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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تأيت املشاركة بالورقة املقرتحة بناء على الدعوة املوجهة من مركز ثقافة التنمية االجتماعية التابع لوزارة الرعاية
االجتماعية والضمان واالجتماعي للمشاركة يف احللقة "الورشة" اخلاصة مبناقشة موضوع "االشكالية" اهلوية الوطنية
مرتكز لالصالح واالستقرار االجتماعي  -أى كيف تكون اهلوية الوطنية عامالً إجيابياً فعاالً يف االصالح وميومة
االستقرار االجتماعي  -وهذا ما ستحاول الورقة مناقشته وفقاً للسياق التايل:
يف إطار مفهوم اهلوية ،واالنتماء ،ودورها يف تعزيز السالم االجتماعي خاصة يف ظل التحديات اليت تواجه
اجملتمع السوداين بعد انفصال اجلنوب ،ستحاول الورقة مناقشة مفهوم اهلوية انطالقا من املكان ،ودون اخلوض يف كل
اجلوانب األخرى مثل العقيدة ،والعرق ،وغريها من اجلوانب ذات الصلة ،تفرتض الورقة تأسيس مقرتح  -رؤية -
مستقبلي إستشرايف للهوية الوطنية ينطلق من املكان ،ويف إطار االرتباط بالرؤى املستقبلية للمحافظة على الوطن
حبدوده احلالية ،ويف إطار املفهوم املعاصر ،واملستقبلي ملاهية الدولة ستسعى الورقة من خالل التتبع التارخيي ،واإلشارة
إىل كل الفقرات ،واملواد ذات الصلة باملوضوع يف الدساتري ،والقوانني اليت وضعتها احلكومات الوطنية السودانية منذ
فجر االستقالل ،واليت عاجلت – على املستوى النظري  -موضوع التعدد ،والتنوع يف السودان ،وحماولة تقدمي أمثلة،
ومناذج لبعض دول العامل استطاعت أن حتافظ على كياهنا ،وحدودها ،وتتوسع من خالل ربط هويتها مبسمى مكاهنا،

2

وليس مباهية مكوناهتا( - )1خاصة وأن سؤال اهلوية حيتل اليوم مكانة الصدارة يف احلراك السياسي االجتماعي الثقايف
الذي يعيشه العامل املعاصر ،ويكتسب هذا السؤال حساسية يف العديد من ثقافات شعوب العامل نتيجة
للخصوصيات التارخيية واحلضارية  -؛ وختلص الورقة إىل تقدمي مقرتح بعيدا عن اخليال ،والتصورات ،واالعتقادات غري
الواقعية ،مقرتح قابل للنقاش ،واحلوار سعياً لتفادى أخطاء املاضي ،وحماولة تأسيس مفهوم علمي مبين على الواقعية،
ومستصحباً الرؤى ،واآلفاق املستقبلية ،ويف هذا اإلطار ،ودون إتباع الطريقة التقليدية( )2ستحاول الورقة باختصار
مناقشة الفكرة  -الفرضية – األساسية.
مفهوم اهلوية يف اللغة مشتقة من الضمري هو  .أما مصطلح اهلو هو املركب من تكرار هو فقد ّمت وضعه كاسم
معرف ب أل ومعناه " اإلحتاد مع الذات" .ويشري مفهوم اهلوية إىل ما يكون به الشيء هو هو  ،أي من حيث
ّ
تشخصه ،وحتققه يف ذاته ،ومتييزه عن غريه  ،فهو وعاء الضمري اجلمعي ألي تكتل بشري  ،وحمتوى هلذا الضمري يف
نفس اآلن مبا يشمله من قيم ،وعادات ،ومقومات تكيّف وعي اجلماعة ،وإرادهتا يف الوجود ،واحلياة داخل نطاق
احلفاظ على كياهنا .أما عن مفهوم الفلسفي للهوية يعين الذات ،و هي ما يسميه الفالسفة باهلوية .فذات اإلنسان
هي هويته ،و هي كل ما يشكل شخصيته من مشاعر ،و أحاسيس ،و قيم ،و آراء ،و مواقف ،و سلوك ،بل و كل
تسن الرتتيبات ،وتضع
 .1يف إطار تشييد ،وبناء الدول احلديثة ،وحماولة جتاوز مغالطات املاضي اليت ال طائل من ورائها ،أصبحت اهلوية شأناً للدولة ّ
الرقابة  ،وعلى سبيل املثال هناك دول تتبىن التعريف األحادي للهوية كما هو احلال يف فرنسا حيث االعرتاف هبوية ثقافية واحدة لتحديد اهلوية
القومية ،وهناك دول تقر ،وتعرتف بقبول التعددية الثقافية داخل األمة مثل الواليات املتحدة األمريكية ؛ وهنا ميكن لنا مالحظة التباين العقائدي،
والعرقي ،والثقايف املكون هلذه الدول ،واليت ال تعاين من مشاكل ،وصراعات حول ماهية هويتها – حيث الفرنسي فرنسياً ،واألمريكي أمريكيا .-
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مبا أن موضوع الورقة األساسي عبارة عن مقرتح مطروح للنقاش؛ سنكتفي فقط باإلشارة إىل املفهوم لغة ،واصطالحا بصورة خمتصرة كما مبني
يف منت النص.
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ما مييزه عن غريه من الناس .و قد عرف اريك سون اهلوية الشخصية ،أو الذات :بأهنا الوعي الذايت ذو األمهية بالنسبة
لالستمرارية اإليديولوجية الشخصية ،وفلسفة احلياة اليت ميكن أن توجه الفرد ،وتساعده يف االختيار بني إمكانيات
متعددة ،وكذلك توجه سلوكه الشخصي .أما هنري تاشفيل ،وجون ترينر  -باحثان اجنليزيان يف علم النفس
االجتماعي  -فاستعمال مصطلح اهلوية الشخصية مقابل اهلوية االجتماعية .وكان القصد ملصطلح الذاتية ،اليت تعرف
الفرد باملقارنة مع اآلخرين .ومن بني التعريفات املتعددة ملصطلح اهلوية نشري إىل :اهلوية هي الذاتية ،و اخلصوصية ،و
هي القيم ،و املثل ،و املبادئ اليت تشكل األساس للشخصية الفردية أو اجملتمع ،وهوية الفرد هي عقيدته ،و لغته ،و
ثقافته ،و حضارته ،و تارخيه ،وكذلك هوية اجملتمع :هي الروح املعنوية ،و اجلوهر األصيل للكيان األمة؛ واهلوية أيضا
هي الوعي بالذات االجتماعية ،و الثقافية ،وهي ليست ثابتة و إمنا تتحول تبعا لتحول الواقع ،بل أكثر من ذلك
هناك داخل كل هوية هويات متعددة ذوات مستويات خمتلفة فهي ليست معطى قبلي ،بل إن اإلنسان هو الذي
خيلقها وفق صريورة التحول؛ وهناك من يرى أن اهلوية :هي حقيقة الشيء أو الشخص ،وماهيته اليت متيزه عن غريه،
تعرب عن خاصية املطابقة أي
تعرب عن حقيقة الشيء املطلقة املشتملة على صفاته اجلوهرية اليت متيّزه عن غريه ،كما ّ
أي ّ
مطابقة الشيء لنفسه أو ملثيله؛ واهلوية الثقافية ألي شعب هي القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من السمات
والقسمات العامة اليت متيز حضارته عن غريها من احلضارات(.)3
ومبا أننا حددنا ربط املفهوم باملكان عليه سنحاول حتديد ماهية اهلوية السودانية انطالقا من املكان ،ونعين
باهلوية السودانية جمموع السمات ،واخلصائص املشرتكة اليت متيز اجملتمع السوداين عن غريه من اجملتمعات ،ويعتز هبا،

 .. .3ملزيد من التفصيل ،أنظر املوقعhttp://mawdoo3.com :؛ أيضا املوقعwww.ahwazstudies.org :
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وتشكل جوهر وجوده ،وشخصيته املتميزة ،والسوداين نعين به "كل من حيمل اجلنسية السودانية ،ويقيم يف حدود
دولة السودان( ،)4أو خارجها".
من املتعارف عليه أن السودان بلد متعدد الثقافات ،والقوميات ،ومل يتشكل بعد كأمة ،وعليه من الصعوبة مبا
كان أن تفرض ثقافة ،أو قومية واحدة مهما كان حجمها "هويتها" على البقية  -خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن
اهلوية القومية يف وضع هكذا ال تؤسس ،و ال تقوم على الوضعية االجتماعية أو الثقافية بل تقوم على مبدأ املواطنة -
 ،وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات السودانية العلمية( ،)5وغريها من الكتابات ،واالجتهادات اليت عاجلت
 .4هنا نعين حبدود دولة السودان الوطن ،واملوطن "املواطنة".
 .5هناك العديد من الدراسات السودانية العلمية باللغة العربية ،واإلجنليزية  ،وال ميكن حصرها يف تلك الورقة ،ونشري على سبيل املثال لبعض اجملالت
العلمية اليت خصصت حماور لدراسات اهلوية منذ العام 0202م ،مثل جملة التنوير املعريف اليت تصدر عن مركز التنوير املعريف ،خصصت حمور العدد
التاسع ،يوليو 0202م حول "اهلوية والتعدد اإلثين"  ،ورمبا تكون هناك جمالت ،أو دوريات سودانية علمية بعد هذا التاريخ خصصت حماورها
لذات املوضوع .ومن ضمن الكتابات العديدة حول الوحدة والتنوع ،واهلوية نشري علي سبيل املثال إىل :حترير العجب أمحد ألطريفي ،دراسات يف
الوحدة الوطنية يف السودان "اخلرطوم ،دار جامعة اخلرطوم للنشر0811 ،م"؛ عبد الغفار حممد أمحد ،قضايا للنقاش يف إطار إفريقية السودان
وعروبته "اخلرطوم ،دار جامعة اخلرطوم للنشر0811 ،م"؛ إعداد على عثمان حممد صاحل ،البشري سهل مجعة سهل ،يف الثقافة السودانية:
دراسات ومقاالت "اخلرطوم ،دار جامعة اخلرطوم للنشر ،فرباير 0882م" .عبد العزيز حسن الصاوي ،السودان :حوارات اهلوية والوحدة الوطين
"القاهرة ،مركز الدراسات السودانية0889 ،م" .تيم نبلوك ،ترمجة :الفاتح التجاين ،حممد علي جادين ،صراع السلطة والثروة يف السودان منذ
االستقالل وحىت االنتفاضة "اخلرطوم ،دار جامعة اخلرطوم للنشر ،ط0882/0م" .والعديد من كتابات منصور خالد ،ونشري من بينها إىل :منصور
خالد ،السودان :أهوال احلرب وطموحات السالم "لندن ،دار تراث3002 ،م" .حممد سليمان حممد ،السودان :حروب املوارد واهلوية "اململكة
املتحدة ،دار كمربدج للنشر ،ط0222/0م" .غراهام ف .توماس ،ترمجة :عمران أبوحجلة ،السودان موت حلم "طرابلس ،دار الفرجاين،
ط0889/0م"؛ ”.Francis M. Deng, Dynamics Of Identification “Khartoum: Khartoum University Press, 1973؛
هذا فضال عن احلوارات واملناقشات املستمرة ،واملتواصلة يف وسائل اإلعالم املختلفة ،ويف هذا اإلطار وعلى سبيل املثال هناك من يعتقد أن من
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موضوع التعدد ،والتنوع "اهلوية" على املستوى النظري بصورة علمية ،نشري هنا إىل عدم مقدرة كل احلكومات الوطنية
على إدارة التنوع بالصورة اليت تؤسس لتفاعل إجيايب ،وخالق ،ومستدام ،األمر الذي يتطلب ضرورة البحث عن خمرج
واقعي ،ومستقبلي حلسم ما يسمى مبشكل اهلوية ،وذلك من خالل التأسيس لدولة املواطنة ،واليت تؤسس على الرضا،
واحلقوق ،والواجبات املتساوية لكل املواطنني دون متيز ،وهذا ما نصت عليه معظم دساتري ،وقوانني حكومات
السودان الوطنية منذ قانون احلكم الذايت يف العام 1993م ،وفقاً ملا هو مبني يف الفقرات التالية
نص قانون احلكم الذايت يف الفقرة األوىل ،والثانية من املادة اخلامسة من الفصل الثاين املتعلق باحلقوق
األساسية ،حول حق احلرية واملساواة على أن" :مجيع األشخاص يف السودان أحراراً ،ومتساوون أمام القانون؛ وال
حيرم أي سوداين من حقوقه بسبب املولد ،أو الدين ،أو العنصر ،أو النوع فيما خيتص باالستخدام العام ،أو اخلاص،
أو فيما خيتص بقبوله ،أو مزاولته أي وظيفة ،أو حرفة ،أو عمل ،أو مهنة"( )6؛ ونصت الفقرة األوىل من املادة السابعة
من الفصل الثاين اخلاصة حبرية الدين ،والرأي ،وحق تأليف اجلمعيات على أن" :يتمتع األشخاص حبرية الضمري،
واحلق يف أداء شعائرهم الدينية حبرية بشرط أال يتناىف ذلك مع اآلداب ،أو النظام العام ،أو الصحة كما يقتضيها

ضمن إشكاليات اهلوية تسمية الدولة "السودان" ويرى من املفرتض أن تسمى الدولة دولة النوبة ،أو سنار.....،إخل .ملزيد من التفصيل أنظر
احلوار الذي أجرته صحيفة اإلنتباهة  -يف عددها الصادر يوم اخلميس املوافق  11سبتمرب 5119م مع رئيس اجمللس األعلى للتصوف :عبدالرحيم
حممد صاحل.

 .6املصدر :تاريخ السودان من  13فرباير 1441م إىل فرباير 1993م "دار عطربة ،السودان ،دون تاريخ" ص .419
6

القانون"( .)7وهذا ما نص عليه أيضا دستور السودان املؤقت( .)8وجند أن دستور العام 1996م ،والعام 1964م كفل
نفس احلقوق .وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل ،والثانية من املادة الرابعة يف الفصل الثاين ،واملتعلقة باحلقوق
األساسية ،وحتديداً حق احلرية واملساواة ،حيث نصت على أن" :مجيع األشخاص يف السودان أحرار ،ومتساوون أمام
القانون ؛ ال حيرم أي سوداين من حقوقه بسبب املولد ،أو الدين ،أو العنصر ،أو النوع فيما يتعلق بتقلد املناصب
العامة ،أو باالستخدام اخلاص ،أو بقبوله يف أية وظيفة ،أو حرفة ،أو عمل ،أو مهنة أو مبزاولتها" .أيضا الفقرة األوىل
من املادة اخلامسة من الفصل الثاين ،واملتعلقة حبرية الدين ،والرأي ،وحق تأليف اجلمعيات على أن" :يتمتع مجيع
األشخاص حبرية االعتقاد ،وباحلق يف أداء شعائرهم الدينية حبرية بشرط أال يتناىف ذلك مع اآلداب أو النظام العام أو
الصحة كما يقتضيها القانون"(.)9

 .7املصدر السابق ،ص .419
 .4ملزيد من التفصيل حول الدستور املؤقت للسودان ،أنظر :حممد عامر بشري ،اجلالء واالستقالل "اخلرطوم ،الدار السودانية للكتب ،ط1979/1م"
ص .199 – 113
 .9ملزيد من التفصيل حول دستور 1996م ،ودستور 1964م ،والتعديالت اليت أدخلت عليه ،أنظر :إبراهيم حممد حاج موسى ،التجربة الدميقراطية
وتطور نظم احلكم يف السودان "اخلرطوم ،دار املأمون – بريوت ،دار اجليل1971 ،م"؛ أيضاً أنظر :الرابط:
.http://www.tawtheegonline.com
 .11ملزيد من التفصيل أنظر :الرابط.http://www.tawtheegonline.com :
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أما يف دستور العام 3792م ،ورد يف املادة رقم " "31من الفصل األول من الباب الثاين  -اخلاص باملقومات
العامة واالجتماعية – أن" :يقوم اجملتمع السوداين على مبدأ الوحدة الوطنية ،وتضامن القوى الشعبية ،وعلى مبادئ
احلرية ،واملساواة ،والعدل" .ويف املادة " "31أن" :األسرة أساس اجملتمع قوامها التكامل على هدى الدين ،واألخالق،
واملواطنة ،وعلى الدولة أن تقوم حبمايتها من عوامل الضعف ،والتحلل" .ويف املادة " "31ورد يف الفقرات أ ،ب ،ج،
د ،ه على التوايل أن" :يف مجهورية السودان الدميقراطية الدين اإلسالم ،ويهتدي اجملتمع هبدي اإلسالم دين الغالبية،
وتسعى الدولة للتعبري عن قيمه" .وأن" :الدين املسيحية يف مجهورية السودان الدميقراطية لعدد كبري من املواطنني
،ويهتدون هبديها ،وتسعى الدولة للتعبري عن قيمها" .وأن" :األديان السماوية ،وكرمي املعتقدات الروحية للمواطنني ال
جيوز اإلساءة إليها أو حتقريها" .وأن" :تعامل الدولة معتنقي الديانات ،وأصحاب كرمي املعتقدات الروحية دومنا متييز
بينهم فيما خيص حقوقهم ،وحرياهتم املكفولة هلم يف هذا الدستور كمواطنني ،وال حيق للدولة فرض أية موانع على
املواطنني ،أو جمموعات منهم على أساس العقيدة الدينية" .وأن" :حيرم االستخدام املسيء لألديان ،وكرمي املعتقدات
الروحية بقصد االستغالل السياسي ،وكل فعل يقصد به أو حيتمل أن يؤدي إىل تنمية مشاعر الكراهية ،أو العداوة ،أو
الشقاق بني اجملموعات الدينية يعترب خمالفاً هلذا الدستور ،ويعاقب قانوناً"(.)10
ويف وثيقة دستور السودان االنتقايل للعام 3791م نصت املادة الرابعة من الباب األول اخلاص باألحكام
العامة على أن" :الشريعة اإلسالمية ،والعرف مصدران أساسيان للتشريع ،واألحوال الشخصية لغري املسلمني حيكمها
القانون اخلاص هبم" .واملادة رقم " "39الفقرة األوىل ،والثانية على التوايل من الباب الثالث اخلاص باحلقوق ،واحلريات
األساسية نصت على أن " :مجيع األشخاص يف مجهورية السودان سواسية أمام القانون" وأن " :املواطنون متساوون يف
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احلقوق ،والواجبات ،ويف فرص العمل والكسب ،وذلك دون متييز بسبب املولد ،أو العنصر ،أو اللون ،أو اجلنس أو
الدين أو الرأي السياسي" .ونصت املادة رقم " "39اخلاصة حبرية العقيدة ،وممارسة الشعائر على أن" :يتمتع مجيع
األشخاص حبرية االعتقاد ،واحلق يف ممارسة الشعائر الدينية يف حدود اآلداب ،والنظام العام والصحة ،كما يقتضيها
القانون"(.)11
يف دستور مجهورية السودان للعام 3799م( ،)12نصت املادة األوىل من الباب األول ،واخلاصة بطبيعة الدولة
على أن" :دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه األعراق ،والثقافات ،وتتسامح الديانات ،واإلسالم دين غالب
السكان ،وللمسيحية واملعتقدات العرفية أتباع معتربون" .واملادة الثالثة حول احلاكمية ،والسيادة تنص على أن
" احلاكمية يف الدولة هلل خالق البشر ،والسيادة فيها لشعب السودان املستخلف ،ميارسها عبادةً هلل ،ومحالً لألمانة،
وعمارةً للوطن ،وبسطاً للعدل ،واحلرية ،والشورى ،وينظمها الدستور ،والقانون" .ويف الباب الثاين ،الفصل األول
املتعلق باحلريات ،واحلرمات ،واحلقوق ،نصت املادة رقم " "30على أن" :لكل إنسان احلق يف احلياة ،واحلرية ،ويف
األمان على شخصه ،وكرامة عرضه إال باحلق وفق القانون ،وهو حر حيظر اسرتقاقه ،أو تسخريه ،أو إذالله ،أو
تعذيبه" .واملادة رقم " "33اخلاصة باحلق يف التساوي تنص على أن" :مجيع الناس متساوون أمام القضاء ،والسودانيون
متساوون يف احلقوق ،والواجبات يف وظائف احلياة العامة ،وال جيوز التمييز فقط بسبب العنصر ،أو اجلنس ،أو امللة
الدينية ،وهم متساوون يف األهلية للوظيفة ،والوالية العامة ،وال يتمايزون باملال" .واملادة رقم" "33حول حرمة اجلنسية
 .11ملزيد من التفصيل أنظر :الرابط.http://www.tawtheegonline.com :
 .15ملزيد من التفصيل أنظر :الرابط.http://ar.wikisource.org :
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الوطنية نصت على أن" :لكل مولود من أم أو أب سوداين حق ال ينزع يف التمتع باجلنسية الوطنية ،وحقوقها،
واحتمال تكاليفها ،ولكل ناشئ يف السودان ،أو مقيم لسنوات عدة حق يف اجلنسية كما ينظمها القانون" .واملادة رقم
" "31املتعلقة حبرية العقيدة ،والعبادة نصت على أن" :لكل إنسان احلق يف حرية الوجدان ،والعقيدة الدينية ،وله حق
إظهار دينه ،أو معتقده ،ونشره عن طريق التعبد ،أو التعليم ،أو املمارسة ،أو أداء الشعائر ،أو الطقوس ،وال يكره
أحد على عقيدة ال يؤمن هبا ،أو شعائر ،أو عبادات ال يرضاها طوعاً ،وذلك دون إضرار حبرية االختيار للدين ،أو
إيذاء ملشاعر اآلخرين ،أو النظام العام ،وذلك كما يفصله القانون" .وحول حرية الفكر ،والتعبري نصت املادة رقم
" "31على أن" :يكفل للمواطنني حرية التماس أي علم ،أو اعتناق أي مذهب يف الرأي ،والفكر دون إكراه
بالسلطة ،وتكفل هلم حرية التعبري ،وتلقي املعلومات ،والنشر ،والصحافة دون ما قد يرتتب عليه من إضرار باألمن ،أو
النظام ،أو السالمة ،أو اآلداب العامة ،وفق ما يفصله القانون".
ما سبق أمثلة للرتاث النظري الذي عاجل مشكل التنوع يف السودان على مستوى الدساتري ،وذلك منذ
مخسينات القرن املاضي ،أيضاً جند ذات املعاجلات النظرية العلمية ،واملوضوعية منذ هناية مثانينات القرن املاضي،
ويتضح ذلك – على سبيل املثال ،وليس احلصر – من خالل قراءة التقرير اخلتامي ملؤمتر احلوار الوطين حول قضايا
السالم يف السودان ،والذي عقد بقاعة الصداقة يف اخلرطوم خالل الفرتة من  7سبتمرب –  33أكتوبر 3797م ،والذي
أشار إىل أن "قضايا اهلوية ،والتنوع الثقايف مل تشكل مهاً كبرياً يف املعاجلات السابقة"( .)13ومن ضمن ما يعزز وجهة

 .13ملزيد من التفصيل حول التقرير ،أنظر :مؤمتر احلوار الوطين حول قضايا السالم يف السودان "كتاب وثائقي" " اخلرطوم ،دار األصالة للصحافة
والنشر واإلنتاج اإلعالمي ،ط1991/1م" ص .511
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نظرنا حول توفر تراث نظري ما ورد يف التقرير اخلتامي للجنة مؤمتر احلوار الوطين(" )14ملا كان االعتبار بالتاريخ قريبه،
وبعيده أمراً واجباً رأت اللجنة أن تتناول بالفحص ،والتدقيق املعاجلات السابقة لقضايا السالم يف وطننا انتفاعاً
بإجيابياهتا ،وجتاوزاً لسلبياهتا ،بدءاً مبؤمتر جوبا 3719م ،وبلوغاً مببادئ ثورة اإلنقاذ الوطين 3797م ،ألننا جئنا لنبين
حتركنا انطالقاً من إجيابيات مساعينا املاضيات"(.)15

 .14تكونت جلنة تسيري احلوار الوطين حول قضايا السالم بقرار صدر عن جملس قيادة ثورة اإلنقاذ الوطين رقم " "75لسنة 1949م مصادق عليه من
نائب رئيس جملس قيادة ثور اإلنقاذ الوطين العميد :الزبري حممد صاحل يف اليوم اخلامس من شهر سبتمرب 1949م ،وضمت سبعة وسبعون عضواً؛
وقرار آخر الحق رقم " "74لسنة 1949م بإضافة عدد مخسة أعضاء إىل اللجنة؛ وأيضاً قرار آخر الحق رقم " "79لسنة 1949م بإضافة عدد
واحد وعشرون عضواً إىل اللجنة ،ومصادق عليه من طرف رئيس جملس قيادة ثورة اإلنقاذ الوطين الفريق :عمر حسن أمحد البشري يف اليوم احلادي
عشر من شهر سبتمرب  1949م؛ وملزيد من التفصيل حول أمساء أعضاء اللجان ميكن الرجوع إىل :مؤمتر احلوار الوطين حول قضايا السالم يف
السودان "كتاب وثائقي" " اخلرطوم ،دار األصالة للصحافة والنشر واإلنتاج اإلعالمي ،ط1991/1م" ص .53 – 9
 .19املصدر السابق ،ص  .199أيضاً ورد يف تقرير اللجنة " ولتيسري التناول ،صنفت تلك املعاجلات السابقة إىل معاجلات موضوعية رمسية مشلت،
مؤمتر جوبا 1947م ،ومؤمتر املائدة املستديرة ،وجلنة االثىن عشر  1966 – 1969م ،مث اتفاقية أديس أبابا ،وقانون احلكم الذايت للمديريات اجلنوبية
1975م ،ومعاجلات إجرائية حكومية مشلت مبادرة رئيس الوزراء االنتقايل يف يوليو 1949م ،واجتماع لندن يف مارس 1947م ،مث مبادرة ثور
اإلنقاذ الوطين يف الفرتة من  51 – 19أغسطس  1949م ،ومبادرات إجرائية شعبية ،ومشلت إعالن كوكادام يف مارس 3791م ،مبادرة رئيس حزب
األمة القومي يوليو 3791م ،مبادرة األحزاب األفريقية سبتمرب  3799م ،ومشاركة الوفد الشعيب السوداين هبراري مارس 3799م ،ومبادرة السالم
السودانية نوفمرب  3799م ،ومعاجلات موضوعية فكرية متت يف عدد من الندوات واللقاءات اليت متثلت يف ندوة ودرو ويلسون بواشنطن فرباير
3799م ،وورشة عمل أمبو بأديس أبابا فرباير 3797م ،وندوة بريجن بالنرويج فرباير 3797م ،مث احللقة الدراسية حول اجلنوب يوليو 3797م".
"ورأت اللجنة ،أنه وإن اتسمت بعض املعاجلات باجلزئية ،أو اختالل التوازن أحياناً ،إال أهنا حوت يف جمملها رصيداً وطنياً مقدراً ،ويتبني من
مسح عناصر تلك املعاجلات السابق ة ،أهنا ضمت قي جواحنها استقصاء للقضايا الرئيسية املتصلة بأسباب احلرب يف اجلنوب كما أهنا عكست
املواقف والرؤى والتوجهات املتباينة املطروحة بشأن طبيعة مشاكل السودان ،وأسباهبا ،وكيفية معاجلتها" .املصدر السابق ،ص .300 – 377
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ويف دستور مجهورية السودان للعام 3779م( ،)16ورد يف املادة األوىل من الباب األول اخلاص بالدولة ،واملبادئ
املوجهة أن" :دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه األعراق ،والثقافات ،وتتسامح الديانات ،واإلسالم دين غالب
السكان ،وللمسيحية ،واملعتقدات العرفية أتباع معتربون" .ويف املادة الرابعة حول احلاكمية ،والسيادة ،ورد أن:
"احلاكمية يف الدولة هلل خالق البشر ،والسيادة فيها لشعب السودان املستخلف ،ميارسها عبادة هلل ومحالً لألمانة،
وعمارة للوطن ،وبسطاً للعدل ،واحلرية ،والشورى ،وينظمها الدستور ،والقانون" .واملادة السادسة املتعلقة بالوحدة
الوطنية أن" :الوطن توحده روح الوالء ،تصافياً بني أهله كافة ،وتعاوناً على اقتسام السلطات ،والثروات القومية بعدالة
دون مظلمة .وتعدل الدولة ،واجملتمع على توطيد روح الوفاق ،والوحدة الوطنية بني السودانيني مجيعاً ،اتقاءً لعصبيات
امللل الدينية ،واحلزبية ،والطائفية ،وقضاءً على النعرات العنصرية" .وورد يف املادتني اخلاصتني حبرية العقيدة ،والعبادة؛
وحرية الفكر ،والتعبري رقم " - "31 ،31على التوايل  -من الباب الثاين اخلاص باحلريات ،واحلرمات ،واحلقوق،
والواجبات أن" :لكل إنسان احلق يف حرية الوجدان ،والعقيدة الدينية ،وله حق إظهار دينه ،أو معتقده ،ونشره عن
طريق التعبد ،أو التعليم ،أو املمارسة ،أو أداء الشعائر ،أو الطقوس ،وال يكره أحد على عقيدة ال يؤمن هبا ،أو
شعائر ،أو عبادات ال يرضاها طوعاً ،وذلك دون إضرار حبرية االختيار للدين ،أو إيذاء ملشاعر اآلخرين ،أو النظام
العام ،وذلك كما يفصله القانون"؛ وأن" :يكفل للمواطنني حرية التماس أي علم ،أو اعتناق أي مذهب يف الرأي،
والفكر دون إكراه بالسلطة ،وتكفل هلم حرية التعبري ،وتلقى املعلومات ،والنشر ،والصحافة دون ما قد يرتتب عليه
من إضرار باألمن ،أو النظام ،أو السالمة ،أو اآلداب العامة ،وفق ما يفصله القانون".

 .31ملزيد من التفصيل حول دستور مجهورية السودان للعام 3779م ،أنظر" :اخلرطوم ،اجمللس الوطين ،مشروع دستور مجهورية السودان سنة 3779م،
السبت  39مارس 3779م ،املوافق  30ذو القعدة 3139هـ".
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مما سبق يتضح لنا التشابه ،وأحياناً التطابق يف كل املواد ذات الصلة بتنظيم التعدد ،والتنوع ،وحرية املعتقد،
وذلك يف كل الدساتري ،والقوانني اليت أشرنا إليها أعاله؛ وجند ذات املضامني وردت يف دستور العام 3001م(،)17
حيث نصت املادة األوىل ،والثانية ،والثالثة على التوايل املتعلقة بطبيعة الدولة ،من الفصل األول اخلاص بالدولة
والدستور ،على أن " :مجهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ،وهى دولة دميقراطية ال مركزية تتعدد فيها الثقافات،
واللغات ،وتتعايش فيها العناصر ،واألعراق ،واألديان"؛ وأن" :تلتزم الدولة باحرتام ،وترقية الكرامة اإلنسانية ،وتُؤسس
على العدالة ،واملساواة ،واالرتقاء حبقوق اإلنسان ،وحرياته األساسية ،وتتيح التعددية احلزبية"؛ وأن" :السودان وطن
واحد جامع تكون فيه األديان ،والثقافات مصدر قوة ،وتوافق ،وإهلام" .أيضاً ورد يف املادة الرابعة اخلاصة باملبادئ
األساسية للدستور يف الفقرات أ ،ب ،ج ،د  -على التوايل – أن" :تُؤسس وحدة السودان على اإلرادة احلُرة لشعبه،
وسيادة حكم القانون ،واحلكم الدميقراطي الالمركزي ،واملساءلة ،واملساواة ،واالحرتام ،والعدالة"؛ وأن" :األديان،
واملعتقدات ،والتقاليد ،واألعراف هي مصدر القوة املعنوية ،واإلهلام للشعب السوداين"؛ وأن" :التنوع الثقايف،
واالجتماعي للشعب السوداين هو أساس التماسك القومي ،وال جيوز استغالله إلحداث الفرقة"؛ وأن" :تُستمد سلطة
احلكم ،وصالحياته من سيادة الشعب ،وإرادته اليت ُمتارس عن طريق االستفتاء ،واالنتخابات احلُرة املباشرة ،والدورية
اليت ُجترى يف اقرتاع سري عام ملن بلغ السن اليت حيددها القانون" .ونصت املادة اخلامسة اخلاصة مبصادر التشريع يف
الفقرة األوىل ،والثانية ،والثالثة  -والفقرات أ ،ب من الفقرة الثالثة  -على التوايل على أن" :تكون الشـريعة
اإلسالمية ،واإلمجاع مصدراً للتشـريعات اليت تُسن على املستوي القومي ،وتُطبق على واليات مشال السودان"؛ وأن:
"يكون التوافق الشعيب ،وقيم ،وأعراف الشعب السوداين ،وتقاليده ،ومعتقداته الدينية اليت تأخذ يف االعتبار التنوع يف
 .17للمزيد من التفصيل حول دستور العام 3001م ،أنظر ،الرابط.http://www.tawtheegonline.com :
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السودان ،مصدراً للتشريعات اليت تُسن على املستوي القومي ،وتُطبق على جنوب السودان أو والياته" ؛ وأن" :يف
حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً ،أو قد يُسن ،ويكون مصدره دينياً أو ُعرفياً ،جيوز للوالية ،وفقاً للمادة
"( )3( "31أ)( )18يف حالة جنوب السودان ،اليت ال يعتنق غالب سكاهنا ذلك الدين أو ال ميارسون ذلك العرف أن :
أ" :تسن تشريعاً يسمح مبمارسات أو ينشئ مؤسسات يف تلك الوالية تالئم دين سكان الوالية وأعرافهم؛ أو" .ب:
"حتيل التشريع إيل جملس الواليات إلجازته بوساطة ثُلثي مجيع املمثلني يف ذلك اجمللس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع
قومي تنشأ مبوجبه املؤسسات البديلة املالئمة" .أيضا نصت املادة السادسة اخلاصة باحلقوق الدينية يف الفقرات أ ،ب،
ج ،د ،هـ ،و ،ز ،ح ،ط  -على التوايل – على أن حترتم الدولة احلقوق الدينية التالية" :العبادة والتجمع وفقاً لشعائر
أي دين أو معتقد ،وإنشاء أماكن لتلك األغراض ،واحملافظة عليها"؛ ب" :إنشاء ،وصون املؤسسات اخلريية،
واإلنسانية املناسبة"؛ ج" :متلك ،وحيازة األموال الثابتة ،واملنقولة ،وصنع ،وحيازة ،واستعمال األدوات ،واملواد الالزمة
 .14املادة ( )31متعلقة بالروابط بني مستويات احلكم وتنص على أن )3( :حترتم مستويات احلكم ،عند إدارة النظام الالمركزي للبالد ،املبادئ اآلتية
اليت حتكم الروابط فيما بينها :أ) يكون التواصل بني احلكومة القومي ،ة والواليات يف جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان؛ ب)
تُراعي كل مستويات احلكم ،وعلى وجه اخلصوص املستوي القومي ،ومستوي جنوب السودان ،واملستوي الوالئي ،فيما يتصل بعالقاهتا فيما بينها
أو مع األجهزة احلكومية األُخرى ،ما يلي :أوالً) احرتام كل منها لذاتية اآلخر؛ ثانياً) التآزر يف أداء أعباء احلكم ومسـاعدة بعضها لبعض يف
الوفاء بالتزاماهتا الدستورية؛ ج) تؤدي أجهزة احلكم على كل املستويات مهامها ومتارس صالحياهتا حبيث :أوالً) ال يتغول أي منها على
صالحيات ،ووظائف املستويات األخرى؛ ثانياً) ال يتوىل أي منها صالحيات ،أو وظائف ُمنحت ملستوى آخر إال وفقاً هلذا الدستور؛ ثالثاً)
ترقي التعاون بني كل مستويات احلكم؛ رابعاً) تنمي التواصل ،واالنفتاح بني كل مستويات احلكم؛ خامساً) تقدم املساعدة والدعم للمستويات
األُخرى؛ سادساً) تعزز تنسيق املهام احلكومية؛ سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بني مستويات احلكم؛ ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل
اللجوء إىل التقاضي؛ تاسعاً) حترتم مستويات احلكم األُخرى ،ومؤسساهتا؛ د) يكون التفاعل بني مستويات احلكم املختلفة مشرتكاً ومتسقاً ويتم
يف إطار الوحدة الوطنية هبدف حتقيق حياة أفضل للجميع؛ " (2) .جيوز لواليتني أو أكثر االتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون
فيما بينها" .املصدر :أنظر ،الرابط.http://www.tawtheegonline.com :
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املتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد"؛ د" :كتابة ،وإصدار ،وتوزيع املطبوعات الدينية"؛ ه" :تدريس الدين
أو املعتقد يف األماكن املناسبة هلذه األغراض"؛ و" :استقطاب ،واستالم املسامهات املالية الطوعية ،أو أي مسامهات
أخري من األفراد أو املؤسسات اخلاصة أو العامة"؛ ز " :تدريب ،أو تعيني ،أو انتخاب ،أو استخالف الزعماء
الدينني املناسبني حسبما تتطلبه مقتضيات ،ومعايري أي دين ،أو معتقد"؛ ح" :مراعاة العطالت ،واألعياد،
واملناسبات وفقاً للعقائد الدينية"؛ ط" :االتصال باألفراد واجلماعات فيما يتعلق بأمور الدين ،والعقيدة على املستويني
احمللي والعاملي".
قبل اخلتام بينت يف مطلع الورقة حنن بصدد مناقشة موضوع "االشكالية" اهلوية الوطنية مرتكز لالصالح
واالستقرار االجتماعي  -أى كيف تكون اهلوية الوطنية عامالً إجيابياً فعاالً يف االصالح وميومة االستقرار االجتماعي
 ؛ وعليه وضعت مفردة إشكالية بني قوسني ،وذلك لقناعيت بأن موضوع اهلوية ليس مشكل يف حد ذاته ،واهلويةمبعىن الوجدان "كل إنسان يعرف هويته" – سواء أراد أن ينسبها لعرق أو لعقيدة ،أو جلماعة ،أو ....إخل ،فهذا شأن
خاص ،وحنن هنا بصد د هوية جامعة على املستوى الوطين ،هو تؤسس على املواطنة – أى مبعىن أن كل مواطن
سوداين ينتمى للسودان الوطن حبدوده اجلغرافية هو مواطن له كامل احلقوق وباملقابل عليه كامل الواجبات جتاه وطنه؛
تقر وتعرتف بالتعدد والتنوع ،وحرية املذهب،
ونالحظ كافة املواد القانونية اليت أشرنا إليها يف الفقرات السابقة ّ
واملعتقد؛ وهذا يبني لنا على مستوى القوانني "الدساتري" النظرية الرمسية ليست هناك مشكلة ،وإمنا املشكل – إذا
جازت التسمية – يكون على مستوى املمارسة ،وهذا ما دفعنا لإلشارة إىل دول كالواليات املتحدة األمريكية،
وفرنسا ،واليت أستطاعت أن تؤسس هويتها على مستوى القانون واملمارسة ،وعليه كل شخص منح اجلنسية يف تلك
البلدان أصبح مواطناً – رغم أن تلك البلدان مل تصل بعد إىل مرحلة "التصاحل" أو "اإلنسجام" االجتماعي املطلوبة،
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ولكن مقارنة بغريها من الدول وخاصة الواليات املتحدة األمريكية جندها قطعت شوطاً بعيداً يف إجتاه االندماج
والتصاحل اإلجتماعي ،وأصبحت دول مواطنة خاصة على مستوى ممارسة القوانيني وتنفيذها حلامل اجلنسية ،وخري
مثال على ذلك ما حدث مع الطفل السوداين التلميذ أمحد ،وكيفية التعاطي مع أمره على املستوى الرمسي والشعيب،
ورغم التباين يف املواقف الشعبية من هنا وهناك إال أن التعامل على املستوى الرمسي مت مع الطفل باعتباره مواطناً
أمريكياً – دون شك هنا اجملال اليتسع للخوص حىت ولو بصورة موجزة عن النموذج األمريكي ،والفرنسي ،وإمنا فقط
أشرنا لذلك على سبيل النمذجة؛ وعندما نقارن بني حداثة تكوين اجملتمع يف الواليات املتحدة األمريكية ،وعراقة
اجملتمع يف السوداين وقدم احلضارة السودانية ندرك بأن األمر ليس يف غاية الصعوبة وليس بنفس درجة التعقيد اليت
موجودة على مستوى التفكري ،وإمنا – حسب إعتقادي – أن األمر يف غاية البساطة واليسر خاصة إذا أخذنا بعني
اإلعتبار اإلنسجام اإلجتماعي على املستوى الشعيب السوداين واملمارس فعال وليس نصاً؛ وهذا ما دفعين للمناداة
بدولة مواطنة حقيقة تؤسس على مستوى القانون ،وتنفذ على مستوى الفعل واملمارسة ،وهذا ما سنشري ،ونؤكد عليه
يف خامتة الورقة.

اخلامتة
من خالل العرض املوجز للرتاث النظري العلمي ،واملوضوعي ملعاجلة قضايا التعدد ،والتنوع ،و "اهلوية" ،والذي
مت االعرتاف به ،و التعبري عنه يف عدد من املواد ،والفقرات يف دساتري ،وقوانني احلكومات الوطنية منذ دستور السودان
يف العام 3712م؛ وأيضاً عدم املمانعة ،واإلقرار ،واالعرتاف الواضح ،والصريح بالتعدد ،والتنوع الديين ،والثقايف يف
دستور العام 3001م ،بل االلتزام ،والتعهد باحرتام الدستور ،ومحايته ،وهذا ماورد نصه يف ديباجة الدستور "بسم اهلل،
خالق اإلنسان والشعوب وواهب احلياة ،واحلرية ،وشارع اهلدى للمجتمعات ،حنن شعب السودان ،بتوفيق اهلل ،وبعربة
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التاريخ ،وبدفع ثورة اإلنقاذ الوطين املتجددة ،قد وضعنا ألنفسنا هذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحرتامه
ومحايته ،واهلل املستعان"؛ رغم ذلك جند أن موضوع "اهلوية" السودانية مازال حمل حبث ،ونقاش ،وتنظري ،وجدل،
ونشري هنا إىل أن مسألة إثبات اهلوية ،أو تغريها يف العديد من اجملتمعات قد طرحت على حمك املساءلة ،والنقاش،
بل أثبتت العديد من اجملادالت ،واملناظرات العلمية أن هوية أي جمتمع ليست أمرا ثابتاً( ،)19وإمنا يرتبط بالعديد من
املؤثرات اخلارجية ،وبالتداول العلمي املوضوعي املبين على أسس منهجية لألفكار ،والثقافات ،والصراعات الداخلية
على السلطة ،والثروة ،والبحث يف ماهية املؤثرات الداخلية ،واخلارجية ،األمر الذي يقودنا يف املقام األول للبحث عن
صيغة ،وكيفية عملية لتنفيذ ،وممارسة ،واحرتام تلك الدساتري ،والقوانني ،واملواثيق ،وكيفية تطبيقها ،وضمان
إستمراريتها ،ودميومتها من خالل املمارسة) ،(20وهذا ما نقرتحه من خالل التوافق على "هوية" سودانية تبىن ،وتؤسس
 .19هناك العديد من املؤلفات حول تلك اجملادالت ،و املناظرات يف السنوات األخرية كنتاج لتطور وسائل االتصال ،وتأثريها على العديد من
اجملتمعات ،وما نتج من متغريات يف العديد من بلدان العامل منذ مطلع تسعينات القرن املاضي؛ وللمزيد من التفصيل ميكن الرجوع على سبيل
املثال إىل املؤلفات التالية :أمارتيا صن ،ترمجة :سحر توفيق ،اهلوية والعنف :وهم املصري احلتمي "الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب ،يونيو3001م"؛ عبد السالم بنعبدالعايل ،الرتاث واهلوية :دراسات يف الفكر الفلسفي باملغرب "الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر،
ط3799/3م"؛ صاموئيل هنتغنتون ،ترمجة :عثمان اجلبايل ،مراجعة :يوسف حممد الصواين أمريكا :األنا واآلخر "طرابلس ،املركز العاملي للدراسات
واألحباث ،ط3001/3م"؛ منصور خالد ،السودان :أهوال احلرب وطموحات السالم "لندن ،دار تراث3002 ،م".
 .30فيما يتعلق باحرتام الدستور من عدمه أشار منصور خالد يف مؤلفه الخري فينا إن مل نقلها إىل أن" :الدستور ليس بكتاب مقدس ،والباحكام
خلقية مطلقة ،وإ منا عرف ،وقواعد يتواطأ عليها اجملتمع ليحدد هبا العالقات بني أجهزة احلكم فيه ،ويبني يف إطارها ماهية الدولة ،وهوية األمة،
ويؤكد هبا حقوق الفرد ،واجملموعة يف احلياة ،واحلرية ،والكرامة ،كما يقنن وسائل ضمان احلقوق ،واليت هي غاية الغايات عند أي حكم
صاحل ، .....والنصوص الدستورية لن تكون حبال ،هي وحدها الضامن األساسي هبذه األهداف...الضمان األول ،واألخري هو إحرتام هذه
النصوص إحرتاماً جيعل الناس يأخذوهنا مأخذ اجلد ،ويقبلوهنا مرجتعاً ،وفيصال ...وإن كان احلكم يف السودان قد عاىن من ماضيه القريب الكثري
من اإلضطراب فإن ذلك اإلضطراب مل يكن يعزى لعدم وجود دستور مكتوب دائم ،أو مؤقت فهناك دول عظمى يسري حكمها أحسن السري
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على دولة املواطنة( ،)21هوية ترتبط حبقيقة املكان ،وليس املكون ،ونأمل إثراء املقرتح من خالل احلوار ،والنقاش
املوضوعي.

بال دستور مكتوب ، ...وإمنا عاىن السودان اإلضطراب يف حكمه ألن نصوص دستوره القائم مل يكن ،يف بعض احلاالت ،إال نصوصاً تستغل
لتربير ما حلق بالشرعية من خرق ."...،ملزيد من التفصيل ،أنظر منصور خالد ،الخري فينا إن مل نقلها "اخلرطوم ،دار جامعة اخلرطوم للنشر،
3792م" ص.391
 .33هناك العديد من التعريفات ،واملفاهيم ملاهية دولة املواطنة ،ونشري فقط إىل تعريفات بعض املوسوعات مثل دائرة املعارف الربيطانية ،واليت تعرف
املواطنة بأهنا " العالقة بني الفرد والدولة ،كما حيددها قانون تلك الدولة ،ومبا تتضمنه من حقوق وواجبات فيها"؛ وأيضاً املوسوعة احلرة على شبكة
املعلومات الدولية "ويكيبيديا" ،واليت تعرف املواطنة املواطنة بأهنا "االنتماء إىل جمتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي ،وسياسي ،وثقايف
موحد يف دولة معينة .وتبعا لنظرية جان جاك روسو  -العقد االجتماعي -املواطن له حقوق إنسانية جيب أن تقدم إليه ،وهو يف نفس الوقت
حيمل جمموعة من املسؤوليات االجتماعية اليت يلزم عليه تأديتها .وينبثق عن مصطلح املواطنة مصطلح "املواطن الفعال" وهو الفرد الذي يقوم
باملشاركة يف رفع مستوى جمتمعه احلضاري عن طريق العمل الرمسي الذي ينتمي إليه أو العمل التطوعي .ونظرا ألمهية مصطلح املواطنة تقوم كثري
من الدول اآلن بالتعريف به وإبراز احلقوق اليت جيب أن ميلكها املواطنني ،و كذلك املسؤوليات اليت جيب على املواطن تأديتها جتاه اجملتمع فضال
عن ترسيخ قيمة املواطن الفعال يف نفوس املتعلمني ،و يف القانون يدل مصطلح املواطنة على وجود صلة بني الفرد ،و الدولة  .ومبوجب القانون
الدويل املواطنة هي مرادفة ملصطلح اجلنسية  ،على الرغم من أنه قد يكون هلما معان خمتلفة وفقا للقانون الوطين .والشخص الذي ال ميلك املواطنة
يف أي دولة هو عدمي اجلنسية" .ملزيد من التفصيل أنظر الرابط .http://ar.wikipedia.org/wiki :وعلى الرغم من تعدد التعريفات إال أهنا
تتفق يف كون املواطنة هي انتماء اإلنسان إىل بقعة أرض ،واالستقرار بشكل ثابت داخل الدولة أو حيمل جنسيتها ،ويكون مشاركاً يف احلكم،
وخيضع للقوانني الصادرة عنها ،ويتمتع بشكل متساوي مع بقية املواطنني مبجموعة من احلقوق ،ويلتزم بأداء جمموعة من الواجبات جتاه الدولة اليت
ينتمي هلا ،وهي منظومة حتتوي على مجلة من القيم املعيارية اليت متثل حق اإلنسان يف احلياة اآلمنة داخل جمتمعة ،ووطنه ،ودولته ،ومن أبرز تلك
القيم متتع اإلنسان ،أو املواطن باحلرية.
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