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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات

أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً إىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية

شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً
وتأثريا ً يف العلوم اإلنسانية ،وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
اإلجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ

الحضارات.

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل

النحوالتايل:

أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل

معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار ،والتعرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.

ثانياً :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد
منها .ال سيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام

الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات
العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

رابعاً :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
اإلصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية ،فضالً عن ِ
صالته

وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى .وانطالقاً من البعد العلمي
واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع فقد حرص المركز عىل أن

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين

من العاملني العريب واإلسالمي.

***

تسعى هذه الدراسة من إىل مقاربة مفهوم املواطنة يف مجموعة من
السياقات جرى ترتيبها من جانب املؤلف عىل الوجه التايل:
املواطنة لغة واصطالحاً ـ نشأة املفهوم تاريخياً ـ القراءات اإليديولوجية
للمفهوم والتيارات الفكرية والفلسفية الغربية التي قاربته بالتعريف
والتوصيف والنقد.
والله ويل التوفيق

 ....مقدّ مة
املدخل
اللغ ُة كمؤسس ٍة رمزي ٍة فضا ٌء رحب للدالالت ،واملعاين ،وانتقا ُء
ح ٍّد أو ٍ
لفظ يف الفضاء اللغوي بقصد التعيني والتدقيق مج ّرد مغامرة،
واالدعا ُء مبلكية الداللة من طرف جامع ٍة لغوي ٍة أو ثقافية وراء كل
التباس ،واملواطنة من االصطالحات التي.قع عليها الحكم أيضا،
ففي عرف الحداثيني ،ومريدي الغرب هو من املفاهيم الغربية
أي لسانٍ
رمزي يكشف عن معانٍ متقارب ٍة
ٍّ
بامتيازٍ ،ولكن الرجوع إىل ِّ
مع الداللة الغربية للمصطلح ،كام أن التسليم بوحدة األصل والغاية
سيايس ال يخرج
يف أو
للبرش تقر بأن َّ
كل قو ٍل بأسبقي ٍة يف سياقٍ معر ٍّ
ٍّ
عن دائرة الذات املغلقة عىل نفسها.
والدليل يف ذلك أن الحديث عن املواطن واملواطنة قد تصدر
األدبيات والخطابات السياسية الراهنة بشكلٍ
رهيب لدرج ِة أن
ٍ
نعت هذه الحقبة الزمنية هو “عرص املواطنة” ،حيث نلمس
أصبح ُ
ٍ
فضاءات
مبالغ ًة يف استخدام وتوسيع دائرة االصطالح ،إ ِذ امتد إىل
اجتامعي ٍة واسع ٍة مثل اللقاء املواطني[[[ (.)Rencontre Citoyenne
[[[
الفعل املواطني[[[ ( )Action Citoyenneواملقهى املواطني
( )Café Citoyenالذي يجتمع فيه الكثري من رشائح املجتمع
ٍ
نصوص قانوني ٍة.
 -1مجموع ٌة من النخب الفكرية نقوم مبناقشة
رسمي ،مثل التطوع ،أو القيام مبها ّم ال تنضوي يف الواجبات الرسمية.
ين غري
 -2نشاط مد ٌّ
ٍّ
 -3نو ٌع من املقاهي ظهر سنة  1997يف مدينة كايان ( )Cayenneالفرنسية.
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ملناقشة قضايا فكري ٍة وسياسي ٍة ومدني ٍة ،ويستنري رواد املقهى
بفالسفة األنوار :روسو وفولتري وبالزاك [Honoré De Balzac :1799/
 ،]1850الذي من اقواله التي تؤطر الرؤية االسترشافية للمقهى:
«طاولة الرشب يف املقهى هي برملان الشعب» (Le comptoir
)d’un café est le parlement du peuple
والفضاء الثقايف الذي نبتت فيه املواطنة ،برواسبه التاريخية
وراء هذا التمسك ،واالرصار يف التوظيف ،والتمثل الليربايل
للمواطنة كمبدأٍ
واجتامعي ،فقد كانت الرصاعات
سيايس،
ٍّ
ٍّ
املذهبية يف املجتمع املسيحي.راء هذا االرصار ،فقد كان أفراد
املجتمع.تطلعون إىل فضا ٍء يتنسمون فيه الصعداء ،فضاء الحرية
والعدالة ،ألن تجربتهم مع السلطة الجامعية أو الرهطية كانت قاهر ًة
وظاملةً ،وعىل هذا األساس كانت الفردانية تعبريا ً عن ٍ
سيايس،
كبت
ٍّ
وحرمانٍ  ،والدليل عىل ذلك هو العودة عن هذا النزوع إىل الفردانية،
ٍ
وحافظ للحقوق.
إىل البحث عن إطا ٍر
جامعي ناظمٍ
ٍّ
ويف هذه الدراسة نسعى إىل مقاربة مفهوم املواطنة يف
السياقات التالية :اللغوية ابتداء ،مرورا ً بالقراءات اإليديولوجية
للمفهوم ،والتيارات الفكرية والفلسفية الغربية التي قاربته
بالتعريف والتوصيف والنقد .كام نأمل يف الختام إىل تظهري
مبادئَ إجاملي ٍة رئيسي ٍة.

رشيف الدين بن دوبة

الفصل األول
مفهوم المواطنة في اللغة
واالصطالح

الفصل األول:
مفهوم املواطنة يف اللغة واالصطالح
يشكل الوطن يف اللغة العربية املادة األصلية التي نحتت منها

كلمة املواطنة.،الوطن مكا ٌن ميارس فيه الفرد نشاطاته الفردية
والجامعية ،ويف السياق التداويل للقبائل العربية ،الوطن مقر

ن: َم ْنز ُِل
اإلقامة ،ومكان العيش والحياة « :ال َوطَ ُنُ ،مح َّرك ًة ويُ َس َّك ُ
ا ِ
إلقا َم ِة ،و َم ْربَ ُ
ن: أقا َم،
ط ال َب َق ِر وال َغ َنمِ ج  :أوطا ٌنَ ،و َوطَ َن به يَ ِط ُن وأ ْوطَ َ
خ َذ ُه َوطَن اً و َم ِ
واط ُن مك َة: َموا ِقفُها»[[[...
واستَ ْوطَ َن ُه: اتَّ َ
وأ ْوطَ َن ُه َو َوطَّ َن ُه ْ
محل ومكان اإلقامة ،وما يش ُّد اإلنسان إىل ذلك املكان
ّ
الوطن

وهذه اإلشارة نلمسها يف مربط البقر ،فالذي يجعل الغنم والبقر ثابتاً

يف املكان هو ذلك القيد الذي ميثل اإللزام .وااللتزام :هو ما يرتتب

عىل امل ُواطن بحكم انتامئه اىل الوطن.

كام يف ِّرق علامء اللغة بني منوذجني للعالقة املواطنية ،فهناك

يل يشكل هوية الفرد أو املواطن ،ووطن اإلقامة الذي
وط ٌن أص ٌّ
ترتتب عليه الحقوق والواجبات التي تحدد مواطنة الفرد ،وهذا ما
 -1الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،تحقيق مؤسسة الرسالة ،إرشاف محمد نعيم
العرقسويس ،مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة الثامنة  2005ص.1238:

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

نلمسه يف النص التايل« :الوطن األصيل هو مولد الرجل والبلد

الذي هو فيه ،ووطن اإلقامة موض ٌع ينوي أن يستقر فيه خمسة عرش
[[[
يوماً أو أكرث من غري أن يتّ ِ
خذه مسكناً».
ويف لسان العرب« :الوطن هو املنزل الذي تقيم به ،وهو موطن

اإلنسان ومحله ،والجمع أوطانٌ .وأوطان الغنم والبقر :مرابضها

وأماكنها التي تأوي إليهاَ ..وطن باملكان وأوطن أقام ،وأوطنه
اتخذه وطناً يقال :أوطن فال ٌن أرض كذا وكذا أي اتخذها محالًّ

ومسكناً يقيم فيها ،وأوطنت األرض ووطنتها توطيناً ،وأستوطنتها

أي اتخذتها وطناً».

[[[

يف القرآن الكريم مل يُستعمل لفظ «وطن» ،ولكن ا ُستُع ِمل لفظ.

لد ،إذ هناك سورة يف القرآن باسم سورة «البلد» يقول تعاىلَ ﴿:ل
نت ِح ٌّل ِب َه ٰـذَا الْ َبل َِد﴾[[[ ومنها « :بلدة» و»بالد»،
أُق ِْس ُم ِب َه ٰـذَا الْ َبل َِد * َوأَ َ

ب َغفُو ٌر﴾[[[ وقوله تعاىل﴿ :الَّ ِتي لَ ْم
كقوله تعاىل﴿ :بَلْ َد ٌة طَيِّبَ ٌة َو َر ٌّ
ف الْ ِبالَ ِد﴾[[[.
يُ ْ
خل َْق ِمثْلُ َها ِ
كام استعملت لفظة «ديار» يقول تعاىل﴿ :قَالُوا َو َما لَ َنا أَالَّ نُقَاتِ َل
 1-2الرشيف عيل بن محمد الجرجاين ،كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية.،بنان،
 1995ص ..،53.:ط.
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثالث ،إعداد يوسف خياط ،دار لسان العرب،
بريوت ،ص..949 :ط.ت.
 -3سورة البلد ،االية.2-1:
 -4سورة سبا ،االية.17-15:
 -5سورة الفجر ،االية. 06:
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ج َنا ِم ْن ِديَا ِرنَا﴾[[[ والـ َم ْو ِط ُن :الـمشْ َه ُد من
ف َسبِيلِ اللَّ ِه َوقَ ْد أُ ْ
ِ
خ ِر ْ
ف َم َو ِ
اط َن
َصكُ ُم اللَّـ ُه ِ
َمشَ اهد الـحرب .ويف التنزيل العزيز﴿ :لَ َق ْد ن َ َ
َثتُ ُك ْم فَلَ ْم تُغْنِ َعن ُك ْم شَ ْيئًا
ح َن ْ ٍ
ج َبتْ ُك ْم ك ْ َ
ي * ِإ ْذ أَ ْع َ
ري ٍة * َويَ ْو َم ُ
كَ ِث َ

ت ث ُ َّم َولَّ ْيتُم ُّم ْد ِبرِي َن﴾
َت َعلَ ْي ُك ُم الْ َ ْر ُ
ح َب ْ
َوضَ اق ْ
ض بِ َا َر ُ

[[[

يب مرتب ٌ
ط مبوطن اإلنسان
ٌ
فاملواطنة إذن كلمة لها
أصل عر ٌّ
ح ا ُستحدثت
ومستقره وانتامئه الجغرايف ،لكنها
ٍ
كرتكيب ومصطل ٍ

للتعبري عن الوضعية السياسية واالجتامعية واملدنية والحقوقية
للفرد يف الدولة.

تشري املواطنة ( )Citoyenneté/Citizenshipاصطالحاً إىل

مساهمة األفراد يف إدارة الشؤون السياسية للدولة ،عن طريق
املشاركة يف صياغة القرارات واألحكام التنظيمية للدولة ،هي:

«صفة املواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها
عليه انتامؤه إىل وطن ،وأهمها واجب الخدمة العسكرية وواجب

املشاركة املالية يف موازنة الدولة» .
[[[

ويتبني من هذا التعريف الوارد يف املوسوعة أن املواطنة صف ٌة

أو قيم ٌة رشطي ٌة ميكن توفرها وميكن غيابها ،فهي ليست صف ًة

ٍ
مؤرشات
جوهري ًة ذاتي ًة تكون بالوجود ،بل هي صف ٌة ترتتب عن
 -1سورة البقرة ،االية.246:
 -2سورة التوبة :االية. 25:
 -3الكيايل وآخرون ،موسوعة السياسة ،مجلد 05:املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
بريوت ،ط 1996 03:ص.373:
*محمد عابد الجابري ( :)2010/1936مفكر مغريب معارص.

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

أهمها االنتامء إىل الوطن ،فالوطن هو الحقل العام الذي متا َرس
فيه املواطنة ،وال وجود ملواطن ٍة دون وطن.
ٍ
وهناك أربع
مؤرشات للمواطنية:
سيايس يتجىل يف حقوق املواطن ،الناتجة عن انتامئه لنظام
ٌّ

سيايس معنيٍ ،مثل حق االقرتاع ،باعتباره عضوا ً يف املجتمع
السيايس الذي هو املدينة.

ومؤش الوالدة :املواطن اب ٌن مواطن له الحق يف حيازة
ِّ
املواطنية ،وهو التعريف األقدم إذ كان يسمح للمدن القدمية.مقابلة
عد ٍد ضئيلٍ من املواطنني.ع عد ٍد كبريٍ من ساكني املدينة.
واملؤرش الحقوقي يعكس املواطن عىل مستوى القانون،

املواطنة الرومانية منوذجا،

واملؤرش االقتصادي املايل والذي به يتحدد املواطن من خالل
ما يتمتع به من ملكي ٍة ِ
محددة ،حيث يساهم يف موازنة الدولة ضمن

ٍ
رشوط معين ٍة؛

أما دائرة املعارف الربيطانية فتعرف املواطنة بأنها ..« :عالقة بني

فرد ودولة كام حددها قانون تلك الدولة ،ومبا تتضمنه تلك العالقة
[[[
ٍ
واجبات وحقوقٍ يف تلك الدولة».
من
ونالحظ يف التعريف تفرق ًة بني املواطنة والجنسية ،ألن الجنسية
1- The New Encyclopedia Britannica, Volume3,micropaedia,Library of
congress, 15th edition,u.s.a 2003,p:332.
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تتضمن حقوقاً أخرى مثل الحامية يف الخارج ،وهذه الحقوق ال

تتولد مع املواطنة.

فاملواطنة عالقة وال ٍء للسلطة السياس ّية وحامية للمواطن من
هذه السلطة مبا يف ذلك الحامية الدبلوماسية للمواطن يف غري

وطنه ،فاملواطنة مشارك ٌة يف الحياة السياس ّية ،ومامرس ٌة للحقوق
املدنية ،فهو فر ٌد ينخرط يف سلطة الدولة ويف حاميتها ،وبالتايل
ٍ
بواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها.
يتمتع بحقوقٍ مدني ٍة ويقوم
وتحيل فكرة االنتامء إىل كون املواطنة مرتبط ًة بهوي ٍة وطني ٍة
خاص ٍة ،فهي تعود إىل عنارص :أهمها االنتامء والوالء لألرض يف
السلم والحرب والتعاون مع املواطنني اآلخرين لتحقيق األمن
االجتامعي؛ وهي أيضا عالق ٌة بني الفرد والدولة يحددها الدستور

وقوانني الدولة املتضمنة للحقوق والواجبات مثل حقوق االنتخاب

وتويل املناصب العامة؛ وهي أيضا عالق ٌة بني الفرد وغريه تحددها

لكل
قواعد االحرتام األخالقي املتبادل والقوانني الجزائية الرادعة ِّ

تع ٍّد ،وهي أيضاً عالقة بني الفرد واملجتمع تحددها القواعد املثىل
لخدمة الفرد ملجتمعه عرب الوسائل املتاحة سوا ًء ما كان منها ضمن
إطار القانون أو ضمن إطار األعراف والتقاليد املعمول بها ،والتي

ال تخالف القانون املط َّبق يف البالد .كام أنها عالقة بني مؤسسات
املجتمع املدين من خالل الربامج العلمية املكتوبة والتي تشكل

خط ًة لألمن والسلم االجتامعي يف البالد.

فاملواطنة تستبطن أبعادا ً متعددةً :منها القانوين الذي يظهر يف

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

الجنسية ،التي تثبت العالقة القامئة بني الفرد والدولة ،والتي تخول

للمواطن املكاسب املادية واملعنوية ،فهي الزم ٌة عن وضعية
االنتامء.

ومنها السيايس الذي يتجىل يف الضوابط القانونية الضابطة

ملنظومة الحقوق ،والواجبات التي ميلكها الفرد ،من تسيريٍ وتنظيمٍ

وانتخاب ،فهي يف األصل
ح
ٍ
ألليات املشاركة السياسية من ترشي ٍ

تقوم عىل اإلرادة العامة الواعية.

املواطنة و املدينة polis :
يؤرخ الفكر السيايس مليالد فكرة املواطنة باملدينة ( )citéأو

الحارضة ،فهي الرحم الثقايف الحاضن للفكرة ،حيث كانت املدينة

الفضاء السيايس واالجتامعي ملامرسة الحقوق والواجبات املدنية،

ملح للثبات ،واالستقرار املرشوط يف قيام املجتمع املدين.
فهي ٌ
ففي اللغة العربية نجد اللفظ القريب من املدينة هو الحرض ،والتي

سياج
تقابل البادية التي تستبطن معنى العارية ،أي العراء ،فاملدينة
ٌ
حافظ للحقوق وناظم للواجبات.

أما.ملدينة يف اللغة الفرنسية «( ..فيل )Ville/الضيعة يف األصل

يف
الالتيني ،أي الدار يف الريف ،وهي أيضا.جم ٌع
سكني جغرا ٌّ
ٌّ
واجتامعي قوامه بنايات تخرتقها طرقاتُ ،سكّانُها يعملون يف
ٌّ
التجارة واملهن ،والنسبة إىل املدينة.هذا املعنى (/Urbinأوربان)،
ومنها ( ،)Urbanismeوهي من أوربس  Urbusالتي تعني املدينة.

الالتينية كذلك ،أما يف الفلسفة فاملدينة.يتي  ،Citéوبالالتينية

17

 18المواطنة

سيفيتاس  ،Civitasومعناها الشخصية املعنوية والقانونية التي

قوامها مجموع املواطنني( )Citoyensبالفرنسية ،و(.)Citizens
اإلنجليزية يعيشون بصورة مستقلة.رسي عليهم القوانني.فسها»[[[.

كام أن التمييز بني املدينة ( )Villeو( )Citéيأخذ بُعدا ً ثقاف ّياً،
فاملدينة ( )Villeمؤسس ٌة عمراني ٌة مدنيةٌ ،ذات ٍ
مادي ،أما املدينة
بعد
ٍّ

( )citeالتي تؤسس للمدنية ،فتقوم عىل املواطنية ،وليس عىل

املؤرشات املادية ،ونلمس هذا يف قول روسو« :املنازل تشكل
املدينة ( )Villeأما املواطنون فيك ِّونون السيتي (.[[[»)Cité

املواطنة والدين:
ٍ
وذات قانوني ٍة،
املواطنة هيئ ٌة قانونيةٌ ،وعالق ٌة بني سلطة موضوعي ٍة،
وباألصل اللغوي العريب هي رابط ٌة بني فر ٍد ووطنٍ .،يف اللسان الغريب
هي عالق ٌة بني فر ٍد ومدين ٍة ،ففي األوىل تجمع بني الفرد والوطن
رواب ُ
ط روحي ٌة معنويةٌ ،ويف الثانية تطفو التجليات املادية عىل العالقة،
وانطالقاً من هذه الرؤية نفى الغرب وجود منوذج املواطنة يف
الثقافة العربية ،متناسني أن املواطنة يف صورتها املادية هي منظومة
من.واع َد قانوني ٍة محكوم ٍة بتأصيلٍ
طبيعي للحقوق والواجبات ،وهي
ٍّ
عاطفي ،ومشارك ٌة وجداني ٌة بني الفرد والوطن،
موقف
يف جوهرها
ٌ
ٌّ
وهذا الذي نلمسه كثريا ً يف الرتاث األديب للشعوب الرشقية.
.-1حمد عابد الجابري ،قضايا يف الفكر املعارص ،مركز دراسات.لوحدة العربية،
بريوت ،ط01.997/ص.12-11:
 -2جان جاك روسو ،العقد االجتامعي ،ترجمة :بولس غانم ،اللجنة اللبنانية لرتجمة
الروائع ،بريوت  1972ص 26:د.ط.

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

وانطالقا من هذا التأسيس ارتبطت املواطنة تاريخيًّا باملعتقد

الديني ،واملقولة الثابتة يف املوروث الفردي والجامعي “حب

ٌ
يف يف جميع األلسن الرشقية ،واملعنى
الوطن من االميان”
مشرتك ثقا ٌّ
واح ٌد ،والتعبريات مختلفة ،والعالقة بني التأصيل اللغوي الديني

الثقايف ،واملامرسة السياسية تداخلي ٌة بني الوطن والدين ،والتاريخ
يثبت حضور املعتقدات الدينية يف بلورة العالقة املواطنية ،وعىل

قاعدة االرتباط والتالزم بني الدين والشخصية املؤسسة ،فالرابطة

بني الديني والسيايس ،أو بني رجل الدين والرهط الذي ميثِّل
املجال اإلنساين للمامرسة املدنية ظاهر ٌة يصعب التفرقة فيها.

ٍ
كذوات أناني ٍة لهذا النزوع
واستثامر السياسة أو األشخاص

الديني واقع ٌة ال ميكن نفيها من التاريخ ،وقد كانت جميع الشعوب

ضحي ًة له دون متييزٍ ،وحتى املجتمع الغريب الذي حاول تأسيس

مواطنة بعيدا ً عن الدين كان ضحي ًة لها يف األصل ،والبحث عن
مواطن ٍة متعالي ٍة عىل الدين هو مجرد ردو ِد أفعا ٍل لالضطهاد الديني
اإللكلرييك ،واملوضوعية تقتيض منا التعاطي مع الديني من خالل

أهدافه وغاياته ،وليس من خالل مامرسة املنتمني إليه ،فالدين

واملعتقد الديني رضور ٌة طبيعي ٌة ومدني ٌة ال يكون التوازن الفردي أو
االجتامعي إال بها ،ومن خاللها.

ونجد هذا التأسيس املعارص للمواطنة من خالل مراعاة الحرية

واالعتقاد الديني يف الترشيع املدين لألمم املتقدمة ،حيث يربر

أحد علامء االجتامع األمريكيني بأهمية الحرية الدينية يف املواطنة
ٍ
مؤرشات الزم ٍة وموجب ٍة لرضورة هذه
األمريكية باعتامد خمس
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العالقة ،أولها ..« :الحرية الدينية أو حرية الضمري ،هي حق إنساين

ني وال ميكن التنازل عنه ..وهي حرية املرء يف الوصول
أسايس ومث ٌ
ٌّ
ٍ
معتقدات معين ٍة ،والتمسك بها ،ومامرستها بحرية ،أو تغيريها،
إىل
مستقل عن
ًّ
بحيث ال يخضع إال ملا ميليه عليه ضمريه ويكون
أي سيطر ٍة خارجي ٍة خاص ًة السيطرة الحكومية ..فهي ليست حقًّا
َّ

ٍ
تصويت وال ميكن
ألي
من الدرجة الثانية ،هي ٌّ
حق ال يخضع ِّ
لبريوقراطية الدولة االعتداء عليه»[[[.
وأصل
ٌ
سابق للترشيع،
إذا ً ،االعتقاد الديني حسب هذه الرؤية
ٌ

قائ ٌم بذاته قبل الحقوق الوضعية ،وليس العكس ،فالدولة كمؤسسة
دستورية ال متلك الحق يف قمع أو تقييد هذا الحق ،ويعتقد

الباحث األمرييك أن الحامية الدستورية للحرية الدينية يف الواليات
املتحدة االمريكية هي التي حافظت عىل قوة الدين ،والعالقة بني

الحداثة والدين تكون دوماً عكسي ًة يف النظم السياسية إال يف النظام

األمرييك تتميز هذه العالقة ..»:فمعظم الدول الحديثة تبدو وكأنها
محكوم ٌة مبعادل ٍة صارم ٍة كلام ازدادت حداثة الدولة.ادت علمنة
الناس.،كن أمريكا هي استثنا ٌء صار ٌخ لهذا التوجه فهي أكرث الدول

تق ُّدماً وحداث ًة ولديها يف الوقت نفسه أكرث الشعوب تديناً وحداث ًة[[[”
وخالصة القول أن الدين ال يتعارض مع مبدأ املواطنة فهو

ين للتالحم والتكافل ،وليس عالم ًة للفرقة بني األفراد،
ٌ
أصل وجدا ٌّ
 -1إيربيل ،دون أي وآخرون ،بناء مجتمعٍ من املواطنني ،ترجمة هشام عبد الله ،األهلية
للنرش ،االردن ،الطبعة األوىل 2003 ،ص. 364 :
 -2املرجع نفسه ،ص.365 :

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

مصالح اقتصادي ٍة بحت ٍة ال متت
واستثامره لرشذمة األمم نابع من
َ
بصل ٍة إىل حقيقة املعتقد الديني.

املواطنة والجنسية:
ٍ
التباس مع اصطالح
تضعنا الداللة االصطالحية للمواطنة يف
الجنسية ،حيث إن االنتامء ملؤسس ٍة سياسي ٍة باملفهوم الضيق ،أو

لدول ٍة باملعنى العام مينح املواطن هيئ ًة قانوني ًة معين ًة ميكن نعتها
باملواطنة تارةً ،وبالجنسية تار ًة أخرى ،هذا إذا اعتمدنا التصور
األمرييك املسجل يف موسوعة كولري ،والذي ينطلق من انتامء

الجنسية التي يتمتع بها املواطن األمرييك ،فالسلطة األمريكية:

«..تعامل رعاياها خارج القارة عىل أنهم تابعني لها من ناحية
الجنسية ،وإن كانوا ليس لهم من املواطنة ـ أي مامرسة الحقوق
أي حقوقٍ »[[[ .
السياسية املكفولة للمواطن االمرييك ـ ُّ

كانت والدة الشخص ألبوين ،أو يف منطق ٍة معين ٍة ،هي املعيار

األسايس للحصول عىل الجنسية .وتأيت كلمة ()nationality

اإلنجليزية التي تعني «الجنسية» من الكلمة الالتينية القدمية ()nasci

والتي تعني :الوالدة ،فالجنسية وضعي ٌة مرتبط ٌة باملكان ،وبامليالد.

ويفرق البعض من رجال القانون بني املواطنة والجنسية
ٍ
فروقات قانوني ًة بسيطةً ،فالتقاطع قائ ٌم بني املفهومني،
باعتامدهم
ولكن التمتع بالحق عىل مستوى املواطنة يكون محل ًّيا ،أي داخل

 -1يارس عبد التواب جابر ،املواطنة يف الرشيعة اإلسالمية ،دار املحدثني ،القاهرة،
الطبعة االوىل  2011ص.236 :
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الوطن ،يف حني أن الجنسية كوضعي ٍة قانوني ٍة متنح الفرد حقوقاً
ٍ
وامتيازات خارج الوطن ،أو بني دولتني تكون محكوم ًة وفقاً للقانون
تعبان عن وجهني مختلفني لعالق ٍة
الدويل ،فاملواطنة والجنسية ّ »:
واحد ٍة ،تكتسب فيها الجنسية السمة الدولية ،وترتكز املواطنة عىل
اإلطار الوطني ،فهي متيي ٌز بني الداخل والخارج تعرب فيه املواطنة

عن العالقة القانونية بني الفرد والجامعة السياسية التي ينتمي إليها،
وتتحول إىل عالق ٍة بني دولتني أو أكرث مبناسبة الوضع القانوين للفرد
من ناحي ٍة ثاني ٍة”[[[.

ين يتضمن رابط ًة بني الفرد
ين مد ٌّ
الجنسية إذا ً صفةٌ ،وامتيا ٌز قانو ٌّ

ٍ
جنسيات مختلف ٍة ،أو
ودول ٍة ما ،ألنه بإمكان األفراد الحصول عىل

جنسيتني عىل سبيل التمثيل ،فالجنسية متنح الفرد بعض االمتيازات،
ال كل الحقوق املواطنية ،فليس من الرضوري للحاصل عىل جنسي ٍة

ما أن يصبح مالكا لحق املواطنة املتمثل يف الحقوق والوظائف
املدنية والسياسية.

ويذهب البعض إىل التفرقة والتمييز بني الجنسية واملواطنة

ٍ
ٍ
محددات:
مؤرشات ضابط ٍة للمواطنة ،إذ يحددونها يف أربع
باعتامد

قانوني ٍة ،وحقوقي ٍة ،وسياسي ٍة ،وثقافي ٍة .ولحاظ التقاطع يكون يف
بعضها ال يف كلها ،فالتقاطع بينهام يكون يف البعد القانوين ،ويف

مامرسة النشاط السيايس ،وقد.. »:تختزل املواطنة يف أمرين :منط
اكتساب الحقوق من ناحي ٍة ،وطرق ووسائل مامرسة الحقوق من
 -1يارس عبد التواب جابر ،املرجع السابق ،ص.237:

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

أي االقتصار عىل مع َنيَ ْي للمواطنة؛ يحدد األول منها
ناحي ٍة أخرىْ ،

ين ،مبعنى طرح االفرتاضات حول من الذي
املواطنة كوضعٍ قانو ٍّ
تعرتف له الدولة بصفة املواطن وما هي األسس القانونية لحقوق
وحريات األفراد داخل الدولة ،بينام يتناول الثاين منهام الرؤية االوسع

للمواطنة عىل أنها مجموع ٌة من الحقوق والواجبات ،وإمكانيات
املشاركة التي تعرف بحدود العضوية السياسية واالجتامعية[[[.

والعالقة بني الجنسية واملواطنة التقف عند حدود السجال

ٍ
إشكاالت عد ًة عىل مستوى االنتامء
النظري والجديل ،بل تطرح

والهوية ،والحاالت ال حرص لها ،ويف النص التايل بعض من
اإلشارات« :وقد جعلت قواعد عضوية األمة الحياة بائسةً ،ليس

فقط بالنسبة للمهاجرين املكسيكيني يف الواليات املتحدة ،وإمنا

أيضا بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون إقناع حكوماتهم بقبول
طلباتهم للحصول عىل الجنسية واملواطنة ،كام أوضح مؤمت ٌر ُع ِقد
مؤخّرا ً يف كلية بوسطن ،بعنوان «يف مسألة املواطنة» .وقد ناقش
ٍ
حاالت يف إنجلرتا والهند وإندونيسيا وساحل العاج وماليزيا
العلامء

وجنوب أفريقيا وتايلند وتوغو والواليات املتحدة ،والتي جعلت

فيها الحكومات مواطنيها القانونيني أنفسهم عدميي الجنسية»..

[[[

وتبقى املواطنة والجنسية مفتوح ًة عىل اإلمكانات عىل قاعدة

الذاتية الثقافية التي تحكم الترشيع املدين والقضايئ يف األمم.

 -1املصدر نفسه ،ص.238:
 -2جاكلني ستيفينز ،حول فكرة الجنسية واملواطنة ،ترجمة عالء الدين أبو زينة .موقع
جريدة الغد  29أيار .2012اريخ الدخول 26:نيسان  2018التوقيت .10.50:
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املواطنة واألخالق:
املواطنة صف ٌة ووضعي ٌة قانوني ٌة تربط الفرد بالوطن ،والعالقة

تجريدي ،فهي نسبةٌ.ين تصورين ،أو معلمني هام
معطى
باألصل
ٌّ
ً

الفرد والوطن ،فهي ليست مادي ًة بحتةً ،بل رابط ٌة روحي ٌة وقيميةٌ،
وعليه نجد أن التقاطع بني األخالق واملواطنة مسأل ٌة جوهري ٌة ال
انفصام بينهام ،فهي صف ٌة قيمي ٌة قبل أن تكون وجوديةً ،عىل قاعدة

الرشطية املتضمنة يف القيمة ،فهي الصفة التي إذا ُوجدت يف يشء
ِ
رشوط
جعلته مرغوباً فيه وجديرا ً بالطلب ،فاملواطنة تتحقق بوجود
تحددها املؤسسة الدستورية لكل دول ٍة.

ولكن التصور الغريب للمواطنة يؤكِّد كعادته عىل العنرص

املادي للمواطنة يف جل مظاهره ،دون االلتفات إىل العنارص

الروحية واألخالقية ،ومن رواد هذا االتجاه الفيلسوف جون

راولس ،الذي يؤسسها عىل مرجعية كانطية[[[ تستنري بأولوية الحق

عىل القيمة الخلقية ،ألن الحياة املدنية عنده ال ينبغي أن ت ُقام عىل
الفرضيات االخالقية ،بل ينبغي بناؤها عىل فكرة الحقوق الطبيعية،

يقول راولز »:ينبغي ،إذا ً ألَّ نحاول إعطاء حياتنا شكالً ما انطالقاً
من الخري املح ّدد بطريق ٍة مستقل ٍة .ليست أهدافنا هي التي تربز
طبيعتنا بل تلك املبادئ التي نعرتف لها بكونها هي املتحكمة يف
الرشوط التي يقع يف سياقها تحديد هذه األهداف والطريقة املتبعة

يف تحقيقها سبب ذلك ميكن يف أسبقية األنا عىل غاياته ،وتحديده
لها إىل درجة أن الغاية السائدة نفسها يجب اختيارها من بني عد ٍد
( -1نسب ًة إىل الفيلسوف األملاين إميانويل كانط).

الفصل األول :مفهوم المواطنة في اللغة واالصطالح

من اإلمكانات ،لذلك ينبغي علينا قلب العالقة بني الحق والخري

يل”[[[.
كام تقرتحها املذاهب الغائية والنظر إىل الحق عىل أنه أ َّو ّ

وعليه تصبح املواطنة حسب رؤية هذا املوقف املادي

الطبيعي قامئ ًة عىل فكرة الحق الطبيعي ،ال محكوم ًة بالقيم

األخالقية الفطرية ،فاألنا الذي يقيم عليه راولز فكرة الحق هو أنا

ري مثقلٍ بالقيم األخالقية املجتمعية ،فهو أنا مجر ٌد،
ٌّ
مستقل ،وغ ُ
وعىل حد توصيف الفيلسوف طه عبد الرحمن تكون املواطنة يف

حدهم ..”:جمل ًة من الحقوق الفردية تحددها نظري ٌة يف العدل تم

وضعها خارج نطاق األخالق ،ذلك أن األفراد ،رعاي ًة ملصالحهم،
ٍ
واحد
كل
قاموا بتحديد مبادئ هذه النظرية السياسية بعد أن تجرد ُّ
منهم من كل القيم واألغراض واألوضاع واألدوار واألوصاف التي

تخصه ،وعىل هذا فإ ّن الرؤية األخالقية [.]conception du bien

لتي يرى بها املواطن حياته هي من هذه األشياء التي ينبغي أن
يتجرد منها كل ًّيا ،حتى يحصل عىل حقوقٍ متساوي ٍة مع حقوق غريه
خاص مثلها يف
من املواطنني ،فإذا ً هذه الرؤية األخالقية شأ ٌن
ٌّ
ذلك مثل العقيدة الدينية ،يف حني أن نظرية العدل التي توجبها

املواطنة شأ ٌن عا ٌّم ال غبار عليه[[[.

وهناك فئ ٌة أخرى يف الفكر السيايس الغريب تقوم بفصل

القيم األخالقية وعزلها عن املواطنة ،وهم الجامعاتيون
 -1مايكل ج ساندل ،الليربالية وحدود العدالة ،ترجمة محمد هناد ،املنظمة العربية
للنرش ،بريوت ،الطبعة األوىل.306 :.2009 :
-2طهعبدالرحمن،روحالحداثة،املركزالثقايفالعريب،املغرب،الطبعةاالوىل 2006ص.217:
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[ ]Commu nitaiaristsالذين يعتقدون أن املواطنة كهيئ ٍة قانوني ٍة
تتقاطع مع قيم الجامعة فقط ،ال مع القيم العامة ،وعليه تكون
قيم املواطنة مرتبط َة بثقاف ٍة مغلق ٍة ،وقيمٍ جامعي ٍة محدد ٍة ،تعكس
التوجه املادي للجامعة ،وفحوى منظورهم للمواطنة يقر باقرتان

فكل مواطنٍ يرتبط
املواطنة ..»:مبوقعٍ من املواقع داخل املجتمعُّ ،
ٍ
وتراث مخصوصني حامالً ثقاف ًة معين ًة ال يشرتك فيها إال مع
خ
بتاري ٍ
الذين ينتسبون إىل الجامعة نفسها التي ينتسب إليها ويطالب باقي

املواطنني باحرتام خصوصية ثقافته كام يطالب الدولة باالعرتاف

بالحقوق الخاصة التي ترتتب عليها ،والقيم األخالقية هي جز ٌء من
هذه الثقافة املخصوصة.[[[”..

 -1املصدر نفسه ،ص.218 :

الفصل الثاني
الجذور التاريخية
لمفهوم المواطنة

الفصل الثاين:
اجلذور التارخيية ملفهوم املواطنة
من املعامل التي يتّفق عليها أغلب الباحثني يف الفكر السيايس

اعتبا ُر املواطنة اصطالحاً وتواضعاً غرب ّياً ،واالتفاق عىل أ ّن
ٍ
ارهاصات.م
الدالالت واملفاهيم التي عرفت يف الثقافات ليست إلّ

تجسد عىل أرض الواقع ،ومل تخرج عن سياق الحاكم و الرعية (les
ّ

 )sujetsتغيب فيها روح املواطنة املتفق عليها اصطالحاً ،ومن بني
صيغ اإلجامع التي أقر بها رجال الفكر عموما ،والفكر السيايس

خصوصا أ ّن أثينا هي الرحم الرئيس لجميع املؤرشات الحضارية.

املواطنة عند اليونان:
دميقراطي ٍ
فريد
ج
امتازت هذه الدولة مبامرس ٍة سياسيّ ٍة ومنوذ ٍ
ٍّ

جعلها تك ِّون النواة األوىل يف مناقشة القضايا السياسيّة واتخاذ
القرارات بطريقة حر ٍة ودميقراطي ٍة ،أي أنها خلقت األجواء املناسبة

للمشاركة السياسيّة ،وهذا بطبيعة الحال مع بعض التحفظات حول
هذه املشاركة واملامرسة الدميقراطية ،أي هل شملت جميع
طبقات املجتمع أم أنها اقترصت عىل فئ ٍة دون الفئات األخرى.

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

مل يستقر مفهوم املواطنة عند اليونان عىل حال ٍة واحد ٍة بل

تول.ولون[[[ ( )Solonالحكم
سيايس.ىل أخ َر فقبل ِّ
تطور من نظامٍ
ٍّ
كانت املواطنة ذات داللة إثنية ( )Ethniqueاستثنى فيه املرشع

اليوناين.ألجانب والنساء واألطفال وغري األحرار ،إذ «تنكرت
املدينة اليونانية ،كام يقول اندريه اميار ـلتوسيع حدودها البرشية

وذهب املواطنون الذين يؤلِّفونها.حيانا ،إىل إقصاء أبناء الزنا ،وأبناء
األمهات األجنبيات ،فلم يقبلوا يف صفوفهم سوى أبنائهم ،أما

أولئك الذين مل مينحهم نسبهم هذا الحق ،فلم يحصل عليه منهم،

يف أغلب األحيان ،سوى أشخاص معينني صدرت ملصلحتهم

قرارات خاصة .ويقفل.اب هذه املواطنية ،كأنهم يحرصون عىل
إبقاء نقاوتهم العنرصية ،وعىل حرص التمتع بالحقوق السياسيّة يف
إطار ذوي هذه الحقوق من الرشعيني»[[[.

ونستشف من هذا النص أن املواطنة يف املجتمع اليوناين حيثي ٌة
ُّ

وسم ٌة سياس ّية يترشف بها الفرد اليوناين ومتنحه األهلية للمامرسة

السياس ّية يف مستوياتها املتعددة الترشيعية والقضائية ،ومتنح
ٍ
شخص تتوفر فيه وجوباً الصفات التالية..« :أن يكون منتمياً
لكل
ِّ
للمدينة أباً عن ج ٍّد ويعيش فيها ،وهم املواطنون.لذين تتوفر فيهم

رشوط :امليالد ألب وأم أثين َي ْي حسب قانون عام  451ق.م وأن

يكون ذكرا ً ،وبالغاً من العمر  18عاماً ،ومق ّيد االسم يف السجالت
 -1صولون بن اكسكستيديس :ولد حوايل 40.ق ،م يف أثينا ويصنف ضمن الحكامء
السبعة.
 -2اندريه اميار ،تاريخ الحضارات العام ترجمة :فريد م داغر ،منشورات عويدات،
بريوت.اريس ،ط 1986 02:ص .124
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املع ّدة.ذلك يف خالل.لعام األول مليالدهم ،وتم التحقق.ن هذا
القيد عند بلوغه سن  16عاماً ،وإضاف ًة إىل هذه الرشوط الحرية،

فاملواطن الذي ميلك الرشط األول والثالث بالكسب والثاين
والرابع بالطبيعة يخرج من.ائرة الخضوع للسلطة األبوية ،وبعد

أداء الخدمة العسكرية.مدة عامني أي عند سن  18يصبح.ضوا يف

الجمعية ( )Ecclésiaأي مواطناً.ثينياً» .
[[[

وعىل هذا األساس ،ووفقاً لهذا التقسيم.الهيكلة لصفة

املواطنة نجد عرش ًة باملائة من سكان أثينا يتمتعون باملواطنة،

وهي نسبة تشري إىل أن أكرب الرشائح يف املجتمع اليوناين كانت

تعيش التهميش فاالستثناء هذا يوحي يف اعتقادنا إىل فعالية
املواطنة ،فلو كانت املواطنة مجرد انتام ٍء وال تعني املشاركة يف
اتخاذ القرارات فلِم يحرم حصول العبيد والنساء عىل املواطنة؟

فحصول هاتني الرشيحتني عىل املواطنة مينحهام الرشعية
القانونية للمشاركة يف العملية السياس ّية؛ فالتقيد وااللتزام بالقانون

يف املدينة اليونانية ووضعه يف مرتبة يسمو فيه فوق الشخص
الحاكم هي من الخدمات الجليلة واإلسهامات اليونانية يف.لفكر

السيايس اإلنساين.

وتتمثل التعديالت التي أصدرها الحاكم صولون يف« :إلغاء

نظام الرق بسبب الديون سايس سكتيا أي وضع الثقل باليونانية،

وإصدار قرار يعفي االبن من مساعدة أبيه إذا مل.كن هذا األب قد

 -1إبراهيم أحمد شلبي ،تطور الفكر السيايس ،الدار الجامعية للطباعة والنرش،
بريوت ،.78 :.985.ط.

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

علمه.هنة ،وجعل أساس االشرتاك يف الحكم مقدار الرثوة التي
ٍ
ري
رشيف.[[[»..
ميلكها الفرد رشيفاً كان أم غ َ
كام قسم الدستور األثيني املعدل يف عهد صولون املواطنني

إىل أربعة« :طبقة األغنياء األرشاف اليوبرتدا وهم من ميلكون خمس

مائة مدمينوس فأكرث ،الطبقة الوسطى :طبقة الفرسان الهيي من

ميلكون ثالث مائة مدمينوس أو من يستطيع أن يغذي فرساً ،الطبقة
الثالثة الحرفيون الزوجيتاي وهم الذين ميلكون املحراث وما يجره
الثريان وأرضا يزرعون .الطبقة الرابعة :املعدمون الثيتيس وهم من

ال ميلكون شيئاً»[[[.

ونالحظ يف هذه الرتاتبية اعتامد الرثوة مقياساً ألهلية املواطن،

وتم تهميش الفقراء والعبيد والنساء ،فالقانون اليوناين.طبق فقط

كام يقول.سوالد شبنجلر[[[ ( )Oswald Spengler 1880- 1936عىل
املواطنني أما األجانب والعبيد وك ُّل من كان يف العامل خارج أسوار
املدينة فإنهم جميعاً مل يكونوا ذوي شأنٍ يف نظر القانون»[[[.

فطبقة املواطنني هي الطبقة الوحيدة التي متتعت بكافة الحقوق

االجتامعية واالقتصادية والسياسيّة ،وكان ألعضائها األهلية الكاملة

لتويل الوظائف العامة ،واملشاركة يف رشف االنضامم إىل الجيش
 -1مصطفى النشار ،تطور الفلسفة السياسية ،الدار املرصية.لسعودية للنرش والتوزيع،
القاهرة 005.ص ،.33 :ط.
 -2أمين بن حميد ،الفكر السيايس عند صولون ،مجلس الثقافة العام ،مرص.110 :.006.
 -3شبنغلر 1936-1880 :مؤرخ وفيلسوف أملاين.
 -4أسوالد شبنجلر ،تدهور الحضارة الغربية ،تر أحمد الشيباين ج.02:ار مكتبة الحياة،
لبنان ،ص 311:د.ط.ت.
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وقيادته.[[[».
وقد كان ال َق ْدر الذي يشارك فيه املواطن األثيني يف الشؤون

العامة ال يجاوز أحيانا مجرد حضور املواطن.جتامع املدينة،

وهو اجتامع تتفاوت أهميته تبعاً ملدى الدميقراطية السائدة ،وقد

يتضمن أحياناً أخرى صالحي ًة متفاوت ًة لتويل الوظائف العامة ،ولهذا
ذهب أرسطو ،ويف ذهنه صورة نظام أثينا ،إىل أن الصالحية لتويل
وظائف املحلفني هي أحسن.عيا ٍر لصفة املواطن ،ويالحظ أن

عدد الوظائف التي يصلح املواطن لشغلها كان متغريا ً تبعاً لدرجة
الدميقراطية.ملطبقة يف املدينة[[[ .

ومن املالحظ.نا أن االشتغال.األعامل العامة واملشاركة.ي

أعباء الدولة كان رشفاً للمواطن األثيني الذي مل يكن.بحث عن
حقوقٍ قانوني ٍة ودستوري ٍة بقدر ما كان يسعى للحصول عىل رشف
تأدية.اجبات مجتمعه.

ومبرور الوقت ظهرت ظاهرة التفرقة داخل طبقة املواطنني نفسها

حيث تفرعت إىل فئتني« :فئة األرشاف ذوي األصول النبيلة ،وفئة

العامة ،إذ «حاولت فئة األرشاف االستئثار بالحقوق السياسيّة ونادى

العامة برضورة زوال هذه الفرقة القامئة عىل أساس عراقة األصل
ونسبة املولد ،واستعيض عنها مبعيار الرثوة أي أن ارستقراطية

 -1عيل أحمد عبد القادر ،تطور الفكر السيايس.،كتبة الرشق.،لقاهرة.،لطبعة
األوىل.13 : .970.
 -2جورج سباين ،تطور الفكر السيايس ترجمة :جالل العرويس ،دار املعارف ،مرص
 4:.1971د.ط.

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

املواطن أصبحت تعتمد عىل ماله وممتلكاته ،ال عىل نبالة أصله
وعراقة فرع أرسته وقد كان لهذا أثره يف ما بعد عىل التقسيامت التي
سادت املؤسسات العامة يف دولة املدينة»[[[.

ال تخرج نظرية أرسطو يف املواطنة عن النسق األرسطي العام،

إذ نجدها مرتبطة برؤيته العامة للدولة ،التي يعتربها حالة طبيعية،

مع اعتباره اإلنسان حيواناً مدنياً ،والرابطة التي تجمع بني اإلنسان
والدولة اقتضا ًء ملنطق الطبيعة ومنطق الوجود.

املواطنة عند أرسطو هي حال ٌة ووضعي ٌة اصطناعيةٌ ،وهي ليست

طبيعي ًة عىل غرار الدولة ،فالدولة املدينية عند أرسطو« :توجد بصورة
طبيعية ،ويعيش اإلنسان فيها بفعل الطبيعة .[[[»..وهي« :جامع ٌة

برشي ٌة منظم ٌة بشكلٍ
يس ،ومنط من الجامعات املدينية
ّ
مؤس ٍّ
التي نشأت عىل شاطئ املتوسط ،التي امتازت بالقدرة عىل إقامة

مبعنى آخ َر إنها عبارة عن الجامعة
عالقات مع مواطنني يف الخارج،
ً
املنظمة من مواطني املدينة مع ما يتعلّق بها من أرايض ،بذلك
[[[.

تختلف عن املدينة التي هي مكان السكن»

فمسألة املواطنة عند أرسطو عولجت من جهة املفهوم السلبي

لليشء عىل حد تعبري حاتم النقاطي [[[،فتحديد املواطن يتعني من
 -1عيل أحمد عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .13:
.-2راسيس وولف ،أرسطو والسياسة ،تر أسامة الحاج ،املؤسسة الجامعية للدراسات،
بريوت ،ط 1994 01:ص .75:
 -3جورج كتورة ،السياسة عند أرسطو ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
بريوت ،ط.52: .01.1987:
 -4حاتم النقاطي ،مفهوم املدينة يف كتاب السياسة ألرسطو ،دار الحوار للنرش
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جهة تعيني غري املواطن والذي يعرب عنه أيضا بعالقة االختفاء ،وهو

ما نلمس فيه الطابع الجديل الذي يحدد القضية منظورا ً إليها من
خالل النقيض ،كام نستشف من خالل أرسطو أن املواطنة كانت

مسأل ًة اختالفي ًة قبل زمن كتابة كتابه يف السياسة إذ يقول »:ومن ثم،

علينا أن نستقيص من يجب أن ندعوه مواطناً ،ومن هو مواط ٌن ،ومن
املواطن ،إذ يكرث ما يكون املواطن موضو َع جد ٍل ،من حيث إن
الجميع ال يتّفقون عىل كون املواطن شخصاً واحدا ً ،معيّ ًنا»[[[.

سجل فيها أرسطو
ّ
وميكن اعتبار هذا النص وثيق ًة تاريخي ًة

األنظمة السياس ّية التي كانت سائدة يف اليونان وهي الدميقراطية
األوليغاركية وامللكية ،والدميقراطية؛ فاالختالف يف ح ّد املواطنة

يرجع إىل االنتامء السيايس للنظام الذي يبعد تعريف املواطن عن
سياق املوضوعية.

بدأ أرسطو بنقد ودحض الحجج التي اعتمدها البعض يف

ربط املواطنة مبسالة اإلقامة.ي املكان أو املدينة فيقول« :أما
املواطن فليس هو مواطنا مبجرد سكناه يف البالد ،ألن النزالء

واألرقاء يشاطرونه تلك السكنى ،»...فالتسليم بعامل املكان
ٍ
كرشط للمواطنة مينح األجنبي أيضا الحق والرقيق أيضا ،ويبدو
أن أرسطو يستبعد الرشوط املادية يف بناء املواطنة ،إذ ميكن أن

محل للعديد من األجانب ،واملهاجرين ،والالجئني
ًّ
يكون الوطن
والتوزيع،سوريا ،ط.43: .1995 01:
 1-4أرسطو ،يف السياسة،ترجمة األب اغسطني بربارة ،اللجنة اللبنانية لرتجمة الروائع،
بريوت ،ط 02.980:ص .115:
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السياسيني ،فالحصول عىل الجنسية بحكم اإلقامة ،قد يكتسب وفقاً
ٍ
لقواع َد
ورشوط يضعها النظام السيايس للمدينة ،وهذا ما حدث يف
روما بعد ذلك عىل يد اإلمرباطور ماركس أورليوس ،والذي عرف

مبرسوم (.)Antonniana

كام أخذت هذه الداللة تعبريا جديدا ً يف العرص الراهن ،وهو

املواطنة العربوطنية ،أي إمكانية التمتع بحقوق املواطنة مبجرد

اإلقامة ،وهو ما يعرب عنه املفهوم الوارد يف موسوعة كولري األمريكية
الذي يعرفها بأنها« :أكرث أشكال العضوية يف جامع ٍة سياس ّي ٍة

اكتامالً»[[[.

كام يطرح أرسطو تصورا ً آخ َر للمواطن ويرشع يف نقده وهو...:

الذين يشرتكون يف حقوق الدولة اشرتاكا فعليا ميكنهم من املرافعة،

ويخضعهم للمحاكمة ،ليسوا هم أيضا من قبل ذلك مواطنني،»..
فقابلية الفرد للمحاكمة من طرف السلطة ،أو النظام يشري إىل ٍ
نقص

يف مبدأ املواطنة ..كام أن امتالك حق املشاركة بالتمثيل أو النيابة

يعتربه أرسطو مواطن ًة ناقصةً ،ألن املعاهدات قد متنح فردا ً ما بعض
الصالحيات السياس ّية ،ولكن ال تسمح له باملشاركة الفعالة ،وعىل
األرجح أن اليونان كانوا مينحون بعض التجار أو أرباب الصنائع

بعضا من االمتيازات االجتامعية حفاظا عىل مصالحهم االقتصادية.

فدولة املدينة ظهرت إىل الوجود السيايس بفعل االزدهار

االقتصادي ،ومن بني السنن أو الحتميات التاريخية توجيه الطبقة
.-1يل خليفة الكواري.آخرون ،املرجع نفسه ص .31:
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املالكة ألدوات اإلنتاج.لنشاط السيايس ،وقصة إعدام سقراط

تحمل بعضا من هذه اإلشارات فالتمكّن من رشاء الحارس وتهيئة
الظروف لفرار.قراط هو صور ٌة لقدرة أصحاب رؤوس األموال عىل
التأثري عىل مصدر القرار السيايس ،والعالقة بني املال والحكم
مسألة تعرض لها الفالسفة.البحث ،وما مل يختلف فيه الفالسفة:

«وجود عالقة بني املال والحكم ،فهناك فعال من عشاق الحكم من
يحتقر املال ،ولكنه ال يكون زاهدا فيه ،ألنه يعرف أن املال سن ٌد
للحكم ،ولو مل تكن للامل قيم ٌة عنده يف ذاته.[[[»...
حضور املال يف املامرسة السياس ّية ال ميكن إنكاره ،والرشوط

األرسطية لتحديد املواطنة هي الجنسية أي االنتامء أو امليالد

رص عىل الذكور فقط ،أما
ألب مواطن وأم مواطنة؛ الجنس ،فهي ح ٌ
املعني
اإلناث فال ميلكون حق املواطنة ،كام أن الذكر البالغ هو
ُّ
باملواطنة والتفرغ للعمل السيايس .واملواطنة البديلة التي يطرحها
أرسطو لجميع األشكال الناقصة للمواطنة هي املواطنة البحتة،

والتي يح ّدها من جهة.ملشاركة أي القدرة عىل التأثري والترشيع،
واملساهمة يف القرار السيايس ،ولإلشارة فقط نجد أن املواطنة

يف الفقه السيايس املعارص تعتمد املشاركة كمعيا ٍر للمواطنة

الفاعلة ،والتي تقابل املواطنة السلبية ،والتي تكون فيها املواطنة
وسيل ًة لحامية املواطن من الدولة ،يف حني أن اإليجابية هي القدرة

عىل تغيري السلطة ،وتوجيهها ،يقول أرسطو« :أ ّما املواطن البحت،
 1-1عبد الله رشيط،مع الفكر السيايس الحديث ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر
 35 :.1986د .ط .
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أفضل من كونه يشرتك يف القضاء
ُ
فليس له بني الحدود األخرى ح ٌّد

والسلطة.»..

وصيغة املشاركة التي تتأسس عليها املواطنة ليست مشارك ًة

مطلق ًة أو ثابتةً ،ونهاية مدة املشاركة يف السلطات ال تستلزم غياب
واضح يف الفقرة التالية..« :ومن السلطات ما
مبدأ املواطنة ،وهذا
ٌ

هي محدود ٌة بأوقات ،بحيث ال يتاح لنفس الشخص أن يليها إال
مرة واحدة أو خالل أزمنة معينة ومنها ما هي غري محدود ٍة كسلطة
القايض وسلطة العضو يف مجلس األمة»[[[.

كام أشار إىل اختالف مبدأ املواطنة يف األنظمة السياس ّية،

ويف الدساتري أيضا ،فاألنظمة السلطوية.كومة الطغيان ال متنح حق
املواطنة للشعب «..فإن بعض السياسات ال تخ ِّول الشعب شيئاً من
ري اعتيادي ٍة»[[[.
السلطة ،ومل تألف إقامة مجالس لألمة اعتيادي ًة بل غ َ
والبعض منها مينح البعض من الصالحيات للبعض فقط وهي

حكومة األقلية ،ويف النتيجة يخلص.رسطو إىل القول بأن املواطن
الحقيقي هو املالك لحق املشاركة يف السلطة الترشيعية ويف

السلطة القضائية ،فاملواطنة إذن عند ارسطو...« :وظيف ٌة لنظام

الحكم ،فاألشخاص الذين يكونون مواطنني يف النظام الدميقراطي

ليسوا بالرضورة كذلك يف النظام األوليغاريك ،ومن ثم فهوية
املدينة تتحدد أساساً عن طريق نوع نظام حكمها ،وال تتحدد عن

 1-3أرسطو ،املرجع نفسه ،ص .116 :
 2-4املرجع نفسه ،ص . 118 :
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طريق عوامل مثل الجغرافيا أو الجنسية» .
[[[

التطابق بني املدينة واملشاركة عند أرسطو ظاه ٌر يف التصور

الذي يقدمه ،فاملدينة عنده تتحدد مبشاركة مواطنيها وإخضاع
يل مينح هذا الحق لفئ ٍة معين ٍة من
املشاركة لسلم
قيمي تفضي ٍّ
ٍّ
املواطنني ويسلبها عن البعض ،هو مسلم ٌة أخالقيةٌ ،ففي
كل مدين ٍة هي نو ٌع
األخالق النيقوماخية أيضا ..ما دمنا نرى أن َّ

كل
وكل مشارك ٍة تتكون من أجل خريٍ ما «..ألن َّ
من املشاركةَّ ،
ٍ
ري ،فمن
شخص يفعل كل يش ِء من أجل ما يتمسك به عىل أنه خ ٌ
الواضح أ َّن كل املشاركات تهدف إىل خريٍ ما ،واملشاركة األكرث
كل أنواع املشاركات األخرى وتفعل ذلك بوج ٍه
إلزاماً والتي تض ّم َّ
خاص ،وتهدف إىل خري الجميع األكرث إلزاماً وهذا ما يسمى
ٍّ

مبدينة املشاركة السياس ّية»[[[.

فاملشاركة إذا ً هي فضيلة املواطن ومعيار املواطنة ،كام يبدو من

خالل التحليل أن أرسطو.ميل إىل النظام األرستقراطي ،نظام القلّة
منوذجي ،وهذه الفكرة يؤكدها (تايلور) يف قوله..( :املثل
كنظامٍ
ٍّ
األعىل للدولة عند أرسطو هو نظام الحكم الذي يديره األرستقراطيون،
وإن كانوا قلّ ًة قليلةً ،إال أنهم عىل تربي ٍة ثقافي ٍة عالي ٍة ويتمتعون بالفراغ
دون أن يكون هناك من ميلك أو يتميز عن غريه بالرثوات الكبرية،
بعيدون عن روح املغامرة واالنشغال باألعامل ،[[[)..وأ ّول ما يتبادر

 -1ليو شرتاوس ،وآخرون ،تاريخ الفلسفة السياسية ،ترجمة :محمود سيد احمد ،ج01:
املجلس األعىل للثقافة ،مرص 2005ص  209د.ط.
 -2املرجع نفسه ،ص.204:
 -3ألفرد إدوارد تايلور ،أرسطو ،ترجمة :عزت قرين ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت
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ٌ
فيلسوف ينظر إىل الغري
إىل ذهن الباحث أو القارئ ألرسطو أنه
من الفوق ،والنصوص التي تركها حول ال ّرق تؤيِّد هذه النظرة( .مل
ٍ
فيلسوف نصوصاً تتعلق بال ّرق كام ترك لنا أرسطو ،[[[).ولكن
أي
يرتك ُّ

املوضوعية تقتيض التعامل مع النص األرسطي يف سياقه التاريخي،
وتجنب التأويالت العقيدية ،وصدق أحد الحكامء يف قوله :والحي

يغلب ألف ميّت ،وسنحاول رفع بعض االلتباس عىل املوقف
األرسطي؛ فسلب املواطنية عن فئة العامل واملزارعني والصناع

ليس كليًّا بل جزئيًّا ،فاملواطنة الكاملة ال تتحقق بالفعل يف املامرسة

السياسيّة وهي مستحيل ٌة منطقيًّا ألن الفهم الشمويل للمواطنة يقتيض
مامرسة املشاركة يف صنع القرار ويف تنفيذ القرار ويف السلطة
القضائية ،وهذا مستبع ٌد كليًّا وجو ُد مصداقٍ له يف الواقع االجتامعي

واجتامع العقل واملامرسة أو الجمع بني النظرية والتطبيق.ن األمور

اإلشكالية ،وتاريخ الفلسفة والعلم يؤكِّد هذه االستحالة ،فالواقع

أغنى من النظرية عند دعاة التجربة والواقع ،وملكة الفهم هي عملة
اإلنسان الصعبة التي يخرج بها من قزميته ،ومن بني التفسريات التي

تبر التقسيم األرسطي لحق املواطنة هو افتقاد فئة املزارعني والصناع
ّ
ألوقات الفراغ التي يحتاجها املواطن ألداء واجباته السياسيّة ،وهذه
الفكرة.ؤكدها الفيلسوف (تايلور) الذي يقول( :هاتان الطبقتان ال

متلكان فرصاً للتمتع بوقت الفراغ الالئق ،إذ ال ميكن أن تكونا موضع
ثق ٍة لجهة حسن إدارة الدولة من أجل الغايات العليا التي وظيفة الدولة
ط.127 :.01.992:
 -1جورج كتورة ،املرجع نفسه ،ص .95:
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هي تحقيقها وتنميتها)[[[.
ولكن لألسف نجد الكثري من الباحثني العرب يعتربون هذا

التصور زل ًة وهفو ًة ال تليق بفيلسوف أسطاغريا (أرسطو) أمثال األستاذ
مصطفى الخشاب الذي ينظر إىل التقسيم األرسطي ملسألة املواطنة

تقييمي،
يل
عىل أنه تقسي ٌم
تعسفي ،تقسي ٌم ينطلق من سلّمٍ تفاض ٍّ
ٍّ
ٌ
ونعتقد أن هذه األفكار ليست إال قراءات ،وإسقاطات إيديولوجية
عىل النص ،وليس هو املضمون املقصود عند الفيلسوف ،فالسياسة
إذا ً عند أرسطو هي النموذج الكيل الذي تنتهي عنده جميع الخريات

اإلنسانية ،والسياسة هي مامرسة وتجسيد للغايات الخلقية.

كانت املامرسة اليونانية ملبدأ املواطنة من بني األوليات التي

أس ّست للمواطنة املعارصة ،فهي مبثابة النموذج الجيني لها ،يقول
ّ
األستاذ عيل خليفة الكواري« :وعىل الرغم من قصور مفهوم املواطنة

الذي تم تطبيقه يف أثينا ،من حيث الفئات التي يشملها وعدم تغطيته

لبعض الجوانب التي يتضمنها املفهوم املعارص للمواطنة فإنه قد
نجح بتحقيق املساواة عىل قاعدة املواطنة بني األفراد املتساوين.

من وجهة نظره ،وذلك من حيث إقرار حقهم يف املشاركة السياس ّية
الفعالة وصوالً إىل تداول السلطة وتويل املناصب العامة[[[».

 1-3الفرد ادوارد تايلور ،املرجع نفسه ،ص .126
 -2عيل خليفة الكواري وآخرون ،املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،منشورات
مركز دراسات الوحدة العربية ،ط 2001 01:ص.16:
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املواطنة الرومانية
ٍ
كان السياق االغريقي للمامرسة املواطنية محكوماً
برشوط

يف
إثنية ،وإن كان املفهوم يف لحظة امليالد يبقى مرشوطاً بسياقٍ ثقا ٍّ
تغيا بارزا ً ،والسبب
محد ٍد ،حيث عرف املفهوم يف العرص الروماين ّ

الرئيس يف ذلك يعود اىل اتساع الرقعة الجغرافية لإلمرباطورية ،إذ
ٍ
ورشائح اجتامعي ًة متفاوتةً،
ثقافات متغايرةً،
ضمت االمرباطورية
َ
ٍ
بعض من
استطاعت من خالل الجاه الذي كانت تحوزه إىل حيازة

الحقوق املدنية ،كام عمل الحكم الجمهوري عام  507ق.م عىل
فسح املجال أمام الطبقات الدنيا للمطالبة بالحقوق املدنية حامي ًة

لنفسها من جشع األرشاف والنبالء ،كام كان لحركة املنابر العامة

[[[

دو ٌر حيث متت املطالبة فيها بحقوقهم املدنية ورضورة قيام الدولة
ٍ
مؤسسات قادر ٍة عىل حاميتهم.
بحامية ملكياتهم ،والسعي إىل إقامة
ومن بني دعاة العدل واملساواة بني الطبقات االجتامعية

سيسريون[[[ الذي يرى أن الدولة ال تستطيع «أن تضمن استمراريتها
وبقائها وهيبتها إال إذا اعرتفت بحقوق املواطنني ،ألنها متثل
مصلحة الناس املشرتكة»[[[.

والواقع أن الدولة الرومانية منحت املواطنة بُعدا ً قانون ًّيا ،ونظمتها
ٍ
إجراءات إداري ٍة مبارش ٍة متثلت بداي ًة بإجراء
بشكلٍ دقيقٍ ومحكَمٍ عرب
 -1حركة اجتامعية قام بها العامة plebeians :وبالفرنسية  La plèbeيف 494 :ق.م .
وأديب روماين ولد حوايل 106 :ق م وتويف يف  43/42ق ،م درس
سيايس
 -2مفك ٌر
ٌ
ٌّ
الدستور والقانون الروماين شغل وظيفة قنصل .من كتبه :الجمهورية ،وكتاب القوانني.
 -3عبد املجيد عمراين ،محارضات يف تاريخ الفكر السيايس ،منشورات جامعة باتنة،
 1999ص.51:د ،ط.
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ين يف العام  44ق.م والذي كان القصد منه تنظيم
أول إحصا ٍء سكا ٍّ
وإعداد القوائم التفصيلية من أجل ضبط قوائم املواطنني مبا يتعلق.
مسائل الخدمة العسكرية ودفع الرضائب.

ويف سنة  4ق .م أصدر أغسطس أمرا بتسجيل املواليد الجدد

يف الدوائر الرومانية الرسمية والتثبت من حالة املواطنة منذ فرتة
امليالد ،وبعد ذلك إجراء كاراكال  Caracallaاملرسوم القانوين الذي

أصدره اإلمرباطور ماركوس أوريليوس يف سنة  212واملعروف:

.constitutio antoniniana

وهو من القوانني املعروفة يف اإلمرباطورية الرومانية ،والذي

مينح حق املواطنة الرومانية لجميع الرجال األحرار الذين مل

يكونوا مالكني لهذا الحق ،وهم أفرا ٌد يف اإلمرباطورية الرومانية،
ومن هنا تتبدى.لصورة القانونية للمواطنة التي حرصت عليها
الدولة الرومانية ،وتركزت اإلجراءات حول مسار العالقة.لقامئة بني
ٍ
تجاري ،والتي اختصت
ونشاط
ج
قضايا املعامالت العامة من زوا ٍ
ٍّ

باملواطنني الرومانيني تحديدا ً ،وامتياز املواطنة راح يتمثل يف منحه
حق املقاضاة يف مدينة روما ،حتى وإن كان قد تم توجيه االتهام

أي إقليم من أقاليم الدولة ،فاملواطن الروماين هو الذكر
إليه.ي ٍّ
البالغ املنتمي إىل تراب اإلمرباطورية ،وهو ذاتٌ قانوني ٌة تكتسب
املواطنة من خالل وضعه القانوين ال من خالل أصله اإلثني ،فهو

يرتقي .ملرتبة املواطن بتغيري وضعه القانوين دون اعتبار أصله
االجتامعي ،فهي قامئ ٌة عىل حيازة مجموع ٍة من الحقوق السياس ّية
والعسكرية واملدنية.

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

القاسم املشرتك بني اإلغريق والرومان يف نظرتهام إىل املواطنة

يكمن يف كون الكل ال ميكنه مامرسة الوظائف السياسيّة ،فهناك

تراتبية يف تركيبة املجتمع املدين اليوناين والروماين ،فال يستحق
صفة املواطنة إال املمتازون واملؤهلون ،والتفاوت مسأل ٌة طبيعي ٌة ال

اجتامعيةٌ ،وهذا ماب َّر َره أرسطو حيث يقول..« :إن القيادة واالنقياد
ليسا فقط أمرين رضوريني ،ولكنهام نافعان أيضا ،ومن الكائنات ما
يفرز منذ نشأته للرئاسة ،ومنها ما يفرز للخضوع . »..
[[[

ومقاييس االستحقاق هي الرثوة والجاه والتي ميكن أن تتأىت
ٍ
بطوالت عسكري ٍة أو عن طريق اإلرث ،ويف الحالة املعروفة ال
من

بد أن ينحدر املواطن من أبوين ينتميان إىل املدينة ِ
نفسها وبدون
اعتبار ظروف األم حيث ميكن لالبن املنحدر من أب مواطن أن

يتقلد هذا االمتياز ،وعدم مواطنة األب األجنبي أو العبد مبطلة لبلوغ
االبن امتياز املواطنة ،أما الحصول عليها يف صيغة الهبة أو الهدية

فنادرة ،رغم أن ذلك قد حصل يف سنة  406ق.م حيث منح
ٍ
خدمات يف الحروب
حق املواطنة لألجانب الذين قدّموا

كل من الحضارة
اليونانية ،كام نالحظ اعتامد طريقة اإلحصاء يف ٍّ
اليونانية والرومانية للتمييز بني مختلف أعضاء املدينة حسب
انتامءاتهم العائلية والطبقية ولتحديد مكانتهم يف املدينة ،فاإلحصاء

يقيم تراتبي ًة بداخل الجسم املدين إضاف ًة إىل الرتاتبية اليونانية التي

متيز بني الحقوق املدنية والحقوق السياس ّية.

 1-1أرسطو ،يف السياسة ،ترجمة األب أغسطني بربارة ،اللجنة اللبنانية لرتجمة الروائع.،
يروت ،الطبعة الثانية .14 :.،1980
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رث
أما املجتمع الروماين فيعكس صور َة مجتمعٍ
سيايس أك َ
ٍّ
دميقراطيةً ،فالكل يشارك يف االقرتاع ،ومع ذلك يؤدي اإلحصاء
إىل التمييز الدقيق ألقلي ٍة من املواطنني مدعو ٍة للمشاركة يف الحياة

املدنية ،أولئك الذين لهم مساهم ٌة فعالةٌ ،فهي تخ ِّول لهم ولوج
ٍ
مناصب مهم ٍة ،وكتل ٍة مدني ٍة ذات تأثريٍ
ضعيف ،وبالعكس
سيايس
َ
ٍّ

فإن اليونان الذين يعينون موظفيهم الكبار حسب قانون القرعة
يتسلحون مبامرس ٍة سياس ّي ٍة تسمح من الناحية النظرية بتجنب
تشكيل «نبل مواطني» يعيش عىل مزايا مكتسبة ،وبالنسبة للقدماء
ال ميكن أن نتحدث عن تسيريٍ ممتا ٍز غري هذا املؤسس وفقاً لهذا
املبدأ ،مبا أن الالمساواة الرتاتبية الجلية التي يرتكز عليها مع ّدل ٌة
ٍ
ج
بإنصاف مستساغٍ ،وعليه فإن املواطنة ال تتقدم عىل شكل منوذ ٍ

ٍ
فريد ألن الواقع يدعو باستمرا ٍر للحديث عن املواطنني،
يل
مثا ٍّ
فهذا التمييز املواطني الذي يوجد عند اإلغريق كام عند الرومان ّ
وفق منطق اإلدماج أو بالعكس وفق قوة اإلقصاء الذي يتصدر منح

صفة املواطن.

وخالصة القول :نجد أن روما التي فرضت نفسها كقو ٍة منفتح ٍة

عىل الشعوب الدخيلة استطاعت أن تضم لإلمرباطورية خليطاٍ
من الشعوب الالتينية الحليفة التي أُدمجت إىل الشعب الروماين
ومنح حق املواطنة دون التصويت أو االقرتاع واملعروف ـبـla ci� :

 vitas sine suffragioلهذه الشعوب ليس يف أصله مواطن ًة كامل ًة
ٍ
ملساهامت متعلق ٍة
كام توحي بهذا العبارة بل هم خاضعون فقط
بوضعيتهم الجديدة ،واألصل كام نعتقد يف هذه املواطنة هو جمع

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

أكرب قد ٍر من الرضائب ،والتاريخ يؤكِّد ما نقول إذ احتج سكان
هذه املستعمرات عىل وضعيتهم الدونية املفروضة عليهم وثاروا
ضد روما ...وما جعل مجلس األعيان يستاء من األبعاد السياسيّة

والنتائج العسكرية لهذه املسألة الالتينية ،فصوت ابتداء من  9ق.م
عىل قوانني متنحهم مواطنةً كاملةً.
املواطنة يف العرص الحديث
عرف الفكر السيايس االنجليزي كثريا من األحداث االجتامعية،

دفعت إىل التفكري يف تجديد الدستور ،ومنها امليثاق األعظم أو

املاجنا كارتا ( )Magne Cartaالتي هي من الوثائق القانونية يف

الرتاث الدستوري االنجليزي ،وهي وثيقة صدرت يف سنة1215 :

ساهمت يف سيادة القانون الدستوري ،كام كان لهذا امليثاق
ري عىل الدساتري والوثائق األخرى ،مثل وثيقة حقوق
األعظم أث ٌر كب ٌ

دستور الواليات املتحدة ،وهذه الوثيقة كانت مبثابة األساس
ملبادئ الدستور يف ما يتعلق بحكم امللك ومحدودية نفوذه
وسلطته ،وكانت املاجنا كارتاِ ،
شع ًة دستوري ًة ترمي إىل حامية
امتيازات البارونات ،أو طبقة النخبة من املواطنني ،فهي وثيق ٌة تقول

للملك« :ال تستطيع انتهاك حقوق هؤالء البارونات ،يف حني يعتقد

البعض أنها أ ّول وثيقة تق ّيد صالحية امللك اإلنجليزي يف القانون
الدستوري االنجليزي.

مراحل سابق ًة للميثاق األعظم ،فهي مؤسس ٌة جزئيًّا عىل
َ
ونجد

أساس ميثاق الحريات ،ذلك الذي أعلنه هرني األول ملك إنجلرتا،
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وأصدره عند الصعود إىل العرش يف سنة 1100 :وكان ملزماً للملك

ببعض القوانني املتعلقة مبعاملة املسؤولني يف الكنيسة والنبالء،
وميثاق الحريات وهو وثيقة تاريخية يف التاريخ اإلنجليزي ،وسابق ٌة

للميثاق األعظم املاجنا كارتا.

وهي ليست وثيق ًة وحيد ًة جامدةً ،بل مجموع ًة متنوع ًة من

الوثائق يشار إليها باالسم الشائع ماجنا كارتا ،والبند األول يف الوثيقة
ي ُّنص عىل أن تكون الكنيسة يف إنجلرتا ح ّر ًة من التدخالت امللكية

الرب وأكدنا بهذا امليثاق ألنفسنا
بشؤونها ،والنص« :عاهدنا ،بدايةًَّ ،
ولورثتنا إىل األبد أن كنيسة انجلرتا ستكون حرة وستتمتع بجميع
ٍ
انتقاص ،من هنا فقط أردنا أن يراعى
حقوقها وحرياتها بدون أدىن
ويتم االلتزام مبا يتبع وينتج عن هذا األمر»[[[.

تتضمن الوثيقة األسس األولية ملبدأ املواطنة ،رغم أنها يف

ين للنبالء ،ففي املادتني 31/30:نلمس
صورتها العامة تقعي ٌد قانو ٌّ

احرتاماً وحامي ًة للذات الحقوقية للمواطن أمام جشع النبالء:
ٍ
ٌ
شخص آخ َر
أي
مرشف مل ٌّ
«املادة  :30لن يأخذ عمد ٌة أو
يك أو ُّ

جيادنا وال عربات رجلٍ ح ٍّر للقيام بعمليات النقل إال مبوافقة هذا
الرجل -املادة :31لن نستويل ولن يستويل مرشفونا امللكيون عىل
ٍ
استخدامات أخرى
ألي
أخشاب اآلخرين الستخدامات قصورنا وال ِّ
بدون موافقة حائز هذه األخشاب»[[[.

 -1دومينيك شنابر ،وكريستيان شوفالييه ،ما املواطنة ،ترجمة :سونيا محمود نجا ،املركز
القومي للرتجمة القاهرة الطبعة األوىل  ،2016ص.55 :
 -2املرجع نقسه ،ص.59 :

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

وقد أصبحت هذه البنود بعد ذلك مرجعاً تاريخيًّا ملا يُسمى
حقوق اإلنسان ،ومازالت أصداؤها ترتدد يف اإلعالن العاملي

لحقوق اإلنسان.

املواطنة يف الفكر.لحديث:
متيز الفكر السيايس يف العرص الحديث بالعديد من

املحاوالت الهادفة إىل تشييد أنساقٍ سياس ّي ٍة تحايك األنساق
الفلسف ّية الكالسيكية ،وهذا يعود لطبيعة التامهي التي كانت

موجودة بني القضايا السياس ّية والفلسف ّية ،ومن بني القضايا التي
استأثرت باهتاممات الفالسفة يف ذلك العرص ،قضية أصل الدولة
وكيفية قيامها وغاياتها وأشكالها وأركانها ،ويُ َع ُّد القرن السادس

عرش والسابع عرش من أغنى عصور الفكر السيايس ،حيث كانت
الحوادث االجتامعية والسياس ّية مصدرا ً ومنبعاً استلهمت منه أه ُّم
ج ُّل النظريات السياس ّية يف العصور التالية .فحركة الربوتستانت
و ُ

ضد اضطهاد الكاثوليك ،ومطالبتهم.حق الحرية يف مامرسة الشعائر
الدينية ،ترتبت عنها الكثري من النتائج ،منها الطلب بحقوق الشعوب

تجاه امللوك ،ومهاجمة السلطان املطلق الذي كان ميلكه هؤالء أو
الرغبة يف تقييده ،وهذا الرصاع السيايس استوجب الدفاع النظري
والكالمي عن الرؤى واألطروحات السياسيّة.

وتعددت اإلجابات حول البحث يف مرشوعية السلطة ،والحدود

التي تقف عندها ،ويف مرشوعية مقاومة الحكم من طرف الشعب

47

 48المواطنة

وكثري من القضايا السياسيّة ،وهذا الزخم املعريف شكّل تراثاً فكريّاً

وسياسيّاً لرجال السياسة يف العصور الالحقة.

ومبدأ املواطنة الذي مينح األفراد أو املواطنني صالحيات

التسيري ،والتغيري عىل مستوى الترشيع والتنفيذ أيضا هو وليد

الحداثة عموماً ،والدولة القومية خصوصا حيث ارتبط املصطلح
بالدولة الحديثة يف الغرب .وفلسفة القومية تعني الجمع بني

الوحدتني الطبيعية والسياس ّية ،فال تقوم وحد ٌة سياس ّي ٌة عىل أكرث من
أم ٍة ،وال تتوزع األمة.ين العديد من الدو ٍل ،فمبدأ القوميات يقوم

عىل فكرة أو مبدأ حق األمة يف أن تتشكل يف دول ٍة مستقل ٍة ،فقيام

الدولة الحديثة عىل أساس ارتباط الدولة بعنارصها البرشية عىل
ٍ
أساس
أساس ترابط هذه العنارص أو املواطنني يف ما بينها عىل

سيايس دعامته القومية ال اإلثن ّيه ،مينح جميع املواطنني الحق يف
ٍّ
املراكز القانونية والسياس ّية عىل أساس العالقة املتبادلة بينهم وبني

الدولة أو السلطة املنظمة يف الدولة.

أما األفراد املقيمون يف الدولة والذين ال ميلكون هذا االرتباط

أجانب تختلف مراكزهم السياس ّية القانونية متاما عن
السيايس ،فهم
ُ

مركز املواطنني ،فمبدأ املواطنة الذي تم إرساؤه يف الدولة القومية
يقوم عىل عالق ٍة متميز ٍة بني الحاكم واملحكوم تختلف عن العالقة
التي كانت قامئ ًة يف العصور الوسطى التي كانت تعترب الناس ماشية
ِملْكاً للحكام ،يتوارثونهم ويترصفون فيهم كأنهم متا ٌع ميلكونهـ إذ
انتقل االرتباط بني الفرد والدولة من وضعية امللكية الخاصة بني الفرد
والعاهل إىل صعيد االرتباط السيايس بني املواطنني ومعقد السيادة.

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

الدولة تتألف من رعايا وصاحب سيادة واملواطنة هي الخضوع

للسيادة وليس لصاحب السيادة..ما ارتبطت املشاركة السياسيّة

بالتاريخ االقتصادي للدولة القومية منذ نشأتها ،واملبدأ املشهور:

«ال رضائب دون متثيل» يؤكد هذا االرتباط ،فتسيري جباية الرضائب
يب لدافعي الرضائب يراقب سبل إنفاقها..
يستلزم وجود متثيلٍ نيا ٍّ

ولهذا السبب يرجع البعض من املفكرين السياسيني ظهور ظاهرة

املشاركة السياسيّة مبكرا ً يف دول الشامل األورويب الفقري نسبيّاً،
كالدول االسكندينافية وبريطانيا يرجعها إىل الحاجة املتزايدة
مللوك هذه الدول يف االعتامد عىل شعوبهم يف تحصيل الرضائب،
وبالتايل تشجيعهم عىل اإلنتاج ،وزيادة قدراتهم الرضيبية من
ح من الشعوب
خالل السامح مبزيد من املشاركة السياسيّة ،وبإلحا ٍ

عىل التمتع بحقوقها ،وتحت ضغط الحاجة للموارد الالزمة
إلدارة االقتصاد الرأساميل ،حدث تطور يف آليات الدولة القومية،

فأصبحت السيادة.لشعب أو ملمثليه ،فكانت الليبريالية برؤيتها
وفلسفتها تأسيساً نظريّاً لهذه الرؤية بدعوتها إىل إعالء شأن الفرد

عىل حساب الجامعة ،وحامية امللكية الفردية ،ومنع تدخل الدولة.

ومبا أن رواد هذا الفكر كانوا ينطقون باسم الطبقة البورجوازية

التجارية والصناعية ،فإن تعميم الحقوق الدميقراطية عىل جميع

أفراد الشعب يتناقض مع مصالحهم ،ولذلك ظهرت احتجاجاتٌ
شعبي ٌة تطالب باملساواة يف االقرتاع لجميع املواطنني.

ونتيجة الضغوط التي مارستها حركة الحفارين[[[ يف الثورة
 -1من الحركات الثورية التي عرفتها بالد إنجلرتا وهي عىل مشارف مرحلة الرأساملية
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االنجليزية ،وأصحاب النزعة اليعقوبية يف الثورة الفرنسية ،اضطر

الليرباليون إىل القبول مبطالب الثوريني حفاظا عىل مصالحهم،

ومن هنا كانت البداية لفكرة املواطنة.

البيان األمرييك:
يقوم البيان األمرييك الصادر يف سنة  1776عىل قاعدة املساواة

العامة بني األفراد.ملواطنني وهي قاعد ٌة طبيعي ٌة وغاي ٌة رئيس ٌة تتأسس
عليها الحكومة ومصلحة املواطنني ،فاملواطن ميلك القدرة عىل

تغيري وتوجيه مسار الحكومة إذا انحرفت عن مسارها الصحيح،
ومام جاء يف نص البيان..« :إن الناس جميعا خلقوا متساويني
وإن خالقهم منحهم حقوقاً خاص ًة ال ت ُنزع ،وإن من تلك الحقوق

الحياة ،والحرية ،وطلب السعادة ،وإنه لصيانة تلك الحقوق

أنشئت الحكومات بني الناس ،مستمدة سلطانها املرشوع من رضا
املحكومني ،وإنه حينام تصبح حكوم ٌة ما خطرا ً عىل هذه الغايات
فإن من حق الشعب أن يبدلها ويلغيها ليقيم حكومة جديدة ترسخ

قواعدها عىل تلك املبادئ ،وتنظم سلطانها عىل وجه يكفل للشعب
السالمة والسعادة»[[[.

الكربى ،وقد تبلورت حركات الحفارين ( )The Diggersوشقيقتها حركة أهل الطبقات
(.)The Levellersتكونت من ٍ
وثوري طويلٍ يف تلك البالد،
وإنتفايض
احتجاجي
إرث
ٍّ
ٍّ
ٍّ
أبرزه ما كان ممت ّدا ً ما بني سنوات  1066و 1715وهي سنوات نهاية االستعباد الداخيل
وتبلور اإلقطاع بشكله العسكري الديني داخل إنجلرتا ثم أفوله وبداية تبلور رأساملية
إيالف املال والتجارة مع توسعات حرف وأعامل الصناعة والتمويل.
 -1وطنيون وأوطان.،ار العلم للماليني.،يروت ،الطبعة األوىل  ،1952ص.65 :
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أما القاعدة الثانية فهي فساد املؤسسات الحكومية الربيطانية

وعجزها عن تحقيق مصلحة الفرد والجامعة ما متنح املواطن
حق االنتفاض والثورة واالستقالل عن هذه املؤسسات الحكومية،

وميكننا االستئناس مبا كتبهجيفرسون يف نص البيان إذ يقول «..ولكن

عندما تكشف سلسل ٌة طويل ٌة من سوء االستعامل واالغتصاب عن
استبدادي مطلقٍ
خط ٍة مبيت ٍة إلخضاع الشعب ووضعه تحت حكمٍ
ٍّ
فمن حق الشعب ،بل من واجبه أن يقلب تلك الحكومة ويلتمس

ضامنات جديدة لسالمته املستقبلية.[[[..

الثورة الفرنسية وتأصيل املواطنة:
ساهمت حركة التنوير ( )Enlightment/Lumiéresيف بلورة

مفهوم املواطنة ،والتي مل تكن مقترص ًة أو محصور ًة يف فرنسا
فقط بل اكتسحت جميع املناطق يف أوروبا ،وقد حمل مشعل

التنوير يف فرنسا أدبا ُء وفالسف ٌة أمثال ديدرو ( )Diderotوداملبري
( )d’Alembertوشارل دي مونتسكيو ()Charles de Montesquieu
وجان جاك روسو ( )Rousseauوفولتري( )Voltaireوكوندورسيه،

وبابيف ( )Babeufومارشال.

أما التنوير اإليطايل واألملاين فقد غلبت عليه الروح الفنية

والتاريخية ،ومنهم فيكو االيطايل واألملانيان لسنغ ()Lessing
وهردر ( )Herderويف إنجلرتا نجد بريك ( )Burkeويف أمريكا:

توماس بني ،وبنيامني فرانكلني..
 -1أديب.صور ،املرجع نفسه ص .66 :
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والقواسم املشرتكة بني هذه الحركات التنويرية جميعاً هي
كل يش ٍء ،واعتبار الدين
تقديس العقل ،ومنحه السلطة العليا عىل ِّ
وأساس للعلم ووسيل ٌة
مقياس لصحة العقائد
خادماً للعقل ،فهو
ٌ
ٌ
للقضاء عىل الخرافة والجهل.

ومن أهم املبادئ التي أكدت عليها حركات التنوير اإلميان

بقانون الطبيعة ،والحقوق الطبيعية ،واملصلحة الذاتية املستنرية،

ومبدأ السيادة الشعبية الذي يعني أن الحاكم يستمد سلطته من

أخل برشوط العقد،
الشعب ،وللشعب حق سحب السلطة إذا ّ

والشعب املقصود هنا هم الزعامء الطبيعيون الذين ميثلون
املجتمع كله.

فالسيادة الشعبية تستبطن فكرة أن الحكم يكون ملصلحة الشعب

ال أن يكون بواسطة الشعب؛ وهذا املفهوم الدميقراطي الجديد

تبلور يف الثورتني األمريكية والفرنسية من قادة الطبقة الوسطى
والتي اعتربت نفسها ممثل ًة للشعب كله.

ولكن روسو يرفض السيادة القامئة عىل قاعدة املساواة الكاملة

بني أفراد املجتمع ،وأقر أنه مبا أن الجميع أحرا ٌر ومتساوون ،فمن

حقهم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ،فالشعب بجميع أفراده هو
معقد السيادة وصاحب السلطة ومصدرها وهي ما يعرب عنه باإلرادة

العامة.

وفضاء املواطنة ال يتحقق إال يف ظل هذه املبادئ مبدأ السيادة

الشعبية ،كام أن النظام الدستوري الذي نادت به حركة التنوير

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

يشكل سياقاً آخ َر ملامرسة مبدأ املواطنة ،فالدستور كمجموع ٍة
من القواعد تحدد مهام وحدود السلطات والهيئات القانونية ،ميثل
اآللية القانونية ملبدأ املواطنة ،وهو الذي يقوم أساساً عىل حامية
الحريات املدنية بالحد من السلطة الحاكمة ،وتقييدها عن طريق

توفري ضامنات قانونية دستورية ،ترتبط بنظرية فصل السلطات،
والخصائص العامة لهذا املبدأ نُجملها يف ٍ
نقاط :أولها :أن الدستور
هو األساس الذي تقوم عليه عملية.نظيم الحكم ،وبالتايل فالدستور

سابق عىل الحكومة ،كام أن الدستور يح ِّدد أسلوب مامرسة السلطة
ٌ
وكل تجاو ٍز لهذا القيد
وتوزيعها ومن ثم فهو قي ٌد عىل السلطةُّ ،
ري مرشوع ٍة.
يجعل السلطة غ َ
ويُعترب ميثاق إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ،من أهم مواثيق

الثورة الفرنسية ،وأكرثها تعبريا ً عن فكرة الثورة ،وهو اإلعالن الذي
صدر يف  26أوت  1789عن الجمعية الوطنية الفرنسية ،وأصبح يف

ما بعد جزءا ً من دستور الثورة األول الذي صدر عام  ،1791حيث

أصبح تعبريا ً عن الرؤية الفرنسية للحريات العامة ،وقاعد ًة أساسي ًة

استند إليها الفكر والترشيع الليربالس ،والراديكاليني طوال القرن

التاسع عرش ،وراي ًة يلتف حولها األحرار يف جميع أصقاع العامل،

كام نالحظ تبلور هذا اإلعالن بإنشاء األمم املتحدة اإلعالن

العاملي لحقوق اإلنسان.

تشيد الثورة الفرنسية بالحقوق الفردية ،وتعتربها سابق ًة يف

الوجود عىل الدولة ،إذ تنبع الحقوق من طبيعة اإلنسان بالذات،

فتكون مطلق ًة بتقعيدها عىل األنطولوجيا اإلنسانية ،فال تفاوت يف
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التجليات التي متلكها الحقوق ثقافيًّا ،إذ «..تعرف بالبداهة وصالحة

لجميع الناس ،ولجميع البلدان ،ولجميع األزمنة مبجرد أنها ولدت
مع اإلنسان نفسه ،وإنها موجود ٌة يف ضمري كل فر ٍد ،إنها ثابت ًة أبديةً؛
إن لإلنسان بوصفه إنساناً حقوقاً طبيعيةً ،تعطيه صف ًة حقوقي ًة ال

ميكن التنازل عنها»[[[.

فالجامعة السياس ّية تهدف اىل املحافظة عىل هذه الحقوق
الطبيعية التي ال ميكن أن تسقط بالتقادم ،فالحرية يف اإلعالن جاءت
كسلط ٍة تقيد املرشع ذاته ،فالقانون ال يستطيع أن يضع من القيود

عىل حريات األفراد إال تلك التي يتطلبها متكني اآلخرين من التمتع
بحقوقهم الطبيعية ،وهذا ما ورد يف املادة الرابعة والخامسة من

اإلعالن ،ومن املواد التي تنص عىل مبدأ املواطنة الفقرة التالية« :األمة
ألي فر ٍد أو مجموع ٍة من
يف جوهرها هي مصدر ِّ
كل سياد ٍة وال يجوز ِّ
أي سلط ٍة ما مل تكن نابع ًة من األمة رصاحةً».
األفراد أن تزاول َّ

فالقرار السيايس ناب ٌع من إرادة األمة ،وينبغي أن يكون متطابقاً

َ
أصدق تعبريٍ عن مبدأ
يعب
مع أهداف ومصالح األمة ،والنص التايل ّ
املواطنة ألن القانون هو التعبري عن إرادة الجامعة وكل املواطنني

لهم حق املشاركة يف وضع القانون إما بأشخاصهم أو عن طريق
ممثليهم« :كل مواطن له حق املساهمة يف الترشيع بنفسه أو عن
طريق ممثليه»[[[.

 -1برنارد غروتويزن ،فلسفة الثورة الفرنسية ،ترجمة عيىس عصفور .منشورات عويدات،
بريوت ،الط  1.1982ص .139
2- La déclaration des droits de l›homme et du citoyen; publication
républicaine.1é édition. lyon. 1880. P .14 .
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ويجب أن يكون القانون واحدا ً مع الجميع سوا ًء يف الحامية

أو يف العقاب ،حيث إ ّن الجميع متساوون يف حق التكريم وتويل
املناصب والوظائف بحسب قدراتهم املختلفة ،وال امتياز ألحد

عىل أحد إال بالفضائل واملوهبة .

يُعترب اإلعالن وثيقة ميالد املواطن الحديث ،فكلمة مواطن
بدأت تستمد قوتها وجذوتها من نور الثورة الفرنسية؛ وإن كان

اإلنسان املقصود يف اإلعالن هو الرجل البورجوازي ،وهذه اإلشارة

نجدها عند هارولد السيك حني يقول« :إن هؤالء الذين قاموا بالثورة
االنجليزية  ،1688والثورة الفرنسية  1789أعلنوا أنفسهم فلسف ًّيا

حامة حقوق اإلنسان ،ولكن الواقع والتحليل الصحيح ملا عنوه

فعال كان حامية حقوقهم ،ومصالحهم الشخصية ومصالح طبقتهم

البورجوازية ليس إال ،وثورتهم الليربالية هي ثورة مطالبهم« [[[..

فالنظام السيايس ُوجد لحامية الفرد من تجاوزات الدولة،
فالداللة التي يشري إليها اإلعالن هي الداللة السلبية للمواطن الذي
يسعى لوضع اآلليات لحامية ِ
نفسه من الدولة ،وليس املواطن
الفعال الذي يشارك يف اإلدارة بإرادة وفعالية.

العقد االجتامعي واملواطنة:
العقد االجتامعي من أشهر املفاهيم واألدبيات السياس ّية التي

عرفها الفكر البرشي ،كام ارتبطت باالجتامعات البرشية عموماً ،وال
ألي مجتمعٍ االدعاء بأسبقيته يف القول بفكرة العقد ،فالبعض
يحق ِّ
 -1فايز صالح ابو جابر ،املرجع نفسه ،ص . 90 :
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يعتقد.ن املفكر الصيني ماو تزو يف القرن الخامس قبل امليالد هو

من أوائل من قالوا بفكرة العقد ،ونشوء املجتمع السيايس؛ كام
ضمت الفلسفة اليونانية بعض الشذرات أو اإلشارات إىل فكرة
العقد (السفسطائيون ،سقراط ،أبيقور) .ولكن فكرة العقد تبلورت

يف القرنني السابع عرش والثامن عرش عند توماس هوبز وجاسندي

وسبينوزا ولوك وروسو والعقد االجتامعي يحدد طبيعة الدولة
ونشأتها وبنية املؤسسة السياسيّة الترشيعية ،القضائية ،التنفيذية،
وفلسفة العقد تأخذ منوذجني ،منوذج أو ميثاق االتحاد (Pactum

 )Unionisوميثاق الرعايا ( ،)Pactum Subjectionisوعليه فإن
املواطنة املرتتبة عن هذا االجتامع تأخذ شكلني ،مواطنة الرعايا

ومواطنة املواطنني ،والشكل األول يقوم عىل عالقة الوالء التام

للحاكم من طرف الرعايا ويكون بني املواطنني والحكام ،وليس بني
املواطنني ،واملاجنا كارتا ( )Magna Cartaهي منوذج لهذا العقد.

أما الشكل الثاين فيظهر يف ميثاق االتحاد الذي هو« :تحول

من الفردية.ىل املواطنة ،أعني أنهم أصبحوا مواطنني بعد أن كانوا

أفرادا ً ..مثل امليثاق.لذي اتفق عليه.آلباء املهاجرون الذين أسسوا
أَ ّو َل مستعمر ٍة يف نيوإنجلند عام 620.وتعهدوا بالتجمع يف مجتمع
مدين واحد ،[[[)..وإذا كانت املواطنة يف الدولة املدينية (،)la cité

ترجع أساساً اىل الفرد أو ما يصطلح عليه يف علم السياسة بالذات
القانونية ( ،)le sujet du droitفإن نظريات العقد االجتامعي
.-1مام عبد الفتاح إمام ،توماس هوبز ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،مرص  ،1985ص:
 ،366د.ط.
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حاولت تأسيس املواطنة عىل املرجعية الجامعية ،لتجاوز الفردية
التي بنيت عليها املواطنة املدينية .وسنحاول التعرض ألهم

الفالسفة الذي عرفوا بنظرية العقد االجتامعي ،وهم :توماس هوبز،

جون لوك ،جان جاك روسو.

توماس هوبز:
تظهر فلسفة هوبز السياس ّية يف مؤلفاته الثالثة« :مبادئ
القانون» ،و«يف املواطن» ،و«التنني» .توجد اختالفات بني الكتب

الثالثة ،ومرد ذلك هو التطور الذي عايشه الفيلسوف يف نظريته

الالهوتية ،والقصد عنده هو« :وضع الفلسفة األخالقية والسياس ّية
ٍ
ين
أساس
أل ّو ِل مر ٍة ،عىل
علمي؛ واملساهمة يف تأسيس سالمٍ مد ٍّ
ٍّ
ومود ٍة ،ويف إعداد البرشية ليك تفي بواجباتها املدنية ،وهذان
املقصدان النظري والعميل مرتبطان يف ذهن هوبز[[[».

تقوم الطبيعة البرشية عند هوبز عىل األنانية ،فاإلنسان ذئب

حرب ضد
حرب ضد الكل ،والواحد يف
لإلنسان ،والكل يف
ٍ
ٍ
حافل بالنقائص ،جبانٌ ،فاس ٌد ،خبيثٌ ،
ٌ
املجموع ،فهو كائ ٌن رشي ٌر
مرغم ،وال يحب
حي مبصالحه إال
ً
ال يُذعن إال إذا خاف ،وال يض ِّ

السالم للسالم ،بل فزِعاً من نتائج الحرب..

هذه الوضعية الطبيعية ،تحركها األهواء والغرائز ،فتجعل من

حالة الطبيعة أمرا ً ال يُطاق ،وتدفع إىل تكوين املجتمع املدين الذي
 -1ليو سرتاوس وآخرون ،تاريخ الفلسفة السياسية ،ترجمة محمود سيد أحمد ،املجلس
األعىل للثقافة ،الطبعة األوىل ،مرص ،2005 ،الجزء األول ،ص .573
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يكون اآللية التي ينتقل بها اإلنسان من الحرب املهددة باستمرار،

ولذا يجب تفويض املواطنني إراد ًة معين ًة لتويل الحكم ،والتنازل
عن بعض االمتيازات مقابل بناء أو تأسيس سلط ٍة لحامية املصالح
ٍ
واحد اضطرار اآلخرين للوفاء
كل
الفردية والعامة ،رشيطة أن يضمن ُّ
ٍ
ٍ
واحد« :أجيز
لكل
واحد ِّ
كل
بوعدهم ،ومن املفرتض أن يقول ُّ

لهذا الرجل أو لهذه الجمعية ،وأتخىل له أولها عن حقي يف حكم
نفيس بنفيس ،رشيطة أن تتخىل له عن حقك وأن تجيز له كل أفعاله

بالصورة نفسها[[[».

يل األفراد عن
فسلطة الحاكم تقوم عىل أمرين :األمر األول :تخ ِّ

حقوقهم ،واألمر الثاين :الغاية التي من أجلها تخلَّ ْوا عن حقوقهم
ٍ
كشخص مجر ٍد «تك ِّون شخصاً
والتي هي السالم والعدل؛ فالدولة
ٍ
واحدا ً ،عندما تتمثل بإنسانٍ
كل فر ٍد،
واحد رشط أن يتم ذلك برضا ِّ
وبصور ٍة خاص ٍة برضا كل الذين يتكون منهم ذلك الشخص»[[[.
فاألمر األول يجعل من املواطن عضوا ً يف العقد ،والثاين يجعل

ري قابلة للفسخ ،ويجعله مل َزماً بالخضوع
من هذه العضوية عضوي ًة غ َ

والطاعة املطلقة للحاكم وتصبح إرادة الحاكم ممثِّل ًة إلرادة املواطن

كام أنه ميلك كل سلطة لتحقيق إرادته التي هي إرادة كل مواطن.

وأخريا ً يف االعتقاد السائد الذي فرس به هوبز أن املواطن ال
 -1بيري فرانسو مورو ،هوبز ،ترجمة :أسامة الحاج ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل  1993ص.6 :
 -2جان توتشار ،تاريخ الفكر السيايس ،ترجمة عيل مقلد ،الدار العاملية للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثانية 983.ص.262 :

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

ميلك حق مساءلة الحاكم ،فهي مواطنة رعايا ( )Les sujetsفالدفاع

غائب يف فلسفة هوبز،
عن حقوق األفراد ،وتقييد سلطة الحاكم
ٌ
فهو من أنصار السلطة املطلقة والفرد مل َز ٌم بقبول جميع التجاوزات
التي تقوم بها السلطة ،ألنها أفضل من عدم وجود سلط ٍة قاهر ٍة تغل
بأي
أيديهم عن أعامل العدوان ،فمقاومة السلطة ال ميكن تربيرها ِّ
شكلٍ من األشكال.

ولكن إمام عبد الفتاح إمام يكشف لنا من خالل النصوص
ٍ
إشارات وضعها هوبز يف ثنايا الكتاب،
الواردة يف كتاب «التنني» عن
ويوردها بلفظ التحفظات ،التحفظ األول« :ملا كان حق الدفاع عن

حق
حياة املرء واملحافظة عىل أعضائه ال ميكن التنازل عنه ألنه ٌّ
تخل عنه وكل يشء
أسايس وال ميكن للمرء أن يكون له وجو ٌد إذا َّ
ٌّ
ري قابلٍ للتحويل أو
ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونه فهو ٌّ
حق غ ُ
التنازل عنها ،فإن ذلك يعني أن لإلنسان الحق يف الدفاع عن نفسه
حتى ضد أوامر السيد الحاكم[[[.

قراءة النص بالخط العريض الذي هو للفيلسوف هوبز يؤكد
ري قابل ٍة للتنازل عنها ،فهي حقوق رئيسةٌ،
عىل أن هناك حقوقاً غ َ
ومبدئيةٌ ،مثل حق الحياة ،ويبدو أن الفيلسوف تعامل بذكا ٍء مع
ين
السلطة السائدة آنذاك ،فالحديث ِّ
بكل حري ٍة يف ظل نظامٍ طغيا ٍّ
استبدادي مستحيلةٌ ،والنص التايل لهوبز الذي نورده يؤكد الرؤية
ٍّ
التي يقدمها إمام عبد الفتاح« :إذا أمر السيد الحاكم إنساناً ما بأن

يقتل نفسه ،حتى ولو كان لهذا األمر ما يربره ،أو أن يجرح نفسه،
 -1املصدر نفسه ،ص.384 :
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أل يقاوم الذين يعتدون عليه ،أو أن ميتنع عن
أو أن يش ِّوه نفسه ،أو ّ
أي يش ٍء آخ َر
تناول الطعام أو استنشاق الهواء ،أو تناول الدواء ،أو ِّ
ال يستطيع أن يعيش بدونه ،فإن لهذا اإلنسان الحق يف عصيانه أو
هو ح ٌّر يف التمرد عليه»[[[.

ٍ
تعاقد بني الحاكم
نتاج
وخالصة القول أن املواطنة عند هوبز هي ُ

والفرد ،واألصل يف العقد هو الرعاية والحامية للحقوق ،فالتنازل
عن الحق ليس اعتباط ًّيا ،أو تنازالً عبث ّياً ،بل من أجل تأسيس جمل ٍة

من الحقوق املدنية ،فمن العبث أن أتنازل عن الحق ليك ال أمتتع
أقرب
حق ،ولذا نجد القراءة التي قدمها إمام عبد الفتاح إمام
بأي ٍّ
ِّ
َ
إىل الصواب ،فالهدف األول الذي بُين عليه العقد هو التنازل عن
األنانية من أجل تحقيق األمن واألمان ،وغياب هذا الهدف عمل ًّيا

يسقط املرشوعية عن الحاكم ،ومن الغايات الرئيسة يف العقد عند
هوبز تحقيق العدالة واملساواة بني املواطنني« :إ ّن سالمة الشعب

تتطلب من الحاكم ،أو من اللجنة التي يف يدها السلطة ،إدارة
الغني
العدالة مبساواة مع جميع طبقات الناس ،أعني أن يعامل
َّ
والقوي بالعدالة ِ
ري
الشخص
نفسها التي يعامل بها
َ
َ
َّ
الضعيف والفق َ
واملغمو َر ،وبحيث ال يأمل أح ٌد مهام علت درجته يف اإلفالت من

العقوبة إذا ما ارتكب إمثاً»[[[.

 -1املصدر نفسه ،ص.384 :
 -2املصدر نفسه ،ص.386 :

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

جون لوك
يقرتن اسم جون لوك يف تاريخ الفكر السيايس بفالسفة العقد

االجتامعي ،الذين حاولوا تفسري نشوء املجتمع السيايس من خالل

نظرياتهم املتباينة؛ التي كانت منهالً ،ومرجعاً نظريّاً لجميع الساسة
يف شتى الحقب والعصور ،فمنهم من وجد مرشوعية حكمه عند

هوبز ،ومنهم من وجدها عند غريه ،وميكننا تلخيص فلسفة لوك
السياس ّية يف مجموع ٍة من النقاط أولها معارضته لنظرية الحق
اإللهي للملك ،التي نجدها واضحة يف.تابه يف الحكم املدين،
ٍ
انتقادات لنظرية روبرت فيلمر ،التي يوجز
حيث يستهل كتابه.توجيه
لنا لوك يف النص التايل منطقها وخلفيتها« :يتلخص موقف السري
روبرت فيلمر الرئييس يف أن البرش ليسوا أحرارا ً بالطبع ،وهذا هو الركن

الذي ترتكز عليه امللكية املطلقة عنده وتنتصب شامخ ًة بحيث
كل سلط ٍة ،تناطح برأسها السحاب وتحلِّق فوق
تصبح سلطتها فوق ِّ
جميع الشؤون البرشية والدنيوية حتى يكاد الفكر أ ْن ال يلحق بها

وحتى لتعجز العهود وااليامني التي ترتبط باالله غري املتناهي أن

تربطها ولكن إذا انهار هذا الركن انهار معه كل البنيان الذي يشيده
عليه وعادت الحكومات إىل حالها األوىل.»[[[..

يظهر أ ّن أطروح َة فيلمر تربي ٌر للحكم املطلق ،الذي يتعارض

مع روح الدولة التي ُوجدت من أجل حامية الحقوق واالرتقاء

باملواطنني ،فالحكم املطلق عند جون لوك ليس إلّ تكبيالً وتقييدا ً
 -1جون لوك ،يف الحكم املدين ،ترجمة ماجد فخري ،اللجنة الدولية لرتجمة الروائع،
بريوت  ،1959ص ،80 :د.ط.
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لحرية اإلنسان ،وشكالً من أشكال الطغيان ،فهو« :مامرسة السلطة
ق ُّ
ط والتي يستحيل أن تكون حقًّا المرئٍ
حق َ
أي ٍّ
التي ال تستند إىل ِّ

ما ،واستخدام امرئٍ ما السلطة التي وقعت إليه ،من أجل مصلحته

الخاصة ،ال من أجل خري املحكومني ،حيث يجعل الحاكم إرادته

قاعد َة السلوك عوضاً عن القانون»[[[.

مؤسيس نظرية الحقوق الطبيعية لإلنسان ،الحقوق
يعترب لوك من ِّ
لكل فر ٍد حق السلطة وحق االنخراط يف ٍ
اجتامعي
عقد
التي متنح ِّ
ٍّ

بغية تكوين دول ٍة ،كام كانت فكرة امللِكية من أهم التصورات التي

طرحها لوك؛ واملجتمع السيايس ُوجد لحاميتها وحامية الحقوق
الطبيعية للفرد واملصالح الشخصية.

إيجاب ،وعرب هذا
نشأت الدولة يف رأي لوك.تيجة عقد موافق ٍة أو
ٍ

العقد انتقل األفراد من حياتهم الطبيعية إىل مجتمعٍ منظَّمٍ  ،ويف هذه
الحالة تكون بنية العقد مركب ًة من عنرصين ،سلط ٍة حاكم ٍة ،وجامع ٍة
محكوم ٍة ،والنتيجة املرتتبة عن هذا املركَّب هو االلتزامات املتبادلة

كل منهام ،فاألفراد يلتزمون بالخضوع للسلطة السياس ّية والوالء
بني ِّ
لها ،بينام تلتزم السلطة.تنظيم حياة الجامعة ،وإقامة العدل ،وعدم
املساس بحقوق األفراد التي لن يتنازلوا عنها ،والنص التايل يكشف

عن..« :وهكذا ،فحيث يؤلف عد ٌد من الناس جامع ًة واحد ًة ويتخىل

كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه ،ويتنازل عنها
ُّ

ين وهو
للمجتمع ،ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتم ٌع
سيايس أو مد ٌّ
ٌّ
ما يحدث كلام تألّب عد ٌد من البرش ما برحوا عىل الطور الطبيعي
.-1ون لوك ،املرجع نفسه .ص( 263 :د.ط).

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

ٍ
واحد وألّفوا شعباً واحدا ً ودول ًة واحد ًة تخضع لسلط ٍة
يف مجتمعٍ
حكومي ٍة عليا واحد ٍة أو عندما ينضم فر ٌد ما أو يلتحق بحكوم ٍة قامئ ٍة
فعالً ألنه بذلك يخ ّول املجتمع أو السلطة الترشيعية فيها»[[[.

فالعالقة بني الحاكم واملحكوم هي عالق ٌة بني حاكم ومواطن،

فالسلطة ملزم ٌة مبراعاة القيود الواردة يف العقد ،واإلخالل بها هو
عود ٌة للحق املطلق ،واالعتداء عىل حقوق األفراد ،يُ ِ
خ ُّل برشط
ٍ
كأساس ملرشوعية الحكم ،فاألفراد أو املواطنني ميلكون
الرضا

حق مقاومتها وفسخ العقد معها ،ألن والءهم للسلطة ليس وليد
عبوا عنه بإرادتهم الحرة.
إكرا ٍه ،وإمنا ترتّب عىل الرضا الذي ّ
ففي الفقرة الثالثة من الرسالة الثانية يع ِّرف السلطة السياس ّية
فيقول« :أنا أعني بالسلطة السياس ّية حق س ّن القوانني ،وتطبيق
عقوبة اإلعدام ،وما دونها من العقوبات لتنظيم امللكية واملحافظة
عليها ،واستخدام قوة املجتمع يف تنفيذ هذه القوانني ،ويف الدفاع
عن الدولة ضد العدوان الخارجي ،وكل ذلك ليس إال من أجل

الخري العام»[[[.

فالسلطة العليا هي السلطة الترشيعية..« :التي تضع القوانني التي

يجب عىل السلطة التنفيذية تنفيذها وفرضها بالقوة ،وإذا انتهكت

السلطة التنفيذية األمانة ،فلن يكون هناك التزا ٌم نحوها وميكن
عزلها»[[[ ،والقانون يحمي امللكيات وصالحية السلطة التنفيذية
 -1جون لوك ،يف املجتمع املدين ،مرجع سابق ص.189 :
 -2ليو سرتاوس ،الجزء الثاين ،املرجع نفسه ،ص.8 :
 -3عبد الرحمن بدوي.،وسوعة الفلسفة ،الجزء الثاين ،املؤسسة العربية للدراسات
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تتحدد بحامية ورعاية املصلحة العامة وال تجتمع السلطة الترشيعية
والتنفيذية يف األيدي ِ
نفسها ،وكل سلط ٍة يجب أن تكون عادلةً ،كام

ح ملبدأ املواطنة والذي
أن املحكوم ميلك حق الثورة ،فأهم ملم ِ
هو املساهمة بإيجابية وفعالية يف املسار السيايس وخضوع الحكام

للقانون ،فهم كام يقول لوك« :مثلهم مثل باقي الشعب ،وليسوا فوق
القانون ،والدولة ينبغي أن تكون دولة قوانني ،ال دولة شخصيات»[[[.
إن أثر لوك يف الفكر السيايس الحديث يبدو جل ًّيا للعيان ،إذ

اعتربته أمريكا فيلسوفها ،ومرجعها السيايس ،فمن كتاباته كام يقول

جون ميللر ( )John Millerاستمد األمريكيون الحجج التي هاجموا

رجل
بها امللك ،والربملان يف حكمهام املتعسف ،ولو كان هناك ٌ

واح ٌد قد يُقال أنه ساد الفلسفة السياس ّية يف عهد الثورة االمريكية،
فذلك هو جون لوك ،و ْ
إل تأويالً
مل يكن الفكر السيايس األمرييك ّ

ملا كتبه لوك»[[[.

جان جاك روسو.
جان جاك روسو ( )1778/1712من أكرث فالسفة القرن الثامن

عرش تقريرا ً لفرضية العقد االجتامعي وهي الفرضية التي تقرر كيفية
االنتقال من (حالة الطبيعة) إىل (حالة املدنية) مع مامرسة اإلنسان

والنرش ،بريوت ،الطبعة األوىل .379 :.،1984
 -1فايز صالح أبو جابر ،الفكر السيايس الحديث ،دار الجيل ،بريوت  ،1985ص.92 :
(د.ط ).
 -2زيك نجيب محمود،حياة الفكر يف العامل الجديد ،دار الرشوق ،مرص ،الطبعة
الثانية.982.ص .14 :

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

لحقوقه الطبيعية ،وملخص هذه الفرضية كام يقول الجابري( :أن
اإلنسان بطبعه ال يستطيع أن يعيش مبفرده ،وملا كانت إرادتهم.

ختلف وتتضارب ،فاجتامعهم ال يستقيم ،إال إذا كان مبنيًّا عىل
ٍ
ٍ
واحد منهم عن حقوقه كافة
كل
تعاقد يف ما بينهم ،يتنازل مبوجبه ُّ
اعتباري
تجسدها الدولة كشخص
ٍّ
للجامعة التي ينتمي إليها ،والتي ّ
ينوب عن الناس يف تنظيم مامرستهم لحقوقهم ،وبذلك تتحول

تلك الحقوق الطبيعية إىل حقوق مدنية ،وتبقى الحرية واملساواة
هي جوهر هذه الحقوق)[[[ ،وهذه الرشاكة املؤسسة عىل فكرة العقد

توجد كام يقول روسو( :هيئةً معنوي ًة متضامنةً ،مؤلف ًة من األعضاء
مناسب ًة لعدد أصوات املجلس ،وهذه الهيئة تستمد من العقد نفسه
وحدتها ،وشخصيتها املشرتكة ،وحياتها وإرادتها[[[) .واملجتمع

أخالقي ،فالفرد
هو مصدر الحرية ،وخارج املجتمع ال يوجد يش ٌء
ٌّ

هو املواطن ،فاملواطنة مسألة طبيعية ،وهناك ٌ
فرق بني الوطنية

( )patriotismواملواطنة ( ،)citizenshipفالوطنية ليست هي الوالء
ني ورقع ِة ٍ
أرض ،أو حتى مجرد الوالء لجامعة بذاتها ينتمي
لوطنٍ مع ٍ
إليها الفرد ،وإمنا هي الوالء لجامع ٍة ٍ
ذات مثلٍ عليا محدد ٍة تحتل
فيها حرية الفرد ورفاهيته.ملركز األول؛ ويبدو أن مالمح مواطنة دولة
املدينة.حرض يف مفهوم املواطنة عند روسو ،فهي الوالء للجامعة

السياسيّة التي تسهر عىل الحفاظ عىل مجموع الحقوق والواجبات
.-1حمد عابد الجابري ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان.،نشورات مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،الطبعة الثانية  1997ص.152 :
 -2جان جاك روسو ،العقد االجتامعي ،ترجمة :بولس غانم ،اللجنة اللبنانية لرتجمة
الروائع ،بريوت ( 27 :.1972د.ط).
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الطبيعية التي ال يقوم املجتمع السيايس املنظم إال بها؛ كام أنها
املساواة بني مواطنني يكون انتامؤهم إىل جامع ٍة برشي ٍة واحد ٍة،

خاصا بها ،تربط بني أعضائها مشاع ُر ومفاهي ُم
تؤلف كياناً سياسيًّا
ًّ
مشرتكةٌ ،مساوا ٌة يف مجموع ٍة من الحقوق والواجبات ،يحدوها
الوعي بهذا االنتامء ويحددها يف إطا ٍر من وحدة الهدف واملصري،

ويعتمد روسو عىل قاعدتني :القاعدة األوىل :املشاركة اإليجابية

من جانب الفرد يف عملية الحكم ،يقول روسو« :أنه مبجرد أن
ينرصف أو يبتعد الناس عن االهتامم اإليجايب بشؤون الدولة ،أو

إذا حيل بينهم وبني هذه املشاركة االيجابية ،يكون الوقت قد حان

العتبار الدولة يف حكم املفقودة»؛ والقاعدة الثانية :اعتبار جميع
املواطنني أمام القانون شخصاً واحدا ً ،وال ميكن التفرقة بينهم

مطلقا ،فينبغي املساواة الكاملة بني أبناء املجتمع الواحد كلهم،

كل من جون
كام يدعو أيضا إىل املساواة االقتصادية التي رفضها ٌّ

لوك ،وفولتري ،بحجة التفاوت الطبيعي يف قدرات الناس ،إضاف ًة

إىل املساواة السياسيّة والقانونية ،فانعدام املساواة كام يقول روسو

يد ّمر الخري الطبيعي يف اإلنسان ،ويجلب الشقاء عىل الكثريين،

ويجعل املجتمع يف حالة تنافر متزايدة ،ويفقده وحدته ،بل ومربر
أي مواطنٍ من الرثاء
وجوده) ،ومن« :يجب ألّ يكون يف املجتمع ُّ
أي مواطن من الفقر بحيث
بحيث يستطيع أن يشرتي غريه وال يكون ُّ
يضطر إىل بيع نفسه».

[[[

 -1املرجع نفسه ،ص.71 :

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

الليربالية واملواطنة:
مشتق من الكلمة الالتينية ( )liberالتي تعني
الليربالية مصطلح
ٌّ

«ح ّر» ،ومتتد جذورها األوىل يف الثورة اإلنجليزية الثانية لعام 1688

والتوس َع يف
الديني،
والتسامح
التي أرست أسس النزعة الدستوري َة
ُّ
َ
َّ

النشاط التجاري ،والنظري ُة الفردي ُة هي القاعدة النظرية التي قامت
عليها الليربالية.

كل فر ٍد يتمتع مبجموع ٍة من
وجوهر هذه الفلسفة يقوم عىل أ ّن َّ

الحريات الطبيعية أو الحقوق الطبيعية التي تجد يف الطبيعة اإلنسانية

مرجعيتها ،ومهمة السلطة السياسيّة هو حامية هذه الحقوق وليس
لها الحق يف أن تتدخل يف نشاطات األفراد إال بقد ٍر محدو ٍد ،وإال
ا ُعتُربت متجاوِز ًة للحدود أو القيود التي التزمت بها خالل عملية

التأسيس؛ وقد ارتبطت الفلسفة الفردية اقتصاديًّا بالنظام الرأساميل
وكانت تعبريا ً عن تطلعات الطبقة الرأساملية التي كانت يف مرحلة

النمو آنذاك يف التخلص من الحكم املليك املطلق ،وضامن حرية
النشاط االقتصادي أو ما يُعرف مببدأ حرية التعامل «اتركه يعمل،
اتركه مي ّر».

واملواطنة يف الفلسفة الليربالية هي النموذج الرئيس الذي قامت

عليها فلسفة املواطنة يف الوقت الراهن ،وهي رابط ٌة سياس ّي ٌة بني

الفرد والدولة ،تتحدد من خاللها العالقة بني الحقوق والواجبات؛

كام نجد أن املرونة هي الصفة التي م ّيزت هذا املفهوم يف الفلسفة
الليربالية ،فتارة يحمل دالل ًة سياس ّيةً ،وتار ًة مدني ًة حقوقيةً؛ فالفرد
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ٍ
ٍ
وإمكانات فطري ًة ينبغي احرتامها وتوفري االمكانيات
مؤهالت
ميتلك
لتحقيقه.

وينبغي وضع حقوق األفراد وحرياتهم الخاصة فوق اعتبارات

املنفعة االجتامعية أو الرضورات السياس ّية ،وقد ص ّنف ج .ستوارت

مل ( )John Stuart Mill) (1807/1873الحريات الرضورية للفرد
إىل ثالث :حرية الضمري تتعلق بحرية العقيدة والفكر والعاطفة
والتعبري قوالً ونرشا ً ،وحرية االختيار وتشمل حرية العمل ،حتى

ولو اعتقد اآلخرون بسخافة هذا العمل أو بعده عن الصواب،

وحرية تكييف األفراد حياتهم مبا يالئم شخصياتهم ،أما الصنف

الثالث فيتعلق بحرية االنتامء ،وتشمل حرية االنضامم إىل األحزاب

والجامعات ،فرف ُع القيود القانونية عىل حرية الفكر والتعبري
رضوريةٌ.رفع حجب الجهل واكتشاف الحقائق»[[[.
واحرتام هذه الحريات هو املعيار الذي يعتمده جون ستوارت

مل يف تقييم السلطة السياس ّية والرأي العام ،فالقاعدة العامة التي

رب
تُبنى عليها املواطنة يف املجتمع الليربايل هي« :أن يرتك لألفراد أك ُ
قد ٍر ممكنٍ من حرية الترصف يف كل الحاالت التي ال يستطيعون
فيها إيذاء ٍ
أحد غ ِ
ري أنفسهم ،وذلك ألنهم خري من يق ِّدر مصالحهم
الذاتية ،وال يصبح فرض القيود رضوريًّا إال ملنعهم من إيذاء بعضهم

البعض ،ألن مامرسة الحزم والشدة إزاء الفرد يف هذه الحالة تكون
 -1جون ستيوارت مل ،الحرية ،ترجمة :عبد الكريم أحمد ،مؤسسة سجل العرب،
القاهرة  ،1966ص ( .37 :د.ط ).

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

أمناً للجميع»[[[ .فاملواطنة فضا ٌء يساهم يف تنمية القدرات الفردية،
مع الشعور باملسؤولية الفردية والجامعية.

يف املاركسية :
رفضت املدرسة املاركسية املنحى الذي تنتهجه الليربالية

يف املواطنة ،والتي تربطها بدفع الرضائب؛ فاملواطنة يف
التصور املاركيس مرتبطة بالحقوق العامة للمواطنني ،وعىل

كل املستويات ،والتنظري املاركيس كان يهدف إىل بناء مواطنٍ

دميقراطي ،فاملواطن عنده هو املوضوع املجرد غري
اشرتايكٍّ
ٍّ
الواقعي يف تاريخ غري طبيعي.
كام أن التقاطع بني املواطن والحرية يف الحقوق السياسيّة

واملدنية.ان يعيد النقاش حول املساواة الطبيعية عند البعض
والثقافية عند البعض اآلخر .وبقدر ما نال املواطن حقه الكامل يف

الترصف بشخصه وملكيته ابتعد عن تلك الصورة التي رسمها رواد
االشرتاكية؛ فالخطاب السيايس القانوين للدولة الحديثة يتخذ من

الفرد املجرد نقط َة انطالقٍ وبذلك يحاول اخفاء انقسام املجتمع
ٍ
ري عن فصل املنتجني عن وسائل
إىل
طبقات وهذا التجريد هو تعب ٌ
اإلنتاج ،فانفصال الدولة الحديثة عن املجتمع املدين حسب الرؤية
ري عن نشوء مواطن ٍة بعيد ٍة عن الفضاء االجتامعي.
املاركسية هو تعب ٌ
شيوعي بطريق ٍة قانوني ٍة
كام دعا كارل ماركس إىل إنشاء مجتمعٍ
ٍّ

تخ ّول له حق س ّن الرشائع والقوانني بواسطة الشعب واإلدارة
 -1املرجع نفسه ،ص.38 :
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االختيارية للعدالة ،وإىل جانب هذا يرى بأن تاريخ املجتمع
البرشي بأرسه حتى يومنا هذا ما هو إال تاريخ الرصاع بني الطبقات،

وكانت الطبقة العاملة هي الضحية األوىل للتفاوت ،وبالتايل يجب
االرتفاع بالربوليتاريا إىل وضع الطبقة الحاكمة لتحقيق الدميقراطية،

واملواطنة يف نظره ال تتحقق إال بتحطيم نظام املجتمع البورجوازي،
وخلق مجتمع اشرتايك قائمٍ عىل العدالة واملساواة والتمتع بالحقوق

وأداء الواجبات يف ظل املواطنة االشرتاكية.

أما عند فريدريك إنجلز ،املواطنة تواز ٌن بني الحقوق
ٌ
حقوق اجتامعي ٌة ومدنيةٌ ،وسياس ّيةٌ ،وعليه
والواجبات ،فاملواطن له
واجباتٌ اتجاه وطنه منها واجب الدفاع الوطني ،واملشاركة يف

املصاريف العامة ،واحرتام القانون ،وهذا االلتزام املتبادل بني

الحق والواجب ،يخلق للمواطنة مركزا ً قانونياً متميزا ً يتمتع بالحصانة
الدستورية واالحرتام ،والنفاذ يف الحياة العامة دون معوقات إدارية،

وهذا يستلزم بالرضورة صياغة السبل والوسائل الكفيلة التي تضمن
للمواطن امكانية مامرسة حقوقه بشكلٍ فعا ٍل ومستم ٍّر ،حيث دعا
إىل النظام ضد االنتهازية ،كام نظر إىل املساواة واإلخاء يف التوزيع

رصح أن الحرية االشرتاكية للجميع وبالتايل يجب
االقتصادي ،و ّ
ٍ
تفاوت يف الحياة داخل املجتمع االشرتايك.
كل
اجتثاث ِّ

يورغن هابرماس:
يعترب من أهم علامء االجتامع والسياسة يف عاملنا املعارص،

كام يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية ،وميثل الجيل

الفصل الثاني :الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

الثاين من فالسفة مدرسة فرانكفورت ،الجيل الذي قاد النظرية
النقدية نحو مرحل ٍة من الشمول واالتساع .واملواطنة عنده هي
املواطنة الدميقراطية أو املواطنة الدستورية ،التي هي انسجام أفراد
املجتمع السيايس مع املبادئ القانونية ذات األهداف الكونية،

ويتعلق األمر مببادئ العدالة والدميقراطية واملساواة يف املواطنة

حساب
وحقوق اإلنسان ،وبها تتأسس دولة القانون القامئة عىل
ٍ
لكل فر ٍد منا مجموع ًة من الحقوق والواجبات م َّوثق ًة
عقالن يقدم ّ
ٍّ

بالتزاماته واستحقاقاته نحو غريه ونحو الدولة .ويكون الدستور هو
املرجع األصيل للهوية الجامعة ،كام يتطلب التوافق عليه كوثيقة

تعاقدية بني مواطنني متساوين يف دولة.

واملواطنة الدستورية يف حاج ٍة لثقاف ٍة سياس ّي ٍة ليربالي ٍة ومدني ٍة
ين تحكمه قي ٌم دميقراطي ٌة وترشيعاتٌ عامليةٌ.
وفضا ٍء
عمومي كو ٍّ
ٍّ
والحقوق التي متيز هذا النموذج من املواطنة هي الحقوق املدنية،

وتحتل املرتبة األوىل يف سلم الحقوق وتتمثل يف حق املواطن يف
الحياة بحري ٍة ،طاملا أنها ال تخالف القوانني ،وال تتعارض مع حرية
كل مواطنٍ يف حامية القانون له ،وحقه يف حرية
اآلخرين؛ وحق ِّ

الفكر والدين واعتناق اآلراء وحرية التعبري وفق النظام والقانون.

أما الحقوق السياس ّية التي تيل الحقوق املدنية فتتمثل يف حق

االنتخاب واملشاركة يف السلطة الترشيعية والسلطات املحلية

والبلديات والرتشّ ح ،وحق كل مواطن بالعضوية يف األحزاب
والتنظيم يف حركات وجمعيات ،ومحاولة التأثري يف القرار السيايس
وشكل اتخاذه من خالل الحصول عىل املعلومات ضمن القانون،
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والحق يف تقلد الوظائف العامة يف الدولة ،والحق يف التجمع
السلمي.

وأخريا ،الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واملتعلقة

بالحقوق االقتصادية مثل حق املواطن يف العمل ،وأبرزها الحرية
النقابية ،كاالنضامم إىل النقابات والحق يف اإلرضاب ،أما الحقوق

االجتامعية والتي منها حق كل مواطنٍ .ي الحد األدىن من الرفاه
االجتامعي واالقتصادي ،وتوفري الحامية االجتامعية ،والحق

يف الرعاية الصحية ،والحق يف الغذاء الكايف ،والحق يف التأمني
االجتامعي ،والحق يف املسكن ويف التنمية ،والحق يف خدمات
كافية لكل مواطن ،وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم

والثقافة.

توماس مارشال:
أثر التصنيف الثاليث للحقوق الذي طرحه هابرماس يف مرشوع

العامل االجتامع الربيطاين توماس مارشال[[[ ()thomas Marshall

 ،)(1893- 1981الذي كانت بحوثه من الدراسات الرائدة التي

أسهمت يف إثراء مفهوم املواطنة يف العرص الحديث ،حيث استطاع

أن يضع إطارا ً نظريّاً شامالً استوعب من خالله تجربة الدولة القومية
الحديثة ودولة الرفاهية ،خاصة بعد الحرب العاملية الثانية ،فهو
مرجعي للمواطنة ،استمد منه أغلب الباحثني الدالالت
أساس
ٌ
ٌّ

ين ُعرف مبساهامته يف املواطنة والسياسة االجتامعية ،من أهم آثاره :املواطنة والتنمية
 -1عاملُ اجتام ٍع بريطا ٌّ
االجتامعية.
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املتعددة ملبدأ املواطنة ،ونالحظ أن التعريف الذي قدمه توماس
مارشال للمواطنة يخرج عن السياق النظري والنسقي الذي ُو ِ
ضع

فيه املفهوم خالل مساره التاريخي األفقي ،فهي عنده مجموع ٌة من
س ،فاملؤسسات هي اإلطار الذي
ٍّ
الحقوق متارس
بشكل م َؤ َّس ِ ٍّ
متارس فيه املواطنة ،والدولة هي املؤسسات ،فبغيابها تصبح
ح ،فاألعامل الخريية مثال تحمل بعدا ً أخالقيًّا،
الدولة مجر َد شب ٍ
ولكنها قد تنحرف عن الخط األخالقي الذي رسمته إذا مل تنظم
وتوضع يف إطار مؤسسايت؛ ونعتقد أن الصعوبات التي وقفت
والزالت تقف أمام تجسيد القيم األخالقية اإلسالمية هي غياب

املؤسسات القانونية والتنظيمية املوضوعية واملستقلة يف قراراتها.
ٍ
ِ
ثالث
وتتكون املواطنة عند توماس مارشال من
مؤرشات:

املؤرش املدين ،املؤرش السيايس ،املؤرش االجتامعي.

املؤرش املدين يتضمن الحريات الفردية وحرية التعبري

واالعتقاد واإلميان وحق االمتالك وتحرير القيود والحق يف العدالة

يف مواجهة اآلخرين الذين يظلمونه يف إطار املساواة الكاملة،
واملؤسسات التي تسهر عىل حامية هذه الحقوق هي املؤسسات
القضائية ،فالقضاء هو املؤسسة التي تسهر عىل تجسيد هذه

الحقوق عىل أرض الواقع كام أن هذه املؤسسة إذا مل تكن مستقل ًة

بسلطتها ومل تكن إلَّ تابعاً فإنها ال تقدر عىل تجسيد العدالة التي ال
إل يف ظل تفتُّقِ هذه الحريات.
تُفهم َّ

املؤرش السيايس :يعني الحق يف املشاركة.ن خالل القوى
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السياسيّة املوجودة يف املجتمع باعتبار املواطن عضوا ً فاعالً.ي

كناخب لهذه القوى السياسيّة ،ونالحظ أن
السلطة السياسيّة أو
ٍ
أغلب القراءات املقدمة ملبدأ املواطنة تركِّز عىل هذا املؤرش أكرثَ
من غريه بحكم أن املواطنة هي املشاركة يف الحكم عرب االنتخاب،

ولكن نعتقد أ ّن هذا املظهر من املواطنة ليس من املعطيات
وتهذيب،
الجاهزة عند أفراد الشعب بل هو مسأل ٌة تحتاج إىل تربي ٍة
ٍ
ولذا نالحظ أن الفالسفة ورجال السياسة يضعون للرتبية املواطنية

حيزا ً واسعاً يف مشاريعهم السياسيّة ،وهو ما اصطلح عليه توماس

باملؤش االجتامعي.
مارشال
ِّ

املؤرش االجتامعي :هو الذي يتعلق بحق املواطن يف التمتع

بالرفاهية االقتصادية واألمان االجتامعي ،والتمتع بحياة جديرة
بإنسان متحرض وفقا للمعايري التي تم التوافق عليها ،واملؤسسات
املتكفلة برعاية هذا املؤرش هي املؤسسات التعليمية ،والنظام
الصحي ،والخدمات االجتامعية.

الفصل الثالث
أسس المواطنة

الفصل الثالث:
أسس املواطنة

 - 1الدميقراطية:
مناسب ملبدأ
ج ٍه سيايس فضا ٌء
الدميقراطية كنظامٍ وتو ُّ
ٌ
املواطنة ،حيث إ ّن العالقة بينهام تتداخل يف شكلٍ
تالحمي ال
ٍّ

اصطالحي يجمع بني الشعب
نحت
تنفصم عراه ،فالدميقراطية
ٌ
ٌّ
والسلطة ،فهي حكم الشعب نفسه بنفسه ،وتؤسس عمليًّا ملبدأ
املواطنة ،فاملشاركة التي تقوم عليها املواطنة ال تتحقق إال يف

النظام الدميقراطي ،يف مقابل األنظمة االستبدادية التي تحرص

السلطات الثالث يف شخص امللك.

والقاعدة األساس تقتيض التجانس بني املبدأ والسياق،

يف
فاملواطنة أيضا..« :تحتاج ليك تتحقق وتستمر إىل منا ٍ
خ ثقا ٍّ
تعددي يحرتم القانون وحقوق
دميقراطي
وسيايس
واجتامعي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
اإلنسان ويوفر رضورات العيش الكريم ،وإال بقيت نزع ًة عاطفي ًة
عابر ًة تظهر أحيانا لكن رسعان ما تختفي[[[».

املواطنة مبدأٌ
ومادي
يف
ٍّ
سيايس مد ٌّ
ين ال يحتاج إىل فضاء جغرا ٍّ
ٌّ

 -1عبد الجليل أبو املجد ،مفهوم املواطنة يف الفكر العريب االسالمي ،إفريقيا الرشق،
املغرب  ،2010ص.ص.19-18 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

فحسب ،بل هي بحاجة إىل نسقٍ من القيم األخالقية والرتبوية،

فموقع الفرد يف املخيال االجتامعي يالزم التعاطي السيايس عند
الفرد أو الجامعة التي متثل الشعب يف مامرسة السلطة ،ولهذا نجد

أن الرتبية املواطنية رضور ٌة مدني ٌة لتفعيل مبدأ املواطنة يف املجتمع
الدميقراطي ،فأغلب األنظمة الدميقراطية يف روحها استبدادية

وإمربيالية ،فالدميقراطيات الشعبية عىل سبيل املثال خالل الحرب
دميقراطي،
الباردة مل تكن إال نُظُامً سلطوي ًة مستبد ًة مغلف ًة بطال ٍء
ٍّ

ح.
فالدميقراطية هي أنطولوجيًّا ،مجر ُد اصطال ٍ

وعىل قاعدة اعتامد النظام الدميقراطي مبدأ الحرية واملساواة،
يف مقابل األنظمة االستبدادية التي تعتمد ح ّز الرؤوس كأدا ٍة رضوري ٍة

يف إثبات السلطة ،فإن امكانية االنفالت يف األنظمة الدميقراطية
يبقى ممكناً ،ولهذا فهي بحاج ٍة إىل ضواب َ
ط أخالقي ٍة تكون أصيل ًة
يف الطبيعة البرشية للمواطن ،وهذا ما نجده عند مونتسكيو[[[∗ إذ

يؤكد عىل حضور الفضيلة يف املجتمع الدميقراطي ،يقول« :ال
ح يف الحكومة امل ِلكية أو الحكومة املستبدة
احتياج إىل كبريِ صال ٍ
حتى يستقيم أمرها أو تبقى ،فقوة القوانني يف األوىل وذراع األمري

املرفوعة ..تنظامن أو متسكان كل يشء ،ولكن ،ال بد للحكومة
ٍ
نابض زيادةً ،ال بد لها من الفضيلة»[[[.
الشعبية من
من هنا فإن االلتزام والتحيل بالقيم األخالقية رضور ٌة مدنيةٌ،
ٌ
فرنيس............1755/1689 :
وسيايس
فيلسوف
 ∗-1شارل دي مونتسكيو:
ٌّ
ٌّ
 -2مونتسكيو ،روح الرشائع ،ترجمة عادل زعيرت ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
 ،2010ص.37 :
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ويقارب مونتسكيو عىل حضور القيم يف املامرسة الدميقراطية
ٍ
لطيف يف تتمة النص ،حيث إن التعايل املوجود يف اعتقاد
بشكل
الحاكم أو امللك عىل القانون يظهر أيضا يف املامرسة الدميقراطية،
ولكن بشكلٍ مختلف ،يقول..« :يف الحكومة الشعبية ..يشعر من

يأمر بتنفيذ القوانني بأنه خاض ٌع لها بنفسه وبأنه يحمل عبئها»
أخالقي ،يشعر فيها
فالعالقة بني السلطة والحاكم محكوم ٌة مبعيا ٍر
ٍّ
[[[

الحاكم مبسؤوليته األخالقية والقانونية أمام املواطنني.

واملفهوم السيايس الرئيس يف النظام الدميقراطي هو التأصيل

الفردي للرشعية ،فرشعية السلطة ليست عام ًة وضبابي ًة مثل ما هو

موجود يف األنظمة املستبدة ،فرشعية السلطة مست َمد ٌة من املواطن
ال من السلطة ذاتها ،وهو ما يظهر يف املادة الثالثة من إعالن حقوق
كل سلط ٍة ،فال رشعية لحاكم
اإلنسان التي تقر بأن االمة هي مصدر ِّ

أي دون
سوا ًء أكان فرادا ً أم حزباً ال يستمد سلطته ورشعيته من األمةْ ،
إجامع االرادة العامة عليه وعىل قراراته.

كام يتضمن التأسيس الحدايث للرشعي إشار ًة إىل تحييد وفصل

سلطة اإلكلريوس عن املامرسة السياسية ،بسبب الجور املامرس

من طرف السلطات الدينية بشكلها العام .فالتعاطي املذهبي مع
األفراد واملواطنني يستلزم التفرقة ،وتحييدا ً لمبدأ املساواة ،ألن

التعامل سيكون إثن ًّيا ،فاألفراد ليسوا ذواتاً حقوقي ًة مستقلةً ،ألن
معطى أنطولوج ًّيا ،بل الزم ًة
اإلنسانية يف املفهوم الحدايث ليست
ً

مدنيةً ،فالحقوق التي ميلكها الفرد ناتج ٌة عن انتامءاته املدنية
 -1مونتسكيو ،روح الرشائع ،مرجع سابق ،ص.38 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

للمجتمع وليس لوجوده كإنسان ،فاملجتمع املدين هو الذي

يؤسس للحقوق ،ال العكس ،ويعني ذلك أن الحقوق ناتج ٌة عن
ٍ
تعاقد بني األفراد داخل جامع ٍة.

 - 2الوالء:
يطرح الوالء يف املواطنة إشكاالً عىل مستوى الداللة ،إذ يوحي

يل للوالء الخضوع واالستسالم للسلطة ،وهو املعنى
املعنى األ َّو ِّ

الذي تحاربه فلسفة املواطنة ،فالوالء وضعي ٌة سياسي ٌة كانت حارض ًة

يف األنظمة التسلطية ،ولكن املعنى املدين الذي يحمله اللفظ رضورة
ٍ
مؤسسات ،إال بوجود رابط ٍة
سياسي ٌة وقانونيةٌ ،إذ ال ميكن قيا ُم دول ٍة
واجب
بني املواطن ،ومؤسسات الدولة ،فالوالء للسلطة أو للدولة
ٌ
يقابل الحقوق السياس ّية التي يتمتع بها املواطن ،ويتلخّص واجب
الوالء يف« :العمل دامئا عىل املحافظة عىل أمن الدولة الخارجي
والداخيل ،وعدم التفريط يف واجب اإلخالص نحو الوطن.[[[»...

والوالء اجتامعيًّا هو الحفاظ عىل الرباط ،والعالقة بني الفرد

واملؤسسة ،التي قد تكون دينيةً ،وهو الوالء الديني الذي يُنظر إليه
عائق أمام املواطنة ،ويبحثون عن وال ٍء مج َّر ٍد عن
سياسيًّا عىل أنه ٌ
يف ،وقد يكون الوالء متثالً ملبادئَ ملنظم ٍة أو
ِّ
إثني ،وثقا ٍّ
كل انتام ٍء ٍّ

معيٍ ،ال يهتم فيه الفرد بالنتائج املادية بالقدر الذي
حزب
ٍ
سيايس َّ
ٍّ
يكون فيه التمثل واالعتقاد بصوابية االختيار.

 -1إسحاق منصور.،ظريتا القانون والحق ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،1992
ص ،285 :د .ط.
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أ ّما يف التصور اإلسالمي فاملفهوم القريب من مصطلح الوالء

هو البيعة التي يع ّرفها ابن خلدون بقوله« :العهد عىل الطاعة ،كأن

يعاهد املبايع أمريه عىل أن يسلم له يف أمر نفسه ،وأمور املسلمني

ال ينازعه يف يشء من ذلك ،ويطيعه يف ما يكلّفه به من األمر عىل
املنشط واملكره»[[[.

يل عن التعاقد املوجود بني
فهو ،إذا ً ،وضعي ٌة قانوني ٌة وتعب ٌ
ري أ ّو ٌّ
شكل من أشكال التسليم والتنازل
ٌ
الفرد املواطن والسلطة ،أو هو
للسلطة عن بعض االمتيازات الطبيعية التي تك ِّون بعضاً من الهوية
اإلنسانية باألصالة والتي قد تشكِّل عائقاً أمام التعايش مع الغري
عرضاً مثل :حب الذات ،التعصب لإلثنية ،والجامعة الدينية..ـ
وقبول العيش املشرتك ضمن الجامعة السياسيّة املؤلَّفة من اتحادٍ
ح ٍّر ألفرا ٍد مستقلني عن كل أشكال التبعية ،وتتحدد هوية.ملواطنني
فقط بالرباط السيايس الذي يجمعهم أي التساوي بالحقوق أمام
القانون ،وال يؤخذ باالعتبار االرتباط الديني أو العرقي أو الثقايف
أو الجذري ،وإن كانوا يع ِّرفون أنفسهم عىل مستوى الهوية اعتبارا
من أحد هذه املعايري ،فهي تقوم عىل ٍ
شخيص
وطني ،ال
عقد
ٍّ
ٍّ
شعب أو أم ٌة ما ،يأخذ شكالً
( )impersonnelتتوافق عليه جامع ٌة أو
ٌ
جزائري،
إقليم ّياً ،أو قوم ّياً ،أو قا ّريَّاً أُمم ًّيا فيمكننا الكالم عن مواطنٍ
ٍّ
يب يف الشكل
سوري،
ٍّ
عراقي يف الشكل اإلقليمي ،ومواطنٍ عر ٍّ
ٍّ
القاري ،بل
القومي ،ومواطنٍ أمرييكٍّ ومواطن أورويب يف الشكل
ّ
أممي
كوزموبوليتي.
ومواطنٍ
ٍّ
ِّ
 -1عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  ،1981ص:
 ،29د .ط.

الفصل الثالث :أسس المواطنة

والعقد الالشخيص هو العقد االجتامعي الذي يقوم عىل أساسه

اجتامع الجامعة اإلنسانية ،وهو عق ٌد
توافقي (،)conventionnel
ٌّ
يل يقوم كام ع ّرفته فلسفة األنوار عىل مبدأ «الحق الطبيعي» يف
ٌّ
إرادي ،عق ٌّ

مقابل مبدأ «الحق اإللهي» الذي تقوم عليه امللكية املطلقة ،أو البابوية
القيرصية ،أو القيرصية البابوية ،والحق اإللهي أو السلطة املتعالية التي

دافع عنها روبرت فيلمر يف كتابه «الحكم األبوي» (،)Patriarchie
الذي أشار إليه الفيلسوف جون لوك يف كتابه يف «الحكم املدين»،

والتي حاول فيها إثبات السلطة األبوية انطالقا من مصادرات ثيولوجية

اعتمد فيها قصة آدم عليه السالم ،وموقعه األنرتوبولوجي ،فهو صاحب
حق وسلطة عىل أبنائه بحكم أنه هو الذي أنجبهم «..يكتسب اآلباء

بحكم إنجابهم ألوالدهم حقًّا عليهم.[[[»..

أساس هذا التعاقد
أما جان جاك روسو ،فالوالء يشكل
َ
االجتامعي وجوهره ،إذ يقول« :ليك ال يكون العقد مجموع َة
مباد ئَ عقيم ٍة  ،فقد حوى إلزاماً ضمن ًّيا ،يكسب االلتزامات
األخرى ،وهو :إن من يرفض أن يطيع اإلرادة العامة ،ترغمه

هيئة السيادة كلها عىل الطاعة ،والذي يعني أنه يرغم عىل

أن يكون ح ًّرا ،فهو الرشط الذي مبقتضاه يوهب كل مواطنٍ
للوطن ،فيضمن له اإلفالت من كل تبعي ٍة شخصي ٍة .»[[[ ..

تتأسس عليها
الوالء للسلطة ميثل جوهر القيم األخالقية التي ّ
 -1جون لوك ،يف الحكم املدين ،ترجمة :ماجد فخري ،اللجنة الدولية لرتجمة الروائع،
بريوت  ،1959ص.43 :
 -2جان جاك روسو ،العقد االجتامعي ،املرجع نفسه ،ص ،30 :د.ط.
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املواطنة ،فمنه تستمد الدولة قوتها وسيادتها ،ال من االنتامءات
اإلثنية أو الطائفية ،فالتعدد داخل املجتمع املدين يورث الرصاع

والصدام ،والواقع العاملي يؤكّد يوماً بعد يومٍ أ ّن مصري تعدد

الوالءات هو االندثار ،فالطبيعة االجتامعية لإلنسان تنبع من دافعٍ
ين يدفعه إىل اختيار الحياة االجتامعية التي تعود عليه باملنفعة،
عقال ٍّ

ففي الحياة االجتامعية مناف ُع له ،وحاجاته املادية واملعنوية ال
ت ُؤ َّمن إطالقاً مبعز ٍل عن املجتمع ،فالوالء رك ٌن من أركان االنتامء
للدولة الذي هو وسيل ٌة إلشباع حاج ٍة أساسي ٍة منشؤها فطرة اإلنسان،
فال ميكن أن يعيش اإلنسان دون أن ينتمي إىل يش ٍء .ولذلك نجد
اإلنسان الذي ال يشعر ،إذ يحاول أن ينضوي تحت لوا ٍء ما مثل

األحزاب والتيارات وغريها.

كام أن من مستلزمات الحياة االجتامعية حصول التزاحم والتنازع

والتعارض يف ما بني مصالح األفراد داخل املجتمع ،فالبعض يرغب

يف املزيد ،والبعض يستفيد أكرث من اإلمكانيات والرثوات الطبيعية
واالجتامعية ،فتقع النزاعات التي ال ميكن حلها إال بتعيني حدو ٍد
وضواب َ
نتوصل إىل
ط تُلزِم الجميع ،ومن مجموع هذه املق ّدمات
ّ

ين
أن الوالء للسلطة
رضوري ،إذ يجب عىل األفراد يف ِّ
ٌّ
أي مجتمعٍ مد ٍّ
سيايس مراعاة حدو ٍد معين ٍة يف سلوكهم وأعاملهم ليك يتمكّن
أو
ٍّ
الجميع من االنتفاع ماديًّا ومعنويًّا من الحياة بالشكل املطلوب.

فالوالء يف املواطنة قيم ٌة طبيعي ٌة وقانوني ٌة الزم ٌة لالجتامع

البرشي ،وهي فضيل ٌة أخالقي ٌة قبل أن تكون سياس ّيةً؛ وأالن تورين

الفصل الثالث :أسس المواطنة

(∗[[[ )Alain Touraineيعترب أ ّن الوالء ليس غياباً أو تغييباً للهوية

أو الذات ،بل هو إقرا ٌر بالهوية الثقافية للذاتية أو املواطن ،وإقرا ٌر
مبوضوعي ٍة للسلطة التي يدين لها بالوالء ،فالدميقراطية الحقيقية
هي« :أن أعرتف بالخصوصية التي هي من خصوصيتي أنا
وخصوصية ثقافتي ،ولغتي ،وميويل ومحظورايت ،يف الوقت نفسه
ٍ
سلوكيات عقالني ٍة آلي ٍة ،وإين اعرتف باالزدواجية
الذي أنتسب فيه إىل

نفسها ،واالندماج نفسه املوجود لدى اآلخرين»[[[ ،فالوالء ،إذا ً ،هو

إقرا ٌر للسلطة بالحق يف السلطة مادامت العالقة بينها وبني املواطن

محكوم ًة باملواطنة.

 - 3املشاركة السياس ّية :
تعني املشاركة السياسية القيام بعملٍ من جانب املواطن مع

غريه من املواطنني ،بهدف التأثري عىل اختيار السياسات العامة

مستوى
أي
ً
وإدارة الشؤون العامة ،أو اختيار القادة السياسيني عىل ِّ
قومي ،وهي أيضاً عملي ٌة تشمل جميع صور
يل أو
حكومي أو مح ٍّ
ٍّ
ٍّ
االشرتاك ،أو إسهامات املواطنني يف توجيه عمل أجهزة الحكومة

أو أجهزة الحكم املحيل ،أو مبارشة القيام باملهام التي يتطلبها
املجتمع سوا ًء أكان طابعها استشاريّاً أم تقريريّاً أم تنفيذيّاً أم رقاب ّياً،
وسوا ًء أكانت املساهمة مبارش ًة أم غ َري مبارش ٍة.

 ∗-1آالن تورين :عا ُ
رص ،مؤلفاته" :دفاعا عن السوسيولوجيا"،
مل اجتام ٍع
فرنيس معا ٌ
ٌّ
"إنتاج املجتمع"" ،نقد الحداثة"" ،ما الدميقراطية؟ ".
.-2آلن تورين ،ماالدميقراطية ،ترجمة عبود ،كاسوحة منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،
الطبعة األوىل  ،2000ص.234 :
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وقد تعني لدى البعض الجهود التطوعية املنظمة التي تتصل

بعمليات اختيار القيادات السياسيّة ،وصنع السياسات ،ووضع

الخطط ،وتنفيذ الربامج واملرشوعات ،سوا ًء عىل املستوى الخدمي

أو عىل املستوى اإلنتاجي ،وكذلك عىل املستوى املحيل ،أو
املستوى القومي ،كام تعني املشاركة إسهام املواطنني بدرج ٍة أو
بأخرى يف إعداد وتنفيذ سياسات التنمية املحلية بجهودهم الفردية

أو الجامعية.

ٍ
وخالف بني
املشاركة السياسية يف املواطنة كانت محل جد ٍل

فقهاء القانون ،وذلك يف الكيفية ،واآلليات التي تكفل مشارك ًة

ناجح ًة وناجعةً ،وقد كان السؤال املركزي يتمحور يف األنطولوجيا

القانونية للمواطن ،هل هي ذاتي ُة مستقلةٌ ،أم بإمكان امتداد هذه
األنطولوجيا إىل جامعة االنتامء؟ واإلشكال املرتتب هو ذوبان
الفرد املواطن يف الجامعة ،أو بصيغ ٍة أخ َرى اكتساح الجامعة

ٍ
كذات قانوني ٍة.
الخصوصية املستقلة للفرد

كام تكشف القضية عن الخلفيات العنرصية للغرب،
فالنظريات التي تعاطت مع السؤال انقسمت إىل اتجاهني :اتجا ٍه

فرنيس يقر باالستقاللية ،واملساواة القانونية بني املواطنني ،يكون
ٍّ
أي التساوي بالحقوق
فيها..« :الرباط السيايس هو الذي يجمعهمْ ،
أمام القانون وال يؤخذ بعني االعتبار عالقتهم أو ارتباطهم الديني
أو العرقي أو الثقايف أو الجذري ...وهذا النموذج هو املثال

األعىل لدى روسو حيث املواطن مسا ٍو متاماً لآلخرين جميعهم،

الفصل الثالث :أسس المواطنة

ويساهم عىل قدم املساواة يف تشكيل اإلرادة العامة»[[[.
فاالعرتاف باالستقاللية واملساواة القانونية لألفراد سوف تحطم

النفوذ والجاه الذي بني عىل أشالء الهنود والسود ،ما استدعى من
النخبة األمريكية تقديم أطروحات تربيرية لتقييد املواطنة املستقلة

بالجامعة حتى يتسنى لها التضييق عىل اإلثنيات املصنفة يف
الرتاتبية العنرص وفقا لرتاتبية عنرصية.

تش ِّدد الرؤية الفرنسية عىل وحدة الجسم االجتامعي املؤلّف
من اتحا ٍد ح ٍّر ألفرا ٍد مستقلني عن كل أشكال التبعية ،املشاركة

السياس ّية ال تقوم عىل رابطة االنتامء الديني أو اإلثني ،وإن كان
جميع املواطنني ،يع ّرفون أنفسهم عىل أساس الهوية اإلثنية،

فاملواطن مسا ٍو لآلخرين.

ويساهم معهم عىل قدم املساواة.ي تشكيل اإلرادة العامة،

عائق وراف ٌد للفرقة والتصادم بني أبناء الوطن
فالتعددية اإلثنية
ٌ
َ
أصدق تعبريٍ عن فحوى هذه النظرية،
الواحد ،والنظرة اليعقوبية تعرب

و تعود يف األصل إىل.يا ٍر
سيايس بقيادة ماكسيميليان روبسبيري ∗.
ٍّ
[[[

وكانت اليعقوبية تدافع ضد الليرباليني والجمهوريني املعتدلني

عن محاربة اللغات الجهوية ،وفرض اللغة املركزية مبوازاة
فرض الجمهورية والدولة الشديدة املركزية ،ولذلك ارتبط اسمها

بالديكتاتورية واإلرهاب ورفض التعددية الثقافية واإلثنية.

 -1نرسين عبد الحميد نبيه ،مبدأ املواطنة ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،2008 ،ص.09 :
 -2أحد قادة الثورة الفرنسية الذين اشتهروا بالقسوة ،وزعيم نادي اليعاقبة أحد النوادي
الفكرية والسياسيّة النشيطة يف هذه الثورة.
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واملالحظ أن هذه النظرية تنطلق من قصدية يف االستيعاب
الثقايف وإراد ٍة ال تحرتم العادات واللغات املحلية ،فعلامنية الدولة
رضور ٌة الزم ٌة لقيام املواطنة الحقيقية ،فالرؤية الفرنسية اليعقوبية

طائفي للمواطن يف مسألة الشأن العام،
اثني أو
تلغي َّ
ٍّ
كل امتيا ٍز ٍّ
وهذه النظرة مع طبيعة ومكونات املجتمع الفرنيس الذي ينحدر من
أصو ٍل واحد ٍة تقريبا.
أما املجتمع األمرييك مبكوناته املتباينة فإنه يضع النظرية

الفرنسية أمام امتحانٍ
صعب ،فظاهرة الرق التي كانت متلك
ٍ

املرشوعية يف الثقافة والقانون األمريكيني ،قضي ٌة مرفوض ٌة يف
املنظور الفرنيس ،والهنود الحمر أيضاً رشيح ٌة مميز ٌة بهويتها الثقافية؛

اجتامعي أو
أي عمقٍ
فالنظرية الفرنسية تتعامل مع املواطن دون ِّ
ٍّ
ين ،وهذا ما انتقده الكثري من املفكرين األمريكان والكنديني.
إنسا ٍّ

ويؤكد شارل تايلور أن الفرد ال ميكنه أن يحقق ذاته دون أن

يتموضع بالنسبة لهذا األفق الثقايف والتاريخي والعائيل الخاص

به ..إذ إ ّن املواطنة اليعقوبية تحمل بعدا ً فرديّاً محضاً ،أما املواطنة
األمريكية فتوزع الحقوق العامة بني املواطنني عىل أساس انتامءاتهم،

وهوياتهم الثقافية ،فاملجتمع الليربايل يسعى لحامية الخصوصية
ٍ
حصص
لكل جامع ٍة ،فسياسة التمييز اإليجايب ...مثل تحديد
الثقافية ِّ

لصالح عدد النساء يف الحياة العامة ،كأن يكون هناك عد ٌد محد ٌد منهن
يف مجلس النواب مثال.هذا ما يدعى الفعل التأكيدي يف الواليات

املتحدة األمريكية لصالح أقليات السود أو الناطقني باللغة اإلسبانية.

الفصل الثالث :أسس المواطنة

فردي جسدته الثورة الفرنسية
يحمل الوعي باملواطنة بعدين:
ٍّ
عموماً ،والنظرية اليعقوبية خصوصاً .وكان الهدف من ورائه الخروج
من آليات النظام التقليدي الذي كان يك ِّرس ميثاق الرعايا بني الرعية

والحكومة ،فرفض االنقياد واإلذعان والشعور بالسلبية السياسيّة كان
من األسباب الرئيسة يف بلورة هذا النوع من الوعي.

أما الوعي باالنتامء لطائف ٍة معين ٍة فهو ال يتعارض مع مبادئ السلطة،

فمن املستحب االعرتاف باألقليات يف جميع املجتمعات السياس ّية،
واضح
والسامح لها مبامرسة طقوسها وتقاليدها ،والرشط يف ذلك
ٌ
وبديهي والذي هو عدم التعرض للحريات العامة ،وحقوق اآلخرين..
ٌّ

فاالعرتاف بالجامعة والتعددية الثقافية ال ينبغي أن يجعل من األهداف
األساس لهذه الجامعة السعي لتأكيد الهوية والدفاع عن هذه الهوية.

مطلب
املشاركة يف صنع القرار ويف س ّن القاعدة القانونية
ٌ
أخالقي نادى به جميع املفكرين ورجال السياسة عرب التاريخ ،فقائد
ٌّ
الوحدة االيطالية متزيني ()Giuseppe Mazzini) (1805/1872

يطابق بني املشاركة الفعالة والقانون األخالقي يف كتابه “واجبات
اإلنسان” الذي ألّفه سنة  1858والذي خاطب فيه عامل ايطاليا جاء
فيه“ :ال تقبلوا صيغ ًة أخرى أو قانوناً أخالق ًّيا آخ َر إن كنتم حريصني

عىل كرامة وطنكم ورشف نفوسكم ،لتكن جميع القوانني الثانوية،

تنظيامً تدريج ًّيا لحياتكم ...وليك تكون القوانني كذلك فإنه من
الرضوري أن تشرتكوا جميعاً يف وضعها.[[[”..
نصور ،وطنيون وأوطان ،دار العلم للماليني ،الطبعة األوىل بريوت ،1952 ،ص.85 :
.-1ديب ّ
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املشاركة نشا ٌ
سيايس ،القصد منه املساهمة يف صنع،
ط
ٌّ
وصياغة القرارات الحكومية ،بأشكا ٍل مختلف ٍة ،فردي ًة كانت أو
عفوي ،ألن التعبري عن املشاركة ال ميكن
جامعيةً ،بشكلٍ منظمٍ أو
ٍّ
تقنينه ،أو ضبطه يف صور ٍة معين ٍة وواحد ٍة ،ومن أهم الصور التي

تعكسها املشاركة املواطنية مراقبة السلطة التنفيذية التي تطبق هذه
القرارات ،فالشعب هو املصدر واملعيار يف الوقت ذاته ،وقد كانت

تجربة أمريكا الدميقراطية أمنوذجا أ ّرخ له املفكر دي توكفيل يف
كتابه املشهور« :الدميقراطية يف أمريكا» ويف هذا السياق نستأنس
بالنص التايل من كتابه« :الشعب هو الذي يعني أعضاء السلطتني
الترشيعية والتنفيذية يف أمريكا ،وهو نفسه الذي يقدم هيئة املحلفني

التي تتوىل عقاب الناس ..فاملؤسسات يف أمريكا دميقراطيةٌ ،ال

كل ما يرتتب عليها ممن
من حيث مبد ُؤها فحسب ،بل ومن حيث ُّ
كل سن ٍة عاد ًة
نتائج أيضا ،فالشعب يختار ممثليه مبارشةً ،وينتخبهم َّ
َ
يك يضمن تبعيتهم له ،ومن ثم كان الشعب هو القوة الحقيقية التي

جه شؤون البالد.[[[»..
تو ّ

فاملواطنة الفاعلة تعتمد ،إذا ً ،عىل املشاركة الفاعلة ال املنفعلة،

والذي يتأسس عىل االتفاق واإلجامع القائم عىل أساس التفاهم

من أجل تحقيق السـلم األهيل وضامن الحقوق الفردية والجامعية،

واالعرتاف بالقواعد والدستور الذي يقوم عليه الحكم وااللتزام به

من قبل الحاكم واملحكوم.

 -1ألكسيس دي توكفيل ،الدميقراطية يف أمريكا ،ترجمة أمني مريس قنديل ،عامل الكتب
القاهرة ،ص.154 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

ٍ
ٍ
وأسس ،أهمها املعرفة
برشوط
وال تتحقق املواطنة إال

مدخل لتسخري الفرد
ٌ
واالحاطة بالقانون وبدالالته ،فالجهل بالقانون
واستغالله كأدا ٍة يف تحقيق أهداف السلطة الحاكمة ،فاملواطن ملز ٌم

مبعرفة حقوقه كامل ًة سوا ًء أكانت مدني ًة أم سياسيّ ًة أم اقتصادي ًة أم
اجتامعي ًة أم ثقافيةً .وبعد أن يتعلم هذه الحقوق فإن عليه أن ميارسها

ويسعى لتحقيقها وعدم التنازل عنها ،ألن الحق يُؤخذ وال يُعطى،
فهي متثل مؤرشا ً تفاعليًّا لصحة العالقة بني املجتمع والدولة .بقدر
ما تكون الدولة تعبريا ً أمينا عن مجتمعها تزداد املشاركة السلمية

املنتظمة ألفراد املجتمع يف الشؤون العامة سوا ًء بصفتهم الفردية

مؤسساتهم الطوعية.
أو الجامعية من خالل ّ

كام تقوم املواطنة الفاعلة عىل أساس الكفاءة وقدرة املواطن

وحل الخالفات
عىل فهم طبيعة املجتمع وكيفية التعاون والتنافسّ ،
ٍ
أسس عقالني ٍة ،تهدف إىل خدمة الصالح العام ،ودعم الرتابط
عىل

االجتامعي ،فاملواطن الفعال هو..« :املواطن الذي يتحدد
كيانه بجمل ٍة من الحقوق الدميقراطية التي يف مقدمتها الحق يف
اختيار الحاكمني ومراقبتهم وعزلهم ،فضال عن حق الحرية حرية
التعبري واالجتامع والحق يف املساواة مع تكافؤ الفرص السياس ّية

واالقتصادية ،[[[»..فاملشاركة صف ٌة رشطي ٌة الزم ٌة لنجاح للنظام

ٌّ
ومحك لفعالية املواطنة ،و ُملزِم ٌة للحاكم.
السيايس،

.-1لجابري ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،منشورات مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،ط ،1997 ،02:ص.131 :
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 - 4املساواة :
يف ،عىل قاعدة التنظري
ميكن القول أن املساواة
ٌ
مطلب ثقا ٌّ

والتأصيل الذي ساير املفهوم ،ألن املطلب األصيل للفرد هو
العدالة ،ال املساواة ،فهي متضمنة فيها وليس العكس .واملواطنة

تستلزم العدل بني املواطنني عىل أرض الواقع ،وقد أخذت املساواة
حصة األسد يف االصطالحات السياسية املجاورة للمواطنة ،حيث

يطلب البعض املطلقية يف التعاطي مع األفراد ،فالناس سواسيةٌ،
يب
وأعجمي.
وال فرق بني عر ٍّ
ٍّ

تصطدم هذه الرؤية األخالقية للمواطنني بالحياة العملية

لإلنسان ،حيث تقف الفوارق الطبيعية حجر عرث ٍة أمام تطبيق هذا
التصور ،فالتفاوت الطبيعي يؤسس ملنظوم ٍة حقوقي ٍة ومدني ٍة مختلف ٍة

ومتباين ٍة ،وعليه كانت فكرة املساواة النسبية هي الحل األنسب

لتجاوز االشكاالت القانونية ،والتي يتم فيها مراعاة القابليات
والقدرات الفردية يف توزيع الحقوق والواجبات.

معطى
وطلب املساواة فر ٌع من الرتبية املواطنية ،فهي ليست
ً
طبيعيّاً ،بل هي نتاج تنشئ ٍة اجتامعي ٍة ،ألن الطبيعة األولية للمواطن

مركب ٌة من نزوع نحو األنانية ،فاألنا بطبعه ٌ
ميال للحيازة والتفوق ،وقد

أوجز الفيلسوف توماس هوبز[[[ هذا النزوع يف قوله..« :إ ّن أفعال
 -1فيلسوف إنجليزي :من مؤلفاته :اللفياثان ،املواطن.

الفصل الثالث :أسس المواطنة

كل البرش اإارادية وميولهم ال تتجه فقط نحو امتالك الحياة السعيدة،
بل كذلك نحو ضامنها.[[[»..

طبيعي بني البرش ،وعليه تعمل الرتبية املدنية عىل
الرصاع
ٌّ
ترويض هذا النزوع الطبيعي عند البرش ،من خالل التلقني ،من
خالل الربط بينها وبني القناعة ،فالطبيعة البرشية حريص ٌة عىل

التملك ،والتفرد ،وقد أشار مونتسكيو إىل ذلك يف قوله« :يثار حب

املساواة وحب القناعة باملساواة ..إذا ما عاش اإلنسان يف مجتمعٍ
يؤيد كال األمرين .»[[[..

 - 5حقوق املواطنة:
ين يقوم عىل عالق ٍة تداخلي ٍة بني الحقوق
املواطنة مبدأٌ قانو ٌّ
واجب ،فحق الحياة مثال يقابله
والواجبات ،فكل حق يقابله
ٌ

واجب الحامية من طرف السلطة ،والحقوق التي تقوم عليها

ٌ
حقوق مدني ٌة بامتيازٍ ،وإن كانت يف أصولها امتدادا
املواطنة هي

ملا يعرف بالحق الطبيعي ،وهي...« :تلك الحقوق التي يتمتع

أي برشا ً ،وهذا الحقوق يعرتف
بها اإلنسان ،ملجرد كونه إنساناً ْ
ِص ِ
ف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو
بها اإلنسان ب َ ْ
القومي أو وضعه االجتامعي أو االقتصادي ...فهي تسبق الدولة

وتسمو عليها ،ومن السامت العامة لهذه الحقوق أنه ال ميكن.

لعدول عنها وال انتزاعها من الفرد .كام أنها غري محددة عىل
 -1توماس هوبز ،اللفياثان ،ترجمة :ديانا حبيب حرب ،كلمة أبوظبي ودار الفارايب،
بريوت ،الطبعة االوىل  ،2011ص.105 :
 -2مونتسكيو ،روح الرشائع ،مرجع سابق ،ص.70 :
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سبيل الحرص ألنه ميكن إضافة حقوقٍ جديد ٍة تشتق من الحقوق
األساسية.[[[».

وقد اهتم فالسفة القانون مبسالة الحقوق ،حيث تالزمت كثريا ً

مع مطلب العدالة ،ومطالب املساواة يف األنظمة البرشية عرب
التاريخ ،والدالالت التي تستبطنها كلمة الحق كثري ٌة ومتعددةٌ ،فهي

اعتباري ٌة وفاقد ٌة للوجود األنطولوجي ،فالحق وحده يكون أنطولوج ًّيا

ومستقل بذاته إذا كان القصد به الله عز وجل ،أما الحق باملفهوم
ًّ

اعتباري ،وال ميلك وجودا ً
مستقل يف الخارج« :إن
ًّ
اإلنساين فهو
ٌّ
ٍ
لشخص (له) عىل آخر (عليه) ،هذا الحق قد
اعتباري يجعل
الحق
ٌّ
أي ال يلحظ يف مفهومه بعنوان
يكون ذا منش ٍأ
واقعي وقد ال يكونْ ،
ٍّ

اعتباري
أنه مفهو ٌم
وحقوقي[[[» ،وميكن تحليل كلمة الحق إىل ثالث
ٌّ
ٌّ
ٍ
أساس :صاحب الحق (أي من له الحق) ومن يجب عليه
رص
عنا َ
الحق (من عليه الحق) ومتعلَّق الحق ،والبحث يف هذه العنارص

الثالثة يكشف لنا عن كثريٍ من املالبسات التي وقع فيها الحقوقيني،
حق واح ٌد ملن له الحق ،وليس
فحق الزوج بالنسبة للمرأة مثالً هو ٌّ

لكثري ،وحرش أفراد آخرين يف هذا الحق يفقد االستقاللية القانونية

للمرأة ،وهكذا دواليك.

 -1عبدالحميد فودة ،حقوق اإلنسان بني النظم القانونية الوضعية والرشيعة االسالمية،
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.02 :
 -2محمد تقي مصباح اليزدي ،الحقوق والسياسة يف القرآن ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت الطبعة األوىل  ،2001ص.24 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

 - 6الحقوق الطبيعية:
الحقوق األساس عند االنسان ،التي ميلكها االنسان مبجرد

وجوده الطبيعي ،وهي عام ٌة وثابتةٌ ،ومتثل املرجعية القانونية

للحقوق املدنية ،ومنها تتفرع الحقوق املدنية ،وهي عاملي ٌة ال
تختلف باختالف الثقافات أو األديان .والحق الطبيعي كام يع ّرفه
لكل إنسانٍ الستخدام قواه
توماس هوبز..“ :هو الحرية املمنوحة ِّ
الخاصة للمحافظة عىل طبيعته الخاصة ،أعني للمحافظة عىل حياته
أي يش ٍء يكون يف تقديره ،وأن
الخاصة ،وبالتايل حريته يف أن يفعل َّ

يتصور عقله أنه أنسب الوسائل لتحقيق هذه الغاية[[[”.

ويع ّرف سبينوزا الحق الطبيعي بقوله..“ :أعني بالحق الطبيعي
كل فر ٍد ،وهي
وبالتنظيم الطبيعي مجرد القواعد التي يتميز بها طبيعة ِّ
كل موجو ٍد يتحدد وجوده وسلوكه حتميًّا
القواعد التي ندرك بها بان َّ

معيٍ ،فمثالً يتحتم عىل األسامك بحكم طبيعتها أن تعوم،
عىل نح ٍو َّ
طبيعي مطلَقٍ ،[[[”..
وأن يأكل الكبري منها الصغري ..طبقا لقانون
ٍّ
الحقوق الطبيعية إذن فعل تلقايئ ال يحتاج اىل تنشئة اجتامعية يف

مامرسته ،ولكنه يبقى بحاجة اىل مؤسسة قانونية لحاميته.

 - 7حق الحياة:
هو امتيا ٌز ميلكه الفرد ملامرسة نشاطاته الطبيعية ،وهو امتيا ٌز
سابق ،ص.332 :
 -1إمام عبد الفتاح إمام ،هوبز ،مرج ٌع
ٌ
 -2سبينوزا ،رسال ٌة يف الالهوت والسياسة ،ترجمة حسن حنفي ،دار التنوير ،الطبعة
األوىل  ،2005ص.367 :
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ناتج عن امليالد ،فال أحد ميلك الحق يف سلبه من الفرد ،حتى
ٌ
الوالدان اللذان ميثالن سبباً رئيساً يف وجود هذا الحق ال ميلكان
حق الترصف يف هذا الحق ،فاملواطنة ال قيام لها دون هذا
أساس يف بناء املجتمع املدين والطبيعي،
مادي
الحق فهو رك ٌن
ٌّ
ٌ
واملؤسسة القانونية ملزمة بحامية هذا الحق ،ويستتبع“ :التمتع

لكل مواطنٍ وعدم احتجازه أو
بهذا الحق العمل عىل كفالة األمن ٍّ

اختطافه ،وإتاحة السبل لتوفري السكن والتغذية وامللبس والعناية
الطبية والخدمات االجتامعية الرضورية»[[[.

 - 8واجبات املواطنة:
الدفاع عن الوطن:
نفسها التي
الدولة مؤسسة سياس ّية إنسانية ،تجري عليها السنن ُ

فتى ،ويشيب
تجري عىل الكائن البرشي ،الذي يولد ضعيفاً ،ويشب ً
شيخاً ،وكذلك الحال بالنسبة للدولة أو سلطة الدولة ،والدفاع عن
فكل إنسانٍ يضع هذه
أجل الواجبات األخالقية وأعالهاُّ ،
الوطن.ن ّ
القيمة يف أعىل درج ٍة من سلّمه األخالقي ،واستقراء الحياة الثقافية

ألي مجتمعٍ يؤكد أن اإلنسان بجميع مستوياته الفكرية واالجتامعية
ِّ
جعل املوت يف سبيل الدفاع عن الوطن من أعىل القيم األخالقية،
فهو من مستلزمات الوالء.

ونلمس قداسة هذه القيمة يف تعبري الشهادة الذي منح لهذه

القيمة يف األدبيات الدينية والسياس ّية ،والتي أغنت هذا املفهوم
سابق ،ص.91 :
 -1نرسين عبد الحميد نبيه ،مبدأ املواطنة ،مرج ٌع
ٌ

الفصل الثالث :أسس المواطنة

وأصبح يحمل الكثري من الدالالت .واملواطنة ال تعني التمتّع
بالحقوق يف ظل السلطة ،والهروب من الواجب عند الواجب.
خطاب
ففي الثقافة اإلغريقية نجد إشاد ًة بهذه القيمة ،إذ جاء يف
ٍ

ألقاه بريكليس ( )Périclèsسنة  431ق.م .عند االحتفال بدفن القتىل
الذين سقطوا يف بدء الحرب بني أثينا واسربطة وهو وارد يف تاريخ

يل أ ّن موتاً كموتهم يعطي القياس الحقيقي
ثيوسيديس« :يُخيَّل إ َّ
لفضل الرجال ،وقد يكون اإلعالن األول عن فضائلهم ،لكنه الطابع
األخري لحياتهم ،تخلَّوا عن األمل يف حظهم املجهول من السعادة.

أخذوا عىل أنفسهم عهدا ً أن يَلقوا املوت معتمدين عىل أنفسهم
يعبƿعنها بالكالم»[[[.
فحسب؛ فقيمة هذه الروح ال َّ

فالرجل الفاضل أو املواطن الفاضل هو الذي يهب نفسه للوطن،

أو يقدم نفسه شهيدا ً فدا ًء للوطن فالشهادة أو املوت يف سبيل
مقياس للمواطنة ،فاملوت يف سبيل الوطن إعال ٌن وإخبا ٌر
الوطن
ٌ

عن سم ِّو وعل ِّو املرتبة الخلقية للمواطن ،وإذا كانت املواطنة هي
رش أو غريِ مبارشٍ ،أو الحالة
املساهمة يف حكم دول ٍة ما عىل نح ٍو مبا ٍ
التي يع ّد الفرد مبقتضاها مواطناً ملجرد أنه يعيش يف رحاب دول ٍة
معين ٍة ،أو ينتمي إليها ويُخلص لها ،ومن ثم يحظى بالحامية التي ال
ميكن توفريها إال يف الجامعة ومع الجامعة ...فاملصلحة الوطنية
إثني فالوطن أوالً وأخريا ً.
كل اعتبا ٍر
تسمو فوق ٍّ
ٍّ
شخيص كان أو ٍّ

.1-2ديب نصور ،املرجع نفسه.15 :.،

95

 96المواطنة

 - 9املواطنة والرضيبة:
االلتزام بأداء الرضيبة من مستلزمات االنتامء إىل دول ٍة معين ٍة،
ظل دول ٍة ما ،ألن الرضيبة
أو بصيغ ٍة أخرى حيازة املواطنة يف ِّ
متثل املجال التطبيقي ملامرسة الدولة سلطتها ،وسيادتها عىل

املواطنني ،فاملكلف ،أو املواطن ملز ٌم بأداء الرضيبة التي هي
واجب ٌة عليه بحكم.نتامئه القانوين للدولة ،وهي واجب ٌة عىل حاميل

جنسية الدولة وواجب ٌة عىل األجانب الذين هم األشخاص القانونيني
الذين ارتبطوا بحكم االقامة ،كام أن أشكال الرضيبة مختلفة بحسب
الثقافات واألديان ،وبحسب األنظمة السياسية.

واالصطالح الفني لها هو النظام الرضيبي ال الرضيبة حتى يتبني

أنها نظا ٌم ومنظوم ٌة من القوانني والضوابط ،وهي ليست اعتباطيةً،
يعرف النظام الرضيبي أصحاب الفن بأنه« :مجموعة من العنارص
اإليديولوجية واالقتصادية والفنية والتي يؤدي تراكبها إىل كيانٍ

رضيبي معنيٍ ،ذلك الكيان الذي ميثل الواجهة الحسية للنظام،
ٍّ
والذي تختلف مالمحه بالرضورة يف مجتمعٍ متقدمٍ اقتصاديًّا عنه يف
ٍ
متخلف»[[[ .
مجتمعٍ
النظام الرضيبي هو سياس ٌة تنتهجها الدولة تجاه مواطنيها

واألجانب القاطنني يف الرقعة الجغرافية التيس متارس الدولة عليها
ِ

سيادتها ،من أجل سد حاجياتها الوطنية ،ومن املسلم به أن الواجب
الرضيبي عىل املواطنني ليس واحدا ً ،بل هو متفاوتٌ حسب

 -1عثامن ،سعيد عبد العزيز ،النظم الرضيبية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية  ،1973ص.20 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

الدخل ،وحسب النشاط االقتصادي املامرس من قبل املواطنني،
وإذا استقرأنا التاريخ لوجدنا الواجب الرضيبي عىل املواطن يف

جميع األنظمة ،ويالحظ أنها كانت مجحف ًة وسالب ًة لكثريٍ من الحق

والكرامة للمواطنني .فاملواطنة القانونية التي عرفتها روما (املواطنة

الرومانية) كانت استجابةً للمكانة والرثوة التي كانت بحيازة بعض
األفراد التابعني للسلطة الرومانية ،والذين ليسوا روماً من الوالدين،

بل كانوا من سكان مستعمرات اإلمرباطورية الرومانية.

ويف التاريخ اإلسالمي نجد نظام الجزية كمنظوم ٍة رضيبي ٍة اتجاه

جه السلطة الديني .ودالالت
املواطنني املختلفني عقيديًّا مع تو ُّ
الذمة.ميي ٌة وأخالقي ٌة نستشفها من الحمولة اللغوية للكلمة ،فهي يف

اللغة العهد واألمان والضامن ،وهي ناتج ٌة عن حقوقٍ تكفلها لهم

الدولة التي يعيشون فيها ،وهي مسأل ٌة عادي ٌة وقانونيةٌ ،وليست كام
نعتها بعض املسترشقني ،فالحياة ضمن دول ٍة ِ
ذات سياد ٍة يفرض عىل
املواطنني مهام كانت اعتقاداتهم وانتامءاتهم اإلثنية أداء رضائب حتى

تتمكن الدولة من أداء واجباتها القانونية واملدنية ،ويف النص التايل
تحدي ٌد لواجبات وحقوق الذمي يف الرشيعة اإلسالمية« :كان عىل
ٌ
أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية واجباتٌ ولهم يف مقابلها
حقوق .أما
الواجبات :فكان عىل أهل الذمة أن يدفعوا الجزية ،مع تقديم الزيت

والخل والطعام الالزم للمسلمني وكان يشرتط عليهم يف عقد الجزية
مستحب ويشمل الرشط املستحق
مستحق واآلخر
رشطان ،أحدهام
ٌّ
ٌّ

وأل
ستة أمور.. :احرتام القرآن والرسول وعدم القدح يف اإلسالمّ ،

ح ،وألَّ يح ِّولوا مسلامً عن دينه وألَّ يعينوا
يصيبوا مسلم ًة بزناً وال نكا ٍ
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أهل الحرب ،أما الرشط املستحب فيشمل أمورا ستة :فعليهم لبس
وأل
الغيار وشد الزنار ،وأن تكون مبانيهم أقل ارتفاعا من املسلمنيَّ ،

يُسمعوا املسلمني أصوات نواقيسهم وتالوة كتبهم ،وعدم املجاهرة
برشب الخمر أو إظهار الصلبان والخنازير.»[[[..

وااللتزام الرضيبي من قبل أهل الذمة كان مبقابلٍ  ،ومل يكن

ٌ
حقوق كفلتها الدولة االسالمية للذمي ،وهي:
جزافا ،فهناك

«..الكف عنهم والحامية لهم ،وألهل العهد األمان عىل نفوسهم
وأموالهم ..وقد كان أهل الذمة ال يدفعون سوى عرش التجارة

والجزية ،بينام هم مع َف ْون من الصدقات ،وكانت الجزية تقابل ما
يدفعه املسلم من صدقة ،وأُعفي الصبيان والنساء واملساكني وذوو
العاهات والرهبان»[[[.

وعليه نجد أن بناء الدولة الحديثة ،ومقتضيات املواطنة

املعارصة تجد يف الدولة اإلسالمية معامل البنيان األول ،فهي
متضمنة ألهم املبادئ التنظيمية للمجتمع املدين.

 - 10الحفاظ عىل البيئة:
تعترب البيئة املجال الفيزيايئ والحيوي األول الذي متارس

فيه الكائنات الحية نشاطاتها الطبيعية والعضوية ،فمنها أصل
الوجود ،ومنها االستمرار يف الوجود ،وإن كان هذا التوصيف

 -1الخربوطيل ،عيل حسن ،االسالم وأهل الذمة ،منشورات املجلس االسالمي ،القاهرة
ص.66 :
 -2املرجع نفسه ،ص67:

الفصل الثالث :أسس المواطنة

يندرج يف البحث امليتافيزيقي أكرث منه يف السياق العلمي.
وكلمة البيئة عربية إسالمية بامتيازٍ ،وليست دخيل ًة عىل اللسان

العريب ،وهي من العائلة اللغوية لكلمة «بواء» ،واألصل يف الكلمة
كام جاء عند االصفهاين..« :مساواة األجزاء يف املكان خالف

ال َّنبوة الذي هو منافاة األجزاء ،يقال مكا ٌن بواء إذا مل يكن نابياً بنازله،

وب ّوأت له مكانا سويته فتب ّوأ.»[[[.

العالقة بني املواطنة والبيئة مسأل ٌة تبدو حديث ًة والزم ًة عن

الحداثة الغربية ،ومن االصطالحات املعارصة ،والتي تنضوي يف

الدالالت املستبطنة للمواطنة :املواطنة البيئية وهي التعايش مع

البيئة الطبيعية سوا ًء أكانت جامد ًة أم حيوانيةً ،من طرف املواطنني،
بيئي ،فالسلوك املواطني السليم
والتي تقوم عىل معرف ٍة ،ووعي ٍّ
هو الفعل الذي ال يرض بالبيئة ،ونجد يف الثقافة اإلسالمية تأصيالً
طبيع ّياً للمواطنة البيئية.

تستم ّد األمة االسالمية ثقافة البيئة من التأصيل القرآين للمفهوم،

وللعالقات القامئة بينها ،وبني البرش ،والتي نلمسها يف البنية الصورية

للقرآن الكريم ،فالعنونة التي تحيط بسور القرآن الكريم تؤكِّد ذلك،
حيث نجد كثريا ً من العناوين التي تتقاطع يف الدالالت مع الطبيعة

والبيئة ،فعىل مستوى الطبيعة الجامدة ،نجد عناوين السور التالية:

الرعد ،الدخان ،النجم ،القمر ،الحديد ،التكوير ،االنشقاق ،الفجر،
الشمس ،الليل ،الضحى..

سابق ،ص.158 :
-1الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،مرج ٌع
ٌ
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وعىل املستوى الحي ،أي البيئة الحية :البقرة ،األنعام ،النحل،

يبي لنا أهمية البيئة الجامدة والحية
النمل ،العنكبوت ،التني ..وهذا ّ
ٍ
جامد أو
يف املنظومة الكونية ،فاالصطالح عىل سورة باسمٍ لكائنٍ
حي يظهر أهمية ذلك اليشء ،ووظيفته الرئيسة يف حركة املعاين،
ٍّ

والدالالت الواردة يف تلك السورة ،وعىل قاعدة اعتبار تلك الظواهر
الطبيعية مادة للبحث العلمي ،وعليه يصبح القرآن كتاب علمٍ وتأملٍ

يف الظواهر الكونية.

واملبدأ الثاين الذي تعتمده يف ثقافة البيئة الكرامة االنسانية،

ري من الفالسفة ،فالتكريم الذي
التي اشتغل عليها بحثاً ،ودراس ًة كث ٌ

إلهي ،تكلفته هي تح ّمل
وجعل
ٌ
يف حيازة الكائن البرشي هب ٌة
ٌّ
مسؤولية ذاته ،ومسؤولية محيطه البيئي ،قال تعاىل( :ولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا
ح ِر َو َر َزقْ َنا ُه ْم ِم َن الطَّ ِّي َب ِ
ات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم
ح َملْ َنا ُه ْم ِ
ْب َوالْ َب ْ
بَ ِني َآ َد َم َو َ
ف ال َ ِّ

َع َل كَ ِثريٍ ِم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَف ِْض ًيل) .
[[[

ترشيف
فالكرامة نتاج فعل التكريم الحاصل لهذا الكائن ،وهي
ٌ

وزياد ٌة له يف الرفعة ،وهي صف ٌة تتقارب مع مفهوم االكتامل ،أو

حي
الكامل النسبي ،فهو من الكائنات السامية الرشيفة ،فهو كائ ٌن ٌّ
بجوهر ٍة ذهبيةٌ ،أال وهي العقل.
كام أن هذا التكريم الذي حصل عليه ال مينحه املرشوعية يف

احتقار الكائنات األخرى ،والدوس عىل كرامتها ،بل كرامته من

كرامتها ،وهذا ما نستشفه من الرتاث الفقهي اإلسالمي ،فمكانة
 -1سورة اإلرساء ،اآلية.70 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

البيئة ،بجامدها وحيّها ،حارض ٌة يف الترشيع الفقهي االسالمي،
فاألرض كبيئ ٍة أوىل رئيسةٌ ،وقاعدية للحياة اإلنسانية تفرتض وجود
آداب يف التعامل معها ،ومع مصادرها القاعدية والالزمة للحياة.
ٍ

ونالحظ أن االهتامم بالبيئة يف املجتمع الغريب ج ُّد متأخ ٍر عن

االهتامم اإلسالمي ،حيث بدأت املجتمعات الحديثة يف تقنني البيئة
من خالل حقوق ضامنة للمعطيات البيئية ،وهي ما عرفت بدسرتة
دستوري يف بيئ ٍة نظيف ٍة ،وتم استخالص
حق
الحقوق البيئية ،أو نحو ٍّ
ٍّ

نظريتني يف فقه القانون الدستوري لحامية البيئة ،من خالل مرشوع
ٍ
بحث أرشف عليه األستاذ :جوزيف ل .ساكس ([[[∗Joseph L.

.،)Saxهي نظرية الثقة املشرتكة التي تنص عىل أ ّن الطبيعة ٌ
ملك
رت ٌك ،وهي من امللك العام الذي ترشف عليه الدولة ،ومبا أن
مش َ
الدولة هي ممثلة الشعب ،إذا ً ،تكون مسؤول ًة عن املحافظة عىل

ككل ،والنظرية الثانية هي نظرية الصالح
ٍّ
البيئة ملصلحة الشعب
العام ،التي تعتقد أن العنارص البيئية ٌ
رت ٌك ،ولكنها ال
ملك عا ٌّم ومش َ
ٍ
برشط ،فهي ال تسمح باستعام ٍل
متنع من حيازة البعض لها ،ولكن

تعسفي للخريات الطبيعية البيئية.
ٍّ

وعليه نستخلص أن البحث عن سبلٍ قانوني ٍة ودستوري ٍة لحامية

ين جدي ٌد عرفه الغرب أخريا ً ،والثقافة االسالمية
البيئة مرشو ٌع قانو ٌّ
التي نعتربها تراثاً إنسان ًّيا مشرتكاً تزخر بهذه املفاهيم وهذا التأصيل

الدستوري الذي يجتهدون يف تأسيسه.
 -1أستاذ بجامعة ميتشيجان [.]2014/1936
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 - 11الرتبية املواطنية:

املواطنية ( )Citizenship processأو الرتبية املواطنية ،ت ُعني
تربية األفراد عىل املواطنة فهي عملي ٌة سياسيّ ٌة اقتصادي ٌة اجتامعي ٌة
تنتهجها السلطة االجتامعية يف ترسيخ قيم املواطنة يف املجتمع،
ألن املواطنة حصيل ُة عملي ِة تنشئ ٍة اجتامعي ٍة هادف ٍة ومتكامل ٍة ،فهي
وعمل تحمله فلسف ٌة تربويةٌ ،يكون اإلصالح والرقي باملجتمع
ٌ
فك ٌر
الدوافع القبلية والبعدية لهذه العملية.
درس يلقّن إىل ٍ
وتحويل ثقافة املواطنة من ٍ
يل يحتّم
درس عم ٍّ
عىل األرسة كام عىل املدرسة واملجتمع العمل معاً عىل تحويل
ٍ
سلوك يحقق العدالة داخل الفرد واملجتمع،
ثقافة املواطنة إىل
والذي ال يتم إال بالرتبية ،التي اقرتنت بفكرة املواطنة.ي جميع
يؤسس عىل الرؤية الجامعية للفرد.
فأي مرشو ٍع
ٍّ
الثقافاتُّ ،
تربوي َّ
فالغاية منها تكوين اإلنسان املواطن الواعي املامرس لحقوقه
وواجباته يف إطار الجامعة التي ينتمي إليها ،كام تتمثل يف العمل
املربمج من أجل أن تنمى لديه ،باستمرار ،منذ مراحله األوىل،
القدرات والطاقات التي تؤهله مستقبالً لحامية خصوصياته وهويته
وعي ومسؤولي ٍة ،حتى يتأهل
بكل
ومامرسة حقوقه وأداء واجباته ِّ
ٍ
للتواصل اإليجايب مع محيطه ،وقد الزم االهتامم بالرتبية املواطنة
ٍ
ببعض من
جميع الثقافات والنظريات الرتبوية ،وميكننا االستئناس
النامذج للتدليل عىل أهمية الرتبية املواطنية.

الرتبية املواطنية عند كونفوشيوس:
يف الفكر الرشقي كان للفيلسوف كونفوشيوس أث ٌر بار ٌز يف

الفصل الثالث :أسس المواطنة

الثقافة الصينية ،لدرج ٍة تؤكدها العبارة التالية :كل مولو ٍد يولد يف
الصني يكون بالرضورة كنفوشيوس ًّيا ،ألن« :الصيني قد يعتنق
البوذية أو الطاوية أو اإلسالم أو املسيحية ،لكن يظل يف جوهره
كونفوشيوسيًّا»[[[.
وحضور كونفوشيوس يف الفكر الصيني ،كان نتيجة التأثري
الواسع الذي تركه يف أمته عىل مستوى الفكر والسلوك ،واملرشوع
السيايس الذي ق ّدمه ،يؤكد معايشته ومشاركته آلمال وآالم عامة
الناس ،فبعض النصوص تعكس مدى تذمر الفيلسوف كونفوشيوس
من طبقة النبالء ،فهو يُق ُّر بتفاهتها ،وعبثية الغايات التي يسعون إليها،
فهم ال يق ّدمون شيئاً حتى بالنسبة ألنفسهم ،يقول« :من الصعب
ٍ
أناس ميتلئون من الطعام طوال اليوم ،يف
أي يش ٍء من
أن تتوقع َّ
أي سبيلٍ عىل اإلطالق ،بل
حني أنهم ال يستعملون عقولهم يف ِّ
إن املقامرين.فعلون شيئا ،ويف هذه املرتبة ،هم خري من هؤالء
الكساىل».[[[..

كام أن الفرتة أو الظروف التي عايشها كونفوشيوس ،واملعروفة
بفرتة الربيع والخريف ( )481-722متثل مرحلة االضطرابات
السياس ّية وتراجع القيم األخالقية ،حيث.فعت الكثري من مفكري
الصني إىل البحث عن حلو ٍل سياس ّي ٍة.
أسس كونفوشيوس مرشوعه السيايس عىل الرتاث القيمي

 -1فؤاد محمد شبل ،حكمة الصني ،الجزء األول ،دار املعارف ،مرص ،ص .63:د.ط.ت
)
 -2هـ،ج ،كريل ،الفكر الصيني من كونفوشيوس إىل ماوتيس تونغ ،ترجمة :عبد الحميد
سليم ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،مرص ،1968ص( ،43 :د ،ط).
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للمجتمع ،وعىل األخالق الفاضلة الطيبة.باملشاركة الجادة يف
الحياة االجتامعية ،مبوجب املبادئ واألخالق والتقاليد الحميدة،
فهو يق ّر ويسلم برضورة االجتامع البرشي ،وحاجة االنسان إىل
غريه ،وحتى تنتظم أموره الحياتية يكون يف حاجة إىل الدولة التي
هي مسأل ٌة طبيعيةٌ ،إذ ال تتحقق الغاية األخالقية من وجود الدولة إال
إذا كانت هناك سلط ٌة عل َيا تنظم العالقات بني أفراد املجتمع.

وطبيعة البرش األنانية تدفع الفرد إىل تحقيق املصالح واألهواء
الشخصية ،وتقف عائقا أمام األداء السليم ملهام الدولة ،وعليه
فالقضاء عىل الفوىض هو الغاية التي من أجلها وجدت الدولة،
يقول كونفوشيوس..« :ويف هذا تكمن رضورة الحكومة ويف هذا
يكمن رشط وجودها»[[[ .والسعادة غاية أسمى عند الحكومة.،
قول كونفوشيوس« :إن الحكومة الصالحة هي التي تحقق السعادة
للشعب ،والسعادة هي الخري ،وليست املنفعة أو املصلحة ذلك
أخالقي يف نهاية األمر»[[[ ،ولتحقيق هذه الغاية
ألن هدف الحكومة
ٌّ
ينبغي تربية املواطنني والحكام ،وهي ما يصطلح عليه يف الفكر
السيايس املعارص بالرتبية املواطنية ،فالحكومة الصالحة توجد
حيث يكون األمري أمريا ً ،والوزير وزيرا ً ،واألب أباً واالبن ابناً.
ينادي كونفوشيوس برضورة تقويم األسامء ،وأن ت ُحرتم
حا ،فليس من األخالق التشدق بالقيم،
السنن والشعائر ّ
نصاً ورو ً
واملتاجرة بالشعارات وتوظيفها للآمرب الخاصة ،فعىل املواطن
 -1هالة أحمد أبو الفتوح ،فلسفة األخالق والسياسة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع،
مرص ،2000ص ،136 :د.ط.
 -2إمام عبد الفتاح إمام ،األخالق والسياسة ،املجلس األعىل للثقافة ،مرص  ،2002ص:
 ،143د .ط.
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التحيل بالطاعة ،ألن الحكومة التي ال تطاع ليست حكومةً...
والطاعة كفضيل ٍة ال تقف عند ح ٍّد معنيٍ ،وإمنا ترسي يف كافة
العالقات اإلنسانية بدءا ً من عالقة االبن بوالديه وانتهاء بعالقة
املواطن بحاكم دولته[[[.
مل مينح كونفوشيوس الطريق أو ال»يل» سمة املوضوعية
املتعالية ،التي تجعل من مامرسة القيم وتجسيدها عىل أرض
الواقع أمرا ً مستحيالً ،فااللتزام بها ممكن ورضوري ،ولكنه يف ّرق
بني اإللزام املمدوح واإللزام املذموم ،حيث« :رفض منوذج الوالء
اإلقطاعي القائم عىل والء العبد لسيده ،وطالب بدالً منه بوال ٍء
للمبدأ ،للطريق»[[[.
الوالء أو الطاعة كفضيل ٍة أخالقي ٍة ليست صف ًة واجب ًة عىل
واجب عىل
املحكوم بل أيضاً عىل الحاكم ،فالتحيل بالقيم
ٌ
الحاكم ،إذ ال يعقل مطالبة املواطنني بالفضيلة وغيابها عند الحكام،
يقول كونفوشيوس« :لكن إذا استعان الحاكم ،يف قيادة الشعب،
بالفضيلة ،والسنة الحسنة ،والقدوة الطيبة ،واعتمد عىل العرف
والعادات الصالحة التي يوقرها الشعب وينزلها منزلة التقديس،
ٍ
قوي وهو ربا ٌ
ني لتقويم
ط
برباط
فهاهنا يرتبط الناس
أخالقي مت ٌ
ٍّ
ٌّ
أنفسهم وصالح حالهم.
وقد وضع كونفوشيوس مقاييس املواطن النموذجي أو اإلنسان
األعىل بلغة الفالسفة ،فهو الفرد الصالح الذي يعترب القاعدة
 -1هالة أبو الفتوح أحمد ،املرجع نفسه ،ص.136 :
سابق..52 :.،
 ،-2هـ.ج .كريل ،مرج ٌع
ٌ
ٌ
فيلسوف ،ومؤر ٌخ أمرييكٌّ ،من مؤلفاته :قصة الحضارة ،قصة الفلسفة..
* ول ديورانت:
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الرضورية ولبنة املجتمع النموذجي واملثايل ،وهو املواطن الذي
يسعى إىل اكتساب املعرفة الصحيحة ،ال املعرفة التلقينية التي
تفتقر إىل النجاعة ،فالصقل العقيل قليل القيمة ما مل يكن مصحوباً
بالتوازن العاطفي ،وللوصول إىل هذه الغاية يكون ال»يل» هو طريق
أل يصل
الرتبية ،فالرجل األعىل ،كام يقول كونفوشيوس« :يخىش ّ
إىل الحقيقة ،وهو ال يخىش أن يصيبه الفقر ...وهو واسع الفكر غري
ح،
ري صحي ٍ
متشيعٍ إىل فئ ٍة ..وهو يحرص عىل أال يكون ما يقوله غ َ
فاملعرفة الصحيحة ،إذا ً ،هي املطلب الذي يج ُّد املواطن الصالح
يف الوصول إليها ،فاملستوى االقتصادي ليس هو الغاية الرئيسة من
الحياة بل هي الصدق يف األفكار واإلتقان يف األفعال ،فالكذب من
الصفات املذمومة التي ينبغي عىل املواطن اجتنابها.
يقول كونوفوشيوس« :إذا ما تجاوزت صفاتُ اإلنسان الطبيعية
صفاتِه املكتسب َة غلبت عليه الجالفة ،فإن تجاوزت صفاته املكتسبة
صفاته األصلية تحول إىل مجرد إنسانٍ تتحكم فيه العادة ،فإذا ما
اقرتنت الصفات األصلية باملكتسبة نحصل عىل اإلنسان املاجد
الذي يستمسك بكرم األخالق يف أفعاله وترصفاته ويف جميع
الظروف واملالبسات ،فإن انحرف عن املسعى الخلقي الكريم مل
يعد جديرا ً بهذا اللقب الرفيع ،ويجعل املاجد السبيل القويم نصب
عينيه وال يكرس جهوده لكسب معاشه»[[[.

الرتبية املواطنية عند أفالطون:
اهتم الفيلسوف أفالطون بالرتبية املواطنية يف مرشوعه
 -1ساهر رافع ،مبادئ كونفوشيوس الخمسة ،الدار العاملية للكتب والنرش ،مرص،
الطبعة األوىل  ،2011ص.108 :

الفصل الثالث :أسس المواطنة

السيايس ،حيث وضع القواعد املرحلية لرتبية املواطن ،وأول
املراحل الرتبوية عنده تكون قبلي ًة تظهر يف التفكري إلنجاب
األفضل من حيثُ البني ُة الجسديةُ ،فالبنية الفيزيولوجية للوالدين
تحدد منوذج األبناء ،ونلمس هذا التصور يف طيّات الحوار الدائر
ِ
الصيد
كالب
بني سقراط وغلوكون ،وقد كان موضو ُع الحوار
َ
األصيل َة التي ميلكها غلوكون ،ويبدأ التساؤل« :مع أنّها كلَّها أصيلةٌ،
أال يوجد فيها ما هو أفضل من غريه ،أو ما سيصري أفضل؟ غلوكون:
يوجد .سقراط :أفتست ولدها كلَّها عىل السواء؟ غلوكون :أستولد
األفضل ...وإذا مل تسلك يف استيالد حيواناتك هذا املسلك.فتظن
أن جنس الكالب والطيور ينحط كثريا ً؟ ..غلوكون :أظن»[[[.
فالرتبية عىل املواطنة تبدأ يف نظر أفالطون قبل الوالدة ،وأعتقد
أن علامء النفس أكّدوا هذه الفكرة بالتجربة ،والفرق بينهم وبني
أفالطون كان يف اهتاممات الفيلسوف ورؤيته املستقبلية للمرشوع
وطني ،وليس
السيايس .فالرتبية مسأل ٌة وطنيةٌ ،والطفل مرشو ٌع
ٌّ
مرشوعاً
خاصاً بأرس ٍة معين ٍة ،وتكوين املواطن النموذجي يسري
ّ
وفق خطة مدروسة تبدأ بالرتبية الجسدية التي تبدأ من عمر السابعة
عرشة اىل عمر العرشين ،وفيها يخضع الفتيان املحاربون والرؤساء
تدريب
املستقبليون لفرتة
ريايض.
ٍ
ٍّ

ألن الجسد هو اآللة الرضورية لألفعال ،فاملواطن القوي هو الذي
ميلك بني ًة قوي ًة ولذا نجد أفالطون يحث عىل إعدام األطفال ضعاف
البنية وذوي العاهات الخَلقية نظرا ً ألهمية السالمة الجسدية للمواطن.
سابق ،ص.159 :
 -1أفالطون.،رجع
ٌ
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ثم تأيت مرحلة التكوين العلمي ومتتد ما بني عمر العرشين
إىل سن الثالثني ،وفيها يتلقى الفالسفة أو حكامء املستقبل
الدراسة الشمولية للعلوم ،فاإلحاطة بأشكال املعرفة رضور ٌة الزم ٌة
بكل مضامينها ،والقدرة عىل التنبؤ
ِّ
للفيلسوف ،فاألنطولوجيا
بالظواهر الطبيعية ،فام قام به طاليس عندما تنبأ بالكسوف وبالحرب
البلوبونيزية رضور ٌة إسرتاتيجي ٌة للدولة.
ثم مرحلة التكوين امليداين ومتتد من سن الثالثني إىل سن
الخامسة والثالثني ،وفيها تتعمق معرفتهم بنظرية األفكار ،أي أنهم
يتعرفون بعدها عىل جوهر العامل ،وسلوكهم يرتكز عىل الحقائق
وظائف سياسيّ ٍة طيل َة خمس َة عرش َة سنةً.
الواقعية ،ثم يعودون لتأمني
َ
أما املرحلة األخرية فهي بلوغ الحكمة وهي تتحدد بعتبة
جه إىل الفلسفة ،مع قيامهم بأعىل
الخمسني ،إذ بعدها يستطيعون التو ُّ
تخصص وال يجب إسنادها إال ألشخاص
املهام ،فالسياسة «هي
ٌ
إل تربية للعقل ،إ ّن العلم
إل أ ّن هذا التحضري ليس ّ
محضين لهاّ ،
َّ
[[[
السيايس هو العلم الذي ال علم بعده ،إنه علم الحق والخري»..

فتكوين اإلنسان كمواطنٍ ح ٍّر ومستقلٍ قائمٍ بذاته يشكّل مغامر ًة كربى
وتحديًّا كبريا ً من الوجهة النفسية واألخالقية ومن الوجهة السياسيّة ،وال
ميكن بلوغ هذه الغاية إال بإحداث طفرة يف النظام األخالقي والسيايس
للمجتمع ،ومن هنا تتحول الدولة إىل ضامن ٍة لهذا الرتاتب القانوين،
والرتتيب يف املواقع واملسؤوليات واألدوار الذي يحصل بشكلٍ
طبيعي عىل مستوى املجتمع املدين ،وإعطائه رشعيته.
ٍّ
 -1جان توشار ،املرجع نفسه ،ص.34 :

الفصل الرابع
المقاربة الدينية

الفصل الرابع:
املقاربة النقدية
ين ،يتأثر بالحركة الدورية التي يعرفها
املواطنة مفهو ٌم إنسا ٌّ
البرش ،فيكون جنيناً يف ذهن الفرد البرشي منصهرا ً بالقيم املأمولة

حسب الطبيعة ،وينمو ويتطور تبعاً للمتغريات الثقافية التي تعرفها
رص من العصور ليس إلّ مغامر ًة
الجامعة ،وتقيي ُد مفهومٍ بثقاف ٍة أو بع ٍ

فكريةً ،فاملواطنة القانونية الضيقة ليست إال تعبريا ً عن انتكاس ٍة
سياسي ٍة ،وهذا ما نجده سابقاً مليالد مواطنة املدينة اليونانية،
فالخوف من تنامي قوة إسربطة دفع اإلغريق إىل التفكري يف مواطن ٍة
باملقاس املناسب عندهم ،والذي كان مق َّيدا ً بالجغرافيا.

بقي مواطن املدينة مشدودا ً بجغرافية املكان ،وإن كانت

مواطنته مح ّدد ًة شكالً بقدرته عىل املشاركة السياسيّة ،وما ميكن
مالحظته أن مفهوم املواطن مرتب ٌ
ط عضويًّا مبفهوم الدولة إذ
طبيعة الدولة تح ِّدد جملة الوظائف السياسيّة واملدنية التي تتعلق

باملواطن ،فدولة املدينة عند اإلغريق مل تقدر عىل بناء مجتمعٍ
ح ٍد للمواطنني اإلغريق ،واستثنا ُء النساء والعبيد
ين مو ِّ
سيايس ومد ٍّ
ٍّ
واألجانب ،الذي كانوا يف الحقيقة من اإلغريق ال من الشعوب

الفصل الرابع :المقاربة الدينية

ري دليلٍ ؛ فمفهوم املواطنة عند اليونان مل يكن شامالً
املجاورة ،خ ُ

أو جامعاً لجميع املواطنني اليونان ،وعليه ميكن قبول القول أن

مفهوم املواطنة اإلغريقي كان يف بدايته التكوينية.

وتل َّون مبدأ املواطنة يف العرص الروماين باملعاين التي ترتبت

عن فتوحات االسكندر املقدوين وهي قابلية املفهوم إلضافة
بعض الصفات التي تسمح لبعض األجانب باكتساب صفة املواطنة

الرومانية (إجراء كاراكاال  .)212وما يُالحظ أيضاً عىل هذا املفهوم

أنه مل يع َّمم عىل جميع الشعب ،بل كان الغرض من التعديل هو
محاولة إدماج ومنح املواطنة ملن كان قادرا ً عىل تقديم الخدمات

للحكومة الرومانية ،أو بتعبريٍ َّ
أدق مُنحت املواطنة للفئة املالكة

لرؤوس األموال.

أما يف العصور الوسطى فقد ارتبطت املواطنة باالنتامء إىل

املدن ،وقد ارتبطت هذه املدن يف أذهان الناس يف تلك الفرتة

مناطق جغرافي ًة يقيم فيها الناس ،ما أسس لفكرة الدولة
بكونها
َ
القومية ،األمر الذي متخضت عنه فكرة االنتامء إىل األمة ،وقد كان
جهاً للملك أو امللكة وكان
والء املواطنني يف أغلب هذه األمم مو َّ

يطلق عليهم اسم الرعايا.

وكانت معاهدة وستفاليا

[[[

بداي ًة للدولة القومية وللسيادة

القانونية ،فكانت بذلك أ ّو َل اتفاقٍ
دبلومايس يف العصور الحديثة،
ٍّ

 -1صلح أو معاهدة وستفاليا يطلق عىل معاهديت السالم اللتني دارت املفاوضات
بشأنهام يف مدينتي أوسنابروك ومونسرت.ي وستفاليا والتني تم التوقيع عليهام يف:
 1648/05/15و..1648/10/24قد أنهت هاتان املعادتان حرب األعوام الثالثني يف
اإلمرباطورية الرومانية املقدسة وحرب األعوام الثامنني بني إسبانيا وهولندا.
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مبني عىل مبدأ
حيث أرست نظاماً جديدا ً يف أوروبا الوسطى
ٍّ
سيادة الدول .أصبحت مقررات هذا الصلح جز ًءا من القوانني
الدستورية لإلمرباطورية الرومانية املقدسة .وغالبا ما تعترب اتفاقية
البريينيه املوقعة سنة  1659بني فرنسا وإسبانيا جزءا من االتفاق
العام عىل صلح وستفاليا.

ٍ
ثالث ،القومية
ومتيز عرص ما بعد وستفاليا بسيادة مفاهي َم
والليربالية واالشرتاكية ،وأصبحت املواطنة يف الفكر الليربايل رابط ًة

سياس ّي ًة بني الفرد والدولة تقوم عىل مبدأ حقوق وحريات األفراد

والتسامح والحياد القيمي ،وترسيخ الدميقراطية النيابية.

وما ميكن استخالصه هو أن مفهوم املواطنة بدأ مقيدا ً بجغرافيا
ٍ
والتزامات سياس ّي ٍة معين ٍة ،ثم تح ّرر شيئاً فشيئاً من االنتامءات والتق ُّيد
باملؤرشات العقدية ،ليصبح بعدها مرهوناً باملصالح االقتصادية،
وعليه اعتقد البعض أن مبدأ املواطنة يف العرص الراهن يعاين آالم

االحتضار ،وسنشري إىل بعض املؤرشات التي كانت وراء تحديد

مجال املواطنة الوطنية ،وهي املواطنة العاملية ،واملحدودية

الناتجة عن الهجرة.

املواطنة العاملية
املواطنة العاملية أو الكوسموبوليت ( )Cosmopoliteمن

معامل النهاية ملبدأ املواطنة الكالسييك ،فبعد أن كانت املواطنة
انتام ًء لجغرافيا وخضوعاً لسياد ِة سلط ٍة مدني ٍة أو عسكري ٍة ،أصبحت
ري عن هذه املحدودية التي
مفتوحة ومشرتك ًة واملواطنة العاملية تعب ٌ

الفصل الرابع :المقاربة الدينية

عايشها املبدأ القديم ،والقول مبواطن ٍة عاملي ٍة ليس وليد الراهن أو

التطورات الحداثية ،بل هو فكر ٌة قدمي ٌة قِدم اإلنسان ذاته ،فاملواطن
ٌ
العاملي موروثٌ
مشرتك ،وسنتطرق إىل مدرس ٍة فلسفي ٍة
يف
ديني ،وثقا ٌّ
ٌّ
تعاطت مع املبدأ بشكلٍ
أخالقي.
ٍّ

تعتقد املدرسة الرواقية أن االختالف الواقع بني املدن
واملجتمعات مجر ُد ظاهر ٍة عرضي ٍة.،البرش هم إخوةٌ ،و» ..ليس

بينهم أسيا ٌد أو عبي ٌد ،وهم جميعاً مواطنون من حيث إنهم متفقون
يف املاهية.موجودون يف طبيع ٍة واحد ٍة هي أمهم وقانونهم ،فوطن
الحكيم هو الدنيا بأرسها ،ويقوم الحكيم بجميع وظائف املواطن،

فيؤسس أرس ًة ويُعنى بالسياسة ،ولكنه ال يثور عىل النظام القائم وال
مثل بل يعترب النظم السياس ّية سوا ًء ويجتهد يف
يحاول تحقيق مدين ٍة َ

حسن الترصف بها»[[[.

أسس عليها
فكانت الرؤية السياس ّية للفلسفة الرواقية قاعد ًة ّ
فالسفة الرومان منظومتهم القانونية ومنها الدولة العاملية ،وحتى

فالسفة العرص الحديث هم أبناء هذه املدرسة« ..فمذهب سبينوزا

يت ،وإن األخالق عند
ما هو إال املذهب الرواقي يف ٍ
ثوب ديكار ٍّ

ٌ
أخالق رواقيةٌ»[[[.
كانط

دولة املواطن أو اإلنسان العاملي عند املدرسة الرواقية تُبنى

عىل قواع َد تجعل من اآللهة يف هذه املدينة والرجال مواطنني،

 -1كرم ،يوسف ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطبعة لجنة التأليف والنرش ،مرص ،936.ص:
 ،310د.ط.
 -2املرجع نفسه ،ص.310 :
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فليست اآللهة بالكائنات الوحيدة املالكة للحكمة والعقل بل

اإلنسان ميلك قبساً من هذا العقل أو الحكمة ،وتجعل من العقل
املن ّزه عن الخطأ دستورا لهذه املدينة فبالعقل يهتدي الناس إىل ما

يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتجنبوه ،وهو القانون الطبيعي وهو
املقياس املتعايل عن املكان واملطلق يف الزمان الذي يصلح

للتمييز بني الحق والباطل والعدل والظلم وكام يقول كريسيبوس:

«القانون الطبيعي هو الحاكم املسيطر عىل أعامل اآللهة والناس

جميعاً ،ويجب أن يكون هو املوجه والحاكم واملرشد ملا هو
باطل وهو الذي
حق وما هو ٌ
ٌ
ني ،وهو الفيصل يف ما هو ٌّ
رشيف ورص ٌ
عم
يهدي الكائنات االجتامعية بطبيعتها إىل ما يجب عمله ومينعها ّ
يصح عمله»[[[.
ال
ُّ
ومبدأ ارتباط العقل بالقانون الطبيعي هو أ ّول املبادئ التي تقوم

عليها هذه الدولة العاملية ،أما املبدأ الثاين الذي تؤمن به الرواقية يف

«لكل إنسانٍ قانون مدينته
رؤيتها السياس ّية فهو التسليم بوجود قانوننيِّ :

وقانون مدينته العاملية ،أو مبعنى آخر قانون العادات وقانون العقل،

فالعادات مختلفةٌ ،ولكن العقل واح ٌد ،ووراء هذا االختالف يف

التقاليد ينبغي أن يكون قد ٌر من الوحدة يف الغرض ،وتجنح الرواقية

عاملي له فرو ٌع محلي ٌة ال نهاية لها».
ين
إىل فرض وجود نظامٍ قانو ٍّ
ٍّ

[[[

سيايس عا ٌّم يعيش فيه الناس ضمن
فالدولة الرواقية فضا ٌء
ٌّ
ٍ
واحد بدون أرس ٍة ،وبدون ملكي ٍة ،وبدون امتيا ٍز بسبب
جمهو ٍر
 -1جورج سباين ،املرجع نفسه ،ص.220 :
 -2املرجع نفسه ،ص.222 :
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الجنس أو املكان ،فالهدف األساس هو تحقيق السعادة للفرد عىل
ٍ
أخالقي ،فالفضاء األخالقي هو مجال الحرية وآلية السعادة،
أساس
ٍّ
واإلميان بالقدرة املطلقة ملدبر الكون هي القاعدة يف النظر إىل
الحياة الفردية مبنظور الوظيفة الرسالية التي أسندت إليه ،فالطبيعة
عاقل واإلله
اإلنسانية واحد ٌة وهي من تجليات الله يف الخلق ،وهو ٌ

عاقل ،وقد أودع الله قبساً من نوره الذي ييضء الطبيعة العامة كلها
ٌ
يف طبيعته.

املواطن يف مدينة الرواقية يختلف عن مواطن أفالطون وأرسطو

الذي هو مجرد تابعٍ للدولة ،وال ميلك الحق يف الحرية الشخصية،

وانتامؤه السيايس ال يتعدى املدينة ،فهو ،عند الرواقية ،إنسان

بالدرجة األوىل ،وإنسانيته تجعله مواطناً عامل ّياً أي مواطنا ليس
يف مدينة أو دولة ما بل وطنه العامل ،يف دول ٍة عاملي ٍة هدفها وحدة

الجنس البرشي ،و»ال يتم التعامل فيها باملال وال بالقانون وال
ٍ
مؤسسات وال محاك َم،
أي
بالدستور ،كام أنه ليس هناك حاج ٌة لقيام ِّ

وال رضور َة لوجود جنو ٍد ،ألنه مجتمع اختفت منه الحروب واستغنى
ٍ
أي
تنظيامت موضوعة ...ومل تعد به حاجة إال إىل مجتمعٍ
عن ِّ
يسوده االنسجام مع غرائز الطبيعة ،مجتمعٍ تختفي فيه الفروق
االجتامعية بني الرجل واملرأة ،وبني اليونان والربابرة واألحرار

والعبيد ،أي تختفي منه كل الفروق يف الدولة الطبيعية الجديدة.

[[[

طرح زينون[[[ تصور العاملية أو حارضة الحكيم ()cosmopolis
 -1عثامن أمني ،عثامن ،الفلسفة الرواقية ،مكتبة النهضة العربية ،مرص  ،1959ص( ،222 :د.ط).
مؤسس الرواقية.
 -2زينون الكتيومي عاش ما بني  336إىل  264ق.مِّ ،
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كبديل عن املواطنة اإلغريقية التي تنظر بعني مختلفة للمواطنني،

ألن األصل واح ٌد ،واألخ ّوة اإلنسانية حقيقة قطعية ،فخارج اليونان
يوجد العامل ،واإلنسان..« :ليس مواطناً يف مدينته فحسب ،بل

ُغي من
مواطناً كونيّاً أيضاً ،فاألنهار واملحيطات والفيايف ال ت ِّ
واجباتنا نحو الجامعة اإلنسانية»[[[.
وقد ذكر املؤرخ بلوتارك[[[ مرشوع الجمهورية التي كان يؤمن
بها زينون ،والتي كانت تأسيساً ملواطنة كوني ٍة غريِ إثني ٍة أو قومية:

«كتب زينون جمهوري ًة مقبول ًة ومعجبةً ،مبدأها أن الناس يجب أن
لكل منها قوانينه الخاصة ،ألن كل الناس
ال يتفرقوا مدناً وشعوباًٍّ ،

هم مواطنون إخوةٌ ،ولهم حيا ٌة واحدةٌ ،ونظا ٌم واح ٌد لألشياء ،كام لو

كانوا قطيعاً موحدا ً يف ظل القانون املشرتك»[[[.

أ ّما ابيكتات ( )Epictèteواالسم كنية ألحد الفالسفة الرواقيني،

وتعني يف اإلغريقية العبد أو الخادم ،فتقوم فلسفته األخالقية يف
دعوته للحرية الداخلية ،فالسيد يف نظره من هو سي ٌد عىل أهوائه
وآرائه والعبد عب ٌد ألهوائه وآرائه ،فأقر بذلك بحرية اإلنسان املطلقة

سوا ًء أكان عىل العرش أم مكبالً باألغالل.

وتكمن السعادة ( )Ataraxieيف السكينة النفسية املرتتبة عن

االنسجام والعمل وفق املبادئ العقلية أي املبادئ التي تتفق مع
1- Arthur Desjardins, Les Devoirs, Essai sur la morale de Ciceron, Librairie
Académique Didier, 2é éd.PARIS.1893.P:118
 -2مؤرخ يوناين ولد حوايل  46بعد امليالد ،وتويف عىل أغلب التقديرات يف .125
سابق ،ص.49
 -3جان توشار ،تاريخ الفكر السيايس ،مرج ٌع
ٌ
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قوانني الطبيعة ،وميكننا ترك ابيكتات نفسه للتعبري عن رأيه يف
املواطنة العاملية التي كانت يف منظوره بديهي ًة ال تحتاج للربهنة،

مناسب ،فالعاملية أو مواط ٌن
ري
ٍ
فتعبري أثيني أو كورنثي يف نظره غ ُ
عاملي هي التعبري الحقيقي عن الذات والهوية ال االنتامء اإلثني
ٌّ

أو السيايس.

ماركوس شيرشون [ 106ق.م 34/ق.م]  :من أهم القائلني بفكرة

ٌ
ين ،تأثر يف مؤلفاته
فيلسوف
املواطنة العاملية ،وهو
وسيايس روما ٌّ
ٌّ
املختلفة بأفالطون الذي حذا حذوه يف جمهوريته de respublica

وأرسطو يف  .»hortensiasيعود إليه الفضل يف الرتويج للفلسفة
اليونانية يف األوساط الرومانية وتنقية الرواقية من شوائبها الخرافية،

وعىل الرغم من ميوله الشكوكية بحكم تأثره بالتيارات األكادميية،

فقد متسك بجوهر الفلسفة الرواقية الخلقية التي كانت تعترب
الفضيلة أساس السعادة»[[[.

يقيم شيرشون يف كتاب «الواجبات» بحوثاً مفصل ًة للمواطن

العاملي ،ومن القواعد األساس التي تبنى عليها املواطنة العاملية

رصح
ّ
يف نظر شيرشون،
وجل املفاهيم األخالقية عنده هي« :ي ِّ
ٍ
سيبيون يف الجمهورية بأن البرش اجتمعوا يف
جامعات أو مجتمعٍ
ال ل ِعلَّة الحاجة أو الضعف بل غريزة.لقطيع هي علة االجتامع»[[[.

 -1ماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة األوىل
 ،1991ص.179 :
2- Arthur Desjardins،Les Devoirs, Essai sur la morale de Cicéron, Librairie
Académiques Didier, 2éd, PARIS, 189, P: 118.
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ويرشح شيرشون هذه الغريزة يف كتابه «الواجبات» فيقول:

«النحل ال يجتمع من أجل أن يصنع العسل ،بل يصنع العسل ألنهم
يجتمعون طبيع ًّيا ..والبرش يجتمعون أيضا طبيع ًّيا ،يضعون أفكارهم
وجهودهم يف خدمة الجامعة [[[»..أما واجبات اإلنسان العاملي

يف نظر شيرشون أو باألحرى واجبات اإلنسان نحو اإلنسانية فهي

صنفان :سلبية ومنها عدم إيذاء اآلخر ،أ ّما الواجبات املوجبة فهي
التعامل مع اآلخر بالحسنى ومحاولة إسعاده ،فالرابطة بني أبناء

اإلنسانية قامئ ٌة عىل املنظومة األخالقية.

كام نجد الفيلسوف سنيكا[[[ الذي تأثر أيضا بالفلسفة الرواقية

خصوصا يف شقها األخالقي ،يتبنى فكرة األخوة العاملية التي قال

بها فالسفة الرواق ،فـ «الطبيعة تأمرنا ـ كام يقول ـ بأن نفيد الناس،

يل أم مولودين أحرارا ً ،وحيثام ُوجد
سوا ًء أكانوا أحرارا ً أم عبيدا ً ،موا َ
ٌ
مجال لإلحسان»[[[.
ين ،فثم
كائ ٌن إنسا ٌّ

ويقول أيضا...« :عش مؤمناً بهذه الفكرة :إين مل أولد أليِّ جز ٍء

من هذا الكون ،فهذا العامل كله وطني ،فإن مل تتضح لعينيك هذه
الحقيقة ،فال غرابة إن مل تحظ بفائدة من املناظر الجديدة عندما

تطوف يف اآلفاق وقد أصابك املالل من املناظر القدمية .كان من
1- Ibid, 119.
ٌ
التيني ،كان فيلسوفاً رومان ّياً وسياس ّياً ،صار عضوا ً
فيلسوف
 -2لوقيوس أنايوس سنيكا:
ٌّ
يف مجلس الشيوخ وأوكلت إليه .Agrippinaربية ابنها نريون  Néronالذي عينه بعد أن
صار إمرباطورا قنصال يف سنة  57بعد امليالد ،كام كان سببا يف موته.
 -3ماجد فخري ،املرجع نفسه ،ص.585 :
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كل مر ٍة ترشح صدرك لو أنك آمنت
الجائز أن املناظر الجديدة يف ِّ

بأنها كلها وط ُن لك .[[[»..

ج ٍة نفسي ٍة
كام يعتمد سنيكا يف تصويره للمواطن العاملي عىل ح ّ

مفادها االعتياد أو العادة ،فالرتابة اليومية التي يعيشها املواطن مع

محيط مدينته ،تجعله يشعر بالغربة وهو يف موطنه ،أما إذا كان يف
ٍ
جديد ميكن أن يقون أفل جمال من موطنه ،ولكنه يشعره بالراحة
واقعٍ
والطأمنينة ،وهذا يعود إىل التعامل الجديد مع املناظر الطبيعية أو

لذة االكتشاف ،فالتعلق بالجديد يؤكد للمواطن أنه مل يخلق لتلك
املدينة التي وجد فيها أو كان فيها مسقط رأسه.

كل جز ٍء
املوطن الجديد أيضا هو موطني ،فالفرد ينتمي إىل ِّ

من هذا الكون ،ويف األخري ميكننا القول أن فالسفة الرواقيّني غريوا

قواعد التقسيم السيايس والجيوسيايس الذي كان سائدا ً املجتمع
السيايس آنذاك ،فبعد قرنني فقط من موت أرسطو فشلت دولة

املدينة ،واستحال عليها البقاء منطوي ًة عىل نفسها وعىل التمييز

القايس الذي كانت تعتقد يف مرشوعيته بني املواطنني واألجانب،

وحرصها املواطنة يف أولئك الني يستطيعون يف الواقع أن يسهموا
يف الحكم داخلها.

أما الرواقية.قد تجاوزت محيط املدينة الضيق إىل أفق اإلنسانية.
تفس املثل العليا بكيفية
ما أخذت.لرواقية عىل عاتقها ِّ
بكل جرأ ٍة أن ِّ
تناسب الدولة العاملية ،كام رسمت خطوطاً لفكر ٍة إنساني ٍة عاملي ٍة
 -1جالل الدين سعيد ،فلسفة الرواق ،مركز النرش الجامعي ،تونس  ،133 :.،1999د .ط.
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رصت عىل أن الدولة العاملية إمنا هي
متحد ٍة يف ظل العدل ،وأ ّ
أخالقي ،فاملواطنة مبفهومها العاملي ال متسح أن تُلغى
اتحا ٌد
ٌّ
املواطنة مبفهومها القومي ،فبدون تلك األخرية ال وجود للمواطنة

مبفهومها العاملي فكالهام يعاضد األخر.

حضاري يعترب العامل كله وطناً له وهو
شخص
املواطن العاملي
ٌ
ٌّ

شخص ميتنع عن الرتكيز عىل الوالءات القبلية أو العرقية أو القومية
ٌ

فهو يرتاب يف استخدام هذه الوالءات كمعيا ٍر يف التدابري األخالقية،

بأي شعو ٍر لالستعالء لهويته الثقافية أو العرقية ،ولكنه
ولن يحس ِّ
ٍ
إمكانات تشكل هويته.
يري نفسه جزءا ً مرك ًّبا من عدة

الهجرة واملواطنة:
الهجرة ظاهر ٌة اجتامعي ٌة تعمل عىل وجود بعض التعديالت

يف ظاهرة املواطنة ،والرشعية منها ،مثال ،متنح املهاجر بعضا من
حقوق املواطنة يف البلد الجديد ،ولذا فإن املواطنة كرابط ٍة قانوني ٍة

وشعوري ٍة بني املواطن واملدينة أو األرض تبدأ يف التاليش شيئا
فشيئا ،وتقدر حاليا نسبة املهاجرين.ي العامل حسب التقرير السنوي

للمنظمة الدولية للهجرة الصادر يف /23جوان  2005/مابني 185
ٍ
شخص
و 192مليون مهاجرٍ ،ويف عام  2000كان نحو  175مليون

يعيشون خارج البلدان التي ولدوا فيها والتي يحملون جنسيتها.

كام أن عدد الالجئني الدوليني يف ازديا ٍد مستم ٍّر بسبب الحروب

والتغريات الجيوسياس ّية التي غريت بنية الدول الكربى خالل العقد
األخري من القرن العرشين مثل االتحاد السوفيتي ،ويوغوسالفيا،
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كام أن االعتامد املتبادل بني الدول نتيجة التحرير االقتصادي..

مناذج جديد ًة
وهذا التزايد ،والوجود اإلنساين يف دول أجنبية أفرز
َ

للمواطنة ا ُصطلح عليها :مواطنة األقلية والتي تشمل حقوق
االنضامم إىل مجتمعٍ آخ َر ،ومن ثم البناء داخل هذا املجتمع
والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات ،ومواطنة التدفق Citizen of

 Flowإذ شهدت اإلنسانية يف العقود األخرية الكثري من اإلنجازات
الترشيعية عىل املستوى الدويل ،من أجل حامية املهاجرين.

ٍ
ٍ
ومعاهدات
اتفاقيات
حقوق املهاجرين أصبحت مرتكز ًة عىل
دولي ٍة ،كام قامت االتفاقيات الدولية بتقييد سلطة الدولة يف مراقبة

الهجرة ومن أبرز هذه االتفاقيات االتفاقية الدولية التي تبنتها الجمعية

العامة لألمم املتحدة يف  18ديسمرب  1990الخاصة بحامية جميع

العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم (قرار .)185/45

فالدولة أصبحت مسؤول ًة أمام املقيمني داخل إقليمها ،بنا ًء
عىل مبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،فالفرد املوجود خارج
حامية دولته األصلية يحق له الحصول عىل العضوية.ي دول ٍة أخرى.
ىت يضمن حامية حقوقه ،فإن كان للفرد الخيار بني هذه الدولة أو

تلك ملطالبتها بحاميته فإن الدولة عىل العكس من ذلك ال خيار لها
يف حاميته ،فالدولة ملزم ٌة بقبول هؤالء األفراد وحاميتهم ،كأن تكون
حالتهم ووضعيتهم يف وطنهم من حيث الحقوق مهدد ًة بالسلب ،أو

أن دولهم عاجز ٌة عن حامية حقوقهم ومواطنتهم.

فبعدما كانت املواطنة قاعد ًة قانوني ًة الكتساب الحقوق ،أصبحت
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الحقوق هي القاعدة التي تتأسس عليها املواطنة ،وصعوبة التمييز
بني املواطن األجنبي يف مسالة الحقوق يفقد املواطنة قيمتها عىل
األقل مبعناها التقليدي ،مادام االنتامء إىل دول ٍة وطني ٍة معين ٍة مل يعد
القاعدة الوحيدة الكتساب الحقوق ومامرستها ،بل كل القاطنني،

سواء أكانوا مواطنني أم ال يحق لهم املطالبة بحقوقهم .فاملواطنة
ٍ
ٍ
نظري تقوم كتحليلٍ
وتأسيس عىل ظاهرة
كأساس
ما بعد الوطنية
ٍّ
ِ
الهجرة العربوطنية ،فهذه الظاهرة تؤثر بشكلٍ
مؤكد عىل األساس

التقليدي للعضوية يف الدولة الوطنية ،فالحقوق أصبحت تطلب

عىل قاعدة اإلقامة ال عىل أساس الوالدة.

كام يالحظ بعض علامء االجتامع أمثال يويس شان ومارتن

شارمان أن الجامعات املهاجرة تأخذ شيئاً فشيئاً خاصية
ٍ
فرص جديد ٍة للمواطنة
الشتات حيث أصبحت قادر ًة عىل تعزيز
العربوطنية ،فالدراسات والبحوث امليدانية واالستبانات املقدمة
من قبل الدارسني ملسألة املواطنة تشري إىل تآكلِ وبداي ِة احتضار

املواطنة التقليدية.

فحسب  ،[[[Sylvie Fortinمفهوم املواطنة بالنسبة للبعض هي

مسألة إدارية ليس إال« ،فأغلب من قدموا لها االستبانة يشعرون
مبحدودية املواطنة القانونية ،فإحداهن تقول :إنني هنا منذ ثالثني

سن ًة ومبجرد وجودنا يف مكان ما مينحنا جواز السفر ،تسهيالت،

ومشاركة يف الحياة السياس ّية وهي مواطن ٌة إداريةٌ ،وبالنسبة يل ليست
 -1أستاذ ٌة جامعي ٌة ومختص ٌة يف طب األطفال بجامعة  Montréalبكندا ،وباحث ٌة يف
املجال االجتامعي.
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لها قيم ٌة عاطفيةٌ ،أسافر كثريا فأنا أملك مواط َنتَني » .
[[[

فاكتساب

الحق يف املواطنة يؤدي إىل تآكل مبدأ املواطنة التقليدي،

فاملواطنة هي أن يشعر املواطن بأنه يف بلده وأن يكون له الحق يف

أن يكون كذلك كام تقول فورتان.

وميكن حوصلة املؤرشات املميزة لنهاية املواطنة يف جمل ٍة

من النقاط أولها تغري الرؤية والنظرة إىل مفهوم املواطن الذي
كان مرتبطاً
بخصائص إداري ٍة وقانوني ٍة وثقافي ٍة معين ٍة إىل أنسنة
َ
املواطنة إذا جاز التعبري ،فالخصوصية اإلنسانية أصبحت القاعدة
التي ترتكز عليها املواطنة وليس الخصوصية الثقافية والسياس ّية،

فالصفات اإلنسانية واحد ٌة لدى الجميع سوا ًء أكان جزائريًّا أم
فرنس ًّيا ،فالشخصية العاملية هي النموذج الجديد ملبدأ املواطنة،

والتي تستم ّد رشعيتها ومرشوعيتها يف املعاهدات والقوانني الدولية

ج أكرثَ كونيةً ،يتحرر
لحقوق اإلنسان ،إذ أصبحت تتجه نحو منوذ ٍ

شيئاً فشيئاً من اإلقليم.

وهذا ما ذهبت إليه أيضاً أستاذة علم االجتامع ياسمني سويسال

يف كتابه ا «نهاية املواطنة» أو «حدود املواطنة» �limits of Ci

 ،[[[ tizenshipإذ تقارن.ي هذا الكتاب بني األساليب املختلفة التي

تستعملها الدول األوروبية يف دمج املهاجرين ،وكيف تطورت هذه
السياسات ،وكيف تتأثر من قبل الخطابات الدولية املتعلقة بحقوق

اإلنسان .تركز سويسال عىل الهجرة الدولية بعد الحرب ،مع إبداء
1- www,érudit,org
2- Limits of citizenship :migrants and postnational membership in Europe
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خاص بالعامل الضيوف كام طرحت توصيفاً جديدا ً لهذه
اهتاممٍ
ٍّ
الدول فرنسا وأملانيا وهولندا والسويد وسويرسا واململكة املتحدة،

مناذج رئيسي ًة من أشكال املواطنة غري
ورأت أنها تعرف ثالث َة
َ
التقليدية ،وتعتقد أن التوسع العاملي والسلطة املتعالية التي ميلكها
خطاب حقوق اإلنسان إضاف ًة إىل سلطة هيئة.ألمم املتحدة أوجد

نوعاً من الضغوط املتزايدة عىل الدول القومية يف إدماج األجانب

وتوسيع رسوم ورشوط العضوية أو املواطنة لألجانب ،ما أدى إىل
ظهور عد ِة معاملَ تجعل التفرقة بني املواطن وغري املواطن من

األمور املستعصية.

مل تعد تتالءم التصورات التقليدية للروابط بني املواطن والدولة

مع منو عدد الجامعات االجتامعية والسياس ّية عرب وطنية الناشئة

عن الهجرة عرب الحدود .فإذا كانت املواطنة التقليدية تقوم عىل

العالقة بني الفرد والدولة فإن النموذج الجديد للمواطنة يقوم
عىل العضوية ،فبمجرد حصول املهاجرين أو املقيمني عىل
هذه العضوية فإن املواطنة القامئة عىل االنسجام بني العضوية.

اإلقليم تبدأ يف التاليش واالحتضار عىل املستوى القانوين ال عىل
املستوى الشعوري فقط.

ويالحظ أن املواطنة املمنوحة للمهاجرين ليست مواطن ًة

كامل ًة بل مواطن ًة ناقصةً ،فاملواطنة تفرتض ضمنيا املزايا والحقوق
والواجبات ،فاملزايا قد تكون موزع ًة بالتساوي مع املهاجرين،
وأيضا الحقوق إال البعض منها وهي حق املشاركة يف الوظائف

العامة ،وحق التصويت يف االنتخابات الوطنية ،فامتالك املهاجرين

الفصل الرابع :المقاربة الدينية

للمواطنة ال يعني.لحصول عىل املواطنة الكاملة.
فاملشاركة يف االتحادات العاملية ،وحرية االجتامع والكالم،

وحق الحامية املتساوية للقوانني ممكن ٌة بالنسبة لجميع املوجودين

عىل الرتاب الوطني سوا ًء أكان الفرد مواطناً مقيام أو مهاجرا ً رشعيّاً

رشعي فإنه ال يختلف أمام القانون عن غريه من املواطنني،
أو غري
ٍّ
واملالحظ أن..« :بعض البلدان متكن املهاجرين من التصويت

يف االنتخابات املحلية ،كام يتمتعون بحق البقاء يف البلد ،حتى ولو

كانوا عاطلني عن العمل.يعتمدون عىل املزايا العامة ما مل يدانوا يف
جرائم والفرق بني املواطنني وغري املواطنني يكمن يف الواجبات،

فاملهاجرون غري املواطنني ال يلزمون بالخدمة يف الجيش ،وهم ال

يدعون يف الواليات املتحدة للقيام بواجب املحلفني» .
[[[

فالحصول عىل املواطنة من قبل املهاجرين ال يعني نهاية

املواطنة بالنسبة للمواطن األصيل ،بل هو رغبة يف تأكيد عضويتهم

ووالئهم للبلد الذي يعيشون فيه اآلن [[[ ،بشهادة مايروك ويرن فالدافع
الذي يدفع املهاجر إىل البحث عن املواطنة يف نظره هو التعارض

املوجود بني حضارته وحضارة.لبلد املضيف ،فالسامح للغري
دليل عىل السلوك
بالحصول عىل االمتيازات القانونية يف الوطن ٌ

الحضاري الذي يتميز به هذا املواطن ،والخوف عىل مواطنتي
مبجرد حصول غريي عىل املواطنة أم ٌر يفتقر لألساس األخالقي،

 -1يس .بانفيلد وآخرون ،السلوك الحضاري واملواطنة ،ترجمة سمري عزت نصار ،دار
النرس للنرش والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل ،1995 ،ص.187 :
 -2املرجع نفسه ،ص.188 :
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فهو يتضمن الكثري من األنانية ،وهذا ال يعني أن الحصول عىل
مشاكل ،فالهاجس
َ
أي
املواطنة من طرف املهاجرين ال يطرح َّ
األمني له ما يربره ،وعليه فاإلجراءات والترشيعات ملسألة املواطنة

ينبغي أن تقام عىل العدل واملوضوعية ،وإقصاء النظرة اإلثنية

والدينية للمهاجرين.

فسياسة الهجرة بدالً من سياسة التجنس هي نقطة النزاع.
ملهاجرين ،ألنها تقوم عىل خلفيات مبيت ٍة ،إذ إن البلدان التي

تجعل التجنس صعباً وال تجعل أطفال املهاجرين املولودين محل ًّيا
مواطنني تلقائ ًّيا هي بلدا ُن معرض ٌة لخطر ظهو ِر نظمٍ اجتامعي ٍة ينطبق
فيها االنقسام الطبقي عىل االنقسام العرقي ،فتوسيع املواطنة لتشمل

املهاجرين ،وخصوصا أطفالهم هي خطو ٌة نحو إدماج املهاجرين
ٍ
ٍ
والتزامات بني املهاجرين ،ويقيض عىل
والءات
وخطو ٌة لخلق
إمكانية تكوين طبق ٍة غريِ مديني ٍة تكون مستقبالً موضع ازدرا ٍء من
قبل املواطنني األصليني؛.بناء املواطنة عىل أساس الخصوصية
اإلنسانية ،هو السياسة الناجحة والناجعة ،فنهاية املواطنة ال تستلزم

بالرضورة نهاية وضعف الدولة القومية ،فإذا كان مصدر الحقوق
ومرشوعيتها يتنقالن من الوطنية إىل العرب وطنية ،فإنها تبقى

متا َرس يف فضاء الدولة الوطنية ،وتبقى هذه الدولة الضامن الوحيد

واملحتفظ بالخصوصية الثقافية الوطنية.

الفصل الخامس
اإلسالم والمواطنة

الفصل اخلامس:
االسالم واملواطنة
ميكن االستهالل بالحديث املشهور عن النبي األكرم صلوات

الله وسالمه عليه ،وعىل آله« :ما أوذي أحد ما أوذيت يف الله»

[[[

لإلشارة إىل الهجوم املوسع عىل العقيدة االسالمية ،والذي شارك
يف بلورة وإذكاء حدة هذه األذية املنتمون إىل هذه العقيدة بأنفسهم،
كل أصيلٍ  ،عن هذه العقيدة ،واملواطنة
حيث سايروا الغرب يف نفي ِّ
من بني هذه املفاهيم التي استبعد الفكر الغريب والعريب وجودها
يف الثقافة االسالمية.

ولكن الباحث بعني الحياد واملوضوعية يجد الكثري من

املؤشات الدالة عىل املدنية واملواطنة يف الرتاث االسالمي،
ّ
ويف جميع الثقافات أيضا ،فاالصطالح عىل يرثب

[[[∗

باملدينة

املنورة ،إشارة واضحة للمدنية التي تحملها املدينة ،إذ كانت
التسمية مع بداية التأسيس للدولة األخالقية ،أو الدولة االسالمية

 -1رواه الرتمذي وصححه األلباين.
 ∗-2تعود إىل األلف الخامس عرش قبل امليالد ،وورد اسم مدينة يرثب يف النقوش
اآلشورية يف القرن السادس قبل امليالد حينام أشارت إىل مدين ٍة يف الحجاز تدعي
الثريبا.

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

كام ينعتها البعض ،وإن كانت األمة يف االصطالح االسالمي هي
التعبري األنسب ،وتجد عند الشهيد عيل رشيعتي إشارات لطيف ًة يف

داللة األمة التي أرادها اإلسالم.لتعبري عن البعد اإلنساين للمجتمع

َص َد وعزم وهذا
املدين يف القرآن« :كلمة أمة مأخوذ ٌة من أَ َّم مبعنى ق َ
ٌ
هدف قرا ٌر واعٍ ،وحيث إن أم
املعنى يرتكب من ثالث ِة معانٍ حرك ٌة

ّتنطوي يف أصلها عىل مفهوم التقدم أيضا ،يُضحي هذا املعنى
مركباً من أربعة معانٍ  :اختيار ،حركة ،تقدم ،هدف ومع حفظ جميع

هذه املعاين تبقى كلمة األمة يف األصل مبعنى الطريق الواضح أي
جامعة إنسانية تعني الطريق»[[[.

فاألمة جامع ٌة تسري نحو أفق االكتامل ،منتهج ًة يف ذلك جميع

األساليب التي تكفل لها بلوغ ذلك ،فهي ليست .Nationاملفهوم

الغريب ،ألن الداللة تتأسس فيها عىل القرابة والدم ،والتي تقف أمام

الغايات السامية للمجتمع املدين ،وعليه ميكننا القول أن املشاكل

السياسية ناتج ٌة عن الحمولة االثنية للمفاهيم.

ويف الرتاث اإلسالمي كثري ٌة هي االشارات الدالة عىل أهمية

اجتامعي راقٍ  ،ومن
مستوى
املدينة كجامع ٍة حضاري ٍة ،وتعبريٍ عن
ً
ٍّ

بينها ما ورد يف السرية النبوية من ٍ
يل عىل عظمة املدينة،
تراث استدال ٍّ
ودورها يف بروز وعظمة الشخصية املحمدية ،حيث يستأنس ابن

 -1عيل رشيعتي ،األمة واالمامة ،مراجعة :حسني عيل شعيب ،دار األمري ،بريوت ،ط:
 ،2007 02ص.ص.46/45 :
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النفيس بشخصية كامل للتدليل عى هذه العظمة ،يقول فيها« :إنه
ملا ثبت عند كامل أنه يجب أن يكون أعلم األنبياء وأفضلهم ،فكر
أي املواضع من األرض ينبغي أن يكون منها؟ فقال يف نفسه:
يف ِّ

الب كاألعراب ونحوهم ،فإن سكان
أنه يجب أن ال يكون من أهل َ ّ
مم يكون يف أهل
الرباري يجب أن تكون عقولهم وآراؤهم أنقص ّ

الب ال يجدون من يتش ّبهون به من العقالء بخالف
املدن ،فإن أهل َ ّ

أهل املدن .فإذا ً البد وأن يكون هذا النبي من أهل املدن [[[».

ين متميّ ٌز ،يسمح مللكات وقدرات األبناء عىل
واملدينة فضا ٌء مد ٌّ

التفتّق ،فالعيش فيها أحسن من العيش يف الرباري ،واإلشارة التي

نستقرئها من النص الذي يق ّدمه ابن النفيس أن الشخصية املحمدية

نتاج بيئ ٍة مدني ٍة
ج
كنموذ ٍ
ٍّ
برشي ،ومعيا ٍر تستقطبه البرشية ،كانت َ
مميز ٍة ،وممكن ٍة للجميع ،خصوصاً إذا توفّر الرشط املعريف ،وسرية
النبي األكرم متنحنا هذه الدالالت الرتبوية ،فاملثل أو النموذج

الب هو إنسان املدينة.
بالنسبة ألهل َ ّ

ج،
وعليه تكون التنشئة الرتبوية يف القرية قامئ ًة عىل منوذ ٍ

ج آخ َر ،وعليه كان
أ ّما املدينة فالنموذج بدوره يحتاج إىل منوذ ٍ
ج قدمته البرشية يف تجمعاتها املدنية،
محيط املدينة أحسن منوذ ٍ

والغريب يف األمر أن املدينة التي ترعرع فيها الرسول األكرم هي
 -1ابن النفيس ،الرسالة الكاملية ،تحقيق عبد املنعم عمر ،منشورات وزارة األوقاف،
مرص  1987ص 172 :

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

النموذج ،واملثل األعىل للمدينة البرشية ،وهي مكة ،يقول ابن

النفيس..« :ويجب أن يكون من أهل املدن األرشف فإن أهل

املدن الخسيسة يستقلون عن الناس ،وفضيلة املدن تكون بأمور:

منها اعتدال الهواء ،ومنها رخاء األسعار ،ومنها كرثة الثامر ،ومنها
كرثة املياه ونحو ذلك ،ومنها العظمة الدينية يف نفوس الناس،
وهذا هو أوىل األمور التي بها ترجح املدينة التي يكون منها هذا

النبي (ص)».

[[[

النبي األكرم ،ليس رشفاَ من
ورشف املدينة التي ينتمي إليها
ّ

النحو الذي يفهمه العموم من الناس ،باإلضافة من قبل سلطة
مقدسة أو متعالية ،بل رشف مكة من تاريخها ،ومن الرموز التي

تستبطنها ،وفرض زيارة املدينة مل يكن مبيالد النبي األكرم ،بل

كان قبل ميالده بكثري ،وهذا ينم عىل املعاين الجليلة التي متلكها،
وميكنني االستئناس بقراءة املفكِّر عيل رشيعتي ،فمدينة «مكة» التي

تستق ُّر فيها الكعبة كمعلَم ،والتي ال تق ِّدم يف النظرة األوىل للناظر

غري غرفة مكعبة فارغة ..والتي تقوم بدور اإلشارة أو العالمة والدليل
واملرشد ،فهي ليست نقطة النهاية ،وإمنا لتدلك عىل االتجاه...

إنك تبدأ الحج حينام تقرر أن تتحرك تجاه األبدية ..إنها حرك ٌة أبدي ٌة

نحو الله ال نحو الكعبة ..فالكعبة ما هي إال بدايةٌ ..لقد س ِّمي البيت
 -1ابن النفيس ،املرجع نفسه ،ص.172 :
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بالعتيق وهو عتيق أنّه ميثِّل التح ُّرر»[[[.
املدينة يف الرتاث اإلسالمي رم ٌز للحضارة ،وللمجتمع املدين،

واإلشارة هذه ليست إلّ غيضاً من ٍ
فيض ،فاعتامدها يف إثبات عظمة
الشخصية املحمدية يف الفكر االسالمي ،وتسمية النبي األكرم صىل

الله عليه وعىل آله وسلم ليرثب باملدينة دالالتٌ واضح ٌة ألهمية
املدينة ،كام اقرتن الترشيع املدين يف الحكومة اإلسالمية بحوادثَ

اجتامعي ٍة مميز ٍة سجلها التاريخ ،تعكس امللمح املدين واملواطني
يف الرشيعة االسالمية ،ومنها املؤاخاة.

املؤاخاة:
يغيب الحديث عن مؤاخاة النبي بني صحابته يف مكة ،وبني

املهاجرين واألنصار يف املدينة املنورة يف الكتابات العربية

الفكرية كثريا كأنه حادثٌ
عفوي ال ميت بصلة إىل الترشيع املدين
ٌّ

وتأسيس للمجتمع املدين.
اإلسالمي ،وهي يف الحقيقة تعاق ٌد
ٌ

وعقد املواطنة املعروف قانوناً ،والذي يقوم عليه املجتمع املدين

هو مؤاخا ٌة بني العنارص واملكونات االجتامعية للدولة ،سوا ًء أكانوا

نخبا فكرية ،أم سياسية ،أم أناساً عاديني ،والذي يؤكد ذلك اعتامد

األخ ّوة بداللتها القرآنية املتعالية ،والتي تتجاوز املعيار اإلثني
والجنيس يف التعاقد املدين بني األفراد ،قال تعاىل »:إنَ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن

 -1عيل رشيعتي ،الحج الفريضة الخامسة ،ترجمة عباس أمري زاده ،دار األمري بريوت،
الطبعة األوىل  ،2003ص.97/96 :
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ح ُمو َن «[[[..
إِ ْ
ي أَ َ
حوا بَ ْ َ
خ َو ٌة فَأَ ْ
صلِ ُ
خ َويْ ُك ْم * َواتَّقُوا اللَّـ َه لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َ

القاعدة الرئيسة للمجتمع القرآين هي األخ ّوة التي يرشحها أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم الله وجهه يف قوله..« :فإنهم

ري لك يف الخلق ،يَفرط منهم
صنفان :إما أ ٌخ لك يف الدين ،وإ َّما نظ ٌ
الزلل ،وت َعرض لهم العلل»[[[.

ويذكر التاريخ أن املؤاخاة مرت بلحظتني :األوىل يف مكة حيث

آخى النبي األكرم (ص) بني املؤمنني ،لتجاوز مرحلة االمتحان
الصعب التي عايشها املؤمنون يف مكة ،واللحظة الثانية كانت يف

املدينة ،أين آخى النبي األكرم (ص) بني املهاجرين واألنصار،

وكان األصل يف العقد هو املؤاخاة..« :فقال يف ما بلغنا تآخوا يف

الله أخوين أخوين ،ثم أخذ بيد عيل بن أيب طالب ،فقال هذا أخي..
وكان حمزة بن عبد املطلب ..وزيد بني حارثة أخوين ..وجعفر بن

أيب طالب ..ومعاذ بن جبل أخوين.[[[»..

وما نستشفه من عنارص املؤاخاة هو التأسيس املوضوعي لعقد

املواطنة ،التي يبنى عليها املجتمع املدين ،فاملؤاخاة بني النبي

ٍ
بدالالت عديد ٍة منها أن
األكرم (ص) وعيل كرم الله وجهه توحي

التناغم بني الشخصيات الزم ٌة رضوريةٌ ،وأمري املؤمنني عليه السالم
 -1سورة الحجرات ،اآلية.10 :
 -2انظر عهد اإلمام عيل (ع) ملالك األشرت الصفحات األوىل.
 -3ابن هشام ،السرية النبوية ،تحقيق :مصطفى السقا ،رشكة مصطفى البايب ،مرص،
الطبعة الثانية  ،1955ص.505 :
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باب مدينة العلم املحمدي ،وعليه فإ ّن التأكيد عىل التقارب بني

عنارص املجتمع املدين يؤسس ملواطن ٍة فاعل ٍة ومتكامل ٍة ،فبناء
تكليف
املجتمع يكون بأداء األدوار بدق ٍة ،فليس من املواطنة
ُ

ٍ
شخص مبها َّم ليست من قابلياته وكفاءاته.

والعالقة السائدة يف املؤاخاة اإلسالمية هي القيم األخالقية،

التي اعتربها البعض عاطفي ًة وفاقد ًة للدالالت املوضوعية املدنية،
ين متكاملٍ  ،وإن كانت
وهذا النموذج يساهم يف إيجاد مجتمعٍ مد ٍّ

اللحظة املحمدية مجر َد بداي ٍة جنيني ٍة مل تكتمل ،تعرثت يف مسارها

الحضاري بسبب االنحراف الفكري والسيايس الذي عرفته األمة
اإلسالمية عرب التاريخ.

ويكشف لنا األستاذ طه عبد الرحمن عن اآلفاق األخالقية التي

ري نحو الكامل الخلقي،
تحملها املؤاخاة يف سياق األمة ،فهي س ٌ
يقول« :لقد تقرر أن املؤاخاة تنبني عىل أربعة أركان :إثنان منهام
يلزمان عن التحقق باإلخالص ،وهام دوام التجرد من أسباب

الظلم ودوام التوجه إىل املتجيل بالعدل ،وإثنان آخران يلزمان عن
التمسك باألمة وهام التحقق باملاهية األخالقية ،وتحصيل القدرة

عىل إبداع القيم ،[[[»..وعليه تتحقق املواطنة الحقيقية عند طه عبد
األس
الرحمن من خالل مبدأ املؤاخاة ،وسلطة األمة التي تقوم عىل ِّ
االخالقي ،ال املادي.

 -1طه عبد الرحمن ،روح الحداثة ،مرجع سابق ،ص.230 :

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

صحيفة املدينة:
تعترب الصحيفة تأسيساً واقعيًّا للمجتمع املدين ،فهي عق ٌد

ين تم تاريخ ًّيا[[[∗ بني النبي األكرم (ص) وأهل املدينة
اجتامعي مد ٌّ
ٌّ

بجميع مك ّوناتها االجتامعية واإلثنية والعقدية ،وما يهمنا يف الوثيقة
هو البعد السيايس واملدين الذي متلكه الوثيقة حيث كانت البنود

التي تض ّمنتها الوثيقة ضواب َ
ط أخالقي ًة ومدني ًة للمجتمع النموذجي،
حيث شملت األحكام املتض ّمنة أحكاماً عامةً ،وأحكاماً خاص ًة بني

املؤمنني ،وأحكاماً تح ّدد العالقة بني املؤمنني وأهل الكتاب ،وإذا

كان املجتمع املدين يف السياق الغريب كام يقول األستاذ محمد
عثامن الخشت[[[∗ قامئا عىل التقاعد ،فإن..« :أول ٍ
اجتامعي
عقد
ٍّ
ح تم توقيعه يف التاريخ متثل يف ما يسمى صحيفة املدينة»[[[.
رصي ٍ

والعقد الذي اقيم فعال يف التاريخ االسالمي يختلف عن العقد

ٍ
نظريات فلسفي ٍة سابح ٍة يف الخيال.
الغريب ،الذي كان مجردَ

يكشف البند األول يف الوثيقة عن الدالالت السياسية واملدنية

للصحيفة ،حيث تؤكد عىل الوحدة والرابطة األخالقية بني مكونات

املجتمع ،فهم إخوةٌ ،الفوارق االجتامعية والعرقية ال وجود لها وال
 ∗-1يشكك البعض يف صحة الوثيقة ،ونحن يف الدراسة ننطلق من صحة الوثيقة
والتحقيق التاريخي يثبت ذلك.
 ∗-2مفكر عريب معارص يرأس حال ًّيا جامعة القاهرة ،له مؤلفاتٌ فلسفيةٌ ،وفقهيةٌ...
 -3محمد عثامن الخشت ،مقال :املجتمع املدين والتعددية والتسامح يف سياق
الحضارة اإلسالمية ،مجلة التسامح ،العدد ،12 :السنة ،2005 :ص.53 :
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اعتبار لها ..« :إنهم أم ٌة واحد ٌة من دون الناس [[[»..والتأكيد عىل

الوحدة هو األصل يف املجتمع املدين ،فال قوة ألم ٍة أو مجتمعٍ
دون تالحمه ،وتضافر جهود عنارصه ومكوناته ،ومبا أن الرابط الذي
جمع بني مكونات املجتمع املدين يف املدينة كانت العقيدة ،التي

مل تلمس قلوب ووعي الكثريين ،أراد النبي الكريم (ص) حامية

ورواسب
طوائف متعدد ٍة
النسيج االجتامعي الذي كان مركباً من
َ
َ
قبلي ٍة وعشائري ٍة ،تهدد التامسك بني أعضاء األمة ،لهذا نجد يف البنود
الالحقة ِذكرا ً للطوائف املكونة بأسامئها الواحدة تلو األخرى ،ألن

تجاهل قبيل ٍة يف النص يُعترب بحد ذاته إهانة لها يف عرف العرب،
كام تشري الصحيفة يف بداية الذكر للقبلية بأصلها القبيل والعرقي

«بنو الحارث» ،مثال ،ثم يتبعها بعبارة« ،وكل طائفة تفدي عانيها
باملعروف والقسط بني املؤمنني» ألن التكوين االجتامعي لهذه
القبيلة ال يقف عند حدود الدم فقط ،بل يتعداه اىل وجود طوائف
متع ّددة داخل هذه القبيلة.

وسيايس ،مضبو ٌ
ط
ين
وخالصة القول أن الصحيفة عق ٌد مد ٌّ
ٌّ
اخالقيًّا ،إ ْذ تضمنت جمل ًة من القيم األخالقية واملدنية ميكن

إجاملها يف «..التعددية ،وحرية العقيدة ،واملواطنة ،واملساواة،
واإلدارة السلمية لالختالفات ،وهي ال تتعارض مع االنتامء الم ٍة

ٍ
واحد .ومل يضع اإلسال ُم الدي َن معيارا ً
ين
واحد ٍة أو مجتمعٍ مد ٍّ
سابق ،ص.501 :
 -1ابن هشام ،السرية النبوية ،مرج ٌع
ٌ

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

لالنتامء بل االلتزام برشوط العقد االجتامعي ،ولعل أهمها عنرص
تحقيق األمن[[[».

سيايس مل يعرف الدولة أصال،
أسست الصحيفة لدول ٍة يف فضا ٍء
ٍّ

إذ كانت النظم السياسية آنذاك مثاالً لالستبداد والطغيان ،فال حري َة

ٍ
َ
وحيف ،ولكن وثيقة الصحيفة
حقوق طبيعيةً ،بل جو ٌر
معتقد ،وال
ٌ

تعاطت مع عنارصها التأسيسية للدولة بحكم ٍة وإدار ٍة موضوعي ٍة
محكوم ٍة بقيمٍ أخالقي ٍة ،فالعنارص األربعة للدولة :املواطنون،

اإلقليم ،الحكومة ،القانون ،وارد ٌة بالرصيح يف نص الوثيقة،

والعالقة بني املواطنني غري محكوم ٍة إثن ًّيا .كام أسست الصحيفة

مفهوم الدستور ،وهو املدونة القانونية العليا التي توضح الحقوق
والحريات واملسؤوليات للحاكم واملحكوم ،وأسست ألليات
إعامل الدستور بعد التوقيع عليها من جهة اطرافها بعد املشاورات

واملباحثات.[[[».هو املنطلق األساس يف العقد ،إذ يقع يف األهداف
االسرتاتيجية األوىل ،والذي يصطلح عليه حاليًّا باألمن القومي،

فأمن املدينة فوق كل اعتبار ،وما ورد يف الصحيفة..« :وأن يرثب

حرا ٌم جوفها ألهل هذه الصحيفة  »[[[..فكل تجاوز لهذا الخط
يستلزم بالرضورة فسخاً للعقد.

سابق ص.58 :
 -1محمد عثامن الخشت ،مرج ٌع
ٌ
 -2عبد األمري زاهد ،واخرون ،وثيقة املدينة ،مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي،
بريوت الطبعة 2014/ 01:ص.121 :
 -3محمد عثامن الخشت ،مرجع سابق ،ص.504:
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والرتاث االسالمي غني باملدونات الفقهية السياسية التي تؤكد

وتقرر عظمة هذا الدين يف بناء املجتمع املدين القائم عىل انسانية

ليست متعالية ومجردة ،بل مجتمع واقعي يقوم عىل األخالق يف
منطلقاته ،وغاياته ،ومن بني هذه الوثائق السياسية :رسالة الحقوق

لإلمام عيل بن الحسني زين العابدين ريض الله عنهام.

رسالة الحقوق:
يتهافت العرب عىل ترجمة ودراسة وتحقيق «رسالة يف التسامح

لفولتري» و»رسالة يف التسامح» لجون لوك عىل قاعدة األهمية
والدور الرئيس والخطري يف نهضة املجتمع اإلنساين ،دون إلقاء

التفاتة بسيطة ألهمية الرتاث السيايس اإلسالمي .ورسالة الحقوق

لإلمام عيل بن الحسني[[[∗ (ع) من بني الرسائل القصرية يف متنها،
والعميقة يف مبانيها ودالالتها ،فهي من خالل العنوان تضع الحقوق
ٍ
متامسك
وحضاري
ين
ٍّ
األصل والقاعدة الرئيسة يف بناء مجتمعٍ مد ٍّ
وقوي ،وقليل ٌة هي الدراسات التي اهتمت بهذه الرسالة ،خصوصا
ٍّ

بعد نعت الرسالة ،ونسبها للشيعة ،حيث استثمر الغرب هذا التضليل

اإلعالمي من طرف أدواته العربية يف تحييد األمة عن قراءة ودراسة

الرتاث السيايس والفكري للشيعة اإلمامية ،فكل ما انتجه رجال
الفكر يف اإلسالم ،هو ملك للمسلمني جميعاً ،وليس حكرا ً عىل

 ∗-1عيل بن الحسني زين العابدين السجاد ريض الله عنه من علامء اإلسالم ،الذين
ُعرفوا بتقواهم ،وهو اإلمام الرابع عند اإلمامية.

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

سيايس معنيٍ.
فقهي ،أو اتجا ٍه
مذهب
ٍ
ٍّ
ٍّ
نجد يف رسالة الحقوق تأصيالً دينيّاً للحقوق ،يبدأ بحقوق

الله التي تتفرع إىل حقوق فرعية :حق الله األكرب ،حق النفس،
حق اللسان ،حق السمع ،حق البرص ،حق ال ِّرجلني ،حق اليد ،حق

البطن ،حق الفرج.

ومن خالل الهيكلية التي تقوم عليها حقوق الله يظهر البعد

الديني لإلنسان ،فالحق األول هو للعلة املصدرية ،فمنه فاضت هذه

املوجودات ،وعليه فإن األ ْوىل باالحرتام والتبجيل هو الله سبحانه

وتعاىل ،واملرتبة الثانية يف املنظومة الحقوقية هي للنفس التي

ُسي
تعترب املعطى املادي واألنطولوجي ،فالنفس هي املحرك وامل ّ

لألعضاء ،وعليه فإن ربط النفس بالله هو تقيي ٌد
أخالقي للحركات
ٌّ

ح ُّق نَف ِْس َك َعلَ ْي َك فَأَ ْن
اإلنسانية ،وصهرها يف قال ٍ
َب مج َّر ٍد« .أَ َّما َ
ح َّق ُه
ح َّق ُه َو َ
ف طَا َع ِة الل ِه فَتُ َؤ ّدي َ
ت َْستَ ْو ِف َي َها ِ
إل َس ْم ِعك َ
إل لِ َسانِ َك َ
إل بَطْ ِن َك
ح َّق َها َو َ
ح َّق َها َو َ
ح ّق ُه َو َ
َو َ
إل بَ َ
جلِك َ
إل ِر ْ
إل يَ ِد َك َ
ص َِك َ
إل فَ ْرج َ
ل َذلِك»
ني بالل ِه َع َ
ح َّق ُه َو َ
ح َّق ُه َوت َْستَ ِع َ
ِك َ
َ

[[[

واملالحظ عن الحقوق الفرعية للنفس ،والتي هي حق

اللسان ،وحق السمع ...إدراجه تحت إمرة النفس ،فهي املصدر
املحرك واملسؤول عن هذه األعضاء ،ويبدو أن رسالة الحقوق

هي الرسالة األخالقية األُوىل التي عرفتها البرشية والتي تتطرق إىل
 -1االمام السجاد (ع) رسالة الحقوق.
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اآلليات والضوابط األخالقية التي تكفل للمرء بلوغ الرقي والكامل

ح ُّق الل َّسان
األخالقي ،ومن ضوابط وأخالقيات اللسانَ »:وأَ َّما َ
خ َنى وتَ ْعوِيدُهُ َع َل الْخ ْ ِ
ح ْملُ ُه َع َل األَ َدب « ،فمن
فَإكْ َرا ُم ُه َعنِ الْ َ
َي َو َ
واجبات النفس أو الذات اإلنسانية إكرام نفسها ،وتأديبها ،واللسان

رئيس لجميع اآلثام واملعايص باالصطالح الديني ،وباللغة
مدخل
ٌ
ٌ
االجتامعية اللسان رأس املشاكل االجتامعية.

والجوارح هي املدخل األساس لبلوغ الطاعة والقرب اإلله َي ْي،

فهي..« :بوابات العبور السبع إىل الطاعة وهي محل االحتكاك

باملجتمع ،فمن خالل اللسان أتكلم وأتعاطى مع اآلخرين ،ومن

خالل األذن أسمع ،ومن خالل العني أبرص فأنقل صورا ً معين ًة تعطي
ٍ
يل وإذا كانت
انطباعات يف ذهني ،فإذا كانت صورا ً خبيث ًة تؤثر ع َّ

يل ..إننا إذا أتق ّنا العالقة مع هذه البوابات السبع
صورا ً جيد ًة تؤثر ع َّ
وعرفنا كيف نتعاطى معها سنحل كل املشكل املرتبطة بالنفس

االنسانية»[[[.

وتتضمن الرسالة كل العنارص واملق ّومات التي تكفل السعادة

للمجتمع املدين ،فمن الجوارح التي حدد لنا فيها الحقوق الواجبة
علينا اتجاهها ،إىل حقوق األفعال التي تتجىل يف حق الصالة ،وحق
الصوم ،وحق الصدقة ،وحق الهدي ،حيث تجد تحليالً وتقعيدا ً لن
 -1نعيم قاسم ،يف رحاب رسالة الحقوق ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ،الطبعة السابعة
 ،2010ج ،01 :ص.16 :

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

تجد مثيالً له يف الرتاث السيايس الغريب مطلقاً .وتع ّرفنا الرسالة
بالقيم األخالقية املتضمنة يف فعل الصالة ،والتي نجدها واضح ًة
يف اآلية الكرمية« :ات ُْل َما أُ ِ
الص َل َة إِ َّن
وح َي إِلَيْ َك ِم َن الْ ِكتَ ِ
اب َوأَ ِقمِ َّ
ْب َواللَّـ ُه يَ ْعلَ ُم َما
َّ
الص َل َة ت َ ْن َه ٰى َعنِ الْ َف ْ
حشَ ا ِء َوالْ ُمن َك ِر َول َِذكْ ُر اللَّـ ِه أَك َ ُ

َص َن ُعو َن «[[[.
ت ْ

واملسألة التي تتعلق بدراستنا هي العالقة السياسية بني الحاكم

واملحكوم ،والتي نجدها يف الرسالة بحق السلطان ،التي جاء فيها:

«فأما حق سائسك بالسلطان ،فأن تعلم أنك جعلت له فتنة ،وأنه

ىل فيك ،مبا جعل الله له عليك من السلطان ،وأن تخلص له يف
مبت ً
النصيحة ،وأن ال متاحكه وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هالك
نفسك وهالكه»[[[..

العالقة بني الحاكم واملحكوم تالزميةٌ ،فال سلطة للحاكم

بدون املحكوم ،وال رعية بدون حاكمٍ  ،فهي واقع ٌة طبيعي ٌة تظهر

من اصطالح الجعل ،فاملحكوم فتن ٌة للحاكم ،والعكس ،فالحقوق
متبادلة بني السلطان ،والفرد ،وليست اعتباطيةً ،فإدارة البالد أو
الدولة محكوم ٌة بضواب َ
ط رشعي ٍة وقانوني ٍة ،ال ميكن تجاوزها ،و»..

تسلم السلطان للسلطة يضعه أمام مسؤولية الناس وحقوقهم ،ألنه

ميتلك قدرة الترصف بحكم القانون والنظام العام ..لكن الحقوق
 -1سورة العنكبوت ،اآلية.45 :
 -2نعيم قاسم ،املصدر نفسه ،ج ،04 :ص.45 :
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كل
حق عليه ،وينعكس أداء ٍّ
حق عليك ،ولك ٌّ
متبادلةٌ ،فللحاكم ٌ

من الطرفني عىل املجتمع ،وال يصلح مجتم ٌع إلّ بتكاثف الجهود
وإل فمع الظلم واإلساءة وعدم القيام بالواجبات
وأداء الحقوقّ ،

املجتمعية املطلوبة من الحاكم والرعية ،تتجه الدولة إىل الخراب

واالنهيار.

[[[

ونعتقد أن العالقة بني هذه الحقوق الواردة يف رسالة الحقوق

واملواطنة رضوريةٌ ،فال مواطن َة بدون تربي ٍة مواطني ٍة ،وال مواطن َة

ناجع ًة دون التقيد بالضوابط األخالقية القيمية ،واالهتامم بجانب
التنظري يف األخالق يهدم األخالق ،فاألخالق الحقيقية كام يقول

أحد املفكرين تسخر من األخالق ،فاالهتامم بالرتبية الخلقية دون
النظر إىل جزئيات األخالق العملية والتي تبدأ من أعضاء الفرد ال

يفيض إىل نتيج ٍة ،وهذا ما ميز الفلسفات األخالقية التي بقت يف
سياق الدراسة والتنظري والكتابة فقط.

ورسالة الحقوق دليل عميل للمواطن الخلوق ،واالعتامد

عليها يف تربية املواطنني تسمح للسلطة باالرتقاء مبواطنيها اىل

يب عند
مرتبة الكامل النسبي ،فاملواطنة كصف ٍة قانوني ٍة
مطلب يوتو ٌّ
ٌ
الجامعة ،واليوتوبيا السياسية تنطلق من األخالق الفردية لبلوغ

الكامل الجامعي ،والرشيعة اإلسالمية مل تقف عند منحى التنظري
 -1نعيم قاسم ،املصدر نفسه ،ج ،04 :ص.45 :
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بل اهتمت أيضاً بالسبل التي تكفل التحقيق لتلك الغايات األخالقية
املرجوة من املطالب الرشعية ،والحسبة من بينها.

الحسبة وعقد املواطنة:
ٍ
ترشيعات
يقوم عقد املواطنة يف.ملجتمع املدين الغريب عىل

نظري ٍة لحامية حقوق املواطنني ،ومن البديهي أن الترشيع النظري
إل من خالل سلطة ٍآمرة ٍوناهي ٍة ،ولكن يف الترشيع
ال يفرض نفسه ّ

اإلسالمي نجد الرعاية العملية لهذا العقد من خالل مؤسس ٍة تنفيذي ٍة

تسه ٍر عىل تجسيد هذه القوانني ،وهي.ا عرفت يف الفكر السيايس
اإلسالمي بالحسبة التي نعتربها تأسيساً رسميًّا ،وتقنيناً ملبدأ األمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ألن من واجبات املكلف ،واملؤمن

يف املجتمع املدين اإلسالمي ،السعي وامتثال األمر اإللهي الذي

يوجب عليه العمل عىل تحقيق املعروف داخل املجتمع املدين.

َي َويَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
ل الْخ ْ ِ
﴿ َولْتَكُن ِّمن ُك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن إِ َ
وف َويَ ْن َه ْو َن

ي
حون﴾[[[ وقوله أيضا﴿ :كُنتُ ْم َ
َعنِ الْ ُمن َك ِر َوأُولَ ٰـ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُ
خ َْ
اس تَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
ت لِل َّن ِ
وف َوت َ ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُمن َك ِر َوت ُ ْؤ ِم ُنو َن
أُ َّم ٍة أُ ْ
ج ْ
خ ِر َ

ْث ُه ُم
بِاللَّـ ِه َولَ ْو آ َم َن أَ ْه ُل الْ ِكتَ ِ
َيا لَّ ُهم ِّم ْن ُه ُم الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن َوأَك َ ُ
اب لَكَا َن خ ْ ً
الْف ِ
َاسقُونَ﴾

[[[

 -1آل عمران ،اآلية.104 :
 -2آل عمران ،اآلية.110 :
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واملسألة التي تطرح نفسها عىل الباحث أو املكلّف هي

اآلليات الكفيلة بتطبيق هذا املبدأ ،واملحافظة عليه ،فالعمل مهام

كانت غاياته أخالقي ًة ونبيلةً ،فإنه يبقى حبيس األوراقِ أو عالَمِ النظر،
وتجسيده عىل أرض الواقع يحتاج إىل مؤسس ٍة تسهر عىل ذلك،

والتدقيق يف جزئيات الحسبة يف الترشيع اإلسالمي يكشف عن

األسس القيمية التي منحها الترشيع اإلسالمي للمجتمع املدين،

املؤسسايت يف الحسبة يظهر يف ما ييل:
والدليل عىل البعد
ّ

أوال :الهيكلية التي تتشكّل منها ،والنص التايل يبني الخصوصيات

التي تفرق بني املحتسب الرسمي ،واملتطوع يف ذلك...« :له أن

عمل هو له
لكل ٌ
يتخذ عىل إنكاره أعواناً لهٍّ ،
مندوب
منصوب وإليه
ٌ
ٌ

ليكون له أقه َر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً»[[[.

ثانيا :الراتب الشهري ،للمحتسب ،فتخصيص حصة من بيت

املال ،أو امليزانية ،يؤكّد البعد املؤسيس لظاهرة الحسبة..« ،له أن

يرتزق عىل حسبته من بيت املال وال يجوز للمتط ِّوع أن يرتزق عىل
إنكار منكر»[[[.

ثالثا :ويشرتط يف املحتسب ،العدالة إضافة إىل األعلمية،

واملثري لالنتباه يف هذا الرشط التفات املرشع إىل االختالف الفقهي
 -1عيل بن محمد ،املاوردي ،األحكام السلطانية ،والواليات الدينية ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر  ،1983ص.207 :
 -2املصدر نفسه ،ص207:
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املوجود ،بني طبقات األمة ،فليس ملزماً للمواطنني املنتمني

ٍ
مختلف عن انتامء املحتسب الفقهي،
فقهي آخ َر أو
مذهب
إىل
ٍ
ٍّ
االلتزام مبا يتعارض مع توجههم الفقهي ،وهذا املبدأ الذي نحن
إليه يف مجتمعاتنا اإلسالمية حال ّيا ،حيث وقع اختالف بني العلامء

يف املسألة« ،واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي ،هل يجوز له

أن يحمل الناس يف ما ينكره من األمور الني اختلف الفقهاء فيها

عىل رأيه واجتهاده أم ال :أحدهام قول ابن سعيد االصطخري أن

له أن يحمل ذلك عىل رأيه واجتهاده... ،والوجه الثاين ليس له أن
يحمل الناس عىل رأيه واجتهاده وال يقودهم إىل مذهبه لتسويغ
االجتهاد»...

[[[

والناظر يف النص يجد االقرار مببدأ االختالف ،بني املواطنني،

مطالب مبراعاة االنتامءات الثقافية لألشخاص
فاملحتسب
ٌ
املستعدى عليهم ،فليس من حق السلطة السياسية إلزام األفراد

بخالف معتقداتهم الفقهية ،دون االخالل ،أو التفريط يف حقوق
اآلخرين ،وأجد أن مجرد التنبيه إىل املسألة يف الترشيع اإلسالمي

ٍ
كاف ،والبحث عن جزئيات الترشيع مسألة تفصيلية تقع يف دائرة
اختصاص الباحثني ،وال يطالب الترشيع يف ذاته بتوضيحها تفصيال.

ويف الحقل املدين عىل سبيل املثال ،أو ما نصطلح عليه

ٍ
إشارات إىل املسألة العمرانية ،حيث
البيئة املدنية للمجتمع ،نجد
 -1املاوردي ،املصدر نفسه ،ص.208 :
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أسست الرشيعة لحدود وحقوق األفراد املدنية ،وبالضبط ما تعلّق

بالسكن ،والنص التايل« :وأما ما يكون من الحقوق املشرتكة بني
حقوق الله تعاىل وحقوق اآلدميني كاملنع من اإلرشاف عىل منازل
الناس ،وال يلزم من عال بناؤه أن يسرت سطحه وإمنا يلزم أن ال يرشف

عىل غريه ومينع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم عىل املسلمني»..

[[[

من مسؤولية املحتسب يف الفقه االسالمي مراقبة البيئة العمرانية،

ين بالطبيعة ،فمراقبة
واملدنية ،فالرشع الحكيم يدرك بأن االنسان أنا ٌّ
البنايات ،من حيث املواصفات ،ومن حيث االعتداء عىل حق

الجار ،أو الحق العام ،مسأل ٌة رئيس ٌة يف الحسبة ،وهذا اللون نجده

حاليًّا يف الجزائر ،وبالضبط يف ما يصطلح عليه بالرشطة العمرانية.

والنص التايل يشري إىل مجا ٍل آخ َر ،وهو حقوق الحيوانات،

ومسؤولية املحتسب يف مراقبتها ،والسهر عىل حاميتها ،يقول

املاوردي ..»:واذا كان من أرباب املوايش من يستعملها يف ما ال

تطيق الدوام عليه أنكره املحتسب عليه ومنعه منه»..

[[[

فالحقوق التي متلكها الكائنات يف الرشع االسالمي ،ليست

مرتوكة لألهواء وامليول ،بل هي محفوظة من قبل السلطة

مؤسسة رسمية تقوم بالعمل عىل تحقيق العدالة
السياسية ،فالحسبة ّ
االجتامعية والطبيعية ،وهي متارس هذه السلطة من خالل عد ِة

 -1املاوردي ،املصدر نفسه ،ص.221 :
 -2املاوردي ،املصدر نفسه ،ص.222 :
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وأساليب :األوىل وعظي ٌة وإرشادي ٌة تأخذ شكل النصيحة،
وسائل
َ
َ

ثم تأخذ صورة اإلجبار ،والتقيد بتطبيق األوامر ،واملرحلة األخرية

تكون يف تحمل الدولة مسؤولية تنفيذ األوامر.

ثري بأحكامه
ويف األخري نستخلص أن الفقه اإلسالمي ،بتنوعهٌّ ،

وترشيعاته ،التي تحقق العدالة الطبيعية واالجتامعية يف الكون،

وما يُقال بأن يس ّمى املستج ّدات ،واملسائل املعارصة ال يوجد لها

نظري أو فلسفي هي فكرة ال موقع لها يف مجال الحقيقة ،ألن
تقعيد
ٌّ
كل فضو ٍل
الرتاث اإلسالمي مل ينحرص بدائر ٍة معرفي ٍة معين ٍة ،بل شمل ّ

يف يف اإلنسان ،والنص القرآين ،بعيدا ً عن الخطاب العاطفي،
معر ٍّ
لكل زمانٍ  ،أما العجز
يحمل يف باطنه كل ما يحتاجه اإلنسان ،وهو ِّ
والغياب الذي ننسبه إىل الرشيعة فهو عائ ٌد إىل عجزنا وتقاعسنا

كباحثني ،وإىل فقهاء األمة الذين أغلقوا باب االجتهاد بداللتيه:
املعرفية والفقهية ،دون أن ننىس اإلطار املرجعي ،والحاضن

للبحث العلمي الجاد ،الذي هو السلطة ،التي الزالت تتخبط يف
املشاكل التي رتبتها لها اإلمربيالية ،الستالب خرياتها :املادية
والبرشية والنخبوية ،فال تق ُّد َم يف البحث دون حاضن ٍة سياسي ٍة ،وال

إبدا َع دون إراد ٍة علمي ٍة وأخالقي ٍة عند الباحثني.

الخامتة
يل ،فهي
ين
املواطنة قيم ٌة سياسيةٌ ،ومطلب مد ٌّ
نسبي ،ومرح ٌّ
ٌّ
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ليست غاي ًة يف ذاتها تطلبها الدولة أو األمة ،بل هي مرحل ٌة انتقالي ٌة

تسعى الدولة بها إىل االرتقاء بالفرد من مرحلة الذات النفسية
والثقافية إىل الذات القانونية الحقوقية التي تشكّل لبن ًة رئيس ًة يف

تالحم بنيان املجتمع املدين ،ومن أهم الركائز التي تطلب يف
املجتمع املدين قيمة الوالء املوضوعي واألخالقي للسلطة ،أو

للدولة ،فال متاسك ،وال التزا َم قانون ّياً دون وال ٍء أو بيع ٍة للسلطة،
فالبيعة ليست لألشخاص القامئني باإلدارة السياسية ،بل للقيمة
الخلقية التي حازت عىل الرشعية السياسية بتقنينها ،فالقانون

باألصل هو قيم أخالقية مجردة ،فالوالء للقانون ال يختلف عن

الوالء للقيمة.

والوالء للقيم األخالقية معلم عرفته الثقافات الرشقية ،يف مقابل

الحكومات املدنية التي يتشدق علينا بحيازتها الغرب ،حيث
اختلط الوالء يف الثقافة الرشقية بالقداسة ،وهذا إن دل عىل يش ٍء،

فإمنا يدل عىل ارتباط الرشقي بالقيم املتعالية ،بخالف الغريب
الذي يتجذر يف عامل املادة ،لدرجة أن ذهبت نخبته الفكرية إىل

تأصيل الحقوق املدنية عىل أرضي ٍة طبيعي ٍة مادي ٍة .فالعالقة الرعوية

يف السياسة الرشقية ،ليست سنخي ًة ثابت ًة يف اإلنسان الرشقي ،بل

الظروف التاريخية هي التي أنتجت هذا الجور ،واملواطنة مقا ٌم

وعالق ٌة اجتامعي ٌة تقوم بني فر ٍد
سيايس ،وعىل
طبيعي ومجتمعٍ
ٍّ
ٍّ

ويتول الطرف الثاين
ّ
أساس هذه العالقة يق ِّدم الطرف األول الوالء،

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

الحامية ،وتتحدد هذه العالقة بني الفرد والدولة عن طريق القانون.
كام أن تاريخ الغرب السيايس ال يحمل إال القليل من الحاالت

يب بامتيازٍ ،وجرائم
املدنية املتحرضة ،فالدكتاتورية.صطالح غر ٌّ
الغرب اإللكلرييك واالستعامري بحق الشعوب املستضعفة ال

ميكن للشعوب أن تنساها ،ولن يغفرها لها التاريخ ،واالدعاء
بحيازته املفاهيم الحضارية والحداثية ليس إال تسويقًا لوهم تقبلته
الشخصيات املرضية.

ومن القيم التي تتغياها الحكومات الغربية من خالل املواطنة

املساواة الكاملة بني املواطنني ،والتي اصطدمت عمل ّياً مع
ٍ
اشكاالت نظري ٍة واجتامعي ٍة ،فاملساواة املطلقة بني الجميع هي
طبيعي بني
رضب من الخيال وإشار ٌة للجنون ،فالتفاوت أم ٌر
ٌ
ٌّ

البرش ،وليس اصطالح ًّيا .فالقابليات الفردية متفاوتةٌ ،والظروف
االجتامعية مختلفةٌ ،وعليه تكون املساواة بني الجميع استحال ًة

عرفيةً ،ال عقليةً ،ولكن املساواة النسبية مقبول ٌة عقالً وعرفاً ،وهي
املساواة أمام القانون ،فاملواطنة الحقيقية هي التي تجعل من

املواطنني سوا ًء أمام السلطة القضائية أو التنفيذية .ومن األهداف
املرجوة من املواطنة أيضا تفعيل املشاركة الجامعية للمواطنني يف

مطلب لجميع فئات ورشائح املجتمع،
صياغة القرارات ،والتي هي
ٌ

ولكن أليس من التناقض القول مبشاركة الجميع؟ والتفاوت يحكم
معطى جاهزا ً ،وال ملكاً للجميع،
الجميع ،وترشيع القرارات ليس
ً
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بل هو مسأل ٌة نسبي ٌة وحرصيةٌ ،ولهذا نجد انحصار داللة املواطنة
بهذا املضمون يف فئ ٍة نخبوي ٍة معين ٍة.

ِّ
املتعث الذي عرفه املفهوم،
ومرونة.ملفهوم ت ُنبئ عن املسار

فمنطق القوة والحروب ولّد الطبقية ،والتفاوت االجتامعي داخل
املجتمع املدين ،الذي كان قاعد ًة للمجتمع السيايس ،فبنية

املجتمع السيايس الطبقية ،هي من األمور املألوفة ،والتي ال يتط ّرق

إليها االستهجان إطالقاً ،وهذا ما الحظناه يف املجتمع اإلغريقي
والروماين.

فأرسطو املعلم األول ،وعقل اليونان يعكس هذا التقليد يف كتابه

السياسة ،إذ ّ
الرق عنده من األمور التي أوجدتها الطبيعة ،وهي ليس
من ابتكار الجامعة ،يف حني ينطلق التصور االسالمي للمواطنة من

القواعد واألسس التي تنبني عليها الرؤية الكونية التوحيدية لعنرصي
املواطنة وهام الوطن واملواطن ،وبالتايل فإن الرشيعة اإلسالمية

ري عن الصلة التي تربط بني املسلم كفر ٍد
ترى أن املواطنة هي تعب ٌ
وعنارص األمة ،وهي األفراد املسلمون ،والحاكم واإلمام ،وت ُتوج

هذه الصالت جميعاً الصلة التي تجمع بني املسلمني وحكامهم من
جه ٍة ،وبني األرض التي يقيمون عليها من جه ٍة أخ َرى.

ري عن طبيعة وجوهر الصالت
ومبعنى آخ َر فإن املواطنة هي تعب ٌ
ً

القامئة بني دار اإلسالم وهي وطن اإلسالم وبني من يقيمون عىل

الفصل اللخامس :اإلسالم والمواطنة

هذا الوطن أو هذه الدار من املسلمني ،وبحلول عرص األنوار نجد

ٍ
ٍ
حديث ملبدأ املواطن ،واألصل يف الكلمة
تحديد
أنفسنا أمام
ني ،وبالتايل أصبح
كان باإلحالة إىل الوطن الذي يقطنه
شعب مع ٌ
ٌ
هذا املبدأ هو قاعدة االرتباط بالوطن ،وليس الدين ،وأصبحت

ٍ
واحد من كل املواطنني ،فهي لـ «كل» املواطنني،
الدولة يف موقعٍ

بغض النظر عن أديانهم واتجاهاتهم ،واملهم فقط هو أنه ينتمي لـ

«الدولة» عىل عكس التحديد الديني الذي كان يفرض انتامء الفرد
فحل مفهوم
إىل الله ،وبالتايل إىل الحاكم ويل الله عىل األرضّ ،
املواطن بدل الرعية ،مبعنى أن هذه املسألة تخص العالقات يف

إطار «الهيكل السيايس» الذي هو الدولة عكس التصور الديني كان

يجعل العالقة بني الرعايا وامللك.
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