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الجامعة المستنصرية /مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية
المستخمص
يعد المواطنة الشعور باالنتماء والوالء لموطن ولمقيادة السياسية التي ىي مصدر اإلشباع
لمحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار المصيرية ،وبذلك فالمواطنة تشير إلى العبلقة
مع األرض والبمد ،وبما تتضمنو تمك العبلقة من واجبات وحقوق متبادلة في تمك الدولة،
متضمنة ىذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما يصاحبيا من مسؤوليات.
وتطبيق ىذا المفيوم (مبدأ المواطنة) في الواقع العراقي يطرح نقطتين رئيسيتين ىما :مدى
مبلءمة طبيعة ونمط الدولة العراقية ليذا المفيوم ومدى االستجابة الفاعمة ليذا المفيوم.
إن الدولة العراقية الجديدة تعتبر بكل المقاييس دولة حديثة العيد بالديمقراطية أي بمعنى أنيا من
الدول التي تسمك أولى خطوات المسار نحو الديمقراطية والحرية ،ذلك أن مقومات ىذه الدولة
تفتقد باألساس إلى مؤسسات دستورية قادرة عمى بمورة رؤية واضحة لحيثيات المجتمع الذي
تعتبر المواطنة ركناً أساسياً من أركانو.
Abstract
Citizenship is a sense of belonging and loyalty to the country and the
political leadership, which is the source of satisfaction of the basic
needs and self-protection of the dangers of fate, so citizenship refers to
the relationship with the land and the country, including the
relationship of duties and mutual rights in that country, including this
citizenship rank of freedom with the attendant Responsibilities.
The application of this concept (the principle of citizenship) in the Iraqi
reality raises two main points: the appropriateness of the nature and
style of the Iraqi state of this concept and the effective response to this
concept.
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The new Iraqi state is by all accounts considered a modern state in
terms of democracy, that is, it is one of the countries that takes the first
steps towards democracy and freedom. The foundations of this state are
fundamentally lacking in constitutional institutions capable of
crystallizing a clear vision of the society in which citizenship is a
cornerstone
المقدمة
لعل من بين اإلشكاليات التي لم تستطع تجربتنا الحديثة حميا ىي إشكالية مبدأ المواطنة
وتضمينيا في اإلطار الدستوري لمدولة ،وىي إشكالية بنيوية في العمق أكثر من كونيا إشكالية
مصطمح .ذلك أن موضوع المواطنة يعتبر من المواضيع الميمة في التاريخ السياسي
واالجتماعي وأساساً ميماً في البناء الدستوري والسياسي ألي دولة كانت.

إذ تميزت المرحمة السابقة من تاريخ العراق السياسي بصورة تبدو لمعيان أكثر قتامة وضبابية،

امتزجت فييا عوامل غياب الوعي التاريخي واالجتماعي المتمثمة بعوامل االصالة والحداثة
والمواطنة والديمق ارطية ومفاىيم المجتمع المدني التي تمعب دو اًر رئيسياً في إنضاج وترسيخ

الشعور بأىمية المواطنة.

فالدولة كظاىرة اجتماعية ال يمكن أن تنتج وتقوم ببناء مقوماتيا وأسس نيضتيا إال عمى
أساس مبدأ المواطنة والوطنية المجسدة لمفاعمية اإلنسانية التاريخية ،ذلك أن المواطنة تعتبر
جوىر التفاعبلت التي ينتجيا المجتمع ومكوناً أساسياً من مكونات الدولة بصيغتيا المدنية
المعبرة عن انصيار وتفاعل جميع تكويناتيا الداخمية.

إن إشكالية تعويم مبدأ المواطنة ومزجيا ضمن األساس التاريخي لمدولة ىي في عمقيا إشكالية
وعي ينبغي أن تتناغم وفق ظروف واستحقاقات المرحمة الحالية لمعراق لتعيد تشكيل حركية
المجتمع وبما يتوافق مع أىمية المواطن باعتباره قيمة ومنتجاً أساسياً من منتجات المجتمع
الحديث المعاصر.ونبدأ بالقول :إن مبدأ المواطنة كما تناولتو مختمف المراجع واألدبيات السياسية

واالجتماعية بأنو عبلقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددىا قانون تمك الدولة ،وبما تتضمنو تمك
العبلقة من حقوق وواجبات في تمك الدولة ويندرج ضمن ىذا المفيوم ،الحرية وما يصاحبيا من
مسؤوليات ،فالمواطنة تسبغ أو تضفي عمى المواطن حقوقاً سياسية وأخرى قانونية واجتماعية
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واقتصادية وثقافية...الخ.ومع أن و يصعب تحديد تعريف مانع جامع ثابت لمبدأ المواطنة باعتباره
مصطمحاً سياسياً حياً ومتحركاً في سيرورة تاريخية مستمرة إال أنو يمكن أعطاء تعريف عام لمبدأ
المواطنة ينحصر في :المشاركة الواعية والفاعمة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي

نوع في بناء اإلطار االجتماعي والسياسي والثقافي لمدولة.
ومع أن نشوء ىذا المصطمح (المواطنة) يعود لعصور مختمفة ،إذ تطرق إليو االغريقيون في
كتاباتيم مرو اًر بالعرب المسممين ثم انتقل فيما بعد إلى العصور الحديثة واستفادت منو أوربا
والدول الغربية وطورتو بما يتوافق مع أىمية وقيمة اإلنسان بصفتو مواطن ينتمي ليذه الدولة أو

تمك.
فالعرب أو المجتمعات العربية بصورة عامة ،بحكم خضوعيا لبلستعمار الغربي لمراحل وأزمنة
عدة ،تعتبر أية مفاىيم أو مصطمحات خارجية ىي من قبيل مخمفات االستعمار فبل ينبغي األخذ
بيا ،وأن المطالبة بيا يدخل في باب الغزو الثقافي والفكري الغربي ،وىذه ىي أساس المشكمة
وجوىر الخمفية الثقافية التي تعاني منيا ىذه المجتمعات.
فالميم ليس في تقميد التجربة الغربية ونسخيا بصورتيا المباشرة ولكن الميم مدى االستفادة من
مخرجات التجربة ومعرفة إيجابياتيا وتحديد أو تقميل سمبياتيا ،آخذين بنظر االعتبار الفارق
الجوىري في طبيعة وتكوين المجتمعات عن بعضيا البعض ،ومراعاة القيم والتقاليد واألعراف
التي تميزت بيا التجارب العربية واإلسبلمية المختمفة.
وعميو ،فأن تطبيق ىذا المفيوم (مبدأ المواطنة) في الواقع العراقي يطرح نقطتين رئيسيتين ىما:
مدى مبلءمة طبيعة ونمط الدولة العراقية ليذا المفيوم ومدى االستجابة الفاعمة ليذا المفيوم.
إن الدولة العراقية الجديدة تعتبر بكل المقاييس دولة حديثة العيد بالديمقراطية أي بمعنى أنيا من
الدول التي تسمك أولى خطوات المسار نحو الديمقراطية والحرية ،ذلك أن مقومات ىذه الدولة
تفتقد باألساس إلى مؤسسات دستورية قادرة عمى بمورة رؤية واضحة لحيثيات المجتمع الذي
تعتبر المواطنة ركناً أساسياً من أركانو.

فالمواطنة كما يراىا المفكرون ىي ثمرة نضال المحكومين الستخبلص السمطة من أيدي الحكام
الغرباء عنيم وعن الوطن ،حيث اقترن مفيوم المواطنة أو ما يدل عميو من مصطمحات عبر
التاريخ بإقرار المساواة لمبعض أو لمكثرة من المواطنين حسب توصيف (روبرت دال) لمممارسة
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الديمقراطية الراىنة ,إذ ينحصر مبدأ المواطنة لديو في قبول حق المشاركة الحرة الفعالة لئلفراد
المتساويين في الحقوق والواجبات ،وال ينحصر مبدأ المواطنة ضمن ذلك اإلطار بل يمتد ليشمل
أحقية المشاركة في النشاط االقتصادي والتمتع بالثروات فضبلً عن المشاركة في الحياة
االجتماعية وأخي اًر حق المشاركة الفعالة في اتخاذ الق اررات الجماعية الممزمة وتولي المناصب

العامة فضبلً عن المساواة أمام القانون.

إذاً ىناك ركنان أساسيان يتعمقان بمبدأ المواطنة ىما :المشاركة في الحكم من جانب ،والمساواة
بين جميع المواطنين من جانب آخر الذي يعد المحك األساسي لممواطنة.

تشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة " عبلقة بين فرد ودولة كما يحددىا
قانون تمك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبيا من مسؤوليات وتسبغ عميو حقوقاً
سياسية مثل حقوق االنتخاب وتولي المناصب العامة  .وميزت الدائرة بين المواطنة والجنسية

التي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن باإلضافة إلى المواطنة حقوقاً

أخرى مثل الحماية في الخارج .في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير األمريكية
بين الجنسية والمواطنة فالمواطنة في (الموسوعة الدولية) ىي عضوية كاممة في دولة أو بعض
وحدات الحكم ،وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لدييم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق
تولي المناصب العامة وكذلك عمييم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن
بمدىم .وفي موسوعة (كولير) األمريكية المواطنة ىي "أكثر أشكال العضوية اكتماال في جماعة
سياسية ما ".
المبحث االول :المواطنة ودورها في تهئية المجتمع.
اوال -مفهوم المواطنة
المواطنة كممة تتسع لمعديد من المفاىيم و التعريفات فالمواطنة في المغة مأخوذة من
الوطن وىو محل اإلقامة والحماية ،و من حيث مفيوميا السياسي فالمواطنة ىي (صفة المواطن

الذي يتمتع بالحقوق ويمتزم بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الوطن) ،وفي قاموس عمم
االجتماع تم تعريف المواطنة :بأنيا مكانة أو عبلقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع
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سياسي ( دولة ) ومن خبلل ىذه العبلقة يقدم الطرف األول (المواطن) الوالء ،ويتولى الطرف
الثاني الحماية ،وتتحدد ىذه العبلقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة (.)1
فالمواطنة ىي الشعور باالنتماء والوالء لموطن ولمقيادة السياسية التي ىي مصدر
اإلشباع لمحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار المصيرية ،وبذلك فالمواطنة تشير إلى
العبلقة مع األرض والبمد،والمواطنة بصفتيا مصطمحاً معاص اًر تعريب لمفظة ()Citizenship
التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية( :عبلقة بين فرد ودولة كما يحددىا قانون تمك

الدولة ،وبما تتضمنو تمك العبلقة من واجبات وحقوق متبادلة في تمك الدولة ،متضمنة ىذه
المواطنة مرتبة من الحرية مع ما يصاحبيا من مسؤوليات)(.)2
و يرى العديد من الباحثين أن المواطنة ترتبط وتتمثل في عبلقة الحاكم بالسكان من
حيث تبادل الحقوق والواجبات بناء عمى الرابطة الوطنية (الحقوق والواجبات ) ؛ أو ىي مفيوم
حديث شكمت عمى أساسو الدولة الحديثة ،يفترض ىذا المفيوم أن المجتمع مكون من أفراد
مستقمين وأحرار ،والدولة ىي التعبير عن اإلرادة العامة ليؤالء المواطنين األحرار والمستقمين غير
الخاضعين لوالءات أخرى بصفتيم أفراداً؛ وكذلك يرى البعض أنيا ،وطبقا لمصيغة المغوية

(مفاعمة) ،وىي مفيوم اعتباري شأنو شأن اي مفيوم آخر مثل الحب والسياسة أي
لممواطنة ىي ُ
أنيا مشتقة من منشأ سابق عمييا موجود مثل الوطن ،األرض المشرع القانوني او الدستوري نظّ َّم
العبلقة ما بين األرض واإلنسان وأعطاىا عنوان (المواطنة)(.)3

إذن ىي مسألة اعتبارية مشتقة من أمور ساابقة عميياا فياي غيار منزلاة مان الساماء وال نابعاة مان
األرض مثل الشجر ،ولتقريب مفيوم (االعتبارية) نضرب مثبلً ،عممية البياع والشاراء ،حياث توجاد
مااادة ويوجااد بااائع وكااذلك مشا ت
اتر فالعبلقااة التااي تاانظم ىااذه العناصاار الثبلثااة غش ااً او صاادقاً ىااي
عبلقة اعتبارية.

فالمواطنة قوتيا وضعفيا بقوة وضعف منشئ االنتزاع ،فكما يوجد بيع سميم وآخر باطل،
كذلك توجد مواطنة قوية وأخرى خاممة ،بينما ال يوجد كرسي يسمى فاسد وآخر سميم .فالمواطنة
ىي عبلقة اإلنسان بيذا الوطن وىي قضية اعتبارية خاضعة لمتطور وخاضعة لبلرتفاع واليبوط
من خبلل نوعية العبلقة بين ىذا اإلنسان واألرض او المجتمع ،فمو افترضنا أن ىذا الوطن
بدساتيره ومواقفو السياسية أساء لئلنسان الذي يعيش عمى أرضو ،نجد أن عبلقة المواطنة
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تضعف بطبيعة الحال ،ولذا المواطنة ليست شيئاً مقدساً او أثيرياً او مثالياً ،فعبلقة المواطنة
تشتد او تقوى إذا أعطي ليذا اإلنسان حقوقو واستجيب لحاجاتو األساسية ،فالوطن بيذا المعنى

ليس ىو األرض وانما ىو النظام السياسي الذي يعطي لصفة مواطنيو الثبات واالستقرار
بينا يذىب اآلخرون إلى أن المواطنة ما ىي إال المشاركة النشطة في جماعة أو عدد
من الجم اعات  ،وتتضمن اإلحساس باالرتباط و الوالء لمفيوم الدولة أو النظام المدني Order
 Civicو ليس شخص ممك أو رئيس و تقوم عمى فكرة االنتماء و األشياء المشتركة  ،و ىو ما
يعني أن المواطنة ىي عضوية نشطة في مجتمع سياسي في إطار من الحقوق و المسئوليات
التي يحددىا الدستور و القانون
ثانيا"-العالقة بين المواطنة والدولة في المجتمعات.
فاالنتماء إلى الدولة ذات البنى واليياكل الدستورية يختمف عن االنتماء إلى القبيمة أو
الطائفة ،في أنو يتاح لكل األفراد متى توفرت ليم الشروط القانونية والدولة الدستورية التي تسمح
بوجود المعارضة ,وكمما زاد نضجيا نمت الحريات التي يتمتع بيا أفرادىا .وال يعني ذلك أن مبدأ
المواطنة يعني بأي حال إنكا اًر لمرابطة القومية أو الدينية أو المذىبية أو حتى الرابطة الطبقية أو
اإلنسانية التي تجمع أغمبية أو بعض المواطنين في القطر الواحد ،ولكن باختصار يعني تغميب

ا لوالءات الفرعية أو الثانوية لصالح والءات أعمى تتمثل بالدولة التي تعتبر المواطن جوىر
الرابطة األساسية معو.
وفي خضم العبلقة الطردية التي تربط بين الدولة والمواطن تتبمور مبادئ أساسية تتعمق بمفيوم
أو مبدأ المواطنة ينبغي التأكيد عمييا سعياً لتنمية وتفعيل ىذا المفيوم أو المبدأ منيا:

 . 1استخبلص حقوق اإلنسان الدستورية لو طبيعة دينية وتعددية ينبغي اإلشارة ألييا عند األخذ
بدستور جديد.
 .2يقتضي مبدأ المواطنة بإبعاده المختمفة (سياسياً ودستورياً وقانونياً وادارياً واقتصادياً) أن يركز
منطق التعامل في الدولة والمجتمع عمى موجبات ىذه المواطنة (أي المشاركة والمساواة).

 .3تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين ميادين الشعب وفي عموم المجتمع.
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 . 4المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة االثنية أو الطائفية واحترام
الرأي والرأي اآلخر وقبول التنوع.
 .5مراعاة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيو
ومصالحو بحرية ،إذ ال معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد األدنى من
ضمانات ممارستيا عمى أرض الواقع مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة
االجتماعية والمستوى التعميمي وتوفير فرص العمل والتعميم والرعاية االجتماعية.
من جية أخرى ،أن نوعية ودرجة المواطنة في دولة ما تتوقف وتتأثر بدرجة النضج السياسي
والرقي الحضاري كما يتأثر مفيوم المواطنة عبر العصور بالتطور السياسي واالجتماعي وبعقائد
المجتمعات وبقيم الحضارات والمتغيرات العالمية الكبرى .ومن ىنا تحتل قضية حقوق المواطنة
محو اًر رئيسياً في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة ،إذ ينبع مفيوم المواطنة نفسو من
الطريقة التي يمنح بيا ىذا النظام حقوق المواطنة لمجميع ،لتحقيق غرض المواطنة وىدفيا

المتمثل في تنمية فيم مشترك أفضل بين المتحاورين.
واذا سممنا بأىمية تأسيس مبدأ المواطنة العراقية في إنضاج النخب الفردية سعياً إلى تأكيد
وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية لؤلفراد والجماعات في دستور يحترم ىذه األفكار ويعمل عمى

تنميتيا ،فأننا نتطمع وفي نفس المسار إلى تأكيد اليوية الوطنية التي تعتبر الرابطة الوثقى
والمحددة لشكل وعبلقة الدولة بالمواطن ذلك أن حقوق المواطنة اليوم أصبحت حاجة ممحة
وماسة في جميع شعوب العالم ومرتبطة أو منبثقة من الحصول عمى جنسية البمد الذي ينتمي
إليو.
إن االحتكام إلى األسس البنيوية الخاطئة والطروحات التي تراوحت بين األسس المستوردة
البعيدة عن االصالة والواقع العراقي كانت وراء تغييب المقومات األساسية المتمثمة بالوعي
الفكري والسياسي المنتج لميوية الوطنية والمواطنة بشكل أساس ،مما افقد المجتمع قوتو وقدرتو
عمى أنتاج الذات الوطنية المعبرة عن أىمية الشعور بمبدأ المواطنة.
وىنا ت صبح الحاجة إلى تأكيد المواطنة ضرورة أساسية ممحة مبلءمة لكل االقيسة العراقية الكمية
بعد أن فشمت التجارب السابقة في إبداع الفكر والطروحات والمشاريع المنتجة لميوية الوطنية
بالشكل الذي تجعل المواطنة والمواطن والوطنية أساساً وىدفاً يبرر وجود وظيفة الدولة .حيث أن
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البحث عن األسباب الموضوعية وراء ىذا التغييب لمفيوم المواطن يندرج ضمن أطر مشتركة
تتقاسميا الدولة والمواطن .إذ ينبغي اإلشارة ىنا إلى أن عدم اإلحساس بالمسؤولية الفردية أو
الجماعية تجاه اآلخرين تعتبر من دواعي غياب المواطنة وينطبق نفس المسار عمى الدولة تجاه
ت عامميا مع المواطن الذي طالما ظمت العبلقة بينيما تحكميا قضية الحاكم والمحكوم .فالمواطن
اعتبر محدود الصبلحيات والواجبات ووظيفتو أطاعة وتنفيذ األوامر واألحكام الصادرة عن
الحاكم بعيداً عن تأكيد الذات الوطنية.

وىنا فأن مسألة عدم اإلحساس بالمسؤولية الجماعية تطرح إشكاليات ميمة تتحدد في ضوئيا
طبيعة وشكل المجتمع ويتحدد عمى أساسو تكوينات ىذا المجتمع ىل ىو مجتمع طبقي أم
مجتمع متمدن ذات مؤسسات دستورية ،ونوعية التفاعبلت السائدة في ذلك المجتمع تفاعبلت

تعاون أم تفاعبلت صراع وقوة؟.
إن ىذه األطر والسياسات البلعقبلنية التي تنظوي تحت لوائيا المخرجات االجتماعية المكونة
لحركة المجتمع والدولة تضعنا إمام مفترق طرق ..يفترض تجاوزىا من قبل كافة الصعد
االجتماعية والدينية والسياسية آخذين بنظر االعتبار أىمية التكوين الحديث لمعراق بتنوعو
الفسيفسائي وضرورة وضع الضوابط البلزمة والموضوعية لمتعامل مع مخرجات الواقع العراقي
الجديد بما ينطوي عميو من استحقاقات جديدة تمعب المواطنة والوطنية الفاعل الرئيس فييا لتكون
عوامل بناء جديدة تنيض بيا الدولة الجديدة ذات الدستور الجديد.
ذلك أن الدستور العراقي الديمقراطي الجديد ينبغي تضمينو بأسس وأطر جديدة قائمة عمى:
 . 1تجسيد مفيوم المواطنة في الواقع عمى أساس القانون الذي من شأنو معاممة وتعزيز كل
الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاءاً في المجتمع عمى قدم المساواة بغض النظر عن انتمائيم
القومي أو طبقتيم أو جنسيتيم .وعمى القانون أن يحمي وأن يعزز كرامة واستقبلل واحترام األفراد
وأن يقدم الضمانات القانونية لمنع أي تعديبلت عمى الحقوق المدنية والسياسية.
 . 2عدم الجمع بين أي من السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص أو مؤسسة
واحدة تبلفياً لتغييب دور وأىمية المواطن.

 .3تداول السمطة سممياً بشكل دوري وفق انتخابات دورية عامة حرة نزيية تحت أشراف قضائي
مستقل وشفافية عالية تحد من الفساد والتضميل في العممية االنتخابية.
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وعميو يمكن القول :إن أىمية األبعاد القانونية والسياسية ومكانتيا المركزية في مراعاة مبدأ
المواطنة ليست بسبب أفضميتيا عمى الحقوق األخرى وانما يتعدى سبب اكتسابيا لتمك األولوية
أىميتيا الذاتية إلى حقيقة كونيا السبيل الناجع والضمانة األكيدة لتنمية إمكانيات النضال
السياسي السممي الستخبلص الحقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي يمكن تحقيقيا من
خبلل تنمية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وىنا تنتقل المواطنة من كونيا مجرد توافق أو
ترتيب سياسي تعكسو نصوص قانونية لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
قيمة اجتماعية وأخبلقية وممارسة سموكية يعبر أداؤىا من قبل المواطنين عن نضج ثقافي ورقي
حضاري وادراك سياسي ايجابي ّبناء(.)5
ثالثا – تعزيز مبدأ المواطنة واالنتماء لموطن.
يرتبط مفيوم المواطنة بالوطنية ،فيي تقوم عمى الشعور باالنتماء الى الوطن والوالء لشعبو
ومصالحو العميا اما المواطنة فيي االطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنو وعبلقة المواطنين
فيما بينيم ضمن الدائرة الوطنية لمدولة التي صارت محددة في جغرافيتيا السياسية ومركزىا
القانوني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي اي لم تعد المواطنة مجرد والء عاطفي وانتماء
لموطن وحسب وانما صارت انتظاما عاماً لو محدداتو العامة وابعاده عمى مختمف االصعدة
االنسانية ،كما انيا تتضمن القواسم المشتركة بين شعب وأمة تقطن رقعة جغرافية ليا حدود

سياسيا تسمى ببلداً ،ىي ايضاً منظومة من الحقوق والواجبات اي عبلقة بين الفرد والدولة كما
يحددىا قانون تمك الدولة وفمسفتيا وسياستيا ،وىو ما تؤكده العديد من المصادر والموسوعات .

حيث ىنالك حقوق لممواطنة منو-:
-1سياسية متمثمة في حق المشاركة السياسية في االنتخابات في السمطة التشريعية والسمطات
المحمية والبمديات والترشيح ،وحق كل مواطن بالعضوية في األحزاب وتنظيم حركات وجمعيات
ومحاولة التأثير عمى القرار السياسي وشكل اتخاذه من خبلل الحصول عمى المعمومات ضمن
القانون.
 -2الحق في تقمد الوظائف العامة في الدولة.
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 -3والحق في التجمع السممي ،وىناك حقوق مدنية متمثمة حق المواطن في الحياة وعدم
إخضاعو لمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية أو البلانسانية ،وعدم استرقاق أحد واالعتراف
بحرية كل مواطن طالما ال تخالف القوانين وال تتعارض مع حرية آخرين ،وحق كل مواطن في
األمان عمى شخصو
 -4ايضا حق كل مواطن في الممكية الخاصة ،وحقو في اختيار مكان إقامتو داخل حدود الدولة
وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون..
 -5الحق في حرية الفكر ،والوجدان والدين واعتناق اآلراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون
وحق كل طفل في اكتساب الجنسية .اما واجبات المواطنة فتتمثل بواجب الدفاع عن الوطن
ودفع الضرائب واحترام االنظمة القوانين ،فالمواطنة الحقة ليست شعار الحتواء مجتمع ما من
قبل السمطة انما ىي عقد انساني لمعيش والتعايش في ظل كيان معين نطمق عميو(بالدولة).
في التجربة العراقية في ظل النظام الدكتاتوري الزال مفيوم الدولة ممتبس وىو اقرب لمكيان
السياسي وغاب مفيوم المواطنة الحقة الذي يمثل روح الدولة وىي دولة القانون التي تستند عمى
قيم المساواة والحرية والعدل ،حيث تم اختزال الدولة بشخص القائد الدكتاتور التي اصبحت
حبيسة نزواتو العدوانية والقمعية ،ونتيجة ذلك االستبلب لمدولة من قبل الدكتاتور استدار المواطن
ليصرف مشاعر المواطنة والوالء الى االنتماءات الجزئية والفرعية التي البأس بيا لكن ينبغي ان
الوالء االسمى واالول لمدولة ،بل ان السمطة نفسيا عمدت عمى العمل بروح المواطنة التجزيئية
االمر الذي ينفي صفة التكامل التي افترضيا المفيوم المعاصر لممواطنة الذي يفترض ان تعمل
السمطة عمى خدمة المجتمع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات دون التمييز بسبب المون
والجنس او المذىب والدين ،لذلك تكرست الحقوق لفئة تعد نفسيا فوق الواجبات وتماىت
الواجبات بفئة مسكوت ومسموبة الحقوق.
بعد التغيير الذي حصل في العراق عام  2773مع بداية التحول الديمقراطي كان ىناك
وضع سياسي معقد يقابمو وضع اقميمي مبيت معادي لمشروع التحول الديمقراطي الذي بات
يؤرق الكثير من القوى الداخمية فتعددت الوالءات التي اثرت سمباً عمى مشروع بناء الدولة
الحديثة القائمة عمى دستور ثابت مستفتى عميو من قبل الشعب يقوم عمى مبدأ الفصل والتوازن

بين السمطات وفق انتخابات دورية.
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ان اي مشروع لتعزيز وتفعيل مبدأ المواطنة واالنتماء الى الوطن البد وان يتضمن النقاط
التالية-:
 -1يتساوى الجميع تحت راية الوطن دون إغراق في أي انتماء لمجزء عمى حساب الكل ،إذ أن
االنتماء لمكل ولؤلرض ىو االنتماء الحقيقي ،وغيره ىو مجرد انتماء لمدائرة الصغيرة ،يجب أن
يكون االنتماء لممذىب والدين والقبيمة والمنطقة فاتحة لبلنتماء الكبير لموطن .
 -2تعزيز واحترام الثوابت والمكتسبات الوطنية التي تتمثل في الحفاظ عمى وحدة البمد وااليمان
بالنظام الديمقراطي الجديد والدستور واالنتخابات والتداول السممي لمسمطة واحترام سيادة واستقبلل
القضاء باعتبارىا الضمانة االكيدة لتوفير الحقوق لكل فرد في ىذه الدولة.
 -3إحترام االنتماءات الفرعية بشرط ان اليكون فوق االنتماء لموطن باعتبار ان الوطن ىو
الخيمة الكبيرة التي تعيش في ظميا كل ىذه االنتماءات ،واالبتعاد عن ليجة تخوين االخرين
واعتبار التعدد المذىبي والديني والقبائمي في البمد ىو حقيقة قائمة وىو مصدر قوة وليس ضعف
الن المواطنة عابرة لمتمايز الطبقي والطائفي واألثني وىي عبلقة بين االفراد واالفراد من جانب
واالفراد والدولة من جانب اخر
-4اعتبار العنف بكل مسمياتو وعناوينو خطر ييدد الجميع ومسؤولية التصدي ليا ايضاً

مسؤولية الجميع واعتباره خطر ييدد وحدة البمد كما يجب دعم المؤسسة .

العسكرية واالمنية والثناء عمييا في مقاتمة داعش والقاعدة -5ما نحتاجو في المرحمة القادمة ىو
تكريس الوطنية وتعميق المواطنة عمى مبدأ الرىان عمى المواطن بصفتو رم از الستقرار الوطن
ووحدتو إن الوطن بقدر حاجتو إلى المنتمين إليو ىو بحاجة إلى المنتجين والخبلقين من
المخمصين من المدرسة إلى المعيد والكمية ،ومن الحقل إلى المعمل ،ومن الجامع إلى الجامعة
المبحث الثاني  - :ترسيخ الديمقراطية وتنمية المواطنة :
عاش العراق فترة طويمة تحت سمسمة من االحتبلالت المقيتة وما صاحبيا من تدىور في الحياة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ,والتي خمفت سياسات استبدادية ودكتاتورية التعرف معنى
لمديمقراطية كمفيوم وممارسة.ونظ ار لمموروث االستبدادي في المؤسسة السياسية الحاكمة في
المجتمع العراقي وتأثير االطر السياسية االقميمية والعربية عمى الحياة السياسية في العراق.
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وأحتكار السمطة المطمقة من قبل االنظمة االستبدادية والدكتاتورية خمفت أمراض وشوائب عديدة
أصابة البيئة السياسية واالجتماعية والثقافية العراقية ,مما تركت آثا اًر سمبية سيئة عمى الثقافة
والسموك السياسي العراقي.وأن أي مشروع سياسي يسعى لبناء وتقدم المجتمع البد ان يكون لو

أسس وطنية سميمة ومتينة يرتكز عمييا في تجربتو التقدمية .والتجربة السياسية الجديدة في
العراق تحتاج الى عممية تغييرية وبنائية جذرية في البناء السياسي الديمقراطي.والمواطنة ىي من
الضرورات الحيوية والجوىرية في قيام المجتمع الديمقراطي المدني  ,واليمكن لمنيوض بالمجتمع
الديمقراطي بمعزل عن المواطنة وتعزيز وتفعيل دورىا في المجتمع المدني الديمقراطي.
والنظام الديمقراطي نظام منيجي حضاري يؤمن لممجتمع إدارة سياسية سميمة تعتمد عمى بنية
مؤسساتية وتنظم العبلقات االجتماعية بين المواطنين وتصون مبدأ المساواة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.والبناء الديمقراطية يحتاج الى توافق سياسي بين القوى واالحزاب
السياسية المختمفة ,كما يحتاج الى إيمان من قبل االحزاب السياسية بالديمقراطية وبالتداول
السممي لمسمطة عبر آلية االنتخابات ,ونبذ العنف واالقصاء واالحتكار السياسي داخل الدولة
والحزب .ويعد مفيوم المواطنة من المفاىيم النظرية لشروط التغيير ,كما يشكل االرضية العممية
الىم مقومات البناء الديمقراطي .والمواطنة ىي الحماية الحقيقة لمكونات المجتمع العرقية
والدينية .كما أن المواطنة تعني الديمقراطية وىي عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ كالعدالة
والمساواة والتسامح والتفاىم بين ابناء الوطن الواحد .كما ّأنيا وسيمة تطوير الحس الوطني
والقدرات والميارات التي تؤثر في مواجية معوقات البناء الديمقراطي لممجتمع .والمواطن ىو
الوحدة األساسية لممجتمع ,وىو كائن بشري لو احتياجات خدمية وانسانية ,وعميو ضغوطات
نفسية وأجتماعية وسياسية تجبره لبلنعزال واألقصاء واالحتجاج ,يمجأ من خبلليا الفرد الى القبيمة
والطائفة كمبلذ في حالة غياب القانون والدولة والحماية الحكومية لو ,حيث تصبح تمك الجيات
مصدر قوة مؤثرة فيو .وعند حضور الوطن بكل قوة متجسداً في ىيبة الدولة والقانون ,سيكون
الحاضنة الحقيقية لممواطن حيث يصبح الوطن مصدر الجذب الرئيسي لتنمية المواطنة .وبيذا

الحضور تختفي الكثير من الوالءات الثانوية التي تمغي مفيوم المواطنة .فكمما توفرت مواقف
سياسية وتشريعات قانونية لمدولة تنبذ التباين والتمييز بين ابناء الوطن عمى أسس طائفية وقومية
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وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون ,كمما زاد الوالء لموطن ونمت روح المواطنة بين مكونات
المجتمع المختمفة .وىذا التوجو يعتبر من أىم مقومات نجاح البناء الديمقراطي لممجتمع(. )6
والديمقراطية  :ىي مجموعة ممارسات سموكية سياسية من خبلل مشاركة أغمبية الشعب
بعمميات الممارسات الديمقراطية كالترشيح واالنتخاب واالحتاج والتظاىرات واالستفتاء والتصويت
والتعبير عن الرأي بشكل حر ,والوصول إلى المراكز اإلدارية والسياسية .والديمقراطية تقترن
بالمواطنة النيا تعني أن الشعب يحكم نفسو بنفسو ,الن الديمقراطية تمنح المواطن حق المشاركة
في ممارسة العمل السياسي وأختيار ممثميو في البرلمان والحكومة  ،ان ترسيخ الديمقراطية
السياسية ىو ليست شعارات أو عبارات في النصوص والمؤتمرات  ,وانما ىو مطمب ضروري
وىام إلستقرار البمد وتطوير نظامو السياسي واالجتماعي واالقتصادي تسعى لو الشعوب
الطامحة والمتمدنة .والديمقراطية السياسية ىي نتاج كفاح الجماعات والطبقات العاممة التي
استطاعت ان تؤسس إعبلن حقوق االنسان العالمي ,الذي كفل الحريات والحقوق العامة في
التشريع والمساىمة في إدارة الحكم في ظل العدالة القانونية والمساواة السياسية .وبما ان
الديمقراطية ىي نظام سياسي قبل ان تكون نظاماً أجتماعياً وأقتصادياً ,فبلبد أن تحقق أغراضيا
في تحقيق السيادة الشعبية بأعتبارىا وسيمة لتحقيق العدالة والمساواة السياسية  .والديمقراطية
السياسية تنتج برلمان منتخب بواسطة الشعب الذي يمثل الرقابة عمى اعمال السمطة التنفيذية,
ومدى أحتراميا لمحريات العامة وتحقيق المساواة السياسية واالجتماعية في المجتمع .والنظام
الديمقراطي السياسي ييدف الى مساىمة أكبر عدد ممكن من االفراد في الحكم بطريقة
ديمقراطية .فبليمكن ان تترسخ الديمقراطية اال من خبلل تنمية المواطنة وذلك من خبلل ورشات
عمل مكثفة .وعمل دورات ميدانية لمطمبة لمتعرف عمى تاريخ وجغرافية بمدىم  .عن طريق
الزيارات الفصمية لممحافظات  .والتعرف عمى طبيعة وجغرافية وتضاريس ومناخ تمك المحافظة,
وكذلك التعرف عمى حضارة البمد ورموزه ومعالمو التاريخية من اجل تكريس محبة الوطن(.)7
ولضمان سيادة المواطنة البد من اشتراطات ديمقراطية حقيقية وفعالة في جوىر بنية الدولة،
ومنيا :الفصل بين الدولة كمؤسسة دستورية راسخة والحكم كسمطة تداولية ،وأيضاً إقصاء التحكم

الفردي أو الفئوي بالسمطة ،كذلك اعتبار الشعب مصد اًر لمسمطات وأساس شرعيتيا ،وتمتع الكل
الوطني بنفس درجات ومستويات الحقوق والواجبات المدنية والسياسية واالقتصادية دونما أدنى
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تمييز ،لضمان إنتاج المواطنة الكاممة ،من ىنا نقول :إن جميع أنماط المواطنة غير الديمقراطية

الميمشة  ،ىي مواطنة ناقصة ومنقوصة إذ َّ
أن
ىي مواطنة منقوصة ،فالمواطنة المضطيدة و ّ
وجودىا مقترن باالنتياك القانوني والسياسي والثقافي بفعل التمييز أو االستبداد أو االستعباد،
ولتمتع المواطنة بكامل وجودىا واستحقاقاتيا يتوجب اعتماد النظام الديمقراطي الذي يعني دولة
الفعالة في خمق
القانون والمؤسسات المستندة إلى إدارة المواطنين واختيارىم الحر ومساىمتيم ّ
المصادرة ،من ىنا ُيعد المواطن في الدولة
تجاربيم عمى أساس من الحرية واألىمية التامة غير ُ

الديمقراطية كياناً سياسياً كونو أساس العممية الديمقراطية القائمة عمى االنتخابات الحرة ،فتمتعو
بالمواطنة الكاممة غير المنقوصة يعني ممارسة وتفعيل حقوقو األساسية وفي طميعتيا حقو

السياسي من خبلل الترشيح واالنتخاب ،وىو ما سينتج عنو نظام الدولة الديمقراطي(.)8
لذا ال يمكن ضمان المواطنة الكاممة إالّ وفق قواعد النظام الديمقراطي ،فاإلقرار

بالحقوق المدنية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ليس كافياً لمتعبير عن مراعاة

يفعميا بالمشاركة الحقيقية
وتكريس مبدأ المواطنة واستحقاقاتو من دون حاضن من نظام سياسي ّ
وىو ما يجود بو النظام الديمقراطي ذاتوَّ .
إن المواطنة الديمقراطية ىنا ليست عبارة عن قيمة
ناجمة عن توافق عقدي جامد بين الدولة ورعاياىا ،بل ىي التوافق والمشاركة واالعتماد المتبادل
فعالة وزاخرة بالحركة والنتاج عمى قاعدة الحقوق
واالعتراف المشترك ،وعميو فيي رابطة عضوية ّ
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية العامة.
َّ
إن قاعدة الحقوق والواجبات الوطنية التي ُينتجيا النظام الديمقراطي ىي قاعدة الفاعمية
المجتمعية التي تُنتج التناغم والتطور الوطني ،فبل يمكن تصور فاعمية مجتمعية حقيقية مع
غياب الحقوق ومصادرتيا تحت وطأة االستبداد ،فكما ال عضوية حقيقية بين الدولة ورعاياىا

في ظل االستبداد ،كذلك ال فاعمية حقيقية في ظل االستبدادَّ ،
إن المنظومة القانونية والثقافية
التي تُنتجيا الديمقراطية عمى قواعد النظام والقانون والمساواة والحرية والمشاركة ىي ذاتيا
الفعالة الواىبة لمتجدد بالدولة(.)9
مقومات المواطنة ّ

76

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
المبحث الثالث - :المواطنة الديمقراطية والفاعمية االجتماعية
تتفعل دونما حاضن ديمقراطي ييبيا االنتماء
المواطنة كانتماء عضوي بالدولة ال تحيا أو ّ
واالعتراف والتجذر ،فالعبلقة بين المواطنة والديمقراطية عبلقة توأمة ألية تجارب تُنتجيا

الجماعة السياسية المكونة لمدولة ،كون َّ
أن الديمقراطية تقوم عمى أساس االعتراف باإلنسان
وحقوقو األساسية من كرامة واختيار وحرية وارادة ،وعمى أساس حق المواطن بالتعبير والمشاركة
الفعالة والصالحة في ظل االنتماء لمدولة الحديثة،
وصنع القرار ،وىي ذاتيا مقومات المواطنة ّ
ُ
من ىنا كانت المواطنة الديمقراطية أساس الفاعمية االجتماعية ألنيا تيب شروط النيضة
وركائز الفاعمية اإلنسانية والوطنية(.)17
تصور نشوء أية فاعمية إنسانية أو وطنية حقيقية في ظل المواطنة
وبالمقابل ال يمكن
ّ
الدكتاتورية ،فالمواطنة القابعة تحت سيطرة االستبداد واالستعباد ،الفاقدة لمحرية واإلرادة،
المحرومة من التعبير والمشاركة ال يمكنيا أن تُبدع أو تُنتج ،والفاعمية واإلبداع ال يصدران عن
مجتمع السادة والعبيد بل يصدران عن مجتمع المساواة والتكافؤ والمشاركة،والمواطنة الديمقراطية
الفعال صوب التكامل الوطني كونو ييب
ىي األساس الموضوعي الواىب إلمكانات النمو ّ
شروط النيضة ومقومات الفاعمية المتواصمة.
َّ
إن مؤشرات الركود أو الفاعمية ألي مجتمع ،إنما ىي رىينة الوجود والفاعمية المجتمعية
المرتبطة جوىرياً بمنظومة الرؤى والبرامج المديرة لمجيد االجتماعي العام في تش ّكبلتو المعرفية
والسياسية واالقتصادية .ففي ضوء الفيم والتخطيط لطبيعة المجتمع وتشخيص ركائزه وثوابتو

تطوره ضمن مسارات ُك ّمية ُمحددة ،تنتج لدينا مؤشرات
األساسية وادراك مناحي حركتو ومعالم ّ
النيوض والتقدم المجتمعي العام .وأي عمل يتجافى مع طبيعة المجتمع أو يجيل آليات حركتو
تطوره أو يفشل في حل إشكاليات السمطة لديو ،سيقود لكارثة ال تزيد
أو يعجز عن رسم معالم ّ
الواقع االجتماعي سوى تقيقر ورائي في مناحي واتجاىات الحياة برمتيا ،من ىنا يرتبط وجود
وفاعمية المجتمع اإلنساني والوطني بالمشروع االجتماعي السياسي الصالح والناىض والقادر
التطور ،ومشروع الدكتاتورية ال يمكنو ذاتاً من
عمى حفظ الوجود االجتماعي ودفعو قُدماً نحو
ّ
يؤسس وجوده عمى االستبداد واالستعباد القاتل لمروح اإلنسانية
التطور كونو ّ
إنتاج الفاعمية و ّ
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يؤسس كيانو عمى االعتراف والمشاركة
واالنتماء الوطني ،بخبلف المشروع الديمقراطي الذي ّ
والحرية واإلرادة(.)11
َّ
إن المجتمع أساساً ىو :الييئة الحاصمة من اجتماع مجموعة من البشر يعيشون في

بيئة واحدة ويتألف بينيم الترابط من جية القيم واألنظمة والقوانين والتقاليد واآلداب والحوائج

واألشغال والمصالح المشتركة لتنتج عنيم حياة اجتماعيةَّ ،
إن الحياة االجتماعية من األمور
الفطرية المودعة في كينونة المخموق البشري ،فاإلنسان اجتماعي ومدني بالخمقة ،أي أنيا ميزة
مقية طبيعية ال تتولّد عن االضطرار أو االختيار أو التعاقد ،فاإلنسان إنسان بالقوة أي استعداد
َخ ّ
إنساني محض) وانما تخرج إنسانيتو إلى الفعل والتحقق من خبلل المجتمع.ومع َّ
أن وجود

كوجوديعتبر وجوداً اعتباريا حيث َّ
أن الموجود في الخارج ىم األفراد عمى سبيل
المجتمع
ُ
أن وجود المجتمع وجود حقيقي بالتبعَّ ،
التحقق ،إالّ َّ
ألن الناتج من التفاعل القائم بين أفراد
المجتمع إنما ىو ناتج حقيقي وىو الروح أو الطبيعة الجماعية ،وىذه الروح الجماعية ىي في
الحقيقة ناتج جديد حقيقي ىي بمثابة نفس جديدة ناتجة عن النفوس الفردية الداخمة في التشكيل
االجتماعي ،فاألفراد وحين انخراطيم في الييئة االجتماعية يتفاعمون كموجودات حقيقية فيما
بينيم من جية األفكار والمشاعر واألحاسيس والحاجات والمصالح المتبادلة ،وىنا فالناتج من
تفاعميم الحقيقي ىذا ىي الروح الجماعية أو النفس االجتماعية التي ىي وجود حقيقي بدوره،
فيكون لممجتمع وجود حقيقي وان كان اعتباريا من حيث األصل(.)12
َّ
إن لممجتمع أصالة كما لمفرد أصالة ،فأصالة الفرد متحققة بذاتو وعممو وعممو وثقافتو،
الخ ،وأصالة المج تمع متحققة من الروح والشخصية واإلدراك واإلرادة الجماعية العامة التي
يؤلفيا اجتماع األفراد وما ينتج عنيم من تفاعل ،فحياة وموت ورقي وتخمف المجتمعات حقيقة

مجتمع ما بالتخمف مع َّ
أن صفة التخمف ال تصدق عمى جميع
واقعية ،فيمكنك أن تحكم عمى
ت

أفراده ففييم الواعي والمتعمم والمثقف ،وىنا فحكمنا جاء عمى المجتمع باعتبار َّ
أن لو وجوداً

أصيبلً إلى جانب أصالة أفراده ،من ىنا كان لممجتمعات ُسننيا التاريخية الخاصة رقياً أو
أن ليا أجبلً ومصي اًر مشتركاً واحداً ،لذا نعيَّ :
انحطاطاً مجداً أو ذلةً قوةً أو ضعفاً ،و َّ
أن العبلقة
بين المجتمع وفاعميتو وتأريخو ىي عبلقة تبعية بالضرورة ،فالمجتمع ىو الذي يصنع قدره

ومثمو وأخبلقياتو
ومصيره ،من ىنا كان عميو إعداد ذاتو واالرتفاع بمحتواه والرقي بمضامينو ُ
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واستعداداتو في القوة والمنعة والعمم والعمل لضمان خمق مجده ،وبخبلف ذلك فسيكتب بيده
تأريخ اندحاره ُليشطَب من سجل التأريخ اإلنساني كمجتمع حي وفاعل ومؤثر(.)13
وىنا يبرز السؤال األىم :تُرى كيف يكسب المجتمع الحياة والفاعمية التاريخية؟ ونقول:
َّ
إن األمر مرىون بقدرة المجتمع عمى إدارة ذاتو بحكمة وواقعية وتناغم وسبلم وىي إدارة تتطمب
مشروعاً سياسياً بالعمق يستطيع إنتاج دولة وسمطة قادرة عمى تمثيل الكل اإلنساني والوطني
بحيادية ونزاىة ،وقادرة عمى خمق أنساق من الرؤى والمترسمات عمى أرضية البقاء والبناء
والتقدم ،وىنا فالمواطنة الديمقراطية ىي لبنة المشروع االجتماعي السياسي الضامن لتمثيل ال ُكل

الفعال ،كونيا تقوم عمى أساس االعتراف والتكافؤ والمشاركة والحريات
الوطني المتناغم و ّ
المسؤولة واليادفة.

َّ
الفعالة عموده الفقري ىو
إن المشروع الحضاري الديمقراطي الذي تُش ّكل المواطنة ّ
الضامن إلنتاج فاعمية اجتماعية تصاعدية من خبلل إنتاجو لمسمطة الحيادية تقف عمى مسافة
واحدة من ال ُكل الوطني بعيداً عن اإلقصاء والتيميش واإلكراه والحجر ،وىو الموفر لمقومات
البناء والبقاء من خبلل حمو إشكاليات السمطة واإلدارة العامة لممشروع اإلنساني السياسي .من
ىنا كان المجتمع الديمقراطي ىو ذلك المجتمع المتناغم في تشكيبلتو اليادفة إلقرار المصالح
العامة الت ي تعود عمى مؤسساتو وأفراده بالنفع المباشر ،وىو المجتمع الممتمئ أصالةً وسيادةً
ووعياً لذاتو وأدواره ومسؤولياتو ،وىو المجتمع الرافض ثقافياً ومعرفياً وعممياً لشرعية القوة
واالحتكار السياسي لمحياة العامة ،وىو مجتمع االختيار والقانون ال مجتمع القوة واالستبداد ،إذ

المنتج لمنظام،
المنتجة لبلختيار والقانون ُ
ال يتأسس عمى الغريزة والخوف بل يقوم عمى الحرية ُ
لذا فالحركية والفاعمية واإلبداع والتقدم نتائج موضوعية لممجتمع القائم عمى أساس المواطنة
الديمقراطية(.)14
المبحث الرابع -:مقومات قيام المجتمع الديمقراطي:
من أىم مقومات المجتمع الديمقراطي ىي :
.1

تعزيز المواطنة كمفيوم وسموك :من أجل تقويم وبناء المجتمع ديمقراطيا من خبلل
مشاركة الشعب في الممارسات والفعاليات السياسية .
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.2

تنمية الحس الوطني :من خبلل وسائل االعبلم ومؤسسات المجتمع المدني عن طريق
البرامج التثقيفية التي تساىم في رفع الوعي الوطني لممواطن.

.3

تعزيز الوعي السياسي :أن أرادة الشعوب تبدأ بالوعي السياسي لصناعة القرار
والمشاركة العممية في رسم المستقبل السياسي واالقتصادي لممجتمع الديمقراطي.

.4

التنشئة السياسية :التي يجب أن تشمل وتؤسس قيم المواطنة والديمقراطية ,و العمل
الجماعي ,و نظام المؤسسات ,و تشجيع اإلبداع والكفاءة و المساواة بين الرجل و
المرأة ،في اطار الدولة الديمقراطية.

.5

االيمان بالتداول السممي لمسمطة وبفصل السمطات الثبلثة ,وتؤمن لؤلفراد والجماعات
ممارسة حقوقيم السياسية من خبلل المشاركة السياسية في صناعة القرار .وتكفل
الوجود البشري لممجتمع وتحميو من خبلل القانون وتشريعاتو ,وتمنح الحقوق والحريات
وال تعارضيا

.6

تكريس ثقافة التسامح :وعدم المجوء إلى العنف أىم مقومات نجاح النظام الديمقراطي.
والديمقراطية نظام سياسي مبني عمى أساس الحوار السياسي السممي  .ولذلك يتطمب
النظام الديمقراطي وجود ثقافة وطنية اساسيا التسامح .

.7

التثقيف لحقوق االنسان :تعتبر من اىم مقومات بناء المجتمع الديمقراطي لضمان حق
المواطن في حدود الوطن.

.8

المشاركة السياسي لممرأة وتعزيز دورىا في المجتمع :أن مشاركة المرأة السياسية بأنيا
عممية بطيئة في الديمقراطيات الحديثة نتيجة لعوامل عديدة أىميا الفقر واألمية .وتعتبر
مشاركة المرأة في صياغة الراي العام وصناعة القرار أسموباً حضارياً وطريقة مثمى

ألحداث تغيرات جذرية وجوىرية عمى شكل النظام السياسي الجديد ,والذي من شأنو
تجاوز كل معوقات الماضي الذي اقتصر عمى مشاركة الرجل دون المرأة.

.9

كفالة الحريات العامة وحماية االفراد من ميام الدولة في ممارسة حقوقيم وحرياتيم
وضمان تمتعيم بيا خاصة االقتصادية والفكرية والسياسية ,فيامش الديمقراطية يتسع
في األنظمة الوطنية التي تؤمن بالمواطنة كمعيار لكفالة الحريات ألبناء شعبيا.
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 .17أىمية التربية والمناىج في تطوير المواطنة والديمقراطية :الن التربية ىي من المقومات
االساسية في التنشئة السياسية لمطفل .والمناىج الدراسية تساىم في رفع وبمورة الوعي
الوطني والديمقراطي لمطالب من خبلل طرح ثقافة المواطنة والديمقراطية كأحد المقررات
في المناىج الدراسية.
 .11التثقيف االنتخابي :فاالنتخابات ليا تأثير مباشر في إرساء مبادئ العدالة والمساواة
والتأكيد عمى عامل االنتماء لموطن .ونشر الثقافة االنتخابية بين أفراد المجتمع يساعد
في رفع مستوى الوعي السياسي وغرس الشعور بالمسؤولية نحو المشاركة بصناعة
القرار .لمتحرر من جميع صور النظام الشمولي ,كما ان ىذه الثقافة تعزز القيم الوطنية
والديمقراطية التي تؤمن بالعدالة والمساواة(. )15
الخاتمة
المواطنة الحقيقية الصالحة ال تنمو وال تنضج إال فى بيئة سياسية ديمقراطية ومزدىرة
اقتصاديا ،عمى ان تتجاوز كل أشكال االستفراد بالسمطة والقرار .والقاعدة الصحيحة التى
تحتضن مفيوم المواطنة فى ظل مناخ سياسي واجتماعي ،ىى قاعدة العدالة والمساواة .فكمما
التزم المجتمع بتمك القيم ومتطمباتيا ،أدى ذلك الى بروز حقائق إيجابية فى طبيعة العبلقة بين
الحاكم والمحكوم وبين المواطن والوطن.فالمواطنة الحقيقية التمارس التزييف لمواقع بل تعمل
عمى االنفتاح وتؤمن بالتعددية في الفضاء الوطني دون التعالي عمى التركيبة الثقافية والسياسية
واالجتماعية .وان كل مفردات الحياة اآلمنة والمستقرة مرىونة بالمواطنة الصالحة المصانة
والمتساوية

في

المجتمع

بقانون

يحفظ

لمجميع

حقوقيم

دون

تمييز.

والمجوء الى المواطنة ستضمن عبلقة التعايش السميم في اطار الوطن ،بعيد عن روح المنازعات
والصراعات السياسية والفؤية والطائفية ،وتزيل المخاوف والمحاذير وتزرع الثقة بين ابناء الشعب
الواحد.
إعادة رسم العبلقة بين الدولة والمواطن عمى اساس المواطنة ،وذلك عن طريق تفعيل دور
المواطن بالم جتمع من خبلل تمتعو بحقوقو وواجباتو وشعوره باالنتماء الحقيقي لموطن دون اي
اعتبارات أخرى حزبية او طائفية اوعرقية .ان نجاح دور المواطنة في المجتمع العراقي ،ىو
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الخروج من نظام المحاصصة التي حكمت العممية السياسية من خبلل التخندقات الطائفية
والحزبية والعرقية .واالرتيان الى الديمقراطية والعمل الوطني وااليمان بوحدة الوطن وبطاقات
ابنائو من الكفاءات والعقول .ومن متطمبات التعايش السممي بين مكونات الشعب العراقي .ىو
الحاجة إلى وعي مكثف ونشر ثقافة التعايش السممي وتعزيز روح المواطنة بين ابناء الشعب
العراقي ،بغيو أن تختفي من المشيد السياسي مظاىر العنف ومظاىر الكراىية لآلخرين .مع
التأكيد أن الشعب العراقي قادر عمى لمممة جراحة والنيوض من جديد نحو المستقبل المشرق.ان
العبلقة والتضامن بين مكونات المجتمع العراقي تنمي روح المواطنة  -فالعبلقة التكاممية بين
أبناء المجتمع وارادة تعاظم الوحدة والتضامن والتكاتف ومحاربة مسببات التفكك ومساندة
المجتمع المدني في انجاح دوره في تكريس واحياء روح المواطنة ،والوقوف بحزم بوجو الفرقة
ودعاتيا والمتياونين بالوحدة الوطنية وروح المواطنة .قابمة عمى خمق واقع عراقي مميز يكفل
ديمومة الحياة السياسية الديمق ارطية واستمرارىا وذلك من خبلل تنشيط و تفعيل دور المواطنة
في المجتمع.
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