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�ل�سلحفاة �لبحرية مثل حي ملفهوم �ملو�طنة:

يعك�س منط احلياة الذي تعي�سه ال�سلحفاة البحرية �سورة واقعية مثالية ملا متثله 

املواطنة.

فهي من اأ�سد الكائنات تعلقًا مبوطنها، اأو باالأحرى املكان الذي ولدت فيه. ورغم 

اأنها ال تلبث يف ذلك املكان �سوى لدقائق اأو ل�ساعات حمدودة، اإاّل اأن �سورته تبقى 

حمفورة يف ذاكرتها، وهي واإن غادرته اىل اأقا�سي البحار ، تابى ان ت�سع اأوالدها 

يف مكان اآخر.

 عندما ت�سعر باقرتاب موعد و�سعها لبي�سها، تبداأ ال�سلحفاة رحلتها البحرية اىل 

موطنها االأ�سلي على ال�ساطئ الرملي، فتعود اىل ذات احلفرة التي ولدت فيها. 

اأما اذا تعرث عليها ذلك، فهي ترمي ببي�سها يف املاء فيتلف.

هذا الكائن ال�سغري الذي مل يتعلم يومًا معنى وطن ومواطن يحمل يف غريزته 

ال�سورة املثلى ملبادئ املواطنة.

حمرتف ديكوبالن
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�ملو�طنـــــة .... �إنتمـــــاء

�لنائب د. مي�سال مو�سى 

رئي�س اللجنة النيابية حلقوق االن�سان

اإليه اليوم هو املواطنة احلقة مبفهومها االإنتمائي، من حيث وحدة التاريخ واالأر�س وال�سعب  اأكرث ما نحن يف حاجة  اإن 

واللغة. فاملواطنة لي�ست جمرد هوية اأو جواز �سفر، اإمنا هي م�سرية تفاعل دائم مع كل مكونات الوطن، بكل ما حتمله من 

واجبات وحقوق.           

                                              

و«دليل ال�سباب واملواطنة« املولود اجلديد الذي و�سعته جمعية التنمية للإن�سان والبيئة يف خدمة هذا اجليل ، من اأجل 

تعزيز فكرة املواطنة واالإنتماء وخ�سو�سًا لدى ال�سباب، ياأتي بعد »دليل ال�سباب والبلديات«  و«دليل ال�سباب واالأحزاب« 

و«دليل ال�سباب والقطاع اخلا�س«، يف �سياق املبادرات الطموحة للجمعية الهادفة اإىل بناء جمتمع مدين، وحتفيز م�ساركــة 

ال�سباب يف موؤ�س�ساته ويف ال�ساأن العام على م�ستوياته املختلفة.

 وم�ساركة، اأ�س�سًا و�سروطًا 
ً
اإن اأهمية هذا الدليل تكمن يف اأنه يتوجه بلغة ع�سرية اإىل �سبابنا، يعّرف لهم املواطنة مبداأ

ومعنى، كما اأنه يتناول حدود هذه املواطنة ومداها، وموقعها يف العقد االإجتماعي الذي يفتـــــر�س اإلتزامات متقابلة بني 

احلكم واملحكوم.

اإننا نرى املواطنة يف دولة القانون واملوؤ�س�سات، بعيدًا من الف�ساد ،يف اأجواء من احلرية والدميقراطيــــة، يف كنف ال�سلطة 

تهيئ  اإجتماعية  التاريــخ، يف عدالة  كتاب  العامة، يف  امل�سلحة  اإدارة وجدت خلدمة  الكفوؤ، يف  النزيه  والق�ساء  العادلة 

لتكافوؤ الفر�س يف العلم والعمل، يف توفري الرعاية ال�سحية واالإجتماعيــــــــــة للم�سن والطفل، للمراأة وذوي االإحتياجات 

اخلا�سة، يف متثيل �سعبي �سحيح وفقًا لقانون اإنتخاب ع�سري يقوم على الن�سبية .

هذا الدليل، ثمرة جهود جمعية التنمية للإن�سان والبيئة والقّيمني عليها ، بالتعاون مع خرباء واإخت�سا�سيني ومفكرين، 

وع�سارة جتارب ن�سعها اأمام اأجيالنا ال�سابة التي نتو�سم يف تطلعاتها كل خري مل�ستقبل وطننـــا واأبنائه . 
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فهـــــر�س

مقدمة                      7

12 �لف�سل �لأول: تعريفات ومفاهيم �سرورية 

12 1- مبداأ املواطنة ومن�ساأها    

13 2- تعريف املواطنة 

14 3- من هو املواطن؟ 

15 4- �سروطها 

15 5- يف احلقوق والواجبات 

16 �لف�سل �لثاين: يف �لنتماء 

17 1- يف احلّيز العام واخلا�س؛ يف الهوية 

19 2- من املجتمع االأهلي اإىل املجتمع املدين؛ املواطنني والرعايا 

21 �لف�سل �لثالث: �لعقد �لجتماعي 

21 1- تعريف العقد االجتماعي،  

21 2- تطور العقد االجتماعي مع الثلثة الكبار  

27 �لف�سل �لر�بع: �أنا مو�طن 

28 1- حقوق املواطن وواجباته  

31 2- املواطن ير�سد ويحا�سب؛ كيف؟ ومع من؟ ومتى؟ 

32 �لف�سل �خلام�س: مفكرون عرب    

دليــل ال�شبــاب واملـواطنــة

�سكر خا�س �ىل �ل�سركاء

ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت

النجدة ال�سعبية الفرن�سية خا�سة فرعيها يف ال�سمال واجلنوب

و�ىل

Decoplan حمرتف

فكرة وت�سميم ور�سوم: وليد فتوين

ت�سميم وتنفيذ: علي بدرالدين

متابعة: هيفاء فليطي

وجميع من �ساهم يف اجناز هذا الدليل

�إهد�ء �ىل

كل املواطنني يف لبنان والوطن العربي

كل النا�سطني يف املوؤ�س�سات ال�سريكة واملجتمع املدين

كل من يحلم باالن�سان املنتمي لوطن ال اىل طوائف واأزقة

�عد�د �لدليل

نزار رمال

متابعة و��سر�ف

ح�سن �ساحلة

جميع احلقوق حمفوظة جلمعية التنمية للن�سان والبيئة، ي�سمح باالقتبا�س من 

الدليل �سرط اال�سارة اىل امل�سدر وار�سال ن�سخة اىل �سندوق بريد اجلمعية 

�س.ب: 884 �سيدا
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»كل �حليو�نات مت�ساوية، لكن بع�س �حليو�نات �أكرث م�ساو�ة من �لبع�س �لآخر.«

من “مزرعة احليوانات”، 

جورج اأورويل، 1945
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�لف�سل �لأول: تعريفات ومفاهيم �سرورية

1 - مبد�أ �ملو�طنة ومن�ساأها،

املواطنة اأو املواطنية هي كلمة م�ستحدثة يف اللغة العربية. وقد اختارها املعربون للتعبري عن كلمة politeia اليونانية، 

citoyenneté الفرن�سية وcitzenchip االنكليزية وكما نرى، فاإنه حتى اال�سم يوجد ب�سيغ خمتلفة باللغة العربية 

)مواطنة اأو مواطنية( وهذا يرجع اأ�سا�سًا على اأن اال�سم اأ�سًل غري موجود يف اللغة العربية كمفهوم.

وهي ت�سكل انتقااًل من مبداأ ال�سخ�س – الرعية التابع واملنفذ واملطيع اىل االن�سان املواطن امل�سارك وامل�ساهم يف �سنع 

احلياة املجتمعية بكل م�ستوياتها، ال�سيا�سية والرتبوية واالقت�سادية، ... الخ..

وي�سكل مفهوم املواطنية االنتقال اىل حق املواطن واالإنتقال من املنظومة ال�سيا�سية القائمة على االأقوى اىل منظومة تعتمد 

االختيار احلر واملبداأ احلقوق، واالنتماء امل�سرتك ملجتمع مدين.

االألفاظ  اإ�ستعملت  وقد  والرومانية،  اليونانية  اىل احل�سارتني  تاريخية  ناحية  من  املواطنية  مفهوم  اإ�ستعمال  اأ�سل  يعود 

civis)املواطن( civitas)املواطنة( للداللة على و�سعية قانونية للفرد يف اأثينا اأو يف روما.

وكان املواطنون يف اأثينا هم الذكور االأحرار مالكو االأر�س واأبناء الطبقات العليا )جرى اإ�ستثناء الن�ساء واالأطفال والعبيد 

الق�ساء  وظائف عامة يف جماالت  منها احلق يف احل�سول على  بحقوق عديدة  املواطنون  وقد متتع  املواطنة(  من حق 

والتعليم وحق االإنتخاب واالإنت�ساب اىل املوؤ�س�سات الر�سمية واخلدمة الع�سكرية.

املواطنة فيه  اإجتماعي هرمي �سارم، كانت  بناء  اأوروبا  الو�سطى، �ساد يف  الع�سور  نهاية  االإقطاع وحتى  الحقًا يف فرتة 

حق ملالكي االأرا�سي، حتّددت حقوق الفرد القانونية ح�سب مو�سعه االإجتماعي- ال�سيا�سي يف نظام الطبقات االإقطاعي 

ال�سائد.

ظهر التعبري عن املفهوم املعا�سر للمواطنة )وطن/مواطن cite/citoyen( التي هي وليدة ظهور �سريحة اإجتماعية 

جديدة بالتوافق مع ظهور فكرة االأمة ذات ال�سيادة وفكرة وجوب حقوق اأ�سا�سية للفرد يف هذه االأمة، كاإن�سان ومواطن، 

ينالها )احلقوق( مقابل الواجبات التي تقع على عاتقه.

ظهر هذا التعبري يف اإعلن اإ�ستقلل الواليات املتحدة عام 1776 وبعدها يف اإعلن حقوق االإن�سان واملواطن ال�سادر عن 

القوى التي قادت الثورة الفرن�سية يف بدايتها 1789، وتعترب هاتان الوثيقتان- حتى يومنا هذا- نقطة حتول هامة يف تاريخ 

مفهوم املواطنة.

2- تعريف �ملو�طنة

هنالك تعريفات عديدة للمو�طنة، �أو �ملو�طنية:

تعريف ثالثتعريف ثاٍنتعريف �أول

لغويًا، هي م�ستقة من امل�سدر وطن. 

ولي�ست املواطنة اأن حتمل فقط هوية 

ذلك البلد لت�سبح مواطنًا وخا�سة 

بعد تعّدد الو�سائل للح�سول على 

هذه الهوية يف كثري من دول العامل 

وتداخل ذلك.

بل اأكرث من ذلك، هي ال�سعور 

باالإنتماء اىل الوطن �سمن اإطار 

التاريخ امل�سرتك، واالأر�س، وال�سعب 

الواحد، وا�ساف اآخرون اىل ذلك 

م�ساألة اللغة التي تعترب رابطًا 

مهمًا، هذا االإنتماء يجب اأن يكّر�س 

باحلقوق والواجبات

تعني كلمة »املواطنية« امل�ساركة 

يف العي�س يف وطن واحد ويف 

حتّمل امل�سوؤوليات امل�سرتكة جتاه 

هذا الوطن. اأما امل�سامني العامة 

االأ�سا�سية املتعارف عليها للمواطنية 

فهي التالية:

1- امل�ساواة: بني كل فئات املجتمع 

بغ�س النظر عن اجلن�س واللون 

والدين والعرق

2- امل�ساركة: بكل اأبعادها ال�سيا�سية 

واالإجتماعية واالإقت�سادية والبيئية

3- اإحرتام الراأي االآخر: وقبول 

التنّوع والتعّددية

4- العدالة االإجتماعية: اأي امل�سمون 

االإجتماعي للمواطنية واملتمثل يف 

احلّد من تفاوت  الدخل واملكانة 

االإجتماعية

املواطنية هي ب�سكل عام علقة 

املواطن بدولته وباملجتمع الذي 

ينتمي اإليه وفق ما حتّدده القوانني 

كاإطار لهذه العلقة ووفق احلقوق 

والواجبات التي توفرها هذه 

القوانني، اأي اإنها علقة املواطن 

بال�سلطات التي تدير �سوؤونه يف 

اإطار الدولة
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3- من هو �ملو�طن؟

ميكننا تعريف املواطن على اأنه االإن�سان الفرد الع�سو الكامل يف الدولة.

واملواطنة على انها الو�سعية القانونية االأ�سا�سية يف الدولة املعا�سرة. 

ويقف الفرد اأمام الدولة كمواطن قبل كونه اأي �سيئ اآخر. وع�سويته يف الدولة ال يف الطائفة وال يف العائلة وال غريها من 

االإنتماءات االأخرى املمكنة.

وهي االأ�سا�س القانوين الذي يحّدد العلقة املتبادلة بينه وبني الدولة. واملواطن فرد، وهذا الفرد هو ذات قانونية حتمل 

حقوقًا وعليها واجبات. يف اإطار هذه الو�سعية يت�ساوى كل فرد مع االأفراد االآخرين، فكلهم مواطنون مت�ساوون من حيث 

و�سعيتهم القانونية اأمام الدولة.

)�ملادة 7 من �لد�ستور(: كل اللبنانيني �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ويتحملون 

الفرائ�س والواجبات العامة دومنا فرق بينهم

)�ملادة 12 من �لد�ستور(: لكل لبناين احلق يف توّل الوظائف العامة، ال ميزة الأحد على االآخر من حيث االإ�ستحقاق 

واجلدارة ح�سب ال�سروط التي ين�س عليها القانون

4- �سروطها

هناك �سرطان ملبد�أ �ملو�طنية:

1- زوال مظاهر حكم الفرد اأو القّلة من النا�س واإعتبار اأن ال�سعب هو م�سدر ال�سلطات وفق �سرعية اأو د�ستور دميقراطي 

ومن خلل �سمانات اإحرتام مبادئه واآلياته الدميقراطية عرفًا وممار�سة.

2- اإعتبار جميع ال�سكان مت�ساوين اأمام القانون يف احلقوق والواجبات وبالتال اأن يتمتع كل مواطن باحلق يف امل�ساركة 

ال�سيا�سية الفعالة وتول املنا�سب العامة.

5- فـي �حلقوق و�لو�جبات

»تنتهي حقوقي حيث تبد�أ حقوق �لآخر/ �لآخرين.«؛ غاندي

�لو�جبات�حلقوق

اأ�سا�سية وهو ملزم  لبنان وّقع على ثلث اتفاقيات عاملية 

بتعديل قوانينه الداخلية لتتنا�سب معها. 

وبالتال، من حق كل مواطن لبناين التمتع بهذه احلقوق 

املن�سو�س عنها يف هذه االإتفاقيات وهي:

•ال�سرعة العاملية حلقوق االن�سان. 	
•اتفاقية حقوق الطفل. 	

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  •اتفاقية  	
املراأة.

هنالك نوعان من الواجبات:

واجبات قانونية: وهي التي ين�س عليها القانون ويفر�س 

تنفيذها على جميع املواطنني.

واجبات اإختيارية: وهي التي يوؤديها املواطنون مبطلق 

اإرادتهم واإختيارهم

اأهم الواجبات القانونية:

•طاعة القانون واإحرتام النظام. 	
•دفع ال�سرائب. 	

•الدفاع عن الوطن. 	

اأهم الواجبات االإختيارية:

•اإهتمام املواطن باملواطنني االآخرين. 	
•الت�سحية يف �سبيل الوطن. 	

•الواجب االإنتخابي. 	

»...، كانت خلفات القبائل اللبنانية �سمانة اأ�سا�سية للخ�سوع للأتراك، فقد لبث وكيل ال�سلطان يف بريوت يراقب باملنظار 

احلرائق التي كانت تدل على مواقع العمليات الع�سكرية على منحدرات اجلبال، حتى اختلط دخان هذه احلرائق بالدخان 

1

الطيب الرائحة للغليني واالأراكيل التي كان البا�سوات وال�سباط االأتراك ي�سغلون بها فراغهم...«

1  بازيلي، �سوريا ولبنان وفل�سطني حتت احلكم الرتكي. ترجمة ي�سر جابر، دار احلداثة، بريوت 1988.
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�لف�سل �لثاين: فـي �لنتماء

»...، املواطنية تعني انتماء املواطن اإىل وطنه. 

اإن تعريف املواطن يتطلب تعريف الوطن اأي�سًا، ولي�س ثمة تعريف حتديدي للوطن، فقد يكون الوطن هو الوطن / االإقليم، 

وقد يكون الوطن هو الوطن القومي حتى حني ال تتطابق اجلن�سية مع القومية. اأي حتى لو كانت االأمة غري متحققة يف 

دولة/اأمة، كما هو احلال يف اإيطاليا واأملانيا قبل الوحدة، وكما هو احلال يف االأمة العربية، يف الوقت احلا�سر. 

اأ�سا�س  الوطن على  يقوم  االأممية احلديثة. وقد  الطريقة  القدمية اأو  الرواقية  الطريقة  العاملي« على  »الوطن  يقوم  وقد 

االنتماء ال�سيا�سي واحلقوقي للدولة )الواليات املتحدة االأمريكية(، وقد يقوم على رابطة �سيا�سية - اقت�سادية جلماعات 

اأقوامية متعددة )�سوي�سرا، بلجيكا(

هل تقوم املواطنية على رابطة اللغة والثقافة امل�سرتكة؟ هل تقوم على العامل االقت�سادي؟ هل تقوم على الرابطة الدينية، 

كانت  احلا�سرة( كما  اأو  للمدينة  االنتماء  اأ�سا�س  على  القدمية  اليونان  يف  املواطنية  )قامت  الطائفية؟  اأو  االإثنية،  اأو 

املواطنية يف الع�سور الو�سطى تعني “مواطني اململكة” ثم ُحددت االأمة على اأ�سا�س االنتماء اإىل “اجلن�سية” )فالفرن�سي 

هو حامل اجلن�سية الفرن�سية( اأو االنتماء لدولة ما )الواليات املتحدة االأمريكية، كندا، اأو�سرتاليا(...”

مقتطفات من مقال للكاتب جميل قا�سم، 

�سحيفة �لأخبار، عدد �جلمعة 24 ت�سرين �لثاين 2٠٠6

1- فـي �حلّيز �لعام و�خلا�س؛ فـي �لهوية:

تتفق معظم املراجع التاريخية االأ�سا�سية اخلا�سة بلبنان )فيليب حتي، كمال ال�سليبي، جواد بول�س، جورج قرم، اأحمد 

بي�سون، ... ( على اأن الطوائف/ املذاهب كانت يف اأ�سا�س تكوين لبنان ال�سيا�سي احلديث.

»...، وميكن القول اأن كل من هذه الطوائف ت�سّكل جمتمعًا قائمًا بذاته على م�ستوى التفاعل االجتماعي وال�سلوك اليومي. 

وامل�سايخ  االقطاعيني  ل�سيا�سة  تبعًا  وتتحالف  االأحيان  اأكرث  يف  تتاآلف  اخلارج،  مع  العلقات  م�ستوى  على  اأي�سًا،  وكانت 

الذين كانوا ي�سرّيون دّفة احلكم يف البلد، واإن كان ذلك ال يتعدى تدبري �سوؤون الرعية وجمع ال�سرائب وم�سايرة احلّكام 

والتقرب منهم بغية احلفاظ على مراكزهم االجتماعية داخل جمتمعاتهم واأمام اأنظار رعيتهم، اأو ال�سيا�سية اأمام اأنظار 

2

املماليك وبا�سوات العثمانيني، وبالتال اأمام نظرائهم من الطوائف االأخرى...«

القائممقاميتني  ونظام  العثمانية،  ثم  ومن  اململوكية  ال�سلطات  �سفات وخ�سائ�س  اإىل  باال�سافة  االأمر  �ساهم هذا  لقد 

واملت�سرفية من بعدها، يف ت�سويه �سورة »الدولة« لدى النا�س يف منطقتنا.

والغريبة« من جهة  واجلائرة  القمعية  و«ال�سلطة  »الدولة« من جهة،  مفهوم  بني  تام، )وحدة حال(  تداخل  هنا  فاأ�سبح 

اأخرى.

وهذا عن�سر اأ�سا�سي موؤثر، يف طرق تعاطي النا�س مع امل�ساحات العامة )والتابعة للدولة( واالأخرى اخلا�سة.

مبحاولة  مــرورًا  لها،  اهمالنا  حيث  من  العامة  املمتلكات  مع  تعاطينا  طريقة  يف  عنا�سرها  باأبرز  امل�سكلة  هذه  وتتجلى 

ا�ستحواذها اأو ال�سيطرة عليها، و�سواًل اإىل تدمريها اأو تعطيلها.

ويتجلى ذلك اأي�سًا بلعبة القط والفاأر الدائمة بيننا وبني ال�سلطات املوجلة وقف املخالفات )ال�سطارة( وحت�سيل ال�سرائب 

)�سجلت املحا�سبة املزدوجة(

وفيما يتعلق بالهوية، يتمرجح اللبناين بني املكونات املختلفة النتمائه الفردي واالأخرى اجلماعية. ويجد معظمنا �سعوبة 

بل  املختلفة  االنتماء  عنا�سر  بني  التكامل  روؤية  على  ت�ساعدنا  ال  تربيتنا  ،ان  االأمر. خا�سة  هذا  مع  التعاطي  �سديدة يف 

واملتناق�سة اأحيانًا عديدة، وامنا نرتبى على �سعي دائم اللغاء مكونات عديدة من هويتنا ل�سالح مكون واحد اأو اثنني على 

االأكرث.

»... هل ثمة هوية لبنانية واحدة؟ اأو هويات متناق�سة جتعل احلياة امل�سرتكة بني اللبنانيني م�ستحيلة؟« )قرم(

جند على بطاقة الهوية ال�سهرة واال�سم وتاريخ وحمل الوالدة وال�سورة ومكان القيد والتوقيع والب�سمات. اأي جمموعة 

من املوؤ�سرات التي من �ساأنها التدليل وبدون اأي لب�س على �ساحبها، وعلى اأنه ال يوجد بني مليارات الب�سر االآخرين مثيل 

واحد له.

»اأن هويتي هي ما يجعلني ال اأ�سبه اأي ان�سان اآخر«، يقول اأمني معلوف يف كتابه الهويات القاتلة.

2 الدولة املوؤجلة: درا�سة يف معوقات ن�سوء الدولة واملجتمع املدين يف لبنان. عاطف عطية، دار اأمواج، بريوت 2000.
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ويتابع معلوف فيقول: »...، تتكون هوية كل من االأفراد من جمموعة كبرية من العنا�سر ال تقت�سر بالطبع على تلك املدونة 

على ال�سجلت الر�سمية. فبالن�سبة اإىل الغالبية العظمى، هناك االنتماء اإىل دين اأو جن�سية واأحيانًا اإىل جن�سيتني، اأو اإىل 

جمموعة اثنية اأو لغوية، اإىل عائلة �سيقة اأو مو�سعة، اإىل مهنة اأو موؤ�س�سة كما اإىل بيئة اجتماعية... 

لكن اللئحة قد تطول اأي�سًا، وميكن االفرتا�س اأنها ال تقف عند حّد. اإذ ميكن ال�سعور بانتماء ن�سبي اإىل مقاطعة اأو قرية 

اأو حّي، اإىل ع�سرية اأو فريق ريا�سي ومهني اأو زمرة من االأ�سدقاء، اإىل نقابة اأو �سركة اأو حزب اأو جمعية اأو اأبر�سية اأو 

اأ�سرار  من  يعانون  اأو  نف�سها  العاهات اجل�سدية  اأو  امليول اجلن�سية  اأو  امل�سرتكة  االأهواء  االأ�سخا�س جتمعهم  رابطة من 

مت�سابهة.

بالطبع، اإن هذه االنتماءات لي�ست على درجة مت�ساوية من االأهمية، يف الوقت نف�سه على االأقل. لكن ال ميكن اإغفال اأي منها 

اإغفااًل تامًا، فهي العنا�سر املكّونة لل�سخ�سية اأو ما ميكن ت�سميته »جينات النف�س«.

املواطن  اأزمة  انتاج  اأ�سا�سي يف  الهوية اجلماعية، عن�سر  الفردية على  الهوية  تغليب هذه  اأي  بالتحديد،  العن�سر  وهذا 

واملواطنية على م�ستوى املمار�سة يف لبنان، ويف دول اأخرى عديدة.

فاالنتماءات التي ُيح�سب لها ح�ساب يف حياتنا اليومية لي�ست دائمًا تلك املعتربة انتماءات رئي�سية كاللغة واللون والقومية 

والطبقية والدين. 

للتفكري!

بنى وتتحول على مدi �حلياة«  oل تعطى �لهوية دفعة و�حدة، فهي ت«

الهويات القاتلة، اأمني معلوف، دار النهار، بريوت 1999.

2- من �ملéتمع �لأهلي �إىل �ملéتمع �ملدين؛ �ملو�طنني و�لرعايا،

ينتمي لبنان، كما والعديد من الدول امل�سابهة، العربية وغري العربية، اإىل تلك املجتمعات الهجينة التي تتاأرجح بني املجتمع 

االأهلي واملجتمع املدين.

واملجتمعات الهجينة غالبًا ما تت�سكل فيها اأزمات عنيفة ب�سكل دوري، ولبنان من اأهم االأمثلة.

ومن املهم اال�سارة هنا اإىل اأن العنف الذي نق�سده لي�س حم�سورًا بالعنف اجل�سدي اأو الع�سكري، بل العنف بجميع اأ�سكاله 

وم�ستوياته. وعلى هذا االأ�سا�س، ميكننا و�سع معظم، اإن مل يكن جميع، الدول العربية يف هذه اخلانة.

ولكن ما هو �ملéتمع �لأهلي؟ وما هو �ملéتمع �ملدين؟

هنا موجز قد ي�ساعد يف اإي�ساح االأمر )علمًا باأن التداخل بني املجتمعني موجود ويرتاوح حجم هذا التداخل بني بلد واآخر، 

وجمتمع واآخر(:

�ملéتمع �ملدين�ملéتمع �لأهلي

املجتمع  )كما  وي�سبقه  املــدين  املجتمع  اأ�ــســل  •هــو  	
البدوي ي�سبق املجتمع احل�سري(.

بح�سب  االأوىل  الطبيعية  الب�سرية  بالروابط  •حمدد  	
االأ�سرة  اإىل  الــذات  من  وتعددها،  الـــوالءات  تــدرج 

اإىل الع�سرية اأو اجلّب اإىل القبيلة اإىل الطائفة اإىل 

املنطقة اأو التحالفات على هذه االأ�س�س!

•حمكوم بعلقات القرابة والن�سب. 	

الطائفة هي  اأو  القبيلة  اأو  الع�سرية  اأو  العائلة  •تكون  	
م�سدر االأمان والعي�س.

•متعدد الوالءات بح�سب تعدد االنتماءات. 	

اأو احلــاجــات  اأ�ــســا�ــس املــ�ــســلــحــة  •عـــلقـــات عــلــى  	
امل�سرتكة.

•االعتماد �سبه الكّلي على القوانني الو�سعية. 	

•انح�سار ظاهرة التدين التع�سب الديني. 	

•االميــــان بــقــدرة الــعــقــل والــعــلــم عــلــى حــل امل�ساكل  	
االن�سانية كافة.
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اأ�سبح  املجتمع  اأن  بال�سرورة  يعني  ال  وموؤ�س�ساتها  وقوانينها  بد�ستورها  الدولة  حالة  اإىل  االأهلي  املجتمع  من  واالنتقال 

مدنيًا! 

فال�سلطة قد تبقى مبنية على اأ�س�س اأهلية وتظّل متحكمة يف ت�سيري الدولة بكل اأجهزتها مل�سلحة علقات القرابة والع�سرية 

والقبيلة والطائفة!

وتطرح م�سكلة االنتقال من املجتمع االأهلي اإىل املدين نف�سها بقوة يف بلداننا العربية، ففي لبنان مثًل، اإن اأي تنفيذ الأي 

قرار اأو مر�سوم اأو قانون ال يتم اإىل بعد توافق يف الكوالي�س بني اللعبني االأ�سا�سيني والذين »ميثلون« طوائفهم.

ويكون الد�ستور والقانون هنا جمرد غطاء اأو واجهة تزيينية الإعطاء )�سبهة( وجود دولة!

ومن اأهم نتائج هذا االأمر العنا�سر/ امل�ساكل/ املمار�سات ال�سلبية االآتية:

•االزدواجية التي حتكم تنفيذ القوانني.  	

•موازنات التنمية املركزية واملتاأرجحة ح�سب موازين القوى االأهلية ولي�س ح�سب حاجات النا�س. 	

•االزدواجية واالنتقائية يف تنفيذ اأحكام االإعدام مثًل )مع حتفظنا على عقوبة االإعدام اأ�سًل(. 	

•الباطنية يف التعامل 	

•التكاذب امل�سرتك. 	

•التوزيع الطائفي على ح�ساب الكفاءات. 	

•التمييز يف احلقوق والواجبات بني الـ )املواطنني(. 	

•...، الخ. 	

خال�سة

“هل نحن رعايا �أم مو�طنون؟ �أم نحن رعايا متنكرين ب�سكل مو�طنني!؟”

�لف�سل �لثالث: �لعقد �لجتماعي

وردت فكرة العقد االجتماعي يف كتابات كثري من املفكرين اليونان والرومان، وكثري من فل�سفة القرن ال�ساد�س ع�سر. 

وقد عمل على تطوير هذا املفهوم واإعطائه معانيه الكاملة )واإن بتوجهات وقيم خمتلفة( ثلثة من كبار املفكرين االأوروبيني 

ا�سطلح على ت�سميتهم بالثلثة الكبار، وهم:

• توما�س هوبز يف اإنكلرتا عام 1588	

• جون لوك يف انكلرتا عام 1632	

 • جان جاك رو�سو )ولد يف جنيف الأ�سرة فرن�سية( 1712	

1- تعريف �لعقد �لجتماعي،

واحلروب  النزاعات  على  القائمة  الطبيعة  على  البداية  يعي�سون يف  كانوا  النا�س  اأن  االجتماعي يف  العقد  فكرة  وتتجلى 

مما دعا النا�س اإىل التفكري يف اإن�ساء تنظيمات اجتماعية تنظم علقاتهم االجتماعية من اأجل الدفاع عن اأنف�سهم من 

االأخطار اخلارجية كالطبيعة اأو االأقوام االأخرى، وهذا يتم من خلل تنازل كل فرد عن ق�سم من اأنانيته الفردية لكي يلتزم 

اأمام االآخرين ببع�س الواجبات من اأجل تكوين تنظيم ي�ساعدهم على البقاء ولكي ي�ستمر تنظيم االأفراد االجتماعي يجب 

اأن يخ�سعوا اإىل قادة اأكفاء قادرين على توجيه حياتهم االجتماعية توجيهًا يخدم حاجاتهم ويحميهم.

باخت�سار!

اأو )الحقًا( موؤ�س�سات عامة، تعمل على حمايتنا  للتنازل عن بع�س حقوقنا الفردية ل�سخ�س واحد  »... نحن م�ستعدون 

وتنظيم �سوؤوننا وتطّبق القوانني التي توافقنا عليها علينا جميعًا من دون ا�ستثناء...« )ن.ر(

2- تطور �لعقد �لجتماعي مع �لثالثة �لكبار:

هوبز:

يرى هوبز يف كتابه )الوثيان – التنني( اأن النا�س بطبعهم اأنانيون متاما. وهم يريدون بقائهم و�سلطاتهم واحل�سول على 

القوة. 

ولقد قال هوبز بوجود حياة فطرية �سابقة عن ن�ساأة اجلماعة اأو املجموعة اأو املجتمع.

ولكنها حياة فو�سى و�سراع اأ�سطر االأفراد معها على التعاقد الإن�ساء اجلماعة ال�سيا�سية وهذا التعاقد مت فيما بينهم واختاروا 

مبقت�ساه حاكمًا لهم مل يكن طرفًا يف العقد ومل يرتبط لذلك جتاههم ب�سئ، وخ�سو�سًا اأن االأفراد تنازلوا مبوجب العقد 

عن جميع حقوقهم الطبيعية. وترتب على ذلك اأن ال�سلطان احلاكم غري مقيد ب�سيء وهو الذي ي�سع القوانني ويعدلها ح�سب 

م�سيئته. وانتهى هوبز اإىل تف�سيل النظام امللكي على النظامني االأر�ستقراطي وال�سعبي.

كما يرى هوبز اأن م�سرية االإن�سان كلها قائمة على غريزة حب البقاء ويعتقد اأنه من اخلطاأ االعتقاد بغريزة اإجتماعية حتمل 

االإن�سان على االإجماع والتعاون. واإمنا االأ�سل اأو )احلالة الطبيعية( اأن االإن�سان ذئب للإن�سان واأن الكل يف حرب �سد الكل.
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اأخريًا، لقد كره هوبز اخل�سام واأعمال العنف وكان دفاعه عن احلكم املطلق قائمًا على احلاجة اإىل هذا النظام لتوفري 

ال�سلم الداخلي وطماأنينة االأفراد و�سيادة القانون. 

كما طرح كذلك اأن ال�سلطة املطلقة تعتمد على اتفاق اختياري عقلي قبله ال�سعب وان احلكومة املطلقة التي تخرج عن 

�سروط هذا االتفاق خروجًا �سريحًا وا�سحًا ي�سعب تربيرها حتى وفقًا لتعاليم ومبادئ هوبز. ومن هنا يختلف هوبز عن 

اأن�سار احلكم املطلق )اأي الديكتاتوري( يف اأيامنا هذه.

هذا التعاقد يتطلب وجوب ال�سدق واالأمانة وعرفان اجلميل والت�سامح واالإن�ساف وال�سراكة وف�س اخللفات بالتحكيم. 

ويجب اأن تكون ال�سلطة العامة مطلقة قوية اإىل اأبعد حد بحيث ال يعود الفرد بازائها �سيئًا مذكورًا، ويكون واجب اخل�سوع 

املطلق، واال عدنا اإىل اخل�سام والتنابذ.

جون لوك:

ينطلق لوك من فكرة مفادها اأن االإن�سان يولد وعقله على الفطرة.

ومادام النا�س يولدون بل مورثات عقلية، فهم �سوا�سية ال يفرق بينهم اإال نوع تربيتهم.

يعترب لوك اأحد موؤ�س�سي املذهب احلر اجلديد. فهو يعار�س هوبز يف ت�سويره االإن�سان قوة غا�سمة، وت�سوره حال الطبيعة 

حال توح�سي ي�سود فيها قانون االأقوى – ويذهب اإىل اأن للإن�سان حقوق مطلقة ال يخلقها املجتمع، وان حال الطبيعة تقوم 

يف احلرية. اأي اأن العلقة الطبيعية بني النا�س علقة كائن بكائن حر توؤدي اإىل امل�ساواة. والعلقة الطبيعية باقية بغ�س 

النظر عن العرف االجتماعي، وهي تقيم بني النا�س جمتمعًا طبيعيًا �سابقًا على املجتمع املدين وقانونًا طبيعيًا �سابقًا على 

القانون املدين.

وعلى ذلك حقهم ينح�سر يف تنمية حريتهم والدفاع عنها وعن حقوق اأ�سا�سية لهم مثل حق امللكية وحق احلرية ال�سخ�سية 

وحق الدفاع عنهما.

يرى لوك )بعك�س هوبز( اأن امللكية اخلا�سة موجودة يف حال الطبيعة، وانها �سابقة للمجتمع املدين وهذه النظرية حول 

امللكية حتمل عند لوك مكانة كبرية.

اإن حق امللكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدار العمل ال على احليازة اأو القانون الو�سعي ولي�س حق فيما يك�سبه املرء 

بتعبه ومهارته وال ت�سبح احليازة حقًا اإال اإذا ا�ستلزمت العمل. على اأن حق امللكية خا�سع ل�سرطني االأول اأن املالك ال يدع 

ملكيته تتلف اأو تهلك والثاين اأن يدع للآخرين ما يكفيهم.

يرى لوك اأن االإن�سان ))احلاذق العاقل(( ولي�ست الطبيعة، يف اأ�سا�س كل ماله قيمة تقريبًا اإذ اأن امللكية الطبيعية )خرية( 

لي�ست بالن�سبة للمالك ولكن بالن�سبة اإىل كل الب�سرية. من ميتلك اأر�سا بعمله ال ينق�س بل يزيد باملوارد امل�سرتكة للجن�س 

الب�سري. ان اأكرب �سعادة تقوم ال على التمتع بامللذات الكربى بل على متلك االأ�سياء التي تعطي اأكرب ال�سعادات، وهو بهذا 

يعرف ))املتعة الراأ�سمالية(( على حد تعبري ))ليو�سرتو�س((. ومن اأجل �سمان امللكية يخرج النا�س من احلالة الطبيعية 

ويكونون جمتمعًا مدنيًا غايته االأ�سا�سية املحافظة على امللكية، ويقول ))لوك(( كل حكومة ال غاية لها غري احلفاظ على 

امللكية من خلل االإرادة والت�سريع ال احلكم. 

اإن القوانني والق�ساة وال�سرطة هي التي يحتاج اإليها النا�س يف حالة الطبيعة. وهذا ما جتلبه لهم احلكومة املدنية واحلكم 

ال�سيا�سي اإذا هو نوع من الوديعة �سلمه مالكون اإىل مالكني. واحلكام اإداريون يف خدمة اجلماعة ومهمتهم تقوم على تاأمني 

الراحة واالإزدهار.

ويقول لوك اأن الدولة قامت على اأ�سا�س عقد اأو اتفاق واع بني احلاكم واملحكوم وقد التزم لوك على خلف هوبز، جانب 

الربملان �سد امللك 

يف نظريته عن �سلطة الدولة والقانون، ي�سع لوك فكرة االإنتقال من احلالة الطبيعية اإىل احلالة املدنية واالأ�سكال املختلفة 

للحكومة. وعنده اإن الغر�س من الدولة هو احلفاظ على احلرية وامللكية اللتني تكت�سبان عن طريق العمل. ومن ثم فاإن 

احلكومة ال يجوز اأن تكون تع�سفية. وهذا يق�سمها اإىل ت�سريعية وتنفيذية واحتادية. 

الطبيعية  حقوقهم  ــرتام  اإح على  اجلميع  يحملوا  اأن  على  قادرين  كلهم  لي�سوا  طبيعية  حالة  يف  النا�س  اأن  لــوك  يــرى 

والي�ستطيعون مبجهودهم اخلا�س حماية ما يعود اإليهم اأي حماية ملكيتهم لهذا اإتفقوا يف ما بينهم على اإقامة حكومة 

تلزم النا�س باملحافظة على اإحرتام حقوق اجلميع. وهكذا ن�ساأت احلكومة مبقت�سى عقد ولكنه لي�س عقدًا غري م�سروط 

واإمنا يفر�س التزامات متقابلة.  

هذا العقد يفر�س على احلكومة بع�س ال�سروط وااللتزامات.

فاإذا ما خرجت حكومة ما عن اأحكام العقد وهددت احلقوق الطبيعية فاإنه يكون من حق املحكوم يف هذه احلالة اأن يعيد 

النظر يف ما اأقدم عليه من خلق هذه احلكومة وله عند ال�سرورة الق�سوى اأن يثور عليها.

يرى لوك اإن للمحكومني اأن يثوروا اإذا ما �سلبت ال�سلطة احلقوق الطبيعية وخ�سو�سًا احلرية وامللكية الفردية لكن ا�ستعمال 

حق املقاومة يف نظره ال يهدف اإىل حتقيق االأماين ال�سعبية بل اإىل الدفاع عن النظام العام.

واالعرتاف بحق املقاومة حر وو�سيلة حلمل االأخري على التفكري ت�سمح باإبعاد خطر الثورة ال�سعبية والت�سكل مطلقًا دعوة 

اإىل الع�سيان.

اإن معنى احلرية ال�سخ�سية عند لوك هو اأنه لي�س هناك �سيادة طبيعية الأحد على االآخر. اإن �سلطة االأب اأعطيت له لكي 

يربي االإبن ويجعل منه اإن�سانًا اأي كائنًا حرًا. فهي واجب طبيعي اأكرث منه �سلطة وهي موؤقتة وال ت�سبه يف �سيء �سلطة ال�سيد 

على العبد، وتفقد ب�سوء اال�ستعمال والتق�سري.

اإن ال�سلطة ال�سيا�سية ترا�سي م�سرتك وعقد اإداري، ذلك الأن اأع�ساء املجتمع مت�ساوون عقًل. 

فاأ�سا�س املجتمع احلرية، والغر�س من العقد االإجتماعي �سيانة احلقوق الطبيعية ال حموها مل�سلحة احلاكم. 

اإن الفكر ال�سيا�سي عند لوك فكر علماين، وهو يف�سل بني الزماين والروحي، ويرى اأن االآراء الدينية تتمتع بحق مطلق 

و�سامل بال�سماحة.
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الواقع اأن لوك مل يكن ثوريًا رغم كونه منظرًا لثورة. وكان يحذر من ال�سيادة ال�سعبية كما يحذر من امللكية املطلقة، 

وكان همه الرئي�سي النظام واالأمن.

جان جاك رو�سو:

يرى رو�سو اأن االن�سان طبيعي ال هو باخلري وال هو بال�سرير، واأن امل�ساواة بني النا�س قد زالت بظهور الزراعة وال�سناعة 

وامللكية. واأن القوانني قد �سرعت لتثبيت قوة الظامل على املظلوم، والنا�س ي�ستطيعون حتقيق �سيء من احلرية املدنية 

بدخولهم يف تعاقد اجتماعي يجعل ال�سيادة للمجتمع باأ�سره بحيث ال يجوز النزول عنها الأحد.

يفرت�س رو�سو اأن االإن�سان كان متوحدًا يف الغالب ال يعرف اأهله اأو حّتى مل يكن يعرف اأوالده وال لغة له وال �سناعة وال 

ف�سيلة وال رذيلة من حيث اأنه مل يكن له مع اأفراد نوعه اأي علقة ميكن اأن تكون علقة خلقية.

وكان حا�سل ب�سهولة على و�سائل ار�ساء حاجاته الطبيعية ومل ي�سب اال بالقليل من االأمرا�س وقلما كان يحتاج اإىل 

االأدوية الأن ال�سحة اإمنا تعتل باالإ�سراف يف املعي�سة وبامليول امل�سطنعة وما ينتج عنها من اجهاد ج�سمي وعقلي.

يرى رو�سو ان احلرية هي التي متيز االإن�سان اأكرث من الفهم )املوجود يف احليوان اإىل حد ما( ويقول ان احليوان ينقاد 

لدافع الطبيعة ولكن االإن�سان يرى نف�سه حرًا يف االنقياد له اأو مقاومته. 

ويعتقد رو�سو اأن هوبز  قد اأخطاأ يف قوله اإن حالة الطبيعة تتميز بالطمع والكربياء، فاإن هاتني العاطفتني ال تن�ساآن اإاّل 

يف حالة االإجتماع، فاالإن�سان املتوحد كان كامًل �سعيدًا الأن حاجاته قليلة.

ولكن كيف خرج االإن�سان من هذه احلالة؟ خرج االإن�سان منها اتفاقًا باأن عر�ست له اأواًل ا�سباب طبيعة كاجلدب والربد 

والقيظ ا�سطرته اإىل التعاون مع غريه من اأبناء نوعه... تعاونًا موقتًا كان الغر�س منه �سيد احليوان. ثم ا�سطرتهم 

الفي�سانات والزالزل اإىل االإجتماع ب�سفة م�ستدمية فاخرتعت اللغة فتغري ال�سلوك وبرز احل�سد.

ان هذا االإجتماع بنوعيه، املوؤقت وامل�ستدمي، ميثل يف راأي رو�سو، حالة التوح�س اخلالية من القوانني ولي�س فيها ردع �سوى 

خوف االإنتقام ولكن تطور حياة االإن�سان وات�ساع �سروراتها اأدى اإىل ن�سوء حالة مدنية منظمة بالقوانني تثبت امللكية 

وتوطد التفاوت بني النا�س. وهكذا يتحول االإن�سان الطيب بالطبع اإىل �سرير باالجتماع.

اإن االجتماع قد اأ�سحى �سروريا ومن العبث اإلغائه والعودة اإىل حالة الطبيعة.

وكل ما ت�ستطيع �سنعه هو اأن ت�سلح مفا�سده باأن تقيم احلكومة ال�ساحلة وتهيئ لها برتبية املواطنني ال�ساحلني. 

وقد جلاأ االأغنياء اإىل احليلة للإيقاع بالفقراء وقد ابتكروا كما يقول رو�سو، اأذكى خطة عندما قالوا للفقراء نتحد لكي 

نحمي ال�سعفاء من الظلم واجلور، ون�سع قوانني العدل وال�سلم وبداًل من اأن ن�ستنفذ قوانا يف االقتتال نوحد اأنف�سنا يف 

�سلطة عليا وفق ال�سرائع احلكيمة. وهكذا قاد تاأ�سي�س امللكية االأر�سية الب�سر اإىل امليثاق االجتماعي.

هذه امل�ساألة التي يعاجلها رو�سو يف كتابه )العقد االجتماعي( يذهب اإىل اأن هذا الفر�س )احلريات واحلقوق( ممكن 

التحقيق عندما جُتمع الكرثة املفككة على اأن توؤلف �سعبا واحدًا، واأن ت�سع القانون حمل االإدارة الفردية ويتنازل كل 

واحد عن نف�سه وعن حقوقه للمجتمع باأكمله، وهذا هو البند الوحيد للعقد االجتماعي اإذ مبقت�ساه ي�سبح الكل مت�ساوين 

يف ظل القانون، والقانون ارادة الكل تقر الكلي اأي املنفعة العامة واأن ال�سعب ال يريد اإال املنفعة العامة. فاالإرادة الكلية 

م�ستقيمة دائمًا ومن ياأبى اخل�سوع لها يرغمه املجتمع باأكمله.

وهكذا جند اأن العقد االجتماعي ال يتمخ�س، من منظور رو�سو عن تكوين املجتمع كتنظيم �سيا�سي فح�سب، واإمنا يحدد 

اأي�سًا العلقات املتبادلة بني ال�سعب وبني الذين انتخبهم كيما يحكموه.

لقد كان العقد اأداة اإرادية يتنازل به االأفراد عن حريتهم الطبيعية اإىل كل فرد اآخر، واأذابوا اإرادتهم الفردية يف اإرادة 

عامة م�سرتكة واتفقوا على قبول اأحكام هذه )االإرادة العامة( كاأحكام نهائية قاطعة، وكانت هذه االإرادة العامة هي 

ال�سلطة �ساحبة ال�سيادة، واإذا ما فهمت هذه ال�سلطة فهما �سادقا فاإنها �سلطة )مطلقة( و)مقد�سة( وال ميكن اخلروج 

عن ال�سعب الذي ميلك  واملوظفون اأو املمثلون املنتخبون ممثلون  فهي اأمر ثانوي عر�سي، فامللك  اأما احلكومة  عليها. 

ال�سلطة وال�سيادة.

اإن العقد االجتماعي عند رو�سو لي�س عقدًا بني اأفراد )كما عند هوبز( وال عقدًا بني االأفراد وال�سلطات )كما عند لوك( 

فبموجب هذا العقد، كما يرى رو�سو، فاإن كل واحد يتحد مع الكل فالعقد هو بني املجموعة كلها، بحيث ي�سع كل واحد 

�سخ�سه وقدرته يف ال�سراكة حتت �سلطات االإرادة العامة، و�سيكون كل �سريك متحدًا مع الكل وال يتحد مع اأي �سخ�س 

ب�سكل خا�س.

ويتلخ�س جوهر العقد االجتماعي ح�سب رو�سو على النحو االآتي:

 ، • ي�سع كل واحد منا �سخ�سه وكامل حقوقه حتت االإمرة العليا للم�سيئة العامة وان غاية العقد االجتماعي احلفاظ	

وال ريب على حياة املتعاقدين.

 • ولكن من يرغب باحلفاظ على حياته مبعونة االآخرين ملزم بالت�سحية بها يف �سبيلهم عندما يقت�سي االأمر. ذلك	

اأن الفرد عندما مينح نف�سه للمجتمع، ي�ستودعه اأمواله اأي�سًا.

فرو�سو يرى اأن امليثاق االجتماعي يجعل من الدولة مالكة اأموال رعاياها كافة. غري اأن الدولة التي تتقبل اأموال رعاياها 

وممتلكاتهم ال جتردهم منها واإمنا ت�سمن لهم متلكهم امل�سروع فالدولة وحدها قادرة على حتويل االإغت�ساب اإىل حق 

للتمتع على ملكية.

ثم ياأتي رو�سو على اأهم جانب من جوانب نظريته وهو اجلانب الذي مييزه عن النظريات االأخرى، فلي�س من املعقول يف 

نظر رو�سو اأن تتخيل عقدًا يتعهد اأحد الطرفني مبوجبه اأن ياأمر، والثاين اأن ين�ساع، ان العقد الوحيد هو الذي يتولد 

عنه احل�سم ال�سيا�سي.

�س اأ�سا�س امليثاق االجتماعي، لي�س ممثلوا ال�سلطة التنفيذية اإذا  وكل عقد يحد من �سلطة ال�سعب ال�سائدة املطلقة يقوِّ

حهم، وال تقوم وظيفتهم على اأ�سا�س بنود  كانوا قادة ال�سعب اأو روؤ�ساء، اإمنا هم موظفون عنده وهو من يعينهم اأو ي�سرِّ

عقد حمدد واإمنا على اأ�سا�س ان�سياعهم للواجب الذي تفر�سه الدولة.
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اإن اأ�سكال احلكم يف نظر رو�سو لي�ست اأكرث من اأ�سكال تنظيمية لل�سلطة التنفيذية ومهما اختلفت اأ�سكال احلكم، تبقى 

ال�سلطة ال�سيادية على الدوام من حق ال�سعب. ولكن قد يعهد هذا االأخري بال�سلطة التنفيذية اإما اإىل اجلزء االأكرب من 

ال�سعب، واإما اإىل عدد حمدود �سغري من االأ�سخا�س، واإما اإىل �سخ�س واحد، ويطلق على ال�سكل االأول من اأ�سكال احلكم 

ا�سم الدميقراطية وعلى الثاين االأر�ستقراطية، وعلى الثالث ا�سم امللكية.

اختار رو�سو الدميقراطية يف حقبة مل تتواجد فيها الدميقراطية ال يف الواقع وال يف االأفكار، ومبا اأن ال�سروط التاريخية 

للدميقراطية مل تكن متوفرة، وجد رو�سو نف�سه م�سطرًا اإما لقبول اأيديولوجية الليربالية الربجوازية التي كانت يومئذ 

االإيديولوجية ال�سائدة )حرية، م�ساواة، ملكية( واإما بناء مدينة طوباوية لكنها يف نف�س الوقت عقلنية.

حاول رو�سو يف )العقد االجتماعي( اأن يثبت:

، • اأنه ي�ستحيل يف املجتمع احلر اأن يحكم اأي اإن�سان من قبل اأي اإن�سان اآخر	

 ، • ة ومواطن	 sوكيف اأن كل فرد هو يف اآن معًا رعي

 ، • واأن ال�سلطة ال�سرعية البد اأن تتبثق عن موافقة املحكومني	

 ، • واأن ال�سيادة تكمن يف االإرادة العامة يف اجتماع االأمة	

 • واأن الذين ي�سغلون من�سبًا عامًا ال يوؤدون مهامهم مبقت�سى حقهم اخلا�س، اأو حق موروث، واإمنا مبقت�سى �سلطة	

اأوكلها اإليهم، ال�سعب.

�لف�سل �لر�بع: �أنا مو�طن

،...“
• حني تغيب دولة القانون واملوؤ�س�سات. وحتارب الدميقراطية ودعاتها احلقيقيون.	

• حني ينت�سر الف�ساد واالإف�ساد، بفعل ال�سيا�سات ال�سائدة، وتنعدم املحا�سبة والرقابة.	

• حني متار�س ال�سغوط الإف�ساد الق�ساء، وربطه باأجهزة ملحقة املواطنني.	

• حني ينظر بريبة للمواطن العادي ويزرع يف نف�سه اخلوف.	

• حني يلحق وي�سجن ويبعد لراأي يبديه قوال اأو كتابة اأو جمرد تفكري يف طور الظهور.	

يجرب لي�س فقط على اأداء واجباته، ومنها املفرو�سة عليه تع�سفا، واإمنا كذلك على ا�ستعمال الر�ساوى للو�سول  • حني 	

اإىل بع�س حقوقه ال�سخ�سية ومعاملته االإدارية 

• حني يفقد كرامته كل مرة يقف فيها اأمام موظف، مهما كانت درجته يف ال�سلم االإداري، الجناز معاملة اإدارية.	

• حني ي�سبح عدمي الثقة بكل ما حوله، و يهتز لديه مفهوم القيم التي كانت قد تاأ�سلت قبله وحوله.	

•حني يكره على انتخاب من ال يريده وال يثق به لي�سبح ممثل له يف املجال�س ال�سكلية، اأو النقابات املهنية اأو االإدارات  	
املحلية.

• حني ال تتوفر له ولعائلته احلماية الغذائية وال�سحية و�سمانات ال�سيخوخة.	

الوطن والبحث عن عمل يف بلد  • حني ال يجد عمل يكفي احتياجاته واحتياجات عائلته، ويرتقب اقرب فر�سة ملغادرة 	

اهلل الوا�سعة، التي اأ�سبحت ت�سيق به وباأمثاله من املهاجرين.

• حني ال يتوفر له التعليم املنا�سب لقدراته العلمية واملادية.	

• حني يرى الرثاء الفاح�س لدى من ال يعمل، والبوؤ�س املدقع ن�سيب من ي�سقى ويعمل.	

•حني يرى ويلم�س ويعاين من كل هذا، 	

فهل �سيعتز بلقب مواطن؟

وهل �ستعني املواطنية له �سيئا؟

وهل يلم كثريا اإن فّكر باإعطاء والئه ملن 

ي�سعره باأنه قادر على الوقوف اإىل جانبه، 

مثل طائفته، مذهبه، ع�سريته... دون اأن 

يلم ويجرم من يدفعه لذلك؟

اأال يح�س دائما اإنه من االآخرين؟ وباأنه يف مرحلة ما قبل املواطنية؟

...”، )�ملو�طن �لعربي ما قبل �ملو�طنية، د. هايل ن�سر(
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�أ- حقوق �ملو�طن

وميكننا ت�سنيف حقوق �ملو�طن يف ثالث فئات، وفيما يلي قائمة بالبع�س منها:

�حلقوق �ل�سيا�سية�حلقوق �ملدنية
�حلقوق �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لثقافية

•احلق يف احلرية الفردية  	
واحلريات العامة.

•احلق يف التعبري بكل االأ�سكال. 	
•احلق يف امللكية اخلا�سة. 	

•احلق يف امل�ساواة اأمام القانون. 	
•احلق يف حرية التنقل واختيار  	

مكان االقامة داخل حدود 

الدولة ومغادرتها والرجوع 

اإليها.

•احلق يف احلماية القانونية. 	
•احلق يف احلماية من �سوء  	

املعاملة اأو التعذيب.

•احلق يف املعرفة ويف الو�سول  	
اىل املعلومات.

•احلق يف اإن�ساء التجمعات  	
ال�سلمية.

•احلق يف الهوية واكت�ساب  	
اجلن�سية.

•احلق يف احل�سول على حماكمة  	
عادلة وعدم االعتقال او 

التوقيف التع�سفي.

 ،...• 	

•احلق يف الرت�سح واالنتخاب  	
دون �سغط او اكراه.

•احلق يف امل�ساركة ب�سنع  	
القرارات ال�سيا�سية.

•احلق يف تاأ�سي�س جتمعات  	
�سيا�سية ونقابية واالنت�ساب 

اليها.

•احلق يف تقلد الوظائف العامة  	
يف الدولة.

•احلق يف االحتجاج ال�سلمي  	
واال�سراب واالعت�سامات 

املدنية.

•احلق يف ت�سكيل جمموعات  	
�سغط ومنا�سرة اأو مدافعة.

،...• 	

•احلق يف احل�سول على رعاية  	
�سحية منا�سبة.

•احلق يف التعليم. 	
•احلق يف �سمان ال�سيخوخة. 	

•احلق يف ال�سمان االجتماعي  	
)تاأمني �سحي، اأمومة، 

اإ�سابات العمل واالأمرا�س 

املهنية، تاأمني �سد البطالة 

والتقاعد(.

•احلق يف العمل. 	
•احلق يف العي�س �سمن بيئة  	

�سليمة و�سحية.

•احلق يف احل�سول على اأجر  	
عادل. 

•احلق يف عدم التمييز  	
باملعاملة.

،...• 	

1- حقوق �ملو�طن وو�جباته،

عادة ما يت�سمن د�ستور الدولة )يف حال وجوده( حقوق املواطن االأ�سا�سية وواجباته.

ومن املهم اال�سارة هنا اإىل اأن الد�ستور هو املرجع القانون االأ�سا�س يف الدولة ويتم قيا�س مدى قانونية و�سرعية القوانني 

بناء عليه.

من ناحية اأخرى،

فاإن للمعاهدات واالتفاقيات الدولية )يف حال وقعت الدولة عليها واأبرمتها( �سلطة اأعلى من الد�ستور. وتكون الدولة ملزمة 

بتعديل د�ستورها وقوانينها مبا بتنا�سب مع املعاهدة او االتفاقية الدولية التي اأبرمتها.
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“...، ويف الدول الدميقراطية التعددية التي ت�سمح بتداول ال�سلطة تقدم املعار�سة برناجما يتعار�س مع �سيا�سة احلكومة. 
وتدعي اأنه ال بد من الو�سول اإىل ال�سلطة لتنفيذه، وذلك اإما بامل�ساركة يف احلكم اأو بانتزاعه.

اأما يف حالة حركات االحتجاج وجماعات ال�سغط فهي تعار�س اأو حتاول اأن توؤثر لتح�سيل مطالب اأو للتاأثري على النظام 

احلاكم دون اأن ت�سل اإىل احلكم. فحركة االحتجاج ال تطرح نف�سها بديل، بل تعار�س �سيا�سته مطالبة اأن يقوم احلكم 

القائم بتغيريها وبتنفيذ مطالب حركة االحتجاج. ...” 

)عزمي ب�سارة، موقع �جلزيرة نت �للكرتوين، 2٠٠9(

ب- و�جبات �ملو�طن،

ت�سري د�ئرة �ملعارف �لربيطانية �ىل �ملو�طنة باأنها عالقة بني �لفرد و�لدولة كما يحددها قانون تلك 

�لدولة ومبا تت�سمنه تلك �لعالقة من و�جبات وحقوق يف تلك �لدولة.

وفيما يلي الواجبات اال�سا�سية للمواطن:

•دفع ال�سرائب 	
•احرتام القوانني، 	

•امل�ساركة يف احلياة العامة، 	
•املحا�سبة وامل�سائلة، 	

•احلفاظ على الوطن والدفاع عنه، 	
•ممار�سة احلقوق واحلريات يف ظل احرتام حقوق االآخرين واالأمن اجلماعي وامل�سلحة العامة، 	

•احرتام ومراعاة اأقرانه دون اأي متييز يف اإطار االحرتام والت�سامح، 	
•حماية امل�سالح االأ�سا�سية للمجتمع ، 	

وهناك من �سنف �لو�جبات كالتايل:

و�جبات قانونية، وهي التي ين�س عليها القانون 

ويفر�س تنفيذها على جميع املواطنني، و�أهمها

و�جبات �إختيارية وهي التي يوؤديها املواطنون مبطلق 

اإرادتهم واإختيارهم، و�أهمها

•طاعة القانون واإحرتام النظام 	
•دفع ال�سرائب 	

•الدفاع عن الوطن 	

•اإهتمام املواطن بنف�سه 	
•اإهتمام املواطن باملواطنني االآخرين 	

•الت�سحية يف �سبيل الوطن 	
•الواجب االإنتخابي 	

2- �ملو�طن ير�سد ويحا�سب؛ كيف؟ ومع من؟ ومتى؟

نرجو منك �إكمال تعبئة �جلدول �أدناه.

كيف يحا�سبير�سد

•ي�ساأل نواب منطقته عن املو�سوع وكيف �سيتحركون من اأجله.االنتهاكات للقوانني 	
•ي�ساأل ال�سلطات العامة االمنية اأو الق�سائية عن املو�سوع ويطالبها  	

بالتحرك.

•ينّبه و�سائل االإعلم عن االأمر. 	
•يتوا�سل مع منظمات غري حكومية معنية. 	

•يطرح االأمر مع احلزب الذي ينا�سره ويطالب حزبه بالتحرك. 	

عمل املوظفني العاملني يف املوؤ�س�سات 

الر�سمية

•يوجه ر�سائل مبا�سرة اإىل روؤ�سائهم وجاهيًا اأو عرب املرا�سلت. 	
•ينّبه و�سائل االإعلم للأمر. 	

Final Arabic layout mouatanah 2.indd   30-31 6/18/09   11:47:22 AM



دليــل ال�شبــاب واملـواطنــة

3233

�لف�سل �خلام�س: مفكرون عرب

فرح �أنطون

فرح بن اأنطون بن اليا�س اأنطون )1874-1922م(، �سحايف وروائي وم�سرحي وكاتب �سيا�سي واجتماعي. 

ولد وتعلم يف طرابل�س ال�سام، وانتقل اإىل االإ�سكندرية يف م�سر هربا من اال�سطهاد العثماين عام 1897م، فاأ�سدر جملة 

»اجلامعة« وتوىل حترير »�سدى االأهرام« �ستة اأ�سهر، واأن�ساأ ل�سقيقته روز اأنطون حداد جملة »ال�سيدات« وكان يكتب فيها 

بتواقيع م�ستعارة. 

رحل اإىل اأمريكا �سنة 1907م، فاأ�سدر جملة وجريدة با�سم »اجلامعة«، وعاد اإىل م�سر، و�سارك يف حترير عدة جرائد، 

وكتب عدة روايات متثيلية، وعاود اإ�سدار جملته، فا�ستمر اإىل اأن تويف يف القاهرة.

التا�سع ع�سر  القرن  العثمانية، يف  الدولة  العرب يف  ال�سيا�سيني واالجتماعيني  املثقفني  اأبرز  اأنطون واحدا من  كان فرح 

واأوائل القرن الع�سرين، ورائدًا من رواد حركة التنوير.

وال�سيا�سي  الديني  للت�سامح  داعية  وكان  و«مونت�سكيو«،  و«رينان«  و«فولتري«  »رو�سو«  االأوروبيني  امل�سلحني  باأفكار  تاأثر 

و«ابن طفيل«  ر�سد«  »ابن  اأمثال  وم�سلمني عديدين من  بفل�سفة عرب  تاأثر  كما  وامل�سلمني.  امل�سيحيني  بني  واالجتماعي 

و«الغزال« و«عمر اخليام«، واآخرين واآمن باال�سرتاكية واعترب اأنها حتمل اخلل�س للإن�سانية.

وعك�ست ثقافة فرح اأنطون الوا�سعة انحيازه للإن�سان، بغ�س النظر عن دينه اأو لونه اأو عرقه، واأراد اأن ين�سر يف ال�سرق 

العربي النظريات العلمية والفل�سفية واالجتماعية التي هزت الغرب واأطلقته يف االآفاق الوا�سعة اجلديدة، لعله ينتف�س 

ويخطو خطوات وا�سعة وجريئة يف طريق التحرر الفكري والرقي االجتماعي والعلمي.

وقد اأثارت كتابات فرح اأنطون اجلريئة، واأفكاره التنويرية التي تدعو اإىل الت�سامح ونبذ التع�سب، واحرتام عقول النا�س، 

عددًا من الكتاب ال�سلفيني ورجال الدين امل�سلمني وامل�سيحيني، فكتبوا منتقدين فكره، متهمينه باالإحلاد والعلمانية.

من اأبرز االأعمال، التي تركها لنا فرح اأنطون الكتب التالية: ابن ر�سد وفل�سفته، احلب حتى املوت، الدين والعلم واملال، 

الوح�س الوح�س الوح�س، اأور�سليم اجلديدة، مرمي قبل التوبة.

تاريخ  امل�سيح،  تاريخ  االأ�سد،  نه�سة  ال�سعب،  ابن  اأتاال،  وفرجيني،  بول�س  الهندي،  الكوخ  فهي:  ترجمها  التي  الكتب  اأما 

الر�سل، زارا تو�سرتا، ملفا. وكلها من كنوز االأدب العاملي. وكان ين�سر االأخبار العلمية تقديرًا منه للعقل الب�سري، هادفًا 

اىل حث ال�سرقيني على احرتام العقل واالقتداء به. 
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�أحمد لطفي �ل�سيد

1963م( يف قرية برقني، مركز ال�سنبلوين مبحافظة الدقهلية يف م�سر وتخرج من  ولد اأحمد لطفي ال�سيد )1872- 

1894م. عمل لبع�س الوقت وكيل للنيابة ثم �سافر اإىل اأوروبا واأقام يف جنيف عدة �سنوات در�س  مدر�سة احلقوق �سنة 

خللها الفل�سفة واالآداب درا�سة حرة بجامعة جنيف.

عمل وزيرا للمعارف ثم الداخلية ورئي�سا ملجمع اللغة العربية ورئي�سا لدار الكتب ومديرا للجامعة امل�سرية )تغرّي اإ�سمها 

عام 1936 م جلامعة فوؤاد االأول( ويعترب من قادة التنوير والتثقيف يف م�سر يف القرن الع�سرين.

وكان ال يوؤمن باأي معنى لكلمة االأمة اإال )االأمة امل�سرية(، فقد كتب ذات يوم يف جملة اجلريدة التي اأ�س�سها يقول: اإن اأول 

معنى للقومية امل�سرية هو حتديد القومية الوطنية )نريد الوطن امل�سري( واالحتفاظ بها والغرية عليها غرية الرتكي 

على وطنه واالإجنليزي على قوميته ال اأن جنعل اأنف�سنا وبلدنا على امل�ساع و�سط ما ي�سمى باجلامعة االإ�سلمية. 

طالب با�ستقلل اجلامعة امل�سرية، وقدم ا�ستقالته حني اأق�سي طه ح�سني عن اجلامعة �سنة 1932م. كما قدم ا�ستقالته 

مرة اأخرى حني اقتحمت ال�سرطة حرم اجلامعة عام 1937م. 

ال�سلم فى  باال�ستقلل فى موؤمتر  الذى طالب  با�ستقلل م�سر عن االحتلل الربيطاين وكان �سمن وفد م�سر  نادى 

فر�ساي. 

نادى بفرعونية م�سر، كما نادى بتعليم املراأة، وتخرجت فى عهد رئا�سته للجامعة اأول دفعة من الطالبات عام 1932م. 

دعا اإىل حرية الفكر وهو �ساحب القول ال�سهري »االختلف فى الراأي ال يف�سد للود ق�سية«.

لقب باأ�ستاذ اجليل وهو موؤ�س�س حزب االأمة ويعترب رائد الليربالية العربية.

مظهر  اإ�سماعيل  وجمع  و»االأخلق«.  والف�ساد«  و»الكون  و»ال�سيا�سة«  الطبيعة«  »علم  اأر�سطو:  كتب  العربية  اإىل  نقل 

واالأدب  الفل�سفة  يف  و»تاأملت  جزاآن  و»املنتخبات«  اال�ستقللية«  احلركة  تاريخ  من  مطوية  »�سفحات  يف  مقاالته 

واالجتماع« وال�سيا�سة 

علي ح�سن �أحمد عبد �لر�زق

ولد علي ح�سن اأحمد عبد الرازق )1888- 1966م( يف قرية اأبو جرج مبحافظة املنيا يف م�سر. حفظ القراآن يف كّتاب 

القرية، ثم ذهب اإىل االأزهر حيث ح�سل على درجة العاملية. در�س يف جامعة اأوك�سفورد الربيطانية. وعقب عودته ُعني 

قا�سيا �سرعيا.

وزيرا  اختري  ثم  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  ع�سوا  ثم  النواب،  جمل�س  يف  ع�سوا  انتخب  ثم  باملحاماة،  الرازق  عبد  علي  عمل 

للأوقاف.

من  االإ�سلم  موقف  يف  اآرائه  ب�سبب  �سجة  اأثار  الذي  احلكم«  واأ�سول  »االإ�سلم  كتاب  1925م  عام  الرازق  عبد  اأ�سدر 

»اخللفة«، وقد ا�ستفز الكتاب حفيظة م�سايخ االأزهر املتزمتني، وتعر�س موؤلفه للأذى، اإذ اأبعد عن االأزهر و�سحبت منه 

�سهادة العاملية كما قطع مرتبه وحرم من اأية وظيفة عامة. 

تنبع اأهمية كتاب »االإ�سلم واأ�سول احلكم« اأنه االأول من نوعه يف العامل االإ�سلمي الذي يوؤكد �سراحة اأن االإ�سلم دين 

ولي�س دولة، واأن »اخللفة لي�ست اأ�سل من اأ�سول االإ�سلم واأن هذه امل�ساألة دنيوية �سيا�سية اأكرث من كونها م�ساألة دينية 

اأو  واأنها مع م�سلحة االأمة نف�سها مبا�سرة، ومل يرد بيان يف القراآن وال يف االأحاديث النبوية يف كيفية تن�سيب اخلليفة 

اأن اخللفة كانت نكبة على االإ�سلم وعلى امل�سلمني  باأن »التاريخ يبني  اإىل القول  تعيينه«، وذهب عبد الرازق يف كتابه 

وينبوع �سر وف�ساد«.

حا�سر طلبة الدكتوراة يف جامعة القاهرة ع�سرين عاما يف م�سادر الفقه االإ�سلمي، وله عدد من الكتب، منها: )اأمال 

علي عبد الرازق( و)االإجماع يف ال�سريعة االإ�سلمية( و)من اآثار م�سطفى عبد الرازق(

Final Arabic layout mouatanah 2.indd   34-35 6/18/09   11:47:23 AM



دليــل ال�شبــاب واملـواطنــة

3637

قا�سم �أمني

ولد قا�سم اأمني )1863-1908م( الأ�سرة من م�سرية من الطبقة املتو�سطة. وبعد اإمتام درا�سته النظامية يف م�سر، اأكمل 

درا�سة القانون يف )مونبلبيه( بفرن�سا، وق�سى فيها اأربعة اأعوام من عام 1881م اإىل 1885م، يدر�س املجتمع الفرن�سي، 

ويطلع على ما اأنتجه املفكرون الفرن�سيون من املوا�سيع االأدبية واالجتماعية وال�سيا�سية، واأعجبته يف فرن�سا تلك احلرية 

ال�سيا�سية التي ت�سمح لكل كاتب اأن يقول ما ي�ساء حيث ي�ساء.

بعد عودته اإىل م�سر، عمل قا�سم اأمني يف الق�ساء وتدرج فيه حتى اأ�سبح م�ست�سارا، اأقام مبداأ احلرية ومبداأ التقدم على 

اأ�س�س من الثقافة العربية امل�سلمة، وكان من راأي ال�سيخ حممد عبده يف االإ�سلح، فقد راأى اأن كثري من العادات ال�سائعة 

مل يكن اأ�سا�سها الدين، وقد كتب العديد من املقاالت يف ال�سحافة عن العلل االجتماعية يف م�سر. 

كان كاتبا واأديبا فذًا، وم�سلحًا اجتماعيًا ا�ستهر باأنه زعيم احلركة الن�سائية يف م�سر وحمرر املراأة امل�سلمة، كما ا�ستهر 

بدفاعه عن احلرية االجتماعية وبدعوته لتحقيق العدالة، وباإن�سائه اجلامعة امل�سرية، وبدعوته للرتبية يف �سبيل النه�سة 

القومية.

اأ�سدر كتاب )حترير املراأة( يف عام 1898م، ثم كتاب )املراأة اجلديدة( بعد عامني، وتكلم يف كتابه االأول عن احلجاب 

اأ�س�س ال�سريعة، واأن لتعدد الزوجات  اأ�سا�سا من  اأن العزلة بني املراأة والرجل مل تكن  واأثبت  وتعدد الزوجات والطلق، 

والطلق حدودًا يجب اأن يتقيد بها الرجل، ثم دعا اإىل حترير املراأة لتخرج اإىل املجتمع وتلم ب�سوؤون احلياة، وطالب يف 

كتابه الثاين )املراأة اجلديدة( باإقامة ت�سريع يكفل للمراأة حقوقها وبحقوق املراأة ال�سيا�سية.

وقد لقيت هذه االآراء عا�سفة من االحتجاج والنقد يف املجتمع امل�سري، غري اأن اأمني مل يتزعزع اأمام هذه العا�سفة، فقد 

ظل ل�سنتني يدر�س الكتب واملقاالت للرد عليها.

لقد قاد قا�سم اأمني احلركة االأوىل يف جمال حترير املراأة وتبعه كثري من الزعماء.

ويف جمال االأدب دعا اأمني، اإىل حترير اللغة العربية من التكلف وال�سجع، لكن اأحدا مل يتفق معه على التحرر من حركات 

االإعراب، فماتت دعوته يف مهدها.

حممد عبده

حمافظة  يف  �سرباخيت  مبركز  ن�سر  حملة  قرية  يف  )1849-1905م(  الرتكماين  اهلل  خري  ح�سن  بن  عبده  حممد  ولد 

البحرية يف م�سر، من اأب تركماين االأ�سل واأم م�سرية.

تعلم القراآن وحفظه يف اجلامع االأحمدي بطنطا ثم انتقل بعد ذلك اإىل االأزهر بالقاهرة يف عام 1866م، وظل يدر�س فيها 

حتى نال �سهادة العاملية يف عام 1877م، ثم قام بتدري�س التاريخ يف مدر�سة دار العلوم . 

ا�سرتك يف ثورة اأحمد عرابي �سد االإجنليز، وبعد ف�سل الثورة حكم عليه بال�سجن ثم بالنفي اإىل �سوريا ملدة ثلث �سنوات، 

الوثقى،  العروة  �سحيفة  معه  اأ�س�س  وهناك  1884م،  عام  باري�س  اإىل  االأفغاين  الدين  جمال  اأ�ستاذه  من  بدعوة  و�سافر 

اأ�س�س جمعية �سرية بذات اال�سم، العروة الوثقى، كما ا�ستغل  1885م غادر باري�س اإىل بريوت، ويف ذات العام  ويف عام 

بالتدري�س يف املدر�سة ال�سلطانية ببريوت.

يف عام 1889م عاد حممد عبده اإىل م�سر بعفو من اخلديوي توفيق. ويف نف�س العام عني قا�سيًا يف املحاكم االأهلية، ثم 

رقي اإىل من�سب م�ست�سار يف حمكمة اال�ستئناف عام 1981م، ويف عام 1899م عني يف من�سب املفتي، وتبعًا لذلك اأ�سبح 

ع�سوًا يف جمل�س االأوقاف االأعلى.

�ساعد ال�سيخ عبده ت�سوفه املنفتح يف توجهه اإىل تعلم احل�ساب والهند�سة واملنطق وعلوم احلياة ، ومنذ و�سول جمال الدين 

االأفغاين اإىل م�سر عام 1781م، التقاه حممد عبده والزمه كظله فاأخرجه من حياة العزلة اإىل درا�سة العلوم احلديثة 

كالفل�سفة والريا�سيات واالأخلق وال�سيا�سة والفن وغري ذلك مما مل يكن ماألوفا يف مناهج االأزهر . 

اعترب حممد عبده اأن االإ�سلح الديني يجب اأن يكون يف املقدمة االأوىل لرقي املجتمعات ،  وكان يرى اأن االإ�سلح الديني 

يبداأ من املدر�سة وا�ستخدام العقل يف معرفة الظواهر الطبيعية .  كما دعا اإىل اقتبا�س النظام الد�ستوري الربملاين من 

الغرب وهذا هو ال�سبيل الوحيد الذي يقود اإىل اال�ستقلل واحلكم الد�ستوري الربملاين .  

كان حممد عبده على خلف �سديد مع م�سايخ االأزهر التقليديني. فيقول يف حوار مع ال�سيخ حممد البحريي )اأزهري( اأنه 

»مكث ع�سر �سنني وهو يكن�س من دماغه ما علق فيه من و�ساخة االأزهر، ومل يبلغ ما اأراده من النظافة« )االأعمال الكاملة، 

بريوت: 1972 ـ 1974م(. وكان ال يتورع عن اأن يطلق على االأزهر نعوت مثل االإ�سطبل واملار�ستان واملخروب.

اأ�س�س االإمام عبده يف عام 1900م جمعية اإحياء العلوم العربية لن�سر املخطوطات، واألف الكثري من الكتب مثل »االإ�سلم 

والن�سرانية بني العلم واملدنية« و»ر�سالة التوحيد« و »الرد على هانوتو الفرن�سي« و»تقرير اإ�سلح املحاكم ال�سرعية عام 

1899م« وحتقيق و�سرح »الب�سائر الق�سريية للطو�سي« وحتقيق و�سرح »دالئل االإعجاز« و»اأ�سرار البلغة« للجرجاين.
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جمال �لدين �لأفغاين

ولد جمال الدين احل�سيني االأفغاين )1838 – 1897م( يف »اأ�سعد اآباد« اإحدى القرى القريبة من العا�سمة االأفغانية كابل. 

وعندما بلغ الثامنة انتقل اإىل العا�سمة مع والده وتعلم اللغتني العربية واالأفغانية، وتلقى علوم الدين، والتاريخ، واملنطق، 

والفل�سفة، والريا�سيات.

ويف الثامنة ع�سرة من عمره �سافر اإىل الهند، واأقام بها �سنة وب�سعة ا�سهر يدر�س العلوم احلديثة على الطريقة االأوروبية.

عاد اإل بلد االأفغان، وعمل يف حكومة االأمري »دو�ست حممد خان« وكان اأول عمل له مرافقته اإياه يف حملة حربية جردها 

لفتح )هراة(، اإحدى مدن االفغان.

ب�سبب القلقل الذي مرت بها اأفغان�ستان يف تلك الفرتة قرر جمال الدين االأفغاين الرحيل اإىل الهند التي و�سلها عام 

1869م، ومل ميكث هناك طويل، ف�سرعان ما غادرها اإىل م�سر عام 1870م، ومل يكن يق�سد طول االإقامة بها ، فغري 

وجهته اإىل االآ�ستانة )عا�سمة االمرباطورية العثمانية(. 

لكنه عاد اإىل م�سر مرة ثانية ومكث فيها ثمانية اأعوام قبل اأن يرغمه اخلديوي توفيق با�سا على مغادرتها ب�سبب دعوته 

الإ�سلح النظام ال�سيا�سي، فغادر اإىل الهند ثم فرن�سا حيث التقى حممد عبده واأخرجا معا جريدة )العروة الوثقى(، ثم 

انتقل اإىل طهران بدعوة من حاكمها نا�سر الدين، وا�سطر ملغادرتها اإىل رو�سيا بعد �سيوع اأفكاره، وعاد اإليها مرة اأخرى 

عام 1889م بدعوة من احلاكم الذي انقلب عليه جمددا ورّحله اإىل تركيا، وقد ا�ستمر يف التنقل اإىل اأن و�سل لندن و�سّن 

هجومًا على �ساه اإيران و�سيا�ساته الفا�سدة عرب كتاباته ال�سحفية، ويف عام 1892م دعاه ال�سلطان عبد احلميد للإقامة 

يف االآ�ستانة، وبقي فيها اإىل حني وفاته يف مدينة ا�سطنبول يف تركيا.

يف كتاباته عزى االفغاين تخلف ال�سرق اىل اأمرين :  التع�سب الديني وا�ستبداد احلكام .  ودعا اىل احلكومة الد�ستورية واىل 

ال�سوري كفل�سفة حكم ولي�س كنظام مف�سل وجاهز لكل زمان ومكان ، وطالب بتعليم املراأة ودافع عن حرية ال�سحافة ،  

وراأى اأن الغرب نه�س بالعلم والعمل واأن ال�سرق انحط باجلهل والك�سل.

وهو القائل :  »جمود بع�س املتعممني اأ�سر باال�سلم وامل�سلمني«  . 

كتب عنه الزعيم الهندي اجلواهر الل نهرو فو�سفه باأنه: »اأكرب امل�سلحني يف م�سر خلل القرن التا�سع ع�سر، واأنه اأراد 

اأن يقدم اال�سلم وفق مقت�سيات الع�سر، واأن نفوذ وتاأثري ال�سيد جمال الدين مل يقت�سر على م�سر، بل امتّد اإىل الهند 

واإىل كافة البلدان العربية واالإ�سلمية«. 

واالجنليزية  الفرن�سية  وتعلم  والرتكية  وال�سن�سكريتية  والفار�سية  واالفغانية  العربية  باللغات  عارفًا  الدين  جمال  كان 

والرو�سية. مل يكرث من التاأليف والت�سنيف اعتمادا على ما كان يبثه يف نفو�س العاملني وان�سرافا اإىل الدعوة لفكره بال�سر 

والعلن. له موؤلفان: »تاريخ االأفغان«، و»ر�سالة يف الرد على الدهريني«.

عبد �لرحمن �لكو�كبي

عبد الرحمن الكواكبي )1854 - 1902م( من رواد مفكري النه�سة العربية. ولد يف حلب ب�سمال �سوريا وتعلم يف مدار�سها 

ثم ُعني حمرًرا للجريدة الر�سمية وهو يف الثانية والع�سرين من عمره وتقلب يف الوظائف العامة واأ�سدر جريدة »ال�سهباء« 

ثم »اعتدال«. 

لكن اأفكاره االإ�سلحية وحماربته للف�ساد ودفاعه عن الفقراء اأزعجت وال حلب كامل با�سا، فاأمر باالعتداء عليه ونهب 

اأمواله واغت�ساب اأرا�سي مزرعته، فقرر الهرب و�سافر �سرا اإىل م�سر يف عام 1899م.

بال�سيد  فيه  نف�سه  �سمى  الذي  القرى«  »اأم  ن�سركتابه  اأمره عندما  وا�ستهر  وعرف يف م�سر  القاهرة  الكواكبي يف  �سكن 

الفراتي، وكان قد األفه يف حلب قبل �سفره اإىل م�سر.

ثم ن�سر با�سم م�ستعار هو »الرحالة ك« يف جريدة املوؤيد القاهرية مقاالت عن اال�ستبداد ما لبث اأن نقحها وزاد عليها، يف 

كتاب يحمل عنوان »طبائع اال�ستبداد وم�سارع اال�ستعباد«. 

وبتكليف من اخلديوي عبا�س الذي كان ي�سعى للح�سول على املبايعة له باخللفة على العامل االإ�سلمي، قام الكواكبي 

بجولة يف �سبه اجلزيرة العربية و�سواحلها والهند ودول �سرقي اآ�سيا، ويف �سواحل اإفريقيا ال�سرقية والغربية، دامت �ستة 

اأ�سهر، وبعد عودته بثلثة اأ�سهر تويف )يقال م�سمومًا( ودفن يف القاهرة.

تنبع �سهرة واأهمية عبد الرحمن الكواكبي من كتابه »طبائع اال�ستبداد وم�سارع اال�ستعباد«. ففي هذا الكتاب الذي طبع 

بعد وفاة �ساحبه، اأي يف عام 1905م، يقرر الكواكبي اأن اال�ستبداد هو �سبب االنحطاط التاريخي للم�سلمني. ويعترب اأن 

ا�ستبداد احلكومات هو االأخطر على النا�س الأنها تتحكم يف حياة الفرد و�سائر ن�ساطه.

ويذهب الكواكبي اأبعد من ذلك فريى اأنه حتى احلكومات العادلة اإذا اأمنت امل�سوؤولية واملوؤاخذة، فاإنها ت�سارع اإىل التلب�س 

ب�سفة اال�ستبداد وبعد اأن تتمكن فيه ال ترتكه.

ولذلك فاإن على الرعية العاقلة، كما يقول الكواكبي، اأن »تقيد وح�س اال�ستبداد بزمام ت�ستميت دون بقائه يف يدها لتاأمن 

من بط�سه، فاإن �سمخ هزت به الزمام واإن �سال ربطته، ويف هذا املقدار كفاية ملعرفة ما هو اال�ستبداد باالإجمال«.

وينتهي الكواكبي اإىل اأن احلكومة اأيا كان نوعها ال تخرج عن و�سف اال�ستبداد ما مل تكن حتت املراقبة ال�سديدة واملحا�سبة، 

واأن االأمم املتقدمة مل ت�سل اإىل ما و�سلت اإليه اإال بعد التخل�س من اال�ستبداد.
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خري �لدين �لتون�سي

ال ُيعرف الكثري عن حياة خري الدين التون�سي )1810- 1890م(، �سوى اأنه كان مملوكا تركيا تربى يف بيت »حت�سني باي« 

نقيب االأ�سراف يف ا�سطنبول، ثم بيع اإىل »اأحمد باي تون�س«، فانتقل اإليها، وتلقى يف ق�سر »الباي« تعليًما دينًيا وع�سكرًيا، 

واأتقن عدًدا من اللغات؛ كالرتكية والفار�سية واالإجنليزية والفرن�سية. 

املنا�سب  من  العديد  وتدرج يف  تون�س  اإىل  عاد  ثم  �سنوات،  اأربع  فيها  وبقي  1853م،  عام  فرن�سا  اإىل  الدين  �سافر خري 

الر�سمية حتى و�سل اإىل من�سب الوزير االأكرب )رئي�س الوزراء( يف عام 1873م. 

اختلف مع الباي، فا�سطر اإىل تقدمي ا�ستقالته يف عام 1877م وعا�س يف ق�سره بعيًدا عن امل�ساركة يف احلياة العامة، ثم 

�سندت اإليه رئا�سة جلنة تقوم 
ُ
طلبه ال�سلطان عبد احلميد لل�ستفادة من جهوده يف االإ�سلح، ف�سافر اإىل ا�سطنبول، واأ

نه ال�سلطان عبد احلميد الثاين »�سدًرا اأعظم«.  مبراجعة الو�سع املال للدولة العثمانية، ثم مل يلبث اأن عيَّ

وحاول خري الدين اإقناع ال�سلطان عبد احلميد باإ�سلح نظام احلكم، فلما اأخفق قدم ا�ستقالته من من�سبه يف عام 1879م 

وبقي على ات�سال ببلط ال�سلطان، واأ�سبح ع�سًوا يف جمل�س االأعيان حتى وفاته يف الثلثني من يناير عام 1890م.

يقوم الفكر االإ�سلحي عند خري الدين التون�سي على اأ�سا�س حتقيق العدل وامل�ساواة يف حكم الرعية، ورفع مظاهر الظلم 

موؤ�س�سات احلكم،  وتعدد  ال�سورى،  يقوم على  االإن�سانية، من خلل نظام حكم  والتع�سف عن كاهلها، واحرتام حقوقها 

الأن  الرعية؛  اأمور  واإدارة  البلد  �سوؤون  ت�سريف  يف  �سيا�سة  وح�سن  وكفاءة  قدرة  من  اأوتي  مهما  �سخ�س  انفراد  وعدم 

يف اال�ستبداد واالنفراد مدعاة للتفريط يف احلقوق. كما حذر من مغبة رف�س جتارب االأمم االأخرى انطلقًا من الظن 

اخلاطىء باأنه ينبغي نبذ كل ما ياأتي من غري امل�سلمني. 

اأما و�سائل حتقيق هذا االإ�سلح فتقوم على ركيزتني:

)االأوىل(، �سرورة التجديد واالجتهاد يف ال�سريعة االإ�سلمية، مبا يتلءم مع ظروف الع�سر واأحوال امل�سلمني، 

و)الثانية( �سرورة االأخذ باملعارف واأ�سباب العمران املوجودة يف اأوروبا؛ الأنها طريق املجتمع اإىل النهو�س.

�سملت االإ�سلحات التي قام بها »خري الدين التون�سي« ميادين االإدارة والتعليم واالقت�ساد؛ كما عمل على النهو�س بالتعليم 

ون�سر الوعي بني النا�س؛ وكان يف مقدمة االأ�سوات التي دعت اىل تعليم املراأة منذ القرن التا�سع ع�سر.

ووقف  احلقوق،  يف  امل�ساواة  تون�س  �سكان  جلميع  �سمن  الذي  االأمان«  »عهد  اأ�سدر  حني  الباي«  »حممد  الدين  خري  اأيد 

اإىل جانب »ال�سادق باي« الذي خلف اأخاه »حممد الباي« حني اأ�سدر الد�ستور يف عام 1861م، واأن�ساأ مبقت�ساه جمل�س 

َ »خري الدين« رئي�ًسا له.  ن من �ستني ع�سًوا، �ُسمي »املجل�س االأكرب«، وُعنينِّ ا�ست�ساري مكوَّ

من اأهم كتب خري الدين التون�سي كتابه »اأقوم امل�سالك يف معرفة املمالك«، وقد طبعه باملطبعة الر�سمية يف تون�س عام 

1868م، و�سمنه معظم اأفكاره عن االإ�سلح والتطّور االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي.

رفاعة ر�فع �لطهطاوي

ولد رفاعة رافع الطهطاوي )1801- 1873م( يف ناحية طهطا، اإحدى نواحي حمافظة �سوهاج ب�سعيد م�سر، ون�سب اإىل 

قريته.

فى ال�ساد�سة ع�سرة من عمره نزل القاهرة للدرا�سة باالأزهر، وبعدها بخم�س �سنوات توىَلّ التدري�س فيه، وتوثقت �سلته 

�س باالأزهر ملدة عامني، ق�سى بعدهما عامني اإمامًا وواعظًا فى اجلي�س الذى  ار. وظَلّ رفاعة يدِرّ ب�سيخ االأزهر ح�سن الَعَطّ

�سه حممد علي لتحقيق طموحه فى تكوين اإمرباطورية ترث الدولة العثمانية. اأ�َسّ

اإيفاد بعثة علمية كبرية اإىل فرن�سا لدرا�سة العلوم واملعارف االإن�سانية، ور�سح  1826م قررت احلكومة امل�سرية  يف عام 

ه اإليها لدرا�سة  َمّ  لها وواعٍظ لطلبها، بيد اأن رفاعة َطَلَب االن�سمام للبعثة كدار�ٍس ، فَتَمّ �سَ
ٍ
رفاعة لل�سفر مع البعثة كاإمام

م خمطوطة كتابه الذى نال بعد ذلك �سهرة وا�سعة: »َتْخِلي�ُس  الرتجمة. وبعد خم�سة اأعوام، اأدى امتحان الرتجمة، وقَدّ

االإِْبِريِز فِى َتْلِخي�سِ َباِريز«.

العلوم  يف  الدرا�سة  مناهج  تطوير  على  عمل  ُثَمّ  الطب،  مدر�سة  فى  بالرتجمة  وا�ستغل  1831م،  عام  مل�سر  رفاعة  عاد 

الطبيعية. وافتتح يف عام 1835م مدر�سة الرتجمة، التى �سارت فيما بعد مدر�سة االأل�سن، وُعيـِّن مديرًا لها.

حمل الطهطاوى لواء التعريف باحل�سارة االأوروبية من خلل ترجمة اأمهات الفكر االأوروبى ، كما حمل لواء التحديث من 

خلل موؤلفاته االإ�سلحيَّة، وقد ترك لنا عند وفاته ح�سيلًة فكريَّة غنيَّة من املوؤلفات والرتجمات، من اأهمها: )تخلي�س 

االبريز يف تلخي�س باريز( و)مناهج االلباب امل�سرية يف مباهج االآداب الع�سرية( و)مغامرات تليماك( و)القول ال�سديد 

يف االجتهاد والتجديد( و)املر�سد االأمني لتعليم البنات والبنني( و)قلئد املفاخر( و)املعادن النافعة(، )تعريب القانون 

املدين الفرن�ساوي(، )جغرافية بلد ال�سام( وغريها من املوؤلفات والرتجمات التي عملت على ازدهار حركة الرتجمة، 

وامتد ن�ساطه حتى مرحلة حكم اخلديوي ا�سماعيل )1863 ـ 1879م( وراأ�س حترير جريدة الوقائع امل�سرية عام 1842م 

كما راأ�س حترير اأول جملة ثقافية م�سرية وهي )رو�سة املدار�س(.

يعترب الكثري من الدار�سني واملفكرين العرب اأن رفاعة الطهطاوي هو االأب الروحي للنه�سة العربية والتنوير، فقد تاأ�س�ست 

فكرته على التفاعل مع احل�سارة الغربية واأخذ ما ال يتعار�س مع االإ�سلم، وكان هدفه هو »اأن يوقظ �سائر بلد االإ�سلم 

ثابت  االأفرجن  لها ببلد  التي كان  املهن( وهي  وال�سنائع )اأي  والفنون  الربانية )اأي اخلارجية(  العلوم  يبحثوا عن  كي 

�سائع، واحلق اأحق اأن يتبع«. 

كما و�سف من يرف�سون االأخذ بالعلوم االأوروبية، باأنهم »واهمون، الأن احل�سارات دورات واأطوار، وهذه العلوم قد كانت 

اإ�سلمية عندما كنا نعي�س ع�سر نه�ستنا فاأخذتها عنا«.

وطالب رفاعة رجال الدين امل�سلمني باأال يقت�سر دورهم على جمرد حرا�سة الرتاث، الن عليهم دورًا اأهم واأخطر هو اإعادة 

تف�سري ال�سريعة يف �سوء االحتياجات الع�سرية ودرا�سة العلوم التي اأتى بها العقل االإن�ساين.
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