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ملخص: 
غزة،  قطاع  يف  اجلامعي  ال�شباب  لدى  امل�اطنة  مفه�م  معرفة  اإىل  الدرا�شة  تهدف 
فتطرقت اإىل مفه�م امل�اطنة يف اأدبيات الفكر ال�شيا�شي، ودواعي انباعث مفه�م امل�اطنة، 
وم�شت�يات امل�اطنة، واأهم املبادئ والقيم التي تتعلق بامل�اطنة، كما و�شحت واقع امل�اطنة 
يف ظل ال�رضاع الفل�شطيني الداخلي.وافرت�شت الدرا�شة وج�د حالة من الرتدد واالزدواجية 

لدى طلبة اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة نح� وعيهم مببادئ وقيم امل�اطنة.
لقيا�س  التحليلي  ال��شفي  املنهج  املنهجية على  الدرا�شة يف مقاربتها  ا�شتندت  وقد 
مدى و�ش�ح اأبعاد امل�اطنة وقيمها ومبادئها لدى ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني با�شتخدام 
اال�شتبانة اأداة من اأدوات امل�شح امليداين، حيث ا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شل�ب العينة الع�ش�ائية، 
حيث ُحدِّد العدد واحلجم وفق ن�شبة عدد طالب كل جامعة من املجم�ع الكلي للجامعات 
االأربعة، ووفق ن�شبة الذك�ر واالإناث داخل كل جامعة من جمم�ع الطلبة يف اجلامعة نف�شها، 

ومتثلت العينة بن�شبة 1% من جمتمع الدرا�شة الكلي والبالغ عدده 69129.
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The Philosophy of Citizenship among the Palestinian Youth: 
Students of the Gaza Universities as a Model

Abstract: 

This study aims to find out the concept of citizenship among university 
students in the Gaza Strip, and discusses the concept of citizenship in the 
literatures of political thought, reasons of its rising and the most important 
principles and values   related to citizenship.The paper explains the reality 
of citizenship in light of the internal Palestinian conflict and assumes the 
existence of a state of hesitation and duplication among Palestinian university 
students toward their awareness of the principles and values   of citizenship. 

This study was based on the Analytical Descriptive Method to measure the 
clarity of dimensions, values   and principles of citizenship among Palestinian 
university students by using a questionnaire as a field survey tool.A random 
sample was pre- determined according to the percentage of the number of 
students from each university and the percentage of male and female.The 
sample consisted of 1% out of the total number of student community which 
is 69,129 students.
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مقدمة: 
يعتمد النظام ال�شيا�شي للدولة يف تاأ�شي�شه على بناء املجتمع وتنميته وتاأهيله ثقافيًا 
و�شيا�شيًا، واإمناء ال�عي الكامل لديه بقيم ومبادئ امل�اطنة، ملا له من اأثر يف عملية بناء 
النظام ومتا�شكه، و�ش�اًل اإىل التنمية ال�شاملة للدولة ب�شكل عام واملجتمع ب�شكل خا�س.فلقد 
اأ�شبحت امل�اطنة االأ�شا�س الذي تعتمد عليه الدولة يف عمليات التنمية االإن�شانية وم�شاريع 
فكراً  للم�اطنة  احلقيقي  باملعنى  االأفراد  بت�عية  تهتم  الدولة  اأن  اأي  والتط�ير،  االإ�شالح 

وممار�شة.
اأو�شل�  باتفاق  املعروف  املبادئ  اإعالن  اتفاق  نتيجة  الفل�شطينية  ال�شلطة  ن�ش�ء  كان 
عام 1993م على جزء من االأرا�شي الفل�شطينية التي احتلتها اإ�رضائيل عام 1967م، اأمراً 
يتطلب منها القيام بتعميق امل�اطنة داخل املجتمع الفل�شطيني، وتنميته وتط�يره العتباره 
االأ�شا�س الذي يبنى عليه املجتمع، ويتم تط�يره من خاللها.ويرتكز هذا البناء ب�شكل كبري 
على فئة ال�شباب داخل املجتمع ملا لهم من دور كبري يف بنائه وتط�يره، و�ش�اًل اإىل التنمية 

ال�شاملة للمجتمع والدولة.
ال�شابقة،  االأجيال  عن  خمتلفة  تك�ن  تكاد  جديدة  مرحلة  الفل�شطيني  ال�شباب  يعي�س 
حيث ميتلك من و�شائل املعرفة واالت�شال الكثري.فاإمكانه اأن يتعرف على قيم املجتمعات 
االأخرى، ويتاأثر بها، ويقبل ويرف�س منها ما يريد.وبا�شتطاعة ال�شباب الفل�شطيني الي�م _
ورغم احل�شار لقطاع غزة على �شبيل املثال_ اأن يخرتق احل�شار عرب تكن�ل�جيا املعل�مات 
يك�ن  اأن  ي�شتطيع  يريد.حيث  الذي  االفرتا�شي  العامل  يف  يعي�س  واأن  االت�شاالت،  وث�رة 
واأزماته،  ال�طن ومعاناته  اأن يك�ن حا�رضا دومًا يف  ال�طن وي�شتطيع  حا�رضاً غائبًا يف 

وي�شتطيع اأن يك�ن منا�شاًل م�شاركًا يف بناء ال�طن وحترره.
ولكن ال�اقع الذي يعي�شه ال�شباب الفل�شطيني ب�شبب االنق�شام ال�شيا�شي الذي وقع يف 
الغربية  ال�شفة  بني  واقت�شادي  اجتماعي  النق�شام  اأف�شى  والذي   ،2007 ي�ني�  حزيران 
املعل�مات  ث�رة  من  يجعل  قد  حدة،  على  املنطقتني  من  منطقة  كل  يف  بل  غزة،  وقطاع 
الناجت عن �رضاع  ال�شيا�شي  االنق�شام  اأنتج  الفل�شطيني.لقد  ال�شباب  واالت�شاالت وبااًل على 
حركتي فتح وحما�س تقلي�س م�شاحة كبرية من م�شاحة احلريات واحلق�ق، واأثر �شلبًا على 
كبري،  ب�شكل  وال�شيا�شية  ال�شعبية  امل�شاركة  تراجع  اإىل  واأدى  وامل�شاءلة  ال�شفافية  عمليات 
باله�ية  االإح�شا�س  وغاب  املبادرة  وروح  كالت�شامح  امل�اطنة  قيم  من  العديد  واختفت 
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اأبناء  بني  التمييز  زاد  وعليه  ال�طن  من  اأكرث  للحزب  وال�الء  االنتماء  وزاد  بها،  واالعتزاز 
ال�شباب وبخا�شة يف  ن�شبة كبرية من  ال�طن طم�ح  الهجرة من  واأ�شبحت  ال�احد،  ال�طن 
قطاع غزة.ولعل الك�ارث التي حدثت يف عر�س البحر مع املهاجرين من القطاع دليل على 
حجم الكارثة ال�طنية التي و�شل اإليها ال�شباب يف قطاع غزة من رف�س لال�شتمرار والعي�س 

يف ال�طن.
وحتديداً  غزة،  قطاع  يف  خا�شة  الفل�شطيني  ال�شباب  يعي�شه  الذي  ال�اقع  هذا  ظل  يف 
ال��شع ال�شيا�شي واالقت�شادي االأمر الذي قد ي�ؤدي اإىل زعزعة القيم لدى ال�شباب اجلامعي 
من  عينة  لدى  امل�اطنة  مفه�م  و�ش�ح  مدى  ال�شتك�شاف  الدرا�شة  هذه  تاأتي  الفل�شطيني، 

ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
�شهد املجتمع الفل�شطيني اأحداثًا متتالية، اأثرت يف العديد من قيمه ومبادئه فال�رضاع 
الفل�شطيني الداخلي اأنتج يف حزيران 2007م انق�شامًا �شيا�شيًا وجمتمعيًا انعك�س وب�شكل 
انعك�شت  كبرية  اإ�شكالية  واأوجد  غزة،  قطاع  يف  الفل�شطينية  املجتمعية  البنية  على  كبري 
من  وغريها  واالنتماء  وال�الء  وال�اجبات  واحلق�ق  امل�اطنة  مفه�م  على  كبري  وب�شكل 
من  القطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شباب  يعي�شه  الذي  ال�اقع  ظل  امل�اطنة.ويف  ومك�نات  قيم 
ح�شار االحتالل اال�رضائيلي، وكرثة عدد اخلريجني والبطالة املتفاقمة، والت�شخم ال�رضيع، 
واالنق�شام ال�شيا�شي واملجتمعي، والعديد من الع�امل االأخرى، ويف ظل ت�افر فر�س للحياة 
ب�شكل اأف�شل خارج القطاع، والتي بدورها قد تدفع ال�شباب يف التفكري بالهجرة.تربز م�شكلة 
الدرا�شة والتي تكمن يف اختالل وعدم و�ش�ح مفه�م امل�اطنة بكامل مك�ناته، من هذا كله 

ميكننا اإعادة �صياغة امل�صكلة يف الت�صاوؤل الرئي�صي الآتي: 
ما مدى و�ش�ح مفه�م امل�اطنة لدى ال�شباب اجلامعي يف قطاع غزة؟ ويتفرع من . 1

هذا الت�شاوؤل الرئي�س جمم�عة من االأ�شئلة الفرعية م�ؤداها ما ياأتي: 
التي تق�م عليها امل�اطنة واأهم املتغريات املعا�رضة . 2 النظرية  اأهم املنطلقات  ما 

امل�ؤثرة فيها؟ 
ما مدى وعي ال�شباب الفل�شطيني باأبعاد امل�اطنة؟ . 3
كيف ت�شكلت الثقافة ال�شيا�شية الفل�شطينية يف اإطارها اخلا�س؟ . 4
ماذا نق�شد مبفه�م امل�اطنة وفق املنطلقات النظرية التي قامت عليها؟ . 5
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واالنتماء . 6 ال�الء  قيم  على  امل�اطنة  الأبعاد  الفل�شطيني  ال�شباب  فهم  انعك�س  كيف 
للنظام ال�شيا�شي.

فرضيات الدراسة: 

تنطلق الدرا�صة من الفر�صيات الآتية: 
طلبة . 1 لدى  واالزدواجية  الرتدد  من  حالة  اأنتج  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  االنق�شام 

اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة نح� وعيهم مببادئ وقيم امل�اطنة.
�شل�كيات وممار�شات النظام احلاكم واالأحزاب ال�شيا�شية الفل�شطينية الرئي�شية كل . 2

يف منطقة �شيطرته، عمقت من �شعف ال�عي بقيم امل�اطنة.
اال�شتقطاب احلزبي وتبعياته انتجت عدم م�شاواة بني امل�اطنني اأمام القان�ن.. 3

أهداف الدراسة: 
الفكر . 1 اأدبيات  خالل  من  الع�رضي  مبفه�مها  امل�اطنة  قيم  اأبعاد  اأهم  ا�شتخال�س 

ال�شيا�شي واالجتماعي، واإلقاء ال�ش�ء على اأهم املتغريات املعا�رضة امل�ؤثرة فيها.
درا�شة وحتديد مدى وعي طلبة اجلامعات يف قطاع غزة باأبعاد امل�اطنة.. 2
حماولة فهم قيم ومبادئ امل�اطنة لدى ال�شباب الفل�شطيني.. 3
معرفة اأثر االنق�شام ال�شيا�شي وال�رضاع الفل�شطيني الداخلي على قيم امل�اطنة عند . 4

ال�شباب الفل�شطيني.
فهم الدور الذي ت�ؤديه االأحزاب ال�شيا�شية يف تعزيز اأو اإ�شعاف قيم امل�اطنة لدى . 5

ال�شباب الفل�شطيني.

أهمية الدراسة: 

تظهر اأهمية الدرا�صة يف اجلوانب الآتية: 
تعدُّ امل�اطنة من الدرا�شات النادرة يف املجتمع الفل�شطيني ب�شكل عام، والتي لها . 1

اأهميتها واأثرها يف املجتمع الفل�شطيني.
مبا . 2 امل�اطنة  مفه�م  تتناول  مماثلة  اأخرى  لدرا�شات  الباب  الدرا�شة  هذه  تفتح 

يتنا�شب مع املجتمع الفل�شطيني وخ�ش��شيته.
ال�شباب . 3 مل�شتقبل  م�شتقبلية  روؤية  و�شع  يف  دورها  الدرا�شة  هذه  اأهمية  من  تزيد 
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الفل�شطيني اأو الروؤية اال�شرتاتيجية لعالج اخللل يف مدى و�ش�ح مفه�م امل�اطنة باأبعاده 
لديهم.
تبني اأثر االنق�شام ال�شيا�شي وال�رضاعات الداخلية الأي جمتمع على املجتمع نف�شه . 4

والنظام ال�شيا�شي وقيم امل�اطنة ومبادئها.
الدرا�شة تفتح اأفاق لدرا�شات م�شتقبلية تتعلق بامل�اطنة لدى قطاعات اأخرى من . 5

الفل�شطينيني مثل العمال والفالحني واملراأة والعاطلني عن العمل، غريهم.

حدود الدراسة: 

امل�اطنة  ♦ مفه�م  على  الرتكيز  خالل  من  الدار�شة،  لهذه  املو�صوعي  احلد  اأولً: 
واإ�شكاالته لدى �شباب اجلامعات، 

ثانياً: احلد املكاين وه� عينة من طلبة اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة. ♦
ثالثاً: احلد الزماين: حيث يعالج الفرتة الزمنية التي يعي�س فيها ال�شعب الفل�شطيني  ♦

حالة االإنق�شام ال�شيا�شي وحروب متتالية على قطاع غزة. 

منهج الدراسة: 
لقيا�س  التحليلي  ال��شفي  املنهج  الباحث  على  تفر�س  القائمة  الدرا�شة  طبيعة  اإن 
مدى و�ش�ح اأبعاد امل�اطنة وقيمها ومبادئها لدى ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني با�شتخدام 
اال�شتبانة اأداة من اأدوات امل�شح امليداين، حيث ا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شل�ب العينة الع�ش�ائية، 
وُحدِّد العدد واحلجم وفق ن�شبة عدد طالب كل جامعة من املجم�ع الكلي للجامعات االأربع، 
ووفق ن�شبة الذك�ر واالإناث داخل كل جامعة من جمم�ع الطلبة يف اجلامعة نف�شها، ومتثلت 

العينة بن�شبة 1% من جمتمع الدرا�شة الكلي والبالغ عدده 69129.

صدق األداة وثباتها: 
لقد عر�شت اال�شتبانة على عدد من املتخ�ش�شني يف هذا املجال، وُعِدلت مبا اأ�شاروا 
للدرا�شة،  اخلا�شعة  اجلامعات  691 طالبًا وطالبة يف  االأداة على عينة من  ثم طبقت  به، 
الطلبة  ا�شتبانة مل ترجع من قبل   59 ا�شتبانة بينما   632 كان عدد اال�شتبانات املرجعة 
املبح�ثني، وقد اأجري اختبار األفا كرونباخ Alpha Cranach's لقيا�س االأداة ومدى ترابط 
فقرات اال�شتمارة، وبلغت قيمة األفا 80.24% وهي نتيجة مقب�لة فمن املتعارف عليه اأن 

معدل القب�ل 60% فما ف�ق.
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الدراسات السابقة: 

اله�ية  على  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  عملية  .اأثر   )2011( رحمة  اأبو  الدين  عماد  درا�شة 
الفل�شطينية: درا�شة الجتاهات طلبة اجلامعات الفل�شطينية بقطاع غزة، ر�شالة ماج�شتري غري 

من�ش�رة، جامعة االأزهر/ غزة، فل�شطني.
الفل�شطينية يف قطاع غزة  اإىل اجتاهات طلبة اجلامعات  التعرف  اإىل  الدار�شة  هدفت 
االجتاه  بني  املحتملة  العالقة  عن  والك�شف  الفل�شطينية،  واله�ية  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  نح� 
ف�ش�ل  �شتة  درا�شته  يف  الباحث  تناول  وقد  الفل�شطينية،  واله�ية  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  نح� 
ناق�س خاللها املفاهيم النظرية للدرا�شة، واملتمثلة يف ال�شل�ك واالجتاه والت�ش�ية ال�شيا�شية 
وتط�رها يف الفكر ال�شيا�شي الفل�شطيني، واله�ية الفل�شطينية ومراحل تط�رها يف م�شرية 
وقد  غزة،  قطاع  جامعات  طلبة  على  طبقت  التي  امليدانية  والدرا�شة  الفل�شطيني،  ال�شعب 

ت��شلت الدرا�شة اإىل النتائج االآتية: 
Ú  �نح االجتاه  بينما  بال�شلبية،  يت�شم  الت�ش�ية  عملية  نح�  للطلبة  العام  االجتاه  اأن 

اله�ية الفل�شطينية ميتاز باالإيجابية، وتبني وج�د فروق ذات داللة اإح�شائية بني مت��شطات 
درجات طلبة اجلامعات على مقيا�س االجتاه نح� الت�ش�ية ال�شيا�شية وفقًا ملتغري اجلامعة 
بني اجلامعة االإ�شالمية واجلامعات االأخرى ل�شالح اجلامعات االأخرى )االأزهر – االأق�شى 
للت�ش�ية  تاأييداً  االأقل  هم  االإ�شالمية  اجلامعة  طلبة  اأن  يعني  وهذا   ، املفت�حة(  – القد�س 

ال�شيا�شية.
Ú  الت�ش�ية نح�  االجتاه  مقيا�س  على  الطلبة  درجات  مت��شطات  بني  الفروق  كانت 

ال�شيا�شية، بناًء على متغري االنتماء ال�شيا�شي، بني فتح واالجتاهات االأخرى )االإ�شالميني – 
الي�شار( ل�شالح فتح يف الدرجة الكلية ملقيا�س االجتاه نح� الت�ش�ية ال�شيا�شية، ما يعني اأن 

م�ؤيدي فتح هم االأكرث تاأييداً للت�ش�ية.
Ú  اأظهرت الدرا�شة فيما يتعلق مبقيا�س اله�ية الفل�شطينية وج�د فروق دالة اإح�شائيًا

واجلامعات  االإ�شالمية  اجلامعة  بني  اجلامعة  ملتغري  وفقًا  الطلبة  درجات  مت��شطات  بني 
االأخرى ل�شالح االإ�شالمية يف البعد االإ�شالمي، وبني اجلامعة االإ�شالمية واجلامعات االأخرى 

ل�شالح اجلامعات االأخرى يف البعدين ال�طني والق�مي.
Ú  ،الطلبة درجات  مت��شطات  بني  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  الدرا�شة  بينت 

البعد  يف  الي�شار  ل�شالح  االأخرى  واالجتاهات  الي�شار  بني  ال�شيا�شي  االنتماء  ملتغري  وفقًا 
الق�مي، وبني االإ�شالميني واالجتاهات االأخرى ل�شالح االإ�شالميني يف البعد االإ�شالمي.
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Ú  بفارق ولكن  واالأق�ى،  الرئي�شية  اله�ية  ال�طنية هي  اله�ية  باأن  الدار�شة  اأظهرت 
ن�شبي �شئيل عن اله�ية االإ�شالمية.

الفل�شطينية على  االإخبارية  االإلكرتونية  .اأثر امل�اقع   )2008( وردة  اأبو  اأمين  درا�شة 
ر�شالة   ،)2007  –  2000( من�ذجا  النجاح  جامعة  طلبة  ال�شيا�شي:  واالنتماء  الت�جه 

ماج�شتري، جامعة النجاح، نابل�س، فل�شطني.
تناول الباحث خالل درا�شته املك�نة من �شتة ف�ش�ل، درا�شة االإعالم ووظائفه وتط�ره 
التي يقدمها واأن�اعه ومت�يله، ومفه�م  واأهميته، واالإعالم االلكرتوين واأهميته واخلدمات 
ال�شيا�شي، وعالقة االت�شال واالإعالم بال�شيا�شة، واالإعالم االلكرتوين والت�جهات  االنتماء 
ال�شحافة  وواقع  ال�شيا�شي،  االنتماء  تدعيم  يف  االإلكرتونية  ال�شحافة  ودور  ال�شيا�شية، 

العربية االإلكرتونية واالإعالم االإلكرتوين الفل�شطيني ودورهما يف ال�شاحة ال�شيا�شية.
تناولت الدرا�شة الدور ال�شيا�شي للحركة الطالبية يف اجلامعات الفل�شطينية، واالإنرتنت 
ال�شيا�شي، والدور  الفل�شطينية ون�شاطها  واجلامعات وواقع احلركة الطالبية يف اجلامعات 
ال�شيا�شي وال�طني جلامعة النجاح، واأثر امل�اقع االإخبارية يف الت�جه واالنتماء ال�شيا�شي 
لطلبة جامعة النجاح ال�طنية.وت��شل الباحث اإىل نتيجة رئي�شة وهي اأن االإعالم االإلكرتوين 

امل�جه ي�شعف الت�جه واالنتماء ال�شيا�شي لل�طن ويق�يه باجتاه احلزب.
»روؤية  متغري  عامل  يف  امل�اطنة  .�شناعة   )2005( ال�رشيدة  العزيز  عبد  بن  خالد 
يف ال�شيا�شة االجتماعية، بحث مقدم للقاء قادة العمل الرتب�ي يف وزارة الرتبية والتعليم، 

اململكة العربية ال�شع�دية.
وال�طنية  امل�اطنة،  مفه�م  خاللها  ناق�س  ف�ش�ل،  اأربعة  درا�شته  يف  الباحث  تناول 
وفل�شفاتها، ومفه�م ال�طنية ال�شع�دية، واحلركة العاملية وال�طنية، واآفاق تعزيز ال�طنية.

وقد ت��شل الباحث اإىل: 
Ú  عدم القدرة على اإعطاء معنى »لالنتماء« وعدم وج�د اإطار قيمي ينتظم من خالله

املجتمع، يفرز حالة من الت�شتت والتلف املر�شي.
Ú  فقدان الق�اعد امل�شرتكة لعي�س حياة م�شرتكة ينتج عنها جمتمع حملي تائه تتاآكل

الفردية واال�شتبدادية واالنعزالية، وذلك ما يق��س  اأه�اء  الثقة وتزداد فيه فريو�شات  فيه 
معنى امل�اطنة.

Ú  اأحيانًا بهم  تنتهي  لالنتماء  معنى  عن  اليائ�س بحثًا  بال�شعي  ال�شباب  ان�شغال 
للخ�ش�ع اإىل اأ�شكال من الع�شبيات والتطرف الغريب.
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Ú  ،هناك حاجة اإىل ال�عي بقيمنا، الأن ذلك كله ينعك�س على فكرنا ودورنا وم�شتقبلنا
وذلك باأن نتعاىل �ش�يًا على التحديات خارجية كانت اأو داخلية.

Ú  ال ميكن ا�شتثناء اأي م�ؤ�ش�شة ر�شمية كانت اأو غري ر�شمية من تعميق وتربية معنى
تكامل  هناك  يكن  مل  ما  واال�شتمرار  الدوام  ال�طنية  ملفه�م  يكتب  اأن  ميكن  وال  ال�طنية، 

وت�شافر وتن�شيق بني جهات املجتمع املختلفة.
درا�شة  امل�اطنة:  االأ�شا�شي مببادئ  التعليم  وعي طالب   .)2005( نافع  املنعم  عبد 

ميدانية، جملة كلية الرتبية جامعة الزقازيق، عدد ماي�.
تناول الباحث االإطار النظري ملفه�م امل�اطنة واأهم مبادئها واآفاق اخلربة الرتب�ية 
ال�اقع  يف  امل�اطنة  واإ�شكاليات  امل�اطنة  مببادئ  ال�عي  تنمية  يف  املعا�رضة  العاملية 
الزقازيق.وت��شل  جامعة  طلبة  من  عينة  على  امليدانية  الدرا�شة  اأجريت  وقد  امل�رضي، 

الباحث اإىل: 
Ú  حمن من  للخروج  �شبياًل  كان  والذي  املجتمعات،  بتط�ر  تط�ر  مفه�م  امل�اطنة 

ال�اقع واأزماته.
Ú  الن�ش��س يف  تتمثل  االأوىل  ركيزتني:  على  ترتكز  للم�اطنة  احلقيقية  املمار�شة 

الثانية  اأما  ال�شيا�شي،  والرتتيب  الت�افق  واآليات  امل�ؤ�ش�شية  والبنية  والد�شت�رية  القان�نية 
والتي  امل�اطنة،  ملبادئ  ال�شل�كية  واملمار�شة  واالأخالقية  االجتماعية  القيم  على  فرتتكز 
وال�عي  ال�شيا�شي  واالإدراك  احل�شاري  والرقي  الثقايف  الن�شج  من  الئق  م�شت�ى  عن  تعرب 

ال�شليم من قبل امل�اطنني.
Ú  انخفا�س يف وعي طالب التعليم االأ�شا�شي مببادئ امل�اطنة وازدواجيته وتناق�شه

جتاه معظم املبادئ.
.وعي طالب اجلامعة ببع�س قيم امل�اطنة: درا�شة  مو�صى علي ال�رشقاوي )2005( 

ميدانية، جملة درا�شات يف التعليم اجلامعي جامعة عني �شم�س، العدد التا�شع.
االأخرى،  باملفاهيم  وعالقته  امل�اطنة  ملفه�م  النظري  التاأ�شيل  الباحث  تناول 
فيها  تناول  امل�اطنة  باأبعاد  اجلامعات  طالب  وعي  طبيعة  امليدانية  درا�شته  يف  وتناول 
وامل�شاركة اجلماعية، وقدم  وال�الء، واحلرية،  واالنتماء  ال�طن،  خم�شة ج�انب وهي: حب 
روؤية مقرتحة ح�ل اآفاق تفعيل مبداأ امل�اطنة ودور م�ؤ�ش�شات املجتمع ذات العالقة يف ذلك، 

وخل�س الباحث اإىل: 
Ú  هناك وعي بقيم حب ال�طن واالنتماء وال�الء واحلرية وامل�شاركة اجلماعية لطلبة

جامعة الزقازيق.
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Ú  ال ت�جد فروق يف م�شت�ى ال�عي بقيم امل�اطنة تعزى ملتغري التخ�ش�س االأكادميي
وملتغري  العلمية،  الكليات  ل�شالح  واحلرية  وال�الء  االنتماء  قيم  با�شتثناء  علمي  اأو  اأدبي 

اجلن�س با�شتثناء قيمة اجلماعية.
Ú .ال�عي بقيم امل�اطنة مت�شابه بني طلبة الريف واحل�رض
Ú .م�شت�ى تعليم ال�الدين ال ي�ؤثر على املعرفة بقيم امل�اطنة
Ú  م�شت�ى معرفة اأبناء اأ�شحاب الدخ�ل املنخف�شة بقيم امل�اطنة اأكرب من اأ�شحاب

الدخ�ل املرتفعة.
Ú .قدم الباحث روؤية مقرتحة لتفعيل دور اجلامعة يف اإمناء ال�عي بقيم امل�اطنة

.اأثر االنفتاح الثقايف على مفه�م امل�اطنة لدى  عثمان بن �صالح العامر )2005( 
ال�شباب ال�شع�دي: درا�شة ا�شتك�شافية، مدير عام الرتبية والتعليم، اململكة العربية ال�شع�دية.
ملفه�م  النظري  التاأ�شيل  خاللها  ناق�س  ف�ش�ل،  اأربعة  درا�شته  يف  الباحث  تناول 
امل�اطنة،  مفه�م  على  انعك�شت  التي  املعا�رضة  العاملية  واملتغريات  واالنتماء  امل�اطنة 
ويف درا�شته امليدانية تناول طبيعة وعي ال�شباب ال�شع�دي باأبعاد امل�اطنة وتقدمي روؤية 
ذلك. العالقة يف  ذات  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  ودور  امل�اطنة،  مبداأ  تفعيل  اآفاق  مقرتحة ح�ل 

وخل�س الباحث اإىل: 
Ú  التي االنتخابات  خالل  من  ال�شيا�شية  امل�شاركة  م�شاحة  زيادة  نح�  ت�جه  هناك 

تقررت، و�شل�شلة احل�ارات ال�طنية التي تعاقبت.
Ú  تفتح اأب�اب االإعالم من خالل ف�شائيات حتمل من الثقافة ال�شيا�شية اأطيافًا واأل�انًا

االختالل  من  ن�عًا  اأحدثت  واأطروحات  اأراء  من  تقدمه  وما  )االنرتنت(  املعل�مات  و�شبكة 
واال�شطراب فيما يعتقد ال�شباب به من قيم، وما ي�ؤمن من مفاهيم وقناعات، وما يتبناه 

من اجتاهات.
Ú  وج�د تناق�س يف بنية ال�عي وال�ش�رة الذهنية لدى ال�شباب عن بع�س املفردات

املرتبطة بالتعددية، واالنفتاح على االآخر، واحلرية وامل�شاركة ال�شيا�شية، والرتدد تارة بني 
االإقبال على الفكر املطروح عرب و�شائل االت�شال واالإعالم وبني التم�شك باجلذور.

Ú  الفكرية االأزمة  عتبة  على  ال�شع�دي  ال�شباب  و�شعت  الثقايف  االنفتاح  عمليات 
وحالة من ال�رضاع الفكري واالأيدي�ل�جي بني التيارات الفكرية والعقائدية املت�اجدة يف 
اخل�ش��شية  على  احلفاظ  وج�ب  اإىل  الداعي  الديني   البعد  ذات  �ش�اء  ال�شع�دية،  ال�شاحة 
واله�ية الذاتية، اأو التيارات ذات املنطلقات الغربية ال�افدة الداعية اإىل التحررية واالنفتاح.
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Ú  وج�د ق�ش�ر وا�شح يف دور العديد من م�ؤ�ش�شات املجتمع الثقافية والتعليمية يف
ت�شكيل ال�عي بال�ش�رة التي تقت�شيها غايات املجتمع ودعمه وتنميته.

تربية  يف  املعا�رضة  االجتاهات  امل�اطنة:  .تربية   )2001( احلبيب  اإبراهيم  فهد 
امل�اطنة، جامعة امللك �شع�د، اململكة العربية ال�شع�دية.

تناول الباحث يف درا�شته خم�شة ف�ش�ل، حيث تناول املفاهيم املرتبطة بامل�اطنة 
واالجتاهات املعا�رضة يف تربية امل�اطنة، ودور امل�ؤ�ش�شات �شمن االجتاهات املعا�رضة 
وتربية  امل�اطنة  تربية  يف  املعا�رضة  االجتاهات  لت��شيح  ومناذج  امل�اطنة،  تربية  يف 
لرتبية  املقرتح  والت�ش�ر  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  ال�شع�دية،  العربية  اململكة  يف  امل�اطنة، 

امل�اطنة يف اململكة العربية ال�شع�دية، وخل�س الباحث يف درا�شته اإىل: 
Ú  وغري احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  يف  امل�اطنة  مفاهيم  تر�شيخ  يف  عام  ق�ش�ر  وج�د 

احلك�مية كافة يف ن�رض قيم امل�اطنة كال�الء واالنتماء، ويف تثبيت هذه القيم لدى امل�اطن 
ال�شع�دي عامة وال�شباب خا�شة.

Ú  وامل�شاجد االإعالمية  وامل�ؤ�ش�شة  واملدر�شة  واالأ�رضة  التعليمية  امل�ؤ�ش�شة  على 
ال�شباب  وتثقيف  تر�شيخ  يف  كبرية  مهمة  والرتفيهية  والريا�شية  الثقافية  وامل�ؤ�ش�شات 
ال�شع�دي ح�ل قيم امل�اطنة مثل االنتماء وامل�شاركة و�ش�ال اإىل �شباب قادر على احلفاظ 

على املجتمع يف ظل ت�حد الروؤى داخل املجتمع ال�احد.
�صيف نا�رش علي املعمري وحممود طو�صون )2001(. مق�مات التنمية لدى ال�شباب 
العربي ودور امل�ؤ�ش�شات التنم�ية يف تنميتها، كلية الرتبية جامعة ال�شلطان قاب��س، �شلطنة 

ُعمان.
للم�اطنة  النظري  التاأ�شيل  فيها  عر�شا  ف�ش�ل،  اأربعة  يف  الدرا�شة  الباحثان  تناول 
التن�شئة يف تنمية قيم امل�اطنة لدى  العربي، ودور م�ؤ�ش�شات  ال�شباب  وقيم امل�اطنة لدى 

ال�شباب العربي، وقد خل�س الباحثان اإىل: 
Ú  التن�شئة م�ؤ�ش�شات  جه�د  اإليه  ت�جه  اأن  يجب  ما  اأهم  من  امل�اطنة  تربية 

للفرد. االجتماعية 
Ú  اإهمال عدم  يجب  فاإنه  املحلية،  امل�اطنة  اأبعاد  على  الرتكيز  من  بالرغم 

العاملي. بعدها 
Ú  واأف�شل املختلفة  قيمها  وحتديد  بامل�اطنة  يتعلق  فيما  البحث  تفعيل  �رضورة 

لتنميتها. الطرق 
Ú  امل�شئ�لية وحتمل  ال�طني،  وال�الء  االنتماء،  ال�شاحلة:  امل�اطنة  مق�مات 
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االجتماعية، بحاجة اإىل التعزيز واملحافظة عليها من تاأثري الع�ملة وم�ؤ�ش�شاتها املختلفة.
Ú  يجب االهتمام بامل�ؤ�ش�شة االإعالمية وبخا�شة يف هذه املرحلة الأنها م�شدر الثقافة

ال�شيا�شية وال�طنية لدى الطالب.
Ken Osborne )2000( .«Education for Citizenship», Issue Fourteen, Uni-

versity of Manitoba, Canada, Winter.

امل�اطنة  وحق�ق  امل�اطنة  اأجل  من  والتعليم  امل�اطنة  مفاهيم  الباحث  يتناول 
وواجباتها وعنا�رض الرتبية املدنية املرتبطة بامل�اطنة وم�ؤ�ش�شات تنمية امل�اطنة وتط�ر 

و�شائل االت�شال واآثارها على امل�اطنة والقطاع اخلا�س وامل�اطنة.وت��شل الباحث اإىل: 
Ú  العلمية 1980 واأ�شبح الرتكيز على امل�اد  اأجل امل�اطنة اختفى منذ  التعليم من 

االأخرى ويرى اأنه من ال�رضوري ا�شتعادة امل�اطنة ملكانتها يف التعليم.
Ú  و�شائل االإعالم وتط�رها اأ�شبحت تهدد قيم امل�اطنة يف املجتمعات يف ظل غياب

روؤية وا�شحة للدولة لتنمية مفه�م امل�اطنة وتعميقه لدى االأفراد.
Ú  القطاع اخلا�س الذي بداأ يجتاح كل �شيء من اأجل حتقيق االأرباح، يهدد العديد من

القيم التي تق�م عليها امل�اطنة.

التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدرا�شات ال�شابقة امل�اطنة يف دول وجمتمعات تتمتع باال�شتقالل وال�شيادة 
الكاملة على اأرا�شيها، وركزت على كيفية تعميق مفه�م امل�اطنة لدى االأفراد يف جمتمعاتها، 

وتاأتي درا�صتنا لتتميز يف تناولها وطرحها عن تلك الدرا�صات يف تناولها: 
االنق�شام بحد ذاته مل يكتب ح�له وعن اأثره داخل املجتمعات، اأو اأي نظام �شيا�شي . 1

على مفه�م امل�اطنة مببادئه وقيمه.
مفه�م امل�اطنة يف املجتمع الفل�شطيني ب�شكل عام مل يتم تناوله اإاَل يف عدد قليل . 2

من الدرا�شات ال�شابقة، وكذلك احلال مع الدرا�شات التي تناولت مفه�م امل�اطنة لدى ال�شباب 
الفل�شطيني وبخا�شة طلبة اجلامعات.

فاحتة لدرا�شات م�شتقبلية اأكرث عمقًا يف درا�شة امل�اطنة لدى قطاعات اأخرى من . 3
الفل�شطينيني مثل العمال واأ�شحاب روؤو�س االأم�ال، واملعلمني، واملراأة وغريها.
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تقسيمات الدراسة: 
امل�اطنة يف اأدبيات الفكر ال�شيا�شي واالجتماعي.. 1
املتغريات املعا�رضة وانعكا�شها على مفه�م امل�اطنة.. 2
مفه�م . 3 و�ش�ح  مدى  ملعرفة  اجلامعات  طلبة  من  عينة  على  ميدانية  درا�شة 

لديهم. امل�اطنة 

أوالً - اإلطار النظري: املواطنة يف أدبيات الفكر السياسي واالجتماعي:

منذ اأن قامت الدولة- املدينة يف اأثينا القدمية، اأخذت تتبل�ر فكرة امل�اطنة تدريجيًا، 
ول� يف حدود احلقائق االجتماعية واملعرفية ال�شائدة يف ذلك الع�رض.بعد اخلربة الي�نانية 
املدينة  حدود  اجلغرايف  نطاقها  يف  جتاوزت  امل�اطنة.لقد  يف  الرومانية  اخلربة  ن�شاأت 
امل�شيحية ظلت  انت�شار  االإيطالية.ومع  االأرا�شي  االإمرباط�رية خارج  لتطال حدود  )روما( 
فكرة امل�اطنة يف اأوروبا حتت ظالل الدين، ويف الدولة االإ�شالمية فقد عاملت الدولة جميع 
رعاياها من امل�شلمني مب�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات، واأما حق�ق غري امل�شلمني من اأهل 
كان  ما  بني  املقارنة  جت�ز  ال  كانت  واإن  امل�اطنة  حق�ق  بع�س  من  اقرتبت  فقد  الكتاب 
وال�شيا�شية  االجتماعية  املتغريات  نتيجة  الي�م  قائم  ال��شطى، وما ه�  الع�ش�ر  قائمًا يف 

واالقت�شادية )ح�شني، ، 2008، �س4 - 6( .
ومع ت�قيع معاهدة وي�شتفاليا 1648 وظه�ر الدولة الق�مية تط�ر مفه�م امل�اطنة 
وتبل�ر اأكرث مما كان عليه �شابقًا.اأما خالل القرن التا�شع ع�رض، فقد ظهر مفه�م امل�اطنة 
يف اأوروبا �شمن املفاهيم احل�شارية التي اأفرزها الفكر احلديث من خالل االإنتاج الفكري 
لالإن�شان، ودرجت دول العامل يف حتديد �رضوط امل�اطنة ومالحمها وحق�قها وواجباتها، 
يف �ش�ء منطلقات وت�ش�رات حتدد طبيعة العالقة بني الفرد والدولة، مما نتج عنه تعدد 
وتباين ما بني الد�شاتري املختلفة املحددة ملبادئ امل�اطنة، ويف اال�شرتاتيجيات املتبعة 
امل�اطنة  مفه�م  �شياق  مع  تفاعاًل  اأكرث  الن�سء  لتجعل  امل�اطنة  قيم  لتكري�س  ت�شعى  التي 

واأكرث انخراطًا يف ممار�شات معينة ملبادئها.
القرن  ت�شعينيات  من  الثاين  الن�شف  منذ  كبرياً  تط�راً  امل�اطنة  مفه�م  �شهد  لقد 
املا�شي، وارتبط املفه�م بالعديد من االأبعاد العاملية واالإقليمية، يف ظل اجتاه العامل نح� 
املفت�حة،  الف�شائيات  عرب  وال�شيا�شي  الفكري  واال�شتقطاب  الثقايف  والغزو  الدميقراطية، 
واال�شتقطاب اخلارجي للعديد من عق�ل وطاقات ال�شباب للعمل لديها الذين هم عماد الدول 
�شيا�شيًا  وحقنهم  �شبابها  حت�شني  على  بالعمل  الدول  فتهتم  وتط�يرها،  قدراتها  بناء  يف 
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وتعميقًا  ال�طنية  لله�ية  تاأكيداً  اخلارجي،  واال�شتقطاب  الغزو  حماوالت  �شد  وت�عيتهم 
لالنتماء وال�الء لل�طن.

مفهوم املواطنة: 

تعدد مفاهيم امل�اطنة وتعريفاتها بني كتب االجتماع وال�شيا�شة، ففي اللغة ماأخ�ذة 
هي  فامل�اطنة  ال�شيا�شي  مفه�مها  حيث  من  اأما  واحلماية،  االإقامة  حمل  وه�  ال�طن  من 
اإىل  انتماوؤه  عليه  يفر�شها  التي  بال�اجبات  ويلتزم  باحلق�ق  يتمتع  الذي  امل�اطن  �شفة 
ال�طن )عبداحلافظ، 2007، �س9( ، ويف قام��س علم االجتماع مت تعريف امل�اطنة: باأنها 
مكانة اأو عالقة اجتماعية تق�م بني فرد طبيعي وجمتمع �شيا�شي )دولة( ومن خالل هذه 
الثاين احلماية، وتتحدد هذه  الطرف  ال�الء، ويت�ىل  االأول )امل�اطن(  الطرف  العالقة يقدم 

العالقة بني الفرد والدولة عن طريق اأنظمة احلكم القائمة )غيث، 1995، �س56( .
ومن منظ�ر نف�شي: امل�اطنة هي ال�شع�ر باالنتماء وال�الء لل�طن وللقيادة ال�شيا�شية 
التي هي م�شدر االإ�شباع للحاجات االأ�شا�شية وحماية الذات من االأخطار امل�شريية، وبذلك 
االأر�س والبلد.وامل�اطنة ب�شفتها م�شطلحًا معا�رضاً هي  العالقة مع  اإىل  فامل�اطنة ت�شري 
“عالقة  الربيطانية  املعارف  دائرة  عرفتها  كما  تعني  التي   Citizenship للفظ  تعريب 
واجبات  من  العالقة  تلك  تت�شمنه  ومبا  الدولة،  تلك  قان�ن  يحددها  كما  ودولة  فرد  بني 
وحق�ق متبادلة يف تلك الدولة، مت�شمنة هذه امل�اطنة مرتبة من احلرية مع ما ي�شاحبها 
من م�ش�ؤوليات” )دائرة املعارف الربيطانية،�س2004( .ويف القان�ن ال�شيا�شي ت�شتخدم 
لالإ�شارة اإىل ك�ن الفرد ع�ش�اً يف جمتمع �شيا�شي معني اأو دولة، وامل�اطنة يف هذا املعنى 
حتمل بع�س احلق�ق وامل�ش�ؤوليات التي هي حمددة يف القان�ن، وي�شار اإليها اأحيانا اجلن�شية 

. (Bernard, 1999, pp2)

اإذاً يق�شد بامل�اطنة الع�ش�ية الكاملة واملت�شاوية يف املجتمع مبا يرتتب عليها من 
حق�ق وواجبات.وه� يعني اأن اأبناء ال�شعب كافة الذين يعي�ش�ن ف�ق تراب ال�طن �ش�ا�شية 
بدون اأي متييز قائم على اأي معايري حتكمية مثل: الدين اأو الل�ن اأو امل�شت�ى االقت�شادي 
اأو االنتماء ال�شيا�شي وامل�قف الفكري، ويرتتب على التمتع بامل�اطنة �شل�شلة من احلق�ق 
وال�اجبات كامل�شاواة، واحلرية، وامل�شاركة، وامل�شئ�لية االجتماعية )عبدالباقي، 2009(.

بناء  يف  وامل�شاهمة  الدمج  على  تعمل  واالجتماعية  ال�شيا�شية  احلق�ق  ممار�شة  اإن 
وامل�اطنة يف  املجتمع،  �رضائح  والتنا�شق بني  التكامل  االأمة ه�  بناء  فالهدف من  االأمة، 
اأق�ى عامل دمج من خالل دمج االإح�شا�س باالنتماء للمجتمع يف حتديد  هذا املعنى هي 
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ال�شالح العام، وبخا�شة يف جمتمعات تت�شم بالتعددية الثقافية اأو الدينية اأو العرقية....الخ 
. (Jayasuriya, 1993, pp4)

امل�اطنني  واجبات  هي  اأ�شا�شية  دعامة  على  االأول  املقام  يف  امل�اطنة  ارتكزت  لقد 
والتزاماتهم، ومع التط�ر وظه�ر احلركات ال�شيا�شية واحلق�قية وتغري املنظ�مة ال�شيا�شية 
العاملية وظه�ر نظم الدميقراطية الليربالية يف اأوروبا التي �شعت اإىل ت��شيع نظرية امل�اطنة 
يف  املواطنة  حقوق  ق�صمت  احلق�قية،  امل�اطنة  وهي  للم�اطنة  الثانية  الدعامة  بت�فري 

اأوروبا اإىل ثالثة مكونات )عبد احلافظ، 2007، �س11: 12( : 
املكون الأول املواطنة املدنية: تعد اأحدى اأهم نتائج القرن الثامن ع�رض، والتي  ♦

اأقر من خاللها بع�س احلق�ق املدنية كحرية التعبري والفكر واحلريات الدينية، وكذلك اإقرار 
ملبداأ امل�شاواة اأمام القان�ن.

ال�صيا�صية: ظهرت مع القرن التا�شع ع�رض، واأكدت على  ♦ املكون الثاين املواطنة 
احلق�ق اخلا�شة بامل�شاركة يف اإدارة ال�شاأن العام للبالد »امل�شاركة ال�شيا�شية« مثل احلق 

يف الت�ش�يت والرت�شح لل�ظائف العامة.
املكون الثالث املواطنة الجتماعية: ظهرت مع القرن الع�رضين وتعتني ب�شمان  ♦

حد اأدنى من االأمن االقت�شادي للم�اطن حلمايته من ق�ى ال�ش�ق، خا�شة بعد اأن ظهر على 
ال�شطح عي�ب املمار�شات الراأ�شمالية، وه� ما كان يعني بال�رضورة تدخل الدولة ل�شمان 

حدود دنيا من االأمن املادي واالقت�شادي لرعاياها.
باتت امل�اطنة رابطًا اجتماعيًا وقان�نيًا بني االإفراد واملجتمع ال�شيا�شي الدميقراطي، 
والتزامات  م�شئ�ليات  واحلريات  احلق�ق  جانب  اإىل  ت�شتلزم  امل�اطنة  اأن  يعني  ما  وه� 
وال  احلياة،  يف  ثابتًا  حقًا  امل�اطنة  اأ�شبحت  فلقد  الدميقراطي،  امل�رضوع  يف�شل  وبدونهما 
االأنظمة  اأو  العرقية  اأو  الطائفية  االنتماءات  التي تعتمد على  ج�هر له يف ظل املجتمعات 

الدكتات�رية اأو امللكية اأو االر�شتقراطية.
اأن  التي يتعني  ال�رضوري ت�افر جملة من اخل�شائ�س  بناًء على ما تقدم ي�شبح من 
يتمتع بها امل�اطن يف اأي نظام �شيا�شي �ش�اء كان دميقراطيًا ليرباليًا اأم كان غري ذلك وهذه 

اخل�صائ�س هي )فرج، 2004، �س13( : 
م�شاعر االإقدام واجل�شارة: مبعنى اأن يتحلى امل�اطن بال�شجاعة واجلراأة التي متكنه . 1

العامة، واأن يك�ن له راأي وروؤية يف كل ما يجري،  ال�ظائف  اأداء من يتقلدون  من تق�مي 
بعبارة اأدق: اأن ميار�س امل�اطن حرية التفكري ، وحرية التعبري، وحرية احلركة والفعل.
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االآخرين . 2 حق�ق  ويتبني  يدرك  اأن  من  متكنه  التي  تلك  واالإن�شاف:  العدل  م�شاعر 
ويحرتمها ويقدرها، ومن ثم ال يغايل وال يبالغ يف حق�قه وم�شاحله.

م�شاعر التح�رض والكيا�شة والت�شامح: تلك التي تك�ن وا�شحة جلية فيما ي�شدر عنه . 3
من ق�ل اأو فعل حيال كل امل�اقف، وبخا�شة عالقاته باالآخرين.

م�شاعر الت�شامن وال�الء: مبعنى اأن يبدي اأعلى درجات التاآزر والتاآخي مع االآخرين، . 4
واأن ينط�ي عليه اإح�شا�س باالنتماء لل�طن وامل�اطنني، فه� واحد منهم ومعهم ولهم.

يعني  مبا  واالنتماء،  وال�الء  احلب  م�شاعر  طياته  حتت  يحمل  امل�اطنة  مفه�م  اإن 
باحلق�ق  االلتزام  تتجلى مظاهرها يف  واحل�شارة،  بالرتاث  والفخر  واالأر�س،  ال�طن  حب 
على  والعمل  معه،  والت�حد  ال�طن،  يف  ال�شائدة  واملعايري  الق�انني  واحرتام  وال�اجبات، 
ووحدته  متا�شكه  على  حر�شًا  ونفي�س  غال  بكل  االأزمات  وقت  عنه  والدفاع  حمايته، 

وا�شتمرارية بقائه و�شالمته.

دواعي انبعاث مفهوم املواطنة: 

متثل امل�اطنة االأ�شا�س يف عملية حتقيق االندماج ال�طني بني اأطياف ال�شعب كافة، 
كما اأنها ت�شكل حجر الزاوية يف بناء الدولة ال�طنية الدميقراطية، وقد اأدت ع�امل ثالثة اإىل 
اإر�شاء مبادئ امل�اطنة يف املجتمعات الدميقراطية املعا�رضة وهي تك�ين الدولة الق�مية 
وامل�شاركة ال�شيا�شية و�شيادة حكم القان�ن )النجار، 2001، �س3( ، وهناك من ي�شيف اإىل 
العنا�رض الثالثة ال�شابقة عن�رضاً رابعًا وه� امل�شاواة بني جميع امل�اطنني يف ظل ق�مية 

وطنية واحدة اإىل اأ�شا�س االنتماء لهذه ال�طنية )الزنيدي، 2005، �س6( .
اإن من مميزات امل�اطنة اأنها تعمل على التنظري الثقايف من خالل اأن ينتقل الرتكيز 
الأبعد من حقيقة االنتماء لنظام احلكم، للقدرة على خلق املعنى وبناء ال�شخ�شية، وامل�شاركة 
ال�شيا�شية يف املجتمع، والنظر للذات كفاعل اجتماعي ت�شكله العالقات مع االآخرين وحتمل 

. (Gerard Delanty, 2007) امل�شئ�لية
ويف ظل املتغريات غري امل�شب�قة التي طراأت على املجتمعات يف الع�رض احلديث والتي 
العاملية  االت�شاالت  �شناعة  ومن�  االأ�ش�اق  ع�ملة  امل�اطنة.ومنها؛  مفه�م  على  تنعك�س 
ومفه�م احلدود ال�طنية و�شيادة الدولة الق�مية وامل�شكالت البيئية وامل�ش�ؤوليات االأخالقية 
االإ�شالمي  التطرف  والعرقي ومن�  الديني واملذهبي  ال�رضاع  جتاه ق�شايا خمتلفة وزيادة 
ومن� االجتاهات االأ�ش�لية امل�شيحية واليمينية املتطرفة يف البلدان التي مثلت مهد التجربة 
اإىل  الفرد وكرامته  لتحقيق حرية  الفردية كفكرة مثالية  الليربالية، هذا ف�شاًل عن و�ش�ل 
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منعطف خطري يف ال�اقع الليربايل، بعد اأن اأدى التطرف يف ممار�شتها، وعك�ف االأفراد على 
�شيا�شي،  جمتمع  اأي  اأ�شا�س  ميثل  الذي  الت�شامن  تهديد  اإىل  ال�شيقة،  وم�شاحلهم  ذواتهم 
وتراجع االهتمام بال�شاأن العام ل�شالح ال�شاأن اخلا�س، وتنامي ما ي�شميه بع�شهم »م�ت 

ال�شيا�شة«، وبروز �شيا�شات احلياة الي�مية )نافع، 2005، �س278: 279( .
يف ظل الع�امل املتعددة التي ع�شفت مبفه�م امل�اطنة �ش�اء على امل�شت�ى الداخلي 
اأو امل�شت�ى اخلارجي، تن�عت اأ�شكال امل�اطنة وتعددت �ش�رها، وميكن التمييز بني اأربع 

�صور للمواطنة )ال�ش�يدي، 2009، �س4( : 
امل�اطنة املطلقة: وفيها يجمع امل�اطن بني دوره االإيجابي وال�شلبي جتاه املجتمع . 1

وفق الظروف التي يعي�س فيها، ووفق دوره يف املجتمع.
وواجبه . 2 ال�طني  انتمائه  بق�ة  الفرد  فيها  ي�شعر  التي  وهي  االإيجابية،  امل�اطنة 

املتمثل يف القيام بدور اإيجابي مل�اجهة ال�شلبيات.
امل�اطنة ال�شلبية، وهي �شع�ر الفرد بانتمائه لل�طن، ولكنه يت�قف عند حدود النقد . 3

ال�شلبي وال يقدم على اأي عمل اإيجابي الإعالء �شاأن وطنه.
امل�اطنة الزائفة: وفيها يظهر الفرد حاماًل �شعارات ج�فاء، بينما واقعه احلقيقي . 4

ينم عن عدم اإح�شا�س واعتزاز بال�طن.

مستويات املواطنة: 

ي�ؤدي  امل�شت�يات  هذه  من  م�شت�ى  وكل  واأهميتها،  م�شت�ياتها  يف  امل�اطنة  تتدرج 
اإىل امل�شت�ى االآخر، فهناك امل�اطنة يف االأ�رضة ويف الزقاق ويف القرية واجلامعة والعمل، 
ومع اأهمية تلك االأ�شكال من امل�اطنة ودورها يف ت�شكيل امل�اطن ال�شالح، فاإننا ن�شتطيع 
امل�اطنة  الع�رض احلديث وهما:  امل�اطنة يف  اأن منيز بني م�شت�يني مهمني من م�شت�يات 
املحلية التي تتمثل يف انتماء الفرد لبلد معني )دولة( متثل ال�طن له.وامل�اطنة العاملية 
حيث امل�اطن العاملي ه� الذي يهتم مب�شكالت العامل املتعددة الق�شايا واجل�انب، بالرغم 
من وج�د وطن له، لكنه ي�شعى مل�شلحة كربى الأنه يعلم اأننا يف زمن ال تنف�شل امل�شلحة 
الكربى ل�طن عن باقي االأوطان )املعمري، 2001، �س7( .اإن تن�ع اأن�اع امل�اطنة يف ظل 
العديد من الع�امل امل�ؤثرة بها، والعديد من املتغريات االإقليمية والدولية، �شينعك�س ب�شكل 
�شلبي على مفه�م امل�اطنة، وعلى قيم ومبادئ امل�اطنة، والتي ت�شعى الدول اإىل غر�شها يف 

فكر اأفرادها، والتي �شيتم التطرق اإليها يف ال�شفحات القادمة.
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مبادئ املواطنة وقيمها: 

تعدُّ مبادئ وقيم امل�اطنة هي االأ�شا�س الذي ت�شعى الدول اإىل غر�شه داخل م�اطنيها، 
القيم  اأو  اأي من هذه املبادئ  اأو نق�س  حتى تك�ن هناك م�اطنة حقيقية لالأفراد، وغياب 

يعني وج�د خلل كبري لدى االأفراد يف والئهم وانتمائهم للدولة.
مبادئ املواطنة: . 1
Ú  اأولً- الإح�صا�س بالهوية: يعد االإح�شا�س باله�ية اأول مبادئ امل�اطنة، التي قد

تتعدد بتعدد الثقافات داخل الدول واملجتمعات، وتعدد الثقافات ي�ؤدي اإىل وج�د ه�يات 
اأو دينية، مثل الهند التي  اأو ثقافية،  اأخالقية،  اأو  اأن تك�ن عرقية،  متعددة متداخلة، ميكن 
تتعدد فيها الثقافات واله�يات، اإال اأن ال�شع�ر باله�ية الق�مية وحب ال�طن يرى كمحت�ى 
الدولة  اأو  لل�طن  باالنتماء  ال�شع�ر  اأن  اأي   ، �س281(   ،2005 )نافع،  للم�اطنة  اأ�شا�شي 
ي�لد االإح�شا�س باله�ية ويربز ذلك من خالل �شل�كيات االأفراد داخل املجتمع، واالإح�شا�س 
اإىل م�شحها مع  ي�ؤدي  وقد  االأخرى،  املتعددة  اله�يات  ي�شمل  ب�شكل عام  ال�طنية  باله�ية 

مرور الزمن )العامر، 2005، �س17( .
Ú  ثانياً- التمتع بحقوق معينة: ي�شري املبداأ اإىل متتع امل�اطن باملنافع واحلق�ق

 As well as the State’s ،التي ت�ؤهله اإليها، ومتنحه اإياها ع�ش�يته يف جماعة اأو جمتمع ما
 providing the material and legal conditions in which individual rights can be

 exercised, both institutions and individuals – as a mark of belonging to the

community which has subscribed to the principles concerned – should pro-

mote attitudes and behaviours consonant with pluralism, tolerance and re-

spect for cultural difference.فعلفعلىفالدولة تق�م بت�فري ال�رضوط القان�نية واملادية 

اإىل  االنتماء  واالأفراد من ممار�شتها كعالمة على  امل�ؤ�ش�شات  التي متكن  الفردية  واحلق�ق 
ت�شنيف  وميكن   (EUROPEAN INTEGRATION, 1999, pp89) املحلي  املجتمع 
احلق�ق اإىل ثالث فئات وهي: حق�ق قان�نية مثل )احلرية اأو احلماية من الت�قيف الع�ش�ائي 
اأو احلب�س، واحلق واالأهلية يف حماكمة عادلة( ، وثانيًا: حق�ق �شيا�شية وتتك�ن مبدئيًا من 
اأي حق الت�ش�يت  حق االقرتاع والتناف�س على من�شب عام وامل�شاركة يف ال�شئ�ن العامة 
والرت�شح، ثالثُا: حق�ق مدنية )اقت�شادية واجتماعية( كحق التملك والعي�س بحياة كرمية 

والتعليم...الخ )العامر، 2005، �س281: 282( .



144

د. أمين عبد العزيز شاهني
أ. وسام محمد صقر

فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

Ú  مثلما متنح امل�اطنة امل�اطن حق�قًا، تفر�س ثالثاً- امل�صئوليات واللتزامات: 
عليه م�شئ�ليات والتزامات وواجبات، هذه امل�شئ�ليات اأو ال�اجبات االإلزامية على امل�اطن 
واجبات  ومنها  والد�شاتري  الثقافات  بتن�ع  ال�اجبات  وتتن�ع  املرء،  لبلد  تبعًا  تتفاوت 
اأخالقية، وقان�نية، و�شيا�شية، واجتماعية، وعائلية وعقائدية )نا�رض، 1994، �س154( .

اإن م�ش�ؤوليات وواجبات امل�اطنة تنق�شم اإىل ق�شمني االأول م�شئ�ليات اإلزامية تفر�شها 
دفع  فهي  االإلزامية  امل�شئ�ليات  اأما  ط�اعية،  امل�اطن�ن  بها  يق�م  وم�شئ�ليات  الدولة 
ال�رضائب واخلدمة يف الق�ات امل�شلحة واجلي�س وااللتزام بالق�انني التي تفر�شها الدولة و 

. (Patrick, 2001) ي�شنها ممثل� ال�شعب يف الربملان
اأما بالن�صبة للم�صئوليات التي يقوم املواطنون بها طواعية دون فر�س التزامات 

 : )Patrick, 2001( عليهم ب�صاأنها فهي كالآتي
امل�شاركة يف حت�شني احلياة ال�شيا�شية واملدنية. -
اإظهار االلتزام وال�الء ال�شيا�شي للدولة واملجتمع. -
انتقاد ظروف احلياة ال�شيا�شية واملدنية ب�شكل بناء. -
امل�شاركة من اأجل حت�شني ن�عية احلياة ال�شيا�شية واملدنية. -
احرتام حق�ق االآخرين. -
الدفاع عن حق�ق الفرد وحق�ق االآخرين �شد اأولئك الذين ي�شيئ�ن اإليها. -
الت�ش�يت. -
التي  - الدميقراطية  واالآمال  والغايات  نعي�شه  الذي  ال�اقع  بني  ما  الفج�ة  ت�شيق 

نرج�ها )عبداحلافظ، 2007، �س20( .
وكما ه� وا�شح، فاإن امل�شئ�ليات االإلزامية هي جمم�عة من االلتزامات التي تفر�س 
على امل�اطنني جتاه الدولة مب�جب الد�شت�ر و الق�انني، فالد�شت�ر ه� عقد ما بني احلك�مة 
وامل�اطنني يرتب لكل منهما حق�ق ويلزم كل منهما ب�اجبات والتزامات، وغالبًا ما ين�س 
وال�اجبات  احلق�ق  بباب  ي�شمى  بالد�شت�ر  منف�شل  باب  يف  وال�اجبات  احلق�ق  تلك  على 
العامة، كما تفر�س جمم�عة من االلتزامات االأخرى من خالل القان�ن العام، وه� القان�ن 
)عبد  ال�شيادة  مبظهر  فيه  الدولة  وتظهر  والدولة،  الفرد  بني  العالقة  بتنظيم  يخت�س  الذي 

احلافظ، 2007، �س21( .
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Ú  رابعاً- الهتمام وامل�صاركة بال�صوؤون العامة: يتمثل املبداأ الرابع للم�اطنة يف
حق امل�اطن بل واجبه اأي�شًا يف امل�شاركة اأو اأداء دور ما يف ال�شئ�ن العامة )نافع، 2005، 
اإيجابي وفعال ي�شاهم يف رقي ال�طن وتقدمه واملحافظة عليه من اأي  �س282( ، ب�شكل 

اأخطار داخلية اأو خارجية.
Ú  خام�صاً- قبول قيم اجتماعية اأ�صا�صية: تعد القيم مادة لالختالفات اجل�هرية

بني الروؤى التي تك�شف عن نف�شها مبا�رضة اأو غري مبا�رضة يف ال�ثائق الد�شت�رية.واأحيانا 
لتك�ين  كم�شاعد  اإليها  ينظر  وبع�شهم  واالجتماعي،  الثقايف  امل�روث  عنها  ليعرب  ترتك 
اأن  ه�ية مميزة لدولة ما، وكمحت�ى مهم للم�اطنة مببادئها االأربعة �شابقة الذكر، حتى 
اله�يات واحلق�ق وال�اجبات  اإ�شكاليات حقيقية يف تعاطي  اإىل  ي�ؤدي  غياب قيم معينة 
اأ�شا�شيًا  العامة، لذلك فاإن تكري�س قيم اجتماعية يعدُّ مبداأ  التناف�س وامل�شاركة  واأ�شاليب 
وتلك  الفرد،  امل�اطن  اأول�يات  بني  التفاعل  لينظم  بامل�اطنة،  تتعلق  التي  املبادئ  من 
املجتمعات  يف  بامل�اطنني  واخلا�شة  املجتمع  يف  له  وامل�شاركني  بامل�اطنني  اخلا�شة 

االأخرى )نافع، 2005، �س283( .
قيم املواطنة . 2

 ،2005 التالية )ال�رضقاوي،  العنا�رش  اإن قيم املواطنة تتكون من  القول  ميكن 
�س 124 - 133( : 

اأولً- حب الوطن؛ الذي ميثل قيمة ج�هرية، حيث ي�شري احلب اإىل البعد ال�جداين  ♦
للقيمة، فه� داللة للتم�شك والت�حد، وه� من اأهم مظاهر امل�اطنة ومن ع�امل ق�تها، فحب 
التما�شك  اأجل  من  واإيثار  ت�شامح  حب  جح�د،  ال  وفاء  حب  تلٍق،  ال  عطاء  حب  ه�  ال�طن 

والرتابط، والق�ة والعمل املثمر من اأجل احلياة الكرمية لكل من الفرد واملجتمع.
ثانياً- النتماء والولء؛ يعرف االنتماء باأنه احلالة التي ي�شكل فيها الفرد جزءاً  ♦

من بنية اجتماعية معينة اأو جماعة حمددة، ويعني اإح�شا�س الفرد اأو امل�اطن باأنه جزء من 
كل، وي�ؤكد االنتماء ح�ش�ر جمم�عة من االأفكار والقيم واالأعراف والتقاليد التي تتغلغل يف 
اأعماق الفرد فيحيا بها وحتيى به حتى تتح�ل اإىل وج�د حم�ش��س، فه� ي�شكل جذر اله�ية 
االجتماعية وع�شب الكين�نة االجتماعية، ويعد حم�راً مف�شليًا يك�شف كثرياً عن االآلية التي 

تتحكم يف عالقة املجتمع باأفراده.
املنطقية  ♦ عن  بعيداً  ما،  ل�شلطة  وخ�ش�ع  والطاعة  الن�رضة  ه�  الولء؛  ثالثاً- 

اأو  واال�شتقالل الذاتي بق�شد امل�شلحة، ف�الء الفرد يف املجتمع االأب�ي يتجه نح� العائلة 
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الع�شرية اأو املذهب اأو الطائفة، وه� ج�هر االلتزام، يدعم اله�ية الذاتية، ويق�ي اجلماعية 
وتاأييد الفرد جلماعته، وي�شري اإىل مدى االنتماء اإليها ومن املحتمل اأن يك�ن ال�الء للذات، 
وهنا يقرتب ال�شخ�س من الرنج�شية اأو االأنانية، يف حني اأن االنتماء ال يك�ن للذات، وهذا 

يبني اأن ال�الء يدعم االنتماء ويق�يه )اأب�ف�دة، 2006، �س71( .
وعن  ♦ طبيعته  عن  ليعرب  فرد  لكل  امل�اتية  الظروف  تهيئة  تعني  احلرية؛  رابعاً- 

كيانه وعن وج�ده يف ن�ع العمل الذي ي�ؤديه، وهي القدرة على اختيار ما نريد ويف ال�قت 
بالن�شبية،  يت�شم  احلرية  واقع  نريد.اإن  ال  ما  اختيار  عدم  على  مماثلة  بقدرة  التمتع  نف�شه 
وحرية  املعلم،  حرية  عن  تختلف  الطالب  فحرية  اآخر،  حرية  عن  تختلف  �شخ�س  فحرية 
املراأة تختلف عن حرية الرجل.اإن احلرية هي القدرة على االختيار بني اأ�شياء عدة، اأي حرية 
اأو دون  العاقلة دون االإ�رضار باالآخرين،  االإدارة  الت�رضف والعي�س وال�شل�ك ح�شب ت�جيه 
اخل�ش�ع الأي �شغط اإال ما فر�شته الق�انني العادلة ال�رضورية وواجبات احلياة االجتماعية، 
ويجب اأن تت�ازن احلرية مع امل�شئ�لية التي ي�شطلع بها الفرد يف حدود ا�شتعداده وقدراته، 
والتفكري،  وامللكية،  واالنتقال،  والعمل،  والراأي،  العقيدة،  )حرية  منها:  اأ�شكال  وللحرية 

واحلرية ال�شيا�شية...الخ( )نا�رض، 1994، �س 234 - 238( .
ا�شتكمال  ♦ يف  اأ�شا�شيًا  دوراً  اأدت  التي  املتغريات  اأهم  تعد  امل�صاركة؛  خام�صاً- 

ت�شكيل الدولة احلديثة، وانعك�س ذلك على مزيد من التاأكيد اأو التبل�ر ملفه�م امل�اطنة، فقد 
عالقة  اأ�شبحت  عندما  وذلك  احلديثة،  الدولة  يف  بارزة  مكانة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  �شغلت 
احلاكم مبا�رضة مع ال�شعب، وامل�شاركة ال�شيا�شية تعني اال�شطالع بدور ما يف �شنع القرار 
ال�شيا�شي، اأو القيام بدور ما يف العملية ال�شيا�شية �ش�اء اقت�رض التاأثري اأو امتد اإىل املمار�شة 
الفعلية.وتعد امل�شاركة اأحد اأ�شاليب املمار�شة الي�م يف الغرب، وهي ح�شيلة �رضاع وتط�ر 

ا�شتمر قرابة قرنني.
كيان  ♦ يف  املزدوجة  اخلط�ط  من  واجلماعية  الفردية  تعد  اجلماعية؛  �صاد�صاً: 

واحلياة  باالآخرين  االجتماع  اإىل  وامليل  بفرديته  االإن�شان  اإح�شا�س  ويعك�شان  االإن�شان، 
معهم ك�احد منهم، وتعرب قيم اجلماعية عن ت�حد الفرد مع الهدف العام للجماعة، وت�ؤكد 
على جمم�عة من القيم الفرعية كقيمة التعاون، وقيمة التكافل والتما�شك، وقيمة الت�ازن 
الذاتية  امل�شالح  وبني  اجلماعة،  جتاه  مب�شئ�ليته  واإح�شا�شه  بفرديته  الفرد  اإح�شا�س  بني 

وامل�شالح العامة، وقيمة ال�شع�ر باالآخرين واحرتامهم، والتاأكيد على ال�شع�ر بامل�شئ�لية.
اإن ما ينبغي تعريفه لالأفراد ه� منحهم املعرفة واملهارات والقيم والت�رضفات الالزمة 
تعليمه  ما يجب  ومبادئها، وميكن حتديد  امل�اطنة  قيم  الدميقراطية يف ظل  واملمار�شات 
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 (Ken, 2000, pp7) لالأفراد يف النقاط التالية
االإح�شا�س باله�ية. -
وعي الفرد حلق�قه واحرتام حق�ق االآخرين. -
كانت  - �ش�اء  التزامات  اأو  واجبات  من  عليه  مبا  الفرد  قيام  اأي  ال�اجبات:  حتقيق 

اإلزامية، اأو ط�عية.
يف  - ال�شائدة  االجتماعية  للقيم  الفرد  قب�ل  اأي  االجتماعية:  للقيم  احلا�شم  القب�ل 

املجتمع ب�شكل حا�شم.
حم� االأمية ال�شيا�شية. -
ت�فر قدر وا�شع من املعرفة والقيادة واملهارات االأكادميية االأ�شا�شية. -

اإن قيم امل�اطنة ومبادئها يجب اأن تك�ن وا�شحة لكل اأفراد ال�شعب، ويجب اأن يك�ن 
اأفراد ال�شعب على علم تام بها، وعلى علم مبا منحهم الد�شت�ر من حق�ق، وما فر�س عليهم 
التي  الع�امل  من  العديد  تاأثري  من  التقليل  الدول  ت�شتطيع  حتى  والتزامات،  واجبات  من 
ت�ؤثر على امل�اطنة لدى االأفراد، مثل الع�ملة باأ�شكالها املتعددة، والنزاعات الداخلية �ش�اء 

امل�شلحة اأو االأيدي�ل�جية.

املواطنة يف ظل الصراع الفلسطيين الداخلي: 

تعدُّ امل�اطنة بقيمها ومفاهيمها اأ�شا�س قيم الدولة يف الع�رض احلديث التي هي مبثابة 
يت�شنى  حتى  عليه  وواجبات  للفرد  حق�قًا  تت�شمن  والتي  والدولة،  الفرد  بني  قان�ين  عقد 
لالأفراد املنتمني لهذا النظام القيام مبا عليهم من واجبات واأخذ حق�قهم، والبد اأن يتمتع 
اأم خارجية )اال�شتقالل  ال�شيادة �ش�اء كانت داخلية  الكاملة، واأهمها  النظام باالأهلية  هذا 
يف ال�شيا�شة اخلارجية ويف العالقات الدولية والقرار ال�شيا�شي( ، ويف ظل عدم قدرة النظام 
من احل�ش�ل على �شيادته الداخلية ال ميكن لقيم امل�اطنة ومفه�مها اأن تنم�، اأي مبعنى يف 
وج�د �رضاعات داخلية �ش�اء كانت م�شلحة اأو غري م�شلحة )�رضاعات اأيدل�جية اأو طائفية 

اأو عرقية اأو ق�مية( .
الناظر اإىل احلالة الفل�شطينية بدءاً من ن�ش�ء االأزمة ال�شيا�شية وو�ش�اًل اإىل االنق�شام 
اأهليتها  فقدت  الفل�شطينية  امل�اطنة  اأن  يرى  2007م  ي�ني�  حزيران   14 يف  ال�شيا�شي 
الفل�شطيني ما  انق�شم املجتمع  االأزمة  وقيمها وخ�شائ�شها يف ظل هذا االنق�شام، فخالل 
بني طريف النزاع بني م�ؤيد ومعار�س، بالرغم من ك�ن هذه االأزمة يف بدايتها مل ت�شل 
اإىل م�شت�ى النزاع امل�شلح، اإال اأن ج�هرها كان يكمن يف اختالف املرجعية التي يخ�شع 
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لها االأفراد يف املجتمع، والتي هي مبثابة الد�شت�ر، فحركة حما�س مبرجعيتها ال�شغرى 
انق�شام  فاإن  وبالتايل  الكربى،  االأ�شا�شية  املرجعية  الفل�شطيني  الد�شت�ر  تتفق مع  مل تكن 
ال�شارع الفل�شطيني بني اأطراف النزاع، ه� مبثابة انق�شام ح�ل املرجعية التي تق�م عليها 
اأ�ش�س امل�اطنة، مبا متنحه هذه املرجعية من حق�ق وما تفر�شه من واجبات على االأفراد 

داخل الدولة )اأبرا�س، 2013( .
اأما االنق�شام ال�شيا�شي الذي وقع بعد �شيطرة حما�س على قطاع غزة، واإقالة احلك�مة 
التي �شكلتها حركة حما�س، واإعالن الرئي�س عبا�س حالة الط�ارئ، وما تاله من تعطيل لعمل 
املجل�س الت�رضيعي الفل�شطيني، فاإنه يعني وقف احلق�ق وال�اجبات كافة، وه� وقف للمعنى 
احلقيقي ملا حتمله كلمة م�اطنة من معنى، فبداأت اجلهات امل�شيطرة يف �شطري ال�طن متار�س 
ما متار�شه وفق روؤيتها وح�شب م�شاحلها ال�شيا�شية واالأمنية، حيث ابتعدت عن اأهداف املجل�س 
�شيادة  وال�شفافية، ويف ظل غياب مبداأ  والرقابة واملحا�شبة  الت�رضيع  القائمة على  املهنية 
القان�ن وعدم اكتمال منظ�مة الت�رضيعات وغياب دور امل�ؤ�ش�شة الق�شائية بل اإعادة ت�شكيلها 
وفق ما يتنا�شب مع اجلهة احلاكمة فيها، وقد انعك�س ذلك على اأداء امل�ؤ�ش�شة الق�شائية التي 

غاب فيها احلق عن كثري من الق�شايا ب�شبب االنتماءات احلزبية.
ففي ال�شفة الغربية اأ�شبح الرئي�س الفل�شطيني حمم�د عبا�س ميتلك اإ�شافة لل�شالحيات 
الق�شائية،  ال�شلطة  الت�رضيعية ونف�ذ كبري يف  ال�شلطة  التنفيذية املطلقة جميع �شالحيات 
وبداأ باإ�شدار مرا�شيم رئا�شية لها ق�ة القان�ن )قرار بقان�ن( ، وذلك ب�شبب تعطل املجل�س 
بها،  معم�اًل  كان  بق�انني  العمل  عطلت  بق�انني  قرارات  واأ�شدر  االنعقاد  عن  الت�رضيعي 
.اأما يف قطاع  2014، �س22(  العام )اخلالدي،  النائب  الق�شاء وعمل  اإ�شافة لتدخله يف 
الق�شاء  رئي�س جمل�س  ذكر  الغربية.فقد  ال�شفة  عليه يف  م�شابهًا ملا  احلال  كان  فقد  غزة، 
االأعلى امل�شت�شار فريد اجلالد »اأن حركة حما�س عينت ق�شاة من طرفها ي�شدرون اأحكامهم 
دون الرج�ع اإىل القان�ن الفل�شطيني، مما اأدى اإىل ارتباك املحامني وامل�اطنني على ال�ش�اء، 
واأن الق�شاة املعينني ال ت�جد لهم مرجعية قان�نية يلجاأون اإليها يف اإ�شدار اأحكامهم، وال 
اأ�شا�س حزبي«  ينظر يف الق�شايا املقدمة لهم كافة، بل يهتم�ن وينظرون بالق�شايا على 

)العهد لالإعالم، 2010( .
لقد غابت �شفة امل�اطن عن كل امل�اطنني، وانتقل الفل�شطيني�ن من درجة امل�اطنني 
اإىل درجة الرعية)1(، فغابت اأهم القيم واملك�نات االأ�شا�شية للثقافة ال�شيا�شية والتي تعدُّ 
(1) يشير مفهوم الرعية إلى أعضاء مملكة أو دولة ليس لهم ذات حقوقية مستقلة, فالذات الحقوقية المستقلة هي شخص

الحاكم المتمتع بكل االمتيازات، فهو صاحب السلطان وحده، وال يملك أحد أن يراجعه، فعالقته بهم هي عالقة الراعي 
بقطيعه، وهو يستمد هذا السلطان بالغلبة، بفعل النسب أو العصبية أو القوة، أو ربما بالشرعية اإللهية.ومن ثم فمفهوم 

الرعية مخالف لمفهوم المواطن بوصفه ذات حقوقية مستقلة.
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جزءاً مهمًا ومكماًل لقيم امل�اطنة ومك�ناتها كالتعددية واحرتام الراأي والراأي االآخر وكرامة 
االإن�شان على اأ�ش�س من امل�اطنة املت�شاوية واملتكافئة.

اإن االنق�شام اظهر حالة من  تقل�س م�شاحة احليز العام مبا يف ذلك م�شاحة احلريات 
واحلق�ق، مما غيب عمليات ال�شفافية وامل�شاءلة وامل�شاركة ال�شعبية وال�شيا�شية، واأف�شى اإىل 
حالة من انعدام الثقة بالنظام ال�شيا�شي القائم، وانعدام ال�شع�ر باالقتدار ال�شيا�شي اأي القدرة 
على التاأثري يف جمريات احلياة ال�شيا�شية، مما ترتب عليها حالة من عدم الرغبة ط�عًا اأو 
اإكراهًا بعدم اال�شتعداد للم�شاركة ال�شيا�شية، وقد اختفت العديد من قيم امل�اطنة كالت�شامح 
الفكري املتبادل وت�افر روح املبادر، ويف ظل تعدد املرجعيات واالنق�شام احلا�شل بني 
اأطياف املجتمع  االإح�شا�س باله�ية، مما ترتب عليه رغبة كل  ال�شفة وغزة، فقد املجتمع 

وخ�ش��شًا يف غزة بالهجرة عن غزة.
لقد �شادت حالة من انعدام الت�جه نح� النظام ال�شيا�شي، مما عك�س حالة من فقدان 
عك�س  مما  وطنيًا،  ك�نه  من  اأكرث  حزبيًا  اأ�شبح  والذي  وال�الء  لالنتماء  احلقيقي  املعنى 
فقدان العديد من قيم امل�اطنة كامل�شاركة واجلماعية واالإح�شا�س باله�ية وبخا�شة يف ظل 
العن�رضي  والتمييز  القيم ب�اجباتهم،  واإجبارهم على  التمتع بحق�قهم،  االأفراد من  انعدام 
بني امل�اطنني، وذلك من خالل اأن جزءاً منهم يح�شل على حق�قه واجلزء االآخر ال يح�شل، 

وجزءاً ملزم ب�اجباته واجلزء االآخر خمري وغري ملزم.
اإن النزاعات الداخلية �ش�اء كانت م�شلحة اأو اأيدل�جية تخنق امل�اطنة وتنهي مفه�مها 
داخل املجتمعات.وتعمل على تقييد اأكرب للحريات )االأمم املتحدة، 2001، �س28( ، والتي 
اأفراد  انق�شام  اإىل  ت�ؤدي  كما  وواجباتها،  بحق�قها  للم�اطنة  الفقري  العم�د  مبثابة  هي 
املجتمع الداخلي بني م�ؤيد ومعار�س الأحد االأطراف املنق�شمة، وبالتايل ي�شبح ال�الء الأحد 
الف�شائل اأو االأحزاب ال لل�طن والدولة واالنتماء كذلك، وهذا يخل باأهم قيم امل�اطنة التي 
تن�شاأ عليها، يف ظل تعدد املرجعيات واختالفها ما بني املرجعية االأ�شا�شية للنظام القائم، 

ومرجعية الطرف االآخر، والتي من امل�ؤكد اأنها تتناق�س معها وب�شكل كلي.

ثانياً - اإلطار العملي للدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

بينت نتائج امل�شح امليداين اأن جمم�ع عدد الطلبة يف اجلامعات قيد الدرا�شة )االأزهر 
و39278  ذك�راً،   29851 69129؛ منهم  واالإ�شالمية واالأق�شى والقد�س املفت�حة( ه� 
ون�شبهم يف كل  الطلبة  اأعداد  الطلبة، وفق  1% من  بن�شبة  اإناثًا، واختريت عينة ع�ش�ائية 
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جامعة ح�شب م�شادر كل جامعة التي اعطيت للباحثني.
الجدول )1( 

إحصائية عدد الطلبة في الجامعا	 قيد الدراسة 

العينةالن�صبةالعددالفئةاجلامعةالرقم

جامعة االأزهر1
52100%10068طالب

4893%9175طالبات

28193%19243املجموع الكلي لطلبة جامعة الأزهر2

جامعة االأق�شى3
3251%4983طالب

68108%10933طالبات

23159%15916املجموع الكلي لطلبة جامعة الأق�صى4

جامعة القد�س املفت�حة5
5181%8016طالب

4978%7580طالبات

23159%15596املجموع الكلي لطلبة جامعة القد�س املفتوحة6

اجلامعة االإ�شالمية7
3767%6784طالب

63113%11590طالبات

26180%18374املجموع الكلي لطلبة اجلامعة الإ�صالمية8

9
املجم�ع الكلي لطالب وطالبات 

اجلامعات )االأزهر واالأق�شى والقد�س 
املفت�حة واالإ�شالمية( 

43299%29851طالب

57392%39278طالبات

69129100691كلي10

أوالً - التحليل الدميوغرايف للعينة: 

اجلدول “2”

الن�صبة %العمر

20 - 1757.91

24 – 2139.39

28 – 251.58

32 – 281.1

100%املجموع
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اجلدول "3"

الن�صبة %اجلن�س

38.6ذكر

61.4اأنثى

100%املجموع

اجلدول "4"

الن�صبة %التخ�ص�س الدرا�صي
46.4كلية علمية

51.4كلية اأدبية

2.2كلية مهنية

100%املجموع

اجلدول "5"

الن�صبة %جمال الدرا�صة
1.9دبل�م مت��شط

96.7بكال�ري��س

1.4درا�شات عليا

100%املجموع

اجلدول "6"

الن�صبة %اجلامعة
27,6االأزهر

25,8االإ�شالمية

23,4االأق�شى

23,2القد�س

%100املجموع

اجلدول "7"

الن�صبة %التنظيم
35.6فتح

36.1حما�س 

1.7اجلهاد

6.2اجلبهة ال�شعبية

0.8اجلبهة الدميقراطية

12.2م�شتقل

7.4غري ذلك

100%املجموع
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اجلامعة  يف  االإناث  ن�شبة  ارتفاع  الدرا�شة  لعينة  الدميغرايف  التحليل  نتائج  ت��شح 
الفل�شطيني جمتمع حمافظ  املجتمع  باأن  م�ؤ�رضاً  يعطي  وهذا  االأق�شى  االإ�شالمية وجامعة 
بعاداته وتقاليده، فاملالحظ اأن ن�شبة االإناث يف كل من جامعتي االأق�شى واالإ�شالمية كانت 
املفت�حة  والقد�س  االأزهر  جامعة  يف  والذك�ر  االإناث  ن�شبة  حني  يف  الذك�ر  ن�شبة  �شعف 
منا�شفة اإىل حد ما، اأما فما يتعلق باجلن�س فقد بلغت ن�شبة االإناث ما يقارب �شعف ن�شبة 
اإال  الذك�ر، وهذا ي�ؤكد باأن املجتمع حمافظ ذك�ري فال ي�شمح بال�شفر للتعليم خارج غزة 
للذك�ر فقط، واأن الثقافة ال�شيا�شية واالجتماعية ال�شائدة يف املجتمع تعطي االأف�شلية يف 
الداخل  التعليم بني  التكلفة يف  لنا من خالل فارق  االإناث، وهذا يظهر  الذك�ر على  تعليم 
واخلارج، كما اأن ن�شبة االإناث املرتفعة يف اجلامعات الفل�شطينية تعطي م�ؤ�رضاً م�شتقبليًا 

على وج�د ثقافة �شيا�شية اإيجابية.
وتف�شي النتائج اإىل اأن الن�شبة العظمى الأفراد الدرا�شة تراوحت اأعمارهم بني 17 اإىل 
22 �شنة، ومت��شط االأعمار بلغ 20 عامًا، واأن الن�شبة العظمى من الطلبة يدر�ش�ن يف الكليات 
االأدبية بن�شبة 51.4 % وتليها الكليات العلمية بن�شبة 46.4 % ومن ثم الكليات املهنية 
بن�شبة 2.2 %، واأن اأكرث امل�شاركني جمال درا�شتهم بكال�ري��س حيث بلغت ن�شبتهم 96.7 
اإليه، فقد كانت ن�شبة  %.كما ت��شح النتائج تن�ع الطلبة من حيث التنظيم الذي ينتم�ن 
من ينتم�ن لفتح 35.6 %، بينما ن�شبة من ينتم�ن حما�س 36.1 %، ون�شبة من ينتم�ن 
للجبهة  ينتم�ن  من  % ون�شبة   6.2 ال�شعبية  للجبهة  ينتم�ن  من  % ون�شبة   1.7 للجهاد 
الدميقراطية 0.8 %، والطلبة الذين لي�س لهم اأي انتماء �شيا�شي كانت ن�شبتهم 12.2 %، 

اأما املنتم�ن لتنظيمات اأخرى كانت ن�شبتهم 7.4 %.
اإن ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني ينتمي لتنظيمات واأحزاب �شيا�شية فل�شطينية بن�شبة 
87.8 % وهي ن�شبة عالية جداً، ومنهم 71.7 % ينتم�ن لفتح وحما�س تقريبًا منا�شفة، 
القادمة.واأن  له وق�ده يف املرحلة  االنق�شام  اأن  االنق�شام، ويدلل على  ي�ؤثر يف حدة  وهذا 
الفل�شطيني، وعليه فاإن  ال�شباب  % تقريبًا تكاد تك�ن غري م�ؤثرة يف  ن�شبة امل�شتقلني 12 
ال�شباب، مما يخلق حالة من االزدواجية  ال�شائدة بني  ثقافة واأيدي�ل�جيات كل حزب هي 

بني االنتماء لل�طن واحلزب.

ثانياً - التحليل اإلحصائي للعينة: 

الوعي بالهوية: أ. 
كانت نتائج حتليل ال�عي باله�ية اأن 91.1 % ي�شعرون بالفخر بك�نهم فل�شطينيني 
ال�شباب يعتزون  للم�شتقبل، فما زال  اإيجابي  % ال ي�شعرون بذلك، وهذا م�ؤ�رض   7.3 بينما 
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اأنف�شهم  يقدم�ن   % و83.9  باله�ية،  ال�عي  يق�ي  مما  فل�شطينيني  بك�نهم  ويفتخرون 
واأرواحهم فداء لل�طن، بينما 12.8 % ال يقدم�نها، و72.8 % ال يقل حبهم لل�طن كلما زاد 
حرمانهم من حاجاتهم يف حني 18.2 % يرتبط حبهم بال�طن بحرمانهم من حاجاتهم 
اإىل  اإرجاعه  ال�طني ميكن  االنتماء  والقدا�شة يف  فالثبات  زاد حرمانهم منها،  كلما  ويقل 
باأن  % يرون   66.8 باأن  النتائج  بينت  االحتالل، كما  نتيجة  ال�شائدة  الفل�شطينية  احلالة 
% ال يرون ذلك، هذا   29.9 اأن  النا�س وال�شباب حتديداً، يف حني  االنتماء لل�طن قل بني 
ال�شع�ر املت�لد بانخفا�س االنتماء لل�طن عند االآخرين بينما ال يزال انتماوؤه لل�طن ق�يًا، 
لل�طن  انتماءه  يرى  فكل  ال�شباب،  املرتفعة بني  احلزبي  االنتماء  اإىل حالة  اإرجاعه  ميكن 
وفق نظرة حزبه والثقافة واالأيدل�جية التي ن�شاأ عليها فه� ينظر لالنتماء لل�طن من منظار 
االنتماء  االآخرين  بفقدان  االإح�شا�س  ال�شيا�شي خلق هذا  االنق�شام  اأن  للحزب، كما  االنتماء 
لل�طن يف ظل التع�شب احلزبي واالنتماء للحزب ال�شائد بني ال�شباب وبني اأطياف املجتمع 

عامة.
م�شلحتهم  ح�شب  تنظيم  اأو  حزب  الأي  انتماءهم  يحددون  ال   %  83.5 اأن  كما 
ال�شخ�شية يف حني اأن 9.2 % منهم يحددون انتماءهم الأي تنظيم اأو حزب وفق م�شاحلهم 
% يهتم�ن بامل�شاركة يف ال�شئ�ن العامة وهي ن�شبة عالية مقارنة   65.8 ال�شخ�شية، و 
 ، )2010 % )التالوي،   8 بالدول االأخرى، ففي م�رض تكاد ت�شل ن�شبة م�شاركة ال�شباب 
اأو امل�شاركة يف  ال�شيا�شية  ال�شباب عامة باالأم�ر  االأوروبي ال يهتم  يف حني يف االحتاد 

ال�ش�ؤون العامة )الزبيدي، 2008( .
الجدول )8( 
الوعي بالهوية

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

191.17.31.6.اأ�شعر بالفخر واالعتزاز باأين فل�شطيني

283.612.83.3.اأقدم نف�شي وروحي فداء لل�طن

318.272.59.يقل حبي لل�طن كلما زاد حرماين من حاجاتي االأ�شا�شية

466.829.53.3.اأ�شعر باأن االنتماء لل�طن قل بني النا�س وال�شباب حتديداً

59.283.57.3.اأحدد انتمائي الأي حزب اأو تنظيم ح�شب م�شلحتي ال�شخ�شية

665.82212.2.اأهتم بامل�شاركة يف ال�شئ�ن العامة
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الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

762.231.36.5.اأقبل القيم االجتماعية االأ�شا�شية يف املجتمع

88216.51.5.اأحب ال�طن مهما كانت �شيا�شة احلك�مة والثقافة املتبعة فيه

990.87.51.6.اأمت�شك باجلذور الفل�شطينية ال�طنية وق�شيتنا مهما كانت النتائج ومهما اختلفنا

وقد يعود ال�صبب لرتفاع ن�صبة الهتمام بامل�صاركة يف ال�صوؤون العامة اإىل عدة 
اأ�صباب هي: 

اأن ن�شبة املنتمني �شيا�شيًا هي ن�شبة عالية، وغالبًا ما يهتم ه�ؤالء بال�ش�ؤون العامة.. 1
ت�جد . 2 ودولية  اإقليمية  وتدخالت  داخلية  و�رضاعات  احتالل  من  ال�شيا�شي  ال�اقع 

حالة امل�شاركة العامة.
القرن . 3 بداية  فمنذ  فل�شطني،  على  املختلفة  ال�شيا�شية  واالأنظمة  االحتالل  تعاقب 

لالإدارة  ذلك خ�شعت غزة  وبعد  املنطقة  الربيطاين  واالنتداب  االأتراك  الع�رضين حيث حكم 
ال�شلطة  ثم  ومن  االإ�رضائيلي،  االحتالل  ثم  ومن  االأردين،  للحكم  الغربية  وال�شفة  امل�رضية 
واأفكاراً  ثقافات  اأوجد  احلقب  من  حقبة  لكل  ال�شيا�شات  فاختالف  الفل�شطينية،  ال�طنية 
الفل�شطينية  ال�شيا�شية  الثقافة  متعددة وخمتلفة ومت�شارعة وق�انني متباينة انعك�س على 

من حيث االهتمام بال�شاأن العام.
املجتمع  ال�شائدة يف  االجتماعية  للقيم  قب�لهم  غزة عن  قطاع  ال�شباب يف  كما عرب 
اأن هناك ان�شجامًا اإىل حد ما بني االأجيال يف قطاع غزة  بن�شبة 62.2 % هذا م�ؤ�رض على 
ال�شائدة يف  القيم  ال�شباب يف قطاع غزة يرف�ش�ن  جتاه هذا امل��ش�ع، ولكن ح�ايل ثلث 
املجتمع، وهذه الن�شبة مر�شحة يف امل�شتقبل للزيادة حيث من املت�قع اأن ي�شهد قطاع غزة 
ال�شباب االحتجاجية  النم�ذج م�رض وحركة  ال�اقع احلايل، ولعل  مترداً يف امل�شتقبل على 
من  الغالبية  اأكد  م�شتقباًل.كما  غزة  يف  يح�شل  اأن  ميكن  ما  على  م�ؤ�رضاً  يناير   25 لث�رة 
ال�شباب حبهم لل�طن، مهما كانت �شيا�شة اجلهة احلاكمة فيه بن�شبة 82 % واأنهم متم�شك�ن 
باجلذور الفل�شطينية ال�طنية وق�شيتهم مهما كانت النتائج ومهما كان االختالف بن�شبة 

% تقريبًا.  91
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امل�صاواة اأمام القانون	. 
الجدول )9( 

المساواة أمام القانون

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

118.879.41.7.ت�جد م�شاواة كاملة بني امل�اطنني

296.82.80.3.املحافظة على امل�ؤ�ش�شات واملرافق العامة واجب كل م�اطن

394.63.32.1.يجب على امل�اطنني احرتام القان�ن واخل�ش�ع له

459.733.27.1.القان�ن يطبق هذه االأيام على ال�شعفاء الذين ال ينتم�ن اإىل اأي حزب اأو تنظيم

اأخذ حقي بيدي واأحر�س على ذلك اأن  545.449.55.1.يجب 

اأخطائهم 665.830.14.1.امل�ش�ؤول�ن واأبناء التنظيمات ال يلق�ن عقابًا على 

تعطي نتائج امل�شح امليداين فيما يتعلق بامل�شاواة اأمام القان�ن اأن 80  % يعتقدون 
باأنه ال ت�جد م�شاواة كاملة بني امل�اطنني، وبربط الت�شاوؤل باالنتماء التنظيمي، واأو�شحت 
النتائج اأن ما يقارب 93 % من املنتمني حلركة فتح يرون اأنه ال ت�جد م�شاواة كاملة بني 
باأنه ت�جد م�شاواة كاملة بني  % من املنتمني حلركة حما�س   73 راأى  بينما  امل�اطنني، 
امل�اطنني، واأكد املنتم�ن للجهاد والدميقراطية بن�شبة 100 % باأنه ال ت�جد م�شاواة، بينما 
اأكدت ال�شعبية بن�شبة 94.8 % باأنه ت�جد م�شاواة، اأما امل�شتقل�ن فبن�شبة 76.6 % اأيدوا 
باأنه ال ت�جد م�شاواة كما اأكد 55.3 % من املنتمني للتنظيمات االأخرى ال ت�جد م�شاواة.

وهذه النتائج ت�شفي انطباعًا عن مدى تاأثري االنتماء التنظيمي يف راأي الطلبة، فعند اأبناء 
حما�س كانت الغالبية ترى باأنه ت�جد م�شاواة وذلك دفاعًا عن حركتهم التي حتكم قطاع 
احلاكمة  اجلهة  اإىل  غزة  قطاع  يف  اجلامعات  طلبة  من  الكبرية  االأغلبية  تنظر  بينما  غزة، 
حلزب  املنتمني  باأن  ويعتقدون  امل�شاواة،  م��ش�ع  جتاه  �شلبية  نظرة  حما�س(  )حركة 
احلك�مة يتمتع�ن بامتيازات عن بقية االآخرين، وعليه فاإن مفه�م امل�شاواة بني امل�اطنني 
لدى طلبة اجلامعات يف قطاع غزة معدوم اإىل حد كبري، وهذا ي�شكل خطراً م�شتقبليًا على 
يف  ما  ي�مًا  �شيتفجر  امل�اطنني  بني  امل�شاواة  بعدم  ال�شع�ر  حالة  الفل�شطيني.اإن  املجتمع 

وجه اجلهة احلاكمة يف قطاع غزة مطالبة بامل�شاواة بحق�ق امل�اطنة.
بالرغم من وج�د قناعة بعدم امل�شاواة بني امل�اطنني من قبل اجلهة احلاكمة فاإنه 
ي�جد �شع�ر ق�ي جداً بني ال�شباب يف قطاع غزة ب�رضورة املحافظة على امل�ؤ�ش�شات واملرافق 
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العامة، وهذا يدلل على ق�ة االنتماء لل�طن بني ال�شباب، والذي مراده اأنهم ي�شعرون بالفخر 
واالعتزاز بك�نهم فل�شطينيني.

القان�ن  باحرتام  غزة  قطاع  يف  اجلامعات  طالب  لدى  جاحمة  رغبة  هناك  اأن  كما 
اإن مرحلة االنفالت االأمني التي  % وهي مرتبطة بالبند ال�شابق،  واخل�ش�ع له بن�شبة 95 
مر بها قطاع غزة قبل اأحداث 14 حزيران ي�ني� 2007م جعلت هذه ال�رضيحة الكبرية من 
املجتمع الفل�شطيني ت�ؤمن باأن م�شتقبلها واأمنها باحرتام القان�ن واخل�ش�ع له، علمًا باأن 

طبيعة هذه ال�رضيحة حتمل يف طياتها التمرد والع�شيان.
وتقريبًا يعتقد ثلثا طلبة اجلامعات يف قطاع غزة باأن القان�ن يطبق على ال�شعفاء، 
والذين ال ينتم�ن اإىل حزب اأو تنظيم، وهذا ين�شجم مع الفقرة االأوىل اخلا�شة بانعدام امل�شاواة 
بني جميع امل�اطنني، ولكن عدم امل�شاواة يع�د لي�س للحالة االجتماعية اأو االنتماء الطبقي 
ن�شبة  اأن  فكرة  يعزز  وهذا  التنظيمي،  االنتماء  اإىل  يع�د  واإمنا  ال�شكن،  مكان  اأو  اجلن�س  اأو 
ال�الء للحزب مرتفعة يف قطاع غزة، وبربط الفقرة باالنتماء التنظيمي جند اأن 81 % من 
املنتمني حلركة فتح يرون باأن القان�ن يطبق هذه االأيام على ال�شعفاء الذين ال ينتم�ن اإىل 
حزب اأو تنظيم، بينما راأى 70 % من املنتمني حلركة حما�س باأنه يطبق على اجلميع، واأكد 
املنتم�ن حلركة اجلهاد بن�شبة 91 % باأنه يطبق على ال�شعفاء، بينما ال�شعبية اأكدت باأنه 
يطبق على ال�شعفاء بن�شبة 100 %، واملنتم�ن للدميقراطية راأوا بن�شبة 60 % باأنه يطبق 
على ال�شعفاء فقط، اأما امل�شتقل�ن فاأيد 67.5 % باأنه يطبق على ال�شعفاء، واأكد 68 % 
من املنتمني للتنظيمات االأخرى ذلك، وك�ن الن�شبة االإجمالية لهذه ال�رضيحة ترى اأنه يطبق 
على ال�شعفاء، فاإن ذلك يعك�س خط�رة ال��شع وما ي�شكله من خطر م�شتقبلي على مفه�م 

امل�اطنة وعلى العدالة االجتماعية.
باليد،  اأخذ احلق  اأنف�شهم ح�ل م��ش�ع  ويكاد يك�ن طلبة اجلامعات منق�شمني على 
باجلهة  الثقة  وانعدام  الداخلي،  الفل�شطيني  باالنق�شام  عالقة  له  وهذا  القان�ن،  عن  بعيداً 

احلاكمة فيما يتعلق بامل�شاواة بني امل�اطنني وهذا ين�شجم من البندين )1( و )4( .
اإن م��ش�ع االنق�شام ح�ل هذا امل��ش�ع من �شاأنه اأن ي�جد حالة التمرد والع�شيان 
داخل املجتمع الفل�شطيني، الأن امل�اطن �شيك�ن لديه قناعة بان حقه لن يناله ح�شب القان�ن 
ف�شيلجاأ للعنف يف م��ش�ع احل�ش�ل على حق�قه، هذه الن�شبة تعطي م�ؤ�رضاً باأن اخلط�رة 
اإذا ما فكر بالتمرد وا�شتخدم العنف فاإنه لطبيعة عمره قادر على  اأن هذا اجليل  تكمن يف 

ممار�شة العنف، الأن هذا العمر ه� املزود االأ�شا�شي لعمليات العنف.
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وهذا ين�شجم مع البند )6( حيث يعتقد ثلثا طلبة جامعات قطاع غزة باأن امل�شئ�لني 
الطلبة  بني  واالنق�شام   ،%  66 بن�شبة  اأخطائهم  على  عقابًا  يلق�ن  ال  التنظيمات  واأبناء 
اأي�شًا يف الراأي ب�شبب االنتماء التنظيمي، فاملنتم�ن حلركة فتح بن�شبة 79 % يرون باأن 
امل�شئ�لني واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على اأخطائهم، بينما 66 % من املنتمني حلركة 
حما�س يرون عك�س ذلك دفاعًا عن حركة حما�س احلاكمة يف قطاع غزة، واأكد املنتم�ن 
حلركة اجلهاد االإ�شالمي بن�شبة 82 % باأن امل�شئ�لني واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على 
اأخطائهم، واأكد املنتم�ن لل�شعبية والدميقراطية وامل�شتقل�ن بن�شبة 100 % باأن امل�شئ�لني 
واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على اأخطائهم، واملنتم�ن للتنظيمات االأخرى بن�شبة 66 % 

راأوا باأن امل�شئ�لني واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على اأخطائهم.
اإن التباين بني اأراء الطلبة يعك�س مدى التع�شب احلزبي ما بني الطلبة، ومدى انعكا�س 

االنق�شام ال�شيا�شي على البنية املجتمعية، والذي من �شاأنه اأن يق��س مفه�م امل�اطنة.
امل�صاركة ال�صيا�صية: 	. 

الجدول )10( 
حول المشاركة السياسية

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

173.917.78.4.اهتم باالإجنازات ال�طنية؛ الأن ثمارها تع�د على اجلميع

228.864.27.ال اأهتم بال�شيا�شة الأنها م�شئ�لية احلك�مة

339.657.82.7.ال قيمة مل�شاركة االأفراد بال�شيا�شة؛ الأن احلك�مة تفعل ما تريد

418.575.26.3.ال اأ�شارك بال�شيا�شة حفاظًا على م�شاحلي

55341.65.4.التزم براأي االأغلبية حتى ل� خالف راأيي

628.568.82.7.من ال يح�شل على حق�قه كم�اطن غري ملزم ب�اجباته

اأف�شت نتائج التحليل للم�شاركة ال�شيا�شية اإىل اأن ح�ايل 74 % ي�ؤمن�ن باأن االإجنازات 
ال�طنية ثمارها تع�د على اجلميع، وهذا يتناق�س مع ما �شبق ذكره، بالرغم من وج�د �شع�ر 
بعدم امل�شاواة وعدم تطبيق القان�ن على اجلميع، فاإن ال�شع�ر ال�طني لدى طلبة جامعات 
اجلهة  قبل  م�شتقباًل من  عليه  البناء  اإيجابي ميكن  م�ؤ�رض  مازال مرتفعًا، وهذا  قطاع غزة 
اإذا ما عدلت من �شل�كها من وجهة نظر طلبة جامعات قطاع غزة جتاه  احلاكمة يف غزة 

امل�اطنني باإ�شعارهم بامل�شاواة واأن اجلميع حتت القان�ن.
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كما اأن ح�ايل ثلثي طلبة جامعات قطاع غزة يعتقدون باأن ال�شيا�شة لي�شت م�شئ�لية 
احلك�مة وحدها واإمنا يقع على كاهلهم اأي�شًا االهتمام بها بن�شبة 65 %، وهذا م�ؤ�رض على 
االهتمام  عليهم  وبالتايل  الي�مية،  ت�ؤثر يف حياتهم  ال�شيا�شة  ينبع من ك�ن  االهتمام  اأن 
مبا يجري يف احلياة ال�شيا�شية، كما اأن االنتماء التنظيمي الذي يطال ن�شبة عالية من طلبة 
جامعات قطاع غزة من نتائجه االهتمام بال�شيا�شة ومعرفة ما تق�م به احلك�مة يف غزة.
كما اأن حالة االإحباط والرف�س ملمار�شات اجلهة احلاكمة يف قطاع غزة تنعك�س على راأي 
الطلبة، حيث يرى ما ن�شبته 58 % باأنه ال قيمة للم�شاركة يف ال�شيا�شة، الأن احلك�مة تفعل 
ما تريد، وهذا يعطي اإنذاراً بحالة الرف�س التام ملمار�شات اجلهة احلاكمة يف غزة والتي من 

املمكن اأن تنعك�س يف اأي حلظة بث�رة �شدها.
يف  الرغبة  لديهم  غزة  قطاع  جامعات  طلبة  اأرباع  ثالثة  باأن  النتائج  تف�شي  كما 
عالية من  ن�شبة  ال�شيا�شية، وهذه  م�شاركتهم  ي�شتمروا يف  اأن  الت�شحية مب�شاحلهم مقابل 
هذه  باأن  القائلة  النظر  وجهة  يدعم  وهذا  ال�شيا�شية،  م�شاركتهم  ا�شتمرار  مقابل  املقامرة 
ال�رضيحة من املجتمع لديها اال�شتعداد للت�شحية وا�شتخدام و�شائل عنيفة من اأجل ا�شتمرار 
تعاطيهم لل�شيا�شة والتي تعتقد باأن م�شاحلها مرتبطة باالأو�شاع ال�شيا�شية �ش�اًء تط�رت 

�شلبًا اأم اإيجابًا.
% من طلبة جامعات قطاع غزة م�ؤهل لعدم االلتزام براأي االأغلبية،   42 اإن ح�ايل 
واالأقلية  االأغلبية  اأ�شا�شًا على مفه�م  تق�م  والتي  الدميقراطية  اأن مفاهيم  يدلل على  وهذا 
اأي  نتائج  فاإن  امل�شتقبل  الفهم يف  ا�شتمر هذا  �شعيفة بني طلبة جامعات قطاع غزة.واإن 
عملية دميقراطية معر�شة للخطر واالنقالب عليها، وبربط النتيجة باالنتماء التنظيمي جند 
اأن هناك عالقة وثيقة بني االلتزام براأي االأغلبية واالنتماء التنظيمي، فن�شبة من يلتزم�ن 
براأي االأغلبية من حركة فتح 72 % ومن حركة حما�س 71 % ومن اجلهاد االإ�شالمي 91 
% ومن ال�شعبية 26 % ومن الدميقراطية 20 % وامل�شتقلني 72 % والتنظيمات االأخرى 
58 %، وهذه الن�شبة تعطي انطباعًا ب�ج�د ن�شب عالية داخل الطلبة املنتمني لتنظيمات 

لديهم تع�شب حزبي جتاه حزبهم والثقافة التي غر�شت بداخلهم.
بالرغم من ال�شع�ر باالنتماء ال�طني، فاإن ن�شبة من يفكرون بالهجرة خارج ال�طن 
ت�شل اإىل 35 %، وهذا م�ؤ�رض �شلبي على م�شتقبل قطاع غزة، الأن ال�شباب هم عماد امل�شتقبل، 
ويعزى ذلك اإىل االنق�شام ال�شيا�شي الداخلي وما تركه من اآثار �شلبية على هذا اجليل، وعدم 
ال�شع�ر بامل�شاواة وعدم تطبيق القان�ن على اجلميع �ش�ا�شية، وانعدام الثقة باجلهة احلاكمة 
يف قطاع غزة، وتده�ر االأو�شاع االقت�شادية يف قطاع غزة وارتفاع ن�شبة البطالة والتي 
ت�شل ح�شب تقرير اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني اإىل ن�شبة 41 %، وهذا يعطي طلبة 
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جامعات قطاع غزة و�شبابه عامة باأن ن�شبة فر�س العمل بعد التخرج �شعيفة، وعليه فاإن 
الثلث يفكر بالهجرة خارج ال�طن من اأجل فر�شة عمل.

اإن ثلثي طلبة جامعات قطاع غزة يرون باأن من ال يح�شل على حق�قه كم�اطن غري 
على  القان�ن  تطبيق  امل�شاواة وعدم  بعدم  لل�شع�ر  النتيجة طبيعية  ب�اجباته، وهذه  ملزم 

اجلميع، وكذلك قناعة اأن على امل�اطن اأخذ حقه بيده يف الظروف احلالية.
اأف�شت نتائج حتليل االنتماء احلزبي وج�د ثقافة عامة م�ؤداها �رضورة احرتام راأي 
وثقافة اأبناء التنظيمات االأخرى حيث ما ن�شبته 80 % ترى ذلك، كما اأن حالة االنق�شام 
 84 اإن ما ن�شبته  ال�شيا�شي الداخلي تركت ب�شماتها على القناعة بال�حدة ال�طنية، حيث 
% من طلبة جامعات قطاع غزة ال ي�شعرون باأن هناك وحدة وطنية، بالرغم من ذلك مازال 
واالختالفات  احلزبي  االنتماء  ف�ق  يعل�  غزة  قطاع  جامعات  طلبة  عند  ال�طني  االنتماء 
الدينية والفكرية واالأيدل�جية حيث يرى اأكرث من ثالثة اأرباع ال�شباب ذلك بن�شبة 78 % 

وهذا ين�شجم مع حب ال�طن وال�شع�ر باالعتزاز والفخر واالنتماء له.
بالرغم من قناعة طلبة جامعات قطاع غزة باأن القان�ن يطبق على ال�شعفاء الذين 
ال��شاطة واملح�ش�بية  % وكذلك معرفتهم باأن   60 اأو تنظيم بن�شبة  ال ينتم�ن الأي حزب 
واالنتماء التنظيمي هي الطريقة ال�شائدة حل�ش�ل الفرد على حقه وق�شاء م�شاحله بن�شبة 
66 %، فاإن ال�عي ال�شيا�شي بينهم يعدُّ مقب�اًل ب�شكل كبري حيث يرى ثالثة اأرباع الطلبة باأن 
انتماءهم لتنظيم �شيا�شي ال يعني اأن ذلك ي�ؤهلهم الأن يك�ن�ا ف�ق القان�ن، وبربط الفقرة 
باالنتماء التنظيمي جند اأن 84 % من املنتمني حلركة فتح يرون باأن )ال�ا�شطة( واملح�ش�بية 
بينما  م�شاحله،  وق�شاء  حقه  على  الفرد  حل�ش�ل  ال�شائدة  الطريقة  هي  احلزبي  واالنتماء 
% من املنتمني حلما�س يرون عك�س ذلك، واأكد املنتم�ن للجهاد االإ�شالمي بن�شبة   59.2
72.72 % وال�شعبية بن�شبة 97.4 % والدميقراطية بن�شبة 60 % وامل�شتقل�ن بن�شبة 84.4 
% واملنتم�ن للتنظيمات االأخرى بن�شبة 57.4 % باأن )ال�ا�شطة( واملح�ش�بية واالنتماء 
االأغلبية  الفرد على حقه وق�شاء م�شاحله.وخمالفة  ال�شائدة حل�ش�ل  الطريقة  احلزبي هي 
من املنتمني حلركة حما�س لراأي الطلبة ناجت عن انتمائهم حلركة حما�س اجلهة احلاكمة 

لقطاع غزة.
الجدول )11( 
االنتماء الحزبي

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

180.114.95.1.احرتم راأي وثقافة التنظيمات االأخرى غري تنظيمي
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الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

283.914.61.6.ال�شع�ر بال�حدة ال�طنية ي�شعب ت�شديقه هذه االأيام

اأو ثقافية فكرية اأيدل�جية اأي اختالفات دينية  اأهم من  37820.91.1.فل�شطينيتنا 

اأن يهاجر االإن�شان الأي بلد ت�فر له حياة كرمية وال يتقيد بالعي�س  4.من االأف�شل 
22.8752.2ب�طنه

534.561.93.6.بعد االنق�شام احلا�شل اأفكر يف الهجرة خارج ال�طن

619.575.64.9.اأنتمي للحزب اأو التنظيم الأك�ن ف�ق القان�ن وعدم التعر�س للمعاقبة واخل�ف منه

7.ال�ا�شطة واملح�ش�بية واالنتماء التنظيمي هي الطريقة ال�شائدة حل�ش�ل الفرد على 
66.329.61.4حقه وق�شاء م�شاحله

841.352.85.9.ال قيمة لتعدد االأحزاب فاالأف�شل نظام احلزب ال�احد

925.368.46.ال�الء واالنتماء لتنظيم اأهم من ال�الء واالنتماء للدولة

الدميقراطية  التجربة  اأفرزته  ما  نتيجة  �شلبًا  تاأثرت  قد  بالدميقراطية  القناعة  اإن 
اأي�شًا  ذلك  يعزى  وقد  الفل�شطيني،  املجتمع  به  تاأثر  داخلي  �شيا�شي  انق�شام  من  االأخرية 
اإىل الثقافة احلزبية امل�شيطرة اإىل حد كبري بني اأو�شاط طلبة جامعات قطاع غزة، والتي 
بدورها خلقت حالة دكتات�رية يف الفكر حيث يرى كل منتٍم اإىل تنظيم اأن اأفكار تنظيمه 
هي ال�شحيحة وال�شاحلة للمجتمع وبناًء عليه يرى يف تنظيمه املخل�س والذي يجب اأن 
تعدد  االأف�شل  من  % راأوا   53 فن�شبة  ال�احد،  احلزب  نظام  �شكل  يف  اإليه  اجلميع  ينتمي 
االأحزاب، وبربط الفقرة باالنتماء التنظيمي جند اأن 46 % من املنتمني حلركة فتح يرون 
 %  54.54 بن�شبة  االإ�شالمي  للجهاد  املنتم�ن  واأكد  ال�احد،  احلزب  نظام  االأف�شل  باأن 
% باأن االأف�شل نظام   97.4 باأن االأف�شل تعدد االأحزاب، واأكد املنتم�ن لل�شعبية بن�شبة 
احلزب ال�احد، واملنتم�ن للدميقراطية راأوا بن�شبة 60 % اأن االأف�شل نظام احلزب ال�احد، 
وامل�شتقل�ن بن�شبة 44.15 % راأوا اأن االأف�شل تعدد االأحزاب، واملنتم�ن لتنظيمات اأخرى 

بن�شبة 63.8 % راأوا اأن االأف�شل نظام احلزب ال�احد.
ح�ايل  فقط  ي�ؤيد  حيث  االأحزاب  تعدد  فكرة  م�شاألة  يف  هنا  وا�شح  التناق�س  اإن 
الن�شف التعددية احلزبية، واأقل من الن�شف بقليل يرى �رضورة وج�د حزب حاكم واحد، 
رغم ما اأثبتته الدرا�شة من اأن االنتماء وال�شع�ر ال�طني مرتفع، واالإ�رضار على امل�شاركة 
واالنتماء  ال�الء  من  اأهم  للدولة  وال�الء  االنتماء  باأن  يرون   %  69 ن�شبة  ال�شيا�شية.اإن 
للتنظيم، وه� ما ي�ؤكد باأن ال�شع�ر بال�طنية الفل�شطينية ما زال عاليًا بالرغم من وج�د 

ن�شبة 26 % ترى عك�س ذلك.
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اخلالصة: 
دلت النتائج على وج�د حالة من الرتدد واالزدواجية عند الطلبة نح� وعيهم مببادئ 
الطلبة فهم ي�شعرون  اله�ية يف وعي  ات�شاح مفه�م  امل�اطنة، وظهر ذلك جليًا من خالل 
بالفخر واالعتزاز بفل�شطينيتهم وال يقل حبهم كلما زاد حرمانهم من حاجاتهم االأ�شا�شية، 
ويقبل�ن القيم االجتماعية ال�شائدة يف املجتمع، ويتاأكد من خالل ال�عي ب�اجبات امل�اطنة 
املحافظة على  ال�طنية، ووج�ب  باالإجنازات  االهتمام  ي�ؤكدون على  وم�شئ�لياتها، حيث 
على  يجب  واأنه  اجلميع،  على  كفري�شة  ال�طن  عن  والدفاع  العامة،  واملرافق  امل�ؤ�ش�شات 

امل�اطنني احرتام القان�ن و�شيادته واخل�ش�ع له.
لي�شت م�شئ�لية احلك�مة وحدها، فجزء كبري غري  اأنها  ال�شيا�شية باعتبار  امل�شاركة 
ياأخذوا  اأن  يجب  وال  م�شاحلهم،  على  يخاف�ن  وال  ي�شارك�ن  واأنهم  احلك�مة،  عن  را�ٍس 
حقهم باأيديهم، واأنهم يلتزم�ن براأي االأغلبية واحرتام ثقافة االآخر وراأيه حتى ل� خالفهم 
راأيهم، ويهتم�ن باالإجنازات ال�طنية، الأن ثمارها تع�د على اجلميع، كما اأنهم يحافظ�ن 
على امل�ؤ�ش�شات واملرافق العامة واأن املحافظة عليها واجب على كل م�اطن، واأنه يجب 
�شيا�شة  كانت  مهما  ال�طن  يحب�ن  واأنهم  له،  واخل�ش�ع  القان�ن  احرتام  امل�اطنني  على 
وثقافية  دينية  اختالفات  اأي  من  اأهم  فل�شطينيتهم  واأن  فيها،  املتبعة  والثقافة  احلك�مة 
النتائج،  ال�طنية وق�شيتهم مهما كانت  الفل�شطينية  التم�شك باجلذور  وفكرية، واأنه يجب 
بالعي�س  ويتقيد  له حياة كرمية  ي�فر  بلد  الأي  االإن�شان  يهاجر  اأن  االأف�شل  لي�س من  واأنه 
ب�طنه، واأن امل�اطن ملزم ب�اجباته حتى ل� مل يح�شل على حق�قه، واأن ال�الء واالنتماء 

لدولة اأهم من ال�الء واالنتماء لتنظيم.
فئة  وبخا�شة،  النا�س  بني  قل  االنتماء  باأن  ي�شعرون  فهم  ذلك  كل  من  وبالرغم 
تريد  ما  تفعل  احلك�مة  الأن  ال�شيا�شة  يف  االأفراد  مل�شاركة  قيمة  ال  باأنه  ويرون  ال�شباب، 
القان�ن  واأن  امل�اطنني،  بني  كاملة  م�شاواة  ت�جد  ال  وباأنه  للجميع،  العمل  ت�فر  وال 
على  مدل�اًل  يعطي  وهذا  تنظيم،  اأو  حزب  اأي  اإىل  ينتم�ن  ال  الذين  ال�شعفاء  على  يطبق 
عدم وج�د انتماء وطني، واأن ال�شع�ر بال�حدة ي�شعب ت�شديقه هذه االأيام، واأن ال�ا�شطة 
وق�شاء  حقه  على  الفرد  حل�ش�ل  ال�شائدة  الطريقة  هي  التنظيمي  واالنتماء  واملح�ش�بية 
ويف�شل�ن  اأخطائهم،  على  عقابًا  يلق�ن  ال  التنظيمات  واأبناء  امل�شئ�لية  واأن  م�شاحله، 
ارتفعت  كما  احلزبي،  والتع�شب  الدكتات�رية  نح�  عام  ت�جه  وه�  ال�احد  احلزب  نظام 
بن�شبة  وكان�ا  لدولة  واالنتماء  ال�الء  من  اأهم  لتنظيم  واالنتماء  ال�الء  اأن  راأوا  من  ن�شبة 

ال ت�جد م�شاواة كاملة بني امل�اطنني. واأنه   ،%  25.6
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الطلبة ملبادئ وقيم امل�اطنة اخلاطئة نابعة باالأ�شا�س  اإن هذه االزدواجية يف فهم 
لت�جهات  ال�شلبية  وال�شل�كيات  واملمار�شات  احلاكم  النظام  و�شل�كيات  ممار�شات  من 
تر�شيخ  يف  كبري  دور  عاتقها  على  يقع  والتي   ، )التنظيمات(  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  االأطر 
عاتق  على  تقع  كبرية  م�شئ�لية  هناك  فاإن  وبالتايل  ومبادئها،  بقيمها  امل�اطنة  مفه�م 
النظام ال�شيا�شي احلاكم اأيًا كان ت�جهه وفكره، وعلى االأطر ال�شيا�شية �رضورة غر�س ثقافة 
امل�اطنة بقيمها ومبادئها ال�شليمة، الأن ا�شتمرار ال��شع احلايل بهذه االزدواجية �شينعك�س 

�شلبًا على البنية املجتمعية وعلى النظام ال�شيا�شي القائم.

التوصيات: 

واال�شرتاتيجية . 1 العامة  ال�شيا�شات  بتحديد  كافة  الف�شائل  بني  املرجعية  ت�حيد 
امل�حدة بني التنظيمات واالأحزاب ال�شيا�شية الفل�شطينية كافة حتت مظلة منظمة التحرير 
داخلها ال عليها  االختالف  االختالف حتت مظلتها ال خارجها،  الفل�شطينية، بحيث يك�ن 

وفق روؤية وطنية م�حدة.
تبني نهج الثقافة ولي�س االأيدي�ل�جية حتى ت�شمح بنم� العديد من القيم الدميقراطية . 2

التي جتد لها تربة خ�شبة يف النم�، وتعزيز مبداأ التعددية احلقة، واإبعاد اأو جتاهل كل من 
يتبنى ثقافة مغايرة للثقافة ال�طنية.

والثقافية . 3 الفكرية  تعبئتها  طريقة  من  تغري  اأن  الفل�شطينية  الف�شائل  على  يجب 
الأبنائها الأن النتيجة احلتمية والنهائية للتعبئة احلالية مدمرة للمجتمع.

اأيًا . 4 القائم  ال�شيا�شي  النظام  لرقابة  ال�شيا�شية كافة  واالأحزاب  التنظيمات  خ�ش�ع 
كان من ي�شكله ويق�م عليه من حيث الثقافة والفكر الذي يتبناه للحد من الثقافات امل�ش�هة 

التي تق�شم املجتمع وتق�شي على مفه�م امل�اطنة.
التعليمية املدر�شية واجلامعية مبفاهيم امل�اطنة لرت�شيخها فكراً . 5 تغذية املناهج 

و�شل�كًا يف اجليل النا�شئ.
تبني م�رضوع �شيا�شي للم�ؤ�ش�شات احلك�مية كافة يق�م على مبداأ الرتبية من اأجل . 6

الأطياف  املدين، وممثل�ن  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  فيه  ت�شارك  امل�اطنة 
الفكر واالأحزاب ال�شيا�شية كافة.
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