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المواطنة.

باسمك الميم نبدأ راجين منك السداد والتوفيق...
" تحتل فكرة المواطنة في الفكر السياسي الحديث مكانة مركزية ،حيث إن إحساس الفرد
بالمواطنة والوالء واالنتماء لوطنو مرتبطة بحصولو عمى حقوقو كاممة في ظل النظام السياسي
جميوريا ،وبقدر ما يتمتع بو الفرد من حقوق بقدر ما يشعر باالستقرار
ممكيا كان أو
ً
القائم ً
واألمان ،ومن ثم بالمواطنة"(ٔ).
خصوصا في العصر الراىن
موضوع (المواطنة) من الموضوعات ذات األىمية القصوى
ً
الذي يغمب عميو االتجاه نحو النفعية وتغميب النوازع المادية عمى النوازع الروحية.
واقع حياتنا االجتماعية عبر عنو شاعر العربية الخالد نزار قباني في كمماتو السيمة
البميغة :خالصة القضية ..توجز في عبارة ..لقد لبسنا قشرة الحضارة ..والروح جاىمية.
ويكفي أن يتجول اإلنسان لبضع دقائق في الشارع المصري لكي يتكشف لو إلى أي
حد تدىورت القيم وغابت التقاليد ،وأصبحنا أمام تجمع بشري مختمف يحتاج منا إلى دراسة
وتحميل؛ فقد غاب العقل ..تراجع المنطق ..سكت الكالم ..تقطع الحوار ..ساد الفساد وسادت

معو لغة البمطجة وأعمال الشغب والعنف(ٕ).

تأمل بعض األمثال الشعبية التي تصور ذلك :أنا ومن بعد الطوفان ..المي تغمب بو
العب بو ..الدنيا مصالح ..عمى قد فموسيم ..المال أعز من الرجال ..الفموس عمى كل شيء
تدوس ،أبويو وأبوك القرش ..الراجل ما يعيبو إال جيبو ..المي معاه قرش يساوي قرش..
بمالي أعمل ما بدالي ..ىز جيبك يخفي عيبك ..البرطيل شيخ كبير ..ارشوا تشفوا..
أيضا ،أال نسقط القيم (قيم المواطنة) من
"لقد أوصانا األنبياء والفالسفة ،بل العمماء ً
أمور تربيتنا وتنميتنا ،إال أننا تمادينا في إغفاليا حتى أصبحت حالنا عمى ما ىي عميو

اآلن"(ٖ).

"ولن تسمس لنا الحياة في عصر المعمومات ،الحافل باالحتماالت والتناقضات ،دون ىذا

الزاد الروحي من المثل والقيم"(ٗ).
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قائما :أال من وقفة تأمل ألسموب تفكيرنا االجتماعي؟!! تمك ضرورة
ويظل السؤال ً
تفرضيا حتمية السفر إلى المستقبل ،واال تخمفنا عن قطار مواكبة العصر ومعايشتو
والمشاركة فيو ،ووقفنا عمى رصيف االنتظار نتسول االحترام.
"إ ن من يق أر صفحات الحوادث يعرف أننا في حاجة ماسة إلى ثورة تربوية شاممة تعيد
إرساء القيم (قيم المواطنة) .وجمي أنو ال وجود لحضارة في أمة من األمم ما لم تكن ليا
ذخيرة وافية من القيم؛ فالمقياس في حضارة األمة ليس في عدد أفرادىا ،وال في مساحة

أرضيا ،وانما بمقدار شيوع القيم بين أبنائيا ،ومدى ممارستيم الفعمية ليا"(٘).

وقد تثير ىذه الدعوة – أي العودة إلى قيم المواطنة التي ىجرناىا – الدىشة والحيرة
معا ..فيل ىذه الكممة الصغيرة المكونة من ثالثة أحرف (قيم) ىي الحل السحري لكل
ً
قديما وحديثًا؟!!
الصراعات الدامية التي شيدتيا البشرية ً
إن الذين يؤمنون بالدور التربوي لبناء جيل المستقبل يدركون حقًا أىمية مثل ىذا

الموضوع ،واذا كنا صادقين حقًا في محاولة السعي الستعادة قيمنا المنقرضة؛ فإن السؤال
الذي يواجينا ىو :من أين نبدأ؟

ادا ال غنى عنو لتجديد
"وال شك في أن تراث فكرنا الديني والفمسفي ،يمكن أن يكون ز ً

نظام قيمنا تمبية لمطالب عصر المعمومات"(.)ٙ

وىنا أتساءل :لماذا نميث وراء الفكر الغربي ،بينما تراثنا الفكري يتضمن قيم
المواطنة؟! نحن ال نعارض األخذ من الفكر الغربي ..ولكن ما المانع من تأصيل ىذه القيم من
واقع تراثنا الفكري؟!
إن ظيور اإلسالم وارسائو العديد من المبادئ اإلنسانية التي تجسد المساواة في
الواجبات والحقوق بين جميع البشر ،قد أسيم في تأصيل مفيوم المواطنة الذي اتضح في
الدولة اإلسالمية األولى التي أسسيا الرسول ([) في المدينة المنورة من خالل ما يعرف باسم
"صحيفة المدينة" التي تمخص – بأسموب أجزت فأسيبت – أىم مبادئ المواطنة ..يقول اهلل
ُّيا َّ
وبا َوقَ َب ِائ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
تعالىَ { :يا أَي َ
الن ُ
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ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْم إِ َّن المَّ َو
كأسنان المشط؛ ال فضل

ِ
ير} (الحج ارت ،)ٖٔ :ويقول الرسول ([)" :الناس سواسية
يم َخ ِب ٌ
َعم ٌ
لعربي عمى عجمي إال بالتقوى".

لقد جاءت أحكام الشريعة الغراء بالمساواة بين البشر ألول مرة ،بين الغني والفقير،
واألسود واألبيض ،والعربي والعجمي كذلك أرست قواعد العدالة في الواجبات والحقوق.
وىنا البد من وقفة تأمل ،ونتساءل :ىل من المنطقي أن تتقدم المطالبة بالحقوق عمى
أداء الواجبات؟!!
إن شيوع قيم المواطنة بين أفراد مجتمع ما ،يعني تقدم ىذا المجتمع ورقيو ،إنيا
صالحا ،يعيش
ضرورة لكل مواطن في عالمنا الحديث؛ فيي التي تنشئ الفرد مواط ًنا
ً
لمجتمعو ،ويتسق معو ،ويعمل لخدمة أىدافو ،ومثمو ،ومبادئو.
واذا كانت البالد المتقدمة قد أدركت الحاجة إلى تنمية قيم المواطنة؛ فإن الدول النامية
التي تعج بالمشكالت في أشد الحاجة إلى تسميح ناشئتيا بيذه القيم.
ولعل من الخير أن نقر بأىمية قيم المواطنة وضرورة تنميتيا ،فنقول :إن الحياة
يوما بعد يوم ،تزداد الحاجة إلى تنمية قيم المواطنة؛
االجتماعية المعاصرة ،إذ تزداد
ً
تعقيدا ً
فكم من األخطاء وصور االنحراف التي تحدث في الغالب إنما ىي نتيجة لغياب ىذه القيم..
وصدق من قال" :إن المواطنة ..سفينة نوح في عصر الطوفان".
نحن ندعو إلى تنمية قيم المواطنة لدى األبناء؛ لتسميحيم بما يمكنيم من مواجية
مشكالت الحياة ،وحتى نسيم بالفعل في تربية مواطن عمى وعي بما عميو من واجبات وما لو
من حقوق ،لمدخول في ىذا العصر واإلسيام في تقدم الواقع والمجتمع والحياة.
وتتمثل األىمية التربوية لتنمية قيم المواطنة ،خاصة إذا وضعنا في المحل األول من
االعتبار ما يمي:
تائيا في
ٔ -إن تنمية قيم المواطنة ضرورة تربوية حتمية ،حتى ال يعيش الفرد ً
مجتمع اختمط فيو "الحابل بالنابل" ،وحتى ال يغترب األبناء ،الذين ىم شباب المستقبل ورجال
الغد ،ويتييون في شارع الحياة ،يجب أن ننمي لدييم قيم المواطنة.
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ٕ -إن المواطنة تنتج عقوالً ناضجة ،تتعامل بسماحة وسعة أفق ،وشخصيات مستقمة

تتسم بالشجاعة والصراحة والصدق والثقة بالنفس والشعور بالمسئولية ،وبدون المواطنة
يوجد التعصب ،ويتجو اإلنسان إلى العنف واإلرىاب والتخريب والتدمير ،أو يركن إلى السمبية
واالستكانة.
وشعبا،
أرضا
ٖ -إن تنمية قيم المواطنة يسيم في بناء مواطن مصري ،يعتز بمصر ً
ً
وفكرا.
حضارة ً
وحسبي أن أشير إلى الموقف التالي ..والذي يحمل عنوان:

الرسول قدوة يف حب الوطن
ْاجس انسسٕل ([) يغ صدٚقّ أت ٙتكس (]) ػُديا أذٌ نًٓا هللا تانٓجسج ،فقال انسسٕل
([) ػُديا أٔشكت يشازف يكح أٌ تغٛة ػٍ َظسِ:
"ٔهللا إَك ألحة انثالد إنٗ َفسٔ ،ٙنٕال أٌ أْهك أخسجَٕ ٙيُك يا خسجت" ..إَّ حة
انٕطٍ انر٘ ضسب نُا انسسٕل ([) تّ أزٔع يثال َقتد٘ تّ.
ُْٔا َتساءل:
 -نًاذا ُٚؼد االَتًاء ٔانٕالء ٔحة انٕطٍ فسٚضح دُٛٚح؟

()7

َحٍ أحٕج يا َ كٌٕ إنٗ تًُٛح قٛى انًٕاطُح؛ ألَٓا تصُغ انتقدو ،إٌ تًُٛح ْرِ انقٛى ْٙ
انسثٛم انسسٚغ نهتقدو.
إَُ ٙأػتقد أٌ تًُٛح انًٕاطُح ندٖ األتُاء ضسٔزج؛ إػدادًا نٓى ندخٕل جايؼح انحٛاج..
تأيم ْرا انًٕقف انطسٚف انر٘ ٚجسد األًْٛح انتستٕٚح نتًُٛح انٕػ ٙتقٛى انًٕاطُح ندٖ
األتُاءٔ ،انر٘ ٚحًم ػُٕاٌ:
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ال حاجة للقاضي!
قاضيا عمى المدينة المنورة في عيد أبي بكر الصديق (])،
كان عمر بن الخطاب (])
ً
وقد طمب من أبي بكر إعفاءه من القضاء.
فقال أبو بكر :أمن مشقة القضاء تطمب اإلعفاء يا عمر؟
قال :ال يا خميفة رسول اهلل ،ولكن ليس بي حاجة عند قوم مؤمنين ،عرف كل منيم ما
لو من حق فمم يطمب أكثر منو ،وما عميو من واجب فمم يقصر في أدائو ،أحب كل منيم
ألخيو ما يحب لنفسو ،إذا غاب أحدىم تفقدوه ،واذا افتقر أعانوه ،واذا احتاج ساعدوه ،واذا
أصيب واسوه ،دينيم النصيحة ،وخمقيم األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،ففيم
يختصمون؟!

() ٛ

كثيرا( :معايا،
ممحوظة :تأمل حياة الناس اليومية الجارية ،حيث تتردد ىذه المقولة ً
ديك).
وليك،
شم ْ
وعمى ،و ِم ْ
ّ
وىنا نتساءلُ :يمزم المجتمع المصري الفرد بالطاعة في حين يطالب الفرد المجتمع
بحقو في االحترام ..ىل من سبيل لحل ىذه المسألة؟
إنو دون تنمية قيم المواطنة؛ فإن إدراك األبناء لقضايا التطرف واإلرىاب واإلدمان
قاصرا ..ويجب عمينا بعد ذلك ،أن نبحث عن األسباب.
والبيئة ..وغيرىا سيكون إد ار ًكا
ً
وىنا أسأل سؤاالً – ُيعد سؤال األسئمة – وسؤالي في منتيى الوضوح :عن أي مواطن
مبتكر يعيش العصر ويتوحد مع الزمن ومعطياتو ،أم
ًا
مبدعا
نبحث ،ىل نريد مواط ًنا مشارًكا
ً
مغتربا عن العصر ذا عقمية مييئة لمجافاة الزمن ومناصبتو العداء؟
متمقيا
نريد مواط ًنا
ً
ً
بحسو المرىف قمب الحقيقة حين قال:
ولعل الشاعر معروف الرصافي قد أصاب ّ
ير
فعاجز أىميا يمسي قد ًا

إذا ارتوت البالد بفيض عمم

إننا نحمم بدولة المواطنة الحقيقية ،التي تتمتع بالعدل الحقيقي ،وبالمساواة الحقيقية.
جديدا في اإلسالم صنعو مبدأ "أنتم أعمم بشئون دنياكم"،
مطمبا
عسيرا ،وليس
مطمبا
ىذا ليس
ً
ً
ً
ً
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ولكنو مطمب متجذر في اإلسالم منذ أعمن النبي الكريم ([) صيحتو" :واهلل لو أن فاطمة بنت
ال" :ومن كنت جمدت لو
محمد سرقت لقطعت يدىا" ،ومنذ أن وقف ([) كاشفًا عن ظيره قائ ً

ظير فيذا ظيري فميجمده" ،ومنذ أن قام ([) واقفًا لجنازة ييودي فقالوا :يا رسول اهلل ،إنما
ًا
نفسا"؟.
جنازة ييودي فقال ([)" :أليست ً
إنيا دولة المواطنة التي يأمن فييا المواطن عمى نفسو ومالو وعرضو ،فينتقل من
مرحمة االطمئنان إلى مرحمة الوالء واالنتماء ومنيا إلى مرحمة الذوبان في عشق الوطن

والسير عمى حمايتو ورفاىيتو وتقدمو(.)ٜ

إن ىذا المقال ُيعد بمثابة دعوة الستعادة قيم المواطنة المنقرضة ،ونأمل أن يكون
(فكر وسمو ًكا) من أجل
كثيرا ،وآن لو أن يبدأ؛ لكي نمارس ىذه القيم ًا
دعوة إلى حوار تأخر ً
مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وأمتنا العربية واإلسالمية.

ال من ال يغفل وال ينام {رَّب َنا َال تُ َؤ ِ
طأْ َنا}
َخ َ
وفي الختام خير الكالم سائ ً
اخ ْذ َنا إِ ْن َن ِسي َنا أ َْو أ ْ
َ
(البقرة )ٕٛٙ :صدق اهلل العظيم.
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