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مقدمة
اإلنسانية بصفة اعمة، ويف  احلياة  األوسع يف  بمعناها  العدالة  تقييم  مفهوم موري يف  املواطنة 

تاريخ طويل من  املفهوم  اليت خيضعون هلا بصفة خاصة. وهلذا  بالسلطة  األفراد واجلمااعت  عالقة 

العمل  أو يف دوائر ممارسة  العلوم االجتماعية  السياسية واالجتماعية، سواء يف  اجلدل حول دالالته 

أسباب؛   لعدة  السواء  ىلع  والعليم  السيايس  اخلالف  من  شديًدا  زمًخا  املفهوم  وجيتذب  السيايس. 

أهمها ثراء مصادره الفكرية والفلسفية، وتعدد أبعاده، وتنوع القضايا املثارة حوهل، والرتباطه الوثيق 

بسياقات اجتماعية وثقافية وسياسية متنوعة، إىل حد القول إنه مفهوم سيايق، أو بعبارة أخرى يصعب 

فهمه خارج السياق االجتمايع والسيايس اذلي يستخدم فيه)1(. باإلضافة إىل أن اخلالف حول املفهوم 

نابع أيًضا من اختالف مضمونه من مرحلة تارخيية إىل أخرى ومن جمتمع إىل آخر. ذلك أن استخدام 

مفهوم املواطنة ينطوي دائًما ىلع خيارات سياسية بعينها بشأن طبيعة العالقة بني املواطن والسلطة. 

وبقدر ما تتنوع االجتاهات السياسية وتتعارض، خيتلف تعريف املواطنة من موقف سيايس إىل آخر. 

وهلذا ال نستطيع أن نفهم املواطنة جيًدا إال إذا ربطناها بسياقات سياسية مددة - حسب تعبري مارتن 

واستحقاقات،  مزايا  من  املواطنة  به  تعد  ما  بني  الكبرية  الفجوة  تتسع  وقد   .Maarten Vink فينك 

املواطنة  إن مفهوم  القول  إىل  يدعو  ما  به من حقوق. وهذا  وتسمح  السلطة  تمنحه  أن  وما يمكن 

األنظمة  Hollow Ideals)2(، وكثري من  اجلوفاء  العليا  املثل  يشبه  ما  إىل  يتحول  السنوات األخرية  يف 

أو ال  املواطنة  تنتهك فيه حقوق  الوقت اذلي  السياسية يف  املواطنة يف خطاباتها  السياسية تستخدم 

تكرتث بها يف الواقع. 

 Birte Siim, Gender and Citizenship: Politics and Agency in France, Britain and Denmark (Cambridge:  )1(
Cambridge University Press, 2000).

 Maarten Vink, Limits of European Citizenship: European Integration and Domestic Immigration Policies  )2(
(London: Palgrave Macmillan, 2005): 1, 24.
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لقد اكتسب مفهوم املواطنة أهمية كبرية يف السنوات األخرية ىلع أجندة السياسات العامة يف 

كثري من ادلول، ويف مناطق اتلكتالت اإلقليمية، وىلع املستوى ادلويل بصفة اعمة، بموجب جمموعة 

من املستجدات املحلية والعاملية؛ منها: نمو االهتمام حبقوق اإلنسان ىلع املستوى ادلويل بصفة اعمة، 

ويف ادلول ادليمقراطية الليربايلة، وما يرتتب ىلع ذلك من الزتامات اقتصادية ىلع برامج دولة الرفاه 

أيًضا تسارع حركة اهلجرة  الفاعلة يف االهتمام باملواطنة  العوامل  تلعزيز احلقوق االجتماعية. ومن 

ادلويلة وتأثريها يف الويع السيايس بقضايا اتلباينات العرقية. واتلعددية اثلقافية أيًضا لكثري من ادلول 

 .Civic Identity يف تركيبتها الساكنية أصبحت تمثل قضية مرتبطة بتعريف املواطنة بأنها هوية مدنية

يضاف إىل ذلك تفتت اتلكتالت العاملية مثل االحتاد السوفييت، وظهور تكتالت جديدة ىلع غرار 

االحتاد األورويب. وقد دفع ذلك إىل رضورة إاعدة انلظر يف مفهوم املواطنة بمعناه اتلقليدي املرتبط 

باالنتماء إىل دولة وطنية ذات سيادة، باإلضافة إىل تزايد الويع برضورة االعرتاف بأنواع جديدة من 

املواطنة القائمة ىلع اتلعددية، وليس املواطنة كشعور وماكنة منفردة بني فرد ودولة. لك ذلك يدعو 

إىل رضورة أن يعكس مفهوم املواطنة مدى تعقد تلك اتلغريات املحلية والعاملية)3(، وتأثريها يف أبعاد 

العالقة املعقدة واملتغرية بني املواطن وادلولة.

احلارض، ويف خمتلف  املايض ويف  العوملة يف  والسيايس عن  األكادييم  اجلدل  أن  الواضح  ومن 
السياقات االجتماعية والسياسية واثلقافية، يعكس إىل حد كبري قصة فلسفة العقد االجتمايع، اليت 
تفرتض ختيل البرش طواعية عن قدر من حقوقهم مقابل وجود سلطة ما تعمل من أجلهم. وبغض انلظر 
عما إذا اكنت تلك السلطة مصدر سعادة البرش أم تعاستهم، فإن اتلاريخ اإلنساين يف لك ماكن يشهد 
ىلع أن احلديث عن املواطنة هو ملحمة بكل ما حتمله اللكمة من معًن؛ ملحمة حتيك ذلك السجال 
اإلنسانية  احلقوق  ناحية، ومبادئ  الوطنية من  ادلولة  املقيد حبدود  الوطنية  الصكوك  منح  مبدأ  بني 
اليت تتسع إىل آفاق عوملية من ناحية أخرى. هنا تتعدد معاين املواطنة وتتنوع أشاكهلا وادلعوات إيلها 
وتتجاذبها اجتاهات كثرية. ولكها يعكس مواقف متباينة من املواطنة، تمتد من أقىص درجات احتاكر 

Derek Heater, What Is Citizenship? (New York, NY: John Wiley, 2013).  )3(
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السلطة للمواطنة إىل أقىص درجات اتلطرف يف توسيع حزي احلقوق اإلنسانية. إنها قصة انلضال من 
أجل حتقيق العدالة االجتماعية؛ بدًءا من مقتضيات وجود السلطة يف احلياة اإلنسانية، بما قد ينال من 

 إىل إطالق حق البرش يف احلياة اجليدة بال حدود.
ً

حقوق البرش وحريتهم، ووصوال

وىلع ضوء ذلك نعرض فيما ييل هلذه امللحمة حول املواطنة بدًءا من تعريف املواطنة بأبعادها 
 إىل أنماط املواطنة؛ من واقع عرض إطار نظري يتضمن أهم القضايا واإلشاكيلات 

ً
املختلفة، ووصوال

املثارة يف العلوم االجتماعية حول املواطنة*.

وملا اكنت الكتابات العربية حول املواطنة قارصة عن اإلحاطة الشاملة بإشاكيلة املواطنة، خاصة يف اجلدل املعارص حوهلا، اعتمد هذا ابلحث ىلع املراجع   *
األجنبية احلديثة بصفة أساسية.





تعريف املواطنة 
بعضوية  يتمتع  اذلي  باملواطن  عالقة  هل  ما  لكَّ  معانيها  أبسط  يف   Citizenship املواطنة  تمثل 
اكملة يف بدل ما. وللمواطنني حقوق تمنحها السلطة السائدة يف لك بدل ملواطنيه ويضمنها القانون. ويف 
مقابل تلك احلقوق هناك واجبات ىلع املواطنني حنو بدلهم. فاملواطنة يه مبدأ تنظييم مهم يف احلياة 
السياسية؛ ألنه ينسب األفراد إىل كيان سيايس معني، وبموجب ذلك يتحدد ألوئلك اذلين يكتسبون 

صفة مواطنني حقوق وواجبات مددة ىلع قدم املساواة. 

املنتيم إىل  الفرد  السياسية والقانونية إىل حقوق وواجبات  املواطنة يف انلظرية  يشري مصطلح 
ادلولة الوطنية القومية أو دولة املدينة State or City، اليت اكنت سائدة يف املايض قبل وجود ادلولة 
أي يف جمتمع  يعد عضًوا يف مدينة،   - اتلارخيية  الفرتات  بعض  املواطن - يف  احلديث. اكن  بمعناها 
حرضي يتسم باستقالل نسيب عن مساءلة احلاكم أو ادلولة. واكنت املواطنة مقصورة - يف ايلونان 
خالل العرص الكالسييك -  ىلع الرجال األحرار اذلين يتمتعون حبق املشاركة يف املداوالت واملناقشات 
العرص  يف  املواطنة  مصطلح  ويشري  والغرباء.  واحلرفيني  واتلجار  العبيد  من  غريهم  دون  السياسية 
املاضيني  القرنني  مدى  الرفاه)4(. وىلع  دولة  يف  احلقوق  تنظم  اليت  واهليئات  املؤسسات  إىل  احلديث 
اكنت املواطنة تعرف بأنها ماكنة مرتبطة بعضوية اكملة يف دولة وطنية فيما يعرف باملواطنة القومية 

National Citizenship. حىت اآلن ال تزال املواطنة القومية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بادلولة احلديثة)5(.

بأنها ماكنة  املواطنة   Thomas H. Marshall مارشال  توماس  الربيطاين  االجتماع  ويعرف اعلم 
عمومية تمنح األفراد حقوقًا إنسانية ومدنية وسياسية واجتماعية وحقوقًا مرتبطة بالرفاهة. وقد طور 
مارشال إطاًرا حديثًا لفكرة املواطنة اعتماًدا ىلع مبادئ احلرية واملساواة واتلضامن. ومن ثم اكتسبت 
املواطنة وجهني أساسيني، هما: املواطنة كرؤية للحقوق املتساوية واحرتام تلك احلقوق من ناحية، 

جوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، ترمجة ممد اجلوهري وآخرين، مج. 3، املرشوع القويم للرتمجة 260 )القاهرة: املجلس األىلع للثقافة،   )((
.1(11 :)2001

 Vink, Limits of European Citizenship: 24.  )5(
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واملواطنة كأداة تلحليل اتلطور االجتمايع والسيايس للمجتمعات احلديثة من ناحية أخرى)6(، وهذا 
ما يعين أن احلديث عن املواطنة يكتسب أهمية عملية يف جمال السياسات العامة الساعية إىل إرساء 
أيًضا أهمية معرفية لفهم وتقييم مدى اقرتاب املجتمعات احلديثة من  مبادئ العدالة، ويكتسب 

مبادئ العدالة.

وهناك تعريف آخر أكرث حتديًدا وأكرث شهرة يف ادلراسات االجتماعية والسياسية يرى أن املواطنة 
تشري بصفة أساسية إىل احلقوق واالستحقاقات Entitlements واملسئويلات اليت تقع ىلع اعتق الفرد 
بمقتىض عضويته يف جمتمع سيايس بعينه)7(. ويشري براين ترينر إىل أن أغلب اتلعريفات األساسية 
للمواطنة تتضمن ثالثة أبعاد أساسية: احلقوق والواجبات الفردية، واملشاركة السياسية بما يف ذلك حق 

االنتخاب، واالنتماء إىل دولة قومية)8(. وبصفة اعمة هناك أربعة معاٍن سائدة للمواطنة)9(: 

• ينظر 	 حيث  والقانونية؛  السياسية  احلقوق  يف  ذلك  يتمثل  أساسية:  كحقوق  املواطنة   :
اً

أوال
إىل املواطن باعتباره شخًصا هل حقوق بموجب عضويته يف املجتمع السيايس. وهذه احلقوق 
متساوية مع حقوق غريه من األعضاء اآلخرين. يتمتع املواطن، بموجب عضويته وانتمائه إىل 
املجتمع السيايس، حبق االنتخاب وشغل املناصب السياسية والقضائية واملشاركة يف اجلدال 

السيايس.

• ثانياًا: املواطنة كماكنة قانونية: حيث يحُنظر إىل املواطنني ىلع أنهم مجاعة من انلاس معرتف 	
ببعض  حيظون  بذلك  وهم  مددة.  رسمية  سيادة  هل  سيايس  جمتمع  يف  كأعضاء  قانونًا  بهم 
احلقوق اليت حتميها احلكومة. وهذا املعن للمواطنة يتطابق إىل حد كبري مع مفهوم اجلنسية 

Nationality يف ادلولة احلديثة.

املرجع السابق: 65.  )6(
 Siobhán Harty and Michael Murphy, In Defence of Multinational Citizenship, Political Philosophy (Cardiff,  )7(
Wales: University of Wales Press, 2005): 7.

 Bryan S. Turner, ed., The Cambridge Dictionary of Sociology (Cambridge: Cambridge University Press,  )8(
2006): 6.

 Rogers M. Smith, “Modern Citizenship”, chapter 6 in Handbook of Citizenship Studies, edited by Engin F.  )9(
Isin and Bryan S. Turner (London: SAGE, 2002): 106.
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• ثاثلاًا: املواطنة اكنتماء إىل جتمع أو رابطة برشية: سواء تمثل ذلك يف جمتمع سيايس أو مجاعة 	
ما أخرى. ويف هذا الصدد يعد الشخص اذلي ينتيم إىل مجاعة جوار ما مواطنًا دلى تلك 
ىلع  ذلك  وينطبق  اجلماعة.  تلك  دلى  الزتامات  من  عليه  وما  حقوق  من  هل  بما  اجلماعة 
أو رابطة  ناٍد ريايض أو جامعة مددة، حىت كيان مهين  انتماءات أخرى، مثل االنتماء إىل 
نقابية معينة. وللمواطن حقوق وواجبات حنو أي من تلك الكيانات اليت ينتيم إيلها. وهلذا 
تعد مشكالت األعضاء يف لك تلك الكيانات بمثابة مشكالت مواطنة بصورة أو بأخرى. 

وقد ساد هذا املعن يف القرن املايض دلى كثري من ادلول الغربية.

• ا: املواطنة كمعايري خاصة بالسلوك القويم: فاألشخاص اذلين يسهمون يف رخاء الكيانات 	 رابعاً
اليت ينتمون إيلها يصبحون مواطنني جديرين باملواطنة، مقابل اذلين حيصلون ىلع منافع دون 
وجه حق؛ أوئلك اذلين اليدركون جيًدا معن املواطنة والجيسدونها يف سلوكهم. وحبسب هذا 
املعن ال يكيف للشخص أن يكون منتميًا إىل كيان ما يك يصبح مواطنًا فيه، بل تقتيض 
اليت  الكيانات  حنو  الزتاماتهم  يف  املواطنني  لسلوك  مددة  معايري  وجود  ذلك  فوق  املواطنة 

ينتمون إيلها. ومن الواضح أن هذا املعن يركز ىلع املسئويلات قبل احلقوق يف املواطنة.

ويتعني األخذ بعني االعتبار اختالف املواطنة عن اجلنسية؛ ذلك أن الشخص قد يتمتع باجلنسية 
أبناء ابلدل األصليني، وقد يكون حاصاًل ىلع اجلنسية يف بدل ما ويتمتع  دون أن يكون مواطنًا أو من 
اجلنسية وحقوق  العالقة بني منح  ادلراسات واألحباث حول  بدل آخر. وهناك جدل كبري يف  باملواطنة يف 
املواطنة؛ فيف بعض األحيان يتم الفصل بينهما يف احلقوق والواجبات، ويف أحيان أخرى يتم الربط بينهما 
بموجب حتول الشخص من غريب أو أجنيب Alien إىل مواطن حاصل ىلع اجلنسية. وللك بدل قوانني وقواعد 
خاصة به تتعلق بتعريف املواطن، وكيف يصبح الشخص اذلي يعيش به مواطنًا. وتشري املوسوعة الربيطانية 

إىل أربعة طرق)10( سائدة يعامل بمقتضاها الشخص ىلع أنه مواطن حيق هل احلصول ىلع اجلنسية؛ ويه: 

 “Citizenship”, Encyclopædia Britannic, https://www.britannica.com/topic/citizenship  )10(
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• أوال: لك شخص يودل يف بدل ما يكون مواطنًا يف هذا ابلدل.	

• ثانياًا: لك شخص هل أم أو أب مواطن يف بدل ما يكون مواطنًا يف ابلدل نفسه باملثل.	

• ثاثلاًا: لك شخص يزتوج بمواطن أو مواطنة يف بدل ما يصبح مواطنًا باملثل يف ذلك ابلدل.	

• يعرتف 	 اذلي  ابلدل  يف  مواطنًا  يصبح  اتلجنيس  وعمليات  بإجراءات  يمر  شخص  لك  ا:  رابعاً
باتلجنيس كأساس للمواطنة.

الوطنية،  ادلولة  حدود  داخل  الرشعية  اإلقامة  أو  باملودل  مرهونة  اتلقليدي  بمعناها  املواطنة 
العادلة واملواطنة املتساوية؛  الفئات من حقوق املواطنة  وبمقتىض ذلك يتم استبعاد وحرمان بعض 
إال يف  الاكملة  املواطنة  املواطنون من  رم  ادلولة. ويف األغلب ال حيحُ إىل  ينتمون  اذلين ال  وهم أوئلك 
 Naturalized حاالت قليلة واستثنائية مع ارتباط ذلك باجلنسية مثل سحب املواطنة من املجنسني
ارتكبوا جرائم خطرية تمس  أو  أظهروا والًء ومواالة بلدل آخر،  أو  تم جتنيسهم يف بدل آخر،  اذلين 
 Stateless األمن القويم العام يف بدلهم األصيل. وهؤالء يطلق عليهم الفاقدون للمواطنة أو ابلدون

Persons)11(، ىلع حنو ما تشري إيله التسمية الشائعة يف دول اخلليج)12(.

وبصفة اعمة، فإن احلقوق والواجبات يف املواطنة ليست واحدة يف لك دول العالم، بل قد تزيد 
ادلويلة  املواثيق  يف  اجتاه  وجود  من  الرغم  ىلع  هذا  بدل؛  لك  يف  بها  املعمول  القواعد  حبسب  تقل  أو 
حنو الربط بني احلقوق اإلنسانية العامة، وحقوق املواطنة؛ وهو ما يعين املطابلة دائًما بتوسيع حقوق 
املواطنة لتستوعب اجلميع من البرش. ومن الواضح أن ادلول احلديثة تميل أكرث إىل الربط بني املواطنة 

Turner, ed., The Cambridge Dictionary of Sociology.  )11(
ابلدون هم فاقدو اجلنسية، اذلين يسمح هلم باإلقامة يف دول اخلليج دون اتلمتع ببعض احلقوق االجتماعية والسياسية والقانونية. بعضهم ينتيم إىل   )12(
جتمعات بدوية مهاجرة ظلت ىلع هامش عمليات اإلدماج االجتمايع والسيايس املرتبطة بنشأة ادلولة احلديثة. بعض ابلدون يعملون يف مؤسسات 
أمنية اكجليش والرشطة يف الكويت، ويطابلون حبقوق يف اجلنسية. وتزعم السلطات الرسمية يف كثري من دول اخلليج بأن كثرًيا من هؤالء مهاجرون 
غري رشعيني ينتمون إىل جنسيات أخرى أخفوها عن عمد أماًل يف احلصول ىلع اجلنسية. ويسود اجلدل يف دول اخلليج حول حق ابلدون يف احلصول 
ىلع اجلنسية، وكثرًيا ما خيتلط هذا اجلدل بتوجهات عنرصية دلى املواطنني حنو اآلخرين من غري املواطنني. ويالحظ أن دول اخلليج تطلق ىلع 
املهاجرين والالجئني لكمة »وافدين«؛ ويه لكمة ال مثيل هلا يف القانون ادلويل، وتعين فئة من انلاس غري مواطنني وإقامتهم مؤقتة وعليهم أن يغادروا 
الوافدين حبقوق اجتماعية واقتصادية مؤقتة، فإنهم مرومون من احلقوق السياسية، وحتجب عنهم اجلنسية يف  إىل بالدهم األصلية. ورغم تمتع 

أغلب دول اخلليج باستثناء ابلحرين، اليت منحت حق اتلجنيس بلعض الفئات من املسلمني السنة العرب تلحقيق توازن ساكين مع الشيعة.
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والسيادة ىلع بقعة مددة من األرض والساكن اذلين يعيشون عليها. وال يعين ذلك أن تغطي املواطنة 
لك الساكن الواقعني حتت سيادة دولة ما؛ وإنما يعين أن مبدأ السيادة يف حد ذاته ومركزيته بالنسبة 
إىل ادلولة يعطي ادلولة احلق يف أن حتدد نوعية مواطنيها ونطاق احلقوق املمنوحة هلم. ويف هذه احلالة 
قد تضيق املواطنة حبيث تصبح مقصورة ىلع فئات بعينها، وقد تتسع لتستوعب لك الفئات اخلاضعة 
لسيادة ادلولة. وبقدر ما يمنح بدل ما املواطنة بلعض األشخاص، يمكن هلذا ابلدل أن حيرم الشخص 
من املواطنة بموجب قواعد حتددها املؤسسات السياسية والترشيعية. كذلك الربط بني السيادة واهلوية 
قد يتسبب يف وجود خالف سيايس بني ادلولة وبعض الساكن اذلين يستمدون هويتهم من مرجعيات 

ثقافية أو دينية أو عرقية ختتلف عن املرجعية الرسمية لالنتماء والوالء إىل ادلولة الوطنية. 





االجتاهات
باملعن  واملواطنة  اجلمهوري  باملفهوم  املواطنة  املواطنة:  فهم  يف  كالسيكيان  اجتاهان  هناك 
الليربايل)13(؛ حيث يمزي املفهوم اجلمهوري املواطنني عن العبيد )اذلين ال حقوق هلم ىلع اإلطالق( 
وعن الغرباء )اذلين يعيشون حتت طائلة القانون وينشدون حقوقًا اقتصادية دون اتلمتع بأي حقوق 
سياسية(. ويف مقابل ذلك، فإن اتلصور الليربايل يعرف املواطنة بأنها ماكنة تحُمنح ألوئلك اذلين دليهم 
عضوية اكملة يف املجتمع، ىلع اعتبار أن لك اذلين حيظون باملاكنة متساوون يف احلقوق والواجبات 
حيث  مرغوب؛  كنشاط  للمواطنة  ينظر  اجلمهوري  املفهوم  فإن  املعن،  وبهذا  املاكنة.  تتيحها  اليت 
تعد مواطنة الشخص يف مداها ونوعيتها بمثابة الوظيفة املرتبطة بمشاركته يف املجتمع. ويف املقابل 
يعربرِّ املفهوم الليربايل للمواطنة عن كونها ماكنة قانونية تتمثل يف العضوية الاكملة يف جمتمع سيايس 

مدد)14(.

ورغم هذا اتلباين، فإن املواطنة تشري يف كال اتلصورين اجلمهوري والليربايل إىل عالقة مددة 
اتلعبري  حبسب   - العام  الشأن  ىلع  ذلك  مع  يشددون  فاجلمهوريون  والفرد.  السيايس  املجتمع  بني 
الالتيين ResPublica - وأهمية املشاركة يف املجتمع السيايس. ومن ثم تصبح أسبقية الشأن السيايس 
ىلع الشأن اخلاص رضورية هنا؛ واحلياة اجليدة تبدو ممكنة فقط خالل املشاركة الفعالة النشطة يف 
املجال العام. أما الليربايلون ىلع اجلانب اآلخر، فإنهم يؤكدون احلقوق املخولة للفرد بموجب ماكنته 
مثل  الطوعية  املشاركة  إىل  املواطنة  سياسات  معن  اخزتال  يتم  اتلصور  هذا  يف  كمواطن.  القانونية 
احلقوق االنتخابية غري املفعلة واحلياة اجليدة اليت تبدو مرتبطة تماًما باملجال اخلاص)15(. وإذا تأملنا 
املواطنة، فسوف يتضح نلا أن  الليربايلة واتلصورات اجلمهورية بشأن  الفجوة بني اتلصورات  جيًدا 
معن املواطنة يقع ىلع متصل وأن العديد من وجهات نظر ابلاحثني ما يه إال مواقف متباينة تقع 

Heater, What Is Citizenship?: 4-79.  )13(
 Ronald Beiner, ed., Theorizing Citizenship, SUNY Series in Political Theory: Contemporary Issues (Albany,  )1((
NY: State University of New York Press, 1995).

Vink, Limits of European Citizenship: 25-26.  )15(
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يف نقاط ما خمتلفة يف املنتصف، وهو ما يعين أن االختالف بني الليربايلة واجلمهورية ليس واضًحا. 
اتلفكري  يعد جمديًا دلى  لم  ثم  ومن  اآلخر)16(.  ومبادئ  يستخدم مصطلحات  قد  املعسكرين  فكال 

احلديث يف املواطنة االكرتاث باالختالف بني هذين االجتاهني.

 Active ومن املنظور اتلارييخ يالحظ أن اتلطور عرب الزمن يبدأ من اتلصور اجلمهوري املفعل
 إىل االجتاه حنو الفهم الليربايل للمواطنة غري املفعل Passive. هذا اتلحول من املواطنة 

ً
للمواطنة، وصوال

التشاركية مدودة انلطاق إىل اجتاه املواطنة العمومية القائمة ىلع احلقوق هو يف األغلب مرتبط باثلورة 
الفرنسية)17(. ويشري هيرت إىل أن املواطنة بمعناها احلديث اكنت مصلة تطور تارييخ كبري للعالقة 
بني الفرد وادلولة. وقد اختذ هذا اتلطور ثالث مراحل: األوىل تمثلت يف عرص اإلقطاع؛ حيث اكن 
االقتصاد ريفيًّا، واكن املجتمع قائًما ىلع اتلدرج اهلريم، وخنوع الفرد لسلطة اإلقطاعيني. واملرحلة 
اثلانية تمثلت يف الرأسمايلة، اليت اتسمت حبرية الوصول إىل السوق، واملجتمع قائم ىلع انقسام طبيق 
قابل للنفاذ أو احلراك، ووجود املبادرة الفردية، ويف املرحلة اثلاثلة اكنت املواطنة نهاية املطاف تتسم 

باهلوية القومية، واملساواة املدنية، واحلقوق الفردية)18(.

املرجع السابق: )17.  )16(
املرجع السابق: 26.  )17(

Heater, What Is Citizenship?: 57.  )18(



اأ�شكال املواطنة 
هناك ماوالت كثرية يف ادلراسات حول تصنيف أشاكل املواطنة حبيث أسهمت تلك املحاوالت 
يف جعل مفهوم املواطنة متخًما بكثري من اتلصورات اليت تستعيص أحيانًا ىلع اإلملام بها. وبقدر ما 
أسهمت ماوالت اتلصنيف املتعددة يف توضيح جوانب وأبعاد كثرية معقدة لصور تطبيق املواطنة يف 
سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية متعددة، فإن كرثة اتلصنيفات أسهمت أيًضا يف جعل 

مفهوم املواطنة يشوبه قدر كبري من اتلناقضات والغموض. 

 Conventional اتلقليدية  املواطنة  بني  شائعة  تفرقة  وجود  االعتبار  بعني  األخذ  ويتعني 
Citizenship؛ حيث تشري األوىل   Movement Citizenship، واملواطنة املرتبطة باحلراكت االجتماعية 

إىل ممارسات املشاركة يف االنتخابات واحلمالت االنتخابية، يف حني تشري اثلانية إىل املشاركة الفعالة 
يف األنشطة املدنية مثل مرشواعت تتم بني مجااعت اجلوار، واحلراكت االجتماعية ومجااعت املدافعني 
عن ابليئة )19(. وهناك وجهة نظر ترى تعدد أشاكل املواطنة بموجب تنوع احلقوق املمنوحة للمواطنني. 
ويف هذا الصدد ينظر إىل املواطنة من انلاحية انلظرية ومن ناحية املمارسة أيًضا ىلع أنها مفهوم مركب 
السياسية،  واملواطنة  املدنية،  املواطنة  مألوفة؛ ويه  أبعاد  األقل من ثالثة  يتكون ىلع  األبعاد  متعدد 

واملواطنة االجتماعية)20(. 

سياسية  سياقات  يف  املطروحة  اخلالفية  بالقضايا  يرتبط  املواطنة  صور  تعدد  فإن  ذلك،  ومع 
اكفة.  املواطنني  بني  العدالة  حتقيق  ىلع  وقدرتها  املواطنة  حتقيق  سياسات  حول  خمتلفة  واجتماعية 
ومن أبرز تلك القضايا: عمومية حقوق املواطنة، وكيفية احلصول ىلع حقوق املواطنة، والفجوة بني 
املواطنني وادلولة، واإلدماج واالستبعاد يف احلقوق، وعوملة احلقوق والواجبات. وحول لك قضية من 

 Jo-Ann Amadeo et al., Civic Knowledge and Engagement: An IEA Study of Upper Secondary Students in  )19(
 Sixteen Countries (Amsterdam: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA), 2002).

 Maurie Roche, “Social Citizenship: Grounds of Social Change”, chapter 4 in Handbook of Citizenship  )20(
Studies: 71.
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السياسية يف  والقوى  املواطنة حتتل األولوية دلى احلكومات  أنماط مددة من  تحُطرح  القضايا  تلك 
سياقات اجتماعية وثقافية وسياسية مددة. ىلع ضوء ذلك أَعرضحُ فيما ييل للك قضية وأنماط املواطنة 

املرتبطة بها.

1- عمومية احلقوق 

املجتمعات  يف  السياسية  الفلسفة  تطور  وعرب  الكالسيكية،  املواطنة يف صيغته  مفهوم  يرتبط 
املطروحة،  والقضية  إيلها.  ينتمون  دولة مددة  نطاق  املواطنون يف  بها  يتمتع  اليت  باحلقوق  الغربية، 
اعدة يف لك السياقات االجتماعية والسياسية عرب اتلاريخ، تتمثل يف رضورة تعريف مفهوم احلقوق 
اليت يتعني احلصول عليها، ويستتبع ذلك أيًضا تعرف أنواع تلك احلقوق املمنوحة بلعض األشخاص 

باعتبارهم مواطنني يك يتمتعوا باملواطنة الاكملة.

اذلين حاولوا  أوائل  من  اذلي اكن  مارشال،  توماس  الربيطاين  االجتماع  إىل اعلم  الفضل  يعود 
حتديد هذه احلقوق وتصنيف أنماط املواطنة بمقتضاها من واقع قراءته اتلارخيية تلطور مفهوم املواطنة 
واحلقوق املرتبطة بها. اكنت فكرة مارشال تتلخص يف ارتباط املواطنة عرب اتلاريخ بالرصااعت الطبقية 
واتلوترات واحلروب من أجل حتقيق املساواة يف احلقوق. وأشار مارشال يف هذا الصدد إىل أن انلضال 
من أجل احلصول ىلع املواطنة مر بثالث مراحل أساسية: مدنية وسياسية واجتماعية؛ حيث ظهرت 
احلقوق  متضمنة  عرش؛  اثلامن  القرن  خالل  األوىل  املرحلة  يف   Civic  Citizenship املدنية  املواطنة 
الفرد، وحرية اتلعبري والفكر واالعتقاد، وحق امللكية اخلاصة، واحلق  للفرد، مثل: حرية  الرضورية 
الفرد  اتلاسع عرش، وشملت حق  القرن  السياسية يف  املواطنة  اثلانية ظهرت  املرحلة  العدل. ويف  يف 
يف املشاركة يف ممارسة القوة السياسية كعضو يف كيان سيايس وكناخب. ويف املرحلة اثلاثلة تطورت 
املواطنة االجتماعية خالل القرن العرشين، لتشمل احلق يف قدر من الرفاهة االقتصادية، وتأمني حق 
املشاركة الاكملة يف اإلرث االجتمايع، والعيش يف حياة متحرضة وفًقا للمعايري السائدة يف املجتمع، 
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اليت تماثل حايلًّا دولة الرفاه وادليمقراطية االجتماعية)21(. وفًقا هلذا اتلصور أصبحت املواطنة تقوم 
ىلع ثالثة أنماط أساسية؛ ويه: املواطنة املدنية، واملواطنة السياسية، واملواطنة االجتماعية. وظل هذا 
السياسات  وكذلك  واألحباث،  ادلراسات  من  كثري  ىلع  بقوة  ومسيطًرا  قائًما  الكالسييك  اتلصنيف 
دول  من  القرار يف كثري  السياسية وصناع  والقوى  األحزاب  تتبناها  اليت  املواطنة  ادلاعمة تلحقيق 

العالم اليت تتبن انلهج ادليمقرايط بصورة أو بأخرى.

ولضمان حتقيق العدالة الاكملة من خالل جمموعة متعددة من احلقوق، فقد جلأ الفكر السيايس 
اليت تنص ىلع   Universal  Citizenship العمومية  باملواطنة  الغربية إىل ما يعرف  يف كثري من ادلول 
رضورة منح حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية للك املواطنني. وبهذا املعن تصبح املواطنة 
للك شخص، ولك شخص يف املقابل هل حقوق املواطن نفسها. فاحلقوق املتساوية تعين كونها حقوقًا 
اعمة ال جمال فيها لالستثناء أو االختالف يف طبيعة وحجم تلك احلقوق؛ حبيث تبدو عمومية احلقوق 
يف وجود مقياس واحد للعدل يطبق ىلع اجلميع. وبذلك تتجاوز املواطنة العمومية الفروق القائمة بني 
انلاس؛ فللك شخص حقوق يف املواطنة يتمتع بها بغض انلظر عن أي تفاوت يف ادلخل أو القوة. ومن 
الواضح أن توسيع مظلة املواطنة يك تستوعب لك شخص، يعين وجود قواسم مشرتكة تفرض حقوقًا 
مشرتكة تتجاوز االختالفات من ناحية، واإلحساس بأهمية تطبيق القانون يف أن حيصل اجلميع ىلع 
حقوقهم بالطريقة نفسها، وبغض انلظر عن االختالفات الفردية واجلماعية من ناحية أخرى)22(. وقد 
سيطرت ىلع فلسفة املواطنة العمومية فكرة أن العدل مرتبط بعمومية احلقوق، وأن أي اختالف يف 

توزيع احلقوق ال حيقق العدل وينال من مصداقية احلكومات يف حتقيق املواطنة العادلة. 

قائًما  للمواطنة  نمًطا  للحقوق، لك منها يشلك  أربع صور  املواطنة ىلع  انعكست عمومية  وقد 
بما  االقتصادية  واحلقوق  السياسية،  باملواطنة  يعرف  بما  والقانونية  السياسية  احلقوق  ويه:  بذاته؛ 

 Thomas Humphrey Marshall, “Citizenship and Social Class”, Sociology at the Crossroads, and Other  )21(
Essays (London: Heinemann, 1963): 67-127.

 Iris Marion Young, “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, Ethics  )22(
99, no. 2 (January 1989): 219.
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اثلقافية  باملواطنة االجتماعية، واحلقوق  املرتبطة  االقتصادية، واحلقوق االجتماعية  باملواطنة  يعرف 
اليت أصبحت تفرض أهمية املواطنة اثلقافية. وفيما ييل نليق الضوء ىلع لك منها.

أ- املواطنة السياسية 

تعرف املواطنة يف األغلب من الزاوية السياسية باعتبارها جمموعة بعينها من املمارسات السياسية 
املتضمنة حلقوق وواجبات اعمة مددة مرتبطة بمجتمع سيايس ما. وقد توسع املفهوم ليشمل مهامَّ 
سياسية يؤديها املواطن لتشكيل وتعزيز حياة مجعية مرتبطة باملجتمع السيايس، اكالنتخابات واتلعبري 
عن الرأي وادلاعية السياسية والرتشح للمناصب)23(. وتعرف املواطنة السياسية أيًضا بأنها احلصول ىلع 
ماكنة رسمية يف عضوية كيان سيايس وقانوين، يرتتب عليها جمموعة مددة من احلقوق والواجبات. 
وبذلك يمكن فهم املواطنة السياسية وفًقا تلصور سيايس للمواطنة يقوم ىلع شعور عميق باملساواة 
بني املواطنني من ناحية، وتصور قانوين يتضمن إطاًرا مدًدا لضمان املساواة يف احلقوق والواجبات 
بموجب القانون من ناحية أخرى)24(. ويرتكز هذا اتلعريف العام ىلع أربع نقاط أساسية)25(، ويه: 

: حتديد الع�شوية يف الدولة  اأوالاً

يطلق ىلع حتديد العضوية شخصنة Personhood للحقوق املدنية، عن طريق حتديد أشخاص 
جمموعة  ىلع  مقصورة  هذه  العضوية  اكنت  املايض  ويف  عليهم.  مقصورة  تصبح  حبيث  بها  يتمتعون 
أبناء ابلدل األصليني،  بعينها من األشخاص من مواطين انلخبة، وهؤالء معرتف بهم كمواطنني من 
وخاضعني لسلطة ادلولة، وهلم بمقتىض ذلك حقوق مددة. حدث ذلك يف ابلدايات األوىل تلطبيق 
فكرة املواطنة، ثم تطورت نسبة هؤالء األعضاء عرب الزمن يف كثري من دول العالم الصنايع املتقدم 
فئة  توجد  ذلك  مقابل  ويف  املقيمني.  الساكن  جمموع  من   ٪90 إىل   ٪80 من  ترتاوح  أصبحت  حبيث 

Richard Bellamy, Citizenship: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2008): 3.  )23(
))2(  املرجع السابق: 2، 17.

Engin F. Isin and Bryan S. Turner, eds., Handbook of Citizenship Studies (London: SAGE, 2002): 13-14.  )25(
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من غري املواطنني داخل ادلولة ممن يعانون من اتلميزي بفعل الوصمة االجتماعية، أو بموجب كونهم 
يشلكون مجااعت عرقية، أو مجااعت خمتلفة ىلع أساس نويع أو طبيق أو جسدي اكملعاقني. وهؤالء 
دليهم حقوق أقل وعضوية مكتسبة. تبىق بعد ذلك العضوية اخلارجية يف املواطنة، اليت تهتم بدخول 

األجانب عرب حدود ادلولة وقبوهلم أو جتنيسهم كمواطنني.   

ثانياًا: التفرقة بني احلقوق املفعلة وغري املفعلة  

لم تكن احلقوق متشابهة يف تفعيلها، بل اكنت تنقسم إىل نوعني؛ األول: حقوق نشطة مفعلة
Active قادرة ىلع اتلأثري يف اعلم السياسة كما هو احلال دلى من يدركون حقوقهم جيًدا ويطابلون بها 

ويعملون دائًما ىلع ضمان احلصول عليها. انلوع اثلاين: يمثل احلقوق اخلاملة أو غري املفعلة أو السلبية 
Passive، اليت تظهر يف سلوك مواطنني هلم حقوق ال يطابلون بها وال يعملون بمقتضاها، واستجاباتهم 

سلبية حنو تلك احلقوق، ويشمل ذلك أيًضا من دليهم عضوية قانونية وحقوق اجتماعية فقط دون 
أن يكون دليهم حقوق سياسية؛ مع األخذ بعني االعتبار أن هذين انلوعني من احلقوق املفعلة وغري 
املفعلة منصوص عليهما من انلاحية القانونية. وىلع ضوء تلك اثلنائية تعرف املواطنة بوصفها عضوية 
خاملة/ غري مفعلة، أو عضوية نشطة/ مفعلة، لألفراد يف دولة ما مع حقوق والزتامات عمومية فيما 
يتعلق بمستوى مدد من املساواة)26(. وتشري جتارب انلظم السياسية مع املواطنة عرب تارخيها إىل أن 
وجود احلقوق اخلاملة أو غري املفعلة وحدها يمكن أن يساعد انلظم ادليكتاتورية يف أن حتكم 
بسهولة وتتحكم يف توزيع احلقوق بني املحكومني بصورة غري اعدلة وقانونية يف الوقت نفسه. أما 
االهتمام  املواطنني يف صدارة  ديمقراطية تضع  نظم  بوجود  ترتبط  فإنها  املفعلة،  أو  النشطة  احلقوق 
االجتماعية من  العلوم  به  تقوم  أن  ما يمكن  أن  االعتبار  بعني  األخذ  ويتعني  العامة.  بالسياسات 
قياس ملستويات املشاركة يف حقوق املواطنة وأسبابها وانلتائج املرتتبة عليها، لن يتم إال يف ظل وجود 

مواطنة نشطة ومواطنني مشاركني وفاعلني يف احلصول ىلع حقوق املواطنة.

 Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal,  )26(
Traditional, and Social Democratic Regimes (Cambridge: Cambridge University Press, 1998): 8.
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تثري  املفعلة،   غري  السلبية/  واملواطنة  املفعلة،  النشطة/  املواطنة  بني  اتلفرقة  فإن  ذلك،  ومع 
أكرث ىلع  الرتكزي  يتم  املواطنني، خاصة حني  وواجبات  باملعادلة بني حقوق  تتعلق  إشاكيلة حقيقية 
املجتمعية،  بواجباتهم  املواطنني  وفاء  ىلع  ديلاًل  ذلك  اكن  نشطة،  املواطنة  اكنت  فإذا  الواجبات)27(. 
واكنت املعادلة بني احلقوق والواجبات متوازنة، وبقدر ما تكون املواطنة سلبية، فهذا ديلل ىلع أن 

املواطنني يأخذون حقوقًا ال تتوازن مع ما يقدمونه من مسئويلات.

ثالثاًا: عمومية حقوق املواطنة

املواطنة باالنتقال من حقوق مقصورة ىلع فئة انلخبة إىل حقوق تمنح  تطور االهتمام حبقوق 
القانونية أو  الرسمية أو غري  للجميع، وانلص ىلع ذلك قانونًا، حبيث ال يتم االعرتاف باحلقوق غري 
املنظمات  للمجتمع املدين، حبيث أمكن بلعض  أتاح هذا اتلطور مساحة من احلرية  اخلاصة. وقد 
أو اجلمااعت اخلاصة املطابلة أو طرح مقرتحات بشأن حقوق املواطنة، ولكن تلك املطالب تنشأ يف 
األغلب من أعراف داخل اثلقافات الفرعية، وتحُْفَرض بموجب الضغوط االجتماعية، وقد تتصارع 
مع معايري يف ثقافات فرعية أخرى. وهلذا، فإن عملية َسن القوانني بشأن حقوق املواطنة  اكنت مربًرا 

داعًما جلعل تلك احلقوق شاملة قدر اإلماكن. 

رابعاًا: امل�شاواة يف احلقوق  

الفئات االجتماعية، وخيتلف نيل احلقوق  املساواة يف احلقوق بطبيعة احلال غري مكتملة بني 
بني املواطنني من مجاعة إىل أخرى حبسب وضعها االجتمايع والطبيق وموقعها من القوة وانلفوذ يف 
املجتمع. واملساواة تنطوي أيًضا ىلع أبعاد قانونية إجرائية ومايلة يف احلصول ىلع املوارد واخلدمات)28(.

 Ruth Lister, “Citizenship: Towards a Feminist Synthesis”, Feminist Review, no. 57, Citizenship: Pushing the  )27(
Boundaries (Autumn 1997): 31-32.

Bryan S. Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”, Sociology 24, no. 2 (May 1990): 189-217.  )28(
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وتعرف احلقوق السياسية، اليت تمثل جوهر املواطنة السياسية، بأنها تعرب عن املشاركة يف املجال 
العام، ويه أيًضا إجرائية ىلع حنو كبري ومرتبطة بَسن ترشيعات تنظمها. وتتضمن احلقوق السياسية 
حقوق املواطنني يف اتلصويت االنتخايب واملشاركة يف العملية السياسية، وإجراءات انتخابات اتلمثيل 
السيايس، وترشيع قوانني جديدة، والرتشح للمناصب السياسية وشغلها. هناك أيًضا احلقوق السياسية 
املجالس  مع  والتشاور  قانونية،  بطريقة  االنتخابية  احلمالت  يف  األموال  مجع  وتشمل  للتنظيمات، 
احلقوق  ومن  سياسات مددة.  أجل  من  والضغط  سياسيني  وترشيح  مقرتحات  تقديم  يف  الترشيعية 
السياسية أيًضا حق املعارضة ومحاية األقليات وحق االحتجاج واتلظاهر وحرية الوصول للمعلومات 
احلكومية والقدرة ىلع إجراء حتقيقات سياسية؛ مع األخذ بعني االعتبار أن حقوق وواجبات املواطنة 
السياسية توجد ىلع مستويات فردية وتنظيمية وجمتمعية. فعىل املستوى الفردي يتم الرتكزي ىلع نظرة 
بينها. وىلع املستوى اتلنظييم  اتلبادل  أو  للعالقة بني احلقوق والواجبات داخل إطار اتلوازن  الفرد 
رى االهتمام حبقوق وواجبات املواطنة للجمااعت، خاصة فيما يتعلق بتشلكها وأدائها يف املجال  جيحُ
العام؛ أما املستوى املجتميع للمواطنة السياسية، فيشري إىل نمو حقوق وواجبات املواطنة يف ادلول 
عليها.  احلصول  ومدى  ونطاقها  والواجبات  احلقوق  وجود  مدى  ىلع  الرتكزي  مع  العامة  وسياساتها 
وبصفة اعمة يمكن أن نستخلص من لك ذلك ثالثة حقوق سياسية أساسية يف املواطنة السياسية، 

ويه: احلقوق السياسية الشخصية، واحلقوق اتلنظيمية، وحقوق العضوية السياسية)29(: 

• حقوق سياسية شخصية: مثل اتلصويت يف االنتخابات وشغل املناصب السياسية والوصول 	
للمعلومات وحق االحتجاج.

• حقوق تنظيمية: وتشمل تشكيل أحزاب سياسية واحتادات نقابية وحراكت اجتماعية معارضة 	
وحقوق األقليات واحلقوق اثلقافية، باعتبارها حقوقًا سياسية تتم يف إطار تنظييم.

• حقوق العضوية السياسية: وتشمل حق اهلجرة واإلقامة، وحقوق الالجئني، ومنح اجلنسية.	

Isin and Turner, eds., Handbook of Citizenship Studies: 15.  )29(
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يضاف إىل ذلك حقوق املشاركة؛ حيث تستحدث ادلولة حقوقًا يف نطاق عمل املجتمع املدين 
واملجاالت اخلاصة، سواء يف السوق، أو املنظمات العامة، أو األماكن اخلاصة. هذه احلقوق تشري يف 
حقوق فردية ومجاعية وجمتمعية إىل املشاركة يف صنع القرار اخلاص عرب قياس اتلحكم يف األسواق 
واتلنظيمات ورأس املال. فعىل املستوى الفردي تشمل املشاركة حقوق ادلخول يف سوق العمل بما يف 
ذلك املشاركة العامة يف اتلوظيف، وإاعدة اتلدريب، وبرامج إنشاء فرص العمل؛ وىلع مستوى حقوق 
املشاركة اجلماعية فتشمل حقوق الفرد يف املشاركة يف القرارات اخلاصة بالفصل من العمل واللجان 
اخلاصة بالعمل؛ وتقترص احلقوق املجتمعية ىلع صور املشاركة يف الراعية الصحية والقرارات املتعلقة 

باألثر ابلييئ)30(.

ومن الواضح أن هناك ارتباًطا قويًّا يف املواطنة السياسية بني احلقوق السياسية واحلقوق القانونية 
اليت اكنت تمثل فيما مىض حقوقًا مدنية أساسية يتعني ىلع لك مواطن اتلمتع بها - حبسب مصطلحات 
مارشال. وبطبيعة احلال، فإن احلقوق القانونية والسياسية تشكالن مًعا العمود الفقري اذلي ترتكز 
عليه لك احلقوق األخرى؛ كما أن احلقوق السياسية والقانونية تنهض ىلع َسن قوانني تشلك أساًسا 
أو  املسكن  ىلع  احلصول  يف  مواطن  أي  حق  ىلع  االعتداء  أن  ذلك  األخرى.  املواطنة  حلقوق  قويًّا 
الراعية الصحية أو الوظيفة اليت يستحقها، يتوقف ىلع ما يتمتع به من حقوق سياسية وقانونية اعمة. 
وتتلخص احلقوق القانونية)31( يف أربعة أنواع: األمن الشخيص، والعدالة اجلنائية، وحق إبداء الرأي، 

وحق االختيار.

• من 	 واحلماية  القانوين،  غري  االختفاء  من  احلماية  حقوق  تشمل  الشخيص:  األمن  حقوق 
اتلعذيب، ومن عقوبة اإلعدام، ومن اإلجهاض.

• أمام 	 واملحاكمة  الشهود،  ومواجهة  القانوين،  اتلمثيل  حق  وتشمل  اجلنائية:  العدالة  حقوق 
قضاة طبيعيني، وحق اتلعاقد، واحلصول ىلع املشورة القانونية.

 Ulrike Nagel and Claire Wallace, “Participation and Identification in Risk Societies: European Perspectives”,  )30(
Youth, Citizenship and Social Change in a European Context (Aldershot, UK: Ashgate, 1997): 42-55.

)31(  املرجع السابق: 15.
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• حقوق الرأي واالختيار: وتشمل حرية اتلعبري والنرش، واالعتقاد، واختيار الزوج، واالختيار 	
املهين، وانلويع، والعريق.

ب- املواطنة االقتصادية

االقتصادي  ابلعد  تفسري  يف  تتمثل  االقتصادية  املواطنة  عليها  تقوم  اليت  األساسية  الفكرة 
للمواطنة بمعناها العام. يظهر ذلك بوضوح يف جمموعة من القواعد املوجهة لسلوك املواطنني وادلولة 
اليت ينتمون إيلها؛ بضمان عدم اعتداء ادلولة ىلع حقوق مواطنيها من ناحية، وعدم احرتام املواطنني 
اللزتاماتهم االقتصادية حبصوهلم ىلع مزايا وخدمات دون وجه حق من ناحية أخرى. ومن ثم تعمل 
اجلماعية«  للسلع  ادلولة »كمورد  نسبيًّا بني  فعال  بتبادل  تسمح  قواعد  بموجب  االقتصادية  املواطنة 
بني  العالقة  توازن  أن  ذلك  للرضائب«)32(.  ودافعني  السلع  هلذه  مستهلكني  »بوصفهم  ومواطنيها 

املواطنني وادلولة ال يقوم فقط ىلع اعتبارات سياسية؛ وإنما اعتبارات اقتصادية أيًضا.

هناك عدة تعريفات للمواطنة االقتصادية منها اتلعريف اذلي يشري إىل جمموعة احلقوق ذات 
الطابع االقتصادي، مثل: حق العمل يف مهنة خيتارها الشخص، واحلصول ىلع أجور اكفية دلعم اذلات 
واألرسة، واحلق يف وجود سوق عمل غري قائم ىلع اتلميزي، واحلق يف اتلعليم واتلدريب اذلي يسهل 
عملية الوصول إىل سوق العمل، واحلصول ىلع منافع اجتماعية رضورية للحفاظ ىلع املشاركة يف قوة 
لالمتيازات  مًعا  والنساء  الرجال  امتالك  بمدى  االقتصادية  املواطنة  قياس  يمكن  ودعمها.  العمل 

والفرص املادية والعمل بها، والفرص الالزمة تلحقيق االستقالل االقتصادي واالجتمايع)33(.

 Jan Luiten Van Zanden and Maarten Prak, “Towards an Economic Interpretation of Citizenship: The Dutch  )32(
 Republic between Medieval Communes and Modern Nation-States”, European Review of Economic History
10, no. 2 (August 2006): 138-139.

 Alice Kessler-Harris, “In Pursuit of Economic Citizenship”, Social Politics: International Studies in Gender,  )33(
State and Society 10, no. 2 (1 July 2003): 158-159.
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وهناك تعريف آخر للمواطنة االقتصادية يشري إىل أنها تمثل العنارص املكونة لألمن االقتصادي)34(. 
وبطبيعة احلال، فإن حتسني نوعية حياة املواطنني وتأمني حياتهم اقتصاديًّا اآلن ويف املستقبل، يتطلب 
سياسات اقتصادية مددة تشلك عبئًا ىلع املوازنة العامة. وبقدر ما يقع ىلع ادلولة من مسئويلات يف 
هذا الشأن هناك مسئويلات أخرى ىلع املواطنني، أهمها االلزتام بدفع الرضائب املستحقة وعدم تبديد 
املال العام، بأي صورة من الصور. ومن ثم ختتلف السياسات يف حتقيق املواطنة االقتصادية من دولة 
إىل أخرى حبسب حجم املوازنة العامة وقدرة األنظمة الرضيبية ىلع اتلحصيل اجليد والعادل من لك 
الساكن بال استثناء ودون اتلهاون مع املتهربني، اذلين يطلق عليهم يف دراسات املواطنة املنتفعون دون 
حق Free Riders. وهؤالء يمثلون األشخاص اذلين يستفيدون من سلعة اعمة أو أي خدمة اعمة تمول 
من املال العام، ويتجنبون يف الوقت نفسه أن يتحملوا شخصيًّا أي تكلفة يف مقابل ذلك، أو اإلسهام 
بماهلم يف اتلمويل العام)35(. ويتطلب تفعيل املواطنة أيًضا إجراءات جادة يف املحاسبة والشفافية ومنع 

الفساد لضمان مشاركة لك املواطنني يف حتمل األعباء االقتصادية اكفة تلحقيق املواطنة العادلة.

من الواضح أن عدم املساواة يف توزيع املواطنة االقتصادية يظهر يف جمالني أساسيني، هما: أماكن 
العمل اليت تمزي بني املشتغلني يف احلقوق االقتصادية، واملجال اثلاين يتمثل يف العالقة االقتصادية بني 
املواطن وادلولة، واليت يتم تنظيمها بموجب قوانني وترشيعات باإلضافة إىل ادلور اذلي يؤديه املجتمع 
املدين يف احلفاظ ىلع احلقوق االقتصادية)36(. وتعتمد كثري من ادلول الغربية ىلع برامج متعددة يف 
الرفاهة، تستهدف مجيعها حتقيق العدالة االجتماعية بني املواطنني وتقليل الفوارق الطبقية وانلوعية 
الربامج اآلثار املرتتبة ىلع أي خماطر  أيًضا تلك  والعرقية والعمرية وادلينية قدر املستطاع. وتعالج 
اجتماعية والوقاية منها، ومن بينها املخاطر انلامجة عن اتلعارض بني احلياة األرسية والعمل. وتمثل 

 Karen Brodkin, “Work, Race, and Economic Citizenship”, Current Anthropology 55, no. S9 (August 2014):  )3((
S117.

تقوم عملية اتلهرب من دفع تذكرة القطار مثاًل )حرفيًّا( لسلوك الشخص املنتفع دون حق، ىلع غرار اذلي يستفيد من زيادة األجور انلاجتة عن   )35(
إرضاب لم يشارك فيه. وقد حتول كثري من سلوك املرصيني من موظيف احلكومة باتلحديد إىل هذا انلمط من السلوك خالل االحتجاجات اليت 

اندلعت يف الفرتة من 25 يناير 2011 إىل اعم 2013. حول مفهوم املنتفع دون حق، انظر: مارشال، موسوعة علم االجتماع: 1399.
Brodkin, “Work, Race, and Economic Citizenship”: Current Anthropology 55, no. 59 (August 2014): S117.  )36(
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ا يف حتقيق اتلوازن واالستقرار االجتمايع واالقتصادي.  مبادئ العدالة اتلوزيعية واإلجرائية ركنًا مهمًّ
ن لكَّ مواطن من الوصول إيلها  وتقوم العدالة ىلع ضمان أن تكون املوارد واخلدمات موزعة بما يمكرِّ
وحق لكرِّ مواطن يف مناقشتها كشأن اعم. وهلذا يعتمد حتقيق العدالة فيما يتعلق باتلوفيق بني األرسة 
والعمل ىلع حتديد العائالت املعرضة أكرث من غريها ملخاطر نامجة عن اتلعارض بني العمل واحلياة 
العائلية، وحتديد السياسات الفعالة للتقليل من اآلثار املرتتبة ىلع هذا اتلعارض)37(. ومن املهم األخذ 
بعني االعتبار أن دور ادلولة يف هذه املنظومة يقوم ىلع كونها منظًما لضمان اتلوزيع العادل للموارد 
كمة تلحصيل  واخلدمات. وبموجب هذا ادلور يتم تمويل برامج الرفاهة من خالل منظومة شاملة ومحُ
الرضائب، سواء اكنت مبارشة أو غري مبارشة. وتقوم العدالة اتلوزيعية ىلع مبدأ عدالة حتمل أعباء 

الرفاهة حبسب مستويات ادلخل وعدالة الوصول إىل برامج الرفاهة للجميع بال تميزي)38(.

ت- املواطنة االجتماعية

املواطنة االجتماعية واملواطنة االقتصادية بصفة اعمة. فاحلصول ىلع فرص  هناك تداخل بني 
منظور  من  آخر  جانب  يف  واجتماعيًّا  جانب  يف  اقتصاديًّا  يبدو  تقاعدية  ومعاشات  وأجور  عمل 
خالل  من  إما  بطريقتني،  االجتماعية  املواطنة  تعرف  اعمة  وبصفة  االجتمايع.  اتلضامن  حتقيق 
معاجلة األوضاع السلبية أو حتقيق أوضاع إجيابية يف املجتمع، ويف حالة اجلوانب السلبية يالحظ أن 
احلقوق االجتماعية احلديثة تطورت ملعاجلة وتقليل خماطر املعاناة مثل مشكالت اكلفقر والالمساواة 
ا ما يتعلق بانلوايح  أمَّ واملشكالت املرتبطة بالصحة واالستبعاد االجتمايع يف املجتمعات احلديثة. 
الفرد مدى احلياة يف ضمان احلصول  املواطنة االجتماعية إىل جوانب مثل حقوق  اإلجيابية، فتشري 
احلقوق  مثل هذه  واإلقامة.  الصحية  اخلدمات  ىلع ادلخل واحلصول ىلع فرصة عمل واحلصول ىلع 

 Marcie Pitt-Catsouphes, Ellen Ernst Kossek and Stephen Sweet, eds., The Work and Family Handbook:  )37(
Multidisciplinary Perspectives, Methods, and Approaches (London: Routledge, 2015): 352.

سعيد املرصي، »سياسات اتلوفيق بني العمل واألرسة: من السياق الغريب إىل السياق الوطين دلول اخلليج«، مارضة، املنتدى السنوي األول لسياسات   )38(
األرسة »إاعدة انلظر يف سياسات اتلوفيق بني العمل واألرسة يف دول جملس اتلعاون اخللييج«، ادلوحة، قطر، 30-31 مايو 2016.
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احلقوق  وتعزز  العمومية)39(.  اإلنسان  حقوق  مواثيق  يف  ومتضمنة  ادلساتري،  يف  عليها  منصوص 
االجتماعية مطالب املواطنني يف املاكنة االجتماعية وابلقاء اقتصاديًّا ويف الوقت نفسه تمثل احلقوق 

الفردية إىل حد كبري.

وىلع ضوء لك ذلك، يمكن تقسيم احلقوق االجتماعية إىل ثالثة أنواع )40( فيما ييل: 

• وإاعدة 	 املسنني  ومعاشات  الصحية  الراعية  وتشمل   :Enabling Rights اتلمكني  حقوق 
اتلأهيل واملشورة العائلية والفردية.

• املرحلة 	 من  بدًءا  اتلعليم  من   عدة 
ً

أشاكال وتشمل   :Opportunity Rights الفرصة  حقوق 
ما قبل االبتدائية إىل مرحلة اتلعليم ما بعد اجلاميع، باإلضافة إىل اتلدريب ىلع اكتساب 

املهارات الالزمة لسوق العمل.

• وتتضمن 	  :Redistributive and Compensatory Rights واتلعويضية  اتلوزيعية  احلقوق 
تعويضات للحرمان من احلقوق وبدالت اإلصابة يف احلروب وبدالت إصابة العمل، وبرامج 

لراعية املحرومني وتعويضات ابلطالة وبرامج أخرى تتعلق بانتهااكت احلقوق.

ث- املواطنة اثلقافية 

تهتم املواطنة اثلقافية بدعم وتطوير صور انتساب األفراد ثقافيًّا إىل مجااعت مددة يستمدون 
منها مرجعيتهم اثلقافية. يتم تفعيل هذا انلوع من املواطنة بموجب االعرتاف باالختالف داخل اتليار 
الرئييس للمجتمع عرب عمليات ثقافية اكتلعليم واألعراف واللغة وادلين، وكذلك اخلدمات اثلقافية. 
وأن  ثقايف،  تطورت وحوفظ عليها من خالل سياق  اهلوية  أن  يرون  اثلقافية  املواطنة  أنصار  أغلب 
حقوق ومسئويلات املواطنة بصفة اعمة يمكن أن تتحدد وفًقا للعضوية اثلقافية وليس الفرد)41(. 

Roche, “Social Citizenship”: 71.  )39(
Nagel and Wallace, “Participation and Identification in Risk Societies”: 42-55.  )(0(

 Katherine Fierlbeck, “The Ambivalent Potential of Cultural Identity”, Canadian Journal of Political Science  )(1(
29, no. 1 (March 1996): 4, 6.
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ويتطلب ذلك رضورة حتديد احلقوق اثلقافية وتضمينها يف برامج تلعزيز املواطنة. وىلع غرار حقوق 
اإلنسان، فإن احلقوق اثلقافية تتسم بكونها عمومية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة)42(.  

وقد حدد مرصد اتلنوع واحلقوق اثلقافية)43( مخسة حقوق يف جمال اثلقافة، يه:

• احلق يف اهلوية والرتاث اثلقايف)))(: ويعين ذلك حق لك إنسان يف العيش يف إطار اثلقافة اليت 	
واحلق  مددة،  ثقافية  إىل مجاعة  االنتساب  وحرية  تناسبه،  اليت  اهلوية  واختيار  إيلها  ينتيم 
يف معرفة ثقافته والوصول إىل تراثه اثلقايف، وأن يلىق هذا احلق إقراًرا واحرتاًما من جانب 

اآلخرين. 

• وحرية 	 األخرى،  واثلقافات  واللغات  للغته  املرء  تعلم  ذلك حرية  ويشمل  اتلعليم:  يف  احلق 
اختيار نمط اتلعليم ادليين أو األخاليق املالئم هل، دون أن يتعارض ذلك مع تكافؤ الفرص 

يف اتلعليم.

• وحرية 	 خيتارها  اليت  باللغة  اتلعبري  حرية  ذلك  يف  بما  العامة:  اثلقافية  احلياة  يف  املشاركة 
ابلحث واألنشطة اإلبداعية، وحرية ممارسة األنشطة اثلقافية والفنية واالطالع ىلع ثقافات 
خمتلفة، وحرية ومحاية حقوق امللكية الفكرية، واالنتفاع باتلقدم العليم، واحلق يف العيش 

يف بيئة ثقافية معززة لإلبداع. 

 Annamari Laaksonen, “Measuring Cultural Exclusion through Participation in Cultural Life”, Academia.edu,  )(2( 
https://www.academia.edu/2781161/Measuring_Cultural_Exclusion_through_Participation_in_Cultural_
Life

 Observatory of Diversity and Cultural Rights, Cultural Rights: Actual Situation and List of Rights, Synthesis  )(3(
 Document DS 3 (Fribourg, Switzerland: Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme
(IIEDH), 2010): 3-4.

يعرف إيان هودر احلق يف الرتاث اثلقايف من منظور العدالة اثلقافية  بأن  لك شخص هل احلق يف املشاركة يف الرتاث اثلقايف واالنتفاع منه بأن يكون   )(((
 Ian Hodder, “Cultural Heritage :ذللك مردود ىلع رفاهتهم، وأن يكون ىلع لك شخص واجب حنو اآلخرين يف احرتام هذا احلق. انظر
 Rights: From Ownership and Descent to Justice and Well-being”, Anthropological Quarterly 83, no. 4 (Fall
2010): 876.
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• احلق يف املعلومات: ويشمل ذلك ابلحث عنها وتلقيها وتداوهلا مع اآلخرين حبرية تامة والرد 	
ىلع املعلومات اخلاطئة)45( دون قيد أو خوف.

• املشاركة يف السياسات اثلقافية: ويعين ذلك حق املشاركة يف اتلعاون اثلقايف واتلنمية اثلقافية 	
وصياغة القرارات بشأنها.   

وبرغم إماكنية انلص ىلع هذه احلقوق بطريقة مؤسسية، فإن العدالة اثلقافية قد ال تتحقق بصورة 
صحيحة؛ بسبب وجود ظواهر ثقافية حددتها فريزر يف ثالث: اهليمنة اثلقافية من جانب مجاعة ما 
ىلع بقية اجلمااعت األخرى، وعدم االعرتاف باتلنوع اثلقايف، وعدم احرتام اثلقافات املختلفة)46(؛ 
وهو ما جيعل بعض املؤسسات اثلقافية ذاتها غري اعدلة أو غري مهيأة تلحقيق العدالة اثلقافية. ومن ثَم 
يتعني ىلع املؤسسات اثلقافية أن تكون اعدلة يف توجهاتها ويف رساتلها اثلقافية، وأن تعمل ىلع إتاحة 
فرص اعدلة للفئات االجتماعية اكفة؛ للمشاركة يف املعرفة واالستمتاع باثلقافة والفنون املختلفة، وأن 
يتوىل القائمون ىلع تلك املؤسسات تفعيل مبادئ العدالة االجتماعية يف الشأن اثلقايف العام. ويقتيض 
الفئات  للمجتمع معربة عن  مرآة  واإلداري  اتلنظييم  بنائها  اثلقافية يف  املؤسسات  أن تكون  ذلك 
االجتماعية اكفة وأال تكون حكرة ىلع فئات بعينها. ويتطلب ذلك أيًضا توافر القدرة اإلدارية ىلع 
تنتج  اليت  واالمتياز،  القوة  أنساق  إىل  بعناية  االهتمام  وتوجيه  اتلنوع،  أو  اتلباين  اتلحقق من وجود 
انتهاك احلقوق اثلقافية)47(، باإلضافة إىل وجود قدر  املساواة االجتماعية؛ تلجنب أرضارها يف  عدم 

يف اعم 1997 وضع أنرثوبولويج هندي Shiv Visvanathan مصطلح العدالة املعرفية Cognitive Justice قاصًدا به االعرتاف بتعدد صوراملعرفة   )(5(
واتلعبري عن وجود صور خمتلفة للمعرفة مًعا. وتعين العدالة املعرفية تنواًع يف املعرفة ومساواة للعارفني يف الوصول إيلها Knowers. تعتمد العدالة املعرفية 
 ىلع عدة مبادئ، أهمها :لك أشاكل املعرفة صاحلة، وجيب أن توجد مًعا يف عالقة حوارية فيما بينها، وال ينبيغ للمعارف اتلقليدية أن تبىق متحفية، انظر:

Shiv Visvanathan, “The Search for Cognitive Justice”, Seminar Magazine, http://www.india-seminar.
com/2009/597/597_shiv_visvanathan.htm; Maja van der Velden, “A Case for Cognitive Justice”, Academia.
edu, https://www.academia.edu/30700735/A_Case_for_Cognitive_Justice

 Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition (New York, NY:  )(6(
Routledge, 1997).

 Heather W. Hackman, “Five Essential Components for Social Justice Education”, Equity and Excellence in  )(7(
Education 38, no. 2 (2005): 104.
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من الكفاءة اثلقافية Cultural Competence)48( دلى العاملني يف الشأن اثلقايف ونظم اإلدارة اثلقافية 
واملؤسسات املعنية اكفة بتقديم اخلدمات العامة للناس؛ ليك تصبح قادرة ىلع العمل يف ظل اتلنوع 

اثلقايف بكفاءة وبصورة اعدلة. 

2- كيفية احل�شول على احلقوق

تتباين صور املواطنة فيما يتعلق بكيفية احلصول عليها حبسب اختالف السياقات االجتماعية 
والسياسية. وىلع ضوء ذلك ال توجد وصفة واحدة أو سياسة واحدة بشأن املواطنة، يمكن اللجوء إيلها 
وتطبيقها يف لك املجتمعات. ويف هذا الصدد طرح براين ترينر ماولة تلنميط املواطنة)49(؛ من خالل 
الرتاث الغريب وجتارب ادلول الغربية. ويف رأي ترينر تتنوع صور املواطنة بتنوع صور احلصول عليها 
يف خمتلف السياقات السياسية واالجتماعية، وعرب مراحل اتلحوالت السياسية يف املجتمعات. وهناك 
أبعاد تؤثر يف طبيعة العالقة بني املواطنني وادلولة فيما يتعلق بالطريقة اليت حيصلون بمقتضاها ىلع 

حقوقهم. وقد حدد ترينر تلك األبعاد يف ثنائيتني: 

• األوىل تتعلق باملجال العام مقابل املجال اخلاص يف تفعيل حقوق املواطنة وواجباتها.	

• اثلانية تتعلق باجتاهات احلصول ىلع احلقوق: االجتاه من أىلع Above؛ حيث تفرض ادلولة 	
شلك احلقوق اليت تمنح ملواطنيها، وتفرض عليهم الواجبات بطريقة فوقية؛ مقابل االجتاه من 
أسفل Below، يف حني يطالب املواطنون أنفسهم حبقوقهم وينزتعونها بموجب اعرتاف ادلولة 

بها. 

وىلع ضوء تلك األبعاد صمم ترينر مصفوفة للمواطنة مكونة من بعدين أساسيني؛ األول: أفيق 
يشمل ثنائية املجال اخلاص مقابل املجال العام، واثلاين: رأيس يتضمن االجتاه الفويق مقابل االجتاه 

 Mikel Hogan-Garcia, The Four Skills of Cultural Diversity Competence: A Process for Understanding and  )(8(
Practice, 4th ed. (Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2012).

Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”: 189-217.  )(9(
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من أسفل. وبموجب املصفوفة طور ترينر أربعة أنماط للمواطنة، لك منها يرتبط بسياق سيايس غريب 
مدد - حبسب املصفوفة )1( ىلع انلحو اتلايل: 

• مع 	 املواطنني  من  املطالب  مجع  ىلع  تركز   :Revolutionary Citizenship اثلورية  املواطنة 
اتلأكيد ىلع املجال العام، وانلموذج ادلال عليها حالة فرنسا خالل اثلورة الفرنسية. 

• املواطنة الليربايلة اتلعددية Liberal Pluralism Citizenship: تعتمد ىلع تكوين مجااعت 	
مصالح بموجبها يتم االهتمام باحلرية واتلعددية حبيث يسهم ذلك يف منح املواطنة من أسفل 
عرب وجود حراكت تطالب باحلقوق. انلموذج ادلال ىلع املواطنة الليربايلة اتلعددية يتمثل يف 
املتحدة خالل منتصف  الواليات  الشعار املطروح يف  يتفق مع  اتلجربة األمريكية، وهذا 

القرن اثلامن عرش، اذلي يقول: 

»ال رضائب دون تمثيل سيايس No Taxation Without Representation« وهو شعار املواطنة 
الليربايلة اذلي أهلم اثلورة األمريكية. وهناك شعار أورويب آخر مماثل مطروح يف السنوات 

األخرية من جانب اجلمااعت العرقية، القائل:

.)50(»Nothing About Us Without Us ال حديث عنا بدوننا«

• عليها 	 ادلال  انلموذج   :Passive Democratic Citizenship السلبية  ادليمقراطية  املواطنة 
اتلجربة الربيطانية؛ حيث تعطي املواطنة من أىلع مع إتاحة املجال العام.  

• املواطنة الشمويلة Totalitarian Citizenship: انلموذج ادلال عليها اتلجربة األملانية؛ حيث 	
تمنح املواطنة من أىلع، وينظر إىل املواطنني ىلع أنهم كيان واحد متجانس مع إنكار تنوعهم 
وغلق املجال العام أمامهم، حبيث تصبح احلياة اخلاصة املالذ األخري تللبية احلقوق والعيش 

يف أمان بعيًدا عن قهر ادلولة.

 Bettina von Lieres and Laurence Piper, eds., Mediated Citizenship: The Informal Politics of Speaking for  )50(
Citizens in the Global South, Frontiers of Globalization (Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014): 1.
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االجتاه السفيلاالجتاه العلوي

املجال العام
املواطنة السلبية

اتلجربة الربيطانية
املواطنة اثلورية

اتلجربة الفرنسية

املجال اخلاص
املواطنة الفاشية
اتلجربة األملانية

املواطنة الليربايلة
اتلجربة األمريكية

شلك )1(: مصفوفة تنميط املواطنة يف املجتمعات الغربية)51(.

3- الفجوة بني املواطنني والدولة

حني تتسع املسافة بني املواطن وادلولة من ناحية، وبني املواطنني وممثليهم يف الربملانات املنتخبة 
من ناحية أخرى، تصبح العالقة بني املواطن وادلولة قائمة ىلع اتلجاهل وعدم اثلقة. يف هذه احلالة 
يشعر قطاع من املواطنني بأنهم مهمشون من احلصول ىلع حقوقهم كمواطنني، وأن الوسائل اتلقليدية 
املاضية ظهور نمط  السنوات  لم تعد جمدية. ويف هذا اإلطار شهدت  وقنوات املطابلة بتلك احلقوق 
جديد من املواطنة يعرف باملواطنة الوسيطة Citizenship Mediated  تتمثل يف جمموعة من املمارسات 
املرتبطة بوسطاء يمثلون املواطنني ويعربون عن حقوقهم ومطابلهم االجتماعية واالقتصادية واثلقافية 
والسياسية، وبمقتىض اتلوسط يتم ادلعوة تللك املطالب، وممارسة كثري من الضغوط تلحقيقها. ويف 
بعض صور املواطنة الوسيطة يستخدم اتلوسط تلمكني املواطنني اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، باإلضافة 

إىل تمكينهم من االخنراط يف الشأن العام سياسيًّا. 

ويرجع الفضل يف طرح مفهوم اتلوسط Mediation يف دراسات املواطنة ألول مرة إىل لك من الفيال 
ررَِّف اتلوسط يف املواطنة بأنه سلسلة من  Lavalle، وهوتزاجر Houtzager، واكستيلو Castello؛ حيث عحُ

 Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”: 189-217.  )51(
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املطالب اليت تتقدم بها منظمات للمجتمع املدين يف بعض ادلول تلربير حقهم يف تمثيل الفقراء فيما 
يتعلق باالنتخابات ومنح العضوية وتقديم اخلدمات هلذه الفئة. ويستخدم اتلوسط بمعن فتح أفق 
للنفاذ إىل مؤسسات صنع القرار اليت يصعب الوصول إيلها، باإلضافة إىل اتلغلب ىلع اتلهميش من 
خالل بناء جسور ديمقراطية بموجب عملية اتلوسط)52(. وقد أضيف يف بعض ادلراسات حتليالت 
تلك  تتعلق  وادلولة.  املجتمع  بني  للعالقة  ادليمقرايط  ابلناء  تعزيز  يف  اتلوسط  من  أخرى  جلوانب 
اجلوانب بالسياسات املتعددة تلمثيل املصالح اخلاصة والعامة، ومؤسسات املحاسبة، ووجود جمالس 

للسياسات، واستقاليلة وتعددية مؤسسات املجال العام)53(.

وقد اكتسب مفهوم املواطنة الوسيطة معًن أوسع من خالل كتاب صدر بعنوان املواطنة الوسيطة 
اعم )201، حرره لك من فون لرييز ولورنس بيرب؛ حيث استخدما اتلوسط بمعناه الواسع يلضم لك صور 
الفاعلني اذلين يشغلون طرفًا ثاثلًا يف العالقة بني املواطن وادلولة؛ حيث يتحدث هؤالء الفاعلون 
إطاًرا  سواء وضعوا  واحلقوق،  باملطالب  املعنيني  املواطنني  بوصفهم  يتحدثون  وأحيانًا  املواطنني  عن 
تلمثيل هؤالء املواطنني بصورة رصحية أم ال. وبذلك يتم الرتكزي ىلع اتلوسط كممارسة للتحدث عن 
املواطنني ضمن جمموعة من السياسات الوسائطية. وىلع ضوء ذلك يمكن تعريف املواطنة الوسيطة 
من  من خالل جمموعة  تتم  رسمية  للتمثيل غري   

ً
أشاكال تتخذ  وساطة  من خالل  تتم  ممارسات  بأنها 

الوسطاء يتحدثون إىل ادلولة عن مجااعت من املواطنني، ويعربون يف املقابل عن لسان حال ادلولة 
دلى املواطنني. ويوجد هذا انلظام اتلمثييل جنبًا إىل جنب مع املمارسات اتلمثيلية املعرتف بها رسميًّا 

يف كثري من ادلول)54(.

 Adrián Gurza Lavalle, Peter P. Houtzager and Graziela Castello, In Whose Name? Political Representation  )52(
 and Civil Organisations in Brazil, IDS Working Paper 249 (Brighton: Institute of Development Studies,
2005).

 Enrique Peruzzotti, “Accountability Deficits of Delegative Democracy”, chapter 13 in Reflections on  )53(
 Uneven Democracies: The Legacy of Guillermo O’Donnell (Baltimore, MD: Johns Hopkins University
Press, 2014).

Von Lieres and Piper, eds., Mediated Citizenship: 5.  )5((
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وقد تولت مؤسسات ومنظمات وحراكت اجتماعية، ونشطاء أفراد، أدواًرا مهمة يف هذا انلوع 
مطابلهم،  عن  واتلعبري  حقوقهم،  من  املستبعدين  املواطنني  باسم  اتلحدث  طريق  عن  املواطنة  من 
وتمكينهم من نيلها، والعمل ىلع تفعيل هذا انلوع من املواطنة بطرق خمتلفة. قد تكون الوسائل اليت 
يتم اللجوء إيلها يف اتلوسط سياسية دبلوماسية أو تفاوضية أو قائمة ىلع استخدام العنف أو عن طريق 
آيلات تعليمية تربوية يف اتلنشئة السياسية، أو من خالل تعبئة سياسية يقوم بها نشطاء فاعلون يؤدون 

دور الوسيط يف اتلحدث باسم املواطنني اذلين يطابلون حبقوقهم. 

هذا يعين أن املواطنني يف نماذج متعددة من ادلول يتم تمثيلهم أمام دوهلم من خالل طرف ثالث 
يتوىل تأدية دور الوسيط نيابة عنهم. وتتضمن هذه األطراف الوسيطة: األحزاب السياسية واملنظمات 
الرسميني،  العسكريني غري  والفاعلني  االجتماعية،  واحلراكت  املجتمعية،  والروابط  احلكومية،  غري 
والشباكت االجتماعية والسياسية، واألفراد. قد تفرض بعض األطراف الوسيطة قوتها وفاعليتها ىلع 
جمال العالقة بني املواطنني وادلولة، غري أن ادلولة، يف املقابل قد تلجأ إىل أطراف وسيطة يف العالقة 
املواطنني  تمثيل  قوتها وحضورها من خالل  تأكيد  إىل  دائًما  الوسيطة  املجتمع. وتسىع األطراف  مع 
هلم  وهؤالء  الضغط.  املصالح ومجااعت  اتلجارية ومجااعت  االحتادات  ىلع  ذلك  ينطبق  ادلولة.  أمام 
وجود رسيم معرتف به قانونًا أمام السلطة السياسية يف تمثيلهم للفئات اليت يعربون عنها. وإىل جانب 
املواطنني دون  تتمثل يف فاعلني يتحدثون عن  الوساطة بني ادلولة واملواطنني  ذلك هناك صور من 
أن يكون دليهم تفويض أو إذن رسيم أو رصيح)55( من ادلولة أو من املواطنني أنفسهم. من أمثلة 
هؤالء املليشيات املسلحة اليت تطالب باألمن مقابل القيام بأعمال، عصابات االجتار يف املخدرات، 
ومنظمات املجتمع املدين املهنية اليت تتحدث عن احلقوق الصحية للفقراء ىلع أساس معرفة دقيقة 
بأحواهلم، أو مجااعت ادلعوة اليت تتحدث عن اجلمااعت املهمشة اليت ال حول هلا وال قوة. وبقدر ما 
تسهم الوساطة بني ادلولة واملواطنني يف تفعيل العالقة ادليمقراطية بينهما، يمكن أن تسهم أيًضا يف 
تعزيز خلل تلك العالقة وافتقارها ألي أسس ديمقراطية. يتضح ذلك من األشاكل املختلفة للتوسط 

 Jane Mansbridge, “Rethinking Representation”, The American Political Science Review 97, no. 4 (2003):  )55(
515-528; Von Lieres and Piper, eds., Mediated Citizenship: 1.
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ثالثة  اتلوسط  يتخذ  وبصفة اعمة  فيها.  الفاعلة  األطراف  طبيعة  واختالف  واملواطنني  ادلولة  بني 
أشاكل أساسية: ادليمقرايط والعنيف واملحسوبية أو السمرسة السياسية، وفيما ييل أوضح لك واحد 

منها. 

اأ- التو�شط الدميقراطي

يف  تسهم  بطريقة  وادلولة  املواطن  بني  العالقة  تفعيل  إىل  للتوسط  ادليمقرايط  الشلك  يسىع   
نيل احلقوق؛ حيث حياول الوسطاء من املجتمع املدين واألحزاب واحلراكت االجتماعية اتلغلب ىلع 
جوانب الضعف يف املمارسة ادليمقراطية، مثل تهميش املرأة أو مجااعت األقليات أو العمل ىلع تمكني 
املواطنني من العيش بصورة أفضل واملطابلة حبقوقهم من ادلولة، وهو ما يعين أن اتلوسط يف العالقة 
بني املواطن وادلولة قد يسهم يف تفعيل املواطنة ادليمقراطية، عن طريق تمكني املواطنني من احلصول 

ىلع حقوقهم.

تلجأ اجلمااعت األقلية املهمشة أحيانًا إىل تدويل قضيتها وربطها بإطار أوسع يتعلق باتلميزي 
العنرصي أو اتلعددية اثلقافية، وبذلك تمثل هذه االسرتاتيجية إحدى األدوات الفاعلة دلى احلراكت 
االجتماعية للحصول ىلع فرص سياسية أكرب نليل احلقوق يف ادلاخل. وبذلك يتداخل نموذجا املواطنة 
السياسية  احلقوق  ىلع  للحصول  ادلاخيل  انلضال  أن  ذلك  احلالة.  هذه  يف  القومية  بعد  وما  القومية 
واالجتماعية يمثل ترسيًخا للنموذج القويم يف املواطنة، كما أن اللجوء إىل تدويل انلضال السيايس 

يعكس صدى انلموذج ما بعد القويم يف املواطنة.

ب- التو�شط عرب العنف

 الشلك العنيف يف اتلوسط ذو طابع قرسي عنيف متمثل يف مجااعت حتقق مصاحلها نظري حتقيق 
أمن املواطنني. ويظهر ذلك بوضوح يف حالة الوسائط العنيفة مثل املليشيات املسلحة والعصابات. 
خدمات  وتقديم  هلا،  املوالني  انلاس  يف  باتلأثري  الوسيلة  هذه  اإلرهابية  اجلمااعت  بعض  تتخذ  وقد 
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موازية هلم تغنيهم مؤقتًا عن خدمات ادلولة، وتستمد منهم القوة يف مواجهة السلطة النزتاع حقوق 
سياسية واقتصادية واجتماعية أكرب.

ت- التو�شط باملح�شوبية وال�شم�رسة ال�شيا�شية 

يقصد باملحسوبية والسمرسة السياسية وجود فئات وسيطة بني ادلولة واملواطنني؛ بهدف تمثيلهم 
مقابل حتقيق مصالح اقتصادية واجتماعية، لشغل الفجوة بني ادلولة واملواطنني. واتلوسط يمثل ممارسة 
تعكس أحيانًا - وقد تعزز بالفعل - انلقص يف العالقة ادليمقراطية بني ادلول واملواطنني)56(. وقد 
تسهم ادلولة نفسها يف تعزيز طبقة سياسية من هؤالء املنتفعني اذلين يمثلون قناة االتصال واتلعبئة 
السياسية لصالح السلطة مع املواطنني، ولكن بمرور الوقت يقوى نفوذ هذه الفئة الوسيطة، وتصبح 

عبئًا ىلع العالقة بني ادلولة واملواطنني.

الطابع ادليمقرايط بني ادلولة واملواطنني قد تفشل يف  الواضح أن عمليات اتلوسط ذات  من 
حتقيق ادليمقراطية ألسباب متعددة، أبرزها ضعف املنظمات واحلراكت الوسيطة عن اجتذاب قطااعت 
عريضة من املواطنني، واتلأثري السليب للممارسات اتلقليدية السابقة يف اتلمثيل ادليمقرايط من واقع 
اجتمايع  عقد  صيغة  وجود  وعدم  األقليات،  واستبعاد  وادلينية،  والقبلية  اتلقليدية  القيادات  دور 
مشرتك بني األغلبية واألقلية، واالستبعاد السيايس للفقراء غري القادرين ىلع العيش)57(. يضاف إىل 
ذلك تدخل ادلولة يف تشكيل األطراف الوسيطة داخل كيانات ديمقراطية شلكية مثل األحزاب اهلشة، 
واالحتادات العمايلة وانلقابات املهنية املنعزلة عن الفئات اليت تمثلها. ولك ذلك يوضح أن فاعلية 
والفاعلني  الرسمية  باملؤسسات  يتعلق  فيما  مدودة  تظل  ادليمقرايط  السيايس  اتلمثيل  يف  الوساطة 

املرصح هلم رسميًّا باتلوسط)58(. 

Von Lieres and Piper, eds., Mediated Citizenship: 1-2.  )56(
)57(  املرجع السابق: 2.

)58(  املرجع السابق.
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4- االإدماج واال�شتبعاد يف احلقوق

تعرض مفهوم املواطنة العمومية إىل انتقادات شديدة ىلع اعتبار كونه يسهم يف تعزيز سياسات 
استبعادية بلعض املواطنني، ويف الوقت نفسه يغض الطرف عن إدراك اتلباين يف احلقوق واالختالفات 
عضًوا  بوصفه  املواطن  تعريف  يف  الشديدة  العمومية  أن  ذلك  وادلينية.  والعرقية  واثلقافية  انلوعية 
يف  وانتماءاتهم  فئاتهم  بمختلف  األفراد  مجيع  تضع  واجبات،  وعليه  حقوق  هل  سيايس  جمتمع  يف 
ينطلق  واحدة  املواطنني ككتلة  الفضفاض جلميع  اتلعريف  كذلك  دقيق.  دون حتديد  واحدة  سلة 
ومن  هويتهم،  يف  متجانسون  أفراد  هم  املواطنني  هؤالء  بأن  اجلمهوري  اتلفكري  من  نابع  تصور  من 
إىل جمتمع سيايس  الواحد  وانتمائهم  الواحدة  بمقتىض هويتهم  أيًضا متجانسون يف حقوقهم  فهم  َثمَّ 
املختلفة  واهلويات  األفراد  بني  الفروق  أهمية  اعتباره  للمواطنة يف  العمويم  اتلصور  يأخذ  لم  مدد. 
اليت ليست بالرضورة موحدة؛ وإنما يه متباينة اجتماعيًّا وثقافيًّا. وينطوي مفهوم احلقوق يف اتلصور 
الفرد دون األخذ بعني االعتبار ابلعد  نابع من أهمية استقاليلة  العمويم للمواطنة ىلع طابع فردي 
االجتمايع يف املواطنة)59(. وهذا ما يعين أن تركزي املواطنة ىلع حقوق املواطن الفرد يصاحبه إنكار 
حلقوق اجلماعة. وأن عدم األخذ بعني االعتبار اتلباينات اثلقافية واالجتماعية املرتبطة باالنتماءات 
واخلصائص ادلينية والعرقية وانلوعية، يكشف جبالء عن قدر من عدم العدالة يف توزيع احلقوق 

بني خمتلف اجلمااعت. 

هذا يعين أن املواطنة العمومية بقدر ما تعطي وتمنح، فإنها أيًضا يمكن أن تضن وتمنع. ويف هذا 
الصدد ينظر للمواطنة باعتبارها فعاًل لالنغالق ىلع مجاعة من انلاس يطلق عليهم مواطنون مقابل 
االجتاهات  أغلب  فإن  ثم  ومن  املواطنة)60(.  من  استبعادهم  يتم  أخرى  فئات  تلهميش  فعاًل  كونها 
انلقدية ترى أن املواطنة احلديثة أصبحت ذات وجهني متعارضني يف الوقت نفسه: األول يعرب عن 
عن  يعرب  اثلاين  والوجه  مواطنون،  عنهم  يقال  لفئات   Inclusionary احتوائية  أو  إدماجية  ممارسات 

Lister, “Citizenship: Towards a Feminist Synthesis”: 29.  )59(
 Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge, MA: Harvard University  )60(
Press, 1992).
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املواطنة بموجب كونهم ليسوا يف  Exclusionary)61( لفئات حيرمون من حقوق  ممارسات استبعادية 
اذلين  وهم:  املواطنة،  من  استبعاًدا  تعاين  فئات  أربع   Hoffman هوفمان  حدد  وقد  املواطنني.  مزنلة 
يعانون من الوصمة االجتماعية اكلفقراء واملثليني واجلمااعت العرقية املوصومة اجتماعيًّا بأوصاف 
الضعيفة اكملرىض  والفئات  الوصمة،  تلك  بمقتىض  يستطيعون احلصول ىلع حقوقهم  سلبية، ممن ال 
واملعتلني جسديًّا واملعاقني جسديًّا وذهنيًّا ونفسيًّا، وفئات من البرش متملني، مثل األجنة واملصابني 
حبوادث ويعانون من الغيبوبة واملسنني، والكيانات شبه البرشية، مثل الرشاكت املمثلة جلمااعت من 
انلاس، والقوميات املمثلة جلمااعت عرقية ودينية. فهناك حقوق للبرش يف تلك الكيانات غري أنهم ال 

حيصلون عليها)62(. 

ومن الواضح أن الفروق بني لك مجاعة وأخرى يف مدى قدرتها ىلع اتلفاعل كمواطنني ودرجة 
اإلدماج  أقىص درجات  من  يبدأ  للمواطنة  متصل  ادلرجة ىلع  فروق يف  املواطنة، يه  تمتعها حبقوق 
 إىل أقىص درجات االستبعاد. وألن كثرًيا من ادلراسات السابقة يركز بصورة تقليدية 

ً
ويمتد وصوال

ىلع الوجه احلسن للمواطنة وهو اجلانب اإلدمايج، فإن أغلب االجتاهات انلقدية تركز لك انتقاداتها 
وتفنيدها ىلع الوجه اآلخر القبيح للمواطنة وهو اجلانب االستبعادي اذلي يصنع برًشا غري مواطنني أو 

يتمتعون بمواطنة جزئية. 

وهو  املواطنة،  من  مهم  جبانب  تتعلق  االستبعادي  اجلانب  عن  احلديث  يف  اجلوهرية  انلقطة 
العضوية أو االنتماء، واذلي حيدد من هو املواطن، وىلع ضوء ذلك يتضح من هم املستبعدون. وتشري 
جتارب املواطنة ىلع مر اتلاريخ حىت الوقت احلارض إىل وجود نوعني من االستبعاد: داخيل وخاريج)63(. 
السيايس،  للمجتمع  والسيطرة  االنتماء  حدود  داخل  اتلهميش  صور  ادلاخيل  باالستبعاد  يقصد 
املقابل يشمل االستبعاد ادلاخيل أوئلك  الوطنية. ويف  أو متمثاًل يف ادلولة  تقليديًّا  سواء اكن جمتمًعا 

Turner, ed., The Cambridge Dictionary of Sociology: 6.  )61(
Daniel N. Hoffman, “Personhood and Rights”, Polity 19, no. 1 (Autumn 1986): 83.  )62(

 Anna Yeatman, “Beyond Natural Right: The Conditions for Universal Citizenship”, Postmodern Revisionings  )63(
of the Political, Thinking Gender (New York, NY: Routledge, 1994): 57-79.
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واملجرمني،  اتلعليم  أو  للملكية  الفاقدين  أو  انلوع،  أو  العرق  دونية حبسب  اذلين دليهم خصائص 
ادليمقراطية  املجتمعات  أغلب  يف  نالحظ  وذلا  عقلية.  بأمراض  واملصابني  واملرشدين،  والعاطلني، 
طويل)64(. بزمن  احلق  هذا  ىلع  الرجل  حصول  بعد  إال  االنتخاب  حق  ىلع  حتصل  لم  املرأة   أن 

وما زالت مظاهر االستبعاد ادلاخيل قائمة حىت اآلن يف كثري من دول العالم بما يف ذلك أكرث املجتمعات 
يلربايلة وديمقراطية، يتمثل ذلك يف لك صور الفجوات العمرية وانلوعية واجلغرافية والطبقية وحبسب 
والنساء وساكن  الشباب  من  الفجوات مستبعدين  تلك  تفرز  للساكن. حيث  اجلسمانية  اخلصائص 
املرىض  من  االجتماعية  للوصمة  املعرضة  والفئات  واملعاقني،  والفقراء  واحلدودية،  الريفية  املناطق 
واملثليني وغريهم. أما االستبعاد اخلاريج، فإنه يصيب املهاجرين والالجئني واجلمااعت العرقية اليت 
ختتلف ثقافيًّا عن اثلقافة السائدة يف املجتمع، ومن ثم ال يتم االعرتاف حبقوقهم وحيرمون من املزايا 

اليت يتمتع بها املواطنون.

اليت تمكن  املواطنة  ا يف  بعًدا مهمًّ تمثل  اهلوية أصبحت  أن  إىل  الصدد يشري ترينر   ويف هذا 
أوئلك األشخاص املستبعدين من أن يطرقوا باب املواطنة تلنظيم أنفسهم داخل حراكت اجتماعية 
ومجااعت ضغط حىت يتمكنوا من املشاركة  كمواطنني هلم حقوق قانونية وسياسية واجتماعية. ويشدد 
توسيع حقوق  إىل  تهدف  اليت  تلك  االجتماعية، سواء  للحراكت  نتاج  املواطنة  أن حقوق  ترينر ىلع 
املواطنة أو احلراكت املدافعة عن توسيع نطاق عضوية املواطنني)65( يف املجتمع السيايس تلضم الفئات 
املستبعدة. وقد الحظ ترينر أن عواقب احلراكت االجتماعية ىلع املدى الطويل تؤدي إىل دفع وتعميم 
حقوق املواطنة ليك تتسع لتشمل أشخاًصا متنوعني)66(. وهذا يعين أن ادلولة إذا اكنت ضامنة حلقوق 
بعض املواطنني املندجمني يف املواطنة بموجب القانون، فإن احلراكت االجتماعية يه صوت املستبعدين 
املحرومني من املواطنة، ويه اتلعبري عن إرادتهم، ومن خالهلا يتم الضغط ىلع احلكومات النزتاع 
احلقوق غري املقررة أو غري املعرتف بها، وتوسيع حقوق املواطنة عرب اتلاريخ. من يتأمل ما يتمتع به 

Bellamy, Citizenship: 12.  )6((
 Bryan S. Turner, Citizenship and Capitalism: The Debate Over Reformism, Controversies in Sociology 21  )65(
(London: Allen and Unwin, 1986): 92.

Bryan S. Turner, “Personhood and Citizenship”, Theory, Culture and Society 3, no. 1 (1986): 1-16.  )66(
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نتاج  يه  املاكسب  تلك  أن  يكتشف  فسوف  حقوق،  من  حايلًّا  والفقراء  والسود  والعمال  النساء 
رصااعت إنسانية ىلع مر اتلاريخ، قامت بها حراكت اجتماعية؛ دفااًع عن هؤالء املستبعدين، وأماًل يف 

إرساء مبادئ العدالة االجتماعية.

ىلع ضوء ذلك انقسم انلقد املوجه إىل املواطنة العمومية إىل اجتاهني رئيسيني: األول نابع من 
تيار نسوي يفند اداعءات املساواة يف اتلصور العمويم للمواطنة، ويوضح إىل أي مًدى تعرضت النساء 
احلميمة  واجلوانب  اجلنسية  باهلويات  املرتبطة  املواطنة  من  جديد  نوع  إىل  ويدعو  االستبعاد،  إىل 
للعنرصية واملدافعني عن اتلعددية  املناوئني  باملنظرين  الشخصية. واالجتاه اثلاين مرتبط  من احلياة 
اثلقافية واملهتمني بدراسة األقليات واجلمااعت اإلثنية واملهاجرين. ويدعو هذا االجتاه إىل نوع جديد 

من املواطنة حيرتم اتلعددية اثلقافية يف احلقوق ويف عضوية املواطنة تلضم فئات متعددة ومتنوعة.

اأ- املواطنة بني احلقوق النوعية واحلقوق اجلن�شية

املجتمعات  يف  املواطنة  مأزق  حول  نسوية  انتقادات  فهناك  النسوي،  باالجتاه  يتعلق  ما  أما 
يف  فاملرأة  واألرسة)67(.  العمل  بني  اتلوازن  عدم  وإشاكيلة  املرأة  حبقوق  يتعلق  فيما  خاصة  الغربية، 
التشغيل  نظام  أن  غري  احلقوق،  يف  بالرجل  املساواة  حترتم  جمتمعات  يف  تعيش  الغربية  املجتمعات 
هذا  إىل  يحُنظر  وهلذا  وابليت.  األطفال  لراعية  مأجور  مسئولة عن عمل غري  تبىق  أن  عليها  يفرض 
الوضع املزدوج ىلع أنه تعارض بني مبدأ العمومية يف احلقوق ومبدأ اخلصوصية يف الراعية)68(. ويدعو 
 االجتاه النسوي إىل ادلفاع عن املواطنة القائمة ىلع اهلويات انلوعية فيما بات يعرف باملواطنة اجلنسية

 .Sexual Citizenship

)67(  املرصي، »سياسات اتلوفيق بني العمل واألرسة«.
 Elisabeth Gensluckner, “Ruth Lister, Citizenship: Feminist Perspectives”, L’Homme 10, no. 1 (1999):  )68(
127-130.
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تشري ليسرت إىل أن هذا انلوع من املواطنة هو اجتاه نسوي يطالب باالستقالل اجلنيس للمرأة 
واتلعبري عن مطابلهم  اجلنسية  األقليات  تعزز ماكنة  املواطنة  واملثليني، عرب سياسات يف  للمثليات 
باحلقوق اجلنسية، اليت تفهم ىلع أنها جمموعة من احلقوق املتعلقة باتلعبري واالستهالك اجلنيس)69(. 
وبهذا املعن تشري املواطنة اجلنسية إىل املاكنة اليت تقتيض عدًدا من احلقوق واملطالب املرتبطة باتلعبري 
عن اجلنس واالستهالك اجلنيس املرتبط بالسلع واخلدمات ذات الطابع اجلنيس)70(، اليت تليب رغبات 
تنقسم إىل  اليت  باحلقوق اجلنسية،  ما يعرف  املواطنة اجلنسية ىلع  املستهلكني. وتركز  جنسية دلى 
مرتبطة  وحقوق  اعمة،  بصفة  اجلنسية  واملمارسات  بالسلوك  مرتبطة  جنسية  حقوق  أنواع:  ثالثة 
باهلوية اجلنسية للشخص، وحقوق قائمة ىلع العالقة اجلنسية احلميمة اليت تربط شخًصا ما بآخر)71(. 

وحول معن احلقوق اجلنسية يف املمارسة تشري املواطنة اجلنسية إىل أهمية ادلفاع عن احلق يف 
ممارسة شىت أنواع السلوك اجلنيس، بما يف ذلك الشاذ واإلبايح حبرية تامة، وعدم اعتبار هذه احلقوق 
غري مرشوعة، مع األخذ بعني االعتبار أقىص درجات األمان والويع يف ممارسة اجلنس للحيلولة دون 
تفيش خماطر اإليدز واألمراض اتلناسلية، وأن ال يؤدي اخلوف من تلك املخاطر إىل أن تصبح مربرات 
أيًضا يف املمارسة حق  أخالقية للحيلولة دون حرية ممارسة السلوك اجلنيس. ومن احلقوق اجلنسية 
االستمتاع باجلنس حبرية اكملة)72(، وأن تكون العالقة اجلنسية متساوية بني اجلنسني، وال تكون 
ذات طابع ذكوري وىلع حساب املرأة، وعدم السماح للرجل باالنتهاك اجلنيس للمرأة سواء اكن ذلك 
دون خوف  اجلنس  ممارسة  املرأة يف  إىل حق  باإلضافة  أو خارجها)73(.  الزوجية  العالقة  إطار  يف  يتم 

 Ruth Lister, Citizenship: Feminist Perspectives, 2nd ed. (Washington Square, NY: New York University  )69(
Press, 2003).

Diane Richardson, Rethinking Sexuality (London: SAGE, 2000): 4.  )70(
 Diane Richardson, “Constructing Sexual Citizenship: Theorizing Sexual Rights”, Critical Social Policy 20,  )71(
no. 1 (2000): 108.

 Jeffrey Weeks, Sex, Politics, and Society: The Regulation of Sexuality since 1800, 3rd ed. (Oxford: Routledge,  )72(
2014).

ملزيد من اتلفصيل حول ظاهرة االنتهاك اجلنيس للزوجة يف ادلراسة اليت أجريت حول هذا املوضوع، انظر:   )73(
عديل السمري، االنتهاك اجلنيس للزوجة: دراسة يف سوسيولوجيا العنف األرسي )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 1999(.
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وباستقاليلة اكملة وقدرة ىلع تقرير مصريها بما يف ذلك األمور املتعلقة باإلجناب. ويمتد ذلك إىل 
محاية املرأة من صور العنف اجلنيس اكفة مثل اتلحرش بالنساء واالغتصاب)74(.

أّما ما خيص احلقوق اجلنسية يف اهلوية، فتشري املواطنة اجلنسية إىل حق تعريف اهلوية اذلاتية 
للشخص، سواء اكن ذكًرا أو أنىث من منطلق استقاليلة املرء، وامتالكه ذلاته وحقه يف تقرير مصريه 
خيتار  أن  الشخص  حق  من  ذلك  ضوء  وىلع  اتلقايلد.  من  وال  أحد  من  عليه  سلطان  ال  الشخيص 
هويته اجلنسية بمحض إرادته؛ فاجلنس هنا ليس جمرد ممارسة بقدر ما هو أيًضا هوية وتوجه يشعر به 
الشخص. وىلع ضوء ذلك يطالب الراغبون يف اتلحول اجلنيس حبقهم يف اتلحول من ذكر إىل أنىث أو 
العكس، ويطالب املثليون حبقهم يف الزواج املثيل، وأن يتم االعرتاف بهذا احلق اجتماعيًّا وقانونيًّا 
دون خوف أو قمع أو وصمة*. وتنطلق تلك ادلعوة من الفهم ما بعد احلدايث للهوية اذلي يشري إىل 
اهلوية ىلع أنها عملية جمزأة وليست مصمتة، وأنها سائلة وليست جامدة وقابلة دائًما للتحول بموجب 
إرادة الفاعلني أنفسهم يف اختيار وتشكيل اهلويات اليت يرغبون فيها. ومن احلقوق املرتبطة باهلوية 
أيًضا احلق يف اتلحقق اذلايت فيما يطلق عليه االستهالك اجلنيس)75(، ويقصد به اتلعبري عن اهلوية 

اجلنسية وأسلوب احلياة املرتبط بها وحق ادلاعية للممارسات اجلنسية.

أما فيما يتعلق باحلقوق اجلنسية يف العالقة بالغري، فإن احلديث عن املواطنة اجلنسية يف الغرب 
ا يف  املواطن من انلاحية اجلنسية، اذلي يتعني بمقتضاه أن يكون حرًّ مشغول برضورة حتديد سن 

Richardson, “Constructing Sexual Citizenship”: 109-116.  )7((
املثليون يف كثري من دول العالم يواجهون ضغوًطا اجتماعية وثقافية حتول دون قدرتهم عن اإلفصاح عن أنفسهم وعن رغباتهم يف الزواج املثيل. وتعاين   *
تلك الفئة من صعوبات بالغة يف املجتمعات العربية رغم ماوالتهم للتعبري عن حقوقهم يف حراكت فنية تطالب باملواطنة اجلنسية مثل فرقة مرشوع يلىل 
اليت تدافع عن تلك احلقوق رصاحة من خالل الغناء واالستعراضات الفنية. ويف آخر احتفال فين للفرقة أقيم يف القاهرة اجلديدة يف 22 سبتمرب 2017، 
رفع بعض املثليني ومن يدافعون عن حقوقهم أعالم املثلية اجلنسية املزينة بشعارهم املتمثل يف ألوان قوس قزح، وصفق احلارضون هلذا احلدث دون أي 
مشاعر رفض. وعقب ذلك أثريت ضجة إعالمية كبرية ىلع مواقع اتلواصل االجتمايع شهدت مشادات عنيفة بني من يؤيد حق املثليني يف اتلعبري عن 

هويتهم حبرية، ومن يعارضهم ويتهمهم بالفسق والفجور، ومن العبارات املتداولة ذات الطابع ادليين وصفهم بأنهم قوم لوط. 
Jan Pakulski, “Cultural Citizenship”, Citizenship Studies 1, no. 1 (1997): 73-86.  )75(
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إقامة عالقة جنسية ما مع الغري؛ وذلك حلماية األطفال من إساءة استخدام احلقوق اجلنسية. وكذلك 
ضوابط حق الشخص يف اختيار رشيكه يف املمارسة اجلنسية بالزواج أو بغري الزواج)76(.

لقد تطور اجتاه املواطنة اجلنسية يف الغرب بقوة خالل السنوات األخرية، واستطاعت احلراكت 
النسوية وحراكت املدافعني عن احلرية اجلنسية أن حترز جناًحا كبرًيا بموجب اعرتاف بعض ادلول 
الكنائس  إن بعض  اجلنسية، حىت  املواطنة  هلا  تدعو  اليت  احلقوق  تلك  بهامش كبري من  األوروبية 
يف أوروبا قد اعرتفت حبقوق املثليني يف الزواج. غري أن االنتقادات اليت يتعرض هلا هذا انلوع من 
املواطنة ترى أنه يفرط يف الفردية ويغض الطرف عن اجلوانب االجتماعية خاصة يف املجتمعات اليت 
تميل حنو اجلماعية وعدم مرااعة األبعاد االجتماعية واالقتصادية املرتتبة ىلع قبول احلقوق اجلنسية 
إىل تفضيل مصطلح  انلقدية  املواطنة اجلنسية)77(. وتدعو بعض االجتاهات  اليت تدعو هلا  بالصورة 
 من املواطنة اجلنسية، ىلع اعتبار أن املواطنة احلميمة 

ً
Intimate Citizenship بدال املواطنة احلميمة 

مفهوم أوسع يضم طائفة كبرية من مطالب العيش يف طرق مالئمة للحياة اجليدة يف ادلوائر احلميمة 
منها والشخصية إىل أبعد حد)78(، مثل الطرق ابلديلة للعيش يف زواج، واتلبين، واالمتناع الطويع 
وأطفال  اجلنني  اختبارات  مثل  احلميمة،  باملواطنة  املرتبطة  اتلكنولوجيات  واستخدام  اإلجناب،  عن 
األرحام،  تأجري  ذاته خاصة يف حالة  األمومة  انلظر يف مفهوم  الصنايع، وإاعدة  واتللقيح  األنابيب، 
واستخدام اتلكنولوجيا اجلديدة يف حتويل األجسام واألعضاء، وقضايا اجلنس اآلمن، وحقوق ممارسة 
احلياة  باجلانب احلميم من  املرتبطة  املوضواعت  اجلنس ابلديل عن طريق اإلنرتنت، وغري ذلك من 

الشخصية.

)76(  املرجع السابق: 127-123.
Richardson, Rethinking Sexuality.  )77(

 Ken Plummer, “The Square of Intimate Citizenship: Some Preliminary Proposals”, Citizenship Studies 5,  )78(
no. 3 (2001): 237-253.
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ب- املواطنة واإ�شكالية التنوع الثقايف

ادلولة  إىل فشل مرشوع  تشري  املواطنة،  بشأن  انلقدية  الكتابات  آراء كثرية متداولة يف  هناك 
الوطنية خالل العرص احلديث يف حتقيق املواطنة الاكملة اليت اكنت تعد بها مبادئ العمومية يف حقوق 
املواطنة ىلع مدى قرنني من الزمن. ذلك أن حتديات املواطنة العمومية قائمة بقوة يف أغلب ادلول 
اإلخفاق  وراء  واألسباب  ملكية.  أو  أو يلربايلة  سواء اكنت مجهورية  السياسية،  توجهاتها  بمختلف 
كثرية، بعضها يتعلق بعدم أخذ ادلولة الوطنية بعني االعتبار اتلفاوتات بني الساكن يف احلقوق، وهناك 
أسباب أخرى هلذا اإلخفاق مرتبطة بتداعيات العوملة وانلمو اهلائل يف حركة اهلجرة ادلويلة بصورة 
اثلقافية، ويقتيض ابلحث عن  االنتماءات  الشديد يف  باتلنوع  يتسم  واقًعا جديًدا  أوجد  بما  كبرية، 
بادلولة  املرتبطة  للمواطنة  االستبعادية  القوة  أن  إىل  ادلراسات  وتشري  للمواطنة.  جديدة  تصورات 
املهاجرين  عدد  نمو  مع  الغربية  املجتمعات  من  كثري  يف  الوضوح  شديدة  ظاهرة  أصبحت  الوطنية 
انلاحية  من  املجتمع  أنهم اعلة ىلع  املهاجرين  إىل هؤالء  يحُنظر  األخرية؛ حيث  العقود  يف  والالجئني 
فإن االستيعاب  اثلقافية  اليت واجهت مأزق اتلعددية  السياسات  االقتصادية)79(. وحبسب كثري من 
والالجئون  املهاجرون  هؤالء  يكتسب  ليك  األفضل  السبيل  هو   Cultural Assimilation اثلقايف 
صفة املواطنة. هذا انلهج يلخص لك الرشوط اتلعجزيية اليت تفرضها ادلول ادليمقراطية ملنح هؤالء 
املهاجرين اجلنسية، بما يمثل انتهااًك واضًحا للمبادئ واملثل العليا لدليمقراطية الليربايلة يف التسامح 
واتلنوع، ويثري الشك يف شيوع املبدأ الليربايل اذلي يؤكد املاكنة املتساوية جلمااعت األقليات. وىلع 

ضوء ذلك طرح نموذج اتلعدد اثلقايف Multicultural يف املواطنة)80(.

هناك دالئل ىلع أن السيادة ادلاخلية لدلول اليت يتوقف عليها تعريف استقرار ادلولة بدأت يف 
اتلغري. وانلتائج املرتتبة ىلع ذلك أن بعض القوميات تسىع إىل احلكم اذلايت دون االستقالل كدول. 

Lister, “Citizenship: Towards a Feminist Synthesis”: 36.  )79(
 Helena Ekelund, “Book Review: Stephen Castles and Mark J. Miller (2009): The Age of Migration:  )80(
 International Population Movements in the Modern World (Fourth Edition)”, Journal of Contemporary
 European Research (JCER) 5, no. 2 (August 2009): 326-327, online e-article, http://www.jcer.net/index.
 php/jcer/article/view/188/156
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ألن األعباء املرتتبة ىلع االنفصال قد تكون باهظة ىلع مواطين تلك القوميات، ومن ثم فإنها تبحث 
عن حلول أخرى لالعرتاف بها دون انفصال وداخل حدود ادلولة. وهلذا فإن احلديث عن املواطنة 
متعددة القومية يعد بدياًل سياسيًّا يطالب به مواطنو بعض القوميات لالعرتاف بهم داخل ادلولة، 
ويف هذه احلالة يتوىل زعماء القوميات أو قادة مجااعت الشعوب األصلية دور الوسيط بني املواطنني 

املنتمني إىل تلك القوميات وادلولة فيما يتعلق حبقوق وواجبات املواطنة.

انلظر يف عضوية  تعيد  أنها  Multicultural Citizenship ىلع  ثقافيًّا  املتعددة  املواطنة  إىل  ينظر 
الشلك  يتجاوز  بما  اثلقافية،  اتلعددية  لواقع  يستجيب  للعضوية،  جديًدا  شكاًل  وتطرح  املواطنني 
اتلقليدي للعضوية االستبعادية يف املواطنة العمومية ذات ابلعد الواحد، وىلع خالف مفهوم العضوية 
املرتبط بادلولة، فإن مفهوم العضوية يف املواطنة املتعددة ثقافيًّا يتباين حبسب طبيعة اجلماعة اليت 
ينتيم إيلها املواطن)81(. فإذا كنا نفرس املواطنة يف املايض ىلع ضوء حقوق الفرد، فإن اتلعددية اثلقافية 
ثقافيًّا بمثابة انلقيض  املتعددة  املواطنة  أثارت شبح حقوق اجلماعة)82(. وبموجب ذلك أصبحت  قد 
للمواطنة العمومية)83(. فاملواطنة العمومية ينظر إيلها ىلع أنها مزدوجة بني بعديها ادلاخيل اإلدمايج 
ادلاخلية  احلقوق  أولوية  ىلع  فقط  تركز  فيه  وبذلك  اإلشارة،  سبقت  كما  االستبعادي،  واخلاريج 
للجمااعت  اخلارجية  احلقوق  إهمال  مع  ما  جمتمع  يف  مثاًل  اكبليض  بعينهم  مواطنني  ىلع  املقصورة 
املهاجرة أو السود. أما املواطنة القائمة ىلع اتلعددية اثلقافية، فإنها ال تهمل أي حقوق، بل تأخذ يف 
اعتبارها لك حقوق اجلمااعت سواء اكنت ادلاخلية أو اخلارجية)84(. ويتعني األخذ بعني االعتبار أن 
 Differentiated Citizenship مفهوم املواطنة املتعددة ثقافيًّا يشبه إىل حد كبري مفهوم املواطنة اتلباينية
اذلي يدعو يف األغلب - حسب تعبري يونج - إىل تمثيل للجمااعت املتباينة بما يضمن حصول لك 

 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Clarendon Press,  )81(
1995): 124.

 William Darity Jr. and Eric Mielants, The International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd ed.,  )82(
Macmillan Social Science Library (Detroit: Macmillan Reference USA, 2008): 543.

 Christian Joppke, “Multicultural Citizenship”, chapter 15 in Handbook of Citizenship Studies: 245.  )83(
املرجع السابق: 6)2.  )8((
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مجاعة ىلع حقوقها يف املواطنة، من خالل اإلقرار حبقها يف تنظيم نفسها واتلعبري عن رأيها يف الشأن 
العام وامتالكها حق االعرتاض ىلع ما قد يلحق الرضر بمصاحلها. ويشمل ذلك مجااعت، مثل: النساء، 
والسود، والساكن األصليني، واملهاجرين من أصول خمتلفة، وكذلك املثليون، وطبقة العمال، والفقراء، 
واملعاقون)85(. وأحيانًا يضاف إىل هذه الفئات الشباب أيًضا اذلين يعانون من اتلهميش واالستبعاد 
من احلقوق يف بعض املجتمعات. ومع ذلك، فإن مفهوم املواطنة اتلباينية أكرث عمومية يف اتلعبري عن 
اثلقايف، وما  اتلباين  ثقافيًّا اذلي يقترص ىلع معاجلة  املتعددة  املواطنة  املتنوعة من مفهوم  اجلمااعت 

يرتتب عليه من مشكالت.

ومن املهم مرااعة أن املواطنة املتعددة ثقافيًّا تقتيض من انلاحية انلظرية االعتماد ىلع أدوات 
ثقافية واضحة يف االعرتاف باحلقوق، وأدوات اجتماعية واقتصادية ممثلة يف سياسات وبرامج للتنمية 
موجهة لألقليات، مع وجود إطار قانوين ضامن للعدالة يف توزيع احلقوق بني خمتلف اجلمااعت. وإذا 
انتقلنا إىل حزي املمارسة جيب اتلميزي بني نوعني من املواطنة املتعددة ثقافيًّا: األوىل ظاهرة يف الربامج 
احلكومية الرسمية، واثلانية ضمنية، أي أنها مقصورة ىلع مطالب اتلنوع املنترشة دون وجود نصوص 
املواطنة  يف  اثلقافية  اتلعددية  كثرية تلطبيق  وهناك صور  رسميًّا.  مقررة  سياسات  أو  قانونية  بشأنها 

ختتلف من دولة إىل أخرى. 

كندا  مثل  الغربية  ادلول  من  قليل  عدد  يف  موجودة  رصيح  وبشلك  ثقافيًّا  املتعددة  املواطنة 
منطلق  من  استثناء  بال  الساكن  لك  إىل  ثقافيًّا  املتعددة  املواطنة  تتجه  كندا  جتربة  يف  وأسرتايلا)86(. 
تكاميل وبال تفرقة ىلع أساس عريق. واهلدف من ذلك تعزيز وظيفة ادلولة يف احلد من امليول اإلثنية 
De–ethnicizing Function. وبمقتىض هذا اتلوجه يتم مرااعة لك مطالب اجلمااعت املختلفة يف مبادئ 

اعمة، دون أن تصبح خريطة احلقوق اثلقافية منقسمة أو موزعة إثنيًّا ىلع شلك حقوق خاصة متباينة 
باختالف اجلمااعت املرتبطة بها. وىلع سبيل املثال حني تسمح احلكومة الكندية باتلعدد اللغوي، فإنها 

Young, “Polity and Group Difference”: 250-274.  )85(
 Will Kymlicka, Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada (Toronto: Oxford  )86(
University Press, 1998): 55.
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تتيح هذا احلق للجميع دون أن خيصص لفئة دون غريها وال أن يتم إقراره يف جمال دون غريه. وأما 
ما يتعلق باحلق يف الرتاث اثلقايف، فإن القوانني الكندية تعرتف رصاحة باحلرية الاكملة للك أعضاء 
املجتمع الكندي ىلع اختالف مجااعته يف احلفاظ ىلع تراثهم اثلقايف وتعزيزه وإتاحته لآلخرين)87(. 
أما يف أسرتايلا، فإن سياسات املواطنة املتعددة ثقافيًّا تعتمد ىلع إرساء وظيفة بناء أمة قائمة ىلع احرتام 
اتلعددية اثلقافية للجمااعت والقوميات اكفة. ينعكس ذلك يف شعار اهلوية األسرتايلة القائل: »اتلنوع 
هويتنا Diversity Is Our Identity«، وجعل ذلك الشعار أساس وحدة املجتمع األسرتايل رغم تنوعه من 
منطلق املبدأ املعزز إلماكنية وجود إمجاع مع وجود تنوع ثقايف، ويتلخص ذلك يف شعار: »الوحدة يف 
ظل اتلنوع Unity in Diversity«. وهذا عكس الفكرة السائدة يف ادلول الفاشية اليت ترى أن اتلعدد 

واتلنوع يؤدي إىل الفرقة واالنقسام وتهديد اتلالحم الشعيب وما يطلق عليه االصطفاف الوطين. 

ومع ذلك، فإن سياسة املواطنة املتعددة ثقافيًّا يف دول أوروبا الغربية ختتلف تماًما عن جتربيت 
للك  اهلوية  بدائل  فكرة  تتيحان  ال  وهونلدا  السويد  جتربيت  فإن  املثال،  سبيل  وىلع  وكندا.  أسرتايلا 
الساكن كلك؛ وإنما تستهدف بها فقط الساكن املهاجرين. ويف السويد حتديًدا يرتك للمهاجرين حرية 
االختيار بني اإلبقاء ىلع هويتهم أو اختيار اهلوية السويدية)88(. وبدًءا من التسعينيات ختلت السويد 
عن مبدأ محاية املهاجرين كجمااعت إثنية، واجتهت حنو سياسة اعمة تلمكينهم كأفراد من اكتساب 
أدوات اتلاكمل يف املجتمع السويدي)89(، من منطلق سياسة تكاملية أشبه بسياسة الواليات املتحدة 
اليت سبق أن طبقتها خالل العقود املاضية يف جمال االستيعاب اثلقايف - حبسب طريقة األمريكيني 
يف ادلاعية السياسية، اليت اكنت تشبه عملية االستيعاب بواعء الصهر Melting Pot)90(؛ حبيث يقتنع 
املهاجرون واألقليات بأن قبوهلم للثقافة األمريكية السائدة يعين حتول تباين أسايلب حياتهم إىل 

سبيكة واحدة ألسلوب احلياة األمريكي الواحد اذلي تنصهر فيه لك االختالفات اثلقافية. 

)87(  املرجع السابق: 185.
Michel Wieviorka, “Is Multiculturalism the Solution?” Ethnic and Racial Studies 21, no. 5 (1998): 686.  )88(

Joppke, “Multicultural Citizenship”: 251.  )89(
 Charles Hirschman, “America’s Melting Pot Reconsidered”, Annual Review of Sociology 9 (1983):  )90( 
397-423.
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االحتوائية  باملواطنة  يعرف  ما  تلفعيل  السياسات  من  جمموعة  تحُطرح  اجلدل  هذا  خضم  ويف 
Inclusionary Citizenship ، ويقصد بها ممارسات تعمل ىلع تعزيز الوجه اإلدمايج للمواطنة، حبيث 

يشمل لك الفئات االجتماعية، سواء اكنت داخل حدود ادلولة  أو خارجها، ومد مظلة حقوق املواطنة 
من الفئات الواقعة يف حدود ادلولة الوطنية إىل فئات أخرى ىلع املستوى العاليم بما يف ذلك املسئويلات 
واحلقوق اإليكولوجية)91(. ويتوقف جناح أي سياسات فاعلة يف جمال املواطنة اإلدماجية ىلع قدرة 
االحتوائية ىلع  املواطنة  وترتكز  املهمشة.  للجمااعت  متساوية  السياسات ىلع ضمان حقوق  تلك 
أربع قيم أساسية مرجعية للك سياسات اإلدماج االجتمايع واالقتصادي والسيايس للفئات املستبعدة. 
وتشمل تلك القيم: العدالة، واالعرتاف باالختالف، وحق تقرير املصري – وهو ما يعين أن يكون للك 

مجاعة احلق يف أن تقرر نلفسها ما تراه مناسبًا يف حياتها – وأخرًيا اتلضامن االجتمايع)92(.

رئيسيتني:  مشلكتني  أوروبا  دول  يف  ثقافيًّا  املتعددة  املواطنة  سياسات  تواجه  اعمة  وبصفة 
إىل صعوبات يف  أدى  اذلي  اللجوء،  املهاجرين من طاليب  اإلثين تلدفقات  اتلنوع  تتمثل يف  األوىل: 
توفري االحتياجات املزتايدة من ابلنية األساسية واخلدمات للك مجاعة؛ اثلانية: تشري إىل أن االستقالل 
اثلقايف للك مجاعة أثبت أنه غري اكٍف ملواجهة املشكالت األكرث إحلاًحا اليت تواجه املهاجرين، مثل 
ليست  ثقافيًّا  املتعددة  املواطنة  حتديات  أن  يعين  وهذا  واثلقايف)93(،  االجتمايع  واتلهميش  ابلطالة 
ثقافية بقدر ما يه اجتماعية واقتصادية وسياسية)94(، وهلا أعباء متعددة فيما تفرزه من مشكالت 
اجتماعية وما تقتضيه من موازنات كبرية، وما يصاحبها من رصااعت سياسية تعيد إحياء اتلصورات 
انلمطية والعنرصية اثلقافية يف املجتمعات الغربية. وهذا يوضح إىل أي مًدى تواجه ادلول الليربايلة 
صعوبات يف تكوين جمتمع قائم ىلع اتلعددية رغم ما حققته تلك ادلول من جناحات كبرية يف حتقيق 

 Ruth Lister, “Inclusive Citizenship: Realizing the Potential 1”, Citizenship Studies 11, no. 1, Celebrating Ten  )91(
Years of Citizenship Studies (2007): 49-61.

املرجع السابق: 9)-61.  )92(
Joppke, “Multicultural Citizenship”: 252.  )93(

املرجع السابق: )905-90.  )9((
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ادليمقراطية والعدالة االجتماعية. ويرى بعض املراقبني أن ادلعوة للتعددية اثلقافية قد شارفت ىلع 
انتهائها، وأنها أخفقت يف بلوغ اغياتها، وأنها ال تعدو أن تكون تعبرًيا عن شلك جديد للمجتمع 

املدين)95(.  

5- عوملة احلقوق والواجبات

فإنها مجيًعا تدور يف فلك  املواطنة ىلع حنو ما سبق،  اتلنويعات يف أشاكل  الرغم من كرثة  ىلع 
املواطنة املرتبطة بادلولة الوطنية، ويه يف أفضل األحوال عبارة عن تنويعات تلطوير مفهوم املواطنة 
العمومية داخل إطار ادلولة يف اجتاه توسيع نطاق احلقوق املختلفة سعيًا تلحقيق العدالة للجميع. غري 
أن انلموذج الوطين للمواطنة أصبح يواجه بتحديات كبرية اعملية تتجاوز حدود ادلولة الوطنية وتفرض 
بأسماء  املواطنة  من  اجلديد  انلوع  هذا  إىل  احلديثة  الكتابات  تشري  للمواطنة. هكذا  شكاًل جديًدا 
 ،Cosmopolitan Citizenship واملواطنة الكونية ،Global Citizenship خمتلفة، مثل: املواطنة العوملية
 Transnational للجنسية  العابرة  املواطنة  بمصطلح  املعن  هذا  عن  تعرب  أخرى  كتابات  وهناك 
Citizenship. ولك تلك املصطلحات تشري إىل نوع جديد من املواطنة يعتمد ىلع حقوق كثرية تتسع 

للك البرش يف لك ماكن من منطلق عضويتهم اليت تتجاوز حدود االنتماءات املحلية وحدود ادلولة 
واحلدود اإلقليمية إىل آفاق إنسانية أرحب. 

وحول اتلحول إىل نموذج املواطنة العاملية يشري هابرماس إىل أن: »املواطنة ادليمقراطية يمكن 
أن تمهد الطريق تلحقيق املواطنة العاملية، اليت ال تغلق نفسها داخل احنيازات اخلصوصية وتتقبل 
شكاًل واسًعا لعالم من اتلواصل السيايس«)96(. واملواطنة أيًضا لم تعد مقصورة ىلع ادلولة القومية، 
 بل تتجه إىل أشاكل أخرى من العضوية غري الوطنية؛ وهو ما يعين أن ادلول فقدت قدًرا من سيادتها. 

ومن ثم، فإن الوصول إىل املواطنة العاملية لم يعد شيئًا وهميًّا، بل يقرتب من الواقع. 

Darity Jr. and Mielants, The International Encyclopedia of the Social Sciences: 543.  )95(
 Jürgen Habermas, “Citizenship and National Identity”, chapter 3 in The Condition of Citizenship, Politics  )96(
and Culture a Theory, Culture and Society Series (London: SAGE, 1994): 20-35.
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يشري ترينر إىل أن عوملة احلقوق واملسئويلات يمكن انلظر إيلها باعتبارها جوهر اتلحول اجلاري 
حنو عوملة املواطنة. وهنا جيب أن نفرق بني اسرتاتيجيتني للعوملة - حبسب حتليل لك من هيدل وماك 
جرو - األوىل تتعلق بادليمقراطية الكونية اهلادفة إىل تطوير جمموعة من املؤسسات ادليمقراطية ىلع 
املستوى العوليم، واالسرتاتيجية اثلانية تتعلق بادليمقراطية الراديكايلة اهلادفة إىل تشكيل جمتمع 
مدين عوليم من أسفل، من خالهل يمكن للحراكت االجتماعية واملنظمات غري احلكومية أن تواصل 

أهدافها عرب احلدود القومية)97(.

ثمة ظواهر اعملية جديدة تفرض رضورة االهتمام بمواطنة ذات طابع اعليم أيًضا، من بني تلك 
لالقتصاد  السيايس  املعادل  باعتبارها  العاملية  املواطنة  تطور  تواجه  اليت  املشكالت  وجود  الظواهر 
العاليم)98(، ووجود اقتصاد اعليم يوسع الفجوة بني الراحبني واخلارسين من عملية اتلحديث داخل 
إطار ادلولة الوطنية، وظهور االحتاد األورويب يلوسع بدوره أيًضا الفجوة بني حترك انلخب حنو هوية 
أوروبية وأوئلك اذلين ما زالوا متحصنني يف قاع اهلويات املحلية وملتصقني باتلضامن الوطين. ولم 
تعد ادلولة الوطنية قادرة بذاتها ىلع تغطية تكايلف اتلاكمل االجتمايع، حىت انفرط عقد اتلجانس 
اذلي اكنت تدعو إيله ادلولة الوطنية وتشظى إىل خصوصيات طبقية وإثنية ودينية واجتاهات إقليمية 
فإن  الوطين،  اتلضامن  الوطنية من ماوالت الستعادة  احلراكت  تبذهل  ما  اخليال. ورغم  تفوق  بصورة 
دعوتها إىل احلقوق املتساوية يف حدود ادلولة الوطنية جاءت ىلع حساب الفئات املستبعدة)99(، اليت 

ت بطبيعة احلال إىل هويات تقليدية سابقة ىلع وجود ادلولة.  ارتدَّ

آفاقًا  ويفتح  الوطنية  ادلولة  حدود  يتجاوز  العوملية،  للمواطنة  نموذج  طرح  إىل  أدى  ذلك  لك 
األصوات  علو  إىل  ذلك  دفع  حبيث  أوسع؛  منظور  من  املواطنني  دلى  والواجبات  للحقوق  جديدة 

 David Held and Anthony McGrew, Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide, 2nd ed.  )97(
(Cambridge: Polity, 2007).

Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”: 189-217.  )98(
 Richard Münch, Nation and Citizenship in the Global Age: From National to Transnational Ties and  )99(
Identities (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2001).
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ذات   Multiple  Citizenship اتلعددية  باملواطنة  ما سيم  إطار  والواجبات يف  احلقوق  بعوملة  املطابلة 
الطابع العاليم. ويندرج حتت مظلة هذه املواطنة اتلعددية أسماء خمتلفة للمواطنة: العوملية والكونية 

والعابرة للجنسية وغريها من الصور املمتدة للمواطنة. وفيما ييل نليق الضوء ىلع لك منها.

Global Citizenship اأ- املواطنة العوملية

يتسم تعريف املواطنة العوملية بالغموض الشديد بسبب اختالف اإلطار اذلي حيكم العالقة 
بني احلقوق والواجبات عن اإلطار اتلقليدي للمواطنة اتلقليدية يف ادلولة الوطنية؛  كما أن عضوية 
الشخص يف هذا انلوع اجلديد من املواطنة الفضفاض شديدة الغموض؛ حيث تظل سلطة ادلولة أو 
الوسيطة بينه وبني أي إطار مؤسيس اعليم يضمن  اجلماعة اليت ينتيم إيلها الشخص تمثل احللقة 
احلقوق. وهلذا تميل بعض الكتابات إىل تعريف املواطنة العوملية من منظور نفيس)100( وثقايف أكرث، 
مع الرتكزي ىلع اجتاهات وقيم الشخص اذلي يمكن أن يوصف باملواطن العوليم. فاملواطنة العوملية 
بهذا املعن يه ويع وراعية واهتمام باتلنوع اثلقايف، يف الوقت اذلي يتم فيه تعزيز العدالة االجتماعية 
عومليًّا  يصبح  املواطن  فإن  االجتاه،  هذا  وحبسب  الفعل.  حنو  باملسئويلة  اإلحساس  مع  واالستدامة 

ويتفاعل مع املواطنة العوملية إذا توافرت دليه الرشوط اتلايلة:

• الويع العوليم Global Awareness: ويشمل املعرفة بالشأن العاليم واالرتباط مع اآلخرين.	

• Intergroup Empathy: ويعين اتلضامن مع مشاعر اآلخرين 	 فيما بني اجلمااعت  اتلعاطف 
وآالمهم بغض انلظر عن انتماءاتهم؛ حبيث ال يقترص اتلعامل فقط ىلع أعضاء اجلماعة اليت 

ينتيم إيلها الشخص أو اليت يعيش معها. 

• تقدير واحرتام اتلنوع Values Diversity بكل صوره.	

• اإليمان بالعدالة االجتماعية Social Justice كحق إنساين للك البرش.	

 Stephen Reysen and Iva Katzarska-Miller, “A Model of Global Citizenship: Antecedents and Outcomes”,  )100(
International Journal of Psychology 48, no. 5 (September 2013): 859-860.
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• استدامة ابليئة Environmental Sustain من خالل احلفاظ عليها كإرث إنساين مشرتك.	

• من 	 لآلخرين  املساعدة  تقديم  بمعن   :Intergroup Helping اجلمااعت  بني  فيما  املساعدة 
خارج اجلماعة اليت ننتيم إيلها، مثل اتلربع والعمل اتلطويع والعمل مع املنظمات ادلويلة 

تلقديم العون لآلخرين يف نطاق عوليم.

• املسئويلة حنو الفعل Responsibility to Act: بمعن قبول الواجب األخاليق وااللزتام بالعمل 	
من أجل حتسني أحوال العالم.

 Cosmopolitan Citizenship ب- املواطنة الكونية

كوكب  يعيشون ىلع سطح  املشرتكة كبرش  بإنسانيتنا  االعرتاف  أهمية  الكونية  املواطنة  تعين 
األرض، ورضورة اإلحساس باتلضامن مع اآلخرين من هذا املنطلق. وال يعين ذلك أن يتخىل املرء عن 
انتماءاته أو مواطنته املحلية، بل أن يربط دائًما بني السياق املحيل اذلي يعيش فيه والسياق الواسع 
من حوهل، اذلي يعيش فيه اآلخرين. ال يكيف جمرد الشعور واتلعبري عن اتلضامن مع اآلخرين يف 
جمتمعاتنا ومع اآلخرين يف املجتمعات األخرى، بل العمل ومد اجلسور يف اتلعاون مع اآلخرين من 
فضاء  يف  اتلحليق  إىل  الكونية  املواطنة  داعوى  وتميل  أفضل.  حنو  ىلع  مشرتكة  إنسانية  حياة  أجل 
املثل اإلنسانية العليا للك البرش. وهلذا فإن اتلحدي احلقييق اذلي يواجه املواطنة الكونية يتمثل يف 
مدى قبول البرش من خمتلف االجتاهات للمسئويلة اإلنسانية املشرتكة يف مواجهة اتلحديات الراهنة 
بثقافة  فيما يعرف  اثلقافية ادلويلة  أيًضا ىلع احلمالت  الكونية  املواطنة  واملستقبل. وتعتمد داعوى 

السالم، والعمل بوسائل تربوية تلعليم املواطنة الكونية من خالل احلوار واتلفاهم بني الشعوب. 

وتشري الكتابات الرتبوية، يف هذا الشأن، إىل أن املواطن يك يصبح كونيًّا يتعني عليه أن يكتسب 
عدة صفات أساسية، أهمها: أن يكون واثًقا من اهلوية اليت ينتيم إيلها، وأن يعمل تلحقيق السالم 
شعور  دليه  يكون  وأن  العاليم،  املستوى  وىلع  جمتمعه  إطار  داخل  وادليمقراطية  اإلنسان  وحقوق 
واملجتمع  والسالم  العدل  وحتقيق  املشكالت  حلل  املشرتك  والعمل  املدين،  وااللزتام  باملسئويلة 
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اتلضامن  وتعزيز  ابليئة،  ومحاية  اثلقايف  الرتاث  واحرتام  انلاس،  بني  اتلنوع  واحرتام  ادليمقرايط، 
كبري  حد  إىل  تشبه  الكونية  املواطنة  أن  الواضح  ومن  وادلويل)101(.  الوطين  املستويني  ىلع  والعدل 
املواطنة العوملية يف مالمها، وإن اكنت املواطنة الكونية تتخذ طابًعا دبلوماسيًّا وثقافيًّا أكرث؛ وهلذا 

تتمزي تقارير األمم املتحدة وايلونسكو بالعمل بمقتضاها.

Transnational Citizenship ت- املواطنة العابرة للجن�شية

هناك دالئل ىلع أن العالم يدخل مرحلة جديدة، تتحدى فكرة احتاكر ادلولة الوطنية القومية 
تعددية  أو  ثنائية  مواطنة  اذلين دليهم  انلاس  تزايد عدد  بوضوح يف  ذلك  ويظهر  املواطنة.  تلعريف 
واستعداد احلكومات إىل إضفاء طابع قانوين ىلع هذا الوضع اجلديد والتساهل معه. وهذا يعود إىل 
اهلجرة العابرة للحدود الوطنية اليت تزايدت بفعل تكنولوجيا االتصاالت اجلديدة وحتسن شباكت 
املواصالت. ويف هذا الصدد، فإن كثرًيا من املشتغلني بالعلوم االجتماعية تنبأوا بأن القرن احلادي 

والعرشين سوف يشهد تغريات يف طبيعة املواطنة نتيجة للعوملة)102(.

مطالب  تللبية  ادلولة  سيادة  توزيع  إاعدة  فكرة  ىلع  يقوم  للجنسية  العابرة  املواطنة  نموذج 
اإلصالح ادليمقرايط ىلع مستوى ادلول ذات القوميات املتعددة. هذه العملية يمكن أن تندمج مع 
نظم ديمقراطية تتعلق حبوكمة متعددة املستويات، سواء إقليميًّا أو اعمليًّا؛ حيث يتم الرشاكة يف السيادة 
باتلحديات  الوفاء  ىلع  قدرتها  زيادة  يف  للمساعدة  لدلول  العابرة  والفواعل  وادلولة  القوميات  بني 
انلظرية والعملية فيما يتعلق بالرتابط عرب احلدود)103(. وتركز املواطنة العابرة للجنسية اهتمامها ىلع 
الكيانات املحلية والوطنية وادلويلة اليت يمكن أن يرتبط بها املواطن. وحبسب هذا االجتاه ال تكون 

 Audrey Osler and Hugh Starkey, “Learning for Cosmopolitan Citizenship: Theoretical Debates and Young  )101(
People’s Experiences”, Educational Review 55, no. 3 (2003): 246-247, 252.

)102(  املرجع السابق: ))5.
)103(  املرجع السابق: 7-6.
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عضوية املواطن ثابتة ومددة، بل يه يف حالة سيولة أكرث وتتجاوز احلدود الوطنية واإلقليمية)104(. 
القانوين  العالم ينتفع من االمزتاج  العابرة للجنسية يه اعتقاد بأن  وتشري ادلراسات إىل أن الزنعة 

واالجتمايع واالقتصادي واأليديولويج للثقافات واملجتمعات)105(. 

املبادئ  بني  الرصاع  تشمل  األوىل  أساسية:  تطورات  بثالثة  للجنسية  العابرة  املواطنة  وتتمزي 
املعيارية لدليمقراطية الليربايلة واألشاكل الراهنة لالستبعاد. وقد أنتج هذا الرصاع فجوة بني وعود 
ادليمقراطية الليربايلة وما حققته من إجنازات ىلع األرض. اتلطور اثلاين هو ظهور املواطنة املشرتكة 
جتاوزت  حتالفات  انلاس  فيها  شلك  العالم  من  مددة  مناطق  يف   Interstate Citizenship ادلول  بني 
للجنسية  العابرة  املواطنة  حنو  للتطور  اثلالث  الرئييس  الشلك  القومية.  والعضوية  القومية  احلدود 
املتحدة  األمم  وتعد  ادلويل)106(.  القانون  يف  اإلنسان كعنرص  بشأن حقوق  اذلي حدث  اتلطور  هو 
واحًدا من أقدم الكيانات السياسية العابرة للجنسية املوجودة واملعروفة بدفاعها عن حقوق اإلنسان 
من منطلق القانون ادلويل)107(. تميل بعض ادلراسات إىل تعريف املواطنة يف سياق االحتاد األورويب 
من زاوية تعددية؛ حيث ترتبط اهلويات واحلقوق والواجبات مع نوع من املواطنة مركب من صور 
 Nested املتداخلة  املواطنة  عليه  يطلق  للجنسية،  العابرة  املواطنة  من  ومتداخلة  ومتعددة  خمتلفة 
مستويات  من  متعدًدا  ـًا  مزجي تشلك  اليت  الفيدرايلة  العضوية  شلك  تتخذ  اليت   ،)108(Citizenship

خمتلفة من احلوكمة. وتفرتض فكرة هذا انلوع من املواطنة مستويات خمتلفة للمواطنة مرتابطة أكرث 
من كونها مستقلة بعضها عن بعض)109(. 

 Kathleen Knight Abowitz and Jason Harnish, “Contemporary Discourses of Citizenship”, Review of  )10((
Educational Research 76, no. 4 (Winter 2006): 675.

 Rainer Bauböck, Transnational Citizenship:Membership and Rights in International Migration (Gloucestershire,  )105(
UK: Edward Elgar, 1994).

)106(  املرجع السابق: 21.
Abowitz and Harnish, “Contemporary Discourses of Citizenship”: 676.  )107(

 Juan Díez Medrano and Paula Gutiérrez, “Nested Identities: National and European Identity in Spain”,   )108(
Ethnic and Racial Studies 24, no. 5 (2001): 757.

 Peter Kivisto and Thomas Faist, Citizenship: Discourse, Theory, and Transnational Prospects (Oxford:  )109(
Blackwell, 2009): 122.
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Post- القومية  بعد  ما  املواطنة  فكرة  إثارة  يف  األورويب  واتلاكمل  العوملية  آيلات  أسهمت  لقد 
National Citizenship، وليس واضًحا حىت اآلن ما إذا اكن بإماكن أن تصبح رؤية املواطنة العوملية 

واقًعا، وليس واضًحا أيًضا نوع نموذج املواطن العوليم اذلي سوف يسود. املتشككون يشريون إىل أن 
ادلولة دليها قوة ىلع إبعاد فئات من اخلارجني من خالل ترتيبات أمنية حول حدود اجلنسية واإلقامة. 
أما املتفائلون، فإنهم يرون أن العوملة سوف تصبح أساًسا إلاعدة تصور املواطنة من منطلق املواطنة 

العاملية واستخدام القانون ادلويل حلقوق اإلنسان)110(.

بدوي  طابع  ذات  مواطنة  أنها  إىل  تشري  للجنسية  العابرة  للمواطنة  موجهة  انتقادات  هناك 
Nomadic، أي أنها ظاهرة متقلبة أشبه بتغريات احلياة ابلدوية يف اتلنقل والرتحال، خاصة أن مطالب 

املواطنة اعبرة اجلنسية مرتبطة باهلجرة واملاكنة اهلشة للمهاجرين، وتسىع إىل ختطي احلدود الوطنية 
املتماسكة، كما أن هذه الظاهرة »مرتبطة بشباكت غري رسمية من القرابة واهلجرة وموجات الزنوح 
أخرى  آراء  يقابلها  ادلولة  بانتهاء عرص  تبرش  اليت  األطروحة  أن  يعين  هذا  للقوميات)111(«.  العابر 
تشكك فيها. األطروحة املبرشة باملواطنة العابرة للجنسية ترى أن ثمة تغريات سوف تؤدي إىل ضعف 
ادلولة ككيان سيايس، وأنها يف طريقها إىل اتلاليش تلحل ملها كيانات أخرى بديلة لالنتماء اعبرة 
للجنسية أو كونية. ويف مقابل ذلك يشري لك من مرييف وهاريت إىل أن العكس هو الصحيح، وأن ادلولة 
سوف تستمر كفاعل مهم وأسايس يف الشئون ادلاخلية ويف العالقات ادلويلة. ثمة تغري حدث دلولة 
القرن احلادي والعرشين يتمثل يف أنها أتاحت للقوميات الصغرية فرًصا إلاعدة تصور كيفية انتمائها 
إىل ادلولة)112(. ويعد ترينر من أكرث املتشككني يف أطروحة ضعف ادلولة، معترًبا أن املواطنة خارج 

Turner, ed., The Cambridge Dictionary of Sociology: 67.  )110(
 May Joseph, Nomadic Identities: The Performance of Citizenship, Public Worlds 5 (Minneapolis, MN:  )111(
University of Minnesota Press, 1999): 21.

Harty and Murphy, In Defence of Multinational Citizenship: vii-x.  )112(
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حدود ادلولة الوطنية خاصة فيما يتعلق بالعالقة بني احلقوق والواجبات ال معن هلا ويه مض خيال 
سيايس)113(. 

وهكذا يبىق اجلدل حول املواطنة بمثابة مرآة اعكسة تلحوالت العالقة بني ادلولة واملجتمع، 
ومعرًبا عن رصاع اإلرادات بني أن تظل املواطنة امتياًزا يف يد السلطة تمنحه ملن تشاء وتضن به ىلع 
من تشاء، وأن تصبح املواطنة جتسيًدا نلضال البرش يف اتلحرر من قيود السلطة وعدم املساواة وابلحث 
 وأكرث تطرفًا أيًضا يف معن احلرية اإلنسانية. لقد أصبحت 

ً
عن اعلم أرحب من احلقوق أكرث عدال

ملحمة العوملة تارخًيا صادقًا ومعرًبا عن نضال البرش من أجل نيل حقوقهم يف حياة أفضل، وتوسيع 
حزي تلك احلقوق ليشمل أقىص ما يعرب عن السعادة والرفاهة اإلنسانية للك البرش، مقابل ماوالت 
وأدواتها  ودمائها  روحها  الكوكب تلجديد  هذا  العصور ويف لك ماكن ىلع  املستميتة يف لك  السلطة 
العالم يكمن يف لك  هذا  وأهله يف  الرش  وأن  دونها،  احلياة غري ممكنة  أن  تلوسيع حدودها إلثبات 
داعوى اتلحرر من قبضتها. مع أن لك ما حققته اإلنسانية من ماكسب، عرب تارخيها الطويل يف حتسني 

نوعية احلياة، اكن تتوجيًا للنضال من أجل املواطنة وانزتاع احلقوق بشأنها.

 Bryan S. Turner, “Classical Sociology and Cosmopolitanism: A Critical Defence of the Social”, The British  )113(
Journal of Sociology 57, no. 1 (March 2006): 133-151.
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