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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  هلخص الرسالح تاللغح العرتيح
 

تّ ةةةهن تف صةةها   ووةةاوط   مةة  لمةةة ا الاهم ااطهةةب  ةة  ال ةة لم    ن ةة   بإنَّ المواطنةةب اف  ةة 
طاه ةةب ال ة ةةب اةةهن الوةة ب والنظةة م اليه يةة  اةةل مةة  الم هةة ق لطاه ةةب النظةة م ال ةة  م وت ّاةةا لةةن 

ااا   وماى االنيج م الذي ه هوه أ ااا الوطن الواحةا االةل ماى ايتج اب مذا النظ م لمط لب ا  
 االنتم ء لاوطن ام  تحوهه تاك الفامب من م  ٍن ومض مهن . لناولت م     لمواطنب ت اها حّ  

وه ةةوا جةةذا فامةةب المواطنةةب إلةةا الةةوطن   الةةذي هفةة ا هفةةون متم مهةةً  وأحه نةةً  ماتايةةً  مةة   
ذا ف نةةةت نوةةة ة الةةةاول مةةة  ارطةةة ا ا مةةةن حهةةةثمف ةةةوم الاولةةةب    لتنفهةةةذي والمؤييةةة ت  لاةةةوطن   وان

اويةةة  ل ملتافةةةب    فةةة   مم ايةةةت  متغهةةةاة   وهمفةةةن  ب ول ةةة  طةةة ا  االيةةةتماااهب     ليةةةاطبم او ةةة
 صةةةل اليةةاط ت واالنتل اةةة ت ا نظمةةب الاهم ااطهةةب ت تمةةةا لاةةا ماةة ائ يةةةه اة ال ةة نون والميةة واة و 

و ة  ا نظمةب غهةا الاهم ااطهةب ت تمةا ال نة    لوةالهبالياطب يامهً  وغهامة  مةن ماة ائ ا وتااولهب
 وال وة   اليّهم  ال يفاهب ياهًة لتح هق التغهها .

مجمولةة ت  وةة ب همفةن أن هتةة ل  مةةن  ةةهف  هةةههالةوطن مةةو ل المتحةةا ل الجغاا ةة  الةذي و  
ض وملتافب أحه نةً    أي وة ب هيةفن  ة  أا    ولغوهب متنولب   واهنهب ويةلهب   اواهب    ومهب

م  ل إ اهم ل ولاهه ياطب أي ل حفومةب ل وهتمتة  ا ليةه اة أي اح ةه  ة  ت اهةا مصةهاس اون تيةاط   
 ومذا المف وم أ اب إلا  فاة الاولب ال صاهب .

والةةوطن لةةهق لة ةةب لةة ااة أو مؤ تةةب   اةةل مةةو مجمولةةب ال ة ةة ت ارنيةة نهب والوجاانهةةةب  
لطاه ةة  أن هوجةةا ارنيةة ن  ةة  وطةةٍن أو هفةةون والث   هةةب والم اهةةب  ةة  إطةة ا موهةةب م هنةةب . ومةةن ا

مواطنً  ا لفطاة   ال هفتيةب مةذس الصةفب االةل مجتم ةه ارني ن منتمهً  إلا وطن   ولفن ال هولا 
 التم اًا لاا ما ائ المي واة وال االب والمو افب .

 نتمة ءات ا خلةاىنتم ء لاوطن والمواطنب تتلطةا فةل ارولاا مذا ا ي ق  إن ماا هب ار 
 وت      الم امب من   ا لتا ام  ال همب ال اه  الت  تتجيا لاام  فل الواجا ت والح وق .

و ةة  تحاهةةا مف ةةوم المواطنةةب   هصةة ب تحاهةةا ت اهةة  جةة م  مةة ن  ث اةةت لماةةاأ المواطنةةب  
ا لتا اس مصطاحً  يه يهً  حّهً  ومتحافً     صهاواة ت اهلهب ميتماة   إاّل إنه همفةن ت اهف ة  لاةا 

واون وصةة هب مةةن أي نةةوع  ةة  انةة ء     ةة  المخوةة افب الوالهةةب والف لاةةب لفةةل وةةلء اون ايةةتثن ءن)أ
 . (ارط ا االجتم ل  واليه ي  والث     لااولب

والتةة   " Citizen Ship "فت اهةب لافظةةب حةاهث واةاتت المواطنةب اصةفت   مصةطاحً   
تتضةمنه تاةك ال ة ةب مةن واجاة ت ت ن  لة ب اهن  اا واولب فم  هحاام   ة نون تاةك الاولةب وامة  

 وح وق متا الب ومتضمنب ماتاب من الحاهب م  م  هص حا   من ميؤوله ت .



المص اا والمااج  ومالء     مبتت ل  مذس الاي لب من م امب وأاا ب  صول ول تمب و و  
 الاي لب ا لاغب ارنفاهتهب .

 الفايةةف و  رنيةة ن  ا  مةةبا الفصةةل ا ول جةة ء ا نةةوان ت اهلهةةب احةةث المواطنةةب  ةة  الففةةا 
مو امث اب مالل لااايب الحض اات الفااى التة  وضة ت النةواة ا ولةا لمف ةوم المواطنةب و  ال صب

 وثةث ما حث . اً وهتضمن مذا الفصل تم ها
وف لهً .   التم ها تحاها  تتن ول       مف وم المواطنب والمف مهم الماتاطب اه جالهً  وان

 ال ةةاهم ةة  الففةةا ال اا ةة  و   اةةل اريةةةم المواطنةةب  فةةاةوا  ةة  الماحةةث ا ول جةةذ تواايةة 
هجتمةة  والففةةا المصةةاي ال ةةاهم    فةة  ال صةةوا ال اهمةةب ف نةةت ا خيةةاة تمثةةل اللاهةةب أو الوحةةاة التةة  

تهن مم  من   تهن ا هيه التافهب االجتم ل     تاك ال صوا ال اهمب    نظ م   ا  ااا   وتّفون
( والف ب المحفومب وتتفون من ل مب الو ب من لم ل و ةحهن ولاها  الف ب الح فمب ) المواطنون

 ومم المحاومون من متاولب نو ط م اليه ي  .
المواطنب    الففا الفايةف  الهونة ن  ااتةااًء مةن نوةوء     م لاا ااايبأم  الماحث الث ن   

ال  ةنة  حتةا وصةل إلةا نت  ل الففا ارني ن  من التففها ا يطواي إلا التففها إاولب الماهنب ا
 ماهنةب    وأ ةطون    مب إااال ته م  مؤلف ت ال ا  اة الثةث ي ااط



هوج  التم هت الطا   اهن    ت المجتم      لطاه ب ومات الحا ل ًة ااجحةً  و فةاًا ن ضةجً  اهنمة  
 ومات ال اا اانً   وهً  .   

فةة ن منةة ك   تحةةب ل ةةا جاهةةا  ةة  اليه يةةب   ةةا انت ةةت مةة  أايةةطو ماحاةةب وا ةةا أايةةطو  
تصةةةةوها ارنيةةةة ن فحهةةةةوان يه يةةةة    واةةةةاأت ماحاةةةةب تصةةةةوها ارنيةةةة ن فمةةةةواطن لةةةةه ذاتهتةةةةه   ةةةة ل 
الاوا هةةون امف ةةوم المواطنةةب ال  لمهةةب وأن ارنيةة نهب أيةةاة واحةةاة ألضةة ؤم  ف  ةةب أ ةةااا الاوةةا لاةةا 

 ملتا  أجن ي م وألوان م .
ا اه واهةةون لاةا ماةةاأ المنف ةب الل صةةب  ة  لة ةةب المةواطن ا لاولةةب    م مةب الاولةةب  وأفةا 

 المواطن    مو افته    أج تة الاولب   و لتح هق منف ب ولصهب احتب. غ هبتو ها ا من   و 
تضمن الماحث الث لث مم اات ظ وا مف ةوم المواطنةب  ة  الففةا الفايةف  الحةاهث مةن هو  

من لصا الن ضب ا وااهب وحتا الففا الغااة  الحةاهث ونةذفا مةن م      لةل فت ا ت المففاهن
لاة  الةذي هةاى أن الاولةب الن جحةب هؤيية   اجةل واحةا وأن المةواطن هاتفة  إلةا ماتاةب ارمة اة ڤ فهم

 فا والام ء ولهق الفف ءة .لن طاهق الم
وفذلك آااء م اتن لوثا وجون ف لفن الاذان هةاان أن ارنية ن مةواطن  ة  ممافتةهن الاهنهةب  

 والمانهب   ثم ن ت  إلا مف وم المواطنب لنا ج ن اواان الذي لّا    ا ن   اللضوع ل  مل .
فايةف  الحةاهث ومة  ونذفا أمم الثواات الت  أي مت اإاي ء ال  م المواطنب  ة  الففةا ال 

 وت ثهامة   ة  آااء المففةاهن  ة  ال صةا الحةاهث الثواة ا ماهفهب والثةواة ارنفاهتهةب والثةواة الفانيةهب
من لةل مؤلف ت توم ق موات وجون لوك ومونتيفهو و ولتها الةذهن أفةاوا لاةا ح ةوق المةواطن 

 وح ه    المي واة والحاهب وت اها المصها.

هتفةةون مةةن  ي ا نةةوان ت يةةهق  ايةةفب المواطنةةب  ةة  الففةةا ال ااةة  أمةة  الفصةةل الثةة ن  والةةذ 
 ماحثهن   
أصةةةاص  إذ  ةةة  الماحةةةث ا ول جةةةذوا الاحةةةث  ةةة  مف ةةةوم المواطنةةةب ا ةةةا اريةةةةم تتن ولةةة 

االنتمةة ء لألمةةب أي االنتمةة ء ل  هةةاة واحةةاة ولةةهق ل ةةاق واحةةا     ةةا يةة وى اريةةةم اةةهن الميةةامهن 
هب ج ءت امنظوا إني ن  لة لم  ه ةام ماةاأ المية واة لاةا أية ق وغهامم   إذ إن الواه ب اريةم

توحها الم  ماةب وتفة  ؤ الفةاء   وفة ن المف ةوم الية  ا مةو الاالة  والالهةب   ةذس الصةهغب تتضةمن 
هف  ه ح و ةه التة  وةال   اريةةم لةه م  اةل أن هتحمةل المالة   حق المال  لاا الاال  ا ل ال وان

 ال فامب المواطن    لصان  الح ل  م  فامب ميام . ميؤوله ته وواجا ته  ف ن م  
مةن لةةل الماهنةب الف ضةاب  إلا  ايفب الف ااا   ة  المواطنةبونتطاق    مذا الماحث أهضً        

 .اطنون أجتاء من ذلك النظ م الفا الت  هالو إله   الف ااا    لاولب لناس نظ م فا  والمو 
 اايةةت  هةةةه الاوا ةةةا  ةةة  الففةةا ال ااةةة  الحةةةاهث . ا نةةوان المواطنةةةب وجةة ء الماحةةةث الثةةة ن  

 والماج ه ت الت  أي مت    تحاها مف وم المواطنب    الففا ال اا  الحاهث وم    
) الاولةةب ال ثم نهةةب والحماةةب الفانيةةهب لاةةا مصةةا ولصةةا الن ضةةب ال ااهةةب (  ف نةةت مةةذس 

الن ضةةب متمثاةةب  ةة  لةةاة  الاوا ةةا ا يةة ق  ةة  تحاهةةا ا  فةة ا الفايةةفهب الوطنهةةب لةةاى اواا لصةةا





 ت   لنا أاونهق ال فاة .  ف نةت نظاتةه إلةا والماحث الث ن  تحاها مف وم المواطنب وطاه 
المةةواطن ا نةةه هوةةفل افهةةتة مةةن الافةة  ت النظاهةةب لاةةنظم الاهم ااطهةةب التةة  تنت ج ةة  الةةاول الحاهثةةب . 
والمواطنهب م  مجمولب من اللص  ء والصةف ت التة  هفتيةا   ارنية ن افتية اً  ا لتااهةب والةت ام 

 والمم ايب .
التااهةةةب الوطنهةةةب والتةةة  تاتفةةةت لاةةةا محةةةواهن  اايةةةبا  ةةة  مةةةذا الماحةةةث فةةةذلك لصصةةةت 

 أي يههن مم  الوطن وارني ن .
وت وم التااهب المواطنهب اتغذهب الاوااط ال  طفهةب التة  توةا المةت ام إلةا وطنةه ومة  اوااةط  

تيةةتنا إلةةا وحةةاة الاغةةب والث   ةةب والتةة اهل والمصةة لص الموةةتافب   وال ةة اات والت  لهةةا الن ا ةةب مةةن  ةةهم 
 لب الت  هنتم  إله   الفاا .الجم 

و ةة  لة ةةب المةةواطن ا ليةةاطب ه ةةاا ال فةةاة أن المةةواطن مصةةاا اليةةاطب وميةةتنا اليةةه اة   
ومو الوجه الثن       مف وم المواطن     و الحة فم والمحفةوم . ومةذس الثن  هةب ه يةم   ال فةاة إلةا 

 ( .هلهب   ثن  هب ت يهيهب ثن  هب   نونهب   ثن  هب يه يهب   ثن  هب ت ا أاا ب أنواع   ) 
 ولتمت الاي لب ال تمب   أوضحت  ه   أمم النت  ج الت  توصات إله     أثن ء احث  . 

 ومن اهلل التوفيق
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 


