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املواطنيّة� ..إ�شكاالت املمار�سة وم�ساعي التّحقق
�أ�سماء ال�شام�سية

يف مقاله «املواطنية وال�سلطة والعدالة يف املجتمعات املتعددة» يف جملة الت�سامح يعطي الكاتب �أنطوان ن�صري م�س ّرة �أهمية للتف�سري اللغوي للمواطنية باعتباره
ُمددا ملعناها العملي يف التطبيق واملمار�سة �أكرث مما يعطيه املعنى الأيديولوجي لها ،و َي ُ�سوق معناها اللغوي على �أ ّنها � -أي املواطنية  -مُ�شاركة يف العي�ش م ًعا ويف
م�س�ؤوليات هذا العي�ش ،فهو لي�س جمرد ا�شتقاق من املواطنة يف معنى التعلق بالأر�ض والوطن بل يتجاوزه �إىل ما هو �أبعد من ذلك يف ال�صفات االجتماعية والإن�سانية
املُ�شرتكة مثل �أحقية امل�شاركة يف ال�ش�أن العام من قبل املواطنني من �أجل الدفع مب�صلحة اجلميع يف احلقوق والواجبات التي ُتقق عد ًال عا ًّما.
و ُي���ح���دد م�����س��رة م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ي��ة ع�ب�ر ت�����ش��ري��ح��ه ال��ل��غ��وي
انطال ًقا من �أهمية املواطنية يف املجتمعات املتعددة ومعاجلة
�إ���ش��ك��االت��ه��ا ،وم���ن �أج����ل ت��و���ض��ي��ح االل��ت��ب��ا���س ال��ق��ائ��م ع���ن ك��ون
املواطنية التي يت�سمى بها �أي مواطن فرن�سي �أو �أمريكي �أو
لبناين يف �إط��اره��و ّي��ة وطنية ينتمي �إل��ي��ه��ا ،ت�صبح �إ���ش��ك��ا ًال يف
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت��ع��ددة ب��اع��ت��ب��اره��ا جم��ت��م��ع��ات م��ت��زع��زع��ة و�سهلة
االنفالت يف اللحمة الوطنية و� ّأن حل املع�ضلة لي�س يف تعددها
بل يف ان�سجامها وفق «البناء القومي» ،وهو عندما يطرح هذا
ال��ر�أي ال�شائع عن احل��ل القومي يُحيله �إىل الطريقة نف�سها
التي دمّ��رت بها النازية �أملانيا يف بحثها عن -احل��ل النهائي-
واالن�سجام املت�شابه ال االن�سجام املُتعدد واملتوافق.
فلقد كانت وم��ا زال��ت خ��ي��ارات ح��ل �أزم���ة املجتمعات مركبة
البنية ث�لاث��ة� :إمّ���ا احل��ل اجل��غ��رايف بالتق�سيم �أو ال�ضم ،و�إمّ��ا
ممار�سة احل��ل على ال�سكان بالتطهري �أو الإب��ادة �أو التهجري،
�أو تغيري النظام م��ن خ�لال امل�شاركة يف احل��ك��م� ،أو م��ا يُ�سمى
باالئتالفية -ويت�ضمن اخليار الأخري احتما ًال جيدًا ملمار�سةاملواطنية.
لكنّ الإ�شكال ّية التي تقف يف وجه ممار�سة مواطنية فاعلة
وح��ق��ي��ق��ي��ة ه��و جت���ذر م��ف��ه��وم -ال���دول���ة ال��ق��وي��ة وال���ع���ادل���ة� -أو
الدولة الأبو ّية -يف �أذهان املواطنني يف البلدان اال�ستبدادية،ه���ذه ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ُي��ع��ت��ق��د �أ ّن���ه���ا مت��ت��ل��ك ح��ل��و ًال ج���ذر ّي���ة لكل
م�شكالتها ويُتو ّقع منها توفري جميع خدمات رعاية املواطنني
وتوزيعها ب�شكلٍ ع��ادل ،فمعنى غياب املواطنية يف حالة كهذه
�أال يُعطى املواطنون ال��واع��ون وال��ق��ادرون على �إب��داء �آراء حرة
م�ستقلة انطال ًقا من م�س�ؤول ّيتهم كمواطنني ،ال يعطون احلق
يف ممار�سة مواطنية يومية جتاه الدولة عن طريق م�ساءلتها
وامل��ب��ادرة يف إ�ب���داء ال���ر�أي والنقد جت��اه م��ا ي�صدر م��ن قرارتها
وم��راق��ب��ة �سلطتها ،ب��ل على العك�س ُت��ار���س ال��دول��ة �إك��راه��ات
مُتعددة مثل كرثة �إ�سكات الأ�صوات غري املت�سقة مع اخلطاب
ال��ع��ام ،بن�شر �أج��ه��زة اال�ستخبارات ،ول���زوم تبعية �أه��ل احلكم،
ب�صفتها �سلطة خ��ا���ص��ة� ،أو ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��دول��ة الأب وال��دول��ة
املانحة �أو ًال وثان ًيا باعتباراملواطنني �ضمن ح��دوده��ا متلقني
وم�ستقبلني ف��ق��ط؛ ط��امل��ا تلزمهم ه��و ّي��ت��ه��م �أع��ن��ي ه��و ّي��ت��ه��م يف
الوثائق املدنية �أن يكونوا �ضمن هذا االنتماء للدولة ،وي�ضرب
م�س ّرة مثا ًال على بلده لبنان �إذ ي�ستخدم النا�س مفهوم الدولة
���ض��م��ن ا���س��ت��خ��دام��ات ���ض�� ّي��ق��ة ويف ح����دود امل��ج��ام��ل��ة ال�سيا�سية
��وج��ه
�أو امل�����س��اءل��ة غ�ير ال��واع��ي��ة يف �أب�����س��ط امل���واق���ف ف��ي��م��ا ال ت ّ
مواطنيتهم نحو ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الكربى ونطاق �صياغة

و�إق���رار ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية التي حتتاج �إىل
ح�سم �سريع وعاجل.
وبح�سب م�سرة يتزامن مع مفهوم املواطنية هذا ا�صطالح
«ال��والء الطائفي» ال��ذي �أري�� َد له �أن يُفهَم على نحو تب�سيطي
ّ
يتخطى االن��ت��م��اءات االجتماعية
و�إط�لاق��ي فا�صطالح ال��والء
ك��ا ّف��ة ويُدخلها يف �سياق ارت��ب��اط وط��ن��ي وتابعية وح��م��اي��ة ،ما
يعني � ّأن م��ن ي��دي��ن��ون ب��ال��والء جت��اه ال�سلطة �أو ال��دول��ة تقل
فاعل ّيتهم على ممار�سة املواطنية مبعناها يف املُ�شاركة العامة
من �أجل ال�صالح العام ،وتزداد فاعل ّيتهم يف املواقف التي تقوم
على تبادل منافع وحمايتهم من الأخطارالداخلية واخلارجية.
فال�س�ؤال الذي يُطرح هنا ملاذا على املواطن �أن يدين بالوالء
مب��ع��ن��اه ال�� ّت��ب��ع��ي واالن�����س��ي��اق��ي يف ع�لاق��ة م�����س��اوم��ة ب��ي��ن��ه وب�ين
ال��دول��ة؟ �إذا ك��ان��ت ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ط��رف�ين يفرت�ض �أن تكون
ت��ع��اق��دي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ق��واع��د ���س��اه��م امل��واط��ن��ون يف �صياغتها
و�إق��راره��ا وتنفيذها مثلما يقول م�س ّرة� ،إال �إذا كان املواطنون
�أنف�سهم مل يقوموا ب�أي دور يف �أي عمل ّية وطنية �أو �سيا�سية ال
من خالل ر�أي وال من خالل م�شاركة �سيا�سية وال من خالل
�أي نقد فعلي ،بل اقت�صر دورهم على تل ّقي الد�ساتري والقوانني
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ال���دول���ة لأ ّن�����ه ويف احل���ال���ة ال��ت��ي ي��ف��ر���ض
املنطق فيها نف�سه ال ُيكن ب���أي حال من الأح��وال اجلمع بني
مت�ضاد ّين كما يف لزوم �إدانة املواطن بالوالء يف مقابل ممار�سته
للمواطنية احل ّقة.
ويطرح م�س ّرة الأخ��ط��ار التي تواجه املجتمعات املُتعدّدة يف
ظل تغييبها للمواطنية كالآتي:
�أو ًال :التهديد ال��ذي �سيطال الأنظمة التوتاليتارية ب�سبب
انت�شار و�سائل االت�صال احلديثة والذي من املُحتمل �أن يق�ضي
على الأنظمة ه��ذه ،ويتحتم بعدها م�شاركة النا�س يف ا ُ
حلكم،
ه�ؤالء الذين مل يعتادوا من قبل على �أي ممار�سة دميقراطية
وي�ضرب مثال عليها ما ح�صل يف االحت��اد ال�سوفياتي وبع�ض
بلدان �أوروبا ال�شرقية وما حدث يف العراق.
ثان ًيا :التمكني يف التنمية مبعنى �شعور النا�س ب�أ ّنهم معنيون
بالتنمية االجتماعية  -االقت�صادية ،ومطالباتهم امل�ستمرة
بتطوير مدنهم وقراهم وعدم اعتمادهم على ال�سلطة املركزية
يف التخطيط والتنفيذ لوحدها يف خطط التنمية.
ثال ًثا :املناعة ،مبعنى حت�صني املجتمعات املُتعددة الطوائف
والأديان والأعراق واملذاهب من �صراعات الداخل واخلارج.
ه��ذه الأ���س��ب��اب ال��ث�لاث��ة وف�� ًق��ا ل���ر�أي م�����س�� ّرة م��ن �أه���م ثالثة
ل��ف��اع��ل��ي��ة امل��واط��ن��ي��ة وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات وتغييبها

يعني تغييب ال�سالم ال��داخ��ل��ي للمجتمعات وتغييب تقدمها
احل�ضاري.
ويت�ساءل م�س ّرة عن �إمكانية تطبيق املواطنية يف ظل وجود
الطائفية ،ويعترب � ّأن ال���ر�أي ال�سائد ع��ن ا�ستحالة تطبيقها
يف ظ��ل جمتمع طائفي ر�أي غ�ير واق��ع��ي ،ط��امل��ا ت�ستطيع هذه
املجتمعات املتعددة الرتكيز على م�شرتكاتها �أو تو�سيع املجال
العام امل�شرتك �أكرث من الرتكيز على مناطق اختالفاتها.
ولي�س فقط ال��راب��ط امل�شرتك م��ا حتتاجه ه��ذه املجتمعات
ب��ل بحاجة �إىل توطيد ال��ت��وا���ص��ل وال��ع�لاق��ات امل��واط��ن��ي��ة فيها
من خالل م�صالح جتارية م�شرتكة فقد يكون عامل امل�صلحة
عام ً
ال قويًّا من �أج��ل الوحدة ،بالإ�ضافة �إىل معاناة م�شرتكة
طيلة �سنوات من النزاع والوفاق والتدخالت اخلارجية ب�شرط
�أن ت�ؤدي هذه املعاناة �إىل �صدمة نف�سية وتوبة قومية بح�سب
و�صفه ،بالإ�ضافة �إىل منط احلياة يف اللبا�س وامل�أكل والتقاليد
االجتماعية والتعلق باحلريات كقيمة جامعة ال مف ّرقة ،ف�ض ً
ال
ع��ن امل��ع��رف��ة امل��و���ض��وع��ي��ة ل�ل��أدي���ان ���س��ع�� ًي��ا للحد م��ن املنمطات
الذهنية يف �صورة الآخر.
ويعتقد م�س ّرة �أن �أه��م مدخل من �أج��ل تربية املواطنية يف
�ضمائر وذه��ن��ي��ات امل��واط��ن�ين ه��و «ال�����ش���أن ال��ع��ام» ال���ذي يُر�سخ
�سلطة راعية للمواطن ال �سلطة ت�ستغل نفوذها �ضدّه وت�ساومه
على م�صائره ،هذه ال�سلطة الراعية التي من �ش�أنها �أن تنتقل
تدريج ًيا باملجتمع �إىل ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ب��ه��ذه الطريقة يكون
تعريف الدولة مراد ًفا للخدمات املتعلقة بالهاتف والكهرباء
واملياه واملعامالت الإداري��ة اّل�سل�سة ،ل ّأن تو ّفرها يو ّفر للنا�س
عالقة يومية مُعا�شة مت�صاحلة وم�صلحة ع��امّ��ة ،مبعنى � ّأن
توفري االحتياجات الأ�سا�سية  -كما يف ت�سل�سل ما�سلو الهرمي
ال���ذي يجعل ه��ذه احل��اج��ات الطبيعية �أول���و ّي���ات -ي��ق��ود وع��ي
النا�س بال�سليقة �إىل الإنتاج يف ميادين احلياة الأخرى والإ�سهام
خ�صو�صا و� ّأن هذا
يف تغذية الدولة ب��الأم��وال التي حتتاجها،
ً
املعنى لل�ش�أن ال��ع��ام ُي��ف َ
�تر���ض �أن ُي���د َرك يف ال���دول اجلمهورية
�أو ًال على عك�س دول نظام امللكية املطلقة ،ولكن �إذا كانت الدول
اجلمهورية نف�سها يف العامل العربي مل تتو�صل �إىل هذا املفهوم
الب�سيط لل�ش�أن العام النابع من التقليد الروماين ،فكيف بدول
امللكيات املطلقة؟ لأ ّنه وبناء عليه لو تر�سخت هذه الروابط يف
َ
ت�ترك جم��ا ًال لتزعج
البناء امل�شرتك يف ال��وط��ن امل�شرتك ،ل��ن
ال�����والءات الأول���ي���ة ل��ل��ف��ئ��وي واالن���ع���زايل والأمم�����ي وال��ت��ق�� ّدم��ي
وغريها من االنتماءات املتح ّزبة التي ُتقلق �سالم املجتمعات
املتعددة وتعيق حتقيق ون�شر املواطنية داخلها.
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