المواطنة أساس بناء الدولة
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د .علي طاهر الحمود

المواطنة:

" المواطنة هي تخلي الفرد عن بعض حرياته لصاال المميا ]أي الممتما [ ،وكسا ماا ياوا ي
كااش ءاايق يف اادا ،و يااادو ااي ال ااوو لحف ا مااا لديااه"( . )2به ا ا المملااة يعاارج مااان مااا روسااو
المواطنة ضمن ن رية الع د االمتماعي ،ي ال رن الثامن عءر .وكانت تطلعاات الءاعو ذنا ا
هي ي انءااق دوش وطنياة او دولةمأماة ،كماا ان دعاوات المفكارين كانات تنصا علام مفهاومين
اساساايين همااا "العلمانيااة" و"الفرديااة" ،وب ا ل اافن المواطنااة ااي تعريفهااا ت ا ثرت بتل ا االمااواق
المءحونة كريا.

و ي الح ي ة فنه ال يمكن تصور المواطنة ساو " تلا العقةاة باين الفارد و الدولاة كماا يحاددها
ةانون تل الدولة ،وبما تتضمنه أيضا من وامبات وح وق ي تل الدولة" (. )3
وب ل فن المواطنة تءمش العيش ضمن دولة ما ،وااللت ام ب ةصم الحااالت الممكناة مان التماثاش
م الث ا ة العامة والتواصش م االخرين ضمن الدولاة ،وان يكاون الماواطن متساامحا ما ا خار
المختلج .بمعنم ذخر فن المواطنة تستبطن ي داخلهاا تن ايم العقةاة أ ياا ما الماواطن ا خار،
ضق عن العقةة العمودية التي تربط المواطن بالدولة.
الدولة واألمة واالنتماءات الفرعية
وعنااد الحاادي عاان عقةااة المااواطن بالدولااة ،فنااه ماان الضااروري االءااارو الاام ان الدولااة كيااا
سياسي  -قانوني ضم بقعة جغرافية محددة ،يشعر مواطنوه بأنهم جاءء منا  ،وا مسسساات
الحاكمة تعمل على التوحيد بينهم.
و ي مثش ه ا الدولة فن المواطنون يءكلون مادتها االساس ،ودا تءكيلها ،وهم ا راد األمة.
ي التارا االنسااني افن التعريفاات التاي تناولات مفهاوم االماة اتمهات اتمااهين رسيساينأل األوش
ال ي تبناا ال وميون بدرمة اساس وال ين رك وا علام عواماش حساية مثاش اللااة والادين والطاسفاة
ولون البءرو واألرض والمؤسسات و ...ي حين رك االتماا الثاني علم األحاسايس والمءااعر
والتومهات ال هنية لأل راد المنتمين إلم "األمة".

ومن نما ج االتماا األوش تعريج "مو يج ستالين" حينما أءار إلم " أن األماة إمتماات تا ريخي
لعااادد مااان األ اااراد ،يكاااون أسااااس إمتمااااعهم اللااااة ،واألرض ،والحيااااو االةتصاااادية المءاااتركة،

 - 1استاذ علم االجتماع السياسي بجامعة بغداد.
 - 2جان جاك روسو وآخرون ،الديمقراطية" :العقد االجتماعي" ،ترجمة د .دمحم درويش ،تحريرر فلير ررري ،
(بغداد ،دار المأمون ،)2002 ،ص .85
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واالتماهات النفسية النابعة من الث ا ة المءتركة لأل اراد"( .)4وضامن االتمااا نفساه يؤكاد "سااط
الحصري" أن اللاة المءتركة والتاريخ المءتر يكفيان لتءعر مماعة ماا ب نهاا أماة مميا و ،وةاد
ع اداها الءاارط األساااس لبناااق هويااة وطنيااة .وماان الواض ا ان انصااار ه ا ا االتماااا ال يقح ااون
التنوت الفكري والع اسدي واختيارات اال راد الحرو ي االنتماق .وبا ل افن األماة هاي مصانوعة
بال وو من ةبش الدولة ،او انها امتمات طبيعي تاريخي يعطي الحق لقكثرياة لفارض ارادتهاا علام
االةليات.
اما االتماا الثااني اي تعرياج االماة هاو الا ي ركا علام التومهاات ال هنياة ال اراد االماة حيا
ي وش "بندكت أندرسون" ان األمة "مماعة سياسية متخيلة"(.)5
و ااي الح ي ااة يمكاان تصااور االمااة علاام انهااا إمتمااات سياسااي وث ااا ي ااي ذن واحااد ،وهااي تتءااكش
باافرادو محضااة واختيااار حاار ماان ا رادهااا .االمااة اءااترا هااي اءااترا اال ااراد بعناصاار ث ا يااة

تتضاامن ن امااا ماان األ كااار والرمااو وطراسااق الساالو واالتصاااش ،كمااا انااه اعتااراج األ ااراد
لبعضهم البعض با نهم ما ق مان األماة .ويءاترط علام ا اراد االماة امتمااعهم ضامن اطاار دولاة
واحاادو .ويمكاان ال ااوش ااي النهايااة ان األمااة هاايأل "تجمااأل ألفااراد يعيشاايو علااى ضرم مشااتركة
ٌ
ورموء ثقافيةٌ مشتركة ،وفي ظل نظام سياسي يشاعر األفاراد ما
وضم نظام اقتصادي واحد،
خالل بأنهم ُم َمثَّلو ".
ومن خقش كش ما ت دم يمكن مقح ة ا تيأل
 -1المواطنة عقةة اال راد بالدولة ،وليس المماعات.
 -2المواطنااة عقةااة ةانونيااة سياسااية م ا الدولااة ،ااي حااين العقةااات الفرعيااة االخاار مثااش
العقةاااة ال ومياااة او الطاسفياااة او الدينياااة هاااي اءاااترا اااي المءااااعر وبعاااض التومهاااات
الث ا ية.
 -3ال يمكن احالة الدولة الم هوية معينة ،ي الصاق للهوية للدولاة سايكون معنااا اضاطهاد
ا رادها اي ا راد االمة .بمعنم ذخر ان ال وش ب ن دولة ماا (اساقمية او عربياة او كردياة
او ءيعية او سانية) سايعني بالضارورو سال ح اوق ا اراد األماة اي ان تكاون خيااراتهم
غير هوية دولتها.
ولمزيرررد مررر التوإلررري بافميررران التوريرررأل بررري مو رررومي ا مرررة و االنتمرررا ات الورعيرررة م ررر
االنتما ات القومية/الدينية/الطائوية وفقا لآلتي
الفرق بين مفهومي األمة واالنتماءات الفرعية
األمة

االنتماءات الفرعية
(القومية/الدينية/الطائفية)

 -4أنتوني دي سميث ،الوطنية ،النظرية واأليديولوجيا والتاريخ ،المترجم منصور انصاري( ،ط ران ،مؤسسر
مطالعات ملى ، ،)2008 ،ص.23
 -8بندكت أندرسون ،الجماعاات المتخيلاة :ماتمفت فاي اصاو القومياة وانت اار ا ،ترجمرة ارائر دير ( ،بيرروت،
شركة قدمس ،)2002 ،ص.82

 -تعترف بالتنوع

 -هاجس ا النقا

 -ذكريات وتأريخ مشترك

 -أساطير مشتركة

 -اختالف و/أو اشتراك اقافي

 -اشتراك اقافي

 تنظيم عقالنري قرائم علرى االختيرار  -تنظررريم ال عقالنررري ،قرررائم علرررى انتمرررااالفراد بالوالدة
الحر لالفراد
 شي التضرام اقتصراد مشرترك - ،شرري التضررام تواع ر طنقررة الن نررةمؤسسات مشتركة ،رموز مشتركة .م رررر رجرررراو الرررردي وشرررريو العشررررائر
ورجاو السياسة

الهوية الوطنية
ت هر الهوية ب وس تملياتها ضامن مفهاوم "الهوياة الوطنياة" .وتعتماد الهوياة الوطنياة علام بنااق
"الدولة" حين يفرض علم مواطني تل الدولة حمش هويتها الوطنية.
لكن الهوية الوطنياة ليسات ممارد اماتق ا اراد االماة ومواطنوهاا لماا تعارج بالمنساية او هوياة
االحواش المدنية .الهوية الوطنية هي " إعادو إنتاج وإعادو تفسير داسم للرماو وال ايم والا كريات
واألساطير والترا ال ي يمي األمم ويعرج باه األ اراد"( .)6هناا مانباان اساسايان اي الهوياة
الوطنية ،أولهما المهة المستفيدو -إن ما التعبير -وهي األمة وأ رادها ،والثاني المان التفاعلي
والحركي والمتاير للهوية الوطنية .االمة وا رادها (اي المواطناون) ةاد ياياارون ةناعااتهم بءا ن
ما ينباي أن تكاون أهادا هم وثاوابتهم ومءاتركاتهم وبا ل افن الهوياة الوطنياة تعناي ال ادرو علام
التفاعش وتايير المسارات.
واةترح احد المفكرين أربعة عوامش أساسية ي تكوين الهوية الوطنيةأل
 -1عوامش أوليةأل مثش اللاة والدين واألد واألساطير .ومثاش ل اللاة والعرق التي كانات
عوامش أساسية ي صن الهوية الوطنية األلمانية.
 -2عوامااش تكوينيااةأل مثااش بناااق الدولااة والماايش واالتفاااق علاام دسااتور داساام .ومثاااش لاا
الواليات المتحدو األمريكية التي بُنيَت هويتها علم أساس دستور َكتَبَهُ ا باق المؤسسون،
وكانت تل الوثي ة وما ت اش العنصر األساس ي تعريج الهوية الوطنية األمريكية.
 -3عوامش تل ينيةأل مثش التعليم .وليس أَدَ اش علم ل مثش ت ثير مناهج التعليم ي الياباان التاي
أرةت مضام الميران من ع ود لمرعاتها العالية ي ح الوطن والتضحية مان املاه.
ا
كماااا إن مميااا دوش العاااالم ت ريباااا ن تساااتعمش المنااااهج التعليمياااة اااي تربياااة أميااااش ضااامن
تومهات محددو ي هوياتها الوطنية.
 -6أنتوني دي سميث ،الوطنية ،النظرية واأليديولوجيا والتاريخ ،المترجم منصور انصاري( ،ط ران ،مؤسس
مطالعات ملى ،)2008 ،ص.33

 -4عوامااش خارميااةأل مثااش تهدياادات األعااداق .وتعااد إسااراسيش خياار مثاااش علاام دولةمأمااة بَنَاات
هويتها الوطنية علم أساس الخوج من التهديد الخارمي.
وبالنتيمة فن الهوية الوطنية هايأل "تلا التفااعالت الواعياة ألفاراد األماة (-التاي تشاتر بنظاام
ايل علااى رقعااة جغرافيااة محااددة  -والتااي ما خاللهااا تعيااد بشااكل متواصاال ،نتااا
سياسااي وعا ى
الرموء وتفسيرها والقيم والتراث ومصادر نفوذها الذي يميءها ع األمم األخرى".
عقةة الديم راطية والفدرالية بالهوية الوطنية والمواطنة
تءااير النظريررات السياسررية الترري تتنرراوو مو رروط الديمقراطيررة  ،تؤكررد أن ررا  -أي الديمقراطيررة -ترروفر
فرصة عدط استئ ار فرد مرا أو جماعرة مرا برالحيم ،وهرو مرا يعنري تسراوي ا فرراد والجماعرات فري
حقوق المواطنة .وم هذا المنطلأل تعتمرد الديمقراطيرة علرى مشراركة المرواطني فري صرنق القررار
السياسرري إلررم مجموعررة واسررعة مر االتواقررات والمشررتركات الترري تررؤدي بالنتيجررة لررى مزيررد مر
التضام بي ا فراد وتعزيز رأسمال م افجتماعي وم ا ّم تعزيز ال وية الوطنية .لي هناك اتجاه
آخر يعتقد أن الوجود المجرد للنظاط الديمقراطي (بمعنى اختيرار الحراكمي إلرم انت ابرات حررة)
ال ييوي لو م سيرورة ال وية الوطنيرة ،فر ن ورروف جررا العمليرة الديمقراطيرة وشرروط ا ،قرد ال
تعم ر لمصررلحة بنررا هويررة مشررتركة بقرردر مررا قررد تتسررن فرري بعررال المجتمعررات بزيررادة االنقسرراط
افجتماعي بي المواطني .
وكذا الحاو في النظريات السياسية التري تناولرت موإلروع الودراليرة ومنراطأل الحيرم الرذاتي ذ
انقسم ال ُم ت َ ّمون ب ذه النظريات لرى فرريقي ا وو يشرجق تطنيرأل هرذا الرنم مر افدارة مر اجر
مزيررد م ر العدالررة برري المررواطني فرري مجرراالت التنميررة وافعمررار فضررال ع ر توررويال مزيررد م ر
صالحيات الحيرم المحلري للمرواطني  ،والسريما ا قليرات مرن م ،ممرا يعرزز اقرت م بالنظراط السياسري
وم ا ّم ب ويت م الوطنيرة .أمرا الوريرأل ال راني فيحرذر مر م راطر هرذا النروع مر افدارة نر يقرنّ
المطالنات الوئوية (القومية ،الدينية ،الطائوية و )..على المدى النعيد .ويشتدّ تشاؤط هرؤال النراح ي
حي يترافرأل هرذا النروع مر الحيرم (الودراليرة/الحيم الرذاتي) مرق االسرتحواذ علرى مصرادر ال رروة،
مشيري لى أن هذا ا مر يعزز المطالنات بافنوصاو بدال ع االن راط في بنا ال وية الوطنية.
وفري الحقيقررة ان عررالم اليرروط يشرترط لنجرراو واسررتمرار ال ويررات الوطنيرة ،قابليت ررا علررى تح ّمر
اآلخررر واسررتيعات التعدديررة فرري المجرراالت ال قافيررة وافجتماعيررة والسياسررية كافررة .ويشررير المويررر
النريطرراني انترروني ريرردنز لررى أن مسررار الترراريخ يتج ر نحررو تأسرريس ا مررة اليونيررة مضرريوا أن
االنعزاو وافنغالق الذي يُم ِّيّز المجتمعات المحلية (ا مم الصغيرة التي تحم طابعرا هوياتيرا دينيرا
او طائويا او قوميرا) سريؤدي لرى انقراإلر ا مر سراحة الوجرود ،ن تيرار العولمرة أقروى مر رادة
ا مررم .والسررني الوحيررد للحورراو علررى ال ويررة الوطنيررة لررل واليررالط لغيرردنز لررل هررو القنرروو بالتعدديررة
( ،)pluralismبعدما كان أسرا نشرأة ال ويرات الوطنيرة هرو خلرأل المزيرد مر الحرواجز و أوجر
ال الف واالختالف والعناصر المم ِّيّزة ع اآلخر.
وبذلك فإن ءرط اإلنادماج واإلنسامام ضامن دولاة او اماة واحادو ال يتعلااق بالوحادو اللاوياة ب ادر
تعلا ها بتل الث ا ة التي تحا علم ال ِسلم وتعترج بالتنوت الفكري واللاوي واالثني.
صناعة الهوية الوطنية وبناء األمة

ضررررر وزيررررادة شررررنيات النقرررر
تءااااير االدبيااااات السوساااايولومية الاااام أن عمليررررة التصررررنيق والتح ّ
والمواصالت وافعالط التي تشي موردات الحدااة  ،تؤدي لى لغا الرموز وخصرائ الحيراة
التراايررة للنررا  .بمعنررى آخررر ن التقنيررات الحدي ررة ونمررو العقالنيررة والعلمنررة واسررتحقاقات الحيرراة
الحضرية تشجق على تذوي الووارق ال قافية القائمة على الدي والطائوة والعشيرة  ...وريرها.
وتُضعف عملية التحديث والتنمية بالضرورة االنتما ات ال انوية لمصلحة االنتما لرى النظراط
السياسي القائم (هوية وطنيرة) ،كمرا ن انتمرا ا فرراد فري الجماعرات التقليديرة سرت لي ميان را لرى
العضوية في الجماعرات االختياريرة ذات ا هرداف المحرددة م ر ا حرزات والنقابرات .فرا فراد فري
م هذه المجتمعات سيعطون قيمة أكنر للنجاحات افرادية الميتسنة م خالو الج د الوردي ،فري
حي ستتيلّس أشياو االنتما ات االنتسابية المورواة ن ا رير قادرة علرى منافسرة النجاحرات التري
قد تتحقأل م خالو التنظيمات العقالنية.
وبطنيعة الحاو فر ن للنظراط السياسري ترأايرا مناشررا علرى ترذوي الوروارق التقليديرة أو تشرجيق
بقائ ا .فسلوك النظراط السياسري فري تعاملر مرق المرواطني (او افرراد ا مرة) يشري ا سرا القيمري
للنالد وذلك م خالو تشريع ا للقواني التي بموجن ا يحص ا فراد علرى االمتيرازات والتعيينرات
والعم في أج زة القضا والشرطة و..ريرها .والنظاط السياسي أيضا يحدد شررائ ا فرراد الرذي
ب ميان م التأاير على القرار السياسي (المشاركة السياسرية) ،ويحردد لغرة الدولرة الرسرمية ،وطريقرة
توزيق ال روات ،كما ن يقوط ب دارة الصراعات بي الجماعات وا فرراد .وفري الن ايرة فران حصرة
الورد م الحيومة/الدولة ،تحدد خيارات في االنتمرا لي را (-ال ويرة الوطنيرة) -أو لرى ريرهرا مر
االنتما ات ا إليأل وا قوى.
اما االفراد المنضروي إلرم جماعرات فرعيرة قوميرة او دينيرة او طائويرة فر ن م يتج رون نحرو
االث خيرارات أ -افنردما (بمعنراه السياسري) ت – االسرتحواذ وال يمنرة علرى الدولرة واالمرة -
افنوصاو.
وسررلوك هررذه ال ويررات الورعيررة يحررددها مرردى شررعورها بررالت ميش وافقصررا علررى مسررتويات
االث سياسي واقافي واقتصادي.
وتشرررير ادبيرررات بنرررا ا مرررة ان اعتمررراد النظررراط الرررديمقراطي الحرررر ،واالسرررت مار فررري التعلررريم
الموحد و الننا وافعمار العادو ستنتش ال ويات الورعية التري تشرعر برالت ميش لرى مصراف
سائر المرواطني كمرا ن را تشرعرهم ب ويرة مشرتركة مرق اآلخرري  .ويحتر أنمروذ التنميرة الوطنيرة
الشاملة ميانة م مة في سني نردما ا قليرات والجماعرات الورعيرة االخررى م مرا كنررت ،إلرم
اطار االمة الواحدة وال وية الوطنية الواحدة.
الدولة العراقية/األمة العراقية /المواطنة في العراق
لاايس العااراق بلاادا مصااطنعا مثلمااا تءااير الت ااارير االعقميااة ،وبعااض االنفعاااالت للكاااتبين غياار
المختصاين .االعراق بوصافه اةليماا تاريخياا هااو اةادم ب اات االرض ودولهاا ةاطباة .وا ا صا ان
الحدود الميوسياسية للعراق لام تتحادد اال اي الع اود االولام مان ال ارن العءارين ،اال ان لا ال
يعني ان العراق بلد مصطن بمعنى (المضطر على النقا موحدا بالقوة بسن تنوع ).

فليس التنوع في افراد االمة العراقية بدعة في أمم ا رض كمرا ن الدولرة العراقيرة فعلرت مرا فعلتر
ا مم ا خرى حي عينت حدودها مق ا مم المجاورة عند نشوئ ا رسميا.
فعلررى صررعيد بنررا الدولررة اسررتطاع العررراق منررذ ذلررك الترراريخ م ر انشررا أج ررزة عنررف مشررروعة
(شرطة ،جريش) ،وبنرا ج راز قضرائي ،وبنرا نظراط بيروقراطري ،وكر ذلرك علرى رقعرة جغرافيرة
محدودة معترف ب ا دوليا.
أما على مستوى بنا ا مة ف ي تشترط مشاركة افراد االمة بوصو م افرادا بمستويات اربعة
-

رسا آليات المشاركة السياسية في ات اذ القرار على مستوى الدولة.

-

رسا آليات المشاركة االقتصادية (توزيق الموارد م ال).

 رسا آليات المشاركة ال قافية (االعتراف باللغات المحيية ،احترراط المعتقردات ..وريرها).
-

رسا آليات المشاركة افدارية (تعيينات ،م صصات ،دارة المركزية).

ويشير بعرال النراح ي ان العرراق نجر فري المسرتوى ا وو مر الننرا (بنرا الدولرة) ،ال انر
مازاو يسعى للنجاو في المستوى ال اني (بنا ا مة) حتى اآلن لييون العراق دولة بال أمة ( .)2فقد
كانت "الم اركة" هي العملية الواصلة الموقودة في بنا ا مة ،والعاملة أيضرا علرى افتراق را عر
الدولة ،وبالنتيجة الضعف في المواطنة.
وربمررا يعررود ك ر ذلررك الررى مجموعررة م ر العوام ر من ررا ان العررراق ورث النظرراط افجتمرراعي
والنيروقراطي الذي ساد افمنراطورية الع مانية التي كان العراق جرز من را .وعررف هرذا النظراط
بررل المل والنحرر الررذي اعتمررد التراتنيررة العموديررة فرري وإلررع  ،والررذي كرران يميررز برري االديرران
والمذاه في الحقوق واالمتيازات.
وقد جرا ت النظريرة القوميرة لتزيرد مر هرذا االنقسراط ،فالنظراط القرومي م لمرا اشررنا فيمرا سرنأل
يعتمد على اللون الواحد لغة ودينا ومذهنا لننا الدولة وا مة ،وهو ما يعني حتما ابعراد اجرزا مر
افراد االمة الذي هم ليسوا إلم اللون اللغوي والديني والمذهني الرسمي.
وبررررذلك فقررررد اسررررتمر النظرررراط السياسرررري فرررري توزيعرررر االحتيرررراري ريررررر العررررادو المتيررررازات
الدولة/الحيومررة ،بر وتورراقم ذلررك بعرردما تحرروو االقتصرراد العراقرري مر زراعي/رعرروي لررى ريعرري
نوطرري لتتحرروو الورروارق الطنقيررة افقتصررادية لررى فرروارق برري المنرراطأل الجغرافيررة بعرردما كانررت
محصورة بالطنقات افجتماعية فق .
ووفّررر االقتصرراد الريعرري النوطرري بيئررة خصررنة لرروالدة الدولررة المسررتغنية عر افررراد ا مررة ،فر ن
الدولرررة فررري هرررذه الحالرررة ال تحترررا لرررى ا مرررة فررري تمويررر نوسررر ا ( -عيرررس ا مرررر فررري االقتصررراد
الزراعي/الرعوي)  ،-فتيتوي الدولة بالماو الوفير م النو لمراكمة القوة والسلطة.
 -2د .فال عند الجنار ،العراق حيال مستلة الفصام بين األمة والدولة ،صوحة الدكتور فال عند الجنار على
الموقق االليتروني www.ahewar.org

ك ذلك كان سننا في والدة النموذ العراقي للدولة التوتاليتاريرة (الشرمولية) المسرتحوذة علرى
ا مة والم يمنة على مقدرات ا.
لي لماذا نشأ هذا النم م النظاط التوتاليتاري في العرراق يجير الردكتور فرال عنرد الجنرار
بنقاط ست
-

ندما السلطة السياسية والسلطة االقتصادية بيد الدولة (بوع الريق النوطي).

 التغيرات المجتمعية التي أدت لرى إلرعاف الطنقرات العليرا واإلرمحالو الطنقراتالوسطى في الدولة.
 نمو الدولة كأكنر رت عم ونموها الوائأل كج از إلن وسيطرة. تالشي منظمات المجتمق المدني بالتدريج. صعود ال قافة الشعنوية. النيئة الدولية المؤاتية أو الداعمة للنموذ التوتاليتاري في العراق.وباالنتقاو لى وإلق العراق الراه (بعد سقوط النظاط التوتاليتاري عراط  ،)2003فر ن عرادة
تحريك عجلة بنا ا مة في العرراق وتجويرف منرابق التروتر افجتمراعي والسياسري فير بحاجرة الرى
مجموعة م ال طوات من ا
 -1التأميم االقتصادي ،أي ن ا احتيار ال روات االقتصادية.
 -2بنررررا عمليررررة سياسررررية ال تسررررت ني أي شررررريحة .ب رررردف امتصرررراص احتمرررراالت
التسيد/التوتاليتارية/الدكتاتورية ،باسم الحزت أو الورد أو الطائوة أو القومية.
 -3علمنة النظاط السياسي في العراق ،ودستوره وقوانين  .اذ ن النظاط العلماني كوي
ب ن ا إلرورة استمرار الجماعات الورعية الدينية والقومية والطائوية في العراق.
 -4توعي دور مؤسسات المجتمق المدني وعلى أربعة مستويات
أ -اقتصاد السوق (شركات تجارية ،مقاوالت).
ت -المؤسسات الوسيطة (أحزات ،مؤسسات دينية ،اتحادات قنلية).
ت -افعالط الحر.
ث -المنظمات رير الحيومية الم تصة (رعاية المرأة ،طوولة ،ميووفي ..وريرها).
رس افررراد ا مررة ب ررويت م الوطنيررة ال تتعلررأل بحقرروق م إلررم اطررار الدولررة
وبررذلك فر ن المواطنررة وحر ّ
فحس  ،ب ان ذلك يتحدد بواجنات م ايضا ،ف ي التي تنني ا مة ،وتحدد مسارات الدولة.

