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7 تقديم 

التربية على قيم المواَطنة في ألمانيا: الدرس الفلسفي

13 عماد الدين إبراهيم عبدالرازق 

14 أواًل: أكسيل هونيث وقيم المواطنة: االعتراف والهوية 

16 1. نفي االعتراف أداة لهدم الهوية الذاتية 

16 2. االعتراف بالثالثي: الحب والحق والتضامن  

18 3. تأسيس االعتراف بالعدالة االجتماعية 

20 ثانًيا: يورغن هابرماس وقيم المواطنة  

22 1. الحوار األخالقي وشروط صحته  

28 2. القانون عند هابرماس بوصفه من قيم المواطنة 

29 ثالًثا: قيم المواطنة عند هانس يوناس ومسؤولية األخالق البيئية 

29 1. أخالق المسؤولية والمستقبل  

31 2. هانس يوناس ونظرية العدالة  

32 الخاتمة  

قيم المواَطنة إثر النزاعات واالضطرابات: رواندا وسويسرا ولبنان

35 علي خليفة 

37 أواًل: النزاعات األهلّية والتعّددية والتغّير االجتماعي 

37 1. النزاعات األهلّية: متالزمة المجتمعات التعّددية 

39 2.  بين النزاعات األهلية والتغّير االجتماعي 

40 ثانًيا: أمثلة عن النزاعات األهلية: تداعيات ودروس  

1. النزاع اإلثني في رواندا: من التهجير واإلبادة والتدمير إلى االتحاد 

41 والمصالحة والعدالة  

2. الخبرة السويسرية في المواَطنة والحياد بعد صدمة الذاكرة 

44 والمعاناة 

45 3. التخّبط الّلبناني: النزاعات المستمّرة والمواَطنة المؤّجلة 

47 ثالًثا: ِلَم تعود النزاعات األهلّية؟ وكيف ُتستعاد قيم المواَطنة؟ 

47 1. نزعاٌت مستجّدة للعودة إلى النزاعات اإلثنية 

48 2. عوٌد على المواَطنة: في سبيل استكمال عناصر الوحدة الوطنية 

52 3.  االنتماء إلى هوية مستقبلية: في معنى أن يكون المواطن ذاته 

53 الخاتمة  

المواَطنة وتحّديات اإلسام السياسي: اإلخوان المسلمون وحزب الدعوة 

اإلسامية العراقي نموذجًا

57 ش�بل ب�دران 

59 أواًل: المواطنة بين الجذور الغربية والتطلعات العربية 

64 ثانيًا: المواَطنة والهوية  
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68 ثالثًا: المواَطنة واإلسالم السياسي  
69 1. اإلخوان المسلمون واأليديولوجيا اإلسالموية  
73 2. اإلخوان المسلمون والمواَطنة  
76 3. اإلخوان المسلمون والديمقراطية  
80 4. المرأة في فكر »جماعة اإلخوان« 
85 5. حزب الدعوة اإلسالمية العراقي: النشأة والمبادئ وسياسة الهوية 
92 6. حزب الدعوة اإلسالمية والمواَطنة 
94 7. حزب الدعوة اإلسالمية والديمقراطية 
95 الخاتمة  

اإلساموية والجاهلية: فوضى التسميات وبنى العنف
99 ريتا فرج 
102 أواًل: فوضى المصطلحات  
109 ثانيًا: نقد مصطلح »الجاهلية« القطبي  
113 الخاتمة  

دولة المواَطنة وأعداؤها: مأزق اإلسام السياسي وُسبل تخطيه
117 محمد الحّداد 
119 أواًل: هل نجحت إندونيسيا؟ 
125 ثانيًا: المراجعات المؤلمة وقضية الشرعية 
139 ثالثًا: نظرية الدولة العالقة ونظرية تأهيل التقليد 
145 الخاتمة 

يحيى خليل ثقوف: اإلصاحي اإلندونيسي المثير للجدل
149 مصطفى زهران 
150 أواًل: يحيى خليل ثقوف: الخلفية التربوية والثقافية  
158 ثانيًا: اإلسالم األصولي واإلسالم اإلنساني 
160 ثالثًا: القانون المدني والشريعة اإلسالمية 
162 رابعًا: عالقة المسلمين بغيرهم داخل الدولة  
163 خامسًا: الخالفة اإلسالمية والدولة الوطنية »القومية« 
164 سادسًا: قضية اإلسالموفوبيا والغرب 
171 الخاتمة  

قيمة تعزيز المعرفة بالمواَطنة لدى الشباب
173 زهير حطب 
178 أواًل: مرتكزات المواطنة وماهيتها وأشكال ممارستها حاليًا في بلدان العالم المتقدم والنامي 
180 ثانيًا: المواطنة اإليجابية والظواهر المضادة المنتشرة بين الفئات العمرية المختلفة 
182 ثالثًا: من معرفة مضامين المواَطنة وقيمها إلى االلتزام بممارستها سلوكًا وتصّرفًا 
187 رابعًا: تحويل المعرفة بالمواَطنة وقيمها إلى ممارسات سلوكية فعلية 
188 د للمواَطنة  1. االنتقال والتحّول من المستوى المعرفي إلى المستوى السلوكي الُمجسِّ
190 2. المواَطنة وقانون سير المركبات على الطرق العامة 
192 3. سلوك المواَطنة قابل للتدريب 
192 خامسًا: قيم المواَطنة حصيلة اختبارات ال التدريس والحفظ  
195 الخاتمة 
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تعزيز المواَطنة بين اإلعام التقليدي والمنصات الرقمية
197 محمد أحمد أبو الرب 
199 أواًل: تأصيل العالقة بين اإلعالم والمواَطنة 
201 ثانيًا: وسائل اإلعالم ومسؤوليتها في تعزيز المواَطنة  
204 ثالثًا: شبكات التواصل االجتماعي وتعزيز المواَطنة  
208 رابعًا: تجارب المنظمات والدول في تعزيز المواَطنة  
213 الخاتمة 

اكتساب المهاجرين وضعية المواَطنة في أوروبا: دور الصفات الفردية والسياسات العامة
217 أنجيا باباروسو )Angela Paparusso(            ترجمة: أحمد مغربي 
221 أواًل: النماذج الوطنية التقليدية حيال الهجرة وُنُظم المواَطنة في ست دول أوروبية 
231 ثانيًا: شرح عن وضعية المواَطنة بين المهاجرين في أوروبا 
235 ثالثًا: بيانات ومقاييس ومنهج 
235 1. بيانات 
236 2. مقاييس على مستوى األفراد: المتغّيرات الديموغرافية ورأس المال البشري و»الهجرة« 
239 ا  3. مقاييس على مستوى البلد: سياسات المواَطنة وطنّيً
245 4. المنهج 
246 رابعًا: نتائج: دور العوامل الفردية والوطنية 
253 خامسًا: نقاش واستنتاجات 

قراءة في كتاب: »المواطنة الديمقراطية في تقّلب مستمر
261 قراءة: نوال العلي 
264 أواًل: تعريفات مختلفة للمواَطنة وأنواع الُمواِطن 
270 ثانيًا: تاريخ من العنف والتمييز يقف خلف المواَطنة  
271 ثالثًا: المواَطنة الحصرية كأساس للقومية الشوفينية 
274 رابعًا: المواَطنة والعمل واللجوء 
277 خامسًا: تاريخ المواَطنة في االتحاد األوروبي  
280 سادسًا: الحدود المجتمعية لمفاهيم المواَطنة القومية واألوروبية  
281 سابعًا: هل يمكن أن يصبح القوميون مواطنين ديمقراطيين في عصر الهجرة العالمية؟ 

285 ذاكرة الكتاب 
291 ببليوغرافيا 

297 المشاركون في الكتاب 


