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ادهـشــتـنـي سـعــة اطالعه وهـو
يـرافـق مـؤسـسـات اعالمـيـة في
مصر ولبـنان وسوريا وغيرها
من تـــلـك الـــتي هـــاجـــرت حتت
ضــغــوطـات ســيــاســيــة حـالت
دون حـريـتـهـا في الـتـعـبـيـر عن
رسـالـتـهـا االعالمـيـة .. خـمـسـة
فــصــول جتـولــنــا خاللــهــا بـ
مــؤســـســـات صـــحــفـــيـــة عــدة
ابـــرزهــا  صـــحــافـــة يــعـــقــوب
ـــصـــري الـــذي كـــان صـــنّـــوع ا
واحــــــدا من ابــــــرز االســــــمـــــاء
الـصــحـفـيـة في الــقـرن الـتـاسع
عـشر وصحـيفته (ابـو النظارة
الــــــزرقــــــاء) الى جــــــانـب اديب
اسـحق  الـذي اسـهم في بـلـورة
وعي اعـالمي عــــربي يــــنــــهض
ـصــر الـتي كـانت تـنـوء حتت
واقع ســيـــاسي وحــيـــاتي مــزر
خـــلـــفه حـــكـم اخلـــديـــوات من
ساللة محمد علي باشا الكبير
ــســتــوى الـــذين لم يــكـــونــوا 
م٥شــــروعـه ولم يـــــكـــــمـــــلــــوه
ـــقــدادي لــذلك ويـــســتــعــرض ا
ـثـقف بـعـ الـصـحـفي وعـقل ا
الـنــابه حـتـى جـعـلــنـا وكــإنـنـا

وامّـلـني ايـضـا بـكـتـابه االخـيـر
(جدل االتـصـال) الـذي اخـبرني
بـانه سيـصـدر قريـبـا وقال  ان
هـذه الــكــتب تــمـثـل (ثالثــيـته)
الــتي تــعــكس خـالصــة رحـلــته
الـــطــــويـــلــــة مع الــــصـــحــــافـــة
واالعالم بـــــوصـــــفه كـــــاتـــــبــــا
ادة فـلسـفة صـحفـيا واسـتـاذا 
االعالم .. لــــقــــد دهــــشت وانــــا
قـدادي بعـد عقـود على ارافـق ا
صدور كتـابه (البحث عن حرية
التعبير) الذي كان رحلة بحثية
شـاقة ولذيـذة ب ثـنايا االعالم
مــنـذ الـقــرن الـتـاسـع عـشـر الى
مـطــلع الـثــمـانــيـنــيـات .. كـانت
اهـمـيـة هــذا الـكـتـاب تـكـمن في
قـــدرة مــؤلــفه عـــلى االشــتــبــاك
الـثـقـافي والــفـكـري الـواعي مع
ــراحل بــعــد ان احــداث تـــلك ا
يـسـتـخـلص مـوقـفه مـنـهـا عـلى
خلـفـية قـراءة مـقنـعـة ومشـبـعة
لـفـضول لـلـقـار كونه يـتـناول
ـوضوعيـة تكشف عن احلدث 
وعي سـيـاسي مـبـكـر مـنـوهـ
ــقـدادي كــان في تــلك الـى ان ا
ـرحـلـة شـابـا ثالثـيـنـيـا .. لـقد ا

حــ اهــدانـي كـتــابـه (تــصـدع
السـلطـة الرابـعة) اطلـعت على
مـــحـــطــات مـــهـــمــة مـن تــاريخ
يـة واشتباكها الصحـافة العا
مـع احلــــــدث االنــــــســــــانـي في
تـشـعــبـاته اخملـتـلــفـة السـيـمـا
الـــســــيــــاسـي مـــنـه ولم يــــكن
ــقــدادي في ــؤلف د. كــاظم ا ا
كتـابه هذا مـدونا لالحداث بل
مـــحــــلال لــــهـــا وكــــاشــــفـــا عن
ـا يجـعل القار حيـثياتـها  
غـــيـــر اخملـــتص يـــطـــلع عـــلى
مـواقف وتـفـاصـيل تـكـشف عن
تـلـك الـرحــلــة االعالمــيــة الـتي
باتت عنوانا حلضارة االنسان
احلــــديث واخـــطــــر وســـيـــلـــة
لصناعة الراي العام والتالعب
به ايـضــا! وحـ عـبّـرت له عن
ذلك وعدني بان يهديني كتابا
له صــدر مـطــلع ثــمــانــيــنــيـات
ــاضي اي قـبل نــحـو الـقــرن ا
اربعـ سنـة بعـنوان (الـبحث
عن حـرية التـعبيـر) والذي كان
رسالـته لـلدكـتـوراه من جامـعة
الــــســــوربــــون فـي فــــرنــــســــا
ـفكـر مـحمـد اركون باشـراف ا
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الـكتـابـة في الـسيـاسـة كانت من
شل في الـــــذنــــوب الـــــتـي اف
ارتـكابها ولـكن هموم الـعراقي
كونت لـدي هذا الدافع وفي احد
االيــــام وانـــــا جــــالـس مع احــــد
ـــقــاهي االصــدقـــاء في احــدى ا
وفي احـــدى مــــســـاءات بـــغـــداد
ـشـاكل احلـزيــنـة الـصــاخـبـة بــا
الــصــحــيــة والــســيــاســيــة كــنـا
نــحــتـــسي الــقــهــوة احملــمــصــة
الــســوداء بـــفــنــاجـــ بــيــضــاء
مـحـاولـة مـنـا جلـلب الـراحة الى
تـعبـة واالستـيقاظ من قلـوبنـا ا
الـوجـع الـعـراقي الـذي هـو اشـد

مــرارة مـن قــهــوتــنــا الــعــزيـزة
نــــتـــجــــاذب اطــــراف احلـــديث
السياسي ومعاناته  ,نعم انها
معاناة بطعم القهوة . فتناهت
الـى مـــســـامـــعـي كـــلـــمـــات من
صــاحــبي ",ال عـالقــة لالخالق
بــالـــســيــاســة"  ,اشـــعــلت تــلك
الـكلـمـات في داخـلي انتـفـاضة
ولـكــنـهـا ســلـمـيــة كـانـتــفـاضـة
تــشــريـن ومــنـــذ ذلك احلــ لم
تـهدأ سـورة غـضبي اال عـنـدما
بدأت كـلـماتي اجلـيـفاريـة تارة
والـغـانـديــة تـارة اخـرى تـهـبط

بسالم على مدرج اوراقي .

يــبــدو لي أن كل شــخص لــديه
نـظرته الـفريدة لـلعـالم  نظرته
اخلـــــــاصـــــــة إلـى واحـــــــدة من
ا في ذلك القضايا القضايا  
الـسـيـاســيـة. هـذه الــرؤيـة لـهـا
أســبـــاب وتــعـــزى إلى جتــربــة
شـخـصـيـة فـريـدة من نـوعـهـا 
وتــأثـيـر الــبـيـئــة االجـتـمــاعـيـة
ـعتـقدات  والتـربـية  ونـظام ا
ومـســتـوى الــتـطــور الـعــقـلي 
واخلـصـائص الـفـسـيـولـوجـيـة
الـنـفـسـيـة لـلـفرد  وخـصـائص
احلـالـة االجتـمـاعـية  والـعـديد
من الـعـوامل األخـرى ولـكن في

ذات الوقت أريد أن أؤكد أن لكل
شـــخـص لـــديه ســـبب مـــشـــروع
لرؤيـة الـعالم كـمـا يراه. كـما أنه
ـــســتــحــيل ان نــحــظــر أي من ا
شــعـــور كــاســـتـــجــابـــة حلــاالت
ــســتـحــيل احلــيــاة  فـإنـه من ا
إجـبـار االخرعـلى تـغـييـر نـظرته
إلى الـعـالم سـواءاً األخالقـية أو
الـســيـاســيـة. نــعم بـاالمــكـان أن
ـرء شـيـئًـا أفـضل وأكـثـر يـقـدم ا
كمالًا وأقرب إلى احلقيقة. ولكن
لـكل شـخص احلق في قـبـول أو
رفـض هــــــذا "األفـــــــضل"  أو أن

يكون له رأي مختـــــــــلف.
ان السـيـاسـة واألخالق تـتداخل
مع بعـضـهـا الـبعض . ومن اهم
العـمليـات االساسـية في مـرحلة
اجتماع السياسة واألخالق. هو
تــغـلـغل األفـكـار الــسـيـاسـيـة في
الـوعي األخالقي وحتويـلها إلى
مـعــتــقــدات أخالقــيـة. مـن حـيث
ـكن أن تصـبح ظـاهرة بـدأ   ا
ا في ذلـك ظاهرة اجـتمـاعيـة  
سـيــاســيــة  ظـاهــرة أخالقــيـة 
ولـكن حتت شـرط واحـد  إذا 
اسـتـيـعـابــهـا مـعـنـويـا  عـنـدهـا
يـصبح موضـوع حرية االخـتيار
والـــــدافـع الــــداخـــــلـي واإلدانــــة
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االنساني بشكل مبهر كما هي
طــريـقــته في الــطــرح حـتى ان
الناقد الكـبير د. شجاع العاني
الـذي راجع الـكتـاب قبل طـبعه
وصـفه في جلـسـة جمـعـتني به
مؤخرا بانه (قصة احلضارة)!
ـــقـــدادي لــــقـــد جتـــلـت رؤيـــة ا
الــعــمـــيــقــة في هــذا االمــر من
خالل تأكيـده على ان االتصال
الـذي بـلغ االن مـسـتـويـات غـير
مـسـبـوقـة كـان هـو السـبب في
صـنـاعـة الـقـدحات الـكـبـرى في
رحــلـة احلــضــارة االنـســانــيـة
ـقـصـود هـنـا ليس فـاالتـصـال ا
الـــفـــعل االجــرائـي الــروتـــيــني
الـذي يحدث بـ مالي الـبشر
ـا صــلـة االنــسـان يــومـيــا وا
ـــوجـــودات من بــــاالنـــســـان وا
حـوله وعالقــته اجلـدلــيـة بـهـا
ومقـدار حتسسه وتفـاعله معا
وهـــذا مــــا حـــصل عـــلى ايـــدي
فالسفة وعلماء وادباء وفنان
غــــيــــروا مــــجـــــرى الــــتــــاريخ
واسـهــمــوا في صــنـاعــة مــجـد
االنسـان وان خلفيـة هذا تبقى
بـــاســتــمــرار هـي الــرغــبــة في
اكـتــشـاف االنـسـان لــنـفـسه من
خـالل اكـتـشـاف مـحـيـطه وهـو
مـــا يـــتـــجـــلى الـــيــوم فـي احــد
اشــكــاله بــاالعالم الــذي صــار
ســمـــة  الــعــصــر والــذي يــرى
ـــقــــدادي انه لم يــــعـــد اعالم ا
ا العقـود السابقة وقـبلها وا
ـبــاشـر الـذي اعالم االتـصــال ا
فـرضــته الـتـقــنـيـات احلــديـثـة
واسـتلـزم وجود وعي االتـصال
الـــذي البـــد مـــنه كـي التـــفـــلت
االمور وتضيـع البوصلة وهو
ما حـذر مـنه في كتـابه (تـصدع
الـســلـطــة الـرابــعـة) الــذي كـان
ارهـاصا وتـمهيـدا لهذا الـكتاب
اخلـــطــيـــر . لــقـــد اســتـــخــلص
ــؤلف عــصــارة مـا اراد قــوله ا

الـكـثيـر من الـفالسفـة والـعلـماء
ـثـقـفـ والـفـنـانـ وقـدمـها وا
بلـغة رشيـقة خـاليـة من الترهل
ـيـة اجلـافة والـتـكـلف واالكـاد
لـيقدم لـنا طبقـا ثقافـيا في غاية
الغنى والعذوبة. جدل االتصال
.. (اسـتــقـراء الـزمن احلــقـيـقي)
يـبدا من عـصور مـاقبل الـتاريخ
مـرورا بالـسومـري والـفالسفة
الـيونان واالغـريق متوقـفا عند
االديـان ورؤيــتـهـا لالتـصـال من
خـالل مـعــتــقــداتـهــا وعالقــتــهـا
بالناس وكذلك االنبياء وصوال
الى عـصر النهـضة مسـتعرضا
لـعـشـرات االســمـاء الالمـعـة في
الــــتـــاريـخ الـــتـي اســـهــــمت في
صـــنــاعـــة الــتـــاريخ الـــبــشــري
وكـــيف قـــرأ اتـــصـــالـــهـــا داخل
مشـاغلهـا اخلاصة وعالقة ذلك
بـــصــنــاعــتـــهــا احلــيــاة ومــدى
تـاثـيــرهـا في مــحـيـطــهـا حـتى
يــــصل الـى عـــصــــرنـــا احلــــيث
عاصـر وابرز رمـوز االتصال فـا

فيه اي انه اراد ان يب اهمية
االتـــصــال في خـــلق احلــضــارة
وايـــضــــا في تــــدمـــيــــرهـــا الن
االحــتـدام الـبـشـري الـذي اذكـته
ـطالح مـعا ظل هو ـصالح وا ا
الــوقــود الــذي يـحــرك االنــسـان
ويدفعه باجتاه بعضه البعض
ســواء بـــطــريـــقــة ســـلــمـــيــة او
دمـــويــة وهـــذا مــايـــحــصل في
الــغـالـب لـكن يــبــقى الــعـنــصـر
االهم هــــــــو ان احلــــــــيــــــــاة في
سيرورتها الـطويلة ظلت تتزود
بــــهـــذا االد الـــذي البـــد مـــنه
االتـصال وكـإن االنسـان يبحث
عن نفـسه من خالل صنوه ومن
خـالل مــا يــحــيــطـه وســيــبــقى
يبحث ويطور وسائل االتصال
ســــواء بـــاالعـالم او بـــالــــفن او
بـالـفـكر والـفـلـسـفـة الـتي يـراها
احــد اهم اسـبــاب الـتـواصل او
نــــتـــيــــجــــة له الن احلــــضـــارة
تـــســتــدعـي وبــاســتـــمــرار هــذا
ـتـالحق من احلـرارة الــفــيض ا

والــــفــــعل اخلـالّق الــــذي يـــد
زخــمــهــا ويــعــطــيــهــا اســبــاب
ومتها صعودا باجتاه مجد د
االنــــســـــان واشــــبـــــاع غــــروره
وتطلعه للسيطرة على الكون! 
اقـول وبـصــدق لـو لم يــشـدني
ـقـدادي في كتـبه الثالثـة التي ا
ـا اثــقــلت عـلى اشـرت الــيـهــا 
القار وشغـلته بهذه السطور
لـكني اعتـرف بانـها اضافت لي
ـعلـومة الـكثـيـر على مـسـتوى ا
والـــــرؤيـــــا واضـــــاءت امـــــامي
مـنـاطـق كـثـيــرة مـعــتـمـة او لم
اطلع عليـها سابقا ووجدت ان
اشـير الى ذلك مـحرضا كل من
يــحـــرص عــلى ان يــطـــلع عــلى
ماهو مفـيد ان يتوقف عند هذه
الــثالثـــيــة الســـيــمــا الـــكــتــاب
االخـيــر الـذي يـسـتــعـرض فـيه
فـعال قصـة احلضـارة بطـريقة
ها كاتب يجيد اختزالها وتقد
مـحــتــرف مـثـل الـدكــتــور كـاظم

قدادي. ا
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مـــــســــألـــــة ضــــمـــــيــــر وواجب
شــــخـــــصـي . ومن األمـــــثـــــلــــة
الـصــارخـة عــلى الـتــداخل بـ
األخـالق والـــــســــيـــــاســـــة هــــو
الـشـعــور الـوطـنـي  حـيث يـتم
الــتـــعــبــيـــر عن فــكـــرة الــدولــة
ــعـنى وعـظــمـتــهـا وأمــنـهــا بـا
االجتماعي واألخالقي العميق.
مـن جهـة اخـرى تـرتـبط عـمـلـية
الـــــــــتـــــــــداخـل بــــــــــ األخالق
والـسـيـاسـة بـحـقـيـقـة أن القـيم
األخالقــــيـــــة واألفــــكــــار حــــول
العدالة واخلـير والشر تتسرب
بطريقة ما إلى مجال السياسة
وتــــــــعـــــــدل بــــــــرامـــــــجــــــــهـــــــا
واسـتراتيـجيتهـا وتكتيـكاتها 
ـعـايـيـر اإلنـسـانـيـة مـقـارنـةً بـا
واألفــكـار األخـالقـيــة ومـشــاعـر
الــــنــــاس. وهــــو مـــــا يــــعــــطي
الــســيــاســة مــعــنى أخالقــيــا 
ويـجـعــلـهــا قـريـبــة ومـفــهـومـة

للناس .
نـــــــــعــــــــتــــــــرف بــــــــان األخالق
والـسياسـة مستـقلة نـسبيا عن
بـــــعــــــضـــــهــــــمـــــا الــــــبـــــعض.
فاالسـتـقاللـيـة الوظـيـفـيـة التي
تـــفــصل بـــيــنـــهــمـــا جتــعل من
عالقاتهـما غـير متـماثـلة. حيث

ان الــســـيــاســة تــنـــظم احلــيــاة
ـــــشــــــتـــــركــــــة لألشــــــخـــــاص ا
وأنـشـطـتــهم  وتـنـظم وتـتـحـكم
في حـيـاة اجملـتـمع. في حـ ان
األخـالق هي أيــــضـــا تــــنـــيــــظم
لــلــعالقــات األخالقــيــة.اال إنــهــا
تقيّم السياسة  بينما السياسة
ــكن لـهــا أن تـكـون مــعـيـارًا ال 

لتقييم األخالق.
هـناك فرق بـ الوعي األخالقي
والـسيـاسي: فالـوعي السـياسي
ــــــــقـــــــام األول يــــــــخــــــــدم فـي ا
الـطـموحـات األفـقيـة لـلنـاس اما
الــــوعـي األخالقي  –ال يــــخــــدم
الــطــمــوحـات األفــقــيــة لــلــنـاس

ــا الـــعــمــوديــة فـــحــسب  وا
أيـضًـا . من وجـهـة نـظـر الـقيم
األخالقــــيـــة (ولـــيـس فـــقط من
ـؤقـتة) ـكـاسب ا وجـهـة نـظر ا
ـؤسسات يـجب تقيـيم أعمال ا
السياسية اخملتلفة. إن الوعي
األخـالقي هــــــو الـــــذي يــــــضع
ـبــاد الـتـوجــيـهـيــة لـلـوعي ا
ـركزية فـاهيم ا الـسيـاسي. وا
لـلـوعـي األخالقي هي مـفـاهـيم
اخلـيـر والـشر. بـيـنـما فـرضـية
الـوعي الـسـيـاسي هـو مـفـهوم
الـســلـطــة. وغـالــبـا مـا يــرتـبط
األخـيـر بـالـعـنف أو اإلكـراه أو
الـتهـديـد بـاإلكـراه  مع تـقـيـيد

حــريــة اإلنـســان. ومع ذلك  فـإن
الــوعـي األخالقي يـــســـمح فـــقط
لـلـعـنف كـاسـتــثـنـاء - لـلـحـد من
حـــاالت الــشـــر الــقـــصــوى. وأي
تــقـيـيـد حلـريــة اإلنـسـان لـلـوعي
األخـالقي أمر غيـر مقـبول تـمامًا
 ألنه في هــــذه احلـــالـــة لم يـــتم
وضع تـــقـــيـــيم أخـالقي ألفـــعــال
مـعـينـة. فـكال الـوعـي األخالقي
والــــســــيــــاسـي يــــتــــصــــرف في
اجملــتـمع نــفـسه  كـل بـطـريــقـته
ـا يـضمن اسـتـقرار اخلـاصة  
اجملـــــتــــــمع  ويــــــســـــتـــــجــــــيب
تـنوعة لالحتـياجات الـروحيـة ا

للكائن البشري.

نـتـجـول ب ايـام تـلك الـعـصور
ونــــســـتــــنـــشـق مـــنــــاخـــاتــــهـــا
الـســيـاسـيــة والـثـقـافــيـة فـضال
عـــلى االعـالمـــيـــة! وصـــوال الى
جــــريــــدة (الــــعـــروة الــــوثــــقى)
واجلــدل الــذي رافــقــهــا ورافق
سـيـرة كل مـحـمد عـبـده وجـمال
الــديـن االفــغـــاني وكـــان بــحق
اسـتـعـراضـا وحتـلـيال مـشـوقـا
شدني لـلقـراءة وتنقل بي وسط
مــواقـف تــراوحت بــ الــديــني
الــذي يـعــكس ثــقـافــة الـرجــلـ
وسـياسي مـشدود لـواقع مأزوم
يــذكـــيه الـــصــراع بـــ الــدولــة
الــعــثـــمــانـــيــة ومــنـــافــســـيــهــا
االوربــيـــ وانـــعــكـــاسه عـــلى
مشـروع اجلريدة وهـذا ماجعل
ـثابـة رحلـة سيـاحية الكـتاب 
ثـقــافـيــة  بـكل مــعـنى الــكـلــمـة
ــهــجــر وانــتــهــاء بــصــحــافــة ا
االخــيـر وحتــديـدا الــلـبــنـانــيـة
الـتي اتخـذت من باريس ولـندن
مــــنـــفـى لــــهـــا بــــعــــد االحـــداث
الـعـاصفـة الـتي شـهـدهـا لـبـنان
الـسـبعـيـنيـات واحلـرب االهلـية
ومـعــانـاة االعـالم هـنـاك بــشـكل
عـــام .. ولــكي تـــكـــتــمل عـــنــدي
صـــورة الــرحـــلـــة الـــبـــحـــثـــيــة
للمقدادي اهداني كتابه االخير
(جــدل االتـــصـــال .. اســـتـــقــراء
الزمن احلقيقي) الذي كان بحق
واحــــدا من اهم الــــكـــتـب الـــتي
قـراتـهـا في حـيـاتي وقـد عـكس
ـــــؤلف في خـالصـــــة خــــبـــــرة ا
احلـــــــــيـــــــــاة وفـي االعـالم وفي
مشـغـله اخلاص بـوصفه مـثقـفا
قدادي يا . لقد فلسف ا واكاد
فــكــرة االتــصــال بـعــد ان اصّل
لـــــهــــا تـــــاريـــــخـــــيـــــا من خالل
اسـتعراض مـختـزل ومعمق في
آن يـنم عن حرفـيـة في الكـتـابة
وسعـة اطالع  جعلـته يطل على
ــشـهــد احلـضــاري والـثــقـافي ا

واطنة : مقومات مبدأ ا
ـواطنـة يجب  لتـحـقيق مـبدأ ا

قومات اآلتية :-  التزام ا
ساواة وتكافؤ الفرص: ال  (1ا
ـــواطــنــة يـــتــحـــقق مــفـــهــوم ا
ومـــقـــومـــاتــهـــا اال بـــتـــســاوي
اجلـميـع في اكتـسـاب احلـقوق
واداء الواجبـات حتت القانون
ـرجع الــوحـيـد في الـذي هــو ا
حتـــــــديــــــد تـــــــلك احلـــــــقــــــوق

والواجبات .
شـاركة في احليـاة العامة  (2ا
: ال يـــكـــفي تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص

بــغض الــنــظــر عن طــائــفــتــهم
ودينـهم وانتـماءهم الـقومي او

الفكري .
ـواطنـة حـسب دائرة وتعـرف ا
ـعــارف الـبــريـطــانـيــة بـأنــهـا ا
عالقـة بـ الـفـرد والـدولـة كـمـا
يــحــددهــا قــانــون تــلك الــدولـة
ا تتـضمـنه تلك الـعالقة من و
واجــــبــــات وحـــقــــوق في تــــلك
ـواطـنـة الـدولـة ويـتـمـثل دور ا
في التساوي ب األفراد بغض
الـنــظــر عن الــلــون او الــتـوجه

الديني.

واطنـة) احد مباد تـعتبـر ( ا
ـقـراطـية, ـدنـيـة الـد الـدولـة ا
ـقـصود بـذلك ان األفراد في وا
اجملـتمع ال يـعرفون بـدينهم او
مهـنـتهم او مـالهم او اقـليـمهم
ــا يـعــرفـون او سـلــطـتــهم وا
بشـكل قانـوني اجـتمـاعي على
انــهم مـــواطــنــون أي اعــضــاء
داخـل اجملــتـــمـع لــهـم حـــقــوق
وعـلـيـهم واجـبـات ويـتـساوون
فـالـدولـة مع بـعــضـهم فــيـهـا  ,
ــدنـــيــة وحــدهــا من يــحــافظ ا
ويـحــمي كل اعـضــاء اجملـتـمع
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ويسـتحق بـذلك ما تـرتبه تـللك
الـعـضـويـة من الـتـزامـات ,وفي
مــعــنــاهــا الـــســيــاسي تــشــيــر
ــواطــنــة الـى احلــقــوق الــتي ا
ن يـــحــمل تـــكــفــلـــهــا الـــدولــة 
جـنـسـيـتـهـا وااللـتـزامـات الـتي
تـفــرضـهـا عـلـيه  ,او قـد تـعـني
مـشـاركـة الـفـرد في امـور وطنه
ومـا يـشـعــره بـاالنـتــمـاء الـيه .
ـــنـــظــــور االقـــتـــصـــادي ومن ا
ـواطنة االجتـماعي  ,يـقصـد با
اشـبــاع احلــاجـات األســاســيـة
لألفـــراد بــحـــيث ال تـــشــغـــلــهم
هـموم الـذات عن امور الـصالح

العام .
العناصر األساسية للمواطنة: 
ــواطـــنــة من ثالثــة  تــتــكــون ا

عناصر  اساسية هي :
ـدني:  ويتـضمن  (1العنـصر ا
احلرية الفردية وحرية التعبير
ـــــان وحق واالعـــــتـــــقــــاد واال
الــتـــمــلك واحلـق في الــعـــدالــة
ـدني في وحتـقــيق الـعـنــصـر ا
ــــؤســــســـات ــــواطــــنــــة في ا ا

القضائية.
 (2العنصر السياسي : ويعني
ـشـاركـة في احلـياة احلق في ا

ــواطن الــســيــاسـيــة بــوصف ا
عــنــصــرا فـــاعال في الــســلــطــة

ان . السياسية من خالل البر
 (3العنصر االجتماعي: ويعني
ــــواطـن بــــخــــدمــــات تــــمـــــتع ا
الـرفاهـية االجـتـماعـية واشـباع
حــقــوقـه االقــتــصـــاديــة والــتي
تـــتـــضــمن الـــتـــعـــلــيـم وحــسن
الـرعـايـة الـصـحـية عـلـى سبـيل
ـثـال ال احلـصـر. ولـهـذا يـقـال ا
عن كل كـائن بـشـري انه يـتـمتع
ــواطـــنـــة اذا كــان يـــتـــمــتع بـــا
بخـصـائص اجـتمـاعـيـة معـيـنة
عتد به لها معناها السياسي ا
قــــــانـــــونــــــا مــــــثل احلــــــقـــــوق
والــــواجــــبـــات وااللــــتــــزامـــات
واحلـريــة في اتـخــاذ الـقـرارات
الـــتي تــــمـــثـل شـــأنـــا يــــتـــصل
ـــصـــلــــحـــته اخلــــاصـــة وفي
ـصـالح الـعـامـة ـشـاركـة فـي ا ا
ــشـاركــة في اجملــتـمع وكــذلك ا
ـدني ويـصـطلـح على تـسـمـية ا
ـــواطــنــة ــواطـــنــة ( بــا هـــذه ا
األســـاســيـــة او الـــفــعـــلـــيــة ) .
ـواطـنة وحيـنـمـا نتـحـدث عن ا
كنـظـام حـقـوق وواجـبـات فـهذا
يــعـنـي في الــوقت ذاته حــقـوق

ـواطن وواجبـاته في الدولة , ا
وواجـباتها لـلمواطنـ فحقوق
ــواطــنــ هي واجــبــات عـلى ا
الــدولـــة وحــقـــوق الـــدولــة هي
ـــواطـــنـــ . واجـــبــــات عـــلى ا
دنية : حرية وتشمل احلقوق ا
ـــســـاواة امــام الـــتـــعـــبـــيـــر وا
القـانـون واحلـقـوق السـيـاسـية
الـــــــــتـي تـــــــــشـــــــــمـل احلـق في
الـــــــــتـــــــــصـــــــــويـت واحلـق في
االنـضـمــام الى أي تــنـظــيـمـات
سـيـاسـيـة مـشـروعة ,واحلـقوق
االجـتماعـية واالقتـصادية التي
حتـــتــــوي عــــلـى الــــرفــــاهــــيـــة
االقتصادية واألمان االجتماعي

2)).
امــــا في الــــدول الـــطــــائـــفــــيـــة
واحملـــاصـــصــــيـــة فـــتـــتـــحـــول
الـوالءات الــوطـنـيـة الى والءات
اقل مـــنــهــا مــســـتــوى كــالــوالء
ــا لـــلــطــائـــفــة او الــقـــومــيــة 
ـــــواطــــــنـــــة يـــــضــــــعـف روح ا
ــسـؤولــيـة جتـاه والـشــعـور بـا
قضايا الوطن األساسية الهامة
.ان الطـائفـية داخل الـدولة هي
انـــعــكـــاس لــلــطـــائــفـــيــة داخل
اجملـتـمع . والــدولـة الـطــائـفـيـة

ـواطـنة بعـيـدة كل الـبـعـد عن ا
ومـــفــــهـــوم احلق والــــقـــانـــون
واصــبح دورهـا مــحـصـورا في
تـــقــاسم الـــســلــطـــة بــ نــخب
الــطـــوائف واربــاب الـــكــراسي

والعشائر القائمة. ( (3
ـقـراطـية دنـيـة الـد فـالـدولـة ا
ــواطــنـة وحـدهــا من يــحــمي ا
ويعـطـيـها حـقـهـا بغض الـنـظر
عـن االنــتــمــاءات الــقــومــيــة او
الــديــنــيــة او الــفــكــريــة . وهي
ــسـاواة تــعـمـل عـلى حتــقـيق ا
واطنـ بغض النظر عن ب ا
الـــلـــون او الــــتـــوجه الــــديـــني
والطائفي ,وتعتبر القانون هو
ــرجع الـــوحـــيــد في حتـــديــد ا
احلــــــقـــــــوق والــــــواجـــــــبــــــات

. للمواطن
صادر :  ا

١ - بـــهــاء الـــدين اخلـــطــيب /
واطـنـة ومـقومـاتـها/ مفـهـوم ا

10/7/2019.
٢- مــواطــنـــة / ويــكــيـــبــيــديــا

وسوعة احلرة . ا
٣- شـادي نشـابة /تـفعيل روح
واطنية هي احلل في لبنان . ا

23/9/2010 .
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ـــواطــنــة , لـــتــحـــقــيق مـــبــدأ ا
ـواطـنـة يـجب عـلى لـتـتـجـلى  ا
احلكـومات توفيـر كامل احلرية
ـمارساتهم اجلـماعية لألفراد 
فــيالحظ فـي الــدول الــقــمــعــيـة
انـزواء األفـراد نـحـو الـفـردانـية
واالبتـعـاد عن العـمل اجلـماعي
خوفا من بطش تلك احلكومات
الـقمـعـيـة. وال يـتـأتى اسـتـعداد
ـــــواطـــــنــــات ـــــواطــــنـــــ وا ا
للمشـاركة في احلياة العامة اال
في ظل حريـة الـفـكـر والتـعـبـير
وحــريـة االنــتــمــاء الــســيــاسي

والنقابي ...
 (3الـوالء لـلوطـن:  ويعـني ذلك
ان الرابـطة الـتي جتـمع الوطن
والــفــرد تــسـمــو عـن الـعـالقـات
احلزبيـة والعـشائريـة والقبـلية
وال خــضـوع فــيـهـا اال لــسـيـادة
الــقـــانــون ,فــعـــنــدمـــا يـــرتــبط
ـــواطن بـــالـــوطـن وجـــدانـــيــا ا
ـسـؤولـيـة الـتي عـلى سـيـدرك ا
عـاتـقه وقـيـمـة الـواجبـات الـتي
عليه اداؤها واحلقوق التي  له

حق اكتسابها .((1
ــواطـنـة تــعـني الــفـرد الـذي فـا
يــتـــمـــتع بــعـــضــويـــة بــلـــد مــا
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