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تداواًل  االأو�سع  املفاهيم  من  املواطنة  اأ�سبحت 

واالأكرث  الع�رشين،  القرن  من  االأخرية  العقود  يف 

الثالثة  االألفية  م�ستهل  عند  والنقا�ش  للجدل  ُعر�سة 

اجلديدة، ال�سيما مع انت�سار ظاهرة العوملة، و�سغط 

ال�سعد  على  بامتداداتها  املرتبطة  االإ�سكاليات 

االقت�سادية واملالية والتجارية والثقافية. فاإذا كان 

التفكري يف »املواطنة«، وال�سعي اإىل تاأ�سيلها، قدميًا 

فاإن  االأنوار[،  فل�سفة  الغربي]  ال�سيا�سي  الفكر  يف 

دخوَل املفهوم اإىل دائرة النظر العربي جاء متاأخراً، 

اخلطاب  يف  وت�سويِقه  تدوِله  يف  ُي�رَشع  مل  حيث 

تزامن  وقد  حديثا،  اإال  العربي  وال�سيا�سي  املعريف 

ذلك مع ولوج ُمفردات الدميقراطية، ودولة القانون، 

لذلك،  العربي.  ال�سيا�سي  املجال  االإن�سان  وحقوق 

ويف �سوء ما اأ�سفرت عنه املمار�سة، يحتاج مفهوم 

والتجديد،  التدقيق،  من  عميق  قدر  اإىل  املواطنة 

حموالته،  ودالالت  معانيه،  حتديد  يف  واالجتهاد 

و�رشوط توطينه يف الثقافة ال�سيا�سية العربية.

املواطنة  عن  جديدة  ت�سورات  تقدمَي  املقالة  تروم 

عن  جوهريا  يختلف  ال  الذي  املغاربي،  الف�ساء  يف 

حميطه العربي العام، واإن انطوى عن بع�ش العنا�رش 

اخلا�سة به املميزة مل�سار جمتمعاته  

»الوطنية«  بني  التمييز  �رضورة  عن   : اأوال 

و»اجلن�صية« و»املواطنة«.  

املجتمعات  وعي  يكتنف  التداخل  من  قدر  ثمة 

مفهوم  بني  نحبها  وثقافة  املغاربية، 

و»الوطنية«  جهة،  من   Citoyennete »املواطنة« 

من   Nationalite و»اجلن�سية«   ،Nationalisme
يف  �سببا  يكون  ما  غالبا  الذي  االأمر  اأخرى،  جهة 

»املواطنة«  ملعنى  م�سرتك  فهم  وجود  �سعوبة 

فـ  واالجتماعية.  وال�سيا�سية  احلقوقية  وحموالتها 

»الوطنية« �سعور جماعي باالنت�ساب اإىل »وطن«، له 

اإح�سا�ش  اأي�سا  وهي  ال�سيا�سية،  ـ  اجلغرافية  حدوده 

الكيان،  هذا  ا�ستمرار  عن  الدفاع  ب�رشورة  وجداين 

وحدة  و�سيانة  حرمته  عن  والذود  »الوطن«  اأي 

ا�ستداد ال�سغط  اأرا�سيه، وهو ما يح�سل يف حلظات 

اال�ستعمار  عند  ال�ساأن  هو  كما  الوطن،  كيان  على 

بفعل  الوطنية  ال�سيادة  ت�ستباح  حني  اأو  واالحتالل، 

ال�رشعي  اال�ستعمال غري  قبيل  االأجنبي، من  التدخل 

غري  اال�ستغالل  اأو  الع�سكرية[،  ]القواعد  للرتاب 

يف  ال�سيادة.  ملجاالت  املكونة  للف�ساءات  القانوين 

القانونية«  »الرابطة  بكونها  »اجلن�سية«،  حني حتدد 

برقعة جغرافية معينة  »املواطن«  الفرد  التي جتمع 

اأو  وحمددة، ويتمتع بها هذا االأخري اأ�سال بالوالدة، 

يكت�سبها بعد والدته مبقت�سى الت�رشيعات والقوانني 

»مركزا  حلاملها  اجلن�سبة  متنح  لذلك،  العالقة.  ذات 

م�سفوفًة  ُله  يخوِّ  ،Statut Juridique قانونيا« 

اأما  الواجبات.  من  مبجموعة  ويلزُمه  احلقوق  من 

»املواطنة« فهي متميزة عن »الوطنية«، واأعمق من 

»اجلن�سية«.. اإنها وعي االنتماء اإىل جماعة اجتماعية 

ذات  هوية �سيا�سية Identite Politique. ومن هنا 

احلقوق  البناء  يف  »املواطنة«  مفهوم  اأهمية  تتبني 

بني  تالزميٌة  العالقَة  اإن  بلد..  الأي  واالجتماعي 

الأي  وال�سيا�سية«  االجتماعية  و»الهوية  »املواطنة« 

اإىل  االنت�ساب   
َ
الفرد وعي لدى  يوّلد  فالذي  جمتمع.. 

ورموزها  ملوؤ�س�ساتها  الوالء  لديه  ويخلق  جماعة، 

هو �سعوره مبواطنته، اأي متتعه باحلقوق والواجبات 

املكفولة بالد�ستور والت�رشيعات والقوانني، واقتناعه 

احلقوق  لهذه  ممار�سته  حتمي  موؤ�س�سات  هناك  باأن 

واحلريات على �سعيد الواقع .. واالأهم من ذلك اإدراكه 

اأن مواطنته ال تتوقف عند حدود ما منحته الد�ساتري 

اإىل  تتعداه  بل  وواجبات،  حقوق  من  والت�رشيعات 

االإمكانيات والفر�ش التي ُتتاح له للتعبري عن اإرادته 

الـمواطنــة فــي الـمغــرب الـعربــي
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املواطنة  تتحول  وبذلك  جمتمعه.  �سوؤون  يف  الكامل  االنخراط  يف 

تقرير امل�سري بحرية وطواعية وم�سئولية. فهكذا،  القدرة على  اإىل 

نخُل�ش اإذن  اإىل اأن املواطنة اأكرث من ال�سعور باالنتماء اإىل »وطن«  

جمرد  من  واأعمق  حدوده،  عن  والذود  وحدته  عن  الدفاع  يتطلب 

التي  الروح  اإنه  الواجبات«..  واأداء  احلقوق  من  مبجموعة  »التمتع 

ويحمي  هويتها،  يعي  جماعته،  يف  ع�سويا  منخرطا  الفرد  جتعل 

رموزها وموؤ�س�ساتها، ويعترب الوالء لدولتها اأولوية اأولوياته.

ثانيا : املواطنة وطبيعة الدولة املغاربية

يها،  ُنها، وتنمِّ حتتاج املواطنُة، باملعنى املحدد اأعاله، اإىل تربة حت�سَ

وت�ساعد على توطينها يف املمار�سة، اأي يف الثقافة ال�سيا�سية للدولة 

واملجتمع معا. ولعل من املداخل االأ�سا�سية لرت�سيخ املواطنة وتعزيز 

متا�سَك  وت�سوُن  امل�سرتك،  العي�ش  تكُفل  دولة  وجود  ا�ستقرارها 

املجتمع واندماَج كافة مكوناته، واالأهم ت�سوغ عالقات متوازنة 

وال�سيا�سية  االجتماعية  تعبرياته  مبختلف  املجتمع  مع  ومتكاملة 

والثنية والثقافية. لذلك، يرتهن اأفق توطيد املواطنة وتوطينها يف 

دول  من  التحول  على  املنطقة  دول  قدرة  مبدى  املغاربية  البالد 

قيم  على  موؤ�س�سة  دول ع�رشية  اإىل  �ُسلطانية،  ذات طبيعة  تقليدية 

ومبادئ ذات م�سمون دميقراطي وَحداثي. 

املجال  يف  قدميُة  فكرًة  لي�ست  »املواطنة«  اأن  باالإ�سارة   
ٌ
جدير

ال�سيا�سي املغاربي، بل هي مفهوٌم يف طور الت�سّكل والوالدة، وحتتاج 

اجلماعي  الوعي  يف  ًة  منبثَّ قيمًة  ل�سريورتها  عديدة  متطلبات  اإىل 

�ست معانيها  العام. فهكذا، اختلطت »املواطنة« بـ »الوطنية« وتقمَّ

واأبعاَدها خالل فرتة املقاومة من اأجل اال�ستقالل، ومل يكن يف ُمكن 

اإىل  باالنتماء  �سعورا  بح�سبها  »الوطنية«،  بني  التمييز  املغاربيني 

الوطن،  عن  للدفاع  وجدانيا  وا�ستعداداً  و�سيا�سية،  جغرافية  وحدة 

و»املواطنة«، باعتبارها اكت�سابًا ملركز قانوين وحقوقي، وانت�سابًا 

اخللط  هذا  اأ�سوَل  اإرجاع  وح�سُبنا  واجتماعية.  �سيا�سية  هوية  اإىل 

وااللتبا�ش بني الواقعني ]الوطنية/املواطنة[، اإىل طبيعة املرحلة، 

وُع�رش  الوطنية،  ال�سيادة  وا�سرتداد  اال�ستقالل  اأجل  الن�سال من  اأي 

النخبة الوطنية على اجرتاح اإ�سرتاتيجية للن�سال الوطني، ت�ستطيع 

عربها من التعبئة من اأجل جالء امل�ستعِمر، ويف الوقت ذاته تعزيز 

خطوات بناء املواطنة، واإ�سعاف املجتمعات يف متّثلها، وحتويلها 

اإىل قيمة جماعية م�سرتكة. ومن املالحظ اأن العائَق نف�َسه مل ت�ستطع 

اال�ستعمار،  من  التحرر  بعد  عليه  التغلَّب  احلديثة  الوطنية  الدولة 

وال�رشوع يف اإعادة بناء موؤ�س�سات الدولة اجلديدة.

تفيدنا جتارب النظم ال�سيا�سية احلديثة يف الغرب باأن عملية بناء 

الدميقراطية وتوطينها  نر�سيخ فكرة  �سريوة  املواطنة متكاملة مع 

والدميقراطنة متالزمتان من  املواطنة  واأن  ال�سيا�سية،  الثقافة  يف 

االنتماء  وعي  من  درجًة  بح�سبها  واملاآل.فاملواطنة  التطور  حيث 

اأي دولة  اإطار د�ستوري و�سيا�سي،  اإىل  اإىل هوية جماعية ، حتتاج 

ال�سعور  وفر�ش  اإمكانيات  لالأفراد  وت�سمن  وت�سونها،  حت�سُنها، 

بها، اأي مبواطنِتهم. واحلال اأن دولَة ما بعد اال�ستقالل منحت االأفراَد 

جن�سيًة، ومل توفر لهم �رشوَط امتالك مواطنة، باملعنى الذي حددناه 

املواطنة يف  ا�ستنبات  ُع�رَش  ُنوِعز  فهكذا،  املقالة.   يف مقدمة هذه 

اأبرُزها  العوامل  من  جمموعة  اإىل  املغاربي  ال�سيا�سي  املجال 

ال�سيا�سية احلاِكمة،  النظم  الوطنية احلديثة، ونوعية  الدولة  طبيعة 

دميقراطية.  �سيا�سية  ثقافة  مراكمة  دون  حالت  التي  وال�سعوبات 

فمن جهة، ظلت دولة ما بعد اال�ستقالل من�سدًة اإىل ارثها التاريخي 

ذي الطبيعة ال�سلطانية على الرغم من مظاهر »التحديث والع�رشنة« 

التي طالت جممل ت�رشيعاتها وقوانينها، وطبعت موؤ�س�ساتها. ومن 

جهة اأخرى، ا�ستمرت عالقة الدولة باملجتمع مو�سومًةً بقدر كبري من 

الت�سلطية والتحكم، االأمر الذي حال دون ميالد املتطلبات الالزمة 

لربوز مفهوم املواطنة وتوّطنه يف املجتمعات املغاربية. فاملواطنة 

اجتماعيا  مندجمة  حمددة  جماعة  اإىل  انتمائه  الفرد  وعي  تعني 

�سة  وذات هوية �سيا�سية، واحلال اأن ذلك ال يتحقق اإال يف دولة  موؤ�سَّ

على �رشعية د�ستورية و�سيا�سية، وقادرة على احت�سان اجلميع على 

قاعدة ميثاق اجتماعي، يكفل لالأفراد مواطنتهم، �سواء يف وجهها 

امل�ساركة  اأو على �سعيد  ]احلقوق واحلريات[،  والقانوين  اجلقوقي 

واقتناع.  بطواعية  م�سريهم  بتقرير  لهم  ت�سمح  التي  ال�سيا�سية 

االجتماعي  املعمار  يف  مندجمة  �سيا�سية  كائنات  منهم  وجتعل 

العام،  ال�ساأن  التفكري يف  بفعالية يف  وم�ساهمة  العام،  وال�سيا�سي 

واالجتهاد يف حلِّ اإ�سكالياته.

ق، مع االأ�سف، الدولُة املغاربيُة احلديثة، يف التحّول اإىل اإطار  مل ُتوفَّ

ن ال�ستقرارها وتوّطِنها..  اجتماعي و�سيا�سي ُمولِّد للمواطنة، وحا�سِ

نًة على اجلميع..  بل دّلت التجربة على دميومتها قوًة قهريًة، مهيِمِ

اإنها جديرة باأن ينطبق عليها الو�سف الذي و�ِسَم به تقرير التنمية 

و�سفها  حني  العربية،  البالد  حال  ]احلرية/2004[  الثالث  العربة 

بـ »دولة الثقب االأ�سود«، لفرِط حتكمها يف كل �سيء. لذلك، جاءت 

الرغم  وممار�سًة.فعلى  فكرًة  باملواطنة  ُم�رّشًة  الو�سع  هذا  نتائج 

احلقوق  من  م�سفوفة  على  املغاربية  الدول  د�ساتري  تن�سي�ش  من 

واحلريات منذ �سدور الوثائق التاأ�سي�سية االأوىل بعد اال�ستقالل، فاإن 

الواقع ظل ع�سيًا على حتويل هذه احلقوق واحلريات اإىل حقائق يف 

املمار�سة، حيث ظلت اإما ن�سو�ش مفتِقدة اإىل قوة النفاذ، اأو وثائق 

تعِوزها ال�سمانات املادية واملوؤ�س�ساتية التي تتيح لالأفراد فر�سًا 

لل�ساأن  املتاِبع  ولعل  اليومية.  حياتهم  يف  منها  لال�ستفادة  فعليًة 

الدولة  اأزمة  مظاهر  على  الوقوف  يف  �سعوبة  يجد  ال  املغاربي 

املجتمع  مع  متوازنة  عالقات  بناء  يف  املغرب  بالد  يف  احلديثة 

بكافة مكوناته وتعبرياته، وتاأ�سي�ش تقاليد وممار�سات من �ساأنها 

على  والتوّطن،  واال�ستقرار  باال�ستنبات  املواطنة  لفكرة  ال�سماح 

الرغم من املطالبة امل�ستمرة واملتجددة بها من قبل �رشائح وا�سعة 

ذات  والت�رشيعات  الد�ساتري  زاوية  فمن  املغاربية.  املجتمعات  من 
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العالقة، وكما اأ�سلفنا القول، ظلت احلقوق واحلريات، بح�سبها اأحد 

للمواطنة، غري قادرة على متكني املواطنني من  االأوجه املف�سلية 

اال�ستفادة منها وممار�ستها ب�سكل �سليم وفعال، بفعل الفجوات بني 

القانون واملمار�سة من جهة، وتباعد القوانني واملرا�سيم التطبيقية 

جهة  من  الد�ساتري  اأي  االأ�سا�سية،  املواثيق  روح  عن  االإجرائية  اأو 

اأخرى. ثم اإن طبيعة الدول، وحتديدا النظم ال�سيا�سية التي ا�ستطالت 

يف حكم البالد، مل ت�سمح بت�سكل جماالت واآليات متّكن املواطنة من 

ال�سيا�سي والثقايف املغاربي. فهكذا، �سُعَب  اال�ستقامة يف املجال 

ر النا�ش من خالله على  تكّون جمال عمومي Espace Public، َيقِدِ

العام،  ال�ساأن  تدبري  حول  اختالفاتهم  واإدارة  اآرائهم  عن  التعبري 

ِمرت مبادئ املناف�سة، و�رشاع االأفكار والربامج، وتراجعت قيم  و�سَ

تعمقت  وتاليا  امل�سرتك.  عن  والبحث  االختالف،  وقبول  الت�سامح، 

بيت  اإىل  التحّول  على  وكفاءتها  الدولة  حيادية  يف  الت�سكيك  روح 

للعي�ش امل�سرتك..ومن هنا نفهم التقهقر التدريجي ملفهوم امل�ساركة 

املغاربية،  املجتمعات  لدى   Participation citoyenne نة  املواِطِ

االنتخابات  حال  هو  كما  القوية،  ال�سيا�سية  اللحظات  يف  لي�ش 

التدبري  يف  حتى  ولكن  ورئا�سية[،  ]ت�رشيعية  اأنواعها  بكل  العامة 

اليومي العادي لل�ساأن العام.

ثالثا : يف اأفق بناء جديد للمواطنة

بناء متدرج يف  اإنها عملية  للت�سدير،  قابلة  �سلعة  املواطنة  لي�ست 

العنا�رش  من  يكفي  مبا  نا  مُتدُّ الغرب  فتجارب  واملكان..  الزمن 

الن�ساالت  من  ومعقدة  منتظمة  �سريورة  املواطنة  اأن  على  الداّلة 

متوا�سلة،  جهود  ثمرة  واأنها  الدءوبة،  وامل�ساعي  واالجتهادات 

بكافة  املجتمع  اأي�سا  بها  ينه�ش  بل  فح�سب،  الدولة  بها  تقوم  ال 

مكوناته. لذلك، ويف �سوء ف�سل الدولة املغاربية احلديثة يف توفري 

و�سيا�سيًا،  حقوقيا  مبدءاً  و�سريورتها  »املواطنة«  ميالد  �رشوط 

جديد  بناء  اإىل  املا�سة  احلاجة  تنبع  م�سرنكة،  جمتمعية  وقيمة 

البناء من �رشوط  ]املواطنة[، بكل ما ت�ستلزم عملية  لهذا املفهوم 

ومتطلبات. 

البناء اجلديد مقاربة جديدة للمواطنة، مفهومًا وممار�سًة.  ي�ستلزم 

فمما ال�سك فيه اأن البالد املغاربية، وهي تنهي ن�سف القرن االأول  

من ا�ستقاللها، مل تعد يف حاجة اإىل تعبئة التاريخ الوطني لتجديد 

االأخرية  هذه  مقدرة  يف  يعد  مل  كما  ال�سلط..  �رشعية  اإنتاج  واإعادة 

كما  ا�ستمرارها،  وهّزت  وجودها  طالت  التي  االأزمات  مع  التكّيف 

داأبت على ذلك من قبل، �سواء بالقوة والتهديد والت�سلط، اأو باالإغراء، 

واخرتاق النخب، و�رشاء ال�سلم  االجتماعي. اإن ثمة وعيًا جديداً �رشع 

يف الت�سكل منذ ثمانينيات القرن املا�سي، واإن بدرجات خمتلفة من 

بلد مغاربي اإىل اآخر، عنوانه البارز املطالبة مبواطنة فعلية حُتوِّل 

ف�ساء  اإىل  املغاربي  وال�سيا�سي  واالجتماعي  اجلغرايف  املجال 

معهم،  يقت�سمون  اأقران  نطاقه  يف  للنا�ش  يكون  امل�سرتك،  للعي�ش 

با�ستحقاق، حرية امل�ساركة االإرادية والطوعية، وينعمون، بعدالة، 

التي نِعمت بها عليهم ربوع بالدهم. لذلك،  اإىل جانبهم باخلريات 

االلتبا�ش  مع  القطيعة  الوعي  يف  املواطنة  لتحقق  متطلب  فاأول 

واملواطنة،  الوطنية  تر�سيخه بني  اإىل  النخب احلاكمة  الذي عمدت 

�سعيد  على  اأما  املواطنة..  م�سمون  الإفراغ  الوطنية  ا�ستثمار  اأي 

ال�رشوط  من  م�سفوفة  اإىل  فيحتاج  املمار�سة،  يف  املواطنة  تعزيز 

واملتطلبات، منها:

حتتاج املواطنة، كي ت�ستقيم وتتوّطن يف املمار�سة، اإىل دولة من 

وال�رشعية  احليادية،  قوامها  فل�سفة  على  موؤ�س�سة  جديدة،  طبيعة 

الد�ستورية والقانونية، واملاأ�س�سة Institutionalisation، و�سيادة 

�ساحبة  ظلت  املتطلبات  هذه  كل  اأن  فالوا�سح  القانون.  حكم 

احلديثة  املغاربية  الدولة  �سجل  يف  منعدمة  نقل  مل  اإن  و�سعيفة، 

اإن  اال�ستقالل.  عن  االإعالن  تلت  التي  �سنة  اخلم�سني  امتداد  على 

التاأ�سي�ش اجلديد للدولة املغاربية على هكذا قيم ومتطلبات، �سُيعيد 

ثقة املجتمعات يف قدرة دولهم على اأن تكون كيانًا حقيقيًا للعي�ش 

امل�سرتك، و�سيحفزهم على امل�ساحلة مع مفهوم الدولة ذاته، بعدما 

ظلوا متنكرين ب�سكل الِفت له، و�سيدفعهم ذلك اإىل االنخراط االإيجابي 

ال�سيا�سية،  مع  الت�سالح  ثمة  ومن  العام،  بال�ساأن  االهتمام  يف 

ومتالزمة يف  متكاملة  اإنها حلقات  عاِقاًل.  اإن�سانيًا  عماًل  بح�سبها 

جمرد  لي�ست  اأ�سلفنا،  كما   ، للمواطنة..التي  اجلديد   البناء  �سريورة 

حقوق وحريات وواجبات، على اأهميتها االإ�سرتاتيجية، ولكنها اأكرث 

واأعمق من ذلك وعي واإح�سا�ش باالنتماء اإىل كيان اجتماعي وهوية 

�سيا�سية.

لرت�صيخ  مدخل  املواطنة  قيم  تكري�س   

املمار�صة الدميقراطية.

د. ديدي ولد ال�صالك

من  العديد  يربره  املواطنة  مو�سوع  يف  الكتابة  ا�ستمرار  اإن 

تعي�ش  املغاربية  املجتمعات  اأن  بينها:  من  والتي  االعتبارات 

خماطر  من  عادة  ي�ساحبه  وما  الدميقراطي  االنتقال  خما�ش 

االنزالق والفو�سى، وهي مرحلة ينبغي اأن ت�سكل فرتة تدرب على 

ذلك  اإىل  �سبيل  وخري  ثقافتها،  واكت�ساب  الدميقراطية  املمار�سة 

اإ�ساعة ثقافة املواطنة القائمة على التوازن بني املطالبة باحلقوق 

للمجتمعات  االأهمية  غاية  يف  م�ساألة  وهي  بالواجبات،  والقيام 

املغاربية يف هذه املرحلة التي كثريا ما يفقد فيها االإن�سان توازنه 

امل�ساحبة  التغريات  �رشعة  نتيجة  واالنفعاالت،  ال�سغوط  لكرثة  

ال�سيا�سية واالجتماعية اجلارية حاليا يف ظل ما �سار  للتحوالت 

لل�ساعة  مو�سوعا  املواطنة  يجعل  مما  العربي«،  »الربيع  بـ  يعرف 
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ومبا  الدميقراطي،  االنتقال  لنجاح  عنه  غنى  ال  �رشطا  بو�سفها 

خالل  من  والدولة  املواطن  بني  للعالقة  حتديدات  من  تت�سمن 

الدميقراطية،  املواطنة هي جوهر  الأن  وكذلك  واحلقوق،  الواجبات 

فال دميقراطية بدون مواطنة حقيقية ت�سمح لالأفراد بامل�ساركة يف 

ال�ساأن العام والتاأثري على �سناعة القرار، للعالقة اجلدلية القائمة 

بينهما، ف�سيادة ثقافة املواطنة تعزز من قيم الدميقراطية، وانت�سار 

بكل  للمواطنني احل�سول على حقوقهم  تتيح  الدميقراطية،  الثقافة 

اأن تكون هناك  : )ال ميكن  »اآلن تورين«  حرية، وهذا ما يعرب عنه 

اآراءهم وم�ساحلهم  اأيا كانت  اإذا مل ي�ستطع املواطنون  دميقراطية، 

ف�سيادة  اجلميع(.  من  مقبولة  مقرتحات  اإىل  ي�سلوا  اأن  اخلا�سة 

ثقافة املواطنة متكن من تدبري االختالفات واخلالفات، مما يخلق 

وذلك  الدولة،  مواجهة  يف  املواطن  لدى  واالطمئنان  االرتياح  جو 

من خالل قيام دولة املواطنة على جمتمع �سيا�سي تنظم عالقاته 

قواعد قانونية وتدير �سوؤونه موؤ�س�سات ت�سع يف اأولوياتها احرتام 

الذي هو فوق اجلميع مهما  القانون،  اإطار  احلقوق والواجبات يف 

كانت االعتبارات، الأن املواطنة ال متار�ش اإال يف جمتمع يتوفر على 

احلد االأدنى من املوؤ�س�سات. 

ال�سعور  تعميق  يتوجب  الدميقراطي،  للنظام  البناء  اأ�س�ش  ولتحقيق 

باملواطنة من خالل نبذ كل اأ�سكال التميز بني اأبناء ال�سعب الواحد 

احلقوق  ملمار�سة  املرجعي  االإطار  بو�سفها  املواطنة  واإحالل 

والواجبات والعالقات بني االأفراد واجلماعات من جهة والدولة من 

جهة اأخرى، وامل�ساركة الواعية والفاعلة لكل مواطن دون ا�ستثناء 

وال�سيا�سي  االجتماعي  االإطار  بناء  نوع يف  اأي  و�ساية من  ودون 

والثقايف للدولة، مما يعطي للمواطن الثقة والقدرة على امل�ساركة 

يف خمتلف اأوجه احلياة العامة.

ظل  يف  اإال  تتطور  ال  واملجتمع،  للدولة  ع�سوي  انتماء  فاملواطنة 

وحقوقه  باالإن�سان  االعرتاف  ت�سمن  ع�رشية،  دميقراطية  دولة 

على اأ�سا�ش  تقوم  باعتبارها  واإرادة،  وحرية  كرامة  من  االأ�سا�سية 

حق املواطن يف التعبري عن راأيه وامل�ساركة يف و�سع القرار وتلزمه 

باأداء واجباته جتاه الدولة واملجتمع.

وهو ما يجعل الدولة احلديثة كظاهرة �سيا�سية اجتماعية ال ميكن 

اأن تبني مقوماتها وتاأ�س�ش نه�ستها اإال على اأ�سا�ش مبداأ املواطنة، 

االأمر الذي ير�سخ االعتقاد لدى الكثريين، اأن تطوير واقع املمار�سة 

ال�سيا�سية مبا يوفر ال�رشوط ال�رشورية لنجاح االنتقال الدميقراطي 

بقدرة  امل�ستقبل   يف  مرهونا  �سيكون  العربي،  املغرب  منطقة  يف 

هذا  بلورة  يف  والعملي  النظري  امل�ستويني  على  املغاربية  النخب 

املفهوم كحقوق وواجبات يف خمتلف اأوجه احلياة العامة يف ظل 

امل�ساواة  من  »املواطنة حالة  باعتبار  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة 

يف احلقوق والواجبات.. وامل�ساركة الفعالة يف الف�ساءات ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية«. وهي املقومات التي تاأ�س�ش 

الأهم مرتكزين ي�سكالن جوهر املواطنة، وهما : امل�ساركة يف احلكم 

وامل�ساواة بني جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات.

و�سنعمق كل ذلك من خالل املحورين التاليني:

املحور االأول : حقوق املواطنة كمرتكز لرت�صيخ املمار�صة 

الدميقراطية.

اإذا كانت دائرة املعارف الربيطانية، عرفت املواطنة، باأنها : »عالقة 

بني فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا تت�سمنه تلك 

العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة«، فاإن جوهرها يقوم على 

حتقق جملة من احلقوق ال ميكن ت�سور قيام املواطنة بدونها، الأن 

انتزاع تلك احلقوق وممار�ستها فعليا وحتويلها اإىل ثقافة �سيا�سية 

معا�سة يف الواقع، ي�سكل االأر�سية املالئمة ال�ستنبات الدميقراطية 

بو�سفها ثقافة و�سلوكا للمجتمع، ومن اأهم تلك احلقوق:

1 – احلقوق ال�صيا�صية

التي كانت �سائدة يف املنطقة  ال�سيا�سي  يف ظل حالة اال�ستع�ساء 

ا�ستبداد  من  عرفته  وما  املغاربية  املنطقة  �سمنها  ومن  العربية 

�سيا�سي خالل العقود املا�سية، ي�سبح احلديث عن احلقوق ال�سيا�سية 

واالجتماعية  ال�سيا�سية  التحوالت  لكن  الفكري،  الرتف  من  �رشبا 

اجلارية حاليا، حتتم على النخب املغاربية ال�سعي النتزاع احلقوق 

كاأحد  املغاربية،  املجتمعات  يف  املواطنة  قيم  لتكري�ش  ال�سيا�سية 

يف  مواطن  كل  كحق  الدميقراطية،  املمار�سة  قيم  لرت�سيخ  ال�سبل 

العامة«،  املنا�سب  تويل  يف  واحلق  ومنتخبا  ناخبا  يكون  اأن 

ال�سيا�سية والتنظم يف اجلمعيات التي  واحلق يف ع�سوية االأحزاب 

ال�سيا�سي  القرار  على  التاأثري  وحماولة  اإليها،  االن�سمام  يف  يرغب 

القانون،  و�سكل اتخاذه من خالل احل�سول على املعلومات �سمن 

والتمتع بحق امل�ساواة بغ�ش النظر عن اجلن�ش والفئة واالأثينية اأو 

الطائفة واحرتام الراأي والراأي االآخر وقبول التنوع بجميع �سوره، 

على  وم�سوؤوليات  واجبات  ت�ساحبها  احلقوق  هذه  اأن  اإغفال  دون 

و  ال�رشائب  دفع  واجب  مثل  وجه،  اأكمل  على  بها  القيام  املواطن 

القيام باخلدمة الع�سكرية والدفاع عن الوطن. 

2 - احلقوق االقت�صادية :

احل�سول  مواطن يف  كل  بحق  اأ�سا�سا  االقت�سادية  احلقوق  وتتمثل 

ومن�سفة  مالئمة  العمل  ظروف  تكون  واأن  منا�سب،  عمل  على 

احلق  وكذلك  املجال،  يف  املتخ�س�سة  الدولية  للمعايري  ت�ستجيب 

يف احلرية النقابية من حيث التنظيم واالن�سمام اإليها، واحلق يف 

فقط  لي�ست  املغاربية  املنطقة  يف  اليوم  احلقوق  هذه  االإ�رشاب، 

االأزمة  نتيجة  حتققها  ي�سعب  بل  العمل-  خا�سة   - متوفرة  غري 

االقت�سادية اخلانقة التي تعي�سها اأقطار املنطقة، لكن اأي حت�سن يف 

جمال املمار�سة ال�سيا�سية وتو�سع للحريات العامة، �سينعك�ش على 
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جمال ال�سفافية االقت�سادية، وهو ما �سيدفع يف اجتاه حت�سن املناخ 

االقت�سادي وميكن املواطن بالتايل من انتزاع حقوقه االقت�سادية 

ولو يف حدها االأدنى.

3 - احلقوق االجتماعية

احلماية  توفري  يف  مواطن  كل  حق  االجتماعية،  احلقوق  اأهم  من 

واحلق  التعليم  يف  واحلق  ال�سحية  الرعاية  يف  واحلق  االجتماعية 

امل�ستدامة  التنمية  امل�سكن واحلق يف  الكايف واحلق يف  الغذاء  يف 

واحلق يف بيئة نظيفة، واملهم يف هذه احلقوق اإمكانية ممار�ستها 

البيئة  اأن  الوا�سح  من  لكن  بها،  للتمتع  الفر�ش  ت�ساوي  و�سمان 

بعد  مهياأة  غري  العربي  املغرب  اأقطار  يف  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

اأقطارها قد �سادقت  اأغلبية  اأن  ملمار�ستها بال�سكل املطلوب، رغم 

على اأهم املعاهدات الدولية يف املو�سوع.

4 -  احلقوق املدنية

وهي عموما  جمموعة احلقوق التي �سمن كرامة االإن�سان، مثل حق 

املواطن يف احلياة  واحلق يف امتالك جن�سية واحلق يف تكوين اأ�رشة 

بالكرامة،  حتط  معاملة  اأي  اأو  للتعذيب   اإخ�ساعه  عدم  يف  وحقه 

وحريته يف التنقل ومكان اإقامته وحرمة م�سكنه ومرا�سالته وعدم 

اإجراء اأية جتربة طبية اأو علمية عليه  دون ر�ساه. 

املحور الثاين : خ�صائ�س املواطنة املطلوبة

واإمنا  وواجبات،  حقوق  جمرد  لي�ست  اأنها  املواطنة  اإ�سكالية  اإن 

هي كذلك ثقافة و�سلوك وقيم جمتمعية وجملة من االآليات ل�سبط 

كيفية  ملعرفة  اأدائها  على  والتمر�ش  اكت�سابها  الواجب  العالقات 

على  اأدائه  و�رشورة  بالواجب  والقيام  وممار�ستها  احلقوق  انتزاع 

واإمنا  ذاته،  يف  غاية  لي�ش  باملواطنة  االهتمام  الأن  وجه،  اأح�سن 

امل�سعى هو حتقق مواطنة بخ�سائ�ش وموا�سفات معينة قادرة على 

امل�ساهمة يف اجناز االنتقال الدميقراطي املن�سود يف اأقطار املغرب 

العربي، وذلك لن يكون اإال من خالل املواطنة الواعية القادرة على 

التي  امل�سوؤولة  واملواطنة  كاملة،  املغاربي  املواطن  انتزاع حقوق 

تدفع الفرد للقيام بواجبه خدمة لل�سالح العام، اإذن املطلوب:

1 - املواطنة الواعية 

اأجل تكري�سها،  اإن املواطنة الواعية التي ينبغي للجميع العمل من 

يقبل  ال  الدولة  على  حقوق  له  اأن  يعي  املواطن  جتعل  التي  هي 

واجبه  من  م�سوؤوليات  وعليه  االأ�سباب،  كانت  مهما  عنها  التنازل 

ال�سعي لتاأديتها مهما كانت ال�سعوبات و االإكراهات يف وجه ذلك، 

اأن تت�رشف  انطالقا من اأن ال�سلطة وجدت خلدمة ال�سعب، وينبغي 

مع خمتلف اأفراده وفقا لذلك، واأن احلاكم لي�ش اإال موظفا �ساميا من 

الزاوية دون  اأن يكون من تلك  موظفي الدولة والتعامل معه يجب 

اأي اعتبارات اأخرى. 

واالن�سجام  التعاي�ش  اإىل  تدفع  التي  هي  الواعية  فاملواطنة 

واالندماج بني خمتلف مكونات املجتمع والدولة، واأن ذلك ال يلغي 

االختالف والتنوع والتعدد الثقايف يف املجتمع الواحد، واأن الطريق 

اأن يتم عرب احلوار يف جو من احلرية  وامل�ساركة  اإىل ذلك ينبغي 

عرب  واالإن�ساف،  والعدل  امل�ساواة  قيم  �سيادة  و�سمان  والت�سامح 

اإ�سالح �سامل ي�ستهدف كافة املوؤ�س�سات بغية جتديدها وعقلنتها، 

حقوق  فيها  تتالزم  التي  املواطنة  ثقافة  برت�سيخ  امل�ساحب 

املنافية  التجاوزات  من  حمايتهما  وباأجهزة  بواجباته  االإن�سان 

وتعميق  ال�ساعدة   االأجيال  يف  املواطنة  قيم  وبغر�ش  للقانون، 

جتاه  بالواجب  القيام  �رشورة  على  وتربيتها  لديها  املدين  احل�ش 

به،  واالعتزاز  للوطن  باالنتماء  ال�سعور  وتنمية  والدولة،  املجتمع 

اأو  الطبقة  اأو  للقبيلة  ولي�ست  للدولة  يكون  اأن  ينبغي  الوالء  واأن 

الطائفة، واأهمية التم�سك بالنظام واحرتام القانون.

دميقراطية  ملمار�سة  توؤ�س�ش  التي  وحدها  هي  القيم  تلك  باعتبار 

�سحيحة، وحتقق دولة احلق والقانون التي هي الدولة الدميقراطية 

بامتياز 

2 – املواطنة امل�صوؤولة

اأ�سكال الع�سوية يف جماعة  اإذا كانت املواطنة احلديثة هي »اأكرث 

ال�سالح  املواطن  بوجود  حتما  مير  ذلك  فاإن  اكتمااًل«،  �سيا�سية 

ذلك  ولي�ش  بواجباته،  والقيام  حقه  عن  للدفاع  امل�ستعد  امل�سوؤول 

االإن�سان الذي عهدناه يف العقود املا�سية غري املبايل بامل�ساركة 

الظلم  الأنواع  وامل�ست�سلم  حقوقه  عن  واملتنازل  العام،  ال�ساأن  يف 

ذلك  وملواجهة  اال�ستبداد،  اأنظمة  ممار�سات  ظل  يف  واال�سطهاد، 

التي  امل�سوؤولة،  املواطنة  ثقافة  لرت�سيخ  ال�سعي  من  البد  الواقع 

تدفع االإن�سان اإىل االهتمام بق�سايا بلده و م�ستقبله وم�سري �سعبه، 

الفاعلة  االإيجابية امل�سوؤولة  اأن نطلق عليه املواطنة  عرب ما ميكن 

واملتفاعلة، التي تتجاوز حدود احلقوق والواجبات اإىل العمل على 

تطوير املجتمع، وال�سعي ملكافحة الف�ساد ومقاومة اال�ستبداد.

اإن مبداأ املواَطَنة االإيجابية امل�سوؤولة، جتعل املواطن يقوم بدوره 

العليا  امل�سالح  وعن  املواطنني  جميع  م�سالح  عن  الدفاع  يف 

للبالد عرب تكري�ش قيم االإ�سالح، بو�سف ذلك اأحد املداخل لرت�سيخ 

التنمية  مب�سرية  لالإ�رشاع  ال�رشورية  وال�سفافية،  الدميقراطية  قيم 

ذلك  كل  لكن  املغاربية،  منطقتنا  يف  املطلوب  والتغيري  املن�سودة 

اجل  من  الت�سحية  على  قادرة  وفكرية  �سيا�سية  نخبة  اإىل  يحتاج 

تاأكيد هذه احلقوق وحتويلها اإىل حق اأ�سيل ال ميكن االنتقا�ش منه 

حتت اأي ادعاءات،  نخب ترتبط باملواطن وهمومه اأكرث مما تت�سل 

بال�سلطة ومربراتها.

 وفق هذا الفهم فان امل�ساركة تعبري عن الثقة يف النف�ش وامل�سوؤولية، 

وااللتزام  م�ساحله  عن  الدفاع  على  قادرا  �ساحبها  جتعل  التي 
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بواجباته، لكنها يف نف�ش الوقت اعرتاف لالآخر بحقوق وقيمه.  

وامل�ساركة  العام  بال�ساأن  باالهتمام  املواطّن  مطالبة  لكن 

وتثقيف  اجتماعية  تن�سئة  عمليات  ت�سبقها  اأن  ينبغي  ال�سيا�سية، 

احلياة  متطلبات  ا�ستيعاب  على  القدرة  للمواطن  تعطي  مدين 

ال�سيا�سية ومعرفة حقوقه و واجباته وحدود م�سوؤولياته، والوعي 

بهذه القيم يجعل املواطن يقوم بواجباته اجتاه الدولة واملجتمع، 

ت�سكل  ال�رشائب  تلك  باأن  وعيا  الوطنية،  واخلدمة  ال�رشائب  كدفع 

ت�سيد  واأن  ال�سهري،  راتبه  ت�سدد  اأن  ميكنها  بوا�سطته  للدولة  دخال 

التي  واخلدمات  العامة  املرافق  هذه  ووجود  العامة،  املرافق 

ذلك  بكل  والوعي  املختلفة،  حقوقه  له  ت�سمن  التي  هي  تقدمها، 

يزيد االإح�سا�ش بامل�سوؤولية لدى املواطنني، جتاه موؤ�س�سات الدولة 

و�رشورة احلفاظ عليها وتطويرها. 

اأقطارنا  يف  وامل�سوؤولة  الواعية  املواطنة  غياب  اإن  القول  خال�سة 

كان من بني اأ�سباب عدم احرتام القانون وانت�سار الالمباالة وانعدام 

االهتمام بال�ساأن العام وامل�ساركة ال�سيا�سية، وهي عوامل من بني 

اأخرى، �ساهمت يف تخلفنا وتاأخر اندماجنا اجلهوي، مما يعني اأن 

ن�رش قيم املواطنة �سيكون اأحد مداخل تر�سيخ الثقافة الدميقراطية، 

و�سيلة  هو  الذي  املغاربي  االإن�سان  دور  بتعزيز  حتما  �سيمر  وذلك 

هذا البناء وغايته، من خالل دعم العالقات االإن�سانية وتوفري اأجواء 

ذلك،  حتقق  على  ت�ساعد  واقت�سادية  واجتماعية  و�سيا�سية  ثقافية 

وتعزيزه باالأطر القانونية واملوؤ�س�سية الكافية.

  

املواطنة كمدخل للتعددية... ثقافة املواطنة   

نقي�س ثقافة الت�صلط  

د. عبد النور بن عنرت

متيز امل�سهد ال�سيا�سي املغاربي حتى وقت قريب جدا بوجود تعددية 

هذه  وبداأت  ال�سيا�سية.  التعددية  وغياب  ليبيا(  )با�ستثناء  حزبية 

االأخرية تت�سكل يف تون�ش وليبيا بعد �سقوط نظامي بن علي والقذايف، 

بيد اأن التعددية عملية خما�ش ع�سري وبناء )بناء موؤ�س�سات الدولة( 

وطني ومواطني )ن�سبة اإىل املواطنة(، تندرج برمتها يف اإطار دولة 

باعتبارها   – الدميقراطية  غياب  ظل  يف  تتحقق  ال  التي  القانون 

ف�ساء احلرية- والتي بدونها لن تقوم للمواطنة قائمة. فاملواطنة، 

ودولة القانون والدميقراطية كل متكامل ال يتجزاأ.

يقودنا هذا التمهيد املقت�سب اإىل طرح ثالث ق�سايا اأ�سا�سية. اأولها 

العالقة التفاعلية بني املواطنة والتعددية وطغيان التعددية احلزبية 

فيما ُغيبت التعددية ال�سيا�سية مغاربيا )وعربيا( وموقع املواطنة 

يف  حتديدا  الرتبوية  واملنظومة  الرتبية  مركزية  ثانيها  ذلك.  من 

�سياغة  على  احلاكمة  االأنظمة  وتركيز  املواطنة  بناء/ت�سويه 

االأجهزة  جانب  اإىل   – لها  ت�سمن  مقا�سها  على  تربوية  منظومة 

والتدين  املواطنة  اإ�سكالية  ثالثها  – اال�ستمرار يف احلكم.  القمعية 

يف �سياق التطورات يف دولتي الربيع العربي )تون�ش وم�رش(.

املواطنة اأخطر من التحزب على االأنظمة الت�صلطية

ال نقول �سططا اإن اعتربنا املواطنة اأخطر من التحزب على االأنظمة 

الت�سلطية. فعلى عك�ش االأحزاب ال�سيا�سة التي هدفها – من املفرو�ش 

- الو�سول اإىل ال�سلطة، فاإن هم املواطنة هو تقومي اعوجاج احلكام 

يخ�ش  فيما  املواطن  واإ�رشاك  العام  ال�ساأن  واإدارة  ت�سيري  ومراقبة 

حياته اليومية. ومن هنا فمن ال�سهل على ال�سلطة الت�سلطية التالعب 

باالأحزاب اإما باالحتواء و�رشاء الذمم واإما باالإق�ساء والقمع، ب�سكل 

االأنظمة  تنجح  اأمل  النظام.  من  جزء  االأمر  نهاية  يف  فيه  ت�سبح 

ال�سائرة  ال�سيا�سية  االأحزاب  بتحويل  نف�سها  ا�ستن�ساخ  يف  العربية 

يف فلكها مثل تلك املعار�سة لها اإىل اأنظمة ت�سلطية م�سغرة تغيب 

عن �سلوكها املمار�سات الدميقراطية مثل التناوب. لكن اإ�سرتاجتية 

التعامل هذه ال تنفع مع املواطنة، وهذا ما يف�رش جزئيا ا�ستفحال 

التعددية احلزبية يف العامل العربي يف ظل غياب التعددية ال�سيا�سية، 

الأنه من ال�سعب اأن تتطور هذه االأخرية يف بيئة ال مواطنة فيها.

اأحزاب لنظام ما ورف�ش  ومن ثم فهناك فرق جوهري بني رف�ش 

عدديا  اأقلية  فعل  يكون  االأوىل  احلالة  يف  فالرف�ش  له،  مواطنني 

اأي حزب �سيا�سي هدفه  ال�سكوك وهي �رشعية كون  وت�سوبه بع�ش 

الو�سول اإىل ال�سلطة. وبالتايل فالرف�ش قد يكون مطية لتحقيق هذا 

الهدف ال غري. اأما الرف�ش املواطني فيكون جماعيا ومتعدد/خمتلف 

اال�ستهداف  عملية  من  ي�سعب  مما  موؤطر  وغري  ال�سيا�سية  االألوان 

االنتقائية الإجها�ش احلركة االحتجاجية املواطنية. ومن هنا فهو 

ثقله  القائم. وبحكم  النظام  عليه يف �رشعية  غبار  ب�سكل ال  يطعن 

عنا�رش خمربة  يختزله يف  اأن  املت�سلط  للحاكم  العددي فال ميكن 

كل  و�سم  على  العربي  الر�سمي  اخلطاب  اعتاد  – كما  اإرهابيني  اأو 

حركة احتجاجية مناوئة للحكام – وال ميكن الأجهزته القمعية اأن 

ُي�سجن كله... وهنا  ُي�ستعبد وُيقمع وُيقهر لكنه ال  ت�سجنه، فال�سعب 

يف  جتلياتها  جتد  �سيا�سية  اأحزاب  حترك  بني  االإ�سرتاتيجي  الفرق 

جمموعة اأفراد وحترك �سعبي وا�سع النطاق.

وقد اأثبت احلركات االجتماعية يف الغرب بفعل االأزمة االقت�سادية 

ال�سيا�سة - وما لذلك من خطر على  وحتكم عامل املال يف مقاليد 

الدميقراطية – اأن التعامل مع حترك مواطني يف غاية من ال�سعوبة 

ال�رشائح  مواطنني من خمتلف  ويجمع  ياأتي عفويا وجماعيا  الأنه 

على  احلفاظ  امل�سرتك  همهم  ال�سيا�سية،  والتوجهات  االجتماعية 

وحريتهم.  معي�ستهم  وم�ستوى  وال�سيا�سية  االجتماعية  مزاياهم 

الظاهرة.  هذه  مبثل  �سمحت  التي  الظروف  معرفة  هنا  واملهم 

والنقد  وامل�سَكلة  امل�ساءلة  وثقافة  بالذات  الوعي  باخت�سار  اإنها 

واالختالف يف الراأي. طبعا االأنظمة الدميقراطية هي التي �سمحت 
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عن  دفاعا  قامت  االأخرية  هذه  لكن  احلركات،  هذه  مثل  بوجود 

الديار  يف  خلط  ال  اأنه  ومبا  �سدهما،  ولي�ش  واحلرية  الدميقراطية 

العملية حت�سيل  فاإن  واحلكومة  )الدميقراطي(  النظام  الغربية بني 

حا�سل.

اأما االأنظمة الت�سلطية فتعرقل عمدا بناء املواطنة خوفا من امل�ساءلة 

فقط  اخلالف  من  جتعل  مل  لذا  االختالف.  يف  واحلق  الراأي  وحرية 

ظاهرة مر�سية بل االختالف اأي�سا )يف الراأي واأحيانا يف املعتقدات 

الدينية اأو على االأقل يف طريقة فهما وممار�ستها( ظاهرة مر�سية 

يعاقب عليها القانون )الذي �سنته(. وهذا التخوف من املواطنة يف�رش 

جزئيا ت�سدد القوانني العربية اخلا�سة باإن�ساء اجلمعيات االأهلية... 

ومن هنا ميكن القول اأن اأكري اإجها�ش الأكرب م�رشوع نه�سوي عربي 

عموما اقرتفته االأنظمة احلاكمة هو اإجها�ش بناء املواطنة.

الدول  يف  را�سخة  مواطنة  بني  هنا  منيز  اأن  مبكان  االأهمية  ومن 

عرفت  فقد  العربي.  الربيع  دول  يف  نا�سئة  ومواطنة  الغربية 

و�سعت  اجتماعية  حركات  قلنا  كما  الغربية  الدميقراطيات 

املواطن يف قلب ال�ساأن العام وهي حركات مواطنية بامتياز، لكن 

العربية. ففي االأوىل  الغربية والدول  الدول  الو�سع يف  �ستان بني 

املواطنني  �سعي  اإىل  هو  ما  يحدث  وما  ورا�سخة  قائمة  املواطنة 

يف  اأما  وال�سيا�سية.  االجتماعية  املكا�سب  عن  والدفاع  لتدعيمها 

يعرب  فهو  العربي  الربيع  دول  يف  يحدث  ما  فاإن  العربي،  العامل 

على مواطنة نا�سئة اأو قيد الت�سكل. وامل�سكلة اأن هذه الن�ساأة معاقة 

اأن  جيدا  تعي  احلاكمة  االأنظمة  الأن  االأخرى،  الدول  يف  �سيا�سيا 

احلاكمة  االأنظمة  �رشعية  و�سع  يعني  م�سوهة  غري  مواطنة  ميالد 

على املحك واعتبارها امل�سكلة ولي�ش جزء من احلل.

الإجها�س  للت�صلطية  ناعمة  كذراع  الرتبوية  املنظومة 

بناء املواطنة

تلعب املنظومة الرتبوية دورا اأ�سا�سيا يف عملية بناء املواطنة من 

خالل تركيز براجمها التعليمية على التفكري وامل�ساءلة، كما و�سحا 

اأجل  ذلك حممد فاعور ومروان املع�رش يف درا�ستهما »الرتبية من 

املواطنة« )كارنيغي بريوت 2011(. فهي ُتعّلم م�سَكلة االأمور ولي�ش 

قبولها كما ُت�ساق وُي�سوق لها. ولهذا جند االأنظمة تتحكم فيها بيد 

من حديد. وهذا ما يف�رش اأي�سا ح�سا�سيتها ال�سديدة حيال املدار�ش 

به  اأريد  حق  هي  حجج  بدعوى  عليها  اخلناق  وت�سديد  اخلا�سة 

باطل.

ال  التي  العربية  الت�سلطية  االأنظمة  باأن  القول  املبالغة  من  لي�ش 

زالت جاثمة على �سدور �سعوبها اإمنا جنحت يف ذلك اأي�سا بف�سل 

اعتربنا  اإن  نبالغ  وال  الرتبوية.  املنظومة  يف  احلديدي  حتكمها 

حيث  العربية.  للت�سلطية   )soft( ناعمة  ذراعا  الرتبوية  املنظومة 

نقي�ش  هي  والتي  االأمر  اأويل  طاعة  ثقافة  بزرع  ذلك  لها  �سمح 

ا�ستعارة مفردات املوروث  اإطار  ثقافة املواطنة. وحتى نبقى يف 

اعوجاج  تقومي  ثقافة  هي  املواطنة  اإن  نقول  برتاكماته،  الرتاثي 

وم�سَكلة  القائم  الو�سع  نقد  هو  املواطنة  جوهر  اأن  ذلك  احلكام 

بالن�سبة  يعني  وهذا  العام.  بال�ساأن  �سلة  له  ما  كل  وم�سائلة 

لالأنظمة الت�سلطية ثقافة انقالبية، لذا داأبت على اختزال املواطنة 

يف مفهومها القانوين اأي حمل جن�سية البلد )وما لذلك من تبعات 

: حقوق وواجبات( م�سددة على القانون الذي �سنته على مقا�سها. 

واجب،  القانون  »طاعة  فاإن  كون�ستو  بنجامني  يقول  كما  لكن 

اإىل  ي�ستند  ؛ وهو  ن�سبي  لي�ش مطلقا، فهو  الواجبات  لكنه مثل كل 

االفرتا�ش باأن القانون ينبثق من م�سدر �رشعي«.

يف  العربية  احلكومات  تكتفي  قب�ستها  من  االأمور  تفلت  ال  وحتى 

برامج اإ�سالح املنظومة الرتبوية باجلوانب ال�سكلية والتقنية ولي�ش 

االإح�سائيات  يف  الر�سمي  اخلطاب  وُيطنب  واملواطنية.  املعرفية 

ب�ساأن عدد املدار�ش والتالميذ امل�سجلني، وعدد املقاعد البيداغوجية 

يف اجلامعات )ثقافة الكم والراأ�سمال املادي(، بينما يلتزم ال�سمت 

االخرتاع  وبراءات  العلمي  التح�سيل  ون�سب  املعريف  الر�سيد  اإزاء 

العاملي  الرتتيب  من  جامعاتنا  وموقع  العالية  العلمية  والقدرات 

الأح�سن اجلامعات )ثقافة النوعية والراأ�ش املال الب�رشي(...

والتحرير/التحرر  التوعية  بدور  احلاكمة  االأنظمة  فوعي  وبالتايل 

الذي تلعبه املنظومة الرتبوية جعلها مت�سك بها بقب�سة من حديد 

وبناء  يتناق�ش  ما  وهذا  �سيء،  كل  يف  الر�سمية  الرواية  فار�سة 

الرتبوية  املنظومة  اإ�سالح  اأن  جيدا  يعلمون  فاحلكام  املواطنة. 

باالهتمام بالراأ�سمال الب�رشي �سيقود اإن عاجال اأم اآجال اإىل م�ساءلة 

القائمني على ال�ساأن العام والت�سكيك يف �رشعية االأنظمة احلاكمة... 

ورف�سها جملة وتف�سيال يف نهاية املطاف. فكان اأن تبنوا اخليار 

االآخر، خيار اإجها�ش املواطنة و�سياغة املنظومة الرتبوية كاآلية 

فاعور  يقول  كما  تلقن،  منظومة  فاأوجدوا  املجتمع.  يف  حتكم 

واملع�رش، م�سمونا يقينيا، الروح النقدية والتحليلية منبوذة فيه.

هكذا ركزت االأنظمة جهودها التعليمية على الهياكل والبنى التحتية، 

ورغم بع�ش النتائج املتوا�سعة ال�سيما يف رفع ن�سبة املتمدر�سني، 

فاإنها جتنبت اال�ستثمار يف الراأ�سمال املال الب�رشي الذي هو جوهر 

املواطنة. نداء البقاء يف ال�سلطة اأقوى من نداء بناء الدولة واالأمة. 

لنقول:  اإبراهيم  حافظ  بيت  �سبك  نعيد  اأن  ميكن  ال�سياق  هذا  ويف 

املواطن مدر�سة اإن اأعددته، اأعددت مواطنة طيبة االأعراق.

الربيع العربي واإ�صكالية التدين واملواطنة...

التي  االأ�سا�سية  االإ�سكاليات  بني  من  والتدين  املواطنة  جدلية  تعد 

يف  احل�سم  ب�رشورة  ليذكرنا  ال�سطح  اإىل  العربي  الربيع  بها  قذف 

االإمكانات  ونهدر  جمددا  الوقت  ن�سيع  ال  حتى  املركزية  الق�سايا 

ال�رشوري  الق�سط  االإ�سكالية  هذه  تنل  ومل  جديد.  من  واالإمكانيات 
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من التحليل والنقا�ش عربيا، واإن كان من اجلدير االإحالة هنا اإىل 

التدين واملواطنة« يف احلوار  مقال الزميل خالد احلروب »جدلية 

املتدمن )5 �سبتمرب 2011(.

�سهدت دولتا الربيع العربي – نق�سد هنا تون�ش وم�رش، اأما ليبيا 

فاإن التدخل الع�سكري فيها يف�سد التحليل – و�سول االإ�سالميني اإىل 

االإ�سالميني  ال�سلفية. ولي�ش و�سول  التيارات  ال�سلطة وت�سلب عود 

عنيفة  ثقافة  يف  امل�سكلة  ولكن  ذاته،  حد  يف  م�سكلة  ال�سلطة  اإىل 

جهة  من  والتدين  جهة  من  واملواطنة  الوطنية  بني  تربط  زاحفة 

ثانية. هكذا عو�ش الوالء لالأنظمة كمعيار للوطنية واملواطنة يف 

اجلديدة،  االأنظمة  عهد  يف  كمعيار  بالتدين  البائدة  االأنظمة  عهد 

وحلت حمل اأجهزة ال�رشطة ال�رشية ال�سابقة جماعات وجلان »االأمر 

الدولتية  الدائرة  خارج  املتحركة  املنكر«  عن  والنهي  باملعروف 

للدين  روؤيتها  لفر�ش  ت�سعى   – االأفغانية  طالبان  طريقة  على   -

وت�سورها للمواطن )»ال�سالح«( على بقية املواطنني.

وامل�سكلة هنا هي اأن املواطنة قيد الت�سكل يف دولتي الربيع العربي 

واقرتنت  اختزلت  التي  الدولة  دعم  من  االآن  حد  اإىل  ت�ستفيد  ال 

الت�سكل احلقيقي. ومن  االأخرى قيد  البائد وبالتايل فهي  بالنظام 

تيارات  مع  مواجهة  يف  نف�سها  وجدت  النا�سئة  فاملواطنة  ثم 

– ت�سعى لفر�ش و�سايتها على ال�سعب  وتنظيمات - دون الدولة 

وفر�ش ت�سورها مل�ستقبله. بيد اأن ال�سعوب التي انتف�ست واأ�سقطت 

اأنظمة قمعية ال ميكنها اأن ُت�ستعبد جمددا. اإال اأن هذا لي�ش اإال الن�سف 

االأنظمة  اإجها�ش  فهو  الفارغ  الن�سف  اأما  الكوب،  من  اململوء 

مل�رشوع بناء املواطنة. وبالتايل فاملواطن احلايل لي�ش على درجة 

من الوعي والروح النقدية وحرية االختالف وقبول الراأي املغاير 

ت�سمح له بالتعامل مع اخلطاب التوحيدي )لي�ش مبعنى العقيدة(. 

امل�ساواة  غياب  اأخرى وهي  اإ�سكالية  االإ�سكالية جت�سد  هذه  اأن  ثم 

اخلطاب  اأ�سحاب  ي�سعى  اإذ  واملراأة.  الرجل  بني  املواطنني؛  بني 

التي  املقوالت/املمار�سات  بع�ش  وحتديث  جتديد  اإىل  التوحيدي 

�سادت وال زالت. ومبا اأنه ال مواطنة يف �سياق �سيا�سي-اجتماعي 

متيزه  الذي  العربي  الراهن  فاإن  اجلن�سني،  بني  بامل�ساواة  يقر  ال 

بل  واجتماعية  �سيا�سية  توترات  ليعرف  مر�سح  نا�سئة  مواطنة 

ومواجهات بني التوجهات الدينية ال�سيما املت�سددة وال�سلفية منها 

وال�سيا�سية املحافظة من جهة، والتوجهات الدميقراطية والليربالية 

والتحديثية. وهذا اأمر طبيعي اإال اأن هذه »املواجهة« ال تتم يف بيئة 

حمايدة – �سواء تعلق االأمر بدول االنتقال اأو الت�سلطية - ذلك اأن 

الديني  للخطاب  التقبل  ثقافة  جعلت  الت�سلطي  املوروث  تراكمات 

عموما )بغ�ش النظر عن اجلهة: �سلطوي، اإ�سالمي، �سلفي...( عالية 

للغاية و�سقف الت�سامح املدين منخف�سا للغاية.

الأنها  ال�سيا�سية  احلرية  على  التاأكيد  ال�رشوري  فمن  هنا  ومن 

حرية  بدون  مواطنة  فال  البنيوي.  املاآزق  هذا  من  املخرج 

ال�سيا�سة  عامل  مقولة  الن�ش  هذا  به  نختتم  ما  وخري  �سيا�سية. 

هي  املفقودة  »العافية   : الكواكبي  الرحمان  عبد  النه�سوي 

ال�سيا�سية«. احلرية 

احلقوق واحلريات �رضطان للمواطنة  

د. اأحمد اإدري�س  

يق�سد باملواطنة، عند البع�ش، الع�سوية الكاملة واملت�ساوية يف 

يعني  ما  وهو  وواجبات،  حقوق  من  عليها  يرتتب  مبا  املجتمع 

�سوا�سية  الوطن  تراب  فوق  يعي�سون  الذين  ال�سعب  اأبناء  كافة  اأن 

اأو  اجلن�ش  اأو  الدين  مثل  معايري  اأي  على  قائم  اأدنى متييز  بدون 

املوقف  اأو  ال�سيا�سي  االنتماء  اأو  االقت�سادي  امل�ستوى  اأو  اللون 

وقانونية  اجتماعية  فكرة  املواطنة  اآخر  بع�ش  ويعترب  الفكري. 

و�سيا�سية �ساهمت يف تطور املجتمع االإن�ساين ب�سكل كبري بجانب 

الرقي بالدولة اإىل امل�ساواة والعدل واالإن�ساف، واإىل الدميقراطية 

وتكمن  والواجبات.  احلقوق  و�سمان  ال�رشاكة  واإىل  وال�سفافية، 

واالختالفات  اخلالفات  رفع  على  تعمل  كونها  يف  اأهميتها 

فكرة  على  تقوم  هي  اإذ  والدولة  املجتمع  مكونات  بني  الواقعة 

امل�ساواة، عالوة على احلرية.

ولعل  العديدة.  دالالتها  على  الوقوف  اإىل  املواطنة  فهم  ويحتاج   

اأهمها الداللة القانونية حيث ال ميكن ممار�سة املواطنة دون ت�رشيع 

للحقوق والواجبات، ودون تقنني ملاهيتها. فالداللة القانونية تفيد 

معرفة املواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وحدود هذه 

احلقوق والواجبات وطرق احل�سول عليها اأو اأدائها. 

واحلريات،  باحلقوق  وثيق  ارتباط  يف  املواطنة  يجعل  مما 

خمتلفة  حقوق  له  تكون  اأن  وجب  مواطنا  الفرد  يكون  فحتى 

االقت�سادي  واملجال  ال�سيا�سي  واملجال  املدين  باملجال  ترتبط 

املزج  يقع  ما  وكثريا  وغريها.  والفكري  والثقايف  واالجتماعي 

حقوق  يرى  من  فهناك  االإن�سان.  وحقوق  املواطنة  حقوق  بني 

اأن  االإن�سان هي حقوق املواطنة وهناك من مييز بينها. باعتبار 

من  انطالقا  وعليه  االإن�سان.  حلقوق  تف�سيالت  املواطنة  حقوق 

كون الدول ترتجم يف قوانينها حقوق االإن�سان وحتاول تطبيقها، 

حقوق  بينما  مواطنة  حقوق  هي  االإن�سان  حقوق  اأن  القول  ميكن 

بعينه  باإن�سان  تتعلق  الأنها  عامة  اإن�سان  حقوق  لي�ست  املواطنة 

املثال  �سبيل  فعلى  فيه.  املتواجد  البلد  جن�سية  يحمل  الذي  وهو 

ال�سغل يف فرن�سا، حق  العاطلني على  الدعم املايل يف حالة  حق 

اإن�سان خارج اجلن�سية  اإن�سانيا عاما ي�ستحقه كل  مواطنة ال حقا 

تختلف  املواطنة  وحقوق  بفرن�سا.  ال�رشعية  االإقامة  اأو  الفرن�سية 

داخل  م�ستحقة  عامة  حقوق  االإن�سان  حقوق  بينما  الآخر  بلد  من 

ت�رشيع  يف  للدولة  منحى  فكل  وعليه  وخارجه.  الوطني  الرتاب 
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حقوقا  احلقوق  تلك  تاأ�سيل  نحو  تنحو  االإن�سان  حقوق  وتطبيق 

للمواطنة.

احلقوق  من  رئي�سية  اأنواع  ثالثة  عموما  املواطنة  على  ويرتتب 

الدولة  يف  املواطنني  جميع  بها  يتمتع  اأن  يجب  التي  واحلريات 

اأو  اللغة  اأو  اللون  اأو  اجلن�ش  ب�سبب  التمييز  �سيما  ال  متييز  دومنا 

الدين اأو اأي و�سع اآخر وهذه احلقوق هي اأوال احلقوق املدنية وهي 

احلق  و  احلياة  يف  املواطن  حق  يف  تتمثل  احلقوق  من  جمموعة 

يف ال�سالمة اجل�سدية التي معناها اأن للمواطنني احلق يف احرتام 

وال  للتعذيب  تعري�سها  اأو  بها  امل�سا�ش  وعدم  اجل�سدية  �سالمتهم 

للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية وعدم اإجراء اأية جتربة 

اأحد  ا�سرتقاق  وعدم  ر�ساه،  دون  مواطن  اأي  على  علمية  اأو  طبية 

واالعرتاف بحرية كل مواطن طاملا ال تخالف القوانني وال تتعار�ش 

مع حرية اآخرين، وحق كل مواطن يف االأمان على �سخ�سه وعدم 

اأو توقيفه تع�سفيًا، وحق كل مواطن يف امللكية اخلا�سة،  اعتقاله 

داخل حدود  اإقامته  اختيار مكان  التنقل وحرية  وحقه يف حرية 

امل�ساواة  يف  مواطن  كل  وحق  اإليها  والعودة  ومغادرتها  الدولة 

اأمام القانون، وحقه يف اأن يعرتف له بال�سخ�سية القانونية وعدم 

اأو  بيته  اأو  اأ�رشته  �سوؤون  يف  اأو  املواطن  خ�سو�سية  يف  التدخل 

مرا�سالته وال الأي حمالت غري قانونية مت�ش �رشفه اأو �سمعته وحق 

كل مواطن يف حماية القانون له، وحقه يف حرية الفكر، والوجدان 

والدين واعتناق االآراء وحرية التعبري وفق النظام والقانون وحق 

كل طفل يف اكت�ساب جن�سيته. ولكل مواطن احلق يف �رشاء وحيازة 

ومتلك وورث وتوريث املمتلكات اخلا�سة وا�ستخدامها ح�سب رغبته 

وال يحرم من ممتلكاته بدون التعوي�ش املنا�سب. كما له احلق يف 

ويكون  اختياره  ي�ساء ح�سب  ما  االمتناع عن  اأو  ي�ساء  القيام مبا 

م�سئوال عن اأفعاله التي قام بها اأو اأمتنع عنها باختياره احلر. وله 

حرمة  تكون  اأن  يف  واحلق  خ�سو�سيته  وحماية  العزلة  يف  احلق 

و�رّشية داره و�سكنه ور�سائله وبريده وات�ساالته م�سانة وله احلق 

اأي موؤ�س�سة يف املجتمع  اأو  الدولة  يف االإطالع على �سجالته لدى 

حتتفظ ب�سجالت عنه. كما يجب اأن ي�سمن للمواطن احلق يف عدم 

�ساري  قانوين  اأمر  بدون  �سلطة  اأي  قبل  من  ا�ستجوابه  اأو  اعتقاله 

املفعول �سادر عن حاكم خمت�ش، وال جتوز حما�سبته على فعل 

الفعل، كما ال يجوز  ما مل يكن خمالفًا لقانون �سبق �سدوره ذلك 

اخل�سائر  عن  املنا�سب  بالتعوي�ش  اإال  رجعي  باأثر  قانون  اإ�سدار 

الفعل مرتني  ذات  املرتتبة على تطبيقه وال جتوز حما�سبته على 

اأو  وللمتهم  اآخر.  �سخ�ش  �سخ�ش بجرمية  يعاقب  اأن  يجوز  ال  كما 

املوقوف احلق يف حماكمة �رشيعة وعلنية واأن يعترب بريئًا حتى 

اأو توقيفه وله احلق يف  اإدانته واأن يبلغ فوراً ب�سبب اتهامه  تثبت 

ا�ست�سارة حمام اأو اأن ي�سخر له حمام من املحكمة املخت�سة اإذا مل 

يكن قادراً على توفري كلفته، وله حق االت�سال باأهله وطبيبه. وال 

يجوز ت�سليم املتهم اإىل اأي دولة اأجنبية الأي �سبب كان. 

يف  االنتخاب  الرت�سح  حق  يف  وتتمثل  ال�سيا�سية  احلقوق  وثانيا 

يف  التنظم،  وحق  املحلية،  وال�سلطات  الت�رشيعية  ال�سلطة  ت�سكيل 

اإطار االأحزاب اأواجلمعيات وحماولة التاأثري على القرار ال�سيا�سي 

�سمن  املعلومات  على  احل�سول  خالل  من  اتخاذه  واأ�سكال 

يف  واحلق  الدولة  يف  العامة  الوظائف  تقلد  يف  واحلق  القانون 

التجمع ال�سلمي، وللمواطن حق اللجوء اإىل الق�ساء للح�سول على 

احلق  فرد  ولكل  خا�سة.  حماكم  اإىل  تقدميه  جواز  وعدم  حقوقه 

واحلماية  امل�ساعدة  على  احل�سول  حق  وله  عادلة  حماكمة  يف 

القانونية اإذا مل يتمكن من حتمل كلفتها. كما ال يجوز حرمان اأو 

االإجراءات  اأو ملكيته بدون  اأو حريته  جتريد املواطن من حياته 

واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  وثالثا  املنا�سبة.  القانونية 

اإذ  العمل،  يف  مواطن  كل  حق  يف  اأ�سا�سا  تتمثل  التي  والثقافية 

اختيارهم  ح�سب  مكان  اأو  مهنة  اأي  يف  العمل  حق  للمواطنني 

االجتماعي  ال�سمان  نظام  وفق  الدولة  وتقوم  احلر  ال�سخ�سي 

و  العقلية،  اأو  البدنية  االإعاقة  اأو  البطالة  حالة  يف  باإعالتهم 

العمل يف ظروف من�سفة ويف ممار�سة احلق  املواطنني يف  حق 

اإليها واحلق يف  النقابات واالن�سمام  تاأ�سي�ش  النقابي من حيث 

يف  مواطن  كل  حق  يف  االجتماعية  احلقوق  وتتمثل  االإ�رشاب 

احلماية  وتوفري  واالقت�سادي  االجتماعي  الرفاه  من  اأدنى  حد 

الغداء  يف  واحلق  ال�سحية  الرعاية  يف  واحلق  االجتماعية 

لكل  امل�سكن  يف  واحلق  االجتماعي  التاأمني  يف  واحلق  الكايف 

ال�سكن  على  احل�سول  حق  مواطن  لكل  كما  الوطن  داخل  مواطن 

الدولة يف حالة عجزه عن توفريه، واحلق  املنا�سب من  ال�سعبي 

واحلق  �سليمة  بيئة  يف  واحلق  التنمية  يف  واحلق  امل�ساعدة  يف 

حق  يف  فتتمثل  الثقافية  احلقوق  اأما  مواطن،  لكل  اخلدمات  يف 

واملحافظة  لغته  ا�ستعمال  ويف  والثقافة  التعليم  يف  مواطن  كل 

كل  يف  التعليم  على  احل�سول  حق  املواطنني  فلالأفراد  عليها. 

امل�ستويات وحق تاأ�سي�ش املدار�ش والكليات اخلا�سة ويحق لهم 

اإ�سافة  الر�سمية،  الوطنية  بّللغة  االبتدائي  التعليم  على  احل�سول 

ذلك  كان  حيثما  املدار�ش  يف  اللغات  من  لغة  اأي  تعلم  حق  اإىل 

 . ممكنًا

وللمواطنني احلق يف احل�سول على دعم الدولة للقيام بعمل مكر�ش 

والفنون  الثقافة  كتطوير  فيها،  ي�سكنون  التي  املنطقة  خلدمة 

وحفظ  لرعاية  بربنامج  القيام  اأو  البدنية،  والريا�سة  والعلوم 

والتاريخية  واالأثرية  الدينية  واملعامل  املواقع  حفظ  اأو  البيئة، 

و�سيانتها وتطويرها.

كما للمواطنني احلق يف الرعاية الطبية والتاأمني ال�سحي واحل�سول 

اإىل  الريف  حاجة  تلبية  حق  مع  املتخ�س�ش  الطبي  العالج  على 

اخلدمات ال�سحية بنف�ش م�ستوى املدينة. 
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اإن االعرتاف بهذه احلقوق �رشطا اأ�سا�سيا حتى يكون الفرد مواطنا، 

و ممار�ستها اأمر �رشوري لكي يتمتع املواطن فعال مبواطنته ولكي 

ينعم املجتمع ككل باال�ستقرار و ال�سكينة. 

اإن الثورات التي قامت يف مغرب العامل العربي و م�رشقه، اإمنا كانت 

دوافعها الكرامة و العدالة االجتماعية و ا�ستخفاف احلكام بحقوق 

باملواطنة،  املرتبطة  باحلقوق  لهم  االعرتاف  عدم  و  منظوريهم 

معتربين اإياهم رعايا اأكرث من كونهم مواطنني. لذلك فاإنه لتحقيق 

اأهداف هذه الثورات يجب اأن تكر�ش املواطنة و كل ما يرتبط بها 

من حقوق ب�سكل وا�سح ال يحتمل اأي �سك يف د�ساتري دولنا.

و اإن كان كثري من دول الربيع العربي ال تتوانى اليوم عن االعرتاف 

باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية فاإنها تتخوف من االعرتاف باحلقوق 

االقت�سادية و االجتماعية نظرا لطبيعتها املادية و ما تتطلبه من 

التزامات مادية مثقلة لكاهل الدولة. اإن هذا التخوف يف غري حمله 

على اعتبار اأن تكري�ش هذا النوع من احلقوق يف الد�ستور اإمنا هو 

اعرتاف مبدئي يلزم الدولة ببذل عناية. اأي هو التزام غاية ال التزام 

و�سيلة. ما يعني اأن الدولة مطالبة بو�سع ال�سيا�سة العامة التي من 

و  احلقوق،  هذه  اإىل  الو�سول  كافة  للمواطنني  ت�سمن  اأن  �ساأنها 

املتاحة، من  املوارد  املطلوب، ويف حدود  اجلهد  بذل  العمل على 

اأجل حتقيق ذلك.  

املواطنة املغاربية والواقع املحلي  

د. اأحمد علي االأطر�س  

بالتنوع  الب�رشية  للمجتمعات  الدميوغرايف  التكون  طبيعة  تت�سم 

والتعدد الديني والعرقي وغريها من الرتكيبات. ويف هذه امل�ساهمة 

واحلراك( يف  الت�سكل  )من حيت  االثني  امل�سهد  ال�سوء على  �سنلط 

املنطقة املغاربية، وعالقة ذلك مب�ساألة املواطنة على ال�سعيدين 

املغاربي واملحلي )الوطني( وعالقتهما بالهويات االأ�سمل. من هذا 

ثم  املغاربي،  االجتماعي  الن�سيج  تو�سيح  اإىل  �سن�سعى  املنطلق، 

نتناول عالقة هذه الرتكيبة مبدى انتماء ال�سعوب املغاربية. 

الن�صيج االجتماعي املغاربي

ال�سك اأن املواطنة هي اأ�سا�ش االنتماء يف اأية دولة، وال ميكن الرقي 

وحتقيق التنمية املن�سودة اإال بال�سعي احلثيث واجلاد على تكري�ش 

اأو يلغي  اأن يتقاطع  اأن هذا ال ينبغي  اإال  ال�سعور، قواًل وعماًل.  هذا 

اأو  »اأقليات«( عرقية حملية  )اأو  بال�رشورة حقيقة وجود مكونات 

اإقليمية. هذا اأ�سبح يتطلب خلق مناخ مالئم واإطار عملي للتعاون 

اأن الرتكيبة  اإىل  والتعاي�ش ال�سلمي بينها. وهنا ت�ستوجب االإ�سارة 

واأمازيغ  عرب  من  تت�سكل  املغاربية  للمجتمعات  الراهنة  العرقية 

وطوارق وزنوج وتبو وغريها.

الدول  �سكان  عدد  اأن  جند  الرقمية  املعطيات  بلغة  وللحديث 

ن�سمة  مليون   90 حوايل  هو   ،2010 اإح�ساءات  وفق  املغاربية، 

)اجلزائر 36.6/ املغرب 32.7/ تون�ش 11.5/ ليبيا 6 .5/ موريتانيا 

4.0( حيث ي�سكل العرب االأغلبية، يف حني جند االأمازيغ ي�سنفون 
يف املرتبة الثانية عدديًا )املغرب %40 من العدد االإجمايل لل�سكان، 

اجلزائر %30، ليبيا %10، وتون�ش %5( اأي مبعنى اأن اإجمايل عدد 

املواطنني االأمازيغ يف املنطقة يفوق 20 مليون ن�سمة. هذا العدد 

بجماعات  بل  باأقلية،  ت�سنيفهم  لعدم  الداعية  النظر  وجهة  يوؤكد 

عرقية رئي�سة.

ورغم الت�سابه يف العنا�رش الب�رشية للبلدان املغاربية ب�سكل عام 

اإ�سكاالت تظهر جليًا عند التمعن  اأن هذه الرتكيبة ال تخلو من  اإال 

اأنهم  دائمًا على  يوؤكدون  يف حالة كل دولة على حدا. فاالأمازيغ 

ال�سكان االأ�سليني يف املنطقة، مما اأ�سهم اإىل حد كبري يف منحهم 

درجة من اال�ستقاللية يف مراحل تاريخية معينة. ففي فرتة احلكم 

املذاهب  بني  التعاي�ش  بتكري�ش  ات�سمت  والتي  للمنطقة،  العثماين 

والرعايا،  احلاكمة  الطبقة  بني  التمييز  عرب  املختلفة  والطوائف 

متتعت »االأقليات« العرقية بقدر من اال�ستقاللية يف اإدارة �سوؤونها 

يدم  مل  و�سلبياته،  ايجابياته  رغم  النموذج،  هذا  لكن  العامة. 

الكولونيالية  العثمانية وبداية احلقبة  الدولة  انهيار  طوياًل ب�سبب 

الفكر  »الدولة-االأمة« يف  االأوروبية يف املنطقة. ومع بروز فكرة 

اإال  اال�ستقالل.  اأبان  املنطقة  يف  املفهوم  لهذا  الرتويج  مت  الغربي 

اأن الظروف امل�ساحبة ملرحلة ما بعد اال�ستعمار املبا�رش، وتويل 

قيادات عربية تنتمي لتيارات قومية عربية )نا�رشية/بعثية( اأدت 

الهوية الوطنية )القطرية( يف  اأو تذويب  اإىل العمل احلثيث لطم�ش 

وعاء ال�سعارات املنادية ب�رشورة تكري�ش االنتماء للهوية العربية 

)القومية(.

ظهرت  حتديداً،  املن�رشم  القرن  منت�سف  ومنذ  احلقبة،  تلك  يف 

مطالب واأفكار منادية بالدميقراطية وحقوق االإن�سان واالأقليات 

وحق تقرير امل�سري، ومن ثم اأ�سبح من ال�سعب على القيادات يف 

املنطقة اإنكار ذلك رغم حماوالتها، عرب كافة ال�سبل، وذلك حتت 

ذريعة احلفاظ على كيان واأمن الدولة. ومل يعد خافيًا اأنها كانت 

ت�سعى دائما لت�سخري كافة االإمكانات للبقاء يف احلكم، وبالتايل 

الدولة  ولي�ش  احلاكمة  النخبة  اأمن  وحتديداً  النظام،  اأمن  تعزيز 

بعد  ال�سيا�سة.  قوامي�ش  يف  عليه  واملتعارف  ال�سامل  مبفهومها 

املنطقة،  يف  القيادات  مب�ساريع  حلقت  التي  اجلمة  االإخفاقات 

معاناة  وتزايد  واالأفعال،  االأقوال  بني  انك�سفت  التي  والهوة 

من  »االأقليات«،  ومنها  املغاربية،  ال�سعوب  من  كبرية  �رشيحة 

ال�سعوب  لهذه  لزامًا  كان  والتهمي�ش،  والتخلف  واال�ستبداد  القهر 

كانت  الذي  البائ�ش  الواقع  هذا  وترف�ش  كلمتها،  تقول  اأن  من 

تعانيه.
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املطالبة  يف  ودولية،  واإقليمية  حملية  عدة،  عوامل  اأ�سهمت  لقد 

حتقيق  يف  ال�رشوع  مت  وقد  املغاربية،  املنطقة  يف  التغيري  يف 

عرب  اأو  وليبيا(،  )تون�ش  النظم  اإ�سقاط  عرب  �سواء  فعليَا  ذلك 

يف  امللمو�ش  التغيري  وحتمية  و�رشورات  مقت�سيات  ا�ست�سعار 

ال�سلة  ذات  والد�ستورية  القانونية  واملرجعيات  ال�سيا�سيات 

املنطقة. باقي دول  يف 

الهوية والوقع املحلي

الب�رشية  التي حلقت باجلماعات  والتحوالت  الظروف  اقت�ست  لقد 

احلقبة  نهاية  واأبان  الدولة  ن�سوء  اإثر  )وخا�سة  الع�سور  عرب 

ورغم  الهويات«.  »تقاطع  نعته  ميكن  ما  بروز  اإىل  اال�ستعمارية( 

ال�سيا�سية  املكونات  به  تت�سم  التي  والتعدد  التنوع  ايجابيات 

)الدولة حتديداً(، اإال اأن هذا التداخل اأو »التعدد الهوياتي« قد تنجم 

وهوية  ال�سعوب  انتماء  على  �سلبية  انعكا�سات  اأو  اإ�سكاليات  عنه 

يف  ذلك  ح�رش  ميكن  املغاربية  ملنطقتنا  التطرق  وحني  الدولة. 

)اأو  واملحلية  واملغاربية  واالثنية  االإ�سالمية   : وهي  هويات  عدة 

الوطنية(، ناهيك عن بع�ش االثنيات الرئي�سة االأخرى يف املنطقة 

مثل االأمازيغ والطوارق والتبو والزنوج وغريها.

ت�سكل الهوية االإ�سالمية بوتقة رئي�سية لغالبية ال�سعوب املغربية، 

مع وجود اأقلية يهودية حمدودة العدد، خا�سة يف املغرب وتون�ش. 

ال�سنة  من  هم  املنطقة  يف  امل�سلمني  كل  اأن  بل  فح�سب،  هذا  لي�ش 

بروز  يف  تكمن  االإ�سكالية  ولكن  املالكي.  املذهب  اإىل  وينتمون 

ملحوظ(  ب�سكل  )اجلزائر  املنطقة  يف  االإ�سالمي  التطرف  ظاهرة 

وتداعيات ذلك على اأمن وا�ستقرار املنطقة. اإال اأن �سعوب املنطقة 

تنحوا منحي الو�سطية يف هذا ال�سياق، وبالتايل فاإن تنامي هذه 

اجلغرافية  الرقعة  هذه  يف  خ�سبة  اأر�ش  لها  جتد  ال  قد  الظاهرة 

على املدى القريب وذلك يف حال تكاثف اجلهود من اأجل ر�سدها 

والتعاطي معها ب�سئ من اجلدية واحلزم من قبل ال�سلطات الوطنية 

وامل�ساركة  التعبري  حلرية  املجال  ف�سح  مع  والدولية،  واالإقليمية 

ال�سيا�سية مكفولة للجميع دون ا�ستثناء.

العرقيات  كل  حتتها  فتندرج  االإثنية  بالهوية  يتعلق  فيما  اأما 

الزمن  العربية ظلت، لردح من  الهوية  اأن  اإال  الرئي�سة يف املنطقة 

ال�سبب مل يكن لكونها  اأن  ال�ساحة. يف تقديرنا  هي املهيمنة على 

اإىل  االإ�سارة  )وفق ما متت  �سكان املنطقة  ن�سبة كبرية من  ت�سكل 

املغاربية،  احلكم  اأنظمة  الأن  بل  امل�ساهمة(،  هذه  يف  �سلفا  ذلك 

الهويات  واإق�ساء  ب�سكل عام، عملت جاهدة على طم�ش  والعربية 

العربية  القومية  الدفاع عن  بذريعة  فرعية(   اأو  )رئي�سيه  العرقية 

التي  التغريات  اأن  اإال  العربية.  الهوية  وتعزيز  العروبي  واالنتماء 

العربي  الربيع  ثورات  اإثر  وخا�سة  العربية،  املنطقة  يف  ح�سلت 

ال�سمولية  الفرد  اأنظمة احلكم  اإزاحة  اأو تعمل على -  اأدت -  التي 

واهية،  ذرائع  حتت  االأخرى  االإثنيات  ويالتها  من  عانت  التي 

املطالبات  �ساهمت  كما  االنف�سال.  على  رغبتها  اأبرزها  من  لعل 

بوترية  الدفع  يف  االإن�سان  حقوق  باحرتام  الدولية  وال�سغوطات 

الدعوة اإىل احرتام حقوق االأقليات يف العامل.

منذ  برز  امليول  هذا  اأن  جند  املغاربية   الهوية  �سعيد  وعلى 

االأو�ساط  قبل  من  وخا�سة  املن�رشم،  القرن  من  اخلم�سينيات 

�سيا�سية،  ومكونات  وتنظيمات  اأحزاب  قبل  من  املمثلة  ال�سعبية 

طنجة  مبدينة  عقد  الذي  اللقاء  خالل  من  جليُا  ذلك  ويت�سح 

القيادات  من  نخب  فيه  �ساركت  والذي   1958 �سنة  املغربية 

مراك�ش  قمة  ويف  املغاربية.  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  ال�سعبية 

مغاربي،  اإحتاد  تاأ�سي�ش  على  االتفاق  مت   1988 عام  املغاربية 

للدول  النظام  روؤو�ش  بني  الدائمة  �سبه  اخلالفية  العالقات  اأن  اإال 

اأن  ا�ستنتاج  االأمر  ي�ستدعى  مما  ذلك  تفعيل  دون  حالت  االأع�ساء 

املق�سد غري املعلن كان تكتيكيًا ولي�ش ا�سرتاجتيًا، ومبا ال يتناغم 

التعاون  تعزيز  على  التواقة  املنطقة  �سعوب  واآمال  تطلعات  مع 

والتكامل املدرو�ش فيما بينها.

والتي  )املحلية(  الوطنية  الهوية  جند  االأ�سيق  ال�سعيد  وعلى 

الوالء للدولة )بكافة مكوناتها ومفا�سلها(،  تقت�سي الرتكز على 

املنطقة  يف  احلاكمة  ال�سلطوية  ال�سيا�سية  النظم  طبيعة  اأن  اإال 

قبل ما يعرف بثورة الربيع العربي كانت تختزل، وب�سكل متعمد 

ومبطن، والء �سعوبها لها ال لدولها. مبعنى اأن االإمكانات وت�سخري 

مكر�سًا  كان  احلقبة  تلك  يف  �سائداً  كان  الذي  ال�سيا�سي  اخلطاب 

ثقافة  �سلبا على خلق  اأثر  لل�سلطات احلاكمة مما  للوالء  وموجهًا 

االأنظمة  عملت  لقد  الوطنية.  الهوية  وتدعم  للوطن  الوالء   تعزز 

االأوتوقراطية املغاربية على جعل »اأمن النظام احلاكم« مرادفًا، 

اإن مل نقل على ح�ساب »اأمن الدولة«.

املنطقة  يف  الهويات  بني  تناغم  هناك  اأن  ن�ستنج  �سبق  مما 

املغاربية )من حيث النوع والدرجة(، وخا�سة ونحن ن�سهد حالة 

وقيمية  قانونية  منظومة  وفق  االأخر  اإنكار  عدم  نحو  التوجه  من 

تراعي حقوق وم�سالح اجلميع. هذا ي�سكل يف حد ذاته زخم وعامل 

مهم يف جمال دعم والرفع من درجة التعاون والتكامل بني الدول 

االهتمام  ينبغي  تقديرنا،  يف  ذلك،  ولتحقيق  م�ستقباًل.  املغاربية 

باجلزء بغية حتقيق االهتمام بالكل. اأي مبعنى اأن املغالطات التي 

وقع يف و�سع �سلم االأوليات يف املا�سي يجب اأن يعاد فيها النظر 

مع مثل هذه الق�سايا احل�سا�سة م�ستقباًل بقدر كبري من املو�سوعية 

باجلزء  االهتمام  اإن  والعبثية.  واالنفعاالت  العواطف  عن  وبعيداً 

االنتماء  لتنامي  ال�سبيل  هو  الوطنية  الهوية  وتعزيز  )الوطن( 

للهويات واملجاالت االأ�سمل، والنماذج التي ميكن االحتذاء بها يف 

بقاع العامل عديدة.
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االأوراق الـواردة فـي هـذا الـعــدد ال تعّبــر اإالّ عــن اآراء اأ�صحـابــها

جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن

اندماج  بفكرة  املوؤمنني  املغاربيني  االأ�ساتذة  ت�سم عددا من  املغاربيني هي جمموعة  جمموعة اخلرباء 

والدولية  املتو�سطية  الدرا�سات  مركز  بني  التعاون  اإطار  يف  تكونت  ق�ساياه،  وبوحدة  العربي  املغرب 

وموؤ�س�سة كونراد اأديناآور.

النواة املركزية للم�رشوع وحمركه االأ�سا�سي، يلتحق به كلما   ميثل 
ّ
هذه املجموعة تتاألف من فريق قار

اقت�ست احلاجة وح�سب املوا�سيع الذي يتم التطرق اإليها، عددا من الدار�سني املخت�سني يف املجال. 

تهم  التي  الق�سايا  من  ق�سية  على  ترّكز  بحثية  ورقة  اإ�سدار  اإىل  عمله  خالل  من  الفريق  ويهدف 

حميطها  يف  املنطقة  هذه  مبكانة  اأو  اأقطاره  بني  البينية  بالعالقات  تعلقت  �سواء  العربي  املغرب 

والدويل. االإقليمي 

اإن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعرّب باأّي حال من االأحوال عن اأّي موقف ر�سمي الأّية جهة 

كانت، وهو ي�سعى من خالل احلّث على التفاهم والدفع اإىل احلوار يف جميع املجاالت اإىل جتاوز كل ما 

من �ساأنه اأن يعرقل م�سرية بناء املغرب العربي اأو احلّط من مكانته.

اأع�صـــاء الــمجموعــــة

اأحمــد اإدريــ�س

مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولّية

ahmdriss@gmail.com

اأحمــد االأطــر�س

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سّية

طرابل�ش - ليبيا

aaalatrash@gmail.com

عبــد الـنــور بــن عنتــر

اأ�ستاذ وباحث

اجلزائر

abdennour.benantar@gmail.com

احممــد مـالكـي

مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية وال�سيا�سّية

جامعة القا�سي عيا�ش - مراك�ش

mhammedmalki@yahoo.fr

ديــدي ولــد الـ�صالــك

رئي�ش املركز املغاربي للدرا�سات 

اال�سرتاتيجّية

نواك�سوط - موريتانيا

didisaleck@yahoo.com


