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 سنحاول أن نطرق إلى محورين أساسيان ىما المواطنة والحكامة أعزائي الطمبة في مادة
لذلك سنبدأ بالمحور األول وىو الجكامة  وما يتعمق بيا من مفاىيم ومفيوم المواطنة

  .المواطنة

 :ستجدون الدرس األول والثاني

 :المحور االول

 :الدرس األولى

 المواطنة :المحور األول

 :تعريف المواطنة 
وطن "موطن االنسان محمو"مأخوذة في العربية من الوطن، المنزل تقيم بو وىو: المواطنة 

 أتخذه وطنا، وجمع الوطن : اتخذه وطنًا، توطن البمد : أقام بو، وطن البمد :يطن وطنا 
بمعنى شاك في  مصدر الفعل واطن : منزل اإلنسان ولد فيو أم لم يولد، ومواطنة : أوطان

 منزلو عن الرومي ابن  ويقولفاعل  :الممان إقامة ومولدًا ألن الفعل عمى وزن 
 :يشتريو أن األثرياء يريد أحد مان الذي
 مالكا الدىر لو  يري  أرر  وأال ❖ أبيعو أال آليت وطن ولي

 ىنالكا الشباب قضاىا مآرب ❖ إلييمو الرجال أوطان وحبب
  لذلكا فحنوا فييا الصبا عيود ❖ ذمرتيمو أوطانيم ذمروا إذا

 حقوقو عمى يحصل فالشخص والدولة األشخاص بين متبادلة التزامات ىي : اصطالحا
 الوقت في وعميو معين، لمجتمع انتمائو نتيجة واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية
 .أداؤىا عميو يتحتم واجبات ذاتو



 .وطن أو أمة إلى االنتماء أنيا المواطنة تعرف العالمية العربية الموسوعة وفي
 تمك قانون  يحددىا مما ودولة فرد بين عالقة بأنيا البريطانية المعارف دائرة وتعرفيا
 .الدولة تمك في وواجبات حقوق  من العالقة تمك تتضمنو وبما الدولة،

 وحقوقو ممانتو تحدد والتي لمفرد، األساسية الصفة تكون  فييا التي الحالة ىي المواطنة
 وأن واالجتماعية، واالقتصادية السياسية انتماءاتو عن النظر بغض مواطن إنو ووجباتو،
 .القرارات واتخاذ العالقات تحديد عند األىمية نفس عمى المواطنين

 : لممواطنة التاريخية الجذور
 القرن  في المرحمي تطوره ذروة المفيوم وبمغ مراحل، بعدة المواطنة مفيوم مر لقد

 حيث المواطنة اكتمال ذروة إلى يصل لم لكنَن  واألمريمية، الفرنسية الثورة عشر الثامن
 استبعد1878االمريمية الثورة فدستور المواطنة حق من الناس من قطاعا الثورتان حرمت
 ليم تتحقق ولم المواطنة، دائرة من السوداء البشرة وأصحاب الحمر والينود النساء

 .1965سنة في إال المواطنة

 مفيوم المعاصر السياسي الفمر في استقر الذي المواطنة مفيوم إن

 حراك من انطالقا ينتج إنما السياسي الفمر ألن ومعقد، شامل تاريخي
 القانونية انتاجاتو تتخذ ا لذ التاريخية، الصيرورة فيو تتحمم معقد اجتماعي
 يتخذ الدولة؛ خالل من عمميا الحضاري  اإلنتاج ترجمة أن مما والثقافية،

 لتمك المشممة القيم مجموع حضور نفي معيا يصعب متشابمة أبعاًدا

 .العالمية والمتغيرات السوسيوثقافية، والمتغيرات العقائد فييا بما الحضارة،

 "تحوالت ثالثة رصد يممن الغربية السياسية التجربة رصد خالل ومن



 لمبدأ التجربة ليذه السياسية األوضاع شيدتيا " ومتكاممة متداخمة
 :المواطنة

 معاىدة بإقرار الدينية الحروب نياية مع جاء  :األول التحول
 م 1648 وستفاليا
 من بدوره شاىده وما السياسية، المشارمة في تجسد  :الثاني التحول
 .سمميا لمسمطة تداول صاحبو وتوسع تطور

 لسائر وشمولو  يره، عن القانون  سمو في ويتجمى  :الثالث التحول
 أطمق ما أو مؤسسات، من الغربي السياسي الفمر أنتجو وما المواطنين

 الحديثة القومية الدولة ظل في السياسية السمطة مأسسة عميو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الثاني الدرس

  

 . :الجديدة وصورها المواطنة مقومات
  جميع بتساوي  إال المواطنة تتحقق وال  :الفرص وتكافؤ المساواة -1

 .والواجبات الحقوق  في والمواطنات المواطنين
 حيث بوطنو المواطن تجمع التي الرابطة تمك وىي :لموطن الوالء -2

 العشيرة تخدم يجعميا أو فييا يقدح أن شأنو من ما مل  عن تسمو
 والحزب والقبيمة
 بو وااللتزام وسيادتو لمقانون  تخضع التي ىي الحقة المواطنة بل والجية

 في
 .بيا الطوعي والتقيد الواجبات أداء
 الفعمية لممشارمة الحقيقي االستعداد إن : والمسؤولية المشاركة-  3

 .لموطن االنتماء عمى يدلل مما العامة الحياة في لممواطنين

 : المواطنة أبعاد
 الوطن إلى بانتمائو الفرد إحساس في لممواطنة السياسي البعد يتجسد
 يحس بحيث والجمعيات، والنقابات الدولة مؤسسات في يتمثل سياسي مجسم

 جسم ومأنو واآلمال اآلالم تمك في وطنو أبناء يشارك يجعمو إحساسا
 الدين في األخوة توصيف الشريف النبوي  الحديث في جاء ولقد واحد،

 وتعاطفيم توادىم في المؤمنين مثل : "وسمم عميو هللا صمى قولو واإليمان



 بالسير الجسد سائر لو تداعى عضو منو اشتكى إذا الواحد الجسد ممثل
 .الحقة والمواطنة الصادقة األخوة تحققت السامي المبدأ وبيذا " والحمى

 جماعة إلى باالنتماء إحساس من الوطن يوفره بما فييتم الثقافي البعد أما
 أبعادا ىناك أن مما الخ،....والمباس واألكل والتقاليد مالعادات اليوية تمثل
 الثقافية الخصوصية بحجة الدفع اإلطالق، عمى أىميا لممواطنة ثقافية

 الدول بعض تفعل مما اإلنسان لحقوق  العالمية القواعد تطبيق من لميروب
 .والتسمطية الشمولية السياسية النظم ذات

 : اإلنسانية الحياة في المواطنة أهمية
 بو واالعتناء ورعايتو بالفرد األولى بالدرجة تيتم المواطنة مانت إذا

 رفع :عمى تعمل فيي المجتمع تماسك بيا يتحقق التي المبنة باعتباره
 . وتماسمو ديمومتو عمى لمحفاظ مموناتو بين يقع الذي الخالف مظاىر
 مما ودولتو، المواطنين من  يره تجاه واجباتو أداء عميو وتفرض حقوقو، لو تحفظ
 متولي القانون  أمام مواطنييا بين والعدل المساواة الدولة أي األخيرة ىذه تضمن

 من واالستفادة المساواة  قدم عمى المسؤوليات في والمشارمة العامة الوظائف
 .المنوطة الواجبات أداء في نسيان أي دونما العامة الثروات

 حيث من بالمواطن تيتم حيث اإلنسانية الحياة في المواطنة أىمية ىذه وباختصار،
 والطائفي والثقافي والسياسي والديني والمغوي  والعرقي العقيدي : بالتنوع االعتراف

رساء واالجتماعي  االعتراف ومذلك والمساواة، الحمم في والمشارمة القانون  حمم وا 
 .والتعدد بالتنوع

 


