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لذلك تقسيم الفضاء احليايت يف اجملتمعات اليت تعيش وفق ىذا ادلبدأ، إىل فضاء عاـ  يلتقي فيو 
األفراد حوؿ ما يتشاركوف فيو من روابط جامعة و قوانُت ضابطة، بينما ُأحيلت القضايا اخلاصة 

 .إىل الفضاء اخلاص الذي يوكل إليو إشباع الرغبات الفردية اليت ال يشًتؾ فيها اجلميع بالضرورة
جتدر اإلشارة ىنا، إىل أف كثَتا من الكتاب و ادلفكرين قد رصدوا و يرصدوف مجلة من 

التحديات اليت هتدد مبدأ ادلواطنة منها الثقافات التارخيية اليت تأىب التسليم يف مبادئ راسخة 
توارثتها عرب األجياؿ و تعترب بأف مقتضيات ادلواطنة قيما دخيلة و سلربة ترمي إىل زلو السجاّلت 

كما يصطدـ مبدأ ادلواطنة جبملة أخرى من . التارخيية اليت ال ميكن العيش إال على ذاكرهتا
ادلعارضات تبديها مجاعات زللية تقدس تراثها الثقايف الفرعي و ال تتصور أف تًتكو من أجل 

و تتجذر ىذه . مبادئ مواطنية تعمل على تقسيم اجملاؿ الواحد إىل فضاء عاـ و آخر خاص
احملاذير عندما نعلم أف مبدأ ادلواطنة يعمل حثيثا على أف تكوف لو الكلمة النهائية و العليا وحده 
و ال ميكن أف تكوف للخيارات اخلاصة و ال الدينية أي اعتبار يُذكر يف تسيَت الشأف اجملتمعي،   

أي  )و مل َيحُْد من ىذا اإلشكاؿ إمكانية شلارسة ادلبدأ على ادلستوى ما فوؽ الدولة أو ما حتتها
 (التمتع مبزايا ادلواطنة خارج حدود دولة الفرد أو ضمن حدود خاصة داخل الدولة ذاهتا

 :تعريف المواطنة- 2
يرجع أصل كلمة ادلواطنة و مضموهنا الداليل إىل عهد احلضارة اليونانية القدمية، ذلك ألف ىذه 

يف اللغة العربية يتداوؿ ادلختصوف لفظة مواطنة  . الكلمة ارتبطت من حيث األصل بالدولة ادلدينة
حيث ادلدينة بناء " مدينة" ادلشتقة من Citoyennetéباعتبارىا ترمجة للكلمة الفرنسية 

و يقصد بادلواطن ذلك الفرد الذي ختاطبو . حقوقي لفضاء جغرايف جتري فيو مشاركة سياسية ما
يف دوؿ أمريكا . القوانُت و الدساتَت احلديثة ادلؤكدة على احلرية و ادلساواة بُت األفراد أماـ القانوف

 حبث إذا حصل األجنيب على Nationalitéالشمالية ُيالحظ التطابق بُت ادلواطنة و اجلنسية
جنسية الدولة األخرى يصَت متمتعا بكامل احلقوؽ مثل حق االنتخاب و تويل ادلناصب العامة   

و الوظائف العليا، يف الوقت عينو يؤدي الواجبات خاصة منها دفع الضرائب و الدفاع عن 
 .الوطن، غَت أف الكتابات الفرنسية ما زالت تفرؽ بُت ادلصطلحُت

فادلواطنة إذف، ىي مجلة من ادلعايَت القانونية و السلوكيات االجتماعية اليت تؤسس دلفهـو 
إف ادلواطنة شديدة االرتباط مبفهـو الدميقراطية، حبيث تستند إىل االعًتاؼ بوجود أفراد . ادلواطن
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فإف ادلواطنة تنتج  Thomas Marshall(1893-1981)فبالنسبة ؿ . أحرار و متساوين
. بسبب البحث التدرجيي عن احلقوؽ ادلدنية و احلقوؽ السياسية و االقتصادية و االجتماعية

ففي اجملتمعات الدميقراطية، فإف االندماج االجتماعي ال يتأسس على الروابط الشخصية اجتاه 
و  (..مفصولة و متعالية عن الدين)ادللك و ال على االنتماء الديٍت، بل إنو ذو طبيعة سياسية 

إف اجملتمعات الدميقراطية ادلعاصرة ىي مجاعات مواطنُت حبسب تعبَت .ينبٍت على ادلواطنة وحدىا
Dominique Schnapper( 1934.).... - 

من جهة أخرى ميكن القوؿ أف ادلواطنة بناء تارخيي يغطي وضعيات متباينة جدا حسب احلقب 
. إف ادلواطنة حتدد الرابط القانوين و السياسي بُت الفرد و اجلماعة السياسية. و اجملتمعات

فالعضو ادلتمتع بادلواطنة ال يكتسب ىذا الوضع إال حينما يكوف حائزا على حقوؽ مدنية       
 .و سياسية اليت من شأهنا أف تدرلو يف مجاعة سياسية ما

جيب العلم أف أصوؿ ادلواطنة ) ادلواطنة احلديثة  Jean Leca ( 1935....-)من جهتو، َيدد
 :باعتبارىا معلما مثاليا يرتكز على ثالثة قوائم (يعود هبا ادلنظروف إىل العهود اليونانية

بداية فهي وضعية قانونية تستوجب حقوقا و واجبات إزاء اجلماعة السياسية و ىي مركبة من - 
 :Thomas Marshallؿ  (1948)ثالثة عناصر حسب الرؤية الكالسيكية 

 .(أي احلقوؽ الضرورية للحرية الفردية، و للعدالة ) العنصر ادلدين•
 .(أي احلق يف شلارسة النشاط ادلتعلق بالسلطة السياسية ) العنصر السياسي•
 .(يقصد بو درجة التضامن االجتماعي ) العنصر االجتماعي•

من ذلك ما يسمى مبفهـو . من جانب آخر، فهي رلموعة من األدوار االجتماعية ادلتخصصة- 
و ادلقصود ىنا شفافية الدولة أي استعاب الدور الضابط للدولة إىل جانب السياسية  الكفاءة

 .الواجبات االجتماعية كما تفًتض عنصر ادلصلحة يف الشؤوف العمومية
 أخَتا، تتضمن ادلواطنة بعدا مدنيا الذي َيدد رلموعة من السمات األخالقية ادلعتربة ضرورية •

 .الصالح المواطنلوجود 
 :أهمية المواطنة- 3

مل يعد مفهـو : ادلواطنة أمهية يف اجملتمعات النامية إف على ادلستويُت العلمي أو العملي تكتسي
ادلواطنة رلرد بُػْعٍد قانوين حبت، و إمنا حتوؿ إىل آلية حتليلية تستهدؼ الواقع االجتماعي          
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و عليو فإف ىذا ادلفهـو صار ُيستخدـ من أجل تفسَت أو تفهم . و السياسي فهما و استيعابا
العديد من الظواىر على الساحتُت السياسية و االجتماعية يف كافة دوؿ العامل مبا فيها البلداف 

العربية، إذ يُلجأ إليو لفهم الظواىر ادلستجدة مثل انتشار العنف و التطرؼ و النزاعات الطائفية 
كما ُيستعمل يف تفسَت ظواىر تفكك ..و االندماج االجتماعي و التنمية و الًتبية و التعليم

بعض الدوؿ إىل جانب العزوؼ االنتخايب و السياسي عامة و انتشار الفساد و الرشوة          
 ..و احملسوبية و اجلهوية و الزبونية 

كما يكتسي ىذا ادلفهـو أمهية عملية بالنظر دلا يقدمو من حلوؿ دلشاكل عديدة بعد أف يكوف 
 :قد فهمها و حللها، و يف ىذا اإلطار يشَت بعض الباحثُت إىل مجلة من الفوائد العملية كالتايل

فبهذا . يسمح باحلفاظ على التنوع و اخلصوصيات االجتماعية، و مينع من التصادـ فيما بينها- 
ففي .. تتضاعف أمهية ىذا ادلفهـو يف اجملتمعات اليت تنطوي على تباينات عرقية أو دينية 

 (أي الذي يهدؼ إىل تغيَت األوضاع إىل ألحسن )التجربة الغربية تعترب ادلواطنة ادلفهـو ادلعياري
 ..الذي ساىم ادلسامهة الكربى يف إدارة التنوع اإلثٍت و الثقايف و اللغوي

صارت ادلواطنة يف العصر احلديث دتثل اجلانب الرئيس يف قياـ الدولة احلديثة، حبيث ال ميكن - 
 .تصور وضع دميقراطي ما يف رلتمع ما يتجاىل مقتضيات ىذا ادلفهـو

كاف ىذا ادلفهـو الوسيلة الوحيدة للخروج من دوائر الصراع اذلويايت الذي عصف رحْدًىا من - 
 ..الزمن باجملتمعات الغربية بعد أف عاثت الكنيسة و اإلقطاع فيها قرونا من الفساد و الضالؿ

تكوف للمواطنة أدوار حامسة عند انتقاؿ شعوب من األنظمة الدكتاتورية إىل النظاـ - 
 .الدميقراطي

مبقتضى أحد أبعاد ادلواطنة، و ىو عالقة ادلواطنُت بعضهم، فإف ىذا ادلفهـو قد أباف على - 
مسامهتو الفاعلة يف إقرار التماسك االجتماعي و دتتُت حصانة الدولة من اذلزات زمن األزمات 

 .العارضة أو الزمنة
  :بعٌض من واقع المواطنة في الجزائر- 4
 : واقع واجبات ادلواطنة•

: يالحظ اختالؿ بقدر ما يف ميزاف احلقوؽ و الواجبات يف ادلواطنة اجلزائرية ناتج عن عوامل عدة
أمهها تقصَت بعض ادلواطنُت أثناء أداء واجباهتم مبربرات شىت أبرزىا عدـ حصوذلم على كامل 
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حقوقهم، أو أف ظروؼ العمل غَت متوفرة، أو أف ثروات البالد عامة و ادلؤسسات خاصة ال 
 .توزع بعدالة و شفافية أو أف ادلكافآت و الِعالوات ُتْصرحُؼ لغَت مستحقيها

كما يالحظ بسهولة غياب احًتاـ القانوف أو زلاوالت االلتفاؼ عليو، حبيث باتت خطط 
التحايل على ادلتطلبات القانونية و التآمر على سلالفتها مثَتة للغرابة بل و االمشئزاز من طرؼ 

كما حتولت القوانُت جبميع أشكاذلا عند البعض . أناس كادوا يفقدوف روح الوطنية و ادلواطنة معا
رلرد قيود ال معٌت و ال مسوغ ذلا و كأف ال عالقة ذلا بالتنظيم اإلداري و االجتماعي             

 .و االقتصادي
أما ظاىرة التهرب الضرييب ادلعتربة انتهاكا صارخا دلبادئ ادلواطنة، فقد استشرت و عرقلت 

النهوض االقتصادي و أنتجت طبقات اجتماعية أثرت على حساب مقدرات األمة، و أنتجت 
 .بالتبعية مجاعات ضغط تغلغلت يف مفاصل اإلدارة حلماية مصاحلها و استدامة الوضعية الراىنة

يندرج يف ىذا اإلطار أيضا، التهرب من اخلدمة الوطنية مبختلف ادلربرات الواىية، باإلضافة إىل 
االمتناع عن األداء الواجب االنتخايب، و عدـ التفاين يف العمل إذ يلتحق بو متأخرا و ينصرؼ 
منو مبكرا تتخللو فًتات راحة طويلة حىت قدرت بعض الدراسات أف العامل اجلزائري ال يتجاوز 

 .معدؿ الساعتُت من اخلدمة أو اإلنتاج الفعليُت يف اليـو
 : واقع حقوؽ ادلواطنة•

يربر العامل اجلزائري الذي يتخلى عن قدر كبَت من واجباتو اجتاه الدولة و اجملتمع، بأنو ال يتلقى 
َيدث ىذا رغم أف الدولة تعًتؼ بالعديد من احلقوؽ لألفراد مثل ما ىو مبُت يف . أبسط حقوقو

الدستور و القوانُت، بل و تتكفل واقعيا بكثَت منها و تتقدـ على كثَت من الدوؿ األخرى يف 
لكن الذي يظهر ىو أنو مع ىذا . توفَت حقوؽ إضافية مستغلة يف ذلك العائدات النفطية

السخاء ادلستمر فقد صار يعتربه اجلزائري حقا طبيعيا و مكتسبا ال يستوجب أداء أي واجب أو 
الذي نفًتض أنو من أسباب تدىور  )يتمثل ذلك بوضوح يف رلانية التعليم. تقدمي أية تضحية

، و الدعم ادلتواصل لكثَت من ادلواد (ادلستوى العلمي باعتبار ذلك نتيجة عكسية دلا ىو مأموؿ
االستهالكية و اخلدماتية، و توزيع السكنات االجتماعية لذوي الدخل احملدود، و رلانية 

 ..اخلدمات الصحية
ففي بعض احلقوؽ االقتصادية    . مع ذلك، ُتسجل بعض النقائص إزاء حقوؽ ادلواطنة يف اجلزائر

و االجتماعية يالحظ أهنا ما زالت منقوصة حبيث ال تُعطى و ال ُتوزع بكيفية عادلة، و ال تقدـ 
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كما يعد األجر القاعدي، و على رغم من الرفع ادلتواصل لو،  دوف حتقيق . دلستحقيها األصليُت
كما يالحظ نقص يف الشفافية عند ادلنافسة على بعض . احلياة الكرمية للبسطاء من اجلزائريُت

 .الوظائف و التعيُت يف بعض الوظائف ادلميزة
 :أزمات في طريق المواطنة- 5

يُواجو مفهـو ادلواطنة يف عادلنا اليـو مجلة من اإلكراىات صارت مع الوقت هتدد شبو اإلمجاع 
يف ىذا العنصر سنشَت إىل بعض تلك العقبات دوف استقصائها، . الذي حازه لعقود طويلة

حسبنا من ذلك لفت األنظار إىل مناذج شلا ميكن أف يكوف عائقا شلا يؤدي إىل اىتزاز الثقة هبذا 
 .ادلفهـو أو تنافسو أنظمة اجتماعية أو سياسية أخرى

تتمثل أوىل اإلشكاالت يف أف العيش يف ظل مبدإ ادلواطنة قد أفقد األفراد كثَتا من معامل - 
يشَت ادلتتبعوف يف ىذا الشأف مثال إىل اهنيار قيمة األسرة و األمة و حىت الطبقة، ىذه . االنتماء

ادلعامل اليت كانت تضمن و حتدد لألفراد ىوياهتم داخل رلتمعاهتم، كما مل تعد ىذه ادلعامل بتك 
كما لوحظ من جهة أخرى أف اذليآت التمثيلية . القيمة اليت كانت عليها يف األزماف السالفة

كالنقابات و اجملالس احمللية و األحزاب مل تعد تنهض بتلك الوساطة بُت رلموع األفراد         
و عليو، يرى ادلتتبعوف أف إعادة تشكيل مبدأ ادلواطنة جيب أف مير عرب حتليل أسباب . و السلطة

 .ىذه األزمات
: يف ما خيص التحقيقات ادليدانية، االىتمامات باتت منصبة على زلورين من مبدئ ادلواطنة- 

األوؿ يتعلق مبدى احًتاـ قواعد العيش ادلشًتؾ الذي أضحى مهددا يف الفضاءات العامة 
خاصة، كما يف غَته، أما الثاين فيشَت إىل اإلكراىات اليت صارت هتدد احلقوؽ األساسية ادلتعلقة 

 .بالعمل و الصحة ادلعتربة حقوقا ذات أولوية خاصة
ىذا القلق الذي بات يتأسف لو كثَت من ادلالحظُت قد تعضد بأحباث علمية اىتمت بتقصي 

مشكالت من مثل غياب احلس احلضري و اخلروقات ادلتصاعدة ضد متطلبات اآلداب         
إىل مجيع الشرائح االجتماعية دوف - حسب الدراسات ذاهتا-و األخالؽ العامة اليت امتدت 

باإلضافة إىل مالحظة تزايد مقلق لالحنرافات اليت تسبب فيها العجز عن التكيف . استثناء
االجتماعي، و كذا العنف احلضري ضد األشخاص و ادلمتلكات، الناتج عن أفراد من طبقات 
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أما الطبقات ادليسورة، فإهنا تشارؾ يف ىذا اإلرباؾ باالمتناع عن دفع الضرائب . اجتماعية دنيا
 .الذي يكلف ميزانية الدولة و اجملتمع خسائر فادحة

 :األول التطبيق
 ما حدود التباينات و التداخالت بُت مفهومي ادلواطنة و الدميقراطية؟          
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