
المواطنة
٧





المواطنة
٧

إعداد: زياد عالونة



6 المقدمة	

8 األهداف	

9 المواطنة	

12 تطور	مفهوم	المواطنة		

14 العنارص	األساسية	للمواطنة	

19 رشوط	المواطنة	ومقوماتها	األساسية	



24 المواطنة	حقوق	وواجبات		

25 أهداف	المواطنة	
26 المواطنة	الصالحة	
27 المواطنة	العالمية	

29 قيم	المواطنة	الصالحة	

42 األسئلة	



المقدمة6

المقدمة
أدرك األردن مبكــرًا أّن الشــباب حالــة ســيادية، ومــروع وطــي وقومــي. وتعتــر رعايتهــم مــؤرشًا بــارزًا علــى 

تطــور الدولــة، لمواجهــة التحديــات حــارضًا ومســتقباًل. وتنبــع األهميــة مــن أّن الشــباب فــي األردن يشــكلون 

الريحــة األكــر، واألهــم كمــًا ونوعــًا، إذ تبلــغ نســبة الســكان ممــن هــم دون ســن الثالثــن عامــًا نحــو )٦٧٪( 

مــن العــدد اإلجمالــي للســكان، وبهــذا يعتــر المجتمــع األردنــي مجتمعــًا شــابًا فتيــًا يتمتــع بالحيويــة والطاقــة 

ــة  ــرات الالزم ــابهم الخ ــتثمارهم وإكس ــم واس ــباب وارشاكه ــن الش ــد  تمك ــه يع ــدة. وعلي ــات الجي واالمكان

عامــاًل مهمــًا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع علــى كافــة األصعــدة السياســية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة. مــن هنــا تــرز أهميــة فتــح المجــال أمامهــم للمشــاركة، وســماع رأيهــم فــي 

اتخــاذ القــرارات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة تعميــق ثقافــة حقــوق اإلنســان و القيــم الديمقراطيــة، 

ــادة وعيهــم بحقوقهــم وواجباتهــم، ممــا يوســع دورهــم فــي المشــاركة فــي كل مــا يتعلــق بحياتهــم  وزي

وتطلعاتهــم وطموحاتهــم، كونهــم أكــر فئــات المجتمــع تقبــاًل للتعلــم والتغيــر، ويشــكلون رأس المــال 

البــري والحيــوي لتقــدم المجتمــع، ويشــكلون مســتقبل هــذه األمــة ومصــدر قياداتها.)االســراتيجية الوطنيــة 

للشــباب 2024-2019(. 
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ــة فــي  ــة مــن أجــل مشــاركة فّعال ــب فــي إكســاب الشــباب معــارف ومعلومــات رضوري يســاهم هــذا الكتيّ

عمليــة المواطنــة، ورفــع قدراتهــم وإكســابهم مهــارات وســلوكيات تعــزز لديهــم مهــارات المبــادرة والقيــادة 

والحــوار والمناقشــة واالتصــال، اكتشــاف اتجاهاتهــم اإليجابيــة نحــو قضايــا المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان. وفــي النهايــة، يســتعرض الكتيــب  أنشــطة ومعــارف تأتــي علــى شــكل أســئلة، الهــدف منهــا زيــادة 

معرفــة الشــباب بحقوقهــم وواجباتهــم، وهــذا يعــي إعــداد جيــل قــادر علــى تحمــل المســؤولية، يطمــح إلــى 

تحقيــق مجتمــع مســتقر وآمــن وديمقراطــي يقــوم علــى ســيادة القانــون واحــرام الحريــات.
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األهداف

ــم  ــم بحقوقه ــباب، وتعريفه ــدى الش ــة ل ــة والفّعال ــة الصالح ــة المواطن ــق ثقاف ــى تعمي ــب إل ــدف الكتي يه

ــى  ــوم عل ــي تق ــة ال ــة الصالح ــم المواطن ــًا بقي ــم أيض ــي، وتعريفه ــتور االردن ــي الدس ــواردة ف ــم ال وواجباته

أســاس ســيادة القانــون، واحــرام المســاواة، والتســامح وتقبـّـل اآلخــر، وتقبــل التعدديــة والتنــوع فــي المجتمع. 

وبشكل أكر تفصياًل، يحتوي الكتيب على موضوعات ومعارف وأسئلة وخرات تهدف إلى ما يلي: 

أواًل،	التعريف	بمفهوم	المواطنة	والحقوق	والواجبات	والتميزي	بني	المواطن	الصالح	وغري	الصالح. 	

ثانيــًا،	التعريــف	بمبــادئ	المواطنــة	الصالحــة	وغــري	الصالحــة،	كالحريــة	والمشــاركة	الفاعلــة	والمســاواة	 	

وتكافــؤ	الفــرص	والتضامــن	والمحافظــة	علــى	الممتلــكات	العامــة.

ــًا،	التعريــف	بأهــداف	المواطنــة،	كااللــزام	بمبــادئ	الديمقراطيــة،	والتحــرر	مــن	التعصــب	والتميــزي،	 	 ثالث

وااليمــان	باألخــّوة	اإلنســانية	والمنهــج	العلمــي	فــي	التفكــري	وســيادة	القانــون،	وااللــزام	بالدســتور،	

والمشــاركة	السياســية	الفاعلــة،	واحــرام	كرامــة	االنســان،	واكتســاب		قيــم	المواطنــة	الحقــة.
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المواطنة
ــيته  ــب جنس ــا واكتس ــد م ــي بل ــد ف ــذي ول ــي ال ــي القانون ــن الرع ــاء الفرد/المواط ــة إعط ــي المواطن  تع

ــه عضويــة تلــك البلــد لمواطنيهــا مــن امتيــازات وحقــوق. وفــي معناهــا  الحــق فــي االســتفادة مــن مــا ترتبّ

ــي  ــات ال ــيتها، وااللزتام ــل جنس ــن يحم ــة لم ــا الدول ــي تكفله ــوق ال ــى الحق ــة إل ــر المواطن ــيايس، تُش الس

تفرضهــا عليــه؛ أو قــد تعــي مشــاركة الفــرد فــي أمــور وطنــه، ومــا يشــعره باالنتمــاء إليــه. ومــن المنظــور 

ــوم  ــغلهم هم ــث ال تش ــراد، بحي ــية لألف ــات األساس ــباع الحاج ــة إش ــد بالمواطن ــي، يُقص ــادي االجتماع االقتص

ــة، بمــا  ــن مواطــي الدول ــة المشــركة ب ــذات عــن المصلحــة العامــة. ويُقصــد بهــا أيضــًا المصلحــة والغاي ال

ــرك. ــي المش ــل الجماع ــل والعم ــاون والتكام ــق التع يحّق
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تربــط األمــم المتحــدة مفهــوم المواطنــة بمفهــوم ’’ســيادة القانــون‘‘، حيــث يكــون جميــع األشــخاص 

ــام  ــؤولن أم ــا، مس ــة ذاته ــك الدول ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والخاص ــات العام ــات والقطاع ــات والكيان والمؤسس

قوانــن صــادرة علنــًا تتفــق مــع القواعــد والمعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وتُطبـّـق علــى الجميع بالتســاوي، 

ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل. ويقتضــي هــذا المبــدأ كذلــك اتخــاذ تدابــر لكفالــة االلــزتام بمبــادئ 

ــون،  ــق القان ــون، والعــدل فــي تطبي ــون، والمســؤولية أمــام القان ــون، والمســاواة أمــام القان ســيادة القان

ــب التعّســف، والشــفافية  ــي، وتجن ــع القــرار، واليقــن القانون ــن الســلطات، والمشــاركة فــي صن والفصــل ب

ــة. ــة والقانوني اإلجرائي

إّن مفهــوم المواطنــة  قديــم، عــّر عنــه اإلغريــق فــي القــرن الخامــس قبــل الميــالد بأنــه ُحــْب الوطــن. وهــو 

ــن بعضهــم ببعــض  ــي تحــدد عالقــة المواطن ــم ال ــه مجموعــة مــن المفاهي ــط ب مفهــوم شــامل أيضــًا، يرتب

ــم أساســية أخــرى  ــط هــذا المفهــوم بمفاهي ــى أرضهــا، كمــا يرتب ــي يعيشــون عل ــة ال وعالقتهــم مــع الدول

كالوطــن، والمواطــن، والــوالء، واالنتمــاء. ولذلــك قبــل أن نصــل إلــى تعريــف للمواطنــة يجــب أن نوضــح هــذه 

ــم:  المفاهي
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ــم عليهــا األفــراد والجماعــات ويتخذونهــا مقــرًا  ــة الــي يُقي الوطــن:	هــو المنطقــة الجغرافي

دائمــًا لهــم، مهمــا كانــت مســاحة هــذا الوطــن صغــرة أو كبــرة فــكل بقعــة فيــه تعــد وطنــًا 

لجميــع المواطنــن. يرتبطــون معــًا بروابــط اجتماعيــة وثقافيــة مشــركة، وتتوحــد أهدافهــم 

وطموحاتهــم.

المواطــن:	يُطلــق علــى كل فــرد يتمتــع بكافــة الحقــوق، ســواء أكانــت مدنيــة أو سياســية أو 

اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو حقــوق التضامــن فــي الدولــة الــي ينتمــي إليهــا. فهــو 

ــن نفــس  ــى قــدم المســاواة مــع اآلخري ــه عل ــة ويحمــل جنســيتها، ول عضــو فــي هــذه الدول

الحقــوق واالمتيــازات الــي يكفلهــا دســتور تلــك الدولــة لمواطنيهــا، كمــا أّن عليــه واجبــات 

يقــوم بهــا اتجــاه وطنــه ودولتــه.

	االنتمــاء:	شــعور داخلــي يجعــل اإلنســان وفيــًا مخلصــًا لوطنــه ومؤسســاته ومجتمعــه، ويجعله 

ــه  ــازات الــي يكفلهــا الدســتور ل ــه. تغــذّي الحقــوق واالمتي ــه ُمعــزتًّا ب مهتمــا بمصلحــة وطن

شــعور االنتمــاء لــدى المواطــن، وتدفعــه للوفــاء واحــرام واجباتــه تجــاه وطنــه. 
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بــدأت فكــرة المواطنــة فــي عــر دولــة اليونــان القديمــة، عندمــا كان المواطنــون هــم مــن يملكــون حقــًا 

قانونيــًا فــي المشــاركة فــي شــؤون الدولــة وإدارتهــا، قــد كانــت فكــرة المواطنــة الصالحــة جــزءًا مــن هــذا 

المفهــوم، أّمــا العبيــد والنســاء قــد ُحرمــوا مــن هــذا الحــق، فقــد كانــوا مجــرد مطيعــن ومنفذيــن لألوامــر. 

وأدى ذلــك إلــى الركــز علــى الواجبــات الــي ترتــب علــى حقــوق المواطنــن. 

ــاط الوضــع القانونــي للمواطــن  ــة بشــكل طبيعــي، نظــرًا الرتب ــة الوطني ــة والهوي ــط بــن المواطن  نشــأ الراب

بالدولــة بشــكل عــام، أي الربــط بــن المواطــن والوطنيــة. ســاعدت األفــكار التحرريــة فــي القــرن التاســع عــر 

علــى تطــور الحقــوق والمطالبــة بهــا، وأدى ذلــك إلــى المطالبــة بالعدالــة والمســاواة والحقــوق السياســية. 

وأصبــح ذلــك واقعــًا بالنســبة للعديــد مــن الســكان.

فــي القــرن العريــن، بــدأ ظهــور أفــكار تدعــو إلــى أن الحقــوق السياســية والمدنيــة لتكــون جــزءًا مــن الزتامات 

الدولــة تجــاه مواطنيهــا. ويعــود الفضــل إلــى نشــوء »دولــة الرّفــاه« فــي القــرن األخــر إلــى المفكريــن الذيــن 

نــادوا بــرورة أن تشــمل حقــوق المواطنــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. كمــا بــرز مفهــوم 

المواطنــة المتعــددة فــي الوقــت الحالــي، أي أّن األفــراد يمكــن أن يكونــوا مواطنــن فــي أكــر مــن دولــة، 

ــزداد حقــوق وواجبــات مواطــي الــدول األعضــاء، ليــس تجــاه دولهــم  ومثــال ذلــك اإلتحــاد األوروبــي حيــث ت

فقــط بــل تجــاه اإلتحــاد ككل.

تطور مفهوم المواطنة 
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ــة  ــهولة وإمكاني ــراد س ــح لألف ــح يتي ــذي أصب ــاالت ال ــة واالتص ــات والعولم ــر المعلوم ــي ع ــم ف ــح العال أصب

االتصــال بالعالــم كلــه والحصــول علــى المعلومــات قريــة الكرونيــة صغــرة، كمــا يســمونه. أســفر هــذا عــن 

ــه وأفــكاره. ــم بآرائ ــذي يشــارك العال ظهــور مفهــوم »المواطــن العالمــي« ال

ــة تعــي  ــت المواطن ــدة. فــإذا كان ــة مزتاي ــي تكتســب أهمي ــة، وال ــرًا الربي ــة مؤخ يشــمل مفهــوم المواطن

الحقــوق والواجبــات، فتعلــم المســؤولية واالنتمــاء واإلخــالص فــي العمــل هــي صفــات يجــب تعلّمهــا لنكــون 

مواطنــن فاعلــن، فالربيــة هــي عمليــة إعــداد المواطــن الصالــح.
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العنارص األساسية للمواطنة
تتكون المواطنة من ثالثة عنارص أساسية، وهي: 

العنرص المدني

ــق  ــة وتحقي ــك، والحــق فــي العدال ــر واالعتقــاد واإليمــان، وحــق التمل ــة التعب ــة، وحري ــة الفردي يتضمــن الحري

ــة. ــة فــي المؤسســات القضائي ــي فــي المواطن ــر المدن العن

العنرص السيايس

يعــي الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، بوصــف المواطــن عنــرًا فاعــاًل فــي الســلطة السياســية، 

مــن خــالل الرلمــان.

العنرص االجتماعي

يعــي تمتــع المواطــن بخدمــات الرفاهيــة االجتماعيــة وإشــباع حقوقــه االقتصاديــة، والــي تتضمــن التعليــم، 

وحســن الرعايــة الصحيـّـة، علــى ســبيل المثــال ال الحــر. ولهــذا يُقــال عــن كل كائــن بــري أنــه يتمتــع بالمواطنة 

إذا كان يتمتــع بخصائــص اجتماعيــة معينــة، لهــا معناهــا الســيايس المعتــد بــه قانونًا، مثــل الحقــوق والواجبات، 

وااللزتامــات، والحريــة فــي اتخــاذ القــرارات، الــي تمثــل شــأنًا يتصــل بمصلحتــه الخاصــة، وفــي المشــاركة فــي 

المصالــح العامــة، وكذلــك المشــاركة فــي المجتمــع المدنــي. 
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ويقتضــي تمتــع الفــرد بالمواطنــة، فــي معناهــا األول، أن يشــكل هــذا الفــرد جــزءًا مــن كيــان ســيايس اجتماعي، 

وأن يحــوز علــى كل الحقــوق ويلــزتم بواجباتــه اســتنادًا إلــى كونــه عضــوًا فــي هــذا الكيــان. وال تكــون صفــة 

المواطنــة إال لمــن يكــون، اســتنادًا إلــى الدســتور والقانــون، لــه الحــق فــي المشــاركة فــي حكــم بــالده، مــن 

خــالل مؤسســات الحكــم السياســية والقانونيــة والدســتورية. ويعــد وعــي اإلنســان بأنّــه مواطــن أصيــل فــي 

بــالده وعــي أصيــل بالمواطنــة، فــال يــرى نفســه ُمقيمــًا فقــط، يخضــع لنظــام معــن، بــل مشــاركًا فــي صنــع 

القــرارات داخــل هــذا النظــام.
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ــالده،  ــى ب ــى نفســه، وإل ــدء األساســية فــي تشــكيل نظــرة الفــرد إل ــة نقطــة الب ــد هــذا الوعــي بالمواطن يُع

وإلــى رشكائــه فــي صفــة المواطنــة، وعلــى أســاس هــذه المشــاركة يكــون االنتمــاء إلــى الوطــن. ومــن خــالل 

ــن  ــة المواط ــات ذاتهــا. فلصف ــه الواجب ــكل مواطــن الحقــوق نفســها وعلي ــي المســاواة؛ فل المشــاركة تأت

ثالثــة أركان: االنتمــاء لألرض، والمشــاركة، والمســاواة.

ــا،  ــك به ــة، والتمس ــة المواطن ــة صف ــيايس لممارس ــع الس ــار الجم ــي إط ــخص ف ــد الش ــي جه ــم يأت ــن ث وم

والدفــاع عنهــا؛ وحينمــا ينجــح الجمــع فــي اســتخالص حقــوق الوطــن والمواطــن، تظهــر اللحظــة الدســتورية. 

فتتحــول األرض إلــى وطــن، واإلنســان، الــذي يحيــا عليهــا ويشــارك فــي صياغــة حياتهــا، إلــى مواطــن. وعلــى 

ــي  ــة ف ــة. فالمواطن ــرة المواطن ــا فك ــن بعده ــم م ــن، وث ــرة المواط ــس فك ــا يؤس ــو م ــن ه ــك، فالوط ذل

ــدة  ــة الواح ــا بالدول ــخصيتها وإرادته ــن ش ــر ع ــتكمل التعب ــي تس ــي ال ــع الوط ــي الجم ــة ه ــا التام حقيقته

المســتقلة. والمواطــن فــي حقيقتــه التامــة هــو الفــرد بوصفــه عضــوًا فــي دولــة وطنيــة. وهنــا يجــب التميــز 

ــة. ــة والمواطن ــن الوطني ب
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الوطنية

ــه. أو  ــة مصالح ــى خدم ــعي إل ــاًل، والس ــًا وأه ــن أرض ــب الوط ــا ُح ــة، قوامه ــة مركب ــية اجتماعي ــرة نفس ظاه

بعبــارة أخــرى: ظاهــرة نفســية فرديــة وجماعيــة، تــدور علــى التعلــق بالجمــع الوطــي وأرضــه ومصلحتــه وتراثــه 

واالندمــاج فــي مصــره.

المواطنة 

ــه. إن  ــة الــي هــي دولت ــة محورهــا الفــرد، كعضــو مشــارك فــي الجمــع الوطــي، وفــي الدول ظاهــرة مركب

ــات. الفــرد الحامــل لهــذه الصفــة خاضــع لنظــام محــدد مــن الحقــوق والواجب
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ــا  ــة ووجوده ــة الوطني ــاط بالجماع ــوه االرتب ــن وج ــان م ــان متباين ــة وجه ــة والمواطن ــرى: الوطني ــارة أخ وبعب

الســيايس. وفــي الحقيقــة حينمــا نتحــدث عــن المواطنــة، كنظــام حقــوق وواجبــات، فإننــا نعــي، فــي الوقــت 

ــات  ــن؛ فحقــوق المواطنــن هــي واجب ــة، وواجباتهــا للمواطن ــه فــي الدول ــه، حقــوق المواطــن وواجبات ذات

علــى الدولــة، وحقــوق الدولــة هــي واجبــات علــى المواطنــن. وفــي محاولــة توضيــح هــذه الحقــوق، يــرى 

أنهــا تتشــكل مــن الحقــوق المدنيــة، الــي تضــم حريــة التعبــر والمســاواة أمــام القانــون، والحقوق السياســية، 

الــي تشــمل:

الحق في التصويت 	

الحق في االنضمام إلى أي تنظيمات سياسية مرشوعة 	

الحقوق االجتماعية واالقتصادية، اليت تحتوي على الرفاهية االقتصادية واألمان االجتماعي 	
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رشوط المواطنة ومقوماتها األساسية
توجــد بعــض الــروط والمقومــات األساســية، الــي ال غــى عنهــا فــي اكتمــال وجــود 

المواطنــة، ويُشــار إليهــا علــى النحــو التالــي:

المقّوم األول

يعــد اكتمــال نمــو الدولــة ذاتهــا بُعــدًا أساســيًا مــن أبعــاد نمــو المواطنــة، ويتحــدد نمــو الدولــة 

ــون.  ــام القان ــاواة أم ــاركة والمس ــى المش ــد عل ــي تؤك ــة، ال ــك الدول ــة تل ــا لثقاف بامتالكه

وعلــى هــذا النحــو، فــإن الدولــة االســتبدادية ال تتيــح الفرصــة الكاملــة لنمــو المواطنــة؛ 

ألنهــا تحــرم قطاعــًا كامــاًل مــن البــر مــن حقهــم فــي المشــاركة، أو أن الدولــة ذاتهــا قــد 

تســقط فريســة ُحكــم القلــة الــي تســيطر علــى المــوارد الرئيســية للمجتمــع، ومــن ثــم تحــرم 

بقيــة األفــراد مــن حقوقهــم فــي المشــاركة، أو الحصــول علــى نصيبهــم مــن المــوارد. األمــر 

هــذا يدفعهــم، بداهــًة، إلــى التخلــي عــن القيــام بواجباتهــم والزتاماتهــم األساســية، وهــو مــا 

ــة الحقــوق وااللزتامــات  ــى جمل يعــي تقلــص مواطنتهــم بســبب عــدم حصــول المواطــن عل

األساســية، الــي ينبغــي أن تتوفــر لــه. وهــذا يوضــح أن ثمــة رابطــة عضويــة بــن اكتمــال نمــو 

ــك،  ــوي المتماس ــع الق ــة، والمجتم ــة الحديث ــي للدول ــوذج المثال ــن النم ــا م ــة واقرابه الدول

وبــن اكتمــال المواطنــة فــي مســتوياتها غــر الناقصــة.
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المقّوم الثاني

ارتبــاط المواطنــة بالديمقراطيــة، وذلــك بوصــف أن الديمقراطيــة هــي الحاضنــة األولــى لمبــدأ المواطنــة. وفــي 

هــذا اإلطــار تعــي الديمقراطيــة التأكيــد علــى ال مركزيــة القــرار، فــي مقابــل اخــزتال مركزيــة الجماعــة. كمــا 

تعــي أن الشــعب هــو مصــدر الســلطات، إضافــة إلــى التأكيــد علــى مبــدأ المســاواة السياســية والقانونيــة بــن 

المواطنــن، بــرف النظــر عــن الديــن أو الُعــرف أو المذهــب أو الجنــس. وحــى تكــون المواطنــة فّعالــة، فمــن 

الــروري أن يتوافــر لهــا قــدر مــن الوعــي المســتند إلــى إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا 

المختلفــة، بحيــث تُصبــح هــذه المعرفــة قاعــدة القــدرة علــى تحمــل المســؤولية، كمــا تشــكل أســاس القــدرة 

علــى المشــاركة والمســاءلة.
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المقّوم الثالث

واالجتماعيــة  والقانونيــة  السياســية  الحقــوق  بكافــة  المواطنــن  تمتــع 

ــى أّن  ــام عقــد اجتماعــي يؤكــد عل ــة. وهــذا يعــي قي ــة والثقافي واالقتصادي

ــات، وأيضــًا مصــدرًا  ــة فــي األمــة هــي مصــدر كل الحقــوق والواجب المواطن

ــار، ســواء  ــات وفــق أي معي ــق بالحقــوق والواجب ــا يتعل ــز فيم لرفــض أي تح

الجنــس أو الديــن أو العــرق أو الــروة أو اللغــة أو الثقافــة. فــي نطــاق 

ــه مــن الــروري تأكيــد التــالزم بــن الحقــوق والواجبــات القانونيــة  ذلــك، فإنّ

والسياســية، والحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وذلــك حــى 

تتحقــق الديموقراطيــة الكاملــة. وفــي هــذا اإلطــار يتطلــب التأكيــد علــى 

أن المواطنــة تعــي التأكيــد علــى المســاواة والعــدل االجتماعــي، فيمــا 

يتعلــق بتوزيــع الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وبطبيعــة الحــال 

السياســية.
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المقّوم الرابع

يُعــد الفــرد البالــغ العاقــل أحــد المكونــات األساســية للمواطنــة، وذلــك بوصــف أّن هــذا الفــرد يخضــع لعمليــة 

التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، الــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المختلفــة، بــإرشاف الدولــة 

ــة اكتمالهــا ــــ الفــرد علــى أن يســتوعب أهــداف الجماعــة  ــة التنشــئة ــــ فــي حال وســيطرتها. وتســاعد عملي

وتراثهــا، ويعــّر عــن مصالحهــا، ويتعايــش مــع الجماعــة، دون أن يــذوب فــي إطارهــا.
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المقّوم الخامس

ــة، أحــد  ــة والثقافي ــة والسياســية واالجتماعي ــد إشــباع الحاجــات األساســية للبــر، فــي أبعادهــا االقتصادي يُع

ــام  ــن القي ــة ع ــت الدول ــة إذا تخل ــة أزم ــه المواطن ــار تواج ــذا اإلط ــي ه ــة. وف ــية للمواطن ــات الرئيس المقوم

بالزتاماتهــا المتعلقــة بتهيئــة البيئــة المالئمــة لتحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــر. ومــن 

ــى  ــر فــي مجملهــا إل ــدة، تُش ــى ظواهــر عدي ــر إل ــات األساســية للب ــؤدي عــدم إشــباع الحاج الطبيعــي أن ي

تــآكل اإلحســاس بالمواطنــة. وتبــدأ هــذه الظواهــر باالنســحاب مــن القيــام بالواجبــات، مادامــت الحقــوق قــد 

تآكلــت مــرورًا بعــدم اإلســهام أو المشــاركة الفّعالــة علــى كافــة األصعــدة، وحــى الهــروب مــن المجتمــع، 

والبحــث عــن مواطنــة جديــدة، أو التــرد علــى الدولــة والخــروج عليهــا، واالحتمــاء بجماعــات وســيطة، أو أقــل 

ــآكل إشــباع الحاجــات األساســية. ــة، بســبب ت ــآكل المواطن ــى ت ــؤدي كل هــذه الظواهــر إل ــة. وت مــن الدول

يمكــن القــول ممــا ســبق، أّن المواطنــة صفــة تطلــق علــى كل مواطــن يتمتــع بالحقــوق ويلــزتم بالواجبــات 

ــة بــن  ــة. وهــي أيضــًا عالقــة اجتماعي ــة، وبذلــك يكــون عضــوًا رئيســًا فــي الدول الــي يحددهــا دســتور الدول

ــر  ــه، وتوف ــة من ــات المطلوب ــزتم بالواجب ــوالء ويل ــدم الفــرد ال ــة، ومــن خــالل هــذه العالقــة يُق الفــرد والدول

ــه. ــى حمايت ــه وتعمــل عل ــة الحقــوق األساســية ل الدول
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المواطنة حقوق وواجبات 
إّن العالقــة بــن الحقــوق والواجبــات عالقــة تبادليــة، وتعكــس العالقــة بــن الفــرد والدولــة، فحقــوق 

المواطــن هــي واجبــات الدولــة تجاهــه، كمــا أّن واجبــات المواطــن هــي حقــوق الدولــة. وحقــوق المواطــن 

هــي مصالــح وامتيــازات وحريــات تكفلهــا وتوفرهــا الدولــة بمــا يتفــق مــع تريعاتهــا ودســتورها والمواثيــق 

ــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان. والمعاهــدات الدولي

أمــا الواجبــات فهــي أفعــال مطلوبــة مــن المواطــن ليســاهم فــي تنميــة مجتمعــه وتطــوره، وهــي واجبــات 

تقــوم علــى أســاس القيــم األخالقيــة واالجتماعيــة، واســتنادًا إلــى مــا يحــدده الدســتور أو القوانــن.
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أهداف المواطنة

يجــب علينــا كمواطنــن أن نتعــرف علــى أهــداف المواطنــة كــي نكــون مواطنــن فاعلــن ونســاهم فــي بنــاء 

وطننــا وتنميتــه، والمشــاركة فــي تنميــة مجتمعنــا. 

ومن	أهم	اهداف	المواطنة:

االلزتام بالديمقراطية  	

المشاركة السياسية الفاعلة 	

التحرر من التعصب والتميز 	

سيادة القانون 	

االيمان باألخوة اإلنسانية.  	

االعزتاز بالوطن واالنتماء له 	

احرام كرامة االنسان 	

المحافظة على األمن الوطي 	

الوحدة الوطنية والتضامن 	

تعزيز مبادئ حقوق االنسان 	
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المواطنة الصالحة

إّن المواطنــة هــي -كمــا ذُكــر ســابقًا- عالقــة تربــط الفــرد بوطنــه ومجتمعــه ولــه حقــوق وعليــه واجبــات، 

وهــذه المواطنــة إمــا أن تكــون فاعلــة وصالحــة وإمــا أن تكــون غــر صالحــة، فــكل مواطــن إيجابــي ومبــادر، 

يســهم بشــكل فاعــل فــي تقــدم وطنــه وتنميــة مجتمعــه، هــو مواطــن صالــح وفاعــل، أمــا المواطــن الــذي 

يقــوم بالواجبــات دون أن يقــدم للمجتمــع والدولــة مــا يســاعد فــي نموهمــا وتقدمهمــا فهــو مواطــن غــر 

فاعــل وغــر صالــح. ومــن	أبــرز	صفــات	المواطــن	الصالــح	مــا	يلي:

دفع الرائب  	

خدمة العلم والدفاع عن بلده 	

إطاعة القوانن الي تسنّها الحكومات الديمقراطية  	

االلزتام بالوالء واالنتماء للنظام السيايس الديمقراطي  	

المشاركة في الحياة السياسية  	

احرام حقوق اآلخرين  	

الدفاع عن حقوقه وحقوق اآلخرين  	

المشاركة في العمل التطوعي  	

المحافظة على البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة 	
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المواطنة العالمية

أصبــح هــذا المصطلــح يســتخدم بشــكل مزتايــد فــي القــرن الحــادي والعريــن، إذ شــهد مفهــوم المواطنــة 

تطــورًا مــال بــه نحــو العالميــة. ويشــمل المصطلــح سلســلة مرابطــة مــن الســلوكيات الــي تبــدأ مــن فكــرة 

ــذي  ــه مســؤولية مشــركة تجــاه كوكــب األرض ال ــم ولدي ــا هــو مواطــن ينتمــي لهــذا العال أن كل واحــد من

يعيــش عليــه، ليحافــظ عليــه ويعيــش بكرامــة. ويشــمل مفهــوم المواطنــة العالميــة سلســلة مــن األفعــال 

الــي تبــدأ مــن حــب األرسة أو المجتمــع الصغــر، إلــى االهتمــام بمــا يحــدث علــى مســتوى العالــم، والمســاهمة 

فــي حــل المشــكالت الــي تواجــه العالــم كمشــكالت التغــر المناخــي، والكــوارث الطبيعيــة )الــزالزل، حرائــق 

الغابــات، الســيول، انزالقــات الربــه... الــخ(، وانتشــار األمــراض )انفلونــزا الخنازيــر، انفلونــزا الطيــور، وأخــرا انفلونــزا 

الكورونــا(، والحــروب، والفقــر والجــوع. ولذلــك فــإن المواطــن	العالمــي	يتصــف	بصفــات	أهمهــا:

يدرك ما يحدث في العالم، ولديه الوعي بدوره كمواطن عالمي. 	

يحرم ويقدر التنوع العرقي والديي واللغوي والحيوي. 	

لديــه معرفــة بقضايــا العالــم االقتصاديــة واالجتماعيــة  	

والسياســية والتكنولوجيــة والثقافيــة والبيئيــة.

يدافع عن العدالة االجتماعية. 	

يســاهم فــي تنميــة المجتمــع علــى المســتوى المحلــي أو  	

المســتوى العالمــي.

يتحمل مسؤولية أفعاله. 	

يحرم  حق الغر وحريته. 	

ــز الســالم واألمــن  	 يشــاركك  فــي تعزي

العالمــي.
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ــات  ــا مؤسس ــاءات تنميه ــا كف ــن أنه ــد والعري ــرن الواح ــن الق ــات لمواط ــذه المواصف ــار ه ــن اعتب و يمك

ــي والقومــي  ــى المســتوى الشــخصي واالجتماعــي والمحل ــن األفــراد عل ــاط ب ــة االرتب ــد فاعلي المجتمــع، لزتي

ــة،  ــات الثقافي ــن االختالف ــص م ــأنها أن تتخل ــن ش ــر م ــة للتفك ــدرات معين ــة ق ــك بتنمي ــون ذل ــي. ويك والدول

ــد . ــي واح ــع عالم ــي مجتم ــاء ف ــي، كأعض ــكل تعاون ــات بش ــكالت والتحدي ــه المش وتواج

	ويستند	مبدأ	المواطنة	العالمية	على	ركزيتني	أساسيتني،	وهما:

األولــى:	التحديــات, بطبيعتهــا، عالميــة، كعــدم المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة، واالمتــالك غــر المتســاوي 

لتقنيــات المعلومــات، وانخفــاض الخصوصيــة، والتدهــور البيــي، وتهديــد الســالم.

الثانية:	أّن هناك أممًا ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراف وتقاليد ونظم مختلفة.
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قيم المواطنة الصالحة
سيادة القانون

ــة  ــه للدول ــوذه والزاميت ــه ونف ــي هيمنت ــيادته تع ــا، وس ــلطة العلي ــب الس ــو صاح ــون ه ــه أّن القان ــد ب ويقص

والحكومــة وأفــراد المجتمــع. وعلــى القانــون أن يــرّع ويحمــي حقــوق النــاس. ومــن أهــم مبــادئ ســيادة 

القانــون مبــدأ	الفصــل	بــني	الســلطات	الثــاث:	الترشيعيــة	والقضائيــة	والتنفيذية.	

يدخــل تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطــي والدولــي فــي صميــم رســالة األمــم المتحــدة. ويشــكل 

ترســيخ دعائــم احــرام ســيادة القانــون عنــرًا أساســيًا فــي إحــالل الســالم الدائــم بعــد انتهــاء الــزاع، وحمايــة 

حقــوق اإلنســان علــى نحــو فعــال، وتحقيــق التقــدم والتنميــة فــي المجــال االقتصــادي بشــكل مطــرد. ومبــدأ 

خضــوع الجميــع - بــدءًا بالفــرد وانتهــاًء بالدولــة نفســها - للمســاءلة بموجــب قوانــن صــادرة علنــًا، وتطبــق علــى 

الجميــع بالتســاوي، ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل، هــو مفهــوم أســايس يرفــد قســطًا وافــرًا مــن 

أعمــال األمــم المتحــدة.
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ــيادة  ــه س ــق في ــار تتحق ــود إط ــم وج ــل دع ــن أج ــدة م ــم المتح ــل األم وتعم

القانــون علــى الصعيــد الوطــي: كســّن دســتور أو مــا يعادلــه، بوصفــه 

ــع  ــق، م ــح ومتس ــي واض ــار قانون ــع إط ــد؛ ووض ــي البل ــمى ف ــون األس القان

كفالــة تنفيــذه؛ وبنــاء مؤسســات قويــة تتولــى شــؤون العــدل والحكــم 

والتمويــل  التنظيــم  مــن  واٍف  بقــدر  تحظــى  اإلنســان،  وحقــوق  واألمــن 

ــة  ــا؛ وإقام ــة وآلياته ــة االنتقالي ــات العدال ــاء عملي ــز؛ وإرس ــب والتجه والتدري

مجتمــع عــام ومدنــي يســاهم فــي تعزيــز ســيادة القانــون وإخضــاع الموظفــن 

المعايــر  هــي  فتلــك  للمســاءلة.  العامــة  والمؤسســات  الحكوميــن 

ــذي  ــع ال ــب المجتم ــكل صل ــي تش ــات ال ــات والعملي ــات والمؤسس والسياس

ينعــم فــي ظلــه األفــراد بالســالمة واألمــان، وحيــث تســّوى الزاعــات بالطــرق 

ــرر، ويخضــع للمســاءلة كل مــن  الســلمية، وتتوافــر ســبل االنتصــاف لجــر ال

ــة. ــك الدول ــي ذل ــا ف ــون، بم ــك القان ينته
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الشفافية

ويقصــد بهــا توفــر المعلومــات واتاحتهــا بشــكل واضــح لدراســتها وتوظيــف نتائجهــا، ويجــب أن تكــون هــذه 

المعلومــات صحيحــة ودقيقــة وشــاملة. ســيجعل التدفــق الحــر والمســتر للمعلومــات مــن الســلطات إلــى 

ــارص  ــن عن ــم م ــر مه ــفافية عن ــا. فالش ــة واحرامه ــلطات الحاكم ــة بالس ــر ثق ــور أك ــن  أو الجمه المواطن

المســائلة والزاهــة. ومثــال علــى ذلــك إطــالق الحكومــة األردنيــة منصــة »حقــك تعــرف« الــي تســعى لتطبيــق 

مبــادئ الشــفافية والمصداقيــة، وتســعى مــن خاللهــا إلــى وضــع حــدّ لضبــط حالــة التضليــل وإســاءة اســتخدام 

المنصــات االجتماعيــة، الــي أصبحــت منابــرًا لبــث اإلشــاعات والتضليــل والكراهيــة. تقــدم هــذه المنصــة 

المعلومــة الدقيقــة بالرسعــة والمصداقيــة المطلوبــة لمواجهــة تلــك الحــاالت، لتكــون بمثابــة »عيــادة« 

لتشــخيص المعلومــة والتدقيــق بهــا والتحقــق مــن صحتهــا ومعرفــة مصدرهــا وتفنيدهــا أو تأكيدهــا. والمثــال 

االخــر هــو إطــالق الحكومــة منصــة »بخدمتكــم« التفاعليــة، هدفهــا التواصــل مــع المواطنــن وإتاحــة األســئلة 

واالقراحــات والشــكاوى واإلبــالغ عــن أيّ مخالفــات، وترتكــز علــى الشــفافية والزاهــة واالنفتــاح والمســاءلة.
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المسائلة

ــؤولية  ــي بالمس ــن والتحل ــزتام بالقوان ــدى االل ــن م ــف ع ــة للكش ــي آلي وه

ــة  ــون عملي ــب أن تك ــبة. ويج ــة والمحاس ــان الزاه ــل ضم ــن أج ــات م والواجب

ملزمــة لجميــع المســؤولن والمؤسســات. ولضمــان نجــاح هــذه العمليــة، يجب 

ســيادة القانــون، والشــفافية، وتوفــر الحريــات. وفــي االردن هناك عــدة أدوات 

للمســائلة: األجهــزة الرقابيــة، كديــوان المحاســبة وهيئــة الزاهــة ومكافحــة 

النــواب كســلطة تريعيــة  الفســاد وديــوان المظالــم؛ وكذلــك مجلــس 

ورقابيــة؛ إضافــة إلــى األحــزاب، واإلعــالم، ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

ــة.  ــات ضاغط كجماع
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المسؤولية

هــي االحســاس بااللــزتام نحــو األفــراد واألفعــال الــي تصــدر عــن عنهــم. وهــي شــعور مقــرن بإحســاس الفــرد 

بالحريــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار. وهــي الشــعور الــذي يجعلنــا نــدرك واجبنــا تجــاه االخريــن.

المساواة

وتعــي أّن المواطنــن ســواٌء أمــام القانون،يحظــون علــى فــرص التعليــم والعمــل والصحــة والعدالــة الجماعيــة 

بتكافــؤ تــام بــدون تفرقــة. والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، بغــض النظــر عــن الديــن أو اللــون أو العــرق 

أو الجنــس أو المكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، فالقيمــة اإلنســانية للبــر واحــدة.
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التسامح

مبــدأ إنســاني يدعــو إلــى التخلــي عــن اإلســاءة إلــى اآلخريــن وايذائهــم. كمــا أنــه يدعــو إلــى االدراك والتعــرف 

علــى مزايــا وخصائــص اآلخريــن بــدالً مــن إطــالق االحــكام المســبقة عليهــم. وهــو شــعور بالرحمــة والتعاطــف. 

ــة  ــة أخالقي ــى مرتب ــة إل ويعــرف أن التســامح أيضــًا هــو العفــو، وعــدم رد اإلســاءة، والســمو بالنفــس البري

ــة قصــوى فــي  ــه مــن أهمي ــاء والُمصلحــن؛ لمــا ل ــة. والتســامح قيمــه دعــا إليهــا كافــة الرســل واألنبي عالي

تحقيــق وحــدة المجتمعــات وتضامنهــا وتماســكها، والقضــاء علــى الخالفــات بــن األفــراد والجماعــات. ويدعــو 

ــة  ــان والديمقراطي ــوق األنس ــية لحق ــزة أساس ــو رك ــن. وه ــد اآلخري ــان وتقالي ــة أدي ــرام ثقاف ــى اح ــا إل أيض

ــات اإلنســانية العامــة. والحري
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االعتدال أو الوسطية

ــا  ــر. وهم ــات نظ ــف ووجه ــورات ومواق ــن تص ــاة م ــور الحي ــة أم ــي كاف ــة ف ــرة المتوازن ــا النظ ــد بهم ويقص

البحــث المســتر عــن الصــواب والحقيقــة فــي االتجاهــات والخيــارات. وأيضــًا موقــف فكــري وأخالقــي 

ــة. ــكار الحقيق ــددة واحت ــف المتش ــاذ المواق ــدم اتخ ــى ع ــو إل ــلوكي يدع وس

اإليمان بالحوار وتقبل اآلخر

مــن القواعــد األساســية الــي ترتكــز عليهــا  ثقافــة الحــوار هــي  احــرام الــرأي والــرأي اآلخــر. فاإليمــان بالحــوار 

ــوار  ــل الح ــة. ال يص ــانية وحضاري ــا رضورة إنس ــة، باعتباره ــس الديمقراطي ــاء أس ــة لبن ــدّ مقدم ــر يُع ــل اآلخ وتقب

فــي معنــاه الصحيــح إلــى الهــدف المنشــود إاّل إذا كان هنــاك احــرام متبــادل بــن األطــراف المتحــاورة، مــن 

حيــث احــرام كل جانــب لوجهــة نظــر الجانــب اآلخــر. وبهــذا المعــى فــإّن الحــوار يعــي التســامح، واحــرام حريــة 

ــول بوجهــة  ــرأي، أي أن احــرام اآلخــر ال يعــي بالــرورة القب ــالف فــي ال ــة وجــود اخت ــن حــى فــي حال اآلخري

نظــره. 
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ــف، ويكــون  ــر المختل ــدًا مــع اآلخ ــه يجــري تحدي ــى وجــود رؤى مختلفــة، أي أن ــى الحــوار عل يُب

ــن  ــم ب ــور التفاه ــد جس ــاس، وم ــن الن ــامح ب ــة التس ــيخ قيم ــر وترس ــراء الفك ــه إث ــدف من اله

األمــم والشــعوب، وفــي الوقــت ذاتــه االنفتــاح علــى اآلخــر لفهــم وجهــة نظــره ثــم للتفاهــم 

ــع  ــات والوقائ ــتيعاب المعطي ــق الس ــه الطري ــا أنّ ــادل، كم ــم متب ــى فه ــا إل ــا يقودن ــه م مع

ــناق( ــم بش ــا. )د. ابراهي ــى تفاهمه ــم إل ــن، ث ــن المتحاوري ــف الطرف ــة لمواق المكون
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التطوع أو العمل التطوعي

يعــرف بأنــه عمليــة توظيــف األفــراد والجماعــات فــي تقديــم خدمــات إنســانية واجتماعيــة غــر مدفوعــة األجــر، 

ــذا  ــوم به ــخص يق ــوع ش ــة. والمتط ــة والخاص ــات الحكومي ــار المؤسس ــارج إط ــات خ ــذه الخدم ــل ه ــدم مث تق

العمــل بــدون أجــر أو أي هــدف ربحــي أو إكــراه. الهــدف الوحيــد هــو مســاعدة اآلخريــن أوتقديــم واجــب نحــو 

بلــده ووطنــه لإلســهام فــي عمليــة التنميــة الشــاملة.	ويهــدف	العمــل	التطوعــي	إلــى:

المساعدة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية الي تواجه الوطن والمجتمع.  	

تنمية روح المشاركة في المجتمع.  	

تعزيز قيم المواطنة والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمجتمع.  	

تعزيز الشعور باالنتماء وأن الفرد جزء مهم من المجتمع.  	

استثمار أوقات الفراغ بأعمال مفيدة.  	

اكتساب خرات حياتية جديدة.  	

المساهمة في عملية التنمية.  	
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وأما	مجاالت	العمل	التطوعي	فهي،	على	سبيل	المثال	ال	الحرص: 

الرعاية الصحية. 	

الخدمات اإلنسانية واإلغاثة. 	

المحافظة على البيئة. 	

مساعدة الرضى وكبار السن. 	

تمكن الفئات المهمشة في المجتمع.  	

مجاالت أخرى.....  	
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احرتام التنوع

ــب  ــراق والمذاه ــن األع ــد م ــم العدي ــد يض ــع الواح ــانية، فالمجتم ــات اإلنس ــي المجتمع ــرة ف ــو ظاه ــوع ه التن

ــادات  ــر والع ــة التفك ــون وطريق ــكل والل ــي الش ــم ف ــن بعضه ــع ع ــي المجتم ــر ف ــف الب ــان، ويختل واالدي

والتقاليــد واألوضــاع االقتصاديــة، فيجعــل هــذا التنــوع للمجتمــع طعمــًا وإثــارة. يختلــف البــر فيمــا بينهــم بعدة 

ــة،  ــد، والثقاف ــادات والتقالي ــون، والع ــم والل ــكل والحج ــدات، والش ــة، والمعتق ــة، والديان ــا: اللغ ــب منه جوان

ــد  ــم، وتأكي ــل آرائه ــن وتقب ــرام اآلخري ــع اح ــذا الواق ــب ه ــر. ويتطل ــات النظ ــر، واآلراء ووجه ــة التفك وطريق

مبــدأ المســاواة وســيادة القانــون، وااللــزتام بمبــدأ حريــة الــرأي والتفكــر، واعتمــاد الحــوار واجتنــاب اإلكــراه. 

ــده قــوة وتطــور ونهضــة وتماســك.  ــوع فــي المجتمــع يزي والتن
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التعددية

ــوم  ــل مفه ــة. يدخ ــرة معيّن ــج أو فك ــول نه ــف ح ــر والمواق ــات النظ ــي وجه ــّوع ف ــى التن ــة إل ــر التعدّدي تُش

التعدديــة فــي مختلــف المجــاالت ولهــا أقســام عديــدة، حيــث نجــد أّن هنــاك: تعدديــة سياســية، تعدديــة 

ــود  ــن وج ــة ع ــية واالقتصادي ــة السياس ــن التعددي ــّر كّل م ــة. تع ــة ثقافي ــة، وتعددي ــة ديني ــة، تعددي اقتصادي

أكــر مــن نظــام ســيايس أو اقتصــادي فــي البلــد الواحــد. فــي حــن تعــّر التعدديــة الدينيــة، عــن وجــود عــدّة 

توجهــات دينيــة فــي المجتمــع الواحــد مــع تقبّلهــا وتشــجيع التعايــش الســلمي بينهــا. أّمــا التعدديــة الثقافيــة، 

فهــي تعــّر عــن الجماعــات الصغــرة الــي تعيــش ضمــن مجتمــع أكــر وتحتفــظ بهويتهــا الثقافيــة، وقيمهــا 

وممارســاتها حيــث يتــّم تقبــل هــذه الممارســات والقيــم مــن قبــل الثقافــة الســائدة مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

ــة  ــات المتحــدة مــن األمثل ــد والوالي ــر الهن ــة ونظامهــا. تعت ــون الدول ــة ال تتعــارض مــع قان أّن ثقافــة األقلي

ــون  ــد يتّبع ــو الهن ــا، مواطن ــل له ــة ال مثي ــة ديني ــد تعددي ــد نج ــي الهن ــددي. فف ــع التع ــى المجتم ــة عل القوي

ــع  ــم م ــا، إالّ أنه ــة، وغره ــة، البوذي ــيخية، الياني ــالم، الس ــيحية، اإلس ــية، المس ــل الهندوس ــة مث ــات مختلف ديان

ــات المتحــدة  ــون بعضهــم البعــض. كذلــك الحــال فــي الوالي ذلــك يتعايشــون معــًا فــي دولــة واحــدة ويتقبّل

ــة  ــًا بتناغــم. ومــن األمثل ــة متنوعــة يعيشــون مع ــة وثقافي ــي تحتضــن أناســًا مــن أصــول عرقي ــة ال األمريكي

األخــرى علــى المجتمعــات التعدّديــة، نجــد تركيــا الــي تمثّــل بوتقــة النصهــار الثقافــات مــن قارتــن مختلفتــن 

ــا. ــا وهمــا آســيا وأوروب تماًم
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المشاركة

تعــي أن يكــون لــك دور ســواء بشــكل مبــارش أو مــن خــالل مؤسســات رشعيــة وســيطة تمثــل مصالحهــم، 

ــه الدســتور وأعطــى الحــق لكافــة أفــراد المجتمــع فــي  ــر المشــاركة فــي األردن حقــًا للمواطــن كفل وتعت

ــة فــي كافــة جوانبهــا المختلفــة، وبمــا يكفــل  ــة التنمي المشــاركة واالطــالع واإلســهام الفاعــل فــي عملي

ــادي حقــوق االنســان.  ــة األفــراد ورغباتهــم ويجســد احــرام مب ويعــزز حري
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األسئلة
أواًل:	المساواة،	المساواة	أمام	القانون:

تبــدأ المــادة الســابعة مــن اإلعــالن العالمــي بعبــارة: »النــاس جميعــًا ســواء أمــام القانــون...« ومــع ذلــك فــإن 

هــذا المبــدأ ال يعكــس دائمــًا الواقــع.

هل الجميع متساوون أمام القانون في مجتمعك المحلي أم أن البعض يعاملون بطرق مختلفة؟ 	

ما هي العوامل الي قد تمنح بعض األشخاص مزة عن غرهم؟ 	

ــن  	 ــادة ٧ م ــان؟ )الم ــوق اإلنس ــة حق ــبة لثقاف ــة بالنس ــون رضوري ــام القان ــاواة أم ــت المس ــاذا كان لم

ــل ( ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 2 م ــان، الم ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم اإلع
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ثانيًا:	اإلعان	العالمي	لحقوق	اإلنسان:

جــاء اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 10 كانــون األول/

ديســمر 1948، نتيجــة لمــا شــهده العالــم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث تعهــد المجتمــع الدولــي بعــدم 

ــم إكمــال  ــل مــرة أخــرى. وقــرر زعمــاء العال ــى اإلطــالق بوقــوع كــوارث وحــروب مــن هــذا القبي الســماح عل

ــي  ــة ال ــان. والوثيق ــكان أو زم ــي أي م ــرد ف ــوق كل ف ــن حق ــق تضم ــة طري ــدة بخريط ــم المتح ــاق األم ميث

نشــدها هــؤالء الزعمــاء، والــي أصبحــت فيمــا بعــد »اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان«، كانــت موضــع نظــر 

ــالن  ــروع إع ــة م ــة العام ــتعرضت الجمعي ــد اس ــام 194٦. ولق ــي ع ــة ف ــة العام ــى للجمعي ــدورة األول ــي ال ف

ــى  ــس االقتصــادي واالجتماعــي بهــدف عرضــه عل ــى المجل ــه إل ــات األساســية وأحالت حقــوق اإلنســان والحري

ــة فــي  ــة لحقــوق اإلنســان، وقامــت اللجن ــدى إعدادهــا للرعــة الدولي ــه ل ــة حقــوق اإلنســان للنظــر في لجن

دورتهــا األولــى، الــي عقــدت فــي أوائــل عــام 194٧، بتفويــض أعضــاء مكتبهــا لصياغــة مــا أســمته »مــروع 

ــة لحقــوق اإلنســان«. ــي للرعــة الدولي مبدئ

ما هي الحقوق الواردة في االعالن العالمي لحقوق االنسان؟ 	
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ثالثًا:	المواطنة	حقوق	وواجبات	:

ماهي	الحقوق	الواردة	في	الدستور	األردني: 	

الحق في العمل.. 1

الحق في التعليم.. 2

الحق في تكوين األحزاب السياسية.. 	

الحق في عقد االجتماعات.. 4

الحق في تولي المناصب العامة.. 	

هناك حقوق أخرى وردت في الفصل الثاني من الدستور اذكرها.. 6

أما	أهم	الواجبات	الواردة	في	الدستور	األردني: 	

العمل في الحاالت االضطرارية نتيجة حرب أو كارثة طبيعية أو غره.. 1

إطاعة القوانن.. 2

واجبات أخرى ............................ 	
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رابعًا:	المواطن	الصالح:

كيف يمكن التميز بن المواطن الصالح وغر الصالح. 	
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خامسًا:	كوكب	المساواة:

المســاواة كحــق طبيعــي لإلنســان مفهــوم حديــث يعــود إلــى القــرون القليلــة الماضيــة، ولكــن الفالســفة 

ــا  ــي مدينتيهم ــي ف ــون والفاراب ــع: أفالط ــي المجتم ــاس وف ــن الن ــاواة ب ــوا المس ــد تناول ــًا ق ــوا قديم كان

الفاضلتــن علــى ســبيل المثــال. لــم تفــرض المســاواة علــى الــرأة والرجــل إال فــي القــرن الماضــي. المســاواة 

فــي الجنــس ال تنطلــق مــن االختالفــات الفزيولوجيــة الطبيعيــة بــل مــن االختالفــات المكتســبة فــي المجتمــع، 

والناتجــة عــن ثقافتــه ووعيــه الديــي وأعرافــه.

كيــف يمكــن تعزيــز المســاواة العالميــة وعــدم التميــز بســبب العــرق والجنــس أو اللــون أو الديــن أو  	

اللغــة؟

كيف يمكن تطوير مهارات التفكر اإلبداعي والتخيل للمستقبل لدى المشاركن؟  	

كيف يمكن تعزيز قيم العدالة؟  	

ما هو الشكل المتخيل لكوكب المساواة؟ 	

ماهي العقبات الي سيوجهونها لتحقيق كوكب المساواة؟ 	

كيف سيواجهون هذه العقبات؟ 	
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هــل يمكــن تحقيــق المواطنــة بــدون منــاخ ديمقراطــي أو تحقيــق الديمقراطيــة بــدون حقــوق  	

المواطنــة؟

هــل يمكــن أن تحــرم رجــاًل مــا مــن حقــه فــي المســاواة ألنــه ولــد معوقــًا، مثــاًل أعمــى أو أبكــم؟ أو  	

ألنــه ال يشــبه بالتمــام والكمــال االخريــن جســديًا؟

هل يمكن أن تحرم الرأة منها ألنها بسبب جنسها؟  	

أعط أمثلة من المكتسبات الي ترتكز عليها المساواة؟ 	

كم هو أجرك إذا كنت تشتغلن وكم هو أجر زميلك في العمل من نفس الطبيعة؟ 	

هل نفس المساواة الي يتمتع بها الرجل أمام المحاكم هي نفسها الي تتمتع بها الرأة؟ 	
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ــوق  	 ــا الحق ــة منه ــاالت وخاص ــة المج ــتور، كاف ــا الدس ــاء به ــي ج ــة ال ــاواة القانوني ــن المس ــارن ب ق

االجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة.

الرجل يتمتع بها أو ال يتمتع بهاالمجاالت 
 
الرمأة تتمتع بها أو ال تتمتع بها

المساواة	في	الرشح

 المساواة	في	التعليم

 المساواة	في	األجر

 المساواة	في	صنع	القرار

  المساواة	في	العمل
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غري ديمقراطيديمقراطيالسلوك

اختيار	أعضاء	مجلس	النواب	األردني.	

اختيار	أعضاء	الهيئة	اإلدارية	لجمعية	ما.		

توفري	فرص	التعليم	المجاني	لجميع	الطلبة	في	المدارس.

توفري	فرص	التعليم	المجاني	لجميع	الطلبة	في	الجامعات	األردنية	الحكومية.	

انتشار	الواسطة	في	التعني	في	المؤسسات	الحكومية.	

تساهم	الرشكات	الكربى	في	أنشطة	المجتمع	المدني	والجمعيات

توقيف	صحفي	بسبب	نرش	مقال	عن	انفلونزا	الكورونا

يدرس	الطلبة	من	أديان	مختلفة	ومستويات	اقتصادية	مختلفة	ومن	
الجنسني	في	نفس	الجامعة	ونفس	القاعات	الدراسية.

سادسًا:	السلوك	الديمقراطي:

يرجى تصنيف السلوكيات الواردة في الجدول التالي إلى سلوك ديمقراطي أو غر ديمقراطي: 	
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غري مسؤولمسؤول السلوك

تواعد	أحمد	مع	حسن	الساعة	الخامسة	مساء	ولم	يفي	أحمد	بالوعد	على	
موعد	اللقاء

خالف	سائق	السيارة	القانون	بقطعه	اإلشارة	الضوئية	وهي	حرماء

لّب	الناخبون	واجبهم	بالذهاب	إلى	مراكز	التصويب	يوم	االقراع

مارس	الطلبة	حبهم	لوطنهم	بزراعة	األشجار	في	حديقة	الجامعة

أنجز	الطالب	البحث	الذي	كلّفه	به	المدرس

المبادرة	إلى	القيام	باألعمال	التطوعية	في	زراعة	األشجار	والقيام	بحمات	
النظافة	وتوعية	الناس.

سابعًا:	المسؤولية:

صنف السلوكيات التالية إن كانت مسؤولة أم غر مسؤولة  	
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