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مقدمة

املواطنة هي متتع ال�شخ�ص بحقوق وواجبات ،وممار�ستها
يف بقعة جغرافية معينة ،لها حدود حمددة ،تعرف يف الوقت
الراهن بالدولة القومية احلديثة التي ت�ستند �إيل حكم القانون.
يف دولة املواطنة جميع املواطنني مت�ساوون يف احلقوق
والواجبات ،ال متييز بينهم ب�سبب االختالف يف الدين �أو النوع
�أو اللون �أو العرق �أو املوقع االجتماعي....الخ .وبالتايل ف إ�ن
القانون يحقق امل�ساواة داخل املجتمعات ،ويفر�ض النظام،
ويجعل العالقات بني الب�رش «متوقعة»� ،أي جتري وفق ت�صور
م�سبق يعرفه ويرت�ضيه اجلميع.


هذه املواطنة تعرب عن نف�سها علي �أر�ض الواقع يف
م�شاركة املواطنني يف ال� أش�ن العام .ي�شاركون بالر�أي وال�صوت
االنتخابي ،وممار�سة املن�صب ال�سيا�سي .ترتبط هذه امل�شاركة
بعمق انتمائهم للوطن الذي يعي�شون فيه ،وا�ستعدادهم –دائما-
للعمل علي رقيه وتقدمه.
وال تكتمل امل�ساواة القانونية وامل�شاركة ال�سيا�سية �إال
ب أ�مرين :أالول و�ضع اجتماعي اقت�صادي يحقق للمواطن
احتياجاته أال�سا�سية ،ويجعله يتمتع مبوارد جمتمعه علي قدم
امل�ساواة مع غريه.
أ
والمر الثاين م ؤ��س�سات تعليمية وتربوية تن�شئ أالجيال
املتالحقة علي قيم املواطنة ،وامل�ساواة ،واحلرية ،وقبول آ
الخر،
والتنوع.
هناك جمموعات كثرية من املواطنني ي�شكون من عدم
متتعهم بحقوق املواطنة كاملة ،قانونيا و�سيا�سيا واجتماعيا.
وهناك عقبات كثرية تعرت�ض �سبيل املواطنني يف �سعيهم لنيل
حقوق املواطنة غري منقو�صة ،ولكن أالمر يحتاج �إيل رحلة
كفاح ،و�سعي دءوب.
 املواطنة لي�ست منحة ،بل ن�ضال. املواطنة لي�ست هبة ،بل م�سئولية. املواطنة لي�ست ثابتة ،بل م�ستمرة.الجابة عن أال�سئلة أال�سا�سية املتعلقة
يحاول هذا الكتيب إ
باملواطنة.
                                                           �ســامح فــوزي



()1
معنى املواطنة

يعني �أن تكون مواطنا يف جمتمع ما عددا من املفاهيم
أال�سا�سية:
-1و�ضع قانوين:

�أب�سط معاين املواطنة هو �أن تكون ع�ضوا يف جمتمع �سيا�سي
معني �أو دولة بعينها .القانون ي ؤ��س�س الدولة ،ويخلق امل�ساواة
بني مواطنيها ،وير�سي نظاما عاما من حقوق وواجبات ت�رسي
علي اجلميع دون تفرقة .وعادة ما تكون «رابطة اجلن�سية»
معيارا �أ�سا�سيا يف حتديد من هو املواطن؟ وي�صبح تبعا لذلك
املتمتع باجلن�سية امل�رصية هو مواطنا م�رصيا ،ومن ح�صل



علي اجلن�سية أالمريكية هو مواطن �أمريكي ،ومن ُمنح اجلن�سية
الفرن�سية فهو مواطن فرن�سي....الخ .وت�ضع كل دولة القواعد
القانونية التي تنظم منح جن�سيتها أ
للفراد .يف م�رص حتى وقت
قريب كانت اجلن�سية امل�رصية متنح ألبناء امل�رصي املتزوج
من م�رصية ،وكذلك �أبناء امل�رصي املتزوج من �أجنبية ،يف حني
يغلق باب احل�صول علي اجلن�سية امل�رصية �أمام �أبناء امل�رصية
املتزوجة من �أجنبي .كان امل�رصي �إذا تزوج من �أجنبية متنح
الدولة �أبناءه اجلن�سية امل�رصية تلقائيا� ،أما امل�رصية التي
تزوجت �أجنبيا حتى لو كان عربيا؛ ف إ�ن �أوالدها يظلون �أجانب
يف نظر الدولة حتى لو عا�شوا طيلة حياتهم يف م�رص .هذا
الو�ضع جري ت�صحيحه منذ �سنوات بحيث �أ�صبح �أبناء امل�رصية
املتزوجة من �أجنبي يح�صلون -وفق �ضوابط معينة -علي
اجلن�سية امل�رصية �أ�سوة ب أ�بناء امل�رصي املتزوج من �أجنبية.
ويرتتب علي املواطنة القانونية –�أي حمل جن�سية دولة
ما -ثالثة �أمناط من احلقوق والواجبات :ال�سيا�سية ،واملدنية،
واالقت�صادية-االجتماعية .ت�شمل احلقوق ال�سيا�سية احلق يف
االنتخاب ،والرت�شيح ،والتنظيم� ..أهم احلقوق امل�شاركة يف
االنتخابات تر�شيحا وت�صويتا ،و�أهم الواجبات دفع ال�رضائب
والجراءات ال�رضيبية
امل�ستحقة علي كل مواطن وفق القوانني إ
املعمول بها.
تنطوي احلقوق املدنية علي كل من احلريات ال�شخ�صية،
واحلق يف أالمان ،واخل�صو�صية ،واالجتماع واحل�صول علي
املعلومات ،ف�ضال عن حرية االعتقاد والتعبري .ويف قلب
احلقوق املدنية ت أ�تي حرية ت�شكيل تنظيمات مدنية – أالحزاب
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والنقابات واملنظمات غري احلكومية -وحرية االنتقال واحلركة
واملقاومة ال�سلمية ،واحلق يف حماكمة عادلة.
�أما احلقوق االقت�صادية -االجتماعية فهي ت�شمل لي�س فقط
احلق يف امللكية ،ولكنها متتد �إيل احلقوق املرتبطة مبمار�سة
العمل ،مثل احل�صول علي �أجر عادل ،وعطلة دورية ،واحلق يف
ال�رضاب ،والتفاو�ض اجلماعي.
إ
يف هذا ال�سياق يتعني وجود �سلطة ق�ضائية م�ستقلة ،قادرة
علي حماية حقوق أالفراد من �أي افتئات عليها �سواء من جانب
خمتلف �أجهزة الدولة� ،أو علي يد أالفراد �أنف�سهم يف عالقاتهم
بع�ضهم بع�ضا .هذا �إيل جانب منظمات فاعلة للمجتمع املدين-
أ
والعالمية -التي تنه�ض دائما
وبالخ�ص املنظمات احلقوقية إ
علي حماية حقوق أالفراد ،و�صيانتها ،والك�شف عن جميع �صور
االنتهاك الذي قد يتعر�ضون له.
-2م�شاركة يف احلياة العامة:

ثاين معاين املواطنة يتمثل يف امل�شاركة يف احلياة العامة.
وعادة ما ي�شار �إيل ذلك بـ «املواطنة الفعالة» ،وت�شمل جماالت
كثرية ميكن ت�صنيفها آ
كالتي:
انتخابات حرة
 )1انخفا�ض القيود القانونية املفرو�ضة علي دخول
الفاعلني ال�سيا�سيني -أالحزاب ال�سيا�سية مثال -جمال املناف�سة
ال�سيا�سية.
 )2حرية حركة «ذات اعتبار» لكل الفاعلني ال�سيا�سيني،
حزبيني كانوا �أو غري حزبيني ،إلطالق حمالتهم االنتخابية،
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والرتويج لرباجمهم و�آرائهم.
 )3انتفاء وجود �أية قيود �أو تهديد من �أي نوع للناخبني يف
ممار�سة حق الت�صويت.
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� )4أن يكون العائد النهائي من االنتخابات ذا «معني»،
ُنتخبون القدرة علي ممار�سة
واملق�صود هنا �أن ميتلك أالفراد امل َ
�سلطتي الربملان يف الت�رشيع والرقابة� .إذا افتقروا �إيل ذلك
ت�صبح االنتخابات ذاتها بال معني ،رغم �أنها قد تكون جرت
ب�شكل دميقراطي.
حرية «املر�شحني»
العالن عن الربامج.
 )5حرية إ
)6حرية احلركة يف خمتلف الدوائر االنتخابية.
 )7حرية االجتماع والتنظيم.
انتخابات نزيهة
 )8تدار من خالل «�سلطة حمايدة» �سيا�سيا متتلك الكفاءة،
واملوارد التي تعينها علي الت�صدي لعمليات التزوير� ،أو «�رسقة
العملية االنتخابية» من جانب ال�سلطة� ،أو �أي قوي �سيا�سية
�أخري.
 )9تعامل �أجهزة الدولة -أ
بالخ�ص ال�رشطة واجلي�ش
واملحاكم -املر�شحني علي قدم امل�ساواة دون �أي اعتبار
ملوقفهم ال�سيا�سي.
العالن عن
 )10متتع كل املر�شحني بامل�ساواة الكاملة يف إ
العالم .ويف بع�ض احلاالت ب�سبب
براجمهم من خالل و�سائل إ
هيمنة احلزب احلاكم علي مقاليد احلكم لفرتات طويلة ،وما
يرافق ذلك من ت�شويه متعمد �أحيانا للمعار�ضة ،ي�صبح التوا�صل
العالم «�أمرا حتميا».
مع اجلمهور عرب و�سائل إ
 )11ال يجب �أن يخل تق�سيم الدوائر االنتخابية مبوقف
املعار�ضة يف االنتخابات ل�صالح ال�سلطة احلاكمة.
13

الدالء ب�صوته دون عقبات
� )12ضمان حق الناخب يف إ
الجراءات للحفاظ علي
�إدارية� ،أو تنظيمية ،و�أن تتخذ كافة إ
�رسية عملية الت�صويت.
14

 )13جتري عملية فرز أال�صوات يف �أجواء من ال�شفافية
الكاملة ،و�أن توجد �آلية حمايدة ومعلنة لت�سوية امل�شكالت،
والنزاعات املرتتبة علي العملية االنتخابية.
من هنا ف إ�ن املواطنة الفعالة ال ت�شمل فقط حقوقا وواجبات
علي املواطن مدرجة بالقانون ،لكنها تذهب �إيل �أبعد من ذلك-
�أي حتديد معايري ال�سلوك أالخالقية واالجتماعية التي يتوقعها
كل جمتمع من مواطنيه .وعادة ف إ�ن احلقوق والواجبات املكفولة
للمواطنني ،ونوعية ال�سلوك املرغوب من كل مواطن ت�شكل جماال
وا�سعا من النقا�ش ،واجلدل يف احلياة العامة ،ويربز يف هذا
ال�صدد العديد من آ
الراء املختلفة .يف جمال ممار�سة امل�شاركة
يف احلالة امل�رصية -تر�شيحا وانتخابا -البع�ض يري �أن
امل�سيحيني يعانون من م�شكالت مرتتبة علي انتمائهم الديني،
والبع�ض آ
الخر يري �أن أالمر مبالغ فيه .فريق يري �أن حقوق
املواطنة اخلا�صة باملر�أة منتق�صة ،يف حني يذهب �آخرون �إيل
�أن املر�أة م�ساوية للرجل ،ويف بع�ض املواقع تتقدم عليه .كل
العالم.
ذلك وغريه ي�شكل حيزا كبريا من النقا�ش يف و�سائل إ
قد يزداد �أو ينق�ص من فرتة ألخرى ح�سب طبيعة ما يثار من
م�شكالت ،وما يقع من �أحداث.
-3الع�ضوية ال�سيا�سية :

ثالث معاين املواطنة هو «الع�ضوية يف جمتمع �سيا�سي
معني» وهو ما يعادل االنتماء الوطني �إيل دولة �أو كيان
�سيا�سي بعينه .مي�س ذلك ق�ضية «�سيكولوجية» مهمة هي
القامة فيه.
ال�شعور باالنتماء للوطن ولي�س جمرد إ
15

هناك من امل�رصيني من يحمل اجلن�سية امل�رصية� -أبا عن
جد -لكنه ال ي�شعر باالنتماء للكيان امل�رصي� ،إما ب�سبب عدم
16

ح�صوله علي حقوقه املختلفة يف املجتمع� ،أو ما يواجهه من
متييز و�صعوبات علي �أر�ض الواقع ،و�أحيانا ب�سبب تزايد الف�ساد
الذي ي�ضعف «الروح الوطنية» العامة ،بحيث ت�ضطر �أن تدفع
ما يزيد علي قيمة اخلدمة العامة حتى حت�صل عليها؛ رغم �أن
حق لك .كل ذلك يجعلك يف النهاية تفتقد� -شعورا وفعال-
هذا ٌ
االنتماء للوطن.
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يرتبط ال�شعور باالنتماء �إيل الوطن بالتكامل االجتماعي.
يعني ذلك �إذا �شعر أالفراد -املختلفون يف الدين واملذهب
والثقافة واخللفية االجتماعية واالرتباط ال�سيا�سي -باالنتماء
�إيل الوطن؛ ف إ�ن ذلك ي ؤ�دي-تلقائيا� -إيل اندماج وان�صهار كل
املواطنني معا يف كيان �سيا�سي واحد دون تفرقة بينهم.

18

�أما �إذا غاب �أو �ضعف ال�شعور باالنتماء �إيل الوطن؛ ف إ�ن
ذلك ينعك�س �سلبا علي التكامل االجتماعي .يف هذه احلالة
ي�شعر أالفراد ب أ�ن الوطن مل يعد لهم ،والهوية الوطنية مل
تعد ت�ستوعبهم ،فيتجهوا مبا�رشة �إيل ما نطلق عليه «الوالء
أال�ضيق»� -أي االحتماء بالقبيلة ،والع�شرية ،واجلماعة الدينية،
ال�سالمية»
وامل�سجد ،والكني�سة .ي�صبح االنتماء �إيل «اجلماعة إ
ي�سمو علي االنتماء للوطن بالن�سبة للم�سلم ،وتتحول «الكني�سة»
�إيل عامل م�صغر يعي�ش فيه امل�سيحي ،يتعلق به ،وينتمي �إليه
علي ح�ساب االنتماء الوطني ال�شامل.
-4الرفاهة االجتماعية:

ي�شمل رابع معاين املواطنة حق كل مواطن يف احل�صول علي
فر�ص مت�ساوية لتطوير جودة احلياة التي يعي�شها.
ويتطلب ذلك توفري اخلدمات العامة للمواطنني ،وبخا�صة
الفقراء واملهم�شني ،و�إيجاد �شبكة �أمان اجتماعي حلماية الفئات
امل�ست�ضعفة يف املجتمع ،و�أن يظل لها �صوت يف الت أ�ثري علي
ال�سيا�سات العامة .يف �أحيان كثرية يحد الو�ضع االقت�صادي
من حرية متتع املواطن بحقوق املواطنة ،ومن قدرته علي
امل�شاركة يف ال� أش�ن العام .ال يتمتع الفقراء بحقوق املواطنة
كاملة ،وال�سبب يف ذلك يعود �إيل �ضعف قدرتهم علي املطالبة
بحقوقهم ،ومواجهة �أي متييز يواجههم ،وامتالك «ال�صوت» الذي
ميكن من خالله �أن يجعلوا مطالبهم م�سموعة عند �صانع القرار.
يف املجتمع امل�رصي �إذا كنت فقريا فلن تتمكن مثال من حتمل
تكلفة اللجوء �إيل املحاكم ،ولن يكون يف ا�ستطاعتك مواجهة �أي
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انتهاك حلقوقك يف ق�سم �رشطة �أو م�صلحة حكومية...الخ.

يف احلالة امل�رصية هناك م�شكالت حقيقية تتعلق مبمار�سة
املواطنة االجتماعية �سواء فيما يتعلق بتف�شي الفقر ،والذي
يطول نحو ن�صف ال�سكان ،ي�ضاف �إليهم الطبقة الو�سطي
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املت آ�كلة ،والذين يعدون يف أالدبيات احلديثة «الفقراء اجلدد».
يرتبط بذلك تراجع م�ستوي اخلدمات االجتماعية املقدمة
للمواطنني ،وتزايد معدالت البطالة ،وارتفاع أال�سعار ،وانخفا�ض
قيمة العملة الوطنية ،وتف�شي الف�ساد ،وهو ما ي�سبب ت آ�كل موارد
الحباط يف أالو�ساط العامة.
الدولة ،و�شيوع إ
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ويعاين املجتمع امل�رصي من وجود حالة تتعمق يوما بعد
يوم ،هي ارتباط املواطنة بالرثوة .فمن ميلك ي�ستطيع �أن يتمتع
بحقوق املواطنة .والعك�س �صحيح .ويف هذا ال�صدد ف إ�ن من
ميلك املال ي�ستطيع �أن يجد معاملة �أف�ضل علي يد م ؤ��س�سات
الدولة ،وميار�س �سلوكا ونفوذا �سيا�سيا �أف�ضل ممن ال ميلك ،هذا
�إيل جانب التمتع مبكانة جمتمعية �أف�ضل من غريه.
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�-5سلوك تعليمي:

ي�شري خام�س معاين املواطنة �إيل أ
«الن�شطة التعليمية» التي
ت�ساعد املواطنني علي �أن يكونوا مواطنني فاعلني ،م�شاركني،
يت�رصفون مب�سئولية جتاه جمتمعهم و�رشكائهم يف املواطنة.
وهو �أمر حتتاج �إليه الدول الدميقراطية التي ال ي�ستطيع النظام
�أن يعمل بها بكفاءة دون م�شاركة مواطنيها علي نطاق وا�سع.
ولكن هذا النمط من الفعالية وامل�شاركة من جانب املواطنني
ال ين� أش� تلقائيا �أو م�صادفة ،بل يحتاج �إيل جهد تعليمي
ممتد ي�شمل كل أالفراد ،يف كل م ؤ��س�سات املجتمع التي تعني
الن�سانُ .يعرف ذلك مب�سمي «تعليم
بالتن�شئة ،وي�ستمر طيلة عمر إ
املواطنة»� ،أو «التعليم من �أجل املواطنة» .ي�شمل ذلك نطاقا
وا�سعا من التعليم بدءا من مناذج ال�سلوك ،و�أمناط التفكري التي
يتعلمها الفرد يف أال�رسة ،مرورا باجلماعات التي تهتم بالتن�شئة
مثل جماعات الرفاق ،وامل ؤ��س�سات الدينية ،وانتهاء مب ؤ��س�سات
التعليم الر�سمي ،وحتديدا املدر�سة واجلامعة.
وعادة ما يرجى من «تعليم املواطنة» �أن ي�ساعد أالفراد
علي �أن يكونوا واثقني يف �أنف�سهم ،يواجهون التمييز واال�ستبعاد
ب�شجاعة ،ويكون لهم �صوت يف تقرير �شئون مدار�سهم ،واحلي
الذي يعي�شون فيه ،واملجتمع ب أ��رسه ،و�أخريا يكون لهم �إ�سهام
يف تطوير جودة احلياة يف املجتمع� ،سواء بالر�أي �أو اخلربة �أو
البداعي...الخ.
بالعمل إ
نظرة �شاملة

هذه املعاين املتنوعة ملفهوم املواطنة متكاملة متداخلة
ي�صعب الف�صل بينها.
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�-1إذا �شعر املواطن باالنتماء �إيل جمتمع �سيا�سي معني
كان �سباقا بال�رضورة �إيل امل�شاركة يف تقرير �شئونه ،والعمل
علي تطوير جودة احلياة فيه .والعك�س �صحيح.

�-2إذا تعلم ال�شخ�ص كيف يحيا مواطنا متفاعال واعيا
م�شاركا ف إ�ن ذلك �سوف ي ؤ�دي �إيل �أن ي�شارك بفعالية يف احلياة
العامة ،بحيث ت�صبح امل�شاركة «�أ�سلوب حياة» �أكرث منها
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«معلومات» يتعلمها ويرددها.
�-3إذا حتققت امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني
املواطنني ،بغ�ض النظر عن االختالف يف اللون �أو الدين �أو
اجلن�س �أو العرق �أو النوع؛ ف إ�ن ذلك ي ؤ�دي-تلقائيا� -إيل ارتفاع
ال�شعور الوطني لدي كل املواطنني ،وهو ما ينعك�س �-إيجابيا-
علي م�ستوي التكامل االجتماعي يف املجتمع.
-4يرتبط حتقيق املواطنة «ال�سيا�سية»� -أي امل�شاركة يف
احلياة العامة ،باملواطنة «االجتماعية»� -أي التمتع بالو�ضع
االجتماعي الالئق .ف إ�ذا ت�ضاءلت القدرات املالية لل�شخ�ص؛ ف إ�ن
هذا يدفعه �إيل العمل ليل نهار لتوفري احتياجاته ال�رضورية،
ولن يجد وقتا ملمار�سة العمل ال�سيا�سي .و�إذا كان الرت�شيح يف
االنتخابات ،وما يرافقه من �إنفاق مايل «مذهل» علي احلملة
االنتخابية� ،أ�صبح �أحد اال�شرتاطات أال�سا�سية للعب دور �سيا�سي
يف املجتمع ف إ�ن الفقراء -بال�رضورة� -سيكونون خارج �سياق
املناف�سة ال�سيا�سية ،ويحرمون بالتايل من فر�صة التمثيل
ال�سيا�سي.
يف اخلربة أالوربية تطور مفهوم املواطنة ح�سب ت�سل�سل
بد�أ فيه بالقانوين ثم ال�سيا�سي ثم االجتماعي� .أعني بذلك
�أن املواطن ح�صل �أوال علي امل�ساواة القانونية ،و�ضمانات
املحاكمة العادلة ،ثم اجته للح�صول علي احلق يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ،و�أخريا �أخذ مفهوم املواطنة �أبعادا اجتماعية يف ظل
�سيادة مفهوم دولة الرفاهة .Welfare State
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�أما يف اخلربة امل�رصية ف إ�نه من ال�صعب القول �إن هناك
مثل هذا الرتتيب الت�صاعدي يف نيل حقوق املواطنة .وال يزال
هناك �سعي لتحقيق املواطنة علي أال�صعدة الثالثة معا؛ حيث
مل يكتمل حتقيق �أي من �أبعادها ب�صورة �شاملة حتى يت�سنى
االنتقال للبعدين آ
الخرين.
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()2
نظرات على املواطنة فى م�صر

املواطنة لي�ست مفهوما جامدا بل متطور ،ينمو ويتقدم ح�سب
حالة التطور القانوين وال�سيا�سي واالجتماعي يف املجتمع.
من هنا ف إ�ن «املواطنة» متثل ذاكرة تاريخية تر�صد حركة
املواطنني جتاه احلرية وال�سلطة ،ولكنها يف نف�س الوقت حية
معا�شة ترتبط بتطور املجتمعات.
بد�أت م�رص معرفتها باملفاهيم احلديثة يف بناء الدولة
واملجتمع عندما تعمق ات�صالها بالغرب من خالل احلملة
الفرن�سية علي م�رص (1801-1798م) ،تال ذلك حقبة حاول
خاللها حاكم م�رص حممد علي (1849-1805م) �إن�شاء دولة
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حديثة ،وهو ال�سعي ذاته الذي �شكل هاج�سا يف معظم الفرتات
خالل القرن التا�سع ع�رش علي يد بع�ض خلفائه .ميكن خالل
هذه الفرتة �أن نقف �أمام عدد من املحطات أال�سا�سية-:
-1تكوين جي�ش مل�رص قوامه من امل�رصيني يف جتربة هي
أالويل منذ انتهاء الدولة امل�رصية القدمية .تويل امل�رصيون
�أمر الدفاع عن �أنف�سهم بعد �أن كانت اجليو�ش قوامها �إما
من الغزاة الذين تعاقبوا علي حكم م�رص �أو املرتزقة .كان
اجلي�ش يف البداية من الفالحني امل�سلمني� ،أ�ضيف �إليهم بعد
العالن ر�سميا عن
ذلك أالقباط امل�رصيون عام 1855م بعد إ
�إ�سقاط اجلزية عنهم .وقد اعتربوا منذ هذه اللحظة مواطنني
لهم حقوق املواطنة كاملة �أ�سوة ب�رشكائهم يف املواطنة من
امل�سلمني .ويري الباحثون �أن هذا التحول املهم �أ�سهم يف تدعيم
انتماء امل�رصيني – كمواطنني -بالوطن ،و�أر�سي بذلك املعني
ال�سيكولوجي اخلا�ص باملواطنة ،قبل �أن ميار�س املواطنون
حقوقهم القانونية وال�سيا�سية ،ويتمتعوا باخلدمات العامة
ب�شكل وا�ضح� .أكد ذلك قانون القرعة الع�سكرية الذي �صدر عام
1880م ،والذي مبوجبه �صارت اخلدمة الع�سكرية التزاما علي
كل م�رصي دون متييز ديني �أو اجتماعي.
�-2سفر العديد من الطالب امل�رصيني يف بعثات �إيل دول
�أوربا – وبخا�صة فرن�سا -طلبا للعلم .ه ؤ�الء املبعوثون عادوا
يحملون �أفكارا حديثة يف بناء الدولة واملجتمع ،م�ستمدة يف
أال�سا�س من خربة املجتمع أالوربي احلديث الذي يقوم علي
م ؤ��س�سات �سيا�سية ،ومواطنني لهم حقوق املواطنة كاملة،
ي�شاركون يف احلياة العامة ،ويجمعهم رغم االختالف بينهم يف
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الدين �أو اللغة �أو اللون انتماء وطني جامع للدولة التي يعي�شون
فيها .نذكر منهم علي �سبيل املثال ال�شيخ رفاعة الطهطاوي
(1873-1801م) الذي �سافر �إماما للبعثة الع�سكرية امل�رصية
ال�سالمية يف الفرتة من -1926
لت أ�دية ال�شعائر الدينية إ
1831م ،لكنه مل يكتف بهذا الدور بل نهل من املعارف احلديثة،
وعاد بر ؤ�ية حتديثية لوطنه .ولكن من املالحظ �أن فكرة «الوطن»
التي حاول الطهطاوي ا�ستنباتها يف الرتبة امل�رصية مل تكن
تعبريا عن مفهوم املواطنة يف الفكر الغربي ،بل كانت مت أ�ثرة
ال�سالمي» .ويف كل أالحوال ف إ�ن ن�رش هذه
مبفهوم «الوطن إ
أالفكار احلديثة -حتى �إن مل تكن يف ثوب مدين� -أدي الحقا
�إيل تطورات مهمة يف العقل ال�سيا�سي والقانوين امل�رصي.
�-3إن�شاء م ؤ��س�سات �سيا�سية حديثة .ن� أش� �أول برملان يف
اخلربة امل�رصية با�سم «جمل�س �شوري النواب» عام1866م.
دخل هذا املجل�س امل�رصيون -م�سلمون وم�سيحيون-
باالنتخاب .تبع ذلك �إن�شاء �أول وزارة م�سئولة �سيا�سيا �أمام
الربملان .امللفت �أن أالقباط ا�ستطاعوا �أن يدخلوا باالنتخاب
�أول برملان -يف اخلربة امل�رصية يف منت�صف القرن التا�سع
ع�رش ،يف حني �أنه بات من ال�صعب عليهم �أن يدخلوا الربملان
باالنتخاب يف �أواخر القرن الع�رشين .يف االنتخابات الربملانية
عام 1995م؛ فلم ينجح قبطي واحد.
-4ت أ��سي�س العديد من م ؤ��س�سات املجتمع املدين احلديثة.
وتتمثل يف اجلمعيات أالهلية ،ثم أالحزاب ال�سيا�سية التي عك�ست
التيارات ال�سيا�سية ال�سائدة وقتئذ ،و�إن ظلت ق�ضية التخل�ص من
االحتالل الربيطاين الذي بد�أ عام 1882م ق�ضية حمورية يف
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برامج أالحزاب والتجمعات ال�سيا�سية ،وال�صحف واملجالت
التي كانت ت�صدر وقتئذ وال�سيما يف نهاية ذلك القرن الذي �شهد
كذلك ن�شوء �أول تنظيم نقابي عام 1899م.
و�شهد الن�صف أالول من القرن الع�رشين حماوالت دءوبة
لت أ��سي�س املواطنة علي امل�ستوي اجلماهريي .حتقق ذلك يف
�أول ثورة �شعبية عرفتها م�رص عام 1919م .كان لها �أثر فعال
علي امل�ستويني املحلي والعاملي .تبع ذلك و�ضع �أول د�ستور
دائم عام 1923م .الذي ت�ضمن العديد من املبادئ التي ت�صب
مبا�رشة يف دعم مفهوم املواطنة .ن�ص الد�ستور علي �أن أ
«المة
م�صدر ال�سلطات» ،و�أن « املواطنني �سواء �أمام القانون ب�رصف
النظر عن االختالف يف الدين �أو اجلن�س �أو اللغة �أو العرق.....
الخ»� .أقر الد�ستور حقوق املواطنة كاملة للم�رصيني .و�سارت
الد�ساتري التي تعاقبت بعد ذلك و�صوال �إيل الد�ستور احلايل
عام 1971م علي هذا النحو� .شهدت هذه الفرتة -التي يطلق
عليها امل ؤ�رخون -العهد الليربايل (1952-1923م) ا�ستعادة
للتجربة احلزبية التي توقفت �إبان احلرب العاملية أالويل
رافقتها حرية �إعالمية وليربالية فكرية .ولكن على الرغم من
تنوع احلياة ال�سيا�سية والفكرية ،ف إ�ن أالحزاب التي تعاقبت
علي احلكم ف�شلت يف حل م�شكلة اال�ستعمار ،والتفاوت الطبقي
احلاد ،وانت�شار الف�ساد؛ مما عجل ب�سقوط النظام امللكي ،وقيام
ثورة  23يوليو عام 1952م.
اجته النظام الثوري اجلديد �إيل حل �أهم مع�ضلتني هما
اال�ستعمار وغياب العدالة االجتماعية .وقد ا�ستطاع التعامل مع
امل�شكلة أالويل من خالل جالء القوات الربيطانية عن م�رص،
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واجته �إيل حل �إ�شكالية غياب العدالة االجتماعية من خالل
ال�صالح الزراعي وال�سيا�سات اال�شرتاكية؛ وهو ما �أدي
قوانني إ
�إيل ن�شوء طبقة و�سطي قوية.

من هنا يعترب كثري من الباحثني العهد أالول للثورة �إبان
حكم الرئي�س جمال عبد النا�رص (1970-1952م) حتقيقا
للمواطنة يف بعدها االجتماعي .ولكن حدثت انتكا�سة يف
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حتقيق املواطنة علي ال�صعيد ال�سيا�سي .فقد قام النظام بحل
أالحزاب ال�سيا�سية ،و�أ�س�س بدال منها التنظيم ال�سيا�سي الواحد،
وقام بح�صار منظمات املجتمع املدين� ،أبرز �صوره �إخ�ضاع
اجلمعيات أالهلية للرقابة الكاملة من جانب وزارة ال�شئون
االجتماعية �آنذاك ،فيما عرف بالقانون رقم  32ل�سنة 1964م.
�أثر ذلك �سلبا علي معدالت م�شاركة امل�رصيني يف احلياة العامة.
هذا ف�ضال عن تعر�ض قطاعات من املعار�ضني �إيل تعنت من
جانب النظام النا�رصي.
ويري كثري من الباحثني �أن حقبتي اخلم�سينيات وال�ستينيات
من القرن الع�رشين حملتا العديد من املكا�سب للمر�أة امل�رصية.
على الرغم من قيام الدولة بحل االحتاد الن�سائي امل�رصي
عام 1956م علي �إثر قيام جمموعة من ال�سيدات بزعامة درية
�شفيق مطالبات باحلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،ف إ�ن الدولة ما لبثت
�أن منحت املر�أة امل�رصية حقوقها ال�سيا�سية؛ مثل احلق يف
االنتخاب ،وحق الرت�شيح يف العام نف�سه مبقت�ضي د�ستور عام
1956م .ودخلت �أول نائبة م�رصية الربملان عام 1957م،
وعينت �أول وزيرة م�رصية عام 1962م.
مل يكن الو�ضع خمتلفا بالن�سبة أ
للقباط .فقد ت�رضر الن�شاط
االقت�صادي للر�أ�سمالية القبطية ،والن�شاط ال�سيا�سي للنخبة
القبطية �أ�سوة بالنخب امل�سلمة ،من جراء عمليات الت أ�ميم
وامل�صادرة علي ال�صعيد االقت�صادي ،وحل أالحزاب ال�سيا�سية
ويف مقدمتها حزب الوفد -الوعاء احلزبي التاريخي أ
للقباط-
علي ال�صعيد ال�سيا�سي .وعلى الرغم من ذلك ف إ�ن حقبتي
اخلم�سينيات وال�ستينيات مل ت�شهدا �صعودا للتوترات الطائفية،
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بل علي العك�س �شهدت مدا وطنيا عاما ،وا�ستفادت الطبقة
الو�سطي القبطية من ال�سيا�سات النا�رصية ،وملعت �أ�سماء من
التكنوقراط أالقباط الذين انخرطوا يف امل�رشوع النا�رصي،
�سيا�سا واقت�صاديا.

التطرف
ولكن �سيظل من �أبرز النتائج ال�سلبية التي ترتبت علي
هذه املرحلة التاريخية بالن�سبة أ
للقباط هو ابتداع النظام
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النا�رصي مبد�أ التعيني يف املجال�س النيابية ل�ضمان متثيل
أالقباط �سيا�سيا ،ومل يجتهد بالقدر الكايف ال�ستمرار التقاليد
ال�سيا�سية التي �سادت مرحلة ما قبل الثورة التي كانت ت�شهد
دخول أالقباط بالربملان عرب �آلية االنتخاب ولي�س التعيني.
وال يزال املجتمع ال�سيا�سي يجني ثمار هذا التغيري يف �أ�سلوب
متثيل أالقباط �سيا�سيا ،ومل يعد من الي�سري جناح أالقباط يف
االنتخابات العامة.
يف منت�صف ال�سبعينيات حدث حتول �شامل يف التوجهات
الرئي�سية لل�سيا�سة امل�رصية يف عهد الرئي�س ال�سادات (-1970
1981م) خارجيا جري االنفتاح علي الغرب وبخا�صة الواليات
املتحدة ،وداخليا التحول نحو اقت�صاد ال�سوق ،وا�ستعادة
التعددية احلزبية ،وحرية �إ�صدار ال�صحف .ولكن ظلت القوانني
التي حتكم احلياة ال�سيا�سية مقيدة للفعل ال�سيا�سي احلر ،و�أدي
ال�سالم ال�سيا�سي �إيل حالة ا�ستنفار �شامل يف املجتمع،
�صعود إ
وما رافق ذلك من ت�صاعد العنف �ضد املواطنني امل�سيحيني،
واملبدعني ،ورجال ال�رشطة ،وكبار امل�سئولني يف الدولة،
وال�سياح أالجانب ،و�إنتاج خطاب ديني مت�شدد يكفر آ
الخر
الديني املختلف ،ويحط من � أش�ن املر�أة امل�رصية من خالل
�إعادة النظر يف املراكز القانونية ،أ
والدوار املجتمعية لكل من
امل�سيحيني ،واملر�أة .وهو خطاب بد�أ أ
لل�سف -يت�سلل �إيلالقطاع العري�ض من املجتمع امل�رصي الذي يتمتع -تاريخيا-
بخربة تعاي�ش ،وان�سجام بني خمتلف مكوناته .ارتبط ذلك بحالة
من التلك ؤ� احلكومي يف �إجناز التحول الدميقراطي احلقيقي .ومع
انح�سار موجة العنف أال�صويل منذ عام 1997م ،عاد املجتمع
34

وال�صالح ال�سيا�سي،
من جديد يتحدث عن خطاب املواطنة ،إ
والتحول الدميقراطي ،و�أ�صبح هناك ما ي�شبه التوافق بني
خمتلف مكونات املجتمع علي �رضورة التغيري ال�سيا�سي يف
اجتاه مزيد من الدميقراطية ،وم�شاركة املواطنني .وهو ما عرب
عن نف�سه يف التغيريات ال�سيا�سية التي �شهدها عاما 2004م
و2005م يف انتخابات رئا�سية بني عدة مر�شحني ،وبرملانية؛
ف�ضال عن تغيري بع�ض القوانني اخلا�صة باملمار�سة ال�سيا�سية،
و�إن كل ذلك مل يكن له مردود يف �إح�سا�س امل�رصيني بتمتعهم
بحقوق املواطنة.
وب�صفة عامة ،ف إ�ن حدوث حتول يف منت�صف ال�سبعينيات
وما تالها يف ال�سيا�سات االقت�صادية �صوب اقت�صاد ال�سوق،
دون وجود طبقة ر�أ�سمالية را�سخة ،ودولة قوية قادرة على
والن�سانية �أدي �إيل ت آ�كل
�إجناز املهام التنموية واملجتمعية إ
الطبقة الو�سطي التي ت أ��س�ست يف اخلم�سينيات وال�ستينيات،
وهو ما نال من حقوق املواطنة االجتماعية لقطاع عري�ض
من املواطنني؛ بحيث باتت املكانة ال�سيا�سية واملجتمعية
لل�شخ�ص ترتبط بامللكية� ،أكرث من ارتباطها مب ؤ��رشات التح�رض
االجتماعي املتمثلة يف التعليم والثقافة والعمل اجلاد.
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()3
عوائق املواطنة القانونية

غياب القدرة علي التمتع باملواطنة القانونية� ،أي امل�ساواة
يف احلقوق والواجبات ال تقت�رص علي فئة دون �أخري يف
املجتمع امل�رصي .هناك العديد من اجلماعات التي تعاين
من عدم امل�ساواة القانونية الكاملة ،وت�شعر بالغنب وفق �أ�س�س
خمتلفة .هناك متييز علي �أ�سا�س ديني (م�سيحي� -إ�سالمي)� ،أو
مذهبي (�سني� -شيعي)� ،أو نوعي (امر�أة -رجل)� ،أو مناطقي
(ريفي -ح�رضي)� ،أو اجتماعي (�أغنياء -فقراء) .من هنا ف إ�نه
من ال�رضوري عند النظر �إيل هذا أالمر الوقوف علي ال�صورة
كاملة� -أي امل�شهد امل�رصي برمته ،ثم بعد ذلك اخلو�ض يف
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مالمح ال�صورة ،والتعرف علي هموم اجلماعات املختلفة يف
امل�شهد اخلا�ص الذي تعي�شه.
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ال�صورة العامة

 .1هناك ت�سا ؤ�ل �أ�سا�سي ورئي�سي حول وظيفة القانون
يف املجتمع امل�رصي ،والذي بات منذ ثورة 1952م وحتى
وقتنا احلا�رض ي�ستخدم بو�صفه «�أداة» لفر�ض واقع اقت�صادي
واجتماعي و�سيا�سي معني� ،أكرث من كونه و�سيلة لتحقيق
امل�ساواة بني القطاعات املختلفة يف املجتمع� .أدي ذلك �إيل ما
ميكن ت�سميته بـ «تخمة قانونية» حيث حتول النظام القانوين
�إيل غابة من الت�رشيعات ،املت�ضاربة واملتناق�ضة يف كثري من
أالحيان ،وهو ما �أدي -يف جانب منه� -إيل �إهدار العدالة ،وفقد
القانون هيبته ،ال�سيما �أن عملية الت�رشيع ذاتها باتت تفتقر �إيل
املهنية ،و�شيوع الرغبة يف «�سلق القوانني» ،واللجوء يف بع�ض
القوانني خا�صة التي تت�صل باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �إيل
�صياغات ذات طبيعة «مطاطة» و»ف�ضفا�ضة» ميكن يف �أي
حلظة ا�ستخدامها يف االنق�ضا�ض علي احلريات ذاتها.
 .2القانون ذاته ال ي�صنع ب�شكل دميقراطي .كثري من
�أع�ضاء الربملان غري م ؤ�هلني ملمار�سة وظيفة الت�رشيع .يف هذه
احلالة ن�صل �إيل حالة �أطلق عليها الري داميوند� -أحد علماء
ال�سيا�سة املرموقني« -االنتخابات بال معني» ،وذلك عندما
يتمخ�ض عن االنتخابات -حتى لو جرت ب�شكل دميقراطي-
برملان غري قادر علي �أداء وظائفه .وتثور ال�شكوك ب� أش�ن مترير
قوانني بعينها �أو ت أ�جيل البت يف م�رشوعات قوانني ل�سنوات
الرتباطها مب�صالح �رشائح �ضيقة يف املجتمع ،وانتفاء مفهوم
ال�صالح العام .مثال علي ذلك ما �أ�شيع يف �أعقاب �إلغاء قرارات
احلاكم الع�سكري ب� أش�ن البناء علي أالرا�ضي الزراعية قبل و�ضع
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�إطار ت�رشيعي بديل عام 2004م .و�ساعد ان�ضمام بع�ض رجال
أالعمال �إيل الربملان �سواء باالنتخاب� ،أو بالتعيني علي حتقيق
ما ي�شبه االحتكار يف جمال عملهم الرئي�سي .مثال علي ذلك ما
حدث يف ق�ضية احتكار احلديد امل�سلح التي تناولها العديد من
التحقيقات واحلمالت ال�صحفية املتتالية ،ناهيك عن �سل�سلة
الق�ضايا املتتالية التي �أ�صبحت تعرف يف ال�صحف مب�سميات
من قبيل «نواب القرو�ض».
 .3الفقراء -وهم غالبية يف املجتمع امل�رصي خا�صة �إذا
�أ�ضفنا لهم بقايا الطبقة الو�سطي املت آ�كلة من املوظفني -هم
ال�ضحايا احلقيقيون لغياب حكم القانون ،يف الوقت الذي تنعم
فيه الفئات ال�صاعدة طبقيا والنخب ال�سيا�سية بح�صانة فعلية
يف مواجهة القانون وم ؤ��س�سات العدالة.
هذه احلالة قد تقود �إيل �شيوع ثقافة اخلوف لدى املواطن
الن�سانية.
العادي ،وابتعاده عن املطالبة ب أ�ب�سط حقوقه إ
ي�ضاف �إيل ذلك غمو�ض اللغة القانونية ،واقت�صار معرفتها
علي رجال القانون الذين قد ي�ستغلون يف بع�ض أالحيان جهل
العامة بها ،وارتفاع تكلفة اللجوء �إيل م ؤ��س�سات العدالة علي
نحو يجعل من ال�صعب علي الفقراء وذوي الدخول املحدودة
االنخراط يف نزاعات قانونية؛ مما يرتتب عليه �ضياع احلقوق
و�إهدار مبد�أ امل�ساواة يف املراكز القانونية بني املواطنني علي
ال�صعيد العملي .ي�ضاف �إيل ذلك تكد�س الق�ضايا باملحاكم
نتيجة طول �أمد التقا�ضي ،وتداخل القوانني ،و�ضعف امل�ستوي
املهني للق�ضاة ي ؤ�دي �إيل �ضياع العدالة.
يكمل هذه ال�صورة �ضعف اجلهاز ال�رشطي املنوط به تنفيذ
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أالحكام علي نحو يجعل من أالحكام الق�ضائية -املت أ�خرة-
غري ذات جدوى علي ال�صعيد العملي .يف املحاكم ع�رشات
آ
الالف من الق�ضايا الوهمية التي يحركها �أ�صحابها إلرباك
خ�صومهم وتعطيل م�سار العدالة .ي�شارك يف هذه املمار�سة
غري القانونية بع�ض املحامني �أنف�سهم ،م�ستغلني غمو�ض اللغة
القانونية ،وغابة الت�رشيعات التي توجد يف جمتمعنا ،وتكد�س
الق�ضايا يف املحاكم .وهكذا ي�صبح اللجوء مل ؤ��س�سات العدالة
و�سيلة ل�ضياع احلقوق� ،أو ت أ�خرها علي نحو يجعل من احل�صول
عليها غري ذي جدوى .من هنا مل يكن غريبا �أن ي�سنت البع�ض
قانونا خا�صا هو البلطجة� .أي العودة �إيل دولة ما قبل القانون
حني كان ال�شخ�ص يح�صل علي حقه بيده� ،أو بالركون لعزوته
وع�شريته....الخ.
 .4هناك حالة ازدراء فعلي من جانب املواطن العادي
بالقانون� .أب�سط مظاهر انتهاك القانون يجري يف املرور .ا�سنت
أالفراد قانونا موازيا خا�صا بهم يف قيادة ال�سيارات يعتمد
علي نظرات أالعني ،و�إ�شارات أال�صابع ،و�صيحات التنبيه ،ال
وجود لقواعد قانونية حتكم القيادة يف ال�شارع .و�أ�صبحت لهذه
والمياءات الفو�ضوية قد�سية .ف إ�ذا وقعت حادثة ُيالم
ال�شارات إ
إ
الطرف املخطئ ألنه مل يفهم �إ�شارة اليد التي قام بها الطرف
آ
الخر .ارت�ضى املجتمع تنحية دولة القانون ،وتطبيق قانون
�آخر موا ِز هو قانون الفو�ضىٌ .ويعد الف�ساد �أداة ت�سيري هذا النظام
حتى �صار عرفا متفقا عليه ،و�أ�صبحت له �رشعية �أكادميية
ت�ضاف �إيل �رشعيته العملية ،وذلك يف �ضوء الدرا�سات الوظيفية
التي جتعل للف�ساد وظيفة لتحقيق ال�ضبط االجتماعي من خالل
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�إعادة توزيع الدخول غري العادلة .يف املمار�سة اليومية ال
يجد املواطن العادي غ�ضا�ضة يف �أن ميار�س املظاهر ال�شكلية
للتدين بالتوازي مع ممار�سة الف�ساد.
ال�صورة اخلا�صة

 .1يف جمال حتقيق املواطنة القانونية جند �أنه علي
امل�ستوي الد�ستوري هناك �إقرار بحقوق املواطنة الكاملة
للم�رصيني جميعا ب�رصف النظر عن االختالف يف الدين �أو
القرار
العرق �أو اللغة �أو اجلن�س.....الخ .وعلى الرغم من �أن هذا إ
الد�ستوري بامل�ساواة الكاملة لكل من يحمل اجلن�سية امل�رصية؛
ف إ�ن هناك فئات ت�شعر بوجود متييز -علي امل�ستوي القانوين-
�ضدها .فمن ناحية أالويل يطالب قطاع عري�ض من أالقباط
وامل�سلمني علي ال�سواء بوجود ت�رشيع موحد لبناء دور العبادة
يف م�رص يعك�س امل�ساواة بني امل�رصيني جميعا .يف الوقت
الجراءات القانونية
احلا�رض هناك اختالف علي م�ستوي إ
املتبعة يف جمال بناء دور العبادة ،علي النحو الذي يجعل
من بناء م�سجد � أش�نا يخ�ضع للقواعد املعمول بها علي امل�ستوي
املحلي يف جمال الرتخي�ص بالبناء ،يف حني �أن بناء كني�سة
يتطلب قرارا �سيا�سيا من رئي�س اجلمهورية ،ويخ�ضع يف جميع
مراحله لال�ستق�صاء والتحري أالمني ،وقد ي�ستغرق أالمر �سنوات
طويلة حتى يح�صل أالقباط علي الرتخي�ص ببناء الكني�سة .يف
ال�سنوات أالخرية حدث حتول يف املوقف الر�سمي جتاه «ترميم
الكنائ�س» القائمة بحيث مل يعد ي�ستدعي �صدور قرار جمهوري،
بل بات يف �سلطة املحافظني .وعلى الرغم من ذلك فال يزال
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أالقباط ي�شعرون بوجود تفرقة �ضدهم يف بناء دور العبادة.
 .2على الرغم من �أن الد�ستور ين�ص علي حرية الر�أي
واالعتقاد ،ف إ�ن املمار�سة الفعلية تنكر مثل هذا احلق .فمثال
ال�سالم برتحاب وت أ�ييد-
تقابل حاالت تغيري العقيدة �إيل إ
قانوين وجمتمعي -يف حني �أن حاالت تغيري العقيدة من
ال�سالم �إيل ديانات �أخرى ،كامل�سيحية ال تواجه نف�س املعاملة
ٍإ
القانونية ،ويف بع�ض احلاالت يتعر�ض �صاحبها �إيل تعنت
ال�سلطات الر�سمية .ويذهب أالمر �إيل ما هو �أبعد من ذلك �سواء
يف رف�ض االعرتاف باملذهب البهائي ،وعدم ال�سماح ملعتنقيه-
وهم ع�رشات -بتدوين ا�سم هذا املذهب يف بطاقات الهوية،
أ
ال�سالم ال يعرتف باملذهب
والوراق الر�سمية ،بدعوى �أن إ
البهائي .وهناك -يف الوقت الراهن -حمالت «ت�شهري» �ضد
املذهب ال�شيعي من جراء تداعيات احلرب يف العراق ،وت أ�زم
املوقف يف امللف الفل�سطيني ،ووجود حالة ا�ستنفار جتاه الدور
اليراين يف منطقة ال�رشق أالو�سط.
إ
ال�سالم وامل�سيحية
 .3تعرتف الدولة ب أ�ديان ثالثة هي إ
واليهودية ،وهو ال�سند القانوين الذي ُيدفع به -حتى آ
الن -لرف�ض
االعرتاف بالبهائية؛ نظرا ألنها تخرج عن أالديان امل�شار �إليها.
ورغم ذلك ف إ�ن العقيدتني اليهودية وامل�سيحية ال تلقيان ذات
العالم والتعليم علي النحو الذي
االحرتام الواجب يف و�سائل إ
ال�سالم -دين أالغلبية العددية من امل�رصيني .وبينما
يقدم به إ
هناك خلط بني اليهودية وال�صهيونية يف العقلية العربية
ال�ساءة �إيل الديانة
عامة ،وامل�رصية خا�صة ،وهو ما ي ؤ�دي �إيل إ
ال�رسائيلي املمتد ،ف إ�ن
اليهودية علي خلفية ال�رصاع العربي إ
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العقيدة امل�سيحية -وهي عقيدة �رشكاء يف الوطن من امل�رصيني
يقدر عددهم ر�سميا بنحو  %10من ال�سكان� -أي ما يقرب من
ثمانية ماليني ن�سمة تتعر�ض �إيل ازدراء وطعن يف برامج التعليم
والعالم علي ال�سواء ،يف بع�ض أالحيان علي خلفية ال�رصاع
إ
الرهاب.
الكوين الذي تخو�ضه الواليات املتحدة وحلفا ؤ�ها �ضد إ
ال�سالمية ،ويف ال�صفحات الدينية
يف ال�صحف واملجالت إ
ال�سالمية ،واملواقع
املتخ�ص�صة يف ال�صحف ،والف�ضائيات إ
االلكرتونية ينظر �إيل امل�سيحية علي �أنها «ديانة حمرفة»،
وتعادل بالكفر وال�رشك ،وينعت الكتاب املقد�س بالتحريف،
ال�سالم ال�سلفي �أتباعهم
ويح�ض بع�ض الغالة من املنتمني �إيل إ
بنبذ امل�سيحيني اجتماعيا ،وعدم تهنئتهم ب أ�عيادهم� ،أو حتى
عدم حتيتهم .بالطبع هناك حاالت يحدث فيها �إهانة للدين
ال�سالمي �سواء علي ف�ضائيات �أو مواقع �إنرتنت ،ولكن مل يحدث
إ
العالم الر�سمي اململوك للدولة
الدانة يف إ
�أن وقعت مثل هذه إ
مثلما حتدث بالن�سبة للديانتني اليهودية وامل�سيحية.
 .4ت�شكو املر�أة امل�رصية من عدم امل�ساواة القانونية يف
بع�ض احلاالت .يف قانون العقوبات حتابي بع�ض الن�صو�ص
القانونية الرجل .فمثال يف جرائم الزنى ي�شتد العقاب القانوين
علي املر�أة مقارنة بالرجل ،يف حني �أن كليهما ارتكب اجلرم
نف�سه ،وي�ستحقان عقابا مت�ساويا.
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()4
�إ�شكاليات املواطنة ال�سيا�سية

ما ينطبق علي املواطنة القانونية ينطبق كذلك علي املواطنة
ال�سيا�سية ،ويعني ذلك �أن هناك جملة من ال�صعوبات العامة
التي تخف�ض من م�ستوي م�شاركة امل�رصيني جميعا يف ال� أش�ن
العام ،ولكن هذه ال�صعوبات ت أ�خذ �أبعادا �أخري عند احلديث
عن و�ضع جماعات بعينها تعاين من تهمي�ش �سيا�سي علي �أ�س�س
خمتلفة .يتطلب ذلك النظر �إيل ال�صورتني معا :ال�صورة العامة،
وال�صورة اخلا�صة.
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ال�صورة العامة:

هناك قا�سم م�شرتك نراه يف كل جوانب ال�صورة امل�رصية
العامة هو «غياب امل�شاركة» بجميع �صورها ،بدءا من و�ضع
ورقة يف �صندوق االنتخاب ،وانتهاء بتهرب ال�سكان من حتمل
امل�سئولية امل�شرتكة جتاه العقار الذي ي�سكنون فيه .ومل تزد
ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات الرئا�سية والربملانية عام
2005م -رغم كل مظاهر احل�شد والتعبئة التي بذلت -على
 -%25علي �أح�سن تقدير -ممن ميلكون بطاقات االقرتاع
(33مليون مواطن) ،وعددهم ال ي�صل �إيل ن�صف عدد ال�سكان
( 77مليون مواطن).
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ما أال�سباب التي جعلت هذه ال�صورة العامة تت�شح بال�سلبية
وغياب املبادرة؟
.1ال�شعب امل�رصي مل يعد يعرف ال�سيا�سة منذ �أكرث من ن�صف
قرن .كل ما يعرفه املواطن الذي يحمل قدرا من الوعي �أن هناك
حزبا حاكما دائما -ب�رصف النظر عن ا�سمه -قد يكون االحتاد
اال�شرتاكي� ،أو احلزب الوطني ،بجواره �أحزاب �أخري هام�شية
يعرف �أ�سماء بع�ضها بالكاد ،وعلي �أق�صي اليمني جماعات
ال�سالم ال�سيا�سي يف حالة �رصاع ممتد مع
راديكالية متثل إ
الدولة املركزية .يف انتخابات جمل�س ال�شعب يكون التناحر بني
�أ�شخا�ص ،وقدرات مالية ،و�أحيانا القدرة علي البلطجة �أكرث
منه تناف�سا بني برامج �سيا�سية يختار من بينها املواطن .كل
ذلك جعل مفهوم ال�سيا�سة غائبا عن ذهن املواطن ،الذي بد�أ
يتعامل مع احلياة العامة مبنطق بريوقراطي �رصف ،طاملا �أن
�سمات البريوقراطية متج�سدة فيه .البريوقراطي ال يرتك موقعه،
وي�شيخ علي كر�سيه ،ويبحث دائما يف اللوائح �أكرث مما يفكر
يف الواقع ،وي�ضخم �إجنازاته ويهون من �أخطائه .ويف الواقع
ال�سيا�سي أال�شخا�ص يظلون يف مواقعهم -وهي ظاهرة زحفت
ألحزاب املعار�ضة ذاتها ،والوجوه يف احلياة العامة تكاد ال
تتغري ،تتوافق حينا م�صاحلها ،وتت�صادم �أحيانا م�شاريعها،
وهناك خطاب تكاذب ال ي�صمت.
.2الت�سا ؤ�الت الكربى تطرح يف املجتمع امل�رصي يف �أ�ضيق
نطاق ،يف حني �أن الت�سا ؤ�الت ال�صغرى تهيمن علي مفردات
احلياة� .أدي ذلك �إيل �أن ي�صبح املجتمع يف قمته «�ساخنا»
ويف �أعماقه «�سطحيا» .ت�سا ؤ�الت النا�س �أكرث ب�ساطة مما
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تت�صور النخبة امل�رصية ،ب�شتى تفريعاتها وم�شاربها .ويكفي
مطالعة ال�صحف حتى نعرف �إيل حد ين�شغل النا�س بق�ضايا
ب�سيطة ،وتراودهم ت�سا ؤ�الت �أكرث بدائية مما نتخيل .بعد مرور
نحو عامني من ال�سخونة ال�سيا�سية� ،أي 2005م و 2006م،
ال تزال الغالبية العظمي من ال�شعب امل�رصي لي�ست لها عالقة
مبا�رشة بال�سيا�سة .هذه الظاهرة جعلت ما يكتب يف ال�صحف
من تفاعالت ومعارك �شيئا ،وما يجري علي �أر�ض الواقع �شيء
�أخر� .أ�صبحت ال�سيا�سة -مبعني ال�سعي للتغيري ال�سيا�سي -حكرا
علي ب�ضعة �آالف ،مركزهم الرئي�سي و�سط القاهرة� ،سواء فيما
يكتب يف ال�صحف� ،أو ما يحدث يف �شارع عبد اخلالق ثروت
من مظاهرات ومواجهات� .أي �أن املجتمع ال�سيا�سي اختزل
يف جمرد �شارع .ما �رس هذا االن�سحاب اجلماعي من احلياة
العامة ،مبا حتويه من تفاعالت ،ال تخلو �أحيانا من طرافة
وت�شويق ،وما ت�شهده من معارك ال تخلو هي أالخرى من ابتذال
واتهامات؟ .امل�س أ�لة ب�سيطة يبلغ عدد الفقراء �أكرث من ن�صف
عدد ال�سكان .وتقوم م ؤ��س�سات التن�شئة الدينية بزرع «القدرية»
يف نفو�س النا�س ،فال يرون عالقة بني الرتدي املعي�شي وحتمية
التغيري ال�سيا�سي .وم ؤ��س�سة أال�رسة تزرع «اخلوف» يف �أفئدة
العالم «متواطئة» تقدم ر�سائل متناق�ضة،
�أبنائها ،وم ؤ��س�سة إ
دينا وفهلوة وحتررا وتطرفا وجهال و�شعوذة ،ال�شخ�ص ذاته
الذي ميتلك ف�ضائية تقدم الن�ساء العاريات ،هو ذاته الذي يقدم
الفنانات املحجبات «التائبات» علي ف�ضائية �أخري .وم ؤ��س�سات
ال�سيا�سة -هي أالخرى -بكل �أنواعها و�أ�شكالها ،حكومية وغري
حكومية ،تكر�س ثقافة «اال�ستبداد»� .إذن هذا ال�شخ�ص أالمي
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الفقري هو فري�سة �أ�رسة «�سلبية» ،و�إعالم «متواطئ» ،وم ؤ��س�سة
دينية «تواكلية» ،وم ؤ��س�سة �سيا�سية «راكدة» ...البديل الوحيد
�أمامه هو االن�رصاف ،والبحث يف الت�سا ؤ�الت الب�سيطة -ال�ساذجة
�أحيانا -طاملا �أن الت�سا ؤ�الت الكربى – اجلادة �أحيانا -لي�س
له ن�صيب فيها.
.3مل تعد امل�رشوعات ال�سيا�سية ت�ستهوي ال�شباب� ،أو تنال
قدرا من اهتمامهم ،رغم �أنهم �رشيحة �أ�سا�سية مهمة طاملا
كان لها دور يف �إن�ضاج التجارب الدميقراطية يف العديد من
دول العامل من �رصبيا �إيل �أوكرانيا مرورا بجورجيا ،كان
ال�شباب دائما حا�رضين ،متفاعلني ،يدفعون املجتمع علي
طريق التغيري الدميقراطي .متردهم يقودهم �إيل ر ؤ�ية أال�شياء
من حولهم مبنظور يختلف عن جيل «الكبار» الذي ي�ستقر يف
والر�شاد» يف عامل مل يعد يروق
خميلتهم ب أ�نه م�صدر «الن�صح إ
ال�صالح
لهم .و�إذا مل ينخرط ال�شباب يف �شئون جمتمعهم ،ف إ�ن إ
الدميقراطي يف م�رص �سيظل جمرد حديث «نخب» يف غرف
مغلقة ،ون�شاط ملجموعة من ال�سيا�سيني ،غالبيتهم ينتمون �إيل
�أجيال ال�ستينيات وال�سبعينيات يف املقام أالول .ال�شباب يف
حالة اغرتاب �سيا�سي .يجب �أن نعرتف بذلك .الهوية الوطنية
�ضاقت عن ا�ستيعابهم فاختاروا هويات جديدة من �صنعهم؟
هويات تفكيكية ،تبعرث �أكرث مما جتمع ،وجتعل رحلة اخلال�ص
الفردي أالناين �أف�ضل من اخلال�ص الوطني اجلماعي .البع�ض
تنبنى هوية ا�ستهالكية .حتولت بطاقات االئتمان ،وماركة
ال�سيارة ،وا�سم النادي ،ونوعية املنتجع ال�صيفي �إيل �أداة تعريفه
يف املجتمع .يتعاىل علي غريه حتى يداري �إحباطه ال�شخ�صي.
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ثان تبني هوية اجل�سد� .أ�صبح �إبراز مفاتن اجل�سد،
وفريق ٍ
وتدليله ،وحماولة ال�سمو علي غريه من أالج�ساد هو قناة العبور
�إيل املجتمع� .أغاين الفيديو كليب ،أ
والفالم ال�ساخنة امللتهبة
الثارة منوذجا للهوية اجلديدة .وفريق ثالث تبني هوية
مب�شاهد إ
النرتنت .وك أ�ن احلوار مع ال�شا�شة �أف�ضل من امل�شاركة اجلادة
إ
علي �أر�ض الواقع .عامل جديد من احلرية وال�سماوات املفتوحة
ال يحتاج �إيل ت أ��شرية دخول ،ال رقابة وال و�صاية عليه .ميكن
�أن يتجول ال�شباب بحرية يف مواقع املعرفة ،ويكون �صداقات
عابرة للحدود والثقافات .وفريق رابع يلهث وراء لقمة العي�ش.
وقدميا قالوا ال�سيا�سة مل تخلق للجائع .وفريق �آخر ارتد �إيل
الوالء أال�ضيق بحثا عن املعني واحلماية .عاد ال�شباب �إما �إيل
أال�رسة �أو القبيلة �أو اجلماعة الدينية الطائفية .ال�شباب القبطي
تقوقع يف الكنائ�س ،وال�شباب امل�سلم حت�صن باجلماعة الدينية
وامل�ساجد ،و�صارت امل ؤ��س�سة الدينية هي كل عامله ووطنه بعد
�أن تال�شي الوطن مبفهومه الوا�سع .عمليا مل يعد يري قطاع من
ال�شباب يف الهوية الوطنية �إطارا يجمعه .فهو �إما �أ�سري هوية
ا�ستهالكية �أو غريزية �أو الكرتونية �أو معي�شية �أو دينية طائفية.
ال�شباب �إما عاطلون� ،أو م�ستغرقون يف العمل� ،أو يفرت�شون
املقاهي� ،أو يعي�شون يف ترف .والفئة أالخرية هم قلة يف مواجهة
كرثة كادحة .والنتيجة �أن ال�شباب ال عالقة له بالواقع �إما ق�رسا
�أو ترفا .احلل هو �أن يخرج ال�شباب من الهويات التفكيكية التي
�صنعها لنف�سه� ،أو فر�ضها تيار العوملة اجلارف عليه ،ويجد
هوية جديدة جتمعه علي �أر�ضية الوطن .اخلربة التاريخية ت�شري
�إيل �أن الوطنية حني تتالزم مع الدميقراطية ت�شكل هوية جديدة
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جتتذب �أول ما جتتذب ال�شباب.
.4هناك حالة من التداخل يف عمل خمتلف امل ؤ��س�سات
ال�سيا�سية واملجتمعية .تقوم كل م ؤ��س�سة بوظيفة ،وهو ما
ي ؤ�دي �إيل خدمة غايات املجتمع .هناك حالة من التداخل يف
وظائف امل ؤ��س�سات .فمن ناحية ال تقوم أالحزاب ال�سيا�سية
بدورها يف تن�شئة املواطنني علي امل�شاركة ،وخو�ض املناف�سة
ال�سيا�سية� .أما النقابات املهنية فقد تركت وظائفها التي قامت
من �أجلها ،وهي حماية ممار�سة املهن وتطويرها� ،إيل ممار�سة
ال�سالم ال�سيا�سي عليها.
عمل �سيا�سي يف ظل هيمنة تيارات إ
ويف �ضوء تراجع م ؤ��س�سات املجتمع عن القيام بدورها حتولت
امل ؤ��س�سة الدينية �إيل م ؤ��س�سة امل ؤ��س�سات ،تقوم بوظائف كل
امل ؤ��س�سات :تعليمية ،واجتماعية ،وطبية ،و�إن�سانية ،وترفيهية
�إيل جانب لعب دور �سيا�سي.
من �أهم �أ�سباب �ضعف املواطنة ال�سيا�سية (�أي امل�شاركة)
غياب املناف�سة ال�سيا�سية ،والتي ميكن تو�ضيح مالحمها
كالتايل:
-1هناك �إفراط يف القيود القانونية املفرو�ضة علي دخول
الفاعلني ال�سيا�سيني -أ
بالخ�ص أالحزاب ال�سيا�سية� .أدي ذلك
�إيل وجود كيانات حزبية ه�شة ال ت�ستند �إيل قاعدة اقت�صادية
اجتماعية مثل �أحزاب املعار�ضة الهام�شية ،يف الوقت الذي
توجد فيه قوي �سيا�سية لها قواعد �شعبية لي�س لها تنظيم
حزبي .تو�صف هذه القوي يف أالدبيات ال�سيا�سية باملحجوبة
الخوان امل�سلمون وال�شيوعيون،
عن ال�رشعية ،وهى يف أال�سا�س إ
ي�ضاف �إليهم التيارات التجديدية يف احلركات ال�سيا�سية
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القائمة ،وبالتحديد م�رشوعا حزبي الو�سط والكرامة.

-2ال تتمتع أالحزاب ال�سيا�سية مب�ساحة من احلركة علي
م�ستوي اجلماهري ،مما �أدي �إيل ح�صارها يف املقار احلزبية،
واقت�صار حركتها علي �إ�صدار �صحف «حمدودة التوزيع» ،مما
�أدي �إيل غيابها الكامل علي م�ستوي ال�شارع ال�سيا�سي ،وعدم
54

قدرتها علي التفاعل مع املواطن العادي يف املجتمع.
-3هناك خطاب مناه�ض للمعار�ضة ال�سيا�سية ب�صورة
العالم ،و�إن قلت حدته يف العامني
عامة ،يف بع�ض منابر إ
العالمي الن�سبي علي م�ستوي
أالخريين ،مع حالة االنفتاح إ
العالم املرئي ،واملكتوب ،وااللكرتوين .قاد ذلك �إيل حالة
إ
عدم ثقة يف أالحزاب ال�سيا�سية علي امل�ستوي اجلماهريي .ولو
ت أ�ملنا أالفالم ال�سينمائية التي طرحت للتدليل علي ف�ساد العهد
ال�سابق لثورة 1952م �سنجدها تربط -ب�صورة �أو ب أ�خرى-
بني ممار�سة ال�سيا�سة احلزبية والف�ساد ،وعدم القدرة علي خدمة
امل�صالح الوطنية العامة ،واالنكفاء علي امل�صالح ال�شخ�صية
ال�ضيقة.
-4تعاين أالحزاب ال�سيا�سية من فقر الدميقراطية الداخلية،
وهو ما �أدي �إيل كرثة االن�شقاقات يف �صفوفها ،وخروج عدد من
الكوادر من �أبنيتها ،وما �شهده عملية انتقال القيادة يف حزب
الوفد من �أعمال عنف ،وبلطجة �أدي �إيل ت�شويه الظاهرة احلزبية
ب�صورة عامة .يف الوقت الذي تطالب فيه أالحزاب بالدميقراطية
والتداول ال�سلمي لل�سلطة جند �أنها يف تكوينها و�سلوكها غري
دميقراطية ،تنزع دائما لل�شمولية.
 -5هناك حالة من التداخل بني الدولة واحلزب احلاكم،
بحيث حتول كالهما �إيل مرادفني علي ال�صعيد العملي� .أدي ذلك
الداري للدولة -هي مملوكة بحكم
�إيل توظيف مقدرات اجلهاز إ
التعريف لكل املواطنني -لتحقيق م�صالح �سيا�سية �ضيقة
للحزب احلاكم ،أ
والفراد املرتبطني به ،و�شبكات امل�صالح
املتحالفة معه .يبد�أ ذلك من تخ�صي�ص ال�سيارات اململوكة
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للدولة خلدمة احلزب احلاكم ورجاله ،وانتهاء بتحول ال�صحافة
القومية �إيل �أبواق للحديث عن ن�شاط احلزب احلاكم ،وقد ميتد
أالمر لي�شمل الهجوم والت�شهري باملعار�ضة ،ورموزها ،رغم
�أن هذه ال�صحف متول من ميزانية الدولة التي ميولها دافع
ال�رضائب امل�رصي� ،سواء املوايل للحكومة �أو املعار�ض لها �أو
غري املكرتث بال�سيا�سة وهم أالغلبية ال�ساحقة.
ال�صورة اخلا�صة :

-1تعاين فئات عديدة من عدم القدرة علي التمثيل ال�سيا�سي
يف املجال�س املنتخبة ،مثل جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،واملجال�س
املحلية وغريها .هذه الفئات تواجه متييزا علي م�ستويات عديدة.
هناك فئات تواجه متييزا علي م�ستوي ديني ،حيث ي�صعب علي
أالقباط الو�صول �إيل الربملان باالنتخاب ،وي�ستعا�ض بدال منه
بتمثيل أالقباط عن طريق التعيني ،وعادة ما يدين أالقباط
املعينون بالوالء للحكومة �أكرث من كونهم ممثلني أ
للقباط.
وهناك فئات تواجه متييزا ب�سبب النوع ،مثل الن�ساء الالتي
يعانني من �صعوبات جمة يف الو�صول �إيل الربملان يف ظل
�سيادة ثقافة ذكورية .وهناك فئات تعاين من عدم القدرة علي
التمثيل ال�سيا�سي ب�سبب الو�ضع االجتماعي االقت�صادي مثل
الفقراء ،و�آخرون ب�سبب تراجع الت�صويت علي �أ�سا�س �إيديولوجي
مثل التيارين الليربايل والي�ساري.
-2تعاين فئات عديدة من عدم الو�صول �إيل مواقع �سيا�سية
يف املجتمع وفق معايري خمتلفة .هناك وظائف قيادية يف
جهاز الدولة -ال�سيا�سي والبريوقراطي -ال ي�صل �إليها أالقباط،
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وهي املنا�صب نف�سها التي ال ت�صل �إليها املر�أة .ونظرا للتداخل
ال�شديد بني جهاز الدولة واحلزب احلاكم ،ف إ�ن هناك منا�صب
�سيا�سية يجري تخ�صي�صها علي �أ�سا�س من الوالء ال�سيا�سي �أكرث
من الكفاءة ،وهو ما يدفع �أ�صحاب االجتاهات املعار�ضة �إيل
خارج �سياق املناف�سة علي تويل هذه املنا�صب.
�-3شيوع خطابات دينية حت�ض علي ال�سلبية والعزوف عن
امل�شاركة .بع�ض هذه اخلطابات جندها يف أالو�ساط امل�سيحية
التي نتيجة اال�ستبعاد والتهمي�ش جل أ�ت �إيل التعلق بـ «الوطن
ال�سماوي» علي ح�ساب «الوطن أالر�ضي» .هذه اخلطابات جندها
ال�سالم ال�سيا�سي ال�سلفي ،الذي ين�رش خطابا
يف بع�ض �أو�ساط إ
دينيا متزمتا ،ويف املقابل يعزف عن املمار�سة ال�سيا�سية.
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()5
ملاذا أ�كون «مواطنا»؟

بعد هذا ال�رسد املطول حول مفهوم املواطنة� ،أبعاده،
مظاهره ،م�شكالته وجتلياته �سيكون بديهيا طرح �س ؤ�ال �أ�سا�سي
هو :ملاذا املواطنة؟ هل �رضوري �أن �أكون مواطنا؟ وملاذا دائما
تت�صدر الدعوة �إيل املواطنة اخلطابات ال�سيا�سية ،أ
والحاديث
العالمية ،واملواقف العامة؟
إ
تكون مواطنا أ
لل�سباب التالية :
.1الثقة فى النف�س

�إحدى فوائد املواطنة هي الثقة يف النف�س ،و�أعني بذلك �أن
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يثق املواطن يف قدراته ،ويعي�ش منتميا ال منعزال ،م�شاركا ولي�س
متفرجا .هناك دائما فرق بني الالعب واملتفرج .الالعب ي�شارك
يف تقرير م�صري املباراة� ،أما املتفرج فلي�س له �إال ال�صمت �أو
الهتاف .يف �أحيان كثرية نحن نواجه اللحظات امل ؤ�ملة من
غياب العدالة؛ �إما بابتالع الظلم؛ �أو بال�رصاخ الذي تتداخل فيه
أال�صوات .املطلوب لي�س هذا �أو ذاك .ممار�سة املواطنة تخرج
ال�شخ�ص من دائرة التهمي�ش �إيل حيز الفعل.
الن�سان علي مواجهة
يف �أحيان كثرية يرتبط الفعل بقدرة إ
التمييز الذي ميار�سه املجتمع �أو بع�ض �رشائحه �ضد بع�ضهم
البع�ض .بع�ض الرجال ميار�سون متييزا �ضد الن�ساء ،وبع�ض
امل�سلمني ميار�سون متييزا �ضد امل�سيحيني ،وبع�ض امل�سيحيني
وامل�سلمني ميار�سون متييزا �ضد بع�ضهم بع�ضا علي خلفية
االختالف يف املذهب �أو املعتقد الديني ،وبع�ض أالغنياء
ميار�سون متييزا �ضد الفقراء.....الخ .دوائر التمييز تت�سع،
وتتقاطع �أحيانا ،وتتوازي �أحيانا �أخري .ولكن يف كل أالحوال
ال ميكن ك�رس حلقة التمييز املفرغة ما مل يقف املواطن يف وجه
التمييز ،ويقول «ال» يف وجه التعنت ،والظلم ،وغياب العدالة.
حتتاج املواجهة �إيل �شجاعة وثقة بالنف�س ،وهو �أمر يزرعه
مفهوم املواطنة يف الفرد ،من خالل الت أ�كيد علي امل�ساواة
القانونية بني املواطنني ،وحقهم يف امل�شاركة يف ال� أش�ن العام،
وم�ساهمتهم يف تطوير جودة احلياة.
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�.2صوت فى احلياة

املواطنة جتعل للمواطن �صوتا يف تقرير �شئون جمتمعه.
يعني ذلك عدة �أمور� .أوال �صوتا انتخابيا يف اختيار ال�شخ�ص
�أو احلزب �أو االئتالف الذي يري �أن برناجمه يحقق �صالح
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الوطن من وجهة نظره .وثانيا �صوتا حما�سبيا يف م�ساءلة
من انتخبهم ال�شخ�ص لتويل موقع �سيا�سي علي طبيعة �أدائهم
لدورهم ،هل �أ�صابوا �أم �أخط أ�وا؟ .وثالثا �صوتا عقابيا يطول كل
من �أ�ساء يف ممار�سة وظيفته العامة بانتخاب غريه يف �أقرب
فر�صة انتخابية .ورابعا �صوت الثقة بتجديد اختيار من �سبق
انتخابهم ،و�أثبتوا نزاهة وا�ستقامة وكفاءة يف �أداء وظائفهم.
هذه التنويعة من أال�صوات ميار�سها املواطن علي م�ستويات
عديدة؛ بدءا من احتاد املالك يف العمارة التي ي�سكن بها،
مرورا باملوظفني الذين تكتظ بهم دواوين احلكومة ،وانتهاء
باالنتخابات العامة .احلياة اختيارات متالحقة ومتنوعة .وكل
الدالء
مواطن له �صوت يف هذه االختيارات .من يتقاع�س عن إ
ب�صوته فهو يعني �أنه يت�سبب يف انتخاب �شخ�ص غري كفء،
والبقاء علي فا�سد يف موقعه ،وحرمان �شخ�ص �أكرث نزاهة
إ
وكفاءة يف تويل من�صب ي�ستحقه.
.3تطوير احلياة

املواطنة توفر م�ساحة للمواطن كي يعمل علي تطوير نوعية
احلياة يف املجتمع .تتطور وتتقدم املجتمعات بجهود �أبنائها
جميعا� .إذا تقاع�س بع�ض منهم عن امل�ساهمة يف جهود التطوير
ينتك�س املجتمع ،وت�ضطرب �أحواله .احلياة تعج باملواهب
والمكانيات .هناك من يقدم م�رشوعا اقت�صاديا ،و�آخر يقدم
إ
أ
عمال فنيا ،وثالث �إنتاجا �دبيا ،ورابع برناجما �سيا�سيا ،الخ.
يف كل جمال من جماالت احلياة تتنوع الر ؤ�ى وتختلف آ
الراء .ال
يجب �أن نرتك ال�ساحة خالية من التنوع ،نقدم بع�ضا منه فقط،
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ونحرم املجتمع من البع�ض آ
الخر ب�سبب ان�سحابنا ،وي أ��سنا،
وعدم رغبتنا يف امل�ساهمة يف جودة احلياة يف هذا املجتمع.
التنوع ميزة ،وتعدد آ
الراء يجعل من الي�سري علي �أ�صحاب القرار
�أن يروا ال�صورة بعيون خمتلفة ،ويجعل من ال�صعب عليهم
جتاهل ر�أي حل�ساب �آخر� ،أو تف�ضيل وجهة نظر بدعوى عدم
وجود «البديل».
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()6
املواطنة «املرفو�ضة»!

ولكن ماذا لو كنت �شغوفا ب أ�ن يكون لك �صوت وم�ساهمة
يف املجتمع؛ يف حني �أن املم�سكني بزمام أالمور ال ي�ستمعون،
�أو يرف�ضون وجهة النظر البديلة� ،أو يعاقبون من يقول ر�أيا
خمتلفا؟ ماذا �أفعل يف مواجهة من يريد الفرد رعية ،ولي�س
مواطنا ،متفرجا ولي�س العبا� ،صامتا ولي�س متحدثا ،خفي�ض
ال�صوت ولي�س متحدثا� ،سلبيا ولي�س م�شاركا ،من�سحبا ولي�س
فاعال؟ كيف �أعي�ش املواطنة؟
الجابة عن كل هذه الت�سا ؤ�الت املت�شابكة لي�ست �سهلة،
إ
ولكن من ال�رضوري التفكري فيها ،واال�شتباك معها.
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.1املواطنة لي�ست قرارا يتخذ يف مواجهة موقف� ،أو منحة
تعطي مرة واحدة ،ولكنها عملية ممتدة ،تتقدم حينا ،وتتقهقر
حينا �آخر .يف كل أالحوال هي عملية م�ستمرة مرتاكمة .هذه هي
خربة املجتمعات التي حققت املواطنة ،ن�صا وفعال .ا�ستغرقت
هذه العملية فرتة زمنية حتى ا�ستقرت أالو�ضاع القانونية
للمواطنني ،و�أر�سيت دعائم نظام �سيا�سي يقوم علي امل�شاركة،
ونظام اجتماعي يقوم علي العدالة .ومل يحدث ذلك �إال بعد رحلة
ن�ضال طويلة �شارك فيها كل املواطنني ،وكان من ال�رضوري �أن
يحدث ذلك يف نهاية املطاف «ثمرة كفاح» م�رشوعة لكل �أبناء
املجتمعات املتقدمة.
.2املواطنة لي�ست خيارا �سهال ،هناك �أعداء كثريون يرتب�صون
بها .ومن ال�صعب ت�صور �أن مت�ضي رحلة املواطنة دون �أن ترتطم
بها عقبات عديدة .هناك جمموعات من املواطنني ت�شعر بال�سمو
واال�ستعالء علي غريها أل�سباب تاريخية �أو دينية �أو مذهبية
�أو عرقية �أو ثقافية...الخ .ه ؤ�الء لن يقبلوا خيار امل�ساواة مع
غريهم ب�سهولة� .إذا ن�ص القانون علي امل�ساواة بني املواطنني،
�سنجدهم يف الواقع العملي يوا�صلون ممار�سة التمييز .من
وال�رصار علي ممار�ستها ي ؤ�دي
الميان باملواطنة ،إ
هنا ف إ�ن إ
يف نهاية املطاف �إيل تغيري هذه العقلية اال�ستعالئية ،ويقود
الن�ساين آ
للخر
�إيل حالة من «التوا�ضع املجتمعي» و»القبول إ
املختلف» علي قاعدة االحرتام املتبادل.
.3املواطنة لي�ست نهجا م أ�مونا .هناك من يري يف املواطنة
«خطراً» ينبغي �إزالته .احلكومات امل�ستبدة ال تريد �أن تري
أالفراد يف موقع «املواطن» قدر ما تبغي ح�رشه يف خندق
66

«الرعية» .بالطبع فهي ال تري �إال نف�سها ،وال ت�سمع �إال �صوتها،
وال تقبل �إال ما يروق لها .وبالتايل ف إ�ن املواطن الواعي
حلقوقه وواجباته ،الناقد وامل�شارك ،الراغب يف انتخاب حكامه
وم�ساءلتهم لن يكون «مقبوال» لدي احلكومات امل�ستبدة التي
�ستلج أ� بالت أ�كيد �إيل �إفزاعه ،وترويعه ،و�إخرا�س �صوته ،ودفعه
�إيل مقاعد املتفرجني ال�سلبيني.
.4املواطنة لي�ست اختيار املقهور دائما .قد ت�ستغرب من هذا،
ولكن هذه هي احلقيقة .يف �أوقات كثرية جند «املقهور» يف�ضل
ال�سالمية
حالة الالمواطنة أل�سباب �أخري .اجلماعة الدينية -إ
وامل�سيحية -التي ت أ�خذ املواطن يف كنفها بعيدا عن الدولة،
تف�ضل �أن يعي�ش هذا ال�شخ�ص حالة الالمواطنة .واملر�أة التي
تربي �أبناءها الذكور علي اال�ستعالء علي الفتيات تفعل ذلك
بدافع باطني يري �أن املر�أة كائن �أقل �أو علي �أح�سن تقدير غري
م�ساو للرجل.
ٍ
.5املواطنة لي�ست منهجا تربويا مقبوال .يف املجتمعات
التي تفتقر �إيل الدميقراطية يكون اختيار م ؤ��س�سات التن�شئة
هو تربية أالجيال املتالحقة علي «اخلنوع» و»اخل�ضوع»
ولي�س «امل�شاركة» و»حرية الر�أي» .هذا النمط من التكوين نراه
يف أال�رسة ،وامل ؤ��س�سة الدينية ،واملدر�سة ،واجلامعة ،ودواوين
احلكومة....الخ .الكل يدفعون الفرد كي يكون خامال �سلبيا
مهم�شا باختياره و�إرادته .البع�ض يلج أ� �إيل هذه التن�شئة بدافع
اخلوف علي أالجيال ال�شابة ،والبع�ض آ
الخر يزرعه ق�رسا لتمديد
حالة اال�ستبداد ،وجتريف الدميقراطية من املنبع� ،أي نزع
ال�شعور باملواطنة ،وت�صفية احلاجة �إيل ممار�ستها.
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()7
أ�ريد املواطنة

لل�رصار
�أعداء املواطنة كرث ..ولكن هناك م�ستلزمات �أ�سا�سية إ
علي ممار�ستها ،وال�سعي الدءوب لتج�سيدها علي �أر�ض الواقع.
الوعي أ�وال

حتتاج ممار�سة املواطنة ب�شتى �صورها �إيل وعي .املواطنة
القانونية� -أي امل�ساواة يف احلقوق والواجبات -حتتاج �إيل
�إملام باحلقوق املكفولة للمواطن .واملواطنة ال�سيا�سية� -أي
امل�شاركة يف ال� أش�ن العام -تتطلب معرفة باخلريطة ال�سيا�سية
أ
للحزاب ،واجلماعات ال�سيا�سية ،والق�ضايا املتداولة يف احلياة
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العامة .واملواطنة االجتماعية� -أي ال�سعي للح�صول علي
اخلدمات العامة -ت�ستدعي معرفتها� -أوال -ثم ال�سعي �إيل
املطالبة بها� .إذن ي�شكل الوعي «البنية أال�سا�سية» للمواطنة الذي
بدونه يظل املواطن «متفرجا» حتى لو كان �شغوفا بامل�شاركة.
النرتنت
يتولد الوعي من متابعة ال�صحف والف�ضائيات ومواقع إ
والندوات العامة...الخ .ويحمل ع�رص املعلومات ميزة التدفق
املعلوماتي غري امل�سبوق ،وتالزم ال�صورة مع اخلرب ،واحلدث
العالن عنه ،وتعدد م�صادر املعرفة .كل ذلك خلق بيئة
مع إ
ميكن للمواطن فيها �أن يعي�ش واعيا.
ويحتاج الوعي �إيل «عقل نقدي» ،ي�ستقي املعلومة ،يحللها،
وي�صنفها ،وميار�س النقد لها .هذا هو ال�سالح احلقيقي يف
العالمية املفتوحة .احرتام املواطن لدوره
جمتمع ال�سماوات إ
يف املجتمع ي�ستند �إيل قدرته علي ممار�سة النقد ،فال يغرر به
�أحد ،وال توجه حركته يف املجتمع �شائعة �أو معلومات مغلوطة
�أو يجد نف�سه جمرد «نفر» يف قطيع �سيا�سي .وكلما ارتفعت
معدالت ال�شفافية تطلب أالمر تربية علي العقل النقدي ،والقدرة
علي احل�صول علي املعلومة ،وحتليلها ،والت أ�كد من دقتها قبل
اتخاذها �أ�سا�سا لتكوين الر�أي واملمار�سة.
التنظيم ثانيا

املواطنة تخاطب الفرد ،وكل مواطن مطالب ب أ�ن ميار�س
مواطنته يف املجال العام .وعلى الرغم من ذلك ف إ�ن من �سمات
املجتمع احلديث هو القدرة علي التنظيم املدين .هذا ما يج�سده
مفهوم ر�أ�س املال االجتماعي  Social Capitalحيث يقوم
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أالفراد املواطنون ب إ�ن�شاء روابط ومنظمات مدنية ب إ�رادتهم
احلرة تعرب عن قناعاتهم ور ؤ�اهم ،وي�سعون من خاللها
لتحقيق م�صاحلهم امل�شرتكة .هذه امل ؤ��س�سات املدنية تن� أش�
علي �أ�سا�س من الثقة واالحرتام املتبادل ،وتتحول �إيل هيئات
تدار دميقراطيا بوا�سطة �أع�ضائها .يتعلم فيها املواطنون
كيف ميار�سون الدميقراطية ،ينتخبون و ُينتخبون ،ينتقدون
و ُينتقدون ،ي�س أ�لون و ُي�س أ�لون ،يحا�سبون و ُيحا�سبون .يكت�سبون
ثقافة مدنية جديدة تقوم علي النقا�ش واحلوار وقبول آ
الخر
املختلف والتعددية .ت�شكل جميعها ثقافة املجتمع احلديث
الذي ال ي�ستبعد �أحدا ،بل يثمن كل ر�أي ،ويقدر االختالف بو�صفه
م�صدرا للرثاء �أكرث من كونه عامال للتفرقة .هذه هي الثقافة
التي ينبغي �أن حتكم عمل املنظمات غري احلكومية والنقابات
أ
والندية والروابط املهنية...الخ .من هنا ف إ�ن املجتمع احلديث
ال يعرف ت�صنيف املواطنني علي �أ�سا�س اللون �أو النوع �أو الدين
�أو العرق ،هذه كلها تعرب عن �سمات جمتمع تقليدي ما قبل
احلديث ،ولكن يعرف املجتمع احلديث التمايز واالختالف علي
�أ�سا�س املوقع ال�سيا�سي �أو االجتماعي �أو الثقايف ،حيث ي�صبح
رجال أالعمال مهما اختلفت مذاهبهم وم�شاربهم فريقا واحدا
جتمعه م�صالح م�شرتكة ،ويتحول �أهل كل مهنة -مهما تباينت
�أديانهم وجن�سهم -جماعة مهنية واحدة جتمعهم امل�صالح
ذاتها ،وهكذا .يف هذه احلالة ي�ستطيع املواطن �أن يجد وعاء
م ؤ��س�سيا �أو�سع يعرب من خالله عن �آرائه وم�صاحله وم�شكالته
وهمومه .يبلورها يف �شكل حمدد ،وينا�ضل علي �أر�ض الواقع
من �أجل حتقيقها.
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املجال العام املدين ثالثا

يجب �أن يكون املجال العام مدنيا مفتوحا لكل املواطنني
مهما اختلفت �أديانهم ومذاهبهم� ،أو تنوعت م�شاربهم ال�سيا�سية،
�أو تباينت مواقعهم االجتماعية .الكل يجد نف�سه يف املجال
العام .ونعني باملجال العام امل ؤ��س�سات ال�سيا�سية والنقابية
والهلية ،املنظمات البريوقراطية املدنية أ
أ
والمنية ،و�سائل
العالم ومنافذ التعبري يجب �أن تعامل جميعا املواطنني علي
إ
ال�سالم
قدم امل�ساواة .من هنا ال يحق ألي ف�صيل �سيا�سي -مثل إ
ال�سيا�سي� -أن يختطف املجال العام حل�سابه ،يغلقه علي نف�سه،
يفر�ض عليه ت�صوراته ،ويجرب آ
الخرون علي م�سايرة منوذجه.
واحلر�ص نف�سه يجب �أن يالزم احلكومة ذاتها التي ال ي�صح
�أن متنع �أو حتا�رص �أي تيار �سيا�سي� ،أو فكري عن التعبري عن
نف�سه ،والرتويج ألطروحاته .وين�سحب أالمر ذاته علي املنظمات
البريوقراطية� -سواء كانت املدنية �أو أالمنية -فال تفرق بني
مواطن و�آخر ،وال حتابي جماعة علي �أخري ،وال جتعل فريقا
من املواطنني يواجه عنتا �أو متييزا ب�سبب انتمائه الديني �أو
ال�سيا�سي �أو الفكري.
وال يحق للم ؤ��س�سة الدينية �أن متار�س لونا من امل�صادرة
إلنتاج املثقفني والفنانني .الكل �سواء يف املجال العام
ألنه املجال احليوي ملمار�سة املواطنة .يعرب الكل عن �آرائه
ومواقفه وم�صاحله يف �إطار من احرتام القانون ،الذي يطبق
بحزم علي اجلميع دون حماباة �أو متييز �أو تفرقة .املواطنون
يجب �أن يكونوا حري�صني علي مدنية املجال العام ،متنبهني
�إيل حماوالت الهيمنة عليه من احلكومة� ،أو احلزب احلاكم� ،أو
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ال�سالم ال�سيا�سي� ،أو القوي ال�سيا�سية أالخرى.
ٍإ
التم�سك بالوطن رابعا

�أحد �أهم التحديات التي تعرت�ض �سبيل املواطنة هو �شيوع ما
ميكن �أن نطلق عليه أ
«الممية الدينية» تتخطي حدود الوطن ذاته،
الن�سان بو�شائج وروابط «كونية» �إن �صح التعبري.
وتربط إ
املواطن يرتبط ببقعة جغرافية حمددة ،وحدود مر�سومة،
وجن�سية معروفة .امل�رصي م�رصي ،أ
والمريكي �أمريكي،
والفرن�سي فرن�سي ،وال�سعودي �سعودي ،واملاليزي ماليزي.
وهكذا .هناك آ
الن دعاوى تتمرد علي مفهوم «الوطن» ذاته،
وتعتربه «قيدا» �أكرث من كونه م�ساحة جغرافية ملمار�سة حقوق
املواطنة.
أ
ويف ر�أيهم �أن الديان �صارت �أوطانا ،وي�صبح �أبناء الدين
الواحد يف �شتي بقاع أالر�ض �أبناء وطن واحد .امل�سيحي
امل�رصي ي�شارك امل�سيحي أالمريكي معتقدا واحدا في�صبحان
�أبناء «�أمة م�سيحية واحدة» ،وامل�سلم امل�رصي ي�شارك امل�سلم
الندوني�سي معتقدا واحدا ،في�صريان �أبناء «�أمة �إ�سالمية
إ
واحدة»� .أين الوطن؟ �أين التاريخ امل�شرتك بني �أبناء أالوطان
الواحدة؟ �أين االختالف الثقايف؟ كل ذلك ال اعتبار له طاملا �أن
«الدين» حتول �إيل وطن �أكرث من كونه �إميانا �أو عقيدة .هذا أالمر
يختلف عما يرتدد حاليا من حديث حول «املواطن العاملي».
الذي يقول �إن هناك -اليوم -مواطنة عاملية ،يف �صورة
تقارب الثقافات وال�شعوب يف ظل تيار العوملة الكا�سح ،ال
يلغون �أو يت�سامون علي املواطنة القومية ،وحق ال�شعوب يف �أن
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يكونوا مواطنني يف دولة قومية لها علم ون�شيد وطني وتاريخ
وثقافة وم�ستقبل يحلم به �أبنا ؤ�ها .من هنا ف إ�ن أالمر يحتاج
�إيل مت�سك حقيقي مبفهوم الوطن ،وعدم الت�ضحية به قربانا
أ
للممية الدينية.
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