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الـمواطنــة فــي الـمغــرب الـعربــي
مــن �أجـــل ت�صـــورات جديــدة
للمـواطنــة
د.احممد مالكي
�أ�صبحت املواطنة من املفاهيم الأو�سع تداو ًال
يف العقود الأخرية من القرن الع�رشين ،والأكرث
ُعر�ضة للجدل والنقا�ش عند م�ستهل الألفية الثالثة
اجلديدة ،ال�سيما مع انت�شار ظاهرة العوملة ،و�ضغط
الإ�شكاليات املرتبطة بامتداداتها على ال�صعد
االقت�صادية واملالية والتجارية والثقافية .ف�إذا كان
التفكري يف «املواطنة» ،وال�سعي �إىل ت�أ�صيلها ،قدمي ًا
يف الفكر ال�سيا�سي الغربي[ فل�سفة الأنوار] ،ف�إن
دخولَ املفهوم �إىل دائرة النظر العربي جاء مت�أخراً،
رشع يف تدولِه وت�سويقِه يف اخلطاب
حيث مل ُي� َ
املعريف وال�سيا�سي العربي �إال حديثا ،وقد تزامن
ذلك مع ولوج ُمفردات الدميقراطية ،ودولة القانون،
وحقوق الإن�سان املجال ال�سيا�سي العربي .لذلك،
ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه املمار�سة ،يحتاج مفهوم
املواطنة �إىل قدر عميق من التدقيق ،والتجديد،
واالجتهاد يف حتديد معانيه ،ودالالت حموالته،
و�رشوط توطينه يف الثقافة ال�سيا�سية العربية.
مي ت�صورات جديدة عن املواطنة
تروم املقالة تقد َ
يف الف�ضاء املغاربي ،الذي ال يختلف جوهريا عن
حميطه العربي العام ،و�إن انطوى عن بع�ض العنا�رص
اخلا�صة به املميزة مل�سار جمتمعاته

�أوال  :عن �رضورة التمييز بني «الوطنية»
و«اجلن�سية» و«املواطنة».
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ثمة قدر من التداخل يكتنف وعي املجتمعات
املغاربية ،وثقافة نحبها بني مفهوم
«املواطنة»  Citoyenneteمن جهة ،و«الوطنية»
 ،Nationalismeو«اجلن�سية»  Nationaliteمن
جهة �أخرى ،الأمر الذي غالبا ما يكون �سببا يف

�صعوبة وجود فهم م�شرتك ملعنى «املواطنة»
وحموالتها احلقوقية وال�سيا�سية واالجتماعية .فـ
«الوطنية» �شعور جماعي باالنت�ساب �إىل «وطن» ،له
حدوده اجلغرافية ـ ال�سيا�سية ،وهي �أي�ضا �إح�سا�س
وجداين ب�رضورة الدفاع عن ا�ستمرار هذا الكيان،
�أي «الوطن» والذود عن حرمته و�صيانة وحدة
�أرا�ضيه ،وهو ما يح�صل يف حلظات ا�شتداد ال�ضغط
على كيان الوطن ،كما هو ال�ش�أن عند اال�ستعمار
واالحتالل� ،أو حني ت�ستباح ال�سيادة الوطنية بفعل
التدخل الأجنبي ،من قبيل اال�ستعمال غري ال�رشعي
للرتاب [القواعد الع�سكرية]� ،أو اال�ستغالل غري
القانوين للف�ضاءات املكونة ملجاالت ال�سيادة .يف
حني حتدد «اجلن�سية» ،بكونها «الرابطة القانونية»
التي جتمع الفرد «املواطن» برقعة جغرافية معينة
وحمددة ،ويتمتع بها هذا الأخري �أ�صال بالوالدة� ،أو
يكت�سبها بعد والدته مبقت�ضى الت�رشيعات والقوانني
ذات العالقة .لذلك ،متنح اجلن�سبة حلاملها «مركزا
يخولُه م�صفوف ًة
قانونيا» ،Statut Juridique
ِّ
ويلزمه مبجموعة من الواجبات� .أما
من احلقوق
ُ
«املواطنة» فهي متميزة عن «الوطنية» ،و�أعمق من
«اجلن�سية»� ..إنها وعي االنتماء �إىل جماعة اجتماعية
ذات هوية �سيا�سية  .Identite Politiqueومن هنا
تتبني �أهمية مفهوم «املواطنة» يف البناء احلقوق
واالجتماعي لأي بلد� ..إن العالق َة تالزمي ٌة بني
«املواطنة» و«الهوية االجتماعية وال�سيا�سية» لأي
وعي االنت�ساب �إىل
جمتمع ..فالذي يولّد لدى الفرد َ
جماعة ،ويخلق لديه الوالء مل�ؤ�س�ساتها ورموزها
هو �شعوره مبواطنته� ،أي متتعه باحلقوق والواجبات
املكفولة بالد�ستور والت�رشيعات والقوانني ،واقتناعه
ب�أن هناك م�ؤ�س�سات حتمي ممار�سته لهذه احلقوق
واحلريات على �صعيد الواقع  ..والأهم من ذلك �إدراكه
�أن مواطنته ال تتوقف عند حدود ما منحته الد�ساتري
والت�رشيعات من حقوق وواجبات ،بل تتعداه �إىل
الإمكانيات والفر�ص التي ُتتاح له للتعبري عن �إرادته
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يف االنخراط الكامل يف �ش�ؤون جمتمعه .وبذلك تتحول املواطنة
�إىل القدرة على تقرير امل�صري بحرية وطواعية وم�سئولية .فهكذا،
نخلُ�ص �إذن �إىل �أن املواطنة �أكرث من ال�شعور باالنتماء �إىل «وطن»
يتطلب الدفاع عن وحدته والذود عن حدوده ،و�أعمق من جمرد
«التمتع مبجموعة من احلقوق و�أداء الواجبات»� ..إنه الروح التي
جتعل الفرد منخرطا ع�ضويا يف جماعته ،يعي هويتها ،ويحمي
رموزها وم�ؤ�س�ساتها ،ويعترب الوالء لدولتها �أولوية �أولوياته.

حت�ض ُنها ،وت�صونها ،وت�ضمن للأفراد �إمكانيات وفر�ص ال�شعور
بها� ،أي مبواطنتِهم .واحلال �أن دول َة ما بعد اال�ستقالل منحت الأفرا َد
جن�سيةً ،ومل توفر لهم �رشوطَ امتالك مواطنة ،باملعنى الذي حددناه
رس ا�ستنبات املواطنة يف
يف مقدمة هذه املقالة .فهكذا ،نُوعِ ز ُع� َ
املجال ال�سيا�سي املغاربي �إىل جمموعة من العوامل �أبر ُزها
طبيعة الدولة الوطنية احلديثة ،ونوعية النظم ال�سيا�سية احلاكِ مة،
وال�صعوبات التي حالت دون مراكمة ثقافة �سيا�سية دميقراطية.
فمن جهة ،ظلت دولة ما بعد اال�ستقالل من�شد ًة �إىل ارثها التاريخي
ذي الطبيعة ال�سلطانية على الرغم من مظاهر «التحديث والع�رصنة»
التي طالت جممل ت�رشيعاتها وقوانينها ،وطبعت م�ؤ�س�ساتها .ومن
جهة �أخرى ،ا�ستمرت عالقة الدولة باملجتمع مو�سوم ًة بقدر كبري من
الت�سلطية والتحكم ،الأمر الذي حال دون ميالد املتطلبات الالزمة
لربوز مفهوم املواطنة وتوطّ نه يف املجتمعات املغاربية .فاملواطنة
تعني وعي الفرد انتمائه �إىل جماعة حمددة مندجمة اجتماعيا
وذات هوية �سيا�سية ،واحلال �أن ذلك ال يتحقق �إال يف دولة م� َّؤ�س�سة
على �رشعية د�ستورية و�سيا�سية ،وقادرة على احت�ضان اجلميع على
قاعدة ميثاق اجتماعي ،يكفل للأفراد مواطنتهم� ،سواء يف وجهها
اجلقوقي والقانوين [احلقوق واحلريات]� ،أو على �صعيد امل�شاركة
ال�سيا�سية التي ت�سمح لهم بتقرير م�صريهم بطواعية واقتناع.
وجتعل منهم كائنات �سيا�سية مندجمة يف املعمار االجتماعي
وال�سيا�سي العام ،وم�ساهمة بفعالية يف التفكري يف ال�ش�أن العام،
واالجتهاد يف ح ِّل �إ�شكالياته.

ثانيا  :املواطنة وطبيعة الدولة املغاربية

وتنميها،
حتتاج املواطنةُ ،باملعنى املحدد �أعاله� ،إىل تربة َ
حت�ض ُنهاِّ ،
وت�ساعد على توطينها يف املمار�سة� ،أي يف الثقافة ال�سيا�سية للدولة
واملجتمع معا .ولعل من املداخل الأ�سا�سية لرت�سيخ املواطنة وتعزيز
ا�ستقرارها وجود دولة تكفُل العي�ش امل�شرتك،
وت�صون متا�سكَ
ُ
واندماج كافة مكوناته ،والأهم ت�صوغ عالقات متوازنة
املجتمع
َ
ومتكاملة مع املجتمع مبختلف تعبرياته االجتماعية وال�سيا�سية
والثنية والثقافية .لذلك ،يرتهن �أفق توطيد املواطنة وتوطينها يف
البالد املغاربية مبدى قدرة دول املنطقة على التحول من دول
تقليدية ذات طبيعة ُ�سلطانية� ،إىل دول ع�رصية م�ؤ�س�سة على قيم
وحداثي.
ومبادئ ذات م�ضمون دميقراطي َ
جدير بالإ�شارة �أن «املواطنة» لي�ست فكر ًة قدمي ُة يف املجال
ٌ
مفهوم يف طور الت�شكّل والوالدة ،وحتتاج
هي
بل
املغاربي،
ال�سيا�سي
ٌ
�إىل متطلبات عديدة ل�صريورتها قيم ًة منب َّث ًة يف الوعي اجلماعي
وتقم�صت معانيها
العام .فهكذا ،اختلطت «املواطنة» بـ «الوطنية» َّ
و�أبعا َدها خالل فرتة املقاومة من �أجل اال�ستقالل ،ومل يكن يف ُمكن
املغاربيني التمييز بني «الوطنية» ،بح�سبها �شعورا باالنتماء �إىل
وحدة جغرافية و�سيا�سية ،وا�ستعداداً وجدانيا للدفاع عن الوطن،
و«املواطنة» ،باعتبارها اكت�ساب ًا ملركز قانوين وحقوقي ،وانت�ساب ًا
�إىل هوية �سيا�سية واجتماعية .وح�س ُبنا �إرجاع �أ�صولَ هذا اخللط
وااللتبا�س بني الواقعني [الوطنية/املواطنة]� ،إىل طبيعة املرحلة،
وع�رس
�أي الن�ضال من �أجل اال�ستقالل وا�سرتداد ال�سيادة الوطنيةُ ،
النخبة الوطنية على اجرتاح �إ�سرتاتيجية للن�ضال الوطني ،ت�ستطيع
عربها من التعبئة من �أجل جالء امل�ستعمِ ر ،ويف الوقت ذاته تعزيز
خطوات بناء املواطنة ،و�إ�سعاف املجتمعات يف مت ّثلها ،وحتويلها
نف�سه مل ت�ستطع
�إىل قيمة جماعية م�شرتكة .ومن املالحظ �أن العائقَ َ
الدولة الوطنية احلديثة التغلَّب عليه بعد التحرر من اال�ستعمار،
وال�رشوع يف �إعادة بناء م�ؤ�س�سات الدولة اجلديدة.

التحول �إىل �إطار
مل ُتوفَّق ،مع الأ�سف ،الدول ُة املغاربي ُة احلديثة ،يف
ّ
وحا�ضن ال�ستقرارها وتوطّ نِها..
اجتماعي و�سيا�سي ُمولِّد للمواطنة،
ِ
مهيمن ًة على اجلميع..
بل دلّت التجربة على دميومتها قو ًة قهريةً،
ِ
�إنها جديرة ب�أن ينطبق عليها الو�صف الذي و�سِ َم به تقرير التنمية
العربة الثالث [احلرية ]2004/حال البالد العربية ،حني و�صفها
لفرط حتكمها يف كل �شيء .لذلك ،جاءت
بـ «دولة الثقب الأ�سود»ِ ،
�رض ًة باملواطنة فكر ًة وممار�سةً.فعلى الرغم
نتائج هذا الو�ضع ُم ّ
من تن�صي�ص د�ساتري الدول املغاربية على م�صفوفة من احلقوق
واحلريات منذ �صدور الوثائق الت�أ�سي�سية الأوىل بعد اال�ستقالل ،ف�إن
الواقع ظل ع�صي ًا على حتويل هذه احلقوق واحلريات �إىل حقائق يف
املمار�سة ،حيث ظلت �إما ن�صو�ص مفتقِدة �إىل قوة النفاذ� ،أو وثائق
تع ِوزها ال�ضمانات املادية وامل�ؤ�س�ساتية التي تتيح للأفراد فر�ص ًا
فعلي ًة لال�ستفادة منها يف حياتهم اليومية .ولعل املتابِع لل�ش�أن
املغاربي ال يجد �صعوبة يف الوقوف على مظاهر �أزمة الدولة
احلديثة يف بالد املغرب يف بناء عالقات متوازنة مع املجتمع
بكافة مكوناته وتعبرياته ،وت�أ�سي�س تقاليد وممار�سات من �ش�أنها
ال�سماح لفكرة املواطنة باال�ستنبات واال�ستقرار والتوطّ ن ،على
الرغم من املطالبة امل�ستمرة واملتجددة بها من قبل �رشائح وا�سعة
من املجتمعات املغاربية .فمن زاوية الد�ساتري والت�رشيعات ذات

تفيدنا جتارب النظم ال�سيا�سية احلديثة يف الغرب ب�أن عملية بناء
املواطنة متكاملة مع �سريوة نر�سيخ فكرة الدميقراطية وتوطينها
يف الثقافة ال�سيا�سية ،و�أن املواطنة والدميقراطنة متالزمتان من
حيث التطور وامل�آل.فاملواطنة بح�سبها درج ًة من وعي االنتماء
�إىل هوية جماعية  ،حتتاج �إىل �إطار د�ستوري و�سيا�سي� ،أي دولة
2
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العالقة ،وكما �أ�سلفنا القول ،ظلت احلقوق واحلريات ،بح�سبها �أحد
الأوجه املف�صلية للمواطنة ،غري قادرة على متكني املواطنني من
اال�ستفادة منها وممار�ستها ب�شكل �سليم وفعال ،بفعل الفجوات بني
القانون واملمار�سة من جهة ،وتباعد القوانني واملرا�سيم التطبيقية
�أو الإجرائية عن روح املواثيق الأ�سا�سية� ،أي الد�ساتري من جهة
�أخرى .ثم �إن طبيعة الدول ،وحتديدا النظم ال�سيا�سية التي ا�ستطالت
يف حكم البالد ،مل ت�سمح بت�شكل جماالت و�آليات متكّن املواطنة من
اال�ستقامة يف املجال ال�سيا�سي والثقايف املغاربي .فهكذا� ،ص ُع َب
تكون جمال عمومي َ ،Espace Publicيق ِدِر النا�س من خالله على
ّ
التعبري عن �آرائهم و�إدارة اختالفاتهم حول تدبري ال�ش�أن العام،
و�ضمِ رت مبادئ املناف�سة ،و�رصاع الأفكار والربامج ،وتراجعت قيم
َ
الت�سامح ،وقبول االختالف ،والبحث عن امل�شرتك .وتاليا تعمقت
التحول �إىل بيت
روح الت�شكيك يف حيادية الدولة وكفاءتها على
ّ
للعي�ش امل�شرتك..ومن هنا نفهم التقهقر التدريجي ملفهوم امل�شاركة
املواطنة  Participation citoyenneلدى املجتمعات املغاربية،
ِ
لي�س يف اللحظات ال�سيا�سية القوية ،كما هو حال االنتخابات
العامة بكل �أنواعها [ت�رشيعية ورئا�سية] ،ولكن حتى يف التدبري
اليومي العادي لل�ش�أن العام.

با�ستحقاق ،حرية امل�شاركة الإرادية والطوعية ،وينعمون ،بعدالة،
�إىل جانبهم باخلريات التي نعِمت بها عليهم ربوع بالدهم .لذلك،
ف�أول متطلب لتحقق املواطنة يف الوعي القطيعة مع االلتبا�س
الذي عمدت النخب احلاكمة �إىل تر�سيخه بني الوطنية واملواطنة،
�أي ا�ستثمار الوطنية لإفراغ م�ضمون املواطنة� ..أما على �صعيد
تعزيز املواطنة يف املمار�سة ،فيحتاج �إىل م�صفوفة من ال�رشوط
واملتطلبات ،منها:
حتتاج املواطنة ،كي ت�ستقيم وتتوطّ ن يف املمار�سة� ،إىل دولة من
طبيعة جديدة ،م�ؤ�س�سة على فل�سفة قوامها احليادية ،وال�رشعية
الد�ستورية والقانونية ،وامل�أ�س�سة  ،Institutionalisationو�سيادة
حكم القانون .فالوا�ضح �أن كل هذه املتطلبات ظلت �شاحبة
و�ضعيفة� ،إن مل نقل منعدمة يف �سجل الدولة املغاربية احلديثة
على امتداد اخلم�سني �سنة التي تلت الإعالن عن اال�ستقالل� .إن
الت�أ�سي�س اجلديد للدولة املغاربية على هكذا قيم ومتطلبات� ،س ُيعيد
ثقة املجتمعات يف قدرة دولهم على �أن تكون كيان ًا حقيقي ًا للعي�ش
امل�شرتك ،و�سيحفزهم على امل�صاحلة مع مفهوم الدولة ذاته ،بعدما
ظلوا متنكرين ب�شكل الفِ ت له ،و�سيدفعهم ذلك �إىل االنخراط الإيجابي
يف االهتمام بال�ش�أن العام ،ومن ثمة الت�صالح مع ال�سيا�سية،
بح�سبها عم ًال �إن�ساني ًا عاقِ الً� .إنها حلقات متكاملة ومتالزمة يف
�سريورة البناء اجلديد للمواطنة..التي  ،كما �أ�سلفنا ،لي�ست جمرد
حقوق وحريات وواجبات ،على �أهميتها الإ�سرتاتيجية ،ولكنها �أكرث
و�أعمق من ذلك وعي و�إح�سا�س باالنتماء �إىل كيان اجتماعي وهوية
�سيا�سية.

ثالثا  :يف �أفق بناء جديد للمواطنة

لي�ست املواطنة �سلعة قابلة للت�صدير� ،إنها عملية بناء متدرج يف
مت ُّدنا مبا يكفي من العنا�رص
الزمن واملكان ..فتجارب الغرب ُ
الدالّة على �أن املواطنة �سريورة منتظمة ومعقدة من الن�ضاالت
واالجتهادات وامل�ساعي الدءوبة ،و�أنها ثمرة جهود متوا�صلة،
ال تقوم بها الدولة فح�سب ،بل ينه�ض بها �أي�ضا املجتمع بكافة
مكوناته .لذلك ،ويف �ضوء ف�شل الدولة املغاربية احلديثة يف توفري
�رشوط ميالد «املواطنة» و�صريورتها مبدءاً حقوقيا و�سيا�سياً،
وقيمة جمتمعية م�شرنكة ،تنبع احلاجة املا�سة �إىل بناء جديد
لهذا املفهوم [املواطنة] ،بكل ما ت�ستلزم عملية البناء من �رشوط
ومتطلبات.

تكري�س قيم املواطنة مدخل لرت�سيخ
املمار�سة الدميقراطية.
د .ديدي ولد ال�سالك
�إن ا�ستمرار الكتابة يف مو�ضوع املواطنة يربره العديد من
االعتبارات والتي من بينها� :أن املجتمعات املغاربية تعي�ش
خما�ض االنتقال الدميقراطي وما ي�صاحبه عادة من خماطر
االنزالق والفو�ضى ،وهي مرحلة ينبغي �أن ت�شكل فرتة تدرب على
املمار�سة الدميقراطية واكت�ساب ثقافتها ،وخري �سبيل �إىل ذلك
�إ�شاعة ثقافة املواطنة القائمة على التوازن بني املطالبة باحلقوق
والقيام بالواجبات ،وهي م�س�ألة يف غاية الأهمية للمجتمعات
املغاربية يف هذه املرحلة التي كثريا ما يفقد فيها الإن�سان توازنه
لكرثة ال�ضغوط واالنفعاالت ،نتيجة �رسعة التغريات امل�صاحبة
للتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية اجلارية حاليا يف ظل ما �صار
يعرف بـ «الربيع العربي» ،مما يجعل املواطنة مو�ضوعا لل�ساعة

ي�ستلزم البناء اجلديد مقاربة جديدة للمواطنة ،مفهوم ًا وممار�سةً.
فمما ال�شك فيه �أن البالد املغاربية ،وهي تنهي ن�صف القرن الأول
من ا�ستقاللها ،مل تعد يف حاجة �إىل تعبئة التاريخ الوطني لتجديد
و�إعادة �إنتاج �رشعية ال�سلط ..كما مل يعد يف مقدرة هذه الأخرية
التكيف مع الأزمات التي طالت وجودها وه ّزت ا�ستمرارها ،كما
ّ
د�أبت على ذلك من قبل� ،سواء بالقوة والتهديد والت�سلط� ،أو بالإغراء،
واخرتاق النخب ،و�رشاء ال�سلم االجتماعي� .إن ثمة وعي ًا جديداً �رشع
يف الت�شكل منذ ثمانينيات القرن املا�ضي ،و�إن بدرجات خمتلفة من
بلد مغاربي �إىل �آخر ،عنوانه البارز املطالبة مبواطنة فعلية تحُ ِّول
املجال اجلغرايف واالجتماعي وال�سيا�سي املغاربي �إىل ف�ضاء
للعي�ش امل�شرتك ،يكون للنا�س يف نطاقه �أقران يقت�سمون معهم،
3
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بو�صفها �رشطا ال غنى عنه لنجاح االنتقال الدميقراطي ،ومبا
تت�ضمن من حتديدات للعالقة بني املواطن والدولة من خالل
الواجبات واحلقوق ،وكذلك لأن املواطنة هي جوهر الدميقراطية،
فال دميقراطية بدون مواطنة حقيقية ت�سمح للأفراد بامل�شاركة يف
ال�ش�أن العام والت�أثري على �صناعة القرار ،للعالقة اجلدلية القائمة
بينهما ،ف�سيادة ثقافة املواطنة تعزز من قيم الدميقراطية ،وانت�شار
الثقافة الدميقراطية ،تتيح للمواطنني احل�صول على حقوقهم بكل
حرية ،وهذا ما يعرب عنه «�آلن تورين» ( :ال ميكن �أن تكون هناك
دميقراطية� ،إذا مل ي�ستطع املواطنون �أيا كانت �آراءهم وم�صاحلهم
اخلا�صة �أن ي�صلوا �إىل مقرتحات مقبولة من اجلميع) .ف�سيادة
ثقافة املواطنة متكن من تدبري االختالفات واخلالفات ،مما يخلق
جو االرتياح واالطمئنان لدى املواطن يف مواجهة الدولة ،وذلك
من خالل قيام دولة املواطنة على جمتمع �سيا�سي تنظم عالقاته
قواعد قانونية وتدير �ش�ؤونه م�ؤ�س�سات ت�ضع يف �أولوياتها احرتام
احلقوق والواجبات يف �إطار القانون ،الذي هو فوق اجلميع مهما
كانت االعتبارات ،لأن املواطنة ال متار�س �إال يف جمتمع يتوفر على
احلد الأدنى من امل�ؤ�س�سات.

لأهم مرتكزين ي�شكالن جوهر املواطنة ،وهما  :امل�شاركة يف احلكم
وامل�ساواة بني جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات.
و�سنعمق كل ذلك من خالل املحورين التاليني:

املحور الأول  :حقوق املواطنة كمرتكز لرت�سيخ املمار�سة
الدميقراطية.

�إذا كانت دائرة املعارف الربيطانية ،عرفت املواطنة ،ب�أنها « :عالقة
بني فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا تت�ضمنه تلك
العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة» ،ف�إن جوهرها يقوم على
حتقق جملة من احلقوق ال ميكن ت�صور قيام املواطنة بدونها ،لأن
انتزاع تلك احلقوق وممار�ستها فعليا وحتويلها �إىل ثقافة �سيا�سية
معا�شة يف الواقع ،ي�شكل الأر�ضية املالئمة ال�ستنبات الدميقراطية
بو�صفها ثقافة و�سلوكا للمجتمع ،ومن �أهم تلك احلقوق:

 – 1احلقوق ال�سيا�سية

يف ظل حالة اال�ستع�صاء ال�سيا�سي التي كانت �سائدة يف املنطقة
العربية ومن �ضمنها املنطقة املغاربية وما عرفته من ا�ستبداد
�سيا�سي خالل العقود املا�ضية ،ي�صبح احلديث عن احلقوق ال�سيا�سية
�رضبا من الرتف الفكري ،لكن التحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية
اجلارية حاليا ،حتتم على النخب املغاربية ال�سعي النتزاع احلقوق
ال�سيا�سية لتكري�س قيم املواطنة يف املجتمعات املغاربية ،ك�أحد
ال�سبل لرت�سيخ قيم املمار�سة الدميقراطية ،كحق كل مواطن يف
�أن يكون ناخبا ومنتخبا واحلق يف تويل املنا�صب العامة»،
واحلق يف ع�ضوية الأحزاب ال�سيا�سية والتنظم يف اجلمعيات التي
يرغب يف االن�ضمام �إليها ،وحماولة الت�أثري على القرار ال�سيا�سي
و�شكل اتخاذه من خالل احل�صول على املعلومات �ضمن القانون،
والتمتع بحق امل�ساواة بغ�ض النظر عن اجلن�س والفئة والأثينية �أو
الطائفة واحرتام الر�أي والر�أي الآخر وقبول التنوع بجميع �صوره،
دون �إغفال �أن هذه احلقوق ت�صاحبها واجبات وم�س�ؤوليات على
املواطن القيام بها على �أكمل وجه ،مثل واجب دفع ال�رضائب و
القيام باخلدمة الع�سكرية والدفاع عن الوطن.

ولتحقيق �أ�س�س البناء للنظام الدميقراطي ،يتوجب تعميق ال�شعور
باملواطنة من خالل نبذ كل �أ�شكال التميز بني �أبناء ال�شعب الواحد
و�إحالل املواطنة بو�صفها الإطار املرجعي ملمار�سة احلقوق
والواجبات والعالقات بني الأفراد واجلماعات من جهة والدولة من
جهة �أخرى ،وامل�شاركة الواعية والفاعلة لكل مواطن دون ا�ستثناء
ودون و�صاية من �أي نوع يف بناء الإطار االجتماعي وال�سيا�سي
والثقايف للدولة ،مما يعطي للمواطن الثقة والقدرة على امل�شاركة
يف خمتلف �أوجه احلياة العامة.
فاملواطنة انتماء ع�ضوي للدولة واملجتمع ،ال تتطور �إال يف ظل
دولة دميقراطية ع�رصية ،ت�ضمن االعرتاف بالإن�سان وحقوقه
الأ�سا�سية من كرامة وحرية و�إرادة ،باعتبارها تقوم على� أ�سا�س
حق املواطن يف التعبري عن ر�أيه وامل�شاركة يف و�ضع القرار وتلزمه
ب�أداء واجباته جتاه الدولة واملجتمع.
وهو ما يجعل الدولة احلديثة كظاهرة �سيا�سية اجتماعية ال ميكن
�أن تبني مقوماتها وت�أ�س�س نه�ضتها �إال على �أ�سا�س مبد�أ املواطنة،
الأمر الذي ير�سخ االعتقاد لدى الكثريين� ،أن تطوير واقع املمار�سة
ال�سيا�سية مبا يوفر ال�رشوط ال�رضورية لنجاح االنتقال الدميقراطي
يف منطقة املغرب العربي� ،سيكون مرهونا يف امل�ستقبل بقدرة
النخب املغاربية على امل�ستويني النظري والعملي يف بلورة هذا
املفهوم كحقوق وواجبات يف خمتلف �أوجه احلياة العامة يف ظل
دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،باعتبار «املواطنة حالة من امل�ساواة
يف احلقوق والواجبات ..وامل�شاركة الفعالة يف الف�ضاءات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية» .وهي املقومات التي ت�أ�س�س

 - 2احلقوق االقت�صادية :

وتتمثل احلقوق االقت�صادية �أ�سا�سا بحق كل مواطن يف احل�صول
على عمل منا�سب ،و�أن تكون ظروف العمل مالئمة ومن�صفة
ت�ستجيب للمعايري الدولية املتخ�ص�صة يف املجال ،وكذلك احلق
يف احلرية النقابية من حيث التنظيم واالن�ضمام �إليها ،واحلق يف
الإ�رضاب ،هذه احلقوق اليوم يف املنطقة املغاربية لي�ست فقط
غري متوفرة  -خا�صة العمل -بل ي�صعب حتققها نتيجة الأزمة
االقت�صادية اخلانقة التي تعي�شها �أقطار املنطقة ،لكن �أي حت�سن يف
جمال املمار�سة ال�سيا�سية وتو�سع للحريات العامة� ،سينعك�س على
4
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فاملواطنة الواعية هي التي تدفع �إىل التعاي�ش واالن�سجام
واالندماج بني خمتلف مكونات املجتمع والدولة ،و�أن ذلك ال يلغي
االختالف والتنوع والتعدد الثقايف يف املجتمع الواحد ،و�أن الطريق
�إىل ذلك ينبغي �أن يتم عرب احلوار يف جو من احلرية وامل�شاركة
والت�سامح و�ضمان �سيادة قيم امل�ساواة والعدل والإن�صاف ،عرب
�إ�صالح �شامل ي�ستهدف كافة امل�ؤ�س�سات بغية جتديدها وعقلنتها،
امل�صاحب برت�سيخ ثقافة املواطنة التي تتالزم فيها حقوق
الإن�سان بواجباته وب�أجهزة حمايتهما من التجاوزات املنافية
للقانون ،وبغر�س قيم املواطنة يف الأجيال ال�صاعدة وتعميق
احل�س املدين لديها وتربيتها على �رضورة القيام بالواجب جتاه
املجتمع والدولة ،وتنمية ال�شعور باالنتماء للوطن واالعتزاز به،
و�أن الوالء ينبغي �أن يكون للدولة ولي�ست للقبيلة �أو الطبقة �أو
الطائفة ،و�أهمية التم�سك بالنظام واحرتام القانون.

جمال ال�شفافية االقت�صادية ،وهو ما �سيدفع يف اجتاه حت�سن املناخ
االقت�صادي وميكن املواطن بالتايل من انتزاع حقوقه االقت�صادية
ولو يف حدها الأدنى.

 - 3احلقوق االجتماعية

من �أهم احلقوق االجتماعية ،حق كل مواطن يف توفري احلماية
االجتماعية واحلق يف الرعاية ال�صحية واحلق يف التعليم واحلق
يف الغذاء الكايف واحلق يف امل�سكن واحلق يف التنمية امل�ستدامة
واحلق يف بيئة نظيفة ،واملهم يف هذه احلقوق �إمكانية ممار�ستها
و�ضمان ت�ساوي الفر�ص للتمتع بها ،لكن من الوا�ضح �أن البيئة
ال�سيا�سية واالجتماعية يف �أقطار املغرب العربي غري مهي�أة بعد
ملمار�ستها بال�شكل املطلوب ،رغم �أن �أغلبية �أقطارها قد �صادقت
على �أهم املعاهدات الدولية يف املو�ضوع.

 - 4احلقوق املدنية

باعتبار تلك القيم هي وحدها التي ت�ؤ�س�س ملمار�سة دميقراطية
�صحيحة ،وحتقق دولة احلق والقانون التي هي الدولة الدميقراطية
بامتياز

وهي عموما جمموعة احلقوق التي �ضمن كرامة الإن�سان ،مثل حق
املواطن يف احلياة واحلق يف امتالك جن�سية واحلق يف تكوين �أ�رسة
وحقه يف عدم �إخ�ضاعه للتعذيب �أو �أي معاملة حتط بالكرامة،
وحريته يف التنقل ومكان �إقامته وحرمة م�سكنه ومرا�سالته وعدم
�إجراء �أية جتربة طبية �أو علمية عليه دون ر�ضاه.

 – 2املواطنة امل�س�ؤولة

�إذا كانت املواطنة احلديثة هي «�أكرث �أ�شكال الع�ضوية يف جماعة
�سيا�سية اكتماالً» ،ف�إن ذلك مير حتما بوجود املواطن ال�صالح
امل�س�ؤول امل�ستعد للدفاع عن حقه والقيام بواجباته ،ولي�س ذلك
الإن�سان الذي عهدناه يف العقود املا�ضية غري املبايل بامل�شاركة
يف ال�ش�أن العام ،واملتنازل عن حقوقه وامل�ست�سلم لأنواع الظلم
واال�ضطهاد ،يف ظل ممار�سات �أنظمة اال�ستبداد ،وملواجهة ذلك
الواقع البد من ال�سعي لرت�سيخ ثقافة املواطنة امل�س�ؤولة ،التي
تدفع الإن�سان �إىل االهتمام بق�ضايا بلده و م�ستقبله وم�صري �شعبه،
عرب ما ميكن �أن نطلق عليه املواطنة الإيجابية امل�س�ؤولة الفاعلة
واملتفاعلة ،التي تتجاوز حدود احلقوق والواجبات �إىل العمل على
تطوير املجتمع ،وال�سعي ملكافحة الف�ساد ومقاومة اال�ستبداد.

املحور الثاين  :خ�صائ�ص املواطنة املطلوبة
�إن �إ�شكالية املواطنة �أنها لي�ست جمرد حقوق وواجبات ،و�إمنا
هي كذلك ثقافة و�سلوك وقيم جمتمعية وجملة من الآليات ل�ضبط
العالقات الواجب اكت�سابها والتمر�س على �أدائها ملعرفة كيفية
انتزاع احلقوق وممار�ستها والقيام بالواجب و�رضورة �أدائه على
�أح�سن وجه ،لأن االهتمام باملواطنة لي�س غاية يف ذاته ،و�إمنا
امل�سعى هو حتقق مواطنة بخ�صائ�ص وموا�صفات معينة قادرة على
امل�ساهمة يف اجناز االنتقال الدميقراطي املن�شود يف �أقطار املغرب
العربي ،وذلك لن يكون �إال من خالل املواطنة الواعية القادرة على
انتزاع حقوق املواطن املغاربي كاملة ،واملواطنة امل�س�ؤولة التي
تدفع الفرد للقيام بواجبه خدمة لل�صالح العام� ،إذن املطلوب:

�إن مبد�أ املواطَ َنة الإيجابية امل�س�ؤولة ،جتعل املواطن يقوم بدوره
يف الدفاع عن م�صالح جميع املواطنني وعن امل�صالح العليا
للبالد عرب تكري�س قيم الإ�صالح ،بو�صف ذلك �أحد املداخل لرت�سيخ
قيم الدميقراطية وال�شفافية ،ال�رضورية للإ�رساع مب�سرية التنمية
املن�شودة والتغيري املطلوب يف منطقتنا املغاربية ،لكن كل ذلك
يحتاج �إىل نخبة �سيا�سية وفكرية قادرة على الت�ضحية من اجل
ت�أكيد هذه احلقوق وحتويلها �إىل حق �أ�صيل ال ميكن االنتقا�ص منه
حتت �أي ادعاءات ،نخب ترتبط باملواطن وهمومه �أكرث مما تت�صل
بال�سلطة ومربراتها.

 - 1املواطنة الواعية

�إن املواطنة الواعية التي ينبغي للجميع العمل من �أجل تكري�سها،
هي التي جتعل املواطن يعي �أن له حقوق على الدولة ال يقبل
التنازل عنها مهما كانت الأ�سباب ،وعليه م�س�ؤوليات من واجبه
ال�سعي لت�أديتها مهما كانت ال�صعوبات و الإكراهات يف وجه ذلك،
انطالقا من �أن ال�سلطة وجدت خلدمة ال�شعب ،وينبغي �أن تت�رصف
مع خمتلف �أفراده وفقا لذلك ،و�أن احلاكم لي�س �إال موظفا �ساميا من
موظفي الدولة والتعامل معه يجب �أن يكون من تلك الزاوية دون
�أي اعتبارات �أخرى.

وفق هذا الفهم فان امل�شاركة تعبري عن الثقة يف النف�س وامل�س�ؤولية،
التي جتعل �صاحبها قادرا على الدفاع عن م�صاحله وااللتزام
5
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منظومة تربوية على مقا�سها ت�ضمن لها – �إىل جانب الأجهزة
القمعية – اال�ستمرار يف احلكم .ثالثها �إ�شكالية املواطنة والتدين
يف �سياق التطورات يف دولتي الربيع العربي (تون�س وم�رص).

بواجباته ،لكنها يف نف�س الوقت اعرتاف للآخر بحقوق وقيمه.
املواطن باالهتمام بال�ش�أن العام وامل�شاركة
لكن مطالبة
ّ
ال�سيا�سية ،ينبغي �أن ت�سبقها عمليات تن�شئة اجتماعية وتثقيف
مدين تعطي للمواطن القدرة على ا�ستيعاب متطلبات احلياة
ال�سيا�سية ومعرفة حقوقه و واجباته وحدود م�س�ؤولياته ،والوعي
بهذه القيم يجعل املواطن يقوم بواجباته اجتاه الدولة واملجتمع،
كدفع ال�رضائب واخلدمة الوطنية ،وعيا ب�أن تلك ال�رضائب ت�شكل
دخال للدولة بوا�سطته ميكنها �أن ت�سدد راتبه ال�شهري ،و�أن ت�شيد
املرافق العامة ،ووجود هذه املرافق العامة واخلدمات التي
تقدمها ،هي التي ت�ضمن له حقوقه املختلفة ،والوعي بكل ذلك
يزيد الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى املواطنني ،جتاه م�ؤ�س�سات الدولة
و�رضورة احلفاظ عليها وتطويرها.

املواطنة �أخطر من التحزب على الأنظمة الت�سلطية

ال نقول �شططا �إن اعتربنا املواطنة �أخطر من التحزب على الأنظمة
الت�سلطية .فعلى عك�س الأحزاب ال�سيا�سة التي هدفها – من املفرو�ض
 الو�صول �إىل ال�سلطة ،ف�إن هم املواطنة هو تقومي اعوجاج احلكامومراقبة ت�سيري و�إدارة ال�ش�أن العام و�إ�رشاك املواطن فيما يخ�ص
حياته اليومية .ومن هنا فمن ال�سهل على ال�سلطة الت�سلطية التالعب
بالأحزاب �إما باالحتواء و�رشاء الذمم و�إما بالإق�صاء والقمع ،ب�شكل
ت�صبح فيه يف نهاية الأمر جزء من النظام� .أمل تنجح الأنظمة
العربية يف ا�ستن�ساخ نف�سها بتحويل الأحزاب ال�سيا�سية ال�سائرة
يف فلكها مثل تلك املعار�ضة لها �إىل �أنظمة ت�سلطية م�صغرة تغيب
عن �سلوكها املمار�سات الدميقراطية مثل التناوب .لكن �إ�سرتاجتية
التعامل هذه ال تنفع مع املواطنة ،وهذا ما يف�رس جزئيا ا�ستفحال
التعددية احلزبية يف العامل العربي يف ظل غياب التعددية ال�سيا�سية،
لأنه من ال�صعب �أن تتطور هذه الأخرية يف بيئة ال مواطنة فيها.

خال�صة القول �إن غياب املواطنة الواعية وامل�س�ؤولة يف �أقطارنا
كان من بني �أ�سباب عدم احرتام القانون وانت�شار الالمباالة وانعدام
االهتمام بال�ش�أن العام وامل�شاركة ال�سيا�سية ،وهي عوامل من بني
�أخرى� ،ساهمت يف تخلفنا وت�أخر اندماجنا اجلهوي ،مما يعني �أن
ن�رش قيم املواطنة �سيكون �أحد مداخل تر�سيخ الثقافة الدميقراطية،
وذلك �سيمر حتما بتعزيز دور الإن�سان املغاربي الذي هو و�سيلة
هذا البناء وغايته ،من خالل دعم العالقات الإن�سانية وتوفري �أجواء
ثقافية و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ت�ساعد على حتقق ذلك،
وتعزيزه بالأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية الكافية.

ومن ثم فهناك فرق جوهري بني رف�ض �أحزاب لنظام ما ورف�ض
مواطنني له ،فالرف�ض يف احلالة الأوىل يكون فعل �أقلية عدديا
وت�شوبه بع�ض ال�شكوك وهي �رشعية كون �أي حزب �سيا�سي هدفه
الو�صول �إىل ال�سلطة .وبالتايل فالرف�ض قد يكون مطية لتحقيق هذا
الهدف ال غري� .أما الرف�ض املواطني فيكون جماعيا ومتعدد/خمتلف
الألوان ال�سيا�سية وغري م�ؤطر مما ي�صعب من عملية اال�ستهداف
االنتقائية لإجها�ض احلركة االحتجاجية املواطنية .ومن هنا فهو
يطعن ب�شكل ال غبار عليه يف �رشعية النظام القائم .وبحكم ثقله
العددي فال ميكن للحاكم املت�سلط �أن يختزله يف عنا�رص خمربة
�أو �إرهابيني – كما اعتاد اخلطاب الر�سمي العربي على و�سم كل
حركة احتجاجية مناوئة للحكام – وال ميكن لأجهزته القمعية �أن
ت�سجنه ،فال�شعب ُي�ستعبد و ُيقمع و ُيقهر لكنه ال ُي�سجن كله ...وهنا
الفرق الإ�سرتاتيجي بني حترك �أحزاب �سيا�سية جتد جتلياتها يف
جمموعة �أفراد وحترك �شعبي وا�سع النطاق.

املواطنة كمدخل للتعددية ...ثقافة املواطنة
نقي�ض ثقافة الت�سلط
د .عبد النور بن عنرت
متيز امل�شهد ال�سيا�سي املغاربي حتى وقت قريب جدا بوجود تعددية
حزبية (با�ستثناء ليبيا) وغياب التعددية ال�سيا�سية .وبد�أت هذه
الأخرية تت�شكل يف تون�س وليبيا بعد �سقوط نظامي بن علي والقذايف،
بيد �أن التعددية عملية خما�ض ع�سري وبناء (بناء م�ؤ�س�سات الدولة)
وطني ومواطني (ن�سبة �إىل املواطنة) ،تندرج برمتها يف �إطار دولة
القانون التي ال تتحقق يف ظل غياب الدميقراطية – باعتبارها
ف�ضاء احلرية -والتي بدونها لن تقوم للمواطنة قائمة .فاملواطنة،
ودولة القانون والدميقراطية كل متكامل ال يتجز�أ.

وقد �أثبت احلركات االجتماعية يف الغرب بفعل الأزمة االقت�صادية
وحتكم عامل املال يف مقاليد ال�سيا�سة  -وما لذلك من خطر على
الدميقراطية – �أن التعامل مع حترك مواطني يف غاية من ال�صعوبة
لأنه ي�أتي عفويا وجماعيا ويجمع مواطنني من خمتلف ال�رشائح
االجتماعية والتوجهات ال�سيا�سية ،همهم امل�شرتك احلفاظ على
مزاياهم االجتماعية وال�سيا�سية وم�ستوى معي�شتهم وحريتهم.
واملهم هنا معرفة الظروف التي �سمحت مبثل هذه الظاهرة.
�إنها باخت�صار الوعي بالذات وثقافة امل�ساءلة وامل�شكَلة والنقد
واالختالف يف الر�أي .طبعا الأنظمة الدميقراطية هي التي �سمحت

يقودنا هذا التمهيد املقت�ضب �إىل طرح ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية� .أولها
العالقة التفاعلية بني املواطنة والتعددية وطغيان التعددية احلزبية
فيما غُ يبت التعددية ال�سيا�سية مغاربيا (وعربيا) وموقع املواطنة
من ذلك .ثانيها مركزية الرتبية واملنظومة الرتبوية حتديدا يف
بناء/ت�شويه املواطنة وتركيز الأنظمة احلاكمة على �صياغة
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بوجود مثل هذه احلركات ،لكن هذه الأخرية قامت دفاعا عن
الدميقراطية واحلرية ولي�س �ضدهما ،ومبا �أنه ال خلط يف الديار
الغربية بني النظام (الدميقراطي) واحلكومة ف�إن العملية حت�صيل
حا�صل.

ثقافة املواطنة .وحتى نبقى يف �إطار ا�ستعارة مفردات املوروث
الرتاثي برتاكماته ،نقول �إن املواطنة هي ثقافة تقومي اعوجاج
احلكام ذلك �أن جوهر املواطنة هو نقد الو�ضع القائم وم�شكَلة
وم�سائلة كل ما له �صلة بال�ش�أن العام .وهذا يعني بالن�سبة
للأنظمة الت�سلطية ثقافة انقالبية ،لذا د�أبت على اختزال املواطنة
يف مفهومها القانوين �أي حمل جن�سية البلد (وما لذلك من تبعات
 :حقوق وواجبات) م�شددة على القانون الذي �سنته على مقا�سها.
لكن كما يقول بنجامني كون�ستو ف�إن «طاعة القانون واجب،
لكنه مثل كل الواجبات لي�س مطلقا ،فهو ن�سبي ؛ وهو ي�ستند �إىل
االفرتا�ض ب�أن القانون ينبثق من م�صدر �رشعي».

�أما الأنظمة الت�سلطية فتعرقل عمدا بناء املواطنة خوفا من امل�ساءلة
وحرية الر�أي واحلق يف االختالف .لذا مل جتعل من اخلالف فقط
ظاهرة مر�ضية بل االختالف �أي�ضا (يف الر�أي و�أحيانا يف املعتقدات
الدينية �أو على الأقل يف طريقة فهما وممار�ستها) ظاهرة مر�ضية
يعاقب عليها القانون (الذي �سنته) .وهذا التخوف من املواطنة يف�رس
جزئيا ت�شدد القوانني العربية اخلا�صة ب�إن�شاء اجلمعيات الأهلية...
ومن هنا ميكن القول �أن �أكري �إجها�ض لأكرب م�رشوع نه�ضوي عربي
عموما اقرتفته الأنظمة احلاكمة هو �إجها�ض بناء املواطنة.

وحتى ال تفلت الأمور من قب�ضتها تكتفي احلكومات العربية يف
برامج �إ�صالح املنظومة الرتبوية باجلوانب ال�شكلية والتقنية ولي�س
املعرفية واملواطنية .و ُيطنب اخلطاب الر�سمي يف الإح�صائيات
ب�ش�أن عدد املدار�س والتالميذ امل�سجلني ،وعدد املقاعد البيداغوجية
يف اجلامعات (ثقافة الكم والر�أ�سمال املادي) ،بينما يلتزم ال�صمت
�إزاء الر�صيد املعريف ون�سب التح�صيل العلمي وبراءات االخرتاع
والقدرات العلمية العالية وموقع جامعاتنا من الرتتيب العاملي
لأح�سن اجلامعات (ثقافة النوعية والر�أ�س املال الب�رشي)...

ومن الأهمية مبكان �أن منيز هنا بني مواطنة را�سخة يف الدول
الغربية ومواطنة نا�شئة يف دول الربيع العربي .فقد عرفت
الدميقراطيات الغربية كما قلنا حركات اجتماعية و�ضعت
املواطن يف قلب ال�ش�أن العام وهي حركات مواطنية بامتياز ،لكن
�شتان بني الو�ضع يف الدول الغربية والدول العربية .ففي الأوىل
املواطنة قائمة ورا�سخة وما يحدث ما هو �إىل �سعي املواطنني
لتدعيمها والدفاع عن املكا�سب االجتماعية وال�سيا�سية� .أما يف
العامل العربي ،ف�إن ما يحدث يف دول الربيع العربي فهو يعرب
على مواطنة نا�شئة �أو قيد الت�شكل .وامل�شكلة �أن هذه الن�ش�أة معاقة
�سيا�سيا يف الدول الأخرى ،لأن الأنظمة احلاكمة تعي جيدا �أن
ميالد مواطنة غري م�شوهة يعني و�ضع �رشعية الأنظمة احلاكمة
على املحك واعتبارها امل�شكلة ولي�س جزء من احلل.

وبالتايل فوعي الأنظمة احلاكمة بدور التوعية والتحرير/التحرر
الذي تلعبه املنظومة الرتبوية جعلها مت�سك بها بقب�ضة من حديد
فار�ضة الرواية الر�سمية يف كل �شيء ،وهذا ما يتناق�ض وبناء
املواطنة .فاحلكام يعلمون جيدا �أن �إ�صالح املنظومة الرتبوية
باالهتمام بالر�أ�سمال الب�رشي �سيقود �إن عاجال �أم �آجال �إىل م�ساءلة
القائمني على ال�ش�أن العام والت�شكيك يف �رشعية الأنظمة احلاكمة...
ورف�ضها جملة وتف�صيال يف نهاية املطاف .فكان �أن تبنوا اخليار
الآخر ،خيار �إجها�ض املواطنة و�صياغة املنظومة الرتبوية ك�آلية
حتكم يف املجتمع .ف�أوجدوا منظومة تلقن ،كما يقول فاعور
واملع�رش ،م�ضمونا يقينيا ،الروح النقدية والتحليلية منبوذة فيه.

املنظومة الرتبوية كذراع ناعمة للت�سلطية لإجها�ض
بناء املواطنة

تلعب املنظومة الرتبوية دورا �أ�سا�سيا يف عملية بناء املواطنة من
خالل تركيز براجمها التعليمية على التفكري وامل�ساءلة ،كما و�ضحا
ذلك حممد فاعور ومروان املع�رش يف درا�ستهما «الرتبية من �أجل
املواطنة» (كارنيغي بريوت  .)2011فهي ُتعلّم م�شكَلة الأمور ولي�س
قبولها كما ُت�ساق و ُي�سوق لها .ولهذا جند الأنظمة تتحكم فيها بيد
من حديد .وهذا ما يف�رس �أي�ضا ح�سا�سيتها ال�شديدة حيال املدار�س
اخلا�صة وت�شديد اخلناق عليها بدعوى حجج هي حق �أريد به
باطل.

هكذا ركزت الأنظمة جهودها التعليمية على الهياكل والبنى التحتية،
ورغم بع�ض النتائج املتوا�ضعة ال�سيما يف رفع ن�سبة املتمدر�سني،
ف�إنها جتنبت اال�ستثمار يف الر�أ�سمال املال الب�رشي الذي هو جوهر
املواطنة .نداء البقاء يف ال�سلطة �أقوى من نداء بناء الدولة والأمة.
ويف هذا ال�سياق ميكن �أن نعيد �سبك بيت حافظ �إبراهيم لنقول:
املواطن مدر�سة �إن �أعددته� ،أعددت مواطنة طيبة الأعراق.

الربيع العربي و�إ�شكالية التدين واملواطنة...

لي�س من املبالغة القول ب�أن الأنظمة الت�سلطية العربية التي ال
زالت جاثمة على �صدور �شعوبها �إمنا جنحت يف ذلك �أي�ضا بف�ضل
حتكمها احلديدي يف املنظومة الرتبوية .وال نبالغ �إن اعتربنا
املنظومة الرتبوية ذراعا ناعمة ( )softللت�سلطية العربية .حيث
�سمح لها ذلك بزرع ثقافة طاعة �أويل الأمر والتي هي نقي�ض

تعد جدلية املواطنة والتدين من بني الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي
قذف بها الربيع العربي �إىل ال�سطح ليذكرنا ب�رضورة احل�سم يف
الق�ضايا املركزية حتى ال ن�ضيع الوقت جمددا ونهدر الإمكانات
والإمكانيات من جديد .ومل تنل هذه الإ�شكالية الق�سط ال�رضوري
7
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من التحليل والنقا�ش عربيا ،و�إن كان من اجلدير الإحالة هنا �إىل
مقال الزميل خالد احلروب «جدلية التدين واملواطنة» يف احلوار
املتدمن (� 5سبتمرب .)2011

�سيا�سية .وخري ما نختتم به هذا الن�ص مقولة عامل ال�سيا�سة
النه�ضوي عبد الرحمان الكواكبي « :العافية املفقودة هي
احلرية ال�سيا�سية».

�شهدت دولتا الربيع العربي – نق�صد هنا تون�س وم�رص� ،أما ليبيا
ف�إن التدخل الع�سكري فيها يف�سد التحليل – و�صول الإ�سالميني �إىل
ال�سلطة وت�صلب عود التيارات ال�سلفية .ولي�س و�صول الإ�سالميني
�إىل ال�سلطة م�شكلة يف حد ذاته ،ولكن امل�شكلة يف ثقافة عنيفة
زاحفة تربط بني الوطنية واملواطنة من جهة والتدين من جهة
ثانية .هكذا عو�ض الوالء للأنظمة كمعيار للوطنية واملواطنة يف
عهد الأنظمة البائدة بالتدين كمعيار يف عهد الأنظمة اجلديدة،
وحلت حمل �أجهزة ال�رشطة ال�رسية ال�سابقة جماعات وجلان «الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر» املتحركة خارج الدائرة الدولتية
 على طريقة طالبان الأفغانية – ت�سعى لفر�ض ر�ؤيتها للدينوت�صورها للمواطن («ال�صالح») على بقية املواطنني.

احلقوق واحلريات �رشطان للمواطنة
د� .أحمد �إدري�س
يق�صد باملواطنة ،عند البع�ض ،الع�ضوية الكاملة واملت�ساوية يف
املجتمع مبا يرتتب عليها من حقوق وواجبات ،وهو ما يعني
�أن كافة �أبناء ال�شعب الذين يعي�شون فوق تراب الوطن �سوا�سية
بدون �أدنى متييز قائم على �أي معايري مثل الدين �أو اجلن�س �أو
اللون �أو امل�ستوى االقت�صادي �أو االنتماء ال�سيا�سي �أو املوقف
الفكري .ويعترب بع�ض �آخر املواطنة فكرة اجتماعية وقانونية
و�سيا�سية �ساهمت يف تطور املجتمع الإن�ساين ب�شكل كبري بجانب
الرقي بالدولة �إىل امل�ساواة والعدل والإن�صاف ،و�إىل الدميقراطية
وال�شفافية ،و�إىل ال�رشاكة و�ضمان احلقوق والواجبات .وتكمن
�أهميتها يف كونها تعمل على رفع اخلالفات واالختالفات
الواقعة بني مكونات املجتمع والدولة �إذ هي تقوم على فكرة
امل�ساواة ،عالوة على احلرية.

وامل�شكلة هنا هي �أن املواطنة قيد الت�شكل يف دولتي الربيع العربي
ال ت�ستفيد �إىل حد الآن من دعم الدولة التي اختزلت واقرتنت
بالنظام البائد وبالتايل فهي الأخرى قيد الت�شكل احلقيقي .ومن
ثم فاملواطنة النا�شئة وجدت نف�سها يف مواجهة مع تيارات
وتنظيمات  -دون الدولة – ت�سعى لفر�ض و�صايتها على ال�شعب
وفر�ض ت�صورها مل�ستقبله .بيد �أن ال�شعوب التي انتف�ضت و�أ�سقطت
�أنظمة قمعية ال ميكنها �أن ُت�ستعبد جمددا� .إال �أن هذا لي�س �إال الن�صف
اململوء من الكوب� ،أما الن�صف الفارغ فهو �إجها�ض الأنظمة
مل�رشوع بناء املواطنة .وبالتايل فاملواطن احلايل لي�س على درجة
من الوعي والروح النقدية وحرية االختالف وقبول الر�أي املغاير
ت�سمح له بالتعامل مع اخلطاب التوحيدي (لي�س مبعنى العقيدة).
ثم �أن هذه الإ�شكالية جت�سد �إ�شكالية �أخرى وهي غياب امل�ساواة
بني املواطنني؛ بني الرجل واملر�أة� .إذ ي�سعى �أ�صحاب اخلطاب
التوحيدي �إىل جتديد وحتديث بع�ض املقوالت/املمار�سات التي
�سادت وال زالت .ومبا �أنه ال مواطنة يف �سياق �سيا�سي-اجتماعي
ال يقر بامل�ساواة بني اجلن�سني ،ف�إن الراهن العربي الذي متيزه
مواطنة نا�شئة مر�شح ليعرف توترات �سيا�سية واجتماعية بل
ومواجهات بني التوجهات الدينية ال�سيما املت�شددة وال�سلفية منها
وال�سيا�سية املحافظة من جهة ،والتوجهات الدميقراطية والليربالية
والتحديثية .وهذا �أمر طبيعي �إال �أن هذه «املواجهة» ال تتم يف بيئة
حمايدة – �سواء تعلق الأمر بدول االنتقال �أو الت�سلطية  -ذلك �أن
تراكمات املوروث الت�سلطي جعلت ثقافة التقبل للخطاب الديني
عموما (بغ�ض النظر عن اجلهة� :سلطوي� ،إ�سالمي� ،سلفي )...عالية
للغاية و�سقف الت�سامح املدين منخف�ضا للغاية.

ويحتاج فهم املواطنة �إىل الوقوف على دالالتها العديدة .ولعل
�أهمها 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�صول عليها �أو �أدائها.
مما يجعل املواطنة يف ارتباط وثيق باحلقوق واحلريات،
فحتى يكون الفرد مواطنا وجب �أن تكون له حقوق خمتلفة
ترتبط باملجال املدين واملجال ال�سيا�سي واملجال االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف والفكري وغريها .وكثريا ما يقع املزج
بني حقوق املواطنة وحقوق الإن�سان .فهناك من يرى حقوق
الإن�سان هي حقوق املواطنة وهناك من مييز بينها .باعتبار �أن
حقوق املواطنة تف�صيالت حلقوق الإن�سان .وعليه انطالقا من
كون الدول ترتجم يف قوانينها حقوق الإن�سان وحتاول تطبيقها،
ميكن القول �أن حقوق الإن�سان هي حقوق مواطنة بينما حقوق
املواطنة لي�ست حقوق �إن�سان عامة لأنها تتعلق ب�إن�سان بعينه
وهو الذي يحمل جن�سية البلد املتواجد فيه .فعلى �سبيل املثال
حق الدعم املايل يف حالة العاطلني على ال�شغل يف فرن�سا ،حق
مواطنة ال حقا �إن�سانيا عاما ي�ستحقه كل �إن�سان خارج اجلن�سية
الفرن�سية �أو الإقامة ال�رشعية بفرن�سا .وحقوق املواطنة تختلف
من بلد لآخر بينما حقوق الإن�سان حقوق عامة م�ستحقة داخل
الرتاب الوطني وخارجه .وعليه فكل منحى للدولة يف ت�رشيع

ومن هنا فمن ال�رضوري الت�أكيد على احلرية ال�سيا�سية لأنها
املخرج من هذا امل�آزق البنيوي .فال مواطنة بدون حرية
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وتطبيق حقوق الإن�سان تنحو نحو ت�أ�صيل تلك احلقوق حقوقا
للمواطنة.

وثانيا احلقوق ال�سيا�سية وتتمثل يف حق الرت�شح االنتخاب يف
ت�شكيل ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطات املحلية ،وحق التنظم ،يف
�إطار الأحزاب �أواجلمعيات وحماولة الت�أثري على القرار ال�سيا�سي
و�أ�شكال اتخاذه من خالل احل�صول على املعلومات �ضمن
القانون واحلق يف تقلد الوظائف العامة يف الدولة واحلق يف
التجمع ال�سلمي ،وللمواطن حق اللجوء �إىل الق�ضاء للح�صول على
حقوقه وعدم جواز تقدميه �إىل حماكم خا�صة .ولكل فرد احلق
يف حماكمة عادلة وله حق احل�صول على امل�ساعدة واحلماية
القانونية �إذا مل يتمكن من حتمل كلفتها .كما ال يجوز حرمان �أو
جتريد املواطن من حياته �أو حريته �أو ملكيته بدون الإجراءات
القانونية املنا�سبة .وثالثا احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية التي تتمثل �أ�سا�سا يف حق كل مواطن يف العمل� ،إذ
للمواطنني حق العمل يف �أي مهنة �أو مكان ح�سب اختيارهم
ال�شخ�صي احلر وتقوم الدولة وفق نظام ال�ضمان االجتماعي
ب�إعالتهم يف حالة البطالة �أو الإعاقة البدنية �أو العقلية ،و
حق املواطنني يف العمل يف ظروف من�صفة ويف ممار�سة احلق
النقابي من حيث ت�أ�سي�س النقابات واالن�ضمام �إليها واحلق يف
الإ�رضاب وتتمثل احلقوق االجتماعية يف حق كل مواطن يف
حد �أدنى من الرفاه االجتماعي واالقت�صادي وتوفري احلماية
االجتماعية واحلق يف الرعاية ال�صحية واحلق يف الغداء
الكايف واحلق يف الت�أمني االجتماعي واحلق يف امل�سكن لكل
مواطن داخل الوطن كما لكل مواطن حق احل�صول على ال�سكن
ال�شعبي املنا�سب من الدولة يف حالة عجزه عن توفريه ،واحلق
يف امل�ساعدة واحلق يف التنمية واحلق يف بيئة �سليمة واحلق
يف اخلدمات لكل مواطن� ،أما احلقوق الثقافية فتتمثل يف حق
كل مواطن يف التعليم والثقافة ويف ا�ستعمال لغته واملحافظة
عليها .فللأفراد املواطنني حق احل�صول على التعليم يف كل
امل�ستويات وحق ت�أ�سي�س املدار�س والكليات اخلا�صة ويحق لهم
احل�صول على التعليم االبتدائي بلّلغة الوطنية الر�سمية� ،إ�ضافة
�إىل حق تعلم �أي لغة من اللغات يف املدار�س حيثما كان ذلك
ممكناً.

ويرتتب على املواطنة عموما ثالثة �أنواع رئي�سية من احلقوق
واحلريات التي يجب �أن يتمتع بها جميع املواطنني يف الدولة
دومنا متييز ال �سيما التمييز ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو اللغة �أو
الدين �أو �أي و�ضع �آخر وهذه احلقوق هي �أوال احلقوق املدنية وهي
جمموعة من احلقوق تتمثل يف حق املواطن يف احلياة و احلق
يف ال�سالمة اجل�سدية التي معناها �أن للمواطنني احلق يف احرتام
�سالمتهم اجل�سدية وعدم امل�سا�س بها �أو تعري�ضها للتعذيب وال
للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية وعدم �إجراء �أية جتربة
طبية �أو علمية على �أي مواطن دون ر�ضاه ،وعدم ا�سرتقاق �أحد
واالعرتاف بحرية كل مواطن طاملا ال تخالف القوانني وال تتعار�ض
مع حرية �آخرين ،وحق كل مواطن يف الأمان على �شخ�صه وعدم
اعتقاله �أو توقيفه تع�سفياً ،وحق كل مواطن يف امللكية اخلا�صة،
وحقه يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان �إقامته داخل حدود
الدولة ومغادرتها والعودة �إليها وحق كل مواطن يف امل�ساواة
�أمام القانون ،وحقه يف �أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية وعدم
التدخل يف خ�صو�صية املواطن �أو يف �ش�ؤون �أ�رسته �أو بيته �أو
مرا�سالته وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �رشفه �أو �سمعته وحق
كل مواطن يف حماية القانون له ،وحقه يف حرية الفكر ،والوجدان
والدين واعتناق الآراء وحرية التعبري وفق النظام والقانون وحق
كل طفل يف اكت�ساب جن�سيته .ولكل مواطن احلق يف �رشاء وحيازة
ومتلك وورث وتوريث املمتلكات اخلا�صة وا�ستخدامها ح�سب رغبته
وال يحرم من ممتلكاته بدون التعوي�ض املنا�سب .كما له احلق يف
القيام مبا ي�شاء �أو االمتناع عن ما ي�شاء ح�سب اختياره ويكون
م�سئوال عن �أفعاله التي قام بها �أو �أمتنع عنها باختياره احلر .وله
احلق يف العزلة وحماية خ�صو�صيته واحلق يف �أن تكون حرمة
و�رسية داره و�سكنه ور�سائله وبريده وات�صاالته م�صانة وله احلق
ّ
يف الإطالع على �سجالته لدى الدولة �أو �أي م�ؤ�س�سة يف املجتمع
حتتفظ ب�سجالت عنه .كما يجب �أن ي�ضمن للمواطن احلق يف عدم
اعتقاله �أو ا�ستجوابه من قبل �أي �سلطة بدون �أمر قانوين �ساري
املفعول �صادر عن حاكم خمت�ص ،وال جتوز حما�سبته على فعل
ما مل يكن خمالف ًا لقانون �سبق �صدوره ذلك الفعل ،كما ال يجوز
�إ�صدار قانون ب�أثر رجعي �إال بالتعوي�ض املنا�سب عن اخل�سائر
املرتتبة على تطبيقه وال جتوز حما�سبته على ذات الفعل مرتني
كما ال يجوز �أن يعاقب �شخ�ص بجرمية �شخ�ص �آخر .وللمتهم �أو
املوقوف احلق يف حماكمة �رسيعة وعلنية و�أن يعترب بريئ ًا حتى
تثبت �إدانته و�أن يبلغ فوراً ب�سبب اتهامه �أو توقيفه وله احلق يف
ا�ست�شارة حمام �أو �أن ي�سخر له حمام من املحكمة املخت�صة �إذا مل
يكن قادراً على توفري كلفته ،وله حق االت�صال ب�أهله وطبيبه .وال
يجوز ت�سليم املتهم �إىل �أي دولة �أجنبية لأي �سبب كان.

وللمواطنني احلق يف احل�صول على دعم الدولة للقيام بعمل مكر�س
خلدمة املنطقة التي ي�سكنون فيها ،كتطوير الثقافة والفنون
والعلوم والريا�ضة البدنية� ،أو القيام بربنامج لرعاية وحفظ
البيئة� ،أو حفظ املواقع واملعامل الدينية والأثرية والتاريخية
و�صيانتها وتطويرها.
كما للمواطنني احلق يف الرعاية الطبية والت�أمني ال�صحي واحل�صول
على العالج الطبي املتخ�ص�ص مع حق تلبية حاجة الريف �إىل
اخلدمات ال�صحية بنف�س م�ستوى املدينة.
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�إن االعرتاف بهذه احلقوق �رشطا �أ�سا�سيا حتى يكون الفرد مواطنا،
و ممار�ستها �أمر �رضوري لكي يتمتع املواطن فعال مبواطنته ولكي
ينعم املجتمع ككل باال�ستقرار و ال�سكينة.

وللحديث بلغة املعطيات الرقمية جند �أن عدد �سكان الدول
املغاربية ،وفق �إح�صاءات  ،2010هو حوايل  90مليون ن�سمة
(اجلزائر  /36.6املغرب  /32.7تون�س  /11.5ليبيا  /5. 6موريتانيا
 )4.0حيث ي�شكل العرب الأغلبية ،يف حني جند الأمازيغ ي�صنفون
يف املرتبة الثانية عددي ًا (املغرب  40%من العدد الإجمايل لل�سكان،
اجلزائر  ،30%ليبيا  ،10%وتون�س � )5%أي مبعنى �أن �إجمايل عدد
املواطنني الأمازيغ يف املنطقة يفوق  20مليون ن�سمة .هذا العدد
ي�ؤكد وجهة النظر الداعية لعدم ت�صنيفهم ب�أقلية ،بل بجماعات
عرقية رئي�سة.

و �إن كان كثري من دول الربيع العربي ال تتوانى اليوم عن االعرتاف
باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية ف�إنها تتخوف من االعرتاف باحلقوق
االقت�صادية و االجتماعية نظرا لطبيعتها املادية و ما تتطلبه من
التزامات مادية مثقلة لكاهل الدولة� .إن هذا التخوف يف غري حمله
على اعتبار �أن تكري�س هذا النوع من احلقوق يف الد�ستور �إمنا هو
اعرتاف مبدئي يلزم الدولة ببذل عناية� .أي هو التزام غاية ال التزام
و�سيلة .ما يعني �أن الدولة مطالبة بو�ضع ال�سيا�سة العامة التي من
�ش�أنها �أن ت�ضمن للمواطنني كافة الو�صول �إىل هذه احلقوق ،و
العمل على بذل اجلهد املطلوب ،ويف حدود املوارد املتاحة ،من
�أجل حتقيق ذلك.

ورغم الت�شابه يف العنا�رص الب�رشية للبلدان املغاربية ب�شكل عام
�إال �أن هذه الرتكيبة ال تخلو من �إ�شكاالت تظهر جلي ًا عند التمعن
يف حالة كل دولة على حدا .فالأمازيغ ي�ؤكدون دائم ًا على �أنهم
ال�سكان الأ�صليني يف املنطقة ،مما �أ�سهم �إىل حد كبري يف منحهم
درجة من اال�ستقاللية يف مراحل تاريخية معينة .ففي فرتة احلكم
العثماين للمنطقة ،والتي ات�سمت بتكري�س التعاي�ش بني املذاهب
والطوائف املختلفة عرب التمييز بني الطبقة احلاكمة والرعايا،
متتعت «الأقليات» العرقية بقدر من اال�ستقاللية يف �إدارة �ش�ؤونها
العامة .لكن هذا النموذج ،رغم ايجابياته و�سلبياته ،مل يدم
طوي ًال ب�سبب انهيار الدولة العثمانية وبداية احلقبة الكولونيالية
الأوروبية يف املنطقة .ومع بروز فكرة «الدولة-الأمة» يف الفكر
الغربي مت الرتويج لهذا املفهوم يف املنطقة �أبان اال�ستقالل� .إال
�أن الظروف امل�صاحبة ملرحلة ما بعد اال�ستعمار املبا�رش ،وتويل
قيادات عربية تنتمي لتيارات قومية عربية (نا�رصية/بعثية) �أدت
�إىل العمل احلثيث لطم�س �أو تذويب الهوية الوطنية (القطرية) يف
وعاء ال�شعارات املنادية ب�رضورة تكري�س االنتماء للهوية العربية
(القومية).

�إن الثورات التي قامت يف مغرب العامل العربي و م�رشقه� ،إمنا كانت
دوافعها الكرامة و العدالة االجتماعية و ا�ستخفاف احلكام بحقوق
منظوريهم و عدم االعرتاف لهم باحلقوق املرتبطة باملواطنة،
معتربين �إياهم رعايا �أكرث من كونهم مواطنني .لذلك ف�إنه لتحقيق
�أهداف هذه الثورات يجب �أن تكر�س املواطنة و كل ما يرتبط بها
من حقوق ب�شكل وا�ضح ال يحتمل �أي �شك يف د�ساتري دولنا.

املواطنة املغاربية والواقع املحلي
د� .أحمد علي الأطر�ش
تت�سم طبيعة التكون الدميوغرايف للمجتمعات الب�رشية بالتنوع
والتعدد الديني والعرقي وغريها من الرتكيبات .ويف هذه امل�ساهمة
�سنلط ال�ضوء على امل�شهد االثني (من حيت الت�شكل واحلراك) يف
املنطقة املغاربية ،وعالقة ذلك مب�س�ألة املواطنة على ال�صعيدين
املغاربي واملحلي (الوطني) وعالقتهما بالهويات الأ�شمل .من هذا
املنطلق� ،سن�سعى �إىل تو�ضيح الن�سيج االجتماعي املغاربي ،ثم
نتناول عالقة هذه الرتكيبة مبدى انتماء ال�شعوب املغاربية.

يف تلك احلقبة ،ومنذ منت�صف القرن املن�رصم حتديداً ،ظهرت
مطالب و�أفكار منادية بالدميقراطية وحقوق الإن�سان والأقليات
وحق تقرير امل�صري ،ومن ثم �أ�صبح من ال�صعب على القيادات يف
املنطقة �إنكار ذلك رغم حماوالتها ،عرب كافة ال�سبل ،وذلك حتت
ذريعة احلفاظ على كيان و�أمن الدولة .ومل يعد خافي ًا �أنها كانت
ت�سعى دائما لت�سخري كافة الإمكانات للبقاء يف احلكم ،وبالتايل
تعزيز �أمن النظام ،وحتديداً �أمن النخبة احلاكمة ولي�س الدولة
مبفهومها ال�شامل واملتعارف عليه يف قوامي�س ال�سيا�سة .بعد
الإخفاقات اجلمة التي حلقت مب�شاريع القيادات يف املنطقة،
والهوة التي انك�شفت بني الأقوال والأفعال ،وتزايد معاناة
�رشيحة كبرية من ال�شعوب املغاربية ،ومنها «الأقليات» ،من
القهر واال�ستبداد والتخلف والتهمي�ش ،كان لزام ًا لهذه ال�شعوب
من �أن تقول كلمتها ،وترف�ض هذا الواقع البائ�س الذي كانت
تعانيه.

الن�سيج االجتماعي املغاربي

ال�شك �أن املواطنة هي �أ�سا�س االنتماء يف �أية دولة ،وال ميكن الرقي
وحتقيق التنمية املن�شودة �إال بال�سعي احلثيث واجلاد على تكري�س
هذا ال�شعور ،قو ًال وعمالً� .إال �أن هذا ال ينبغي �أن يتقاطع �أو يلغي
بال�رضورة حقيقة وجود مكونات (�أو «�أقليات») عرقية حملية �أو
�إقليمية .هذا �أ�صبح يتطلب خلق مناخ مالئم و�إطار عملي للتعاون
والتعاي�ش ال�سلمي بينها .وهنا ت�ستوجب الإ�شارة �إىل �أن الرتكيبة
العرقية الراهنة للمجتمعات املغاربية تت�شكل من عرب و�أمازيغ
وطوارق وزنوج وتبو وغريها.
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لعل من �أبرزها رغبتها على االنف�صال .كما �ساهمت املطالبات
وال�ضغوطات الدولية باحرتام حقوق الإن�سان يف الدفع بوترية
الدعوة �إىل احرتام حقوق الأقليات يف العامل.

لقد �أ�سهمت عوامل عدة ،حملية و�إقليمية ودولية ،يف املطالبة
يف التغيري يف املنطقة املغاربية ،وقد مت ال�رشوع يف حتقيق
ذلك فعلي َا �سواء عرب �إ�سقاط النظم (تون�س وليبيا)� ،أو عرب
ا�ست�شعار مقت�ضيات و�رضورات وحتمية التغيري امللمو�س يف
ال�سيا�سيات واملرجعيات القانونية والد�ستورية ذات ال�صلة
يف باقي دول املنطقة.

وعلى �صعيد الهوية املغاربية جند �أن هذا امليول برز منذ
اخلم�سينيات من القرن املن�رصم ،وخا�صة من قبل الأو�ساط
ال�شعبية املمثلة من قبل �أحزاب وتنظيمات ومكونات �سيا�سية،
ويت�ضح ذلك جلي ُا من خالل اللقاء الذي عقد مبدينة طنجة
املغربية �سنة  1958والذي �شاركت فيه نخب من القيادات
ال�شعبية وال�شخ�صيات ال�سيا�سية املغاربية .ويف قمة مراك�ش
املغاربية عام  1988مت االتفاق على ت�أ�سي�س �إحتاد مغاربي،
�إال �أن العالقات اخلالفية �شبه الدائمة بني ر�ؤو�س النظام للدول
الأع�ضاء حالت دون تفعيل ذلك مما ي�ستدعى الأمر ا�ستنتاج �أن
املق�صد غري املعلن كان تكتيكي ًا ولي�س ا�سرتاجتياً ،ومبا ال يتناغم
مع تطلعات و�آمال �شعوب املنطقة التواقة على تعزيز التعاون
والتكامل املدرو�س فيما بينها.

الهوية والوقع املحلي

لقد اقت�ضت الظروف والتحوالت التي حلقت باجلماعات الب�رشية
عرب الع�صور (وخا�صة �إثر ن�شوء الدولة و�أبان نهاية احلقبة
اال�ستعمارية) �إىل بروز ما ميكن نعته «تقاطع الهويات» .ورغم
ايجابيات التنوع والتعدد التي تت�سم به املكونات ال�سيا�سية
(الدولة حتديداً)� ،إال �أن هذا التداخل �أو «التعدد الهوياتي» قد تنجم
عنه �إ�شكاليات �أو انعكا�سات �سلبية على انتماء ال�شعوب وهوية
الدولة .وحني التطرق ملنطقتنا املغاربية ميكن ح�رص ذلك يف
عدة هويات وهي  :الإ�سالمية واالثنية واملغاربية واملحلية (�أو
الوطنية) ،ناهيك عن بع�ض االثنيات الرئي�سة الأخرى يف املنطقة
مثل الأمازيغ والطوارق والتبو والزنوج وغريها.

وعلى ال�صعيد الأ�ضيق جند الهوية الوطنية (املحلية) والتي
تقت�ضي الرتكز على الوالء للدولة (بكافة مكوناتها ومفا�صلها)،
�إال �أن طبيعة النظم ال�سيا�سية ال�سلطوية احلاكمة يف املنطقة
قبل ما يعرف بثورة الربيع العربي كانت تختزل ،وب�شكل متعمد
ومبطن ،والء �شعوبها لها ال لدولها .مبعنى �أن الإمكانات وت�سخري
اخلطاب ال�سيا�سي الذي كان �سائداً يف تلك احلقبة كان مكر�س ًا
وموجه ًا للوالء لل�سلطات احلاكمة مما �أثر �سلبا على خلق ثقافة
تعزز الوالء للوطن وتدعم الهوية الوطنية .لقد عملت الأنظمة
الأوتوقراطية املغاربية على جعل «�أمن النظام احلاكم» مرادفاً،
�إن مل نقل على ح�ساب «�أمن الدولة».

ت�شكل الهوية الإ�سالمية بوتقة رئي�سية لغالبية ال�شعوب املغربية،
مع وجود �أقلية يهودية حمدودة العدد ،خا�صة يف املغرب وتون�س.
لي�س هذا فح�سب ،بل �أن كل امل�سلمني يف املنطقة هم من ال�سنة
وينتمون �إىل املذهب املالكي .ولكن الإ�شكالية تكمن يف بروز
ظاهرة التطرف الإ�سالمي يف املنطقة (اجلزائر ب�شكل ملحوظ)
وتداعيات ذلك على �أمن وا�ستقرار املنطقة� .إال �أن �شعوب املنطقة
تنحوا منحي الو�سطية يف هذا ال�سياق ،وبالتايل ف�إن تنامي هذه
الظاهرة قد ال جتد لها �أر�ض خ�صبة يف هذه الرقعة اجلغرافية
على املدى القريب وذلك يف حال تكاثف اجلهود من �أجل ر�صدها
والتعاطي معها ب�شئ من اجلدية واحلزم من قبل ال�سلطات الوطنية
والإقليمية والدولية ،مع ف�سح املجال حلرية التعبري وامل�شاركة
ال�سيا�سية مكفولة للجميع دون ا�ستثناء.

مما �سبق ن�ستنج �أن هناك تناغم بني الهويات يف املنطقة
املغاربية (من حيث النوع والدرجة) ،وخا�صة ونحن ن�شهد حالة
من التوجه نحو عدم �إنكار الأخر وفق منظومة قانونية وقيمية
تراعي حقوق وم�صالح اجلميع .هذا ي�شكل يف حد ذاته زخم وعامل
مهم يف جمال دعم والرفع من درجة التعاون والتكامل بني الدول
املغاربية م�ستقبالً .ولتحقيق ذلك ،يف تقديرنا ،ينبغي االهتمام
باجلزء بغية حتقيق االهتمام بالكل� .أي مبعنى �أن املغالطات التي
وقع يف و�ضع �سلم الأوليات يف املا�ضي يجب �أن يعاد فيها النظر
مع مثل هذه الق�ضايا احل�سا�سة م�ستقب ًال بقدر كبري من املو�ضوعية
وبعيداً عن العواطف واالنفعاالت والعبثية� .إن االهتمام باجلزء
(الوطن) وتعزيز الهوية الوطنية هو ال�سبيل لتنامي االنتماء
للهويات واملجاالت الأ�شمل ،والنماذج التي ميكن االحتذاء بها يف
بقاع العامل عديدة.

�أما فيما يتعلق بالهوية الإثنية فتندرج حتتها كل العرقيات
الرئي�سة يف املنطقة �إال �أن الهوية العربية ظلت ،لردح من الزمن
هي املهيمنة على ال�ساحة .يف تقديرنا �أن ال�سبب مل يكن لكونها
ت�شكل ن�سبة كبرية من �سكان املنطقة (وفق ما متت الإ�شارة �إىل
ذلك �سلفا يف هذه امل�ساهمة) ،بل لأن �أنظمة احلكم املغاربية،
والعربية ب�شكل عام ،عملت جاهدة على طم�س و�إق�صاء الهويات
العرقية (رئي�سيه �أو فرعية) بذريعة الدفاع عن القومية العربية
واالنتماء العروبي وتعزيز الهوية العربية� .إال �أن التغريات التي
ح�صلت يف املنطقة العربية ،وخا�صة �إثر ثورات الربيع العربي
التي �أدت � -أو تعمل على � -إزاحة �أنظمة احلكم الفرد ال�شمولية
التي عانت من ويالتها الإثنيات الأخرى حتت ذرائع واهية،
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جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج
املغرب العربي وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية
وم�ؤ�س�سة كونراد �أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
اقت�ضت احلاجة وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عددا من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم
املغرب العربي �سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها
الإقليمي والدويل.
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعبرّ ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية جهة
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز كل ما
كانت ،وهو ي�سعى من خالل ّ
من �ش�أنه �أن يعرقل م�سرية بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س
والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ

ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش
ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
طرابل�س  -ليبيا

aaalatrash@gmail.com

عبــد الـنــور بــن عنتــر
�أ�ستاذ وباحث
اجلزائر

احممــد مـالكـي
وال�سيا�سية
مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية
ّ
جامعة القا�ضي عيا�ض  -مراك�ش
mhammedmalki@yahoo.fr
ديــدي ولــد الـ�سالــك
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية
ّ
نواك�شوط  -موريتانيا
didisaleck@yahoo.com
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