
 

 

 

 املواطنة: املفهوم واملسارالتارخيي
 وجيه كوثراين

 
  (  م  2006هـ / 1427  صيف ) العدد الخامس عشر مجلة التسامح ، 

 

 

   
  (Conceptاملواطنة كمفهوم اترخيي )_ 1

إذا ما افرتضنا أن "املواطنة" هي "مفهوم" فإّن االفرتاض هبذا املعىن      
يستدعي اىل الذهن أسئلة تردان إىل بنياٍت واتريخ حتوالت يف فقه اللغة 

التارخيية ، واملصطلحات ،  وإىل مآالت جديدة يف االستخدام خالل التجربة 
حىت أضحى تعبري املواطنة جزءاً من ثقافة اجتماعية وسياسية جديدة يعرب عنها 

ابحلداثة ،  وجزءاً من نظام سياسي يقوم على الدستور ،  ودولة وطنية تقوم 
على السيادة الوطنية ،  سيادة شعب على أرض حمددة ،  وجزءاً من حقوق 

تماعي يضحى الفرد فيه مواطناً يف وواجبات ينتظم فيها الفرد مبوجب عقد اج
 دولة .

حتقق ذلك يف التاريخ الغريب احلديث ، وكان أبرز جتلياته إعالن االستقالل      
م وأفكار الثورة الفرنسية وقبلها  أدبيات التنوير ، وبصورة 1776األمريكي 

 م .1789خاصة  إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف عام 
قاقات حصلت نسبّياً وبشكل متفاوت يف غضون هذه اإلحاالت الستح     

القرن التاسع عشر يف أورواب والوالايت املتحدة جيعلها الدارسون أسساً مكّونة 
للمفهوم ،  مفهوم املواطنة .  بل ِإنَّ االنتكاسة اليت منيت هبا أورواب يف غضون 

شية والنازية حربني عامليتني خالل القرن العشرين وظهور الدول التواتليتارية والفا
جعال من املسألة الدميقراطية املتمحورة حول حقوق املواطن  مسألًة حموريًة  -

بذلت جهود فكرية ودستورية حلمايتها كمكسب اترخيي ولتطويرها يف اجتاه 
توسيع أطر احلرايت واحلقوق للمواطن _ اإلنسان .  فكان توسيع شرعة حقوق 

شني ومؤسسات اإلنسان يف اجتاه حقوق املرأة والطفل  ُعوِقني واملهمَّ
َ

والعمل وامل



اجملتمع املدين واالعرتاف بنسبية الثقافات وتعددها ،  واحرتام حقوق األقليات. 
( يف ما هي الدميقراطية ؟ Alain Touraineيكتب آالن تورين )

اسي ال السيوأتسيساً على هذا اهلاجس الذي يهدف إىل إعادة ِإحياء اجمل
يف النصف الثاين من القرن العشرين بل يف أواخره : "ينبغي  للدميقراطية وتطويره

حتديد الدميقراطية ال بوصفها تغلب اجلامع والشامل على اخلصوصيات،  بل 
بوصفها متثل الضماانت املؤسسية اليت تتيح اجلمع بني وحدة العقل الوسائلي 

 وبني 
ة هي سياسة تنوع الذاكرات ،  اجلمع بني التبادل واحلرية ،  فالدميقراطي

االعرتاف ابآلخركما قال شارل تيلور" .  وهي كما يشري عنوان كتابه بصيغة 
 السؤال : هي "حكم األكثرية أم ضماانت األقلية ؟" 

 اخلالصة : أن مفهوم املواطنة حييل إىل شرطني أساسيني :
الدولة الوطنية ،  وما يستتبع ذلك من إقامة جمتمع قومي ، )وطين( يقوم  -

 تيار إرادة العيش املشرتك بني أبنائه .على اخ
والنظام الدميقراطي واستدعاءاته الكثرية على مستوى التوازن بني احلقوق  -

 والواجبات ،  بني اخلاص والعام ،  وبني اخلصوصيات والشمول .
تلك هي ابختصار مرجعية مفهوم املواطنة كما استقرت عاملياًّ أتسيساًّ على   

عاملية ،  مهما اجتهدت أطراف حبصرها يف الغرب ،  اترًة   جتربة اترخيية أضحت
حبجة املغايرة واخلصوصية القومية أوالدينية وكما يفعل بعض اإلسالميني 

والقوميني ، وأخرى حبجة اختالف طبائع الثقافات وصراعاهتا األبدية 
 )هانتنغتون( أو اترًة اثلثة حبجة التفاوت يف درجة التطور والتقدم بني "عالٍ 

اترخيي" حمكوم عليه ابلصراعات العضوية والدموية واألهلية )ومنه العال 
اإلسالمي( وبني عال أهنى فصل التاريخ فدخل مرحلة ما بعد التاريخ ،  وهو 

 العال الدميوقراطي الغريب ،  )فوكوايما( .
ال يتسع جمال الورقة ملناقشة مثل هذه األطروحات ،  ذلك أن اإلشارة  
( ملفهوم املواطنة عرب إحالتها إىل conceptionدف تقدمي تصور )هلا تسته

مرجعيتها التارخيية أي إىل التجربة التارخيية _ الغربية  اليت أضحت على الرغم 



من املقاومات األيديولوجية هلا يف األطراف أو يف املركز وعلى الرغم من التنظري 
ري عند بعض الدارسني اإلثنولوجي أو التارخياين األحادي اجلانب و احلص

الغربيني ،  جتربًة تنحو ألن تصبح منوذجاً عاملياًّ ،  ومن هنا نعتها )املواطنة( 
بصفة املفهوم ابملعىن الفلسفي ،  أي "الفكرة بوصفها جمردة وعامة أو على 

  1األقل قابلة للتعميم"
ارنة لكن هذا التجريد أو التعميم ،  لفكرة املواطنة ال يستبعد ضرورة املق 

بني املرجعيات املختلفة وكذلك بني التواريخ املختلفة .  وذلك أن الوعي 
التارخيي ، ومبا هو وعي حلالة انعطاف أو حتّول أو تغري سريع أو بطيء يف 

مسار الذهنيات والعقليات واألفكار وكذلك يف املفردات واملصطلحات ويف 
اإلنتاج والتبادل ،  املؤسسات واهلياكل وطبيعة السلطات والدول وعالقات 

يفرتض )أي الوعي( وضع املسارات اليت ختتزهنا وحتفظها الذاكرات الفردية 
واجلماعية عرب الرواية الشفهية أو النصوص املكتوبة أو السلوك املعيش ،  أو 

الرموز اللغوية الواعية أو غري الواعية يف جمال البحث التارخيي واإلثنولوجي 
لتمايز بني التصورات املختلفة للمفهوم الواحد الذي إلدراك أوجه االختالف وا

أضحى عاّماً ومن مث عاملياًّ وهو مفهوم املواطنة ، من هنا قد يكون مفيداً أن 
يف  Citoyen جنري مقارنًة بني مصطلح مواطن يف املرجعية العربية ،  ومفردة

 . غربيةاملرجعية ال
املرجعية (يف citizenship,  citoyen)عضو املدينة(  ) -2

 الغربية :
أي  citoyenأو   citizenshipتعطي القواميس األجنبية ملعىن  

وتعبري املدينة يفيد  La cité"عضو املدينة" ،  معىن االنتماء إىل املدينة  . 
يف اإلصطالح اليوانين والالتيين القدمي معىن التنظيم السياسي يف منطقة ،  

ي مدينة وريفاً جماوراً( هي هيئة مجاعية ( قبل أن تكون أرضاً )أcitéفاملدينة)
(un organisme collectif جيمع بني أعضائها وحدة اترخيية : )

( . واملنتمي إىل هذه اهليئة هو ما يسمى culteومنط من العبادات والشعائر )
 . citoyenعضو املدينة أي 



لعضو فثمة عالقة محيمة بني اهليئة والعضو فيها :  املدينة احلقة تنجب ا 
احلق ،  كان هذا ما عرّب عنه أفالطون يف اجلمهورية عندما شدد على العالقة 

( .  Ethique et politiqueاحلميمة بني السياسة واألخالقيات )
كذلك فإن أرسطو كان مييز اإلنسان عن احليوان ابنتماء األول إىل مدينة .  

حييل إىل مبدأ سيادة  وهذا املفهوم للمدينة اليواننية )املدينة _ الدولة( كان
 2( الناموس .nomosالقانون الذي ُعِرف يف اليواننية بتعبري )

ومهما يكن من أمر نظام املدينة اليواننية حيث وّزعه هريودوت على  
 -(  monarchieأمناط ثالثة : النظام الدميقراطي واألوليغارشي وامللكي)

ُجّل االهتمام يف دراستها   فإن مدينة أثينا الدميقراطية هي اليت استحوذت على
كنموذج للدميقراطية اليواننية القدمية وكمرجعية لتوصيف "العضو فيها" أي 

املواطن سواء لناحية االنتماء أو لناحية حق املشاركة يف احلياة السياسية فيها .  
. على أن املرجعية اليواننية اليت شدد  3"حيث متارس حرية الفرد حبماية املدينة"

النهضة األوروبية )بدءاً من القرنني اخلامس عشر والسادس عشر( ،  يف عصر 
على العودة اليها يف اآلداب والفنون واألفكار السياسية ،  ل تكن إالّ ذريعة 

ملواجهة الكنيسة القروسطية اليت كّرست مبدأ احلق اإلهلي يف احلكم ،  وملقارعة 
ار يف السلطات ،  وهي وظيفة االستقواء السياسي ابلدين ورفض خلط األدو 

وامللكيات املطلقة ،   ت الشاملةاحلالة اليت مثّلتها قروانً يف أورواب اإلمرباطوراي
وفيها زال املفهوم األثيين "للمواطن" والذي يرتكز انتماؤه على مبدأين :  احلرية 

واملساواة أمام القانون ، ليسود يف اجملتمعات القروسطية األوروبية مبدأ االنتماء 
إىل الكنيسة والطاعة املكّرسة لِْلَمِلِك ،  وذلك وفقاً خلطوط طبقية حاّدة كان 
ميليها نظام اإلقطاع السائد.  واملقصود ابلذريعة أو الوسيلة هنا أن العودة إىل 

التاريخ اليوانين والروماين أيضاً  كانت مبثابة االستجابة لظروٍف اترخيية جديدة 
تجارية وحركة االكتشاف والتوسع واألنسنة ونتائج أطلقتها عملية نشوء املدن ال

احلروب الدينية املدمرّة اليت جّيشت احلشود البشرية على قاعدة االنتماء 
املتعصب للفرقة الدينية ، فكانت أفكار ميكيافلي للفصل بني السياسة والدين 

  ،  ودعوة لوك إىل التسامح من خالل الفصل بني السلطتني الدينية واملدنية ،



فصل ودعوة هوبس إىل الدولة _ احلكم )األقوى من اجملتمع( وصوالً إىل مبدأ ال
لسلطات عند مونتسكيو .. كانت كل هذه التحّوالت يف األفكار مبثابة بني ا

املواكبة لتاريخ جديد يصنع يف أورواب ويف العال اجلديد )الوالايت املتحدة( .  
تُُه تكمن يف "حداثته". أي يف قطي عته عن املاضي .  صحيح أنه كان جيري وِجدَّ

احلديث عن مرجعية يواننية ورومانية للقوانني والتشريعات ونظام املدينة من قبيل 
ِلّياً" لكن التاريخ  التواصل مع هذا التاريخ القدمي ،  بوصفه "اترخياً تَ َوسُّ

 "احلديث" كان يبىن من جديد وال يزال حىت اليوم قيد البناء، وكما نالحظ من
خالل ما يكتب اليوم حول الدولة والدميقراطية واملواطنة واجملتمع املدين وحقوق 

 اإلنسان .
لقد متاثل مفهوم الدولة الوطنية والقومية )املتعارف عليه مبفهوم      

الدولة/األمة( مع مفهوم الدولة/املدينة وحل بذلك وبصورة تدرجيية حمل الدولة 
جيي مفهوم املواطن _ الفرد  حمل مفهوم األمرباطورية كما حّل وبشكل تدر 

 احلشد والكتل اجلماهريية والرعية .
ومع  الثورات الدميقراطية يف غضون القرنني : الثامن عشر والتاسع عشر  

،  وقيام دساتري الدول الدميقراطية أتسيساً على شرعة "حقوق اإلنسان 
وت الواحد ،  أي على واملواطن" بدأ يتكّرس حق االقرتاع العام القائم على الص

 قيمة املواطن ،  كفاعلية يف املشاركة السياسية وآليات اختاذ القرار .
ل يكن ذلك طفرًة أو هناية للنهضة األوروبية ،  أو صيغة شكلية  

ساً ملفهوم  أضحت كما يرى بعضهم بال مضمون ،  بل كان ذلك مساراً مؤسِّ
املنفتح والقابل للتطور الدائم بفعل "املواطن" احلديث ، ببعده اإلنساين العاملي 

التطورات والتحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومواكبة الفكر هلذه 
 التحوالت . 

صدر يف ابريس خالل العام احلايل كتاب بعنوان : تكريس املواطن ، اتريخ 
 4االنتخاب العام يف فرنسا.

ئلني بتحول يدحض صاحب الكتاب احُلجج اليت يثريها بعض القا 
الدميقراطية التمثيلية إىل آلية شكلية ،  فريى "أن مبدأ االنتخاب العام ليس 



حمض حرية شكلية ،  فهو يؤسس نوعاً من املساواة بني البشر ،  بل هو 
 يؤسس اجملتمع نفسه" .

صحيح أن مبدأ االنتخاب العام ل يكن موضع إمجاع حىت منتصف  
بيقاً شامالً واجتماعياًّ حىت منتصف القرن القرن التاسع عشر ، ول يطبق تط

العشرين )..( إالّ أن منطلق فلسفته اليت تقوم على حقوق املواطن _ اإلنسان 
الفرد )الطبيعية( ،  يظل منفتحاً على التطوير والتوسيع ،  وكما حصل يف 

التاريخ فعالً ،  بدءاً من جتاوز قانون االنتخاب الفرنسي مثالً شرط الفروقات 
طبقية واملهنية )اخلدامة والرهبنة( وجتاوز شرط النصاب املايل الضرييب ، وشرط ال

م الذي 1944( ،  إىل جتاوز شرط اجلنس يف قانون 18إىل  25السن )من 
أعطى املرأة حق االقرتاع ،  إىل املطالبة الدائمة يف توسيعه اعتماداً على فلسفة 

 . 5احلق الطبيعي لإلنسان _ املواطن
إشكالية اليوم تظل ابلنسبة للمواطن الفرد الذي يعيش يف دولة على أن  

دميقراطية )عريقة( هي يف مدى القدرة على التوافق من خالل املعادلة الصعبة ، 
ولكن الغنية ، بني تطلب مزيٍد من محاية احلرية واليت قد تتعارض مع العدالة يف 

رض مع بعض أنواع بعض وجوهها ، وبني ضرورات تطلب العدالة اليت قد تتعا
من احلرية . إهنا إشكالية غنية ألن املواطن يستطيع من خالهلا أن يطّور أشكال 

عالقته ابجملتمع والدولة ،  كما تستطيع الدولة واجملتمع أن يتوازان عرب ما تتيحه 
الدميقراطية التمثيلية ،  من مشاركة يف القرار ،  ومن تعددية حزبية ،  ومن 

 ر وإبداء رأي ، ونشاطات جمتمع مدين .حرايت وتفكري ونش
تلك صورة موجزة عن وضعية املواطن يف جتربة غربية ،  محلت يف  

اخلطاب الفكري الذي عرّب عنها شيئاً من رمزية التاريخ اليوانين يف محولته 
للدميقراطية األثينية وفلسفتها السياسية كمرجعية متوّسلة، ولكنها محلت الشيء 

األغىن من جتارب التاريخ احلديث وحتوالته وانعطافاته وإنتاجاته األكثر واألكرب و 
س هلا منذ أفكار عصر النهضة والتنوير إىل إعادة  الفكرية والفلسفية اليت أُسِّ

أتسيس الوعي الدميقراطي يف النصف الثاين من القرن العشرين ،  وبعد 
ل التواتليتارية اليت االنتكاسة اليت منيت هبا الدميقراطية الغربية يف جتارب الدو 



 حّولت املواطن إىل كّم من احلشود .
 

 ماذا عن صورة املواطن واملدينة والدولة يف التاريخ العريب ؟

: جاء يف املعاجم "أن املواطن هو   الوطن واملواطن يف املرجعية العربية_  3
الذي نشأ معك يف وطن واحد أو الذي يقيم معك فيه" ،  فهو اشتقاق من 

واملواطن ،  وجاء يف لسان العرب يف تعريف الوطن :" الوطن هو املنزل الوطن 
الذي تقيم به ،  وهو موطن اإلنسان وحمله )...( ووطن ابملكان وأوطن أقام ،  

وأوطنه اختذه وطناً ،  واملوطن ،  تفعيل فيه ، ويسمى به املشهد من مشاهد 
ركم هللا يف مواطن كثرية احلرب ومجعه مواطن ،  ويف التنزيل العزيز : "لقد نص

وأوطنت األرض ووطنتها توطيناً واستوطنتها أي اختذهتا وطناً ،  وتوطني النفس 
 . 6على الشيء كالتمهيد.."

أما أدبيات الرتاث العريب فإهنا تعج ابلكالم عن حب الوطن واملوطن  
 واالشتياق له واحلنني ألهله وإىل مكان إقامة اإلنسان يف صباه وشبابه .

من ذلك قول البن الرومي يف قصيدة وجهها لسليمان بن عبدهللا و  
 يستعديه على رجل من التجار أجربه على بيع داره :

 ويل وطن آليت أالّ أبيعه               وأال أرى غريي له الدهر مالكا ،
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا   إذا ذكروا أوطاهنم ذكرهتم            

.. 
لوجدانية والرومانسية طاملا كانت رابطاً بني اإلنسان إذن املشاعر ا 

واملكان ولكن دون اكتساهبا معىًن حقوقياًّ حمّدداً ،  السؤال مىت اكتسبت مفردة 
أو    citoyen"مواطن" املعىن احلقوقي أي املعىن الذي جيعلها مرادفة ملعىن 

citizenship ؟ 
و  citoyenأرجح أن أول استخدامات عربية تفيد معىن  

citoyenneté  يف األدبيات العربية جاءت يف كتاابت رفاعة رافع
_  1819م( وكتاابت بطرس البستاين )1873_  1801الطهطاوي )
 م( وقد جاءت بصيغة ابن الوطن ،  والوطين والوطنية  .1883



يقول الطهطاوي يف الباب الرابع "يف الوطن والتمدن والرتبية" من كتاب       
 ني للبنات والبنني" "املرشد األم

"مث إن ابن الوطن املتأصل به ،  أو املنتجع إليه ،  الذي توّطن به  
واختذه وطناً ،  ينسب إليه اترًة إىل امسه فيقال : وطين ،  ومعنىذلك أنه يتمتع 

حبقوق بلده وأعظم هذه احلقوق التامة يف اجلمعية التأنسية ،  وال يتصف الوطين 
ان منقاداً لقانون الوطن ومعنياًّ على إجرائه ،  فانقياده بوصف احلرية إال إذا ك

ألصول بلده يستلزم ضمناً ضمان وطنه له التمتع ابحلقوق املدنية والتمزي ابملزااي 
البلدية. هبذا املعىن هو وطين وبلدي ،  يعين أنه معدود عضواً من أعضاء املدينة 

 املزااي عند األمم املتمدنة."،  فهو هلا مبنزلة أحد أعضاء البدن ،  وهذه أعظم 
إىل أن يقول :"فصفة الوطنية ال تستدعي فقط أن يطلب اإلنسان  

حقوقه الواجبة له على الوطن ،  بل جيب عليه أيضاً أن يؤدي احلقوق اليت 
للوطن عليه ، فإذا ل يوف أحد من أبناء الوطن حبقوق وطنه ضاعت حقوقه 

 . 7املدنية اليت يستحقها على وطنه"
م( ،  املعاصر 1883_  1819وللمعلم بطرس البستاين ) 

م بعنوان 1860للطهطاوي ،  مقاالت نشرها يف نشرته "نفري سورية" يف عام 
"وطنيات" ،  وعلى الرغم من أترجحه آنذاك بني التابعية العثمانية والوطنية 

 . 8السورية يقول يف الوطنية الرابعة
عربستان هي وطننا على اختالف سهوهلا "فسورية املشهورة ببالد الشام و      

ووعورها وسواحلها وجباهلا ،  وسكان سورية على اختالف مذاهبهم وهيئاهتم 
اهتم هم أبناء وطننا" ويعطي هلذه العالقة بني الفرد والوطن وأجناسهم وتشعب

معىًن حقوقياًّ ،  يقول :" اي أبناء الوطن، ألهل الوطن حقوق على وطنهم ،  
كما أن للوطن واجبات على أهله ... ومن احلقوق اليت على الوطن لبنيه 

 األمنية على أفضل حقوقهم وهي دمهم وعرضهم وماهلم،  ومنها احلرية يف
حقوقهم املدنية واألدبية والدينية ،  وال سيما حرية الضمري يف أمر املذهب 

"..9 
 ما معىن العودة إىل التاريخ عرب هذين النصني ؟ 



الذهاب إىل التاريخ هو من قبيل التقاط حلظة التحول يف استخدام  
املفردة العربية وإكساهبا معىن ودالالت مستعارة من حقل داليل ملصطلحات 

ربة الدميقراطية الوطنية الغربية واليت أفادت ،  بفعل تعبريها عن حقوق التج
إنسانية طبيعية ،  معىن الفكرة القابلة للتجريد والتعميم والعاملية أي أن حتمل 

،  كما سبقت اإلشارة يف   citoyenاملفردة العربية دالالت مفهوم ال  
 التمهيد .

األولية ملصطلح الوطن والوطين فالطهطاوي والبستاين يف استخداماهتما  
والوطنية كاان حيّمالن املفردات العربية ذات املعاين الرتاثية القدمية دالالت 

جديدة معاصرة اكتشفها الوعي التارخيي املقارن ،  للتواريخ املختلفة والثقافات 
املتنوعة ،  ويعيدان إنتاجها يف حالة إستجابة لعملية التثاقف اجلارية آنذاك ،  

اقرتاب من املفهوم احلقوقي الذي حيّدد وضعية الفرد املقيم على أرٍض يسودها ف
جمتمع ودولة لناحية احلقوق والواجبات يف صيغة "الوطين" "وابن الوطن" .  مث 

مالبث هذا املعىن االصطالحي أن استخدم بصيغة مواطن ومواطنية بعد إعالن 
صة مع إعالن دساتري م ،  وبصورة خا1908الدستور العثماين يف العام 

العشرينات يف املشرق العريب يف كل من مصر والعراق وسورية ولبنان حيث 
اكتسبت املواطنة احمللية للمقيمني على أرض كانت عثمانية أتسيساً على مبدأ 

هدة (  املستمد من بنود معاPrincipe de nationalitéاجلنسية )
خضعت سابقاً للحكم العثماين ،   اليت نظمت أوضاع البلدان العربية اليت لوزان

ومحل سكاهنا سابقاً "صفة التابعية العثمانية" ،  وكانت هذه الكلمة تعين ضمنًا 
 ، "املواطنة العثمانية" . م1908فقاً ملنطوق دستور و 

،  "أن العثمانيني مجيعهم متساوون أمام القانون ،    17تنص املادة  
 اململكة.." كما أهنم متساوون كذلك يف حقوق ووظائف

أما املواد اليت تعني هذه احلقوق والوظائف ، فتشري بوضوح إىل حقوق  
املواطن يف التعبري والنشر واالجتماع وأتليف الشركات ،  وحق االعرتاض 

 والتشكي وهي يف معظمها مستمدة من دساتري فرنسا وبلجيكا وبريطانيا".
عديد من أقطاره ،  مث إن دساتري العشرينات يف املشرق العريب ويف ال 



أعادت صياغة هذه املنطلقات ،  انطالقاً من الواقع التارخيي املستجد الذي 
ميكن وصفه أبنه كان حالة )حتّول من مفهوم الرعية الذي يعرّب عن العالقة بني 

الدولة السلطانية ومجاعات جمتمعاهتا ، إىل مفهوم "اجلنسية" )الناسيوانليته( أو 
(  الذي أسست له "الدولة الوطنية" احلديثة .  وهذه Nationalitéاهلوية )

األخرية هي الكيان السياسي املستجد الذي عرّبت عنه األدبيات القومية العربية 
بصيغة "الدولة القطرية" ،  أتسيساً على أيديولوجيا العروبة اليت كانت تن زع إىل 

 دولة/األمة .القول "أبمة عربية" وتطالب بدولة عربية تتطابق مع مفهوم ال
ومهما يكن من أمر هذا اإلشكال األيديولوجي )بني الدولة القومية  

العربية املتوخاة والدولة القطرية املنبثقة عن تداعيات الواقع الدويل واإلقليمي 
فإن اإلشكاالت اجلديدة اليت أاثرها هذا التحّول يف  -واالجتماعي احمللي( 

ّول من حالة الرعية إىل حالة اكتساب االجتماع السياسي العريب . )أي التح
اجلنسية اليت تتضمن بدورها حق املواطنة يف دولة( ، أاثرت مسائل معقدة يف 

وعي النخب العربية ويف ذهنيات وعقول الناس ومسلكياهتم وردود فعلهم جتاه 
 املستجدات املتمثلة بشكل أساسي ابلتحّول إىل مواطنني .

 أسئلة وإشكاالت جديدة :_  4
كن أن نشري ابختصار إىل عدد من األسئلة اليت قد تطرحها مي 

 اإلشكاالت اجلديدة :
الدولة الوطنية اجلديدة عينت ملواطنيها ،  انتماًء حمدداً ،  حيمل اسم املنطقة  

)الوطن( الذي حتّول إىل دولة أو أقيمت عليه دولة بفعل عوامل دولية وإقليمية 
ال جمال لدراستها يف هذا البحث .  هذا وداخلية وجيوسياسية معقدة ومركبة 

اإلنتماء يوصف ابلوطنية على مستوى احلمولة الثقافية والسياسية واالجتماعية 
والوجدانية اليت يقدمها أهل الدولة وخنُبَ ُها ، وابملواطنة على املستوى احلقوقي ،  

لكن مع هذا االنتماء مثة تداخالت النتماءات أخرى قد تضعف وقد تقوى ، 
لكنها تبقى ماثلة وحاضرة ومؤثرة .  هذه االنتماءات قد تكون مشولية فتتجاوز و 

( اليت تعطيها الدولة للفرد nationalitéحدود االنتماء إىل اجلنسية )
فيكتسب حق املواطنة ،  كاالنتماء القومي العريب ألمة عربية متخيلة بدولة/ أمة 



خيلة يف خالفة أو مشروع أو االنتماء اإلسالمي السياسي ألمة إسالمية مت
فرعية ووسطية  النتماءاتسياسي متجاوز للدولة القطرية ،   وقد تكون ا

فتخرتق االنتماء املواطين للدولة شأن االنتماءات الطائفية واملذهبية والقبلية 
داخل الدولة . وحيضرين كمثل على هذا االخرتاق مثل االنتماء الطائفي يف 

 ي يف اليمن .لبنان ومثل االنتماء القبل
وسواء كانت االنتماءات أوسع من االنتماء إىل اجلنسية )اهلوية اليت  

فإن مثل هذه االنتماءات  -تعطيها الدولة إىل مواطنيها( أو كانت أصغر منها 
تطرح سؤاالً حول أحقية التعدد الثقايف  واملشروعية التارخيية هلذه اإلنتماءات 

 معطيات هذه اإلنتماءات ، اليت يفسرها وفقاً للسؤال كيف ميكن التوفيق بني
التاريخ وتصف خصائصها اإلتنولوجيا مع االنتماء إىل هوية الدولة 

(nationalitéمع التشديد على أولوية انتماء املواطن إىل الدولة ؟ ) 
ويندرج حتت هذا السؤال سؤال آخر ومكمل :  كيف ميكن حتويل  

و صغرية إىل تراكم غين يف شخصية االنتماءات املختلفة سواء كانت كبرية أ
املواطن حبيث تصبح شخصية املواطن العريب ويف أية دولة عربية وإىل أي هوية 

انتمى فرعية أو شاملة ، شخصية تغتين من خالل ممارستها ملواطنيتها احمللية 
ابلذات ؟  مع العلم أن شرط هذه األخرية ممارسة الدميقراطية يف إطاٍر من 

بني احلقوق والواجبات ،  بني احلرية والعدل .  ذلك أن حّداً  التوازن الدقيق
فاصالً دقيقاً قد يؤدي الشطط عنه إما إىل انفالت االنتماءات الفرعية الوسيطة 

وحتوهلا إىل سلطات أهلية مشتتة ومتنازعة )وهذا خطر احلرب األهلية( وإما إىل 
إىل دولة استبداد  اشتداد قبضة الدولة وحتوهلا إىل نظام عسكري وأمين أو

سلطاين .  فهل حنن إذن أمام مأزق اترخيي ؟ مرّة أخرى عودًة إىل جتربة اترخيية 
 حملية.

 "عربة وذكرى" عودة إىل التاريخ من أجل نظرة مستقبلية_ 5 
  
عندما بدأت الدولة العثمانية ابلتحّول إىل دولة تنظيمات ،  والحقاً إىل  

م 1876ستور العثماين مرتني :  مرّة يف العام مملكة دستورية )عندما أعلن الد



م مث ابغتته احلرب وعسكرة احلكم(  1908،  مث عّلق بعد عام ،  ومرّة يف عام 
كان التحّول ينبئ آبمال كبار لدى النخب العربية التحديثية ولكنه كان ينبئ 

أيضاً بصعوابت وعوائق من طرف أهلية اجملتمعات .  يسجل األديب سليمان 
اين الذي كان انئباً عن والية بريوت يف الربملان العثماين مالحظاته حول البست

بداايت العمل الربملاين يف العال اإلسالمي ، فريى أن مثة خلالً يف مفهوم التمثيل 
يكمن يف عقلية املواطن الناخب الذي يرى يف النائب جمرد سلطة وسيطة 

رقابة وتشريع . يقول البستاين للخدمات واملنافع الشخصية والفئوية ، ال سلطة 
يف كتابه "عربة وذكرى" : الدستور  العثماين""لقد أّيد لنا االختبار ابجتماع 

عوثهم منتدابً عن مب يظنون م أن أبناء كل والية كانوا1876اجمللس األول سنة 
منتخبيه ال غري ،  ومأموراً إبنفاذ مجيع رغائبهم وإبالغ تشكيات أفرادهم مهما  

حىت لقد كانت الرسائل يف بعض الوالايت تنهمر كاملطر على رؤوس كانت ،  
مبعوثيها حاملة من املطالب ما لو طرحه املبعوث للبحث ملا انله إالّ هزء رفاقه 
أمجعني ،  فمن طالٍب عزل خصم له وإحالة مأموريته إليه .  ومن ملتمٍس رتبًة 

ظرٍة عليه أو إىل مشرٍي جيعله ونيشاانً .  ومن راغٍب يف إصدار أمٍر لواٍل إبلقاء ن
ملتزماً لألرزاق العسكرية .  حىت كان من مجلة تلك املطالب أن مكارايًّ سرقت 

 دابته فكتب إىل منتدب واليته أن أيمر إبعادهتا إليه".
على أن هذه البداية ال تفسر االستمرار التارخيي ملفهوم التمثيل الربملاين   

ضي وحده ال يفسر احلاضر كما أن احلاضر كما كانت بدايته فال شك أن املا
وحده ال يفسر املاضي .  لكن حركة الذهاب واإلايب الدائمة بني الزمنني 

تساعد على بلورة األفكار يف اجتاه املقاربة العلمية واليت قد ينتج عنها بعض 
 األفكار املفيدة .

ية إن مقاربة موضوع التمثيل )متثيل املواطن يف دولة وطنية( من زاو  
اترخيية ال تتوقف عند مسألة تطور النصوص وحدها وال عند ثبات البىن 

التقليدية القائمة واملتعلقة ابلذهنية وحدها .  فالنصوص تغريت وخاصة يف اجتاه 
توسيع قاعدة التمثل شعبياًّ يف العديد من األقطار العربية ، وال شك أن 

حملّصلة واملكتسبة يف جمال الذهنيات تغرّيت أيضاً وكذلك الثقافة السياسية ا



الثقافة الدميقراطية لدى شرائح واسعة من النخب واملتعلمني واملثقفني واملواطنني 
.  لكن املالحظ أنه يف داخل هذا التطور بقي واستمر نوع من الدينامية 

الداخلية املهيمنة ،  أي نوُع، من عناصر البنية الثقافية املتداخلة يفعل فعله يف 
قرتاع ، ومن مث يف عملية التمثيل وطبيعته ودوره .  فاملالحظ يف سلوك عملية اال

املقرتع وسلوك املقرتَع له أي املنتِخب واملنتَخب أن العالقة بني الطرفني هي 
م الدولة  ظل مفهو عالقة عقد خدمات ،  ال عَقد اجتماعي وطين يقوم يف

ويف داخل هذه العملية  الوطنية ومؤسساهتا التمثيلية .  إنه عقد راٍع ورعية . 
تنبين عالقة والء .  والوالء قوامه الوالية والتولية أي السلطة ،  ومعطيات 

التجربة اللبنانية يف حقل العالقة بني املواطن وممثله )النائب( تقّدم كثرياً من 
 األمثلة على استمرار هذا النمط من العقد الرعوي أو األبوي .

أنه يسجل حلظة التقاطع التارخيي بني تكمن أمهية نص البستاين يف  
مفهومني للسلطة والتمثيل:  مفهوم حديث جاء به الدستور اجلديد الذي نص 

على املساواة بني املواطنني وحرايهتم وحقوقهم ،  ومفهوم للسلطة راسخ يف 
الذهنية والعقلية والسلوك اليومي آٍت من التاريخ ومعيٍش يف احلاضر كنمط حياة 

اثبت ،  وهو مفهوم ميكن تلخيصه جبملة من املفردات  اثبت أو شبه
واملصطلحات واليت ميكن أن نستمد عناصرها ودالالهتا من الرتاث ،  وال سيما 
من نص ابن خلدون،  أمهها : الوازع العصباين ،  والسلطاين ،  الرعية والطاعة 

مفردات تشري إىل والغلبة والوالء واللجوء والتبعية واالستتباع واملمانعة ،  وكلها 
منط من عالقات السلطة القائمة على احلماية واخلدمة وكسر الشوكة والوالء 

طوعاً وعنوة ،  وإال فاخلروج .  إنه نوع من عقد اجتماعي بني مراتب سلطوية 
ذات  وسيطة بني اجملتمع الذي هو جمموعة رعااي اتبعني ومنتظمني يف مجاعات

غالبة أو العامة املدعّوة "أبهل الدولة" من ة من جهة ،  وبني العصبية العصبي
 جهة أخرى ،  وهذا العقد ينحصر يف تقدمي خدمة أو منفعة مقابل "والء" .

م هو أتريخ فعلي للحظة التقاطع 1908ما يصفه البستاين يف عام  
بني املفهومني ومن مث بني زمنني اترخييني على أن البستاين يراهن على تغري 

ن بعد ربع قرن، ومن خالل تعميم التعليم والرتبية والرتقي األوضاع حنو األحس



والنهوض االقتصادي .  وإذ مضى على هذا الرهان أكثر من ثالثة أرابع القرن 
يرتك البستاين الباب واسعاً للتساؤل حول شروط التحول الدميقراطي من خالل 

بقي ويبقى حىت  بناء املواطنة يف العاملني العريب واإلسالمي . وحقل هذا التساؤل
اليوم جمال حبث عن أسباب هذا التعثر ،  )تعثر االنتقال من االجتماع 

وعن شروط التجاوز   10السلطاين العصباين إىل االجتماع الدستوري الوطين(
 هلذا التعثر ؟

ال نظن أن ثقافة من الثقافات أو ديناً من األداين ،  ملك ) أو  
ابلية هلا . إذ يشيع اليوم افرتاض خاطئ أن ملكت( قابلية للدميقراطية أو عدم ق

الثقافة املسيحية ملكت قابلية حتويل جمتمعاهتا إىل دول دميقراطية .  وأن الثقافة 
اإلسالمية هي بطبيعتها ممانعة بل معادية هلذا التحّول .  ال شك أن هذه 

ية حمتكرة الفرضية ختدم أغراضاً متباينة ،  فهي ختدم من جهة النظرة املركزية الغرب
احلداثة ومروجتها على طريقتها االستهالكية ،  وهي ختدم من جهة أخرى 
النظرات األصولية الطرفية اليت حتاول إحياء املاضي يف احلاضر ،  أبسلوٍب 

دفاعي سليب للمركز الغريب غري فاعل ،  فتخلط املراحل التارخيية وأزمنتها ،  
بطل تفاعلها يف تصور ومهي جامد وتقيم سدوداً متومهة بني احلضارات ،  فت

للماضي ،  ولكن النتيجة العملية هلذا املنطق أن تعود الدولة السلطانية القدمية 
كم البريوقراطي لطاين ابحلبثوب جديد يف احلاضر ،  فيتم حتديث االستبداد الس

والعسكري أو حكم احلزب الواحد ،  أو تقديس القائد الزعيم من خالل اعتبار 
 ه يعد خطاًّ أمحر .أي نقد ل

والواقع أن كل الثقافات ،  بل األداين أنتجت أتويالٍت وقراءاٍت خمتلفًة  
لنصوصها يف مراحل التاريخ .  هذه القراءات ما لبثت أن أضحت 

أيديولوحيات ألنظمة وعهود وعالقات ومجاعات وفرق ، أي لقوى اجتماعية، 
يدة يف منظومة السلطة ومن الطبيعي أن تقاوم هذه القوى التحوالت اجلد

وهياكلها .  على أن هذه األيديولوجيات اليت غالباً ما تتحول اىل خطاب 
ليست هي جوهر الثقافة  -تعبوي وسجايل حتت عباءة فكر سياسي معني 

الذي ال يتغري وال يتحول .  فكما أن قراءة للثقافة املسيحية يف القرون الوسطى 



ياسية مناهضة للعقالنية ومعادية لتحّول حتّولت اىل أيديولوجة اجتماعية وس
الفرد اىل مواطن حر يف دولة حيادية .  فثمة قراءة أخرى كانت آخذة ابلتشكل 

مع حركة اإلصالح الديين وحركة اإلحياء واألنسنة والثورة الصناعية وحركة 
التنوير وصوالً إىل بذل اجلهد يف بناء "الهوت علماين" يف غضون القرن 

كما يقول بعضهم الدميقراطية واستوعبت  املسيحيةقد تعّلمت العشرين .  ل
فكرة "املواطنة" أو حق الفرد على اجلماعة وحق اجلماعة على الفرد عرب حركة 

التاريخ وحتوالته االجتماعية واالقتصادية وحاجات الواقع ووطأته وفاعلية العمل 
 عدمها . السياسي وتعددية القوى اإلجتماعية ،  ال بفعل القابلية أو

وعليه ،  فإن الثقافة اإلسالمية ليست بعيدة عن هذا املنطق ، يف  
التحول والتكيف واملواكبة.  لقد بدأ االجتهاد يف هذا االجتاه ،  يف غضون 

القرن التاسع عشر ،  مع أعالم النهضة األوائل وكما نالحظ لدى الطهطاوي 
ؤشراً لفشل أو واجليل اإلصالحي الالحق واالنقطاع الذي حصل ليس م

استحالة أو ممانعة ثقافية ،  بل ألن مثة عوامل ميكن دراستها ووعيها أّدت إىل 
 هذا االنقطاع .
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