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املواطنة ت�صان بتطبيق الد�ستور ولي�س بكتابته
فاطمة بنت نا�صر

�س�أناق�ش هنا مقال«املواطنة يف �ضوابطها الد�ستورية» يف جملة الت�سامح للأ�ستاذ �شفيق امل�صري .ولعل «املواطنة» من �أبرز املوا�ضيع املثارة حالياً ،والتي يرغب يف
�إبرازها �أغلب املُفكرين العرب .وال�سبب لعله يعود يف املقام الأول �إىل ما يعي�شه العامل العربي من حالة عدم اال�ستقرار لي�س فقط على م�ستوى الأو�ضاع ال�سيا�سية و� ّإنا
على م�ستوى التوجهات الفردية وم�شاعر الهوية واالنتماء .لقد كانت الثورات العربية (مع حتفظي على الت�سمية) لي�ست مُتجهة فقط ملواطني الدول التي قامت بها
الثورات ،و�إمنا لكافة مواطني العامل العربي .فرتى الت�ضامن قد جتاوز لدى �أعداد كبرية م�ستوى التح ّيز الفكري ،فرتاهم يهجرون بلدانهم لن�صرة ق�ضايا مواطني
بلدان(�أخرى) .وقد ي�ستاء بع�ض الق ّراء من كلمة (�أخرى) فهم َي َر ْون �أن ق�ضايانا واحدة وهمنا م�شرتك .فنتدخل يف ق�ضايا �إخوان لنا ،دون �أن نخترب م�شاعر �أن
يتدخل يوماً ما يف ق�ضايانا .ويف هذا الوقت وبعد مرور �أكرث من خم�سة �أعوام على قيام �أحداث الربيع العربي� ،أ�صبحنا �أكرث مو�ضوعية و�أقل �شاعرية يف احلكم على
ماجرى ويجري .وبرزت احلاجة �إىل تناول مو�ضوع الوطنية لكبح جماح م�شاعر ال�شباب املتقدة ،التي مت ا�ستغاللها يف كثري من هذه الأحداث.
يفتتح �أ�/شفيق امل���ص��ري مقاله بالتعريف القامو�سي لكلمة
(املواطنة) والتي تتجز�أ �إىل �شقني هما:
ً
 -١احلالة التي يعترب فيها ال�شخ�ص مواطنا لدولة بعينها وما
تفر�ضه ه��ذه احلالة من تبعيات من حقوق وواج�ب��ات من الفرد
للدولة ومن الدولة للفرد.
وي��رم��ي ال�ك��ات��ب ت�ه�م��ة يف ��س�ط��ر ي�ت�ي��م ،ول�ك��ن ل��ه �أث ��ر خطري،
فيقول �إ ّن النظرة الليربالية ت�ؤكد على مواطنة احلقوق! بينما
النظرة املو�ضوعية للمواطنة هي تلك التي ترى املواطنة ب�شقني
ال يتجز�آن هما :احلقوق والواجبات .وما �أ�سهل رمي التهم ،دون
و�ضع مثال واحد .ول�ست هنا يف حمل دفاع عن الكاتب �أو الهجوم
عليه .ف��أن��ا �أق ��ف ح��ائ��رة �أم ��ام ذل��ك ال�سطر اليتيم ،و�أم ��ام باقي
امل�ق��ال ال��ذي ميجد فيه �صون امل��واط�ن��ة يف الد�ساتري الأمريكية
والأوروبية التي تقد�س مفهوم احلرية/الليربالية.
بعدها يف�صل الكاتب عالقة املواطن مبكونات الوطن وي�ضعها
يف ثالث حلقات:
 -١عالقة املواطن بالوطن .وم�شاعره وارتباطه باجلغرافيا
والتاريخ الذي يجمعه مبوطنه الذي �ستحدد عالقته ال�سيا�سية
به.
 -٢عالقة املواطن باملواطنني� ،شركائه بالوطن ،في�شرتكون
يف ت�شكيل �صوت اجلماعة و�إرادة ال�شعب ال��ذي يعترب�أداة احلكم
وم�صدرها.
 -٣عالقة املواطن بالدولة التي ترعاه وحتمي حقوقه �ضمن
ما يحدده القانون.
يقول الكاتب �إن هذه املحددات الثالثية ظهرت يف البدء عند
ن���ش��أة (ال ��دول ��ة ال�ق��وم�ي��ة ) nation state /ال�ت��ي خلفت
(ال��دول��ة امللكية) التي مل تكن تعرتف بهذه العالقات املتوازية،
و�إمن ��ا ك��ان��ت قائمة على ع�لاق��ة م��ن الأع �ل��ى امل��ان��ح واملتحكم �إىل
الأدن��ى املتلقي واملحكوم .ويقول الكاتب �إن �أمريكا هي الأوىل يف
حتديد حقوق املواطن يف د�ستورها عام  ،١٧٩١ولكن حتى حينها
مل ي�شمل الد�ستور حق املواطن الأ�سود� ،إىل �أن �شمله د�ستور ١٨٦٨
بعد �أحداث احلرب الأهلية .ومل تكن �أوروبا ببعيدة عن التجربة

الأمريكية فيما يتعلق بتحديد حقوق املواطنني ،ففي عام ١٦٨٨
مت الإع �ل�ان ال�بري�ط��اين ل�ل�ح�ق��وق ،وحل�ق��ت بهما فرن�سا يف ع��ام
.١٧٨٩
وم ��ن ه�ن��ا ي �ب��د�أ ال �ك��ات��ب يف رب ��ط ظ �ه��ور امل��واط �ن��ة واحل ��رك ��ات
التحررية الكربى .وكيف �أ ّن هذه الثورات التي ن�ش�أت يف الدول
العظمى حققت الدميواقراطية ،التي فيما بعد قامت هذه الدول
بت�صديرها للدول التابعة لها .فكان لكل مواطن حق يف �صوت
ور�أي ي�سهمان يف �إدارة �ش�ؤون بلده هذا واجبه عليها ،وم�س�ؤليتها
�أن حتميه وت��وف��ر ل��ه العي�ش وامل �ق��ام ال �ك��رمي .وه ��ذه امل��واط�ن��ة ال
تتحقق �إال بوجود (الد�ساتري) التي متثل حجر الأ�سا�س للبناء
ال �ق��ان��وين لأي دول ��ة� .أم ��ا ال���ض�م��ان��ات ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال��د��س��ات�ير
للمواطنة فيق�سمها الكاتب �إىل �سبعة �ضمانات وهي:
تعريف املواطنة .تفرد الد�ساتري تعريفاً حا�سماً ووا�ضحاً لنوع
العالقة التي تربط ال�ف��رد ب��ال��دول��ة ،وه��ذا التعريف يتطور مع
الزمن ،كما حدث يف �أمريكا بعد م�ساواة املواطنة لكافة الأف��راد
بعد �أن كان ي�ستثني ال�سود من حقوق املواطنة الكاملة.
�سيادة ال�شعب .وهو مبد�أ دويل �أقرته املعاهدات الدولة املتعلقة
بحقوق الإن���س��ان .فال�شعب هو م�صدر ال�سلطات وك��ل م�ؤ�س�سات
الدولة ماهي �إال متثيل لإرادة ال�شعب الذي يتدخل يف اختيارها.
ويعطي الكاتب مثا ًال لوجود هذه ال�ضمانة يف الد�ستور اللبناين.
�إال �أن �ه��ا ��ض�م��ان��ة ت�ك��اد ت�ك��ون دي�ب��اج��ة يف د��س��ات�ير ع��رب�ي��ة ك�ث�يرة:
كد�ستور جمهورية م�صر العربية ،والد�ستور التون�سي وغريها.
وتبقى العربة يف التطبيق ولي�س يف نظم ال�سطور.
تخ�صي�ص م�ساحة حتدد حقوق املواطنني وواجباتهم .والتي
متثل �سمات املواطنة امل�س�ؤولة التي تعي حقوقها وواجباتها على
حد �سواء.
ُ
االلتزام باملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان .والتعهد
باتباع هذه املعاهدات -يف وجهة نظري  -ي�ساهم يف توحيد مبادئ
املواطنة ،حيث يتقل�ص الفارق يف حقوق املواطنة التي تتجلى بني
دولة و�أخرى .فالإن�سان واحد يف كل الدول ،وم�ساواة حقوقه �أمر
مطلوب لي�ستطيع االنتماء لوطنه دون �أن ت�ساوره ال�شكوك حول

انتقا�ص مواطنته .ف�إن �أدرك �أن العامل يوحد يف حقوق مواطنيه،
ما �سعى �إىل احل�صول على جن�سية �أخرى الكت�ساب هذه احلقوق.
�سيادة القانون .وهنا يخ�ضع اجلميع من مواطن �أو وزي��ر �أو
حاكم .اجلميع �سوا�سية أ�م��ام القانون .ولهذا املبد�أ غر�ض هام -
�أراه يتمثل يف �إزال��ة �أي ا�ستبداد �أو ا�ستغالل لأيّ �سلطة م�ؤقته.
فالوطن يتناوب العي�ش فيه الب�شر ويبقى هو.
احل �ق��وق واحل ��ري ��ات ال �ف��ردي��ة ،ي�ت�ن��اول ال�ك��ات��ب ه ��ذه اجل��زئ�ي��ة
بتمويه وت��داخ��ل غريب خا�صة فيما يتعلق باحلريات الفردية.
فهو يق�سم احلقوق الفردية �إىل :حقوق بدنية ومدنية و�سيا�سية.
ف�أما احلقوق البدنية فهي متعلقة ب�سالمة ج�سده من �أي انتهاك
قد يكون �سبباً يف تعذيبه وتقييد حريته ،واحلرية املدنية تتمثل
يف �سالمة وج��وده كع�ضو يف املجتمع وحرمة انتهاك ممتلكاته.
واحلرية ال�سيا�سية تتتمثل يف م�شاركته ال�سيا�سة وحق التعبري عن
�آرائه� .إال �أين ال �أرى حاجة لهذا الت�صنيف ،حيث �إ ّنه من املتعارف
عليه �أن احلقوق املدنية ت�شمل احلقوق الفردية وال�سيا�سية .كما
�أ ّن الكاتب يتجاهل مت��ام�اً ذك��ر �أي مم��ا يتعلق باحلرية الدينية
�أو اجلن�سية على الرغم من كونها �أحد �أ�سا�سيات النقا�ش املدين
والد�ستوري يف الواليات املتحدة و�أوروبا التي يتناولهما الكاتب.
ويجب �أن ن�ستذكر دائماً �أ ّن الن�ص الد�ستوري ن�ص ديناميكي
يتفاعل مع متغريات الزمن ،ولذا ف�إن جموده غري وارد ،ونرى �أن
هناك م�ؤ�س�سات مت و�ضعها خ�صي�صاً ملراجعة د�ستورية القوانني
ومتا�شيها مع املبادئ التي ال م�ساومة عليها ،حيث ما يتم تف�صيله
يف القوانني ال يكون بال�ضرورة قد ورد بالن�ص احلريف يف الد�ستور،
ولكن روح الد�ستور وقيمه وا�ضحة وجلية وهي من تر�سم قوانني
احلا�ضر وامل�ستقبل.
ونخل�ص �إىل �أن املقال وفق يف عر�ض اخلطوط العري�ضة لقيم
املواطنة الد�ستورية الأمريكية والأوروب�ي��ة� ،إال �أ ّن��ه بني مثاليات
الد�ساتري الغربية وواقع العربي املعا�صر ،ال تبقى يف نف�س القارئ
�سوى احل�سرة �أو عبور �أمنية للهجرة .فليت الكاتب ق��ارن بني
الواقعني وفتح �شباكاً على الأمل بقادم �أجمل.
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