٌاً تحقق الخٌر له 

متٌنه قوامها  ر فالظاهرة المثبة على اسس وركائزنٌة جمٌعها وال ٌتحقق ذلك اال غٌولالنسا

ائف التربٌة والتكوٌن والترشٌد والتدرٌس ظالبرامج والمناهج الحٌة والمؤسسات التً تقوم بو

 فقط 

 

 

 

 

 

 

  15ص  السابق المصدر  -1

 التربية على قيم حقوق االنسان

من داخل العملٌة التعلٌمٌة فً اطار الممارسة التربوٌة هو ان تعزٌز مبادء وقٌم حقوق االنسان 

ما ٌنعت الٌوم ب ) التربٌة على حقوق االنسان وهو اتجاه ال ٌقصد تعلٌم معارف وتصورات 

حول حقوق االنسان لالطفال والمتعلمٌن فقط بقدر ماٌرمً الى تأسٌس القٌم التً ترتبط بتلك 

كل نوع من التعلٌم ٌساعد على بناء المعارف الحقوق والتربٌة على حقوق االنسان هً 

والمهارات والمواقف والسلوكات المختلفة وحقوق االنسان وهذا النوع من التربٌة ٌساعد 

من قبل االحترام والمساواة وغٌرها فً حٌاتهم الٌومٌة على  المتعلمٌن على ادماج قٌم االنسان
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خدام حقوق االنسان اطار مرجعً فً نحو افظل وٌشجع هذا النوع من التربٌة كذلك على است

 عالقاتنا مع االخرٌن . 

كما انها تشجعنا على فحص مواقفنا وسلوكنا الخاصة بشكل نقدي وبلتالً على تحوٌلها من أجل 

 الجمٌع .تعزٌز السلم والوئام االجتماعً واحترام حقوق 

جة االولى فأاهتمام هذه على حقوق االنسان تربٌة معدنٌة بل هً تربٌة قٌمة بالدرلٌست التربٌة 

التربٌة بالجانب المصرفً ال ٌعد قصراً نهائٌاً من هذه التربٌة فٌه تتوجه باالساس الى سلوك 

المتعلمٌن واذا ما تبٌن احٌانا ان هناك اهتماما ال ٌتجاوز كونه مدخالً اساسٌاً للمرورالى قناعات 

 (1)المتعلم وسلوكاته .

 

 

 

 

 

 

 

, المذكرة الوزارٌة  2001. التربٌة للتعلٌم االبتدائً  2000المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن , ٌناٌر  – 1

 .123ص  2003ٌولٌو  10, مشروع تفعٌل ادوار الحٌاة المدرسٌة  11رقم 

 

 التربية على المواطنة والسلوك المدني

ن العرب البن منظور المواطنة فً معناها الغوي مشتاقه من موطن وهو بحسب معجم لسا

بالمكان او وطن اقام ووطن  ..... ))الوطن هو الذي تقٌم فٌه وهو موطن االنسان ومحله

واوصلته اتخذه وطناً والمواطن ٌسمى به المشهد من مشاهد الحرب جمعة مواطن وفً التنزٌل 

 العزٌز لقد نصركم هللا فً مواطن كثٌرة ... 

و توصلت النفس على الشً كل التصٌر  اي اتخذته وطناً  واوصلت االرض وطنها
(1)
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ومن منظور علم االجتماع تعد المواطنة مكانة او عالقة اجتماعٌة تقوم بٌن شخص طبٌعً وبٌن 

مجتمع سٌاسً او ما ٌعرف بالدولة ومن خالل هذه العالقة ٌقوم الصدق االول للوالء. وٌتولى 

الصدق الثانً مهمة الحماٌة وتتحد هذه عالقة بٌن الشخص والدولة عن طرٌق القانون كما 

بن وجون لوك جوك جاك روسو وبهذا المعنى تفسٌر انتمائً ماء العقد االجتماعً هو حددها عل

االنسان الى الدولة التً ولد بها او هو الٌها وخضوعه الى القوانٌن الصادرة عنها تمنعه بشكل 

متساوي مع بقٌة المواطنٌن بالحقوق والنزاهة بأداء الواجبات وهً بذلك تشمل العالقة بٌن القوة 

 ولة كما ٌحددها قانون تلك الدولة . والد

 

 

 

 

 

 

_________________ 

المذكرات الخاصة بالتربٌة على حقوق االنسان وتخلٌد االٌام الوطنٌة والدولٌة . دلٌل الحٌاة المدرسٌة  – 1

 24: ص  2001. تقرٌر المجلس االعلى للتعلٌم  2001

 

ان التربٌة على المواطنة والسلوك المدنً لٌس هدفاً تربوٌأ فحسب بل هو خٌاروطنً استراتٌجً 

ٌتدرج فً صٌرورة بناء المجتمع الدٌمقراطً الحدانً المتركز على ترسٌخ المبادئ الحاكمه 

تدبٌر الشأن الجٌده والضامن للحقوق والواجبات من خالل الحث على المشاركه والمساهمه فً 

  العام

االساسٌة لتحقٌق اهداف التربٌة على المواطنة والسلوك وتعبٌر المدرسه المؤسسه االجتماعٌه 

المدنً من خالل غرس الثوابت الدٌنٌة والوطنٌة للبالد ورموزها وقٌمها الحضارٌة لدى 
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المتعلمات والمتعلمٌن والوعً بالحقوق والمسؤلٌات والتدرب على ممارستها وتمكٌن التلمٌذات 

مٌذ من اكتساب قٌم التسامح والتضامن والتعاٌش وقد نص الدستور المغربً الجدٌد على والتال

ماٌلً ان المملكة المغربٌة جاء اختٌارها الذي ال رجعه فٌه فً بناء دٌمقراطٌة ٌسودها الحق 

والقانون تواصل اقامة مؤسسات حدٌثة مركزها المشاركة والتعددٌة والحكامة الجٌدة وارساء 

مع متضامن دعائم مج
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

التربٌة المدرسٌة على حقوق االنسان , مصوغه صادرة عن مدٌرٌة المنهاج وزارة التربٌة الوطنٌة _  – 1

ودلٌل التربٌة للحقوق والمؤولٌسات بالقضاء المدرسً , مدٌرٌة المنهاج وزراة التربٌة  33ص  2003ابرٌل 

 111ص  2011الدستور المغربً الجدٌد  2003الوطنٌة , ابرٌل 

 على المواطنة وحقوق االنسانمعالم التربية 

من خالل ما سبق ٌمكن تحدٌد معالم التربٌة على المواطنة وحقوق االنسان والتً تشمل فً ان 

من اجل تحقق االسالم وحقوق االنسان والدٌمقراطٌة ٌكون لالفراد الثقه فً هوٌتهم وان ٌعملوا 

 فً مجتمهم وذلك من خالل 

 

 همٌة االلتزام المدنً تحمل المسؤلٌة االجتماعٌة وادراك ا -

 التعاون من اجل معالجة المشكالت وتحقق العدالة والسالم والدٌمقراطٌة فً مجتمعم  -

 احترام المٌراث الثقافً وحماٌة البٌئة  -

 دعم التضامن والعدالة على مستوى الوطن وعلى المستوى الدولً  -
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 اهداف التربية على المواطنة . حقوق االنسان

 

ٌمكن االشارة الى ان الهدف العام لتربٌة المتعلمٌن على المواطنة تتمثل فً اعداد المواطن 

الصالح الذي ٌعرف حقوقه وٌؤدي واجباته اتجاه مجتمعه وقادر على مواجهة متطلبات الحٌاة 

 المستقبلٌة وٌمكن تلخٌص مجمل اهدافها فً : 

 فً مجتعهم  تزوٌد االفراد بفهم اٌجابً وواقعً للنظام السٌاسً -

 تعلٌم االفراد القٌم واهمٌة مشاركتهم فً القدرات السٌاسٌة  -

 فهم االفراد لحقوقهم وواجباتهم  -

 فهم االفراد للنظام التشرٌعً فً مجتمها واحترام وتقدٌر القوانٌن واالنظمه -

 التعرف على القضاٌا العامة التً ٌعانً منها المجتمع  -

 فت وسائل المشاركة فً النشاطات الوطنٌة والقومٌة االٌمان بالموساوات بٌن الجنسٌن معر -

 فهم الحاجه الحكومٌة واالجتماعٌة  -

 احترام دستور الدولة  -

 االلتزام بمبادئ الحرٌة والدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌة  -

 توجٌه االفراد نحو المواطنة الصالحة  -

 اد الشعب الواحد وبٌن شعوب االرضاالٌمان بالموساوات بٌن افر -

 

___________________ 

  1, مصدر سبق ذكره ص ( 1114المٌثاق الوطنً للتربٌة العام ) -1

 

 

 

 الخاتمة واالستنتاجات 

 

 بحمد هللا انتهت كتابة البحث وتلخصت الى مجموعة من النتائج والتوصٌات على النحو االتً .

 

 اوالً النتائج 
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 وتتمثل فً االلتزامات اتجاه اصطالحاً .المواطنة كمفهم وسلوك حضاري مأخوذ من الوطن لغة  -1

وجائت المواطن بعد تحوالت سٌاسٌة فً التجربة السٌاسٌة الفرٌدة واصبحت تغٌر حدودها الى  -2

 جمٌع دول العالم .

للمواطنة مقومات ال مجال للمواطنة فً غٌابها متمثله فً الموساوات وتكافئ الفرص  -3

 والمشاركة العامة والوالء للوطن .

 ٌة المواطنة فً الحٌاة االنسانٌة بناء على االثار والنتائج المترتبة علٌها .تكمن اهم -4

التأهٌل الشرعً للمواطنة تقوم على اساس وحده االصل البشري والمصالح المشتركة ودعوة  -5

 .االسالم للعدل واالنصاف وضرورة االجتماع البشري 

السالم بعتبارها اول دستور مدنً شامل  تمثل وثٌقة المدنٌة القاعدة االساسٌة لمبادئ المواطنة فً -6

. 

كما اتفق اغلب العلماء المعاصرٌن على قبول مبدأ المواطنة فً السالم كان هناك رأي احق فً  -1

 رفضه بعتباره فكر مستورد وأبتداع فً الدٌن .

ال ٌتعارض مفوهم الوالء للوطن مع الوالء للدٌن وتتمثل العالقة بٌنهما فً ان االول مكمل  -1

 ً .للثان

 ال ٌشكل االختالف األتً اي عائق امام تحقق مفهوم المواطنة فً االسالم . -1

الٌرى االسالم بناء على التطورات السٌاسٌة ان ٌكون للمسلمٌن دستوراً مكوناً على الشراكه  -10

 الحقٌقٌة لمكونات اي بلد فً نطاق مفهوم المواطنة .

المسلمٌن فً الحكم وتولً المناصب اختلف اراء العلماء وفقهاء القانون على مشاركة غٌر  -11

 وٌرجح الباحث السماح الكامل لهم بناء على االختٌار واالنتخاب المباشر من قبل الشعب .

المواطنة هو  الدواء االنجح لحل الكثٌر من المشكالت المترتبة على االختالف وتحقق الوحدة  -12

 الواحد .الوطنٌة وبناء حقٌقً للتعاٌش السلمً المشترك البناء الوطن 
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 القران الكرٌم  -

 الكتب  -

 ابن منطور ولسان العرب ومادة الوطن . -1

 , 2010ابو بكر علً محمد امٌن , العداله فً مفهومها ومنطلقاتها , دار الزمان دمشق طبعة  -2

 القاهره , د.ت,ارسطو , السٌاسه , ترجمة احمد لطفً السٌد , الدار القومٌه للطباعه والنشر ,  -3
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المذكرات الخاصه بالتربٌه على حقوق االنسان وتخلٌد االٌام الوطنٌه والدولٌه , دلٌل الحٌاة  -11
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الموسوعة العربٌة العالمٌة , مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزٌع , الرٌاض, طبعة  -21

1116. 

 , الفقره واحد من المٌثاق الوطنً للتربٌه والتكوٌن , 2001وزارة التربٌه والتعلٌم االبتدائً ,  -22

عبد بركات . مبدأ المواطنة واستحقاق الدستور الدائم , مركز المستقبل للدراسات ٌاسر خالد  -23

 .2005والبحوث , 
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