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�سالم الإن�سان َّية
هند احل�ضرم َّية

يف ظ ِّل الظروف ال�صعبة التي ي�شهدها العامل اليوم ب�شكل عام ،والوطن العربي ب�شكل خا�ص ،وت�صاعد �أ�شكال العنف وغياب العدل وازياد اخلوف من خطر التنظيمات
الإرهابية ،يقدِّم لنا الكاتب علي �أ�سعد وطفة مقاال  -مبجلة «الت�سامح»  -يف غاية الأهمية بعنوان «التجليات الإن�سانية يف مفهوم املواطنة».
لقد �شهدتْ الب�شرية على م ِّر التاريخ �صرا ًعا دائ ًما بني قوى اخلري وال�شر ،و�إذا كان دحر ال�شر يف املا�ضي مقرونا بقوة ال�سالح ومقابلة العنف بعنف م�ضاد ،ف�إ َّن واقع
اليوم يتطلب تغيري �أ�سلوب مواجهة �ألوان العنف؛ فالإرهاب بات يهدِّد �أمن جميع الأنظمة :الدميقراطية واال�ستبدادية على ح ٍّد �سواء ،وقد طرح وطفة حال ملواجهة
التطرف والعنف يتمثل يف خلق ثقافة �إن�سانية جديدة قائمة على �أ�س�س الت�سامح وال�سالم؛ فاجلهل هو احلا�ضن الأول لقيم العنف والتطرف ،وت�شهد الكثري من
الوقائع التاريخية الدامية كيف مت التغرير ب�أ�شخا�ص خرجوا من بيئات ت�سود فيها «ثقافة �سوداء» ت�سقط منها مفاهيم الإن�سانية واملحبة.
ولأنَّ الإرهاب ي�ستند �إىل �أفكار متطرفة ،ف�إنَّ مواجهته
تك ُمن يف �إع ��ادة خلق �أف�ك��ار تعزز قيم ال�سالم والت�سامح؛
ن �ظ��را لأنَّ الأف� �ك ��ار ال �ت��ي ي�ت�ب�ن��اه��ا امل� ��رء ه ��ي ال �ت��ي حت �دِّد
ت�صرفاته و�سلوكياته ،ف ��إذا م��ا خلقنا يف الأج �ي��ال ثقافة
حتت�ضن معاين اخلري ،ف�إننا نكون قد تقدمنا خطوة نحو
الق�ضاء على الإرهاب.
و�أ�شار وطفة �إىل م�س�ألة مهمة يف �سبيل خلق وعي �إن�ساين
جديد؛ تتم َّثل يف �ضرورة تفكيك العقليات التقليدية ،كخطوة
مهمة لتغيري التكوينات الذهنية ال�سائدة ،و�إحداث حتويل يف
العقائد الفكرية القائمة ،وبناء فل�سفات ت�ساحميه جديدة،
وبذلك �سنتمكن من ت�شكيل مفهوم جديد للمواطنة ،مفهوم
قائم على قيم حرة و�أ�س�س دميقراطية ،وهنا ي�أتي دور الرتبية
وال�ت�ن���ش�ئ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،يف ت�ع��زي��ز م �ب ��د�أ امل��واط �ن��ة وح�ق��وق
الإن�سان ورف�ض العنف.
غ�ير �أ َّن عملية �إع ��ادة خ�ل��ق م�ف�ه��وم امل��واط�ن��ة ال ت�ق��ف عند
دور الرتبية ،و�إمن��ا الب��د من مواجهة التحديات املتمثلة يف
االنتماءات التقليدية لأف��راد املجتمع (كاالنتماء للقبيلة �أو
الع�شرية �أو امل��ذه��ب)؛ فانتماء الفرد للوطن يجب �أن يكون
تع�صب الفرد النتماءاته
�أكرب من �أي انتماء �آخر ،لكي ال يكون
َ
التقليدية �سببا يف زعزعة �أمن الوطن.
و�إذا ا�ستعر�ضنا التجليات التاريخية ملفهوم املواطنة� ،سرنى
�أنه يرمز �إىل االنتماء ال�سيا�سي واحلقوقي �إىل الوطن (�أر�ضا
وم�ؤ�س�سات د�ستورية وق��ان��ون�ي��ة) ،وه��و جت�سيد للعالقة بني
املواطن والوطن ،واملواطن والدولة.
تعب عن العالقة احلرة
وقد كانت املواطنة لدى الإغريق ِّ
بني املواطن والدولة ،وهي عالقة قائمة على امل�ساواة ،ولكن
هذه املواطنة كانت ت�شمل طبقة الأ�سياد فقط دون العبيد� ،أي
�أن املواطنة لدى الإغريق كانت مواطنة طبقية.
واتخذ مفهوم املواطنة طابعا فل�سفيا يف القرن ال�سابع ع�شر
عندما ع��رف هوبز امل��واط��ن ب�أنه «ع�ضو يف جماعة �سيا�سية،
�أبرمت عقدا اجتماعيا تتعهد مبوجبه �ضمان �أمن الأفراد يف
دائرة جمتمع يخ�ضع ل�سلطة مطلقة».
وات�خ��ذت امل��واط�ن��ة طابعا حديثا على ي��د املفكر الفرن�سي

جان جاك رو�سو ،الذي �أعلن �أ َّن املواطنة لي�ست امتيازا حتظى
ب��ه فئة معينة يف املجتمع دون الآخ��ري��ن ،و�إمن ��ا ه��ي ح��ق لكل
�أف��راد املجتمع ،ليتمكنوا من امل�شاركة يف �ش�ؤون املجتمع .ويف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر حت�دَّدت املواطنة ب�أنها العالقة
ب�ين امل��واط��ن وال��دول��ة ،م��ع ��ض��رورة وج��ود وع��ي ل��دى املواطن
بانتمائه االجتماعي وال�سيا�سي ،وه��ذا يدعم املفهوم الوا�سع
للمواطنة وال��ذي ظهر يف القرن الع�شرين وهو «ق��درة الفرد
على امل�شاركة امل�س�ؤولة» ،وامل�س�ؤولية تتطلب الوعي يف املقام
الأول ،فما يحدث يف الوطن يجب �أن يهم كل ف��رد فيه ،كما
يجب �أن ي��درك كل مواطن �أن��ه م�س�ؤول عن مواجهة امل�شاكل
التي تهدد وطنه.
وي ��رى وط�ف��ة �أن امل��واط�ن��ة احل��دي�ث��ة ت�ت�ج��اوز ال�شعار ال��ذي
ينادي ب ��أن حرية الفرد تنتهي عندما تبد�أ حرية الآخ��ري��ن؛
فحرية الفرد يجب �أن تبد�أ مع حرية الآخرين ،فلكي �أمتلك
علي �أن �أ�ساند
�أنا احلرية يجب �أن ميتلكها الآخر �أي�ضا ،ويجب َّ
الآخر لكي يح�صل على حريته؛ فاحلرية والعدالة مبفهومهما
الوا�سع يجب � ْأن ال يقت�صرا على فئة دون �أخرى .وبهذا؛ ف�إ َّن
املواطنة تعلم الفرد احلرية واح�ترام حقوق الآخرين .ولكي
تتحقق البد �أن يعطى املواطن احلرية يف التعبري عن �أفكاره،
وحرية يف امل�شاركة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية.
ويكن �أن ت َّت�ضح هذه احلرية من خالل وج��ود م�ؤ�س�سات
ُ
املجتمع امل ��دين ،ال�ت��ي يديرها الأف ��راد ب��دون ت��دخ��ل ال��دول��ة،
وتطور املجتمع املدين يف �أي دولة يعك�س تطور الدميقراطية
فيه ،وبتطورها تتحدد املواطنة احلديثة؛ فهي نتاج لعملية
تنمية اجتماعية م�ستمرة للحياة املدنية .وهنا نتبني وجود
ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��دمي �ق��راط �ي��ة وامل ��واط �ن ��ة ،ف � ��إذا ك ��ان ال�ت�ع��ري��ف
الكال�سيكي للدميقراطية يعني «حكم ال�شعب لنف�سه بنف�سه»؛
ف �ه��ذا ي�ع�ن��ي �أن ل�ل���ش�ع��ب ث �ق�لا ك �ب �ي�يرا يف ��ص�ن��ع ال���س�ي��ا��س��ات
القائمة ،ويتم حما�سبة احلكومات عن طريق ممثلي ال�شعب،
ولأن املواطنة كما �أ�سلفنا تعني احلق ال��ذي يجب �أن يح�صل
عليه كل فرد ،ومن بينها احلق يف اتخاذ القرارات ال�سيا�سية،
ف�إن الأنظمة اال�ستبدادية ت�ضعف فيها املواطنة؛ لغياب قيم
الدميقراطية ومبادئها.

ولأننا نعي�ش اليوم يف ع�صر ما بعد احلداثة ،ف��إن مفهوم
املواطنة كغريه م��ن املفاهيم ،ط��ر�أ عليه بع�ض التغيري لكي
يتالءم مع �أفكار ما بعد احلداثة؛ فاملواطنة التي ت�سعى �إليها
العوملة ت�سمى بـ«مواطنة مكان الإقامة» ،وتعني بذلك جملة
احل�ق��وق وال��واج �ب��ات ال�ت��ي يتم�سك بها ال�ف��رد بحكم �إقامته
وعمله يف �أي مكان يتواجد فيه عرب العامل؛ لتعرب بذلك عن
ف�صل بني الهوية ال�سيا�سية واالنتماء الوطني.
ورغ��م الأفكار والقيم التي تدعو لها العوملة ،خا�صة فيما
يتعلق بخلق وط��ن عاملي ،ت�صبح فيه املجتمعات كلها كج�سد
واحد� ،إذا ا�شتكي منه ع�ضو تداعت له �سائر الأع�ضاء بال�سهر
واحلمى� ،إال �أن ال��دول الغنية ال تزال ت�صد عن �أوج��اع بع�ض
املجتمعات ،وت��دي��ر ظهرها ل�ل��دول ال�ف�ق�يرة ،و�إذا م��ا ا�ستم َّر
ال��و��ض��ع الب�شري على م��ا ه��و عليه ال �ي��وم ،ف ��إ َّن ذل��ك �س ُينذر
بخطر كبري ،خطر يفوق احلروب واال�ستبداد والظلم والفقر،
�إن��ه يكمن يف تدمري �إن�سانية الإن���س��ان ،وم��اذا �سيبقى �إذا ما
غابت عن الب�شر قيم الإن�سانية؟
وبعد هذا احلديث حول املواطنة و�أهمية جتديدها البد
م��ن ال��وق��وف قليال ع�ل��ى �أع �ت��اب واق ��ع امل��واط�ن��ة يف ال��وط��ن
ال�ع��رب��ي ،و�إذا كنا �أ��ش��رن��ا �إىل �أن امل��واط�ن��ة يف �أح ��د معانيها
ه��ي ال�ع�لاق��ة ب�ين امل��واط��ن وال ��دول ��ة ،ف ��إن ه��ذه ال�ع�لاق��ة يف
الكثري من جمتمعاتنا العربية ال تزال �ضبابية ،ويف �أحيان
كثرية مهزوزة و�ضعيفة؛ وذل��ك بفعل تبني بع�ض الأنظمة
ال�سيا�سية ل�سيا�سة القمع واال�ستبداد وب�سبب غياب اجلوهر
احلقيقي ملفهوم الدميقراطية؛ فاملواطن العربي ال يزال
�إىل اليوم غري قادر على امل�شاركة احلرة التي هي �أحد �أ�س�س
املواطنة احلديثة ،ال يزال تفاعله مع �ش�ؤون احلياة العامة
�ضعيفا ،وال ي��زال الوطن �شيئا غري وا�ضح املعامل بالن�سبة
ل��ه ،ول�ع��ل ك��ل ه��ذا يف�سر ذل��ك ال��زح��ف املخيف للجماعات
الإرهابية يف دولنا العربية.
�إذن؛ البد �أن نعود للإن�سان ،ليكن هو املنطلق الأول نحو
قهر �أ�شكال العنف ،من خ�لال �إع��ادة حترير وعيه ،وتعزيز
امل��واط �ن��ة امل �� �س ��ؤول��ة ب�ك��ل قيمها يف داخ �ل ��ه ،ف�ب�ن��اء �إن���س��ان�ي��ة
الإن�سانية هو �سبيل ال�سالم� ،سالم الب�شرية.
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