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أدت التغيرات السريعة والمتالحقة التي 

إلى إعادة النظر ، عرفتيا المجتمعات المعاصرة
في منظومة المفاىيـ المرتبطة بالدولة 

وفيما ، وفي طبيعة العالقة بينيما، والمجتمع
وأصبحت قوة ، يربط األفراد بمجتمعاتيـ ودوليـ

ولكف ، الدولة ال تقاس فقط بقدراتيا العسكرية
درتيا عمى تنفيذ السياسات العامة التي أساسا بق

وقدرتيا ، توفر الخدمات األساسية لمموطنيف
بما ، عمى توزيع األدوار مع المجتمع المدني

ويحقؽ متطمبات المواطنة ، يزيد المشاركة
التي يعاد التساؤؿ ، السياسية واالجتماعية
مع بروز فكرة المواطنة ، بشأنيا ىي األخرى

، مجتمع مدني: مفتاحيةالكممات ال العالمية.
 مواطنة عالمية.، مواطنة

 
 

Abstract : 
 
The rapid and progressive changes 

thatcontemporarysocieties have undergone, 

have led to a reconsideration of the system of 

concepts associated to the state and the 

society, the nature of theirrelationship, and 

the connection of individuals to theirsocieties 

and states. The power of the state is not only 

measured by itsMilitarycapabilities but 

mainly by itsability to implement public 

policiesthatprovide essential services to the 

citizens, and itscapacity to 

distributeroleswithin civil society, 

therebyincreasing participation and achieving 

the requirements of political and social 

citizenship, whichisquestioned as well, with 

the emergence of the idea of a global 

citizenship. 
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 : مقدمة
أو انتماءات إلى عدد مف الدوائر ، لمجتمع الواحد بعالقات متعددةيرتبط الفرد في إطار ا

مف بينيا االنتماء السياسي الذي يرتبط بمدى قياـ الفرد بمراعاة الصالح المشترؾ بيف ، االجتماعية
ف لـ تكف ىناؾ قوة إلجباره عمى ذلؾ، الناس أو ما يدعى بالصالح العاـ وىذا ىو ما يعرؼ ، وا 

بالتصرفات االيجابية لمفرد عمى النطاؽ العاـ الذي ، تدؿ عمى وجودىا والشعور بياالتي يس، بالمواطنة
فالمواطنة ، وذلؾ كمو مف منطمؽ إحساسو بصالح الجماعة التي يعيش في إطارىا، يعيش الفرد ضمنو

بؿ تركز عمى الجانب المدني التطبيقي في ىذا ، ال تركز إذف عمى الجانب العاطفي فقط لحب الوطف
ماء الذي يعكس إحساس الفرد بواجباتو تجاه الحياة المدنية التي تنظميا السمطة السياسية في االنت

ف كانت المواطنة عمى المستوى الفردي أحاسيس نفسية قبؿ كؿ ، المجتمع لكف عمينا ، شيءوحتى وا 
أف نالحظ أنو عمى المستوى الكمي يقاس نجاح أو فشؿ المجتمعات السياسية بمدى تفوؽ نظاميا 
، السياسي واالجتماعي في رفع مستوى الشعور باالنتماء االيجابي بيف أكبر نسبة مف سكاف المجتمع

والفشؿ في ذلؾ يستدؿ منو عمى وجود خمؿ ما في العالقة بيف السمطة وأفراد المجتمع أو مع قطاع 
 منيـ ممف تتناقص بينيـ المظاىر االيجابية التي تتطمبيا المواطنة بمفيوميا الصحيح.
طرح موضوع ، ومع تزايد االىتماـ بموضوع المجتمع المدني وتنامي دوره في الحياة السياسية

وتجدد التساؤؿ عف أدوار المجتمع المدني في تعزيز المواطنة خاصة في ، المواطنة مف جديد لمنقاش
وما أفرزتو مف مستجدات تبمورت في بروز نمط جديد مف ، ظؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ

مجتمع المدني ىو المجتمع االفتراضي وما فرضو مف تحديات أماـ المواطف الذي بات ال يعرؼ ال
وبروز فكرة المواطنة العالمية حاممة في طياتيا إشكاالت جديدة ال ، السياسية والثقافية حدود ىويتو

واالنتماء  يمكف حصرىا في البعد السياسي والقانوني لمفيـو المواطنة بؿ تتعداه الى مسألة اليوية
 والوالء.

ودوره في ، لمبحث في عالقة المجتمع المدني بمسألة المواطنةورقة تأتي ىذه ال، انطالقا مما سبؽ
مف خالؿ ، المتغيرات المواكبة لعصر العولمةوتقصي حدود تأثيره عمييا في ظؿ ، تعزيز قيميا

عزيز مفيـو وقيـ المواطنة عمى فيما تتمثؿ مساىمة المجتمع المدني في ت: معالجة اإلشكالية التالية
 ضوء أدواره ووظائفو؟

" المجتمع المدني" بتنظيماتو والوظائؼ التي وتنطمؽ الدراسة مف فرضية رئيسية متمثمة في أف 
 المواطنة وتعزيز قيميا.؛ يعتبر فػاعال أساسيا في إرساء قواعد تؤدييا
وأىميتو في تكريس مع المدني المجت أدوارتحميؿ إلى رصد و تيدؼ ىذه الدراسة في حقيقتيا و 

وتعزيز منظومة المواطنة السيما في ظؿ المتغيرات والمستجدات التي حممتيا العولمة وما نجـ عنيا 
في تعزيز المواطنة تقييـ دوره في  كما تقؼ عند، مف تغيرات في منظومة المفاىيـ والفواعؿ واآلليات
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. نولوجية الحاصمة في ظؿ التحوؿ الديمقراطيوخاصة التك، االجتماعية، إطار التطػورات السياسية
 .الحدود والمعيقات التي تعترض المجتمع المدني في تحقيؽ ذلؾباإلضافة إلى إبراز 

 : االصطالح والدالالت، المجتمع المدني -01
أنو ليس ىناؾ مفيـو ثابت وجامد وناجز وقابؿ لالستخداـ في كؿ زماف  إلى اإلشارةيتعيف ، بداية
أي بالمشكالت التي ، تمؾ المفاىيـ التي تبدو لنا كذلؾ. فالمفيـو مرتبط بتاريخ نشأتو حتى، ومكاف

كما ىو مرتبط باإلشكاليات النظرية التي رافقت ىذه المشكالت أي ، كانت مطروحة في وقت نشوئو
بنوعية المناظرة الفكرية التي دارت حوؿ المشاكؿ المطروحة والطريقة التي حاوؿ بيا المثقفوف 

اجييا. فيو بالضرورة وليد بيئة تاريخية اجتماعية محددة. وال شؾ أف مفيـو المجتمع المدني ال مو 
حيث حؿ محؿ مصطمح المجتمع ، فقد أصبح مالزما لمدولة العصرية، يشكؿ استثناء في ىذا المجاؿ
نما عف و ، إذ لـ نعد نتحدث عف عالقات مباشرة بيف المواطف والدولة، الفاضؿ في الفمسفة السياسية ا 

...الخ. ، عالقات غير مباشرة تتوسطيا مؤسسات المجتمع المدني مف أحزاب وجمعيات ونقابات
يعبر عف مجموعة مف التنظيمات االجتماعية ، فالمجتمع المدني ظاىرة اجتماعية نسقية ومؤسسية

في الفكر والسياسية واالقتصادية والثقافية. وبغض النظر عف تعدد تعريفات مفيـو المجتمع المدني 
خاصة في ظؿ تعدد مظاىر التوظيؼ ، وما تثيره ىذه القضية مف مشكالت منيجية ونظرية، العربي

سعد ويعرؼ الدكتور " لممفيـو واستخدامو مف قبؿ قوى عديدة وفي سياقات مختمفة. اإليديولوجي
مية وغير "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة غير الحكو : " المجتمع المدني بأنوالدين إبراهيم

التي تمأل المجاؿ العاـ بيف األسرة والدولة لتحقيؽ مصالح أفرادىا مف أجؿ قضية أو مصمحة ، اإلرثية
التسامح واإلدارة ، التراضي، ومعايير االحتراـ ممتزمة في ذلؾ بقيـ، أو لمتعبير عف مصالح جماعية

 ( 21ص.1222السميمة لمتنوع واالختالؼ".) إبراىيـ.
" أف المجتمع المدني ىو "شبكة مف االتحادات الطوعية التكويف موند هينيبوسريويرى األستاذ "

ولكنيا في الوقت الذي تعمؿ فيو عمى احتواء ، والتي تبدو مستقمة عف الدولة والجماعات األولية
االنقسامات االجتماعية وتشكيؿ منطقة عازلة بيف الدولة والمجتمع فإنيا تعمؿ عمى ربطيا بالدولة 

  (12ص.1221.) الفالح.والسمطة"
" المجتمع المدني بأنو المجتمع الذي تتعدد فيو عبد الحميد األنصاريبينما يعرؼ األستاذ "

التنظيمات التطوعية التي تشمؿ األحزاب والنقابات واالتحادات والروابط واألندية وجماعات المصالح 
الحضور الجماىيري وتعكس وجماعات الضغط وغير ذلؾ مف الكيانات غير الحكومية والتي تمثؿ 

تحوؿ ، األمر الذي يؤدي إلى إيجاد مؤسسات في المجتمع موازية لمؤسسة السمطة، المجتمع ةيحيو 
  (02ص.2441دوف تفردىا باحتكارىا مختمؼ ساحات العمؿ العاـ.) األنصاري.
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مدني فإنيا تركز في تعريفيا لممجتمع ال Christine Benoit" - كريستيان بنواأما األستاذة "
وذلؾ بالقوؿ" أف المجتمع المدني ىو التنظيمات ذات الطابع ، عمى الطابع الداخمي والدولي لو

وىي في تأسيسيا ، التي تتدخؿ عمى المستوى المحمي والوطني والدولي، السياسي واالجتماعي
مات والتي تنصب جيودىا في الدفاع عف المصالح الشعبية أماـ الحكو ، وتمويميا مستقمة عف الدوؿ
 (21ص.1220وأصحاب القرار". )كريـ.

وعموما يمكف تعريؼ المجتمع المدني عمى نحو إجرائي بأنو مجموع المؤسسات السياسية  
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعمؿ في ميادينيا المختمفة في استقالؿ عف سمطة الدولة 

، صنع القرار عمى المستوى الوطني منيا أغراض سياسية كالمشاركة في، لتحقيؽ أغراض متعددة
 ومثاؿ ذلؾ األحزاب السياسية. ومنيا أغراض نقابية كالدفاع عف مصالح أعضائيا ومنيا أغراض
ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفيف والجمعيات الثقافية التي تيدؼ إلى نشر الوعي الثقاؼ وفقا 

لإلسياـ في العمؿ االجتماعي لتحقيؽ التجاىات أعضاء كؿ جماعة. ومنيا أغراض اجتماعية 
إال أف ، وميما تعددت تعريفات المجتمع المدني وتباينت المواقؼ منو، (2002. )أوثراني.التنمية

 : ىناؾ مجموعة مف األركاف التي يتأسس عمييا أي مجتمع مدني واقعيا ويمكف ذكرىا فيما يمي
يضـ المجتمع المدني : المؤسسية( -الركن األول هو البعد التنظيمي )التنظيم الجماعي-أ 

األفراد بشروط يتـ التراضي بشأنيا وقبوليا . فيي تنظيمات تسير  مجموع التنظيمات التي يشكميا
 (533ص.2003وليدؼ واضح.)إبراىيـ.، وقانوف أساسي محدد، وفؽ نظاـ معيف

مدني باإلرادة تتشكؿ تنظيمات المجتمع ال: الركن الثاني هو الفعل اإلرادي الحر)الطوعية( -ب
بشروط صريحة أو ضمنية يتـ التوافؽ عمييا مف طرؼ مف ، وينضموف إلييا طوعا، لألفراد الحرة

 يؤسسوف التنظيـ .

أف تتمتع التنظيمات المدنية باستقاللية حقيقية عف  يشترط: الركن الثالث هو االستقاللية -ج
 ة.سمطة الدولة مف جميع النواحي المالية واإلدارية والتنظيمي

يتمثؿ في مجموعة القيـ والمعايير التي تمتـز بيا : الركن الرابع هو اإلطار األخالقي)القيمي( –د 
بالتعدد واالختالؼ وااللتزاـ بقيـ التنافس والتعاوف  تنظيمات المجتمع المدني كقيـ التسامح والقبوؿ

 والمجوء إلى الطرؽ السممية في إدارة وحؿ الصراعات والخالفات.
 : الداللة ومسارات التشكل، م المواطنةمفهو  -20

و"مواطنة" ىو تصريؼ مفاعمة مف ، المواطنة لغة مأخوذة مف الوطف وىو محؿ اإلقامة والحماية
مستنديف إلي الشرح القاموسي ،  والعرب عرفوا الوطف معرفة مبسطة فيو مجرد مقر إقامة،  كممة وطف
 والوطف ىو المنزؿ الذي نقيـ محؿ إقامة اإلنساف.نجد أف الوطف ىو ،  ففي لساف العرب،  لكممة وطف
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ويكاد ىذا ،  ويقاؿ أوطف فالف أرض كذا أي اتخذىا محال وسكنا،  بو وىو موطف اإلنساف ومحمو
 (20ص.2002التعريؼ أف يتطابؽ مع مختمؼ القواميس العربية. )عياد.

طائفة دينية أو جماعة  إلىط فيراد بيا أحيانا االنتماء النش، تستخدـ اليـو عدة دالالت لممواطنة
غير أف فكرة المواطنة تحيؿ ، مصالح أو طبقة اجتماعية أو عضوية في أي مجتمع سياسي مستقؿ

وىي تشكؿ ، فكرة المشاركة السياسية وحؽ المساىمة في تشكيؿ اإلرادة العامة إلىفي معناىا الدقيؽ 
ا بأداء مجموعة مف الواجبات. وىذه الخاصية القانونية لمفرد الذي يتمتع بحقوؽ يقـو في مقابمي

تشترؾ في أف استخداميا يمثؿ عنصرا ال ، االمتيازات التي مف بينيا حؽ التصويت وحؽ الترشح...
 ينفصؿ عف عمؿ النظاـ السياسي بأكممو.

وسواء أكانت المواطنة وطنية تتعمؽ بحقوؽ وواجبات الفرد داخؿ الدولة التي ينتمي الييا ويحمؿ 
...فإنيا في داللتيا العامة ىي مجموعة مف الحقوؽ المادية  أوربيةمواطنة عربية أو أو ، جنسيتيا
تتكفؿ الدولة بصيانتيا وتمكيف المواطنيف منيا في مقابؿ مجموعة مف ، الفردية والجماعية، والمعنوية

 (27ص.2055في شكؿ خدمات. )ولديب.، الواجبات يسدي بعضيا لمواطنوف
. لكف لممصطمح 2234ير لـ يظير إال بعد الثورة الفرنسية سنة تعب”citoyen“ولفظ "مواطف"

ففي كال الحضارتيف كانت المواطنة والمساواة ،  سواء في أثينا أو روما القديمتيف، جذوره العميقة
وكاف   أما العبيد والنساء والغرباء والذيف ال يمتمكوف عقارا فميسوا مواطنيف.،  محصورة فقط بيف الصفوة

سيط بيف مواطنة أثينا التي تستند إلي ما يمكف وصفو بأنو مساواة بيف المتساويف أي بيف ثمة فارؽ ب
أي النساء ،  أفراد مف النخبة التي تمثميا قبائؿ أثينا العشر والتي تستبعد مف إطارىا غير المتساويف

جؿ تحقيؽ وبيف مواطنة روما التي قد قامت عمي أساس العمؿ المشترؾ مف أ،  والعبيد وغير المالؾ
والمصالح المشتركة ىذه تفرض نفسيا عمي الجميع كحزمة متكاممة ال يجوز ،  المصالح المشتركة

في مقاؿ  Terence Marshallوقد وصؼ ترنس مارشاؿ ، (52ص.5775)خضي.  االنتقاص منيا
يف االبعاد المتتالية لممواطنة والتي انتشرت تدريجيا بحسبو خالؿ القرن 5727لو مشيور ظير سنة 
ففي المرحمة األولى ، واقترح رؤية خطية لتطورىا شممت ثالث مراحؿ أساسي، الماضييف في الغرب

بعدما تحقؽ االعتراؼ بحؽ  lacitoyenneté civileالمواطنة المدنيةظيرت  55خالؿ القرف
الفردي وحرية الرأي والديف  األمفالمساواة في المعاممة أماـ القانوف وتضمنت ذات الحؽ في 

مع التكريس التدريجي la citoyenneté politiqueالمواطنة السياسيةوتحققت بعد ذلؾ  تممؾ...وال
لتجد المواطنة السياسية تعبيرىا مف خالؿ مضمونيا القانوني ومرجعيتيا القطعية ، لالنتخاب العاـ.

نيف في سف القوا ينوييـويترتب عمييا اف لممواطنيف الحؽ شخصيا او بواسطة مف ، الى الجنسية
 (30ص.2055والحصوؿ سواسية عمى الوظائؼ العامة. )ولديب.
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ومنو تكوف المواطنة حيث مفيوميا السياسي تعني " صفة المواطف الذي يتمتع بالحقوؽ ويمتـز 
وظيرت مع القرف ، (52ص.2006بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الوطف". )عبد الحافظ.

المكوف الذي يعتني بضماف حد أدنى مف األمف االقتصادي  وىي المواطنة االجتماعيةالعشريف 
خاصة بعد أف ظيرت عيوب الممارسات الرأسمالية وىو ما كاف ، لممواطف لحمايتو مف قوى السوؽ

 يعني بالضرورة تدخؿ الدولة لضماف حدود دنيا مف األمف المادي واالقتصادي لرعاياىا.
عندما تحمؿ معنى الحؽ القانوني تكوف بيف ، ةفالمواطنة ىي صمة اجتماعية وسياسية وقانوني

وتجعمو يمتمؾ حقوقا دينية واقتصادية وثقافية وممارسة حقو السياسي شرط اف ال ، شخص ودولة
 يكوف محروما كميا أو جزئيا مف ممارسة ىذا الحؽ .

فرد " مكانة أو عالقة اجتماعية تقـو بيف : بأنيا تـ تعريؼ المواطنة عمم االجتماعوفي قاموس 
ويتولى ، طبيعي ومجتمع سياسي )دولة( ومف خالؿ ىذه العالقة يقدـ الطرؼ األوؿ )المواطف( الوالء

  وتتحدد ىذه العالقة بيف الفرد والدولة عف طريؽ أنظمة الحكـ القائمة".، الطرؼ الثاني الحماية
اسية التي ىي فالمواطنة ىي الشعور باالنتماء والوالء لموطف ولمقيادة السي ومن منظور نفسي 

وبذلؾ فالمواطنة تشير ، مصدر اإلشباع لمحاجات األساسية وحماية الذات مف األخطار المصيرية
فيي تؤمف شعورا ، فالمواطنة تقدـ وظيفة نفسية ذات أىمية بالغةإلى العالقة مع األرض والبمد. 

 د مثؿ ىذه الحاجيات.ولكؿ فر ، وتحدد لو تاريخو ومستقبمو، وتحدد لمفرد أصولو وجذوره، باالنتماء
، عالقة بيف فرد ودولة كما يحددىا قانوف تمؾ الدولة“: والمواطنة كما تراىا دائرة المعارؼ البريطانية

متضمنة ىذه المواطنة مرتبة ، وبما تتضمنو تمؾ العالقة مف واجبات وحقوؽ متبادلة في تمؾ الدولة
  .”مف الحرية مع ما يصاحبيا مف مسؤوليات

أف كافة أبناء الشعب الذيف يعيشوف فوؽ تراب الوطف سواسية بدوف أي تمييز قائـ  وىو ما يعني 
الديف أو الموف أو المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي والموقؼ : عمى أي معايير تحكمية مثؿ

: ويرتب التمتع بالمواطنة سمسمة مف الحقوؽ والواجبات ترتكز عمى أربع قيـ محورية ىي الفكري.
والمسئولية االجتماعية. ويمكف القوؿ إف فكرة المواطنة قد لخصيا ، والمشاركة، والحرية، اواةالمس

".  " ال يوجد إنساف واحد فائض عف الحاجة فالوطف يضـ الجميع ويحتاج الجميع: كمولوفور في قولو
 : مف خالليا المواطنة أىميا تتضحويمكف أف نسجؿ عدة مظاىر ، (20ص.2002)عياد.
، السموؾ حسب المعايير الوطنية التي تؤطر الحياة الفردية واالجتماعية والثقافية تكييؼ -

 والتشبث بالقيـ التي ليا القابمية لدى الجميع.
التحضر واكتساب ، توجيو السموؾ األخالقي والشعور باليوية والبحث عف الحقيقة وقوؿ الحؽ -

والتعايش مع الغير ، والتنازؿ والحوار وقبوؿ اآلخراحتراـ المرأة وتقديرىا والعدؿ ، الحس المدني الرفيع
 االعتداؿ والتسامح.، والتآخي والتضامف
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 حماية األمالؾ العامة والممكية الخاصة واحتراـ القوانيف السارية المفعوؿ. -
واحتراـ الديانات ومعتقدات ، احتراـ حقوؽ وحريات اآلخريف وخاصة احتراـ النساء واألطفاؿ -

 اتيـ وآرائيـ.اآلخريف وثقاف
خدمة الوطف بإخالص والحفاظ عمى مكتسباتو والدفاع عنو ومحاربة الفساد واإلبالغ عف كؿ  -

 عمؿ ضار.
أداء االلتزامات واألعباء المالية والواجبات الضريبية والمبادرة إلى المشاركة في الواجبات  -

 التضامنية. 
ؿ أنشطة اجتماعية مختمفة نافعة. )عبد المشاركة التطوعية والتمقائية واالختيارية عمى شك -

  (51ص.2006الحافظ.
إف جؿ المفاىيـ اآلنفة الذكر تجعؿ مف منظومة المواطنة بأبعادىا السابقة مفيوما محدودا  

أو قد يتآلؼ ىذا المفيـو مع مكوناتو -ليتصادـ، ما اختزؿ في بعده التاريخي والسياسي إذاخاصة 
ما دوف  أووطني  لفوؽفالمستوى ا، المستوى الوطني أو القوميباختالؼ مستويات وأطر التحميؿ )

 الهوية: ( لتعبر المواطنة عف منظومة مركبة تشتمؿ عمى، المستوى العالمي أو اإلنساني إلىوطني 
إزاء النظاـ  منظومة حقوق وواجبات، الشعور باالنتماء الجماعي، بمندرجاتيا الفردية والجماعية

عمؿ يوجو سموؾ الفرد ويحكـ عالقتو باآلخريف  إطارتعبر عف  ير ومبادئمنظومة قيم ومعاي، العاـ
وتجعمو قادرا عمى أداء مسؤولياتو مف خالؿ ، وعالقتو بمؤسساتو الوطنية مف جية أخرى، مف جية

كؿ تمؾ العناصر قد تتآلؼ في أكثر مف صيغة وفؽ مقاربات عديدة ، في مجتمعو المشاركة الفعالة
 لممواطنة تنتظـ فييا مختمؼ المكونات بدرجات متفاوتة. مبمورة نماذج متنوعة

(HUNTINGTON      p   ) 

 :وساطة جوهرها المواطنة: المجتمع المدني والدولة، الفرد - 80
ومف بينيا  -وىذه الوسائط، تقدـ لنا الديمقراطية المعاصرة وسائط سياسية بيف الدولة والمجتمع

وتحمي الدولة مف العنؼ ، ر مطالب المواطنيف وطموحاتيـىي التي تؤط -وأىميا المجتمع المدني
كما يؤدي المجتمع ، كما تحمي المواطف مف تعسؼ استعماؿ السمطة ضمف سياؽ الدولة، السياسي

وتكريس مفيـو ، المدني دورا في تعزيز الممارسة الديمقراطية الحقيقية مف خالؿ دمقرطة المجتمع
 لبناء األساسي المدخؿ باعتبارىا المواطنة فكرةوالنظر ل، و المؤمف"الفرد "المواطف" ال الفرد" الرعية أ

 حقوؽ تعني المواطنة ألف، االجتماعية .والصراعات الضيقة اإلثنيات حاجز تتخطى التي الدولة
 حرية وضماف قراطيةالديم ثقافة ونشر، المواطنة فكرة تعميؽ في تتمثؿ الدولة عمى والتزامات وواجبات
 بتجاوز السياسي واإلبداع، اآلخر مع االختالؼ لقواعد وتقنيف، بالتعددية والقبوؿ، يروالتعب التفكير
 قيمة الفرد "المواطف" قد إعالءالمدني في  الدولة والمجتمع فأدوار، التقميدية األيديولوجية القوالب
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 خالؿ مفاألفراد  تعامالت تنظـ فالدولة، أخرى تارة وتعارضيـ تارة توافقيـ عبر تفاعؿتو  تداخؿت
 وظائؼ وتحتؿ الدولة نظاـ تخترؽ أف يمكفلألفراد  االجتماعية المصالح أف كما، والقواعد القوانيف
، القانوف يكرسو ما ظؿ في باآلخر واالعتراؼ الحوار عمى المبنية بينيما الجدية والعالقة، فييا معينة
ف كاف ىذا يعكس دورا  (11ص، 1111، )أبو حالوة.الصراعات أشكاؿ لتجنب الفعالة اآللية ىو وا 

 : فإف ىناؾ أدورا تفصيمية يمكف سردىا فيما يأتي، عاما لممجتمع المدني في الدولة الحديثة
وىي وظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني عمى اإلسياـ في : التنشئة االجتماعية والسياسية
المبادئ في و  القيـمف خالؿ غرسو لمجموعة مف ، مف جديد عممية بناء المجتمع أو إعػادة بنائػو
رأسيا قيـ الوالء واالنتماء والتعاوف والتضامف واالستعداد  وعمى، نفوس أعضاء جمعياتو ومنظماتو

بما يتجاوز ، التحمس لشؤوف العامةو  اإليجابي واالىتماـ والمبػادرة بالعمػؿ، لتحمؿ المسؤولية
عضوية جماعة معينة يؤثر  انضماـ الفرد إلىو  "ةالضيق االىتمامات الخاصة والمصالح الشخصية

وميال ، الوطني الجماعي الذي يستمد منو ىوية مستقمة محددة وينمػي فيػو الشػعور، في حالتػو النفسػية
نكار الذات في سبيؿ الجماعة )عز ، نحو المشاركة العامػة واالنتماء واسػتعدادا لمتضػحية وا 

كممارسة حقوقو بسالسة داخؿ ، كما أف ممارسات الفرد داخؿ المنظمة، (03ص.2000الديف.
تشكؿ ممارسات تكسب الفرد ، وقبوؿ الرأي اآلخر سمميا، والحػوار والمشاركة في اإلدارة، المنظمػة

مستوى الجماعة الصغيرة ينعكس عمى ممارساتو عمى مستوى المجتمع ككؿ.  سموكا حضاريا عمػى
 (00ص.2000)إبراىيـ.
إف أولى خطوات : )المجتمع )إيجاد بيئة مستقرة المساهمة في تحقيق النظام واالنضباط في -

تحقيؽ المواطنة ىي إيجاد بيئة مستقرة تتمتع بظروؼ عادية وطبيعية بدء مف األسرة فالمجتمع مما 
لذا يعتبر المجتمع المدني أداة تساعد عمى ضبط سموؾ ، يسمح بالعطاء واالنتقاؿ االيجػابي لألجيػاؿ

وأدوات ، كما يشكؿ قنوات تتجمع فييا الجيود واإلمكانيات، البعضاألفراد والجماعات تجػاه بعضػيـ 
كما تنظـ ىذه التنظيمات المشاركة  تقمص مف إمكانات لجػوء بعػض القوى االحتجاجية إلى العنؼ.

وتساىـ في رفع الوعي ، وتمكف مف معالجة األزمات واالنقسامات والتوترات في المجتمع، الفعالة
مجمػوع القواعد والشروط والقوانيف التي تحدد كيفية سير التنظيمات وطرؽ كمػا تشػكؿ ، الجماىيري

أدوات تساىـ في تنمية االنضباط لدى األفراد كما يساىـ التزاـ المنظمات ، انضماـ األفػراد إلييػا
بالقواعػد والقػوانيف والحقػوؽ والواجبات العامة في تحقيؽ االنضباط في المجتمع ككؿ. )عز 

 (33-30ص ص .2000الديف.
يتمثؿ دور : التعريف بالحقوق والواجبات والمساهمة في الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق

، بالطرؽ السممية المجتمع المدني في تعريؼ المواطنيف بحقوقيـ وواجباتيـ وكيفية الحصػوؿ عمييػا
واطنيف واالستجابة الم كما يجب عمى تنظيمات المجتمع المدني المبػادرة بحمايػة والػدفاع عػف حقػوؽ
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والحؽ في معاممة متساوية  لحاجاتيـ وعمى رأس تمؾ الحاجات الحاجة لمحماية واألمف والعيش بكرامػة
فالمجتمع المدني ىو المحامي  .والحوار والنقاش العاـ حػوؿ القضػايا العامػة المختمفػة، أماـ القانوف

 .الحريػات والحقوؽ اإلنسانية والمدافع عف المجتمع ضد كؿ ما قد ييدد بطريقة أو أخرى
تعتبر وظيفة تحقيؽ التكافؿ : تحقيق الدمج االجتماعي من خالل إكساب الفرد لثقافة مجتمعه 

خاصة في حاالت ، االجتماعي والدمج االجتماعي مف الوظائؼ اليامة والخطرة فينفس الوقت
، واإلحساس بالظمـ واإلقصاء الناجـ عف مشاعر الكبت والسخط، الصراع والتوتر والغمياف االجتماعي

التي قد تولد االنفجار وتعرض وحدة المجتمع لالنييار والتقسيـ. فالمجتمع المدني ىو عنصر وقاية 
لذا عمى ، وأداة ىامة لتحقيؽ عممية الدمج االجتماعي، المجتمع مف االنقساـ والصراع والتفكؾ

القيـ الخاصة بالمجتمع ، أنماط السموؾ السائدة، التقاليد، العادات، المجتمع المدني إكساب الفرد المغة
وبذلؾ تتحدد ىويتو االجتماعية ويتحوؿ إلى كائف اجتماعي حاماًل لثقافة المجتمع قادرًا عمى نقميا بعد 

ثـ يقـو أفراد المجتمع بتطوير ىذه الثقافة واإلضافة إلييا أو ، ذلؾ لألجياؿ األخرى كما نقمت إليو
 ـ اإلنساني في كؿ عصر.الحذؼ منيا لتساير التقد

تشكؿ تنظيمات المجتمع المدني قنوات : أن تكون أداة لمتعبير والمشاركة الفردية والجماعية -
مما ، لعػرض أرائيػـ والتعبيػر عػف مصالحيـ ومطالبيـ بحرية وبطريقة منظمة، متوفرة ومفتوحة لألفػراد

 يجعؿ منيا فضاء لزرع ثقافة المواطنة وتنميتيا.
إف المجتمع المدني منظومة قيمية تؤسس لمشروع : العمل عمى نشر ثقافة المواطنة وتعزيزها -

ويعتبر المجاؿ الثقافي  وأداة تعمؿ عمى إرساء ثقافة سياسػية وأخرى أخالقية وثالثة سموكية.، حضاري
خػتالؼ ال، ومجاال تتنازع فيو وعميو، الموضوع المفضؿ لتنظيمات المجتمع المدني وفعميا المباشر

فالنشاطات الثقافية والتربوية ونظرا لطبيعتيا ينيكيا التسيير "مرجعياتيػا المعرفيػة وأىػدافيا التربويػة 
دوف النشاط في حد ، ويعيقيا بالرغـ مف ضروريتو الييكمية في توفير الوسائؿ واإلمكانيات، اإلداري

مما يجعؿ الحركػة الجمعويػة ، سةذاتػو الػذي يحتػاج إلػى المرونػة واالختصاص مف حيث الممار 
 (31ص.2000صػاحبة الحػؽ الشػرعي ليػذه الممارسة.)عز الديف.

 : الحفاظ عمى الهوية الوطنية -
ويتمثؿ دور مؤسسات المجتمع المدني في العمؿ عمى تنشئة األجياؿ عمى قيـ المواطنة واحتراـ 

 .اآلخر واحتراـ مقومات البمد والحفاظ عميو 
عادة بناء مفهوم المواطنةالمتغيرات  -00  : العالمية الجديدة وا 

تتجسد في قدرات خارقة ، أمػاـ اإلنسػاف إمكانات ىائمة تنفتح في عالـ اليـو مع ثورة المعمومات
التقنيات الرقمية و  اآللية وأصػبح بذلؾ اإلنسػاف التواصمي الذي تتيػح لػو األدمغة، والتأثير عمى الفعؿ

 بصورة عابرة لمقارات والمجتمعات والثقافات. كؿ ىذا جعؿ اإلنساف و  كوكبيالتفكير والعمؿ عمى نحو 
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يشعر بوحدة مصيره وارتباطو العفوي باآلخريف ممف يعيشوف معيـ عمى نفس الكوكب. فمػـ يعػد 
الذي أصبحت مسؤولية الحفاظ عميو مسؤولية جماعية يتحمؿ ، يسمح ألحد بالعبث بمصير العالـ

ولـ ، جة لذلؾ سجؿ النمو الممحوظ والتفعيؿ الواسع لمنظمات المجتمع المدنيونتي الجميع تبعاتيا.
نما تعدى ذلؾ إلى الحديث ، يقؼ األمر عند حد تفعيؿ دور منظمات المجتمع المدني الوطنية فقط وا 

" الذي تتسـ منظماتو بعدة Global Civil Societyمؤخرا عما سمي "المجتمع المدني العالمي" 
 : سمات منيا

 أنيا تعنى بالشؤوف عبر الوطنية؛ -
ووسائؿ االتصاؿ  أنيا تدير أنشطتيا مف خالؿ شبكات اتصاؿ عبر وطنية كالبريد اإللكتروني -

 ؛الدولية الحديثة
أف كيانيا العضوي يمتد ليشمؿ مواطنيف مف عدة التنظيمي يتعدى الحدود الوطنية و أف بنيانيا  - 
 دوؿ؛
 مف عبر الوطف بيف فئات معينة تجمعيا مصالح مشتركةأف نشاطيا يقـو عمى أساس التضا -

  أو انتماءات واحدة.
جعؿ البعض يتحدث عف ، إف العمؿ الدؤوب لممنظمات غير الحكومية عمى المستوى العالمي 

ىو المجتمع اإلنساني الذي ، مجتمع عالمي يتشكؿ فوؽ المجتمعات المحمية ويتعدى األطر الوطنية
بؿ عمى أساس الرابطة الجديدة الناشئة عف ، ابط القديمة أو المغة أو العقيدةيتكوف ال عمى أساس الرو 

 (104ص.2000)حرب. االشتراؾ في الشبكات اإللكترونية.
لقد أصبح المجتمع العالمي اليـو أكثر وضوحا وميد بذلؾ إلمكانية بروز " المواطنة العالمية 

"Global Citizenshipافس وربما تحؿ تدريجيا محؿ المواطنة واليوية اإلنسانية التي بدأت تن
إال أف بػروز المجتمػع المدني العالمي وبداية تشكؿ المواطنة العالمية ، الوطنية واليوية المحمية الراىنة

وسػيساىـ في زيػادة الخيػارات أماـ األفراد إليجاد حموؿ مشتركة ، سيضعؼ مف تحكـ الدولة التقمػيدي
االجتماعية واإلنسانية المزمنة التي تواجػو البشرية حاليا. بفضؿ قدرة  وغير تقميدية لمقضايا البيئية

المنظمات غير الحكومية عمى تعبئة الرأي العاـ العالمي حوؿ مجموعة مف القضايا والمشكالت ذات 
ومف  -سواء مف حيث أسػبابيا أومف حيث تأثيراتيا أو مف حيث سبؿ التصدي ليا -الصبغة العالمية 

مشكػالت انػتشار األمراض واألوبئة مشكالت الفقر والجوع ، حقوؽ اإلنساف: ضاياأبرز ىذه الق
ف كاف لممواطنة ، كالجفػاؼ والتصػحر وتموث البيئة واالحتباس الحراري المشكالت البيئية، والتخمؼ وا 

وخدمة الوطف بإخالص والتعاوف ، وحب الوطف، الوالء: مثؿ، مفيوميا الوطني قيميا ومضامينياب
اركة في األمور العامة بيف المواطنيف. فممفيوميا العولمي أيضا قيـ خاصة بو؛ فيي تتطمب والمش
كذلؾ التعاوف ، والتسامح اإلنساني واحتراـ ثقافات اآلخريف وتقديرىا والتعايش مع كؿ الناس، السالـ
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ذا  حة.مع ىيئات ونظـ وجماعات وأفراد في كؿ مجاؿ حيوي كالغذاء واألمف والتعميـ والعمؿ والص وا 
كاف سؤاؿ المواطنة في الماضي يركز عمى كيفية إدماج األفراد كمواطنيف ضمف إطار الدولة 

عمى معالجة عجز الدولة الحديثة عف بناء ، فإف سؤاؿ المواطنة اآلف ينصب عمى ما يبدو، الوطنية
 بيف الجميع. المواطنة والحفاظ عمييا بسبب عدـ قدرتيا عمى دمج األفراد وتحقيؽ المساواة والعدؿ

وبذلؾ لـ يعد مفيـو المواطنة بصورتو البسيطة الذي يعني "صفة المواطف الذي يتمتع بالحقوؽ ويمتـز 
بالواجبات في إطار الدولة الوطنية التي يحمؿ جنسيتيا. " إنما وجب عميو أف يستجيب لمتحوالت 

التعددية الثقافية نتيجة بروز ظاىرة : الميمة التي تمر بيا مختمؼ المجتمعات حاليا ومف أىميا
والتي ، وكذلؾ ظيور التكتالت السياسية اإلقميمية الكبيرة، لميجرة العالمية المتزايدة مع قدـو العولمة

وُطرح بالتالي التساؤؿ عف مصير ، وفرت فرصا لالنتماء إلى كيانات وجماعات سياسية أكبر
 المواطنة القطرية في ظؿ ىذه الكيانات الجديدة. 

والذي أخذ يعيد ، ة إلى النمو المتسارع لممجتمع المدني العالمي بتجمياتو المختمفةباإلضاف 
وأخيرا وليس آخرا ، لألذىاف مفيـو "المواطنة العالمية" التي كانت وال تزاؿ حمـ الفالسفة والمفكريف

ستيا في أزمة حادة نتيجة لمتطرؼ في ممار ، دخوؿ الفردية كتصور مثالي لتجسيد حرية وكرامة الفرد
مما أثر عمى التضامف الذي يمثؿ أساسا ، إلى حد تيديد نسؽ القيـ الذي يحكـ العقد االجتماعي

وقاعدة في أي مجتمع سياسي. فالمواطنة إذف محاطة بحزمة مف المتغيرات الداخمية والخارجية في 
ـو المواطنة وعمينا أف نستفيد مف ىذه المتغيرات في تكريس المعاني االيجابية لمفي، عصر العولمة

 مع التفتح عمى العالـ بكؿ متغيراتو بما يحفظ لمجتمعاتنا أمنيا واستقرارىا وىويتيا.
(Mouzelis.2002p     

، ألقى االستخداـ الواسع لشبكات التواصؿ االجتماعي بضاللو عمى تغير العديد مف القيـكما 
فبرزت المواطنة االفتراضية التي ، اوبروز أنماط وقيـ جديدة كاف لمفيـو المواطنة النصيب األكبر فيي

العضو في الجماعة االفتراضية والتي تربطيا اىتمامات مشتركة -تعبر عف التمثيؿ الرقمي لمفرد
والتي  المواطنة المقننة، وبرز شكميف مف المواطنة االفتراضية، ويسعوف الى تحقيؽ أىداؼ مشتركة

، …org.gov.edu: والوزارات....والتي تعبر بػتضـ مستخدمي المواقع المقننة كالبوابات الحكومية 
، وىي التي ال يتحرؾ فييا المستخدـ بكؿ حرية كمواقع الدردشة والمدونات....المواطنة الحرة و

وسمح الفضاء االلكتروني بتغطية ما عجزت عنو الدولة في االستجابة ، (55ص.2053.)منصر
فأتاحت قنوات االعالـ الجديد ، ثقافيا-اجتماعياالمواطف سواء سياسيا أو اقتصاديا أو -لحاجات الفرد
في إدارة الشأف العاـ دوف قيد وتعزيز مبدأ المواطنة الديمقراطية القائـ عمى إقرار  األفرادالفرص أماـ 

المساواة بيف الجميع والمشاركة الفعالة في النشاط السياسي واالقتصادي والمساءلة والرقابة دوف أف 
كما تسمح بتعزيز الذات لمف ال يممؾ فرصة لخمؽ كياف ، غط أو ابتزازيتعرض المستخدـ ألي ض
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مستقؿ في المجتمع يعبر بو عف ذاتو مف خالؿ فتح حساب خاص بو ليكوف عضوا في مجتمع 
بغض النظر ، وتساعد أيضا عمى ربط عالقات اجتماعية والتواصؿ مع الغير، عالمي ال محمي فقط

ليوية إال أنو يجمعيـ االىتماـ المشترؾ وتعزيز الحوار بيف مختمؼ عف االختالؼ في الديف والثقافة وا
التعبئة ليا عبر مواقع إذا ما تمت  كما يساعد عمى بمورة رأي عاـ موحد تجاه قضايا معينة، الثقافات

سياسية -التي ساىمت في بروز مجتمع مدني افتراضي تخطى الحدود الجيو التواصؿ االجتماعي
تمكف مف سد عجز الدولة في نشر ثقافة المواطنة والتعريؼ بمنظومة ، عاـلمدولة نحو المجاؿ ال

 الحقوؽ والواجبات الخاصة بيا.
 :تمع المدني والمواطنة في الجزائرالمج -20
عمى قيـ ومرتكزات  2054سنة  مع آخر تعديالتو 5774الصادر سنة  الجزائريدستور النص  

خػػالؿ المادة الثانية  ومف، الموسـو بالحقوؽ والحرياتبع رافي الفصؿ ال، المواطنة الحقيقية والفاعمة
تميز يعود سببو  وال يمكف أف يتذرع بأي، " كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف: والثالثيف عمػى أف

ونص  " إجتماعي شخصي أو، أو أي شرط أو ظرؼ آخر، أو العرؽ أو الجنس أو الرأي، إلى المولد
المواطنيف  " تستيدؼ المؤسسات ضماف مساواة كؿ: لثالثيف عمى أفأيضا في المادة الرابعة وا

 وتحوؿ دوف، والمواطنات في الحقوؽ والواجبات بإزالة العقبات التي تعوؽ فتح شخصية اإلنساف
وأشار في المادة ، " واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مشاركة الجميع الفعمية في الحياة السياسة

ة بتوسيع حظوظ تمثيميا رأ" الدولة تعمؿ عمى ترقية الحقوؽ السياسية لمم: إلى أفوالثالثيف  الخامسة
" الدولة تعمؿ عمى ترقية : وفي المادة السادسة والثالثيف أكد عمى أف، "المنتخبة في المجالس

والنساء فػي سػوؽ التشغيؿ. وتشجػػع الػدوة تػرقية المرأة في مناصب المسؤولية  التناصؼ بيف الرجاؿ
وكػػذلؾ الحاؿ في المادة الثامنة  " وعمى مستػوى المؤسسات، العمومية ي الييئات واإلداراتف

وتذىب بقية مواد ىذا الباب في  ةوحقوؽ اإلنساف والمواطف مضمون " الحريات األساسية: والثالثيف
والتعبير والحريات السياسية واالجتماعية والثقافية كالمشاركة  سياؽ تضميف العػػديد مػػف الحقوؽ

بعد التنصيص عمى . (51 .2054المعدؿ.5774)الدستور الجزائري ) "وممارسة السياسة والعمؿ
المواد الدستورية  حقوؽ وواجبات المواطنة في الدستور تأتي مباشرة القوانيف المختمفة لتجسيد مضاميف

المتعمؽ ، 2052يناير سنة52مؤرخ في  52-05عضوي رقـ ال ففي القانوف، بشيء مف الدقة والتفصيؿ
جزائرية بمغ مف كؿ جزائري و ا يعد ناخب منو " 01المادة ، 2052لسنة ، 05العدد، االنتخاباتبنظاـ 

ولـ يوجد في ، السياسيةكاف متمتعا بحقوقو المدنية و و  كاممة يـو اإلقتراع( سنة56)العمر ثمانية عشر
 .االنتخابات(")أنظر قانوف حاالت فقداف األىمية المحددة في التشريع المعموؿ

كما أخذت العديد مف القوانيف العادية حيزا في مناقشة فضاءات تحقيؽ المواطنة وعمى رأسيا 
" تشكؿ البمدية اإلطار المؤسساتي : البمدية أف مف قانوف50ص المادة قانوني البمدية والوالية إذ تن
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البمدي كؿ التدابير  جمسالميتخذ ، التسيير الجواريو  لمممارسة الديمقراطية عمى المستوى المحمي
 والتنمية اإلقتصادية ةيئات التييولو أحوؿ خيارات و  واستشارتيــ نيإلعالـ المواطنيف بشؤو 

المتعمؽ بالبمدية  57/50".)القانوف رقـ الثقافية حسب الشروط المحددة في ىذا القانوفواإلجتماعية و 
 (2055 .15العدد.2055يونيو  22المؤرخ في 
المدني بالشرعة العامة بحؽ فقد نظـ الحياة المدنية لممواطف مف إلتزاـ يوصؼ القانوف كما 

، 452 ، المادة) كما تضمف الحقوؽ اإلقتصادية متمثمة في حؽ الممكية451 ، 31)تعاقدية المواد 
 -135)البيع المواد، (245-315)حؽ اإليجار ، (606-621) الحيازة المواد حؽ، (32)حؽ التعاقد

ثبا ىميةأ: العناصر المكونة لمشخص الطبيعي26الى 23مواد ال كما حددت، (252 ، اتيالوالدة وا 
 ىمية...األ، الموطف، القرابة، الجنسية، المقبو  االسـ

مجسدة في ذلؾ ، أـ جزائريةب جزائري و ألممولود مف  منو 04تناولت المادة ، قانوف الجنسية
فتناولت 56-22أما المواد ، التجّنسو كتساب الجنسية اشروط 5- 7تناولت المواد  امك، رابطة الدـ
ة إثبات الجنسية يكيف حددت15-20في حيف المواد ، التجرد منيافقداف الجنسية و  كيفياتحاالت و 

جممة مف القوانيف التي نصت صراحة عمى  إلىباإلضافة  .التي تثار حوليا تطرقت إلى النزاعاتو 
، وقانوف العمؿ والضماف االجتماعي، باتالعقو  وقانوف، األسرة كقانوف، حقوؽ المواطف الجزائري

 وقانوف حماية المستيمؾ.....، والقانوف التجاري، الجزائية اءاتواإلجر 
تقع عميو التزامات وواجبات مكفولة ، في مقابؿ ىذه المنظومة الحقوقية المكفولة لممواطف الجزائري

قانوف ، قانوف العقوبات، قانوف الضرائب، وتفرض عميو عقوبات كقانوف المرور، أيضا قانونيا
.....وما يثبت أيضا تكريس مفيـو المواطنة في الجزائر ىو مصادقتيا عمى كؿ االتفاقيات ، الجمارؾ

وفي مقدمتيا ، وتمنع كؿ أشكاؿ التمييز األفرادالتي تعزز مواطنة الفرد وتكرس المساواة بيف 
عالف العالمي لحقوؽ اإلنساف حدد اإلإذ ، 5726 اإلنسافالمصادقة عمى اإلعالف العالمي لحقوؽ 

الحريات و  التمتع بجميع الحقوؽ " لكؿ إنساف حؽ: كما يمي منو مضموف المساواة02في المادة 
أو ، أو الموف، العنصر بسبب السيما التمييز، دونما تمييز مف أي نوع، المذكورة في ىذا اإلعالف

أو ، االجتماعي أو األصؿ الوطني أو، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الديف، أو المغة، الجنس
 .أو أي وضع آخر، أو المولود، الثروة

كما أقر العيداف الدولياف لمحقوؽ السياسية والمدنية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية الصادراف 
في المساواة بيف جميع الناس ىو أساس الحرية حسبما تمؾ الحقوؽ وعمى رأسيا الحؽ  5744سنة 

عمى نفس الشاكمة سارت ، مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية 24والمادة  ةديباجالجاء في 
ومف حيث ممارسة  ....،واتفاقية الدولية لمعمؿ، االتفاقية الدولية لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز

ر مسيرتو والتغيرات التي شيدىا النظاـ السياسي عبتحوالت ال أفرزت، المواطنة في الجزائر
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 إلى النظاـ الميبيرالي تحولو ثـاالشتراكي غداة االستقالؿ  النظاـإذ انتياج ، أيديولوجيا(، يا)مؤسسات
، الدولة(-بطرفييا)الفردالمواطنة نظومة أثر عمى مجديدا وخاصا نوعا ما أفرزت واقعا ، (5767)

 .قع الممارستكرسيا األطر التشريعية وغيابيا في الوا التيالمواطنة وجود  مفارقة حوؿ حقيقة تخمق
فالمتأمؿ في المشيد الجزائري يرى جممة مف االختالالت في التوفيؽ بيف مرتكزات منظومة 

مف  المواطف–فيو الدولة الجزائرية بحقوؽ الفرد تعترؼ ففي الوقت الذي ، الواجب(-المواطنة)الحؽ
يـ مجانية التعمك وضع آليات لكفالة تمؾ الحقوؽوالعمؿ عمى ، نفة الذكرخالؿ جممة التشريعات اآل

أف المواطف مقصر في  نجد في المقابؿ، االجتماعية...اإلعانات والسكنات لصحة ودعـ األسعار و او 
اء دالتيرب مف أ، االنتخابيالعزوؼ ، الضريبي التيرب، القانوف احتراـوواجباتو كعدـ  التزاماتو أداء

 االستقرارالتوازف وعدـ  دـ... ما خمؽ حالة مف ع، عدـ اإلخالص في العمؿ، الخدمة العسكرية
أدى إلى معارضة النظاـ القائـ بؿ ، لشريحة كبيرة مف المواطنيف االجتماعيةبسبب إنسداد األفؽ 

زمة المواطف والدولة وزادت مف حدة األيا الى خمؽ القالقؿ واالحتجاجات عمقت الفجوة بيف تتجاوز و 
ال أنو ىو اآلخر اليزاؿ مف إ -قيمة وسموكا-ةالمواطن إعالءفالنظاـ الجزائري ورغـ جيوده في ، بينيما

 مف خالؿ ممارساتو، اـ لحريات المواطفخالؿ ممارساتو التضييقية يعمؿ عمى تضييؽ المجاؿ الع
ما أفقد مصداقية الدولة في حماية حقوؽ ، والتيميش بدؿ المشاركة والحوار اإلقصاءعمى  ةالقائم

التضييؽ الممارس عمى حرية التجمع : ة وعمى رأسيامف الواقع كثير  واألمثمة، المواطف الجزائري
 (31ص .2054والعقيدة....)بوجمعة. واإلعالـير والتفك واإلضراب

كما تعد المضايقات التي يتعرض ليا المجتمع المدني الجزائري لخير دليؿ عمى تمؾ الممارسات 
أو ، مادىا وتسجيمياسواء مف حيث اعت، والتي تستمد شرعيتيا مف النصوص التشريعية، قصائيةاال

المساعدات المالية التي الدولة جميع اليبات لمرقابة و  عتأخضإذ  مف حيث التمويؿ ومنح المقرات
ما يؤثر سمبا عمى عمميا بحكـ أىمية ، الرقابة إلىالمدني مف الخارج المجتمع تتمقاىا منظمات 

ات المالية اإلعتماد عمى اإلعانالشيء الذي يقودىا نحو ، الجمعيات نشاطالمالي في فعالية و  الجانب
مواقفيا ا و تيمما يجعميا تابعة في قرارا، المتواجدة في السمطة بعض األحزابالتي تقدميا الدولة و 

تمع المدني بيف المجأداة ضغط عمى منظمات  إلىفغالبا ما تتحوؿ ىذه اإلعانات ، لمجية الممولة
أو عدـ الترخيص باالجتماعات ، المساندةتبني خطاب وسياسات السمطة وضماف الدعـ و 

، في المقابؿ نجد سعييا لبسط ىيمنتيا عمى التنظيمات المدنية إما بتسييسيا أو بتحزبيا، والمؤتمرات
ما جعؿ التنظيمات المدنية التي كاف يجب أف تكوف ، وىو ما ينافي مبدأ االستقاللية التي تقـو عمييا
ما أفقد ، مقيدة وشكمية ونشاطيا مناسباتي، المشاركة مدارس لمتنشئة عمى قيـ المواطنة والتربية عمى

كؿ ىذه ، ثقة المواطنيف فييا وأفرغيا مف مضمونيا فانتشرت ظاىرة العزوؼ في التطوع والنضاؿ فييا
فنجده ، الحامؿ لجنسيتيا األـالممارسات وغيرىا جعمت المواطف الجزائري يفقد ثقتو ووالئو لدولتو 
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 دـفي عزوفو عف المشاركة في الحياة السياسية وعمظير يتو والتي تتوىو  وطنييتنكر النتمائو ال
عالفسعيو الحثيث لميجرة ، تيربو مف الخدمة العسكرية ومف الضرائب، مباالتو بيا والئو لدوؿ  وا 

ف تعدد، االحتجاجات المتواصمة، أخرى أشكاؿ  تالتجنيد في صفوؼ الجماعات المسمحة....والتي وا 
ما يجعؿ منظومة ، بمواطنيتو اإلحساساؼ واحد ىو عدـ ا تصب في مطإال أنيعنيا التعبير 

وبخصوص آليات تفعيؿ المجتمع المدني الجزائري بما يعزز  المواطنة في الجزائر غير مكتممة بعد.
، وجود كياف المجتمع المدني ممارسة إثبات إلىاألمر يحتاج بداية  فإنو يمكف القوؿ أف، المواطنة

والثقافي مف ، االجتماعي، ولبموغ ذلؾ البد مف إعادة النظر في الواقع السياسي، قطوثقافة ال تنظيما ف
فالمجتمع المدني ، يتحدد المجتمع المدني بمتغيريف أساسييف ىما الحرية والقانوف ---: خالؿ مايمي

، ومف البدييي أف تكوف الحرية مشروطة بالقانوف، والدولة ىي مممكة القانوف، ىو مممكة الحرية
وتغدو مضموف ، بمقتضى العالقة الجدلية بيف الحرية والقانوف يغدو القانوف ضامنا رئيسيا لمحريةو 

لذلؾ فإف ، وتغدو الدولة مف ثـ مممكة الحرية بقدر ما يتعزز فييا حضور المجتمع المدني، القانوف
مارسة ويمكنو مف م، المجتمع المدني في ضوء ذلؾ يحتاج إلى إطار قانوني ينظـ ويضمف حريتو

إف استقاللية وفاعمية المجتمع المدني تتوقؼ عمى مدى قوة  - .نشاطو بمعزؿ عف تدخؿ الدولة
وعمى مدى قدرتو التوزيعية العادلة لمثروات المادية بيف األفراد وعمى ، األساس االقتصادي لممجتمع

ة المفروضة وتقميص التبعي، توافر مجاؿ اقتصادي قادر عمى تحقيؽ المطالب االجتماعية مف جية
مبنية عمى  ثقافة مدنيةيحتاج المجتمع المدني الى  - .عمى المجتمع والدولة مف جية ثانية

وقيـ ، ف المجتمع المدني قبؿ كؿ شيء ىو مجتمع ثقافةأل، نظومة قيمية سائدة في المجتمعم
ا فيما بعد في شكؿ توجيات فكرية تطمبت تنظيمي تتبمورو ، في ذىنية األفراد تترسخوأفكار 
يمكف سرد أىـ النتائج التي ، في ختاـ ىذا البحث: الخالصة .( 20. ص1221.)نافع.وتوجيييا

مما سبؽ تبرز أىمية المجتمع المدني في تعزيز المواطنة قيمة  -: توصمت ليا الدراسة كما يمي
 إذ يعتبر المجاؿ الحيوي الذي يمكف الفرد مف ممارسة أدواره اتجاه الدولة)الواجبات، وممارسة

تتمثؿ أبرز أدوار المجتمع  -  كما يسيـ في تعزيز حقوقيـ في حالة عجز الدولة عنيا.، وااللتزامات(
-مف خالؿ التنشئة عمى قيميا والتعريؼ بيا واعالء قيمة الفرد، المدني في تكريس المواطنة

مة في تعزيز والمساى، والتمكيف لممارستيا وفؽ األطر التنظيمية والقانونية الضامنة ليا، -المواطف
اجتماعي ديمقراطي ترقى فيو المواطنة قيمة -الممارسات الديمقراطية بما يؤسس لفضاء سياسي

ميما تغيرت الظروؼ إال أف المواطنة بمفيوميا العالمي ال تمسح أو تمغى -  وسموكا وممارسة.
فكالىما يعاضد  المواطنة بمفيوميا الوطني فبدوف تمؾ األخيرة ال وجود لممواطنة بمفيوميا العالمي

بروز المواطنة العالمية ال يعني عدـ االنتماء لموطف وسقوط الوالء لألسرة والجماعة أو  - اآلخر.
 كقضية البيئة وحقوؽ اإلنساف واالنفجار السكاني والفقر، بؿ إف التواصؿ مع القضايا العالمية، األمة
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 داف االتصاؿ بالوقائع الوطنية أو تجاىؿوتزايد الفجوة بيف الفقراء واألغنياء في العالـ ال يعني فق
كما كانت في كؿ العصور السابقة لعصر ، اليمـو الحياتية اليومية والمحمية التي ستظؿ ممحة

لكف ستنمو بجانبيا ، قائمة بؿ إنيا ستتعزز -عمى ما يبدو  -ستبقى اليوية الوطنية - العولمة.
نا يبرز دور المجتمع المدني بكافة مستوياتو في وى، تدريجيا اليوية اإلنسانية والمواطنة العالمية

  تحقيؽ المواطنة الحقة وضماف االنسجاـ بيف المواطنة بمفيوميا الوطني والمواطنة العالمية.
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 مكتبة دار الثقافة. لمنشر، عماف، اإلنساف
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