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إشكالية املواطنة والرتبية يف اجملتمع اجلزائري

األستا  :ياسني خذارية ،جامعة سوق هراس ،اجلزائر
امللخص:
حتاول هذه الدراسة النقدية املساهمة يف اإلجابة عن التساؤل الرئيسي:
كيف تتجلى إشكالية املواطنة يف اجلزائر؟ ولإلجابة عن التساؤل تعتمد الدراسة
أسلوب البحث عن سياق مفهوم املواطنة ودالالته وأبعاده ،كما حتاول توصيف
حالة املواطنة يف اجلزائر وتطورها التارخيي ،ناهيك عن رصد أهم املعوقات اليت
تقف حاجزا أمام تشكلها على املستوى املمارساتي ،مع اقرتاح إسرتاتيجية الرتبية
على املواطنة لتدعيمها ،ولقد اعتمدت الدراسة على أسلوب املساءلة والنقد
معتمدة على مرجعيات فكرية ومقرتحات مستمدة من دراسة أمربيقية أجراها
الباحث.

Abstract :
This study, based on argumentation and criticism, tries to
In

?answer how is the problematic of citizenship handled in Algeria

order to find an answer, this study uses a methodological style to seek
the meaning of citizenship, its implications and dimensions suggesting
we describe and analyze the

therefore a strategy through which

situation of citizenship in Algeria. This study is built on a style of
questioning and criticism that relies on intelectual references and
suggestions deduced from an empirical research.
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مقدّمة:
تشكلت املواطنة كمفهوم يف الفضاء الغربي يف رحم ذات طابع مزدوج:
حركة أفكار تنظريية تنشد االستقاللية يف أبعادها املختلفة ،حركة اجتماعية
وسياسية محلت على عاتقها حتويل هذه األفكار اجلديدة إىل أفق التحقق يف الواقع
() 0
ولعل من القضايا االجتماعية واحلضارية احملركة
َّ
االجتماعي واحلضاري
لالهتمام بقضايا املواطن واملواطنة هو ما أصبحت متارسه األيديولوجيا التنظيمية
من قمع وتشيُّء واستالب واستبعاد لإلنسان املواطن ومصادرة حرياته الفردية
وكبح مبادرته.
كما يؤكد عامل االجتماع واخلبري الرتبوي املغربي مصطفى حمسن*  ،وإن
اختيارنا لتحليل ومعاجلة املواطنة يف اجلزائر وإشكالياتها ،مرده التناقض الصارخ
بني القول والفعل ،ولقد تبلورت لنا من خالل جتاربنا ومالحظاتنا العرضية
للمعيش اليومي ،وألنَّ املواطنة معارف وسلوكات وقيم وممارسات ،فهي ال ختلو
من تصورات إزاءها تفسّر جتلياتها ومعوقاتها ،واجملتمع اجلزائري بوصفه جمتمعا
ثالثيا ال يزال فيه احلديث عن املواطنة غامض وغري مؤسس معرفيا ،كما ظلت
املواطنة متغرية على أكثر من صعيد ،لذا جاءت هذه الورقة املتواضعة لتحاول
اإلجابة عن ماهية املواطنة ومعوقاتها يف اجلزائر ،وإسرتاتيجية تدعيمها يف ظل
غياب ا ملمارسة الفعلية هلا ،ولعلَّ أسئلة كثرية حارقة تفرض نفسها يف هذه
املالحظات النقدية اليت سنخوض يف إشكالياتها وفق العناصر اآلتية:
أوال :يف مفهوم املواطنة :أوليات عن األبعاد والدالالت واملدارات
لقد ارتبط مفهوم املواطنة ببعض املفاهيم منها الوطن ،اهلوية ،االنتماء،
األمة الدميقراطية والوالء ،إال أننا سنركز على حتديد املفاهيم املتصلة مباشرة
باملواطنة .فما أصل مصطلح مواطنة؟
 Citizenshipللداللة على املصطلح الغربي ،حيث
"
إن لفظ مواطنة "
أثارت الرتمجة العربية للمصطلح إشكاالت عدة حول مدى مالئمته ،ويذهب علي
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خليفة الكواري إىل اعتبار أن الرتمجة العربية املذكورة مقبولة ،وهو الرأي الذي
سنأخذ به يف هذه الدراسة(.)7
تعريف املواطنة:
أ  -الوطن :إن الوطن يف اللغة العربية هو مكان اإلقامة ومقر اإلنسان ،ويوجز
املفكر السوري أديب إسحاق ( )5511-5881املعاني املتنوعة للوطن بقوله:
األول :إنه السكن الذي فيه الغذاء والوفاء واألهل والولد.
الثاني :إنه املكان واحلقوق والواجبات.
الثالث :إنه موضع السُّنة اليت يعلو بها اإلنسان ،وتأسيسا على ذلك فليس للوطن
باملعنى الذي يقود فيه إىل املواطنة ،حدود جغرافية وإمنا باحلقوق والواجبات
والوالء واملشاركة (.)3
أما الوطنية فتعرفها املوسوعة العربية العاملية بأنها " تعبري قويم يعين حب
الفرد وإخالصه لوطنه الذي يشمل االنتماء إىل األرض والناس والعادات
والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني يف خدمة الوطن " ،كما تعرف بأنها " الشعور
اجلمعي الذي يربط بني أبناء اجلماعة وميأل قلوبهم حبب الوطن واجلماعة،
واالستعداد للموت دفاعا عنهما"(.)4
ولتحديد املفهوم ملبدأ املواطنة نشري إىل التعاريف التالية:
تعرف املوسوعة العربية العاملية املواطنة بأنها "اصطالح يشري إىل االنتماء
أو وطن"( .)5أما يف قاموس علم االجتماع فهي "عالقة تقوم بني فرد
إىل أمة
()1
طبيعي وجمتمع سياسي" .
ويعرفها البعض على أنها "عالقة الفرد بالوطن الذي ينتسب إليه"(. )7
ونقرأ عن هذه العالقة أنها تفرض حقوق دستورية وواجبات منصوص عليها
قانونا ،تهدف يف مجلتها إىل حتقيق مقاصد مشرتكة بني الوطن واملواطنة من جهة،
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وبني املواطنني أنفسهم من جهة أخرى ،ويرى آخرون أنها "صفة املواطن اليت حتدد
حقوقه وواجباته الوطنية.
وتتميز بنوع خاص من والء املواطن لوطنه ،وخدمته يف أوقات السلم
واحلرب ،والتعاون مع املواطنني اآلخرين عن طريق العمل املؤسساتي والفردي
الرمسي والتطوعي يف حتقيق األهداف اليت يصبو إليها اجملتمع ،وتوحد من أجلها
اجلهود وترسم اخلطط وتوضع املوازنات ،فهي "عالقة اجتماعية تقوم بني شخص
طبيعي (املواطن) ،وجمتمع سياسي (الدولة) ،ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف
األول الوالء ،ويتوىل الثاني احلماية ،وأنها ذات جانبني ،األول :احلقوق السياسية
اليت متن حها الدولة للشخص ،حيث تستعني بأرائه وتصوراته يف وضع وتنفيذ تلك
السياسة ،والثاني :التزامه الفعال ملا يرتتب على ذلك من نتائج (. )8
وتعرف املواطنة من منظور سيكولوجي بأنها "الشعور باالنتماء والوالء
للوطن الذي يعترب مصدر إشباع احلاجات األساسية ومحاية الذات من األخطار".
( .)9إن الدالالت األساسية ملفهوم املواطنة مل تتبلور بشكل متكامل إال يف الفكر
السياسي واحلقوقي واالجتماعي احلديث ،الذي يشكل اإلطار املرجعي للدولة
الوطنية .كما ظهرت يف اجملتمعات الغربية ،فاحلفر والنبش يف خمتلف املقاربات:
السوسيولوجية واألنرتبولوجية والسياسة ،جيعل الباحث يقر حبمولة املفاهيم
املتشعبة بشتى األبعاد واملضامني ،فلقد ارتبطت فكرة املواطنة عرب تطورها التارخيي
مبجموعة من القيم الفلسفية والفكرية والدينية والثقافية واالجتماعية املتباينة ...مما
جعل املفهوم مثارا باستمرار سياسيا ،أيديولوجيا ،وأكادمييا بطرح بال احلساسية
والتعقيد ،فاملعاجلة املعمقة ملفهوم املواطنة تتطلب حتمية الوعي جبذوره وخلفياته
ومستتبعاته الفكرية واحلضارية (.)01
غري أننا ولغرض منهجي صرف ،سوف لن نهتم سوى بالتذكري املركَّز
واملختصر ،ملا استقر عليه مفهوم املواطنة يف اخلطاب السياسي واالجتماعي
والرتبوي املعاصر من أبعاد و دالالت ومضامني ،إنه وبفضل ما تراكم لدينا من
معطيات عرب القراءات املتعددة يتضح لنا أن املواطنة هي وصف سياسي ألفراد
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اجملتمع املنضوين حتت دولة ،فهي وضعية تسمو على اجلنسية وجتعل العالقة مع
الدولة عالقة شراكة يف الوطن ،وعالقة تشاركيه غري تبعية ،كما تتأسس على مبدأ
وأن التحليل املعمق يقودنا للقول:
املساواة بني األفراد فكل فرد مسا ٍو لكل األفراد َّ
" أنها من طبيعة عقلية نقدية نفسية ،بوصفها سلوك ،ولقد أوضح (أ -ل بونس)
قائال ..." :تظهر املواطنة كمقولة سياسية وقانونية قادرة وهي تراكم مكاسب
خمتلف تصرحيات ومواثيق حقوق اإلنسان.)00("...
ويدفعنا هذا للتأكيد على أن املواطنة انتماء واعٍ للكيان السياسي يصد
عنه كل حماولة لالخرتاق أو التهديد ،فهو كيان تؤسسه املواطنة ،وهي على صلة
وثيقة مببدأ الدميقراطية ،باعتبارها كما هو معلوم "حكم الشعب بالشعب" ،لذا
فاملواطنة ال ترتسخ يف سياق جمتمع ما كقيمة سوسيو ثقافية موجهة للتفكري
والوجدان الفردي اجلماعي ومناذج الفعل املؤسس والسلوك إال إذا حتققت يف
هذا السياق أهم شروط ومستلزمات البناء املتزن املنتظم لدميقراطية تشاركية سليمة
ال متثيلية وال صورية .وضمن مدارات املواطنة وحتوالتها حاول بعض الباحثني
إبداع مفهوم مركب هو "املواطنة املفارقة" )(Citoyenneté différenciée
واليت يقصد بها الرابطة القائمة على االعرتاف واالعتماد املتبادلني وهو املفهوم
الذي اشتغل عليه (شارل تايلور) ومفهمه يف كتابه املوسوم بـ "التعددية الثقافية:
االختالف والدميقراطية"(.)07
ومع بداية القرن الواحد والعشرين ،أصبح ينظر إىل مفهوم املواطنة لكونه
أفقًا يتجاوز الصيغة القانونية احلقوقية ،ليتخذ معنى احلركية االجتماعية ،ومن هذا
املنطق تأتي مساهمة توماس مارشال ( )5585-5852منوذجا نظريا انطالقا من
مسعى يهدف إىل توسيع دالالته .فكتاب توماس مارشال املوسوم بـ "املواطنة
والطبقة االجتماعية" ( )0951قدم إسهاما نظريا هاما يف تطور داللة املفهوم،
وتنطلق أطروحة مارشال من جمموعة من املكاسب اليت ميكن وصفها باملالمح
املطلبية كاحلق يف املشاركة يف القرار السياسي واالجتماعي والرتبوي والثقايف،
وهي أسس مستحدثة موصولة مبفهوم املواطنة ودالالتها ،كما اتسعت داللة
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املفهوم أكثر مع أحباث جون رولز يف موضوع العدالة االجتماعية( ،)52ودراسة
ويل كيملك يف موضوع التعددية الثقافية ،واليت اجتهت حنو استيعاب مفهوم
املواطنة يف إطار التعدد الثقايف.
أما مفهوم املواطنة يف زمن العوملة وجمتمع املعلومات فلقد عرف حتوالت
عميقة يف ضوء املتغريات السياسية واملعرفية اليت فرضتها التحوالت اجلارية يف
عاملنا فلقد أصبح للمواطنة بعدٌ عوملي ،وبعدٌ اقتصادي بعدٌ سيكولوجي تربوي
وبعدٌ اتصالي تواصلي ،فلقد أصبحت تنعت ب نعوت حمددة من قبيل :املواطنة
االفرتاضية ،املواطنة االجتماعية ،املواطنة الثقافية ،املواطنة النشطة ،املواطنة
املتعوملة ،املواطنة العاملية ،املواطنة الشبكية ،املواطنة التنظيمية ،املواطنة النفسية...
تأسيسا على ما سبق ذكره وشرحه وطرحه حول حتوالت مضامني و
أبعاد املواطنة ميكننا استخالص ما يلي:
 إن املواطنة كمفهوم معريف مفتاحي يف الفكر االجتماعي والسياسي نشأ
ومنا يف رحم الثقافة الغربية دون غريها وولد مع ميالد الدولة احلديثة،
وقد صيغت على مبدأ العلمانية اليت تأسست على ما يفتقدونه يف
اجلوهر اإلنساني املشرتك يف البنية النفسية كخاصية البشر( ،اإلنسان
مدني بطبعه) كحب االنتماء والغريية واجملال احليوي واإلحساس
بالواجب واملسؤولية والعمل ...إخل ،وإن كل هذه املعاني ميكن
اختصارها يف ما عرب به التوسري بأنَّ املواطنة هي "الدولة اإلنسان"( )41وهي
كسياسات مؤلفة من ثالثة مبادئ (التعاقد ،االنتماء ،املشاركة)،
ومؤسسة على قيم :احلرية املساواة ،التضامن ،احلس املدني...
 ارتبط ظهور املواطنة بنضال اإلنسان يف خمتلف املراحل من أجل
االعرتاف بكيانه وحقه يف املشاركة يف اختاذ القرار ،كما أخذ هذا النضال
أشكاال متعددة ميكن وصفها باحلركات االجتماعية املطلبية.
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إن تاريخ املواطنة يف أوروبا – بعد اكتشافه – يعود إىل بداية ظهور الفكر
السياسي العقالني التجرييب وتزايد تأثريه نتيجة حركات اإلصالح الديين
وما تاله من حركات النهضة والتنوير.
املواطن مل تكن عملية سهلة،
"
التابع إىل وضعية "
"
إن انتقال الفرد من وضعية "
فلقد رافق اجناز االنتقال إىل احلياة الدميقراطية اليت تعد املواطنة فيها
اللبنة الرئيسية ،فكالهما حيتاجان إىل ما حيفظ استمراريتهما وجتذرهما
االجتماعي من ترسانات قانونية ومساطر وآليات ومؤسسات واالنتقال
من مرحلة التبعية إىل مرحلة املشاركتية.
إن املواطنة يف أية دولة ما تتأثر مبستوى النضج السياسي والرقي
احلضاري.
تنتقل املواطنة من كونها جمرد توافق أو ترتيب سياسي تعكسه النصوص
القانونية إىل قيم اجتماعية وممارسة سلوكية يف الواقع.
()41
يكاد حيصل االتفاق على أن املواطنة تتضمن أربعة جماالت أساسية:
 اجملال املدني :احلق يف التعبري ،املساواة ،القانون ،احلق يف املعلومة،
حق امللكية ،وإبرام العقود.
 اجملال السياسي :التصويت ،الرتسيخ ،االنتخاب ،املشاركة ،تقلد
املسؤوليات.
 اجملال االجتماعي واالقتصادي :احلق يف العمل ،احلق يف العيش،
احلق يف االستهالك ،احلق يف الضمان االجتماعي ،احلق يف األمن،
التضامن ،التسامح ،احلوار ،التآخي.
 اجملال الثقايف :االختالف الثقايف ،التعدد الثقايف ،الوعي بالرموز
الثقافية واألقليات الثقافية ،ويشمل أسلوب حياة وعادات سلوكية
لشعب ما.
()51
وهناك من حيدد املواطنة يف مخسة أبعاد وهي:
 االنتماء ،احلقوق ،الواجبات ،املشاركة االجتماعية ،القيم العامة.227
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 اجملال اجلمعوي :التطوعية ،التشاركية اجلمعوية ،االتصال
اجلمعوي.
من خالل ما سبق يتحدد مفهوم املواطنة كاآلتي :من حنن؟ كيف نعيش؟
كيف ستكون أجيالنا مستقبال؟ من نعطيه والءنا وانتماءنا؟ وكيف نتعايش
ونتفاعل مع باقي املواطنني؟ كيف نتصور اجملتمع؟ وكيف نتصور جمتمعنا
اجلزائري؟
وقبل اخلوض يف إشكالية املواطنة يف اجلزائر جيب أن نطرح سؤاال ما ،إذا
كان من املمكن احلديث عن املواطنة يف احلالة اجلزائرية بسبب اقرتان احلريات
املدنية (الفردية و اجلماعية بالدولة الدميقراطية) .و هو سؤال مشروع يستند إىل أن
ثقافة العلمنة والفردية والدميقراطية واحلرية ،وبالتالي ثقافة الدولة املعاصرة بكل
أبعادها ،مل يكن هلا استعارتها من أصلها الغربي بعد االستقالل ،أي وجودها يف
الوجدان اجلزائري العربي ،ويف خمياله االجتماعي والثقايف ،وعلى الرغم من أن
مفهوم املواطنة كفكرة وممارسة يف اجلزائر متداوال على املستوى التصوري
والفكري ،إال أنه يكاد يكون من املفقودات يف الراهن اجلزائري على مستوى
الصي واملمارسات ،ذلك أن اجلزائر كغريها من البلدان العربية أُنشِئت كمزيج من
اجملتمع األهلي والبريوقراطية.
ونعتقد أن الطريق إىل املواطن اجلزائري الذي يكون سيد نفسه بلغة املفكر
ميشل فوكو( )02حيتاج إىل نضاالت ،وإعادة نظر يف املشروع اجملتمعي اجلزائري
واسرتاتيجيات لتعليم املواطنة ،وهنا تتجلى احلاجة إىل عدد من اآلليات الثقافية
والرتبوية حتوِّل ما كان جمردا و نظريا إىل ثقافة جمتمعية ضمن شبكة لتعليم املواطنة
تقودها الدولة مبعية مؤسسات التنشئة االجتماعية (الرتبية – التعليم – احلركة
اجلمعياتية – وسائل اإلعالم – التكوين ،)...وغريها من املؤسسات السياسية
واحلزبية وهذا ما سنعود إىل مناقشته يف ما بعد ،ولكن ليس قبل أن نقدم بعض
اآلليات املركزية حول إشكالية املواطنة يف اجلزائر.
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ثانيا :إشكالية املواطنة يف اجلزائر -مالحظات أولية ورؤية نقدية لسياق تارخيي
إذا كان مفهوم "املواطنة" قد أصبح يدل يف اخلطاب الفلسفي والسياسي
واالجتماعي املعاصر على منظومة من احلقوق األساسية مثل :املساواة واحلماية
واألمن ،وما يرتتب عليها من حقوق سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية
متعددة ، ...وإننا إذا حاولنا النبش واحلفر عميقا يف مسالك خمتلف التمظهرات
املتصلة بفكرة املواطنة يف اجلزائر جندها قد عرفت نشوءا و تطورا منذ  0831إىل
يومنا هذا مع التأكيد أن املواطنة يف اجلزائر ظلت "حالة مأزمية" ،كما جتسدت يف
ا خلطاب السياسي فحسب ،أي أنها ظلت حبيسة القول ومل تصل إىل مرحلة
الفعل ،ورغم حزمة القوانني واملواثيق واملشاريع اليت أصدرتها أو صادقت عليها
اجلزائر واملرتبطة حبق املواطنة إال أنها بقيت رهينة اخلطاب والنصوص ،أما على
مستوى املمارساتي ظلت مسلوبة ومنتهكة ،وإمجاال ميكننا تداول املواطنة يف
اجلزائر من خالل املالحظات التالية:
 .0اعتربت فرنسا غالبية اجلزائريني خالل املرحلة االستعمارية رعايا ال
مواطنني ،وعرف هذا النظام حتت اسم "قانون األهالي" ،كما أنه مل يسمح
للجزائريني الوصول إىل املناصب والوظائف السامية (.)58
 .7ورثت اجلزائر بعد  0997حالة "دولة الالقانون"( )55وإلغاء ثقافة املواطنة،
كما ورثت هياكل الدولة الكولونيالية ،لذا فقد أنتجت الطبقة احلاكمة يف
اجلزائر بعد االستقالل سلوكات ،واجتاهات ترفض املشاركة احلقيقية يف
التنمية بني أفرادها ومجاعتها باستثناء جناحها اإلداري والتوسع يف تكريس
القطاع العام وحتويل اجملتمع ومؤسساته اإلدارية ،السياسية ،الرتبوية،
االجتماعية ،الثقافية واالقتصادية  ...خلدمة قوة الدولة أي بناء سلطة
الدولة اإلدارتية أكثر منها دولة سوسيولوجية أو أيديولوجية أو مدينة
باسم الشرعية الثورية اليت كانت بديال عن الشرعية العقالنية ،وظلت
ثقافة املواطنة غائبة بعد االستقالل وأثناء حكم احلزب الواحد.
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 .3ظلت مسألة الدميقراطية يف اجلزائر تتصدر قائمة املطالب السياسية ،ومع
بداية املمارسات الدميقراطية يف اجلزائر الذي كان بشكل رمسي مع
دستور  ،0989املادة  41املرتبط باجلمعيات السياسية( ،)71أما احلركة
اجلمعياتية يف اجلزائر بعد  0990فعرفت نوعا من االنفتاح الدميقراطي
السياسي ،حيث تعددت تنظيماته وتكاثفت أنشطته لبلورة املطالب
االجتماعية ،إال أنها سرعان ما تالشت وأصابها الفساد كونها افتقدت إىل
الشرعية والتمثيل وسقطت بدورها يف مستنقع اخلطاب املداهن املتودد
اخلاضع لإلدارة لتنتج نفس السلوكات واملمارسات اليت كانت تنتجها
السلطة.
 .4ظلت آليات التنشئة االجتماعية والثقافية يف اجملتمع اجلزائري حتركها قيم
العشائرية والقبلية واجلهوية ،وهي قيم تناقض املواطنة ،كما الزال منطق
االنتقاء الذاتي للعناصر البش رية املشاركة يف نظام احلكم خيضع للزبونية
واحلزبية الضيقة ويستبعد معايري الكفاءة واملهنية والتفكري الناقد ،كما ظل
سلوك اإلداري والسياسي يف اجلزائر يتسم بالوالء والطاعة العمياء
واالنبطاح دون مساءلة الذات ومراجعتها نقديا.
 .5إن اجملتمع اجلزائري يف الظرفية الراه نة ،الذي يعيش مرحلة انتقالية من
حيث أنه يتجه إىل تثبيت النظام الرأمسالي ،يسعى إىل جتسيد سلوك
املواطنة ،وذلك يتجلى يف طرائق التشريع اجلديدة ،واإلصالحات اليت
باشرها رئيس اجلمهورية عبد العزير بوتفليقة منذ  0999على مجيع
املستويات واألصعدة ،ناهيك عن مشروع املصاحلة الوطنية الذي خلَّص
اجلزائريني من العشرية السوداء وساهم يف إعادة األمن والطمأنينة إىل
نفوس اجلزائريني ،هذا املشروع الذي ميكن وصفه بداعم املواطنة والذي
تضمن قيم احلوار ،السلم املدني ،احلس املدني ،كما أنتجت هذه املرحلة
جمموعة من الربامج واملخططات وحزمة القوانني اليت أعطت اهتماما
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باملواطنة من قبيل ( قانون األسرة ،قانون االنتخابات ،قانون اجلنسية،
الدستور اجلزائري. )70()...
ثالثا :املواطنة يف اجلزائر بني فضاء الرتبوي املؤسسي واحمليط االجتماعي -عناصر نقدية
لتوصيف الوضع الراهن
من املفيد أن نذكر أن حجم السؤال السابق ال ميكن لورقة حمدودة كهذه
أن تقدم عن إجابة مانعة ،لذا سنحاول من خالل هذه املالحظات النقدية الرتكيز
على بعض العوائق واملشكالت الثقافية والرتبوية والسوسيولوجية اليت تقف عائقا
لتحقيق املواطنة يف اجملتمع اجلزائري وتصنيفها كاألتي:
أ -العوائق الرتبوية:
أ  :5-إن الثقافة أو املعرفة املدرسية يف اجلزائر ما تزال يف جمملها ومضامينها املعرفية
وأبعادها االجتماعية – األيديولوجية ذات محولة تقليدية تكرس وتروج للعديد
من القيم والتصورات ،وتهمل مضامني الرتبية عن املواطنة كاحلق والواجب
والسلوك املواطين.
أ  :3-هشاشة االنشغال الدميقراطي آلليات التعامل والتواصل والتبادل بني أطراف
املؤسسة الرتبوية فال زالت املدرسة اجلزائرية تتمسك بالبيداغوجيا التقليدية
واملناهج التلقينية ،وهي عوائق متنع بروز وتبلور البيداغوجيا املؤسسية( )77املبنية
على مفاهيم من قبيل :التعاون ،التفكري املنطقي ،التفكري الناقد ،املشاركة ،احلوار،
الرتبية الدميقراطية ،حرية املبادرة ،عقالنية القرار ،التشجيع على اإلبداع األدبي
والفين ،وترشيد وأنسنة التدخل املؤسسي حلل املشكالت العالئقية باعتماد
أساليب االتصال التنظيمي والبيداغوجي املتفتح على قيم األنسنة والذي ميكن من
فك الن زاعات ومعاجلة أمراض املؤسسة وتوعكاتها ،بغرض ختليصها من
املشكالت الرتبوية الراهنة كالعنف ،التسيب ،الالمباالة اهلدر املدرسي ،الفوضى،
العدوانية ،والعزوف عن التعلم ،واحتقار الذات العارفة ونشر قيم توافق ثقافة
الرتبية على املواطنة من قبيل السلم ،السالم ،التضامن ،السلوك املدني ،احلب...
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أ  :2-اهتزاز مكانة وقيمة النظام الرتبوي يف اجملتمع ،كما ترتب عن ذلك تدهور
خطري لصورة املؤسسات الرتبوية والتعليمية والبحثية (املدرسة ،اجلامعة،
مؤسسات التكوين املهين )...يف الوعي اجملتمعي وهذا بفعل القطيعة بني املؤسسة
واجملتمع يف حني ك ان من الضروري بناء عالقة تعاقدية تشاركية بني املؤسسات
التنشِئَوية الرتبوية واجملتمع ،لتحسني صورتها لدى اجلمهور اخلارجي وحتقيق
دورها بوصفها مؤسسات للتكوين والتوعية والتوجيه االجتماعي والثقايف واملهين،
وليس للصعود املراتيب وآلة لتفري املعطلني من الشباب وإنتاج البؤس والقيم
املنحرفة .لقد أصبحت املؤسسة الرتبوية يف اجلزائر غري مقتنعة وال مقنعة مبا تلقنه
من معارف ومكتسبات وما تعلمه من مهارات وسلوكات وقيم مواطنية ،كما
ظلت تفتقد لربامج ومناهج واسرتاتيجيات تدعم ثقافة املواطنة وتكوين (التلميذ
– املواطن) الواعي حبقوقه وواجباته.
أما إذا انتقلنا من املؤسسة الرتبوية إىل احمليط االجتماعي فإننا سنواجه
جمموعة أخرى من املشكالت.
ب-

عوائق سوسيوثقافية:

إن احلياة االجتماعية يف بالدنا تكابد من العلل واهلزات ما جيعلها كاحبة
ب َّ :5-
ألسباب تشكل سلوك املواطنة ،فنالحظ النزعة االنطوائية ،وهذا ما أنتج متظهرات
سلوكية غري سوية معادية للسلوك املواطين و قيمه لدى املواطن (االنسحاب –
الالمباالة – الالمشاركة – عدم اإلحساس اجملتمعي – االِغرتاب – اهلجرة.)...
ب  :3-تراجع دور األسرة يف بناء الفرد ومنوه منوا نفسيا واجتماعيا وتشكيل
شخصية الطفل /مواطن الغد.
ب  :2-أزمة اهلوية الوطنية ومسألة االنتماء احلضاري لدى املواطن اجلزائري.
ب  :4-التخلف االجتماعي والفوضى اليت يعيشها املواطن يف ظل األزمات
املتعددة (أزمة السكن ،البطالة ،الفقر ،انعدام العدالة.)...
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ب  :1-تزايد صور ومظاهر الفساد يف مجيع اجملاالت ،ما يفقد املواطن شعوره
باالنتماء لوطنه الذي هو من أهم القيم اليت تقوم عليها املواطنة ،مما يساهم يف
ظهور ما ميكن أن نسميه "باملواطنة غري متوازنة"(. )73
رابعا :حنو إسرتاتيجية عقالنية وحداثية لتدعيم املواطنة يف اجلزائر -مقرتحات الباحث
إذا كنا يف العناصر السابقة ،مل نركز على اجلوانب املرتبطة باإلشكالية
املطروحة فألن هدفنا املنهجي كما أشرنا هو إثارة بعض اجلوانب واألبعاد دون
غريها ،وذلك مرده حمدودية حجم الورقة ،وسنقدم فيما يلي بعض ما ميكن فتحه
من أفاق وتوفريه من شروط وإمكانات لتعليم املواطنة يف اجلزائر و خاصة لدى
فئة الش باب ،كون تعليمها أصبح يف الظرفية الراهنة ملحاحية ومطلب اجتماعي
ينطلق من بناء املشروع اجملتمعي الذي ظل مغيبا ،فتعليم املواطنة أصبح مدخال
رئيسيا لتأصيل ثقافة احلق واحلوار واالختالف وعيا وممارسة ،ونعين بالرؤية
اإلسرتاتيجية لتدعيم املواطنة امتالك كل من الدولة ،املؤسسات ،اجملتمع املدني،
مؤسسات التنشئة االجتماعية ،النخب واملواطنني أفاقا واسعة على املدى البعيد
ملفهوم املواطنة وضرورة املشاركة الواسعة من أجل تعليمها وتربيتها ،كما نعين
ضرورة فهمهم جلميع املعطيات التارخيية والثقافية واهلوياتية واالجتماعية ،ولذا
يقرتح الباحث ما يلي:
 التفكري يف جتديد آليات وفلسفة املؤسسة الرتبوية وترشيدها وأنسنة عالقتها مع
خمتلف شركائها ،وحتفيز فعاليتها.
 تكوين املورد البشري (املدرس – املستشار الرتبوي – الناظر )...لتعميق
معارفه البيداغوجية والسيكولوجية وإمناء قدراته وكفاءته ملمارسة وظيفته
الرتبوية والتوجيهية ،ملا حيقق فاعليته يف تعليم املواطنة لدى املتعلمني ألجل بناء
مدرسة جزائرية مواطنة.
 توفري املناخات الضرورية للتحديث والبناء الدميقراطي والبحث املمنهج
لتحقيق حماولة الوصول إىل بيداغوجيا اجتماعية ،توافقية وعقدية تراعي التنوع
والتعدد واالختالف.
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التفكري يف إعادة بناء مشروع اجملتمع اجلزائري اجلديد من خالل فتح فضاء
النقاش و حتديد تراتبية دقيقة ألدوار املواطنة ،وذلك بإشراك كل اهليئات
ومنظمات اجملتمع املدني ومؤسسات التنشئة االجتماعية ،وما يهم ليس
السياسية ذاتها وإمنا هو الفعل الذي يرتتب عن السياسة "تشكيل الوعي" ألنه
مفتاح مفهمه اإلنسان اجلزائري والدافع الوحيد لتشكيل سلوكات حضارية
مواطنية.
بلورة فلسفة جديدة للعمل املدني يف اجلزائر قوامها تأسيس نظرة إجيابية إىل
تأهيل املواطن اجلزائري ،رؤية تراعي اخلصوصية واهلوية والقيم والرموز
الثقافية والثوابت الوط نية ،وال تهمل مستجدات احلاضر وتأثرياته العلمية
والتكنولوجية ،واحلس يف كثري من الرهانات املدنية إلجناح اإلصالحات
واملخططات الرامية لتحقيق التنمية البشرية ،العدالة االجتماعية ،السلوك
املدني ،الوئام املصاحلة الوطنية ،...وختليص اجملتمع من املشكالت االجتماعية
ك التعصب ،التطرف ،الفقر ،األمية ،التهميش ،االستبعاد االجتماعي
والعنف...
تثمني الفلسفة املدنية اليت باشرها رئيس اجلمهورية يف إصالحاته ،واملبنية على
دعم الدولة وإرادتها يف تشجيع العمل اجلمعوي واالستماع للمواطن وإشراكه
يف القرارات السياسية واالجتماعية واملشاريع اليت تصب يف خدمة التنمية
املستدمية.
حماربة األمراض االجتماعية اليت خنرت اجملتمع ،وذلك من خالل بلورة
اسرتاتيجيات وقائية للحد منها ،كونها تشكل خطرا على األمن والسلم
واالستقرار االجتماعي لتكريس قيم احلاكمية والدميقراطية واملواطنة االجيابية
يف اجملتمع.
إعادة تشغيل مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت أصبحت معطلة وذلك من
خالل اعتماد رؤية إسرتاتيجية هادفة ،تؤطرها خطة دقيقة املنطلقات و
الغايات( ، )42وحتكمها معرفة عميقة بواقع املواطن ومشاكله املتنوعة،
فاإلسرتاتيجية جيب أن تقوم على أسس علمية وتدابري موضوعية بعيدا عن
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منطلق القضاء والقدر الرائج لدى تصورات األفراد واجملتمع يف اجلزائر،
وإشراك املؤسسات اإلعالمية االتصالية لزرع ثقافة التسامح واحلوار،
واستنبات قيم املواطنة وبالتالي تأهيل اإلنسان اجلزائري.
 إقرار نظام املساءلة واحملاسبة للمسؤول اجلزائري واإلداري لتخليص اجملتمع من
آفة الفساد املركب ،الذي أصبح ينخر جسم اجملتمع اجلزائري ويساهم يف إنتاج
السلوك العنيف ضد األفراد والدولة (النهب ،االختالسات ،التعدي على
امللك العام وهي سلوكات تعيق املواطنة).
 إلزام املؤسسات التعليمية (املدرسة – املعاهد – اجلامعات) على االهتمام
بالنشاطات الرتبوية والعلمية والثقافية والندوات التارخيية لتعزيز مكانة الوطن
ورموزه يف نفوس الطالب وتنمية الوعي بالعمق االسرتاتيجي لوطننا عربيا
وإفريقيا وعامليا ،بصورة تزرع الفخر واالعتزاز لدى النشء.
 تعليم املواطن وتوجيهه من خالل قنوات االتصال االجتماعي عرب مؤسسات
التنشؤوية ( وسائل اإلعالم ،اخلطاب املسجدي ،الندوات ،ملتقيات ،محالت
توعوية وحتسيسية بأهمية القيم وتعزيز ثقافة االحتفال باملناسبات الوطنية
واألعياد الدينية )...وزرع القيم املتداولة يف مقررات وبرامج ألن تأسيس
املواطنة ال يكون إال برتبية الناس على املواطنة فاإلنسان ال يلد مواطنا وإمنا
يكتسب املواطنة.
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