رمضان 1437هـ  -يونيو 2016م

9

املواطنــة حقــوق و واجبــات
زهرة النبهانية

ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل ،ويف مقال
ريا � ّأن «املواطنة» تعني «حب الوطن» ،ولكنّ احلقيقة �أ ّنها ال تعني ذلك فقط ،بل هي كائن حي ،ين�ش�أ وينمو ويتطور ،له ٍ
ُي َظنُّ كث ً
«تطور مفهوم املواطنة يف الفكر ال�سيا�سي الغربي» ملحمد عثمان اخل�شت يف جملة الت�سامح متت درا�سة هذا املفهوم وحتليله؛ فا�ستنتجنا منه � ّأن املواطنة ب�شكل ب�سيط
هي انتماء الإن�سان �إىل بقعة �أر�ض� ،أي الإن�سان الذي ي�ستقر ب�شكل ثابت داخل الدولة� أو يحمل جن�سيتها ويكون م�شار ًكا يف احلكم ويخ�ضع للقوانني ال�صادرة عنها
ويتمتع ب�شكل مت�سا ٍو مع بقية املواطنني مبجموعة من احلقوق ويلتزم ب�أداء جمموعة من الواجبات جتاه الدولة التي ينتمي لها� ،إذا فاملواطن هو الإن�سان الذي
ي�ستقر يف بقعة� أر�ض معينة وينت�سب �إليها� ،أي مكان الإقامة �أو اال�ستقرار �أو الوالدة �أو الرتبية� ،أي عالقة بني الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا
تت�ضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة ،و يتمتع جميع املواطنني يف الدولة بثالثة �أنواع رئي�سة من احلقوق دون �أي متييز ب�سبب العن�صر �أو اللون
�أو اللغة وهذه احلقوق هي احلقوق املدنية ،واحلقوق ال�سيا�سية ،واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
َي ُعد الكاتب م�صطلح املواطنة م�صطلحا م�ستحدثا يف
اللغة العربية وجاء ا�شتقاقه من كلمة «الوطن» ،والوطن
يُع ّرف على �أ ّنه املنزل الذي تقيم به ،وهو موطن الإن�سان،
وحمله ،واجلمع �أوطان كما جاء يف معجم ل�سان العرب البن
منظور ،و�أالح��ظ معه �أنّ �أغلب كتاباتنا احلديثة ت�ستخدم
مفهوم (املواطنة) كم�صطلح يفيد ويعرب عن قيم احلرية،
وال��ع��دل ،وامل�����س��اواة ،وامل�س�ؤولية ،وامل�شاركة والتي تعد من
املبادئ التي دعا �إليها الإ�سالم.
بينما لو جئنا لتعريف م�صطلح -امل��واط��ن -يف املعاجم
ال��غ��رب��ي��ة ف��ن��ج��ده ع��ل��ى �أ ّن����ه ه��و ال��ف��رد ال���ذي ينتمي ل��دول��ة
معينة ،وي��ق��ي��م فيها ب�شكل م��ع��ت��اد ول��و مل ي��ول��د ب��ه��ا ،و�أنّ
امل��واط��ن��ة ه��ي ال��رواب��ط القانونية وال�سيا�سية ال��ت��ي جتمع
الفرد املواطن بوطنه .و�أ�صل هذا امل�صطلح يوناين يرجع
لكلمة ( )Politeiaامل�شتقة م��ن كلمة ( )Polisوالتي
تعني املدينة.
وق��د ح��اول الكاتب �شرح العالقة بني ه��ذه امل�صطلحات
الثالثة (ال��وط��ن ،وامل��واط��ن ،واملواطنة) والتي ال تنح�صر
ف��ق��ط يف اال���ش��ت��ق��اق ال��ل��غ��وي ،و� ّإن�����ا ت�����ش�ترك وت�ت�راب���ط يف
م�ضامينها ،ليجلي لنا ر�سالة �أ ّنه ال مواطنة بدون مواطن
يُدرك حقوقه وواجباته ،وال مواطن بدون والء للوطن.
ون�ستنتج من املقال �أنّ العن�صر الرئي�سي للمواطنة هو
االنتماء للوطن ،وب�أن روح الدميوقراطية وقلبها الناب�ض
هي املواطنة ،وبر�أيي �أجد �أنّ على هذه املواطنة ترتتب عدة
�أن��واع من احلقوق املهمة التي يتمتع بها امل��واط��ن ولي�ست
فقط ثالثة كالتي �صنفها توما�س همفري مار�شال وهي
كالآتي:
احل��ق��وق املدنية (وه��ي ح��ق امل��واط��ن يف احل��ي��اة الكرمية
وعدم �إخ�ضاعه للتعذيب� ،أو املعامالت والعقوبات القا�سية،
حق كل مواطن يف امللكية اخلا�صة والبيع وال�شراء ،حق كل
مواطن يف حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل الدولة
ومغادرتها وال��ع��ودة �إليها ،حق كل مواطن يف حرية الفكر
والدين وحرية التعبري).
احلقوق ال�سيا�سية( :وهى حقوق ترتبط باجلن�سية فال

يحظى بها الأجنبي �أو الوافد �أو املهاجر ،وتتمثل يف :حق
االن��ت��خ��اب��ات يف ال�سلطات الت�شريعية وال�����س��ل��ط��ات املحلية
وال�تر���ش��ح ل��ه��ا  -ح��ق امل���واط���ن يف ت��ق��ل��د ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة
والتجمع ال�سلمي  -ح��ق امل��واط��ن يف الع�ضوية ب��الأح��زاب
ال�سيا�سية واحلركات واجلمعيات).
احل��ق��وق االق��ت�����ص��ادي��ة( :ح���ق ك��ل م��واط��ن يف ال��ع��م��ل يف
ظ��روف من�صفة  -ح��ق تكوين النقابات واالن�����ض��م��ام �إليها
واحلق يف الإ�ضراب عن العمل).
احل���ق���وق االج��ت��م��اع��ي��ة( :احل�����ق يف ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة
واحل�صول على العالج واحلق يف الغذاء واحلق يف الت�أمني
االجتماعي).
احل��ق��وق ال��ث��ق��اف��ي��ة( :ح���ق ك��ل م��واط��ن يف ال��ت��ع��ل��ي��م بكل
م�ستوياته وب���أي لغة ،حق كل مواطن يف ممار�سة الثقافة
والعلوم والفنون).
وغ�ي�ره���ا م���ن احل���ق���وق ال��������واردة يف (الإع����ل���ان ال��ع��امل��ي
حلقوق الإن�سان 1948م) .وجميع احلقوق تتحدد بوا�سطة
احلكومات وت�ضمنتها الد�ساتري والقوانني.
وت��ع��د امل��واط��ن��ة وظ��ي��ف��ة ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى امل��واط��ن�ين ال��ق��ي��ام
ب�أعبائها وه��و م��ا ع�بر عنه جيمي ك��ارت��ر الرئي�س الأ�سبق
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حينما ان��ت��ه��ت م��دة رئا�سته
و عودته �إىل واليته قائ ً
ال « �إ ّن��ه عائد �إىل �أعلى وظيفة يف
ال��دول��ة وه��ي وظيفة م��واط��ن « وال��ت��ي يرتتب عليها �أي�ضا
واج��ب��ات وم�س�ؤوليات كما يرتتب عليها من حقوق ،ت���ؤدي
ب�شكل ط��وع��ي �أو �إل��زام��ي وه��ي منطقية وم��ق��ب��ول��ة يف ظل
نظام دميقراطي حقيقي يوفر احلقوق واحلريات للمواطن
وب�شكل مت�سا ٍو وبدون متيز ،ومنها على �سبيل املثل :واجب
دف��ع ال�ضرائب للدولة ،وواج��ب �إط��اع��ة القوانني واح�ترام
الد�ستور ،وواجب الدفاع عن الدولة والعمل على تنميتها.
خروجا
واتفق متا ًما مع الكاتب على �أنّ احلداثة مثلت
ً
على ال��ق��رون الو�سطى بكل �أج��وائ��ه��ا ال�سيا�سية والدينية
واالجتماعية ،وك��ان ه��ذا التحول مرتبطا بت�أكيد النزعة
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي م��ث��ل��ت الأ����س���ا����س امل��ت�ين ل��ت��دع��ي��م م��ف��ه��وم
��ع�ين يف اللحظة
امل��واط��ن��ة ،ح��ي��ث ي��ق��ول «ه��اي��دغ��ر» �إ ّن��ه��ا ت��ت ّ

ال��ت��ي حت���رر ف��ي��ه��ا الإن�����س��ان ل��ي��ع��ود �إىل ذات���ه م��ن ح��ي��ث هو
ذلك الكائن الذي يتمثل نف�سه برده كل الأ�شياء نحو ذاته
كحكم �أعلى ،بعد �أن عانت �أوروبا من افتقادها القدرة على
التفكري لنف�سها ،ومواطنيها مثل القطيع الذي ال يفكر وال
�صي الإن�سان ذا ًتا
يريد وال يختار .هذا التح ّول احلداثي ّ
فاعلة غ�يرت الوعي الأوروب���ي ،وبطبيعة احل��ال مل يحدث
ه��ذا ال��ت��ح��ول ف��ج���أة ،ك��م��ا مل ي��ح��دث ب�شكل ط��ف��ري ،ب��ل مت
التحول تدريجيا ،عرب �أربعة ق��رون اب��ت��دا ًء من القرن ،16
ويرى �أ ّنه كان لباري�س دو ًرا مركزيا فيه يف نهاية القرن 18
حيث و�صلت الثورة الفرن�سية ذروتها مع االنت�شار الكبري
للأفكار الدميقراطية ،وبعد ه��ذه التحوالت تغري امل�سار
ال�سيا�سي وت�شكلت �سيا�سات تقوم على احلق الطبيعي للفرد
يف :احل��ري��ة ،وامل�����س��اواة ،وامل��ل��ك��ي��ة ،وال��ق��ان��ون ،وامل���ؤ���س�����س��ات،
والدميوقراط ّية.
ث��م ح��اول الكاتب �شرح �أب��ع��اد ه��ذه املواطنة واملتمثلة يف
البعد الأفقي والبعد الر�أ�سي و�إبداء ر�أيه وحتليله لإمكانية
مم��ار���س��ت��ه��ا ،فالبعد الأف��ق��ي ه��و ال���ذي مي��ث��ل ال��ع�لاق��ة بني
امل��واط��ن و�شريكه امل��واط��ن الآخ��ر والتي تتحقق من خالل
تبني القيم امل�شرتكة والعمل معا يف �إط��ار املجتمع املدين
وع��ل��ي��ه ي���ح���دث ال��ت��ك��ام��ل ب�ي�ن اجل��م��ي��ع ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
االختالفّ ،
ويبي الكاتب هنا التحديات الكبرية التي تقف
حيال هذا البعد والذي قد ال يحقق املواطنة يف كل نواحي
احلياة من بينها الطائفية والقبلية.
� ّأم��ا البعد الثاين فهو املواطنة الر�أ�سية والتي تعرب عن
العالقة امل�ؤ�س�سية بني املواطنني والدولة من خالل النظام
العام وامل�ؤ�س�سات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية وما
يرتتب علي ذل��ك من حقوق وواج��ب��ات وخ��دم��ات وعقوبات
وحماية و�أم��ن ،وبغ�صة ي�شري الكاتب �إىل امل�ستويات ال�ستة
ملمار�سة ال�سلطة والتي عادة ما يتم خداعنا فيها ،فال يوجد
ما يف�صل ويحد بني هذه امل�ستويات ال�ستة لكي تتم عملية
�صناعة القرار.
zahra1alnabhani@gmail.com

