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المواطنة 
العالميـة

والتسامح  كالمواطنة  اإلن��س��ان؛  حقوق  مبادئ  عن  المتفرعة  المعاصرة 
والسالم والحوار وقبول االختالف، من بين أهم األفكار والقيم الحداثية التي واكبت 

التحوالت الكبرى التي عاشها العالم، وحملتها رياح العولمة إلى البلدان العربية واإلسالمية، 
وإذا كان هذا المعطى الكوني الجديد قد طرح أمام الفكر الكثير من األسئلة، فإنه قد أمسى 

مطلوبًا امتالك رؤية واضحة وموقف حضاري منفتح ومتمكن من أجل استيعاب تحوالت اللحظة 
والحوار  والتسامح  السالم  مجاالت  في  المشرقة  الحضارية  النماذج  وإب��راز  الراهنة،  الحضارية 
المواطنة  قيم  وإعطاء  جهة،  من  القيم  هذه  بكونية  الوعي  تنمية  بهدف  الثقافية،  والتعددية 
مختلف  لرفد  لمجتمعاتنا  مهمًا  مدخاًل  تصبح  بحيث  ثانية،  جهة  من  وفائدة  مشروعية  العالمية 
مسارات التحول الحداثي المطلوب، وتأصيل ثقافة التعدد واالختالف، وقبول اآلخر وعيًا وممارسة 

حضارية. 
وتشير المواطنة العالمية، في جوهرها، إلى إحساٍس باالنتماء إلى مجتمع عالمي وشعوٍر مشترك باإلنسانية، 

قراراٍت  اتخاذ  األفراد من  ن  ُتمكِّ التي  والمواقف والسلوكيات  والقيم  والمهارات  المعرفة  تقوية  يساعد على 
واعية، والعمل من أجل التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين.

كما تسعى المواطنة العالمية إلى تحقيق التنمية والتوعية بحقوق اإلنسان من 
والتوعية  الصراعات،  نشوب  وتالفي  االستدامة،  أجل 

حول التقارب بين الثقافات.  

أصبحت القيم 
اإلنسانية والحضارية ..
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تنظر المواطنة العالمية إلى كوكب األرض باعتباره وطنًا للجميع، يجب المحافظة عليه وصون موارده، وتنظر إلى الناس أجمعين 
باعتبارهم أسرة واحدة يحترم بعضها بعضًا، وتتعايش بسالم في إطار من التسامح والتفاهم واحترام الخصوصيات الثقافية لكل 
شعب، فالمواطن العالمي هو من يلتزم بواجباته تجاه شعوب تعيش خارج وطنه، ويكون عضوًا نشطًا وفاعاًل في مجموعة بشرية 
واسعة النطاق، إلى جانب امتالكه السلوكيات السليمة والواعية والمسؤولية للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أجيال الحاضر 

والمستقبل. 

ماذا نعني 

بالمواطنة 
العالمية؟
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المواطنة 
العالميـة

ُخّصص عام 2000م لالحتفال
بالسنة الدولية لثقافة السالم، ودعت األمم المتحدة إلى ضرورة احترام حقوق 
اإلنسان، ونشر التسامح والتضامن واألمن على مستوى العالم )الجمعية العامة 

والتفاهم  السالم  لدعم  العالمية  الجهود  تبلورت  وقد   .)2001 المتحدة،  لألمم 
قيم  بين  يجمع  وهو مصطلح   ،)Global citizenship( العالمية  المواطنة  عن  الحديث  في  الدوليين 

المواطنة من جهة، وقيم التسامح والسالم العالمي من جهة أخرى، وانطلقت طروحات عالمية تحث على 
ضرورة التدرج في تنمية المواطنة من األسرة إلى القرية والمجتمع الذي يمثل المحيط.  وبنهاية 

القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين حدثت تطورات أنعشت فكرة 
بالمشاكل  الوعي  تزايد  متمثلة في  العالمية  المواطنة 
اإلنسان،  بحقوق  االهتمام  وت��زاي��د  العالمية،  البيئية 

والتطور التكنولوجي وسهولة االتصاالت حول العالم، والتوسع االقتصادي 
العالمي، ونمو التكتالت االقتصادية، وغيرها من التطورات العالمية التي جعلت المواطنة 

العالمية ضرورة ماّسة لمواكبتها، كما أّن البعد العالمي للمواطنة بات من األمور الحتمية، إذ 
بدأت المسافات تتالشى بين الدول جغرافيًا

 وثقافيًا، ونتيجة لتلك التطورات حول العالم والمشكالت العالمية، 
أصبح من الواجب ممارسة نوع جديد من المواطنة تربط بين المحلية

 والعالمية.

دعًما لثقافة السالم 
العالمي ..
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المواطنة 
العالميـة

إن المواطنة العالمية ليست وليدة الحقبة التاريخية العالمية 
في العصر الحديث، وإنما هي نتاج كثير من الجهود والمحاوالت 

المتراكمة التي قامت بها الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية 
والشعبية على مّر التاريخ ونتيجة لما نادت به األديان السماوية التي 

تحمل القيم اإلنسانية خاصة الدين اإلسالمي الذي جاء إلى جميع البشر، ونادى 
بمجموعة من القيم اإلنسانية؛ كالسالم، وحقوق اإلنسان، والبيئة، والتعددية 

اُس  َها النَّ الثقافية، واالعتماد المتبادل، ويتضح ذلك في قوله تعالى: »َيا َأيُّ
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل  ا َخَلْقَناُكم مِّ ِإنَّ

َه َعِليٌم  ِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكًرَمُكْم ِعَند اللَّ
َخِبيٌر« )الحجرات، اآلية 13(، حيث أّكدت اآلية الكريمة على أن 

اختالف الناس في ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم ما هي إال حكمة إلهية؛ 
والهدف منها تعميق التعارف والتواصل والتعاون على الخير لصالح البشرية جمعاء. 

وجاء األمر في القرآن الكريم بضرورة التعاون بين البشر المبني على فضائل األخالق؛ 
الهادف إلى تحقيق الخير لجميع الناس والقرب من الله تعالى، كما جاء أيضًا 
النهي عن التعاون المؤدي إلى انتهاك تلك الفضائل، واالعتداء على حقوق 

اآلخرين أو إلحاق األذى بهم، حيث قال الله عز وجل: »َوَتعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ 
َه َشِديُد  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ َوالتَّ

اْلِعَقاِب« )المائدة، اآلية 2(. 

المواطنة العالمية نتاج جهود 
بشرية متراكمة ...

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج



9



10
المواطنة 
العالميـة

وليدة  تكن  لم  الفكرة  وهذه  والطبيعّية،  والصحّية،  والسياسية،  االقتصادّية،  والمشكالت  الحروب،  من 
اللحظة، وإنما سبقها كثير من الجهود والمحاوالت، فقد ناضلت الشعوب والحكومات، وعنيت الشرائع السماوية 

بكّل ما هو مفيد للبشرّية جمعاء، بل إن المنظمات الشعبّية والدولّية كان لها دورها الواضح بهذا الشأن. 
خصائص  أهم  ومن  االجتماعّي،  التماسك  وتعزيز  االجتماعّية،  الُهوية  تأصيل  إلى  العالمّية  المواطنة  وتهدف   

المواطنة، اإللمام الواسع بالموضوعات والقضايا المحلّية والعالمّية، واإلسهام الفّعال في بناء المجتمع، واتخاذ 
قرارات عقالنية في مواجهة مشكالت البيئة، وامتالك مهارات التفكير الالزمة للتكيف مع حضارة العصر، والتعايش معها. وعليه فإن 
المواطنة العالمّية تمتد مسؤولياتها خارج الحدود الوطنية، لمواجهة المشكالت والقضايا العالمّية التي تعترض التقدم اإلنساني .

والمواطنة العالمّية شعور اإلنسان بأن العالم الذي يعيش فيه واحد، وبأهمية مجريات األحداث للجميع، ووجود نظام 
إنساني يحكم العالم برغم الخالفات السياسّية والمصالح االقتصادّية والتنوع الثقافّي بسبب حاجة العالم الماسة 
لوجود قوانين مسيرة له. ولعل هذا يشير إلى الحاجة الماسة إلى الفهم المشترك واإلحساس الجماعي بين شعوب 

العالم بكّل ما يواجهونه من تحديات سواء بالحاضر أو المستقبل.
يتجسد فعليًا من خالل إشراك الفرد إما على المستوى المحلّي وإما العالمّي، ويمكن أن تؤدي إلى التطور 

الفردي والفهم الثقافّي المتبادل. ويمكن تعزيز قيم المواطنة العالمية من خالل ترسيخ الوعي بالموضوعات ذات 
الصلة بالمواطنة العالمّية، والقضايا التي تهم المجتمع كالسالم العالمّي، والديمقراطية، وحقوق 

اإلنسان، واحترام ثقافات اآلخرين، والمحافظة على البيئة، واستخدام األسلوب العلمّي 
في التفكير، والتكنولوجيا، وتنمية مهارات حل المشكالت من خالل التطبيقات العملية 

والمشاريع التفاعلية، واالطالع على األحداث الجارية التي تهم المواطن الفاعل في المجتمع. 

ِقَيم

المواطنة العالمـيـة 
ُة فعٍل وتعزيزها المواطنة العالمّية ردَّ

لمعاناة البشر ..
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المواطنة 
العالميـة

وُتعنى باالعتراف بحقوق الشعوب في كثير من القضايا الحياتية التي 
الكرامة اإلنسانية، وممارسة الشعائر  التعليم، وحفظ  يعيشونها كحق 
وحقوق  المرأة  وحقوق  مصيرها،  تقرير  في  الشعوب  وحق  الدينية، 

الطفل ومنع اإلساءة لألطفال. 

يرتكز على فكرة أساسّية، هي إشاعة األمن والسلم على مستوى 
إلى  اللجوء  دون  السلمية  بالطرق  النزاعات  وحل  للجميع،  العالم 
بين  واالقتصادّية  السياسّية  العالقات  وتنمية  العسكرية،  القوة 
وتحديد أسس  الشعوب،  بين  الدولّي  والتعاون  والشعوب،  األمم 
التفاهم والتعاون بين الشعوب، وتوضيح دور العامل االقتصادّي 

في السالم بين الشعوب.

وُتعنى باستخدام أحدث الوسائل العلمّية ومحاولة االستفادة من هذه 
وإمكانات  ظروف  الحسبان  في  األخذ  مع  الدول  بين  ونقلها  التقنيات، 
المجتمعات التي ُتنقل إليها التكنولوجيا الحديثة، ولتسهيل ذلك عقدت 

العديد من االتفاقيات الدولّية بين مختلف الدول.

مبادئ

المواطنة 
العالمـيـة

السالم العالمي

حقوق اإلنسان

التكنولوجيا

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج



التفاعل  ذلك  عن  ينتج  حيث  والبيئة،  اإلنسان  بين  بالتفاعل  وتهتم 
آثار إيجابية وآثار سلبية تؤدي دورًا أساسيًا في إحداث تغييرات نتيجة 
تضافر  من  البّد  هنا،  ومن  بيئّية،  مشكالت  وإح��داث  البيئّي  للتلوث 

الجهود العالمّية للحفاظ على البيئة ومكوناتها.

وتعتمد على مشاركة جميع األمم والشعوب بالحكم على أساس 
تكافؤ  مبدأ  واعتماد  اآلخ��ر،  ال��رأي  واحترام  والمساواة،  العدل، 

الفرص، واستخدام الحوار والمناقشة في اتخاذ القرارات.

المبني على أسس علمّية صحيحة واضحة  العلمّي  المنهج  ويعتمد على استخدام 
النتائج،  بتعميم  وانتهاًء  وتحديدها،  بالمشكلة  اإلحساس  من  تبدأ  وثابتة  المعالم 
واالعتماد على االستقراء واالستنباط، وكذلك االعتماد على البرهان المدّعم بالتجربة، 

وامتالك مهارات التفكير المختلفة والقدرة على التفريق بين الرأي والحقيقة.

أساس  على  الشعوب  ل��دى  والتقاليد  ال��ع��ادات  على  ب��االط��الع  وتهتم 
الثقافّي  التنوع  واحترام  والشعوب،  األمم  بين  المتبادل  االحترام  مبدأ 
الفكرّي،  النشاط  وحفز  الثقافّية،  الفجوة  لتقليص  الثقافّي  والتكامل 

واالطالع على ثقافات اآلخرين وذلك لفتح المجال لتقارب الشعوب. 

اإلنسان والبيئة

الديمقراطية

التفكير العلمي

الثقافات المتعددة
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