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املواطنـــــة ال تعنــــي حب الوطــــن فقــط
عبد اهلل العلوي

ً
غمو�ضا ما يف فهم املواطنة احلقيقية للدولة احلديثة ،وقد تكون من بني الإ�شكاليات املهمة التي يجب و�ضعها يف احل�سبان ،وو�ضعها �ضمن الإطار
لعل هناك
ميا وحدي ًثا عن مفهوم املواطنة الد�ستورية ،ذلك لأن مفهوم املواطنة له اعتبارات تاريخية واجتماعية ود�ستورية
الد�ستوري للدولة ،وقد حتدث العلماء والفال�سفة قد ً
و�سيا�سية لكل دولة قائمة ،ففي مقال الباحث املوريتاين عبداهلل ال�سيد ولد �أباه يف جملة الت�سامح حتت عنوان «:املواطنة يف ع�صر ما بعد الدولة الوطنية (مفهوم
املواطنة الد�ستورية لدى هابرما�س)» حاول �أن يربز الأفكار العامة حول فكرة املواطنة يف الدولة احلديثة.
تباينت التعاريف حول م�صطلح املواطنة ،وكلها تن�صب على
وج��ود طرفني ،الأول :فرد (املواطن) والثاين جهة (الدولة)
ف��دائ��رة امل��ع��ارف الربيطانية عرفتها ب�أنها« :ع�لاق��ة ب�ين فرد
ودولة كما يحددها قانون الدولة ،ومبا تت�ضمن تلك العالقة
م��ن واج��ب��ات وح��ق��وق يف ت��ل��ك ال���دول���ة»� ،أمّ����ا م��و���س��وع��ة كولري
الأمريكية فاخت�صرتها يف �سبع كلمات فكان تعريفها�« :أك�ثر
ً
اكتمال» ،وميكن �أن نقول
�أ�شكال الع�ضوية يف جماعة �سيا�سية
�إّن تعريف النا�شط ال�����س��وري احل��ق��وق��ي ح�سان �أي��و ه��و �أ�شمل
تعريف للمواطنة حيث يقول «� ّإن املواطنة هي انتماء الإن�سان
�إىل بقعة� ،أي الإن�سان ال��ذي ي�ستقر ب�شكل ثابت داخ��ل الدولة
�أو يحمل جن�س ّيتها ويكون م�شار ًكا يف احلكم ويخ�ضع للقوانني
ال�������ص���ادرة ع��ن��ه��ا ،وي��ت��م��ت��ع ب�����ش��ك��ل م��ت�����س��او م���ع ب��ق�� ّي��ة امل��واط��ن�ين
مبجموعة من احلقوق ويلتزم ب���أداء جمموعة من الواجبات
جتاه الدولة التي ينتمي �إليها».
م�� ّر مفهوم املواطنة عرب التاريخ الب�شري بعدة مراحل يف
فهمه ،يقول الدكتور /عثمان بن �صالح العامر« :لقد اقرتن
مبد�أ املواطنة بحركة ن�ضال التاريخ الإن�ساين من �أجل العدل
وامل�ساوة والإن�صاف ،وكل ذلك قبل �أن ي�ستقر م�صطلح املواطنة
وم��ا يقاربه من م�صطلحات يف الأدب�� ّي��ات ال�سيا�س ّية والفكر ّية
وال�ترب��وي��ة» ،وي��ق��ول ال��دك��ت��ور /غ��ازي التوبة« :يظن كثري � ّأن
املواطنة تعني «حب الوطن» ولكن احلقيقة �أ ّنها ال تعني ذلك
ف��ق��ط ،ب��ل ه��ي مفهوم غ��رب��ي ب��د�أ قبل امل��ي�لاد م��ع احل�ضارتني
ال��ي��ون��ان��ي��ة وال���روم���ان���ي���ة ،وك�����ان ل���ه م��ع��ن��ى خ���ا����ص يف ه��ات�ين
احل�ضارتني ،وك��ان ل��ه مت ّيز ب�ين م�ضمون املواطنة يف ك��ل من
مدينة �أثينا ،ومدينة ا�سبارطة (املدينتني اليونانيتني) ثم �أخذ
معنى �آخر يف مرحلة الع�صور الو�سطى يف �أوروبا ،ثم �أ�صبح له
معنى ثالث يف الع�صور احلديثة».
�إذن يحكم تاريخ املواطنة مفهوم ال��دول��ة ون�ش�أتها وكيفية
معي�شتها يف التاريخ الإن�ساين ،فالإن�سان كان يعي�ش مع بع�ضه
ال��ب��ع�����ض ،وي��ن�����ش��ئ ق��ان��و ًن��ا ب��ن��ف�����س��ه ،ي��ت��ف��ق ف��ي��ه م��ع غ�ي�ره ممن
�سيعي�ش معه يف ذلك املجال اجلغرايف ،كي ي�ؤمن لنف�سه الأمان،
ولعائلته ،ويبدو �أ ّنه من ال�صعوبة حتديد تاريخ لن�ش�أة الدولة
كي ن�ستطيع �أن نقول �أن املواطنة بد�أت يف تاريخ معني ،كما �أن
البحث يف هذا الأمر فراغ ،والبحث عن فراغ هو يف حد ذاته فراغ،
فالدولة هي ظاهرة اجتماعية ترجع �أ�صولها �إىل احل�ضارات
القدمية ،وهي عبارة عن تفاعالت متباينة للأو�ضاع املختلفة
���س��واء ك��ان��ت �سيا�سية �أو اج��ت��م��اع��ي��ة �أو اق��ت�����ص��ادي��ة �أو غ�يره��ا،
وق��د ح��اول العلماء والفال�سفة �إيجاد نظريات لذلك ،فهناك

نظريات الثيوقراطية وهي نظريات دينية �إما �أن جتعل احلاكم
�إلهًا ،ف�إطاعته من الوطنية واملواطنة ال�صادقة كما جنده عند
الفراعنة حيث قال فرعونَ « :ف َقا َل �أَ َنا َر ُّب ُك ُم ْ أَ
العْ لَى» ،و�إما �أن
جتد احلاكم هو �شبه �إله كما عند احل�ضارات الهندية القدمية
فقد اع��ت�بروا «اب��راه��م��ا» �شبه �إل���ه ،و�إم���ا �أن ي��ك��ون احل��اك��م هو
مف ّو�ض من اهلل �أي يحكم با�سم الإله فيجب على جميع الب�شر
ط��اع��ت��ه وه���ذا م��ا وج��دن��اه يف ع�����ص��ور ال��ظ�لام يف �أوروب�����ا ،حيث
ر ّوج علماء الدين �آن��ذاك ب��� ّأن ق�سطنطني مف ّو�ض من قبل اهلل
ً
تفوي�ضا مبا�ش ًرا ،و�إمّا �أن يكون هناك تفوي�ض غري مبا�شر� ،أي
يوجه احلوادث والأمور ب�شكل ّ
معي كي يختار الب�شر
� ّأن الرب ّ
هذا احلاكم.
ج���اءت ب��ع��ده��ا ال��ن��ظ��ري��ة ال��وراث��ي��ة وه���ي ن��ظ��ري��ة ق��ام��ت على
الإقطاع ،ف�أ�صبح احلكم وراث ًيا يتبع �أبا عن جد ،ف�صار احلكم
حم�صو ًرا على عوائل معينة ،بحيث � ّإن الأر�ض مملوكة لعائلة
معينة وهي لها احلق بالت�ص ّرف بالأر�ض ،ثم نظرية الع�ضوية
والنظرية النف�سية ونظرية التطور العائلي وهي النظرية التي
جاء بها �أر�سطو فريى «� ّأن الإن�سان كائن اجتماعي بطبعه ،وال
ً
منعزل ،فهو ي�شعر مبيل غريزي لالجتماع،
ي�ستطيع �أن يعي�ش
فيلتقي الذكر بالأنثى مكونني بذلك وحدة اجتماع ّية �صغرية
وهي الأ�سرة ،وتتفرع الأ�سرة وتت�شعب مكونة العائلة ،فالع�شرية
فاملدينة التي هي نواة الدولة»
تتابعت بعدها النظريات االجتماع ّية والنظريات القانونية،
ولكن �شدت انتباهي نظرية القوة وال�ضعف التي جاء بها املفكر
الفرن�سي «جان بودان» فقد �أدخل عن�صر القوة يف ن�ش�أة الدولة
على �أ���س��ا���س � ّأن احل���روب وال�����ص��راع��ات ب�ين ال��ع��ائ�لات �أدت �إىل
�سيطرة الأقوى على الأ�ضعف وبالتايل �أ�صبح املنت�صر الأقوى
ميثل فئة احل��ك��ام بينما امل��ه��زوم الأ�ضعف ه��و املحكوم ،ويبدو
� ّأن هذا املفهوم هو ال�سائد يف ن�ش�أة الدولة العربية يف الع�صور
القدمية.
ظهرت يف الع�صور املتقدمة النظريات املختلفة التي تنظم
الدولة ال��واح��دة ،وه��ذا يخ�ص القرن املا�ضي بالتحديد ،فقد
برزت للعيان �أنواع خمتلفة للحكومات ،فهناك الدولة القوم ّية،
وهناك الدولة الليربالية ،وهناك الدولة الدميقراطية ،ودولة
ال��ق��ان��ون وغ�يره��ا م��ن ال����دول ،ف��ال��دول��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي تقوم
على �ألوهية الوطن والأم���ة وال��ق��وم ،فهم ي��رون � ّأن الأم��ة هي
�أ�سا�س احلكم ،ورمبا ظهور الثورة الفرن�سية يف عام 1789م هو
�سبب من الأ�سباب املبا�شرة لظهور الدولة القومية ،والدولة
ال��ل��ي�برال��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ن��ح��از حل��ري��ة ال�����ش��ع��وب يف ممار�ستهم

حلقوقهم ،وال��دول��ة الدميقراطية ه��ي ال��ت��ي تف�سح لل�شعوب
امل�شاركة يف احلكم ويف �سيا�سة احلكومة ،ودولة القانون �أي � ّأن
الدولة تقوم على قانون ينظم حق الفرد وال�سلطات املختلفة
يف الدولة.
ولقد نادى الكثري من الأوروبيني بحق امل�شاركة يف احلكم،
وح��ق الأف���راد يف م�شاركة احل��ك��وم��ات يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات ،كما
نادوا باحلر ّيات املفرطة لل�شعوب ،وهذه هو االجتاه الذي نادى
به الليرباليون الكال�سيكيون ،فهم يرون � ّأن املواطن يجب �أن
يتمتع بحريات وا�سعة كبرية جدًا ،و� ّأن الدولة ال تتدخل �أبدًا يف
ريا
حريات النا�س� ،إال � ّأن الليربالية الكال�سيكية مل ت�صمد كث ً
ف�سقطت �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل �أن بقي لها اجل���ذور ف��ق��ط ،وحلت
الليربالية اجل��دي��دة حملها حيث تدعو الليربالية اجلديدة
�إىل العدالة االجتماع ّية ،وتهدف �إىل جعل املجتمع متف ًقا فيما
بينه وت�سمح للدولة ب���أن تتدخل يف التنظيم ،وو�ضع معايري
�أك�ث�ر �إي��ج��اب��ي��ة للتحقق م��ن وج���ود ف��ر���ص مت�ساوية ل�ل�أف��راد
لنيل احلرية والنجاح ،كما تدعو ب�أن احلرية املطلقة ال ميكن
حتقيقها �إال يف ظروف اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية مالئمة.
�إن �إ���ش��راك ال��ف��رد �أو امل��واط��ن يف الأم���ور ال�سيا�سية �إ���ش��را ًك��ا
مطل ًقا ومبا�ش ًرا ال ميكن �أن نعده م��ن الدميقراطية بحجة
امل��واط��ن��ة الد�ستورية ،وك��ي يكون امل��واط��ن ذا دراي���ة بد�ستوره،
فلي�س كل �أفراد الدولة الوحدة لهم اطالع مو�سع بال�سيا�سات
وال��ع��ل��وم القانونية ،ولكن فتح امل��ج��ال للدولة ب���أن تر�شح من
ه��م ي���رون ف��ي��ه ال�شخ�ص ال���ذي ي��ح��ق��ق م�صالهم وح��ري��ات��ه��م،
واحلريات املطلقة �أمر يجعل الأمة دون تنظيم من الدولة.
ب��ع��د امل�����رور ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ظ��ري��ات ال��ق��دمي��ة واحل���دي���ث���ة يف
مفهوم الدولة والعالقة بني الدولة والفرد ،فتحقيق املواطنة
احلقيقية ال بد �أن يكون نابعا يف ذات كل فرد من �أفراد الدولة
نف�سها ب��داي��ة م��ن احل��اك��م �إىل �أ�ضعف ف��رد م��ن �أف���راد ال��دول��ة،
فكلهم ينتمون لهذه الأر�ض ،وكلهم يحبون وطنهم ،فاملواطنة
كما يقول الدكتور غازي التوبة« :هو مفهوم ذو م�ضمون ثقايف
و�سيا�سي واجتماعي واق��ت�����ص��ادي�...إل��خ وال يعني ح��ب الوطن
فقط ،وه��و مرتبط بتكون (ال��وط��ن  -الأمّ���ة) نتيجة عنا�صر
ثقاف ّية و�سيا�س ّية واجتماع ّية واقت�صادية ودي��ن��ي��ة يف ع�صور
متتالية ،وق��د ف�شل الفكر القومي العربي ال��ذي ق��اد املنطقة
يف املائة �سنة املا�ضية يف توليد قيمة «املواطنة» لأ ّن��ه ف�شل يف
حتديد عوامل بناء الأم��ة ،لذلك جل�أ �إىل الروابط الدنيا من
طائفية وقبلية ،وعمل على �إحيائها من �أجل �إحكام �سيطرته
على �شعوب املنطقة».
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