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مفھوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة
∗

وحالة المواطنة في الجزائر

أ .منير مباركية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة عنابة ،الجزائر

التمتع بالمواطنة الكاملة بات اليوم على رأس المطالب التي ترفعھا شعوب الدول العربية الثائرة ،وتلك
المتململة ،بل ويشكل أرضية كل المطالب األخرى ،وفي الوقت ذاته يرد على لسان المسئولين والحكام
العرب ،ومطالبھم تجاه شعوبھم؛ فالمواطنة تشكل مطلبا وشعارا لطرفيھا الرئيسيين )المواطن والدولة( في
الدول العربية ،ومع ذلك فھي غير ُمكرٌسة بشكل مقبول واقعيا ،وھو وضع يؤشر على وجود خلل على
مستوى ھذا المفھوم لدى األطراف المعنية ،أو على وجود انحراف في سياسات وممارسات تطبيقه في تلك
الدول.
وبما أن المواطن الجزائري ،والعربي بشكل عام ،وھو يطالب بحقوق مواطنته ،يقارن نفسه بما حققه
نظيره في الدول الديمقراطية ،فإن مراجعة مفھوم المواطنة ،وممارساتھا ،في الدولة الديمقراطية،
ومقارنتھا بما يحدث في الدول العربية يعد موضوعا مھما للبحث والتقصي في ظل الظروف الحالية التي
تمر بھا دولنا ،والتي تعد المواطنة قضية مركزية فيھا ،بل وتطرح كمخرج مناسب لھا.
وفي ھذا السياق ،وبالتركيز على حالة الجزائر ،وباعتبار أن المواطن الجزائري غالبا ما يقارن وضعه
بوضع المواطن الفرنسي ألسباب تاريخية وثقافية وسياسية ،تتوجه ھذه الدراسة إلى مراجعة مفھوم وواقع
المواطنة في الجزائر مقارنة بمفھومھا العام في الدولة الديمقراطية المعاصرة ،وبواقعھا في فرنسا ،في
محاولة لتقديم إجابة على التساؤل المركزي التالي :كيف تبدو حالة المواطنة في الجزائر مقارنة بالمفھوم
العام للمواطنة ،وبتطبيقاته في الدولة الديمقراطية وبالتحديد في فرنسا؟
تحاول ھذه الدراسة تقديم إجابة على السؤال السابق عبر تحديد المفھوم العام للمواطنة في الدولة
الديمقراطية وفق منھج متكامل لدراسة المفاھيم وضبطھا ،يُتبع بتقديم عرض وصفي وتحليلي ونقدي
لسياسات وممارسات المواطنة في كل من :فرنسا باعتبارھا من الدول الديمقراطية العريقة ،ومن النماذج
الشھيرة في مجال المواطنة ،وفي الجزائر باعتبارھا دولة عربية ذات تجربة سياسية فتية تشترك في
غالبية ھموم المواطنة مع بقية الدول العربية األخرى.

∗ -خالصة الدراسة الفائزة بالجائزة األولى في مسابقة المدرسة العربية للدراسات الديمقراطية )الدورة األولى
 ،(2012/2011والتي تم تقديمھا بالتعاون بين كل من الجماعة العربية للديمقراطية ومشروع المدرسة العربية للدراسات
والبحوث – قطر.
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أوال :مفھوم المواطنة وعالقته بالديمقراطية
 .1مفھوم المواطنة
المواطنة من المفاھيم ذات الطبيعة الحركية والمرنة ،والمتعددة األبعاد والقيم والمداخل الحضارية ،وھو
األمر الذي يجعل من ضبط مفھومھا ،واالتفاق على داللة عالمية موحدة لھا من األمور الصعبة نظريا
وعمليا ،وإن كان من الممكن التأسيس على القيم والمبادئ المشتركة في ھذا المجال للوصول إلى تعريف
إجرائي عام.
لغويا ،المواطنة أو "المواطنية"

)*(

كلمة دخلت إلى اللٌغة العربية في بدايات القرن العشرين ،وقد أُرجع

اشتقاقھا إلى عدة مصادر منھا الفعل "واطن" 1وكلمة "وطن" 2،ومحصلة الداللة اللغوية للمواطنة في
اللغة العربية تشير إلى التشارك في الوطن والعيش في مكان واحد ،وھي داللة صحيحة ولكنھا غير كاملة
مقارنة بما يحمله ھذا المفھوم اليوم من حموالت قانونية وسياسية وعاطفية...
أما اصطالحا ،فإنه رغم وجود عدة "تعريفات مرجعية" تنطلق منھا غالبية محاوالت تعريف مفھوم
المواطنة ودراسته وتوظيفه ،كالتعريفات التي قدمھا كل من :أرسطو وتوماس ش مارشال وعلي خليفة
الكواري 3،إال أن التعريفات المعاصرة تقارب المفھوم من زوايا وأبعاد مختلفة ،حيث يُغلٌب كل تعريف
بُعدا من تلك األبعاد 4،األمر الذي يُصعٌب مھمة االتفاق حول تعريف إجرائي محدد.
ومن بين التعريفات التي تغطي غالبية أبعاد وتطورات المفھوم ،وتراعي طبيعته اإلجرائية نجد التعريف
الذي اقترحه "محمد عثمان الخشت" معتبرا أن المواطنة في شكلھا األكثر اكتماال في الفلسفة السياسية
المعاصرة ھي» :االنتماء إلى الوطن ...انتماء يتمتع المواطن فيه بالعضوية الكاملة األھلية على نحو
يتساوى فيه مع اآلخرين الذين يعيشون في الوطن نفسه مساواة كاملة في الحقوق والواجبات ،وأمام
القانون ،دون تمييز بينھم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الموقف المالي أو االنتماء

)*(

تستخدم أدبيات المواطنة الخاصة باإلخوة اللبنانيين كلمة "المواطنية" بدل "المواطنة" وذلك للداللة على المعنى ذاته الذي تفيده ھذه األخيرة،
وھي في أيامنا ھذه ترجمة عربية لكلمة  Citoyennetéالفرنسية ،وكلمة  Citizenshipاالنجليزية.
1
 فاروق اسليم» ،المواطنة العربية وإشكاالت األسئلة« ،مجلة الفكر السياسي) ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،العددان  34و ،35السنة الحاديةعشر ،صيف وخريف  ،2009ص .21
2
- Gianluca P. Parolin, Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation-State, IMISCOE Research
Series, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), p 25.
3
 أنظر على التوالي:Gianluca P. Parolin, Op. Cit, p 17.
Josefina Syssner, «No space for citizens? Conceptualisations of citizenship in a functional region», Citizenship
Studies, Vol. 15, No. 1, February 2011, p 112.
Anupama Roy, Citizenship and Rights, (Center for Women’s Development Studies, University of Delhi), p 01.
علي خليفة الكواري» ،مفھوم المواطنة في الدولة الحديثة« ،المستقبل العربي) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت( ،العدد  ،264فبراير
 ،2001ص .11
4
- Ulrich K. Preuss, The ambiguous meaning of citizenship, Paper presented at the University of Chicago Law
School to the Center for Comparative Constitutionalism, December 1, 2003, p 14.

2

السياسي .ويحترم كل مواطن المواطن اآلخر ،كما يتسامح الجميع تجاه بعضھم البعض رغم التنوع
واالختالف بينھم«.

1

وھذا التعريف يعكس الجوانب المھمة في المفھوم المعاصر للمواطنة والمتمثلة في :العضوية في جماعة
سياسية )دولة( ،المساواة ،التمتع بالحقوق وأداء الواجبات ،غياب ممارسات التمييز ،االحترام المتبادل بين
المواطنين ،االعتراف بالتنوع وحسن تسييره...
وھي الجوانب التي اكتسبھا ھذا المفھوم من حضارات وثقافات مختلفة عبر مراحل تطوره التاريخي ،التي
لخصتھا بعض الكتابات على النحو التالي:

2

 المواطنة المدنية :ثمرة القرن  18وتتضمن الحقوق المدنية مثل :حرية التعبير والفكر والحرياتالدينية وكذا إلقرار مبدأ المساواة أمام القانون.
 المواطنة السياسية :ثمرة القرن  19كحقوق التصويت والترشح لتقلد المناصب العامة. المواطنة االجتماعية :ثمرة القرن  20تتضمن مجموعة حقوق اجتماعية اقتصادية. المواطنة الثقافية :ثمرة نھاية القرن العشرين. ونضيف إليھا المواطنة البيئية :ثمرة نھاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين.ومن المھم اإلشارة ھنا إلى مجموعة من االعتبارات التي تزيد في ضبط المفھوم ،وتجعله أكثر إجرائية
وقابلية للقياس والمتابعة والمقارنة:
 المواطنة أعمق من كونھا عالقة قانونية مجردة ،فھي مشحونة بحموالت عاطفية تتجسد فيالشعور باالنتماء وحب الوطن واالستعداد للدفاع عنه والتضحية من أجله )الوطنية(.
 المواطنة ليست عالقة عمودية بين المواطن والدولة فقط ،وإنما أيضا عالقة أفقية بين مواطنيالدولة الواحدة 3،والتي ينبغي أن تتسم بالتعايش والتسامح واالحترام المتبادل.
 تكريس المواطنة وتفعيلھا يتطلب إيمان المجتمع ومؤسساته بجملة من القيم أبرزھا :المساواةوالحرية والمشاركة والمسؤولية االجتماعية.

4

 تتضمن المواطنة "بُعدا وظيفيا" تترتب بموجبه حقوق والتزامات يؤديھا كل طرف لآلخر ،تلكالحقوق والواجبات تؤكد عليھا المواثيق الدولية ،وتشير إليھا وتضمنھا دساتير الدول ،وتكرسھا
قوانينھا؛ وال تستقيم المواطنة إال بالتالزم والتوازن بين تلك الحقوق والواجبات.
1

∗

 محمد عثمان الخشت» ،تطور المواطنة في الفكر السياسي الغربي« ،مجلة التسامح) ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة عمان( ،عدد ،20خريف ) ،2007النسخة اإللكترونية(:
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=461
2
 سعيد الحافظ ،المواطنة :حقوق وواجبات) ،الجيزة /مصر :مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية ،(2007 ،ص ص.13-12 :3
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المكتب اإلقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  :2009تحديات أمن اإلنسان في البلدانالعربية ،2009 ،ص .59
4
 خالد قرواني ،االتجاھات المعاصرة للتربية على المواطنة ،بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر المناھج والمواطنة الذي نظمته جامعة األقصى فيغزة يوم  ،2011/5/3ص .12

3

 ال يقتصر مفھوم المواطنة على البعدين القانوني والسياسي فقط ،وإنما يتعداھما إلى جوانب وأبعادعديدة أخرى :االقتصاد ،االجتماع ،اإلدارة ،الثقافة ،البيئة...
 للمواطنة عدة مستويات 1:محلية ،وطنية ،إقليمية ،عالمية ،تتكامل فيما بينھا لتشكل لنا خصائصوصفات المواطن في القرن الحادي والعشرين ،الذي يعي ويمارس واجباته ،ويتمتع بحقوقه على
مختلف تلك المستويات.
 .2عالقة المواطنة بالديمقراطية:
الديمقراطية من بين أھم المفاھيم التي تدخل ضمن الحقل الداللي لمفھوم المواطنة ،وتحديد العالقة بينھما
مسألة مھمة ،بل ضرورية لكل دراسة تستھدف تفحص واقع المواطنة في الدول الديمقراطية ،والدول التي
تعرف تحوالت اجتماعية وسياسية ضمن مسار التحول الديمقراطي.
وبشكل عام ،المفھومان في صيغتھما النظرية المجردة متوافقان ويتسمان باالعتماد المتبادل ،ومع ذلك
تشير أدبيات الموضوع إلى الطبيعة الجدلية للعالقة بين المفھومين في بعدھما الواقعي ،وتتناولھا في
اتجاھين رئيسيين:
أ .تأثير وضع المواطنة على حالة الديمقراطية:
في حاالتھا اإليجابية والجيدة ،تنعكس المواطنة على الديمقراطية إيجابيا على النحو التالي:
 الممارسة الديمقراطية تحتاج إلى فاعلين ومشاركين ،وھؤالء الفاعلين يمثلون المواطنين فيالمجتمع ،وھو ما تعكسه المقولة الشائعة التالية" :ال توجد ھناك ديمقراطية بدون مواطنين أو
مواطنة".

∗

 تفعيل وتجسيد المواطنة على شكل برامج تنفيذية تترتب عليه ممارسات فعلية لجميع الحقوقوالحريات ذات الصلة بالمواطنة ،والتي تعتبر السبيل والطريق إلى دعم الديمقراطية وتعزيزھا.

2

وفي المقابل ،فإن تراجع المشاركة والحس والفعل المواطني في مجتمع ما يجعل "ديمقراطيته في خطر"،
وھو ما بدأ يحصل في الحالة الفرنسية ،وأيضا األمريكية واستدعى "الدعوة إلى إحياء المواطنة إلنقاذ
الديمقراطية األمريكية العريقة".

3

∗ -في بدايات تشكل مفھوم المواطنة كان التمتع بحقوقھا مرھون بواجب دفع الضريبية ،وبقدر المساھمة الضريبية تتحدد الحقوق المترتبة ،ولكن
مع التطور التاريخي للمفھوم وبيئة تجسيده ،أصبحت ھناك قوائم طويلة للواجبات والحقوق المترتبة عن صفة المواطنة ،واتي رغم اتفاق غالبية
الدول حول العديد منھا عبر اإلعالنات واالتفاقيات والمعاھدات الدولية ،إال أن بعضھا يختلف من دولة ألخرى بحسب ظروفھا وثقافاتھا المحلية؛
كما أن قضية أسبقية وأولوية الحقوق على الواجبات أو العكس ،وكذا طبيعة التوازن )ليس توازنا رياضيا أو مطلقا( فيما بينھا وكيفية تحقيقه تظل
من القضايا الجدلية وغير المتفق عليھا.
1
- Josefina Syssner, Op. Cit, p 109.
∗ -ترتكز ھذه المقولة على خصائص "المواطنة اإليجابية أو الفعالة" والتي تعتبر ضرورية لتجسيد قيم ومبادئ الديمقراطية وتفعيل آلياتھا خاصة:
المشاركة في الحياة السياسية والعامة ،تفبٌل اآلخر والتعايش معه...
2
 أحمد جاد منصور» ،المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز :منظور قانوني« ،مجلة الفكر الشرطي) ،مركز بحوث شرطة الشارقة ،اإلماراتالعربية( ،المجلد العشرون ،العدد  ،76سنة  ،2011ص .120
3
- Russell J. Dalton, «Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation», Political Studies, (Political
Studies Association), VOL 56, 2008, p 76.
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ب .تأثير حالة الديمقراطية على وضع المواطنة:
ھناك تأثيرات إيجابية عديدة لتبني وتجسيد قيم ومبادئ الديمقراطية على تكريس المواطنة وتفعيلھا:
 باھتزاز وضعف الديمقراطية تتراجع قيم وممارسات المواطنة؛ ألن المواطنة تعني حقوق المواطن فيالممارسة الديمقراطية الحرة للحياة السياسية واالجتماعية ،فالمجتمعات االستبدادية تكاد تخلو من داللة
المواطنة والمواطن ،وتترك ھذه الداللة لمفھوم الرعاية والرعية.

1

 تعتبر الديمقراطية سبيال لحل أزمة المواطنة وبناء الدولة في المجتمعات المتعددة والمتنوعة 2،مثلماتؤكده عدة أمثلة من بينھا الحالتين الشھيرتين للھند وباكستان؛ حيث بقيت األولى متماسكة رغم تعددھا
وتنوعھا ألشديد ،وتفككت الثانية وال تزال تتھددھا المخاطر والتوترات الداخلية نظرا لضعف ثقافتھا
وممارساتھا الديمقراطية.
وحتى وإن كان ھناك اتفاق بشكل عام على أن الديمقراطية تشكل أرضية خصبة لظھور وانتشار المواطنة
بحقوقھا وواجباتھا ،إال أن ھناك "ظروفا وحاالت واقعية" يمكن فيھا للمناخ الديمقراطي أن يتسبب في
انتكاسة أو انتھاك للمواطنة ،ومن بينھا:
 التقليل من مواطنة اآلخرين وامتھان كرامتھم ومعتقداتھم باسم حرية التعبير التي تقتضيھاوتحميھا الديمقراطية ،وھو ما يحدث فعال في أيامنا ھذه في عدة دول ديمقراطية عريقة :التھكم
على العرب والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية ،الرسوم واألفالم المسيئة للدين اإلسالمي
والرسول الكريم )صلى ﷲ عليه وسلم(...
 انتشار الصور النمطية عن اآلخر المختلف عنا ،غالبا ما يتجاوز القيم والمبادئ الديمقراطية ،بلويوظفھا ،لنشر التباغض وقلة التسامح بين عناصر المجتمع.
 يمكن للديمقراطية أن تفسح المجال أمام أحزاب وشخصيات متطرفة )اليمين المتطرف فيأوروبا (...للوصول إلى الحكم ،وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات على مواطنة بعض فئات
المجتمع.
والعالقة الجدلية التالزمية بين مفھومي المواطنة والديمقراطية ∗،تجعل من إمكانيات تكريس قيم المواطنة
وتجسيدھا أكبر في المجتمعات والدول الديمقراطية ،وھي الفرضية التي ستكون محل اختبار في
العنصرين التاليين.

1

 علي أسعد وطفة» ،التجليات اإلنسانية في مفھوم المواطنة« ،مجلة التسامح) ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة عُمان( ،العدد ،15صيف  ،2006ص .138
2
 عبد الكريم قاسم سعيد ،المواطنة ومشكلة الدولة في الفكر اإلسالمي ،سلسلة دراسات حقوق اإلنسان عدد ) ،13اليمن :ملتقى المرأة للدراساتوالتدريب ،(2008 ،ص .05
∗ -يُالحظ ھنا تجنب الباحث الخوض في مسألة أسبقية المواطنة عن الديمقراطية أو العكس ،وھي القضية التي قد تدخلنا في جدل أشبه بما يعرف
بجدل" :البيضة والدجاجة :أيھما أوال؟" ،نظرا ألن التأريخ لتطور المفھومين تعوزه الدقة الكافية ،وألنھما مفھومان مثاليان ومرشدان للسلوك
البشري ولم يكتمال أو يتحققا في صورة نھائية ليومنا ھذا.

5

ثانيا :واقع المواطنة في الدولة الديمقراطية :حالة فرنسا
يعتبر نموذج المواطنة الفرنسي من بين أھم النماذج العالمية التي تحظى باھتمام الباحثين الراغبين في
اختبار فرضية "التالزم والترابط بين المواطنة والديمقراطية كثقافة وكممارسة" ،وذلك لعدة عوامل:
باعتبارھا من الدول الديمقراطية العريقة من جھة ،وكونھا من بين أھم الوجھات التي يقصدھا الباحثون
عن المواطنة من مختلف دول وقارات العالم من جھة ثانية ،وأيضا نظرا للتحوالت الالفتة التي عرفتھا في
العقود األخيرة على مستوى الممارسة الديمقراطية وسياسات وممارسات المواطنة من جھة ثالثة.
 .1المقاربة الفرنسية للمواطنة:
رغم اتفاقھا مع عديد جوانب المفھوم العام للمواطنة ،إال أن للمقاربة الفرنسية بعض الخصوصيات
المتمثلة في :الترابط بين الجنسية والمواطنة 1،التركيز على الواجبات )المواطنة الفعالة( 2مع إعطاء أھمية
قصوى للحقوق االجتماعية في المقابل ،الفردانية )تعتد بالمواطن الفرد وال تعتد بالجماعات العرقية
واإلثنية( 3،العلمانية ،الموقع المركزي للدولة في ضمان المواطنة ،االندماج في الثقافة الفرنسية.

4

وقد استطاع نموذج المواطنة الفرنسي القائم على المقاربة السابقة أن يكتسب سمعة طيبة على المستويين
المحلي والدولي لفترة زمنية طويلة ،ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزھا :العلمانية الفرنسية المميزة والتي
يطلق عليھا" :العلمانية الدستورية" 5،االتجاه الفرداني الذي جنٌبھا االستقطاب المجتمعي واالنقسام،
الحرص على االندماج االجتماعي ،التواؤم بين العلمانية الفرنسية والديمقراطية ،استقاللية الحياة
الديمقراطية عن المال السياسي 6،تأصل ثقافة احترام القانون ،فعالية ونزاھة األجھزة اإلدارية 7،استقاللية
القضاء وعدالته ،خصائص الشعب الفرنسي المتمثلة في الحيوية ،والتننوع والفردية...

1
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 أنظر ما يؤكد ھذا الطرح في :Vincent Tiberj et Patrick Simon, La fabrique du citoyen: origines et rapport au politique en France, Document
de travail n°175, p 03.
Christophe Bertossi, Les Musulmans, la France, l’Europe: contre quelques faux-semblants en matière
d’intégration, Collection "Migrations et citoyenneté en Europe", (Fondation Friedrich-Ebert et Ifri, Mars 2007),
p 13.
2
- Anupama Roy, Op. Cit, p 70.
3
 أنظر :فاروق اسليم ،مرجع سابق ،ص ص.22-21 :4
 يتميز بھذا النموذج الفرنسي عن نموذج المواطنة البريطاني الذي يعتبر نموذجا "تعدديا" ،ولمزيد عن الطبيعة اإلدماجية للنموذج الفرنسي أنظر:شارلز كابشن )باحث بمجلس العالقات الخارجية األمريكية( في برنامج "من واشنطن" ،قناة الجزيرة اإلخبارية ،إعادة يوم اإلربعاء 18
أبريل/نيسان .2012
عثمان لحياني» ،وزير الداخلية كلود فيون يعتبر طريقة دخول المھاجرين غير مقبولة'' :فرنسا ترفض أن يستورد المھاجرون معھم قيمھم الدينية
والثقافية« ،جريدة الخبر ،العدد الصادر بتاريخ 18 :نوفمبر .2011
5
 أنظر تفاصيل خصوصية العلمانية الفرنسية في :صالح علي نيوف ،مقدمة في العلمانية :مع قراءة في النموذج الفرنسي) ،األكاديمية العربيةالمفتوحة في الدانمارك ،ب ت(.
6
 حسام شاكر ،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسية :مالمح الواقع وخيارات التطوير) ،دبلن :المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث،(2007 ،ص .47
7
 جاك شيراك ،فرنسا جديدة ...فرنسا للجميع ،ترجمة :أنطوان إ .الھاشم وأحمد عويدات) ،بيروت :منشورات عويدات ،(1995 ،ص .1148
 جھاد سلوم" ،صورة العربي في فرنسا :الجذور والممارسة" ،الفكر السياسي) ،اتحاد الكتاب العرب ،سوريا( ،السنة  ،12العدد  ،39خريف ،2010ص .196
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 .2األطر الدستورية والقانونية للمواطنة الفرنسية:
الدستور الفرنسي ظل لفترة طويلة يُعتبر مرجعا أساسيا للدولة الحديثة التي ترغب في بناء دستور
ديمقراطي يحترم قيم المواطنة ويؤسس لھا ،فھذا الدستور العريق يتخذ كشعار له قيم :الحرية والمساواة
واإلخاء ،ومبني على مجموعة مبادئ :الجمھورية ،العلمانية ،والديمقراطية ،والتكافل االجتماعي،
والمساواة أمام القانون ،والتنظيم الالمركزي )الذي يدعم المواطنة المحلية( ،واحترام المعتقدات دون أي
تمييز.

1

كما "يُشجٌع" الدستور الفرنسي المساواة بين النساء والرجال في تقلد الواليات االنتخابية والمناصب
والمسؤوليات ،ويعترف بغالبية الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ...لكل
المواطنين الفرنسيين من سكان األقاليم الفرنسية المختلفة ،ويحميھا عن طريق مؤسسة "حامي الحقوق".
وفي ميزة إضافية أخرى ،يواكب الدستور الفرنسي التطورات األخيرة لمفھوم المواطنة ومقتضياتھا ،عن
طريق إقراره للمواطنة األوروبية والمواطنة البيئية.

2

وتطبيقا لما ورد في الدستور ،تكرس القوانين الفرنسية مبادئ وقيم المواطنة ،ويتم تعديلھا من فترة ألخرى
مواكبة للنقاشات المحلية واإلقليمية ،والعالمية أيضا ،ذات الصلة بالمواطنة.
ففي العقود األخيرة ،أدخلت عدة تعديالت على قانون الجنسية الفرنسي ليصبح )في نظر الساسة
الفرنسيين( أكثر تكريسا لقيم المواطنة وأكثر انسجاما ومقتضياتھا ،ولذلك »يعتز الفرنسيون بأن قانون
الجنسية الفرنسي يُعتبر األكثر انفتاحا بين القوانين المماثلة في أوروبا والعالم« 3.وتتمثل أھم تلك
التعديالت في:
 ض ٌم ھذا القانون إجراءات وشروط الجنسية إلى القانون المدني الفرنسي ،وھو ما اُعتبر مكسبا فينظر البعض ألنه سيجعل الجنسية حقا للمواطن يمكنه المطالبة به.

4

 ارتكاز قانون الجنسية الفرنسية على قانون الدم ،والرابطة المزدوجة لألرض ورابطة األرضالبسيطة ،وھي خاصية تجعله من بين قوانين الجنسية األكثر انفتاحا ،وتُسٌھل عملية منح الجنسية
واستكمال المواطنة لفئة كبيرة من المقيمين في فرنسا ،أو أبناء الفرنسيين والفرنسيات المولودين
في الخارج.

1

 لتفاصيل حول نص الدستور الفرنسي ومضمون المواد المقتبسة أنظر :النسخة األصلية أو النسخة المترجمة من الدستور الفرنسي لسنة 1958ال ُمح ٌين إلى غاية التعديل الدستوري في  23يوليو .2008
2
 تشير ديباجة الدستور الفرنسي إلى» :يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه ...وكذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرھا ميثاق البيئة في عام.«2004
3
- Christian BRUSCHI, «La citoyenneté et la nationalité dans l’histoire», Ecarts d'identité, N°75, p 08.
4
- République Française, Assemblée Nationale. la Commission Des Lois Constitutionnelles, De La Législation Et
De L’administration Générale De La République, Rapport D’information N° 3605. sur le droit de la nationalité
en France, 29 juin 2011, p 78.
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ويؤخذ على "قانون الجنسية" الفرنسي الحالي مجموعة من المآخذ والتحفظات أھمھا :إعطاؤه للحكومة
الفرنسية حق االعتراض على اكتساب الجنسية عن طريق الزواج أو القرار اإلداري ،بحجج :عدم األھلية
أو عدم تطابق اإلجراءات أو ألسباب لغوية 1،أو حاالت التزوير ...2وھو ما من شأنه أن يصادر الحق في
الجنسية أحيانا ويجعله محل تسييس.
وجاء القانون رقم  672-2011المتعلق "بالھجرة واالندماج والجنسية" ليعدل القوانين السابقة له،
وليسجل العودة إلى المقاربة االنتقائية والطوعية لقانون الجنسية ،وھذا بفرض مجموعة من الشروط على
المترشحين للحصول على الجنسية الفرنسية والمتمثلة في :معرفة التاريخ والثقافة والمجتمع الفرنسي،
وكذا اإلمضاء على عقد الحقوق والواجبات.

3

وھذه التطورات التي تضمنت تشديدا إلجراءات تسوية المواطنة ،تُخفي وراءھا صراعا بين القيم
المؤسسة للمواطنة الفرنسية من جھة ،والرغبة في إضفاء البعد اإلثني والعرقي على المجتمع الفرنسي من
جھة ثانية.

4

كما تؤكد قوانين العمل الفرنسية على حقوق وواجبات العمال ومساواتھم في األجور ،وعلى المساواة بين
العاملين والعامالت في مختلف المجاالت المتعلقة بالعمل :األجور ،الترقية ،الوصول إلى المناصب
السامية ...وال تُغفل حماية مواطنة فئة "المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة" ،حيث كانت اإلعاقة من بين
عوامل التمييز بين المواطنين التي يُجرٌمھا الدستور الفرنسي والقوانين األخرى.
كما تبنت فرنسا في السنوات األخيرة عدة قوانين تمكن للمرأة ،وتحميھا وتستكمل مواطنتھا ،وھذا تعبير
على الوعي بمواطنة المرأة الفرنسية ونقائصھا ،فقد تبنى البرلمان الفرنسي قانون "مكافحة العنف ضد
النساء" ،وھو من القوانين الرائدة في ھذا المجال ،حيث يمنح حماية واسعة للمرأة الفرنسية ،وحتى للنساء
الرعايا األجنبيات في فرنسا ،وھذا قبل وبعد تعرضھا ألعمال العنف بمختلف أشكاله ويسلٌط عقوبات
شديدة على مرتكبيھا.
وفي مقابل المالحظات اإليجابية السابقة ،عرفت األطر القانونية للمواطنة الفرنسية انتكاسة شديدة في
السنوات األخيرة نتيجة اعتماد مجموعة من القوانين التي اُعتبرت "قوانين ضد المواطنة في دولة
المواطنة" ،أبرزھا :قانون منع الرموز الدينية في المدارس العامة في فرنسا الصادر بتاريخ  04مارس
 ،2004الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس ،وكذا قانون منع ارتداء النقاب في األماكن العامة،

1

 المادة  21الفقرة .042
 المادة  27الفقرة .023
- République Française, Assemblée Nationale. la Commission Des Lois Constitutionnelles, De La Législation Et
De L’administration Générale De La République, Op. Cit, p 75.
4
- Christophe Bertossi, Country Report: France, EUDO Citizenship Observatory, robert schuman centre for
advanced studies, January 2010, p 20.
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وأماكن العمل ومكاتب البريد والجامعات والمستشفيات والمباني المملوكة للدولة ،باإلضافة لوسائل النقل
العامة.

1

كما اُعتبر أيضا قانون تمجيد االستعمار الصادر بتاريخ  23فييفري  2005وصمة عار في جبين فرنسا
حقوق اإلنسان والمواطنة ،وذلك العتبارھا أن استعمارھا للجزائر ،وما ترتب عنه من معاملة قاسية
وتمييزية ضد الجزائريين ،ومن مجازر ضد اإلنسانية ،كان "عمال حضاريا".
 .3المواطنة الفرنسية في الممارسة الواقعية
بعيدا عن التعقيدات ،والخوض في التفاصيل الدقيقة ،تعمد ھذه الدراسة إلى متابعة وتقييم واقع المواطنة
في النموذج الفرنسي ،وفيما بعد الحالة الجزائرية ،بناء على المتغيرات التالية:
أ .ميزان أو معادلة الحقوق والواجبات:
نموذج المواطنة الفرنسي من بين النماذج التي تعرف توازنا ،ولو نسبيا ،في معادلة الحقوق والواجبات
المترتبة على مختلف أطراف عالقة المواطنة.
فمن جھتھا ،تمنح الدولة الفرنسية حقوقا معتبرة جدا لمواطنيھا خاصة في مجاالت التأمين والرعاية
االجتماعية ،كما تضمن أجرا قاعديا يكفل بدوره حياة كريمة ،وخدمة عامة عصرية والئقة ،وشرطة في
خدمة أمن المواطن واألمن العام ،كما توفر إطارا مؤسسيا عاما ،ومجتمعا مدنيا قويا ،يحرص على
مصالح المواطن ،وقضاء مستقل وعادل وصاحب قرارات نافذة وحاسمة ،ونظام سياسي ديمقراطي
يضمن للجميع حرية التعبير والمشاركة السياسية...
وفي المقابل ،يدرك المواطنون الفرنسيون ،أو شريحة غالبة منھم ،ويعترفون بأداء مؤسسات دولتھم
لواجباتھا التي ھي حقوق لھم ،ويبادلونھا "الفعل المواطني" بأداء واجباتھم التي ھي حق للدولة ،ويبدون
استعدادھم لاللتفاف حول مشاريعھا اإلصالحية وتقاسم األعباء معھا 2،وينطبق األمر ھنا حتى على
المواطنين الفرنسيين من أصول أجنبية.
ب .المساواة بين المواطنين في مختلف المجاالت:
ال تطرح ھذه القضية بشكل بارز في فرنسا على مستوى الفرنسيين األصليين وفيما بينھم وبين مؤسسات
الدولة ،إال في قضايا جزئية كقضية المرأة ووصولھا إلى المناصب العليا والحساسة ،وإنما عادة ما تطرح
بالنسبة "للمواطنين الجدد" ،والمسلمين واألجانب المقيمين في فرنسا.
فعلى صعيد الخطاب والمعامالت العامة ،ال يستخدم الفرنسيون عموما عبارات تمييزية تجاه اآلخر،
ويكتفون بالقول "إنه فرنسي" ،بغض النظر عن أصوله العرقية واللغوية والجغرافية ...وھذا ال ينفي طبعا

1
 علٌقت منظمة العفو الدولية على ھذا القانون بالقول أنه» :يخلق بواعث قلق بأن الحظر يمكن أن يشكل انتھاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبةللنساء الالتي يخترن ارتداء البرقع أو النقاب للتعبير عن ھويتھن أو معتقداتھن« .أنظر :تقرير منظمة العفو الدولية للعام  ،2011ص .243
2
 -أنظر :جاك شيراك ،مرجع سابق ،ص .83
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وجود بعض التجاوزات اللفظية من بعض المراھقين والمتطرفين ،وحتى من بعض المسئولين ،وھي
السلوكيات التي تحاربھا السلطات الفرنسية بشكل مستمر.
وفي المعامالت العامة ظل المجتمع الفرنسي يميل إلى االندماج والتعامل اإليجابي مع اآلخر والتعايش
معه متجنبا اإلساءة عن طريق التمييز ،ومع ھذا ،يمكن تسجيل بعض التراجعات في مجاالت المعامالت
العامة المتساوية في الشارع الفرنسي ،خاصة من طرف السلطات والشرطة الفرنسية تجاه طائفة
"الروما" و"المرتحلون" 1،وتجاه فئات أخرى خاصة العرب والمسلمين والسود.
وعلى صعيد التجنيس وتسوية الوضعية ،التمييز في ھذا المجال ممارسة فرنسية تاريخية 2،واليوم توجد
عقبات كثيرة وتشديد في اإلجراءات ،حيث أن  05بالمائة فقط من األجانب في فرنسا تمت تسوية
وضعيتھم بمنحھم الجنسية الفرنسية 3،كما يشتكي عديد المھاجرين من دول بعينھا ،المقيمين في فرنسا ،من
استھدافھم بشكل شخصي لدواعي األصل والعرق واللون والجنس والدين ،أثناء مباشرتھم إجراءات
الحصول على الجنسية الفرنسية ،وزاد ھذا التمييز الذي يأتي على شكل تعقيدات بيروقراطية ،وتحقيقات
أمنية واستخباراتية ،ورفض بعض الطلبات ...مع بروز الحرب العالمية على اإلرھاب وانتشار الھجمات
اإلرھابية في فرنسا وأوروبا.
وفي مجال التوظيف والعمل ،ورغم صرامة القوانين في ھذا المجال ،أخذ التمييز في التزايد في السنوات
األخيرة ،حيث أن ثمانية بالمائة  %8من المھاجرين في فرنسا يعتقدون أنه تم رفض توظيفھم ألسباب
تتعلق بأصولھم األجنبية ،وفي كل حالتين من ثالث يأتي ھذا الرفض عقب مقابالت التوظيف المباشرة مع
المستخدمين 4،كما يزداد الشعور بالتمييز وسوء المعاملة من طرف المستخدمين والرؤساء والزمالء في
العمل عند المھاجرين من أصول افريقيا جنوب الصحراء ،وبدرجة أقل لدى أصيلي الدول المغاربية ،وال
يكاد يذكر بالنسبة للمھاجرين من أوروبا وبعض الدول اآلسيوية.

5

وإضافة لفئة المھاجرين ،تتعرض فئات أخرى للتمييز في ھذا المجال خاصة المعاقين والمرأة ،إذ ال تتقيد
المؤسسات والشركات عادة بالقوانين التي تم ٌكن لھاتين الفئتين ،وترفض توظيف المعاقين والنساء لدواعي
قلة المردودية االقتصادية والعملية بسبب ظروفھما الخاصة.

1

 ألخذ فكرة عامة وموجزة عن العنصرية والتمييز التي تتعرض لھما طائفة "الروما" في فرنسا على مستوى الخطاب الرسمي والمعامالتالعامة في السنوات األخيرة ،أنظر :تقرير منظمة العفو الدولية للعام  ،2011ص ص.243-242 :
2
 في الجزائر التي كانت خاضعة لالحتالل الفرنسي في القرن التاسع عشر ،كان المسيحي واليھودي يستطيعان الحصول على الجنسية الفرنسية"أوتوماتيكيا" ،وما كان المسلم يستطيع ذلك .أنظر :ستيفاني غيري ،مرجع سابق ،ص .363
3
- Christophe Bertossi, Op. Cit, p 01.
4
- Olivier Monso et François Gleizes, « Langue, diplômes : des enjeux pour l'accès des immigrés au marché du
travail », INSEE PREMIÈRE, N° 1262, Novembre 2009, p 04.
5
- Ibidem.
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وتتعرض المساواة في مجال العمل لعدة تحديات أبرزھا :تداعيات األزمات االقتصادية على سوق العمل،
ومقتضيات المواطنة األوروبية 1،المواقف والتوجھات تجاه عمل المرأة ومردوديتھا...
وجدير باإلشارة ،أنه حسب الھيئة العليا لمحاربة التمييز وتحقيق المساواة في فرنسا ،فإن التمييز في مجال
العمل ھو أكثر في القطاع الخاص منه في القطاع العام ،حيث أن ثلثي الشكاوى التي تلقتھا في العام
 2010تتعلق بالتمييز في القطاع الخاص 2.ويرجع ھذا إلى كون مؤسسات الدولة الديمقراطية العامة أكثر
التزاما بمبادئ المساواة وعدم التمييز من مؤسسات القطاع الخاص.
في مجال التعليم يلمس بعض التمييز في حق أبناء المھاجرين والفرنسيين من أصول أجنبية ،وخاصة في
مسألة التوجيه نحو مدرسة معينة أو فوج دراسي محدد 3...فما نسبته أكثر من  %14من أبناء المھاجرين
في فرنسا عبٌروا عن إحساسھم بتعرضھم للتمييز والمعالجة غير العادلة عند توجيھھم في مسارات التعليم،
وھذا في مقابل ما نسبته خمسة بالمائة ) (%5لدى نظرائھم الفرنسيين األصليين 4،كما يعتبر قانون منع
ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية من التراجعات ،وصور التمييز الجديدة التي أخذت في االنتشار في
مجال التعليم في فرنسا.
وفي المجال السياسي باتت فرنسا تعاني أزمة على مستوى الديمقراطية التمثيلية ،حيث يعاني السود
والمسلمون والمرأة وبعض الطوائف من التمييز في ھذا المجال وھم غير ممثلين بالشكل الالئق ،رغم
عراقة الديمقراطية الفرنسية ،كما تعتبر فرص ھؤالء في المشاركة والوصول إلى المناصب السياسية
العليا ممكنة ولكنھا محدودة للغاية؛ فالبرلمان الفرنسي المنقضية عھدته ) (2012-2008لم يكن يضم
سوى إفريقيا أسودا واحدا 5،و 182امرأة في غرفتي البرلمان المكون من  920عضوا 6،كما أعربت
بعض المنظمات الدولية عن قلقھا بشأن تصاعد العنف العنصري ضد طائفة "الروما " ،وحيال الصعوبات
التي يواجھھا "المرتحلون" في ممارسة حقھم في حرية التنقل والتصويت 7...كما تشير تقارير أخرى إلى
ضعف انخراط المھاجرين والفرنسيين من أصول مھاجرة في المؤسسات السياسية والمدنية.
وقد وصل التمييز والعنصرية حتى إلى أكثر المجاالت تسامحا ،أي إلى الرياضة أين أصبح األفارقة
والعرب والمسلمون يشتكون من ھذه الظاھرة ،التي باتت تداعياتھا واضحة على الرياضة والرياضيين في

1

 تطبيقا لمقتضيات المواطنة األوروبية ،أصبح الرعايا األوروبيين في فرنسا يتمتعون بفرص عمل أفضل من غيرھم أنظر :أشرف أبو الھول،»المھاجرون يتعرضون للتمييز في بلد المساواة« ،األھرام اليومى 18 ،يوليو ) .2010النسخة اإللكترونية( ،متاحة على الرابط التالي:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=192023&eid=86
2
- République Française, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité, rapport annuel
2010, (France: La Documentation française, 2010), p 38.
3
- Équipe TeO, coordonné par Cris BEAUCHEMIN, Christelle HAMEL et Patrick SIMON, Op. Cit, p 47.
4
- Ibid., pp: 51-52.
5
- Etats Unis, Département d'État, Rapport sur les Droits de l’Homme en France en 2010, Op. Cit, p 16
6
- Ibid, p 15.
7
 -منظمة العفو الدولية ،تقرير منظمة العفو الدولية لعام  :2011حالة حقوق اإلنسان في العالم) ،منظمة العفو الدولية ،(2011 ،ص .243
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فرنسا ،وابرز أمثلتھا أزمة فريق كرة القدم الفرنسي ،وتصريحات مختلفة لالعبين ومسؤولين رياضيين
فرنسيين.

∗

وحتى مع وجود حاالت التمييز والالمساواة السابقة ،وھي أمور نجدھا في أغلب المجتمعات اليوم ،وبشكل
قد يكون أكثر ح ٌدة ،إال أنه يُحسب لصالح فرنسا الوعي بھذا األمر واالستعداد في كل مرة لمناقشته بشكل
صريح وفي مختلف المنابر ،وھي النقاشات التي تنتھي عادة بأطر قانونية ومؤسسية للتعامل معه ،مثلما
حدث بإنشاء "الھيئة العليا لمحاربة التمييز وتحقيق المساواة" ) (HALDEسنة  ،2004وغيرھا من
المؤسسات الحكومية ،وغير الحكومية ،العاملة في ھذا المجال والتي تساھم في المعالجة المدروسة لقضايا
التمييز والالمساواة.
ج .تمكين المرأة ومساواتھا بالرجل:
مواطنة المرأة تحرج حتى أعرق الديمقراطيات بما فيھا فرنسا ،حيث تأخرت ھذه األخيرة في االعتراف
بمكانة المرأة ومساواتھا بالرجل ،ولكن عقب ھذا االعتراف تقدمت مكانة المرأة الفرنسية كثيرا،
وأصبحت محسودة على "تحررھا" والمناصب التي تشغلھا في مختلف المجاالت ،ومقارعتھا للرجل في
التكاليف واألعباء والترشح ...وھذا بفضل سياسات الحماية والتمكين المنتھجة في ھذا المجال ،وبفضل
إيمان السلطات الفرنسية بأن قضية المرأة "قضية عدل وليست ُمجرٌد قضية اجتماعية واقتصادية".

1

ولكن المرأة الفرنسية تبقى تواجه "سقفا زجاجيا" يحول دون ارتقائھا في المناصب السياسية خاصة
ومساواتھا التامة بالرجل 2،بفعل الذھنية والثقافة الذكورية ،والعنف المجتمعي الممارس ضدھا 3،وھو ما
ينعكس على مكانتھا المتفاوتة في مختلف المجاالت والقطاعات مقارنة بالرجل.
وعليه ،يرى كثيرون ،من بينھم الرئيس الفرنسي األسبق "شيراك" ،أن استكمال مواطنة المرأة ال ينبغي
أن يتم البحث عنه وتكريسه في القوانين وعبر السياسات فقط ،وإنما عبر تغيير الذھنيات أيضا.

4

ومع كل ما سلف ،يتحفظ بعض الفرنسيين والغرب على بعض ظروف المرأة الفرنسية ،ويعتبرون تلك
الظروف شكال من التمييز ،وانتقاصا من مواطنتھا:

5

∗ -في تصريح ملفت للنجم الرياضي الفرنسي ،ذو األصل الجزائري ،الالعب السابق "زين الدين زيدان" يقول" :عندما أسجل األھداف وأربح
األلقاب ،يُقال بأني فرنسي وأني مثال يُحتذى به ،ولكن عندما أخسر يتذكر الجميع أن أصولي جزائرية".
1
- Olivia Dabbous,(ed), Promouvoir L’égalité Entre Hommes Et Femmes :Initiatives Et Engagements Français
En Matière De Genre Et Développement, (France: Ministère des Affaires étrangères, 2006), p 03.
2
 حسام شاكر ،مرجع سابق ،ص .513
 على سبيل المثال ،تعرٌضت رئيسة الوزراء الفرنسية في عھد "فرنسوا ميتران" السيدة "اديت كريسون" إلى ھجوم الذع من طرف مجتمعھاعند تقلدھا لھذا المنصب ،ما تسبب في تركھا لمنصبھا بعد فترة وجيزة؛ كما تتعرض المرأة الفرنسية بسبب الجنس للتمييز واإلقصاء في مجاالت
مختلفة ،وفي الوظائف واألجر.
4
 جاك شيرك ،مرجع سابق ،ص .555
- Etats Unis, Département d'État, 0p. Cit, p 21.
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 تركز عمل المرأة الفرنسية في قطاعات محددة ضعيفة األجر ،ھي في األصل قطاعات نسويةمثل :الوظيفة العامة ،الشركات ،التجارة ،التعليم والصحة ...وعدم التوسع إلى بقية القطاعات التي
تكاد تبقى حكرا على الرجال.
 ال يتم إتاحة بعض الوظائف بشكل واسع للمرأة إال بعد أن تضعف قيمتھا االجتماعية. وصول المرأة إلى بعض المناصب العليا ال يزال صعبا مقارنة بالرجل ،حيث يشير أحد التقاريرإلى أنه في حوالي  500مجلس إدارة لمؤسسة كبرى في فرنسا ،ال نجد سوى نسبة ثانية بالمائة
 %8نساء.
د .واقع حريات المواطنة:
فرنسا من البلدان التي تطورت فيھا حرية التعبير إلى حد بعيد ،حيث تمارس وسائل اإلعالم العامة
والخاصة والمواطنين حرية التعبير واإلعالم بكل جرأة ،وكذلك ھي حال الحريات الدينية وحرية الوصول
إلى االنترنت واستخدامھا ،وحرية التجمع والتنظيم...
ولكن واقع الحريات بدأ يتراجع بفعل ع ٌدة عوامل أبرزھا :الحرب على اإلرھاب والتخوف من انتشار
اإلسالم ...ما جعل الشعب الفرنسي الذي كان مضربا لألمثال في مجال الحريات الشخصية ،يتدخل اليوم
في أدق تفاصيل ھذه الحرية تحت حجج واھية ...وھكذا تكون فرنسا المعاصرة صورة مناقضة تماما
لصورة فرنسا قبل قرنين ،وما تالھما أيضا ،حيث التحرر واإلبداع بلغ أوجه.

1

 .4أزمة نموذج المواطنة الفرنسي وتحدياته
نموذج المواطنة الفرنسي ،لم يعد له نفس البريق الذي كان عليه ،كنموذج يحتذى به للمواطنة في دولة
ديمقراطية عريقة ،فقد أصبحت تتخلله عدة مظاھر ودالئل ألزمة مواطنة ،وباتت تواجھه عدة تحديات
جادة ،وقد ش ٌكلت "أحداث الضواحي" ،كحدث رئيس ،وغيرھا من األحداث الكثيرة ،معالم ألزمة مواطنة
حقيقية في فرنسا ،يمكننا أن نوجزھا في العناصر التالية:
 انتشار الخطاب المعادي لألجانب والمسلمين. اعتماد العنف وقطع الطرقات واإلضرابات كوسائل رئيسية للحصول على الحقوق ،ما يعكسأزمة ثقة في مؤسسات الدولة ومجتمعھا المدني.
 العودة إلى اعتماد سياسات الھجرة االنتقائية. استبدال عديد المھاجرين والباحثين عن الحرية والحماية لفرنسا بوجھات دولية أخرى. -تعرﱡ ض فرنسا النتقادات عديد المنظمات العاملة في أبعاد مختلفة من أبعاد المواطنة.

1

 شبكة النبأ المعلوماتية» ،فرنسا ...انحسار مستمر نحو العنصرية« ،شبكة النبأ المعلوماتية ،األحد  25تموز  2010الموافق  12شعبان.1432
http://www.annabaa.org/nbanews/2010/07/282.htm
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وكغيرھا من الدول ،ليست فرنسا بمنأى عن التغيرات والتحديات العالمية المعاصرة والتي كان لھا
مفعولھا على قيم المواطنة وتجسيدھا ،كالعولمة واإلرھاب والھجرة الدولية و تراجع النموذج العلماني
الفرنسي ،و ظھور الالتسامح الديني والثقافي ،و تقوي تيارات اليمين المتطرف وخطابھا الشعبوي،
واألزمات االقتصادية العالمية ،وعجز الديمقراطية التمثيلية الفرنسية ∗،وظھور المواطنة األوروبية،
وبروز الخنوع والروح اإلتكالية ،وتآكل نظام "الرعاية والمساعدة االجتماعية ،وتسييس المواطنة
وقضاياھا...
ثالثا :المواطنة في الدول العربية :حالة المواطنة في الجزائر
واقع المواطنة في الجزائر ،ال ھو واقعھا في الدول الديمقراطية ،وال ھو واقعھا في الدول االستبدادية
والديكتاتورية ،إنه أقرب إلى واقع المواطنة في الدولة العربية المنتقلة نحو الديمقراطية بخطوات متثاقلة،

1

والمح ٌملة بإرث تاريخي الستعمار استيطاني طويل تسبب في شرخ مجتمعي عميق؛ دولة ذات شعب
متنوع ومتعدد اللٌھجات واأللوان والثقافات ،وإقليم شاسع في بيئة استراتيجية تفصل بين جنوب فقير
وشمال غني؛ واقتصاد ريعي يتٌبع نھجا ھجينا بين نمط الدولة الراعية واقتصاد السوق ...وما يعنيه كل
ذلك من بيئة تفرض تحديات وعقبات كما تمنح فرصا لتكريس المواطنة وممارساتھا ،وھي ظروف
تقتضي مقاربة مفھوم المواطنة من منظور يتناسب وتلك الخصوصيات.
 .1المقاربة الجزائرية للمواطنة
يمكن التمييز بين عدة مفاھيم ومقاربات للمواطنة في الجزائر ،وليس مفھوما واحدا متفقا عليه ،وھو األمر
الذي سيكون له األثر البالغ على التجسيد الواقعي للمواطنة.
المفھوم الرسمي للمواطنة في الجزائر يقترب إلى حد بعيد من نظيره الفرنسي ،مع بعض الفروق
األساسية التي تفرضھا الخصوصية ،والتي نوجزھا في العناصر التالية:
 الخطاب الرسمي الجزائري أكثر تركيزا على الواجبات 2،وقد يكون ذلك كرد فعل على بعضميزات المجتمع الجزائري الذي ھو أكثر مطالبة بالحقوق على حساب الواجبات ،وأيضا كنتيجة

∗ -عرفت الديمقراطية الفرنسية بعض التراجع من ناحية جودتھا ،ولم تعد تصنف ضمن الدول العشر األولى األكثر جودة ،فقد احتلت المرتبة 17
عالميا في مؤشر جودة الديمقراطية لسنة  ،2012وتأتي بعد عدة ديمقراطيات بما فيھا بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية .أنظر:
Campbell, David F. J, Paul Pölzlbauer , Thorsten D. Barth , Georg. Pölzlbauer, Democracy Ranking 2012
(Scores), (Vienna: Democracy Ranki, December 12, 2012).
1
 حسب الباحث الجزائري "امحند برقوق" تقدَّم الجزائر في العالم باعتبارھا دولة" شبه ديمقراطية" ،وكانت قد ص ٌنفت في المرتبة  125فيتقرير جودة الديمقراطية لسنة  .2010أنظر:
جمال فنينش» ،الجزائر مصنفة ''دولة شبه ديمقراطية'' حسب الباحث برقوق :اإلصالحات السياسية تھدف إلى نقل الجزائر من تعددية رقمية إلى
تعددية حقيقية« ،جريدة الخبر ،الثالثاء  25أكتوبر .2011
2
 على غرار مختلف الخطابات والتصريحات الرسمية ،أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف الجزائري لدى افتتاحه ألشغال يوم دراسي بواليةعنابة في شھر افريل  2012حول موضوع" :المواطنة اإليجابية من خالل القرآن والسنة النبوية" ،على جانب "الواجبات" في تعريفه للمواطنة
اإليجابية ،حيث عرفھا على أنھا »ثقافة وسلوك حضاري ب ٌناء مرھون بأداء الواجبات تجاه الوطن والمجتمع«.
نقال عن الموقع الرسمي لوكالة األنباء الجزائرية ،من خالل الرابط التالي:
http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=40637
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العتقاد المسئولين الجزائريين بأنھم أعطوا المواطن غالبية حقوقه ،وأنه ھو الطرف المقصٌر
ضمن أطراف عالقة المواطنة.

∗

 الخطاب الرسمي أو الحكومي الحالي يركز أكثر على مسؤوليات وواجبات األفراد في المشاركةفي االستحقاقات االجتماعية واالنتخابات ،أكثر من تركيزه على المشاركة الفعالة في الحياة
السياسية بشكل عام.

1

 تشريعات المواطنة لدول المغرب العربي ،بشكل عام ،تبنى على "قانون الدم" الذي جعل تلكالدول ترغب في الحفاظ على صالتھا بمھاجريھا في الدول األجنبية 2،وتجعل من التجنيس
وإدماج األجانب المقيمين في دول المغرب بشكل عام طويل ومعقد وتتخلله عقبات كثيرة وصعبة،
ونجاحه غير مضمون ،وتشتھر كل من الجزائر والمغرب بأنھما مكان صعب للحصول على
المواطنة ،فالحد األدنى المطلوب من اإلقامة في الجزائر ھو  07سنوات.

3

 ال يخلو المفھوم الرسمي للمواطنة في الجزائر ،ليومنا ھذا ،من البعد التاريخي والنضاليوالثوري ،ذلك أن الحصول على بعض "الحقوق" والوصول إلى بعض المناصب السياسية
السامية )رئاسة الجمھورية مثال( مشروط بموقف إيجابي شخصي أو عائلي من الثورة
التحريرية∗.
ويؤخذ على المفھوم الرسمي للمواطنة :اعتماد الشرعية الثورية التاريخية بدل المنافسة الديمقراطية،
اعتماد شرط الجنسية القائم على رابطة الدم بدل رابطة األرض ،اشتراط الدستور الجزائري بأن يكون
رئيس الجمھورية مسلما ...وھي عوامل ال تدعم المساواة وتكافؤ الفرص ،وتُصعٌب حصول البعض على
المواطنة الكاملة والمتساوية.
وفي المقابل ،نجد الخطاب المواطني الشعبي يعكس قصورا في فھم المواطنة ،ويكرٌس مفھوم "المواطنة
السلبية والمادية" ،التي تقوم على تحصيل الحقوق واالمتناع عن أداء الواجبات 4،مع بعض االستثناءات
لدى فئة قليلة من المجتمع.

∗ -تستھدف تلك الخطابات الرسمية بعض الفئات ،وعلى وجه التحديد :الكفاءات الجزائرية المھاجرة والمتھربين ضريبيا والعمال والموظفين
المقصرين في عملھم والطلبة غير المتفانين في دراستھم ...والذين يكونون قد تحصلوا على دعم وامتيازات من قبل الدولة الجزائرية وتھاونوا تجاه
واجباتھم حيالھا.
1
- Delphine perrin, ‘’Immigration and Citizenship Law in the Magreb : Turning Aliens in to Citizens ‘’, EUI
Working Paper RSCAS, No 40, 2011, p 05.
2
- Delphine perrin, Op. Cit, p 01.
3
- Ibid, p 10.
∗ -بعد مرور خمسين سنة على استقالل الجزائر ،ال تزال الشرعية الثورية قائمة ،وال تزال "األسرة الثورية" تحظى بامتيازات خاصة ،وبدأت
بعض تلك االمتيازات تنتقل إلى أبناءھم ،من خالل بعض أشكال التعويضات المالية واألولويات التي يتمتع بھا ھؤالء في التوظيف وفي الحصول
على السكن والقروض ...وھو ما بات يُنظر إليه من طرف أبناء جيل االستقالل على أنه تمييز في حقھم ،وتكريس لعدم المساواة بين أبناء الوطن
الواحد الذين لم يشھدوا حرب التحرير.
4
 أنظر تفاصيل أكثر عن فھم الفرد الجزائري للمواطنة وممارساته لھا ،في العنصر المتعلق بـ" :المواطنة في الممارسة الواقعية في الجزائر"،وبالتحديد في الفرع األول منه المعنون" :معادلة الحقوق والواجبات".
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وقصور المقاربة الشعبية للمواطنة ناجم عن عدة عوامل أبرزھا :التأثيرات السلبية للثروة النفطية وطبيعة
االقتصاد الريعي ،ضعف المستوى التعليمي والثقافة القانونية لبعض فئات المجتمع ،ضعف شرعية النظام
السياسي وتآكل ھيبة مؤسسات الدولة ،تداعيات العولمة وانتشار ثقافة التواكل والربح السريع وقيم
المادية...
أما مقاربة النخبة من المفكرين والمثقفين الجزائريين )أبرزھم مالك بن نبي وعبد ﷲ شريط (...فھي
األكثر توازنا واقترابا من المفھوم العام للمواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة ،على أنھا تعتبر الحق
تحصيل أو نتيجة ألداء الواجب ،ولكن قدرة المثقف الجزائري على إيصال مفاھيمه وأفكاره إلى
المسئولين ،ونشرھا في المجتمع ضعيفة للغاية ،ما يجعل ھذا الفھم حكرا على ھذه الفئة وال يعكس واقعھا
الفعلي في الجزائر.
والمؤسف أنه لم يصل أصحاب الطُروحات الثالث إلى صيغة توافقية ،تساھم في تفعيل مبدأ المواطنة ،وال
يزال كل منھم يمارسھا وفق منظوره ومقاربته الخاصٌة ،مثلما سنالحظه من خالل عرضنا لواقع المواطنة
في الجزائر.
 .2المواطنة في الدستور والقوانين الجزائرية
من الناحيتين الدستورية والقانونية ال تطرح المواطنة مشكالت كبيرة في الجزائر ،خاصة مع التطورات
التشريعية والدستورية التي حصلت في السنوات األخيرة ،فالدستور الجزائري المتأثر بشكل كبير
بالدستور الفرنسي ،يُعتبر من الدساتير الرائدة عربيا في مجال التأسيس الدستوري لقيم المواطنة ومبادئھا،
وكذلك القوانين النابعة عنه.
يقر الدستور الجزائري صراحة الطبيعة الجمھورية والديمقراطية للنظام السياسي 1،ومبدأ المساواة بين
المواطنين دون تمييز 2،كما أقر صراحة غالبية حقوق 3وحريات المواطنة 4وخصص لھا أبوابا منفصلة،
وحارب كل الممارسات التي تتنافى وقيم ومبادئ وحريات المواطنة 5،كما يُم ٌكن للمرأة 6ويشجع ويحرص
على الوصول بھا إلى المواطنة الكاملة على غرار الرجال بشكل واقعي ومميز...

7

وال يؤخذ على التأسيس الدستوري للمواطنة في الجزائر سوى بعض النقائص المتعلقة بـ:

1

 المادة  01من الدستور الجزائري.2
 أنظر خاصة المواد .140 ،64 ،51 ،29 :3
 أنظر المواد الدستورية.151 ،69 ،52 ،49 ،44 ،43 ،40 ،39 ،42 ،33 ،24 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،50 ،30 ،29 :4
 أنظر المواد الدستورية التالية.44 ،41 ،38 ،37 ،36 :5
 أنظر المواد الدستورية ،178 ،62 ،61 ،47 ،46 ،42 ،35 ،27 ،09 :ومواد أخرى.6
 أنظر على وجه التحديد ،وبشكل خاص ،المواد 31 ،31 ،29 :مكرر.7
 حوار مع" :حسيبة حواسين" رئيسة ديوان الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة ،،صوت األحرار) ،يومية اخبارية جزائرية( ،اإلثنين 11جانفي  ،2010حاورتھا "فاطمة ربيع".
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 استخدام كلمتي )المواطنين والمواطنات( إذ يرى البعض أنه من األفضل عند الحديث عن مبدأالمواطنة ،أن يكون الحديث »بصفة حيادية ومجردة ،بمعنى أن نتحدث عن المواطن الفرد دون
التفرقة بين الرجال والنساء ،مما يعطي انطباعا بالعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات«.

1

 تكريسه لديمقراطية "تمثيلية" بسيطة وسطحية ،على ما يعاب على ھذه األخيرة من إنتاجھالمواطنة سلبية غير فاعلة بشكل مستمر وعلى مدار العام.
 ال يعترف لألجانب المقيمين في التراب الجزائري إال ببعض الحقوق األساسية كحماية الشخصوالممتلكات ،وھي بدورھا مشروطة باإلقامة الشرعية القانونية.

2

 ال يعطي لبعض فئات المجتمع "مواطنة كاملة" ،وذلك بحرمانھم من تقلد مناصب عليا في الدولةمن قبيل منصب رئاسة الجمھورية ،وھذا مبني أساسا على نقد مضمون المادة  73التي تشترط
في المترشح لھذا المنصب بعض الشروط التي يعتبرونھا "إقصائية" ومتنافية مع مبدأ المواطنة،
كشرط المشاركة في ثورة التحرير أو الموقف اإليجابي تجاھھا من طرف المترشح وأھله...
 أدى التعديل الدستوري لسنة  2008إلى التأثير السلبي على أحد أركان الممارسة الديمقراطيةوالمواطنة الفعالة ،وھو "التداول السلمي على السلطة" ،وھذا بإلغاء تحديد عدد العھدات لرئيس
الجمھورية الذي تضمنته المادة  74من الدستور.
وكخالصة للمواطنة في القوانين الجزائرية ،التي عرفت تغييرات وإصالحات في السنوات األخيرة
لتقترب من تجسيد روح المعاھدات واالتفاقيات واإلعالنات الدولية ذات الصلة بالمواطنة التي صادقت
عليھا الجزائر ،فإن الدراسات والتقارير ذات الصلة تسجل تحقيق مكاسب وتطورات واضحة يعترف بھا
الجميع ،مع عدم نفي وجود بعض التحفظات التي ال تزال تحيط ببعض النصوص القانونية ،خاصة تلك
التي تترك حيزا واسعا للتقدير والتأويل عند تجسيدھا واقعيا ،مثلما يوضح الجدول التالي:

1

 أحمد جاد منصور ،مرجع سابق ،ص .1192
 -أنظر المادة .67
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الجدول رقم01 :
نقائص التأسيس القانوني للمواطنة في الجزائر
أھم االنتقادات الموجھة للقانون

القانون

 ما اعتبرت نقائص قانونية :اإلبقاء على فكرة الوصاية على المرأة،اإلبقاء على تعدد الزوجات ،الحق الطبيعي للرجل في الطالق ،مواد
تمييزية تحكم حقوق اإلرث.

قانون األسرة

 تداعيات عملية للقانون :تزايد حاالت الطالق ،إطالة فترات الخطوبةوفشل الكثير منھا ،عزوف الشباب عن الزواج...
 بعض شروط الترشح التي تُركت للتقدير ولم تحدد مصطلحاتھا بدقة)مثال شرط :أال يكون محكوما عليه بحكم نھائي بسبب تھديد
قانون االنتخابات

النظام العام واإلخالل به(،
 عدم االعتراف بحق االنتخاب على المستوى المحلي لألجانبالمقيمين في الجزائر مثلما أصبحت تفعل عديد الدول الديمقراطية في
العالم.

قانون

"توسيع يبعث على التفاؤل لكنه غير كاف ،على اعتبار أن نسبة النساء اليوم في

حظوظ تمثيل المرأة الجزائر تفوق نصف عدد الساكنة وتحتاج إلى تمثيل مماثل ومساو لتمثيل
في

المجالس الرجل.

المنتخبة
اعتبرت بعض مواده "مساسا بحرية الدين والمعتقد" وذلك عبر:
قانون

ممارسة

الشعائر الدينية لغير
المسلمين

 وضع عقوبات قاسية على "كل من يتم توقيفه متلبسا بتھمة التنصيرخارج األماكن المصرٌح بھا ،والمعترف بھا قانونيا"،
 ترك سلطة تقدير اعتماد الجمعيات الدينية والسماح لھا بممارسةشعائرھا من صميم اختصاص اإلدارة )اللجنة الوطنية للشعائر الدينية
التي أنشأھا القانون(.
المصدر:
تم إعداد ھذا الجدول اعتمادا على عدة مصادر.
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وعن التأسيس الدستوري والقانوني للمواطنة بشكل عام ،يمكن الخروج بالنتائج التالية:
 حرص المشرٌع الجزائري عند صياغته للقوانين التي تؤطر المواطنة بمختلف أبعادھاومستوياتھا ،على التذكير بمساواة كل المواطنين أمام ھذه القوانين ،وتمتعھم بحقوق وواجبات
متساوية ،ولكن بعض تلك القوانين بقيت تتضمن في متنھا بعض أشكال التمييز اإليجابية والسلبية
تجاه فئات مجتمعية معينة.
 لم تعد مختلف القوانين تتضمن تمييزا صريحا بين الرجال والنساء ،ما عدا تضمنھا لحاالت"تمييز إيجابي" للمرأة لحمايتھا من بعض التجاوزات ،خاصة في قوانين :العقوبات ،االنتخابات،
وترتيبات التشغيل ودعم الشغل ...وفي ھذا تفتخر السلطات الجزائرية بكون ترسانتھا القانونية
تساوي بين الرجل والمرأة بشكل صريح وغير قابل للتأويل.

1

 تتطور المنظومة القانونية للمواطنة في الجزائر بشكل تدريجي وحذر ،وھو ما يعتبره البعضإيجابيا كونه يحاكي التحفظات المجتمعية ويراعي تقاليد وعادات وقيم المجتمع الجزائري،
ويعتبره البعض اآلخر تماطال وتقصيرا وتملصا من االلتزامات الدولية.
 ال تزال القوانين الداخلية لبعض الفاعلين السياسيين ،خاصة األحزاب السياسية ،تتخللھا نقائصمتعلقة بالمواطنة ،خاصة مواطنة المرأة ،األمر الذي حذى بالرئيس الجزائري بمناسبة االحتفال
باليوم العالمي للمرأة في  8مارس  ، 2008إلى دعوة األحزاب السياسية إلى تحسين وضع المرأة
ودورھا في عالم السياسة السيما من خالل مراجعة قوانينھا الداخلية.2
 تعتبر أغلب التطورات القانونية السابقة ،إصالحات مرحلية ،قد تؤسس إلصالحات أعمق وأكثردقة ستعتمدھا الجزائر في السنوات القادمة.
 .3المواطنة في الممارسة الواقعية في الجزائر
تظل المشكلة الكبيرة في المنطقة العربية في الممارسات وليس في القوانين 3،حيث أن الممارسات غالبا ما
تُفرغ القوانين من محتواھا ،وتُفشل أھداف غالبية السياسيات ،وھي الحال مع واقع المواطنة في الجزائر.
أ .معادلة )ميزان( الحقوق والواجبات
يختلف ھذا الواقع من مواطن إلى آخر ،فھناك مواطن يتمتع بفائض من الحقوق ومتقاعس تجاه الواجبات،
ومواطن في حالة عكسية ،أي منقوص الحقوق كامل الواجبات ،وھناك مواطنين تتوازن حقوقھم نسبيا مع
واجباتھم ،ولكن الواقع العام يعكس اختالال صريحا في ميزان الحقوق والواجبات.
1

 أنظر :كلمة رئيس الجمھورية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة .الجزائر 8 ،مارس .20092
 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ،نوفمبر  ،2008ص .1033
 الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ،تحقيق المساواة الجنوسية في المنطقة المتوسطية :التغيير ممكن وضروري) ،كوبنھاغن :الشبكةاألورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ،تشرين األول/أكتوبر ،(2006ص .11
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فاالتجاه الغالب اليوم ،خاصة لدى األجيال الشابة ،ھو اتجاه نحو تحصيل الحقوق في مقابل تجنب
الواجبات والتھرب من أدائھا ما أمكن 1،وتنتشر مظاھر التقصير في أداء واجبات المواطنة بشكل ملفت،
ويتجلى ذلك في الممارسات التالية :عدم احترام القانون ،التھرب الضريبي ،العزوف االنتخابي ،التھرب
من الخدمة العسكرية ،عدم اإلخالص في العمل...
ومن جھتھا ،تعترف الدولة الجزائرية بعديد الحقوق للمواطنين مثلما رأينا في الدستور والقوانين ،وتكفل
قسما كبيرا منھا واقعيا ،بل وتتميز على دول عديدة أخرى بإعطاء حقوق إضافية في المجاالت االجتماعية
مستفيدة من العائدات النفطية ،ويتعلق األمر بـ :مجانية التعليم في مختلف األطوار بما فيھا التعليم العالي،
دعم عديد السلع والخدمات ،اإلعانات والسكنات االجتماعية الموجھة أصال لذوي الدخل المحدود ،مجانية
الخدمات الصحية...
ومع ذلك ،يسجٌل الواقع الجزائري تقصيرا من جانب الدولة في عديد حقوق المواطنة ،نوجز بعض صور
التقصير في النقاط التالية:
 بعض حقوق المواطنة السياسية ال تعدوا أن تكون حبرا على ورق ،إذ يتم التالعب بھاومصادرتھا في الممارسة الواقعية ،ويتعلق األمر بالحقوق التالية :التجمع والتنظيم ،إنشاء
األحزاب والجمعيات ،تقلد المناصب العليا ،االنتخاب والترشح ،التعبير... ،
 بعض حقوق المواطنة االقتصادية واالجتماعية ،ال تزال منقوصة ،أو ال تعطى وتوزع بطريقةعادلة ،أو ال تعطى لمستحقيھا األصليين في أحيان كثيرة.
 األجر القاعدي في الجزائر ،ورغم التطورات المحققة في السنوات األخيرة ،ال يكفل حياة كريمةللمواطن البسيط ،وال يؤسس لمواطنة فعالة ،فال تزال لقمة العيش الكريم ھي الشغل الشاغل
للمواطن الجزائري البسيط ،وحتى المنتسب إلى الطبقة الوسطى.
وبشكل عام ،يمكننا القول أن معادلة الحقوق والواجبات في الجزائر ال تزال مختلة ،وتتراوح بين "اإلفراط
والتفريط" من قبل مختلف أطراف عالقة المواطنة ،وھو ما يعكس واقعا غير صحي للمواطنة فيھا،
ويحتاج إلى إرساء ثقافة "القيام بالواجب ثم المطالبة بالحق" التي أوصى بھا المفكر الراحل مالك بن نبي
واعتبرھا حال لمشكلتنا الحضارية في شقھا المتعلق بمعادلة الحق والواجب.
ب .واقع المساواة والتمييز بين المواطنين
ال توجد دراسات ومسوح لظاھرة التمييز وعدم المساواة بين المواطنين في الجزائر ،ما عدا القليل المتعلق
بالمساواة بين الرجل والمرأة ،ذلك أن اإلطار المؤسسي المتخصص في ھذا المجال غير قائم وغير فعال،
ومع ذلك ،فإنه يمكن مالحظة بعض صور وأشكال التمييز التي يعيشھا المواطن الجزائري في حياته
اليومية وفي مختلف مجاالت الحياة ،وأمام مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
1

 -عبد  Vشريط ،معركة المفاھيم ،ط) ،2الجزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،(1981 ،ص .45
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وخالصة تشخيص واقع المساواة والتمييز في الجزائر ،نستعرضھا في النقاط التالية:
 تتفاوت حدة ممارسات التمييز وتنوعھا من مجال آلخر وتكون أكثر بروزا في المجاالت التالية:الخطاب والمعامالت العامة ،السياسة والمناصب العليا ،التوظيف خاصة في القطاعات
اإلستراتيجية ،السكن ،التعليم.
 أكثر عوامل ودوافع التمييز بروزا ھي :الجھوية ،السن ،اللون ،الجنس )أحيانا لصالح النساء علىحساب الرجال على خالف الحالة الفرنسية( ،المكانة االجتماعية.
 يستھدف التمييز عادة الفئات الفقيرة والضعيفة من النساء والرجال ،وذوي المستوى التعليميالمتواضع ،وغير المؤھلين قانونيا ،وقاطني األرياف والقرى الصغيرة ،وسكان الجنوب
الصحراوي.
 ال يبنى التمييز غالبا على خلفيات عرقية أو دينية ...بقدر ما يبنى على تقدير المصالح الشخصيةوالفساد المرتبط بھا.
 استمرار الشارع والمجتمع الجزائري في توليد األلفاظ والخطابات التمييزية على أسس مختلفة فيظل غياب وعجز المؤسسات المسئولة عن محاربة ھذه الظواھر الخطيرة.
 على خالف الحالة الفرنسية ،تنتشر سلوكات التمييز في الجزائر في القطاع العام أكثر منه فيالقطاع الخاص ،نظرا لحرص ھذا األخير على ضمان معيار الكفاءة واألداء.
 أغلب سلوكيات التمييز وتجاوز حقوق المواطنين أمام اإلدارة والمرافق العامة تكون إما نتيجةجھل القوانين ،أو بمخالفتھا من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
ج .تمكين المرأة الجزائرية ومساواتھا بالرجل
النضال التاريخي للمرأة الجزائرية جعلھا أكثر حظا من نظيراتھا في الدول العربية األخرى ،في التمتع
بعديد حقوق المواطنة ،ود ٌعم مسار وجھود تمكينھا ومساواتھا بالرجل ،وھي الجھود التي حققت تقدما
ملحوظا في السنوات األخيرة.
فاليوم ،وفي مختلف مجاالت الحياة ،تحتل المرأة الجزائرية مكانة معتبرة جدا ،بل وتتفوق في بعض
المجاالت على الرجل ،خاصة من ناحية عدد ونوعية المناصب التي تشغلھا ،مثلما ھو موضح في الجدول
التالي:
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الجدول رقم02 :
نسب النساء في أھم القطاعات
القطاعات

نسبة النساء

التعداد العام للموظفين

%30

أساتذة التربية

%60

المھن الطبية

%60

األساتذة الجامعيين

%50

القضاة

%35

المصدر:
كلمة محمود خذري ،مجلة الوسيط ،العدد  07سنة  ،2009ص .08
كما أصبحت المرأة الجزائرية تحظى بتمثيل جيد في مختلف المجالس المنتخبة 1،وأمست ممارسات العنف
ضدھا تواجه من طرف مؤسسات مختصة وبتأطير وحماية قانونية.

2

وعموما ،ورغم أن مواطنة المرأة ال تزال "منقوصة" ،إال أنه يمكن تلمس نوايا إيجابية من طرف
السلطات الجزائرية تجاه دعم مكانة المرأة في دوائر صنع القرار ،وعلى مختلف المستويات ،ولكنھا تُح ٌمل
المرأة أيضا مسؤولية العمل على دعم مكاسبھا عبر مختلف األطر ،وفي ھذا يقول الرئيس الجزائري:
»ينبغي التأكيد أن القانون وعمل الحكومة ال يكفيان لوحدھما لتجسيد ھذه األھداف حسب نظرنا بل يجب
على المرأة وعلى الجمعيات التي تُن ٌشط داخلھا اتخاذ تدابير ملموسة من أجل فرض احترام حقوقھن
والتحمل الكامل لواجباتھن«.

3

وانطالقا من الوعي بأن المساواة "الجامدة على الطريقة الغربية" بين الرجال والنساء قد تؤدي إلى ظھور
أشكال جديدة من العالقات تھدم قيما وتركيبات اجتماعية مھمة جدا كاألسرة ،والتي كانت رافدا مھما من
روافد المواطنة وإحدى أھم مؤسساتھا )الحظ ما يحدث في أوروبا اليوم( ،تعمد السلطات الجزائرية إلى
التكريس المتدرج للمساواة بين الجنسين في مختلف المجاالت والمستويات ،ولكن مع بعض الحرص على
احترام القيم والمقومات الحضارية الوطنية ،حيث يقول الرئيس الجزائري» :يحق لنا أن نفتخر بمبدأ
1
 س ٌجل التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري قفزة نوعية عقب االنتخابات التشريعية األخيرة ) 10ماي  ،(2012فبعد أن كانت الجزائر فيالمرتبة  122عالميا ،أصبحت في المرتبة األولى عربيا ومغربيا ،وفي المرتبة  26دوليا )بنسبة تمثيل للمرأة تقدر بـ 25.58 :بالمائة في البرلمان
بغرفتيه( لتسبق في ترتيبھا كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية.
أنظر تفاصيل أكثر وباألرقام حول تطور التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري من االستقالل إلى غاية جوان  2012في» :من حيث التمثيل
النسوي في البرلمان ..الجزائر األولى عربيا و  26دوليا ،«...مجلة مجلس األمة) ،مجلس األمة ،الجزائر( ،العدد  ،52جوان/جويلية  ،2012ص
ص.41-35 :
2
 وزارة منتدبة مكلفة باألسرة وقضايا المرأة التي تم إنشاؤھا في سنة  ،.2002المجلس الوطني لألسرة )تم تنصيبه في مارس  (2007ليساھم فيإثراء اإلستراتيجية الوطنية لترقية المرأة وإدماجھا ،و تدعيم الھيكل الجمعوي النسوي باعتماد عدة جمعيات تھتم بقضايا المرأة ...حيث يتعدى عدد
الجمعيات النسوية سبعين ألف ) 70ألف( جمعية منھا ما يقارب  900ذات طابع وطني.
3
 -رسالة رئيس الجمھورية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة ،الجزائر 7 ،مارس .2012
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المساواة المك ٌرس في كافة قوانيننا والتي ال نتوانى في تقويمھا بما يتطلب من تعديالت تستجيب للتحوالت
الوطنية ،ولما يستجد في العالم من حولنا دون االنسالخ عن مقوماتنا الحضارية والوطنية العريقة«.

1

د .حريات المواطن الجزائري
يتمتع المواطن الجزائري "كفرد" عموما بھامش حرية معقول خاصة حرية التعبير والمعتقد والحرية
األكاديمية ...ولكن حريات المواطنة الجماعية )التج ٌمع والتنظيم والتظاھر ،(...وتلك التي تتم عبر وسائل
اإلعالم السمعية البصرية ،ال تزال تعاني من قيود عديدة بعد أن كانت شبه محظورة في العشرية الدموية،
ولھذا تحتل الجزائر مراتب متأخرة في ترتيب الدول الحرة وتعتبر صحافتھا "غير حرة" ،فقد جاءت
الجزائر في المرتبة  122عالميا في ترتيب حرية الصحافة في تقرير حرية الصحافة لسنة  2012الذي
تصدره منظمة مراسلون بال حدود 2،وفي المرتبة  139عالميا حسب تقرير حرية الصحافة لسنة 2012
الذي تصدره مؤسسة "فريدوم ھاوس".

3

 .4قضايا وتحديات المواطنة في الجزائر
تطرح محاوالت تكريس وتجسيد مبدأ المواطنة مجموعة من القضايا واإلشكاليات التي يعتبر الخوض في
بعض تفاصيلھا ضروريا لفھم أقرب لواقع المواطنة في الجزائر:
 االستعمار االستيطاني ومخلفاته :لالستعمار الفرنسي تركات ثقيلة على المواطنة في الجزائرأبرزھا :فرض شكل الدولة القومية الحديثة وما ترتب عنه من تشويش لمسألة االنتماء والوالء
والثقة والشرعية ،إرساء عالقة الحاكم بالرعية ،كما أورث قيما نفسية واجتماعية سلبية كالغرور
والتكبر عن العمل البناء ،...وخلق انقسامات جديدة على أساس لغوي وثقافي وأحيانا أخرى قديمة
على أسس عرقية وطائفية ومذھبية ،كما انعكس سلبا على مواطنة المھاجرين الجزائريين في
فرنسا ،وعلى قوانين المواطنة والجنسية الجزائرية...
 النفط واالقتصاد الريعي :المواطنة ھي إحدى ضحايا الثروة النفطية والنھج االقتصادي للجزائرويبرز ذلك من خالل :تكريس التمييز بين المواطنين ومناطق الوطن ،تكريس عالقة الحاكم
بالرعية ،تكريس المواطنة المادية والسلبية...

4

1

 رسالة رئيس الجمھورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ،الجزائر 7 ،مارس .20102
 يمكن اإلطالع على ھذا الترتيب عبر موقع منظمة مراسلون بالحدود من خالل الرابط التالي:http://en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/CLASSEMENT_ANG.pdf
3
-Freedom House, freedom of the press 2012, P 16.
4
 أنظر تفاصيل في :عبد  Vجناحي» ،المفھوم الريعي للمواطنة« ،صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  ،2325السبت  17يناير 2009م الموافق  20محرم 1430ھـ
http://www.alwasatnews.com/2325/news/read/33614/1.html
أحمد بن بيتور» ،التغيير :من داخل أو خارج النظام« ،جريدة الخبر) ،يومية اخبارية جزائرية( ،األحد  11مارس  ، 2012العدد ،6652
)النسخة اإللكترونية( على الرابط التالي:
http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/282988.html
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 الھجرة والمواطنة :يمكن حصر أھم مالمح إشكالية "الھجرة والمواطنة" في الجزائر فيالعناصر التالية :انتقال مواطنة المھاجر الجزائري من التھميش في بلده إلى التمييز في بلد
الوجھة ،الجدل حول مصير المواطنة األصلية ألحفاد المھاجرين ،ازدواجية الجنسية وأثرھا على
الوالء واالنتماء والمواطنة المتساوية ،مواطنة الكفاءات المھاجرة ،مواطنة المھاجر غير
الشرعي...
 اإلرھاب والمصالحة والمواطنة :كان لمرحلتي اإلرھاب والمصالحة أثر بالغ على مواطنةالجزائريين ،كما كان للمواطنة دور في تجاوز األولى وتكريس الثانية؛ فاإلرھاب كان نتيجة
لتغييب روح المواطنة وما تقتضيه من تسامح ووطنية وتغليب الصالح العام على التعطش
للسلطة ،وفي الوقت ذاته أصبح سببا في تراجع قيمھا واختالل معادلة حقوقھا وواجباتھا في غالبية
الدول المعنية بالحرب على اإلرھاب ،كما أن المصالحة التي تعكس الحس الوطني وتؤدي إلى
االستقرار واستعادة الحقوق لم تخلو من تداعيات سلبية على مبدأ المساواة...
 الخدمة الوطنية )العسكرية( والمواطنة :تثير الخدمة الوطنية في الجزائر ،من مقاربة المواطنة،بعض اإلشكاليات المتعلقة "بالتمييز والالمساواة" من جھة ،وبعدم االلتزام من جھة ثانية؛ فھي ال
تعني سوى الذكور وال يتم التجنيد الكامل ويستفيد البعض دون اآلخرين من اإلعفاء ...كما أن
الشباب الجزائري في المقابل بات يتھرب من أدائھا بطرق مختلفة...
 الفساد والمواطنة :يعتبر انتشار الفساد في حد ذاته عالمة دامغة على الواقع المتردي للمواطنةفي المجتمع المعني ،كما يمكن للفساد أن يؤثر سلبيا ،وبشكل كبير على المواطنة ،ويفسد عديد
القيم التي تتأسس عليھا ،وذلك من خالل :تقليله من ھيبة الدولة والقانون ،تقويض تكافؤ الفرص
والمساواة بين المواطنين ،يصادر إرادة المواطن ،تكريس المواطنة السلبية وثقافة الربح السريع...
وتعرف المواطنة في الجزائر تحديات خطيرة ،بعضھا قائم ،والبعض اآلخر آخذ في التبلور ،ونشير ھنا
إلى أھم تلك التحديات :بروز الوالءات الجغرافية الضيٌقة )الجھوية والوالئية( ،تراجع "المؤسساتية"
وتغ ٌول بعض المؤسسات )مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية خاصة( ،روح "الالمسؤولية" لدى أجيال
الشباب الصاعد ،المخدرات وأشكال الفساد األخرى...
والتحديات المذكورة ،وأخرى ،قد تبدوا وكأنھا مشاكل معتادة وموجودة في أغلب المجتمعات ،ولكنھا في
الجزائر ستكون أشد أثرا على المواطنة إذا التقت مع التراكمات األخرى ،ومع ھامش الحرية المعقول
الذي يتمتع به الشعب الجزائري ،ومع تراجع ھيبة الدولة وعوامل الضبط المجتمعية األخرى.
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خاتمة:
 -1استنتاجات عامة:
● الطبيعة الديمقراطية لألنظمة السياسية للدول ،بما فيھا الدول العريقة في ھذه الممارسة ،تساعد وبدرجة
كبيرة على تكريس وتجسيد قيم المواطنة ،ولكنھا ال تضمن بالضرورة مواطنة كاملة وتامة ومتساوية
للجميع.
● يلعب وعي األفراد والجماعات بمفھوم المواطنة ومضمونه دورا مركزيا في تكريس ھذا المفھوم
وتجسيده على أرض الواقع ،وھو ما سھل المھمة أمام الدولة في النموذج الفرنسي ،وجعلھا أكثر صعوبة
وتقييدا في الحالة الجزائرية.
● الجوانب الناجحة في النماذج الغربية الديمقراطية للمواطنة )بما فيھا النموذج الفرنسي( ،تعود أسسھا
وأسباب نجاحھا إلى كونھا نابعة من سيرورتھا التاريخية ،ومن ثقافة مجتمعھا وعاداته ،وليست نماذج
مستوردة.
● تعتبر خصائص وثقافة الشعوب )الخصائص الجمعية والفردية( عامال حاسما في تكريس أو تثبيط
عملية تجسيد مبدأ المواطنة الصالحة ،فكل من النموذجين الفرنسي والجزائري يؤكد ذلك.
● الميزة "الديمقراطية" للنظام السياسي للدولة ،تكسبھا قدرة أفضل على تكريس وتجسيد مبدأ المواطنة
بمختلف أبعاده ومجاالته ،حتى وإن كانت تركيبة المجتمع على درجة كبيرة من التنوع والتعدد والتعقد،
خاصة من زاوية أنھا تسمح بفتح نقاش حول مختلف قضايا والتوافق على حلول بشأنھا.
● غياب الثقافة السياسية واالقتصادية والفكرية المناسبة جعل من المواطنة في الجزائر "مجرد شعار
ترفعه أطراف )السلطة( ،وتطالب به أطراف )المعارضة وعموم الشعب( دون أن تكون له تطبيقات
وانعكاسات واقعية مكتملة.
● في الدولة الديمقراطية يكون انتشار سلوكيات التمييز والالمساواة بين المواطنين بنسب أكثر في القطاع
الخاص ،وفي األوساط الشعبية أكثر منه بكثير في القطاع العام الذي يعتبر أكثر التزاما بمبادئ المواطنة
وقوانينھا ،في حين أنه في الدول غير الديمقراطية وتلك المتحولة نحوھا تكون الالمساواة والتمييز منتشرة
بشكل كبير في جُل تلك القطاعات ،وعلى مختلف المستويات.
● مواطنة المرأة ومساواتھا بالرجل )بالمفھوم الغربي( ال تزال تعرف صعوبات جمة وتواجه "سقفا
زجاجيا" حتى في أعرق الدول الديمقراطية ،إذ تواجه مشاكل وتمييز مجتمعي تفرضه العادات والتقاليد
والفھم والتطبيق الخاطئ لبعض القيم الدينية.
 -2التوصيات:
● إدراج قضايا وإشكاليات المواطنة ضمن النقاش حول التعديل الدستوري المقبل ،وضمن إطار
المشاورات حول تعميق اإلصالحات السياسية السارية ،مع الحرص على أن تكون القوانين التي تؤطر
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مختلف مجاالت وأبعاد المواطنة نابعة من مبادىء شريعتنا اإلسالمية السمحة وثقافتنا العربية اإلنسانية،
ومن سيرورة مجتمعنا التاريخية ،حتى تحظى باحترام الشباب الجزائري وكافة أعضاء المجتمع.
● ضرورة تقديم المساعدة الضرورية لبناء وعي مجتمعي بمبادئ وقيم وقوانين المواطنة ،واحترامھا من
قبل جميع األطراف ،واعتماد ودعم المؤسسات الكفيلة بذلك ،مع التركيز على تمكين األسرة الجزائرية
وتزويدھا بالمعرفة والمھارات الالزمة لتربية أبنائھا وفقا لمواصفات المواطن الصالح في الدولة والمجتمع
الجزائري المتحلي بفضائل المواطنة ،وقيم الديمقراطية والملتزم بمبادئ حقوق اإلنسان.
● العمل على تثقيف النساء بأھمية توخي التوازن بين التزامھن بأداء واجباتھن والمطالبة بحقوقھن ،ھذا
التوجه يجب أن تتبناه كل مؤسسات الدولة ،والمجتمع المدني ،المعنية بشؤون المرأة.
● السير قدما في مجال المصالحة بين مختلف مكونات المجتمع ،واحتواء الھويات الفرعية ضمن ھوية
موحدة تنبذ الفرقة والتمييز ،مع المسارعة إلى استعادة الثٌقة بين الشعب ومؤسسات الدولة التي تزعزعت
خالل العقود الخيرة.
● تنقية الخطاب الرسمي والشعبي من كل العبارات واأللفاظ التي تثير الشعور بالتمايز والتمييز بين
المواطنين ،وتفعيل دور األسرة والمدرسة والمسجد في ھذا المجال ،لما لھذه المؤسسات من بالغ األثر
على التوعية بقيم المواطنة وتكريسھا في المجتمع ،مع ضرورة سن واعتماد قوانين وإجراءات ردعية
ضد عديد الظواھر المنافية والمعادية للمواطنة من قبيل المحسوبية والجھوية والوالئية ،والتزام الجدية
والصرامة في تطبيقھا.
● ضرورة تطوير اإلطار المؤسسي المستقل المختص بالكشف عن مختلف ممارسات التمييز والالمساواة
بين المواطنين في مختلف المجاالت ،على غرار ما ھو معمول به في النموذج الفرنسي ،على أن تزود
ھذه المؤسسات باإلمكانيات الالزمة ،وأن تؤطرھا شخصيات نزيھة.
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