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المواطنة :التطورات والتحديات المعاصرة
هنية الصبحية
�إنَّ املواطنة واجبات نقوم بتفعيلها ،وهي من واجبات الأعيان التي ال تقبل الإنابة ،وحقوق ن�سعى �إىل حت�صيلها ،وهي من حقوق اهلل التي ال تقبل الإ�سقاط .هذا ما
قاله �أ�ستاذ كلية احلقوق بجامعة اال�سكندرية حممد كمال الدين �إمام ،وقد ناق�ش التطور الفكري ملفهوم املواطنة يف الغرب ويف جمهورية م�صر ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة
�إىل الأ�سباب الكامنة خلف تزعزع قيمة املواطنة يف م�صر ،وت�سليط ال�ضوء عليها يف مقاله -املن�شور «مبجلة التفاهم»« -املواطنة والأزه��ر ...قراءة يف احلالة
امل�صرية».

وي�����ش�ير ال��ب��اح��ث �إىل �أن ال��ت�����ص��ور الإ���س�لام��ي للحقوق
واحلريات يتميز بخا�صيتني تتمثالن �أوال :يرى الإ�سالم
�أداء احلقوق ك�أي واجب ديني �آخر؛ وبالتايل ف�إن احلافز
الديني يعد م���ؤث��را على احل��واف��ز ال�سيا�سية وال��دواف��ع
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل ���ض��م��ان��ا �إ���ض��اف��ي��ا �إىل ���ض��م��ان��ات
احلرية املعروفة .ثانيا :يرى الإ�سالم �أن احلقوق �أمر
مكلف ب����أدائ���ه ال م��ط��ال��ب ب��ه و�أن تعاليمه ت���أم��ر ب����أداء
احلقوق لأ�صحابها ،كما يذكر �أن التحدي الكبري الذي
تواجهه الأمة العربية نحو مفهوم املواطنة �أنه مفهوم
م�ستحدث من التجربة الغربية حتت ما ي�سمى بالعلمنة
التي تعني �إبعاد الدين وتنحيته عن امل�ؤ�س�سات املختلفة
يف ال���دول���ة .ك��م��ا يلفت ال��ن��ظ��ر �إىل �أن ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع
املعا�صرين وم��ن بينهم �أن��ت��وين جيدنز �أ���ش��ار �إىل ذل��ك،
ذاك����را �أن ال�����س��ي��ادة ال��دي��ن��ي��ة يف امل���ؤ���س�����س��ات االجتماعية
الغربية بد�أت بالتناق�ص الذي �أثر كثرياً على املجتمعات
وخا�صة مع تعاظم دور العلمنة فيها ،وبالرغم من ذلك
ف�إن هذه التطورات ال تعني انت�شار العلمنة �أو انت�صارها،
وبهذا ف�إن الباحث ي�شري �إىل �ضرورة االلتفات �إىل ثالث
ظواهر يحب اعتبارها والأخذ بها وهي� :إن موقع الدين
يف املجتمعات الغربية �أك�ثر تعقيدا وت�شعبا على عك�س
�أن�صار العلمنة؛ فما زالت املعتقدات الدينية والروحية
ت�ؤثر كثريا على حياة الكثري من الأفراد ،وبذلك ت�شكل
حافزا ودافعا يحدد م�سارات ال�سلوك الفردي واجلماعي
فيما بينهم حيث �أن الكثري من الغربيني ي�ؤمنون باهلل
وقواه اخلارقة .ثانيا� :إن العلمنة ال ميكن قيا�سها على
�أ�سا�س االنت�ساب �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية املتعارف عليها،
ف��ه��ذا املقيا�س ال ميكن الأخ���ذ عليه .و�أخ�ي�را �إن غياب
العلمنة يف �أكرث املجتمعات غري الغربية وهذا ال يق�صد
ب��ه املجتمعات التقليدية ،حيث �أن �أ�شكال انت�شارها يف
املجتمعات الغربية متفاوتة وبع�ض من احلركات الدينية
مت�أثر مبا ي�سمى باليمني امل�سيحي اجلديد الذي يرتبط

مبواقع �صنع القرار ال�سيا�سي واالجتماعي ،خا�صة يف
الواليات املتحدة.
كما يذكر د� .إمام ظهور نظريات يف العقود الأخرية تربط
مفهوم املواطنة يف القرون الثالثة الأخ�يرة بظاهرتي
الإق�����ص��اء وال��دم��ج ،ف��ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر متيز بظهور
احلقوق املدنية التي ت�شمل �أنواعا خمتلفة من احلريات
ال��ف��ردي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا :ح��ري��ة ال��ت��ع��ب�ير ،وح���ري���ة ال����ر�أي،
واملعتقد الديني ،وحرية التملك ،واملحاكمة العادلة �أمام
الق�ضاء� .أما القرن التا�سع ع�شر متيز بن�شوء احلريات
ال�سيا�سية كحرية الت�صويت ،و�شغل الوظائف واملنا�صب
العامة ،وامل�شاركة يف ال�����س�يرورة ال�سيا�سية� .أم��ا القرن
الع�شرون فقد متيز بظهور احلقوق االجتماعية كحقوق
املواطنني يف الن�شاط االقت�صادي وال�ضمان االجتماعي
والتعليم وال�صحة وغريها من احلقوق االجتماعية التي
�أ�صبحت من �ضمن منظومة امل��ب��ادئ لدولة الرفاهية،
وبذلك ف�إن النتيجة من �إدخال احلقوق االجتماعية يف
مفهوم املواطنة الإ�سهام يف �إعالء مفهوم حتقيق امل�ساواة
للمجتمع.
وي�شري الباحث �إىل �أنه وعلى الرغم من غياب املواطنة
�سيا�سيا يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي خ�لال ال��ق��رون امل��ا���ض��ي��ة� ،إال
�أن الأزه���ر ال�شريف ُف��ر���ض عليه �سيا�سيا الأم���ر ب�سبب
مرجعيته الرائدة ،خا�صة بعد رف�ض املحاوالت التنويرية
خارج الت�أثري الغربي ،وبهذا �أ�صبحت احلركة الدينية
ج��زءا من م�ؤ�س�سة احلكم .وعليه يجيب الباحث حول
اجلديد يف ا�سرتاتيجية الدولة امل�صرية احلديثة ،حيث
�أ�صبحت ال��دول��ة تهم�ش امل�ؤ�س�سات الدينية التقليدية،
ب�����س��ب��ب احل��اج��ة �إىل �إع�����ادة ت��رت��ي��ب ال��ت�راث ال��ت��اري��خ��ي
ملفهوم الدولة .وعليه فقد �أ�صبح مفهوم املواطنة حتت
وط�أة الغرب الطامع الذي ي�سعى لل�سيطرة على الأر�ض
والرثوة ،و�سلطة احلاكم الطامح الذي ي�سعى لل�سيطرة
ع��ل��ى ال��ب�����ش��ر وال���ق���وة؛ لأن ك�لا منهما ي�سعى لتوظيف

اجلغرافيا من �أج��ل حماية م�صاحله؛ وبهذا ف���إن تلك
الإره��ا���ص��ات مل تنجح يف من��و وت��ق��دم مفهوم امل��واط��ن��ة،
وذك��ر الباحث بع�ض النماذج امل�صرية التي مل تفلح يف
االنخراط النه�ضوي اجلديد للدولة امل�صرية احلديثة؛
ب�سبب قيامها على �أعمدة ثالثة متثلت يف :جي�ش قوي
يعد طوق النجاة يف ظل العوامل املتغرية ،و�إدارة ر�شيدة
اخ��ت��ف��ى ر���ش��ده��ا ب�سبب ال��ب�يروق��راط��ي��ة ال�����ص��ارم��ة التي
ق�ضت على �أحالم امل�صريني ،ونخبة قائدة فقدت قوتها
وانق�سمت �إىل ثالث ُنخب وه��ي :نخبة معار�ضة ت�سعى
مل�صاحلها اخلا�صة ال ال��ع��ام��ة ،ونخبة مرو�ضة حتولت
�إىل كتلة فا�سدة يف و�سائل الإع�لام ،ونخبة حمر�ضة ال
تعرف قيمة الوطن و�أهمية ا�ستقراره و�ضرورة احلفاظ
على مقا�صد �شريعته .وبهذا ف�إن الباحث ي�شري �إىل �أن
املنظومة القيمية التي متثل البيئة احلا�ضنة لثقافة
املواطنة الغائبة؛ ولأن الدين ي�صنع الثقافة ،والثقافة
ت�صنع التدين؛ ف���إن الدين �أوج��د ثقافة كاذبة وفا�سدة
وتدين خمادع ينتج عنه ت�آكل وانعدام مقومات املواطنة
امل��ن��ي��ع��ة ،وه����ذا م���ا �أ����ص���اب الأزه�����ر ال�����ش��ري��ف ب��ع��د ث���ورة
اخلام�س والع�شرين من يناير.
وي�ؤكد الباحث �أن جوهر املواطنة يتمثل يف الوعي بها
من جانب م�شرتك بني كل من الدولة وم�ؤ�س�ساتها وبني
الأفراد واجلماعات ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة الوعي بعدم
�صالحية التق�سيم الديني �أو الإثني �أو النوعي؛ ليكون
معيارا �أخ�لاق��ي��ا يف منظومة احل��ق��وق وال��واج��ب��ات التي
ن�ص عليها ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي باعتباره امل�صدر الأ�سا�سي
ل��ل��ت�����ش��ري��ع .وي���رى ال��ب��اح��ث �أن امل��واط��ن��ة امل�����ص��ري��ة �أم���ام
حمظورين هما :الفكرة الغربية الع�صية على النقل،
واخل��ب�رة ال��وط��ن��ي��ة حم����دودة ال��ف��ع��ل ،ك��م��ا �أن���ه ي���رى �أن
املجتمع امل�صري يعي�ش يف كنف التجان�س ال��ذي متثله
الأر�����ض و���س��ي��ادة ال��ع��رق امل�����ص��ري وو���س��ي��ل��ة الإن��ت��اج التي
يتم االعتماد عليها يف الزراعة ،والتعددية التي متثلها.
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